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  سارا اعتماد کاربر انجمن|  ی معمولری غی عاشقانھ کیرمان 
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 ساختھ شده www.donyayroman.rozblog.com  کتاب توسط وبالگنیا

  نام اوبھ
 

از مسجد بلند شد و بھ اضطرابش اضافھ » هللا اکبر« ی صداد،یچیکوچھ را کھ پ    
 ی جعبھ یرو. دینار سوپر مارکت د نبش کوچھ، پسر را کقای دقش،یروبرو. کرد

 . کردی نشستھ بود و با لبخند نگاھش مینوشابھ ا
 گفت یزیپسر بلند شد و چ.  صورتش خانھ کردانیستاره چشمانش را بست و اخم م    

 و از تھ قلب دی نشنیزی رد شد، ستاره چابانی کھ از خی موتوریکھ با سر و صدا
 از شتری خستھ اش، بیاما پاھا.  کردشتریا بسرعتش ر!  خوشحال شددنی نشننی ایبرا

 شده؛ اما تمام تنش در حال خی اش پر از نھی کرد درون سیاحساس م.  توان نداشتنیا
 شی خشک شده اش را نرم کرد؛ تا نفس ھایبھ زور بزاق دھانش، گلو. سوختن بود

 بتیشروع کرده بود بھ تمام مص. دی رسی زودتر مدیبا.  را نسوزاندشی گلونی از اشیب
 : گفتنراهی اش بد و بی زندگیھا

 کوچھ دی باشھ؟ چرا آخھ بای درازنی کوچھ بھ اھی تھ دی ما بایچرا آخھ خونھ  -    
 چرا اتوبوس شلوغ ام؟ی بادهی ھمھ راه رو پنی اتوبوس باشھ کھ استگاهی دو تا انیمون ب

 ... ایچرا خدا..  شم ی پسره راحت نمنیشد؟ چرا من از دست ا
 را داخل قفل در خانھ انداخت، دی کھ کلی نداشت را تا وقتی کھ تمامیی چراھانیو ا    

 آخر بھار و تب دار از، تند راه رفتنش را داخل ی از عرق ِ گرماسیتن خ. ادامھ داد
 ی پدرش لبخند رونی ماشدنی خانھ انداخت و با نداطی بھ حیآرام نگاھ. دیخانھ کش

 رونی راحت بالی را با خقینفس عم!  نمانده بودجھی نتیلبانش نشست؛ حداقل تالشش ب
 :داد
 !ومدهی نشیآخ -    
 سبز رنگش بھ ی کھ غوره ھای درخت انگورری تازه شستھ شده و از زاطیاز ح    

 را در شیکفش ھا.  شد؛ گذشتی می زرد رنگی دانھ ی بی بھ انگورھالی تبدیزود
 اطی حسی سرد و خی ھاکیی موزای خستھ و داغش را رویھ پاآورد و چند لحظ

 باز کرد و داخل خانھ را  لبش نشست و در راھروی روی اش لبخندیاز خنک. گذاشت
 .شد
 

 آمد؛ ی مونیزی کھ از تلوی کارتونی ھاتی شخصیخانھ در سکوت بود و جز صدا    
 یوقت.  را با تمام وجودش احساس کردنی لپھ و دارچیبو. دی رسی بھ گوش نمییصدا

 است و دهی دراز کشونیزی تلوی کھ جلودی برادرش را دایپو.  گذشتکیاز راھرو بار
 . آورد بھ سمت آشپزخانھ رفتی مدر ھمان طور کھ مقنعھ اش را. محو تماشاست
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ھمان .  بوددهی سرخ شده را شنی ھاینی زمبی و جلز ولز سری برخورد کفگیصدا    
 دهی و راھرو را شناطی باز و بستھ شدن ِ در حی مطمئن بود؛ مادرش صداطور کھ

 بود و ستادهی ایی ظرفشونکیمادرش کنار س. دی بھ آشپزخانھ سرک کشواشی! است
 توانست یاز ھمان جا م.  شستی مشھی ھا را بھ دقت و حوصلھ مثل ھمیسبز

 ! کرد، کھ خب کرده بودی مری ددینبا. ندی را ببشیصورت ناراحت و اخم ھا
 نگاه و دوباره کی متوجھ اش شد، اما فقط در حد ای راه افتاد؛ پوییبھ سمت دستشو    

 شتری مادرش ظاھر شود؛ بی طور جلونی دانست اگر ایستاره م. سرگرم تماشا شد
اتاق . دست و صورتش را شست و بھ سمت اتاقش راه افتاد.  کندی اش میعصبان

 ی دراور چوبکی بھ ھمراه اشت کمد دو در دکی تخت و کی کھ یکوچک شش متر
چند عروسک .  قرار داده بودی بزرگی نھی آشی کھ روش،ی لباس ھایبا چھار کشو برا

 کیشانھ و داخل !  نداشتی ستاره تمامی کھ برای از دوران کودکیادگاری ؛یشیپول
 و دو تا رژلب، کھ ملی رکی ،یشی آرای مداد مشککی ،یکی سرامی عروسکوانیل

 ! زنانھ اش بودیواشکی یای از دنشی ھاییتنھا دارا
 ی شرت و شلوار راحتی تکیاز کشو .  کردزانیمانتو و شلوارش را در آورد و آو    

 دوباره از باال جمعشان نکھی بافتھ اش را باز کرد و قبل از ایموھا. دیبرداشت و پوش
 زد و یلبخند.  بوددهی کمرش رسیھ گودب.  اندازه شان گرفتنھیکند؛ برگشت در آ

 دیبا. کھ داشت؛ دوباره بھ سمت آشپزخانھ برگشت ی دخترانھ ای ھاییبایمغرور از ز
 بار نی خانم، مادرش ادهیفر!  نبودیکھ کار راحت!  آوردیدل مادرش را بھ دست م

 :دیستاره کنارش رفت و از گونھ اش بوس.  بودستادهیکنار اجاق گاز ا
باور کن اتوبوس .  از دستمی دونم ناراحتیم.  تو رو خدانیببخش. ی مامانسالم -    

 ! شدمادهی پی پشتابونیرفتم خ. امی خط بیکیمجبور شدم با اون . نبود
نگاه سرزنش .  بوددهی رنگ شده اش را در ھم کشکی باری خانم، ابروھادهیفر    

 :بارش را بھ دختر کوچکش انداخت
 اون اری بھونھ بی خونھ، الکیدی تو؟ ساعت ھشت شب رسی کشیخجالت نم -    

 !وقت
 :ستاره سرش را بھ صورت مادرش چسباند و ھمان طور گفت    
 .گھیتازه اذان گفتھ د.  سر کالس باشمدیمنم گفتم تا شش با.  ھنوزومدهیبابا کھ ن -    
 : کج کرد؛ تا گونھ اش از صورت ستاره جدا شودی را بھ طرفشی رودهیفر    
خستھ ام !  شھ تو رو ببرهی نمدای پیکی دونم چرا یمن نم..  واالستیرو کھ ن -    
 ! کالس و کنکورنی با ایکرد
 :دیستاره خودش را عقب کش    
 ! سالمھستیتازه ب. مگھ رو سرتون موندم آخھ.. یوا مامان -    
 !بود نی خانم دوباره با ھمان اخم نگاھش کرد؛ گرچھ چشمانش عصباندهیفر    
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 سال بعد کی!  رو داشتمسای و پررضایمن ھم سن تو بودم عل. خجالت بکش دختر -    
 خواد بره ی و شش سالشھ دخترش مستی طور بنی ھم ھمیپر!  اومدای دنریھم ام

 ! دو سال گذشتھ؛ی تا بچھ دار بشیتو االنم شوھر کن. مدرسھ
 شی ابروی تاکی را برداشت، یحانی ھا رفت و برگ ریستاره بھ طرف سبد سبز    

 : کردکی را بھ دھانش نزدحانیرا باال انداخت و برگ ر
البتھ جز !  کندایبعد تو شوھر خوب پ.  مامانی کنی ھم میاوه چھ حساب و کتاب -    

 ! بقالیپسر آقا تق
اما ستاره !  کرد خنده اش را بروز ندھدیاما سع.  زدی لبخند محودهی اسم، فرنیبا ا    

 :توجھ شده بود؛ ادامھ دادکھ م
کاش با مادرش .  کشم بھ خدای خجالت مگھیمامان د. دوباره دم در مغازه بود -    

 ..یحرف بزن
  بگم آخھ؟ بگم بھ پسرت بگو بھ دختر من نگاه نکنھ؟یچ -    
 را در ھم شی قبل افتاد؛ کالفھ، ابروھای چند لحظھ ادی. ستاره دوباره کنارش رفت    
 :دیکش
 ن؟ی نداردی گھ خری پر رو بھم میبرگشتھ پسره !  کھستیمامان نگاه ن -    
 خانم باز ھم خودش را دهیفر.  پسر را ھم در آوردی آخر را گفت؛ ادای جملھ یوقت    

 : لبان کوچکش نشستی روی بار لبخندنیکنترل کرد؛ اما ا
 میبھشون گفت.  باشھشی خواھینم. خجالت داره. ستیمسخره کردن مردم خوب ن -    

 ی می زندگنجای ام،ی سالھ داریما س!  کھمی دعوا راه بندازمی تونیحاال نم. و تموم شده
 .میکن

 ی را باز کرد و شروع کرد بھ جمع کردن ظرفھاینتی کرد و کابیستاره نوچ نوچ    
 ! آمدن؛ ستاره را ببخشدری دنی خانم بابت ادهیشام؛ ھنوز مانده بود کھ فر

  نکرده؟ریامان، بابا دم -    
 کجاست نی پسره ببنیبرو زنگ بزن بھ ا. ادی ی مریگفت د.  نصبینھ رفتھ برا -    

 آروم و حرف سای و پررضای علیھر چ.  خستھ شدم بھ خداریاز دست تو و ام. دوباره
 .نیگوش کن بودن؛ شما دو تا پدر منو در آورد

 :دی پسر پانزده سالھ اش را شن،ای پویھنوز جملھ اش کامل نشده بود کھ صدا    
 .. مامان گشنمھ -    
 !ستادهی آنجا اای بھ در آشپزخانھ کرد؛ انگار پوی نگاه غضب آلوددهیفر    
 !نی از انمی اایب -    
 : زدادیبعد بلندتر فر    
 ؟ی مگھ تو فردا امتحان ندارایپو -    
 : با محبت گفتشھی مادرش زد و مثل ھمی بھ شانھ یستاره دست    
 پرسم، ی ھم سوال مایاز پو.  زنگ بزنمری رم بھ امیم. من ظرفا رو آماده کردم -    

 . خونھی کھ منی دونی من،ینگران درسش نباش
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 ھی ھر دو شبسایستاره و پر.  و رفتدی مادرش را بوسی گل انداختھ از گرمایگونھ     
 ی شان کھ باعث می شکلیضی و صورت بی درشت مشکیچشمھا.  خانم بودنددهیفر

 فر یادی کھ خوشبختانھ نھ زی مشکی و موھادیای بھ چشم بشتری چشمانشان بیشد درشت
 از محلھ یکی.  محل بودنی ھمی ھایمیقد  ازدهیپدر فر.  لخت بودیلیداشت و نھ خ

 شانی ھی آقا رضا کھ ھمسایعنی جا ھم با شوھرش نی تھران؛ ھمی شلوغ مرکزیھا
 ھمسر آقا رضا شد و ی خانم فقط چھارده سال داشت وقتدهیفر. بود؛ ازدواج کرده بود

 . گذشتی مخی سال از آن تاری سقای امسال دقزییپا
در دلش حق .  بعد از رفتن ستاره، نگاه مھربان و نگرانش، بھ در دوختھ شددهیفر    

 ثبت نام رفتھ یھ برا کی نتیستاره، پارسال کنکور را بھ خاطر اشتباه کاف.  دادیم
 کھ دوست ی خواست تمام تالشش را کند در رشتھ ایبود، از دست داد و امسال م

 شھرستان یًچون آقا رضا ابدا اجازه . شود  در تھران قبولی پرستاریعنیداشت، 
 کھ سال اول اتفاق افتاد و ستاره از درس خواندن یزیچ.  دادیرفتن را بھ ستاره نم

 .محروم شد
 
 

 مورد عالقھ الی خانم، سردهی و فردی پرسی درس مای گذشت؛ ستاره از پوی ساعتمین    
 درنگ، ی بدون لحظھ اایپو.  آقا رضا آمدنی بوق ماشی کرد کھ صدایاش را نگاه م

 بھ سمت دهیفر.  پدرش باز کندی تا در را برادی دواطیبھ عادت ھر روزه اش سمت ح
 دانست االن شوھرش گرسنھ و خستھ ی خوب مد؛آشپزخانھ رفت تا غذا را آماده کن

 با تمام شھی ھمدهی کھ فریھمان.  خواھد؛ آرامش و غذاستی کھ میزیاست و تنھا چ
 کھ در آشپزخانھ داشت؛ ی کوچکنھی آیتو.  گذاشتی شوھرش ماریوجودش در اخت

 را باز کرد و شی و کش موھادی چشمش کشری زیدست. خودش را خوب نگاه کرد
 کھ تا ییرضا مثل تمام مردھا. زندی برشی شانھ ھای مش شده اش، رویاگذاشت موھ

 بھ ی آراستگنی دانست چھ قدر ای مدهی داد، اما فری بروز نمیزی بود؛ چدهیبھ حال د
 .دی آیچشمش م

.  شدن رضا بودادهی بود و با چشمان مشتاق، منتظر پستادهیستاره دم در راھرو ا    
 !دختر کوچک بابا بود و آقا رضا خوب لوسش کرده بود

 .یسالم بابا، خستھ نباش -    
 : با لبخند بھ ستاره انداختیرضا در صندوق عقب پژو اش را با صدا بست و نگاھ    
 . راه انداختھییمامانت باز چھ بو. یسالم، مرس -    
 :دیستاره خند    
 ! کمھنی گی بازم منی بخورمھیشما ھر روز ق -    
 : خط شوندکی یکی رضا باعث شد چشمانش بھ باریخنده     
 ! سگھی دزی چھی مھیاما خب ق!  خورمی خانم باشھ من سنگم مدهیدست پخت فر -    
 !! شھی مستینالیف!  شامدیی بفرمانی امی مامانو بفرستدیبا -    
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 : کرد و سرش را تکان دادیرضا اخم تصنع    
 . خورهی کارا نمنیًارزش مامانت اصال بھ ا. ی کنی چرت و پرتا نگاه منی اھیچ -    
 : خانھ شدیاز کنار ستاره رد شد و داخل راھرو    
 .درو ببند بابا؛ خونھ گرم شد -    
. دو سھ بار پشت سرھم.  زنگ در آمدی صداد؛ی رسرهیستاره تا دستش بھ دستگ    
 : قدم بھ سمت در برگشتکیرضا .  زدی با عجلھ زنگ میکس
 بذار من برم -    
 : گفتد؛ی دوی کھ بھ سمت در میستاره در حال    
 ...  معلومھ بازمگھی ِ دریام -    
 در، بھ ی را ھمان جلوفشیک.  داخل خانھ شدعی سریرعلیدر را باز کرد و ام    

 :آغوش ستاره پرت کرد
 .. ستارهگھیزود باش د -    
 بود و ستادهیرضا کھ ھنوز ا.  بود رفتاطی حی کھ گوشھ ییتشوبعد بھ سمت دس    

 : تاسف تکان دادی از روی کرد؛ سرینگاه م
  نساختن؟یی اون دانشگاھتون دستشویتو! خجالت بکش پسر اخھ -    
 زد و بھ یستاره لبخند!  آمدی میی از دستشویرعلی امی گنگ معذرت خواھیصدا    

 ی بود؛ در حالستادهی پدرش اشی پی چند لحظھ نی کھ ھمییجا. طرف در راھرو رفت
 آمد؛ بھ رونی بی وقتیرعلیام. ستادی را بغل گرفتھ بود، ایرعلی لپ تاپ امفیکھ ک

 : زدیسمتش لبخند
  دخترک؟یچھ طور -    
 : باال انداختیستاره شانھ ا    
 !سوسک داره!  اونجای ری می ترسینم! خوبم -    
 ی بود، میی دستشوواری کھ کنار دی کوچکییرون روشو را دشی دستھایرعلیام    

 :شست
 ! تو سوسکا خون اشام ھستنیمگھ دخترم بترسم؟ برا -    
 :ستاره با ادا گفت    
 !ی تو دوست ِ جون جونیبرا -    
 زد و یغی ستاره جد،ی صورتش پاشی را توشی بھ طرفش آمد و آب دستھایرعلیام    

 : گفتتیبا عصبان
 .ی کنی مسمی خادی یبدم م..  لوس گھیدنکن  -    
 ! کنھسشیاز حقوق برادر بر خواھر ِ کھ خ. دوست دارم -    
 : صورتش را با دست پاک کردیستاره آب رو    
 .می شام بخورایب -    



 7 

 بلند شد؛ ستاره یوقت.  کردی را باز مشی ھای رضا خم شده بود و بند کتانریام    
 متعجب یرعلیام.  بھ سمت آشپزخانھ رفتی را بھ سمتش پرت کرد و بدون حرففشیک

 :از رفتار ستاره پشت سرش راه افتاد
 ؟ی بردی با خودت منمی ایُ مردیحاال م -    
 دهی رضا با لبخند کنار فرد؛ی رسیوقت. ستاره اما آن لحظھ داخل آشپزخانھ بود    

 . خوردیه م سرخ شدی ھاینی زمبی بود و از سستادهیا
 خونھ نی ایتو.  دوست دارهشتری مامان ما رو بی گیخوش بھ حالت بابا، بعد م -    

 . نیی سرخ شده بخوره، شماینی زمبی کھ حق داره سیتنھا کس
 :دیرضا بلند خند    
 ! ھم بخورننای پوست بکن بذار اشتری دو تا خوب بدهیفر -    
 : بھ ستاره انداختی با اخم نگاھدهیفر    
 گھی خونھ بھ ھم دنی ایًشما کال تو. گھی شھ بسھ دیسر شام دعواتون م -    

 ! شھی متونیحسود
 روز کی بعد از ،یوسفی ی آقای ھم بھ آشپزخانھ رفتند و خانواده ای و پویرعلیام    

  آقا رضاگر،ی دیبعد از شام، مثل ھر شب معمول. در اواخر بھار، دور ھم جمع شدند
 ھم کتابش را دستش گرفتھ بود، اما ایپو.  نشستھ بودندونیزی تلوی خانم جلودهیو فر

 . شدی پخش مھ بود کیالی سریتمام حواسش پ
 اتاق یبھ جا.  گذاشتنتی ظرف را ھم خشک کرد و داخل کابنیستاره آخر    

 نصف شدن ی برایواری کھ فقط دیاتاق.  رفتیرعلی و امایخودش، بھ اتاق مشترک پو
 سرمھ ینی فرش ماشکی مشترک، یتنھا ش. ً کامال مجزا شده بودزیاما ھمھ چ! نداشت

 یرعلیام!  ھم نصف شده بوداخلش بزرگ کھ البتھ دیواری کمد دکی رنگ بود و یا
.  لپ تاپ درست کرده بودی برای کوچکزی مشی تختش نشستھ بود و با بالش ھایرو

 : کردشیستاره آرام صدا. در اتاق باز بود
 ...یرعلیام -    
 : لپ تاپش بردارد؛ زمزمھ وار گفتی چشمش را از صفحھ نکھی بدون ایرعلیام    
 . خورمی نمیزیھا؟ من چ -    
 یم.  نشستشی تخت روبرویستاره رو.  کردی بود کھ میتمام حواسش بھ کار    

 : داخل لپ تاپش سرک بکشدیدانست دوست ندارد کس
 . کردمدای کار پھیز رفتم  امرویرعلیام -    
 : سرش را از کنار لپ تاپ کج کرد و نگاھش کردیرعلیام    
 .. ی کنی ده ھر کاری بابا اجازه نمی دونیتو کھ م -    
 : را جمع کردشیستاره لب ھا    
 . بودیکارش دفتر.  دونمیآره م -    
بابا ھم .  خوب بودی رفتی شد می عادل جور مشیپ!  ھا ستارهیشانسم ندار -    

 . بودیراض
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 :ستاره مظلومانھ نگاھش کرد    
  کنھ برام؟ی مدای کار پی شد؟ گفتیدوستت چ -    
 ! نداشتی خوبی خبرھایرعلی امیاخم ھا    
دو ساعت با بچھ .  گرفتم اونم با چندرغاز حقوقیاگر کار بود کھ من شاگرد نم -    
 .ادی دانشگام در نی نھیم ھز زبون نفھم مردم سر و کلھ بزنم، آخرشی

 :دی تخت باال کشی را جمع کرد و خودش را روشی پاھان،یستاره غمگ    
 ترسم کنکور رو ھم خراب یم.  شھی کنم جور نمی میھر کار.  شانسمیآره ب -    

 . ذاره ادامھ بدمی نمگھیبابا د. کنم امسال
 یزی چگھی درس بخون؛ دنی فکرا بشنی عوض ار؛ی غم بغل نگیحاال زانو -    

  داره؟یری تاثی ری کھ مییکالسا. ی تالشت رو کندینمونده با
 .ستی بد نیا -    
 . من ھستمی ھم خواستیبخون ستاره، ھر کمک -    
 !بذارن... دوست دخترات و شاگردات و ! یالبتھ اگھ خونھ باش -    
 : کردشتری را بشی ابروھای گره یرعلیام    
 .تی تربیپاشو برو بچھ پر رو، ب -    
 کھ ھر دو را صدا دندی مادرشان را شنیھمان وقت صدا.  کردی خنده ایستاره     

 : برادرش بردکی نزدی بلند شود؛ سرش را کمنکھیستاره قبل از ا.  کردیم
 بگو، آبروم رو یزی چھی احمق ی پسره نی فردا بھ ا،یرعلی کنم امیخواھش م -    

 !تو کوچھ بره یم
 : برادرانھ اش شدرتی پر از غیرعلینگاه ام    
 ؟یری می ما؟یچند بار گفتم از اون سر کوچھ ب. غلط کرده -    
 : نگاه کردنی و بھ زمدیستاره لب برچ    
 . شد، مامان دعوام کردری دی طورنیھم! انگار دست منھ -    
 : در لپ تاپ را بست و بلند شدریام    
 ! کنمیفردا ادبش م -    
.  رفتنش را نگاه کرد،یرعلی امی برادرانھ تیستاره نگران اما خوشحال از حما    
ھر دو ھم .  ھم بودندی ھم بازی فقط سھ سال از ستاره بزرگتر بود و از بچگیرعلیام

 پسرانھ یای دنی باعث شده بود؛ ستاره در بچگیرعلیوجود ام!  و سربھ ھواگوشیباز
 دنبال ای کرد و ی می کوچھ فوتبال بازی تویرعلی کنار امشھیھم! جربھ کندرا ھم ت

 لبان یخاطرات خوب گذشتھ، لبخند را رو!  او و دوستانش بودی پسرانھ ی ھاطنتیش
ِ و لذت طنتی زدن؛ شغی جدن؛یدو.  بودیی کھ پر از حس رھایخاطرات. ستاره نشاند

 فقط بود؛  وقت بود از نعمتشان محرومیلی کھ ستاره، خیزیچ...  جانیتجربھ کردن ھ
 ! دختر بودکی او، نکھیبھ خاطر ا
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 "ده روز گذشت    "
 

امروز ستاره امتحان کنکور داشت و از صبح ھمراه رضا بھ محل آزمونش رفتھ     
 کار، نیا.  داشتی مثل تمام پنج شنبھ ھا شاگرد خصوصیرعلیپنج شنبھ بود و ام. بود

 خودش شاگرد نکھیبا ا.  بودیوسفیمد ِ پسر کوچک رضا فعال تنھا محل کسب درآ
 ! بودکیرون برق الکتیعنیممتاز دانشگاه در رشتھ اش 

 شوھرش و ی ناھار برادهی بود و فروتری با کامپی در اتاق ستاره مشغول بازایپو    
 تو ھم ستاره ی افھیاز ق.  کرد، کھ آقا رضا و ستاره بھ خانھ برگشتندیستاره آماده م

 توجھ بھ صورت خستھ و گرمازده اش، ی بدهیفر!  خوب نبودهزیخص بود؛ ھمھ چمش
 : گذاشتشیبشقاب غذا را جلو

 ؟ی شی شد؟ قبول میخب ستاره چ -    
 زد؛ ی کھ خودش را باد می را باز کرد و در حالشی مانتویی باالیستاره دکمھ ھا    

 :گفت
 .افتضاح دادم... نھ  -    
 : بھ رضا انداختی کالفھ نگاھدهیفر    
 .گرمھ. نھی شی توش مرهی میآدم م. گھی رو خب درست کن دنیکولر ماش -    
 را کھ کنار ی خالوانیل,  بوددهی آب سرد را ھم نوشوانی لنیرضا کھ تازه دوم    

 : گذاشتزی می روشیبشقاب غذا
 . رم فردا، پس فردایم.  خوادیسالمھ، گاز م. چشم -    
 ! را بھ رضا بزندشی افتاد کھ حرفھای مادشی غذا زی سر مشھ،ی مثل ھمدهیفر    
از االن گفتم . ی نکنرید.  خانومھھی و حاجدی حاج سعی مھی نره ولادتیفردا شب  -    

 .ی گفتری دیکھ نگ
 بھ ستاره انداخت کھ با ی نگاھدهیفر.  تکان داد و شروع بھ خوردن کردیرضا سر    

 : کردی را نگاه مشیغصھ، بشقاب غذا
 . ساالیامسالم مثل باق.  شدهیحاال انگار چ.  دخترگھیبخور د -    
 حرف بلند شد و بھ یب.  بھ قطرات اشک شدلی بغض ستاره، تبدده،ی حرف فرنیبا ا    

 : بھ در آشپزخانھ چشم دوختھ بودی با دلسوزدهیفر. اتاقش پناه برد
 .. دخترنی کشھ ایرضا خودشو م -    
 خوند تا حاال قبول شده ی تر می معمولی رشتھ ھی زم؟ی کارش کنم آخھ عزیچ -    
 .بود
 ! خوندی بره االن دو سال بود درس می بودیتو اگھ سال اول گذاشت -    
 : بشقابش انداخت و غضبناک نگاھش کردیرضا قاشق را تو    
ادر خودت  اما دختر بری شی دونم ناراحت میم.  کنمی تو نگو خواھش مدهیفر -    

 چھ طور رفت، چھ طور اومد؟؟! نیرو بب
 : اخم کرددهیفر    
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بعد .  دارهھی بھ بقیَ بده؛ چھ دخلیکی بھم؟ اصال ی کنی می رو قاطیچرا ھمھ چ -    
 من بچھ مو درست ؟ی کنی مسھی مادر اونو با من مقا؟یتو مگھ بھ ستاره شک دار

 . کردمتیترب
 : ھمسرش را نداشتی طاقت دلخورشھیمثل ھم.  کردیزیرضا نگاه محبت ام    
 اونم شما ،ی جا شانس داشتم تو زندگھیمن . نیشما خانوم. نیبلھ کھ فرق دار -    
 .  خانومیبود
 : گفتی با ناز زنانھ ادهیفر    
خدا !  شھ؛ واسھ تو بدتریوضع شوھر خواھرام ھر روز داره بھتر م! اما من نھ -    

 ! با پنج تا بچھمی خونھ رو برامون گذاشت و گرنھ االنم مستاجر بودنی اامرزهیپدرتو ب
 :دیرضا خند    
 .  تویشانس ندار.  واالی گیراست م -    
 ی بدیزندگ. اما حق ھم داشت. دی گوی از تھ دلش نمدهی دانست فریرضا م    

ود و از  کھ باالخره رضا راه انداختھ بیجز کارگاھ.  ھم نبودیشرفتینداشتند، اما پ
 نھیکھ البتھ سود کارش بھتر بود و ھمان طور ھز.  بوددهی رسی سازنتی بھ کابینجار

 ! بچھ ھا باالتری
 

     
 

 کردن زی درخت انگور نشستھ و مشغول تمی ھی ساری زدهی ھمان روز، فریفردا    
 ی کھ با بچھ ھاای پویسر و صدا.  بودنددهی شربت و مربا خری بود کھ براییآلبالو ھا

 ای بھ شدت باز شد و پواطی لحظھ در حکی.  آمدی فوتبال بود؛ میکوچھ مشغول باز
 : زدادیر از عرقش را داخل آورد و فسیصورت خ

 . اومدهی پریمامان، آبج -    
 دختر ھفت ا،ی بعد، پری شد و چند لحظھ رهی بھ در خی با خوشحالاری اختی بدهیفر    

 شی دستانش را براده،یفر. دی دوان بھ سمتش دو وارد خانھ شد و دوانسای پریسالھ 
 :گشود

  منزی بغلم عروسک عزایب -    
 سایشباھتش بھ پر.  داشتیدی مادرش و پوست سفی بھ رنگ موھایی موھاایپر    

 بھ سمت ایپر. ندی کوچک خودش را ببیسای پرا؛ی در صورت پرده،یباعث شده بود، فر
 نشود؛ آرام ی کھ مراقب لباسش بود کھ با آلبالو ھا رنگیمادر بزرگش آمد و در حال

 :گفت
 ؟ی خوبیسالم مامان جون -    
 ھات ی زبوننیری شیدلم تنگ شده بود برا.  زمیعز. قربون شکل ماھت برم من -    

 .عسلم
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 یلی خده،ی داشتن نوه آن ھم در سن و سال فریمزه . دی را بوسای پری موھادهیفر    
 ا،ی کفش عرشی بوق ھای در آغوشش بود کھ صداایھنوز پر.  بودی و خواستننیریش

 : و بلند شداوردیدلش طاقت ن.  زده کردجانیً را کامال ھدهی فرسا،ی پریپسر دو سالھ 
 . کوچولوت برم منیقربون اون پاھا..  زمیعز.. آخ جانم  -    
 ی کالفھ از گرماسایپر.  شدکشیپسر کوچک، دست مادرش را گرفتھ بود و نزد    

 :دی اش را از سرش کشی روسررون،یب
 ؟یسالم مامان خوب -    
 : لبخند زدسای و بھ پردی بوسای عرشدهیفر    
  عادل خوبھ؟؟ی دخترم تو خوبیمرس -    
 : نشستھ بود رفتشی رودهی کھ فری بھ سمت تختسایپر    
 . گرفتنی شما رو می خونھ یبچھ ھا دو روزه ھمش بھونھ . می آره خوبیمرس -    
 .نی بشایب. زمی عزی کردیکار خوب -    
 : پسر کوچکش را در آغوش گرفتسایپر.  دستش را بھ سمت آلبالو ھا بردایعرش    
 ست؟ی نیکس.. چھ خبر  -    
 و باباتم مثل ریام.  بودرونی ھم بایپو.  کنھی میریچرا ستاره خونھ س داره گردگ -    
 چھ خبر تو؟. روننی بشھیھم
 : را باز کرد و رو بھ دخترش گفتشی مانتوی دکمھ ھاسایپر    
 . خالھ ستارهشی پنی برری رو بگای دست عرشا،یپاشو پر -    
 بلند شد و دست پسر کوچک را ایپر.  خالھ اش را صدا زدی با خوشحالایعرش    

 : کردیرا نگاه م رفتنشان ،ی با خوشحالدهیفر. گرفت و با خودش بھ داخل خانھ برد
 ای ھم سالم دنرضای پسر علشاالیا.  خوامی از خدا نمیچی ھنم؛ی بی دو تا منیمن ا -    

 .ادیب
 ن؟یاز سولماز خبر ندار -    
 ی براارنی خواد بی میسمونی گفت مادرش گفتھ سیاتفاقا م. چرا بھش زنگ زدم -    

 .گھی دیدو ھفتھ 
 .شش ماھشھ. زوده ھنوز -    
 بچھ لی ھمھ وسادی ھفت ماه رفت بای گفتن زن کھ توی ممیاز قد..  گھیبچھ س د -    

 .آماده بشھ
 . شدشی مشت آلبالو برداشت و مشغول در آوردن ھستھ ھاکی سایپر    
 .گھی شھ دیدست نزن مادر، تموم م -    
 !عوضش بھمون آلبالو پلو ناھار بده.  ندارهینھ بابا اشکال -    
 :دی خندهدیفر    
 اد؟ی یعادل نم. ادیچشم؛ زنگ بزنم باباتم ب -    
 . شھی تا سھ تموم مفتشیامروز ش. ادی یچرا م -    
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 شی صدادهیفر. از داخل خانھ بلند شد.  کردی می ستاره کھ با بچھ ھا بازیصدا    
 : اوردرونیکرد و چند لحظھ بعد ستاره از پنجره سرش را ب

 ؟ی خوب؛یسالم پر -    
 : زدی لبخندسایپر    

 ؟ی شاخ غول رو بشکونیتونست!  پھلوونیتو چھ طور -    
 : گفتدهی در ھم رفت؛ فرشیستاره اخم ھا    
 خوام ی مرغ ھم بذار بپزه، مکھیسھ چھار ت. اری خواھرت شربت بیستاره برا -    

 .آلبالو پلو درست کنم
 دی کشیآھ.  کردی ھنوز پنجره را نگاه مدهیفر.  گفت و پنجره را بستیستاره چشم    

 :و گفت
 .فکر نکنم قبول بشھ.  ماتم گرفتھ بودروزیاز د -    
 : و آھستھ تر گفتدی خودش را جلوتر کشی کمسایپر    
 . ھم اومدمی مسئلھ اھیراستش مامان امروز واسھ  -    
 : با دقت نگاھش کرددهیفر    
 ؟یچھ مسئلھ ا -    
 : کردینھ نگاھ بھ خاسایپر    
 !در مورد ستاره -    

 
 : با لبخند نگاه کردده،ی مشت آلبالو برداشت و بھ چشمان نگران فرکی    
 خانم، خواھر بزرگ مادرشوھرم، از رای برادر شوھرم، حمی عروسشیماه پ -    

 بھ پسرش نشونش بده، از من نکھیاما نشده بود مثل ا.  خوشش اومده بودیلیستاره خ
 .. تا نشونش بده.  مون رو دادمی عکس خانوادگھیست منم عکس خوا

 : نکرده بودی را حالجسای پری ھنوز حرفھادهیفر    
 . کنھیبابات بفھمھ پوست از کلھ ات م!!  سر باز نبوده کھ،یپر -    
 .میھمھ بود.  بدر امسال بودزدهیعکس س. ستمینھ بابا، مامان خنگ کھ ن -    
  شد؟یخب چ -    
 انی بمی خانم گفتھ اجازه بدرای مامان عادل زنگ زد و گفت حمشبی دگھی دیچیھ -    

 .یخواستگار
 : گرفتیگری دی اش رنگ و بوی کش آمد؛ نگراندهیلبخند فر    
  کاره س؟ی ھستن ظاھرا، پسرشون چی خوبیآدما -    
ار دھنھ مغازه باباش سھ چھ.  عادلھی بھتر از خانواده یلیوضعشون خ. آره مامان -    
 .مھندسھ.  کرده ستلیپسر ِ تحص.  دارهی فرش فروشی

 : پر رنگ تر شددهی چشمان فری تویبرق خوشحال    
 ھ؟ی مھندس چھ؟ی کارش چ؟ی گیراست م -    



 13 

 ای کنھ کھ گوی شرکت کار مھی ی خونھ، االنم توی مری کھ امیمھندس برق ھمون -    
.  مدل باال دارهنی ماشھی.  کردی مفی تعریلیمادر شوھرم کھ خ. کھیخودشم شر

 . چھار طبقھ ساخت واسھ خودش و بچھ ھاشھی.  دهیپدرشم بھش خونھ م
 ھم ول کنش ی پسر آقا تقنیا. نگرانشم.  شھری ھست ختم بھ خی کھ ھر چشاالیا -    

 !ستین
 :دی خندزی رسایپر    
 یتا قسمتش چ.  کنھی مدای شوھر خوب پھیحتما .  خوشگل ترهیلیستاره از من خ -    

 .باشھ
 دنبالش قطار شده ای و عرشای کھ پری شربت در حالوانیستاره ھمان موقع با چند ل    

 : تاسف، اما با لبخند سرش را تکان دادی از رودهیفر.  آمدرونیبودند؛ با سر و صدا ب
 البتھ بھ جز اون پسر ِ ره؟ی گی بھ نظرت منھی وضع ببنی با انوی ایھر ک! نگاه کن -    

 !خل و چل
 ی ھاوانی تخت گذاشت و بھ دست بچھ ھا، لی را روینیستاره س. دی بلندتر خندیپر    

 : تخت نشستی روده،یخودش کنار فر. شربتشان را داد
  اقا عادل خوبھ؟؟یچھ خبر پر -    
 تو چھ خبر؟ کالستم تموم شد؟. آره خوبھ -    
 :دی کشی داد و آھسای قرمز پری را بھ دست ھای شربتوانیستاره ل    
 . خونھ شدمنی ای بازم زندانگھید.. آره -    
 :  کردی اخمدهیفر    
  ھستم؟ی بگم؟ منم زندانیپس من چ -    
 !ی فرق داریشما مامان -    
 با سایپر!  بھ ستاره نگاه کردرهی خرهی نازکش را باال انداخت و خی ابروھادهیفر    

 : مادر و خواھرش با خنده گفتی افھی قدنید
 ینی شی کنھ؛ تو فقط می می کارھیمامان باز ! ی تو خونھ الکنیھر دوتاتون موند -    

 !ی خونیکتاب م
 کوچکش کھ شربتش را ی کرد از تخت و بھ خواھر زاده زانی را آوشیستاره پاھا    

 :دی خودش را سمتش کشی کمسایپر.  خورد، نگاه کردیم
 بھت یدنی رقص،ی علی عروسادتھی ؟ی شناسی عادل رو میرایخالھ حم... ستاره -    

 !شاباش داد؟
 : خونسرد گفتیلیستاره متفکر نگاھش کرد و خ    
 ُمرده؟... آره  -    
 :دی و بھ ستاره توپدی اش را گزینیی خانم، لب پادهیفر! دی بلند خندسایپر    
 ! آخھی زنی حرف م طورنیتو چرا ا! زشتھ دختر -    
 : با ھمان خنده گفتسایپر    
 ! شھی ممونیً بھش بگم کال پشنویا -    
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 :ستاره سرش را بھ طرفش کج کرد    
  شھ ؟ی ممونی پشیاز چ -    
 !ی عروسش بشنکھی ایبرا -    
 بود فکر کرد؛ آب دھانش را قورت داد و با ترس دهی کھ شنی بھ جملھ اجیستاره گ    

 :تکرار کرد
 عروسش بشم؟ -    
 : با لبخند گفتدهیفر    
 .تی خواستگارانی خوان بیم -    
. دی کوبی اش منھیقلبش ھر لحظھ بلندتر خودش را بھ س. ستاره بھ مادرش نگاه کرد    

 : گفتیبھ آرام
  من؟؟یمامان؛ خواستگار -    
 :سایپر    
 آخر ھفتھ قرار ی گفت کھ با شما صحبت کنم و براروزیمادر شوھرم د. اوھوم -    

 !میبذار
 : دفعھ بلند شدکیستاره     
 ! نھیوا -    
 : کرد؛ گفتی با تعجب بھ ستاره کھ با استرس نگاھش مسایپر    
 ؟یپسر بھ اون خوب! چرا نھ؟ -    
 خانم و رایبھ حم. شروع کرد بھ قدم زدن.  خودش ھم متوجھ باشدنکھیستاره بدون ا    

 خانم و رای پسر حمنیپسر سوم و آخر!  بوددهیاو پسرش را د.  کردیپسرش فکر م
 و برازنده کی شیلی رنگ، خی آن کت و شلوار مشکی تویشب عروس! حاج فتاح

 مجرد آنجا ی تمام دختر ھابایتقر. بود دهی شنیلی در موردش خیواشکیاز دخترھا . بود
 کنار آذر، خواھر شوھر ِ یوقت!  حرف خودش افتادادی.  بودیزی چنی چنشانیارزو

 ھم نیھمچ«  گفتھ بود ی جدیلی زد او خی بود و آذر در موردش حرف مستادهی اسایپر
 »!معلومھ دختر بازه! ستی نیمال
 ھمان پسر قرار بود، بھ و االن!  غرورش گفتھ بودی حرف را ستاره فقط از رونیا    

 ی معمولی قھوه ای و چشمھای مشکیموھا.  چھره اش افتادادی. دیای اش بیخواستگار
 و دهیصورتش کش.  جذاب بودیلی خگری دیاما فرم صورتش کنار پسرھا. داشت

 ھم کلشیھ. ستی ھم نشی قدش تا شانھ ھادستاره مطمئن بو.  و قدش بلند بودیاستخوان
 . لبخند را بھ لبانش آوردش،یفکرھا. نھ چاق و نھ الغر .  بودیعال
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 قلب و ذھن ستاره خبر داشتھ باشند؛ با ی کھ از غوغانی بدون اده،ی و فرسایپر    
.  کردندی لبش نقش انداخت، نگاه می کھ روی و لبخندعی سریتعجب بھ قدم زدن ھا

 :دی کشرونیرفت؛ ب گی کھ شکل مییای با سوالش، ستاره را از روسایپر
 ش؟یدی شد ستاره؟ تو دیچ -    
 :سای منتظر پری و زل زد بھ چشمھاستادی گل انداختھ اش؛ ایستاره با گونھ ھا    
ِآذر نشونم دادش، . اونجا کنار نامزد آذر بود... خب آره ! ..  نھیعنی.. ھا؟ آره  -    

 !گفت پسرخالھ شھ
 با سایپر.  کردی بود و زمزمھ منییسرش پا ادا کرد کھ ی آخر را وقتیجملھ ھا    

 : گفتیخوشحال
 نظرت ی بگی تونی مگھیپس حاال د. من ازش عکس نداشتم! شیدیچھ خوب د -    

 رو، ھا؟
 : جواب داددهیقبل از ستاره، فر    
 اسمش ی خواد بھتر از اون پسر؟ راستی میچ! ای االن رفتھ تو رونینظر؟ از ھم -    
 ھ؟یچ

 مادرش ھستن اما ھی عادل شبیخانواده .  پدرشھھی شب؛یی خداپھیخوش ت.. فرزاد -    
 . انیچشم، ابرو مشک. اونا نھ

 : پھن شدشتری بدهی فری لبھایلبخند رو    
 . خانواده اش حفظش کنھیخدا برا -    
 : ادامھ دادسایپر    
 یلی خانم خرایحم.  طورننیھر سھ تا پسرش ھم. رهیسر بھ ز. ھیپسر خوب -    

 خودش نمیواسھ ا.  کنھ واسھ اون دو تا ھم خودش زن گرفتھی دقت میلیخ. حساسھ
 . انتخاب کرده ستاره رو

 : کرددیی با سرش تادهیفر    
. سای پریی خوبھ خدایلیمادر شوھر تو ھم خ.  بودی ادهی دایزن عاقل و دن -    

 سولماز شانس یاز خانواده .  طورنی ھم ھمرضایعل. یخداروشکر تو خوشبخت شد
 .می شی راحت مگھی شون دی برن سر خونھ زندگرمیستاره و ام.  بھ خدامیاورد
 آمد ی نمادشی کرد اصال یفرزاد را مجسم م!  بودشیاھایستاره ھنوز در رو    

قلبش بھ ضربان افتاده .  بودادشی کھ کرده بود را ی باشد، اما خنده ادهی را شنشیصدا
 و دهیفر.  کردی کھ با خودش تکرار میتنھا جملھ ا.  درست بشودزیاش ھمھ چک. بود
 بھ اتاقش یوقت.  آرام بھ داخل خانھ رفتهستار.  کردندی ھمچنان صحبت مسایپر

اخم کرد و شروع .  اش بودینی جوش کوچک کنار بکی. ستادی انھی آی روبرود؛یرس
 یالبتھ با کرم پودر ھم م.  شدی زد کھ خوب می میزی چھی دیبا.  اش کردیبھ دستکار

  بلندش را بازیموھا. دی دست کششیبھ صورت و موھا.  را بپوشاندشیتوانست رو
خوشحال از اندازه !  تا حاال کوتاھشان نکرده بودشیاز پنج سال پ.  و اندزه گرفتکرد

خودش را در .  شدی می موھا، عروس خوشگلنیبا ا.  شدلیاش اخمش بھ خنده تبد
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 سرش جمع کرده بودند با تاج ی اش را باالی مشکی تجسم کرد کھ موھادیلباس سف
.  گرفتی داشت جان مشیایرو. ستچشمانش را ب.  زدی کھ برق می رنگینقره ا
 : را بھ ذھنش بسپاردشیای باعث شد چشمانش را باز کند و روا،ی پریصدا
 . کارت دارهی مامان جونایخالھ جون؛ ب -    
دوباره بھ دختر . از خودش لجش گرفت.  بوددهیرا نشن مادرش یحتما صدا    

 :آرام زمزمھ کرد.  اخم کردنھی آیخوشحال ِ تو
 اگھ اخالقش خوب نباشھ ؟ی قدر دنبال شوھر کردننیا! خاک تو سرت ستاره -    
 ؟یچ

 دانست یم.  کھ مادرش بلند بھ زبان آورددیدوباره اسمش را شن.  شدشتریاخمش ب    
 ی را ھم متی واقعدیبا!  نبودی پردازای قدر ھم دختر رونیا.  ببافدای اندازه رونی ادینبا
 ! دانستی نمیادی ززیً بود کھ اصال در موردش چی خواستگار معمولکیفرزاد . دید
 

*     
 

 یکاری تابستان و بلی کش دار اوایروزھا.  گذشتی ستاره بھ کندی ھفتھ برالیاوا    
 کرده بود و زی تمام خانھ را تمدهیفر.  شده بودندی کندنیو البتھ فکر آخر ھفتھ باعث ا

ستاره ھم !  کردنزی کرد بھ تمی را شروع میدی جدی کرد جای مدای پیکاریتا وقت ب
حرف دلش را بھ جز .  شدی مادرش مشغول می ھم پاترسش غلبھ بھ اسیناخداگاه برا
 توانست ی طھورا، نم،یعنی اش ھم بود؛ ی و ھم کالسھی اش کھ ھمسایمیدوست صم

 شان در شمال کشور ی خانوادگی قبل بھ روستایکھ او ھم از دو ھفتھ . دی بگویبھ کس
 ی انجام مدیا کھ بیی و کارھای در مورد روز خواستگاردهی دوبار فریکی. رفتھ بود

 کھ یچند مورد. ود او بی برای خواستگاری قرار رسمنی اولنیا. داد صحبت کرده بود
مثل .  قرار برسد؛ رد کرده بودندنی بھ انکھی خانواده اش بدون اای آمده بود؛ ستاره شیپ

 کھ بھ یپسر!!  دنبال ستاره بودشی سوپر سر کوچھ شان، کھ از سھ سال پ،یپسر آقا تق
 بلد ی کارچی ھرشی کمک بھ پدر پیجز وقت گذراندن سرکوچھ و گاھ ،نظر ستاره

 !نبود
 و سایقرار بود پر.  عصر پنج شنبھ گذاشتھ بودندی را برایقرار خواستگار    
ستاره دو روز تمام دنبال لباس مناسبش گشت و آخر سر ھم با . ندیای ھم برضایعل

 لباس داده بود؛ لباس مورد دی کھ پدرش بابت خری کھ خودش داشت و پولیکمک پول
رنگ .  بودشی زانوھاری تا زامنش حلقھ کھ دنی آستراھنیپ. دیعالقھ اش را خر

دامنش کلوش .  بھ ھمان رنگ داشتی رزی گل ھاشی بود و رورهی بنفش تراھنشیپ
 کت کی.  ردش نداشتھ باشدی برای بھانھ ارشی شد پدر سخت گی باعث منیبود و ھم

 کھ در یبھ جز دو بار. دی داشت؛ ھم خرراھنشی ھم رنگ پی انھی رنگ کھ گل سدیسف
 زیبھ نظرش ھمھ چ! دی ھم داخل خانھ لباس را پوشی بود؛ چند باردهمغازه پرو کر

 کھ یکار.  کرده بودزانیلباس را شب قبل اتو کرده بود و از در کمدش آو.  بودیعال
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 فکر کرده یکل. دیًچھارشنبھ شب را اصال نخواب!  کردی متشی اذمی بابتش دایرعلیام
 بعد از چند بار پاره کردن کاغذ و البتھ.  را نوشتدی پرسی مدی را کھ بایبود و سواالت

 ! ھوش شده بودی ببای صبح، تقری ھایکیآخر ھم نزد! شروع دوباره
ساعت نھ .  شودداری بشیبای زیای باعث شد از روا،ی و پویرعلی امی دعوایصدا    

 دی ساعت را دی زبانش بود؛ اما وقتری زشیای رویخستھ بود و ھنوز مزه . صبح بود
 کارھا یلیھنوز خ.  نشستشی ھول سرجاست؛یفقط چند ساعت مھلت باقو حساب کرد 

 بھ سرعت از ای اتاقش را کھ باز کرد؛ پورد.  دادی انجام مدی مانده بود کھ بایباق
. دی عقب کشی کھ ستاره خودش را کمیجور. دی رد شد و بھ سمت در خانھ دوشیجلو

اما .  توجھ بھ سمت آشپزخانھ رفتیستاره ب.  ھنوز مشغول غرغر کردن بودیرعلیام
 خط ای پوی ھنوز برایرعلیام.  پدرش ھم نبودنیماش.  را نگاه کرداطیح. دی را نددهیفر

 را کھ یرعلی امی عصبانی افھی و قستادی در اشپزخانھ ایستاره جلو. دی کشیو نشان م
 :دی در راھرو دی بود؛ جلودهیلباس پوش

 کو؟ مامان ؟ی ری کجا مریسالم ام -    
 : بھ سمتش برگشتی عصبانیرعلیام    
 !گھی رم دی جا مھی ؟یتو مگھ بازپرس -    
 : را جمع کرد و با اخم گفتشیستاره ناراحت از لحن تندش، لبھا    
  مامان کو؟؟ی کنیبا من چرا دعوا م -    
از حرکت تند .  شدشی نشست و مشغول واکسن زدن کفش ھانی زمی رویرعلیام    

 :ستادی اکشیستاره نزد.  ستی مشخص بود چھ قدر عصبانشیدستھا
  باز؟ای پونی کار کرده ایچ -    
 اهی انگشتش را کھ سی و با دستمال رونی با حرص فرچھ را پرت کرد زمیرعلیام    

 :شده بود، پاک کرد
ھزار بار .  منو نگاه کردهی ھالمیبرداشتھ ف.  گھی بھش نمیچیمامان ھ..  شعوریب -    
 .. نیھمھ تون لوسش کرد.  منلیم دست نزن بھ وساگفت
 را یرعلیام. بھ سمت آشپزخانھ برگشت. دی داد کھ ستاره نشنیگری لب فحش دریز    

 ! دانست خودش ھم مقصر استی شناخت؛ میم
 بچھ ھم نی کھ ای کنی رو چرا نگاه می دوم ھم، ھر چک،ی خونھ یاری بدینبا -    

 ؟؟ی کنی کار می بابا بفھمن چایاگھ مامان ! برداره؟
 : را برداشتفشی با غضب کیرعلیام    
 اونم ی ندارن؛ فقط برای بدزی چلمایاون ف! تو بس کن بھ من درس اخالق نده -    

 .ستنیمناسب ن
 نی کلھ شق از ایرعلی دانست امینھ حسش داشت و ھم م. ستاره بحث را ادامھ نداد    

 محکم دنی کوبی ھم نگذشتھ بود کھ صداھیچند ثان. دحرفھاست کھ حرف او را قبول کن
 شب افتاد و ادی لحظھ کی.  دادیدر بھم، خبر از تنھا ماندن ستاره در آن خانھ را م

 ..استرس تمام وجودش را پر کرد
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 بھ دور و ینگاھ.  مانده بودی باقی راه، انجام کارھانی فرار از استرس بھتریبرا    
 ھمھ جا برق افتاده بود؛ اما باز شروع کرد بھ یزی از تمنکھیبر خانھ انداخت با ا

. دی و دوباره از اول چختی بار بھم رنی چندمی مبل ھا را برادمانیچ. یریگردگ
 زن با دهیفر.  شده بودلی ھال کوچک تشککی و زرگ اتاق بکی خانھ شان از ییرایپذ
 اقا رضا حق ورود ی و حت کدام از بچھ ھاچیھ! یزی بود و البتھ حساس بھ تمی اقھیسل

.  کھ امشب داشتندی خاص بود؛ مثل مھمانیآنجا متعلق بھ مھمان ھا! بھ اتاق را نداشت
 از ای دانست پوینم. دی پدرش را شننی بوق ماشی دکور خانھ بود کھ صداریھنوز درگ

 دی خریحدس ستاره درست بود آنھا برا. دی سمت در را ددنشی نشستھ؛ اما دواطی حیک
 بود دهی فری پای کھ روینیری شی جعبھ نی ماشی رفت و از پنجره رونیب. بودندرفتھ 

 از گرما، ھمان طور کھ ی شاکدهی درست نشده بود و فرنیھنوز کولر ماش. را برداشت
 : شدادهی پد،یاز سرش کش  اش رایروسر

 .می رو بشورنجای رو جا بھ جا کن من با بابات انایببر ا -    
 ری نزد و زیچون رضا حرف.  مسئلھ توافق کرده بودندنی ای از قبل رونکھیمثل ا    

 دست لی وسای را روی مانتو و روسردهیفر. دی را در آورد کھ بشونی ماشی ھاییپا
 را داخل وهی می ھاسھی دنبالش کایپو.  خانھ کردیستاره گذاشت و ستاره را راھ

 از دهی رضا و فرینده ھا خیکم کم صدا ستاره مشغول کارش شد و. آشپزخانھ برد
 . بلند شداطیح

 ری کھ از شی بھ شلنگدهیفر.  برد و نگاھشان کردرونیستاره سرش را از پنجره ب    
با . دی خنداری اختیستاره ھم ب. دی خندی رضا، بلند مسی خیجدا شده بود و لباس ھا

 شھی ھم ھستند؟ ھمی قدر ھنوز وابستھ نی سال ایخودش فکر کرد چھ طور بعد از س
 کامل بود؛ اما مھم زی ھمھ چنکھینھ ا.  پدرشل داشتھ باشد مثی خواست ھمسریدلش م

 ی نمدهی لحظھ بدون فرکیرضا .  داشتدهی بود کھ بھ فری علتش، عشق آشکارنیتر
خودش ھر چھ قدر ھم کار داشت؛ .  شدی مضی مردهیاگر فر.  کندیتوانست زندگ

 ی کرد و احترام می را مفشیھمھ جا تعر.  کردی می دار ماند و از او نگھیکنارش م
 بود؛ اما دعوا و دهی را ھم ددهی فری قھر پنھانیشده بود با ھم بحث کنند و حت. گذاشت

 . کھ پر از احترام متقابل بودیعشق.  نبودنشانیً و پشت ھم حرف زدن، ابدا بیریدرگ
 ی ھمکالسنی بود بدهیکم ند.  خوشحال بودشھی آرامش خانواده؛ ھمنیستاره بابت ا    

 کھ پدرش، بای دارند؛ مثل زی سرو سامانی بیھا و دوستانش کھ چھ طور خانواده ھا
 کتک ای کردند و ی می کھ پدر و مادرش جدا از ھم زندگھی سمای داشت یگریھمسر د

 .. کردی میی خودنماشھی ھممای تن سی کھ روییھا
.  ظھر آمدندکی و سولماز نزدرضایعل. سرعت گذشتند مانده بھ یچند ساعت باق    
پسر .  آنھای بچھ نی بود و بزرگ تردهی رضا و فری و ھشت سالھ ستی پسر برضایعل

 ی از سربازی وقتشی ھفت سال پرضایعل.  پدرش بودھی کھ شبیریآرام و سر بھ ز
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 بانک شرکت کرده بود و االن کارمند ید در آزمون وروپلمشیتازه آمده بود با فوق د
 شی بود آشنا شده بود و دو سال پدی جدیروی نکیھمان جا با سولماز کھ . بانک بود

 آرام و رضایاو ھم مثل عل.  و چھار سالھ بودستیسولماز ب. ازدواج کرده بودند
 .مھربان بود

 شی، بھ حرفھا بارنی چند صدمی اتاقش نشستھ بود و برایبعد از ناھار ستاره تو    
در .  کردی مشتری استرسش را بی خبری بنی خبر نداشت و اندهیاز آ!  کردیفکر م

 کھ با لبخند دی کوتاه بھ در خورد و بعد صورت سولماز را دی باز بود، ضربھ امھین
 :ستاره ھم لبخند زد.  کندینگاھش م

 .بفرما تو -    
 : تختش نشستی در را باز کرد و کنار ستاره رواطیسولماز با احت    
 .مزاحم نشدم کھ عروس خانم -    
 : شدی ستاره صورتی آخر، گونھ ھایبا کلمھ     
 عروس خانم؟!! ھنوز نھ بھ دار ِ نھ بھ بار -    
 شکمش گذاشت؛ ستاره یسولماز خودش را جا بھ جا کرد و دست ستاره را رو    

 . برادرش رفتی امدهی پسر نی را حس کرد و با ذوق قربان صدقھ نیحرکت جن
  نھ؟ھیً حس واقعا حس خاصنیبھ نظر من ا.  چھ قدر خوبھ سولمازا،ی خدایوا -    
 . یتو ھم بھ زود.  زنھا تجربھ اش کننی ھمھ شاالیا. آره -    
 :دوباره ستاره خجالت زده سرش را تکان داد    
 !یا ھم رفتتا کجا ھ.. اوه  -    
 :سولماز دست ستاره را گرفت و گفت    
..  کرد ازشی مفی تعریلی تا حاال؟ مامان خشیدی خودت د؟یستاره استرس دار -    

 آره؟
 : داشتیھم زمان احساس خجالت و خوشحال.  کردیستاره من من    
ود  بپیخب خوش ت.  تاالر بودرونی بیتو. ی برادرشوھر پری بار اونم عروسھی -    

 !!گھی دپھی آدم خوش ت،ی عروسیًظاھرا اما تو
 : زدشیسولماز آرام بھ پھلو    
 .اونم حتما چشمش تو رو گرفتھ. یتو خوشگل -    
 : اخم کردیستاره کم    
!  روی کنم ھمھ چی گم خراب میھمش استرس دارم م.  ترسم ی میلیسولماز خ -    
 ! خوب باشھیلی خزی ھمھ چدیبا!  حساسھیلی گھ مامانش خی میپر

 یوقت. یاری ی و میزی ری میی چھار تا چا؟ی کار کنی چی خوایمگھ م! اوه -    
 ! و تمومی کنی تعارف میاورد
 : را جمع کرد و بچگانھ گفتشیستاره لبھا    
  تعارف کنھ؟ ھا؟یرعلی بدم امارمیب! ارم؟ی شھ نینم -    
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 و ھول ی باشیبھتره منطق! ید کرفی کھ تو تعریاونم با مادر!  شھ کھینم -    
 .ینکن
 :بھ کمد اشاره کرد و ادامھ داد    
 . نھ؟ادی ی رنگش بھت میلیخ.  خوشگلھیلی لباستھ؟ خنیا -    
متوجھ . سولماز از قصد در مورد لباس حرف زده بود کھ حواس ستاره پرت شود    

 چی اما ھشی آمد برای بار نبود خواستگار منیاول.  شده بودشیلرزش دست و صدا
 ! بودی عادل، از نظر آنھا آدم مھمیپسر خالھ .  نبودهی مھمنیوقت بھ ا

 کردند و ی ساعت بعد سولماز و ستاره در مورد لباس و مراسم صحبت مکیتا     
 و شوھرش ھم سایپر.  از استرس ستاره را کم کرده بودی ھا و حرفھا کمی شوخنیھم
 ساعت شش غروب کینزد. وه ھا شلوغ شد نی بعد آمدند و خانھ با سر و صدایکم
 کھ سر کرده یدیده بود و با شال سفیستاره لباسش را پوش.  آماده بودزیھمھ چ. بود

 اش کج و یشانی پی اش را، روی مشکی از موھایکم.  عروس ھا شده بودھیبود؛ شب
 یلبخند.  آمدی مشتری طور بھ صورتش بنیا. با سنجاق، کنار گوشش محکم کرد

 :آب دھانش را قورت داد و آرام زمزمھ کرد.  انداختنھی آیبھ دختر تودوباره 
 . باش؛ عاقل باشیمنطق!  دورزی براھاتویستاره، رو -    
 یادی کھ در دست صیقلبش مثل قنار.  زنگ در، نفسش را بھ شماره انداختیصدا    
 کھ ییدوان دوان بھ سمت آشپزخانھ رفت؛ جا. دی کوبی اش منھی شده باشد؛ بھ سریاس
 .. کنندشی ماند تا صدای منتظر مدیبا
 
 

 کھ استرسش بر دهیفر!  بودیرعلی کھ حداقل در ظاھر خونسرد بود؛ امیتنھا کس    
 اش را با ی تابیرضا ھم ب.  از مادرش نداشتی ھم دست کمسای نبود؛ پردهی پوشیکس

 سای پری بچھ ھاا،یسولماز با پو.  دادی و کتش نشان مراھنی پی قھی بھ میدست بردن دا
 ھمراه ھم بھ طرف در رضایعادل و عل.  کرده بودرگرمرا بھ اتاق ستاره برده بود و س

 .ندیرفتند تا بھ مھمان ھا خوش آمد بگو
 رایحم.  نگاه کردیواشکی آشپزخانھ باال برد و یستاره آرام سرش را از پنجره     

شوھرش را .  عروس بزرگش بودتای کھ کنارش بود ھم؛ آزین جوانز. خانم را شناخت
 پدر فرزاد دی مرد مسن بانی شناخت، اما با توجھ بھ سن و سالش حدس زد کھ اینم

 کھ داشت یشی اما با ردی فرزاد را دھیًبا شبی مرد قد بلند و تقرکی بعد یکم. باشد
 و دی کرد شنشی فرھاد، صدای عادل را وقتیصدا.  باشدتای شوھر آزدیمتوجھ شد کھ با

 .... و پشت سرش فرزادبای دستھ گل بزرگ زکی بعد یکم
مطمئن بود ھمان کت شلوار است کھ !  بوددهی دی عروسی ھمان طور کھ توًقایدق    
 عی خودش حس کرد و سری را روینگاھ!  دستھ گل ذوق کرده بوددنیاز د! دهیپوش

کف آشپزخانھ . دی لرزی مشیدست و پا.  بودقلبش بھ تپش افتاده.  اوردنییسرش را پا
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 ساعت بود کھ کی خاطر چروک نشدنش بھ!  لباسش افتادادی کھ ندی خواست بنشیم
 ! بودستادهیا

 یرعلی و امسای بعد پریکم. دی رسییرای ھا بھ ھال و پذی سالم و احوالپرسیصدا    
 ستاره دنیھر دو با د.  دستشان بود وارد آشپزخانھ شدندینیری کھ سبد گل و شیدر حال

 :ستاره درمانده نگاھشان کرد. خنده شان گرفت
  شده؟یچ -    
 : شدکشی گذاشت و نزدزی می را روینیری شسایپر    
 ! خوان بخورنت مگھ؟ی م؟ی شدی شکلنیتو چرا ا -    
 : کرد و گفتنیی باال و پای سبد گل را کمیرعلیام    
 یی ھاتی مردا ھم بال نسبت خودم عجب خرنیا!  گذاشتھ ھا ھی مایبرات حساب -    
 ! کننی می زندگیتو

 : زدی تشرسایپر    
 . زشتھ، خجالت بکشرونیبرو ب -    
 : بھ سمت ستاره برگشتسایپر.  رفترونی تفاوت بی بیرعلیام    
 !! کھی نبودی شکلنیا!  تویآروم باش تو رو خدا ستاره چھ قدر استرس دار -    
 :  زدی لبخندسایپر. ستاره آب دھانش را قورت داد    
 ی مام؛ی ی گلم مرتب کن من دوباره منیا.  خوان حواست باشھی مییاالن چا -    

 . ذارمی مییرای پذیبرمش تو
 شد و لبخند دهی گل ھا کشینگاه ستاره رو.  منتظر جواب باشد، رفتنکھیبدون ا    

 رز قرمز و ی کھ پر از گلھایریسبد بزرگ حص. ش نقش بست لبانیدوباره رو
 ییبای در گوشھ اش بھ زد،ی بزرگ سفومیلی بود و دو شاخھ لی صورتی ایآلسترومر

طراوتشان بھ او . س و خوش بو بودندیخ. دی تازه کشی بھ گل ھایدست. اش افزوده بود
 بھ زی اگر ھمھ چیحت.  کردی مدشانی نا امدینبا. دی تر کشقیآرامش داد و نفسش را عم

 سبد نیمثل ا.  گذاشتی بھ جا می خوبی از خودش خاطره دیاو با.  شدی تمام نمیخوب
 . بوددهیگل، کھ فرزاد خر

 را منظم ینی چیفنجان ھا.  گذاشتزی می را روینی عقب ھل داد و سیسبد را کم    
 :شپزخانھ برگشت دوباره بھ آسایپر. دی بود چشانی کھ حواسش بھ دستھ ھایدر حال

 ز؟یخوبھ ھمھ چ -    
 . کرده بودخیدستانش .  کردیستاره اوھوم    
 من برم ستاره؟ -    
 :تمام شجاعتش را جمع کرد    
 گھ؟ی دارمیب. آره برو -    
 .ھیده تا ھم کاف. اری و بزیبر, آره -    
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 و ختی را ریاستاره با دقت چ.  رفترونی برداشت و باطی سبد گل را با احتسایپر    
 کرد تنفسش را مرتب کند بھ سمت ی می کھ سعیبعد از چند بار چک کردن در حال

 . و قدم اول را برداشتدی کشیقی خارج شود؛ نفس عمنکھیقبل از ا.  رفترونیب
 سالم -    
 کرد بھ چھره یسع. اما ھمھ جواب سالمش را دادند,  آرام گفتھیلی کرد خیفکر م    
 کھ پدر یدیاول سمت پدر و مرد مو سپ!  کردند؛ فکر نکندی کھ با دقت نگاھش مییھا

کنارشان عادل و فرھاد نشستھ .  رد شدسای و پررضای علیاز جلو. فرزاد بود رفت
 بھ آنھا ھم تعارف کند کھ عادل ای مادر فرازد ی شد کھ اول ببرد براجی آن گکی. بود

 :کمکش کرد
 . خورم ممنونیمن نم -    
 کنم ی خانوم لبخند زد و خواھش مرای حمفیبھ تشکر و تعر! سخت بود اما گذشت    

 و دیی فقط گفت بفرمادی بھ فرزاد کھ کنار مادرش نشستھ بود، رسیوقت.  گفتیآرام
 تشی مامورزی از اتمام موفق آمیبا خوشحال.  ندادی جوابچی تشکر فرزاد ھی برایحت

 : را گرفت و بلند گفتینیس سای رفت، کھ پریبھ سمت آشپزخانھ م
 .نیشما بش -    
سکوت را . ندی بشدی کھ داشت انداخت و متوجھ شد بای بھ مادرش و لبخندینگاھ    

 :پدر فرزاد شکست
 ی شما جز خوبیواال از خانواده .  ھستمنجای خوشحالم کھ ایلی خیوسفی یاقا -    
 .میدی نشنیزیچ

 : محبت را دادنیاقا رضا جواب ا    
 .نی ھستنجای ما ھم افتخاره شما ایبرا.  کنم حاج اقایخواھش م -    
 : کردیبھ فرزاد نگاھ) پدر فرزاد( حاج فتاح     
 یھم از نظر جسم. خدا رو شکر ھمھ سالم. خدا بھ من لطف کرد و سھ تا پسر داد -    

 یدلم م ھم شھیاما ھم.  نعمت، شکرگذارش بودمنی بابت اشھیھم. یو ھم از نظر اخالق
 !خواست دختر داشتھ باشم

 گوشت ی لبھای روی اش را گاز گرفت و لبخندینیی خانم لب پارای حرف، حمنیبا ا    
 :حاج فتاح ادامھ داد. آلودش نشست

 شیکی.  خوب لطف کرد و دادیلیبازم خدا رو شکر کھ خدا بھم دو تا دختر خ -    
 ھم داشتھ گھی دختر دھی خوام یحاال م. می عروس دومم مریکی خانومھ و تای آزنیھم

 .باشم
 ی گذار حاج فتاح باعث لبخندری مردانھ و پر صالبت، اما پر از آرامش و تاثیصدا    

 نیی کھ ستاره را کھ سرش پای و در حالدی کشینفس.  ھمھ شده بودی لبھایپر رنگ رو
 : کرد، ادامھ دادیبود؛ نگاه م

 . ما رو پسند کنھی آقا زاده نیو دختر خانم شما، ا نی بدتیالبتھ اگھ شما رضا -    
 :رضا بھ سمتش برگشت    
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 .رهی خشاالی باشھ ایقسمت ھر چ..  کنم حاج اقایخواھش م -    
 : خانم از فرصت استفاده کرد و گفترایحم.  آقا رضای موافقت ضمنیعنی نیا    
 ی حرف می و گروناستی در مورد ھوا و سی و تا وقتنی دیپس اگھ شما اجازه م -    
 . داشتھ باشنیکی صحبت کوچھی دو تا جوون ھم نی ان؛یزن

 : زدیرضا لبخند.  خم کرد و بھ رضا نگاه کردی خانم سرش را کمدهیفر    
 . کنمیخواھش م -    
 : انداختی فرش بود، نگاھی گل ھای رهیبھ ستاره کھ ھمچنان خ    
 . االن خنکم ھستاط،ی حنی برنی تونیم -    
 : کردشی آرام صداسایپر.  بودنییستاره ھنوز سرش پا    
 !گھیبلند شو د -    
.  پشت سر ستاره راه افتادی آرامدی بلند شد و فرزاد ھم با گفتن ببخششیستاره از جا    

 انجام بدھد ی ھمھ نگاه مجبور بود؛ کارنی اری زنکھیا. ستاره جرات برگشتن نداشت
 را تند تر شی شد؛ باعث شد قدم ھای فضا دور منی کھ از انیاما ھم. دعذاب اور بو

 ..بردارد
 
 
 

 ھی آرامش را بھ قلب مضطربش ھدی کمرونی بیدر راھرو را کھ باز کرد؛ ھوا        
و االن تمام ! فتدی افتاد کھ قسمت سخت ماجرا قرار است؛ اتفاق بادشیاما تازه . داد

 ! رفتھ بودادشی زد از ی ھمان طور کھ حدس مشیحرفھا
 را تند کرد شی قدم ھاد؛ی را پوششیفرزاد بدون توجھ بھ التھاب ستاره، کفش ھا        

 را نیپدرش قبال ماش. ستدی کھ ستاره ھم مجبور شد بایطور. ستادیو از ستاره جلوتر ا
  قفل شده بود وشیستاره لب ھا. دی رسی دل بازتر بھ نظر ماطی گذاشتھ بود و حرونیب

 داشتھ یری تاثنکھی داد، بدون ایبھ کف دستانش فشار م  راشیاز استرس ناخن ھا
 فرزاد، کھ ھنوز ی مشکیفقط کفش ھا.  نداشتردی سرش را باال بگنکھیجرات ا. باشد

 ی کمشی از کفش ھایکی ی شلوارش کھ روی مانده بود و پاچھ شیرد واکس رو
 :ست و سکوت را شکدی کشیقیمفرزاد نفس ع.  کردیباالتر رفتھ بود را نگاه م

 ! شروع کنمدی من بانکھیخب مثل ا -         
 ھیشوک زده سرش را کوتاه باال گرفت و دوباره بھ ھمان زاو! دیستاره ترس        

 :فرزاد اطرافش را نگاه کرد و بھ تخت اشاره کرد! برگشت
 م؟ینیبش -         
 ربات کھ کیمنتظر جواب ستاره نماند؛ بھ سمت تخت رفت و ستاره مثل         

 یم.  تخت نشستیکنترلش را دست فرزاد داده بودند؛ دنبالش راه افتاد و با فاصلھ رو
.  کردی معذبش منی شوند و ھمی مدهی ھال و آشپزخانھ دیدانست االن از پنجره 

 :فرزاد دوباره شروع کرد
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 شرکت ھی یتو.  سالھ و مھندس برق ھستم٢٨.  ھستمیمانی فرزاد سلخب من -         
. کمی اونجا شرری جور با مدھی. بایحقوقم خوبھ و کارم ثابتھ تقر.  کنمی کار میخصوص

 کنم در مورد یفکر م.  ازدواجم برام در نظر گرفتھی خونھ ھم پدرم بھ عنوان کادوھی
  باشھ نھ؟ی کافنی ھمزای چنیا

با تمام قدرتش آب دھاش .  اما خشک شده بودشی داد؛ گلوی جواب مدیباستاره         
 :دیای در بشی صدادیرا قورت داد تا شا

 .. بلھ -         
 : مالقات را شکستنی اخیباز فرزاد بود کھ ..و دوباره سکوت         
 ن؟ی گیشما از خودتون نم -         
 :دیای بادشی کرد کلمھ ھا ی و سعدی کشیستاره نفس کوتاھ        
 کنکور ی پرستاری دارم و برای تجربپلمید.  سالھ ام شدهستیتازه ب. ستاره ام -         

 .شرکت کردم
 ی پای را روشیفرزاد پا.  بودنییسرش ھنوز پا. ستاره متوجھ لبخند فرزاد نشد        

 ی میس راحت کرده بود و احسادایاو زودتر از ستاره خودش را پ.  انداختگرشید
 :کرد

 ام ندهی راجع بھ آی جور دارم با دخترنی باره انیخب ستاره خانم؛ واال من اول -         
 رو دوست داشتم زی چھیاما .  بپرسمی چی حتای بگم؟ ی چدی دونم باینم.  زنمیحرف م

 ھیاما . ستمی و منظم نی وسواسادیز. رمی گیسخت نم. ستمی نی ادهیچیمن آدم پ. بگم
 ی کھ قراره باھام زندگیدوست دارم کس.  ذارمی احترام مشون دارم کھ بھنی قوانیسر

 .  رو بدونھ و بھشون احترام بذارهنی قواننیکنھ ھم ا
 : جا بھ جا شدیستاره کم.  ستاره سکوت کرددییمنتظر تا        
 دییبفرما -         
 و شرم را دوست ای حنیزاد افر.  آمدرونی بود کھ از دھان ستاره بیتنھا کلمھ ا        
 . شان بودی خانوادگاتی و اخالقنی بود کھ جز قوانیزی چنیا. داشت
دوست دارم مورد .  حقوق دارمی سرھی.  کھ باشم؛ آدممیزیمن قبل از ھر چ -         

 کھ گھی دیزای چیلیدوست دارم درک بشم و خ. نمیاحترام باشم؛ دوست دارم محبت بب
 نی خوام شما ھم ای ذارم و می حقوق احترام منیمن بھ ا! مثل شما.  دارهازی نیھر آدم

! ستمی نباشن منم ننای اما اگر استمی مثل بودن موافق نلھ بھ مقابیلیخ. نی کنتیرو رعا
 ! گمی منم بھتون من؛یاگھ مثال بھم دروغ بگ

زاد ادامھ فر!. دی فھمی نمیادی ززیاما چ!  کردی می را حالجشیستاره حرفھا        
 :داد

ً کھ بعدا ی کھ االن دارم و خانواده ایخانواده ا. خانواده ام ھم جز حقوق منن-         
من برام مھمھ کھ خانواده ام مورد احترام ھمسرم باشن؛ ھمون . خودم خواھم داشت

 منظورم کل خانواده ،ی گم فرد خاصینم. قدر ھم ھمسرم مورد احترام خانواده ام باشھ
 نی و کتک و دعوا و اراهیاھل فحش و بد و ب!  ندارمعی فجیلیخالق بد خا. ام ھست
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 ستمیاھل دوست ھم ن.  و نبودهستی و مشروبم تو خانواده مون نگاریس. ستمی نزایچ
 اس ام اس ھی دی دارم کھ ھمش در حد کار و شایمیدو سھ تا دوست صم. ادیز

حاال مشکل  تا.  ھم نبودمزای چنیاھل ا. اونا ھم ھمشون پسر ھستن.  باشھیاحوالپرس
 خواستم ھمسرم یم.  داشتھ باشمی راحتی خوام زندگی منمی نداشتم و بعد از ایخاص

خوشحالم شما رو .  شناسھی منو می مادرم باشھ چون اون بھتر از ھر کسدییمورد تا
 ... کردیمعرف

 ی زبانش مزه مری را زدی کھ دوست داشت بگوی مکث کرد؛ داشت حرفیکم        
 :کرد

کنار دختر خالھ . دمی شما رو د،ی علی کھ من روز عروسنھی اقتشیحق...خب  -         
 ... خب. نیام بود
 پوست ستاره شروع بھ ری زیشتری و خون با سرعت بدی کشیقیفرزاد نفس عم        

 آرام یصدا.  شنودی ضربان قلبش را فرزاد میمطمئن بود کھ صدا.  کرده بوددنیدو
 :دیچی گوشش پیبخش فرزاد زمزمھ وار تو

کھ از . نی کنھ، شما باشی کھ مادرم انتخاب می مشتاق بودم؛ اون کسیلیمن خ -         
 نی ھستم و از انجایاالن ا. اسم شما ھم بود..  اون دخترانیشانس خوب من، تو ب

 .موضوع خوشحالم
 مدت فرزاد بھ او نی کرد تمام اینمباور . ستادی لحظھ از حرکت اکیقلب ستاره         

را فاکتور »  اون دخترانیاز ب« یفکر کرده؟ چھ طور امکان داشت؟ مغزش جملھ 
ستاره احساس ..  قلبش حک کردی از طال، روی فرزاد را با قابی حرفھایگرفت و باق

 . رنگش نشستی لبان صورتی رویلبخند. ه ھا عاشقش بودشی وقت پیلیکرد از خ
 ھ؟ی نظر شما در مورد من چن؟ی بزنی شما حرفنی خوایمن -         
 کرد سالھاست یاحساس م.  داشتیاالن احساس بھتر.  زدی حرف مدیستاره با        

 یاو در لباس عروس و موھا..  جان گرفتنھی در آرشیتصو.  شناسدیفرزاد را م
!  کھ تنش بودی کت شلوارنی سرش جمع شده و کنارش فرزاد با ھمی کھ باالیمشک

 : لبانش نشاندی را روندش اخم کرد؛ برعکس قلبش کھ لبخای رونیعقلش بھ ا
.  درکم کنھمی زندگکیمنم دوست دارم شر.  منم ھمون احترام مھمھیبرا -         

دوست دارم .  دارمی انرژی از حد گاھادهیز.  دارمادیبرعکس شما من اخالق بد ز
..  مسئلھنی مھمھ ایلی منم خی خانواده ھم، برادر مورد. درس بخونم و پرستار بشم

 . شمایفکر کنم اندازه 
 : زدیفرزاد لبخند        
 م؟یپس تفاھم دار -         
.  در ھم ماندشانی لحظھ ھر دو نگاه ھاکیدر . ستاره دستپاچھ نگاھش کرد        

 و دی رسی کھ داشت روشن تر بھ نظر می رنگ فرزاد، کھ با برقیچشمان قھوه ا
 ی بھ چشم مشھی کھ زده بود؛ درشت تر از ھمیملی ستاره کھ با کمک ریچشمان مشک
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قلب . دی خودش را بھ سمتش کشی کمزاد انداخت اما فرنییستاره اول سرش را پا. آمد
 . کردی تند و تلخ ادکلنش را حس میبو. ستاره دوباره بھ تقال کردن افتاد

 خوام با شما ازدواج یمن م.  حلھھی من قضی بران؟ی ھست کھ فکر کنازین -         
 .کنم

اما . دی بود کھ در ھمان موقع از خودش پرسی سوالنیستاره واقعا زنده بود؟ ا        
 نی بود؟ در اکی قدر نزدنی ایعنی ی داد؟ خوشبختی مدیجواب سوال فرزاد را چھ با

 یار فرزاد م اش را کنی درخت انگور او خوشبختنی اری ز؟ی تابستانیبایغروب ز
 وجودش در دستان قدرتمند ی کرد؛ افسار ھمھ ی عقلش اصال در آن لحظھ کار نمد؟ید

 . فکر کندشتری فرزاد، نگذاشت بی گرم و مردانھ یصدا. قلبش بود
َ بده ی ھاتی جز خصوصنمی ان؟ی شھ االن جوابم رو بدی باشم؟ نمدیمنتظر با -         

 ! وقتھای صبرم بعضی بیلیخ! منھ
 کرد یفکر م.  فکر نکرده بودھی قضنیً گفت اما اصال بھ ای میزی چدیستاره با        

.  ھا و فرصت فکر کردن داردی صحبت است و مثل تمام خواستگارکیآخرش 
 : زدی می حرفدی باد،ی شنی فرزاد را می نفس ھایصدا

 ..  کھ خواستھ پدرم باشھیھر چ -         
بعد ھر .  نھای نی ھستی راضنیاول شما بگ!  ازدواج کنم خوام با شمایمن م -         

 ! پدرتون بگھ قبولھیچ
 ی مادی کلمھ ھا فرانی اش می طاقتیب!  جملھ ھا را ساختحی و صرعیفرزاد سر        

 لبانش نشست ی کھ روی لبخندینتوانست جلو.  خواھش را دوست داشتنیستاره ا. زد
 :ردیرا بگ

 ! کنمتی جور آدمھا رو اذنی دوست دارم ایلی منم خشما صبرتون کمھ، -         
 بلند اری اختیبعد متوجھ حرف ستاره شد و ب!  آن شوک زده شدکیفرزاد         

 و دی خجالت خندی و بختی کھ ستاره ھم تمام استرس ھا را دور ریجور. دیخند
 کھ ی براق، مردی قھوه ای چشمھانی کھ االن کنارش بود؛ با ایمرد. نگاھش کرد

.  قرار بود عشق او باشدگ، رنی کت شلوار مشکنی ایتو. عطرش تلخ و تند بود
 :فرزاد با ھمان لبخندش نگاھش کرد و بلند شد

 رو بھ زی صبر ھمھ چی بی نره آدمھاادتی! خب من جواب سوالم رو گرفتم -         
 ! کننینفع خودشون ضبط م

 ی او را می نفس ھایحاال صدا.  شدکشی قدم نزدکی فرزاد ستاد؛یستاره ھم ا        
 . شنودی قلبش را می تپش ھای و مطمئن بود فرزاد ھم صدادیشن

فقط ھم .  برات باشمی دم بھت خوشبختت کنم و مرد خوبیقول م... ستاره  -         
 .ی و با تمام وجودت کنارم باشی خوام بھم وفادار باشیازت م
 بھ قطرات لی تبدشی تمام احساسات و استرس ھایعنیسوزش چشم راست ستاره         

 اشاره نی آخر فرزاد ھمیاشک شده و پشت در چشمانش منتظر اشاره ھستند و جملھ 
 نی دوست نداشت اند؛ی قطرات اشکش را نبنی انداخت تا فرزاد اولنییسرش را پا. بود
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 بھ نفس  اندازه اعتمادی کھ بھ نظرش بیپسر  بھ نظر برسد آن ھم در نظرفیقدر ضع
 :دی بھ دادش رسسای پریصدا! داشت و قاطع بود

 . شم ھا؛ اما فرصتتون تموم شدهی مزاحم مدیببخش -         
سرش را .  بھ طرف در رفتی حرفچی ھی بھ ستاره انداخت و بیفرزاد نگاھ        

 گل انداختھ و لبخندش ھمھ یًمسلما از چھره .  گذشتسای انداخت و از کنار پرنییپا
 ! شدند بلھ را گرفتھیجھ ممتو

 
 ستاره مسابقھ ی صورتی گونھ ھایقطرات اشک رو.  کنار ستاره رفتسایپر        

 : با ترس سر ستاره را باال گرفتسایپر. گذاشتھ بودند
  دلم؟زی عزی شدیستاره؟ چ -         
 : را فشار داد و در آغوشش گرفتشیشانھ ھا        
 ؟ شد؟ ھایزیستاره چ -         
 دوباره ترسان نگاھش سایپر.  تکان دادسای پری شانھ یستاره سرش را رو        

 :کرد
  بھت گفت خب؟ی منو؟ چیستاره کشت -         
 .. داره...دوستم ... گفت .... ازدواج کنم .. باھاش .. گفت  -         
 :دی خندسایپر.  ھا را گفتنی ادهی بردهی برشی ھق زدن ھاانیستاره م        
 تو االن، اون می بردی ستاره تو رو خدا بای داره؟ واھی گرنیا! ی اوونھی دیلیخ -         
 . اخھنی تو ببافھیوقت ق
 در ی ھال، ھمراه ھم خم شدند تا جلوی دستش را گرفت و از کنار پنجره سایپر        

ورت ستاره  صدنیبا د.  پنجره را زد و سولماز پنجره را باز کردسای پردند؛یاتاقش رس
 :دیاو ھم ترس

  شده ؟یچ -         
 :سایپر        
 ! کردهھی گرنی بھش گفتھ با من ازدواج کن، ای شناسی بابا ستاره رو نمیچیھ -         
 : نزند؛ بعد گفتغی دھانش را گرفت تا جیسولماز جلو        
 ای من دنی نی نی بذاردی بایول. می داری ستاره مبارکھ اخ جون عروسیوا -         

 . تونم بپوشمی وضع، لباس نمنی من با اادا؛یب
 : بھ سولماز کردی نگاھسایپر        
 نوی و رژ رو ھم بده املی دستمال بده و اون رھیعوضش . ی کنی فکر مایبھ چ -         

 ! ی عروسی بیوگرنھ عروس! میاری وضع در بنیاز ا
 دانست یخودش م.  سپرده بودسای و خودش را دست پرستادی حرکت ایستاره ب        

 رونی بھوی بود کھ شی تمام استرس ھانھایبلکھ ا.  نکردهھی فرزاد گرشنھادی پیبرا
 ازی نھی تخلنیبھ ا. دی فھمی اش آرام گرفتھ بود؛ منھی کھ در سی را از قلبنیا. ختیر

 نداد و از ھمان شتری فرصت فکر کردن بسایپر. ود بشایداشت؛ تا بھتر متوجھ قضا
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 وارد خانھ شد و با سایپشت سر پر.  کھ آمده بودند بھ سمت در خانھ بھ راه افتادندیراھ
 یچھره ھا.  بھ جمع انداختیجرات کرد و نگاه کوتاھ. آمدنش دوباره سکوت شد

 مبل یرو.  لبان ستاره ھم نشستی روی دادند و لبخند محویشتریخندان، آرامش ب
 : کرد و گفتی کھ جا گرفت؛ عادل تک سرفھ اسایکنار مادرش و پر

 کنم و ی ھا؛ اما خب چون فرزاد مثل داداش خودمھ و درکش مکمیمن کوچ -         
 ! گمی منھ، می کھی کوچیستاره ھم آبج

 :بعد رو کرد بھ ستاره و با لبخند گفت        
 !نی من بشی عروس خالھ نی دی متیستاره خانم، رضا -         
 خانم رایحم.  کنندی بود اما مطمئن بود کھ ھمھ نگاھش منییستاره سرش پا        

 کھ کنار ی بلند شد و در حالتایآز.  گفتیزی چتای خم کرد و در گوش آزیسرش را کم
 : نشست گفتیستاره م
 !رنی گی کھ بلھ نمی لفظریاز عروس بدون ز -         
 : ستاره گرفتی را جلوی کوچکیجعبھ         
 !ن؟ی من بشی جارن،ی دی متیحاال رضا -         
نھ فقط . پدر و مادرش ھر دو لبخند بھ لب داشتند.  باال کردیستاره سرش را کم        

دوباره چشمش بھ فرزاد . ھمھ با لبخند منتظر بودند... آنھا حاج فتاح، فرزاد، عادل 
 طنتیعادل دوباره با ش. رد کیبا ھمان برق ِ چشمانش ، با ھمان لبخند نگاھش م. افتاد
 :گفت

 امروز با ایفقط گو! نصفش زبونھ!  ستاره رو ھانی انی جور نگاه نکننیا -         
 !وردهیخودش ن

 : آرام گفتسایپر.  شدلی حرف لبخند ھا بھ خنده تبدنیبا ا        
  من بھ جات بگم؟ی خوایم -         
 :فت انداخت و آرام گنییستاره سرش را پا        
 .. بلھ -         
 دور تند ی ھاشی کھ گفت؛ اتفاق افتاد، مثل نمای کھ بعد از بلھ اییزھایتمام چ        

 و صورت چاق و خندان تای آزی کردن ھای دست و ھمھمھ و روبوسیصدا! بود
 کھ در ی رنگییانگشتر طال.  مادرشی پر از دلھره و خوشحالینگاه ھا.  خانمرایحم

 مین.  کھ قرار بود عشق او باشدیمرد نانیو صورت پر از اطم. دی درخشیدستش م
 ھم ھنوز داشتھ باشند و جشن بلھ لی فامی کھ بزرگ تر ھاگری قرار دکیساعت بعد با 

 . فرزاد رفتندی آمد؛ خانواده یبران بھ حساب م
ھنوز . دی لرزیھنوز دستانش م.  تخت نشستیرو. ستاره بھ اتاقش پناه برده بود        

 تا دی االن متعھد شده بود؟ او بایعنی شد یباورش نم.  گوشش بودی فرزاد تویصدا
 کرد دوباره مجسمش یسع. اخر عمرش فرزاد را دوست داشت؟ چشمانش را بست

.  مردھای ھمھ ھیشب.  پر بودندشیابروھا. د نبورهی تیلیپوستش سبزه بود، اما خ. کند
ستاره . صورتش را مرتب اصالح کرده بود.  ھم نبوددهیچشمانش درشت نبود، اما کش
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 دی خندی میدستانش را، لبانش را، وقت.  صورتش را حس کندی توانست نرمی میحت
 .. شیصدا... 

دوست داشت زمان بھ .  شده بودندی بدنش پر از حس خوبیتک تک سلول ھا        
 رفت کنارش و یو متا او االن بھ د.  تخت نشستھ بودی گشت و فرزاد رویعقب برم

.  اشی اش و دست پخت عالیاز جشن عروس.  گفتی شان مندهی آی براشیاھایاز رو
 دوست دارد چھار تا بچھ نکھیاز ا. د بخرشی عاشق گل است و حتما گلدان برانکھیاز ا

 . باران باشدشی از دخترھایکیداشتھ باشد کھ اسم 
 کھ یحس.  کھ بکر و تازه بودیس شده بود؛ حیندیقلب ستاره پر از حس خوشا        

 تخت نشستھ بود و یھمان جور رو.  نکرده بودھی بھ او ھدی مردچیقبل از فرزاد، ھ
 کردند کھ چھ شد چشی و سولماز وارد اتاقش شدند و سوال پسای کرد کھ پریفکر م

!  را گرفتھمشی قدر محکم گفتھ بود؛ تصمنی او  شده بودییرای دفعھ فرزاد وارد پذکی
 :دی پرسسای دوباره از پرجی شد گھی قضینجایتازه ستاره متوجھ ا

  کار کرده بود؟ی چیپر -         
 : کوتاھش را با دستش پشت گوشش برد و گفتی موھاسایپر        
 ی کھ خب چدی فرزاد اومده بود تو اتاق؛ پدرش ازش پرسی گھ وقتیعادل م -         
 برگشت و گفتھ ھوی شده و دی فرزادم سرخ سفم؟ی بخورینیریش.  صحبت ھانیشد و ا

 . اقا رضا بگنیواال گفتن ھر چ
 :دی خندی مزیسولماز ر        
 . پسرهنیچھ با حالھ ا!  ما ھممی کاش بودیوا -         
 : مبھوت انداختی بھ ستاره یزی آمطنتی نگاه شسایپر        
 یلی بابا گفتھ نظر خودش شرطھ، خیوقت!  ھایستاره واقعا عاشقش کرد -         

 .ینیری شدیی گفتھ پس بفرمالکسیر
 نی فرزاد با انکھ،ی خبر از ایب.  و سولماز شروع بھ خنده کردندسایدوباره پر        

 اعتماد بھ نفس و خواستن ستاره؛ چھ طور ھمان نی با ای و خواستننیریحرکت ش
 و بھ تمام ردیھمان کھ آمده بود؛ دست ستاره را بگ.  اش شدییای رویشاھزاده 

 بود با افتخار اسمش را کنار اسم خودش ر کھ ستاره قرایھمان.  برساندشیآرزوھا
 .اوردیب
 

او ھم .  کردی بود و دختر کوچکش را نگاه مستادهی چھارچوب در اانی مدهیفر        
 عروس شود و از خانھ اش یھنوز باورش نشده بود کھ دخترش قرار است بھ زود

متوجھ حال ستاره اش .  زدی میدیپوست صورتش بھ سف. ستاره در فکر بود. برود
 دهی دھد؛ نرسی کھ نشان می بزرگن دانست ھنوز بھ آیم.  بودیاو دختر حساس. شد

 مراسم فیعروسش کھ ھنوز در حال تعر و سایداخل اتاق شد و رو بھ پر. است
 : بودند؛ کرد و گفتیخواستگار

 . رو شستمی ھمھ چن؛ی شام ساالد درست کنی برانیبر.  خنده بسھگھی دن،یپاش -         
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 دهیفر.  بروندرونی زودتر بدی متوجھ شدند کھ بادهی فریھر دو نفر از اشاره ھا        
 :کنار ستاره نشست و شال را از سرش برداشت

  ستاره؟یخوب -         
 :ستاره نگاه ماتش را بھ مادرش دوخت        
 !! شناسمشیً تموم شد؟ من اصال نمیعنیمامان  -         
 :دی عقب کشی چشمانش را تنگ کرد و خودش را کمدهیفر        
 ! پس؟نی کردی کار می چاطیح -         
 ! گفتی چستی نادمیًاصال !  ساعتم نشدمیُمامان کلش ن -         

 کرد؛ یِ دستان سرد ستاره را گرفت و ھمان طور کھ با لبخند نگاھش مدهیفر        
 :گفت

 اتاق ی گوشھ ھی!  بھ خدامی مدت رو ھم حرف نزدنیدخترم؛ من و پدرت ھم -         
االن ! ھ من حرف زدم نھ اونن! میدی فقط اونم خجالت کشامرزم،ی پدر خدابیخونھ 
 چرخن تو ی کھ ھر روز دارن ول میی جوونانیبھ خدا از صد تا از ا! م؟یبدبخت

 رو ی مھمھ خوشبختنیا. میخوشبخت تر ، زننی و دو سال با ھم مثال حرف مابونایخ
! ی بزرگ باشی الکیزای دنبال چدی با؛ی بزرگش کنی الکیاگھ بخوا! ینی ببی چیتو

 یخانواده شم عال.  ازش خوشش اومدیلیپدرت خ.  بودیفرزاد پسر خوب و با جنم
 عقد می نداشتھ باشی گفت اگھ ما مشکلی مادرش من؟ی از اشتری بی خوای میچ. ھستن
 یمشکل اخالق. ومدهیُ تا محرم نرنی گی دوماھھ میکی نی ھمی رو ھم تویوسو عر

 صد و نشی گفت ماشیعادل م.  کرده ست؛ ماشاال دستش ھم بازهلینداره؛ تحص
من !  باباش کمکش نکردهی قرونھی و دهیکھ خودش خر!  ارزهی مونیلی میخورده ا

 می خوایچھ جور م! تره مستیخونھ شون صد و ب.  تمھیزی االن بھ فکر جھنیاز ھم
 انداز برات جمع  پسیبابات حواسش ھست؛ کل!  ھا یالبتھ ناراحت نباش! میُپرش کن

 لی فامی کھ جلویجور.  فرستمی فرستادم تو رو ھم می رو با آبرو دارسایپر. کرده
 .. یاریشوھرت کم ن

 دانست؛ مادرش ھم مثل او ھنوز در یستاره م!  زدی حرف مزی رکی دهیفر        
 ھمھ استرس مادرش لبخند نیحاال نوبت او بود کھ بھ ا.  استعی ازدواج سرنیشوک ا

 : ستاره را آرام کرده؛ بلند شدشی حرفھانکھی ای بھ ھواد؛ی کھ لبخندش را ددهیفر! ندبز
تو ھنوز . می کمک کن شام رو حاضر کنمی برایحاال پاشو لباستو عوض کن؛ ب -         

 !ی خونھ نشدنیمھمون ا
 آخرش؛ چھ طور اشک ی جملھ نی ادی رفت و نفھمرونی منتظر نماند و بدهیفر        

 متعلق سای کھ بعد از ازدواج پریاتاق.  بھ اتاقش کردینگاھ. را در چشمان ستاره نشاند
سر !  کند؟ی جا زندگنی دو ماه را حق داشت ایکی نیفقط ھم.. دلش گرفت . بھ او بود

 کھ در ی اسمش توسط مادرش نگذاشت بغضی اره دوبدنی بچھ ھا و شنیو صدا
بغض را فرو خورد و او .  کردی از اندازه فکر مشی بدینبا. ببارد منتظر بود؛ شیگلو
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 او قرار بود ی کھ برای شادانی کھ ھمھ از جریخانواده ا. ھم بھ خانواده اش ملحق شد
 .. خوشحال بودندفتد؛یاتفاق ب

 
 :دو روز بعد        

 
 بود؛ بھ جز قلب نا آرام ستاره کھ رشد ی عادزی ھمھ چیوسفی ی آقایدر خانھ         

 ندهی آی ھفتھ یقرار بود جمعھ .  کردی عشق را احساس می دانھ یبایکردن ز
 شروع کرده بود بھ حساب و کتاب کھ روزی از ددهیفر. فتدی اتفاق بی رسمیخواستگار

ھم بھ خواھر بزرگترش زنگ زده بود تا از  صبح زود.  را دعوت کنندی چھ کساندیبا
 کوچکشان یبعد ھم ستاره را مجبور کرده بود ھمراھش بھ انبار. دیایوه بھ تھران بسا

 ی کم کم و دور از چشم او، برادهی کھ فرییزھای بروند و تمام خرده راطیپشت ح
 .ندی بود را ببدهی اش خرھیزیجھ

 خوب زی ھمھ چدی بانکھیا.  کردی ستاره را مضطرب مشتری بده،ی فرجانی ھنیا        
رضا سرکار بود و .  خانھ نبودشھی ھم مثل ھمیکس.  باشدیمانی سلیدر شان خانواده و 
 کارگر از ی بھ جاشھیدر تابستان ھم.  را ھم ھمراه خودش برده بودای و پویرعلیام

 ! کردی با اکراه قبول میرعلی با ذوق اما امشھیھم ایپو.  خواستی کمک مشیپسرھا
ستاره !  را قانع کرد کھ بھ خانھ برونددهی اذان ظھر ستاره بھ زور فرکینزد        

چشمش بھ .  تا خنک شودستادی کولر ای کوچک؛ جلویکالفھ از گرما و خفقان انبار
شماره را کھ نگاه .  پاسخ داشتندی تماس بکی!  زدی تلفن خورد کھ چشمک میگوش

 باد کولر یخنک. دیدراز کش تخت ی و روفت توجھ بھ سمت اتاقش ریب. کرد؛ نشناخت
ھنوز چشمان کامال بستھ نشده بود کھ .  چشمانش خانھ کندانیباعث شده بود خواب م

 : خانمدهی فری و پشت سرش صدادی زنگ تلفن را دوباره شنیصدا
 . رم حموم، تلفن رو جواب بدهیستاره من م -         
 نکھیبھ تصور ا. اشناس بود نیھمان شماره . کالفھ بلند شد و سمت تلفن رفت        

 : را برداشت و تند گفتی زنگ زده گوشی اشتباھیکس
 بلھ؟ -         
 ستاره خانم؟ -         
..  درخت انگور ری تخت؛ زیُ مرد، او را از ھال جدا کرد و برد رویصدا        

 !فرزاد پشت خط بود
 اشتباه گرفتم؟.. الو؟ -         
 .خودمم.. نھ نھ  -         
 :ندی توانست طرح لبخندش را ببیم. دی را شنقشی نفس عمیصدا        
 سالم؛ حال شما خوبھ؟ -         
 :دی کشیقی تلفن گذاشت و نفس عمی دھنیستاره دستش را رو        
  خانواده تون خوبن؟ن؟ی شما خوب ھست؛یمرس. سالم -         
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 شاال؟ی شما ھم سالمتن ایخانواده .  بلھ خوب ھستن؛یمرس -         
 .ممنونم اره خوبن -         
 . را جا بھ جا کرده بودیانگار گوش.  آمدی خش خشیصدا        
 نی تونیم..  نی داشتیگفتم اگر کار.  محل کاره منھی شماره نیستاره خانم ا -         

طالع  اسمتون رو بھ من انی ھم جواب داد؛ بھش بگمیمنش. نیری خط تماس بگنیبا ا
 . دهیم

 سگرمھ ی آخرش کمی لبخند زد؛ اما جملھ شی بخش اول حرفھادنیستاره با شن        
  را در ھم بردشیھا

 .بلھ؛ ممنونم -         
 جوان بود؟.  خواست تجسم کندی اش را می منشیچھره         
 زنگ ی کنی شھ بھم بگیاگھ م.  خونھ تون رو از عادل گرفتمیمن شماره  -         

 با ھم ادیخب راستش ما ز..  نی خودتون رو بھم بدلی شھ شماره موبای اگھ مایبزنم و 
 نھ؟.  ھر دومون الزم باشھیفکر کنم برا. میحرف نزد

 :آرام گفت.  آمدی آب، از حمام مری شیستاره برگشت سمت اتاق مادرش صدا        
 یعنی..  یلیپدرم حساسھ خ. نی زنگ بزندی دم بھتون اما نبایمن شماره مو م -         

 .ستی مشخص نیچی ھنوز ھی من باشھ وقتی شما تو گوشی شماره ستیخب درست ن
 :دی را ستاره از لحنش فھمنیا.  تلخ شدیفرزاد کم        
 . کردمی می اگھی من فکر دس؟ی تو مشخص نی واقعا براست؟یمشخص ن -         
 :دوباره بھ سمت اتاق نگاه کرد.  طور باشدنی خواست ایستاره نم. سوتفاھم شد        
 . خوام ناراحتش کنمیمن نم.. پدرم حساسھ .. منظورم . نیاشتباه برداشت نکن-         
 ؟یمنو چ -         
 : ذھنش گفتیقلبش بھ جا.  دادی می جوابدی گفت؛ ستاره باعی سریلیفرزاد خ        
  مونھ؟ی خودمون منیب..  خوام ینم -         
 ؟یبھم اعتماد ندار -         
  کردم با شما ازدواج کنم؟یاگر نداشتم چھ طور قبول م. چرا دارم -         
فقط .  و وقت گذروندن ندارمیمن قصد سرگرم...  تلفن ھی یاما االن واسھ  -         

 ..ی کردم شما ھم دوست داشتھ باشیمن فکر م. می با ھم حرف بزنیخواستم اگر شد کم
 : آب قطع شد؛ ستاره دستپاچھ گفتری شیصدا        

 .  زودن؟ی کنی مادداشتی -         
 ...یاگھ دوست ندار -         
 . کنمیزود باش خواھش م -         
 باشھ -         
 کلمھ ھا را تند نی مانده فقط توانست ھمیستاره شماره را گفت و در فرصت باق        

 :دیبگو
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 اگھ ن؛ی ھم اول اس ام اس بدمی بھ گوشن؛یا صبح ھا زنگ بزنبھ خونھ حتم -         
 خداحافظ فعال. نیجواب دادم بعد زنگ بزن

 خودش ی را سر جای گوشعی و سردی چشم و خداحافظ شنکیستاره فقط         
.  کردی نگاه می مدرک جرم بھ گوشکیمثل .  از تلفن فاصلھ گرفتیکم. گذاشت

 . آرام بھ سمت اتاقش رفت و در را پشت سر خودش بستیلیخ
 

 تولدش از خانواده ی بھ عنوان کادوش،ی سال پکی را کھ یمتی ارزان قیگوش        
 یچشمانش را بست و رو.  گرفتھ بود را برداشت و صفحھ اش را روشن کردھیاش ھد

.  داشت نکرده است اما؛ در مورد پدرش شکی دانست کار اشتباھیم. تخت نشست
 اگر فقط پنج یحت.  نبودی درستکار نی پدرش انی تفکرات و قوانیمطمئن بود کھ تو

 ! شدی فرزاد می او نامزد رسمگریروز د
 کھ او در ی خانواده و جامعھ اری دست و پا گنی رسوم و قواننیکالفھ بود از ا        

 یصدا! م ازش ترسانده شده بود؛ حرف مردمی کھ دایزی کرد و چی میآن زندگ
 انی میبلند شد کھ ناگھان گوش.  کردی مشی ناھار صدای کھ برادیمادرش را شن

 یبا تعجب و ترس بھ گوش!  کردت تخت پری را رویاز ترس گوش! دیدستانش لرز
 عکس ی گوشی صفحھ یرو.  شدکشیآرام نزد! ندی بی میبی عجیانگار ش! نگاه کرد

 عشق و ترس ی از روی بازش کرد لبخندیوقت. اس ام اس داشت!  پاکت نامھ بودکی
 :  لبانش نقش بستیرو

 شد حرف زد؛ بھم اس ام ی کھ می داشتی من؛ ھر وقت فرصتی شماره نمیا        « 
 »دوستت دارم.  زنم بھتیمن خودم زنگ م.  تک زنگ بزنایاس بده 
 ھا،  جملھنیا. ختی بد را دور ری آخر اس ام اس فرزاد تمام فکر ھایجملھ         

 بدھد و اگر ی خواست جوابیاول نم. دی شنی ھا را منی ادیاو با. حق قلب ستاره بود
مطمئن بود فرزاد ھم . اما االن اوضاع فرق داشت.  دادی آخر نبود؛ نمیحتما جملھ 
 .منتظر است

 » نی کنی منم درک مطیباشھ حتما؛ ممنونم کھ شرا        « 
ُ بالشش سراند و ری را زی مادرش آمد؛ گوشیدوباره صدا. اس ام اس را فرستاد        

دوست ! دی کردنش دروغ بگوریمجبور شد در مورد تلفن و د.  رفترونیبھ دو ب
 آقا رضا را نکھی داشتھ باشد؛ از اتیً اگر قلبا رضای دانست مادرش حتینداشت اما م

 داشتھ استی کرد سیسع.  مصداق ھمان بودتاره، کار سنی است و ازاریناراحت کند؛ ب
 . شدندی بود و ھم پدر و مادرش ناراحت نمی طور ھم فرزاد راضنیا. باشد

 
*         

 
 خانم ِ تازه از مکھ آمده، رفت؛ ھی حاجی خانم بھ خانھ دهی فریفردا صبح، وقت        

 ساعت در خانھ می اس ام اس کوتاه داد کھ نکی. فرصت مناسب بھ ستاره دست داد
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 دھد؛ احساس گناه را در ی خانواده انجام منی برخالف قوانی کھ کارنیحس ا. تنھاست
 ی میدواریبھ خودش ام! دی فھمی را نمزھای چنی اشاما قلب. وجودش اضافھ کرده بود

مطمئن بود در ھمان روز .  فرزاد شودیداد کھ فقط چھار روز مانده، تا او نامزد رسم
 قبل از ی شود کھ او و فرزاد بتوانند کارھای ھم خوانده میتی محرمی غھیص

از  شیگونھ ھا.  شدیدر آن صورت او ھمسرش ھم م. ازدواجشان را انجام بدھند
 اش بلند ی زنگ گوشی بود؟ صداکی قدر فرزاد بھ او نزدنیا.  شدیخجالت صورت

عد از سھ بار  بھ عددھا انداخت و بینگاھ.  نکرده بودرهی فرزاد را ذخیشماره . شد
 .زنگ خوردن جواب داد

 فرزاد کھ بر خالف روز قبل کھ زنگ زده بود؛ ی گرم و مردانھ یصدا        
 خوب یلیفرزاد خ.  را بھ جانش دادی مضاعفی تر و با محبت بود؛ انرژیخودمان

 آمد را بھ قلب ی نامحسوس، عاشقانھ بھ حساب میلی کھ خیی کرد و حرفھایصحبت م
ده .  کوتاه بودیلیفرصت خ. دا کردی پیستاره دل و جرات تازه ا.  دادی مھیستاره ھد

 . کردندی داد و خداحافظی بھ کارش ادامھ مدی بعد فرزاد بای قھیدق
بر عکس تصور ستاره، .  از آن بودندی کھ نھ خودش و نھ فرزاد راضیزیچ        

 ادی اش، زی جدی افھی کھ با قیزیچ.  کردی نگاه می بھ زندگییای رویلیفرزاد ھم خ
 ! خواندینم

 شد و چھ ی مھی جور تخلکی دی بای انرژنی بود و ایھنوز ستاره پر از انرژ        
 ی اش طھورا؟ تمام ماجرا را پشت تلفن، با آب و تاب برایمی بھتر از دوست صمیکس

 خواستند ی کھ مییاھای دوست خوب، بھ روکی کرد و طھورا ھم مثل فیدوستش تعر
 !د دای شوند؛ پر و بال ملی تبدتیعبھ واق

 
 و مادرش، سایقرار بود ھمراه پر.  ستاره بودی برایفردا آن روز ھم، روز خوب        

 گرفتھ بود ی تری رسمی جنبھ زیھمھ چ.  برونددی لباس ِمراسم جمعھ بھ خردی خریبرا
 روز جمعھ ی اش را بھ ھمسرش داده بود تا برای کارت بانکیو رضا با دست و دلباز

 از خانھ اش ی خوبی دخترش با خاطره نی آخراشتاو ھم دوست د.  کم نباشدیزیچ
 .برود

 با ی روز تابستانکی و عصر ی شھری مرکزی ھاابانی خی ھای شلوغیتو        
 دادند؛ باالخره بعد از سھ ساعت، ی حد ستاره کھ البتھ بھ او حق ھم می بیوسواس ھا
 کار شده دی و مروارپوری با گشی بلند کھ روراھنی پکی. د را انتخاب کریستاره لباس

 داشت یبی اصرار عجد،ی کھ ستاره از اول خریرنگ. رهی بھ رنگ سبز تیراھنیپ. بود
 رنگ را فرزاد انتخاب کرده نی دانست ای نمی و جز خودش و البتھ طھورا کسشیرو

 !است
 روز ی برایراھنی خواھد پی او شب اس ام اس کرده بود کھ فردا می برایوقت        

 یبرا!  نبودبی ھم عجشنھادشیپ!  رنگ سبز را داده بودشنھادیجمعھ بخرد؛ فرزاد پ
االن ھم دوست داشت؛ لباس !  بوددهی دی سبز رنگی بار او ستاره را با مانتونیاول
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 نی ستاره اس ام اس کرده بود و اما ای فرزاد، برااقی کھ دقیجمالت. نامزدش سبز باشد
 کھ از فرزاد ی اس ام اسنیدر آخر!  رنگ نبودنی تمام اصرارش بھ الی دلھاد،شنیپ

!  خردی سبز مراھنی پکی رود و ی مدیداشت؛ بھ او گفتھ بود خودش ھم پنجشنبھ خر
 نیا! بپوشد  رنگکی کھ متعلق بھ آن دو نفر بود یدوست داشت با نامزدش در روز

 بھ یوقت! ود کھ از فرزاد انتظار داشت بی کارنی بھ نظر ستاره، عاشقانھ ترشنھادیپ
 دند؛ی دی رنگ مکی ی کرد؛ کھ ھر دو را با لباس ھای مھمان ھا فکر میچھره 

 . کردیاحساس عشق و غرور م
 یتمام جملھ ھا.  تنش نشستھ بود نگاه کردی کھ رویراھنیدر اتاق پرو بھ پ        

 داشت و با توجھ بھ مھمان پوری بلند گی ھانی استراھنشیپ. فرزاد در ذھنش نقش بست
 ی متعلق بھ مردھا و ھال براییرای کھ داشتند و اعتقادات دو خانواده؛ حتما پذییھا

 داده بود تا یشتری عمل بی کھ بھ ستاره آزادیزیچ.  شدیخانومھا در نظر گرفتھ م
 . کھ دوست دارد را بپوشدیلباس

 کی گریستاره د..  بودبایستاره ز ی برا،ی تابستانیبای در آن غروب ززیھمھ چ        
 سرکوچھ شان بتواند ی سوپری ِ ساده نبود کھ پسر آقا تقی پشت کنکوریدختر ِ معمول

 ی دستش می کھ در انگشت حلقھ ی رنگییستاره با انگشتر طال!  بزندیبھ او حرف
.  عشق را در قلبش کاشتھ بودیبای زی دانھ ھ کیمرد!  بودی نامزد مردد،یدرخش

 کھ بھ او قول داده یمرد!  کم صبریلجوج و کم.  شوخ بودی کھ مھربان و کمیمرد
 .بود؛ خوشبختش کند

 حس مرموز ی بود و البتھ کمی کھ داشت خوشبختیستاره تنھا احساس        
 روزھا، آتش بھ جانش انداختھ بود و باعث شده بود نھ خواب نی کھ ایحس! اضطراب

 در یاتفاق بزرگ.  بودیعی بھ نظر ھمھ طبنھایام اگرچھ تم! داشتھ باشد و نھ اشتھا
 . اش در شرف افتادن بودیزندگ

 
 یلیخ!  کھ جمعھ منتظرش بودند؛ نبودیگرچھ آن اتفاق اصال آن اتفاق شاد        

 ! ھمان لحظھ ھایبھ اندازه ..  تر بودکینزد
 

 سایمراه پر ھی بود کھ گوشراھنشی ھم رنگ پی انتخاب شالریھنوز ستاره درگ        
 از مغازه رفت تا راحت تر صحبت رونی عادل بی شماره دنی با دسایپر. زنگ خورد

 ستادهی در ای آشفتھ، جلوی کمسایپر.  آمدندرونی از مغازه بدهی ستاره و فریوقت. کند
 : راه افتادابانی بھ طرف خعی مادر و خواھرش سردنیبا د. بود

 مھی رسھ؛ جری چھار راه مگھی دقھیتا ده دق.  دور و وراستنی عادل ھممیبر -         
 .می کنری شھ دیم

 : کرد گفتی اش را مرتب می کھ روسری خانم در حالدهیفر        
 اد؟ی بیچرا بھش گفت.  اومددهیزحمت کش -         
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 جواب تعارف و تشکر مادرش را نکھیبدون ا.  شده بودی جور خاصسایپر        
 حالش شده بود؛ کنارش راه یستاره کھ متوجھ .  حرکت کردعی سریبدھد؛ با قدم ھا

 :افتاد
  ناراحتت کردم؟؟یپر -         
 ! شھی مری داینھ بابا زود باش؛ ب -         
 ؟یبا عادل دعوا کرد -         
 : تند بھ صورتش نگاه کردسایپر        
 ! کدومتون رو ندارمچی ھیحوصلھ ..  گم ی مای ب؟یضولف -         
.  انداختی نگاھدهیستاره بھ فر!  حدس ستاره درست بودیعنی جملھ نیو ا        

.  شدی مسای پرتی باعث عصباندینبا. مادرش با چشم و ابرو اشاره کرد سکوت کند
 ی رنگ عادل؛ جلودی و شش سفستی بعد از چند لحظھ دودندی بھ چھار راه رسیوقت
 کوتاه ِ ی و ستاره و چند کلمھ دهیفر یسوار کھ شدند، جز تشکر ھا. ستادی اشانیپا

.  بودبی عجی کمسای عادل و پرنیسکوت سرد ب.  رد و بدل نشدیگریعادل، حرف د
 با ی سنتیلیآن ھا ھم خ.  کنار ھم با محبت بودندشھیاما ھم.  نداشتندی عاشقانھ ایزندگ

 یعرف را مسای عادل، پری دور خانواده ی ھالی از فامیکی. ه بودندھم ازدواج کرد
 و تا سال بعد؛ دی بھ عقد و بعد ازدواج رسی مراسم خواستگارعی سریلیخ. کرده بود

 . کوچک ھم بھ جمعشان اضافھ شده بودیایپر
 خانم و ستاره ھم بھ ناچار سکوت کرده دهیفر.  کردی می حرف رانندگیعادل ب        
 در ی ساعت ھم نشد؛ کھ جلومی نداشت و نی چندانکی ترافریخوشبختانھ مس. بودند

.  تکان نخوردندشانی از جاسای شدند؛ اما عادل و پرادهی و ستاره پدهیفر. دندیخانھ رس
 : کردنی ماشخل خانم سرش را دوباره دادهیفر

 ارهی گم آقا رضا بره دنبال بچھ ھا بی من میشما خستھ ا. گھی دنیی پانییایب -         
 .میشام دور ھم باش. خونھ

 : بھ عقب بر گرداندیعادل سرش را کم        
 ..  بھترهمیمن خستھ ام بر. شاالی اگھی وقت دھی ینھ مرس -         
 دختر و دی بود بادهی نداشت و البتھ خودش ھم فھمی خانم اثردهی فریاصرارھا        

عادل بھ .  و ستاره بھ داخل خانھ برونددهی فرنکھیقبل از ا. دامادش را تنھا بگذارد
 دورتر از ی شد؛ کمابانی وارد خیوقت.  ترک کردابانیسرعت کوچھ را بھ سمت خ

 :سای و زل زد بھ پرستادیکوچھ ا
 

 یم بھونھ مً واقعا داری کنیتو فکر م.  گم کار مھم دارمیمن بھت م...  یپر -         
 رم؟یگ

 بود شی پای کھ رویدی خری سھی و کفیبند ک.  بودابانی بھ سمت خشی روسایپر        
 :عادل دوباره ادامھ داد.  دادیرا در مشتش فشار م

 ً اصال چرا کارت داشتم؟ی دونیم -         
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 : گفتی گرفتھ ای با صداسایپر        
آذر ! رونی مادرت و رفتم بی بچھ ھا رو گذاشتم خونھ قھی من دو دقنکھی ایبرا -         

 ...  خواب بودایتازه عرش. خونھ بود خب
 بھ سای و سرش را با مقاومت پرسای پری چانھ ریعادل دستش را انداخت ز        

 :سمتش خودش برگرداند
 ... منزی عزرینخ -         
 :  گفتعی نگذاشت ادامھ بدھد سرسایپر        
 ... مامانت بھت گفتھ کھ من رفتم بگردم و. چرا بلھ -         
 :دی را برسای بار او حرف پرنیعادل اخم کرد و ا        
 کھ یزیمادرم با من صحبت کرد؛ اما نھ در مورد اون چ.  بزرگش نکنسایپر -         

 !ی کنیتو فکر م
 گرفت و  خواست دوباره حرف بزند کھ عادل دستش را بھ سمتشی مسایپر        

 :خواست سکوت کند
 من حتما ای با تو دیمادرم بھم زنگ زد و گفت با!  صبر کنی لحظھ پرکی -         

 ... حرف بزنھ
 :دی پرسی بار با کنجکاونی اسایپر        
  مگھ افتاده؟ی اتفاق؟ی چیبرا -         
 :عادل نگاھش را از ھمسرش گرفت و بھ روبرو دوخت        
 ..  شھ بھ فرزاد و ستارهیموضوع مربوط مخب  -         

 
 

 : عادل را چنگ زدی را رھا کرد و بازوسھی و کفی بند کی با نگرانسایپر        
 .نمی حرف بزن بب؟یفرزاد و ستاره چ.. عادل تو رو خدا -         
اما چشمانش را از چشمان نگران و منتظر ھمسرش . عادل بھ سمتش برگشت        

 . را نگاه کردرونی و دوباره بدیدزد
 زنگ زده خونھ و گفتھ بھ تو ی با ناراحترایمامان گفت امروز خالھ حم.. خب  -         

 ... خبر بده کھ
حال . عادل بھ سمتش برگشت.  زدی ضربان قلبش ھر لحظھ محکم تر مسایپر        

.  حساس بود و بھ خانواده اشی احساساتتی نھای بسایپر.  کردیھمسرش را درک م
 : گفتی مدیاما با

 ! شدن و قرار روز جمعھ کنسلھمونیخالھ گفتھ کھ اونا پش -         
 : ھمسرش را محکم تر فشار دادی بازو،یادی زرتی با حسایپر        
  شدن؟ مگھ کشکھ؟مونی پشی چیعنیھا؟  -         
 : کرد آرامش کندیعادل سع        
 . کنمی افتاده فکر می اتفاقھی. وم باش  آرقھ؛ی دقھیواستا  -         
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 . . توانست باور کندیاصال نم.  کردی بھت زده نگاھش مسایپر        
 ھوی شد یچ!  ھمھ اصرار داشتن و عجلھنی اونا خودشون ا؟ی چیعنیعادل  -         

 .حرف بزن تو رو خدا... 
 شمونی گفتھ پی زنگ زده و با ناراحتی ظھررایخب مامان گفت خالھ حم -         

 ی گوشی با ناراحتایاخرشم گو.  نزدهی اون حرفدهی رو پرسلشی دلیمامانم ھر چ. شدن
 زن فرھاد و اونم با ھزار تا قسم بھش گفتھ تا؛یمامان زنگ زده بھ آز. رو قطع کرده

 ! ستاره دوست پسر داشتھدنیکھ فھم
 : گفتادی با فرسایپر        
 نایا..  گن یدارن دروغ م.. ستیستاره اھلش ن.  ستاره؟ عادل چرتھ؟یچ -         
 .تھمتھ

 :عادل سرش را با افسوس تکان داد        
.  شمای کنم با خانواده ی می ھشت سالھ دارم زندگکیمن نزد. سای دونم پریم -         

 ... اما.... بھ خدا مامانم ھم ناراحت بود 
.  کند؛ نداشتی حرفھا را حالجنکھیقدرت ا. شیبود سر جا شده خکوبی مسایپر        

دوست پسر؟ نھ امکان نداشت؛ او .. ستاره .  شدی منیی کلمھ ھا در ذھنش باال و پامیدا
 نی بود اما اھل ای و پر انرژطانیستاره دختر ش.  شناخت ی خواھرش را میبھ خوب

 گذرد؛ آرام دست ی دانست در ذھنش چھ میکھ م عادل.  اصال و ابدا نبودزھایچ
 :سردش را در دست گرفت و گفت

ھمون قدر کھ بھ خواھرم .  من ستاره رو مثل آذر دوست دارمزم؛ی عزنیبب -         
 میاالنم بھ نظرم بر. ستی حرفا ننی دونم ستاره اھل ایم.  دارم بھ اونم دارمنانیاطم

 .ده ات نگو بھ خانوایزیًفعال تا فردا چ.  گھی می چمینی مامان؛ ببیخونھ 
.  شال سرش گم شدانی سقوط کرد و مسای قطره اشک از گوشھ چشم پرکی        

 نیاو ھم از ا.  بوددهی فای االن بستادنیا.  را روشن کردنی و ماشدی کشیعادل آھ
 مادرش، ی حرفھادنی کھ اول ماجرا؛ خوشحال بود با شنیموضوع ھمان اندازه 

 .ستندی برنامھ ھا نبودند و ننی ااھل  آقا رضای مطمئن بود خانواده. ناراحت شده بود
 در مواجھ با پسرھا؛ مغرور و از خود شھی کھ ھمیدختر.. مخصوصا ستاره         
 اش ی خصوصمی بھ حرنکھی اجازه ای وقت بھ پسرچی شد و ھی ظاھر میراض
 . شود را نداده بودکینزد

 
 

حق با فرزاد . ستادی انھی آی گرفت و روبروشیلباس سبز خوش رنگش را جلو        
 حد توجھ کرده نی فرزاد تا انکھیاز ا.  آمدی میلی رنگ بھ پوست صورتش خنیبود، ا

 ی کھ مادرش رویری حردینگاھش خورد بھ چادر سف.  شدی صورتشیبود؛ گونھ ھا
 داشت در ھر صورت با دیمادرش تاک. بود دهی فایدراور گذاشتھ بود؛ بحث سر چادر ب

 یلبخند.  بوددی چادر سفنی عروس با ھمییبایبھ نظرش ز.  چادر سر کنددی لباس بانیا
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 خراب شیاھای خواست روینم.  تخت گذاشت و چادر را سر کردیزد و لباس را رو
 شیااھی و رونھیدر آ.  قدر با محبت و قدر شناس بود کھ مادرش را بفھمدنیشود و ھم ا

اگر فرزاد .  رفتفشیھول بھ سمت ک. دی زنگ اس ام اس را شنیغرق بود کھ صدا
 شماره نفسش دنیاس ام اس را باز کرد و با د.  کرددنیقلبش شروع بھ تپ.... باشد 

 : بھ شماره افتادشتریب
 » شھ ؟ی می باھات حرف بزنم؛ کدیستاره با        «
 :با خودش زمزمھ کرد.  کش آمدشتری لبش بیلبخند رو        
 !و تیچھ قدر ھول -         
 بماند دی آی می خانھ است و پدرش بھ زودیرعلی نوشت کھ برادرش امشیبرا        

 زانیلباس را برداشت و مشغول آو.  گذاشتفشی کی را دوباره تویگوش!  فردایبرا
 یاخم.  را دوباره در آورد، فرزاد بودیگوش!  اش زنگ خوردیکردنش بود کھ گوش

! دی فرزاد زودتر رسامی اس بود کھ پام در حال نوشتن اس. کرد و تماس را قطع کرد
 » رو جواب بده لطفای گم مھمھ گوشیم«

 ی روعیستاره سر.  دوباره شروع بھ زنگ خوردن کردیھمان لحظھ گوش        
 . تماس را فشار دادی و دکمھ ستادیکنار پنجره ا. سکوت گذاشت و در اتاق را بست

 . بلھ -         
 . کنشی کارھی.  االننیھم.  باھات حرف بزنمدی من بانیسالم ستاره؛ بب -         
 و خشک فرزاد ی کھ از لحن جدی تر آورد و در حالنیی را پاشیستاره صدا        

 :متعجب شده بود گفت
 ...فردا صب.. نوشتم کھ  -         
 ؟ی فھمی گم االن، چرا نمیم -         

 بود کھ بر قلب ی ترکنی اولنی را کامال باال برده بود و اشی بار صدانیفرزاد ا        
 .ستاره نشست

 .. خب؟ بگو زودترنی زنیچرا داد م -         
اضطراب دوباره .  اش شده بودیستاره متوجھ کالفگ.  دی کشیفرزاد نفس عمق        

 :  بار با محبت تر شدنی فرزاد ایصدا. بھ جانش افتاد
 نمت؟ی جا ببھی شھ ینم.  باھات حرف بزنمدیستاره، با -         
 . شھی ناراحت میلی مادرم بفھمھ خنمیھم.. نھ اصال -         
 .ی گی می شنوم چینم! پس حداقل بلند تر حرف بزن -         
 . شھی نمیاس ام اس -         
 : فرزاد کالفھ گفت        
 .  جا کھ بتونم باھات حرف بزنمھیبرو .  شھینھ نم -         
.  خانھ بھ چشمش امداطی جا، حنی تواند برود؟ اولیستاره فکر کرد؛ کجا م        

 یفکر خوب.  طھوراست دی شد بگوی شد اما میمادرش متوجھ تلفن حرف زدنش م
 .بود
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 . قھیصبر کن چند دق -         
 یبا خالھ اش تلفن.  آمدیھ م مادرش از آشپزخانیصدا. ستاره در را باز کرد        

 : و آرام گفتستادی در ایجلو.  کردیصحبت م
 اطی رم حیمن م! مامان، طھورا زنگ زده ؛ مامان و باباش باز دعوا کردن -         

 ! کم حرف بزنھ باھامھی
 بود کھ ی تکرارالی پدر و مادر طھورا سریدعوا.  سرش را تکان داددهیفر        

 رفت و اطیستاره بھ طرف ح. داختن کار خودش از آن استفاده کرد راه انیستاره برا
 .ستادی ا،یی کنار دستشویعنی ممکن ی جانیدر دورتر

 . حاالدییبفرما. نیببخش -         
 خش خش راه رفتن و بستن در یصدا.  بوددهی را شنشیفرزاد تمام حرفھا        

 :با حوصلھ گفت. راھرو را ھم
 .ی پرسم بھم قول بده راستش رو بگی ازت میزیچ -         
 : متعجب شد، اما خودش را نباختیستاره کم        
 .  گمی وقت دروغ نمچیمن ھ -         
 !یاالن بھ مادرت گفت -         
 : گفتیری مچ گنیستاره دلخور از ا        
 .بھ خاطر اصرار شما بود -         
 !ی بھ من دروغ بگگھی دیکیخب ممکنھ بھ خاطر اصرار  -         
 : قلب ستاره نشستی تر روقی ترک، عمنیدوم        
 ... نی قدر مشکوکنیاگر ا -         
 .  خواستی را نمنیفرزاد متوجھ لحن ناراحتش شد و ا        
 خوام یاما م.  شھی آدم مجبور میگاھ.  خوام ناراحتت کنمی ستاره نمنیبب -         

 . کنمی بھم؛ خواھش میبگ رو قتی مورد حقنی ایتو
 :فرزاد ادامھ داد. ستاره سکوت کرد        
 ؟ی رابطھ داشتیتو قبال با پسر -         
 : جواب دادی اضطراب و ترس و دلخورانیستاره م        
 ممکنھ؟ بر فرض کھ یزی چنی ما چنی خانواده ی تونی کنیشما فکر م. اصال -         

 .من خودم عالقھ ھم داشتھ باشم
 ! کردی شھ پنھونی کارھا رو میلیخ -         
 رو دادم بھتون کھ شما بھ لمیمن مقصرم کھ شماره موبا. نی اشتباه گرفتر؛ینخ -         

 ...نی بھ من بزنی حرفنی ھمچنیخودتون اجازه بد
.  آمدی در مدهی بردهی برشینفس ھا.  را قطع کردی گوشیاز حرص و ناراحت        

 دو نی ایتمام خوش.  سوزدیاحساس کرد چشمش م.  دستش فشار دادانی را میگوش
. ًنھ آن موقع و نھ بعدا . اما جواب نداد.  باز زنگ خوردیگوش. دیروز از قلبش پر کش

 را جواب ی اس ام اس کھ ستاره گوشیل زنگ زد و کگریتا شب فرزاد شش بار د
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 را خاموش کرد و ی اش زنگ خورد؛ ستاره گوشی کھ گوشی بارنید از ششمبع. بدھد
 ...  انداخت و تمامشی لباس ھاریداخل کشو، ز

 
 
 

 از شیاھایتمام رو.  بودیناراحت و عصبان.  گذشتی ستاره بھ سختیشب، برا        
 گول دینبا.  اش برگشتھ بودی جدتیستاره بھ شخص!  پنھان شده بودندیی جاکیترس 

 دی شناخت و نبایفرزاد را نم.  بودفتادهُی نیاتفاق.  بافتی مای خورد و رویقلبش را م
جرم .  کردی فرستاد و خودش را محاکمھ می معنت بھ خودش لمیدا.  دادیشماره م

 ی بود کھ حتی قدر عصباننیا.  و ھول برخورد کرده بودانھی ناشیلیخ!  کم نبودشیھا
 آمد؛ در آن ی فرزاد در ذھنش مریاالن کھ تصو . ھم خشک شده بودشیاشک ھا

 .دی دیشک را ھم م! دی دیچشمان مھربان و براق؛ خشم را ھم م
از .  فکر کرده باشدھی قضنی فرزاد بھ ا،ی توانست قبول کند حتیاصال نم        
 ھمھ نی نمونھ اش شوھر عمھ اش کھ باعث شده بود اد؛ی ترسی مشکوک میمردھا

 و اهی بچھ بود چند بار تن سیبماند کھ وقت!  عمھ اش با آنھا رفت و آمد نکندیسال حت
!  نگاھش کرده استابانی در خی نامحرمھنکی بود بھ جرم ادهیکبود عمھ اش را د

 . گرفتی ممی قلبش تصمی اضطراب را گرفتھ بودند و منطقش جای بد، جایفکرھا
 د؛ی رسواری دیگاھش بھ ساعت رون.  از خواب بلند شدای عرشیصبح با صدا        

 یکیتا نزد.  افتاد؛ چھ قدر بد بودشبی دادی بود؟ دهی ھمھ خوابنیا!  ربع بھ ده بودکی
 ی باز صدایاز پنجره . از تخت جدا شد و بھ سمت ھال رفت.  بودداری صبح بیھا

 ی درخت انگور، روری زسای و پردهیفر. شد خکوبی ھمان جا مد،یمادرش را کھ شن
 : اندازه ناراحت بودی بدهیلحن فر.  زدندیتخت نشستھ بودند و حرف م

  کنھ آخھ؟ی کارنی ھمچدی شھ ستاره چرا بایباورم نم -         
 : کرده، گفتھی گرفتھ اش کھ مشخص بود گری آرام با صداسایپر        
 حرف رو نی ا،ی ادهی ندری دونم کدوم خینم.. اما .  مامانستیستاره اھلش ن -         

 !زده
..  آبرومون رفت ایچرا شر شد برامون؟ خدا..  ایخدا.  کار کنمیبابات رو چ -         

 . چرا آخھ
ستاره بھ . دی کشی مشی پای گفت و دستش را روی ھا را منی با نالھ ادهیفر        

 آرام شھی اتفاق افتاده بود؛ قلبش برعکس ھمیبی عجزی چکی. سمت در راھرو رفت
 چشمانش سایپر.  و مادرش بھ سمتش برگشتندسایپر. در راھرو را باز کرد. دی تپیم

 را بغل کرد و ایستاره، عرش.  کردشی صداو دی سمتش دودنشی با دایعرش. قرمز بود
 :بھ سمتشان رفت

  شده ؟یچ.. یسالم پر -         
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. ستادی اشانیستاره جلو.  انداختنیی نگاه کرد و بعد سرش را پادهی بھ فرسایپر        
 اش را باال ینی بسایپر.  باعث شده بود کمرش بھ سمت راست کج شودای عرشینیسنگ
 : گذاشتنی زمی را روایستاره عرش.  و باز ھم سکوت بوددیکش

 ن؟ی زدی حرف منی شده خب؟ در مورد من داشتیچ -         
اھش بھ  کج کرد کھ نگگری را بھ سمت دشی روی دلخور و نگران کمدهیفر        

 :فتدیستاره ن
 .برو صبحونھ بخور..  یچیھ -         
 : نشستسای پری توجھ بھ حرف مادرش روبرویستاره ب        
  شده؟ با عادل حرفت شده؟ی چ؟یپر -         
 .... زیچ... نھ ستاره  -         
 :دیُ را برسای پری خانم؛ جملھ دهی فریصدا        
 .گھی خوادت دیپسرش نم.  شدنمونی خانم گفتھ پشرایحم -         
 بلند شد و بھ سمت داخل ساختمان دهیفر.  کردی را نگاه مسایستاره مبھوت پر        

 نیاو ھم مثل ستاره تمام ا.  شد حس کردی لرز نداشت اما بغض را مشیرفت؛ صدا
مادرش را ستاره رفتن .  گذرانده بودی و خوشحالجانیچند روز را در اضطراب و ھ

 :گشت برسای بھ سمت پرعینگاه کرد و بعد سر
  خواد؟ی چرا نم؟یچ -         
 : با تاسف و غم نگاھش کردسایپر        
 ..  وی بھشون گفتھ تو دوست پسر داشتی دونم کدوم آدم عوضینم -         
 : زدیستاره پوزخند.  حرفش را خوردسایپر        
 دوست پسر داشتم؟ -         

 مسئلھ بود؟ ستاره ارام نی او بھ خاطر ایپس حرفھا..  فرزاد افتاد ی حرفھاادی        
مغزش وقت .  بودفتادهی نی کرد؛ اتفاقی خودش فکر می کھ حتیزیبرعکس چ. بود
 فکر ی برایاما وقت.  قلبش در حال سوزش بودیترک ھا.  بھ کار افتاده بودیخوب

ھر چھ . نشکفتھ قرار بود پر پر بشود ،عشق کوچکش. کردن بھ ترک ھا را نداشت
 و دی حرف خودش را کنارش کشی بسایپر.  آمدی تر بود راحت تر کنار میقدر منطق

 واری خواھرش بود اما دی شانھ یسرش رو. بدن ستاره سخت بود. در آغوشش گرفت
 : آرام زمزمھ کردسایپر.  کردیروبرو را نگاه م

 با تو حرف دی گفت بایم.  ناراحتھیلیدش خعادل با فرزاد حرف زده؛ خو -         
 .بزنھ

 : تفاوت ستاره نگاه کردی و بھ صورت بدی عقب کشی ستاره را کمسا،یپر        
من تو .  خونھ رو گرفتھ بودی از عادل شماره ؟یستاره شماره تو بھش داد -         

 . بودمانیجر
 :ستاره اخم کرد        
  بھش؟ی دادی چیبرا -         
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.  حرف زدی ساعت تلفنمی با عادل نشبید. ستاره، فرزاد واقعا دوستت داره -         
 گفت، بھش گفتھ تو رو دوست داره و یعادل م.  کالفھ بودیلی خدمی شنیمن صداشو م

 ..  مادرشی راریی کنھ واسھ تغی میھر کار
 ی باعث شده بود بغض توشیحرفھا.  کردسایستاره بلند شد و پشتش را بھ پر        

  سوختیچشمانش م.  بشکندشیگلو
 قدر خانواده اش نی ای دونیتو خودت ھم م.  کنھی نمیاون کار..  خود یب -         

 . کنھیمھم ھستن کھ نتونھ کار
 :ستادی کنارش اسایپر        
 ....  من بھ عادل بگمی خوایم.  ی حرف بزندیستاره بھ نظرم باھاش با -         
 طور باشھ اون نظرش مثبت نیاگرم برفرض ا.  کنمیخواھش م..  ینھ پر -         

 ی غرور منو جلویپس الک. ی دونیخودتم م.  شھی نمیچی خانم نخواد ھرایباشھ تا حم
 مثل فرزاد ی قدر ھم بدبخت نشدم واسھ خاطر ازدواج با کسنیا. اون پسر خرد نکن

من بھ خودم شک .  رو نکردم ؛ نکردمی کاریوقت.  سوال ببرمریخودم و خانواده مو ز
 .  تونن طبق قواعد خودشون رفتار کننیاونا م. ندارم

 قطره اشک کی نکھیبدون ا.  اش، چشمانش را ھم ارام کردی منطقیحرفھا        
 بود؛ بر ستادهیمادرش کنار در راھرو ا. بھ طرف خانھ رفت. حرفش را گفت. زدیبر

 راست سمت اتاقش کیستاره نگاھش نکرد و .  بودسیعکس ستاره، صورت ِ او خ
لباس . درش باز بود؛ افتاد  لنگھ ازکی کھ یرو تخت نشست و چشمش بھ کمد. رفت

بلند شد و .  زدی پوزخند مشیاھای کمد، بھ او و رویکی تاری از تویسبز خوش رنگ
 ! کرددی و در را کلدیدر کمد را بھم کوب

 داشت؟ اگر قرار بود با دروغ ی ادهی چھ فاھیگر. بغضش را بھ زور قورت داد        
اگر !  اتفاق افتاده بودی وقت خوبیلی خزد؛ی طور بھم برنی اش ای زندگگر،ی نفر دکی

 گرفتھ ی خوب وقتیلی فاجعھ خیجلو.  افتاد؛ بدتر بودی اتفاق منی اش ایبعد از نامزد
 در ذھنش باال و شبی دی حرفھامیاما دا. چشمش بود یصورت فرزاد جلو. شده بود

 انی میزیچ! دی پرسیاگر شک نداشت از او نم. فرزاد شک کرده بود.  شدی منییپا
 ی ادهیاما فا. دی کشیبلند نفس م. ھوا کم آورده بود.  بود خفھ اش کندکی نزدشیگلو

 چی ھگرید.  سرش نگاه کردی باالدی و بھ سقف سفدی تخت دراز کشیرو. نداشت
 ...تمام شده بود زیھمھ چ..  نداشتییایرو
 
 

 داشت و نھ ی حرفدهینھ فر.  خانھ در سکوت بود،یرعلیتا آمدن رضا و ام        
 در دست مشغول ی اتاقش بود و کتابیاز ھمان وقت تو. دنی شنی برایستاره گوش
 کیھوا کھ تار.  انجامش استی وقت، برانی کرد بھتری کھ حس میکار. خواندن بود

 ،یمثل ھر روز تابستان.  شددای پم ھیوسفی ی خانواده  ھر سھ مردیشد؛ سرو کلھ 
 کمک بھ رضا ھر دو پسر ھمراھش رفتھ بودند و برعکس ھر روز، با یصبح برا
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 اما پسرھا ھم اورد؛ی نشی کرد بھ روی سعدهیفر. سر و صدا و خنده وارد خانھ شدند
 ھمسرش ی دوست داشتنی مشکی شد رضا غم را در چشم ھایدرک نکنند؛ مگر م

 ند؟ینب
 توانست ی طور منیا!  متوجھ ورود پدرش شد؛ بھ حمام پناه بردیستاره وقت        

 کھ از صبح، پشت در چشمانش ییاشک ھا.  چشم در چشم پدرش شودرتر،ی دیکم
آب، شد سنگ صبور قلب . دندی صورتش دویمنتظر نشستھ بودند؛ ھمراه آب گرم رو

 کھ چھ قدر قلبش درد کرد فیو غرور، تعربدون ترس، بدون خجالت . شکستھ اش
 ی کردند؛ اشک ھای می کھ سعیی اب ھاد؛ی شنی کھ فقط اب میادیفر. گرفتھ است

 مشان،ی نواخت و مالکیانگار با حرکت .  گونھ اش بشورند و ببرندیشور را از رو
 بلند ی موھای گرفتند و با مھربانی مادر مھربان، بدنش را در آغوش مکیچون 
 ...کردند یش را نوازش م ایمشک

 بغض ھنوز در د؛ی کشسشی خی تخت نشست و شانھ را بھ موھای رویوقت        
 یستاره نم... مثل ھر بار. ستادیبلند شد و ا.  خانھ داشت؛ اما آرامش ھم بودشیگلو

 شھیبرعکس ھم.  کردشی شام صدای کھ برادی را شنای پویصدا.  بشودمیخواست تسل
 موھا یسیخ.  رھا باشندشیشانھ ھا ی طور رونی را نبافت و گذاشت ھمسشی خیموھا

 . کردی میری شد، سردش شود و سرما از سوزش چشمانش جلوگیباعث م
. دی اما رضا، حال او را ھم فھمده؛یمثل فر.  کرد لبخند بزندی شام سعزیسر م        

 ی بازشانی مادر و دختر افتاده کھ ھر دو در سکوت با غذانی انی بیمطمئن بود اتفاق
 کھ ستاره بھ پناھگاھش برگشت و پسرھا ھم مثل یتا وقت..  نگفتیزیاما چ!  کنندیم

پشت .  ھنوز در آشپزخانھ بوددهیفر.  شان شدندعالقھ  موردیھر شب؛ مشغول کارھا
 یمتوجھ ورود رضا نشد و وقت.  کردی را نوازش میزی رومی نشستھ بود و گلھازیم

 نشست؛ شوک زده بھ صورت مھربان ھمسرش شی و جلودی را عقب کشیرضا صندل
 ی روی از نگاه مھربان رضا کھ اشکای اش بود ی دانست از ناراحتینم. نگاه کرد

 : دستش گذاشتیرضا دستش را رو. ُگونھ اش سر خورد
 ؟ی قدر پکرنی شده؟ چرا ایچ! ده؟یفر -         
 رونی اش بھی با ھق ھق گردهی فری بودند تا تمام درماندگی کلمھ ھا کافنیھم        

.  اش، دستش را گرفت و بلندش کرددهی اش کھ بلند شد؛ ھمسر فھمھی گریصدا. زدیبر
 کھ با ی خصوصمیحر. برق ھا را خاموش کرد و کنار ھم وارد اتاق خوابشان شدند

 کھ تنھا نیھم!  دو نفر ساختھ شده بودانودش خی و تعصب رضا، برادهیخجالت فر
 . کردفی مردش گذاشت و تمام اتفاقات را تعری نھی سی سرش را رودهیشدند فر
 ھق زدن ی را بغل کرده بود و صداشی از تختش زانوھایستاره در گوشھ ا        

 از یاما چھ کار. دی شنوی بلندتر بودند را می کھ کمیی پچ پچ ھای مادرش و گاھیھا
مطمئن بود؛ .  دانستی می و ناراحتی دلخورنی آمد؟ خودش را مسبب ایدستش برم
 شرم و خشم، ھم زمان در قلبش حس.  شودی ناراحت ماری بسھی قضنیپدرش از ا
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 اش، گند زد ی بھ زندگامدهی کھ نیشرم از خانواده اش و خشم از پسر. شکل گرفتھ بود
 .... تشیبھ احساس و شخص

 
*         

 
 بود دهیخودش ھم نفھم.  شدداری از خواب بنی روشن شدن موتور ماشیبا صدا        
 کھ در دی از تخت بلند کرد و از پنجره پدرش را دیسرش را کم.  خوابش برده بودیک

 ی زودتر می پدرش از ناراحتیعنی نیساعت ھفت صبح بود و ا. حال رفتن است
از .  با پدرش حرف بزنددی کرد باحساس اما ادی را نفھملشیدل.  برودرونیخواھد ب
رضا دستش ھنوز بھ قفل در خانھ . دی دواطی امد و ھمان طور بھ سمت حنییتخت پا

 : کردشی بود کھ ستاره صدادهینرس
 بابا -         
انگار پانزده . دی دختر کوچکش را دنش،یکنار ماش. رضا بھ سمت صدا برگشت        

 ای آوردن ھمسر و پسر کوچک تازه بھ دنیست برا خوای میوقت. سال قبل شده بود
 کوچکش با بلوز و شلوار گل دار و ی ستاره یوقت.  برودمارستانیآمده اش بھ ب

 کھ یدر حال.  بودختھی رشیھا  شانھی بلندش کھ شانھ نشده؛ روی مشکیموھا
 .. کرده بودشی بود و صداستادهی جا انیعروسک کوچکش را در بغل داشت؛ ھم

 . شدکی نزدگری قدم دکیستاره         
 ... ییبابا -         
 زبان و پر از نیریدختر کوچک ش.  خواستیرضا دلش ھمان ستاره را م        

 زد و یلبخند. دی درخشی اش می صورتی لبھای لبخند روشھی اش کھ ھمیانرژ
 و خودش را در دی پنج سالھ؛ پریستاره شد ھمان ستاره .  باز کردشیآغوشش را برا

 کھ مرد یمرد.. رھا کرد  شکست؛ی دلش را نمیگری مرد دچی کھ مثل ھیآغوش مرد
دست ستاره .  را با محبت نوازش کردشیموھا.  بودنانیشک نداشت و پر از اطم. بود

 :ُ گونھ اش سر خوردی اشک روینبود؛ قطره ا
 خواستم ینم.  طور بشھنی خواستم ایمن نم.  نکردمیبابا باور کن من کار بد -         

 .... شما رو بیابرو
 دستان بزرگش انی از اشکش را مسیصورت خ. رضا نگذاشت ادامھ بدھد        

 : قرمز دخترکش نگاه کردیگرفت و بھ چشمھا
 من مطمئنم کھ اون نویا. اصال بھش فکر نکن.  شناسمیمن دخترم رو م! سیھ -         

 ازت شھی زنده ھستم؛ ھمیمن تا وقت. احت نکنخودتو نار.  تو نبودنقیخانواده ال
 .. ی منزیتو دختر عز.  کنمی متیحما

 دنی تاب ستاره شروع بھ باری بی رضا، باعث شد کھ دوباره چشم ھایحرفھا        
ستاره .  اش چسباندنھی ستاره را بھ سسی زد و صورت خیرضا دوباره لبخند. کنند
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 ی دانست؛ بی کھ میخوشبخت.  بودی کافی خوشبختنیھم.  خواستی نمیزی چگرید
 . بر سرش خواھد ماندشھی اش ھمھیمنت، سا

.  کردی آشپزخانھ بھ درد و دل پدر و دختر نگاه میدو چشم نگران از پنجره         
 رضا یبرا.  دانست؛ چھ قدر ھر دو نفر ناراحت و دل شکستھ ھستندی کھ میدو چشم

 پشت خانواده اش تگرانھی حماشھید، مثل ھماما مطمئن بو.  نبودی کمی مسئلھ نیا
 داده بود کھ نانی رضا بھ او ھم اطمیحرفھا. قلب او ھم پر از آرامش شده بود. است

 نی داشتن چناقتی ل؛یمانی سلی حرفھاست و خانواده نیستاره ارزشش باالتر از ا
 . را نداشتندیدختر

.  ستاره بود؛ رضا از خانھ خارج شدی لبھای کھ روی بعد با خنده ایچند لحظھ         
 مردانھ اش، مجبور است غم او و ی دانست؛ حاال جز غم ِ غرور شکستھ ی مدهیفر

 . داده استھیدر عوض لبخند را بھ ھر دو ھد. ستاره را ھم بھ دوش بکشد
 بود کھ ی بود؛ اما در قلب ھر کدام، زخمی ارام و عادزیگرچھ بھ ظاھر ھمھ چ        

 ھی ھمراه مادرشوھرش، حورسایپنجشنبھ صبح؛ پر.  دادی مامشی التدی بامرور زمان
 . اش آمدی پدریخانم ، بھ خانھ 

 یدر کل خانواده .  بودی بر خالف خواھرش؛ زن ساده دلسایمادر شوھر پر        
 شی خانم ھم کھ بابت اتفاق پھیحور.  بودندیعادل مثل خودش؛ ارام و دور از دغدغھ ا

 : گفتییبود؛ با دلجوامده ناراحت 
 رایھمون موقع کھ حم.  لحظھ ھم شک نکردمکی خانم من دهی فرنیباور کن -         

 .. دهیگفت؛ بھش گفتم اشتباه شن
 : گفتسای پرد؛ی نوشی از شربتش را می کھ کمیدر حال        
 ھ؟ی چھی مامان قضنی دونیم -         
 شربتش ای کرد عرشی مبل فرو رفتھ بود و کمک می بھ ستاره کھ آرام تودهیفر        

 : با حرص ادامھ دادسایپر.  انداختیرا بنوشد؛ نگاھ
 !نی پسره رو نگرفتنی ای کھ جلونیمقصرش شما بود -         
 خانم سرش ھیحور.  با تعجب نگاھش کردنددهی ستاره و فرسا،ی پری جملھ نیبا ا        

 :را با تاسف تکان داد
 جور کھ نیا! نی با خانواده اش حرف بزننی بردی گھ بای مسای جور کھ پرنیا -         

 سرش رو ی آذر من بود؛ عادل و علیواال اگھ برا!  ذارهی دختر نمنی ایابرو برا
 !! بودندهیبر

 : کردی ھنوز شوک زده نگاه مدهیفر        
  ؟یک...  دمینفھم -         
 : صورت از خشم برافروختھ اش را بھ مادرش دوختسایپر        
!  رفتھ گفتھ بھ فرھاد کھ دوست پسر ستاره بودهنیا!  خل و چلی پسره نیھم -         

 ! فرزاد ستاره رابطھ شو باھاش بھم زدهیواسھ خواستگار
 : ارام بھ گونھ اش زددهیفر        
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  ؟ی مطمئنسا؟؟ی پری گی میچ -         
 با خانواده اش میچند بار بھتون گفت. فرھاد خودش بھ عادل گفتھ. بلھ کھ مطمئنم -         

 بدبخت اومد گفت بھم ی ستاره نیچھ قدر ا.  کنھی مجادی مزاحمت انی بگنیحرف بزن
 ..می اھی زشتھ، ھمسانی ندازه و ابرو نذاشتھ؟ ھر بار گفتیمتلک م
 خانم کھ کنارش نشستھ بود؛ ارام ھیحور. دیکش خودش را عقب ی با ناراحتسایپر        

 : را نوازش کردشیبازو
 .. کھ شدهیکار...  خب یلیخ -         
 : کرد و گفتدهیبعد رو بھ فر        
 ختھی کھ ریحاال گذشتھ ھا، گذشتھ؛ آب. نی تجربھ شو داشتھ باشدی باگھیشما د -         

 خودش ھم بھم گفت نکھیبازه کھ با ا قدر حساس و لجنی ارایحم.  شھیشده و جمع نم
 نی دونیاخھ م...  اما رهی وصلت سر بگنی خواست ای دوست داره و میلیستاره رو خ

 کھ پدر حاج اقا فتاح؛ عالم و نی دونیم.  ھستنیصب و تعی مذھبیلی شوھرش خلیفام
.  شھی بد میلی در حد حرف براشون خی رو بفھمن، حتنیاگر ھم. حوزه رفتھ ھستن

 زای چی سرھی...  دست پسراشو باز گذاشت کھ راحت انتخاب کنن؛ اما خبرایحم
 .نیھست کھ شما خبر ندار

 ی کوچک ھم با چشمھایای عرشیحت.  جملھ ھا فقط سکوت بودنیبعد از ا        
 بلند شد و ھمان طور کھ شی بعد ستاره از جایکم.  کردیکودکانھ اش فقط نگاه م

 : گفت گرفت،ی را در اغوش مایعرش
 .ای لحظھ بھی یپر -         
 ی را روایستاره عرش.  با اکراه بلند شد و دنبالش بھ سمت اتاقش رفتسایپر        

 سای را بھ سمت پری جواھری دراورش را باز کرد؛ جعبھ یتخت گذاشت و کشو
 :گرفت
 ... ایب -         
 : افتادنیی پادی کھ کشی ھمراه آھسای پریشانھ ھا        
 ؟ی باھاش حرف بزنی خوایستاره نم -         
 : تکان دادتیسرش را با قاطع        
 یتو حال منو م.  نذار؛ عذاب بکشمنی از اشتری کنم بی خواھش مینھ پر -         

 ھم بھتره نویا.  نکردمیمن کار بد.  گھیمامان راست م. میقسمت ھم نبود.. یفھم
 ھر کجا ھست؛ شاالیا. و عادل بھ خودش ھم بگھ بگنویا...  بھ حساب سرنوشت میبذار

 .خوشبخت باشھ...  کھ ھست یبا ھر کس
 

 را برداشت و شروع کرد با شی نگاه نکرد و عروسک ھاسای پریبھ چشمھا        
 ی شد خالھ ستاره ای عرشیبغضش را بھ زحمت قورت داد و برا.  کردنی بازایعرش

 از تھ یخنده ھا..  اش را بھ راه انداختی عروسکشی و نمایمھربان و دوست داشتن
 کھ داشت را، ی خوشبختیتازه معن.  لبانش آوردیدل خواھر زاده اش، لبخند را رو
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 ی ھاتی پدرش؛ حمانانینگاه نگران مادرش؛ آغوش پر از اطم. درک کرده بود
 ... دو فرشتھنی ھمی مثل خواھرش و خنده ھای سنگ صبورش؛یبرادرھا

 
 اتاق کھ یستاره تازه برگشتھ بود تو. ادر شوھرش بعد از ناھار رفتند و مسایپر        

 انداخت؛ با باز شدن در، صورت گرد رونی از پنجره بھ بینگاھ.  زنگ در آمدیصدا
 سرش بھ زحمت نگھ داشتھ بود؛ ی را رویدی کھ چادر سفی طھورا در حالدیو سف

 شی ھایی دمپادنیان را با کش تا ساختماطیدر ح انی می فاصلھ شھیمثل ھم.  شدانینما
 دوست نی تنھاتردیطھورا شا. دی کشیقیستاره نفس عم.  ھا گذراندکی موزائیرو

 تا امروز بھ ی کودکی مشکالت از سالھای کھ با ھمھ یدوست.  اش بودیمیصم
 طھورا آن ھم دنی دی برایاما االن اصال وقت خوب. سرنوشت ستاره گره خورده بود

سر . دی خانم را شندهی طھورا با فری خنده ھا و تعارف ھایصدا!  از چند روز نبوددبع
 کھ با آرنج ی بعد در اتاقش با شدت باز شد و طھورا در حالی ھی و چند ثانستادی اشیجا

 دست و دھانش چادرش را گرفتھ بود؛ کف دستانش را کنار ھم گذاشت و شروع کی
 : اش شروع بھ خواندن کردیشگی ھمزاکرد بھ بشکن زدن و ھمان طور با ن

جز تو ,  شکھیاتل متل واب,  بوبوم خاش ی دوریاز ت, ُاتل متل ترش واش  -         
 ! *شکھیندارم ھ
 ی رویحی ستاره کھ حاال لبخند ملیلبخندش را پھن تر کرد و آغوشش را بھ رو        

 :لبانش نشستھ بود؛ باز کرد
 !*جول دختره سرخ نمی ببایب -         
 بھ وجد آمده بود؛ اخم ی طھورا کمنیریستاره کھ از لھجھ و لحن حرف زدن ش        
 : کردیتصنع

  عوض سالمتھ؟؟ی جور صدا کردنیدوباره منو ا -         
 تخت نشست ی بود؛ روی اش جاری و صورتدیطھورا کھ عرق از صورت سف        

 :و دست ستاره را ھم گرفت و ھمراه خودش نشاند
 ! و بزن و بکوبھی عروسنجایمن گفتم االن ا! چھ بد اخالق -         
 فرش ی را بھ گل ھانشی جمع و جور کرد و نگاه غمگیستاره خودش را کم        

 :دی کنار کشی صورتش کمی فردار و روشنش را از جلویطھورا موھا. اتاقش دوخت
 نی اول بسم هللا دعواتون در اومد؟ چرا انیچت شده؟ از ھم! نمتیستاره بب -         

 ! تو؟ی شدیشکل
 : آمد گفتی مرونی بقی عمی کھ انگار از چاھییستاره با صدا        
 ..زیتموم شد ھمھ چ. ستی در کار نیعروس -         
 : نشستنی زمی روشیطھورا روبرو        
  ستاره؟ ھا؟ی گی میچ -         
 : ماندرهی طھورا خی عسلیاره، بھ مردمک ھاچشمان پر از اشک ست        
 .. نیھم. اشتباه شد..  طھوراگھی تموم شد دیچیھ -         
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 ... اخھ -         
 : تر شد و دست ستاره را گرفتکی نزدیحرفش را خورد کم        
  رو نداشت حتما؛ نھ؟اقتتیل. ستیستاره مھم ن -         
نھ فقط ستاره .  شوندی جارشی گونھ ھایلحن طھورا باعث شد اشک ھا از رو        

 کھ افتاده بود و او خبر نداشت؛ ی کرد و بھ اتفاقاتی مھیبلکھ طھورا ھم مثل ستاره گر
 پسر سوپر سرکوچھ شان ،ی سر ِ مھدری ھا زنیستاره کھ گفت تمام ا.  دادیگوش م

 :دی را پاک کرد و چادرش را بھ سرش کششیھا  چادر اشکیطھورا با گوشھ . است
اصال . شعورهی گم چھ قدر پسرش بی رم دم در خونھ شون بھ مامانش میمن م -         

 ..... ی پر رو بی زنم تو گوش اون پسره ی رم میم.. نھ 
 : دھان طھورا گذاشتیستاره ھول بلند شد و دستش را رو        
 قسمت دیشا.  قسمت باشھ ھمونھیھر چ.. بھ جھنم .. ا کنم طھوریبھش فکر نم -         

 ... من نبوده
 خورد و دور کمرش زی سرش لی طھورا، چادر ھم از رویبا افتادن شانھ ھا        

 :ماند
 .. یای طور کوتاه بنی ادینبا.. ستاره  -         
ورا  قرمز طھینی را پاک کرد و بھ صورت گل انداختھ و بشیستاره اشک ھا        

 بھ ی بامزه ای افھی جور وقتھا قنی داشت و ای و حساسدیطھورا پوست سف. دیخند
 : گرفتیخودش م

 ! نشو تو رو خدایتو احساسات!  باز طھورای دلقکا شدھیشب -         
 : گفتی ستاره زد و بھ شوخی بھ پھلویکیطھورا         
 ! تو بزن سر من سرخ جولیباز خوشگل -         
 .. دهیپوستت سف. موھات روشنھ. ھیمن خوشگلم؟ تو چشمات رنگ -         
 :طھورا دستش را بھ کمرش زد و با ناز گفت        
 ! خاخور جانگھی وا رفتھ بگو و خالص دربرنجیش! یکجا رفت.. اووو  -         
 با.  شعر خواندنیلکی گیطھورا باز ھم شروع کرد بھ لھجھ . دیستاره خند        

 باعث شد دوباره غنچھ ی زد؛ در آن بعد از ظھر داغ تابستانی کھ می آرامیبشکن ھا
 ی ھمھ سال دوستنیا.  دوستش بشکفدنی لبان بھتری کوتاه رویلی لبخند، ھر چند خی

 نیھم.  آرامش استنی کار ھمنی االن بھترند دانستیھر دو م.  درک بودنی ھمیبرا
 .. ی دفعھ اکی ی ھاھی و گری الکیخنده ھا
 کی ستاره باشد؛ ی برای ماندنادی کھ قرار بود روز با شکوه و بھ یروز جمعھ ا        

 شام دعوتشان یسولماز برا.  کس در خانھ حوصلھ نداشتچیھ. روز ساکت و آرام بود
 دهیفر.  ھم نداشتی خاصریگرچھ تاث. ندیای برونی حال و ھوا بنی از ایتا کم. کرده بود

 یرضا سع.  خوردی غصھ مشی کرد و برای نگاه مشبھ دختر کوچک نیھنوز غمگ
 کھ بھ ی اھی بھ ستاره و ھمسرش محبت کند؛ اما انگار ھر ثانشتری کرد با لبخند بیم

 ی پر پشت مشکی موھاانی مدی سپی تار موکی کرد، ی کھ افتاده بود؛ فکر میاتفاق
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 فرزاد و یرا باخبر شده بود؛ ھنوز بانی کھ تازه از جریرعلیام.  شدی مانیاش نما
 کھ اگر رضا اول ِ بسم هللا دی کشیخط و نشان م) پسر سوپر سرکوچھ شان( یمھد
 تا بھ حال صد دفعھ حساب آن پسرک کم اندازد؛ی راه نیزی کرد کھ آبروری نمدشیتھد

 . بوددهیعقل را حداقل رس
. غم زده و سوت و کور باشد ھمھ نی قرار نبود انکھیبا ا. روزجمعھ ھم گذشت        

 ی رفتن بھ خانھ یجز برا.  را از ھمان روز خاموش کرده بودلشی موبایستاره گوش
 ی بی موضوع روشن بود اما باز برانکھیبا ا.  ھم از خانھ خارج نشده بودرضایعل

 ... کردی سکوت مدی اش بایگناھ
 
 

______________________         
 

 بھ ھ؛ی شعر کوچھ بازارھی..  دونن ی نمیلکی کھ گیی کسای ترجمھ براھی نمیا        
 .. ھاشی دور بودن از دوست و دلتنگیمعن

 . کننی بھ اسم ترش تره استفاده میی غذای کھ براھی محلی سبزھیترش واش؛         
 ! مثل استخوون شدم.  الغر شدم یعنیبوبوم خاش         
 . شھی درست مازی کھ با گوشت مرغ و گوجھ و پھی شمالی غذاھی ھم شکھیواب        
  رنگ دارهی صورتی کھ گونھ ھایکس! ی لپ قرمزیعنیسرخ جول ھم         

 
 

 دفعھ کی ؛ی طوفان بھارکیآمدن فرزاد مثل .  رو روال قبل افتاده بودیزندگ        
 تند، ھمھ جا  رگبارکیحاال پس از .  بودختھی را بھم رزی بود و ھمھ چدهی سر رسیا

ستاره ھم زود دست .  مانده بودشی ھایختگیارام گرفتھ بود و فقط گرد و خاک و بھم ر
 . گرد و غبار پاک کندنی تر از اعی بود ھمھ جا را سرتھ گرفمیبھ کار شده بود و تصم

 شھیزمان مثل ھم.  خانواده را کم کردی از غصھ ی کمدی جدیشروع ھفتھ         
 کھ زخمت را ی داشتھ باشیزیمخصوصا کھ خانواده و دوستان عز.  بودیمرھم خوب

 خانم بھ دهی ستاره و فردنی دیدوشنبھ صبح، طھورا و مادرش برا. اورندی نتیبھ رو
 از یکیشاگردش .  ھم بودیرعلی امستاره؛  ودهیدر خانھ بھ جز فر.  آمدندشانیخانھ 
 ی خودشان می نوجوان را بھ خانھ  ھا بود و چون دو دختر بزرگ داشتند؛ پسرھیھمسا
 ! شدی ھم راحت مھی ھمسای زن ھای ھاثی جور از حرف و حدنیا. آورد

 ی سوغاتدهی فری برانایم.  تخت نشستھ بودندی رودهی و طھورا، ھمراه فرنایم        
 شربت بھ وانی آورده بود و مشغول صحبت کردن بودند کھ ستاره با چھار لییھا

 یستاره ت. ندی ستاره ھم جا باز کرد تا کنارش بنشیطھورا برا. جمعشان ملحق شد
 تر از نی پوشش او را غمگنی رنگ کھ ای بود با شلوار مشکدهی پوشی ارهیشرت ت

 اورد؛ی نشی کرد بخندد و حرف بزند و بھ روی می کھ سعنیبا ا.  دادی نشان مشھیھم
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 ی بھ دختری خانم نگاھنای م؟ینی ھمھ غم را نبنی و ای شد ستاره را بشناسیاما مگر م
 : دوستش داشت؛ انداختشیکھ ھمانند طھورا

  شد؟یدانشگاه چ.  خونھنی ای توی دی بھ خدا خودتو آزار مفھیستاره ح -         
 مدت ستاره بھ نیدر ا.  کردی نگاھش می خانم با ناراحتدهیفر.  زدیستاره لبخند        

 : وزن کم کرده بودیطور مشھود
 ی مگھ بھ گوشش مسی اسمت رو بنویزی چی کالسھی گم پاشو برو یبھش م -         

 ھنر کرده بود داشت یلی خیلی خگھید!.  خونھی کتاب دستشھ و مھیصبح تا شب . ره
 کرد کھ اونم خدا رو شکر واسھ کنکور ی می ربان دوزی رو تختھیواسھ خودش 

 ! گھ دوستش ندارمیگذاشت کنار و پس فردا م
 : ستاره زدیطھورا با ارنجش بھ بازو        
  دم، بده بھ من خب؟یمن پول پارچھ شو م. ستاره خرابش نکن تو رو خدا -         
 : باال انداختیستاره شانھ ا        
 . دمیباشھ تو شوھر کن من خودم اونو بھت کاملشو کادو م -         
 :طھورا چپ چپ نگاه کرد        
 خوام خودم بدوزم بھ آقامون بگم ھنر دست یحاال کو شوھر؟ بعدش م..  اوو -         
 .خودمھ
 :دی و بھ طھورا توپدی لبش را آرام گزنایم. دیستاره خند        
 !تی تربیب.  خانم خونھ ستدهیآروم دختر، پسر فر -         
 دهیف فربا تعار.  انداختنیی سرش را پانی طھورا شرمگنا،ی می جملھ نیبا ا        

 دهی کرد رو بھ فری کھ از ستاره تشکر می در حالنایم.  شدندی شربت خالی ھاوانیل
 :گفت

 ! خوام طھورا رو بفرستم بره سرکاری من مدهیفر -         
 : گفتعی حرف بود؛ سرنیطھورا کھ انگار منتظر ھم        
 !ادی ستاره ھم بنیبذار.. آره آره  -         
 :بھ طرف ستاره برگشت        
 ! ستارهگھی دایب -         
 :ستاره مبھوت و با خنده گفت        
 ! آخھامیکجا ب -         
 : زدشی پای و رودی خودش را بھ سمت طھورا کشی کمنایم        
 .. بذار من بگم اول!  آخھ ی زنی دختر تو چھ قد حرف مریزبون بھ دھن بگ -         
 :بعد رو بھ مادرش گفت.  کرد کھ گوش کندیطھورا با سرش بھ ستاره اشاره م        
 .  چشمد؛ییشما بفرما -         
 : برگشتدهی بھ لبخند طھورا کرد و بھ سمت فری چشم غره انایم        
 ھمون کھ شوھرش ؟ی شناسی رو ممی من؛ مری دختر عمھ ده،ی فرنیبب.. آره  -         

 بود؟ شده دیشھ
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 :  سرش را تکان داددهیفر        
 . شناسمیآره م -         
 رای کھ از بچھ ھا و پنایاز ا.  زده ی شرکت خدماتھی ھست یدو سھ سال.. خب  -         

 !.زای چنیکار خونھ و ا.  کننی مینگھ دار
 ی تعجب و دلخوری جمع کرد؛ لحنش ھمراه کمی خانم چشمانش را کمدهیفر        

 :بود
 ...  مردم کاری بذارم ستاره بره خونھ ی بگی خوایم -         
 : تمام شوددهی فری نگذاشت حرفھانایم        
 حوصلھ یلیستاره ماشاال خ.  بچھی نگھ داریبرا..  ھیکار ِخونھ چ.. نھ بابا  -         

 .داره
 یم طور رفتار نی شد ھمی ناراحت میوقت.  خودش را جمع کردی کمدهیفر        

 : را نوازش کردشی شناخت؛ بازوی کھ خوب دوستش را منایم. کرد
. ستی نیاونجا مرد. گھیپدرشم حساسھ د.  داره تیامن. ستی نیبھ خدا کار بد -         

 ! بچھ سھیخودش و 
طھورا .  مادرش شده بودیستاره متوجھ ناراحت.  کردی نگاه منی بھ زمدهیفر        

 :گفت
اگھ .  من از اقا رضا بدتری ؟ بابامی پس کار کنمیآخھ کجا بر.  خوام برمیمنم م -         

 برامون ی خوبیدختر عمھ، جا. ھی کار خوبنی اما اچیستاره دانشگاه ھم قبول شد کھ ھ
 .  خوام از فردا برمیمن م.  کردهدایکار پ

 : کردقی بار تصدنی دخترش را ای حرفھانایم        
 شب ٧ زن و شوھر دکتر ھستن کھ تا ساعت ھی.  خواد برهیآره ؛ طھورا م -         

حقوقشم . قرار شده بمونھ خونھ و ازش مراقب کنھ.  سالشھ ٥پسرشون .  خونھ ستنین
.  دستش رو نگرفتیچی فرھنگسرا کار کرد؛ اخرشم ھی ھمھ رفت تونیا.  خوبھیلیخ

 ! فردا نشن مثل من و توس خودشون باشھ؛ پبیبذار برن دستشون تو ج
 :ستاره با آرامش گفت.  کردی را نگاه منی نزده بود و زمی ھنوز حرفدهیفر        
 !طھورا ھم بره فردا.  کمھی میحاال خالھ بذار فکر کن -         
 ی ندارن؛ می من ستاره و طھورا فرقی جون برادهیفر.  ھیفکر خوب. آره  -         

 .  ازدستمیناراحت نباش.  خودتمیدون
 : زدی بھ سمتش برگشت و لبخندی کمدهیفر        
 . کنھی دونم رضا موافقت نمیم. ستی حرفا ننینھ ا -         
 کھ یدر حال!  انداختدهی بھ فری و نگاه خاصدی خودش را عقب کشی کمنایم        

 :دستش را بھ کمر زد رو بھ طھورا کرد و گفت
 پچ پچ تون شھیخوبھ ھم. نی کنیم مثل وزغ ما رو نگاه نی شما دو تا نشستھیچ -         

 ! بھ راه بودا
 :طھورا دست ستاره را بلند کرد و گفت.  ھم بھ دخترھا زدیچشمک        
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 شی تا کجا پنمی رو بھم نشون ببتی تو روتختمی برای بنجای امیآره واال چرا نشست -         
 .یرفت

 داخل د؛ی کشی انداخت و ھمراه طھورا کھ دستش را مدهی بھ فریستاره نگاھ        
 : تر کردکی نزددهی بھ فرشتری خودش را بی کمنایم. خانھ شد

 بره ربان ی فرستیم.  دو سالھ تو خونھ سیطفل.  دخترت گناه داره خبدهیفر -         
 یمی قدی زنانیمثل ا. مگھ زمان من و توئھ؟ االن جامعھ فرق کرده! رهی بگادی یدوز

 نی ایبھ خدا من جات بودم تا حاال آبرو.  شھی طور منی براش، کھ ایدنبال شوھر
االن آبرو نبود؟ ..  آبرو ی گیھمش م!  بودمبرده  رووونھی دی و اون پسره الیسھ

  بشھ؟عی جور ضانی ادیدختر پاکت مثل دستھ گلھ؛ با
 ی میواجش باز ازدکی باریبا حلقھ .  دادی بود و گوش منیی سرش پادهیفر        

 : نگاه کردنایچشم از حلقھ اش برداشت و بھ م. کرد
 توشون نی ؟ ای دونیاخالقش رو کھ م.  رضا دوست ندارهنا؟ی کار کنم میچ-         
 یبھ نظرشون چون من و دخترام مانتو م..  رو ھم الشونی فامی شناسیتو کھ م. خوبھ
 و رونھیاما خب حساسھ؛ ب.  ھوامون رو دارهشھیرضا بنده خدا ھم! می کافرمیپوش

 یچھ قدر باھاش حرف بزنم؟ ھر چ. ھ ترسی و چشمش منھی بیوضع جامعھ رو م
از اول شرط کرده بود بره .. یی کرد بھ ھر جانانی شھ اطمی گھ نمی گم میبھش م

 ! ھم مشکل دارهی پرستارنیمعلم بشھ؛ تازه با ھم
 نگیری جنگیری جیصدا. ادرش را جمع کرد دستش را تکان داد و چنایم        

 : بلند شدشیالنگوھا
کھ بھ قول خودت .  چھ قدر رضا تو رو دوست دارهی دونیخودتم م. یتو زن -         

بگو اصال . ستی نی کار بدنیبھ خدا ا. برو باھاش حرف بزن رامش کن. ھواتو داره
 الغر یلیخ.  بھ خدافھیره حستا.  بعد بذاره نھیبره بب.  حرف بزنھ میخودش بره با مر

 .  بچھ امیشده طفل
 شی بازوی دستش را رونایم.  دوختاطی حی ھای را بھ کاشنشی نگاه غمگدهیفر        
 :گذاشت
 شاالیا. ستی کارم مناسب ننی دونم ایم.  خوری دختر تو سرھینذار بشھ  -         

دخترا . بره تو جامعھ و بزرگ بشھ.  شروعھھی شی جور برانیاما ا. دانشگاه قبول شھ
 کھی تکھی کھ تادهی قدر گرگ زنی جمع کنن وگرنھ اتی خودشون شخصی االن برادیبا

بھم گفت دنبال دو سھ تا دختر .  کار کنھی دونھ چیم. ھیی زن با آبرومیمر... شون کنھ 
ور کارا  جنیا.  کردمیمن ستاره رو ھم بھش معرف. ی بچھ داری گرده برایمجرد م
 .نی شھ اگھ قبول کنی خوشحال میلی شناسھ و خی شما رو ممی خوان اما مریضامن م

 :دی کشی سرش را باال کرد و آھدهیفر        
 ! کنھی دونم مخالفت میاما م.  بذار با رضا حرف بزنمنای دونم واال مینم -         
 : زد و چشمانش را خمار کردانھی لبخند موذنایم        
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 عشق رضا ی محل قصھ نی ای ھایمی از قدستی نیکس! دهیبھ من نگو کھ فر -         
 ..  براش تمومھی ناز کنھی. رو بھ تو ندونھ

 : کردانی نماشتری گل انداختھ اش رابی گونھ ھادهیلبخند فر        
 ! کار کردهی کھ انگار رضا تا حاال بھ حرف من چی گی منیھمچ -         
 کالم گفت؛ ختم کالم ھی خانواده اش ھمون موقع واستاد و ی کھ تو رونیھم -         
 حاال ھ؟؟ی بشھ، کم کاری حرف زد تا راضامرزتی خدابی ھمھ با بابانی و ادهیفقط فر

 .. بھ خاطر ستاره. ھم تو تالش کن
ھنوز ھم قلبش پر از شوق .  تر شدقی خاطره ھا، لبخندش عمنی ادنی با شندهیفر        

 ھمھ نی کھ رضا فقط بھ عشق او اییروزھا.  افتادی آن روزھا مادی ی شد وقتیم
 .. حرفش ماندی تحمل کرد و رویسخت

 . شھ کردی چھ منمیباشھ بذار ب -         
 ستاره ی برادیبا.  حق داشتنایم.  در فکر مانددهیاما فر.  و طھورا رفتندنایم        

 داد؛ ی اجازه مدیبا.  بماندنی طور خانھ نشنیا نبود کھ نیستاره حقش ا.  کردیتالش م
 ی رویلبخند. اموزدی کوچکش باز شود و پرواز کردن را بی جوجھ ی بستھ یپرھا

 ! طورنی را ھمشیو نقطھ ضعف ھا  شناختیرضا را م. لبانش بود
 

 ن؛ی لپھ و دارچی دانست بوی را بھ راه انداخت؛ ممھی بساط قدهیبعد از ظھر؛ فر        
نشستھ بود .  بودی سال زندگیکم نبودکھ صحبت س.  استنی رضا دلنشیچھ قدر برا

 ی منظم او؛ داخل سبد می کھ با برش ھایی ھاینی زمبی آشپزخانھ و بھ سی صندلیرو
 ی چھارده سالگیایرو.  بودییبای زیایغرق رو. زد ی کرد و لبخند می نگاه مختند؛یر

 ی کھ تازه بلوغ را تجربھ کرده بود؛ کمدهی بھ سن و سال فری دختریعشق برا! اش
.  عشق را بھ جانش انداختنی بود کھ ایو رضا کس.  و خاص بودییای اما روب،یعج

 ی حجتاسم قیعنی ِ مرد معتبر محلھ، زی دختر عزرش؛ی سختگیکھ با مخالف خانواده 
 ری دستبافت زی فقط بھ قالیرضا کھ روز خواستگار. را، عاشق قلب مھربانش کرد

 را گفت کھ از ھزاران کلمھ و حرف و ی نگاه کرده بود و وقت رفتن؛ دو کلمھ اشیپا
 تواند ی مزی زن، چھ چکی یبرا. و کرده بود»  کنم یخوشبختت م« تفاھم، باالتر بود

 چی کھ ھیملکھ ا.  مرد استکی قلب و ذھن، ی ملکھ ند؛ باشد کھ بدانیمھم تر از ا
 . داشت نداشتھ و نخواھدیبی رقچیوقت، ھ
 نیاز ب.  را کرده بودشی کارھای ھمھ دهی کھ آفتاب غروب کند، فریتا وقت        

 کوتاه و نی تاپ آستد؛ی پوشی می و شلوارکی کھ تونشھی برعکس ھمش؛ی ھاراھنیپ
 خاص تیبودن بچھ ھا و ترب.  کھ باب دل ھمسرش بودیلباس.  انتخاب کردیدامن بلند

 . موارد بودنی از ایکی ھم دنیلباس پوش. اد دیا نم ری ھر کاری اجازه شان؛یھر دو 
 ی مدشی از شش ھفت سال از خرشتری کھ بیچشمش افتاد بھ لباس خواب کوتاھ        

. دی کشفشی گلدار و لطیدست بھ پارچھ !  بوددهیگذشت؛ اما فقط سھ چھار بار پوش
دوست نداشت شوھرش .  کردی نشستھ بود و بھ رضا فکر مدهی لبان فری رویلبخند
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لباس .  زنانھ اش استفاده کندیو داشتھ ھا استی الزم بود از سیرا گول بزند؛ اما گاھ
 باشد ی تا چراغ سبزدی لبانش کشی روی کم رنگیرژ.  گذاشتششی آرازی میرا رو

 !! استدهی دی خوبی خواب ھاشی دل رضا و بداند؛ ھمسرش امشب، برایبرا
 

*         
 

 از یکی کھ یمدل.  کردی را نگاه می مبل نشستھ بود و کاتولوگیرضا رو        
بچھ .  دادی مقی کرد و اندازه ھا را تطبی می انتخاب کرده بود را بررسشی ھایمشتر

 را جمع وهی می ھای دستشی پدهیفر.  اتاق خودشان مشغول بودندیھا طبق معمول تو
 : انداختی کھ ھنوز مشغول بود؛ نگاھضا برگشت از آشپزخانھ ؛ بھ ریکرد و وقت

 ؟ی خوابی رم بخوابم تو نمیرضا من م -         
 : سرش راباال کند؛ زمزمھ وار گفتنکھیرضا بدون ا        
 .  خوابمیم.. چرا  -         
 کھ از یاتاق.  نگفت و بھ اتاقشان رفتیزی چده؛یفر. سرش بھ کارش گرم بود        

 دهی کھ خود آقا رضا ساختھ بود و فری تخت چوبیرو.  ھر سھ اتاق بزرگ تر بودنیب
.  نگاه کرد و لبخندش پر رنگ تر شدزی میطرحش را داده بود؛ نشست و بھ لباس رو

 ستاره اش ی کھ بتواند برای اجازه ادی و شااشد شوھرش ببی تنھا بھ فکر فرنکھینھ ا
 کھ یخاطرات. ھ امروز در ذھنش زنده شد بود کی بھ خاطر؛ خاطراتشتریب. ردیبگ
 خودش نھی آیلباسش را کھ عوض کرد؛ تو.  با ارزش بودندی نھی گنجکی مثل شیبرا

 یملیر! حداقل بھ چشم رضا.  بودبای چشمش؛ ھنوز زری زیبا وجود چروک ھا. دیرا د
 رضا را درمانده شتری بش؛ی مردمک ھای و گذاشت؛ رنگ مشکدی کششیبھ مژه ھا

برق را خاموش .  انداختنھی آی دوباره توی و نگاھدیرژ لبش را ھم محکم تر کش! کند
 کھ ی گوشھ اشھیخودش مثل ھم.  را برداشت و بالش ھا را مرتب کردیروتخت. کرد

.  آمد؛ نگاه کردی مرونی در بری از درز زکھ ی و بھ نوردی بود؛ دراز کشواریکنار د
بھ سقف زل زد و دوباره .  عادت کرده بودیکیچشمش بھ تار. ود بداریھنوز رضا ب

 کھ از خجالت گم شده بود در ی رضا؛ بھ شبی کھ شد عروس خانھ یبرگشت بھ روز
 بھ قول خودش؛ یآغوش بزرگ ھمسرش؛ کھ مرد بزرگوارش با وجود تمام رسم ھا

 ده؛ی فری دهی و گذاشت، قلب ترسدی فقط عروسش را بھ اغوش کشلش؛ی فامی مسخره
 داد؛ نرم بود و قابل ی کھ نشان میزیکھ چھ قدر برعکس چ. با آرامش کنارش باشد

 شتری نشست؛ ھر لحظھ بی لبانش می کھ رویلبخند.. انعطاف؛ صبور بود و مھربان 
!  مطلق خانھیخاموش  در خورد وری آن چشمش بھ زکی.  خواستی را مشیرضا

 یکار!  در مورد ستاره ھم حرف بزنددی با افتاد کھادشیتازه . دلھره بھ سراغش آمد
 ! کردند؛ راحت نبودی فکر مھی قدر ھا ھم کھ بقنیکھ ا

لحافش را .  از آن فکر کندشتری نتوانست بدهی بھ اتاق آمد و فرعی سریلیرضا خ        
! اب دھانش را قورت داد و گوش داد!  و چشمانش را بستدی اش باال کشینی بریتا ز
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 دهیفر.  تخت نشستی کھ بھ تن داشت را در اورد و روی شرتیرضا بدون حرف ت
 . کردی را حس مشی نفس ھایگرما

 ده؟ی فریداریب -         
 ی لبھایلبخند رو.  رضا ی خستھ یچشمانش را باز کرد و زل زد بھ چشم ھا        

 :رضا پر رنگ تر شد
 !یدیگفتم تا حاال خواب -         

 
 :دی تر کشنیی را پاشی لحاف روی متعجب کمدهیفر        
 د؟یمگھ چھ قدر طول کش -         
 !! دونم خوابم برده بودینم -         
 : صورتش نشستی روده؛یلبخند فر        
  آخھ؟یمجبور! ینھ احتماال چرت زد -         
 . فردا شروع کنمدیبا. گھی دھیکار مشتر -         
.  جمع کردی خودش را کمدهیفر. دیلحاف کش ریو در ھمان حال خودش را ز        

 . کھ برق افتاده بودی صورتش شده بود و چشمانی نگاه رضا رودنیمتوجھ دو
 . رو ول کنی کار مشترگھی دنجایحاال ا -         
 ی لبخند مھربان سابقش؛ خنده ی حاال جاد؛ی تر کشکیرضا خودش را نزد        

 : لبش نقش بستھ بودی روی اانھیموذ
 ؟یتو خوب!  ندارمھی قضنی با ایمن کھ مشکل -         
 !یتو خودت آمار منو بھتر از خودم دار -         
 : زدیزی آمطنتیرضا لبخند ش        
 و عوض اون تاپ یداری و ھنوز بی کنی سوال مدنمی در مورد خوابیخب وقت -         

 !گھی خوبھ دزی ھمھ چیعنی.. یدی و پوشنیشلوارکتم ا
 شتری خودش را بیکم.  شدی رضا؛ لبخندش بزرگ تر می با ھر جملھ دهیفر        

 :دیکنارش کش
 ؟یرضا تو چرا منو دوست دار -         
 را دور کمرش حلقھ کرد و گرشی و دست ددی کشدهی سرفرریرضا دستش را ز        

 :دی شد؛ بھ طرف خودش کشی کھ مییتا جا
 .گھی دوستت دارم د داره؟لیدوست داشتن دل -         
 ! ھم داشتھ باشھیلی دلدینھ خب آخھ با -         
 دختر بچھ نیمثل ا. گھی خوامت دیم.. چون .  یچون خوشگل.  یچون خانوم -         
 !ی زنی حرف میھا گاھ
 پوست صورتش را شش،ی تھ رد؛ی کشدهیصورتش را بھ صورت نرم فر        

 ی برد و رونیی پایرضا سرش را کم.  بودی دوست داشتنده؛ی فریسوزاند؛ اما برا
 ی بعد نمدی دانست اگر االن نگویم.  بودشی حرفھای حواسش پدهیفر. دی را بوسشیلبھا
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 اش ی بھ خاطر خستگنکھی اای خوابد ی زود مای شود و یرضا خستھ م. شود
 . شودی مشتری بتشیعصبان
  باھات حرف بزنم؟یزی چھی شھ در مورد یرضا؛ م -         
 : لبانش بوسھ زدی رویشتریرضا دوباره با خواھش ب        
 . حرف بزنیتو ھر چھ قدر خواست -         
 .درمورد ستاره ست -         
.  گردنش بودری بدنش شروع بھ حرکت کرده بود و سرش زیانگشتان رضا رو        

 ! کندی رضا گوش نمنی مطمئن بود؛ بعد از ادهی نمانده بود؛ فری وقتگرید
 .. بره سرکاری دیرضا؛ اجازه م -         
 : و نگاھش کنداوردی باعث شد رضا سرش را باال بده،ی فریجملھ         
  حرفاست؟نی االن وقت ادهیفر -         
 فرو کرد و آرام شی موھانی با خواھش نگاھش کرد؛ انگشتانش را بدهیفر        

 :نوازش کرد
 . لحظھ ستھی کنم رضا؛ یواھش مخ -         
 شد؛ ی مدهی کشدهی لطافت بدن فریرضا اخم کرد و ھمان طور کھ دستش رو        

 :گفت
 . رو ھم گفتملشینھ ؛ دل -         
ھمون کھ شوھرش ..  ست نای می دختر عمھ می مرشیپ.  خوبھیلیکارش خ -         

 .دهیشھ
 : را کنار زدشی و موھادی را بوسدهی فری گلوریرضا دوباره ز        
  ھست؟یچھ کار -         
 در آغوش شتریگرچھ ھر لحظھ ب!  کندی ارام شده و ھنوز گوش میعنی نیا        

 ! رفتی فرو مدهیفر
 .. از بچھ! ھی جور پرستارھی -         
 :دی چرخی مدهی فری نھی سیرضا سرش رو        
 مھد کودک داره؟ -         
پدر و مادر بچھ .  خودشون بچھ رو نگھ دارهی خونھ ی تودیبا. ستینھ مھد ن -         
 . خونھستنی رن سرکار؛ نیھھ م

 دهیفر!  اش برداشت و با اخم بھ صورتش نگاه کردنھی سیرضا سرش را از رو        
 : رضا را دوباره نوازش کردیلبخند زد و موھا

مثال .  شدی کھ چیدید.  شھی موونھیره د دختره دانیا.  کنمیرضا خواھش م -         
. اگر خوب بود بزار بره.  خودت اگر بد بود نرهنیبرو بب.  شھی میبمونھ خونھ چ

 . الغر شده طفلکلوی ھفتھ چند کھی نیھم.  پوسھ یتو خونھ م.  ھیستاره دختر اجتماع
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 چشمانش ی متوجھ حالش شده بود؛ تودهیفر.  کردیرضا ھنوز فقط نگاه م        
.  کرد بھ پشت بخوابدی رضا را فشار داد و کاری نھیبا دستش س.  زدیخواھش موج م

 . صورت رضا قرار گرفتیبدن خودش را بلند کرد و صورتش روبرو
 ..دوستت دارم رضا -         
 ی را نمنی شد و او ای می رضا عصباننیبعد از ا.  بوددهی فای حرف بگرید        

 نزد و صورتش را بھ صورت مردش یحرف.  کردی می صبوررشتی بدیبا, خواست
 مدت نگھ داشت؛ دستان رضا کھ دوباره دور کمرش حلقھ ی لبش طوالنیچسباند و رو

 شی توانست؛ برای میحس چھ. شد و فشارش داد؛ خودش را در آغوشش رھا کرد
  لحظھ باشد؟نی تر از انیریش

       
 

 یبالش خال.  را باز کندشیشد؛ رضا چشم ھا باعث ؛ی زنگ ھشدار گوشیصدا        
 ی ھمان لحظھ نورد؛ی خودش را باال کشی کمدهیترس. دی بود؛ کھ دیزی چنی اولدهیفر

 باز و بستھ شدن در حمام آمد و یصدا. بھ صورتش خورد و چشمانش را محکم بست
 را دهی فری چشماش بستھ بود کھ صدازھنو.  رفتنینور ھم با بستھ شدن در؛ از ب

 :دیشن
  رضا؟ی شی نمداریب -         
 :دی را کششی بلند شود؛ محکم تر روشی خواست از جایھنوز نم        
 . بخوابمگھی کم دھی -         
 . شدهری االنشم دنیھم.  شھ بگم بھتینمازت قضا م -         
 تخت گذاشت و خودش ھم ی را در آورده بود؛ کھ بپوشد؛ رویی لباس ھادهیفر        
از . دیچی تنش نرفتھ بود کھ دستان رضا؛ دور کمرش پیھنوز دستش بھ حولھ . نشست

 : خودش را جمع کردیترس کم
 ؟ی کنی کار میچ! رضا قلبم واستاد -         
 :دی را بوسسشی خی گلو و موھاری توجھ زیرضا ب        
 دم؟ی خوابی کشبیمن د -         
 : رضا فاصلھ گرفتی عقب تر برد و از لبھای بھ زور سرش را کمدهیفر        
 ی خوابی ک؛ی دونی کھ خودتم نمی قدر خستھ انیا!  چتھستیتو اصال معلوم ن -         

 ؟یداری بیک
 :دی تر برد و گونھ اش را بوسکیباز سرش را نزد        
 .ستی نادمیببخش ؛ باور کن اصال  -         
 : کرد دورتر برودی و باز سعدیچیھ را محکم تر دور خودش پ حولدهیفر        
 .  خوام لباس بپوشمی خب زشتھ برو ملھیخ -         
 :دی کشدهی حولھ را از دور تن فرعی حرکت سرکی کرد و با یرضا خنده ا        
 ی کشی ھنوز از من خجالت م؛ی سالھ زنمی من؛ تو سیخدا -         
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 :دی خودش کشی تخت چنگ زد و روی گفت و بھ لحاف روی آرامی وادهیفر        
 .نمازم قضا شد.  خوام لباس بپوشمیم! طونیپاشو برو ش -         
 دانست ی مدهیفر.  اش بلند شد و سمت حمام رفتانھیرضا با ھمان لبخند موذ        

 یلیمخصوصا کھ رضا ظاھرا حالش خ!  مھلت حرف زدن استنیبعد از نماز آخر
 رضا دراز یوقت.  طول داد؛ تا نمازش تمام شودیاز قصد نمازش را کم! دخوب بو

.  بودسی خشیھنوز موھا. جا داد  و خودش را در آغوششدی او ھم کنارش خوابد؛یکش
 : کرد آھستھ گفتی کھ نوازشش میرضا در حال

 .ی خوریسرما م.  کولر روشنھسھ؛یموھات خ -         
 ؟یتو مگھ دوست ندار -         

 :دی را بوسشی اش چسباند و موھانھی را بھ سدهیسر فر        
 ! ھای شی مطونی شیاالن تو دار -         
 : گفتی و با ناز زنانھ ادی خنددهیفر        
 ی و فرشتھ ست کھ میبعد از نماز حور! ادی ی قبل از نماز مطونی شرینخ -         

 !ادی
 : اتاق انداختی بھ در بستھ ی با ترس نگاھدهی و فردیرضا بلند خند        
 . شنی بچھ ھا بلند م؛ی خندیزشتھ رضا؛ چرا بلند م -         
 :رضا محکم بھ خودش فشارش داد        
 ! خانمی ھا حوریخودت خواست -         
 :دی با اخم خودش را عقب کشدهیفر        
 !ل نشو خوشحایالک!  ھا تو بھشتنی اون حورخودیب -         
 ... یتو از اونا ھم بھتر -         
 :  و گفتشی بازوی سرش را آرام گذاشت رودهیفر        
 ؟ی شی نمیرضا عصبان -         
  باز؟یدر مورد چ -         
 !ستاره -         
 : ھمسرش را نوازش کردی برجستھ ی گونھ ی و با انگشت رودی کشیرضا آھ        
 مشکالت ی کم از فکر باقھی خوام ی جور وقتھا کھ منی دونم چرا ایمن نم -         

 !ی افتھ با من حرف بزنی مادتی تو رون؛ی بامی بمیزندگ
 !  جور وقتانی ای چھ قدر مھربونی دونیبعد آخھ نم! گھی کھ دنمتی بیاخھ نم -         
 نی تربایھنوز ھم بھ نظرش ز. رضا نگاھش کرد.  زدی برق مدهیچشمان فر        

 :دیگونھ اش را بوس.  بوددهی اش دی بود کھ در زندگیزن
 واسھ خودمھ؛ ؛ی بھ بعد تا اثبات نکننیاز ا! ی زنیبھم کلک م!  طورنیپس ا -         

 !ستی نیخبر
رضا کھ خنده اش گرفتھ بود از !  گشاد شد و زل زد بھ صورتشدهیچشمان فر        

 :اش زد ینی بی ھمسرش؛ با انگشت روی افھیق
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 کھ حواسم ستی ھم نی کنی کھ تو فکر می اون طورھ؛ی دونم در مورد چیم -         
برعکس تو اصال با .  جور بمونھ خونھنیمنم دوست ندارم ا. اما بزار فکر کنم! نباشھ

ھر ..  دخترنیاما شانس ا..  ی آدم درست و حسابھینھ حاال ! شوھر کردنش ھم مخالفم
 .. ھای اخرنی از انمیا.   مشکل داشتھھی افتاده رشی گیک

رضا سرش . دی رضا چکی بازوی اشک رویناخداگاه قطره ا.  شدنی غمگدهیفر        
 روشن کرده ی در حال طلوع بود و نور پنجره اتاق را کمدیخورش.  باالتر بردیرا کم

 .بود
 ده؟ی فری کنی مھیگر -         
 اھل ی دونیتو م.  ھیاره دختر سالم و پاکست.  جور باشھنیدوست ندارم ا -         

 .  فقططونھیش. ستی نیچیھ
 : چشمش پاک کردیبا محبت اشک را از گوشھ         
 یلیاون خ. ی حتسای از پرشتریب.  دوستش دارمیلی خی دونی مده؛یدخترمھ فر -         

 مثل خودت مھربون و عاقلھ.  طونیخوشگل و ش.  توئھھیشب
 لبانش بود ی کھ رویلبخند.  صورت رضا ماندی رودهیچشمان اشکبار فر        

 : ھم لبخند بزنددهیباعث شد؛ فر
 جور نیبزار بره ا. ھی خانم زن سالم و خوبمیمر.  رهیبزار بره طھورا ھم م -         

 .تنھا نمونھ تو خونھ
 ی مدهی صورت فری کرد؛ از چشمانش کھ رویرضا ھمچنان نگاھش م        
 بھ حرف یباالخره بعد از آه کوتاھ!  استمی مشخص بود در حال گرفتن تصمد؛یچرخ

 :آمد
 خوام پشت سرش حرف ینم.  اونجا رونیاما خودتم باھاش برو و بب. باشھ بره -         

 .  و منی دونی ؛ تو مدهی فرادی بشی پیاگر بعدا مشکل.  شناسمشونیفقط چون م. باشھ
 یلبخند رو.  و نگران بودی کرد؛ اصال خشن نبود؛ برعکس جدی مدی تھدیوقت        
 : بزرگتر شددهی فریلب ھا
 . رمیخودم باھاش م.  ذارم برهیمطمئن نبودم نم.. باشھ  -         
 . گونھ اش برداشتی را از رویرضا قطره اشک        
 . دوست ندارمی دونی نکن؛ مھیگر -         
 :دی خنددهیفر        
  کنن؟ی نمھیفرشتھ ھا گر -         
 .  خندنینھ اونا م -         
 . در آغوشش جا کندشتری کرد خودش را بی سعدهیفر        
 !ی داری و خوشگلی حرف گوش کننیخوش بھ حالت؛ فرشتھ بھ ا -         
 زشی عزی بھ فرشتھ شتری را بتیرضا آغوشش را تنگ تر کرد تا احساس امن        

 کھ یزیچ.  و در عوض عشق ببخشدردی اش را از وجودش بگینگران. ند کھیھد
 جواب؛ بھ نی بھ خاطر ادهیفر.  گرفتی ضربان قلب؛ ھمسرش میخودش از صدا
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 را بھ لبان دخترکش لبخند  تواند چند ساعت بعد؛ی کھ منیبھ ا.  کردیستاره فکر م
 ساده ی زندگنیبا ھم.  جور خوشبخت استنی کرد کھ چھ قدر ای فکر منیبھ ا. اوردیب

 . کھ سالم و عاقل بزرگ شدندیی کھ مھربان و صادق است و بچھ ھایشوھر.. 
 

     
 
 

.  رفتندی صباحمی ھمراه دخترھا بھ طرف دفتر مرنا؛ی و مدهیساعت ده صبح؛ فر        
آپارتمان پنج .  پر تردد؛ مرکز شھر قرار داشتی ھاابانی از خیکی خانم در میدفتر مر

 سوم بود و خوشبختانھ یدفتر در طبقھ .  داشتی اداری کھ کاربری پر واحدیطبقھ 
دفتر «  ی تابلودنی سوم پنج در بود کھ با دی بقھدر راھرو ط. آسانسور ھم داشت

 دنید باز کرد و با شانی در را برایدختر جوان. زنگ در را زدند» خدمات سھره 
 : با لبخند سالم دادنا؛یم

 . نیسالم خالھ خوش اومد -         
 : نفر بود کھ جوابش را دادنیطھورا اول        
 ؟ی مژیسالم چھ طور -         
 : صورت دختر را ببوسد؛ گفتنکھی جلوتر رفت و قبل از انایم        
 .مھیمژگان دختر مر -         
 و طھورا؛ دختر را در آغوش گرفتند و نای از متیبع و ستاره ھم بھ تدهیفر        

 اتاق کیتنھا . کمتر از پنجاه مترمربع بود.  کوچک بوداری آپارتمان بسیفضا. دندیبوس
با .  ھم آمدی صباحمیھنوز در بستھ نشده بود کھ مر.  بودمیداشت کھ متعلق بھ مر

 اما متی ارزان قی مبل ھای گفت و کنار ھم روآمد  خوششی بھ مھمان ھا؛ییخوشرو
 زن سخت کوش و با اراده م؛یمر.  شده بود، نشستنددهی کھ در ھال کوچک؛ چیزیتم
 خوب از یلی دوش او بود و خی روی شدن ھمسرش؛ تمام بار زندگدیبا شھ.  بودیا

 : مرتب کرد و با لبخند گفتیمقنعھ اش را کم.  بر آمده بودی زندگنیپس ا
 ی من آگھنی رو بخواقتشیحق. نیشحالم کھ قبول کرد خویلیخ.  نیخوش اومد -         

خوشبختانھ کارم ھم .  کنمدای تونم آدم مطمئن پی کار؛ اما نمیدادم بھ روزنامھ برا
 . دارمیگرفتھ و مشتر

 : دستانش را بھ آسمان گرفتنایم        
 .. یتو زحمت کش.  جانمیمر. خدارو شکر -         
بعد بھ ستاره و طھورا کھ ھر دو .  نگاه کردنای زد و با تشکر بھ می لبخندمیمر        

 :کنار ھم نشستھ بودند؛ اشاره کرد
 یمشتر. دوستشون دارم و مراقب ھستم.  خودم ھستنی دخترا مثل دخترانیا -         

 التونی دم دخترا برن؛ خی ھستن اگر نشناسم اجازه نمی سالم و خوبی ما آدمھایھا
 اونجا دی اون ساعت از روز کھ بایتو.  از بچھ ستیکارشون نگھدارفقط ھم . راحت
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 وقتھا ممکنھ خانم ی کنن اما بعضی کار مھرااکثر زن و شو..  ستی خونھ نیباشد کس
 ی تونھ مراقب بچھ ی کھ کھ چون بارداره دوباره؛ نمی موردھیمثل . خونھ باشھ

 .می جور موردا دارنیاز ا.  باشھکشیکوچ
 کرد ی مینی قلبش سنگی کھ روی پا و آن پا کرد و با من من حرفنی ای کمدهیفر        

 :را گفت
 ؟ی کارگری مردم نره برای خونھ یعنی خوام ستاره کار کنھ؛ یمن نم -         
 کھ کنارش نشستھ دهی فری پای تر کرد و دستش را روقی لبخندش را عممیمر        

 :بود؛ گذاشت
.  خاص خودش رو دارمی کار ھم آدمھایبرا.  خانم من مراقب ھستمدهینھ فر -         

 تونن با بچھ ھا سر و کلھ ی ھستن؛ می دخترا چون با حوصلھ و جوون و امروزنیا
 . ھم دارم براشونی دوره آموزشھی. بزنن

 : بود را بلند کرد و تعارفشان کردزی می کھ روی شکالتی جعبھ میمر        
 . تون سرد شدیی چادن؛ی نخوریزیشما چ دییبفرما -         
 : برداشت و گفتی شکالتنایم        
 .مراقبش باش فقط. ادی ذارم طھورا بی جون من بھت اعتماد دارم ممیمر -         
 نجای ایشی ھفتھ آزماکی نکھیفقط ا. نگران نباش؛ گفتم حواسم بھشون ھست -         

 . بندمی نبود باھاشون قرار داد میباشن، تا اگر خودشون دوست داشتن و مشکل
 :دی خودش را جلو کشی با خنده کمشھیطھورا مثل ھم        
 !عاشق بچھ ھام؛ ھر چھ قدر سرتق تر بھتر.  امیمن راض -         
 : باال رفتشی با تعجب ابرومیمر        
 ! بھ تومشی دی ممی دارطونی پسر شھیخوبھ پس  -         
 : اش را کنترل نکرد و بلند رو بھ ستاره گفتیطھورا خوشحال        
 .من کارم رو شروع کردم.  ھم خوبیلیخ -         
 نی تا ھمی قبال گفتھ بود؛ پدرش فعال اجازه دهیفر.  زدیستاره فقط لبخند کمرنگ        

 : گفت کرد ومی کھ ذھن ستاره را خوانده بود؛ رو بھ مردهیفر. جا را داده است
...  ادی بخواد خودشم بدیشا.  رو بگمطی با پدر ستاره حرف بزنم و شرادیمن با -         

 ..  کم حساسھھی
 : تکان داددیی تای با لبخند سرش را بھ نشانھ میمر        
  قرار داد ھستیتو.  پدرھا براشون الزمھی کتبیاصال اجازه  -         
 ی ادهی فھماری زن عاقل و بسمیمر.  داشتمی بھ مر نسبتی خاطرنانی اطمدهیفر        

 کرده بود و دو دخترش را بزرگ کرده ی و چھار سال تنھا زندگستی کھ بیزن. بود
 شرکت ھا؛ شروع بھ کار نی از ھمیکیبعد در .  کردی می خودش کارگرلیاوا. بود

 ھی بود بھ درس خواندن و بعد ھا با سرماکرده شروع.  جا ماندگار شدھیکرد و کم کم 
 طی خوب؛ شرایلیاو خودش خ.  را راه انداختی دفتر خدماتنی کھ جمع کرده بود ایا

  کردیرا درک م
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 ی از پدرش اجازه مدیطھورا ھم با.  ساعت ھر چھار نفر برگشتندمیبعد از ن        
. م خوش اخالق نبود ھادیاما ز.  نبودری سخت گادیپدرش برعکس اقا رضا ز. گرفت

 دی بھ مادرھا بستند تا شادیام.  داشتندشانی کھ از پدرھایھر دو دختر؛ با توجھ بھ ترس
 ی منکھیا. ستاره از تھ قلبش خوشحال بود.  باشندشتھ پدرشان را داتیبتوانند؛ رضا

. دوست داشت؛ وارد جامعھ شود.  خوشحال کننده بودشی برایلیتواند مشغول باشد؛ خ
 دو یکی نیا.  خودش باشدبی جی خانم؛ دستش تودهی کند و بھ قول فردای پتیشخص

زمان؛ غبار  انگار کم کم.  آمده فکر کرده بودشی پیروز؛ کمتر بھ فرزاد و ماجرا
 کھ تنھا یخاطرات.. ختی ری دو سھ روزه اش میبای خاطرات زی را رویفراموش

 گری دی لباس ھارید؛ ز کمی بود کھ در انتھای لباس سبز خوشرنگش؛ی ھایادگاری
 شب ؛ی شروع تازه ادیستاره بھ ام.  داشتقی کھ چند ترک عمی شده بود و قلبیمخف

 بھ شی برایگری دنکھی کھ عوض ایتکرار ری غی روزھادیام. را بھ صبح رساند
 ی کھ نمیراھ.  شدی می تازه ایستاره وارد زندگ. وجود آورده باشد؛ خود مسببش بود

 .کھ ستاره قد بکشد و بزرگ شود.  او در نظر گرفتھیدانست؛ سرنوشت برا
 
 
 

 : را باز کردشی گرم و مھربان مادرش؛ چشمھایستاره با صدا        
  کھ؟ی برری رو دتی روز کارنی اولی خوای ستاره؛ نمگھیپاشو د -         
 : تخت نشست و نگاھش کردی ستاره ھول روده؛ی فری جملھ دنیبا شن        
  شد؟یبابا راض -         
 : ھم بزند؛ از لبخندش مشخص بودی حرفدهیالزم نبود، فر        
پاشو فقط ستاره؛ جون ِمامان .  کردمی نمدارتی نشده بود کھ بیاگھ راض -         

 خانم ھم می بھ مرنویا.  یای وقت بری خوام دی اصال نما؛یمراقب باش؛ درست برو و ب
 گفتم، باشھ؟

 و صورت مادرش را چند بار پشت سر ھم شی زانو ھایشد روستاره بلند         
 :دیبوس

 . دمی قول می مرسی مامانیمرس -         
ستاره تا آماده شود، رضا . ساعت ھفت صبح بود و آقا رضا ھم ھنوز نرفتھ بود        

 ھم شده، خودش امروز ستاره را برساند؛ منتظرش نانی اطمیکھ دوست داشت، برا
 .ماند

ستاره بعد از آماده شدن؛ طھورا را ھم صدا کرد و آقا رضا ھر دو دختر را         
ستاره کنار پدرش نشستھ .  بردی بھ سمت دفتر خانم صباحشان؛ی روز کارنی اولیبرا

 نکھیبھ ا.  کردی اش فکر می کوچک زندگی ھای خوشبختنی بھ ھمیبود و با خوشحال
 ی زندگیکنواختیداده بود تا او بتواند از  مادرش قانع شده بود و پدرش ھم اجازه

 خواست بھ ھمھ ثابت کند یدلش م.  داشتجانی ھیلی خد؛ی شغل جدیبرا. ردیفاصلھ بگ
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 اش ادامھ ی بھ زندگجانی و ھی پر از انرژشھی آورد و مثل ھمیکھ کم نم.  تواندیکھ م
 . دھدیم

 دیی تادهی کھ فرنیھم. ت در ساختمان ھمراھشان شد و بعد رفیاقا رضا تا جلو        
 پدرانھ ی ھای صورت دختر شادش؛ با تمام نگراندنیاو ھم با د.  بودیکرده بود؛ کاف

 . ستاره باشدیاش، خوشحال بود کھ توانستھ بود دوباره؛ قھرمان زندگ
 خانم وعده میھمان طور کھ مر.  شروع شد؛یروز اول کار در دفتر خانم صباح        

 گرفتند؛ یادمی دخترھا دی کھ باینی فردا را مشغول اموزش و قوانداده بود؛ آن روز و
 را فرا شانی استقالل تازه؛ با عالقھ درس ھانیھم ستاره و ھم طھورا؛ با ذوق از ا. بود

 : نامھ دادی معرفی برگھ کی ؛ بھ ھر کدام ی رفتن؛ خانم صباحزپنجشنبھ قبل ا. گرفتند
 صحبت ھا یمن خودم ھمھ .  شما ھستنی نامھ ھای برگھ ھا؛ معرفنیبچھ ھا ا -         

 .رو کردم و ھماھنگ شده
 :رو بھ طھورا کرد و برگھ را بھ سمتش گرفت        
! ی مراقبت کنطونھی شیلی کھ خی ھمون پسر پنج سالھ اا؛یلی از ادیطھورا تو با -         

 باین و تقر زاده ھر دو پزشک ھستی علیخانم و اقا! یاز اولم خودت انتخابش کرد
اما مادر .  گردنی رن و غروب برمیچون صبح زود م!  شونینی بی وقت نمچیھ

. رنی براش پرستار بگخوانی اونا مطون؛ی شایلی و ارهیچون پ. بزرگ بچھ ھا اونجاست
 شن اما اگر باھاش ی سخت کنترل میلیپسر بچھ ھا خ.  ی مراقبش باشیلی خدیبا

 . بھ حرفت کھ گوش کنھ؛ کنترلش آسونھ؛ی داشتھ باشیرابطھ خوب
.  بھ ستاره نگاه کردی و با خوشحالدی کھ گفت را کشی زد و چشمیطھورا لبخند        

 : دوم را بھ سمت ستاره گرفتی ؛ برگھ یخانم صباح
 تنھا شون؛یا. ی مراقبت کنی خانم شھسواری از بچھ ھادیشما با.  کار شمانمیا -         

خانم ..  دخترھی پسر و ھیدو تا بچھ دارن؛ .  ھمسرشون جدا شدناز.  کننی میزندگ
.  کنھی می کھ توش زندگی اول ساختمانی طبقھ ی زنانھ داره؛ توشگاهی آرا؛یشھسوار

 دی و تو باادی ی نمگھی دشیپرستار قبل.  منھی مشترسالھ ھی ھستن و ی خانوم خوبیلیخ
 .یجاش بر

 : انداختی بھ اسم خودش و اسم خانم شھسواریستاره برگھ را گرفت و نگاھ        
 .. بلھ؛ چشم -         
 اتوبوس و مترو رو ھم یرای و مسدمی کشیمن آدرس رو براتون کروک -         

 و شب نی کھ بھ موقع برسنیفتی راه بی وقتھیصبح . نیحتما منظم باش. مشخص کردم 
شما دست من . نی کنم مراقب خودتون باشیخواھش م. نی برگردری مسنیھم از بھتر

  باشھ دخترا؟ن؛یامانت
 رفتار کنند کھ یھر دو با ادب و احترام؛ سرشان را تکان داد و قول دادند؛ طور        
 .دیای نشی پیمشکل

 اش را ی رسمی روز کارنی ؛ جمعھ ھم گذشت و ستاره اولیبھ چشم بھم زدن        
 کھ خانم ی شرق تھران بود؛ با توجھ بھ کروک درییادرس را کھ جا. شروع کرد
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 ی کھ خانم صباحمی کرد و سر ساعت ھشت و ندای پی بود؛ بھ سادگدهی کشیصباح
.  بودی خانم شھسوارتمان در آپاری شروع کارش در نظر گرفتھ بود؛ جلویبرا

 دوم را یزنگ طبقھ .  مشخص بودی ساختمان؛ بھ خوبی باالشگاهی بزرگ آرایتابلو
 در باز شد؛ برگھ را محکم تر نی استرس داشت اما بعد از ایکم. زد و منتظر شد

 کھ از دی را دیانسالی مبای در آپارتمان؛ زن تقریجلو. گرفت و بھ سمت خانھ رفت
 دلباز و ی بھ خانھ یداخل خانھ شد و نگاھ.  نظافت استمشغول ظاھرش مشخص بود

 ی کھ سھ دست مبلمان را بھ راحتی بزرگییرایذسالن پ.  انداختی خانم شھسوارکیش
 یکی توانست شیآشپزخانھ از ھمان جا مشخص بود و ستاره م. در خودش جا داده بود

 .ندی ھم ببستادهی کھ اییو مدرن بودنش را از ھمان جا
 . ی خوش اومدیلیخ -         
.  برگرد باعث شد؛ از نگاه کردن دست بکشد و بھ سمت صدای گرم زنیصدا        

 کھ وجود داشت ی از چند دریکی از داخل ی کھ کنار در بود؛ زنیکی باریاز راھرو
 رنگ شده اش را از باال جمع کرده یزن؛ تاپ و شلوار بھ تن داشت؛ موھا.  آمدرونیب

 زد و برگھ را بھ سمت زن؛ کھ حاال بخندستاره ل.  داشتی کمشیبود و صورتش آرا
 : اش بود، گرفتیدر چند قدم

 . ھستمیوسفیمن ستاره  -         
 :زن دستش را بھ سمتش گرفت و با لبخند گفت        
 شده و ھنوز بچھ ھا رمیچون د.  ھستمیخوشبختم ستاره ؛ منم ماندانا شھسوار -         

 رانیپدر بچھ ھام ا.  کنمی میمن تنھا زندگ!  رمی زنم و می حرفامو معیخوابن؛ سر
.  رهی کنھ و تا ظھر می و خونھ رو نظافت مادی یصبحا م خانم ھر روز ھیرق. ستین

 زودتر ھم یی وقتاھی.  کنمی ملی رو تعطشگاهی من آراکھ ی بمون٧ تا ساعت دیتو اما با
 ی برایاصال دوست ندارم بچھ ھا حت.  ی ھر وقت اومدم باال، بری تونی شھ کھ میم
 ی باھاشون بازدیبا. ا نباشن کھ تنھی باشششونی فقط پستیقرار ن. نیی پاانی لحظھ بھی

. ی کنی ھمکاراھاش بدی و باادی ی روز معلم زبانش مکیدخترم تو ھفتھ . یکن
.  کنھی حرف گوش میلی و اما خطونھی شیپسرم کم.  درساشیمخصوصا تو

صبحونھ و ناھارشون رو بھ موقع بده و حتما بعد از ظھر قبل از ساعت سھ بخوابن 
در مورد غذا ھم اگھ .  خوابنی مری شب دگھیچون د.  نشھشتری ساعت ھم بکیو
 ی درست می خانمم گاھھیرق.  دارمی مھ ناھار نگی شب درست کرده باشم؛ برایزیچ

 ی صالح بدونم براتون سفارش می خودم ھر چمی رستوران دارنجایاما اگر نشد ا. کنھ 
 . خورن اصالیبچھ ھا نوشابھ و فست فود نم. دم 

.  کردی گفت؛ با دقت گوش می تند می کھ خانم شھسواریی فقط بھ حرفھاستاره        
 اش ی روز کارنیھنوز از استرس اول!  را بعد فراموش کندیزی نبود کھ چدیالبتھ بع

 در مورد خانھ و حی توضی حرفھا و کمنی با گفتن ایخانم شھسوار. رھا نشده بود
.  کردداری سمت اتاق بچھ ھا رفت و ھر دو را ببھ  شد؛ی ستاره آشنا مدی کھ بایلیوسا
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خانم .  کردی کوچک خواب آلود؛ نگاه می بعد؛ ستاره با ذوق؛ بھ دو بچھ یچند لحظھ 
 : نشست تا ھم قد بچھ ھا شودشی پاھای کنارشان رویشھسوار

 مدرسھ گھی دختر باھوش منھ؛ شش سالشھ و از سال دلدا؛ی دختر خانم ؛ گنیا -         
 ! من؛ دو سالشھ تازهزی ناز ھم؛ وندا، پسر عزی پسر کوچولونیو ا ره یم

 ی رویستاره لبخند بزرگ.  کردندیھر دو کودک با تعجب بھ ستاره نگاه م        
 : بلند شدیخانم شھسوار. لبانش نشستھ بود

 ی با شما بازست؛ی مامان نی ستاره جون ھستن و قراره از امروز وقتشونمیا -         
 وحرفش رو گوش نی باشی خوبیبچھ ھا. نیکمکتون کنن کاراتون رو انجام بدکنن و 

 . شھی وگرنھ مامان ناراحت منیکن
 ی جا ختم شد و چند لحظھ نی کوچک بھ ھمی ستاره و دو بچھ یمراسم معارفھ         

 اش را شروع ی روز کارنی ھم ازخانھ خارج شد و ستاره اولیبعد خانم شھسوار
ھر دو .  را کرد و خوشبختانھ با آرامش تمام شدشی کھ ستاره تمام سعیروز. کرد

 ستاره ی روز کارنی ھم از اولیشھسوار  اخت شدند و خانم؛یکودک با ستاره بھ خوب
 . شروع کرده استتی ستاره کارش را با موفقنکھ؛ی ایعنی نیا.  بودیراض

 
       

 
 یدی جدیایدن. ستاره شده بودانگار کھ آرامش دوباره مھمان قلب کوچک         
 چھره شتریبرعکس ب.  وقت بود دوست داشت؛ واردش شودیلی بود کھ خشیروبرو

 روند؛ او ی کارشان می کھ ھمراھش صبح ھا بھ محل ھادی دی کھ در اتوبوس مییھا
 او را ؛ی مشکلچی خواست ھیستاره نم.  کردی صبحش را شروع می و انرژیبا شاد

 کرد؛ ی می مادرش را قبول و سعی ھاحتیتمام نص.  دور کنددشی جدیای دننیاز ا
 و اجبار؛ ی ھا را نھ با سختنی و اشھیمثل ھم.  خواھد رفتار کندیھمان طور کھ او م

 . داشتی طور خودش ھم احساس بھترنیا.  دادی انجام ملی و کمال میبلکھ با شاد
 صحبت ی تلفن؛ینم شھسوار خانم دو روز بعد از شروع کار ستاره؛ با خادهیفر        

رضا ھم ظاھرا .  کردی می ستاره را راھ؛یشتری خاطر بنانیکرده بود و حاال با اطم
 ی مدی رساند و ھر بار تاکی اتوبوس مستگاهی تا اشھیستاره را ھم.  گفتی نمیزیچ

متاسفانھ مرد بود و در جامعھ .  شودری اگر دی حتد؛ را با اتوبوس برگردریکرد کھ مس
.  دختران جوان بودی برای بداری بسی کرد؛ شاھد اتفاق ھای می کھ زندگیطیو مح

 ! نبودیزی ستاره افتاد؛ بھ نظرش کم چی کھ برای اتفاقنی ھمیحت
 ستاره کار نکھی ده روز بعد از ابای ارام ستاره شروع شده بود؛ تقریروزھا        

 را شروع کرده بود؛ صبح زود کھ ستاره در حال خارج شدن از خانھ بود؛ دشیجد
 :ستادی کنار در راھرو ای خداحافظی برادهیفر

  خرابھ؟تیستاره، گوش -         
 : انداختدهی بھ صورت فری نگاه کوتاھد؛ی پوشی را مشیستاره کفش ھا        
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 نھ چھ طور مگھ؟ -         
 تونم ی کارت دارم نمی وقتھی تو خونھ؟ ی انداختیردپس چرا خاموش ک -         

 .رمیباھات تماس بگ
 . دارم، شارژ ھم نداره احتماالی برش مامی یباشھ مامان شب م -         
 از خانھ رفت تا پدرش رونی کوتاه بھ بی خداحافظکی شده بود و ستاره با رید        

 ی ھیروح.  بھ در نگاه کردھیچند ثان بعد از رفتنش دهیفر.  منتظر نماندنی از اشتریب
.  لبانش نقش بستی رویزی آمتی خانم لبخند رضادهیفر.  بھتر شده بودیلیستاره خ

شب کھ ستاره بھ خانھ .  را بھ ستاره برگرداندھیروح نیخوشحال بود کھ توانستھ؛ ا
ستاره با اکراه بھ سمت .  انداختادشی را لی موضوع موبادهیبرگشت؛ دوباره فر

 نکھیبدون ا.  برداشتشی لباس ھای را از تھ کشوی دراورش رفت و گوشیکشو
 .روشنش کند؛ فقط شارژرش را متصل کرد

 ی گوشدنیبا د. دی کرد؛ بھ خودش الزم نبود دروغ بگوی ناراحتش می گوشدنید        
 کھ یی ھفتھ ھانیبھ ھم..  و فکر کرددی تخت دراز کشیرو.  افتادی فرزاد مادی؛ 

 کھ ی و اظھار عشق فرزاد و پشت سرش نخواستن و حرفیکور؛ خواستگارکن. گذشت
.  شددی تبعیی و چھ قدر زود؛ بھ تنھابافت ی مای کھ داشت رویقلب! پشت سرش در آمد

 کار را ھم نی افتاد؛ حتما ای اتفاقات نمنیاگر ا.  شددهیفکرش بھ فردا و کارش کش
 کی.  بودیاو دختر باھوش.  نبودی ناراحتی برایلیدل. دی کشیقینفس عم. نداشت

.  شدی باعث آزار او مدی نداشت؛ نبامانی اش ای بھ درستیاحساس زودگذر کھ حت
 ی پر از انرژشھی تا فردا مثل ھمدی خوابی زودتر مدیبا. لبخند زد و چشمانش را بست

 کرد او را با ی کھ فکرش را می زودتر از انیلیباشد؛ پر از حس خوب و خواب خ
 .دخودش بر

 یانی پای از روزھایکی.  تابستان بودی روزھانی از گرم تریکیروز بعد         
 را باز شگاهی ھنوز ارای خانم شھسوارد؛ی محل کارش رسی بھ خانھ یوقت. رماهیت

. بچھ ھا ھنوز خواب بودند.  مشغول صحبت با تلفن بودییراینکرده بود و در سالن پذ
.  را ھمان جا گذاشتشی و مانتوفیرفت و ک  بھ اتاق بچھ ھاشھ؛یستاره بھ عادت ھم

 روشن دختر کوچک را نوازش کرد تا ی نشست و آرام موھالدا؛ی تخت کنار گیرو
 :ستادی در اتاق ای جلوی خواب بود کھ خانم شھسوارلدایھنوز گ.  شودداریب

 .. ستاره؛ کارت دارمای چند لحظھ با من بھی -         
 و ی قلبش شروع بھ اوج گرفتن کرد؛ لحن خانم شھسوارانی میبی عجیدلشوره         

 شھیبرعکس ھم.  افتادهی بود کھ اتفاقدایاز ظاھرش ھم پ.  نبودشھیبرخوردش مثل ھم
 را درست شی موھای داشت و نھ حتیشی بود و نھ آرادهی پوشیتاپ و شلوارک راحت

 یخانم شھسوار. ستادندی و کنار اپن آشپزخانھ اادستاره دنبالش راه افت. شانھ کرده بود
 : شروع بھ صحبت کردیبا ناراحت

 ی نبود و االن برگشتھ و مرانیخب شوھرم ا. من از شوھرم جدا شدم.. ستاره  -         
 اما فتھی اتفاق االن بنیقرار نبود ا. خواد تابستون بچھ ھا رو با خودش ببره اون ور
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..  گھی ماه دھی دی گردونھ؛ شای برمی دونم کینم.  شدهفی طور ردنی کارش اایخب گو
 .. تا آخر تابستونتینھا

 : انداختی ستاره نگاھی دهی و ترسی مشکیبھ چشمھا        
اگھ بچھ ھا . نوی ھم گفتم ایبھ خانم صباح.  بودمی راضیلی من از کارت خنیبب -         

 بچھ ی تا اون موقع بودن تو؛ وقتیل باشھ؟ ونجای ایای خوام دوباره خودت بیبرگشتن م
 .. ندارهی لزومستن،یھا ن

 کرد خودش را جمع و یسع.  شده بودی خانم شھسواریستاره متوجھ حرفھا        
 :جور کند

 .  گردنی رن و برمی می بھ سالمتشاالیا. دمیفھم. بلھ  -         
 : زدی ستاره شده بود؛ لبخندی کھ متوجھ ناراحتیخانم شھسوار        
اگھ کار تو ... ی برشمی از پی زودنی خواستم بھ ایباور کن نم.. متاسفم  -         

  خودم؟شی پای ماه رو بھی نی ای خوای می رو دوست دارشگاهیآرا
 : کرد لبخند بزندی ستاره ھم سع؛یبا لبخند خانم شھسوار        
 ی مگھی دی جاھی مدت رو نیا.  قرارداد دارمیمن باخانم صباح. نھ ممنونم  -         

 .ششونی پامی یرم و ھر وقت بچھ ھا برگشتن؛ م
 : را بھ سمت ستاره گرفتی اپن؛ پاکتی تر شد؛ از روقی لبان زن عمیلبخند رو        
 . بودمی راضیلیمن ازت خ.  ماھتھھی نصف حقوق نیا -         
 .....بعدم کھ اصال الزم. فقط ده روز شد.  ادهیاخھ ز -         
 خارج از یاون مبلغ اضافھ شم بابت زحمتا. یتو کارتو کرد.  زمینھ عز -         

 مھم یلی من خی برا؛ی کھ ھر روز واسھ بچھ ھا ناھار درست کردنیھم. کارت بود
 .بود

 : دستانش گذاشتی پاکت را توی زد و خانم شھسواریستاره لبخند        
 بچھ ھا یخودمم دلم برا.  کھ حوصلھ ندارم اصالنی با اشگاهی برم آرادیمن با -         
.  سراغشونادی ی مدت رو منیاونم پدرشونھ و فقط ھم.. اما خب ..  شھ یتنگ م

فقط چند دست باشھ . ستی لباس مھم نادیز.  کمده؛ براشون آماده کنیچمدون بچھ ھا تو
 .شھی خره ھمی براشون مھ؛یکاف
 

 ی گوش داد؛ اما تمام حواسش پینم شھسوار خای ھاھیستاره با دقت بھ توص        
بچھ ھا کھ .  روزانھ اش شدی رفت و ستاره مشغول کارھایخانم شھسوار.. فردا بود

 ی مطنتی شجانی ستاره؛ با ھیاز آمدن پدرشان ذوق کرده بودند؛ بدون توجھ بھ ناراحت
 یم سفر ببرند را جمع نی خودشان بھ امراه کھ دوست داشتند؛ ھیلیکردند و وسا

 .کردند
        

 کرد؛ بھ ی مادر بچھ ھا؛ چمدانشان را جمع می کھ طبق خواستھ یستاره در حال        
 طی کرد؟ تازه بھ محی جور میدی کار جدشی برای خانم صباحیعنی.  کردیفردا فکر م
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,  لحظھنیدر ا. دی شد با سرنوشت جنگیاما نم. آشنا شده بود و بچھ ھا را شناختھ بود
 بچھ ھا را مرتب ی ختھی اتاق بھم ری از اتمام کارش؛ کمعدب.  افتادی اتفاق منی ادیبا

 کھ ھر دو کودک بھ شدت عالقھ یکار. کرد و ھمراھشان شروع کرد بھ کتاب خواندن
 کتاب؛ بھ اتاقش رفتھ بود؛ کی ظھر وندا کھ دنبال کینزد.  شدندیداشتند و سرگرم م

 ستاره گرفتھ فی کبند  کھ بھ زحمت ازیالبعد در ح. شروع بھ صدا کردن ستاره کرد
.  کھ ستاره و خواھرش آنجا بودند؛ آمدییرای بھ سمت پذد؛ی کشی منی زمیبود و رو
 : بلند شددنشیستاره با د

 !؟ی بری منو کجا مفیوندا ک -         
 : را بھ سمتش گرفتفیپسر کوچک بند ک        
 ! دهی صدا مفتیداره ک -         
 گونھ اش زد و ی رویبوسھ ا.  پسر خوشش آمده بودنیریره کھ از لحن شستا        

 بھ شماره ینگاھ. تماس قطع شده بود.  را نگاه کردلشی موبای را برداشت و گوشفیک
 کھ وندا را ھم ی انداخت و در حالفشی را داخل کیدوباره گوش. انداخت؛ اما نشناخت

 نشستھ شی ھر سھ نفر روشی پیچند لحظھ   کھی بھ سمت مبلد؛ی کشیبھ آغوش م
 کھ وندا آورده بود؛ کھ یتازه دوباره شروع کرده بود بھ خواندن کتاب. بودند؛ برگشت

 ی انداخت و با توجھ بھ صحبت ھایبھ شماره نگاھ.  در آمدلشی موبای گوشیباز صدا
 :تماس را برقرار کرد.  باشدی خانم صباحدی فکر کرد شا؛یخانم شھسوار

 بلھ؟ -         
 .. ستاره -         
 تمام قلبش را بھ لرزه د؛یچی گوشش پی کھ تویجانی آرام و پر ھی مردانھ یصدا        

 قطع ی حرفچی ھیب.  محل کارش بودی فرزاد بود و شماره؛ شماره یصدا... در آورد
 ی بستھ ی شھی بود؛ خودش را بھ شدهی کھ راه فرار را دیقلبش ھمچون گنجشک. کرد

بدون .  دستانش بود کھ دوباره زنگ خوردانیم یگوش. دی کوبی اش منھی سیپنجره 
 . درنگ؛ تماس را رد کردیلحظھ ا
 ستاره شده بودند؛ در سکوت بھ ی کھ انگار متوجھ حالت عصبلدایوندا و گ        

 پشت سر ھم گریفرزاد اما دست بردار نبود؛ ھفت بار د.  شده بودندرهیصورتش خ
 یبعد از آن دو سھ شماره . را در ھمان زنگ اول قطع کردزنگ زد و ستاره ھمھ 

 فی سکوت بود و در کی گوشاما  اش افتاد؛ی صفحھ گوشی ھم؛ روگریناشناس د
 زی کھ پشت می پشت سر ھم مردی کوچک ھم متوجھ تماس ھای وندایحاال حت! ستاره

 ! شدی گرفت؛ نمی شماره را ممیکارش نشستھ بود و دا
 خاموش ی مدت؛ بارھا زنگ زده بود؛ اما ھر بار گوشنی تمام ا کھ دریمرد        

 بود؛ دوباره دهی ستاره را شنی روشن شده بود و صدایامروز ھم کھ باالخره گوش. بود
 یوقت.. دی اتاقش کوبواری را بھ دی گوشتیدر آخر ھم با عصبان.  نبودشی جوابگویکس
 وارد اتاق شد؛ چشمانش را بست و مھی سراسی گوشدنی کوبی اش کھ با صدایمنش

 نی در ایدوست نداشت حت.  زل زدواری دیدی پشت سرش و بھ سفواریبرگشت سمت د
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غرورش . ندی او را ببی دانست؛ کسی را نملشی کس دلچی اش؛ کھ ھی عصبتیوضع
 ی را برداشت و باتری در سکوت گوشیمنش.  دار شده بودحھی جری کافیبھ اندازه 

 زی می را روی گوشنکھیبعد از ا! ار داد و خوشبختانھ روشن شد قرشیسرجا ھا را
عادل قبال گفتھ بود کھ ستاره .  آرام شده بودیفرزاد کم.  رفترونیگذاشت، از اتاق ب

 یافتنیستاره دست ن.  دنبال ستاره بودی سرسختنی ھمیاصال برا.  ستیدختر سرسخت
 :دی کوبواریبھ د دستش را مشت کرد و آھستھ.  آمدیبھ نظرش م

 !میبچرخ تا بچرخ! من از تو لجباز ترم -         
 

*         
 یاصال حوصلھ . فکرش منحرف شده بود. دوباره آرامش ستاره بھم خورد        

.  اش کرده بودی ھمھ عصباننی باشد؛ ابای زشی کھ قرار بود برایروز. دردسر نداشت
 غروب نشده؛ پدر بچھ ھا آمد و او ؛یاز طرف.  اش گرفتھ بودی قلبش بازانی میزیچ

 .ھم مجبور شد کھ بھ خانھ برگردد
 اش را بھانھ کرد و یخستگ. دی بھ خانھ رسریستاره دمغ و دلگ.  نبودیشب خوب        

.  شدی کنارش بود؛ متوجھ لرزش گوشفشیک.  تخت نشستیرو. شام ھم نخورد
.  فرزاد کندی اس ھا بھ اس امی و نگاھاوردی را در بی باعث شد؛ گوشیکنجکاو

 فرصت کوتاه بدھد تا با او حرف کی ا ھا از او خواستھ بود؛ تنھامی پیفرزاد در ھمھ 
 :ستاره آرام زمزمھ کرد. بزند

 ...  تموم شدهزی ھمھ چ؟یچھ فرصت -         
 :دی فرزاد رسامی بعد پی ھیچند ثان.  فرزاد فرستادی دو جملھ را برانیو بعد ھم        
. یستی دونم تو مقصر نیم.  کنم ستاره؛ بزار باھات حرف بزنمیخواھش م -         

 !مجبورم نکن بھ خونھ تون زنگ بزنم.  دونمی رو مزیمن ھمھ چ
 ذره نرمش ستاره را ھم از کی آخر فرزاد؛ یجملھ . ستاره چشمانش را بست        

 را یدوباره گوش.  نبودی ستاره کار درستی بھ سرسختی دختری برادیتھد!  بردنیب
 دانست امشب یم. دی دراز کشنی و غمگیعصبان.  انداختیخاموش کرد و بھ طرف

 ی ھم نمیبا کس.  کردی رھا نما ذھنش رالیفکر و خ.  نخواھد داشتیخواب راحت
 سای گرفت اگر باز فرزاد مزاحمش شد با پرمیآخر سر تصم. توانست حرف بزند

.  رفتی می بھ دفتر خانم صباحدیفردا صبح ھم با.  جور بھتر بودنیا. صحبت کند
مطمئن .  خواست کارش را از دست بدھدینم.  با کارش بودشی فکرھاتیفعال اولو

 شیچشمھا.  گذارد ادامھ بدھدی ثبات است؛ نمی قدر شغلش بنی ادبود اگر پدرش بفھم
 وندا و یخنده ھا.  ھنوز در گوشش بودی فرزاد و خانم شھسواریرا بست؛ اما صدا

 !دی کنارشان بودن، کھ فقط ده روز طول کشینیری و شلدایگ
 

     
 : در را باز کرد و با لبخند نگاھش کرددهیستاره مشغول آماده شدن بود؛ کھ فر        
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 .. خانوممیمر.  االن زنگ زده بودیسالم مادر؛ خانم صباح -         
 ینم.  مانتو اش ماندی دکمھ ھایدستش رو.  بوددهی تلفن را شنیستاره صدا        

 : داخل اتاق شدشتری بی کمدهیفر.  بشنودیخواست اصال خبر بد
 ی نکردیستاره کار.  دفتر؛ کارت دارهششی پیگفت بھت بگم امروز اول بر -         

 کھ؟
 از روزی دانست او کارش را دی راحت شد؛ مادرش ھنوز نمالشی خیستاره کم        

 : دکمھ ھا را بستیرا تکان داد و باقسرش . دست داده است
 ؟ینھ چھ کار -         
 .ستی نیخودشم گفت کھ مشکل..  ششی پیاخھ گفت بر.  گمی طور منیھم -         
 .دیکارم داره شا. گھی دستیحتما ن -         
 : در تنش مرتب کردی را کمنشی مانتو و آستی سرشانھ دهیفر        
 . تو برداریگوش. مواظب باش. اره حتما -         
 : نگاھش کردی عصبی اسم گوشدنیستاره با شن        
  نداشتم اصال؟ی گوشنی شھ فکر کنیحاال نم. باشھ مامان -         
 سرش را عقب برد و صورت ی خورد؛ کمکھی ستاره ی از لحن عصباندهیفر        

 : اش را نگاه کرددهیرنگ پر
 ! زنم بھتی خوبھ حاال زنگ نم؟ی شی میچرا عصبان -         

 کھ خودش مرتکب یستاره با خجالت آب دھانش را قورت داد؛ بھ خاطر اشتباھ        
 : گفتییشده بود؛ شرمسار بود؛ با دلجو

 . قدر بد اخالق شدم بازنی دونم چرا ای کم نمھی. نیببخش -         
 : نشستدهیر فی لبھایدوباره لبخند رو        
 .اریبھ خودت فشار ن. اشکال نداره -         
. دی پوشی را مشی ستاره دم در راھرو؛ کفش ھای رفت و وقترونیاز اتاق ب        

 : بود؛ بھ دستش دادنی نبات و چوب دارچی کھ داخلش کمی اسھیک
 ! بخوریی باشھ اگھ کمرت درد گرفت با چاشتی پر؛ی رو بگنایا -         
 شھی ھمدهیفر. از خانھ رفترونیستاره فقط لبخند زد و با خجالت تشکر کرد و ب        

اما .  شود؛ ھم بودی دانست ستاره دچارش می کھ می مسائل دخترانھ انیحواسش بھ ا
 ی ھورمونراتیی بھ تغی ربطتشیعصبان.  کرد نبودی کھ مادرش فکر میزی بار چنیا

 ای روزھا گونی کھ ایقلبش و احساس بدشانس ی رویبلکھ بھ ترک ھا. بدنش نداشت
 ! شدی نداشت دست از سرش بردارد؛ مربوط مالیخ

 زد ی فکر مادرش حتما بھ او زنگ منیبا ا.  را روشن کردی اتوبوس؛ گوشیتو        
 مانده بود بھ دفتر ستگاهیھنوز چند ا.  خواست ناراحتش کندینم.  حالش باشدیایتا جو

 ی را رویگوش.  فرزاد بودلیشماره موبا. اش زنگ خورد ی کھ گوشیخانم صباح
 ادهی کھ از اتوبوس پیتا وقت.  بردار نبوددست اما فرزاد. سکوت گذاشت و جواب نداد

.  کندھی کم مانده بود؛ گرصالی و استتیستاره از عصبان.  زدی طور زنگ منیشد ھم
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 بار با نیا.  اش بود؛ دوباره فرزاد زنگ زدھی کھ مشغول حساب کردن کرایوقت
 : تماس را برقرار کردت،یعصبان
  قدر؟نی انی زنیچرا زنگ م.  خوامی نمیعنی دم ی جواب نمیوقت -         
 ... ستاره -         
 بود؛ منم اشتباه کردم شماره مو یتموم شد ھر چ. گھی دنیُستاره مرد ول کن -         

 .دادم بھ شما
 ...  لحظھ بزار منمھی. واستا ستاره -         
 .  زنگ نزنگھید.  تونمینم -         
 بلند حرف زده بود و باعث ی در ھم بود و با صداشیاخم ھا. تلفن را قطع کرد        

 شیقدم ھا. ندی صورتش بنشی کھ در حال عبور بودند؛ روی مردمیشده بود نگاه ھا
 ھی دی خودش؛ بای ھمھ گرفتارنیا.  لرزندیم شی کرد پاھایاحساس م. را تندتر کرد

 ساختمان دفتر خانم نیی پاقایدق.  کردی ممل و لجباز را ھم تحیپسر از خود راض
 را پرت کند ی خواست گوشیستاره کالفھ دلش م.  دوباره فرزاد زنگ زدیصباح

تماس را با .  دوباره بھ شماره انداختینگاھ.  گذشتی مابانی کھ از خی ابیداخل جو
 و  فرزاد شودی متوجھ تلفن ھای خواست خانم صباحیدلش نم.  برقرار کردیدرماندگ

 ی کننده دی تھدی وهی گرفت از شمیتصم. ستی پسر لجباز دست بردار ننی دانست ایم
 !:فرزاد استفاده کند

 . گم ھای زنم بھ عادل میبھ خدا زنگ م -         
 ..  توی کم خب؛ چھ قدر لجوجھیستاره واستا  -         
 .. اره ھستم -         
 و سکوت ستادی اشی کھ ستاره سرجایطور. دی بار فرزاد پشت تلفن داد کشنیا        

 :کرد
 گم بزار؛ ی میھ.  زنمیدو ھفتھ س دارم بھت زنگ م..  دخترگھیبسھ د -         

 باھات دیمن با.  برام تموم نشدهیعنی ام؛ی ی دارم دنبالت میوقت. یبگذره اروم بش
 .حرف بزنم

 ی را قطع کند؛ اما صدایچند لحظھ سکوت کرد؛ نگران بود دوباره ستاره گوش        
 تابش دادند کھ ھنوز ی را بھ قلب بنانی اطمنی ستاره؛ ای ھا و نفس ھانیعبور ماش

 ... استدهی را شنشی دست ستاره است و حرفھایگوش
 دونم ھمھ یم.  کس رو قبول نکردمچی کنم؛ من حرف ھیتاره خواھش مس -         

 مھم یچیبرام ھ. من دوستت دارم ستاره...  شناسم؛ من ی دروغھ؛ من تو رو مزیچ
 . بزار باھات حرف بزنمنمت؛یبزار بب. ستین

 جا بھ جا کرد و بھ سمت ی وارد ساختمان شد و ستاره خودش را کمیمرد        
 :زمزمھ وار گفت برگشت؛ وارید

 .. یتموم شده ھمھ چ. ستیبرام مھم ن -         
 : گفتجانی و با ھی عصبیفرزاد دوباره کم        
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 من یبرا...  تموم شده ستیمھم ن.  دو جملھ رو بگونی خب باشھ فقط ھمیلیخ -         
.. بزار باھات حرف بزنم ستاره .. نگو کھ روت اشتباه کردم. اما مھمھ و تموم نشده

 ....  جورنی اامی داره اخھ من؛ پسر حاج فتاح بیچھ علت.  کنمیخواھش م
 کھ کار ی دفتری جلونشی تنھا داخل ماشنکھی تر کرد؛ با امی مالی را کمشیصدا        

 کھ در ذھنش آمده بود را بلند ی کرد نشستھ بود؛ اما غرورش دوست نداشت جملھ ایم
 !دیبگو

 ..  معرفتی کنم اخھ بیدارم التماست م -         
دوباره مغزش از کار .  سوزدیاحساس کرد چشمانش م. ختیقلب ستاره فرو ر        

 ..  گرفتمیافتاد و قلبش تصم
 . شھی می چنمیبب..  ؛ بعدا یی برم جادیمن االن با -         
 ؟ی کجا رفت؟یرونیتو االن ب -         
 : کرد؛ با خجالت گفتیکھ فرزاد نگاھش م انداخت؛ انگار نییستاره سرش را پا        
 . رم سرکاری مرونم؛یب -         
 : کامال مشخص بودشی از لحن صداامد؛ی کلمھ خوشش ننی از اادیفرزاد ز        
 ؟ی رفتی تو مگھ سرکار م؟یسرکار؟ چھ کار -         
 .منتظرم ھستن.  برمدیاالنم با.  رمی ده روزه مھینھ  -         
  شھ کارت؟ی تموم میک. نمتی خوام ببیباشھ من م -         
 ..  شھینم -         
ادرس محل کارت کجاست؟ . نمتی ببدیمن با.  نکن تو رو خدایستاره لج باز -         

 .نمتی بی مامی یمن م.  خونھی ری میک
 :ستاره ھول شد.  آمدی از پلھ ھا میی پایصدا        
. گھی زنگ نزن دی دم؛ ولی شھ بھت اس ام اس می می چنم؛یبزار برم بب -         

 . کنمیخواھش م
 . کندتشی خواست واقعا اذیدلش نم. فرزاد متوجھ لحن پر از استرس ستاره شد        
 باشھ؛ منتظرم -         
 خداحافظ -         
 کی دیبا. دیستاره منتظر جوابش نشد و تلفن را قطع کرد و بھ سمت پلھ ھا دو        
 دنی کھ در قلبش دوباره شروع بھ تپی احساسنیب.  کردی حالش را درمان منیجور ا

 شی کھ برایعقل.  سمت فرزاد بروددی زد کھ نبای مبی نھمی کھ دایکرده بود و منطق
 کھ نگذاشتھ ی جملھ انیھم»  تموم شده ست؛ی نمھم«  کردیھمان دو جملھ را تکرار م

کھ .  قلبش را تحمل کندی رویکھ سوزش ترک ھا.  شودری سرازشیبود اشک ھا
 لحظھ پشت کیسرنوشت؟ ..  را بھ حساب سرنوشت بگذاردزیدوباره بخندد و ھمھ چ

 ودشدوباره کلمھ را با خ.  داد ضربان قلبش منظم شودی اجازه مدیبا. ستادیدر دفتر؛ ا
 اش یباز چھ بود؟ نکند سرنوشت فقط یسرنوشت؟ اصرار فرزاد برا. تکرار کرد

احساسش !  او را بھ فرزاد وصل کند؟گر؛ی راه دکیگرفتھ و دوست داشت کھ از 
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دوباره زمستان .  زدی میدوباره رنگ قلبش بھ سرخ.  بافتن کرده بودایشروع بھ رو
 کھ ی خواست؛ دوباره نھالی کھ میبھار.  بود و بھار؛ برگشتھ بوددهیاز قلبش پر کش

 ..خشک شده بود را زنده کند
    
 

 زد؛ ی نشستھ بود؛ ھنوز نفس نفس می خانم صباحی بعد جلوی قھی چند دقیوقت        
.  را بھ لبانش نقش زده بودییبای کرده بود؛ لبخند زھی کھ قلبش بھ او ھدیاما سرخوش

 چندان ھم شی برای خانم شھسواری بچھ ھادنی از دست دادن کار و ندگری کھ دیطور
 را کھ ی لبخندلیگرچھ او دل.  کردی نگاھش مخند با لبیخانم صباح!  نداشتتیاھم

 ! دانستی بود؛ را نمدهی لبش چسبی ستاره روی ھادنی تند نفس کشانیم
  دختر؟رهی طور نفست بگنی کھ ایای یچرا خب آروم نم -         
 : آرام تر شودی تا کمدی کشیقیستاره نفس عم        
 ن؟یکارم داشت.... دیببخش -         

 : انگشتانش شروع بھ چرخاندن کردانیم.  خودکارش را برداشتیخانم صباح        
 اونا ی صبح زنگ زد و گفت کھ پدر بچھ ھا قراره مدتروزی دیخانم شھسوار -         

 .رو با خودش ببره
دوست .  ستاره نبود؛ اما باعث شد دوباره لبخندش محو شودی برایدیخبر جد        

 دی گفت کھ پدر بچھ ھا منصرف شده و بای می خبر خانم صباحنیداشت؛ عوض ا
 ی خانم؛ کھ ناراحت شدن ستاره را رومیمر.  برگرددی خانم شھسواریدوباره بھ خانھ 

 :صورتش خوانده بود؛ با ھمان لبخندش گفت
 

 حقوقت رو بھت داد؟.  بودی راضیلیاون از کارت خ -         
 : کرددییستاره با سر تا        

 . گرفتمی مدی کھ باینصف حقوق.  دادنشترمیبلھ؛ ب -         
 نیا!  خارج نکرده بود کھ بشماردفشیاصال از ک!  پاکت پول افتادادیستاره تازه         

 خوشحال و مغرور بود؛ اما نھ در دیبا.  گرفتی می کاری بود کھ در ازای حقوقنیاول
 !!آن وضع

 بچھ ھا برگشتن دوباره تو رو یرفتھ کھ وقت از من قول گیخانم شھسوار -         
 .بفرستم
ستاره .  کردی من من می کمیخانم صباح.  جملھ اش دادلی تحویستاره لبخند        

 حرف؛ نبودن کار و خانھ نی خواھد بزند و اصال دوست نداشت ای میمتوجھ شد حرف
 ستاره دی شغل با از مفاد قراردادشان بود؛ کھ در نبودیکی نیا.  دوباره باشدینینش

 ! دقت نکرده بودشی آن موقع رو کھ ستاره اصالیزیچ.  ماندیمنتظر م
 : بلند شد و کنار ستاره نشستزشی از پشت میخانم صباح        
 ؟ی ری از سالمند باشھ؛ ھم میستاره اگر نگھدار -         
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 :  تنگ کردیستاره چشمانش را کم        
 سالمند؟ -         
 ازی کھ نریالبتھ نھ اون جور پ. رنی خوب دارم کھ پیلی خیلی زوج خھیآره من  -         

 ھی...  داروھاشون و یاداوری.  خوانی خاص داشتھ باشن اما کمک میبھ پرستار
 ششونی از دخترا پیکیقبال .  دارهمری کم الزاھیخانم خونھ .  باھاشونیجور ھم صحبت

 دای رو پی سھ ھفتھ س بھ من سپردن و من کسواالن د.  رفت کھ ازدواج کردیم
  ؟ی تونی منی برو ببایب. نکردم
 اخر عمر مادر بزرگش را یسالھا.  بودامدهی خوشش نادیز.  کردیستاره فکر م        

 ستاره ی کھ نگاه ناراضیخانم صباح.  نبودادشی ی خوبیزھای آمد و متاسفانھ؛ چادشی
 یستاره دختر جوان و پر انرژ.  کار نداردنی ای برای رغبتادی متوجھ شد زد؛یرا د

 کی کنار ی زندگی الزم را برای حوصلھ دی شادیفھم ی می بھ خوبیبود و خانم صباح
 . را، نداشتھ باشدریزوج پ
اما تا .  شھی مدایحتما دوباره پ. میاما فعال مورد بچھ ندار. ستی نی اجبارچیھ -         

 یلی بود خششونی کھ پیدختر. ر من امتحان کنبھ نظ. ی منتظر باشدیاون وقت با
 . بودیراض

 : گرفتی عجوالنھ امیستاره تصم        
  شھ از فردا نرم؟یاما اگر نخواستم م.  رمیباشھ م -         
 ی منی جسارت و اعتماد بھ نفس ستاره را تحسنی از روز اول ایخانم صباح        

 تر قیلبخندش عم!  کرد و قبول کرد اما عاقالنھ فرصت ھم خواستسکی رنکھیا. کرد
 :شد

 ؟ی امروز بری شو داریتو آمادگ.  شھیالبتھ کھ م -         
 : بردنییستاره سرش را محکم پا        
 .بلھ البتھ -         
 : برگشتزشی بلند شد و دوباره بھ پشت میخانم صباح        
 !شون و بگمبزار زنگ بزنم بھ -         
.  کردی فکر ممشیبھ خودش و تصم.  نبودی خانم صباحیستاره متوجھ حرفھا        

اگر .  ھا دوست داشتسکی رنی جور با ھمنی را ھمی اشتباه کرده بود؛ اما زندگدیشا
 مصمم تر دیبا خودش تکرار کرد کھ با.  شد؛ حداقل تالشش را کرده بودی ھم ممانیپش

 ی بھ آسان؛ی با ارزشزی وقت؛ چچیھ. سخت بگذراند دیبا.  کندیشتری تالش بدیبا. باشد
 با خنده؛ تلفن را قطع کرد یخانم صباح. ستاره اھل خطر کردن بود.  آمدیبھ دست نم

 : نامھ نوشت و بھ سمتش گرفتی معرفی از برگھ ھایکی ی روییزھایو چ
اگر . اونا منتظرت ھستن. من در مورد تو باھاشون صحبت کردم.  ستارهایب -         
 .ی ری زنگ بزن و بگو نملمیفقط شب بھ موبا. ستی نی اصال مشکلینتونست
 دشیصورت سف.  انداختی مھربان خانم صباحشھی بھ صورت ھمیستاره لبخند        

 ستاره؛ خانم یابر. دی رسی بھ نظر می نورانشھی مثل ھم؛ی مشکیدر قاب مقنعھ 
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 یبرا.  بوددهی رسنجای ھا؛ بھ اتیبا تمام محدود.  زن موفق بودکی ی الگو؛یصباح
 مبل بلند شد و برگھ را یستاره از رو.  کردی را اداره منجای بود و ایخودش خانم

 :گرفت
 .نی کنی کھ درکم میباشھ حتما؛ مرس -         
 سفارش ھا را ھم کرد و ستاره از نی مھربان؛ آخری مثل مادریخانم صباح        

 از یکی داده بود؛ بھ سمت ی کھ خانم صباحی و آدرسیطبق کروک. دفتر خارج شد
 .. و دنج تھران راه افتادی شمالیمحلھ ھا

 
        

 
 دانست از ی کھ نمییروین.  تازه؛ در وجود ستاره شکل گرفتھ بودیروی نکی        

 کھ باعث شده بود؛ لبخند ییروین.  بودی و خواستننیری اما ھر چھ بود؛ شده؛یکجا رس
 ی شھی کھ دوست داشت شیحس..  خاص ی حس سرخوشکی. ندی لبانش بنشیرو

!  بھ صورتش بخورد و او لذت ببردیان اتوبوس را باز کند تا باد گرم تابستیپنجره 
ه با  کھ باعث شده بود؛ قلبش کھ تازه جان دوباره گرفتھ بود؛ در مبارزیندیحس خوشا

 : کردپی را برداشت و کلمات را تالی موبایگوش!  باشددانی مروزیعقلش؛ پ
 نی تونی دوره میلی شھ؛ محل کارم خیمن ساعت ھفت غروب کارم تموم م        « 

 » اونجا؟نیایب
 و زهیحسش بھ او انگ.  کردی از خودش دفاع مدیبا.  زدی با او حرف مدیبا        

 دوانده شھی کھ با جمالت صبح فرزاد؛ دوباره در قلبش ریحس.  کار را دادنیجرات ا
 .بود

 یستاره نم.  بفرستدشی جوابش را داد و خواست ادرس را براعیفرزاد سر        
 ی کرد؛ چھ آشوبی کھ اصال فرزاد فکرش را ھم نم؛ی دفعھ اکی قرار نیدانست؛ با ا

 نرود و یت و دلش بھ کارآن قدر کھ تا غروب بشود؛ دس. را بھ قلب مرد جوان کشانده
ناخداگاه . دی باری اش می از چشمان مشکطنتیش  کھیبھ دختر کم حرف. بھ او فکر کند

 او یدوست داشت ستاره برا.  نشستی لبانش میبا فکر کردن بھ ستاره؛ لبخند رو
 و دی کشیقینفس عم!  اتفاق افتاده نبود؛ چھ بسا االن کنار او ھم بودیاگر ماجرا. باشد

. نگاه کرد  آمد؛ی تلفن ھمراھش بھ نظرش پر رنگ تر می شماره ھای کھ تویمبھ اس
 و بای زیمثل ستاره ا.  اسمش بودھیچھ قدر شب. چھ قدر اسمش را دوست داشت

 ... و بزرگ شباهی اسمان سانیکوچک م
 اش کھ فرزاد بار اول ھمان ی مشکی موھاانی مثل صورت ستاره مقایدق        
 توجھ بھ نگاھش از ی آھستھ با آذر از کنارش رد شد و بیوقت.  بوددهی دی علیعروس

 ییموھا.  افتاده بودرونی کھ از شالش بدی بلندش را دیاو گذشت؛ فرزاد از پشت موھا
 ستاره و شوق ری و تصوشیفکرھا.  بودین خواستشی کھ برای دست و براقکی یمشک

 یاما وقت مناسب! ردی بگ ذھنش شکلانی می ناجوریاھای باعث شده بود؛ رودنشید
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 داشتن ستاره؛ یفقط مصمم تر برا!  فکر کندی دوست داشتنیاھاینبود کھ بھ آن رو
.  آوردی شد؛ ستاره را بھ دست می ھر طور کھ مدیبا. سرش را با کار مشغول کرد

 ! اش بودی ھدف آن لحظھ در زندگتنھا نیا
 

 برگھ نوشتھ شده بود ی کھ توی آدرسسد؛ی شماره پالک را بنونکھیستاره بدون ا        
 ی کھ میی جانیبھتر. ردی اول با او تماس بگدی کرد ھر وقت رسیاداوریرا فرستاد و 

 بار قرار بود نی اولنیا.  کندی نمی دانست کار خوبیم.  ھمان جا بودد؛یشد فرزاد را د
 را بھ ییزای چکی دیبا.  نداشتیاما واقعا قصد بد.  کندت طور مالقانی را ایپسر

 نی خوشش؛ خوش بانی بھ پاادیگرچھ ز.  کردی از حقش دفاع مدیاو با.  گفتیفرزاد م
 . کردی از مھ فرو رفتھ بود فکر می کھ در ھالھ ای اندهی بھ فرزاد و آریتمام مس. نبود

 را داخل شیاھای شد کھ اسمش رو برگھ بود؛ رویابانی اتوبوس وارد خیوقت        
از خوش .  گشتی بھ سرکارش برمدیبا!  و محکم بستختی قلبش ریصندوقچھ 

 اسم کوچھ ی اتوبوس؛ فقط چند قدم با کوچھ فاصلھ داشت؛ وقتستگاهی ستاره؛ ایشانس
 . شد و بھ سمت کوچھ رفتادهی پعی سرد؛یرا د

 یبیسراش.  کوچھ داشتی بھ سمت انتھایمی مالبی کھ شضی عری کوچھ کی        
 بای زی بزرگ با درھاییالی وی خانھ ھاشتریکھ ب! دادناخداگاه بھ سمت کوچھ ھلش 

 دنی دی حواسش پشتری سرسبز باعث شد کھ ستاره بی ھااطی خانھ و حییبایز. داشت
 ینگاھ!  پالک ھا را نگاه کنددیادش آمد بای تر رفت تازه نیی کھ پایکم! خانھ ھا باشد

 بود؛ بھ برگھ اش نگاه ١١ کوچھ بود انداخت؛ پالک ی کھ سمت جنوبیبھ پالک خانھ ا
 کوچھ؛ یسرش را بھ سمت عقب برد و قسمت شمال.  کردی مدای را پ٨ پالک دیکرد با

 د در؛عدی بود؛ باالی و مشکی قھوه ای سنگیوارھای رنگ با ددی در بزرگ سفکی
 ! حک شده بودیی با رنگ طالی فلز مربع شکلی؛ رو٨

 خانھ ی از ھمھ دیشا.  آمدبای زیلیخانھ بھ نظرش خ. انش کش آمد لبیلبخند رو        
 در ی کھ روی ارهی دامی نی ھا و فرم ھالھی منیاز ب. باتری آن کوچھ ھم بھتر و زیھا

 در ی را با لباس باغبانیمرد.  مشخص بودی خانھ کماطی شده بودند؛ داخل حیخال
 دهی خانھ ھم ددی از ساختمان سفی کمینما.  بودی کارل کھ مشغودی داطی از حیگوشھ ا

اصال دوست نداشت روز اول .  خودش را مرتب کرد و دنبال زنگ گشتیکم.  شدیم
 ی بھ زنگ انداخت؛ نمینگاھ! دیای نامرتب بھ نظر بایدر نظر ساکنان خانھ؛ فضول 

 و در گشت  صفحھیانگشتش رو.  را بزندفونی ای روی دکمھ ٤ کدام از دیدانست با
 را ی زنی بعد صدایچند لحظھ .  عقب تر رفتیکم. کمھ را فشار داد دنیآخر اول

 :دیشن
 بلھ؟ -         
 !ی ھستم؛ از دفتر خانم صباحیوسفی من ستاره دیببشخ -         
  توایبلھ؛ ب -         
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 کھ سمت راست زنگ وجود یاما نھ آن در بزرگ؛ در کوچک. در باز شد        
.  خشکش زدشیآرام در را ھل داد و داخل خانھ شد و بھ محض ورود؛ سرجا. داشت

 یستاره حرکت.  رنگ بھ او زل زده بودی سگ بزرگ مشککیچند قدم از در دورتر، 
 دھانش را بھ زحمت آب.  کردیسگ زبانش را در آورده بود و نگاھش م. نکرد

 دمتوجھ حرکت مرد ش. قورت داد
 . توایآروم ب.  نداره؛ بستھ ستینترس کار -         
 ھم بای چشمش بھ سگ بود؛ کوتاه بھ مرد نگاه کرد؛ تقرکی کھ یستاره در حال        

 با یحت.  ستی اش؛ معلوم بود مشغول باغبانیِسن و سال پدرش بود و از دستان گل
 سگ شد و با کیمرد نزد.  کندیبودن مرد و ظاھر آرام سگ؛ ستاره نتوانست حرکت

 مھمان تازه وارد زل نی ھمچنان بھ اما فاصلھ گرفت ایسگ کم. آرنجش بھ سگ زد
 .زده بود
 سگ کھ بھ د؛ی دوی کرد؛ بھ حالت دو چند قدمدای پتیستاره کھ از بودن مرد امن        
 بار نیه ا بود؛ دو پارس کوتاه کرد کھ ستاردهی ترسی ستاره کمی ناگھاندنی دونیعلت ا

مرد مبھوت بھ ستاره کھ بھ سمت ! دی کشی کوتاھغینتوانست خودش را کنترل کند و ج
 برگشت و بھ در و مرد و د؛یبھ پلھ ھا کھ رس! ره شده بودی خد؛ی دویپلھ ھا ھنوز م

 شد یستاره تازه متوجھ طناب.  بودستادهیسگ ھنوز کنار مرد ا. سگ با ترس نگاه کرد
 کھ متعلق بھ ی کوچکی چوبی بھ خانھ یگریھ شده بود و سر د سگ بستیکھ بھ قالده 

 ھمراھش ی بچگاز وانات؛یترسش از ح. دی کشینفس راحت. سگ بود وصل شده بود
 سطل ی سرگردان توی باغ وحش و گربھ ھاواناتی کوچک تا حی پشھ کیبود؛ از 

 ! .. زبالھیھا
 !دیای خانھ ننی شد کھ فردا بھ الشی دلنی و پر رنگ ترنی سگ؛ اولنیھم        

   
 

 کھ بھ ی ھفت؛ ھشت پلھ ای از باالییتمام حواسش بھ سگ بود کھ صدا        
 :دی شند،ی رسیساختمان م

 ! باالایب -         
 کھ دی دی چھل دو سھ سالھ ابای پلھ ھا؛ زن تقری و باالدیبھ سمت صدا چرخ        

 را ھم از شی نداشت و موھای بود؛ روسردهی پوشی ساده اراھنیپ.  کندینگاھش م
 چی صورتش ھیانگار تو!  جمع کرده بود؛ی گوجھ فرنگکیپشت کامال شکل 

 .یخشک و سرد و جد.  نداشتیاحساس
 :ستادی اشیستاره بھ دو پلھ ھا را باال رفت و نفس نفس زنان جلو        
 ... سالم من ستاره -         
 .. ایدنبال من ب.. باشھ  -         
 را مھمان قلبش أسیبرخورد سرد زن؛ !  بزند؛ داخل خانھ شدی حرفنکھیبدون ا        

 نی کالمش؛ در ای کھ سرمای زننیاول سگ و بعد ھم ا.  خودش را باختیکم. کرد
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و !  رفتادشی زی وارد خانھ شد ھمھ چیوقت.  تابستان؛ باعث لرزش شده بودیگرما
 ی ھاالی سرادی. بای زاری و بسی سنتک بھ سب خانھکی.  خانھ شدی ھاییبایمحو ز

 ی بھ نظرش مکی شاھانھ و انتزیھمھ چ..  زمان قاجار یقصرھا.  افتادیونیتلوز
 یاگر م.  شدیگری دییرای شد و پشت سر زن؛ وارد پذیوارد ھال بزرگ. دیرس

 ! امده استًقای ماند از کجا دقی نمادشی را تنھا برگردد؛ مطمئنا ریخواست مس
 از ی تک صندلی کھ رود؛ی را دیرمردی پشی شد؛ روبروییرای وارد پذیوقت        
بھ نظر .  داده بود؛ نشستھ بودی جلوه پر شکوھییرای کھ بھ پذی سلطنتی ھایصندل

 تنش بود با ی رنگی و شلوار طوسقھیجل. دی رسی سالھ بھ نظر م٦٠ستاره حداکثر 
 ی داشت کھ بھ صورتش می خاصلیسب. هدی و اتو کشزی تمیلیخ.  کمرنگی آبراھنیپ

 کنارش بود کھ توجھ ییعصا.  را بھ سمت عقب شانھ زده بوددشی سفیآمد و موھا
 داشت؛ کھ ی خاصی ھای کنده کار؛ی چوبی عصای دستھ یباال. ستاره را جلب کرد

 ستاره ی وقترمردیپ!  آمدبی بود؛ ھمان قدر ھم در نظرش عجبایھمان قدر ز
 کھ ھمراھش بود؛ کنارتر یزن.  زد و با دقت نگاھش کردیلبخند ستاد؛ی اشیروبرو

 :ستادیا
 .دنیپرستار جد.  اومدنی از شرکت خانم صباحشونیبھرام خان؛ ا -         
 : خم کرد و آھستھ گفتیستاره سرش را کم        
 . سالم -         
 : لبخندش بزرگ تر شدرمردیپ        
 ما ی ھاشو برانی از بھتریکی باز یحالم خانم صباحخوش. سالم دختر جوون -         

 ست؟ی طور ننیا. فرستاده
 دانست طرف صحبت ینم.  و بعد زن انداخترمردی بھ پیجیستاره نگاه گ        

 ! نداد، پس حتما با او بودی زن جوابیوقت!  بودی چھ کسرمردیپ
 . طور باشھنی ادوارمیام.. خب  -         
 را برداشت و شیعصا.  گذاشت و بلند شدی دستھ صندلی را رو دستشرمردیپ        
 :  کرد و گفتی اش را مرتب مقھی کھ بھ دقت؛ جلیدر حال
  بود؟ی اسمت چیگفت -         
 .. یوسفیستاره .. ستاره  -         
 : پر از آرامش باز شدی بھ لبخندشیبھرام خان لب ھا        
 ! تو برو بھ کارت برسی دنبالم ستاره؛ مھرایاسمت قشنگھ؛ ب.. خوبھ ستاره  -         
 : آھستھ گفتندازد؛ی بھ ستاره بی نگاھنکھی بدون ایمھر        
 .. بلھ آقا -         
 سمتش یستاره نگاه کوتاھ!  بودی زن بداخالق و خشک مھرنیپس اسم ا        

 نگاه؛ بھ سمت نی توجھ بھ ای بیاما مھر. ھش کرد خوب نگاگری بار دکیانداخت و 
 کھ یچی مارپیبھرام خان با ارامش بھ سمت ھال و بعد پلھ ھا.  خانھ بھ راه افتادگرید

.  حرف دنبالش راه افتاده بودیستاره ب.  بود؛ حرکت کردی در ورودی روبروقایدق
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 از سمت رمردیپ. د باال رفتننکھیبعداز ا. اما ھنوز سردرگم بود.  نداشتیاحساس بد
 :راست شروع بھ حرکت کرد و ھمان طور شروع بھ صحبت کرد

.  شده بودریچون بازم داروھاش د.  دارهمری آلزایھمسر من مھ لقا بانو؛ کم -         
دست .  باھات بد برخورد کنھ؛ی حتدیشا. رهی اشتباه بگیاالن ممکنھ تو رو با کس

 .ستیخودش ن
 جوابش بھ او ی برایستاره فقط چشم ارام.  زدیبھرام خان با محبت حرف م        

 ی باال؛ ستاره ھفت؛ ھشت در را شمرد تا بھرام خان روبروضی راھرو عریتو. داد
 را چرخاند و رهیدستگ.  بھ در زدی و آرام ضربھ استادی رنگ؛ ادی در بزرگ سفکی

 : داخل شودھبھ ستاره ھم اشاره کرد ک. وارد اتاق شد
 . تو دخترمایب -         
 بزرگ اریاتاق بس.  اتاق شدییبایستاره قدم بھ اتاق گذاشت و از ھمان جا محو ز        

پنجره .  با ھم ست شده بوددی کمرنگ و سفی بھ رنگ سبز پستھ ازیھمھ چ. و دلباز بود
 یاب بزرگ سبز کم رنگ؛ تختخوی توری بودند؛ با پرده ھاشی کھ روبروی بزرگیھا

ستاره .  دست مبلمان کھ ست تخت بودکی بود و ره پنجی کنار تر و روبرویکھ کم
با !  بود؛ نشددهی تخت دراز کشی کھ روی زرق و برق اتاق شده بود و متوجھ زنجیگ

 : بھرام خان بھ خودش آمدیصدا
 . ستاره خانمنجای اایب -         
 ی و بھ زنستادی قدم عقب تر از تخت اکی تخت نشست و ستاره ھم یخودش رو        

 یموھا. بھ نظر ھمسن مادرش آمد.  ماندرهی بود خدهی تخت دراز کشیکھ با آرامش رو
 بھ رنگ اسمان؛ بھ ی بالش رھا شده بودند و با چشمانی اش؛ رویتونی زیرنگ شده 
  کرد؛ زن دارد؛ امای کھ احساس می و ضعفیا دهیبا تمام رنگ پر.  کردیاو نگاه م

زن کھ پلک زد؛ ستاره خودش را !  از حد بودشی کھ بھ نظر ستاره؛ بییبایز.  بودبایز
 اش بود؛ نھی سی کھ روفشی نگاھش را بھ دست ظرری جمع و جور کرد و مسیکم
 : دادرییتغ

 . ھستمیوسفیمن ستاره . سالم خانم -         
 را کھ گرشیدست د مت؛یبھرام خان با مال.  تنگ تر کردیزن چشمانش را کم        

 : گفتزشی تخت بود؛ در دست گرفت و با ھمان لحن محبت آمیرو
 . ھستندتی ستاره خانم پرستار جدشونیمھ لقا جان؛ ا -         
َ آرامش در سکوت اتاق، یصدا. دی کاویزن ھنوز صورت ستاره را با دقت م        

 :دیچیپ
 !بھرام دختر ابوذره؟ -         

     
 ی بھ ھمسر در بسترش انداخت و ھمان محبت را رویزیبھرام لبخند محبت آم        

 : کردیزبانش ھم جار
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 یلی خانم خنیا! تازه اون االن چھل سالشھ. نھیدختر ابوذر؛ نگ. زمینھ عز -         
 !جوونھ
دستش را .  تر بھ صورت ستاره زل زدقیمھ لقا؛ چشم از بھرام خان گرفت و دق        

 : باالتر گرفت و اشاره بھ خودش کردیمک
 ..نمی تر ببکی نزدایب -         
 صورت پر از یوقت.  کندفیستاره اول بھ بھرام خان نگاه کرد تا کسب تکل        

 .ستادی مانده تا تخت را ھم برداشت و کنار تخت ای قدم باقد؛یآرامشش را د
 .. مشدی جا دھی.  من آشناس صورتش بھرامیبرا -         
معذبش ,  شدن مھ لقارهی طور خنی انداخت؛ انییدوست نداشت اما سرش را پا        

 فشار داد؛ تا حواس مھ لقا بھ سمت او ی مھ لقا را کمفیبھرام خان دست ظر. کرده بود
 :برگردد
 خوبھ؟..  باشھ شمونی خواد پیم -         
 :دی کشیقی، نفس عم دوباره باز کردیمھ لقا؛ چشمانش را بست؛ وقت        
 .. خوبھ -         
 زد؛ رو بھ ستاره ی در چشمانش موج متیبھرام خان کھ از جواب مھ لقا؛ رضا        

 :کرد
 ؟ی و کارت رو شروع کنی از امروز بمونیشما حاضر -         
 :ستاره مصمم سرش را تکان داد        
 !بلھ حتما -         
 . بخوابھدی مھ لقا ھم با؛ی مھرشی پنیی پامی برای خب خانم جوون؛ بیلیخ -         
چشمانش را بست و اتاق دوباره در سکوت .  حرف بودنیمھ لقا انگار منتظر ھم        

 بھ در اشاره شیبا عصا.  و بلند شددی باالتر کشیبھرام خان لحافش را کم. فرو رفت
 .الش راه افتادستاره ھم دنب. کرد و خودش از اتاق خارج شد

 در، قاب عکس خاتم کی نزدوار،ی دی از اتاق خارج شود؛ رونکھیاما قبل از ا        
 ی رنگ کنار صندلی با کت شلوار مشکی عکس مرد جوانیتو. دی دییبای زیکار

.  نشستھ بودی صندلی عروس؛ رودی در لباس سفبا؛ی فوق العاده زی بود و زنستادهیا
 دور از ادیز..  کھ انگار جان داشتیو نگاھ لبخند. ب داشتند بھ لیقیھر دو لبخند عم

.  بوددهی االن در تخت دنی را ھمبای زن زنیاو ا. ستی عکس متعلق بھ کنیذھن نبود؛ ا
!  ستاره ھم نشستی لب ھایرو!  بودرداری لبان عروس و داماد؛ واگیلبخند ِ رو

 را ییبایز اری بسزی چرزن،ی و پرمردی پنی آن عروس و داماد و ای چشمھاانیستاره م
 . کردی بود کھ احساسش میو آن عشق...  زنییبای از زباتری زیلیخ.  بوددهید

ستاره ھم دنبالش؛ .  کردی با ھمان آرامش طنییبھرام خان پلھ ھا را بھ سمت پا        
 بود ی کوچکیپشت پلھ ھا فضا.  کندمی تنظرمردی پی کرد با قدم ھای می سعشیقدم ھا
 از یکی از یمھر.  را صدا کردی و مھرستادیبھرام خان ھمان جا ا. در داشتکھ دو 
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 حدس زد کھ د؛ی دفعھ بھ مشامش رسکی کھ یی غذایوستاره از ب.  آمدرونیدرھا؛ ب
 :ستادی بھرام خان؛ صاف ای روبرویمھر.  آنجا؛ آشپزخانھ باشددیبا

 بلھ آقا؟ -         
 کھ الزمھ یزیھر چ. کنھی دختر جوون؛ از امروز کارش رو شروع منیا -         

 .اتاقش رو ھم بھش نشون بده. بدونھ؛ بھش بگو
 اش را تکرار کند؛ بھرام خان بھ یشگی ھمی ھمان دو کلمھ ی مھرنکھیقبل از ا        

 :سمت ستاره برگشت
 مھ لقا ی کارھادر مورد داروھا و.  دهی بھت می مھری الزم داشتیزیھر چ -         

 ی ھافھی وظی ھر کسنکھیاول ا. میفقط دو تا قانون مھم دار.  دهی محیھم بھت توض
 ی خوام توینم.  گھی می ھست کھ مھری شما ھمونی فھیوظ.  دهیخودش رو انجام م

 اما از چ؛یامروز ھ.  حساسمیلی بھ نظم خندوم ھم م. ی دخالت کنی اگھی کار دچیھ
 ؟یمتوجھ شد.  و سر وقت بروایفردا سر وقت ب

 ی کمشی خانھ برانی استمیس. دیستاره تمام نفسش را جمع کرد تا چشم را بگو        
.  اضافھ نکرد و بھ سمت پلھ ھا برگشتیبھرام خان حرف.  ھضم بودری و ددهیچیپ

 در یرادی دنبال خطا و ایی کرد؛ گوی ستاره را بھ دقت وارسی سر تا پایمھر
 : گشتیظاھرش م

 .ایدنبال من ب -         
 کھ دی دی را مرمردی پن؛ییستاره از ھمان پا.  ھم بھ طرف پلھ ھا رفتیمھر        

 ستادهی آخر ای پلھ ی رو؛ی پشت سر مھریوقت.  رودیآرام بھ سمت اتاق خوابشان م
 راست بھ کی ی باال؛ مھریدر راھرو. دی بستھ شدن آرام در را ھم شنیبود؛ صدا

.  تا ستاره داخل شودستادیھمان جا کنار در ا.  اتاق مھ لقا بود؛ رفتی کھ روبرویاتاق
 را رھا کرد و دستانش را رهی دستگیمھر.  بھ اتاق؛ وارد شدی نگاه کلکیستاره با 

 : شدرهی بھ ستاره خی اش قفل کرد و با ھمان سردنھی سیرو
تو پرستار . وب گوش کن پسخ.  زنمی بار مھیمن حرفامو .  اتاق توستنجایا -         

 مھمھ زمان یلیخ.  دارنفی خفمریخانم الزا. ی مراقب اقا ھم باشدی اما با؛یخانم ھست
در ضمن . ی مراقب باشیلی خدیبا. خورن ی کنن و نمی می لجبازیگاھ. داروھاشون 

 داروھاشون سر دیبا.  دارنیکردن و مشکل خون ی ناقص قلبی بار سکتھ ھی شونیا
من تمام داروھا و .  کنھجادی براشون ای حساسھ و ممکنھ مشکلیلیوقت باشھ چون خ

 . طورنی اقا ھم ھمیبرا.  دمی شو بھت میزمان بند
 در یھر دو لنگھ .  بودی رفت کھ کنار در ورودی بزرگیواریبھ سمت کمد د        

 !دستای انھیکمد را باز کرد و ھمان جا دوباره دست بھ س
 شون یی غذامیرژ. ی مراقب باشیلی خدیبا.  دارنابتیآقا فشار خون و د -         
 یزی سر خود چی مراقب باشدیبا..  کنن و ی می ھم لجبازشونی ایی وقتھاھی. خاصھ

 مراقب دیاما باز با.  کننیداروھاشون رو خودشون استفاده م.  نخورنمیخارج از رژ
دوست دارن براشون .  خانم ھستی شخصیرھا و کای ات ھم صحبتگھیکار د. یباش
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 حساس ھستن و یلی خشونیا. ی براشون کتاب بخونای و یدست و پاشون رو ماساژ بد
 روزانھ شون رو برات نوشتم و یبرنامھ .  کھ ناراحت بشنی کنیً اصال کاردینبا
 ! کمدت چسبوندم؛ خوب بخونی رونجایا

 : شدکشی نزدی بود؛ کمستادهیبا ھمان فرم کھ ا        
مخصوصا خانم رو ناراحت . مراقب باش .  مھمھیلی اقا و خانم خینظم برا -         

.  بدوزهزتی بھ سای برات لباساطی کھ خیاما تا وقت. ی پوشی می مھمھ چنجایا. نکن
 باشن؛ اما زتیاستفاده شده ھستن و فکر کنم سا. ی لباسا استفاده کننی از ای تونیم

 سیتو اتاقت سرو.  مھمھیلی نظافت خنجایا!  توستاز  پرستار قبلواسھ. زنیکامال تم
 نی بھ استیاقا حساس ن. ی نکنای و ی سر کنی روسری تونیم. ی و حمام داریبھداشت

 . و رفت و آمد ندارهستی خونھ نی تویجز بھرام خان و محمدرضا؛ مرد. موضوع
 . را در ذھنش بسپاردی مھری کرد حرفھای میستاره سع        
 .اول لباست رو عوض کن.  گمی رو ھم بھت مزای چی باقست؟ی نیخب حرف -         
 دهی نرسرهیدستش بھ دستگ.  ھم صبر نکرد و بھ سمت در رفتھی ثانکی یحت        

 :بود کھ ستاره گفت
 . خانمیممنون مھر -         
 : تر کردزیمانش را ر و چشدی پا چرخی پاشنھ ی ھمان جا رویمھر        
 ! نفرهکی فقط نجایخانم ا.  صدام کنیفقط مھر..  یمھر..  خانم نھ یمھر -         

 
       

 ی چوبیبا تخت دونفره ! ی متر١٨-١٧ بای اتاق بزرگ تقرکیستاره ماند و         
 شد ی بھ اتاق انداخت؛ باورش نمینگاھ!  رنگی و دو مبل تک نفره گوجھ ایکیش
 بود؛ دهی دی شھسواری کھ درخانھ یزی خانھ با چنی استمیس!  اوستی اتاق برانیا

ناخداگاه خنده اش !  دوختندی ملباس شیاو اتاق داشت و برا!  متفاوت بوداریبس
ھر سھ .  بودزانی آوراھنیداخل کمد؛ سھ دست پ.  شددهینگاھش بھ کمد باز کش! گرفت

 ستاره ی زانوری کھ تا زی ساده و دامنی قھی و  بلندنیاست.  ھم بودندھی شببای تقرراھنیپ
 ی گلھاکھ  کم رنگ بودی از لباس ھا؛ صورتیکی.  متفاوتیاما با رنگ ھا. دی رسیم

 دوختھ بودند و ی رنگدی دامنش را تور سفنیی ساده بود و پای آبیکی.  داشتیمحو
 کرد و بو یلباس ھا را با دست وارس.  ھفتی قھی سبز و ی بود با گلھادی سفیگرید

در ضمن دامن لباس ھا کوتاه بود و .  را بپوشدی کسیدوست نداشت لباس کھنھ ! دیکش
مستاصل !  را بپوشدراھنی پنش؛ینداشت با شلوار ج ی خوبیبھ نظرش اصال منظره 

 ی خانم شھسواریبھ عادت خانھ . دیمانتو را از تنش در آورد و مقتعھ را از سرش کش
او اصال !  بودی روسرگریمشکل د!  اوضاع متفاوت بودنجایاما ا.  بوددهی پوشیکیتون

 ! برودرونی جور بنیدوست نداشت ا
 دای از کشو ھا پیکی ساده داخل ی شال ابکی کمد را باز کرد و نیی پایکشوھا        

 یی نرم کننده؛ تنھا بوعی مایبو! دی اش شال را بو کشیشگیدوباره بھ عادت ھم. کرد
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 دی باد؛ی کشیقینفس عم.  کردی بھ لباس ھا نگاه می بددیکھ حس کرد اما ھمچنان با د
بھ ھر حال قرار بود تا .  آمدی فردا نمای داد ی ادامھ منکھی اای. دی پوشیلباس ھا را م

 ! صبح بودازدهی باشد و تازه ساعت نجایغروب ا
جوراب . باس ھا بلندتر بود چون دامنش از ھمھ لدی را پوشدی سفراھنیستاره پ        

شال را سرش .  مشخص نبودشی پاادی جور زنی و ادی باالتر کشی خودش را کمیھا
 یکی.  آمد ی صحبت دو خانم میاز پشت پلھ ھا صدا.  رفتنییکرد و بھ سمت پا

 از در یکی بھ ھمان دو در انداخت؛ ینگاھ.  کلفت تری کمیگری بود و دی مھریصدا
 ی آشپزخانھ کیحدسش درست بود . ستادی در ایجلو.  باز و صدا از آنجا بودمھیھا ن

 چاق یزن کم. دی دی را مگری پشتش بھ او بود و او زن دیمھر.  بودشیبزرگ روبرو
 اش را یروسر.  اشپزخانھ گل انداختھ بودی برجستھ اش در گرمایبود و گونھ ھا

 ی مھرای بود کھ او یزی بھ چھی شببایاو ھم لباسش تقر. سرش محکم بستھ بود دور
 انی ستاره؛ مدنیبا د.  را بھ کمرش بستھ بودی بزرگدی بند سفشی بودند و پدهیپوش

 : نشستیصورتش لبخند بزرگ
 . تو دخترایب -         
 ی شمالیلھجھ .  بھ سمتش انداختی نگاھمی برگشت و نی زن؛ مھریبا جملھ         

 یشتریاحساس آرامش ب.  دوستش طھورا انداخت و ناخداگاه لبخند زدادیاش او را 
 : کرد و دوباره گفتیزن با دستش اشاره ا. کرد

 . جانمی دختر؛ انی چھ خوشگلھ ایمھر.  تو جانم؛ خجالت نکشایب -         
 در شھی کھ ریشرم.  جا خوردی زن کمی دفعھ اکی و ی عامفیستاره از تعر        

 :ندازدی بنیی پای داشت؛ باعث شد سرش را کمتشیترب
 . من ستاره ھستمن؟یسالم خوب ھست -         
انگار سالھا بود ستاره را . زن دستش را دور گردن ستاره انداخت و بغلش کرد        

 !: شناسدیم
 .نتمی دختر جان؛ منم زیخوش اومد -         
 کرد ی کرد؛ سعیرا کالفھ م از عرقش؛ ستاره سی بزرگ و صورت خکلیھ        

 ی رهی آمد؛ نگاھش بھ نگاه خرونی کھ بنتیاز آغوش ز.  عقب بکشدیخودش را کم
 یفقط لبخند زد کھ ب! اوردی گذاشت کم بی نمشی جنگجوی ھیروح!  گره خوردیمھر

 ی کھ رویی کھ لبخند پررویجور!  بودخی ھمچنان یاما نگاه مھر. ادب بھ نظر نرسد
 کھ ھنوز تا ی بود؛ فنجاننی کھ انگار منتظر ھمیمھر! لبانش بود؛ خودش را باخت

 از در خارج شود؛ با نکھیقبل از ا.  گذاشت و بلند شدزی می پر بود را روی از چامھین
 : نداشت؛ گفتی ستاره تازگی براگریھمان لحن کھ د

 ساعت می باشھ؛ نادتی ستاره تو ھم.  نکنیُپر چونگ.  نشھری ناھار دنت؛یز -         
 . خانومھی نوبت داروگھید
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 با ھمان ؛ی تفاوت بھ مھری اما بنتیز.  گفتیستاره در جوابش؛ چشم ارام        
مچ دستش را گرفت و .  شدکی بھ ستاره نزددش،ی صورت گرد و سفیلبخند پھن رو

 : نشستھ بود؛ نشاندی مھرشی پی کھ چند لحظھ ی صندلیرو
. ششھیخانوم االن خوابھ؛ بھرام خان ھم پ.  نکنیبگی غرنجایا. یدخوش اوم -         

 .زمی بریی برات چانیبش
 ینفس راحت.  ناخداگاه؛ احساس آرامش را بھ ستاره برگرداندنتی زییخوشرو        

 د؛ی کھ رسیی ظرفشونکی پشت سیبھ پنجره .  زددی و اشپزخانھ را کنجکاوانھ؛ ددیکش
 یھمان باغبان, مرد! دی کشی بلندنی و ھدی کھ بھ او زل زده بود؛ ترسی مرددنیاز د

 گفتن او؛ بھ سمتش و بعد از دنبال کردن نی ھی صدابا نتیز.  بوددهی داطیبود کھ در ح
 : گذاشتشی را جلوییبای زینیفنجان چ.  بوددهی نگاھش؛ بھ پنجره رسریمس

 !شوھرمھ! ممدرضاس -         
.  باز سرخ شدشی ادا کرد و گونھ ھای خاصتیرا با مالک» رمھ شوھ«  یکلمھ         

 ی گفت؛ کھ ستاره متوجھ نشد و بھ آنیزی چی شمالی محلیاز ھمان جا با لھجھ 
 خرد شده را ی ھاینی زمبی سبد سنتیز.  پنجره فاصلھ گرفتیمحمدرضا از جلو

 چی بدون ھخت؛ی ری میبزرگ ی پارچھ ی اب گرفت و ھمان طور کھ روری شریز
 :شروع کرد!  گفتن بودی انگار کھ از قبل آماده برا؛ی از جانب کسیسوال و حرف

 نیا! نجای امی مون اومدیآره جونم برات بگھ کھ؛ ما سھ ماه بعد از عروس -         
 .. بود کھ اقا و خانم اومده بودن شمالیجور

 :بھ سمت ستاره برگشت و با افتخار گفت        
 !؟ی رشت؛ رفتخانھ؛ی اسم روستامون پسم؛ی ھستیھ ما شمالآخ -         
 ینی زمبی سنتیز.  اکتفا کردی داد و بھ لبخندیستاره با تکان سرش جواب منف        

 . ھا آشپزخانھ را پر کردینی زمبی جلز ولز سی و صداختیھا را داخل روغن داغ ر
 رشت؛ ممدرضا کی داره نزدالیآقا و.  کردی گلخونھ کار مھیممدرضا تو -         

 تھران تو خونھ اش؛ ما ھم میایبھمون گفت ب.  و آقا خوشش اومدیرفت براش گلکار
 ... االن ده سالھ ھا. گھی دمیاومد

 می ھا بود و داینی زمبی و ستابھیچشمش بھ ماھ..  دی کشیرا کم» ده سالھ ھا        «
 ! نبودنجای زد؛ اما مشخص بود کھ روحش ایھمشان م

 شوھرمھ ھا؛ نکھینھ ا.. دست ممدرضا طالست .  حساسھیلیخانم بھ باغ خ -         
 .. ری بگلیبھش چوب خشک بده؛ ازش درخت تحو!  گنیھمھ م
نگاھش . دنی خندزی بھ چپ و راست تکان داد و شروع کرد بھ ریسرش را کم        

 ی؛ بھ فنجان رو زدی ھا را ھم مینی زمبی کھ سیری گرفت و با کفگتابھیرا از ماھ
 :کانتر؛ اشاره کرد

 ! کردخی دختر؛ گھیبخور د -         
 لھجھ را با طھورا نی اادی ستاره کھ زیمخصوصا برا.  بودنیریتھ لھجھ اش ش        

 کھ ی و بعد مھردی شنیی بود کھ صداھادهیھنوز فنجان بھ لبش نرس. تجربھ کرده بود
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.  اش و بھ سمت در رفتی نلبعکانی فنجان را گذاشت معیسر. نام او را صدا کرد
با دستش اشاره کرد کھ بھ .  بودستادهیبود ا  ھالواری دکی کھ نزدیزی کنار میمھر

 بار با لحن نی اشاره کرد؛ اییرای بھ سمت پذستاد؛یستاره کنارش کھ ا. سمتش برود
 : گفتیآرام تر
 ..نیبرو بش . اشنا بشھشتری خواد باھات بیخانم م -         

      
 رنگش را از یتونی زیفقط موھا.  نشستھ بودشیمھ لقا با ھمان لباس روبرو        

بھ .  بودیزیی پاریچشمانش بھ رنگ اسمان دلگ.  جمع کرده بودی ارهی سرش با گیباال
 عشق و ن؛ی مابیزی زد؛ ستاره چی پلک میوقت. نی ھمان قدر غمگبا؛یھمان اندازه؛ ز

 لبانش بود کھ رنگش؛ متعلق بھ رژلب ی رویحیللبخند م. دی دیغم را در نگاھش م
 : اشاره کردشیبا دست بھ مبل روبرو.  بودی رنگیصورت
 .نجای انیبش -         
 نیی را پاراھنشی گذاشت تا دامن پشی پایستاره نشست و دستش را از قصد رو        

نگاه ھر سھ نفر؛ معذبش کرده بود، اما سرش . د مشخص شوشیتر بکشد کھ مبادا؛ پا
مھ لقا؛ دوباره آھستھ پلک زد و شمرده .  شدرهی خشیرا باال گرفت و بھ زن روبرو

 : ھمکنار شمرده شروع کرد بھ نشاندن کلمھ ھا
 یم. یبا ھمسرم بھرام خان ھم آشنا شد.  خونھنیخانم ا. من مھ لقا بانو ھستم -         

 ی کممی دارازی باھم؛ نی ھمکاریما برا.  نبودی خوبطی اما خب شرادمت،یدونم قبال د
 .می و آشنا بشمیحرف بزن

 شیمھ لقا بانو برا.  کلمھ بودنی ادی درخشی کھ در ذھنش میزیتنھا چ..  بایز        
 بود؛ مدل حرف بای ھم زشی بود؛ نھ فقط صورتش؛ صدابایاو ز.  کلمھ بودنیتمام ا

ستاره کھ محو نگاه .  بودشی لبھای کھ روی بود؛ مثل لبخندبایزدن و نشستنش ھم ز
 : بھ پرسش کردروع نگفت؛ مھ لقا شیزیکردن بود و چ

 ؟ی نکردیتو خودت رو معرف -         
 بھ ذھنش عی سرییزھای گفت؟ چی چھ مدیاما با. ستاره متوجھ منظورش شد        

 : و ھمان ھا را بھ زبان آورددیرس
خب امسال کنکور شرکت کردم .  سالمھستیب.  ھستمیوسفیه من ستار -         
 . جا پرستار دو تا بچھ بودمھی ھفتھ کی فقط یعنی. سابقھ ھم ندارم. یپرستار
در عوض مھ لقا ھمچنان با ھمان .  نشد کھ در ھم رفتی مھریمتوجھ اخم ھا        

 . کردیلبخند نگاھش م
  بگم؟ی چدی باگھید -         
  ؟ی داری مالازی فقط نیعنی ؟ی کنی کار می چیبرا -         
 ییپدرم چون دوست نداشت ھر جا. دوست داشتم سرم گرم باشھ.. نھ .. نھ  -         

 . از آشناھامون بودن، اجازه دادیخانم صباح. کار کنم 
 ره؟ی حد سخت گنی تا ایعنیپدرت  -         
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 یپدرش فقط حساس بود اما بھ او سخت نم. ت ذھنش نقش بسانی رضا مریتصو        
 . نبودیری سخت گنی ستاره ایحداقل برا. گرفت
 با مردا سر و کلھ ادیخب اون دوست نداره ز... اما بھ نظرش جامعھ .. نھ  -         

 .بزنم
 آورد؛ ستاره با اعتماد ی کم می کلمھ ای لرز داشت و گاھشی صدای کمنکھیبا ا        

اما در . شھی کھ در اعماق وجودش بود؛ مثل ھمیزیچ. رانھ حرف زدبھ نفس و جسو
مھ لقا ھمچنان با ھمان لبخند فقط .  گرفتھ بودادی کھ یزی و ادب؛ چی سادگتینھا

 .دی فھی اش را نمی معنستاره  کھی و لبخندینگاھ.  کردینگاھش م
 پدرت چھ کاره ست؟ -         
 !یعنی سازه ی منتینجاره؛ کاب -         
 . انداختگری دیکی ی را روشی از پاھایکی جابھ جا شد و یمھ لقا کم        
 ؟ی کھ دوستش داشتھ باشی نامزد؟ کس؟یازدواج نکرد -         
 فرزاد کھ افتاد؛ ادی.  گفتی انداخت و نھ آرامنیی پای بار سرش را کمنیستاره ا        

.  اش نشاندیشانی پانی میاش؛ اخم ی کھ تلخیزیچ.  شدنیی باال و پاشی گلوانی میزیچ
 :سرش را باال کرد و محکم گفت

 !ندارم.. نھ  -         
 کھ ی کرد و ستاره از ترس لو رفتن؛ قصھ اش و تھمتی نگاھش مقیمھ لقا دق        

بعد از چند لحظھ .  نگاه کردشی پاری دار شود؛ بھ فرش زحھیباعث شد غرورش جر
 :دی کشیقیمھ لقا نفس عم.  کھ برقرار شدیسکوت

 نجای ھفتھ اھی دیاما با. ی باششمونی پمیما فعال دوست دار..  خب ستاره یلیخ -         
قبولھ .  نھای ی کنی باھامون زندگی تونی می کھ نداری با توجھ بھ سابقھ انمی کھ ببیباش

 ؟
 : گفتنانیبا اطم افتاد؛ اما ی شرط صبحش با خانم صباحادیستاره         
 بلھ قبولھ -         
 کھ کنار گونھ اش افتاده بود را با دست بھ شی از موھایکی باریمھ لقا؛ دستھ         

 :پشت گوش برد
 ی زندگرانیتنھا پسرمون خارج از ا. می کنی می تنھا زندگنجایمن و ھمسرم ا -         

. ی باشنحای شب ا٧ صبح تا ٨ شنبھ تا پنج شنبھ ھر روز از ساعت دیتو با.  کنھیم
 ی تونی می نداشتھ باشیاگھ مشکل. ی کنم بری می زودتر تا شش سعیزمستونا کم
خونھ تونم ھر جا باشھ؛ محمد . می کنی مادتریز  کھ حقوقت رو،ی ھم بمونیشبانھ روز

.  طورنیغروب ھا ھم.  و برسوندتادی بعصری ولدونی تونھ تا میرضا صبح ھا م
 ی بھت کمک می ھات مھرفھیدر مورد وظ. ی و بریای بیباھاش ھماھنگ کن فقط؛ ک

ما . ی خانواده انی عضو انی ترکی و تو االن کوچمی ھمھ مون خانواده انجایما ا. کنھ
 ؟یمتوجھ شد..  ی احترام بزاردی کھ بھ ھمھ بای بدوندی و تو بامی کنیبھت کمک م

 : تکان دادنانیستاره سرش را با اطم        
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 .ممنون از لطفتتون. بلھ خانم متوجھ ام -         
 :مھ لقا بلند شد        
 ..ای قدم بزنم؛ با من بی و کماطی خوام برم حیمن م -         
 تا مھ لقا رد دی خودش را کنار کشی مبل بلند شد؛ کمیستاره بھ سرعت از رو        

!  کھ انگار جادو شده استیمھ لقا بود؛ جورتمام فکرش بھ . پشت سرش راه افتاد.شود
انگار کھ مھ لقا؛ تمام .  کردی زن کشف منی را در ایگری دیبای زیزھایھر لحظھ چ

 بود کھ حتما نی داشت؛ انانی کھ اطمیزی بھ تنھا چھآن لحظ!  بودشیاھایآرزوھا و رو
 ! ماندیدر آن خانھ م

       
 

 ی مھریوقت.  کرد؛ روز بھ سرعت گذشتی کھ ستاره فکر میزیبرعکس چ        
بھ اتاقش .  ربع ھم گذشتھ باشدکی تواند برود؛ باور نکرد ساعت از ھفت یگفت کھ م

سھ بار پشت سر ھم؛ . دیاس ام اس فرزاد را د.  اش را چک کردیبرگشت و اول گوش
 کھ مشخص بود با امشی پنیاخر! بود نجای اشی ساعت پمیاز ن!  بارکی قھیھر ده دق

 »  ؟یمنو مسخره کرد« :  لب ستاره نشاندی نوشتھ است؛ خنده را روتشیتمام عصبان
 را شی لباس ھاعی سر کوچھ است و سرگری دی قھی نوشت کھ تا ده دقیامیپ        

 د؛ی کھ رساطیبھ ح.  کرده بودی فتوت خداحافظیقبال با خانم و آقا. عوض کرد
 بود تا طبق قرار او را برساند؛ اما ستاره امروز را تادهسیمحمدرضا کنار پلھ ھا ا

.  را با محمد رضا ھماھنگ کرددی رسی ماندی کھ فردا صبح بھ میبھانھ کرد و ساعت
. در کھ بستھ شد.  در رفتکی تا نزدشی بود؛ ھم پادهیاو کھ ترس ستاره از سگ را د
 ی رنگی بلند مشکیس شانی شد؛ فرزاد بھ پشت ماشدهیستاره چشمش بھ سر کوچھ کش

 ی انداخت و بھ قلب بنییسرش را پا. قلب ستاره دوباره شروع کرد.  زده بودھیتک
 از استرس دھانش نکھی را محکم بردارد با اشی کرد قدم ھایسع!  فرستادی لعنتشیایح

فرزاد ھنوز متوجھ اش نشده !  ھوا؛ حس لرز داشتیخشک شده بود و در آن گرما
 :ستادی اابان؛ی رو خادهی بھ پدهینرس! بود

 سالم -         
 دیستاره آب دھانش را بھ زحمت قورت داد تا شا.  و کالفھ برگشتجیفرزاد گ        

 راھنیپ.  ستاره خاص بودی براد،ی فرزاد در آن ظاھر جددنید.  تر شودی کمشیگلو
ار  کھ ستاره ھر بی رسمپی با تیلی روشن؛ خنی با شلوار ج؛ی و آبدی سفیچھارخانھ 

!  پسر؛ لوس و پولدار و مغرور آمدکیبھ نظرش  االن فرزاد.  بود؛ متفاوت بوددهید
 : قدم بھ سمتش برداشت؛ اما ستاره بھ عقب نگاه کردکیفرزاد 
 ..  بمونم؛ زشتھنجای تونم ایمن نم -         
 اما در.  آمده بودرونی بود از کدام خانھ بدهینفھم. فرزاد رد نگاھش را گرفت        

 ! ساعت مھم ھم نبودنیا
  سوار شوایآره ب -         
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 بار بود نیاول!  نگاه کردنی رفت و ستاره بھ دقت بھ ماشنیفرزاد بھ سمت ماش        
.  بھ سمتش انداختی نگاھمیفرزاد در را کھ باز کرد؛ ن.  شدی مینی ماشنیکھ سوار چن

 را بلند شیقدم ھا.  آوردی فرزاد کم می جلودینبا. ستاره خودش را جمع و جور کرد
فرزاد بھ سمتش برگشت و مبھوت نگاھش ! و سوار شد برداشت؛ در عقب را باز کرد

 :کرد
 .  خبنی جلو بشایچرا اونجا ؛ ب -         
 .  جانیمن راحتم ھم -         
دلخور . دی نتوانست بگویزی و محکم گفت کھ فرزاد چعی سریستاره جور        

 انداخت و آرام از پارک در ابانی بھ خینگاه کوتاھ. وشن کرد را رنیبرگشت؛ ماش
 ! اش کامال از لحنش مشخص بودی حرف زد؛ دلخوریوقت. آمد

 جور راحت تر حرف نی اومد؟ ای مشی پی چھ مشکلی شستیحاال مثال جلو م -         
 ! کھمی زدیم

 دانست از یم کھ خودش ھم نی اول جوابش را داد؛ سردیستاره با ھمان سرد        
 ! کردهدای پشیکجا

 ! رمی من من؛ی اتوبوس نگھ دارستگاهی جلوتر انیھم -         
 دشی زل زد؛ اما ستاره در دنی ماشی جلوی نھی بھ آیفرزاد کالفھ و عصبان        

 رونی پنجره، بی دودی شھی ملتھب؛ از شی تفاوت و باطنی بیستاره ھم با ظاھر! نبود
 : کالمش؛ لحن آرامش را خشن تر کردی ستاره و سرددنیند.  کردیرا نگاه م

 ؟ی نگھ دارم اتوبوس سوار شی گی خوام باھات حرف بزنم؛ بعد تو میمن م -         
 !میدی تا نرسنیخب زودتر بگ -         
 پدال گاز فشار داد ی را از قصد روشی کرد و فرزاد لجباز؛ پای متشیستاره اذ        

 : باال بردی را کمشیستاره معترض؛ صدا.  گذشتستگاهی از اھیو در عرض چند ثان
 !  ندارمای من باھاتون شوخن؟یچرا رد کرد....! ِا  -         
 توجھ ی شد و بدهیدستش بھ راھنما کوب!  جا بودنی صبر فرزاد ھمانی پاینقطھ         
 و با ستادی کھ پارک شده بود؛ دوبل اینی ھا راھش را کج کرد و کنار ماشنیبھ ماش

 :و بھ سمت عقب برگشت! دی را باال کشیقدرت ترمز دست
 من نکھیمثل ا!  خوام باھات حرف بزنمی من م؟ی کنی مسخره میمنو دار -         

 ! کھی باشم تو بدتری شاکدیبا
ھر !  بھ ظاھر خونسردی بود و نھ از ستاره ینھ از فرزاد کالفھ و لجباز خبر        

 ! بودندیدو عصبان
 ! نکردم با شمای من کارھ؟ی بابت کدوم قض؟یشاک -         

 اون ی خاموش کرد؛ی ھمھ مدت منتظرم جواب بدنی ا؟ی نکردیکار -         
 .. َاه... المصبو
 مراعات یستاره کم. دی صورتش کشیفرزاد کالفھ برگشت و دستش را رو        
 : گفتی آرام تری بار با صدانیکرد؛ ا
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 !نی کارو کننیم باھاتون اون کارو کردم؛ شما ھماگھ من -         
 : جملھ ستاره؛ فرزاد دوباره برگشت و با خشم نگاھش کردنیبا ا        
 کدوم کار؟ -         
 ی تمام قدرتش را جمع کرد و زل زد بھ چشمھاشیستاره سکوت کرد و بھ جا        
 ی لرزش مردمک ھاانی داد و می کھ فرزاد ھم انجامش میکار!  فرزادیقھوه ا

چشم از ستاره گرفت و ! را درک کرد» کار«  یستاره؛ تا آخر ماجرا را خواند و معن
 :سرش را با افسوس تکان داد

 ... َاه.....  رفتھ بھ برادرم گفتھ اونم ی االغھی. ستمیمن مقصر ن -         
 :کالفھ دستش را در ھوا تکان داد        
 .. اونم برده گذاشتھ کف دست مادر و پدرم... نن کیدھن آدمو باز م -         
 : گفتی جملھ ھا را بھ خودش منی تر برد؛ انگار انیی پای را کمشیصدا        
اصال فکر کنم خودش ! رمی رو بگتایفقط چون دوست داشت من خواھر آز -         

 دم؛ی کھ من دیوگرنھ اون احمق!  رو بگھیزی چنی داده ھمچیزی چھیرفتھ بھ پسره 
 ! کارا رو ندارهنیمغز ا

 ی را پشت سر میشتری وسعت بمی شد کھ دای مییستاره متوجھ ترک ھا        
 ابانیبھ پنجره و خ.  کھ باعث سوزش قلب و چشمانش شده بودندییترک ھا. گذاشتند

 بود؟ فرزاد؛ نفس ی چھ شکلتایخواھر آز..  بودانی در میگری دختر دیپا. زل زده بود
با . انگار آتش خشمش خاموش شده بود.  رخ ستاره زل زده بودمی بھ ن؛دی کشیقیعم

 : بود؛ دھان باز کرددهی کھ ستاره بار اول شنیھمان لحن مردانھ و پر از محبت
. من قبال در موردت پرس و جو کرده بودم. ستاره من حرفش رو باور نکردم -         
با خانواده . عادل در موردش باھام حرف زد. ی ھستی دونم تو چھ جور دختریمن م

 بوده و اگھ نبوده ھم یزیچ..  گھ یم..  حساسھ یلیخ... اما مادرم ...  طورنیام ھم ھم
 !ادی ی مشی حرف بعدھا پنیبا ھم

 : و صاف نشستدی کشیقیفرزاد نفس عم. دی پریپلکش م.  نخوردیستاره تکان        
 نی اگر ای من حتی برایعنی.. من ... اما .  حساسنیلی من خیستاره خانواده  -         

 ...باور کن نبود.  نبودیماجرا درست ھم بود؛ مشکل
 :دی شنی نمیی قلبش؛ صدایستاره جز صدا        
 .نیبھتره شما ھم فراموش کن..  تموم شده زیھمھ چ -         
 تفاوت ستاره یب کنار راننده گذاشت و بھ صورت یفرزاد دستش را پشت صندل        

 :نگاه کرد
 کھ ی بگی خوای نمم؟ی کنی کار می چنجای اگھ تموم شده من و تو ا؟ی چیعنی -         

 ؟...تو 
 رهی بود را محکم قورت داد؛ دستش بھ سمت دستگشی گلوانی کھ میزیستاره چ        

 : شددهی در کشی
 ! زنگ نزن؛ حاال خداحافظگھید. بھ حرفات گوش کردم -         



 91 

 شی شد و صداادهی پعیفرزاد ھم سر.  شدادهی بھت فرزاد؛ پانیدر را باز کرد و م        
 شد و او ی مکیھوا کم کم تار.  راه افتادستگاهیکرد؛ اما ستاره بدون توجھ بھ سمت ا

.  شد و منتظرستادی ھا ای صندلی جلود؛ی کھ رسستگاهیا. دی رسی زودتر بھ خانھ مدیبا
 بود کھ فرزاد بھ در دهی اتوبوس؛ سرش را باال کرده بود؛ ددنید ی کھ بھ ھوایچند بار

 توانست یمگر چھ قدر م. قلبش تحمل نداشت.  کندی داده و نگاھش مھی تکنیماش
 را کھ شی صدادنیبگذرد؟ حرف نزند؟ تحمل عطر تلخ و تند فرزاد را نداشت؛ شن

 کھ ی گذاشت نھالی مدیبانھ ستاره ن..  افتادی زد ھم قلب ستاره بھ طپش می داد میوقت
..  ھم بود غلط بود و تمام یزیھر چ..  نبود یزیچ. ردی بود جان تازه بگدهیتازه خشک

 . و ستاره را با خودش برددیاتوبوس رس
  چھدی دانست؛ باینم.  کردی ھمان طور بھ اتوبوس نگاه مقھیفرزاد چند دق        
 ذھنش بود کھ انی میزی چکی.. الی خی بای باشد؛ کالفھ یعصبان..  نشان بدھدیواکنش

بھ ستاره ثابت !  حسنی اش ھم شده بود ھمدست ای ذاتیلجباز.  گذاشت؛ بگذردینم
 ! شدی تمام نمیزی چواھد؛چون تا او نخ!  کرد کھ تمام نشدهیم

 ! کردی خالشی و پدال ھانی را سر ماشتشینشست و تمام عصبان        
       

 
 ھفتھ ھم نی ادیشا.  نزدی حرفی بھ کسد؛ی و محل کار جدیی جابھ جانیستاره از ا        
در مورد .  کامل را نداشتندتی فتوت از کارش رضای آقاای شد و خانم و یتمام م

 داشت؛ انی خانھ جرنی کھ در ای و رفتاریستاره با مدل زندگ. خودش اما مطمئن بود
 ی خودش حس می سالھ ستی بی با زندگیاری بسفاوت تنکھیبا وجود ا. داشت نیمشکل

.  اش بھ روال سابق برگشتھ بودی شخصیزندگ.  جالب و قابل فھم بودشیکرد؛ اما برا
 ! او حداقل تمام شده بودی فرزاد کھ برای و ماجرادی با وجود شغل جدیحت

 چند شیمھ لقا برا.  بودرفتھشی خوب پزی ھفتھ؛ در ظاھر ھمھ چکی انیدر پا        
محمدرضا صبح ھا و غروب ھا تا .  خودش سفارش داده بودی اقھیدست لباس با سل

 شی برای کھ مھریی کرد و ھر روز کارھای می شده؛ او را ھمراھنیی تعریمس
.  دادی انجام مشی بود؛ برادهی دقا کھ در مھ لیمشخص کرده بود را با دقت و وسواس

 مورد عالقھ اش و مراقبت از وعده ی تا خواندن کتاب و مقالھ ھای شخصیاز کارھا
 .شی و داروھایی غذایھا

 یاو اطالعات کشاورز.  مھ لقا بودی مورد عالقھ ی از کارھایکی ھم یباغبان        
 روز نیغروب ھفتم.  کردی ستاره ھم صحبت می با عالقھ براشھی داشت و ھمییباال

 کرده بود و سی خی را حساباطی محمدرضا حشھ؛یمحضور او در خانھ؛ بھ عادت ھ
مھ لقا و ستاره کنار . ھوا را کاستھ بود ی از التھاب گرمای کماھان؛ی گینفس زنده 

 گرفتند؛ نشستھ بودند و مھ لقا با دقت ی کھ کم کم رنگ می گوجھ فرنگیبوتھ ھا
 کھ ییگو.  لمس کردی را با انگشت بھ آرامی کالیگوجھ .  کردیرشدشان را کنترل م

 ! آشنا بودشیگوجھ برا
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 ی لوس م؛ی برسادیز.  شنی خراب م؛یبھشون نرس!  موننی مثل بچھ منایا -         
 !َستنی خودشون وای پای روی اما بزار؛ی مراقب باشدیبا!  شنیشن، دوباره خراب م

 خم کرد شتری بیبا دقت سرش را کم.  ستاره جالب بودی مھ لقا؛ برایبای زریتعب        
 :دی مھ لقا دفی انگشتان ظرانی کال را میو گوجھ 

 . بھش نگاه نکرده بودمی طورنی وقت اچیھ.. بلھ واقعا -         
 :مھ لقا گوجھ را بھ بوتھ اش سپرد و بلند شد        
 !ی مادر نشدنکھی ایبرا -         
 حالت را تجربھ نی ایلیکنار او؛ خ.  نداشت بھ مھ لقا بدھدیستاره باز ھم جواب        

 :مھ لقا حواسش ھنوز بھ گوجھ ھا بود. کرده بود
 ؟ی نداری مشکلنجایتو ا.  امیستاره من ازت راض -         
 ؟یچھ مشکل. نھ خانم -         
من . ی ھستی تو دختر باھوش و مھربون؛ی خوام بمونیمن م.  گمیدر کل م -         

 !ی مدت؛ تو خوب بودنی ای شم؛ اما توی زود اخت نمیبا ھر کس
 شی مردمک ھاانی کھ میبرق.  مھ لقا؛ پھن تر شدفیلبخند ستاره از تعر        
 .دی دی را؛ مھ لقا بھ راحتدیدرخش
 .ممنونم خانم -         
 گھ ی ھم میمھر.  کنمی میری احساس پی گیخانم کھ م.. بھم بگو مھ لقا بانو -         

 !نیھم...  بانو ایدوست ندارم؛ بھم بگو مھ لقا 
 .. بانو.. دیاخ ببخش.. چشم خا  -         
 یقیمھ لقا؛ نفس عم.  انداختنیی اش؛ سرش را پایستاره شرمنده از فراموش        

 شدند؛ ی مداری از خواب روزانھ؛ بشانی و عطر شب بوھا را کھ کم کم غنچھ ھادیکش
 :دیبھ جانش کش

 ؟ی چیعنی اسمم ی معنی دونیم...  بھشی کنیعادت م -         
 : شدیی جادویستاره دوباره مجذوب آن چشمھا        
 ! ماهیعنینھ متاسفانھ اما مھ  -         
اسم ..  کھ صورتش مثل ماھھ ؛ مثل ماه رخ ی کسیعنی..  ماه یعنیدرستھ  -         

 ..واست پدرم شد، مھ لقااسم منم؛ بھ خ. مادرم فرخنده لقا بود
 واری بھ دش؛ی بوتھ ھانی داشت و از بی برمیمھ لقا با ھر جملھ با آرامش قدم        

 . زدھی ھا؛ تکاسی ری و زدیرس
 . قشنگھ اسمتونیلیخ -         
 ! قشنگھیلیآره؛ خ -         
 !نی ھستبای زیلی خودتون؛ شما خھیشب -         
 نی انتخاب کرد و ھمی سادگتی؛ کلمھ ھا را با نھا قلبشمیستاره از صم        

 : بھ قلب مھ لقا ھم نشستتیمیصم
 !ی ندازی از دوستام میکی ادیمنو . ی خوشگلیلیتو ھم خ. زمیممنونم عز -         
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 : سرخ شدشیستاره برعکس مھ لقا؛ کھ واکنشش ھمان لبخند بود؛ گونھ ھا        
 . کنمیخواھش م -         
 ی بود را البھ الزانی کھ کنارش آویاسی ی داد و شاخھ رونیمھ لقا نفسش را ب        

 : شاخھ ھا گذاشتیباق
 ! کردیپدرشوھرم بانو صدام م -         
 مھ لقا با ؛ی ستاره پر از کنجکاوی مھ لقا پر از حرف بود و چشمھایچشمھا        

 : ادامھ دادیشتریآرامش ب
 ی اسم صدام کنن؛ حتنی بانو و ھمھ رو ھم مجبور کرد کھ با ھم زدیصدام م -         

 و او بھ شھی بھرام خان ھفت سالھ بود؛ فوت میمادر شوھرم وقت! خواھر شوھرم
 .. بودیتی مرد با شخصیلیخ.  نگرفتھ بودی اگھیاحترامش زن د

 یا قصھ ھا بود و مھ لقا چھ قدر از جنیستاره فقط سکوت کرده بود؛ عاشق ا        
 . لبانش نقش زده بودی را رویباتری کھ لبخند زیخاطرات.  شروع کرده بودییبایز

 بار ری عنوان زچیپدرم بھ ھ.  اومدن من شونزده سالم بودمی خواستگاریوقت -         
..  سال بھادر خان، پدرشوھرم، رفت و اومدکی.  درس بخونمدی گفت بایم.  رفتینم

 تونم درس ی کھ بخوام؛ میی بھ پدرم قانعش کرد؛ کھ من تا جاشیو آخرش با تعھد کتب
 دی کھ باشم؛ بای ھر خونھ ای من تونکھی فقط ات نذاشی اگھیپدرم شرط د.. بخونم

 . پدرم بودمی خونھ ی کھ تویزیھمون چ! خانوم باشم
     

 
 و عشق؛ پرسھ ی خاطرات گرم و روشن ِ نوجوانانیمھ لقا سکوت کرده بود و م        

 اما د؛ی رسی و دور بھ نظر میافتنی بھ سن او؛ دست نی زنی کھ براییروزھا.  زدیم
ھنوز .  تنش و ارام پشت سر گذاشتھ بودی روزھا را؛ بنیمھ لقا ا. آه و حسرت نداشت

 شدن سر ستاره؛ بھ سمت لیمتما.  زبانش بودریز  عشق در کنار بھرام؛نی ایمزه 
 : او را متوجھ اش کردد؛ی فرار از نور سوزان خورشی براوار؛ی دی ھیسا

 خستھ ات کردم -         
 : زدی پناه گرفتھ بود؛ بھ سمتش لبخندوار،یستاره کھ حاال درکنار د        
 .. خب خاطره ھایعنی..  قصھ ھام نیعاشق ا.  بودی عالیلیخ.. ًنھ اصال  -         
 کھ ستاره اول یجملھ ا.  بھ حرکت کردمھ لقا بھ سمت پشت ساختمان، شروع        

 : آمدیگفت؛ بھ نظرش درست تر م
 ..  شما قصھ ستیاره برا -         
 ی اش گفت؛ خانھ ای پدری بار از تولدش و خانھ نی خاطراتش گشت و اانیم        

 !کھ از روز اول؛ خانمش بود
 شش قایدق.. دم مادرم رفتمن کھ اوم..  اومده بودمایبعد از چھار تا پسر من دن -         

 .روز بعد از تولدم
 . نعمت بزرگ بودنی پر از حسرت ِ داشتن اد؛یچی گوش ستاره پانی کھ میآھ        
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 دو سالھ بودم یپدرم وقت.  نبودکمی نزدی ام؛ زنھیمادرم کھ رفت؛ جز دا -         
رپدرم قرار نبود ھمس.  بودممی پدریاما تا روز ازدواجم، من خانوم خونھ . ازدواج کرد

 ی ناتنی گفت؛ خواھر، برادرای بود؛ مزیپدرم حواسش بھ ھمھ چ. بچھ دار بشھ و نشد
 شھی ازدواج منم؛ از ھمیتو.  محتاط بودیلی اما خاشتشک ند. ستی ننشونی بیاعتماد

 . نشون دادتی حساسشتریب
 بود؛ مھ لقا چند گل ی از گل محمدی بزرگی ِ پشت ساختمان؛ بوتھ واری دیانتھا        

عطر گل؛ ھر دو نفر را .  را بھ دست ستاره دادیکیبزرگ را با آرامش جدا کرد و 
مھ .  شکل گرفتھ بودی گل محمدیبای عطر زنی دو مرد؛ بریتصو! عاشق تر کرده بود

 ! قلبشی رورکلقا لبخندش بزرگتر شد و ستاره ت
در ِ من ارباب دو سھ تا ده بود؛ پ!  بودی بھادر خان کم کسیحاال فکر نکن -         

 کھ ییتاجر فرش بود؛ فرشا..  از تھرانیمی قدی بازارھی و بھادر خان؛ زی تبرکینزد
 یبھرام برا.  کردنی با ھم دوست بودند و کار ھم ممیاز قد.  بافتنی روستا میزنھا

 از پدرم ی ھمون مھمونیبرگشت، بھادر خان تو یوقت.  آلمان رفتھ بودلیتحص
 . کردمیخواستگار

 ستادهی اشانی کنار در خانھ نان،ی قابل اطمیانگار بھرام با آن قد بلند و شانھ ھا        
 شھی ذھن مھ لقا؛ واضح تر از ھمانی کھ میریتصو. دیی پای او را می چشمریبود و ز

 یتھ  اولشان؛ کنار بوی برگشتھ بودند، سر جاستاد؛ی و ادی کشیدوباره آھ. نقش بست
 ..اسی

 مشت قصھ ھی. ستی مشت خاطره نھی جز یزی خاکن و چریاالن ھمھ شون ز -         
 ... و حرف

 !یشما کھ ھست -         
 بود، جسورتر و دهی کھ پوشی لباس قرمز رنگیتو.  بودستادهی اشیستاره روبرو        

 شیدختر روبرو کھ مھ لقا در آن لحظھ؛ بھ یحس. دی رسیبا اعتماد بھ نفس بھ نظر م
 :داشت
بھ پوست صورتت !  ده؛ دوستش دارمی میشتری بنانیرنگ قرمز بھ آدم اطم -         

 .ادی ی میلیخ
ھمراه نگاه ,  مھ لقای ھی کوتاه و پر از کنافی و تعری ناگھانری مسریی تغنیا        

 : کردنی اش؛ ستاره را دست پاچھ و شرمگرهیخ
 .. بانودیببخش... ممنونم خا -         
 پلھ نکھیقبل از ا. مھ لقا با خنده سرش را تکان داد و بھ طرف پلھ ھا بھ راه افتاد        

 چند نی ھمی قصھ ی کھ برایحرف. دی بھ ستاره بگویزیرا باال برود؛ دوست داشت چ
بھ نظرش .  کردی فکر مشی بود؛ رودهی کھ ستاره را دی نبود؛ بلکھ از روزقھیدق

 پرستار، با او رفتار کی از شتری وقت بگذارد و بشیبرا  داشت کھ رانیستاره ارزش ا
 :کند
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 نکھیا. ادی ی کھ من خوشم می دارییزای چھی. ی ھستیتو دختر خوب.. ستاره -         
 منم لی ادب؛ باب منیا.  رو ھم دوست دارمتتی نوع ترب؛یجسور و با اعتماد بھ نفس

اگھ ! ادی ی ھا بدم می لوس ھا و از خود راضی بھ اندازه فی ضعیاز دخترا. ھست
 !کی کوچراتیی تغھیکردم؛ البتھ با  ی متشی داشتم؛ مثل تو تربیمن دختر

سکوت ستاره و سر . انگشتش را باال اورد و بند انگشت سبابھ اش را نشان داد        
 : ادامھ دادد،ی افتاده اش را کھ دنییپا

 کھ نسبت بھت ی کمتی ذھننی دم با ھمیو؟ قول م رراتیی تغنی ایدوست دار -         
 !ی شی و موفق مادی یدارم، خوشت م

 ھر کلمھ شیبرا.  کندی مھ لقا را حالجی داشت؛ حرفھاازی نشھیستاره مثل ھم        
سرش را .  توانست داشتھ باشدی م؛ی آمد؛ ھزاران معنی مرونی کھ از دھان مھ لقا بیا

 : سھ کلمھ بسنده کردنیباال کرد و با لبخند؛ فقط بھ ھم
 .بلھ بانو حتما -         
حاال .  تر بردکی شانھ اش گذاشت و صورتش را نزدیمھ لقا دستش را رو        

 :دی دی چشمان روشن مھ لقا مانی صورتش را، مری تصویستاره بھ راحت
 . بمونشمونیپ.. هخوبھ ستار -         
ستاره حس .  فشار دادی ستاره را کمیپلکش را آھستھ باز و بستھ کرد و شانھ         

 و یی ماورایلینھ خ.  داشتی بزرگیرویبھ نظرش مھ لقا ن.  کرده بوددای پیجالب
مھ لقا دستش را برداشت و !  او ؛ خاصی و خاص؛ حداقل برای اما پر انرژب؛یعج

 :باال رفت از پلھ ھا یبھ نرم
 . باھات ندارمی کارگھی شھ، من دی مرتید -         
 نیدوست نداشت؛ ا. دی و کنارش رسدیستاره بھ خودش آمد و پلھ ھا را باال دو        

 . از دست بدھدیحس بودن ِکنارش را بھ راحت
 

        
 سرسخت و خود ی اش کمھیروح.  نبودی الگو؟ نھ ستاره الگو بردار؛ خوبکی        

 قدر در خودش نیاما ا!  و بشود اوشی را بگذارد؛ جلوی توانست کسینم! مختار بود
 و رو بھ جلو بودن؛ شرفتی پنی اشھیھم!  کھ بخواھد بھتر شوددی دیانعطاف م

 و ی ترقنی ای بھ نظر، مھ لقا؛ براو  کھ ارزشش را داشتیبھ شرط.  بودندشیخوشا
 زن؛ دوست نی نبود کھ ستاره در رفتار باشکوه ایزی چچیھ. الگو بودن؛ نمونھ بود

 توانست تا ی کھ منی او باشد؛ اما ھمی توانست جای وقت نمچی ھدیشا. نداشتھ باشد
 حاال.  کند؛ خوب بوددای را در خودش پی و دوست داشتننیری شی رفتارھانی ایحدود

 از فرصتش، دی باز گذاشتھ بود؛ ستاره باش؛ی را براری مسنیکھ مھ لقا، با خواستنش؛ ا
 بھ مادرش دی او در آن خانھ ماندگار است و حاال بایعنی مھ لقا شنھادیپ.  کردیاستفاده م

 . گفتی ھم میی جا بھ جانیاز ا
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ستاره تازه کار شستن .  بعد از شام، ھر دو در آشپزخانھ تنھا بودندشھ؛یمثل ھم        
ستاره . دی چی می ھا را داخل بشقابوهی خانم، بھ دقت مدهیفرظرفھا را تمام کرده بود و 

 ی و برنامھ ونیزی بلند تلویصدا.  و کنارش نشستدی را عقب کشی از صندلیکی
 را راحت کرده بود کھ الشی کردند؛ خی نگاه مالقھ و رضا با عای کھ پویمستند

 ! نخواھد داشتیمزاحم
 ! کم باھات حرف دارمھیمامان  -         

 : ھا بردارد؛ گفتوهی مدمانی چشم از چنکھی بدون ادهیفر        
 !بگو -         
.  ھا گذاشتوهی می کرد و روزی تمی را انتخاب کرد و با دستمال کمییزردآلو        

 : مادرش گذاشتی موضوع را صاف و پوست کنده؛ جلوشھیستاره مثل ھم
 ! رم سرکاری مگھی دی جاھی ھفتھ ست ھیخب من  -         
 شد سر خورد و کنار سبد دهی چی ھاوهی میزردالو از رو!  را برق گرفتدهیفر        

 صورت پر از آرامش ستاره مانده ی روده؛ی فریچشمان گشاد شده . دی ھا رسوهیم
 !بود

 ؟ی کار کردیچ -         
در  باالتر رفتھ بود؛ ستاره با ترس؛ بھ ی کمشیمتوجھ نشده بود و صدا        

 : گفتیسیآشپزخانھ اشاره کرد و ھ
 با پدرشون رفتن خارج از کشور و ؛ی خانوم شھسواریبچھ ھا.  مامانواشی -         

 ! کار کنمگھی دی جاھی بھم گفت؛ برم یخانم صباح.  شدمکاریمن ب
 نکھیتھ قلبش از ا. دی کشی با آرامش بستھ شد و نفس راحتدهی فرریچشمان متح        

دوباره زرد آلو را برداشت و با . موضوع را درست متوجھ نشده بود؛ خوشحال شد
 : کردزشیدستمال؛ تم

 ھستن؟ چند تا بچھ ی خوبیخب کجاست حاال؟ آدما!  منو دختریترسوند -         
 دارن؟
 نگران و حس شھی ھمی فکرھایاو بھ خوب.  خودش را جمع کردیستاره کم        

 نی ای طوردیبا.  شناختی اش بود؛ میشگیا کھ ھمراه ھم ردهیعذاب وجدان فر
 . مخالفت نکنددهی داد کھ فری محیموضوع را توض

  کنمی ھستن کھ کمکشون میری پی خانم و اقاھی! بچھ ندارن مامان -         
 ی کھ برایواکنش.  دوباره بھ چشمانش نشستده؛ی فرینگاه پر از سوال و نگران        

 .بل انتظار بودستاره؛ کامال قا
 ی تونیم.  از سالمند سختھینگھدار! ی کارو کننی ای ستاره قرار نبود برر؟یپ -         

 ..... فی رو کثرشونیاگر ز. یبلندشون کن
 : جملھ اش را کامل کنددهیستاره سرش را تند تکان داد و نگذاشت فر        
. مامان اونا سرحال ھستن. ستی نی کنیاصال اون جور کھ فکر م... نھ اصال  -         

. ستنی نری گنیاصال زم.  بندازه قرصاشو بخورهادشی خواد ی رو میکیخانومھ فقط 
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 ذاشت من ی نمی بود اصال خانم صباحی اگھیاگھ کس د.  ھستنی خوبیلی خیخانواده 
 .نتازه اونا بھ زور قبولم کرد. برم 

 بود؛ یریادرش در حال شکل گ می مردمک ھاانی کھ میقیستاره متوجھ غم عم        
 : دانست دوباره ھمان فکر بد و عذاب وجدان؛ تمام ذھنش را پر کرده استیم. شد

 ..  مردم وی خونھ ی خوام برینم,  ستاره ی طور کار کننیدوست نداشتم ا -         
 رشد کنن و شاخھ و دهی ذھن فرانی می افکار منفنی خواست ایستاره نم        

 :دی کالم مادرش دوانیدوباره م. دهید سوھان روح فربرگشان؛ بشو
 داره؟ یتازه شغلھ چھ اشکال. ستمیمن کارگر ن. ھی اسمش پرستارنیمامان ا -         

 . بھ خدایری گیسخت م
 کھ دستش بود را یدستمال.  شده بودرهی بھ او خنی غمگی با ھمان چشمھادهیفر        

 شکل فشرده نی کرد بھ ھمی کھ احساس می قلبھی داد؛ شبی فشار مشتری مشتش بانیم
 : و دستش را دور شانھ اش حلقھ کرددی خودش را بھ سمتش کشیستاره کم.  شودیم

 ی کارایلیمن خ. بھم اتاق دادن.  ذارنی قدر بھم احترام منیا. ناراحت نباش -         
 و  شوناطی حمی ریم.  خونمی کنم؛ براشون کتاب و روزنامھ می اونجا میجزئ

 یلی خشینیاگھ بب. ھی خانوم خوبیلیاون خ..  بافم یبراش موھاشو م.  می کنی میباغبون
 فکر بد ی ھا؟ مامانمی ری روز با ھم مھی بگم ؛ شاصال بزار بھ. ادی یازش خوشت م

 ..ی خانوم شھسواری از خونھ شتری بیلی ام اونجا؛ خی راضیلینکن؛ من خ
 دهی فری کھ ناخداگاه رویآرامش. لحن ستاره ھم مثل صورتش پر از آرامش بود        
.  گذاشت و با تعلل؛ دستمال را از مشتش جدا کرد و دست ستاره را گرفتریھم تاث

 فکر مثبت؛ نی خوب بود و او با ھمزی ھمھ چیعنی و آرام بود؛ دی خندی ستاره میوقت
 . بد را دور کندی کرد فکر ھایسع

 .ستمی نی بھ خدا اصال راض؛ی خودتو بھ زحمت نندازیستاره قول بده بھم الک -         
 . گونھ اش جا گذاشتی رویستاره بوسھ ا        
 ی سختھ؛ تعارف ندارم کھ مدمیاگھ د.  دمیقول م..  یچشم دوستت دارم مامان -         

 .گم
 ومد؟ی شد؟ چرا پس نیجواب کنکورت چ -         
 یاما نخواست دوباره ذھن کم.  نداشتیدیاصال ام! ستاره داغ دلش تازه شد        

 : کندشانی را پردهی فری افتھیآرامش 
 !گھی دادی ی دو سھ روزه منیھم,  نموندهیزیچ -         
 ھمسرش را کرده بود و بھانھ اش دنی دی رضا کھ دوباره دلش ھوایبا صدا        

 : را ھم بھ ستاره کردھی توصنی بلند شد و آخرشی از جادهیفر!  بودیچا
 یستاره اگھ مشکل.  راستشو بگمدیاگھ بابات بپرسھ با. امی روز بھیجور کن  -         

 بود؛ بھم بگو باشھ؟
 از آنھا را بھ دھان یکی کھ ی از سبد برداشت و در حالالسی مشت گکیستاره         

 :دی خندنتی گذاشت با شطی مدهیفر
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 ! منلیباشھ مامان ِ شوھر ذل -         
 داشتھ باشد؛ با ھمان خنده بھ سمت دهی فری بھ چشم غره ی توجھنکھیبدون ا        

 کھ ھنوز ی دختری مادرانھ اش؛ برای ھای نگرانای دنکی ماند و دهیفر. اتاقش رفت
 شی براشھی مثل ھمنکھی توانست انجام بدھد؟ جز ای میچھ کار. دختر کوچک او بود

 نی اانی کند و بگذارد دخترکش؛ متشیحما. ددعا کند و از خدا بخواھد حافظش باش
تا بزرگ تر و عاقل تر . ردی بگادی کردن را بھتر ی کند؛ تا راه زندگیمردم؛ زندگ

 ..شود
     

 
 

.  ستاره داشتی را برای بھتری شروع روزھادی کھ نویی فرداد؛یفردا رس        
 بھ مادرش؛ حس قتی شغلش و گفتن حقتیمھ لقا؛ احساس تثب ی دل گرم کننده یحرفھا

 آرام، ی و زندگشرفتی پی کھ او را برایسرخوش.  را در قلبش ساختھ بودندیمطبوع
 دانست قرار ی کھ میی طعم تجربھ ھادنیچش.  کردی متی تازه ھدایاما پر از اتفاق ھا

 یزیاما ھنوز چ.  بودی و دوست داشتننیری ششیبرا. اوردیاست با مھ لقا؛ بھ دست ب
 . قلبش بودانیم

 رد؛ی اش بگدهی کرد نادی می داشت و ھر چھ قدر ستاره؛ سعشھی کھ ریحس        
 لبانش ی کھ ھمان قدر لبخند را رویحس! دی کشی خودش را بھ رخ م؛یحسش با لجباز

 کھ یترک بزرگ.  داشتھ باشددنی باری شد چشمانش حال و ھوای آورد؛ باعث میم
 د،ی فھمی بزرگتر از سن خودش مکھ ی و عقلارشیبش افتاده بود؛ منطق ھوش قلیرو
 ..  دوست داشتن رایبایحس ز.  خواستن را بفھمدنی گذاشت، لذت اینم

 توانست پر رنگش ی توانست کامال پاکش کند و نھ می بود کھ نھ میفرزاد؛ اسم        
 دست بھ دی ترسی بود کھ ستاره میفرزاد؛ گرد باد...  بود و نھ طوفان مینھ نس. کند

 نده؛ی از آیزیچ.  کردی نمشی کنارش بودن؛ رھای وسوسھ یدستش بدھد و از طرف
 و نھ ندیستاره نھ عاشق بود کھ کور شود و نب.  کم ترس نداشتن،یمشخص نبود و ھم

 او؛ در حال ی در ترازوزیھمھ چ.  حس و بھ فرزاد فکر نکندنیمتنفر کھ بگذرد از ا
 ی صدای دوباره دنی متضاد؛ شنی حس ھای بلبشونی شدن بود و در انییپاباال و 

 ! بردی تر منییفرزاد؛ کفھ را بھ سمت احساساتش، پا
 

 ی بھرام ھم ھمراھی مھ لقا کھ گاھی روزمیبعد از ظھر ھا؛ در وقت خواب ن        
 وقت نی خودش صرف کند و ای را وقت داشت برای ساعتکی کرد؛ ستاره یاش م

 کھ از کنارش بودن ی زن خونگرمنت؛یز.  گذشتی مشی و حرفھانتی کنار زشتریب
اما آن روز؛ .  کرده بوددل را متعای رفتار مھری خوب؛ سردیلی شد و خی نمریس

 ھم ی رفتھ بودند و مھررونی بد؛ی خری برانتیمحمدرضا و ز. ستاره تنھا مانده بود
 ساعت کی نیبھ اجبار بھ اتاقش برگشت؛ تا ا!  ستاره نگذاشتھ بودی برایکھ راه نفوذ
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 داخل یگوش. دی اش شنی زنگ گوشفی ضعیدر اتاقش را کھ بست؛ صدا. را بگذراند
.  زنگ قطع شده بودی بھ دستش برسد؛ صدایتا گوش!  در کمد لباسھافیک  بود وفیک

! دوباره؟! از نھادش بلند شد فرزاد؛ آه لی شماره موبادنیتماس ھا را نگاه کرد و با د
 از بودن و نکھی از اشتریب.  تخت نشستی انداخت و کالفھ روفشی را داخل کیگوش

 بھ انتیحس بد خ.  ناراحت بودش فرزاد ناراحت باشد؛ از زنگ زدنی لجبازنیا
 . دادیاعتماد پدرش؛ آزارش م

چرا .  کردی وسط بود کھ ستاره درک نمنی ایزی چکی. ستاره بدگمان بود        
 ی مرد منی اطراف ایادی زی کرد؟ مطمئن بود دخترھای ھمھ اصرار منیفرزاد؛ ا

 مثل فرزاد؛ ی قدرھا خوشگل و خاص نبود کھ پسرنیتوانند باشند؛ چرا او؟ ستاره ا
ھمھ « دوباره با خودش تکرار کرد! ؟ داشت؛ اما او چھزیفرزاد ھمھ چ. عاشقش شود

 .رش را دست قلب زخم خورده اش ندھد کرد افسایو سع»  تموم شدهزیچ
دوست نداشت اما . دی کشرونی زنگ اس ام اس؛ او را از افکارش بیصدا        

 ی گوشی چشمش بھ صفحھ یوقت.  را برداردی وادارش کرد کھ دوباره گوشیروین
فرزاد از صبح پنج بار تماس !  اضافھ شدشی ھم بھ حس ھایافتاد؛ تعجب و کنجکاو

 گذاشت؛ شی غروب کھ ستاره تنھانبعد از آ! ھ بار اس ام اس داده بودگرفتھ بود و س
 :اس ام اس ھا را باز کرد...  نگرفتھ بود و امروز یتماس

 قدر نی کنم، ایستاره خواھش م.....  ؟ی دیسالم ستاره، کارت دارم جواب م        " 
 ..." یخستھ ام کرد.... لجباز نباش؛ بزار باھات حرف بزنم

کالفھ و !  شرح داده بودی بھ خوبشی آخر؛ حال فرزاد را براامی پیدو کلمھ         
 گفتھ بود تی با عصبانی چشمانش شکل گرفت؛ وقتی جلورشیتصو.  بودیعصبان

 کرده بود؛ دی کالفھ سرش را تکان داده بود و تاکیوقت..  تمام نشدهزی چچی او ھیبرا
 نشده رهی ذخی بود و انگشتش؛ شماره نش دستاانی میگوش. ستی مھم نگرانیحرف د

 کرد بھ فرزاد زنگ ی مبشی از اعماق قلبش؛ ترغییصدا.  کردی فرزاد را لمس می
 تخت انداخت ی را روی گوش؛ی دوگانگنیخستھ از ا.  شدی مانعش مییرویبزند؛ اما ن

!  بلند شدی گوشیھنوز دو قدم ھم برنداشتھ بود کھ دوباره صدا. و بھ سمت پنجره رفت
 را برداشت؛ شماره یگوش.  اش کرده بودی اش؛ عصبانی ھمھ کشمکش دروننیا

 شماره را نیقبال ا!  کندی است کھ فرزاد کار میناشناس بود اما مطمئن بود از شرکت
 لحظھ کی!  کردی بود و متاسفانھ حافظھ اش در مورد فرزاد؛ خوب کار مدهید

دکمھ تماس را فشار داد و با .  شدیم  قائلھ ختمنی ادیچشمانش را بست؛ بھ ھر حال با
 ! در خودش سراغ داشت؛ بھ جنگ فرزاد رفتی احساسیھر چھ ب

 بلھ؟ -         
 : زده، گوشش را پر کردجانی اما ھھی فرزاد؛ پر گالیصدا        
  فقط؟ی دی منو جواب نمیشماره ... چھ عجب خانم  -         
 خوام ی و بھت گفتم، نمیاال متوجھ شده باش تا حدی بانکھیاول ا.  سالمکیعل -         

 .ستمی ھم نسی محل کارمھ و مثل شما رئنجایا. دمی االن دنیدوم، ھم. با شما حرف بزنم



 100 

 ی داشت و بعد صدای کھ بلند برمیی منظم فرزاد بود و قدم ھای نفس ھایصدا        
فرزاد اتاق  . توانست تجسم کندی را مزیستاره ھمھ چ. یباز و بستھ شدن در اتاق

 نیچھ قدر در مورد شرکت و ا.  اتاق خودش است ی بوده احتماال و االن تویگرید
 شی ھای پردازای نگذاشت دوباره بھ رواد فرزیصدا!  کرده بودی پردازایاتاق رو

 .ادامھ بدھد
چھ طور ! ؟ی کنی طور برخورد منی دونم چرا با من ایمن نم. ستاره خانم  -         

  گم؟ی می چی بدم کھ تو درک کنحی تونم بھت توضیم
 ! کال ندارهیلیدل -         
 ؟ی چیعنی -         
 می نداری ربطچیمن و شما بھ ھم؛ ھ..  یچی تونھ داشتھ باشھ؟ ھی میلیچھ دل -         

 ! با شما برخورد کنمی اگھی جور دایکھ من بفھمم 
اوال .  دارمیتار کردن؛ دست از سرت برم طور رفنیفکر نکن با ا... لجباز  -         

 !حاال ادامھ بده. امی دوست دارم، دنبالت بشتری طور بنیًاز تو لجبازترم، دوما ھم ا
 ستاره؛ یصدا.  ادا کردطنتی شی آخر را با حرص و ھمراه کمیسھ کلمھ         

 تمام؛ ی شدن ِ ستاره را با بدجنسی طرز عصباننیباعث شده بود ارام تر باشد و ا
 !دوست داشت

 ن؟ی کار کنم دست از سرم برداریچ -         
 !با من حرف بزن -         
 ..ستی نیحرف -         
 .. ستاره -         
 باال گرفت؛ انگار کھ فرزاد یستاره نگذاشت ادامھ بدھد؛ دستش را کم        
 ! کالمش؛ فرمان سکوت را داده بوددنیُ بود و او قبل از برشیروبرو
مادر شما مخالفھ و .  کھنیستیشما کوچولو ن. نی کنم بس کنیخواھش م -         

 . دوست نداره عروسش اسمشش بد در رفتھ باشھن،ی دونی میخودتون بھتر از ھر کس
 ...ستی نی کنی جورم کھ فکر منیواستا ا -         
 !ھست -         
 !واستا گفتم -         
 !ھگیاالن واستادم د -         
مرد !  کردی اعصاب فرزاد را دوباره خط خطی ستاره؛ روی ھایحاضر جواب        

 : را باالتر بردشی اش؛ صدای ذاتی حفظ غرور و برتریجوان، برا
 ینم! ی بدی گم جواب داری میھر چ! یچھ قدر تو چموش! گھیستاره بسھ د -         

 !؟ی و بشنوی چند لحظھ صبر کنیتون
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.  آمدی ستاره ھم نمی نفس ھایند لحظھ سکوت شد و چشمانش را بست؛ صداچ        
 شی صدای شود؛ بھ آراملی بھ عجز تبدتشیترس قطع شدن تماس؛ باعث شد عصبان

 :کرد
 ستاره؟ -         
 ! شمادییھستم بفرما -         
 و قشی نفس عمیصدا.  اش نشستی صندلی لبانش برگشت و رویلبخند رو        

 .دی را ستاره ھم شنی صندلری جریج
 شھ و ی نمی گیتو اما ھر بار م.  باھات حرف بزنمدیخب من با..  ستاره نیبب -         

 .من دوستت دارم.. خب ... من نشده یبرا.  حرفانی و تموم شده و استین
 دو کلمھ سختش بود و تمام احساس و غرور و نیھمان قدر کھ فرزاد گفتن ا        

 ی ستاره بدھد؛ برالی جمع کرد تا بتواند؛ حرفھا را بھ ھم بچسباند و تحوخواستنش را
 بود ستادهی اتاق؛ انی ای جا تونیانگار کھ فرزاد ھم!  سخت بوددنشیستاره ھم شن

 نییسرش را پا!  ستاره را ھدف گرفتھ استرت اش؛ صوی و چشمان قھوه اشیروبرو
 چند نیفرزاد کھ با ھم. شاند کی اش را بھ سرخی صورتیانداخت و شرم؛ گونھ ھا

 :لحظھ مکث و سکوت ستاره؛ قدرتش را دوباره جمع کرده بود؛ ادامھ داد
 ی خوام واسھ بی کرده و من نمتی اذنجا؛ی ایکی.  دادمحیستاره من بھت توض -         

 زی من ھمھ چ؛یاگھ تو با من باش.  مو خراب کنمی اون و سطح فکر مامانم؛ زندگیعقل
 تو با من باش فقط؛ باشھ؟.  کنمیرو درست م

 منطق نیا!  کندیی دانست آن لحظھ؛ ھر چھ قدر ھم بخواھد دلربایفرزاد نم        
 !ستاره است کھ با او طرف است

 !یاشتباه گرفت. ستمیمن اھلش ن -         
 ھ؟ی منظورت چ؟یاھل چ-         
 امروزم نیھم.  خوام و دوست ندارمی من نم،ی کنی می کھ داریی کارانیھم -         

 .. کنم و خالصیشماره ام رو عوض م
 سر و ی بود برادهی مدت فھمنی ای کرد؛ اما طی میلحن ستاره؛ فرزاد را عصب        

 . نرمش داشتھ باشدی کمدی دنده؛ باکی دختر سرسخت و نیکلھ زدن با ا
.  خوامتیمن دنبالتم چون م. ستی نی کنیاون جور کھ تو فکر م.. ستاره  -         

 رو زی چھیفقط قبلش !  زنمیزنگ نزنم بھت؟ باشھ نم. یباشھ ھر طور تو بخوا
 ..مطمئن شم

 : ادامھ دادیبا ارامش خاص        
 رو درست کنم؛ جوابت زی اگھ ھمھ چ؟ی کنی بھم فکر م؟یتو ھم دوستم دار -         

 ھنوز بلھ ست؟
 آمد اما دوباره ی و باال مدی جوشی در قلب ستاره میحس فرزاد؛ یبا ھر جملھ         

..  ی بعدی و باز جملھ دنشی کشی منیی قلبش؛ با تمام قدرتشان؛ بھ پای رویترک ھا
 : بودی قراری فرزاد پر از بی کرد؟ صدای چھ کار مدیاو واقعا با
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 ھم  رم و پشت سرم رویم.  رمی نھ؛ میاگھ بگ.  کنمیخواھش م.. ستاره  -         
 یاما اگھ بگ.  من و توطی اونم تو شراھ؛ی مسخره ازیچون بھ نظرم اجبار؛ چ. نگاه نکنم

 دیشا.  کنمی می خودم خانواده مو راض؛یاگھ بھم فرصت بد.  کنمی میبلھ؛ ھر کار
 !ھی من شدنی طول بکشھ اما براادیز

قلبش دوباره مثل . دی لرزیدستانش م. دیچی تنش پانی مییاحساس کرد سرما        
 .. شد سمت فرزادی مدهی کش؛ی تابی با بده؛ی مادرش را د؛ی کھ بعد از مدتیکودک

 : سکوتنی شکستن ای فرزاد براشتریسکوت ستاره بود و تالش ب        
بھت گفتم کھ . دمی مون نقشھ کشندهیمن واسھ آ. میستاره؛ اجازه بده با ھم باش -         

 .....  دمیقول م. میبزار با ھم باش.... 
 دهی در اتاق مھ لقا را شنیحس کرد صدا.  را از گوشش دور کردیستاره گوش        

بھرام خان کنار .  رفترونی تخت انداخت و از اتاق بی را ھمان طور رویگوش. است
 کھ یلبخند.  صورتش لبخند نشستی روشھ؛ی مثل ھمدنشی بود و با دستادهینرده ھا ا
. ھم جذبھ داشت و ھم مھربان بود. رد کی خشنش را متعادل می و کمریصورت پ

 : گفتی آرامیبھرام با صدا. ستاره چند قدم بھ سمتش رفت
 ونیزی تلوی کمنیی رم پایُمن خوابم نبرد، م. برو بھ کارت برس؛ مھ لقا خوابھ -         

 .نمیبب
 .بخند نزد مھربان؛ لی صورت مردانھ نی توانست در مقابل ایستاره نم        
  کمکتون کنم؟نی خوایالبتھ بھرام خان؛ م -         
 :بھرام بھ سمت پلھ ھا راه افتاد        
 !نھ دخترم برو -         
 ییرای رفت و بھ سمت پذنیی تا بھرام خان از پلھ ھا پاستادیستاره ھمان جا ا        

نفس .  خوردی زنگ میدوباره گوش.  بھ اتاقش برگشتعی تلفن افتاد و سرادی. دیچیپ
 : را جواب دادی و گوشدی کشیقیعم

 !بلھ -         
 فرزاد؛ بھ ی معترض و عصبانی صدارد؛ی بگکی نزدیلی را خیالزم نبود گوش        
 ! بلند بودی کافیاندازه 
 ! شدمیروان... َاه ..  فھممت بھ خدا ی تو اخھ؟ نمی کنی جور منیچرا ا -         
 !ستاره ھنوز خونسرد بود        
 ! رفتمی مدیبا.  صدام زدیکس -         
 خشم فرزاد ی بود کھ روی مثال سطل آب خنک؛ی تفاوتیجملھ اش با تمام ب        

 : فرزاد را مھربان کردی صداد؛یام!  را از قصد قطع نکرده بودیپس گوش! ختیر
 ! زنمیاحمقا؛ واسھ خودم حرف ممن دارم مثل !  بعد برونو؛یخب بگو ا -         
 دھانش یدستش را رو. ستاره از تجسم فرزاد در آن لحظھ خنده اش گرفت        

 مکالمھ یفرزاد دنبالھ !  خنده اش را بشنودی کنترل نشده یگذاشت تا مبادا فرزاد صدا
 : بود را ادامھ داددهی کھ ستاره نشنیا
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 ارامو درست کنم؟ تا من کی کنیستاره باشھ؟ صبر م -         
 : کردی فرزاد؛ ستاره را ھم جدیلحن جد        
 ؟ینشد چ -         
 ! گفتم بھتی نداشتم نمنانیاگھ اطم!  شھیم -         
 منطق و احساسش؛ بھ آتش بس ان؛ی جنگ ِ مای گود؛ی کشیقیستاره نفس عم        

 کھ ھمان یراه حل. دی رسی میی راه حل نھاکی مسئلھ بھ نی ای برادیبا!  بوددهیرس
 :دیموقع بھ ذھنش رس

 ! سال خوبھ؟کیباشھ  -         
   
 
 

 :دیچی گوشش پانی فرزاد می سوت آرام و بعد خنده یصدا        
  اون وقت؟ی چی سال؟ براکی -         
 گھ؟ی دی کنیشما خانواده ات رو راض -         
 کھ ی انھیاعث شد؛ ستاره در آ کھ بیخنده ا.  تک خنده اش آمدیدوباره صدا        

 پر یصدا. ندی ببشی لب ھای را رویقی شده بود؛ لبخند عمھی تعبیواری در کمد دیرو
 : گرفت را پاک کردی جان منھ؛ی را کھ در آییایاز آرامش فرزاد؛ رو

 . ھستادمیآره ز! چھ دست و دلباز -         
 بھ ادی مادرتون خودش بدیا بامنتھ.  امروز فرصت شمانی سال از ھمکیباشھ  -         

  باشھ؟ھ؛یمامانم بگھ کھ راض
 ! کنھی کارو منیباشھ؛ مطمئن باش ھم -         

 
  حاال؟ی زنی بھ من زنگ نمگھی خب پس شما دیلیخ -         
 مثال یفرزاد پکر و با لحن! ری و سخت گی جدیدوباره ستاره شد، ھمان ستاره         

 :گفت!  خواھدی پسربچھ؛ کھ از پدرش دوچرخھ مکی
 ؟یری گی کنم؛ چرا سخت میخواھش م.. ستاره  -         
 نتی پس فردا بابام بره پر؛یبھ ھر علت. دوست ندارم.  جور سختمھنیچون ا -         

  بھم؟ی قدر زنگ زدنی کھ ای ھستی من بگم شما کره؛یخطم رو بگ
 ! ھم وجود داشتگریار راه د مثل فرزاد؛ ھزی کسیبرا        
 !نمت؟یخب من چھ جور بب -         
اما ادب ! بود»  یی پر رویلیخ«  شی کھ ذھن ستاره آماده کرد برایکلمھ ا        
 : کردانشی طور بنیستاره ا
 ! نداره کھدنید -         
 ! ھای احساسی بیلیخ -         
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 ی سوخت؛ اما دلسوزی لحن فرزاد ھم باعث خنده اش شده بود و ھم دلش منیا        
 ! آمدی کوتاه نمنی از اشتریمنطق ستاره ب!  بودی سالھ؛ کافکیتا ھمان قرار 

 ! بھشون فقطنی توجھ کندیبا!  ھمھ دختر با احساسنیا.  کھ ھستنیھم -         
 یستاره نم. ندیلبان فرزاد بنش ی پر از حسد ستاره؛ باعث شد لبخند روھیکنا        

 داشت؛ انھی جنگجوی ھی مثل فرزاد کھ روحی مردی برای سرسختنیدانست چھ قدر ا
 ستاره؛ نیاما ا!  کرده بودشی شده بود؛ تا االن رھامشیاگر ستاره تسل. جالب بود

 یمبارزه ا!  او را بھ مبارزه دعوت کرده بودکھ  بودییبای زی ھی ھمچون شوالشیبرا
 ! قدرتش را بھ رخ ھمھ از جملھ خود ستاره بکشدی توانست بھ راحتیزاد مکھ فر
 دونم یمن نم... ستاره!  جور پدرم رو در اوردهنی توجھ کردم؛ اونم ایکیبھ  -         

 .. نمتی ببیی زمانای کھ حداقل توی نشونم بدی راھھی دیبا
 ! اصرار حوصلھ اش را سر برده بودنی اد؛ی کشیقیستاره نفس عم        
 ..  فھممینم -         
در عوض .  دم زنگ نزنم و اس ام اس ھم نفرستمی خب باشھ من قول من؛یبب -         

 !یی جاھی دنبالت برسونمت تا امیبزار عصرا ب
 ! بزندغی جبای فرزاد باعث شد؛ ستاره تقریجملھ         
 نجایدر ضمن؛ ا!  درمورد من؟ی فکر کردیشما چ!  شھی اقا نمرینخ! بلھ؟ -         

 !!ارنی ی رسونن؛ صبحا ھم میخودشون منو م
 شد؛ مشکوک و حسود دهی در ھم کششیاخم ھا!  فرزاد قرمز شدیگوش ھا        

 :دیپرس
  تو؟ی کنی کار می اونجا چھ؟یھا؟ منظورت چ -         

 
 .  کنمی می نگھ دارری زوج پھیاز  -         
از لحن .  منظم ھر دونفری نفس ھای ستاره؛ سکوت بود و صدایبعد از جملھ         

 نییستاره سرش را پا.  او نبودهلی باب مادیفرزاد مشخص بود؛ شغل ستاره؛ ز
 دیفرزاد با.  دار شودحھی خواست غرورش جرینم.  بودشی گلوانی میزیچ. انداخت

 !: بودن خشن؛ اما ھنوز مھربای کمشیصدا.  زدی میحرف
 . کنمی مدای شغل بھتر پھی تونم یاگھ موضوع کاره؛ خب من برات م -         
 ! کردن رو دوست دارمیپرستار.نھ من کارمو دوست دارم  -         
 . چشمانش را بستد؛ی فرزاد را کھ شنقیستاره نفس عم        
 کار ھیم برات  تونی من می اما بازم اگھ خواست؛یھر طور راحت... باشھ  -         

 ! کنمدایمناسب پ
 کھ یترک!  اشاره کرده بود کھ شغل ستاره بھ نظرش نامناسب استحی صریلیخ        

 : گفتیبا دلخور.  غرورش نشستی قلب ستاره؛ روی بار بھ جانیا
 ؟ی نداریکار -         
 نمت؟ی تونم ببی چھ جور مینگفت.. چرا  -         
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 ... ی برایلیدل -         
 .نمتیبزار بب.  بارکی یحداقل ماھ.  کنمیستاره خواھش م -         
 خوشحال ریی تغنیستاره از ا. دوباره فرزاد شده بود ھمان فرزاد سمج و مھربان        

 ازسکوت شھیفرزاد مثل ھم.  ھم بشنودیگریدوست نداشت آن صدا را بار د. بود
 :ستاره بھ نفع خودش استفاده کرد

 خوام یمن دوستت دارم و م.  کھ ازت خواستمھیزی چنیواقعا کمتر نیا -         
.  کنم تا مشکلم رو حل کنمی تالش مشتری تو بدنی خوام؛ با دی میمنم انرژ. نمتیبب

 .نمتیبزار بب
 : شودمی فرزاد باعث شد؛ ستاره کم کم تسلیاصرار و تجربھ         
 . دمی بود بھت اس ام اس میھر وقت فرصت -         
 ! شناسمتی من می دیتو نم -         
 . کنمیحتما م,  رو بگمی کاریوقت.. اتفاقا برعکس -         
 ..باشھ پس منتظرم -         
 !باشھ خداحافظ -         
 ... ستاره -         
 بلھ؟ -         
 ؟یبگو دوستم دار -         
 قلب ستاره ھم بود کھ ی صداشان؛ی بار بھ جز نفس ھانیاما ا. دوباره سکوت شد        

 زبانش معکوس نوشتھ ی کھ رویزیچ!  کردیبا ھر طپش؛ دوستت دارم را زمزمھ م
 ! شدیم

 !خداحافظ.  برمدیمن با -         
 ! کنمیخواھش م -         
 کرده بود را بھ کتھی دشی کھ ذھنش براییستاره قدرتش را جمع کرد تا کلمھ ھا        
 :اوردیزبان ب
 نفرم ھی گم دوستش دارم؛ اون ی نفر مکیمن فقط بھ ....  کنمیمنم خواھش م -         

 !خداحافظ..  نره ادتی نویا!  عقد بھش بلھ بگمی کھ سر سفره ھیمرد
 ... برد و تماس را قطع کردنیی را پایگوش        

      
 

 دوستت دارم جیگ! ست افتاده ای چھ اتفاققای دقدینھ آن لحظھ و نھ تا شب؛ نفھم        
 در سکوت یشب وقت.  شدی می در ذھنش نقاشمی کھ داییاھای روانیم.  فرزاد بودیھا

 بود؛ فکر کرد؛ ادشی کھ تنھا چند جملھ اش ی بھ مکالمھ ایوقت.  تنھا شد؛یاھیو س
 ی سال صبر کند؟ آن ھم براکیقرار بود ! خودش از حرف فرزاد و قول. دیترس
 فرزاد؛ ی برایعنی..  دارددنی کرد او را دوست دارد و قصد جنگی کھ ادعا میمرد

  عشق را بچشد؟نی گذاشت؛ لذت داشتن ای قدر مھم بود؟ چرا پس منطقش نمنیا
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 شد دوباره ی میعنی ستد؟ی قولش بانی ای توانست رویاو قول داده بود؛ اما م        
وچک و عشق بزرگشان را؟  کیھمان خانھ !  را کنار فرزاد، از نو؛ ببافد؟شیاھایرو

  کھ قرار بود خانوم آن ستاره باشد و مرد خانھ؛ فرزاد؟یھمان خانھ ا
 ی سال چگونھ مکی نیا..  بھ سال بعد فکر کرد؛یداری و بای روانیشب م        

 ماه؛ پر نی مثل اای ی تکراری کھ گذشت؛ آرام و پر از روزھای سالنیگذشت؟ مثل ھم
 کرد یاحساس لرز م.  نشستی فرزاد؛ ھمان حس سرما؛ در وجودش مادیاز اتفاق؟ با 

 کھ ترس و یراز. دی بگوی توانست بھ کسی راز را نمنیا.  شدیو در خودش مچالھ م
 . را مھمان قلبش کرده بودیدلھره 
 دنیاز د!  کرد دوباره فرزادی فرزاد بود و باز مادی بست یچشمانش را کھ م        
اما آن حس سرد ...  شدی نمری کھ در ذھنش حک شده بود؛ سیی و جملھ ھارشیتصو
 ی قلبش و ستاره حس بانی نشست می کرد؛ می می اش را خالنھی باره سکی بھ ؛یموذ
 ی زد؛ عروس خانھ ی مبیقبل؛ بھ او نھ  ازشتری کھ ھر بار بیحس.  کردی میپناھ

 !نھ او.  ستیگریفرزاد دختر د
*         
 کھ محمدرضا دنبالش ستگاهی انی ھنوز بھ آخریسھ روز بعد از آن ماجرا؛ وقت        

 بھ فرزاد یاز وقت. دی اش را شنی زنگ اس ام اس گوشی بود؛ صدادهی آمد؛ نرسیم
 اسم دنید.  پر از اضطراب بودشی صدا برانی اشھیشماره اش را داده بود؛ ھم

 ینی جملھ بود و اما سنگکیفقط .  خواندا را راحت کرد و اس ام اس رالشی خیرعلیام
 ! ستاره بھ اندازه کوه بودیجملھ برا
 !"ی شی رتبھ؛ زاھدانم قبول نمنی اما با ایقبول شد        " 

.  شودی دانست نمیستاره خودش م. الزم ھم نبود.  نداده بودیگری دحیتوض        
 نکھیو از ا. خستھ شده بود.  کردی ماهی کوچک را تند تند سیھمان موقع کھ مربع ھا

کار کند تا مستقل .  مدرک؛ کار کندنی متنفر بود؛ دوست داشت با اردیفقط مدرک بگ
 ایگو.  شودادهیُ سر داد و بلند شد کھ پفشی کاخل را دی و گوشدی کشیقینفس عم. شود

 نی ماشدنید! دی رسی اش می تکراری اش باز بھ قسمت ھای زندگیماجرا
خانھ .  خانھ بودنی دو ھفتھ بود کھ در ابایتقر.  لبش نشاندی را رویمحمدرضا؛ لبخند

 و  گنگگر؛ی دیرھای مسیباق.  بود کھ بھ نظرش روشن بودی اندهی فتوت؛ تنھا آی
 .. دانستی از آن نمچی کھ ستاره ھی اندهیآ.  بودندکیتار
 

*         
 نیستاره اول. اد گذشت خورده است؛ بھ سرعت بانھی کھ تازیمرداد ھمچون؛ اسب        

 کھ مزه اش یحس خوب! دی را فھمی خوب استقالل مالیحقوق کاملش را گرفت و معن
!  کردی اش نمسھی با عشق و فرزاد ھم مقای بود کھ ستاره حتنیری قدر خاص و شنیا

در آن دو ھفتھ؛ فرزاد بھ قولش عمل .  بودداختھ انھی اش سای زندگیدوباره آرامش رو
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 ی ھم نمیگریکار د. کنکور را ھم فراموش کرده بود. کرده بود و تماس نگرفتھ بود
 !توانست انجام بدھد

 الی با مھ لقا داشت و حاال خی قرار مالقاتده؛ی قبل ھم فری از روزھایکیدر         
 یوقت.  دھدی خانھ انجام نم در آنی ھم راحت شده بود کھ ستاره کار سختدهیفر

 از ھر سھ نفر ؛ی با ھمان سردی خانم؛ کنار مھ لقا نشست و مھرکیدخترش مثل 
 تمام ده؛ی فری مادرانھ ی ھایگرچھ نگران. دی رسنانی حس بھ اطمنی کرد، اییرایپذ

 را با ذوق ندهی آی خاطر باعث شد کھ ستاره روزھانانی اطمنیاما ھم!  بودینشدن
 نی تضمشھی اش را مثل ھمندهی آده؛ی مثل فری گرمیداشتن پشتوانھ .  شروع کندیدیجد
 . کردیم
 

*         
 نتیستاره کنار ز.  ماه تابستان بودنی آخری روزھانی از اولیکیبعد از ظھر         

.  نداشتی تمامای کھ گوییحرفھا.  زدی حرف مشی برانتی زشھینشستھ بود و مثل ھم
 بھ ستاره ھشدار تمام شدن ،ی چوبی پلھ ھای بھرام خان؛ روی خوردن عصایصدا

 آمد؛ بھرام رونی از آشپزخانھ بیستاره وقت.  گپ دو نفره و وقت استراحتش را دادنیا
 . نشستونیزی تلویخان طبق عادت جلو

 بھرام خان در اتاق نکھی راحت از االیستاره پلھ ھا را تند باال رفت و با خ        
ھنوز دھانش باز نشده بود؛ مھ لقا .  بھ در زد و در را باز کردی کوتاھی ضربھ ست؛ین

 نییمھ لقا پا. ستادی اشی شوک زده سرجاشی روبروی صحنھ دنیرا صدا کند؛ کھ از د
 متوجھ یحت.  کردی مھی گر؛ی و مثل ابر بھارگرفتھ  را در آغوششیتخت؛ زانوھا

.  کردی می کاردیبا.  کھ گذشت؛ ستاره بھ خودش آمدھیچند ثان. ورود ستاره نشده بود
 . نشستنی زمیبھ سمتش رفت و رو

 ن؟ی شده؟ درد داری چن؟یخوب ھست! مھ لقا بانو -         
 ی می بھ سرخھ؛ی کھ از فرط گریمھ لقا کوتاه سرش را باال کرد و با چشمان        

 ھی ستاره تکیسرش را بھ بازو کرده؛ دای پی مامن مطمئنییگو. زد، بھ ستاره نگاه کرد
 در آغوش د؛ی کھ ستاره بھ ذھنش رسیتنھا کار.  کردھی گریشتریداد و با شدت ب

 جور نی گذاشت ای مدیاما نبا. پشتش گذاشتو  شانھیدستانش را رو. گرفتنش بود
 خودش دی را صدا کند و بای شد کسینم.  بوددهی ھم رسشیوقت داروھا.  کندھیگر

 . بھ عقب ھل دادی گرفت و شانھ اش را کمشیارام از بازو.  شدیدست بھ کار م
 ...بانو -         
 یستاره کمکش کرد و او را رو.  ارام شدی فشار کوچک؛ کمنیمھ لقا؛ با ھم        

 ی ھی اما از آن گردند؛ی دوی صورتش می طور رونیاشک ھا ھم. تخت نشاند
 جرعھ از آن؛ مھ کی دنی داد و با نوش را دستشی آبوانیستاره ل.  نبودیدردناک خبر

ستاره ..  پشت سر ھم یبھ ھق زدن ھا  شدندلیلقا آرام تر شد و کم کم اشک ھا تبد
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ستاره . دی قرص ھا را بلع؛ی حرف و واکنشیقرص ھا را ھم بھ دستش داد و مھ لقا؛ ب
 : تخت نشست و دستش را دور شانھ اش انداختیکنارش رو

 ن؟ی و روتونو بشور دستمیبانو بر -         
ُ گونھ اش سر ی از کاروان اشکھا جا مانده بود؛ رویی کھ گویقطره اشک سمج        
 :دی کشیقیمھ لقا نفس عم. خورد
 ستاره کمک کن بلند بشم -         
اما مھ لقا .  خواھد بھ سمت حمام برود، بلندش کردی منکھیستاره بھ گمان ا        

 کھ یستاره خواست راحتش بگذارد و در حال. دی کشیخودش را بھ سمت در خروج
 باز ھم حدس دند؛یبھ راھرو کھ رس.  داشتی را گرفتھ بود؛ کنارش قدم برمشیبازو

 راھرو ی پلھ ھا نرفت؛ بلکھ بھ انتھامتستاره اشتباه از اب در آمد؛ مھ لقا بھ س
 شھی کھ ھمیاتاق.  بھ اتاق خواب خودشان بوددهی چسبقای کھ دقی اتاقنیبرگشت؛ بھ آخر

 یستاره تازه متوجھ شد کھ از وقت. مھ لقا مشت دست چپش را باز کرد. درش قفل بود
 بود یدیلدرون مشت مھ لقا؛ ک!  طور مشت بودنیوارد اتاق مھ لقا شده؛ دست چپش ھم

.  را داخل قفل انداخت و در باز شددیمھ لقا کل.  در ھمان اتاق بودیًکھ مطمئنا برا
مھ لقا وارد .  نداشتی پنجره ایانگار حت! یاھی مشخص نبود جز سیزیدرون اتاق چ

 :اتاق شد و زمزمھ وار گفت
 .در و ببند و چراغ رو روشن کن -         
 برق؛ در دیھم زمان با زدن کل.  برق گشتدیستاره برگشت سمت در و دنبال کل        

 کیاتاق متعلق بھ ! ت ماند اتاق؛ مبھودنی را کھ بھ مھ لقا کرد؛ با دشیرو. را ھم بست
 رنگ کھ ی مخمل سرمھ ایست تخت و کمد بھ رنگ چوب؛ پرده . پسر نوجوان بود

 بھ رنگ بای تقر؛ی فرش فانتزکی داد و ی نمراه  ذره نور را ھم بھ داخل اتاق؛کی
 ریستاره مس.  کردی نگاه مشی روبروواری تخت نشستھ بود و بھ دیمھ لقا رو.. پرده 

در ابعاد کوچک !  پر از عکس بودواری دیرو. دی رسوارینگاھش را دنبال کرد و بھ د
 رنگ کھ  پسر؛کی مختلف ی از سن ھاییعکس ھا... و بزرگ؛ با قاب و بدون قاب

 ی ست کھ با حسرت بھ عکس ھای مادرنی زد کھ پسر ھمی مادیروشن چشمانش؛ فر
 ...  زل زده استواری دیرو
 

      
 

 مشغول گردش واری دری تصاوی روشیچشمھا.  شددهی کشواریاره بھ سمت دست        
 بود و با دهیدمر خواب.  اش بودی از نوزادی کھ عکسی بزرگی بھ شاسدیشد و اول رس

 اش بھ سرش ی نرم و براق ِ مشکیموھا.  زل زده بودنی روشنش بھ دوربیچشمھا
 عکس ؛ی شاسنییپا. دی مکی تمام مولع  اش را بای بود و مشغول اسباب بازدهیچسب

 سرش؛ حاال یموھا.  دادی اش را نشان می دو سھ سالگبای بود کھ تقریقاب نگرفتھ ا
 یخرس عروسک. دی رسی شده بود کھ تا پشت گردنش می رنگی پرپشت مشکیموھا
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 بھ روبرو د؛ی درخشی صورتش مانی کھ میاش را در آغوش گرفتھ بود و با خنده ا
 کھ در ھمھ ی با مزه ای پسربچھ دنید. تاره پررنگ تر شدلبخند س. د کرینگاه م

ھر چھ قدر بزرگتر شده بود؛ شباھتش .  جالب بودشی براد؛ی خندی مطنتیعکسھا با ش
 ھم رنگ چشمان قایالبتھ بھ جز رنگ چشمانش کھ دق.  شده بودشتریبھ بھرام خان ھم ب

 .مادرش بود
ھمون ..  کنار اون شاتوتاط؛ی حنیم ھیتو.  ھنوز دوسالش نشده بودنجایا -         

 ..مشیروز کاشت
 عکس ھا ی بود و چشمانش روستادهی کنارش ا؛ی بود؛ مھ لقا از کدهیستاره نفھم        

 کی مھ لقا؛ فراتر و زنده تر از ی کھ برای توانست رد ِ خاطراتیستاره م.  گشتیم
پسر کوچک؛ با .  اشاره کردیگریمھ لقا بھ عکس د. ندیعکس بود را؛ در صورتش بب

 ! بودی شنی قلعھ کی مشغول ساخت ت؛یجد  شن ھا نشستھ بود و باانی مویما
 .ای انتالھ؛ی ترکمیرفتھ بود.  پنج سالشھنجایا -         
 و دی عکس ھا کشیکف دستش را رو,  بودشی لبھای کھ حاال روییبایبا لبخند ز        

 . را انتخاب کردیگری بار عکس دنیا
 ! خوردیی خودش تنھاکوینصفھ ک.  شھی تولد سھ سالگنیا -         
. تمام صورت پسر کوچک پر از خامھ بود.  باز شدی ستاره بھ لبخندیلبھا        

 یی صورت پسر را نوازش کرد؛ گویرو.  عکس نشستی مھ لقا؛ روفیانگشت ظر
 . کردیبا نوک انگشت؛ خامھ ھا را از صورتش پاک م

در عکس بھ .  بھ بھرام خان داشتیبی بود کھ شباھت عجیکنار پسر؛ مرد مسن        
.  لب داشتی از تھ قلبش روی کرد و خنده ای اشاره مکی کی خورده شده ی مھین

 یمھ لقا آھ.  تر شودقی پسر؛ باعث شد ستاره ھم خنده اش عمی افھی مرد و قیخنده 
 :مرد مسن اشاره کرد  و بھدهی عکس باز کشی و انگشتش رودیکش

 . پدر شوھرمھ؛ عاشقانھ پسرم رو دوست داشتشونیا -         
 عشق مشخص نی عکس ھم انی ھمیاز تو.  با دقت نگاه کردگریستاره بار د        

 . کرد؛ نگاه کردی کھ او اشاره می مھ لقا؛ بھ عکسیبا صدا! بود
 ... آقا پدرمھنیا -         
 کھ یمرد!  بودیکی مھ لقا؛ ی ھافی ستاره از تعری ذھنریو با تصقایمرد دق        

 کھ داشت؛ ی اما لبخند محودی خندینم. مشخص بود چھ قدر پر ابھت و قدرتمند است
 و بھرام بای زیمھ لقا.  شناختیمھ لقا و بھرام خان را بھ خوب. نشان از محبتش بود

 کھ کنار پدرش یمھ لقا بھ زن. در آغوشش بود  کھیجوان؛ کنار بھادر خان و پسر
 :بود؛ اشاره کرد

مثل خواھر بزرگتر .  فوت کردشیسھ سالھ پ.  ھمسر پدرم بودی خانوم؛ گلنیا -         
 ..  مرد و بچھ اش ھم؛ برادرم و پسرش شھروزهنیا. دوستش داشتم

 یلی االن خایھ  کییصورت ھا.  کردی نگاه میمی قدیستاره با شوق بھ عکس ھا        
 ی و گاھدی کشی تک تک عکس ھا دست میمھ لقا رو...  نبودندای شده بودند ریپ
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عکس . ستاره مات عکس ھا شده بود.  نشستی صورتش مانی می غمی و گاھیلبخند
 زمزمھ وار مھ لقا یبا صدا.  بھتر بودانتشیفی آلبوم آنھا کی کھ از عکس ھایمی قدیھا

 انداختھ مارستان؛یعکس در ب.  مانده بود؛ نگاه کردرهی کھ نگاھش بھ آن خیبھ عکس
 کھ در آغوشش؛ نوزاد ی در حالمار؛ی و بدهی رنگ پریشده بود؛ مھ لقا با صورت

 ... رنگ؛ خواب بودی با صورت ِ صورتیکوچک
 .. سال گذشتی بود؛ اما سروزی دنیانگار ھم -         
 :و ارام تر گفت        
 ... دلم براش تنگ شده -         
.  نبودی کند؛ بھ صورتش چشم دوخت؛ اما اشکھی دوباره گرنکھیستاره با ترس ا        

پلک زد و بھ سمت تخت .  کھ مھ لقا قورتشان دادیی بود و حرفھاینیفقط نگاه غمگ
 مھ لقا؛ بھ ی آه دوباره ی بھ عکس ھا انداخت و با صدایگریستاره نگاه د. برگشت

 : زانو زدنیزم ی مھ لقا؛ رویسمت تخت رفت و جلو
 ی اما مستی ننجایخب درستھ ا. نی نکنتی کنم خودتون رو اذیبانو خواھش م -         

 .. شھی حتما اونم خوشحال من؛ی بھش زنگ بزننیتون
 کنار تخت بود زی می را کھ روی داد و قاب عکسلشی تحوینیمھ لقا؛ لبخند غمگ        

 اری اش بسی برعکس؛کودکشیموھا.  جوان بودبای عکس؛ پسر تقرنی ایتو. برداشت
 اش ی کودکی عکس ھاھی شبقای دقدنش؛یکوتاه شده بود؛ اما رنگ چشمان و مدل خند

 : را گرفتقاب ی شھی شیمھ لقا با دست؛ غبار رو. بود
 . بودنجایکاش ا... دلم براش تنگ شده -         
ستاره تا .  و کنار صورت خندان پسر افتاددی از چشم مھ لقا چک؛یقطره اشک        

.  وارد اتاق شدندی بزند؛ در باز شد و بھرام خان و پشت سرش مھریخواست حرف
 چشمانش ی روشی اخم ھا؛یبھرام خان ھمان قدر کھ مضطرب و نگران بود؛ مھر

 رساند و با ترس؛ خودش را بھ مھ لقا بھرام خان..  تلخ تر بودشھی بود و از ھمدهیرس
 : کردیصورت مھ لقا را وارس

 !؟ی جا اومدنیبانو چرا ا -         
 
 
 

 تی نھای اشک در چشمان مھ لقا نبود؛ اما ھنوز چشمانش بی از قطره ھایخبر        
 کھ باعث شده بود؛ خودش بلند ی ستاره حس ترسنھا؛یدر کنار ا.  بودنیدلتنگ و غمگ
 انداخت نییمھ لقا سرش را پا! دی شود را، در صورت مھ لقا ھم دخی مشیشود و سرجا

 کھ باز ھم بھ یزیچ.  کردی خوددارمسرش؛و از نگاه کردن بھ صورت مضطرب ھ
 نوع نگاه و نیاما ا.  بوددهی زوج؛ ندنی انیکم نگاه عاشقانھ؛ ب!  بودبینظر ستاره عج

 ھمان طور کھ نگاه سرزنش یمھر.  داشتی تازگشی براد؛ی کھ در بانو دیحس شرم
 از  بھ ستاره اصابت کرد، بھ سمت مھ لقا رفت؛ده؛ی عقرب ترسکی شیبارش مثال ن
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مھ لقا بدون حرف؛ خودش را . ستدی باشی پاھای گرفت و کمک کرد تا روشیبازو
 ی میستاره ھنوز ماجرا را حالج.  تخت؛ رھا کردی سپرد و قاب را رویدست مھر

مھ لقا .  اتاق را مطمئن شدنیاما ورود ممنوع بودن ا.  افتادهیاق چھ اتفدی فھمینم. کرد
 ! آمد اما چرا؟ی منجای ادینبا

 ی صدانکھی را بدرقھ کرد و بعد از ایبھرام خان با نگاه نگرانش؛ بانو و مھر        
 ی نگاه منیستاره ھنوز بھ زم.  تخت بلند شدیبستھ شدن در اتاق مھ لقا ھم آمد؛ از رو

آب دھانش را .  خودش حس کردی نگاه بھرام خان را رونی سنگی ھی ساکرد؛ اما
 کھ از صورت در ھم بھرام خان بھ او منتقل یسح! قورت داد و منتظر مواخذه شد

 .شده بود
 و ی پر از مردانگشیصدا. ستادی ستاره ای برداشت و روبرویگریبھرام؛ قدم د        
 . صدا را دوست داشتنی بود و چھ قدر ستاره ایمھربان
 ! کنھ کھی می دلتنگیدی دنجا؛ی اشی اوردی مدینبا... ستاره  -         
اما با تمام قدرت . سرش را باال گرفت؛ حاال چشمانش از اشک پر شده بود        

 حال ی بود از دست خودش و ناراحت برایعصبان.  قطره ھم سقوط کندکینگذاشت 
 ..مھ لقا

 . قدر ناراحت کننده ست براشوننی دونستم ایمن نم.. رام خان متاسفم بھ -         
 یدستش را رو.  شدی پر از مھربانش؛یبھرام خان صورتش ھم مثل لحن صدا        
 : ستاره گذاشتیشانھ 

 جور ھی خواست؛ تو نذار، گھی اما اگھ بار داد،ی دونم خودش خواستھ بیم -         
 حواسش رو پرت کن باشھ؟

 . چشم -         
.  پشت سر ستاره بودواریبلکھ تمام حواسش بھ د.  کردیبھرام خان بھ او نگاه نم        

.  دادصی تشخی ھم بھ راحترمردی پنیستاره رنگ حسرت و عشق را در چشمان ا
سرش با تاسف .  پر از غم بودد؛ی کھ کشی بھرام؛ در ھم رفت و آھیدوباره اخم ھا

 : رفتیروج چپ و راست شد و بھ سمت در خیچند بار
 . کندیدر اتاقم کل. برق رو خاموش کن -         
 بار بھ قاب عکس نی آخری و براواری دیبا تنھا شدنش دوباره برگشت روبرو        

 ی اندازه برانی مھ لقا؛ ادیچرا با. دی خندی کھ با تمام وجود مینوزاد.  شدرهیبزرگ خ
 را؛ ستاره در چشمان ی دورنی بزرگ تر از ای غصھ کی  اش دلتنگ باشد؟یدور

 . بوددهی مھ لقا بانو دیبایز
 تخت ی قاب عکس افتاده رونی بھرام خان عمل کرد و بعد از ایطبق خواستھ         

 کشان؛ی زندان تارانی گذاشت؛ چراغ را خاموش کرد و دوباره عکس ھا مشیرا سرجا
 عکس ھا ساختھ نی ای برای دانست چرا و چھ کسی کھ ستاره نمیزندان.. تنھا ماندند

 دی تبعنی صاحبشان سر زده کھ محکوم بھ اًناای عکس ھا و احنی از ایچھ گناھ. است
 کھ یحس غم.  قلب او ھم نشستی را در قفل چرخاند؛ حس غم رودی کلیوقت. شدند
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 ی کشتنی دانست از کجا ایخودش ھم نم.  را سست کردشی را لرزاند و پاھاشیدستھا
 ی کھ باعث شد؛ ناخواستھ اشکھا رویحس..  و غم؛ درون قلبش بھ گل نشستیدلتنگ

 . کنندیگوشی شروع بھ بازورتشص
 بانو شده است؛ آزارش ؛ی باعث ناراحتنکھیحس ا.  مھ لقا را نداشتدنی دیرو        

 حس نی از ادیبا.  را شستشی راست بھ اتاقش برگشت و دست و روکی.  دادیم
 ! مثل چشمان مھ لقا؛ جادو داشتقای کھ دقیحس.  کردی مداینجات پ

 
 و بھرام خان؛ ستاره را زودتر بھ خانھ امدی نرونیمھ لقا تا غروب از اتاقش ب        
 نبود؛ زودتر از آن خانھ لی می امروز خودش ھم بی خرابکارنیگرچھ با ا. فرستاد

 رفتھ بود و نگران فردا بود؛ تا آن اندازه لیدوباره اعتماد بھ نفسش تحل.  برودرونیب
 دلش وسانھی ماد؛ی محمدرضا را ندنی شد و ماشادهی پبوس فردا صبح از اتویکھ وقت

 ! خواست؛ دوباره سوار شود و بھ خانھ برگرددیم
 شبی کھ از دیی دعاھای نشست و مشغول خواندن ادامھ ستگاهی ای صندلیرو        

 بوق ی مستجاب شد و صداشی بعد دعاھایچند لحظھ  .مشغول خواندنشان بود؛ شد
 خواست از ینھ فقط ترس از دست دادن کار؛ نم!  لبخند را بھ لبانش برگرداندن؛یماش

با تمام مشکالت و دغدغھ .  شده بودزی چھمھ شیمھ لقا و خانھ اش؛ برا! آن خانھ برود
 ی رنگیا و آرزوھا ستاره؛ پر از روزھی بعدازظھر؛ آنجا براروزی دنی مثل ھمییھا

 !بود
 صورت نت؛ی زی گل محمدی نان و مربایسالم گرم محمدرضا؛ لقمھ ھا        

 یعنی مھ لقا؛ مھمان بود؛ ی کھ کنج لب ھایمھربان بھرام خان و لبخند پر از آرامش
 تواند فراموش کند ی ستاره میعنی.  مثل سابق استزیھمھ چ!  خوب استزیھمھ چ

 !.. کندراموش فدی بایعنی.  افتادی بعدازظھر چھ اتفاقروزید
 در ھم رفتھ شتری کھ بی مھری از اخم ھاری بود، بھ غفتادهی اتفاق نیریی تغچیھ        

ستاره اگر !  جواب سالم ستاره را ھم نداد و از او فاصلھ گرفتی کھ حتیتا حد! بود
 زن نی کرد ایحتم؛ باور م بھ طور د؛ی دی محمدرضا را نمای و نتیبرخوردش با ز

 !و آن روز تلخ تر!  با ھمھ تلخ بودیمھر اما!  با او داردیمشکل بزرگ
 ی زن سرد و بنی کرد از ای آورد و سعادی را بھ دهی فری مادرانھ حتینص        
 . بھ کارش مشغول شودیدر عوض مثل ھر روز با انرژ. ردی فاصلھ بگشتریب! اخالق
.  طبق روال ھر روز؛ مھ لقا بھ اتاقش برگشت تا استراحت کندبعد از ناھار؛        

 کھ مھ لقا یبھرام خان ھنوز بھ خانھ برنگشتھ بود و ستاره ھم بھ اتاقش رفت تا کتاب
 بود کھ ضربھ دهیشالش را ھنوز از سرش نکش. خواستھ بود بخواند را زودتر تمام کند

 شد رهیستاره با تعجب و ترس بھ در خ!  در باز شداصلھ بھ در خورد و بالفی آرامی
 !و فقط توانست آب دھانش را قورت بدھد
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 کھ تنش بود؛ ی مشکراھنی پیتو.  بودستادهی ای چھار چوب در؛ مھرانیم        

 جا بھ شی ذره مردمک ھاکی ی حتنکھیبدون ا.  زدی ذوق می توشتری نگاھش بیسرد
.  تکان نخوردشیستاره از جا.  بھ ستاره وارد اتاق شدرهی پلک بزند؛ خایجاشوند و 

 ھمھ ترس نی الیخودش ھم دل. را نداشت  اشدهی قدرت حرکت دادن ِ جسم ترسشیپاھا
آب دھانش را قورت داد تا دھانش باز شود و بلکھ بتواند؛ .  دانستی را نمیاز مھر

 . کندانی کھ در ذھنش شکل گرفتھ بود را بیسوال
  شده؟یزیچ -         
 چشمان انی کھ می ترسی ھی ھمان طور بھ ساھیچند ثان!  فقط چشم بودیمھر        

 از ھم ی بھ آرامکش؛ی باری نشستھ بود؛ زل زد و بعد لبھاش؛ی رویدختر جوان جلو
 :گشوده شد

 ! کنمی مرونتی اون اتاق بی برگھی بار دھی -         
 یناخداگاه مردمک ھا. خشن بود.  بودی و سردی تفاوتی فراتر از ب؛یلحن مھر        

 در موردش داشت؛ باعث شد حالت ی کھ مھریقضاوت ناحق. ستاره گشاد تر شد
 ! اش فعال شودیدفاع

 !من نرفتم خودشون اونجا رفتن -         
 : و بلندتر گفتدی در ھم کششتری را بشی اخم ھایمھر        
 ! رفتیم ن؛یاگھ نبود! یتوباھاش بود -         
 بره اونجا؛ منم دی نبانیاگھ قبال بھم گفتھ بود. گفت کمکش کنم بره؛ منم کردم -         

 ! کردمیمنصرفش م
 کی را بھ اوج خودش رسانده بود؛ تشی ستاره عصبانی کھ حاضر جوابیمھر        
 صورت ی جلوقایانگشتش را دق. ستادی اش انھی بھ سنھی شد و سکشی نزدگریقدم د

 :گرفتستاره 
 !رونی ندازمت بی خونھ منیوگرنھ از ا! ی جواب منو بدیتو حق ندار -         
 نی با ادی دانست نبایم.  شدی توانست بھم فشرده می کھ مییفک ستاره تا جا        
 کھ یمھر.  شده را بزرگتر کندجادی خواست مشکل اینم.  طور حرف بزندنیزن؛ ا

ستاره ماند .  رفترونی بھی اش کرده بود؛ بعد از چند ثانیانگار؛ سکوت ستاره؛ راض
 دار شده حھی کرد جریغرورش کھ حس م. ت کھ دوست نداشیی حرفھایو اتاق و بو

اما ستاره .  بودندی زدند و منتظر اشاره ای پرسھ مشیاشک ھا پشت پلک ھا. است
. ار بدھد اتفاقات قرنی ای برای اھی غرورش را دست مانی از اشیدوست نداشت ب

  کردیسع.  فرستادرونی بازدم بلند؛ بکی اش را با با یچشمانش را بست و تمام ناراحت
 آمد؛ حق را بھ ی مادشی کرد و حال مھ لقا بھ یخوب کھ فکر م. خودش را آرام کند

 .. نبودی ھمھ سردنی اقیگرچھ ال.  دادی ھم میمھر
 نی ماه؛ بھ باغ کوچک اوری شھریگرما. بھ طرف پنجره رفت و بازش کرد        

 ی باغچھ یمحمدرضا شمشاد ھا!  دادی شجاعتش را از دست مد؛ی رسیخانھ کھ م
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 دادند؛ ی حق داشت؛ اگر بھ او چوب خشک ھم منتیز.  کردی را کوتاه مواریکنار د
 انگشتان ی او را؛ از روثرانگشت کھ خدا؛ اییگو!  کردی می سبزاهی بھ گلیاو تبد

 کھ محمدرضا یکار.  ستاره قابل توجھ بودی براشھی ھمدن؛یفرآ! خودش برداشتھ بود
 ؛ی کرد تا کسی کرد؛ تحمل می تحمل مدیبا.  لبش نقش بستی رویلبخند.  کردیم

بعد او بزرگ تر .  کردی اش سبز میی جادویچوب خشک وجود او را؛ با سرپنجھ ھا
 ! شدیسبز م! فاتر شد و شکویم

 کھ ھر روز ی بد عنق و سگی با مھریحت!  خانھ بود؟نی باغچھ اش ھمدیو شا        
 !! شودی مرهیصبح و غروب؛ بھ او خ

 
*         

 
اما تا چند روز ستاره متوجھ .  وقت در مورد آن روز صحبت نکردچیمھ لقا ھ        

 کھ ی بھ پنجره و نوک درخت کاجیی اوقات در تنھاشتریب. حال نھ چندان خوبش بود
 نی غمگنیا!  کرد ھمان درخت بودی کھ فکر نمیزیاما بھ تنھا چ. زد ی بود؛ زل مدایپ

 شتریبھرام خان کھ ب.  کردی ستاره را ناراحت مو  از ھمھ؛ بھرام خانشتریبودن؛ ب
.  گشت؛ در آن چند روز؛ ناھار را ھم با مھ لقا بودیاوقات بعد از ناھار بھ خانھ برم

 ی مھری ناراحتی برایشتریستاره حق بحاال .  بودنی غمگیاما مھ لقا؛ ھمان مھ لقا
حس .  تکرار شودشت بود و دوست ندادهی را دی ناراحتنی حتما قبال ایمھر.  دادیم

 اصال دوست طیدر آن شرا.  غصھ را درون قلبش نگھ داشتنی اش بھ ایکنجکاو
 کنار مھ لقا باشد و شتری کرد با محبت بیتنھا سع.  درست کندینداشت مشکل تازه ا

 زن کی او یمھ لقا برا.  مورد عالقھ اش را انجام بدھد تا خوشحالش کندیکارھا
 انی و باوقار مبای زی ملکھ کیمثال .  احترام استل قابشھی کھ ھمیکس. خاص بود

 ! بودیافتنی دست نیی ستاره؛ آرزویاھای کھ در رویزیچ! ذھن ستاره؛ حک شده بود
 ستاره و محبت ی ھایدگیکم کم با رس ده روز از ماجرا گذشت و مھ لقا کینزد        

با .. یشگی ھمیدوباره شده بود مھ لقا.  خوبش برگشتی بھرام خان؛ بھ روزھایھا
 درست کردند و دکور خانھ را ی رب گوجھ فرنگنتی رفتند؛ ھمراه با زدیستاره بھ خر

 حال مھ زھای چنیو ا..دندی بودند؛ از نو چرفتھ کھ گی و چند کارگری مھریبا ھمراھ
 نبود کھ لب بھ ی نشست؛ کسی می وقتبای آن صورت زیخنده رو. لقا را بھتر ھم کرد

 .. بود و قابل احترامزی ھمھ عزی مھ لقا؛ براتی شخصنیا.  باز نکندنیتحس
 

 یو ھر روز کھ م.  شدی مکی خودش نزدی انتھای ھم بھ روزھاوریشھر        
 ی کرد بزرگتر شده است و بھ قول مھ لقا؛ خانومانھ تر رفتار میگذشت؛ ستاره حس م

 ! کردی مقی مھ لقا بھ او تزرف؛ی ظریلی کھ خیتیترب. کند
.  ھوا؛ کاستھ نشده بودی از گرمایزی بود اما چدهی رسمھی بھ نوری شھرنکھیبا ا        

روب؛ مثل ھر روز غ!  در اثباتش داشتی با تمام وجودش؛ سعدی کھ خورشییگرما
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 بودند یجاتی بھ سبزیدگی اش؛ مشغول رسی اختصاصیستاره و مھ لقا؛ کنار باغچھ 
 عالقھ ی باغبانی مھ لقا؛ ستاره را ھم بھ کارھای  عالقھنیا. کھ ھمراه ھم کاشتھ بودند

 ستاره و ی ھاطنتیش.  بردندی کنار ھم بودن لذت منیمند کرده بود و ھر دو از ا
 نی کرد؛ لذت ای مفی ستاره تعری اش برای پدری کھ مھ لقا از خانھ ییخاطره ھا

 . را چند برابر کرده بودیھمراھ
 زدند کھ ی درون باغچھ نشستھ بودند و آرام حرف مشانی پاھایھر دو رو        

 نی ھمیبھرام خان قبال بھ خانھ برگشتھ بود؛ برا.  شدندنگیمتوجھ باز شدن در پارک
 اطی رو حنی ماشریمس.  خانھ برگشتنگیعجب بھ سمت در پارکچشمان ھر دو با ت

 گذاشت؛ اما در آن تابستان ی نمشان کھ چند سال از عمری اوهی میتوسط درخت ھا
 اما ند؛ی توانستند ببی میآنھا بھ راحت.  برگ و بار داده بودند؛ احاطھ شده بودیحساب

 ! شدی بود؛ متوجھ آن دو نمنی کھ داخل ماشیمسلما کس
 اش نھی با حرص از سی دفعھ نفسکی کرد و بعد زتریمھ لقا چشمانش را ر        

 ی کھ صدای رنگی نقره انیاما ستاره ھمچنان بھ ماش. خارج شد و مشغول کارش شد
 نیماش.  شده بودرهی خدی رسی بھ گوشش ماطی سنگفرش حی روشی ھاکیالست

.  دانستی نمنی و برند ماشام از نیزی است اما ستاره چمتی گران قاریمشخص بود بس
 ی بود رفت اما کماطی حگری دی مسقف خانھ کھ گوشھ نگی پارکی ھاکی تا نزدنیماش

 کنار د؛ی ھم نکشی اھی قطع شد و ثانن؛ی نرم موتور ماشیجلوتر متوقف شد و صدا
 را در برابر چشمان ستاره ییبای زری کھ تصوستاد؛ی ا؛ی مرد قد بلند و جذابن؛یماش

 ..ساخت
 
      
 

 ! بانونیمھمون دار -         
 خاک ھا ی سرش را از رونکھی و بعد بدون ادی آه کوتاه مھ لقا؛ را شنیاول صدا        
 : فلفل بردارد؛ گفتیو بوتھ 
 م؛ی نبود از دستش راحت بودرانی ای چند وقتھی!  نھ مھمونمیبگو مزاحم دار -         

 .. بھش؛ بدو اومدهدهی کباب رسیدوباره بو
 مھمان کھ ظاھرا چندان ھم نی شده بود و اجی بانو گیستاره کھ از حرفھا        
 یبھ مرد جوان.  صاحب خانھ نبود را نشناختھ بود؛ دوباره بھ سمتش برگشتند؛یخوشا

 توانست ی نمیبھ راحت.  انداختی ترقی بود؛ نگاه دقستادهی انیکھ ھنوز کنار ماش
 ی خوبکلیقد بلند و ھ.  آمدی ھشت سالھ مھفت؛ ستیسنش را حدس بزند؛ اما بھ نظر ب

 کھ باعث لبخند یزیچ.  بود کھ از پشت بستھ بوددهی رسشی تا شانھ ھاشیموھا. داشت
 بود؛ اما از دی ستاره جدی اش؛ براافھی و قنی و ماشپیت!  لبان ستاره شدی رویکمرنگ

 نیشتر از ای مھ لقا؛ نگذاشت ذھنش بیصدا.  کردیھمان فاصلھ ھم غرورش را حس م
 : کندیدر مورد پسر کنجکاو
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 ! ترهزی تمنیآشغال از ا!  نندازکشی شی افھینگاه بھ ق -         
 انداخت و برگ نیی اش؛ سرش را پارهی خی نگاه ھانیستاره خجالت زده از ا        

 انگشتانش مانده بود؛ انی وارد خانھ شده بود؛ منی از ھمان موقع کھ ماش را کھیزرد
پسر جوان متوجھ آن دو نشده بود و سوت زنان بھ سمت .  فلفل جدا کردیاز بوتھ 

 از پشت سر آنھا آمد کھ سالم و خوش آمد بای محمدرضا تقری رفت؛ صدایساختمان م
 را در ذھن ستاره کامل رشیتصو پسر؛ ی شاد و سرزنده یو بعد صدا.  کردی مییگو

 :کرد
 ؟یخوب!  ممدرضایمرس -         
 ساعد دست ی پلھ ھا نشست؛ مھ لقا دستش را روی کھ روشی قدم ھایصدا        

 :ستادیستاره گذاشت و با کمک ستاره؛ ا
آدم ! اصال بھش رو نده. مراقب رفتارت باش ستاره. پسر خواھر بھرامھ -         

 !ستی نیسالم
 رفت ی دری کرد؛ بھ سمتی مفیبانو ھمان طور کھ جملھ ھا را پشت سر ھم رد        

 پسر؛ نی مھ لقا از افی نگاه کرد؛ تعارنیستاره بھ ماش.  شدیکھ بھ آشپزخانھ باز م
 یبرا! رونی ذھنش بکشد بی زود؛ پاک کن بردارد و پسر را از تویلیباعث شد خ

 ی باال انداخت و خودش را بی بدھد؛ شانھ اان را بھ مھ لقا ھم نشمی تصمنی انکھیا
 .تفاوت نشان داد

 کامال با یوقت.  را عوض کندشی باال رفتند تا مھ لقا لباس ھایآنھا بھ طبقھ         
 :کمک ستاره آماده شد؛ رو بھ ستاره گفت

 ی نره در موردش چادتی. ای بنییستاره تو ھم برو لباستو عوض کن و بعد پا -         
 .. گفتم

 خاطر بانو؛ سرش را محکم تکان داد و لبخند را ھم بھ نانی اطمیستاره برا        
 :صورتش اضافھ کرد

 .بلھ چشم بانو -         
 بود زی لباسش تمنکھیبا ا.  رفت و ستاره بھ اتاقش برگشتنیی پا؛ییمھ لقا بھ تنھا        

جز . دیچیتر دور سرش پشالش را محکم . اما بھ خواست مھ لقا، لباسش را عوض کرد
 اش؛ نشستھ بود؛ یشانی پی کج، باالشھی کھ مثل ھمشی از موھای رنگش؛ کمیشال اب

 .صورتش را قاب گرفت
. دی شنی می پسر را بھ خوبی گرم و پر از انرژی صداد؛ی پلھ ھا کھ رسنییپا        

 و دی کشیقینفس عم!  اش نشاندیشانی پانی را می اخمشیلبخندش را جمع کرد و بھ جا
 ی گرفتھ بود؛ مادی ی بانو را بھ خوبیستاره درس ھا.  راه افتادییرایبھ سمت پذ

 کھ ھمان لحظھ بھ کمکش آمد و یزیچ.  مھم استفسدانست چھ قدر داشتن اعتماد بھ ن
 ! بلرزدشینگذاشت؛ پاھا و صدا

ھرام  شده بودند؛ بدهی چونیزی تلوی کھ روبروی کرم رنگی راحتی مبل ھایرو        
 آن ھا و پشت بھ ستاره نشستھ یخان و کنارش مھ لقا نشستھ بودند و پسر جوان روبرو
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 مھمان تازه وارد؛ دور نماند نی بزی ستاره؛ زد؛ از چشم تدنی کھ مھ لقا با دیلبخند. بود
ستاره ھمان موقع کنارشان .  نگاه مھ لقا را دنبال کردریمس و سرش را بھ عقب برد و

 : بوددهیرس
 .. سالم -         
 ی لحظھ ایبدون حت. دی دوی صورت و بدن ستاره می متعجبش؛ رویچشم ھا        
 ؛ بھ شھی انداخت و مھ لقا مثل ھمنیی نگاه؛ سرش را پانیستاره معذب از ا! توقف

 :دیدادش رس
 ! نجای اایستاره جان ب -         
ھ سمت آنھا برگشت و ستاره مرد جوان ب!  جملھ اوضاع مساعد تر شدنیبا ھم        

مھ لقا؛ دستش را با .  بزرگ خودش را جا دادی مبل سھ نفره یدر کنار مھ لقا؛ رو
 کھ حواسش بھ صورت ستاره و عکس ی ستاره انداخت و در حالیمحبت دور شانھ ھا

 :العملش بود؛ گفت
 ! خوب منھیستاره از دوستا -         
 کھ مھ لقا یھمان واکنش! بان مھ لقا زل زد مھریستاره شوک زده بھ چشمھا        

 شی کش آمد و دستش را بھ سمت مرد جوان روبروشتریلبخندش ب! منتظرش بود
 :گرفت
 ! ھم سامان؛ پسر خواھر بھرام خان ھستنشونیا -         
 بھ یی آشنانی بھ ای کرد و حداقل لبخندی دوباره نگاھش مدیسامان؟ ستاره با        

 از او خونسرد تر؛ با یلیسامان خ!  مھ لقایمخصوصا با معرف.  زدیمرد جوان م
 ی مبل کمیخودش را رو.  نشستھ بود؛ بھ او زل زده بودشی لبھای کھ رویلبخند کج
 :کرد  و ھم زمان دستش را ھم درازدیجلو کش
 ...  ستارهت؛ییخوشبختم از اشنا -         
 کھ ی و اداب اجتماعتی تربیتو!  دست سامان مانده بودیستاره نگاھش رو        
سامان کھ درک کرد ستاره قصد !  بودحانھی کار سامان؛ وقنی گرفتھ بود؛ اادیستاره 

 خودش ھم ی بھ رونکھیدست دادن با او را ندارد؛ لبخندش را بزرگتر کرد و بدون ا
 : زدھی تکدوباره  و بھ مبلدی دستش را پس کشاورد؛یب

 !یو البتھ خوشگل..  ی داری جووننی دونستم شما دوست بھ اینم -         
 نھفتھ بود یدر تمام کلماتش، حس بد.  نبودندی ستاره اصال خوشایجمالتش برا        

مھ .  کردی می اما ھر چھ بود؛ ستاره را عصبانست؛ی چقای کرد دقیکھ ستاره درک نم
 : بھ خودش چسباندشتریلقا ستاره را ب

 !ی دونی رو ھم نمگھی دیزای چیلیشما خ.. بلھ  -         
.  را دوباره بھ قلب ستاره برگرداندیچشمان پر از آرامش بانو؛ احساس راحت        

 داد؛ ی قدر زود؛ خودش را لو منی ادینبا.  خودش را دوباره جمع و جور کرد یکم
 ھر دو نفر ی ذھنیمھ لقا بدون توجھ بھ غوغا.  مھ لقای قبلیمخصوصا با ھشدار ھا

 :دیآنھا؛ از سامان پرس
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 ومده؟یمامانت ن! ران؟ی ایبرگشت -         
 ! خواھرمھ و خوشھ اونجاشیپ.. نھ بانو  -         
 ؟یتو چ -         
 : کردی کوتاھیسامان خنده         
 . شھی نمرانی جا اچی من ھیبرا -         
 :دی چرخی ستاره مینگاھش ھنوز رو        
 !ستی ھست کھ اونجا نییزای چھیخب ...  ھاشتی محدودی با ھمھ نجایا -         
 شناخت؛ دستش را از ی سامان را می ھا و نگاه ھاھی کنانیمھ لقا کھ خوب ا        

 : ستاره برداشتیدور شانھ 
 زودتر ی تونیتو م.  میستی تنھا نگھی و دمیستاره جان ما امشب مھمون دار -         

 !ونھ خیبر
فقط دوست داشت از آن جا !  خواست تعارف کندی نمطیستاره اصال در آن شرا        
 مھ لقا و بھرام خان یبلند شد و سرش را برا.  تر فرار کندعی نگاه؛ سرنی اریو از ز

 : خم کردیکم
 خداحافظ... فعال -         
 ستاره ی بھ روشھیلبخندش مثل ھم. بھرام خان کھ درتمام مدت؛ فقط شنونده بود        
 :باز شد
 .بھ سالمت دخترم -         
 : بلند شدشی ؛ سامان از جایستاره کھ برگشت بھ سمت خروج        
 !؟یی جاھی برسونمتون تا نی خوایم -         
 کرد و قبل ی حدش نگاه می بی و پر روگرستاره با چشمان گشاد شده بھ سامان        

 پسر بدھد؛ نی را کھ مغزش آماده کرده بود را بھ ای تحمل تمام شده اش؛ جوابنکھیاز ا
 : کردیانیمھ لقا پادرم

 . رسونھیمحمد رضا م! نینھ شما بش -         
خت و  باال اندایشانھ ا.  تفاوت رفتار کردی قبل؛ خونسرد و بیسامان مثل دفعھ         

 . مبل نشستیدوباره رو
 سامان؛ بھ سرعت ی و رفتار گستاخانھ دهی نگاه درنیستاره کالفھ از ا        

!  سر و صدا از در آشپزخانھ خارج شدی را عوض کرد و بشی لباس ھایباورنکردن
 خبر یب! دی کشی نشست و محمد رضا از خانھ خارج شد؛ نفس راحتنی داخل ماشیوقت
 ! کندمل کھ حاال حاالھا قرار است سامان را تحنیاز ا

 
       

 رنگ ی نقره انی ماشدنی با محمد رضا وارد خانھ شد؛ از دیفردا صبح وقت        
 نیسرش را از ب. اصال دوست نداشت دوباره تحملش کند!  تعجب کردنگیداخل پارک

 : جلوتر بردی کم؛یدو صندل
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 ھرام خان نرفتھ ھنوز؟ مھمون بنیاقا محمدرضا؛ ا -         
 : نگھ داشتنگی پارکرونی را بنیمحمدرضا ماش        
!  اوقاتشتری مونھ بی منجای اادی ی طوره منی ھمشھیھم. نھ شب رو مونده بود -         

 ! بشھ برهیچ
 بھ ی کرد؟ عصبی پسر را تحمل منی ادی او بایعنی! آه از نھاد ستاره بلند شد        
 ادهی خواست اصال پینم.  گذاشتنھی سی را روشی داد و دست ھاھی تکنی ماشیصندل

.  شناخت، رو بھ رو شودی و شرم را نمایً کھ اصال حیشود و دوباره با مرد
 :اند تنھ اش را بھ سمت عقب چرخمیمحمدرضا؛ ن

 ؟ی شی نمادهیپ -         
 او محمدرضا ھم مثل یبرا. ستاره نگاه درمانده اش را بھ محمدرضا دوخت        

 حس دو نی ای برایدیی محمدرضا نشست؛ مھر تای لبھای کھ رویلبخند. پدرش بود
 :طرفھ بود

از . ستی نی سالمادی کھ بگم؛ اما آدم زستیدرست ن.  نشو دخترمکشی نزدادیز -         
 نیی بھت گفت؛ سرتو بنداز پایھر چ.  ھاسی تو خارج بزرگ شده و مثل خارجیبچگ

 . کنو کارتو
 پسر نی چشم ای جلوادی زدی محمدرضا و مھ لقا؛ مطمئنش کردند کھ نبایحرفھا        

 و بعد از تشکر از دی کشینفس. فتدی خواست اتفاق بی کھ ستاره ھم اصال نمیزیچ. باشد
 کرد و خودش را جمع و ی با اعتماد بھ نفس رفتار مدیبا.  شدادهی پنیمحمدرضا از ماش

 د؛ی رسی در ورودی رهی دستش بھ دستگنکھی بھ محض اد؛و از بخت ب..  کردیجور م
 و شلوار ی شرت حلقھ ایت.  چشمش ظاھر شدیدر زودتر باز شد و سامان جلو

 آمد؛ نشان ی ماری بود؛ بسدهی کھ پوشی کھ بھ ست مشکدشی سفی ھای و کتانیورزش
 لب ری زیداخت و سالم اننییستاره سرش را پا.  داد کھ قصد ورزش داردیاز آن م

 کھ یکار.  باز کردشی در فاصلھ گرفت تا راه را برای از جلویزمزمھ کرد و کم
 ستاره بھ دقت نگاه ی اش بھ سرتا پاگرانھیسامان ھم انجام داد؛ اما با ھمان لبخند موذ

 داخل خانھ شد و بھ سرعت پلھ عی تعلل نکرد و سرد؛یستاره کھ راه را باز د.  کردیم
 شیاگر سال پ!  کردنانی سرش بست؛ تازه احساس اطمشتدر را کھ پ. ذراندھا را گ

 مھمان ناخوانده نی خانھ و انی االن از انیبود و شجاعت االنش را نداشت؛ حتما ھم
.  باشدی زن قوکی دی داده بود کھ باادیمھ لقا ..  خواست یاما نم!  رفتی مرونیاش ب

 ینی تمرنیداده بود و ا یحاتی توضختھی افسارگری نگاه ھانی بار در مورد اکیبھ او 
 کرد تمام روز خودش را یسع! ردی بگادی ستاره کھ مراقبت از خودش را یبود برا

 ھفتھ کینھ آن روز فقط؛ کھ تمام ! نتی زای کنار مھ لقا بود و ای. مشغول نشان بدھد 
 سامان را کالفھ  کھی تفاوتیب.  حد بودنی سامان در آن خانھ ماند؛ رفتارش در ھمیا

 بزند؛ ی منطقری تجربھ نبود کھ دست بھ کار غی قدر بنیاما او ھم ا!  بوددهتر کر
 ! در سر داشتی بزرگ تریمخصوصا کھ حاال ھدفھا
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 یعنی نی ھفتھ؛ سامان ھمراه دوستانش بھ شمال کشور سفر کرد و اکی انیپا        
 ی سامان حداقل فعال نمدی فھمی قدر خوشحال بود کھ وقتنیا!  ستارهی دوباره یآزاد

 ! گرفتی عجوالنھ امی تصمد؛یآ
 شی و از رفتن سامان مطمئن شد؛ بھ اتاقش رفت تا لباسھادی کھ رسنیصبح ھم        

 بی اش کھ داخل جی را باز نکرده بود کھ گوششی مانتویدکمھ ھا. را عوض کند
 کیبعد از حدود !  لبخند زد شماره فرزاد؛ ناخداگاهدنیبا د.  در آمدشیمانتو بود؛ صدا

 مدت بھ قولش عمل نی ایفرزاد ط!  فرستاده بوداد بود کھ فرزی اس ام اسنیماه؛ اول
 . بھ بودنش داشتھ باشدیشتری بینانی کھ باعث شده بود؛ ستاره اطمیقول. کرده بود
! ی بھم داده بودی قولھی ی روزھی!  فرزادمادتھ؟ی خانوم؟ منو یخوب.. سالم        " 

 "  ھا؟ی بھ قولت عمل کنی خوای نشھ؛ تو نمدیفکر کنم تا موھام سف
 کی چرا؛ دیخودش ھم نفھم. ھر کلمھ اش را با دقت خواند. لبخندش کش آمد        

 . گرفتمی تصمشیحس زودگذر برا
 بھ طرف عصری ولدونیامروز عصر ساعت پنج؛ م.  نرفتھادمینھ .. سالم         " 

 ." خانمیکر
 دانست االن است کھ یم.  ارسال را زد و مانتو را از تنش در آوردیدکمھ         

 کرد ھمچنان لبخندش ی شد و سعالی خیپس ب. منطق و احساسش جنگ را شروع کنند
 بعد اس ام اس فرزاد یچند لحظھ .  بودی امتحان فرزاد کافی ماه براکی. را حفظ کند
 را بفرستد تا او امی پشی براگری بار دکی ود خواستھ بی کھ با ناباوردیدوباره رس

 یندی بھ حس خوشالیلبخندش؛ تبد! ندی ستاره است کھ خواستھ او را ببنیمطمئن شود ا
 ی با مھ لقا صحبت مدیبا.  صورتش نقش زدی قلبش رومی کھ از صمیشد و خنده ا

 داشتھ ی کرد مھ لقا مخالفتیگرچھ فکر نم.  گرفتی زود رفتنش را میکرد و اجازه 
 ینیری قرار مالقات؛ ھمان حس ترس را دوباره بھ جانش انداختھ بود؛ اما شنیا. باشد

 یزی چنی مرد جوان تنگ شده بود و ایدلش برا.  قرارش بودی قلب بانی ھم میخاص
 !نبود کھ بتواند از خودش پنھان کند

ا اجازه گرفت و  بھ مادرش کمک کند؛ از مھ لقدی مھمان دارند و بانکھیبا گفتن ا        
ھنوز دو قدم برنداشتھ بود کھ بھ .  شدادهی محمدرضا پنی راس ساعت پنج از ماشقایدق

با !  توقف کردشی رنگ کنار پای بلند مشکی شاسنیسمت محل قرارشان برود؛ ماش
 خندان ی رفت و چھره نیی پنجره پای شھی شیوقت  قدم بھ عقب رفت؛ اماکیترس 

 .بخند زد ناخداگاه لد؛یفرزاد را د
 : باز کردیفرزاد خودش را بھ طرف در طرف شاگرد کشاند و در را کم        
 !گھی باال دایب -         
 عقلش مثل یاز طرف!  دفعھ ھمھ جانش استرس شدکی. ستاره با تعلل سوار شد        

 بودند کھ در ی منطقی حرفھاش؛ی نبود و غرغرھای کھ کرده بود راضی از کارشھیھم
 شده بود و یدوباره پر از حس خاص... اما قلبش !  رفتیآن لحظھ بھ گوش ستاره نم
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در را کھ با ! ی ھمان حس سرد موذوجود  بایحت!  بودیکوبیکودکانھ مشغول پا
 :فرزاد بھ کمربند اشاره کرد.  گذاشتشی پای را روفشیآرامش بست؛ دست ھا و ک

 !؟یخوب! ببندش -         
فرزاد دنده را جا زد و . دی اش کشنھی سیستاره دست برد سمت کمربند و رو        
 کھ را یزی چدیاما با.  نزده بودیستاره ھنوز حرف.  شروع بھ حرکت کردنیماش

 : کردی میادآوری
 . وقت ندارمشتری ساعت بھیمن  -         
 : اش سبقت گرفتی کنارنیفرزاد کوتاه نگاھش کرد و از ماش        

 ! خوبی جاھی می ریم! دمی رفت و آمدت رو فھمی ساعتھاگھید!  دونمیم -         
.  خوب؟ فکرش ناخداگاه منحرف شده بودیجا!  اش جدا شدنھیقلب ستاره از س        

.  ترسانده شده بودمی افتاد کھ دای ھا و اتفاقات بدفی تعرادی ؛ بھی پسر غرکیاالن او و 
 :آرام زمزمھ کرد

  خوب کجاست؟یجا -         
 بود؛ ابانی کھ تمام حواسش بھ خی ستاره در حالی بھ لرزش صداالی خیفرزاد ب        

 :گفت
 !گھی خوبھ دیجا -         

     
 

 مانی کھ کرده بود پشیاز کار. فرزاد خونسرد بود و ستاره پر از اضطراب        
 !ری دی کمیمانی پشیبود؛ اما برا

 از آن حس گرید.  گشت کھ زود از فرزاد دور شودی میل بھانھ ادنبا        
 قلبش ی بھ صدادینبا.  منطقش بودی سرزنش ھاشی نبود و بھ جای خبریسرخوش
شروع کرده بود لعنت فرستادن بھ خودش .  دادی مبی قرار را ترتنی داد و ایگوش م

 دغدغھ انی فرزاد، از میدا متوقف شد و صنی قرار کھ ماشنی ایو تمام مسبب ھا
 :دی کشرونی اش او را بی ذھنیھا

 ! خوبی جانمی ادییخب بفرما -         
از آن .  کھ دست فرزاد؛ نشانھ اش گرفتھ بود، نگاه کردی شاپیستاره بھ کاف        

 ی می نرفتھ بود؛ اما بھ خوبیی جانیتا بھ حال ھمچ.  کاستھ شدی کمھیاضطراب اول
فرزاد با احترام در .  شاپ شدندی و وارد کافادهیھر دو پ! ست یدانست مکان عموم

 انی را مشی دانست چھ طور جایخوب م. ستادی باز کرد و خودش کنار اشیرا برا
 دونفره اشاره کرد و اجازه داد اول ستاره یزھای از میکیبھ . قلب ستاره باز تر کند

 ری برسند؛ ززیتا بھ م. د رد کند و خودش پشت سرش راه افتازھای منیخودش را از ب
 بھ سان و ھرای ساده و معمولیلیبرعکس او کھ خ. دیی اطرافشان را پای کمیچشم

 شی آرایی جذاب و صورت ھای ھاپی شاپ؛ با تی داخل کافی آمد؛ دخترھاینظر م
 ! بودندلکسیشده؛ کامال ر
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 مکان نیاز بودن در ا.  گذاشتشی پای را روفشی نشست و کی صندلیرو        
 وقت نی کھ ایی ھاپیاز ت.  بودبی ناشناختھ و عجشی براطیمح.  نداشتیاحساس خوب

چشمانش .  مکان نبودنیاو متعلق بھ ا.  آمدیعصر؛ کنارشان نشستھ بودند؛ خوشش نم
.  آمدی کھ بھ نظرش میی جانیامن تر. دی دی را مشی گرد و گلدان کوچک روزیفقط م

 ! سفارش آمد؛ سرش را باال نکرد گرفتنی صاحب کافھ برای وقتیحت
 نی اولیکامال متوجھ شده بود ستاره برا.  بھ ستاره انداختیفرزاد نگاه کوتاھ        

پس در موردش .  لبانش پررنگ تر شدیلبخند رو. دی آی میی جانیبار است ھمچ
 ھمھ دختر، او نی انیب!  ھم خوب بودنی نبود؛ اما ھمیامتحان کامل. اشتباه نکرده بود

 . خوشنود بودریسر بھ ز  ونی شرمگی ستاره نیاز داشتن ا
 !اری بی بستنکی برامون دو تا ک؟یخوب -         
 فرزاد با او یی کھ مرد بر لب داشت؛ از آشنای فرزاد و لبخندیلحن دوستانھ         
. دی کشزی مکی را نزدی صندلی شاپ کھ رفت؛ فرزاد کمیصاحب کاف.  دادیخبر م

 از صورت ی جور کمنیا.  خم کردی گذاشت و خودش را ھم کمزی میدستانش را رو
 .ندی توانست ببیستاره را ھم م

 ؟ی بودومدهیتا حاال ن -         
مطمئن .  باال رفت و چند لحظھ چشم درچشم شدندی جملھ؛ سر ستاره کمنیبا ا        

 ی را بھ رخش نمیزی چای کرد و یمسخره اش نم.  نداردیشد کھ فرزاد منظور بد
 ری تخت، زی خانھ شان؛ رواطی حی کھ تویبرعکس صورتش مثل بار اول. دیکش

 ...صبور مھربان و.  زدند، بودیدرخت انگور با ھم حرف م
 .. نھ -         
 : دلچسب تر شدافھی قنی نشست؛ اشی لبھای کھ رویبا لبخند بزرگ        
 و باھات حرف بزنم، االن نمتیدوست داشتم بب ھمھ نی جالبھ ایلیخ.. خب  -         

 !ی کردزمیسورپرا!  بگمی چدی دونم باینم
 !دی چھ بگودی دانست بایستاره اما م        
 ن؟ی کنی خانواده تون رو راضنیتونست -         
 ! دانستیستاره ھنوز او را؛ مخاطب جمع م        
 نیتونست! نواده تون نھ؛ خانواده ات خا؟ی زنی جور با من حرف منیتو چرا ا -         

 !ینھ؛ تونست
!  گم شدشی مانتوی قھی ی شد و تولی متمانییدوباره گردن ستاره بھ سمت پا        

 یُ سر داد؛ کمزی می بشقاب ھا را روی و وقتستادی ازشانی سر م؛یگریپسرک جوان د
 ی تکھ انکھیفرزاد آرام چنگالش را برداشت و قبل از ا. دی خودش را عقب کششتریب

 : کرداشاره  ستارهیرا جدا کند؛ بھ بشقاب جلو
 ! خوشمزه س بخوریلیخ -         
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 ی است را مشی کھ جلویزیستاره چنگال را برداشت و خدا رو شکر کرد کھ چ        
ستاره . ف زدن تکھ را در دھانش گذاشت و شروع کرد بھ حرنیفرزاد اول! شناسد
 : دادی جواب مدی بود کھ بادهی پرسیسوال

 مدت ھی دیبا.  شھی قانع نمی سادگنیمادرم بھ ا. در مورد سوالت ھم؛ نھ ھنوز -         
 کنھ دارم یاگھ االن بگم فکر م!  کنمی خودم رفتار می وهیفعال دارم بھ ش. بگذره
 ی ره و وقتی مادشی.  تا اوضاع آروم تر بشھمی صبر کنی کمدیبا.  کنمی میلجباز

 . دهی متیکنم؛ رضا ی رو قبول نمی دخترچی ھنھیبب
 اش را ھم کھ یسوال بعد. دی جواب را خواھد شننی ھمبای دانست تقریستاره م        

 :دیآماده کرده بود؛ پرس
 ! افتاده بود؟یباالخره اون اتفاق چھ طور -         
 کھ با ی را برداشت و در حالکی کی روی ھاالسی از گیکیالش فرزاد با چنگ        

 : کرد؛ زمزمھ وار گفتیدقت نگاه م
 ینھ کھ اونم زن بد...  اما تایآز. ستی دونم مقصر اون نیفرھاد برادرمھ و م -         

 دوست داشت، خواھرش یلیاما خ.  خوام پشت سرش بد بگمیباشھ؛ زن برادرمھ و نم
 .. م سربستھ گفت فرھاد اماچند بار بھ... رو 

 . گرفت و بھ ستاره دوختالسیچشم از گ        
 ..ستاره -         
 ی مردانھ؛ کھ برای از صدایدیُتن جد.  کردشی صدای بار جور خاصنیفرزاد ا        

 چشمان مشتاقش ی رهی و خردی قدر کھ ستاره سرش را باال بگنیا.  داشتیستاره تازگ
 .شود

 یم.  اومدمی بود، دنبالت نمی اگھیاگھ دلم با کس د.  کنمیمن تالش م... من  -         
. نمتیبب. دوست دارم با تو باشم.  دارمییخب منم خواستھ ھا.. یستی نیاما وقت. خوامت

 بھ اون نکھیمن عوض ا.  کنھیبودن تو و محبتت دلم رو گرم م.  خوامی میمنم انرژ
 خواستن تو نسبت بھ خودم شک ی شک داشتھ باشم؛ توو تیتھمت مسخره و رابطھ 

 !دارم
 : را کنار بشقاب گذاشتالسیستاره نگاھش را گرفت و فرزاد چنگال و گ        
..  میحرف بزن. می با ھم باشیگاھ..  خوامی کھ ازت نمیادی ززی ستاره؛ چنیبب -         

 امروز ؛ی خوای می و چی دوست داری چی دونم حتی شناسمت نمیمن درست نم
 ! نھای کارو کنم نی تونم ای دونستم می اما اصال نمرم؛ی بگزی چھی خواستم برات یم

 : جلوتر رفتی کمزی می و دستانش رودی کشزی مگری را بھ سمت دکیبشقاب ک        
 جور کنار ھم نی ا؟ی خودم کار کنشی شرکت پیای یستاره من جور کنم م -         

 ھا؟! میھست
چشمان گرد شده اش را بھ صورت مصمم .  فرزاد باعث بھت ستاره شدشنھادیپ        

 :فرزاد دوخت
 !در ضمن من کارم رو دوست دارم..  دهی رو نمی کارنی چنیپدرم اجازه  -         
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 : بود بھ کارش حساس استدهی خواست ستاره را برنجاند و فھمیفرزاد نم        
 اصال دوست نکھیبا ا..  چیباشھ اصال کار ھ.. یدگفتھ بو.  دونم یاره م -         
 .کنارت باشم.  رو بھم بدهیی فرصتاھیاما حداقل مثل امروز !.. ندارم

 کھ در یبرق.. ستی چشی ھمھ اصرار مرد روبرونی الی دلدی فھمیستاره نم        
 دهی ترسیفقط قلبش مثل قنار.  کردی را درک نمدی درخشی قرار فرزاد میچشمان ب

 کرد اما ی خجالت نگاھش میفرزاد ب. دی تپی بود و نامنظم مدهی اش چسبنھی بھ سیا
فرزاد .  شودرهی خزیدوباره بھ بشقاب و م  انداخت و شرم باعث شدیاو؛ کوتاه نگاھ
 کھ با یطور.  بھ ستاره دادشتری را بی احساس نا امننی تر برد و ھمکیدستش را نزد

 . کرد پنھانزی مریسرعت ھر دو دستش را ز
 

     
 ی را داشت؛ بھ عقب برگشت و بھ صندلی برخوردنیفرزاد کھ انتظار ھمچ        

اما ذھن ھر کدام پر از سوال و جواب .  نزدندی کدام حرفچی ھقھیتا چند دق.  دادھیتک
 : بھ آسمان انداخت و بلند شدیستاره نگاھ! بود

 ..  شھی مری برم ددیمن با -         
 ھدف بھ یپشت سرش را نگاه نکرد و ب. منتظر فرزاد نشد و بھ سمت در رفت        

 ی غروب بدتر احساس خفقان بھ قلبش می دم کرده یھوا.  راه افتادابانی خیسمت باال
 یکشش.  را در چشمان فرزاد حس کرده بودی کششکی وجودش؛ یقسمت زنانھ . داد

 و دی فرزاد را نشنیقدر در فکر بود کھ صدا نیا. کھ ناخداگاه ستاره را ترسانده بود
فرزاد بھ سمتش خود برگرداند و با اخم !  زدی کوتاھغی شد ؛ جدهی کششی بازویوقت

 :گفت
 ؟یری میکجا دار -         
 دست فرزاد ری کھ اسشی صورت فرزاد نشست و بعد بھ بازوی روجشینگاه گ        
 خود فرزاد د؛ی کشرونی را بشیاره بازوفرزاد دستش را شل کرد و ست.  شدرهیبود؛ خ

 : شرمنده شده بودی کار کمنیھم بابت ا
 ..ی خب صدات کردم جواب ندادنیببخش -         
فرزاد با دست .  کردیھنوز مات نگاھش م.  بوددهی را نشنشیستاره اصال صدا        

 : اشاره کردابانی خنییبھ پا
 ..می برگرددیبا -         
 از نگاه شتری شاپ و بی کافی فرار از فضای ناآشنا بود و براشی براابانیخ        

 کھ اشاره کرده بود؛ یجلوتر از فرزاد بھ سمت!  ھدف راه افتاده بودی فرزاد؛ بیھا
گرچھ .  نشودشی داشت تا فرزاد ھم پای را از قصد تندتر برمشیقدم ھا. حرکت کرد

 : باز کردشی را برانی فرزاد در ماشدند؛ی رسنی بھ ماشیوقت!  ھم موفق نبودادیز
 . رسونمتی مستگاهی تا اایب -         
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 کھ کالفھ اش ی حسی و از طرفابانیناشناس بودن خ! ستاره دو بھ شک بود        
 :دی را کشفشی بار کنیفرزاد ا.  سخت کرده بودشی را برامیکرده بود؛ تصم

 ! کننی خب ھمھ دارن نگامون منی بشایب -         
آن قدر . و بعد نشستنش؛ فرزاد در را محکم بست! ستاره مجبور بھ اطاعت شد        

 شناخت؟ جوابش ی مرد را منیاو واقعا چھ قدر ا! دیمحکم کھ قلب ستاره ھم ترس
 االن یعقلش دوباره شروع کرده بود و او با کمال شرمسار!  کننده بوددی نااماریبس

 !مطمئن بود کھ حق با عقلش بوده است
 ی برخورد را منیبا خودش فکر کرد، اگر االن نامزد فرزاد بود ھم؛ او ھم        

 یبھ رفتارھا.  تمام گذاشتمھی را نشی فکرھان؛یکرد؟ نشستن فرزاد و حرکت ماش
 بھ نظرش ھمان شتر،ی معاشرت بی و اصرارش برایلجباز.  دقت کردشتریفرزاد ب

 !دی رسیقدر کھ جالب بود؛ مشکوک ھم بھ نظر م
 چیاسم ھ.  گذاشت؛ دقت کردی پشت سر منی کھ ماشیی ھاابانیناخداگاه بھ خ        

 از داخل ؛ی اصلابانی خکی ترافلیفرزاد بھ دل.  شناختی ھا را نمابانیکدام از خ
 در انجا اتوبوس سوار شھی کھ ھمیستگاھیتا بھ ا.  رد شدی فرعابانیکوچھ و چند خ

 نگھ ستگاهی دور تر از ایفرزاد کم! دی کشیا  ناخداگاه نفس اسودهدند؛ی شد؛ رسیم
 گفت اما قبل از ی کمربند را باز کرد و زمزمھ وار ممنونمی معطلیستاره ب. داشت

 : کردشی در برسد؛ فرزاد صدای رهی دستش بھ دستگنکھیا
 با شتریه بمن و تو بھتر.  بدهشتشری فرصتا بنی کنم از ایخواھش م! ... ستاره -         

من . می بزارونی در مدی کھ بامی خواستھ و مشکالت داری سرھیھر کدوم . میھم اشنا بش
اما !  کنھی نمی دونم مادرم بدون خواست من کاری کنم و ھم می فکر مینھ بھ دختر
 دنی جور دنیا. می نشده؛ کنار ھم باشای فرصت الزم مھکھ ی کنم تا زمانیخواھش م

 ھا؟. داره نی کوتاه کھ ضرریھا
االن خودش ھم دوست .  کردی صبر مدی باکسالی تا نکھیا.  قولش افتادادیستاره         

 : بشناسدشتریداشت فرزاد را ب
.  نداشتمی پسرچی با ھی رابطھ اچیمن تا حاال ھ.. بزار فکر کنم..  دونمینم -         

 . کنمی کنم دارم؛ اشتباه میاالنم حس م
 :دی خودش را بھ طرفش کشیفرزاد کم        
تازه ما کھ مثل .  دختر و پسرا با ھم رابطھ دارنیھمھ ..  ستارهھیاشتباه چ -         

 .ی رو انجام بدی کھ دوست نداری خوام کارینم. میستی نگھی دی ھایلیخ
اما ھنوز دوست داشت از آن .  ھا را کم کردی از آن نا آرامی فرزاد کمیحرفھا        

 : گفتی قراریفرزاد باز با ب.  رفترهیدستش دوباره سمت دستگ. رود برونیجا ب
 !مینی ببگروی قدر کوتاه ھمدنی روز؛ ھمھی یستاره بزار حداقل ھفتھ ا -         
 ! فکر کنمیبزار کم -         
 باشھ؟..  با منزی ھمھ چتیمسئول -         
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 ی و ستاره دنبال راه فرارردی از ستاره بگی کرده بود کھ حتما جوابدیفرزاد کل        
 . بودگری تعھد دکیاز 

 . فکر کنمیگفتم اجازه بده کم -         
  ساده فکر داره؟دنی دھی -         
در را باز . فرصت فرار را بھ ستاره داد.  گذشتنی کھ از کنار ماشیاتوبوس        

 :کرد
 خداحافظ -         
 بھ راه عی سری را بست و بھ سمت اتوبوس با قدم ھانیمنتظر نشد و فقط در ماش        

.  خوشحال بودست،ی نگاه فرزاد نررسی در تگری سوار شود دی وقتنکھیاز ا. افتاد
ھنوز ھمان جا . ندی فرزاد را ببنی بود و بھ خودش جرات داد؛ ماشستاهیداخل اتوبوس ا

 مانده بود نیاش فرمان می اما دستانش را کھ رودید یصورتش را نم.  بودستادهیا
 ...چرا

.  کرد؛ اما تمام حواسش بھ فرزاد بودی را نگاه مرونیستاره از پنجره ؛ ب        
.  کھ تجربھ نکرده بودیدیحس جد.  امروز داشتینگاھش بد نبود، اما احساس خاص

 کھ باعث شده بود یحس.  بوددهی داشت کھ وجود زنانھ اش بو کشینگاه فرزاد خواھش
برعکس نگاه سامان .  بودی کشش خواستننی اشی برایاز طرف. ندی ببشتریخطر را ب

 پاک شده بود و اسم گری مسائل دیتمام ذھنش از ھمھ ....  و گستاخ نبود؛ اما زیھ
 .. مغزش حک شده بود تا فقط بھ او فکر کندانی مشھ؛یفرزاد پر رنگ تر از ھم

 
       

 
 دیبا. گ دفتر تابستان گذاشت و بست برنی آخری آرام انگشتش را روعت؛یطب        

 بار نوبت؛ دختر نی شد و ای نو باز می و دفتروستی پی دفتر ھم بھ خاطره ھا منیا
 چنار و ی زرد و نارنجی سرش؛ از برگ ھای کھ تاج رویدختر..  بودزیی پاش؛یبایز

 گرفت و ی ممیخواھرش تابستان؛ دلش دا  کھ برعکسیدختر. زبان گنجشک ھا بود
 پاک ی و معطر از قطره ھاسی خشھی کھ ھمیو چشمان.  شدی میقلبش ابرآسمان 

 یبای ززییپا. دی بخشی آدمھا ھم می کھ ناخداگاه؛ بھ دل ھا و چشمھایحس..باران بود
 .. زیغم انگ

 
 نی داشت اازی با فرزاد؛ تازه متوجھ شده بود چھ قدر ندارشیستاره بعد از د        

 ی اش بھم خوردن نامزدی اتفاق زندگنیاالن بھ نظرش بھتر. ردی صورت بگییآشنا
 کھ ی شد در حالی ھمسر فرزاد مدی بای کرد کھ بھ چھ سرعتی فکر میوقت! اش بود

 . اش نشات گرفتھ بودی کھ از بلوغ فکریترس. دی ترسی دانست؛ می از او نمیزیچ
 تابستان ی کھ ھنوز بویزیی پای پنجشنبھ کی اولشان؛ در داریدو ھفتھ بعد از د        

 ی شاپ برای کھ بھ مراتب از کافییجا.  پارک خلوت قدم زده بودندکی داد؛ در یم
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 او ی بود و از اتفاقات روزمره و شغلش براندهی فرزاد گوشتریگرچھ ب. ستاره بھتر بود
 . خوب بودیی آشنای براھم نیاما ھم. صحبت کرده بود

 ماه؛ باران یانی می از روزھایکی خودش را نشان داد و در زییباالخره پا        
 ھا ابانی را بھ خشیبای زی کرد و حال و ھوادنی شروع بھ بار؛ی دو روز متوالییبایز

 .دیھم بخش
 ھر یی کھ گوی مھری ھایباتمام تلخ.  مثل سابق بودزی فتوت ھمھ چیدر خانھ         
 نی بھ ھمزیاما کاش ھمھ چ. واده شده بود عضو آن خانگری شد؛ ستاره دی مشتریروز ب

 ھم بود کھ فقط امده بود، آرامش گری نفر دکیبھ جز او !  شدی ختم می مھریتلخ
 !ردیخانواده فتوت و ستاره را بگ

 
 دنی مثل ھر روز صبح؛ ستاره ھمراه محمدرضا وارد خانھ شد؛ از دیوقت        

 مدت کھ نبود؛ ستاره نیا.  در ھم رفتشی بود؛ اخم ھانگی سامان کھ داخل پارکنیماش
در ذھنش، نگاه گستاخ و آن لبخند کج ِ پر از تمسخر؛ . کامال فراموشش کرده بود

 و روز را اوردی نشی کرد بھ رویسع  قبل؛یمثل بارھا. مترادف اسمش شده بود
 بھرام ادی فریدر را کھ باز کرد؛ از صدا!  بودندالشی ھمھ در خنھایاما ا. بگذراند

 ی صداگریبا ترس خودش را بھ پلھ ھا رساند کھ بار د. ن؛ تنش بھ رعشھ افتادخا
 .دی کرد؛ شنی مدی را تھدی کسادیبھرام خان کھ با فر

بھ اون مادرتم بگو . نی راه افتادراثیمن ھنوز زنده ام کھ شما دنبال ارث و م -         
 .. دور من و بانو رو خط بکشھ

 ستادهی کھ کنار در اتاق مھ لقا ای باز بھ مھری و با دھاندیرسستاره بھ طبقھ باال         
 ی قدم را کھ برداشت؛ صدانیستاره اول.  بھ اتاق مھ لقا اشاره کردیمھر.  شدرهیبود خ

 :دیسامان را شن
من فقط گفتم بھم وکالت بده . ی مراقب اموالت باشدیبا..  کھ می گی بد نمییدا -         

  خوام کمکت کنم؟یبده م.  کنمخودم کارخونھ رو اداره
 : بھرام خان بلند شدادی فری بود کھ صدادهیبھ در اتاق مھ لقا رس        
اگھ شده باشھ اموالم ..  رونی بشھ؟ برو گمشو بی کھ چیمثل کفتار منتظر نشست -         
 ....  و مادری عوضی بھ توی پاپاسھی زارم ی زنم اما نمی مشیرو آت

 یستاره با ترس عقب را نگاه کرد؛ اما نگاه مھر.  آمدیزی شکستن چیصدا        
 را شی تخت زانوھایبانو؛ رو.  بھ در بزند و وارد اتاق شودی ضربھ اعیباعث شد سر

 گونھ ی پشت سر ھم روشی اشک ھاد؛ی باری کھ میدر آغوش گرفتھ بود و مثل باران
 .دندی دوی مشیھا

 ن؟یروتون رو خوردحالتون خوبھ؟ دا.. بانو -         
تعداد قرص ھا کمتر شده .  بھ سمتش برود؛ درون کشو را نگاه کردنکھیقبل از ا        

 . و با چند برگ دستمال؛ کنارش نشستدی کشینفس راحت. بود
 .نیآروم باش. نی خودتون رو ناراحت کندی کنم ، نبایبانو خواھش م -         
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ستاره دستش را دور شانھ . دی درخشی مدیر صورت مھ لقا مثل مروایاشک رو        
 حالت نی دانست ایم. ردی را در آغوش بگفشی کرد بدن نحیاش حلقھ کرد و سع

 : کردی می دوباره سعدیبا.  اش بد استیماری بی برایروح
 ...  حموممی برنیبلند ش -         
 بپرند و با ترس بھ در اتاق شانی از جای در باعث شد ھر دو کمدنی کوبیصدا        

 صورت دنیستاره با د. چشمشان بھ در بود بود کھ بھرام خان وارد اتاق شد. نگاه کنند
 .ستادی اده؛یبرافروختھ اش؛ ترس

 .. پسر احمق -         
 چشمانش بھ یدیسف.  بود کھ بھرام گفت و بھ سمت مھ لقا رفتیتنھا دو کلمھ ا        
 دست مھ لقا را ی اما با مھرباند؛ی لرزی متیز عصبان زد و دستانش ای میسرخ

 : شدرهیگرفت و بھ چشمان پر از اشکش خ
 ؟یاری یچرا کم م..  بانوی نبودفی قدر ضعنی تو کھ ا؟یخوب -         
 : ھم فشار داد و سرش را تکان دادیمھ لقا چشمانش را رو        
پسرم .. دونست ... یم... بھارک ..  دینبا.. ن ... حق نداشت .. بھرام ... پسرم  -         

 .. بھرام.. 
.  اش گذاشت و چند لحظھ چشمانش را بستنھی سیبھرام خان؛ سر مھ لقا را رو        

 ..  کدام متوجھ حضور ستاره نبودندچیھ
 ی زنھ تا وقتی می جرات نداره حرفیکس..  من یزندگ..  ِ من زیآروم باش عز -         

 ..  کنم مھ لقایخواھش م...  ی خونھ انی ایمن زنده ام تو بانو
 بھرام مامن ی نھیس.  شدشتری جملھ ھا بنی بانو با گفتن ای ھق زدن ھایصدا        

 یبھرام چشمش بھ ستاره کھ افتاد؛ لبخند..  اشک ھا و غم ھا نی تمام ای بود برایخوب
بھ در ..  مھ لقا ی بود، مثل اشک ھازی کھ تلخ و غم انگیلبخند. ست لبش نشیرو

 :اشاره کرد و فقط لب زد
 ..تنھامون بزار -         
 کس؛ مثل چی دانست ھیم.  بودرونی بعد بی ھی معطل نکرد و چند ثانعیسر        

و . بودھمان طور کھ بانو؛ تمام آرامش او .  توانست مھ لقا را آرام کندیبھرام خان نم
 کھ مھ یعاشقانھ ا.  عاشقانھ بودی قصھ کی قسمت ِ نی بھ نظر ستاره؛ عاشقانھ ترنیا

 . کرده بودفیلقا تعر
 خودش ی خونھ یپدرم دو شب تو..  مثال بودی کھ برام گرفتن؛ بیعروس        " 

 بزرگ پدرشوھرم؛ جشن ی از باغایکی ی تونجای شب ھم اکیمراسم گرفت و 
 کردم ی می قدر احساس خوشبختنیبھادر خان سنگ تموم گذاشت و ا.  داشتمیعروس

.  کردنی باھام رفتار نماحترام  قدر بانی کشور بودم ھم اھی یکھ بھ نظرم؛ اگھ ملکھ 
 بزرگتر بود و اون یبھارک از من دو سال..  خواھر داشت بھ اسم بھارک ھیبھرام فقط 

 از اندازه حسود و متاسفانھ شیب...  اما ستیبد نبود و ن. موقع ازدواج نکرده بود
 نبھادر خا..  میبگذر!  شو بھ باد دادی دو تا اخالق ھم؛ زندگنیسر ھم..  بودصیحر
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کھ بھش گفت من خانوم خونھ ھستم و اون موظفھ بھ من احترام بزاره؛ شد دشمن 
 بھم نیاما ھم..  کشوندی مو تا مرز نابودی بار زندگھی!!  امروزنیتا ھم!  منیخون

 قدر شتری بدی بادمیتازه فھم.  زمیچھ قدر براش عز. فھموند چھ قدر بھرام دوستم داره
 یلی خیوقت..  عوض بشو نبودای تو دنیزی چچیھ  کھ بایعشق.  عشق رو بدونم نیا

 بابت شھیآره من ھم. می عشق کنار ھم موندنی رو از دست داده بودم؛ بھ خاطر ھمزایچ
 .. "ونمی کھ االن کنار بھرام ھستم؛ بھش مدنیا

 
 بھرام خان کنار بانو ی گرفت، تا وقتمی را عوض کرد و تصمشیستاره لباس ھا        

 واری پشت دی پلھ بود کھ احساس کرد کسنی آخریرو.  باشدنتیست؛ او ھم کنار ز
 ی بلندنیھ . گرفتار شدی دست مردانھ اانی مشی بازود،یایتا بھ خودش ب.  ستییرایپذ

 تشی بود از موقعدهی قدر ترسنیا. دیسامان را د  و ھم زمان با برگشتنش؛ صورتدیکش
تمام خشم !!  ندارد؛ چھ برسد بھ کمک خواستندنیکھ مطمئن بود قدرت نفس کش

 :ختی ررونی بد؛ی کوبی کھ بھ صورت ستاره میسامان؛ ھمراه کلمات
! ی بلدیلی خیعنی گم ی نمیچی و من ھی کنی می خواستیفکر نکن ھر غلط -         

 ! قدر غرور الزم ندارهنی خدمتکار ساده کھ اھی! ی کمیلیواسھ من خ
سامان؛ صورتش را . قدرت فکر کردن نداشت.  منجمد شدشیخون در رگ ھا        

 : آوردکی نزدشتریب
 یر بھتیلی خیزھای چ؛ی باشیدختر خوب!  زودیلیخ!  گردمی رم اما برمیم -         

 .. یلیخ..  شھی بد میلیخ.. ی شھ و اگر نباشی مبتینص
 یبازو.  نشستشی لبھای روی و لبخندش بھ آرامدیصورتش را عقب تر کش        

.  بودستادهی اشیستاره سرجا.  خانھ رفتیستاره را رھا کرد و بھ سمت در خروج
 شوک آور بود کھ اصال شی برخورد برانی قدر انیا.  تکان بخوردیجرات نداشت حت

 گرفت و شی از شانھ ھایو وقت!کند ی او را نگاه منتیمتوجھ نشده بود تمام مدت ز
 ..  فتوت برگرداندهی بھ خانھ ؛یگری دیای زد، انگار ستاره را از دنشیصدا

 ..  دخترم؟یستاره جانم خوب -         
 .مان بود سای صحبت ھای کرد اما تمام حواسش پیستاره نگاھش م        
 .. ایب..  بھت آب قند بدم می برایب.. ستاره ھا؟ با تو ھم دخترجان -         
 را یوانی نشاند و لی صندلیرو. دی دستش را گرفت و سمت آشپزخانھ کشنتیز        
 بھ مغز ستاره وان؛ی قاشق داخل لدنیچرخ.  کردی پر کرد و قندان را خالرآبیاز ش

 دیاز تھد.  شدندیکلمھ ھا در مغزش حل م, وانی داخل لی قندھایانگار بھ جا! دیرس
 قدرتمند یروی نکی! دی ترسی کھ از سامان مبود نی بود و درست ترش ادهیسامان ترس

 کی توانست ھزاران ستاره را در ی می کھ بھ راحتییروین. دی دیرا در چشمانش م
 .چشم بھم زدن؛ خاموش کند

 شانی ترسناک سامان؛ جای حلقش شد؛ چشمھا شده کھ بھ زور واردنیریآب ش        
 : دادندنتی زی دهیرا بھ نگاه ترس
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... خدا منو بکشھ..  ی واایخدا.. ستاره چت شد آخھ ..  خدا مرگم بدهیستاره وا -         
 .. ستاره
 از آن ی کمنتی زیفقط صدا!  بود کھ با آب قند باال برودامدهی ننییقند خونش پا        

 ری گذاشت و از خنتی و چاق زدی دست سفیدستش را رو.  خارجش کردیشوک زدگ
 :لبخند زدن گذشت

 ...خوبم.  جوننتیخوبم ز -         
 :اما ستاره از دستش گرفت.  تر بردکی را نزدوانی دوباره لنتیز        
 .. خوب شدمگھیبسھ د -         
 یتو نم...  یلی پسر خ ستاره اونی گفت ھا؟ وای بھت داشت میستاره چ -         
 .استی حی بیلی اون خشیشناس

 : کندی فکر بدنتی بار لبخند زد؛ دوست نداشت زنیستاره ا        
 کھ با بھرام خان دعوا یدیشن.  بود یعصبان.  بھم نگفتیچیھ. نگران نباش -         

 !ادی ھم بگھیفکر نکنم د.. چرت و پرت گفت و رفت.  کردنیم
 : وا رفتی صندلی و رودی کشی آھنتیز        
 راه ی جنگھی ادی بدی بار باھی مدت ھیھر ..  کنھتشی بھ راه راست ھداشاالیخدا ا -         

 . خودش و مادرش. بندازه و بره
 : کردکی خودش را بھ ستاره نزدیبھ در نگاه کرد و کم        
 یوا...  یوا..  کرد اون سال آقایی دعواھی!  مادرش ھاومده؛یدو سالھ االن ن -         

 مشکل بانو از ھمون سال نیاصال ھم.  از دھنش در اومد بار بانو کردیھر چ... 
 ..ای خدایآ..  رو کجا گذاشتھی رفت چی مادشی یکم کم بعدش ھ. گھیشروع شد د

دوباره با ترس بھ در نگاه .  و سرش را با تاسف تکان داددی کشیآه پر از حسرت        
 : انداختیاھکوت

باورت ! پنج تا شوھر کرده تا حاال! از اون خواھرشوھراس!  کھشیدیتو ند -         
 ھمون، یجلو.  بودیشوھرش خارجک.  شوھرش اومدھیھمون موقع ھم با !  شھ؟یم

اصال ..  ستارهینی کھ ببینبود..  در اورد کھ شوھره ھم ماتش برده بودی بازطھیسل
 !ایب..  یدید.. باز شر درست کنھ  اومد کھنی پسره رو گفتم؛ ھا انی ادمید

 امروز صبح بھ یاتفاق ھا. دی فھمی مانی درمیکی را نتی زیستاره حرفھا        
 : کردکشی نزدشتری خودش را بنتیز!  بھ فکر کردن داشتازی ھفتھ؛ نکی یاندازه 
مراقبت .  ستارهرنیو ازت بگ ری پاکنینزار ا. ی ھستیتو دختر خوب و پاک -         

 ؟یدیکن از خودت دختر جان؛ فھم
.  شدرهی آمد؛ خی بھ چشم مشھی از ھمزتری ری کھ از ناراحتشیستاره بھ چشمھا        

 :دیگونھ اش را بوس.  استنتی دانست حق با زیم
 ....ی قده خوبنی ایمرس.  جوننتی دونم زیم -         
 رونی بپرد و بشی زد، باعث شد فورا از جای مشی بھرام خان کھ صدایصدا        
  بودستادهی ای در خروجی جلودهیبھرام خان؛ لباس پوش. برود



 131 

 بلھ اقا؟ -         
 کھ ستاره اصال ی باال انداخت و بعد بھ مھری بھ طبقھ یبھرام نگاه نگران        
 : پلک زد؛دی نگاھش بھ ستاره رسیوقت.  کنار پلھ ھا نشده بودستادنشی ایمتوجھ 
 شھ؛ خودش رو ی جور حالش بد منی ای مراقب مھ لقا باش؛ وقتیلیستاره؛ خ -         

 نی غمگدینبا. داروھاشو سر وقت بھش بده و بزار حتما استراحت کنھ.  کنھی متیاذ
تا اون .  کنم زودتر برگردمی میمن سع.  کن کھ شاد باشھی کاری تونیتا م. باشھ

 .نی زنگ بزنبھم  ھم گفتم؛ی بود؛ بھ مھریموقع مشکل
 . ذارمیتنھاشون نم. نیچشم بھرام خان؛ نگران نباش -         
 بودن ی شد؛ حالت صورتش از آن جدی مینگاه بھرام خان کھ پر از مھربان        

 : ساختی میدی جدری گرفت و تصویفاصلھ م
 .با تو راحتھ؛ باھاش حرف بزن.. خوبھ ستاره -         
 نھی را دست بھ سیستاره برگشت و مھر.  رفترونیمنتظر چشم ستاره نشد و ب        

 وقت با ھم چی ھانیبعد از آن جر.  انداختنییناخداگاه سرش را پا. دیپشت سرش د
 : باعث شد، بھ چشمانش نگاه کندی مھریصدا. درست حرف نزده بودند

 جام؛ نی صدام کن من ھمیاشت دیکار. نزار خستھ بشھ. مراقب خانوم باش -         
 .. باالامی یخودم م
 نتیبھ ستاره مھلت حرف زدن نداد و بھ آشپزخانھ رفت تا دستوراتش را بھ ز        

 دنید.  توانست باال برود و کنار مھ لقا باشدیم!  ظاھرا نبودیگریمانع د! ھم برساند
 . باشد کرد بھتر شدهی نبود و دعا مندشیبانو در آن وضع؛ اصال خوشا

از . دی دششی ارازی می صندلیدر اتاق را آرام باز کرد و مھ لقا را نشستھ رو        
 ستاره ھم ی لبھای روی بھ ستاره زد کھ باعث شد لبخند پر از آرامشی لبخندنھی ایتو

 :شانھ را بھ طرفش گرفت. نقش بزند
 .. ی بافیدوست دارم موھامو م -         
 آمده بود؛ مھ یاز وقت. دی کششی موھاانیستاره بھ سمتش رفت و شانھ را آرام م        

 . مشخص بوددشی سفی موھای را رنگ نکرده بود و حاال بھ راحتشیلقا موھا
 !نی موھاتون رو رنگ کندیبا -         
 :دی چرخنھی آانی بانو میچشمھا        
 !ستی نی کردنمیقا! گھی شدم دریپ -         
 ...من اصال منـ -         
 .. شھی نمنجایا..  شگاهی برم ارادیبا! منم ناراحت نشدم...  دونم یم -         
آن ھم در آن .  پروا حرف زده بود؛ ناراحت بودی بنکھیاز ا.  نگفتیزیستاره چ        

 نازک موھا داد و متوجھ ی منظم دستھ ھادنیچیتمام حواسش را بھ پ! وضع مھ لقا
 صورت نھ،ی مھ لقا؛ درون آیچشمھا.  کندیشد؛ مھ لقا چھ قدر با دقت بھ او نگاه من

 پر ی بلندش و ان ابروھای اش کھ با مژه ھایشک میچشمھا.  کردیستاره را کشف م
 برجستھ و یفرم صورتش با گونھ ھا.  را ساختھ بودییبای زی شرقیدخترانھ؛ چھره 
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 ری اش نشستھ بود؛ تصویشانی پی کھ کج روی مشکی کوچکش ھمراه آن موھایچانھ 
 ابل نبود؛ اما قییبایستاره دختر ز.  را در ذھنش مجسم کردیاتورینی میدخترک ھا
 آرام آرام؛ ییایرو.  بزرگتر شدشی لبھایلبخند رو.. بکر و دست نخورده ! کشف بود

 اش از ی زندگی آرزونی کھ بزرگترییایرو..  بودیری قلبش در حال شکل گانیم
 ... بودشی وقت ھا پیلیخ

 ! وقت تنھام نزار باشھ؟چیستاره ھ -         
       

 ی تعجب کرد؛ اما وقتی ناگھانی جملھ نیاز ا.  نگاھش کردنھی ایستاره از تو        
 : زدی او ھم با آرامش لبخندد؛یلبخند مھ لقا را د

  تنھاتون بذارم؟دیچرا با -         
 از کش یکی تمام شده بود و ستاره شیکار بافتن موھا. مھ لقا لبخندش کش آمد        

 شد، یمھ لقا ھمان طور کھ بلند م.  موھا بست تا باز نشوندی ساده را انتھای رنگیھا
 :گفت

 ھی خوام بھت یم. ی کنارم باشدیتو ھم با!  بمونمنجای خوام ایامروز ھمش م -         
 ! بدمادی یکار

 : خوشحال شدتی نھای صبح، بی بلبشوانی مھ لقا، آن ھم در مشنھادیستاره از پ        
  بھتر؟نی از ایچ-         
 کھ مخصوص ی کوچکفی کھ کی بعد در حالیمھ لقا بھ سمت کمدش رفت و کم        

 مبل نشست و بھ ستاره ھم اشاره کرد تا ی بود را ھمراھش داشت؛ رویلوازم نقاش
 :ندیبنش
  نھ؟ی چھ طوره؟ رنگا رو دوست داریرابطھ ات با نقاش -         

 قرار داشت؛ معطوف شده زی می کھ روی رنگی آبفیستاره تمام حواسش بھ ک        
 :بود

 و یھمون مداد رنگ. دمی نکشی نقاشادیاما ز. خب آره رنگا رو دوست دارم -         
 ! مدرسھیساال

 .ی کھ رنگا رو دوست داشتھ باشنھیمھم ا. خوبھ ھمونم خوبھ -         
. دی چزی می بھ گوآش خارج کرد و روھی شبیی رنگھافیمھ لقا، از داخل ک        

 کشد و قرار ی می جالب بود کھ مھ لقا نقاششیبرا.  رنگھا ذوق کرده بوددنیستاره با د
 ی مرونیمھ لقا ھمان طور کھ با آرامش رنگ و قلمو ھا را ب.  بدھدادیاست بھ او ھم 

 :آورد، گفت
 .شالت رو بردار از سرت -         
 :ستاره کھ متوجھ منظور بانو نشده بود؛ خجالت زده، زمزمھ کرد        
 !راحتم باھاش -         
 ستاره نشستھ بود، یشانی پی کھ روی مشکی از قلموھا، بھ موھایکیمھ لقا با         

 اشاره کرد
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 باال نیبھرام خان کھ رفتھ؛ ا! نمی خوشگلت رو ببیاشکال نداره کھ من موھا -         
 !می نداری اگھیھم آدم نامحرم د

 :مھ لقا با ھمان لبخند گفت!  داشتدیھنوز ترد.  انداختنییستاره سرش را پا        
 ! خوامیشالت رو م -         
 جا ھم بھ نیتا ھم.  طبق خواستھ اش رفتار کنددی باگری دانست دیستاره م        

 بافتھ شده اش کھ یشال سرش را آرام برداشت و موھا.  کرده بودی احترامینظرش ب
 : خم کردیمھ لقا سرش را کم.  شدزانی شال جمع شده بود؛ از پشتش آوریز

 کردم موھات یمن اصال فکر نم..  ی داری بلند و خوشگلیتو چھ موھا.. اوه  -         
 ! حد بلند باشھنیتا ا

 نیشرم ا.  گل انداختھ بودشی گونھ ھافشیبھ صورت ستاره زل زد کھ از تعر        
 کھ از یزیچ.  نبود؛ اما شرم داشتیستاره خجالت.  بودبای اندازه زی بشیدختر برا

 کرده کی بود کھ مھ لقا را بھ ستاره نزدتی تربنیھم.  داده بودندادی بھ او ھم یبچگ
 . دوست داشتطشی شرانیاما ستاره را با ا بود، اد خودش آزنکھیمھ لقا با ا. بود

 کیمھ لقا شال را گرفت و .  رنگش را بھ سمت مھ لقا گرفتیستاره شال آب        
 کرد و مھ لقا با ی نگاه مشیستاره با تعجب بھ کارھا.  پھن کردزی میسمتش را رو

. ختی پالت رنگ ری از ھر کدام، رویحوصلھ در چند رنگ را باز کرد و کم
 رنگ ھا ی اضافھ کرد و ھمھ یکم  ستاره نا آشنا بودند ھمی کھ برایگری دیزھایچ

 پالت ی کھ رویی برداشت و داخل رنگ طالیفی ظراری بسیقلمو.  دست کردکیرا 
 !دنی کشی شال، شروع کرد بھ نقاشیبود؛ فرو کرد و رو

.  بزندی توانست حرفینم!  کردی شدن شال را نگاه میستاره با دھان باز، رنگ        
مھ لقا خط ھا را !  نگران شالش بودی بود و از طرفزی انگجانی ھشی کار برایاز طرف

 بود نییھمان طور کھ سرش ھنوز پا.  را رسم کردرهی دامی نکی و شکل دیکنار ھم کش
 : گفتیبھ آھستگ ،و بھ دقت بھ کارش توجھ داشت

 کار ھستن و بعد نیص ا رنگا مخصونیا..  رو پارچھ سی کار نقاشنیاسم ا -         
 ی لباسای روی تونیبعدش م. ری بگادیخوب نگاه کن و .  شنیھم با شستشو پاک نم

 .ی بزنی خوشگلیساده ات طرح ھا
 ی شال را طراحی نگفت و مبھوت دست مھ لقا شد کھ با دقت رویزیستاره چ        

 .دی کشییبای گل رز زرهی دامی نیانتھا.  کردیم
ُ با کاربن و بعد روش ی کنی طرحتو روش کپی تونی خوبھ؛ اما تو ممیمن نقاش -         

 .. ی کنیرو نقاش
.  را رنگ زدی و قرمز، گلبرگدی سفی گل تمام شد؛ با رنگ ھادنی کار کشیوقت        

ستاره با .  بھ نظر برسدبای زاری و بسیعی رنگ ھا باعث شد کھ گل طبنی روشن بھیسا
 :دی عقب تر کشی خودش را کمجانیھ

 !چھ قدر خوب شد!  منی خدایوا -         
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 ستاره نگاه ی زده جانیمھ لقا قلم را کنار پالت گذاشت و بھ صورت مشتاق و ھ        
 :کرد

 ! خستھ ام، تو تمومش کنیلی کشم؛ خی کم دراز مھیمن  -         
مھ لقا .  بھ صوررت پر از اعتماد مھ لقا انداختی بھ شال و نگاھیستاره نگاھ        

 را یگریگلبرگ د.  نشست و با ترس قلم را برداشتشیسرجا. کھ بھ سمت تخت رفت
 ذوقش ی تویکم!  کار بانو نشدییبای کرد مثل مھ لقا رنگ کند اما اصال بھ زیسع

گلبرگ . د خواھد، پس دوباره ادامھ دای را مشش دانست مھ لقا تالیخورده بود، اما م
 یگری دی را برداشت و خودش خط ھاییرنگ طال.  بھتر و بھتر شدندی بعدیھا

 ی خاصی کنار ھم جلوه یی قرمز و طالیبای زبیترک. دی قرمز کشیکنار گلبرگ ھا
  بازی بھ در خورد و در بھ ارامیبا دقت مشغول بود کھ ضربھ ا. بھ کارش داده بود

 یلیاما خ!  کردی و نگاھش مستادیبھت زده ا ستاره در آن وضع؛ دنی با دیمھر. شد
 : گفتیشگی ھمیزود خودش را جمع کرد و با ھمان سرد

 . ناھاری کن براداریخانم رو ب -         
 یمھر!  دو بعد از ظھر بودکیساعت نزد! ستاره متعجب بھ ساعت نگاه کرد        

 تخت کنارش یستاره بلند شد و رو.  تکان خوردشی رفت، مھ لقا ھم در جارونیکھ ب
 :نشست
 .بانو وقت ناھاره -         
 ی موھای باال برد و انتھایدستش را کم.  صوررتش نشستیلبخند مھ لقا رو        

 : ستاره را گرفتیبافتھ شده 
  بودم؟دهیچرا تا حاال نفھم..  خوشگلھ ستارهیلیموھات خ -         
بعد .  زدی شده بود فقط لبخندری مھ لقا غافلگفی از تعرگری بار دکیستاره کھ         

 بھ بدنش یمھ لقا کش و قوس. ندی سر مھ لقا گذاشت و کمک کرد تا بنشریدستش را ز
 :داد و بھ ستاره گفت

 ! باالارهی خودت و منو بی بگو غذای بھ مھرنییبرو پا -         
 !ن؟ی برنیی پانی خواینم -         

 
        

 : آمدنیی تخت پایمھ لقا از رو        
 !می با ھم غذا بخورایتو ھم ب.  باال باشمنی دم ھمی محیترج.. نھ  -         
 : کرد، گفتیستاره ھم بلند شد و ھمان طور کھ تخت را مرتب م        
 ! خورمی منتی آشپزخونھ با زیمن، تو -         
 : صورت مھ لقا نشستی رویاخم        
 م؟ی با ھم غذا بخوری دوست نداریعنی -         
 .. چرا -         
 : نگاھش کرد و بعد لبخند زدییستاره با دلجو        
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 ... بانونی شما بخوایچشم ھر چ -         
با توجھ بھ .  کردی می بود و بدون شال احساس ناامنزی میشالش ھنوز رو        

 بھ راھرو انداخت و چون ی اما باز ھم اول نگاھ در خانھ، در را باز کردینبودن مرد
 یوارد اتاقش کھ شد، ھر کار.  سر کندیگری بھ اتاقش رفت، تا شال ددی را ندیکس

 در؛ منتظر ی کند؛ دو چشم براق از الدای را پلت برگشت تا عیوقت! کرد، در بستھ نشد
.  آمدرونیدھانش ب نالھ از کی ھی شبغشی بود کھ جدهی ترسدنشی از دیبھ حد! او بودند

ستاره .  وارد اتاقش شودیترس باعث شد عضالتش شل شود و سامان بھ راحت
 یم  و لذتدی دی رفت و سامان کھ ترس را در نگاه ستاره می عقب عقب مده،یترس

 قدر نی اشیاما صدا.  زدی را صدا می کسدیبا.  شدی تر مکیبرد؛ با ھمان لبخند نزد
 !دی شنی در راھرو ھم بود، نمی اگر کسی کھ حتدی لرزیم

 .. از اتاق منرونیبرو ب -         
 ! باال رفتشی ابروی تاکی لبان سامان نشست و ی رویپوزخند        
 !یصاحب خونھ ھم کھ شد! اتاق تو؟ -         
سامان با .  تخت نداشتی رفتن جز روی برایی بود و جادهیستاره بھ تخت رس        

 : شدی مکشیھمان آرامش نزد
 !؟یدوست پسر ندار! ی ھستیتو دختر خوشگل! گفتم کھ بھت کارت دارم -         
 : شددهی ستاره در ھم کشیاخم ھا        
 ! زنمی مغی وگرنھ جرونیبھت گفتم برو ب -         
 : زدیسامان دوباره پوزخند        
 !!ادی ی نمنمیبعد از ا! ومدی سراغت نی کھ کسیدید! یدر کھ باز بود زد -         
 توانست انجام ی می پسر چھ کارنیدر مقابل ا. ختی اش فرو رنھی سانی میزیچ        

 . را چنگ زدشی کرد و دوباره بازورشیدست سامان بلند شد، مثل صبح غافلگ. بدھد
 . از منی خوای میچ.. ولم کن تو رو خدا -         
 ! کوچولو وقتتوھی -         
 در شی کرد داد بزند؛ اما صدایسع. ستاره آب دھانش را بھ زحمت قورت داد        

 کوتاه شی شد و باعث شده بود، نفس ھای مدهی اش کوبنھیقلبش بھ شدت بھ س.  آمدینم
 .و پر صدا از دھانش خارج شود

 ! جوجھ کوچولوی قدر ترسو باشنی کردم ایفکر نم -         
 اشک اری اختیب.  تر کردکی کھ خودش را نزدیکم.  اش گرفتھ بودیسامان باز        

مادرش؛ .  خواستی کمک مزانشی عزیدر قلبش از ھمھ . دیاز چشم ستاره چک
 .. مھ لقا.. پدرش ؛ برادر و خواھرش 

 نکھیاز ا.  ترس را دوست داشتنیا.  تر شدی اشک جری قطره دنیسامان با د        
ستاره دست آزادش را .  آمدی بود خوشش مدهیبھ نظر ستاره، وحشتناک بھ نظر رس

ستاره را .  تر شدقی توجھ لبخندش عمیاما سامان ب. دی پسر کوبی نھیمشت کرد و بھ س
باز کند و حرف بزند، کھ در با شدت باز   و خواست لبدی بھ سمت خودش کششتریب
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ھ ھر دو شوک زده ب.  شدانی چھار چوب نماانی مھ لقا می برافروختھ یشد و چھره 
 کیبانو .  بودستادهی با ھمان نگاه سرد و تلخش ایپشت سر بانو؛ مھر. بانو نگاه کردند

 ! تو؟ی کنی می چھ غلطنجایا -: تر شدکیقدم نزد
 : ستاره را رھا کردی خودش را ببازد؛ بازونکھیسامان بدون ا        
از ! نار شماس کشھینھ کھ ھم!  آشنا بشمشتری اومده بودم با دوستتون بیچیھ -         

 .فرصت استفاده کردم
 کھ ی شالنی کمد کرد و اولی کشوی اتفاقات دست توی توجھ بھ ھمھ یستاره ب        

 بھ ستاره انداخت و یمھ لقا نگاه کوتاھ. دی سرش کشی را برداشت و رودیدستش رس
 شی روبروقای تر شد و دقکی بار نزدنیا. دوباره با ھمان خشم بھ سمت سامان برگشت 

 : بوددهی او را ندنی حد خشمگنی تا اود، بدی ستاره جدیصورتش برا. ستادیا
!  باشھی مھمون،یری و میای ی متھیی دای خونھ نجایگوش کن اقا پسر ا -         

 نی باشھ، خانوم اادتیاما !  بھ جھنمی کنی مراثی ارث و می و ادعای بافی مفیاراج
 حق نداره پاشو یکس!!  کار کردمی بار چھی باھاش یاز مادرت بھتره بپرس! خونھ منم

 ی م،ی بفھمی تونی موضوع رو نمنیاگھ ا!  من از حدش درازتر کنھی خونھ یتو
 بھ نمتی دختر ببنی دور و بر اگھی بار دھی ؛ی مونی اگھ میول! ی گردی و برنمیر

 !؟یدی فھم،ی کنی اگھی دختر دچی با ھی غلطچی ھی کھ نتونارمی ی سرت مییخدا بال
 اخم کرد و با لحن یکم.  آخر مھ لقا لبخندش محو شده بودیسامان کھ با جملھ ھا        

 : گفتیخشن تر
!  رو ھمزمی خدمتکار برھی قدر احمقم با نی ایفکر کرد.  بھش نداشتمیمن کار -         

 ! دنبال من بودمی و داومدی یاون خودش بدش نم
 نگاھش افتاد کھ ی بزند بھ مھری حرفنکھیچشمان ستاره گشاد شد؛ اما قبل از ا        
 جور نی خواست اینم. دست خودش نبود.  داشتیحس بد.  بھ او زل زده استیبا تلخ

 نفر در را کی رفتھ بود و حاال کھ در خانھ بود؛ رونیسامان صبح ب.. فکر کند اما
چرا اما ورود سامان .  بودی کردن در مختص مھرز بای فھیوظ!  باز کرده بودشیبرا

 : مھ لقا او را متوجھ اتاق کردیصدا!  صبح؟یرا اطالع نداده بود؟ آن ھم با دعوا
 خونھ تیی دایبھتره تو ھم وقت! نمتی نبگھیپس لطفا د! یستیخوبھ کھ احمق ن -         

 !ی نباشنجای است،ین
 حرف و با حرص بھ سمت یسامان ب.  داد کنار رفت و در را نشانششیاز جلو        

مھ لقا بھ سمتش رفت و .  تکان نخورده بودشیستاره ھنوز از جا.  رفتیدر خروج
 چشمش ی از گوشھ ی اشکاری اختی چشمان مھ لقا بدنیستاره با د. ستادی اشیروبرو

 :فرو افتاد
 .. خوام بانویمعذرت م -         
 ؟ی کرده بودیتو مگھ کار بد -         
 .. نھ بھ خدا -         
 . و ارامش شده بودی روشن مھ لقا نگاه کرد کھ دوباره پر از مھربانیبھ چشمھا        
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 بار گوشزد کردم دقت کن و ھیبھت .  خوام تکرار بشھیاما نم. ستیمھم ن -         
 .مراقب باش

 و بھ سمت در دی کشیمھ لقا اھ.  انداختنییستاره با خجالت دوباره سرش را پا        
 : گفتیبرگشت و بھ مھر

 !می خوری باال ماری من و ستاره رو بی برو غذا؟یینجایتو چرا ا -         
 . شدبی غعی از حرف بانو تعجب کرد اما فقط چشم گفت و سریمھر        

 
      

 
 

 حرص کی اش کھ فقط ی منطقری کار غنی دانست با ایسامان خودش ھم نم        
 ستاره ی ندهی کردن مھ لقا و شکستن غرور ستاره بود، چھ قدر آتی اذیزودگذر برا
 کرد و ی تر رفتار می کھ داشت، منطقییوگرنھ با توجھ بھ فکرھا!  کندیرا عوض م

 روز ستاره را کی دست سرنوشت ست، دانیھنوز نم!  نداشتیحداقل بھ ستاره کار
 نی تقاص ا،ی کھ ستاره بتواند بھ راحتیگاھیجا.  دھدی قرار مشی روبرویی جاکی

 !ردیشکستن را از او بگ
 

 آن روز؛ بھ سامان و کار گری دی ھاقھی بالش افتاد؛ مثل تمام دقیسرش کھ رو        
 تجربھ نیتا بھ حال ا.  در درونش شکل گرفتھ بودیدیترس جد. احمقانھ اش فکر کرد

 باور و رقابلی غشی براک،یاق آن ھم از نزد اتفنیاما لمس ا.  و خوانده بوددهیھا را شن
 ی صورتش حس می سامان را روی بست؛ نفس ھای مکھ چشمانش را. شوک آور بود

 ھم از آن دستھ نی دانست ایم.  کردی گرفت و ناخداگاه بغض می درد مشیبازو. کرد
 اش حبس کند و نھی راز مجبور است در سکی خواھد شد کھ مثل ی تلخیاز تجربھ ھا

 بود مطمئن ،دندی فھمی ھم؛ مسای و پریرعلی امی حتای دهیاگر فر.  رنج بکشدییاتنھ
 !ستی نی از کار خبرگرید

 ی کھ برایحکم.  آمدی بودن بھ دست می ستاره، با منزوی براشھی ھمتیامن        
 در نتی سامان کھ فقط زدی گرفت مثل ھمان تھدمیتصم. ستاره؛ از مرگ بدتر بود

.  افتاده استی چھ اتفاقاوردی نشی کند و بھ روی موضوع را ھم، مخفنی بود؛ اانیجر
 بود؛ حواسش را پرت کرد، بھ سمت کردن دنی کھ تازه شروع بھ باری بارانیصدا

 کنار پنجره بود و یگوش. دی را شنلشی موبای گوشدنی لرزیپنجره کھ برگشت، صدا
 یو ستاره بھ راحت پنجره افتاده بود ی صفحھ اش روریتصو. در حال شارژ شدن

 را برداشت و اس ام یگوش. دی افتاده بود، دشھی شی فرزاد را کھ معکوس رویشماره 
 :باز کرد اس را

 بارون رو ی صدای اس ام اس بدم، اما گفتھ بوددی دونم نبای مر؛یشبت بخ        " 
 !"ادی ی داره بارون م،یدوست دار
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چھ قدر .  شدی مدهی کلمھ ھا کشی رواری اختیانگشتش ب.  لبش نشستیلبخند رو        
 نھی سی را رویگوش.  گذاشتیچھ قدر بھ او احترام م! فرزاد در مقابل سامان، اقا بود

آن قدر روشن و واضح !  فرزاد بودری بار تصونیچشمانش را کھ بست، ا. اش گذاشت
 ! بھ خواب برودایکھ با ھمان رو

 
 زودتر بھ ی ساعتکیدا از مھ لقا خواست  بود کھ فربای زی بھ حدای رونیو ا        

 بعدازظھر ٤ بھ فرزاد اس ام اس داد کھ امروز وقت دارد، ساعت یوقت. خانھ برود
 ی کھ داشت، وابستگی ھا، بھ جز حسدنی دنیا. فرزاد مثل ھر بار خوشحال شد. بود

 عصر ٥قرار شد ساعت .  شده بودندرشی درگو کھ ھر دیحس. را ھم اضافھ کرده بود
 با نکھی از اادی دانست فرزاد زیم!  بار را قبول کردنیفرزاد سرکوچھ باشد و ستاره ا

 محمدرضا ھم سن و سال پدر نکھیبا ا. ستی نی کند راضیمحمد رضا رفت و آمد م
 ینگفرھ.  بودی ستاره جالب و دوست داشتنی فرزاد، برارتیتعصب و غ! ستاره بود

 ی ھایژگی از ویکی مرد، کی و تعصب رتیر آن ستاره رشد کرده بود، غکھ د
 .برترش بود

 
 کج شھی را مثل ھمشی از موھای شده را سر کرد کمیستاره ھمان شال نقاش        

 شانھ اش پھن کرد کھ ی روی شال را جوری شده ی نشاند و قسمت نقاشیشانی پیرو
 ییبای بود، شال بھ زدهی کھ تازه خری رنگی کتان سرمھ ایبا مانتو!  شوددهیکامال د

 از باتری زشی و لبھادیمحکم تر کش ی رنگش را کمیرژ لب صورت. ست شده بود
 بھ چشم شی ھاییبای او ھم دوست داشت، زیگریمثل ھر دختر د.  برق افتادشھیھم

 .دیایفرزاد ب
 را راحت کرد، الشی اش، خی زنگ اس ام اس گوشد،ی رساطی دم در حیوقت        

 ی چراغ برق کوچھ مردری تکیدر را کھ بست، نزد. فرزاد سر کوچھ منتظرش است
 و شلوار زهیی پاراھنی رنگش کھ با پیکت سرمھ ا!  کندی کھ با شوق نگاھش مدیرا د

 بھ نظرش شھیاز ھم.  ستاره آوردبان ست کرده بود، لبخند را بھ لیکتان ِ کم رنگ
 ی نقص مردانھ اش، مطمئن بود خواستھ ی بکلیآن ھ یتو.  تر شده بودپیخوش ت

 کشش کھ کی. ناخداگاه تمام قلبش خواھش شد!  خواھد شدیادی زی دخترھایقلب
دوست داشت کنارش برود و زل بزند بھ چشمان .  دانستیخودش ھم منشا آن را نم

 را لمس کند و بھ او فشی بزرگ و گرمش انگشتان ظری دستھابا قھوه اش و فرزاد
 .. دوستش داردد؛یبگو

از پا تند کردن !  دور نماندبای رنگ زیاز چشمان فرزاد ھم آن لبخند صورت        
 قلب انی در میی نبود، مطمئن بود جانیی مثل سابق پاگری کھ دی ستاره و سریھا

امش  آرنیبودن ا.  کردی کھ غرور مردانھ اش را ارضا میحس. دختر باز کرده است
 و احساس دیای او ھم لبخندش کش بد چشمان ھمچو شب؛ ستاره اش، باعث شانیم

 .آرامش کند
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 .. سالم -         
 .ای اون وره، بنی ماش؟یسالم خوب -         
 کھ با فاصلھ دستش را پشت ستاره یستاره کنارش قدم برداشت و فرزاد در حال        

 مرد ِ جنتلمن سپرش شد و ھمراه ھم از کی بود، مثل ابانیگذاشتھ بود و چشمش بھ خ
 شدند و فرزاد ھمان طور کھ آرام از پارک خارج نیھر دو سوار ماش.  رد شدندابانیخ
 : بستی شد، کمربندش را ھم میم

 داری دنی بھ ایدی دادم، اصال امامی بھت پشبی دی وقت؛ی خوشحالم کردیلیخ -         
 !نداشتم
 ادکلن سرد و تلخش یبو.  رخش انداختمی بھ نی زد و نگاه کوتاھیستاره لبخند        

. دی شنوی زد، می ضربان قلبش را کھ ھر لحظھ تندتر میصدا.  را پر کرده بودنیماش
اما احساس غرور .  حس گناه داشتکی ھنوز د؛ی کشیھنوز از فرزاد خجالت م

 یھ نگاھش م نشستھ بود و ھمنیماش  آنی کنار فرزاد تویوقت.  ھم داشتیخاص
 فرزاد دوباره او را از یصدا. حس دوست داشتھ شدن.  بودیحس خوب.. کردند

 :دی کشرونی بشیایرو
  شده؟یزیچ! ؟ی ناراحتایخودت اما گو -         
 زد یلبخند!  فرو رفتھ استای تو فکر و رویادی زدیستاره بھ خودش امد و فھم        

 : شودباتریتا لبانش ز
 ! کردمیداشتم فکر م.. نھ  -         
 کھ امروز ی چشمش بھ لبانکی ھا و نی بود و ماشابانی چشمش بھ خکیفرزاد         

 ! شده بودندزتریوسوسھ انگ
 ؟ی داریمشکل! ؟یچھ فکر -         
جز ..  نداشت واقعایمشکل. ستاره سرش را تکان داد و روبرو را نگاه کرد        

 : باال انداختی بود؛ شانھ ادهی لبش را دیفرزاد کھ لبخند رو! شیایرو
 ی با ھم؟ ھم حرف ممی بری بخرم حال داریوتری قطعھ کامپھی دی گم من بایم -         

 ! کنم ھا؟ی مدی ھم من خرم،یزن
 : خم کردیستاره سرش را کم        
 .خوبھ باشھ -         
       

 ک؛ی جز احوال خانواده ھا و ترافد؛ی طول نکششتری ربع بکی راه کھ یباق        
 بود کھ ی عمومنگی پارککی پاساژ کینزد.  رد و بدل نشدنشانی بیگریحرف د

بھ .  خاصش را دوست داشتی رفتار ھانیستاره ا.  را آنجا پارک کردنیفرزاد ماش
ھمان طور .  آرام بودیک جور خاصی.  گذاشتی آدمھا احترام می ھم اندازه نیقوان

 ی ھانی شد؛ بھ ماشیمنتظر م.  کرده بودیکھ خودش را روز اول بھ ستاره معرف
 . کردی می شد و پشت چراغ قرمز را با آرامش سپری نمی داد، عصبانی راه مگرید
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ستاره تازه ! دی درخشی فرزاد منی کھ آنجا پارک بودند؛ ماشنی ھمھ ماشنی اانیم        
 بودند اما فی ھا کثنی اکثر ماششبیبا توجھ بھ باران د. لھ شده بود مسئنیمتوجھ ا

 ! او استثنا بودنیماش
 اعتماد بھ نفس کمک نی ھم بھ اشیفکرھا!  جسورتر بودی بار کمنیستاره ا        

 بود دهی کھ پوشی اسپرتیبا کفش ھا.  داشتیشانھ بھ شانھ اش قدم برم! کرده بودند
.  گرفتی سرش را باال مدی صورتش بادنی دی و برادیرس ی فرزاد میقدش بھ شانھ 

 : کردشی بودند و فرزاد صدادهی کھ ھنوز بھ پاساژ نرسی مثل وقتقایدق
 .. ستاره -         
 بلھ؟ -         
 : کردی می وصل بود، بازنشی ماشچیی کھ بھ سوی رنگییفرزاد با تاس طال        
  کنھ؟ی متتی مثل قبل اذای حاال؟ ی ھستیاز رابطھ مون راض -         
 خودش ی مشکی فرزاد بھ کفش ھاینگاه ستاره؛ از صورت اصالح شده         

  بود؟یراض. دیرس
..  خوشحالم یلی خواستم بگم من خیخب م.. اما ..  کنم ستارهتتی خوام اذینم -         

ارم زودتر دوست د.  درست بودممی شم کھ تصمی مصمم مشتری بنمتی بیھر بارکھ م
 ..مشکالت رو بردارم

 شی کلمھ ھا، برانیحرف بھ حرف ا.  خواست تا ابد فرزاد حرف بزندیستاره م        
 ! بودیراض.  و پر از عشق بودبایز

 .. امیراض -         
 در یجلو.. دی فرزاد آورد را ندی جملھ، بھ لبھانی کھ ای بود و لبخندنییسرش پا        

فرزاد ستاره . پاساژ فوق العاده شلوغ بود.  ھر دو با ھم وارد شدنددند،یپاساژ کھ رس
 در را رد کنند و خودش پشت سرش در ی جلوی خودش انداخت تا شلوغیرا جلو

 فی ظری مراقب بود، ستاره نکھیا.  حرکت کردد، کھ دستش ھم کنار ستاره بویحال
مدند، تنھ نخورد،  آی مرونی تفاوت، بی آن ھمھ مرد و زن کھ با خشونت و بانیم

 مغازه نی اولی کھ رد شد، جلویشلوغ.  را در قلب ستاره بھ دست آوردی اژهی وازیامت
 .ستادندی فروش لپ تاپ بود، اکی شاری فروشگاه بسکیکھ 

 .. ستاره شالت چھ خوشگلھ -         
 میستاره بھ ن!  بودنیتری لپ تاپ ِ پشت ومتی و قی معرفیچشمش بھ نوشتھ ھا        

 انھی گفت؟ فرزاد کھ متوجھ نگاھش شده بود، لبخند موذی چھ مدیاالن با. رخش زل زد
 : زدیا

 ! خانومھ، از بغلت رد شد بھ دخترش گفتھی -         
.  کردی بودند؛ نگاه مطنتی کھ حاال پر از شیی بار بھ چشمھانی اولیستاره برا        

اما آن لحظھ حس کرد !  استی قھوه اشی دانست رنگ چشمھایتا بھ حال فقط م
انگشتش را باال برد و .  داشتیفرزاد ھم چشم از او برنم!  ستیروشن تر از قھوه ا

 ! خاراندی را کمشی ابروریز
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 ؟یناراحت شد -         
 از یکیبھ ! دیچی گوشش پانی آرامش می خنده یستاره کھ لبخند زد؛ فرزاد صدا        

 طور مغازه ھا نیھم!  دادن در موردشحی توضلپ تاپ ھا اشاره کرد و شروع کرد
 و تالیجی دیایاز عالقھ اش بھ دن.  زدی حرف ماقی کردند و فرزاد با اشتیرا نگاه م

 ستاره اسمشان را ی کھ حتییقطعھ ھا!  اشیگاھ دانشی انتخاب رشتھ یاشتباھش برا
 ستاره تلفظشان سخت بود ی کھ براییاسم ھا!  کردی می بود را کامل معرفدهیھم نشن

 بود و او شنونده، ندهی کھ فرزاد گونی نداشت، اما ھمی سودچیو مطمئنن دانستنشان ھ
 !بس بود
 ی بودند و فرزاد با دقت کمستادهی فروشگاه اکی یجلو.  گذشتبای ربع تقرکی        

ت زده  اسم ستاره؛ ھر دو بھدنی کھ با شند،ی دی را میسرش را خم کرده بود و قطعھ ا
 ! آشنا بوداری ستاره بسی کھ براییصدا.. بھ پشت سرشان نگاه کردند

  تو؟ی کنی کار می چنجایا -         
 یفرزاد کھ حاال شناختھ بود، سع.  شدی مکشانی بود کھ با آرامش نزدیرعلیام        

 بھ ستاره کھ با ترس و چشمان از حدقھ در ینگاھ. کرد خودش را جمع و جور کند
 :دی ستاره کشی جلویخودش را کم.  کرد، انداخت ی نگاه میرعلیبھ امآمده 

 ..یرعلیسالم ام -         
 : بلند تر شدی کمشی بار صدانی ھمچنان بھ ستاره زل زده بود؛ ایرعلیام        
 ؟ی کنی کار می چنجایستاره با تو بودم؛ ا -         
 یانرژ.  شدی در ذھنش بود و نھ دھانش باز مینھ کلمھ ا..  نداشتیستاره حرف        
فقط چشمان بھ . دی شنی نمیی صداچیھ.  نبودی حسچیھ.  شده بودی باره خالکیاش بھ 

 قدم کیفرزاد .  چشمش بودی و رگ گردن باد کرده اش جلویرعلی امیخون نشستھ 
 : رفتیرعلی بھ سمت امگرید

 ..گوش ک -         
 ھم قد ھم بودند، اما بای تقرنکھیبا ا!  اش خوردنھی بھ س محکمیرعلیکف دست ام        

 : در ھم رفتشیاخم ھا.  شد، تنومند تر بھ نظر برسدیُبدن پر فرزاد باعث م
 .. زشتھنجای ارونی بمی برایب -         
 نھی کھ بھ سی حساب دستدی صبر و گذشتش وگرنھ ھمان جا باتی نھایعنی نیا        

 !دی رسیاش خورده بود را م
 !برو گمشو تا نزدم لھت نکردم. ًتو اصال حرف نزن -         
. دی لرزی مشیدست و پا. ستاره سرش را بلند کرد.  باالرفتھ بودیرعلی امیصدا        

 : خشکش را بھ زحمت باز کردیلبھا
 .. یرعلیام -         
و ھمراه بھ مچ دستش چنگ زد .  رو صورتش نشستیرعلی امنیچشمان خشمگ        

 ی قدم، چشمانش بھ چشم ھانی کنده شد و قبل از اولنیستاره از زم. دیخودش کش
 فک یتمام حرصش را رو.  کھ آتش بھ جان فرزاد انداختینگاھ. دینگران فرزاد رس
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پشت ! ن شانس مزخرفش لعنت فرستادی توانست، بھ ای کرد و تا می خالشیو دندان ھا
 داد، ستاره یوب نبود و غرورش اجازه نماوضاع خ. سرشان شروع بھ حرکت کرد

 !اورندی برونی از چنگش بی سادگنیاش را بھ ا
. دی کشی مردم؛ ستاره را می کھ بودند و نگاه ھایی توجھ بھ جای بی علریام        

.  نشوددهی کشنی داشت کھ بھ زمی را بلند تر برمشی قدم ھار،یستاره ھم سر بھ ز
 : پشت سرشان بودقایفرزاد دق. دندی پاساژ کھ رسرونیب

 .. ی علریام..  واستایرعلیام -         
 را گرفت و باعث شد شیفرزاد از پشت بازو.  بدھکار نبودیرعلیاما گوش ام        
 .ستندی و ھم ستاره؛ بایرعلیھم ام

 .  نکردهیستاره کار.  دمی محیتوض. میصبر کن حرف بزن -         
 شد؛ مچ ستاره را رھا کرد و در ی می عصبانشتری لحظھ ب کھ ھری علریام        

 :دی فرزاد را چسبی قھیعوض 
 ی چھ غلطنجای حاال ا،ی اما؛ آبروشو بردی نکرده، تو کردیاره ستاره کار -         

 ؟ی کنیم
 ییھر دو در حال زورآزما.  دادی مچ دستش فشار میفرزاد دستانش را رو        

 ی اشکیجرات حرف زدن و حت.  حرکت نداشتینا.  کردیبودند و ستاره فقط نگاه م
فرزاد .  بودند بھ سمتشان آمدندی کھ ھمان حوالیدو سھ نفر مرد..  کردنھی گریبرا

 :زمزمھ وار گفت
 .میبزار حرف بزن -         
خوش  بگرد واسھ گھی دختر دھیبرو گمشو سراغ .  ندارمیمن با تو حرف -         
 !سی نیخواھر احمق من مورد مناسب.  ھاتیگذرون
 توجھ بھ نگاه پر از خشم یب.  بھ عقب ھلش دادی اش را رھا کرد و کمقھی        

 د؛ی کشابانیفرزاد؛ دوباره از مچ دست ستاره کھ مبھوت مانده بود گرفت و بھ سمت خ
 و نیخل ماش آنجا را گرفت و ستاره را ھل داد دای خطی ھای از تاکسیکی یجلو

 .خودش ھم کنارش نشست
 کردند و از ھمھ تلخ تر؛ ی کھ با شک نگاھش میی و آدمھاابانیفرزاد ماند و خ        
 .. زدی ذوق می شکستھ اش ھمھ جا، توی کھ تکھ ھایغرور

      
 

تازه درد .  پرت شد؛ تازه سوزش چشمانش را حس کردنی ماشی تویستاره وقت        
رنگ آرامش بھ .  محکم فشار داده بود، حس کردیکی_ ل مچ دستش مث_ قلبش را کھ 

 سد بغضش را شکستند و یالبیاشک ھا دوباره، چون س!  آمدی ستاره نماهیچشمان س
 ی نقاشری کج شده بود و تصویکم،  سرشیشال رو.  شدندی جارشی گونھ ھایرو

 ری تحقی حتش؛یاھای ھا و روی گذشتھ اش؛ دلتنگیتمام غم ھا. شده چروک خورده بود
 گرفت؛ ھمھ دوره اش کرده بودند و او ھمچون ھی از سامان ھدروزی کھ دیو ترس
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 و دی لرزیبا بھت و ترس فقط م.  ترسناک؛ مانده استیی ھابھی غرانی کھ تنھا میکودک
 : بلرزدشتری باعث شد تن او ھم ب؛یرعلی امی صدادنیلرز.  کردی مھیگر

  ستاره؟ھی چی دونیغرور م تو ؟ی کشیتو خجالت نم -         
 ھمھ نی اانی می غرور مرد؛ی بود کھ وقتیزیخجالت ھمان چ.  دانستیچرا نم        

 : کردی با ھمان خشونت نگاھش میرعلیام! دی چشمانش کشانیآدم شکست؛ او م
 ش؟ینی بی میاز ک -         
 ستاره و ی صدای بی ھاھیآن ھم بھ خاطر گر.  فرق کرده بودیلحنش فقط کم        

 :دی سمت ستاره کششتریخودش را ب! نگاه کنجکاو راننده بود
 ش؟ینی بی گم چند وقتھ میم. باتو ھستم -         
 : خشک شده اش را باز کردیستاره بھ زحمت لبھا        
 ..دوماه -         
 بھ سمت پنجره ی داد و عصبرونی نفسش را با حرص و خشم بیرعلیام        

 :برگشت
 اقا نی کھ ھمگھ،ی دیحتما بود....  ؟ی کارا بودنی تو؟ تو اھل ایدیخجالت نکش -         

 !گفت
 را سشیصورت خ.  ھمان بند نازک دلش را ھم پاره کردیرعلی حرف امیزیت        

 شد و ی اشک می فقط قطره ھاشیحرفھا.  رحم برادرش دوختیبھ چشمان خشن و ب
 یچھ قدر حس بدبخت. فقط با تاسف سرش را تکان داد. دی چکی صورتش میرو

 اندازه نیدوست نداشت ا  کھ خودش ھمیرعلیام. چھ قدر درمانده و تنھا بود. داشت
 پولش را در اورد و از فی کبشیاز ج. دی بھ صورتش کشی دستیعصب. تلخ باشد

 .راننده خواست نگھ دارد
 یرعلی کھ امنی دانست کجا ھستند، اما ھمی شدند ستاره اصال نمادهی پیوقت        

 ادهی مچ دستش را گرفت و بھ سمت پیرعلیدوباره ام.  راحت بودالشیکنارش بود خ
 ھی و شبی بزرگ بودابانیخ.  کار را کردنی ایشتری بمتی بار با مالنیاما ا. رو کشاند

 اسم ی کرد و حتی رفت و آمد مری مسکی از شھی ستاره کھ ھمیبرا.  بزرگراه کی
 ابانی کھ کنار آن خیکی باری روادهیپ.  بودی ابھی غری شناخت، جای ھا را نمابانیخ

.  نگھ داشتھ بودی روزنامھ فروشی دکھ کی کنار قای دقیتاکس. بزرگ بود خلوت بود
کنار ستاره   دوبارهیوقت.  دور از او ماندی و ستاره کمستادی دکھ ای جلویرعلیام

 ی مگاری سیرعلی دانست امیاصال نم. ستش نگاه کردبرگشت؛ ستاره با تعجب بھ د
 بھت انی کھ از دھانش، در می انگشتانش بود و دودنی کھ بی روشنکاریاما س. کشد

 را بھ سمتش ی اب معدنیبطر.  دادندی را بھ او نشان مقتی آمد؛ حقرونیستاره، ب
.  زدگارشی بھ سی ترقیُ پر از سوال ستاره، پک عمه تفاوت نسبت بھ نگایگرفت و ب

 گناه یدر حال حاضر مجرم بود و حت.  را گرفت، اما فقط نگاھش کردیستاره بطر
 ! گردن او بودد؛ی کشی میرعلی کھ امیگاری نخ سنیھم
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 راه ری شده؛ دنبالش سر بھ زھی راه افتاد و ستاره ھم مثل کودک تنبیرعلیام        
 و شروع بھ حرف دی کشی نفسیرعلی افتاد؛ امابانی کھ کنار جدول خگاریتھ س. افتاد

 : بوددای صورتش ھوانی ھنوز می آرام بود؛ اما دلخورشھیزدن کرد؛ لحنش مثل ھم
 اونجا؟ دروغم بھم ی کردی کار می پسره چنی تو با انمیستاره از اول بگو بب -         

 !زامی چنی من ختم ای دونینگو، خودت بھتر م
 کم و ی کرد بیسع. الت گره خورده بود پر از شرم ستاره بھ اسفیچشمھا        

 :دی بگویرعلیکاست، داستان فرزاد را خالصھ وار بھ ام
 ... ی بارنی سومنیا.  نکردمی کار بدیرعلیبھ خدا ام -         
 : زمزمھ کردیشتریبا خجالت ب        
 .. کردمی مدینبا -         
 شلوارش بی جیدستانش را تو.  کھ تا آن لحظھ فقط سکوت کرده بودیرعلیام        

 :فرو کرد
 چرا از ی گفتی بھ من می اومدی شد می میتو کھ ھر حرف.. ی کردی مدینبا -         

 یکی یتو نگفت.  باشھ ی ھا؟ ھر چھ قدرم فرزاد درست گفتھ باشھ و ادم سالمیاول نگفت
 ی گن؟ نگفتی می چننی حساس بابا تو رو ببیالی فامای فضول ی ھاھیاز ھمون ھمسا

  چھ قدر حساسھ؟ی دونی تو نم؟ی گی بھش می چنھیبب  تو روھوی بابا ابونیاگھ تو خ
 نکھی را نصفھ گذاشت و ستاره از ترس ایرعلی حرف املشی زنگ موبایصدا        

 از ھمان زی بود، ھمھ چدهی کھ حاال فھمیرعلیام!  آن سکسکھ کردکیفرزاد باشد؛ 
 :دی ترس ستاره را فھملی شروع شده، دلیگوش

 !بدش بھ من -         
 در آورد و فشی را کھ از کیگوش.  خواست اما توان مخالفت نداشتیستاره نم        

 !تازه متوجھ ساعت شد. دی کشی خانھ ؛ نفس راحتی شماره دنیبا د
 .مامانھ نگرانم شده -         
 گفت ستاره ھمراه دهیا گرفت و خودش جواب داد و بھ فر ری گوشیرعلیام        
.  بودی آنجا بود کافیرعلی کھ امنی نگران شده بود؛ اما ھمی کمنکھی با ادهیفر. اوست

 : را بھ سمتش گرفتی گوشیرعلیام
 . خونھمی برگردایب -         
 شمشاد انیکمکش کرد و از م!  بار با آرامشنیدوباره مچ دستش را گرفت اما ا        

 بھ سمت خانھ ستاد؛ی اشانی کھ برای تاکسنیبا اول.  رد شدند ابانیھا و جدول بلند خ
 وارد خانھ یوقت.  زدی میستاره آرام شده بود اما ھنوز چشمانش بھ قرمز. برگشتند

 و چشمان یرعلی امی ختھی بھم ری افھی قدنی با ددهیفر.  بودامدهیرضا ھنوز ن. شدند
 :دی پرسیرانمتورم ستاره با نگ

 ن؟ی شده؟ کجا بودیچ -         
 دهیفر.  رفت و ستاره ھم بھ اتاقش پناه بردیی حرف بھ سمت دستشوی بیرعلیام        

 :بھ دنبال ستاره وارد اتاقش شد.  ھستیکھ مطمئن شده بود خبر
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  دعوات شده؟؟ی کردھی شده؟ تو گریستاره چ -         
! دی بگودی دانست چھ بایاصال نم.  شدی باز نمیادگ سنیقفل دھان ستاره بھ ا        

 چھارچوب در اتاق انی باعث شد ھر دو بھ سمتش برگردند، کھ میرعلی امیصدا
 : بودستادهیا

 گفتن و ستاره یزی چھی کرده؛ بھش ی اونجا کھ کار مایگو..  مامان یچیھ -         
 .نگران نباش. بھ من زنگ زد و اوردمش خونھ. ناراحت شده

 : ادامھ دادی رحمی و متورم ستاره زل زد و با بدهیبھ چشمان ترس        
 ..اصال اونجا مناسبش نبود..  خواد از فردا بره سرکاری ھم نمگھید -         
 : شدکشی متعجب و نگران بھ سمت ستاره برگشت و نزددهیفر        
 .... یلی بھت گفتن؟ اونا کھ خیآره ستاره؟ چ -         

 : ذھنش عبور کردانی از میزیچ        
 ....  ادمیلی گفت؟ خیزی چیمھر -         
  کردنیستاره را با محبت در آغوش گرفت و شروع بھ دلدار        
.  ی تو محکم،ی کنھی مشت حرف گرھی بھ خاطر فھیح.  زمیناراحت نباش عز -         

 بھتر برات در نظر ی جاھی زنم اگھ شد ی حرف میمن با خانم صباح. ارزش نداره
 ..  تابستون تموم شده روزا کوتاه ترنگھید. رهیبگ

 بود، کھ ھنوز با یرعلی و چشمش بھ امدی شنی مادرش را میستاره صدا        
 نجات داد و یی کھ گفت؛ ھم ستاره را از رسوایدروغ.  کردیچشمانش او را شماتت م
 ... ھم فرزاد و ھم مھ لقا..  خوب گذشتھ تمام شودیھم باعث شد تمام روزھا

        
 

!  دادلشی کارت تحومی را گرفت و بدون سی گوشیرعلی رفت؛ امدهی فریوقت        
.  گناه کار بودیرعلیاز نظر خودش و ام. دی نداشت کھ بگویزیچ. ستاره حرف نزد

 . تاوان اشتباھش را بپردازددی کھ بایگناه کار
 مطلق خانھ؛ ستاره یکی تارانی خانھ غرق در سکوت شد؛ می ھمھ یوقتشب         

 قدر بھ نیچشمانش را باز کند و بغض را کھ ا. تازه توانست؛ چشمانش را باز کند
 را شیزانوھا. زدی بررونی کرد؛ بی خون را حس می بود کھ مزه دهی چنگ کششیگلو

 ی اش را کسھی ھق ھق گری صدادا بالش گذاشت تا مباانیجمع کرد و سرش را م
کھ ...  او را نخواھدیگری اش باشد کھ مبادا مرد دندهیکھ مادرش نگران آ. بشنود
کھ برادرش رگ گردنش .. زه * ھردی نتواند بھ او بگوی پدرش حفظ شود و کسیآبرو

 . شب را بھ صبح برساندی کھ نشان داد؛ بھ راحتیرتیبخوابد و خوشحال از غ
.  کھ ھزاران تکھ شده بودی قلبیروع کرد بھ جمع کردن تکھ ھا کرد و شھیگر        

 نی ای شکست و چھ قدر غصھ برادی کھ دیبھ غرور. بھ فرزاد و نگاھش فکر کرد
 . بوددهی کھ دوباره بھ قلبش گرما بخشی عشقیبرا.  خوردیغرور م

 ! آمد؟ی م کرد؟ کجا بود؟ دنبالشیاالن چھ کار م.  آرام تر شدی فرزاد کمادیبا         
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 بفھمد؛ خوابش نکھی بود؛ بدون ادهی تختش دراز کشیھمان طور کھ مچالھ رو        
 داری کھ صبح زود بشھی باعث شد کھ برعکس ھماد؛ی زی ھی و گریخستگ. برده بود

ُھل .  صبح بود٩ کی شد؛ ساعت نزدداری از خواب بیوقت.  شد؛ خواب بماندیم
تمام اتفاقات .  شدی و باز نمت سوخی کرد چشمانش می نشست؛ بدنش درد مشیسرجا

 یلیدل.  تخت افتادیچشمانش را بست و دوباره رو.  چشمانش نقش بستی جلوروزید
 خانھ یدوباره زندان.  قرار بود تمام روز را دوباره خانھ باشدیوقت.  شوددارینداشت ب

 دست کیھ سقف  و زل زد بدیبھ پشت خواب.  دوستش داشتتی نھای شده بود کھ بیا
ناخداگاه دستش .  اش داشتنھی در سیاحساس خالئ.  سوختی اش منھیھنوز س. دیسپ

اشک .  کردیقلبش ضربان داشت؛ اما او حسش نم.  شددهی اش کشنھیبھ سمت چپ س
.  گم شدش؛ی رنگ موھااهی خرمن سانی چشمش سر خورد و می از گوشھ یگرم

 ی بیرعلی کھ امنیھم.  پرداختیانش را م تاودی بود کھ مرتکب شده بود و بایاشتباھ
 کھ یبا تھمت.. دی فھمیاگر پدرش م.  ممنون ھم بوددیصدا ماجرا را تمام کرده بود؛ با

 یدوست نداشت کس.  آمدی بار کوتاه نمنی بود؛ مطمئنا ادهی فرزاد شنیقبال از خانواده 
 ،یرعلی فرزاد و االن ھم امیکھ متاسفانھ قبال خانواده .  شک نگاھش کندی دهیبھ د
 . تلخ را بھ او داده بودندی تجربھ نی ِ احس

.  شدی اش کمتر می کرد؛ ھر لحظھ ناراحتی فکر میرعلی امیاالن کھ بھ حرفھا        
 جا نی طور االن انی بود؛ ھمیرعلی امی جاگری نفر دکی حق داشت اگر یرعلیام

 ...  بود؟ مسلما نھدهیخواب
 یصدا.  کردی آرامش می کمنی دانست و ای می علریھا رازش را اماالن تن        

 آن بھ ذھنش گذاشت نکند فرزاد کی.  بھ در نگاه کنددهیزنگ تلفن باعث شد ترس
 باز یدر بھ آرام.  بلند شدن بودیدستش بھ چوب کنار تخت رفت و اماده برا! باشد؟

 : داخل اتاق شددهیشد و فر
  ستاره؟یداریب -         
 کھ متوجھ چشمان قرمز و دهیفر.  تمام بدنش را فراگرفتیلرز. ستاره نشست         

 : اخم کردیصورت متورمش شده بود کم
 .... قدر مھمنیچت شده تو؟ ا -         
 :حرفش رو خورد بھ در اشاره کرد        
 ..پاشو مھ لقا خانم زنگ زده کارت داره -         
 :دی دستش را گرفت کشدهیفر. اسم بانو را تکرار کرد یستاره با ناباور        
 یمنو ھم از زندگ.  دستشھیپاشو زشتھ گوش!  تو؟ی شدی شکلنیچرا ا -         
 ..یانداخت
 بھ در یقبلش نگاھ.  بلند شد و بھ سمت تلفن رفتشی از جاینیستاره با سنگ        

 مرتب شده بھ یو تخت ھادر باز بود .  بود انداختای و پویرعلیروبرو کھ اتاق ام
 و بھ سمت تلفن دی کشیناخداگاه نفس راحت. ستندی کدام خانھ نچی بودکھ ھنی ایمعنا
 ی گفت؟ خجالت زده بھ گوشی چھ بھ مھ لقا مدیبا  انداخت حاالنییسرش را پا. رفت
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ستاره با ترس .  اشاره کردی زد و با چشم بھ گوششی آرام بھ بازودهیفر. نگاه کرد 
 : را برداشتیگوش

 .. سالم -         
 . بودی گرم و با مھربانشھی مھ لقا مثل ھمیصدا        
 خونھ؟ نی ای رسھ توی بھ داد من می کی نباشی گیتو نم..  زمیسالم عز -         

  و اخالق گندش؟ی مھرای ھاش ی و خنگ بازنتیز
 :ھ اش سر خورد گونی مھ لقا روزی محبت آمی جملھ ھانی با ایقطره اشک        
 .نیمنو ببخش.. متاسفم بانو -         
 تلخ بود و ی علری مشکوک شده بود امیکم.  کردی دورتر نگاھش می کمدهیفر        

 . بوددهی ندنشی حد غمگنی بھ ادهی وقت فرچیھ.  اندازه ناراحتیستاره ب
 :مھ لقا با ھمان آرامش گفت        
 اما اگھ قا؛ی دقھی دونم مشکلت چیمن نم..  فرستم دنبالت یمحمدرضا رو م -         

 دور و بر گھی کرده کھ ددشیمن با بھرام ھم حرف زدم اونم تھد.. راجب بھ سامانھ 
.  کھ ازش اومده اشتباه گرفتھی رو با اون خراب شده انجایسامان ا..  اصالادیخونھ ن

 ؟ باشھنایتو بگذر از ا! هری خواست حال منو بگیبعدش م
 دی چکی اشکیباز قطره . مھ لقا تصور کرده بود؛ بابت سامان دلخور است        

 : گونھ اشیرو
 . بانونیحاللم کن. امی بگھی تونم دینم.  منونی کنم ببخشیخواھش م -         
 ی مھی مطمئن بود، گرشی نفس ھای صدادنیمھ لقا از شن. دی لرزی مشیصدا        

 ھمچنان با دهیفر.  را قطع کردی کرد و گوشیارام خداحافظ نگفت و ستاره یزیچ. کند
 نییستاره کھ متوجھ نگاھش شده بود؛ سرش را پا.  کردی نگاھش میدقت و نگران

 را گرفت و بدون حرف با شی بازودهیانداخت و بھ سمت اتاقش رفت؛ اما دست فر
 : ھال نشاندی راحتی مبل ھایخودش رو

 ... ستاره -         
 گونھ ی خودش بخواھد رونکھیھنوز اشک ھا بدون ا. ستاره کوتاه نگاھش کرد        

 ستاره صورتش را پاک نکھی بھ دستش داد و بعد از ای دستمالدهیفر.  روان بودندشیھا
 : چانھ اش گذاشت و باال گرفتریکرد؛ دستش را ز

  افتاده؟یستاره بھ من راستش رو بگو چھ اتفاق -         
 : گرفتھ گفتیستاره سرش را تکان داد و با صدا        
 .. گفتیرعلیام -         
!  کھ حرف بزنھستی نی طور زننی زده؟ مھ لقا خانم ای بھت آخھ حرفیک -         

 ی بھ بانو مدی ھم زده ازت بزرگتره و تو بایاگھ حرف..  کارگرهھی ھم کھ مثل تو یمھر
 ..یگفت

 تر برد تا چشمان ستاره را نیی صورتش را پادهیفر. ستاره سکوت کرده بود        
 .ندیخوب بب
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 رو ازم پنھون یزی وقت چچیھ. من مادرتم. ستاره راستش رو بھم بگو -         
 قدر ناراحت بود؟ چرا نی ای سخت بھت گرفت؟ واسھ چی چی برایرعلیام.. ینکرد

  کارتت رو در اورد؟میس
 تمام شھی مادر ھمکی!  مادر استدهی دانست کھ فریمثل تمام بچھ ھا؛ ستاره نم        

 را ھم ی جزئریی تغکی یحت.  فھمدیخوب از حاالتشان م. حواسش بھ بچھ ھاش است
 ی بھ شماره ی نگاھدهیفر! زنگ دوباره تلفن؛ ستاره را نجات داد.  کنندیدرک م

س بھ  دوباره ترده،ی فری دهی در ھم کشیھا ابرودنیناشناس انداخت و ستاره با د
 ..ستی بار کنی را برداشت و ستاره ھمھ گوش شد تا بفھمد ای گوشدهیفر. جانش افتاد

      
 . ھزار سال گذشتشی برادهیھر مکث فر        
 رضا؟یعل.... سولــ ..  یمرس.. سالم مادر... بلھ  -         
انش کھ  دستی کرد قلبش رویستاره احساس م!  گفتادی با فربای را تقررضایعل        

 از شوک دهیکم کم صورت فر!  کرد، افتاده استی را لولھ مراھنشی پنییبا استرس پا
 ! شد و شروع بھ قربان صدقھ رفتن کرددهی کشقی عمی بھ لبخندیزدگ

.. باشھ.. اھان ... کجا .. امی یمن االن م.. شاالیمبارکھ ا.  دورش بگردمیالھ -         
...  باشھ ؟ی خوای نمی اگھی دزیچ.. باشھ .  جانممیا..  ی علیچرا اخھ زودتر نگفت

 ..زمیخداحافظ عز
 اما دهیفر.  کردی نگاه مدهیمات بھ فر!  سوت بودی ستاره پر از صدایگوش ھا        

 : گفتی حاالتش؛ با ذوق کودکانھ ای توجھ بھ ھمھ یب
 ..  جانممیا..  اومد ایپسرش دن..  کرده مانیسولماز زا -         

ترس باعث شده بود فکرش .  کردیستاره ھنوز کلمھ ھا را با خودش تکرار م        
با !  و بھ ھمان سرعت بھ آشپزخانھدی بھ سمت اتاق دوی با خوشحالدهیفر. کار نکند

از آشپزخانھ !  کردی میالبافی زده در مورد نوه اش خجانی زد و ھیخودش حرف م
 : کردی اخمع؛ ستاره در ھمان وضدنی آمد و با درونیب

 جانم بچھ یا..  بانک رفتنمارستانیب! ی قسمت بود خونھ باشنمیا! پاشو ستاره -         
 ..ھول کرده بود.. ام ذوق داشت 

 یقینفس عم.  کردی بھ ستاره فکر نمگری شده بود نوه اش و ددهیتمام حواس فر        
 اتفاق نی ایموقعچھ خوب .  را از ذھنش پاک کردیجی از آن گی کمدیکھ ستاره کش

 کھ او یی و رسواقتیحق.  را چھ طور بدھددهی جواب فردی دانست باینم. افتاده بود
 کھ یلی شد و ھم وسای ھم آماده مدهیفر! گرید ی مثل ھر بار؛ دروغایمسببش بود 

 ی بلندی با صداد؛ی دوباره ستاره را نشستھ دیوقت.  کردی خواستھ بود فراھم مرضایعل
 :گفت

 ..زود باش... پاشو صورتتو بشور..  گھیستاره پاشو د -         
 :دیستاره نال        
 . کنمی وضع خواھش منی با اام،یمن ن -         
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 ! بودی بلند شدنش کافی نشست برادهی فریشانی پانی کھ میاخم        
پسر .  خانواده اش جالب بودی ھی ستاره ھم مانند بقی نوزاد کوچک برادنید        

 ھمھ جا اسم ش؛یآن روز و فردا.  خدا بودیبای زی کھ معجزه ی رنگیکوچک صورت
 نشی بھ ستاره و صورت غمگی قدر شلوغ بود کھ کسنیا.  سپھر کوچک بودادیو 

.  شدی داغ دلش تازه میرعلی امی ھام اخدنی کھ ھر بار با دیستاره ا.  نداشتیتوجھ
 خواست ینم! اما ستاره ظالم شده بود.  را شروع کرده بودشی ھایقلب ستاره دلتنگ

 قلب سربھ ھوا و فرزاد نی ھمھ مشکل؛ ھمنی ایباعث و بان. اصال بھ فرزاد فکر کند
 .بود

 چند ی ھی از صبح مشغول تھدهیفر.  کھ ستاره در خانھ مانده بودیروز سوم        
 خواست کنار مادر سولماز؛ او ھم یدلش م.  عروسش بودی برای مقویمدل غذا

ستاره ھم کنارش نشستھ بود .  از مراقبت از مادر و نوزاد کوچکش داشتھ باشدیسھم
 . کردی حرف؛ کمکش میو ب

ستاره ھنوز ھم .  ده صبح بود کھ زنگ در خانھ بھ صدا در آمدکیساعت نزد        
 بلند شد و بھ سمت دهیفر کرد و دهی بھ فرینگاھ! دادی زنگ ھا واکنش نشان میبھ صدا

اما قبل از .  پشت در استی چھ کسندی تا از پنجره ببدی گردن کشاری اختیب.  رفتفونیآ
 : کردشیصدا مادرش. ندی را ببی کسنکھیا

 !نجاستیستاره پاشو بانو ا -         
زن بلند قد و ! درست بود! چاقو از دستش افتاد و دوباره بھ پنجره نگاه کرد        

 اش از سرش افتاده بود؛ بانو ی تنش بود و روسری رنگی بلند مشکی کھ بارانییبایز
.  رفترونی شست و بعیاو ھم دستش را سر.  استقبال رفتھ بودی قبال برادهیفر! بود
.  او شدی رهی با لبخندش خشھی کرد و مھ لقا مثل ھمی مف با محبت بھ مھ لقا تعاردهیفر

 :ستاره خجالت زده جلوتر رفت
 .. نیخوش اومد... سالم بانو  -         
 زمیسالم عز -         
 دوباره شروع بھ دهیفر.  ستاره نگاه کردنی غمگی و بھ چشمھاستادی اشیروبرو        

 ھال ی راحتی ھمان مبل ھای رفت اما مھ لقا روییرایتعارف کرد و بھ سمت پذ
 :نشست
 .من راحتم..  جا خوبھنیھم -         
 ..ستی راحت ننجایا.  خانوممستیآخھ خوب ن -         
 .نیخوبھ خودتون رو تو زحمت ننداز -         
 کرد و ستاره بھ آشپزخانھ ی بود؛ اشاره استادهی بھ ستاره کھ ھمچنان ادهیفر        

 : اش را در آوردی بارانی شده بود؛ با خونسرددهی فریمھ لقا کھ متوجھ اشاره . رفت
 ! قدر سرد شدهنی دونستم ھوا ایمن اصال نم -         
 داخل ی را از دستش گرفت و ھمان طور کھ بھ سمت چوب لباسی باراندهیفر        

 : رفت؛ گفتیراھرو م
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 . بھتر بودروزی کم سرد شد و گرنھ دھیامروز  -         
 . نشستشی کھ دوباره روبرودهیفر        
 !مزاحم کھ نشدم؟ -         
 ..نھ اصال -         

.  بودنیی کرد و سرش پای می با حلقھ اش بازدهیفر!  نبودنی جز ایگری دیحرف        
.  لبخندش بزرگتر شدد؛ی بھ دست دینیستاره را کھ س.  بھ خانھ انداختیمھ لقا نگاه کل

 مھ لقا ی را ھم جلوتیسکوئی گذاشت و بشقاب بزی می را روی چایستاره فنجان ھا
 : حرفش را زدحی رک و صرشھی ھممثل مھ لقا. صاف کھ نشست. گذاشت
 خورم؛ پاشو برو حاضر ی رو می چانیتا من ا! ی خوام برگردیستاره من م -         

 !شو
 

      
 

.  انداختنییستاره سرش را پا.  ھم ماندی لحظھ روکی و ستاره دهی فرینگاه ھا        
 : دادی مدهی فردیجواب مھ لقا را با

 شما رو فراموش یستاره محبتا.  نی مھربونیلیخ. نی خانوم ھستیلیشما خ -         
 .. کنھینم

مھ لقا با ظرافت خاص خودش فنجان را در دست گرفت و دستش را دور         
 : فنجان حلقھ کردیگرما

 دونم از دستمون یم.  دوستش دارمیلیمن خ.  خوبھیلیستاره خودش خ -         
 پرستار؛ خودم رو بھ ھی برگشتن ی وقت براچیمن ھ.. ناراحتھ اما دوست دارم برگرده 

 !ستی من پرستار نیستاره اما برا.  ندازمیزحمت نم
 دی کرد و ندی ھم فرو رفتھ بود نگاه می و انگشتانش کھ تونیستاره ھنوز بھ زم        

ھمان لحظھ، دستھ .  رھا بود؛ ماندهشیھ ھا شانی کھ روشی موھایکھ نگاه مھ لقا رو
ستاره کالفھ از .  صورتش افتادی سقوط کرد و روشی از پشت گوش ھایگوشی بازی
مھ لقا تمام . دوباره بھ پشت گوشش فرستادشان ت بلندش؛ با دسی موھایگوشی بازنیا

ود،  سھ نفرشان اتفاق افتاده بنی کھ بیدر سکوت.  نظر داشتریحاالت و حرکاتش را ز
.  لبش کش آمدیلبخند رو.  کردی کھ بھ ذھنش آمده بود، فکر میزی بھ چیاو بھ راحت

 . گرداندی ستاره را بھ خانھ برمدیبا
 : را دوباره بھ تکاپو انداختدهیسکوت ستاره؛ فر        
 دفعھ کیخودش و برادرش .  شدهی دونم ھم چینم.  ندارمیمن واال حرف -         

 ! گرفتنمیتصم
سکوت .  شددهی در ھم کشی مھ لقا کمیاخم ھا" برادرش "  ی کلمھ دنیبا شن        

 و فنجان دی را نوششی از چایکم. دی توانست بگوی بود کھ نمی حرفیستاره؛ بھ منزلھ 
 : گذاشتزی میرا رو
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 چھ جور نمی خواستم ببی مشھیھم. نمی دوست دارم اتاقت رو ببیلیستاره من خ -         
 !ی داری اقھیسل

 ذھنش آمد؛ مرتب بودن اتاقش انی کھ میزی چنیستاره سرش راباال گرفت و اول        
 خورده اشاره می بھ فنجان ندهیفر.  شدستادنی و ستاره ھم مجبور بھ استادیمھ لقا ا! بود
 :کرد

 . شھی سرد من؛ی خوردی تون رو میچا -         
 ! داغھ ھنوزیلیخ.  گردم زودیبرم -         
 درست ری کرد، مسی کھ حس می حرف دست ستاره را گرفت و از تنھا طرفیب        

 یمھ لقا نگاھ.  و در اتاق را باز کرددیستاره خودش را جلوتر کش. است؛ حرکت کرد
 بود؛ اشاره کرد در ستادهیبھ اتاق کوچک ستاره انداخت و بھ ستاره کھ ھنوز کنار در ا

ستاره .  تخت نشستی بود را انجام بدھد؛ مھ لقا روستھ کھ خوایتا ستاره کار. را ببندد
 ی خانوم رفتار مکی کھ مھ لقا بود؛ مثل ییھر جا. بھ طرز نشستنش چشم دوختھ بود

 ی کس بھ خودش اجازه چی کھ ھیطور.  زدی نشست و آرام حرف میدرست م. کرد
 دهی پوشی بلوز و دامن ستشھیمثل ھم.  دادی مخالف در برابرش نمای و ی احترامیب

 شتری را بشی ساق ھاییبای بود کھ زشی ھم بھ پایبود و برعکس خانھ جوراب نازک
 کوچک اتاق اشاره ی انداخت و بھ قالگرشی دی پای راست را رویپا.  دادینشان م

 :کرد
 نی بشایب -         
 افتاد؛ ھمان دستھ نیی کھ از خجالت پایھم زمان با سر. ستاره چھار زانو نشست        

 طنتی صورتش مشغول شی آمدند و جلورونی از پشت گوشش بگوش؛ی بازیمو
 !شدند

 کردم موضوع سامانھ، اما االن مطمئنم موضوع حداقل، یستاره من فکر م -         
 !ستیفقط سامان ن

 جسارت و اعتماد بھ نفسش، پشت ترس و حس گناه، د؛ی بگویزینتوانست چ        
 . بودندپنھان شده

ھر طور کھ بھ .  کنمیمنم بھت کمک م.. راستشو..  ی بھم بگدیبا... ستاره  -         
 باشھ؟. صالحتھ

 صورتش بھ پشت گوشش فرستاد و باعث شد ستاره یمھ لقا دستھ مو را از رو        
ھمھ .  نشستھ بودشی گونھ ھای روی مثل شبنم صبحگاھشیاشک ھا. سرش را باال کند

مھ لقا کھ .  کرده بودنی کھ او را دوباره خانھ نشی اتفاقاتیھمھ .  کردفی را تعرزیچ
 از تخت خودش ش،یبعد از تمام شدن صحبت ھا  داد؛ی گوش مشیتمام مدت بھ حرفھا

 : و کنار ستاره نشستدی کشنییرا پا
 ی نفر مھی حداقل بھ دیبا.  اشتباه تو پنھون کردن و دروغ گفتنت بودنیبزرگتر -         

خوبھ .  حق داشتی خانواده ات، بھ نظر من برادرت تا حدودطیبا توجھ بھ شرا. یگفت
اون پسر ھم . ی اعتماد کنبھی غرھی ی از حرفاشتری بھ حرفاش بدیبرادرت نگرانتھ، با
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 فی حساسش تعری کھ از خانواده یزیو با توجھ بھ اون چ  بار خودشو نشون دادهھی
 خوام ستاره اما بھ نظرم اشتباه ست بھ یت ممعذر...  مسخره لی و اون دلیکرد
 .ی باشدی بای تریتو دختر محکم و قو.. ی فکر کنی کسنیھمچ

 گونھ اش را یمھ لقا با پشت دست گرمش رو.  افتادنییستاره دوباره سرش پا        
 :نوازش کرد

 ست؛یحاال ھم الزم ن..  درست نبود؛ی کھ داریطی با شرای کھ رفتیستاره راھ -         
 !ایبلند شو حاضر شو و با من ب. ی قدر خودتو ازار بدنیا

اما آرامش مھ .  کردی می قراری صورت و دستان مشت کرده اش بیترس، رو        
 : دست سرد ستاره زدیآرام رو.  ترس، ماندگار شودنی از آن بود کھ اشتریلقا، ب

 رو الشی کنم و خی صحبت میرعلیمن با ام. اون جور نگاه نکن.. پاشو -         
 زنگ یرعلی بھ امنی تو ماشمی ریم. پاشو محمدرضا دم در منتظره.  کنم یراحت م

تو حاضر شو تا من با ..  ھم نباشیچینگران ھ.  زنمی و من باھاش حرف ممی زنیم
 .مادرتم حرف بزنم

 مھ لقا یعطر خوش بو.  اش تنھا گذاشتیمھ لقا بلند شد و ستاره را با درماندگ        
 تصورات نی تردی از بعیکیآمدن مھ لقا بھ اتاقش، .  دادیھنوز شامھ اش را نوازش م

 بھ حرف دیبا.  بود، مغزش را ھم بھ کار انداختدهی کھ بھ قلبش رسییگرما! ذھنش بود
 توانست؛ کمکش کند بانو ی کھ میتنھا کس.  رفتی ماھش کرد و ھمریمھ لقا گوش م

 !بود و بس
 بعد ھر دو سوار ی قھی نگفت و چند دقیزی چدهی مھ لقا، فریحبت ھابا ص        

 ستاره با نی ماشیتو.  مھ لقا برگشتندی بھ سمت خانھ دهی فری شدند و با بدرقھ نیماش
 را قطع ی گوشی مھ لقا با خوشحالیوقت.  زنگ زدیرعلی ھمراه مھ لقا بھ امیگوش
 از شتری بود بدهیتازه فھم.  لبخند شکفتل غصھ دارش دوباره گی لبھایرو. کرد

 ! مھ لقا و خانھ اش تنگ شده بودی دلش براش؛ی ھایفرزاد و دلتنگ
 ادیز.  بھرام خان ھم تازه از دفترش برگشتھ بوددند؛ی کھ بھ خانھ رسیوقت        

 کار را نی بانو بود؛ بھ اجبار ااری محمدرضا در اختی کرد اما وقتی نمیخودش رانندگ
 بود و ھنوز در دهی زودتر از آنھا بھ خانھ رسقھیمثل ھمان روز کھ چند دق. رد کیم

 صورتش ی اش رویشگی شد، لبخند ھمادهی پنیماش  ستاره ازیوقت.  بودنگیپارک
 :نشست
 ی کھ بخوایبھ ھر خواستھ ا!  اراده اتنی کردم واسھ انتی تحسشھیبانو ھم -         

 !ی رسیم
 ستاره ی دو چندان شده بود؛ از بازوفی تعرنی اش با ایمھ لقا کھ خوشحال        

 :گرفت و محکم در آغوشش گرفت
 !بگو چھ طور دل تنگش بودم! بھرام بھش بگو کھ دخترم شده -         
باورش .  محبت را بدھدنی کھ جواب اافتی ی را نمی کلمھ اچیزبان ستاره ھ        

 ..د شوزی عزشی اندازه برانی ابھی غرکی شد ینم
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 فتوت شروع شده؛ ستاره ی در خانھ ی زندگنیری شی دوباره روزھانکھیحس ا        

 بھ چھره شیھنوز اخم ھا.  فتوت آمدی بھ خانھ یرعلیغروب ام.  آوردیرا بھ وجد م
 ساعتھ با مھ لقا، بھ ھمراه ستاره از خانھ می صحبت نکی بعد از یمانده بود اما وقت

 کھ ستاره دوستش داشت یبرادر!  سابقیرعلیمشده بود ھمان اخارج شد، دوباره 
 ! شاد و سرحالی افھی قنیمخصوصا با ا

  بازم؟امی بگھی دیرعلیام -         
 ستاره، حس غرور را در یلحن توام با شرمندگ.  بودنددهیھنوز سر کوچھ نرس        

 : کردی مشتری بیرعلیچشمان ام
 چھ با اون گھی دی دفعھ ،یچی دفعھ ھنیبھ خدا ا. یای و بی آسھ برگھی ددیبا -         
 ! دونم و تویمن م... نمتی ببی چھ با ھر موجود نر،ی عوضیپسره 
 : کندیگوشی بازیجرات داد کھ ستاره کم" موجود نر"  یکلمھ         
 !؟ی ھم باشھ حتیببع -         
 : نگاھش کردی ساختگی کوتاه و با اخمیرعلیام        
چند دفعھ گفتم تو !  دونستم جوابت رو بدمیوگرنھ م!  خوبھیلی کھ حالم خفیح -         

 ! جلف نشو؟ابونیخ
 ! دقت کرده بودشتری اولش بیستاره بھ جملھ         
 ی شھ زودتر می ھمھ حالت خوب منی ای با بانو حرف بزنی دونستم وقتیم -         
 !یایگفتم ب

 : فرق کردی بار کمنی ایرعلیلبخند ام        
بھم گفت برم . ی کنی کار مششی پیشانس اورد..  ھیخانم فتوت زن خوب -         

 !شرکت برادرزاده اش کار کنم
 :ستاره شوک زده بھ صورتش نگاه کرد        
 ؟ی بھش دانشجو ھستی گفت؟ی گی راست مری امیوا -         
 یقرار شد زنگ بزنھ منم فردا صبح محاال . گفتم بھش! گھی ترم آخره دگھید -         

 .. بشھ واقعادوارمیام. رم شرکتشون
 . کننیتو کارت خوبھ مطمئنم قبولت م -         
 اجی کار احتنیاو بھ ا.  گذشتندابانی و ھمراه ھم از خدی کشیقی نفس عمیرعلیام        

 گرفت یھ م کینھ پول.  مردم خستھ شده بود یاز درس دادن بھ بچھ ھا. فراوان داشت
 بود مھ لقا بھ قولش وفا دواریام!  بودلشی کرد باب می کھ می و نھ کاردی فھمیرا م

 کی دار،ی دنی ایاما فردا سوا.  کرده بود، کار کندی معرفیکند و او بتواند در شرکت
 ! ھم داشتگریقرار مالقات د
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!  بھ عادل گفتھ بودد،ی بگویزی چسای بھ پرنکھیتمام اتفاقات گذشتھ را بدون ا        
 در مورد یرعلی باعث شد کھ امنیھم.  داشتیرعلی با امی امانھیعادل ارتباط صم

.  داده بودبی را ترتداری دنیعادل ھم ا. فرزاد و مالقاتش با ستاره، با او صحبت کند
 خوشش ادی کار فرزاد زنیعادل ھم از ا.  شدی مرطرف از سوتفاھم ھا بی بعضدیبا
 .دندی شنی فرزاد را ھم می حرفھادیا بھ نظرش باام.  بودامدهین

 بود کھ فرزاد آن تھمت مزخرف خانواده دهی از دھان ستاره شنی وقتیرعلیام        
 کھ کرده بود از یاما ھمچنان بابت کار.  ارام شده بودیاش را باور نکرده است؛ کم

 ستاره شھی ھمیاز ھمان کوچک.  داشتی ستاره تعصب خاصیرو. دستش دلخور بود
 خوب، ھر کجا ی حامکی بود و مانند بش ھم او بود کھ مراقشھیھمراھش بود و ھم

 . بھ کمک داشت، پشتش بودازیستاره ن
 بھ شرکت شبنم خانزاده؛ یصبح وقت! سفارش مھ لقا کار خودش را کرده بود        

.  شدفی زود کارش ردیلی مھ لقا رفت، با استقبال آنھا مواجھ شد و خیبرادرزاده 
 کرد از فردا صبح بھ عنوان مھندس برق؛ آنجا مشغول بھ کار ی کھ باور نمیجور
 ! مانده بوددرسش  ھنوز ازمی ترم و نکی کھ یدر حال! شود

 بھ ری تاثی خوشحالنی فرزاد بھ شرکتش رفتند، ادنیغروب کھ ھمراه عادل بھ د        
 . رفتار کندنیھمچنان سرسنگ کرد یاما سع!  گذاشتھ بودیرعلی اخالق امی روییسزا

 داده شنھادی آنجا؛ پی شده بودند و فرزاد با توجھ بھ خلوتلیکارمندان شرکت تعط        
 دانست اگر یم.  استرس داشتیخودش ھم کم. بود کھ با ھم در شرکت صحبت کنند

 فقط دی شد و مسلما بای بد ماری بسشی موضوع بھ گوش خانواده اش برسد، برانیا
 ! داشتیم  داشتن ستاره را در قلبش نگھیایرو

 سالم کی فقط بھ یرعلی کرد؛ اما امی گرم سالم و احوالپرسشھیعادل مثل ھم        
 را رفع و نی جو سنگنی خودش ادی کھ بادی کھ گذشت؛ عادل فھمیکم. سرد بسنده کرد

 .رجوع کند
 بھتره می صحبت کنمی خوای افتاده؛ اما االن کھ می اتفاقنتونی دونم بیم -         

 . خدارو شکرنیستیبچھ کھ ن. نیحرفاتون رو مردونھ بزن. نیفراموشش کن
 ی ھم گوشھ یرعلی بود و امزی می رهیفرزاد خ.  بھ ھر دو طرف کردینگاھ        

 : فرزاد سکوت را شکستی بار کلمھ ھانی گشت کھ ای میدوباره دنبال کلمھ ا! وارید
 خوامش؛ ھر یمن م. بھ ستاره ھم گفتم.  وقتچیھ..  نداشتمیمن منظور بد -         

 . کنمی میطور باشھ خانواده مو راض
 کھ جواب آماده یرعلیام.  حرف سر ھر دو نفر بھ سمت فرزاد برگشتنیبا ا        

 : گفتعیداشت، سر
 ی می اون بازی با آبروی داشتی دونیتو م! یمشخصھ منظور بد نداشت -         

تازه اون !  مگھ نبود؟زای چنی سر ھمزو؟یان خودت چرا بھم زد ھمھ چ مام؟یکرد
اون موقع سرش رو باال گرفت !  نکرده بودیی خطانی بار چنھی ی کھ ستاره حتیموقع

  تونھ؟یاالن م! و گفت نکردم
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 ... ما فقط دو سھ بار -         
 !بحث کاره. ستیفرزاد بحث چند بارش ن -         
 نییفرزاد سرش را پا. دی کشی دوباره شعلھ م،یرعلیچشمان ام انیخشم م        

 : کردیانیانداخت و عادل پا در م
 . بشھگھی ددی کھ شده و اما نبای اشتباھگھیحاال د -         
 : فرزاد گذاشت و ادامھ دادی پایدستش را رو        
 ی فکر م؟ی گفتی بھش می چد؛ی دیاگھ اقا رضا م.  گھی راست مریفرزاد ام -         

 پس ؟ی دوستش داری گی مگھ نم؟ی ستاره چچ؛ی داد؟ اون ھی ستاره رو بھت میکن
 حق ری وگرنھ بھ ام؛ی کھ پشت سرش حرف باشھ؟ تو خواھر نداری کنی کار مھیچرا 

 . ناراحت بشھی دادیم
 ی راستش را تکان می و پادی گزی کھ از خشم لبش را میرعلیفرزاد کوتاه بھ ام        

 : کرد و بعد بھ سمت عادل برگشتیاد، نگاھد
 ام نھی کھ تو سی دادم کھ ھمون جا جواب اون دستیاگھ حق نم..  دمیحق م -         

 ! دادمیزده بود، رو بھش م
.  کھ کرده درست نبودهی دانست کاریخودش ھم م. کرده بودرییلحن فرزاد تغ        

 مزخرفش لعنت ی عجلھ نی چند روز فکر کرده بود، بھ خودش و انیھر بار در ا
...  کھ سخت بود اما یکار.  گذاشتی پا مری دوباره غرورش را زدیبا. فرستاده بود

 : کھ بلندش کرد؛ بھ اغوشش گرفتطور  گرفت و ھمانیرعلیبلند شد و از دست ام
من درست کنم . کنھ خواستم بھش بگم صبر یمن فقط م..  خوامیمعذرت م -         
 . زویھمھ چ
 :عادل با خنده گفت        
 ! ده؟ی مینیری شیحاال ک! بھ بھ -         
! برعکس فرزاد او ھنوز دلخور بود. دی عقب تر کشی خودش را کمیرعلیام        

 : اشاره کردیرعلی بود، بھ امدهی نشنیعادل کھ جواب
 !دشیواسھ کار جد!  بدهدی باریام -         

 : کردکشی نزدشتری دوباره خودش را بیفرزاد کم        
 !می گشتی ما خودمون دنبال مھندس می گفتیرشتھ ات برق بود؟ بھم م -         
 دنی بھ فرزاد؛ باعث شد عادل بلند شروع بھ خندیرعلی چپ چپ امینگاه ھا        

 مغرور و لجباز ھم لبش بھ خنده باز یرعلی کھ آخر سر باعث شد امییخنده ھا! کند
 !شود

 ی مشغول بازای بھ خانھ برگشت، ستاره سرحال با پویرعلی امیشب وقت        
 شناخت، از قلبش با خبر یستاره را م.  خواستی را منی ھمیرعلیام!  بودیوتریکامپ
 . کھ ناخواستھ بھ ضرر او تمام شودفتدی بی خواست اتفاقینم. بود

 ارهست -         
 : چشمش بود نگاه کردی کھ جلوی کارتمی گرفت و بھ ستوریستاره چشم از مان        
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 ! شماره ش رو فقط بھ مامان بدهایب -         
 : رفت؛ ستاره دنبالش راه افتادرونیازاتاق کھ ب        
  سر کار؟یرفت -         
 اوھوم -         
 خوب بود؟ قبولت کردن؟ -         
 :ستادی ستاره ای کرد و روبروزانی کتش را آویرعلیام        
قرار شد ھر وقت مادرش . شینی بی مگھی زنھ و نھ دیستاره؛ نھ بھت زنگ م -         

 .. و تمامتی خواستگارادی کرد؛ بیرو راض
 یرعلیبھت زده بھ صورت پر از آرامش ام.  حرف را نداشتنیستاره انتظار ا        

 . شده بودرهیخ
اونم مثل .  زود سراغتادی یاگھ واقعا بخواد م. ستاره بھ نغع ھر دوتاتونھ -         

 ی و باھاش بری کنکی خودتو کوچدینبا. ناستی از اشتری بیلیتو ارزشت خ.. قبل
!  خواد بھ جھنمیاگر نم.  درک کنھدی و اونم باینی ببدی خودت رو باطیتو شرا.. یبگرد

تو . کنھی می بخوادت زودتر خانواده اش رو راضقعا طور، اگھ وانیو مطمئن باش ا
 !!گھیتو رو داره د! نھی بی عجلھ نمی برای لزوم؛ی باشکشیکھ نزد
 کھ یرعلیام.  افتاده بودنیی سرش پایرعلی امی صحبت ھای انھیستاره از م        

 کھ مھربان و پر یی برادرانھ و چشم ھای ھاتی حمانیدلش بھ ا. دیچانھ اش را باال کش
 :از ارامش بودند، قرص شد

 بفھمھ و یھمش استرس داشتم کس.  کردم ی عقلی بیلیمن خ.. ری دونم امیم -         
 .. شدنی ناراحت میلیخ..  ی نگفتنای کھ بھ مامان ایمرس..  بشھیزیابرو ر
 : اش را فشار دادینی نوک بی با انگشت رویرعلیام        
 ی محتیفقط منو خوب نص!! ی خوریزودگول م! گھی دی منیده خواھر سا -         

 !!یکن
 :دی ھم خندی علری باز شد؛ امی ستاره کھ بھ لبخند بزرگیلبھا        
 دمی رو ندرعاملشونیمن خود مد.  خوب بودنیلیخ.  خوشحالم واسھ کاریلیخ -         

 . تشکر کنیاز مھ لقا خانم حساب!  با حال بودیلیاما برادرش خ
 : ستاره نشستیشانی پی روینیچ        
 !نھ خانم! مھ لقا بانو -         
 : از شانھ اش گرفت و بھ سمت در بردیرعلیام        
 ! کار دارمرونیبرو ب! باشھ مھ لقا بانو. چھ فرق داره بابا -         
 فرزاد ی ان دلش براکی.  کارت نگاه کردمیبھ س. ستاره بھ اتاقش کھ برگشت        

 بچگانھ و جواب ی ھای لجباز،ی دفعھ اکی ی اخم ھا و خنده ھاش؛یحرفھا. تنگ شد
 میس. دی کشیقینفس عم.  چشمش کھ شروع بھ سوزش کردیگوشھ ... شیدادن ھا

 داد تا سوزش رونینفسش را ب  از کشوھا پرت کرد و دوبارهیکیکارت را درون 
 یماجرا.  انجام بدھدیگری دی ارعاقالنھیر غ خواست کاینم! قلبش ھم بھتر شود
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 کرده فی تعرشی کھ فرزاد براییبای زی قصھ قت،یحق.  کردی فراموش مدیفرزاد را با
 کھ یمادر فرزاد، عروس.  بھ او گفتھ بودسای روز صبح؛ پرکی را قتیحق.. بود، نبود
 بھ دروغ، پشت سرش حرف ی کھ حتیدختر..  خواستیدر رفتھ باشد را نم اسمش بد

 ... و تمام.. باشد
 
 

 ی کند و می کھ برگ ھا را با خودش قطار میزییگذر زمان؛ ھمانند باد پا        
 خودش یی انتھای را ھم بھ روزھازیی جمع کرد و پایکی یکیرقصاند، روزھا را 

 مستقل شدن و بزرگ ی ھای ستاره بھ تکرار دلخوشی کھ در زندگییروزھا. رساند
 شده یفرزاد نقطھ ا... ی وجدانذاب عچی و ھیبدون استرس و نگران.  بوددهیشدن رس

 بستھ بود تا فکرش شی کھ ستاره، در ِ ذھنش را بھ روی قلبش و تنھا کسانیبود م
 ..یی نشود و قلبش ھواریدرگ

 خانواده اش بھ انی میشتری ارامش ب،یرعلی امی برای شدن شغل ثابتدایبا پ        
 ...  ارامش بودنی اش از دست رفتن ایوجود آمده بود و ستاره تمام نگران

 شیکم و ب.  فتوت ھم ستاره مثل روال گذشتھ بھ کارش مشغول بودیدر خانھ         
دو برادر بزرگترش .  کرده بوددای پیی معدود مھ لقا اشنای ھالی مدت با فامنیدر ا

 کرد و برادر سومش؛ ی میبرادرش در شھر خودشان زندگ از یکیفوت شده بودند و 
 یرعلی کھ امی برادریھمان.  کردی میزندگ  تھرانکی نزدیالقیی از مناطق یکیدر 

 دوبار از یکی نداشت، ی خاصلیبھرام خان فام.  کردی کار مشیدر شرکت بچھ ھا
 بود کھ با رانیتنھا خواھرش خارج از ا.  آمده بودنددنشانی دورشان بھ دیلی خانیآشنا

 ! داشتییسامان؛ پسرش، ستاره افتخار آشنا
 

 مھ لقا تازه صبحانھ خورده بود و ھمراه ستاره ژورنال ،یان روز آذر ماھ        
ھمان طور کھ مھ لقا پالتو .  کردند کھ مھ لقا قصد سفارش داشتی را نگاه مییپالتوھا

 حی لباس ھا و مدل و رنگشان ھم توضدنی در مورد پوششھی کرد مثل ھمیھا را نگاه م
 ستاره بود ندی خوشاشھی مھ لقا ھمیخوش پوش.  کردیم ستاره ھم با دقت گوش.  دادیم

 . او شودھیً مورد، کامال شبکی نیو دوست داشت در ا
 زدند و ی کنار ھم حرف میمی نشستھ بودند و مثل دو دوست صمنھیکنار شوم        
 در خانھ باز شد و یرود بھرام خان نشده بودند، وقت متوجھ ویحت.  کردندیبحث م

ستاره شالش را مرتب کرد و .  کردندی نگاھش مریبھرام خان داخل شد، ھر دو متح
 .ستادیا

  شده بھرام ؟یچ -         
 خوانده بود، نگران ژورنال را بست و بھ دست ییزھایمھ لقا از نگاھش انگار چ        

 خواست ی کھ میی پلک زد، گوی شد، بھ آرامکشی نزدیبھرام خان کم. ستاره داد
 .خودش را ارام کند
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 .. می بردیمھ لقا با -         
 سھ نیفقط ھم.  نداد، حالت صورتش ھم عوض نشدحیتوض.  نزدیگریحرف د        
 .. یاما مھ لقا بلند شد و بھ سمت پلھ ھا رفت، بدون حرف و با نگران.. کلمھ 

 بھرام یصدا.  افتادهی بود چھ اتفاقدهینفھم.  بودستادهی اشیرجاستاره ھنوز س        
 :خان کھ او را مخاطب قرار داد، ستاره را بھ خودش آورد

 ..ستاره برو کمکش کن حاضر شھ -         
 نیی اول باال نرفتھ بود کھ مھ لقا پایاما ھنوز از پلھ . ستاره بھ سمت پلھ ھا رفت        

 . بود و شالش دور گردنش بوددهی را پوششیپالتو. آمد
 ... بانو سرده ھوا -         
 نزدند و یگری حرف دچیھ. نگذاشت حرف ستاره تمام شود و بھ سمت در رفت        

 ینم.  بودستادهیستاره ھنوز کنار پلھ ھا ا.  ھم بستھ شدنگی بعد در پارکیچند لحظھ 
 . افتاده استی چھ اتفاقدیفھم

 ..  گردنیتا شب برنم.. ونبرو خونھ ت -         
 :ستادیاو ھم کنارشان ا. دی را کنار ھم دنتی و زیبرگشت و مھر        
 ؟ی دونی کجا رفتن؟ تو میمھر -         
 : شددهی در ھم کشی مھریاخم ھا        
 !یدی فھمیاگر بود م. ستیبھ تو مربوط ن -         
 . قبل از آنھا بھ آشپزخانھ برگشتنتیز        
 ... برو خونھ تون -         
 ی بپرسد؛ احساس کرد او منتیدوست داشت از ز. و او ھم بھ آشپزخانھ برگشت        
. بھ ناچار بھ اتاقش برگشت و لباس عوض کرد.  شدی نمیاما با وجود مھر. دانست

ھنوز چشمش بھ .  بھ نظرش آمدبای زتی نھای سرد، بی ظھر؛ در آن ھواکیآفتاب نزد
بھ .  بودیخواست و امروز فرصت مناسب یدلش م.  داخل ژورنال بودیآن پالتوھا

 داشت و بھ قول یحاال کھ استقالل مال.  کردفی زنگ زد و تمام ماجرا را تعردهیفر
 نی کھ در ایزیچ.  کنددی خری توانست بھ راحتی خودش بود؛ مبی جی دستش تودهیفر

 ی ھفتگی ھایبی مدت، با ھمان پول تو جنیتمام ا!  بودامدهی دلش نادیچند ماھھ؛ ز
 کی بھ لی ِ پس انداز مادرش، االن تبداستیرضا، کارش را راه انداختھ بود و با س

 کرد؛ حس غرور و افتخار ی کھ ھر بار با خودش زمزمھ میکلمھ ا!  شده بودونریلیم
 ! آوردی بھ ارمغان مشیبرا
 

 روز، بھ او و مادرش خوش گذشتھ بود کھ مھ لقا را بھ کل ی قدر باقنیا        
 خواستگار کی شدن دای آنھا کھ با پیگردش دو نفره مادر و دختر! فراموش کرده بود

 ی خانم ھم بدهی فری قدر کھ تا خانھ، حتنیا!  بوددهی رسجانی ستاره، بھ اوج ھیبرا
 ! بوددهی کھ بھ آنھا داده بود، خندیفی و تخفشیمالحظھ بھ پسر و حرفھا
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 نی کھ ادهیفر.  گرفتی ھم آرام مدهی نشست، فری لبان ستاره میلبخند کھ رو        
 و شیدھای شب، ستاره خری شد وقتی را منیا. طور آرام بود؛ رضا ھم خوشحال بود

 انی کرد، البتھ بدون گفتن جری مفی رضا تعریماجرا گردش دو نفره شان را برا
 .دی ھر سھ نفرشان دیدر چھره ! استگارخو

 
    

 ستگاهی بھ ایوقت.  فتوت راه افتادیفردا صبح ستاره؛ مثل معمول بھ طرف خانھ         
. دی را ندنی کھ محمد رضا منتظرش بود؛ ماششھی شد برعکس ھمادهی و پدیاخر رس

 سرد و ی ھایصندل.  نشست تا محمد رضا برسدستگاهی ای تعجب کرد اما تویکم
 بود، را دهی خرروزی کھ دییپالتو. ند خودش را جمع کی سردتر، باعث شد کمیھوا

 اش بود و چھ قدر قھی ی کھ روی براقی رنگ با خز مشکی ذغالیپالتو. تنش کرده بود
مثل .  کردی اش را با ذوق نگاه می مشکیبوت ھا.  ست شده بودشی با رنگ موھابایز

 ھم از دور.  نشوندفی و کثی مراقب بود خاکد،ی خری مدی کھ بچھ بود و کفش جدیوقت
 خانوم ھی پالتو و کفش شبنی کرد با ایاحساس م.  مشخص بودشیبرق نو بودن کفش ھا

 نھیکمرش را صاف کرد و س!  مھ لقا شده استھی بود، شبنیھا شده است و درست تر ا
 فشیک. اه کرد مداوم گردنش؛ فقط روبرو را نگدنی چرخیبھ جا.  جلو دادیاش را کم

 اش پوشانده بود، در ھم ی مشکی دستکش ھابا  را کھشیرا کنارش گذاشت و دستھا
!  مھ لقا شده بودی طبق حرفھازیحاال بھ نظرش ھمھ چ.  گذاشتشی پایقفل کرد و رو

 کرد رفتارش یباز ھم سع. دی کردن بودن، کھ محمدرضا را دنیھمچنان مشغول تمر
 محمدرضا.  شد و سالم دادنیبا لبخند سوار ماش!  راه برودنیآرام و مت! را اصالح کند

ستاره !  زل زدابانی پاسخ گفت و بھ خیجواب سالمش را بھ آرام!  نبودشھیمثل ھم
 :دیاھستھ پرس

  شده آقا محمدرضا؟یزیچ -         
 ابانیسر خ.  شدرهی کوتاه نگاھش کرد اما دوباره بھ جلو خنھ،یمحمدرضا از آ        

 یستاره مطمئن شد کھ اتفاق. دیچی پیگری ادامھ نداد و بھ سمت دیشگی ھمریطبق مس
 : دوباره بپرسد، محمدرضا بھ حرف آمدنکھیقبل از ا. افتاده 
 .ستیحالش اصال خوب ن. مارستانی بمشیبرد..  حالش بد شدشبیبانو د -         
 ..حالش بد شده باشد کھ مھ لقا نی کرد اال ھمیفکر ھر جا را م. ستاره وا رفت        
  چرا اخھ؟؟ی گی میچ -         
 . افتادروزی دادی        
 . حالشون خوب بودیول.  بھرام خان اومد خونھ و با ھم رفتنھوی روزید -         
 افتاد کھ محمدرضا ادشیستاره . محمد رضا سرش را با افسوس تکان داد        

 ! داشتھ باشددیپس حتما اطالع با!  راننده بودهروزید
  شده بود؟ی کجا رفتن آقا محمدرضا؟ چروزید -         
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 گفتن و نیمشخص بود مردد ب.  انداختیمحمدرضا دوباره فقط نگاه کوتاھ        
.  اش کشاندی رانندگی پشتری حواسش را ب،ی پشتنی بوق ماشیصدا. نگفتن است

ستاره .  کردی کار را منی دانست؛ حتما بانو خودش ای مدیاگر ستاره با.  نگفتیزیچ
اما االن فقط نگران مھ لقا بود و . داند ی ھست کھ او نمیزیحاال مطمئن شده بود کھ چ

 یکم. ندی بی او را می رفت مطمئن شد کھ بھ زودی کھ محمد رضا میدی جدریاز مس
 : بزرگ نگھ داشتی خصوصمارستانی بکی در یبعد محمدرضا جلو

.  ندارهتی کاری نگو، کسیزی چیبھ کس.  رو پارک کنمنیبرو تو تا من ماش -         
 ..وی ی سی سوم؛ سیبرو طبقھ 

 :دی کھ آمد، رنگ از رخ ستاره پروی ی سیاسم س        
  قدر حالش بده؟نیچرا اونجا ا -         
 اگھ آقا حالش بده من نیبب.  کنمی رو پارک منیماش. دمشیبرو ستاره، من ند -         

 .ببرمشون خونھ
.  خواست زودتر برودیفقط م.  شدادهی پنی گفت و از ماشیستاره چشم کوتاھ        

در . دی کھ شد؛ چشمش بھ اسانسور خورد و بھ طرفش دومارستانی بکی شیداخل الب
 و ستادی بعد ایاسانسور چند لحظھ !  خانوم رفتار کندکی توانست مثل یآن لحظھ نم

.  شوندادهی بود؛ پدهی آسانسور دی اشھی شدر  کھ ازی عقب رفت تا دو نفریستاره کم
 طبقھ اول توقف کرد اما یتو.  سوم را زد و اسانسور حرکت کردیسوار کھ شد دکمھ 

 ی سھ را فشار داد و اسانسور بھ نرمی دکمھ یدوباره با کالفگ.  پشت در نبودیکس
 .شروع بھ باال رفتن کرد

 ی سینوشتھ .  رفت و اطرافش را نگاه کردرونیب. ستادی سوم ای طبقھ یوقت        
 ی بازش کرد، کسی در رفت و کمیجلو.  کردی میی خودنمای کنار در بزرگوی یس

 کھ شتری بیکم! ردی را بگشی جلوستی نی کسچی بود چھ طور ھبی عجشیبرا! نبود
 دی بھرام خان را د،ی بزرگی اشھی شی  پنجرهی جلووار؛یدر را باز کرد، در امتداد د

دلش . ندی را ببرمردی پنی شد چشمان غمگیاز ھمان جا م.  زل زده بودشھی بھ شکھ
 . کردی او چھ کار مفتدی مھ لقا بی برایاگر اتفاق. ختی رنیی پایھر

 کی ی نھ بھ اندازه مادرش، اما بھ اندازه دیمھ لقا، شا. دیاشک بھ چشمانش دو        
چشمانش را محکم بھم فشار داد تا مبادا . با ارزش بودشی برایمی صمیلیدوست خ

وارد شد و بھ سمت .  تر شودوسیدوست نداشت بھرام خان ما.  شودری سرازیاشک
 :بھرام خان رفت

 سالم آقا -         
 : زدینیبھرام بھ طرفش برگشت و لبخند غمگ        
 .. ایب.  ستارهیچھ خوب اومد -         
 زن شھی قدم برداشت و از پشت شکیستاره .  اشاره کردشھیمت شبا دست بھ س        

 رنگ جمع کرده ی را درون کاله آبشیموھا.  استدهی کھ آرام خوابدی را دییبایز
 ری کھ از زیی ھامیستاره س..  و خستھدهی بود اما رنگ پرشھیصورتش مثل ھم. بودند
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 کھ ضربان قلبش را نشان ی کرد و بھ دستگاھل آمده بودند را دنبارونی بشی رویپتو
 ..دی داد رسیم

قرصاشو خورده بود؟ .  حالش خوب بودروزید.  طور شد بھرام خاننیچرا ا -         
 .. رفتمیکاش من نم

 : مھ لقا دوختی خستھ یبھرام؛ نگاھش را از ستاره گرفت و بھ چھره         
 .. قلبش.. مقصرش دلشھ ..  و نھ قرصاشیمقصرش نھ تو ھست...نھ  -         
 غم نی ھمقی تصدد؛ی کششی کھ پشت بند حرفھای داد و آھی غم می بوشیحرفھا        

 .بود
  بدونم؟دیمن نبا..  فھمم یاخھ چرا؟ نم -         
 : و با عالقھ نگاھش کرددی خندشیاما بھرام بھ رو.  مالحظھ حرف زدیستاره ب        
 .. ی بفھمدیبا.  ستارهی فھمیم -         
دستش را .  سرش را خم کردیخودش را کامل بھ سمت ستاره برگرداند و کم        

 : ستاره گذاشت و بھ چشمانش زل زدی شانھ یرو
 ؟ی دی بھم می قولھیستاره  -         
 :دیستاره کھ نگاه خاص بھرام را حس کرده بود؛ نگران پرس        
 ؟یچھ قول -         
اگھ االن .  خراب نکناشویرو. ناراحتش نکن..  دوست دارهیلیبانو تو رو خ -         

 ..استی رونی کشھ واسھ خاطر ھمیداره ھنوز نفس م
 : تکان دادی سرش را بھ ارامد؛ی شنی کھ میی از حرفھاجیستاره گ        
  ؟ای کدوم روا؟؟یرو -         
 ای رونین با ا کنم اویخواھش م..  کنم ستاره یخواھش م.. بزار خودش بگھ -         

 .نذار از دستش بدم.  کنھی میزنده س و زندگ
 اما در نگاھش صداقت و دی فھمی بھرام را نمیحرفھا.  بودجیستاره ھنوز گ        

 : نقش بسترمردی لبان پیلبخند رو. دی دیعشق را م
 دم بھت، ھمھ یمن قول م. ی کننی بھتر از ایلی ما رو خی زندگی تونیتو م -         

 باشھ؟.. فقط تنھامون نذار.. ی خوای باشھ کھ تو می ھمون طورزیچ
 کرد، اما زبانش یعقلش کار نم.  و مردد بودجیھنوز گ.  بوددهیستاره ھنوز نفھم        

 :بھ فرمان قلبش گوش داد
 یھر کار. فتھی مھ لقا بانو بی برای خوام اتفاقیمن نم. چشم . باشھ بھرام خان -         

 .. کنم کھ شاد باشھیبتونم براش م
 درشت اشک را ی لبان بھرام پھن شد و ستاره با کمال تعجب قطره یلبخند رو        

بھرام .  باز کردرمردی پی دهی چروکی کھ آرام، راه بھ گونھ دی چشمش دیدر گوشھ 
 کار را نیستاره ھم ھم.  برگشتشھینگاھش را از ستاره گرفت و دوباره بھ سمت ش

 کھ ستاره ی اندهی کرد و ای فکر مدی کشیم  طور عذابنی کھ ایعشقبھرام بھ . کرد
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 ییای بود و رودهی تخت خوابنی ای کھ رویقول داده بود، روشنش کند و ستاره بھ زن
 .. ساختی مدیداشت کھ ستاره با

 
      

 
 ی دستانش بود و چشمان بانی مھ لقا مفیدست ظر.  بودستادهیستاره کنار تخت ا        

 با یستاره بھ آرام.  و سوال ستاره دوختھ شده بودیرمقش بھ چشمان پر از زندگ
 اش باز یشگی بانو بھ لبخند ھمیلبھا.  کردیانگشتش پشت دست مھ لقا را نوازش م

 :شد
 .ی موندشمی ستاره پیمرس -         
 ی کمشیا ناخداگاه لبھد،ی دیستاره ھم بھ عادت ِ ھر بار کھ لبخند مھ لقا را م        

 :کش آمد
 و اوردنتون نی شھ تنھاتون بزارم؟ مخصوصا حاال کھ شکر خدا بھتریمگھ م -         

 .تو بخش
 و صورت دی آن چشمان نا امانی کھ می مھ لقا و برقی رهیسکوت و نگاه خ        

 . کردی نشستھ بود، ستاره را معذب مدهیرنگ پر
 مامانم سوپاش معرکھ س؛ ن؟یستیسنھ ن گرارم؟ی براتون بنی خوری میزیچ -         

  کم؟ھیبزارم تو ماکروفر گرم شھ، 
 در آورد و داخل خچالیظرف سوپ را از ! سوال کرد اما منتظر جواب نشد        

 کھ مادرش فرستاده بود؛ برداشت و یلی وساانی از میدستمال بزرگ. ماکروفر گذاشت
.  دستمال گذاشتید و رو را شست و خشک کروانیقاشق و ل.  انداختزی میرو

.  بودی خوردن عالی بود و براه گرم شدیسوپ کم.  ماکروفر بلند شدبی ببی بیصدا
 : جلو و کمک کرد مھ لقا بلند شوددی را کشزیم

 . درست کرده مامانچھی خوشمزه س با ماھیلیخ. دییبفرما -         
 : شدرهی بود خشی کھ جلویمھ لقا بھ سوپ خوشرنگ        
 . ھییمعلومھ خوشمزه س؛ مامانت زن کدبانو -         
 : شدقیستاره لبخندش عم        
 .نیبخور -         
 ؟یتو شام خورد -         
 :ستاره سرش را تکان داد        
 درست کرده بود، کھ ھی منم ساالد اولیبرا!  ھنوزنی شناسیمامان من رو نم -         
 ی تونھ غذای نمیشکی کنھ ھی فکر ماد،ی یبدش مخودش .  نخورمنجای ایاز غذا

 ! رو بخورهمارستانیب
 و قاشق را داخل ظرف سوپ دی خندشھی ستاره مثل ھمی ساده فیمھ لقا بھ تعر        

 کرد ی فکر نمنکھی کرده بود و با وجود اکی را تحرشی خوب سوپ اشتھایبو. برد



 163 

دوست .  شد نگاه کردی می کھ خالی بھ ظرفیستاره با خوشحال. تمام سوپ را خورد
 دکتر بھ بخش منتقلش کرده صی با تشخھظھر ک. داشت زودتر حال مھ لقا بھتر شود

ھمان وقت ستاره با خانواده اش صحبت کرده بود .  بھتر شده بودیلیبودند، حالش خ
 تی رضا؛یرعلی امی لھی غذاھا بھ وسنی با فرستادن ادهیشب را کنارش بماند و فر

 و اغذ.  تمام جوانب را در نظر گرفتھ بوددهی فرشھیمثل ھم.  اعالم کرده بودپدرش را
مھ لقا کھ دست !  عوض کرده بودشی کھ حاال با پالتویی مثل مانتوازش،ی مورد نلیوسا

 ھمھ جا را مرتب کرد، دوباره کنارش برگشت، ساعت یستاره وقت. دیاز خوردن کش
 :دی اش کشنھی سیپتو را تا باال. ده شب بود

 ..  بانودیبخواب -         
 از پنجره داخل اتاق شد و پشت سرش یدیحرفش تمام نشده بود کھ، نور شد        

ستاره بھ طرف .  کردندی ترس، بھ پنجره نگاه میھر دو با کم.  آمدی رعد بلندیصدا
 .پنجره رفت

 .ادی خواد بیبارون م -         
 :ستاره بھ سمتش برگشت.  کردی آرام مھ لقا بود کھ بھ آسمان نگاه میصدا        
 .دیباالخره بار.  بودیاز صبح ھوا ابر.. اره  -         
 .. طور راحت ببارننی تونستن ایکاش ھمھ م.. خوش بھ حالش -         
مھ لقا ھنوز بھ .  زل زدنشیستاره دستش را دوباره گرفت و بھ چشمان غمگ        

 .ره چشم دوختھ بودپنج
  پرده رو بکشم؟نی خوایم -         
 ...دوستش دارم.  ده بھمیبارون آرامش م. نمی خوام بارون رو ببینھ م -         
 :مھ لقا آھستھ زمزمھ کرد. چند لحظھ سکوت بود        
 اد؟ی یستاره خوابت نم -         
 .. نھ -         
از ..  خوام برات قصھ بگم یم. نی بششمی پایپس برق رو خاموش کن و ب -         

 .. ھستنی زندگقتی حقی روز گفتھی کھ ییھمون قصھ ھا
 نزد یستاره حرف.  کردی گفت کھ بھ ستاره نگاه می آخر را وقتیمھ لقا جملھ ا        

 نشست ی صندلیکنارش رو.  مھ لقا، کارھا را انجام دادیفقط بلند شد و طبق خواستھ 
 اتاق یکی بار نور، تارکی قھی و ھر چند دقدی غریھنوز اسمان م. ردو منتظر صبر ک
اما ھنوز از ..  شکست ی رعد، سکوت را می صداو  کشاندی مییرا رو بھ روشنا

 .. نبودی خبردنیبار
.  رو شروع کردمی خوبیای چھ دندمی با بھرام ازدواج کردم؛ تازه فھمیوقت -         

 کرد کھ ی قدر دوستم داشت و لوسم منیا. بھرام مثل پروانھ بود و من براش شمع بودم
اما .  کردنی می بھارک؛ خواھرش حسودنی از جملھ ھملشیتمام خانواده اش و فام

..  زد؟ نھ ی شد؛ بھ عشق ما لطمھ می پرتاب ممون زھرالود کھ بھ طرفیرای تنیمگھ ا
 نی عروس ایوقت.  دوستم داشتیلیپدر شوھرم گفتم کھ خ.  کردیفقط عاشق ترمون م
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بعد از روز ..  فتوت ی خونھ یبانو.  یی بھ بعد بانونیخونھ شدم بھم گفت تو از ا
.  ذاشتنی مترامھمھ بھ احترام اونم کھ شده بھم اح..  من واقعا شده بودم بانو؛یعروس
چھار ماه بعد از . ل تر شد مون کامی روز خوشھی شد و ی مبمونی بود کھ نصیخوش

 بھ نکھی شدن دوران ماھانھ ام شک کردم و فرداش بدون اریازدواجمون بود کھ از د
 کھ یخبر. جواب مثبت بود.  دادمشی دکتر و من آزمامی بگم، با زن برادرم رفتیکس

 فشارش باال رفت و دو روز ی و پدر شوھرم از خوشحالسوندبھرام رو تا حد جنون ر
 ! موندمارستانیب

 ی تابلوکیخاطراتش مثل .  رنگ مھ لقا نقش بستی لبان بی روینیریلبخند ش        
 . شدی ممی آرام ترسشی روبروینقاش

..  کھ مھم نبوددمی دی قدر محبت منی حالم بد بود اما انکھیبا ا.  ابرا بودم یرو -         
 ادمی کھ ھنوزم دمی کش قدر دردنیا.  اومدای پسرم دنبھشتی تو اردی روز خنک بھارھی
 پسرم رو تو بغلم یوقت..  کنن اما ارزشش رو داشتی افتھ استخوانام درد میم

 زی چنی ترتی اھمی بگھی دد،ی بھ صورتم چسبکوچکش  صورت قرمزیگذاشتن، وقت
 . دردم بودا،یدن

 باران بھ پنجره باعث شد، چشم ھر دو بھ ی قطره نی و اولدی کشیقینفس عم        
 .سمت پنجره بچرخد

بھرام تنھا پسرش ..  پدر شوھرم ھزار برابریبچھ ام پسر شد و ناخداگاه خوش -         
منم خوشحال بودم کھ خوشحال شد؛ با .  داشتھ باشھی پسریبود و دوست داشت نوه 

 دختر کھ اسمش رو باران ھی. می دختر داشتھ باشمی ھم من و ھم بھرام دوست داشتنکھیا
 ... نم بارامی صداش بزنی و ھمیبذار

باران ھر لحظھ محکم تر .  فرستادرونی کرد و بلیدوباره تمام درد را بھ آه تبد        
 : مھ لقای متن ِ حرفھایقی خورد و شده بود موسی مشھیبھ ش

 ی بعدی بچھ میئن بودمطم. ادیکھ بھ باران ھم ب.. نی بھاممیاسمش رو گذاشت -         
 خوشگل بود یلیخ. گفتی رو بھمون منی ھمد؛ی دی رو منی بھامیھر کس! مون دختره

 من بود و چھ قدر بھرام ی چشمھاھی روشنش شبیچشما.  نوزاد بودھی کھ ی وقتیخت
 رونیبھادر خان بھ زور از خونھ ب.  شدمل مون کایخوشبخت...  کرد واسشیذوق م

 بغل اون بھتر ی قدر بغلش کرده بود کھ تونیا.  ذاشتی رو تنھا منی رفت و بھامیم
 نیبھام. شتری ما براش بیاھای شد و رویھر روز بزرگتر م! دی خوابیاز بغل من م

 .. نیری باھوش بود و شیلیخ
 : بھ او بودرهیبھ سمت ستاره برگشت کھ خ        
  عکساشو نھ؟شیدید -         
 : زدیستاره لبخند        
 . بودی ملوسی پسربچھ یلیخ..  دمشیبلھ د -         
 : کرد و آرام زمزمھ کردی ستاره خنده افیمھ لقا از تعر        
 ....اره ملوس بود -         
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 یدوباره آسمان با صدا. چند لحظھ سکوت کرد و لبخندش کم کم محو شد        

خاطرات ِ بعد از .  توجھ بھ رعد؛ بھ ستاره چشم دوختھ بودیمھ لقا ب. دی غریوحشتناک
 ... ناکوک ھم داردی جایاما ھر قصھ ا..  را دوست نداشتنیا

 ! .. کوک نبودشھی قصھ ھا ھمشتری ما ھم، مثل بیقصھ  -         
 شمال می بریی پنج تامی گرفتمی بود و تصمدیع.  ھنوز پنج سالش نشده بودنیبھام        

 دهی کھ تازه فھمیی و مسافر کوچولونیبھادر خان و بھرام من و بھام. درشوھرم پیالیو
 یباران زندگ...  دختره می مطمئن بودگھی بار دنی کھ ایبچھ ا. ادی بای قراره بھ دنمیبود

 .. مون
 یانگار کھ در حال.  شددهی تخت بھ شکمش کشیستاره متوجھ دستش شد از رو        

 .دی کشی می نوزادش را نقاشی خالیجاانگشتانش، . نوازش بود
 و بھرام ھم می عقب نشستھ بودنیپدر شوھرم پشت فرمون بود؛ من و بھام -         
 ی ھنوز؛ روومدی ی خوابش منی و چون بھاممیصبح زود حرکت کرده بود.. کنارش

 در ی خستگی رو نگھ داشت تا کمنی راه بھادر خان ماشیوسطا.  بوددهی من خوابیپا
ھر دو تا رفتن اون طرف .  شمادهی پومدیدلم ن.  من خواب بودی پای رونیبھام. میکن

 ....  براموننیری بگیجاده تا چا
آب دھانش را بھ زحمت . ُ پر شدقی عمیصورتش از درد.. چشمانش را بست         

 . شدرهی ماجرا خی ادامھ دنی منتظر و مضطرب از شنیقورت داد و بھ ستاره 
 ما؛ نی بھ ماشدی ھمون لحظھ از جاده منحرف شد و از پشت کوبونیکام ھی -         

 ..  جلوتر برد و بھ کوه زدی رو کلنی کھ ماشیجور
 یشانیپ. مھ لقا اما چشمانش را بست.  ستاره گشاد شدی چشم ھایمردمک ھا        

 و سکوت.. انگار ھمان لحظھ بود؛ ھمان صدا، ھمان درد . اش پر از چروک شده بود
... 

فقط . ُ بودم و پر از دردمارستانیچشم کھ باز کردم ب. ستی نادمی بعدش یچیھ -         
 ھمون یدو سھ روز تو. بھرام کنارم بود و گفت حالش خوبھ.  خواستم یپسرم رو م

 رو از دست دادم نمی جندمیفھم..  و حواسم اومد سرجاش ھوشی کمنکھیبرزخ بودم تا ا
 قدر عذاب نیکاش اونم نبود و ا...  گم کاش یکنم م ی وقتا نگاش میگاھ... و پسرم 

 ...دی کشینم
ستاره کھ انگار .  شدرهی وفادار ستاره خیبھ چشمھا.  بوددهیمھ لقا بھ رازش رس        

 بود، دستش را گرفت دهیھ راه افتاده بودند؛ د کھ باالخره بشی اشکھاانیدرد و غم را م
 نی گفت ھمی اش بدھد اما حسش می خواست دلداریدلش م. و با محبت نوازش کرد

 .ستیسکوت کاف
 ماه بعد از اون کیتا .  خورده بودی بدی متاسفانھ بھ سرش ضربھ نیبھام -         

. قط و تنھام نزاره فادی خواستم بھ ھوش بیاون موقع ھمش م.  کما بودیحادثھ تو
 .... تونم بچھ دار بشمی نمگھی ددمی کھ فھمیمخصوصا وقت
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 یمادر نشدنش، درد بزرگتر.  را گرفت و پنجره را نگاه کردشی بار رونیا        
 ... را تحمل کردی بزرگتری کھ بھ خاطرش درد ھایدرد. بود

 م؛ی خواستن دست برداری بودن و مدی کھ دکترا ناامی وقتقای ماه بعد، دقکی -         
 ی ھفتھ کھ خب کمھی.  خداستی معجزه میگفت.  روز صبح بھ ھوش اومدکی نیبھام
 زدن بھمون کھ باورش یپزشکش حرف... اما کم کم .  بود حالش نرمال نبودیعیطب

 بی کما بود متاسفانھ بھ مغزش آسی توھ کی و مدتشی مغزیضربھ .. سخت بود اما 
 . رسونده بودیبد

ستاره .  اش اتاق را پر کردھی بار با صدا باز شد و ھق ھق گرنیبغضش ا        
 : فشار دادی شانھ اش را کمگرشی شد و با دست دکشینزد

بھ قلبتون فشار .  ستی براتون خوب ننیاروم باش..  کنم مھ لقا بانویخواھش م -         
 . بازمارهی یم

. دی لرزیلبھا و چانھ اش م. چشمانش پر از اشک بود. بھ سمت ستاره برگشت        
 . زدی ذوق می توشتری چشمش بری زی طور، چروک ھانیا

 ... مھ لقا بانو -         
 دادن ی دلداریارای بود کھ یاصال مگر حرف. دی بگودی دانست چھ بایستاره نم        

 : بغض و اشک ادامھ دادانی باشد؟مدهی زن درد کشنیبھ ا
 یما رو نم.  کردی زد؛ فقط نگاه میحرف نم.  قبل نشدنی بھامگھی دنیبھام -         

 نوزاد ھیانگار شده بود .. دی خندی می دفعھ الککی کرد و ی مھی دفعھ گرکی. شناخت
 داد کھ ری خونھ و بھادر خان گمشی اوردمارستانی مدت بعد از بھی. تازه متولد شده

 کینی و دو سھ تا کلمیتا دکتر خوب صحبت کرد با چند.  خارج از کشورمشیببر
 ..میمعروف اون موقع رو رفت

 کمد یستاره دستمال را از رو. دی اش را باالکشینیاب دھانش را قورت داد و ب        
 یزیمھ لقا نگاه تشکر ام.  و بھ دستش داددیکوچک بغل تخت برداشت و چند برگ کش

 دی کشیآھ.  از حجم غمش کاستھ بودھی گرنیانگار ا.  کردزیتش را تمفقط کرد و صور
 ی از رعد و برق خبرگریدست شده بود و د کی باران یصدا. و بھ سقف زل زد

 .نبود
 سال از تصادف گذشتھ کیاون موقع .  کنھ فقطی می شون گفت کھ جراحیکی -         

 و دی ھمھ بچھ ام درد کشنیا..  ی بود جراحسکیر.  نداده بودیدکترش قول بھبود. بود
 بود رو تونستن درست دهی دبی از استخوون جمجمعھ اش کھ اسیفقط قسمت...  چیھ

اوال ..  رشدش متوقف شده بودی از نظر مغزلممپسر سا...  نھی اگھیاما کار د. کنند
 ی زد و گاھی و زل مدی خوابی پنج شش سالھ بود کھ فقط می پسر بچھ ھی.. سخت نبود

.  نداشتطشی از محی تونست حرف بزنھ و ادراکیدرست نم.  گفتی مییزای چھی
رو   خودششھیبھادر خان ھم.. سخت بود. بزرگتر کھ شد بدتر شد.  نوزادھی مثل قایدق

دو سال بعد از تصادف، غصھ .  دونستی مقصر منیبابت اون تصادف و مشکل بھام
 و ستادی قلبش ھم امارستانیاه ب ری کرد و متاسفانھ توی مغزیسکتھ . از پا درش آورد
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 کوه، ھوامون رو ھی مثل شھیبھادر خان ھم. منم نداشتم..  نداشتی توانگھیبھرام د... 
 ی مکھی تمیدا.  مون شدی طرف ھوار زندگھی از ارکبھ.  میدی فھمیداشت و ما نم
بھ . کم کم روش باز شد و شروع بھ زدنش کرد.  کرد ی رو مسخره منینداخت و بھام
.  ھفت سالھ با عقل نوزاد شش ماھھی بچھ ھی..  بود وونھی احمق دھی من ینظرش بچھ 

 یمشکل روح... یبھرام از طرف.  خوردی معی مای غذادی کرد و بای مفیجاشو کث. 
 یلی بد بود خیلی خنی بھامی اون موقع تا ده سالگی مون تویزندگ.  ھمھ مونمیداشت

..  دوباره دادی زندگشنھادی چشم من بھش پی بھرام نشست و جلوی پاریبھارک ز.... بد
 می دانی تونست تحمل کنھ؟ بھامی میکدوم مرد...  ناقص ی بچھ ھی زن نازا و ھی

 نیھم. می کردی تحملش مدیپرستار داشت اما شبانھ روز با  کھنیمشکل داشت و با ا
 . کردی رو انتخاب می خوبی واسش دخترام،یبھارکم دا.  شدیشد بھرام از خونھ فرار

 باعث ارامشش شده یبی عجزی کرد اما چی مفی را مھ لقا تعری سختیروزھا        
 ی چشمانش مانی مشھی کھ ھمیزیچ.  کھ ستاره خوب حسش کرده بودیزیچ. بود

 .دیدرخش
 ی خواب میبھرام برا.  دعوا بودمیبھرام و دا یحساس شده بودم رو کارا -         

 کھ اون براش یی بھ قول بھارک دنبال دختراای کارخونھ و شرکت بود ای خونھ ومدی
 ی خودم لعنت می کردم و بھ بدبختی مھی فقط گروونھی دھیمنم مثل . درنظر گرفتھ بود

 یازارم م. گھید خواستم باشھ یبرام مھم نبود و نم نمی جور شد کھ بھامھی. فرستادم 
 . نرسونھبی اسی کسای نگرانشم بودم بھ خودش دی خدا بای شھیھم. داد

 : و دوباره بھ ستاره نگاه کرددی کشیآھ        
 رو سر پسر می زدم و دق دلی بھارک دوباره زار می روز کھ با حرفھاھی -         

 .زن برادرم بھ خونھ مون اومد.  کردم ی می ام خالچارهیب
 .دی بالش چکی روی اشکیسرش را با تاسف تکان داد و قطره         
 بھ ی و ھر چدیسرم داد کش. مھناز اومد و شونھ ھامو گرفت و تکونم داد -         

کھ ..  کنمی نابود مموی دارم زندگفی ضعیگفت چرا مثل ادما! دھنش اومد بارم کرد
 شتریم ھمون موقع اما ھر لحظھ ب گینم.. گفت و گفت و گفت..  خودممنایمقصر تمام ا

 اونا؛ شنھادی روانپزشک رفتم و بھ پھی شیپ. ھ حق با اوندمیگذشت و فکر کردم، د
 کھ ییبچھ ھا..  نی با مشکالت بھامیی از بچھ ھای مرکز نگھدارھی می رو بردنیبھام

 ...  مثل پسر من مشکل داشتنیاز نظر ذھن
 .. بودنیشرم نداشت، اما غمگ.  انداختنییسرش رو پا        
 بھش یلیخ..  سابق یزن برادرم کمک کرد بشم مھ لقا.  بھتر شدمیحال روح -         

منو .  افتاده بودیوگرنھ االن معلوم نبود چھ اتفاقات. اون دوباره منو زنده کرد. ونمیمد
 ادی زنگ زد تا ب بھتر شد، بھ بھرامیلیبرده بود خونھ شون و ده روز بعد کھ حالم خ

من .  می صحبت کرد و گذاشت ھر کدوم مشکالتمون رو بگدومون دوباره با ھر. اونجا
 خرابم، باعث ازار روح و جسم ھمسرم شده بودم ی حال روحنی کھ چھ قدر با ادمیفھم
 ی قسم خورد کھ حتیوقت.  تنھامون گذاشتھ بودیاونم متوجھ شد کھ چھ قدر بد موقع. 
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.  شد کھ دوستم دارهاحت رالمی نرفتھ و اصال حرف ھم نزده، خیر بار سراغ دختکی
 کار نیاول.  بھتر شدیلی خوب بود اما خزینھ از اون شب بگم ھمھ چ. واقعا ھم داشت

 یبھرامم راض.  جاش خوب بودنیبھام. بھرام، فرستادن بھارک بود از اون خونھ بود
.  پرستارم داشت کھ مراقبش بود شباھی.  می گردونی و شبا برش ممی بردیروزا م. بود

 نی وقت بھامچی ھگھیجز پسرکم کھ د... کم کم برگشت رو روال سابق  زیھمھ چ
 ....نشد

 بھ صورت پر از آرامش و مھربان ستاره یلبخند. دی کشیقیدوباره آه عم        
 .انداخت
 آزارت دادم نھ؟..  حرف زدم یلی خدیببخش -         
 مھ لقا ی کرده بود بھ خاطر غصھ ی سعیلیخ. دش پر رنگ تر شدستاره لبخن        

 : در انتظار سوت حرکت بودشی پلک ھاستگاهیاما قطار اشکھا، پشت ا.  نکندھیگر
 .ساعت از دوازده ھم گذشتھ..  نیاما بھتره بخواب.. نھ بانو  -         
 قصھ اش را ییگو.  رام، چشم گفت و چشمانش را بستیمھ لقا ھمچون کودک        

 را مرتب کرد و بھ سمت شیستاره رو!  استدهی و االن خوابدهیاز زبان مادرش شن
 داده بود چھ طور باز کند ادشیبھرام خان .  بود، رفتواری دی کھ گوشھ یمبل بزرگ

 داشت ی فرقشی سر و صدا کند و نھ برااست خویاما نھ م.  شودلیتا مبل بھ تخت تبد
 شکمش و ی جمع کرد توی را کمشیپاھا. ور ھم راحت بودھمان ط.  تختایمبل باشد 
 مھ لقا، پشت پلک ی پر از غصھ ی مبل شد و چشمانش را بست و قصھ یھم اندازه 

 ... شروع بھ جان گرفتن کردشیھا
 

بعد .  مدت ستاره کنارش مانده بودنیتمام ا. دو روز بعد مھ لقا بھ خانھ برگشت        
 عوض ی کرد، لباسیحمام م.  گشتی شد بھ خانھ برمیاز ظھر ھا کھ زمان مالقات م

بھ .  نگذاشتشی مھ لقا؛ تنھایبا تمام اصرارھا.  رفتی ممارستانی کرد و دوباره بیم
بعد از آن شب مھ لقا .  خواست سرقولش بماندیم. بود بھرام خان و خودش قول داده

اگر .  روشن شده بودشی براییزھای چکی.  نگفتیزی نزد و ستاره ھم چی حرفچیھ
 درک ی را در مدت بھ خوبنیا.  گفتی مھ لقا خودش مد،ی فھمی مدی ھم بایگری دزیچ

 .کرده بود
 آمد و ی فتوت می مھ لقا بھ خانھ ادتی عی برایلی فامای یھر روز دوست        
 دو نفر از دوستان یعصر پنجشنبھ ھمان ھفتھ، وقت.  و کار بودی پر از شلوغیروزھا

. ستاره مشغول مرتب کردن اتاق مھ لقا بود.  آمده بودند، رفتنددنشی دیمھ لقا کھ برا
 از مبل ھا یکی یرو.  بودیعی طبشیو رنگ و رو  بھتر شده بودیلیمھ لقا حالش خ

 . نظر داشترینشستھ بود و ستاره را ز
 .. نی بشایره بستا -         
 شیصورت مھ لقا با آرا.  نشستشی را مرتب کرد و روبرویستاره رو تخت        

 :دی رسی بھ نظر مباتری کھ داشت، زیمیمال
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 ؟ی نداری خاصیبرنامھ .. فردا جمعھ س -         
 ند،یای کھ فردا ممکن است بییستاره با خودش فکر کرد حتما بھ خاطر مھمان ھا        
 . پرسش را کرده استنیامھ لقا 
 ن؟یچھ طور کارم دار.  ندارمیاووم نھ کار -         
 : تکان داددیی تایمھ لقا سرش را بھ نشانھ         
 .یای بیی جاھی خوام با من یم -         
 :ستاره متعجب چشمانش را بھ مھ لقا دوخت        
 کجا؟.. حتما  -         
 ھ؟باش! صبر کن تا فردا -         
 رفتند؛ ی صبور باشد و مطمئن بود، ھر جا کھ مشھی کرد مثل ھمیستاره سع        

 :لبخند زد.  خواھد داشت،ی خوبیھمراه مھ لقا تجربھ 
 . بلھ چشم -         
 ی مشی کھ براییمھمان ھا.  تر شده بودیمیرفتار مھ لقا با او، از قبل ھم صم        

 نھایستاره ا.  داشتی کرد و ستاره را کنار خودش نگھ می میآمدند را بھ ستاره معرف
 اش خوب نبود؛ ستاره ی روزھا کھ حال جسمنیا.  اش گذاشتھ بودیماریرا بھ حساب ب

 ی کرد بھ روی می سعیلیمھ لقا خ. گاھش شده بود ی گاه و بی ھایمتوجھ فراموش
 را داشت کھ تی مزنیبودن ستاره کنارش، ا.  نبودی اما پنھان کردناوردیخودش ن

 .دیای بشی پی گذاشت مشکلی او حواسش بود و نمشھیھم
 اتوبوس؛ ستگاهی انی در آخرشھی اما مثل ھمرتر،ی دیصبح فردا، ستاره کم        

 کھ ستاره ینیماش!  فتوت آمده بودی آقای شخصنی بار اما با ماشنیا. دیمحمدرضا را د
 دانست برند و حدود ی منی کھ از آن ماشیزیتنھا چ.  شدی بار سوارش منی اولیبرا

 کھ دو برابر یبنز!  فتوت آمده بود بھ او گفتھ بودی ھ کھ بھ خانیرعلی بود کھ اممتشیق
 خلوت را بھ سرعت پشت سر ی ھاابانیخ!  آنھا، حداقل پولش بودی خانھ متیق

خان  بعد در باز شد و بھرام ی در پارک کرد و چند لحظھ یگذاشتند و محمدرضا جلو
جز سالم و .. ارهبھرام خان جلو نشست و مھ لقا کنار ست. و مھ لقا از خانھ خارج شدند

.  حفظ بود، راه افتادیی را کھ گوریمحمدرضا مس.  نزدیگری حرف دی کسیاحوالپرس
 انی میاما بھرام خان اخم. دی رسی خوشحال تر بھ نظر مشھیصورت مھ لقا از ھم

 از یکی ربع بعد؛ در کی.  دادی نگران نشان مصورتش نشستھ بود کھ چھره اش را
 کھ دم در یتا نگھبان. ستادی در بزرگ اکی ی جلومدرضا خلوت و آرام محی ھاابانیخ

 ی تابلودنی خم کرد و با دی در را باز کند؛ ستاره سرش را کمی بستھ یبود؛ لنگھ 
 » باھریمرکز توانبخش« .  در ناخداگاه تعجب در چشمانش نشستیباال

..  شدی تر مکی ھر لحظھ نزدنانی در ذھن ستاره بود کھ بھ اطمییحدس ھا        
 از سرما ی کھ جز کاج ھا؛ باقیدرختان.  شدی بزرگ و پر از درختاطی وارد حنیماش

 پارک گری دنی ماشکی جلوتر محمدرضا کنار یکم.  شده بودندانیعر, یزییو باد پا
 ادهی پنی مھ لقا باز کرد و کمکش کرد ازماشیرا شد، در را بادهیاول بھرام خان پ. کرد
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 قار قار دو کالغ کھ ی نبود جز صدایی صداچیھ.  شدادهیستاره ھم پشت سرش پ. شود
 یمھ لقا دستش را دور بازو.  از درختان کاج بزرگ نشستھ بودندیکی یھر کدام رو

 : بود، با لبخند گفتستادهیبھرام خان حلقھ کرد و بھ ستاره کھ ھنوز ا
 

 !ینی رو ببنی خواستم بھامیم..  پسرمشی پمیاومد..  زمی عزایب -         
 یگریاما تھ نگاھش حس د.  بزندی کرد لبخندیسع!  کردخی آن کیستاره         
مھ لقا . دی فھمی نمی ھمھ سکوت و پنھان کارنی مالقات را بعد از انی الیدل. داشت
 کھ ی رنگیَ نزد و کنار مردش شروع بھ قدم زدن بھ سمت ساختمان بزرگ ِ آبیحرف

 حرکت کرد و محمدرضا کنار شستاره پشت سر.  جلوتر مشخص بود؛ رفتیکم
 بچرخد و اطرافش را با دقت می تازه آنجا باعث شده بود، سرش داطیمح. ستادی انیماش

 ی کھ از معده اش مید و تلخ لرز داشتھ باشیاضطراب باعث شده بود، کم. نگاه کند
 اما ند،ی آن قاب عکس را ببیدوست داشت پسر تو.  ھم برسدشی گلوخی بھ بدیجوش

 ستاره، مثل ذھن تیذھن.  طرف استیتوانست حدس بزند با چھ جور آدم یاصال نم
 فرد کی دنی متوقف شده؛ دای رشدش کم ی کھ از نظر عقلی مردم، درمورد انسانشتریب
.  فکرھا، ترس را بھ جانش انداختنی ایکم!  رساندی مبی است کھ حتما اسوانھید
 کردند؛ باعث شد ی میقدم زنان ط  راری مھ لقا و بھرام کھ کنار ھم با آرامش مسدنید

.  آوردی نمنجای بود، مھ لقا او را ایاگر مشکل حاد.  بکشد و صبر کندیقینفس عم
 ھل داد و اجازه ی بزرگ را کمی اشھیدر ش و بھرام خان دندیباالخره بھ ساختمان رس

 تارهداد اول مھ لقا داخل شود و ھمان طور کھ در را نگھ داشتھ بود با لبخند بھ سمت س
 :برگشت
 ..برو تو دخترم -         
 داخل ساختمان شد، ی گفت و وقتدیببخش.  مخالفت کنددی دانست نبایستاره م        

 کھ ی و با صورتستادی اشانی جلوی سرمھ ایعھ  کرم و مقنی با مانتویدختر جوان
مھ لقا دستش را بھ سمتش .  کرده بود؛ بھ ھر سھ نفر سالم دادشیبای زیلبخند بزرگ

 :شرد فیگرفت و دست دختر جوان را بھ گرم
  درست نشد؟ی مشکلگھید. زمی عزیچھ طور -         
دختر کھ .  بودبی عجی ستاره کمی مھ لقا برای مانھی و صمیبرخورد خودمان        

 چپ و راست کرد و با ی ستاره مانده بود سرش را بھ طور بامزه اینگاھش رو
 : گفتطنتیش

 دمی ناراحت شدم فھمیلیشما حالتون خوبھ؟ خ.. ادی ی مشیگفتم بھتون پ.. نھ  -         
 . اومدشیبراتون مشکل پ

 .. زمیممنونم عز -         
 یدستش را دور شانھ . ر را تا صورت ستاره گرفتھ بودمھ لقا کھ رد نگاه دخت        

 :ستاره انداخت و ستاره در آغوشش گرفت
 ! منزیدختر عز.  ستاره ستشونیا -         
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 دختر جوان لبخندش پھن تر شد؛ ز؟یدختر عز!  اش شدیستاره مبھوت ِ معرف        
 : گرفتدستش را بھ سمت ستاره کھ ھنوز حرف مھ لقا را ھضم نکرده بود؛

 . ھستمثیخوشبختم ستاره جان؛ منم حد -         
.  بھ صورت ستاره کھ ھنوز متعجب بود؛ انداختی و با محبتیمھ لقا نگاه طوالن        

 : با خنده گفتثیحد
  بھمون بانو؟نیتا حاال چرا پس نشونش نداده بود -         
.  استنشانی بی امانھیگفت، ستاره مطمئن شد ارتباط صم" بانو "  ثی حدیوقت        

 : بھرام خان قطع شدی با جملھ ث؛ی مھ لقا با حدیصحبت ھا
 من برم؟ -         
 یطور. افتادی چشمش بھ ستاره میمخصوصا وقت.  تاب بودینگاھش ھنوز ب        

 جواب، دنیرد و بدون شن نگاه پر از سوال ستاره؛ پشتش را کدنیکھ در آن لحظھ با د
 . بود؛ حرکت کردی کھ کنار در ورودییبھ سمت راه پلھ ھا

 
      

 
 

ستاره .  کردی خداحافظثی گفت و از حدیآرام"  خوامیمعذرت م" مھ لقا         
 حس را، نی و شاد بود کھ ستاره ای پر انرژاریمھ لقا بس.  شده بودیمتوجھ حس تازه ا

 دو نفر کھ مشخص یکیپلھ ھا را باال رفتند و با . انست دی پسرش مربوط مدنیبھ د
 از ی کھ گاھییستاره بھ صداھا.  کردندی احوالپرسو بود از کارکنان آنجا ھستند، سالم

 راھرو، یانتھا.  ظاھرا آرام بودزیھمھ چ.  آمد؛ گوش دادی آنجا می بستھ یپشت درھا
 در یبھرام خان جلو.  باز بودمھی ند؛ی آنجا بھ رنگ سفی درھای ھمھ ھی در شبکی
 دور تر یمھ لقا کم ،بھ داخل اتاق کھ رفت.  بود و نگاھش بھ صورت مھ لقا بودستادهیا

 : و ستاره را بھ سمت خودش برگرداندستادیاز در ا
 ھا بھی با غرادیخب ز.  کم بد باھات برخورد کنھھی اولش دیاون شا.. ستاره  -         

 ینی بشیاصال قابل پ. می درکش کندی باھیعیرطبیارش غالبتھ رفت.  خورهیجوش نم
 ...ششی پارمی خوام تو رو بیمن بھش گفتم م. ستین

 تیذھن.  رسدی منجای دانست امروز بھ اینم.  کرد لبخند بزندیستاره فقط سع        
بانو کھ . اما دوست نداشت مھ لقا را ناراحت کند.  مسئلھ نداشتنی نسبت بھ ایخوب

 : را درون دستان گرمش جا دادشیش را خوانده بود؛ با محبت گونھ ھاانگار ذھن
. شینی دفعھ شد، اما دوست داشتم ببھی و بی برات عجدنشی کم دھی دونم یم -         

 .. منھی راز بزرگ زندگنیبھام
نگاه پر از آرامشش . ھر دو ھم زمان چشم بھ او دوختند.  آمدرونی بھرام بیوقت        

مھ لقا اول و بعد ستاره با ترس و !  بوددنی دی آماده نیخبر از آن داشت کھ بھام
 آمد؛ ی کھ بھ چشم میزی چنیاول. ی پانزده متربای اتاق تقرکی. استرس وارد اتاق شد
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ره سر چرخاند و کنار ستا.  کوچکخچالی کی کنارش  بود ویمارستانی تخت بکی
 ی بود؛ روی زرد و قھوه ای بھاری رنگ کھ پارچھ اش پر از گل ھای ست آبمی نکی
 ..دی را دی مرد جوانلچر؛یو

 در ھم وار؛ی دی روی نوزادیتمام تصورات ستاره؛ بھ ھمراه عکس شش ماھگ        
بھ . چشمانش بھ رنگ چشمان مھ لقا بود.  داشتی دو روزه اشیصورتش تھ ر. دیچیپ

 بھ ی بود با شلواردهی پوشی شرت قرمز رنگیت. ی بزرگ طوفانیای درکی ییبایز
 .بود  ستاره ماندهی اش؛ رورهی و نگاه خیرنگ مشک

 کف اتاق گذاشت و دستانش را کی سرامی را روشی زانوھاشیمھ لقا روبرو        
 نی شد ستاره باور کند، ای اش اصال نمافھیما از ق بود اینگاھش جور خاص. گرفت

 کھ ستاره یجور.  و خاص بودرهینگاھش اما خ!  عقب مانده باشد،یمرد، از نظر ذھن
 حرکت پسر گذاشت و ی دستان بی را روانشمھ لقا دست.  چشم دوختنیبھ مھ لقا و زم

 : فشردیبھ ارام
  بھت گفتم؟تھادی.  خانوم ستاره ستنی ان؟ی بھامیخوب -         
و بعد دوباره بھ .  بود انداختنیی بھ ستاره کھ سرش پایخودش برگشت و نگاھ        

 نشان نداده ی واکنشچیھنوز ھ.  شده بود، نگاه کردرهی کھ بھ ستاره خنیصورت بھام
 :مھ لقا آھستھ تر گفت. نھ خوب.. نھ بد. بود

 ؟ی نکردتی اذگھید -         
 مھ لقا؛ سر مرد جوان بھ سمتش برگشت و صاف بھ چشمان ی جملھ نیبا ا        

.  و بھ او نگاه کندردی کھ ستاره ھم سرش را دوباره باال بگیفرصت. مادرش نگاه کرد
 و عی بزند؛ دھانش را باز کرد اما دوباره سری خواست حرفی لحظھ انگار مکی

د؛ زل زد دوباره بھ  ستاره را گرفتھ باشمچ انگار کھ.  را بھم فشار دادشیمحکم؛ لبھا
.  دادی نشستھ بود کھ صورتش را خشن تر نشان مشی ابروھاانی می بار اخمنیاو؛ ا

مھ لقا از .  را خجالت زده نگاه کردنییستاره اب دھانش را قورت داد و دوباره پا
 و با تمھ لقا بھ سمت ستاره رف.  از او گرفتھ شدنی بلند شد و نگاه بھامشیروبرو

 : گفتییخوشرو
 .ھی عالشی مھمون نوازنیبھام.  ستارهنیبش -         

مھ لقا ھنوز بھ .  پشت ستاره بودخچالی.  از جانب ستاره نماندیمنتظر حرف        
 ی گفت و خودش را کمینی بھ او خورد؛ ستاره ھیزی بود کھ محکم چدهی نرسخچالی

چھره اش از درد .  برخورد کردشی بھ ران پالچری وی صندلیاما دستھ . دیکنار کش
 توجھ بھ سمت ی بنیاما بھام.  رفتندمتش بھرام و مھ لقا بھ سشیبا صدا. جمع شد

 ی او بھ پسر نگاه مدندی پرسی کھ مھ لقا و بھرام حالش را میدر حال.  رفت خچالی
 نگاه ریمھ لقا مس.  آوردی از داخلش در میزی را باز کرده بود و چخچالیدر . کرد

  لحظھ؛ چھره اشکیدر .  را گرفت و متوجھ پسر جوانش شد؛ بھ سمتش رفتستاره
 :دی را از پشت کشلچری شد و ودهی ھم کشدر

 ..نجای اھی چنیا. نی ور بھامنی اایب -         
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 در شی اخم ھاخچالی داخل یُ مرده امیاکری دنیبھرام ھم بھ آنھا ملحق شد و با د        
 ی از طبقھ ھایکی شده بود و خونش ی زخمای گووانی حی از بالھایکی.  شددهیھم کش

 خچالیبھرام در .  کردیگریمھ لقا صورتش را بھ سمت د.  کرده بودفی را کثخچالی
با .  چھ رفتھ استی پدرش براد،ی کھ فھمنیبھام.  رفترونیرا بست و از اتاق ب

 . زد و دنبالش راه افتادیخشونت تمام مھ لقا را بھ کنار
مھ .  محض بودقتی گذاشت؛ حقی چشم ستاره می کھ از جلوری تصاونی ای ھمھ        

 رمق بلند یخستھ و ب.  از مبل ھا افتاده بودیکی ی رونیلقا کھ با پس زدنش توسط بھام
 سالھ بود؛ اما ی سدی کھ بایستاره ماند و اتاق پسر.  رفترونی بنیشد و دنبال بھام

 ی آن طور ساکت و مظلوم روی کھ وقتیپسر! ت از چھار پنج سال نداششتریب
اما .  قبل در موردش داشت؛ خنده اش گرفتھ بودی کھ کمیی بھ فکر ھاد؛ی دلچرشیو

 فاصلھ خچالی چھره اش در ھم شد و از میاکری آن دنیاز فکر د..  رفتارنیاالن با ا
  مرد کھ از پوشش مشخص بود مستخدم آنجاست، داخل شد و از ستارهکی. گرفت

مرد مستخدم کھ از رنگ .  اشاره کردخچالیستاره فقط بھ .  کجاستمیاکری دیپرس
 چھ قدر وحشت زده است؛ بھ دی فھمی گشاد شده اش بھ خوبی و مردمک ھادهیپر

 . شدخچالی کردن زی مشغول تمیآرام
 کرد و ناخداگاه چشمانش بھ سمت روبرو قفل واری را بھ سمت دشیستاره رو        

 شترشانی بی کھ با مداد رنگیی ھاینقاش.  بودی نقاشی از کاغذھا پرواری دیرو. شدند
 ی بیو حت! دی کشی خواھر زاده اش مای کھ عرشیی ھای نقاشھیشب.  شده بوددهیکش

 یی شده بودند کھ جاھای قدر خط خطنی ھم اھا یبعض..  رهیچند خط و دا! مفھوم تر
 یاحساس م.  رفتھ بودادشی از میاکری.  شدواری دکیستاره نزد. از کاغذ پاره شده بود

 زی مکی ی اتاق رویگوشھ . ندی بی کودک دو سھ سالھ را مکی ی ھایکرد نقاش
 انی بودند و از میدو گلدان خال. خم شد و نگاه کرد. کوچک چند گلدان کوچک بود

.  باشد سبز شده بودای لوبدی دانھ کھ ستاره حدس زد، باکی گلدان سوم ؛ یخاک ھا
متوجھ . سرش را کھ بلند کرد.  لبش نشستی رویناخداگاه لبخند. دی کش بھ گلدانیدست

 داد ی را ھل ملچریبھرام خان ھمان طور کھ و.  شدنیورود بھرام خان بھ ھمراه بھام
 :گفت ی ممیاکری در مورد ییزھایچ

 ی شو می بال زخمی اقا مرتضای ثی حدی گفتی مدیبا. شی اوردی مدینبا -         
 ..بستن

خودش چرخ .  خواست لب باز کند کھ چشمش بھ ستاره افتادی دوباره منیبھام        
نگاھش ترسناک .  عقب رفتیستاره کم.  رو ھل داد و بھ سمت ستاره رفتلچریو

بھرام .  کردی را حس میاما ناخداگاه ستاره؛ ترس.  نگران بودشترینبود؛ خشن نبود، ب
 :ستادی انی بھامنار زد و کیخان کھ متوجھ شده بود؛ لبخند

 !ی بھشون دست بزندینبا..  بھ گلدوناش حساسھ یلی خنیبھام -         
 نی بھامی خودش را خم کرد و از کنار شانھ یستاره فقط لبخند زد و بھرام کم        

 :بھ گلدان نگاه کرد
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 !رونی بشی بکشیپس باالخره موفق شد -         
ستاره متوجھ شد از دست .  گذاشتشی پای گلدان را برداشت و رونیبھام        

 نقص نی ای تواند استفاده کند اما با مھارت از دست چپش برای نمیراستش بھ خوب
 یبا ابپاش کوچک.  کردندی نگاه منیبھرام و ستاره در سکوت بھ بھام.  کندیاستفاده م

مھ لقا کھ آمد ھر دو .  کردی م با دقت نگاهرا  کوچکی داد و جوانھ یگلدان را آب م
بھرام نفس . دی رسیمھ لقا مثل صبح خوشحال بھ نظر نم. دینگاھشان بھ سمتش چرخ

 در ھمان حال ی گذاشت و کمی بوسھ ان،ی بھامی موھای خم شد رود؛ی کشیقیعم
  از بھرام خان کمیزی چنی بھامکلیھ.  افتادنییستاره ناخداگاه سرش پا. مکث کرد

 کھ ستاره را متاثر یزی غم انگیاما... اما . دی رسی تر ھم بھ نظر منداشت کھ درشت
 : بھ سمت در برگشت و گفتستادیبھرام صاف کھ ا.  کردیم

 .. میبر.. بانو -         
 . شدرهیمھ لقا با تعجب بھ صورتش خ        
 !کجا؟ -         
 .. خونھ -         
بانو ھمان طور ھنوز بھ .  کردندیتا از در خارج شود؛ مھ لقا و ستاره نگاھش م        

 . زانو زدنی زمی دوباره رونی و بلند شد کنار بھامدی کشیآھ. در نگاھش مانده بود
 ... خداحافظ.  می ری ممی ما دارنیبھام -         
مھ لقا با محبت دستش . ه بود زل زدای لوبی توجھ بھ گلدان و جوانھ ی بنیبھام        

 زد و بھ سمت در شی موھای رویمثل بھرام خان بوسھ ا. را نوازش کرد و بلند شد
.  بھ پسر انداختیگری دی لحظھ فقط نگاھنیدر اخر.  شددهیستاره دنبالش کش. رفت

 ی و موھارهی با آن نگاه خی حتنی فاصلھ؛ بھامنیاز ا.  کردی بھ او ھم نگاه نمیحت
رنگ چشمانش با رنگ . دی رسی مرد جوان و جذاب بھ نظر مکیاھش؛  کوتیلیخ

 ش؛ی کھ از فشار فک ھایی و گونھ ھادهی کشینیب.  مچ بودی اش بھ خوبیپوست گندم
 را بھ ی خاص مردانھ اییبای زشش،ی بھ ھمراه تھ ردی رسیبرجستھ تر بھ نظر م

 ھنوز بھ گلدان زل نی کھ بھامیستاره ھم از اتاق خارج شد در حال.  داده بودرتشصو
 ..زده بود

      
 

 ذھنشان در حال کلنجار رفتن با انیھر کدام م.  حرف نزدیتا خانھ؛ کس        
 نگھ داشت، اطی مسقف حنگی پارکی را کھ جلونیمحمدرضا ماش.  بودندشانیفکرھا

 نی کھ داخل ماشی و مضطربنی غمگیمھ لقا بر عکس چھره .  شدنددایھر سھ پ
 : زد و رو بھ ستاره گفتیشت؛ لبخنددا

 م؟ی تو باغ قدم بزنیای یستاره ھوا خوبھ، م -         
 در ی بھرام خان کمیچھره . بھرام خان و ستاره؛ ھم زمان بھ مھ لقا نگاه کردند        

 : زدی لبخندییھم بود، اما ستاره با خوشرو



 175 

 .میبر.. بلھ -         
 ستاره را گرفت و ھمراھش ی ھمسرش؛ بازوی رهیه خ توجھ بھ نگایمھ لقا ب        

. دی چرخی لخت درختان می شاخھ ھاانی مشیچشمھا. داخل باغ خزان زده بھ راه افتاد
 : شدی باغ در چشمانش منعکس کرده بود؛ بر زبانش ھم جارری کھ تصویغم

 یزی چھی بمونھ؛ ی کنم بھاری ھم میھر کار...  باغ شده نی منم مثل ھمیزندگ -         
 نی وقت باغ اچیھ..  کھ با زحمت بزرگشون کردم؛ خشک کنھیی و گلھاادیھست کھ ب

 .. دوست نداشتمیطور
 :دی ستاره ھم اطراف را کاویچشمھا        
 ی ھاش خوردنوهیمثل اون درخت انار کھ تازه م. ستی ھم خشک ننیھمچ -         

 . خودشو دارهی قشنگزمییبعدش بھ نظرم پا! شده
 گردنش و ی سر خورده بود رونی ماشیشالش از تو.  بودنییمھ لقا سرش پا        

 :دی درخشی مدی رمق خورشی نور بری خوشرنگ زیموھا
 سخت تره یلیاون موقع خ.  شھ تازهیبعدشم زمستون م...  نھ ی زندگزییپا -         
 .تحملش
 :  آن حس کرد چھ قدر بزرگ شدهکی.  زدیستاره لبخند        
 یتو. می شدی بود خستھ می بھارشھی اگھ ھمدیشا.  تفاوتاش قشنگھنی با ایزندگ -         

 ! رو ندارهدی ھست کھ بھار اون امیدیزمستون ام
 صورتش نشست او ھم بزرگ شدن ستاره را حس کرده یچشمان مھ لقا رو        

 :بود
 بھ خاطرت، یعلری کھ امی ھمون؟یتو اون پسر رو دوست دار... ستاره  -         

 !باھاش دعوا کرده بود؟
لبخندش جمع . فرزاد؟ ستاره چند لحظھ مات بھ صورت نگران مھ لقا، نگاه کرد        

 بودش؟ چند روز بود کھ بھ دهیفرزاد را دوست داشت؟ چند وقت بود اصال ند. شده بود
اخل قلبش  دیزی چکی اش یاداوریفقط با .. ادیاو فکر نکرده بود؟ دلتنگش بود؟ نھ ز

 .. زدیسوسو م
االن ... اما ..  احساس کردم بھش دلبستھ شدم یلی خی مدتھی..  دونم واقعاینم -         

.  شھ چھ طور قبول کردم باھاش ازدواج کنمی خودم باورم نمیگاھ..  کنمیکھ نگاه م
من ..  نھ ای کھ دوستش دارم ستمیاما مطمئن ن.  افتاد االن زنش بودمیاگھ اون اتفاق نم

 ! دونستمی نمو  دونمی ازش نمیچیھ
 یقیانگار ھمان لحظھ حقا.  داشتی خودش ھم تازگی کھ ستاره زد؛ براییحرفھا        

 گرم یگرچھ ھنوز ھمان نقطھ .  نسبت بھ فرزاد نداشتیواقعا حس.  چشمش آمدیجلو
 .. زدیو روشن در قلبش؛ اسم فرزاد را صدا م

 عطر ش،ی کھ تا سھ ماه پی بزرگاسی یکنار بوتھ .  بودنددهیس راطی حیبھ انتھا        
 مھ لقا دستان ش،ی و ستاره ھم روبروستادیمھ لقا ا. دی رسی تا کوچھ مدشی سفیگل ھا

 . خودش گرفتی کرده خی انگشتان انیسرد ستاره را م
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  ستاره نھ؟یبزرگ شد -         
 لبانش، بھ یلبخند رو. ه بودند کردی ستاره را صورتیشرم و سرما، گونھ ھا        

 .مھ لقا جرات داد حرفش را بزند
 خوام بھ حرفام خوب گوش یاما قبلش م.  بھت بگم یزی خوام چیستاره م -         

ھم خودت و ھم خانواده .  مدت خوب شناختمتنی ای تو،ی ھستیتو دختر عاقل. یکن
ِاما بدون، . ی فکر کنیلی خوام تو ھم خی فکر کردم و میلی خمی تصمنیمن بھ ا. ات رو

 ...نداره  من و توی بھ دوستی ربطچیجواب تو، ھ
 :چند لحظھ مکث کرد        
  نھ؟گھی دمیدوست -         
 نی کرد بعد از ایاحساس م.  کرده بودشتری ستاره را بی لحن بانو، نگراننیا        

.  بزندی کرد لبخندیاما باز ھم سع. دی نخواھد شنیندی خوشاادی زیجملھ ھا، کلمھ ھا
 : حس را بھ بانو ھم منتقل کندنی خواست اینم

 . میدوست. بلھ بانو -         
 مدام شیحس ھا!  در حال وقوع بودی روشن مھ لقا، اتفاقی مردمک ھاانیم        

آب دھانش را قورت داد و کلمات ..  شرمی و حتدی عشق، ام،ینگران.  کردی مرییتغ
 : زمزمھ کردیرا بھ آرام

 ..ی خوام دخترم باشیستاره م -         
 : شدندنییکلمھ ھا در ذھن ستاره، باال و پا        
 دخترتون باشم؟ -         
 یاز گفتن، حرف اصل.  را بھ دندان گرفتینیی افتاد و لب پانییسر مھ لقا پا        

 دیبا. چند لحظھ ھمان جور چشمانش را بست.. دی کشی خجالت مدی شاایت واھمھ داش
 مشی تصمدند،یچشمانش کھ دوباره صورت نگران ستاره را د.  گرفتی را ممشیتصم

 :را گرفت
 ھی.  ھم نداشتیدرمان.  ندارمنی ازبھامری غی اگھی دی ستاره؛ من بچھ نیبب -         

 .... ازدواج موقت کنھ و زن ھی از بھرام خواستم با ی حتیمدت
 : و ادامھ داددی کشینفس.  کردی دار محھی گفتنش ھم، غرورش را جریحت        
 از اون کفتاراس یکی اون ؟یدیسامان رو د..  ادهیو حاال مشکالتمون ز.. نشد -         

 سالھا باعث شدن نیتمام ا.. ادی سر بھرام بیی نکرده بالیکھ با مادرش منتظرن خدا
 دونن یم..  رسوندن بھ بچھ امی قدر کھ آزار منیا. می رو از خودمون دور کننیبھام
بعد . ستی بھرام کم نیارث خانوادگ..  ثروت باشھ نی ایا بری تونھ وارثی نمنیبھام

 کھ ی عوضی اون مردایاز مرگ پدرش بھارک سھمش رو خواست و ھمھ رو ھم پا
! ختی کرد، ری عوضشون م و ھر سالدنی کشی مدکیمثال اسم شوھر رو براش 

 گھید!  خودم بدتریبرادرزاده ھا.. نھ اون.  کرده و آماده س زیحاال ھم سامان دندون ت
 خوام یاما من نم..  راحت بشھالشونی کنم تا خمی تنظی نامھ اتی خوان وصی ممیمستق



 177 

البتھ فقط موضوع ..  ثروت رو ارث ببرن نی از ای قرونی آدما؛ حتنی کدوم از اچیھ.. 
 .. نیبھام..  ھم ھست گھی دیزای چیلیخ..  ستیپول ن

 مقدمھ کھ مھ لقا با استرش و نیمطمئن بود پشت ا.  دادیستاره با دقت گوش م        
 ی پرسھ می چشمان مھ لقا بھ آسودگانیغم م.  نھفتھ استیلرز، گفتھ بود، حرف مھم

 .نش آورده بودزد و اشک را بھ چشما
 .. کس و تنھا بمونھی بنی و بھاممیری ترسم بمیم -         
ستاره .  گونھ اش افتادی اشک با پلک زدنش از مژه جدا شد و روی قطره نیاول        

 :دستانش را محکم تر فشار داد
 ..شایا.. خدا نکنھ بانو  -         
 : برسدانی ستاره بھ پایمھ لقا نگذاشت جملھ         
 ...  نشدهبمونی خدا دوستمون داشتھ کھ نصیلی االنم خنیتا ھم...  قتھیمرگ حق -         

      
 
 

 ی رو،یمھ لقا زبان. ستاره سکوت کرده بود و چشم بھ دھان بانو دوختھ بود        
 :دی خشک شده اش کشیلبھا

 .. ختر مند..  یعروس من بش....  خوام یم..  خوام یم... ستاره  -         
 شانیرگی بودند کھ ھر لحظھ تشی واکنش بدنش مردمک ھانی اولشھیمثل ھم        

 دستان مھ لقا رھا انی رمق، می از ھم باز شد و انگشتانش بی کمشیلبھا.  شدی مشتریب
 از مغزش شروع شد و بھ سرعت ییگرما.  نداردستادنی کرد توان ایاحساس م. شدند

 دهی قلبش بھ وضوح شنی تپش ھایصدا.  شدکشیدمھ لقا کامال نز. دیبھ تمام بدنش رس
 توانست ی نمیستاره حت. دستانش را محکم تر دور انگشتان ستاره حلقھ کرد.  شدیم

 . کردی مھ لقا را نگاه می پالتوی قھی گردن و چانھ و انی مییجا. پلک بزند
خب من با دکترش حرف  .. چھ طوره نی بھامطی دونم شرایمن م... ستاره  -         

 ..  سالمھی اون از نظر جسم؛ی دونیم..  ازش گرفت شای ازمای سرھیاون ... زدم 
 یاما بھ تنھا طناب.  خودخواھانھ استیادی دانست؛ درخواستش زیخودش ھم م        
 : زدی چنگ مدی باد،ی دی مشی چاه، جلونی در آمدن از ایکھ برا
 طی فھمم شرای دونم و میم.. ً ستاره انتظار زن بودن رو ندارم اصال نیبب -         

 !نیھم..  بچھ ھیفقط ..  رو نیبھام
 خشک شده بود و حس کرد شیلبھا. دی شنوی نمیزی چگری ستاره دیگوش ھا        
 ی مرونی بی اش را بھ سختدهی بردهی داغ و برینفسش ھا.  سوزدی چشمش میگوشھ 

 ھوا نیُ بدن گر گرفتھ اش، ھمیاما برا. دی کشی مشی ھاھی را بھ ر سردیفرستاد و ھوا
 ستاره ی دهی را بھ صورت رنگ پرالتماسش مھ لقا نگاه پر از!  گرم بوداریھم بس
 :دوخت
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بعدش از ..  اون بچھ ی شناسنامھ یبرا..  ھی و شرعی ازدواج قانونھی فقط نیبب -         
 نیی تعمی تونیم..  من ینوه ..  نی بھامیبچھ . ی شی تو باردار می لقاح مصنوعقیطر
 ...  تونھ وارث ما بشھیاون م..  پسر کھ باشھ تا دھن ھمھ بستھ بشھ ھی.  می ت کنیجنس

 :مھ لقا آب دھانش را محکم قورت داد.  کرددنیپلک ستاره شروع بھ پر        
 ی بھ نامت ممیر اموال دایھر چ..  دم ی بعدش بھت می بخوایستاره ھر چ -         

 ای خدایوا..  ھم اشکال نداره یاگھ دوست نداشت..  تو، خودت بچھ رو بزرگ کن میزن
 ..  پسرھیفقط ..  ی تو بگیھر کار..  ی تو بخوای دونم ھر چینم.. 

 بودند و باد سرد ی مھ لقا سرگرم بازی گونھ ھای اشک روگوشیقطرات باز        
. ستاره ھنوز در شوک بود.  کردی شان مھی تنبشی ھایلی رحمانھ، با سی چھ بیزییپا

 بھ بدن ستاره ی گرفت و تکان آرامشیدستان مھ لقا؛ انگشتانش را رھا کرد و از بازو
 :داد

 ... ستاره..  بگو یزیچ..  کنم یستاره خواھش م -         
 شیبھا چھ طور توانست لدینفھم.  کرددایبا ھمان تکان، تازه ستاره خودش را پ        

 : دانست از کجا بھ زبانش رانده شدی کھ نمییکلمھ ھا!  کندجادی اییرا باز کند و صدا
 ! شھ من برم خونھ مون؟یم -         
ستاره ھنوز ھمان طور در .  را رھا کردشی قدم عقب رفت و بازوکیمھ لقا         

 ! کردی بود و فقط نگاه مستادهی اشیبھت روبرو
 ... آره برو -         
ستاره .. دیو خودش زودتر راه افتاد و بعد از چند قدم بھ سمت ساختمان دو        

 چھ دیبا..  مھ لقا را یھنوز نتوانستھ بود ھضم کند حرفھا. مبھوت ھمان جا مانده بود
 خشک شده بود و ترک شیلبھا..  چشمش بود ی جلونی کرد؟ صورت بھامیکار م

 : او را بھ خودش آوردمدرضا محیصدا.  باد سرد سوزش داشتری زشیھا
 ستاره؟ -         
 انی می حال و روزش اخمدنیمحمدرضا با د. بھ سمت محمدرضا برگشت        

 : اش نشستیشانیپ
 .. بانو گفتن تا خونھ برسونمت؟یخوب -         
عروس .  کندی توانست حالجی و مکان را نمیاسام.  کردیفکرش اصال کار نم        
 شود؟

 خم کرده بود و زل زد بھ صورتش، دستش را بلند یمحمدرضا سرش را کم        
 . چشمانش تکان دادیکرد و چند بار جلو

 . ستاره شروع بھ چرخش کردیمردمک ھا        
  ببرمت درمونگاه؟ی خوایم -         
 نشست و ی تختش می اتاقش و روی رفت توی مدیبا..  رفت خانھ ی مدینھ با        
 خودش تکرار ی مھ لقا را برای از اول تمام جملھ ھادیبا.  کردی را بغل مشیزانوھا

. سرش را تکان داد و راه افتاد..  از او خواستھ بودی کرد تا بفھمد بانو چھ کاریم
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 کھ نشست، سرش را بھ نیداخل ماش. دی کشیم نی زمی را روشی پاھاشتریگرچھ ب
 کھ از التھاب صورتش کاستھ شد، تازه مغزش شروع بھ یکم.  دادھی سرد تکی شھیش

 ! بود؟دهیچھ شن.. کار کرده بود
 

 شھی مثل ھمدهی اتاقش ماند و فری حال بد، توی بھ بھانھ د؛ی بھ خانھ رسیوقت        
اما !  اوردشی برانی نبات و دارچی چامیگذاشت بھ حساب دوران ماھانھ اش و دا

 یروحش را حس نم. انگار وارد خال شده بود! داشت اصال نیحس. ستاره درد نداشت
 ھمھ یوقت. منتظر ماند تا شب برسد. بود  طورنیتمام روز ھم!  مردهکیکرد مثل 

 تنش انی مزیی ماه پانیسوز آخر.  و پنجره را باز کرددی پتو را دورش کشدند،یخواب
 باد؛ کھ ی ھو ھویسکوت بود و صدا.  ارامش بخش بودشیاما برا.  و لرز کرددیچیپ

 اسمان صاف و پر.  کردی مفی بھار را تعری درخت انگور خانھ شان؛ قصھ یبرا
 روشن و ی انداخت کھ گاھی کم نوری بھ ستاره ھایُپر ستاره؟ نگاھ..  بودستاره

 شب؛ اشک را در یاھیچرا اسمش را ستاره گذاشتھ بودند؟ س.  شدندیخاموش م
 :دوباره تکرار کرد. چشمان نشاند

 ستاره؟ -         
 ی اش می نقاشی ستاره ھاادی کرد؛ یکوچکتر کھ بود؛ ھر وقت بھ اسمش فکر م        

 نشاند ی مشی ھاکتھی دی کھ معلم کالس دومش؛ پایی طالی برچسب ستاره ھاادی. افتاد
 :  گفتی میبا لبخند فراموش نشدن

 .. زمی عزی ستاره ی برایی طالیستاره  -         
االن اسمش او را .  افتادندی بود؛ فرو مخی گونھ اش کھ حاال یک ھا گرم؛ رواش        

 ..  انداختی دست مکی ظلمت نی اادی
 چشمانش جان گرفت؛ ی پر از حرف؛ جلوی روزھانی چند ماه؛ انیخاطرات ا        

 ری ؛ زیکی تارنی تخت؛ در ایرو.. دی را داطی حی و تخت چوبدیناخداگاه سرش چرخ
.  بودستادهی ای برگ زرد و خشک ھم نداشت؛ مردکی ی حتگریدرخت انگور کھ د

 کھ یمرد.  داشتیخوشرنگ ی کھ چشمان قھوه ایمرد.  زدی کھ لبخند میمرد
چشمانش را ..  اش و خواستنش ی لجبازش؛ی نفس ھایصدا.. عطرش تلخ و تند بود

 مارستان؛ی بی توشی چند شب پنیمحکم فشار داد و قطرات اشک ھمچون رگبار ھم
 .ختندی ررونیب

 شاخھ ،یکی تارانی کھ می بود و بادیتخت خال. چشم کھ باز کرد فرزاد نبود        
 در اط؛ی حیسرش را چرخاند و گوشھ .  نازک انگور را بھ رقص گرفتھ بودیھا

رنگ چشمانش ھم رنگ .. پر از درد . پر از غم.. دی ِکنار باغچھ؛ مھ لقا را دیکیتار
 ! شبنیمثل ھم..  دستکی اهی سکی ستاره شده بود، چشمان
 یمزه .  دی بھ گونھ اش چسبشیموھا.  دادھی پنجره تکی شھیسرش را بھ ش        

 قلبش؟.. بھ قلبش فکر کرد. دی فھمی بود کھ می اشک تنھا طعمیشور
 ..  مطلقیاھیس.  بودیخال..  نبودیزیچ        
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 برداشت و شھی سرش را از شدهیترس.  از کوچھ آمدی گربھ ای نالھ یصدا        
 تخت ی کرد؛ رویھمان طور کھ پتو را دور خودش سفت تر م. پنجره را محکم بست

  گفت؟ی رفت و بھ مھ لقا چھ می مدیفردا با. مچالھ شد
 شود کھ عقلش اندازه ی او زن مردن؟؟یبچھ؟ بھام.  کرددنیقلبش شروع بھ کوب        

 ی دارد؟ مردی نگھ مخچالی مرده را داخل میاکری کھ ی مانده؟ مرد اشی چھارسالگی
 تواند از دستش بھ ی کھ نمی چسباند؟ مردی را مشی ھای خط خطوارشی دیکھ رو

 ی عشق چھ مفیپس تکل... فھم و درک ندارد  کھی استفاده کند؟ راه برود ؟ مردیخوب
 او عاشقش شود و سوار بر اسبش بھ دیای بی جور قرار نبود کھ کسنیمگر ا! شود؟

 مثل ی شوند؟ مردی جور عاشق نمنی دخترھا ای برود؟ مگر ھمھ ییسمت قصر طال
 فرزاد؟
 کھ ی قولیبرا.  دانستی چھ و کھ خودش ھم نمی برادندی چکیاشک ھا ھنوز م        

  مھ لقا؟یای کھ بھ بھرام خان داده بود؟ رویبھ فرزاد داده بود؟ قول
 کی بود؟ پر از یزیی شب سرد پانی ھمھی روزھا شبنیا...  کھ ی ستاره ایراب        

 ... نور در دوردست ھای مطلق با نقطھ ھایاھیس
 

 : شدداری از خواب بدهی نگران فریفردا صبح با صدا        
 !؟یسرماخورد..  شھی مرتیپاشو د..  زمیعز. ستاره جان -         
 اش یشانی پیدستش را رو.  شددهی در ھم کشدهی فریاچشم کھ باز کرد، اخم ھ        
 :گذاشت
  قدر چشمات قرمزه؟؟نیچرا ا! یتب ندار -         
 : در ھم فرو رفتشتری نازکش بیابروھا. دی دودهی ذھن فرانی میزیچ        
 از ی زبون ندار؟ی گیباز اون زنھ بھت حرف زده؟ بھ مھ لقا نم... ستاره  -         

 ؟یخودت دفاع کن
 سرش دهیفر.  آوردادشی را بھ زیذھنش کم کم ھمھ چ.  کردیستاره فقط نگاه م        

 جواب دی تا شادی چرخی صورت ستاره مانی مشیمردمک ھا. دیرا عقب تر کش
 :ابدیسوالش را ب

 ی گوشھ مھی یای ی ؟ می زنی شده باز؟ چرا حرف نمیچ.. با تو ام ستاره  -         
 ؟ی کنی مھی گر؛ینیش

اما .  دادی را مدهی جواب فردیبا. دھانش خشک و بد طعم بود. بلند شد و نشست        
 :دی در ذھنش مانده بود را پرسشبی کھ از دیسوال

  مھمھ؟یلیمامان عشق خ -         
 یانگار از دور بھتر م! دی پرسش، سر و گردنش را عقب تر کشنی با ادهیفر        

 !ندیتوانست ستاره را بب
  شده باز؟ی ستاره؟ چی گی میچ -         
 م؟ی کنی زندگدیاگھ عشق نباشھ نبا...  گم اگھ یم -         
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 اش یشانی پی دستش را روان،ی ھذیبھ ھوا. دی فھمی منظور دخترش را نمدهیفر        
 ! سرد بود تا داغشتریگذاشت اماب

  کرده؟ی ازت خواستگاری کس؟ی چیعنی..  ستاره فھممیمن نم -         
 دوباره یوقت.  و پشت سرش را نگاه کرددی کرد را شنی کھ خداحافظای پویصدا        

 : ملتھبش گذاشتی گونھ ھایدستش را رو. سمت ستاره برگشت
ھر چھ . ستی دست آدم نیی وقتاھی.  شھ ی بخواد ھمون میسرنوشت ھر چ -         

 رتی اون بخواد، باز گ؛ی شھ و ھر چھ قدر فرار کنی و اون نخواد، نمیقدر تالش کن
 . بھ سرنوشتی الزمھ بسپریی وقتاھی..  ندازهیم

 : نشاندشی روی بوسھ ادی اش را جلو کشیشانیپ        
 .ی گم بھ بانو سرما خوردیم. ی خواد امروز برینم -         
 : امدنیی بود کھ ستاره از تخت پادهیبھ در نرس        
 ..خوبم.  رم مامانیم -         
 ھم نگذاشتھ بود کھ ستاره دوان قھیچند دق.  رفترونی نگفت و بیزی چدهیفر        

.  برساندیری ھر دو را تا مسشھی رساند تا مثل ھمایدوان خودش را بھ آقا رضا و پو
 انی میزیچ. حال ستاره نگرانش کرده بود.  کردی از پنجره رفتنشان را نگاه مدهیفر

 . در پنھان کردنش داشتیسع  غم کھ ستارهھیچشمانش بود، شب
 

*         
 شب سال نی بود و بلندترزیی روز پانیآخر.  محمدرضا منتظرش بودشھیمثل ھم        

ان  دانست امشب تمام خانواده شیم.  دوستش داشتاری کھ ستاره؛ بسیشب.  بودشیدر پ
 فتوت ی بھ خانھ ی کدینفھم...  لدایمثل ھر سال و ھر .  آنھا ھستندیمھمان خانھ 

 بھ ینگاھ.  ارامش کرده بودی و امشب، کمدهفکر کردن بھ خانوا.  بودنددهیرس
 :با خودش زمزمھ کرد.  مثل سابق بودزیھنوز ھم بھ نظرش ھمھ چ. ساختمان انداخت

 ! باشی عوض نشده؛ قویزیچ -         
 مثل ھر روز زیھمھ چ.  شدادهی جملھ اعتماد بھ نفسش را جمع کرد و پنیبا ھم        

 جواب یی داد و با خوشروی و سالمدی را دنتی رفت؛ زیاز پلھ ھا کھ باال م. صبح بود
 طھورا ادی.  محبت خالصانھ اش را دوست دشتنی و انیری شی و لھجھ نتیز. گرفت

روزھا نبودند و شبھا خستھ ھر دو فقط . نداشتند  وقت بود از ھم خبریلیخ. افتاد
 ده شی کھ برایکار.  دانست سر کار اولش ماندگار شده استیم.  کردندیاستراحت م

 در دهی صبح فری حرفھاد؛یبھ اتاقش کھ رس. دیای خانھ بنی و تا او بھ ادیروز طول کش
 سرنوشت؟.  زدیگوشش زنگ م

 ناجور در مغزش رشد کرده بود، دور یاسرش را تکان داد تا ھر چھ فکرھ        
 کرد ی فرصت کمکش منیھم. دی خریفرصت م.  دادی بھ خودش زمان مدیبا. شود
 .ردی بگی بھترمیتصم
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از در .  رفترونی دور سرش و بدیچیلباسش را عوض کرد و شالش را محکم پ        
 باز ی بود کھ صدادهیبھ پلھ ھا رس.  نشده بودداریاتاق بستھ، متوجھ شد؛ ھنوز مھ لقا ب

 از اتاق خارج شد یبھرام خان بھ آھستگ.  و بھ سمت در برگشتدیشدن در اتاق را شن
.  تندتر قدم برداشتی کمدنش،یبھرام خان با د. ستادیا شیستاره سر جا. و در را بست

 و محبتش یمثل پدرش؛ نگران.  بود کھ ستاره دوستش داشتی صورتش حسانیم
 ی براتی و پر از امنی و دوست داشتنبای زبی ترککی. ھمراه غرور مردانھ اش بود

 .. او
 
 
 
 

 و ینی بی جواب بدھد انگشتش را رونکھی داد و بھرام بدون ایستاره سالم آرام        
 نییپا.  رفتندنییستاره ھم قدمش شد و از پلھ ھا پا. لبش گذاشت و بھ پلھ ھا اشاره کرد

با . دی دییرای داخل سالن پذیری را مشغول نظافت و گردگی مھرد،یھا کھ رسپلھ 
 توزانھ بھ نھی بار کنیسمتشان برگشت و نگاھش کھ ا  ھن ھن بھرام خان، بھیصدا

 ھمھ مدت، اخالقش را نیستاره بعد از ا.  صورت ستاره نشستی رود،ی رسینظر م
 یبھرام خان ھنوز حرف نم! مثل خودش.  شد ی تفاوت رد میب.  شناختیخوب م

  بھ؛ییرای سالن پذی کھ انتھای انھیزدو با اشاره از او خواست تا بھ سمت شوم
 شدند، بھرام ی کھ رد میاز کنار مھر.  بود، برودواری دیصورت مورب، گوشھ 

 :خان آھستھ گفت
 .رونی بنجای برو از ایمھر -         
 از لحن بھرام خان یستاره ھم مثل مھر! شھی نھ با لحن ھم دستور ساده؛ اماکی        

 ی اھی گفت و در ثانی چشم کوتاھی کھ مھریجور.  خشن بودیلحنش کم. تعجب کرد
 بود نشست و بھ ستاره ھم نھی کھ کنار شومی راک بزرگی صندلیبھرام رو. محو شد

 یستاره وقت. ندی بود، بنشواریکھ کنار د ی از دو پوف ِ چرمیکی یاشاره کرد، رو
 نیی بھرام خان؛ سرش را پاشی پیبا توجھ بھ لحن چند لحظھ .  نشستشیروبرو
 :دی بھ گوشش رسشھی او با محبت تر از ھمی بھرام خان برایاما صدا. انداخت
 .. ستاره -         
 اما مغموم بھ او و یشگیسرش را باال کرد؛ بھرام با ھمان صورت و لبخند ھم        

 : نگاه کردنھی شومیبعد شعلھ ھا
 . دونم مھ لقا باھات حرف زدهیم -         
 .دیچی ھم پانی افتاد و انگشتانش منیی بار از شرم پانیسر ستاره ا        
. ی ھستی تو دختر سالم و جوون و خوشگلھ،یرمنطقی دونم خواستھ اش غیم -         

 از شتری بی رو بخواقتشیحق. ی و خوشبخت بشی مرد سالم ازدواج کنھی با ی تونیم
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..  کردی پا و اون پا منی ماھھ مھ لقا دوست داره باھات حرف بزنھ، اما خودشم اکی
 .. اما. می کنتتی اذمی خواینھ اون، نھ من نم

دستانش را مثل ستاره بھ ھم قفل .  بھ جلو خم شدی صندلی رویمکث کرد و کم        
 .ردی توانست سرش را باال بگیاما نم.  شده استرهی دانست بھ او خیستاره م. ردک

 پسر کھ نوه ھی..  تمومھ یاری بای پسر برامون دنھیفقط . یستاره اگھ قبول کن -         
 .. رمی خوام بدون وارث بمینم... من .... من . مون باشھ 

بھرام آھستھ تر . دندی باریاز کلمھ ھا غم م.  شددهیستاره ناخداکاه سرش باال کش        
 : حرفھا را ھم بھ زبان آوردیو بامحبت تر باق

 خواد عروس یم. نھی ھماشیاون رو.. بھ خاطر مھ لقا.  گمیبھ خاطر خودم نم -         
ھر .  کنمی الزم باشھ برات می ھر کارنیبب.  خواد نوه داشتھ باشھیم. داشتھ باشھ

اصال حق طالق رو بھ خودت . ری شھ طالق بگی نمیدیل کن بعدش دتو قبو..  یکار
  ھا؟می دیم

 ی طور گرفتار منی کرد اول صبح، ایفکر نم.  بودنییستاره دوباره سرش پا        
 ادامھ د،یبھرام کھ سکوتش را د!  را بھانھ کندیماری ھمان بدهی گفت فریشود وگرنھ م

 :داد
 راه رفتھ و با میدا. دیاصال شب رو نخواب. بد شده حالش شبیمھ لقا از د -         

 دیمنم ام. ی بود کھ تو برنگردنی واسھ اشی نگرانشتری بقتشیحق. خودش حرف زده
 . خوشحال شدمیلیخ.  دمی در اتاقت رو شنی صداینداشتم اما وقت

 و نیغمگ. اطی حکی تاری مھ لقا؛؛ در گوشھ ریتصو.  افتادشبی دادیستاره         
 ..شکستھ
 ی من برات می بخوایھر کار..  دونم چھ طور خودت بگو اصالینم.. ستاره  -         

  کنم، خوبھ؟یاصال ھمھ ثروتم رو بھ نامت م.  دمی بھت می رو بخوایھرضمانت. کنم
از . دی فھمی نمیزیاز حرف بھرام چ.  کردیستاره ھنوز بھ مھ لقا فکر م        

 ..  کردیفقط بھ مھ لقا فکر م. . ھمھ ثروت نی اشنھادیپ
 : ذھنش را خواندییبھرام گو        
 شتری بیلی روزا خنی اشی فراموشی دونیم..  ستیستاره وضع مھ لقا خوب ن -         
 شنھادیدکتر پ.... اگر بھتر نشھ.. ی دونی اوضاع قلبش رو ھم کھ میاز طرف. شده 

 ..  دادهیجراح
 دهیاو ھم قبال از دکترش شن.  کھ آمد، سرش را باال گرفتیناخداگاه اسم جراح        

ستاره در فکر بود .  کندی مدای باز پی بھ جراحازی شود، ندتریبود کھ اگر مشکلش شد
 بھ شی را، برانھی بھ چشمان ستاره کھ رقص آتش داخل شومدی و نا امنیو بھرام غمگ

 . شدرهی گذاشتھ بود؛ خشینما
 یم... مھ لقا .  نکندشینا ام.. یدشیتو االن تنھا ام.  کنمیستاره خواھش م -         

 ..رهیم
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 بھ یمرد.  بھ خود گرفتی لرز تاسف اورشی آخر؛ صدای کلمھ ھایوقت ادا        
 رهی کرد و با التماس خینالھ م.  کردی و شکوه بھرام خان؛ از ستاره خواھش مبتیھ

مادر نوه !  خانواده شود نھ ھمسر پسرشاننی او عروس انکھ،ی ایبرا. اش شده بود
 ! شاننیشان باشد نھ مونس بھام

.  االن بھرام خان بودھی عکس شبیتو..  پدر بھرام ادی..  مھ لقا افتادی قصھ ادی        
 گردنش گذاشتھ بود و کنار عروس و ی روی را با خوشحالنیبھام. اما سرزنده تر 
 ..دی خندی منیپسرش بھ دورب

 ...ستاره -         
 اش ی کھ حاال سرخیستاره قطره اشک را کھ از چشمان.  آخر بودری بار تنیا        

 گفت؟ ی چھ مدیبا.  انداختنییسرش را پا.  حس کردد،ی فرو چکد؛ی دیرا بھ وضوح م
 تا دیآب دھانش را محکم قورت داد و نفس کش. کلمھ ھا از مغزش فرار کرده بودند

 . نلرزدشیصدا
 . کنمیخواھش م.  بھرام خاننی بھم فرصت بدی کمھی -         
ستاره، با .  داد و شروع بھ تاب خوردن کردکھی تی صندلیبھرام خان بھ پشت        

 بھرام خان نشستھ بود؛ نشان ی لبھای کھ رویلبخند.  باالتر آوردیترس سرش را کم
تمام توانش را جمع کرد و .  توانست آنجا نفس بکشدی نمگرید.  داشتتشیاز رضا

 :ستدی کرد محکم بایسع
 .. موقع داروھاشونھ.  کنمداری رم بانو رو بیمن م -         
 و نھ مثبت ی جواب نھ منفنیھم.  بھ سمت پلھ ھا پرواز کردبایمنتظر نشد و تقر        

 ستاره امروز را نکھیترس ااز .  بھرام خان را کمتر کردی از تالطم قلبیستاره، کم
 ی مھ لقا تویایرو.  ھم نگذاشتھ بودی نھ فقط مھ لقا کھ او ھم تا صبح چشم رود،یاین

 یعقلش را پس زده بود و م.  داده بودی زندگزهیاو ھم انگ  کھ بھییایرو. گوشش بود
 ی بانو،یای رونی آخرنی کھ ادیشا.  برسدتی بھ واقعای رونیخواست ھر طور شده ا

 ...  باشدقلبش
 

       
 

.  تخت نشست و تکان تشک باعث شد مھ لقا چشمانش را باز کندیستاره رو        
 : زدی لبخند مدیستاره با

 .نی بلند شدیبا.  شھی مریبانو داروھاتون د -         
 ستاره نیا.  صورت ستاره ثابت مانده بودی مھ لقا روی خاکستریمردمک ھا        

.  شد ستاره برگشتھ باشدی سرش بود؟ باورش نمیبود کھ با دو چشم خون افتاده باال
 خشک شده اش یلبھا.  پوست دست او، خواب نبودیاما نوازش انگشتان گرمش رو

 :ند کشی خواست دوباره صدایدلش م. را باز کرد
 .. ستاره -         
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 گرفت و بھ صورت ی بنفش، رو تختیستاره چشم از گل ھا.  گرفتھ بودشیصدا        
 : بانو دوختنیخستھ و غمگ

 ..جانم بانو -         
 یمیباشھ؟ ھر تصم..  پنج ماه نی ھمیتو.. بھ بودنت عادت کردم.. تنھام نذار -         

 .. فقط نرو.  کنمی متی من ازش حمایریبگ
 .ستاره دستانش را محکم گرفت        
 الی قدر فکر و خنی کنم واسھ خاطر قلبتون ھم شده ایش مخواھ.  رم بانوینم -         

 .. کنمیخواھش م. نینکن
 سقوط ی چشمش قطره ای ھم افتاد و از گوشھ ی مھ لقا رونی سنگیپلک ھا        

بھ گذشتھ فکر . دی دی چشمش چھ قدر درد مری زی چروک ھایستاره البھ ال. کرد
چھ قدر .  گذاشتشی آن خودش را جاکی.  بوددهی کھ بعد از تصادف کشیبھ سخت. کرد
  کشد؟ی رنج منی حال االن بھامدنیاز د

 تر و بدتر از درد فرزند باشد؟ چھ نی تواند سنگی می مادر چھ دردکی یبرا        
 افتاد، دلش ی منی شان از بھامی خداحافظی لحظھ ادیھنوز ھم ...  تب ساده و چھ کی
 .. نگاھش ھم نکرده بودی حتنی و شکستھ بود و بھامنیمھ لقا چھ قدر غمگ.  گرفتیم

ھنوز صبحانھ نخورده .  رفترونی از اتاق برونیبا سکوت مھ لقا، بلند شد و ب        
 کرده ی منوال طنی بھرام خان، مطمئن بود شام را ھم بھ ھمیبود و با توجھ بھ حرفھا

 صورت ی رویلبخند پھن ستاره، دنی بود و با دی در حال آشپزشھی مثل ھمنتیز. بود
 :گردش نشست

 .. ورانی ای شددایکم پ.  خانوم خانومایچھ طور -         
 طھورا یدلش برا.  اش کردیی ھواشتری بنت،ی زی شمالنیری شی لھجھ دنیشن        

 آنھا بود و در حال پختن ی وقت روز خانھ نیاگر پارسال بود، ا. تنگ شده بود
. دی کھ سکوت ستاره را دنتیز.  خانم بودندنای می خورده سی خی ھای و باقالینیریش

 بھ کمر داشت؛ خشک کرد و بھ شھی ھمھ کی بند بزرگشی پیدستانش را با گوشھ 
 آشپزخانھ، ستاره را متوجھ کی سرامی روشی ھاییلخ لخ دمپا. سمت ستاره امد

 :خودش کرد
 خوب براش آماده زی چھی . بانو رو باال ببرمی خوام صبحانھ ی خانم منتیز -         

 .یکن، مرس
 : را پرت نکردنتی ستاره حواس زیجملھ         
 ..ستاره -         
 یعنی نتیو دانستن ز!  دانمی منم منکھی ایعنی نت؛ی ستاره گفتن زنیو ا        

 صورت یکھ حتما اخم رو.  دانست کھ صبح فقط سکوت کرده بودیمحمدرضا ھم م
 زد و یلبخند م.  کردی رفتار مشھی مثل ھمدیستاره با.  مسئلھ بودنی ھم بابت ھمیمھر

 خانھ نی االن از انی دوست داشت ھمکھ یدر حال! ستی نی مھمزی کرد چیوانمود م
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 و شانیبرگردد خانھ .  ستاره، ستاره گفتن ھا راحت شودنی نگاه ھا و اریبرود تا از ز
 .. شدیاما نم.  و کتاب بخواندندی تختش بشیرو

 .. بانو گرسنھ شھ. زمی جون زود باش عزنتیز -         
 یاما چھ م.  خواندی را مشی کرد و ستاره حرفھای ھمچنان نگاھش منتیز        

 مشغول نتیز!  بود چھ شده بوددهی بود و ھنوز نفھمجی ھنوز خودش گیگفت؟ وقت
 بھ سمت اطی پر را برداشت و با احتینیس.  دادرونیستاره نفسش را ب.  شدینی سدنیچ

 بود کھ ستادهی دوم ای پلھ یرو. دی او رسھ بونیزینگاه بھرام خان از تلو. باال رفت
 :دی را ھم شنشیصدا

 !ستی نی خونھ جز تو کسنی ای تو؟ی بریستاره چرا تو م -         
آن  سبز شود و با شی جلوی باعث شد مھرتشی بھرام خان و حمایطرفدار        

 ی را داشت و نھ حتی نھ مھریحوصلھ . ندازدی بیصورت سرد و تلخش نگاه غضبناک
 ! ھم تلخ شدی توجھ پلھ ھا را باال رفت وکمیبھرام خان، ب

 .مھ لقا بانو خودشون خواست کھ براشون من ببرم -         
 نداشتھ باشد و ھمان جملھ ھم شی برای جوابی کھ کسدی بگویزی کرد فقط چیسع        

وارد !  برگشتونیزی را سرکارش برگرداند و ھم سر بھرام خان بھ سمت تلویمھر
با آمدن .  کردی بود و بھ پنجره نگاه مدهی تخت دراز کشیاتاق کھ شد؛ مھ لقا ھنوز رو

صورتش از .  نشستشی لبھای روی جانی ببخند و لدیستاره، سرش بھ سمت در چرخ
 کرد کمکش کند و صبحانھ را بھ زحمت بھ خوردش یسع.  تر بوددهیصبح رنگ پر

ستاره با .  و کتفش بودنھیدستش مدام سمت چپ س.  نداشتیداد اما اصال حال خوب
 ناھار زی می برگرداند و ھمان جا رونیی دست نخورده را پابای تقرینی سینگران
 : کردی را تماشا میملی بود و فونیزی تلویبھرام خان ھنوز جلو.  کردشیرھا یخور

 ..آقا -         
 ی دست بھ سمت کنترل برد تا صداعی سرش؛ی صدادنیبھرام خان با شن        

 : را کم کندونیزیتلو
 بلھ -         
 و دهیرنگش پر. ادی دکترشون بنیبھ نظرم بھتره بگ. ستیحال مھ لقا خوب ن -         

 .. گنیفکر کنم درد ھم دارن و اما نم.  کشنی بد نفس میلیخ
.  حرفھا را نگھ داردیبلند شدن بھرام خان و بھ سمت تلفن رفتنش باعث شد باق        

 انیمھ لقا دستش م.  بعد ھر دو مضطرب و نگران کنار تخت مھ لقا بودندیچند لحظھ 
 : شده بودرهی بھرام خان بود و بھ پنجره خیدستھا

 لداست؟یامشب  -         
 :دی کنارش کششتری خودش را بیبھرام کم        
 .لداستیامشب .. بلھ بانو  -         
 .رمی اگھ بمیحت.  خوام خونھ ام باشمیم. مارستانی خوام برم بیمن نم -         
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انگشتان .  حال مھ لقا را دوست نداشتنیا.  انگشتانش مشت شدھیقلب ستاره شب        
 . . مھ لقا فرو رفتکی و بارفی انگشتان ظریبھرام، البھ ال

 نھیستاره گفت دکترت بب. یفقط دوباره تپش قلب دار. زمی عزستی نتیزیچ -         
 . راحت ترهالمونیخ

 .دی کنارش کششتریدوباره خودش را ب        
 ی بمونداری بی بتوندیبا! گھی دلداستیامشب  -         
 مھ لقا ی دهی صورت رنگ پری ھمان طور رونشی غمگی زد اما چھره یلبخند        

 یوقت.  بوددهی باز شدن در خانھ را شنیصدا. ستاره بھ سمت پنجره رفت. مانده بود
.  مھ لقا بودیشانی پی بھرام خان رویلبھا.  دکتر را اطالع بدھددنیبرگشت تا رس

 . بودیستودن شی براشھی عشق ھمنیا. دیچرخ  انداخت و بھ سمت پنجرهنییسرش را پا
.  راھرو نگاه کردییبھ اتاق انتھا.  از اتاق رفترونی دکتر؛ او بدنیبا رس        

نھ فقط مغزش؛ قلبش ھم .  حافظھ اش را از دست داده بودییگو.  کردیاحساس خال م
انگار سالھاست ..  داشتییایانگار نھ انگار کھ بھ فرزاد دل بستھ بود و رو.  بودیخال

 شده بود کھ تا بھ حال داری در وجودش بیکی. کرد ی میریحس پ.  کندی میکھ زندگ
 بود، پر از گذشت و بخشش، پر از عشق و ی کھ پر از زنانگیزن!  زنکی.. نبود

 .. آرامش
       

 
 دکتر و بھرام خان ی راه پلھ و گوش بھ حرفھای چوبی داده بود بھ نرده ھاھیتک        

 .سپرده بود
.  خاصھطشونی فتوت من بھتون ھشدار داده بودم کھ شرای آقانیمراقبش باش -         

 خوام یمن نم. می فکر کنی جراحی نھی حتما بھ گزدی کنھ بادای منوال ادامھ پنیاگھ با ا
 .فتھی بی زودنی اتفاق بھ انیا

 ..  فھممیبلھ دکتر م -         
ن را در خود  بھرام خای لرزش صدا؛ی پارکت چوبی دکتر روی قدم ھایصدا        

 .حل کرد
 دینبا. نی کھ براش استرس زاست رو ازش دور کنی فتوت، ھر اتفاقیآقا -         

 ..شتری بدی کنتی ھستن اما رعای تکرارنایا. نی ناراحتش کندینبا.  زده بشھ جانیھ
 و نفس ردی افتاد با او تماس بگی دکتر کھ ھر اتفاقی تکراریدر باز شد و جملھ         

ستاره از نرده ھا .  اش خارج شدھی از رفتاده،یپر از درد بھرام خان کھ از آن اتفاق ِ ن
.  دادیسکوت اتاق، خبر از خواب صاحبش م.  و بھ سمت اتاق مھ لقا رفتدیکنار کش
.  و با وقار بودبای در خواب ھم زیبانو حت. از آرامشش شد  صورت پری رهیستاره خ

 .. کردیار بھ اطاعت م کھ ستاره را وادیحس
 شده بود؛ ستاره را کامال داری بار ھم کھ بکی.  خواب بودبایتا غروب مھ لقا تقر        

 کھ گاه یفراموش.  چھ کار کندیی تنھادی دانست بایترساند و اگر بھرام خان نبود، نم
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 ھنوز ھوا...  ستاره را نشناسدی کرد؛ باعث شد حتی گاه بانو را گرفتار خودش میب
از تھ قلبش دوست نداشت .  از ستاره خواست بھ خانھ برودن؛روشن بود کھ بھرام خا

 . خواستی مدنیدلش پر کش.. مھ لقا را تنھا بگذارد اما 
 را در ی شد، گوشادهی پی رفت و وقتستگاهیبھ عادت ھر روز با محمدرضا تا ا        

 یا داشت، اما گوش رشی صدادنی شنیدلش ھوا.  طھورا را گرفتیاورد و شماره 
 نداشت و یپدرش اخالق خوب.  زنگ بزندشانی خواست بھ خانھ ینم. خاموش بود

دلش .  نشستستگاهی سرد ایھا ی صندلیرو. دوست نداشت، دوستش را ناراحت کند
 ی گذشتند، با حسرت نگاه می مابانی کھ از خیبھ مردم.  خواستی م،ی ھم صحبتکی

 ..مثل طھورا.  کھ او را بفھمدیکس.  خواستی دوست مکی ھمھ مردم، نی اانیم. کرد
چھ قدر دوست .  خوب مدرسھیروزھا.  تنگ شدشی ھای کودکیدلش برا        
 ی مشی حرفھا و درد دل ھای از جنس خودش کھ پاییچھ قدر بودند آدمھا. داشت

د دل  بھ حرفھا و درشھیھم.  اش بودی حامشھی ھمیرعلیام.  افتادیرعلی امادی. نشستند
 فقط راز یرعلیام.  نکرده بودموش فرزاد را فرایھنوز ماجرا.  بھا داده بودشیھا

 زده اش، خی در آورد و با انگشتان شی پالتوبی را از جیگوش.  دانستیفرزاد را م
 : کرد و تماس گرفتدای را پیرعلی امیشماره 
 می بریی دوتایی جاھی امی بریام....... ؟یرونی گم بیم.. آره خوبم.. ریسالم ام -         
 خوام ی میرعلیام.. اخھ...  گھی دایباشھ ب... اره ... می دونم مھمون داریم... خونھ؟

 ..ایتو ب.. نھ ... مھمھ اره ... باھات حرف بزنم
 شده لی تازه از کالسش تعطیرعلیام.  داشتی را کھ قطع کرد، حس خوبیگوش        

ستاره اتوبوس را سوار شد و دو . ندی را ببرگی دانشگاه ھمدکیبود و قرار شد نزد
 ھمھ مردم و نی سرما و حجم انکھی بدون اعی سری شد و با قدم ھاادهی بعد پستگاهیا

 : لبخندش شکفتد؛ی را دیرعلیاز دور کھ ام.  ھا را متوجھ باشد؛ حرکت کردنیماش
 ریسالم ام -         
 :دی باال کشی اش را کمینی بیرعلیام        
 !رونیآخھ خونھ رو گرفتن؟ سرده ب -         
 : زدیرعلیستاره با ارنجش بھ ساعد دست ام        
 .ی باشیقو! ی محکم باشدیبا!  ھای مردیناسالمت! ی ھستییچھ قدر سرما -         
 . اما ھمچنان بھ راه رفتن ادامھ دادد،ی را دیرعلی امیچشمان عصبان        
 . شھی مامان ناراحت ممی برری قدر مھمھ؟ دنی ایت کار داشیخب چ -         
 ی گفت؟ اگر عصبانی چھ میرعلی بھ امدیاالن با!  افتادشی حرفھاادیستاره تازه         

 بود کھ دهی مھ لقا برگردد چھ؟ تازه فکرش رسی گذاشت فردا بھ خانھ ی شد و نمیم
 ھوا کالفھ شده ی از سکوت او و سرمایرعلیام!  گرفتی را ھم در نظر منھای ادیبا

 .بود
 ! خونھمی بری زنیستاره حرف نم -         
 .ترس، قفل بھ دھانش زد. ستاره باال را نگاه کرد        
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 .. آرهمیبر -         
 ستاره را ھم گرفت و ھمراه خودش بھ کنار جدول ی بازوستاد،ی ایرعلیام        

 . برخورد نکنندنی تا با عابردی کشابانیخ
اومدم اتاقت اما . ی کردی مھی گریشب داشت.  بودتیزی چھی شبمیستاره چتھ؟ د -         

 !یخواب بود
ستاره ھم .  ھمان قدر کھ راحت، ترس را در نگاه ستاره خوانده بودیرعلیام        

 را فشار شی بازوشتری بیرعلی انداخت و امنییسرش را پا. دیشک را در صورتش د
 :داد

  زده بھت؟ی شده؟ حرفداشیدوباره اون پسره پ -         
 بود کھ عمرش در ھمان ییایفرزاد رو! نھ فرزاد نبود!  فرزادیعنیپسره         
 یرعلیام. سرش را تکان داد!  اش زد؛ تمام شده بودنھی کھ او با دست بھ سیعصر

 :د بلند تر کری را کمشی و سرما، صدایکالفھ از شلوغ
 ست؟یستاره چتھ پس؟ واقعا او ن -         
 : شدند ناراحتش کردندی و نگاه دو سھ نفر کھ رد م،یرعلی امیصدا        
 ..  شلوغھیلی شھ خی نمنجایا... ری امستین -         
 ستاره در دستش بود؛ نفسش را با حرص ی ھمان طور کھ بازورکالفھیام        

.  شدی مدهی بھ دنبالش کشیستاره ھمچون عروسک. رد داد و شروع بھ حرکت کرونیب
 رونی کوچکش بی پنجره ھانی کھ نور زردش از بی کافھ شاپ کوچکی بعد جلویکم
 ای یانداخت؛ انگار دنبال کس  شاپی داخل کافی نگاھی علریام. ستادندی زد؛ ایم
 کھ ییگرما.  و در را باز کرددی ستاره را کشیبعد ھمان طور بازو.  گشتی میزیچ

 را از یزی انگار میرعلیام.  ھر دو، نشست، لذت بخش بودیبھ صورت سرما زده 
 و دی کشرونی را بی سمت راست رفت و صندلواریقبل نشان کرده بود بھ طرف د

 . را باز کردشی پالتوی نشست و دکمھ ھاشی ھم روبروودشخ! ستاره را نشاند
 ..بگو زودباش.  ھم خلوتنجایخب؟ ا -         

 شناخت؛ اما تا بھ خودش ی می را بھ خوبیرعلیرفتار ام!  بودجیستاره ھنوز گ        
 : بھ پشت سرش برگشت و ارام گفتیرعلیام. دی کشی طول می کمدیایب

 . دو تا قھوه ترک -         
دانشگاھش .  ھم نبوددیالبتھ بع.  اشناستیرعلی امی براطی دانست، محیستاره م        

!  ھم داردیی ھاطنتی شیرعلی دانست امی ستاره می اطراف بود و از طرفنیھم
 . دانستی پسر بود ھم، مناسب نمکی او کھ ی کھ پدرش برایی ھاطنتیش

 .می داریشتری وقت بی زودتر حرف بزنیھر چ. منتظرم.. خب ستاره  -         
 .حرف بزنداصرارش دوباره وادارش کرد کھ ستاره .  بودیرعلیحق با ام        
 . دونم چھ طور بگمینم.. خب ..ریام -         
 : گذاشتزی می و دستانش را رودیخودش را جلوتر کش        
  پسر داره؟ھی بانو ی دونستیم -         
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 : گرفت و او ھم جلوتر آمدی اش را از صندلھیتک.  جمع شد یرعلی امیچشما        
 .برادر زاده اش بھم گفتھ بودشھروز ..  پسر داره؟ اره ھی -         
 :دی جملھ با تعجب پرسنیستاره با ا        
 ؟ی دونستیتو م -         
 ؟؟ی دونستیتو نم -         
 ؟ی دونیمشکلشم م.. چرا  -         
 : تکان دادی سرش را کمیرعلیام        
 ! سوونھیشھرور بھم گفت د.. بایتقر -         

 
 یحس! وونھی شد دی در ذھنش تکرار ممیکلمھ دا! ستادی لحظھ اکیقلب ستاره         

 : بود؛ دفاع کرددهی کھ دیکھ ھمان زن درونش بھ وجود آورده بود، از پسر
 ... ی اومده و از نظر ذھنشی براش پیمشکل. ستی نوونھید -         
 : تمام گذاشتمھی خبر از ھمھ جا خونسرد، حرفش را نی بیرعلیام        

!  خطرناکھیلی گفت خیشھروز کھ م..  وونھی دایچھ فرق داره؟ عقب افتاده  -         
 ! دارنی نگھش ممارستانی تیتو

 نیشھروز پسر برادر مھ لقا بود و البتھ ا!  چھ قدر اطالعات داشتیرعلیام        
 زی قرار گرفت ھر دو از مزشانی میقھوه ھا کھ رو!  نبودبیطاالعات چندان ھم عج

 گذاشت و فنجان قھوه اش را زی می ارنج دستانش را رویرعلیام.  فاصلھ گرفتندیکم
 اش ھی عطر خوش قھوه را بھ رد،ی کھ کشیقی و با نفس عمدی سمت خودش کششتریب

 .فرستاد
 ! حرفتو بگو؟ی با من حرف بزنی خواستی منیحاال واسھ ا -         
 کرد و نقطھ ی شروع مدی باییا جکیاز !  گفتی حرفش را مدیحرفش؟ بلھ با        

 .. فتوتی خانواده راثی شروع را گذاشت گردن ارث و می
سامان پسر خواھر بھرام ! ھی طورنیکھ اونم ا. نھیتنھا وارثشون بھام.. خب  -         

 نی ھمیحت.  کھ اموالشون رو باال بکشھدهی کنھ و نقشھ کشی متشونی اذیلی خایخان گو
 !ی گی کھ تو میشھروز

 : مات فنجان قھوه اش شده بودیرعلیام        
 خب بھ ما چھ؟ -         
!!  داد؟ی محی توضیرعلی مھ لقا را بھ امشنھادی گفت؟ چھ طور پی چھ مدیحاال با        

 ی کرد با چھ دروغیداشت فکر م.  ترس را بھ جانش انداختھ بودیرعلیواکنش ام
 .اوضاع را جمع کند

 !ستاره با تو بودم -         
 ! گفتی مدیبا.  افتاد و ھم زمان چشمانش را بستنییسرش پا        
 !بانو ازم خواستھ با پسرش ازدواج کنم -         
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 ی افھی توانست قی بود، اما منییسرش پا. ستاره فقط آب دھانش را قورت داد        
 : را تجسم کندیرعلی امیبھت زده و عصبان

 ! بشھ؟ی با اون پسر عقب افتاده؟ کھ چ؟ی کار کنیچ -         
 : شدبھی غریستاره متوجھ نگاه ھا.  باال رفتھ بودی کمیرعلی امیصدا        
 .. تو رو خدا ھمھ نگاھمون کردرونی بمیبر..  یرعلیام -         
 یوفکالفھ پ.  کوچک بوداریکافھ بس.  بھ اطراف انداختی نگاه کوتاھیرعلیام        

 کی شد بھ ستاره نزدی کھ میی و خودش را تا جادی و فتجان قھوه را کنار کشدیکش
 افتاده نیی توانست صورت پای طور منیا!  بودزی می تنھ اش رومی کھ نیطور. کرد

 .ندی ستاره را ھم بھتر ببی
 ؟ی گفتی بگو چگھی بار دھیستاره  -         
 باعث شد، ستاره سرش را باالتر نیھم.  آرام تر شده بودشیُلحن و تن صدا        

 .ردیبگ
 یی تونھ ادعای نمی کسگھیخب د..  نوه داشتھ باشنھی گھ اگھ ی اون میرعلیام -         

 ..داشتھ باشھ
 چپ کافھ واریبا انگشت سبابھ اش د.  بار باز و بستھ شدکی یرعلی امیپلک ھا        

 !نجا نشستھ بود مھ لقا آییگو! را نشان داد
 ... نوه؟ اون پسر با اون اوضاعش -         
 نی بھم باز نشده بود کھ از اشانیآن قدر رو. حرفش را خورد و عقب نشست        

 با ی دانست کھ پسری محال میرعلیمسائل ھم حرف بزنند اما در ذھن خودش ام
فکرش !  داشتھ باشدی جنسی کرده بتواند رابطھ فی تعرشی کھ شھروز برایاوضاع

 : خواھرش قرار دادی در لفافھ گذاشت و جلویرا کم
 رو ی فکر چرتنیچرا ھمچ.  تونھ بچھ دار بشھیاون با اون اوضاعش نم -         
 .کردن

اما ستاره قصد .  زدی میصورتش کم کم بھ سرخ. ستاره متوجھ حرفش شد        
 : مھ لقا افتادی حرفھاادی.  را نداشتی کارنیچن

 یفقط م.  خواد کھ من زن او بشمیحب اون نم..  شھ ی گفت میبانو م.. بانو  -         
 ...  گفتیم.  اون شوھر من باشھیخواد قانون

اب دھانش را .  حرفھا بھم نزده بودندنیتا بھ حال از ا. دی شد بگویشرمش م        
 ! پرواتر بودی اما بیرعلیام. فقط قورت داد و سکوت کرد

 کھ گول ستیسھ سالت ن!  براشگھی دی زن باشدی خوان بای بچھ میوقت -         
 ! خرنی بھت بگن بچھ رو از بازار میبخور

دوباره خودش را بھ ستاره .  ارامتر شده بودیرعلیام.  زدیستاره لبخند محو        
 : کردکینزد

  پسرشون رو؟یدیستاره تو د -         
 !فقط سر ستاره تکان خورد        
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 ! کردی مفی بد ازش تعریلی بود؟ شھروز خیخب ؟ چھ جور -         
 ؟! کھ خودش ھم متعجب بود چرایبد؟ ستاره دوباره دفاع کرد، در حال        
 و رمردی پی براشیخب نگھدار.  بودی مرکز توانبخشھی.  نبودمارستانیاونجا ت -         

 .. اروم بودیلیاون اما خ.. اون .  خوان سختھیون پرستار م کھ خودشیرزنیپ
 ی خورده بود، کبودلچری کھ وییجا!  شددهی کششی ران پای رواری اختیدستش ب        

 خاک ری کھ تازه از زییای ھا و لوبینقاش..  افتادمیاکری ادی!  کف دستشیداشت اندازه 
 : تکان داد کالفھ دستش را در ھوایرعلیام.  آمده بودرونیب

 فرزاد پس؟..  دونم ینم... ستاره  -         
. دی طول نکشادیفرزاد؟ ز.  شدندرهی لحظھ بھ چشمان ھم خکیسرش باال امد و         

 !االن فرزاد کجا بود؟.  سردش را نگاه کردی و قھوه زیدوباره ستاره م
رو حرف اونا ھم حرف !  کنھی تونھ خانواده اش رو راضی وقت نمچیاون ھ -         

 . زنھینم
 یلی خیرعلیام.  دادندی قبول درخواست مھ لقا را می ستاره بوی جملھ ھانیا        
 ! بو را حس کردنیخوب ا
 !؟ی کنی منیستاره تو بھ مھ لقا احساس د -         
 !نھ -         
 !ن پسر سختھ با اویزندگ..  مسئلھ نی کنم واسھ خاطر ایچرا احساس م -         
 .. کنمی با اون پسر زندگستیمن قرار ن -         
 دوباره چشم بود در مقابل چشم        
 یاونا بچھ م..  یشرع..  یقانون.  شھی شوھرت میاگھ باھاش ازدواج کن -         

 .. خوان ازت
 ستاره را دیبا.  نبودیسیوقت خجالت و رودربا. دیخودش را باز ھم جلو کش        

 :ارام تر گفت.  کردیوشن مر
 ؟ی باھاش بخوابی تونیتو م -         
 بود کھ چپ و یلیچھار کلمھ، چھار س.  فرو رفتی چوبی صندلانیستاره م        

فنجان .  حرفش را زده بودیرعلیام..  خورد و سرخشان کردشی گونھ ھایراست رو
 : ستاره اشاره کردیبھ قھوه .  مزه اش کردیقھوه را برداشت و کم

 م؟ی برشی خوریسرد شده نم -         
 کرد از کافھ ی حساب میرعلی امیبلند شد و وقت. ستاره موافق صد درصد بود        

.  در مغزش بودمی دایرعلی امیصدا. سرما دوباره تن داغش را ارام کرد.  زدرونیب
 بچھ دار یمھ لقا برا کھ ی از روشییزھای چکی.  کردی فکر مشیبھ مھ لقا و حرفھا

 روش باردار شده بود و نی اش با ھممھدختر ع.  دانستیشدن در نظر داشت م
 ی بود، مدهی کھ در آن موقع بھ گوشش رسی زنانھ ایاز صحبت ھا.  داشت یدختر

 نی مثل بھامیاو کنار مرد.  بودنی سنگیرعلیحرف ام... اما .  ستی چھیدانست قض
 ..ستادی لحظھ اکیقلبش ..  افتادمی باکرادیبخوابد؟ 
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 شدند و بھ نی ستاره ؛ ھر دو با عجلھ سوار ماشی بھ گوشدهیبا زنگ زدن فر        
 را باز کند، اطی ستاره در حدی کلنکھی جملھ را قبل از انی آخریرعلیام. خانھ برگشتند

 :گفت
...  اما یری بگی خوای میمی دونم چھ تصمیمن نم..  فکر کنیلیخ.. ستاره -         

 !ھیوونگی کار دنی ایلیخ
 
 
 

 ییزھای نگرفتھ بود، اما چی بخشتی رضاھی نتجیرعلی از حرف زدن با امدیشا        
 ی کرد و اصال توجھی در موردشان فکر مدی کھ بایلیمسا.  روشن شده بودشیبرا

 اش ی بھ دفتر زندگی دانست قرار است چھ اتفاقاتی بود و نمجیگرچھ ھنوز گ. نداشت
 .برچسب بخورد

 کھ ھر سال یجمع خانوادگ.  گذشتشی پی سالھاھی ھر سال، شبیلدایشب         
کنار .  بودیوسفی ی عضو خانواده نیدتریامسال ھم سپھر کوچک، جد.  شدیبزرگتر م

 انی ھم در جری خوش خوشبختی خانوم، بونای مینی دارچی ھاینیریعطر گلپر و ش
 و از ساوه دهی فری پدری از باغ ھاھ کیی سرخ انارھایبود و آرامش کھ ھمچو دانھ ھا

 .. زدی بود؛ بھ ھر گوشھ و کنار خانھ، سر مدهیرس
 

 ھمھ فکر و نیا.  فتوت راه افتادیفردا صبح، ستاره مثل ھر روز بھ سمت خانھ         
روز اول زمستان .  نکرده بوددشی عایزی چشترش،ی بیجی و گی خوابی جز بالیخ

.  فصل سرد، خودش را نشان داده بودنیبود و آسمان از ھمان ساعتات ورودش بھ ا
 ی کھ وقتیبرف.  دادندی را مزیال انگی برف خکی دی کھ نویاھی سیپر از ابرھا

 ی را روشیبای و زدی سپی رقص کنان، دانھ ھاد،یچی پی اصلابانیمحمدرضا، بھ خ
 .اند نشنی ماشی شھیش

دانھ ھا ھر لحظھ .  بھ اسمان نگاه کردشھیستاره سرش را خم کرد و از ش        
چھ قدر برف را دوست .  بودی منظره دوست داشتننیچھ قدر ا.  شدندیدرشت تر م

 و ستادهی اتاق خوابش ای کھ پشت پنجره دی خانھ کھ شدند مھ لقا را داطیوارد ح. داشت
 . کندیبارش برف را تماشا م

چشمانش بھ .  و صورت محزون بانو را نگاه کردستادیچند لحظھ ھمان جا ا        
 بود و نیفقط غمگ!  و نھ باراندی باریاما نھ برف م.  بودی آسمان خاکسترنیرنگ ھم

 .. گرفتھ
پلھ ھا را باال رفت . دی لرزی شده بود، کم کم مدی پالتوش سفی قھی ی خزھایرو        

 بھ ی تلخ مھرشھی نگاه ھمانی را در آورد و مشی در کفش ھایجلو. و داخل خانھ شد
 یدستانش را جلو. دی دود،ی رسی لذت بخش بھ نظر مبی کھ آتشش عجنھیسمت شوم

چشمانش را بست تا .  وجودش حس کردام گرفت و گرما را با تمی ابیشعلھ ھا
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  کھیحس.  بوددهی پوستش دوری زی حس خاصکی.  گرم شوندی ھم کمشیمردمک ھا
 گرم مھ لقا یصدا.. اهی گکی یمثل جوانھ ! اما سبز بود!  دانست از کجا سبز شدهینم

 :باعث شد چشمانش را باز کند و بھ پشت سرش نگاه کند
  سرده نھ؟یلیخ -         
 ن؟یدیبرف رو ند.. بلھ سرده. سالم -         
 ی پوش مدی بود و کم کم سفستادهی برف اانیھم برف را ھم او را کھ م.  بود دهید        

 .. زدی برق مشی خز پالتوی برف رویھنوز قطرات اب شده . شد
 .رونی بمی شد بریکاش م. دمیچرا د -         
 بلند و با شکوھش؛ ی پرده ھاانی نگاه کرد کھ از مییرای بزرگ پذیبھ پنجره         

 :ستادیستاره کنارش ا. باغ را قاب گرفتھ بود
 اط؟ی حمی کوچولو برھی ارمی پالتو و شال بنیوا خیم -         
 خواست ی کھ مییگو.  زد کھ انگار مھ لقا کودکش استی حرف میستاره جور        

 لبان بانو ی رویلبخند بزرگ. اوردی را بھ دست بمارشی و خستھ و بریدل کودک دلگ
 ..شکفت
 .. اوھوم -         
 دیستاره خند.  شدی کند؛ مھ لقا ھم دخترش می خواست مادریحاال کھ ستاره م        

 اشک ھم متولد ی قطره کی لبخند شکفتھ شده؛ نی اانی مد؛ی و نددیو بھ سمت پلھ ھا دو
 را از ییبای زنی خواست اینم..  مھ لقا بود ی کھ عمرش فقط تا گونھ یقطره اشک. شد

 کھ یدختر.  بودشی ارزونی ستاره آخرشیبرا.  بروده خواست ستارینم. دست بدھد
 ھیشب.. ساده و قانع، جسور و حساس .. یزی بھ چی چشمداشتچی ھیب.  ماندیکنارش م

 یوقت..  اش بود ی پدری خانھ ی اش وقتی شانزده سالگی روزھاھیش. خودش بود
 ..دی اش آمد و بھرام را دیبھادر خان بھ خواستگار

 کرد بغض را محکم تر فرو ی او ھم بھ سمت در راه افتاد و سعد؛یستاره کھ رس        
 کیستاره کمک کرد و اول .  اشک را مھمان چشمانش کندرتریبخورد کھ بار بعد؛ د

 سرش انداخت و دور یشالش را رو.  را تن مھ لقا کردیمی ضخی و بعد پالتووریپل
 و ھر دو دی گذاشت و مھ لقا با کمکش پوششی بلندش را جلویچکمھ ھا. دیچیگردنش پ

 اش لب یشگی با اخم ھمیبھرام خان صبح زود رفتھ بود و مھر. دبھ طرف در رفتن
 ! ستاره؛ مشغول شدفی کثی کردن جا پاھازیباز نکرد، بھ ادامھ تم

 : را گرفتشیستاره بازو.  برف ذوق کنان بھ سمت پلھ ھا رفتدنیمھ لقا با د        
 . زهی لیلی بانو خواشی -         
 کھ از سرما رنگ ییبا لبھا!  ده سالھی کودک ھادو زن؛ ھر دو شده بودند        

 لب و ھر دو ری زدندی خندی رنگ؛ می صورتی و گونھ ھاینیعوض کرده بود و ب
 سخاوتش گل کرده بود و برف ھر ره،یآسمان ت. سرشان را بھ آسمان گرفتھ بودند

 و تازه دی سفیشان پر از برف ھای سر و شانھ ھایرو.  شدیلحظھ بھ شدتش اضافھ م
 خاطرات خودشان بھ آسمان نگاه انی شدند و ھر دو می برف ھا آب مشانی پاریز. بود



 195 

 شد کھ یستاره ھنوز سرش باال و چشمانش بستھ بود کھ متوجھ دستان سرد.  کردندیم
 : کندی نگاھش مینی کھ با لبخند غمگدیمھ لقا را د. انگشتانش را در بر گرفت

  تو؟میسرده بانو بر -         
 !دیمھ لقا اما نشن        
 ..دختر من باش.. ستاره  -         
متوجھ نشده . چشمان مھ لقا پر از خون بود.  قلب ستاره فرو رفتانی میزیچ        

 اش کرده ی گرمش ھم ھمراھی کرده اشک ھای کھ بھ اسمان نگاه میبود تمام مدت
 بھ خون یشمان خاکسترچ.  شده بودندرهی ھم خیدر سکوت ھر دو بھ چشمھا. بودند

 روز کی گفت کھ ی را میمادر  تلخ حسرت و التماسی مھ لقا؛ قصھ ینشستھ 
 ی سالھ ستی دخترک بی مشکیو در مردمک ھا..  اش را از دست داد یمادر

 بر تن یدی کھ لباس سپی قلب بزرگ سرخ با دخترکی بود؛ ییبای زیای روش،یروبرو
 .. .دی درخشی می رنگی بلندش، تاج نقره ای مشکی موھایداشت و رو

 ریز.  ماندن؛ شرم داشترهیسخت بود بھ آن چشمھا خ. ستاره اول چشم گرفت        
 :لب زمزمھ کرد

 .. تو سردهمیبر -         
 چند کیتنھا .  آمدینفسش در نم. ستادی لحظھ اکیقلبش ..  جواب مھ لقا نبودنیا        

 "  رودی خواھد، ستاره میستاره نم. "  شدیم زده ادیکلمھ در ذھنش فر
 درخت ی برگ از شاخھ نی افتادن آخریعنی درد، نیا. اوردینتوانست تحمل ب        

. چشمانش را کھ بست، ستاره متوجھ حالش شد.  را نداشتیدی ناامنیاو توان ا.. دشیام
 را ین جا ھر کس دستانش را دور کمرش حلقھ کرد و از ھمافتد،ی مھ لقا بنکھیقبل از ا

 ..  کردصدا،  آمدیکھ اسمش داخل ذھنش م
 

        
 کھ تا ی برفنی بماند و ھمچنشتری بیحال بد مھ لقا کھ ستاره را مجبور کرد، کم        

غروب ادامھ داشت، باعث شد بھرام خان از محمدرضا بخواھد ستاره را تا خانھ 
 دنیبا شن.  بودستادهی ای رضا خانھ بود و کنار بخارد،ی بھ خانھ رسیوقت.  کندیھمراھ

 : نشستنش لبای رویسالم ستاره، لبخند
 ! گرم شونجای اای خانوم خانوما؛ بیخستھ نباش -         
 مبل گذاشت و ی را روفشیک.  صورتش نشستیشرم و ذوق ھمراه ھم رو        

 :دید و بھ طرف خودش کشرضا دستش را دور شانھ اش حلقھ کر. ستادیکنار آقا رضا ا
 غر یدلم برا! نھی بی نمزاشوی ھا مزخرف شدن کھ آدم عزی قدر زندگنیا -         

 !زدنات تنگ شده
.  کردی بلندی صورت متعجبش خنده دنیستاره سرش را باال کرد و رضا با د        

 : بوددهی رضا را شنیجملھ .  در دست وارد ھال شدی چاینی سدهیفر
 .. تنھامادی بای خونھ تا ساعت دو کھ پونی ای بگم پس؟ توین چم -         
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 : زددهی بار لبخندش را رو بھ فرنیرضا ا        
 !می کندای پی کارھی شما ھم ی برامیبگرد -         
 گذاشت و چشم غره اش باعث شد رضا بلند تر زی می را روی فنجان چادهیفر        
 را گرفت و ھمراه دهی ستاره جدا شد و مچ دست فریدست رضا از دور شانھ . بخندد

 : مبل نشاندیخودش رو
 یبھت حقوق خوب م!  خودم کار کنشی پایاصال ب! گھی دی شیبده؟ سرگرم م -         

 !دم
 دهیدستش را دور کمر فر.  باال رفت و لبخند رضا پھن تر شددهی فریابروھا        

ام حواسشان بھ ستاره نبود کھ ساکت و  کدچی و ھدیحلقھ کرد و بھ سمت خودش کش
 ..آرام بھ سمت اتاقش راه افتاد

.  فرو رفتیکی بعد از شام خانھ در سکوت و تاری کمشھ،یطبق معمول ھم        
 را کھ دوباره شروع شده بود دی سپی تخت نشستھ بود و بارش آرام دانھ ھایستاره رو
با .  کردیرما را ھم زمان القا م و سییبای کھ حس لطافت، زیبرف.  کردیرا نگاه م

نگاھش را از پنجره گرفت و بھ در  ، بھ در اتاقش خوردی آرامی ضربھ یصدا
 .دی را دیرعلی صورت ام،یکی تارانیم. دوخت
 ؟یداریب -         
 اوھوم -         
 بست و ی در را بھ آرامیرعلیام. پرده را کھ با دست جمع کرده بود رھا کرد        

 گذاشت و دستانش را رو بھ جلو؛ قالب شی زانو ھایارنجش را رو. کنارش نشست
 کوچک داخل اتاقش، ی و بخاراطی رو بھ حیپنجره . اتاق ستاره سرد بود. کرد

 : نگاھش کند؛ ارام گفتنکھیبدون ا یرعلیام.  نبودندی ناگھانی سرمانی ایجوابگو
 ؟ی با بانو حرف زد؟یفکراتو کرد -         
  ھم بود؟ی مگر حرف؟ی زد؟ درچھ موردی حرف مدیبا بانو با        
 ؟یچھ حرف -         
 یمی دراور، نینور چراغ خواب کوچک رو.  کج کردی سرش را کمیرعلیام        

 داد و چشمانش ی تکان می را عصبشی از پاھایکی. از صورتش را روشن کرده بود
 رفتارش نی دانست ایستاره م! دی چرخی و کمد روبرو مواری رو دیکیدر تار

 ! بودنجا داشت کھ آی وقت شب، منظورنیا.  و استرس داردستیعصب
 ؟یرعلیام -         
 کھ ستاره ییحرفھا.  حرف داشتینگاھش کل.  بھ چشمانش زل زدیرعلیام        

 و دی کشیقی نفس عمیرعلیام! اما دوست داشت بشنود.  بھ گفتنشان نداشتیحس خوب
 : داد سکوتش را بشکندتیرضا

 ... ستاره، فرزادنیبب -         
خودش را .. ھنوز مردد بود.  اش را بھ دندان گرفتینییلب پا.  مکث کردیکم        

 : سمت ستاره کشاندشتریب



 197 

 ھمون موقع بھ من نویعادل ا..  تونھی فرزاد ھر چھ قدرم تو رو بخواد، نمنیبب -         
اگرم بھ زور بخواد، کھ .  ذارهیمادرش نم. میاش حرف زدھمون موقع کھ باھ. گفت

...  خوری عروس تو سرھی ی شیم.  ذارهی نمی کنھ؛ مادرش برات زندگیصدسال نم
 کنھ؟ چند سال؟ چند یکشمکش ھا رو تحمل م نی چھ قدر فرزاد ای کنیبعدش فکر م

 ھ؟یماه؟ اصال اسمش خوشبخت
 صورتش ی تویرعلی را امنھایالزم نبود ا.  تکان خوردن نداشتیستاره نا        
 خانم بودن، رای عروس حمی برای شانسچی دانست، او ھی میخودش بھ خوب. بکوبد
 دست سرد ی و دستش را رودی خودش را سمتش کششتری دوباره بیرعلیام. ندارد

 :ستاره گذاشت
 ..ستی مھ لقا بد نشنھادیپ.. ستاره  -         

.  شرمنده چشمانش را بست و باز کردیرعلیام.  دھانش نشستیدست ستاره رو        
 شی حس چشمھاھی شبشی حس را در چشمانش بخواند اما حرفھانی توانست ایستاره م

 :نبود
! فکر کن؟.. ی اون موقع خانوم اون خونھ باشی تونیتو م.. خب ..  نیبب -         

 .. یاری نوه براشون بھی و یعروس اونا بش
 نیی کرد سرش را پای مفی ردیرعلی کھ امیستاره خجالت زده از اتفاقات        

 .انداخت و پتو را در مشتش فشار داد
 ...  من واسھ خاطر پولیرعلیام -         
 دستش خودش انی آورد و منیی دھانش گذاشتھ بود را پای کھ روی دستیرعلیام        
 :گذاشت
امروز با ..  شناسم ی پسر مھ لقا رو نمنیمن ا. ستیفقط پول ن.. گوش کن  -         

 سر یی بالھیھمھ منتظرن . دمی کشرونی زبونش بری کم حرف زدم و از زھیشھروز 
 شرکتم نی ادمیمن تازه فھم.  اونا چھ قدر ثروت دارنی دونیتو نم.. ادیبھرام خان ب

 ...  وفتھی بی تا اتفاقتظرنخب ھمھ من! واسھ مھ لقاست در اصل
 ی را کمشی خواست جملھ ھاامد؛ی سر ستاره باال نی مکث کرد و وقتیکم        
 : کندحیتصح

 دونم مھ یمن م.  کننی متیازت حما.  ھستنی خوبی خب اونا خانواده نیبب -         
 ..  رو کردهی اگھ بھت گفتھ حتما فکر ھمھ چھیلقا زن با فھم و شعور

 : خاراند و باز ادامھ دادی چشمش را کمی پر پشت و باالی ابروھایرو        
 ھی اصال ی تونی ھستن؟ تو مشنھادی پنی چند تا دختر منتظر ھمی دونیم -         

 .. یاگھ نتونست..  یری باال در نظر بگی ھیمھر
 : باال نرودشی کرد صدایبھ زور سع.  سوختی ستاره میچشمھا        

 . بس کنریام -         
 . کرد و دوباره مثل قبل، لب تخت نشستی نچیرعلیام        
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من ! ی با اون پسر نداشتھ باشیتو شرط کن کھ کار. ستی نیبھ نظرم فکر بد -         
 !ی شھ بچھ دار بشی کردم و مقیرفتم تحق

 ی را نمشی بوده؟ چراریگی حد پنی تا ایرعلیام.  چشمانش را بستیستاره کفر        
 ..دانست
 : کرد محکم باشد اما با ارامش حرف بزندیسرش را باال کرد و سع        
 خوام با ی بگم؟چھ طور بگم بھشون میبھ مامان بابا چ! قبول کردم! مثال باشھ -         

  شھ، ازدواج کنم؟ی عقب افتاده محسوب می پسر کھ از نظر عقلھی
 :بود؛ لب زد نیی بار سرش پانی ایرعلیام        
 . اصال صحبت کنھادی بدیمھ لقا خودش با.  کننیکم کم قبول م -         
.  ازدواج کنمنی ذاره من با بھامیبابا نم! ستی صحبت کنھ نی بحث سر کریام -         

 ! اونمطشی شرانیبا ا
 ی را روشی نشست و پاھاشی کرده بود روبرودای پیدی جدزی کھ چیرعلیام        

 :دی کشتخت باال
 ؟ی کنی باشھ تو قبول میستاره اگھ بابا راض -         
 : خودش را بھ غم دادی جاتی چشمان ستاره، عصبانانیم        
 انجام ی جراحدی گھ بایدکترش م. ستیحال بانو خوب ن.. یرعلی دونم امینم -         

 .. خستھ ام..  دونم ینم..  کنھی مالی فکر و خمی چند روز دانی ایاز طرف.. بده
.  بستھ بودخی سرما نی در اشی اشکھای کند اما چشمھ ھی خواست گریدلش م        

 : پتو را از مشتش در آورد و انگشتانش را باز کردیرعلیام
بانو و شوھرش .. ی اون جور داشتھ باشی سختی کنم زندگیستاره، من فکر نم -         

.  کارو کننی ای تونی دونم اما اگھ مینم... خب . .. ی تونیاگھ م.  ھستنی خوبیآدما
..  دلت تکون بخوره ی ذاره آب تویمھ لقا نم. ی شیخانوم م.  شھ ی عوض متیزندگ

 . بھت چپ نگاه کنھونھ تی نمیشکی ھگھی دیبچھ دار بش
 قلبش شکفتھ انی در مییاما سرما.  کردی را حس میرعلی دست امیستاره گرما        

 !خی گل کی ھیشب. بود
 کھ با پسر ستیالزم ن. ی کمکشون کنی تونیتو م.  فکر کنی کمھیھا ستاره؟  -         

  کنھ، ھا؟ی می زندگ؛ی کھ گفتیی ھمون جای اون کھ تو؛یخل و چل باش
 است؛ نفس دهی فای بگری متوجھ شد، حرف دد،ی ستاره را دجی نگاه گیرعلیام        

 :مد انیی تخت پای و از رودی کشیقیعم
 ی االنشم کلنیاون ھم... اون ..  رو فرزاد حساب نکنادمیز.. بازم فکر کن -         

 !دختر خوب اطرافش داره
 یجملھ ھا.  کھ در قلبش نشستھ بودی زھرآلودریدر بستھ شد و ستاره ماند و ت        
 ...  دادی طعم شوکران م،یرعلیآخر ام
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 خواست ی بغل مھربان مکیدلش . دی سرش کشی و پتو را رودیمچالھ دراز کش        
 خجالت و ترس، تمام غمھا را ی بت؛ی گرم و بزرگ تا او رھا شود و با امنی انھیس.. 

 .اشک کند
 ی دهی ترسی کھ پر از احساس ھای و سردکیاو بود و اتاق تار.. اما نبود         

 ..خودش بود
 

      
 

 بر تن شھر دود گرفتھ، ییبای زدی ، آسمان لباس سفی دیی ابتدایدر ھمان روزھا        
 بود کھ بتواند، اقتدارش را نشان ی جان تر از آنی بعد، بی روزھاری پدیخورش. پوشاند

ده روز از .  خوردیبدھد و تا چند روز برف ھا در پارک ھا و معابر بھ چشم م
 ی کمیاز نظر جسممھ لقا .  نداده بودی ھنوز جواباره گذشت و ستی مھ لقا مشنھادیپ

 نشست و بھ ی اتاقش می اوقات پشت پنجره شتریب.  سابق نبودیبھتر بود اما مھ لقا
 کرد کھ خبر از ی را فراموش می کوچکیزھای گاه چیگاه و ب.  شدی مرهیآسمان خ

ستاره .  کردیم  داشت و نگاهی را برمشیآلبوم عکسھا.  داشتمرشی آلزایماریروند ب
 ی سختمیتصم.  کردی می از قبل احساس درمانگشتری و بدی دی رنج ھا را منیتمام ا

 .بود
 ی فتوت حرکت می از خانھ رتری دی مھ لقا کمی داروھایادآوری یستاره برا        

آن روز سرد .  رساندی بھرام خان، تا خانھ او را میکرد و محمدرضا طبق خواستھ 
 دند،یسرکوچھ کھ رس.  رفتیمت خانھ م با محمدرضا بھ سی ھم طبق معمولیزمستان

 کھ دی را دی دخترابان؛ی خیکی در دل تارتاره سچد،ی داخل کوچھ بپنی ماشنکھیقبل از ا
 خنده ھا و گونھ ی برادی داخل کوچھ شد و دلش پر کشن،یی پای بلند و سریبا قدم ھا

 . زنندی می کھ از سرما بھ سرخییھا
 . کنمیآقا محمدرضا نگھ دار خواھش م -         
ستاره .  کرد، ترمز کردی نگاھش منھیمحمدرضا ھمان طور کھ با تعجب از ا        

 : بازش کردن،ی ماشستادنی بود و بھ محض ارهی دستگیدستش رو
 . رمی جا منی شما برو، من از ھمیمرس -         
در را محکم بھم .  ھم صبر نکردیخداحافظ ی برای قدر عجلھ داشت کھ حتنیا        

طھورا بار دوم متوجھ شد .  و آرام طھورا را صدا کرددی کوچھ پری جویزد و از رو
دستاش را .  شدرهی آمد خی بھ ستاره کھ بھ سمتش می و خوشحالیبا ناباور. و برگشت

 : و سرخش نشستدیف صورت سی رویباز کرد و لبخند بزرگ
 ... ، سرخ جول من خدا جانیوا -         
 لبخند و نی ایچھ قدر دلش برا. دیستاره خودش را رساند و بھ آغوشش پر        

 .آغوش تنگ شده بود
 .. ی معرفتی بیلیخ. طھورا دلم ھواتو کرده بود -         
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 : کردزی عقب رفت و چشمانش را ریطھورا کم        
 !ی معرفتیتو ھم ب. منم دلم ھواتو کرده بود -         
 ھر دو نفر ی مردمک ھاانی ھمھ حرف منیا. ھر دو چند لحظھ فقط نگاه کردند        

طھورا زودتر از ستاره ! دی بود کھ درخشیزی چنی غم اولینشستھ بود و حس موذ
 : آمدرونی شد؛ بی کھ در ذھنشان، مرور می حرفھا و خاطراتانیازم

 ھا؟ امروز کھ من ،ی منشی کم پھیت بگو  زنگ بزن بھ مامانھی..  می برایب -         
  ھا؟ھ؟یزودتر اومدم فرصت

 ی می کھ قولی زمانش،ی ھایسرش را ھمانند کودک.  خواستی را منیستاره ھم        
 : و باال کردنییخواست بدھد، محکم پا

 ! زنمی از خونھ تون زنگ ممیباشھ بر -         
 رد و بدل شدن ی برایتکش ھا ھم مانع دسیانگشتانشان در ھم فرو رفت و حت        

 ھر دو، سکوت کوچھ را زی ری خنده ھایپچ پچ ھا و صدا.  نبودندی دوستنی ایگرما
 راحت ھمراه التی آمد و ستاره با خی بھ خانھ مری دشھیپدر طھورا مثل ھم. شکست

 در آغوشش گرفت و ی ستاره، با خوشحالدنی دا خانم بنایم.  رفتشانیطھورا بھ خانھ 
 ی راحت، ساعتالی کند و آنھا ھم با خی صحبت مدهی داد کھ او با فرنانیبھ دخترھا اطم

 .را کنار ھم بمانند
 بھ سر ی و نگاھستادی را در آوردند؛ طھورا دست بھ کمر اشانی کھ پالتوھانیھم        

 ! ستاره کردیتا پا
 ینکنھ از دور! ی قده الغر شدنی تو؟ چرا ای کنی کار میچ... ستاره  -         

 !منھ؟ھا؟ بگو خجالت نکش
 کھ دور صورتش ی فری طھورا، مخصوص موھای افھی قدنیستاره کھ با د        

 !دیرھا شده بود، بلند خند
 ھیشب!  برو موھاتو جمع کن تو رو خدا طھورا،ی منو وزن کننکھیعوض ا -         

 !ی شدیببع
 : بردشی موھانی بی با عشوه و لوندی را جمع کرد و دستشیطھورا لب ھا        
 ! شدمدهی موھا پسندنیاصال با ھم!  ھم خوشگلمیلی ھم خوبھ خیلیخ -         
 . اش، از چشمان ستاره دور نماندی و لبخند موذطنتینگاه پر از ش        
 !؟ی شددهیپسند -         
 :ا محکم تکان داد و سرش رنی زمی نشست روشیطھورا روبرو        
 !می ندازی می تو رو ھم ترششمیعروس م.  کنمیدارم شوھر م! اوھوم -         
 وقت بود یلی کھ خیخنده ا!  طھورا باعث شد با فراغ بال بخنددیلحن با مزه         

 : نشاندنی زمیدست طھورا را گرفت و کنار خودش رو.  بودامدهیبر لبش ن
  پس؟ی ھا؟ چرا بھم نگفتی گی نمیجد..  طھورایوا -         
 : را کنار ستاره دراز کردشی و پاھادی کششیطھورا خودش را روبھ رو        
 .. یعنی!  نبود کھیجد... خب  -         



 201 

 زد کھ ستاره بھ ی ذوق می طھورا، توی من من کردن ھانی اانی میزی چکی        
ان ھم صورت طھورا کھ !  نبود کھی شوخی ھمھ سال دوستنیا.  حسش کردیخوب

 :دی کشکشی خودش را نزدیستاره کم.  دادی را نشان مشی خوب حس ھایلیخ
 ؟ی چیعنی -         
 : بزندی کرد لبخند محویطھورا سع        
 !پسرعمھ مھ -         
 :ارام زمزمھ کرد.  ستاره از تعجب گشاد شدیمردمک ھا        

 
 کدوم عمھ ات؟پسرعمھ ات؟ پسر  -         
! دهی پرسی خودی دانست سوال بیستاره خودش ھم م.  زدیطھورا فقط پوزخند        

 امسال دی عنی ھمیعمھ اش ھم فقط دو پسر داشت کھ اول!  عمھ داشتکیطھورا فقط 
خودش را کامال کنارش ! خودش با طھورا رفتھ بود تا لباس بخرد.  اش بودیعروس

 : طھورا گذاشتیبرجستھ   سرخ وی گونھ ھای را روشی و کف دستھادیکش
 ھمھ مامانت رو نی اون کھ ایعنی...  عمھ اتی گفتیخودت م!..... طھورا؟ -         

 ! خواد مادر شوھر تو بشھ؟یم..  کنھ ی کرده و متیاذ
 و سر دیستاره با دست صورتش را باال کش..  انداختنییطھورا سرش را پا        

 :ندی ببی طھورا را بھ خوبنیا چشمان روشن اما غمگ خم کرد تیخودش را کم
 ی گفتی اون تو رو خواست؟ تو کھ مھویطھورا بھ من نگاه کن؛ چھ طور شد،  -         

 ھا؟.. نتونی بابات چشم ندارن ببلیفام
 ی االن با خوشحالدیوگرنھ طھورا با.  وسط ھستنی ایزیستاره مطمئن بود چ        

 ی مشیاز ارزو ھا.. شی زد برای خواند و بشکن مین را م شای محلی از شعرھایکی
 نشستھ بود و ری سربھ زشیاما االن روبرو!  کھ عاشقش شده استیی اوی افھیگفت و ق
 . مانده بودرهی فرش خی رویبھ گل ھا

 
 !طھورا با تو ھم ھا -         
 قطرات یبایستاره رقص ز.  بار سرش را بدون فشار ستاره، باال گرفتنیا        

 .دی روشنش دی مردمک ھاانیاشک را م
 

       
 

ستاره . ُقطره اشک ھا از کنار انگشتان ستاره، شروع بھ سر خوردن، کردند        
 غصھ ادی. قطره اشک ھا را با دستش پاک کرد و طھورا را محکم در آغوشش گرفت

ظھ وقتش  خواست او ھم مثل طھورا ھق بزند اما آن لحیدلش م.  خودش افتادیھا
 طھورا گرفت و بدنش را از خودش یھا از شانھ.  کردی دوستش را آرام مدیبا. نبود

 :جدا کرد
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 ی ھم بھت میحقوق خوب! ی کار کنرکی سی بری تونی بسھ االن مگھیخب د -         
 !ی ندارمی بھ گرازیدن، چون ن

خودش ھم .  طھورا بشکفدی لبھای لبخند روی بود غنچھ ی جملھ ھم کافنیھم        
 :لبخند زد و ادامھ داد

وگرنھ ! گھی دو روز دیکیبذار !  ھای نکنھی گرتی گم طھورا روز عروسیم -         
 ..!چارهی کنھ بیداماد سکتھ م

طھورا ھمان طور کھ اشک ھا !  خنده ھا و اشک ھا شروع شدیدوباره قصھ         
 از اشک طھورا را محکم در دست سی خیستاره دستھا! دیخندی کرد میرا پاک م

 :گرفت
  ھا؟ی عمھ خانومت خواست عروسش بشنی شد ای چنمیطھورا حرف بزن بب -         
 :دی کشیقی افتاد و نفس عمنیی طھورا پایشانھ ھا        
 ادی خواد بی بابا گفت کھ عمھ ام مھوی شی پیدو ھفتھ ..  دونم ستارهینم -         
 .. الدیخودش و شوھرش و م. پنجشنبھ اومدن و جمعھ رفتن. تھران
 : انداختنیی متعجب ستاره نگاه کرد و سرش را پایبھ چشمھا        
 !گھیپسرش د -         
 : گفت و طھورا ادامھ دادیستاره خب        
.  خوادی طھورا رو مالد،یاومدن و ھمون پنجشنبھ شب بھ بابام گفت کھ م -         

 !و تموم!  کالم گفت مبارکھھی...  ی شناسیبابامو کھ م
 ھ؟ی نگفتن تو نظرت چن؟ی حرفم نزدیعنی ؟ی چیعنی -         
 ی دانست خانواده یستاره چھ م.  لبان طھورا نشستی رویدوباره پوزخند        

 ! دارندی اش چھ سطح فکریپدر
 خوشگل دیبا.  عروسکیعنی بابام دختر لیتو فام. ستمیمن کھ آدم ن.. نھ بابا -         

 رو ی پسر بگھ دخترھی کھ نیھم! ھمھ راحت بتونن دست بھ دستش کنن. باشھ و ساکت
 ..دخترا کھ دل ندارن! ھی خواد کافیم

 خواست دوباره طھورا ناراحت یستاره نم.  آخر را با بغض ادا کردیجملھ         
 :شود

 .. دت خوایخب بازم خوبھ خودش م -         
 : گفتشی خنده ھاانی مد،یبھت ستاره را کھ د!  خنده زدری دفعھ زکیطھورا         
 خواد مثال یم.  کنھی کارو منیعمھ ام داره ا!  اون کھھی عوضھی خواد؟ یم -         
 ! براش سربھ راه بشھرهیزن بگ
 ! شدجی جملھ ھا ھم کامال گنی کرد، با ایستاره مات نگاه م        

 تو و دنی کھ چشم دی فھمم طھورا، عمھ ای خواد؟ نمیعمھ ات خودش م -         
 !؟ی خواد تو پسرش رو سر بھ راه کنیمامانت رو نداشت، م

 جرات داره حرف ی کارهی ھم سرم بیی از من بدبخت تر؟ ھر بالیک.. اوھوم  -         
 بزنھ؟
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 ندهی آریتصو.  دراز شدنی زمی روشی افتاد و پاھاشیشانھ ھا.. ستاره وا رفت        
 : طھورا، حال بدش را بدتر کردی

  تو؟ی گی میچ...  طھورا یوا... طھورا  -         
 کھ دو ی خانوم درحالنایم. باز شدن در باعث شد سر ھر دو بھ سمت در بچرخد        

 :کاسھ انار دانھ شده در دست داشت، داخل شد
 نیھر دو تاتون رفت. رات تنگ شده بود دختر ستاره جان؟ چھ قدر دلم بیخوب -         

 .می تنھا مونددهیسرکار؛ من و فر
 نای دانست، میاما نم..  زل زدواریطھورا زود صورتش را برگرداند و بھ د        

 تاسف تکان داد ی از روی سرنایم..  دهی را ھم شنشی ھاھی گریمادر است و قبال صدا
 : گذاشت، گفتی ستاره میار دانھ شده را جلو پر از انینی چیو ھمان طور کھ کاسھ 

 غم بغل یآدم زانو.  کنحتی دختر رو نصنی کم اھی یینجایستاره خوب شد ا -         
 خودتو جمع و جور فتھی ھم بیھر اتفاق. رهی بگادی گم از تو ی خوبھ؟ من ھمش مرهیبگ
اگھ زن گذشت .  تحمل کنھدیبا.  کنھی صبوردیبا.  طور باشھنی ادیدختر با.  ی کنیم

 .. شھی نمندنداشتھ باشھ کھ سنگ رو سنگ ب
حداقل .  بودقتیچھ قدر حق.  بھ دل ستاره نشستنا؛ی آخر می جملھ نیچھ قدر ا        

 شی کھ روبروی زننی ھمیکی.  بوددهی دی کرد بھ راحتی می کھ زندگی مردمانیم
طھورا سرش !  فرشینداشتھ  ینشستھ بود و شروع کرده بود بھ جمع کردن پرز ھا

 : ادامھ دادنایم.  کردی قرمز نگاه می بود و ستاره ھم بھ کاسھ و دانھ ھانییپا
!  بلھ برونانی قراره بگھی دی شھ؟ ھفتھ ی حل میزیمثال با غصھ خودن چ -         
! ششونی پنھی شی سوراخ شده مکی توننیاخرشم با ھم!  بخره بپوشھیزی چھینرفتھ 

 !میفی عمر سرکوفت بزنھ بھمون کھ شلختھ و کثھی دیبعدش عمھ اش با
 کرد یستاره سع.  بود گذاشتکی توننیی کھ پای در رفتگیطھورا دستش را رو        
 : زدی ھمچنان حرف منایم.  نگاه نکند کشیبھ تون
. خودتو نشون بده . اری بھ خونھ برس؛ جلوشون کم نای گم عوضش بیبھش م -         

 ! کار ندارهالدی مھ،یگاری سالدی دختر بازه، مالدی خونھ کھ می من قصھ میبرا
 را کرد با ھمان چشمان سرخ شده؛ نای جا مراعات حال منیصبر طھورا تا ھم        

 : زل زدنایبھ م
 رو، تا اومدن نای ای گفتی خودت مروزیتا د. مامان بس کن تو رو خدا -         

  شد پسر خوب؟الدی من میخواستگار
 و ھر چھ جمع کرده بود گوشھ دی دست از جمع کردن پرز و اشغال ھا کشنایم        

 : گذاشتینی سی
 . درستش کنی اگھ زن،ی گیاگھ راست م! اصال بد -         
  کھ من بتونم؟یتو تونست -         
اخم .  را، سرخ کردنای مدی سفی بود کھ گونھ ھای محکمیلی جملھ مثل سنیا        

 یم.  انداختنییطھورا سرش را پا.  بلند شدی حرفچی در ھم رفت و بدون ھشیھا
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 شی پایستاره دستش را رو..  ستاره یدانست لحنش چھ قدر بد بوده مخصوصا جلو
 :گذاشت
  کار کنھ؟یاون چ! ؟ی شکنیطھورا چتھ؟ چرا دل مادرتو م -         
 :طھورا سرش را با تاسف تکان داد و باال را نگاه کرد        
 فکراشو نی کم اھیاگھ ...  خودش باشھ ی پای تونست روی کم مھیستاره اگھ  -         
 ادی ی فقط واسھ خواب مگھیبابام د...  نبود نی اشی االن وضع زندگختی ریدور م
 کم مثل خالھ ھی! ی قوم نبودنیا دست ریاس..  کنھ دعواسدایاونم بازم فرصت پ. خونھ

 .نبود اهی قدر سنی اشیام بود، زندگ
 ؟!طھورا -         
 :لحن سرزنش بار ستاره باعث نشد طھورا ساکت شود        
! ستی زنم نھی بابام، در حد یمامانم برا..  دمیمن د..  ستاره ی دونیتو نم -         

 ھمھ سال باھاش سر نیا. ری چھ پ طور بوده چھ جووننی ھمشھیھم. کلفت خونھ شھ
 ...  کردهمیبچھ دار نشدنش رو قا. کرده 

 : انداختنییبا خجالت سرش را پا        
 یکی ی بود بھ مادرم تھمت زده کھ من بچھ ی عصبانی چند بار وقتی دونیم -         

 ! ام؟گھید
 : را نگاه کردواریطھورا با خجالت د. ستاره سرش را با بھت باال اورد        
 ی طور منی عروس بشھ ھمی بابام ھر کلی فامنی ایتو.. نی شم مثل ایمنم م -         

 .دنھیشھ وگرنھ کارش کتک خوردنھ و متلک شن
 : کردشی و غم صدای بار با تمام ناراحتنیستاره ا        
 ... طھورا-         
 دهیکھ ستاره تا بھ آن روز ند ی لبان طھورا نشستھ بود، لبخندی رویلبخند تلخ        

 :بود
 ی نمیگفتم بھشون اگھ مجبورم کنن باھاش ازدواج کنم من مثل مامانم زندگ -         

 !  گن طھورایبھ من م..  خوان باشھیحاال کھ م. کنم
 کھ در وجودش بود دست بھ کمر شد و خودش را صاف یدوباره با ھمان قلدر        

 :ستاره لبخند زد. کرد
 ؟ی با عمھ ات بجنگی خوایم -         

 نی واسھ المی دلنیمھمتر!  شمی نممیاما تسل!  کشمی مای شم ی کشتھ مای! اوھوم -         
 !نھیکھ قبول کردم ھم

 باال رفت و چشمانش شی طھورا، ستاره را متعجب کرد ابروھایدوباره کلمھ ھا        
 :گرد شد
 یلیطھورا خ! ؟ی کھ جواب عمھ تو بدی کنی با اون پسره عروسی خوایتو م -         
 ... حماقتھ
 : جملھ را بھ او گفتنی از اعماق وجودش ھمیی صداکی بزند؛ یتا طھورا حرف        
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 نی مھ لقا؟ ایای واسھ خاطر روی کنی با او پسره عروسی خوایستاره تو م        « 
 »! حماقتھ
زنگ در خانھ وقت . دیصال نشن انداخت و جواب طھورا را انییسرش را پا        

 بھ دی پدرش برگشتھ و او بادی فھمدی را کھ شنای پویستاره صدا.  بھ صدا در آمدیخوب
 :پالتو را برداشت و بھ سمت در رفت. خانھ برگردد 

 برو ی کنی باھاش زندگی تونیاگھ واقعا م. طھورا بھ نظر من احمق نباش -         
 .جلو

 طھورا ی بود برگشت و روبرودهی نپوششتری را بنشی آستکی کھ ھنوز یدر حال        
 :ستادیا

 با ی خوای م؟یبعدش چ!  و شکست خوردیبرفرض کھ جواب عمھ تم داد -         
 ؟ی کنی بھش، زندگی نداری کھ حسیمرد

 خانم وارد خانھ شد و ستاره نایم!  طھورا بود کھ باال افتادیجوابش فقط شانھ ھا        
 را شی بود طھورا از چشمان او حرفھادواریام.  ماندرهی طھورا خیفقط بھ چشمھا

 ..  کردی خداحافظنای و از مدی پالتو را پوشگری دنیآست. بخواند
 

        
 کھ مطمئن بود، ی سرنوشتیبرا.  طھورا فکر کردیستاره آن شب بھ حرفھا        

 ی ھم بر نمیاما از دستش کار.  کردھیباعث دردسر و عذاب دوستش خواھد شد؛ گر
 او نوشتھ ی کھ برایاز سرنوشت!  از طھورا نداشتی خودش ھم دست کمی ندهیآ. آمد

 راه بھ نی اانی و مردی دست او را بگبود  کھ قراریسرنوشت.  دانستی نمچیشده بود، ھ
 . اش کندی ھمراھینظر طوالن

 
 ی بھ زبان محلیترانھ ا. دی را شننتی آواز زی وارد خانھ شد، صدایصبح وقت        

.  و گوش کردستادیچند لحظھ کنار پلھ ھا ا.  کرد کھ پر از سوز عاشقانھ بودیزمزمھ م
 ی روشن فرفری و موھای عسلیبا چشمھا.  چشمش ظاھر شدیدوباره طھورا جلو

..  بلندش یبا خنده ھا.  زدی می بھ کبودسرما  اش کھ درینیاش، با گونھ ھا و نوک ب
.  از پلھ ھا باال رفتی قطع شد و ستاره بھ آرامنتی زی صدا،ی مھریبا غرغر ھا

 کھ لباس ی بعد در حالقھیده دق.  کدام متوجھ ورود ستاره نشده بودندچیخوشبختانھ، ھ
 در ی جلویمھر بھ در اتاق خورد و صورت سرد ی کرد، ضربھ ای را عوض میھا
 : شدانینما

 ... تو...  دارنیخانوم ب -         
 بھ سمت یستاره تا خواست قدم.  شدرهی مکث کرد و بھ صورت ستاره خیمھر        

 : رفترونی حرفش را گفت و از اتاق بی باقیدر بردارد، مھر
 .ششونی پیگفتن بر!  ھستننیتو اتاق بھام -         
 ..  اسمکیدر بستھ شد و ستاره ماند و         
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 !نیبھام -         
 تفاوتش؛ بدون آن ی بار بدون نگاه تلخ و بنیا.  اوردادیصورتش را دوباره بھ         

 بھ برگ تازه ی کھ چشمان خوشرنگییای لوبی و دانھ ی خط خطی ھای و نقاشمیاکری
 !شد، آه بود کھ از دھانش خارج یزیتنھا چ. اش زل زده بود

 اتاق ی در بستھ یجلو.  رفترونی سر انداخت و از اتاق بیشالش را رو        
 چند نی کرد از تمام ایاحساس م.  وجودش را پر کرده بودی متضادیحس ھا. ستادیا

 ی کس جوابچیھ.  بھ در زدی و ضربھ ادی کشیقینفس عم. روز گذشتھ، آرام تر است
 تخت نشستھ بود یمھ لقا رو. داخل اتاق شد  فشار داد ونیی را بھ سمت پارهیدستگ. نداد

 . زدی ستاره، لبخنددنیبا د.  کردی را نوازش میو قاب عکس
 .. اون.. نیای بنجای ادی شما نبان؟یسالم بانو، کارم داشت -         
 ..مھ لقا نگذاشت جملھ اش تمام شود        
 .. ستاره -         
 .. جانم بانو -         
 .. نجای انی بشایب -         
.  تخت نشستی بود کھ ستاره مجبور بھ اطاعت شد و کنارش رویلحنش جور        

 : شده بودرهیمھ لقا با ھمان لبخند بھ صورتش خ
 ..  خوامیمعذرت م -         
 :ستاره مبھوت نگاھش کرد        
 ؟ی چی براھ؟ی چھ حرفنیا -         
 ی و ستاره حاال بھ خوبدی خندی کھ میپسر جوان. دستش نگاه کردمھ لقا بھ قاب         

 . دانستی و خاصش را مرهی نگاه خلیدل
 . گفتمی بھت مدی مسخره مو نبایایرو..  خواستم ی ازت مدینبا -         
 تنھ اش را بھ سمت ستاره می گذاشت و نزی میقاب عکس را پشت و رو رو        

 :چرخاند
 .. کنفراموشش -         
 را با نوک انگشت گرفت، و بھ دی چشمش چکی کھ از گوشھ یقطره اشک سمج        

 . صورت او بود، زل زدی رهی کھ خی مبھوتی مشکیمردمک ھا
تو ..  گرفتمی تو رو می شدم کھ زندگی قدر ظالم منی ادینبا.. اشتباه کردم -         
 ..یمادر بش..  یعاشق بش... ی ازدواج کنی با مرد سالمی تونیحتما م....  یجوون

مھ لقا .  نشستی صورت مھ لقا می روگری اشک دی قطره کیبا ھر جملھ         
 :با بغض ادامھ داد.  با قطره ھا نداشتی شده بود و کارمیتسل

....  مونم، بذار ی زنده نمادی دونم زیمن م...  نرو شمیفراموشش کن اما از پ -         
 ... ستاره.... ستاره .....  رمینذار تنھا بم....  بمونھ شمیھ من، پ باشھ کھ واسیکیبذار 

ستاره دستانش را پشتش گذاشت و مھ لقا را .  نگذاشت ادامھ بدھدشیھق زدن ھا        
 کیدوباره شده بود مادر، مادر .  اش چسباندنھی بھ س،یفیچون دختر کوچک و ضع
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 روز از کی و آرامشش را در یت کھ تمام خوشبخی دلشکستھ، زنیزن پنجاه سالھ 
 و او ھمان طور کھ با محبت دی لرزی و مد زیمھ لقا در آغوشش ھق م. دست داده بود

 کھ یجملھ ا.  کردی زبانش نشستھ بود فکر می کھ روی کرد، بھ جملھ اینوازشش م
تمام قدرتش را جمع کرد تا .. ساختھ بودشی براشی از حس ھایکیھر کلمھ اش را 

 :بغض را ھمراه اب دھانش فرو داد و چشمانش را بست. دیجملھ را بگو
 . کنم عروستون بشمیقبول م..  ام یمن راض -         
چشمان سرخ و .  آمدرونیبعد شوک زده از آغوشش ب.  آن مھ لقا ساکت شدکی        

 نشاند و چشمانش شی لبھایستاره لبخند را رو.  بودیاشک آلودش پر از بھت و ناباور
 .را بھ دستان لرزان مھ لقا دوخت

 !نی مثل من داشتھ باشی کھ عروسنی نشدمونیاگھ البتھ پش -         
بھت زده .  دادی اشک می شوری کھ مزه یخنده ا.  کرددنیمھ لقا شروع بھ خند        

 : دادیسرش را چپ و راست تکان م
 ... ستارهیوا.. ستاره  -         
 را بھ رخش بکشد و لبخندش را می تصمنی درد ا،ی قطره اچیستاره نگذاشت ھ        

 اهی را سشی کھ مردمک ھای صورتش نشستھ بود و غمی کھ رویشرم! بزرگتر کرد
 را گرفت شیمھ لقا بازوھا.  خاص بھ چھره اش نشانده بودیتیپوش کرده بود، معصوم

 :د،گفتیرخ چی صورت ستاره می کھ چشمانش رویو در حال
 خوام فکر ینم...  من یضی وقت واسھ مرھی.  یستیستاره بھ خدا مجبور ن -         

 .. صبحتانی و از ایونی مدیکن
 :ستاره فقط سرش را تکان داد        
  مثل شما داشتھ باشم؟ی تونستم مادرشوھریاز کجا م.. نھ  -         
ستاره را محکم در .  دادی می آرامش و خوشبختی مھ لقا، بویه ھا خندنیا        

 :آغوش گرفت
 ی دونی ستاره نمی تو داشتھ باشم؟ وای بھ خوبی تونستم عروسیمن از کجا م -         
 گھی دنی کردم ای فکر مشھیھم..  مادر شوھری گی شھ می تو دلم آب میچھ قند

 .. شھی کھ براورده نمییآرزو
 شی خواست صداینم.  کردیه ھمچنان با بغضش و لشکر اشکھا، مبارزه مستار        
 ی تن مھ لقا را بھ جای فرستاد و بوی مرونی نامنظمش را کوتاه بینفس ھا. بلرزد

 ی کھ با دھانینیریبھ نوزاد ش..  مانده بود واری دیچشمش رو.  فرستادی مھیھوا، بھ ر
 ھی تکی چوبی بھ نرده ،ی کھ با قلدریپسر چھار سالھ ا بھ.. دی خندی دندان، بھ او میب

 .. رو لبانش نقش زده بودیزی آمطنتیزده بود و لبخند ش
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 نظر ریتمام مدت، ستاره را ز.  لحظھ ھم آن روز از ستاره دور نشدکیمھ لقا         
ت، تمام  بھرام خان بھ خانھ برگشیوقت.  بوددهی چسبشیداشت و لبخند محکم بھ لبھا

لبخند تلخ بھرام خان، تنھا واکنشش بھ قبول .  کردفی تعرشی برایماجرا را با خوشحال
 ی تر فکر میمرد بود و منطق.  زدی مادی فرشیچشمھا  ازینگران. کردن ستاره بود

!  سخت تر از قبول نکردن ستارهیحت.  استشی در پی سختی دانست روزھایم. کرد
حال و . دیای نشی پیدی مشکل جدای نشود مانی راه پشانی کرد، ستاره میفقط دعا م

 اری بسستاره،  کھ با قبول کردنیحال.  بودیگری مھم تر از مشکل دشیروز مھ لقا برا
ھر دو ھنوز باورشان نشده بود، ستاره قبول کند ..  قبل شده بودی تر از روزھایعال

 مھ لقا با ش،ی پآن شب برعکس چند شب.  کھ سالم نبودیھمسر پسرشان بشود، پسر
 ی برایگاھ.  کردی فکر مندهی بود و بھ اداریاما بھرام تمام شب را ب. دیآرامش خواب

 نی شمار ای مشکالت بیحال خوب مھ لقا، لبخند زده بود و گاھ  داشتن نوه وینیریش
 .. اخم را بھ چھره اش نشانده بود،ی مصلحتبایازدواج تقر

 ... اما ستاره        
 در می دایتلخ.  کرد کھ خودش را خونسرد نشان بدھدیفاوت نبود، فقط سع تیب        

 بھ نظر کی و خم و تارچی قدر پر پنی اش،ی روبروریمس.  شدی منیی باال و پاشیگلو
 نیا.  خواست ادامھ بدھدیفقط م! دی ترسی نمگریاما د. دی دی نمیزی کھ چدی رسیم

 در ی کشد و چھ مشکالتی چھ قدر طول مستی نمھم.  برسدییقدر برود؛ تا بھ روشنا
 . رفتی مدیحاال کھ قدم را برداشتھ بود؛ با.  منتظر اوستری مسنیا

اما .  بگذاردشیمھ لقا دوست نداشت، ستاره تنھا. شب بھ زور از مھ لقا جدا شد        
 ی حرفی کار انجام شود، قرار شد بھ کسنیبھ خواست ستاره و بھرام خان تا مقدمات ا

ستاره ھمچنان .  بودندشانی و محمدرضا کھ ھم خانھ ھانتی و زی مھریند، حتنزن
 کی راحت نبود؛ بھ شیخودش ھم برا.  تر بودحت جور رانیا. پرستار مھ لقا بود

 . اش عوض شودیباره، زندگ
.  مھ لقا، محمدرضا او را تا خانھ رساندیمثل چند شب گذشتھ، طبق خواستھ         
 جور نی شد کھ ایباورش نم.  نگاھش کردیگری کھ آن شب ستاره جور دیخانھ ا
 کھ در ایاما ھمھ بھ جز پو.  رفتار کندیعی کرد طبیسع.  اش را ترک کندی پدریخانھ 

 حال را بھ نی ادهیفر!  اش شدندیرعادی غل خودش غرق بود؛ متوجھ حایعالم نوجوان
 دای پنی تسکیدرانھ اش را کم قلب مای ھای گذاشت تا نا آرامیحساب سرماخوردگ

 . حال بد ستاره استنی باعث ایگری دزی دانست، چیاما خودش ھم م. دھد
بھ .  شد، مثل ھر شب ستاره از پنجره بھ آسمان زل زدکی ھمھ جا تاریشب وقت        

چھ .  کردی شدند، فکر می مدهی بھ زور دکی کھ در آن شب تاری کم نوریستاره ھا
 کھ بھ در یضربھ ا. دندی دیھمھ او را کم نور و گمشده م.  آن ستاره ھا بودھیقدر شب

 تنھ اش می نیرعلیدر باز شد و ام.  بھ در بدوزدرا  اشدهیخورد، باعث شد نگاه ترس
 یستاره رو.  زدی چشمان وحشت زده ستاره، لبخنددنیرا آرام داخل اتاق کرد و با د

 قدم شده بود، شیحاال کھ خودش پ. ف بزند حریرعلی آمد با امیبدش نم. تخت نشست
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 زانو یرو  آرنجش راشھی تخت نشست و بھ عادت ھمی کنارش رویرعلیام! چھ بھتر
 : شدرهیگذاشت و بھ کمد ستاره خ

 مامان چند بار منو ی دونی تو؟ مافھی قیدی د؟ی اختھی قدر بھم رنیستاره چرا ا -         
  حالت؟نی کرده واسھ امی جنیس

 : نگاه کردیرعلی رخ اممیستاره بھ ن        
 !ر؟ی کھ امی بھش نگفتیزیچ -         
 !نچ -         
. دی صورتش کشی فرستاد و دستش را رورونی نفسش را پر صدا بی علریام        

اما جملھ .  بکشاندرونی حال و ھوا بنی ستاره را از ادی گشت کھ شای مییدنبال کلمھ ھا
 : ستاره آچمزش کردی

 ! من قبول کردمریام -         
 : ناباورانھ سرش را تکان دادیرعلیام        
 ؟ی کار کردیچ -         
.  دانست حالش چھ طور استیخودش ھم نم.  را دراز کردشیستاره پاھا        

 روزھا نی بود کھ ای نقابنی بھتری تفاوتیب...  باشد؟ خوشحال؛ ناراحت دی بانیغمگ
  خودش دست و پا کرده بودیبرا

 .قبول کردم عروسشون بشم -         
 !ستاره؟ -         
 خودش ھم قبال نکھیبا ا.... پر از چراھا .  پر از سوال و بھت بودیرعلیلحن ام        
 .. سخت بودشی تن بدھد اما قبولش براشنھادی پنی خواستھ بود، ستاره بھ اشیکم و ب
 ...  خوادی بچھ مھیاون فقط . ھیمھ لقا زن خوب.. ریبھش ام فکر کردم یلیخ -         
 ؟ی تونی واقعا م؟یخودت چ -         
 ی بعد از پنج ماه من حتیوقت.  کنھ ی می اونجا زندگیاون پسر داره تو -         

  کار داشتھ باشھ؟ی تونھ چیبھ من م. متوجھش نشدم
 عذاب وجدان شیبابت حرفھا.  دوختنی نگاھش را گرفت و بھ زمی علریام        
 .داشت
 .... ذارنی مامان بابا نم؟ی بگی چھی بھ بقی خوایم -         
 کنن پسرشون خارج از یاونا فکر م!  کھ مھ لقا قبال بھ من گفتھ بودیھمون -         
 ... کشوره
 :بھ سمت ستاره برگشت و با اخم گفت.  شدشتری بیرعلیبھت ام        
 . زنمی فردا با بانو حرف مامی یمن م -         
  بھش؟ی بگی خوای میچ -         
 ولت نکنن ،ی بچھ دار شدی وقتھی!  شھی می و بعدش چھی چمشی تصمنکھیا -         

 !بھ امون خدا
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 گریدوست نداشت د.  مغزش کشش نداشتگرید. ستاره کالفھ سرش را تکان داد        
 : گفتی میرعلی بھ امدی ذھنش بود کھ باانی میگریفکر د.  فکر کندنیبھ مھ لقا و بھام

  برام؟ی کشی می زحمتھی یرعلیام -         
 : ادامھ دادریستاره سر بھ ز.  آھستھ سرش را فقط تکان دادیرعلیام        
  کنم؟ی دارم ازدواج می گیبھ فرزاد م -         
 . گشاد شدیرعلی امیچشمھا        
 بگم بھش؟ -         
 .. کنھی کنم تا مادرش رو راضیمن بھش گفتم صبر م... خب . اوھوم -         
 . بودنییستاره سرش پا.  آمدی میرعلی پر از حرص امی نفس ھایفقط صدا        
 بره یاز تو حساب م.  نشھمی کنم و مزاحم زندگیبھش بگو کھ دارم ازدواج م -         

بانو از محمدرضا خواستھ منو صبح از دم .  توستخطمم کھ دست.  کنھیو ولم م
 ..امی ی با اون مینی بیخونھ ببره و شبا ھم م

ستاره را درک . دی تفاوتش را دی بی مردمکھایرعلیسرش را باال کرد و ام        
کلمھ .  شناخت فاصلھ داشتی کھ می بود، با خواھرشی کھ روبرویدختر.  کردینم
 کھ داخلش یکی تاریای و ستاره را با دندی کشیفقط آھ. دی کھ بگودی بھ ذھنش نرسیا

 .. شدی خود ستاره از آن خارج مدیا کھ بییایدن.. افتاده بود، تنھا گذاشت
       

 
 

 دنشیستاره با د.  بھ خانھ فتوت رفتی ناگھانیلی خیرعلی ظھر، امکیفردا نزد        
 و ھم تی و حمای دلگرمنی اھم خوشحال بود بابت.  چھ مسئلھ آنجا آمدهی برادیفھم

 بود و مھ لقا تنھا، امدهیبھرام خان ھنوز بھ خانھ ن. نگران از برخورد مھ لقا بود
مبل .  از ھال بزرگ خانھ نشستھ بودندی در گوشھ اھھر س.  را مالقات کردیرعلیام

 را بھ ،ی از باغ زمستانیزی غم انگری بود کھ تصوی کنار پنجره اقای کھ دقیال حالت
 از ی درخت کاج بزرگ بود کھ بعضھ،ی باغ در آن زاویتنھا سبز.  گذاشتھ بودشینما

 بود، عطر ه آوردی کھ مھرینی دارچی چایبو..  سوختھ و زرد بودندشیشاخھ ھا
 . کرده بودی آنھا جارنی سرد بی در را در فضایزیوسوسھ انگ

مھ لقا خوب .  انداختی بھ ستاره می نگاھی بود و گاھنیی سرش پایرعلیام        
 افتاده و انگشتانش کھ نیی کھ از خجالت پای سرنی دانست ایم.  شناختیستاره را م

 متوجھ شی کم و بیرعلیمطمئن شد کھ ام.  استرسش استی براچند،ی پی در ھم ممیدا
 ستاره حساس ی رویرعلی بود، امادشی یوبموضوع فرزاد را بھ خ.  شده استانیجر

 برداشت و با زی می را از رویفنجان چا.  مشخص بودشیبود و کامال از کارھا
 : انگشتانش گرفتیشگیظرافت ھم

 ست؟ی نی مشکل؟ی ھستیاز کارت راض! ی جان؛ خوش اومدیرعلیخب ام -         
 : جواب دادی و با لبخند کمرنگدی کششی لبھای زبان رویرعلیام        
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 ..ن بلھ خوبھممنو -         
 نی کنھ کھ ای نمتتیاذ! ھی تو کار؛ شبنم جدالھی خیھمون قدر کھ شھروز ب -         

 ! بداخالق من؟یبرادر زاده 
 ! چشمش بودی دختر جوان جلوی جدی افھیق.  کش آمدیرعلی لب امیلبخند رو        
 . اونجا ھستنری ھم مدشونیمن سرم بھ کارم گرمھ و ا.. نھ  -         
 کم سربھ ھیخب اونم پسره و .. اما شھروز .  بودن رو دارهری مداقتیشبنم ل -         

 ..  شھی سرد متیچا! ھوا
 رهی خزی تعارف فنجان را برداشت و بھ ستاره کھ ساکت بھ منی با ھمیرعلیام        

 ستاره نشست و بعد بھ نیی سر پای رویچشم مھ لقا ھم لحظھ ا. شده بود، نگاه کرد
 ی کمیرعلیام.  کھ آرام با لرزش دستش درون فنجان بھ رقص آمده بود، زل زدیچا
 خجالت و ی زد، بی حرفش را مدیبا. ذاشت گزی می و فنجان را رودی را نوشیچا

 :یسیبدون رودربا
 . اومده بودم کھ باھاتون حرف بزنمنجایمن ا... مھ لقا بانو  -         
 : کردی رنگ فنجان با آرامش حرکت میی خط طالیانگشت مھ لقا، رو        
 ..  دونمیم -         
 توانست یخوب م.  نگاه کردشی پسر روبرویسرش را بلند کرد و بھ چشمھا        

 کمک یبرا!  مخالفای ھمھ سال تجربھ از نگاھش بخواند کھ موافق است نیبعد از ا
 ! جنگی براایآمده 

 ... خب -         
 گرداند؛ ی برمزی بھ مدهی را ننوشی کھ چای و در حالستادیانگشتش از حرکت ا        

 :گفت
 !بزار من بگم اول -         
 : کھ کنارش نشستھ بود کامال برگشتیرعلیبھ سمت ام        
من .  مطلع ھستمی پسرم ھم بھ خوبتیدر مورد وضع. من با ستاره حرف زدم -         

 زیکھ عز..  فرق نداره چی ھنی من، ستاره با بھامیبرا. تضرر بشھ ذارم ستاره مینم
 .. تره

 مانده بود و با انگشت شست، ناخن ریبا محبت بھ ستاره کھ ھمچنان سربھ ز        
 :دی بگویزی بود کھ چیرعلینوبت ام.  شدرهی کرد، خیانگشتش را نوازش م

.  ستدهیچی کم پھی طی کھ شرانیدون یاما خودتون م.  دارم نانیمن بھ شما اطم -         
 کنم و ی متی باشھ ازش حمایاما ھر چ. ھی بھ ستاره ندارم کھ انتخابش چیمن کار

 ی عاقل تر از ھم سن و ساالیلی سالشھ اما خستیستاره درستھ کھ ھنوز ب. پشتش ھستم
 ..  درستھ و فکر ھمھ جاشو کردهحتما رهی گی کھ میمیتصم. خودشھ 
 یرعلیام!  حدس مھ لقا درست بود و بھ خال زده بودیعنی یرعلی امی حرفھانیا        

 !اومده بود تا مبادا ستاره گول بخورد
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 خبر ندارن و نی بھامتی پدر و مادر ما از وضعنھی کھ ھست ای موضوعھی -         
 اگھ ستاره بخواد بدون طی شرانیبا ا.  دنی ازدواج نمنی بھ اتیاگھ بفھمن اصال رضا

 ی کسچی بھ صالح ھنیکھ خب ا.  کنھی دوندگیلی خدی پدرم ازدواج کنھ باتیارض
 .ستین

 ھی قضینجای بود متاسفانھ بھ ایرعلیحق با ام.  شددهی درھم کششیمھ لقا اخم ھا        
 .فکر نکرده بود

 ! بدونندیباالخره با.. خب  -         
 : خم کردی سرش را کمیرعلیام        
 طور نی کنن پسر شما خارج از کشوره و بھتره ھمیاونا فکر م! ندونن بھتره -         

 ! مسئلھ بمونھنیھم ا
 :دیبا تعجب پرس!  بار باال رفتنی مھ لقا ایابروھا        
  خارج از کشوره؟نی بھشون بھاممی کھ بگنھیمنظورت ا -         
 ! کننی میابیزدواج غ ھا ایلیخ! نی رو بگنیبلھ بھ ھمھ ھم -         
 ھم ی بود اما فکر بدی اخالقری کار بھ نظر غنی ایکم.. مھ لقا بھ فکر فرو رفت         

 دھد اگر ھم ی ازدواج ستاره را نمیمطمئن بود کھ رضا اجازه . دی رسیبھ نظرش نم
 .. خواست ستاره آزرده شودی او نمطی شرانی ست کھ در ایبدھد با دردسر و گرفتار

  کنھ؟ی طور موافقت منیبھ نظرتون پدرت ا -         
 خونھ ی درس منیبگ! گھی دنی کنھشی توجدیبا!  دارهیخب اون بھ شما بستگ -         

 .  ازدواج کنندی بانی کنفی رفتن ستاره رو ردی کارھانکھی ای و براادی تونھ بیو نم
 .... بعدش آخھ -         
 رو نی بھامی بعد ستاره ست و خودش وقتگھید.  شھی کم کم حل مگھیبعدش د -         

 ..  جور قبول کرده تمومھنیا
  ؟یمطمئن -         
 سوال ھیفقط .  رو دادشنھادی پنیاون بھم ا!  ھم مشورت کردملیاره من با وک -         

 دارم ازتون؟
 مھ لقا سرش را تکان داد        
 من از شھروز نی رو بخواقتشیحق !واقعا پسرتون چھ قدر مشکل داره؟ -         

 ! در موردشدمی نشنی خوبیزایچ
 دانست یم... شھروز .  و چشمانش را بستدی اش را آرام گزینییمھ لقا لب پا        

 . کردی مرد جوان را راحت منی االی خدیاما با! بعد ھا با او چھ کند
 چھار یوقت.  دهیستاره خودش د. ستیاصال اون طور کھ اونا بھت گفتن ن -         

 بی از مغزش اسی قسمتھی ماه تو کما بود و باعث شد ھیسالش بود تصادف کرد و 
بعد از اون تصادف حرف نزد ..  نی ھمبای متوقف شده تقرشی جور رشد مغزنیا.  نھیبب

 ی نمای خواد ی تکلمش رو ھم داره منتھا نمگھ یدکترش م.  فھمھ ی شنوه و میو اما م
 رو ی کلمھ ایتکراروار گاھ..  سالھھی ی بچھ ھیمثل . نھ کلمھ ھا رو کنار ھم بذاره تو
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ستاره !  کنھی زندگنی با بھامستیدر ضمن ستاره قرار ن..  دردسره یاروم و ب.  گھیم
 .کنار ماست

 آن مبل ی دفاع توی و بفی نگاه کرد کھ چھ قدر ظرشیبا لبخند بھ دختر روبرو        
 : کردشی صدایمھ لقا با نگران. رگ فرو رفتھ بود بزیتک نفره 

 .. ستاره -         
 بلندتر اسمش یرعلیام.  نکردیاما ستاره حرکت.  ھم بھ سمتش برگشتیرعلیام        

 :را صدا کرد
 ؟یخوب.. ستاره  -         
 یلبخند.  بود دهی اش بھم چسبدهی خشکیلب ھا.  بھ خودش آوردیرعلی امیصدا        

 ی دانست ھنوز آمادگیم. دی کشیمھ لقا آھ.  دوختنییزد و دوباره نگاھش را بھ پا
 . راحتش بگذارندی کمدیندارد و با

 ! وقتشھ. اری منو بیستاره برو قرصا -         
 :دی پرشیستاره بھ ساعت نگاه کرد و از جا        
 .  براتونارمی یاره م. دیببخش -         
 کھ وقتش شده بود، بھ سمت ی بھانھ انی از ایمھ لقا راض. ھا رفتبھ سمت پلھ         

 : برگشتیرعلیام
 ی ھم میبراش ھر کار.  خوامیمن واقعا ستاره رو م..  یرعلیگوش کن ام -         

 و چھ یچھ از نظر مال.  کنمی می شم ھر کارندهی ازدواج و انی انی تضمیبرا. کنم
 خوام فکر ینم...  بشنی شھ کمک کن تا خانواده تم راضیھر طور کھ م..  یاخالق

بذار !  گردهی آدم مطمئن مھی وقتھ دنبال یلیخ خب بھرام... اما .  دمی بھت باج میکن
 یی تواناگھیاون واقعا د. ی کنار بھرام باشدی وصلت انجام بشھ و اون وقت تو ھم بانیا

اگھ ستاره بچھ دار بشھ ھمھ .  میراثی منی ای ندهی و انیما فقط نگران بھام.. شو نداره 
 داره اجی مرد احتھی بھ اون.  چرافی اما ظرستی نفیستاره ضع..  شھی درست مزیچ

 ازش ی تونی و می اتفاقا با خبریتو از ھمھ ..  ی خوام تو باشی باشھ و مبانشیکھ پشت
  گفتم بھت؟ی چیدیفھم. ی کنیبانیپشت

 یم.  بودزی مھ لقا وسوسھ انگشنھادیپ.  دادی فقط سرش را تکان می علریام        
 . اش چھ قدر معتبر و بزرگ ھستندیدانست بھرام و شرکت بازرگان

جز اون .  فتھی واسھ ما بی ؛ پسر خواھر بھرام منتظره کھ اتفاقیرعلی امنیبب -         
 دست رنج بھرام و ی سادگنی خوام بھ ای کردن اما من نمزی ھم دندون تی اگھی دیکسا

 ی شو می خوبھ و زندگنی بھامیجا!  منو از دست پسرم بقاپنیخون دل خوردن ھا
 در نی سنگی ھیمن براش مھر.  نھی بیوقت اونو نم چیستاره اصال اگھ نخواد ھ. کنھ

 و می کنی اموالمون رو بھ بچھ واگذار می و ھر وقت بچھ دار شد؛ ھمھ رمی گینظر م
 کھ یلیبرو با وک. ادی نشی پی مشکلمیتا اگر ما ھم نبود! شی قانونمی شھ قیستاره م

 . ھستی و مطمئنیمطمئن باش راه منطق. ھم حرف بزن یصحبت کرد
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 و مای باعث شد ھر دو با ا،ی چوبی ستاره با پلھ ھای ھایی برخورد دمپایصدا        
کھ خوب  دیمھ لقا با تکان سر و دستش از او پرس!  را بزنندیانی پایاشاره حرف ھا
 بھ ی جواب آرشی و باال کردن سرش و بستن پلکھانیی ھم با پایرعلیمتوجھ شده و ام

 .سوالش داد
 

       
 

 از یگریجز او کس د.  گذشتی فتوت می بھ خانھ یرعلیسھ روز از آمدن ام        
 صبر کرده ی موضوعی دانست، مھ لقا برایستاره م.  ھنوز با خبر نشده بودانیجر

 غروب آفتاب، مثل تمام کیآن روز نزد.  بودی زمان عالنی او ھم ایبرااما . است
 کھ از در نی ھمنیماش. خانھ راه افتاد  قبل، ستاره ھمراه محمدرضا بھ سمتیروزھا

.  ماندرهی ستاره با تعجب بھ سر کوچھ خد؛یچی پابانی در آمد و بھ سمت خنگیپارک
 بلند ی را در پالتوی و مبھوت، پسرجی کرد و ستاره گی با آرامش حرکت منیماش

 کھ محکم ی درھم و فکیسگرمھ ھا. دی دی بلندش می شاسنی رنگ کنار ماشیطوس
سرش را .  دادی مصی تشخیقفل شده بود را، از ھمان فاصلھ ھم بھ خوب  ھمیرو
 جلو ی سرش بھ صندلن،ی ماشیبا ترمز ناگھان.  زل زدنی انداخت و بھ کف ماشنییپا

 بود و بھ ستاره نی کاپوت ماشی سرش را باال آورد، فرزاد جلوی وقتبرخورد کرد و
 ی نمیحت.  و چشمانش را بستت انداخنییستاره سرش را دوباره پا.  شده بودرهیخ

 :دی بلند محمدرضا را شنیصدا! توانست نفس بکشد
 !  برو اون ور؟یچتھ مرد حساب -         
 چند شھی شی در باز نشد، روی وقتد،ی را کشنی ماشی رهی دستگرون،ی از بیدست        

 چشمان ی توانست قرمزی میستاره چشمانش را باز نکرد اما حت. ضربھ محکم زد
 شود، ادهی پنکھی را باز کرد و قبل از انیمحمدرضا در ماش. ندی رنگش را ببیقھوه ا

 :ستاره بلند گفت
 ... کنم محمدرضا ولش کن برویخواھش م -         
 داد کھ دستش را ی بھ فرزاد فرصتنیحمد رضا بھ سمت عقب برگشت و ھمم        

تا . ستاره با ترس کنارتر رفت.  و قفل در عقب را باز کنداوردی بنیداخل ماش
 ستاره گرفت و از یفرزاد از بازو.  شودادهی پنی و از ماشدیایمحمدرضا بھ خودش ب

ما فرزاد با تمام قدرتش،  شد، اقفل  دستشیدست محمدرضا رو. دی کشرونی بنیماش
 :دی داد، با خشم غریھمان طور کھ ستاره را پشت خودش جا م. دستش را رھا کرد

در ضمن .  دمی خانواده اش ملی برم تحویامروز خودم م!  کارت تویبرو پ -         
 !ادی ی بگو از فردا ستاره نمستمیبھ اون رئ

 ستاره دی صورت سفی رهیبھ سمت ستاره برگشت و با ھمان چشمان سرخ، خ        
 :شد

 !من دوست ندارم زنم بره سرکار -         
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 صورت ستاره ی رهی محکم و قاطع بود کھ محمدرضا فقط خیجملھ اش بھ حت        
ھ  توجھ بیو فرزاد ب!  ستاره تمام چشمانش را پر کرده بودی مشکیمردمک ھا. شد

 لحظھ ستاره نگاه نیدر آخر.  بردنیھر دو نفر، ستاره را با خودش بھ سمت ماش
 یزی خواست بھ مھ لقا چی مماس کھ با التینگاھ.  بھ محمدرضا انداختیکوتاھ

ھنوز ستاره .  ھل دادنی ماشی توبایفرزاد در جلو را باز کرد و ستاره را تقر! دینگو
 .دی کوب را بھ شدتنیدرست نشستھ بود کھ در ماش

 نفس یجور.  پر شدنی پر از التھاب و نامنظمش در ماشی نشست؛ نفس ھایوقت        
!  خوردی گرمش بھ صورت او ھم می کرد؛ نفس ھای کھ ستاره احساس مدی کشیم

 عوض حرکت، بھ نیماش.  پدال گاز فشار دادی را روشی دنده را جا زد و پایعصب
 پارک در آمد و با سرعت گاز ز ای پشتی ھانی توجھ بھ بوق ماشیب! جلو پرت شد

 .داد
 : ترانھ شدی پر از صدانی دفعھ تمام ماشکیو         

 
  دمی احساسو منی نگاه عاشقونھ س، دارم تاوان انیگناھم ا        ...

 دمی تو شنی عشقو از عمق وجودم، فقط با خنده ھایصدا        
 رهی بگاموی روھ،یوام گر خی قلبم بلرزه، نمی خودی خوام بینم        
 رهی قلبم بمیتو.....  بدون تو ای تو دنی خوام حس خوشبختینم        
  اون آروم باشھشیکھ قلبم پ..  ستی دلم نیالی مثل تو لیکس        
 ...  آغوش من آسون جا شھی بدونھ، تواھاشیمنو مجنون رو        

 
دستان فرزاد، آن قدر محکم .  پر کردیقی ھر دو را، موسی نفس ھای صدایجا        

 بار نگاھش کیھر چند لحظھ .  زدی میدیفرمان را گرفتھ بود کھ بند انگشتانش بھ سف
 کی وارد نیماش.  شدی مرهی و باز بھ روبرو خدی چرخی منی جلو ماشنھی آیرو

 یفرزاد ھر لحظھ بھ سرعتش اضافھ تر م ، خوانندهیبا شروع دوباره . بزرگراه شد
 ..کرد

 
  بازی بدھی خواد بھ من تکیدلم م..  خواد نگاھت مال من شھ یدلم م        
 کنار تو گرفتھ حس پرواز...  تو زندون غم بودی کھ عمریدل        
  اون آروم باشھشیکھ قلبم پ.. ستی دلم نیالی مثل تو لیکس        
 .....  بدونھاھاشیمنو مجنون رو        
.  اش را از سر گرفتیی شد و سکوت حکم فرمادهی ضبط کوبیدست فرزاد رو        

 نامنظمش، ترسناک و پر از خشم و ی نفس ھای کھ صدای و مردنی ماشادیسرعت ز
 مرد خواننده ھنوز یصدا. اخم، کنارش نشستھ بود، وحشت را در تمام وجودش نشاند

 از دهی خشکی لبھای را رونشزبا.  بزندی خواست حرفیم.  زدیدر گوشش زنگ م
 ی باال نمشتری قفل دھانش ھم باز شود اما کلمھ ھا تا حنجره اش بدی تا شادیترسش کش
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.  شدیگری جلوتر فرزاد راھنما زد و وارد بزرگراه دیکم. انگار صدا نداشت. آمدند
.  بردیکجا او را م. ستی چقای دانست قصد فرزاد دقیدوباره چشمانش را بست، نم

 ن،ی ماشیچشمانش ھنوز بستھ بود کھ با ترمز ناگھان. داخت انی را بھ کار مفکرش دیبا
 داشبورد نشست و نگذاشت ی بدنش، دستانش رویعیبا واکنش طب. بھ جلو پرتاب شد

 صیبھ زحمت تشخ.  بودکیاسمان کامال تار.  برخورد کندشھیسرش بھ داشبورد و ش
 نید و از ماش کمربندش را باز کرادفرز.  پارک شدهنی اتوبان ماشکیداد کھ کنار 

 در باز مانده، بھ داخل ی با تمام مھارت خودش را از الیباد سرد زمستان.  شدادهیپ
 را در آورد و از شیفرزاد پالتو.  کردمھی ستاره، خی تن درمانده ی و رودی کشنیماش

  ودی کشیقینفس عم.  نشستشی عقب پرت کرد و دوباره سرجای صندلیھمان جا رو
مثل قبل ..  نبودیاز خشم خبر..  ستاره را نوازش کردی دوباره گوش ھاشیصدا

 .. ریمھربان اما دلگ
 !؟یچرا ستاره؟ تو مگھ بھم قول نداد -         

 
 
 

 سال صبر کیقرار بود .  گفت؟ او قول داده بودیچھ م.  نداشتیستاره جواب        
فرزاد تا ..  سال فقط شش ماه گذشتھ بودکیاز آن .  کندیکند تا فرزاد مادرش را راض

 :سکوتش باعث شد فرزاد بھ سمتش کامال برگردد!  مھلت داشتندهیمرداد سال ا
 بود؟..  حق من نبودنیا.. ستاره با توام -         
 گرم کھ ییحق؟ حق ستاره کدام بود؟ حرفھا بغض شدند و بغض ھا، اشک ھا        

قطره قطره اشکھا چانھ اش .  گرفتانی جرشی گونھ ھای پر از آب؛ رویمثال کارون
 یفرزاد ھنوز نگاھش م..  مردندی پالتو و شالش می خز ھای و رودندی بوسیرا م

 خودش ی را گرفت و کممشی تصمزادفر.  کار را ھم نداشتنیکرد و ستاره جرات ھم
 را فشار شی پالتوی و دستش بھ سمت دستان ستاره کھ محکم گوشھ دیرا بھ سمتش کش

 بود تا دستان گرمش، دستان لرزان ستاره ی لحظھ زمان باقکیھنوز . رفت دادند؛ یم
فرزاد نگاھش بھ !  اش چسباندنھیرا بفشارد کھ ستاره دستانش را مشت کرد و بھ س

 صورتش ی و محکم رودیدستش را پس کش.  اش ماندنھی سی بستھ شده رویامشت ھ
 :دی را نگاه کرد و دوباره سرش سمت ستاره چرخرونیچند لحظھ از پنجره ب. دیکش

 قدر مھمھ و نی اگھ اصال برات ا؟ی فھمی م،ی قولت بمونی رودیستاره تو با -         
  کنمی زنم و قانعشون می امشب با خانواده ام حرف منی من ھم،ی صبر کنی تونینم
.. 

 . ماندرهی خشی در روبروی نامعلومیچشم از ستاره گرفت و بھ جا        
از . زمستون رو دوست ندارم، از سرما متنفرم..  خواستم بھار باشھ یم -         

 ..چھ خانواده ام بخوان، چھ نخوان..  خواستم بھار باشھیم.. تابستونم
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 بار دوم ر،یبار اول خشم بود و دلگ..  گرفتی می حسیلحن فرزاد ھر بار بو        
 . دادی غم می بون،ی آخریا جملھ ھنیو ا... دستور بود و شکستھ 

 ی با اون پسره عروسی خوایمجبورت کردن نھ؟ تو نم. حرف بزن.. ستاره  -         
  خارج از کشور؟ی بری خوایواسھ خاطر پولش؟ م! یکن

فرزاد .  تازه تمام شده بودشیاشک ھا.  حرف زدهیرعلیستاره مطمئن بود ام        
 ی گفت؟ نھ عشق خارج رفتن داشت، نھ پول می چھ مدیاما با. منتظر جواب بود
 فرزاد پشت سر ھم، حجم قی عمینفس ھا..  او را مجبور کرده بودیخواست و نھ کس

 عمل کیکامال بھ سمتش برگشت و در   بارنیا. دی کشی اش را بھ رخ مییغم و تنھا
 کھ ستاره توان یجور.  ستاره را گرفت و سرش را باال کردیانجام شده، چانھ 

 :الفت نداشتمخ
اگھ پدر و . من خودم مستقل ھستم.  کنمی میمن ھر کار.. ستاره با من باش -         

 یتو با من باش، ھمھ ارزوھات رو براورده م. مادرم ھم مخالفت کردن، من ھستم
 باشھ؟... کنم

 از ی اش کھ حتنھیزل زده بود بھ س.  نگاه کندشی توانست بھ چشمھایستاره نم        
 پشت سر ھمش مشخص ی بود ھم، نفس ھادهی کھ پوشی رنگی خاکسترراھنی پیرو
ستاره ھم . دی فشار داد و چانھ اش را باالتر کششتری بیفرزاد دستش را کم. بود

 .. ندی خوشرنگش را ببی اوه توانست چشمان قھینم. چشمانش را محکم بست
 ؟ی کنی کارو منیچرا اخھ با من ا.  زنمیباتو دارم حرف م.. ستاره  -         
 ری صورت ستاره دستش را از زدنیکالفھ از د.  باالتر رفتھ بودی کمشیصدا        

 زی رکیفرزاد شروع کرده بود .  افتادنییدوباره سر ستاره پا. دی کشرونیچانھ اش ب
  گفتنراهیحرف زدن و بد و ب

 انداخت ی سنگھی ی احمقھی بگم؟ یاخھ من دردم رو بھ ک.. ایخستھ شدم خدا -         
 ی بالرو سرم منی کردم کھ ایاخھ چھ گناھ...  دمی بھ کجا رسنی من ببی پایجلو

 و احمقم ی نفھم و تعصبیبھ خانواده ..  ی کوفتی زندگنی بھ من و اادیلعنت ب.... یاری
 ..  منیتف بھ زندگ..  و اه ن رو باور کردی روانھیکھ حرف 

 : دی فرمان کوبیبا ھر دو دست محکم رو        
 .. یلعنت -         
اما در آن . ردی خشم ھر آن ممکن بود دامن ستاره را ھم بگنی ایترکش ھا        

 در شتری بگذارد و خودش را بشی گوش ھای کھ دستانش را رونیاوضاع جز ا
 : فرزاد شدیادھایدوباره مخاطب فر.  نداشتی جمع کند، چاره ایصندل

 چرا ی تونستی شد االن؟ تو کھ نمیچ..  کھ یخوب زبون داشت.. ھبا تو ام اخ -         
  سراغم، ھا؟ی چرا داداشتو فرستاد؟ی چرا مسخره ام کرد؟ی کنی بھم صبر میگفت

 بار، سھ بار پشت سر ھم، ان قدر محکم کھ کی نھ دیدوباره بھ فرمان کوب        
از ادامھ ..  ھا ادی فرنیو ا از فرزاد دی ترسیم. دی و بدن ستاره ھم ھمراھش لرزنیماش

 .. ماجرای



 218 

 شد و ادهیفرزاد پ. دی خزنی ماشانی دوباره می کھ باز شد، باد سرد موذنیدر ماش        
 کاپوت یفرزاد جلو.  بدھدرونیستاره فقط توانست نفسش را ب. دیدر را محکم بھم کوب

 فرزاد، ستاره را متاثر و تی وضعدنید.  دستانش گرفتنی و سرش را بستادی انیماش
 ذھنش انی میفکر.  صورتش سر خوردی روبارهقطرات اشک دو. ناراحت کرد

 ... رفتی مدیبا. جرقھ زد
 بھ پشت سر نگاه کند؛ شروع کرد بر ای ببندد و نکھیدر را باز کرد و بدون ا        

 از اشکش، سی صورت خی رویسوز سرد زمستان. دنیخالف جھت بزرگراه دو
 استخوان ی گذاشتند، چشمانش در آن سرمای گرمش نمی زد و اما اشکھای میلیس

 بوق زد تا خواست سر شی براینیماش.  چھ قدر و چھ طور رفتدینفھم.  بزندخیسوز، 
دردش گرفت .  شدری اسی در چنگال دست مردانھ اشی بازوند،یبرگرداند تا عقب را بب

 شد و تا بھ دهی عروسک در دست فرزاد چرخکیمثل . ستادندی اشیو ناخداگاه پاھا
 کی.  گونھ اش نشستی روش،ی روبرونی انگشتان دست مرد خشمگد،یایخودش ب
 کھ ی فرزاد و خشم و دردی دهی بردهی بری نبود جز نفس ھاییصدا. ستادی اایلحظھ دن

فرزاد راه افتاد و .  بودستادهی اشیستاره مبھوت، سرجا. دی درخشیدر چشمانش م
 از چشم و ی گرمی شد و ھم زمان قطره ھادهیاو ھم پشت سرش کش. دیرا کشدستش 

جز ...  گونھ اش شجز سوز.  کردی حس نمیزیاما او چ. دندی اش تند تند، چکینیب
 ...  مردکیفقط .. مرد بود ...  فرزاد نبود گرید...  شکستن قلبش یصدا

 صورت خون دنی فرزاد، دستش را رھا کرد و با ددند،ی کھ رسنی ماشیجلو        
 .آلود ستاره، دستپاچھ شد

 ؟یخوب.. ستاره جان ... ستاره  -         
 یپاھا.  نشاندی صندلیفرزاد کمکش کرد و رو. ستاره اما، جان نداشت        

 و دی کشرونی داشبورد بیچند برگ دستمال از رو.  گذاشتنی را داخل ماشزانشیآو
 : اش گرفتینی بریز

 ؟ی خوایآب م... ستاره خانوم ..  رو نای اری بگ؟یستاره خوب -         
از درد ...  خشم ای داشت از سرما یچھ فرق. دی لرزی ھم مثل دستانش مشیصدا        

در عقب را باز کرد و . دی ستاره را ھم شنی برخورد دندان ھایصدا...  عجز ای
 . را برداشتشیپالتو

 .. ی لرزی میدار.. ستاره ..  بندازم روت نویبذار ا.. ره ستا -         
 دستش مشت کرده بود و انی کھ دستمال را منیھم.  خوردیستاره اما تکان نم        

فرزاد پالتو را از پشتش رد کرد و !  کرده بودی اش گرفتھ بود؛ ھنر بزرگینی بیجلو
.  را روشن کردنیسوار شد و ماش.  را بستنیدر ماش. دی کششی از بازوھاانھیناش

 می ھا را بھ سمت ستاره تنظچھیبود باال برد و در  کھی حدنیشتری را تا بنی ماشیبخار
 ی بھ راحتن،ی نور چراغ سقف ماشریز.  کردی کار نمشتری حد بنیفکرش تا ھم. کرد

مانش چش. ندی رنگ ستاره، ببی بی گونھ ی توانست، رد سرخ چھار انگشت را رویم
 !؟یچھ کار کرده بود؟ بھ چھ حق. را بست و بھ جلو زل زد
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 !منو ببر خونھ مون -         
از ترس؟ از . دی لرزی ستاره ھنوز می کامال گرم شده بود، صدانی کھ ماشنیبا ا        

 . خواست او را از دست بدھدی توانست، نمیبھت؟ از غم؟ فرزاد اما نم
 ی خودم با پدرت حرف مامی یمن اصال م.  کنمیخواھش م..  تونم ستاره ینم -         

 ..ی مال من باشدیتو با. زنم
. دی اش را شنیاما ستاره فقط غرور و خودخواھ.  پر از خواھش بودشیصدا        

 کھ از خجالت بھ ی رخمی اش جدا کرد و زل رد بھ نینیدستمال پر از خون را از ب
 . شده بودرهیروبرو خ

ازت بدم . دوستت ندارم..  خوام ی جور؟ با زور؟ با اصرار؟ نمنیچھ جور؟ ا -         
 نکھیاز ا. ھمون موقع کھ مادرت زنگ زده بود بھ مادر عادل ازت بدم اومد. ادی یم

 خوام ینم..  نیمن بھ جھنم دل بابامو شکست....  نی تھمت دل منو شکستھیواسھ خاطر 
 ..غلط کردم.. غلط کردم قول دادم..  رونی برو بمی از زندگیم فھیم..  ی فھمیم

.  اشکش مسابقھ گذاشتی اش آرام سر خورد و با قطره ینی قطره خون از بکی        
 بھ چشمان ی خاصییبای خشم، زیرقص شعلھ ھا.  کردیفرزاد مبھوت نگاھش م

. زاد بھ خودش آمد اش را پاک کرد، تازه فرینیبا دست کھ خون ب.  بوددهیستاره بخش
 :دی جابھ جا شد و خودش را سمت ستاره کشیکم

 .. ستاره.. بھ خدا .. غلط کردم ... دیببخش.. ستاره  -         
 :اما دست از تالش برنداشت.  کندھی نبود کھ کارش را توجیکلمھ ا        
ھم خودم، ھم خانواده مو مجبور .  کنمی می ستاره من از بابات عذر خواھنیبب -         

 قدر خستھ نی خواستم ایم.  از دستمھی االنم مامانم شاکنیھم.  کنمیبھ خدا م.  کنم یم
 ذارم بھ یبھ خدا نم.  گمی رم بھش می طور شد منیحاال کھ ا. ادیاش کنم کھ خودش ب

 .. کنمیخواھش م..  اشتباه کردم هستار..  ھفتھ بکشھ ھی
ستاره .  لبش مانده بود نگاه کردیکرد و بھ دھان ستاره کھ رد خون باالسکوت         

 . کردی ھم نمھی گرگرید
 مامانم نگران نی جا موند تو ماشفمیک.  تا برم خونھ مونیی جاھیمنو برسون  -         

 . شھیم
 : را از پشت فرمان برداشت و بھ سمتش گرفتیفرزاد گوش        
 !یھش با منزنگ بزن بگو ب -         
 :  زدیستاره پوزخند! دوباره غرورش را سر و سامان داده بود        
 .خداحافظ -         

    
 
 

 با گریستاره بار د.  بود کھ فرزاد دستش را گرفتدهی نرسرهیدستش بھ دستگ        
 :خشم نگاھش کرد
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 تو خدا ؟یریگ دست نامحرمت رو بدی ندادن، نباادیبھ تو .. دست بھ من نزن -         
 ؟ی ندارنی تو د؟ی شناسینم

دست ستاره را رھا کرد و .  نشستی بود کھ بھ قلب فرزاد میری تشیحرفھا        
 : خودش و در پنھان کردنیستاره دستش را ب

 . رمیمنو برسون و گرنھ خودم م -         
 شروع بھ حرکت نی ھل داد و ماششیفرزاد درست نشست و دنده را سر جا        

تمام حواسش بھ .  اش را دوباره پاک کردینیستاره با ھمان دستمال پر از خون؛ ب. کرد
 لحظھ ھم، در انجا ماندن کی.  اشنا بود؛ پباده شودری ھا بود تا ھر جا کھ مسابانیخ

 برخوردش، فقط نی خودش؛ فرزاد ھم با ایح اوضاع رونیدر ا.  سخت بودشیبرا
 از اضطرابش کاستھ د،ی آشنا را دی ھاابانی کم کم خیوقت. دحالش را خراب تر کر

 :شد
 .  شوی رم باقی جا، خودم منینگھ دار ھم -         
 .. رسونمتیم -         
 :ستاره اما بھ سمتش برگشت. خشک و سرد فقط لب زد        
 ی چرا دست از لجاجت برنمن؟ی بزرگ شنی خوایچرا نم.. الزم نکرده  -         

 .. نگھ دار..  گھی بسھ دن؟یردا
 : و با ھمان آرامش گفتدی کشیقیفرزاد نفس عم        
 .. ی خوام تنھا بری وقت شب نمنیا -         
 . رم ولم کنی میبا تاکس -         
 ..  رسونمتیم..  یھر چ -         
  بگم بھش؟ی من چنھیبعد پدرم بب -         
 ..  گمی رو مقتیحق.  کنمی میازش عذرخواھ -         
 طور فکر نی شد فرزاد ایباورش نم.  کردیستاره با چشمان گرد شده نگاھش م        

 :کند
 !رونی رم بی کنم می در و باز میاگھ نگھ ندار -         
 : کردیفرزاد نچ        
  دختر؟ی کنیچرا لج م -         
 ..ی کنی لج میتو دار -         
 اش را یشانی پی درشت عرق رویدانھ ھا. دی کشنیی پای را کمشھیشفرزاد،         

 :دوباره ترس بھ جان ستاره افتاده بود.  بودندشانی کوچھ کینزد. برق انداختھ بود
 ! شھی بفھمھ شر میرعلیام -         
 :دی کشابانی را کنار خنی ماشی باعث شد، فرزاد عصبیرعلیاسم ام        
 ... اه..  ایب -         
 ری در دست فرزاد گشی پالتونی ستاره در را باز کرد اما استستادی کھ انیماش        

 : باال انداختیفرزاد شانھ ا. دی فرزاد رسنینگاھش بھ چشمان غمگ. افتاده بود
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 !!گناه نداره! گھی دنھیآست -         
اما در آن لحظھ خشم  . زدندی جملھ، لبخند منی بود ھر دو بھ ایگریھر وقت د        

 !و غم بود
..  کنمی رو جور مطی من شرای ھر وقت تو بگ؟ی حرفت ھستیستاره رو -         
 باشھ؟

قول داده بود .  داده بودیدیاو قولش را شکستھ بود و قول جد.  زدی حرف مدیبا        
.  کردھسی خانم مقارایدر ذھنش، مھ لقا را با حم.. مادر نوه اش . عروس مھ لقا شود

 ی کرد و با آبروی پسر سوپر سر کوچھ شان را قبول میاگر مھ لقا بود ھم حرف مھد
 ی فرزاد میلی سیجا.  کردیصورت فرزاد نگاه م  کرد؟ ھمچنان بھی میاو باز
 در ،ی شب سرد زمستاننینھ در ا.  قلبش زده بودی کھ رویلینھ گونھ اش؛ س. سوخت

 دی کشرونی از دست فرزاد بیدستش را بھ آرام..  داغ یآن صبح تابستان
 رو گھی دیکیتو ھم بھتره !  خوام ازدواج کنمیمن قبول کردم و م..  تونمینم -         

 .. کھ باب دل مادرت باشھ و بھش افتخار کنھیعروس..  ی کندایپ
 :دی خودش را بھ سمتش کششتریفرزاد ب        
 مادر یگور بابا.  کنمی می بخوایھر کار. و با من نکن کارنیا... ستاره  -         

 .... کنی باش، فردا ھمھ کارا رو میتو راض. برن بھ جھنم.. من
 !بره بھ جھنم!  ستارهی گور بابای رسھ کھ بگیپس فردا ھم نوبت من م -         
  بزند کھ دستی خواست حرفد،ی جملھ ناخداگاه خودش را عقب کشنیفرزاد با ا        

 .ستادی اش انھی سیستاره جلو
.  گمیاالنم بھت م. اون موقع ھم بھت گفتم..  کنم راحتم بزاریخواھش م.. بسھ -         

 تموم شد..  خوامیمعذرت م.. من قولم رو شکوندم و مقصرم 
 ؟ی من، تو تمومش نکردی چرا پس با معذرت خواھ؟ی معذرت خواھھیبا  -         
من خودم ھستم از طرف خودم .. خانواده ات بود.. یشما فقط خودت نبود -         

 . زنمیحرف م
 :ستاره در را باز کرد. فرزاد کالفھ صاف نشست        
 ..ای کنم نی خواھش مگھید.. خداحافظ  -         
 :دی فرزاد را شنی در را ببندد صدانکھی شد اما قبل از اادهیپ        
 .  ذارممیمن نم..  تموم بشھدی جور نبانیا.. ستاره  -         
 در ذھنش آمده بود ی در را ھم فشار داد، اما جملھ اد؛ی بگویزی خواست چینم        

 باز کرد و نگاھش یدر را کم. دی مرد لجباز و مغرور بگونیکھ دوست داشت بھ ا
 :عاقل و با جسارت.. مثل ستاره نگاه کرد. نھ مثل ھر بار. کرد

تو . ی زنی حرف رو منی کھ مطمئن بودم ھمی قدر مغرور و خودخواھنیا -         
 یحت!  خوادی رو واسھ خودش مزی و ھمھ چنھی بی کھ خودش رو میمرد! یمرد
 خواد عشق رو با تو تجربھ ی کھ میمتاسفم واسھ اون زن!  کھ دوست داره رویکس

 دم عشق رو نداشتھ باشم، یم حیمن ترج.  شھی نمبشی نصیی جز تنھایزیکھ چ.. کنھ 
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 کنھ تو دمیتھد.  مجبورم کنھ ی روز اگھ نخواستم بھ زور کسھیکھ .  طورم نباشھنیاما ا
 .. کنمی می خوشبختیمن عوض تو برات آرزو... گوشم بزنھ 

 را بھ سمت کوچھ شی کرد کھ در را بست و تند قدم ھایفرزاد نگاھش م        
 خورد و او یباد سرد بھ صورتش م.  شلوغ بودابانیو خ نبود ادیفاصلھ ز.. برداشت 

 اتش یملتھب بود مثل گدازه ھا. ردی اش ارام بگنھی تا سدی کشیبا تمام وجود نفس م
 ی کھ مییسرش را تا جا.  بودندیاشاره ا  منتظرشیاشک ھا پشت در پلک ھا.. فشان
 از بس د؛ی خانھ کھ رسبھ.  بوددهی اش باال کشینی بیشالش را تا رو.  انداختنییشد پا

دکمھ را کھ فشار .  زدی زنگ مدی نداشت و بافیک.  بستھ بودخیتند آمده بود، نفسش 
 :دی را شنای پویداد؛ صدا

 .. ھیک -         
 ایباز کن پو -         
 راست بھ کیاز ھمان جا .  قطع شدفونی خش خش ایدر باز شد و صدا        
 وضع خانواده اش نیبا ا.  کردی مرتب می سر و صورتش را کمدی رفت باییدستشو

 توانست رد ی ھم، ماطی در نور کم جان حیحت. دی خودش را دنھی ایتو. دندی فھمیم
 صورتش ی آب سرد را رود،ین در راھرو را کھ شیصدا. ندیانگشتان فرزاد را بب

 .دیپاش
 ؟ییستاره تو -         
 :دی صورتش کشیبست و شال را رواب را .  بودای پویصدا        
 .آره منم بروتو سرده -         
 سرش یشال را رو.  کردی می دوباره نقش بازدیبا. چشمانش سرخ شده بود        

 امدهیاقا رضا ھنوز ن.  گونھ اش نگھ داشتیمرتب کرد و ادامھ اش را با دست رو
 ،ی حواسی بنیخوشحال از ا! ونیزی حواسش بھ تلوای در آشپزخانھ بود و پودهیفر. بود

 و دیترس.  بودستادهی در اتاقش ایکھ جلو یرعلی امدنیبھ سمت اتاقش رفت کھ با د
 . انداختنییسرش را پا

 
 

حداقل آن لحظھ و با آن صورت .  بفھمدیزی چیرعلی خواست امیستاره نم        
 یرعلی؛ ام در بستھ شودنکھیقبل از ا.  گفت و داخل اتاقش شدیسالم آرام! اصال

 کھ ی از ھمان وقتیرعلی دانست کھ امیستاره نم. خودش را بھ زور داخل اتاق کرد
 ھمھ نی کھ ااطی حیی ستاره بھ دستشوفتنر.  نظر گرفتھ استری شده او را زاطیوارد ح

 ستاره دی بود کھ بای سوالنیو ا!  نبودی واھمھ داشت؛ اصال عادشیاز سوسک ھا
 : دادیجوابش را م

  توش؟ی رفتی االن با چھ جراتی شی رد نمیی اون دستشویتو از دو متر -         
 : کردیستاره در کمدش را باز کرد و خودش را پشت درش مخف        
 !االن سرده، سوسک نداره -         
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 گشت و ی لباسھا را میستاره البھ ال.  بوددهی بھ پشت سرش رسیرعلیام        
 : بردی داخل مشتریصورتش را ھر لحظھ ب

 . خوام لباس عوض کنمی مرونیبرو ب -         
 نی ایرعلیام.  بودیفی کھ کرده بود، دچار لرزش خفی اھی بھ خاطر گرشیصدا        

 ستاره گرفت و بھ سمت یاز شانھ ھا.  شدهیزیمطمئن بود چ. لرزش را حس کرد
 :را نگاه کرد نی و زمدی صورتش کشی روشتریستاره شال را ب. خودش برگرداند

 ... گفتم برو! ی کارم داریولم کن چ -         
 نمتیواستا بب -         
ستاره با تمام قدرت سرش را برگرداند، اما . دیدستش کھ بھ صورت ستاره رس        

.  ستاره را رھا کردی در ھم رفت و شانھ شیاخم ھا. دی شال را گرفت و کشیرعلیام
 :گونھ اش را بھ طرف خودش چرخاند چانھ اش را گرفت و شیبھ جا

 ھ؟ی چی جانیا..  نیا... ستاره  -         
 ھر لحظھ شیاخم ھا.  خواست باور کندی نمیرعلیجوابش واضح بود اما ام        

 . شده بودداریتمام حس محبت و تعصبش ب.  خوردی در ھم گره مشتریب
 !ستاره با توام ھا؟ حرف بزن -         
 : سوال و جواب ھا، ھمھ خشم شدنیستاره خستھ از ا        
.  نشدهیچیھ.  بھتون جواب بدمدیچھ قدر با. نی خستھ ام کردیرعلیولم کن ام -         

 . گفتمرونیدست از سرم بردار، برو ب
 : تکانش دادی گرفت و کمشیھای دوباره از بازویرعلیام.  باال رفتھ بودشیصدا        
  شده؟ی نزن، گفتم چیحرف الک -         
 ..  دخترونی ولش کن ایرعلیام! چھ تونھ شما دوتا -         
 انداخت کھ نییستاره صورتش را پا.  باعث ھر دو ساکت شونددهی فریصدا        

 ده،ی تشر فرکی بود کھ با نی تر از ای اما عصبانیرعلیام. ندیمادرش گونھ اش را نب
 :عقب برود

 . خوام باھاش حرف بزنمیمن م.  بروقھی مامان شما دو دقیچیھ -         
 داد، اشاره ی را فشار مشی او کھ محکم بازوھای با چشم بھ ستاره و دستھادهیفر        

 :کرد
 ی کھ داریستی صاحبش نیتو برادرش. ی الزم نکرده حرف بزن؟ی طورنیا -         

 ! ھنوز بابا داره،ی کنی طور باھاش تا منیا
.  سقوط اشک ھا را بھ ستاره دادی دوباره اجازه ده؛ی فرتی جملھ ھا و حمانیا        

 گرفت و با یرعلی شرت امی از تدهیفر. داشتیاو حام. پشتش گرم و بدنش شل شد
 :خودش بھ سمت در برد

 نھی طور ببنی خستھ، شما رو اادی یبرو االن بابات م..  نمی ببرونی برو بایب -         
 ..شھ یناراحت م

 :ُ ھل داد و بعد رو بھ ستاره کردرونی را بیرعلی اول امدند،یدم در کھ رس        
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 ...  بزنمی حرف حسابھی با تو، دیتو ھم لباساتو عوض کن من با -         
 و دهی آرام فری پچ پچ ھایصدا.  تا در بستھ شداوردیستاره سرش را باال ن        

 پالتو و شالش یرو.  را پاک کردشیاشکھا. دی شنوی را میرعلی امی عصبی ھاھیتوج
 راحت، الی توانست با خی مشھی کھ مثل ھمیی جانیبھتر.  شدی مدهی خون دیقطره ھا
 و حولھ برداشت و پشت در گوش زیلباس تم. د ببخشد، حمام بوامی را التشیدرد ھا

 ..دی رفت و بھ داخل حمام خزرونی آمد، آرام بی نمییصدا. ستادیا
 تنش بدود و غصھ ھا ی گذاشت رویم.  شدی دوباره آب، سنگ صبورش مدیبا        

 آب، ی قطره ھای کرد تا با ھم خوانی آب، ھق ھق می با صدادیبا. دیو درد ھا را بشو
.  گفت کھ خستھ استی بھ آب مدیبا..  متوجھ نشود کدام صدا، متعلق بھ اوست یکس

 کرد و آب ھم تمام ی آب درد دل مید برایبا..  ترسد یکھ م. کھ دل شکستھ است
 .. بردی برساند، با خودش می بھ گوش کسنکھی را بدون اشیحرفھا
 یم.  کھ تحمل داشت، آب را داغ کرد تا پوستش ملتھب و قرمز شودییتا جا        

 .. صورتش انداختھ بود، را پاک کندی روی کھ با نامردیخواست رد انگشت مرد
 داغ را پاک نی ای شد، اما از قلبش چھ کسی نھ، اما باالخره پاک م آن شبدیشا        

 طور صورتش نی داد، ای مادرش بھ خودش اجازه نمی کھ حتی دختریبرا!  کرد؟یم
 کرده بود کھ ھر وقت و ھر بار بعد یفرزاد کار.  سخت بودیلیدردش خ. را سرخ کند

 بھ گونھ اش نشست، یلی سنی ایوقت. سوخت ی افتاد، قلبش مادشیاز آن روز ھم 
 نی کرده بود و بودن ادای بود کھ راه بھ قلب ستاره پیتنھا مرد.. فرزاد بت او بود
 .. لرزاندی قلب کوچک ستاره را مشتری کوچک، بیلیعشق، ھر چند خ

 
.  سنگر گرفتشی پتوری و سر درد را بھانھ کرد و زیبعد از آن حمام، خستگ        

 انی ھم افتادند و ستاره، می روی ملتھب و خستھ بودند کھ بھ آنی بھ قدرشیپلک ھا
 . بھ خواب رفتش،ی و کابوس ھااھایرو

رد انگشت .  بودنھی کھ کرد، نگاه کردن در آی کارنی شد، اولداری صبح بیوقت        
 نی آمد و ایمحمدرضا دنبالش م.  سر و صدا آماده شدیب.  محو شده بودبایھا تقر

 از عی امدن را بھانھ کرد و سرنیھم.  دانستندی و رضا ھم مدهیھ فر بود کیموضوع
اما با .  راه افتادابانی بھ سمت خعی سری ھاقدم در را کھ بست، با. خانھ خارج شد

 ! و بھ عقب نگاه کردستادی اسمش از پشت سرش ادنیشن
 

        
 : دوان دوان خودش را بھ او رساندیرعلیام        
 ! کھومدهی آقا محمدرضا نھنوز -         
 اش را در خانھ ی نقش حامشھی ھمیرعلیام.  زدی لبخند،یرعلی امدنیستاره با د        
 آھستھ ی توانست قدم ھای راحت مالیحاال با خ.  اش خوشحال بودیاز ھمراھ. داشت
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.  راه افتادندی اصلابانیھر دو با ھم بھ سمت خ. ردی بردارد و سرش را باال بگیتر
 .دی جاست و اگر رد شود، او را خواھد دنی ھماز  محمدرضاری دانست مسیستاره م
 نفس د،ی رد انگشت ھا را ندیوقت.  کردی را نگاه مشی با دقت گونھ ھایرعلیام        

 : مانده بودادشی بود، در دهی کھ دی بدریاما ھنوز تصو. دی کشیراحت
  جرات کرده تو گوشت بزنھ؟ی شده؟ کی چی بگی خوایستاره نم -         
 . با جذبھ تر شده بود، نگاه کردشیستاره بھ صورت مردانھ اش کھ با اخم ھا        
 ..حل شد و تموم شد.. ری نشده امیزیچ -         
 بانو؟ -         
 :ستاره سرش را محکم تکان داد        
 .. ی گی چرا مشی شناسیتو م. بانو؟ اصال فکرشم نکن -         
 نکنھ ؟یای یمگھ تو با محمدرضا نم..  رو کرده ی غلطنی ھمچیآخھ پس ک -         

 !ستاره ؟...  یکس
دوست .  شددند،ی چرخی میرعلی کھ داخل ذھن امی بدیزھایستاره متوجھ چ        

 . طور قضاوت بشودنینداشت ا
 .بھش فکر نکن تموم شد و رفت.  یچیھ. ستی نیزیچ.. رینھ ام -         
 چھ بود؟ یرعلی اما واکنش امگری دی حرفھایلیمثل خ. دیدوست داشت بگو        

 صحبت ی محمدرضا، اجازه نی ماشدنید!  بوددهی کھ دم پاساژ دی حالتش ھماننیبھتر
از سالم سرد محمدرضا، .  شدنی کرد و سوار ماشیستاره خداحافظ.  ندادیشتریب

 : کردی می عذرخواھدیستاره با.  داشتم است البتھ حق ھری او ھم از دستش دلگدیفھم
 . خوام آقا محمد رضایمعذرت م -         
 چشم دوخت و با ھر ابانی انداخت و دوباره بھ خی نگاھنھی آیمحمدرضا از تو        

 :دو دست فرمان را گرفت
 ؟ی ازدواج کنی خوایواقعا م -         
 جواب محمدرضا را دیبا. دی کشی انداخت و ناخداگاه آھنییه سرش را پاستار        

 : دادیم
 ..دی دونم شاینم -         
 ی ھم میری دلگنیا.  باشددی باانی در جرشی و بی دانست، محمدرضا کمیم        

 سکوت نی نزد و ایگریمحمدرضا حرف د. ردی دانستن نشات بگنیتوانست از ھم
 یحرفھا. دی ترسیھنوز از فرزاد م.  ستاره فرصت بود کھ دوباره فکر کندیبرا

 یرعلیداشت حداقل بھ ام منطقش دوست.  و خشم ھمراه بودنھیآخرش بدجور با ک
 .دی ترسیاما م. دی را بگوشبی دانیجر

فقط دعا .  کھ ممکن بود بعد از آن رخ بدھدیاز برخورد و قضاوت ھا، از اتفاقات        
 . نشوددایدعا کند کھ فرزاد، سرراھش پ. انست کند، خدا کمکش کند تویم

 دنیاما جرات سوال پرس.  کردن کارھاستفی دانست مھ لقا دنبال ردیم        
 ی اندهیا.  قول داده استی سادگنی توانست خودش ھم قبول کند، بھ ایھنوز نم. نداشت



 226 

 ی مشی مھ لقا و حرفھااما ھر وقت بھ.  بود، مشکوک و ترسناک بودشیکھ روبرو
 یزیچ.  خواستیمھ لقا بد او را نم.  کردی متیاحساس امن.  شدی دلش گرم مد،یرس

 . بودیگریکھ در ذھن ستاره، پر رنگ تر از ھر حس د
 

ستاره ھمراه مھ لقا در .  وارد خانھ شد،ی ظھر، بھرام خان ھمراه مردکینزد        
 کھ ھمراه بھرام خان بود، ی مرددنیقا با دمھ ل.  کردندیھال نشستھ بودند و صحبت م

 ی پالتوری و ھفت، ھشت سالھ، زی سبایمرد تقر. خوشحال شد و بھ استقبالشان رفت
 بی اش با ترکی رسمپیت.  بوددهی پوشی رنگی اش، کت شلوار خاکستریمشک

 با احترام با مھ لقا سالم و یلیخ.  اش، جذابش کرده بودیصورت خشک و جد
 . کردیاحوالپرس

 : بود، اشاره کردستادهیبھرام خان با دست بھ ستاره کھ ھنوز ھمان جا ا        
 ... ایستاره جان، ب -         
 صورت پر از آرامشش ی انداخت و وقتی بھ بھرام خان نگاھیمھ لقا با کنجکاو        

و  مرد د،یستاره کھ کنارش رس.  حل شده استی بھ خوبزی مطمئن شد ھمھ چد،یرا د
مھ لقا، دست ستاره را گرفت و با آرامش پلھ ھا را .  رفتندیبھرام خان از پلھ ھا باال م

 ی دو بار برایکیستاره قبال . اتاق کار بھرام خان شدند ھر چھارنفر وارد. باال رفت
 اتاق خواب بانو، یاتاق بھ اندازه .  اتاق شده بودنیبرداشتن کتاب از کتابخانھ، وارد ا

 یرنگ قھوه ا.  داشتکی شیتیری مدزی مکی بزرگش، یز کتابخانھ بزرگ بود و ج
 ی کاربنی ست آبمی نوجود  اتاق بھ کار گرفتھ شده بود، بای فضاشتری کھ در برهیت

 کار بھرام خان زیمرد جوان، پشت م.  کرده بودجادی ای خاصیداخل اتاق، ھماھنگ
 را کھ از یی برگھ ھاند،ی کھ آنھا بنشیو تا موقع.  گذاشتزی می را روفشیرفت و ک

 . کردی خارج کرده بود را مرتب مفشیک
.  شناختی بود، اما نمدهی خانھ دنی مرد را قبال در انیا!  بودجیستاره ھنوز گ        

 : صورت ستاره بودی بود و چشمان نگرانش، روشی روبروقایبھرام خان دق
 ! منلی ھستن، وکی سعادتی آقاشونیستاره جان، ا -         
 لبش ی روی کھ لبخند کجدیستاره ناخداگاه نگاھش بھ صورت مرد جوان رس        

 : را نگاه کرد و بھرام خان ادامھ دادزیدوباره م! بود
 نی بھامی تو برامی خوایمن و مھ لقا نم. ی پسر ما خبر دارطیتو از شرا -         

 کھ ی نامھ انیگرچھ با ا. می دونی پسرمون رو مطیچون خودمون شرا. یھمسر باش
.  در مورد ازدواج ندارهی مشکل خاصنی ھم گرفتھ؛ بھامی قانونی از پزشکیسعادت
 ازدواج تو کامال مختار نیدر مورد ا. میکن  باھاشی زندگری تو رو اسمی خوایاما نم

بھ ھر حال اسم پسر من قراره بھ عنوان ! ی رو قبول کنطی تمام شرادیاما با. یھست
 تو رو یکس. ی نکنی تونی و می قبول کنی تونیم.  تو برهی شناسنامھ یوشوھر، ت
 . کنھی کار نمنی ایاجبار برا
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 شده رهی خی چوبزیاما ستاره بھ م. ھر سھ نفر بھ دھان ستاره چشم دوختھ بودند        
 :دی بھ سمت خودش کششتریمھ لقا دستش را دور شانھ اش انداخت و ب. بود

 من یچھ آره چھ نھ؛ برا. یی من مھم تویبرا. یستاره ھنوز فرصت دار -         
 باشھ؟.  مطمئن باشنویا..  ی من دختریبرا..  یزیعز

 دست خودش شیکارھا.  مھ لقا لبخند زدیستاره سرش را باال کرد و بھ رو        
بھ بھرام خان نگاه چشم از مھ لقا گرفت و .  دادی داد و او انجام می فرمان میکس. نبود
 :کرد

 . دونمی مطمیشرا.  خوامیمن خودم م -         
 چند وقت، پر از نیاما نگاه بھرام خان مثل ا.  مھ لقا کش امدی لبھایلبخند رو        
مرد کھ انگار منتظر .  نگاه کردی سعادتیسرش را ارام تکان داد و بھ اقا.  بودینگران

 ی کھ بھ صورت جدی خشکی گذاشت و با صدازی می نگاه بود؛ آرنجش را رونیھم
 : آمد، شروع بھ صحبت کردیاش م

 نی تن بھ انی دارنی مسئلھ و اشراف کامل بھ مشکل بھامنیخانوم شما با قبول ا -         
 ی جور کھ قانوننی اما روشن بشھ ادی مسائل ھست کھ بای سرھی. نی دیخواستھ م

 رو بھ یمن برگھ ا.  فتوتی آقای شما خوبھ و ھم برای ھم برامیمراحل رو بگذرون
 شرح داده نی بھامین برگھ تمام مشکالت پزشکی ایتو. ی دم تا امضاش کنیشما م
 با ی و قبول کردی دونی کھ تمام مشکالتش رو می کنیو شما با امضاش قبول م. شده 

 .ی ھمسرش بشطی شرانیتمام ا
 :اشت و ضمن نگاه کردن بھ برگھ ھا ادامھ داد بردزی میدو سھ برگھ را از رو        
 تمام مراحل ی برای متعھد بشدیشما با!  بچھ دار شدن شماستیمورد بعد -         
 !ی کنی ھمکار،یباردار

 
     

 
 

موضوع بچھ دار شدن بھ نظرش ربط .  تر افتادنییستاره خجالت زده سرش پا        
 در موردش دی زن و شوھر داشت کھ االن بای رابطھ و خواستھ ھانی تریبھ خصوص

 نی از اشی نگذاشت ب،ی سعادتی آقایصدا.  گرفتی ممی پدرشوھرش تصملیبا وک
 :فکر کند

 یی جاھای برگھ رو تونی بھ ھر دو مسئلھ؟ اگر آره لطفا ای دارتیشما رضا -         
 .نی گم، امضا کنیکھ م

!  نھ؟ای کار را بکند نی ادی دانست بایخودش ھم نم. ستاره معطل نکرد و بلند شد        
تمام شود تا او .  ماجرا تمام شودنیدوست داشت ا.  ھا دست او نبودھی ثاننی ااریاما اخت

 . راحت شودال،ی فکر و خنی ھمھ بار سنگنیاز ا
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اما . شروع بھ خواندن کرد را از دست مرد جوان گرفت و با چشم سیخودنو        
 ھم دی فھمیگرچھ اگر م! دی نفھمیزی چی و پزشکی حقوقیاصال از آن اصطالح ھا

ستاره در ذھنش دنبال .  برگھ را نشان دادنیی پال،ی آمد؟ انگشت وکیاالن بھ کارش م
 یضی برگھ گذاشت و خط بی را روسیوبا دست لرزان خودن!  گشتی مشیمدل امضا

 نی امضا را اولنیا.  کھ نشان از اول اسمش داشتدی کشنشیی و سھ خط کوتاه پادیکش
 . کرده بودنی تمررستانیبار؛ در دب

 دوم را ی و برگھ دی کشرونی دستش بری را از زیی روی برگھ ،ی سعادتیآقا        
 برگھ ی رویشتری بتی بار اصال معطل نکرد و ھمان امضا را با قاطعنینشانش داد، ا

 ممنونم ی سعادتیآقا.  امضا کردبی ترتنی را ھم بھ ھمگری دیسھ برگھ .  کردادهیپ
 یمھ لقا دوباره شانھ .  گذاشت و نشستزی می را روسی گفت و ستاره خودنویآرام

 ی ھاتی حمانیبھ ا.  داشتازی گرما ننیستاره چھ قدر بھ ا. ستاره را در اغوش گرفت
 . شدی مبشی وقت نصنی در بھترشھیمھ لقا کھ ھم

 : شروع بھ جمع کردن برگھ ھا کردی سعادتیاقا        
 بھ ی مدارک دادستان ھم رانی کارھا رو کردم و با ایمن ھمھ ..  خب یلیخ -         

 خودش ھم نھی نداره و فکر نکنم الزم ببی ده و احتماال نود درصد مشکلیازدواج م
 .. نھی رو ببنیبخواد بھام

 :ادامھ دادمکث کرد و بعد         
 کامل گھی دو سھ روز دتی مدارک کھ نھانیبا ا!  ازدواجی ھی مونھ قضیاما م -         

 دونھ و ی نمھی قضنی بابت ای کھ باھاش صحبت کردم مشکلی شن، محضر داریم
 ... منتھا.  دهیعقد رو انجام م

 : داد کرد و گفتی گوش مشیرو بھ مھ لقا کھ با دقت بھ حرفھا        
  خارج از کشوره؟نی بھامن؛ی عروستون بگی واقعا بھ خانواده نی خوایشما م -         

 نکھیاز فکر ا. خانواده اش؟ چشمانش را بست.. ستادی لحظھ اکیستاره قلبش         
 گرفتھ، تمام می ازدواجش تصمی نشستھ و برانجایاگر اقا رضا بفھممد دخترش االن ا

 مھ لقا نکھیقبل از ا. نھ اصال دوست نداشت... ندی را ببنی اگر بھامدهیفر. دیبدنش لرز
 : آرام گفتردی را باال بگرش سنکھیبدون ا. دی بگویزیچ

 .. من مطمئنم.  کننیخانواده ام اگھ بفھمن مخالفت م -         
 : کرددیی را تاشیمھ لقا صبحت ھا        
 خارج از نیمون بھام ھمیبھتره بگ. ستی طور خوب ننیا..  گھ یراست م -         
 ..کشوره
 : باال انداختی شانھ ای سعادتیاقا        
موضوع محضر رو ...  پول و ی شھ با کمیحاال م! ؟یخب اخرش کھ چ -         

 برگھ نیالبتھ ھم. نی دادبی رو فرشونی شھ کھ پدر ایاما بعدا براتون شر م.  دادصلھیف
 تونھ ی گردونھ اما بازم می رو بھ نغع شما برمزی کھ خانوم امضا کردن ھمھ چیھا

 ..  باشھی منطقه کنم رایفکر نم...  کنھ تیازتون شکا
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ستاره .  بوددهیچی کھ ظاھرا پیدیمشکل جد. ھر سھ نفر در فکر فرو رفتند        
اگر .  مرد بودنیحق با ا.  کردی را در ذھنش شروع بھ حالجی سعادتی اقایحرفھا

 خواست رضا یاما نم..  چھ کار کنددی دانست باینم..  شدجی گد؟؟ی فھمیبعدا پدرش م
 . ناراحت شونددهیو فر

 ..  بھشنینگ... االن اما !  زنمیمن خودم بعد باھاشون حرف م -         
 : باال انداختی باز ھم شانھ ای سعادتیاقا        
 نی رو راجب بھ ایتی شکاچی بعدا حق ھنی کھ امضا کردیی برگھ ھانی ایتو -         

 کنم چون ی مدی مسئلھ تاکنی ای من رون،ی انتخاب کردیچون با آگاھ. نیمسئلھ ندار
 .نی باشاری خوام شما ھم کامال ھشیم

 :ستاره سرش را تکان داد        
 .. فقط پدر و مادرم فعال متوجھ نشننی کنی کارھی.. دمیبلھ فھم -         
 : با اکراه سرش را تکان دادی سعادتیآقا        
ھر چھ زودتر مراحل عقد رو . فتھی تر اتفاق بعی مسئلھ ھر چھ سرنی ادیباشھ با -         

 دم و شما ھم صحبتاتون رو ی و محضر رو انجام منی بھامیمن کارا.  بھترهمیبگذرون
 گرچھ.  ذارمی مونیآشناس و مشکل رو باھاش در م.. نینگران عاقد ھم نباش. نیکن

 رو سر عقد نی موضوع مشکل بھامنی حتما ادیبا! کنھ  دم حتما قبولیبازم قول نم
 . تونم کنمی چھ کار منمیحاال من بازم بب.  عقد نامھ ذکر بشھیمطرح کنھ و تو

 چھ دی دانست بایم.  خودش حس کرده بودیبھرام خان کھ نگاه مھ لقا را رو        
 :دی بگویزیچ

. می دی ھر جور کھ شده، ھر چھ قدر کھ خواست بھش م،ی نداره سعادتیمورد -         
حاال اگر تو عقد نامھ .  مشکل دارهنی پدر ستاره کھ بھامی رو عنوان نکنھ جلونیفقط ا

چون فکر نکنم پدر ستاره بخونھ کامل عقد نامھ رو؟ . ستی نی مشکلارهیھم خواست ب
 ستاره؟...ھا

 ! اصال نھ دقت کرده بود و نھ فکر. مطمئن نبود. ستاره سرش را باال کرد        
 ..فکر نکنم.. نھ  -         
 : گفتلشیبھرام خان رو بھ وک        
 ..می کنی ستاره صحبت میتو برو دنبال کارا و ما ھم با خانواده .. باشھ  -         
 توانست ی نمی حرکتچیھ..  پخش شدیا پارکت قھوه یقلب ستاره ھمان جا رو        

 بھ خودش شتری داد و بشی بھ شانھ و بازویگریمھ لقا دوباره فشار د.. انجام بدھد
حاال فقط او مانده بود و پدرشوھر و .  کرد و رفتی خداحافظی سعادتی کدینفھم. فشرد

 : در را کھ بست، رو بھ مھ لقا گفتنبھرام خا..  اش ندهیمادر شوھر آ
 کھ یدید. ی ستاره حرف بزنی با خانواده یبانو بھتره زودتر زنگ بزن -         
 .می گفت عجلھ کنیسعادت

 ستاره گرفت و یاز شانھ .  بودی و شادی مھ لقا پر از حس خوشی جملھ برانیا        
 : شدرهی ستاره خی دهیبھ صورت رنگ پر
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 ..ی شی عروس من میتودار. زممیعز...  ستاره یوا -         
. دیستاره فقط نفس کش. دستانش را دورش حلقھ کرد و محکم در آغوشش گرفت        

مھ لقا بلند شد و با ! فتدی توانست انجام دھد تا قلبش از کار نی کھ در آن لحظھ میکار
 . بھ سمت در راه افتادیخوشحال
کھ  روز زنگ بزنم ھی ارزوم بود کھ نیا!  رم بھ مامانت زنگ بزنمیمن م -         
 ! دخترتونی خواستگارمیای شھ بیبگم م

 یبانو اما راض.  کردی نگاھش میستاره مات مانده بود و بھرام خان با نگران        
 ی باز نگاه ممھیستاره ھنوز بھ در ن.  رفترونی زد و از اتاق بی چشمکط،یاز شرا

 . شانھ اش حس کردی را روی دستیکرد کھ گرما
 ؟یکراتو کردخوب ف... ستاره  -         
در آن عکس .  بھادر خان افتادادی. بھ صورت مھربان بھرام خان کھ نگاه کرد        

 ی بھرام خان ھم مگر؛ی سھ چھار سال دتینھا..  او بودھیچھ قدر شب..  یخانوادگ
 ی مثل آن عکس داشتھ باشد؟ خودش، ھمسرش، پسرش، ستاره و نوه ایتوانست عکس

 کھ عقل ی با مردی باشد؟ حتری تصونیا ی توانست بانی دوشش نشستھ؟ او میکھ رو
 : بھ چشمان نگران بھرام خان زدی نداشت؟ لبخندیکامل

 .نینگران نباش.. بلھ بھرام خان -         
 حداقل در ظاھر، از صورت مرد ی بود کھ نگرانی دو کلمھ کافنیانگار ھم        

 ..زدیبگر
 .. کنمی رو برات جبران مزیھمھ چ.. م ستاره  کنیبرات جبران م... ممنونم  -         

 
     

تمام . قدرت فکر کردن را کال از دست داده بود.  تخت اتاقش نشستھ بودیرو        
 قھی چند دقنی کھ در ذھنش ثبت شده بود، تا ھمی خاطراتنی از اولی زندگیسکانس ھا

 پشت نیمچشمانش را بست، صورت بھا.  گذشتندی از چشمش بھ سرعت مش،ی پی
 ی ھاینقاش!  شدندی کھ باز نمییلبھا  ونشی و غمگینگاه خال..  جان گرفتشیپلک ھا
 .با ترس چشمانش را باز کرد...  میاکریکج و 
 .. ی کنی باھاش زندگستیقرار ن.. نھ ستاره  -         
پس قرار بود !  شدیبدتر تھ قلبش خال...  خواست بھ خودش آرامش بدھد اما یم        

 سرش در مرز شان؟یچھ کار کند؟ قرار بود فقط عروس فتوت شود؟ مادر نوه ھا
 ی و خودش باوردی توانست مغزش را در بیدوست داشت در آن لحظھ م. انفجار بود

 زمستان؟..  نگاه کندستان جان زمی دراز بکشد و بھ آفتاب بی فکرچیھ
 .. خواستم بھار باشھیم.. ادی یسرما بدم ماز .  خواستم زمستون باشھینم -         
 ی مھری کھ دست فرزاد با بییھمان جا.  گونھ اش سر خوردی رویقطره اشک        

 کھ بھ در خورد باعث شد با یضربھ ا.. خستھ بود.. کم آورده بود.  نشستھ بودشیرو
 باز شد و صورت یدر بھ آرام.  گونھ اش پاک کندیپشت دست ، قطره را از رو
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 ی برق مشی لبھای وقتھا، روشتری بثللبخندش م.  در مشخص شدی مھ لقا از الیبایز
 .زد

 ! عروس گلم ؟امیاجازه ھست ب -         
. ختی ری داشت، ترس را ھم بھ جانش میندی کلمھ ھمان قدر کھ حس خوشانیا        

 :ستادیبھ احترامش ا
 . کنمی خواھش مدییبفرما -         
 در ی و دقت رویچشمانش با کنجکاو. دیای کم اتفاق افتاده بود آنجا بیلیمھ لقا خ        

 ی را روشی صورتش نشست، دست ھاانی میاخم. دی گشت تا بھ ستاره رسواریو د
 : طلبکارانھ گفتی اافھی گذاشت و با قنھیس

 ! ھستمایری اولش بگم؛ من مادر شوھر سختگنیستاره از ا -         
 : لبانش نشستی روی بانو، لبخند کمرنگی افھی قدنیستاره با د        

 رتر؟یاز بانو ھم سخت گ -         
 !ادی زیلیآره خ.. اووم  -         
 شی انداخت و روبرونیی را پاشیمھ لقا دستھا. ستاره فقط لبخندش بزرگ تر شد        

 :ستادیا
 فردا صبح خوبھ؟! دی خرمی ریباھم م..  ی لباسارو بپوشنی ادی نباگھیتو د -         
 : درکش کردشھیمھ لقا مثل ھم.  انداختنییلبخند ستاره جمع شد و سرش را پا        
 !منو نگاه کن... ستاره -         
 :ارام تر گفت. چشمان ستاره بھ صورتش کھ دوختھ شد        
من بھ . ی مثل عروس فتوت ھم رفتار کندیبا..  بھ بعدنی از ایتو عروس من -         

 ی و قبول کردی کردی بزرگی دونم تو از خودگذشتگیم..  کنمیداشتنت افتخار م
 سالم ھم بود من دوست داشتم کھ تو نیاما مطمئن باش اگر بھام.. یھمسر پسر من باش

 .ی ِ دوست داشتنیشک دختر چشم ابرو مھی..  یعروس من بش
 چانھ اش ریکف دست مھ لقا ز. اندازدی بنییدوباره سرش را پاستاره کھ خواست         
 :نشست
 عذاب ی و منم ھی باشنی باشھ؟ اگر قرار باشھ تو غمگمی واقعا خوش باشایب -         

 و منم ی کشی جور تو عذاب منیا! می بھمش بزنای االن بنیھم. وجدان داشتھ باشم 
 ! شمی متیاذ

 .. مشھیمثل ھ.. ھر بارمثل . حق با مھ لقا بود        
 دی دونم اصال باینم...  کم ھی..  کم ھی فقط نی دونیم. حق با شماست.. بلھ بانو  -         

 .. نگرانم.  کار کنمیچ
 داد و چانھ اش را رھا کرد و محکم در لشی را تحویمھ لقا لبخند پر از آرامش        

 .آغوشش گرفت
 دلت ی ذارم اب تویمن نم.  ھستیحواسم بھ ھمھ چ.. من باھاتم. نگران نباش -         

 ..ی کندی کار بای گم چیمن بھت م.. تکون بخوره
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 نگاھش ی خودش را از ستاره دور کرد و ھمان طور کھ با ھمان مھربانیکم        
 : کرد، گفتیم

 دم چھ طور خانوم ی مادین بھت م!  رو بسپر بھ من تا ھستمزیستاره ھمھ چ -         
 و شھی مثل ھمی اروم باشی دیباشھ؟ ستاره قول م!  جوونی بانوھی! ی خونھ بشنیا

 ؟؟ی کنی بھم اعتماد م؟یعاقالنھ رفتار کن
 انجام نی شما بخوایھر کار.  دوستتون دارم یلیخ..اعتماد دارم بھتون مھ لقا -         

 ..فقط بھ خاطر شما.  دمیم
 !بخند مھ لقا کش آمد و ستاره را دوباره محکم بھ آغوشش فشردل        
منم بھت اعتماد دارم . ی خدا ھستی ھی ھدنیتو برام بھتر.. دوستت دارم دخترم -         

 .عروسکم
 : زمزمھ کردیبعد مھ لقا با خوشحال.  سکوت بودنشانیچند لحظھ فقط ب        
 !!ستاره بھ مامانت گفتما -         
 ! امدادشیستاره تازه         
 و ستی نرانیگفتم پسرم ا! گفت با پدرت و خودت حرف بزنھ و بعد جواب بده -         

 .. ششیدوست دارم ستاره بره پ
 :دی لبان بانو پر کشیلبخند از رو        
 ..  جور بھترهنی ایاما خودت ھم گفت..  دروغ نی ایمتاسفم ستاره برا -         
 .نی کردیاره کار خوب -         
 عروس ی دوباره بھ اتاق ساده یبانو وقت.  آمدرونیستاره گفت و از آغوشش ب        

 :دی را در ھم کششی اش نگاه کرد، اخم ھاندهیا
 ایب.  گم اتاقتو عوض کنھ ی میاالن بھ مھر.  ی بموننجای ادیستاره اصال نبا -         

 ھم یلیخ! می کنی می رو خالنی اصال اتاق بھام اتاق ماست ھا؟شی اتاق کھ پیکیاون 
 ... بخری دوست داری ھر چمی ریبا خودت م.. بزرگ و خوبھ 

ستاره اما ..  و بھ سمت در برددی را زد و دست ستاره را کششیمھ لقا تند حرفھا        
 : و باعث شد مھ لقا با تعجب بھ سمتش برگرددستادی بھ در ادهینرس

  شد؟؟یچ -         
 :ستاره من من کنان گفت        
 نیبذار! نی نگیزی نشده؛ چی اوکزی کھ ھمھ چی کنم بانو تا وقتیخواھش م -         

ھر .. بعدش .. نجای ستاره باشم انیمن فعال دوست دارم ھم.. مادرم و پدرم جواب بدن
 .. شمی منیطور شما بخوا

 خواست ستاره را ینم.  باز شد شد اما دوباره لبش بھ خندهری دلگیمھ لقا کم        
 .تحت فشار بگذارد

  باشھ؟دی خرمی ریاما فردا صبح م!  زده شدمجانیفکر کنم من ھ. زمیباشھ عز -         
 ی مھ لقا درکش منکھیاما واقعا از ا.  گفتیستاره فقط لبخند زد و ممنون آرام        

 .کرد، سپاسگذار بود
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.  ساختھی و رضا، ھزاران فرضدهی فریبرسد؛ از واکنش ھاتا شب کھ بھ خانھ         
 نفر رضا نی و اولدی رسیوقت.  در انتظارش استیاما باز نتوانست بفھمد چھ واکنش

 ھم نیھم!  استدهی موضوع ھنوز بھ گوشش نرسد،ی بھ او سالم داد فھمشھیمثل ھم
. ندی بنشی کنارشان شام بخورد و کمرامش توانست با ایامشب را م. خوشحالش کرد

 جواب سواالتش را دی بای دانست بھ زودیاما م!  بودی ھم ظاھرا عاددهی فرینگاه ھا
 ..  با دروغشتریبدھد، البتھ ب

 ی با اشاره دهی شست و از اشپزخانھ خارج شد؛ فرشھی ظرفھا را مثل ھمیوقت        
.  اش شده استییشد وقت بازجوستاره متوجھ . چشم ابرو خواست بھ اتاقش برود

 را شی فرش اتاق نشست و پاھای رودهی و فرشھی تخت نشستھ بود بھ عادت ھمیرو
 :دی را پرسال سونیھنوز درست نشستھ بود کھ اول. دراز کرد

  مھ لقا بھم رنگ زده امروز؟ی دونستیستاره تو م -         
 کھ دامن بلندش را یدر حال.  جوابش را گرفتدهی شد و فرریستاره سر بھ ز        

 : کردشی کرد؛ صدای برھنھ اش مرتب می پاھایرو
 !منو نگاه کن.. ستاره  -         
 . کھ ستاره بھ زحمت از پسش برآمدیکار سخت        
 ؟ی بود و بھم نگفتنی ھمھ مدت موضوع ھمنیا -         
 :قاطع گفت        
 ! اره -         
 م؟ی مگھ با ھم دوست نبودستم؟یمگھ من مادرت ن!  من؟زیخب چرا اخھ عز -         

 .. شدمبھی قدر غرنیا
 : افتادنییخجالت زده سرش پا        
 .. اخھ گفتم خودم فکرامو کنم بعد... خب اخھ ...  ھی چھ حرفنینھ مامان ا -         
لولھ  اش در دستانش ی بافتنکی توننییاز استرس، پا.  حرفش را خوردیادامھ         

 سرش را خم کرد و د،ی خودش را طرفش کشی کمدهیفر.  شدی شد و دوباره باز میم
 : ستاره را نگاه کردیصورت گل انداختھ 

 رانیمھ لقا گفت پسرش ا.. نمی تو ببی خوام ناراحتیمن نم..  زمیستاره، عز -         
 ؟؟ی دونی کاره س تو میآره ؟ چ..  طورهنیگفت کارش ا. ادی تونھ بینم

  داشت؟ی چھ کاردی بانیبھام!  ذھنش دنبال شغل گشتانیستاره م        
 ی کارخونھ ھی..  تجارت فرش دارن یعنی! گھیشغل پدرشھ د.. اووم .. خب  -         

 !گھی کنھ دیبزرگ دارن و اونجا ھم اون کار م
 را انگار دهی ھم فرنیاما ھم!  دانستی نمیزی چنی از اشتریاز شغل بھرام خان ب        
 ! رفتیچون سرش را تکان داد و سراغ سوال بعد.  کرده بودیراض

 ؟ی باھاش حرف زدش؟یدیتو د -         
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 !دی را بگوقتی توانست حقی بار منیا        
 .. بارھیخب آره  -         
 :دی درخشدهیچشمان فر        
 ! ازت ده سال بزرگتره ھاست؟یبزرگ ن..  سالشھی مھ لقا گفت سھ؟یچھ شکل -         
 : ذھنش پر رنگ شدانی منی بھامریتصو        
 .. ھی مھ لقا رنگیاما چشماش مثل چشما...  بھرام خانھ ھیشب -         
 ی منیی گفت سرش را پای را مقتیھر وقت حق.  بودنییسرش ھمچنان پا        

 ! گفتی کرد و می نگاه مدهیانداخت و دروغ ھا را بھ چشمان فر
  تونم تحمل کنمی ستاره من نمی اونجا؟؟ وای تو ھم بری خوایحاال م... خب  -         

.. 
 :ستاره دوباره بھ چشمانش نگاه کرد        
 ..  مھ لقا بانوشی مونم پی منجای ای مدتھی! خب االن کھ نھ -         
.. اما ستاره .. ی بری کارات درست شھ تا بتوندی دونم خودش گفت بایآره م -         

 ستاره حاملھ ی کنھ؟؟ ھا؟ وای جمعت می کی بشضیمر..  ھمھ راه دور نی ا،یوا.
 ستاره یوا. ستی نادتی رو سای پرم،یاری ما بد و،ی دونیم!!  کھستمی من ن؟ی چیبش

 .نمتیمن چھ جور بب
 بھ ی و سرخی بھ سرخیدیاز سف!  کردی میشرم و غم صورت ستاره را رنگ        

 : ستاره گذاشتی زانوی دستش را رودهیفر! یزرد
 ؟یستاره تو دوستش دار -         
 اشک یخودش زودتر بھ قطره ھا.  پر از اشکش نگاه کردیستاره بھ چشمھا        
 نیی گذاشت و خودش را از تخت پادهی فری شانھ یسرش را رو.  سقوط دادیاجازه 

 :دیکش
 ..  کھ من دارمیشانس...  شھی می اصال چمینیبحاال ب.. ناراحت نشو.. مامان -         
 ی نگاه سرزنش بارسی و با ھمان صورت خدی با شدت عقب تر کشدهیفر        
 :انداخت
 یفکر ب!  شد حاال قراره ھر بار بشھ؟؟زی چھی بار ھی..  ستارهریزبونتو گاز بگ -         
من !  اصال؟ی کنی مسھیمھ لقا بانو رو با اون مادر فوالدزره مقا!  ھای کنیخود م

 !ی شی زمستون عروس منی ھمیمطمئنم تو
 نیی سالھ اش پاستی بی ی زندگی نقطھ نی گفت و ستاره قلبش از باالتردهیفر        

 خواست عروس بھار داشتھ ی شود؟ عروس زمستان؟ فرزاد میعروس م... پرت شد
 ..باشد

االن .  بودیگری دی داد اما روحش جای گفت و او فقط سر تکان می مدهیفر        
 !فرزاد کجا بود؟
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 مشخص بود شی پای عصبی کرد آرام و خوددار باشد اما از تکان ھای میسع        
 ! انفجار استکیکھ نزد
 ی گم ھر چیمن م...  مادر من؟ ی قبول کننی خوایچرا نم..  فھمم یمن نم -         
 ! خوام باھاش ازدواج کنمیباشھ م

 صورت گرد و ی درشت عرق از رویدانھ ھا.  حالش از او بھتر نبودرا؛یحم        
 :دی گردنش رسی چروک خورده یُچاقش سر خورد و تا کنار پوست ھا

 و برات ی سر خودیلیاگھ خ..  گم نھی م،ی رو قبول کنم؟ ھزار بارم بگیچ -         
 .. برو دنبال اون دخترم،یستیمھم ن

 ساعت کی دی صورتش کشی داد و دستش را رورونیفرزاد کالفھ نفسش را ب        
 جواب نداده بود، ی روشچیھ!  اول بودی کرد، اما ھنوز خانھ ی بحث را منیبود ھم

 .. دادینھ با آرامش نھ خواھش و نھ داد و ب
 .. مامان -         
 اش نھی سی دستش را جلو را شروع کند؛ی نگذاشت دوباره بحث تکراررایحم        
 :گرفت
 خوام دوباره ی ھمھ مدت گذشتھ و من نمنی مگھ؟ ایبچھ ا. بس کن فرزاد -         

 .. گھی ھمھ دختر دنیا.  باشھ، منم قبول کردمی خوایآتنا رو نم. اسمش باشھ
 کھ گرفتھ بمونھ؟ بھ قول خودت بچھ یمی تصمی روی ذاریخانوم چرا خب نم -         

 ..ستین
 با رایحم.  آمدی باال مییرای کوتاه پذی حاج فتاح بود کھ از سھ پلھ یصدا        

حاج فتاح .  را برگرداندشی نازک کرد، روشی برای پشت چشمنکھی بعد از ایدلخور
 : کھ چشمش بھ فرزاد بود، ادامھ دادیدر حال
 ! خودشم پاش بمونھدی خواد و بایم -         
 دهی حاج فتاح بود و خوب منظور پدرش را فھمی رهیفرزاد کھ تا آن لحظھ خ        

 بھ نی را گردن خودش گذاشتھ بود و ازیحاج فتاح ھمھ چ.  انداختنییبود، سرش را پا
 . خواستی را نمنی تنھا گذاشتنش بود، فرزاد ایمعنا

بھ .  بشھی احترامی خوام بینم. ستمی خوام تو روتون وایحاج آقا من نم -         
بھ اون دختر تھمت . زویاما بھتون گفتم ھمھ چ.  خدا برام مھم ھست نظراتتونیخداوند

 یمی قد،یھم محل. نی شناسیشما کھ باباش رو م.  و نبودهستی نیاھل برنامھ ا. زدن
 .نیبود

 گری دست بھ آن دست داد و و در دست دنی دانھ درشتش را از احیحاج فتاح تسب        
 .شت کردم

 بھ دختر مردم تھمت ای م؟ی تو رو آزار بدادی ی ما خوشمون می کنیتو فکر م -         
 ی و تو نممینی بی ھست کھ ما مییزای چھی اما ؟ی کنی در مورد من فکر می چم؟یبزن

 !ینیب
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 یکی شد ھنوز با پدرش بخواھد ی نمشی اندخت؛ رونییفرزاد کالفھ سرش را پا        
 ! ھم نبودایاما کوتاه ب!  دخترکیبھ دو کند؛ آن ھم سر 

 
 خب..  نیدی دی اگھ موردن؛ی کنقی تحقھی طوره خودتون نیحاج آقا اگھ واقعا ا -         

.. 
 : با حرص گفت؛ دھان فرزاد را کامال بسترای کھ حمیجملھ ا        
 دهی بھ حمسایپر! ره ی کجا مستیمعلوم ن! ست؟ی کارش مورد ننیمورد؟ ھم -         
 ی و مارنی ی منی کھ تا دم خونھ با ماشیچھ جور پرستار! ؟ی ره پرستاریگفتھ م

 !ش؟یدی روزا دنی اچیبرنش؟ ھ
.  شد و آب دھانش را بھ زور قورت داددهی فرزاد دوباره در ھم کشیاخم ھا        

 ی دار شود آزارش محھی غرورش جرنکھی شد، حس ای منیی قلبش باال پاانی میزیچ
 :داد

 ھی کنھ از ی میاون واقعا پرستار.  مامانی کنی زود قضاوت میبازم دار -         
 و ھوا خوب نبوده؛ تا خونھ دهی دو بار برف باریکیحاال !  منتھا تو خونھ اشضیمر

 . زننی مردم حرف مفت می دونیرسوندنش، م
 :شانھ گرفت غرورش را ھم نی تھ مانده رایپوزخند حم        
 بھت بگھ یکیپس فردا ! می کنی میحرف مفت؟؟ فرزاد ما کنار مردم زندگ -         
  کجاست فرزاد؟رتتی غ؟یری می اومده و رفتھ؛ نمنی ماشھی بار با ھیزنت، 
 ی ساتن قھوه ای کھ پرده ھای پنجره ایروبرو.  و بلند شداوردی بار تحمل ننیا        

...  صبر کرده بودیاگر ستاره کم.  کردی چھ کار مدیبا. ستادی شده بود؛ ادهیرنگش کش
 و حاج رای کردن حمی رفت، راضیاگر سرکار نم.  شده بودشیدای کار از کجا پنیا

 : پر ابھت پدرش باعث شد، بھ سمتش برگرددیصدا.  ھم سخت نبودادیفتاح ز
 .. بابانجای اایفرزاد ب -         
 کھ باعث یلحن.  ھمراھش بودی، اما محبت پدرانھ ا بودیلحنش کامال دستور        

 در شیاخم ھا.  کھ نشستھ بودی مبلی برگردد رویشد فرزاد گوش کند و با تمام کالفگ
 را دست حی تسبگریحاج فتاح بار د.  شد در نگاھش خواندیھم رفتھ بود و غصھ را م

 : ھم افتادندی روی قھوه ارشت دی بار دانھ ھانیبھ دست کرد و ا
 پس فردا می خواینم. می خوای چون صالحت رو ممی زنی میفرزاد اگھ حرف -         

 ی خواینم.  کنھی ماهی تو سیحرف مردم زندگ. ی بشمونی نکنھ ناراحت و پشییخدا
 و با ی بچھ دار بشی خوای نم؟ی بدھی زنت رو نشون بقی خوای نم؟یایاز خونھ در ب

اون . مشکل داره اما منم با مادرت موافقم  گم اون دختری من نم؟ی پدرشیافتخار بگ
 . خورهی کھ داره و اتفاقات گذشتھ، بھ درد ما نمیطیدختر با شرا

.  شده بودرهی بود خشی پاری کھ زی فرش دستبافی گل ھایفرزاد چشمش رو        
  بود؟نیحرف آخرشان ھم

 : ادامھ دادد،یحاج فتاح ارامش فرزاد را کھ د        
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 اون زن رو کنار ی خوای عمر مھی.  اتندهی آی فکر کن روشتریفرزاد ب -         
 رو یکی خونواده ات و اون نی بنکھیسخت تر ا. تحملش سختھ. یخودت داشتھ باش

. امی ی ھم می خواستگاریبخوا...  و نھنی کنم و نفری گم آقت مینم. یانتخاب کن
 یحق ندار.. اما بعدش.  داداشاتلمث.  رمی گی تم میعروس.  دمیخونھ تم بھت م

 ..تای و آزمی مثل مرم،ی اون رو عروس بدون،یبخوا
فرزاد .  کرد، کامال موضعش را مشخص کردشکششی کھ حاج فتاح پییبفرما        

 : نلرزدشی تا صدادی کشینفس. درمانده سرش را باال گرفت
 لحظھ ھم از دستم دلخور ھی خوام یمن براتون احترام قائلم من نم.. حاج آقا  -         

 ...  و صالحم روی دونم دوستم داریم. نیبش
 : فشار دادی گذاشت و کمشی پایحاج فتاح؛ دستش را رو        
 حرف من و مادرت حرف یپس رو! قای دقنھیھم!  منی دهی پسر فھمکالیآ بار -         
..  برهشی پی خوای اون طور کھ تو مستی قرار نزیھمھ چ!  مرد باشھدیمرد با.. نزن 

 ..ی و حرف عقلت رو گوش بدی کنی صبوردیبا
بلند شد و بدون ..  یگری حرف دی برادی چرخیزبانش نم.. فرزاد آچمز شد        

 شود، دی چشمشان ناپدیتا از جلو..  بزند بھ سمت اتاقش رفتیگری حرف دنکھیا
 : خانم، چشم از او برنداشترایحم

اون .. اما ..  شم ی خوره ناراحت می جور غصھ منیا. شاالی براش ارمیبم -         
 ..  خونھ بشھنی تونھ عروس ایدختره نم

 مانده حی تسبی دانھ ھای کھ چشمش روی و در حالدی کشیقیحاج فتاح نفس عم        
 :بود؛ آرام گفت

 گھ؟ی دشی شناسیم..  شھرداریمعاون اقا.  بودمی مھندس حجتشیامروز پ -         
 : خانم سرش را محکم تکان داد و با دقت گوش کردرایحم        
 .. شناسمیم.. بلھ حاج آقا  -         
 لیتحص. یبا حجاب و چادر..  خوشم اومد ازشیلیخ.  دارهیچھ دختر خوب -         

 قدر حساسھ کھ فقط کار نی گفت ایمھندس م. ماشاال دندونپزشکھ. کرده و خانوم
 .  ندازهیخانوما رو راه م

دختر مورد نظر حاج فتاح را .  نشسترای چشمان حمانی می کننده ارهیبرق خ        
 : گفتجانیبا ھ.  بوددهی در مراسم ازدواج پسر مھندس دشیدو سال پ

؟ َ دنشیاما بھ نظرت بھ فرزاد م!  ھای حاج اقا شما چھ بھ فکر ھستیوا -         
 ندشیفرزاد بب.  پسر مھندسی عروسادمھیمن .  خوشگلھ ماشاال شکل ماھھیلیدختره خ
 ! شناسمیمن بچھ مو م! ادی یکوتاه م
 : صورت حاج فتاح ھم نشستی لبخند رورا،ی حمجانی و ھیاز خوشحال        
 نی ھمی تومی بذاری قرارھی!  ده کھ از خداشم ھستیمطمئنم م..  ده یم -         

 . دختره رو فراموش کردنی و ادشی فرزادم ددیشا.. نجای امیپنجشنبھ شب، دعوتشون کن
 : مبل جابھ جا کردی خودش را روی با خوشحالرایحم        
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  دونھ دختر رو داره نھ؟ھی نیفکر کنم ھم.  شھی ھم خوب میلیخ.. آره حتما  -         
 اره -         
 گم بھ یاما م. میپنجشنبھ شام دعوتشون کن.. وبھ  ھم خیلی حاج اقا خیوا -         

 جور اشنا نیبذار با ھم ا.  لجباز و حساسھ بچھ امی دونی نگو، میزی چادیفرزاد ز
 . فرزاد روی قھی شناسم سلی من منھی شیبھ دلش م.. آروم اروم . بشن

 را از مبل نشی خانم بدن سنگرایحاج فتاح شروع بھ گفتن ذکر کرده بود و حم        
 کھ فرزاد ی حاج فتاح، بعد از ناراحتیحرفھا. جدا کرد و بھ سمت اشپزخانھ رفت

 خواست دل فرزاد را بھ دست یھر طور کھ بود دلش م. باعثش بود، آرامش کرده بود
 :محبوبھ، کارگر خانھ شان کرد و گفت  رو بھد؛یبھ اشپزخانھ کھ رس. اوردیب

 ...  ببرم واسھ فرزادمزین برگھ ھا بر کاسھ از اوھیمحبوبھ؛  -         
 ... شده را درون دھانش گذاشتسی خی دو برگھ یکیو خودش با لبخند         

 
       

 دانست و ی فتوت نمی از خانواده یزیچ.  بودی کردن رضا؛ کار مشکلیراض        
د  مراسم، حضور داشتھ باشنی توانست در ای کھ دامادش اصال نمیبھ نظرش ازدواج

 بدش دهیاما فر.  طور شوھر کندنیمنطق رضا دوست نداشت دخترش ا.  نبودحیصح
.  کاشتی را در دلش میبیعج  ستاره اش خوشبخت باشد ذوقنکھیحس ا.  آمدینم

 ی توانست با خوشحالی ملی فامیتو.  کھ پشت سر دخترش بودییمخصوصا با حرفھا
 دانست کھ یچھ م.  دخترش را خواستندی خانواده انی چندی و بگوردیسرش را باال بگ

 ! سالم نبودی شود کھ از نظر ذھنیستاره قرار بود ھمسر پسر
 ھم مثل پدرش فکر رضایعل. دی طول کشیوسفی یدو روز صحبت در خانواده         

 بار کی حداقل رد،ی ھم صورت بگی کرد و دوست داشت اگر قرار است ازدواجیم
 ستاره، وزنھ را بھ طرف قرار ی و موافقت ضمندهی فر ویرعلیاما ام. ندیپسر را بب

 ...  بردشیروز پنجشنبھ پ
 کھ قرار بود؛ ستاره در خانھ بماند و منتظر شود تا غروب اقا و یپنجشنبھ ا        

 ظھر بود کھ کینزد. ندیای آنھا بی اش بھ خانھ ی رسمی خواستگاریخانم فتوت برا
 ستاره متوجھ ش،ی ھای جواب داد؛ از احوالپرسدهی فریتلفن خانھ بھ صدا در آمد و وقت

 را بھ سمتش گرفت؛ متعجب فقط ی کرد و گوششیصدا  بعد کھیکم. شد کھ عادل است
 .نگاه کرد

 . مادر، اقا عادل کارت دارهریبگ -         
 : را از خودش دور کردی تلفن گذاشت و گوشی دھانیدستش را رو        
 .بھ حرفاش گوش کن با احترام. داداشتھستاره اونم مثل  -         
 کیعادل با او چھ کار داشت؟ جوابش فقط .  را بھ سمت ستاره گرفتیبعد گوش        

 !اسم بود
 ..سالم اقا عادل -         
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 حالت چھ طوره؟. سالم خانوم -         
 : نشستی صندلی رودهی فریستاره جا        
  پس؟نیومدی و بچھ ھا خوبن؟ چرا نی پر؟ی شما خوبیمرس -         
 :  عادل آمدقی نفس عمیصدا        
 ازت بپرسم یزی چھی خوام یستاره من م.. من ھنوز خونھ نرفتم..  میای یم -         

 ؟ی بھم جواب بدیسی رودربای شھ بیم
 تلفن می انداخت و با سنییسرش را پا.  زدی حدس میستاره سوال را تا حدود        

 :کرد یباز
 بلھ حتما -         
  جور شھطشی اگھ شرای دونھ؟ اون گفتھ بود کھ تو قبول کردی م؟یفرزاد چ -         

... 
 :ستاره نگذاشت ادامھ بدھد        
 ی نمتی وقت رضاچیمادرش ھ.  شھی نمنی دونیآقا عادل شما خودتون ھم م -         

 .ده
 شد یکاش م.. یا.  کردیفرزاد داشت کم کم کارا رو درست م.. واستا ستاره -         

 ..ی کم بھش زمان بدھی
 قلب ستاره ی کھ شکستھ بود، دوباره روی عھدادی. چند لحظھ سکوت شد        

 : گفتیزتری محبت آمیعادل با صدا.  کردینیسنگ
 ینم.  بودانی تو جریرعلیام.  خوادتی میلی و خھیفرزاد پسر خوب.. ستاره  -         

 قابل ؟ی شناسی پسره رو منیاصال ا..  ی گرفتمی طور تصمنی شده تو ایدونم حاال چ
 بشھ؛ تو یھر چ!  کنمای تھ دلت رو خالخوامینم...  جور ازدواجا نی ھست؟ انانیاطم

 ... اما..   مثل آذر، خواھرمیزیبرام عز
 ..  بود کھ افتادهیاتفاق. دی چھ بگودی دانست بایمعادل ھم ن. دوباره سکوت شد        
 قدر نی ادینبا.  اصرار کردی ھم الکشونیا..  بود کھ افتادیاتفاق.. اقا عادل  -         

 من یشما برا. از شما ھم ممنونم.  کنمی می خوشبختیمن براش ارزو. سماجت داشت
 .نی مونی مری و امیمثل عل
نفس .  نداردیری تاثشیعادل کھ متوجھ شد ستاره حرف آخر را زده و حرفھا        

 :دی کشیقیعم
 کھ دوباره حرف فرزاد رو دیببخش. ی تو ھم خوشبخت بشدوارمیام.  یمرس -         

 ؛ی ھستیدر ھر حال با ھر کس.  افتادی اتفاق منی دوست داشتم ایلیمن خ.  دمی کششیپ
 ھ برام ارزوئتیخوشبخت

ستاره چشمش بھ تلفن بود، اما . بعد از تعارفات معمول، تماس را قطع کردند        
. مثل ھمان اول.  قلبش بودیفرزاد ھنوز گوشھ .  کردی مری قلبش سانیتمام روحش، م

 کھ آن شب یلی خانم و نھ با سراینھ با نخواستن حم.  نکرده بودیریی تغچی ھشیجا
 عنوان از قلب و ذھنش چیفرزاد بھ ھ. دیگو خواست دروغ بیبھ خودش نم. خورد
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..  نسبت بھ او داشتی بود کھ حسی کرد تنھا مردیخوب کھ فکر م.  شدیپاک نم
 .. نبودیگریوگرنھ کس د

 بھ حال و ی کردن بود و کارزی مشغول تمیشگی و اضطراب ھمجانی با ھدهیفر        
 ستاره ی بزرگ براتی موفقکیر مھ لقا،  پسی او خواستگاریبرا.  ستاره نداشتیھوا
 نیاما با ھم.  مادرانھ اش بودی ھایگرچھ تھ قلب خودش ھم مملو از نگران. بود

 ی پشت سر دخترش حرف ممیرا ببندد کھ دا انی گواوهی توانست دھان ی میخواستگار
 .زدند و ھزاران کار نکرده را بھ او نسبت دادند

 خواست ازدواج کند اما بدون یستاره م..  بودیعادری ازدواج غنی ازیھمھ چ        
چھ .  کھ قرار است، اسم ھمسرش را بھ دوش بکشد؛ حرف زده باشدی با مردنکھیا

 کھ یزیچ.  ھم داشتی پسر عالقھ انی شد بھ ایمگر م..  داشتھ باشد یبرسد عالقھ ا
 !رد کیستاره در ذھنش اصال فکرش را ھم نم

تازه باورش . زنگ خانھ بھ صدا در آمد و بھرام خان ھمراه مھ لقا وارد خانھ شد        
 ی اما عکس العملدی شنیحرفھا را م.  بودجیاما ھنوز گ!  استیقی حقزیشد کھ ھمھ چ

مھ لقا و بھرام خان، راست و دروغ، بعد از دو ساعت صحبت ..  دادینشان نم
 وصلت نی بھ ای راضادی مشخص بود زنکھیبا ا. درنیتوانستند موافقت آقا رضا را بگ

 ،ی را بھ رسم نامزدیدوباره انگشتر"  خوشبخت بشن شاالیا"  اما ھمان جملھ ست،ین
 . ستاره، انداختی انگشت حلقھ انیم

 کھ خانواده اش ینھ آن حد - دورتر، یلی کھ خیپسر.  شدنیستاره نامزد بھام        
 کھ کاشتھ بود، زل ییای لوبی نشستھ بود و بھ جوانھ در اتاقش تنھا - کردندیتصور م

 ! باشدی ھمسر دختردی بداند، بانکھیبدون ا.  زدیم
 

 فتوت شد، ھمان ستاره بود اما ی ھمراه محمدرضا وارد خانھ یفردا صبح وقت        
 جز ستاره روز،یاما از غروب د.  زدی انگشتش برق مانی می رنگییانگشتر طال... 

 بھ دنش،یمھ لقا با د. دی کشی مدکیبودن، عروس فتوت بودن را ھم دنبال خودش 
 بودند ستادهی و محمدرضا کنار ھم اتنی و زیمھر. سمتش رفت و در آغوشش گرفت

 : گفتی بھ آغوش گرفتھ بود، با خوشحالشی کھ ستاره را از شانھ ھایو مھ لقا در حال
 ی بوده، از امروز فرق منتونی بیھر چ! س من شدهستاره از امروز عرو -         

 ..  خونھ سنی ایاون عروس منھ و بعد از من بانو. کنھ
 : کرددی تاکیرو بھ مھر        
 .. نرهادتونی..  بخواد و بگھ، حرف منھ یھر چ.. خانوم خونھ  -         
 . تفاوت بودی ھمچنان سرد و بینگاه مھر        
 .. خانومشاالیمبارکھ ا -         
 ی کھ ستاره خوب علت تلخیلبخند.  بھ لب داشتندی و محمدرضا لبخند تلخنتیز        

 کھ ی رفت، قطره اشکی دوم می ھمراه مھ لقا بھ طبقھ ی وقتیحت.  دانستیاش را م
 ... دی با سرانگشتش پاک کرد را دنتیز
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!  کھ بعد از عقدش کامال متعلق بھ او بودیبھ خانھ ا.  پلھ ھا نگاه کردیبھ باال        
 خانھ را ھم بھرام خان نی سال تولدش مھرش شده بود، ای کھ بھ اندازه ییجز سکھ ھا

 ... رضا را ھم بستی کھ زبان ناراضینی سنگی ھیمھر..  کرده بودشکششیپ
 
 

م  اتاقانیم..  سرد ی روز زمستانکی ماه است و صبح ی و ھشتم دستیامروز ب        
 داشتم، در ی چند سال کوتاه کھ حس جواننی و ای و نوجوانیکھ تمام خاطرات کودک

 .آن گذشت؛ نشستم
 یبی قلبم حس عجانیفقط م. ستمیاما ناراحت ن... نمی کنم کھ غمگیاعتراف م        

 بار، از مادرم جدا نی اولی کھ قرار بود برایروز..  روز اول مدرسھھی شبیحس. دارم
 ی بچھ ھا، شوقشتری کھ برعکس بی تازه اطیمح.  برومی تازه اطیح مانیشوم و م

 و چھار ستی بی ھای و آن مداد رنگیدفتر نقاش  وفی کدینھ خر.  نداشتمدنشی دیبرا
 از سوپر می کھ مادرم برای اوهی و آب مکی و نھ کی فلزی در قوطکیرنگ ش

 دل کندن سخت نی من ھمیبرا.  عالقھ مند شومی باعث شد کھ ذره اد؛یسرکوچھ خر
 .. یی جدانیھم. بود

 
 

کھ . نمی گذاشت اعتراف کنم کھ غمگیغرورم نم.  کنمھی گذاشت گریغرورم نم        
 ھم سن و سال خودم کھ ھمھ مثل خودم ی چند ساعت را با بچھ ھانیدوست ندارم؛ ا

 مادرم باشد در ی کھ قرار بود جایاز محبت زن.  زده بودند؛ بگذرانمجانی و ھدهیترس
 و کمتی و من سرسختانھ نشستم پشت ننگذاشت غرورم.. آن چند ساعت، متنفر بودم

 یدرس خواندم کھ برا!  اعتراض کنم درس خواندمنکھی بعد از ان ھم بدون ایروزھا
 من سرسخت، بدون ی کھ باعث شد سھ سال متوالییآرزو! پدرم خانوم دکتر بشوم

 !چی ھیبرا! اھم؛ درس بخوانم خوی واقعا چھ منکھیتوجھ بھ ا
 کھ باعث شد من یچیھ! می خدا را ھم شکر بگودی باچ،ی ھنی ایکھ البتھ برا        

 . پر از اتفاق بودبی شوم کھ عجییای کھ دارم، وارد دنی سرسختنیدوباره با ھم
 طیبا شرا..  سخت را قبول کنم یکارھا..  کردم خودم را محکم نشان بدھم یسع        

 یمن م"  نی کھ ایدر حال!  توانمی کنم و قانع باشم کھ ھمھ بفھمند من میسخت زندگ
 . از توانم درد بکشمشتری باعث شدند، کھ بشھیھم" توانم ھا
 جمع، لبخند انیاما م.  شدختھی در خلوت رمیپشت غرورم پنھان شدم و اشکھا        

 ..آورم ی ثابت کنم؛ من کم نمشھیلبخند زدم کھ مثل ھم! زدم
 .... و االن        
 ی دلسوزقی النکھینھ ا..  فکر کنم، فقط آه است تمی خواھم بھ موقعیھر وقت م        

 .ستی آه ننی جز ھمیزیچ..  اما ؟ی خودم خواستم، چھ دلسوزیوقت. باشم
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 سفره ی پای مرد،ی و قانونی بھ عنوان زن شرعنده،یقرار است تا چند ساعت آ        
قرار است با ..  امرفتھی داماد را پذطیقبال در کمال صحت عقل، شرا.  نمی عقد بنشی

 ی خط خطی ھای کھ نقاشیمرد..  دمشی بار دکی ببندم کھ فقط یی زناشووندی پیمرد
 استفاده شی تواند از پاھاینم.  زندی مغی جشیجا  زد و بھی کشد؛ حرف نمی میطور

 ی دارد تا بال زخمی نگھ مخچالیرا داخل  ی زخممیاکری..  کاردی مای لوبیکند و دانھ 
 !اش خوب شود

 ی شناسد؟ اصال االن میاو من را م. نمی توانم او را ببی می دانم بار بعد کینم        
 .. دانمیداند قرار است من ھمسر او بشوم؟ نم

... و ..  کنمی ام فکر کنم؛ بھ خانواده اش فکر مندهی بھ ھمسر آنکھی از اشتریب        
 .. ازدواج تن دادمنی کھ بھ ایلی دلنی مھمتردیشا

 .. بچھ        
 خلوص، بھ لبخند وادار تی را با نھامی لب ھام؛ی کلمھ برعکس تمام لبخند ھانیا        

 نی اما مگر کدوم بخش از استی نیعی طبقشی طردیشا. قرار است مادر بشوم..  کندیم
 یفقط قرار است؛ بچھ ا! ی اجباری و نھ حتمی داشتینھ ا بود؟ نھ عاشقای معمولیزندگ

 بھرام خان و ی ما باشد؛ نوه ی بچھ نکھی از اشتری کھ بیا بچھ!  مشترکمیداشتھ باش
 .. شودیبانو م
 .. بانو        
 وقت بھ خاطر انجام چی ام است کھ ھی اشتباه زندگنی بزرگترنی دانم ایم        

 . شومی نممانیدادنش، پش
اما قبل از .  جا بخوانمنی دو رکعت را ھمنی آخردیبا.. دی آی اذان صبح میصدا        

 نیدوست دارم آخر. ستی در اتاق سردم نیآن دو رکعت؛ حاال کھ جز من و خدا، کس
 .خواستھ ام را بخواھم

 نی اانی و نگذار مری کوچکت را بگی دست ستاره شھیمثل ھم.  کمکم کنا؛یخدا        
.  سخت بمانم شھی کمک کن؛ مثل ھمایخدا.  دست، راھش را گمش کندکی یکیتار

 . کنم و با شھامت جلو برومدای بده کھ جرات پیبھ من توان. تحمل کنم 
 . دارمازی صالح ننیمن بھ ا..  بگذاردمی روشیھر آنچھ بھ صالحم است، پ        
ببخش ..  فراموش کردببخش کھ قولش را...  کوچکت را ببخش ی ستاره ایخدا        
ستاره را .. ببخش .. ببخش کھ دروغ گفت آن ھم بھ مادر و پدر ..  را شکست یاگر دل

 . قلب شکستھ و ھزار پاره برگرداندنیببخش و بگذار بخشش تو، آرامش را بھ ا
 
 

 ! امی پدریخانھ ..  ی و ھشت دستیب.. ستاره ..  نیآم        
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آرام .  کردی اش را با انگشت شانھ می مشکی سرش را نوازش و موھایدست        
 :دی سرش دی را باالدهیکھ چشم باز کرد؛ فر

بانو !  صبحھ٩ساعت !  شھ ھای مرتی پاشو د؟یدی چرا خوابنجایعروسکم ا -         
 .شگاهیاالن زنگ زد گفت محمدرضا رو فرستاده دنبالت تا برسونھ آرا

 . بلند شددهی سجاده برداشت و با کمک فری از روستاره سرش را        
 ! من حموم نرفتمی شده؟ وا٩ساعت  -         
 : سرش برداشتی لبخند زد و چادر را از رودهیفر        
 زنگ زد شبی دی گم راستیم!  گنیعروس تنبل بھ تو م.. پاشو وقت ھست -         
 !نیآقا بھام
 یکی ھم نیا!  زنگ بزند؟نیقرار بود بھام!  زل زددهی فریصاف بھ چشمھا        

 ! بودشی از دروغ ھاگرید
 .سالم رسوند.. ھا؟ آره خب  -         
با محبت گونھ اش .  خجالتش گذاشتی شرم را پانی ادهی افتاد و فرنییسرش پا        

 :را نوازش کرد
 .. کار ھستیزود باش کھ کل.. پس پاشو  -         
 از حمام یوقت.  و بلند شددی کشرونی چادر بری کھ رفت، دفترش را از زدهیفر        

دو تا .  راه دورشان شدی خانھ، متوجھ ورود مھمان ھای آمد؛ از سرو صداھارونیب
 نشود دهی کرد تا دی راھرو تا اتاقش را طیآرام فاصلھ .  آمدندی از ساوه مشیخالھ ھا

 رونی و بدی و پالتو را پوشدی کششی موھا بھیشانھ ا. ت اتاقش پناه گرفانی معیو سر
 .رفت

 ..  سالم عروس خانومیوا -         
ستاره با لبخند سالم . دی و خالھ فاطمھ، کل کشدی آغوشش پرانیدختر خالھ اش م        

ھنوز باورش !  شدی مدهی دست بھ دست چرخلی فامی زنھاانی کرد و میو روبوس
!  و سرد در زمستانی آفتابی جمعھ کیوس عر! نشده بود کھ عروس امروز او ست

 : و آرام گفتدی را کششی بازوبود،  دختر خالھ اش کھ ھم سن و سال خودشا،یرو
 شگاه؟ی اراامی منم باھات بی خوایم -         
 : جوابش را بدھدی کرد بدون ناراحتی و سعدی گزیستاره لبش را کم        
 دن؛ چون مادرشوھرم رو ی سخت وقت میلی جون اما اونجا خایببخش رو -         

 . شناختن تونستم برمیم
 ! طور کنارت باشمنیھم.  کنمشی ذاره اراینھ من کھ مامانم نم -         
 : بھ کمکش آمدفون،ی زنگ آیصدا        
 .. نی خستھ ایدی دستت درد نکنھ اما شما تازه رساجونیببخش رو -         
 از ی بلندش، کمادیش را از در راھرو داخل کرد و فر بود، سراطی کھ حایپو        

 :ھمھمھ کاست
 ! آقا محمدرضاستایستاره بدو ب -         
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 کیاو مثل !  ستاره بودی زندگیعی از روال طبییحاال آمدن محمدرضا جز        
 مھمان ھا بلند یجلوتر از ستاره باق.  و ھمھ جا ھمراھش بودشھی ھم،ی شخصیراننده 

 ی گلوانی کرد، بغض را می بود و نگاھش مستادهی ای رضا کھ گوشھ ادنید. شدند
 کرد، اما ی از گرما عرق مدی بود بادهی پوشکھ یی خانھ و پالتویبا گرما. ستاره نشاند

خجالت زده .  ھم چشمان پر از اشکش را بھ صورتش دوختھ بوددهیفر. لرز کرد
 . انداختنییسرش را پا

.  دلش را سوزاندشتری او، بی خوشبختی خالھ اش برایا اسپند و دعاھیبو        
 دهی فری شانھ اری اختی ھم بشی کھ رفت، اشکھادهی آغوش فرانیبغض را رھا کرد و م

رفتن دختر . ختندی ری ھم اشک مشی و خالھ ھاساینھ فقط آن دو نفر، پر.  کردسیرا خ
با آمدن رضا .  بودزی غم انگی کم،ی زمستانح اش، در آن صبی پدریکوچک از خانھ 

 . عقب تر رفتندیبھ سمتش، ناخداگاه ھمھ کم
 توانستند، بھ ی کھ از خجالت و غم، نمیفقط ستاره بود و چشمان اشکبار        

 انی بھ آغوشش گرفت و میرضا بھ آرام. چشمان نگران و با محبت پدرش نگاه کنند
 خواست، یبابا و دلش م کوچک یشد ستاره .  ستاره گم شدت،یآن آغوش گرم و با امن

 ھمان جا شھیاو را جدا کند و بگذارد تا ھم دیایخودش را بھ خواب بزند تا رضا دلش ن
 ی می کھ سعیی رضا بود و رضا با صدای نھی سیسرش رو. در آغوش او، بماند

 :کرد، بغضش نلرزاند، زمزمھ کرد
 ،ی مونین م دختر مشھیتو ھم. ی خوشبخت بششاالیمراقب خودت باش، ا -         
 . ... منکی کوچیستاره 
 جشن نیاز ا.  داد، بغض سر باز کندی بود اما غرورش اجازه نمیلیحرف خ        

 طور روانھ نی دخترش را اد،یای توانست با خودش کنار بینگران بود و نم.  بودریدلگ
 ی را از روشی و با دست اشکھادیستاره را عقب تر کش.  بخت کرده استی خانھ ی
 ی و دلخوری ھمھ نگراننی بھ ای ھم پخترش زد کھ مبادا دیلبخند. نھ اش زدود گو

 : خواست، او ھم قبول کرده بودیحاال کھ ستاره م. ببرد
 ..مواظب خودت باش -         
 بزرگش راھش انداخت بھ سمت در ی و خالھ دیخودش را باز عقب تر کش        
 و دود اسپند دورش را پر ختی ری مبارک بادا می سرش نقل و سکھ یرو.. راھرو

 دنی در عقب را باز کرد و ستاره اما با ددنش،ی در محمدرضا با درونیب. کرده بود
.  بود، بھ سمتش او رفتستادهی اگرید ھی خانوم و چند نفر ھمسانایطھورا کھ کنار م

 زی ھمھ چ مدتنی قدر انیا. طھورا پرواز کرد و با چشمان سرخش در اغوشش گرفت
در آغوش طھورا بود و !  بودنددهی را ندگریبھ سرعت گذشتھ بود کھ اصال ھم د

 ختی ری بھ جانش مشی را ھمراه جملھ ھای و نگرانی و غصھ و شادیطھورا دلخور
.. 
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...  بعدا ھایری بگلی ما رو ھم تحوای جور؟ تو رو خدا بنیا..  ستاره ی بدیلیخ -         
 ی مشی ضربھ فنامی ی کرد بھ خودم خبر بده متتیاگھ اذ... مواظب باش ... ستاره 

 ؟ی ستاره عروس شدیوا. کنم
 : دورش کردی ستاره را گرفت و کمی ھایبازو        
!  امشبی شی باشھ؟ چھ خوشگل ممیباھم دوست.  ھستم ھاشھیستاره من ھم -         

 ! شدی ممونیگرنھ پش وستی ننجایخوبھ عمھ ام ا
. ستاره اما غصھ دار نگاھش کرد...  کرد، اخم داشت ی مھی گرد،ی خندیم        

 ن،ی بھ ماشدنیاز آغوشش جدا شد و قبل از رس. دی بگویزی چد،ی چرخیزبانش نم
 . گفتی میزی چدیبا. دیکنار رضا رس

 .. باباجوننیببخش -         
 ی کھ آرام از گوشھ یصبر نکرد اشک.. رکم  چرا دختدیصبر نکرد رضا بگو        

صبر نکرد کھ پدرش دوباره نوازشش کند و بھ آغوشش . ندیچشم رضا سر خورد را بب
 ھمان لحظھ د،ی دی اتفاق ھا را ھم منی از ایکی ی دانست، اگر حتی کھ مرایز. بکشد

 رماهی قبل از تی تکراری و زندگنشست ی رفت کنج اتاقش می شد و می ممانیپش
 ... گرفتی مشیامسال را در پ

او االن قبل از دختر .  اسپند در مشامش پر بودیمحمدرضا راه افتاد و ھنوز بو        
 ی حسرت، خانھ ای دنکیبا .  شدی فتوت حساب می خانھ بودن، عروس خانھ نیا

...  ھمسرش رفتی از آرزو، بھ سمت خانھ ی اش را ترک کرد و با کھکشانیپدر
 جوانھ ی کھ روی کرد برگ تازه ای میلحظھ، در اتاقش تنھا بود و سع کھ آن یھمسر

 ! رشد کرده بود؛ را باز کندا،ی لوبی
 

*         
 

بارھا و بارھا ..  شناختی کرد را می نگاھش منھی آانی کھ مییبایعروسک ز        
 کھ چند ساعت بعد قرار بود، ستاره فتوت یعروسک.  بوددهی او را دشیاھایدر رو

 ،ی رنگی سرش جمع شده بود و تاج کوتاه نقره ای اش باالی مشکیموھا! شود
.  اش جدا کرده بودیشانی پیو ریشگی ھمی شده اش را، از آن کجونینی شیموھا

 ساده شیآرا. دی آی مشتری مدل بنی بلندش ایشانی بود، بھ پدهیانگار ساناز جان ھم فھم
 از آن صورت دخترانھ نبود و در عوض، یخبر.  داده بودریی صورتش را تغی، کلاش

 . کرده بودلی تبدییبای کوتاھش، او را بھ زن زیابروھا
باال .  انتخاب کرده بودشی کھ مھ لقا برایلباس. دی تنش کشدی لباس سفی رویدست        

 نیآست..  ی بھ رنگ کوارتز صورتی و سنگ ھادی بود و پر از مرواپوریتنھ اش گ
 با ییبای زی آمد و دامن تور ساده اش دنبالھ ی ماری ستاره بسفیبلندش بھ بدن ظر

 . روز، ده ھا نفر بھ داشتنش غبطھ خوردندآن  کھیلباس.. ھمان کار دست داشت
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 و آرام، ی خجالتی ھم نشستھ بودند و برعکس ستاره گریجز او، دو عروس د        
آنھا .  زدندی حرف مشانیبای زی از ھمسرانشان و مراسم و خانھ ھایا خوشحالآن دو ب

 ھر دو عروس ،یو با تمام خوشوقت! منتظر داماد بودند و ستاره منتظر مادرشوھرش
 با کمک ی فرستاده بودند و وقتشی را برایزدستھ گل رز قرم. از او جلوتر رفتند

 و ستادیمھ لقا ھمان جا ا. لقا وارد شد در باز شد و مھ د؛ی کت گرمش را پوششگریآرا
 : دھانش گذاشت و ھمان طور گفتیدستانش را رو.  بھ او زل زدجانیبا ھ

 ...  ستارهیمحشر شد... تو ...  من ی خدایوا..  ستاره یوا -         
 بعد با کمک مھ لقا، سوار یکم.  دو چندان شودییبای زنیستاره فقط لبخند زد تا ا        

 کاپوتش ی بھ شکل گرد، روی خود بھرام خان کھ فقط گل کوچکنیماش. د شنیماش
 بھ ی رنگی بار، کت شلوار طوسنی کرد اما ای می رانندگشھیمحمدرضا مثل ھم. بود

 عروس ی قربان صدقھ میآغوش گرفتھ بود و دا مھ لقا ستاره را در. تن کرده بود
 . شدی مشییبایز

 لبش ی روی لبخند،ی رنگی ھا و المپ ھاسھی ردنی شدند، از داطی وارد حیوقت        
 ستادهی اسپند بھ دست، اول از ھمھ انتیز.  شدادهی پنی پلھ ھا کھ از ماشیجلو. شکفت

.  را پر کرده بوداطی و دودش تمام حختی ری آتش میبود و مشت مشت، اسپند را رو
.  شناختی م ھا رای ھم بودند کھ بعضیی ھابھیغر ، اندک خودشانیھمراه مھمان ھا

 از ی شده بودند کھ حرفھی کھ مھ لقا با دقت انتخابشان کرده بود و ھمھ توجییمھمان ھا
 . نزنندنیمشکل بھام

 دهی چی و صندلزی اول را میطبقھ . دی رسیکل مھمان ھا بھ صد نفر ھم نم        
 فتوت ی بار اول کھ بھ خانھ ی کھ برایدر اتاق.  باال بردندیبودند و او را بھ طبقھ 
 بزرگ ی مبل دو نفره یستاره، تنھا رو.  شده بوددهی چییبایآمده بود، سفره عقد ز

 عقد نی شده بود تا اھی و بعد عاقد کھ ظاھرا توجند بعد خانواده ھا آمدیکم. نشست
 صورتش ی کھ روی قران را بھ دستش داد و از پشت تورسایپر.  را انجام بدھدیابیغ

 :بود، آرام بازش کرد
 

پس صبر کن کھ وعده خدا حق است و براى گناھت آمرزش بخواه و بھ سپاس      "    
 *"  باششگریپروردگارت شامگاھان و بامدادان ستا

 
 

 صفحھ ی رونشی سنگی پلک ھاانی اشک از میچشمانش را بست و قطره         
اما .. ددوست داشت بلند شود و فقط برو.  شدمانی آن پشکی. دی شنیصداھا را نم. افتاد

 انی منتظر انداخت، می بھ چھره ھایآرام نگاھ.  دوختھ شده بودشیمحکم بھ جا
 دھان ھمھ نشی سنگی ھی مھررد، خوی بم عاقد در گوشش زنگ میسکوت، فقط صدا

 ھموار شی مچش بست، راه بلھ را برای کھ مھ لقا رویرا باز گذاشتھ بود و دستبند
 ..کرد
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 لم؟یمن وک .... -         
 .. بلھ..  بزرگترا یبا اجازه  -         

 
 

 ٥٥ ی ھیسوره غافر آ        * 
        

 
 کی.  نبودادشی از شب یادی ززی کردند؛ چی می مھمان ھا خداحافظیوقت        
! ی معمولری غی عروسکی نا آشنا و لیدو فام! ی تا جشن عروسبای بود تقریمھمان

ا نشستھ بود، تنھا تشکر کرده بود، تنھا شام تنھ!  کھ در آن عروس تنھا بودیمراسم
 بھم شی کھ از سرما دندان ھای در و در حالکنار  بودستادهیخورده بود و حاال ھم تنھا ا

 کھ زحمت ییاز مھمان ھا.  کردی می خداحافظزشی عزی خورد؛ از مھمان ھایم
 مادرش و نیری شیای کھ بھ نظر او مسخره بود، اما روی جشننی بودند و در ادهیکش

 دنیم خواست زودتر تمام شود تا از استرس فھیفقط م. مھ لقا بود، شرکت کرده بودند
 . کنددای پی و دروغش بھ پدرش؛ خالصنی مشکل بھامیماجرا
 : بودنینگاھش مثل تمام شب ھمراه با تحس. ستادیمھ لقا کنارش ا        
  پدرت؟ی خونھ ی بریدوست دار -         
 انداخت و با نیی بھ صورت خوشحال مھ لقا نگاه کرد و سرش را پایجیبا گ        

 تخت خودش بخوابد؟ ی پدرش؟ اتاق خودش و رویخودش فکر کرد، برگردد خانھ 
 .. بودیعی طبری مسخره و غشی برازیشب اول ازدواجش؟ ھمھ چ

 ... چھ فردا شب.. چھ امشب برم ..  نداره یعنی یفرق. ستیبرام مھم ن -         
 . حس را داشتنی ھم بود ھمیگریھر دختر د.  استنی غمگدی فھمیمھ لقا م        

 ھات لھی کم ھم وسھیفکر کنم ..  دنبالتامی یفردا تا ظھر م.. برو امشب رو  -         
 ..یاری بیرو دوست داشتھ باش

اما .  تمام بماندمھی شان باعث شد حرفشان نیاضافھ شدن چند نفر و خداحافظ        
محمدرضا .  خودشان باشدیدوست داشت امشب خانھ .  شدبیستاره بھ رفتن ترغ

 ی کاپوتش مانده بود، آماده کرد و ستاره تنھا در صندلی را کھ ھنوز گل رونیماش
.  بودندی اصلابانی در کوچھ و خشیل ھای خانواده و فامنیھنوز ماش. عقب جا گرفت

 توجھ ی رضا نشستھ بود و بنیپشت فرمان ماش.  کردتطنی اول شروع بھ شیرعلیام
 ھم کھ یگری دنیکم کم سھ چھار ماش!  بوق گذاشتی رضا، دستش را رویبھ اخم ھا

 شان ی محل زندگابانی خکی کھ گذشت و نزدیکم. ھمراھشان بودند، شروع کردند
 :رضا طاقتش تمام شد شدند، آقا

 !محلزشتھ تو !  نھای ی کنی بس مریام -         
 : با خنده بھ سمتش برگشتیرعلیام        
 !گھی زنن دی شھ، بوق می میھمھ عروس!  بابایچھ زشت -         
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 کھ کنار دهیفر.  لب ال الھ اال هللا را زمزمھ کردری رفت و زیرضا چشم غره ا        
 ریام.  زد کھ تمام کندیرعلی امی عقب نشستھ بود دستش را بھ پھلوی صندلی روایپو
 عادل نیپشت سرش فقط ماش.  فلشر ھا را ھم خاموش کرد و آرام داخل کوچھ شدیعل

 نی بھ جشن آمده بودند و االن ھم با ماشسای پرمراه و طھورا ھنایم. بود و محمدرضا
 کنار نایطھورا و م.  را باز کرداطی شد و در حادهی در پیرضا جلو. عادل برگشتند

 سرد باعث شد یھوا.  کردندیا عروس صحبت م بودند و بستادهی محمدرضا انیماش
 ھمراه ستاره محمدرضا ھم بھ خانھ برگشت و.  برگرددشانی زود بھ خانھ ھایلیھمھ خ

 پدرش او را بدرقھ کند و بھ دست ھمسرش نکھیعوض ا. خانواده اش وارد خانھ شد
 ! اش برگشتھ بودی پدریبسپارد، او بھ خانھ 

مطمئن بود امشب اگر تنھا در خانھ .  نبودمانیاما پش. دی کشیاز ھمھ خجالت م        
 خودش، یاما اتاق آشنا.  کھ داشتی حس بدنی شد از ای ماند، خفھ می فتوت می

 مو و شیآرا. ستادی انھی آی اول روبروشھیمثل ھم.  گرداندیآرامش را بھ او برم
 از آن ی بود؟ حتدهی دنھیر را داخل آی تصونیچھ قدر ا. صورتش مثل صبح بود

 سنجاق را نیدستش ناخداگاه باال رفت و اول.  تر شده بودبای ھم، زییای روریتصو
دستش درد گرفتھ بود اما لج ..  سنجاق ھا و تور و تاج ی و بعد ھم باقدی کشرونیب

 اه کھ ھر بار چند تار مو ھم ھمری طورد،ی کشیکم کم تندتر و با حرص م. کرده بود
 احساس خت؛ی کھ دورش رشیموھا.  و ادامھ دادامدیکوتاه ناما .  شدیسنجاق ھا کنده م

دستش را بھ زحمت بھ پشتش رساند و بند لباس را باز . نوبت لباسش بود.  کردیراحت
 شیحاال جز آرا.  برداشت و لباسش را ھم عوض کردی شرت شلوار راحتیت. کرد

 خورد و  بھ دری دستش بود کھ ضربھ الھحو!  بودیشگی ھمیصورتش ھمان ستاره 
 :دی را شندهی فریصدا

  تو؟امیب.. ستاره  -         
 : تعجب کرددنشی با ددهیفر. خودش پشت در رفت و در را باز کرد        
  لباستو؟یچھ طور در اورد..  مادری کردی صدام می خواستیکمک م.. ِا  -         
 . لبخند بزندشھی کرد مثل ھمیسع        
 .سخت نبود. در اوردم -         
 :  از در فاصلھ گرفتدیحولھ را دستش د        
 .زمی عزی بخواب خستھ شدای زود ب؟ی ریحموم م -         
.  از نگاھش ناراحت شده بوددهیفر.  نگفت و بھ سمت حمام رفتیزیستاره چ        

 صورتش روان یو کھ از صبح چند بار رشیناخداگاه اشک ھا.  بودی ابانھیحس غر
. بھ سمت اتاق خواب خودشان رفت.  کردنددنیشده بودند باز دوباره شروع بھ بار

 کمد یکت رضا را برداشت و از تو.  بوددهی را عوض کرده و خوابشیرضا لباس ھا
رضا چشمانش را باز . دی آه بلندش بھ گوش رضا رسی کرد و ھم زمان صدازانیآو

 تخت نشست و ی رودهیفر.  شناختی میخوبھمسرش را بھ . کرد و نگاھش کرد
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 توانست حدس ی و ماوردیدلش طاقت ن.  گونھ اش را پاک کردی کھ روی اشکیقطره 
 : شدزی خمی نشیسرجا. ستاره است  ھم نگراندهیبزند فر
 د؟ی پس؟ ستاره خوابی خوابیچرا نم -         
 : مرتعش شدی بود؛ کمشی گلوانی کھ می از بغضدهی فریصدا        
 .. رفت حموم -         
 .. بخوابایپاشو برق رو خاموش کن ب -         
.  نداشتدهی از فریاو ھم دست کم.  بالش گذاشتیخودش دوباره سرش را رو        

 ی ابرو وسط نبود امروز حتما بھم میاگر پا.  نبودی جشن و ازدواج راضنیاصال از ا
 باال ھیبا مھر.  خاطر داده بودنانی بود و بھ او اطمبھرام خان چند بار صحبت کرده. زد

 راحت بود الشی خی و مھ لقا بھ ستاره داده بودند، کمن کھ خود بھرام خایو حق طالق
 کھ کنارش دهیفر.  ھم داشتدهی کھ فریھمان حس.  داشتیتھ قلبش حس نگران.. اما .. 

 : بدنش شدی رضا متوجھ سرماد؛یکھ دراز کش
 .. دهی فریدر سردچھ ق -         
 تنش بھ یگرما.  و محکم بغلش کرددی خودش کشی را جادهیکنارتر رفت و فر        

 ی اش کمھی اش فرو کرد و گرنھی سانیسرش را م.  دادیشتری غم بی اجازه دهیفر
 : را نوازش کردشیرضا موھا. بلندتر شد

 ! دخترت کھ ور دل خودتھ؟ی کنی مھی گری داریواسھ چ -         
 : آمدی گنگ مدهی فریصدا        
 یخودش گفت م..  سی نی راضادیستاره ز...  کنمی دونم رضا احساس مینم -         

 .. دونمینم... خواد اما 
 : رضا فاصلھ گرفتسی خی نھی از سی و کمدی اش را باال کشینیب        
 یلی گھ خیخودش م...  پسره شی ره پی شھ مگھ نھ؟ میخوشبخت م.. رضا -         

 .. دمشی دی ما ھم مرانی گشت ای کرد برمی کاش جور میا! ھیپسر خوب
 :دی داد و بھ پشت خوابرونیرضا نفسش را با حرص ب        
...  و می زود قبول کردیلیخ. می کردی چھ اشتباھدمیتازه فھم..  دهی دونم فرینم -         

 می موندیسیتو رودربا.  شده بودممونی پشیلیامروز خ..  شدم اما جیگ...  دونم ینم
 ..خدا کنھ خوشبخت شھ.. انگار

 : رضا گذاشتی نھی بازو و سنی را بلند گفت و دوباره سرش را بشای ادهیفر        
 کنھ یگفت جور م.  رنی با ھم مگھی دیمھ لقا گفت کاراشو کرده ھفتھ  -         

 داره ی اسی مشکل سدی گفت شای شھ نھ؟ عادل می راحت مالمونی خمینیبب..  مشینیبب
 .. رانی اادی تونھ بیکھ نم

 دخترش یبھ نظرش بھ طرز مسخره ا. رضا سرش را فقط با افسوس تکان داد        
 کھ االن دامادش ی مردنی بار ھم با اکی بود کھ بی عجشیبرا. را شوھر داده بود

 ! شد، حرف نزده بودیمحسوب م
 .. رضا -         
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 در آغوشش شتری خودش را بدهیفر.  باعث شد بھ سمتش برگردددهی فریصدا        
 :رضا ھم دستش را دوباره دور کمرش حلقھ کرد. دیکش

 !بخواب تا صبح خدا بزرگھ..  دهیبخواب فر -         
 

       
 

ھ، اما نھ بھ عنوان پرستار خانوم خان.  فتوت ماندیاز شب بعد، ستاره در خانھ         
.  کھ حاال ارج و قربش بھ حد خود مھ لقا بودیعروس.  خانھ بودنیبلکھ او عروس ا

 کھ کنار اتاق خواب مھ لقا بود، رنگ شد یاتاق.  کردندیھمھ با احترام با او برخورد م
برخالف اتاق مھ لقا کھ پر از آرامش بود، .  شددهی و بانو چه خود ستاری قھیو با سل
 یبای زقیتلف.  و ذوق بودی اتاق ستاره، پر از حس زندگی هری و بنفش تییمویرنگ ل

 ی مجادی را ای و زنانھ اکی شی اتاقش، ھارمونی چوبلی دو رنگ، کنار رنگ وسانیا
 .کرد

.  دادبی ترتایتالی سفر ده روزه را بھ اکی ھفتھ بعد از مراسم ازدواج، مھ لقا کی        
.  ستاره گفتھ شده بودی بھ خانواده نی بھامی کھ از ابتدا، بھ عنوان محل زندگیکشور

 دنی کردند، دخترشان بھ دی بود، اما خانواده اش گمان میحی کھ در اصل تفریسفر
 ! رودیھمسرش م

 ی و ترس بود اما کم کم پر از خاطره و روزھاجانی ستاره، ابتدا پر از ھیبرا        
 خوش اریر و مادرش بودند، بسکنار مھ لقا و بھرام خان کھ انگار واقعا پد. خوب شد

 کھ با مادرش ی بود کھ ستاره، جز دو باری قدر با مھرباننیرفتار ھر دو ا.  گذشتیم
او ھنوز ھم !  افتاده استشی برای بود کھ چھ اتفاقهحرف زد، کامال فراموش کرد

 کھ لذت یخانواده ا!  بودافتھی یدی جدی دانست کھ حاال خانواده ی میخودش را دختر
 . را بھ او چشانده بودندگری دی نوع زندگکی

 ! ستاره، خوش نشستھ بودی دندان ھاری زبی کھ عجیطعم        
!  شدی مھی تھشی کرد، برای اراده مای کھ دوست داشت و یزیستاره ھر چ        

 بود فقط اشاره کند یکاف! ندی ببی کرد روزی رفت کھ اصال فکرش را ھم نمییجاھا
 ھا نیبھتر.  کندنھی ھزشی نبود تا بھرام خان براازی اشاره ھم ننیھم وقتھا شتریکھ ب

 نی و ادی خریمتی گران قی ھای اش سوغاتنواده خایبرا.  شدی فراھم مشی براشھیھم
 . کردی اش را ھزاران برابر میمسئلھ خوشحال

 گرفت، با ی کھ ھر روز وسعت می جور، حس عذاب وجدانش بابت دروغکی        
ده روز بھ سرعت گذشت و ستاره در اواسط بھمن دوباره بھ .  راحت شدد،ی خرنیا

 .خانھ اش برگشت
 مھ لقا شنھادی خانواده اش برود اما پدنی آن روز، ستاره دوست داشت بھ دیفردا        

 ی مھماننیا.  را بھ خانھ اش دعوت کردیوسفی یبانو خانواده .  تر بودندی خوشاشیبرا
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 ستاره را ی ظاھریبود و ھم دوست داشت خانواده اش خوشبخت ستاره خوب یھم برا
 ..مدت داشت  کھ ستاره در آنیحس. نندیبب

 یکم.  کرده بوددای پیشتری آرامش بدهیفر.  بھ ھمھ خوش گذشتی مھماننیا        
 ی می دخترش را با آرامش و خوشحالیوقت.  ستاره ملموس تر شده بودی زندگیماجرا

 کرد با بھرام خان یاما رضا ھنوز قانع نشده بود و دوباره سع. د بوی کافشی براد،ید
 می کھ متاسفانھ دایی را بداند و دروغ ھارانی بھ اسر پامدنی نی واقعلیصحبت کند تا دل

 ! گرفتی ملیتحو
 ھیبھ خاطر گر.  خودش کردری ذھن ھمھ را درگی ستاره مدتی ھایدادن سوغات        

اما قبل از رفتن، .  شد کی نزدانشی بھ پای زود مھمانیلی سپھر کوچک، خیھا
 . بھ اتاقش رفتند،یرعلی سفرش بھ امی دادن عکس ھای و ستاره بھ بھانھ یرعلیام

 ستاره، ی خوشحالنیاز ا.  دوست داشت دوباره با ستاره حرف بزندیرعلیام        
 نیاره ا او باعث شده ستی کرد، حرفھای داشت اما ھنوز فکر متیاحساس رضا

 :دی کشی وارد اتاقش شد، سوت آرامیوقت. ردی را بگمیتصم
 !ی کنی ھم بازکی گل کوچی تونی منجایھمش واسھ خودتھ؟؟ ا! یاوه چھ اتاق -         
 گلدارش را در ی از نازبالش ھایکی از مبل ھا نشست و یکی یستاره رو        

 :آغوش گرفت
 !!  باالمی کھ بری کنی اشاره می ھھی مساحت اتاق من، بگو چیعوض اندازه  -         
  رفتھ بود؛ اماادشی اتاق؛ دنی لحظھ با دکی.  مبل نشستی کنارش رویرعلیام        

.. 
 ی ھمش اونجا مای نجاستی خوبھ؟ اون پسره ازی ھمھ چر،یجون ام.. ستاره  -         
 مونھ؟
 : شددهی ستاره در ھم کشیاخم ھا        
 نھ؟یمنظورت بھام -         
 فقط نگرانش یرعلی متوجھ شده بود امد،ی کشیستاره نفس.  سکوت کردیرعلیام        

 .است
 وقت چیھ. ستی ننجای ھم انیبھام..  نیبھام..  کھ ینی بیم..  من خوبم ریام -         

 ..  گھ اونجا راحت ترهیمھ لقا م. ستین
 : سرش را تکان دادیرعلیام        
 . ی بشتی خواستم اذینم.. خب . دمیفھم.. اوھوم  -         
 ! صادق بودشھی ھمیرعلیچھ قدر خوب بود ام.  لب ستاره نشستیلبخند رو        
 کھ یی چھ قدر جاھای دونینم!  کنمی مو میدارم زندگ!  کھینی بیم..  شم ینم -         

 و یسی خوب انگلیلیبھرام خان خ.  خوام برم زبان بخونمیحتما م!  با حال بودمیرفت
 ! زدیفرانسھ رو حرف م

 : ھم بخنددیرعلی و برق چشمانش؛ باعث شد امنیریلبخند ش        
 ! منم با خودت ببر فقطگھی دیدفعھ .. خوبھ  -         
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 ... ریاره حتما ام -         
 ی افھی قدنیلبخند ستاره ھم با د.  آن ساکت شدکی و دی خنده اش پر کشیرعلیام        
 . محو شد،یرعلی امیگرفتھ 
 .. ستاره -         
 ھا؟ -         
 !ی شناسیبابا رو م.  شھی بد میلیاگھ بفھمن خ..  می بھ مامان بابا بگدیبا -         
 مبل پرت کرد و خودش را ینازبالش را بھ گوشھ . دی ستاره پریرنگ از رو        

 :دی تر کشکینزد
 گم یبذار بگذره خودم اروم م.. گھی کم دھیبذار .. حاال نھ ..  یرعلینھ ام -         

 باشھ؟.. بھش
 :ستاره با ھمان لحن ادامھ داد.  و سرش را تکان داددی کشی آھیرعلیام        
من عکس .  کنی کارھی گفتن ی مواظب باش فقط شک نکنن باشھ؟ ھر چریام -         

 ..  رو اوردمنی بھامیھا
 : را بھ سمتش گرفتی پاکتشی آرازی میبلند شد و از کشو        
  جور درست کن و نشونشون بده باشھ؟ھی -         
 . و پاکت را گرفتستادی اشی روبرویرعلیام        
 .. کنمشونیفقط نفھمن باشھ؟ قا.  اونجا ھم توشھیفلش عکسا -         
 .حواسم ھست.. باشھ نگران نباش -         
 ..ری فضولھ اما،یپو -         
 .. ذارمیخونھ نم..  برم شرکت نگران نباشیم -         
 ؟؟ی نداری شرکت خوبھ؟ مشکلیراست -         
 : نشستیرعلی صورت امیدوباره خنده رو        
 !رونی بامی یاما احتماال م! نھ -         
 : اش زل زدانھی شوک زده بھ لبخند موذستاره        
 ؟ی کندای پی خوای کار از کجا م؟ی واسھ چرون؟ی بیای یم -         
 : بھ سمت در راه افتادیرعلیام        
 ! بھتر دارمی کارشنھادی پھی. نگران نباش -         
بھ داخل  خوشحال دنشانی با دای باز شد و پوی بزند، در بھ آرامیستاره تا حرف        
 :دیاتاق پر
 ...  اتاقتھ؟ چھ بزرگھنجایا!  ستاره یوا -         
 کرد ی نگاه میرعلیاما ھنوز با شک بھ ام.  صورت ستاره برگشت یلبخند رو        

 اتاق را ی ھم بھ خوبای پونکیبعد از ا!  پنھان کردورشی و پلراھنی پریکھ پاکت را ز
 رضا ھم معطل ،یرعلیھمھ منتظرشان بودند و با آمدن ام.  رفتندنیی ھمراه ھم پاد؛ید

 خانھ نکھیھنوز ھضم ا..  ستاره را ترک کردنددی جدی  ھمھ، خانھعی سریلینکرد و خ
 ! بودیاما واقع!  سخت بودشانیمتعلق بھ ستاره است، برا
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ه شده  کھ ستاره رسما عروس خانوادییفردا صبح ِ ھمان شب، مثل تمام روزھا        

بھرام خان از صبح زود بھ دفتر کارش رفتھ .  خوردیبود، ھمراه مھ لقا صبحانھ م
 خوشحال و ذوق زده ی خانواده اش، حسابدنی و دحیبرعکس ستاره کھ بابت تفر. بود

 راحت تر باشد و الشی باعث شده بود او ھم خهآرامش ستار. بود، مھ لقا در فکر بود
 . کردی می قسمت نقشھ اش را عملنی سخت تردی شا ونی مھم تردیحاال بھ نظرش با

 را در ذھنش شی و حرفھادی کشی مشی فنجان چایانگشتش را آرام دور لبھ         
 ماجرا نی از ای کھ او ھم حس بددی بھ ستاره بگویدوست داشت جور.  کردیمرور م

 موضوع سخت و در نی دانست چھ قدر ای میخودش بھتر از ھر کس. نداشتھ باشد
 . ھدر بدھدنی از اشی وقت را بت خواسینم.  گفتی مدیاما با.  استنی غمگیمواقع

 .. ستاره -         
 : گذاشت و بھ مھ لقا نگاه کردشی را سر جاشیستاره فنجان چا        
 بلھ؟ -         
 !می بریی خوام امروز بعد از ظھر باھم جایم -         
 کجا؟ -         

 ... خب -         
 : ستاره زل زدی مکث کرد و بھ چشمھایبانو کم        
 ! دکترشی پمیخب راستش بر -         
 !ستاره متوجھ منظورش نشده بود        
 ... شما کھ تست؟یدکتر؟ حالتون خوب ن -         
 !!  تویبرا! من نھ... نھ  -         
 : جملھ نداشتنی بھ ایحس خوب. شدتمام صورت ستاره پر از تعجب و ترس         
 ؟یواسھ چ... من ؟  -         
 : گذاشت و با لبخند گفتزی میمھ لقا اما با ھمان آرامش، آرنجش را رو        
 ..  خوامیمن نوه مو م -         
 ی چھ جوابدی دانست بایاز ترس و شرم نم.  افتادنییسر ستاره خجالت زده پا        

 بار بود نی اولنی موضوع نشده بود و انی بھ ایبعد از ازدواجش اصال اشاره ا. بدھد
 لی خانواده تحونی بھ ای نوه ادیاو با.  خواست بھ تعھدش عمل کندیکھ مھ لقا از او م

 : دادن کردحی آھستھ شروع بھ توضشھ،یمھ لقا مثل ھم..  داد یم
 چھ می حواسم پرتینی بیم..  یالع دار من اطیماریستاره تو کھ از وضع ب -         
 دونم یمن خودم م!  اوردم؟ی باال می داشتم چھ گندیدی دمای ھواپیتو.  شدهادیقدر ز

ستاره ..  کشھی کنم اما خاطره ھام داره تھ می میھر چھ قدر سع... اوضاع چھ جوره
 .. منو نگاه کن

 یچشمھا.  را باال گرفت مھ لقا، مقاومتش را در ھم شکست و سرشی جملھ نیا        
 :روشن مھ لقا پر از اشک بود
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تازه ....  بشھ و ری ترسم دیم..  نمینوه مو بب.  ھستادمی خوام تا یستاره م -         
 ھا؟. میتازه ما اونجا بود!  کننیخانواده تم شک نم..  فرصتھ نیاالن بھتر

مھ لقا خودش را .  افتادنیی تحمل کند و سرش پانی از اشتریستاره باز نتوانست ب        
 : تر شدکی خم کرد و نزدزی میرو

..  دکترنیبھتر..  برمت ی مکینی کلنیبھتر.  کنمی متیباشھ؟ من ازت حما -         
 باشھ؟...  شھی زود حل مزیھمھ چ
 ی اما نمدیھمچنان سکوت کرده بود، دوست داشت از ترس ھا و شرمش بگو        

 :مھ لقا دوباره گفت. شد
ھمھ جوره پشتتم .  از بودن باھاش لذت ببرمیستاره بذار تا وقت دارم کم -         
 باشھ؟

 .دی بگویزی بود کھ ستاره ھم چدهیوقت آن رس        
 .. نی شما بخوایھر چ.. باشھ بانو -         
 گونھ اش، لبخند ھم ی رویمھ لقا صاف نشست و ھم زمان با افتادن قطره اشک        

 . لبانش نشستیرو
 .. یی خونھ تونی ای بعدیبانو..  زمیممنونم عز -         

 
 

 ھا گذشتند و ساعت پنج قھی ستاره، آن روز بھ سرعت دقیبرخالف خواستھ         
 را فشیبند ک.  مطب نشستھ بودکی شی مبلمان مغز پستھ ایغروب، ھمراه مھ لقا رو

 اضطراب، نی از ای رفع کمیدوست داشت برا.  دادی کرد و فشار میبا استرس تا م
ده .  استزاری عادت بد، بنی چھ قدر از اقا دانست مھ لی را ھم تکان بدھد اما مشیپا
 با مھ لقا، ستاره متوجھ ی نبود کھ مطب آمده بودند و از برخورد گرم منششتری بقھیدق

 . انتظار نشستھ بودند سالنگری دی ھم گوشھ یزن و شوھر جوان.  شان شده بودییآشنا
 اسم دکتر نوشتھ شده بود، شی کھ روی در ِ چوبی ستاره، روی دهیچشمان ترس        

 و مانیفوق تخصص زنان و زا/  ی رحماننیدکتر نازن"  کرد ی مری گیھر از گاھ
 " یینازا

مھ لقا .  و خودش را جمع کرددی کشی آرامنیدر کھ با صدا باز شد ناخداگاه ھ        
 : تر آورد و در گوشش زمزمھ کردنیی پایوجھ حرکتش شد، سرش را کممت

 !ستاره آروم باش -         
 :دی را شنی منشیتا سرش را باال آورد، صدا        
 . دییخانم فتوت بفرما -         
 شی در پاھایدھانش خشک شده بود و حس. دی کوبی اش منھیقلبش با شدت بھ س        
 زیپشت م. بھ زور خودش را بلند کرد و با ترس پشت مھ لقا وارد اتاق شد. نداشت
 کیتصور او . ستادی کھ بھ احترام آنھا ادی را دی چھل سالھ ابای زن تقر،یبزرگ

 ی تاپ مشکی رو،ی اما دکتر رحمانبود،  و مقنعھیپزشک زن مسن با روپوش پزشک
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.  بوددهی رنگ پوشی بافت نخودکی  ست کرده بود،ی روشننی کھ با شلوار جیرنگ
 کھ ی پزشکدنی دشیبرا.  آمدی ماری بسفشی سرش کوتاه بود کھ بھ صورت ظریموھا

 دکتر دنی اش با دھی از استرس اولیکم!  بودبی در مطبش داشت، عجیپی تنیچن
 : کردشیبود کھ مھ لقا صدا فراموشش شده

 !!ستاره؟ -         
 گفت و با یدیببخش.  دست دکتر کھ بھ سمتش دراز شده بود ماندینگاھش رو        

 : نشست گفتی مبل می کھ رویبانو در حال. دکتر دست داد
 ..  منزیخانوم دکتر، ستاره، عروس عز -         
 . اش نشستی صندلی ھم رویدکتر رحمان        
 .زمی عزنی بش،ی خوش اومدیلیخ -         
!  نشست و متوجھ لبخند معنادار ھر دو زن بھم شدشیجاستاره با ترس سر        

 زی انداخت و منییسرش را پا. مطمئن بود مھ لقا قبال با دکتر ھماھنگ کرده است
 زی دکتر شروع بھ صحبت کرد ھم چشم از می وقتیحت.  شدرهی مبل، خی جلوی اشھیش

 ..برنداشت
 از ی پسرتون، مشکلشیبھ آزمابا توجھ ..  ستدهیچی کم پھیمورد شما ... خب  -         

 پسر شما کینی کلستیاما قبال ھم بھتون گفتم، کھ بھتره حتما اورولوژ. ستی بابت ننیا
 شن و ی ھا و نمونھ ھا انجام مشی فراھم بشھ ھمون موقع آزماطیاگھ شرا..  نھیرو بب
 از نمونھ ی کھ بھ پزشکش بگم، کمنھی شما کنم؛ ای واسھ راحتم تونی کھ می اگھیکار د

 ی پسرتون، نمونھ اطی با توجھ بھ شرام،ی کنن تا بعد اگھ نتونستزیاسپرم ھا رو فر
 ..  تا زحمتامون ھدر نرهمیداشتھ باش

 برداشت زی میخودکارش را از رو.  ستاره ماندی مکث کرد و نگاھش رویکم        
 : انگشتانش گرفتانیو م

 ... اما در مورد شما ستاره خانوم -         
 : کردشیمھ لقا با آرامش صدا.  کردی نگاه مزیستاره ھمچنان، بھ م        
 .. ستاره -         
 ھمھ استرس داشتھ باشد اما حس نیدوست نداشت ا. با ترس سرش را باال گرفت        

 رود و ی سوال مری اش زی خصوصمی حرنکھیاز ا.  نداشتطی محنی نسبت بھ ایخوب
 ھمھ استرس را نی شرم، انی در موردش بدھد، خجالت زده بود و ھمیحاتی توضدیبا

 .بھ جانش انداختھ بود
 : نشست؛ رو بھ مھ لقا گفتی صورت دکتر رحمانیلبخند رو        
 ن؟ی شھ چند لحظھ ما رو تنھا بذاریخانم فتوت م -         
 : ستاره گذاشتی شانھ یمھ لقا بلند شد و دستش را رو        
 . زمی عزرونمیمن ب... البتھ -         

با رفتن مھ لقا ھمان قدر کھ حس خجالتش از مھ لقا کمتر شد، از تنھا ماندنش،         
 : دادھی تکی صندلی مبل جابھ جا کرد و دکتر بھ پشتیخودش را رو. دیترس
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 م؟ی کار کنی قراره چی دونیشما اصال م.. خب ستاره خانم  -         
 : نلرزدشی کرد صدایستاره سرش را باال گرفت و سع        
 .. یلقاح مصنوع..  راجع بھش خوندمییزای چھیمن  -         
 :دکتر لبخندش کش آمد        
پاشو ..  می انجام بدگھی دی کارای سرھی دیما قبلش با!  آخر کارهنیآره اما ا -         

 ..  اون اتاقایھمراه من ب
بھ زور خودش را بلند . دی دی را منھی از تخت معای کھ نشستھ بود کمیینجااز آ        

 !فتادی کھ نیاتفاق...  ردی می لحظھ، ھمان جا منیاحساس کرد ھم. کرد
       

 بھ یی آشنانیاما عمال ا.  کرده بودشی زنانھ آشنایای در مورد دنی کمسایقبال پر        
 را ھم ای شود کھ آن دنی مردی وقت ھم خوابھ چیقرار نبود، ھ!  خوردیدرد او نم

 !حداقل فعال! ندیبب
 شھی ردی کھ شای ترسش،ی حرفھادنی بار با دکتر و شننی اولیاما مالقاتش برا        
 اش، ی شب زندگنی در بھتردی کھ بایاتفاق.  داشت؛ تمام وجودش را پر کردتشیدر ذھن

بدون . ن روز در مطب پزشک افتاد کرد؛ ھمای کھ دوستش داشت تجربھ میکنار مرد
..  بود ی عاشقانھ خبرینھ از زمزمھ ھا..  یگرم بوسھ و آغوش..  ی ناز و نوازشچیھ

 .. چیھ..  گفتکی زنانھ تبریای ورودش را بھ دنینھ کس
 را بھ زور کنترل کرد و صورت سرخش را بھ حساب ترس و شیاشک ھا        

 بزرگش، تنھا ی تخت دو نفره انی اتاق، میکی شب در تاریاما وقت. خجالت گذاشت
 اش کھ ھر ی درد جسمینھ فقط برا.  کردھی تمام آن دردھا گری بود؛ بھ اندازه دهیخواب

 ی مادشی قلبش بود کھ ھر بار انیم ی تجربھ کرده بود، دردیگریماه قبال طور د
کرده بود،  اش پنھان نھی کھ در سیی رازھای راز ھم مثل باقنیا.  کردیافتاد، بغض م

 . شدیگانی باییجا
 

. دی کشی بانو خجالت میاز رو.  سرش بودیصبح کھ چشم باز کرد، مھ لقا باال        
 : بلند کرد و نشستیخودش را کم

 .  من خواب موندمدیببخش.. سالم بانو  -         
 : شدکشی نزدشتری بیمھ لقا کم        
 ؟یحالت خوبھ؟ بھتر شد -         
 : انداختنییتاره سرش را پاس        
 .یمرس. بلھ خوبم -         
 اول کھ یقطره .  و او را در آغوش گرفتدیچی پشیدستان مھ لقا دور شانھ ھا        

 : کرد خودش را عقب تر بکشدیسع.  کندی مھی گردنش افتاد متوجھ شد مھ لقا گریرو
  افتاده؟ حالتون خوبھ؟یبانو؟ اتفاق -         
 : اشک ھا لبخند زدانیمھ لقا م        
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 ... یلی دونم خیم..  خوام ستارهیمعذرت م -         
 ی حال برانیا.  دادی اش می دلداردیستاره با. سرش را با تاسف تکان داد        
 . بانو خوب نبودتیوضع

 دی کنم نبایخواھش م. ستی کھ براتون خوب ننی دونیم.  کنمیبانو خواھش م -         
 .نیناراحت بش

 : را راحت تر کندالشیستاره لبخند زد کھ خ. مھ لقا مات صورتش شده بود        
. منم خواستم. می رو خودمون خواستنی ھا؟ ام؟ی خوش باشدی بانیخودتون گفت -         

 . کنمیخواھش م. نی نکنتیشما ھم خودتون رو اذ.  ندارم یمن مشکل
.  بار ستاره ھم خودش را رھا کردنیو ا. مھ لقا دوباره در آغوشش گرفت        
خودش .  ھم نبودی راه بھترطی شرانی خودش سخت بود اما در ای کھ زد، براییحرفھا

 . کردی را درک متی موقعدی باشد و بانجایخواستھ بود االن ا
 کھ یا بتواند مراحل پزشک کرد تی صبر مدی پزشک دو ھفتھ بازیستاره بھ تجو        

 در مورد مراحل با او صحبت یدکتر کم.  در نظر گرفتھ شده بود را بگذراندشیبرا
 ی با کاری گشت تا کمی می تردیاز آن روز بھ بعد ھم، دنبال اطالعات جد. کرده بود

 .ودکھ قرار بود انجام بدھد، آشنا ش
 کھ در خانھ بھ عنوان عروس یدی مھ لقا و بھرام خان و احترام جدیمحبت ھا        

 ی فکر نمنی بھ بھامادیز.  کرده بودی دوست داشتنشیکسب کرده بود، روزھا را برا
ً کھ قانونا و شرعا ھمسرش بود و او یمرد.  کھ بانو ھم از او خواستھ بودیزیچ. کرد ً
 . بار مالقاتش کرده بودکیفقط 

 تازه ی ھم رنگ و بونتیضا و ز محمدر،ی بانو، رفتارش با مھری ھاھیبا توص        
 کھ او یدی شد و ستاره بھ قالب جدی پرستار بودن ستاره فراموش مدیبا.  گرفتھ بودیا

 . کردیساختھ بود، عادت م
 بود کھ خانم یشراره، دختر.  بھ خانھ آمدیدیبھ خواست مھ لقا، پرستار جد        
 کھ از ستاره پنج سال بزرگتر بود و مدرک یدختر.  مھ لقا فرستاده بودی برایصباح

انگار نھ !  سپرده بودی قبل را بھ فراموشیبودن شراره، کامال ماه ھا.  داشتیاریبھ
 ! خانھ آمده بودنین عنوان، بھ ای ستاره ھم با ھمیانگار کھ رو

 
 ی ھابی ستاره، پر از فراز و نشی کھ برایسال. دی ماه سال فرا رسنیاخر        
 آل عنوان دهی را اطی و ستاره، شرانی بھامشاتی آزمادنی با دیدکتر رحمان.  بودیبزرگ

 پزشکان متخصص بود و نی از بھتریکیاو .  آغاز شودیکرد و خواست مراحل درمان
 . کردی کار مینابارور ی ھاکینی کلنی از معروف تریکیدر 

 شروع ی دانست و ستاره را آماده ی را صالح منجکشنیکروایدکتر روش م        
.  سخت بودشی کرد، برای استفاده مدی کھ ھر روز بایی آمپول ھاقیتزر. مراحل کرد

 آمپول نی جھت نداشت و با کمک او از پس انی از ایخوشبختانھ با بودن شراره مشکل
 ھمھ ھورمون، باعث شده بود نی اقیزر تیاز طرف.  آمدیً بعضا دردناک برمیھا
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 رابطھ طی شرانیدر ا.  داشتی احساس افسردگیگاھ.  حوصلھ باشدیاخالق و ب بدیکم
 ی مشتری اش را بی ھا ھم، افسردگیاش را ھم با خانواده اش کم کرده بود و دلتنگ

 .کرد
 بھ داروھا واکنش نشان داده بود و بھ نظر دکتر، یخوشبختانھ بدن ستاره بھ خوب        
ستاره ھر .  مانده بودی ھفتھ باقکیمان عمل پانکچر، تا ز.  کامال نرمال بودزیھمھ چ

 کرد و تمام مدت مھ لقا ی مراجعھ مکینی بھ کلی سونوگرافی براانی روز در مکی
 درصد ی بار اول سی برای کرده بود احتمال بارداردیتاک  دکترنکھیبا ا. کنارش بود

 ! کردی زن باردار با او رفتار مکیاما مھ لقا مثل . است
 
 
 
 

 کرد و ستاره ھم در اتاقش مشغول ی مھ لقا استراحت مشھیبعد از ظھر مثل ھم        
ستاره متعجب از .  خبر آمدن مادر و خواھرش را بھ او دادیکتاب خواندن بود کھ مھر

 ،ییرای داخل پذیوقت.  رفتنیی پای بھ طبقھ ی منتظره، پشت سر مھرری غداری دنیا
.  شکفتشی لبھای قلبش، رومی از صمی لبخندد،ید ای را ھمراه عرشدهی و فرسایپر
 .ستادندی ادنش،ی با دسای و پردهیفر

 . خالھنمی ببای بای عرشی وان؟یخوب.. سالم مامان  -         
ھمان طور کھ پسر .  شد و بھ آغوشش رفتکشی زودتر از دو زن نزدایعرش        

 . کردی روبوسسای و پردهیکوچک در آغوشش بود، با فر
 !ی دفعھ اھیچھ ..  نیخوش اومد -         
 : نشست گفتی کھ می در حالدهیفر        
 !می کنرتی گفت غافلگسایمن خواستم زنگ بزنم، پر -         
 : برگشتسای بھ سمت پریستاره با قدردان        
 .ی دلم تنگ شده بود برات پریلیخ.  ممنونمیلیخ -         
 : اش نشاندیشانی پانیخند، اخم ھم م ھمراه با لبسایپر        
 ھمھ نی ادی ما بای پرسی ازمون نمی حالھی ی ھستکھی کوچیتو ابج! گھیبلھ د -         

 !مینی تا تو رو ببمیایراه ب
 : گذاشت و با محبت نگاھش کردسای پری پایستاره دستش را رو        
 .. ی گیراست م..  سایببخش پر -         
 : نگذاشت حرفش را ادامھ بدھددهیفر        
 ! ما رو اورده؟ی پری دونیم -         
 :ستاره بھت زده نگاھش کرد        
  رو؟؟نامھی گواھیگرفت -         
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 کنارش بکشاند و گونھ اش را دوباره شتری باعث شد خودش را بسایلبخند پر        
 :ببوسد
 ! تو؟ی اوردیم رو نی ماشیکجا گذاشت!  بھ جراتتنیافر -         
 .  رو ازم گرفت و اوردش توچیی اقا محمد رضا بھ زور سوارمی خواستم بینم -         
 !یچوندی عادل رو پس فعال پنیماش.  کردیکار خوب -         
 :دی خندزی رسایپر        
 !آره فعال -         
 یھمان طور سرد و ب.  شان سنگ تمام گذاشتھ بودییرای پذی از قبل برایمھر        

 . گذاشتی میگریتفاوت بود، اما حاال بھ ستاره احترام د
  پوست بکنم؟بیخالھ جون برات س..  گھی ددییبفرما -         
 را ی قرمز بزرگبی ساقی گفت و ستاره با اشتی با لحن کودکانھ اش بلھ اایعرش        

 :شروع بھ پوست گرفتن کرد
 !ی رو بدنامھی پز گواھیخب پس اومده بود -         
 :  جا بھ جا شدی کمسایپر        
  ستاره؟می بریای یم. می لباس بخرمی برمی خواستیم -         
  ؟ خودت؟ی کیلباس؟ برا -         
 ... اوھوم -         
 :ستاره نگاھش کرد        
 ؟ی ؟ مجلسیلباس چ -         
 !بخندش بازتر شد لسایپر        
 !گھی دیخبر ندار -         
 بھ سمتش ی کارت عروسکی بود، نی زمی کھ روفشیخم شد و از داخل ک        
 :گرفت
 !گھی دای بنای دونن اما با مادرشوھرت ایاقاتون کھ ما رو قابل نم. دییبفرما -         
 : لبخندش بزرگ شددیستاره کارت را گرفت و نگاه کرد، اسم آذر را کھ د        
  شوھرش تموم شد؟یسرباز..  مبارکھ یوا -         
 وقتاست و نی ھمشی گفت بھت گفتھ عروسیم.  ناراحت بودیلیاتفاقا خ.. آره  -         

 .یشماره شو داده اما تو زنگ نزد
 : دادای را بھ دست عرشبی از سی اکھیستاره ت        
 . کنیخواھازش معذرت ..  گھ یراست م -         
! کھیاتفاقا تاالر بھ شما نزد.  ستگھیسھ روز د..  ھا، حتمایایستاره ب -         

 .برادرشوھرش تو شرکت نفتھ؛ شوھرشم برده، تاالرم واسھ اونجاست
 :ستاره سرش را تکان داد        
 .. امی یباشھ جور بشھ حتما م -         
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 یت نگاھش کردند اما با سالم و احوالپرس ھر دو مادهی فریبا بلند شدن ناگھان        
 ساعت بعد مھ لقا ھم بھ جمعشان اضافھ شد و کنار کی. اش متوجھ ورود مھ لقا شدند

 کھ رفتند، مھ لقا نگاھش بھ دهی و فرسایپر.  را پشت سر گذاشتندیھم لحظات خوب
 :کارت افتاد

 م؟ی بریستاره دوست دار -         
 آمد در جشن آذر حضور داشتھ ی زد، بدش نمیلبخندستاره نگاھش کرد و         

 .باشد
  شن؟ی دونم بھ نظرتون اشکال نداره؟ بھرام خان ناراحت نمینم -         
 : انداختشی بھ ابروھایمھ لقا گره ا        
 !؟ینھ واسھ چ -         
 : در ھم فرو رفتشتری بشیو اخم ھا        
 ؟یستاره آمپولت رو زد -         
 ست؟ی نادتونیبلھ  -         
 : اش گذاشتیشانی پی دستش را رود،ی کھ کشیمھ لقا ھمراه با آھ        
 تر کی کنم نشون ندم و پروسھ شو عقب بندازم اما ھمش نزدی تالش میلیخ -         

 . شھیم
 ی دانست چھ قدر برایم.  شده بودرهی خنشی بھ صورت غمگیستاره با نگران        
 .. اش ھم بدتری قلبیماری از بی تلخ است، حتقتی حقنیامھ لقا 
 ی پزشکتون چادتونی.  نی مثبت ھستیلی شما خنیخودتون رو ناراحت نکن -         

 ی فراموش مستیمھم ن. نی افسرده بشنی بذاردینبا. نی رو حفظ کنھی روحنی ادیگفت؟ با
 . بندازمادتونی کھ نجامیمن ا. نیکن

 ..چھ قدر خوب بود ستاره آنجا بود.  لبان مھ لقا نشستیلبخند رو        
فکر ..  شیمثال ده سال پ.. کاش از اول داشتمت.. یینجایستاره چھ قدر خوبھ ا -         

 .. دمشی دی مادتریمن چھ قدر ز!! اون موقع االن بچھ ات ده سالش بود.. کن
 : لبانش نشستی رویزی آمطنتی شیستاره خنده         
 تونستم بچھ دار ی کنم میچون اون موقع من ده سالم بود و فکر نم!  شدینم -         

 !!شم
 شان بود، خانھ را گرم تر و روشن تر نی کھ بی ھر دو زن و محبتیخنده ھا        

 .. متوجھ حال خوب ھر دو شدد،ی رسی کھ بھرام خان ھم وقتیطور. کرده بود
 

 نی جشن در انی اشیبرا.  کردیشن فکر متا سھ روز بعد ستاره فقط بھ ج        
خانواده اش بودند و با آذر ھم .  بودی فرصت شادھی اش ی زندگی استرس زایبلبشو
با .  کردییآن قدر کھ ھمان روز زنگ زد و از او دلجو.  داشتیمی قدیدوست

 شھی خانھ با کمکش مثل ھمیبانو  بھ خانھ آمد و ھر دویشگریدرخواست مھ لقا، آرا
 اش، ی زندگی ِ تازه زی دو عزنیستاره در کنار ا.  رفتن شدندی و با وقار آماده بایز
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 کردند ی فکر مگرانی کھ دنیھم.  کردی احساس نمادی بھ نام ھمسر را زینبودن مرد
 آدم نی ھمراه ای ست و قرار است ستاره بھ زودی مھم و محترماریھمسرش آدم بس

 ! کردی مدای او ھم اعتماد بھ نفس پکنار مھ لقا و غرورش؛.  بودی کافشد؛با
 ی بلند ھمچون شبش، با فر ھای ھاسوی رنگ کھ گیری شیبای آن لباس زیتو        
. دی رسی بھ نظر مباتری زشھی برھنھ اش افتاده بود، از ھمی شانھ ھای کھ رویدرشت

 دهی کھ پوشی پاشنھ بلندیبا کفش ھا.  بوددهی مھ لقا بود و در سفرشان خری قھیلباس سل
 تاالر، از ی در اصلی بھرام خان و مھ لقا جلوھمراه یبود ھم قد مھ لقا بود و وقت

 بھ سمتشان رفت و دنشانیعادل با د.  نبود کھ نگاھشان نکندی شدند، کسادهی پنیماش
 بعد از در یوقت.  کرد و قسمت زنانھ را بھ ستاره نشان دادیبھرام خان را ھمراھ

سا بود کھ متوجھ شان ی دختر پرا،ی نفر، پرنید تاالر شدند، اول وارشانیآوردن پالتو
 :شد

 .. خالھ ستاره.. خالھ ستاره  -         
 : دختر کوچک باز کردیمھ لقا زودتر از ستاره، آغوشش را برا        
 سالم خانوم خوشگلھ -         
دواج ستاره  کھ جشن ازیھمان لباس.  انداختنیی با خجالت سرش را پاایپر        

 ی پارچھ ای از گل ھای پر از تور، کھ تاجی صورتراھنیپ.  بود، تنش بوددهیپوش
 . اش اضافھ کرده بودییبای اش بھ زی مشکی موھایرو

 ی سالم و احوالپرسبی بزرگش و بعد مادرشوھرش بھ ترتی و جارسایپر        
 ی و نگاھشان م ستاره و مھ لقا کنار ھم کنجکاو شدندنیمشخص بود از د. کردند
 نیی پاعی ماند و سرش را سریی صورت آشنایچشم ستاره ناخداگاه رو. کردند

  نکرده بود؟فکر نجایچرا اصال بھ ا.  مادر فرزاد بودرایحم.. انداخت
اما .  دادی کرد و سالم می میروبوس.. قلبش بھ ضربان افتاد. دلش اشوب شد        

 مھ لقا باعث شد تمام ی تنش بود؟ صدایھمان کت شلوار مشک..  فرزاد بودیحواسش پ
 .زدی بررونی بیقیاضطرابش را با نفس عم

 ؟یستاره خوب -         
 : شدکشی ھم نزدسایپر        
 . مامان و سولمازشی پمی ستاره برایب -         
 کیاو . د فکر کند نداشت بھ فرزایلیدل.  کرد خودش را جمع و جور کندیسع        

 ! باردار ھم شودگری کھ قرار بود تا سھ چھار روز دیزن! زن شوھر دار بود
 بعد با آمدن عروس و داماد؛ حواس ستاره ھم یکنار خانواده اش نشست و کم        

لباس آذر، مطمئن .  کردی مسھی آذر مقایناخداگاه جشن خودش را با عروس. پرت شد
 ھم کار دختر عمھ اش ششیآرا.  دھم لباس او بودکی متشی قدی شده بود و شاھیبود کرا

 او رد شد، نھ لباسش ی حلقھ شد و از جلوھرش شوی دستش دور بازویاما وقت! بود
 اش نھی سانی میزیچ.  زدیستاره ناخداگاه لبخند تلخ..  ششی آمد و نھ آرایبھ چشم م

 شد ی مدای پیدوباره حس موذ..  اما ندی را ببوانی پر لی مھی خواست نیم.  سوختیم
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 ی حسادت مو االن اتی دانست آذر چھ قدر بھ موقعیگرچھ م!  کندیکھ بھ آذر حسود
 مدت نی گرفتھ بود در اادی.  تر کردقیمھ لقا کھ دستش را گرفت، لبخندش را عم! کند

ا در  بعد با سولماز و مھ لقی کھ چند لحظھ یطور.  احساساتش را کنترل کند یبھ خوب
 زدند و ی بود، حرف مدهی ھمھ سرو صدا خوابنی با ازی میمورد سپھر کوچک کھ رو

 : بود، نگاه کنندستادهی اشانی کھ جلوی باعث شد ھمھ بھ زنیینا آشیصدا. دندی خندیم
 ؟ی خانم خوبدهیسالم فر -         
نگاه ستاره .  شدی و احوالپرسی و مشغول روبوسستادی ادهیفر!  خانم بودرایحم        

شال ستاره فقط .  بود ماندستادهی ارای پشت سر حمیدی کھ با چادر سفیاما بھ دختر
شال .  کرددای پیناخداگاه حس بد.  کامال مشخص بودشی بود و موھاشی شانھ ھایرو

 . خانم بھ صورتش زل زده بودرایحم. ت سرش انداخیرا باز تر کرد و رو
 نکھی خوشحال شدم، با ایلی گم ازدواج تو خی مکی ستاره؟ تبریچھ طور -         

 !ی دعوت نکردیمارو عروس
 ی را نمرایمھ لقا حم.  دھانش خوردی رویقفل بزرگ. ستاره مات مانده بود        

 : کردتی با ارامش از ستاره حماشھیشناخت اما مثل ھم
 .میمقصرش ما بود..  می بود، شرمنده شدی خودمونیلیجشن خ -         
ھمان .  با او ھم دست دادی با خوشحالرای کرد و حمی مھ لقا را معرفده،یفر        

 : خودش آوردی و جلودی کشیلحظھ دست دختر را کم
 جا ھم نیاز ھم.. فرشتھ، نامزد فرزاد.  کنمی رفت عروسم رو معرفادمیاخ  -         

 ... . کارت رو م..  شونھ ی عروسگھیدعوتتون کنم دو ھفتھ د
 ری شده بود و فقط تصوکیھمھ جا تار. دی شنوی و نھ مدی دی میزیستاره نھ چ        

 بود با دی کھ برعکس او سفی و دختریفرزاد جان گرفت با ھمان کت و شلوار مشک
 شی کھ ارایدختر.  کھ فقط سالم و تشکر کردیدختر خجالت..  رنگ یچشمان عسل
 بود کھ دهیاما بعد از رفتن داماد، د !ود گرفتھ بی را با چادر بھ خوبشینداشت و رو

 رنگ، بھ یاسی ری و قد بلندش کھ در آن لباس حربایاندام ز..  رقصدی متایکنار آز
چھ .  آمدی روشنش می و موھادی کھ بھ پوست سفیلباس..  گذاشتھ بودشی بھ نمایخوب

 اسمش ثل دختر کھ منیا.  ھم ساختھ شده بودندیانگار برا!  آمدیقدر بھ فرزاد ھم م
 .دی درخشی بود در کنار فرزاد مبای زی فرشتھ کی

تند تند فقط آب دھانش .  کردی فکر مدینبا. حق نداشت. اما نشکست.. بغض کرد        
 . کردی تحمل مدیبا.  دادیرا قورت م

 بھ صورتش خورد و ی تا باد سرد زمستاندی از جشن نفھمیگری دزی چچیھ        
از پشت تمام .  کردی می کھ با پدرش احوالپرسی زماناقیدق.  کرددارشیانگار ب
 ی مشکنیکنار ماش..  ھا فی ردنیدرآخر.  در تاالر منتظر بودندی کھ جلوییمردھا

 کی.  زد، گره خوردی میاھی بھ سیکی کھ در تاری نگاھش، بھ دو چشم قھوه ا،یرنگ
 .. اما نبوددیگردن کش.  پلک زدن و بعد نبودکی یفقط بھ اندازه .. لحظھ 
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 ی آذر و ھمسرش آرزوی کرد و برایروبوس..  دیخند.. دوباره حرف زد         
..  طورنی قرار بود داماد بشود ھم ھمگری دی کھ دو ھفتھ ی مردیبرا.  کردیخوشبخت

کھ !  خانمرای حمیحت. ستاره خوشبخت شده بود.  خورندی اش را میھمھ حسرت زندگ
مھ لقا و بھرام .  خوردی ھم حسرت مود، بدهی رخش کش فرشتھ را بھ،یبا تمام بدجنس

 ھست کھ بعد از سالھا خدا ی دانھ اکی یکیانگار کھ ستاره !  بودندی حسادت کافیبرا
 یھمھ حسرت داشتھ ھا.  افتادی لحظھ از دھانشان نمکیستاره جان . بھ آنھا داده
 روز کیه بود کھ  ماندییاما ستاره در حسرت دوستت دارم ھا.  خوردندیستاره را م
 زمزمھ د؛ی گوی عقد بھ او بلھ می کھ سر سفره ی قول داده بود بھ مردیگرم تابستان

 ..کند
 
 

 پر از استرس بودند، کھ شی بعد از مراسم ازدواج آذر، برای قدر روزھانیا        
 قبل ی کرد و او را بھ ماه ھای مطنتی روحش شی توانست جز شبھا کھ گاھیاصال نم

 ی را مبانشی ھم حس گناه و عذاب وجدان، گرشھیھم.  کشاند، بھ فرزاد فکر کندیم
و مھم تر از .  کردی بود، فکر میگریبھ زن د  کھ حاال، متعلقی بھ مرددینبا. گرفت

 ھم ی داند ھمسری مرد کجاست و اصال نمنیمھم نبود، ا.  بودیھمھ، او ھمسر مرد
 و نوع تفکر تیترب.  ماندی می وفادار باقدیبا بود او متعھد شده بود و نیمھم ا! دارد

 . کردی فکر کردن بھ گذشتھ را ھم قبول نمن،یستاره، اصال ھم
.  رفتکینی عمل پانکچر بھ کلی روز بعد از شروع درمانش، برازدهی سقایدق        

 انیدوست داشت مادرش را در جر.  گرفتی قرار مطی شرانی بارش بود کھ در انیاول
 مھ لقا کنارش بود و آن روز بھرام خان ھم شھیمثل ھم.  شدی گذاشت اما نمیم

 ی میعی درد داشت کھ دکتر طبیکم. نبود ادشی یزیبعد از عمل چ.  نگذاشتشانیتنھا
برعکس . دو ساعت بعد از عمل دکتر بھ مالقاتش آمد.  کردی استراحت مدیدانست و با

 . اش را بستھ بودی روپوش پزشکی سر کرده بود و دکمھ ھای کوچکیمطب، روسر
  خانوم؟یچھ طور -         
 :ستاره لبخند زد        
 .  خوبمیمرس -         
 : بوددی و امزهی پر از انگشھی مثل ھمیدکتر رحمان        
 ی محی رو توضزیبرات ھمھ چ.  راحت باشھالتیخ.  خوب بودزی ھمھ چیلیخ -         

 ! کنھی میار خوب داره ھمکیلیبدنت خ. دن 
 و با تشکرش، دکتر دیستاره خند.  جملھ اش، بھ ستاره زدی انتھایچشمک        

 شد کشی بود، نزددهی دکتر را شنی دورتر بود و صحبت ھایمھ لقا کم.  گذاشتشیتنھا
 :و دستش را در دست گرفت

 م؟ی بھ دکتر بگی داریحالت خوبھ واقعا؟ اگھ مشکل -         
 ..  راحتالتونیخ.. نھ بانو، خوبم  -         
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 : تر بردکی زد و سرش را نزدیبانو لبخند        
 .ھیدکتر کارش عال!  شھیمن مطمئنم م -         
 مدت تحمل کرده بود، او ھم نی کھ در ایبا درد و عذاب. ستاره فقط لبخند زد        

 کھ بھ ی مدتنی ای قدر طنیا. بود دلخوش نادیاما ز. ندی ببی اجھی بود، نتدواریام
 عمل را نی آشنا شده بود کھ بارھا و بارھا ایی کرد، با زوج ھای رفت و آمد مکینیکل

 . حاصل نشده بودیتیفقانجام داده بودند، اما مو
 متوجھ شد کھ ی تماس گرفتند و ستاره با تمام ناباورکینی آن روز از کلیفردا        

 شده بودند تا اگر تی جنسنیی کھ با خواست مھ لقا تعینی جنازدهی!  سالم داردنی جنازدهی
 ھا بھ دو نی انتقال جنخیتار. اوردی بای بھ دنی صورت گرفت، حتما ستاره پسریباردار

 دی واقعا بای زودنی شد بھ ایباورش نم.  بودجیستاره ھنوز گ. روز بعد موکول شد
 با ،ید طبق نظر دکتر رحمان کریاما سع! یرمعمولی طور غنیمادر بشود آن ھم ا

 .آرامش و بدون استرس روزھا را بگذراند
 کینی کھ داشت، ھمراه مھ لقا بھ کلیدو روز ھم بھ سرعت گذشت و طبق وقت        

 و ترس آنجا دی کھ در اوج امیی رفت و مشکالت زنھای مکینی کلیوقت. مراجعھ کرد
بھ نظرش .  شدیودش فراموش م مادر شدن را بچشند، مشکالت خیبایبودند تا طعم ز

 جور نی زن بود، کھ او قرار بود اکی ی زندگی قسمت ھانی از مھمتریکیمادر شدن 
 دهی تخت دراز کشیرو.  شده بودی او عادی بود اما برابی عجیکم. تجربھ اش کند

 سر خودش ی را باالیگری کھ پزشک زن دندی را ببیبود و منتظر بود دکتر رحمان
 :دید

 ؟یوسفیستاره  -         
 دی اش کشی روسری اش را باالی طبنکیع.  طورنیزن ھم ھم. ستاره لبخند زد        
 :و گفت
 ! شناستمنی جن،یمن اسد -         
 : انداخت و گفتی کھ دستش بود را نگاھیبرگھ ا        
!  ِی ھر سھ تا ادیگر!  ھمھ ھم آقا پسرن،ی دارنی انتقالتون، سھ تا جنیشما برا -         

 ھوس گھیاگھ دفعھ د.  شدنستی جننییاونا ھم تع. می کردزی ھم فرییدو تا پک سھ تا
 !!ی از اول مراحلت رو بگذروندی بایدختر کن
 : بردنیی کش آمد و برگھ را پاشتری لبان زن بیلبخند رو        
 ؟ی خوبھ؟ تو آماده ازیھمھ چ -         
 :ستاره سرش را تکان داد        
 . خوبم.. بلھ  -         
 : پاکت قرار داشت، بھ دستش دادکی کھ داخل ی دیدکتر س        
 !!ناتی از جنی اقھی دقکی کوتاه لمی فھی نمی ای مامان خانومایب -         
 نگاه ی دی چشمش برد و خوب بھ سی را گرفت و جلوی دیستاره با بھت س        

 و ی بعد دکتر رحمانیچند لحظھ .  کردی شناس را مزه مزه منی جنیحرفھا! ردک
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.  بوددهی کھ دراز کشیدر تمام دو، سھ ساعت.  شناس آمدند و مراحل انتقال تمام شدنیجن
 ادی دانست اما حاال زی در موردش نمیزی کھ چی اندهیآ.  چشمش بودی جلوندهیآ

 تواند ی را ھم میی کرد کم کم روشنایاحساس م. دی رسی بھ نظرش نمکیتار
 ی در ذھنش رژه ممی شناس دانی جنیحرفھا...  شد یاگر باردار م.  بدھدصیتشخ
 .. رفت

 !" ھمھ ھم آقا پسرنیسھ تا جن        "
 شکمش گذاشت و آرام یدستش را رو..  شدیباورش نم! خنده اش گرفت        

 :زمزمھ کرد
 ی دم مامان خوبیقول م.  تنھامیلی باشھ؟ من خنیون کنم زنده بمیخواھش م -         

 .. نیزنده بمون.. باشم براتون 
 کھ درون کاله شی موھای بخواھد از بغل چشمانش رونکھیقطرات اشک بدون ا        

 ی دانست از شوق مینم..  ھمراه ھم ھیخنده و گر. ختی ریبھ زور جا شده بود، م
 خنده اش نی الی دلای است ی ناراحتی اشکھا برانی ادی فھمی کند؟ نمی مھی گرایخندد 

 کرد کھ خدا یَ کھ از بر بود را زمزمھ مییدعا ھر..  کردیفقط دعا م! از غم است؟
 ی بدنش، براانی میی کھ دو ساعت بود؛ در جاییپسرھا.  را نگھ داردشی پسرھاشیبرا

 .. کردندیزنده بودن تالش م
 

     
 

 پر از استرس بودند، کھ شی بعد از مراسم ازدواج آذر، برای قدر روزھانیا        
 قبل ی کرد و او را بھ ماه ھای مطنتی روحش شی توانست جز شبھا کھ گاھیاصال نم

 ی را مبانشی ھم حس گناه و عذاب وجدان، گرشھیھم.  کشاند، بھ فرزاد فکر کندیم
و مھم تر از .  کردیم بود، فکر یگریبھ زن د  کھ حاال، متعلقی بھ مرددینبا. گرفت

 ھم ی داند ھمسری مرد کجاست و اصال نمنیمھم نبود، ا.  بودیھمھ، او ھمسر مرد
 و نوع تفکر تیترب.  ماندی می وفادار باقدی بود او متعھد شده بود و بانیمھم ا! دارد

 . کردی فکر کردن بھ گذشتھ را ھم قبول نمن،یستاره، اصال ھم
.  رفتکینی عمل پانکچر بھ کلی روز بعد از شروع درمانش، برازدهی سقایدق        

 انیدوست داشت مادرش را در جر.  گرفتی قرار مطی شرانی بارش بود کھ در انیاول
 مھ لقا کنارش بود و آن روز بھرام خان ھم شھیمثل ھم.  شدی گذاشت اما نمیم

 ی میعیکھ دکتر طب درد داشت یکم. نبود ادشی یزیبعد از عمل چ.  نگذاشتشانیتنھا
برعکس . دو ساعت بعد از عمل دکتر بھ مالقاتش آمد.  کردی استراحت مدیدانست و با

 . اش را بستھ بودی روپوش پزشکی سر کرده بود و دکمھ ھای کوچکیمطب، روسر
  خانوم؟یچھ طور -         
 :ستاره لبخند زد        
 .  خوبمیمرس -         



 266 

 : بوددی و امزهی پر از انگشھیم مثل ھیدکتر رحمان        
 ی محی رو توضزیبرات ھمھ چ.  راحت باشھالتیخ.  خوب بودزی ھمھ چیلیخ -         

 ! کنھی می خوب داره ھمکاریلیبدنت خ. دن 
 و با تشکرش، دکتر دیستاره خند.  جملھ اش، بھ ستاره زدی انتھایچشمک        

 شد کشی بود، نزددهی دکتر را شنی دورتر بود و صحبت ھایمھ لقا کم.  گذاشتشیتنھا
 :و دستش را در دست گرفت

 م؟ی بھ دکتر بگی داریحالت خوبھ واقعا؟ اگھ مشکل -         
 ..  راحتالتونیخ.. نھ بانو، خوبم  -         
 : تر بردکی زد و سرش را نزدیبانو لبخند        
 .ھیعالدکتر کارش !  شھیمن مطمئنم م -         
 مدت تحمل کرده بود، او ھم نی کھ در ایبا درد و عذاب. ستاره فقط لبخند زد        

 کھ بھ ی مدتنی ای قدر طنیا.  دلخوش نبودادیاما ز. ندی ببی اجھی بود، نتدواریام
 عمل را نی آشنا شده بود کھ بارھا و بارھا ایی کرد، با زوج ھای رفت و آمد مکینیکل

 . حاصل نشده بودیتیفقانجام داده بودند، اما مو
 متوجھ شد کھ ی تماس گرفتند و ستاره با تمام ناباورکینی آن روز از کلیفردا        

 شده بودند تا اگر تی جنسنیی کھ با خواست مھ لقا تعینی جنازدهی!  سالم داردنی جنازدهی
 ھا بھ دو نی انتقال جنخیتار. اوردی بای بھ دنی صورت گرفت، حتما ستاره پسریباردار

 دی واقعا بای زودنی شد بھ ایباورش نم.  بودجیستاره ھنوز گ. روز بعد موکول شد
 با ،ی کرد طبق نظر دکتر رحمانیاما سع! یرمعمولی طور غنیمادر بشود آن ھم ا

 .آرامش و بدون استرس روزھا را بگذراند
 کینی کھ داشت، ھمراه مھ لقا بھ کلیدو روز ھم بھ سرعت گذشت و طبق وقت        

 و ترس آنجا دی کھ در اوج امیی رفت و مشکالت زنھای مکینی کلیوقت. مراجعھ کرد
بھ نظرش .  شدی مادر شدن را بچشند، مشکالت خودش فراموش میبایبودند تا طعم ز

 جور نی زن بود، کھ او قرار بود اکی ی زندگی قسمت ھانی از مھمتریکیمادر شدن 
 دهی تخت دراز کشیرو.  شده بودی او عادی بود اما برابی عجیکم. تجربھ اش کند

 سر خودش ی را باالیگری کھ پزشک زن دندی را ببیبود و منتظر بود دکتر رحمان
 :دید

 ؟یوسفیستاره  -         
 دی اش کشی روسریاش را باال ی طبنکیع.  طورنیزن ھم ھم. ستاره لبخند زد        
 :و گفت
 ! شناستمنی جن،یمن اسد -         
 : انداخت و گفتی کھ دستش بود را نگاھیبرگھ ا        
!  ِی ھر سھ تا ادیگر!  ھمھ ھم آقا پسرن،ی دارنی انتقالتون، سھ تا جنیشما برا -         

 ھوس گھیاگھ دفعھ د.  شدنستی جننییاونا ھم تع. می کردزی ھم فرییدو تا پک سھ تا
 !!ی از اول مراحلت رو بگذروندی بایدختر کن
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 : بردنیی کش آمد و برگھ را پاشتری لبان زن بیلبخند رو        
 ؟ی خوبھ؟ تو آماده ازیھمھ چ -         
 :ستاره سرش را تکان داد        
 . خوبم.. بلھ  -         
 : داشت، بھ دستش داد پاکت قرارکی کھ داخل ی دیدکتر س        
 !!ناتی از جنی اقھی دقکی کوتاه لمی فھی نمی ای مامان خانومایب -         
 نگاه ی دی چشمش برد و خوب بھ سی را گرفت و جلوی دیستاره با بھت س        

 و ی بعد دکتر رحمانیچند لحظھ .  کردی شناس را مزه مزه منی جنیحرفھا! کرد
.  بوددهی کھ دراز کشیدر تمام دو، سھ ساعت.  شناس آمدند و مراحل انتقال تمام شدنیجن

 ادی دانست اما حاال زی در موردش نمیزی کھ چی اندهیآ.  چشمش بودی جلوندهیآ
 تواند ی را ھم میی کرد کم کم روشنایاحساس م. دی رسی بھ نظرش نمکیتار

 ی در ذھنش رژه ممی شناس دانی جنیحرفھا...  شد یاگر باردار م.  بدھدصیتشخ
 .. رفت

 !" ھمھ ھم آقا پسرنیسھ تا جن        "
 شکمش گذاشت و آرام یدستش را رو..  شدیباورش نم! خنده اش گرفت        

 :زمزمھ کرد
 ی دم مامان خوبیقول م.  تنھامیلی باشھ؟ من خنی کنم زنده بمونیخواھش م -         

 .. نیزنده بمون.. باشم براتون 
 کھ درون کاله شی موھای بخواھد از بغل چشمانش رونکھیقطرات اشک بدون ا        

 ی دانست از شوق مینم..  ھمراه ھم ھیخنده و گر. ختی ریبھ زور جا شده بود، م
 خنده اش نی الی دلای است ی ناراحتی اشکھا برانی ادی فھمی کند؟ نمی مھی گرایخندد 

 کرد کھ خدا یَ کھ از بر بود را زمزمھ مییدعا ھر..  کردیفقط دعا م! از غم است؟
 ی بدنش، براانی میی کھ دو ساعت بود؛ در جاییپسرھا.  را نگھ داردشی پسرھاشیبرا

 .. کردندیزنده بودن تالش م
 

        
 

 کند و بھ اجبار بھ اتاقش فرستاد تا ی بھ خانھ برگشت، مھ لقا نگذاشت کاریوقت        
دو .  کردی حدود دو ھفتھ صبر مدی دادن باشی آزمایه براستار. فقط استراحت کند

 . اسفندیانی پای بھ روزھادی رسی مقای کھ دقیھفتھ ا
 کرد، ستاره دوست داشت ی اگر مھ لقا ھم اصرار نمی روز انتقال، حتیفردا        

 جمعھ روز نیا.  سال بودی جمعھ نیرتری جمعھ دلگنیا. تمام مدت را در اتاقش بماند
 کھ لحظھ ی استراحت باال ماند و فقط بھ باغیتمام روز بھ بھانھ . ازدواج فرزاد بود

 بودن ی ھاھیتمام ساعتھا و ثان.  شدرهی داد، خی مدینو  خبر آمدن بھار راشتریلحظھ ب
 شی گلوانی می بخواھد، بغضنکھی شد و ھر بار بدون ای ممیکنار فرزاد در ذھنش ترس
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 ی انگشتانش را لمس می نشست و آرام جای گونھ اش میستش رود.  زدیجوانھ م
 .ندیبب  رد انگشتش رای توانست حتی کھ ابدا مشخص نبود اما او مییجا. کرد

نگاه . دی شنی خانم را مرای شاد حمیانگار صدا. حال بدش با آمدن شب بدتر شد        
بارھا و . دی درخشی مد،ی کھ با پوست روشنش در لباس سفشیبای عروس زیفرزاد رو

 کرد و ھر بار بغضش را محکم سھی خودش را نگاه کرد و با فرشتھ مقانھیبارھا در آ
 . نشودری سرازیقورت داد تا اشک

 
 استراحت ی غذا را فرو داد، بھ بھانھ ی بھ زور لقمھ ھایشب وقت.  شدیاما نم        

 اشک شی تنھا ماند، تمام دردھا،یکی دوباره در تاریدوباره بھ اتاقش پناھنده شد و وقت
 سی اجازه داد کھ بالشش را خ،ی ترس و خجالت و احساس گناھچیشدند و او بدون ھ

 .کنند
.  شده بودیی ھوابیقلبش عج.  قلبش را نداشتاری خواست فکر کند اما اختینم        

ه  کھ ستاره تازیحس.  خواستی فرشتھ بود را می کھ االن برای آغوشی کھ گرمایقلب
 .. اما نداشت..  کرد ی و درک مدی فھمیم

 دانست یستاره خودش ھم م.. گری دیمثل تمام شبھا.. شب سخت ھم تمام شد         
 انی بعد از جردیھمون طور کھ نبا.  محض استیوانگی موضوع دنیفکر کردن بھ ا

 وقت بھ چی راه کج، ھنیا.  کردی اش، دوباره فکر فرزاد را میبھم خوردن نامزد
 .دی رسیمنزل نم

 ھمھ نی افی کھ باالخره تکلی مدتنیبھ ا.  کردی بھ مشکالت خودش فکر مدیبا        
 را بھانھ کرده بود و ی مادرش سرما خوردگیبرا.  شدیدرد و استرس مشخص م

 ! رفتھ بوددنشی بار بھ دکی خاطر نی بھ ھمدهیفر
 را راحت دهی فرالی کرد، خی میدگیبودن شراره کھ بھ وضع ستاره ھم رس        

 مھ لقا مثل دی دی کھ منی گفت خوشبخت است و ھمی کھ ستاره منیھم.. کرده بود 
 کھ بھ خانواده یستاره ھنوز بابت دروغ.  گردد، آرامش داشتیپروانھ دور دخترش م

 کھ ظاھرا نیھم.  را ھم نداشتقتیقاما جرات گفتن ح. اش گفتھ بود عذاب داشت
 قتی داد تا گفتن حقی بود و بھ او ھم اجازه می کافشی کرده بودند، براخانواده اش باور

 .اندازدی بقیرا بھ تعو
امسال .  آمدی مدی و سال جددی عی جا بویھمھ .  سخت اما گذشتندندهی آیروزھا        

 اسفند، ستاره ٢٨ صبح روز قایدق.  بود کھ ستاره دور از خانواده اش بودیدی عنیاول
 دو ماه بعد از یعنی.  کردی مراجعھ مشگاهی خون، بھ آزماشی دادن آزمای برادیبا

 !ازدواجش
 

*         
 



 269 

 قدر استرس داشت کھ نیا. دی کشی بود کھ خون را باال مینگاھش بھ سرنگ        
 ! بوددهیًاصال ورود سرنگ را ھم نفھم

  شھ؟ی حاضر میک.. ممنون خانم  -         
 :دی پنبھ کشی نگاھش کند؛ چسب را رونکھیزن بدون ا        
 .. گھی ساعت دکی -         
 یمنف.  کرد خودش را خونسرد نشان بدھد اما تمام بدنش مرتعش بودی میسع        

 سخت یلی انجام دادن، خھودهی ھمھ کار بنیاحساس ا.  سخت بودشیبودن جواب، برا
 خانھ ماندنش، ی و ستاره برا بھرامینھ فقط او، مھ لقا کھ با تمام اصرار ھا.. تر 

پر .  زدی قدم مشگاه،ی سالن انتظار ازمارونی بھو بھرام خان ک.  کرده بودشانیھمراھ
  امد، مھ لقا دستش را گرفت و کنار خودش نشاندرونیستاره کھ ب. از استرس بودند

 ..  ستارهنیبش -         
 :بھرام خان داخل سالن شد و رو بھ مھ لقا گفت        
  خونھ؟میستاره حالت خوبھ؟ بر -         
 : ھمسرش دوختیمھ لقا نگاه مھربانش را بھ چشمھا        
 !مینی شی جا منیھم! گھی ساعتھ دھیبھرام  -         
 :بھرام با چشم بھ سالن اشاره کرد        
 .. می زنی دور مھی نی ماشمیپاشو بر!  شھی نمنجایخانم من ا -         
.  بھرام خان، بھتر بودمیتصم.  انداختی و خالکی ششگاهی بھ آزمای لقا نگاھمھ        

.  منتظرشان بودنیمحمدرضا کنار در ماش.  رفتندرونیھمراه ستاره بلند شدند و ب
بھرام خان ھمان .  ھم در ھم و ھم عقب را باز کرد و خودش پشت فرمان نشستعیسر

 : بست، گفتیطور کھ کمربندش را م
 

 ..  بزنی حوالنی دور ھمھیمحمدرضا  -         
ستاره ناخداگاه دستش .  از پارک خارج شدنی گفت و ماشیمحمدرضا چشم        

 کھ یحس.  کردی آن احساس خاصکی چرا، اما دیخودش ھم نفھم.  شکمش بودیرو
انگار تمام استرس ..  یگری از ھر حس دیخال.  شودی لحظھ باعث شد قلبش خالکی

بھ شانھ .  حواسش بھ او بودھمھ لقا ک. چشمانش را چند لحظھ بست.  عقب رفتندشیھا
 : بھرام زدی

 .ستاره ھم ضعف داره طفلک..  می بخوریزی چھی جا نگھ دار ھیبھرام جان  -         
واقعا حس ضعف .  شدیاما دھانش باز نم.  خوب استدیچشم باز کرد کھ بگو        
 شاپ نگھ ی کافکیمحمدرضا کنار .  ھم بودیگری دزیچگرسنھ اش بود؛ اما . داشت

 داغ نسکافھ ی ھاوانی بعد با لیکم.  شاپ رفتندیداشت و ھمراه بھرام خان بھ داخل کاف
 گرم، وانیبا دست گرفتن ل.  برگشتندد،یچسب ی اسفند میبای زیکھ عجب در آن ھوا

 شتری ھر لحظھ ب گرمانی ھم با اندیگرما از ھمان انگشتانش شروع شد و حس خوشا
 و صبر و گذشت است، بھ ی کرد ھر چھ قدر مھربانیاحساس م.  قلبش خانھ کردانیم
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مثل اتفاق ..  خبر خوش کی دنیمثل شن..  جور بودکیاحساسش .  استختھیجانش ر
 گفت، ی کھ بھ او میندیحس خوشا..  بود دهی کھ از راه رسی بھارنیمثل ھم..  زهتا

 ... ستیتنھا ن
 .. بانو -         
 جانم ؟ -         
 .. مطمئنم ھست.. ھست  -         

      
 ی فتوت، با ھر سال فرق اساسی خانواده ی نوروز برادی بھار و عدنیرس        
.  اتفاق خوشحال بودندنی بھ جمعشان اضافھ شود و ھمھ از ایقرار بود کودک. داشت

 مثبت شده بود، ستاره شی کھ جواب ازماحاال!  ھم خوش اخالق تر شده بودی مھریحت
 بلند شدن ھم بھ ی اجازه ی بھرام خان حتو  شد و مھ لقایرسما زن باردار محسوب م

 ! شکل گرفتھ بودشانی چشمھای ھر دو، جلویای رونیدورتر.  دادندیاو نم
 ای آنھا را بھ دنی ستاره نوه گر،یگرچھ ھنوز باورش سخت بود تا ھشت ماه د        

 ی درونش جارینیریاما حس ش!  نبودری خود ستاره ھم باور پذی کھ برایحس. وردایب
 کھ جز لذت مادر شدن آن ھم بعد از یحس.  شده بودیشتریشده بود کھ باعث آرامش ب

 کنارش ھنوز ازدواجش یبا نبودن مرد!  کردیم تی ازدواجش را تثب،ی ھمھ سختنیا
 ی بچھ کھ تولدش آمدن روزھانی قرار نگرفتھ بود اما حاال با ادیی مورد تایبھ طور جد

 !ستی توانست ثابت کند کھ تنھا نی داد، می مدی نوشی را برایخوب
 بار بعد از سال نی اولی بھرام خان و بانو، نو کرد و برایسال را کنار سفره         

ود بود تا خبر ھنوز ز.  اش رفتی پدرینو، ھمراه مھ لقا و بھرام خان بھ خانھ 
 کرد تا دکتر ی مراجعھ می سونوگرافی براگری تا ده روز ددیبا.  اش را بدھدیباردار
 . ستی عادنشیجن  کند کھ رشددیی تانانیبا اطم
لذت .  اش ماندی پدری را در خانھ دی بانو، ستاره دو روز اول عیبا اجازه         

 ی روز سوم بھ خانھ ی کھ دختر بابا شود، شادترش کرده بود و وقتنی ایدوباره 
 . گرفتھ بودی تازه ای ھیخودش برگشت، روح

 ھمان دم در ی علریام.  بھ خانھ برگشتیرعلیعصر بود کھ ھمراه ام        
 داخل خانھ شد متوجھ شد کھ بانو و بھرام خان یستاره وقت.  کرد و رفتیخداحافظ

 در ی جلویخواست وارد آنجا شود کھ مھر.  آمدی از آشپزخانھ متنی زیصدا. ستندین
 ی و بی با ھمان سردی حاال مھررچھگ!  کردی ھول مدنشیستاره ھنوز با د. ستادیا

 . کردیاما با احترام با ستاره صحبت م! یتفاوت
 .نیخانوم خوش اومد -         
 ستن؟یبانو و بھرام خان ن...  ی مھریمرس -         
 .. شگاهیفکر کنم رفتن آسا.. نھ خانوم  -         
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 ی ھمان مرکز توانبخششگاهیمنظور از آسا.  لحظھ مات صورتش شدکیستاره         
برگشت سمت در و .  را تکرار کردنی لب اسم بھامریز.  آنجا بودنیبود کھ بھام

 : تماس گرفتیرعلی را در آورد و با املشیموبا
 خوام تا ی میاگھ کار ندار..  ؟ی شھ برگردیم... خب ...  ؟یدی کجا رسریام -         

 ...یباشھ مرس.. اوھوم ...  ی جا منو برسونھی
 مراقب باشد، مثل ھمان لحظھ کھ بھ سمت در دی رفت کھ بای مادشی یگاھ        

 :ستادی ای بلند مھریبا صدا! دیدو
 ...  ترواشیخانوم  -         
 ! شده بودرهی باال افتاده بھ او خی نگاه کرد کھ با ابروھایخجالت زده بھ مھر        
 ..  بانوشی رم پیمن م! باشھ ... اره .. اھا -         
 بار با آرامش نیا.  بخواھد دھان باز کند ستاره از خانھ خارج شده بودیتا مھر        

 طور بھ نیھم.  شده بودبای و زی کھ دوباره بھاریاطیح.  کرد ی را طاطی حیشتریب
 نشست، نی داخل ماشیوقت.  وارد کوچھ شدیرعلیسمت سر کوچھ حرکت کرد کھ ام

 : کنجکاو بھ صورتش نگاه کردیرعلیام
 !ھو؟ی شد ی چ؟ی بری خوایکجا م -         
 :فتدی و اشاره کرد کھ راه بدی اش کشنھی سیستاره کمربند را رو        
 !نی بھامشی خوام برم پیم -         
 را گذاشت و وسط کوچھ شی ترمز پای رویرعلی اسم ناخداگاه امنی ادنیبا شن        

 :نگھ داشت
 !!ستاره؟ -         
اصال اون ...  دمشی بار فقط دھیمن .. بانو و بھرام خان اونجان...  یرعلیام -         
 ..ستیجور ن
 : و ادامھ دادیرعلی متعجب امیزل زد بھ چشمھا        
 !گھی دنمشی خوام ببیم -         
 یکیو !  داشتادی سوال زیرعلینگاه ام.  رد و بدل نشدنشانی بی حرفھیچند ثان        

 را دوباره شیپا. ندی مرد را ببنی آمد ایاو ھم بدش نم!  بودنی سوال ھا بھامنیاز ا
 : حرکت کردنی گاز گذاشت و ماشیرو

 ؟یادرس دار -         
 !رمی گی زنم از محمدرضا میزنگ م-         
 کرد و دای پی گوشی محمدرضا را از توی منتظر باشد، شماره نکھیبدون ا        

 .آدرس مرکز را گرفت
.  شدندی مدای بھار، آنجا ھم پی ھای بار نشاننی مرکز مثل سابق بود اما ااطیح        

 اطی حبی دو سھ درخت گوجھ سبز و سی کھ رویی تازه و شکوفھ ھایجوانھ ھا
 را ھمان طور ریستاره مس.  بھار را مھمان آنجا کرده بودییبای کردند، زی مییخودنما

 فاصلھ داشتند کھ یھنوز کم. رنگ ادامھ داد ی بود، بھ سمت ساختمان آبادشیکھ 
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 و ستاره یرعلی امدنیھر دو با د. متوجھ خروج مھ لقا و بھرام خان از ساختمان شدند
 دست ستاره را یبانو با نگران. دندی کنار ھم رسیوقت! در آنجا، بھ وضوح جا خوردند

 ؟ی شده؟ خوبیزیستاره؟ چ -:گرفت
 : زد و با ارامش گفتیستاره لبخند        
 . نمی رو ببنیاومدم بھام.. بلھ بانو خوبم .. سالم  -         
انگار نھ انگار کھ ! م باورش نشد گفت، خودش ھی قدر سرسرنیجملھ را ا        

 :مھ لقا در سکوت نگاھش کرد و بھرام خان گفت!  داردی مشکلنیبھام
 !میبھتره برگرد..  بوددهی خوابنیبھام -         
اما ستاره دوست نداشت . دستش را پشت مھ لقا گذاشت و خواست حرکت کند        

 . طور از آنجا برودنیا
 ...  من ونیشما بر.. باشھ  -         
 :بھرام نگذاشت ادامھ بدھد        
 شھ، بد ی می شھ عصبانیبلند م..  بھتره ینر..  زمی عزمیبر.  ستاره جانمیبر -         

 ..  شھیم
 کھ تا حاال یرعلیام.  ھلش دادی را ھم پشت ستاره گذاشت و کمگرشیدست د        

 :شنونده بود؛ کنار ستاره راه افتاد
 .. نی ببی دنبالت اگر خواستامی یحاال فردا م -         
 :مھ لقا ھم لبخند زد        
 !میای یدفعھ بعد ھمھ با ھم م..  میاره بر -         
 یرعلی بودن امی را پانی از حد ھر دو شده بود، اما اشی بیستاره متوجھ نگران        
 خوب یلی را خنیا. ندی وضع ببنی را در انی بھامیمھ لقا دوست نداشت کس. گذاشت

 کھ از پشت سر، ی دختری نرفتھ بودند کھ صداشتریدو سھ قدم ب. درک کرده بود
 :دندی کرد را شنی مشانیصدا

 ... آقا... بانو ..  فتوت یاقا -         
 بھ دو بھ سمتشان آمد و ثیحد..  را شناخت ثیستاره حد. ھمھ با ھم برگشتند        

 : زد، گفتینفس نفس مھمان طور با کھ 
 .. نیم.. بھا ... دی برگرددیبا.. دیبا.. م فتوت .. خان -         

 
        

ستاره ھم شروع بھ . دندیمھ لقا معطل نکرد و ھمراه بھرام خان بھ سمت در دو        
 یرعلیام.  را بلندتر برداشتشی اش افتاد و فقط قدم ھای باردارادی کرد کھ زود دنیدو

 : آمدی باال می مھ لقا از طبقھ یصدا. ود و ھمراه ھم وارد ساختمان شدندکنارش ب
 .. نیبھام..  در رو باز کن نیتو رو خدا بھام -         
 حاصل یتی کردند اما موفقی می در بودند و با قفل در بازیدو سھ مرد جلو        

 کیستاره نزد.  بودندستادهی اواری کنار دگری پرستار دکی و مھ لقا با ثیحد! نشده بود
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 بود بھ مھ لقا اشاره ستادهی پشت در ایپزشک. تر شد و با تعجب بھ صحنھ نگاه کرد
 : ارامش شروع بھ صحبت کردبا کرد کھ سکوت کن و بعد خودش

 ای ب؟ی تونیم..  بکش کنار تخت و ایب. من عماد ھستم ..  منو نیبب..  نیبھام -         
 ..  پسراالی. . میدر موردش با ھم حرف بزن

 .ستندی بھ ھمھ اشاره کرد، عقب تر بایبا دست کم        
 ی کنم باز میمن کمکت م.. در و باز کن. ستی ننجای اگھی دیشکیھ..  نیبھام -         

 .. برات دونھ اوردم ھا..  میکار
 ی مادی اش، سنش بھ نظر زی جوگندمی در بود، با موھای کھ جلویپزشک        

 رنگش گذاشت و ھمان طور بھ سمت ی شلوار سرمھ ابیدستانش را داخل ج. دیرس
 کھ نیبا ا. دی بھ سمت پلھ ھا دوعی سرثی کرد و حدی اشاره اثیآنھا برگشت، بھ حد

.  بھ نظرش جوان تر آمددی درا  ستاره صورتشی بود اما وقتی مرد جوگندمیموھا
ل اتاق ھمھ دوباره مضطرب سمت  داخی ای افتادن شیبا صدا..  و چند سالھ ی سدیشا

 : کھ انگار جان نداشت آرام گفتییمھ لقا با صدا. در رفتند
 ..نیبھام -         
ستاره کنارش رفت و با .  صورتش بودی روشی کرد اما ھنوز اشکھای نمھیگر        

 : شانھ اش گذاشتی ستاره، سرش را رودنید
 ..  مردمینداشتم االن ممن تو رو ...  ستاره یوا.. ستاره  -         
 ..  کنمیبانو خواھش م -         
 ی و دانھ ھادی رسثیحد.  کرد آرامش کنیآرام مھ لقا را در آغوش گرفت و سع        

 :دکتر دوباره پشت در رفت و تالش کرد. ختی را کف دست دکتر رییایلوب
لج واسھ .. لج کردن نداره کھ ..  می بذار بکارار،یگلدونات رو ب...  نی بھامنیبب -         

 رو دی من کلری رو بگنایدر و باز کن ا.. نھ تو ..  واسھ ھومنھ ما؛یبچھ ھاس، واسھ ن
  دم بھت باشھ؟یم

 و برگشت سمت بھرام خان کھ کنارش دی کشینفس.  نداشتی اجھیتالشش نت        
 : بودستادهیا

 ن؟ی بودششی طور شد؟ شما پنیچرا ا -         
 :بھرام خان سرش را تکان داد.  آورده بودنیی را کامال پاشیصدا        

ما .  گفت واسھ گلدوناش ناراحتھثیحد.  نگفتیچی ھمی بودششی دونم پینم -         
 . ھم نشدقھیده دق.  پتو و ھمون جا موندری رفت زمیدی رسیوقت

 تا نگاھش اول بھ ستاره و دی ھدف چشمانش چرخیدکتر سرش را تکان داد و ب        
بھرام خان .  اش نشستیشانی پی رویاخم. دی بود رسستادهی کھ دور تر ایرعلیبعد ام

 :کھ متوجھ نگاھش شده بود، گفت
 .. ما ھستنانیاز اشنا -         
 .. نھی نبی من کھ گفتھ بودم بدون مشورت با من کسدن؟ی رو دنیبھام -         
 ..  بودننییپا.  دنیند.. نھ دکتر  -         
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احساس .  رفتنیی بود، بھ سمت پادهی دکتر را شنی کھ نگاه و حرفھایرعلیام        
 یتازه در کارش جا افتاده بود و نم.  فتوت را در نگاھش مشخص بودیمعذب بودن اقا

 : کردشیآرام صدا.  حالت مھ لقا شدرییستاره متوجھ تغ. فتدیخواست از چشمش ب
 ...  بانون؟یخوب. .بانو -         
 با ثیحد.  ستاره باعث شد، بھرام خان و دکتر ھم متوجھ حال مھ لقا شوندیصدا        
بھرام خان ھم، ھم .  مھ لقا را گرفت و بھ سمت پلھ ھا کشاندی دکتر، بازویاشاره 

.  کردی بود و فقط نگاه مستادی اواریستاره کنار د.  رفتندنیی پای شد و بھ طبقھ شانیپا
.  ماندی در ذھنش نمی خوبی و باز ھم صحنھ ھادی دی را منیام بود کھ بھی بارنیمدو

 زن کھ از کارکنان آنجا کی بود و دهی پوشی مرد کھ روپوش پزشککیجز دکتر و 
 را ی نگاھینیھنوز ستاره چشمش بھ راه پلھ ھا بود کھ سنگ.  در راھرو نبودیبود، کس

 . بودشی برگشت، نگاه پر از سوال دکتر رویوقت. حس کرد
 ن؟ی فتوت داری با اقای شما چھ نسبتدیببخش -         
 ! گشتیدنبال نسبتش م.  کردی نگاه مشی بھ صورت مرد روبرورهیخ        
 !عروسشون ھستم -         
 سرش رتیبا ح.  شکل گرفتشی روبروی چشمان مشکانی معی سریلیتعجب خ        

 : تر شدکی قدم نزدکیداد و را تکان 
 ن؟ی گفتیچ -         
 بود ھم یھم جد.  جالب بودشیبرا.  ستاره بودی برایصورتش جور خاص        

انگار پدرش نگاھش .  بودیشوخ، ھم اخم داشت و ھم تعجب و چشمانش پر از مھربان
 ! چرا لبخند زددیخودش ھم نفھم!  کردیم

 ! فتوتیعروس آقا! عروسشون ھستم -         
 و دی از پشت در اتاق بستھ، بھ گوش رسییصدا.  نکردرییدکتر اصال نگاھش تغ        

 :دکتر بھ سمت در رفت. باعث شد ھر دو نفر بھ در نگاه کنند
 حالت خوبھ؟..  نیبھام -         
 بود ھم، قدش بھ سر دهی کھ پوشی پاشنھ داریبا کفش ھا. ستادیستاره کنارش ا        
 :سرش را باال کرد و آھستھ گفت!  بوددهیدکتر نرس یشانھ 

  شھ من باھاش حرف بزنم؟ی منیببخش -         
 کھ ییای لوبادی. میاکری ادی.  صورتش افتادادی. ستاره فقط دوست داشت کمک کند        

 کھ ی قدم عقب رفت و در حالکی ماند اما شی روینگاه دکتر طوالن.. سبز شده بود
ستاره رو بھ در !  کرد با ابرو و چشم بھ در اشاره کردیم لمس مچانھ اش را آرا

خنده .  بار ھم اسمش را صدا نکرده بودکی بھ حال تا  گفت؟ی چھ مدیحاال با. ستادیا
 ! مرد اما ھمسرش بودنیا. اش گرفت

 .. نیبھام.. بھا -         
خجالت ..  اما، نھ ترس نبود د؟یچرا ترس. شرمنده شد.  لرز داشتشیصدا        

 : شلوارش کرده بود نگاه کردبیبرگشت و بھ دکتر کھ دست در ج.. دیکش
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 ! شما ھم؟نی شھ بریم -         
 :  دکتر باال رفتیابروھا        
 کنترلش دی بھش دست بده، بای عصبیمن پزشکش ھستم اگھ حملھ ! رینخ -         

 !میکن
  داره؟دیکل! نی کنی کارنی تونی شما نمفتھی ھم بیھر اتفاق! فعال کھ اونجاست -         
 !آره اما تخت رو ھل داده -         
با خودش فکر کرد، چھ قدر قدرت داشتھ با آن وضع پا و . ستاره متعجب شد        

 ! کرد، کھ تخت را ھل داده استی کھ کار نمی دستکی
 ...  بودی حاال؟ اگھ مشکلنی شھ بریم -         

 ...  شھ خانم من مسئولمینم -         
 !من ھمسرش ھستم -         
باورش سخت بود ..  دختر نیا... دکتر سکوت کرد و کلمھ ھا را مزه مزه کرد        

 را آماده کرده نیخودش بھام.  بود؟ او از موضوع خبر داشتنی دختر ھمسر بھامنیا
....  بودشی کھ روبرویاما دختر جوان...  ی لقاح مصنوعی انجام کارھایبود برا

 :دی راھرو رسگری طرف دواریناخداگاه چند قدم عقب تر رفت و بھ د
 .. من مجبورم باشم، مسئولم -         
ستاره دوباره بھ سمت .  کھ بودند، اشاره کرد تا بروندیگریاما بھ مرد و زن د        

 : زده بودھی روبرو تکواریبھ سمت دکتر رفت کھ بھ د.  افتادیزی چادیدر برگشت اما 
 !ن؟ی ھا رو بدای شھ اون لوبیم -         
 را در کف دستان ستاره دی سفای اش چند دانھ لوبی روپوش پزشکبیدکتر از ج        
 ! در بھ داخل اتاق انداختری ھا را از زای در برگشت و لوبیستاره جلو. گذاشت
 اد؟ی ی مادتی. من ستاره ھستم...  ھا رو بھت دادم ای لوبای بنیمبھا -         
مطمئن !  کرد و ھمچنان در شوک بودیدکتر با دقت نگاه م. امدی نیی صداچیھ        

 کند؛ اما ی کار راضنی ای را برای توانست دختری فتوت میبود پول خانواده 
 بھ ی توانست دختریل مپو!  نبودبی ھم عجنیھمچ! ناخداگاه پوزخند زد! ستاره؟

 جالب بود کھ تا بھ شیبرا..  کندی پسرنی ستاره را ھم وادار بھ ازدواج با ھمچیجوان
 ستاره باعث شده توجھش بھ او دوباره جلب یصدا!  بوددهی ستاره را ندیحال حت

 .شود
 مشون؟ی با ھم بکاری خوای م؟ی کنی در رو باز منیبھام -         
 تخت دنی کشیدکتر ھمچنان پوزخندش را خفظ کرده بود کھ با کمال تعجب صدا        

.  قدم بھ عقب برداشتکیستاره ھم .  در شدکی فاصلھ گرفت و نزدواریاز د. آمد
 . افتادنی و نگاه سرد و تلخ بھاممیاکری ادی. دی کوبی اش منھیقلبش با تمام توانش بھ س

 نی قدم عقب تر رفت و دکتر اکیستاره باز .  کرددای پ شدن ادامھدهی کشیصدا        
 کھ داشت یگری ددی انداختھ بودند و با کلرونی را از قفل بدیقبال کل. ستادی اشیبار جا

دکتر داخل اتاق شد و در را باز .  بوددهی تخت را کنار کشنیبھام. در را باز کرد



 276 

 ی دکتر را می و صدادی دی طرف اتاق را مکی فقط استاره از ھمان ج. گذاشت
 :دیشنو

 ی رو مدی و کلی زدی رو می مرتضدی نبا؟ی بود کھ کردی چھ کارنی انیبھام -         
 باز مداد ؟؟ی چرا پرت کردنوی داره؟ ای اتاقت چھ وضعنیبب...  ازش یگرفت

 !!ی کنی کارگرینی حسی واسھ اقای بردی حاال بام؟ی پول ندارگھی نگفتم د؟یشکوند
اما با حوصلھ و !  کردی را مواخذه میگوشی بازی کودک چھار سالھ ییگو        

 ی می کارای شد و یانگار خم و راست م.  شدی بلند و کوتاه مشی نفس ھایصدا. آرام
 . افتاده بودواری کھ کنار دیکی و گلدان پالستدی دیستاره فقط تخت کج شده را م. کرد

 ..ستاره -         
 . کرد باعث شد بھ سمتش برگرددی کھ با تعجب بھ در نگاه میرعلی امیصدا        
 ..ری اممیبر -         
 : را چنگ زد و بھ سمت پلھ ھا کشاندشی تا خواست حرکت کند، بازویرعلیام        
 ری امایب -         
 ؟ی بری خواینم -         
  اوضاع؟نیبا ا... رینھ ام -         
 شترینھ خودش کھ ب.  شددهی ھم دنبالش کشیرعلی امبھ سمت پلھ ھا رفت و        

 قدر حساس نی چرا ادی فھمیخودش ھم نم. ندی اوضاع را ببنی ایرعلیدوست نداشت ام
او ھم حس و حال .  شودی منیی ھمھ باال و پانی اشیشده است و چرا بغض در گلو

 بھرام خان و مھ لقا ھمراه دی فھمیوقت. بود دهی را دیرعلی امیبھرام خان را داشت وقت
 . خواست کھ او را بھ خانھ اش برساندیرعلیمحمدرضا برگشتند، ستاره ھم از ام

 
 

 کھ پزشکش یمھ لقا با آرام بخش..  خانھ شام نخوردندی کدام از اھالچیآن شب ھ        
 یستاره ھم ب.  کرده بود، در خواب بود و بھرام خان از کنارش تکان نخوردزیتجو

 بود و بھ امروز دهی تخت دراز کشیرو.  داد در اتاق خودش بماندحیبود و ترج لیم
.  متوجھ شده بودیزی چنیامروز از رفتار بھام.. ش و رفتارنیبھ بھام.  کردیفکر م

مثل کار .  داشتی خاصی نھ فقط ظاھرا، کھ در باطن ھم آرام بود، اما سرکشنیبھام
 نیافتاده و گلش را از دست داده بود، ا نی زمی گلدانش رونکھیبھ علت ا! امروزش

آمدن بانو . د را ھم قبول نکرده بودی گلدان جدی کھ حتیطور.  کرده بودیھمھ سرکش
 بھ حالش نداشت و بعد از رفتن آنھا، کارگر مرکز را ھل داده و یریو بھرام خان تاث

 . اتاقش را گرفتھ بوددیبھ زور کل
اما حاال تمام !  کردی فکر ھم نمنیتا بھ حال اصال بھ بھام.  داشتیبیحس عج        

 فی کھ بانو تعریی دانست جز ھمان ھای نمچی ھنیاو از بھام. ذھنش را پر کرده بود
 ...  و امروز ھم کھداری دنی گنگ از اولی خاطره کیکرده بود و 



 277 

 ی تابلوکی و  مبھمی ھاھیجز سا.  را گشتوارھای دیبھ پھلو برگشت و رو        
 چشمانش گرفت و بھ حلقھ یدست چپش را جلو.  نبودواری دی روی عکسچی ھ،ینقاش

 بلھ را نکھی کھ قبل از ایحلقھ ا.  زدی برق میکی در تارشی ھاانیبرل. اش نگاه کرد
 ی حلقھ را بھ انگشتش منی خودش ادیا بیوقت!  انگشتش نشستھ بودانی مد،یبگو

 فتد؟ی اتفاق بنی ایِ داشت کیانداخت، چھ فرق
 ی شوھرنیبھام.  اتاقش گم شدیکی تارانی اش باال آمد و منھی از سی بھ ارامیآھ        

 کرد؟ بعد ھا یبود کھ او از ھمھ پنھانش کرده بود، اما پدر بودنش را چھ طور پنھان م
 ییزھایتازه چ.  گفت؟ ترس تمام ذھنش را پر کردیبھ بچھ اش در مورد پدرش چھ م

 ! نکرده بود، فکر کندرصت کھ قبال اصال فدی دیرا م
حس !  را از ھمھ پنھان کند اما از خودش و بچھ اش نھنی توانست بھامی مدیشا        

 او خبردار نکھی بدون ایاشک.  ترس تازه، غم را دوباره پررنگ تر کردنی و اییتنھا
.  اش گم شد آشفتھی موھاانیشود، دوان دوان خودش را بھ گونھ اش رساند و بعد م

 ! نبودری رفت اما ھنوز دیاز اول دنبالش م دیبا. دی چرخی در سرش مییفکرھا
 

         
 

بھرام خان .  بھ او نگفتیزی چمشی حال و روز بد مھ لقا، از تصمدنیصبح با د        
 فقط آرامش طی شرانیجانش بھ جان مھ لقا وصل بود و در ا.  نداشتیھم حال بھتر

.  خودش، از خانھ خارج شدلی از فامدی بازدیستاره بھ بھانھ .  خواستیبانو را م
 شد و در نی سوار ماشیوقت. دیایدنبالش ب  خواھش کرده بود کھیرعلیصبح از ام

 را برد، ی خواست بداند، اسم مرکز توانبخشی کھ مقصد را میرعلیجواب، سوال ام
 او ،ی حرفچید کھ بدون ھاما صورت مصمم ستاره باعث ش.  فقط نگاھش کردیرعلیام

 .را تا مرکز ببرد
 طور نیھم.  آمدی میی سرو صداھااطی از حیوارد مرکز کھ شدند، از گوشھ ا        

 دندی را دی سن و سال داری رفتند، مردان جوان و بعضا کمیکھ بھ سمت ساختمان م
کارشان  ھم بر یدو مرد با لباس ورزش.  کردندی کار م،ی پارکی بدنسازلیکھ با وسا
 ھا، کامال یاز ظاھر بعض. ستادند و نگاه کردندیھر دو چند لحظھ ا.  کردندینظارت م

.  شدی نمدهی تفاوت دنی ھا اصال ایمشخص بود کھ مشکل دارند اما در صورت، بعض
بھ سمت ساختمان کھ راه افتاد، . دی آنھا ندانی را منیستاره چشم چرخاند اما بھام

 :دی پرسیرعلیام
  نبود؟نجای انیبھام -         
 !نھ -         
.  بود کھ رد و بدل کردندیی کلمھ ھانی اولنی ھمراه شده بودند، ھمیاز وقت        

ستاره بھ سمت پلھ ھا رفت، اما . دندی را ندی اول کسیساختمان خلوت بود و طبقھ 
اما .  نھایکند  ی می دانست کار درستینم.  نگران شدیکم.  نبودی باال ھم کسیطبقھ 
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پشت در .  در ذھنش، نقش زده بودی تر از ھر حسرنگ پر" دیبا" نی رفت و ای مدیبا
 رفتن، ھنوز مردد یبرا.  آمدی نمیی صداچیاما ھ.  خوب گوش داددند،یاتاق کھ رس

 : آرام گفتیرعلیام.  را حدس بزندنی توانست برخورد بھامینم. بود
 !برو تو خب -         
 راھرو یپلھ ھا و بعد انتھا.  نگاه کردری و از سرشانھ اش بھ امدیگردنش چرخ        

.  افتادنی دکتر ِ بھامادی" اتاق پزشکان "  راھرو نوشتھ شده بود یی در ِ انتھایرو.. 
.  برودنی بھ مالقات بھامدی نبای کسی کرده بود بدون ھماھنگدیدکتر بھ بھرام خان تاک

 توانست، بھ او کمک ی دکترش نمی کس بھ اندازه چیھ. شد  در ذھنش روشنیفکر
 نشستھ بود کھ زی پشت میدختر جوان.  سالن راه افتادی باز انتھامھیبھ سمت در ن! کند

 لبخند، نی زد کھ ھمیلبخند.  کفش ستاره ، متوجھ ورودش شده بودی پاشنھ ھایبا صدا
 :ستاره را مصمم تر کرد تا ادامھ بدھد

 م خانومسال -         
 .دییبفرما.. سالم  -         
 بود کھ در یرعلی شده بود و دختر چشمش بھ امزی مکیستاره حاال کامال نزد        

 . بودستادهیچھار چوب ا
 . فتوتنیبھام.  حرف بزنمنی تونم با دکتر بھامی من منیببخش -         
 :دیرا درھم کش شی بھ صورتش انداخت و بعد اخم ھایدختر نگاه متعجب        
 ن؟ی دارشونی با ایشما چھ نسبت -         
 با ی کرد، حتی می خودش را معرفدیبا. آب دھانش را قورت داد! دوباره نسبت        
 از گری دیکیھنوز حرف اول از دھانش خارج نشده بود کھ در .  کھ داشتیحس بد

 در ھمچنان، رهی کھ دستگیمرد. دیسر ستاره بھ ھمان سمت چرخ. اتاق ھا باز شد
 کھ نگاھش، ی فاصلھ گرفت و در حالیمرد از در کم.  شناختیدستش بود را خوب م

 : بود؛ گفتدهی رسیرعلیاز ستاره بھ ام
 ! تودییبفرما! منتظرتون بودم -         
.  دکتر، بدتر شدی جملھ نی کھ بھ جان ستاره افتاده بود، با ایاسترس و ترس        

 داخل اتاقش یرعلیده بود اما با دور شدنش از در، ھمراه اممنظورش را متوجھ نش
 .شد

 . نینی بشدییبفرما.. سالم خانوم  -         
 : اش، آرام گفتیستاره شرمنده از فراموش        
 ..  سالمنیببخش -         
.  خودش نشستی صندلی روشانی و ستاره کنار ھم و دکتر روبرویرعلیام        

 توام ی حس خنک،ی اسمانی و ابدی سفی رنگھابیترک. ده آرام بخش بوداتاقش فوق العا
 خودش ھم زی درون مبل و می رنگ ھا حتنیا.  کردی را بھ انسان القا میبا آسودگ

 :دی کشیقینفس عم. کارش گذاشت زی میدکتر دستانش را رو. نفوذ کرده بود
 .. نی ھستم، پزشک بھامیمانیمن عماد ا -         



 279 

 مھی بار قبال خودش را نصفھ نکی گفت؟ ی زد اما چھ می می حرفدیستاره با        
 : گفتیرعلی دکتر رو بھ امرد،ی بگمیتا بخواھد تصم.. کرده بودیمعرف

 ! بودمدهی من شما رو ندن؟ی دارنی با بھامی آقا شما چھ نسبتنیببخش -         
 : بھ ستاره اشاره کردیرعلیام        
 ..  ھستمشونیمن برادر ا -         
 نشانده بود، شی لبھای کھ ھمان لحظھ رویدکتر سرش را تکان داد و با لبخند        

 :گفت
 یمعذرت م..  نی شھ خواھش کنم من و خانوم رو چند لحظھ تنھا بذاریم -         
 !خوام

 : بدون مخالفت بلند شدیرعلی بود کھ امیلحن دکتر طور        
 .. بلھ -         
 ریستاره ھنوز مس!  من ھستم،یعنی نی ستاره گذاشت و ای شانھ یدستش را رو        

 : کرد کھ، دکتر بھ حرف آمدیرفتنش را نگاه م
 ن؟ی ھستنیشما پس ھمسر بھام -         
 .. قتی بود، اما حقبی ستاره غری واژه برانیچھ قدر ا        
 بلھ -         
  اسمتون؟نیشببخ -         
 .. یوسفیستاره .. ستاره  -         

 
      

 یھنوز برا.  را دوست نداشتدی دی مشی چشمان مرد روبروانی کھ میحس        
 درد، نی مرد کامال با انی شده است و انی ھمسر بھامنکھیخودش سخت بود قبول ا

 . داشتییآشنا
 ن؟یچند سال دار -         
 .. ستیب -         

 یقیدکتر متاسف سرش را تکان داد و آه عم.  انداختنییستاره فقط سرش را پا        
 :دیکش

 مکث کرد و یکم..... (  ی انجام بدی کارنی چنی دونم چرا قبول کردیمن نم -         
..  ی باردار ھستدمی فتوت شنیمن از آقا)  شدرهی کارش خزی ستاره، بھ میبھ جا

 قتھ؟یحق
 .. بلھ -         
 . از دھان دکتر خارج شدیگریدوباره آه د        
 ؟ی اومدنجای امروز ای چیبرا..  خب یلیخ -         
 ! نبود اما او با تعجب سرش را باال کردبیسوال دکتر، عج        
 ..  خواستم در موردش بدونمیم -         
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 .. دکتر نقش بست، خفھ اش کردی لبھای کھ رویپوزخند        
 ! بعدومدی ی مای بچھ ات دنی ذاشتی مست؟یزود ن -         

 . برداشتیحق با دکتر بود، اما قلب ستاره ترک بزرگ        
 چند ماھھ؟ -         
 . بھ صورت دکتر نگاه کردیپرسش        
  منظورمھ، دو ماه شده؟تیباردار -         
 مثبت شده ششیب آزما ھفتھ بود کھ جواکی دانست، تازه ی نمیزی چنشیاز جن        

 !بود
 ... نھ ھنوز -         
 ! منظورمھ؟نتی خوبھ؟ جنزیھمھ چ -         
 .. دونمینم -         
. ستاره معذب و ناراحت از حضورش بود. دی بھ صورتش کشیدکتر کالفھ دست        
 مسئلھ شد، نی متوجھ اای ھم گویمانیدکتر ا.  را دوست نداشتیی بازجونی ایادامھ 

 : شدرهی صحبت بھ ستاره خنی قالب کرد و مثل ھر بار، حزی میدوباره دستانش رو
 با یستاره خانم، من کار.. حاال ! ...  رو فراموش کردملتونیفام...  خانم نیبب -         

 نیبھام.  مخالف بودم و ھستمنکھیبا ا.  خودتھیزندگ!  ندارمی کھ انجام دادیسکیر
 او ی براستی دونم ھم ظاھرا قرار نیم.  بچھ باشھھی ی برایپدر کامل تونھ یاصال نم

.  فتوت و خانومشون ھم حرفام رو زده بودمیمن با آقا! ادیبچھ، اصال بھ حساب ب
 ..  ازم خواست اماسمی کردم چون رئیھمکار
 : داد و با ھمان آرامش ادامھ دادھی اش تکی بھ صندلیمانیدکتر ا        
 ھ؟ی مشکلش چی دونی دادن؟ محی تا چھ حد بھت توضنیدر مورد مشکل بھام -         

 ....  چھ طوری دونیم
 دکتر سکوت کرد و منتظر شد تا د،یی تایبا تکان دادن سر ستاره بھ نشانھ         

 .ستاره حرف بزند
بعدش . .پنج سالھ بوده-  چھاری طور شده وقتنی تصادف اھی ی کھ تونیخب ھم -         

 ...  متوقف شدهشیھم رشد مغز
 : تکان دادیدکتر سرش را کم        
 از یقسمت بزرگ.  دمی محیاما من برات بھ طور واضح توض! .. بایتقر..  یا -         

..  شده ی مغزی از قسمت غشای کمبی بود و باعث تخردهی دبی آسنی بھامیجمجمھ 
و ..  داشتھ باشھ یدی شدی مغزیزی تصادف باعث شده خونریشوک و ضربھ 

 شدن و رفتنش بھ ی جراحری دنیھم  رسونده شده ومارستانی بھ بری دیلیمتاسفانھ خ
..  االنش تیاما وضع...  سخت تر باشھنی بھامی مشکالت، برانیکما باعث شده ھمھ ا

 اون ،ی خاطراتینھ فقط حافظھ .  قبل از تصادفش رو از دست دادهی حافظھ نیبھام
 ماری بکیمثل ...  حرف زدن ی حتای!  خوردهی اومد چھ طور غذا می نمادشی یحت

 تونھ تعادلش رو حفظ کنھ از ی اما چون نمدهی ندبی آسیاز نظر نخاع! یمریآلزا
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 فوق العاده یینای شو از دست داده اما خوشبختانھ بییایحس بو. کنھی استفاده ملچریو
 ی ش سالمھ و مگھی شده اما گوش د از گوش ھاش کامال پارهیکی یپرده .  دارهیخوب

 ! زنھی اما نمنھ؛ تونھ بزیحرف ھم م...  بشنوهیتونھ بھ خوب
 را در رفتار ھا و دی شنی کھ میھر کلمھ ا. ستاره تمام مدت بھ دکتر زل زده بود        

 .دی سنجی گذاشت و می منیصورت بھام
 حداقل از ست،ی االن کھ خب بد ن٦٢ نی بھامیوی کیآ. ستنی نی کمی اتفاقانایا -         

 .می گی مری افراد آموزش پذنیما بھ ا..  نجای ای بچھ ھانیب
 اش را مثل ستاره بھ دندان گرفت و چشمانش را ینییلب پا.. دوباره مکث کرد        

 : کردزی ریکم
ش  سال٢٤ نی اومدم و بھ عنوان پزشک کار کردم، بھامنجای بار کھ انیمن اول -         

 بھتون بگم ھم دیمتاسفانھ با.  و بدرفتاری و ساکت، عصبزیبھ شدت مردم گر. بود
 ی بھتری تونست زندگی منیبھام..  پسر ظلم کردننی بھ انجای انیخانواده و ھم مسئول

 شی بھبودی برای کارچیخانواده اش ھ.. نجاستی االنرو داشتھ باشھ کھ متاسفانھ ا
 ...  فقطای ھم گوشی و پزشک قبلنجای انینکردن و مسئول

 اتاقش رفت و پشتش را بھ یکنار پنجره . سرش را با تاسف تکان داد و بلند شد        
دوست داشت دکتر باز ھم .  کردی می آخر را حالجی جملھ ھانیستاره ا. ستاره کرد

ل  از اودی کھ بایکار.  جا آمده استنی خوشحال شد کھ ایلیحرف بزند، در آن لحظھ خ
 . دادیانجام م
اما حداقل تو، بھ ! شی تو زندگی معجزه کنی تونی خوام بگم کھ تو می نمن،یبب -         

خانواده اش . ی کمکش کندی مرد باشھ، بانیخاطر خودت و اون بچھ کھ قراره پدرش ا
 فتوت چھ قدر کمک ی دونم آقایمن م..  موضوع نی ھستن، نسبت بھ اتی اھمی بیلیخ

 یاما برا...  باشم اما شونی ای منکر کمک ھاتونم ی مرکز کرده ، نمنی بھ ایمال
 ... نھنیبھام

 : دادھی بستھ، تکیبرگشت سمت ستاره و بھ پنجره         
!  دو سھ بارتی نھای سرزدن ھاست کھ اونم ماھنی کنن، ھمی کھ میتمام کار -         

 وارد نی بھامی روی بدتری ضربھ ھایلی خونھ نگھش داشتن، خای کھ گویاون چند سال
 شی کھ نشھ باھاش کنار اومد و مشکل ذھنستی نیزی چنی بھامیمشکل جسم. کرده 

 مشکل نیاما مشکل بزرگ بھام!....  چراین اما بازم کنار اومدست،ی نیھم حل شدن
 ازیاون ن...  وقت نداشتھ، محبت خالصانھ بوده چی کھ ھیزی تنھا چنیبھام... شھیروح

 رهی گی کنن رابطھ می طور برخورد منی کھ باھاش اییداره بھش توجھ کنن و با کسا
 یافسردگ من. رمی تونم بھ اونھا ھم خرده بگینم.  کننی کھ پدر و مادرش نمیکار.. 

 ..نیستی طور ننی کنم شما ایاما حس م.. دمی فتوت و ھم خانومشون دیرو ھم در اقا
 ھمھ حرف نیا!  کردی و ھم درک نمدی فھمیا ھم م دکتر ریستاره، صحبت ھا        
 : شد، بھ دکتر نگاه کردیسکوت کھ طوالن.  بودنی سنگشی برای دفعھ اکیآن ھم 
  شھ کرد براش؟ی کار میاالن چ..  االنیعنیدکتر  -         
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 و چھره ی جوگندمیموھا.  لبان دکتر نشست، پر از آرامش بودی کھ رویلبخند        
 پزشک با تجربھ، مھربان و صبور را کی ری لبخند، از او تصونیھم جوانش و ی

 ! ستاره قابل اعتماد بودی کھ برایکس. ساختھ بود
 از نیبب.  رو بھتر کنھطشی کم شراھی تا ی کمک کننی خوام بھ بھامیمن م -         

 تونھ ینم.  تونھ تعادل داشتھ باشھی وقت نمچیھ.  کردی شھ کاری براش نمینظر جسم
 ی قدر منزونی شھ ای نملی دلنھایدرست راه بره و از دستش استفاده کنھ، اما تمام ا

 نخواستن نشون از نیا.  خوادیاما نم..  رهیادبگی تونھ ی بلده و مزای چیلیاون خ. باشھ
 داره شتریب. ستی کنن، عقب مونده نی اون قدر ھا ھم فکر منی ده کھ بھامی منیا

!  کھ تونستم باھاش رابطھ برقرار کنم، گلش بودی اچھینھا درمن ت!  کنھی میلجباز
  طورنیوونا ھم البتھ ھمیبا ح.  رو دوست داره و باھاش رابطھ برقرار کرده اهیاون گ

.. 
 در گلدان ای ذھن ستاره پر رنگ شد و البتھ جوانھ لوبانی ممیاکری ریتصو        

 .. کوچکش
 نی پدر و مادرش رو ھم قانع کننی شما بتوندیشا. نی کنی ھمکارنیایب -         

 با ی آدم معمولھی آدم عقب مونده بھ ھی دی کم از دھی.  بدنریی کم تغھیرفتارشون رو 
 اولش دیشا..  اوضاعش بھتر بشھنی شھ بھامیمن مطمئنم م!  مثالژهی وطیشرا

کل  رابطھ شنی ذاره کھ ای رومون مشیپ ی راھھی نکنھ اما باالخره اونم یھمکار
 ... رهیبگ

 : کارش برگشتزی فاصلھ گرفت و بھ سمت مواریدکتر از د        
با ..  دهی فرصت رو از دست مھی گذره ی و ھر روز کھ مادهی سنش زنیبھام -         

 ن؟یمتوجھ ھست..  عمر کنھ یعی آدم طبھی نتونھ مثل دیشا...  شیتوجھ بھ مشکالت جسم
حاال از .  سخت بودشی ھمھ حرف برانیھضم ا. ستاره ھنوز در بھت بود        

!  برابر شده استنی کرد مشکالتش چندی دانست اما احساس می مزھای چیلی خنیبھام
 : دادی می جوابدیستاره با.  کردیدکتر منتظر بھ او نگاه م

 ..  شناسمشیمن واقعا نم.  کار کردی شھ چی دونم مینم -         
 

 را گرفتھ باشد، مشی تصمیی داد و بعد گوھی بار تکنی از،ی بھ میمانیدکتر ا        
 :مصمم گفت

 ی اخالقاتی خصوصی سرھی. نی بشکی کنم بھش نزدیمن بھ شما کمک م -         
 .نی باھاش رابطھ داشتھ باشن،ی تا بتوننیری در نظر بگدیداره کھ با

 . تکان داد و لبخند دکتر پھن تر شددیی تایستاره سرش را بھ نشانھ         
. ای شھ کوتاه بی می داره عصبانیدیھر جا د. ی کنشی عصبدی نبانکھیاول ا -         

 خوام تکرار ی داشتھ و من نمزی خشونت آمیچون چند بار کھ کار باال گرفتھ رفتارا
 اما لجش ،یباش باھاش قاطع دیبا. میری گی نمجھی نتی باشھ اگھ لوسش کنادتیاما . شھ

 اتفاق ھا رو ی تونھ بھ راحتی خبر نداره و نمزای چیلیخ  اون ازنیبب..  اریرو در ن
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 دوست بھش ھیبھتره شما ھم اول بھ عنوان . می کنمی با آرامش بھش تفھدیبا. ھضم کنھ
 .. ی بزنی حرفی ھمسرشنکھی از ادی نبانھیمنظورم ا.  ی بشکینزد

 :بھ در اشاره کرد و خودش زودتر راه افتاد        
 . دهی نشون می چھ عکس العملدنتی با دنمی خوام ببیم..  اتاقش می برایب -         
پر از . ذھنش پر از حرف بود.  رفترونیستاره ھم بلند شد و پشت سر دکتر ب        

 نی ایاصال آمادگ .افتی ی نمشانی برای و جوابدی پرسی از خودش ممیسوال کھ دا
 کھ از قلبش ییروین.  کرد کھ تالش کندی او را وادار مییروی را نداشت اما ندارید

 !!ِاز رحمش بود! نبود
 زد، بھ سمتشان رفت اما نھ دکتر و نھ ستاره، ی کھ در راھرو قدم میرعلیام        
 بھ در اتاق زد و در یدکتر ضربھ ا.  رفتندنی نشان ندادند و بھ سمت اتاق بھامیتوجھ

 و با ستادی در ارونی بیرعلیستاره پشت سرش وارد اتاق شد اما ام. را باز کرد
 رونی تخت نشستھ بود و از پنجره بھ بی رونیبھام.  داخل اتاق را نگاه کردیکنجکاو

دکتر تخت .  نشان ندادی واکنشچی صدا ھم ھدنیپشتش بھ در بود و با شن. زل زده بود
 :ستادیکنارش ارا دور زد و 

 ن؟ی بھامیچھ طور -         
 : شودکیبا دست بھ ستاره اشاره کرد کھ نزد        
 ! گھ دوستتھ آره؟ نگاش کنیم!  تو رو نھی نفر اومده ببھی -         
 کھ دست یی ستاره، بھ حرف دکتر واکنش نشان داد و بھ جایدر کمال ناباور        

.  صورتش نشستانی می ستاره اخمدنیبا د. خانددکتر اشاره کرده بود سرش را چر
.  تر شدکی دکتر نزدی اش با اشاره رهیستاره معذب از نگاه خ. اما نگاھش را نگرفت

 .د دای بھ او میشتریبودن دکتر آرامش ب
 ..من ستاره ام..  نیسالم بھام -         
. ندی را بب رنگ چشمانشن،ی روشن بھامیسرش را باال کرد و گذاشت چشمھا        

 : گذاشتشی پای نشست و دستش را رونیدکتر کنار بھام.  نبودیریی تغچیھ
 جور نی بھت گفتم اادتھی!  بدهادی ی خواد بھت باغبونی بھ بعد منیستاره از ا -         

 ادیستاره بھت . نی بھامی گل رو نگھ داریری بگادی دیبا... یری بگادی دی شھ و باینم
  ده باشھ؟یم

دکتر اما .  و بھ دکتر نگاه کرددی کھ ستاره ترسیبھ حد. نگاھش غضب آلود شد        
 . بودیعی طبنیبھ نظرش واکنش بھام. آرام بود

 بھش دست ی حتدینبا..  ھیاون دختر خوب!  ھای نکنتیستاره رو اذ..  نیبھام -         
 !یبزن

 ذھن ستاره بھ حرکت در یای درانی آخر دکتر، موج ترس را بلندتر میجملھ         
 ..اورد

 .. ده گلت بزرگ شھی مادی در عوض ستاره بھت ن؟ی بھامی دیقول م -         
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انگار کھ . دی دی مری نگاه را نفوذ پذنی ستاره ابی کرد و عجی نگاھش منیبھام        
!  خواندیانگار با نگاھش مغز او را م.  کرده بوددای را بھ چشمانش پینگاھش راھ

 کرده یکشف بزرگ.  شدی متفاوت منینگاه بھام.  داشتیدیاره ھر بار کھ حس جدست
سرش را ! دی فھمی حالت صورتش مریی را از تغشی ماھرانھ حس ھایلی خنیبھام. بود

 از ی بھ آرامیمانیدکتر ا.  شدرهی بودند، خزانی کھ اونی بھامی انداخت و بھ پاھانییپا
 : زد و بھ سمت در راه افتادی ارامی ضربھ شی پایتخت بلند شد و رو

 !نی ھا بھامیقول داد -         
ستاره ھاج واج رفتنش !  نگاھش کرده بودی نزده بود و نھ حتی نھ حرفنیبھام        

 تر شد و قیلبخندش عم. دیبرگشت و ستاره را د. دیدم در کھ رس.  کردیرا نگاه م
.  رفترونیر را باز گذاشت و بد!  خوب استزی کھ ھمھ چیعنی. سرش را تکان داد

 . ھم گرفت و با خودش ھمراه کرداو یاز بازو.  ھنوز ھمان جا بودیرعلیام
 چھ کار کند، دی دانست حاال بایستاره نم.  کردی نگاه مشی ھنوز بھ پاھانیبھام        

 ی کھ می کسنیمحرم تر!  او شوھرش بودی و شرعیاز نظر قانون. دی کشیخجالت م
 نی از ات؛ی امنی شرم داشت و بھ جا،یکی حس نزدیبھ جا.. تھ باشد اما توانست داش

 .دی ترسیمرد م
 زی چھ کار کند کھ چشمش بھ مدی دانست باینم.  توجھ بھ او بودی ھنوز بنیبھام        

تعجب کرد کھ چرا از .  آنجا بودندای لوبیھنوز دانھ ھا.  افتادشی روی خالیو گلدان ھا
 لھی وسنی با ھمدی دکتر باییبا توجھ بھ راھنما.  نکرده استی کارچی تا بھ حال ھروزید

 . را شکل بدھدطش کرد ارتبای میسع
 برگشت نی کوچک انداخت و بھ سمت بھامیکی را داخل گلدان پالستای لوبیدانھ         

 و گلدان نی بھامنی تند بشیمردمک ھا! دی رسنشیو با کمال تعجب بھ چشمان خشمگ
 کرد ی تر شد و سعکی نزدیکم. دی ترسی منیاز عکس العمل بھام.  شدیجا بھ جا م
 :حرف بزند

 .. خب...  یعنی.. نی انیبب -         
 دهی تخت رسکینزد.  توانست درست حرف بزندینم. آب دھانش را قورت داد        

 : کرد کھ جلوتر برودی نمی از آن ھمکارشتری بشیبود، اما پا
 .دانھ را داخل گلدان انداخت... ی بکاردی جور بانیا..  نویا..  نیبب -         
 :دی خشک شده اش کشی لبھایزبان رو        
جوونھ ...  یعنی...  یزیتوش اب بر..  شھیالبتھ بدون خاکم م..  خوادیخاک م -         

 ..بعدش... ی بکاری تونیبعدش م.. گھی زنھ دیم
 ی نگاھش منیاما ھمچنان بھام.  تخت گذاشتیگلدان را رو.  نکردیریی تغچیھ        

 .کرد
  برات بخرم؟ی برم؟ خاک اگھ نداری خوایم -         
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 گرفتھ می گفت کھ امروز سرخود تصمی مراهیستاره فقط بھ خودش بد و ب! چیھ        
 بھ یری و کوتاھش ھم تاثقی عمینفس ھا. احساس حالت تھوع داشت. دیای بنجایکھ ا

 . ھم بھ حال بدش اضافھ شدجھیسرگ. حالش نداشت
 ... ارمی یبرات خاک م..  رمیم. سیببخش من حالم خوب ن -         
 رونی بھ پشت سرش نگاه کند، از اتاق بنکھی بھ سمت در راه افتاد و بدون اجیگ        

 نشد و بھ سمت راه پلھ یرعلی و امیمانی قدر حالش بد بود کھ متوجھ دکتر انیا. رفت
 .دیھا دو

 
       

 
 مھ لقا را کھ ی قدم ھایصدا. ندی را ببتوریبھ زور گردنش را کج کرده بود تا مان        

 را نی بھامیدرد، استرس، مشکالت و حت. دی شنوی منتظر بود، مگریدر اتاق د
 ی خوب باشد و خبرھازی کرد ھمھ چیدعا م.  کردیفراموش کرده بود و فقط دعا م

 پر از آرامش ی صداانی زد و بعد خدا، مک لحظھ پلکی.  بشنودیخوشحال کننده ا
 : را دادشی جواب تمام دعاھا،یدکتر رحمان

 ...  نرمالھزیھمھ چ..  گم بھت ی مکیتبر.. خب .. امــم  -         
 ی کمیدکتر رحمان.  صورتش نشستی اشک ھم زمان روی قطره کیلبخند و         

 : نشانش دادتوری مانی را رویزیچ کوچک را کج تر کرد و با انگشت، توریمان
 یھر دو تا شونم عال!! گھی دیکی نمیا..  نی ببنمیا..  توست نی جننیا! نوی انیبب -         

 ... حاال صبر کن..  یعال.. رشد کردن 
مھ لقا از .  شددهی شننی ضربان تند قلب جنیچند لحظھ ھم نگذاشت کھ صدا        

 شد و دو ضربان را با دهیچی بعد صداھا در ھم پیکم.  گفتی شکر بلندایھمان جا خدا
 صورتش نشست، ستاره ی دکتر روینگاه پر از خوشحال!  دادصی از ھم تشخیسخت

 شیدکتر ملحفھ را رو.  لبخند زدقط توانست حرف بزند، فی کھ داشت نمیبا بغض
 : زدشی پای و ارام رودیکش

 . کمکت کنھیبلند نشو بزار خانم صابر -         
 از اتاق خارج یوقت.  بلند شد و برق اتاق را روشن کردی صندلیخودش از رو        

 اما د،ی کشیھنوز خجالت م. تا بلند شود و لباس بپوشد.  دکتر کمکش کردیشد، منش
 قربان صدقھ یصدا!  کردیفقط تند تند از دختر جوان تشکر م. مجبور بود تحمل کند

 : رفت، مھ لقا محکم در آغوشش گرفترونیب یوقت. دی شنی مھ لقا را میرفتن ھا
من ..  ای خدایوا..  شھ یدو تا؟ باورت م..  نشونیبب..  من ی ستاره یوا -         

 ! کنمیامشب سکتھ م
 : آمدرونیستاره آرام از آغوشش ب        
 ..  تو رو خدانیبانو آروم باش -         
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 کھ ھنوز لبخندش را حفظ یر حال دی مبل نشستند و دکتر رحمانیھر دو رو        
 : کردحی آھستھ و شمرده شمرده شروع بھ توضیی با صداشھیکرده بود، مثل ھم

 یلیمن خ..  شده لی تشکنی خوشبختانھ قلب ھر دو جن،یتو االن شش ھفتھ دار -         
 یلی خنیا.  اندازه و نرمال رشد کردنکی در نینگران بودم اما ظاھرا ھر دو جن

 بھ وجود ی روند رشدشون مشکالتی االن بگم ممکنھ ھنوز تونیاما از ھم.. خوبھ 
 شی پی طور بھ خوبنی ھمدوارمی و سختھ، امک خطرنایلی خیی چندقلویباردار.. ادیب

ممکنھ .  ھات رو فراموش نکننیتامیلطفا داروھاتو مثل سابق استفاده کن، و.. بره 
ھر وقت .  ھستنیعی کھ طبیو داشتھ باش ری باردارلیحالت تھوع و مشکالت اوا

 شکم و کمر، خطرناکھ ھر وقت ادی و درد زیزیخونر.  بود بھ من زنگ بزنیمشکل
 از قبل مراقب شتری بدیبا..  زنگ بزن بھم عی سری داشتی مشکلنی نکرده چنیاخد

 قبولھ؟. ی باشناتیخودت و جن
 :ستاره لبخند زد و سرش را تکان داد        
 .. چشم حتما -         
 را از دست بدھد، تمام شی ھانی جننکھیاز ا!  بودی اش پر از نگرانیخوشحال        

 بود دهی کھ دیری اما ستاره فقط بھ تصودی پرسی را میمھ لقا سواالت. بدنش لرز گرفت
آن اشکال نامنظم !  شناس گرفتھ بود، افتادنی کھ از دکتر جنی دی سادی.  کردیفکر م

 قلبشان ھنوز در ی کھ صداینیدو جن! نی بودند بھ دو جنه شدلیتبد!  شکل بنفشرهیدا
 از مطب خارج یوقت.  کردندی چھ طور از دکتر خداحافظدینفھم.  شدی مدهیگوشش شن

را بھ !  ھم مشخص نبودی خاصزی کھ چیشدند و مھ لقا با ذوق، عکس سونوگراف
 را در آغوش و بھرام خان ای وقتیحت.  داد، ستاره فقط لبخند زدیبھرام خان نشان م

 ! ھم فقط جسمش آنجا بوددی اش را بوسیشانیگرفت و پ
 بود کھ در بطن او در ی تند دو قلبی کھ حاال مطمئن بود از ھمان تپش ھایحس        

 ماه بود کھ مھمان او شده بودند اما دکتر شش کی کھ تنھا یی ھانیجن.. حال رشد بودند
 ! عنوان کرده بودیھفتھ و سھ روز در سونوگراف

.  گذشتی منیشش روز از مالقاتش با بھام.  شدنیدوباره تمام ذھنش پر از بھام        
 کرد، تازه ی دکتر کھ فکر میبھ حرفھا.  کرده بودریی تغی کمنیحسش نسبت بھ بھام

 نی بھ بھامنکھی از اشتریمھ لقا و بھرام خان، ب.  تنھا مانده بودنیھام چھ قدر بدی فھمیم
دوست داشت باز ھم !  کھ افتاده، بودندی و ناراحت اتفاقوردند خیتوجھ کنند، غصھ م

 . بھ بانو نگفتھ بودیزی مالقات ھا چنیاما ھنوز از ا.  بروددنشی توانست بھ دیم
 یفیاما حال خودش ھم تعر.  اش بودیردار حواسش بھ ستاره و باشتریبانو ب        

 تا ریتمام مس.  بھرام خان نگران کرده بودی مسئلھ ستاره را ھم بھ اندازه نینداشت و ا
 مھ لقا و بھرام خان گوش سپرد و لبخند زد، اما یخانھ را بھ حرفھا و قربان صدقھ ھا

 محو بود، ی کم رنگ و حتیلی کھ در ذھنش خینقطھ ا. ود بنی بھامشیتمام فکرش پ
دوست داشت زودتر دوباره بھ مالقاتش .  شدیحاال ھر لحظھ پر رنگ تر و بزرگتر م
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 پسر کی ی کھ بھ اندازه دیدی می ستاره مرد آرام،یپشت آن نگاه تلخ و عصبان. برود
 ..  اشیکودک ی عکس ھاھیدرست شب.  بودگوشی چھار سالھ؛ مھربان و بازیبچھ 

 
         

 
 اش را بھ خانواده اش ی توانست موضوع بارداری میحاال ستاره بھ راحت        

 ی شناسند و فکر می نمتی دانست خانواده اش ازدواجش را بھ رسمیھنوز م. دیبگو
 روز قبل از کی.  منتقل کندی حس را بھ خوبنی تواند ای اش میکرد با گفتن باردار

 اش رفت تا فردا ھم ی پدری لقا، بھ خانھ ھ می بود کھ با اجازه نی فرودزدھمیروز س
 رضا ھم آنجا ی و علسایپر. دیغروب بود کھ ھمراه محمدرضا رس. کنار آنھا باشد
 ی کھ ستاره میلحظات خوب.  شان کامل شدی ستاره جمع خانوادگدنیبودند و با رس

 . راحت تمام غصھ ھا را فراموش کندالیتوانست با خ
 سای حداقل پرای دهی گشت کھ سر حرف را باز کند تا بھ فری میستاره دنبال راھ        

 کھ دست یالبتھ تا زمان.  گذاشت راحت حرفش را بزندیاما شرم نم. دی را بگوانیجر
 درست کند و ی پلو با ماھی گرفتھ بود سبزمی شام، تصمی خانم برادهیفر! خودش بود

 ! ستاره ھمان ھمان و حال بدتانھی ماھر دی ماھی کھی تنیافتادن اول
 کرد، کھ بو کم کم ی میدر حال کنار سولماز نشستھ بود و با سپھر کوچک باز        

 لی را در اوایخواھرش دوران سخت!  افتادسای پرادیناخداگاه . دیبھ مشامش رس
 :دهی اش گذرانده بود و پشت بندش ھم حرف فریباردار

 مخصوصا سر یوا.. م، خودمم مامانم، خواھر!  می طورنیما ھمھ مون ھم        « 
 »..  پسرا

 اما با دی کشیتند نفس م.  شدی مدتریاما بو شد. آب دھانش را محکم قورت داد        
در !  بودای کھ االن متعلق بھ پویاتاق.  بھ اتاقش رفتیاول بلند شد بھ بھانھ ا! دھان باز

 یری تاثجی ھشیفشار دادن گلو.  نکردیریی تغچیاما حالش ھ. را بست بو کمتر شد
 را کمتر حس کند؛ بدتر حالش بد شد و ی را زد کھ بو ماھای پوی اسپرینداشت و وقت

 چھ طور پشت سر دی را نفھماطی حیی اتاق تا دستشویفاصلھ . نتوانست تحمل کند
 .. گذاشت و بعد

 ستادهیر اتاقش ا دی کھ جلویرعلی نفر متوجھ شد و پشت سرش امنیسولماز اول        
 نیا. دی فھمیستاره اصال حال خودش را نم.  رفتنداطیھر دو ھم زمان بھ سمت ح. بود

 ی روزھایھوا.  نشستھ بودنی زمی رواطی حواریقدر حالش بد بود کھ ھمان جا کنار د
 .دی لرزی با حال بدش، از سرما مرهاول بھار، ھنوز سرد بود و ستا

  حالت خوبھ؟زم؟ی شده عزی ستاره چیوا -         
 را گرفت شی کرد و بازوی اش نگاه مدهی پری بھ رنگ و رویسولماز با نگاھ        

 : ستاره نشستیجلو.  بوددهی کھ پشت سرش رسیرعلیام. تا بلند شود
 .. ستاره؟ حالت بھم خورد؟ پاشو -         
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 .  تومشی شھ ببررسردیام -         
 قدر نیحالش ا.  کشاندییس زد و دوباره خودش را بھ دستشوستاره دستشان را پ        

سولماز کھ ..  کرد ی مھی زار زار گرشی عق زدن ھاانی شده بود کھ مزیبد و رقت انگ
 دست یرعلیام. ناخداگاه ھمھ توجھشان جلب شد.  سپھر را برداشتی و پتودیداخل دو

سولماز پتو را . اخل ببرد داشت با ھمان وضع بھ دیسع ستاره را گرفتھ بود و بھ زور
 : انداختشیرو

 ..  تو، سردت شدهمی برایب..  گلم ایب -         
 :دی در رسی بود، بھ دو جلودهیآقارضا کھ از پنجره حال ستاره را د        
 ر؟ی شده امیچ -         
 . حالش بد شدھوی دونم ینم -         
 :دی بھ دست رسچیی سورضایعل        
 ..  دکترمشیببر-         
 خواست بھ ی ستاره را میسولماز بازو.  نظر موافقت کردندنیھمھ با ھم        

 :دی گنگ و لرزان ستاره را شنی بسپارد کھ صدارضایعل
 .. نھ.. خوبم ... نھ سولماز -         
 :دی توپیرعلیام.  رفتی مجیسرش گ.  خوردی بھم مشیاز سرما دندان ھا        

 ..اریزن داداش براش لباس ب..  ی کنی خود میب -         
 : جور ساکت شدندکی کھ بلند شد ھمھ دهی فریصدا        
 ر؟ی شده امیچ..ستاره ..  ستاره ی شده؟ وایخاک برسرم، چ -         
 آورد و گری دی پتوکی سایپر. دی لرزیستاره م.  بودنددهیبھ کنار تخت رس        

 . انداختشیرو
 : گفتیرضا با نگران        
 .ستی خوب ننجای دکتر امشیببر -         
 : کنار در بودرضایعل        
 ..  بپوشھزی چھی..  رونھی من بنیماش -         
 ی کرد و ستاره با صدای خودش را بھ زور بھ تن ستاره میسولماز مانتو        

 : کردیلرزان ممانعت م
 بم..خ.. رم ..  ینم. نم .. ه .. ن  -         
 . فشردی کنارش نشستھ بود و در آغوشش مدهیفر        
 .ی شی سرم بزنن خوب م؟ی خوردیزیچ.  دکترمی برزمیعز -         
.  نگاه کرددهیبھ زور صورتش را باال کرد و بھ فر.  دانستیستاره دردش را م        

 را مجاب کرد سرش دهیفر. دی درخشی زد میکھ دو دو م ی ھمان چشمانانی کھ میبرق
 :ستاره فقط گفت. اوردی تر بکیرا نزد
 ...  دهیم... بو  -         
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آرام در آغوشش گرفت و . دی دو کلمھ، تمام حرفھا را شننی ھمانی از مدهیفر        
 قدر آرامش بخش بود کھ ستاره ھم نی ادهی تن فریگرما. دی سردش را بوسیگونھ 

 کھ حاال دهیفر.  کردندی خانواده ھمان طور نگاه می اعضایباق. ناخداگاه آرام شد
 :گفت سای لبش نشستھ بود بھ پری رویلبخند

 بدو....  اری بگھی دونھ پتو دھی برو یرعلیام.  برو در آشپزخونھ رو ببندسایپر -         
.. 

رضا .  با تعجب داخل خانھ رفتسای و بعد پردیمت خانھ دو بھ سیرعلیاول ام        
 : شدکشانینزد

  درمونگاه؟مشی بھتره؟ نبردهیفر -         
 . فقط لبخند زد و نگاھش کرددهیفر        
 ... خوبھ.. نھ -         
 خودش و ینفس ھا.  بوددهی فری زده بھ بازوھی پتو و تکریستاره سرش ز        

 شی کامال رود؛ی کھ رسی بعدیپتو.  نلرزدگری باعث شده بود ددهی بدن فریگرما
 از رضا، کھ ریاما بھ غ.  بگذراندشانی با اشاره بھ ھمھ فھماند کھ تنھادهیفر.  شد دهیکش

 دهی فری پایرضا ھمان جا، جلو.  داخل شدندکرد، ی نگاه مدهیھمچنان با شک بھ فر
 دانست رضا چھ اندازه نگران یم.  استیی در دلش چھ غوغادی فھمی مدهیفر. نشست

ستاره را ..  دانست خودش مادر شده ی کھ ھنوز نمیدختر. دختر کوچکش ھست
 :آرام فقط لب زد. دی نگران خندی رضای و بھ رودی در آغوش کششتریب

 .. خوبھ..برو تو  -         
 دهیفر. ود داخل خانھ شیتی باعث شد رضا با نارضادهینگاه پر از آرامش فر        

 : کردی ستاره را نوازش می مشکیارام موھا
 ؟یبھتر.. ستاره  -         
 و گونھ دی صورتش کنار کشی پتو را از رویکم. دیفقط اوھوم آرامش را شن        

 .دی اش ددهی صورت رنگ پرانی گل انداختھ از شرمش را میھا
 ؟یحاملھ ا.. ستاره  -         
 . کش آمددهی لبان فریلبخند رو.  افتادنییسر ستاره پا        
  دونھ؟ی مھ لقا م؟ی خب دختر؟ از کیچرا بھم نگفت -         
 کت ی قھی تکان داد و دوباره زل زد بھ دیی تایستاره فقط سرش را بھ نشانھ         

 !دهیفر
 ؟ی رفتنایچند وقتھ ستاره؟ دکتر ا -         
 تا ستاره مجبور دیشت و خودش را عقب تر کش ستاره گذای چانھ ریدستش را ز        

 خشک یآرام لبھا! ستاره از قبل حساب و کتاب کرده بود. ردیشود سرش را باال تر بگ
 :شده اش را باز گرد

 .. دو ماھھ.. تازه ست  -         
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 ی نھی سیدوباره سرش را رو.  شدشترشی باعث آرامش بده؛ی فریخنده         
 :مادرش گذاشت

  سختھ؟یلیمامان خ -         
 نای کدوم از اچی بذارنش تو بغلت ھیوقت.  ارزهیبھ آخرش م. زمممینھ عز -         

  بار بود حالت بد شد؟نیاول.  ی مراقب باشدیاما با.. مونھ ی نمادتی
 .. اوھوم -         
 : باز در آغوشش گرفتدهیفر        
 .. گھی دو ماه دتشی شھ نھایتموم م. زمیاشکال نداره عز -         
دختر کوچکش قرار بود .  بلند بخندددهی ستاره باعث شد فریصورت بھت زده         
 اتفاق نی بود و خبر نداشت چھ قدر ای عاددهی فری کھ برایزیچ.  مادر شودیبھ زود

 .. افتاده استی معمولری ستاره غیبرا
 نیخبر اول ب!  بودنددهیستاره مادر شده بود، اما ھنوز خانواده اش پدر بچھ را ند        

 اما خوشحال ب،ی عجی ھمھ کمیبرا. دیچی مردھا ھم پنی خانھ و کم کم بیخانم ھا
 .. و مبارک بودمنی خوش شانی در خانواده، براگری نوزاد دکیتولد . کنننده بود

 
      

 
.  دادی از روز قبل خودش را نشان مشتری اش ھر روز بیارمشکالت بارد        
 دهیفر.  کرد در تختش بماندی می اوقات سعشتری سخت بود و بشی کھ واقعا برایطور

بانو ھم .  گذاشتی نمی دور و مشکالت شخصریدوست داشت کنارش باشد، اما مس
 و بھ شراره ھم سپرده بود کھ د مراقب ستاره بومی ھا، دانی جنتینگران از وضع

 ! مواقع کنار او باشد تا خودششتریب
.  بروددنشی دو ھفتھ گذشتھ بود و دوست داشت دوباره بھ دنی با بھامدارشیاز د        

با .  کندی را عملمشی شد کھ تصمی بھتر بود و بھانھ ایآن روز حالش از صبح کم
 و قبل از آمدن بھرام خان، دیایر ب تماس گرفت و خواست کھ بعدازظھر زودتیرعلیام

 نگفتھ بود و آن بار ھم یزی از مالقاتش بھ مھ لقا چنوزھ.  بروندنی بھامدنیبا ھم بھ د
اما .  ھمراھش باشدیرعلی و امدی نگویزی را بھانھ کند و چسای با پرداری داد، دحیترج

 دو گلدان کوچک شیبرا.  را فراموش نکرده بودیمانی دکتر ایحرفھا! نھ مثل بار قبل
 گلدان و دو مخصوص  بستھ خاککی. دی اش آسان بود، خریکاکتوس کھ نگھدار

 .گلدان بزرگتر
 بود کھ دهی خرنی ماشیرعلی امی نوروز، برادی عالتیبھرام خان بعد از تعط        

 ی نقره ایای پژو پرشکی.  بھ صورت اقساط کم کندیرعلیالبتھ قرار بود از حقوق ام
 نی توانستند ماشی نگھبانیبا اجازه !  با آن دنبال ستاره آمده بودیرعلی امرنگ کھ حاال

 مراقبش شتری ستاره شده بود، بی متوجھ بارداری از وقتیرعلیام.  ببرنداطیرا داخل ح
 بود را برداشت و ستاره فقط دو گلدان را بھ دست گرفت و دهی کھ خریلیوسا. بود
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 ی ستاره و گلدان ھادنی آمد، با دی منیی پا از پلھ ھاثیحد. داخل ساختمان شدند
 : زدیکوچک، لبخند پھن

 ی خوشحال میلی خنیبھام! ی کردی چھ کاری ستاره جون؟ وایسالم خوب -         
 !شھ

ستاره !  استی سالھ ا٣ ی پسر بچھ ن،ی بھامیی جملھ اش را گفت کھ گویجور        
 شتریبرخالف ب. در اتاق بستھ بود.  باال رفتیرعلیفقط لبخند زد و از پلھ ھا ھمراه ام

 نی بھامد،ی دی در راھرو ساختمان مای اطی ستاره در حی کھ آنجا بودند و گاھیافراد
 : بود گرفتیرعلیخاک و گلدان را کھ دست ام.  در اتاقش تنھا بودشھیھم

 ... بھی گفت حساسھ بھ آدم غریدکترش م.  فعالای تو نریام -         
 : سرش را تکان دادیرعلیام        
 ! واستادمنجایمن ا... باشھ فقط در رو باز بذار -         
 ھم یرعلیام.  نکردیاما توجھ.  شده بودیرعلیستاره متوجھ منظور و ترس ام        

 آمده نجای ھم کھ ای بارنی بود و اولدهی نشننی از بھامی خوبیزھایاو ھم چ. حق داشت
 نیبھام. ستاره در زد و ارام در را باز کرد.  را شاھد بودنی بھامی عادریبود، رفتار غ

باز .  شده بودرهی وقتھا، بھ آسمان خشتری بود و مثل بنشستھ لچری ویکنار پنجره رو
 ی مدینبا. ستاره در را نبست و جلوتر رفت.. فقط سکوت.  نشان ندادی واکنشچیھ

 ی گلدان ھا را روستادیکنارش کھ ا.  او نداشتی برای تا آن لحظھ خطرنیبھام. دیترس
 :رف پنجره گذاشت

 .... نایا..  نیسالم بھام -         
اب دھانش را .  حرفش را خوردی بھ صورتش نشست و باقنینگاه تند بھام        

 : کرد ارام باشدیمحکم تر قورت داد و سع
تھشون .. م بھتره  گلدونا ھنیا..  خاک نمیا! کاکتوسھ..  رو واست گرفتمنایا -         

 ...  شھیسوراخ داره آب ازش رد م
 گذاشت و کنار تخت رفت، لچری چرخ وی توجھ دست چپش را روی بنیبھام        

 یستاره با بھت بھ منظره !  سرش انداختی و رودی تخت کشیملحفھ را از رو
ستاره متوجھ مظورش !  ملحفھ رفتھ بودری کامال زنیبھام.  کردی نگاه مشیروبرو

 کرد؛ اما ی اش می عصباندینبا. دی چرخی در ذھنش ممی دایمانیحرف دکتر ا.  شدینم
 بار نیگلدان و گل ھا را برداشت و ا!  نھای شده است ی دانست در آن لحظھ عصبانینم

کھ  یآب.  و گلدانش بھ ھمان شکل بودای لوبیھنوز دانھ ھا.  تخت گذاشتزی میرو
 را ھم داخلش ای لوبی و دانھ ھاختیداخل آبپاش کوچک بود را داخل گلدان کوچک ر

 ! جوانھ بزندنکھی ادیبھ ام.. انداخت
 !ییاوه چھ گال -         
دکتر با سر، جواب .  بھ سمت در برگشت و آرام سالم دادیمانی دکتر ایبا صدا        

 :رفتسالمش را داد و بھ طرف دو گلدان کوچک کاکتوس 
 ن؟یشما کاشت! چھ قدرم سبزن..  خوبنیلی خنایا -         
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 : کنددشیی خواھد تایمتوجھ شد کھ دکتر م. ستاره تا خواست حرف بزند        
 !بلھ من کاشتم -         
چرا اون )  ادامھ دادیبا تعجب ساختگ... (  ی تونی تو ھم منیبھام.. چھ خوب  -         

  باز؟ی رفتریز
دکتر شانھ !  طرفش را با قدرت گرفتھ بودکی نی اما دست بھامدیملحفھ را کش        

 : باال انداخت و ملفحھ را رھا کردیا
 فکر نیبھام!  بھ من؟ی دی شو میکی رو نایستاره ا. رونی بای خب باشھ نیلیخ -         

 !کنم دوستشون نداره
 نی لب داشت و منتظر واکنش بھامی رویدکتر لبخند. ستاره متوجھ تکانش شد        

 :بود
 ....  بدهادی بھ منم ایباشھ ستاره؟ بعدش ب..  دارمی رو برمیکی نیخب من ا -         
اما . دی کشینی ترسناکش بھ دکتر، ستاره ھی رهی و نگاه خنیبا در آمدن سر بھام        
 : نشستشی پاھای رولچری وی توجھ جلوی بیمانیدکتر ا
اگھ تو خوب !  بازم اومد؟نیبب.. ادی ی شھ و نمی ستاره ناراحت منیبھام -         

 ..ارهی یبرات گل م.. ادی ی مشتری ب،یباش
 شی ھای پر از خط خطواری دیدکتر بلند شد و روبرو.  بودرهی نگاھش خنیبھام        

 :ستادیا
 ...  بده گلم بکشھادی نیستاره بھ بھام -         
 توجھ بھ یدکتر ب.  قدم عقب برودکی حرکت چرخ باعث شد، ستاره یداص        

 کاکتوس را با دست چپش بلند کرد ی گلدان ھانیبھام.  کردی ھا نگاه می و نقاشوارید
 تی درست ھدایتالشش برا.  برگشتشی گذاشت و دوباره بھ سرجاشی پایو رو

 تخت دوباره ملحفھ را برداشت نارک.  ستاره جالب بودی دست، براکی با لچریکردن و
 ! بار با کاکتوس ھانی اما ادی سرش کشیو رو

با دست، بھ ستاره اشاره .  لبش بودی روروزمندانھی برگشت، لبخند پیدکتر وقت        
. بھ طرف اتاقش رفت و ستاره ھم دنبالش راه افتاد.  رفتندرونیکرد و ھر دو ب

 زده بود و ھمچنان ھی تکوارین طور بھ د کھ شاھد تمام صحنھ ھا بود، ھمایرعلیام
 در اتاق پزشکان، ی جلوبای جلوتر و تقری کمکترستاره و د!  کردی را نگاه منیبھام

 : بودتشی و رضای خوشحالی از رو،یمانی لبان دکتر ایلبخند رو. ستادندیا
خوشحالم داره .  روش کار کردمیلیمن خ. ی زنی ممنونم بھش سر میلیخ -         

 . خوبنیلی خنایا..  ده یش نشون مواکن
 نداشت کھ از رنگ و یاما حال چندان خوب.  بزندی کرد لبخندیستاره ھم سع        

 : مشخص بودشیرو
خب من ھنوز نتونستم با ..  اما نشدامیدوست داشتم زودتر ب.  کنمیخواھش م -         

 .. بھرام خان و ھمسرشون حرف بزنم
 ن؟ی کنی می پرسم اما شما کنارشون زندگی سوال منیببخش -         



 293 

احساس ضعف و تھوع را ھم زمان .  تکان داددیی تایستاره سرش را بھ نشانھ         
 اش قالب نھی سی دستانش را رویمانیدکتر ا. آب دھانش را محکم قورت داد. داشت

 :کرد
بھ جاش درک ! هری گیاگھ بفھمھ باھاتون رابطھ نم! دی کم از رفتاراش نترسھی -         

 بچھ ھا نی کدوم از اچی ھیعنی..  نداشتھ ی رفتار پر خطرنی بھامنیباور کن. نیکن
.  زده بشنجانی ھدیفقط نبا! نجای امی نگھشون دارمی تونستیوگرنھ ما نم! ندارن

البتھ ..  کم با تنھا موندنش موافقم ھی من لی دلنیھم بھ..  نی مثل بھامیمخصوصا کس
 شتری جامعھ و روابط بیبودن تو.  تر بشھی خوام اجتماعی کنم و میروش کار م

 . کننی بھتر بتونن زندگیلی افراد، خنی شھ ایباعث م
دکتر چشمش را از او گرفت و بھ .  کردی منیی سرش را باال و پامیستاره دا        

 نشده  بود و متوجھیرعلیستاره پشتش بھ ام.  کرد دوختی کھ بھ آنھا اشاره میرعلیام
 :بود

 .. خانوم، فکر کنم برادرتون کار داره -         
.  کردی اشاره منی بھ اتاق بھامیرعلیام. تا ستاره برگردد، خودش راه افتاد         

 ملحفھ ری از زنیبھام.  و بھ داخل اتاق نگاه کردندستادندیستاره و دکتر کنار ھم ا
 لبان ھر ی کھ رویلبخند. س بود کاکتوی آمده بود و در حال نوازش برگ ھارونیب

 اش ھی از ھدنی بھامنکھیستاره از ا.  بودی داشتنت و دوسقیسھ نفر نشستھ بود، عم
 یجور. دی اش کوبنھی آن محکم بھ سکیقلبش .  کردیخوشحال شده؛ احساس شعف م

 ایگو.  داشتی دانست اما احساس خوبی تپش قلب را نمنی الیدل. کھ چشمانش را بست
 م رساند و تماشی را بھ تمام رگ ھای دوست داشتنی تپش، حس ھانیقلبش با ا

 . شدمی سھندی حس خوشانیوجودش در ا
 پسر بعد از شش سال رابطھ نی توانستھ بود باالخره با انکھی ھم از ایمانیدکتر ا        

 کس دوست داشت چی کھ در مرکز ھیپسر.  برقرار کند خوشحال بودی خوبی
 اش نبود اما فھیوظ.  بودزهی انگی لجباز و سر بھ ھوا و بنی بھاماز بس. ھمراھش باشد
حس طرد شدن را بھ ..  مھم شده استشیرا مرد بنی دانست چرا ایخودش ھم نم

 ! تجربھ کرده بودیگری کھ خودش ھم طور دیحس.  بوددهی دنیوضوح در رفتار بھام
 

 سختش، پر از درد یر ، اما با باردای ستاره گرچھ با آرامش ظاھریروزھا        
 بھتر ی کرد تا کمی کمکش نمیی داروچیشروع بھ کاھش وزن کرده بود و ھ. بود

 خود دی بود کھ بای کنارش باشد اما مرحلھ اشتری کرد بی می خانم سعدهیفر. شود
 نی کرد، جنی بار درد، کم منیکھ از ا یزی کرد و تنھا چی ھا را تحمل میستاره سخت

 ی می مراحل رشدشان را سپری بھ خوبنیخوشبختانھ ھر دو جن.  سالمش بودیھا
 .کردند
 شد، ستاره یھر روز کھ شب م!  افتادی بود کھ می اتفاقنیگذران زمان بھتر        

 ی مھمیسونوگراف.  اش بودی دھم بارداریاالن ستاره در ھفتھ . دی کشی مینفس راحت
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.  کردی را مشخص مشی ھانی جنفی کھ تکلیسونوگراف.  داشتندهی ایرا در ھفتھ 
 خودش در مورد یھنوز بھ خانواده . دھد کدامشان را از دست بچیدوست نداشت، ھ

 . نگفتھ بود تا مطمئن شودیزیدوقلو بودن بچھ ھا چ
 شتری ماه و حال نھ چندان خوبش باعث شده بود ببھشتی خواب آلود اردیروزھا        

 سر و دنیمثل ھمان روز در اواسط ماه، خواب بود کھ با شن. در اتاقش و خواب باشد
احتمال .  با دقت گوش کرد، اما صداھا نامفھوم و گنگ بودندیکم.  شدداری بییصداھا

.  صورت در خانھ نبودنی بھ ایی وقت سر و صداچیھ  مھمان باشد وگرنھی داد کسیم
 نی کند و در ای دانست مھ لقا مراعاتش را میم.  پنج بعدازظھر بودکیساعت نزد

لباس .  آمدنییبھ زور از تخت پا.  کند تا راحت استراحت کندیجور مواقع، خبرش نم
 ی البھال.  برداشتی شالنانی اطمی عوض کرد و برای و شلوارکیخوابش را با تون

راه پلھ ھا  رفت کھ سکوت بود اما تا بھ رونیب.  بوددهی را شنی مردانھ ایصداھا، صدا
 : خش دار بود، آمدشی صدای کھ کمی زنی صداد،یرس

 نی خوشحالم اما ایلیخ!  اصال چھ بھتر؟ن؟ی کردی ممی قادی کھ بانھیمن حرفم ا -         
 جور؟ من اضافھ بودم؟

 :دی پر صالبت بھرام خان را شنی آمد و صدانییپلھ ھا را آرام پا        
 .... می نگفتیاصال بھ کس.. ستیبحث اضافھ بودن ن -         
 : پوزخندش ھم آمد، گفتی کھ صدایدوباره ھمان زن در حال        
  کس بودن؟چی ھمھ آدم ھنیا!  کھنی ھم گرفتی عروسن؟ی نگفتیھھ، بھ کس -         
 رفتھ بود را بھ نیی کھ پایسھ پلھ ا. مطمئن شد در مورد او و ازدواجش بود        

 دنیمخصوصا با شن.  سخت نبودادی ست زی چھ کسنکھیدس اح. سرعت باال برگشت
 : اشنا و وھم آور بودشی کھ برای مردانھ ایصدا

 .. نبودنی حق مامانم اییدا -         
 .دی سامان دوی جملھ انیمھ لقا م        
 !ی حق حرف زدن نداریلیسامان بھ شما گفتم بھ دال -         
 : بودی بار خش دار تر و عصبنی زن ایصدا        
 کنھ بھتون، ی لطفھی خواد ی مھ لقا؟ ھر بار میتو چرا با پسر من مشکل دار -         

 ...  شمای قدر دلسوزه برانی سامان کھ افھیح..  تو دھنش ی زنیم
 آھستھ تر از قبل یبھرام خان کم.  دادی بود و گوش مستادهی پلھ ھا ایستاره باال        

 :در جواب خواھرش گفت
 نگفتم ؟یخب اصال کھ چ..  ی سوزونی مشی آتی دارومدهین.. بھارک بس کن  -         

 سرت تو می تو مگھ دخالت کردم کھ تو دای بود؟ من تو زندگی مھمیمسئلھ ! کھ نگفتم
  منھ؟یزندگ

 :دی ھم لرز پشت ستارهی زد کھ حتی تر از قبل پوزخندیبھارک حرص        
 ھمھ سال نی ا؟ی کنی کار می چتی با زندگی داری دونیتو آخھ خودت نم -         
 پسر عقب افتاده ھی االن؟ واسھ ی کنی کار می چی بشھ؟؟ داری کھ چی و ساختیسوخت
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!!  تو یالیچھ خوش خ..  ھھھ اره؟ی بی پسری حتما برات نوه ی خوای و میزن گرفت
 !شی گرفتی خودت مدی بود بایاگھ دختر خوب

 لرزان مھ لقا یصدا.  بوددهی رسشی معده اش تا دم گلودیاس.. ستادیقلب ستاره ا        
 :ترس را بھ جانش انداخت

 ..  مونی واسھ زندگی مھربان تر از مادر بشھی نداره دایتو لزوم -         
 :دی توپیبھارک عصب        
 االن کار بھ دی با؟ی کدوم زندگیبھ ھمھ چ ی تون؟ با اومدنت گند زدیزندگ -         

 ی بدوزن؟ بعدش رفتسھی من کی برادرت واسھ ارث پدری کھ بچھ ھادی رسی منجایا
 نی ااقتیل! نی کار کنھ برات؟ شما ھر دو تا تون احمقی کھ چی کرددای دختر رو پھی

 . نیارث رو ندار
 :دیبھرام خان غر        
 ..خفھ شو بھارک -         
 ..  بکشھرونی برف بری اون سرت رو از زد،ی بایکی!  شمینم -         
 : قاطع و محکم بودشی بار صدانیمھ لقا ا        
اون ..  بسوزه رتی اون وجود حقشتری گم کھ بی اما می دونستن نداراقتیل -         

.. دو تا پسر سالم ! خوب گوش کن بچھ ھاش .. دختر حاملھ س بچھ ھاشم پسره 
 .  ما ھستنی کھ نوه ییسراپ

نکنھ واسھ خودت ! ھی کی بچھ ستیمعلوم ن!  منم باور کردمیشما گفت... ھھ  -         
 .... نی خوایبھرام ھا؟ مثال م

 از سیتمام بدنش خ. دستش بھ نرده بود.  توانست تحمل کندی نمگریستاره د        
 ....دیھ سمت اتاقش دودست لرزانش را بھ زور از نرده جدا کرد و ب. عرق بود

 
 

حس .  اب بودسیسر و صورت و لباسش خ.  نشستھ بودییکنار در دستشو        
 او تی کرد آن صدا امنیاحساس م.  بود داشتدهی کھ شنیی نسبت بھ صدایزینفرت انگ

.  امدی از عھده اش برنمی کارچیاما ھ. دی لرزیسردش شده بود و م. را خواھد گرفت
 . بودنجای و حاال مادرش ھم ادیترس یاز سامان م.  توان بلند شدن را نداشتیحت

 کرد یسع.  اش، ناخواستھ حالش را بدتر کرده بودیضعف و مشکالت باردار        
بھ زحمت خودش را بھ در رساند و ھمان .  بکشاندرونی و خودش را بردی بگواریاز د

 ضربھ بھ در را یصدا. دی کشنی زمی خودش را رود،ی لرزیطور کھ از سرما م
 یم.  را شناختیتر کھ شد مھر کی نزدد،ی را دی تارری اما چشمانش تصاوندینش

کم کم ھمھ . دی شنوی نمیزی چچی کند اما ھی مشی خورد و صدای تکان مشی لبھادیفھم
 .. را کھ با پوزخند بھ او زل زده بودی زنی اما صدادی شنی بار منیا.  شدکیجا تار
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 . ستاره جان... ستاره  -         
.  بود کھ شناختی کسنی اول،یدکتر رحمان.  را بھ زحمت باز کردشیچشمھا        

 شده رهی بھ او خی با نگراننکی از پشت عشیچشمھا. دی دی کھ مطب می وقتھی شبقایدق
 کج کرد و صورت یسرش را کم..  کردی دستش را نوازش م،یدست گرم. بود
 :دی مھ لقا را دی و پر از دلھره نیمگغ

  ستاره ؟؟یخوب...  زمیعز -         
 دهی دیکابوس بد.  باز کردی خشکش را کمیاب دھانش را قورت داد و لبھا        

 یھمان.  استدهی کھ در خواب، خواھر شوھرش را ددی خواست بھ مھ لقا بگویم. بود
دکتر دوباره نبض ..  خشک بودشیاما نشد گلو...  او را خراب کرده بودیکھ زندگ

 . کردنھیمعا  شکمش را با دستیدستش را گرفت و بعد رو
 دی بای شی متی کھ اذادهی قدر تھوعت زنیاما اگھ ا.. یخوبھ ظاھرا ھمھ چ -         
 .. مارستانی بمی کنتیبستر

 دهیچھ ربط بھ تھوعش داشت؟ او کابوس د.. سرش را با تمام قدرت تکان داد        
 :مھ لقا ھم حرف دکتر را تکرار کرد.. بود

..  کننی ازت مراقبت می دو روز اونجا باشیکی ؟ی بری خوایستاره م -         
 ..ی شی ماه بھتر مھی نی نمونده بگذره ایزیچ

 باعث آرامش ستاره د،ی کھ بایلبخند. گ مھ لقا نشست رنی لبان بی رویلبخند        
بانو .  خواندی نمی خوبیزھای بانو چیاز چشمھا.  دلگرمش نکردادی شد، اما زیم

 .. شاد بودشھی کھ بعد از ازدواج او، ھمییبانو.  بودنیغمگ
 

      
 ی روشی کھ روبروی بود و بھ مرد جوانستادهی در ایرضا مات و مبھوت جلو        

 دھانش بود، ی دستش رودهیفر!  کردی شده بود، نگاه مواری دی رهی نشستھ و خلچریو
 داد، ھی تکواری ھمسرش انداخت و بھ دی دهی بھ صورت رنگ پریبرگشت نگاه گنگ

 . نشستنی زمیُ سر خورد و روم نداشتند، کم کستادنی توان اشیاما پاھا
 مسئلھ نی دونستم کھ بھ شما بگم امینسان ای فھی خوام آقا، اما وظیمن معذرت م -         

 !رو
 سخت بود، از خانھ شیھضم کلمھ ھا برا. دی شنی مرد جوان را نمیرضا صدا        

 نگھ شی کھ ھنوز سرپایدی مسئلھ گذرانده بود، امنی بودن ای دروغدیتا آنجا را بھ ام
برگشت و رو بھ مرد .  شده بوددهیاما پشتش خم.  بودستادهیظاھرا صاف ا. داشتھ بود

 : نگاه کرددی بود، با تردتادهسی کھ با غرور پشت سرش ایجوان
 ...  خارجنیبھام...  مرد نیا.. ی گیدروغ م..  نیا... تو ... تو  -         



 297 

 ن؟ی کنی کار می چنجای ان؟ی ھستیشما ک -         
 شد کشانیبا اخم و دقت، نزددکتر .  برگشتندیمانیرضا و سامان بھ سمت دکتر ا        

 : افتادنیو چشمش بھ در باز اتاق بھام
 ن؟ی دارماری با بیشما چھ نسبت.. با شما ھستم  -         
 کرد و یدو قدم فاصلھ را ط.  گشاد شده اش بھ دکتر زل زدیرضا با چشمھا        

 :ستادی ایمانی دکتر ای نھی بھ سنھیس
 ؟یآقا شما دکتر -         
 قدم بھ عقب کی رضا، ی دهی صورت رنگ پردنی متعجب از دیمانیدکتر ا        

 :برداشت
 !بلھ -         
 فتوتھ؟ واقعا؟ پسر بھرام نی پسر اسمش بھامنیا) بھ اتاق اشاره کرد.. ( نیا -         
 خان؟

 دهی بود و بعد فرستادهی ابی مغرور سامان کھ دست بر جینگاه دکتر بھ چھره         
 : کرد، افتادی مھی افتاده بود و آرام و با سوز گرنی زمیکھ رو
 شما؟.. بلھ ھستن  -         
از ھمان لحظھ . دی فھمیحال خودش را نم..  عقب عقب رفتاری اختیرضا ب        

!  بود، شوھر دخترش بوددهی کھ دیمرد..  ازدواج داشت و حاال نی بھ ایاحساس بد
چھره اش ھر لحظھ سرخ تر .  گرفتی شکل مییدر سرش فکرھا.  کردی چھ منجایا
 :کرد  سامان آھستھ زمزمھد،یبھ سامان کھ رس.  شدیم

دختر .  عقب افتاده سی و از نظر عقلنھی انیبھام! یوسفی یبھتون کھ گفتم اقا -         
 ! دونم از کجا اومدهیاون بچھ ھم من نم!  آدم مثال ازدواج کردهنیشما با ا
 کھ آخر جملھ اش نشاند، رضا را بھ مرز جنون ی آخرش و پوزخندیجملھ         
 کت سامان گرفت و ھمان طور بھ عقب ھلش داد تا پشت ی قھیبرگشت و از . رساند

 یمانیدکتر ا.  گفت و بھ سرعت بلند شدینی امام حسای دهیفر.  شددهی کوبواریسامان بھ د
 :دیبھ سمتشان دو

 ..ولش کن..  آقا ی کنی کار میچ -         
 دست آقا رضا گذاشت اما ھمچنان پوزخندش را حفظ یسامان دستش را رو        

 :ختی اش باز زھرش را رنھی فشار گردن و سریز. کرده بود
 .. پول چشمش رو کور کرده! برو دخترت رو جمع کن! ی زنیمنو چرا م -         
 دستش را یمانی دکتر ارضا کنترلش دست خودش نبود، مشتش را باال کرد اما        

 . کرد کنترلش کندیگرفت و سع
 ... ی گیدروغ م... خفھ شو اشغال  -         
 دکتر دم پلھ ھا رفت و نگھبان یمنش. دی کشی مادی توجھ بھ اطرافش فریرضا ب        

 آمد ی رضا گرفتھ بود و بھ ھر کھ در ذھنش مراھنی پنی از استدهیفر. را صدا کرد
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 کس متوجھ نشد، چی سر و صدا ھا ھنی اانیم.  سامان را رھا کند داد کھیقسمش م
 . گوشش رفتیدست سالمش رو!  کندی را نگاه ما آمده و دعورونی از اتاقش بنیبھام

اما .  سامان و رضا، باعث شده بود کنترلش را از دست بدھدیادھای فریصدا        
 نی از ایتنھا راه خالص.  اطراف بودی خفھ اش، کمتر از صداھاغی جیصدا

 ! فرار کردن بودت،یوضع
 ی کھ کسیری چرخ گذاشت و بھ سمت پلھ ھا رفت، تنھا مسیدستش را رو        

 شده ریاما د.  کردشی کھ آنجا بود متوجھ شد و صدایپرستار.  نبود و آزاد بودشیجلو
دکتر . پلھ ھا، سقوط کرد ی را حفظ کند و از بااللچری نتوانست کنترل ونیبھام. بود

 .دی سمت پلھ ھا دوبھ  وحشت زده رضا را رھا کرد ویمانیا
. دی رضا کوبی نھی آمده استفاده کرد و محکم بھ سشیسامان ھم از فرصت پ        

 ی مشکیمردمک ھا.  و ھمان جا افتاددی پشت سرش رسواریرضا تلوتلو خوران بھ د
 و سر و صدا از ادی فریصدا.  زدی گشاد شده بود و دو دو میاش بھ طرز وحشتناک

 .دی رسی بھ گوش منییپا
 : مات و مبھوت بھ سمت رضا رفتدهیفر        
 ؟یرضا خوب.. رضا جان .. رضا -         
 کرد و ھمان طور با پوزخند یرضا چشمش بھ سامان بود کھ کتش را مرتب م        
 : خم کرددهید و خودش را باال سر فر رضا شکی نزدیکم.  کردینگاه م
 !دهی مثل شما، اون دختر بعیرتیاما از آدم خوش غ! یوسفی یمتاسفم آقا -         
 کھ قرار بود انجام یکار. سامان ھم بھ سمت پلھ ھا راه افتاد.  نکردیرضا حرکت        

 سر و  متوجھنیی پایمخصوصا وقت!  نحو ممکن انجام داده بودنیبدھد را بھ بھتر
 .. افتاد بودنی زمی ھوش روی شد کھ بنی بھامنیصورت خون

.  با ترس دستش را گرفت اما سرد بوددهیفر.  روبرو بودواریرضا نگاھش بھ د        
 : کردشیدوباره صدا

 ؟یرضا خوب..  کنم یخواھش م... رضا  -         
 : نبودیمستاصل چپ و راست راھرو را نگاه کرد اما کس        

 ... رضا..  کنم یخواھش م..  نیکمک کن -         
دوست . تمام خون بدنش در سرش جمع شده بود. دی شنوی نمیزیرضا اما چ        

 ...  مطلق فرو رفتیاھیچشم بست و ھمھ جا در س.  بکوبدییداشت سرش را جا
 

     
 

 بھتر روزیاما از د.  داده بود، ھنوز حالش خوب نبودھیستاره بھ تاج تخت تک        
 بود یری نان و پنیدستش لقمھ .  خورد و مھ لقا با لبخند وارد شدیبھ در ضربھ ا. بود

 نی توانست بخورد، ھمی می کھ بھ راحتییتنھا غذا!  استنتی دانست کار زیکھ م
 حانیدو سھ برگ ر و ری پنی بود کمدهی تازه خرضا کھ محمدری نان لواشانیم! بود
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 کاشتھ بود و کنار پنجره ی کوچکی در گلدان ھانتی کھ خود زیحانیر! تازه بود
 : تخت، کنارش نشست و لقمھ را بھ سمتش گرفتیمھ لقا رو.  داشتینگھشان م

 .. بخور ستاره -         
 دهی بھارک را شنی گفت کھ صدای مدیبا. لقمھ را گرفت و بھ مھ لقا نگاه کرد        

 ..است
  بانو؟نی مھمون داشتروزید -         
 :مھ لقا آرام پلک زد        
 صداش باال ھم اومد؟ -         
 ..دمیتو راھرو بودم، شن -         
 : کرد، گذاشتی دست ستاره کھ شکمش را آرام نوازش میمھ لقا دستش را رو        
 تونھ ی نمی غلطچیاون ھ.  نباشزای چنی کنم ستاره تو نگران ایخواھش م -         

 و دهیفھم. بھرام جوابشون رو داد. زهی ری فقط اعصابمون رو بھم مشھیمثل ھم. کنھ
 .ی سوزه کھ قراره بچھ دار شیداره م
 . مھ لقا نشستی لبھای پر از افتخار رویلبخند        
 .. فھیحرفاش اراج. باشھ؟ بھش فکر نکن .... بذار بره بھ جھنم  -         
 : دستش زدیمھ لقا آرام رو.  دستش نگاه کردیستاره بھ لقمھ         
 ..بخور زود باش... بخور ستاره نوه ھام گرسنھ شونھ  -         
احساس .  شکم او بودیھر دو دستشان رو.  ستاره ھم نشستی لبھایلبخند رو        

 شد و سرش کشی نزدطنتیمھ لقا با ش. ضعفش باعث شد لقمھ را باال ببرد و گاز بزند
 : شکم او گذاشتکیرا نزد
 ..  مامان بزرگ، براتون غذا اوردهنیای بسھ وروجکا بیباز -         
 وضع نیستاره معذب از ا.  کردی شکم ستاره را نوازش میبا انگشتش آرام رو        

 : زدی حرف مشیاما مھ لقا خونسرد و آرام با نوه ھا. خودش را جمع تر کرد
 ..  منیپسرا.. نی مرد باشدیبا.. نی باشی قودیبا.. نیای بای سالم دندیبا -         

 : لحظھ باال گرفت و بھ صورت ستاره زل زدکیسرش را         
 م؟ی بذاری گم ستاره اسماشون رو چیم -         
.  باال انداخت یشانھ ا. اسم؟ اصال فکر نکرده بود! ستاره مبھوت فقط نگاه کرد        

 :مھ لقا نشست و متفکر گفت
 اسم باشھ اما ھی... من اسم بھداد رو دوست دارم ! می فکر کنیلی خدیبا.. اووم  -         

.. ساالر .. نھ ...  نا؟یمثل س... س !!  بگردمی برم کلدی بای نھ؟ واادیبھ اسم خودت ھم ب
 !دای یبھرام خوشش م! ھا؟ ساالر قشنگھ نھ؟ ساالر فتوت

کم کم حال .  کردن اسم دایمھ لقا شروع کرده بود بھ پ. ستاره فقط سر تکان داد        
 شان حرف زدند و ی مھ لقا در مورد اسم ھا و معانیستاره ھم خوب تر شد و ھم پا

 ..دندیخند



 300 

 کوچکشان طول ی شادنی از اشی منحوس زنگ تلفن، نگذاشت بیاما صدا        
 ...بکشد

    
 

 کدام حال چیھ.  کردندی میستاره دست مھ لقا را گرفتھ بود و راھرو را باھم ط        
 ی کھ رویرعلیام.  رفتی بلند، جلوتر راه میبھرام خان با قدم ھا.  نداشتندیخوب

مھ لقا کھ تا آن .  بلند شددنشانیبا د.  نشستھ بودوی ی سی پشت در اتاق آیی ھایصندل
 : از اشک شدسیصورتش خ. کرده بود  را کنترلشی ھاھیلحظھ گر

  کجاست؟نی شده؟ بھامی پسرم چیرعلیام -         
 را از نشی چشمان غمگیرعلیام.  کردی را نگاه میرعلیستاره مات فقط ام        

 :ستاره گرفت و رو بھ مھ لقا گفت
  اومد وشی اما دکترش چند لحظھ پدمشیمن ند.. حالش خوبھ ..  نشده یزیچ -         

 ی شب بمونھ کھ مشکلھی نجایاوردنش ا. ستیاونم مھم ن.. گفت سرش شکستھ فقط 
 ..نداشتھ باشھ

 نھای ادی بود کھ بایانگار ربات ضبط شده ا.  کردی کلمات را فقط ادا میرعلیام        
 یوقت.  باز شدی مات را ھل داد و در با صدا کمی اشھیبھرام اھستھ در ش.  گفتیرا م
 خواست برود کھ یستاره م. داخل شد و مھ لقا ھم پشت سرش وارد شد د،ی را ندیکس
 :دی را کششی بازویرعلیام

 ..ی خواد بریتو نم -         
 اضافھ نشی ھم بھ صورت غمگشیاخم ھا.  داشتی تازگشی برایرعلیلحن ام        

 : بود از ھمان جا گفتدهیمھ لقا کھ شن. شده بود
 ..نجایبمون ا..  گلم ستیآره ستاره جان برات خوب ن -         
 ی را رھا کرد و روشی بازویرعلیام. منتظر جواب ستاره نشد و داخل شد        
 یرعلیکنار ام.  دادی نمی خوبیستاره پر از اضطراب بود، دلش گواھ.  نشستیصندل

 : نشست
 ...ریام -         
 چی زل زد و بدون ھد،ی لرزی کھ میگرفت و بھ چشمان سرش را باال یرعلیام        
 : تمام قصھ را در چند جملھ خالصھ کرد،یمراعات
 .. دی رو دنیبھام... بابا ...  دیبابا فھم... ستاره  -         
 دھانش گذاشت و بدون پلک زدن بھ ی و دستش را رودی کشینیستاره ھ        

 : انداختنیی سرش را پایرعلیام.  شده بودرهی خیرعلیصورت ام
تحت ..  وارد شده یدکتر گفت بھش شوک عصب..  اورژانسھ ی تونجایاالنم ا -         
 ... نظره
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 اشک از ی قطره نی دھانش گذاشت و اولی بار رونیستاره ھر دو دستش را ا        
 نامنظم و ھق ھقش بھ سمتش برگشت و ی نفس ھادنی با شنیرعلیام. دیچشمش جوش

 : را گرفتشیبازو
 کھ میاشتباه کرد... دی فھمی مدیباالخره با.. ستی نیچیھ.. نترس ستاره  -         

 ... میخودمون نگفت
 گرفت و ستاره شی از شانھ ھایرعلیام. دی لرزی میرعلی دستان امانیستاره م        

 نشده بود برود پدرش را شیرو.  نداشتیخودش ھم حال خوب.  اش چسباندنھیرا بھ س
 یمرد بود و فقط بغضش را قورت م.  ستاره نشستھ بوددنی دیآنجا بھ بھانھ .. ندیبب

 : تر بوددهی رنگ پرشھی کرد، صورتش از ھمجدا یرعلیستاره خودش را از ام. داد
 ...  نشھشی طورریام.. بابام ... تو رو خدا .. ری امششی پمیبر -         
 : ستاره را پاک کردسی با کف دست صورت خیرعلیام        
 ... گھی دنجاستیا. نگران نباش -         
 ..نمشی ببمیبر...  رینھ ام -         
 ..  شھی می زود عصبانی دونیم..  تو رو بھتره نھیاالن نب -         
 :ستاره سرش را محکم تکان داد        
 .. ریام...  نمشی خوام برم ببی بشھ ھم میعصبان...  رینھ ام -         
 .فتدی ھم مجبور شد ھمراھش راه بیرعلیبلند شد و ام        
 ..  منونیبب..  دهیرنگ و روت پر. ستیتو حالت خوب ن.. واستا ستاره  -         
 نی کرد ایفکر م. دستش رو شکمش بود.  رفتی فکر تند راه میستاره اما ب        

 : راه مچ دستش را گرفتانی می علریام!  کندی ھم مراقبت مشی ھانیطور از جن
 ..  برمتیم.. باشھ ندو  -         
.  رفتی کشاند، می میرعلی کھ امی آرام تر شد و بھ ھر سمتیستاره کم        

 با توجھ نیبھام.  مرکز بود، آورده بودکی کھ نزدمارستانی بنیامبوالنس ھر دو را بھ ا
 کھ بھ یرعلیستاره و ام.  بودی و رضا در اورژانس بستروی ی سی بھ اطشیبھ شرا
 آن دو دنیبا د.  استستادهی ای کھ کنار در ورودددنی عادل را ددند،ی رسنیی پایطبقھ 

 سرش را تکان یرعلیام.  توجھ بھ وارد اورژانس شدیاما ستاره ب.  جلوتر رفت یکم
 شی جلورضای جلوتر، علیکم.  بھ او تنھ نزندی کسی تا در شلوغدیداد و دنبالش دو

 : دادیرعلیمبا اخم نگاھش را از ستاره بھ ا.  و مانع جلو رفتن ستاره شدستادیا
 ؟یچرا ستاره رو اورد..  ریام -         
 : جواب بدھدیرعلیستاره نگذاشت ام        
 . نمی خوام بابا رو ببیتو رو خدا داداش م -         
 :دی کنار کشی ستاره را کمرضا،یعل        
بذار اروم بشھ، ..  کردن قیبھش ارام بخش تزر. ستیحالش خوب نستاره  -         

 ....  خونھمیایب
 .. نمشی ببدیبا.. رضاینھ عل -         
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  سکتھ کنھ؟ی خوایم. فشارش باالست.  شھیستاره دوباره حالش بدتر م -         
 ...نھ عل -         
 : ھر دو نفر ساکت شدنددهی فریبا صدا        
 ... ارهست -         
 دوباره اشک در چشمانش دهی حال و روز فردنیبا د. ستاره بھ سمتش برگشت        
 :نشست
 ... مامان -         
 : رفتشیروبرو        
 ..  باھاش حرف بزنمدیمن با..  نمیتو رو خدا بذار بابا رو بب -         
 : گفتیرعلی نگاه کرد و بعد رو بھ امرضای اول بھ علدهیفر        
 .. بردار ببرش خونھ اشنوی اریام -         
 : گرفتدهی فری مانتونیستاره از آست        
 ... تو رو خدا.. مامان  -         
 .. برو خونھ ات.. ستاره .. بسھ  -         
.  کلمھ ھا را ادا کرد کھ ستاره فقط مات نگاه کردی تند و عصبی بھ حددهیفر        

 :دی دوباره توپیرعلی ستاره، بھ امی توجھ بھ نگاه و اشک ھای بدهیفر
 .. ببرش خونھ اش..  یرعلیزود باش ام -         
 دهیفر.  انداخت کھ حد نداشتی قلب ستاره مانی را میدرد" خونھ"تکرار کلمھ         

 :کھ برگشت و راه افتاد، ستاره دنبالش رفت
 .. مامان.. قط  فنمشیتو رو خدا بب.. مامان  -         
 ی و نگذاشت قدمستادی ھم مقابلش ارضای گرفت و علشی از بازویرعلیام        
 :بردارد
 کم حالش بھتر ھیبرو بذار . ستیحالش خوب ن.. ستاره بدتر نکن اوضاع رو  -         

 .. بشھ
 :ستاره شروع کرده بودن بھ ھق زدن        
 .. نمشیبذار از دور بب..  یرو خدا علتو .. خدا منو بکشھ .. بابام  -         
 با ترس بھ یرعلیام. دی کوبرضای علی نھی و مشتش را آرام بھ سدی لرزیتنش م        

چند .  کشاندواری ستاره گرفت و بھ سمت دی از بازوھارضایعل.  کردی نگاه مرضایعل
 رضایعل.  ھمھ پراکنده شدندیرعلیکھ با اخم ام.  کردندی بودند و نگاه مستادهی اینفر
 : را نشاندره ھا، ستای از صندلیکی یرو

 . برو آب بخرریام.  اروم باشنیبش..  ستاره ی صندلی رونجای انیبش -         
 شی پای جلوریام.  رفتیرعلی تر از امعی بود سردهیعادل کھ ھمان لحظھ رس        

 : کنار ستاره نشسترضای و علن،ی زمیرو
  اوضاع خودتنیاالن با ا..  کم عاقالنھ رفتار کن ھی.. ستاره جان اروم باش  -         

... 
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 :دی حرف در دھانش ماسیسر ستاره کھ افتاد، ادامھ         
 .. خانوم.. دکتر ... ستاره ..  ابوالفضل ای -         
 کھ پشت دهی باعث شد، فررضای علادیفر.  بلند شد و تا دنبال دکتر برودیرعلیام        

 دخترش ی رنگ و روی و با ترس بھ صورت بدیای برونی کرد، بی مھیدر اتاق گر
 .نگاه کند

 
 

.  بودکی ھق زدن ھا، نزدیاما صدا. دی شنی را انگار از دور دست مییصداھا        
 ی کسی اشنای و بعد کم کم چھره دیاول نور سف.  کرد چشمانش را باز کندیسع

 کھ ھر بار، یصورت.  کھ پر از آرامش و اعتماد بودیتصور.  شدانی نماشیروبرو
 از ،ی ھا، ھمچو رگبار تند بھارکاش.  اش شودرهی دوست داشت خ،ی ھر مشکلیبرا

 دستش ی رووکتی سرش بود و اطراف آنژی باالدهیفر. دندی چکی مادرش میچشمھا
 . آمد، اما ستاره را دل گرم کردی نمنشیلبخند بھ صورت غمگ.  کردیرا نوازش م

  مادر؟یخوب -         
. دی بالش چکی کرد، روی می قراری کھ پشت پلک ستاره، بی کلمھ اشکنیبا ھم        

 :آرام لب زد
 .. بابام -         
 ..  آروم بشھدی باھیعصبان..  کھ خوبھ میبھت گفت.. خوبھ . خوبھ مادر -         
 دستپاچھ اشک ھا را از دهیفر. دی لرزی افتاد و تمام بدنش مستاره بھ ھق ھق        

 گونھ ی را روشی و دستھادی بھ سمت ستاره کشیصورتش پاک کرد و خودش را کم
 : سرد ستاره گذاشتیھا

..  برامھیحال بابات کاف.. عذابم نده تو .. تو رو خدا مادر .. ستاره قربونت برم  -         
 ..فل معصومت باشبھ فکر اون ط.. اروم باش 

 : و ھمان طور کلمھ ھا را ادا کرددی کشی نفس مدهی بردهیستاره بر        
..  نیببخش.. مامان ..  خواستم بگمیم..  خویم.. مامان.... نیببخش... مامان -         
 ...یببخش

 شد یمگر م.  اش فشار دادنھی شد، ستاره بھ سی کھ میی بغلش کرد و تا جادهیفر        
 ھمھ غم را نی الی بود و حاال دلدهی مدت دنیعذاب ستاره را در ا. دخترکش را نبخشد

 .دی فھمیدر چشمانش م
 ..  کنم گلمیخواھش م.. ستاره .. آروم باش -         
 را جدا دهی حال ستاره، با اخم فردنی ھمان لحظھ وارد اتاق شد و با دیپرستار        

 :کرد
 ..  تونھ بکشھی ولش کن نفس نم؟ی کنی می طورنیخانوم چرا ا -         
 سیستاره با چشمان خ.  دھان ستاره گذاشتی را برداشت و روژنیماسک اکس        
 . زل زده بوددهیبھ فر
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 آرام گھی تونم دی بارداره؟ من نمنیمگھ نگفت. نی بھش استرس وارد کندینبا -         
 .نی مراعات کنگھیتون دخود.  کنمقیبخش تزر

.  کردی نمھیستاره ھم گر.  صورتش را پاک کرد و از پرستار تشکر کرددهیفر        
نوازش .  و چشمان ستاره بستھ شددی چشمانش کشی کنارش نشست و دست رودهیفر
 نیبعد از تحمل ا.  ستاره کارآمد تر بودی برای از ھر آرام بخشده،ی فری مادرانھ یھا

 .. دی افتاد و خوابھم ی روشیھمھ استرس، با آرامش پلک ھا
 
 

 واری سرش نشستھ بود و پر از غم بھ دی باالسایپر.  شدداری بی بار وقتنیا        
 . کردیروبرو نگاه م

 .. یپر -         
 از اندازه شی بسای پرای بود فی ضعیلی خشی صداایبا تمام توانش صدا کرد، اما         
  کرد خودش را تکان بدھدیدوباره سع.  نشان ندادیر فرو رفتھ بود، چون واکنشدر فک
 .. سایپر -         
 : بھت زده بھ سمتش برگشت و نگاھش کردسایپر        
  ستاره؟ حالت خوبھ؟ھیچ -         
.  اش را بخواندی تواست ناراحتی مسای پریاز چشمھا. ستاره فقط سر تکان داد        

 . ھم کمکش کردسای بلند شود و پر کردیسع
 .. نمشی بابا خوبھ؟ تو رو خدا برم ببسایپر -         
 : تخت کنارش نشستی و رودی کشی آھسایپر        
 ؟ی کنی با اون پسر زندگی شدی تو چھ طور راض؟یستاره چرا بھمون نگفت -         

 ؟یبھ ما فکر نکرد..  چیاصال خودت ھ
 کھ بھ مھ لقا بلھ داده بود، یاز ھمان روز.  انداختنییستاره سرش را فقط پا        

 . ھم بودیی برخوردھانیمنتظر ھمچ
 ... تو..  ھمھ مدت نیا.  اشتباه بودیلیکارت خ.. ی گفتی حداقل بھ ما مدیبا -         
سخت . وردای توانست بھ زبان بی را نمد،ی چرخی را کھ در ذھنش میکلمھ ا        

 .  ھمھ مدت سکوت کرده استنی دانست چھ طور ستاره اینم.. بود
 ؟یتو واقعا از اون پسر حاملھ ا.. تو ... ستاره  -         
.  خوردی بھارک در سرش چرخ میحرفھا! ستاره با ترس سرش را باال اورد        

 ... پوزخندش
 ..ی زنی مھی چھ حرفنی اسایآره پر -         
 : شدکشی نزدشتری بی سرش را تکان داد و کمسایپر        
 ..  شھ کھینم! اون عقب افتاده س؟..  اما دمشیمن ند... اون  -         
 ی مخفی سھ ماه و خورده انی کھ در ایی تمام حرفھادیبا.  افتادنییستاره سرش پا        

 انیحاال کھ ھمھ جر.  کردی شروع مدی دانست از کجا؛ اما باینم.  گفتیکرده بود، م
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 کھ تمام شد و بھ صورت شیحرفھا..  نداشتی پنھان کاری برایلی بودند، دلدهیرا فھم
 : سرش را تکان دادی با با ناباورسایپر.  شدشرمنده،  نگاه کردسایمتعجب پر

 ستاره یوا..  ی کردمی رو قازای چنی ایتو چھ طور..  ھمھ مدت نیا.. ستاره  -         
 چرا آخھ؟..  یچھ قدر ساده ا..  تو یقدر احمقچھ .. 

 را قتی حقدیاما با. دی شنی را کھ میحقش بود ھر حرف.  بودریستاره سر بھ ز        
اشک ھا کم کم گونھ .  کابوس شده بودشی ھمھ مدت دروغ و سکوت، برانیا.  گفتیم

 : شدرهی خسای کردند، با چشمان سرخش بھ پرسی را خشیھا
 .نمیبذار برم بابا رو بب....  سایپر -         
 : آمدنیی تخت پای با تاسف سرش تکان داد و از روسایپر        
 باال دیفشارش نبا.  زده بشھجانی ھدیحالش خوبھ ستاره، اما دکترش گفتھ نبا -         

 ..ی گفتی رو می بزرگنی دروغ بھ ادینبا..  ھی طورم عصباننیھم.. بره 
 ... یپر -         

         -...  
.  و متعجب نبودیبھ سمتش کھ برگشت، عصبان.  بودواری بھ دسای پریرو        

 . بودنیغمگ
 طور نی ادینبا..  ی گفتی میکیحداقل بھ .. میما خانواده ات بود... ستاره  -         

 ....  قدرنیچرا واقعا؟ بھ خاطر پول مھ لقا؟ ا...  ی زدیگولمون م
 .. من..  خواستم یپول نم... بھ خدا نھ ..  یپر.. نھ ... نھ  -         
 کرد ی اخمسایپر.  رشد کرده باشدسای فکر در ذھن پرنی شد ایستاره باورش نم        
 : شدکترشیو نزد
 اون یتو رفت..  ھمھ عذاب رو داشتنی بود کھ ارزش ای ستاره؟ چیپس چ -         

 !؟ی تحمل کردیستاره چھ جور...  پسره بھت دست نزده ی گی م؟یطور بچھ دار شد
 ی مھی گری دانست کی نمگریخودش ھم د. دی اشک از چشم ستاره چکیقطره         

 اشک ی چشمش با برخورد شورریپوست گونھ ھا و ز.  چشمش خشک استیکند و ک
 ...  سوختیفقط م
 خواھر کوچکترش را  توانست دردینم.  پلک بست و در آغوشش گرفتسایپر        

 .. آمدی ھم از دستش برنمی اما کارندی طور ببنیا
 

*         
حال .  ساعت بعد ، ستاره ھمراه مھ لقا و بھرام خان بھ خانھ اش برگشتمین        

 داشت اما بھ صالح پزشکش قرار ی جزئی ظاھرا بد نبود و فقط سرش شکستگنیبھام
 دهیھمھ فھم.  نزدندی کدامشان تا خانھ حرفچیھ. شد دو روز در انجا تحت نظر باشد

 وضع را آقا رضا و نی مقصر ای توابخشمرکز مسئول.  افتاده استیبودند چھ اتفاق
 . بکشدتی دانست و بھرام خان با خواھش نگذاشت کار بھ شکایسامان م
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 کس دوست چیاما ھ.  محض بودقتی حقنی شد، ای دروغ فاش منیباالخره ا        
از بدو .  ستاره بودی برایشب بد.  راز برداشتھ شودنی طور پرده از انینداشت ا

 بھ اتاقش فرستاده شد، شی کھ برای شامیورودش بھ خانھ، بھ اتاقش پناه برد و حت
 ..دست نخورده برگشت

دلش بھ بخشش .  کردن از پدرش بودی کھ در سرش بود؛ عذرخواھیتنھا فکر        
 .. کردی نمشیلحظھ ھم رھا کی یپدرش گرم بود اما نگران

 
 

 قد او کوتاه ای زنگ باالتر رفتھ باشد نکھینھ ا. دی بھ زنگ رسیدستش بھ سخت        
 را فشار داد و چشمانش را فونی آیبھ زحمت دکمھ .. تر، فقط دستش ھم شرمنده بود 

 : دلش آرام شدی کمدی را شنیرعلی امی بلھ ی صدایوقت. بست 
 ..  منمریام -         
 نیماش.  کھ گذاشت، دلش گرفتاطیپا بھ ح. چند لحظھ سکوت شد و در باز شد        

 جوان ی درخت انگور بود و برگ ھاریتخت ز.  بوداطی وسط حشھ،یرضا مثل ھم
 را ی ترنی سنگی زدند و از ھمان موقع مشخص بود امسال خوشھ ھایدرخت، برق م

 کھ او یاسی کوچک ی بوتھ عطر بودند و باغچھ شاداب یبنفشھ ھا.  دھدیپرورش م
 . را پر کرده بوداطی مھ لقا آورده بود و رضا کاشتھ بود، حیاز خانھ 

 رضا کھ گذشت، یاز کنار پژو.  دادی بود و البتھ حق مامدهی بھ استقبالش نیکس        
 ی خانھ تنگ شده بود؟ نھ فقط برانی ایچھ قدر دلش برا. دی کششیناخداگاه دست رو

با ..  پدر شدنینھ مھمان خانھ ..  بابا بودنشی ستاره ی خودش، برای خانھ، برانیا
 بود کھ در باز دهی رد شد و ھنوز بھ در راھرو نرسنیبغض فرو خورده، از کنار ماش

ستاره لبخند . ستادی در راھرو اکی چھارچوب بارانی و غم می با نگرانیرعلیشد و ام
 : را در آوردشیزد و کفش ھا

 .یرعلیسالم ام -         
 .. ھی شاکیلیھنوز خ.  ستارهیومدی یکاش نم -         
 راه باز کرد تا وارد خانھ ی گرفت و کمشی نگفت و آرام از بازویزیستاره چ        

 کھ با دهی انداخت و بھ فرنییسرش را پا. ستادی ایرعلیاما ھمان جا، کنار ام. شود
 . نگاھش بھ او بود، سالم دادکی  نگاھش بھ در اتاق وکیاضطراب، 

 دو نیدر ا.  ستاره گذاشتی شانھ ی دست روی جلوتر آمد و با درماندگدهیفر        
حال بد ..  کرده استی دانست چھ طور زندگیروز بعد از آن اتفاق، خودش ھم نم

 ینی قلبش سنگی روگر،ی طرف دکی طرف و درد دختر کوچکش از کیشوھرش 
 . کردیم

 .. برگرد.. ستاره  -         
 ستاره با بھت سرش را یمخصوصا وقت. درد داشت.  سخت بودشیگفتنش برا        

 فی ضعی بغض را قورت داد و از شانھ ھادهیفر. باال کرد و با غم نگاھش کرد
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 دانست در چھ یم.  ستاره حالش را منقلب کردی دهی پریرنگ رو. دخترش گرفت
 . ستیاوضاع بد

 از یلیخ..  پدرتو ی شناسی مستی شده االن وقتش نیھر چ.. گوش کن ستاره  -         
  ستاره؟ی فھمیم..  ی گفتی طور بھ ما دروغ منی ادیدستت ناراحتھ، نبا

 دهیستاره چشمانش را کھ رقص قطرات اشک، غم بارترشان کرده بود، بھ فر        
 :دوخت
 . باھاش حرف بزنمدیبا..  خب نمشیبب.. مامان  -         
 : ستاره را تکان دادی آرام شانھ ھادهیفر        
 کارش کنم؟ ی چفتھیسکتھ کنھ ب...  ھا؟ حالش بده ش؟ی بکشی خوایستاره م -         

 ..برگرد خونھ ات..  اوضاعش رو کھ؟ بذار بھتر بشھ یدید
خودش ھم  یچانھ .  ستاره را با دست پاک کردی گونھ ھایقطرات اشک رو        

ستاره را در آغوش گرفت و شروع بھ نوازش سرش .  کرده بوددنیشروع بھ لرز
 .کرد

 ... چرا ستاره..  ؟ی بود تو کردی چھ کارنیاخھ ا..  ستاره یوا.. ستاره  -         
 . و ستاره را از خودش جدا کرددی عقب تر کشی خودش را کمدهیفر        
 . برگرد خونھ ات.. برو  -         
 یرو.  شال فرستادری کنار گوشش را زییشالش را مرتب کرد و دستھ مو        
 . رفتن کردی خودش دخترش را آماده الی و بھ خدی را دست کششیمانتو

 ..... من. مواظب خودت باش. برو قربونت بشم -         
 : بغضش را قورت داد        
 .. برسونشای بیرعلیام. مراقب باش..  شتی پامی تونم بینممن  -         
 رضا نی ماشچیی افتاده، سونیی پای بود و با سرستادهی ھنوز کنار در ایرعلیام        

.  کردی نگاه مدهیستاره ھنوز مات بھ فر.  رفترونی برداشت و بیدیرا از جاکل
 با پشت دست دهیفر.  کنندرونشی اش بی پدری جور از خانھ نی شد، ایباورش نم

 :گونھ اش را نوازش کرد
 باشھ؟ ستاره مواظب ای گم بیم.  کم آروم شدھی. نذار بدتر بشھ.. برو مادر -         

 ی خوره؟ ھر چیحالت بھم م...  یچھ قد الغر شد..  خوب بخور یغذا. خودت باش
 . شھیتموم م..  ی شیخوب م..  بخور ی ھم تونستینون خال.. شد بخور فدات شم 

 سر یدوباره شال را رو.  انداختی مرونی کلمھ ھا را فقط از ذھنش بدهیفر        
دست سرد و .  کھ آمدنی روشن شدن ماشیصدا. دیستاره مرتب کرد و جلوتر کش

 .دی کشاطیلرزان ستاره را گرفت و بھ سمت ح
 نکھیبا ا. د بھ پنجره ھا کری نگاھدهیفر.  را بھ کوچھ برده بودنی ماشیرعلیام        

 ندارد، اما نگران بود اطی رو بھ حی دانست رضا خواب است و اتاقشان پنجره ایم
 گاز ی را روشی پایرعلی کرد و امنیستاره را سوار ماش. ندیمبادا رضا، ستاره را بب

 ..گذاشت و رفت
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سرش را .  سرد افتادی ھاکیی موزای در خانھ را کھ بست، ھمان جا رودهیفر        
 دهیرضا از ھمان لحظھ کھ در آمبوالنس خواب. ختی صدا اشک ری داد و بھی تکبھ در

 شد یچطور اما م" ستیستاره دختر من ن"  کردی جملھ را مدام تکرار مکیبود فقط 
از . ردی بھ دل بگنھی شد کینم.  بوددهی را دخترکش او مادر بود و غم دد؟یبھ ستاره بگو

 ی لحظھ براکیبدون رضا .  اش بود، مرد و پشت و پناھش بودی رضا، زندگیطرف
 ی دوباره سالمت جلوشی را فدا کند تا رضازیحاضر بود ھمھ چ.  نبودسری میاو زندگ

 .چشمش باشد
 و دی جوشی اشکش می دو روز، اما باز چشمھ نی کرده بود در اھی قدر گرنیا        
 . اش بودیق زندگ اتفانیسرنوشت ستاره، تلخ تر.  آمدیباال م

 
*         

 
 می نیرعلیام.  خوردی داده بود و باد بھ صورتش مھی تکنیسرش را بھ در ماش        

 : سمتش انداخت و آرام زمزمھ کردینگاھ
 ..  تو سرتواریستاره ب -         
 : را باال بردشھی شی کمیرعلیام.  گفت یزی کرد و نھ چیستاره نھ حرکت        
 .. ستاره.. ستی خوره بھت برات خوب نیباد م -         
 را کمتر کرد و سرش را نیسرعت ماش.  نگرانش کردی ستاره کمی تفاوتیب        

 و شھی شانی میی کرد و فقط بھ جای نمھیگر. ندی تا صورت ستاره را ببدی جلو کشیکم
 : دادرونی بقیعم آه کی نفسش را بھ شکل یرعلیام.  شده بودرهی خنیداشبورد ماش

بھت گفتم صبر کن ، بذار باھاش ...  شھ؟ نھ یبا آزار خودت مشکل حل م -         
 کم ھیفقط مامان ..  بودمانیمن ھنوز از ترسم نتونستم بگم منم تو جر..  میحرف بزن

 ی دونیم..  بود ستاره ١٨فشار .. تو ھم صبر کن، بذار حالش بھتر شھ ..  دونھ یم
 بھ خاطر دی ثابت ھم باشھ بازم بانییرو فشار پا  گفت اگھیدکترش م.. سابقھ دارن 

 .. ارثشون تحت نظر باشھیسابقھ 
 .دی جز پلک زدن در ستاره ندیرییدوباره کوتاه بھ ستاره نگاه کرد اما تغ        
قرار بود امروز !  ازش؟ی بھتره؟ خبر دارنیحال بھام! ؟ی شنویستاره م -         

 !مرخصش کنن کھ
 دانست یفقط م!  چند روز بھ او فکر نکرده بودنی ستاره اصال در ان؟یبھام        

 ی نگھش داشتھ بودند را نممارستانیاما چرا ھنوز در ب.  ستی نی موردش جدادیز
 .دی حال سرش را صاف کرد و آه کشیب.  کردشی کھ دوباره صدایرعلیام! دانست
 ..  امروز مرخصش کنندیشا..  خبر ندارم..  یرعلی دونم امینم -         
 راحت شده بود، ارام تر از قبل الشی بابت حال ستاره خی کھ حاال کمیرعلیام        

 :گفت
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... خب ....  ھمھ زحمتت نیا...  کم ھیحال بچھ ات خوبھ؟ ستاره مراعات کن  -         
 ... ی شدتی اذیلی دونم خیمن کھ م...  ی گم ھدر نشھ الکیم

 شده ی چند وقت، محرم تر از ھر کسنی در ایرعلیام..  افتادنییستاره پاسر         
در آن دو روز ھمان . دی بگوی دانست را نتوانستھ بود بھ کسی کھ او میی ھازیچ. بود

 یبھ سر کوچھ .  نداشتی ھم توجھشی فکر نکرده بود، بھ بچھ ھانیقدر کھ بھ بھام
 : بود گفتنیی طور کھ سرش پاھمان  ستارهدند،ی فتوت کھ رسیخانھ 

 ! دو تا ھستنیرعلیام -         
 :دی با تعجب پرسیرعلیام        
  دو تا ھستن؟ای ؟ کیچ -         
 !دو تا ھستن!  گھیبچھ ھا د -         
 : ستاره زل زدنی رخ شرمگمی و بھ نستادی خانھ ای جلویرعلیام        
 !ستاره؟ -         
 باز شد و مھ لقا با استرس بھ اطیواست جواب بدھد، در کوچک حستاره تا خ        

 ...  نگاه کردنیماش
 

       
 : شدادهی پنی مھ لقا از ماشدنیستاره با د        
 ن؟ی ریبانو کجا م -         
 کرد تا ی اواخر ستاره احساس منیا.  بھ ستاره نگاه کردھی چند ثانجیمھ لقا گ        

 آمد، ادشی یزیپلک زد و انگار چ.  کشدی طول میزمان و مکان را بشناسد، کم
 :ستادیجلوتر ا
 ؟ی با پدرت حرف زد؟یخوب..ستاره  -         
 . مھ لقا، نگذاشت ستاره بھ پدرش فکر کندی ختھیحال بھم ر        
  شده؟یبانو چ -         
 :ردی او را در آغوش بگھی گر بود تا مھ لقا بای جملھ کافنیھم        
 ..  بدبختمیلیمن خ... ستاره  -         
 .. نی نکنھی شده؟ گریتو رو خدا بانو چ -         
 : فاصلھ گرفت و بانو آھستھ گفتیستاره کم        
 لی گفت تمام وسایدکترش م...  شده ی دونم چینم..  مارستانیزنگ زدن از ب -         

 ... ھاشھیبخ.....  تخت زده ی لھیسرش رو دوباره بھ م.. اونجا رو شکونده 
 .. دادی امانش نمھیگر        
 می بریرعلی با امست؟یمحمدرضا ن..  ی وایا -         
 : بود، شدستادهی انی کھ کنار ماشیرعلیمھ لقا تازه متوجھ ام        
 .. با بھرام..  دنبالم ادی ینھ داره م -         
 :دیستاره، آرام بانو را دوباره بھ آغوشش کش        
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 ..گھی دمارستانھیب.. حالش خوبھ حتما ..  نیخودتون رو ناراحت نکن -         
 ... تو رو ھم بدبخت کردم..  بدبختم ستارهیلیمن خ -         
 ستادنی توان اشی بود کھ ستاره حس کرد پاھانی مھ لقا سنگی قدر جملھ نیا        

بدبخت شده ..  بودنی خواند ھمی کھ در نگاه ھمھ میبدبخت شده بود؟ حس. دارندن
 بھرام خان انداخت کھ نی نگاھشان را بھ ماشن،ی بوق کوتاه ماشیصدا... بود

 رفت نی بھ سمت ماشی و احوالپرسم سالی برایرعلیام.  کردی میمحمدرضا رانندگ
 :و مھ لقا رو بھ ستاره گفت

 .برو استراحت کن.. اره تو برو ست -         
 .امی یباھاتون م.. خوبم  -         
 قدم نی کھ مھ لقا فقط لبخند زد و ھمراھش بھ سمت ماشیقاطعانھ گفت، جور        

 : شدادهی پدنشیبھرام خان با د. برداشت
 . حالت دخترمنی با اایستاره تو ن -         
 : زدی مھربان، لبخندشھی مرد ھمنی ایستاره، بھ رو        
 . خوام کنار بانو باشمیم.. نھ خوبم بھرام خان  -         
 یمحبت ستاره، دلش را گرم م. مھ لقا از شانھ اش گرفت و بھ خودش فشار داد        

 محمدرضا دنده عقب، کوچھ را برگشت و بھ سمت ،یرعلی از امیبا خداحافظ. کرد
 . راه افتادمارستانیب
 

 دهی را ندنی اتفاق، بھامنیستاره بعد از ا.  را بھ بخش منتقل کرده بودندنیبھام        
 دهی با آرام بخش، خوابنی پشت سر بانو و بھرام خان، وارد اتاقش شد، بھامیوقت. بود
 یزیچ.  کبودش را بھ تخت بستھ بودندیسرش را پانسمان کرده بودند و دستھا. بود

برعکس او، بھرام .  سخت بودشی برانیھام وضع بنیدن اید.  قلبش فشرده شدانیم
 . کردندی نگاھش می عادیلیخان و مھ لقا خ

 با نی سر بھامی اتاق نشست و مھ لقا باالی از مبل ھایکی یبھرام خان رو        
 ھمراه یمانیچند لحظھ از ورودشان نگذشتھ بود کھ در بازشد و دکتر ا. ستادیغصھ ا

 بھرام خان و مھ لقا، مشخص یاز سالم و احوالپرس.  وارد اتاق شدندیگریپزشک د
.  باال رفتشی از ابروھایکی ستاره، دنی با دیمانیدکتر ا.  شناسندیبود، پزشک را م

 با پزشک صحبت نی بھامی جسمانتیھمان لحظھ کھ بھرام خان و بانو در مورد وضع
 :او بھ سمت ستاره رفت.  کردند یم

 .نی اومدی جا منی ادی وضع تون نبانیبا اشما  -         
 : شدرهی خشی مرد روبروی گفت و بھ چشمھایستاره سالم آھستھ ا        
 نش؟ی طور بستنیچرا ا -         
 بی را در جشی نگاه کرد و بعد ھمان طور کھ دستھانیدکتر بھ تخت و بھام        

 : گذاشت، گفتیشلوارش م
 ... ارهی ی میی بالھیدش  طور ھم سر خونیھم-         
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 ... چرا آخھ؟ اون کھ ظاھرا -         
 ی نفرھی ایگو.  آروم باشھشی زندگطی محدیبا..  رو تحمل کنھ ی تونھ شلوغینم -         

 ..  ھم واکنش نشون دادهنیفوت شده بود و خانواده اش سر و صدا راه انداختن و بھام
 رو بھ یمانیدکتر ا.  دادندی گوش مشیمھ لقا و بھرام خان ھم بھ صحبت ھا        

 :ستاره ادامھ داد
 نجایا..  نرسونھ بی تا آسمی طور نگھش دارنی امیتا آروم بشھ مجبور -         

 !مارستانھیب
 نگاھش ری ھم مسیمانیدکتر ا.  ماندنی بھامی بستھ ی دستھایستاره نگاھش رو        

 :بعد آھستھ تر گفت.  بھ ھمان طرف برگرداندرا
 .. با شما حرف بزنمدیمن با..  نیای شھ با من بیم -         
 بھ مھ لقا یستاره نگاھ.  منتظر پاسخ ستاره باشد، از اتاق خارج شدنکھیبدون ا        

دکتر کنار در منتظرش .  رفترونی از اتاق بد،ی بگویزی او ھم چنکھیانداخت و بدون ا
 : بخش بود، اشاره کردی کھ در انتھایی ھای آمد، بھ صندلرونیستاره کھ ب.  بودستادهیا

 ی رو نممارستانی بیاما اگھ فضا..  نینی اونجا بشمی برن،یاگھ دوست دار -         
 .. نیی پامی برن،ی تحمل کننیتون

 نی بھامدنی را گذرانده بود و حاال ھم دیصبح تلخ. حال ستاره اصال خوب نبود        
 ی نھی گزمارستان،ی کوچک باطیمطمئنن ح.  وضع، ناراحت ترش کرده بودنیبا ا

 کھ مماس با پلھ ھا ی بلندیکنار سکو..  یمخصوصا در آن روز بھار!  بودیبھتر
 آھستھ شروع بھ شھی مثل ھمد،ی کھ کشیقیعم  بعد از نفسیمانی و دکتر استاندیبود؛ ا

 :صحبت کرد
من از آقا و خانوم .  رو بھ شما رک بگمییزای چھی خوام یم.. ستاره خانوم  -         

 و ھم ی تونی کنم شما می تونم داشتھ باشم، اما احساس می نمی انتظارچیفتوت ھ
 ! تونھی با شما منیبھام

دکتر کھ متوجھ نگاه پر از .  کردی کرد اما درک نمیستاره حرفھا را مزه مزه م        
 :سوال ستاره شده بود، ادامھ داد

 نبود کھ براش ارزش قائل بشھ و کاراشو یکس..  تا حاال دلسوز نداشتھ نیبھام -         
 سطح و سن یبا تموم مشکالتش تو.  سالم ترهگھی دی ھایلیاون از خ.. دنبال کنھ

 .... اام!  فھمھی میلی خنکھیخودش باھوشھ و مھتر ا
 یلی ستاره، قدش را خی افتاده نییسر پا. دی ستاره کشکی خودش را نزدیکم        

 : برد و گفتنیی سرش را پای ھم کمیمانیدکتر ا.  دادی نشان مشھیکوتاه تر از ھم
.  کھ کمکش کننمی بگنوی بھ اقا و خانوم فتوت ھم ادیبا. نی کمکش کندیشما با -         
 خواد تا ینم..  ھی کاراش بھ نظر من لجبازشتریب..  شده دیقعا تبع وانیبھام... اونجا 
..  شدن دارهدهی بھ محبت و دازیاون ن.  ناراحتمیلی خھی قضنیو من بابت ا! نتونھ

 دنی با خرنی چھ قدر بھش کمک کردنی دونیم.. گرفتھ شده   کھ تا حاال ازشیزیچ
 اون گال ؟
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 .دی فھمی حرفھا را میستاره سرش را باال کرد، حاال، خوب معن        
  خونھ، خوبھ؟مشیاریبھ نظرتون ب -         
 : نشستیمانی دکتر ای لبھای رویلبخند        
 پر تنش یاون اصال رفتارا..  خونھ بودن ھست قیبھ نظرم اون ال... آره  -         
 ..  بھترهیی براش از ھر جا خونھ آروم باشھ،طیاگر مح.. نداره

 سر ی متوجھ باشد چشمانش رونکھی بود و بدون انیستاره تمام حواسش بھ بھام        
 !دی چرخی دکتر می نھیو س

 فی ضعیلیاون خ...  یاز نظر جسم. نی کنی براش کاردیبا.. ستاره خانوم -         
 شون ی روحی ھایماری جور آدما بنیا..  شھ ی واسھ مشکالت روحشترشیشده کھ ب

 یتو..  دهی رو ندی محبتچی کنھ چون ھی رو قبول نمی محبتچیاون ھ..  فرق دارهیلیخ
 !مثل پلھ ھا!  سکونیمثل ھم! ننی بی میشگیھم زی چھی...  ھی دیمرکز اونو فقط بھ د

 ،یمانی و لحن دکتر اھیتشب.  برد را نشان دادی کھ نام مییدکتر با دست جاھا        
 کھ در ذھن ھر دو یزیچ. ستاره آب دھانش را قورت داد.  و تلخ بودزی انگ غمیکم

 کھ یستاره دوست داشت بھ مرد.  بودی سخت، اما شدنی شکل گرفتھ بود، کمشانی
 .. تخت بستھ شده بود، کمک کندیباال رو
  داره؟ازی نی بھ پرستاری از نظر جسمیعنیکاراش چھ طوره؟  -         
 : تکان دادیدکتر سرش را بھ عالمت منف        
 جز پاھاش و یخوشبختانھ مشکل خاص..  ھی آدم معمولھی اون االن مثل نیبب -         

بھ ..  کرد ی بود کھ کمکش میکھ اونارو ھم من معتقدم اگھ کس.. دست راستش نداره 
 ..رستم پرستار براش بفھی تونم ی اما میاگر تو بخوا. دی رسی وضع نمنیا

 ...ستاره سرش را تکان داد        
اگر ..  ادی ی بر نمشی بانو و بھرام خان نگھداریاز عھده ..  نی دونیخب م -         

 .... قرار باشھ من مواظبش باشم
 : اش رفت تا صبر کندنھیدکتر دستش را بھ سمت س        
 ی قدر بنی انی بھامنی کنباور. ستیاما اون جور ن..  صحبتتون ونی مدیببخش -         

 یمن اتفاقا دنبال جنب و جوشش م!  برهیآزار و آرومھ کھ حوصلھ تون رو ھم سر م
.. نیبھش محبت کن. نی باھاش کار کندیبا!!  دهی کھ ھست و اون بروز نمیزیچ. گردم

 ..نی عالقھ نشون بدش و بھ عالقھ ھانیباھاش حرف بزن
 خرابش با یرابطھ .  خاطرات مھ لقا افتاده بودادی.  کردیستاره با دقت گوش م        

 .. خودش و بھرام خانی بھ خاطر حفظ زندگدشی پسر و بعد ھم بھ قول دکتر تبعنیا
 مشیبشھ با خودمون ببر..  کنم ی دکتر من با خانواده اش صحبت میباشھ اقا -         
 .خونھ

 : لبان دکتر تکرار شدیلبخند رو        
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 از یمن خودمم ھر کمک.  بھ اونجا موندن ندارهازی اصال ننی بھامنیکنباور  -         
 ی براش نمیواقعا کار..  اونجا باشھنینذار... اما .  دمی براش انجام مادیدستم برب

 .. تنھاستشھی ھمنیبھام. کنن
 ی می مرد احترام فوق العاده انیبھ ا.  و متاثر شددیستاره لبخند تلخ دکتر را د        

 دکتر از فکرش خارج یبا صدا.  ستیکوکاری کرد واقعا انسان نیحس م. تگذاش
 :شد

 باشھ، مارستانی ھم بگھیدو روز د.  دمی دستور عمل می سرھیمن بھتون  -         
 داشتھ و ی نبوده اما چون قبال جراحقی عمادیضربھ ز.  خوادیچون پزشکش م

 دو روز با اقا و خانوم فتوت حرف نی ایشما ھم تو...  نگرانھ ی تشنج، کمھیمتاسفانھ 
 .... تنھاستقط فنیبھام..  کنار خودتون نشیببر.. بزن

 کرد و ی کوتاھیدکتر خداحافظ.  آمدشی پنشانی کھ بیبعد از چند لحظھ سکوت        
 ی میمانی کھ دکتر ایستاره حاال کامال مصمم بود کھ کار. ستاره را تنھا گذاشت
 نشستھ رونیمھ لقا و بھرام خان ب.  باال کھ برگشتی طبقھ. خواست را انجام بدھد

 : مھ لقا بلند شددنشیبا د. بودند 
 

 ؟ی زدیبا دکترش حرف م...  ستاره نگرانت شدمیکجا بود -         
 :ستاره سرش را تکان داد        
  شد؟داری چھ طوره؟ بنیحال بھام.. بلھ  -         
 :مھ لقا دست ستاره را گرفت و گفت.  دادیبھرام خان با سر جواب منف        
 .. نجای اوضاعت نمون انیتو ھم با ا..  میبھتره بر -         
 بھ ی اوضاع نھ چندان خوب مھ لقا راضدنیستاره خواست مخالفت کند اما د        

 . .اطاعتش کرد
 ... میبر -         
 در مانده بود، دست در دست بانو، از بخش ی کھ ھنوز نگاھش رویدر حال        

 ..خارج شد
 

      
 ..  کنھی واقعا اونجا داره عمر حروم منی دونم سختھ اما بھامیبھرام خان، م -         
 ی روی بھ بھرام دوخت کھ متفکر بھ قندان نقره یمھ لقا نگاھش را با نگران        

 : ادامھ دادیشتری بیدواریاره با امبھرام سر کھ باال کرد، ست.  کردی نگاه مز،یم
 کھ چھ نینی بی کرده اما االن مجادی کم براتون دردسر اھی دونم تو گذشتھ یم -         

 ھمھ نیا.  ھم خوبھنی بھامی برانی آرومھ و اشھی خونھ شکر خدا ھمنیا.. قدر آرومھ 
 . داشتھ باشھیی احساس تنھانی بعد از انیسال تنھا مونده، نذار

 : نشاندشی لبھای اش را رویشگی و لبخند ھمدی کشیبھرام آھ        
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 واسھ ی دونیم..  کنھ یاون لجبازه و حرف گوش نم.. ستاره مشکالتش ھست -         
 یمن نم!  رو ھم بھت گفتھ؟نای شن؟ دکتر ای متی حموم بردنش چھ قدر اذھیخاطر 

 ...  کنھی دکتر داره اصرار منیدونم چرا ا
 : حرفش آمدانیبانو م        
 خواد بندازه ی خستھ شده مای کرد االن گوی خوب باھاش کار میلیاوال خ -         

 . گردن ما
 بود کھ در آن دو ی بارنی چندمنیا. ستاره سرش را بھ چپ و راست تکان داد        

 : کردیروز، با آنھا صحبت م
  ھا؟نجای امشیارید روز باصال واسھ چن. ستی طور ننیبانو ا -         
 ھ؟ی اصرارت چلیستاره دل -         
 ..چند لحظھ سکوت کرد        
 یاون قدرھا ھم کھ فکر م...  بھ محبت داره ازیاون ن..  خوام کمکش کنم یم -         

 ھفتھ ھی یبرا. می گردونیاگر سخت بود اصال دوباره برش م. ستی سخت ننیکن
  حداقل ؟میامتحان کن

 : گفتد،ی نوشی جرعھ انکھی را برداشت و بعد از ایبھرام فنجان چا        
 ...  دوننی ستاره؟ حاال میخانواده ات چ -         
 .. سخت بودشی برادهیفکر کردن بھ رضا و فر..  افتادنییسر ستاره با شرم پا        
 ...  پسمی نداری کردنمی قازیچ..  گھی دونن دیم -         
 : گذاشت و بلند شدزی می و فنجان را رودی سرد شده اش را نوشی چایبھرام باق        
 .. مشیاری یم...  شھ ی می کنیاگر بانو موافقھ و فکر م..  ندارم یمن حرف -         
بانو سرش .  لبان ستاره نشست و چشم بھ صورت نگران بانو دوختیلبخند رو        

 نی آوردن بھامیباالخره اجازه !  مثبت را از نگاھش خواندرا تکان داد و ستاره جواب
. ردی در نظر بگنی بھامی را برانیی پای گرفتھ بود، تنھا اتاق طبقھ میرا گرفت تصم

توانست بھ ھال و آشپزخانھ ھم تسلط داشتھ باشد و  ی راحت میلی خنی جور بھامنیا
 . از نظر رفت و آمد نداشتھ باشدیمشکل

 آن ی ماند و فردامارستانی در بنی بھامگری روز دکی بھرام خان با صحبت        
 بود را نی بھامی ھای کھ در اتاق بچگیلی و بعد وسایواریروز، اتاق اول کاغذ د

 ی رولچری انتخاب کردند کھ راحت بتواند از ویتنھا تخت مرتفع تر. دندی چشیبرا
 .تخت برود

 بھ ھمان نحو واری دی ستاره تمام عکس ھا را ھم رو،یمانیبا مشورت دکتر ا        
 قبل از تصادفش را از دست داده بود، اما بھ نظر دکتر ی حافظھ نیگرچھ بھام. چسباند

 . خوب بودشی عکس ھا برانی ای ھر روزه دنید
 کرده است آن ھم دای پزهی ھمھ انگنیستاره خودش ھم در عجب بود کھ از کجا ا        

 ی نمی بود و پدرش حتدهی اش امانش را بری صبحگاھی تھوع ھا کھیطیدر شرا
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 حاال کھ ھمھ نکھی نبود و اری تاثی دکتر بیالبتھ حرفھا.  را بشنودشیخواست صدا
 !را پنھان کند نی کھ بھامدی دی نمیلی بودند، دلدهیفھم

 رفتند و مرد جوان را مارستانیروز بعد، بھرام خان و محمدرضا، ھمراه ھم ب        
آسمان آن روز ھم ...  سال قبل ترک کرده بود ستی کھ بیخانھ ا. بھ خانھ اش آوردند

 یستاره از صبح حالش خوب نبود و وقت. دی باری میسخاوتمند شده بود و رگبار تند
 نداشت کھ بھ استقبالش ی بود، اصال رمقستادهی القا،  کنار مھییرای پذیکنار پنجره 

 ھم شده بود کھ ھمراھشان آمده بود و با کمک محمدرضا یمانیتوجھ دکتر ام. برود
 ! کردی ھم بھ حال پلھ ھا می فکردیبا.  را از پلھ ھا باال آوردندنیبھام

 نگاھش بھ می نا آشنا بود و داشی مشخص بود، خانھ برانیتعجب در نگاه بھام        
 سرش مرتب کرد و بعد ی را رودر خانھ کھ باز شد، ستاره شالش. دی چرخیاطراف م

 را لچرشی بود کھ وارد شد و دکتر وی نفرنی اولنیبھام. از مھ لقا بھ سمت در رفت
 بھ سمتش نیبھام.  دکتر با لبخند نگاھش کردو  دادیستاره سالم آرام.  دادیھل م

 کھ بھ یبرق.  داشتیچشمانش برق خاص.  بودیدنی ستاره دیصورتش برا. برگشت 
.  کھ ھم خوشحالش کرد و ھم دل نازکش را بھ درد آوردیحس.  دادیستاره حس تازه ا

 جلوتر. زدی بری اشکط،ی خواست در آن شرایاشک در چشمانش حلقھ زده بود اما نم
 :راه افتاد

 ..نجاستی انی اتاق بھامدییبفرما -         
 ھم کنار در آشپزخانھ بھ نتی و زیبھرام خان، بانو و محمدرضا کنار در، مھر        

 ی مھریحت!  قابل تصور نبودشانی براندهی ایروزھا!  کردندی خانھ نگاه مدیعضو جد
 . بوددهی ندکی را از نزدنیھم تا بھ حال بھام

حاال کھ .  کرده بود، مھ لقا بوددای پیشتری کھ آرامش خاطر بی تنھا کسدیشا        
 نیبھام.  گذاشتی را ھم بھ عھده اش منی بھامتی خواست چھ بھتر کھ مسئولیستاره م

 را شی راحت بود، ستاره ھواالشی طور خنی بود و اشی از دغدغھ ھایکی شھیھم
ھر دو بھ .  را بھ داخل ھل دادنی بھاملچری ودکتر  وستادی در اتاق ایستاره جلو. دارد

 :دی کردند کھ ستاره پرسیاتاق نگاه م
 خوبھ؟ -         
 : نگاھش کردیدکتر با خوشحال        
 !یچھ عال -         
 : را بھ سمتش ھل دادلچریو.  کوچک کنار کمد ماندزی مینگاھش رو        
 !!ییچھ گلدونا.. نی بھامنی رو ببنجایا! اوه -         
 قای ھم دقنیبھام.  را با دقت نگاه کردزی میچھار گلدان کوچک کاکتوس رو        

 : زانو زدنی زمیدکتر کنارش رو.  ھمان جا بودنگاھش بھ
 بھش ی داشتیاگر کار.  توستشی پنجایستاره ا..  برم مرکز دی من بانیبھام -         

 باشھ ؟.. حرفش رو گوش کن .. بگو 
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 شد، دو ی زد و ھمان طور کھ بلند می نگاھش نکرد، اما دکتر لبخندی حتنیبھام        
 رفت، بھ ی مرونی زد و ھمان طور کھ از اتاق بنی بھامی ارام بھ شانھ یضربھ 

 .. دیایستاره ھم اشاره کرد، ھمراھش ب
 

      
 

 یلی ھم خیمانیدکتر ا.  داشتیی بھ تنھاازی ننی ھمھ اتفاق تازه، بھامنیبعد از ا        
 اش با آرامش کنار ی زندگی تازه طی با محدی بانیبھام.  را درک کردنیخوب حال بھام

 کھ ی بھ ستاره انداخت، رو بھ جمعیدکتر ھمان طور کھ نگاه قدرشناسانھ ا.  آمدیم
 : گفتبودند، ستادهیدر ھال خانھ، ا

 رو تا ی بھتری روزانجای انیمن مطمئنم بھام. نی ممنونم کھ قبولش کردیلیخ -         
 ھا ھستن کھ کار یلی خنی بھامی ھوشی بھره ی تونیباور کن.  گذرونھی مشگاهیاسا

 ...  اونجا موندهفھی حنیبھام!  رو اداره کننی تونن زندگی می کنن و حتیم
 ادشیستاره کھ تازه .  لبخند زدشی نگران روبروی کمیمکث کرد و بھ چھره ھا        

 :افتاده بود ھمھ سرپا ھستن، بھ مبل اشاره کرد
 .. نینی بشدیی بفرما،یمانی دکتر ادیببخش -         

.  شدندطیھمھ متوجھ شرا.  کرد، صدا کردی را کھ مات نگاه میو آرام مھر        
 پلھ ھا بود، بھ باال یشراره کھ تمام مدت رو.  بھ طرف آشپزخانھ رفتندنتی و زیمھر
 . رفترونی و محمدرضا ھم از خانھ بدیدو

 ھر چھار یقتو. مھ لقا و بھرام خان نشستند و بھرام خان بھ دکتر ھم تعارف کرد        
نفس .  گذاشتزی می چند برگ کاغذ در آورد و روفشی از کیمانیدکتر ا. نفر نشستند

 تک تکشان، شروع بھ صحبت ی با نگاه کردن بھ چشم ھاشھی و مثل ھمدی کشیقیعم
 :کرد

 مثال شھ،ی داره، اما نھ ھمازی نیی بھ تنھانیبھام. نی کنتی گم رعای رو کھ منایا -         
ساعت خواب و . نی ساعت تنھاش بذارکی ن،ی کنارش بودی ساعتمی نھی یوقت

 ی منی خوابھ و ھر وقت غذاشو بھش بدی منیھر وقت بخوا. خوراکش دست شماست
 مشکالت ی کھ فکر کنم تویتنھا معضل! موارد نی ای ھم مستقلھ تویلیاتفاقا خ.. خوره 
بھش زور !  ندارهی خوبی ونھی با آب می کمھی!  شھ، حمام رفتنشھی جا مشیشخص

 ... نی داشتنھی زمنی تو ایاگھ مشکل..  مسئلھ رو نی انینکن
 ،ی گذاشت، با لبخند پر رنگ ترزی می روشی شربت را کھ جلووانی لیمھر        

 :سر باال کرد
 !ممنونم خانوم -         
رفتارش پر از احترام و آرامش بود و .  ستاره جالب بودی برایمانیرفتار دکتر ا        

 ی زندگنی مثل بھامی کھ بخواھد با کسانیالبتھ کس.  کردی حال را القا منیبھ ھمھ ھم ا
 :دی بھرام خان پرس،یبعد از رفتن مھر.  صبور و آرام بود،یمانی مثل دکتر ادیکند، با
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 تونھ اون؟ ی کھ کمکش کنھ، مستی نیجز محمدرضا کس -         
 : برگرداندزی می را رووانی و لدی از شربتش را نوشیدکتر کم        

اگھ قبلش ..  دو بار بفرستم کھ کمکش کنھ ی رو ھفتھ ای تونم کسیمن م        . 
 ممکنھ در گھیکال بردنش سختھ، بعدش د..  ارهی ی نمشی پیحوصلھ داشتھ باشھ، مشکل

 !آوردنش سخت باشھ
 .. لبان دکتر نشست، ناخداگاه آن ھا ھم لبخند زدندی کھ رویبا خنده ا        
 گم آسونھ ینم.  کھ با شما بسازهرهی گی مادیاونم ..  نی باھاش بسازنی کنیسع -         

 کم افسرده ھیفقط ..  رهی آموزش پذنیبھام.. ستی سخت ننیبا بھام. ستیاما سخت ھم ن
 ..شده

 :ستاره ثابت ماند ینگاھش رو        
 ..  سالھا استفاده کنھ حداقلنی از انیبذار...  نیکمکش کن -         
 بھ بعد نی دانست از ایم.  شربتش شدوانی لی رهی افتاد و خنییستاره سرش پا        

..  داد ی مروین..  دادی مزهی بود کھ بھ او انگیحس...  شود اما ی سخت تر مطشیشرا
 یدلش ھم نم.  بترسدنی گذاشت از بھامی داشت نمندهی خوب آ کھ بھ اتفاقاتیدیام

بھ خاطر . نیبھ خاطر خودش و بھ خاطر بھام. فقط دوست داشت کمکش کند. سوخت
 مبارزه کردن با دیام.  دادندی بھ او مشتری را بی کھ ھر روز شوق زندگینیدو جن

 .. مشکالت
 داد و برگھ ھا را ھم بھ حی جواب سواالت بانو و بھرام خان را توضیمانیدکتر ا        

 نوشت، تا ھر وقت شانی را ھم برالشیدر آخر شماره موبا. آنھا داد تا مطالعھ کنند
 .رندی بود، با او تماس بگیمشکل

 بھ دیبا رفتن دکتر، بھرام خان ھم بھ دفتر کارش برگشت و مھ لقا و ستاره با ترد        
 باشد کھ ی نفرنی گرفت، اولمی ستاره بود کھ تصمنیو ا!  کردندیاق بستھ نگاه مدر ات

 !دی گویبھ مھمان تازه وارد، خوش آمد م
در را بست و !  کاکتوس ھا بودی ھمان جا جلونیدر را کھ باز کرد، بھام        

 شی پای کھ روی بود و بھ کاکتوسدهی اصال او را ندنیبھام.  نشستنی زمیکنارش رو
 مرد جذاب و کی ھیشب.  بھ صورتش انداختیستاره نگاھ!  شده بودرهیگذاشتھ بود خ
 ی بلندتر از دفعھ ی کمشی بود و موھاهصورتش تازه اصالح شد.  بودیدوست داشتن

 نی اما در آن لحظھ ابدا از بھامد،ی فھمی را نمشیستاره حس ھا. دی رسیقبل بھ نظر م
 دی کشی ھنوز خجالت منکھیبا ا.  شناختی را منیانگار سالھا بود کھ بھام. دی ترسینم

 کرده حس  توانست شالش را بردارد اما احساس دوست داشتن را در قلبشی نمیو حت
 کی تواند داشتھ باشد، مثل دوست داشتن ی زن بھ شوھرش مکی کھ ینھ عشق. بود

.  االن سھ ماھشان بودشی ھانیجن.  شکمش رفتی دستش رواری اختیب.. فرزند
 دانست قرار است پدر یپدرشان ھم حاال کنار او بود، اما اصال نم. لبخندش کش آمد

 ! شده بودیول معمری غیادی مقدار زکی اش یزندگ! شود
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 آن حس ترس دوباره بھ کی.  کردی نگاھش منیبھام. سرش را کھ باال کرد        
 روشن یمردمک ھا.  عادت نکرده بودرهی خی نگاه ھانیھنوز بھ ا. سراغش آمد

ستاره .  باختی زود مدینبا. دی کشیقینفس عم.  صورتش مانده بودی با دقت رونیبھام
 :آدمش نبود

 ن؟ی بھامیستیگرسنھ ن -         
         -...  
 برات ؟ی بازم بکاری خوایم...  می کاشتایلوب..  من ستاره ھستم ادتھ؟یمنو  -         

 ارم؟یگلدون ب
 نیبھام.  زدی کودک با او حرف مکی شد اما ناخداگاه، مثل یستاره باورش نم        

 .اما ستاره لبخند زد و آرام بلند شد. اخم کرد
 یمن م..  یھر وقت صدام کن... اما تنھا نرو ..  ھیی اونجا دستشونی بھامنیبب -         

  باشھ؟امی
 را مطمئن نی خواست بھامیاما م. رود راه بی تواند تا حدودی دانست کھ میم        

 ی مشی تنھای دوباره کمدیبا!  بودی ھم کافنی شروع ھمیبرا. کند، کھ او ھست
 .گذشت

 
         

 
 

 ھمھ را الی کھ خی ھفتھ اکی.  گذشتنی دغدغھ از ورود بھامی بی ھفتھ کی        
 ھر روز بھ یمانیدکتر ا.  تواند، در کنارشان بماندی منیراحت کرده بود کھ بھام

 کرد ی آماده منی بھامی را برایی ھانیتمر.  ماندی کنارش می زد و کمی سر منیبھام
 مالقات ھا بود کھ ستاره با کمال نیو در ھم. بود  در نظر گرفتھشی را براییو کتابھا

 راحت یلی را خیمانی کھ اسم دکتر اد،ی را شننی بھامی بار صدانی اولیتعجب برا
 آمدند، رونی ھمراه دکتر از اتاقش بی نگفت اما وقتیزیحظھ، چآن ل! صدا کرد

 : گفتجانینتوانست، خودش را کنترل کند و با ھ
 !دم؟یدرست شن! اون اسم شما رو صدا کرد؟... دکتر  -         
 : زدی لبخندیمانیدکتر ا        
 تو ی داره، اما وقتیادی تونھ حرف بزنھ، لکنت زیگفتم بھتون کھ اون م.. بلھ  -         

اسم من کوتاھھ و .  شھی کم میلی تکرار کنھ، لکنتش خادیآرامش باشھ و اسم رو ز
 . گرفتادیخوشبختانھ زود 

 : باالتر رفتی کمشی ابروی تاکیلبخندش پر رنگ تر شد و         
 ..  و نھ خوشحالھنجایاون نھ ناراحتھ از ا..  نی باھاش رابطھ برقرار کندیبا -         
 : با آرامش گفتدی را ندی کسی دور و بر را نگاه کرد و وقتیکم        
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 کنھ اونا طردش یاحساس م... حق ھم داره ... دوست نداره پدر و مادرش رو  -         
 .  ازشوندهی ندی وقت محبت خاصچیھ.. دوستش ندارن . کردن

 تر برد و نیی را پا سرشیدکتر ھم کم.  انداختنییستاره با بغض سرش را پا        
 :آھستھ تر زمزمھ کرد

 !اون تو رو دوست داره -         
 قفل ،یمانی دکتر ای مشکی مردمک ھاانیستاره سرش را باال کرد و چشمش م        

 .شد
تو براش فرق .. مطمئن باش. رهی گیباھات ارتباط م..  باش شتریباھاش ب -         

 . رهی کھ رنگ ترحم نگیبھ شرط..  فھمھ ی خوب محبت رو میلی خنیبھام..  یدار
 نی بھامی اما تمام حواسش پدی چرخی صورت دکتر می ستاره رویمردمک ھا        

 کھ دکتر ی پرستار مردیوقت.  خواستھ بود، انجام داده بودی ھفتھ ھر کارنیدر ا. بود
کمال تعجب  صحبت کرده بود و در نیستاره با بھام.  کرده بود، آمده بودی معرفیمانیا

 ! کرده بودیار کامال ھمکنیخود پرستار، بھام
 .. خانوم -         
 :شرمنده از در فکر فرو رفتنش، لبخند زد        
 ..دیببخش -         
.  کردم باھاشنی براش اوردم و تمریی برم، کتابادیمن با..  کنم ینھ خواھش م -         

 . شھی ھم بدتر منیوگرنھ از ا. نی کار بکشاز دست راستش ھم. نی شما ھم ادامھ بددیبا
 . بلھ چشم -         
 تخت ی رونیبھام.  برگشتنی کرد، دوباره بھ اتاق بھامیبا دکتر کھ خداحافظ        

 از دفعات، با باز یلیبرخالف خ.  کردی بود و از پنجره بھ آسمان نگاه مدهیدراز کش
دوست .  تخت نشستی زد و کنارش رویستاره لبخند. دیشدن در بھ سمتش گردن کش

 .. دانستیھم نم  خودشز؟یداشت حرف بزند اما از چھ چ
 در مغزش رشد یحس احمقانھ ا.  زدی با او ھم حرف منیدوست داشت بھام        

 حالش نی بھامنکھیا!  نبودری وقت امکان پذچی دانست، ھیکرده بود کھ خودش ھم م
 اما معقول تر از حال االنش رفتار کند و ،یلی خیعی مرد نھ طبکیمثل . خوب شود

 را محکم تکان داد و فکر ھا را دور رشس..  تمام شودزیپدرش او را ببخشد و ھمھ چ
 از اندازه خودخواھانھ بھ نظر شی بشیایرو! احساس کرد مثل بانو شده است. ختیر

 !نی کرد اما بھ خاطر خود بھامی کمکش مدیبا. دیرس
 .. ھم دراومداتی لوبنی بب؟ی زنیبا من حرف نم ... نیبھام -         
 . نشان نداد و ھنوز نگاھش بھ پنجره بودی عکس العملچیھ        
 باغ؟ ما عصرا می بری نھ دوست دارای بخرم؟ گھی گلدون دھی برات ی خوایم -         

 ؟یای یم...  باغ می ریبا بانو م
 : اشاره کردواری دیبھ عکس رو. ھنوز ھمان طور بود        
 !ن؟ی رو بھامنجای اادتھی! یی تونیا -         
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 ی نگاھنکھیبدون ا.  کھ سر و صورتش پر از خامھ بودیھمان. عکس تولدش بود        
خستھ .  کرد یستاره درکش م!  بالش کردری سرش را بھ زحمت زاندازد،یبھ عکس ب

 ی کرد و صبور تر میر م تر رفتای منطقدیبا.  داشتازی نیی بھ تنھایشده بود و کم
 ماه و سال نی اگر چندی کرد، حتی مطمئنش کھ میحس.  داشتیندیاما حس خوشا. شد

 .. دھدی کند و ادامھ میطول بکشد، او تحمل م
 

.  شده بودرهی بھ ھمسرش خی داده بود و با نگرانھی بھ چھارچوب در تکدهیفر        
 کھ تازه ی نشستھ بود و بھ باغچھ ای مبلی روییرای بزرگ پذیرضا کنار پنجره 

 ادی قدر زنیغصھ اش ا.  کردیرونق گرفتھ بود و پر از گل و سبزه شده بود نگاه م
 . در حرکت بودشان کوچکی خانھ یبود کھ امواجش در ھمھ 

دکتر .  انداختی او را از پا مالیفکر و خ.  و بھ سمتش راه افتاددی کشی آھدهیفر        
 ی فشار خون باال در خانواده یسابقھ .  ممنوع کرده بودشیا برا و استرس رجانیھ

.  بودیماری بنی مستعد ااری بود کھ بسی بود و رضا ھم در سن و سالیرضا امر عاد
 انداخت و چشمش بھ درخت توت قرمز اطی بھ حیوتاھکنارش نشست و او ھم نگاه ک

 ...ستاره چھ قدر توت دوست داشت.  زدی میاھی بھ سشیافتاد کھ کم کم رنگ توت ھا
 ؟یخوب.. رضا  -         
 نی دانست بھ ای مدهی بود کھ فردهی بھ ھم چسبی جورشیلبھا. رضا فقط پلک زد        

.  ھا ادامھ بدھدی خودخورنی گذاشت رضا بھ ای مدیاما نبا.  شودی ھا باز نمیسادگ
 .. گذشتھ بودانی ھفتھ از جرکی از شیب

 .. حرف بزنختنیعوض تو خودت ر -         
 :رضا غضب الود بھ سمتش برگشت        
  ده آدم؟یدر مورد تف سرباال نظر م -         
 ! بودی راضدهی تلخ بود اما فرنکھیبا ا        
جز حال ...  ی غصھ بخورستی ننیچاره ا..  حرف زدنمی در مورد ادیبا! اره  -         
  شھ؟ی مدتی عایبدت چ

 : باز ادامھ داددهیفر!  را محکم تر کردشی ابروھایرضا گره         
 ....ی دونم کار زشتیم -         
بذار با درد .  نکنمیعصبان. اصال در موردش حرف نزن...  دهیبس کن فر -         

 ..رمیخودم بم
 .. رضا -         
 مبل را ی دست رضا کھ دستھ یبعد دستش را رو.  زدشی عاجزانھ صدادهیفر        
 : داد، گذاشتیفشار م
 ... ی بودی منطقیلیرضا تو خ -         
 :دوباره نگذاشت ادامھ بدھد        
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خاک بر سر من کنن .. نیشما ھم سرم کاله بذار.. ھستم ..  بودمیمنطق.. بلھ  -         
 ...  مویکھ نتونستم جمع کنم زندگ

 .. رضا -         
 ادم عقب مونده ھی دختره کم عقل من، حاضر شده زن ی گم؟ واسھ چیدروغ م -         

 بشھ؟ پول؟ واقعا؟
 : بھت زده سرش را عقب تر برددهیفر        
 ... ی شناسیتو ستاره رو م.. نھ رضا  -         
 .. آخ.. واسھ پول ..  گفت ی من دروغ نمیستاره ...  شناسم ینھ نم -         
 : کردشی زمزمھ وار صدادهیبا تاسف تکان داد و فرسرش را         
 ... رضا -         
 ھمھ رو گول زده دختره یتو خودتم مثل من رو دست خورد...  دهیبس کن فر -         

 ..... ی
 : صورتش را سرخ تر کرده بود، با ھمان لحن تند، ادامھ دادتیعصبان        
 ی چیدی؟ د... خوام بره تو جامعھ ی گفتم نمادتھی.  ذاشتم بره سرکاری نمادتھی -         

 ھمھ مدت بھ من دروغ نی ستاره س؟ انی در اوردن؟ ایشد؟ دخترمون رو بھ چھ روز
 سر سفره ییبا چھ رو...  دروغ گناھھ ی نداده بودادی شھ؟ مگھ بھش یباورت م.. گفت

 .....  کرد و دورغی نگاه مام نشست و صاف تو چشمی من می
 بلند شد و شروع بھ راه رفتن یرضا عصب.  شده بودری سرازشی اشکھادهیفر        

 مدت با نیدر ا.  زدی حرفش را مدی اما باست،ی خوب نشی دانست برای مدهیفر. کرد
 .. کردی مالی حرف نزده بود و تمام مدت فقط فکر و خیکس

 ایآخ خدا...  دی فھمی می اگھی اگھ کس دل؟ی برم تو فامییآخھ االن با چھ رو -         
دروغ بھ ... اون وقت ..  دادم ادیبھ بچھ ھامم ..  بار دروغ نگفتم ھیمن تو عمرم .... 

 نی کرده بودم کھ مستحق ایچھ گناھ...  من ی خدایوا....  من ی آخھ؟؟ خدای بزرگنیا
 .. گوعذابم؟ خودت بھم ب

 بلند شد شی از جادهیفر.  اش زدنھی سی را اول باال گرفتھ بود و بعد روشیدستھا        
 :ستادیو کنارش ا

ولش ..  کرده یاون نادون... حرص نخور .. رضا جان .. رضا قربونت برم  -         
 ..  باشھ؟ تو رو خدا فقط حرص نخوری خوای کھ تو میھر چ... کن اصال ستاره رو 

 ییرایرض پذ و دوباره عدی کشرونی بود بدهی دستش را کھ در دست فریعصب        
 :را قدم زد

 ی رو چھیمن جواب بق..  جور خار شدمنی انمی و نبرمیکاش بم.. رمیکاش بم -         
 .. ایخدا.... ھھ ! ادیھمھ منتظرن داماد من ب... ھھ .. بدم؟ 

 . شدی کھ خشک نمیی نشد جز اشکھایجواب.  مانده بودشی مستاصل سرجادهیفر        
معلوم .....  داد ی نگفت و بازم ادامھ میچی ھمھ مدت ھنی ھمھ مدت؟ انیا -         

 ...  اون بچھستین
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 : دھانش گذاشتی بھ سمتش رفت و دستش را رودهیفر        
.. ستی جور ننیبچھ ام ا.. نی نگو تو رو بھ امام حسنوی اگھید.... نگو رضا  -         

 .... اون بچھ واسھ
 : زدی فاصلھ گرفت و پوزخندیرضا کم        
 ھیبچھ ات چھ طوره؟ .. ستی جور ننیبچھ ام ا..  دهیولم کن تو رو خدا فر -         

 .. کار کردهی چنی ببشی کھ واسھ خاطر پول با زندگیکس!  خوبیدروغگو
رضا از کنارش رد شد و بھ اتاق خوابشان رفت .  تا خواست دھان باز کنددهیفر        

 .. شددهی اش کوبنھی در سدهی کھ قلب فریبھ ھمان شدت.. دیو در را محکم کوب
       

 
 

 پلھ، در باز شد و نی آخری رودنی آمد و بھ محض رسنییستاره پلھ ھا را آرام پا        
 : شدکشی زد و نزدیلبخند. دی را دیرعلیام

 .. ی خوش اومد،یرعلیام -         
 :دی ستاره را بوسی برد و موھانیی پای سرش را کمستاد،ی اشی روبرویرعلیام        
 ؟ی خوب،یمرس -         
  چرا؟ی اومدنجای وقت روز انیا.. آره  -         
 . پوشھ ستھی.. انھی بانو در جرای خواست گوی میزیبھرام خان چ -         
 : آمد باعث شد ھر دو بھ آن سمت نگاه کنندی پلھ ھا می مھ لقا کھ از باالیصدا        
 ..  جانری امایب -         
 : بھ سمت پلھ ھا رفتیرعلیام        
 .. سالم بانو -         
 پدرت بھتره؟..  زمیسالم عز -         
 پلھ ھا را بھ یرعلیام.  پلھ ھا زل زدی سوال، ستاره بھ فرش گرد پانیبا ا        

 :سرعت باال رفت و پوشھ را گرفت
 ..بلھ بھترن.. ممنونم  -         
 : شدشتری لبان بانو بیلبخند رو        
 ..  نگرانھیلیستاره خ.. خداروشکر -         
 :آرام تر اضافھ کرد        
 ..باھاش حرف بزن -         
 بود، کوتاه نگاه ستادهی پلھ ھا انیی سرش را تکان داد و بھ ستاره کھ پایرعلیام        

 .کرد و دوباره رو بھ بانو کرد
 ؟یرعلی امی نداریربا من کا -         
 .ممنونم.. نھ بانو  -         
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 نیی ھم پلھ ھا را پایرعلیام.  زد و بھ سمت اتاقش برگشتیمھ لقا دوباره لبخند        
 رفت، در ستاره را ی میھمان طور کھ بھ سمت در خروج. ستادیامد و کنار ستاره ا

 :ھم گرفت و ھمراه خودش کرد
 .. نمی ببایب -         
 نی از سمت اتاق بھامی ای افتادن شیقدم اول را ستاره برنداشتھ بود کھ صدا        

.  و بھ سمت اتاق رفتدی کشرونی بیرعلیستاره با عجلھ دستش را از دست ام. آمد
 نیماش.  حسش را درک کردیستاره بھ خوب.  شد بودرهی با ترس بھ در خنیبھام

 کمد پرت شده بود و دو سھ قطعھ اش یال اش بود، از بای کھ متعلق بھ کودکیکوچک
 :  را جمع کردنی ماشیستاره خم شد و قطعھ ھا. شکستھ و در آمده بود

 ..می دادیبھت م.. ی گفتی بانو مای بھ من دی باشی خواستیاگھ م -         
 و نیمتوجھ نگاه خشمگ. ستادی کھ انی بھامیروبرو!  حاال پسر او شده بودنیبھام        

اصال !. دی را دیرعلی امیبھ سمت در برگشت و صورت بھت زده .  اش شدیرعادیغ
 .ستی اتفاق ننی اانی در جریرعلی نبود کھ امادشی

 : گفتنیلبخند زد و رو بھ بھام. دی بھ ذھنش رسیفکر        
 . کنھی رو درست منی ماشنی ایرعلیام!  ِ یرعلی امنی ان،یبھام -         
 : کرد و ادامھ دادیرعلی را بھ سمت امشیرو        
 !؟یرعلیمگھ نھ ام -         
 : کرد ستاره دوباره جملھ اش را تکرار کردی با تعجب فقط نگاه میرعلیام        
 !!؟یرعلیمگھ نھ ام -         
 سرش را تکان داد و ستاره کنارش رفت و قطعھ ھا را بھ دستش داد و یرعلیام        

 :پوشھ را گرفت
 ..ری براش درست کن امایب -         
 مدت بھ جز نیھنوز بعد از ا.  نشان ندادی ھنوز اخم کرده بود اما واکنشنیبھام        

 تخت نشست و قطعات ی رویرعلیام.  رابطھ نگرفتھ بودیبانو، او و بھرام خان با کس
 :نگاھش را بھ ستاره دوخت. ختی را کنارش رنیماش

 نجاست؟یستاره ؟ چرا ا -         
 : تر بردنیی را پاشی گفت و صدایسیستاره ھ        
 ..  فھمھی مریام -         
 مرد ی رهیاز نگاه خ.  کردمی تقسنی ستاره و بھامنی نگاھش را بیرعلیام        
 را سرھم نی کرد ماشیقطعات را برداشت و سع.  آمدی خوشش نمادی زش،یروبرو

 ی نشست و سعیرعلیستاره کنار ام.  کردی بدون پلک زدن نگاھشان منیبھام. کند
 نی ھم بھ ایرعلیدوست داشت ام. ندھد  ھم واکنش نشاننی رفتار کند تا بھامیکرد عاد

 . نداردی خطرنی کھ بھامدی رسیباور م
 ی را گرفت و رونی ماشیستاره با خوشحال.  سالم شده بودبای تقرنی بعد ماشیکم        

 : گذاشتنی بھامیپا
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 . درستش کردیرعلیام. سالم شد..  ایب -         
.  مات و کدر بودشھیچشمان روشنش مثل ھم.  بھ صورت ستاره بودنینگاه بھام        

.  بودستادهی در ای زودتر از او جلویرعلی نگفت و بھ سمت در رفت، امیزیستاره چ
 یقی نفس عمیرعلیام.  رفتندرونیب اشاره کرد و ھر دو با ھم اطیدر را کھ بست بھ ح

 : و آرام گفتدیکش
 ! بود کھمارستانی بنجاست؟ی ای کنھ؟ از کی کار می چنجایستاره ا -         
 . رفتنییستاره از پلھ ھا ارام پا        
 ...مشیدوم ھم تازه اورد.  خونھ شھ اولنجای ایرعلیام -         
شما ھر سھ تاتون ھم ...  بھرام خان؟ای!  کنھ؟ بانو؟ تو ؟ی ازش مراقبت میک -         

 !!نی بھ مراقبت دارازین
 : کردیستاره خنده ا        
.. مھ لقا ھم پرستار داره. خودم مراقب خودم ھستم.. من کھ خوبم اما ! آره واال -         

 یلیخ. . ندارهی مشکلنیبھام..  بھرام خان ھم ماشاال سرپاسگھ؟ی دشیدیدختره رو د
 ھی مونھ و ی نصف روز مادی ی پرستار مرد مھی یگاھ..  تو اتاقشھشھیاروم ھم

 .. کنھ بھشی مییکمکا
 : در ھم رفتھ بودشی اخم ھایرعلیام        
 ..نای و اییستاره دستشو -         
..  تونھ ی میکنترل نداره اما تا حدود. ستیاون کھ فلج ن...  ری تونھ بره امیم -         

 .. نشستھی اون صندلی واسھ خاطر عادتھ کھ ھمش روشتری بی دونیم
 : با تاسف سر تکان دادیرعلیام        
 ..نجای انی اوردنوی چرا اختھی اوضاع بھم رنیبا ا... ستاره ..  دونم ینم -         
 : ستاره زل زد و ادامھ دادیبھ چشمھا        
 .  شھی می عصبانادی یھر بار اسمت م..  ھی عصبانیلیبابا خ -         
 .. افتادنییسر ستاره پا        
باھاش ..  نمشیکاش بذاره بب..  کردمی کار زشتیلیمن خ.. ریحق داره ام -         

 ..حرف بزنم
...  ھیاالن بدتر عصبان..  مدت ھیبذار بگذره .. االن نھ .. نھ اصال ستاره  -         

 ..... شبید
 : تر شدکی نزدری ستاره سرش را باال کرد و بھ ام،یرعلیبا سکوت ام        
  حالش بد شده؟؟ی چشبی دریام -         
 : دستش زل زدی و بھ پوشھ دی کشی آھیرعلیام        
از ....  خواستم باھاش صحبت کنم ی میعنی..  بودمانی منم تو جردیفھم... نھ  -         

 !رونیخونھ منم انداخت ب
 : شدرهی ستاره گشاد شده بھ او خیچشمان مشک        
 ر؟؟یام....  نکھی واسھ ا؟یرعلیچرا ام -         
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 شی دونستم بھم گفت کھ من واسھ خاطر کار پیگفتم بھش م... اره ستاره  -         
 .. دمیبھش حق م..  ھی عصبیلیخ..  کنم ی تو رو میبھرام خان و پول، ھوادار

 شب؟ی پس از دیو کجا بودت -         
 : زدیلبخند تلخ        
 !رمی خونھ بگھی خوام یاما م! رضای علشیپ -         
 : شدریستاره باز غافلگ        
 ؟؟یرعلی امیچ -         
 ..زن اونم آدمھ!  داداش کھی تونم برم خونھ ینم -         
.  گفتی نمراهی ھم بیرعلیام.  نبودیاوضاع خوب..  انداختنییستاره سرش را پا        

 : ستاره گذاشت و با آرامش گفتی شانھ ی دستش را روریام
 مراقب دی شده بایھر چ.. ی کھ غصھ بخورستی ننی ستاره، االن وقت انیبب -         

 ھی.  تونم از خودم مراقبت کنمیَنگران منم نباش من مردم م.. یخودت و بچھ ات باش
 ..  شھ کم کمی اروم مشی شناسیبابا ھم م.. رمی گی مکی کوچیخونھ 
 . سر خوردندشی گونھ ھای ھا ھم روی دلدارنی ستاره اما با ایاشکھا        
 ستاره ؟ -         
 و خوب دی چانھ اش را باال کشیرعلیبا دست تند صورتش را پاک کرد اما ام        

 :نگاھش کرد
 دی و بامی کھ کردیاشتباھ..  شھی درست مزیآروم باش باشھ؟ ھمھ چ.. ستاره  -         

 شھ ی بدتر ممی کنشی عصبانمیاگھ بخوا.  شھی جور بابا ھم اروم منیا. میتاوانش رو بد
 ..  کنھی بخشھ و فراموش میمن مطمئنم بابا م. اوضاع 

.  ھم کردیرعلی کھ امیکار.  کرد لبخند بزندی و سعدی اش را باال کشینیستاره ب        
 نی کھ ایتنھا چاره ا.  کردی صبر مدیاما با.  کردی مینی دلش سنگیغصھ رو

 ..روزھا، داشت
 

       
 
 
 

 پلھ، در باز شد و نی آخری رودنی آمد و بھ محض رسنییستاره پلھ ھا را آرام پا        
 : شدکشی زد و نزدیلبخند. دی را دیرعلیام

 .. ی خوش اومد،یرعلیام -         
 :دی ستاره را بوسی برد و موھانیی پای سرش را کمستاد،ی اشیبرو رویرعلیام        
 ؟ی خوب،یمرس -         
  چرا؟ی اومدنجای وقت روز انیا.. آره  -         
 . پوشھ ستھی.. انھی بانو در جرای خواست گوی میزیبھرام خان چ -         
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 : آمد باعث شد ھر دو بھ آن سمت نگاه کنندی پلھ ھا می مھ لقا کھ از باالیصدا        
 ..  جانری امایب -         
 : بھ سمت پلھ ھا رفتیرعلیام        
 .. سالم بانو -         
 پدرت بھتره؟..  زمیسالم عز -         
 پلھ ھا را بھ یرعلیام.  پلھ ھا زل زدی سوال، ستاره بھ فرش گرد پانیبا ا        

 :ھ را گرفتسرعت باال رفت و پوش
 ..بلھ بھترن.. ممنونم  -         
 : شدشتری لبان بانو بیلبخند رو        
 ..  نگرانھیلیستاره خ.. خداروشکر -         
 :آرام تر اضافھ کرد        
 ..باھاش حرف بزن -         
اه  بود، کوتاه نگستادهی پلھ ھا انیی سرش را تکان داد و بھ ستاره کھ پایرعلیام        

 .کرد و دوباره رو بھ بانو کرد
 ؟یرعلی امی نداریبا من کار -         
 .ممنونم.. نھ بانو  -         
 نیی ھم پلھ ھا را پایرعلیام.  زد و بھ سمت اتاقش برگشتیمھ لقا دوباره لبخند        

 رفت، در ستاره را ی میھمان طور کھ بھ سمت در خروج. ستادیامد و کنار ستاره ا
 :ھم گرفت و ھمراه خودش کرد

 .. نمی ببایب -         
 نی از سمت اتاق بھامی ای افتادن شیقدم اول را ستاره برنداشتھ بود کھ صدا        

.  و بھ سمت اتاق رفتدی کشرونی بیرعلیستاره با عجلھ دستش را از دست ام. آمد
 نیماش.  حسش را درک کردیبھ خوبستاره .  شد بودرهی با ترس بھ در خنیبھام

 کمد پرت شده بود و دو سھ قطعھ اش یال اش بود، از بای کھ متعلق بھ کودکیکوچک
 :  را جمع کردنی ماشیستاره خم شد و قطعھ ھا. شکستھ و در آمده بود

 ..می دادیبھت م.. ی گفتی بانو مای بھ من دی باشی خواستیاگھ م -         
 و نیمتوجھ نگاه خشمگ. ستادی کھ انی بھامیروبرو! سر او شده بود حاال پنیبھام        

اصال !. دی را دیرعلی امیبھ سمت در برگشت و صورت بھت زده .  اش شدیرعادیغ
 .ستی اتفاق ننی اانی در جریرعلی نبود کھ امادشی

 : گفتنیلبخند زد و رو بھ بھام. دی بھ ذھنش رسیفکر        
 . کنھی رو درست منی ماشنی ایرعلیام!  ِ یرعلی امنی ان،یبھام -         
 : کرد و ادامھ دادیرعلی را بھ سمت امشیرو        
 !؟یرعلیمگھ نھ ام -         
 : کرد ستاره دوباره جملھ اش را تکرار کردی با تعجب فقط نگاه میرعلیام        
 !!؟یرعلیمگھ نھ ام -         
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ستاره کنارش رفت و قطعھ ھا را بھ دستش داد و  سرش را تکان داد و یرعلیام        
 :پوشھ را گرفت

 ..ری براش درست کن امایب -         
 مدت بھ جز نیھنوز بعد از ا.  نشان ندادی ھنوز اخم کرده بود اما واکنشنیبھام        

 تخت نشست و قطعات ی رویرعلیام.  رابطھ نگرفتھ بودیبانو، او و بھرام خان با کس
 :نگاھش را بھ ستاره دوخت. ختی را کنارش رنیماش

 نجاست؟یستاره ؟ چرا ا -         
 : تر بردنیی را پاشی گفت و صدایسیستاره ھ        
 ..  فھمھی مریام -         
 مرد ی رهیاز نگاه خ.  کردمی تقسنی ستاره و بھامنی نگاھش را بیرعلیام        
 را سرھم نی کرد ماشیبرداشت و سعقطعات را .  آمدی خوشش نمادی زش،یروبرو

 ی نشست و سعیرعلیستاره کنار ام.  کردی بدون پلک زدن نگاھشان منیبھام. کند
 نی ھم بھ ایرعلیدوست داشت ام. ندھد  ھم واکنش نشاننی رفتار کند تا بھامیکرد عاد

 . نداردی خطرنی کھ بھامدی رسیباور م
 ی را گرفت و رونی ماشیستاره با خوشحال.  سالم شده بودبای تقرنی بعد ماشیکم        

 : گذاشتنی بھامیپا
 . درستش کردیرعلیام. سالم شد..  ایب -         
.  مات و کدر بودشھیچشمان روشنش مثل ھم.  بھ صورت ستاره بودنینگاه بھام        

.  بودادهستی در ای زودتر از او جلویرعلی نگفت و بھ سمت در رفت، امیزیستاره چ
 یقی نفس عمیرعلیام.  رفتندرونی اشاره کرد و ھر دو با ھم باطیدر را کھ بست بھ ح

 : و آرام گفتدیکش
 ! بود کھمارستانی بنجاست؟ی ای کنھ؟ از کی کار می چنجایستاره ا -         
 . رفتنییستاره از پلھ ھا ارام پا        
 ...مشیتازه اورددوم ھم .  خونھ شھ اولنجای ایرعلیام -         
شما ھر سھ تاتون ھم ...  بھرام خان؟ای!  کنھ؟ بانو؟ تو ؟ی ازش مراقبت میک -         

 !!نی بھ مراقبت دارازین
 : کردیستاره خنده ا        
.. مھ لقا ھم پرستار داره. خودم مراقب خودم ھستم.. من کھ خوبم اما ! آره واال -         

 یلیخ..  ندارهی مشکلنیبھام..  بھرام خان ھم ماشاال سرپاسگھ؟ی دشیدیدختره رو د
 ھی مونھ و ی نصف روز مادی ی پرستار مرد مھی یگاھ..  تو اتاقشھشھیاروم ھم

 .. کنھ بھشی مییکمکا
 : در ھم رفتھ بودشی اخم ھایرعلیام        
 ..نای و اییستاره دستشو -         
..  تونھ ی میکنترل نداره اما تا حدود. ستی فلج ناون کھ...  ری تونھ بره امیم -         

 .. نشستھی اون صندلی واسھ خاطر عادتھ کھ ھمش روشتری بی دونیم
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 : با تاسف سر تکان دادیرعلیام        
 ..نجای انی اوردنوی چرا اختھی اوضاع بھم رنیبا ا... ستاره ..  دونم ینم -         
 : ستاره زل زد و ادامھ دادیبھ چشمھا        
 .  شھی می عصبانادی یھر بار اسمت م..  ھی عصبانیلیبابا خ -         
 .. افتادنییسر ستاره پا        
باھاش ..  نمشیکاش بذاره بب..  کردمی کار زشتیلیمن خ.. ریحق داره ام -         

 ..حرف بزنم
...  ھیاالن بدتر عصبان..  مدت ھی بذار بگذره.. االن نھ .. نھ اصال ستاره  -         

 ..... شبید
 : تر شدکی نزدری ستاره سرش را باال کرد و بھ ام،یرعلیبا سکوت ام        
  حالش بد شده؟؟ی چشبی دریام -         
 : دستش زل زدی و بھ پوشھ دی کشی آھیرعلیام        
از .... م باھاش صحبت کنم  خواستی میعنی..  بودمانی منم تو جردیفھم... نھ  -         

 !رونیخونھ منم انداخت ب
 : شدرهی ستاره گشاد شده بھ او خیچشمان مشک        
 ر؟؟یام....  نکھی واسھ ا؟یرعلیچرا ام -         
 شی دونستم بھم گفت کھ من واسھ خاطر کار پیگفتم بھش م... اره ستاره  -         

 .. دمیبھش حق م..  ھی عصبیلیخ..  کنم ی تو رو میبھرام خان و پول، ھوادار
 شب؟ی پس از دیتو کجا بود -         
 : زدیلبخند تلخ        
 !رمی خونھ بگھی خوام یاما م! رضای علشیپ -         
 : شدریستاره باز غافلگ        
 ؟؟یرعلی امیچ -         
 ..زن اونم آدمھ!  داداش کھی تونم برم خونھ ینم -         

.  گفتی نمراهی ھم بیرعلیام.  نبودیاوضاع خوب..  انداختنییستاره سرش را پا        
 : ستاره گذاشت و با آرامش گفتی شانھ ی دستش را روریام

 مراقب دی شده بایھر چ.. ی کھ غصھ بخورستی ننی ستاره، االن وقت انیبب -         
 ھی.  تونم از خودم مراقبت کنمیَنگران منم نباش من مردم م.. یخودت و بچھ ات باش

 ..  شھ کم کمی اروم مشی شناسیبابا ھم م.. رمی گی مکی کوچیخونھ 
 . سر خوردندشی گونھ ھای ھا ھم روی دلدارنی ستاره اما با ایاشکھا        
 ستاره ؟ -         
 و خوب دی چانھ اش را باال کشیرعلیبا دست تند صورتش را پاک کرد اما ام        

 :ھش کردنگا
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 دی و بامی کھ کردیاشتباھ..  شھی درست مزیآروم باش باشھ؟ ھمھ چ.. ستاره  -         
 شھ ی بدتر ممی کنشی عصبانمیاگھ بخوا.  شھی جور بابا ھم اروم منیا. میتاوانش رو بد

 ..  کنھی بخشھ و فراموش میمن مطمئنم بابا م. اوضاع 
.  ھم کردیرعلی کھ امیکار.  کرد لبخند بزندی و سعدی اش را باال کشینیستاره ب        

 نی کھ ایتنھا چاره ا.  کردی صبر مدیاما با.  کردی مینی دلش سنگیغصھ رو
 ..روزھا، داشت

 
 

 ی کھ در خانھ اش مشکلنیھم!  ستاره مثال آرامش بودی برا،ی زندگیروند عاد        
 یادت کرده بود و ھمکار عطی ھم بعد از سھ ھفتھ، کامال بھ محنی نبود و بھامیبزرگ

 . را راحت تر کرده بودالشی کرد، خیم
 مثل یدکتر رحمان.  شدی برابر منی آرامش بعد از مالقات با پزشکش چندنیو ا        

 مراحل نشی کرد و خوشبختانھ ھر دو جنی با او برخورد مدی و امی پر از انرژشھیھم
 د،ی شنی قلبشان را میکھ صداھر بار .  گذراندندی نحو ممکن منیرشد را با بھتر

 آرام بدنش کھ کم کم او را کامال راتییتغ. کرد ی مدای پی زندگی برایشوق تازه ا
 . کردی باور کمک منی کرد، بھ ای زن باردار مکی ھیشب

 از درد ی کھ قلبش را گاھیدلتنگ..  ی خوب بود، بھ جز دلتنگشی برازیھمھ چ        
 دنی دیبرا..  دهی فری ھای رضا و نگرانی اش، خنده ھای پدری خانھ یبرا.  فشردیم

 پدرش را اطاعت کرده بودند و فقط می تحر،یرعلیخواھر و برادرش کھ ھمھ جز ام
 نکھیتا ا.  بودنددهیدو بار با تلفن حالش را پرس یکی و سولماز سایدور از چشم ھمھ پر

 یا استراحت کند، مھر ھم گذاشتھ بود تی تازه چشم روی وقت،یدر آن بعدازظھر بھار
 ی بھ سردشھی مثل ھمی تخت نشست و مھریستاره خواب آلوده رو. وارد اتاقش شد

 :گفت
 !اوردمشون باال..  خانوم نجاستیمادرتون ا -         
 یباورش نم.  کردی می بود، حالجدهی شنی را کھ از زبان مھریستاره کلمات        

 را پشت سر دهی بود کھ صورت فرامدهی ننییھنوز از تخت پا.  باشدنجایشد، مادر او ا
 و خودش را دی پرنیی اش باشد از تخت پای حواسش بھ باردارنکھیبدون ا. دی دیمھر

 : پشت ستاره گذاشتیلبخند دستش را رو  بادهیفر.  انداختدهیدر آغوش فر
 یکن جور بدو بدو نی اوضاع انی با ادینبا.  دخترواشی -         
 را چند بار دهیصورت فر.  نبودداری دنی مھم تر از اشی برازی چچیاما ستاره ھ        

 :دیپشت سر ھم بوس
 !ی خوش اومد؟یخوب.. چھ قدر دلم برات تنگ شده بود..  مامانیوا -         
 : ست داخل اتاقش کشاندمی را گرفت و بھ سمت ندهیدست فر        
 .. ایب..  تو ایب -         
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 نی ھم بھ ھمیًمطمئنا مھر. ندی را ببنی بھامدهی اوضاع، فرنیدوست نداشت در ا        
 اش را ی روسری مبل نشست و گره ی رودهیفر.  را بھ اتاقش آورده بوددهی فرل،یدل

 ی زودنی خدا بھ انکھیباور ا.  کردی فقط نگاھش میو ستاره با خوشحال. باز کرد
 . سخت بودی کمشی باشد، برانارشرش ک را مستجاب کند و مادشیدعا

 بابا چھ طوره ؟.. نی مامان؟ چھ خوشحالم کردنیخوب -         
 متوجھ حال ستاره بود، دهیفر.  کردی خجالت زده اش میکم" بابا"صدا کردن         

 : و گفتدی کشیآھ
اما خب ھنوز از دست تو و .  ره کارگاهیم..  بھتر شده یلیخ.. خوبھ  -         

 !؟... دونست؟ اون دعواھاتون ی ھم از اول میرعلیام.. ستاره ....  ناراحتھ یرعلیام
 دست دهیفر.  مادرش ھم خجالت زده بودیاز رو. ستاره فقط سرش را تکان داد        

 :سرد ستاره را گرفت و آرام نوازشش کرد
  ؟یدی مادر؟ بچھ ات خوبھ؟ تکوناشو نفھمیخودت چھ طور -         
 توانست؛ ی موضوع منیا.  دو قلو ھستندش،ی ھانی دانست جنی نمدهیھنوز فر        

 . را خوشحال تر کنددهی ھا را کمتر و فریریدلگ
 !دو تا ھستن.... مامان  -         
 ! اخم کرد متوجھ منظور ستاره نشده بوددهیفر        
 ؟ی چیعنیستن؟ دوتا ھ -         
 شھ ی معلوم می برم سونوگرافدی باگھی دیھفتھ ! دو تا ھستن!  گھیبچھ ھام د -         

 ! پسرایدخترن 
 : کردی ستاره را مزه مزه می ھنوز حرفھادهیفر        
 ستاره بچھ ھات دو تا ھستن؟ -         
 !دو قلو ھستن.. دو تا .. اره مامان  -         
 :دی بھتش خندانی مدهیفر        
  دو تا؟ی وا؟ی تونیتو م...  من ستاره یخدا -         
 نی ذوق زده از ادهیفر..  انداخت نییستاره لبخند زد و خجالت زده سرش را پا        

 موضوع، ادامھ داد
.. دو تا دختر .. پسر شکوفھ داشت ...  ستاره سختھ دو قلو یوا...  جانمیاخ -         

 ..  جانم چھ نازیاخ
 :دی در آغوشش کشدهی لبخندش پھن تر شد و فرده،ی فریستاره از خوشحال        
اما .  تونم بھت سر بزنمی نمادی اوضاع زنیبا ا..  مواظب باش ستاره یلیخ -         

 . کنمیتو ھم مراقب باش خواھش م..  راحت مھ لقا مراقبتھ المیخ
 : بود گفتدهی فری شانھ یاش روستاره ھمون طور کھ گونھ         
نگران ...  خورم حالت تھوعام بھتر شده یدارو م.. خوبم .. نگران نباش  -         
 . امی یاز پس خودم برم.. نباش 
 . حلقھ زددهی چشمان فرانی کھ اشک مدیو ند        
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م باشھ  ھیھر چ.....  پسر نی ای دونستی طور شد اخھ؟ تو کھ منیستاره چرا ا -         
 ؟ی آخھ واسھ چی کرداهی تو سیزندگ..  خودت ی دونیم.. ستیواسھ تو شوھر ن

 .  رضا افتاده بودی حرفھاادی. ستاره از از آغوشش جدا کرد        
 زای چنیتو دنبال ا..  شناسمت یستاره واسھ خاطر پول نبود درستھ؟ من م -         

 بعد ی گی آخھ؟ نمی کنی کار می بعدش چن؟یھم! چرا اما؟ فقط واسھ مھ لقا؟..  ینبود
  کنھی تونھ پدریاون نم...  اون مرد؟ی دی جوابشون رو میبچھ ھات بزرگ شدن چ

... 
 بود کھ در ذھن خودش ھم تازه ی سواالتنیا.  کردی را نگاه مدهی فریستاره پا        

 : آرام زمزمھ کرددهیفر.  نداشتشانی برایشکل گرفتھ بود اما جواب
 و یتو حاملھ ا.  کردی شھ کاری نمگھید..  طور شده نیحاال کھ ا...  دونم ینم -         

 ... ی اومدن بچھ ات باشای االن فکر بھ دندیبا
با .  دو قلو ھستندشی افتاد کھ ستاره گفتھ بود، بچھ ھاادشی.  مکث کردیکم        
 چشمان پر از ی رهی ستاره گذاشت و خی گونھ ی دستانش را روی و خوشحالینگران

 :اشکش شد
 . .... براترمیبم..  یًدو تان واقعا؟ آخ...  ستاره یوا -         
سر ستاره را بھ .  چشمانش نگذاشت جملھ اش را کامل کنددنیلرزش صدا و بار        

 طور نی ادی را بای دانستند تا رضا آرام نشود، زندگیھر دو م.  اش فشار دادنھیس
 از خانھ خارج شده بود و بابت سای پردنی دی امروز را ھم بھ بھانھ دهیفر. ادامھ بدھند

 صورت ھم ادامھ نی تواند بھ ھمی دانست نمیم. بود  دروغ بھ ھمسرش ناراحتنیا
 ..  کم بوداری تکرار شود، بسداری دنی انکھیبدھد و احتمال ا

 نیره از ا و ستادهی و پشت سرش بانو، نگذاشت فرییرای پذی برایآمدن مھر        
 بتواند رضا نکھی ادی رفت بھ امدهیفر.  ببرندیگری دی ساعتھ، استفاده کیزمان کوتاه 

 وضع تنھا نی دخترش در انکھیا.  ستاره بروددنی کند کھ اجازه بدھد او بھ دیرا راض
 . نبودیاما چاره ا.  دادیرھا شده بود، آزارش م

 
       

 ...  خوبھنیھم..  ادی زیلینھ خ.  کم بھ راست برگردھیخب  -         
 چشم دوخت، شی بزرگ روبروتوریستاره آب دھانش را قورت داد و بھ مان        

اضطراب خودش و مرد بودن پزشک، باعث شده .  نگاه مھ لقا ھم بودری کھ مسییجا
 الزم بود، بار اول دکتر نتوانستھ بود آن طور کھ.  ھمھ استرس داشتھ باشدنیبود ا
 ی وهی و آب مکی کی خوردن کماز  کند و حاال بعدی ھا را بررسنی جنتیوضع

 کھ ھنوز ی حرکت کنند، حسشی ھانی جندی بود تا شادهی دوباره دراز کشن،یریش
 . متوجھ اش نشده بود،ی گاھی گاه و بیخودش جز ضربان ھا

 و اصرار مھ لقا، یماناز مرد بودن پزشکش معذب بود؛ اما بھ خواست دکتر رح        
 یدکتر پروب را رو.  بودی مراکز سونوگرافنی از معروف تریکی آمده بود کھ نجایا
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 لبش نشست، رو بھ ی کھ روی سکوت، با لبخندھیشکمش حرکت داد و بعد از چند ثان
 :صورت مضطرب ستاره کرد و گفت

 شما سالم نیھر دو جن! نی خانوم، آروم باشستی شما استرس خوب نیبرا -         
 قای گذروندن، االن ھم دقیمراحل رشد رو ھم بھ خوب..  ھر دو پسره تیھستن و جنس

 .. نمی بی ھم من نمی مشکلچیھ...  گذره ی شما می ھفتھ و سھ روز از باردار١٨
 و ینی بیصورت، دست ھا ، پا و حت.  مشخص بودی بھ خوبنشی دو جنریتصو        

 یدیی دکتر مھر تای بدھد و ھر جملھ صیتوانست تشخ ی میانگشتانشان را بھ راحت
 : اشاره کرد و گفتتوریدکتر بھ مان.  گرفتی مشی ھانی کھ از جنیبود بھ حس

 ی داره انگشتاشو ھم تکون منیبب!  سرشھری زیکی نیدست ا.. نیاونجا رو بب -         
 ! کنھ باھاتی می بایبا.. ده 

 بچھ ھا ذوق زده شده بود، دنی مھ لقا کھ از دیلبخند گرم دکتر و قربان صدقھ ھا        
ھر ...  ی لبان او ھم آورد و تمام اضطراب، ترس، خجالت؛ خوشحالیلبخند را رو

 سرش ری بالش زی داشتھ باشد، رویاری اختنکھی شدند کھ بدون ایکدامشان قطره اشک
 ی روشنی چھی درنی کھ او مادر آنھا بود، بزرگتریک دو پسر کوچریتصو..  افتادندیم

 .دی کشی کھ او را فقط بھ سمت خودش مینور.  کردی احساس مشیبود کھ روبرو
از مطب دکتر کھ خارج شدند، بانو نتوانست صبر کند و بھ بھرام خان زنگ زد         

 ابانیدر خمحمدرضا !  شرح بدھدشی را از ھمان پشت تلفن براشانی نوه ھاریتا تصو
مھ لقا کھ .  شروع بھ حرکت کردنیمنتظرشان بود و با سوار شدن مھ لقا و ستاره، ماش

 :رو بھ ستاره گفت  زده بود، با لبخندجانیھنوز ھ
  گم حالت خوبھ؟یم.. ستاره  -         
 ..بلھ خوبم -         
 :لبخند مھ لقا بزرگتر شد        
 م؟ی کندی کم واسھ شون خرھی می گم اگھ حالت خوبھ، بریم-         
 کرد، کھ ناخداگاه یلبخند ستاره جمع شد اما ھمچنان بھ صورت مھ لقا نگاه م        
چند لحظھ نفسش را ھم ..  بھم گره خورد و دستش سمت شکمش رفتشیابروھا

 :مھ لقا متوجھ حالش شد، آرام زمزمھ کرد.  بدھدرونینتوانست ب
 .. ستارهیخوب -         
نفسش . دی کوبی اش منھی کرد کھ بھ سی حواس فقط قلبش را حس میستاره اما ب        

تا خواست دھان باز کند، دوباره . حتما اشتباه متوجھ شده بود.  دادرونیرا بھ زحمت ب
!  کردی نافش حرکت مری نرم و سبک ز،ی مثل حرکت ماھیزی چکی... ھمان حس 

 ی کرد کمیتازه احساس م!  شکمش نگاه کردھدستش را محکم تر گذاشت و با تعجب ب
 گرم ھم وزن اضافھ کی ھنوز شیشکمش سفت تر و بزرگتر شده اما با وجود تھوع ھا

 !نکرده بود
مھ .. دیدوباره ھمان حرکت تکرار شد، لبش را بھ دندان گرفت و ھمان جور خند        

 یخودش ھم نم. چشمانش شروع بھ سوزش کرد.  کردیلقا با تعجب بھ دستش نگاه م
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 شی گونھ ھای روشی اشکھاعی قدر سرنی قدر حساس شده و انی روزھا انی چرا ادیفھم
 ! شوندیروان م
 : کردی میبھ صورت مھ لقا نگاه کرد و بعد بھ محمدرضا کھ آرام رانندگ        
 ! خورنیتکون م -         
 : بلندتر گفتجان،یارام لب زد تا محمدرضا نشنود، اما مھ لقا با ھ        
 !؟ی من ستاره واقعا تکون خوردن؟ تو حس کردیخدا -         
مھ لقا در . نگاه محمدرضا را حس کرده بود. ستاره باز لبش را بھ دندان گرفت        

 : آغوشش گرفت
 ..دی خرمی خوان بری خودشون ھم منیبب -         
تمام طول راه ستاره دستش .  را دادیدیبعد رو بھ محمدرضا آدرس مرکز خر        

 کھ از ان یلذت..  حرکتشان را حس کند اما تکرار نشددی شکمش بود تا دوباره شایرو
 فراموشش ایتمام دن.  کردی نمی برابری لذتچی بود با ھدهی پوست ستاره دوریلحظھ ز
اال منتظر ح...  نی بھامی ، مھ لقا و بھرام خان، حتاش پدر و مادر و خانواده. شده بود

 مادر بودن را ند،ی کھ بھ او حس خوشایلذت.  را تجربھ کندبایبود کھ دوباره آن لذت ز
 .دی بخشیم

 تجربھ نی کھ در ماشی و حس،ی کوچک و دوست داشتنلی آن ھمھ وسادنید        
 ی تمام زندگدش،ی لقب جدنیحاال او مادر بود و ا.  مغرورش کرده بودشتریکرده بود، ب
 . دادی شعاع قرار ماش را تحت

 فرزندانش فراھم کند و چھ قدر ی توانست برای کھ دوست داشت میزیھر چ        
بعد از .  اش ھزاران برابر شده بودی خوشاری اختیب.  خوشحال بودھی قضنیبابت ا

.  شد بھ خانھ برگشتندی کھ با وسواس مھ لقا انتخاب میی ھادیدوساعت گشتن و خر
 از ی را بھ سادگدی خرنی خواستند لذت ایمن!  بودی امروز کافی برای مقدار جزئنیھم

 !دست بدھند
 کھ از سونو ی دی سیغروب کھ بھرام خان بھ خانھ برگشت، مھ لقا با خوشحال        

 ٦ یویدی گرفتھ بودند را داخل دستگاه پخش گذاشت و چند بار پشت سر ھم ویگراف
 ..دندی و خنددندی را دی اقھیدق

 کرد با یاحساس م.  کردمی لحظات سھنی را ھم در انی بھامشھیستاره، مثل ھم        
 رتری پذتی مسئولنی برخورد کردن خودش، بانو و بھرام خان ھم در مقابل بھامیمنطق
 .شدند

 خودش ی مربوط بھ بچھ ھاند،ی بی کھ میری نداد، تصاوحی توضنی بھ بھامیکس        
 بھ ی کرده بود، فعال در مورد ازدواج و پدر شدنش، حرفدی تاکیمانیدکتر ا! است
 نی بھ بھامی خواست ستاره را اول بھ عنوان دوست و حامیاو م.  زده نشودنیبھام

 . شدی راحت تر مشینده برای آی طور ھضم اتفاق ھانیا. بقبوالند
 کھ کنار ییبای و خوش از لحظات زای کھ ستاره فارغ از دنیھمان لحظھ ا        

 ی گذراند، دوباره تکان ھای شدند، می کھ حاال خانواده اش محسوب میخانواده ا
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 ھر چھ قدر کھ شی زد و اجازه داد پسرھای بار فقط لبخندنی را حس کرد، اشی ھانیجن
 . کنندطنتیدوست دارند، ش

حس .  طوفان بزرگ، ستاره را در آغوش گرفتھ بودکیآرامش بعداز         
 یم.  دل بسوزاند و محبت کندزی ھمھ چیوست داشت براد.  داشتیبزرگ ِخاص

 سھم محبتش، نیشتری بانی منیخواست تا بتواند کمک کند و عشق بورزد و در ا
 ! شدی منی بھامبینص

 ی کرد ھر چھ قدر می میسع!  کودک بزرگش بودی او بھ منزلھ ی برانیبھام        
 کھ در یی بھ گلھاد،ی کشی می کھ کنارش نقاشیطور.  کندمانھیتواند ارتباطش را صم

 لحظات نی ھم در تمام انیبھام.  کردی میدگی کاشتند ھمراه مھ لقا رسیباغچھ م
 بد ی خودش را داشت و گاھی دفاعواری دز ھنونکھیبا ا. کنارش پر از آرامش بود

 ینمای کھ دکتر ایموضوع.  شدی کرد اما رفتارش ھر روز بھتر می ھم میی ھایاخالق
 . داشتدی تاکشیھم کامال رو

 
      

 
 لیاوا.  مثل فصل بھاری ستاره دوباره پر از رنگ شده بود، پر از زندگیایدن        

 سال بزرگتر کی.  زدوندی اش پی سالگکی و ستی را بھ بی سالگستیخرداد، ستاره ب
 نیپارسال اصال در تصوراتش ھم نبود، امسال جز ازدواجش آن ھم بھ ا. شده بود

 داد و ی اش روی در زندگیادی زراتیی تغتھسال گذش. صورت، مادر دو پسر ھم باشد
 . بوددهی رسنجایحاال بھ ا

بعد از . ستندی نیشگی ھا ھم ھمی گذرند، شادیاما ھمان طور کھ غصھ ھا م        
 کھ باعث یاتفاق.  کدام نبودچی از ھی کھ سامان و بھارک مسببش بودند، خبریاتفاق

 ...نیخشم رضا و آمدن بھام!  شده بودیشر ھم زمان و ریخ
 اش ھزاران برابر افزوده بود، ییبای کھ باران بھ زبای زیو عصر آن روز بھار        

 . ستاره، ثبت شدی زندگمی در تقویگریروز تلخ د
 و ستاره کھ بھ خاطر باران، نیبھام.  اش بودیخانھ در آرامش عصرگاھ        

 بروند، داخل خانھ نشستھ بودند و ستاره بھ خواست دکتر اطیھ حنتوانستھ بودند ب
 . خواندی کتاب منی بھامی برا،یمانیا

 ونیزی تلویبھرام خان تازه از دفترش برگشتھ بود و ھمراه بانو مشغول تماشا        
 راحت و یستاره با لباس ھا.  بودنی بھ ستاره و بھامشتریبود اما حواس ھر دو ب

 ی ھمھ بودن مھمان ھای زن باردار بود و براکی ھی کامال شبدی پوشی کھ میگشاد
 . تر شده بودریکوچکشان باور پذ

 کتاب بود و ستاره با حوصلھ و دقت ی عکس ھای رهی با آرامش خیلی خنیبھام        
 مھ لقا و بھرام خان یبرا.  دادی محی توضشی نشست را برای منیھر کجا انگشت بھام

!  داشتتیاما واقع!  بود کھ در ذھنشان ساختھ بودندیی صحنھ ھانیتر از دوریکی نیا
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 شدند، کنارشان ی بھ جمعشان ملحق می بھ زودکھ ییپسرشان ھمراه عروس و نوه ھا
 .بودند

بھ جز !  صحنھ ھا بھ اتمام برسدنی باعث شد تمام افون،ی زنگ ای صدادنیشن        
.  کرد، ھر سھ نفر با تعجب بھ ھم نگاه کردندی تفاوت بھ کتاب نگاه می کھ بنیبھام
 : گفتی گرفتھ ای افھی بھ ھال آمد، با قی وقتیمھر

 .. بھارک خانوم اومدن -         
 زن نیاسم ا!  شوندرهی خی بود ھر سھ با استرس بھ مھری سھ کلمھ کافنیھم        

 :مھ لقا رو بھ ستاره گفت.  بودیھمراه با اتفاق ناگوار
 .. کنم تنھاش نذاری رو ببر تو اتاقش و خواھش منیستاره، بھام -         
 گذاشت و با نی بھامی پایستاره کتاب مصور را رو. ھمھ منتظر طوفان بودند        

ضربان قلبش باال رفتھ بود و .  بردنی را بھ سمت اتاق بھاملچری و،یکمک مھر
و دوباره پر از استرس  برد ی را بھ سر می چند روز کھ دوران آرامشنیبرخالف ا

 شده بود، ی ستاره عادی کھ برایگاھ ھم با ننی تخت نشست و بھامیرو. شده بود
 بھارک ، قلبش انگار ھزاران تکھ شد و از ترس ی صدادنیبا شن.  اش شدرهیخ

 ..چشمانش را بست
 سالم بھرام -         
 : شده بودرهی بود و بھ او و سامان خستادهی ھال ای ورودیبھرام خان جلو        
 ....  سالمکیعل -         
 :بھارک بدون توجھ بھ لحن بھرام خان و بودن مھ لقا، وارد ھال شد        
 ..  وقتھی از خواھرت یری سراغ نگھیچھ خبر؟  -         
 قفل شی بھرام خان روی رهی بود و نگاه خستادهی انھیسامان کنار در، دست بھ س        

 ی را در مشی و مانتوی مبل نشست و ھمان طور کھ روسریبھارک رو. کرده بود
 : اش گفتیشگی ھمیآورد، با پوزخند

 ! خودتھی خونھ نی بشایب -         
 .دی در ھوا گشت و بھ گوش ھراسان ستاره ھم رسزشی ری خنده ھایو صدا        
 ییبای زی ھای بھ کمک جراحگرچھ.  بھرام بودھی شبافھیبھارک از نظر ق        
غرور از .  در چھره اش مشخص نبودادی داد، گذر زمان زی کھ انجام میمتعدد

 بود کھ در ی بود و طرز نگاه کردن و لبخندش ھمراه با تمسخر ذاتدایظاھرش ھم پ
 .رفتارش حک شده بود

 وارد شد و ی شربتینی ھمراه سیمھر.  تکان نخورده بودندشانی کدام از جاچیھ        
 شناخت و ی می زن را او بھ خوبنیاخالق ا.  جو، فقط بھ بھارک تعارف کرددنیبا د

 پر از زھرش در امان نخواھد شی اشتباه کند، وگرنھ از نی تواند ذره ای دانست نمیم
 . ھال را ترک کردعی گذاشت و سرزی می روینیبا س  شربت رای ھاوانی لیباق. بود

 رفت از ھم ی بھرام خان کھ بھ سمت بھارک میقدم ھا یسکوت با صدا        
 : گفتی کھ نشست با لحن ارامشیروبرو. ختیگس
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 ؟ی بھ ھمھ چی گند زدستی باز؟ بس نی خوای می چنجایا -         
 مبل خودش را ی جمع شدو روی از چشمانش کمیکی. بھارک تلخ نگاھش کرد        

 :دیجلو کش
 بھ ندونم ی خوای بشھ؟ بازم می برف کھ چری زیردمن گند زدم؟ سرتو ک -         

 ؟ی ھات اضافھ کنیکار
 مدرک و سندش ی سھمت رو برد؟ی خوای من می از جون خانواده یتو چ -         

 ! خورهی من بھ درد تو نمی زندگگھید.. ھم موجوده 
 : لبان بھارک نشستی رویپوزخند        
در .. ی شدری االنم پنیھم...  ی کارخونھ رو جمع و جور کنی تونیتو نم -         

 کفتارا ی خوای کنھ؟ می جمع می ک؟ی بعد از تو چ،یضمن خودت بر فرض بتون
 ! دور و برت و تکھ تکھ ش کنن؟زنیبر

 دیبا.  شده بودرهیمھ لقا با حرص بھ بھارک خ.  بھرام باال رفتیابروھا        
 نی ای مالحظھ تالفی خواست بی بود کھ دلش منیمگ آن قدر خشی کرد ولیمراعات م

 بود و اخالق دهیبھرام کھ خشم را در چشمان مھ لقا د!. ھمھ سال عذاب را بھ او ببخشد
 : گفتعقاط.  دانستی میخواھرش را بھ خوب

 !  دورزمی خوام اصال بریم... مال منھ !  مسئلھنی نداره ایبھ تو ربط -         
 ...  وی شدریپ..  بھرام یکودن شد -         
 ؟ی حرفا رو بزننی بھ برادرت ای تونیخفھ شو بھارک چھ طور م -         
 قیبھارک پوزخند عم.  زدیخشم در چشمانش موج م. اوردی طاقت نگریمھ لقا د        

 : لبانش نشستی رویتر
ندم چھ من مو. دی کشی نمنجای االن کارمون بھ ایتو حرف نزن کھ اگھ نبود -         

 ! تا حاالنی کھ نمردنیطور شما مادر و پسر پوست کلفت
 شد کھ بھرام دستش را بھ سمتش بلند کرد تا صبر کند، کی قدم نزدکیمھ لقا         

 :بعد با آرامش گفت
 .. وقتچیھ..  ای نگھی و درونی من برو بیبھارک از خونھ  -         
 : انداختشی پایا رو رشی سر داد و پای عصبیبھارک خنده         
 ! بندازای برون؟ی منو بی ندازی من؟ی کی کار میمثال نرم چ -         
 موجود نی توانست دھن بھ دھن اینم. بھرام ھم مثل مھ لقا طاقتش طاق شده بود        
 دانست چھ قدر راحت جوابش را با ی شناخت و می میخواھرش را بھ خوب. بگذارد

 . دھدی میبددھن
 !سی زنم بھ پلیپاشو وگرنھ زنگ م -         
 : بھارک بلند شدیکیستری ھی خنده یدوباره صدا        
 ی کھ دعوانجای اکارهی قد بنی اسیپل!  بذارھیاز خودت ما! حرف مفت نزن -         

  کنھ؟ی حل و فصل میخانوادگ
 : خودش ادامھ داددی بگویزی بھرام بخواھد چنکھیقبل از ا        
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بھ جز ...  شھی نمدامی پگھی رم و دیبھرام کارخونھ رو بده بھ سامان، منم م -         
 بذار بعدش من یتا حاال تو خورد..  ی دارگھی دیزای چیلیاون کارخونھ تو خ

 ...بخورم
 !نوبت بھرام خان بود کھ پوزخند بزند        
 ی تونیتو نم!  پدرمون بھ دادمتی من سھم تو رو طبق وص؟ی کردالی خیچ -         

اگھ بھت !  نھ ای ی بری تو منمیب!  بسم هللایاگر دار. ی داشتھ باشیی کارخانھ ادعایرو
 تا ی جامعھ دادلی کھ تحوی اشغالنی دم بھ ای من تمام کارخونھ رو مدی سھم ھم رسھی
 ! گند بزنھ توشنمیا

 .. ی نداشت از نظر قانونی راھچیھ. دی گوی دانست بھرام درست میبھارک م        
 چھ نیبب..  گم یبار آخره دارم بھت م..  دعوا با تو رو ندارمیمن حوصلھ  -         

 بدتر سر خودش و اون مثال نوه ات یی بالھی!  عروست اوردملی سر پسر و فامییبال
 .ی از کجا خوردی کھ نفھمارمی یم

 . برداشتزی بھ سمتش خی کمیبھرام عصبان        
 ..رونی من برو بیاز زندگ...  یخفھ شو عوض -         
بھارک دستش را پس زد . دی کشنی زمیبلند شد و دست بھارک را گرفت و رو        

 :ستادیو ھم زمان سامان کنارش ا
 .. احمق؛ مادرمو ول کنی کنی کار میچ -         
 و دی کشغیخداگاه ج کرد و نای دعوا را نگاه میمھ لقا مات و مبھوت صحنھ         

 بھرام خان راھنی پی قھی یھمان لحظھ دست سامان رو. محمدرضا را صدا کرد
با .  آمد، وقاحت را تمام کرده بودی کھ از دھانش در می ناجوریفحش ھا. نشست 

بھرام خان با قدرت از .  شدندارد و پشت سرش محمدرضا ونتی ز،ی مھ لقا مھرغیج
.  بودی حرفھانی تر از ای سامان قوی جوانیروینمچ دست سامان گرفتھ بود اما 

 یمحمدرضا دستان سامان را پس زد و سامان ھم او را ھل داد کھ عقب عقب رو
دختر .  برق زدی کسدنی بھرام را گرفت و چشم بھارک با دی قھیدوباره .  خوردنیزم

 کنار دهی گشادش، کامال مشخص بود، ترسراھنی پی اش از رویردار کھ بایجوان
 . .... بودستادهی اوارید
 

      
 
 

 شده بود و بھ سمتش قدم رهیبھارک با ھمان پوزخندش بھ شکم ستاره خ        
 یوانی کرد کھ انگار ھمان لحظھ دوست داشت، چون حی نگاه میطور. برداشت

 شی جلویدو سھ قدم مانده بود کھ بھ ستاره برسد؛ مھر. َ شکم ستاره را بدرد،یوحش
 :دی را در ھم کششیبھارک ابروھا. ستادیا

 .ی من چرا واستادی نفھم؛ جلوی کھی برو اون ور زنایب -         
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 : عقب را نگاه کند، بھ ستاره گفتنکھی جوابش بدون ای بھ جایمھر        
 ..  اتاقتوننیستاره خانوم شما بر -         
 از دست عی سریلی خ کند، ھلش داد وی کاری از آنکھ مھرشیبھارک اما پ        

 :دیستاره گرفت و کش
  ھا؟ھی ھرزه اون بچھ واسھ کی دختره نمی ببایب -         
 گفت و دست ستاره را رھا یھنوز حرفھا از دھانش خارج نشده بود کھ آخ بلند        

 متعجب شده بودند، دندی دی کھ میھمھ بھ سمتش برگشتھ بودند و از صحنھ ا. کرد
 . کردی بھرام خان را رھا کرده بود و نگاه می قھی سامان با بھت، یحت

 ی فقط نگاھش مج،یستاره گ!  بوددهی بھارک کوبی محکم بھ پالچری با ونیبھام        
از چشمان .  بوددهی را از کنارش دنیاو رد شدن بھام. دی لرزیکرد و تمام بدنش م

 بلند کرد و اما لچریش خود را از وبا تمام قدرت. دی باری فقط خشم منیروشن بھام
 ن؛ی زمی رونشیبا افتادن بدن سنگ.  افتادنی زمیونتوانست تعادلش را حفظ کند و ر

 :ستاره بھ خودش آمد و بھ سمتش رفت
 ..  پاشوی کنی کار می چنیبھام -         
 طی سامان بھ سمت بھارک، باعث شد بانو و بھرام خان ھم متوجھ شرادنیدو        

سامان زودتر از آنھا .  را بلند کندنی داشت بھامیند و بھ طرف ستاره بروند کھ سعشو
.  زدغیستاره از ترس چشمانش را بست و فقط ج.  زدنی بھامی بھ پھلوی و لگددیرس
 دی کشی بود و ھمان طور نشستھ خودش را کمھ بھ زحمت خودش را نگھ داشتنیبھام

 بھارک و تن سامان کھ قصد ی پایبا مشت رو. و بھ سمت بھارک و سامان رفت
 .دیداشت، مادرش را از دسترس او دور کند، کوب

 عقب ی را گرفت و کمنی و دست بھامدی رسنیھمان لحظھ بھرام خان کنار بھام        
 بار نی بزند کھ ایگریھمان باعث شد کھ سامان از فرصت استفاده کند و لگد د. دیکش

 . و دھانش را پر از خون کردینیبھ صورتش خورد و ب
 توانستند کار درست را ی کدامشان نمچی بود کھ ھدهیچی بھم پیاوضاع بھ حد        

 بار در نی بھ سامان حملھ کرد و ان؛ی صورت خون آلود بھامدنیبھرام با د. انجام بدھند
 . گونھ اش کردیھ  حوالی بلندش کرد و مشتنی زمی از رویکمال ناباور

سامان و بھرام خان ھر .  بھارک شروع شده بودی و داد مھ لقا و ناسزاھاغیج        
 ینی بی دستمال روی کنان با کمک مھرھیستاره گر.  کردندی مدی تھدادیدو با فر

 ستاره، یانگار کھ اشک ھا.  آمد گرفتھ بودی لحظھ ھم خونش بند نمکی کھ نیبھام
 ی کرد برای را کھ تالش منتی پس زد و زرا دست ستاره.  را بدتر کردنیحال بھام

 . زدنیبلند کردنش، بھ زم
 یمھ لقا کنارش رفت اما او را ھم پس زد و خودش را بھ سمت بھارک کھ رو        

محمدرضا را کھ .  آمدی برنمنی بھامنیستاره، از پس تن سنگ. دی نشستھ بود؛ کشیمبل
 ھمھ را نی بھامی صداد،یایان بود، صدا کردند اما تا او ب سامان و بھرام خنیب

 : کردخکوبی مشانیسرجا
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 .. شمت...  کش یم..  یم..  یم -         
 کردند ی کدام باور نمچی صحبت کرد کھ ھحی صریبا وجود لکنت ؛ بھ قدر        

محمدرضا .  مرد جوان باشدنی متعلق بھ ادند،ی کھ شنی خش دار و بم مردانھ ایصدا
 زد؛ او را با کمک ی منی کھ بھامییزودتر از ھمھ بھ خودش آمد و با وجود دست و پا

 و رنگ جیمھ لقا بھ ستاره نگاه کرد کھ گ. د نشاندنلچری وی بلند کردند و رونتیز
 : شانھ اش زدیکنارش رفت و آرام رو.  چشم دوختھ بودنی بھ بھامدهیپر

 .. یمھر. ..  زممیبرو عز..  نی بھامشیبرو پ.. ان برو ستاره ج -         
 :دی و دست ستاره را کشستادی کنارش اعی سریمھر        
 .. ایب..  خانوم ایب -         
.  خوب نبودادیحالش ز. دی شنی نمیزیاما چ. ستاره نگاھش ھنوز بھ خانھ بود        
 نین کشان او را بھ اتاق بھام کشایمھر.  کمر و شکمش در حرکت بودانی میدرد بد

 . سپردنتیبرد و دست ز
 نداشت، یخودش ھم حال درست.  کردیبانو تا در اتاق بستھ شود، بھ در نگاه م        

 ی از بھرام خان تنھا جلوی مبھمی ھاریتصو. ندی گذاشت درست ببی نمجھیسرگ
 نھی اش رفت، قلبش انگار دو برابر شده بود و حجم سنھیدستش سمت س. چشمش بود

 در شی شد از جای قلبش را ماست خویدلش م.  نبودی قلبش کافی بزرگیاش برا
 اش دست سامان قھیھمان طور تلوتلو خوران بھ سمت بھرام رفت کھ دوباره . اوردیب

 . بودریاس
 زی خیبھ سمتش کم.  کرده بوددای پی خوبیطعمھ .  نظرش داشتریبھارک ز        

 : مھ لقا زدی محکم بھ ساق پاشیبرداشت و با پا
 از دستت راحت یُکاش مرده بود.. نحس ..  کھ اون تولھ ات بھم زدی اوننمیا -         

 .می شدیم
 ی ھاادی و نھ فردی تلخ بھارک را شنی افتاده بود و نھ جملھ نی زمیمھ لقا رو        

 وقتھا کھ گذشتھ را فراموش یلیبرعکس خ.  ضربان قلبش بودیدافقط ص.. بھرام را 
.  گذشتی چشمش می شده بود و از جلوی کوتاھلمی اش، فی کرد، انگار تمام زندگیم

 کھ پر رنگ تر از ھر ی و نگاه عاشق مردنیام بھی ھای واضح پدرش ، کودکریتصو
دلش .  شودیاحساس کرد ضربان قلبش ھر لحظھ کمتر و کمتر م.  بودیگری دریتصو

 .. فقط پلک بست..  خواب با آرامش کی.  خواستی مدت می آرامش طوالنکی
 

       
.  کرد کھ بھ زور آرام بخش؛ غرق خواب بودی نگاه منیستاره آرام بھ بھام        

ھمان لحظھ حرکت . د خوردنی سر مشی گونھ ھای بخواھد رونکھیاشکھا بدون ا
 لبان خشک شده اش نشست و بھ ی رویلبخند.  شکمش احساس کردری را زیفیخف
 بود در ی زمزمی چشمھ ال حرکات کوتاه؛ مثنیا.  بھ شکمش نگاه کردنی بھامیجا

 و دی شکمش کشیدستش را آرام رو..  خستھ و وامانده ی مکھ و او ھاجری ھاابانیب
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 قدر نیا. دی رسنی بھامی کبود شده ی و گونھ ی لب زخمینگاھش دوباره بھ گوشھ 
 . نبودی باور کردنششی دو ساعت پیکی تی بود کھ وضعدهی آرام خوابنیبھام

 شالش را مرتب کرد و کف ھر دو دستش یمانی دکتر ادنیدر اتاق باز شد و با د        
 و کبودش ی و بھ صورت زخمستادی انی سر بھامیدکتر باال. دی صورتش کشیرا رو

 :نگاه کرد
 ی دوباره حملھ دیشا..  مونمی مششیمن امشب پ..  نی استراحت کننیشما بر -         
 ..  بھش دست بدهیعصب

 بدون توجھ بھ گوشی بازیدوباره قطره اشکھا.  تکان نخوردشیستاره از جا        
 یریتاث کرد، اما یصورتش را پاک م. دندی دوی گونھ اش میخواستھ اش تند تند رو

 : نشستنی زمیدکتر رو. نداشت
 نیبھتره بر...  طی شرانی ای کنم، خود شما تویخواھش م.. ستاره خانوم  -         

 .نیاستراحت کن
 ..  با او سر سازش نداشتیزندگ.  حرف بزندی توانست حتیستاره نم        
 .. دیببخش-         
 : را پاک کرد و دوباره ادامھ دادشیاشکھا        
 ..میشما رو ھم زا بھ را کرد..  تو رو خدا دیببخش -         
دکتر .  قفل شدشیسرش را کھ باال گرفت، چشمانش بھ صورت مرد روبرو        
  حال ستاره متاثر بودی قلبش برامی زد اما از صمیلبخند

 .ادی ی نمشی براش پیمشکل.  ھستمنی بھامشی من پنی استراحت کننیبر -         
 . مالحظھ اش را پاک کردی بی بزند و باز اشکھای کرد لبخندیستاره ھم سع        
 .من خوبم..  خونھ تون نی شما برگھ،ی شھ دیاخھ نم -         
 باال نی تخت بھامی بزرگتر شد و خودش را رویمانی لبان دکتر ایلبخند رو        

 :دیکش
 نی شب مھمون بھامھی ن،ینگران نباش..  نجایخونھ مم مثل ا.. تعارف نکردم -         

 .. مونمیم
 :  انداختنییستاره شرم زده سرش را پا        
 .. زشتھ.. آخھ بازم  -         
 منھ ی فھی چون اصال وظنجامیمن ا. سی نی گفتم مشکلنی کنیچھ قد تعارف م -         

 زی چھی و قبلش حتما نی استراحت کننیبر. من پزشکش ھستم. اشم بنیکھ مراقب بھام
 .دهیرنگ و روتون پر. نیبخور

 ی کھ گذشتھ بود، تنش می لحظاتی آورادیاز بھ .  بودنییسر ستاره ھنوز پا        
 سیخوشبختانھ پل.  چھ کار کنددی دانست بای دچار تشنج شده بود و او نمنیبھام. دیلرز

 نی حال بھامی برای آنجا بودند و پزشک اورژانس کمک بزرگو اورژانس ھم زمان
 دکتر کھ از عقل ین راحت شده بود با شماره ی از بابت بھامالشی کھ خیکم. کرد

 کھ از ترس و یی شده بود، تماس گرفتھ بود و با صدارهیبھرام خان، داخل تلفن ذخ
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 آنجا بود و او با سیھنوز پل. دیای بنجای از او خواستھ بود کھ اد،ی لرزی مھیگر
کابوس  کی ھی شبزیھمھ چ.  بوددهی داد کھ دکتر رسیاضطراب بھ سواالتشان جواب م

 ..  تری بار وحشتناک تر و واقعنی بود اما ادهی کھ قبال دیبود، مثل کابوس
 ..ستی حال شما خوب نن؟یشماره پزشکتون رو دار.. ستاره خانوم  -         
 گونھ اش سر خورد، یم زمان قطره اشک از چشمش روسرش را باال کرد و ھ        

 نی دانست مضحک تری زد کھ می زدودنش نکرد و لبخندی ھم برایی بار تقالنیا
 : شد انجام دھدی است میکار

 ..خوبم -         
  گرفتی ھم تماس ممارستانی با بدیبا.  رفترونی بلند شد و بشیبھ زحمت از جا        

.. 
 
 

         
 

 ریز...  تنھایتنھا.  کردی را نگاه می نشستھ بود و گوشاطی حی پلھ ھایرو        
 نی در ایحت. نھ تنھا نبود.  شدیندی را حس کرد و پر از حس خوشایشکمش حرکت

 پھناور ی نھی سی کھ روی دوریبھ ستاره ھا. دینگاھش بھ آسمان رس..  اهیشب س
 بزرگ، نی زمنی ای جاکی در ی استاره..  او ھم ستاره بود.  زدندیآسمان سوسو م

 خاموش و سوت و کور ی اش پر از نور بود و گاھی زندگی گاھگری دیمثل ستاره ھا
 .. اش بودی زندگاهی سی از شبھایکیامشب ھم .. 

 نبود کھ ی کستی وضعنیدر ا.  فرستادرونی صدا بی شد بی کھ مییآه را تا جا        
 ی گاه و بیتنھا آرامشش حرکت ھا.  کردی کار را منی خودش ادیاو را جمع کند و با

 ی دلگرمنی بھترشی کھ آن دو فعال حالشان خوب است، برانیھم.  بودشی ھانیگاه جن
 .بود

 ذھنش را مرتب ی کمدیبا.  گذاشتشی زانویچشمانش را بست و سرش را رو        
 نتی چاق زکلیھ سر بلند کرد و ھمان لحظھ، یی قدم ھای صدادنی کرد، اما با شنیم

 راحت الی کھ ستاره با خییغذا.  داشتری لقمھ نان و پنکیدر دست . کنارش جا گرفت
 ستاره انداخت و قطره اشک را یرو  رنگ وی بھ صورت بینگاھ.  دادیقورتش م

 : ستاره پاک کردی گونھ یاز رو
 .. یری گی فقط غم باد میغصھ بخور... بخور خانم جان بخور  -         

ستاره .  لقمھ را بھ دستش دادشی و بھ جادی کشرونی مشتش بانی را از میگوش        
 ی قطره کیفقط نگاھش کرد و .  شد کھ بتواند بخوردیگرفت اما فکش اصال باز نم

 شد و دست آزاد او را ھم گرفت تا بلند زی خمی ننتیز. دی از چشمش چکگریگرم د
 :شود
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ھوا ھم گرم باشھ ..  نی زمنھی شی جور نمنیمن، زن حاملھ کھ ا*  چومھیس -         
 ..  تومیپاشو بر..  کنھ ی متیسرد

 : سانت جابھ جا شودکی ی توانست حتی بود، نمدهیاما ستاره بھ پلھ چسب        
 ..  شمیتو خونھ خفھ م..  جا خوبھنیا....  کنمیخواھش م..  نتینھ ز -         
 نی زمی کھ ھنوز دور کمرش بود را باز کرد و روی بندشیطل نکرد پ معنتیز        
 :انداخت
 بشھ من جواب بھرام خان تیزی چھی نکرده یخدا...  پاشو ن،ی جا بشنیپس ا -         
 ..  بدم؟ پاشو خاخور جانیرو چ

 : و حاال نوبت لقمھ بوددی بند کششی پیستاره خودش را رو        
 ..نیبخور آفر...  ی نخوردیچیھ..  نتی بخور جان ِ زنمیا -         
 لبخند زد و دستش را دور ستاره نتیز.  زدیستاره بھ زور بھ لقمھ گاز کوچک        

 . را بھ خودش چسباندفشیانداخت و بدن ظر
 .. ی من ھنوز ھم ستاره ای اما برا،ی خونھ ھستنیشما خانوم ا -         
 شتری تر کرد و بقی لبخندش را عمنتیز. ھربانش نگاه کرد میستاره بھ چشمھا        

 :ستاره را فشار داد
 یخدا خودش مصلحت ھمھ بنده ھاش رو م... بسپار بھ خدا . دل نگرون نباش -         

خدا بزرگھ و بھ ھمھ ..  دختر جانی باشنجای جور بود کھ االن انی قسمتت ادیشا. دونھ
 ..  کنھیرحم م
 :دی آرام پرسنتی و زدی کشیستاره آھ        
  از بانو؟ی خبر ندارمارستان؟ی بیزنگ زد -         
 .... نتیز..  بردنشوی ی سیاما س.  گفت حالشون خوبھیرعلیام -         
 .. نتیجان ِز -         
 !اگھ حالش بھتر نشھ؟...  کنن شیاگھ جراح -         
..  رو گذروندهنای سخت تر از اطیبانو شرا.. خدا نکنھ ..  ریزبونت رو گاز بگ -         
 ... آخ...  براشرمیآخ بم

 قرار یستاره ب.  زد و بدنش را بھ چپ و راست حرکت دادی مشی پایآرام رو        
 : آمدرونیاز آغوشش ب

 مرشیاما بھ خاطر آلزا...  کنھ ی جراحدیدکترش ھمون موقع ھم گفتھ بود با -         
 دو تا نیا..  بود آخھ یی چھ بالنیا..  ترسمی میلیخ...  نتی ترسم زیم.. اکھ خطرن

 ..  مای خوان از زندگی میچ
سر .  توانست انجام بدھدی نمیکار.  فقط محکم تر در آغوشش گرفتنتیز        

.  دادی کرد و تکانش می نوازشش می کوچکی شانھ اش بود و مثل بچھ یستاره رو
 دای قلبش راه پانی کھ تازه می قراری لرزاند و بی را مشی کھ صدایستاره با بغض

 :کرده بود، گفت
  رو؟نی کار کنم؟ بچھ ھامو؟ بھامی اگھ مھ لقا نباشھ من چنتیز -         
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اصال پاشو .. بسپار بھ خدا .  قدر فکر بد نکننیا..  قدر غصھ نخورنیخانومم ا -         
 ..  تومیبر

 :چشمش بھ لقمھ افتاد کھ ھنور در دست ستاره بود        
 دو تا فندقت ھم جون نی کم خوراکت خوب شده بخور بذار اھیحاال ... ِبخور ا  -         

 ..رنیبگ
ستاره ھمان طور لقمھ را گاز زد و دنبال . دست ستاره را گرفت و بلندش کرد        

 و نیجز او و بھام.  اش کردیتاقش ھمراھ تا انتیز.  شددهی بھ داخل خانھ کشنتیز
 ، یمانیبا بودن دکتر ا.  بزرگ فتوت کنارش نبودی در خانھ ی کس،یمانیالبتھ دکتر ا

 .د راحت بوالشی خنیاز بابت بھام
 نجایکاش مادرش ا. دی پر کششانی خانھ یدلش برا.  گذاشتشی تنھای وقتنتیز        

 ری ھق ھقش ھمان زی تا صدادی سرش کشی و پتو را رودیچانھ اش دوباره لرز. بود
 .دفن شود

 
       

 
چند پلھ مانده بود .  زدی طبقھ را باال آمده بودند، اما نفس نفس مکی فقط نکھیبا ا        
 : ساعد دستش را گرفتیرعلیکھ ام

  ھا؟ی خستھ شدن،یستاره بش -         
 یانرژ.  زدیرعلی امی بھ رویبخند کم جان را باال رفت و لی بعدیستاره پلھ         

 .آن قدر نداشت تا جواب او را ھم بدھد
 .. ی الکی کنی لج مم؛یگفتم بھت صبر کن با اسانسور بر -         
 ینم.  منظم شودشی تا نفس ھاستادی اواری و ستاره کنار ددندی آخر رسیبھ پلھ         

 فشار د؛ی فھمی را مشانی ھانتطی شیخواست بھ دو پسر کوچکش کھ حاال بھ خوب
.  داشتشانی روزھا استرس بھ ھمراه خودش، برانی ایبھ اندازه کاف. اوردی بیمضاعف

 کھ قبل از ازدواجش انجام داده ی کار عاقالنھ اھاتن.  مثل ھر بار کنارش بودیرعلیام
 شده بانشی و پشتی حامشھی ھم مثل ھمیرعلیام.  بودیرعلیبود، گفتن موضوع بھ ام

 . نگذاشتی خودش ھم محکوم شده بود؛ اما پشت ستاره را خالنکھیبود و با ا
بعد از دو روز، امروز .  بود، راه افتادی کھ مھ لقا در آنجا بستریبھ طرف اتاق        

برادر مھ لقا . ندیصبح مھ لقا بھ بخش منتقل شده بود و ستاره ھم توانستھ بود او را بب
 کرد و ستاره ھمراه ی با ستاره سالم و احوالپرسیی با خوشرو بودستادهی در ارونیب

 کنار مھ لقا نشستھ بود، ،ی صندلیبھ جز بھرام خان کھ رو. شد  داخل اتاقیرعلیام
اما .  نشودداری زد و سالمش را آھستھ گفت تا مھ لقا بیستاره لبخند.  در اتاق نبودیکس
 از ھم باز شد ی خشکش کمیول لبھاا.  شناسدی او را ھم می پای دانست بانو صداینم

 ی رهی چشمانش را گشود و خد نقش بست و بعشانی جان، روی لبخند بکیو طرح 
 :ستادیستاره کنارش ا. ستاره شد
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 ن؟یبھتر... بانو  -         
 ستاره، نی توجھ بھ صورت شرمگیمھ لقا بھ زحمت دستش را باال برد و ب        

 : شکمش گذاشتیدستش را رو
 .. کنمی بره، تو رو فراموش نمادمی زی روز ھمھ چھیاگھ ... ستاره  -         
. دی مھ لقا را تار دری ستاره باال آمد و چشمانش تصوی گلوخیناخداگاه بغض تا ب        

 :اما خودش را کنترل کرد
 .نی خوبیلیشما خ..  ره ی نمادتونی..  ھی چھ حرفنیا-         
 شھیصورتش شکستھ تر از ھم. دی مھ لقا را بوسی خورده نی چیشانیخم شد و پ        

 یلی جا ھم، بانو خنیبا آن کابوس تلخشان، تا ھم. البتھ کھ حق داشت. دی رسیبھ نظر م
 .خوب تحمل کرده بود

 و نگران بھرام خان دوخت، کھ دهی رنگ پریچشم از بانو گرفت و بھ چھره         
 اندازه عمق نگاه ھر یب.  آوردی بھرام خان ھم دوام نمبدون بانو،.  مھ لقا بودی رهیخ
 و چند ستی بی دو روز ، بلکھ برایکی نی ای کھ نھ برایغم.  غم زده بودشان،یدو

 ..سال بود
 نداشت، اما کنار تخت مھ لقا نشست و از حال ی خودش ھم حال خوبنکھیبا ا        

 ی بود خجالت مستادهی اتاق ای کھ گوشھ یرعلیاز بھرام خان و ام.  گفتنیخوب بھام
 . شکمش بماندی اما اجازه داد دست مھ لقا رود،یکش

 خواستند ی ستاره خودش اصرار داشت، اما نھ بانو و نھ بھرام خان نمنکھیبا ا        
 . اش کردندی بھ سمت خانھ راھیرعلیو ھمراه ام.  بماندادی وضع، آنجا زنیستاره با ا

 پلھ ی داخل خانھ شد، باالی اش کرد و ستاره وقتادهیخانھ پ در ی جلویرعلیام        
 دنیبا د. دی دلچرشی وی را نشستھ رونی باال، بھامی تراس طبقھ ی ھی ساریھا، ز

 خرد زی سبزھا را ارام و رای کھ بساطش را از اشپزخانھ بھ آنجا آورده بود و لوبنتیز
 بوده و نگذاشتھ در نبود او نی حواسش بھ بھامنتیکھ ز چھ خوب.  زدی کرد، لبخندیم

 چاقو را داخل سبد نتیز.  کردندی شد، ھر دو نفر نگاھش مکی نزدیوقت. تنھا بماند
 : گفتجانیانداخت و با ھ

  خونھ؟انی ی می شد؟ حال بانو خوب بود؟ کیسالم خانوم جان، چ -         
 کھ گفت، کنار ی ھم با سالم ارامی نزده بود کھ در باز شد و مھریستاره حرف        

 شب اول را در یمھر. ھمھ نگران بانو بودند.  و بھ صورت ستاره زل زدستادی انتیز
 . برودمارستانی نتوانستھ بود بگری مانده بود، اما بعد از آن دمارستانیب

 : باال رفتی و پلھ ھا را بھ آرامدی کشیستاره آھ        
 .... ھی کھ بسترفعال.. تو بخش اورده بودن.. بد نبود -         
 دوباره چاقو را نتیز.  حال از کنار ھر سھ نفرشان گذشت و داخل خانھ شدیب        

 چند لحظھ نیبھام.  ھم بھ داخل خانھ رفتیمھر. برداشت و با ھمان دقت مشغول شد
 ی را حرکت داد و بھ زحمت از رولچریچرخ و.  ھا و بعد بھ در باز نگاه کردایبھ لوب

 .رد شد و داخل خانھ رفت ، داشتی بلندی کمچھارچوب در کھ
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سکوت آن .  ھال، نشستھ بودی از مبل ھایکی ی حال و خستھ، رویستاره ب        
 خانھ را نیبا نبودن بانو و بھرام خان، اصال ا.  تحمل بودرقابلی غشی خانھ برایلحظھ 

 کی بھ سمتش نکرد و ی نگاھنیاما بھام.  شدنیمتوجھ ورود بھام. دوست نداشت
 .راست وارد اتاقش شد

 کرد کھ ی می بود و احساس خستگنی غمگیکم. ستاره ھم بلند شد تا اتاقش برود        
 بود، کھ با دهی پلھ ھا رسی چوبیتازه دستش بھ نرده .  بودییچاره اش خواب و تنھا

 !ستادی ادنی لحظھ قلبش از تپکی اسمش، دنیشن
 دهی شد، اسم خودش را شنیباورش نم! ت سرش را برگرداند توانسی نمیحت        

 کنار نیبھام. ناباورانھ برگشت و بھ عقب نگاه کرد..  نیباشد آن ھم از دھان بھام
 اما لبخند رهیھمان طور خ.  کردی نشستھ بود و نگاھش ملچری وی ھال رویورود

. اما درست بود. دی کھ ناباورانھ خنددی را دشیحرکت لبھا. دی دیمحوش را ستاره م
 گری را باز کرد و بار دشی اش شده بود، لبھای ھم متوجھ خوشحالنیانگار کھ بھام

 : کردشیصدا
 .. س ِ تاره -         
 ی را گذراند و جلونشانی چھ طور دو سھ قدم فاصلھ بدیستاره خودش ھم نفھ        

 : زانو زدش،یپا
 ؟یمنو صدا کرد -         
 کھ ستاره در آن یحس. دی درخشی می حسن،یخوش رنگ بھام چشمان انیم        

 ..محبت.. دیام.. اعتماد.  داشتازیطوفان، ن
 گونھ اش ی و با پلک زدنش رودی اشک از چشمش جوشیناخداگاه قطره ا        

 اندازه، نی تا اشی توانست برای مزی اش، چھ چی وضع اسفناک زندگنیدر ا. دیچک
  باشد؟ندیخوشا

 ن؟ی بھامی خوای میچ -         
 انگشتان باز شدند، ی دست چپش را بھ سمتش گرفت و وقتی مشت بستھ نیبھام        

 : دستش اشاره کردانی مییمویبھ آب نبات ل
 .. خور.. ب  -         
شوھرش . دی خندھی گرانیم...  گرفت ی تھوعش را می کھ جلوییتنھا طعم و بو        

 شوھرش نیبھام. اسمش را صدا کرده بود. شوھرش او را دوست داشت. نگرانش بود
.  کندی طعم حال او را بھتر منی دانست ای بود حال ستاره بد است و مدهید! بود

 گاھش نبود ھی مرد تکنیا.  شودداری بو بزند تا ایلی بھ صورتش سیدوست داشت کس
 .. شنھ اش بود کھ ستاره تیمحبت.. اما محبت داشت

.  کرد نفس کم آورده استیاحساس م. شکالت را گرفت و چشمانش را بست        
.  نداشتیی آرزوچی ھگری صورتش حس کرد، دی را روی دست بزرگ مردانھ ایوقت

 تا شی چشمھایاز رو.  شددهی صورتش نشست و محکم کشی رون،یکف دست بھام
 . و دھانش را پاک کردینیب
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 نی مھم نبود اشیبرا.  کنار رفتنی کھ دست بھامی نکرد، تا وقتیحرکتستاره         
 شی اگر برای کرد، حتی اگر کارش را درک نمیحت. محبت از کجا نشات گرفتھ است

 کھ یازین.  داشتازی ن،ی حد حتنی محبت مردانھ، در ھمنیاو بھ ا.. دل سوزانده بود
 دانست چھ ی میگریخودش بھتر از ھر کس د  پسش زده بود، امای با لجبازشھیھم

 .قدر محتاجش است
 : زدنی بھ بھامیآرام چشمانش را باز کرد و لبخند        
 .. نی بھامیمرس -         
 کھ در یستاره ماند و آب نبات.  و داخل اتاقش شددی را عقب تر کشلچری ونیبھام        

 را ھم شی اشکھایبود، چشمھ  صورتش نشستھ ی کھ روییگرما. دستش مانده بود
 . شکفتھ بودشی لبھای لبخند، رویبای گل زش،یبھ جا! خشک کرد

 کنار ستاره آمد و ن،ی بود، با رفتن بھامستادهی کھ تمام مدت پشت پلھ ھا ایمھر        
 :ستدیکمکش کرد تا با

 نیبر. ستی شما خوب نی نشستن، برانی جور زمنیا.  خانومنیبلند ش -         
 .نی بخورارمی ی میزی من چن،یاستراحت کن

تا دوباره بھ پلھ ھا برسند، .  با تمام احترام حرف زد و بلندش کردشھیمثل ھم        
 یبھ سمتش کھ برگشت، کتاب مورد عالقھ اش را رو.  شدنیستاره متوجھ آمدن بھام

. فتھ بود کودک با او انس گرکی مثل نیبھام. ناخداگاه لبخندش کش آمد. دی دشیپا
 . خواستی را منی و االن او از ستاره ھمندند خوای بعداز ظھر ھا کتاب مشھیھم

 ..  خوبمیمھر -         
 را ھل داد تا بھ لچریآرام و.  رھا کردی را گفت و دستش را از دست مھرنیھم        

 مبل نشست و کتاب ی را کنار مبل گذاشت و خودش رولچریو. دندی از مبل ھا رسیکی
 بھ حرکت در آمد و یری تصوی رونیانگشت بھام.  باز کردنی خودش و بھامنیا بر

 . شدقصھ فی شروع بھ تعرریستاره از ھمان تصو
 

       
 دی کھ بایی قرار داد و انگشت سبابھ اش را جازی می برگھ ھا را روی سعادتیآقا        

 یلی بار خنی را ھمان جا گذاشت و اسیستاره خودنو.  کرد، گذاشتیستاره امضا م
 و با دی مرد امضا کند، خطوط را کشنی ای کھ قرار بود جلویروان تر از بار قبل

 : را بھ سمتش گرفتسی خودنویلبخند
  بعدھا بازم درست نشھ؟ی مشکلت،ی شکانیحاال با ا -         
 : جمع کردزی می برگھ ھا را از روی سعادتیآقا        

 
 دی کردن، باتی نبودن اما اونا چون شکالی ماادیبھرام خان بازم ز.. نھ احتماال  -         

 و پزشک اورژانس رو خوندم و ھمھ سیگرچھ من گزارش پل.  می کردی میما ھم کار
 . بھ نفع ماستزیچ
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 !  کردنتی ھم شکانیآخھ از بھام -         
 تبرئھ ی برا؛ی کافی بھ اندازه شیمدارک پزشک..  نداره ی مشکلنیاصال بھام -         
 .می ندارنی بھ بھامیعمال کار.  ھم بھرام خان ھستنمشیحکم حجر داره و ق. ھیاش کاف
 بود و نینگران حال بھام.  شدرهی خزی تکان داد و بھ میستاره با تاسف سر        

 یآقا. زدی حساسش را بھ ھم بری ھی روح،ی تازه ایاصال دوست نداشت ماجرا
 : و آھستھ تر از قبل گفتدی مبل خودش را جلوتر کشی روی کمیسعادت

 ن؟ی نداریشما مشکل -         
منظورش را درست . ستاره سرش را باال گرفت و صاف بھ چشمانش نگاه کرد        

 : بوددهینفھم
 !؟یبلھ؟ مشکل چ -         
 مشکالتم نی موند؟ از ای مشگاهیبھتر نبود اسا!  خونھنی رو اوردنیبھام -         
 ..نداشت
 : تکان دادتیستاره سرش را با قاطع        
..  بمونھ اونجاستی اوضاعش اون قدر بد ننیبھام..  بھتره یلی جور خنینھ ا -         

.  اش بھتر شدهھی روحیلیاالن خ..  بسھ براشیی ھمھ سال تنھانیا...  ھمھ سال نیا
 ..  دادهصی جور تشخنیدکترش ھم ا

 کھ ستاره معذب شد و ناخداگاه ی کرد، طوری نگاھش مرهیھنوز مرد جوان خ        
 تر برد تا نیی را ھم پاراھنشی و دامن پدی جلوتر کشیدستش بھ شالش رفت و کم

 .شکمش ھم کمتر مشخص شود
 .. وهی مدییبفرما -         
  تونم بپرسم؟ی مگھی سوال دھی.. ممنونم -         
 محکم و خاص بود کھ ناخداگاه حس ِ ترس بھ ستاره دست ی بھ قدرشیتن صدا        

 خشک شده اش بنشاند ی لبھای روی کرد لبخندیضربان قلبش شدت گرفت و سع. داد
نھ  - تکان داد و منتظر دیی تایسرش را بھ نشانھ . دیای ترس کمتر بھ چشم بنیتا ا

 .نگاه کرد -  بود شی پای روده بلکھ بھ دستانش کھ قفل ش،یصورت سعادت
اما خواستم از .. من با بھرام خان حرف زدم .. موضوع پدرتونھ.. خب  -         

 ی اتفاقچی خوام ھی ھستم و نمشونی الی من وکنی دونیخب م.. خودتون ھم بشنوم 
 .. فتھی بشونی ایبرا

 ! را کرده بود اال پدرشیی ستاره نشست؛ فکر ھر جایشانی پی رویاخم        
  کار کنھ؟ی پدر من قراره چھ؟یمنظورت شما چ -         

 : دادھی باال انداخت و بھ مبل تکی شانھ ای سعادتیآقا        
 کھ شما خودتون نیمن ھمون موقع ھم گفتم با توجھ بھ ا..  کنھتی تونھ شکایم -         

 ھم یون اما ھزار راه قاننی رو قبول داشتنی بھامطی و شرانیاون مدارک رو امضا کرد
 ..می دادبیھست کھ بتونھ ثابت کنھ شما رو فر

 :ستاره دستش را بھ سمتش گرفت تا سکوت کند        
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 ..  دادمحیمن براشون توض. ستی نی آدمنیپدر من ھمچ..  آقارینخ -         
 چرا پس شما رو قبول نکردن؟ -         
 شیماریمنم با توجھ بھ ب. از دستم ناراحتھ.. ستی نیزیکم چ! من دروغ گفتم -         

 .. کنمتشینخواستم اذ
 بار نی اولی کھ ستاره برای نشست، لبخندی سعادتی لبان آقای رویلبخند محو        

 دهی وقت ندچیھ.  آمدی و پر کار می مرد جدکی شی براشھیھم. دی دی صورتش میرو
 پی تشھی جوان بود، اما ھمنکھیبا ا.  بزندی حرفاجی اضافھ تر از احتای کند یبود شوخ

 چشمانش بد جور او را یرنگ قھوه ا. دی رسیم  پختھ بھ نظریلی داشت و خیرسم
 ی آن قھوه اانی ھم میمخصوصا در آن لحظھ کھ با لبخندش، برق.  انداختی می کسادی

 .خوشرنگ نشستھ بود
ً زد کھ مطمئنا ی روان و آھستھ حرف می گرم و قاطع بود و بھ حدشیتن صدا        

 را آھستھ قشی جمع کرد و نفس عمنھی سیدستانش را رو.  نشستیبھ دل ھمھ م
 : فرستادرونیب

 قبول ی چی شک داشتم شما براشھی من ھمقتشیحق..  ستاره خانوم ی دونیم -         
 ...  خونھنی بھ انیاالن با اوردن بھام...  ی تحمل کنی ھمھ سختنی ایکرد

ستاره منتظر حرفش بود، اما فقط سکوت و ھمان .  ماندندرهیچند لحظھ بھم خ        
 : گذاشت و بلند شدفشی برگھ ھا را داخل کی سعادتیاقا.  شدبشیلبخند نص

 .. روز خوش خانوم -         
 لب زمزمھ کرده بود، اما ریز" یبھ سالمت" دیشا.  بلند نشدشی از جایستاره حت        
متوجھ !  باشددهیً کھ مرد جوان از خانھ خارج شد، عمرا فھمین بود با سرعتمطمئ

البتھ دور از .  توانست کامل کندی آخرش را نمی مھی نیجملھ . منظورش نشده بود
 .گر، بھ پول فکر کرده باشدی دی ھایلیذھن نبود او ھم مثل خ

 لی خودش را مشغول وکنی از اشی حس کرد، نگذاشت براھنشی پری کھ زیتکان        
 زیاو االن چ.  توانست ھر جور کھ دوست دارد فکر کندی میھر کس. بھرام خان کند

 دو نیا.  کردی مری ذھنش را با آنھا درگدی اش داشت کھ بای در زندگی مھم تریھا
 .. نی کوچکش و بھامیفرشتھ 
 تنگ شیدلش برا.  بلند شد تا کنارش برودی شد و با لبخنددهیچشمش بھ در کش        

 ی آقایاز وقت.  دادی کھ با اطاعت کردن از او نشان مشی محبت ھایبرا.  شدیم
 ! کندی آمده بود، بھ او گفتھ بود در اتاقش بماند و نقاشیسعادت

 بود و دهی تخت دراز کشی رونی داخل اتاق شد، بھامیآرام در را باز کرد و وقت        
 تخت ی ھا را روی دھد، مداد رنگی مدرسھ اش را انجام مفی کھ تکالیمثل پسربچھ ا

 . ستاره، خودش را بلند کرد و کتاب را بھ سمتش گرفتدنیبا د. پخش کرده است
 ن؟ی بھامیبازم کتابت رو رنگ کرد -         
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برگھ ! دیتاب د کی را روی کتاب ماند و ستاره برگھ ای رونی بھامینگاه سوال        
.  گذشتھ اش نبود، نگاه کردی ھای نقاشھی شبادی زگری کھ دیرا برداشت و بھ نقاش

 . بوددهی داشتند کھ کشیی کنار ھم نشان از گل ھای ھارهیدا
 .. ھایتو کتابت خط نکش..  نی بھامنیآفر -         
 خوب نشده  لبشیھنوز زخم گوشھ . فقط سرش را تکان داد و بھ ستاره زل زد        

ستاره خم شد تا مداد ھا را جمع کند اما . بود و چھ قدر صورتش، مظلوم تر شده بود
 با نیدوست داشت باز ھم بھام!  زود تر از او شروع کرد بھ جمع کردننیدست بھام

 خواستھ ی کھ اسمش را صدا کرده بود، باقرگیاو حرف بزند اما جز دو سھ بار د
 .ود را با اشاره فھمانده بشیھا

 ..نی بھاممی باھم خونھ بکشایب -         
 ری تحرزی می از روگری دی و برگھ ادی تخت کشی خودش را تا پایبا خوشحال        

 منتظر شد تا ستاره شھی مشتش گرفت و مثل ھمانی ھا را میبرداشت و مداد رنگ
 . ھا را بھ او بدھدی کند و او مدادرنگدنیشروع بھ کش

!  نبودی و تکراری کرد اما عادی کھ کنار ھم بودنشان را پر میی ھایروزمرگ        
 خودشان ی ھای کھ ھر کدام با سختیتجربھ ا.  بوددی جدی ھر دو لذت تجربھ ایبرا

 کھ ییوقت ھا.  کردی اش کم نمینیری از شیزی چی سختنی گذاشتند اما ایپشت سر م
 بودن، آرامش نی ، از ایگ زندی ھایھا و تلخ ی زشتیکنار ھم بودند، فارغ از ھمھ 

 ..  آنھا، وسعت گرفتھ بودیرمعمولی غی رابطھ انی مبی کھ عجیحس.  گرفتندیم
 

      
 

 ی ستاره پر از شلوغی روزھانی قدر انیا. دی تابستان رسیبھ چشم برھم زدن        
 بھ نظرش گران،ی او برعکس تصور دیزندگ.  نبودشیبود کھ حواسش بھ نداشتھ ھا

بعد از آن حادثھ، ھر ..  مھ لقا و حال نھ چندان خوبشیحت. دی رسی بھ نظر میعاد
تمرکز نداشتنش و .  دادی اش را نشان میماری از بی گذشت، بعد تازه ایروز کھ م

 تر شده بود و ستاره مجبور بود دی روزانھ اش شدی کارھانی تریفراموش کردن عاد
ھ حالش بھتر بود؛ خانھ آرامش داشت  کییروزھا.  حواسش بھ او باشدمیخودش ھم دا
 ی ھمھ ی کرد، برای دور پرت می خاطره اانی کھ ذھنش او را مییاما وقت ھا

 .خانھ سخت بود او را بھ زمان حال برگردانند یاعضا
 داده بود و بھرام خان با شرط خروج جھی نتی سعادتی آقای ھایریگی و پتیشکا        

 ینبودن آنھا حت.  کرده بودتی بھ پس گرفتن شکاتی رضاران،یھر دو نفرشان از ا
 . بھ ھمراه داشتیبی ھمھ آرامش عجی برایموقت

 بودند کھ االن در ماه پنجم ینی و دو جننی ستاره، بھامی دل خوشنیو بزرگتر        
 نیتمر.  شدی تر می روز بھ روز بھتر و منطقنیبھام.  بردندی بھ سر مشان،یزندگ

 نحو نی در نظر گرفتھ بود، را با کمک ستاره بھ بھترشی برایمانی کھ دکتر اییھا
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 را ی استرسی بی داشت و روزھای ھم اثر مثبتاو یآرامش خانھ ، رو.  دادیانجام م
 . گذراندیم

 او پر از اتفاقات تازه ی گذشت و برای خانھ منی سال از آمدن بھ اکی بایتقر        
 .بود

.  خانواده اش بودی برای قلبش خانھ داشت، دلتنگانی کھ میبیتنھا حس غر        
 بار ھم کی و سایپر.  داد کھ بھ او سر بزندی اجازه می گاھدهیخوشبختانھ بھ فر

 را بھ خانھ شی ستاره حق نداشت، پانکھیاما ا.  رفتھ بودنددنشی و سولماز بھ درضایعل
 . اوردی مدرد  اش بگذارند، قلبش را بھی پدری

 کھ ھنوز یگذشت.  دانست اما توقع ببخشش ھم داشتیا حق خودش ممجازات ر        
 ی رویری ھم تاثدهی و فررضای علی ھایواسطھ گر. قلب رضا، بھ آن تن نداده بود

 خودش ھم نکھی بود کھ با وجود انی سنگشی برای دروغ بھ حدنیا. رضا نداشت
 او را طی شرانی در ادی ترسیم.  توانست فراموش کندیدلتنگ دخترکش بود، باز نم

 . بودی دورنی کار فعال ھمنیبھتر..  و ھم خودشندی و ھم ستاره آزار ببندیبب
 مشغول گر،ی دی وقتھایلی ستاره مثل خرماه،ی گرم آخر تی از روزھایکیصبح         

 انی می بھ در اتاق خورد و مھری نوزادان در راھش بود کھ، ضربھ الی وسادنید
 :ستادیچھارچوب ا

 !اسمش طھوراست!  گھ دوست شماستی اومده می خانومھی -         
 کوچک را داخل کشو ی ، لباس ھای اسم طھورا، ستاره با خوشحالدنیبا شن        

 :گذاشت و بلند شد
 .امی بنیی باال، من سختمھ پاارشی بیمھر -         
داخت و بعد  بھ اتاق مرتب انیستاره نگاھ.  تکان داد و رفتی سریمھر        
 ی بلندشی زانوھاری کھ تا زیسارافن گل دار. ندی تا خودش را ببستادی انھی آیروبرو

 بار طھورا نیآخر..  دی خنداری اختیشکمش کامال جلو آمده بود، ب. داشت تنش بود
 را شیموھا. دی شکل خواھد دنی ماه، او را بھ اج بود و بعد از پندهی ددی روز عنیاول

 و پشت سرش طھورا کھ ی ضربھ بھ در خورد و مھرکیجمع کرد و ھمان لحظھ 
 یستاره زودتر از طھورا.  چشمش ظاھر شدندی کرد، جلویمبھوت بھ او نگاه م

 : در رفتیمتعجب بھ خودش آمد و جلو
 ..  منیسالم موفرفر -         
 ھمھ نیبعد از ا. د شکم ستاره، قفل شی گشت و رویچشم طھورا داخل اتاق م        
 ی جلوی و بشکندیستاره ارام خند.  بودبی عجشی وضع، برانی ستاره با ادنیمدت د

 :صورتش زد
 ؟یخوب! طھورا؟ -         
 .. ستاره -         
 ی سعاطیطھورا کھ تازه بھ خودش آمده بود، ستاره را در آغوش گرفت و با احت        

 : دور کمرش حلقھ کرد دستانش رااورد،یکرد بھ شکمش فشار ن
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 .. سرخ ِ جول من..  من یستاره ..  عشق من یوا.  زمممی عزیوا -         
 توانست مرز ی وقت بود میلیخ.  زدی گفت و ستاره لبخند میطھورا م        

 کند، و نھ ھی گرادینھ ز.  اش را با لبخند و بغض مشخص کندی و ناراحتیخوشحال
.  دادی اش را بروز می درونی لبخند زدن و پاک کردنش، حس ھانیبا ھم!  بخنددادیز

 :کرد  و بھ مبل ھا اشارهدی عقبتر کشیخودش را کم
 .نی بشایب.  زممی عزایب -         
.  نگاه کردندگری مبل دو نفره نشستند و چند لحظھ فقط بھ ھم دیھمراه ھم رو        

 :بھ نوازش دست طھورا کرد شد کھ چشم گرفت و شروع ی نفرنیباز ستاره اول
 .دلم برات تنگ شده بود.. ی اومدیچھ خوب کرد.. چھ خبر طھورا  -         
 ی کامال و دکمھ ھادیطھورا شال را کھ تا نصفھ عقب رفتھ بود، از سرش کش        
 : را باز کردشیمانتو

 !!شی ماه پھی باز زنگ زدم اونم نیمن اخر! ی زنی زنگم نمھیھمونھ  -         
 ..یحق دار. زمی عزیحق دار -         
 : و ستاره را خوب ورانداز کرددیطھورا خودش را عقب تر کش        
 اون یای بی تونی نمی گفت استراحت مطلقیمامانت م! تو کھ حالت خوبھ -         

 !ورا
.  جواب سوال ستاره، بھ دروغ مادرش فکر کرد و ناراحت شدیستاره بھ جا        

 دانست چھ قدر ی کھ میزی چد؛ی ھم مجبور شود دروغ بگودهی کرده بود کھ فریکار
 . کندی را آزرده خاطر مدهیفر

  شده؟یزیھا ستاره؟ چ -         
.  داخل شد ھر دو سکوت کردندوهی شربت و مینی با سیدر کھ باز شد و مھر        

متوجھ شد کھ  ستاره، نی صورت غمگدنیطھورا با د.  گذاشتشانی کھ تنھایمھر
 ..موضوع فقط حال ستاره نبود.  زده درست بودی کھ مییحدس ھا

 ینم! ی گی و نمی رو بھ من نگفتزای چیلی تو خم؟یستیدوست ن! ستاره؟ -         
 ... دونستم ارزشم

 : سکوت طھورا باال آوردیستاره دستش را برا        
 رو جز تو دارم آخھ؟ یک..  ادهیز یلیتو ارزشت خ.. طھورا نھ بھ خدا .. نھ  -         

 ..ی مونی ھم مشھیھم.  ی دوست مننیتو بھتر
 : شدرهی عزادار ستاره خی شد و بھ چشمھاکشیطھورا نزد        
 منتظرم؟.. خب  -         
 : انداختنییستاره چند لحظھ نگاھش کرد و سرش را پا        
 .. بخوریزی چھی..  گم یم -         
 . خورمیتو بگو من م -         
 ھمھ نیخستھ شده بود از ا. دیاصال دوست داشت کھ بگو. دی بگودی دانست بایم        
 .دی ترسی با دروغش، طھورا را ھم از دست بدھد، منکھیاز ا... دروغ 
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 .. یلیخ..  ادهی زیلیخ.... طھورا  -         
 ..دم اصال گوش کنماوم..  زمیبگو عز.  کنم جونمیگوش م -         
 :چند لحظھ مکث کرد و ارام تر گفت        
 چھ طور دمیمن د. مامانم روضھ داشت.  ما بودی مامانت خونھ روزید -         

. یای ی شده تو اونجا نمیزی چھی دونم یستاره م...  کرد و ھیچھ قدر گر. نگرانت بود
  اما؟یچ

 را دهی توانست حال فریم.  نشاند ستارهی طھورا بغض را در گلویحرفھا        
 !او االن خودش ھم مادر بود. درک کند

 گونھ اش ی اشک روی قطره نی اولنکھیبا ھمان بغض، سر باال کرد و قبل از ا        
 خودش ھم ی کھ گاھی کردن قصھ افیتعر...  کردن فی شروع کرد بھ تعرند،یبنش

 و یاز سردرگم.. از انتخابش .. از خودش .  استدهی کرد، ھمھ را خواب دیشک م
 . کردنددواری امی کھ او را بھ زندگینیجن  و دونیبھام.. از طرد شدنش ..  شیترس ھا

 
     

.  کس آنجا نبودچی بھ ھال کرد اما ھی آمدند و ستاره نگاھنییھر دو از پلھ ھا پا        
 : رفتند و قبل از در زدن، ستاره رو بھ طھورا گفتنیبھ سمت اتاق بھام

 ھم زل نزن بھش، یلی و خی بھش نگو، فقط سالم و احوالپرسیچیطھورا ھ -         
 . دهی زود واکنش نشون میلیحساسھ خ

 ھمھ نی کھ تا بھ آن روز ای مرددنیاز د. طھورا فقط سرش را چند بار تکان داد        
 دهی کھ تازه امروز فھمیمرد.  داشتجانیادت کرده بود، ھبھ بودنش کنار ستاره؛ حس

 ! ھمھ مشکل داردنیبود؛ ا
ستاره اول وارد اتاق شد .  در نشست و در باز شدی رهی دستگیدست ستاره رو        
 رفت اما لچری لبش نشست و دستش بھ چرخ وی کھ منتظرش بود، لبخند رونیو بھام

 ی او بود، متوقف شد و گره ی رهی ستاره، خی ھی طھورا کھ بر خالف توصدنیبا د
 شد و با دست بھ طھورا کشی نزدی کمشستاره با آرام.  در ھم محکم شدشیابروھا

 :اشاره کرد
 ..دوست منھ.  خانوم، اسمش طھوراستنی جان؛ انیبھام -         
 ستاره حاال.  استنی جلب اعتماد بھامی جملھ برانی بھترنی دانست ایستاره م        

 ی ھم بنی بھامی کرد، برای مدیی کھ او تای ھمھ کس شده بود و ھر کسنی بھامیبرا
 کھ ی اافھی مرد خوش قی کرد جای تر انداخت و سعنییطھورا سرش را پا. خطر بود

 و قطار واری دی روی ھاینقاش!  اش نگاه کندانھبھ اتاق کودک!  آمدیبھ نظر سالم م
 بودند و کتاب ی عروسکوانی کھ داخل لیی ھای مداد رنگن،ی زمی رویاسباب باز

 !!  کودکانھیزی رنگ آمیھا
 : بود، بھ سمت در راه افتاددهیستاره کھ نگاه طھورا را د        
 م؟ی بری خوایم... طھورا  -         
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ستاره با لبخند بھ . طھورا فقط سرش را تکان داد و زودتر از ستاره خارج شد        
 : برگشتنیسمت بھام

 .می خونھ بسازار؛ی برم دوستم رو راه بندازم، تو ھم برو لگوھات رو بنیبھام -         
 ھا را دکتر ی بازنی ایھمھ .  بودنی مناسب ھوش بھامی فکری ھای بازنیا        

خودش شاھد .  کردی کار منی کرده بود و ستاره مصمم با بھامی کامال معرفیمانیا
 ی اما االن با فکرکردن سعدی چی ھم می فقط رولیاوا . بودنی بھامی روزانھ شرفتیپ
 . ساختی کرد و ھمان را می مقتبھ دست ستاره د!  بسازدیزی کرد چیم

 شکست ھا نی داد، باعث شده بود بھامی کھ ستاره بھ خرج میصبر و حوصلھ ا        
 ی زهی جانی بھامی ستاره، برایخوشحال.  تالش کندشتریرا پشت سر بگذارد و ب

 .. آمدی بھ حساب میبزرگ
.  اش بودی روابط اجتماعی روشتری جا، بلکھ بنیآموزش ستاره نھ فقط بھ ھم        

حاال کنار .  فاصلھ گرفتھ بودیلی بود، خدهی بار اول دی کھ او برای از آدم منزونیبھام
 ی زدند، بھ حرفھای بھ باغچھ سر میوقت!  کردی نشست و مستند نگاه میبھرام خان م

 . دادیگوش م -! کردی مار بارھا تکریکھ گاھ - بانو 
 ھمھ حاال ی و برارندی را بپذنی بھامگرانی باعث شده بود، دراتیی تغنی ایھمھ         
 ! کردی کس پنھانش نمچی از خانواده بود کھ ھیعضو

 
 

.  رفترونی ستاره، از خانھ بدنی بود و با دستادهی ایطھورا کنار در خروج        
 نی بھ آخریوقت.  سکوت بودنشانی پلھ ھا، بنیی بھ پادنیستاره دنبالش راه افتاد و تا رس

 : طھورا دستان ستاره را گرفت و بھ چشمانش زل زددند،یپلھ رس
 !ستاره؟ -         
مردمک .  زدشی بھ رویقیستاره انگشتان سرد طھورا را فشار داد و لبخند عم        

 ی بود و آماده نی طھورا غمگی داشت، اما چشمھاییبایرق ز ستاره، باهی سیھا
 !دنیبار

 ی اصال اون طور کھ فکر منیبھام.. طھورا فکر بد نکن من خودم خواستم  -         
!  زنھی غر نمگھی دی از شوھرایلیمثل خ!  آروم و مھربونھیلیبرعکس خ. ستی نیکن
 ! قاپشو ندزدهی وقت، کسھی بپام کھ ی خواد چھارچشمیتازه نم!  رهی گی نمرادیا

 نی دانست ایم.  اش کردی کرد و طھورا ھم ھمراھدنیخودش شروع بھ خند        
 خواست رنج ھا و ی اما نمد،ی گوی منی کھ ستاره در مورد بھامستی نیزیھمھ چ

 . صورت ستاره بزندی را توشینداشتھ ھا
 یلگد.  شکمش گذاشتیا را رو دست طھورعی دفعھ ساکت شد و سرکیستاره         

 و دی کشی ارامغیج.  زده اش زد جانی دست طھورا خورد، ھریکھ ھمان وقت ز
 . انگشتانش حس کردری زیگریدوباره حرکت د
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دو تا ... آخ جونم ..  براتون رهیخالھ بم.. قربونشون برم ... ..  ستاره یوا -         
 !!مثل خودت! گھیسرخ جول د

 یند زد و با آرام شدن پسرھا، طھورا دستش را برداشت و با خوشحالستاره لبخ        
 :گفت

  خوبھ نھ؟یلیستاره مامان شدن خ -         
 : کردنییستاره محکم سرش را باال و پا        
 تی عروسی راست؛ی کنی زود تجربھ اش میلی خودت خشاالیا.. طھورا .. اره  -         

  شد؟یک
..  وردهی نالدی ھا رو ھنوز میکارت عروس! گھیاومده بودم دعوتت کنم د -         

 .. ی دونی مگھیفصل کاره د
 مشغول ی وقت سال حسابنی داشت و ازاری شالالدیپدر م.  کرددییستاره با سر تا        

 :طھورا ادامھ داد. محصولش بود
 ! نھای ارهی دونم اصال طفلک بتونھ بینم -         
 : ستاره باال رفتیابروھا        
 !ھوی الدی آقا منی شده ازیچھ عز -         
 : نشستشی لبھای روی شد و لبخند خوشرنگدیطھورا سرخ و سف        
 ..  ستارهگھی بود دزیعز -         
 :دی و طھورا را در آغوش کشدیستاره خند        
 و ی تا اخر عمر کنارھم بھ خوبدوارمی خوشحالم رابطھ ات خوبھ، امیلیخ -         
 .نی کنی زندگیخوش

تو عشق اول ! رهی گی تو رو نمیمطمئن باش جا..  دل ِطھورازی عزیمرس -         
 ! یمن

 :دی کشرونی و خودش را از آغوشش بدیستاره خند        
 ! جورنی جلوش ھا ای نگیوا -         
دوباره .  آمدرونیدر ساختمان باز شد و مھ لقا ب.  بزندی تا خواست حرفطھورا        

 ی خاطره ایستاره متوجھ اوضاع شد، گاھ.  رفتی بود و بھ سمت در مدهیلباس پوش
 :شرمنده رو بھ طھورا کرد!  کرد ھمان لحظھ استی افتاد و او گمان می مادشی

 .. مھ لقاشیم پبر.  زنم یبھت زنگ م.  قربونت برمدیببخش -         
 در کیستاره بھ سمت مھ لقا کھ نزد. طھورا متوجھ نشد و فقط نگاه کرد        
 : کردشی بود، رفت و صدادهی خانھ رسیخروج
 ... بانو.. بانو  -         
 شی و از بازودی زودتر از ستاره رسیمھر.  و بھ سمت در رفتستادیمھ لقا نا        
 :گرفت
 .بھرام خان خونھ ھستن..  خونھ میخانوم بر -         
 : دستش را پس زدیمھ لقا عصب        
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 ..نای مبی عروسمی برمی خوای برم منتظرمھ، مدی بارینخ -         
 :دیستاره کنارش رس        
 ...  خونھمیبر.. بانو  -         
 .مھ لقا بھ ستاره نگاه کرد        
 ..تنھاس آخھ...  شھیعروس..  نای مبشیرم پ ذاره بی نمنیا..  ستاره نیبب -         
 :ستاره دستش را گرفت        
بھرام خان خودش بھ من ..  بانو ایب! امی خوام بیآخھ منم م..  تو میباشھ بر -         

 .. زنگ زد و گفت مھ لقا بمونھ
 ! آخھشھی مری د؟یمطمئن -         
 :ستاره لبخند زد        
 . خونھ منم حاضر شممیبر. ..باشھ بانو  -         
 ی را برای زندگنیاصال تصور چن. بغض کرده بود.  کردیطھورا ھنوز نگاه م        

 ی زد و با سر خداحافظیستاره لبخند... مادرشوھرش .. شوھرش .. ستاره نداشت
 . از خانھ خارج شدنیی پایاو ھم با سر. کرد

 شی عمھ اش، خوب پی ظاھریھا ی نامزد و مھربانیرابطھ اش با محبت ھا        
 یلی رفت، خی زد و قربان صدقھ اش می شبھا زنگ می گاھالدی کھ منیھم.  رفتیم

 ! بلد بود، اما سالم بودی زدن را بھ خوبشی ننکھیمادرشوھرش با ا. خوب بود
دعا کرد کھ خدا کمکش .  صبر و ارامش کردی ستاره آرزوی و برادی کشیآھ        

 دهیپشت صورت آرام ستاره، غصھ را د.  برودشی پی بھ خوبشی برازیکند و ھمھ چ
 تا دوباره ستاره بتواند دیای آقا رضا کوتاه بدی حرف بزند شادهیمصمم بود تا با فر. بود

 توانست انجام ی مزشی دوست عزی کھ برای کارنیرکم ت. دیای اش بی پدریبھ خانھ 
 .بدھد

 
       

 
 نی کرد ای می اش کنار آمده بود و سعیستاره با زندگبرخالف تصور طھورا،         
 را پشت ی سختییروزھا.  شودی ھمسرش، با ارامش تر طی کنار خانواده یستیھم ز
 کھ ی گاه مھ لقا و توھماتی گاه و بی ھایفراموش.  شدی خستھ می گذاشت، گاھیسر م

 مھ لقا روز بھ یتیناخداگاه چتر حما. بود  شد، مشکل بزرگ ستارهی مرشی اسیگاھ
 . کردی متشی حمادی شد و حاال ستاره بود کھ بایروز بستھ تر م

 دفتر ی ھاکی سپرده بود و ھمان نزدیرعلی کارھا را بھ امشتریبھرام خان ب        
 کی مانند طی شرانی در ایرعلیوجود ام.  اجاره کرده بودی اپارتمانشیکارخانھ، برا

 . توانست کنار مھ لقا بماندی مشتریام خان بود و او ب بھری برانانی قابل اطمیپشتوانھ 
!  بودنی محبت را بھ ستاره داشت؛ بھامنیشتری کھ در آن خانھ بیحاال تنھا کس        

 گری کھ دیطور.  داشتی داد و کنارش، آرامش خاصی ستاره گوش میبھ حرفھا
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 آمد و با کمک محمدرضا ی حمام کردنش ھم نملی از قبیی کارھایپرستار برا
 . دادندی را انجام مشیکارھا
 کم؛ اما یلی خنیبھام.  زدی نشست و حرف می ساعتھا کنارش میستاره گاھ        

مثل آن روز در .  را ھم شگفت زده بودیمانی کھ دکتر ایکلمات.  دادیجوابش را م
  رفتھ بوددنشانی بھ دنی مالقات بھامی برایمانیاواسط مرداد ماه، کھ دکتر ا

 نیستاره حاال در آخر.  بودنی بود کھ در اتاق بھامی ساعتمی نیمانیدکتر ا        
 دستش بھ کی.  شدی تر منی اش بود و روز بھ روز سنگی ماه ششم بارداریروزھا
کھ .  آمدی منیی شکمش بود و آرام از پلھ ھا پای روگرشی راه پلھ و دست دینرده ھا

 .شد  بھ دست از آشپزخانھ خارجینی سیمھر
 . نی خوایخانوم کمک م -         
 : رفتنیی پاگری دی پلھ کی داد و رونی زد و نفسش را بیستاره لبخند        
 ..  کم صبر کنھی.. خوبم ..  ینھ مھر -         
را از  ینی و سستادی پلھ ھا انیی کرد و پای طاطی مانده را ھم با احتی باقیسھ پلھ         

  گرفتیدست مھر
 !؟ی کنی کار میخانوم چ -         
 ! برمیبده من م -         
 ! اوضاع؟نیبا ا... نھ خانوم  -         
 .یبده مھر.... خوبم  -         
.  رفتنی بھ دست، بھ سمت اتاق بھامینی دستانش را شل کرد و ستاره سیمھر        

 شکم ی ھر دو رونی زمی کھ رودی را دنیھام در را باز کرد، دکتر و بیدر زد و وقت
 ! عاشقش است را راه انداختھ اندنی کھ بھامی و قطاردندیخواب

 نی زمی ھر دو مرد بزرگ کھ رودنیستاره ھم خنده اش گرفتھ بود و ھم با د        
 با ھمان نی بلند شد و بھامیمانیوارد اتاق شد، دکتر ا. دی اند خجالت کشدهیدراز کش

 . کردیلبخند بھ حرکت قطار نگاه م
 ...  حالتوننیالزم نبود با ا.. دست شما درد نکنھ  -         
دکتر کھ .  بود نینگاھش بھ بھام.  کنار تخت گذاشتزی می را روینیستاره س        

 :  تخت نشستیرو.  بوددهی نگاھش را دریمس
  معجزه ندارم ؟ بھتون گفتم از شما انتظارادتونھی -         
اما .  بوددهیستاره بھ سمتش برگشت و با تعجب نگاه کرد منظور دکتر را نفھم        

 . لبان دکتر آرامش کردیلبخند رو
 !بلھ، چھ طور؟ -         
 :بھ مبل پشت سر ستاره اشاره کرد        
 .. نینیبش -         
دو قلو بودن بچھ ھا .  گذشتی اش نمی از سن باردارشتری شش ماه بنکھیبا ا        

 قابل گری کرد، دی ھم میھر کار. باعث شده بود شکمش بزرگتر بھ نظر برسد
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 نیی پاشتری بلندش را براھنی مبل نشست و پی اش رویشگیبا شرم ھم! پوشاندن نبود
 ی نگاه منی بھ بھامیمانیدکتر ا. کرد  سرش را کھ باال!  تا شکمش مشخص نباشددیکش

 : گفتی آرام تریبا صدا. کرد
  درستھ؟دی فھمیخودتون ھم م..  کرده ریی تغیلی خنیبھام -         
 . نگاه کردنیستاره ھم با لبخند بھ بھام        
االن رابطھ اش با ..  کنھی حرف گوش میلیخ.  فرق کردهیلیخ... درستھ  -         

 ی ده و نھ سراغشون می بھشون میاما ھنوز نھ جواب... بھرام خان و بانو ھم بھتره 
 . کنھیاما حرفاشون رو گوش م. ره

 . شربت را برداشتوانی کرد و لدییدکتر با سر تا        
کھ .  کردنی فقط مھارش مدیبا..  باشھ نی تونست بھتر از ای میلی خنیبھام -         

 .. براش وقت بذاره.  داشتاجی مثل شما احتیکیبھ .  وقت نکردنچیھ
 : و ادامھ داددیز شربتش را نوش ایکم        
 ن؟ی کھ دادم رو باھاش کار کردییاون کتابا -         
 :ستادی ھمراھش ای با ناراحتیمانی بلند شد و دکتر اشیستاره از جا        
 ..نیافتی خوام تو زحمت بینم..  دارم ی من برمنیخانوم بھ من بگ -         
 : زدیستاره لبخند        
 .....  شمادییبفرما..  ستی نینھ مشکل -         
 : کردشی صداد،ی سر خودش دی کھ ستاره را باالنیبھام        
 ... یھوو چ.. طار..ق.. ره .. ستا -         
 : کرددییستاره با سر گفتھ اش را تا        
 .. ی چیھوھو چ.. مسافرت .. اره قطار  -         
 بود کھ دکتر بھ ستاره آموزش داده ی روشنیا. پر رنگ تر شد خنده اش نیبھام        

 خورد و ی می بھ درد چھ کاری الھی دادند کھ ھر وسی مادی نی طور بھ بھامنیا. بود
 . دادندی را بھ او آموزش میشتری با مفھوم بیکلمھ ھا
 یدکتر بازھم با شرمندگ. ستاره کتابھا را برداشت و بھ دست دکتر داد        

کتاب ھا را باز . فتدی بھ زحمت بت،ی وضعنی خواست ستاره در اینم.  کردیعذرخواھ
 : و لبخند زددی داده بود را دنی کھ بھ بھامیی ھانیکرد و تمر

 !ن؟ی کمکش نکردیلیشما کھ خ..  بار نی بوده ایعال -         
 :ستاره لبخند زد        
من با مقوا . شکال رو مخصوصا.. اره عالقھ ھم دیلیخ!  ھاش نھیاضیتو ر -         

 نی بچھ ھا بود کھ با ای برادمی دنترنتی ھم تو ای اموزشلمی فھی. براش درست کردم
.  با اونا رو دوست دارهی بازنی بھامیلیخ.  دادنی رو اموزش مدی جدیشکلھا شکال

 ..  شکال بسازهن تونھ خونھ رو با اویاالن خودش م
 : تخت گذاشتیدکتر کتابھا را رو        
 ! بردمتون مرکزی نبود با خودم منیاگھ وضع تون ا -         
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 :دیستاره کھ با تعجب نگاھش کرد، خند        
 ..نھی بچھ ھا بودن ھمنی شرط کنار انیاول! نی حوصلھ داریلیشما خ -         
 .. اما....  ستی تون نقھی دونم وظیم. نی حوصلھ رو دارنیشما خودتون ھم ا -         
 :دکتر نگذاشت ادامھ بدھد        
 ھی تونستم یوگرنھ م.  بچھ ھا ھستمنیمن دوست دارم با ا! فمھیچرا اتفاقا وظ -         

 بچھ ھا اولش سختھ اما کم کم نیکار با ا... اما !  راحت کار کنمیلیمطب بزنم و خ
 .. نھیری شگھیبعدش د...  شھیدرست م

 
        

 
 ی بود، کھ روی قطار اسباب بازی دو چند لحظھ سکوت کردند و فقط صداھر        

 : کردشی صدای آھستھ تری با صدایمانیدکتر ا.  کردی حرکت میکی پالستلیر
 .. ستاره خانم -         
 : بودنیی پایمانیاما سر دکتر ا. ستاره بھ صورتش نگاه کرد        
 !بلھ؟ -         
 !ستیحال خانم فتوت اصال خوب ن -         
 .. دانستیاو ھم م!  نبودیدی جدزیچ        
 داره؟..  اما نداره یراھ..  دونم یم -         
 :دی کشیدکتر سرش را باال کرد و آھ        
اصال ھم مشخص .  کھ درمان بشھستی نیماری بمریمتاسفانھ آلزا... نھ نداره  -         

 بره و ممکنھ شی طور کم کم پنیممکنھ ھم..  ره ی مشی کنھ روندش چھ طوره پینم
 ....  بودنرونی بدمی دیاالن اومدن...  دفعھ کی

.  اوضاع بانو در آن وضع را دوست نداشتدنید..  انداختنییستاره سرش را پا        
 و ابھت.  کردی مثل قاشق در دست گرفتن را فراموش می کار ساده ای حتیگاھ

 در حال شی روشی رفت و بت ستاره پی سوال مری اش کم کم زیشگیاحترام ھم
 ..شکستن بود

 ..  مرکزمی رو برگردوننی بدم بھامشنھادی خواستم بھتون پیمن م.. خب  -         
 : دادرونیدکتر نفسش را ب.  و با تعجب بھ چشمان دکتر نگاه کردرهیستاره خ        
  جورهنیاوضاع خودتون ھم ا... با بودن بانو ..  بھ بعد سختھنی شما از ایبرا -         

.... 
 .. بانو پرستار داره -         
!  کنھی تونھ کاری پرستارش نمنی دونم بازم شما نباشیاما م..  دونم ی منویا -         
 ! مشکل داشتننی ھمقای دقشی پیھفتھ 

 اش کوچکتر نھی سانیقلبش م. گاه کرد ننیستاره نگران بھ بھام. حق با دکتر بود        
 . ھجوم آوردشی باره بھ گلوکی دانست چرا اما بغض یخودش ھم نم.  شدیم
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بھ ھر .. نیاری بھ خودتون فشار بادی زدی آخر نبای ماه ھانی ایشما تو...  نینیبب -         
 ایالم دن سدی بانیدی ھمھ زحمت کشنیا..  دارن تیاونا اولو.. خب ... حال اون بچھ ھا 

 دی بای دونم گاھی منھیسنگ.. خودش ھم خب ..  و سختھ ری کاراش وقت گنیبھام.. انیب
از ..  کار سختھ با اوضاع شماھی ماساژ دستش خودش نیھم.. نینخودتون کمکش ک

 ی چھ مشکالتشونی اطی با شرایماری دونم بی میمن بھ خوب..  بانو ھم ھستیطرف
 نھی انم،ی بی کھ ظاھرا میزیاما چ.  ندارم ی شون اطالعی پزشکیاز پرونده .. دارن

 . دارناجی احتیمیکھ بھ مراقبت دا
 مزاحم را ی قطره اشکھای کرد نتوانست جلویھر کار.  افتادنییستاره سرش پا        

 رابی را سراھنشی دامن ِ پییموی لی رگبار، آرام آرام گل ھاکیمثل شروع . ردیبگ
 : کردشی صدای با تعجب و نگرانیمانیدکتر ا. کردند
 .. خانوم؟ متاسفم -         
 کنار زی را از می دستمال کاغذیجعبھ . دی توانست بگوی نمیزی کلمھ چنیجز ا        

اما !  نبودندنی بھامی کدام متوجھ نگاه ھاچیھ.  ستاره گرفتیتخت برداشت و جلو
 :ند شدنشی صورت غمگی رهی ستاره را صدا کرد ھر دو خیوقت

 .. ستاره -         
 یمانیدکتر ا.  و صورتش را پاک کرددی کشیستاره تند چند برگ دستمال کاغذ        

 ی منی او و بھامنیفقط نگاھش ب.  انجام بدھدی چھ کارقای دقدی دانست بایخودش ھم نم
ستاره . دی اش، خودش را بھ سمت ستاره کشی توجھ بھ اسباب بازی بنیبھام. دیچرخ
 : زدیلبخند

 ...  شکنھی قطارت منیبھام -         
 دنشیستاره متوجھ لرز.  نشستشی پای توجھ بھ سمتش امد و جلوی بنیاما بھام        

 : نشستنی ھم کنار بھامیمانیبھ دکتر نگاه کرد و دکتر ا. شد
 .. ی دراز بکشدیبا..  تخت ی روای بنیبھام -         
 کھ بار اول ستاره ییاز ھمان نگاه ھا.  تنھا نگاھش بھ ستاره بودنیاما بھام        

 ! . بود اما در آن لحظھ دوستش داشتدهیترس
 ... ستاره -         
 محکم پسش زد و با نی گرفت تا بلندش کند اما بھامشی از بازوھایمانیدکتر ا        

ن نگاه غضبناک،  با ھمانیاما بھام. دکتر با تعجب عقب تر رفت. خشم نگاھش کرد
 :گفت

 ... برو -         
 نی بھامی بازویلبخند زد و دستش را رو. ستاره متوجھ منظورش شده بود        
 :گذاشت
 .دکتر دوست ِ توست... زشتھ ..  نینھ بھام -         
 مرد را نی االیستاره لبخندش را بزرگتر کرد تا خ. بھ صورت ستاره نگاه کرد        

 !راحت کند
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 ھی خاک تو چشمت رفت؟ گرادتھی. تو چشمم آشغال رفتھ بود.. من خوبم  -         
 !؟یکرد

دکتر کنارش امد و کمکش کرد تا .  بودنی ارام تر شده بود اما ھنوز غمگنیبھام        
 افتاده بود، نی زمیستاره قطار را کھ واگن اولش بھ پھلو رو.  تخت بخوابدیرو

 خواست نی از بھامنکھی بعد از ایمانیدکتر ا.  گذاشتشیخاموش کرد و سر جا
 .و آنھا را تنھا گذاشت  کردی را انجام بدھد، خداحافظناتشیتمر

 وقت بود یلیخ. دی ش باال کشنھی سی را تا روی و روتختستادیستاره کنار تخت ا        
شت  اش بود، کنارش گذانھی سیدست راستش را کھ رو. دی کشی خجالت نمنیاز بھام

 :و با لبخند، گفت
 .. نیبخواب بھام -         
 راحت از اتاق الی کھ آرام است و او با خیعنیبستھ شدن چشمان ھمسرش         

 بدرقھ اش آمد، ی ستاره برای بود و وقتستادهی مردد کنار در ایمانیدکتر ا. خارج شد
تش برگشت و  بھ سمد،ی ستاره ھم بھ در رسیوقت. جلوتر از او از خانھ خارج شد

 : دوختشی پارینگاھش را بھ سنگ ز
اما بھ .  خواستم ناراحتتون کنمیمن نم.. خوام یمعذرت م...  شما نیای نگھید -         

 .ستی درست ننی اوضاع، بودن بھامنینظرم با ا
 ی بود و خطوط در ھم سنگ پلھ ھا را با چشم دنبال منییستاره ھم سرش پا        

 : بود، آرام لب باز کردشی کھ ھنوز در گلویبا بغض. کرد
 .. اما.. نی دونم و ممنونم ازتون کھ بھ فکر ھستیم. ... عادت کردم بھ بودنش -         
 یمردمک ھا.  پنھان کردن نبودای خجالت و ی برایزیچ.سرش را بلند کرد        

 زد و یلبخند. دندی رسی رنگ بھ نظر می اشک، خاکستریبایرنگ شبش، با رقص ز
 :ادامھ داد

 ..  گمیبھتون م...  تونم یاگھ ھر وقت حس کردم نم...  بمونھنیبذار -         
 : و سرش را تکان داددی کشیقیدکتر نفس عم        
 . بھش سر بزنمشتری کنم بی میمن سع..  شماستلیھر طور م.. باشھ  -         
ا تکان داد و لبخندش را  گذاشت ستاره حرف بزند و فقط سرش ریبغض نم        

 : تر رفتنیی پلھ پاکیدکتر . تکرار کرد
 ..داری ددیبھ ام...  رم خودمیمن م...  خونھ نیبر -         
 ی وضع نمنیبا ا.  رفتن دکتر را دنبال کردریستاره خداحافظ را آرام گفت و مس        

قلبش .  پلھ ھا نشست و اجازه داد بغضش سر باز کندیرو. خواست بھ خانھ برگردد
 خواست کھ دردش ی محکم می شانھ کیدلش .  بودییپر از حس تنھا.  کرد یدرد م

 و ی پوستری زیمحبت ھا!  اشی زندگبود  شدهنی خانھ بھامنی و در ادیرا بگو
  توانستی محبت ھا را کھ منیحداقل ھم.  بودتی ستاره با اھمیخالصانھ اش برا

 را از شی نگران حالش بشود و اشکھای کند، کسی مھی گری وقتنکھیا! داشتھ باشد؟
 . گونھ اش پاک کندیرو
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 شانھ اش ی رویدست..  خانھ برودنی از انی داد، بھامی اجازه نمی سادگنینھ بھ ا        
 .دی را پشت سرش دینشست، با ترس برگشت و مھر

 .ستی خوب ن براتونن،ینی نشنجوریخانوم ا -         
 : پاک کردعی را با دست سرشیستاره اشکھا        
 ... جانی مھریمرس -         
 محکم دیبا..  آوردی کم مدینبا.  و بھ سمت خانھ راه افتادستادی ایبا کمک مھر        

 شود و صبر ی دانست باالخره درد ھا تمام میم.  کردی برخورد می حتشھیتر از ھم
 ..  دھدی مجھیاو نت
     

 
 ی بود و برگ ھادهی پشت سر ھم، بھ رخ کشی خودش را با دو روز بارانزییپا        

 و سی تن خی شدند و روی از درختھا رقص کنان ھمراه باد و باران میزرد و نارنج
 . گرفتندی می عاشقانھ ای دورھمابان،ی خیخستھ 
 ی شد کھ جلوینھ تند و کالفھ کننده م..  ییبای و بھ ززی رکی. دی باریباران نم م        
 داد ی ساختمان را اب بردارد و نھ آن قدر آسمان خساست بھ خرج می ورودیپلھ ھا

انگار خدا حساب و کتاب قطره ھا را داشت و با آرامش ابرھا را .  بماندیکھ ابر
 .دارشان را اشک کنند  غصھیمجاب کرده بود، قصھ ھا

.  قبل بشودی روزھاھی شبدی دانست، امروز نبای آسمان ِ آن روز ھم مدیشا        
 ،ی ستاره امی بعدھا در تقود،ی کھ شای ماه مھربانی روزھانی باشد در آخریپنجشنبھ ا

 ! شودیروز خاص
 خودش، مثل ی سر جازیھمھ چ.  بودگری دی فتوت، مثل تمام پنجشنبھ ھایخانھ         

 ی را برای ساعتکی پنجشنبھ، کھ ی تمام صبح ھاھی شبیانمیدکتر ا. قبل ادامھ داشت
ھمان لحظھ ھم . آن روز ھم چتر بھ دست، بھ خانھ وارد شد.  گذاشتی وقت منیبھام

 ی بود و صداداری را بشبیبانو تمام د.  خان بودھرام مھ لقا و بیستاره در حال بدرقھ 
 ابعاد ی کھ بھ تازگیمشکل.  آنھا شده بودی ھمھ ی خوابی ھا و توھماتش، باعث بانیھذ
 . کردی خانھ، رو منی ساکنی بانو را برامری از مشکل آلزای ترعیوس

 راحت از الی رفت و ستاره با خنی بھ اتاق بھامی کوتاھیبعد از سالم احوالپرس        
 یدرد.  ندارد، بھ سمت پلھ ھا راه افتادیاجی ساعت بھ او احتکی نی در انی بھامنکھیا

 ستادنیسرپا ا.  کالفھ اش کرده بودد؛یچی پی بود در کمر و شکمش میکھ چند روز
 تا بھ یزی شان بودند و چی و دوم زندگی سیدر ھفتھ  پسرانش.  سخت شده بودشیبرا
 بود کھ دکتر یخی تارنیا...  شتری بی کمدی ماه شاکی.  نمانده بودی آمدنشان باقایدن

 . کرده بودنیی تعشیبرا
 ری زی را بھ خوبشی ھانی از جنیکی شکمش گذاشت و حرکت یدستش را رو        

 کرد، ی حس می واضح بود کھ گاھشی برای بھ حدشانیلگدھا. دستش حس کرد
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 سالمت ھستند، بھ او آرامش خاطر شی پسرھانکھیحس ا! پوستش در حال انفجار است
 . دادی اش را میشگیھم

 نی بھامی خنده ھای پلھ بود کھ صدانیدوم. دیاز نرده گرفت و خودش را باال کش        
 شکمش تعادلش را بھم زد و ینیاما سنگ.  را نگاه کردنیی آن برگشت و پاکی د،یرا شن

 !افتدی بنیی دو پلھ پای کھ بھ نرده بود ھم کمکش نکرد، تا ستاره از روی دستیحت
 باال، خودشان را بھ او ی از طبقھ ی از آشپزخانھ و مھرتنی زغشی جیبا صدا        

 کرد خودش ی می افتاده بود و سعنی زمیھر دو شوک زده بھ ستاره کھ رو. رساندند
 بود کھ در را باز کرد و با عجلھ ی نفر بعدیمانیدکتر ا.  کردندیرا بلند کند، نگاه م

 . آمدرونیب
 یدستش رو.  وادارش کرده بودھی کرد، بھ گری کھ در کمرش حس میدرد        

 اول بھ خودش امد و کنارش نشست، نتیز.  آرام و اما با درد بودشیشکم بود و نالھ ھا
 :دی سرش کشی روشتری را مرتب کرد و شالش را براھنشیپ

 ... ستاره... خانوم . شد.. خاک بر سرم . پاشو خانوم -         
 ی با نگرانیمانیدکتر ا.  گرفتگرشی دیمد و از بازو ھم کنار ستاره آیمھر        

 : تر شدکینزد
 ....حالتون خوبھ خا -         
 کھ ستاره را تا نتی و زیمھر.  نگاه کردنی عقب تر رفت و با ترس بھ زمیکم        
 و دی کشی آرامغی جیمھر.  شدندنی زمیسی بلند کرده بودند، ھر دو متوجھ خیحدود

 .دی لرزی بدن ستاره متمام. عقب تر رفت
 .. بچھ ھام..  ایخدا -         
 سی خی کمنیدامن لباس ستاره و کف زم.  از آنھا نداشتی ھم دست کمنتیز        

 ستاره را ی کھ بازوی شد و رو بھ مھرطی نفر متوجھ شرانی اولیمانیدکتر ا.. بود
 : کرد، گفتی نگاه منیگرفت بود و با ترس بھ زم

 .. نیاری تلفن رو ھم بیگوش..  اری بزرگ بی حولھ ھیخانوم برو  -         
 : گرفتی مھری را جاشی ستاره شد و بازوکینزد        
 ن؟ی زمنیبا شکم خورد..  نگران نباش ستی نیچیھ -         
 دهی باال بود کھ نفسش بری رفتارش نداشت، تپش قلبش بھ حدی رویستاره کنترل        

 شی گونھ ھای مراعات حالش را کنند، رونکھیاشکھا بدون ا.  آمدی مرونی بدهیبر
 :روان شده بودند

 ..  بچھ ھامایخدا.. افتادم ... بچھ ھام  -         
 : کردشی آرام صدانتیز        
 .. ستی نشاالی خانومم استی نیچیھ -         
 ھال اشاره یبھ مبل سھ نفره .  آمدی کرد تا مھری بھ پلھ ھا نگاه میمانیدکتر ا        

 :کرد
 . اونجا بندازش -         



 363 

 : گفتنتیو رو بھ ز        
 نیخانوم کمک کن -         
 : را مورد خطاب قرار دادیدوباره مھر        

 
 .. ادی بھ آمبوالنس بنیزنگ بزن.. تلفن خانوم  -         
 مبل ی کمک کردند، ستاره رونتیدکتر و ز. دی بھ سمت تلفن دوعی سریمھر        
 : زدیدکتر با آرامش لبخند. نشست
 آب احتماال پاره شده ؛ وقت ھست، سھیک. نیبھ پھلو دراز بکش.  نینگران نباش -         

 ..  رسھی نمیبیبھ بچھ ھا اس
 یدستش رو. دی راستش خوابی پھلویستاره حرف دکتر را گوش کرد و رو        

.  راحت شودالشی حرکت کوچک را داشت تا خکینتظار شکمش بود و با ترس ا
 ی قبل از تماس با اورژانس از مھریمانیدکتر ا. ستادی بھ دست کنارشان ای گوشیمھر
 :دیپرس

 ن؟ی دکترشون رو داریشماره  -         
 : گفتدی لرزی کھ میی با صدای مھریستاره بھ جا        
 ..  ھستمیتو گوش -         
 ی باال رفت تا گوشی بھ طبقھ یمھر.  خوردی از ترس و سرما، بھم مشیدندانھا        

 بعد با ی ھم بھ سمت اتاق خودشان رفت و چند لحظھ نتی و زاوردیھمراه ستاره را ب
 ی را بھ دکتر داد، او گوشلی موبای مھریوقت.  تن ستاره انداختیپتو برگشت و رو

 :را بھ سمت ستاره گرفت
 . زنمی من باھاش حرف م؟ی کندای شماره شو پی تونیم -         

دستش ھنوز .  را بھ دست دکتر دادی کرد و گوشدایستاره بھ زحمت، شماره را پ        
 کدام از چی ھیی اما گونشی حرکات جنی شکمش بود و تمام تمرکزش رویرو

 ! نداشتندی قصد ھمکارشیپسرھا
دکتر .  کردی نشستھ بود و سرش را نوازش منی زمی سرش روی باالنتیز        

 : اش گفتیشگی نشست، با لبخند آرام بخش ھمشی کھ روبرویمانیا
 ! موننیبدون اون آب ھم، بچھ ھات زنده م.. نگران نباش  -         
 ادامھ دنی راحت نشد و بھ چکالشانی دکتر ھم خی جملھ نیاشک ھا اما با ا        

 .دادند
 فرستھ ی بود و گفت امبوالنس ممارستانیدکترت صحبت کردم خودش بمن با  -         
 ..  افتھی نمی اتفاق بدچیھ.. نگران نباش . برات

 بود نی بھامی رهی او، خیستاره گوشش بھ دکتر بود اما چشمانش از پشت شانھ         
ر دکت.  کندی نشستھ است و او را نگاه ملچری وی گشاد شده اش، رویکھ با مردمک ھا
 : بلند شدد،ی را دنی بھامیھم برگشت و وقت

 . رو حل کندنتیبرو تمر..  تو برو تو اتاقت نیبھام -         
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نگاھش مثل .  دکتر، خودش را بھ مبل رساندی توجھ بھ صحبت ھای بنیاما بھام        
 باعث شد دوباره بغض ستاره سر باز کند و قطره نی نگاه ھا، نگران بود و ھمیباق
.  دادنی را بھ بھامشی عقب تر رفت و جایدکتر کم.  صورتش بدوندیرم رو گیھا

 ی ھی و ستاره کھ خوب از روحدی کشرا  و مبل خودشزی مانی بھ زحمت منیبھام
 . لبخند بزندھ؛ی گرانی کرد میحساسش خبر داشت، سع

 .. من خوبم. سی رو بنونتی برو تمرنیبھام -         
 ی خم شد و با دست چپش روی ستاره بود، کمی رهی ھمان طور کھ خنیبھام        

 ی را واقعا شوھر ستاره منی بھامینھ عاشقانھ بود و نھ کس. دیصورت ستاره را کش
.  نبودیدی بھ ستاره موضوع جدنی بھامیعالقھ .  گذار بودری ھمھ تاثیدانست، اما برا

ن رحمش حس کرد، آرامش  را دروی اضربھ  آرامیستاره فقط نگاھش کرد و وقت
 .دوباره بھ جانش برگشت

. لحظات بعد در سکوت گذشت.  نداشتی سالم بودند؛ ترسشی ھانیحاال کھ جن        
 مرد نکھی ادی نوشت بھ امی بود کھ ستاره در چشمانش میی کھ پر از حرفھایسکوت

 نی دوستش دارد و از ھمنکھیا.  دعا کندشانی او و پسرھای برانکھیا.  بخواندشیروبرو
 . باعث شد ھمھ دوباره دست بھ کار شوندس آمبوالنیصدا..  ست یبودنش ھم راض

دکتر .  کنار ستاره ماندی کرد و مھرتی را بھ سمت اتاقش ھدانی بھامنتیز        
 . رفتندمارستانی ھمراه ستاره بھ بی کتش را برداشت و با مھریمانیا

 
     

 
 .. ستاره خانوم ...ستاره  -         
 .. بودکی اما ھمھ جا تاردی شنیصدا را م        
 ..... یوسفیخانم ... ستاره  -         
 خواست جواب بدھد اما دھانش را بھم یم!  اش بودیی معلم سوم ابتدایصدا        

 ی کرد نالھ کند اما مطمئن نبود کسی سعد،یچی در شکمش پیدرد بد. دوختھ بودند
 کی یاھی سنی از ادی فشار داد، تا شایچشمانش را بھ زحمت کم. نود را بششیصدا

 بی ببی بی صدا،یی روشنادنیکم با د  داد و کمجھی اش نتیسع. دیای برونیدست ب
لبخند . دی سبز رنگ دی را با مقنعھ ی زن،یی و روشنایکی تارانیم. دی را شنیدستگاھ

 :ختی بھ جانش ری لبان زن، آرامش را کمیرو
 ؟یحالت خوبھ؟ درد دار -         
 کرد بزاق یاحساس حالت تھوع داشت، سرش را بھ زحمت تکان داد و سع        
 ھم ی رونشی سنگی پلکھامیدا.  دھان ِ خشک و بده مزه اش را قورت بدھدینداشتھ 

 . بوددهیانگار سالھا نخواب.  افتادیم
 ی حس گزنده شی شد و بھ جادهی کششیدرد از شکمش کم کم بھ کمر و پاھا        

بھ .  سرش حس کردی را باالیحضور کس.  کرددنی پوستش شروع بھ خزریسرما، ز
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مرد با . دی سرش دی را باالی ابھی بار مرد غرنی زن، چشم باز کرد و ادنی دیھوا
خم شد و چشمان او را با دست  ی صورتش کمی کوتاه سبز رنگش، رونی آستراھنیپ

 کھ باعث شد، محکم چشمانش را بھم فشار دی بھ چشمانش تابیباز کرد و نور زرد رنگ
 .بدھد

 ! چند تاس؟نی خانوم؟ دردت بھتر شد؟ ایخوب -         
 ستاره بھ دهی بھم چسبیلبھا.  چشم ستاره گرفتیسھ تا از انگشتانش را جلو        

 :زحمت باز شد
 .. سھ -         
 : کش آمدشی لبھایلبخند مرد رو        
گفتم !  شدمی مدی داشتم ازت ناامگھیکم کم د! گھی دینھ مشخصھ بھ ھوش اومد -         

 .. ی کن نخوابیسع! ... می کتکت بزندیبا
 اری کرد ھوشی می ھم افتاد اما سعی او دوباره رویمرد دور شد و پلک ھا        

 پشت سر ریتصاو.  دنبال سرنخ ماجرا باشدشتری مرد باعث شده بود بیحرفھا. باشد
 . گرفتی جان مشیھم پشت پلک ھا

 بود، دکتر دهی رسنجای ایوقت..  یزی آب و خونرسھیافتادن از پلھ ھا، پاره شدن ک        
قرار بود با روش .  دور تند بودلمی فکیمثل .  داده بودنی دستور سزارعی سریرحمان

 دای پجھی دفعھ احساس تھوع و سرگکی خوب بود، اما زی شود، ھمھ چی جراحنالیاسپا
 . اتاق عمل بودی ھوشیرا شناخت، متخصص ب حاال دکتر مرد. کرده بود

 یی دستش را عوض کردند و بعد فشارھاوکتیفقط آنژ.  نبودادشی گری را دیباق        
بھ زحمت ..  نبودادشی یزیچ...  شکم و معده اش حس کرد و بعد یرا ھم زمان رو

.  زدی ذوق می شکمش بد جور تویسبک.  شکمش گذاشت یدستش را باال آورد و رو
 نی کجا بود؟ آخری دکتر رحمانند؟ کجا بودشیبچھ ھا. چشمش شروع بھ سوزش کرد

 !آنھا کجا بودند؟.. لحظھ متوجھ بھرام خان و بانو شده بود
 کھ یگریسرش را بھ زحمت بھ چپ و راست چرخاند اما جز خودش و زن د        

 اشک از ی را بست و قطره ھاشیپلکھا.  نبودی بود، کسدهی خوابی تخت کناریرو
 . شدندری چشمانش سرازیگوشھ 
 با ی دکتر رحماندنید.  و سرش را بھ ھمان سمت برگردانددی شنیی پایصدا        
 بود، قلبش را پر از آشوب شھی کھ متفاوت تر و مھربان تر از ھم سبز رنگشیمقنعھ 

 .و آرامش ھم زمان کرد
 ؟!ی ستاره؟ درد نداریخوب -         
 :دی را شنی ھوشی متخصص بیصدا        
 ..ستی نیمشکل..  دکتر ارهیھوش -         
 :دی خم کرد و دوباره پرسی سرش را کمیدکتر رحمان        
 ؟یره خوبستا -         
 : اش را گشوددهی خشکی و باال کرد و لبھانییستاره سرش را پا        
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 .ھا.. بچھ  -         
 :دکتر لبخندش بزرگ تر شد        
من ..  یخوب شد بتا رو زد..  کترنی کم کوچھیفقط .. خوبن .. نگران نباش  -         

 یحالت بھتر شھ م.  ھستنوی ی سیاالن ان آ.. انی بای زدم، بخوان زودتر دنیحدس م
 ..ی بدری بھشون شی بریتون

 اشکھا بودند کھ نی شده بود و باز ارهی بھ دکتر خیستاره با ترس و خوشحال        
 شکمش مانده بود آرام ضربھ ی کھ روی دستیدکتر رو.  دادندیاحساسش را بروز م

 : زدیا
 ازیبچھ ھات بھت ن. . کردن ھی باش و زود خوب شو عوض گریمادر خوب -         
 .. خوبن..  نباش فیضع.. دارن

 با آرامش شی بار پلکھانیا.  گذاشتشی کرد و تنھای خداحافظیدکتر رحمان        
 ی بود، و برادنشانی دشیتنھا آرزو. ھر دو پسرش سالم بودند.  رو ھم افتادیشتریب

 . کردی خواستند می کھ از او می ارزو، ھر کارنی بھ ادنیرس
 بدون توجھ بھ او، یپرستار.  تخت و درد شکمش پلک باز کرددیبا تکان شد        
 از یکی.  تخت او گذاشتندکی را نزدی پوشاند و دو مرد تختی را با پتو بھ خوبشیرو

 تخت ی او گرفتند و روری زی گفت و ھر دو از ملحفھ ی بسم هللا یمردھا بھ آرام
 . گذاشتندیگرید

 ریتمام مس.  رفتنی ھم از بعی شد اما سردیدرد شد.  آن قطع شدکینفس ستاره         
 باز شد و یدر. دی ندیگری دزی سقف، چی ھای مردھا و مھتابیحرکت را جز چھره 

 دردھا ھمان یاما ھمھ . تخت باز ھم ضربھ خورد و از درد چشمانش را محکم بست
 کھ ارام یاز زبان کس نامش دنیشن.  شدینیشتمام قلبش پر از حس دلن. لحظھ تمام شد

 . مسکن ھا ھم کارساز تر بودنی تری اش بود، از قوی آدم زندگن،یبخش تر
 ... ستاره جان -         
 در پنھان کردن استرسش داشت، ی سعی کھ با لبخنددهی صورت نگران فردنید        
 ی داد می کھ تخت را ھل می مردی ھم پادهیفر.  ساختھ بودشی برای بھترریتصو

 آسانسور ی وارهی تخت و دنی ھم بھ زور خودش را بدندی بھ آسانسور رسیوقت. دیدو
 . کردی ستاره را نوازش میجا کرد و پا

 دانست، در حال دعا ی کھ ستاره مشی و لب خوردن ھادهی فریبا نوازش ھا        
 متوجھ اش ی کسنکھی چشم ستاره متولد شد و بدون ای از گوشھ یخواندن است، اشک

 . را بدرود گفتی زندگشی، کنار موھاشود
 کردند و با ھر تکان، درد بود کھ شی و دوباره مردھا جا بھ جادندی رسیبھ اتاق        
 حرف، سرمش بھ ی بیپرستار جوان. ختی ری شکمش بھ جانش مری زییاز جا

 . رفترونی در پرونده اش نوشت و بییزھای دستش وصل کرد؛ چوکتیآنژ
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 در یاتاق کوچک و مجھز.  سر پرستار رفت و در اتاق را بست پشتدهیفر        
 داشت حتما بچھ دی مھ لقا حالش بھتر بود، تاکی کھ وقتی معروفی خصوصمارستانیب

 .ندیای بای بھ دننجایھا ا
.  بودستادهی اگرشی کھ در طرف ددهی بھ پنجره انداخت و بعد فریستاره نگاھ        

.  را با دست شانھ کردشی کاله مخصوص اتاق عمل را از سرش برداشت و موھادهیفر
.  اش، دوباره اشک ِ ستاره را در آوردی و چشمان پر از مھرباندهیدست نوازشگر فر

 : کرد و با آرامش گفتی اخمدهیفر
 گفت؟ ی پرستاره چیدید! یی گن نق نقویھمھ م..  قده نی نکن دختر اھیگر -         
 .. ی قده لوسنی ای دونھ اھی یکیکرد  یفکر م
. با دست اشک را از صورت ستاره پاک کرد.  بھ لبخند شدلی تبددهیاخم فر        

 : تا ستاره بتواند حرف بزنددی ستاره کشی لبھای کرد و روسی را خیدستمال کاغذ
 .. مامان.. م .. بچھ ھا -         
 : لبخندش بزرگتر شددهیفر        
 !قد فندوقن -         
 :کف دستش را نشان داد و با بغض گفت        
 ! قدنیا -         
 . نگاه خودش بودی نھی کھ انگار آینگاھ.  بوددهینگاه نگران ستاره را د        
 یبزرگ م..  من یطفلکا..  کنیفقط کوچ. حالشون خوبھ. زمینگران نباش عز -         

 ایتو خودتم سھ ھفتھ زود دن..  اومد ای ھم زود دنارضیعل.. شن ھا، غصھ نخور 
 !ی کھ حالت خوبھ و جلو چشممینی بیم.. یاومد

 : بعد دستش را گرفت و نوازشش کرد.  تا ستاره ھم لبخند بزنددیخند....  دیخند        
. بخواب دخترم...  یاستراحت کن جون داشتھ باش..  مادر ی شدیستاره جراح -         

 .. شتمیمن پ
 گفت حال بچھ ھا ی مدهی فریوقت.  بودی کافنانی اطمنیھم.. ستاره چشم بست         

 ی مدیاو با..  خواست او بخوابد ی مدهی فریوقت. حتما خوب ھستن. خوب ھست 
 ..  ھاش، درمان بودی نگرانی ھمھ ی آنجا بود، برادهی کھ فرنیھم. دیخواب

 
    

سرش بھ سمت صدا .  چشمان ستاره باز شد،یی آشنای صحبت ھایبا صدا        
نگران مھ لقا بود، .  بودند کھ بھ چشمش آمدندی کساننیبرگشت و بھرام و مھ لقا، اول

 الی خد،ی ستاره را بوسی شد و گونھ کشی نزدی آرامشش مخصوصا وقتدنیاما با د
 اش یشانی پی کھ روی و با بوسھ ادبھرام خان ھم کنارش آم. ستاره ھم راحت شد

 :نشاند، گفت
  دخترم؟یخوب -         
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 ی صورتش می لبخند او را ھم روشھی بھرام خان، ھمیلبخند با محبت و پدرانھ         
کم کم اتاق شلوغ شد، .  دوباره بھ سمت در اتاق برگشتسا،ی پریبا صدا. نشاند

 دل شی ھاکی با تبریھمھ بودند و ھر کس..  یرعلی و سولماز، عادل، امرضایعل
 اشنا، چشمان ستاره دنبال ِ کس صورت  ھمھنی اانیم.  کردیره را گرم تر مستا

 بود، کم نبود، شش ماه گذشتھ دارشی نفر کھ بدجور دلتنگ دکی.  گشتی میگرید
 . شدی ماند، کمتر خبررهی بھ در خشتریاما ھر چھ ستاره ب. بود

 ھا فراموش ی راحتنی بماند اما قلبش مگر بھ اادشی نگذاشت، ھی بقیصحبت ھا        
 شب را قاب یاھی تنھا ماند و پنجره، سدهی کھ دوباره با فری تا وقتیحت.  کردیم

 ..امدیاما ن. گرفت، منتظر بود
 اشتباه را نیبھ نظرش ستاره ھنوز تاوان ا. پدرش ھنوز نتواستھ بود او را ببخشد        

 . سوختینداده بود و ستاره در حسرت آغوش امن و با محبتش م
 خواستھ بود تا فردا یدکتر رحمان.  بوددهی اوضاع ھنوز پسرانش را ھم ندنیبا ا        

 تمام شب دهیفر. اما گذشت.  ستاره، سخت بودی کھ تحملش برایصبر. صبح صبر کند
 . مادرانھ اش بھ خواب رفتی نوازش ھاانی سرش بود و ستاره میرا باال
 اش یحال عموم. د شد و چند قدم راه رفتصبح روز بعد، با کمک پرستار بلن        

دلش .  شدی می باعث تحمل ھر رنج و دردش،ی پسرھادنی خوب نبود، اما شوق دادیز
 اجازه را نی ظھر، پرستار بخش، اکی و باالخره نزدندی خواست زود بچھ ھا را ببیم

 . برودشیھا  بچھدنی بھ دلچریبھ او داد کھ با و
 اش کند ی فقط توانست تا پشت در ھمراھدهیفر.  طبقھ باال بودکی وی ی سیان آ        

 کھ ی آن ھمھ دستگاه و نوزاداندنیبا د.  کردی ط،یو بعد از آن را با کمک پرستار
پرستار کمکش کرد تا .  بودند، ناخداگاه بغض کرددهی خوابی اشھی شیدرون تخت ھا

 :ندی ھا بنشی از صندلیکی یرو
 .ارمی ی رم پسراتون رو می من منجا،ی انینیشما بش -         
. ندی بار پسرانش را ببنی اولی کرد قرار است برایباور نم. دلش مالش رفت        

.  شده بود برگشتدهیچی پیفی ظری کھ در پتوی بعد، پرستار با نوزادیچند لحظھ 
 نییچشمانش منتظر بود کھ دست پرستار پا.  رفتیضربان قلبش ھر لحظھ باالتر م

 رنگ نگاھش افتاد، ھم ی کوچک و صورتزاد بھ نویوقت. ندی را ببزشی و او عزدیایب
 نوزادش را یبا ناباور.  لب داشت، روان شدی کھ رویزمان قطره اشکش کنار لبخند

 :از آغوش پرستار گرفت
 ! ؟یکیاون  -         
با نمکن  یلیخ!  اومدهایاما دوم دن!  وروجکھیلی خیکی نیا! گھی دیکی یکی -         

 !ھ؟ی باباشم مشکیموھا..  ھی خودت مشکی موھاھی موھاش شبنیبب! نھ؟
.  کردنیی حرف پرستار، باال و پادیی تایستاره سرش را باال گرفت و بھ نشانھ         

 ھی از او شبشتریب.  شددهی نوزادش کشی دهی لخت و بھم چسبی موھایانگشتش رو



 369 

 فرو رفتھ بود، مخصوصا در آن لحظھ کھ یقینوزاد در خواب عم!  بودنی بھامیموھا
 .دی رسی مش قلب مادرش ھم بھ گوشیشگی ھمییالال

پرستار سالم داد و .  شدکشی نزدیانسالی و پزشک مدی شنی تک سرفھ ایصدا        
 :ستدی ستاره بای تا دکتر روبروستادی عقب تر ایکم

 ن؟یشما مادرشون ھست -         
 ... بلھ -         
 یکی نیا.. اما وزنشون کمھ .  ندارنیمشکل خاص.. حال بچھ ھا تا االن خوبھ  -         

تا .  ندارن یخوشبختانھ بابت تنفس مشکل خاص .. ١٧٠٠ یکی گرمھ و اون ١٨٠٠
 خوردنشون ری دم، اما شی نمی مرخصی نرسھ اجازه لوگرمی دو کیوزنشون باال

اما .  داشتیدی بشھ امی زودنیبھ ا کنم یم گرچھ فکر ندیامروز ھم امتحان کن.. مھمھ 
 با ی ماده نی مثل ایزی چچیھ..  نی خودتون رو بھشون برسونریفقط ش. نینگران نباش
 ..  نرهادتونی.. ارامش خانوم . ستی و رشدشون مناسب نی سالمتیارزش برا

 :رو بھ پرستار ادامھ داد        
 ... دیکمکشون کن -         
ستاره بھ .  رفتی اشھی شی انداخت و بھ طرف تخت ھانییدکتر سرش را پا        

 .نوزادش چشم دوخت کھ ھنوز چشم بستھ در اغوشش بود
 !می امتحان کننییایخب ب -         
 عنوان چیفک نوزاد بھ ھ.  نکردی کمکچی خودش و پرستار، ھیاما تالش ھا        

 شده بود اما با وسیه ماستار.  کردی بود کھ ستاره فکر می تر از آنفیضع. باز نشد
 ست، یعی روند طبنی کردند، ای مدی دکتر و پرستار، کھ تاکی دوباره یصحبت ھا

.  خواست بھ اتاقش برگردد و استراحت کندر پسر دومش، پرستادنیبا د.  آرام شدیکم
 . در آنجا نشستنھودهی بود تا بشی بھ بچھ ھای زودتر ستاره، کمک بزرگیبھبود

 دیبا!  در انتظارش بودیگری دبی بار رقنیباز ھم مبارزه شروع شده بود و ا        
 بھ دشیتمام ام.  شودروزی ھم پدانی منی گذاشت تا حتما در ایستاره تمام توانش را م

 . عنوان از دستشان بدھدچی خواست بھ ھی اش بود و نمی دو گل زندگنیبودن ا
 ستاره و ھم بودنش کنار بچھ ی شدن حال عموم بھتری ھم برایدکتر رحمان        

حال خودش بھتر شده بود و .  نگھ داشتمارستانی ھم او را در بگری شب دکی ش،یھا
 کرد، بھ ی می رفت و با تالش سعی زد، بھ اتاق نوزادان می قدم میبھ راحت
 . بخورندری کمک کند تا زودتر، ششینوزادھا
 دوست نداشت ، نوزادانش نکھیبا ا.  مرخص شدمارستانیروز دوم ستاره از ب        

 قانع شد و بھ خانھ اش ،ی و دکتر رحماندهی فریرا تنھا بگذارد اما با صحبت ھا
 .برگشت
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 نشست کھ از درد عی قدر سرنیا.  شدداری خودش، بی ھی ھق ھق گریاز صدا        
 یدستش را ارام رو.  از ھم باز شدندشی ھاھی کرد بخیاحساس م. دی کشی خفھ اغیج

 کھ از ی اشکیبا قطره . دی و روشن چرخکی اتاق تاریشکمش گذاشت و نگاھش رو
 . استوده خواب بزیچانھ اش افتاد، مطمئن شد کھ ھمھ چ

 رونی بدهی بردهی را برقشینفس عم. دی دراز کشیچشمانش را بست و بھ آرام        
 یھمھ .  صبح بودمیساعت شش و ن. دیای فشار نشی ھاھی بھ بخنی از اشیفرستاد تا ب

 شی از دو پلھ افتاد و بچھ ھاشیچھار روز پ.  شدیاتفاقات گذشتھ در ذھنش مرور م
 اشک ھا دوباره روان اری اختیب..  اما خوابش ودحتما حال ھر دو خوب ب.  آمدندایدن

 : درد و دل کردشیشدند و با خدا
 ایخدا. تو رو بھ فاطمھ ات، بچھ ھام رو کمک کن.  بھ توستدمی من اما؛یخدا        " 

دستم از ..  ایخدا..  خوامی شون میبچھ ھام رو با سالمت... بھم صبر بده ، کمکم کن 
 ..... "ریھمھ جا کوتاھھ، تو دستمو بگ

 آرامش بھ سراغش شھی و مثل ھمدی تپی میشتری خدا، قلبش با آرامش بادیبا         
 انی بزرگ می صاعقھ کی مثل یزی لحظھ چکیآرامش غرق بود کھ  نیدر ا. آمد

 .ذھنش گذشت
 ی خوام بچھ ھامو، بھم ببخشی ازت مییبا چھ رو.. من چھ قدر بدم ...  ایخدا        " 

 .. " من گناھکارم... 
احساس .  داشتیحس خوب.  سقف شدی رهیچشمانش را باز کرد و چند لحظھ خ        

 . انددهی پر کششی ھای فکر تازه، نگراننی کرد با ایم
 دینبا.  نشستشی لبھای روی چند وقت، لبخند پر از آرامشنی بار درانی اولیبرا        

 شد کھ خدا ی میری وارد مس،ی معطلی بدیبا.  کردی ھم وقت را تلف مھی ثانکی یحت
 .ھم بھ خاطر خودش و ھم پسرانش!  روشن کرده بودشیبرا

 ی ھاراھنی از پیکی خوابش را با ی آمد و لباس ھانیی از تخت پابھ زحمت        
 بود کھ داشت، عوض کرد، مانتو و شالش ی لباسنی اش کھ دم دست تریسابق باردار

 .را برداشت و از اتاقش خارج شد
 نتی بودن زداری ھا از بنتی برخورد در کابی صداد،ی کھ رسنیی پایبھ طبقھ         
 نتیز. ردی چند لحظھ مکث کرد، تا نفس بگستاد،ی در آشپزخانھ ایجلو.  دادیخبر م

 :دی از ترس کشینی برگشت سمت در، ھیکھ متوجھ اش نشده بود، وقت
  شده؟ حالت خوبھ؟یخانوم جانم؟ چ..  یوا -         
 : لبش گذاشت و آھستھ گفتیستاره انگشتش را رو        
 داره؟ی محمدرضا بنت،یز..  سیھ -         

 . تکان داد،ی آری سرش را بھ نشانھ نتیز        
 .. یی جاھی خوام برم یم.. برو صداش کن  -         
 ....  حالت کجـنیخانوم جانم با ا -         
 ..  شھی مرید...  گھیبرو د..  نتیز -         
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ستاره برگشت و بھ نرده . دی خودش را بھ سمت ِ اتاقشان کشت،ی رضای بنتیز        
 باز شدن در اتاق یبا صدا. ستدی توانست صاف بایھنوز از درد نم.  دادھی پلھ ھا تکی

 بھم ی با موھانیبھام.  پشت سرش بود، با تعجب بھ آن سمت برگشتقای کھ دقنیبھام
ستاره .  آمدرونی جا خوش کرده بود، از اتاق باش یشانی پانی کھ می و اخمختھیر

 : خواب آلودش زدی افھی بھ قی تر رفت و لبخندکینزد
 رون؟ی بیچرا اومد..  نیبرو بخواب بھام -         
 افتاد ادشیستاره کھ تازه .  کھ دست او بودی زل زده بود بھ مانتو و شالنیبھام        

 ھمان طور د،ی گذاشت و مانتو را پوشنی بھامی پای آنھا را تن کند، شال را رودیبا
 : گفت

من ...  رو نتی و زی نکن مھرتیاذ.  باش یپسر خوب .. برو اتاقت نیبھام -         
  باشھ؟امی یزود م
.  با دست چپش محکم نگھ داشتنیخواست شال را از دستش بکشد کھ بھام        

 :دی کشیقیستاره نفس عم
 ..  زشتھادی یبده سرش کنم، محمدرضا م -         
 نی کرد، منظور بھامی نگاھش مجیستاره گ.  ستاره اشاره کردی بھ موھانیبھام        

 :دی فھمی کارھا را نمنیاز ا
 ..  زشتھرونی خوام برم بیم..  سر کنمدی شال رو بان؟ی بھامی خوای میچ -         
 :دی دست برد و شال را کشدی محمدرضا را کھ شنی سرفھ یصدا        
  تو رو خدا ، محمدرضا اومدنیبده بھام -         
 نیاما نگاه غمگ.  سرش انداختیتش را شل کرد و ستاره شال را رو دسنیبھام        

 : بھ زحمت زانو بزندش،ی پای باعث شد، جلونیو با اخم ِ بھام
 ..  برو بخواب بازمامی یزود م. نی بھامرونی خوام برم بیم -         
د  درشی ھاھیبخ.  شدیستاره متوجھ منظورش نم.  نکردریی تغنیرنگ نگاه بھام        

 محمدرضا ھم از ی صداستاد،ی دوباره ایوقت.  توانست خم و راست شودیداشت و نم
 :پشت سرش آمد

 ن؟ی برنی خوای مییجا.. سالم  -         
 . منمامی ی االن ماری رو در بنیماش.. بلھ اقا محمدرضا  -         
 ساکت، از خانھ شھی آن دو رد و بدل کرد، مثل ھمانی کھ میمحمدرضا با نگاھ        

 : گرفت، نگاه کردی کھ چشم از او برنمنیستاره سردرگم بھ بھام. خارج شد
 ؟ی گرسنھ ان؟ی بھامی خوای میچ -         
 ..ام.  یم.. منم .. م  -         
 نی کرد درک و شعور ای حس میگاھ.  قفل شدنی لبان بھامینگاه ستاره رو        
 .دی دی را بھ وضوح میتھ نگاھش دلتنگ.  استشتری ھم بگرانی از دیمرد حت
 ..  اماامی یزود م..  تونم ببرمت ی نمنیبھام -         
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 نی روشن بھامی گذاشت و بھ چشم ھالچری وی خم شد و دستانش را رویکم        
 : شدرهیخ

 ی گفتم ھر چادتھی.. از خدا بخواه ...  دعا کن بچھ ھامون سالم بمونن نیبھام -         
 ... ازش بخواه بچھ ھامون سالم باشن..  ده ی بھت م؛ی اگھ از تھ دلت بگ،یبخوا

 ی جلودی دانست نبایبغض کرده بود اما م.  حالتش شدرییستاره متوجھ تغ        
 :لبخند زد و قاطعانھ گفت.  کندھی ِ حساس گرنیبھام

 .. امی یزود م -         
 بھ رون،ی رفتن بھ بیدانست مادرش برا ی بود کھ می سالھ ا٤ ی پسربچھ ھیشب        

 داخل اتاق شد و در ی برد و بھ آنلچریدست بھ چرخ و.  دھدی منی دروغیاو وعده 
 ! قھر بودی بھ معنانیرا بست و ا

 بھ ازی درد داشت و نای.  چند روز ستاره اصال سراغش نرفتھ بودنیدر ا        
 یم.  عمال تنھا بودنیاو نبود، بھام یوقت.  دنبال دو نوزاد کوچکش بودایاستراحت و 

 ینگاھش را از در بستھ .  امدی از دستش برنمی اما واقعا در آن لحظھ کاردیفھم
 . رفتی مدیبا.  خانھ کشاندیاتاق، بھ در ورود

 . .. برمیبراش صبحونھ م.. ششی رم پیبرو خانم جان، من م -         
 و بھ سمت در قدم دیشال را جلوتر کش. دی دی اشک می را از پشت پرده نتیز        

 سرد یلی سنی بھ ااجیاما احت.  تا مغز استخوانش را لرزاندیزییسوز سرد پا. برداشت
محمدرضا مثل .  شدنی رفت و سوار ماشنییپلھ ھا را پا.  کندھی خواست گرینم. داشت

ا گرم  بدنش رن،ی گرم ماشی روشن بود و ھوایبخار.  را داشتشی پدرانھ ھواشھ،یھم
 یرویاما ن.  سوزش دارندشی ھاھی کرد بخیدردش شروع شده بود و احساس م. کرد

 . درد قابل تحمل باشدنی کرد کھ ای بھ او کمک م،یبزرگ
 .دی از کوچھ کھ خارج شد، محمدرضا مقصد را پرسنیماش        
 مارستان؟؟ی خانوم؟ بمیکجا بر -         
مقصد را .  انداختی نگاھی و ابرری بخار گرفتھ و آسمان دلگیستاره بھ پنجره         

 .نھ مصمم بود. دوباره با خودش تکرار کرد
 .. رمی پدرم میخونھ  -         
 ھی سرد تکی شھی گرفت و سرش را ھم بھ شدهینگاه متعجب محمدرضا را ند        

 در ی چھ برخورد افتد وی می مھم نبود چھ اتفاقشی بار برانیا.  رفتی مدیبا. داد
 گفت ی بھ پدرش مدیبا.  کردی می رفت و از پدرش عذر خواھی مدیبا. انتظارش است

. کھ چھ بھ روز اعتمادش آورده است.  چھ قدر راحت غرورش را شکستھدهیکھ فھم
اما االن وقت بخشش .  دردش، حقش بوده استی با ھمھ ھی تنبنی گفت کھ ای مدیبا

 .است
 دیبا.  را ھم انتظار بکشدشی داشت تا کھ بتواند بخشش خداازی گذشت ننیاو بھ ا        

 گناه او، پسرانش تقاص یمبادا برا.  شدی راحت مالشی و خدی شنیاز زبان رضا م
 ... پس بدھند
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 سال ِ گذشتھ کی کی کھ نزدیبھ تمام اتفاقات. تمام طول راه بھ گذشتھ فکر کرد        
 اش، ی اش آمد و دفتر زندگی کھ فرزاد بھ خواستگاریاز زمان.  افتاده بودشیبرا
 . تر ورق خورده بودعیسر

 ی خود را عروس قلب پسرش،یاھای موقع سال، سوار بر اسب رونیپارسال ا        
 کھ قرار بود بھ خاطر او با خانواده اش بجنگد و تنھا ترسش، بھ سرانجام دی دیم

 ..  بودای رونی ادنینرس
 شی کھ بییغصھ ھا..  ی رنگی از غصھ ھای بود با کولھ باریو آن لحظھ، زن        

 .. بودندنی سنگفش،ی ضعیاز حد توان ِ شانھ ھا
 یضربان قلبش ھر لحظھ باال تر م.  آشنا افتادی لحظھ چشمش بھ کوچھ کی        

ھنوز . د شوی دانست تا قبل از ساعت ھشت صبح، رضا از خانھ خارج نمیم. رفت
 . بودمیساعت ھفت و ن

 ی بھ در بزرگ اشنایستاره نگاھ.  در خانھ، ترمز کردیمحمد رضا جلو        
 ٥ دختر غی جی آن صداکی.  آوردی متی امنشی براشھی کھ ھمیدر.  اش کردیزندگ

. دی بستھ بھ در کوبی برد و محکم با مشت ھاورشی کھ بھ سمت در دی را شنیسالھ ا
 و کرم آشنا پناه یو بھ در قھوه ا  کوچھ فرار کرده بودی کھ از دست بچھ ھایدختر

 شده بود و رنگ خودش بھ رنگ دی و سفی سرمھ اشی ھای کھ لوزیدر... برده بود
 ... بودھیآسمان پس از باران شب

 ی آمد و در را بھ آرامرونی بای از رود،ی محمدرضا را کھ شنقی نفس عمیصدا        
 :باز کرد
 یخودم برم..  برو ومدمیاگھ ن..  صبر کن قھی زحمت ده دقیآقا محمدرضا ب -         
 ...  اومدمنجایاگھ بھرام خان سوال کرد بگو ا.. گردم 
 فرستاده رونی مثل بار قبل، بدیشا!  بود کھ منطقش گرفتھ بودی فرصتقھ،یده دق        

 ،ی دوست داشتنی خانھ نی ھم نبود تا او را با خودش از ایرعلی بار امنی شد و ایم
 و بھ دو ستادی در ایروبرو.  داد و محکم تر قدم برداشترونینفسش را ب. دور کند

 بود کھ در دهیدستش بھ زنگ نرس.  در نگاه کردیره ی دستگی رنگ روی قھوه ایماھ
ظھ ھر دو نفر فقط نگاه  لحکی.  بھ او زل زدی با تعجب و خوشحالا،یخانھ باز شد و پو

 :  ستاره را در آغوش گرفتی بود کھ با خوشحالای پونیکردند و ا
 .. ستاره -         
 بود دهینفھم!  ھم کوتاه تر بودایقدش از پو.  افتادای پوی شانھ یستاره سرش رو        

صورتش مردانھ تر شده بود .  شناخت نبودی کھ مییای پوھی بزرگ شده بود اما شبیک
 کشف نی از ایبا خوشحال.  در صدا و صورتش مشھود بودی بلوغ بھ خوبنیو آثار ا

 : انداختی با ترس بھ داخل خانھ نگاھایپو  ودی خودش را عقب کشی کمبا،یز
 .. ستاره بابا خونھ س -         
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 : را ورانداز کردای پوی کرد و با حسرت سرتا پانییسرش را باال و پا        
 ..  شھی مرتیبرو د..  دونم یم -         
 ی نزد و با خداحافظیحرف.  بوددهی ستاره را دی دهی پری رنگ و روایپو        
 کی کھ یتمام ترس.  شداطیستاره وارد ح.  کولھ اش را جابھ جا کرد و رفت،یکوتاھ

 و در آغوش گرفتن برادر دنی شده بود، با دختھی خانھ بھ قلبش ردنیلحظھ با د
 . دادینگ را بھ دلتشیت بستھ بود و جاکوچکترش، رخ

 مثل قبل زیھمھ چ.  خانھ شان را پشت سر گذاشتیزیی پااطیدر رابست و ح        
 پشت یشگی ھمیتخت ھنوز ھمان جا.  پارک شده بود اطی رضا وسط حنیماش. بود

 بر تن ی بودند و برگدهی رنگ کشی و قھوه ایی طالیپرده ھا.  بودییرای پذیپنجره 
 .. خانھ نمانده بودریدرخت انگور پ

. امدی بھ استقبالش نیکس.  را در آورد و در راھرو را باز کردشیستاره کفش ھا        
 :دی را از آشپزخانھ شندهی فریدر را بست و قدم اول را کھ برداشت، صدا

 !؟ی جا گذاشتی باز چ؟ی نرفتایپو -         
 نیعطر ا. دی کشی مقیانش را بستھ بود و تند نفس عمچشم. دی کشیستاره بو م        

.  شده بودغی وقت بود، از او دریلی کھ خییھوا.  بودشی دردھایخانھ، درمان ھمھ 
 بود و ستادهی اشی روبرودهیفر.  باعث شد، چشمانش را باز کنددهی فرنی ھیصدا

 .دستش رو دھانش بود
 .. سالم مامان -         
 بردارد، رضا در یبھ در ِ باز ِ اتاق خواب انداخت و تا بخواھد قدم ی نگاھدهیفر        

نگاه ستاره با ولع .  بست، از اتاق خارج شدی را مراھنشی پنی آستی کھ دکمھ ھایحال
 ی بھ جاشیموھا. چھ قدر شکستھ تر شده بود. دی چرخی مشی صورت و موھایرو

 نھیقلب ستاره در س..  ی بودند با چند تار مشکدی سپد،یپ باشند با چند تار سی مشکنکھیا
 یی را بشمارد، خط ھاشی مرد روبرویشانی پقی عمی توانست خط ھایم. اش جمع شد

 . انداختھ بودی آن صورت دوست داشتنی را روشترشیکھ اشتباه او، ب
بھ .  او مات مانده بودی رضا ھم روینھ فقط ستاره، نگاه پر از عشق و نگران        

 اش شده رهی بود و با ندامت خستادهی در ای جلومار،ی و بدهیتر کوچکش کھ رنگ پردخ
 ستاره اش، ی گونھ ھای کھ روی درد را در قطرات اشک،ی توانست بھ راحتیم. بود
 اش، ی دلخوری کھ نھ برایاخم.  نشستصورتش انیاخم م. ندی شده بود، ببیجار

 یزبان رو.  آن بھ خودش آمدکی دهیفر.  درد و غم دخترکش بودنی درک ایبلکھ برا
 : رو بھ ستاره گفتی مصنوعی و با خنده دی خشک شده اش کشیلبھا

 ...  ستارهیخوش اومد -         
 تر شد و بھ اتاق قیرضا اخمش عم.  نگاه کردنددهیھر دو نفر بھ صورت فر        

ستاره . ُ بردی م بھ سردی افتاده بود کھ ستاره در تبعادشیانگار تازه . خواب برگشت
 : کردشی لرزان بھ سمت اتاق راه افتاد و صدایاما با قدم ھا

 .. بابا -         
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 دنشی رضا ھم از شند،ی کلمھ، ستاره عذاب کشنی گفتن ایھمان قدر کھ برا        
 را متحمل ی کلمھ، حسرت تلخنی ادنی گفتن و شنیھر دو ماه ھا بود، برا. دردش آمد
 .شده بودند

 مدت چھ قدر نی دانست در ای چھ میکس.  قلب رضا، گر گرفتانیآتش م        
 شتری بی دلتنگنی اش از اینی کلمھ بود، اما کار ستاره، ھنوز ھم سنگنی ادنیدلتنگ شن

 : گفتتیبرگشت سمتش و با عصبان. بود
 ..  بھ اسم ستاره ندارمیمن دختر..  بابا ی بھ من بگیتو حق ندار -         
اما ستاره ھنوز .  مشت خاکستر کردکیآتش قلب رضا، قلب کوچک ستاره را         

 : داشتدیام
 ... بسھ بھ خدا..  نیببخش.. غلط کردم .. قربونت برم بابا  -         
 را نداشت، بدون ی قراری بنی ادنیرضا کھ تاب د. امدی ینفسش بھ زود در م        

 : را محکم گرفتراھنشی اما دست ستاره، پ نگاھش کند، از کنارش گذشتنکھیا
 دونم بد یم. نینی رم منو نبیم..  رم بھ خدا یم..  بابا ز،یتو رو بھ روح ِ عز -         
 دونم آبروتون رو یم..  رم یببخش م.. بابا تو رو بھ خدا ببخش فقط منو ... کردم 
من روم ... ا منو ببخش اما باب.. خدا منو بکشھ ..  دونم شرمنده تون کردم یم.. بردم 

 ...  ھامو از خدا بخوامھ بچی شھ سالمتینم
 مدت کھ از پدر نی تمام ایبھ اندازه .  زدی رضا بود و ھق مراھنیدستش بھ پ        

 از خودش یرضا ھم دست کم... دور بود، غصھ داشت، حرف داشت، دلش پر بود 
 اش، یریند، نھ غرور و دلگاما نھ پا داشت کھ ستاره را در آن حال پس بز. نداشت

 .. ردی گذاشت در آغوشش بگیم
 ینم.. اگھ ..  یخوا...  یاگھ نم... منو ببخش .. تو رو جون مامان ... بابا  -         

.. اما تو رو خدا منو ببخش ...  گم بابا ینم.. باشھ ... باشھ ...  ارمیاسممتو ب...  یخوا
... یچیبھ خدا ھ... بابا .. غلط کردم .. صاف شھ .. صاف.. اما دلت باھام ...  رم یم
 ..  خواستمینم

 : ستاره آرام تر شوددیرضا تند برگشت و با غضب نگاھش کرد کھ شا        
 .. ی نداریی تو جانجایا. برگرد خونھ ات... بسھ  -         
 : بستلی بار بھ ساعدش دخنیستاره ا        
 ینم...  ی گفتیمگھ نم.. گذشت کن . بھ خدا ..  گھیبسمھ د... بابا تو رو خدا  -         

 یدارم م.. نگام کن ...  ن؟یبچھ ھاشون رو بب...  ی تونن غصھ یباباھا نم..  یگفت
بخوام بچھ ھامو سالم .. بذار روم بشھ از خدا بخوام ... منو ببخش..  گھید.. گھی درمیم

 .. اونا پس بدن... تقاص ِ اشتباه منو،.. دیبابا نبا.... خوام  ینم... نگھ داره 
 گاھش را ھی ستاره تنھا تکدی و نفھمدی کشرونیرضا ساعدش را از دست ستاره ب        

 :دی و بھ سمتش دودی کشغی جدنشی با ددهیفر.  افتادنی زمیاز دست داد و رو
 .. رضا تو رو قرآن.. ستاره پاشو .. منو بکش ..  ای خدایوا.. ستاره  -         
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چشمانش باز بود، ..  کرد تا بلند شود، اما ستاره جان نداشت ی کمکش مدهیفر        
 شی ھم افتادن پلک ھای کھ قبل از رویری تصونیآخر..  رنگ ی و بیاما نگاھش خال

 ..  خوردی تکان مشی لبھای بود کھ با نگرانی مردیدر ذھنش ثبت شد، چھره 
 

 ... مادر... ستاره جان  -         
ستاره آھستھ .  کردی شال نوازش می را از روشی موھادهیدست نوازشگر ِ فر        

 بود کھ یری تصونی بھترده،ی نگران فری را باز کرد و چشمھانشی سنگیپلک ھا
وزاد  متعلق بھ دو نری تصونی داشت و اولادی بھ ی گنگریتصاو.  نقش بستشیروبرو

 : بودفیکوچک و ضع
 !خوبن؟... بچھ ھام ... مامان ... بچھ ھام  -         
 دهی غلطان، از چشمان فردی سفدی درشت اشک ھمچون دو مرواریقطره ھا        

 :دندی چکشی گونھ ھایرو
 .. غصھ نخور.. خوبن مادر -         
 از شانھ اش گرفت و سرش را دهیستاره از کنار تخت گرفت تا بلند شود اما فر        

 : بالش گذاشتیدوباره رو
بھ خاطر ..  یاری قدر بھ خودت فشار بنی ادیستاره نبا..  بخواب زممینھ عز -         

 ی خوای جور منیا..  ی تحمل کندیبا..  ی صبور باشدی بایتو مادر..  زمیبچھ ھات عز
 ؟یدو تا بچھ رو بزرگ کن

خواب ..  آمدی مادشی یگری گنگ ِ دیزھایچ.  بوددهیستاره مات صورت فر        
 .. حال بدش.. پدرش ..  شبید

 رو یاخھ من جز شما ک... بگو منو ببخشھ .. تو رو خدا بگو .. بابا ... مامان  -         
 .. دارم

 کرد و چشمانش را محکم بھم ینالھ ا.  کھ زد، دوباره درد بھ جانش افتادیبا ھق        
 صورتش نشست ی رو،ی بزرگ و زبری دست مردانھ ی تمام دردھا وقتاما. فشار داد
 . را پاک کرد، تمام شدشیو اشکھا

 سرش ی چشم گشود و صورت مھربان و نگران رضا را باالیستاره با ناباور        
 .چشمان پدرش، پر از غم و درد بود. دید

 .. بابا -         
 :رضا پلک زد و سرش را با محبت بھ چپ و راست تکان داد        
 جان بابا؟ -         
 .. غلط کردم..  تو رو خدا نیببخش -         
 ی منیی باال و پاشی گلوانی کھ می کرد و با بغضی را پاک مشیرضا اشکھا        

 :شد، گفت
 میبذار سرمت تموم بشھ بر.  بودنییفشارت پا.. بخواب ستاره .. آروم باش  -         
 .. خونھ
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 ھم افتاد و ی رونشی سنگیپلک ھا.  داشتانی در اتاق جری کودکیعطر آشنا        
 ..دیدوباره خواب

 
 
 

 کرد ی بود و بھ فک کوچک نوه اش نگاه مستادهی سر ستاره ای با ذوق باالدهیفر        
 از بودن مادرش، سرش ن،یشرمگستاره .  خوردی بار تکان مکی ھیکھ ھر دو سھ ثان

 . کردی معجزه شکر منی بود و فقط خدا را بابت انییپا
 آمده بود تا بھ بچھ مارستانی حالش بھتر شده بود و از ھمان درمانگاه، بھ بیوقت        
 ی با خواھش داخل بخش ان آدهیفر.  آمده بودندشی ھم پادهیرضا و فر.  بدھدریھا ش

 مخصوص استراحت مادران، کنار ستاره ی از اتاق ھایکی شده بود و درون وی یس
 با انگشت ستاد،ی ایھر بار کھ فک نوزاد م.  کردی مه خوردن نوزاد نگاریبود و بھ ش

 ری شدی افتاد کھ بای مادشی کار، نی کرد و نوزاد خواب آلود با ایفکش را نوازش م
 !بخورد
 یبود، با لبخند بھ تالش نوزاد نگاه م ستادهی کھ در تمام مدت کنارشان ایپرستار        

 :کرد
 یوقت.. اما سالمن ..  نی پسرات ھمفنیضع..  گفتم بھت نگران نباش یدید -         

 کوچولوئھ نی دونستم ایمن از اولم م...  نرمالھ ی ھمھ چیعنی رن،ی گیوزن م
  خورد؟ری اول شیدید! وروجک تره

 : گرفتن نوزادش جلو بردیتش را برا و پرستار دسدی خندشیستاره بھ رو        
 ..  خورهی مشتری بیایفردا صبح ب! خستھ شده مرد کوچک..  بسشھ گھید -         
 با خواھش رو بھ پرستار دهیھنوز نوزاد درون آغوش پرستار نرفتھ بود کھ فر        

 :گفت
 نھ؟یی بارنشی کوچولو خودتون بھی شھ ی مرونھ،یخانوم جون پدربزرگش ب -         
 لبخند زد و دهی مشتاق فری بھ نوزاد خواب انداخت و بھ چھره یپرستار نگاھ        

 ی رفت تا رضا ھم برارونی ھمراه پرستار بدهیفر.  تکان دادی آریسرش را بھ نشانھ 
 .ندی اش را ببدهی نورسی از نوه ھایکی نیاول

 ای روکی ھی شبشی برازیھمھ چ..  شد یباورش نم.  دادرونیستاره نفسش را ب        
 اش ی تلخ زندگی ھاقتی برسند و او با حقانی بھ پاشیاھای رونی ادی ترسیم. بود

 .روبرو شود
 دهی شد کھ رضا او را بخشی ھمھ مدت، باورش نمنیبعد از ا. پدرش کنارش بود        

 . خورده بودری شی از نوزادانش بھ خوبیکیحاال ھم . دیای بنجایباشد و ھمراھش تا ا
 شی بعد پرستار با نوزاد برگشت و بعد از جا بھ جا کردن، نوزاد دوم را برایکم        

 نشان نداد و دوباره ستاره را ی واکنشچی کھ ظاھرا بزرگتر بود، ھیاما پسر. آورد
 .ختندی خودش را درون دھانش رری از شیبا کمک لولھ کم.  کردوسیما
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 توانست بھ ینم.  زدی چنگ مشیبغض در گلو. ت بچھ اش گرفیدلش برا        
.  کرده بوددای در قلبش پی تازه ایرویاما ن.  و دم نزدندی صحنھ ھا را ببنی ایراحت

رو بھ نوزاد .  شدی اش می تنھا نبودن، باعث دلگرمنی و استی کرد تنھا نیاحساس م
 را با انگشت سبابھ اش نوازش فشی ظرشکوچک و ناتوانش کرد و ھمان طور کھ فک

 : کرد، آھستھ گفتیم
 . تا از شما مواظبت کنمنجامیمن ا.. بزرگ شو .. تحمل کن پسرم  -         

 
 
 

 کھ دوشادوش پدرش از دی گنجی ھمھ مدت، در باور ستاره نمنیبعد از ا        
 یبھ راحت دهیاو و رضا ھر دو، سکوت کرده بودند؛ اما فر.  شودی خارج ممارستانیب

 انی شد و می کوچکش می نوه ھای قربان صدقھ می داد، دای اش را بروز میخوشحال
 . کردی مفی نوزاد تعری نھی با طمأنو  خوردن آرامری رضا از شیشرم ستاره، برا

 رضا نشست، حس خوب ِ دختر بابا ی عقب ِ پژوی صندلی رویستاره وقت        
 با پدرش نزده بود و رضا ھم جز نوازش ی حرفچیھ.  قلبش پر شدانیبودن، دوباره م

 و دوست نیری کنار ھم بودن شنی او ھم ایاما برا.  نگفتھ بودیزیسر و صورتش چ
 مثال ی چشمان روشنش، بھ ستاره بزمھر نوزاد کوچک کھ شباھتش بھ ج.  بودیداشتن

 داد کھ ستاره با یراه را بھ سمت خانھ ، ادامھ م.  قلبش خانھ کرده بودانیبود، م
 :آرامش گفت

 ..  خونھ امنی شھ منو بذاریم -         
 اما نگران حال مھ لقا و ردی جمع بگنیستاره واقعا دوست نداشت، دل از ا        

 بھ رنگ و نھیرضا از آ.  داشتندیاری بھ مراقبت بسازی کھ نیزیدو عز.  بودنیبھام
 : دھد، آرام گفتری مسرییتغ نکھی ستاره نگاه کرد و بدون ای دهی پریرو

 ..  ماشیدو سھ روز بمون پ -         
 روزھا، نی قدر در انیا! ستادی ھمان جا قلبش ایستاره حس کرد از خوشحال        

 شد دوست نداشتھ باشد یمگر م!  کردی مھی ھم، گریحساس شده بود کھ وقت خوشحال
 ..  اش شود؟ امای پدریمھمان خانھ 

 .. نگران حال بانو ھستم -         
 : بھ عقب چرخاندی تنھ اش را کممی ندهیفر..  نی بھامد،ی نشد بگوشیرو        
رنگ و رو ..  ما ی خونھ ای چند روز بھی.  ھم ھستیمھر.. پرستار کھ داره -         

 ..  کم بھت برسمھی..  دختر یندار
 ..  برم خونھدیبا..  شھ ی جور نمنیآخھ ا -         
 : دوختنی وسط ماشی نھیرضا دوباره چشمان نگرانش را بھ ا        
 ..  بردار و بھشون بگوی خوای میزی برمت اگھ چیم -         
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متوجھ شد .. اوردی آمد نھ بی و نھ دلش مدی را بگوقتی شد حقی مشیستاره نھ رو        
 کیحتما در .  نزندی حرف حرف پدرشی داد روحیترج.  دادری مسرییآقا رضا تغ

 تواند، آقا رضا را ی داد و مطمئن بود مادرش می محی توضدهیفرصت مناسب بھ فر
 .قانع کند
.  شروع شده بودشی ھاھی سرمش مسکن ھم داشت، اما باز درد بخنکھیبا ا        

.  آوردی فشار مش،ی ھاھی بھ بخشتری ھم بنی ماشی نداشت و تکان ھایاستراحت کاف
بھ خودش و پسرانش قول داده بود کھ محکم .  کردی تحمل مدی نبود، بایاما چاره ا
 .د کنی بھ بعد عاقالنھ زندگنیباشد و از ا

 : در پارک کردیآقا رضا جلو. دندیدم در خانھ کھ رس        
 ... نیای رو جمع کنھ زود بلشی برو کمکش کن وسادهیفر -         
چند قدم کھ از در .  وارد خانھ شدندده،ی شد و ھمراه ِ فرادهیف پ حریستاره ب        

 : افتاده گفتنیی پایفاصلھ گرفتند، ستاره با سر
 ..  راحتمنجایا..  شما نیبرگرد... مامان  -         
 : بھ چھره نشاند و با غضب نگاھش کردی اخمدهیفر        
 ی خواستی تو؟ مگھ نمیراحت کن نای خوایبابات رو م!  زنمت ھایستاره م -         

 ... گھی االن فرصتھ د؟ی کنیآشت
 ..آخھ -         
..  رهیھنوز از دستت ناراحت و دلگ.  کم بھ فکرش باشھی.. ستاره بس کن  -         

 طور بمونھ، نی نکن ایکار..  نی اما دل چرکد،ی پسرت رو دی با چھ ذوقی دونینم
 ..  شناسم رضا روی شھ من می آروم میبعدش ھمھ چ.. بذار حرفاشو بھت بزنھ 

خودش .  استدهی دانست حق با فری کرد، اما می نگاھش میستاره با درماندگ        
از پلھ ھا باال رفتند و .  از دست بدھدی فرصت دوباره را بھ راحتنیھم دوست نداشت ا

 .ختمان را باز کرده بود، وارد خانھ شدند کھ در سای بھت مھرانیم
 ی چند بارنیدر ا.  ھمراه ستاره، خبر نداشتنی کردن بھامی ھنوز از زندگدهیفر        

 ی بود کھ ستاره گفتھ بود گاھدهی را فقط دو بار دنی فتوت آمده بود، بھامیکھ بھ خانھ 
 :دی در را کھ بست، ستاره پرسیمھر. دی آیبھ خانھ م

  نداشت؟یبانو بھتره؟ امروز مشکل -         
 : سر تکان دادیمھر        
 .. نگران شما شده بودن فقط.. خوبن خانوم  -         
 : ستاره گفتدنی آمد و با دنییھمان لحظھ بانو از پلھ ھا پا        
 ھا؟...  نگرانت شدم ؟یتو کجا بود.. ستاره  -         
.  بود؛ نشستی دست دادن و روبوسی زنان آماده  کھ لبخنددهی فرینگاھش رو        

 را نشناختھ است، آرام کنار گوشش زمزمھ دهی بانو، فرد،ی فھمجشیستاره از نگاه گ
 :کرد

 ..  خانومدهیفر.. بانو، مامانمھ  -         
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 تفاوتش مشخص ی را در آغوش گرفت، اما از نگاه بدهیمھ لقا لبخند زد و فر        
 دانست، بھ ی اوضاعش را می ھم کھ بھ خوبدهیفر!  استامدهی نادشی بھ یزیبود کھ چ

 : و با خنده گفتاوردی نشیرو
 دونم بھ خودش یلجبازه م.  خودمشی ببرم پی چند روزھی خوام ستاره رو یم -         

 مارستانی تا بچھ ھا بنیاگھ اجازه بد.  من و پدرش ھم راحت ترهالیاونجا خ.  رسھینم
 ..  بدهری بھ بچھ ھا شمارستانی برمش بیخودم م. دایھستن با من ب

 و ی گوش کرد، اما چشمان پر از نگراندهی فری بھ حرفھادیمھ لقا با ترد        
!  استدهی را نفھمدهی فریستاره متوجھ شده بود کھ حرفھا! وحشتتش بھ ستاره بود

 دی آورد و بای ھا را بھ خاطر نمیمعن.  مھ لقا بوددیدرک نکردن واژه ھا، مشکل جد
 ی کھ ستاره انجام میھمان کار. دی فھمی ما دادند تی محی شمرده توضیلی خشیبرا
 :داد

 گردم اگھ یشب برم..  پدرم ی من امروز برم خونھ ،ی دیبانو، اگھ اجازه م -         
 .. نشد، فردا صبح

 ستاره کنارشان باشد، اما ستاره یشتری خواست اعتراض کند تا مدت بدهیفر        
 ی صورت ستاره میمھ لقا چشمانش رو. آرام دستش را بھ سمتش برد تا سکوت کند

 : کردی و فکر مدیچرخ
 ..  پدرتیخونھ .. باشھ .. اوھوم  -         
 باز شد و نیھمان لحظھ در اتاق بھام.  متوجھ شده بودی تا حدودیعنی نیا        

 یم!  صبح و قھرش افتادادیستاره .  آمدرونی از اتاق بلچر،ی وی نشستھ رونیبھام
 در یمتوجھ بودن ِکس.  نبوده استنی حواسش بھ بھامی چند روز کسنیدانست در ا

 ،یمانی دکتر ای جوگندمی از موھارد، کلی متمای سرش را کمیاتاقش شد و زمان
 :آرام رو بھ مھ لقا کرد و گفت. متوجھ حضورش شد

 نجاست؟ی ایمانیدکتر ا -         
 :دیمھ لقا با تعجب پرس        
 !؟یک -         
 : کرددیی بود، با سر تاستادهی کھ ھنوز آنجا ایمھر        
 .. نجانی ساعتھ اکیدکتر . بلھ خانوم  -         
 : گفتدهیستاره رو بھ فر        
 .. نیمامان چند لحظھ بش -         
 ی کھ متوجھ شد، ستاره بھ اتاق او منیبھام.  رفتنی بھ سمت اتاق بھامو خودش        

 یمانیدکتر ا.  زودتر از او وارد اتاقش شدی صبحش، با لبخندیری برخالف دلگد،یآ
 دنیبا د.  کردی را از مقوا جدا میی شکل ھانی بھامی تخت نشستھ بود و برایرو

 ی دهی و رنگ پرماری بیره  نشست اما چھنش لبای روی لبخندشھیستاره، مثل ھم
 : زود لبخندش جمع شودیلیستاره، باعث شد خ

  شما خانوم؟نیخوب -         
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 : نگاھش کردی بار لبخند زد و با قدرداننیستاره ا        
 دونم حل ی نمناشویتمر..  نی بھامشی پنی اومدنیدیزحمت کش.. یمرس.. سالم  -         
 ..  نھایکرده 
 ..  ھم انجام دادهنی و بھامروزی بھش گفتھ دی مھرایگو.. بلھ حل کرده  -         
 جان یھمان طور کھ لبخند ب.  ارزش داشتییای ستاره دنی برانیلبخند بھام        

 داد و رونی نفسش را پر صدا بیمانیدکتر ا.  آرامش داده بودنی ستاره، بھ بھامیلبھا
 : گفتنیبھ بھام
 ..  برو کتابا رو بذار جاشنیامبھ -         
 دکتر نکھی ای برایبھانھ ا.  بھ سمت تخت رفت تا کتابھا را جمع کندنیبھام        

 .آھستھ با ستاره حرف بزند
 شی کنم شما بی رو ببرم با خودم؟ من احساس منی بھامنی خوایستاره خانوم م -         

 .. با اون دو تا بچھ. نیاری ی بھ خودتون فشار منیاز حد دار
 کتابھا را ی کرد ھمھ ی می سعادی زی کھ با تقالنیستاره لبخند زد و بھ بھام        

 . شدرهیجمع کند؛ خ
 .. نی ما شدریشما ھم اس..  نی زنیممنونم بھش سر م.. خوبم دکتر -         
 : دکتر سرش را چند بار تکان داد        
 یشما برا..  کنمنی بھ بھامی شم کمکیخوشحال م..  ھیف چھ حرنینھ خانوم ا -         

  منتطر شماست؟ی از کنی دونیم.  نی نجات بودی مثل فرشتھ نیبھام
 .دی چی کتابخانھ می کتابھا را بھ زحمت در طبقھ نیبھام        
 ..  کنھ منم طردش کردمیاگھ بره ، فکر م..  نشی خوام ببری نمنیواسھ ھم -         
 : و کتاب ھا بودنی نگاه دکتر ھم دست بھامریمس        
 رو براش ی ساعتکی ھر روز ن،یستیمن فعال تا شما بھ خاطر بچھ ھا خونھ ن -         
 .. ذارمیوقت م
 نی شی متی جور شما اذنیآخھ ا -         
  لب نشاندی بار بھ سمت او برگشت و ھمان لبخند را بھ عادت رونیا        
 ی مرکز دارم باھاش کار میانگار تو..  مھ فھیمن وظ.. ستی طور ننیا.. نھ  -         

 بھ ی تا شما کمم،ی ولش کنھوی.  کنھی مشرفتی ھمھ پنی خوام حاال کھ داره اینم. کنم
 ..  زنمی سر مشتری من بھش بن،یروال گذشتھ برگرد

 منتظر بود کھ او را بھ رونیپدرش ب.  نداشتیی آرزوچیستاره در آن لحظھ ھ        
 یمانی گرفتھ بود و حاال دکتر اادی را دنی باالخره مکشی از پسرھایکی. خانھ اش ببرد
 . را راحت کرده بودالشی خنیاز بابت بھام

 ی شب را در خانھ کی را بزند و زی ھمھ چدی ستاره را مجاب کرد کھ قنیھم        
 ن،ی از مھ لقا و بھامی را جمع کرد و بعد از خداحافظلشی وسایکم.  اش بماندیپدر

 جان دوباره شی پوستش بھ رگ ھاری کھ زیخوشحال.  از خانھ خارج شددهیھمراه فر
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 ھمھ اتفاقات تلخ، نیبعد از ا. صبح کرده بود  را بھتر ازشی داده بود، رنگ و رویا
 .. کردی میستاره احساس خوشبخت

 
      

...  از لطفتون یمرس.. بلھ بھم گفتن .. حتما .. چشم ...  خانم یمرس... بلھ  -         
 ..  خداحافظنیخستھ نباش

 :دی پرسدهی ھنوز دستش بود کھ فریگوش        
  شد؟ حالشون خوب بود؟یچ -         
 :ستاره با لبخند سرش را تکان داد        
 . خوب بودن خداروشکر.. آره  -         
 :ش را رو بھ آسمان گرفت دستاندهیفر        
 ی خونھ مشونی اوردشاالیا.. نذر کردم براشون سفره بندازم ... خدارو شکر  -         
 .. ندازم

 شی مردمک ھادنی کھ لرزدهیفر.  ستاره شدیمثل دفعات قبل، بغض مھمان گلو        
 : بود، آرام در آغوشش گرفتدهیرا د

 ؟ی غصھ بخوردی چھ قدر باینی بی مادر، چھ قدر مادر بودن سختھ؟ مینی بیم -         
 بچھ ات، ی خار بره تو پاھی..  ی گذشت داشتھ باشدی چھ قدر با؟ی تحمل کندیچھ قدر با

 ... کھ درد نکشھی و زمان رو بھم بدوزنی زمی خوایم
 . افتادندی منیی گفت و اشک ھا آرام از چشم ستاره پای مدهیفر        

 . شھی حل نمیزی کھ چھیبا گر. خدارو شکر کن.. آروم باش حاال  -         
 خودش بود، ارامش شیحاال کھ ستاره پ.  زدشی بھ روی لبخند پر مھردهیفر        

 : خواباند، گفتی تخت میھمان طور کھ ستاره را رو.  داشتیشتریب
 ...  استراحت کن، خونھ خلوتھی کمھی..بخواب دخترم  -         
حق .  شددهی صورت ِ مھربان فری رهی بالش افتاد و نگاھش خیستاره سرش رو        

 . کردی را درک مدهی فریشگی ھمی ھایحاال نگران. با مادرش بود
 کھ دردش را آرام کرده بود و از ھمھ مھم تر نوازش یسکوت خانھ و مسکن        

 کھ پر یخواب..  او را بھ خواب سپردی گشت، بھ راحتی مشی موھاانی کھ مدهیدست فر
 و او دندی دوی می دشتانی میدو پسر چھار سالھ کھ با خوشحال..  بودبای زیاھایاز رو

 نی برگشت، صورت بھامیوقت.  کردی نگاھشان مھ بود و عاشقانستادهی ایکنار مرد
  غرق شده بود،نیھمان طور کھ در نگاه ِ خوش رنگ بھام.  بودشیبا لبخند، روبرو

 تیدستان بزرگ و گرم کھ آرامش و امن.  انگشتانش حس کردینوازش دستش را رو
 . آوردندی بھ ارمغان مشیرا برا
 بچھ ھا، ی و بازغی جیصدا.  خورددی دست سفکیپلک زد، نگاھش بھ سقف         

.  بودندی و گرمی را بھ سکوت داد اما ھنوز دستانش محصور در دستان قوشیجا
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 چشمان باز ی نداشت اما وقتیرضا لبخند...  دیصورت رضا را د. دیسرش کھ چرخ
 : بھ صورتش نشستی لبخند کم رنگد،یستاره را د

  بابا جان؟یبھتر -         
 در ذھنش بھ یخاطرات مبھم..  د؟ی دیستاره دوباره پلک زد، ھنوز خواب م        
 خواست بلند شود  دستش، بھ خودش امد ویبا فشار دست رضا رو.  شددهی کشریتصو

رضا با .  شددهی گفت و چھره اش در ھم کشی آخش،ی ھاھی شدن بخدهیکھ از درد کش
 : بلند کردی خودش را کمینگران

 .. تکون نخور بخواب..  شد ستاره یچ -         
.  شدرهی خشی مرد روبروی و ستاره بھ صورت شکستھ دیپتو را کامال باال کش        

 چشم ستاره ی قطره اشک سمج از گوشھ د،ی چشمان ِ او رس نگاه رضا ھم بھیوقت
 نگاه پر از محبت رضا باعث نی کردند و ای مینی قلبش سنگیحرفھا رو.  افتادنییپا

 :نندی زبانش ھم بنشیشد، رو
فقط .. نی خواستم ناراحت بشینم..بھ خدا ... بھ خدا ...  تو رو خدا نیبابا ببخش -         

 .. من.. 
 : دھان ستاره گذاشتیرضا، دستش را رو        
 ...  نگویچیھ..  سسسیھ -         
 چشمش ریستاره چشمانش پر از اشک را بست و دست رضا بھ گونھ ھا و ز        

 : شددهیکش
 ت،یمگھ تا اون موقع از زندگ. من پدرت ھستم..  ستاره ی گفتی دروغ مدینبا -         

 برات بد خواستھ بودم؟
 ی کرد تا کمدشیرضا تھد.  نبودشی کرد جلودار اشک ھای ستاره میھر کار        

 :ستاره آرام تر شود
 .. رونی رم بی می کنھیبھ جان خودت گر -         
 قدر نیا.  صورتش نشستی رضا رویدوباره کف دست بزرگ و کار کرده         

ستاره دستش را .  بودخرده چوب داخل دستش رفتھ بود کھ پوست سرانگشتانش زبر
 .دی و چند بار پشت سر ھم بوسدی گونھ کشیاز رو
.  برات باشمی پدر خوبشھی کرده بودم ھمی بود کھ سعنی واسھ ادمتیاگھ نبخش -         

 ی بھم م،یحداقل کارتو کرد...  ی رفتی و بعدش می گفتیحداقل بھم م... اصال پدر بد 
 تو ؟ی فھمیم..  دلش خواست بھ تو گفتی احمق ھر چیاون پسره ...  دیمن با..  یگفت

 ... خودمم گفتم اما..  تونم تحمل کنم بھت تھمت بزنن ینم..  ی جگر گوشھ م،یبچھ م
 : تر ادامھ دادنیگیآرام تر و غم        
 ... من تو رو بزرگ کردم.. ی کارو نکردنی دونم واسھ خاطر پول ایم -         
 حرفھا را دوست نیستان لرزان ستاره بود و ستاره چھ قدر ا دانیدست رضا م        
 ری داد، کھ تاثیمحکم فکش را بھم فشار م.  کندھی خواست دوباره گرینم. داشت
 . ھم نداشتیچندان
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تا .. ی کردی می خواستی و بعدش ھر کاری گفتی ستاره؟ کاش بھم می فھمیم -         
 بھ اون مغز ی کھ ھر چین اون عوض تونستم راحت بکوبم تو دھیمن اون موقع م

 دونم دخترم پاکھ، دخترم سالمھ، من یمن م..  رسھ، پشت سر تو نگھ ینداشتھ اش م
 .. یقلبمو شکوند..  یکرد ستاره باھام بد... اما ...  شناسمت یم

ستاره بھ ھق . ردی اشکھا را بگی فشار دادن دندان ھم نتوانست جلوی حتگرید        
رضا از شانھ اش . از درد لبش را محکم گاز گرفت.  شدنددهی ھا کشھیھق افتاد و بخ

 : کرد، ارامش کندیگرفت و سع
 .. دهیفر.. ستاره جان .. بخواب .. اروم باش .. ستاره  -         
 ی ھمھ مدت رونی ستاره را گرفتھ بود، اما ستاره بغض ای شانھ یبا نگران        

 :دی کشادی بار فرنیرضا ا. وانست آرام باشد تی بود کھ نمنی سنگیقلبش بھ حد
 .. دهیفر -         
 دهی گردن ستاره انداخت و ھمان لحظھ فرری دست زدی دزی می اب را رووانیل        

 :وارد اتاق شد
 ...حالش بده؟ رضا؟..  خاک برسرم یوا -         
 جرعھ آب  بلند شد و دو سھی شکمش بود و بھ زحمت کمیستاره دستش رو        

.  بالش گذاشتی تخت نشست و رضا دوباره سرش را روی کنارش رودهیفر. دینوش
 : دستش را گرفت و آرام نوازش کرددهیفر

..  ی کنی مھی شھ گری میھر چ..  دختری قدر تو دل نازک شدنیآخھ چرا ا -         
 ..  کمھی باش یقو

 : گفتدهیبھ فر.  بوددهی ترسیرضا کھ کم        
 ..  بذار بخوابھمیپاشو بر. ستی حرفا ننی خب االن وقت ایلیخ -         
 را راھنشی بود کھ ستاره پنی بھ زمشیخودش زودتر بلند شد اما ھنوز زانو        

 :چنگ زد
 ..نیتنھام نذار.. نرو .. تو رو خدا بابا  -         
دت، چھ قدر دخترش  منی دانست در ایم.  اش فشرده شدنھیقلب رضا درون س        

 ی مفی تعرشی از مشکالت ستاره برای گاھدهیفر.  پشت و پناه رھا کرده استیرا ب
 دوباره نشست و دستان نی زمیرو. کرد اما االن تازه متوجھ عمق ماجرا شده بود

 :ستاره را در دستش فشرد
 ..  جا ھستم کنارتنیمن ھم.. تو بخواب ..  رم بابا جان ینم -         

 نیھم.  بھ خنده باز شدشانی ھم ناخداگاه لبھادهیستاره کھ لبخند زد، رضا و فر        
 کھ چند ماه در حسرتش یلبخند.  ارزش داشتای دنکی ستاره یلبخند ِ رضا برا

 او یخوشحال.  تخت بلند شد و دوباره بھ آشپزخانھ برگشتی از رودهیفر. سوختھ بود
 کی شری شادنی در اشیدوست داشت تمام بچھ ھا نکھیبا وجود ا.  بودشتریاز ھمھ ب

 راحت، در کنارشان الی نگفتھ بود تا ستاره امشب را با خیزی چیباشند اما بھ کس
 .بماند
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 ھم کھ گناھش یرعلی شده بود، امدهیحاال کھ ستاره بخش!  یرعلیالبتھ بھ جز ام        
 ! توانست بھ خانھ برگرددیکمتر بود، م

 ھر پنج نفر کنار ش،ی سال پزییمثل پا.  سال بھ عقب برگشتھ بودکین انگار زما        
 و بانو، نی را بابت بچھ ھا و بھامشی ھای توانست نگرانیستاره نم. ھم شام خوردند

 کھ ماه یی اویلذت کنار خانواده اش بودن، برا. دور کند، اما آرامشش را ھم حفظ کرد
 .. بودیر از آرامش اتفاق خاص و پود، نعمت محروم بنیھا از ا
 اتفاق ھا را از نی ایستاره ھمھ .  او، دور از باور بودی لحظھ ھا برانیتمام ا        

 از خواب بھ شی کھ آقا رضا پیمخصوصا با جملھ ا.  دانستیبخشش و اعجاز خدا م
 ...ستاره گفت

 دست نخورده بای تقریرعلی بود و اتاق امایاتاق سابق ستاره حاال متعلق بھ پو        
 : بود، گفتوتری با کامپی کھ مشغول بازای بھ پودهیوقت خواب، فر.  مانده بودیباق

 . بذار ستاره استراحت کنھرونی برو بای بایپو -         
 : بود، آھستھ گفتتوری ھمان طور کھ چشمش بھ مانایپو        
 !قھیدو دق.. باشھ مامان  -         
 :دی رضا را شنی بزند، صداای بھ پویگری تا خواست حرف ددهیفر        
 .. خانوم..  دهیفر -         
 : از ھمان کنار در سرش را بھ طرف ھال کرددهیفر        
 بلھ؟ -         
 :رضا دست ستاره کھ کنارش نشستھ بود را گرفت و کمکش کرد تا بلند شود        
 ..  خوابھی ما مشیستاره، شب پ -         
 با دهیفر. ستاره بھت زده سرش را باال کرد و چند لحظھ بھ رضا نگاه کرد        

 :ستادیلبخند، از در فاصلھ گرفت و کنارشان ا
 بود، تو اتاق زونی اومده بود، ھمش از در اوای دنای پوادتھی گم رضا، یم -         

 !بخوابھ؟
 را شانی خانھ یزیی پای فضاگرید رضا، بعد از حدودا شش ماه، بار یقھقھھ ھا        

 زد، رضا ی پدرش، فقط لبخندی و خرسند از خوشحالنیستاره شرمگ.  کردیبھار
 : گفتدهی بردهیبر

 !فضول بود... از اون اولشم ... نیا...  نیا -         
 ینھ بھ ستاره، بلکھ بھ خاطرات دو نفره ..  دی ھم بلند خنددهی بار فرنیا        

 آمد و با رونی پدر و مادرش، از اتاق بی بلند خنده ھای با صدایرعلیام! خودشان
. دی رسی دور بھ نظر میلی لحظات خنی او ھم ایبرا.  کردیتعجب صحنھ را نگاه م

.  گذشتھ شده بودھی بود و دوباره جمعشان شبآمده  بار رضا کامال کوتاهنی اایاما گو
 :ھ ستاره گفت تا آرام تر شود، بعد رو بدی کشیقیرضا نفس عم

 ..  برو بخواب دخترمایب -         
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 اندازه، از نی شد پدرش ایباورش نم. دی بگویزی توانست چیستاره اصال نم        
 رفتار رضا را بھ نی دانست اینم.  ببخشدی سادگنی و او را بھ ھمدیایموضعش کوتاه ب

اما ھر چھ بود، معجزه ..  سرنوشت ای شیبھ حال بد خودش و بچھ ھا. چھ نسبت بدھد
 . دانستی خدا می
 

      
 دی آیً مطمئنا دلت نم،ی ات باشی زندگزی عزی تمام شب، کنار دو فرشتھ یوقت        

 دنی نفس کشی بھ صدایدوست دار! ی لحظھ لذت نبرنی و از ای ھم بگذاریچشم رو
 .ی و عطر تنشان را بھ وجودت سنجاق کنی منظمشان گوش بدھیھا

.  رضا بودی صورت شکستھ ی رهیخ.  کردی کھ ستاره با تمام وجود میکار        
 کھ ییچروک ھا.  توانست بشماردی اش را میشانی چشم و پری زی تازه یچروک ھا
 داشت و ستاره چھ شی تھ ری کمشھیمثل ھم.  نداشتندیی ستاره جای قبلیدر حافظھ 

 .بستھ بود و با آرامش خواب بود  پلکیبھ آرام.  صورتش را دوست داشتیقدر زبر
 افتاد، چشمان خندان او دهیبھ سمت مادرش برگشت و تا چشمش بھ صورت فر        
دست سرد ستاره را از . لبخندش، ستاره را ھم وادار بھ خنده کرد.  گشوده شدشیبھ رو

 : گرفت و آرام لب زدشانی لحاف روریز
 ..بخواب دخترم.. بخواب گلم  -         
 یای روانی را بست و مشیچشم ھا..  عمر ستاره بودیی الالنی ترنیری شنیو ا        
 ..  خواب قدم گذاشتیبای زیای اش، بھ دنافتھیتحقق 

 
*         

 
 کھ ینوزاد.  رفتشی بچھ ھادنی بھ دده،یستاره فردا صبح ھم ھمراه رضا و فر        

 خاطر نانی خورد و باعث اطمری شی بھ خوبزی خورده بود آن روز صبح نری شروزید
 . بخوردری تر بود و نتوانست شفیستاره شد اما نوزاد دوم ھمچنان فکش ضع

 بار رضا او نی کرد و ایستاره خوشحال و نگران با پسران کوچکش خداحافظ        
 با لبخند او را دهیرضا و فر.  مثل سابق شده بودزیھمھ چ.  خودش رساندیرا بھ خانھ 

 بھ صورت یستاره نگاھ.  در بستھ شدیوقت.  کھ کنار در بود سپردند و رفتندنتیبھ ز
 : انداختنتیدمغ ز
 ! شده؟یزی چ؟ی خوبنتیز -         
 ساختمان ی بھ در ورودرهیسر باال گرفت و کوتاه، ستاره را نگاه کرد و بعد خ        

 :شد
 .ستی شما خوب نی برانجای سرده امیبر.. نھ خانومم  -         
 ..  افتادهی و چشم گرفتن از او، ستاره را مطمئن کرد کھ اتفاقنتی لحن زنیا        
 !ن؟یبانو خوبھ؟ بھام..  گم ی شده می چنتیز -         
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 : گفتی قراری بودند، ستاره با بدهی پلھ ھا رسنییپا        
 .. شدهی فھمم چی جون بگو، اخرش کھ منتیز -         
 : و لب باز کرددی کشی آھنتیز        
دکتر .  بود بھتر بودیمانیدکتر ا.  ناراحت شدیلی خنی بھامروز،ی دیشما رفت -         

 ..  بردی مھریعنی تو اتاقش میبانو گفت شامش رو برد. کھ رفت ھمش تو اتاق بود
 ؟..  نتیخب ز -         
 ...  وی رو پرت کرد طرف مھرینی شد و سی خانوم عصبانیچیھ -         
. دی آی کش مشی ھاھی کرد پوست اطراف بخیحس م.  گفتیستاره آخ آرام        

 : را گرفتشی نگران بازونتیز
 .. میبر..  کنم ی می دارم بلبل زبوننجای خونھ خانوم جان، خدامنو بکشھ امیبر -         
 نیر تا بھ اتا بھ حال رفتا. ندی را ببنیستاره خودش ھم دوست داشت زودتر بھام        

.  کردیخودش را بابت تنھا گذاشتنش، سرزنش م.  بوددهی از او ندزیحد خشونت آم
 . نبودنی ھم جز ایگرچھ راھ

 نی راست بھ سمت اتاق بھامکی اول نبود و ی طبقھ یوارد خانھ کھ شد کس        
 تخت دراز ی رونیبھام.  بھ در بزند، در را باز کردی ضربھ انکھیرفت و بدون ا

 زد، اما پتو را با دست بلند کرد و تا آنجا ی ستاره، چشمانش برقدنی بود و با ددهیکش
 ! قھر کرده استیعنی نیا. دی خودش کشی شد رویکھ م

 ی و دکمھ ھادیشالش را از سرش کش.  داد و در را بسترونیستاره نفسش را ب        
 نیھش بھ پتو بود کھ با تنفس بھامنگا.  تخت نشستی رویبھ سخت. مانتو را باز کرد

 : شد؛ آھستھ گفتی منییباال و پا
 ؟یخوب..  نیسالم بھام -         
 .دی بھ گوشش نرسی کلمھ اش،ی نفس ھایاما جز صدا        
 ؟یباھام قھر..  نیبھام -         
         -...  
 ... بھت گفتم کھ.  رفتم ی مدیبا.. خب من کار داشتم  -         

دوست داشت در .  بودنی او و بھامی کھ براییپسرھا.  نوزادانش افتادادیبھ         
 دانست کھ او ھمسرش ی نمنیموردشان با او حرف بزند اما چھ طور؟ ھنوز بھام

 .. دانست پدر شده استینم! است
 ھم حداقل در نی بھ بھامدیبا.  را گرفتمشیتصم.  مرد سوختنی ایدلش برا        

 :دی کشیپتو را محکم گرفت و کم!  گفتیمورد بچھ ھا م
 .. ایب..  خوام بھت بگمی میزی چھی رونی بیای اگھ بنیبھام -         
 دن،ی زود از کشیلی رمق ستاره؛ خی با تمام قدرت پتو را گرفتھ و دست بنیبھام        

 :خستھ شد
 ..  پسگھی د رمی منم م؟ی االن لج کردنیبھام -         
 .. برو -         
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 : بلند شودشی کرد از جایسع.  شدری قدر قاطع گفت کھ ستاره دلگنیا        
 ..  رمیباشھ م -         
 آورد و با خشم رونی پتو بری سرش را از زنی شده بود کھ بھامزی خمیستاره ن        

 : زدیستاره دوباره نشست و لبخند. نگاھش کرد
 دی ھا؟ مگھ بھت نگفتم، نباھ؟ی نگفت قھر کار بدیمانی مگھ دکتر ا؟ی کردیآشت -         
 ؟ی کنیبداخالق
 :فتادی اتفاق ننی در صورت بھامیریی تغچیھ        
 .. برو -         
 تخت نشست و یستاره رو.  بود کھ از دھانش خارج شدی تنھا کلمھ انیھم        

 ! راحت شده بودالشیاز بودن ستاره خانگار !  پتو بردری باز سرش را زنیبھام
 ؟ی بابا شدی دونی منیبھام -         

 
 وقت بود یلی کھ خیجملھ ا. اما گفت..  قلب ستاره جا بھ جا شدانی میحس        

 : ادامھ دادن،ی توجھ بھ بھامیبھ دستان خودش نگاه کرد و ب. دیدوست داشت بگو
براشون دعا کن باشھ؟ دعا کن ..  یتا پسر دو یاالن تو بابا.. دو تا پسر  -         

 ھنوز اسم ی دونیم..  نشونیبب..  تو شیپ..  خونھ ارمشونیحالشون خوب بشھ ب
 !می کنیندارن؟ ھنوز فقط بچھ صداشون م

 . پر رنگ تر شدن،ی بھامیلبخندش با تکان ھا        
مثل .. مثل ِ ..  ازشونی مواظبت کندی آره؟ تو با؟ی بابا بشی دوست دارنیبھام -         
 ..  چھ بزرگ شدننیبب.. گلت 

 را شی آورد و بھ پنجره چشم دوخت تا گلدان ھارونی بی سرش را کمنیبھام        
 : کردی و دستان قفل شده اش نگاه منیستاره ھنوز بھ زم. ندیبب

 دیبا..  ی و باھاشون قھر کنی دعواشون کندینبا..  ی مواظب شون باشدیبا -         
 .. یتو باباشون.. آخھ تو ..  ی و حرف گوش کنیدوستشون داشتھ باش

 ! بود، اما خشن نھی تفاوتیب.  تلخ نبودگری دنینگاه بھام        
 ...  مھربوننیلیباباھا خ! ؟ی بابا بشیدوست دار -         
 : پتو برود کھ ستاره پتو را نگھ داشتری اخم کرد و دوباره خواست زنیبھام        
 . گردمی زد؟ من کھ گفتم فردا برمی بھت حرفی کس؟ی کردی کار بدشبیتو د -         
 .. برو -         
 :ستاره لبخند زد        
 ! رم ھایم -         
 ساعدش را محکم گرفت و بھ نی بلند شد، اما دست بھامشیبعد خونسرد از جا        

 یاحساس م.  زدغی تخت پرت شد و از درد جی روبایستاره تقر. دی کشسمت خودش
 . ھم نداشتدنی بود کھ توان نفس کشدی قدر شدنی باز شده است، درد اشی ھاھیکرد بخ
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 تخت، خودش را جمع کرد و فقط اسم ستاره را لب ی وحشت زده گوشھ نیبھام        
 بفرستد، اما رونی ھم ھمراھش ب درد راد،ی کرد نفس بکشد تا شایستاره سع.  زدیم

 . نداشتی ادهیعمال فا
 چپ، دو ی ابروی باالقای اش، دقیشانی پیرو.  وارد اتاق شدمھی سراسیمھر        

 !چسب کنار ھم خورده بود
  شد؟یچ..  یوا.. خانوم  -         
 : گفتظی کرد و با غنیرو بھ بھام        
 !؟ی کارش کردیچ -         
 . گرفت تا سکوت کندیستاره دستش را بھ سمت مھر        
 کمکم کن دراز بکشم. خوبم.. بد نشستم .  خودم بودری تقصیمھر -         
 : کرد و رو بھ ستاره گفتنی بھ بھامی نگاه غضب آلودیمھر        
 .ستی خوب ننجایا..  نی اتاقتون استراحت کننیخانوم بر -         
 ..  کشمی دراز می جا کمنیبرو ھم..  زمینھ خوبم عز -         
 از ی و سردی کشی آھیمھر.  زدی خواست اعتراض کند کھ ستاره چشمکیمھر        

 ! تاسف تکان دادیرو
 ! خودتونھلیھر جور م -         
با ھمان ! سرد و خونسرد و مغرور!  بودی کرد، ھمان مھری ھم میھر کار        
 ی می خودش را جمع کرده بود و سعدهی ھنوز ترسنیبھام. ھم از اتاق خارج شدحالت 

 . جمعشان کندشتری را ھم داشتھ باشد و بشیکرد کنترل پا
 بھ ینگاھ.  از درد کمتر شودی کمدی داد تا شارونی بدهی بردهیستاره نفسش را بر        

 : لبش نشستی روی مھربانی از روی انداخت و لبخندنی بھامیصورت وحشت زده 
 استراحت کنم تا دیبا.  شدمضی کم مرھیمن .  تو نبودریتقص..  نیخوبم بھام -         

 خوب بشم باشھ؟
 کرد و ستاره از درد، لبش را بھ دندان گرفت و چشمانش را ی نگاھش منیبھام        

ھ تکان متوج. ابدی بیی رھای کرد فقط تنفسش را منظم کند تا از درد لعنتی میسع. بست
 اش نھیقلبش با شدت بھ س.  دستش نشستی رونی تخت شد و بعد دست گرم بھامیھا
 را نی تن بھامی ھیسا.  باز کردن ھم نداشتچشم  اما جرات تکان خوردن ودی کوبیم

 ھمھ نی از ایترس نداشت اما حس خاص. دی ای خودش حس کرد کھ باالتر میرو
 اش گذاشت تا اگر نھی سی را روگرشی دارام دست.  اش بھ او دست داده بودیکینزد

 . کندجادی خودش ای برایالزم شد مانع
 کیصورتش نزد.  گردنش حس کردی را رونی تند بھامی نفس ھایکم کم گرما        

 قدر نیا. دی شنوی را بغل گوشش مشی نفس نفس زدن ھایصورت او بود و صدا
 نی بھامیلبھا.  نداشتادی قبل را اصال بھ ی باال رفتھ بود کھ درد چند لحظھ جانشیھ

.  کھ افتاده بود سخت بودیباور اتفاق. کھ گونھ اش را لمس کرد، چشمانش را باز کرد
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 چشمش ی ھم، جلونی بھامی مشکی سقف، موھایدی داشت و بھ جز سپقتیاما حق
 !بودند

ق و  مشتای گونھ اش گذاشت و چشمھای رویگری دی دوباره بوسھ نیبھام        
 وقت نشناس، دوباره تمام لحظاتش را خراب یاشک ھا.  را بھ ستاره دوخترشیدلگ

...  ھا ھیھق زد و دوباره درد بخ. ندی را بھتر ببنی بھامیکردند و نگذاشتند، چھره 
 : شدیکی نیام دل نگران بھی با صدافشی ضعی نالھ یصدا

 .. ستاره.. ست -         
قطره .  ستاره گذاشتسی خی چشم ھای و رودی ستاره باال کشیدستش را از رو        

 . کردی پاک مدند،ی جوشی کھ میھا را بھ ھمان سرعت
 . نکن. نکن..  ھی.. گر .. گر.. ستاره .. ستا -         
 یبھ جھنم کھ نفسش م. بھ جھنم کھ درد داشت. دی ھق زدن ھا خندانیستاره م        

 مرد نی ایاو برا.  کردی می لحظھ، احساس خوشبخترفت با ھر بار ھق زدن، در آن
  مھم بودن، است؟نی ارزشش باالتر از اای دننی در ایو چھ مسئلھ ا! مھم بود
َفقط درسش را .  حال ستاره را نداشتنیفھم ا.  کردی مستاصل نگاھش منیبھام        
 ی کسنکھیا! د بود، بھ او آموزش داده بوی چند وقتیمانی کھ دکتر ایدرس!  دادیپس م

 !را کھ دوست دارد، ببوسد
 : گرفتنی قابل تحمل بود، دستش را بھ سمت بھامری ستاره غی درد براگرید        
 .. نمی کمکم کن بشنیبھام -         
 بھت ستاره، انی ستاره قالب کرد و مفی انگشتان ظرانی دست چپش را منیبھام        

 کھ نی را پاک کرد و بھ بھامشیستاره اشک ھا! ندی با آرامش کمکش کرد تا بنشیلیخ
 : شده بود، نگاه کردرهیبا دقت بھ صورت او خ

 .. باشھ؟ قھر نکن اما..  ھستم شتیپ..  رم ی نمگھید..  نی بھامدیببخش -         
 ی خواست و وقتیاو ستاره را خوشحال م.  برگشتنی بھامی لبھایلبخند رو        

 چھ ،ی دفعھ اکی ی بوسھ نی دانست با ایاما نم. خوب بود او ھم د،ی خندیستاره م
 کرد، ی کھ مدتھا بود ستاره سرکوبش میحس تازه ا.  بھ جان ستاره انداختھ استیآتش

 .دی کشیدوباره در جانش شعلھ م
 کم مزه اش کرده بود، فرو یلی کھ خی آغوش گرمانیستاره دوست داشت م        
 یمطمئن بود بوسھ .  را حس کندنی گرم بھامی خواست دوباره نفس ھایم. برود
 لی اواادی. ستی نی ھا تکرار شدنی سادگنی بوده و بھ ای واکنش لحظھ اکی نیبھام

... اما االن !  برداردنیبھام ی اش را جلوی شد روسری نمشی رویافتاد کھ حت
 یمھمان طور کھ بلند .  کردی فکر مزھای چنی بھ ادینبا. احساس عذاب وجدان داشت

 :شد، آرام گفت
 ناتوی باشھ؟ تو ھم پاشو تمرشتی پامی یم..  برم دارو بخورم دی من بانیبھام -         

 ..  نکنیتنبل. سیبنو
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 یزی حس کرده بود، چیی ھم گونی شده بود و بھامیشگی ھمیھمان ستاره         
 ری تحرزی می بلند کرد و کتاب و مدادش را از روینگفت و از ھمان جا خودش را کم

 . تخت بود، برداشتنیی پاقایکھ دق
 راحت الی با خدی ارامشش را دی سمتش انداخت و وقتیگریستاره نگاه کوتاه د        

 . داشتازیدر آن لحظھ ، واقعا بھ استراحت ن.  رفترونیب
 

 از ی گوسفند نشانده بود و با خنده ھای سالھ بود روکی سپھر را کھ حاال ا،یپو        
 بار کنار پنجره آمد و نی چندمی براسایپر.  چرخاندی ماطی دور حا،ی و پرایعرشتھ دل 

 : را صدا کردای پوتیباز با عصبان
 تو رو خدا نیبب..  کردن خی تو بچھ ھا ایب...  ول کن اون زبون بستھ رو ایپو -         

 .. پسر گنده رو
 سرش را داخل دنش،ی با دسایپر.  بودستادهی اگری دیعادل با لبخند پشت پنجره         

 :آورد
 ! اون بچھ روری برو بگ؟ی خندیعادل م -         
 :عادل لبخندش پھن تر شد        
 !ننی تونن گوسفند ببیمگھ چند بار تو سال م! گھی کنن دیبذار باز -         
 نشستھ ونیزی تلوی کھ جلورضای بار بھ علنی با حرص پنجره را بست و اسایپر        

 :دیبود، توپ
 ..  خوره ھای بچھ ات سرما میپاشو برو عل -         
 شد تا بلند شود کھ زی خمی بود، نونیزی ھمان جور کھ نگاھش بھ تلورضایعل        

سولماز از .  و داد بچھ ھا، بلند شدغی جی و پشت بندش صدافونی زنگ ایصدا
 اطیھمھ با ھم بھ ح.. ختی گداختھ ری ذغال ھای اسپند روعی آمد و سررونیآشپزخانھ ب

 . مھم نبودی کسی براھم یزیی باد ِ سرد پاگریرفتند و حاال د
قصاب .  مرخص شده بودندمارستانی خانواده از بیبعد از دوزاده روز، دو نوه         

بچھ ھا را بھانھ کرد و .  نداشتدنی کھ خودش دل دسایپر.  زدنیکھ گوسفند را زم
 کھ دو نوزاد کوچک را داخل خانھ ی در حالیرعلی و امدهی بعد فریکم. داخل خانھ شد

 بار مھمان نی اولیشدند و دو عضو تازه وارد برا  دود اسپند ردانی آورد، از میم
 ندیسولماز با د.  ھم کنار ھم وارد شدندرضایستاره و عل.  پدر بزرگشان شدندیخانھ 

 : داد، و او در آغوش گرفترضایستاره، اسپند را بھ عل
 شون ھم خودم ی دامادشاالی باشھ برات، اری قدمشون خشاالیا. زمیسالم عز -         

 .. براشون اسپند دود کنم
 : بار بھ اغوشش گرفتنی اسایستاره با لبخند از آغوشش در آمد و پر        
 .. شاالیا -         
 : و بھ در راھرو نگاه کرددی عقب کشی را کمستاره        
 ومدن؟یبانو و بھرام خان ن -         
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تا غروب ..  خورده یسرما ھم کم.  خوب نبودادیحال بانو ز..  گھید.. نھ  -         
 .. می مونی منجایا

 : دوباره دستانش را محکم دور تنش، حلقھ کردسایپر        
 !! اونم دو تای شھ مامان شدیستاره باورم نم -         
 : کرد، گفتی سر بچھ ھا نشستھ بود و با ذوق نگاھشان می کھ باالیرعلیام        
 ..  شھی مداری داره بنی ببی پرایب -         
 خواب بودند، رشانی کرانی سر دو نوزاد کھ ھنوز می و سولماز باالسایپر        
سولماز انگشتش را .  دادیکش را تکان م سر و دست ِکوچی از پسرھا کمیکی. رفتند

 :بھ سمت دست نوزاد برد
 ! ترسھ بھشون دست بزنھیآدم م..  من چھ کوچولوئھ یخدا..  یآخ -         
 : ستادی کنارشان ادهیفر        
 ..  کمھی اون ور طفلکا نفس بکشن نی برن؟یدی خب مگھ بچھ ندیلیخ -         
از دور کھ .  از مبل ھا نشستیکی ی و رودیرا کنار کش نفر خودش نیستاره اول        

 ی اش را دور ھم جمع می زندگی ھای کرد، تمام دوست داشتنی جمع نگاه منیبھ ا
 ! توانست داشتھ باشد؟ی منی از اشی بییاز خدا چھ آرزو. دید

 ی گوشت ھامیبعد از ناھار و تقس.  شدی و خنده سپری بعد با خوشیلحظھ ھا        
 از ستاره در مورد ی آقا رضا در گوش ھر دو نوزاد، اذان و اقامھ گفت و وقت،یقربان

 : ستاره با لبخند گفتد،یاسم بچھ ھا پرس
 ! سکھیبرنا کوچ!  و برناایبرد -         
 : زدشیسولماز کھ کنارش نشستھ بود، آرام بھ بازو        
 ! ھم ھستنھی شبیلی س آخھ؟ خکھی کدوم کوچی فھمیستاره از کجا م -         
 : ستاره، آقا رضا گفتیبھ جا        
 ! سکھی کنھ کوچی میطونی شادی کھ زیاون! گھیمشخصھ د -         
 را در ینوزاد.  اکتفا کردی ھمھ بلند شد و رضا خودش بھ لبخندی خنده یصدا        

 : کھ کنارش نشستھ بود، سپرد و رو بھ ستاره ادامھ دادسایآغوش داشت را بھ پر
 براشون بذار، منتھا من دوست دارم ی دوست داری ندارم ھر اسمیمن کار -         

 .اول اسماشون محمد باشھ
رنگ نگاه رضا، مثل . ستاره لبخندش بزرگتر شد و با محبت بھ پدرش نگاه کرد        

 ی بچھ ھا قربانیخودش برا..  و بھ فکرش یاشتن دوست دیھمان بابا رضا. سابق بود
 ستاره را تا ده،ی مدت چند بار ھمراه فرنیدر ا.  را گرفتھ بودی مھماننیکرده بود و ا

 .د برده و آورده بومارستانیب
 : زحمت باشدنی توانست قدر دان ای طور نمچیستاره ھ        
 و محمد ای شناسنامھ شون رفت، محمد بردی گم اقا بھرام برایم.. چشم بابا  -         

 . رهیبرنا، اسماشون رو بگ
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 ی خوشحالنیشتری بشھیمثل ھم.  پدرش ھم نشستی لب ھای روتیلبخند رضا        
 ی با پرده ادهیفر!  از رضا و ستاره، غصھ خورده بودشتری بیلی بود کھ خیسھم کس

ه پر از آرامش و شوق،  خانوادکیداشتن . دی دی صحنھ ھا را منیاز اشک شوق ا
 . ھم بودندنار بود و حاال دوباره، ھمھ کدهی فری قلبیآرزو

 کس دوست نداشت، چیھ. دی تھ کشی خوشنی از ای محمدرضا، کمدنیاما با رس        
 ستاره ھم دل یبرا.  افتادی مدی بود کھ بایستاره و دو قلو ھا آنجا را ترک کنند اما اتفاق

 قلب می بود کھ از صمی بارنی سال، اولکی نیدر تمام ا.  سخت بودی شادنیکندن از ا
 .. را گذراندی خوشت راحت بود و لحظاالشیخ

 ی چند باره تمام شد و ستاره و پسرانش بھ سمت خانھ ی ھایباالخره خداحافظ        
 نتیز.  نداشتشی چون صبح را در پی کھ استقبالیخانھ ا. خودشان بھ راه افتادند

 دو نوزاد شدند کھ حاال ی رهیچھ ھا اسپند دود کرد و بھرام خان و مھ لقا خ بیبرا
 .د شدنیوارثان خاندان فتوت حساب م

اما واکنش .  آورد و بچھ ھا را نشانش دادرونی را خودش از اتاق بنیستاره بھام        
 جور نی اش رفت، بھامی پدری کھ بھ خانھ یبعد از روز.  دلسردش کردی کمنیبھام

ھر چھ قدر ھم .  کندی می کرد از او دوریستاره احساس م.  کردی رفتار میخاص
 . نبرده بودشی پز ایستاره با او صحبت کرده بود، راھ

 کرده بود کھ دوستش دای پیحس.  بودی جور خاصشی برانی آرامش بھامنیا        
 بخورند ریچھ ھا ش بچھ ھا مجبور شد بھ اتاق خودش برود، تا ھم بی ھیبا گر. نداشت

 . استراحت کندیو ھم خودش کم
 بود کھ فیستاره حاال مادر دو نوزاد کوچک و ضع.  آنھا بودی ندهی آی زندگنیا        

 حس شی از دوازده روز پنی کھ بھامیزیچ.  کردی می مادرشانی تمام وقت برادیبا
 . اش شده بودیکرده بود و باعث دلخور

 شتری توانست بی نمیاما کار..  اش شده بود یاوضاع زندگستاره تازه متوجھ         
 اش یماریبعد از آن اتفاق، روند ب.  نداشتی خوبیمھ لقا حال روح. از آن انجام بدھد

.  مادر ستاره را نشناخت ستاره متوجھ وخامت اوضاع شدی شده بود و وقتریچشم گ
 . بودیاما ھمچنان مشکالت.  کرد ی تر مت را راحالشیبودن شراره کنارش خ

 
        

 
 آمد، نییآرام از تخت پا.  شدداری مھ لقا از خواب بغی جیصبح روز بعد با صدا        

 ی کھ رودی بانو را ددی کھ رسنییپا.  رفتنیی پای و بھ طبقھ دی پوشعیلباسش را سر
 . در آرام کردنش داردی سع،یمبل نشستھ و مھر

 .. بانو -         



 394 

.  روان بود،ی صورت مھ لقا ھمچون رودی روی اشک ھاامد،ی نیاما جواب        
در را کھ باز کرد .  اشاره کرد و ستاره بھ سمت اتاق راه افتادنی بھ در اتاق بھامیمھر

 : شدخکوبی مشی سرجانی بھامادی فریو با صدا
 ... برو -         
 نی حال بھامنی الیدل.  قدم بھ عقب رفت کیستاره .  محکم بھ در خوردیزیو چ        
 : و آرام گفتیبرگشت سمت مھر.  دی فھمیرا نم

 .. ھیبھش بگو عصبان..  ادی تونھ بی و بگو اگھ میمانیزنگ بزن بھ دکتر ا -         
 بھ بانو یستاره نگاھ.  بانو را رھا کرد و بھ سمت تلفن رفتی شانھ ھایمھر        

 ی نفس ھایاز ھمان کنار در ھم صدا. ت اتاق برگشتانداخت و دوباره بھ سم
 .دی شنوی را منی بھامنیخشمگ
  تو؟امیب.. منم ستاره ..  نیبھام -         
 حرف بزند و در را نی از اشتری نگذاشت بنیبھام.  لرز داشتی کمشیصدا        

 داد، بھ صورتش ی کھ اگر ستاره زود عکس العمل نشان نمیجور. محکم بست
برگشت سمت بانو و .  کردی اش می عصباننی از اشتری بدینبا.  کردیرد مبرخو

 :کنارش نشست
  شد؟یحالتون خوبھ؟ چ... بانو  -         
 دانست یم.  نگاه ھا عادت کرده بودنیستاره بھ ا.  کردی نگاھش مرهیمھ لقا خ        

 ! کجاستافتدی بادشی زمان بدھد کھ ی کمدیبا
 ن؟یخوب.. بانو .. منم ستاره  -         
 :ستادی کنارشان ایمھر        
 .. گفتم بھشون -         
 اد؟ی ی گفت؟ میخب چ -         
 .. گھی ربع دھی رسن تا یبلھ گفتن م -         
  شد؟ی چیمھر -         
 :دی کشی بھ بانو کرد و آھی نگاھیمھر        
 ..  کردهزی اتاقش رو کنده و ریتمام عکسا -         
 :ستاره با چشمان گشاد شده نگاھش کرد        
 ؟؟یواسھ چ -         
 : دوباره نگاھش را بھ مھ لقا دوختیمھر        
 ..  شدهی دونم چیمن نم. بانو اتاقش بودن  -         
 :بانو ھمان لحظھ دست ستاره را گرفت        
 ! منو بکشھ خوادیستاره اون م -         
 ی ھم ھمان طور متعجب بھ بانو نگاه میمھر!  شدیُستاره از بھت فکش باز نم        

 .کرد
 ..  دونمیمن م..  خواد منو بکشھ یاون م.. ستاره ببرش  -         
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 ..  صورتنیمھ لقا توھم داشت، اما نھ بھ ا.. ستاره آب دھانش را قورت داد         
 .اون پسر شماست..  شما رو دوست داره نیامبھ.. نھ بانو  -         
 .. ستاره را ترساندشتری کرد کھ بیمھ لقا خنده ا        
 !پسر من کھ باالست -         
 : شددهی ستاره در ھم کشیابروھا        
 .... پسر شماسنینھ بھام -         
 خواد یاون م.. اون ..  ی کنیاشتباه م...  دهیپسر من باال خواب... نھ ستاره  -         

 ! منو بکشھ
 : گوش ستاره بردکی نزدیسرش را کم        
 .. ستاره عکس بچھ مو برداشتھ بود -         
 : نگاه کرد و آرام گفتیستاره بھ مھر        
  بھش؟نی بانو رو دادیشراره کجاست؟ دارو -         
 : بھ ساعت کردی نگاھیمھر        
 ..ادی ی مرتری ره دکتر دیگفت صبح م.. رده بود بدجور سرما خو -         
 : ستاره سرش را با تاسف تکان داد        
 .. بدو..  اری دارو ھاشو بیبرو باال مھر -         
 ی شربتوانی ھمان لحظھ با لنتیز. دی صبر نکرد و بھ سمت اتاق بانو دویمھر        

 :دیرس
 . کنھیبھار نارنجھ آرومش م.. بخور ه  نی بدنویا. سالم خانوم  -         
 : مھ لقا بردی را بھ طرف لبھاوانیستاره لبخند زد و ل        
 .. ی آروم شیبخور کم.. بخور بانو  -         
 از یکی کھ ی در حالی و بعد مھرندی نوزادش را شی ھی گرفی ضعیصدا        

 شی بھ نوزاد اخمویبا ترس بلند شد و نگاھ.  ظاھر شدشیپسرھا در آغوشش بود؛ جلو
 . گشتی مادرش می نھیانداخت کھ دنبال س

 قرص بانو را یمھر.  نوزادش زد و در آغوشش گرفتی بھ تقالیستاره لبخند        
 :بھ سمتش برد و ھمان طور گفت

 ..ومدی ی اش مھی گریصدا -         
 .. ی مھریمرس -         
 برد و نوزاد را شی نشستھ بود کھ بانو دستش را پشی ستاره درست سرجاھنوز        

 :از آغوشش گرفت
 ..  پسرمایب. زمی عزایب -         
 :ستاره با آرامش گفت        
 ..  بخورهریش.. بانو گرسنھ س  -         
 : بھ ستاره انداخت و اخم کردیبانو نگاھ        
 ! کھستی پسر من ننیا -         
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 :دی کشرونیستاره با لبخند نوزاد را از آغوشش ب        
 ..  پسر منھنیاره ا -         
 . قرص را کف دستش گذاشتیمھ لقا چشمش بھ نوزاد بود و مھر        
 .. بخور خانوم -         
مھ لقا بلند شد و بھ سمت پلھ . َ شربت، قرص را بھ خوردش دادوانیو با ھمان ل        

 : گفتیتاره رو بھ مھرس. ھا رفت
 ..ادیبگو زودتر ب.  کجاستنیزنگ بزن بھ شراره بب.. ھمراه بانو برو  -         
 ساختمان یمھ لقا بھ طرف در ورود.  گفت و دنبال مھ لقا راه افتادی چشمیمھر        

 . باال بروددی دستش را گرفت و گفت کھ بای خارج شود، مھرنکھیقبل از ا. رفت
 ..  بچھ امشی خوام برم پینھ م -         
 . میبر.. باالست .. باشھ خانوم  -         
 .  باال رفتی از پلھ ھا ھمراه مھردیمھ لقا باترد        

 
       

 
.  بھ جانش افتاه بودیترس بد. دی بھ نوزاد انداخت و ناخداگاه آه کشیستاره نگاھ        

 داد او را نگران ی بروز منی کھ بھامیو خشونتمشکل مھ لقا .. نوزادان کوچکش 
 دنیدر فکر بود کھ با شن.  آمدی نمیی صداچیھ.  شدرهی اتاق خیبھ در بستھ . کرده بود

 : بلند شد و در را باز کردعی سرنتیز.  نگاه کردنتی بھ زدهی ترسفون،یزنگ ا
 .. ھیمانیدکتر ا -         
 . دادنتیغوش زستاره بلند شد و نوزاد را بھ آ        
 ..  قربون دستت، بذار آروغش رو بزنھنتیز -         
 راه افتاد ییرای رفت، بھ سمت پذی نوزاد می ھمان طور کھ قربان صدقھ نتیز        

 پلھ ھا را بھ یمانی ساختمان را باز کرد و ھمان لحظھ دکتر ایستاره در ورود. 
 بدنش را بھ لرز یباد سرد کم. اشت ددنی بارالی بود و خیھوا ابر. سرعت باال آمد

 : داخل خانھ شدعیو سر  زدی لبخنددنشیدکتر با د. انداخت
 حالتون خوبھ؟ -         
 : زدشی بھ رویستاره لبخند گرم        
 .نجایکشوندمتون سر صبح ا..  دکتر ی اقادیببخش.. ممنون  -         
 : اشاره کردنیدکتر بھ اتاق بھام        
 ھ؟یمشکلش چ -         
 : در بستھ شدی رهیستاره ھم خ        
 ..  نبودمششی مدت پنیمن ا..  دونم ینم -         
 : ھال اشاره کرد و ھر دو نشستندیدکتر بھ مبل ھا        
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 حساسھ و شما با توجھ بھ داشتن دو نی بھامادتونھ؟ی... من بھ شما گفتم سختھ  -         
 ..  دونم سختھیم...  طی شرانی انوزاد، اون ھم با

 :دی کشیقی انداخت و نفس عمنییستاره سرش را پا        
تازه ..  شھ اوضاعش من مطمئنم یبدتر م..  نشی خوام با خودتون ببرینم -         

 ..عادت کرده بود
 :  شدکی نزدی داد و کمرونیدکتر ھم نفسش را ب        
 ی ھست و برایعی اون طبی واکنش ھا برای سرھی..  نیبب..  جور بدتره نیا -         

 یمن ھر بار تو.  ی کارو کردنی شھ ازش خرده گرفت کھ چرا اینم! یعی طبریما غ
 ... بھ شما وابستھ شده و.  مدت بھش سر زدم ھمش افسرده و تو خودش بودنیا

 . ستاره نگاه کردی افتاده نییبھ سر پا        
 ..  خواد از دستتون بدهینم -         
.  خانھ برودنی از انی خواست بھامینم.  احساس را داشتنیستاره خودش ھم ا        

 محکم تر شتری را بی احساسی گره نی جور اکیاو ھم وابستھ اش بود و دوست داشت 
 .کند

 !رمی بچھ ھا پرستار بگی برادیمن با -         
 : دی دکتر، باال پری ابروی تاکی        
 ؟ی وقت بذارنی بھامی بچھ ھا؟ بعدش برایبرا -         
 :ستاره بھ صورتش نگاه کرد        
 ..  ھم عادت کنھ بھ بودنشوننیتا کم کم بھام..  جور بھتره نیا... بلھ  -         
.  ستاره زل زده بودی دهی پلک بزند، بھ صورت رنگ پری حتنکھیدکتر بدون ا        

 ..  سخت بودشیھضم رفتار ستاره برا
 : افتاد، او ھم پلک زد و آھستھ گفتنییسر ستاره کھ دوباره پا        
 ..  بھ شما بدھکارمی معذرت خواھھیمن  -         
 : نگاه کردشی بار ستاره بود کھ با تعجب بھ مرد روبرونیا        
 ؟ی چیمعذرت؟ برا -         

خب .. اما ..  نی بھ بھامنی شما کمک کردلیخب اون اوا...  کردم یمن فکر م -         
اما ..  نیاریمنتظر بودم کھ کم ب..  نی خانواده قبول کردنی کردم بھ خاطر پول ایفکر م

 .. متاسفم خانوم.. 
 ِ تی ذھننی دانست ایم.  بودشی گلوانی میستاره فقط لبخند زد، اما بغض بد        

 . ھا نسبت بھ کار ِ او بودیلیخ
 ...  کننی طور فکر منیھمھ ھم...  ستیمھم ن -         
..  رو دوشم نمونھ ی معذرت خواھنیفقط خواستم بار ِ ا..  خوام یمعذرت م -         

 . ی اگھ شما قبولش نکنیحت
 .نی تکرارش کنگھی دستیالزم ن..  اصال ستیمھم ن. ھی چھ حرفنیا.. نھ  -         
 : دادی عذابش مشتری بطی شرانیستاره بحث را دوست نداشت، ا        
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 زنگ بزنم تا درخواست پرستار دی منم بان؟ی باھاش حرف بزننی برنی خواینم-         
 .. بدم

.  نداشتیخودش ھم حس خوب.  زد و بلند شدی فقط لبخند کمرنگیمانیدکتر ا        
 میاو دا.  حساس باشدطی شرانیبود االن در ا عذاب وجدان داشت کھ او باعث شده یکم

 ! زد کھ بھ ستاره عالقھ نشان بدھدی حرف منیبا بھام
.  بوددهی بود و پتو را باال کشدهی تخت خوابی رونیداخل اتاق کھ شد، بھام        

 : تخت نشستیکنارش رو
 .. نیبھام -         
 با قدرت گوشھ نی اما بھامدی کشی پتو را کم،یمانیدکتر ا.  تکان نخوردنیبھام        

 داد و با ھر دو دست پتو را گرفت و رونینفسش را با حرص ب.  پتو را گرفتھ بودی
 پر از نیچشمان بھام.  آمدرونی بنی شد و سر بھامشتری بنی دست بھامکیقدرتش از 

 :کرد  ھم اخمیمانیدکتر ا. خشم بود
 ببرمت ی خوای ھا؟ م؟ی تو دارھی چھ رفتارنیا..  نیخجالت بکش بھام -         

  اره؟شگاه؟یآسا
 : دوباره ادامھ داددی کھ ندیواکنش        
 تو قول ؟ی دوستش داشتھ باشدی نگفتم باضھ؟ی نگفتم مر؟ی کردتیستاره رو اذ -         

  ستاره خوبھ؟ی نگفت؟ینداد
 : نشستنی و کامال رو بھ بھامدی تخت باال کشی را از روشیپاھا        

 .ستی خوب نی بد اخالق؟ی کنی چرا ناراحتش منیبھام -         
 اما دکتر دستش را گرفت و دی تخت کشنیی خودش را بھ سمت پانیبھام        

 : گفتدی کشی کھ درون چشمان مرد، شعلھ می توجھ بھ خشمیب. نگذاشت
 ؟یتو ستاره رو دوست دار -         
 اتفاق افتاد، دکتر را مجاب بھ ادامھ نی کھ در صورت بھامی حالت جزئرییتغ        

 :کرد
 ..  کنھی مھیگر..  ی کنتشی اذدیپس نبا -         
 گوشھ نی ترقی از عمیی کھ گوییبا صدا.  دادیکم کم خشم خودش را بھ غصھ م        

 : آمد، گفتی قلبش می
 .. بره -         
 کجا بره؟! ..  ستاره؟؟یک -         

 ! برو.. بره ... ستاره ب -         
 ؟ی کار کنیتنھا چ -         
         -...  
بچھ ھاشو . حرفشو گوش کن. ناراحتش نکن.. ستاره دوستت داره ..  نیبھام -         

 اسباب نیبب..  نی کنی میباھم باز..  شن یبعدش بزرگ م..  کنی اونو کوچ؟یدید
 ؟ی فھمیم.. اونا ھم دارن ...  ی داریباز
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 ی گرفت و روشی بازوری بلند شد و از زیمانیدکتر ا.  کردی نگاھش منیبھام        
.  را تنش کردیگری شرت دی را از تنش در آورد و تراھنشیپ.  گذاشتلچریو

 یدکتر بھ خوب.  نشان ندادی واکنشچی ھنی مدت بھامنی را شانھ کرد و تمام اشیموھا
 ی کمشی داد تا حرفھای فرصت مدیبا.  آرامش داردنی بھ اازی ننی دانست بھامیم

 . ھضم شودشیبرا
 

 را یوانی لیکنار در اتاق، خرده ھا.  تخت را ھم مرتب کردی رو،یمانیدکتر ا        
 کرد را، از ی استفاده م،ی بود و از آن بھ عنوان جامداددهی خرنی بھامیکھ ستاره برا

 : جمع کرد و در ھمان حال گفتنی زمیرو
 .. ی دوستش داشتیلی کھ خنویا -         
 رفت؟.. ستاره ... ستا .. س  -         
 : کنار تخت گذاشتزی می شکستھ را روی نگاھش کرد، تکھ ھانکھیدکتر بدون ا        
 . رهی نمییجا. اون دوستت داره.. نھ  -         
 ی رونی بھامی جلو،یقی نفس عمدنی باعث شد، دکتر با کشنیسکوت بھام        
 :ندی بنششیزانوھا
 گلدونش رو دی بای گلت رو دوست داریوقت! ھی جورنی دوست داشتن انیبھام -         

 .. یھم دوست داشتھ باش
 :دکتر ادامھ داد.  شددهی بھ سمت پنجره و گلدان ھا کشنیسر ِ بھام        
 !؟یھ؟ تو کرد کنیبغلش م!  بوسھی رو کھ دوست داره مینگفتم آدم کس -         
 . زل زده بودیمانی دکتر ای حاال بھ چشمھانیبھام        
 .دم..کر  -         
 : دکتر باال رفتیابرو        
  واقعا؟ش؟یدی بوس؟یتو بغلش کرد -         
 :دکتر لبخندش پر رنگ تر شد.  افتاد و دوباره باال رفتنیی پانیسر بھام        
.  شھیستاره خوشحال م. ی کارو کننی بازم ادیبا..  نیآفر. ی کردیکار خوب -         

 .بغلش کن. بوسش کن. یبھش بگو دوستش دار
.  اش فشردنھی را گرفت و بھ سنیبا لبخند بلند شد و با ھر دو دستش سر بھام        

 کھ یستاره ا.  او باشدی خواست ستاره برای مرد فقط منیا. دی فھمی را منیحال بھام
 . بوددهی قلب او تابکی در آسمان تارد،ی خورشکیمانند 

نذار غصھ بخوره، چون دوستت . دیبگو ببخش.  ازش معذرت بخواهنیبھام -         
 .داره

 ی راحت در چشمانش خوانده میلی خیمانیپش.  انداختنیی سرش را پانیبھام        
 از ی کوتاھی و با خداحافظدی را بوسنی بھامی آشفتھ ی موھایدکتر خم شد و رو. شد

 .اتاقش خارج شد
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 ی نوزاد را کھ در آغوشش خواب بود، نوازش مفیستاره با آرامش، دستان ظر        

 بھ سمتش آمد و با یمانیدکتر ا. دیبا باز شدن در اتاق، بھ سمت در، گردن کش. کرد
 : بھ نوزاد ِ کوچک انداختیلبخند نگاھ

 ن؟یت گذاشیاسمشون رو چ -         
 : لبش نشستی روی شد و لبخندرهیستاره ھم بھ نوزادش خ        
 .. محمدبرنا..  ایمحمدبرد -         
 .خدا براتون نگھشون داره.. خوشگلن  -         
 شی آمد، بھ مبل روبروی بھ سمتشان م،ی چاینی کھ با سی مھردنیستاره با د        

 :اشاره کرد
 .نینیبش دییبفرما..  یمرس -         
 : گرفتی مبل نشست و ستاره نوزاد را بھ سمت مھری رویمانیدکتر ا        
 ومد؟یشراره ن..  جان ببرش باال یمھر -         
 :دی بھ آغوش کشاطی نوزاد را با احتیمھر        
 .. گھی رسھ دیم -         
 ..  بانو بمونشیپ -         
 .. چشم -         
 : آھستھ گفتیمانیدکتر ا.  از پلھ ھا باال برود، چشم از او نگرفتیستاره تا مھر        
 ن؟ی پرستار اقدام کردیبرا -         
 : ستاره سرش را تکان داد        
 .. قرار شد خبر بدن بھم... بلھ  -         
 : را برداشت و دستش را دور فنجان گرم حلقھ کردینیدکتر فنجان چ        
اما اگھ شما ..  ادی تونم قول بدم حتما بیالبتھ نم.. فر رو سراغ دارم  نھیمن  -         

 ... نیبخوا
 : زدی ستاره مشتاق لبخندند،ی حرفش را ببریبھ ستاره نگاه کرد، تا تاث        
 . شھی راحت تر مالمی خنی کنشیاگھ شما معرف.. چھ بھتر  -         
 !ادی کنم مجابش کنم کھ بی میسع. دم یتا ظھر بھتون خبر م.  دمیقول نم -         
 :دیستاره بدون فکر پرس        
 آشناتون ھستن؟ -         
 . کندیدوست نداشت فضول.  خجالت زده شدی کمدی را کھ دیمانینگاه ِ دکتر ا        
 ...  کھنھیمنظورم ا. دیببخش -         
 با ادیونده، اما خب ز خیپرستار. دختر خالھ امھ.  ندارهیاشکال...نھ  -         

 نھ، بازم ازش ای کنھ ی کارو قبول منی دونم اینم.  ندارهی خوبی رابطھ مارستانیب
 ن؟ی نداری خاصطیشما شرا.  پرسمیم

 : فکر کردیستاره کم        
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بھرام خان خونھ ھستن .  تا غروب خوبھانیُاز ساعت نھ بتونن ب.. خب .. نھ  -         
 ... . وقتا و مھ لقا پرستارشتریب

 : باعث شد ھر دو با ترس بھ پلھ ھا نگاه کننی مھرادی فریصدا        
 ... ستاره خانوم... ستاره خانوم  -         

 
دکتر . دی مالحظھ بھ حالش، بھ سمت پلھ ھا دویستاره بھ سرعت بلند شد و ب        

 .ظھ بھ او ملحق شد ھم، ھمان لحنتی و زستادی پلھ ھا انیی پایمانیا
 بھ یقی از اتاق خودش، ترس عمی مھری صدادنی با شند،یستاره باال کھ رس        

 یمھ لقا رو.  شدرهی خشی روبرویوارد اتاق شد و با تعجب بھ صحنھ . جانش افتاد
 ی ھم سعی از نوزادان او را محکم در آغوش گرفتھ بود و مھریکیتختش نشستھ و 

 : گفتتی او، با عصبانندی با دیمھر.  کندشی کرد کھ از او جدایم
 . کردم بچھ رو ندادنیخانوم، ھر کار -         
 تخت نشست و یرو.  نوزاد، ستاره را دلواپس تر کردی ھی گرفی ضعیصدا        

 : دست بانو گذاشتیدستش را رو
 ..  من گرسنھ سنیبد... بانو  -         
 : اشاره کردیبھ مھر.  ھم بلند شدگرشی نوزاد دی ھی گریصدا        
 .. نیی پاشو ببرش پایمھر -         
ستاره خودش را .  رفترونی و از اتاق بدیچی پشی پتوانی نوزاد را میمھر        

 :دی کنار بانو کششتریب
 .نیبعدش شما بغلش کن.  بدم بھشری من شنیبانو بد -         
 :اش فشرد نھی بھ سشتریمھ لقا نوزاد را ب        
 ..  منھیبچھ ..  دم بھشیمن خودم م -         
 ... من.. باشھ ... بانو  -         
 ھی گریمستاصل بھ صدا. ردی تواند نوزاد را از او بگی دانست چھ طور مینم        

 . دادی گوش مد،ی کشی نوزادش کھ بلندتر شده بود و بھ قلبش خنج می
 ... بانو........ گناه داره ..  کنھی مھی داره گرنیبب.  کنمیبانو خواھش م -         
 بھ خودش چسباند و شتری اما مھ لقا نوزاد را بد،ی نوزاد کشی پایدستش را رو        

 رفت و اگر نیی چنگ زد اما مھ لقا پاراھنشیستاره بھ پ.  برودنییخواست از تخت پا
. دی دی میشتری بید صدمھ ً خورد و مطمئنا نوزای منی حتما زمدی کشی مشتریستاره ب

 : امدنییاز بانو، پا  ترعیدستش را رھا کرد و سر
 . کنھی مھیگر... بده من. کنم یخواھش م.. مھ لقا -         
 اش ی نوزاد عصبی ھی گریصدا.  صورتش نشستی روشی اشکھااری اختیب        

 آن نگاھش بھ کی . راه افتادھیبانو از در خارج شد و ستاره دنبالش با گر. کرده بود
 !دی نجاتش را دی و فرشتھ دیپلھ ھا رس
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 و ستادی در اتاق ایستاره جلو.  آمدیبھرام خان با عجلھ پلھ ھا را باال م        
 در ھم شی ستاره، ابروھای اشک ھادنیبھرام خان با د.  کردھیدردمندتر از قبل گر

 : ستاره گذاشتی شانھ ی شد و با محبت دستش را رودهیکش
 ..کجاس مھ لقا...  نکن دخترم ھیگر... ستاره  -         
 ھمھ درد، نیفشار ا.  زد و اصال رفتارش دست خودش نبودیستاره کامال ھق م        

 و بھرام خان بدون دی پشت سر بھرام خان رسیمھر.  بودنی قلب او واقعا سنگیبرا
 کنار یمھر. شان رفت بھ سوالش داده باشد، بھ سمت اتاق خودی ستاره، جوابنکھیا

 !بھ آرام کردن ستاره داشت ی اش سعی ذاتی و با سردستادیستاره ا
 .. اروم باش خانوم -         
.  کرد، آرامش خودش بودی کھ فکر نمیزی بھ تنھا چتیاما ستاره، در آن وضع        

 داشت با آرامش ی آرام بھرام خان را کھ سعیصدا. بھ سمت اتاق خواب مھ لقا رفت
 : آمدی مرد،ینوزاد را از بانو بگ

 .. االن بده بھ من.. باشھ ..  من زیعز -         
 ...  بھ بھارکشی دیم.. نھ برو  -         
 .ستی ننجایبھارک ا. زمینھ عز -         
 ..  دمینم-         
 ریبذار بھش ش. مامانش ستاره س.  ماستیاون نوه ...  کنھ ی مھیمھ لقا گر -         

 .. بده
 . خوام دست بھ بچھ ام بزنھینم..  دم ینھ من خودم م -         
 ... نمشیبده من بب. مھ لقا جان باشھ -         
 شیدستھا.  بودستادهی اواریستاره از ترس کنار د.  آمدی نوزاد نمی ھی گریصدا        

. بود مشخص بود، زل زده ی کوچک نوزادش کھ کمی بھ پای و با نگراندی لرزیم
 ی صدادنیبا شن.  مھم نبودنی جز ایزی چشی خواست و برایتنھا نوزادش را م

 : کردی را سر او خالتشیبانشراره، برگشت بھ سمت راھرو و ناخداگاه عص
  شد؟ی چنیبب..  سر ظھره ؟یتو کجا بود -         
 اش بھ ی کھ بھ علت سرماخوردگیی انداخت و با صدانییشراره سرش را پا        

 . کردی شد، فقط عذر خواھی مدهیزحمت شن
 باز بھ داخل مھی در نی اتاق، ستاره آرام سرش را از الی دفعھ اکیبا سکوت         

. دی دی دستش را ستاره می کرد اما تکان ھای نمھیگر.  تخت بودینوزادش رو. برد
 یسر مھ لقا رو. بھرام خان کھ متوجھ حضورش شد و با چشم، اشاره بھ نوزاد کرد

 . کردیکمر و پشتش را نوازش م  بھرام خان بود و او با محبتیشانھ 
خودش ھم .  آرام، وارد اتاق شد و نوزاد را برداشتیلیستاره با سرعت اما خ        

دور شدن از مھ لقا فقط تنھا . فت رنیی دانست چرا اما بھ سرعت از پلھ ھا پاینم
 .دی رسی بود کھ بھ ذھنش میفکر
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 افتد،ی کھ ممکن بود بیاز فکر اتفاق.  با ترس بھ باال نگاه کرددیبھ ھال کھ رس        
 نوزاد فی ضعی ھیگر.  گونھ روان شدی و ناخداگاه دوباره اشکش رودیتمام تنش لرز

، ستاره را بھ خود اورد تا نوزاد  گشتی مادرش می نھیو دھان بازش کھ دنبال س
 آرامش نی از نوزاد کوچک، بھ اشتریگرچھ خودش ب.  تابش را آرام کندیگرسنھ و ب

 . داشتازین
 

 ی اش را نوازش می نرم و مشکی سر کوچک نوزاد بود و موھایدستش رو        
 اش یحاضر بود تمام زندگ.  گرفتی نوزاد، لبخندش وسعت مدنیبا ھر بار مک. کرد

 از دم نوش یوانی کھ لی در حالنتیز.  تجربھ نکندگری ترس را بار دنیرا بدھد اما ا
 :آمد  اش را در دست داشت؛ بھ سمتشیشگی ھمیھا

 . کنھیآرومت م.  بخورنوی اای خانوم جان؟ بیخوب -         
 ُ دست برد و نوزاد را از آغوششنتی نگاه کرد و زنتی بھ زیستاره با قدردان        
 :گرفت
 .. َبخور شما خانومم -         
 : افتادگرشی نوزاد دادی آن کی سپرد، نتیستاره نوزاد را بھ ز        
  کو؟ای بردنتیز -         
 : کرد و گفتیزی ری خنده نتیز        
 ! قدرنی ھم ھستن اھی شبن؟ی دونیفرقشون رو از کجا م -         
 : زد و دوباره سوالش را تکرار کردی جانیستاره لبخند ب        
 خوابھ؟ -         
 ! بردنش فکر کنمنیاتاق آقا بھام!  بودیمانینھ خانوم جان، دست دکتر ا -         
 توجھ بھ او قربان ی کھ بنتیچند لحظھ بھ ز.  ستاره گشاد شده بودیمردمک ھا        
بلند شد و بھ سمت .  زد، نگاه کردی رفت و آرام بھ پشتش ضربھ می نوزاد میصدقھ 

 . بھ در زد و در را باز کردی آرامیضربھ .  رفتنیاتاق بھام
ستاره با !  خواب بودنی نشستھ بود و نوزادش کنار بھامیمانی تخت دکتر ایرو        

 : بلند شدیمانیدکتر ا.  شده بودرهی خشی روبرویبھت بھ صحنھ 
 ! پسرتون رو براتون نگھ داشتنیبھام!  رفتمیمن داشتم م -         
 دست انی کھ انگشت بزرگش منی دھان دکتر و بھامانیچشمان متعجب ستاره م        

 را باور دی دی را کھ میزی توانست چینم! دی چرخی نوزاد مانده بود، میمشت شده 
 : و آھستھ تر گفتستادیدکتر کنارش ا. کند

 ..  با بچھ ھانیش نذار وقت تنھاچیاما ھ. نینگران نباش -         
 : نگاه کرد و بلند گفتنیبرگشت بھ بھام        
 .. خداحافظ..  نیمراقب باش..  رم یمن م -         
 . مکث، از اتاق خارج شد و در را ھم بستیبدون لحظھ ا        
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فرم .  نگاه کردنیبھ نوزاد و بعد بھ بھام.  نشستنی زمیستاره کنار تخت رو        
.  بودندنی بھامھی و رنگ چشمان ھر دو، شبینیاما ب.  بھ او بودھیصورت نوزادش شب

 ذھن ستاره انی مییایرو.  بودنی بھامی نوزادی مثل عکس ھاقای کھ دقی مشکیموھا
 .شروع بھ شکل گرفتن کرده بود

 یان زندگ شوند و او در آرامش کنارشی می کھ پسرانش، مردان جوانییایرو        
 ی لذتط،ی شرانی کھ در اشیای مھ لقا افتاد و روادی!  پدرشانھی شبیمردان.  کردیم
 شی سوخت و ناخداگاه اشکھاشیدلش برا.  داشتھ باشدای توانست از آن روی نمیادیز

 کھ ی داشتھ باشد، اما ترسی مھ لقا برخورد بدادوست نداشت ب. دی دوشی گونھ ھایرو
 .. سخت بودشیامروز متحمل شد، برا

 بھ نیبھام.  پاک کرد و متوجھ تکان تخت شدشی گونھ ھایاشک ھا را از رو        
 لی نوزادش حایستاره دستش را رو. دی کشی منیی تخت پایزحمت خودش را از رو

  آمدنیی شود، خودش را از تخت پاکی بھ نوزاد نزدنکھی اما بدون انیکرد، بھام
 ؟ی ریجا م کن؟ی بھامی خوای میچ -         
 کی بھت ستاره در انی و مدی بھ زحمت خودش را بھ سمت ستاره کشنیبھام        

 کھ ی پسر بچھ اھی مرد جوان، شبکینھ مثل ! دی او را در آغوش کشع،یحرکت ِ سر
محکم دستانش را دور شانھ و گردن ستاره حلقھ کرده بود !  کرده استدایمادرش را پ

 : آوردیکمر ستاره فشار م  بھنشی سنگوزن!  کردی ھم نمی حرکتچیو ھ
 .. نیبھام..  کم واستاھی جان، نیبھام -         
 تن ی ستاره نشست، تمام تن ستاره پر از حس گرمای گونھ ی کھ روشیلبھا        

چشمانش رابست و خودش را .  خواست او را از خودش دور کندی نمگرید.  شدنیبھام
 اش ی جراحی بھ جانی از اشتری را صاف کند تا بشی کرد، پاھایسع.  رھا کردیکم

 .دیایفشار ن
 .. رهی گیکمرم درد م..  نیبھام -         
برعکس قبال، .  و ستاره صاف تر نشستدی خودش را عقب تر کشی کمنیبھام        

لبخندش، باعث .  تجربھ کرده بودنی را ھمراه بھامیندیحس خوشا! خجالت زده نبود
 احساس انی میفاصلھ ..  قدر بود نی ھمشھیھم.  بھ خنده باز شودشیھا ھم لبنیشد بھام
 . کوتاهزه اندانیبھ ھم!  اشی و بدبختیخوشبخت

 نی از اشتری بیزیچھ چ.  بود، انداختدهی بھ نوزادش کھ در آرامش خوابینگاھ        
 نکھیا.  گذشتندیم.  مشکالتش حل ھم نشوند، قابل تحمل بودندی خواست؟ ھمھ یم

 تا ردی کھ او را در آغوش بگدی فھمی قدر منی اطی شرانی بود و در انجای انیبھام
 داشتند و سالمت بودند، ی خوبطی نوزادش شرادو  کھ ھرنیھم.  بودیآرامش کند، کاف

 و حس ی خوشحالی از رود،ی بار چکنی کھ ای اشکیقطره .  بودی خوشبختشیبرا
 ..  غمیخوبش بود، نھ از برا
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 حساس شیستاره کھ متوجھ شده بود، ھمسرش بھ اشکھا.  اما اخم کردنیامبھ        
 ی گونھ ھایھر دو دستش را باال برد و رو. دی قطره را پاک کرد و خندعیشده، سر
 : گذاشتنیزبر بھام

 ..  دوست دارمیلیخ..  نیدوستت دارم بھام -         
        

 
 و سخاوت، اما کوتاه در گذر بودند؛ دستشان یزی کھ با دل انگیزیی پایروزھا        

 نی گذر زمان بھ چشم انی کوچک ِ ستاره گذاشتھ بودند تا ایرا در دستان دو فرشتھ 
 ھمسر وابستھ اش و نھ ی ھا و نھ بھانھ ھایداری کھ نھ شب بیمادر. مادر جوان نرسد

 . اش کم شودی ذره ھم از حس مادرکی بود  بانو، نگذاشتھی ھایفراموش
 یی دو نوزاد کوچکش، الالیشبھا برا. دی ورزیھمچنان با محبت، فقط عشق م        

 کودکانھ اش ی محبت ھای کھ وابستھ ی خواند، صبح ھا کنار مردی مبای زی اندهیاز ا
 کھ جز یی مھ لقای کرد و غروب ھا، ھمپای منی را تمردی نشست و امیشده بود، م

 زده، زیی شناخت، نمانده بود، در باغ پایکھ او م یی از بانوبا،ی زی نام و خاطره اکی
 . رفتی ماطی حی انتھای انارھادنیبھ د

 بانو بود کھ خاطره نیپارسال ا!  را معکوس کرده بودزی زود ھمھ چیلی خایدن        
 ستاره بود کھ با حسرت از نی داد و حاال ای گوش ماقی گفت و ستاره با ذوق و اشتیم

 رفت و ھر چند ی حواس دست در دست او راه میو مات و ب گفت و بانیگذشتھ م
 !دیپرس ی بار، از دخترش باران، مکی قھیدق

 ی مکی را تارندهی انتخاب بود و آکی روزھا، او سردرگم نی در اشی سال پکی        
 سال کی..  چشمش بودی جلویگری کھ امروز، روشن تر از ھر زمان دی اندهیآ. دید

 کھ یخاطرات.  مانده بودشی برانیریچھ قدر خاطرات تلخ و ش.  گذشتھ بودمشیاز تصم
 . آوردی ھم، لبخند بھ لبش مشی ھای تلخیحت

 دانست اما حاال او خانم ِ ی و چھ طور را نمیک.  بانو را گرفتھ بودیناخداگاه جا        
 کرد یت م خواست و با او مشوری بھرام خان نظر او را می ھر اتفاقیبرا. خانھ بود

 . خواستی بود کھ ستاره می ھمانیی نھامیو تصم
 خانواده اش، ی دوباره ی ھاتی حمانی مثل بھرام خان و ھمچنیبودن پشتوانھ ا        

 نیھم.  پر از گرداب و گردباد، داده بودری مسنی ای ادامھ ی تازه برایبھ او جان
 و ردی بگمیقالنھ تصمعا.  کرد کھ تالشش را مضاعف کندی مدوارشی ھا امیدلگرم
 . کندنیری را بھ کام ھمھ شیزندگ

 .. دانستیحاال کھ مادر بود، بخشنده بودن را بھتر م        
 
 

.  آغاز شدی دفعھ اکی ی ماه، مثل ھر سال با برف و سرمای دلی اوایروزھا        
 بھ دنشانی دی نبود کھ برای قلبچی شان بودند و ھی دو ماھگی انھی در ما،یبرنا و برد
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 بود اما امدهی ستاره نیرضا ھنوز بھ خانھ ! شیمخصوصا پدر بزرگ ھا. افتدیتالطم ن
 بھ دنشی دی دستور داده بود تا ستاره و بچھ ھا را برایعلری بھ اممیرمستقی غ،یدو بار
 !اوردیخانھ ب
 از نوزادن یلحظھ ا! نی بھامیبھرام خان ھم شده بود، بھادر خان در عکس ھا        

 ی و بعدھا راحت تر، بھ اتاق ستاره می با شرمندگلیاوا.  شدی خواب، دور نمیتح
 راحت بھ الی پرستارش کنارش بود، او با خای مھ لقا خواب بود یرفت و تا وقت

 چشم ی جلوت،ی مھ لقا، در واقعیایرو.  شدی مرهی خشی کوچک نوه ھایصورت ھا
 ی دو پسر حس منی را با بودن ایاری بسیباورش سخت بود اما آرامش قلب! او بود

 .کرد
روز بعد ھم دنبال !  برنا رای دانست و روزی را پسرش مای بردیمھ لقا روز        
 ی کھ حالش بھتر بود، کنار بھرام خان میاما گاھ...  گشت ی بھ اسم باران میدختر

 . کردی را دنبال مشی نوه ھای دست و پاینشست و با دقت حرکت ھا
 توانست حسادت را یستاره م.  ھنوز با بچھ ھا اخت نشده بودنی بھامانی مو در        

 بود و دهی مھ لقا و بھرام خان دوباره بھ صفر رسیمحبت ھا. در چشمانش بخواند
 . سھم را در قلب او داشتندنیشتری بودند کھ در خانھ، بیستاره و محمدرضا تنھا کسان

 را با پسرانش نی کرد، بھامی مینان، سع ھمچ،یمانیستاره بھ خواست دکتر ا        
 خواست نی کرد و ای تر و حساس تر می را جرنی بھامشتر،ی بدھد اما اصرار بیآشت

 د؛ی کشی ستاره بچھ ھا را در آغوش می وقتن،ی رنگ نگاه بھامرییتغ.  کس نبودچیھ
 .قابل کتمان نبود

..  ستاره بودی فتوت اضافھ شده بود و او پرستار بچھ ھای بھ خانھ یدیفرد جد        
 وقت و می نلیاوا.  و سھ سالھ و پرستار بودستیب.  بودیمانی دکتر ای دختر خالھ ،یلیل

 باعث شد بھ جز پرستار نوزادان؛ شان،ی و داستان زندگنی ِ ستاره و بھامدنیبعد ھا د
 .دوست ستاره شود

 ی کامال بور بود و بھ نظر ستاره دختر خوشگل،یمانی برعکس دکتر ایلیل        
 با نمک و ی روشنش چھره ای کوتاه قھوه ای و موھایچشمان عسل.  شدیمحسوب م

 . بھ او داده بودییبایز
 را بابت بچھ ھا راحت کرده بود، الشی کنارش کھ خدی دوست جدنیبودن ا        

 دیگرچھ ھر روز مشکل جد.  و اوضاع خانھ برسدنی بھ بھامشتریفرصت داده بود تا ب
اگر البتھ شب .  ھوش شودی ببای بود کھ ستاره، شب ھا خستھ و تقریو اتفاق تازه ا

 ! دادندی بودن را ھم بھ او مش ھوی بنی ای پسرانش اجازه ی ھایداریب
 

      
 

 ھمراه گر،ی دی مثل ھر پنجشنبھ یلی سال بود کھ لی زمستانی پنجشنبھ نیاول        
 بھ آنجا نی بھامدنی دی پنجشنبھ برایدکتر روزھا. دی فتوت رسی بھ خانھ یمانیدکتر ا
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 نشانی کھ بی و با محبتکی نزدیرابطھ .  شدی ھم ھمراھش میلیً آمد و استثنا لیم
 . آن دو نفر استنی بی بود کھ حسداشتھ فکر وانیبود، ستاره را بھ ا

 نی در عیلیل.  بروز بدھندیزی نبودند کھ چی آدم،یلیالبتھ نھ دکتر و نھ ل        
 ستاره را در آن یلی و عاقالنھ اش خی منطقی ھاحتینص.  بودی و کاری جد؛یمھربان

 .ردی اش بگی زندگی برای بھتری ھامیروز ھا کمک کرده بود تا تصم
ا  در ریستاره کھ صدا..  ھم بھ اتاق ستارهیلی رفت و لنیدکتر بھ اتاق بھام        

 زند، دوست تازه اش ی در مکیتمی طور ارام و رنی کھ ای مطمئن بود کسد،یشن
 :است

 . جانیلی تو لایب -         
 ی مری اش شنھی کوچک از سیای بود و برددهی تخت دراز کشیخودش رو        

 گری کھ دییکارھا!  شودری را گرفتھ بود تا برنا ھم سری شی شھیخورد و با دست ش
 : وارد اتاق شدی پر انرژشھی مثل ھمیلیل.  شده بودی او عادیبرا

 .. نی رو ببنجای ای وای ا؟یخوب. یسالم مامان خانوم -         
 : را گرفتری ششھیبا خنده کنار تخت زانو زد و ش        
 ! باز با ھم گشنھ شدن؟نایا -         
 : خودش را جابھ جا کردیستاره کم        
  ھم اومدن؟یمانیدکتر ا..  گھیآره د -         
 .. اوھوم -         
 ارام گرشی رنگش رو بھ صورت نوزاد کوچک بود و با دست دیچشمان عسل        

 کھ گذشت، بھ ستاره کھ یچند لحظھ ا.  کردیپشت دست کوچکش را نوازش م
 . ھم افتاده بود نگاه کردی خمار روشیچشمھا
  کردن؟ھیشب گر -         
 :دی کشیه چشمانش را بھ زور باز کرد و آھستار        
 نداشت دهیھم فا* کونیمتی دایقطره ..  کار کنم ی چگھی دونم دینم..  اسیبرد -         

 !براش نگاه شکمشو؟
 . گذاشت و ستاره آرام از کنارش بلند شدای شکم بردی با دست آزادش رویلیل        
..  رو اما خب متی رژی کنی متمی رعاگھید..  نفخ گفتم بھتنی ایعیطب... آره  -         

 .ریھمون آروغش رو خوب بگ. ستی مھم نستی نادی کھ زی تا وقتریسخت نگ
 برگرداند و شروع کرد بھ پشتش آرام ضربھ ی را خواب را کمایستاره برد        

 .زدن
 ! خوابھی کلھ مھیحاال تا ظھر  -         
 رهی بھ مادرش خشیبای و بھ برنا کھ با چشمان زدی ستاره خندیملھ  جنی با ایلیل        

 :شده بود، اشاره کرد
تو ھم با .  خوردرشمیش! ی ھم کھ کردشیبستھ بند. نیی برم پایمن برنا رو م -         

 ! پسر خواب آلود بخوابنیا
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 : بھ بدنش دادی و کش و قوسدی را کشای بردیستاره رو        
.  انجام ندادناشوی دفعھ اصال خوب تمرنی انیبھام..  نمی خوام دکتر رو ببینھ م -         

 ..  نوشتن ندارهی اصال حوصلھ گھید
بعدش حاال کھ عماد ! ری رو ھم در نظر بگنیسن بھام...  ریستاره سخت نگ -         

 ..اونجاست تو استراحت کن
 :ستاره بھ زحمت بلند شد        
 ای دونم صبحونھ خورده ینم..  نرفتم ششیاصال صبح پ.. داره نھ آخھ عادت  -         

 .. نھ
 : را گشتشی و دنبال شال کشودی تاپش پوشی بافت بلندش را رووریپل        
مھ لقا ھم بد !  شھیباور کن چشمام باز نم..  امی اگھ خوب بودن بنمشیبرم بب -         

 ! رفتی پلھ ھا راه میخواب شده بود ھمش رو
 : دادرونی نفسش را با صدا بیلیل        

 !ارمی ی کم می ستاره من گاھیوا -         
 بھ صورت الغر ی سرش مرتب کرد و نگاھی شالش را رونھ،ی آیستاره جلو        

 : اش انداختشھی از ھمدهیتر و رنگ پر
 م؟ی باشی منفدی گفت صبحا نبای بود میک!  جونیلی لی شدی منفیانرژ -         
 : نگاه کردنھی درون آی و با لبخند بھ ستاره ستادی بلند شد و کنارش ایلیل        
 . باال از فرصت استفاده کنایاما خواھشا ب! نیبر!  فتوتیبلھ خانوم ستاره  -         
 : را نوازش کردیلی لیستاره با لبخند بازو        
 بودن دکتر گھیبعد د. ھ از دستم ناراحت نشنمش،یبرم بب. زممیممنونم ازت عز -         

 .. زودامی یبھونھ اس من م
خوشبختانھ مھ لقا ھنوز خواب بود و .  رفتنیی پای ستاره بھ طبقھ ،یلیبا لبخند ل        

 ییصدا.  ناخداگاه کم شده بودشی از دغدغھ ھایکی. بھرام خان ھم قصد رفتن نداشت
 . نگاھش کردنی در را باز کرد، اول بھامی آمد، در زد و وقتی نمنیاز اتاق بھام

آن لحظھ ھم با .  را بفھمدشی توانست از نگاھش حس ھای میستاره بھ راحت        
ستاره !  آمده استدنشی بھ درتری دلخور کھ چرا دی خوشحال بود و ھم کمدنشید

 : را کم رنگ کندی دلخورنی لب نشاند تا ای رویلبخند
 ! من خواب موندمنیببخش بھام.. سالم  -         
 لبخندش بزرگتر شد و نیبھام.  کردی کھ دل ھمسرش را نرم میدروغ مصلحت        

 . اشاره کردزیبھ م
 د،ی کنارشان رسی وقتدی رسی حوصلھ بھ نظر می بیمانیبرعکس او دکتر ا        

 ی بھ نظر مدهیرنگ پر. کردستاره با دقت بھ صورتش نگاه .  کردیدکتر تک سرفھ ا
 .دیرس

 ن؟یشما خوب -         
 : شدرهی خزی میدکتر سرش را کوتاه باال کرد و دوباره بھ کتاب رو        
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 .. فکر کنم.. ممنونم  -         
 . کامال مشخص بود سرماخورده استشیاز صدا.. دوباره سرفھ کرد         
 .نی کردی استراحت مدیبا..  جور نی انیومدی ی کاش نمیا -         
 .. نشمنی بھامکی نزدادیحواسم ھست ز.. خوبم .. نھ .. نھ  -         
 : کھ حرفش را بد برداشت شده بود؛ متاسف شدنیستاره از ا        
 ..سیگفتم حال خودتون خوب ن..  نبودنینھ بھ خدا منظورم ا -         
 و دهیصورت رنگ پر.  صورتش نشستی رو،یمانی دکتر ایشگیلبخند ھم        

 . دادی نشان میگری از ھر وقت دشتری اش، سنش را بی جوگندمیموھا
..  گرانی بھ حال دی واگھی نکنم دتیمن پزشکم اگھ من رعا.  دونم خانومیم -         

 ن؟یستی خوب نادیشما خودتون ھم ظاھرا ز
 ! ندارمشش ھفت ماه ِ خواب راحت!  شدهیواسھ من عاد -         
 : گفتنی داد و ستاره رو بھ بھامنییدکتر با خنده سرش را پا        
 ناتو؟ی تمری نشون دادنیبھام -         
 کامال در صورتش مشخص بود، ی کھ حس شرمندگنی بھ بھامیدکتر نگاھ        
 :انداخت
 !سھیمنم پاک کردم کھ دوباره بنو! بلھ نشون داد -         
 : بود، گذاشتزی می کھ رونی دست چپ بھامیدستش را رو        
 ... ی چھ خوب بلدنھی ستاره ببسیبنو..  نیزود باش بھام -         
 و دیمداد را محکم کش.  شدرهی کاغذ رفت و با دقت بھ برگھ خی رونیدست بھام        

 : گفتیمانیجملھ کھ تمام شد، دکتر ا.  کش آمدشترییستاره ھر لحظھ لبخندش ب
 !ی نوشتیخب بخونش چ -         
 بود، بھ انشی می خاصطنتی کھ شنی ستاره و لبخند بھامی گل انداختھ یگونھ ھا        
 : و بعد گفتدی اول نفس کشنیبھام. دندیھم رس
 .دوست دارم.. دو .. ستاره  -         
 از یمات و درھم رینگاھش را کھ از کتاب گرفت و بھ او دوخت، ستاره تصو        

 زد و ھر چھ قدر لبش را گاز گرفت، نشد ی چنگ مشیبغض بھ گلو. دی دیصورتش م
 یقی و نفس عمدی چشمش کشری زعیبا دست سر. ردی اشک را بگی قطره ھایجلو
 .دیکش

 .. کن...  حل ناتمیتمر..  ینوشت..  خوب یلی خنیآفر -         
 : نگاه کند بھ سمت در رفتنی بھامای بھ دکتر و نکھیبدون ا        
 ..امی یبعدا م..  کم کار دارمھیمن برم  -         
 کرد و خودش را داخل اتاق ی پلھ ھا را طی با چھ سرعتدیدر را کھ بست نفھم        
 دستان برنا را رھا کرد و از ی مات و مبھوت بھ او نگاه کرد و با نگرانیلیل. انداخت

 : تخت بلند شدیرو
 ! شد؟ی چ؟یستاره جون؟ خوب -         
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 ..دی خندھ،ی گرانیستاره پشت در نشست و م        
 .. خوبم..  یلی لیچیھ -         
 یدلش کم.  قابل کنترل شده بودریرفتارش غ. اشکھا را پاک کرد و بلند شد        

 : خواستیآرامش م
 ..امی ی زود مرم؟ی من برم دوش بگی مونی منجای ایلیل -         
 .نگران نباش.. برو . زممیآره عز -         
 :دیستاره با لبخند برگشت بھ سمت و گونھ اش را بوس        
 . زممی عزیمرس -         
 ی ھاھی گرنی از ایلی کھ خییبھ جا. بدون مکث خودش را داخل حمام انداخت        
 . بوددهی اتاق، شننیعروس ا را از یاری بسی مگوی و راز ھادهی گاه او را دیگاه و ب

 
 

 ھر دو پسرش را بھ بھرام خان و مھ ،یلی غروب، ستاره بعد از رفتن لکینزد        
 ی سرحال بودند، خواستنیپسران کوچک وقت. لقا کھ در ھال خانھ نشستھ بودند؛ سپرد

 شد و ی نمری سدنشانی کھ از دی بردند، از پدربزرگی دل م،یگریتر از ھر زمان د
 . کردی با محبت نگاھشان م،یفراموش  ھمھ توھم ونی اانی کھ میبزرگمادر

 بودن است، او را بھ ھال آورد و نی دانست االن وقت ِ کنار بھامیستاره کھ م        
 بود و نی کھ مورد عالقھ و آرامش بھامیکار.  خواندشی کھ دوست داشت را برایکتاب

 . کردیستاره را ھم ناخداگاه آرام م
 بھرام خان نی زنگ تلفن، باعث شد سر ِ ھمھ بھ سمت تلفن برگردد و ایصدا        

ستاره چند .  را برداشتمی سی بی گوشز،ی میبود کھ دستش را دراز کرد و از رو
 :لحظھ مکث کرد و بھ بھرام خان گوش داد

بلھ ..  یمرس.. بلھ .. ممنونم . خوب ھستن.. بلھ .. قربان شما ... سالم ... بلھ ؟  -         
 .. نیبھ اقا رضا سالم برسون..  ی چند لحظھ گوشنجاستیا

 بلند شی ستاره زد، ستاره از جای کھ بھ روی آخر بھرام خان و لبخندیبا جملھ         
 : گذاشتنی بھامی پایشد و کتاب را رو

 .. امی ی تلفن حرف بزنم، منیبھام -         
 ِ بھرام ری را دنبال کرد و ستاره تلفن را از دستان پ رفتنشری با چشم مسنیبھام        

 : خان گرف
 .. سالم -         
 : شدی گوش و قلبش جارانی پر از آرامش، مشھی مثل ھمدهی فریصدا        
 ؟ی خوبزم،ی ماھت عزیسالم بھ رو -         
  خوبن؟ای بابا، پون؟ی مامان شما خوبیمرس -         
 تو م،یریما کھ درگ..  ذره شده ھینوه ھام چھ طورن؟ دلم براشون . زمیبلھ عز -         

 .. ھم بدتر
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 چھ خبر ؟.. منم دلم براتون تنگ شده مامان -         
 باشھ؟..  می دور ھم باشای تو ھم بسا،ی پری خونھ می برمی خوای فردا منیبب -         
 .. دویفردا؟ نم -         
 فقط ست،ی نیتولد آنچنان. استیتولد پر! می تونم نداریو نم دونم ینم.. ستاره  -         

 بھونھ س شھ؟ی ما باش نمشی پای روزم بھی..  و آذر ھستن و ما یمادرشوھرش و عل
 !گھید

 اما، دی کشیدلش از ھمان لحظھ پر م.  لبان ستاره نشستیناخداگاه لبخند رو        
 : گرفتی درنظر مدی اش بود کھ بای در زندگشھی ھمیمعذورات

 ..  شھی می چنمی دونم مامان جان، بذار ببینم -         
 !االن بھم گفت!  دنبالتادی خواد بیبابات صبح خودش م..  خودیب -         
 .. مامان -         
 یعنی روز ھی. ِ بردتی میرعلی روز کنار ما باش ھا؟ شبم امھی! نداره ستاره -         

خودمون .  تا سھفتھیبابات کار داره عادلم ش. ستی نی صبح کس؟ی باشرونی بی تونینم
 ..  گذرهیخوش م.. زنونھ 
 : بھرام خان باعث شد بھ سمت ِ او برگرددیستاره چند لحظھ مکث کرد و صدا        
.. فردا من کھ ھمش ھستم ..  خونھ شون، برو ی خوان بریستاره اگر م -         
 . کنھیحرفتو قبول م.. اش حرف بزن  باھنمیبھام..  نداره ینگران

 مشتاق ی لب بھرام خان نشست و صدای کھ ھمراه پلک زدنش، رویلبخند        
 :دی باعث شد با ارامش بگودهیفر

 .. باشھ مامان -         
 ؟ی پس نداریکار.. من دلم واسھ نوه ھام تنگ شده ...  دختر خوب نیآفر -         

 ..  زنمی دنبالت، بھت زنگ ممیای یصبح م
 .. باشھ مامان، سالم برسون بھ بابا -         
بھ بھرام .  لبخندش بزرگتر شداری اختی تلفن را قطع کرد، بیبعد از خداحافظ        

 .خان نگاه کرد کھ ھنوز حواسش بھ او بود
 .ممنونم بھرام خان -         
 ی اتفاقچی روز ھھیبا . ی دارحی بھ تفراجیتو ھم احت..  دخترمھی چھ حرفنیا -         

 .برو خوش باش.  افتھیواسھ ما نم
 رفت تا کتاب را ادامھ نی بھ سمت بھامی زد و با تشکر کوتاھیستاره لبخند        

 کی بار نیاخر.  بودانی پوستش در جرری زیقی عمیاما از ھمان لحظھ خوشحال. بدھد
 نتوانستھ بود بھ گریھا بھ خانھ اش امدند و او د بود کھ خانواده اش بعد از مدتشیماه پ

 . فتوت گذرانده بودی را ھم امسال کنار خانواده الدی شب یحت.  بروددنشانید
 ی خودش و بچھ ھا لباس ھای برای بچھ ھا را خواباند، با خوشحالیشب وقت        
 ی پوزخند منھ،ی روحش در آی افتاد و صورت بنھیچشمش بھ آ.  انتخاب کردیمناسب

 زن دی ھم بایکم.  طور کنار خانواده اش باشدنیدوست نداشت بعد از مدتھا ا. زد
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کار کردن کنار خانم .  را مرتب کردشیوھااول ابر.  کردی طور ثابت منیبودنش را ا
 ترس یبا کم!  داده بودادشی ی خوبی ھایزی در آن مدت کوتاه، چی حتیشھسوار

 ! کوتاه کردی را کمشی مانده بود، موھاادشیداخل حمام شد و ھمان جور کھ 
 ی مشکی چشمانش را باز کرد، موھای نگاه کند اما وقتنھی بھ آدی ترسیاول م        

 ! دختر بچھ ھا نبودھی ھم خوب بود، حداقل شبنیھم!  کرده بوددای پیبلندش فرم تازه ا
. تخاب کرد انای پری کادوی پسرانش را ھم برای کادوی از سکھ ھایکی        

 دانست مادرش چھ قدر ی او ھم مییگو!  بوددهی راحت خوابایبرعکس ھر شب، برد
 پلک ی با خوشحالد،ی کنارشان دراز کشیستاره ھم وقت. سرحال و خوشحال است

 .. رفتاب اش، بھ خوی کودکیاھای روانی ھم افتاد و می روشیھا
 

*         
 

مطمئن بود صبح زود دنبالش !  دانستی میستاره اخالق خاص رضا را بھ خوب        
بعد از آماده شدن خودش و .  شده بودداریُ خاطر از ساعت نھ صبح بنی بھ ھمد،ی آیم

 نی بھامی برادیھنوز بھ او نگفتھ بود و تا وقت بود با.  رفتنیبچھ ھا، بھ اتاق بھام
 . دادی محیتوض

 وانی ستاره، لدنید و با د نشستھ بولچری وی رونیدر را کھ باز کرد، بھام        
 :ستادی زد و کنارش ایستاره لبخند.  بود، برداشتزی می را کھ رورشیش

 ریصبح بخ -         
 ی را بھ دقت داده بود و سرتا پاشیلبخند جا. ستاره متوجھ نگاه متفاوتش شد        

 ی بود و بافت نازک صورتشی کھ تا زانویدامن طوس.  کردیستاره را خوب نگاه م
.  ساختھ بودشھ،ی متفاوت تر از ھمی کم صورتش، از ستاره، چھره اشیرنگ، با آرا

 نگاه نی توجھ بھ ای تخت نشست و بیستاره رو! د ھم آمده بونی کھ بھ چشم بھامیتفاوت
 : گفتنی بھامی رهیخ

 ن؟ی بھامیخوب -         
 : را بھ سمتش گرفتری شوانی لنیبھام        
 !بخور -         

 .تو خودت بخور.. من صبحونھ خوردم.  نی بھامیمرس -         
ستاره .  گذاشتزی می را رووانی نگاھش را عوض نکرد، فقط لری مسنیبھام        

 :ھمچنان با ارامش ادامھ داد
 گردم اما تو زود یتا شب برم..  یی خوام برم جایمن امروز م...  نیبھام -         

 بخواب باشھ؟
 . لبانش کامال محو شدی خورد و لبخند از رونی چی مرد جوان کمیشانیپ        
 ....  نکنن باشھ؟ تو امروزھی برم، گری بچھ ھا رو ھم من؟یباشھ بھام -         
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 است، دهی حتما فرنکھی ایبھ ھوا.  بلند شدلشیبا بھ صدا در آمدن زنگ ِموبا        
 !دی را دیلی را نگاه کرد و با تعجب اسم لیگوش

 نینھ ا.. اخھ ..  شھ براتون یواقعا؟ دردسر م.. اره ..  یمرس..  زمیسالم عز -         
نھ باور کن !  بابا یا.... سرما خور.  حالش خوب نبودیمانی دکتر اروزید..  ھیچھ حرف
 .. فعال.. ممنون .. باشھ ... اره ... سیتعارف ن

 : کرد، گفتی م کھ ھنوز اخم آلود نگاھشنیبا لبخند بھ بھام        
 ! خوان تو رو ببرن تولدی میلی و لیمانیدکتر ا! نی بھامایب -         
 : اش نشست و ادامھ دادی قبلیجا        
 ؟ی ری مھ،ی از دوستات تو توانبخشیکیتولد  -         
ستاره جز !  فھمدی گفت او نمی میچھ کس.  نھ باال رفتی بھ نشانھ نیسر بھام        

 ! بوددهی ندیزی چنیمفھم از بھا
بھت پول .  اونجا ھست،ی دوست دارکیک.  گذره بھتی خوش من؟یچرا بھام -         

 ..  گذرهی خوبھ، خوش میلیتولد خ..  ی دم کادو بخریم
 خودش را کھ خوشبختانھ آن ی تولد کودکی از عکس ھایکیستاره بلند شد و         

 : جدا کردواریروز از پاره شدن در امان مانده بود، از د
  باشھ؟میری گی تو ھم تولد میبرا!  تولدت بود؟نجای انیبب -         
ستاره متوجھ ..  بھ ستاره یگری نگاه بھ عکس ھا انداخت و نگاه دکی نیبھام        

 : گذاشت و در کمدش را باز کردزی میعکس را رو. نرم شدنش شده بود
 نی بباد،ی یبھت م.  خوبھیلی رو بپوش خنتراھی پنی گم ای من منی بھامنیبب -         

.. 
 بود را ، بھ دست دهی خرشی کھ خودش برای چھارخانھ ای مردانھ راھنیپ        
 :گرفت
 ...  کمکت کنم بپوشایھا؟ ب -         
 دنی شرت تنش و پوشی در آوردن تی کھ مانع نشد و خودش ھم برانیھم        

 را نبستھ بود کھ راھنی پیھنوز دکمھ ھا.  شده استی راضیعنی کمک کرد، راھن،یپ
تند دکمھ ھا را .  باشنددهی رضا و فردی بار بانی دانست ایم.  بلند شدفونی زنگ آیصدا

 : داشتھ نگنی صورت بھامیبست و صورتش را جلو
 ی ھم باھاتون میلی ل؟ی کنی رو گوش میمانی حرف دکتر ان؟یمن برم بھام -         

 باشھ؟.. ادی
 کھ تلخ نبود، لبخند را بھ صورت ستاره ی خم شد و نگاھی ورکی کھ یسر        
 .نشاند

 ببرم بچھ ھا رو ؟.. پدرتون اومدن .. خانوم  -         
 : جواب مثبت داد و دوباره بھ ھمسرش نگاه کردیبرگشت و با سر بھ مھر        
 باشھ؟ برو تولد و خوش امی یشب زود م.  باشی تو ھم پسر خوبنیبھام -         

 .بگذرون
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 : گذاشتزی می پول روی رفت و کمفشیبھ سمت ک        
  بگو، اون بخره باشھ؟یمانیبھ دکتر ا.  دوستت کادو بخری پول برانمیا -         
 . کردی مبی اش را ھم با چشم تعقی بود و ھر حرکت جزئرهی بھ او خنیبھام        
  راحت بشھالمین خم! گھ؟یبگو باشھ د -         
 .باشھ -         
 کھ دور نیدستان بھام. دی اصالح شده اش را بوسیستاره خم شد و گونھ         

 بود و نیصورتش کنار گردن بھام. گردنش حلقھ شد، چند لحظھ، در ھمان حالت ماند
 آرامش چھ نیھم. چشمانش را بست.  کردی حس میضربان رگ گردنش را بھ خوب

 :دی را کنار کشخودش،  ساختمانی باز شدن ِ در ورودیصدابا . خوب بود
 خداحافظ.  حرف گوش کنن،یمواظب باش بھام -         
 . دست تکان دادشی برانی بھامی خداحافظیبھ جا        
ًمطمئنا اگر .  جا گذاشتنی رفت، اما قلبش را در اتاق بھامرونیستاره از اتاق ب        

 شد، ھمان لحظھ از ی راحت نمالشی خنی بابت بھامی زد و کمی زنگ نمیلیل
 ی را نمی وابستگنی الیخودش ھم دل!  ماندی شد و خانھ می منصرف ممشیتصم
 . بودندی خوشاشیاما برا! دیفھم

 : را در دست گرفتھ بودشی پالتوی کنار در ورودیمھر        
 ی مشکلرون،یبره ب را بنی خواد بھامی میمانیدکتر ا..  ی رم مھریمن م -         

 . باشھ؟ بھ بھرام خان بگو با من ھماھنگ کردهستین
 در یمھر.  سر انداختی و شالش را رودی بھ تن کشیپالتو را با کمک مھر        

 :ساختمان را باز کرد
 .  گمیباشھ م -         
 : رفت، گفتی مرونی زد و ھمان طور کھ از خانھ بیستاره لبخند        
 .  شد بھم زنگ بزنیزیداحافظ، چخ -         
ستاره ھنوز محبت ھا و .  فقط سر تکان داد و پشت سر ستاره در را بستیمھر        

 در پرواز کرد یتا جلو. اما بھ بودنش عادت داشت!  بوددهی زن را نفھمنی ھا ایسرد
 کنار دهیفر. استی دختر دننی پدرش احساس کرد خوشبخت تریمی قدنی ماشدنیو با د

 .ندی بھ او اشاره کرد کنار رضا بنشو  عقب نشستھ بودی صندلیبچھ ھا رو
 ی ستاره را از ھر چھ فکر بد و دلتنگشھی خوبشان، مثل ھمی آنھا و حرفھادنید        

 تماس گرفت و گفت یلی بودند کھ لدهی نرسسای پریھنوز بھ خانھ . بود، رھا کرد
 .غروب بھ خانھ برش گردانند ھمراه انھاست و قرار شد تا نیبھام

 خدا یگاھ.  کار را کرده استنی خاطر او انانی اطمی برایلیمطمئن بود ل        
 قدر نی مدت انیدر ا.  خدا بودی ھاھی ھدنی از ایلیل.  دھدی مھی ھا را بھ آدم ھدیبعض
 کرد خواھرش ی ستاره را پر کرده بود و آرامش کرده بود کھ احساس می ھاییتنھا

 ! تر کی ھم نزدسای از پریاست، کھ حت
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.  گذاشتشانی ماند و بعد تنھاقھی رضا فقط چند دقدند،ی کھ رسسای پریبھ خانھ         
 ی و جارسای خانم مادرشوھر پردهیحم.  زنانھ باشدی دورھمکیقرار بود ناھار 

شان اضافھ شد و کوچکترش کھ باردار بود ھم آنجا بودند و تا ظھر آذر ھم بھ جمع
 گاه ِ نوزادان او، بھ جمع زنانھ ی گاه و بیھا ھی بچھ ھا و گری بازی سر و صداانیم

 .شان خوش گذشت
 خشک نوزادانش را فراموش کرده ری ظھر بود کھ ستاره متوجھ شد شکینزد        

 رخشکی پزشک، از شدی نبود و بھ صالحدی ھر دو نوزاد کافی خودش براریش. است
 ساعت کی کرد، اما مطمئن بود کمتر از ریبھ زحمت ھر دو را س. گرفت یکمک م

 .رخشک بودی شدی کار خرنی شدند و بھتری ھر دو گرسنھ مگرید
ستاره .  تولد بودندی و سولماز در آشپزخانھ مشغول درست کردن ژلھ براسایپر        

 :ستادیکنار کانتر اپن ا
  کجاست؟نجای داروخونھ اسایپر -         
 : با تعجب سربلند کردسایپر        
  کار؟ی چی خوایم -         
  برم بخرم براشوندیبا..  دونم چھ طور فراموشم شده ینم. وردمی خشک نریش -         

.. 
 :دی دست از ھم زدن کشسای گفت و پری آھستھ ایسولماز آخ        
 !ھ؟ی گم عادل بخره، اسمش چیم -         
گرسنھ ..  شھ سھ ی مادیتا عادل ب. االن ساعت دوزاده س..  شھ یم رینھ د -         
 . شھیشون م
 : بگذاردخچالی ژلھ را داخل ی بلند شد و تا ظرف آماده ی صندلی از روسایپر        
..  داروخونھ ابونھیسر خ.  شھیتو سختت م..  گم بره ی منجاستی ای علنمیبب -         

 ..  باز نباشھدیتازه شا
 جا خچالی ظرفھا را ھم در ی باقسای نگھ داشت تا پرشی را براخچالیستاره در         

 :بدھد
 ..  رویدردسر ننداز واسھ خاطر من کس.  رمیاشکال نداره بابا م -         
 و بچھ ھا را بھ دی را پوششیپالتو.  تمام شد، ستاره ھم صبر نکردسایکار پر        

 چیھ.  و خودش رفترفتی خوش نپذیخانم را ھم با رو دهیتعارف حم. مادرش سپرد
 .فتدی بھ خاطر او بھ زحمت بیوقت دوست نداشت کس

اما .  دلسردش کردی کمی گذاشت، سوز زمستانرونی را از در خانھ بشی پایوقت        
.  داشتاجی قدم زدن احتنیبھ ا!  خوشحال شد کھ آمده استد،ی کھ بھ سرکوچھ رسنیھم
 ی محل زندگابانیخ.  از خانھ خارج نشده بودنیبھ خاطر بچھ ھا و بھام وقت بود یلیخ
 ادهی پنی کھ از ایگری دلی ھم دلنی متنوع بود و ایھا کی پر از مغازه و بوتسا،یپر
 ! لذت ببردی اجباریرو
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 مکث نشانیتری وی جلوی چند لحظھ ای کرد و گاھیمغازه ھا را با دقت نگاه م        
اما متاسفانھ با در .  کرددای باالخره داروخانھ را پ،ی روادهی پقھیبعد از ده دق.  کردیم

 شبانھ ی داروخانھ دی افتاد جمعھ است و باادشیتازه !  داروخانھ مواجھ شدیبستھ 
 . کنددای پیروز

 کنار داروخانھ، ی خواربار فروشی فرستاد و از مغازه رونی بقینفسش را عم        
 را داد کھ دو ی سوال کرد و مرد فروشنده، آدرسی شبانھ روزیداروخانھ در مورد 

 . فاصلھ داشتابانیخ
 رد،ی بگمی نداشتن با محل باعث شد کھ تصمیی و آشنای طوالنبای تقری روادهیپ        
 ستاد،ی کھ ای تاکسنیاول.  راحت بھ خانھ برگرددالی کند و با خی راه را طنی ایبا تاکس

 بود، دهی حوصلھ اش نکشای داد کھ قصد دارد کجا برود، اما مرد راننده کھ گوحیتوض
 را شی گوش ھایی آشنای منتظر بود کھ صداابانی خارکن. سوارش نکرد و رفت

 :نوازش داد
 .. ستاره -         
 ی اش، روی پدری خانھ اطی حانیصدا، دستش را گرفت و او پرواز کرد م        

 کھ پر از غرور ی خوش رنگی ھای قھوه اانیپرت شد م.. ور  درخت انگریتخت، ز
 نیھم.  گونھ راستش نشستیقلبش فشرد شده و ناخداگاه دستش رو.  بودیو زندگ

 ..  ماه بودیروزھا بود؟ بلھ د
 ،یی سرماچی نشست اما آتش فشان درونش را ھی پوستش میسوز سرد رو        

 :د بار از بغل گوشش آمنیصدا ا.  نبودفیحر
 !؟یستاره خودت -         
 شد، ی بھت زده ای صورت مردانھ ی رهیسرش را بھ زحمت باالتر گرفت و خ        

 یرھای با تصود،ی دی کھ میزیچ.  ستاره نشستیشانی پانیاخم م. کھ بھ او زل زده بود
 شی روبروستادی ای االن او صاف مدیدر ذھن او با.  در تناسب نبودادی ذھنش، زیقبل

 اصالح شده ی با صورتشھیمثل ھم.  زدی زل متش اما ارام بھ صور،ی تلخیو با کم
 ...  و مرتبش اماکی شپیو ت

 با چشمان بی داشت کھ عجی دو روزه اشی بود، تھ رشی کھ روبرویمرد        
 رهی تی قھوه اوریپل.  ھماھنگ بودد،ی رسی کھ در آفتاب روشن تر بھ نظر منشیغمگ

 . دادی نشانش مشھیالغرتر از ھم تنش بود کھ یا
 ؟یستاره خوب -         
 داد و صی را تشخابانی خی سر و صداھاشیگوش ھا. ستاره تازه بھ خودش آمد        

 نییسرش را پا.  بوق زدشی برای مسافر کشدیپرا.  شدگرانی دیمتوجھ نگاه ھا
صدا اما .  بلند دور شدی رو برگشت و با قدم ھاادهی ھدف بھ سمت پیانداخت و بھ ب

 : نکردشیرھا
 .. ستاره.. واستا... ستاره  -         
 : قرار گرفتشیفرزاد روبرو. ستدی شد و مجبور شد باری اسفشیبند ک        
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 ..  رسونمتی مای داروخونھ؟ بی بری خواستیمگھ نم -         
 : را باز کردشیبھ زحمت لبھا        
 ..  بھیراض. ممنون  -         
 برداشت اما نتوانست تعادلش را حفظ کند ی خودش ھم قدمفش،ی شدن کدهیبا کش        

 : بودی خوردنش حتمنی افتاد، زمی بھ دست فرزاد نمشیو اگر بازو
 ھم نجای ای ھای طرفھ ان، تاکسھی ابونای خنیا..  نکن دختری قدر لجبازنیا -         

 ..  رسونمتی مایب..  رن ی ھستن نمیخط
 باز فشی از اسارت انگشتان فرزاد در آمد، اما کشیستاره تا دھان باز کند، بازو        

 رییبرخالف تغ.  ستاره پر شدی ھاھی رانی سرد و تلخ، میعطر آشنا.  شددهیکش
 . زدیظاھرش، ھنوز ھمان عطر را م

 .. رمیخودم م..  اصال ستیگفتم مھم ن..  یمرس -         
 ! پشت سرت بودمابونیاون ور خ! ی خوای مرخشکی دونم شیم -         
 پارک نیچھ طور او متوجھش نشده بود؟ سھ چھار ماش.. بھ دھانش قفل زده شد        

...  رنگ ی بلند مشکی شاسنی ھمان ماشد،ی فرزاد را دنیشده را کھ گذراندند، ماش
 : باز کردشی بود، کھ فرزاد در را برانینگاھش بھ ماش

 . نیبش -         
 : شدطیستاره تازه متوجھ شرا        
 .. نھ ممنونم -         
  رسونم شما رو ھمیم.. راھم اون وره !  ِ دور شمالیمن فام... تعارف نکن  -         

.. 
 اریگرچھ اخت.  حرف زد کھ ستاره سوار شدی با آرامش و منطقیفرزاد بھ حد        

 ی از روزھایخاطرات.  بھ دلش ھنوز متصل بودیبند کوتاھ.  دست خودش نبودشیپا
 !ی عشق اشتباھکی ِ داشتن نیریش
 

       
 

 کھ روشن شد، نیماش.  را پر کردنی ماشقشی نفس عمیفرزاد نشست و صدا        
 !ستاره الزم نبود، نگاھش کند، تمام حرکاتش را از بر بود

 شد کھ ی مطمئن می نگاه کرد، وقتابانی و بھ خدی کشی منیی پای را کمشھیش        
 کردن تی با ارامش و رعاشھیمثل ھم!  آمدی آرام از پارک در مدی آی نمینیماش
 .. ! ی جزئی ِ حتنیقوان

 .کمربندت رو ببند -         
 اری اختی کھ بی کمربند، صورتش را بھ پنجره کرد تا لبخنددنی کشیبھ بھانھ         

بعد از راه افتادن .  جملھ ھا آشنا بودندنیچھ قدر ا. ندی لبش نشست را فرزاد نبیرو
 را جز ری مسی نگاھش کرد و باقی چشمری دوباره کوتاه و زیکی فرزاد فقط ن،یماش
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 تا فرزاد د،ی ھم طول نکشقھیچند دق.  نبودییدا ھر دو نفر، صدنی نفس کشیصدا
 : داروخانھ نگھ داشتیجلو

 ..  بگو من برمھیاسمش چ -         
 :ستاره فرصت نداد و کمربند را باز کرد        

 .. گردمی و برمرمی گی منیخودم ماش. نیشما بر...  ینھ مرس -         
 نی از ماشی معطلیستاره ھم ب.  را خاموش کردنی نگفت و ماشیزیفرزاد چ        

 تر  باز کرد و عقبشی بود، کھ دست فرزاد در را برادهیبھ در داروخانھ نرس.  شدادهیپ
 . تا او رد شودستادیا

 ی خواست عادیم. ردی بگدهی فرزاد را ندی ھی کرد سایستاره داخل شد و سع        
 خوش تی مرد واکنش نشان ندھد؟ با نھانی شد بھ بودن ایرفتار کند اما واقعا مگر م

 بھ در ی را برداشت و وقترخشکی شیقوط.  را داشترخشکی داروخانھ ش،یشانس
 فقط کنارش گاردی بادکی ھیدرست شب.  باز کردشی فرزاد دوباره در را براد،یرس
 را ھم باز کرد و منتظر بھ ستاره نیدر ماش.  شدی مکشی زد و نھ نزدینھ حرف! بود

 :ستادی انی دورتر، کنار کاپوت ماشیاما ستاره کم. نگاه کرد
 ...مزا. ممنونم  -         
 ..  ستارهنیبش -         
سوار .  آوردی کم مشھی فرزاد ھمتیفقط شرم نبود، در مقابل قاطع.  آوردیکم م        

 یزی چنکھی نشست، قبل از اشی شد و فرزاد با ارامش در را بست و سرجانیماش
 ی حرکت بھ روبرو نگاه میاما فرزاد ب. دی کشنھی سی ستاره کمربندش را رود،یبگو

ستاره کوتاه نگاھش کرد و بعد .  شده بوددهیچی پن،یکرد و انگشتانش دور فرمان ماش
 . خشک دستش دوختشھی شی سھینگاھش را بھ ک

 ؟یاالن خوشبخت -         
 . افتادانشی کھ ستاره، میمیدو کلمھ شد پرتگاه عظ        
ھمون وقت کھ دعوات شده !  ھمدمشید..  دونم اوضاع شوھرت چھ طوره یم -         

 ... دنبالت بودم...  یعنی..  دمی فھمیاتفاق... بود با خانواده ات
 : دادھی تکی و سرش را بھ صندلدی کشیقینفس عم        
  کنارت بمونم؟یچرا نذاشت! چرا ستاره؟ -         
قفل کمربند را باز کرد .  خفھ بودنی ماشی توانست نفس بکشد، فضایستاره نم        

 : گرفتشی فرزاد از پالتو،یگریاما قبل از حرکت د
خب باشھ عادل ...  کھ داره یاون مرد با وضع..  ی بدی جوابھی بھم دیستاره با -         

 .. گھیدارن د..  خواستن ھا؟ باشھ یاونا نوه م..  ھی چانیبھم گفت جر
 :دی خشک شده اش کشی لب ھایفرزاد زبان رو. ستاره بھ صورتش نگاه کرد        
 ...  کنم ستارهیخواھش م -         
 ... حرفھانیا..  نیشما متاھل ھست -         
 .. ستمین -         
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.  انداخت و دوباره باال گرفتنییفرزاد سرش را پا. ستاره مبھوت نگاھش کرد        
 : کرده بوددای کھ بھ قلب او ھم نفوذ پیغم. ندی توانست ببی میستاره غم را بھ راحت

 ... ستاره..  تو  تونم جزینم.. می شی جدا ممیدار -         
اما فرزاد دوباره . دستش را بھ زحمت از دست فرزاد جدا کرد و در را باز کرد        

 : بار انگشتانش محکم تر دورش حلقھ شدنی را گرفت و اشیبازو
 قدر نی آخھ ا؟ی کنی قدر از من فرار منی فھمم چرا ایمن نم... ستاره واستا  -         
 . دمیبھ خدا انجامش م.. ات؟ فقط بگو  کنم بردی کار بایبدم؟ چ
 .. نیببخش..  شدمنیمن اشتباه کردم اصال سوار ماش..  کنم یخواھش م -         
 :دی را بھ سمت خودش کششی باز کند کھ فرزاد بازوشتریخواست در را ب        
..  بار دوستش دارم ھی نتونستم بھ زنم بگم یمن حت..  کنم یستاره التماست م -         

 یستاره خواھش م..  یی زن رو خواستم اونم توھیچون فقط .. چون نداشتم، ندارم 
 زن کھ دوستش ھی آدم عقب مونده؟ منم با ھی ی پای تو بذاری جوونی خوایتو م.. کنم

 !ندارم؟
 : زده بود، بھ سمتش برگشتنی کھ بھ بھامی از حرفیستاره عصب        
 در مورد ھمسرت حرف بزن، اما در مورد ھمسر یھر طور کھ دوست دار -         

 .ی اظھار نظر کنیمن حق ندار
 .. ستاره -         
 ... ی خوای نمیھمون روز کھ گفت.. ُ شما مرد یستاره  -         
 ی مدمی کھ از اون اولش داد کشی خوام؟ اخھ من عوضی گفتم نمیمن ک -         

 .... اخھ من ِ.. بالت اومدم دن. خوامت
 :دیبا دست آزادش محکم بھ فرمان کوب        
 ... َاه -         
 در مقابل قدرت مرد شیستاره دوباره تقال کرد تا دستش را آزاد کند، اما تقال        

 : نداشتی اجھیجوان، نت
 ..  زنم وگرنھی مغیج.. دستمو ول کن  -         
 ..ند لحظھ بھ حرفام گوش کنچ... ستاره  -         
 ..  ندارهیلیدل -         
 ..  بھ آدمی دیفرصت نم. ی تموم کنی خوای می فقط با لجبازشھیھم -         
 نیا.. بچھ دارم .. من شوھر دارم ...  ھمھ مدت نی شما؟ بعد از اایمن لجبازم  -         
 نھ اون نھ؟ی االن ھمسرت من و با شما ببی کشی خجالت نمھ؟ی چی شما نشونھ یحرفا

 یی آقایرعلی شد؟ امی چیی جز رسوامی اشتباه رو کردنی بار اھی...  المونی از فامیکی
 ... کرد وگرنھ

 .. بودھودهی اما تالش بدیدوباره دستش را کش        
 ..  کم بھ حرفام گوش کنھی -         
 ..خوا -         
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 ،ی خواستیبعدش ھر چ..  قھیدو دق.. فقط گوش کن . م کنیمن خواھش م -         
 .. کنمیھمونو م

 : و بھ در اشاره کرددیفرزاد دوباره آه کش.  بھ سمتش برگشتتیستاره با عصبان        
 .در و ببند -         
 . نکرد، خودش دستش را دراز کرد و در را بستیستاره کھ حرکت        

 
 

 یی فرزاد رھای از پنجھ ھاشیبازو. پنجره برگشتھ بودصورت ستاره بھ سمت         
 . کردی کرده بود، اما استخوان و پوستش درد مدایپ

 امی خواستم بیخودم م.  اشتباه کنمگھی خوام دینم.. اشتباه کردم .. ستاره  -         
 گفت کھ یم.  بودانیاونم در جر..  از عادل بپرس ی کنیباور نم. باھات حرف بزنم

 ..  شناسمت، اما بازم خواستم شانسم رو امتحان کنمیمنم م. ی کنیتو قبول نم
 نی ماشی فرستاد، ھوای مرونی کھ از قلبش بی فرزاد، با اندوھقی عمینفس ھا        

 : تر کردنیرا غمگ
 یتموم شد برام زندگ..  ی ازدواج کردیوقت.. من نھ اون زن رو خواستم و نھ  -         

 ی دونی آذر نمیعروس.. سخت بود ..  دمتی دی کردم اما وقتیباور نم. تموم شد ...
 یازدواج کردم، چون نم...  تونستم تحمل کنم ینم.. ھمون لحظھ رفتم ..  شدم یچھ حال

 لعنت فرستادم کھ چرا خودم دنبالش دمی فھمیوقت..  ودت با خی کار کردیدونستم چ
 من زن نبوده و یفرشتھ برا..  لنگھ ی کار می جاھیمشخص بود .. نرفتم تا بفھمم 

 نھ حرف خانواده ام مھمھ و نھ گھید.  کنمی زندگی زننی تونم کنار چنیمن نم. ستین
 .. فقط تو ستاره..  گرانید

 : دادرونی نفسش را بیستاره عصب        
 ن؟ینی بیواقعا اوضاع رو نم! َ کنم شما ده سالتونھی فکر میگاھ -         
 ..  وقتھ رفتھیلیخ..  پدرشھ یبھ خدا زنم خونھ ..  فھمم یچرا نم.. چرا ستاره  -         
 کھ کنار فرشتھ دی دی را منی بھامییگو.  شدنیی قلب ستاره باال و پاانی میزیچ        

 نی ات،یبغضش را پس زد و با عصبان.  کندی نشستھ است و با لبخند نگاھش مبای زی
 :دیبار داد کش

 .. خجالت بکش -         
 .. ستاره -         
 یبھ من ربط.. بچھ داره ... ستاره شوھر داره .. ستاره رفت .. ُستاره مرد  -         

 .. َاه..  یچینداره ھ
 : را گرفت و بھ سمت خودش برگرداندشیفرزاد ھر دو بازو        
 ی تو رو مس،یمھم ن برام یھر جور باش..  خوامت یم..  تونم یستاره نم -         
 .. خوام
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 ری قطرات پاک باران، از ابر دلگھی بھ بغض شدند و بغض ھا شبلیدرد ھا تبد        
 نشستند و مردمک ی گونھ ھا و کنار لبش، میرو.. دنیچشمانش، شروع کردند بھ بار

 کرد و بھ غصھ اش ھزار ی مکث می ھر قطره کمی رو،ی رنگی قھوه انی غمگیھا
 .. شدیبرابر اضافھ م

 : ستاره را رھا کردیفرزاد سرش را با تاسف و غصھ تکان داد و بازوھا        
من ِ ...  نی کار کنم آخھ؟ ببیبگو چ.. تو رو بھ خدا منو ببخش.. ببخش ستاره  -         

 چھ قدر ی دونیم. .از بس با تو خاطره داشتم ...  رو عوض کنمنمی نتونستم ماشیلعنت
 چند بار دم غروب ی دونی نمم؟ی رفتیی رم کھ دوتای می شاپی شم ھمون کافیآروم م
  ات اومدم؟خونھ ی سرکوچھ دنتی دیبھ ھوا
 کھ از ی شد بھ قطره اشکلی غرورش، تبدی افتاد و تمام تکھ ھانییسرش پا        
 :دی چشمش متولد شد و بھ قلب ستاره خنج کشیگوشھ 
 ..  خوامتی کھ مستی کار کنم؟ دست خودم نیآخھ من چ -         

.  کردی اشتباه را تکرار مدیاما نبا.  ستاره را پر کرده بودی نھیدرد فرزاد، س        
 : را با پشت دست، پاک کردشیتند اشکھا

.. گفتم کھ ستاره مرده ..  کنم دست از سرم بردار یخواھش م.. بس کن  -         
 فھمھ و ی کھ از نظر شما نمیھمون شوھر.. من شوھرمو دوست دارم . تمومش کن

 برو میاز زندگ.. کنارش آرامش دارم ..  خوامش یم.. دوستش دارم .. عقب مونده س 
 نیا.  کنمی منھ دوستت دارم و نھ بھت فکر من.  وقتچیھ..  ای وقت ھم نچیھ..  رونیب

 .. ببخش..  شدم ی منی سوار ماشدینبا.  امگھی دی اشتباه ھایاشتباه ھم رو
 محکم بھ جدول شی کھ پای پرت کرد، جورنیی خودش را پاعیمھلت نداد و سر        

 ابانی بھ سمت خش،ی نسبت بھ درد ِ ساق پای واکنشچی خورد اما بدون ھیکنار جو
 .دی دویاصل

 جلوتر، یخوشبختانھ کم.  ندادتی بار اھمنی اما اد،ی شنوید را م فرزایصدا        
 . نگھ داشت و ستاره سوار شدشی برایتاکس

 عطر خوش فرزاد ری کھ ھنوز درگیدل. دست خودش نبود، مقصر دلش بود        
 مھمان قلبش شد و با ھمھ لجاجت و غرورش، ،ی روز گرم تابستانکی کھ یمرد. بود

 . کندرونشینشد از قلبش ب
 ِ یواشکی ِ دنی لرزنیاول.  عشق بودنی اولیبای زی ستاره، قصھ یفرزاد برا        

 عشق سرخورده اش کرد و دلش را نیھر چند ھم..  وصال یدل، ھر چند اشتباه و ب
 ..بارھا شکستھ بود

 دادند، ی لحظھ ھم امانش نمکی در ھمان لحظھ کھ اشکھا یاما ھمچنان، حت        
 ی اندازه قای کھ دقیی قلب ستاره، جاانی مییجا.  او بودی قبل برایھمان جافرزاد 

 .فرزاد بود
شرمنده از رفتارش، شروع کرد بھ .  بودیگری کھ ھمسر ِ زن دی مردیاندازه         

ِالذ.....  ی الکرسھیخوانده آ ِ آمنوا وتطمئن قلوبھم بذکر هللا أال بذکر َنیَّ ِْ ْ ُِ ِ ِ ِِ َِ َ ّْ ُْ ُ ُ ُّ ََ ََ ُهللا تطمئن القلوب ُ ُ ُ ْ ُّّ َِ َِ ْ
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 ردی خدا دلش دوباره آرامش بگدای آخر را تا با ی چند کلمھ نیتکرار کردن ھم........ 
... 

 کم رنگ ی جز سرخد،ی آشنا را دی و کوچھ دهی راننده بھ او گفت رسیوقت        
 از فرصت استفاده نگیزنگ زد و ھمان پارک..  از اتفاق افتاده، نبودیچشمانش، اثر

 کرد، ی ھم متوجھ نشد اما ھر چھ قدر سعیخوشبختانھ کس.  بھ صورتش زدیکرد و آب
 . شاد صبح باشدینتوانست آن ستاره 

..  عادل ی خانواده دنیمخصوصا با د.  کردی خانھ را تحمل میبھ زحمت فضا        
 یزاد حتما آنجا زندگ است و فرابانی حاج فتاح ھم، ھمان خی نبود کھ خانھ ادشیاصال 

 . کندیم
 ماه، یانگار قرار بود ھر د.  پشت سر ھم خودش لعنت فرستادیبھ حماقت ھا        

انگار . فتدی اش بی اشتباه زندگنی ِ بزرگترادی بد تکرار شوند، تا او بھ ی خاطره ھانیا
 ..  فرزادی اتفاقدنی با دیحت..  آرامش را نداشتدنیکھ او حق د

 عادل بھ خانھ آمد، یوقت.  خواست اشتباه قبل را تکرار کندی بار نمنیااما         
عادل مثل .  گفتی را بھ او مانی جردیبا.  با او تنھا صحبت کندقھیخواست چند دق

 : گفتی آھدنی گوش کرد و بعد با کششی صبور و آرام بھ حرفھاشھیھم
 .. ستاره اون واقعا دوست داره -         
 : شده بودرهی اتاق خیستاره بھ قال        
 نیا...  زن شونمیاالن من شوھر دارم و ا..  بوده گذشتھ یگذشتھ مون، ھر چ -         

 ...... ُکارا، درسـ
 :عادل نگذاشت حرفش را ادامھ بدھد        
 شد، ی چھوی. فرزاد از ھمون اولشم مخالف بود...  بپرسسایکدوم زن؟ از پر -         
.  نگفتیچی ھدمی ازش پرسیبعدا ھر چ.. می گرفتن، واال ما خودمون ھم موندیعروس

 .خودشو فقط غرق کارش کرده.  داغون شده فرزادیلیخ.. اما 
 : ادامھ دادد،یسکوت ستاره را کھ د        
اما .. ی با اون پسر ازدواج کنیچرا خواست..  ندارم چرا یمن کار.... ستاره  -         

 و ندهیبا آ..  مسخره بود کارت یلیضوع اگر کمک بھ اون خانواده بود کھ خب خمو
 ... اما حاال کھ نوه دارن چرا.. ی کردسکیر..  ی کردی بازتیجوون

 تر کرد، کالفھ بھ ی ستاره را عصباننی زد و ایعادل ھم حرف فرزاد را م        
 : شدرهی عادل خیچشمھا
 یی رسواگھی دن،ی با پسرخالھ تون حرف بزننیم کھ براقا عادل بھ شما گفت -         

.  من سختھ یمزاحمتش برا.  زن متاھل ھستمھیمن ..  ارهی من بھ وجود نی برایدیجد
 . دونمی مو می زندگطیخودمم شرا.  خوام ی مو میزندگ. شوھرمو دوست دارم

 : عادل کھ شد، اضافھ کردیمتوجھ دلخور        



 423 

 اما واقعا من قصد ندارم از ھمسرم ن،ی برادرانھ پشت من ھستنکھیممنونم از ا -         
 ھم نسبت بھ فرزاد ی حسچیدر ضمن ھ.  تونم کنمی فکرش رو ھم نمیحت. جدا بشم

 ..  فرشتھ ستھیزنش مثل ..  بچسبھ شی کھ بھ زندگنیبھتره باھاش صحبت کن. ندارم
 دیبا.  کردیمحکم برخورد م دیبا.  رفترونیمنتظر حرف عادل نشد و از اتاق ب        

 کھ یکار. ختی ری خاطراتش را ھم دور می کرد و حتیھمان بند نازک را ھم پاره م
 ..دی رسیدر ظاھر و باطن، محال بھ نظر م

 
 

*         
 
 

.  کرد وارد خانھ شدی ھر دو پسر را با خودش حمل مری کھ کریرعلیھمراه ام        
 زودتر بچھ ھا را از یرعلی و در را باز کرد تا امدیزودتر از او، پلھ ھا را باال دو

 ی چراغ ھای متوجھ خاموشرونیاز ب.  دور کندی شب زمستانی گزنده یسرما
 گذاشت و نی پسرھا را زمیرعلیام. بودند  اھل خانھ خوابی شده بود، ھمھ ییرایپذ

 :آرام گفت
 ؟ی تونی مای باال ارمشونیب -         
 : گذاشتشی بازویستاره با لبخند دست رو        
 .ریشب بخ..  یمرس. زمینھ برو عز -         
 ی مشکی شال و موھای روی جواب محبتش را با لبخند و بوسھ ایرعلیام        

ستاره دو نوزاد را .  رفترونی بی کوتاھی افتاده اش، نشان داد و با خداحافظرونیب
 ار،ی اختی افتاد و بنی اتاق بھامی برود اما چشمش بھ در بستھ برداشت تا از پلھ ھا باال

 ی طبقھ یقلبش بھ جا.  کردی مینیدر قلبش سنگ  فرزاد ھنوزادی. قدمش سست شد
 . کشاندنیباال، او را بھ سمت اتاق بھام

.  گذاشت و با آرامش در را باز کردنی زمی در، روی خوابش را جلویبچھ ھا        
.  فرو رفتھ بودیقی بود و در خواب ِ عمدهی تخت، طاق باز دراز کشی رونیبھام

 نکھیبغضش بدون ا. ستادی انی سر بھامی داخل اتاق شد و باالنی پاورچنیپاورچ
 سرما زده اش ی گونھ ھای آرام، روا ِ نلیبخواھد سر باز کرد و اشکھا ھمچون ن

 .روان شدند
 ..  خواستی میزیچ.  دادیش م عذابیحس.  شده بودی جور خاصکیدلش         
 خواھمت ی مھیشب..  دوستت دارم عاشقانھ کی..  آغوش گرم کی ھی شبیزیچ        

 کی..  امن و گرم ی مردانھ ی نھی سکی ھی خواست شبی میزیچ..  قلبم میاز صم
 . تا بھشت خدا برودانشانیدست کھ دور کمر او حلقھ شود و او م

 ی عاشقانھ ی نوازش ھان،ی گرم و آتشی بوسھ اھی خواست، شبی میزیچ        
 .. دنبال ستاره بگرددش،ی آسمان شب رنگ موھاانی کھ میانگشتان مردانھ ا
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 یعقلش کار نم.  خودش را نداشتاریاخت.  شدلی ارامش بھ ھق تبدی ھاھیگر        
  واروانھی اش آن چنان دنھی بود کھ در سی تکھ گوشتیکرد و تمام بدنش تحت سلطھ 

 .دی کوبیم
متوجھ !  کھ تنش بودی با ھمان پالتو و شالد،ی خزرشیآرام پتو را بلند کرد و ز        

 زھای چنیآرامشش را بھم زده بود، اما در آن لحظھ، اصال بھ ا.  شدنی بھامدیتکان شد
 . کردھی گذاشت و گرنی بھامی و بازونھی سانیسرش را م.  کردیفکر نم
 .. ستاره -         
.  را بھ جانش انداختھ استی ِ دختر کنارش، چھ لذتدنی دانست با نامی نمنیبھام        

 نیکاش بھام.  گفت، عاشقش استی منیکاش بھام. ستاره سرش را محکم تر فشار داد
 . دادی اش می زد و دلداریحرف م
 را  بفھمد و اوشتری امشب را بنی مرد ھمنی شد ای خدا کجا بود؟ نمیمعجزه         

 .. من ھستم..  زمیآروم باش عز: دیمحکم بھ خودش بچسباند و بگو
. ُ مردندی می گرفتند و بھ آنی جان ما،ی دری طوفانی موج ھاھی شبشیاھایرو        

 .. کردی کھ با خودش تکرار میتنھا دو کلمھ ا.. امکان نداشت
 راستش را باال  دستی با تالش کمنی بود و بھامنی چپ بھامی بازویسرش رو        

 را نیستاره سرش را باالتر گرفت و دست بھام!  افتادبای صورت او تقریاورد و رو
 : دستانش نگھ داشتانیم

 .. نیبھام -         
 .کن.. نـ ..  ھی..  یستاره ، گر -         
احساس .  در کار نبودیشرم. دی کنارش کششتری زد و خودش را بیستاره لبخند        

 نی بھامی اصالح شده ی گونھ ھایدستش را رو.  شدی مشتری اش ھر لحظھ بیکینزد
 : گذاشت
 تولد خوش گذشت؟ -         
  بازگو کردشی اش نشست، تمام حرفھا را برایشانی پی کھ رویاخم        
 خواستم یم...  کردی مھی غروب ھمش گرایبرد.... بھ منم خوش نگذشت -         

 ..نشد...  امیزودتر ب
 : نھ اما دوست داشت حرف بزندای فھمد ی منی دانست بھامینم        
 ؟یدی و دکتر خوش نگذشت؟ کادو خریلیبا ل -         
 . شدشتری بنیاخم بھام        
 .. َ رنیپ .. -         
 واسھ تو ھم یدوست دار..  افتھ ی تو مادی پوشھ یحاال م..  چھ خوب نیآفر -         
 م؟یریتولد بگ
 ی لبھایلبخند را رو.  را باز کردشی ابروھای کھ گره نی بھامیذوق کودکانھ         

 :ستاره نشاند
 . تولدت بشھی صبر کندیاما با..  میری گی تو ھم تولد میباشھ برا -         
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 ینی و بسی خی گونھ ی بھت و لبخند ستاره، روانی امد و منیی پانیصورت بھام        
 مردمک دنی بار متوجھ چرخنی اولی بود و برانی صورت بھامی هریخ. دیاش را بوس

 . صورت خودش شدی اتاق، رویکی روشنش در تاریھا
اما قبل از ھر حرکت .  خودش را جمع کردی و کمدیناخداگاه خجالت کش        

 .دی پرشی و با ترس از جادی برنا، بھ گوشش رسی ھی گرفی ضعی صدا،یگرید
 ر،ی ھنوز خواب بود، اما برنا دنبال شایبرد.  لحظھ فراموششان کرده بودکی        

.  رفتنیبرنا را در آغوش گرفت و بھ سمت اتاق بھام! دی کشی بو ممی را داشیپتو
 : بوددهی تخت ھمان جور دراز کشیرو

بخواب ..  کردم دارتی ببخش ب؟ی خوای نمیزیچ.  رم بخوابمی من منیبھام -         
 باشھ؟

ستاره متوجھ برق حسادت چشمانش شده بود، اما .  نگاھش بھ برنا بود نیبھام        
.  بماندنیبا خودش بود دوست داشت تا صبح کنار بھام.  نبودنی از ایری بھ غیراھ

 . کردی را حس نمی غمچی آرامش کرده بود کھ در آن لحظھ ھی تنش؛ بھ حدیگرما
 ...  بودنی اش ھمیزندگ.  گفتیری زد و ارام شب بخیلبخند        

 
       

 
 ھا شده بود کھ فرزاد جز ھمان شب، ی قدر پر از دل مشغولنی ستاره ایایدن        

 در آن ری تاثی بود و خودش را ھم بدهیغم را در چشمان فرزاد د. فتدُی نادشی بھ گرید
 ی گذاشتھ بود و اما نمری فرزاد تاثی زندگی او رومیتصم.  دانستی نممی عظیغصھ 

 خود شتری افتاد بی ھمسرش کھ مادی.  فرزاد شودیت باعث ناراحنی از اشیخواست ب
 ھمھ مدت نی کھ فرزاد بعد از ایریدختر محجوب و سر بھ ز.  کردیرا سرزنش م

 .ھنوز دلبستھ اش نشده بود
تنھا . بود فرزاد، دست او نی زندگینجای کرد اما واقعا ایخودش را سرزنش م        
 . را شاد تر از قبل دنبال کندی اش برود و زندگی کرد فرزاد دنبال زندگیدعا م

 شدند و یروز بھ روز پسرانش بزرگتر م.  ستاره مثل سابق بودیاوضاع زندگ        
 ستاره شی ھا و محبت ھاتی ھمچنان با حساسنیبھام...  دوارتری امندهیاو را نسبت بھ آ

 کھ دی دی میبیبرعکس تصور ھمھ، ھمچنان بچھ ھا را بھ چشم رق.  کرده بودجیرا گ
 ی متی بھ او اھمشتری بیلی ستاره با کمک لنکھی وجود ااب. ستاره را از او گرفتھ بودند

 . نبودی کافنی بھامی ستاره، برانیداد اما ا
ذاشت و  گدشی سپی شانھ ھای زمستان کولھ بارش را رو،یدر چشم برھم زدن        

 بایبھار ز.  رنگ و روح کردی بنی زمیزی شروع بھ رنگ آمعت،ی طبیی جادویقلمو
 . را زنده ساختدی و امی و با سرانگشت سبز خود، زندگدیاز راه رس
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 سال، لیِآن سال موقع تحو.  فتوت بودی بود کھ ستاره در خانھ ی نوروزنیدوم        
 کنار ی بزرگزی می قبل، روی مثل سالھان،ی ھفت سیسفره .  شب بودمھیساعت سھ ن

 . شده بوددهی گذاشتھ بودند، چییرای پذیپنجره 
 کرد کھ ھفت ی نگاه می بلوری نشستھ بود و بھ جام ھازیستاره تنھا، پشت م        

فقط چند .  خاموش افتادییرای نگاھش بھ پذاری اختیب.  را درون خود جا داده بودندنیس
 مطلق یکی خانھ در تاریور درون ھال، روشن بود و باق آباژکی و زی میشمع رو

 و دو نوزاد خودش کھ حاال نی بھامطیمھ لقا و شرا یماریبا توجھ بھ ب. فرو رفتھ بود
 . کندداری را بی شد کسیپنج ماھھ بودند، نم

از خدا . قرآن را برداشت و شروع بھ خواندن کرد.  وقت بودی اقھیھنوز چند دق        
 خودش و ی صبر براشھیمثل ھم.  خانواده اش خواستی برای برکت و شادسال پر از

دعا کرد کھ خدا کمکش کند تا از پس مشکالتش ..  ھمسر و فرزندانش ی برایسالمت
 .باشد  دو پسرشی برای و مادر بھتردیایبرب

 ی خدا کھ با صداادی بود و قلبش پر از آرامش ی آسمانیچشمانش بھ کلمھ ھا        
.  کردی با لبخند گاھش مشھیبھرام خان مثل ھم.  سر باال گرفتیمھربان مردانھ ا

 : بلند شدشی گذاشت و از جازی می و رودیستاره قران را بوس
  بانو خوابن؟ن؟ی شدداریشما ھم ب -         
 : ستاره نشستی روبروی صندلی گذاشت و روزی را کنار مشیبھرام خان عصا        
 .خوابش بھتر شده.  بودشتری برشونی قرصا فکر کنم تاثنیا. خوابھ ..  آره -         
 وجود او بھ شھیھم.  زدی خندان و مھربان بھرام خان، لبخندیستاره بھ رو        

 . اقا رضا کنار ستاره بود،ی وقتھی شبقایدق.  دادی میشتری بنانیستاره اطم
 . خوابن آروم تر ھم ھستنی خوب میوقت. خداروشکر -         
 : بھ ساعت کرد و لبخندش پر رنگ تر شدیبھرام خان نگاھ        
 .  مبارک دخترمدتیع -         
 ..  ھمھ مون باشھی برای سال خوبشاالیا.  شما ھم مبارکدیع. ممنونم -         
ال برود،  بای قصد دارد بھ طبقھ نکھیبھرام خان کھ بلند شد، ستاره بھ تصور ا        

 و با ھر دو دست سر ستادی ستاره ایبلند شد تا بدرقھ اش کند، اما بھرام خان روبرو
 . گذاشتی بوسھ اشی موھایستاره را گرفت و رو

بھرام خان نفسش را .  نگھ داشتنییستاره شرم زده سرش را ھمان طور پا        
 : داد و آھستھ تر گفترونی بقیعم

 ی قدر تونیا! ھیفکر کنم االن وقت خوب. اھات حرف بزنم خوام بیستاره م -         
 کھ یتو مشکل. ستی کار ننی و مھ لقا کھ واقعا وقت انی با بچھ ھا و بھاممیروز گرفتار

 ؟یندار
 متوجھ ییبھرام خان کھ گو.  باال رفتیناخداگاه نگاه ستاره بھ سمت طبقھ         

 : ستاره گذاشت ستاره شده بود، دستش را پشتیخواستھ و نگران
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 ی مھ لقا رو می تو ھم راحتھ ھا؟ منم اون جور صداالی جور خنیا..  باال میبر -         
 . شنوم

ھمان طور کھ .  ستاره نشست و با سر جواب مثبت دادی لبھایدوباره لبخند رو        
 . شانھ اش بود، از پلھ ھا باال رفتند و وارد اتاق ستاره شدندیدست بھرام خان رو

 داری باعث بیی مبل نشستند تا مبادا سر و صدانی دورتری رویھر دو بھ آرام        
 و ھمان طور کھ چشمش بھ دی کشیقیبھرام خان، نفس عم. شدن نوزادان ستاره شود

 : کوچک بود؛ آرام گفتیدو گھواره 
 ھی بود کھ گفتنییزای چھی.  وقت بود ستاره دوست داشتم باھات حرف بزنمیلیخ -         
 ... اما.  شدی ماتی دلم داشت بیو رو

 نیی ستاره کھ از شرم پای فرستاد و بھ چشمھارونی را دوباره بقشینفس عم        
 : شدرهیافتادند خ

 کنم؛ ی فکر میی تنھایگاھ. ی من و خانواده ام انجام دادی برایتو کار بزرگ -         
 بود، حتما تا حاال کم ی اگھیھر آدم د.  کنمی نمدای تو پی برای اسمچیجز فرشتھ ھ

اما ..  ی ری اومد گفتم مشی پدرت کھ پیماجرا.. ی کردیصبور... اما تو . آورده بود
 ..  کنمی خوب درکت میلیمن خ.. من ..  ی اوردھ خوننی رو ھم بھ انیبھام

 باال رفت و یسر ستاره کم.  ستاره گذاشتی پایدستش را بلند کرد و رو        
چروک .  نشستشی مھربان روبرورمردی پری بھ تصویشگیچشمانش با ھمان شرم ھم

اما لبخندش مثل .  زدی ذوق می اندک آباژور اتاق، تویی روشناانی صورتش میھا
 . و پر از ارامش بودبای زشھیھم

 ی و باعث شدی بار بھ حرفم گوش دادھی...  خوام ی میزی چھیستاره ازت  -         
 ی بھم قول دادمارستانی کھ تو بیاون وقت..  با من باشھشھی بار عذاب وجدن ھمنیا

تا .  شدیباورم نم..  ی دونیم... ی کنی ملی تبدتی مھ لقا رو براش بھ واقعیایرو
 ی شد و فکر می ھم باورم نمی حاملھ ادمیفھم  تو خونھ مون وی اومدی کھ حتیروز

 ما بھ یایمطمئن شدم رو..  ی رو با خودت اوردنی بھامیاما وقت..  ی ریکردم م
 .. وستھی پقتیحق

 ھر کلمھ در ذھن ری کرد، کھ تاثی قدر قاطع و با صالبت کلمھ ھا را ادا منیا        
بھرام خان فشار دستش را !  ساختی مری با کلمھ ھا تصوی بود کھ حتیستاره، بھ حد

 : کرد و ادامھ دادشتری ستاره بی پایرو
 .. ستاره منو نگاه کن -         

 . کرد چشمانش را ھم بھ صورتش بدوزدیستاره سرش را باال کرد و سع        
 .. خوامیبھ حرفم گوش کن باشھ؟ من صالح تو رو م -         
 بھرام خان ی لبھای تکان داد و لبخند روی آریستاره فقط سرش را بھ نشانھ         

 :پھن تر شد
 ... گلم دختر یمرس -         
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 رونی کھ بی داشت، اما با نفسدیچند لحظھ سکوت شد و بھرام خان ھنوز ترد        

 داد، شک را ھم از خودش دور کرد
 ی پای خودتو بذاردینبا..  تو یجوون..  خودتو ی کنی حروم منجایستاره تو ا -         

...  ی و نھ گردشی داریحینھ تفر..  خونھ نی ای تویاالن حبس شد..  و مھ لقا نیبھام
 ..  و مھ لقاستنی دونم بھ خاطر بھامیم

 : حرفھا را نداشتنی ادنیانتظارشن.  کردیستاره شوک زده نگاھش م        
 ..بھرام خان -         
 .. اش گرفتھ شد، ساکتش کردنھی سیدست بھرام خان کھ روبرو        
 ھمھ مشکالت رو بندازم نیم ا خوایمن نم.  زمیگوش کن عز.. واستا ستاره  -         

 خودم رو گرفتم و تو میمن تصم...  اما ی خوای و نمی دونم تو مھربونیم.. گردن تو 
 ..ی بھ حرفم گوش کندیھم با

 .. اما -         
 ! باشھ؟؟یقرار شد صبر کن -         
بھرام .  بھ صورت پدرشوھرش بودرشیستاره فقط سکوت کرد، اما نگاه دلگ        

 . نداشتی قبل لبخندی ھم برعکس چند لحظھ خان
از .. مثل سابق . می کنی می کنار ھم زندگی جور بھ راحتنیمھ لقا و من ھم -         

اما موضوع . ستی نی مشکلگھی ھم باشھ دی و اگھ پرستارامی یپس مشکالتش من برم
 .. و پسرا فرق دارننیتو و بھام

 ی و با صدادی خودش را بھ سمتش کشی افتاد و بھرام خان کمنییسر ستاره پا        
 : گفتیآھستھ تر

.. ی کارو کننی خواستم ایمن اصال نم..  پاشی تو بذاری جووندیستاره نبا -         
 بھش آزار می دارشتری جور بنیا..  باشھدی باشھ و نھ بای تونھ مرد زندگی نھ منیبھام

 ... می رسونیم
 . سرش را تکان دادد،ی شنوی کھ مییاصل از حرفھاستاره مست        
 ؟ی توانبخشنشی دوباره ببرنی خوای کھ منینگ..  کنم بھرام خانیخواھش م -         
 : دادرونی بیگری تر از ھر وقت دقیبھرام خان آھش را عم        
 ؟ی زنی خودتو گول میستاره چرا دار. دی فھمھ و نخواھد فھمی نمنیبھام -         
  زنم؟یگول م -         
  پر کنھ؟تی مردو تو زندگھی ی خالی تونھ جای منی بھامی کنیفکر م.. آره  -         
 :ستادی اشی رویدست بھرام خان دوباره جلو. ستاره تا خواست دھان باز کند        
! ھی آخرش نظرت چنمیبب!  کنمی مفی برات تعروی سنارھیمن ... صبر کن  -         

و با !  بار قبال رد کردمھی گھی دی دونیم!  فردا صبح من سکتھ کردمنی ھمفکر کن
 ...  کھ دارمی فشارنیا

 ... خدا -         
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!  کھمیتعارف ندار! ستینکنھ و بکنھ اش دست من و تو ن.. خداست آره  -         
 بار نی ھست کھ تو اولیی اون بانوھی مھ لقا اصال شب،یی ماشیتابستون امسال دو سالھ پ

 ... ش؟یدید
 .حق با بھرام خان بود.  افتادنییسر ستاره پا        
 قدر حال خودم رو نیاما ا. من از فردام خبر ندارم. نھی ھمیزندگ.. آره ستاره  -         

 ی کی دونیم. ستی تعارفات ننیاالن وقت ا. رمی عاقالنھ بگمی شناسم کھ تصمیخوب م
  ماھا از ھمھ مھم تره ؟نیاالن ب
  بھرام خان و گھواره ھا رد و بدل شدنینگاه ستاره ب        
.. فرض کن من فردا افتادم و سکتھ کردم ..  دو طفل معصوم نیا.. آره ستاره  -         
 یصد نفر م!  من روشنھی افتھ؟ مثل روز برای می چھ اتفاقی دونیبعدش م. ُمردم

من خواھرم و .  بھش نداشتمیدیماگھ بانو ھم حالش خوب بود، بازم ا! خوان ادعا کنن
 ی کنیفکرم!  ھستنی ده نفر کافی کردن زندگخراب ی شناسم اونا برایسامان رو م

 مشکالت مھ لقا و ی کارخونھ و امالک من، از عھده ی از عھده یاون موقع بتون
 ی تونی م؟ی دو تا پسرت برسنی و بھ انی ھم زمان بھ بھامی تونی م؟یای بربشیماریب

 ؟یای اون دو تا الشخور در بیجلو
 گشت و ی مشی حرفھاری صورت ستاره، دنبال تاثی بھرام خان رویمردمک ھا        

 ی شده بود، نگاه مدهیچی از اشک بھ انگشتانش کھ در ھم پیستاره با بغض و ھالھ ا
 .کرد

 قتیحق..  ی بدصی تشختی رو از واقعقتی حقدیبا..  سختھ یزندگ... ستاره  -         
. ی کنی زندگقتی با حقی بتوندیبا..  چشمتھ ی کھ جلویزی چتی کھ درستھ و واقعیاون

 کھ درستھ یزیاون چ..  رسھ ی بھ نظر می کھ واقعیزی کھ درستھ نھ چیزیبا چ
 مرد رو ھی تی حمادیچون با..  ی شی تنھا مزن ھیتو !  بود کھ من بھت گفتمیینایھم

 ازی کھ ننینھ بھام.  مرد کھ معتمدت باشھ ھی.  باشھنانتی مرد کھ پشتھی..  یداشتھ باش
 !... و پرستار دارهمیبھ ق

ستاره بھ زحمت بغض را ھمراه بزاق دھانش قورت داد و ھم زمان با فرو         
 : سرش را باال گرفتی اشکیافتادن قطره 

..  کنمی تونم نگھداری ھم منیاز بچھ ھام و بھام. امی یمن از پس خودم بر م -         
 .. مگھ تا حاال نبودن؟ اما. ستنی دونم مشکالت کم نیم..  دونم یم

 بھرام خان نگذاشت حرفش را ادامھ بدھد و فقط از ی و پر از نگراننینگاه غمگ        
 بھرام یصدا.  شدرهی خواری دکی تاری سرش را تکان داد و بھ گوشھ یسر ناچار
 دی لرزیخان ھم م

 وقت چیقرار نبود تو ھ..  کنمفی برات تعریزی چھیبذار .. دختر من .. ستاره  -         
فرداش من خودم رفتم .... دی رو فھمنی کھ پدرت موضوع بھامیروز...  اما یبدون

 .. کارگاھش
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 نگاھش را ھ،یستاره بھت زده بھ سمتش برگشت و بھرام خان با لبخند، چند ثان        
 . دوختد،ی دی مانشی خودش را مری کھ تصوی رنگاهی سیبھ دو گو

 حرف چی دو جملھ نشد ھنیاما جز ھم.. رفتم و بھش گفتم گذشت کنھ و بگذره  -         
  چرا ؟ی دونیم.  بھش بزنمی اگھید

 داد و چشمان اندوھبارش را بھ دستان لرزانش رونی بار با غصھ بنینفسش را ا        
 : دوخت
 ی طور ھدر بره؟ منی اشی جوونی ذاشتیاگھ دختر خودت بود مبھم گفت  -         

 شد ی طور منی بشھ؟ اگھ پسرت بعد از ازدواجش اگھی آدم دھی ی پاسوز زندگیذاشت
 ... اما..  گفتم ستاره بمونھ ی شد من خودم میکھ ھزار برابر بدتر م

 سرش را باال کرد و چشم در چشم ستاره شد        
اما ..  مھ لقا حماقت بودیایرو.. من حماقت کردم..  گھ پدرت یستاره راست م -         

 ھر چھ قدر نیھزار سال ھم بگذره، بھام.. می حماقت ادامھ بدنی بھ استی الزم نگھید
 فھمھ بچھ ینم..  ی چیعنی ھمسر ی دونھ معنینم.. نھی بھامنیھم بھت محبت کنھ، ھم
 در ی چدی پس فردا بچھ ھات مدرسھ رفتن بایفکر کرد چیھ.. و پدر شدن چھ طوره 

  بگن؟گرانیمورد پدرشون بھ د
 ی و گاھدی لرزی مشیلبھا.  ستاره مسابقھ گذاشتھ بودندی گونھ ھایاشک ھا رو        

 دی رنج سخت در عذاب بود اما بانیبھرام خان از ا.  دادی سرش را تکان میبا ناباور
 .. کردی می شد کاری مری دنکھیقبل از ا
..  می سرنوشتش ما نبودنیاما مقصر ا. می بچھ بد کردنیمن و بانو در حق ا -         

.  کرد اما اونم مقصر نبودی خودش رو سرزنش مشھیپدر من ھم..  بود کھ افتادیاتفاق
اما .. می بد باختیلی کنھ کھ متاسفانھ ما خشی کار ما رو ازمانی خواست با ای خدا مدیشا

 .. ی برسجھی نتنی بھ اری دیلی خوام تو ھم خیمن نم.. ستاره ..   تو فرق دارهانیجر
 نییستاره از خجالت سرش پا. دی ستاره کشی گونھ یدستش را بلند کرد و رو        

 کھ نشان یقطره ا.  فرو افتادرمردی چشم پی ھم از گوشھ ی اشکی قطره دیافتاد و ند
 ...  ھمھ سال داشتنیاز درد ا

 مینی و ببمی باشنی واقع بدیبا..  شھ ی عوض نمیزی چچی کردن ھھیستاره با گر -         
..  خوام با خانواده اتم صحبت کنمیمن م.. کدوم کار درست تره و بھ صالح ھمھ س 

 باشھ؟.. تو ھم خوب فکراتو کن
 لحظھ کیاشک ھا ..  دی دی بھرام خان می از چھره ی مخدوشریستاره تصو        
 و ردی باعث شد کھ بھرام خان چشم از ستاره بگا،ی بردی ھی گریصدا.  دادندیامان نم

 را برداشت و نشیری شی پنج ماھھ یآرام نوه . ستدی نوزاد بای سر گھواره یباال
 : و در آغوشش گذاشتستاره برگشت سمت. دی اش را بوسیشانی پیرو

 ی اگھی از ھر کس دشتری بنایالن در قبال اتو ا..  دو تا بچھ باش نیبھ فکر ا -         
 ..  نرهادتی نویا...  یمسئول



 431 

 یوقت.  کردی لباسش را بو مر،ی دھان کودکش بود کھ دنبال شی رهیستاره خ        
حرفھا در ذھنش باال .  سر باال کرد و بھ در زل زدد،ی بستھ شدن در اتاق را شنیصدا
 بھرام خان یحرفھا.  سخت و دردناک بوداری بسشی و اما ھضمشان براشدی منییو پا

 .. بوددهی او ھم رسمشام  داد کھ بھی را می تلخقتی حقیبو
 
 
 

 بود، سپرد و رو بھ ستاره ستادهی کھ کنارش ای را بھ دست مھرای برددهیفر        
 :گفت

 ؟ی دیبازم قطره م!  بھتر شده نفخش نھ؟یلیخ -         
 ..گھی خوابھ دیشبا راحت م. ستیفت خوبھ الزم ندکترش گ.. نھ مامان  -         
 قبل بھ ی را کھ ستاره چند لحظھ یبی خداروشکر را آرام تر گفت و تکھ سدهیفر        

 بھ بھرام خان و پدرش ی چشمریستاره نگاه ز. دستش داده بود، بھ دھان گذاشت
خان در مطمئن بود بھرام .  خاموش، گرم صحبت بودندی نھیانداخت کھ کنار شوم

 ستاره گفتھ بود پدر و یوقت. کرد ی با پدرش صحبت مشی دو شب پیمورد حرفھا
 دانست بھرام خان گفتھ اش ی مند،ی آی مشانی نوروز بھ خانھ دی عدی بازدیمادرش برا

 . کندی میرا عمل
 . ستاره زد، بھ سمت مادرش برگشتی بھ بازودهی کھ فری ارامیبا ضربھ         
 اد؟ی ی نمنییبانو بھتره؟ اصال پا -         
 :ستاره ناخداگاه بھ سمت پلھ ھا نگاه کرد        
 ی خواب می کھ بی آرام بخش بھتر داده، شبا بخوابھ، گاھھیدکترش بھش .. نھ  -         
 . خوابھی مشتری بی حتی تا ظھر گاھگھی خوره و دیشھ م

 بھرام خان باعث شد ی کرد و صدانیی باال و پا سرش رادیی تای بھ نشانھ دهیفر        
 :ھر دو زن، بھ سمت آنھا نگاه کنند

 .. نجای انیایبا مادر ب.. ستاره  -         
ستاره اما با .  زودتر بلند شد، چروک دامنش را صاف کرد و راه افتاددهیفر        

 کھ ی مبل تک نفره ای بعد روی جدا کرد و چند لحظھ یاکراه خودش را از صندل
سرش را کھ باال کرد، نگاه رضا را حس . بھرام خان بھ آن اشاره کرده بود، نشست

 بم و مھربان بھرام خان، نگاه یصدا... اشتن و دوست دیھمان نگاه پر از نگران. کرد
 :ستاره را بھ سمت خودش کشاند

. پدرت بھت بگم رو در حضور ییزای چھیدوست داشتم .. خب ستاره خانم  -         
 ی نمھیحاش..  باره نی اخرگھی دنیاما ا..  می کوچولو با ھم حرف زدھیگرچھ قبال ما 

 .. می ری راست سراغ اصل مطلب مھیرم و 
 : و ادامھ داددی کششی ھاھی تر بھ رقی داد و دم را عمرونی بقیبازدمش را عم        
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 کھ نظر تو برام م،ی رو دارشی راه پدو..  تو و بچھ ھا ھستمی ندهیمن نگران آ -         
 ..یری بگنی طالقت رو از بھامنکھیاول ا..  مھمھ یلیخ

اما .  شدندرهی و رضا ھم با تعجب بھ بھرام خان خدهینھ فقط ستاره ، بلکھ فر        
 : کردیبھرام خان با محبت بھ ستاره نگاه م

 بھ یاالن خودتو موظف کرد..  دخترمی طور ھدر بدنی تو ای جووندیتو نبا -         
 ؟ی کنیدرک م.  خوامی نمنوی بودن اما من انیکنار بھام

 ...بھرام خان -         
 نھ؟؟! می باشیستاره قرار بود منطق -         
 ، ھمراه دی گونھ اش چکی کھ از چشم ستاره رویجملھ بھرام خان با قطره اشک        

 .شد
 .. ستاره -         
دوباره بھرام خان بود کھ با .  انداختنییسرش را پا. دی را کھ شندهی فریصدا        

 : دست ستاره گذاشتی دستش را رویمھربان
 ی دم، حضانت بچھ ھا رو ھم برای دخترم، من تمام حق و حقوقت رو منیبب -         

 ... تو
 .. رمی خوام طالق بگینم...  خوام یمن نم... بھرام خان  -         

 یبھرام خان کم.  کردی متیمثل قلبش، احساس عدم امن. دی لرزی مشیصدا        
 : دست گرمش پنھان شدندانی کرد و انگشتان لرزان ستاره مشتریفشار دستش را ب

 پسر نی ای جور پانی عمرت رو ای خوایچرا م..  دخترم یستاره تو جوون -         
 ... واسھ خاطر بچھ ھا...  می نذار اشتباھو ادامھ بد؟؟یبذار

 از جانب آنھا دی تا شادی چسبدهی ستاره بھ صورت رضا و فریمردمک ھا        
 دونم شما یبھرام خان، من م -: خوب رضا درک کردیلی کھ خینگاھ. ندی ببیتیحما

..  برخورد کنھی ستاره منطقدی راه اشتباه بوده و بانی دارم کھ ادهیمنم عق.. نی گی میچ
 ..نی کم بھش فرصت بدھی. .اما 

 : ستاره ادامھ داددهیرو بھ چشمان ترس        
..  ازترهی خواد بچھ ھاتو بگی نمیکس..  فکر کنشتری کم بھیھا ستاره؟  -         

 ..نگران نباش
 انینگاھش م. ستادی و ادی کشرونی دست بھرام خان بانیستاره دستش را از م        

 :بغض گفت شد و با میھر سھ نفر تقس
 ...  شما نوه و وارثیبرا.  تن ھستنی و برنا پاره ای من بردیبرا -         
.. دیسرش را تکان داد و بھ سمت باال دو.  کرددای پی تالقرمردینگاھش با نگاه پ        

 . حرفھا باعث عذابش شده بودنی بار انی ارامش؛ ایبعد از مدت
 کنار بچھ ھا در اتاق ستاره ی بود و مھری در مرخصدی عالتی تعطی برایلیل        

 اما قبل ستاد،ی اشی و چشمان قرمز ستاره، متعجب روبروسی صورت خدنیبا د. بود
 : ستاره بھ در اشاره کرد،یاز ھر حرکت
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 ... نجامیمن خودم ا. ی مھررونیبرو ب -         
 نیا حال بد ی بھ خوبایاو ھم گو.  حرف، اتاق را ترک کردی بیمھر        

 است کھ طاقت نی قدر حجم دردش سنگنی دانست ایم.  کردیعروس ِتنھا را درک م
 .. نداردیگری ِ حرف ددنیشن
 
 

 کم یستاره کم.  نزدیگریسھ روز از آن ماجرا گذشت و بھرام خان حرف د        
 خودش ببرد، مخالفت ی اقا رضا خواست او را بھ خانھ ی وقتیحت. حرف شده بود

 . نداشتندی را درک کردند، اصرارطشی و رضا چون شرادهیکرد و فر
 فتوت آمده ی بھ خانھ دی بار در سال جدنی اولی ھم برایلی بود و لدیروز پنجم ع        

اما دوست .  اش شدی متوجھ ناراحتی ستاره، بھ خوبی ھای حوصلگی بدنیبا د. بود
 منوال نی بھ ھمتا ظھر.  ھست خود ستاره صحبت را شروع کندیداشت اگر موضوع

.  کردی را نگاه می بھاراطی بود و حستادهی حوصلھ کنار پنجره ایستاره ب. گذشت
 سرانگشتان سبز نی را نداشتند و ای باغبانی نھ او و نھ مھ لقا وقت و حوصلھ گرید

 . آنجا نشانده بودی را بھ باغچھ ییبایمحمدرضا بود کھ ز
 ی قھوه اانی زرد و بنفش شان میکھ رنگ ھا بای زی بنفشھ ھاانینگاه ستاره م        

 نگاھش بھ در نگی کھ با باز شدن درب پارکدی چرخیم.  داشتی خاصیخاک، جلوه 
 دانست محمدرضا خانھ یم.  راننده اش بودیرعلی بھرام خان بود کھ امنیماش. دیرس

 ھمراھش شده بود را خبر یرعلی امی و کود بھرام خان کجا رفتھ بنکھیاست اما ا
 .نداشت
 ، بھرام خان یرعلی بعد، امی مسقف خانھ متوقف شد و کمنگی پارکری زنیماش        

 در ھم رفتھ نگاه یستاره با ابروھا.  بھ سمت خانھ راه افتادندی سعادتیبھ ھمراه آقا
 بھ مذاقش خوش ادی بھرام خان، زی با توجھ بھ حرفھای سعادتیبودن آقا.  کردیم
 . بودامدهین

 کھ ی تلخی ھاقتیبھ قول بھرام خان حق. دوست نداشت دوباره حرفھا را بشنود        
 شیزانوھا.  مبل نشستیاز پنجره فاصلھ گرفت و رو.  شدی مدهی بھ صورتش کوبمیدا

 . ساعد دستانش گذاشتی و سرش را ھم رودیرا در آغوش کش
 اتاق ی بچھ ھا در گوشھ ی کھ کنار گھواره یی ننوی صندلی تمام مدت رویلیل        

 با تعجب یلیل. دی مردھا بھ اتاق آنھا ھم رسیصدا.  نظر داشتریبود، نشستھ و او را ز
 بعد با تعارف یصدا کم.  نشان ندادی عکس العملچیبھ در چشم دوخت، اما ستاره ھ

 :ستادیره ا بلند شد و کنار ستایلیل. دی ھر سھ مرد، بھ سکوت رسیھا
 .. ستاره جون -         
         -...  
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 ملتھبش را یشانی سردش، پی گونھ یستاره فقط سرش را جا بھ جا کرد و بھ جا        
 ستاره ی بازوی اش، آرام روی کنارش نشست و با محبت ذاتیلیل.  دستش گذاشتیرو

 :را نوازش کرد
 ....  من بدونمی نخوادی تو؟ گفتم شای قدر پکرنیچرا ا -         
 یستاره انگار م.  گذاشتمھی را نیلی کھ بھ در خورد، حرف لی ضربھ ایصدا        

 دنی اما بلند شد و با توجھ بھ شنیلیل.  نشان ندادی واکنشچی کھ ھستیدانست پشت در ک
 . اش را بھ سر انداخت و در را باز کردی مردھا، روسریصدا

 دانست برادر ستاره است اما ی بود و مدهی را چند بار از دور دیرعلیام        
 باال شی ابروی تاکی شی دختر روبرودنیبا د. دی دی را میلی بار بود، لنی اولیرعلیام

 : باز کردیرعلی ورود امی از در فاصلھ گرفت و راه را برای کمیلیل. رفت
 .. دییبفرما... سالم  -         
 رهینگاه خ!  را نشنودیلی لی قدر بلند بود کھ صدانی ایرعلی ام قلبیاما صدا        

! دیای ھم بھ خودش بیرعلی دور کند تا امرسشی خودش را کامال از تیلیاش باعث شد ل
گرچھ !  کرد خودش را جمع و جور کندی انداخت و سعنیی پای سرش را کمیرعلیام

 نھی بھ سدنشی کھ با دی باعث شد، ھمان حسیلی لی دوباره یصدا.  نبودیکار راحت
 . را سرخ تر از قبل بکندشی بود، بجوشد و رنگ گونھ ھادهیاش رس
 .ستاره جون، برادر شماست -         
 کتش را مرتب کرد و داخل ی قھی نشست، یرعلی لب امی رویناخداگاه لبخند        

 یرعلی بھ امشی مبل نشستھ بود و نگاھش از پس زانوھایستاره ھنوز رو. اتاق شد
 .بود

 کھ در ی تعجب کرد اما عطر خوشی ستاره در آن وضع، کمدنی با دی علریام        
 ! بود، نگذاشت لبخندش محو شودانی اش در جریکیھمان نزد

  تو؟ی شدی طورنیچرا ا!  ستارهیخوب -         
 : جواب دادیلی ستاره، لیبھ جا        
 ..  طورهنیاز صبح کھ من اومدم ھم -         
 لبخندش اری اختیب.  نگاھش را از ستاره گرفت و بھ دختر جوان دوختیرعلیام        

 بھ راه یرعلی قلب جوان امانی کھ می توجھ بھ تالطمی اما بیلیل.  کش آمدشتریب
 : رفتای برنا و بردیانداختھ، بھ سمت گھواره ھا

 .. نیی برم پای خوابھ، منم برنا رو با خودم مایبرد -         
 : انداختی گرفت، بھ ستاره نگاھیھمان طور کھ برنا را در آغوش م        
 ..  شد، صدام کنداریاگھ ب -         
 از حال و ی ستاره را کم،یرعلی امی چشمری زی و نگاه ھایلیلبخند مھربان ل        

.  افتاد بھ سمت در راهیلی زد و لیلی لی بھ روی جانیلبخند ب.  دور کرده بودشیھوا
 : برنا جلوتر رفتدنی دی با بھانھ یرعلی شد، امی رد میرعلی امی از جلویوقت

 !  جونییسالم دا -         
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 ی بھ روی خوش اخالق ھم خنده ایآرام دست کودک را نوازش کرد و برنا        
 از یگری حرف دچی ھی انداخت و بیرعلی بھ امی نگاه کوتاھیلیل.  جوانش زدییدا

 نی گذاشت بھ ایبا خودش بود نم.  بھ در دوختھ شده بودیرعلیچشم ام. اتاق خارج شد
 ی خواستھ نی حالش و ھمچندنی و دستاره اما سکوت!  از اتاق خارج شودیلی لیزود

 . معطل کندنی از اشتری گذاشت بیبھرام خان، نم
 :اخت اندنیی ستاره را پایکنار ستاره نشست و با دست زانوھا        
 ؟ی غم بغل کردی طور زانونی اھیچ -         
  شدرهی خنی و بھ زمدی کشیستاره فقط آھ        
 ..  لباس خوب بپوش بھرام خان کارت دارهھیستاره پاشو  -         
 :دی رسیرعلینگاه تند و با اخم ستاره، باال آمد و بھ چشم ام        
  کارم داره؟یچ...  بشو تو رو خدا الی خی بیرعلیام -         
 رو زی بھرام خان ھمھ چ؟ی جور خودتو کردنی چرا اھ؟ی چگھی شو دالی خیب -         

 بزرگ یی وقتاھی. ستی خواستم باھات حرف بزنم اما االن وقتش نی کرده مفیبھم تعر
 !ی کنی ھم بچگونھ رفتار میی وقتاھی ستاره اما ی شیم

 ریام. دی چرخی میرعلی تفاوت امی صورت بی روشیمک ھاستاره ھنوز مرد        
 :بلند شد و دست ستاره را ھم گرفت و بلندش کرد

 . زشتھ معطل تو ھستن. نجاستی ای سعادتی بپوش، اقازی چھیپاشو  -         
  ؟ی دونی کارم داره آخھ؟ تو میچ -         
 افتاده بود شی ارازی می صندلی کھ روی دستش را رھا کرد و شالیرعلیام        

 :  سر ستاره انداختیبرداشت و رو
 نجای امی و بعدش ھم اومدی دونم درست، فقط بھم گفت برم دنبال سعادتیمن نم -         

 ... زی چھیبپوش .. 
 کھ بھ دستش آمد را بھ یی مانتونی داد و اولرونیستاره با حرص نفسش را ب        

 در اتاق کار بھرام خان، یجلو.  اتاق خارج شد ازیرعلی و زودتر از امدیتنش کش
 . و بعد از در زدن ھر دو وارد اتاق شدندستادی ھم کنارش ایرعلیام

 لبش نشست اما ستاره بعد از سالم ی ستاره لبخند رودنیبھرام خان بھ محض د        
ناخداگاه !  نشستی سعادتی آقای کھ داد، نگاھش بھ صورت درھم و عصبیآھستھ ا
 با تعلل خواستھ اش ند،ی بھرام خان خواست کنارش بنشی انداخت و وقتنییرا پاسرش 

 .نشست شی ھم روبروی علریام. را انجام داد
 کار بھرام خان نشستھ بود و دستان قفل شده زی مثل ھر بار پشت می سعادتیآقا        

 ستاره نشست، ی پایدست بھرام خان کھ رو.  بودزی می روی برگھ ھایاش رو
 .سرش را کوتاه بلند کرد

 گرفتم می راحت بشھ، من تصمالتی خنکھیواسھ ا...  میستاره ما قبال حرف زد -         
 بچھ ھا فتھ،ی بیدر ھر صورت، ھر اتفاق..  بھ تو بدم شھی ھمیحضانت بچھ ھا رو برا

 ... رهی تونھ اونا رو از تو بگی کس نمچی تو ھستن و ھیبرا
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 : گفتد،ی کھ بھ زحمت بھ گوش سھ مرد رسیی شد و با صدارهی خزیاره بھ مست        
 .. ممنونم -         
 ی سعادتی صورت اقای روشتری کھ بی و اخمدی لب بھرام خان را ندیلبخند رو        
 : گوش ستاره کردکی سرش را نزدیشتریبھرام خان با محبت ب. نشست
 !ی ھم زمان با حضانت بچھ ھا قبول کندی ھم ھست کھ بای اگھیاما موضوع د -         
 یرعلی بھرام خان، بھ صورت امیستاره با تعجب سرش را باال کرد و بھ جا        

 ! از نگاه او ھم مشھود بودی خبریگرچھ ب. نگاه کرد
 اموال من رو ندارن و در آخر ی اداره یی و مھ لقا توانانیبھام..  ستاره نیبب -         

 فرصت ھست ی ھفده، ھجده سالھیاما حداقل .  تو قراره وارث من باشنیم، پسراھ
 اموالم رو داشتھ اری تونھ اختی من می کھ تو خانواده یتنھا کس..  استقاللشون یبرا

 !یباشھ، تو ھست
 ھم مثل ستاره، متعجب، یرعلیام. ستاره با بھت بھ صورت بھرام خان نگاه کرد        
 ی و بھ صندلدی از حرص کشی نفسیسعادت.  کردی منیین را باال و پا بھرام خایجملھ 

 طور ادامھ نی صحبتش را اانش،ی اطرافی توجھ بھ واکنش ھایبھرام خان ب.  دادکھیت
 :داد

درستھ کھ .  داشتھ باشمتی سوم اموالم وصکی از شتری بی تونم برایمن نم -         
 یی کدوم تواناچیاما ھمون طور کھ گفتم ھ.  رسھی منیتمام ثروتم بھ مھ لقا و بھام

 رو می تصمنی من انیبھ خاطر ھم.  کننتی اموال رو درست ھدانیندارن کھ بخوان ا
 .. گرفتم

 : گفتیرو بھ سعادت        
 کم دردسر داره و ھیمنتھا چون .  دنی کارا رو انجام می ھمھ ی سعادتیاقا -         
 خودت ی قانونلی رو بھ عنوان وکی سعادتی اقادیبا تو ،ی بشری خوام درگیمن نم
 خودش ھمھ ی جور سعادتنیا..  کھ دنبال کارات باشھ ی و بھش وکالت بدی کنیمعرف

 دی محضر و شامی الزمھ بریی نھای تا امضاچند ی ده و فقط برای کارا رو انجام می
 ... دادگاه
 را جدا و بھ ی و چند برگھ ا بھرام خان بھ برگھ ھا نگاه کردی بھ جایسعادت        

اما او . دی فھمی می را بھ خوبی مرد جوان و جدنینگاه تلخ ا. سمت بھرام خان گرفت
 لبان بھرام خان، بزرگتر یلبخند رو!  دانستی بھرام خان را نمیھم ھنوز تمام نقشھ 

 زی می خودش را از روسی ستاره گذاشت و خودنویلو جزی میشد و برگھ ھا را رو
 :برداشت و بھ دست ستاره داد

 .  رو دخترمنایامضا کن ا -         
با دوباره صدا کردن بھرام .  کردیستاره ھنوز ھاج و واج بھ بھرام خان نگاه م        

 : تکان دادیخان، بھ خودش آمد و سرش را با ناباور
شما ...  یعنی...  تونم یمن چرا؟ من نم... خب ..  یعنی.... اما ... بھرام خان -         

 ..... خودتون حالتون خوبھ
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 : انگشتان ستاره گذاشتنی را بسی کرد و خودنویبھرام خان تک خنده ا        
اگھ قرار بود کم ..  ستاره ی تونی میعنی یدی جا رسنی تا ایوقت...  ی تونیم -         

 از ی تونی از من م اما بعدچینگران نباش تا من ھستم کھ ھ! ی تا حاال اورده بودیاریب
تازه من !  دمی مادی زای چیلی ھستم بھت خیخودم تا وقت.. یایپس کارخونھ ھم برب

 ! کننی کمکت مشھی ھستن و ھمیعادت مرد و سری شنینباشم ا
 ھم یرعلیام.  اشاره کرد و ستاره کوتاه برادر مبھوتش را نگاه کردیرعلیبھ ام        

.  کندی کارنی کرد بھرام خان بخواھد ھمچیاصال باور نم.  از ستاره نداشتیدست کم
 مبھم ستاره با مھ لقا ی ندهیآ.  وجود نداشترمردی پی برانی از اری بھ غیاما واقعا راھ

 . بھ جانش انداختھ بودشھی از ھمشتری خوبش، ترس را بندان و حال نھ چنیو بھام
 ،ی کردنی ازدواج با بھامی کھ برایی از اون امضانیا.. امضا کن ستاره جان -         

االن کھ سرپا ھستم .  داشتھ باشھ یی تونھ ادعای نمیشکی جور ھنیا! ستیسخت تر ن
 . کارو انجام بدمنی خوام ایم

 : برگھ ھا گذاشتیدست ستاره را فشار داد و رو        
 من ی برسھ بھ نوه ھادی کارخونھ بانیباشھ؟ ا..  منم راحتھ الی خیامضا کن -         

  بالش بذارمی راحت، سرمو روالیامضا کن تا منم شبا با خ...
کلمھ .  کردی برگھ ھا مانده بود و نگاھش کلمھ ھا را دوره میدست ستاره رو        

 امضا بود نی کھ پشت ایتی دانست، اما از مسئولی نمشانی از معنای خاصزی کھ چییھا
قدرت .  معذبش کرده بودشتری سھ مرد، برهی خیه ھاسکوت اتاق و نگا. دی ترسیم

 بود یلی گرفت کاش لی ممی تصمدی بود و باافتاده ری گییدوباره جا. فکر کردن نداشت
 بھرام خان باعث شد یصدا.  نگاه کردیرعلیناخداگاه بھ ام. تا با او مشورت کند

 .دوباره بھ برگھ ھا چشم بدوزد
 ؟ی من مراقبت کنی از نوه ھای خوای م جورنی قدر سختھ؟ انیا -         
 کاغذ را دی سپی قلم روکی محکم تر شد و نوک بارسیدو انگشتش دور خودنو        

 دهی برگھ ھا کشانی ساده اش پای را حرکت داد و امضاسیستاره آرام خودنو. دیبوس
 : گفتشھی خشک تر از ھمی سعادتی بھرام خان شکفت و آقای لبھایلبخند رو. شد

 .. خیبا اسم و تار.. نیتمام برگھ ھا رو امضا کن -         
 خواستھ ی سعادتی کھ اقای بدھد، ھمان کاری بھ سرش حرکتنکھیستاره بدون ا        

 ی برگھ، بھرام خان برگھ ھا را بھ سمت اقانی آخریبعد از امضا. بود را انجام داد
 : گرفتیسعادت

 ... ھان بھم خبر بده جیکاراشو کرد -         
ستاره بھ .  سرش را فقط تکان داد و دوباره با برگھ ھا مشغول شدی سعادتیآقا        

 زد، ی لبخند تصنعیرعلیام.  کردی شده بود، نگاه مرهی کھ بدون ھدف بھ او خیرعلیام
 و صاف کی ھمان خط بارشی باعث شد لبھاشی ھای زود فکرھا و نگرانیلیاما خ
 .بشوند
 : ببرد، بلند شدرونی خواست ستاره را بی بھرام خان کھ می با اشاره یرعلیام        
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 .. ستاره -         
 نی گرفت و شرمگی سعادتی نگاه آقای نامش، ستاره نگاھش را از تلخدنیبا شن        

 داد و ھی تکی بھ صندلی عصبی سعادتیآقا.  از اتاق خارج شدیرعلیبھ ھمراه ام
بھرام خان نفس !  مرد جوان را نشان دادتیاوج عصبان ،ی بلند صندلری جری جیصدا
 : و آھستھ گفتدی کشیقیعم

 ؟ی ھستینگران چ.  فکرامو کردمی دونیم.. کاراتو کن  -         
 ی کارو منی ای زودنی بھ ادیشما نبا....  ھمھ زحمت نینگران ا! نگران شما -         

 ....  بود کھی اگھی دیراه ھا. نیکرد
 : بھرام خان حرفش را قطع کرد        
 یمگھ نگفت! رانھ؟ی ایمگھ نگفت.. یجھان تو خودت منو از سامان ترسوند -         

  کار کنم؟ی چی گیم. ستی نی ھاش باالست؟ سامان آدم سالمیبدھ
 : گذاشتزی می صاف نشست و دستانش را روی سعادتیآقا        
 .. اموال مراقبت کنھنی تونھ از ای دختر نمنیا...  بلھ گفتم بھرام خان اما -         
 شی گذاشت و بھ جامھی اش کرد و حرفش را نی بھرام خان عصبیتک خنده         

 : اشاره کردشیبھرام خان بھ مبل روبرو. دی کشیپوف کالفھ ا
 ..  جھاننی بشنجای اایپاشو ب -         
 فتوت ی اقای آورد؛ روبرویا در م کھ کتش ریمرد جوان بلند شد و در حال        
 .نشست
 نی با انیبھام.. خب ...  رسھ بھ نوه ھامی ارث منیجھان بعد از مرگ من ا -         

 ی ستاره ست تا بچھ ھا بھ سن قانونی برازیھمھ چ!  تونھ بچھ نگھ داره کھیاوضاع نم
 ..برسن
 : دادھی چشم بست و بھ مبل تکی سعادتیاقا        
بھتر نبود .. نی کردی رو روشن منی بھامفیبھتر بود اول تکل! نیعجلھ کرد -         
 بچھ ھا نی تونیم. نی نوه ھاتون ھم ھستی قانونمی جدا شھ؟ شما قنی کردی مشیراض

 .. شتونی پنیرو نگھ دار
 چشم باز کند و ی سعادتی بھ جلو خم شد و حرکتش باعث شد اقایبھرام خان کم        

  نگاه کندشی روبرورمردیت بھ پبا دق
 ! کارو کنھنی ای داره کیاما بھ تو بستگ! رهی گیطالق م -         
 :دی جھان با تعجب باال پری ابروی تاکی        
 من؟ -         
 !بلھ تو -         
مطمئن بود در ذھن !  بودبی مرموز و عجشی بھرام خان برای لبھایلبخند رو        

 بھرام ی ست اما با تمام ھوش خودش و شناختش رویی بھرام خان نقشھ ھایبا تجربھ 
بھرام خان کھ نگاه .  گذردی مرمردی توانست حدس بزند چھ در سر پیخان، نم
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 مرد را ھم نی آمد، االن وقت آن بود تا اش کشتری بود، لبخندش بدهیسردرگم جھان را د
 . کردیاز نقشھ اش با خبر م

     
 
 

 قدم ی بھاراطی رفت و بھ حنیی ساختمان پای از پلھ ھای علری امیه ھم پاستار        
.  بود و لرز را بھ تن ستاره کشاندی سرما در ھوا جاریھنوز تھ مانده . گذاشت

 : ستاره انداختی شانھ ھای شد، کتش را در آورد و رودنشی کھ متوجھ لرزیرعلیام
 ... سرده -         
 یی کت پنھان کرد، گوی قھی انیا بھم رساند و سرش را مستاره دو طرف کت ر        

 . ھمھ پنھان کنددیکھ قصد داشت، خودش را از د
فکر ..  راحت تره التی طور خنیخب ا..  قدر با خودت لج نکننیا... ستاره  -         

 ...  معلوم نبودفتیتکل....  واسھ بھرام خان فتھی بی نکرده اگھ اتفاقیکن خدا
 : شدرهی آمده، خای تازه بھ دنی و بھ برگ ھاستادی ااسی پر از واریره کنار دستا        
 ... اما...  دارم ی مزخرفی زندگیلی خیرعلیام -         
 : دوختیرعلی در ھم گرفت و بھ نگاه نگران امدهیچی پیچشم از شاخھ ھا        
 کار یچ....  ترسم اگھ واقعا بھرام خان نباشھ؟یمن م...  یرعلی ترسم امیم -         
 ....  شوھرھی زن تنھا با دو تا بچھ و ھیکنم؟ 

 ی منیی باال و پامی خانھ کرده بود و داشی کھ در گلویزیچ. بغض نبود، درد بود        
 . بھ رخ کشانده بودشتر،ی کارش بنی بود کھ بھرام خان با ای تلخقتیحق.. شد

 : زدشی بھ رویبخند لیرعلیام        
 باشھ؟..  ی کھ باشی ھر جورشھیمن پشتت ھستم، ھم.. نترس ستاره  -         
 اشک را بھ چشمانش نشاندند تا از ،یرعلی امتی پر از امنیلبخند و کلمھ ھا        

 با محبت در آغوشش گرفت و یرعلیام!  راحت شودشی مانده در گلوبیدست آن س
 : اش فشار دادنھیسر ستاره را بھ س

 نگران نباش.. بابا ھست، مامان ھست..  ھستمشھیھم.. ستاره من پشتتم  -         
 سی خی گونھ ھای از خودش جدا کرد و ھر دو دستش را رویستاره را کم        

 :ستاره گذاشت
 اما با حرف زدن چرا ی شی کردن سبک نمھیبا گر.. حرف بزن ..  نکنھیگر -         

 !خب؟. ی بغض داشتھ باششھی رو تو خودت نگھ ندار کھ ھمزی ھمھ چ قدرنیا.. 
 ھا و دوست تی حمانیھم.  حرفھا بودنی ستاره ھمی آن لحظھ یآخر ارزو        

 . دادھی با محبت و فھم، بھ خواھرش ھدیرعلی کھ امیحس.. داشتن ھا
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 سالھا تجربھ، رش،ی نگاه پنای کھ میمرد.  شده بودرهینگاه ھر دو مرد بھ ھم خ        
 تفاوتش، تعجب و شرم ی بھ ظاھر بی کھ در آن مردمک ھایخانھ داشت و مرد

 .نشستھ بود
نگاھش را گرفت و بدون فکر بلند شد و شروع بھ ! مغلوب، جھان جوان بود        

 ری داد و زھیبھرام خان با ارامش بھ مبل تک!  کردزی می رویجمع کردن برگھ ھا
 اش ی چرم قھوه افی ھمھ برگھ ھا را جمع کرد، کتش را ھمراه کیوقت. نظرش داشت

 :ستادیبرداشت و پشت مبل ا
 گھ؟ی دنی نداریبا من کار -         
 بھ سمت ردی ادب را در نظر بگنکھی بدون اد،ینگاه و لبخند بھرام خان را کھ د        

 :در راه افتاد
 ...  شدفیخدانگھدار، کارا رد -         
 .. واستا جھان -         
 . اما برنگشتستادی قدم با در فاصلھ داشت، اکی کھ فقط یدر حال        
 .. روت حساب کرده بودمنای از اشتری بیلیمن خ..  رفتار نی ادهیازت بع -         
 انی را از دست راست بھ چپ سپرد و دستش آزادش را مفشیکالفھ کت و ک        

 بلند شد و کنار دی کھ کشیقیبھرام خان با نفس عم.  اش فرو کردی کوتاه مشکیموھا
 :ستادی الشیوک

 ی اما گفتم مادتھ؟ی ی کھ پدرت فوت کرد، تو ھنوز دانشجو بودیجھان، روز -         
  چرا؟ی دونی میخوام تو باش

 رهی در خی رهیبھ دستگ.  نداشتی اما حرفدی لبانش کشی زبان را رویسعادت        
 .شده بود
از اولم .  داشتم و دارمنانی چون بھ پدرت و خودت اطمی خواستم تو باشیم -         

چون ..  مثل پدرتی کھ تو بھم وفادار باشی کنم بھ شرطی منتیگفتم ھمھ جوره تام
 ھمھ سال بھم نی ای تونویا.  کنمی کھ برات ھر کاری دارنوی بودم کھ ارزش ادهید

 و ی مدت تو منو خوب شناختنی ایتو..  سالھ ه دکی جھان نزدستی نکم.. یثابت کرد
 تونم اعتماد کنم تو ی کھ میمن فعال بھ تنھا کس..  شناسمیمنم مثل خودت، تو رو م

 ..یھست
بھرام .  در شدی رنگ جلوی قھوه ای چھی بھ قالرهی تر افتاد و خنییسر جھان پا        

 شانھ اش گذاشت و یدستش را رو. ستادی در و مرد جوان اانی شد و مکتریخان نزد
 : لبانش شکفتی اش رویشگیلبخند ھم

 داشتم یاگھ دختر... اما ..  ھی عمر زندگھیصحبت از ..  کنمیمن مجبورت نم -         
 و ھیاون دختر خوب..  من مثل دخترمھ ی ستاره ھم برا؛یدوست داشتم تو دامادم باش

 نی از اشتری بیلی خاقتتیتو ل.  شھی کھ کنارش باشھ ھم میمرد ھر یمطمئنم زن زندگ
 ..ھاست
 دی جھان را باال کشی چانھ گرشیدست د        
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 کھ یخودت گفت.. ستی نتی تو زندگی کسگھی از ھمسرت کھ دییبعد از جدا -         
 ..  فعالیستیدنبالش ن

 .وختجھان نگاھش را از صورت بھرام خان گرفت و بھ در د        
 .. ھست؟ منو نگاه کنیکس... ھست جھان؟ -         
 داد و رونینفسش را کوتاه ب.  صورت بھرام خان نشستینگاه مرد با تعلل رو        

 :دی بگویزی کرد چیسع
 .. من.. بھرام خان  -         
 ھست جھان؟ -         
 ... نکھی ایعنی.. من .. ستینھ ن -         
. اما بھش فکر کن.  گم کھ حتما قبول کنینم.  خب پس بھ ستاره فکر کنیلیخ -         

 ...  کردنش با منی ھم باش، راضنیدنبال طالقش از بھام
 : مکث ادامھ دادیبعد از کم        
 بابت ھم بچھ ھام، ھم ستاره و ھم المی خ،یجھان تو اگھ با ستاره ازدواج کن -         

 ینم.  بھش فکر کن ؟ی کنیدرک م..  کار ممکنھ نی بھترنیا.  شھیاموالم راحت م
 انتقال اموال ھست، ی کھ برای فرصتنی ایتو. خوام مجبورت کنم اما بھش فکر کن

 یستاره م! ی شی نممونیمطمئنم پش.. ش ی و بشناسی تر بشکی کن بھش نزدیسع
 ی رو برات پر کنھ و تو ھم مطمئنم در حق نوه ھام پدرتی زن زندگی خالیتونھ جا

 .ی کنیرو تموم م
 بود کھ بھ ذھنش ی فکرنی تررممکنی غشنھادی پنیا.  افتادنییسر مرد جوان پا        

 درک ی جھان را بھ خوبطیبھرام خان کھ شرا.  و االن با آن مواجھ شده بوددی رسیم
 :  در کنار رفتیکرده بود، از جلو

 ..  برو بھ کارات برسایب -         
 ی کوتاه بھ بھرام خان نگاه کرد و سرش را بھ نشانھ یجھان چند لحظھ         

 : خم کردی کمیخداحافظ
 .. خداحافظ -         
 قدر فکرش مغشوش نیا.  بلند، از اتاق خارج شدیدر را باز کرد و با قدم ھا        

 نییا پابھ سرعت از پلھ ھ!  بھ سرعت داخل اتاق ستاره شدیبود کھ متوجھ نشد کس
 ی پلھ ھا کمیرو.  نفس بکشدی از ساختمان خارج شد، توانست بھ راحتیرفت و وقت

 بود و ناخداگاه آه از نھادش بلند اوردهینش را نی افتاده بود ماشادشیمکث کرد، تازه 
 کھ دی و ستاره رسیرعلی لحظھ نگاھش بھ امکیبا حرص سرش را تکان داد کھ . شد

 ! شده بودندرهیبھ او خ
 نگاه کند و نی از اشینتوانست ب.  رفتی ذھنش رژه مانی بھرام خان، میحرفھا        

 موضوع نیمطمئن بود ھنوز از ا.  قدم برداشتاطی حیبا سرعت بھ سمت در خروج
 یرعلی امیصدا.  بودفتادهی مسئلھ جا ننی خودش ھم ای داند، اما برای نمیزی چیکس
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 نی ماشکی از داشتن شیاالن تنھا بودن برا. زد  را بھماطی گرفت و در حندهیرا ھم نش
 !مھم تر بود

       
ستاره نگاھش بھ در باز اتاق .  ھم وارد خانھ شدندی ھم پایرعلیستاره و ام        

 کنار پلھ ھا ب،ی دست در جیرعلیام.  شددهی بھ سمتش کشاری اختی افتاد و بنیبھام
بعد .  او ھم نگران کننده بودیره، برا ستای دهیچی پطیشرا.  کردی و نگاھش مستادیا

 کرد یستاره تظاھر م.  شناختی خواھرش را مخوب یلی خ،ی ھمھ مدت زندگنیاز ا
 خواھد تمام بار مشکالتش را ی دانست مثل دفعات قبل میم.  خوب استزیکھ ھمھ چ

 . نبودیبھ دوش بکشد کھ کار درست
ستاره .  شده بودرهی کنار پنجره خی نشستھ بود و بھ گلدان ھالچری وی رونیبھام        

 اش یزندگ.  کاکتوس افتادی روی ھاغی سبز و تی و نگاھش بھ برگ ھاستادیکنارش ا
 ! بوداهی گنی ھمھی شبقایدق

 ستاره ی لبھای روی صورتش نشست و لبخند کمرنگی کھ رونینگاه بھام        
 :شکفت
 ؟یبھشون آب داد -         
 کرد و دوباره بھ نیی باال و پای آری جواب، سرش را بھ نشانھ ی جانیبھام        

 ذھنش، یدر شلوغ.  کردیستاره اما بھ صورت مرد کنارش نگاه م.  شدرهی قبل خیجا
 یشانی پانی می اش کرد و اخمسھیناخداگاه با فرزاد مقا.  گشتی منی بھامی براییجا

 .اش نشست
  دور کردی کمشی او را از فکرھانی بھامیصدا        
 .. گو.. لـ  -         
 سر و ی بنی گذاشت و بھامزی می لگو ھا را رویستاره از داخل کمد، جعبھ         

 اری اختیاما ب..  بخنددای کند ھی گردی دانست، باینم.  کردیزیصدا شروع بھ ساختن چ
 ! کنندی خواست کھ با ھم بازیھمسرش از او م! لبخندش پھن تر شد

 یکی کرد بدون لرزش قطعات پالستی می کھ سعنی و بھ دست بھامستادیپشتش ا        
 ی حرفھاادی مرد چھ بود؟ نیواقعا حسش نسبت بھ ا.  شدرهی ھم بگذارد، خیرا رو

 افتاده نی اادی دفعھ کیچرا ھمھ ..  بھرام خان و خانواده اش یحرفھا.  افتادیرعلیام
 ! باشد؟ش تواند ھمسری نمنیبودند کھ بھام

 قبل ی ھنوز سر جایرعلیام.  آمدرونی بی و از اتاق بھ آرامدی کشیفقط آھ        
 : ستاره لبخند زددنیبا د.  بودستادهیا

 .. دلم تنگ شده واسشوننمی کم بچھ ھا رو ببھی می برایب -         
 : پلھ گذاشتنی اولیستاره پا رو        
 ..  باالستیلیر کنم فقط ل فک،ی رفتیخب م -         
 لبش ی اسم دختر جوان، رودنی کھ با شند،ی را ندریستاره جلوتر بود و لبخند ام        

 کنار یلیل.  و ستاره وارد اتاق شدستادی عقب تر ای کمدند،یبھ اتاق کھ رس! نقش بست
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 رنگش ی صورتی لب ھای روی ستاره لبخند کجدنی نشستھ بود با دنی زمیپسرھا رو
 :سمتش برد  اش را بھیستاره روسر. شستن

 .نھی بچھ ھا رو ببادی خواد بی مریام -         
 کرد، ی سرش مرتب می را گرفت و ھمان طور کھ روی بلند شد و روسریلیل        

 :گفت
 ..  پسنیی رم پایمن م -         
 :ستاره دستش را گرفت        
 . ره زودی و منھی شی کوچولو مھی.. چرا؟ بمون خب  -         
 !نی راحت باشنی بخوادیآخھ گفتم شا -         
 : کردیستاره تک خنده ا        
 .. جانیلی لگھیکنار تو راحتم د -         
 :بلند تر ادامھ داد        
 .. ری تو امایب -         
 یلیل.  نشستیلی صورت لی نگاھش روری تنی داخل اتاق شد و اولیرعلیام        

 ی ھم آرام تر جواب داد و کنار بچھ ھا کھ دمر رویرعلی گفت و امیسالم را بھ آرام
 . بودند، نشستدهی دراز کشنیزم

 بود اما دوست داشت دهی را فھمیرعلینگاه ام.  بودیلیستاره تمام حواسش بھ ل        
 مبل اتاق نشست و نی دورتری رویلیل.  داردیرعلی نسبت بھ امی چھ واکنشیلی لندیبب
 گذاشت و ناخداگاه یرعلی رفتار را بھ حساب بودن امنیستاره ا.  انگشتانش شدی رهیخ

 .لبخندش کش آمد
 وقت چیھ.  جالب بودشی برایلی شروع شود خیلی و لیرعلی امنی بی حسنکھیا        

 ی مشانداری دنیسھ ھفتھ از آخر.  افتادیمانی دکتر اادی.  فکر نکرده بودھی قضنیبھ ا
 . کوتاه و کمتر شده بودیلیگرچھ قبل از آن ھم رفت و آمد دکتر خ. گذشت
.  و دکتر باشد، باعث شد غم زده بھ برادرش نگاه کندیلی لانی می حسنکھیفکر ا        

 یلیاما ل.  بودیرعلی امھی شبی آلشان ھمسردهی بودند کھ ایادی زیمطمئنا دختر ھا
 دانست یم.  علتش ھم شناخت ستاره بودنیمھم تر. مطمئنا خاص تر از ھمھ بود

 . خواھد داشتشی را در پی خوبی روزھاه،دی زن عاقل و فھمنی کنار ایرعلیام
 کرد ی می بود کھ سعیرعلی نشست و ھمان طور کھ چشمش بھ امیلیکنار ل        

 : را بخنداند، گفتایبرد
  اومد؟یرعلی امیناراحت شد -         
 : با تعجب سرش را باال گرفتیلیل        
 .. ھی چھ حرفنینھ ا -         
 .. یانگار پکر شد..  ی شدی جورھیآخھ  -         
  خوب متوجھ نگاه پر از حرفش شدیلی زد اما ستاره خی لبخندیلیل        
  ناراحت شم اصال؟دیچرا با..  گم اما ربط بھ برادرت نداره یحاال بعدا م -         
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 دختر چھ نیدوست داشت زودتر بداند در قلب ا.  زدیستاره لبخند معنا دار        
 ی مھمانش نشده باشد تا برادرش بھ راحتی خواست کسی خانھ دارد و از خدا میکس

 بھ ی فکر ھا بود کھ ضربھ انیدر ھم.  قلب ِ مھربان را از آن خودش سازدنیبتواند ا
ھر سھ نفر بھ احترامش . بھرام خان وارد اتاق شد ، ستارهدییتن بفرمادر خورد و با گف

 . و سالم گفتندستادندیا
 را ای کھ بردیرعلیبھرام خان، با سر جواب سالم ھر سھ نفر را داد و کنار ام        

 :ستادیدر آغوش داشت، ا
 ! بھ من رفتھنیا..  پسر بداخالق رو نیبده من ا -         
 پسر کوچک را بھ اطی را بھ سمتش گفت و بھرام خان با احتای ، بردیلرعیام        

 را درون رشیھمان طور کھ دستان کوچک ِکودک کھ دندانگ.  کردکیخودش نزد
 : کرد، گفتیدھانش کرده بود، نوازش م

 شی دو شب پیکی رو جمع کن برو لتی وسانجاست،ی اریستاره حاال کھ ام -         
 ..ی جا نرفتچیتو ھ.  ھم ھستدیع. خانواده ات

 : لبخند زدیرعلی با تعجب نگاه کردند و امیلیستاره و ل        
 .. آره اتفاقا مامان ھم بھم سفارش کرده بود -         
 : اش برگرداندیی را بھ آغوش داای افتاد و بھرام خان؛ بردنییستاره سرش پا        
 . ھم فکر نکنیچیبھ ھ.. یریبگبرو ستاره چند روز بذار آرامش  -         
 و بھ ستادی بھ در ادهی باشد بھ سمت در رفت اما نرسی منتظر جوابنکھیبدون ا        
 : برگشتیلیسمت ل
زنگ زدم بھ . رهی تماس بگھی بگو با من یمانیدختر جون تو ھم بھ دکتر ا -         

 ...  اما خاموش بودلشیموبا
 و ستاره ھر یلیل. بار پشت سر خودش در را ھم بست نیباز ھم منتظر نشد و ا        

 بھرام نکھیستاره از تصور ا.  کردندی منیی بھرام خان را باال و پایدو با بھت حرفھا
 شد و پشت سر ی بسپارد عصبانی را بھ توانبخشنیخان قصد دارد در نبودن او بھام

 .بھرام خان، از اتاق خارج شد
 ی خوب میلی خیلی رفت اما لرونی طور بنی ستاره ا چھی برادی نفھمیرعلیام        

 ! تواند داشتھ باشدی میدانست؛ بھرام خان با عماد چھ کار
 

       
 انداخت و بعد چشم بھ ی نگاھمیبھ ستاره ن. ستادی ایی جلونی پشت ماشیرعلیام        

 : چراغ قرمز دوختی ھاھیثان
 ؟ی رو ببره توانبخشنی خواد بھامی بھرام خان میفکر کرد -         
 ،یرعلی کرد و در جواب امی پشت و پسران کوچکش نگاھیستاره بھ صندل        

 :دی بھ سمت ستاره چرخی دستش را کنار پنجره گذاشت و کمیرعلیام. سکوت کرد
  ؟ی کنی فکر نمیچرا منطق... ستاره  -         
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 : فرستادرونیستاره کالفھ نفسش را ب        
 چند نی ای قدر تونی باور کن ام؟ی شھ درموردش بعدا حرف بزنی میرعلیام -         

 ..  شھی بد مگھیروز فکر کردم بھش، حالم د
 پدال گاز گذاشت و ی را روشی پایرعلی ام،یی جلونیبا حرکت کردن ماش        

 : آھستھ حرکت کردنیماش
 ..  نباشی احساساتگھی کنم دیاما خواھش م..  گمیباشھ نم -         
  مثل صاعقھ از ذھن ستاره گذاشتیفکر        
 اون موقع من ست؟ی مھ لقا بدنشنھادی بھم پی مثل ھمون موقع کھ گفت؟یاحساسات -         

  بودم ؟یاحساسات
 . ستاره را متوجھ شده بودی ھی خوب کنایلی خیرعلیام        
 !ی ذاشتینھ مثل اون موقع کھ با اون پسره قرار مدار م -         
 اما با یرعلیام.  شدرهی خیرعلی تفاوت امی بھ صورت بنیستاره خشمگ        

.  ستاره سخت بودیبحث کردن در آن لحظھ برا.  باال انداختی شانھ ایخونسرد
 شده رهی تار و تی ھای روبرو پر از نقطھ ریدوباره مس.  کردیفکرش خوب کار نم

 را نی ماشیرعلی امیتا وقت. ندی ببی را بھ راحتری مسی گذاشت، ادامھ یبود کھ نم
 . رد و بدل نشدانشانی می حرفچی در خانھ پارک کرد، ھیجلو

 نگفتھ بود دهی بھ فریزی چیرعلیام.  پر از آرامش بودشھی مثل ھمی پدریخانھ         
 با ذوق خاص خودش بھ شھی مثل ھمدی ستاره و کودکانش را دده،ی فریو وقت

 توانست با آرامش یدوباره پناھگاه امن ستاره، متعلق بھ او بود و م. استقبالشان رفت
 . بگذاردشی ھای کودکیقدم بھ خانھ 

 خواست داخل خانھ شود، ناخداگاه چشمش بھ تخت ی مدهی پشت سر فریوقت        
با ھمان . دی فرزاد را ھمان جا دریا چند لحظھ بست و تصوچشمانش ر.  افتادیچوب

 اش شروع نھی درون سجان،یقلبش از ھ. دارشانی دنی آخری و درمانده نی غمگی افھیق
 . کرددنیبھ تپ

.  کردی بھ فرزاد فکر مدینبا. چشمانش را باز کرد و سرش را محکم تکان داد        
 دی با،ی اش و تخت چوبی پدری خانھ اطی حدنیانگار ھر دفعھ با د!  باطل بودالیاما خ

 زود در گردباد یلی دخترانھ اش کھ خیاھایرو.  شدی زنده مشی فرزاد، براادی
 حسرت خوردن و ی برایقدر با سرعت کھ وقت نیا.  رفتندی رو بھ نابودینیسھمگ

ناک  قلبش سوزنده تر و دردی افتاد، داغ ِ روی مادشانی بود و ھر بار افتھی نیعزادار
 . دادی خودش را نشان میگریتر از ھر زمان د

 ھم شده ی شد و نھ مثل ھر بار عقلش کمی فراموشش می سادگنینھ دلش بھ ا        
 !ً بود کھ مطلقا ممنوع بودی او عشق بھ فرزاد، عشقیبرا.  کردی اش میھمراھ
 بچھ ھا با رضا و ی بازی و سر و صدادهی نا تمام فری حرفھاانی زود میلیخ        

مطمئن بود در نبودنش .  و فرزاد جدا کرددهیچی پیبرادرانش، حواسش را از زندگ
.  دور از مشکالتش باشدی خواست کمی بار منی اما ارد،ی گی بھانھ اش را منیبھام
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 ترساند؛ با آرامش ی مبھمش، او را نمینده ی از ای کھ کسی امنیدوست داشت در جا
 بھ ده،ی رضا و فری اندازه ی بی قدر راحت در کنار محبت ھاو چھ.  کندیفقط زندگ

 .دی خواستھ اش رسنیا
 کنار ھم جمع یوسفی ی داد و خانواده بی ترتی خانوادگی مھماندهیھمان شب، فر        

 ھی شبانشان،ی متیمی و درشتشان، صمزی کھ با تمام مشکالت ریخانواده ا. شدند
 حکم انشانی سرما را م،ی زمستاننی گذاشت ای گرم تابستان درخشان بود و نمدیخورش

 .فرما سازد
 

 تخت نشستھ بود و یرو.  اش بودی پدری بود کھ در خانھ یغروب روز دوم        
.  کردی مھ لقا آورده بود و رضا در باغچھ کاشتھ بود؛ نگاه می کھ از خانھ یاسیبھ 

 بھ کوچھ ی شاخھ اش، با کنجکاونی بود و تازه تردهیس رواری دی بھ باالاسشیقد ِ 
شاخھ .  اش شدی حسوددهی نازک در ھم تنیا بھ شاخھ ھاری اختیب. دی کشیسرک م

 فتوت ی خانھ واری دی کھ پایاسی شوند و مثل ی در ھم م،ی کھ با تمام نازکییھا
 .ستندی ایاست، از درخت کاج ھم محکم تر م

 اش در ھم ی نازک زندگی داد شاخھ ھایاجازه م!  بوداسی نی ھمیکاش اندازه         
گل بدھد و از ..  بھ آفتاب برسد،یگریشوند تا ساقھ اش محکم تر از ھر زمان د

 ...  اما در عملدی رسی بھ نظر میکار ساده ا. عطرش ھمھ را مست کند
 او ی شانھ ھای را روی نازکی تخت نشست و پتوی کنارش رویرعلیام        

 :اختاند
 .. سرده ھنوز ھوا -         
 :دی کشی آھرد،ی بگاسی ی بھم خورده ی ھاچی نگاھش را از پنکھیستاره بدون ا        
 .. یمرس -         
 م؟ی االن حرف بزنیستاره حال دار -         
 جا نیدوست داشت فقط ساعتھا ھم. واقعا حوصلھ نداشت. ستاره چشم بست        

 . شودی کوچک و دوست داشتنی خانھ نی اواریدر و د ی رهی و خندیبنش
 ! خواست، انجام دادی رو کھ می بھرام خان کار؟ی عجلھ داریواسھ چ -         
 . تخت نشستی را در آورد و راحت تر روشی ھایی دمپایرعلیام        
 باشھ؟! می خوام با ھم حرف بزنیم. ستاره کار با بھرام خان و کارش ندارم -         
         -..  
 قدر حساس نیچرا ا.. ی ساکتی اومدیتو از وقت.. در مورد خودمون اصال -         

 ؟یشد
 نشم؟ -         
  فقط بھرام خان و کاراش؟ھ؟ی چلشیخب دل -         
 . شداطی حی باغچھ ی رهیستاره فقط کوتاه نگاھش کرد و دوباره خ        
 ..  زنھی داره حرف میمنطقستاره، بھرام خان  -         
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 !ی گیتو بھ خاطر پولش م -         
 :دی عقب کشی با تعجب خودش را کمیرعلیام        
 !ستاره؟ -         
         -.. 
 ؟ی کنی جور فکر منیتو واقعا در مورد من ا -         
 : تر از قبل گفتری کرد و دلگزانی را از تخت دوباره آوشیپاھا        
 ! واقعایمرس -         
 طور نی اش ای حوصلگی دانست بھ خاطر بیخودش ھم م. ستاره تند رفتھ بود        

 . فکر شده استیب
 .. چرت گفتم، تو ببخش.. من گفتم کھ حوصلھ ندارم .. ری امنیببخش -         
 : تکان داد و خواست بلند شود کھ ستاره از مچ دستش گرفتی فقط سریرعلیام        
 .. گھیگفتم ببخش د..  داداش تو رو خدا نیبش -         
 ..الی خیب.. ستمیناراحت ن -         
 یم.  را وادار بھ نشستن کردیرعلی و امدیستاره دستش را بھ سمت خودش کش        

 :اوردیادرش را بھ دست بدانست چھ طور ھم بحث را عوض کند و ھم دل بر
 ؟ی گی سوال ازت بپرسم راستش رو مھی -         
 ھا؟ در مورد پول و بھرام خان؟ -         
 !یلیدر مورد ل.. اصال ربط نداره! نھ  -         
 بسپارد و با ی قبل را بھ فراموشی تمام حرفھایرعلی اسم باعث شد امنیھم        

 حالت برادرش ریی متوجھ تغیتاره کھ بھ راحتس. تعجب بھ صورت ستاره زل بزند
 . زدیشده بود، لبخند

 !ھی دختر خوبیلی خیعنی..  ھیدختر خوب -         
 ی ملی تبدنیقی بھ شتری حدس ستاره را ھر لحظھ بیرعلی امی افتاده نییسر پا        

 .کرد
 ھ؟ی نظرت چ؟یرعلیھا ام -         
 ! شناسمش کھیمن نم!  دونمیچھ م -         
 ! کھشیدید -         
 : صاف بھ چشمان مشتاق ستاره نگاه کردیرعلیام        
 !ھی تونم بگم نظرم در موردش چی کھ نمدنی بار دھیبا  -         
 !دی بار بلند خندنیستاره ا        
 ! بھ نظرت چھ طور اومد؟دنی بار دھی طور با نیخب حاال ھم! ری امیوا -         

 افتاد نیی لب داشت، دوباره سرش پای روی ستاره لبخندی کھ با خنده یرعلیام        
 ذھنش ی نقاشنی در آن لحظھ پر رنگ تریلی لریتصو. و دستانش را در ھم گره کرد

 بھ قلبش ھم پس شی کرد، مثل عکس برگردان، رنگ ھای کھ احساس مینقاش. بود
 !داده است



 448 

 ش؟ی بشناسشتری بی خوای نمر؟یام -         
 ؟ی دونی می در موردش چیعنی ش؟ی شناسیتو چھ قدر م -         
 گھ یخودش م.  کار کنھمارستانی خونده اما دوست نداره تو بیپرستار... خب  -         

 دونم یم!  بخونھ تازهی خواستن پزشکیبھ خاطر اصرار خانواده اش درس خونده م
 داداشم داره ھیفکر کنم . کرده و بچھ داره خواھر داره از خودش بزرگتر کھ ازدواج ھی

 یلی خریام. ستی فضول نیلی خیعنی. می زنی ھم حرف نما بنای راجع اادی زی دونیم.. 
 ! اون بودمھی کم شبھیکاش منم ..  ی و منطقیمھربونھ اما جد..  ھیدختر عاقل

 اخر ستاره، سرش را باال گرفت و صورت سرخ شده ی جملھ نی با ایرعلیام        
 :اش بھ اخم نشست

 ،ی آگاھی از رویعنی. ی وگرنھ عاقلی شی می منطقری غیی وقتاھیتو خودت  -         
 .ی کنی فکر میاحساس
 : زدیرعلی امیستاره با دست بھ بازو        
 ! فکر کنیلی من بھ لیبھ جا! ی کنزی خواد منو آنالیحاال نم!  خبیلیخ -         
 :دی بھ دستان گره شده اش رسیرعلیدوباره نگاه ام        
 !  کھستی ھا نی سادگنیبھ ا -         
 تو ازش خوشت اومده نھ؟ -         
         -.. 
  آره ؟ریام -         
 .... اما!  اعتقاد ندارمنای نگاه و اکی عشق در نیمن بھ ا -         
 : دادھی برادرش تکی تر شد و سرش را بھ بازوقیخندش عمستاره لب        
 !ی تر بشکی بھش نزددی کم باھی!  اماش خوبھنیھم -         
 چھ طور؟ -         
 ! چھ طور؟ی پرسیاز من خنگ م! ی دیتو خودت ماشاال بھ ھمھ درس م -         
 ی نامزدی مطمئنیعنی... خب ..  یعنی.. یراست... شی شناسی م،یتو دوست ش -         

 ...خواسـ.. 
..  بھم نگفتھ یزی خودش چای و دمی وقت ندچیاما ھ...  ری دونم درست امینم -         

  ازش بپرسم؟ی خوایم
 : او جدا کردیستاره سرش را از بازو.  چند لحظھ نگاھش کردیرعلیام        
 ! حرف بزنم تونم در موردت باھاشیم. ی کرددای بھش پیاگھ واقعا حس -         
 : از تعجب باال رفتیرعلی امیابروھا        
 ! ؟ی بگیبھش چ -         
 چھ یمگھ نگفت! نی شما با ھم اشنا بشست،ی نشی تو زندگی گم اگھ کسیم -         
 ی با ھم حرف منی ذاری می قرارھیاگھ قبول کرد ! گھی خوبھ دی طورنیا! ؟یطور

 !نیزن
 : ستاره شروع بھ قدم زدن کردی کالفھ بلند شد و جلویرعلیام        
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 ست؟ی زود نیعنی... آخھ  -         
 : و بھ چشمان پر از آرامش ستاره نگاه کردستادیا        
 ؟یاصال قبول نکنھ چ..  گم ی میعنی -         
 :ستاره ھم بلند شد و با محبت تر از قبل گفت        
 و یگفتم بھت منطق..  رو یلی لیاسم ھم تا حدود شنیمن ھم تو رو م -         

 اگھ یحت!  ی باھاش دوست بشی بتونابونی توخستیاما از اون دخترا ن.. مھربونھ
 یزی خودت رو واسھ ھر چدیاما تو ھم با..  بھتره یلی طور خنیا! فکرت ازدواج باشھ

 اصال از تو ای قصد ازدواج نداره، ای..  دارهی بھ کسی اصال حسدیشا. یاماده کن
 !گھیآدمھ د! ادیخوشش ن

 : باز شدن در راھرو و اقا رضا باعث شد ھر دو بھ آن سمت نگاه کنندیصدا        
 دی فکر کنم خودت باگھی تا حاال اما، دمی دو تا نگھ داشتنیستاره خانوم ما ا -         

 !میای ی کردنشون بر نمری سی از عھده ،یایب
.  را در آغوش داشت، لبخند زد و بھ طرفش راه افتادای کھ بردستاره بھ اقا رضا        

 در ی شد و بھ آندهی بھ سمت ستاره کشی بود، با خوشحالدهی کھ مادرش را دایبرد
 :آغوشش فرو رفت

 ..  کردنتتونی اذیلی خدیببخش -         
 کرد، انداخت و ی کھ ھنوز مات بھ تخت نگاه میرعلی بھ امی نگاھمیرضا ن        

 از دو قلو دهی مدت کھ قرار بود او و فرنی دانست در اینم. ھمراه ستاره وارد خانھ شد
 حرف بزند، بحث در مشی با ستاره و در مورد تصمیرعلی کنند تا امیھا نگھ دار

 ی را باز تر مشیان قلب جوان ِ پسر، کم کم جای بود کھ در می و حسیرعلیمورد ام
 !کرد

       
 

 و درک خانواده اش، تیبا حما.  فتوت بازگشتیستاره بعد از سھ روز بھ خانھ         
. دی درخشی چھره اش مینقاب خوب بودن رو! یشگی ھمیدوباره شده بود ستاره 

 . نکرده بودی بود کھ زنانگی زنی و خستگی کھ پشتش درماندگینقاب
بھ جز .  صبح منتظرش بود گردد، ازی دانست ستاره امروز برمی کھ میلیل        
 ظھر ستاره کینزد.  بگذاردانی بود کھ دوست داشت با ستاره در مییزھای چ،یدلتنگ

بدون .  رفتھ بوداطی استقبالشان بھ حی کھ برایلیل.  وارد خانھ شدیرعلیبھ ھمراه ام
 با ذوق برنا را از آغوش ستاره گرفت و گونھ ھد بدیتی اھمیرعلی بھ بودن امنکھیا

 .دی کودک را بوسی برجستھ یھا
 !دمشونی سالھ ندیانگار س. چھ قدر دلم براشون تنگ شده بود -         
 بھ یلی برادرش انداخت و ھمراه لی بھ صورت سرخ شده یستاره با خنده نگاھ        

 بھ ای بردد،یای داخل خانھ بنکھی بدون ایرعلیام. سمت داخل ساختمان قدم برداشت
 : ستاره را کنار در گذاشتلیآغوشش داد و وسا
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 ؟ی نداریستاره من برم کار -         
 :ستاره با تعجب و پرسش، بھ چشمانش نگاه کرد        
 !می خوری تو ناھاره با ھم مایخب ب -         
 اما وانمود یرعلیام!  کھ بھ سمت پلھ ھا راه افتاده بود، اشاره کردیلیبا چشم بھ ل        

 : رفتنیی پااطی حیز پلھ ھا کرد و ادنیبھ ند
 .. خداحافظ...  ینھ مرس -         
حاال حداقل از .  لبانش پھن تر شدی کرد و لبخند رویستاره از پشت نگاھش م        

 شی بخواھد برایرعلی نبوده کھ امیتا بھ حال دختر!  راحتتر بودالشی خیرعلیبابت ام
 ! بشوددی طور سرخ و سفنیا

 ھم ی بود و مھردهی دوم رسی با ھر دو پسرش طبقھ یلیدر را کھ بست، ل        
 افتاد و ناخدگاه نیستاره نگاھش بھ اتاق بھام.  بردی را ھمراه خودش باال ملشیوسا

 ی را بھ خوبی وابستگنیا.  سخت بودشی برانی از بھامیدور.  لبش نشستیلبخند رو
 . کردیدرک م
 دمر نیبھام.  بزند، در را باز کرد و داخل شدیدر اتاق ضربھ ا بھ نکھیبدون ا        

 ی ستاره، لبخنددنیبا د.  بودی بود و مشغول نگاه کردن کتاب داستاندهی تخت خوابیرو
 :زد

 .. ایب.. تاره ..س.. الم .. س  -         
حال خوب ستاره ھم .  تخت را نشانش داد و ستاره کنارش نشستیبا دست رو        

 لحظھ، با نبودن سھ نی در ادیدر تصور ستاره با! جبش کرده بود و ھم خوشحالمتع
 ! بودی دلخور منی او، بھامیروزه 
 کتاب بخونم؟ -         
ستاره .  کرددای را پیمرد جوان کتاب را بھ سمتش گرفت و بھ زحمت صفحھ ا        

.  بودریاما ذھنش درگ.  گذاشت و شروع بھ خواندن کردنی بھامدگانی دشیکتاب را پ
 . خوردی بھرام خان، در گوشش مدام زنگ می جور وقتھا حرفھانیا

 ی براشتری خودش، بی کرد اما نھ برای می و ناراحتیاحساس نگران        
 ی گرفت، نمی می خوبی با پسرانش رابطھ ی اوضاع اگر حتنی با انیبھام! فرزندانش
 کھ پسرانش بزرگ شدند و دی دی را می اندهیآ!  باشدی ھم بازکی از شتریتوانست ب

 ! خواستندی نمی ھم بازگرید
از !  ستارهی مثل رضا برایپدر.  خواستندی منانی پدر قابل اطمکیبلکھ         

 یفقط بھ کتاب و گاھ.  مھم نبودنی بھامی اما برادی فھمی نمچی خواند ھی کھ میکلمات
 ی کتاب تمام شد، ستاره آن را جلونکھیبعد از ا.  دوختیبھ صورت ستاره چشم م

 : گذاشتنیبھام
 ن؟ی رم لباسامو عوض کنم باشھ بھامیمن م -         
ستاره ھم بعد از .  کتاب شدی کرد و ھمچنان محو عکسھادیی با سر تانیبھام        

 شھی مثل ھمیمھر.  اتاق خارج شد چند لحظھ در ھمان حالت ماند، بلند شد و ازنکھیا
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 ی مشی کرد، دستمال را روی بھ دستش بود و ھر جا را کھ فکر میریدستمال گردگ
 ھال یکنار ورود. بھ خاک خبر داشت  خوب از وسواسشیلیستاره کھ خ. دیکش

 :ستادیا
 . ی مھریخستھ نباش -         
 کرد و دوباره بھ  صورتش مکثی تفاوت زن چند لحظھ روی بشھینگاه ھم        

 : شدرهی کرد، خی مزشی تماطیگلدان کھ با دقت و احت
  خانومیمرس -         
 :ستادی کرد و کنارش ای را طانشانی میستاره چند قدم فاصلھ         
 ستن؟یبھرام خان خونھ ن -         
 : سر بلند کند جواب دادنکھی بدون ایمھر        
 .صبح با محمدرضا رفتن...  خانم رینخ -         
 بانو حالش چھ طوره؟ تو اتاقشھ؟ -         
 .شراره باالس. ستیحالشون بد ن. بلھ خانوم  -         
اما ھنوز .  حرف زدن نداردی حوصلھ ی دانست مھری خوب میلیستاره خ        

  اش مانده بودیسوال اصل
 ؟ چند روزنی ای نکرد توتی اذنیبھام -         
 شده است، سر زی مطمئن شد، تمی چشمش گرفت و وقتی گلدان را جلویمھر        

 : قرار دادشیجا
 ! رونی بھرام خان با محمدرضا بردنش بروزید. نھ خانم -         
 نھی کھ بھ سمت شومیمتعجب دنبال مھر.  حرف جا خوردنی ادنیستاره از شن        

 :رفتھ بود، قدم برداشت
  کجا؟ون؟ریب-         
 .ظھر بردنش و غروب برگشتن.  نگفتیزیچ.  دونم خانم ینم -         
 نانیبھرام خان بھ او اطم!  ظاھرا خوب بودنیحال بھام. ستاره بھت زده بود        

 با سوالش سر ی مھریحوصلھ .  گرداندی برنمی را بھ توانبخشنیداده بود کھ بھام
 . سرد و بداخالق بودی گذاشت، ھمان مھری مھر چھ قدر ھم بھ او احترام. آمده بود
 با خود بھرام خان حرف دیبا.  گرفت و باال رفتشیبھ اجبار راه اتاقش را در پ        

در اتاقش را کھ باز .  افتاده استی شد در نبودن او چھ اتفاقاتی متوجھ مقای زد تا دقیم
 با یلی بست و لیدر را بھ آرام! دیکرد، با کمال تعجب ھر دو پسرش را خواب د

 و بھ ستادی سر بچھ ھا ایستاره باال. دیگھواره ھا کش لبخند، دست از تکان دادن
 : غرق خوابشان نگاه کردیصورت ھا

  بھشون؟ی دادریش! دنیچھ زود خواب -         
ره ستا.  برنا را مرتب کردی تکان داد و پتودیی تای فقط سرش را بھ نشانھ یلیل        

 ی را مرتب مراھنشی بود و پنھی آیروبرو.  شدشیھم مشغول عوض کردن لباس ھا
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 برگشت و بھ یستاره بھ آرام!  شد کھ دور شکمش حلقھ شدیلیکرد کھ متوجھ دستان ل
 : شدرهی خیلی لیچشمان عسل

 ! دلت برام تنگ شده بودیلیخ -         
 :ھا کشاند با لبخند دستش را گرفت و بھ سمت مبل یلیل        
 .نی بشایب.. اره  -         
 دستانش قرار انی دست ستاره را میلی فاصلھ نشستند و لیھر دو کنار ھم با کم        

 :داد
  مامانت؟یخوش گذشت خونھ  -         
 اش انتخاب کرده ی حرف اصلی برایلی کھ لستی مقدمھ انیستاره مطمئن بود ا        

 . خواندی را بھ وضوح میاز چشمانش نگران. است
 ؟ی نرفتیی جاالت؟ی خوش گذشت تعطیبھ تو چ..  خوب بودیلیخ.. اره -         
 ! برعکس عماد.. خونھ بودم .. نھ  -         
 : ستاره باال افتادیابرو        
دکتر مسافرت رفتن پس؟ بھرام خان تماس گرفت باھاش؟ واقعا در مورد مھ  -         

 ال بپرسھ؟ خواست سویلقا م
 . کردنیی باال و پای آری سرش را بھ نشانھ یلیل        
 ... ستاره -         
 : لبخندش را پر رنگ تر کردیلی ھم شد و لی رهینگاه ھر دو چند لحظھ خ        
 کھ ی از طرف کسی دیاجازه م.. اما .. تی دونم حق دخالت ندارم تو زندگیم -         

  باھات حرف بزنم؟نھ،ی بی رو متی دور تر داره زندگیکم
 را بدھد نانی اطمنی ایلی کرد با لبخند بھ لیستاره سرش را خم کرد و او ھم سع        
  استزی عزشیکھ برا
 .. یتو برام مثل خواھرم. زمی عزھی چھ حرفنیا -         
 ھی..  از چھ قراره انی دونم جری میخب من تا حدود...  ستاره جون یمرس -         

 نیاز ھمون اول ھم گفتم بھت ازدواجت با بھام..  ی ھم خودت پشت تلفن بھم گفتیکم
 ! ھمی از نظر احساس،ینھ فقط از نظر منطق. ستیدرست ن

 دستانش را در یشتری بمتی با صمیلیستاره نگاھش را بھ انگشتانش دوخت و ل        
 :دست فشرد

. ی مورد فکر کننی در اشتری بی کمدی اما بای شی دونم ناراحت میستاره م -         
  چرا؟ی دونی شھ، می متی ھم داره اذنیبھام

 کی شده بود و سمت تاریگری فانوس دیلیل. ستاره مبھوت فقط نگاھش کرد        
  کردی روشن مشی را برایگرید

 مثل سابق ی تونی شھ چون تو نمی مشتری بتی اذنی گذره ایھر روز ھم کھ م -         
 یاری در بی محبت رو بھ اندازه انی ادیبا. ی دونی رو ملشیخودتم دل..  یباھاش باش

 بھ ی بزننینھ از بھام..  نی بھ خاطر بھامینھ از بچھ ھات بزن.  بشھتیکھ توازن رعا
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 رو نھ نایا!  طورنی رو ھم ھمنی بچھ ھاتو بدتر و بھام؛ینخودتو حبس ک! خاطر مھ لقا
اما من !  بھم گفت کھ بھت بگمنجا،ی اادی ھمون موقع کھ ازم خواست باالن ھا، عماد

 فھمم کھ ی منمی بی دارم مکیحاال کھ از نزد.  دخالت کنمتی خواستم تو زندگینم
 . بودیھشدار عماد جد

 محض بود قتی حرفھا ھم جز ھمان حقنیتمام ا.  انداختنییستاره سرش را پا        
 ... اما تلخ
 ی کنی درستھ تو بھش محبت منجایا..  ی رو ھم بفھمنی حال بھامدیستاره با -         

عماد تالش کرد کھ رابطھ تون رو بھتر کنھ اما واقعا ! یاما بازم تنھا کسش تو شد
 .. روطی درک کنھ شرای راحتنی ده بھ ای اجازه نمنیسن بھام.  تونھی نمنیبھام

 : سرش را بلند کردی و کمدیکوچک ستاره کش ی دستش را بھ چانھ یلیل        
 .. خوام ناری تو رو خدا نمدیببخش -         
 ..حق با توست..  ھی چھ حرفنیا..  زمینھ عز -         
 : زدیگری لبخند دیلیل        
 می تصمدی باطیبا توجھ بھ شرا... اما .  زمی فھممت عزیم..  دونم سختتھ یم -         

 نی ای تونی من با عماد حرف زدم و اونم بھ نظرش بھامی رو بخواقتشیحق..  یریبگ
 یی ھانھی زمی و محبت تو باعث شده توشیفقط وابستگ! ھیشگی ھمنیخونھ ھمون بھام

 یھنوز جز تو با کس..  ھی و عصبری گوشھ گیکن وگرنھ ھنوز ھم دقت.  کنھشرفتیپ
 ھاستاره؟.  زنھیحرف نم

 : را ھم بزندیدار کرد کھ حرف اصل را وایلیسکوت ستاره، ل        
..  ی باشی شب بازمھی عروسک خدینبا...  ھم ھست ستارهی اگھیموضوع د -         

 محکم دیبا!  و بگردونھرهی کھ خواست دستش بگی نخت رو ھر کسی اجازه بددینبا
  ؟ی فھمیم..  یباش

 اش را یستاره نگران.  شد ی منیی صورتش باال و پای رویلی لیمردمک ھا        
دستانش را . ردی خواھر تازه اش را در آغوش بگنی خواست ایدلش م.  کردیدرک م

 : و دور شانھ اش حلقھ کرددی کشرونی بیلیاز دست ل
 یی دوستانی تریمیتو و طھورا صم. ی قدر دوستم دارنی کھ ایلی لیمرس -         

 ..  کھ من دارمنیھست
 شانھ ی سرش را رود،ی را توانستھ بھ او بگوشی حرفھانکھیاز ا خوشحال یلیل        

 اشاره می عماد را گوش کرده بود و مستقشنھادیخوشحال بود کھ پ.  ستاره گذاشتی
 یگری اش با مرد دی است بھرام خان بھ دنبال طالق او و ازدواج اجباردهینکرد کھ شن

 !ست
 ی خبر، حال ستاره را بدتر منیادن ا شود و او با دی منتفزی اصال ھمھ چدیشا        

حاال نوبت او بود کھ ! ستی نگری میگریجور د. ستاره کھ از آغوشش جدا شد. کرد
 ! سوال کندیلی از لدی چرخی کھ در ذھنش میدر مورد فکر

 ؟ی گی بپرسم بھم راستش رو می سوالھی یلیل -         
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  زدی لبخندی با مھربانیلیل        
 دییبفرما.. بلھ  -         
 ؟ی ھست کھ دوستش داشتھ باشی مردتی زندگیتو -         
 کرد و سرش ی ستاره، اما بعد خنده ای دفعھ اکی اول متعجب شد از سوال یلیل        

 : بودن تکان دادی منفیرا بھ نشانھ 
 ! نبودمی وقت تو زندگچی ھیخوشبختانھ مورد جد.. نھ  -         
 چرا خوشبختانھ؟ -         
 : تر از قبل گفتی شده بود، جدری کھ دوباره غافلگیلیل        
 ! ازدواج کردنمی ھنوز زوده برادیشا...  دونم ینم... خب  -         
 ! گفتی بھت میزی چھی بود نجایاالن مامان من ا -         
 : با چشمان گرد شده نگاھش کردیلی و لدیخودش خند        
 !چھ طور؟ -         
 ! شوھر کنھی سالگستی تا بدی باگھیخب از نظر مامان من دختر د -         
 !!! امدهیپس من ترش! اوه  -         
 راحت شده بود، الشی خیستاره کھ تا حدود.  کردنددنیھر دو بلند شروع بھ خند        

 :دی کھ در ذھنش شکل گرفتھ بود را پرسیگریسوال د
 ! ھستیمانی تو و دکتر انی بی کردم حسی فکر مشھیمن ھم -         
 : باال رفتیلی لیھر دو ابرو        
 !عماد در اصل برادر منھ... من و عماد؟؟ نھ  -         
 : بار نوبت ستاره بود کھ تعجب کندنیا        
 .. برادرت ؟ اما -         
 مامان ری ما بزرگ شده و چون ش بایاره پسر خالھ ام ھست اما خب از بچگ -         

  درستھ ؟ی گن بھش رضاعی میچ...  میمنو خورده ما بھم محرم
  کردنییستاره سرش را باال و پا        
 ! طورنیپس ا -         
 .. اوھوم -         
 : اش افتادیشانی بھ پینی کھ متوجھ در فکر رفتن ستاره شده بود، چیلیل        
  قدر مھم بود؟نیا -         
 : گفتیستاره با دستپاچگ        
 ھی اما قبل از جوابت ی دیقول م..  نھ ای دونم بگم ینم... خب ...  یعنی... نھ  -         

 ؟یکم بھش فکر کن
 : ستاره نشده بود، سرش را تکان دادی کھ متوجھ حرفھایلیل        
 . بگو.. باشھ  -         
 !؟ی فکر کنیرعلی مورد ام شھ دریم.. خب  -         
 :ِستاره با من من گفت.  چند لحظھ مات بھ صورت ستاره نگاه کردیلیل        
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 باھات رابطھ ی دوست داره کمیرعلیام!  دونم چھ طور بگمینم... خب  -         
 .. داشتھ باشھ

 نشان از آن داشت کھ ستاره حرفش را خوب نتوانستھ است، یلیصورت درھم ل        
 :دی کشکشی نزدشتری خودش را بی را گرفت و کمیلیدست ل.  کندانیب

.  باور کنھی پسر خوبیرعلیخب ام..  دونم چھ طور بگم ی من نمیلی لیوا -         
 . ..ی خوام کنی چھ طور بگم؟ فکر بد نمیوا.. خب ..  یعنی...  یعنی

 . ستاره را ارام تر کردی باال تر گرفت و لبخندش کمی سرش را کمیلیل        
اما ..  خواد ھا یالبتھ خودش ھم م...  یرعلی دوست دارم تو و امیلیخب من خ -         

 .. یعنی.. من خواستم کمکش کنم..  دونست چھ طور باھات حرف بزنھ ینم
 . شناختی می اش را بھ خوبیستاره و سادگ.  لبخندش را پر رنگ تر کردیلیل        
 رابطھ نیاز ا.. خب فعال اصال قصد ازدواج ندارم ... اما ..  ستاره دمیفھم -         

 .. گھی دمی شناسیم.. ادی ی دختر و پسرا ھم خوشم نمیھا
 اش شد، با ی کھ متوجھ ناراحتیلیل.  بود ی حرفنیمنتظر چن. ستاره پکر شد        

 ..  بدھد امای دوست نداشت قولنکھیا
 ! کنمیاما بھش فکر م -         
  را در آغوش گرفتیلیبا خنده ل.  جملھ حال ستاره را صد برابر بھتر کردنیھم        
 ھیخب پسر خوب..  یرعلیام..  ی دوست دارم تو زنداداش من بشیلی من خیلیل -         

 ..  مثل تویحقشھ دختر خوب... ھم درس خوند و ھم کار کرده . باور کن
 : تر برخورد کندی کرد منطقی و سعدیخودش را کنار کش        
  باشھ؟ی ھستیلی من ھمون لی باشھ برایجوابت ھر چ -         
.  بودھی قضنیاما در دلش نگران ا.  کرددیی ھم با خنده حرف ستاره را تایلیل        

مھم تر از ھمھ بھ .  نداشتی شناختچی بود و ھدهی دکی بار از نزدکی را تنھا یرعلیام
 مورد قول نیمخصوصا کھ بھ پدرش در ا!  کرد ازدواج بودیھ فکر نم کیزیتنھا چ

 !داده بود
 

      
 آورده بود و اطیستاره مھ لقا را بھ ح. بھرام خان کھ غروب بھ خانھ برگشت        

 ی بانو را از جمع جدا مشتری ھر روز بیافسردگ.  قدم بزندیوادارش کرده بود کھ کم
 یی در الک تنھانی از اشتری دوست نداشت، بانو بشھی ھم ستاره بود کھ مثلنیکرد و ا

 .. اش فرو برودیماریو ب
 ستاره و بانو بھ دنیبھرام خان ھم با د.  افتادنی بھامادی بھرام خان، دنیبا د        

 کنار پلھ ھا ی شمعدانی نفر سالم داد اما بانو فقط بھ گلھانیسمتشان رفت و ستاره اول
 ی مھ لقا کھ رنگ خاکستری موھای رویبھرام خان مثل ھربار بوسھ ا.  کردینگاه م
 : کردھی و لبخندش را بھ عروسش ھدشت زد، گذای ذوق میاش تو
  درستھ؟ی بھتریلی کنم خیخوش گذشت ستاره؟ احساس م -         
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 ن؟یشما خوب ھست. بلھ ممنونم -         
 .. منم خوبم..  دخترم یمرس -         

اما در .  ستاره نشست و بھرام خان بھ سمت پلھ ھا قدم برداشتی لبھایلبخند رو        
 .ستدی ستاره مجبورش کرد کھ بایھمان قدم اول صدا

 ..بھرام خان -         
 !بلھ؟ -         
 :ستادی پدر شوھرش ای از مھ لقا فاصلھ گرفت و روبرویستاره کم        
 ن؟یرده بود رو کجا بنی بھامروزید -         
..  داشت ی خاصیاما نگران.  طور سوال بپرسدنی کھ استی دانست مودبانھ نیم        
 :برعکس او بھرام خان با ارامش لبخند زد.  دادی ارامش بھ او نمی کھ اجازه ینگران

 دادم تزایھوا خوب بود، بعد بھش پ! بردمش پارک! رونی بمی رفتیپدر و پسر -         
 !می دور شھر رو گشتنی ماشیکھ دوست داره و بعدش ھم تو

.  شدی مشتری آمد، ستاره بھتش بی مرونی کھ از دھان بھرام خان بیھر کلمھ ا        
 : لبخندش را بزرگتر کردد،ی دی میبھرام خان کھ تعجب را در چشمان ستاره بھ خوب

تازه با !!  ھم حالش خوب بودیلی کھ بدون تو خیدید..  نباشنینگران بھام -         
 ! کردهی معرفگھی دی توانبخشھی صحبت کردم و اون بھم یمانیدکتر ا
 .آه از نھاد ستاره بلند شد        
 ... بھرانیشما قول داد -         
! فقط قرار شده مثل مدرسھ باشھ براش!  ذارمش اونجاینم.. آره قول دادم  -         

 و خوششم دهی خودش دنیبھام!  گردهیو بعدش برم ره پنج ساعت یصبح ھا م
 !!اومده

بھرام خان . ..  ھمھ اتفاق نی قدر دور شده بود؟ انیا...  شدیستاره باورش نم        
 : ستاره گذاشتی شانھ ی شد و دستش را روکشیکامال نزد

 باشھ؟..  ھستیمن حواسم بھ ھمھ چ.. نگران نباش..  زمیعز -         
 :ستاره سکوت کرد و بھرام خان ادامھ داد        
ساعت نھ .. ی کارا برسی سرھی دنبالت تا بھ ادی بیفردا صبح قراره سعادت -         
  تا اون موقع ؟گھی دادی ی میلیل. نجاستیصبح ا
 شانھ اش دو ضربھ ی کرد و بھرام خان با محبت رونییستاره سرش را باال و پا        

 :زد
 کم ظاھرش ھی..  ھیمرد قابل اعتماد..  یسعادت.. ی کنیستاره باھاش ھمکار -         

 !ستی ده تلخ نی قدرا ھم کھ نشون منیا...  رسھ اما یخشک بھ نظر م
 : زد و بھرام خان بھ سمت بانو رفت و بلندش کردیستاره فقط لبخند کمرنگ        
 .. شھی مکیھوا داره تار. زمی تو عزمی برایب -         
 انداخت و ھمچون د،ی دی سرش می کھ باالی بھ سمت مردی نگاھمیبانو ن        

 ِشی کھ روی بود و بھ سنگفرشستادهی ااطی حانیستاره م.  دنبالش راه افتادیعروسک
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 بھرام خان و یحرفھا.  شده بودرهی برابر کرده بودند، خنی را چندشانییبایچمن ھا ز
 کرد ی فکر می منطقدیبا.  شدی مجی گشتری و بد کری چند روز را مرور منیاتفاقات ا

 مسلم می تصمنی و قبول ثروت بھرام خان عاقالنھ ترنی اش از بھامییاما واقعا جدا
 بود؟

 
         

 
 سرش را باال نکھی محضر را نگھ داشت، و بدون ای در خروج،یجھان سعادت        

تا بھ .  را لب زد و از کنارش گذاشتدیستاره ھم ببخش.  گفتدیی آھستھ بفرمارد،یبگ
ھمان طور کھ از خانھ تا .  طور بودنی رنگ جھان برسند، منوال ھمی مشکیسانتافھ 

 را ھم فقط ھر جا کھ الزم بود جھان ی و باقدمحضر را در سکوت مطلق گذرانده بودن
 ناخداگاه دند،ی کھ رسنیبھ ماش.  را کرده بود و او کوتاه تر جواب داده بودییپرسش ھا

 . انداختی فرزاد مادی بلند، او را دوباره ی شاسی مشکنی ماشدنید. ستاره چشم بست
..  از بس با تو خاطره داشتم..  رو عوض کنم نمی نتونستم ماشیمن لعنت..  نیبب        " 

" 
جھان آرام .  در زل زده بودی مشکی رهی بود و بھ دستگستادهی در ایجلو        

 : کردشیصدا
 .. خانوم -         
 شبرنگش از کنار ی از موھایدستھ ا.  نشان ندادی عکس العملچیاما ستاره ھ        

 تیاخم صورتش از عصبان.  صورتش نشستھ بودیبایشالش سر خورده و کنار قاب ز
 نیی پایسر جھان کم. ود انداختھ بنی اش را چیشانی پی بود کھ رویقینبود، از غم عم

 :ستادی اارش رفتھ را برگشت و کنیافتاد و قدم ھا
 .. ستاره خانوم... خانوم ِ  -         
 یمرد جد. ندی بار پلک زد و سرش را باال کرد تا صورت جھان را ببنیستاره ا        
نگاھش تلخ و سرد بود؛ .  فرزاد نبودھی اش شبی کوتاه مشکی با موھاشیروبرو

 را از فشیجھان ک.  رو بھ او بود، گرم و شکننده بودیبرعکس نگاه فرزاد کھ وقت
 .داشت  انگشتانش نگھانیُ شانھ سر داد و میرو

 ن؟ی داریحالتون خوبھ؟ مشکل -         
 یمبرعکس فرزاد کھ اسپرت . دی رنگش رسی خاکسترراھنیستاره نگاھش بھ پ        

 رهی تشی لباس ھافی ھم طشھیھم.  خدا کت و شلوار تنش بودی شھی مرد ھمنی اد،یپوش
 را ھر لحظھ شی ابروھای گره ی بود و با تلخستادهی اشی کھ جلویمثل ھمان وقت. بود

 . کردی مشتریب
 صورتش را یبا دست آزادش رو. دی کشی اعصابش خط میسکوت ستاره رو        

 چانھ مانده بود و ستاره چشمش بھ یدستش رو.  دادرونیب و نفسش را دیمحکم کش
 ...  ِ بزرگ انگشت ِ وسط دستشقیانگشتر عق
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 ... خانوم -         
 را شی تن صدایحت.  کندی مسھی مرد را با فرزاد مقانی قدر انی چرا ادی فھمینم        

 کی ن؟ی ماشکی ھمھ پر رنگ شد؟ فقط بھ خاطر نی لحظھ فرزاد انیاصال چرا ا! 
 !رنگ ؟
.  و در را با تمام قدرتش بستدی حرف در را باز کرد، خودش را باال کشیب        

 را شی توانست اخم ھایستاره م.  کردی اش را نگاه می خالیجھان ھمچنان جا
 .بشمارد
 شی اندازه برای اما بدی دی نمیزی چی و سردیجز تلخ. دی ترسی مرد منیاز ا        

 کنده شد و سر ابانی آسفالت خدنی جھان از دی کھ چھ ھنگام چشم ھادینفھم. محترم بود
.. نی بود و بعد حرکت آرام ماشدهی باز و بستھ شدن در را شنیفقط صدا.  نشستشیجا
 ی می قراری قلبش، بانی کھ ھنوز می بود، با مردارش کھ کنی تنھا شباھت مرددیشا

 ی می کرد و سعی میجھان ھم مثل فرزاد با ارامش رانندگ.  آرامش بودنیکرد، ھم
 . احترام بگذاردنیکرد بھ تمام قوان

 .. نیکمربندتون رو ببند -         
برعکس فرزاد، ..  جملھ بودنیاما منتظر ھم.  بوددهی را شننی آالرم ماشیصدا        

 لی لحظھ وکنی از ایعادتاو خانم فتوت بود و جھان س!  بستیجھان او را جمع م
 ! اویقانون

 ی ستاره بھ آرامدند،ی در خانھ کھ رسیجلو.  شدنی ماشیسکوت مھمان دوباره         
 : شددهی کشرهیقفل کمربند را باز کرد و دستش بھ دستگ

 .. خدانگھدار.. ممنون  -         
 .. صبر کن چند لحظھ -         
برعکس .  تنھ اش بھ سمت جھان برگشتمید و ن دور شرهیدست ستاره از دستگ        

حالت .  کندی بار ستاره حس کرد، تعلل منی زد ای کھ قاطع حرفش را مشھیھم
 در یی بود کھ گوی نشان از استرسنی فرمان ماشی دستانش روی قراریصورت و ب

 .. بوددهیچیجانش پ
انگار فراموش کرده باشد، چشمانش را کوتاه بست و با .. (  خانوم ِ نینیبب -         

!  کنمی شما اقدام میی جدایمن برا.. ستاره خانوم )  کرد، حی جملھ اش را تصحیاخم
 ی شما ھم مشخص شده، مشکلی حضانت پسرافی و تکلنیچون شما حق طالق دار

 اون یدادم واگذار حیبھتون توض. شد  مشخصفشی ھم کھ امروز تکلھیمھر. ستین
 .... خونھ

 بھرام خان گفتن؟ -         
 ختی ستاره تمام تمرکزش را بھم ریجملھ         
 .. بلھ -         
 !من نگفتم اما -         
 :قفل کمربند را باز کرد و خودش را بھ سمت ستاره چرخاند        
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 ؟یچرا مخالف ھست -         
 کرد تا بھ صورت دای کھ جرات پیطور. تاره آمد بھ چشم سیلیفعل جملھ خ        

 در ھم رفتھ بود اما برعکس ی مرد کمیابروھا. اندازدی بیقیاصالح شده اش نگاه دق
 . را حس نکردیتصور ستاره، اخم

 ! نگرفتممیچون ھنوز تصم -         
  ؟یی بھ جدامیتصم -         
 .. بلھ -         
  زل زداهی داشبورد سی روییجھان بھ جا        
منم .. اما بھرام خان ازم خواستن کھ دنبالش باشم ..  شماستلیم!  دونمینم -         

 ..  کردمھیدادخواست تھ
 . زنمیخودم باھاش حرف م -         
 نی بودن اسم بھام؟ی جدا بشنی خوای بھ نفع شماست چرا نمیاالن کھ ھمھ چ -         

  شما ندارهی برایفع نچی شما، ھی شناسنامھ یتو
  ؟یضرر چ -         
 قھوه ی شد و ستاره مغلوب دوباره رهی ھر دو نفر بھم خیچند لحظھ مردمک ھا        

روشن تر . دی رسی روشن تر بھ نظر م،ی آفتاب بھارانی شد کھ می خوش رنگی ھایا
 ..  مھربان تر ھمیو گرم تر و کم

 جھان بم ،یچشمانش را بست و صدا. دی حباب ترککی قلبش مثل انی میزیچ        
 :دیچی گوشش پانی میگریتر از ھر وقت د

 بدون ن،ی کنارش باشنی خوایاگھ م..  نیضررش بھ خود شماست و البتھ بھام -         
 کھ براش ستی نی موضوعنیا! نی تونی اسمش تو شناسنامھ تون باشھ ھم منکھیا

 ..  بھ ھمسر ندارهازی ننیبھام...  نیبھام. نینگران باش
 آخر ھمراه شد با افتادن سر ستاره و برگشتن سر جھان بھ سمت یگفتن جملھ         
 قفل شدنش، باعث شد، ستاره دستش ی و صدادی فکر کمربندش را کشیب.. پنجره

  برسدرهیدوباره بھ دستگ
 .. خدانگھدار -         
 .. کار کنمی چنیبھم خبر بد.. من منتظرم  -         
 نھیس.  بکشاندنیی پانی را از ماشنشی کرد بدن سنگی نداد، فقط سعیستاره جواب        

 در یتا زنگ بزند و مھر.  شدی غصھ اضافھ میغصھ بود کھ رو.  کردیاش درد م
 ھی چند لحظھ بھ در تکی وقتیحت. را باز کند و داخل خانھ بشود، جھان ھمان جا بود

 . بودنگی پشت در پارکمچنانھ اش بھتر شود ھم، جھیداد تا سرگ
 ی حرکت مشی لب ھای پنجره بود و انگشت سبابھ اش روی شھیدستش کنار ش        

مطمئن بود با ...  بھرام خان شنھادی سخت بود و پشی زن برانیفکر کردن بھ ا. کرد
 ی خواھد شد اما ھمان موقع ھم از نظر مالنی اش تضمندهی آی زندگشنھاد،ی پنیقبول ا

 .ن خواستھ بدھدی نبود کھ بخواھد تن بھ اقھیدر مض
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 ی اش، رفتار می زندگی از زنھایلیبرعکس خ.  مجھول بودشی زن برانیا        
..  ی خشک و رسمیلی بود نھ خی فانتزیلینھ خ.. نھ دنبال پول بود و نھ ھوس . کرد

 کھ یستاره ا.  بودی شب مھتابکی آسمان انی ستاره کوچک مکی ھی شبشیستاره برا
اما ستاره کھ ..  دی رسیآسمان بھ نظر م  ستاره درنی کم فروغ تردی و شانی تریعاد
 !بود

 را یمی و تازه عطر مالدی کشیقی کنارش نگاه کرد، نفس عمیناخداگاه بھ صندل        
بعد از . ردی رابطھ پا بگنی مردانھ اش، دوست داشتند ایمنطق و خواستھ ھا. حس کرد

 چیھ.  گذشت، با کار خودش را مشغول کرده بودی از ھمسرش کھ چھار سال مییجدا
 تعصبات و اعتقاداتش بگذارد و ی کھ پا روند نشدی اطرافش آن قدر جدیوقت زنھا

 . سراغشان برودش،ی خواستھ ھایبخواھد برا
 کھ یقلب. ستی ست کھ کنارش نی دانست ھنوز ھم متعلق بھ زنیم... اما قلبش         

 ھل شی فرستاد و دنده را سر جارونینفسش را ب. ردی را بپذی توانست زنیوز نمھن
 و شد ھمان جھان دندی کھ بھ حرکت در آمد، فکرھا ھم از سرش پرکشنیماش.. داد

 ... یشگی ھمیسعادت
 
 

 ی کھ مھتاب شبانھ، روی روشن اتاق، بھ نورکی تارانی مبل نشست و میرو        
 بھ سرعت زیھمھ چ!  مھ لقا شده استھی کرد شبیاحساس م.  شدرهیدر انداختھ بود، خ

 ذھنش، پشت چشمش کی تاری از داالن ھای خاطراتشی رفت و بھ جای مادشیاز 
 . شدیمتجسم م

 ی مادشی کرد تا ی فکر می چند لحظھ ادیبا. ستی کی کرد کھ گاھیفراموش م        
.. مادر دو کودک پنج ماھش  !نھ ستاره فتوت...  یوسفیستاره . آمد، ستاره است

 ی فتوت بود اما پدرشان نھ درکشان منی کھ در شناسنامھ اسم پدرشان بھامیکودکان
 .کرد و نھ دوستشان داشت

 آمد و نگاھش از خط ِ عمود رونی بنھی از سیگری تر از ھر زمان دقیآھش عم        
رنگ آباژور  نور زرد ری کودکانش کھ زینور مھتاب، گرفتھ شد و بھ گھواره 

 ی مدیشا. ردی بگدهی اش را ندی قسمت از زندگنی توانست، اینم. دیمشخص بودند، رس
 ی عادریاز زن شدن و مادر شدن غ. گذرد بی اش بھ راحتی معمولریشد از ازدواج غ
 ی جانی نبود و چھ قدر اشی اش سر جای از زندگیاما پازل بزرگ. اش چشم بپوشد

 . زدی ذوق می تویخال
 زنانھ اش، اما پسرانش چھ ی ھاازیاز خواستھ ھا و ن.  گذشتی از خودش مدیشا        

 کھ با دی بھ آنھا بگودندی کشی قد می شد وقتی توانستند مثل او گذشت کنند؟ میطور؟ م
 کھ برعکس آنھا کھ روز بھ روز یبرادر.  برادر خودشان رفتار کنندھیپدراشان شب
 ! نداشت؟ی آنچنانشرفتیاو پ ، شدی مشتری بتشانیعقل و درا



 461 

 را پر کند؟ فکر کردن بھ ی خالی جانی توانست ای منیبا جدا شدنش از بھام        
 پر شی ِ فرزاد براادی ھوا یب.  تر کردنی سنگشی بار عذاب وجدان را برا،یگریمرد د

 شی درون ذھنش سرش را محکم تکان داد و دستھایایاما با شرم از رو.. رنگ تر شد
 .را نشنود  قلبشی نشست تا صداشی گوش ھایرو

 دست ی و وقتدی کھ بھ در خورد را ھم نشنی آرامی ضربھ ی صدانی ھمیبرا        
 شی ترس از جایبا کم.  شانھ اش نشست، تازه متوجھ ورودش شدیبھرام خان رو

 : ستاره زدی خستھ ی بھ رویبھرام خان لبخند پر مھر.  شدرهی و بھ در بستھ خدیپر
 !یدیفکر کردم خواب!! یدر زدم متوجھ نشد -         

خودش خواستھ بود با بھرام خان .  آرامشش را حفظ کندی کرد کمیستاره سع        
 خواب بودند و ھم بانو و شیھم بچھ ھا!  شبمھی بھتر از نیصحبت کند و چھ زمان

 . شد ستاره و بھرام خان در آرامش باشندی کھ میتنھا زمان.. نیبھام
 .. نی نذاشتم بخوابدیببخش -         
 بھ ی رنگ نشست و نگاه کوتاھی سرمھ ای از مبل ھایکی یبھرام خان رو        

 :سمت گھواره ھا انداخت
  کرد؟ی مھی بود گرایبرد -         
 : اش نشستی قبلیستاره دوباره سرجا        
 ..دیبھتر شد خواب..  کمھی داشت چھیدل پ.. بلھ  -         
 :دی او رسینگاه بھرام خان، بھ چشمھا        
 ؟ی با جھان صحبت کرد؟یامروز چھ طور شد؟ کاراتون رو کرد.. خب  -         
ھنوز نگاه نافذ .  افتادنیی سرش پا،ی سعادتی اخرشان با اقای حرفھایاداوریاز         
 . چشمانش بودی جلوی مرد، بھ خوبیو تلخ

 .. بلھ -         
 خب؟ -         

         -..  
 ؟یدر مورد طالقت ھم اقدام کرد -         
 : باشدشھی تر از ھمی کرد منطقیستاره سرش را باال گرفت و سع        
 ؟!نی دی در مورد طالق بھ خودم حق انتخاب منیشما گفت -         
 ..یکن اقدام ی ھر زمان کھ خواستی تونیم. حق طالق با شماست. زمیبلھ عز -         
 ..  خوامینم... االن ..  خودم بخوام نیپس اجازه بد -         
 : و دستانش را در ھم قفل کرددی خودش را جلوتر کشیبھرام خان کم        
 .. چرا؟ -         
 .. تا حاال حرفش نبودبھی برام عجن؟ی کنیشما چرا اصرار م -         
 .. بود ستاره -         
چند لحظھ مکث بھرام خان، باعث شد ھر دو فرصت داشتھ باشند کھ از نگاه ِ         

 .ھم، حرفھا را بخوانند
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 ی مرد زندگنیبھام.. ی کنی زندگنیستاره از اون اولش ھم قرار نبود با بھام -         
 نی قرار بر اادتھ؟یھمون موقع ھم بانو بھت گفت . می دونستی من و بانو منویا. ستین

 دیبا!  نباشھی مشکلی و شرعی باشھ تا از نظر قانونتھیبود کھ ازدواج شما فرمال
 کھ ینھ مرد.. ی شدی شد تا تو ازش باردار می تو می و شرعی ھمسر قانوننیبھام

 ..  شھیاصال نم! ی کنیبراش زن
. دی دوی صورت بھرام خان می ستاره، رویکی گشاد شده در تاریمردمک ھا        

 . سوزاندی بود، کھ تا مغز استخوانش را می تلخی ھاقتی حقی شنونده دیادوباره ب
 از ی حتدیشا...  تونھ ی نمنیبھام. من با دکترش حرف زدم.. گوش کن ستاره  -         

 ی فھی شوھر وظھی بتونھ بھ عنوان دیخب شا.......  یعنی..  بتونھ یزینظر غر
 .ستی ھم نی ھزارم زندگکی نی شو انجام بده اما اییزناشو
 عروس جوان بھ چشم ی گوش ھا و گونھ ی داد سرخی اتاق اجازه نمیکیتار        

 بھ بھرام فھماند کھ تا چھ حد، ی افتاد، بھ خوبنیی کھ پایاما سر. دیایپدرشوھرش ب
 .ستاره را شرم زده کرده است

حق ھم ..  ی داریز حس دلسونی دونم نسبت بھ بھامیمن م...  دخترم نیبب -         
 نیھم...  تر از توانت ادی زیلی و تو خمیما براش کم گذاشت....  خب ما یعنی..  یدار

 و جھیاونم گ.  شھی باعث آزار خودت و اون منی از اشتریب. ھی کافنی بھامیجاش برا
  بپرسیمانی من بگم، از دکتر انکھی نھ انوی رفتاراش؟ اھ بیدقت کرد.  فھمھیتو رو نم

.. 
 بھم گره خورده ستاره را در یچند لحظھ سکوت شد تا بھرام خان، دست ھا        

 .دی لرزی دستان گرم و بزرگ او مانی کھ می سردفیانگشتان ظر. ردیدست بگ
 ھر حال؛ یمن مطمئنم تو.  بھ نفع توستیی جدانیا..  قدر خودتو ازار نده نیا -         
تو ..  ریپس ازش طالق بگ..  ھی قضنیتھ بابت ا راحالمیخ. ی کنی رو رھا نمنیتو بھام

 ..  رو بھت بدنی تونن حس زندگی ھستن کھ میادی زیمردا.. ی ھستیدختر جوون
شرم و درد ھم زمان راه .  بفرستدنیی توانست بزاق دھانش را پای نمیستاره حت        

 . را بستھ بودشیگلو
 پس فردا بچھ ھا بزرگ تر یری حرفام رو ستاره جان؟ االن درگی کنیدرک م -         
 تازه متوجھ ،ی کنی زندگیاگھ با مرد عاد.. ادی ی بھ چشم متیی تنھانی از اشتریبشن ب

 ..ستاره بھ من نگاه کن.. ی شی کمبودا منیا
 ییبای بھ زنش،یرقص اشک در چشمان اندوھگ. سرش را بھ زحمت باال کرد        

بھرام .  بدون مھتاب، فرو رفتھ استی کھ در شبی بود در دشتییبای زانی ماددنیدو
 . درد برھاندنی از ای ستاره را کمدیخان، لبخندش را تکرار کرد تا شا

.  خودت و بعد بچھ ھاستی براشتری بمی تصمنیا.  خودتو وابستھ تر نکنیالک -         
 بھ بعد عروس من نیتو از ا.  بزرگ بشنیعی طبطی محھی یمن دوست دارم اونا تو

 ..  شھیھمسر تو ھم داماد من م..  یدختر من..  یستین
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 تکان یسرش را با ناباور.  کردی را ھضم نمدی شنی کھ مییستاره اصال حرفھا        
 را برداشت و چند برگ بھ دست ی دستمال کاغذی جعبھ ز،ی میبھرام خان از رو. داد

 ستاره داد
 ی خوشبختنمیبذار بب.  از بار عذاب وجدانم کم شھیبذار کم. زممی عزیستاره  -         

 دو تا طفل معصوم نی ایشرمنده ..  تو ھستم یشرمنده ..  پدرتم یباشھ؟ من شرمنده 
 ...  دونم اگھیم..  و مھ لقا نی بھامیحت.. 

 ی نمھیگرستاره .  کلمھ ھا از دھانش خارج شدی باقی بھ جایآه پر از حسرت        
 کنار ی ھانی چی اشک از رویکرد، تنھا مات ِ صورت بھرام خان شده بود کھ قطره ا

 کوتاه کرد و دست بھ یبھرام خان خنده ا.  گونھ سر خوردیچشمش شکفت و رو
 .دیچشمانش کش

 ..  شدمی شدم، نازک نارنجریپ -         
 پدر، ادامھ کی ی ھای لرزانش را بھ ستاره دوخت و با لحن نگرانیمردمک ھا        

 :داد
 ثتمیباشھ؟ از خانواده ام، از مالم، از نوه ھام و از ح.. دختر من باش ستاره  -         

بذار ..  بده زهیکنارم باش و بھم انگ.. ی کنی پدرت می کھ برایمثل کار.. دفاع کن 
  باشھ؟می تونیما م..  می رو بگذرونی خوبیا کنار مشکالتمون روزھی اخر عمرنیا

 ی بار رونی کھ ایلبخند.  چرا، اما سرش را تکان داددیستاره خودش ھم نفھم        
 از تیبا رضا.  بودیگری تر از ھر زمان دی تر و واقعقی نشست، عمرمردی پیلبھا
 : مبل بلند شد و آھستھ تر گفتیرو

 ..ریشب بخ..  زنم کھ دادخواست رو بده یممن با جھان حرف .. بخواب  -         
 .. از در ھم خارج شدی اھیبھ ستاره نگاه نکرد و در ثان        
 ستادهی ایابانی بانی کرد میاحساس م...  ی بود و ذھنش خالزیستاره نگاھش بھ م        

 راه صیتشخ...  ھم ھیھمھ جا شب..  داغ استیاست و دور تا دورش پر از شن ھا
 او نکھی در وجودش بود کھ بدون اییروین.. اما .  سخت بودشیدرست و غلط برا

 ییرویھمان ن!  دستان قابل اعتماد مغزش دادبھ  ودیبفھمد، افسار را از دست دلش قاپ
 کھ لبخند را بھ لبانش ییرویھمان ن.  سر دو کودکش بردیکھ بلندش کرد و باال

 :ندیبانش بنش زی رویبرگرداند و باعث شد جملھ ا
 ذارم تنھا ینم.. مثل کوه پشت شمام ..  فتھی بی شما اتفاقی ذارم برایمن نم -         

 .. نیمن مادر شما ھستم و شما قلب من. نیباش
 صورت معصوم کودکش ی رهی تخت نشست و خیرو.  تر شدقیلبخندش عم        

 .دی جنبی او؛ می نھی سدنی مکیشد کھ در خواب ھم فکش بھ ھوا
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 شد کھ ی مردی ِ سرد، عروس خانھ ی روز زمستانکیدر خالف تصورش،         
 ی ماه، باز ھم وقتبھشتی اردیو در صبح بھار! ستی نسبتش با او چدی وقت نفھمچیھ
 .. نداشت، از او جدا شدی خبرچیھ" مردش" 

 پنجاه روز قایدق.  ھمسرش بشود، نبودنی کھ قبول کرده بود، بھامیبھ ھمان راحت        
پنجاه .  گذشتی کرده بود، می را علنیی جدانی ای کھ بھرام خان زمزمھ ھایاز بار اول

 ! کھ ستاره حداقل پنجاه بار دل کنده بود و باز دل داده بودیروز
قلبش .  ِ خواب نگاه کرده بودنی در سکوت بھ بھامیقی کھ دقاشبی دنیمثل ھم        

 ی زندگنی ای بھ ادامھ ی کھ راضیلی گشت و منطقش بھ دلیدنبال عاشقانھ ھا م
 !نبود.. اما . نافرجام شود

 کند و ھمھ از عواقب دیی کس نبود کھ کارش را تاچیھ..  بار با ھمھ حرف زدنیا        
 کھ یترس.  پسرانش بودی ندهی آلشی دلنی گفتند و البتھ محکم تری اش می زندگیادامھ 

 چھ طور بھ پسرانش دیفردا با.  گذاشتی لحظھ آسوده اش نمکیاز فردا ھا داشت، 
 ! آوردهای پدرشان ازدواج کرده است و آنھا را بھ دنل داد با علم بھ مشکی محیتوض

 ی قدر منیحسش تنھا ھم. دی را بوسنی بھامی بار، گونھ نی آخری براشبید        
 ی اجازه مدیبا.  را ھم آزار داده بودنی بھامشیق با ھمھ بود، او با حس ھاح. خواست

 چھ نی داشت نسبتش با بھامیچھ فرق.  کندی دارد زندگازی ھمان طور کھ ننیداد ، بھام
 اش ی زندگتشی اولونی بھامافتد،ی بی کرد کھ ھر اتفاقھد عشیھمان لحظھ با خدا. باشد

 ..انجامش خواھد داد کھ مطمئن بود، یعھد. خواھد بود
 از یاصال متوجھ نشده بود، ک.  کردیدر تمام مدت، فقط بھ گذشتھ اش فکر م        

 انیم!  ھمراھش استی شده است و چھ کسنی سوار ماشی آمده است، کرونیمحضر ب
 کھ بھ ی اقا رضا ھمراه تکانی غوطھ ور بود کھ صداندهی ایخاطراتش و روزھا

 داند بھرام خان، برگرنی داد، او را بھ ماششیبازو
 !ستاره ، بھرام خان با تو بود -         
 جلو نشستھ بود و بھ او با لبخندش ی صندلی را بھ بھرام خان کھ روجشینگاه گ        
 . کرد، سپردینگاه م
من ..  کارخونھ ی واگذاری تا دفترش واسھ خاطر کارای با جھان بردیتو با -         

 ..  رسونمیودم پدرت رو مخ
 از بھرام ی کوتاھیجھان با خداحافظ.  را درک نکرده بودتشیستاره ھنوز موقع        

اصال !  شد و ستاره ھاج و واج بھ اطرافش نگاه کردادهی پنیخان و اقا رضا، از ماش
 . انددهی دفتر وکالت جھان رسی جلوی بود کدهینفھم

  خونھ؟می بری حال نداری خوای بابا؟ میخوب! ستاره؟ -         
باز .  اش شده بودی متوجھ حال درونی دخترش بھ خوبیرضا از رنگ و رو        

بھرام خان در .  از دھانش خارج شودی حرفنکھی رنگ ستاره بود، بدون ایھم نگاه ب
 منتظر بود، رونی شد رو بھ جھان کھ بی مادهی را باز کرد و ھمان طور کھ پنیماش
 :گفت
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 خوب سفارش بده وقت ناھاره تا زی چھیبراش . ستی خوب نادیجھان ستاره ز -         
 .. نی کنیکاراتون رو م

با بستھ شدن در .  سخت بودشی اما واقعا واکنش برادی شنویستاره صداھا را م        
 : بھ چشمان نگران رضا انداختینگاه کوتاھ. توسط بھرام خان بھ خودش آمد

 ..م باباخوب -         
 یھم پا!  نکرده استی باشد، خداحافظادشی نکھی شد و بدون اادهی پنیاز ماش        

جھان طبق معمول، با احترام .  بودشی شد کھ روبروی بزرگیجھان وارد مجتمع ادار
 کرده بود کھ حاال، نی قدر تمرنی شدن بھ مھ لقا، اھی شبیستاره قبال برا.  کردیرفتار م

 ! باشددشی جدطی متوجھ شرانکھیبدون ا!  کردیم نو رفتار باکی ھیدرست شب
 بھ نی از ادی کھ بایزن.  آمدی پولدار بھ حساب می زن مطلقھ کیاز امروز او         

 دانست کھ ھنوز ی میاما خودش بھ خوب.  کردی می تر زندگی و منطقارانھیبعد ھوش
 ! کردی و مثل ھر بار، تظاھر بھ خوب بودن، مردی را بپذدی جدطینتوانستھ شرا

 و در باز شد، جھان دی داخل قفل چرخدی کلی و وقتستادی در دفتر جھان ایجلو        
 : و با ارامش بھ داخل دعوتش کردستادی عقب تر ایکم

 ..دییبفرما -         
 کی با ،یر آپارتمان کوچک پنجاه متکی. ستاره قدم بھ داخل آپارتمان گذاشت        

 بای تقری بود کھ پشتش زنی کوچکزیکنارش م.  ستاره بودی روبروقایاتاق کھ درش دق
ستاره ھنوز وسط .  بود و با احترام بھ او و جھان سالم دادستادهی و چند سالھ، ایس

 :ستادی تنھا اتاق را باز کرد و خودش کنارتر ا ِ بود، جھان، درستادهیسالن ا
 ...  خانم ِدییبفرما -         
 : مکث و ارام تر ادامھ دادی اش را با کمی معرفیباق        
 .. یوسفی -         
 کھ ھنوز ی وارد اتاق شود، با اخم بھ منشنکھیستاره داخل شد و جھان قبل از ا        

  کرد، دستور دادی رفتن ستاره را نگاه مریمس
 .. ارنی ناھار برامون بن،یخانم زنگ بزن -         
 بود و بھ اتاق مرتب و کوچک او ستادهیدر را کھ بست، ستاره دو قدم جلوتر ا        
 . کردینگاه م
 .. نینی بشدییبفرما -         
دکور اتاق .  ساده نشستی خاکستری مبل ھای جا، رونی ترکی نزدیستاره رو        

 مرد جوان ایو کھ گیرنگ!  بوداهی و سی خاکستری سالن ساده و پر از رنگ ھاھیشب
 گردم از اتاق خارج یجھان کتش را در اورد و با گفتن االن برم. دی پسندی ماریبس
 .شد

 بھ ینگاھ. دی تر کشقی و عمی آھش را بھ راحت،ییستاره فقط در تنھا        
 پوستش ی حلقھ، رویجا. انگشت ِحلقھ اش انداخت و ناخداگاه حلقھ اش را در آورد

 ی حسنکھیبا ا..  قلبش ھیدرست شب..  داشت و رنگش روشن تر بودی جزئیفرو رفتگ
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 کھ نیھم.  شده بودیشگی و ھمی عادزی چکی شی حلقھ، برانی اھینداشت اما انگار شب
 . قابل تحمل تر بودزی ھمھ چند،ی بی را منی گردد بھامی بھ خانھ برمی دانست وقتیم

 کھ با چند برگ دستمال ی در حالجھان. در کھ باز شد چشم از حلقھ اش گرفت        
  کرد، داخل اتاق شدی را خشک مسشی صورت خیکاغذ

 .. ببخش -         
.  اش را تا کرده بود و تا اواسط ساعدش باال رفتھ بودی مشکراھنی پی ھانیآست        

 نشست و زی پشت مد،ی کھ کشیقیبا نفس عم.  زدی برق میسی ھم از خشی موھایرو
 بود و نییستاره سرش پا.  انداختشی پاری را داخل سطل زسی خی ھایدستمال کاغذ
 ی ِ جلوزی منیی پای طبقھ ی کھ رویا  روزنامھیترھای تی ھدف رویچشمانش؛ ب

 : کردشی صدا،یجھان بعد از تک سرفھ ا.  گشتی بود، مشیپا
 ..ستاره خانوم -         
 زیستاره چشم از م...  یاطع و جدق.  ادا کرده بودشھی ھمھی بار اسمش را شبنیا        

 .گرفت و بھ او دوخت
 .....ـی ناھار بخورنی خوایحالتون بھتره؟ م -         
 کار ی چدیبا. نگران بچھ ھا ھستم..  برم خونھ دیبا..  خورم یمن ناھار نم -         

 کنم؟
  کھ مرد جوان فقطی طور،یقاطع و جد. لحن ستاره ھم مثل خود جھان بود        

 شی را در آورد و بلند شد روبروی پرونده ازی میاز درون کشو. سرش را تکان داد
.  تا جھان در مورد روند کارھا با او صحبت کنددی ربع ھم طول نکشکی. نشست
 !ی را داشت و نھ اطالعاتطشیشرا نھ. دی فھمی را نمشترشانی کھ ستاره بییحرفھا
 الزم ی را داد و امضاھاحاتی توضعیجھان ھم کھ متوجھ حالش شده بود، سر        

 یھنوز ستاره مشغول امضا کردن بود کھ در زده شده و پسر جوان. را از ستاره گرفت
جھان برگھ ھا را .  بار مصرف و بشقاب و قاشق، چنگال وارد اتاق شدکی یبا سفره 

ستاره . ندازدی بی اشھی شزی میسفره را رو  گذاشت، تا پسرکزشی میجمع کرد و رو
 :ھنوز مصمم بھ رفتن بود

 . رمی آژانس من منیاگھ زنگ بزن -         
 ی ستاره شده بود انداخت و با اخم بھ جای رهی بھ پسرک کھ خیجھان نگاھ        

 :جواب ستاره بھ پسر تشر زد
 !کارتو کن -         
 نییستاره سرش پا.  شدزی مدنی چیشغول ادامھ  گفت و می آرامدیپسرک ببخش        

پسر کھ از اتاق خارج شد؛ جھان .  کردی می مرد احساس ترس خاصنی ایجلو. افتاد
 : گذاشتفشی مرتب شده را داخل کیبرگھ ھا
 ..  رسونمتیناھار بخور خودم م -         
 کھ توان یجور!  کردی بست، آمرانھ رفتار میھر بار فعل ھا را جمع نم        

 آوردند؛ ستاره در سکوت، با شانی بعد کھ غذا را برای قھیچند دق.  دادیمخالفت نم
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 پشت ی بھ راحتشھیاما مثل ھم. جھان ھم بھتر از او نبود!  کردی می فقط بازشیغذا
 !نقابش پنھان بود

 
ر  قدنی چرا ادی فھمینم...  ستاره ی جھان و دوباره خاطرات آشنانیدوباره ماش        

 و دی آی زن مطلقھ بھ حساب مکی نکھیحس ا.  کندی بھ فرزاد فکر مگوششیقلب باز
 اسمش در نی کھ بھامنیھم.  انداختی را در وجودش میفیآزاد است، لرز خف

 داد و حاال ی بھ او میشتری قدرت بآمد، یشناسنامھ اش بود و او متاھل بھ حساب م
 . کردیاحساس ضعف م

 دی دانست باینم.  شده بودجی از تجربھ کردنشان، گ کھیدی جدیحس ھا        
 جھان کھ ی را نھ فقط خودش، بلکھ حتنیا.  ناراحت، فقط غصھ داشتایخوشحال باشد 

 . کردیکنارش نشستھ بود، حس م
من ھمھ کارا . نیای بار بھ دادگاه بھی دی حضانت بچھ ھا بایبرا... ستاره خانوم  -         

 .نی خودتون ھم باشدی بار حتما بانیرو کردم اما ا
 : کردند، بودی ترش مری دلگاه،ی سیستاره نگاھش بھ آسمان کھ ھر لحظھ ابرھا        
 ..باشھ -         
 خواستھ گر،ی و از طرف دی از طرفرترش،ی ستاره و لحن دلگینگاه پر غصھ         

 شود، کیتاره نزد بھ سشتری از او خواستھ بود بروزی بھرام خان کھ دوباره دی
 . را بھ مرد جوان داده بودیدی شدی ذھنیریدرگ

 او را بھ یی کرد، حس ھای بود، اما کم کم احساس مامدهیھنوز با خودش کنار ن        
او .  نبودند کھ او ھوشمندانھ فکر نکندی کشاند، گرچھ آن قدر قوی زن منیسمت ا

 را تحت مشی منطق عظ،ی تازه جوانھ زده ای نبود کھ اجازه بدھد، حس ھایمرد
 . قرار بدھدریتاث

 ..نی کنادهی پابونیمنو سر خ -         
 ! ستاره فکر کردی ساده یجھان چند لحظھ بھ جملھ         
 چرا؟ -         
 .. کم قدم بزنمھی خوام یم -         
 اش در نھی از س قلبش رای کسییگو.  مرد جوان سقوط کردی نھی سانی میزیچ        

 . کردی را حس میمی ِ عظینگران.  پرت کردابانیآورد و کف خ
 ..ادی یاحتماال بارون م.. ھوا بد شده  -         
 ..  ام کنادهی جا پنیھم. ستی نیمشکل -         
ھنوز .  حال ِ اعصاب جھان را بدتر کردن،یقفل کمربند را باز کرد و آالرم ماش        

راھنما زد و !  شودی چھ قدر لجوج و بد اخالق می آرام، گاھیاره  بود ستدهینفھم
 زمزمھ کرد و چند لحظھ یستاره خداحافظ اھستھ ا.  نگھ داشتابانی را کنار خنیماش

 .. بودمشی کرد کنار ھم بودند، عطر مالی مبت بود کھ ثای بعد، تنھا مدرکی
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 کرد؟ ی چھ کار مدیبا.  شدنی کف ماشی رهی فرمان گذاشت و خیسرش را رو        
منطقش شروع کرده بود بھ ...  زننی ای زندگانی جور بپرد منی توانست ھمینم

 توانست شغلش را یًمطمئنا بعد از ازدواجش نم...  ازدواج نیشمردن نکات مثبت ا
 ..  داشت و نھ وقتش رایاجینھ احت. داشتھ باشد

 کھ بھرام خان بھ ستاره سپرده یروت اش خوب بود، اما ثی اوضاع مالنکھیبا ا        
ناخداگاه حواسش بھ !  آمدی بھ حساب مچی او، ھیی بود کھ داراری چشمگیبود، بھ حد
 زن دیشا. اوردی نادی بھ یزیصورتش را مجسم کرد و جز شرم و درد چ.. ستاره رفت

 کھ یی از تجسم ھانکھی ایبرا.  داشتیخاص تی شد اما جذابی محسوب نمییبایز
 فرار کند، سرش را محکم تکان داد دند،ی کشی مردانھ اش، در ذھنش میھورمون ھا

 .و صاف نشست
حاال کھ . ندازندی دو قسمت از وجودش، او را بھ اشتباه بنی داد، ای اجازه مدینبا        

 ی با حرفھادی داشت کھ فکر کند و نبایشتری شده بود، فرصت بیی بھ جدایستاره راض
 داد، ی ازدواج را بھ ستاره نمی کھ اجازه ی شرعیفاصلھ .  کردی عجلھ مبھرام خان

گرچھ مشخص بود، منطقش .  فکر کندیشتریھم با آرامش ب  بود کھ اوی خوبیبھانھ 
 !در حال نرم شدن است

 
      

 
 

 د،ی دست سپکی ی در تارھاع،ی سریلی کھ خی رنگی نخ ھای رهیستاره، خ        
 آسان نی چننی ابا،ی ھمھ نقش و نگار زنی شد ایباورش نم. ه بود شدند؛ شدی مدهیچیپ

 ! شودی مدهی در ھم تنکر،ی غول پی فرش بافنی ماشنیتوسط ا
 شی صدادنی کرد تا سر و صداھا مانع شنکی نزدیبھرام خان سرش را کم        
 :نشوند
 ؟ی بوددهی ندکیتا حاال از نزد -         
 قسمت کارخانھ بود کھ ستاره نی جا دومنیا. ستاره فقط سرش را تکان داد        

 کھ بھرام خان بھ علت یسیبعد از قسمت نخ ر. ھمراه بھرام خان واردش شده بود
 .ستدی در آنجا باادی سالن نگذاشتھ بود، ستاره زی موجود در فضااری بسیپرزھا
 و عظمت شرفتی شدند و ستاره ھنوز در پیم پارچھ بافتھ ھی یفرش ھا بھ سادگ        

 کارخانھ بھ سمتشان آمد و در نی از مھندسیکی ھمراه یرعلیام. کارخانھ مانده بود
 از دستگاه ھا صحبت کردند، ھمراه ھم از یکی کھ با بھرام خان در مورد مشکل یحال

 دیما خورش بھار بود، الی ھنوز اوانکھیبا ا.  شدندھکارخانھ خارج شدند و وارد محوط
 آغوش نی ای رھا شده بود، گرمای آغوش آسمان آبانی م،ی روز بارانکیکھ بعد از 

 . کردی مھی ھم ھدنیداغ را بھ زم
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 ییسھ روز از جدا.  و بھ آنھا ملحق شددی محوطھ، جھان ھم از راه رسرونیب        
با .  کردی بار بود کھ جھان، ستاره را مالقات منی اولنی گذشت و ای منیستاره و بھام

 نگاھش را از ستاره گرفت و فقط عی سریلینگاه موشکافانھ و مشتاق بھرام خان، خ
 . لب گفتری زیسالم آرام

 ی درون کارخانھ بود با دقت بھ صحبت ھایستاره ھم کھ ھنوز در حال و ھوا        
قدم زنان کنار ھم وارد دفتر . رد کی فرش، گوش مدی در مورد روند تولیرعلیام

 و بھ ھمراه مھندس بھ کارخانھ برگشت و بھرام خان و جھان یرعلیام. کارخانھ شدند
ستاره ھم از فرصت استفاده کرد و با . دند کری آرام صحبت میھم در مورد ِ مسائل

 صحبتش تمام شد، جھان در حال یوقت. دی از حال بچھ ھا پرسیلیزنگ زدن بھ ل
 . کردن با بھرام خان بودیخداحافظ

 .. پس بھ من خبرشو بده جھان -         
 .. فعال.. حتما  -         
 گفت و بھ سرعت از دفتر کوچک بھرام ی آرامری روز بخد،یکنار ستاره کھ رس        

 نشستھ بود و شی قبل جھان روی کھ چند لحظھ ی مبلیستاره رو. خان، خارج شد
 : بھرام خان بود، نشستزی میروبرو
 اصال یعنی!  فرشی قدر جالب باشھ کارخونھ نی کردم ایمن اصال فکر نم -         

 ! بودی بافی قالی کھ تو ذھنم بود، مثل ِ کارگاه ھایزیچ..  نداشتم ی تصورنیچن
 : شدلی تبدی بلندیلبخند بھرام خان بھ خنده         
 مونده کھ تو گھی قسمت دھیحاال !  کردهشرفتیصنعت ھم ھمراه علم پ.. بلھ  -         

 ی کھ فرش ھا آماده یمرحلھ ا. ی دوست داشتھ باششتریاونجا رو فکر کنم ب..  یدیند
 . شنیفروش م

 :ستاره لبخندش بزرگ تر شد        
 . شما رو ھم از کار انداختم..  می چرخی ممیسھ ساعتھ دار -         
 مدت نی کھ در ایستاره لبخند. د شد و کنار او نشست بلنشیبھرام خان از جا        

 . و ناخداگاه او ھم خوشحال تر بوددی دی لحظھ از لبانش دور نشده بود را مکی
 در دیبا..  شما باشھی برانجای ایدر ضمن قراره بھ زود..  نداشتم دخترمیکار -         

 جھان ،یرعلیام.. ارمتی بار با خودم بھی ی دارم ھفتھ امیتصم..  ی بدونشتریموردش ب
 نوه ھام بزرگ شاالیا.. برات خوبھ ..  ی خودت ھم بدوندی ھستن، اما بایو مھندس ناج

 .. ی بدادی رو خوب نای ااشون بھ ھر دوتدیبشن، با
 .. نی دی مادی اون موقع و بھشون نیخودتون ھست -         
 : فرستادرونی را با خنده بقشیبھرام خان نفس عم        
  من؟یعنی کنم ی قدر عمر منیا -         
 :ستاره محکم سرش را تکان داد        
 ... شاالیا -         
 :بھرام خان فقط لبخند زد و چند لحظھ بھ ستاره نگاه کرد        
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  مگھ نھ؟یاالن دختر من... ستاره  -         
 ..  دختر شما بودمشھیمن ھم -         
 خوام در ی می دخترمنکھیواسھ ا..  شنوم ازتی منوی کھ ازمیخوشحالم عز -         

 و بھ ی باشی مدت منطقنیدوست دارم مثل ا..  باھات حرف بزنم یمورد موضوع
  باشھ؟یحرفام گوش کن

اما با . دی رسی حرفھا بھ نظرش تلخ منی ایمزه . ناخداگاه دل ستاره شور افتاد        
 :احترام گفت

 ..چشم بھرام خان -         
 االن نی ھمی تونی گن می از مراجع میبعض.. خب من سوال کردم .. خوبھ  -         

 ی رو تواطی صورت، احتنی بھ ای حت،یاما خب چون بچھ دار شد..  یھم ازدواج کن
 ...  و عده توی زن طالق گرفتھ؛ رفتار کنھی دونن کھ مثل ی منیا

 ... بھرام خان -         
بھرام خان، با ھمان آرامش ادامھ .  شده بودرمردی چشمانش مات پجیستاره گ        

 :داد
 ھر روز کھ کنی بچھ ھات کوچنی باشھ؟ ببی رفتار کنیستاره قرار شد منطق -         

 ..  پدر براشون سخت ترهی جای اگھیبزرگتر بشن قبول کردن آدم د
 .. خوایمن نم...  کنم یخواھش م -         
اصال بھ !  و نھ از بچھ ھاری حق رو از خودت بگنینھ ا.. اشتباه نکن ستاره  -         

 نیچون نھ بھام.. ی حقت برسنیچون بھ ا. ی علت بود کھ دوست داشتم جدا بشنیھم
 ؟ی فھمیم...  تونھ ھمسرت باشھ و نھ پدر یم

.  دھانش را قورت دادی انداخت و بھ زحمت بزاق نداشتھ نییستاره سرش را پا        
 :بھرام خان آھستھ تر از قبل گفت

 کھ بھ پدرت یقول.  کنمی باھات رفتار ممیمنم مثل دختر واقع..  یتو دخترم -         
پس بھم ..  کھ آفتاب لب بومم ی دونیم...  نمی رو ببتیمن دوست دارم خوشبخت. دادم

 ..  مثل تو باشھی فرشتھ ای ستھی کھ شانمی رو کنارت ببی فرصت رو بده کھ مردنیا
 کف دستش ھر لحظھ انی مشیانگشتان ستاره در ھم فرو رفتھ بودند و ناخن ھا        

 . شدی مدهی کششتریب
 .. ستاره منو نگاه کن -         
باال گرفتن سرش سخت بود؛ اما نتوانست حرف پدرشوھر سابقش را گوش         

 : زدییبایخند ز بھ صورت سرخ از شرمش لبرمردیپ. نکند
.. ی خوام فکراتو خوب کنی سھ ماه منی ایتو..  فرصت ھستبایسھ ماه تقر -         

 .. اما..  شنھادهیدر حد پ..  خوام مجبورت کنم ینم
 ی بعدی ھنوز بحث سر ازدواج مجدد اوست اما جملھ ھای کردیستاره فکر م        

 ..دندیَ اش سر برنھی شدند کھ نفسش را در سیبھرام خان، سطل اب سرد
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 ی کنم اونم نسبت بھ تو بیفکر م. من باھاش حرف زدم . بھ جھان فکر کن -         
 یپدرش برا..  دست خودم بزرگ شده ری زی جورھی..  ھیجھان مرد خوب.. ستی نلیم

اون قدر کھ من بھ اون . پاکھ و معتقد... من دوست بود و خودش ھم کم از پدرش نداره 
 ! واال بھ خودم ندارماعتماد دارم،

.  کردی بھرام خان فکر میمبھوت بھ جملھ ھا.  کندی نتوانست حرکتیستاره حت        
 . رفتی چشمانش رژه می جھان ھر لحظھ جلوریتصو

 ی تونھ پدر خوبی کنھ و ھم می ستاره؟ جھان ھم تو رو خوشبخت میمتوجھ ا -         
 راحت، الی با خی تونی میاز طرف..  تونھ یمن مطمئنم کھ م..  و برنا بشھای بردیبرا

 کم ھیآره .. ادی ی از پسش برمیمن مطمئنم بھ خوب. ی رو ھم اداره کننجایکنارش ا
 .. ھی و آبرومندرتیمرد با غ. ستی طور ننی اباطنش ظاھرا سرد و خشکھ اما واقعا

 یحس ب. باز ھم بھرام خان او را خلع سالح کرده بود. دی شنی نمیی صداگرید        
 لیوک!  کرد ازدواج مجدد بود آن ھم با جھانی کھ فکر نمیزیبھ تنھا چ.  داشتیپناھ

 .دی ترسی و نگاه تلخش می از امر و نھشھی کھ ھمیبداخالق
سکوت بھرام خان باعث شد سر .  گفتی را بھ بھرام خان منھایاما چھ طور ا        

 ادی.. دلش گرفت.  کردی ھمھ اصرار بھ بودن جھان را درک منیحاال علت ا. ال کندبا
 انتخاب ی کرد کلمھ ھا را منطقیسع..  عروسک نشودکی ھی افتاد کھ شبیلی لیجملھ 

 : زدی حرفش را ھم مدیاما با.  را نلرزاندرمردی پنیکند تا دل ا
 خوام ی اصال نمیعنی..  کنمیمن اصال بھ ازدواج فکر نم... خب .. بھرام خان -         

 ... نکھی ایعنی..  شونیا... خب ... 
 فرصت بھ نی ایخواستم تو.  بودشنھادیفقط پ. ستیاجبار ن..  دونم دخترم یم -         

 منھ و نانیطمجھان فرد مورد ا..  خوام آزارت بدم یمن نم. ی مسئلھ ھم فکر کننیا
 .نی شم شما دو نفر با ھم باشی خوشحال میلیخ

 ... اما -         
 ھیفقط ! ی و نھ مکان خوبھینھ وقت مناسب..  نگو االن یچیھ. ولش کن ستاره  -         

 ی بعدش چمینیبب! ی ازدواج کنی با کسی تونی مدت نمنی ایتو.  بھش فکر کنییوقتا
  باشھ؟ا،ی ی مشیپ

 قبول خواستھ اش تکان داد، لبخند بھرام خان ی ستاره سرش را بھ نشانھ یوقت        
 زبان ستاره ری را از زیبی تقری ماھرانھ، بلھ یلی صورت خنیو بھ ا. پررنگ تر شد

 ! بوددهیکش
 

 . بودند کھ در ھم گره خورده بودیلی دستان لی رهیھر دو نفر خ        
 یرعلی از امای! ؟ی قصد ازدواج ندارنکھی ؟؟ خب آخھ چرا؟ فقط ای مطمئنیلیل -         

 ومده؟یخوشت ن
 ی نمی را نداشت و از طرفقتی گفتن حقیرو.  سر بلند کردی با لبخند کوتاھیلیل        

 :خواست ستاره را ناراحت کند
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 ..ھیوباتفاقا پسر خ.. برادرت .. نیھم..  خوام فعال ازدواج کنمیفقط نم.. اره  -         
 :دی مبل جلوتر کشی خودش را رو،یلی لفیستاره خوشحال از تعر        
 ھا؟!  کردریی نظرت تغدیشا! نی بار با ھم حرف بزنھیخب حاال کھ خوبھ  -         
 .. بشمی رابطھ اری خوام فعال درگینم.. اصرار نکن ستاره جان -         
 ...  کھستی نی کسیمطمئن -         
 بخوام اصال ی رو ندارم بھ کسطشیاما فعال شرا. ستی نیکس..  زمینھ عز -         

 .فکر کنم
 :ستاره لبخندش کش آمد        
 ؟ی و بھش فکر کنی کندای رو پطشی صبر کنھ امکانش داره شرایرعلیپس ام -         
ستاره  ھی کھ شبیپسر.  چشمش بودی جلویرعلیصورت ام.  آچمز شده بودیلیل        

 ..  آمد امای خوشش میرعلی ِ امی حامتی و شخصیریاز سربھ ز. بود
 ...  شھ ستارهی می چندهی دونم آینم -         
 ساعت با می نی باشھ دوست دارم اگھ شده بھ اندازه ی دونم اما ھر چیمنم نم -         

 .ی حرف بزنیرعلیام
 برنا، راه فرارش شد و زودتر از ی ھی گریصدا.  سرش را فقط تکان دادیلیل        

 .ستاره خودش را بھ پسر کوچک رساند
 ! خوابالونمی ببایب -         
 بخورد، چشمش از پنجره ری برد تا شی طور کھ پسر را بھ سمت ستاره منیھم        

 :بھ در خانھ افتاد
 !نیستاره مھمون دار -         
 رنگ از ی نقره انیماش. ستادیه استاره با تعجب بلند شد و کنار پنجر        
 گران نی کھ پشت فرمان ماشی مرددنیستاره با د.  گذشت و داخل خانھ شدنگیدرپارک

 ی فاصلھ ھم حس منینگاه سامان را از ھم.  بود، ھراس در قلبش خانھ کردمتشیق
 . و محکم در آغوش گرفتدی کشنروی بیلیناخداگاه پسرش را از آغوش ل. کرد

 :دیکھ متوجھ ترس ستاره شده بود، با تعجب پرس یلیل        
 ھ؟ی کنیا -         
  کنھ؟ی کار می چنجای من االن ایخدا... سامان  -         
 اتاق را نگاه ی لب تکرار کرد و کنار ستاره کھ با نگرانری اسم سامان را زیلیل        

 : کرد، نشستیم
 پسر خواھر بھرام خان؟ -         
 . شدنییسر ستاره باال و پا        
 ! ترس ندارهنکھیخب ا -         
 : نشستیلی صورت لی ستاره رویچشمان وحشت زده         
..  ھم خطرناک ترن یشتری ده ری زلزلھ ھیترس نداره؟؟ سامان و بھارک از  -         

 ...ستی زنھ ، بھرام خان نی دلم شور مای خدایوا
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 اطیبھ ح.  خوردنش محروم کردری شی حواس بلند شد و برنا را از ادامھ یب        
 . کردی می کاردیبا.  از خودش نبودی سامان پارک شده بود و اثرنیماش. نگاه کرد

 .. اومدشی پیری دعوا و درگی قبل کلی کار کنم بھ نظرت؟ دفعھ ی چیلیل -         
 :  باال انداختی شانھ ایلیل        
 ..ادی بگو بیبھ کس..  دونم ینم -         

 ، کندانشی زودتر بھ ذھنش امد، اما شرم نگذاشت بیرعلیاسم ام        
  بگو ھا؟ی سعادتی گم بھ آقایم -         
بعد از دو .  کرددای جھان را پی را برداشت و شماره لشیموبا.  بودیفکر خوب        

 . گوشش پر شدانی ملی مرد ِ وکیبار زنگ خوردن صدا
 ی سعادتیسالم اقا -         
 .. حال شما. سالم خانوم  -         
 نجا؟ی انیای بنی تونی می سعادتیاقا..  یمرس -         
 . مکث جھان، نشان از تعجبش داشت        
 ن؟ی افتاده؟ شما خونھ ھستیاتفاق -         
 ... بلھ -         
 : سامان گفتنی بھ ماشهریستاره لب پنجره رفت و خ        
 . ترسمی میلیمن خ. نجاستیسامان ا -         
 ! سوختی جھان می نھی لرزان ستاره، سی بار بود کھ با صدانی دومنیا        
 ستن؟یبھرام خان خونھ ن -         
 . بودشی تند نفس ھایستاره متوجھ صدا        
 .. نھ-         
 : قاطع و پر از آرامش جھانی محکم ِ برخورد در آمد و بعد صدایصدا        
 افتاد، ی دستت باشھ ھر اتفاقیگوش. گھی ربع دھی رسم تا یمن م.. نگران نباش -         

 .نیری تماس بگسیبا پل
 ی لباس مناسبعی را قطع کرد و سری نھ فقط گوشای کرد ی خداحافظدیستاره نفھم        

 کھ ھنوز ھاج و واج او را یلی کرد، بھ لیکھ شالش را مرتب م و ھمان طور دیپوش
 : کرد، گفتینگاه م
 .. ی مرسا،ی ننیی افتاد تو پایھر اتفاق..  مراقب بچھ ھا باش یلیل -         
اما . چند لحظھ در سکوت گوش کرد.  رفتنیی نشد و از پلھ ھا پایمنتظر جواب        

 با یمھر. ستادی چند لحظھ ھمان جا اد،یا کھ رس پلھ ھنییپا. دی شنوی نمی خاصیصدا
 کھ ستاره انگشتش دی بگویزی او خواست چدنی برگشت و با دییرای از پذی خالینیس

 .برود،  لبش گذاشت و اشاره کردیرا رو
سامان .  گرفت و وارد ھال شدینفس.  کردی برخورد می قودی اما بادی ترسیم        

با سالم آرام ستاره، بھ سمتش برگشت .  کردی نگاه ماطی بود و بھ حستادهیکنار پنجره ا
 : لبانش نشستی اش رویشگیو پوزخند ھم
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 !زمی عزییبھ بھ عروس دا -         
 : سامان را نگاه کند، گفتنکھی و بدون استادی اشیستاره سر جا        
 ..نیای ننجایشما قرار بود ا -         
 کرده بود، بھ سمتش امد و در ری کھ ستاره را درگیھ ترس توجھ بیسامان ب        
 .ستادی اش ای قدمکی یفاصلھ 
 ! نھ؟گھی شماست دیخونھ ! بلھ  -         
 :دیستاره تمام قدرتش را جمع کرد تا جملھ اش را بدون لکنت بگو        
 ! رو بھم بدهنگی در پارکموتیر -         
 یاحساس م.  قدم عقب تر رفتکیستاره .  سامان تمام سالن را پر کردیقھقھھ         
سامان ارام کھ شد، چشمانش را .  عطر تند سامان در حال خفھ شدن استانیکرد م

 : شدرهی ستاره خی دهی تر کرد و بھ صورت رنگ پرزیر
 .. یینجایچھ خوب کھ ا -         
سامان .  بوددی ھمھ ارامش از او بعنیا.  ستاره را شگفت زده کردش،یلحن صدا        

 : لبانش نقش انداختی روی ترمی تعجب شده بود، لبخند مالنیکھ متوجھ ا
 . خواستم با خودت حرف بزنمیم -         
 : برداشت و فاصلھ شان را کمتر از قبل کردیقدم بلند        
 یعمرش رو پا بخواد ستی تو نفیح.. ی کردی کار خوب؟ی طالق گرفتدمیشن -         

 !! عقب افتاده بذارهھی یعنی.. اوووم ...  وونھی دھی
 نی توانست ای شوھرش نبود، اما نمنیبھام.  شددهی ستاره در ھم کشیاخم ھا        
 : سامان را تحمل کندیگستاخ
 . کار کردمی نداره من چی ربطچیبھ تو ھ... حرف دھن تو بفھم  -         
 :دی سامان باال پری ابروی تاکی        
 یتو ثابت کرد!  کھ زرنگ و با ھوش و با جسارتنیی از دختراادی یخوشم م -         

 ..یکھ ھست
 : اشاره کردیستاره بھ در خروج        
 ..  رو ھم بدهموتیر. رونیبرو ب -         
  شھ؟ی مینرم و ندم چ -         
 :دی داد کشبای تقریگری تر از ھر زمان دیستاره عصب        
 .. وگرنھسی زنم بھ پلیزنگ م.  بھت گفتمرونیبرو ب -         
 !مھیی دای نکردم کھ خونھ یکار! زنگ بزن-         
 را ی پررو گرنی جواب ادی دانست بای سامان، نمیستاره کالفھ از حاضر جواب        

 :دیه کشسامان از فرصت استفاده کرد و خودش را کامال کنار ستار. چھ طور بدھد
 باھات کار دارم -         
 من ندارم -         
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 سالن ی کنار ورودی چنگ زد و ھمراه لحظھ مھرشیدست سامان دور بازو        
 : کردی اخم،ی مھردنیسامان با د. ستادیا

 .. رونیبرو ب -         
 شی کرد بازوی گرفت و سعیگری جرات د،ی مھردنیستاره ھم برگشت و با د        

 :را رھا کند
 .. منو ول کن -         
 ! دارمی خوبشنھادیمن پ.  می با ھم حرف بزندیبا -         
 :دی را از پشت سرش شنی مھریستاره تقال کرد و صدا        
 .  رسھیمن زنگ زدم بھرام خان االن م -         
 : فشردشتری ستاره را بی تر شد و بازوقیسامان پوزخندش عم        
 .  ھم حرف بزنمیی با دادیفکر کنم با.. بھتر  -         
 .. منو ول کن.. ای ات اومد بیی ھر وقت دارون،یبرو ب -         
 : تر کردی سامان را جرنی زد و ھمادی مالحظھ سرش فریستاره ب        
 .ی بھ حرف من گوش کندیتو با!  کنمینم -         
 : کرد، گفتیھش م کھ با خشم نگایرو بھ مھر        
 .. رزه*  دختر هریبرو اون ور پ -         
ستاره .  تکان نخوردشی ذره ھم از جاکیاما . دی را در ھم کششی اخم ھایمھر        

 : کردیھنوز تقال م
 ... سی برو زنگ بزن بھ پلیمھر.. ولم کن گفتم -         
 : از مبل ھا پرتش کردیکی ی و رودی را کششیسامان ھمان بازو        
 ...  ترسونــیبچھ م...  سیپل..  سیپل -         
 رهی سامان، خی کھ چشمان وحشیی ستاره بھ جاشخندش،یبا سکوت سامان و ن        

 . ھال آمده بودی تا جلولچری وی رونیبھام. شده بود، نگاه کرد
 ..  رو ببر تو اتاقشنی بھامیمھر -         
 : شود و سامان کنار ستاره نشستییرایا چرخ را ھل داد تا وارد پذ امنیبھام        
 .. دارم براتی خوبشنھادیپ.  باھات حرف بزنمدیمن با.. گوش کن ستاره  -         
 :ستاره با خشم بھ سمتش برگشت        
 .  بدهتیی بھ دای داریشنھادیھر پ..  ندارم یگفتم باھات کار -         
 یگری سامان، ترسناک تر از ھر زمان دی چشمھایدیون درون سف خیرگھ ھا        

 ی حس می الکل را بھ خوبی بود کھ ستاره بوکی قدر نزدنیصورتش ا. کرده بود
 .دی ترسی مط،ی شرانی مرد با انیحاال منطقش، واقعا از ا. کرد

اما از ..  ھی چی زندگیدی عقب افتاده کھ نفھمنیتو با ا..  باشی دختر خوبنیبب -         
 ! فھمونمی بھ بعد من بھت منیا

 شد، ی منیی صورت او باال و پای متعجبش کھ رویسکوت ستاره و چشمھا        
 : تر کردکیلبخند را بھ لبش آورد و سرش را نزد
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 ھا؟.  کنمیمن باھات ازدواج م -         
 کھ یھر خانھ کشاند، می سر ھر دو را بھ سمت در ورودفونی زنگ ایصدا        

 کھ دی را دنتی کرد، بھ سمت در رفت و ستاره زی سر رفتنش کلنجار منیھنوز با بھام
 توسط سامان شی بازودنیبا کش.  را ھل دادنی بھاملچریاز پناھگاھش خارج شد و و

 .دی کشی ارامغیج
 یمن اون قدرا ھم کھ فکر م.  اومد، تو ھم پشت من باشییگوش کن االن دا -         

 اما.  ازت خوشم اومددمتیباور کن از ھمون بار اول کھ د.. باور کن ..  ستمی بد نیکن
... 

 ..خفھ شو ولم کن گفتم -         
  نکن باشھ؟یبدقلق -         
 را ھم از شی کرد بازوی بھرام خان امده است بلند شد و سعنکھیستاره با فکر ا        

 : بدھدییدست سامان رھا
 .. ولم کن گفتم -         
 ..  دختـی کنی می لگد پرانی داریلیخ -         
 ... ولش کن -         

 
     

 جھان ھمان قدر کھ آرامش را بھ ستاره برگرداند، سامان را بھت زده یصدا        
 :کرد

 ... ی گی می چگھیتو د -         
 ... دست خانوم رو ول کن -         
 : بھ جھان زدیسامان پوزخند        
 !صداش در اومد باز!  منییسگ وفادار دا -         
 ستاره حلقھ شده ی کھ دور بازوی دستی و دستش را روستادیجھان کنارش ا        

 :بود؛ گذاشت
 .. دست خانوم رو ول کن -         
 :دی اش، سامان را از رو نبرد و ستاره را بھ سمت خودش کشینگاه جد        
 ... مثـیار کن کی چی خوایم -         
تعادلش را از دست داد . دی اش ، حرفش را برنھیبرخورد کف ِ دست جھان بھ س        
 را ی بعدی ضربھ یجھان بدون معطل. دی مبل افتاد و ستاره را ھم با خودش کشیو رو

 یاحساس م.  را رھا کردشی ساعد دست سامان فرود اورد و ستاره با تقال بازویرو
جھان .  کردی رفتھ است، تازه درد را حس مرو گوشتش فانی سامان میکرد ناخن ھا

 :دی کاوی و با دقت صورتش را مستادی اشیروبرو
 حالتون خوبھ؟ -         
 . کردنییستاره فقط بزاق دھانش را فرو داد و سرش را باال و پا        
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 ...  باالنیبر -         
 !رتی خوش غی جناب سعادت،یکن ی نداره کھ دخالت میبھ تو ربط -         
 : اشاره کردییرای پذرونی توجھ بھ سامان، با دست بھ بیجھان ب        
 ... باالنیخانوم شما بر -         
 بھرام دنی ساختمان باز شد و با دی بردارد کھ در ورودیستاره خواست قدم        

 دایزه کھ جسارت پآن اندا. خان و محمدرضا، آرامش، ھزار برابر بھ قلبش برگشت
 :کرد و رو بھ سامان گفت

 .. رو تکرار کنفتی اراجیحاال جرات دار -         
 تنش ی کھ روی ستاره و لباسی دهی بھ صورت رنگ پریبھرام خان نگاھ        

 :نامرتب بود، انداخت و با اخم بھ سامان نگاه کرد
 ..  نشھداتی طرفا پنیتو قرار بود ا -         
 ی بھ جھان زد و روبرویً بلند شد و عمدا تنھ ای حق بھ جانبی افھیامان با قس        
 :ستادیبھرام ا
 ... اومدم حالتون رو بپرسـ -         
 ! حاالرونی برو بایب! یغلط کرد -         
 .. ییدا -         
 نی ای عنوان پاتو بذارچی بھ ھیتو حق ندار..  کھ گفتم یھمون... زھر مار  -         
 ی ھم میبھ راحت!  ستاره ستیخونھ ! ستی ننجای اتیی دای ھم خونھ گھید.. خونھ 

 !رونیتونھ تو رو بندازه ب
 قدر بلند و زشت کھ ستاره نی ا،یکیستری ھی شد بھ خنده ھالیپوزخند سامان تبد        

 کنان دیسامان انگشتش را بھ سمت ستاره گرفت و تھد.  بھ عقب رفتیاز ترس قدم
 :گفت

  دختر کالش؟نی بھ ایواقعا ھمھ ثروتت رو داد!  شدی باورم نم؟؟ییواقعا دا -         
 .. رونیاره دادم حاال ھم برو ب -         
 :ستادی تر شد و چشم در چشمش اکی قدم بھ بھرام خان نزدکیسامان         
 ی گرفتھ، من باھاش ازدواج منیحاال کھ طالقش رو از بھام!  خب باشھیلیخ -         

 !کنم
 زد تعادل یحدس م.  شوددهی بھرام خان در ھم کشی الکل باعث شد چھره یبو        

جھان .  داشت کھ خورده بودی زھرمارنی سر و تھش نشان از ھمی بیندارد و حرفھا
 : سامان گرفتی شد و از بازوکشانینزد

 بدم با حی تونم بھت توضی می دونیھ نماگ!  نشدهداشی پسی تا پلرونیبرو ب -         
 ! در انتظارتھیاون تعھدت بھ دادگاه و حال مست االنت، چھ حکم

.  کرد دست جھان را پس بزندی جھان کرد و سعیسامان پوزخندش را حوالھ         
 ھم کامال مشخص کرده بود چھ یفشار فکش رو. امدی وجھ کوتاه نچیاما جھان بھ ھ

 :م خان بھ خاطر حل مسئلھ، آھستھ گفتبھرا.  ستیقدر عصب
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اشتباه .. برو ...  رمی گی مدهیمن حرفاتو ند. سامان اوضاع رو خراب تر نکن -         
 ..  کردمی بھ حال در خونھ می فکردیمن بود کھ با

 بھ جلو برداشت و سامان را ھمراه یسامان چشم از جھان نگرفت و جھان قدم        
 رفت و با محبت کنارش د،ی لرزی میی بھ سمت ستاره کھ گوبھرام خان. دیخودش کش

 :ستادیا
  دخترم؟یتو خوب -         
جھان ھم ناخداگاه سرش .  شدرهیستاره فقط سر تکان داد و با ترس بھ سامان خ        

 دهی صورتش کوبی مشت ِ دست سامان چھ طور رود،ی شد و نفھمدهیبھ سمتشان کش
 سامان را رھا ی شد و ناخداگاه بازودهیدرد از استخوان گونھ اش بھ چشمش کش. شد

 .کرد و صورتش را با دو دست پوشاند
 در دست سامان ی کوچکیبھرام خان تا خواست حرکت کند، برق چاقو        
 .دیدرخش
 نیا ی کنی وادار مای بھ من ی دی کارخونھ رو مای..  یی کنم دایبدبختت م -         

 .. یی خوام دای رو مرتیمن خ.. دختر با من ازدواج کنھ
 یبھرام خان صورتش کبود شده بود و لرزش دستانش را ستاره بھ وضوح م        

 :دید
 ؟ی کنی کار می چیدار..  اون چاقو رو ی رواننیبنداز زم -         
 انی سامان میھا و مردمک ستادی آھستھ کنار بھرام خان ایمحمدرضا با قدم ھا        

 ستاره قدم برداشت تا بھ سمت جھان برود کھ سامان متوجھ شد.  گشتیھر سھ مرد م
: 

 ..  دهی جون نمی راحتنیبھ ا!  سگھنیا.. برگرد سرجات -         
.  بوددهی اش تا چانھ اش رسینی رنگ از باهیصورت جھان کھ باال آمد، خون س        

 را در آورد و لشی موبایگوش.  لبش را پاک کردی کتش خون رونیبدون فکر با است
 بود و مچ ھر دو اری بار جھان کامال ھشنی برد اما اورشیھم زمان سامان بھ سمتش 

 عقب تر رفت، ی سر خورد و کمچھی قالی رون سامایپا. دست سامان را محکم گرفت
 : شدکشانیبھرام خان دوباره مداخلھ کرد و نزد

 ..  رو کار دست خودتون ندهی لعنتنیمان بنداز اسا..  گھیبسھ د -         
 ی بھ پای کرد لگدی راستش سعی و با پادی کشیادی جواب، سامان فریبھ جا        

سامان . جھان بزند کھ جھان از فرصت بھ نفع خودش استفاده کرد و بھ عقب ھلش داد
 بھرام خان از پشت بھ بھرام خان برخورد کرد و بھ زحمت خودش را کنترل کرد، اما

 . خوردنیمحکم بھ زم
 ریستاره دست ز. دندیستاره و محمدرضا ھم زمان بھ سمت بھرام خان دو        

 . کرد با محمدرضا بلندش کندیگردنش انداخت و سع
.  شدری سامان بلند شد و دوباره با جھان درگی نعره یھمان لحظھ صدا        

. ورد آنھا دور کردند و کنار مبل کشاندندمحمدرضا و ستاره، بھرام خان را از زد و خ
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 چسبانده بود و واریجھان پشت سامان را د. بعد ھر دو بھ سمت سامان و جھان رفتند
 اما سامان با تمام قدرت مقاومت ندازدی چاقو را با تدی کوبی مواریمحکم دستش را بھ د

 سرگروھبان و دو سرباز کی بعد ی بلند شد و چند لحظھ فونی زنگ ایصدا.  کردیم
 . آنھا، باالخره سامان چاقو را انداختدیبا مداخلھ و تھد. وارد خانھ شدند

 دوباره امده نی ھم بھامیاز طرف.  بودختھی بھم رزیھمھ چ.  شده بودجیستاره گ        
چند لحظھ سر در .  شدی نمفشی حرنتی بلند شده بود و زادشی داد و فریبود و صدا
 را از ی دستمال کاغذیجعبھ .  لحظھ چشمش بھ جھان افتادکینگاه کرد و گم خانھ را 

 :فت برداشت و بھ سمتش گرزی میرو
 .. حالتون خوبھ؟ زنگ بزنم اورژانس -         
 : بھ سمتش انداخت و سرش را آرام تکان دادی نگاھمیجھان ن        
 .. نھ -         
 د،ی چکیاش کھ خون قطره قطره ھمچنان م ینی بری و زدیچند برگ دستمال کش        
 ی بزند، صدای و تا خواست حرفدی کشرونی بگریستاره دوباره چند برگ د. گرفت

 . باعث شد، سر ھر دو نفر بھ سمتش بچرخدیمھر
 .. بھرام خان.. بھرام خان  -         
 ادی صورت کبود شده اش با فردنیستاره و جھان بھ سمتش رفتند و ستاره با د        
 نشست و نی زمیجھان رو. اوردی فشار بھرام خان را بی خواست کھ داروھایاز مھر

 : شدرهی حس بھرام خان را خیصورت ب
 ..بھرام خان ؟ -         
  اوضاع، آرام گفتدنی از سرباز ھا با دیکی        
 ..  اورژانسنیزنگ بزن -         
 و دی پرشی جھان از جاد،ی بھ آنھا بگویکی را نیانگار کھ منتظر بودند ھم        

 با اورژانس تماس عی افتاده بود برداشت و سرنی را کھ رو زملشی موبایگوش
 ....گرفت

 
       

 ی را طوطی الکرسھی لب اری داده بود و زھی سرد تکواریستاره سرش را بھ د        
 شد، تنھا از خدا یاما ھر بار کھ تمام م.  بار استنیانست چندم دینم.  خواندیوار م

 ،ی صندلکی ی با فاصلھ یرعلیام.  خواست، بھرام خان را سالمت برگرداندیم
 کھ یی قدم ھایصدا.  دادی را تکان مشی پای ھر دو دوستش بود و عصبانیسرش م

 ی سرش را کمیرعلی باعث شد ستاره چشم باز کند و امد،یچیدرسکوت راھرو پ
 : اشاره کردی اشھی و بھ در شستادی اشانیجھان روبرو. بلندتر
 ست؟ی نیخبر -         
 و نگاھش بھ دی کشی سرش را با افسوس تکان داد و ستاره آه پر حسرتیرعلیام        

 : گفتیجھان بھ اھستگ. دیعالمت ِ ورود ممنوع بزرگ رس
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بھتره ..  کنھ بھ حال بھرام خانی نمیما کمک موندن شنجایا... ساعت ده شبھ  -         
 . خونھنیبر

 : حرف جھان، رو بھ ستاره کردنی با ایرعلیام        
 گفت ی کھ دکتر چیدیشن.. ی کنی تونی نمی کارنجایاره ستاره برو خونھ تو ا -         

 ..  دنی مالقات نمی وضع اجازه نی عنوان با اچیبھ ھ
 : بھ صورت ھر دو مرد نگاه کردیستاره با ترس و نگران        
 ..  راحت ترهالمی باشم خنجایا.. آخھ  -         
 ... پاشو ستاره جان -         
 : خودش زودتر بلند شد و ھمان طور بھ جھان گفتیرعلیام        
 ..  ھستمانجی ستاره رو خونھ؟ من انی برسوننی کنی لطف می سعادتیاقا -         
 . نگاه کردندیرعلیستاره و جھان ھر دو بھ ام        
 .. نیشما بر..  مونم یمن م -         
 ی ادهیگرچھ موندن منم فا.. واسھ من فرق نداره ...  کنم کھ ینھ تعارف نم -         

 .. باشھیکی آمد شی پینداره اما ھستم، اگر مشکل
 :رو بھ ستاره ادامھ داد        

 .. بچھ ھات تنھان. استراحت کن ..  یبرو ابج -         
 برداشت ی صندلی را از روفشیک.  آخر، قلب ستاره را نرم تر کردیدو کلمھ         

 : تر شدکی نزدیرعلی قدم بھ امکیو 
 رو سکوتھ نگران نباش میمن گوش.  شد بھم زنگ بزنی تو رو خدا ھر چریام -         

  کنم ھمش باشھ؟یخودم چک م
 یبا خداحافظ. ردی زد و با سر جواب مثبت داد تا ستاره آرام بگی لبخندیرعلیام        
 نیماش.  راه افتادمارستانی بی جھان پشت سر ستاره بھ سمت در خروج،یرعلیاز ام

 : رو بھ ستاره گفتدند،ی در کھ رسی فاصلھ داشت؛ جلومارستانی با بیکم
 .. ارمی بنی رم ماشی من منیصبر کن جا نیشما ھم -         
 .. نی رم زحمت ندیمن با آژانس م -         
 : باال رفتھ، نگاھش کردی ابروکیجھان با         
 !؟ی کنیواقعا تعارف م -         
!  طورنیجھان ھم ھم.  بھرام خان را فراموش نکرده بودیستاره ھنوز حرفھا        

وگرنھ او ھم تا ! با ستاره ھم در مورد او حرف زده  دانست بھرام خان یاما ھنوز نم
 : افتاد و جھان آرام گفتنییسر ستاره پا!  اندازه راحت نبودنیا

 . امی یاالن م -         
 : ستاره دنبالش آمدی کفش ھایقدم اول را برنداشتھ بود کھ صدا        
 ..  پسامی یمنم م -         
 : را آھستھ تر برداشتی افتاده اش را نگاه کرد و قدم بعدنییجھان کوتاه سر پا        
 .دییبفرما -         



 481 

از مفرد صدا کردنش !  طور او را جمع ببنددنی ھمشھیستاره دوست داشت ھم        
 نی بھ ماشی کردند تا وقتی را طریکنار ھم در سکوت مس! دی ترسی مشتریحاال ب

 : ستاره، زدیاز کردن در برا در را ھم زمان با بموتیجھان ر. دندیرس
 دییبفرما -         
 حرف کمربند یستاره ب.  را دور زد و سوار شدنی خودش ماشیو بدون معطل        

 کھ گذشتند، مارستانی بیاز جلو.  را از پارک خارج کردنیرا بست و جھان آرام ماش
 یحت.  شدمارستانی روشن بی تابلوی رهیستاره ناخداگاه سرش بھ عقب برگشت و خ

 گونھ ی سمج روی قطره کی اری اختیب. رفت نگاھش را نگدی بھ انتھا رسابانی خیوقت
 .اش افتاد

 مون و حال بھرام خان، بھ ی قبلیبا توجھ بھ پرونده .. سامان بازداشتگاھست  -         
 . کننی ھا ولش نمی سادگنیا

 ی و صاف افتاد رودی چشم راستش چکی از گوشھ یگریقطره اشک مزاحم د        
 . جھان شدی چشمریمتوجھ نگاه ز.. دستش 
 .ستی نیزی کھ چشاالیا..  اسمش بزرگھ ی مغزیسکتھ ... نینگران نباش -         
 صورتش را یحال بھرام خان و کبود.  توانست اما نگران نباشدیچھ طور م        

انھ بھرام خان دچار  کرده بود کھ متاسفدیی دکتر تایوقت.  توانست فراموش کندینم
 . سرش آوار شده بودی روای شده است، تمام دنی مغزیسکتھ 
بھرام خان نھ پدرشوھرش کھ واقعا .  ھق زداری اختی و بدی چکیگری دیقطره         

 فتوت آمده بود و با ی کھ بار اول بھ خانھ یھمان روز.  حکم پدر را داشتشیبرا
 . او شده بودیرایلبخند گرمش پذ

 مرد نی اشی کند و پھیدوست نداشت گر.  دادی نمدنیبغضش اجازه نفس کش        
جھان .  بود و تحت کنترلش نبودیزی غریحداقل ضعفش را نشان بدھد اما واکنش ھا

 را بھ ی کوچکی دستمال کاغذیجعبھ . دستش را دراز کرد و در داشبورد را باز کرد
 :دی کشرونیب  رنگ رایسمتش گرفت، ستاره چند برگ ِ آب

 .. ممنونم -         
 . باشددهی قدر آرام لب زد کھ شک داشت جھان شننیا        
 ..  کنھی ارومت مھیگر.. اشکال نداره  -         
 ی شد برای حرف شانھ انی ھمیی و گودیدستمال را محکم بھ چشمش کش        
 ..ان اشک شوند درخشی بھ بلور ھالی کھ راحت تر، بغض را رھا کرد تا تبدشیاشکھا
جھان کمربندش را باز .  آرام شده بودی کمستاد،ی انگی در پارکی کھ جلونیماش        

 را فشار داد و ھم زمان رهیدستگ.  کار را کردنی از او ھمتیکرد و ستاره ھم بھ تبع
  روشن شدنی سقف ماشمینور مال
 .. کنمی خواھش منی شد بھم بگیاگھ خبر..  زحمت دادم نیببخش -         
 خکوبشی مشی جھان سر جای وارد کرد تا باز شود کھ صدایشتریبھ در فشار ب        

 :کرد
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 ..مراقب خودت باش..  کھ افتاده یاتفاق... نگران نباش -         
 رهی و با چشمان سرخ رنگش بھ صورت جھان خدی تنھ اش چرخمی ناری اختیب        

جھان .  چشمش ادامھ داشتری ھا تا زی گونھ اش کبود شده بود و خون مردگیرو. شد
 ستاره ھم سرش را بھ سمت پنجره برگرداند.  شدرهی خنیچشم گرفت و بھ پخش ماش

 ..  دکتر خطرناکھنی چشمتون بریبرا..  یبرا.. شما ھم .. ممنونم  -         
 ھم اضافھ ی آرامریدنش شب بخ شادهی را باز کرد و ھم زمان با پنیدر ماش        

 ی را مییرای پذیاز ھمان جا ھم روشن بودن چراغ ھا. زنگ خانھ را فشار داد. کرد
 ساختمان ی در ورودی جلوقایدق.  شداطیدر باز شد و ستاره بدون مکث وارد ح. دید

 . جھان حرکت کردنیبود کھ ماش
 جدا یاز وقت. دی دیقی اخم عم بالچری وی را نشستھ رونیوارد خانھ کھ شد، بھام        

 متوجھ نی دانست بھامیم.  شدی نمکشی نزدادی کرد و زیشده بودند، مراعات م
!  ببوسدای ردی دفعھ در آغوشش بگکی زده شود و جانی ھدی ترسی و مستی نطیشرا
 شوھر سابقش نگاه ی در ھم رفتھ یبروھا مبل نشست و با لبخند بھ ای روکشینزد
 .دی دھان او بودند، رسی رهی کھ ھمچنان خنتی و زینگاھش بھ مھر. کرد

 ی مغزیسکتھ .  کردنشی بستروی ی سی آیتو. نی بخوابنیبر.. ستی نیزیچ -         
 ..نیبراشون دعا کن..  شن یاما خوب م.. کردن 
 باال رفت و ی بھ سمت طبقھ یمھر.  افتادنیی زد و سرش پایلبخند پر از بغض        

ستاره .  نشستنی زمی با غصھ سرش را چند بار تکان داد و ھمان جا رونتیز
 . شده بودرهی بود کھ ھنوز بھ او خنیحواسش بھ بھام

 ..  برو بخوابنیبھام -         
 گرفت و بھ سمت اتاقش لچری وی نکرد، بلند شد و از دستھ ھای کھ حرکتنیبھام        

 ھمچنان پر نی تخت برود اما نگاه بھامی رونی را گذاشت تا بھاملچریکنار تخت و. برد
 .از خشم بود

 خواست زودتر پسرانش ی خستھ بود و دلش منکھیباا.  تخت نشستیستاره رو        
 . آزرده تر نشودنی کرد تا بھامی آرامشش را حفظ مدی اما باند،یرا بب

  خونھادی ی شھ و میزود مرخص م.. حال بابات خوبھ. نی بھامی خوای میچ -         
 .. کشمش... ک ُ ..  یم -         
 قدر نیا.  ستاره لرزش گرفتن،ی چشمان روشن بھامانی خشم میاز رگھ ھا        

 . انتقام برودی االن است کھ بلند شود و برانیقاطع گفت کھ ستاره حس کرد ھم
 برنش ی اونو م؟یدی رو دسی خوبن؟ پلسای گفتم پلادتھی..  نیآروم باش بھام -         
 ..نگران نباش.. زندان 
 .. کشمش..  یم -         
 انفجار ی کوه اتش فشان آماده نی جور اکی دیبا.. قلب ستاره بھ تپش افتاده بود        

 . کردیرا سرد م
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..  خونھ ادی یم.  شھ یباشھ؟ حال بابا خوب م. می کنی کاردینبا..  نینھ بھام -         
 باشھ؟

 شتری ترس ھم بنیستاره خستھ بود و ا.  نبودنی بھامی برای حرفھا ارامشنی ااما        
 اخم کرد یکم.  آمدی ھمھ مشکل بھ ستوه منی از ایواقعا گاھ.  اش کرده بودیعصبان

 : تر گفتیو جد
عوضش بگو ..  ی گی کلمھ رو مھی نی شھ ھا؟ فقط ھمی میچ..  شیمثال بکش -         

 ... َاه.. بگو ...  بگو ؟یبابام خوبھ ؟ عوضش بگو ستاره خوب
.  اتاق را ترک کردنی توجھ بھ حال بھامی تخت بلند شد و بی از رویعصبان        

دوست نداشت . عذاب وجدان داشت.  نگاه کردنیی و بھ پاستادی پلھ ھا چند لحظھ ایرو
 ! و ھم نھدی فھمیش را مھم حال.  زدی طور حرف منی انیبا بھام
 ی ھی گرفی ضعی برگشت اما صدانیی پلھ بھ پاکی فرستاد و رونینفسش را ب        

 مشغول لباس یلیل. دی بھ اتاقش رسی را در دست گرفت و بھ آنشی گام ھااری اختا،یبرد
 را در آغوش ای بردعیسر.  کردی مھی تخت، گری ھم روای تن برنا بود و برددنیپوش

 : نشست و آھستھ گفتیلیل کنار.  اش چسباندنھیبھ سگرفت و 
  کردن؟تتی اذیلیخ...  یلیببخش ل -         
 : زدی لبخندی حوصلگی با بیلیل        
 .. خواب بودایبرد.  جور شدنی اھوینھ االن  -         
 یزیاگھ چ. اتاق مھمون کنار اتاق بھرام خان ھست.  جان یلیبرو بخواب ل -         
 ..  بھ من بگویخواست
 : برنا را در آغوش گرفت و رو بھ ستاره نشستیلیل        
 حالشون چھ طور بود؟ ھمون سکتھ ؟ -         
 .. کردنییستاره سرش را با تاثر باال و پا        
 یکی داد گفت، ی محی توضی برد کھ وقتی اسمھی دونم درست اما دکترش ینم -         

 ...  دارهیزیده و خونراز رگ ھاش پاره ش
 :دی پرسیستاره با نگران.  شددهی در ھم کششی اخم ھایلیل        
 . بھمون نگفتیزی خطرناکھ ؟ دکترش کھ چنی ایلیل -         
 زمان دیاما با.  بود بھرام خان اوضاعش چھ طور استدهی خوب فھمیلی خیلیل        

  استی شد، چھ قدر مشکل جدی گذشت تا مشخص میم
 یکی ای اد،ی ی مشی دو حالت پی مغزی سکتھ ھاینگران نباش ستاره جان، تو -         

 ی میزی حالت دوم مغز دچار خونریتو...  شھ ی پاره مای شھ یاز رگ ھا مسدود م
 .. بھرام خان اتفاق افتادی کھ برایمثل مشکل. شھ 

  بھتر؟ای بدتره نیا -         
 شی منم سھ سال پیعمو..  شھ ی کھ حالش خوب مشاالیا.  زمی ندارن عزیفرق -         

 نی بھرام خان ھم ھمی براشاالیا..  داره اما خوبھ یمشکالت.. سکتھ کرد و االن خوبھ 
 .. طوره
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 از التھابش ی کم،یلیاما لبخند پر از ارامش ل.  نگاه کردیلیستاره با ترس بھ ل        
 کرد تا ی صبر مدی خستھ تر کند، باشی خستھ را با سوال ھایلیدوست نداشت ل. کاست

 .. فردا صبح
 

       
 

 می ِ گنجشک ھا و نسگوشی بازیصدا.  خواندی تخت نشستھ بود و کتاب میرو        
حس .  بھ قلبش داده بودندی ھمراھش بودند و شعف فوق العاده ا،ی بھارزیدل انگ

 کی خبر خوب، کی دنی مثل شنیحس سر خوش.  در وجودش شکل گرفتھ بودییبایز
 . کندی و او را صدا مست شانھ اش ای رویاحساس کرد دست...  بایاتفاق ز
 انداخت ی فاصلھ مبا،ی حس زنی اانی کھ میزیدوست نداشت برگردد، از ھر چ        

 ی زشتری کھ پشت سرش، تصاوییگو. دی ھراسی برگشتن، منی بود و ذھنش از ازاریب
 با یکی.  محو شد،ی بھارمی گنجشکھا و بعد نسیاول صدا.  ستیریدر حال شکل گ

 یگری تر از ھر وقت درهیاطرافش ت  ودی کشرونی دستانش بانیشدت کتاب را از م
 .شد

 ی گنجشک ھا خبرینھ از صدا.  تخت نشستیچشم باز کرد و با ھراس رو        
تمام !  کردی نمشی ھم صدای اش بود و خوشبختانھ کسی پدریھ بود و نھ انجا خان

 . آخر، بھ کامش تلخ شدی لحظھ ھایاداوری خوابش با بھ ی ھی اولندیحس خوشا
 بھ داخل اتاق ی پرده ھانی امد، ھوا روشن بود کامال و نور از بنییاز تخت پا        

ھمان لحظھ حس . خت خواب پسرانش اندای بھ صورت ھاینگاھ. ھم نفوذ کرده بود
 ییاحساس کرد صدا.  و دلشوره داشتیاحساس نگران!  قلبش شکستانی میزیکرد چ

 . شنودیم
 مبل مانده بود، برداشت و از اتاق ی روشبی شالش را کھ از د،ی ارادریغ        

 بار کامال ترس را نیا.. دی را شنھی ارام گری صداد،یبھ پلھ ھا کھ رس.  رفترونیب
 صورتش را در ھم شتری در دھانش پا گرفتھ بود کھ ھر لحظھ بی تلخیمزه . حس کرد

 رفتن واھمھ داشت، اما نییاز پا. کرده بود دنیقلبش بھ شدت شروع بھ تپ.  کردیم
 یم.  شدنتی آرام زی ھی گری متوجھ صداد،ی پلھ ھا کھ رسنییبھ پا. عقب نرفت

 : کردشی صدای برود کھ کسخواست بھ سمت اشپزخانھ
 ... ستاره خانوم -         
 ! سرما خورده بودییگو..  و قاطع ی جدشھی جھان بود اما نھ مثل ھمیصدا        
 و لشی صورت وکانیبا تعجب نگاھش م. دی دیستاره برگشت و او را کنار مھر        

 و یمھر.  چشمش نشست، اخم کردری کھ زیانگشت مھر.  بھ حرکت در آمدیمھر
 اشک؟
 . استستادهی اشی جھان روبروی کدی بود و نفھمی مھری رهیخ        
 ... متاسفم -         
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 خجالت و ترس، تک تک یب. ندیسرش را باال کرد تا صورت جھان را بھتر بب        
 ینگاه جھان اما بھ جا.  کنددای تاسف را پنی الی تا دلدی صورتش را کاویاعضا

 پرسش را از کجا نی جرات ادینفھم.  شده بودشی پاری زی چھی قالی رهیصورت او، خ
 :اورد

 خوبھ ؟... خان ...  شده؟ بھرام یچ -         
 نگاه ی خواست حرفھای آخر را بھ زبان آورد و نمی کلمھ د،یبا ترس و ترد        

 : قدم عقب تر رفتکی. مرد جوان را باور کند
 حالش خوبھ نھ؟ -         
 برگشت، صورت سرخ و چشمان پر از اشک ی خورد و وقتیاز پشت بھ کس        

سرش .  کردندی مدیی جھان را تای نگفتھ ی کھ حرفھای انھی و محمدرضا شد، انتیز
 ی او را تنھا مدی قدر بود؟ ھر لحظھ بانی ھمیعمر خوشبخت.  تکان دادیرا با ناباور

 چھ طور افتاد دینفھ..  بدارد، چرا ؟ ش کرد نگھی اش را میگذاشت؟ او کھ تمام سع
 توانست ی نمگریکمرش خم شده بود و او د.  توان نداشتگری دشی اما پاھان،ی زمیرو

 .ستاره خستھ بود. کم آورده بود. بد بود.. وانمود کند کھ خوب است
 خواست، از ی جھان کھ آب می در آرام کردنش داشت کھ با صدای سعنتیز        

 حس ی کنار ِ او نشست و ستاره باز ھم بش،ی پاھایمرد رو. گرفتکنارش فاصلھ 
 :شرم، بھ صورتش زل زد

 حالش خوبھ نھ؟ -         
 ی دهی لرزان و ترسی دوباره بھ مردمک ھای افتاد و وقتنییسر جھان کوتاه پا        

 : را کنار گذاشتدیستاره زل زد، ترد
 .. متاسفم اما فوت شدن -         
 ھم چند لحظھ نینھ قلب او تنھا، انگار زم. ستادی لحظھ از تپش اکیلب ستاره ق        

 شی افتاد؟ اشک ھای اتفاق منی ادی باطی شرانیدر ا.  خبر را ھضم کندنیمکث کرد تا ا
 شده بود و مرد ھم بدون پلک رهیمات و مبھوت بھ صورت جھان خ. خشک شده بودند
 . کردیزدن، نگاھش م

 و بعد شی با دندان ھاستالی کروانی را حس کرد و برخورد لنتی تن زیگرما        
چشمانش را بست و اب را قورت داد اما .  کردرابی کھ زبان خشکش را سیخنک

بھ جھان . تازه بھ خودش آمده بود.  را دور کردوانیبا دست ل.  خشک بودشیھنوز گلو
 : اش گرفتی از کت مشک فکر کند،نکھی خواست بلند شود و بدون اینگاه کرد کھ م

 .. ششی پنیمنو ببر -         
.  بود نگاه کرددهی کھ محکم بھ کتش چسبیجھان مبھوت بھ ستاره و انگشتان        

 : نشستنی زمیدوباره برگشت و رو
 ...  بردنش سردخونھگھید... االن ... االن ... شینی ذارن ببی نممارستان؟یب -         
مرد جوان کھ متوجھ شده بود حرفش چھ قدر سرد و تلخ بود، . دناخداگاه ھق ز        

 : تر بردکیسرش را نزد
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 ..  کردهی قلبستیا... ساعت چھار صبح  -         
 از سی صورت ِ خی رھا کردند و رویدستان ستاره، کت جھان را بھ آرام        

 کرد، یچھ طور باور م.  کندھی شرم گریاشکش نشستند تا پشت سنگر دستانش ب
بھ . دلش بھ بودنش خوش بود.. دی شنوی را نمشیصدا.. دی دی نمگریبھرام خان را د

 ..  بودنشرد ؛ بھ متشیبھ حما...  بودن اما شیکنار بچھ ھا
.  اش افتادنھی سی و سر ستاره رودی را بھ سمت خودش کششی شانھ ھانتیز        

جھان بلند شد و رو بھ محمد رضا کھ اشک .  ھر دو زن بلند شده بودی ھی گریصدا
 : او ھم روان بود، گفتیھا

 انی فرستم بیم.. مارستانی رم بیمن م..  می کنفی کارا رو رددیمحمدرضا با -         
 ..  ره واسھ فردایم...  نیاحتماال مراسم تدف. نی رو مرتب کننجایکمکت و ا

 شانھ اش ضربھ ی محمدرضا، رویر جواب سر تکان دادن ھا نزند و دیحرف        
 .. پر غصھ اش را ترک کردی خانھ و ھواعی سری زد و با قدم ھایا

 
*         

 
 یاری بسی آدمھانکھیبا ا.  بھرام فتوت بودنی تدفی مناسب برای کلمھ ابانھ،یغر        

نھ مھ لقا ..  ستاره بودکش،ی اش شرکت کرده بودند، اما تنھا کس نزدی خاکسپاریبرا
 ی نبود و باقرانیخواھرش ا.  مراسم را نداشتندنی شرکت در اطی شرانیو نھ بھام

 . و نظاره کردن، بسنده کردندتادنسیبستگان دورشان، تنھا بھ ا
ستاره کنار خاک سرد نشستھ بود و اشک ...  از جنس خود بھرام خان ییآدمھا        

 توانست حال او را درک ی میچھ کس.. و بھرام خان خودش یی تنھایبرا. ختی ریم
 کند، جز خودش؟

 بود کھ حاال صاحب ثروت کالن پدرشوھرش شده یدر نظر ھمھ ستاره عروس        
 یاما در نظر خودش، زن.  باشدی قدرتمند خانھ ای توانست تا آخر عمر بانویبود و م

 دانست گرگ ی کھ میم بدون حایزن...  نداشت جز بغض چیشکست خورده بود کھ ھ
 ی زندگدنی منتظر دری حوالنی ھمد،یرس تی مشھی کھ بھرام خان، از بودنشان ھمییھا

 .اش ھستند
کنار .  کردند و رفتندی خداحافظت،یکم کم مراسم تمام شد و ھمھ با گفتن تسل        

 ی کھ دلش را گرم میتنھا کسان.. ستاره ی و جھان بودند و خانواده یرعلیستاره، ام
 مھمان ھا، آنھا ھم راه خانھ را در ی سرنیبا آخر.  تواند ادامھ بدھدیکردند کھ ھنوز م

 .. اش تنھا ماندی ابدی در خانھ ن گرفتند و بھرام خاشیپ
 

 کامل برگزار یستاره فقط از جھان خواست کھ مراسم پدرشوھرش با ابرومند        
 جور مراسم نیکھ چھ قدر بھ ا بھرام خان و بانو را ی ھاتی دانست حساسیم. شود
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 را نی ھم بھامیمانی را بابت بچھ ھا راحت کرده بود و دکتر االشی خیلیل. معتقد بودند
 . بودکرده  از خانھ خارجنیاز صبح روز تدف

 نبود طیمتوجھ شرا.  کردی مجادی ھمھ مشکالت ای برا،ی کافیمھ لقا بھ اندازه         
 ھمراه شراره وارد مجلس یوقت.  بپوشدی لباس مشک شده بود،یو با ھزار ترفند راض

 . بھرام درون قاب خاتم ماندریشد و کنار ستاره نشست، نگاھش بھ تصو
شراره کھ بلندش کرد، ھمراھش ..  مراسم انی شد از مھ لقا تا پایری تصونیھم        

 ھمسرش، عشقش، پدر فرزندش، ھمان جا ی اش برایبھ اتاقش رفت و تمام سوگوار
 ..دیھ اتمام رسب

 لحظھ نی ستاره تا آخریخانواده .  طور بودنیتا مراسم روز سوم منوال ھم        
 کھ یستاره ماند و خانھ ا.  گشتی بھ خانھ اش برمیکنارش بودند، اما کم کم ھر کس

 ..دی فھمی بھرام خان را میتازه حرفھا.  مرد نداشتگرید
 گاه ھی تکیچھ قدر ب.  نقل کرده بودشی برالی کھ در آن شب سال تحوییویسنار        

 بار درد را کم نی از ای پدرش، ذره ای و نھ جھان و نھ حتیرعلینھ بودن ام. مانده بود
 .نکرد

 گاه ھیدر توانش نبود، بجنگد و تک..  خانھ ھم باشدنی توانست مرد ایستاره نم        
 و باال برود تا چدیم بپ درخت محککی ی دور تنھ اس،ی کی ھیدوست داشت شب. باشد

 را بھ او بدھد کھ در تمام نانی اطمنی توانست ایاما کدام درخت م.. بھ خدا برسد 
 ی و گل ھافی ظری ماند؟ کھ مراقب ساقھ ھااھد اش کنارش خوی زندگیطوفان ھا

 وقت چی کھ ھی را باور کند زمانی توانست، کسی ماند؟ ستاره چھ طور میکوچکش م
 باشد، ی قودی دانست بایم.  بوداوردهی باور بھ دست ننی از ایزی چ،ییجز درد و تنھا

 ..د بوی اش را اداره کند، اما قلبش خالی قدرتمند زندگیی مثال بانودیبا
 

*         
 

 ،ی دست مشککی یستاره در آن لباس ھا.  بودندنی بھامی رهیھر دو نفر خ        
 توجھ بھ نگاه ِ آن دو، ی بنیبھام .دی رسی بھ نظر میگری تر از ھر زمان دنیغمگ

 ھمراه ش،ی بود کھ دانھ اش را ماه ھا پییموی لی آمده ایمشغول نوازش برگ تازه بھ دن
 .ستاره کاشتھ بود

 ..  دونم جاش خوبھ ھا، اما نگرانشمیم -         
 ستاره ی دهی گرفت و با لبخند بھ صورت رنگ پرنی چشم از بھام،یمانیدکتر ا        
 :دوخت
فقط . من باھاشون صحبت کردم..  بھترهیلیاونجا براش خ. نینگران نباش -         

 کنھ و تازه حالت تی از رشتھ ھا فعالیلی خی تونھ توی منیبھام.  دارنیموارد آموزش
حاال .  کنھی مدی ده کار مفی مزهیبھش انگ.  خوبھ یلی براش خنیا..  داره ینیکار آفر

 ..  کھ تالشش ثمر بخش بودهمی رو بدزهی انگنی بھش ادی دوست داره با رویکھ باغبون
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 : ستاره نشاندی دهی خشکی لبھای روی جانی دکتر، لبخند بدی پر از امیحرفھا        
 ..براش جبران کنھ.. بھرام خان دوست داشت مراقبش باشھ -         
 .انش کرد را لرزاند و اشک را دوباره مھمان چشمشیبغض صدا        
اونجا ..  تا ساعت دو بعدازظھرادی یصبح ھا م. نینگران نباش.  شھیجبران م -         

موندن .. ھی جھش بزرگنی بھامی برانیا..  تر کنھی رفتارش رو اجتماعرهی گی مادی
 .. ندارهنی بھامی برای اتفاق تازه اچی ھطی شرانی خونھ با انی ایتو

دکتر دوباره بھ .  تکان داددییستاره کوتاه نگاھش کرد و سرش را بھ عنوان تا        
 : گفتقش،ی شد و بعد از نفس عمرهی خنیبھام

 ی بچھ ھی سر و کلھ زدن با یبرا..  درست دارن ی بھ توجھ ازی بچھ ھا ننیا -         
بھ .  بچھ ھا حساس تر ھستننی انیحاال تصور کن. حھی آموزش صحی بھ کلازی نیعاد

 کنارشون دی کھ چھ طور باندی اول اموزش ببدی بچھ ھا بانی اینظرم پدر و مادرا
.. نھی بچھ ھا ھمنی و آسون تر اھی حاشی بی زندگدم قنیقدم اول و مھم تر.  کننیزندگ

 شون، خود ی رشد درست اجتماعی آموزش برانیاول.  آموزش بھشوننیبعدش انتقال ا
 نی بھ ای با خود باوردیبا..  شھ بھش ی کم دقت میلی کھ متاسفانھ خیزیچ..  ھیباور

 دیحاال شا. باشن  تونن موفقیبا تمام تفاوتاشون م.  توننی بدن کھ مزهیبچھ ھا انگ
 مراحل بھ ی ھمھ ی توم،ی ھستی نھ، اما مگھ ما ھا کھ ظاھرا عادی زندگی ھمھ یتو

 !م؟یدی رستیموفق
 را مزه شی شده بود و حرفھارهی دکتر خی جوگندمیورت و موھاستاره بھ ص        

 . کردیم
 شھ یم..  فقط بالشون شکستھ شده ستن،ی نی بالی بی بچھ ھا، پرنده نیا -         

 بال شکستھ ھم پرواز رو تجربھ کنن کھ اگر بخوان نی با ھزار راه تا با امیکمکشون کن
 شی کھ مثال تو اسامی شون کنی زندونیی قفس طالھی ی توی حتنکھینھ ا..  توننیم

 گرانی دی بلکھ ھم پاست،ی قفس ننی ای از توانگری نگاه کردن بھ دیزندگ! باشن
 ..  پرواز رو دارهنی ھم مثل من و شما حق انیپرواز کردنھ، بھام

 زد کھ نگاه ی مییبایسمت ستاره برگشت و چشمان پر از آرامشش، برق ز        
 : افتادنیی پاشھی زد و سرش مثل ھمیلبخند .ستاره ھم دور نماند

 و نیریدستاشو بگ..  کھ پرواز کنھ نیبھش اجازه بد. نی نباشنینگران بھام -         
 .نیبھش جرات بد

 جرات داشتھ باشد و دوباره نکھیا.  زدی حرفھا را بھ ستاره منی نفر اکیکاش         
در ..  داشتاجی حرفھا احتنیچھ قدر بھ ا.  لبانش برگشتیلبخند رو.. بھ اوج برگردد

 اندازه احساس آرامش نکرده نی گذشت، ای کھ از مرگ بھرام خان میآن دو ھفتھ ا
 .بود

 .. یمرس -         
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 تر و زی لبانش چشمانش ری رویبای زی باال رفت و با خنده یمانیسر دکتر ا        
 ی ذھنش مانی کھ می کرد تا حرفدای پیجراتستاره .  شده بودشھیمھربان تر از ھم

 ..  زدی در موردش حرف نمیلی دانست لی کھ میسوال.  را بپرسددیچرخ
 !؟یلی بپرسم ازتون؟ در مورد لی سوالھی تونم یم -         
 :دکتر لبخندش جمع تر شد و سرش را تکان داد        
 .. بلھ البتھ -         
 عالقھ مند یلی بھ لیرعلیام..  گمی برادرم رو م،یرعلی امیعنی.. من .. خب  -         

 .. منتھا..  گھ قصد ازدواج نداره ی حرف زدم اما میلیشده و من با ل
 اما صورت دکتر ندی صورت دکتر ببانی حرفش را مری مکث کرد تا تاثیکم        

 : ادامھ داددیبا ترد..  نکرد یریی تغیمانیا
 ..  خوادی ھست کھ نمی اگھی دزیچ کنم یمن فکر م -         
ھر دو ھم . ستاره را وادار بھ سکوت کرد. دی کشیمانی کھ دکتر ایقینفس عم        

 : بعد دکتر اھستھ تر از قبل گفتھیچند ثان.  انداختندنییزمان سرشان را پا
 !بھ پدرش قول داده ازدواج نکنھ -         
 : زل زدیمانی دکتر ایه  افتادنییستاره بھت زده بھ سر پا        
 ..  فھممی نمیعنیچرا؟  -         
 خواد با یپدرش ھم نم..  مخالفت کردیلیپسرعموش خواستگارشھ و ل.. خب  -         
 کنھ و نھ ی ھم قسم خورده نھ با پسرعموش ازدواج میلیل..  ازدواج کنھی اگھیمرد د
 !ی اگھی کھ پسر عموش ازدواج نکرده با مرد دیتا وقت

 : زدی ستاره، لبخندی بھ صورت بھت زده یمانیدکتر ا        
 اصال پاشو ی خواستگارچی ذاره ھیاما پدرش ھم لج کرده و نم..  بھیآره عج -         

 ..  دو سالھکینزد.. خونھ بذاره 
 رو دوست ی کسدیشا...  گذره و یعمرش م..  شھی جور کھ نمنیخب اخھ ا -         

 .داشتھ باشھ
 : شدشتریدکتر لبخند ب        

اول قبول کرده بود بھ خاطر .  کردی می لجبازدینبا.. خودش ھم مقصره  -         
 . شدیزی جور ابرورھی رو بھم زد و یپدرش، اما دو روز قبل از مراسم عقد ھمھ چ

 االن پسرعموش ازدواج نکرده ؟ -         
 و یلی رفتار لنی از اجیستاره گ . بودن، تکان خوردی منفیسر دکتر بھ نشانھ         

 اتفاقات نی ای است اما وقتبی کرد خودش و سرنوشتش عجیفکر م! خانواده اش بود
 ! نداشتھ استی معمولری غی ھم زندگیلی خدی فھمیتازه م. دی شنیرا م

 : کتش گفتدنی بلند شد و ھم زمان با پوشیمانیدکتر ا        
 .!  کنھدای ادامھ پی لجبازنی ادینبا..  زنم ی و پدرش حرف میلیمن با ل -         
 : بھ دل ستاره انداختی جملھ شوقنیا        
 .. یمانی دکتر ایمرس -         
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 ندهی آنکھیا.  بوددی خوب و امی ستاره پر از حس ھای براشھیلبخندش مثل ھم        
 ری با مشکالت غیحت.. بای تازه و زیاتفاق ھا..  خوب باشدی تواند پر از اتفاق ھایم

 !یمعمول
       

 :پنج سال بعد        
 

 ی بلندی صندلی و روختی رتابھی ھا را ھم داخل ماھینی زمبی سی سرنیآخر        
 و دی تر نفس کشقی و لپھ را عمنی دارچیبو. کھ کنار اجاق گاز گذاشتھ بود؛ نشست

 نانی کھ با اطمییتنھا غذا.  لبش شکفتی روی لبخندش،یمطمئن از خوب بودن غذا
آن ھم بھ لطف عشق ِ اقا رضا بھ ! مھ بودی کرد، قی مھمان داشت، درست میکامل وقت

 ! بھ اقا رضا بوددهی و عشق فرمھیق
 فونی اتوری کھ از مانی عروسکدنی بلند شد و با دعی کھ بلند شد، سرفونیزنگ ا        

ت در خانھ رفت و با  گاز را کم کرد و بھ سمریز. مشخص بود، لبخندش پھن تر شد
 . گرفتیباز کردنش، مھربان در آغوشش جا

 ..  عمھزیسالم عز -         
 ستاره ی کوچکش را دور گردنش حلقھ کرد و با محبت گونھ یمھربان دستھا        
 :دیرا بوس
 .می داری نیعمھ جون، ن -         
 زد و مھربان را از یشخندی نیرعلیام.  نگاه کردیرعلیستاره با بھت بھ ام        

 :آغوش ستاره گرفت
 ..  فضول خانمنمی ببایب -         
 : گفتشی جلوتر آمد و ھم زمان با در آوردن کفش ھایلیل        
 ..  خانوم خانومایچھ طور -         
 : گفتی گرفت و با خوشحالیلی لیستاره از بازوھا        
 ! گھ مھربان؟ بود؟یراست م -         
 جواب ستاره را دادند و ستاره با یرعلی قرمز امی و گوش ھایلیلبخند ل        

 : را در آغوش گرفتیلی لیخوشحال
 ..  تونیایب..  باشھ براتون ری قدمش خشاالیا..  مبارکھ یوا -         
 :دی با توجھ بھ سکوت خانھ پرسیرعلیھمراه ھم داخل خانھ شدند و ام        
 ؟ستنیبچھ ھا ن -         
 ..دیرفتن خر..  االن انی یم -         
 : ھمان طور کھ مھربان در آغوشش بود، بھ سمت در رفتیرعلیام        
 ..  تاب سوار شھاط،ی برم حیپس منم مھربان رو م -         
بعد ستاره با ھمان .  دختر کوچک نگاه کردندیھر دو زن با لبخند بھ خوشحال        

 : شدیلی لی رهیچشمان مشتاق، خ
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 ؟ی دادشی ازمایامروز رفت -         
 ھی تکنتی کرد و بھ کابشتریستاره دوباره شعلھ را ب.  فقط سرش را تکان دادیلیل        

 : باال انداختی ستاره، شانھ ای رهی نگاه ِ خدنی با دیلیل. داد
 ھا؟ -         
 !یسر مھربان خوش اخالق تر بود!  گم پسرهیمن م -         
 : نشستیلی لی لبھایخنده رو        
 .. نھ بابا خوبم -         
 راحت شود و آھستھ تر الشیبھ پشت سرش نگاه کرد تا بابت بستھ بودن در خ        

 :گفت
 سمی خواستم قسمت آخرش و بنوی مگھی دشبی کشھ، اما دی بفھمھ منو مریام -         
 ! بودمداریتا سھ ب
  گشاد ستاره بھ صورتش دوختھ شدیمردمک ھا        
  آخھ؟یمگھ مجبور -         
 یناشر اشناست اما نم..  کار ھستیحاال کل.. دوست داشتم آخھ تموم بشھ  -         

 ! داره کتاب چاپ کردنی چھ ھفت خوانیدون
 !سرنوشت من خوندن داره آخھ؟ اون ناشر چھ طور قبول کرده -         
 !اومده بود اتفاقا ھم خوشش یلیخ -         
 : ھا را ھم زدینی زمبیستاره سرش را تکان داد و س        
 ..  شده قوز باال قوزنمیمرکز، بعدش خونھ و ا..  ی کنی متی اذیخودتو دار -         
 : وارد اشپزخانھ شد و دستانش را دور شکم ستاره حلقھ کردیلیل        
 .نگران داداشت نباش، حواسم بھش ھست -         
 .. ی داری تو راھیکی خشک نشده رتیھنوز ش!  دونم ھستیبلھ م -         
 ی روی انھی لبخند موذدنیبا د.  ستاره بھ صورتش نگاه کردی از کنار شانھ یلیل        

 : کرددنیلبان ستاره، شروع بھ خند
 ! دادمیجوابت رو موگرنھ ! فی حیخواھر شوھر -         
 : داد و گفتھی تکنتی ستاره بھ کابی قبلیسر جا        
 .. ستاره -         
 ی ھاینی زمبینگاھش را بھ س..  حرف داشتیلی خ،یلی لی ستاره گفتن ھانیا        

 .برشتھ معطوف کرد و شروع کرد بھ جمع کردنشان
 ! راستش را بگو ھا؟ی ھستی راضتیاز زندگ -         

 : دادیلی ھا را ھم از روغن برداشت و نگاھش را بھ لینی زمبی سنیاخر        
 ..  گمیراستش رو ھم م..  ام یراض.. آره  -         
 .. یمن دوست ندارم باش..  ینی کنم غمگی حس میگاھ -         
 : گذاشت و بھ چشمان روشنش زل زدیلی ساعد لیستاره دستش را رو        
 .. خوبم -         
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ستاره .  لبان ھر دو نشاندی بچھ ھا، لبخند را روغی زنگ و ھمھمھ و جیصدا        
 بھ ی نفر، برنا بود کھ با خوشحالنیاول.  در شدکی نزدیلی و لستادیپشت کانتر اپن ا

 :دیسمتش دو
 ! سای برداھھ،ی دمبش سنوی انیبب.. چھار تا ..  میدی خری ماھنی ببیمامان -         
 راھنشی ھا را از دستش گرفت و ھمان طور کھ برنا از پی ماھی سھیستاره ک        

 تند و تند در مورد اتفاقات افتاده شھیبرنا مثل ھم.  بود، بھ سمت آشپزخانھ رفتزانیاو
 کھ از قبل آماده کرده بود، ی را درون تنگی زد و ستاره با آرامش، ماھیحرف م
 :گذاشت  اپنیتنگ بلور را رو. انداخت
 .. رنی می بھشون ھا میبرنا دست نزن -         
 اش با حرکت سرش، ی لخت مشکی ھایبرنا سرش را محکم تکان داد چتر        

 و ای سرش نشاند و با آمدن بردی رویستاره بوسھ ا.  چشمانش را گرفتی روشتریب
 ینیرا درون س ینی چیستاره با ارامش فنجان ھا.  کردندطنتیمھربان، شروع بھ ش

 بود؟ ی اش راضیاز زندگ.. د کرده بوری گیلی لی حرفھاانی اما فکرش مدی چیم
واقعا پنج ..  پنج سال فکر کردنیبھ ا.  رنگ فنجان قفل زده شدینگاھش بھ گل صورت

 سال گذشتھ بود؟
 !خانوم ؟ -         
 اش، ی شد، کھ با لبخند پر از مھربانشی مرد روبروی رهیبا ترس برگشت و خ        

 : چشم ِ ستاره گرفتھ بودیگلدان سنبل بنفش را جلو
 ! شمایدی عنمیا -         
لبخندش جمع ..  اشک ھی شبد،ی دی میزی ستاره، چی مشکیدرون مردمک ھا        

 : را برداشتنشانی بی فاصلھ یگریشد و با قدم د
 !؟ی شده؟ خوبیزیچ -         
 ..  ھم خوبھمیزندگ.. خوبم ..آره  -         
 نتی کابیگلدان کوچک را رو.  را بھ بھت و غم دادشیلبخند ِ محوش ھم، جا        

 : دستانش گذاشتانیگذاشت و دستان سرد ستاره را م
 !ھا ستاره ؟..  خوبھ مونی شده نھ؟ معلومھ زندگیزی چگھ،ی شناسمت دیمن م -         
 ھا ی بود و با مھربان بھ ماھستادهی کھ کنار اپن ایرعلی از بودن امنکھیبدون ا        
 : امن ھمسرش گذاشتی نھی سیسرش را رو.  کردند، خجالت بکشدینگاه م
 .. یمرس..  خوبھ عمادیلیخ..  خوبھ مونیآره زندگ -         
.  تپش قلب عماد را بشنودمی مالی از آن ملودشتری زنگ در، نگذاشت بیصدا        

 شبرنگش ی موھای عماد روی او جدا کند کھ بوسھ ی نھیسرش را خواست از س
 :نشست
 ! ھستن احتماالنایمامانت ا!  کنادیفنجوناتو ز -         
 شتری بھ نگاه پر از محبت و نگران ھمسرش انداخت و فنجان ھا را بیلبخند        

 .زدی بریچا ھم زشی عزی مھمان ھایکرد تا برا
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.  و ستاره، خانواده اش را کنار ھم جمع کرده بوددیدو روز مانده بود بھ سال جد        
 کھ دهی شده بود و فری گرم بازشی با نوه ھاامدهی نشھی اقا رضا کھ مثل ھمیصدا
 ی ھای شوخسا،ی و پریلی لیخنده ھا.  دادی جا مخچالشی دست پختش را داخل یسمنو

 و اقتصاد و صد استی در مورد سرضای علیشگی ھمیبحث ھا و عماد و یرعلیام
 ی نعمت ھانی بزرگترشی براگر،ی دی پسرانش با بچھ ھاطنتیالبتھ سر و صدا و ش

پر از ..  بماند زی طور، ھمھ چنی خواست ھمیدلش م..  بود ی بود، خوشبختیزندگ
 .. پر از عشق.. آرامش 

 
        

 
 و برنا را ایعماد، برد.  بودند کھ رفتندی نفراتنی آخرشھی مثل ھمیلی و لیرعلیام        

ستاره مشغول .  در آغوش گرفت و بھ اتاقشان بردیکی یکیکھ ھر دو خواب بودند، 
 دهیستاره ترس.  خاموش شدییرای دفعھ برق پذکی بود کھ وهی میجمع کردن بشقاب ھا

 :دیبرق د زی و عماد را کنار پرستادیا
 ؟یکردچرا خاموش  -         
ستاره . دی شد و دستش را گرفت و دنبال خودش کشکشی حرف، نزدیعماد ب        
 :ُ اپن سراندی کھ دستش مانده بود را بھ زحمت رویبشقاب

 .. تو بخواب..  رو جمع کنم نایعماد بذار ا -         
ماد ع! اما تا بخواھد جملھ اش را تمام کند، در اتاق ِ خواب بستھ ھم شده بود        

 : شدرهی ستاره خی خستھ یبرگشت و بھ چھره 
 .می کنیمنم خونھ ام، با ھم جمع م. فردا صبح وقت ھست..  یخستھ شد -         
 تخت افتاد و ی بھ ھمسرش، رویستاره کھ واقعا خستھ بود با نگاه پر از قدردان        

 سرش گذاشت و خودش را ری و دستش را زدیعماد دراز کش.  را باز کردشیکش موھا
 با تعجب بھ چشمان پر از سوال د،یستاره کھ کنارش خواب.  بلند کردی کمی ورکی

 :ھمسرش نگاھش کرد
 !بخواب -         
 را بھ طرفش کرد و او ھم با دقت بھ شیستاره رو.  تر شدقیلبخند عماد عم        

 کھ شی اما رنگ موھا نداشت،شتری و ھشت سال بی سنکھیبا ا. صورت عماد نگاه کرد
 کھ خودش ھم تا یتا حد.  دادی اش نشانش می تر از سن واقعری زد، پی میبھ جوگندم

 ! شدی نمرش بود باودهی شناسنامھ اش را ندیوقت
 ؟ی شماری مدموی سفی موھایباز دار -         
 : کوتاه ِ عماد حرکت کردی موھاانیستاره لبخند زد و انگشتش م        
 رو تی کنم، کچلی شدنشون رو تحمل مدیسف!  ترسم بشمارم کم بشنیم! نھ -         

  دلم بذارم؟یکجا
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 ی موھایدست عماد ھم رو!  شدفی ستاره پشت سر ھم ردسی عماد و ھیخنده         
 : ستاره ثابت ماندی صورت خستھ ی ستاره فرو رفت و نگاه پر از محبتش، رویمشک

 ؟ی کنی وقت رنگشون نمچیچرا ھ -         
 ؟یتو دوست دار -         
 ادیاما تو ز!  دوست دارنیلیخب زنھا خ.. اوم ..  ھم دوست دارم ی جورنیا -         
 .. یستیاھلش ن
 : چشمان عماد، بھ گردنش دوختی زد و چشمانش را بھ جایستاره لبخند        
 !آخھ من ستاره ام.. ستمینھ ن -         
 :ستاره ادامھ داد! عجب باال رفت عماد با تیابروھا        
 خانواده اومدن تو کوچھ مون، من ھی ی روزھی کوچولو بودم، یلی خیوقت -         

 ی دختر داشتن ھم سن و سال من، وقتھیاونا .  کردمی نگاھشون میموقع اسباب کش
 ی فقط بھ صورتش نگاه مم،ی من و خواست دوست بششیبار اول مادرش اورد اونو پ

  چرا؟ی دونیم.. کردم 
عماد فقط پلک زد و .  شدرهیسرش باال رفت و دوباره بھ چشمان مشتاق عماد خ        

 :ستاره با لبخند گفت
 یتو..  یی بود و موھاش طالدیصورتش سف..  یلیمثل ل. آخھ اون بور بود -         

 داشتن و ی رنگیچشما. ذھن من، دختر خوشگال و عروسکا، موھاشون روشن بود
 . بوددیپوستشون سف

 . آمدی کش مشتری ستاره ، عماد لبخندش بیبا ھر جملھ         
 ..  خوشگل ترهی شکلنیاتفاقا دختر ا!  توی کردی میی ستاره چھ فکرایوا -         
 یوقت! بعد من اصال با اون دختر و مامانش حرف نزدم!  شم بگمیباق... واستا  -         

 منو پکر یوقت.  نشستھ بوداطی حیتو. بام تازه اومده بود از سرکاربرگشتم خونھ با
بابام منو بغل گرفت و .  کردمفی تعرزوی شده و منم واسش ھمھ چی چدی ازم پرسد،ید

 ! وقت غصھ نخوردمچی ھگھی ذھنم مونده و دیتو شھی گفت کھ ھمیزی چھیبھم 
 دوست ِ دنی از ددر آغوش رضاست و.. حس کرد واقعا پنج سالھ است         

 بھ سمت عماد شتریخودش را ب.  و فر دار، بغض دار استیی طالیخوشگلش با موھا
 . اش فشار دادنھی اش را بھ سیشانی و پدیکش

 ی درخشن، اما نھ تویستاره ھا نور دارن، م! ی ستاره اھیبھم گفت تو  -         
 ...  شبیاما تو..  بشندهی ذاره اصال دی نمدیخورش..  روز ییروشنا
 او ھم ستاره، ھمان دختر پنج سالھ یبرا.  فشار دادنھی بھ سشتریعماد سرش را ب        

 !شده بود
 .. ی ھم رنگ شب داده تا بدرخشیبھم گفت خدا بھت موھا -         
 : ستاره گذاشتی موھای رویعماد بوسھ ا        
 .. ی موھا خوشگلنی با ایلیتو خ..  گھ یراست م -         
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 ی شد کھ از گوشھ ی بھ قطره اشکرهی و خدی باال کشیصورت ستاره را کم        
 :دیچشمش جوش

 ! ذاشتم ابرکی آقا رضا بودم اسمت رو میمن جا -         
 ی باعث شد، رازدنی خندنی کرد و ھمدنیستاره ھم مثل خودش شروع بھ خند        

 ی دو روز ھم صبر مدیبا.. فتدی بادشی اش نگھ داشتھ بود، نھیکھ سھ روز بود در س
 یدی در آن لحظھ بود کھ او را وادار کرد، عیزی شود، اما چلیکرد تا سال تحو

 .. ھمسرش را زودتر بدھد
 .. عماد -         
 ..جانم -         
 ؟ی ھستی کنارم واقعا راضیاز زندگ -         
 ی دونی تو م؟یز شک کرد کار کردم کھ بایمن چ..  بھ خدا ستاره ی اوونھید -         

  کار کنم مطمئنت کنم؟یچ. من عاشقتم..  نینھ فقط ھم.. دوستت دارم 
 !بوسم کن -         
 اتفاق نی ترنیری ستاره نشست، شیشانی پی کھ روی عماد و بوسھ ایخنده         

 . اش بودیزندگ
 ؟یری بگیدی عیدوست دار -         
  سنبل بنفش َس؟ی االن؟ دو روز مونده کھ؟ تالف؟یدیع -         
 ؟ی خواینم -         
 !چرا -         
 سر ی تر آورد تا روبرونییدستان عماد دور کمرش حلقھ شد و سرش را پا        

 :ستاره باشد
 خب؟ -         
 یستاره اما خودش را از آغوشش جدا کرد و دست عماد را گرفت و آرام رو        

 :شکمش گذاشت
 ی تونی مگھی دیھفت ماه و سھ ھفتھ ! نجاستیا! فکرت رو منحرف نکن -         

 ..شینیبب
 : سرش را تکان دادیبا ناباور. لبخند عماد کم کم محو شد        
 ! ..ستاره ؟ -         
 انیبلند شد نشست و نگاھش م. لبخند ستاره، ھم نتوانست از بھتش کمتر کند        
 :و چشمان ستاره، بھ حرکت در آمدشکم 

 !؟ی کار کردیتو چ... تو .. ستاره  -         
 ؟ی بابا بشی خوای نم؟یدوستش ندار -         
 و ینگران. دی سر ستاره کشیعماد دوباره سرش را تکان داد و خودش را باال        

 : زدی صورتش پرسھ مانی بود کھ میترس تنھا حس
 ...  کــی دونیخودت م..  خواستم یمن نم...  من یعنی.. و ت... ستاره  -         
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سر ستاره کھ . دی تخت کنارش دراز کشی و عماد رودیستاره دستش را کش        
 : فرستادرونی بقینفسش را عم. دی اش رسنھیدوباره بھ س

 ...ستاره -         
 .. حرفم رو پس گرفتم.. ی ھستی خوبیتو بابا -         
 ؟ی خودت خواستیعنی ؟یمطمئن -         
 .. اوھوم -         
  بھم؟یچرا نگفت -         
 ! شھزیچون سورپرا -         
 را بھ صورتش ی و ھمان نگاه پر از نگراندی سرش را عقب تر کشیعماد کم        
 .. دوخت
 .. ؟یبچھ ھا چ -         
 : عماد گذاشت و با محبت نوازش کردی گونھ یستاره دستانش را رو        
 چھ ینی بیم..  برادر داشتھ باشنھی ای شن، خواھر یبچھ ھا ھم خوشحال م -         

 !قدر، مھربان و ساحل رو دوست دارن
 : لبانش شکفتیعماد باالخره خنده رو        
 ..می وقت بچھ دار نشچی کھ ھیتو شرط گذاشتھ بود.. تو ..  شھ یباورم نم -         
 تا چھ نمیبعدش اون شرط رو گذاشتھ بودم بب! ی ھستی پدر خوبیتو ثابت کرد -         

 !یقدر منو دوست دار
 را از صورت عماد محو کرد و در عوض ی نگاه ستاره، باالخره نگرانطنتیش        

 .پر از عشق شد
 ..  خودمنی برام مثل پسراای برنا و برد،ی دونی خودت منکھیبا ا...  یمرس -         
من !  نگوی بھ کسدیتا روز ع!  ھای نکنیعماد اما فضول..  دونمیم.. آره  -         

 ! و مامانم نگفتمیلی بھ لیحت
 : گفتی شد، با خوشحالیعماد کھ انگار ھر لحظھ مطمئن تر م        
 ..  شھی خوشحال میلیخالھ ام بفھمھ خ -         
 او حکم مادر را داشت، با ذوق ستاره را یاز تصور صورت خالھ اش کھ برا        

 :دیمحکم در آغوش کش
 دوست دمی ترسی مشھیاما ھم.. اما ..  دونم چھ طور بگم ینم..  ستارهیمرس -         

 .. تی تو زندگی اتفاق عادھی..  باشھ ی دوست داشتن معمولھیداشتنت 
 ! امیرمعمولی غیمن آدم کارا -         
 !؟یرمعمولیغ -         
  بود؟ی عادمی زندگیکجا! اوھوم -         
 : اش فشار دادنھی بھ سشتریعماد با لبخند، سر ستاره را ب        
 ..  دم تا ھر وقت کھ خدا بخواد کنارت بمونم، عاشقت باشمیقول م -         
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.  شدی گوشش پر مانیھر شب م عماد، سھ سال بود کھ ی عاشقانھ یزمزمھ ھا        
 شتری ھزاران برابر بدیشا.  دانستی خوب میلی کھ ستاره، قدرشان را خییزمزمھ ھا

 ھی انی شدن مری بدون عشق و درگی زندگیتجربھ ..  ھمسن و سال خودشیاز زنھا
 کھ بتواند، ھمسرش را ییدرس ھا.  بوده بھ ستاره دادی خوبی درس ھا،یعشق اشتباھ

 .. کوچکش را بداندی ھایبھتر بفھمد و قدر خوشبخت
 

       
 

 مثل ھر سھ سال قبل، ستاره ھمراه عماد و پسرانش، اول بھ د،یروز اول ع        
پدر و مادر عماد و .  بودندزانشانی عزی کھ زمانیسر خاک رفتگان. بھشت زھرا رفتند

 ھر دو اسم ی رهیه کنار سنگ قبر بزرگ نشست و خستار.. بعد بھرام خان و مھ لقا 
 در ذھنش خاطره دیشا..  فقط سھ ماه تحمل کردلقا بعد از فوت بھرام خان، مھ.. ماند

 یستاره دست رو.. اوردی از بھرام نبود؛ اما قلب عاشق ِ بانو، نبودن بھرام را تاب نیا
 ینیریپخش کردن ش شد کھ مشغول رهی و با ارامش بھ عماد و پسرانش خدیسنگ کش

 :دیدوباره نگاھش بھ اسم ھا رس.  مردم بودندنیب
..  سھ سال نی باشھ مثل ای کھ سال خوبنیبرامون دعا کن..  مبارک دتونیع -         

 کوچولو بھ جمع مون اضافھ بشھ ی فرشتھ ھی کھ قراره نی دونی دونم شما خوب میم
 ..  دوستتون دارمیلیخ...  نی دعا کنشی سالمتیبرا.. 

 .. گھی دمی بریمامان -         
 : و بلند شددی حوصلھ اش را بوسی بیای بردیستاره دستان حلقھ شده         
 بابا عماد و برنا کوشن؟ -         
 را نشان داد کھ عماد و برنا دست در دست ھم بھ یی جاا،یانگشت کوچک برد        

.  راه افتادندای خواند و با لبخند ھمراه بردیگری دیستاره فاتحھ ا.  امدندیسمتشان م
 مقصد را مشخص کند، خوب ی کسنکھی شدند، بدون انی ھر چھار نفر سوار ماشیوقت

 ! سھ سالنی ایتمام صبح ھا مثل.  رسندی دانستند بھ کجا میم
 رنگ بزرگ را با لبخند نگاه دی وارد کوچھ شد و ستاره در سفنی بعد ماشیکم        

 با ترس و نا ،ی روز تابستانکی سالھ کھ در صبح ستی بی آن شد ستاره کی. کرد
در ..  چشمانش جان گرفتی مدت، جلونیتمام خاطرات ا.  خانھ شدنی وارد ا،یدیام

.  بودی خالاطی حش،ی پیبرخالف روزھا. برد اطی را داخل حنیکھ باز شد و عماد ماش
 .دندی شدند و بھ سمت ساختمان دوادهی پنیبچھ ھا بھ سرعت از ماش

 کھ ستاره ی کوچکیای بردن ھدایعماد برا.  آمدندنییعماد و ستاره ھم با ھم پا        
 نی آنھا بودند، گرفتھ بود، صندوق عقب ماشی کھ مھمان خانھ ی معلولی بچھ ھایبرا

 :را باز کرد
 . کمکم کننانی قاسم بگو بای برو بھ محمدرضا زمیعز -         
 :ستادیستاره کنار عماد ا        
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 ... مشی بریبا ھم م -         
 بھ دور و برش یعماد نگاھ. با نگاه متعجب و با اخم عماد، حرفش نصفھ ماند        

 شکم ستاره ی روی خم شد و بوسھ اد،ی را خلوت و ساکت داطی حیانداخت و وقت
 :ش گذاشت شکمیستاره شوک زده از حرکت عماد دستش را رو. نشاند

 .. عمادی کنی کار میچ -         
 !!بھ تو چھ!  بوسمیدخترمو م -         
 ! ستاره را وادار بھ خنده کردزشی آمطنتیلبخند ش        
 ؟یدختر؟ از کجا مطمئن -         
 !گھی دی ستاره ھی! دختره!  منھیاگھ بچھ  -         
 و عماد دستش را پشت کمرش گذاشت و بھ سمت ساختمان دیستاره بلندتر خند        

 :ھلش داد
 ! زنمی کتکت م،ی بلند کردیزی چنمی بب،یستاره بدو بدو کن.. برو حاال  -         
 !ادی یبھت نم! یخشن شد! اوه -         
 !یدیکجاشو د -         
 : کرد و بھ سمت ساختمان راه افتادیستاره اخم        
 نی پدر شدن رو ندارتی فکر کنم شما ھنوز صالح،ی کنی ممونمی پشیدار -         

 !یمانی دکتر ایاقا
 مگر یخوشبخت.  لبش نشستی روی لبخندد،ی عماد را کھ شنی خنده ھایصدا        

 شی کھ برادی حامد را دد؛ی ساختمان کھ رسی ورودی لبخند ھا نبود؟ بھ پلھ ھانیھم
 تی شروع بھ کار ِ مرکز حمای ھی اولی کھ از ھمان روزھایپسر.  دھدیدست تکان م

 بھ علت تب ی سالھ بود و در شش ماھگکی و ستیب.  آنھا، بھ آنجا آمده بودنیاز معلول
 : شده بود و قدرت تکلمش را از دست داده بودی ذھنفی خفیو تشنج دچار عقب ماندگ

  برد؟متی تشبی زلزلھ؟ دیچھ طور -         
 . عدد سھ را نشانش دادی با خوشحالحامد        
 ! ھای بدینیری بھ عماد شدیبا! نیافر -         
 .. سالم خانوم -         
  محمدرضا، بھ سمتش برگشتی صدادنیبا شن        
 ..  مبارکدتونی ع؟یسالم اقا محمدرضا خوب -         
 مک کنم؟ دکتر کیبرم بھ اقا..  شما ھم مبارک دی خانوم؛ عیمرس -         
 .. یمرس.. اره  -         
 نی گفت، قصد دارد اشی چھار سال پیوقت. دور شدن محمدرضا را نگاه کرد        

 ی مھراورد،ی صورت در بنی بھ ان،ی بھامھی شبیی از بچھ ھاتی حمایخانھ را برا
 نی و محمدرضا کنارش ماندند و حاال انگار پدر و مادر بزرگ انتیاما ز. نمانده بود

 آنجا ،ینی اموزش و کار آفری برا،یستیھز بی کھ با معرفییپسرھا. پسرھا بودند
 ! خودشنی بھامھی شبییپسرھا.  کردندی میزندگ
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 نگاه اطی حی انتھای اشھی شی کھ در ذھنش نقش بست، بھ گلخانھ نیاسم بھام        
 زد یخندلب. دی شنوی را مای بردیشگی ھمی برنا و غر ھای ھایگوشی بازیصدا. کرد

 ی مشامش را نوازش مس،یعطر خوب گل ھا و خاک خ. و بھ طرف گلخانھ راه افتاد
 ی کھ روی بنفشھ ایجعبھ ھا.  داخلش انداختھ بی و نگاه کلستادیدم در گلخانھ ا. کرد

 و بھ ستادیکنارشان ا.  بود کھ توجھش را جلب کردیزی چنیھم گذاشتھ شده بود، اول
 . شدرهی بنفش و زردشان خیگلبرگ ھا

 .. شھ..بنف  -         
 : ستاره لبخند زددنی آمد و با درونی از پشت جعبھ ھا بلچری با ونیبھام        
 .. اونا ھا.. ببر  -         
 کنارش شکش،ی پنیستاره خوشحال از ا.  کنار در اشاره کردیبھ دو جعبھ         

 : زدنی بھامی بھ روی و لبخندستادیا
 ..  مبارکدتی عن؟یھام بیخوب -         
 : سرش را محکم تکان دادنیبھام        
 . مبارک... دیع.. عـ -         
  منن؟ی کادونایا -         
 ی کھ صداییجا.  گلخانھ رفتی شد و بھ سمت انتھانییدوباره سرش باال و پا        

 کھ حاصل ِ ییستاره پشتش راه افتاد و ھمان جور کھ گل ھا.  آمدی و برنا ھم مایبرد
 ای برددنیبا د. دندی گلخانھ رسی بھ انتھادی دی بودند، را منیدستان مھربان و سبز بھام

 تازه کاشتھ شده ی کوچک ِ کاکتوس ھای گلدان ھایاری آبولو برنا کھ ھر کدام مشغ
 :بودند، لبخند زد

 ! ھانی نکنفیخودتونو کث -         
 را گرفت تا برنا راحت تر بتواند کارش را انجام نی از پشت آبپاش سنگنیبھام        

 تر و کنجکاوتر طانیدر عوض ش.  داشتی ترزی رکلی ھا،یبرنا برعکس برد. بدھد
 کردند، عماد ی گمان مشیپسرھا.  صحنھ زل زده بودنیستاره با لبخند بھ ا. ھم بود

.  زدی با آنھا حرف منی در مورد بھامزود یلیاما مطمئن بود، خ. پدرشان است
 و نام پدرشان، خودشان کم کم یمخصوصا کھ با رفتن بھ مدرسھ و درک نام خانوادگ

  شدندی اشنا مھی قضنیبا ا
 .. عمھ ستاره -         
 مھربان، باعث شد ھر چھار نفر بھ عقب برگردند و بھ دختر ی با مزه یصدا        

برنا مثل . رسد، نگاه کردند گذشت تا بھ آنھا بی گلدان ھا مانی از ماطیکوچک کھ با احت
 : و با محبت دست ِ دختر کوچک را گرفتدی بھ سمتش دوطنتی با شمشھیھ

 !می چھ قدر گل کاشتنی مھربان ببایب -         
ستاره بھ دست چپش کھ با مھارت گلدان ھا را .  دوباره مشغول شده بودنیبھام        

.  وقت بود عصب دست راستش از کار افتاده بودیلیخ.  نگاه کرددی چیکنار ھم م
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 راحت بچھ ھا را تنھا گذاشت و از آنجا خارج الیمحمدرضا کھ وارد گلخانھ شد، با خ
 .شد

محکم در .  گشوده بود، بھ سمتش آمدشی آغوشش را برادنشی کھ با دی در حالیلیل
 :اغوشش گرفت و بلند گفت

 ...  ستارهیوا..  ستاره یوا -
 : از آغوشش فاصلھ گرفتی بود، کمدهی را نفھمیلی ذوق للیل کھ دستاره

 ! مبارکدتی ع؟یلی لھیچ -
 :دی دوباره محکم بھ آغوشش کشیلیل
 ؟ی داری نیتو واقعا ن!  باباھی چدیع -
 عماد ِ فضول گفت؟ -
  ستاره واقعا؟یوا! داداشمھ -

 : کردنیی سرش را باال و پاستاره
 !یگفتم تنھا نباش -
 : شدرهی بھ صورت ستاره خی و با نگراندی بلند خندیلیل
 !؟ی بچھ دار بشی خوای کھ نمیاما تو گفتھ بود -

 بود و مشغول ستادهی مرکز ای کھ عماد ھمراه دو سھ نفر از بچھ ھایی بھ جاستاره
 : شدرهیصحبت بودند، خ

 .. کردی خودش ھم تجربھ مدیبا.  رو داشتاقتشیعماد ل -
 . شھی از قبل مشتری بیلیمن مطمئنم محبتتون خ.. ی کردیکار خوب -

 . داده بودھی بود کھ عشق را با محبت، بھ قلبش ھدی چشمش ھنوز بھ مردستاره
ھمون موقع کھ بھرام خان ازم ..  گردم بھ اون وقتای ھر بار برمیلی لی دونیم -

فقط .  شدی بھ چی چدمی زود گذشت کھ نفھمزی قدر ھمھ چنیا.. خواست جدا بشم 
 ... بعدش.  احساس خال داشتمھی شھیھم
 : خارج شدشی ھمراه کلمات از گلویقی آن روزھا، آه عمیاداوری بھ با
 افتاد و کلمھ را نیی بار پانیسرش ا.. ( جھان یوقت.  کار کنمی چدی دونستم باینم -

 طمونی بھم گفت و خواست بھ خاطر بھرام خان و شرا،ی سعادتیآقا)  کردحیتصح
 بود نی کردم ای کھ میتنھا فکر.  داشتم بھش جواب مثبت بدممیتصم.. میازدواج کن

 ھی ِ تی کھ نھایفکر..  بچھ ھا پدر باشھیبرا  تونھ کارخونھ رو نگھ داره ویجھان م
 نبود، دوباره اشتباه ی سعادتی پدرم و خود اقایاگھ حرفا..  یاگھ تو نبود.. اشتباه بود

 .. کردمیم
 . شددای فرزاد پیھمون موقع ھم سر و کلھ ...  ھست ی ادهی مرد فھمی سعادتیاقا -

 را نوازش شی با آرامش بازویلیل.  لبانش شکفتی لبخند محو روھی طرح ناخداگاه
 :کرد

! اونم با اون ھمھ اصرارش.. ی کنی کردم با فرزاد ازدواج می فکر مشھیمن ھم -
 ! شب تا صبح پشت در خونھ مونده بود؟ادتھی
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 .دی رسی ھمراه با تاسفی ستاره بھ خنده لبخند
اون .  دادم بھشی قول مدینبا. اون حق داشت.  کردمیمن در حقش بد... فرزاد  -

 دمی دیاما نم..  تونھ ی کردم میفکر م.. بچھ بودم.  بودھودهی ھمش باھایروابط و رو
 .. شھی براش کردم خوشبختشھی کھ ھمییتنھا آرزو.. کھ فرزاد ھنوز وصل خانوادشھ 

 !گھی شوھر خواھرتھ دلی فام؟یازش خبر ندار -
 دوباره با زنش ازدواج کرده نکھی جمع کرده و بعد از اشوی گھ زندگی مسایپر.. چرا  -

 .. کھ واقعا خوشبخت بشھشاالیا..  گرمھشیسرش بھ زندگ
 گام واری کنار دی ھااسی قدم اول را برداشت و ستاره ھم دست در دستش کنار یلیل

 .. کھ ستاره بارھا کنار مھ لقا قدم زده بودیریھمان مس. برداشت
 باھاش ی و قبول کردی کھ با عماد حرف زدیتو اصال از اون روز.. ستاره  -

 .. ی برام نگفتیزی چ،یازدواج کن
 : زدشی ارام بھ بازویلی کرد و لی کوتاھی خنده ستاره

!  کردمفی افتاد رو بھت تعریرعلیم خودم و انی بیمن ھر اتفاق..  گھیزودباش د -
 چھ طور عماد قانعت کرد؟.. زود باش

 !قانعم نکرد -
 : و با تعجب تکرار کردواری کنار دستادی ایلیل
 قانعت نکرد؟ -
 .. اوھوم -
 کردم، جوابت نھ ی تو کھ من ھر بار بھش اشاره ھم م؟یچھ طور پس قبول کرد -

 !بود
ھم دوست داشت خاطرات آن روز ھا را دوره خودش .  فرستادرونی نفسش را بستاره

 .کند
عماد تا . می بودنجای با بچھ ھا انیخب من و بھام... اون شب .  آماده شدنجای ایوقت -

 گھ؟ی دادتھی..  بود و ھیفردا افتتاح. اون موقع مشغول کارا بود
 : کرد و ستاره ادامھ دادنیی سرش را باال و پایلیل
 کارمون تموم شد، ساعت دو ی وقتم،ی کردی منی سالن رو تزئمیکنار ھم داشت.. خب  -

 ..اطی تو حمی نشستمی و بعدش رفتختمی رییبراش چا! صبح بود
 توانست فراموش ینگاه پر از عشق عماد، را نم.  تر شدقی لبان ستاره عمی رولبخند

 .. در ذھنش نوشتھ شده بوداتیمکالمھ شان با تمام جزئ. کند
 
 
 
 ؟ی کار کنی چی خوای کامل شد، منجایحاال کھ ا..  یعنی ھ؟ی چمتیصم تندهیواسھ آ -

 :ختی را بھ جانش ری چای از گرمای لبش برد و جرعھ اکی فنجان را نزدستاره
 . تونم کمکم کنمی کھ میی و بچھ ھانیبھ بھام -
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 !تھی شخصیمنظورم زندگ -
 : داخل فنجان دوختیاھی کوتاه نگاھش کرد و دوباره چشم بھ سستاره

 .نیھم..  کنمی خوام با بچھ ھام با آرامش زندگیفقط م..  دونم ینم -
 : ماندرهی رنگش خیی طالی گذاشت و چشمانش بھ لبھ زی می فنجانش را روعماد،

 نیاگر ھر وقت ا.  خوادی از حرفا، شجاعت می بار بھم گفت کھ، گفتن بعضھی یکی -
 گفتنش فرا ی برای زمان مناسبیعنی ،یبزن کھ حرفت رو ی کرددایجسارت رو پ

 کردم کھ دایاما حداقل جسارتش رو پ..  نھ ای ھی دونم االن زمان مناسبینم.. دهیرس
 ..بگم

.  گذردی نشستھ است، چھ مشی کھ روبروی دانست درون قلب مردی می بھ خوبستاره
اما شرم . رد لحظھ نگاه ھر دو بھم گره خوکی و سرش را باال کرد و دی کشیعماد نفس

 : افتادنیی باشند و سر ھر دو پارهی بھم خنی از اشترینگذاشت ب
 مو با تو قسمت ندهیخب من دوست دارم آ... اما . ستی نیببخش اگھ جا و زمان خوب -

 .. ھاتیغم و شاد.. خواستھ ھات..  اھاتیبا تو و رو.. با تو و بچھ ھا . کنم
 : کردی از قبل مشتری آمد، تپش قلبش را بی مرونی کھ دھان عماد بی کلمھ اھر

.  ھم ندارمی خاصتیموقع. می داریادی زی دونم تفاوت سنیم..  و پنج سالمھیمن س -
اما .  خالھ ام بزرگ شدمی دو ماھھ بودم فوت کردن و من با خانواده یپدر و مادرم وقت

 کھ ھیمی قدیونھ  خھی ده،ی کھ از خانواده ام بھ ارث رسیزیتنھا چ.  وقتھ مستقلمیلیخ
 شوھر خالھ ام برام اجاره داده بود و مبلغش رو برام پس ،ین برسم بھ سن قانویتا وقت

دنبال پول نبودم وگرنھ ..  کردمی زندگھیبعدشم با ھمون خونھ و سرما.  کردیانداز م
کارم رو دوست دارم و !  خوندمی مکی پالستی رفتم جراحی تخصص، منی ایبھ جا

... مثل تو .  و ھستده بوشی مھم تر از مسائل مادیلی خشیُبرام ارامش و بعد معنو
 دونم یکھ م.  چشم دارمتی مالی بھ داشتھ ھای فکر کننی لحظھ بھ اکی ی خوام حتینم

 برام ،ی کھ تو وجودت دارییزھایچ.. اما خودت..  و برناستای واسھ بردنھایتمام ا
 . ھستنی و دوست داشتنزیعز

 : باالتر گرفت و ادامھ دادی را کمسرش
 تو و بچھ ھا ی دم تمام محبتم برای کنارت باشم؟ قول می دیبھم فرصت م... ستاره  -

 قلبت رو پر ی توی خالی براشون باشم و جای کنم پدر خوبی رو ممیتمام سع. باشھ
 ..کنم
عماد با لبخند .  چشمش سقوط کردی  ستاره کھ باال رفت، قطره اشک ھم از گوشھسر
 :دی جلوتر کشی صندلی خودش را رویکم
 ..با تمام وجودم.. من دوستت دارم .. من . ستاره بذار باھات باشم -
 ؟ی انجامش بدی تونیم..  شرط مھم دارمھیمن  -

 : گفتنانی چند لحظھ سکوت کرد و بعد با اطمعماد
 ! دمی کنم و انجامش میاره قبولش م -
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 توانست رنگ خوب ِ اعتماد را یم.  شدرهی خشی بھ چشمان مصمم مرد روبروستاره
 .ندیبب
 خودت ی بچھ ی وقتھی ترسم یم..  ترسم یم..  وقت بچھ دار بشمچی خوام ھیمن نم -

 خوام بچھ ھام کمبود محبت داشتھ ی نم،ی من دوست داشتھ باشی از بچھ ھاشتریرا ب
 ؟ی کنیر باھام زندگ جونی کھ ای کنیتو قبول م. باشن
 : نقش بستشی لبھای پر از آرامش عماد، رویشگی ھملبخند

 .. اره -
  خودت ھم؟ی تجربھ کنی کھ دوست داری نشمونی بعدا پش؟ی تونیواقعا م -
 ای نرفتھ کھ واسھ دنادتی!  کنارت بودمیمن از اول باردار! گھیتجربھ؟ کردم د -

 !ادتھ؟ی!!  و کنارت بودم؟مارستانیاومدنشون خودم رسوندمت ب
 شد، شرم و لبخند را بھ صورت ستاره ی مانی بی و سادگطنتی عماد کھ با شی ھاجملھ
 : لبخندش اھستھ تر از قبل گفتدنیعماد با د. نشاند

 ؟ی مونیباھام م -
 ھم با خبر ی وقت بود از راز قلبھایلیدر اصل ھر دو خ!  بودتھی حرفھا فرمالنی اتمام

 ..  حدشان نسبت بھ ھمی بی و عاشقانھ و محبت ھایواشکی یاه ھااز نگ. بودند
 .. بلھ -

 : تر شدقی عماد، عمی لبھای رولبخند
 .. دم بھتیقول م.  کنمیخوشبختت م -

 عشق ِ بالغ را بھ قلبش کی یبای کھ حس زی مردی بھ روی ھم با محبت، لبخندستاره
 ی شب، ستاره اهی در دل سدندی ھم بودند و نفھمی رهیھر دو خ.  داده بود، زدھیھد
 شب، یاھی پر از سی نھی سانی راز، مکی ھی کھ شبیستاره ا.  متولد شدییبایز

 .دیدرخش
 
 .. انیپا

٩٤/١١/٤ 
  اعتمادسارا
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