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 ...يمرگ و زندگ ينام خدا هب

 

 :سرآغاز

 

 ...!يدون يم

 ...!سخته يليخ

 ...!از سخت هم بدتر... نه سخت

 ...!دردناكه يليخ

 !؟...دردناكه يليخ...يدون يم

 ...!يوقت دردناكه

 ...!يباش بهيآشنا، تو بازم غر يُكل ونيم

 ...!يآدم، بازم تو تنها باش يُكل ونيم

 ...!يبارون، بازم تو تشنه باش يُكل ونيم

 ...!يچيهمه آدم جور و ناجور، دوست كه ه نيا ونيم

 ...!يدشمنم نداشته باش هي

 ...!يناجور باش يهمه وصله، تو اون وصله  نيا ونيم

 ...!يباش يهمه رنگ، بازم تو طوس نيا ونيم

 ...!ينداشته باش يهمه بغض، بازم اشك نيا ونيم

 ...!يهمه ُگل، فقط تو پروانه نداشته باش نيا ونيم

 ...!ينداشته باش يفقط تو مهلت پروانگ له،يهمه پ نيا ونيم

 ...!همه خط نيا ونيم

 ...!لرزون  يها خط

 ...!هم ممتد يگاه

 ... !چيپ چيپ يها خط

 ...!چيهم مارپ يگاه

 ...!يخط صفر زنده باش يرو تو
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* * * * * * * 

 . نكرده اند يمرا اهل. كنم يتوانم با تو باز يمن نم: روباه گفت "

 چه؟  يعنيكردن  ياهل: تامل باز گفت  ياما پس از كم! ببخش: و گفت  ديكش يكوچولو آه شازده

  ؟يگرد يچه م يپ يستين نجايتو اهل ا: گفت  روباه

 چه؟  يعنيكردن  ياهل. گردم يآدم ها م يمن پ: كوچولو گفت  شازده

 يتو پ. است نيشان هم دهيدهند و تنها فا يمرغ هم پرورش م. كارشان آزار دهنده است نيا. كنند يآدم ها تفنگ دارند و شكار م:گفت  روباه

  ؟يگرد يمرغ م

 چه؟ يعنيكردن  ياهل ينگفت. گردم يدوست م ينه من پ: كوچولو گفت شازده

 ... عالقه كردن جاديا يعني. است ياموش شده افر اريبس زيكردن چ ياهل: گفت  روباه

 "عالقه كردن؟ جاديا-

 

 ...گم يم _

 .داد رونينفسش را كالفه ب.كتاب را بست.هم يرفت تو شيگم گفتن دخترك، اَخم ها يم يصدا با

 !خونم يبرات نم گهيد.يزن يوسط كتاب خوندن من حرف م يبار صدمه كه دار نيا!ستاره نيبب _

نسبتا گود رفته  يچشم ها. دهيرنگ پر. درهم اش انداخت يبه اخم ها ينگاه رارسالنيام.شكمش جمع كرد يرا تو شيزانوها.ديلب برچ ستاره

كرد  يسع. كتاب را بست.همه و همه باعث شد باز هم در مقابلش نرمش به خرج دهد. از حد معمول كبود بود شيب يكه رنگش كم ييو لب ها

 :داد گفت ينشان دادنش به خرج م يعيدر طب ياديز يكه سع يساختگ يبا لبخند. كند ميلحنش را مال

 !خب،بگو _

 .به خنده كش آمد شيدلخور بوده، لب ها رارسالنياز دست ام شيپ يانگار نه انگار كه تا لحظات ستاره

 !بشن؟ ياَهل ديمنم با يمامان بابا يعنيگم،  يم _

 ...به ستاره يبعد نگاه.دستش انداخت يبه كتاب تو جيگ ينگاه. از تعجب رفت باال شيابروها

 !؟يچ يعني _

 :را كشف كرده باشد گفت يتازه ا زيكه چ يدانشمند اق،مثليجا به جا شد و با اشت شيدر جا يكم

 !رو دوست ندارن گهيكنم حتما هم د يوقتا فكر م يگاه.كنن يبا هم دعوا م شهيآخه هم_

وقت ها  يگاه. ديشن يدادشان را م يداد و ب يآمد كه صدا يم شيوقت ها پ يليخ!بودند؟ يچه پدر و مادر گريها د نيا.از نهاد پسر برآمد آه

 .گفتند يبه هم ناسزا هم م يحت

 .خودش ادامه داد د،يند رارسالنياز ام يواكنش يوقت ستاره
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 !كنن؟ دايعالقه پ گهيبه هم د! بشن؟ يشه اونا هم اهل يم يعني _

 !د؟يتوانست بگو ياصال چه م.بدهد يدانست چه جواب ينم. كالفه شده بود رارسالنيام

 !فحش هاشان هم؟! است؟ يشوخ يشان شوخ يدعواها اي! را دوست دارند؟ گريپدر و مادرت هم د ،يكن يگفت نه، اشتباه م يم مثال

 .شد زانيلب و لوچه اش دوباره آو. را در شكمش جمع كرد شيدوباره زانوها دخترك

 !كردن؟ يرو دوست نداشتن چرا عروس گهياصال اگه هم د _

 ! كردند؟ يها بدون عشق ازدواج م يچرا بعض.نداشت يباز هم او جواب و

 :زد يصدا م زير كيكوفت و  يكه بر در م يدست يصدا با

 ...!ستاره... ستاره _

 :را خفه كند گفت شيكرد صدا يم يكه سع يدر حال.دهانش گرفت يرا جلو شيستاره دست ها.ديجا پر از

 ...!مامانمه... عيييه _

 .گذاشت زيم يكتاب را رو رارسالنيام

 !نجا؟يا ياياجازه ن يب گهيمگه قرار نبود د _

 :و گفت ختينگاهش ر يرا تو تشيتمام مظلوم. دهانش برداشت يرا از جلو شيدست ها دخترك

 ...!اون كه اجازه نداد يگفتم،ول _

در  يدوباره  يكه با صدا اورديرا بر زبان ب " يكرد جايب يليتو خ "دهانش را باز كرد تا !بود بيداد عج يگر اجازه مفكر كرد كه ا رارسالنيام و

 .زدن، دهانش را بست

 ...!ستاره... ستاره _

به طرف  رارسالنيو ام ديهر دو از بر باشند، ستاره به طرف اتاق خواب دو گريكه د نيروت يمثل برنامه ا. هم رارسالنيام. از جا بلند شد ستاره

 .بر در باال رفته بود، همان جا ماند يبعد يفرود آمدن ها يو دست زن كه برا.در را باز كرد. در رفت

و من  لهيحاال اگه شده تو! بار كه من واردش شدم كه در خونه بود نيتا آخر يعني!در خونه است نه؟ نيكنم ا ياحساس م!پوران خانم...سالم_

 !دونم ينم گهيخبر ندارم د

 .پوران خانم در هوا انداخت يبه دست مشت شده  ينگاه و

 يرا تو تشيكرد تمام عصبان يسع.را درهم كرد شياخم ها.اش انداخت نييبه دستش كرد و پا يكه انگار تازه متوجه دستش شده باشد، نگاه او

 .زدينگاهش بر

 !ستاره كجاست؟ _

 .پسر از شدت تعجب باال رفت يابروها

 !دختر شماست، نه من ادمهيكه من  يينجاتا او _

 :فشرد گفت يرا بر هم م شيكردن حرصش دندان ها يخال يخانم كه انگار حرصش در آمده باشد و برا پوران
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 هيبا  يكار دار يچ ستيمثل شما كه معلوم ن يمجرد يآقا كي يخونه  اديدختر منه و من هم دوست ندارم ب. نجاميهم من االن ا نيهم يبرا _

 !دختر هشت ساله

 :خود به خود باال رفت شيشده باشد، صدا زيصبرش لبر يكاسه  گريكه انگار د رارسالنيام

 ...حواستون به حرف زدنتون باشه خواهشا _

 :رفت، ادامه داد يدر كنار م يكه از جلو يحال در

 .كار دارم. شما گوش بدم فيمن حوصله ندارم به اراج _

گردنش  نييگونه ها تا پا يحاال از رو.صورتش پخش كرد ياصالح را با برس بر رو ريخم. رفت ييه طرف دستشوتوجه به پوران خانم ب يب و

 .بود ديسف

 :رفت صدا زد يهمان طور كه به طرف اتاق خواب م. به سالن و آشپزخانه انداخت يسرسر يخانم نگاه پوران

 ...!ستاره... ستاره _

دوباره در اتاق خواب كه  يصدا دنيو با شن.ثابت شد يلحظه ا د،يكش يرا بر صورتش م غيكه ت رارسالنيدر اتاق خواب، دست ام يصدا دنيشن با

 .بسته شد، دستش دوباره به كار افتاد

 .را رها كرد غيتق در آپارتمان، ت يسكوت بود و بعد با صدا يكم

 .اتاق خواب را باز كرد در

 ...!رفت...! رونيب ايب _

 .داد رونينفسش را ب. آمد رونيتخت ب ريبعد سر دخترك از ز يلحظات

 ...!ارسالن يوا _

 رهيت يانگار كه نفس كم آورده باشد، رنگش كم! ؟...گفت ارسالن ياما ستاره از همان اول به او م...ريگفتند ام يپسر فكر كرد چرا همه به او م و

در هر سوراخ سنبه . بود يزنقشيكال دختر ر.ديكش رونشيتخت ب ريحركت از ز كيدستش را گرفت و با . به طرفش رفت رارسالنيام. شده بود

 !خودش را داشت يجا گريتخت كه د ريز. شد ياش م يجا يا

 :حالش كه جا آمد دوباره گفت. ديكش قيدو نفس عم يكي. تخت نشست يرو ستاره

 ...!ارسالن يوا _

 ...گرينفس د كي

 ...!تخت رو نگاه كرد ريرو هم باال زد، ز يدفعه روتخت نيا _

جور مواقع  نيدانست در ا يم رارسالنيام گريد.شد يبا هر نفس رنگش بازتر م.  ديكش گرينفس د كيدخترك . باال رفت رارسالنيام يابروها

. شد يالش بدتر مكرد، ح يو به او هم گوشزد م ديترس يچرا كه اگر م. شود يرنگش را متوجه م رييكه تغ اورديخودش ن يبهتر است اصال به رو

 ! كرد يم يفكر كي ديكرد، آن وقت با يم دايادامه پ قهياز پنج دق شتريحالتش ب نياگر ا. ديايگفت تا نفسش جا ب ينم زيچ چيپس ه

 .رنگش بهتر شده بود حاال
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 !پس؟ ديچطور تو رو ند _

 .انگار كش شان را محكم كرد. ديبسته شده بود كش يو فرش كه دو گوش يمشك يبه موها يدست. ديخند دخترك

 ...!بود يكاف يدر معطلش كرد يكه جلو يهمون چند لحظه ا...!جلو دميتختت رو چ ريز يكتابا _

 :گفت ديخند يداد و م يتكان م نيكه سرش را به طرف يدر حال. بلند شد و

 ...!ميما بازم گولش زد _

 .خشك شد رارسالنيدرهم ام ياخم ها دنيخنده اش با د اما

 !؟ياز دست من ناراحت _

 ...ستاره هم به دنبالش. به راه افتاد ييتكان داد و به طرف دستشو يسر رارسالنيام

 ...!دوست بشم يك چيزاره من با ه ياون نم! ؟...كار كنم يخب من چ _

 .ستاديا ييستاره در همان چهارچوب دستشو.را برداشت غيشد و دوباره ت ييدستشو وارد

 ...! كنه ينم يباهام باز يك چيتو مدرسه هم ه...! كنم يباز گهيد يزاره برم تو كوچه با بچه ها ينم _

 .پوستش بكشد يرا درست رو غيتوانست ت ينم رارسالنيبغض دار شده بود و ام شيصدا حاال

 !من شطرنج دوست ندارم يول.كنم يگه من شطرنج باز يورزش به من م يكنن، مرب يم يدون و باز يتو زنگ ورزشم كه همه م يحت _

 .هم رفت يتو شياخم ها. ديصورتش را بر غيت

 ...كنم يباز يخواد با بچه ها وسط يمنم دلم م _

 .ديكش نييرا از باال به پا غيپس دوباره ت. كرد يمشغول م يزيخودش را با چ دياما با.توانست ادامه دهد ينم گريد رارسالنيام

 !؟يزن يچرا باهام حرف نم _

 .از مرز بغض دار هم گذشته بود شيصدا حاال

 ...!دوستم داشته باشم هي نيخواد بزاره من هم يمامانم نم يول. من فقط با تو دوستم! ؟يقهر كرد _

 :جمله گفت كيتنها  د،يكش يرا بر صورتش م غيكه ت يدر حال رارسالنيام

 ...!برو خونه تون _

 ديو بعد كه از او ناام. به طرفش برگردد رارسالنيتعلل كرد بلكه ام يكم. تند شد شياول نفس ها. بود تا بغض ستاره سر باز كند يهمان كاف و

 .آمد رونيصورتش را شست؛با حوله خشك كرد و ب. ديكوب ييرا بر روشو غيت تيبا عصبان رارسالنيام. خانه را ترك كرد انيشد گر

 .شتبرَش دا. نگاهش به كتاب افتاد. مبل رها كرد يرا رو خودش

 !نبودند يكه اهل ستنديكاش به ستاره گفته بود تنها پدر و مادر او ن يزد و فكر كرد ا يپوزخند

 ...نبود يهم اهل رارسالنيام يحت!ستندين يآدم ها اهل شتريب

* * * * * * * 

* * * * * * * 
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 يشبانه  يدعواها يالبته كماكان صدا. از ستاره بود و نه پوران خانم ينه خبر. گذشت يكه ستاره خانه اش بود م يروز نيهفته از آخر كي

شان خالص  يو دادها غيمجتمع را از شر دعواها و ج كيگرفتند و  يچرا طالق نم تيدانست با آن وضع ينم.ديشن يپوران خانم و شوهرش را م

 يم يخدا دو گوش ي شهيو فر كه هم يمشك يموها زه،يم زهير كليآن هافتاد، با  يستاره م اديبه  يفكر، وقت نيآخر ا شهيالبته هم! ؟كردند ينم

 .شد يم مانيبست شان؛وپوست گندم گونش، از فكرش پش

 !كردند كه اعتراض نداشتند يفكر را م نيواحدها هم هم ي هيبق نيساكن ديشا. رنديبود هر شب آن صداها را تحمل كند، اما طالق نگ حاضر

آمد وقت  يم شيهرچند پ.نداشت يبا كس يو كار. آمد يرفت و م يم.رفت يآمد و م يم.خبر نداشت ياو كه از كس.هم داشتند ديصد البته شا و

 !با او يو نه كس. كار داشت ياما در اصل نه او با كس. چديبپ شيكه پوران خانم به پر و پا شيپ يهفته  كيمثل  ييها

 !در آن مجتمع با او دوست شده بود رارسالنيام بود كه يكس نيستاره اول. به جز ستاره البته

 !دختر هشت ساله بود كيو هشت ساله، شتيمرد ب كيمسخره بود اما، همدم او،دوست او، دوست  ديشا

 يبود به معنا ريس ياز زندگ. اش درب و داغان بود ياوضاع روح.مجتمع نقل مكان كرده بود را خوب به خاطر داشت نيكه به ا ياول يروزها

 .بود و كتاب گاريو تنها همدمش هم س يواقع

خواندو  يفقط م. يكرد در چه مورد ينم يفرق.يكرد چه كتاب ينم يفرق.ديكش يم گاريخواند و س يكتاب م.خواند يو كتاب م ديكش يم گاريس

 .خواند يخواند و م يم

دانشگاه ها قبول  نياز بهتر يكيدر .يكارشناس يدوره هم همان خواندن ها باعث شد، كنكور ارشدش را بدهد و در همان دانشگاه  ديشا و

ارشد در  يقبول شيآرزو تيرا قبول شده بود، نها وترشيكامپ يهمان وقت ها كه مهندس ديشا. بود نيهم شيآرزو تينها يزمان كي ديشا.شود

 .بود يو حساب ستدانشگاه در كي

نه ذوق داشت و نه . اش را قبول شده بود، نه خوشحال بود و نه ناراحت يكه مهندس يبرعكس زمان. نداشت يحس چيقبول شده بود ه يوقت اما

 .بود دهيرا از لحنش در پشت تلفن فهم نيا. خوشحال بود...يمادرش هم، ا. از او ذوق زده شده بود شترياَسماء ب. جانيه

 .انداخته بود شيده سال پ اديبرخوردش او با به  نيو ا.يگريد زيچ چيگفت و نه ه يكينه تبر. زد ينه زنگ.يامان از دست حاج يول

. بود دهينفس دو كيتا خانه را  ياز روزنامه فروش.پا بند نبود يبود، رو دهيكه روزنامه را گرفته بود و اسمش را جزو قبول شدگان د ياز زمان «

 .ظاهر شد شيوارد خانه كه شد، اول از همه اَسما جلو

 !شد داداش؟ يچ _

 دهيبر دهيكه نفسش جا آمد، با خنده و بر يكم.ديفهم يخنگ بود اگر از چهره اش نم يليخ گريداد، د يجوابش را هم نم رارسالنياگر ام يحت و

 :گفت

 ...!نرم افزار... وتريكامپ يمهندس... قبول شدم _

 .كرد يشده بود و سر و صورتش را غرق بوسه م زانياَسما از سر و كولش آو ديايبه خودش ب تا

 .را رها كرد رارسالنيمادر به خودش آمد و ام يصدا با

 ...!بچه رو يخفه كرد... ولش كن مادر _



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا  fatemeh_r–خط صفر روي                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ٩ 

 .گرفت رارسالنياش را به طرف ام يخانگ يشربت آلبالو وانيل و

 ...!مبارك باشه...!مبارك باشه پسرم _

را گرفت و به آشپزخانه  وانيمادر ل يوقت. ديشربتش را سر كش يوقت.نشاند شيبر موها يرا در آغوش گرفت و بوسه ا رارسالنيسر ام و

 .ديهم دلخور اَسما را د ديشا اينگاه مات، و  رارسالنيسر بزند، تازه آن موقع بود كه ام شيبرگشت تا به غذا

 ...!اَسما _

 ...نگاهش كرد اَسما

 !؟...يشده آبج يچ _

 :نشست گفت يكه م يسالن رفت و در حال يبزند به طرف مبل تو يبدون آن كه حرف اَسما

 !؟...تونم برم دانشگاه يروز م هيمنم  يعني _

 :نشست گفت يكه كنارش م يدر حال رارسالنيام

 ...!گهيپنج ساله د... البته االن نه...!يتون يمعلومه كه م _

 .ديتلخ خند. دياَسما هم خند. ديخند و

 ...بلد باشه و  يشوهر دار.خوب باشه شيآشپز ديختر باد. كار يچ يخوا يگه درس م يهمه اش م.كنم بابا بزاره يمن فكر نم يول _

 .بغلش زد رارسالنيام

 ...!اش با من هيبق... قبول بشو... تو درس بخون! ؟...مرده تيمگه داداش _

 .نگاهش كرد دوارنهيام اَسما

 !؟...يگ يراست م _

 !؟...هيدروغم چ _

 .اَسما هم. ديخند رارسالنيام

جمله تمام  كيجمله گفت و با همان  كيو كادو،تنها  كيتبر يبه به و چه چه، به جا يجا د،بهياش را فهم يخبر قبول يوقت. آمد يكه حاج شب

 .دود شد و به هوا رفت رارسالنيام يخوش

 ...!هدستم باش يعصا... پسر بزرگ كردم كه كمك حالم باشه...يرو بچرخون يوردست خودم زرگر يايب ديتو كه آخرش با! ؟...يخب كه چ _

ارسالن كمك دستش بود،  ريقبل ترها هم ام.گذاشت رارسالنيام ياش را بر عهده  يزرگر يمغازه  ياز كارها يليبعدش خ ياز هفته  قايدق و

 .گرفت يبه اش سخت م شتريمراعاتش را بكند، ب شتريآن كه ب يبه جا ياش در دانشگاه، حاج ياما بعد از قبول

حاال . خواست قبول شده بود يرا كه م يبود، اما آن رشته ا دهينرس شياز آرزوها يليچرا كه اگر به خ...ردك يهمه را تحمل م رارسالنيام و

 .انداخت يم شيپا يخواست سنگ جلو يهر چقدر هم كه م يحاج

 فهياز خودش، وظ ريخودش؛چرا كه به غ يبه آرزوها دنيرس ينجات خودش از آن وضع، نه فقط برا ينه فقط برا.كرد يتمام تالشش را م ديبا او

 ».كرد يبه خواهرش كمك م دياو با.داد ينجات م يخواهرش را از آن زندگ دياو با.او بود ينجات اَسما، خواهر كوچكش هم برعهده  ي
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* * * * * * * 

نحو ممكن گرفته  نيكمكش را به بدترو هر بار هم مزد .و آن دانسته بود نيخودش را مسئول كمك به ا شهيهم ديد يكرد م يكه فكر م حاال

 .بود

 چيبدون ه رارسالنيكرد و ام زيبه حسابش وار هيرا به عنوان هد يريمبلغ نسبتا چشم گ يارشد، حاج ياش در كارشناس يماه بعد از قبول كي

 .همه اش را برگردانده بود ،يحرف

با خودش كه تعارف نداشت، دست خودش هم كه نبود، اما با . را تصور كند يحاج يسرخ و برافروخته  يتوانست چهره  يهمان موقع هم م و

 .بود يپول هارا برگردانده بود، راض نكهياو، از ا يتصور چهره 

اما آن . دانست كه آن روز هم مثل حاال تازه از سركار برگشته بود يفقط م.قايآمد دق ينم ادشي! بود؟ يكه ستاره آمد خانه اش ك يبار نياول

 !به دو ترم دانشگاه نداشته باشد كيآن موقع قرار بود نزد يعني.دانشگاه نداشت شيز، مثل امروز فردارو

 ...يچهارم ،يسوم ،ي،دومياول.كرد يدود م گاريمعمول داشت س طبق«

 .به دست به طرف در رفت گاريشد، همان طور س يم دهيكه بر در كوب يفيضع يتق تق ها يكه با صدا يچهارم ايبود  يآمد سر سوم ينم ادشي

 يابوت دو گوش يرا مثل جود شيكه موها يزنقشيدختربچه ر دنيبا د نييكه سرش را آورد پا ياما كم. نبود يكس شيرو به رو.را باز كرد در

 .از شدت تعجب باال رفت شيابروها. زد يچشم م يشان تو يكه كبود ييو لب ها دهيپر يبسته بود و صد البته با رنگ

 ...!من ستاره ام...سالم _

 .همان سالم بود ديكه به ذهنش رس يزيو تنها چ. ديمانده بود كه چه بگو رارسالنيام و

 :كرد گفت يم يدستش باز يخرس تو يكه با گوش ها يدر حال ستاره

 ...در روم بسته شده...اوردمين دامويكل دميبرگشتم ، د يوقت اط،يح يمن رفته بودم تو _

 .طرف چپ خم كرد سرش را به يكم

 !؟...تو اميمن ب اديشه تا مامانم ب يم _

 !خودشان نگفته بود؟ يجفت يباال، همان واحدها يهمان طبقه  يها هيفكر كرده بود چرا به همسا رارسالنيام و

. را خاموش كرد گارشيس رارسالنيام. و در همان بدو ورود به سرفه افتاده بود. در كنار رفته بود و ستاره وارد شده بود يحال از جلو نيا با

 .كرد يسرفه نم گريبعد دخترك د ينبود، پنجره ها را هم باز كرد و لحظات يزيكه چ نيا.دختربچه خاموش كرد كيرا به خاطر  گارشيس

 يكم ييكاكائو يشكالت ها يادآوريبعد با  يلحظات.خورد و نه قهوه يم يمسلما نه چا.كند ييرايپذ ديدختر بچه چگونه با كيدانست از  ينم

 ي هيتهو يپنجره ها را برا.را خاموش كرده بود گارشيدختربچه س كيراحت شد و با خودش فكر كرد كه چه مسخره بود؛او به خاطر  الشيخ

 !كردن از او هم بود ييرايكه نگران پذ نيهوا باز كرده بود و از همه مهم تر ا

 .كرد يم نييرا برداشته بود و باال و پا زيم يرو گاريبود كه پاكت س دهيشكالت به دست به سالن برگشت، ستاره را د يوقت

 .را از دستش گرفته بود پاكت

 !؟...يبزرگترت دست نزن ليندادن به وسا اديبه تو ... بچه _
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 عيبود كه چه سرهمان موقع فكر كرده  رارسالنيو ام.شكالت ها چهره اش باز شد دنيبعد، با د يكم يول. بود دهيآن وقت هم لب برچ ستاره

 .دهد يحالت م رييتغ

 !؟...شه چندتا بردارم يم _

 .تنها سرش را به نشان موافقت تكان داده بود و با همان تكان، مشت ستاره پر از شكالت شده بود رارسالنيام

 !؟...هياسم تو چ _

 ...!رارسالنيام _

 .ستاره گشاد شده بود يها چشم

 ...!يچقدر طوالن... اوووو _

 ...ريگن ام يمهمه  _

 :داد گفت يكه شكالتش را قورت م يدر حال ستاره

 !؟...اشكال نداره من بهت بگم ارسالن _

 .نفر بود كي. بود يكي شيهر سه تا! كرد؟ يم يچه فرق.ارسالن ر،يام رارسالن،يام! كرد؟ يم يچه فرق رارسالنيام يبرا و

 ...!نه_

 ».را خاموش كرده بود گارشيبا پك اول ستاره به سرفه افتاده بود و او س. يبعد گاريروشن كردن س يدستش رفت برا و

آمد از آن كه ستاره  يبدش م شهياگرچه پوران خانم هم. بكشد گاريشد كمتر س يبه خاطر ستاره هم كه شده، مجبور م گريآن روز به بعد د از

 .كرد ياو، اما ستاره كار خودش را م يبه خانه  ديايب

 .تنگ شده بود شيدلش هم برا ييجورها كيآن بود كه  بيو عج. بود دهيشد كه ستاره را ند يهفته م كي قايدق امروز

واقعا  گريكه آن شب را هم با كالباس سر كند اما احساس كرد د دياول به ذهنش رس. غذا درست كردن نداشت يحوصله . آشپزخانه رفت به

 .و كالباس سر كرده بود سياز اول هفته را با سوس. خواهد گرفت يگوارش يماريب

 .سالم بخورد يغذا كيروز را هم كه شده،  كيداد  حيترج

 .ديبه ذهنش نرس يزيو گوجه چ اريو خ ريآخر هر چقدر هم فكر كرد، به جز نان و پن در

 .هم خوب بود همان

 .زيم يرو يبه ساعت انداخت و بعد به كتاب شازده كوچولو ينگاه.مبل لَم داد يرو.سالمش را خورد نهار

 ينبود،اما وقت يبيغر زياو چ يبرا دنيكتاب خر. گذشت يكتابخانه م كياز كنار  يروز. گذشت ياش با ستاره م يياز آشنا يماه كي بايتقر «

 !دبعد با كتاب شازده كوچولو از كتابخانه خارج شده بود، خودش هم تعجب كرده بو يلحظات

هم اسمش جذب  ديشا.كرد يدر وجود آن دخترك بود كه او را جذب م يزيچه چ ديفهم يخودش هم نم. بود دهيكتاب خر كيستاره  يبرا او

خلوتش را در  يكه كس نيمتنفر بود از ا شهيبود كه برخالف عادتش كه هم نيدانست ا يكه م يزيفقط تنها چ.دانست ينم.كردن نبود

 كي چ،يمتنفر كه نبود ه! ستاره خلوتش را بر هم بزند، اصال متنفر نبود نكهياما از ا.اَسما ايآن كس مادرش بود و  وآپارتمانش بر هم بزند، ول
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 .هم دوست داشت ييجورها

 .بخواند شيه خودش برابه ستاره داده بودش، ستاره از او خواسته بود ك يو وقت.ديستاره خر يبود كه آن كتاب را برا نيا

 ».بود چه شد كه شروع به خواندن كرد دهيآن موقع هم نفهم راسالنيام و

 يم ييكتاب خواندن تكه ها نيوقت ها هم ب يليو خ. داد يخواند و ستاره گوش م يم رارسالنيام. عادت شان شده بود گرياز آن به بعد د و

 .شد يم يعصب شياز تكه پراندن ها شهيهم هم رارسالنيام.پراند

 »...!كرد يدوباره شروع به خواندن م د،يد يدخترك را م زانيآو يشد كه تا چهره  يچگونه م ديفهم يباز هم نم و

 .شد يم دايستاره پ يحدودها بود كه سر و كله  نيهر روز هم بايتقر

 .آتش زد يگاريس. گذاشت زيم يرا رو شيپاها

 ...ياول

 ...يدوم

 !بود، نبود؟ يهمان دو نخ كاف. مكث كرد يكه رفت ،كم يبه سوم دستش

 .را هم روشن كرد يسوم گارينكشد، س گارينبود به خاطر او س يازيستاره آن جا نبود و ن نكهيبعد با فكر ا يكم

 .كرد يجبرانش م گاريعوضش داشت با دود س. دلش خوش بود آن روز نهار سالم خورده بود. زد يپوزخند

 .را خاموش كرد گارشيس. ديدر، از جا پر فيضع يتق تق ها يهم پنجم، كه با صدا ديچهارم، شا ديشا!چندم بود؟ نخ

 .نگاه كرد رارسالنيبه ام يجد يا افهيكوچك را در دست داشت؛با ق ييساك مقوا كيكه  يدر حال د،يرا كه باز كرد، ستاره را پشت در د در

 ...!سالم _

در را بست به دنبالش وارد سالن .تكان داد يسر.دستش رد شد و وارد خانه شد ريكه دخترك از زهنوز فرصت نكرده بود جوابش را بدهد  و

 .شد

 .نشست نيزم يستاره رو. ابدي انيكه كرد، پنجره ها را باز كرد تا هوا جر يكار نياول

 .نجايا نيبش ايب _

 يخودش و او خال نيب نيزم يدستش را رو يستاره ساك تو. نشست شيرو به رو يحرف چيبدون ه رارسالنيام. اشاره كرد شيبه رو به رو و

 .ختيشان ر نيب ن،يزم يقرمز و به شكل قلب رو يبا زروق ها ييشكالت كاكائو ياديتعداد ز. كرد

 !؟...هيچ نايا _

 . نگاهش كرد ستاره

 ...! شكالت _

 .يعجب جواب واضح.خنده اش گرفت رارسالنيام

 !؟...ادينقدر زچرا ا...! دونم شكالته يم _

 يكي: گفت يگذاشت و همزمان م يخودش م يشكالت را جلو كي.كردن شكالت ها شد ميمشغول تقس رارسالنيبدون توجه به حرف ام ستاره
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 ...!من يبرا

 ...!تو يبرا يكي: گفت يگذاشت و م يم رارسالنيام يرا جلو يبعد و

 ...تو يبرا يكي... من يبرا يكي...! تو يبرا يكي...! من يبرا يكي: گفت يكرد و م يم ميتقس ستاره

 .گريد ينگاهش به شكالت ها بود و فكرش جا رارسالنيام و

 ...تو يبرا يكي... من يبرا يكي... تو يبرا يكي... من يبرا يكي _ «

 .كرد يم ميخودش و پسر تقس نيرا ب يا شهيش يها لهيت دختر

 !؟..يهد _

 "...! من يبرا يكي "گفت يهمان طور كه م دختر

 :گفت

 !؟...هان _

 "...!تو يبرا يكي "...كردن شد ميدوباره مشغول تقس و

 ...!من امروز پونزده سالم شد _

 .ديكردن كش ميدست از تقس دختر

 !؟...امروز تولدته يعني _

 .تكان داد يسر پسرك

 ...!دميبرات نخر يچيمن كه ه _

 ...!اشكال نداره _

 .را به طرف پسر قل داد لهيت.ماند لهيت كيكردن تمام شد و  ميتقس همزمان

 ...چون كه تولدته...تو يبرا نيا... خب _

 .فكر كرد يدختر كم.ديخند پسر

 ...!تونم بهت بدم يهم م گهيكادو د هي يول _

 .كنجكاو نگاهش كرد پسر

 !؟...بخونم برات. گرفتم ادي ديشعر جد هي _

 .پسر باال رفت يابروها

 !؟...كنه يكارت م ياگه عمو بفهمه چ يدون يم!؟...يخون يمگه تو هنوزم م _

 .ديخند زير دختر

 ...!خوام بخونم يم...!خوام بزرگ شدم برم كالس آواز يتازه م _

 .فكر كرد يكم پسر



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا  fatemeh_r–خط صفر روي                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٤ 

 ...!رميبگ ادي لونيخوام و يم...لونيخوام برم كالس و يمنم م _

 .ديخند دختر

 ...!يبزن لونيده و يعمو اجازه نم _

 .ديخند پسر

 ...!كالس آواز يبر يتون يتوام نم _

 .شد ينگاهش جد دختر

 ...!خونم يمن م يول _

 .شد يهم نگاهش جد پسر

 ..زنم يمنم م _

  _تو از شهر غريب بي نشوني اومدي"

 "با اسب سفيد مهربوني اومدي تو

 :گفت يو همزمان م ديكش يم شيرا مثل آرشه بر رو گرشيدستش را صاف نگه داشته بود و دست د كي پسر

 ....ممممييير...ييييريد _

 تو از دشت هاي دور و جاده هاي پر غبار "

 "هم صدايي هم زبوني اومدي براي

 ....ممممييير...ييييريد_

 تو از راه مي رسي پر از گردو غبار"

 "انتظار مياد همرات بهار تموم

 ....ممممييير...ييييريد_

 چه خوب ديدنت چه خوب موندنت "

 "غبارو از تنتخوب پاك كنم  چه

را كه قطعا  يآن هم آواز.ساله آن طور آواز بخواند زدهيدخترك س كيشد  يباورش نم. محو خواندن دختر شده بود.زد ينم لونيو گريد پسر

 .كرد يم اهيروزگارش را س د،يد يچرا كه مطمئن بود اگر عمو م. يو باز هم قطعا به طور پنهان.گوش نداده بود شتريدو بار ب يكي

 يب اشنا دوستت دارم بياغر"

 و همرات ببر به شهر قصه ها  من

 "دست من و تو اون دستات بگير

 .اوج گرفت شيصدا دوباره

 چه خوب سقفمون يكي باشه با هم "
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 "منتظر تا بر گردي پيشم بمونم

 

 .ديغضبناك از جا جه ييباره با صدا كيگوش شده بود كه  شيسراپا

 !؟...يكن يم يچه غلط يدار...طهيسل يدختركه  _

 .امديهم درن كشيو او ج. بعد دست بزرگ عمو بر سر دختر فرود آمد يلحظات.خواند ينم گريد دختر

 !؟...هان! ؟...يكرد يم يچه غلط يداشت _

 !توانست بكند؟ يو پسر چه م. دختر نگاه ملتمسش را به پسر دوخت.داد يهمزمان سر دختر را تكان و

 .شد چاندهيگوشش توسط او پ د،يايحضور او شده بود، به طرفش هجوم برد و تا پسر به خودش بفتاح كه انگار تازه متوجه  حاج

 !؟...پدر سوخته يكن يم يجا چه غلط نيتو ا _

 :بود گفت ستادهيپنجه ا يدرد رو فيتخف يشده بود و برا دهيگوشش به باال كش ي لهيهمان طور كه به وس پسر

 ...!فقط ميكرد يم يباز ميداشت... ميداشت...به خدا عمو يچيه _

 .پسر بلند شد اديو فر چانديپ شتريفتاح گوشش را ب حاج

 !؟...ديكن يبا هم باز ديحق ندار گهيمگه نگفتم د! ؟...نيشد فيتكل گهيمگه من نگفتم شماها د! ؟...پدرسوخته يباز! ؟...يباز _

 .باال رفت شيو همزمان صدا ديكش شتريپسر را ب گوش

 !؟...نگفتم ايگفتم  _

 :از ترس كنده شدن گوشش به سرعت گفت پسر

 ...!نبود ادمي...ديببخش... ديببخش... عمو يگفت _

 .را محكم گرفت و به طرف جلو هلش داد شيبازو.دوباره به طرف دختر هجوم برد. فتاح گوشش را رها كرد حاج

 ...نمك به حروم.تا خدمت تو هم برسم ميبر _

 :گفت يم يزيداد و چ يبار از پشت سر به طرف جلو هلش م كيرفت، هر چند لحظه  يدختر مطور كه به دنبال  همان

 ...درست كن تويروسر _

 ...هل كي

 ...كنم يآدمت م _

 ...هل كي

 !؟...يد يصداتو وِل م! ؟...يخون يمن آواز م يحاال برا _

 .گوشش برداشت يتازه دستش را از رو د،يشن يشان را نم يصدا گريآنقدر دور شدند كه پسر د يوقت و

 .قل خورده بودند يها انداخت كه هر كدام به طرف لهيبه ت ينگاه

 .دختر يخال يبه جا ينگاه
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 .ستندياز جنس آنها ن ياو و هد ديفهم رارسالنيهمان روز بود كه ام از

 .هم كمك كند يگرفت به هد ميروز بود كه تصم همان

 .شان رد و بدل نشد نيب يگريگاه به جز سالم و خداحافظ حرف د چيه گريد چ،يكه ه يباز.نكرد يباز يبا هد گريآن روز به بعد د از

 .خوانده شد يشد، نه آواز ميتقس يا لهيبعدترش، نه ت يدر تولدها گريد

 ».زد لونيو نه او و. آواز خواند ينه هد گريد

 .نگاهش را به دستان ستاره دوخت دوباره

 ...!تو يبرا يكي... من يبرا يكي _

 .سراند رارسالنيستاره شكالت آخر را به طرف ام.ماند يشكالت باق كيآخر باز هم  در

 ؟...من يچرا برا _

 .ديخند ستاره

 ...!يكن يباهام آشت نكهيا يبرا_

 ...متعجب تكرار كرد رارسالنيام

 !؟...يآشت _

 !؟...ار كنمك يفكر كردم كه چ يمنم كُل...يهفته ست كه باهام قهر كي... آره _

 .دوخت رارسالنيرا به چشمان منتظر ام نگاهش

كه منم از دست تو  دميبعد د... يكن يخواستم همه رو بدم به تو كه آشت ياول م... دميشكالت خر يآخرشم امروز قلكم رو شكستم رفتم ُكل _

 ...ميكن يكه تو تامون آشت...ميكه دوتامون با هم بخور...ميكن ميگفتم تقس نيهم يبرا... منم قهر كردم... ناراحت بودم

 .هرچند نامحسوس ف،يهرچند خف. نقش بست رارسالنيبر لب ام يلبخند

 ...چونكه مامانم به خاطر من باهات دعوا كرد... شد شتريب يكيسهم تو  يول _

 !؟...كنه يمامانت به خاطر قلك باهات دعوا نم _

 .ت كردرا سف شيكش دور موها ستاره

 ...يكرد يكه تو آشت نهيمهم ا... كنه يدعوا م شهياون كه هم... نداره ياشكال يول... چرا _

 .نگرانش را به او دوخت نگاه

 !؟...گهيد يكرد يآشت _

 ...آره _

 !؟...يآشت يآشت_

 ...آره _

 .داد رارسالنيكتاب را آورد و به دست ام. ديدو زيبه طرف م ستاره



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا  fatemeh_r–خط صفر روي                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٧ 

 !؟...ينخو يپس برام كتاب م _

 !كرد؟ يرا خاموش م گارشيكه به خاطر او س يدخترك يبرا! ستاره؟ يآن هم برا! توانست نخواند؟ يم! نه؟ ديتوانست بگو يم رارسالنيام و

 !شد؟ يخاطر او با پوران خانم دهان به دهان م به

 !او قلكش را شكسته بود؟ يكه برا يخاطر دخترك به

 !بود؟ دهيكنان خر يشكالت آشت شيبرا

 .كشيشده بود در آپارتمان سرد و تار يروشن يكه سوسو يستاره ا يخواند برا يم.خواند يقطعا كه م. خواند يم

 .!كن يزحمت مرا اهل يب: به شازده كوچولو نگاه كرد آخر گفت ياديروباه ساكت شد و مدت ز_"

 .بشناسم ديهست كه با زهايچ يليكنم و خ دايپ يدوستان ديمن با.وقت ندارم اديز يخواهد ول يدلم م يليخ: كوچولو در جواب گفت شازده

ساخته و پرداخته از دكان  يزهايآنها چ.را ندارند زيچ چيوقت شناختن ه گريآدم ها د.توان شناخت ينكنند نم يرا تا اهل يزيچ چيه: گفت روباه

 ".كن يمرا اهل يخواه يتو اگر دوست م.دوست مانده اند يكه دوست بفروشد آدم ها ب ستين يخرند اما چون كاسب يها م

 

* * * * * * * 

* * * * * * * 

 .اش نشست  ستميپشت س. وارد اتاقش شد و در را بست.را تنها با تكان سر، داد يجواب سالم منش.شركت شد وارد

. در سرش را بلند كرد يبا صدا.زمان را ُگم كرده بود شهينوشت و مثل هم ينوشت و م يم. يسيكُد نو.يسيبرنامه نو. يسيكرد به كُد نو شروع

 .در ظاهر شد يبهزاد در آستانه 

 !؟.نهار يايب يخوا ينم _

هم  يو گاه. البته به جز پنج شنبه ها. ماند شركت يمعموال تا ساعت پنج بعد از ظهر م!ساعت دو شده بود؟ يك.به ساعت كرد ينگاه رارسالنيام

 .رفت خانه يماندن را نداشت و م يحوصله  يليكه به هر دل يگريد يآمد روزها يم شيپ

 ...! خورم يجا م نيهم...نه _

 .اش را دوخت به او هيسرش را كج كرد و نگاه عاقل اندر سف بهزاد

 !؟...يتو اتاق خودت بخور يخوا يكه م ياصال نهار دار _

 .در را رها كرد و رفت ي رهيد دستگبهزا.شد يسيبدون آن كه نگاهش كند دوباره مشغول كُد نو رارسالنيام

به او انداخت  ينگاه.ارسالن ريام يكنار صندل ديرا كش يصندل كي. پرس چلو كباب و دو دست قاشق و چنگال وارد اتاق شد كيبعد با  يلحظات

 .معترض نگاهش كرد رسالنرايام.را خاموش كرد توريبرد و مان شيدستش را پ.تاسف تكان داد ياز رو يسر.بود توريمان يكه هنوز سرش تو

 .قرار داد شيدست قاشق چنگال را جلو كيبه نگاه او،  يتياهم نيبدون كوچكتر بهزاد

 ... من دوست ندارم...يخودت رو بكش ياگه تو دوست دار... شه يبخور سرد م _

 .كرد نگاهش
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 ...!يانقدر تلخ باش ياگه تا آخر عمرت هم بخوا يحت _

 .قاشق را برداشت.داد رونينفسش را ب رارسالنيام

 !؟...گفته من تلخم يك _

 .لقمه اش را فرو داد بهزاد

 ...!يانگار با خودتم قهر...! بگه يكس ستيالزم ن _

 يميقد يبا دوست ها.قهر بود لشياو با فام.ديگو يبرد، به خودش اعتراف كرد كه بهزاد درست م يهمان طور كه قاشق را به دهان م رارسالنيام

 !باشد؟ يتوانست با خودش آشت يم يكس نيبا گذشته اش هم قهر بود و چن.اش قهر بود يكال با زندگ.با پدر رو مادرش قهر بود.اش قهر بود

 يآدم ها زندگ ي هيبق انيآدم است و م كيكرد كه او هم  ياش نبودند، كال فراموش م يدر زندگ ياگر بهزاد و ستاره و دكتر علو نيب نيا در

 .كند يم

 نيكه وارد اول يبهزاد را از روز اول.اش بود يدر زندگ يخدا را شاكر بود از آنكه بهزاد رارسالنيرا در سكوت خوردند و واقعا ام شانيغذا ي هيبق

 .ديارشدش شده بود، د يكالس دوره كارشناس

 .گفت كه انگار با خودش هم قهر است يبه او م شهيهمان روز اول هم بهزاد هم از

وقت فرصت  چيچرا كه ه.نبود يميباهاشان صم يليهمان وقت ها هم خ.وقت بود كه خبر نداشت يلياش خ يشناسكار يدوستان دوره  از

 .ها كوه رفتن ها نداشت يهمانيشان را در جشن ها و م يهمراه

 .و درست زير يسفارش ها و كارها يو كُل رارسالنيام كيبود و  يحاج كي شهيهم

 رارسالنينامه اش را هم تمام كرده بود و دفاع كرده بود و ام انيكه حاال پا يبهزاد.در محل كار همان بهزاد بود ضايدوستش در دانشگاه و ا تنها

را تحمل  يخفقان آور آن دانشگاه لعنت يافتاد، حاال مجبور نبود فضا يرا عقب نم يكرد اگر او هم آن دو ترم لعنت يفكر م دشيد يهر بار كه م

 .كند

 :و گفت رارسالنيبرگشت رو به ام. ستاديشد در چهارچوب در ا يكه از اتاق خارج م يدر حال بهزاد

 .كه باهات كار داره نيمثل ا. يدكتر علو شيسر برو پ هي _

 .به او رفت يبهزاد چشم غره ا.به تكان دادن سر اكتفا كرد رارسالنيام

 !؟...نهرو  تيزبون صدگرم يول...يتكون بد يرو حاضر تييلويسه ك ياو كله  _

 .شد اضافه كرد يكه از در خارج م يحال در

 ...!هست كه تكون دادنش برات آسون تر از تكون دادن زبونته نميهم ياحتماال برا...! البته سرت كه پوكه _

 يم يچه كار يوشد با خودش فكر كرد استاد عل يهمان طور كه از اتاق خارج م. بلند شد رارسالنيام.ديرا ند رارسالنيام فيو لبخند خف رفت

 .تواند با او داشته باشد

و  رارسالنيام.داشت رويبه دو ن ازيپروژه ن كي يارشد بود، برا يترم اول كارشناس رارسالنيام يوقت.دانشگاه بود دياز اسات يكي ،يعلو استاد

 رارسالنيو هم بهزاد در شركت استاد ماندگار شدند و آن موقع بود كه ام رارسالنيپروژه، هر دو، هم ام كيبا همان .بهزاد را انتخاب كرد
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 .سوا كند يرسما و قطعا كار و بارش را از حاج انستتو

 .كرد، خالص شده بود يخفه اش م ييشده بود و گو دهيچيطناب به دور گردنش پ كيو مغازه كه مدت ها مثل  ياز شر آن زرگر باالخره

 .بود زاريو دهان به دهان شدن با مردم و تملق كردن و جنس دوال پهنا انداختن ب يغل بازارو ش ياول هم از زرگر از

 زانيآو يطالها دنيوقت ها با د يگاه.شد، منتفر بود يو هرچه كه به طال مربوط م ياز طالفروش.متنفر تر هم شد چ،يهم بهتر كه نشد ه بعدترها

 .شد يو آن هم حالش مشمئز م نيشده از دست و گردن ا

 .كوتاه و آرام بر در نواخت يچند تقه . پشت در اتاق ديرس

 ...!دييبفرما _

 .شد وارد

 ...!ديخسته نباش... سالم دكتر _

 ديدست سف كي شيشد گفت موها يم تيدر سرش نبود، با قاطع يخاكستر ياگر همان تك و توك موها. نشسته بود زيپشت م يمسن مرد

كار آبا و  ،يخالص شدن از كار زرگر.دوستش بود نيتر كينزد يتوانست ادعا كند بعد از ستاره و بهزاد، استاد علو يم رارسالنيام.است

 .بود ونيمد يعلو تاداس نياش را به هم ياجداد

 .يشما هم خسته نباش. سالم پسرم _

 .با دست به مبل ها اشاره كرد و

 ... نيبش _

 .نشست رارسالنيام

 ...!ييدايكم پ.يديمهندس توح يستين _

 .نگاهش شرمنده شد رارسالنيام

 .كنم يجبران م يبعد يهفته ... هفته اكثر روزا رو تا بعداز ظهر نموندم نيتو ا... دونم يم...توروخدا ديببخش _

 .زد يلبخند يعلو استاد

 ...يد يكارات رو به موقع انجام م شهيدونم هم يم... از بابت تو راحت الميخ.ندارم كه زايچ نيبه ا يمن كار _

 .مكث كرد يكم

 ...! ست گهيد زيموضوع چ _

 .كرد يدستش باز يتو سيبا خودنو يدكتر كم.كنجكاو نگاهش كرد رارسالنيام

 ...سر اصل مطلب رميپس م... يدونم تو هم ندار يم...ندارم ينيمقدمه چ يحوصله  _

 . مكث كرد يكم

 ...!ارياستاد يخوام بش يم _

 .اش يآن هم با آن اخالق به قول بهزاد زهرمار! كارها؟ نياصال او را چه به ا! ار؟ي يچ يچ.از تعجب گرفت يرنگ رارسالنيام نگاه
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 .بر لبش نقش بست يفيلبخند خف ناخودآگاه

 ...من رو چه به... دكتر_

 .حرفش انيآمد م دكتر

بهتر بخوام بگم،  يعني.يد ينرم افزار درس م يها يبه مهندس اريدو روز در هفته به عنوان استاد يكي...اريو اما و اگر ن يخود ول يب...يديتوح _

شتر يدو جلسه ب يكيترم  نيمن ا ديآخه شا... و عمال كالس مالِ خودته...نهياسمش ا... رفع اشكال ير يپره،م يليترم وقتم خ نيچونكه من ا

 ..امينتونم ب

 .حرفش انيم ديدو رارسالنيام

 ...آخه من كه _

 .ديحرفش را بر استاد

 ..ستين يخال يليدونم وقت تو هم خ يم...!ميآخه هم ندار _

 .كرد ريرا غافلگ رارسالنيسرش را آورد باال و نگاه كنجكاو ام. مكث كرد يكم

 ...يايانزوا درب نيمقدار از ا هيخوام  يم.يكار رو بكن نيخوام ا يم يول _

 .نگاه كرد يبه دكتر علو!؟.چرا امروز همه به فكر از انزوا درآوردن او افتاده بودند. زد يپوزخند. نييسرش را انداخت پا رارسالنيام

 ... من  ديدون يشما كه م _

 . باز هم حرفش را قطع كرد دكتر

شروع  ييجا هياز  ديباالخره با يول...يول... سخته دونم تحمل دانشگاه برات يم.ادياز دانشگاه خوشت نم گهيدونم به خاطر اون اتفاق د يم...بله _

 ...يكن

 .سكوت كرد يكم

 ...!كه برات سخته يشروع كن يياز همون جاها ديدوباره شروع كردن با يبرا _

توانست  ينم.ديمانده بود كه چه بگو رارسالنيام!را شروع كند؟ يزياصال چه چ! خواهد دوباره شروع كند؟ ياصال كه گفته بود كه او م! شروع؟

 ارانگ.دانشگاه را نداشت يهم واقعا تحمل فضا ياز طرف.بود يدكتر علو ونيها مد نياز ا شتريب يليهرچه كه بود، او خ.اوردياز آن بهانه ب شتريب

. شد ير مرفت و سر كالس ها حاض يدو روز را هم به زور م يهمان هفته ا.بست يانگار راه نفسش را م.بود نياز حد سنگ شيآن جا ب يهوا

 .گرفت ينشست و گازش را م ياش م 206پشت .شد يدرنگ از دانشگاه خارج م يشد، بدون لحظه ا يهم كالسش تمام م يوقت

 يوقفه ا ديبود بگو نيبهتر ا امد،ين شيپ يعنيآمد،  شيكه پ يدو ترم ياما بعد از آن وقفه .ديپر يترها، در دانشگاه تنها با بهزاد سعادت م قبل

 .ديپر يكس نم چيشد، بهزاد درسش تمام شده بود و او حاال در دانشگاه با ه ليكه به او تحم

! ؟يكارشناس يشروع با دانشجوها! بود آخر؟ يچه شروع نيا يول.شود يقاط گرانيبا د ديبا. باالخره شروع كند ديگفت با يم يدكتر علو حاال

 !بودند؟ رستانيمدرسه و دب يكه هنوز هم در حال و هوا ييبچه ها! و وارد دانشگاه شده اند؟فارغ شده اند  رستانيكه تازه از دب ييبچه ننه ها

 .قابل تحمل بود ريغ.عذاب بود ياديز گريد نيا.نه
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ت شرك يكارا يهم برا يجور نيهم...! االن نه حوصله اش رو دارم و نه وقتش رو...!تونم يحداقل حاال نم...تونم يمن نم ديباور كن... دكتر _

 ...!ديبهتر از من هم سراغ دار يمطمئنا دانشجوها...!ارميوقت كم م

 .قرار داد زيم يرا در هم قفل كرد و رو شيدست ها.گذاشت زيم يرا رو سشيخودنو يعلو دكتر

 ...بهزاد هست... ينگرانش باش ستيشركت هم الزم ن يكارها... بهتر از تو رو سراغ ندارم يمن در حال حاضر كس _

 ...مكث كرد يكم

 ...!ست گهيبحث د هي نيا... يبنداز نيمن رو زم يرو يخوا يكه م نياگر منظورت صرفا بهانه گرفتنه و ا يول _

 .داد رونينفسش را ب رارسالنيام

 !؟...كار كنم يچ دياالن با... ديشما بگ يهر چ... چشم... ديبه گردن من حق دار ناياز ا شتريشما ب... دكتر يآقا هيچه حرف نيا _

 .زد تياز رضا يحاك يلبخند يعلو دكتر

من رو از گروه  يكالس يبرنامه ... شركت، برو دانشگاه يايب نكهيا يتو فقط شنبه صبح به جا... من خودم با گروه صحبت كردم... پسرم يچيه_

 ...!شه يكمتر م يجور نيرفت و آمدت ا... تو بخوره يكنن كه به برنامه  ميترم تنظ نيكالس هام رو ا يگفتم جور...ريبگ

 .نبود يبهانه ا چيه يواقعا كه جا. را كرده از قبل زشيفكر كرد كه دكتر حساب همه چ رارسالنيام و

 

* * * * * * * 

 .را شكست نيخواننده سكوت ماش يپشت فرمان نشست و ضبط را روشن كرد و صدا. پنج بود كه از شركت خارج شد ساعت

 يآدمك كوك يا"

 يش داريشد كه ب صبح

 همه عمرت مثل

 يو تكرار ش يش تكرار

 ستيانگار ن يول صبح

 ديشب ترد يتو تو

 شب و روز تو نيب

 يفرق ستيكه ن انگار

 هات مثل روزاته شب

 تكرار يهمگ روزات

 يريدست همه س از

 زاريدست خودت ب از

 واسه تو مرده پرواز
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 يريگ ياوج نم تو

 اديهمه رو از  يبرد

 "يريهمه م ادي از

او  يخواننده برا اي! شعر را در وصف حال او سروده؟ نيشاعر ،ا ايكرد كه آ يداد، فكر م يآهنگ را گوش م نيوقت ها كه مثل امروز ا يبعض

 !خوانده؟

 .هم خواننده اش ديشا.وصف حال خود شاعرش بود ديشا! رفت؟ يچرا راه دور م اصال

 تا فرصت هنوزم هست"

 ...خودت، برگردبه  برگرد

 ...تكراراز تو، تو رو دورت كرد نيشو، كه ا نو

 اگه تا امروز بسه

 تو رو داد بر باد تكرار

 رو بساز از نو فردا

 اديرو ببر از  روزيد

 تيلحظه تكرار تو

 همرات يخودت تنها

 تو اريشده  حسرت

 !همه حرفات "كاش يا"

 غصه نشو همدم با

 شكن خود باش سنت

 يفرد نيآزادتر

 "كاش يا يكه نگ يوقت

 .شود يگرم بلند م يكرد نفس خواننده از جا يفكر م رارسالنيكه ام ييبود به جا دهيچراغ قرمز متوقف شده بود و آهنگ رس پشت

 .ضبط رفت و خاموشش كرد چيبه پ دستش

تلخ بوده،هر قدر هم كه تنها قطعا حال شاعرش وقت سرودن و حال خواننده اش وقت خواندن، هرچه كه بوده،هرقدر هم كه .عوض شد نظرش

 .ديرس ياو نم ييو تنها يتلخ يبوده، باز هم به پا

 .و فندك برگشت گاريبعد با س يدستش به داشتبرد رفت و لحظات.بود به صد دهيرس هيثان ستياز صد و ب.شمار چراغ قرمز بود هيبه ثان چشمش

 .گرفت قيدو كام عم يكيداد و  هيآرنجش را به پنجره تك.آورد نييرا پا شهيش. را روشن كرد گارشيس

 .داد يشمار هشتاد را نشان م هيثان حاال
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كفشش آن قدر بلند بود  يپاشنه ها.بود ابانيدر حال رد شد از عرض خ شيبلوند كرده و هفتاد قلم آرا يپاشنه بلند، موها يبا كفش ها يدختر

 .تر بود نيرفت سنگ يه مفكر كرد اگر با چوب را رارسالنيكه ام

 .با خودش شرط بست كه تا ده نشمارده دختر خواهد افتاد رارسالنيدارد و ام يبود كه هر قدمش را با دقت و وسواس برم معلوم

 ... شش...پنج... چهار... داد يشمار شصت را نشان م هيحاال ثان...سه...دو...كي

 .زد يپوزخند رارسالنيام.خورد چيپآسفالت  يها يقسمت از ناهموار كي يدختر رو يپا و

 شيكه به دختر كمك كرده بود، ناخودآگاه اخم ها يپسر دنيبا د رارسالنيام.هوا معلق نگه اش داشت نيب يدر حال سقوط بود كه دست دختر

 . كمك كردن با او هم قدم شد يپسر دست دختر را رها نكرد و به بهانه .هم يرفت تو

 .ديد يبه خنده كش آمده شان را م يدر حال جنبش و لب ها ياز همان جا هم فك ها رارسالنيام

از دردسرها، با همان كمك كردن  يليهم خ يها و گاه ياز دوست يليخ.ها يياز آشنا يليخ. از اتفاقات يليخ شهيهم. بود نيفكر كرد كه هم و

 .آمد يبه وجود م ييبه ظاهر جز يها

خواهرا و برادر كوچكتر  نيب يعمو فتاح برادر بزرگتر بود و احترام خاص.عمه ها هم با شوهر و بچه ها بودند.بودند نهمايعمو فتاح م يخانه  «

 عياحترام كم بود، به شدت مط.بود ليبرادر بزرگترش قا يبرا ياديبرادر كوچكتر بود و احترام ز ،يديمحمود توح رارسالن،حاجيپدر ام.داشت

 .داداشش بود و به طبع او عمه ها هم انخ

در دو  گريد كي ياز هم، رو برو ادينه چندان ز يدو عمارت باغ، با فاصله ا.كردند يم يشان، زندگ يبرادر هنوز كه هنوز بود در باغ پدر دو

 .ضلع باغ قرار داشتند

 .و محترم، بعد از ازدواج از آن باغ رفته بودند يدو خواهر خانواده، فخر تنها

 .يبود از بچگ زاريازشان ب رارسالنيكه ام ييها يدور هم. برپا بود يخواهر و برادر يها يدور هم نيبار ا كي يهفته ا معموال

با آن كه شانزده سال .آن بود كه تنها پسر بزرگ خانواده بود لشيدل ديشا.رفت يها حوصله اش سر م يهمانيدر آن م شهيآمد هم يم ادشي تا

عمه  ي رخوارهي، پسر ش نيهرچند شانزده سال كم بود، اما هر چه كه بود در برابر حس.گفتند پسر بزرگ خانواده يباز هم منداشت، اما  شتريب

 .آمد يعمه محترم، بزرگ به حساب م يمحمد پسر مهدكودك اي و يفخر

 .خانواده، دختر بودند يبچه ها ي هيبق

كردن با او  يكه از باز ياما از وقت.خورد يبه او م هياز بق شتريچرا كه سنش ب.اش بود يهم باز يعمو فتاح، از بچگ يساله  زدهيدختر س ،يهد

 .بودند يجدا نشدن يها يهم باز يزمان كيانگار كه نه انگار .با هم نداشتند يكار گريمنع شده بود، د

 كياما خب باالخره او هم .كند يتوانست با او باز يم رارسالنينشده بود، پس ام فياو هنوز به قول عمو فتاح تكل.بود يخواهر كوچكتر هد زهرا،

 شد؟ يم يپنج ساله هم باز يدختربچه  كينشست و با  يشانزده سالش بود، بعد م. داشت يغرور

 ايبچه دار شد و بعد از دن ريد يليزنِ عمو فتاح خ.اول خواهرها و برادر كوچكتر را سر و سامان داد و بعد ازدواج كرد.ازدواج كرد ريفتاح د عمو

 .بچه دار نشد و حسرت پسردار شدن را بر دل عمو گذاشت گريآوردن زهرا، د

بود  دهياز پشت در اتاق خواب پدر و مادرش شن يواشكيبچه تر بود،  رارسالنيام يقبل ترها، وقت.پسردار شدن داشت يآرزو شهيفتاح هم حاج
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 .آمد ايزن باردار شده بود، اما بچه اش كه از قضا پسر هم بود، مرده به دن. الع زن عموبدون اط.كرده بود غهيزن ص كيكه عمو فتاح 

قبول كرده بود كه  گريآن وقت د.آمده ايفكر كرده بود آه زن عمو بوده كه پسرش مرده به دن..ديبا خدا بود، ترس ياديفتاح هم كه ز عمو

 .اش را پس خوانده بود غهيود و صداده ب نوايبه زن ب يپس پول.ستيپسردار شدن در طالعش ن

 يحت.بود دهيند يبداخم اي يوقت از جانب عمو فتاح بداخالق چيه رارسالنيام.عمو فتاح بود يمورد عالقه  شهيهم رارسالنيطور بود كه ام نيا و

كنند، با زبان خوش منع شان كرده  يم يهنوز هم با هم باز يبود او و هد دهيكه د يشدن شان هم، چندبار فيبه قول عمو فتاح تكل ليآن اوا

را هم از  يهم باز كيهمان  رارسالنيام گرياز آن روز به بعد بود كه د.كتك خورد يتا آن روز كه دعواشان كرد و هد! اما كو گوش شنوا؟.دبو

 .دست داد

 .هال يو زن ها تو ييرايپذ يمردها تو.مردانه زنانه شده بود مجلس

و خوش  يحاال در حال باز شيدختر عمه ها ه،يو سم هيو احتماال مرض ياَسما و زهرا و هد نكهيو تصور ا اش به شدت سر رفته بود حوصله

 .كرد يسخت تر م شيمردها را برا يبودند، تحمل حرف ها و بحث ها يگذران

 ... و سكه و طال متيبه ق ديرس يهمه، بحث م يكه بالاستثنا در انتها... و  يو اجتماع يو اقتصاد ياسيس يها بحث

 .زد، حواسش جمع شد يرا صدا م يعمو فتاح كه هد يشدت حوصله اش سر رفته بود و با صدا به

 .سرش نگه اش داشته، در قاب در ظاهر شد يكه معلوم بود حوصله اش را ندارد و به زور رو يبا چادر گلدار يبعد، هد يلحظات

_ ؟...نيانداز يشام رو م يسفره  يپس ك! 

 ...!گهيد قهيتا چند دق _

 :چرخاند گفت يشده بود، م نيمز قيانگشتر عق كيكه با  يرا به دور دست حشيكه تسب يدر حال عمو

 ...از همونا كه رب انار داره ها...اريرو بردار ب يترش يدونه از اون دبه ها هي نيرزميز يدر ضمن، برو از تو...گهيد ديدست بجنبون _

 .اش وحشتناك هم بود يخدا.ته باغ وحشت داشت نيرزمياز ز شهيهم يدانست كه هد يم سالنراريپا و آن پا كرد و ام نيا يكم يهد

 ...!ارهيبره ب رارسالنيشه ام ينم _

 يگران آمد كه دخترش در جمع خودش را دست و پا چلفت شيبرا يليانگار خ.را در هم كرد شياخم ها.در دست حاج فتاح متوقف شد حيتس

 .نشان دهد

 ...!زود باش... يريخودت م...رينخ _

و ترسش از  يهد يِبود كه حواسش پ رارسالنيآن وسط فقط ام.مردها دوباره وارد بحث شدند.انداخت و از اتاق خارج شد نييسرش پا يهد

 .بود نيرزميز

حواسش به  ياحساس كرد كس يرا گرفت و وقت مشيباالخره تصم.كمكش كند ديكرد با ياحساس م.بشود يهد اليخ يكار كرد نتوانست ب هر

 .حاج فتاح دور نماند نيزبيخروجش، از نگاه ت نكهيغافل از ا.از اتاق خارج شد ست،ياو ن

 .ستادهيا نيرزميز يپله ها يباال فيكه بالتكل ديرا د يهد د،يبه ته باغ رس يوقت

 !؟...تو يتو هنوز نرفت _
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 .به طرفش برگشت يهد

 ...!چراغش سوخته... ترسم يم...نه _

 :رفت گفت يكه به طرف پله ها م يدرحال رارسالنيام

 ...!ارميمن م... اشكال نداره _

 .كلمه از هم باز شد يواقع يبه معنا يهد صورت

 !؟...واقعا _

 .تكان داد يسر رارسالنيام

 !؟...فقط بگو كجاست _

 ...!دارم يخودم برش م...ايتو فقط باهام ب... يكن داشيپ يتون ينم يتا جاشو بلد نباش... نهيرزميته ز _

 ...!ارميخب بزار برم چراغ قوه ب _

باال و  يبرا يدامنش به قدر كاف يبلند.بود يبلوزو دامن بلند و روسر كيحاال با .كرد زانيدرخت آو كي يچادرش را درآورد و از شاخه  يهد

 .بود ريرفتن از پله ها دست و پاگ نييپا

 ...!ايتو فقط پشت سرم ب...جاشو بلدم... شه يم يبابام عصبان... كشه يطول م يايو ب يبر يتا بخوا... نه _

 .پله ها را روشن كرده بود لياوا يتنها نور مهتاب كم.هم پشت سرش رارسالنيام. به راه افتاد و

كه به  نديرا بب يهد ي هيتوانست سا يعادت كرده بود ، م يكيكه تازه چشمش به تار رارسالنيام.دبه را برداشت يهد.دنديرس نيرزميآخر ز به

 .خم شده يدبه، كم ينيخاطر سنگ

 ...!ايتو پشت سرم ب...بدش به من _

كرده بود  رياش گ ييدم پا يتو يدامن هد.به عقب برگشت يهد غيج يچهارم بود كه با صدا يسر پله .را گرفت و جلوتر از او به راه افتاد دبه

 .سوم در حال سقوط بود ايدوم  يپله  يو از رو

و در همان حال هر دو با  رديكرده بود او را بگ يسع ،ياز سقوط هد يريجلوگ يبرا ديبه خودش آمد كه د يتنها وقت.چه كرد دينفهم رارسالنيام

 .هم افتاده بودند

يجد يكدام شان صدمه  چياش پخش و پال بودند، ه يجا يكه جا يميقد يها چهيفرش شده بود و به لطف وجود تشك ها و قال نيرزميز كف 

 .محكم بود، باز نشده بود يكاف يطرف قل خورده بود، اما چون درش به اندازه  كيبه  يترش يدبه .دنديند

 .ديشن يرا م ينامنظم هد ينفس ها يصدا.اش يافتاده بود و او رو نيزم يرو يهد.را درك كند تشيموقع رارسالنيتا ام ديطول كش يلحظات

 !؟...نشد تيزيچ! ؟...يخوب...! يهد _

چه شد كه  ديخودش هم نفهم.و هم از افتادن نيرزميز يكيهم از تار.اش دنيترس يسكوتش را گذاشت پا رارسالنيام.سكوت كرده بود يهد

نش را آرام كند و تا دها يكه هد نينداشت جز ا يحس چيدر آن لحظه ه.سراند يروسر ريآشفته اش را ز يموها.رفت يهد يشانيدستش به پ

 .ترسن د،يباز شد كه بگو
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 .حاج فتاح اديفر يشان و بعد از آن صدا يچراغ قوه افتاد رو كي نور

 !!!!!!!!؟...ديكن يم يچه غلط ديدار نجايا _

با  رارسالنيو ام ديرس يسر م هيثان يدر همان س ديبود، و از بخت بدش هم حاج فتاح با دهيطول كش هيثان يكمتر از س ،يهد يبودن او رو ديشا

 .شيا هيثان يبه خودش به خاطر تعلل س نيتمام وجود بر بخت بدش لعنت فرستاد و همچن

 .به سرعت نور اتفاق افتاد زيچرا كه بعد از آن،همه چ.نه لعنت كردن بر بختش و نه خودش.نداشت دهيكدام فا چيه اما

 يزد كه پسر او رو يم اديبر سر پدر فر ي،چرا كه عموفتاح شاكاما كمتر. هم خورد يهد.عمو فتاح كتك خورد نيبار از دستان سنگ نياول يبرا

 !داشته؟ يدخترش افتاده و معلوم نبوده به زور قصد چه كار

 .گفت ينم چيگرفته بود و ه يكه از ترس پدرش اللمان يهد

 ...!كرد يتره هم خورد نم رارسالنيام يحرف ها يهم برا يكس

آن شب .كارِ نكرده، برود از حاج فتاح عذر بخواهد يوجه حاضر نشده بود برا چيپدرش،به ه ينش هاارسالن با وجود تمام دعوا ها و سرز ريام

 .خطاب كرد...شرم يب...گستاخ... ياغي...بند و بار يرا ب رارسالنيبار حاج محمود ام نياول يبرا

 ».بست يم رارسالنيمختلف به ناف ام يجا، با بهانه ها يكه تا سال ها بعد، به جا و ب يصفات

جهش حركت  كيو با  ك،كالج،گاز،يرفت دنده .چراغ سبز شد يبود ك دهينفهم.به خودش آمد يپشت سر يها نيممتد ماش يبوق ها يصدا با

 .كرد

 .نمانده بينص يب يپشت سر يدوتا فحش راننده  يكيدانست از  يگازش را گرفت اما م عيآن كه سر با

* * * * * * * 

 .ديچيمادرش در خانه پ يصدا.را فشرد ريگ غاميپ يكه كرد دكمه  يكار نيخانه كه شد، اول وارد

 !؟...يستيمادر خونه ن...ريام...الو _

 .دينفس سر كش كيرا  يبطر.را باز كرد خچاليدر .طرف آشپزخانه رفت به

 ...!دلم برات تنگ شده مادر!؟...يستيخونه ن _

 .برگرداند خچالي يرا تو يبطر.تلفن بغض دار بود يتو يصدا حاال

 !؟...يبزن رتيپدر و مادر پ نيسر به ا هي يخوا ينم _

 .دار شد هيگر شيكم صدا كم

 ...ها يخور يروزا رو م نياون وقت حسرت ا! ؟...ميريبم نيزم ميممكنه پس فردا سرمون رو بزار يگ ينم _

 .هيو گر هيبود و گر هيگر يبعدش تنها صدا و

چند بار به ! كوتاه آمده بود؟ يحاج ضيچندبار به خاطر قلب مر! ها كوتاه آمده بود؟ هيگر نيفكر كرد قبل ترها چند بار به خاطر هم رارسالنيام

 !بله و چشم حتما گفته بود؟ لشيها برخالف م نيا يخاطر همه 

 ...!ترك... هه.ترك است يال تودلش خوش بود كه مث.آمد ينم ادشي! نخ چندم امروز بود؟.آتش زد يگاريس.مبل لم داد يرو
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 .اش خارج كرد ينياول را كه زد، دود را فرو داد و از ب پك

 .دوم را كه زد، دود را از دهانش خارج كرد پك

 .هيگر يو باز هم صدا ريغامگيپ يباز هم رفت رو. زنگ تلفن يهم صدا باز

 .صدات تنگ شده يدلم برا!؟...خونه مادر يومديهنوز ن...ريآم _

 .تلفن را برداشت يگوش.له كرد يگاريرسيز يرا تو گاريس.داد رونيرا كالفه ب شنفس

 ...!اَلو _

 .كالفه شد رارسالنياَم.چند لحظه و دوباره از سر گرفته شد ياما فقط برا.متوقف شد هيگر يصدا

 !؟...يكن يم هيچرا گر... گهيبسه د... مامان _

 .شده بود ليتبد دهيبر ييبه هق هق ها هيگر حاال

 !؟...دمتيچند وقته ند يدون يم! ؟...نكنم هيگر _

 ...!سر زدم خونه شيچند روز پ نيمن كه هم... مامان _

 .باره اوج گرفت كي صدا

 !؟...سر زدن يگ يپات برگشت م ومدهيكه هنوز سرت ن شيتو به دو هفته پ! ؟...شيچند روز پ! ؟...شيچند روز پ _

 .ادامه داد هيباز هم با گركرد و صدا  يپف رارسالنياَم

 !؟...التماس كنم يطور نيا ديبا دنتيساعت د هي يكار كردم كه برا يچ!؟...براتون كم گذاشتم يمگه چ! ؟...حقه منه نيا! ؟...حق منه نيآخه ا _

 .خواهد كرد هيخواهد خواند و گر هينزدند، مادر تا صبح هم كه شده همان طور مرث يدانست اگر حرف يم رارسالنياَم

 ...!اميسر م هيفردا شب ... باشه... باشه مامان _

 .زد يحرف م جانيبار با ه نيا.باره قطع شد كي هيگر يصدا

 ...ايشام ب يبرا... ايامشب ب... چرا فردا شب!؟...يگ يراست م _

 .ديبه صورتش كش يدست رارسالنيام

 ...آخه _

 .شود دايتلفن پ يتو يدوباره در صدا هيگر يبود تا رگه ها يهمان آخه كاف و

 !؟...چشم يبخوام بدون آخه و اما بگ يزيچ هيبار من ازت  هيشد  _

به دست آورده بود كه حاال با امتناع كردن بخواهد از  يزيچشم، چه چ يعمر كه گفته بود بله،چشم،حتما،به رو كيمثال .زد يپوزخند رارسالنيام

 دستش بدهد؟

 .است هيلعنت به هر چه بغض و آه و گر. شد يم يا هيپشت خط باز هم داشت گر يصدا

 ...!اميامشب م... چشم... باشه... باشه _

 .لحن صدا صد و هشتاد درجه برعكس شد گريبار د نيا
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 ...!ميشام منتظرت يپس برا... دورِت بگردم...قربونت برم مادر ياله _

 .كرده و نكرده تماس را قطع كرد يجواب دادن به او نداد و خداحافظ يبرا يفرصت گريبشود، د انميپش رارسالنياز ترس آن كه نكند ام و

 .همان بود يخواندن ها، همه و همه تنها برا هيها و مرث يزار هيدانست تمام آن گر يم.دانست يم.بوق ممتد تلفن يماند و صدا رارسالنيام

 .چشم يبله، چشم،حتما،به رو يبرا

 .شك هاا نيبه ا لعنت

 .عوض نشده بود يزياز سال ها، باز هم چ بعد

* * * * * * * 

 .اعصابش بود يستاره رو ي رهيگشت، نگاه خ يلباس مناسب م كيكرد و به دنبال  يرو م ريرا ز شيطور كه لباس ها همان

تن دهد  يباز هم مجبور شده بود به كار! كوتاه آمده بود؟ لشيبه خاطر آن كه باز هم برخالف م.ست يدانست چرا آن قدر عصب يهم نم خودش

 !خواست؟ يكه دلش نم

اش  يطوس كيبه جز .بود يينوبت لباسشو ياش همه تو يپارچه ا يمردانه و شلوارها يها راهنيپ!كرد؟ ينم دايبه خاطر آنكه لباس مناسب پ اي

 .آمد يكه اصال ازش خوشش نم

اعصابش  ياما رو. مهم نبود شيكه برا نيبا ا. را به جان بخرد يحاج يشرت برود و غرغرها يو ت نيلوار جهم اصال حوصله نداشت با ش يطرف از

 .كه بود

 .رارسالنيشكمش جمع كرده بود و زل زده بود به ام يرا تو شيپاها.تخت نشسته بود  يرو.چه شد كه به طرف ستاره برگشت دينفهم

 !؟...يكن يتو چرا انقدر به من نگاه م _

 :حالتش بدهد گفت يتو يرييبدون آنكه تغ ستاره

 !؟...يهست يتو چرا انقدر عصبان _

 .ديبه صورتش كش يكالفه دست رارسالنيام

 !؟...نجايا ياومد ياصال مامانت اجازه داده كه پاشد _

 :كرد گفت يرا محكم م شيكه كش موها يدر حال ستاره

_ ؟...اجازه داده كه امروز بده ياون ك! 

اما دست خودش كه نبود، در آن لحظه تنها ستاره دم دستش .كند يم ياش را سر ستاره خال يدق دل يخود يدانست كه دارد ب يم رارسالنيام

 .بود

 !؟...يد يمنو با سوال جواب م يتو چرا سواال _

 .ديلب برچ ستاره

 !؟...يد يمنو با سوال جواب م يسواال يخودت چرا همه  _

با شلوار .شرت سبز درآود يت كيلباس ها و  يكرد تو رارسالن،دستيام يچشمان گرد شده  يجلو.به طرف كمد رفت. تخت بلند شد يرو از
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 .تخت پرت كرد يلباس ها را رو. پاره بود شيها بيكه كنار ج يا يدود نيج

 !؟...يكن يكار م يمعلوم هست چ _

 .كنار تخت ستاديحق به جانب ا ستاره

 ...!كردم دايخب برات پ! ؟...يگشت يمگه دنبال لباس نم _

 .زد يپوزخند رارسالنيام

 ...!گشتم يانقدر دنبال لباس نم گهيرو بپوشم كه د نايخواستم ا ياگه م _

 .متعجب نگاهش كرد ستاره

 ...!يرو دوست داشت نايتو كه ا! ؟...يرو بپوش نايا يخوا يخب چرا نم _

 .شرت را دوست دارد يت نيا ايشلوار  نيحال به ستاره نگفته بود ااو كه تا به .از تعجب باال رفت رارسالنيام يابروها

 .شجاع تر شد ديرا كه د رارسالنيسكوت ام ستاره

 ...ستين يزمرغيمثل االن اخالقت چ ،يوقتا كه حوصله دار يبعض _

 .حرف ستاره را قطع كرد!گفت؟ يچه م يوجب مين نيا!؟يمرغ يچ يچ.گرد شد رارسالنيام يها چشم

 !؟..يگرفت ادياز كجا  نويا! ؟...هيچ گهيد يمرغ زيچ _

 .ديخند ستاره

 ...!تو مدرسه...گرفتم ادياز بچه ها ... بداخالق يعني _

 :ستاره دوباره ادامه داد.گرفتند يم ادي يخوب يزهايمدرسه چه چ يتو.تكان داد يسر رارسالنيام

 ... يپوش يم نارويا يكه حوصله دار ييوقتا _

 .كرد ادامه داد يخودش اشاره م يسط موهاكه به و يحال در

 ...يزن ياز اون اودكلن خوش بوِ هم م...باال يد يموهاتم م ينجايا _

 ينسبت به روزها يو تنها كم يكه به قول بهزاد، كم ييوقت ها. كه حوصله داشت ييوقت ها.گفت يستاره درست م.خنده اش گرفت رارسالنيام

 .كرد يرا آن طور درست م شيموها. ديپوش يها را م نياش كمتر بود، ا يزهرمار گريد

به آن باغ درندشت چقدر .اش يپدر يدانست كه رفتن به خانه  يچه م.ست يگريد يدانست كه مشكل جا يچه م! دانست؟ يستاره چه م يول

 .عذاب آور است شيبرا

 ...!ارسالن _

 ...هوممم _

 .را برداشت يوشگ.تلفن باعث شد ستاره را رها كند به سالن برود زنگ

 !؟...ستاره اونجاست... سالم _

 يم گريد يكه بود، باز هم مثل همان روز ها يگريهر روز د ديشا. شده بود وانهيد گريمادر و دختر د نيواقعا از دست ا.كرد يپف رارسالنيام
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 .اعصابش بود يرو زيهمه چ يادياما آن روز،آن روز ز چاندش،يپ

 ...!جاست نيا... بله _

 .شود يم شيدايپشت در پ گريد ي قهيدانست تا چند دق يم.تماس قطع شده بود. دياز پوران خانم نشن ييصدا گريد

 .بود ستادهياش ا ياشك آلود رو به رو ييقرار داد تازه حواسش به ستاره جلب شد كه با چشم ها شيرا كه سر جا يگوش

 !؟...نجاميمن ا... يچرا به اش گفت _

 .داد رونينفسش را ب رارسالنيام

 ...نجايا يايبدون اجازه ن گهيكه قرار بود د نيا يبرا _

 .ستاره تند شده يكه نفس ها ديد يم

 ...ده يمامانم اجازه نم... منم بهت گفتم _

 .شده بود رهيت يرنگش هم كم حاال

 ...يرياز مامانت اجازه بگ ديكه تو با نهيموضوع ا _

 ريز زيبه طرف م.كرد يكم كم داشت احساس خطر م رارسالنيام.آمد يرفت و م يم يبه سخت شينفس ها.شده بود دتريستاره شد ي هيگر

 .درآورد ياسپر كيكشو و  يدست كرد تو.رفت ونيزيتلو

 .آماده داشت ياسپر كي شهيهم كه شده، هم اطيكرد، محض احت يكه ستاره به خانه اش رفت و آمد م يزمان از

 .به دست به طرف ستاره رفت ياسپر

 .به شماره افتاده بود، به طرف در رفت شيهمان طور كه نفس ها ارهست

 ...!ستاره _

 .تكان داد نيسرش را به طرف ستاره

 ...خونه مون...رم...يم... دارم...خوام... ينم _

 :شده بود گفت دترياش شد هيكه گر يدرحال

 ...دهينم... اجازه... چون... رميگ ينم... اجازه... از مامانم... من _

 .را به طرف دهانش گرفت ياسپر.تر رفت كينزد رارسالنيام

 ...دوست دارم...كه...رو بكنم يكار...خوام يم...چون... دم ينم...به حرفش گوش... من... يول _

 .افتاد و قل خورد نيزم يرو يو اسپر رارسالنيدست ام ريدستش زد ز با

 ...يكن يم...يمن خال سرِ... يدار...هيزمرغيچ...اخالقت... امروز... تو هم _

زمان  نيدر را باز كرد و در كمتر اندازد،يب رارسالنيبه ام يستاره بدون آن كه دوباره نگاه.در هم بلند شد يبا تمام شدن جمله اش، صدا همزمان

 .ديممكن از خانه خارج شد و در را هم پشت سرش كوب

 نيزم يرا از رو ياسپر.ديكش يآه.واريكنار د يقل خورده  يهم به اسپر يكم.شد رهيبه همان حالت به در بسته شده خ يمدت رارسالنيام
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 .اش قرار داد يبرداشت و سرجا

 يرا م ينبود، اما كار شتريهشت ساله ب يدختربچه  كيستاره .تلخ يلبخند.زد يلبخند.تخت انداخت يرو يبه لباس ها ينگاه. اتاق برگشت به

اما او .آمد يكرد، باز هم م يم شياگر پوران خانم دعوا يحت.آن كه آن جا را دوست داشت يآمد برا ياو م يبه خانه .خواست يكرد كه دلش م

 ي هيگر يصدا دنيحاال هم باز با شن نيكه هم نيمگر نه ا! چه؟ شيحاال نيرفت، هم ياصال چرا راه دور م! به سن ستاره بود چگونه بود؟ يوقت

 !گشت؟ يلباس مناسب م كيبه دنبال  يحاج يفرار از غرغرها يامگر نه حاال هم بر!مادرش كوتاه آمده بود؟

او .كرد ينم ينه،فرق اي ديكش يم گارينه، س اينه، به خدا اعتقاد داشت  ايكرد  يم يجدا زندگ.عوض نشده بود زيچ چياز آن همه سال انگار ه بعد

ازشان  شتريكه ب يياز همان جاها ديبا ديشا.گفت يدرست م يدكتر علو ديشا.بود فيشد ضع يكه به گذشته مربوط م يزيباز هم نسبت هرچ

 .كرد يشروع م بودمتنفر 

 .رفت ياعصابش م يزد و رو يخواست غر م يهم هر چقدر كه دلش م يحاج.پاره را نيشرت و ج يهمان ت.ديپوش يها را م همان

 .آمد ياو كه خوشش م.آمد يخوشش نم يحاج

 . زد يبار را هم سر نم كي ياگر اَسما در آن خانه نبود، همان دو هفته ا ديو بارها فكر كرده بود شا بارها

آن طور به  ،يو چه در نوجوان ياو چه در كودك يوجود داشت كه به اندازه  يكمتر پسر ديشا. دانست اَسما هم بهانه است يباز هم خودش م يول

 .پدر و مادرش وابسته باشد

 .كرد زيصبرش را لبر يجدا شد چرا كه آن اتفاقات آخر، كاسه .از آن ها جدا شد يول.ودبه شدت به آن ها وابسته ب رارسالنيام

 .نكرد يمخالفت چيه رارسالنيكرده بود كه با جدا شدن ام زيرا هم لبر يصبر حاج يكاسه  ديشا

* * * * * * * 

را هم همان طور كه ستاره با دست نشان داده  شيموها. بود دهيرا پوش نيشرت و شلوار ج يهمان ت.شد ادهيخانه پارك كرد و پ يرا جلو نيماش

 .دهد ياش را پوشش م يدانست تا شعاع دو متر ياودكلنش هم كه م يبو. بود، درست كرده بود

 يكرد جلو يآن كه سع رد؛بايكرد نگاهش را به سرعت بگ يبا آن كه سع. افتاد هيهمسا يفاصله گرفت، چشمش به در خانه  نيكه از ماش يكم

 .رفت يچشمانش رژه م يباز هم آن در كرِم رنگ جلو. باز هم ناموفق بود رد،يپرش ذهنش را به آن روزها بگ

مشغول خواندن كه شده بود، حساب زمان و مكان از دستش رفته  شهيباز هم مثل هم. كتاب ها بود يترم داشت و سرش تو انيفردا امتحان م «

 .بود

 يو امان از دست او كه حت يوردست حاج. رفت مغازه يبعد از ظهر م ديبا. وقت ندارد شتريا بعد از ظهر بدانست ت يآن بود كه م يبرا ديشا

 .آمد يامتحانات هم از موضع اش كوتاه نم يتو

 يم شهيكه آرام با نوك پنجه بر ش يهد دنيبه پنجره كرد و با د ينگاه. كتاب درآورد يسرش را از تو فيخف كيت كيت يصدا كياحساس  با

 .ست، به طرف پنجره رفت يكامال عاد ياز تعجب، انگار كه اتفاق ياثر چيزد، بدون ه

واقعا حساب شان پاك است، اما  گريبار د نيا رنديحاج محمود مچ شان را بگ ايدانستند كه اگر حاج فتاح  يم يو هم هد رارسالنيآن كه هم ام با

 .آمد يم رارسالنينفر به سراغ ام نيداشت، اول اجياحت يبه كمك يباز هم گه گاه اگر هد
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 .شد ينم كيهم نزد يهد يتا شعاع دو سه متر گريد هيبق يجلو رارسالنيام ش،يهمان دو سه سال پ ن،يرزميز يآن شب تو ياز حادثه  بعد

 .را باز كرد پنجره

 !؟...شده يچ _

 :كرد گفت يكرد و دوباره باز م يدستش را لوله م يكه كتاب تو يدر حال يهد

 ...ندا يسر برم خونه  هيخوام  يم _

 .داد رونيحوصله نفسش را ب يب رارسالنيام

 ...كه بابات اگه بفهمه يدون يم! كار؟ يچ يبر يخوا يم _

 .حرفش را قطع كرد يهد

 !خواد بفهمه؟ ياز كجا م _

 .ادامه داد د،يرا كه د رارسالنيام هيعاقل اندر سف نگاه

 ...!فهمه ينم ياگه تو كمكم كن _

 .شد يشد و دوباره باز م يلوله م يهد يزل زده بود كه مدام در دست ها يا چارهيبه كتاب ب رارسالنيام

 ...عمو چقدر به خاطر برادر ندا سر رفتنت به اونجا حساسه يدون يم يوقت! ؟...خونشون يبر يدار يچه اصرار _

 :با اعتراض گفت يهد

_ دارم ازش يخب سوال درس!؟...يگ يم نويچرا ا گهيتو د...ا... 

 !؟...يپرس يچرا از من نم _

 :رفت گفت يحوصله با كتاب ور م يكه ب يدر حال يهد

 ...كشه يطول م... شه ينم _

 :اضافه كرد طنتيكرد و با ش رارسالنيبه ام ينگاه

 ...!ندا رفتن نداره يهم كم از خونه  نهياگه بابام من و تو رو با هم بب _

 :گرداند گفت يرا برم شيكه رو يدر حال د،ينشن رارسالنياز ام يجواب يوقت

 ...!ييترسو شهيتو هم...اصال كمك نخواستم _

 .ديكش شيموها يتو يكالفه دست.كرد يپف رارسالنيام

 ...!صبر كن _

 .برگشت به طرفش دوارنهيام يهد

 يچه برسه به خونه ... زاره يزنده ات نم يداوم يطور نيباغم ا ياگه عمو بفهمه تا تو... فقط برو چادرتو سرت كن... اميصبر كن االن م _

 ...!هيهمسا

به  عيسر ييكرد با قدم ها يلب غرغر م ريكه ز يرا در حدقه چرخاند و در حال شيحوصله اش سر رفته باشد، چشم ها گريانگار كه د يهد
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 .طرف خانه به راه افتاد تا چادر گلدارش را بردارد

 .را فشرد و در باز شد فونيزنگ آ يهد.همان در كرِم رنگ بودند يبعد جلو قهيدق چند

 ...زنم يرو كوتاه م فونيدو بار زنگ آ دم،يعمو رو از سر كوچه د نيمن اگه ماش... ايطولش ند اديفقط ز...يهد _

 .حرفش انيبا عجله آمد م يهد

 ...تو باغ پرميم نايندا ا اطينردبون از ح ،باياومد، زنگ كه زدوقت بابام زودتر  هياگرم ... اميزود م...حواسم هست... باشه... باشه _

 .خندان رفت يتاسف تكان داد و هد ياز رو يسر رارسالنيام

 يطول كوچه را تا نصفه م يعصب. معطل شده بود دياز آنچه كه با شتريدانست ب يفقط م.شده بود يآمد چقدر منتظر برگشتن هد ينم ادشي

 .گشت يرفت و برم

برادر بزرگتر ندا، كه از نظر حاج  ما،ين يپدرش رو تياز حساس يآن هم وقت.ندا داشت يرفتن به خانه  يبرا يچه اصرار يهد ديفهم يمن واقعا

خواست از او حرف بزند  ياصال خود ندا را هم قبول نداشت و هر وقت م!چه، بود گريآمد د ينم ادشيجوان جلف و آسمان جل و  كيفتاح 

 .دست نياز ا يجلف و القاب ايسبك  يگفت دختره  يم شهيهم. آورد يماسمش را ن

ترسو  ينه به خاطر آنكه هد.كرد يقبول م شهيخواست و او هم هم ياز او كمك م يهد شهيهم.ماجرا را داشت نيهم يبا هد شهياو هم و

انگار همان باعث . ستيهم از جنس آن ها ن يبود هد دهيفهم.هم مثل اوست يبود هد دهيفهم يآن كه از همان كودك يخطابش نكند، نه؛تنها برا

 .كندشد تا كمكش  يم

دو تك زنگ زد و خودش را . ديدو فونيو وارد كوچه شد به خودش آمد و به طرف آ ديچيعمو فتاح كه پ نيماش دنيفكرها بود و با د نيهم يتو

 .باغ انداخت و در را پشت سرش بست يتو

 :خفه صدا زد ييداد و چند بار با صدا هيتك وارينردبان را به د عيسر د،يكه رس واريكنار د.ديتوانست به طرف ته باغ دو يكه م يسرعت تينها با

 ...!يهد...! يهد _

 نييآرام آرام از پله ها پا.پرت كرد رارسالنيدستش گلوله شده بود را به طرف ام يچادرش كه تو.شد انينما واريد يباال يبعد سر هد يلحظات

 .گرفت و او به سرعت به سر كرد يچادر را به سمت هد.نردبان را به حالت اول برگرداند رارسالنيام.آمد

 ...برو... زود باش _

 :برگشت رارسالنيبه طرف ام ستاد،يبعد ا يلحظات.به راه افتاد عيسر ييبا قدم ها يهد

 ...!يمرس _

 :در هم تنها گفت ييبا اخم ها رارسالنيام

 ...!رسه ياالن عمو م... برو _

 .ديرا سرعت بخش شيقدم ها يحاج فتاح داد و هد دنيبعد باز شدن درب باغ خبر از رس يو كم نيبوق ماش يحرفش، صدا نيبا ا همزمان

 .وارد خانه شان شود، حاج فتاح هم برود، بعد او به طرف خانه شان برود يمعطل كرد تا اول هد يكم رارسالنيام

 :گفت يبه عصب ليمتما يو تاحدود يجد يحاج فتاح كه با لحن يصدا دنيبعد با شن يلحظات
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 !؟...يكجا بود _

 .ستادهيحاج فتاح ا يكه رو به رو ديرا د يهد.ديشمشادها سرك كش يجلوتر رفت و از ال به ال.ديجا پر از

 ...!مدل يكنم برا دايرفته بودم ته باغ ُگل پ...سالم آقاجون _

 !؟...يل چمد! ؟...مدل _

 ...يطراح يبرا _

 .سكوت كوتاه حاج فتاح، احساس كرد دروغش گرفته و ادامه داد با

 ...كنم دايپ يُگل درست حساب هينتونستم  يول _

 .يخوديب يهم به چرخش ها يگاه... به ذكر يگاه.خورد يكه مدام تكان م ديد يدست حاج فتاح را م يتو حياز همان جا هم تسب رارسالنيام

 ...!گهيتو د ميبر.باشه _

تازه نفسش را آزاد  رارسالنيدر پشت سرشان بسته شد، ام يوقت. مثل فشنگ از جا در رفت و از پله ها باال رفت يحرف حاج فتاح، هد نيا با

 .كرد

 .ندا به سرش نخواهد زد يهوس رفتن به خانه  گريو د دهيترس يحساب يموقع با خودش فكر كرد كه هد همان

خودش را  يبعد از آن ماجرا، انگار كه شجاع تر هم شده بود و باز هم برنامه  يچرا كه هد. كه به شدت اشتباه كرده است ديرها فهمبعدت يول

 ».كرد يكه به خودش داده بود، باز هم كمكش م يرغم قول يعل رارسالنيكرد و ام ياجرا م

* * * * * * * 

 :تنها گفت يتماس بدون سالم و احوالپرس يشماره اَسما، به محض برقرار دنيبا د.اش به خودش آمد يزنگ گوش يصدا با

 ...!باز كن...من پشت درم_

 .باز شد يكيت يبعد، در با صدا يرا قطع كرد و لحظات تماس

پشت آن ها پنهان  يو زهرا، در كودك يو اَسما و هد رارسالنيكه ام ييدرخت ها.بلند و قطور يدرخت ها.را باز كرد و پا به درون باغ گذاشت در

اما حاال چه؟حاال كه بزرگ شده .توانستند خودشان را پشت درخت ها پنهان كنند يم يآن وقت ها به راحت. دنديدو يشدند و به دنبال هم م يم

ر آزا ييصدا.گوش خراش يسوت. ديكش يبلكه سوت م د،يچيپ يشادشان در گوشش نم يخنده ها يشدند؟صدا يپشت چه پنهان م ديبا ودنب

كه آخر آن  ديرس يبه فكرش م يو همه جا فارغ بودند و چه كس زيكه از همه چ يدوران.را يآورد دوران خوش كودك يم ادشيدهنده كه به 

 !شد؟ دخنده ها به كجا ختم خواه

 .خودشان يراهش به خانه  كيو  ديرس يحاج فتاح م يراهش به خانه  كي. شد يراه سنگفرش دو شاخه م د،ياواسط باغ كه رس به

 .گرفت شيراه خانه را در پ اندازد،ينظر به سمت مخالف ب كي يآن كه حت بدون

 كي دنيسرش را بلند كرد و با د د،يپله ها كه رس يباال.ديرا شن يباز و بسته شدن درب ورود يرفت، صدا يباال م وانيا يكه از پله ها يحال در

 .ستاديا شيگلدار، بر جا ديدختر با چادر سف

 ...!سالم _
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 .زد يپوزخند رارسالنيام

 !؟...يفلنگو بست عيسر اميمن دارم م يديفهم! ؟...شد يچ _

 !؟...هيچه حرف نيا _

 .تكان داد يسر.ديخند رارسالنيام

 ...بارم هي يماه نيهم... نجايزنم ا يبار سر م هي يخدا رو شكر من كه ماه _

 .حرفش را خورد ي هيبق

 ...مثل من هم صحبت شده ياش با كس دهيحاج فتاح بفهمه دختر آفتاب مهتاب ند... برو...ولش كن _

 .زد يلبخند.حرفش را قطع كرد دختر

 ...!ستيمثل اون موقع ها ن گهيبابام د...پسرعمو _

 :از تعحب باال رفت و دختر ادامه داد رارسالنيام يابروها

 .ستيمثل اون وقتا سرحال ن گهيكه د نهيمنظورم ا _

 .زد يپوزخند رارسالنيام

 .يو با من حرف بزن يستيبا يكرد يچونكه اگه بود، تو االن جرئت نم.ستيمعلومه كه ن _

 .را از دختر گرفت و به طرف در به راه افتاد نگاهش

 ...پسرعمو _

 .به طرفش برگشت رارسالنيام

 ...!كنم يدر مورد تو فكر نم هيمن مثل بق _

 .از تعجب گرفت يرنگ رارسالنيام گاهن

 ...يستيمن مطمئنم كه تو مقصر ن...هوام رو داشت شهيهم ،يكه از همون بچگ يكس... شناسم يم يمن پسرعموم رو از بچگ _

 .مكث كرد يكم

 يبرا ييحرفا هيكه من مطمئنم تو هم  يدر صورت... خوان فكر كنن يكه م يهمه اون جور يچرا اجازه داد... يدونم چرا سكوت كرد يفقط نم _

 ...يگفتن داشت

 .شد ريرا از او برگرداند و از پله ها سراز شيبار دختر رو نيا.انگار كه آن جا نبود. دوخته بود گريد ينگاهش را به نقطه ا رارسالنيام

 ...!زهرا _

 .به طرفش برگشت زهرا

 يباغ قدم م يكه تو دمتيد يوقتا از دور م يليخ!؟...يكن يخودتو از من پنهان م ام،يكه مچرا همون گه گاه هم  ،يكن ياگه تو مثل اونا فكر نم _

 ...ياورد يخودت نم يبه رو يول...يديد يمطمئنم كه توام منو م... يزد

 .داد رونيرا ب نفسش
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 !؟...يدون يتو هم منو مقصر م نميچقدر برام سخت بود كه بب يدون يم _

 .زد يلبخند زهرا

 ...نميبب يجور نيا...هام رو يقهرمان بچه گ... رو ميبچه گ يهمباز... خواست پسرعموم رو يدلم نم نكهيا يبرا _

 .كرد شيبه لباس ها يناخودآگاه نگاه رارسالنيام

 ...گم پسرعمو يسر و وضعت رو نم _

 هيكه زهرا چقدر شب افتينگار تازه درا رارسالنيدوخت و ام رارسالنيام يزهرا چشمان سبزش را به چشمان مشك. نگاهش كرد رارسالنيام

 .رنگ پوستش يو لب ها و حت ينيرنگ چشمانش؛ فرم صورت و ب.است يهد

 يبرعكس هد.آرامشش هم در حرف زدنش ملموس بود و هم در نگاهش.آرام بود يبيزهرا به طرز عج. داشت يفرق عمده با هد كياما  اما،

 .ديد يم يرا در نگاه هد طنتيش شهياش هم ياز همان بچگ رارسالنيپارچه شر و شور بود و ام كيكه 

كه تو  ستين نيمشكلت ا...!كنن يدر موردت م يچه فكر گرانيكه د ستين نيمشكل تو اصال ا... گم يرو م ينگاه خال نيا...گم ينگاهت رو م _

 ...دونن يرو مقصر م

 .داد رونيرا ب نفسش

 ...!يدون يخودت، خودت رو مقصر م...كه تو نهيمشكل ا _

 .به طرف خانه شان به راه افتاد رارسالن،يدر برابر نگاه متعجب ام و

 .شود زانيبود تا اَسما از گردنش آو يزد و همان كاف يلبخند.باز شدن در خانه به خودش آمد و نگاهش را به اَسما دوخت با

 !چقدر راهه؟ نجايمگه از در باغ تا ا!؟...يچقدر طولش داد. سالم داداش _

 .اش نشاند يشانيبر پ يبوسه ا رارسالنيام

 !؟...تو اميب يد يحاال اجازه م _

 .را رها كرد رارسالنيانگار كه تازه به خودش آمده باشد، گردن ام اَسما

 .يايم ريبه د ريد يليكه خ نهيهمه اش به خاطر ا... داداش ديببخش... يوا _

 :رو به اسما گفت رارسالنيرفتند ام يهمان طور كه به طرف سالن م.خانه شدند وارد

 ...يگرد يبرم دهياونم نرس يايدفعه م هي يبار يسال!؟...يسر به من بزن هي يايتو چرا نم ام،يمن نم _

 .تكان داد يسر اَسما

 ...يشناس يبابا رو كه م _

با .تُپل يكليبا قد متوسط و ه يزن.مدآ رونياما فرصت نشد جواب اَسما را بدهد چرا كه منصوره خانم از آشپزخانه ب.زد يپوزخند رارسالنيام

 .اش داشت يمشك يفاحش با چشم و ابرو و موها يكه تضاد ديسف يپوست

اش را از  ييخرما يو موها يبرعكس او، اَسما، چشمان عسل...پدرش را كليمادر را به ارث برده بود و قد و ه يمشك يچشم و ابرو رارسالنيام

توانست با  يفكر كرد كه اگر قدش به مادرش نبرده بود، م رارسالنيرا از منصوره خانم و ام دشيحاج محمود به ارث برده بود و پوست سف
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 .منصوره خانم به خودش آمد يبا صدا.تمام است زياَسما همه چ ديبگو نانياطم

 ...!ات شدورا هم پبد نيچه عجب باالخره ا! ؟...يخوب... سالم مادر _

 .ديرا در آغوش كش رارسالنيهمزمان ام و

 ...!منو نداره دنيچشم د يحاج يدون يخودت كه م...سالم _

 :كرد گفت يباز م رارسالنيرا از دور ام شيخانم همان طور كه دست ها منصوره

 ...هيچه حرف نيا _

 .حرفش انيحوصله آمد م يب رارسالنيام

 ...گم يراست م ديدون يخودتونم م... ولش كن مامان _

 .تاسف تكان داد ياز رو يخانم سر منصوره

 .مينيرو بچ زيمن برم شام رو بكشم، م _

نگاهش . نشست يسلطنت ياز مبل ها يكي يرو.اَسما هم به دنبالش.سالن رفت يتكان داد و به طرف مبل ها دييتا يبه نشانه  يسر رارسالنيام

 يزمان كي. و شاهانه بود يسلطنت يزندگ كيدست بافت؛همه و همه نشانگر  يها ؛فرشيچوب يها ؛مجسمهيسلطنت يمبل ها.را در خانه چرخاند

 .مثل حاال چقدر از آن متنفر بود گر،يد يآن جا را دوست داشت و زمان چقدر رارسالنيام

ست كه اتاقش را ترك كرده و به فكر كند به خاطر حضور او رارسالنيمبادا آن كه ام.نخواهد آمد رونيدانست حاج محمود فعال از اتاقش ب يم

 .استقبالش آمده

 زيبر صدر م رلب،يو با چند غرغر ز رارسالنينگاه چپ به سر و وضع ام كي. كرد يم يسالم سرسر كيآمد،  يم زيشام كه سر م يبرا معموال

 يعصبان يگفت كه حاج يم يزيچ رارسالنيام ايصرف كنند؛چرا كه  گريكديتوانستند تا آخر كنار  يشام را نم كيوقت هم  چينشست و ه يم

 .برعكس ايكرد، و  يرا ترك م زيشد و م يم

 رارسالنيبه حضور ام يتيبدون آن كه اهم.آمد زيباالخره اتاقش را ترك كرد و به طرف م يو حاج ديانجاميانتظارش به طول ن.شام آماده بود زيم

كرد خشم اش  يسع رارسالنينگاهش كرد و ام زيمنصوره خانم التماس آم. رفت در هم رارسالنيام ياخم ها.نشست زيدر سالن بدهد بر صدر م

 .را فرو ببرد

 :به پدرش گفت رلبيز يكنار اَسما نشست و سالم رارسالنيام.سمت راست پدرش نشست و منصوره خانم سمت چپ او اَسما

 .سالم _

. تاسف تكان داد ياز رو يشرت سبز تنگش و سر يبه ت ينگاه.او انداخت يآراسته  يبه موها ينگاه.باال آورد يمحمود سرش را كم حاج

 .لب زمزمه كرد ريرا ز يكه حاج محمود كلمات ديو فهم. زد يپوزخند رارسالنيام

 يوقت بود كه در خانه  يليخ. ديفهم ياصال طعم غذا را نم رارسالنيام.نبود يگريد يصدا چيبرخورد قاشق و چنگال با بشقاب، ه يجز صدا به

 شيبدجور برا يپدر يخانه  يوقت بود كه هوا يليخ.كرد يم ريگ شيمثل سنگ انگار در گلو. رفت ينم نييپا شياش، غذا از گلو يپدر

 .آورد يكم م دنينفس كش يبرا ژنيانگار اكس.بود نيسنگ
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 .اش، شده بود منزلگاه عذابش يدوران كودك يخانه  ،يپدر يكرد چقدر دردناك است كه خانه  يدر آخر فكر م شهيهم و

 .ستاديحاج محمود از حركت ا يرا فرو دهد، دهانش با صدا شيكرد غذا يم يطور كه آرام آرام سع همان

 !؟...يمنصوره خانم، به اش گفت _

انداخت و نگاهش را  نييسرش را پا ارسالنرينگاه كنجكاو ام دنياَسما با د.مادر و اَسما سرگردان بود نينگاهش ب. باال رفت رارسالنيام يابروها

 .مشغول كرد شيمنصوره خانم هم خودش را با غذا.نگاه منتظرش را به منصوره خانم دوخت رارسالنيام. ديدزد

 .حاج محمود نگاهش را از منصوره خانم گرفت يصدا با

 ...!فردا شب بله برونه _

 :ديمتعجب پرس رارسالنيام

 !؟..يبله برون ك! ؟...بله برون _

 .خورد و نه منصوره خانم ينه اَسما غذا م گريد حاال

 ...!ات يبله برون آبج _

 .ناخودآگاه باال رفت رارسالنيام يصدا

 !؟...يچ _

 .زد يد،پوزخنديرا گاز گرفت و نگاهش را دزد نشييكه اَسما لب پا ياما وقت.كند بياو تكذ ديبه چشمان اَسما نگاه كرد تا شا و

 !؟...ديگ يچرا حاال به من م...!خب مباركه _

 .تكان داد يمحمود سر حاج

 ...!يمجلس باش يفردا شب تو ديخب تو به عنوان برادر بزرگ عروس با _

 .شد دتريشد رارسالنيام پوزخند

 !شه؟ يكه آخر از همه خبردار م هيچه برادر بزرگ نيا! برادر بزرگ؟ _

منصوره خانم هم .بلند شد زيو از پشت م ديند زيماندن را جا شتريب رارسالنيام. ديسما دوباره نگاهش را دزداَ. نگاه دلخورش را به اَسما دوخت و

 .بالفاصله بلند شد

 !؟...كجا مادر _

 ...!ستيمن ن يتر باشم، خونه  بهيغر يا بهيكه توش من از هر غر يخونه ا.اصال از اولشم اشتباه كردم اومدم.خودم يرم خونه  يم _

 .متوقف شد شيحاج محمود در جا يمنصوره خانم به دنبالش روان شد كه با صدا.به طرف در به راه افتاد و

 .ولش كن بره _

 .روانه شد رارسالنيبلند شد و به دنبال ام زياز پشت م اَسما

 ...!داداش _

 .برود و هر چه زودتر از باغ خارج شود سرعت ممكن راه نيشتريكرد با ب يم يسع.بدون توجه در را باز كرد و خارج شد رارسالنيام
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 .صدا زد ديدو يم رارسالنيبه ام دنيرس يهمان طور كه برا اَسما

 ...داداش... داداش _

 .زد شيبار با بغض صدا نيا.ستاديا شيشده بود نفس زنان بر جا دينا ام گرياَسما كه د.رفت يتفاوت م يباز هم ب رارسالنيام اما

 ...!سايتوروخدا وا... داداش_

اَسما را  يهر كس را كه داشت، طاقت بغض و ناراحت يطاقت بغض و ناراحت.ستديبا شيبر جا رارسالنيبود تا ام يبغض دار كاف يهمان صدا و

 .بكند يحاضر بود به خاطر او هر كار شهيهم.بود يگريد زيچ شياَسما برا شهيهم. نداشت

 .دوخت رارسالنيرا به صورت ام انشيچشمان گر.ستاديا شياسما خودش را به او رساند و رو به رو.اما برنگشت ستاد،يا رارسالنيام

 ...هر كار كردم نتونستم بهت بگم نميهم يبرا... يخواستم ناراحت بش يبه خدا نم... داداش _

 .زد يپوزخند رارسالنيام

 !؟...دميفهم ياالن م ديمن با...تر بودم كياز همه به تو نزد شهيمن كه هم!...كه بدتر شد يجور نيا! ؟...ناراحت نشم يخواست يم _

 .كلمه از دهانش درآمد كيتنها .را گرفت رارسالنيدست ام.شد ياَسما جار يها اشك

 ...يداداش _

 .داد رونينفسش را پر صدا ب.ديكش شيموها يدست اَسما درآورد و تو يكالفه دستش را از تو رارسالنيام

 !؟...هيحاال داماد ك _

 .دينگاهش را دزد.سكوت كرده بود اَسما

 :ديدوباره پرس.مشكوك شد رارسالنيام

 !؟...هيگفتم داماد ك _

 .داد ياَسما را گرفت و تكان يبازوها. هم سكوت باز

 !؟...هيگم ك يم... با توام _

 .نگاه كرد رارسالنيام يچشم ها يسرش را بلند كرد و تو اسما

 ...!نادر _

 :ديدوباره پرس.كرد يانگار باور نم.از شدت تعجب گشاد شد رارسالنيام چشمان

 !؟...يك _

 ...!هر كار كردم نتونستم بهت بگم نيهم يبرا _

كه قرار  يكرد به نادر يفكر م...كرد يدوباره همان چند قدم را برگشت عقب و فكر م.چند قدم جلو رفت.اَسما را رها كرد يبازوها رارسالنيام

 .اش يبشود شوهرِ خواهرِ كوچولو بود

 .زد يكه در بازار طال فروش ها حرف اول را م يا يپسر همان حاج. پسر حاج سماوات.سماوات نادر

 .نداشت يها خالص نيباز هم؛انگار از دست ا.يباز هم طالفروش.يفكر كرد كه باز هم زرگر رارسالنيام و
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 .گفت نكَره يم شيبه صدا شهيهم رارسالنيكه ام يُكلفت يبا آن صدا.درشت كليبا آن قد و ه.اَسما نبود ياصال برازنده  نادر

نبود كه  يياَسما ياو برازنده .نه مشكوك بود ايداشت  پلميكه د نيبه ا يحت رارسالنيكه ام ينادر.نبود شيخواهر كوچولو ياصال برازنده  نادر

 .هم شاگرد اول بود شهيهم.زبان خوانده بود يدانشگاه ها مترجم نياز بهتر يكيدر 

 .برازنده نبود نه؛اصال

 .دياَسما به دنبالش دو.بار به طرف خانه نيرا تند كرد، ا شيها قدم

 ...!داداش _

 .ستاديا رارسالنيام

 !؟...ير يكجا م _

 ...!رم بله برونت رو به هم بزنم يم! ؟...رم يكجا م _

 .دوباره به راه افتاد و

 .صبر كن داداش _

 .متعجب نگاهش كرد رارسالنيام.را هم گرفت رارسالنيام يبار همزمان بازو نيا

 !؟...اَسما يچ يعني _

 .ناخودآگاه باال رفت رارسالنيام يصدا.باز هم سكوت كرد اَسما

 !؟...يهست ينكنه خودتم راض! ؟...يچ يعنيگم  يبهت م _

 .ردمتعجب نگاهش ك رارسالنيام. نگاه دنيهم سكوت و باز هم دزد باز

 ..يچطور... كنم يباور نم... كنم اَسما يباور نم _

 :حرفش يآمد تو اَسما

 ...!يشناس يبابا رو كه م... مجبورم داداش _

 .زد يپوزخند رارسالنيام

گم بگو عادت كردم فقط ب.دوست ندارم.خوام ينم.ترسم بگم نه يبگو م... نگم يچيتو سرم بزنه ه يبگو عادت كردم هرچ...بهانه ست نايا _

 ...نيشما بگ يهرچ... چشم... بله

 .كرد يم انيتلنبار شده در دل خودش بود كه از زبان اَسما ب يها حرف ها نيانگار ا.رفت يباالتر م شيهر كلمه صدا با

 !؟...ينبود يجور نيمگه خودتم ا _

 .مات و مبهوت به اَسما نگاه كرد.خفه شد رارسالنيام يصدا

 !؟...هان!؟...ينرفت رباريمگه خودتم ز _

 .دوخت شياش را به چشمان خواهر كوچولو ينگاه اَبر رارسالنيام

پول  يهرچ...دخل و خرجم دست اون بود... بود يكار و بارم با حاج...نداشتم يپشتوانه ا چيمن اون موقع ه...من...من اون موقع مجبور بودم _
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 ...ينه پول... ينينه ماش... داشتم ينه خونه ا... بود يآوردم دست حاج يدرم

 .حرفش يدوباره آمد تو اَسما

 ...!رو ندارم نايمنم ا _

 .شد ميلحنش مال.مهربان شد رارسالنيام ياَبر نگاه

 ...!يتو االن من رو دار _

 .اَسما را گرفت يبازوها

 ...!خودم شيپ ايب...كن يبا خودم زندگ اياصال ب _

 .تكان داد نيشده بود، سرش را به طرف يجار شيكه اشك ها يدر حال اَسما

 ...دارم يفراموش كنم پدر و مادر گهيگه برم و د يم...اگه با زورم نتونست...كنه ياگه نخوام قبول كنم، با زورم كه شده مجبورم م _

 .دوخت رارسالنياش را به ام ياشك نگاه

 ...من...تونم يمن نم... من _

 رشينگاه متح.رارسالنيام يليس يجا يرو.چپش گذاشت يگونه  يدستش را بر رو.حرفش را خورد ي هيكه بر صورتش فرود آمد، بق يليس با

 .رارسالنيآن هم از دست ام.خورده يليشد س يهنوز هم باورش نم.دوخت رارسالنيرا به ام

 .خواهرش دوخت رينگاه ماتش را به نگاه متح رارسالنيام

باشه كه من خواستم كمكت كنم، اما خودت  ادتي ،يشد مونيكه بعدها پش يتا وقت..!.يوقت فراموش نكن چيزدم تا امشب رو ه نويا _

 ...ينخواست

 .و به طرف اَسما برگشت ستاديرفت اما دوباره ا يچند قدم.را كرد و به طرف در به راه افتاد پشتش

 ريز... زدم شيدانشگاه رفتن تو اونقدر خودمو به آب و آت يهم اشتباه كردم كه برا شيهمون چند سال پ...يكمك كردن ندار اقتياصال تو ل _

كدوم برام  چيه... و  نيخونه و ماش ،يدون يخودتم م...خواست انجام بدم يرو كه ازم م يكار لميمجبور شدم برخالف م... رفتم يبار حرف حاج

 ...ه، منم شرطش رو قبول كردمدانشگا يقبول كرد بزاره بر يآخرشم وقت...دانشگاه رفتن تو مهم نبود ي اندازهبه 

 .داد رونيرا پر صدا ب نفسش

 ...!يرو نداشت اقتشيكه ل دمياالن فهم... دمياالن فهم يول...دانشگاه يبر يكنم كه بتون يبهت قول داده بودم كار نكهيا يفقط برا _

 .از آن آزارش ندهد شترياَسما ب زير يهق هق ها يرا برداشت تا صدا شيقدم ها يشتريبار با سرعت ب نيرا برگرداند و ا شيرو

 .دياز باغ خارج شد و در را محكم كوب يمعطل بدون

* * * * * * * 

و  پيبلكه از لحاظ ت. ره،نهيو غ سيتدر ي وهينه از نظر ش.بود دهيشن يليرا خ فشيكه تعر ياستاد. كالس در انتظار استاد نشسته بود سر

آنان  ياز درس ها يكيرا كه  شيچند عدد از واحدها اد،يز يمشغله  ليبه دل يبود دكتر علو دهيبه محض آنكه فهم نيطبق معمول نازن.چهره

 شيو بم اش را درآورده بود و با آب و تاب داشت برا ريز ،يجاسوس اتيعمل كي يجوان واگذار كرده، ط ارياستاد كيشد، به  يهم شاملش م
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 .كرد يم فيتعر

 .هيا يديتوح لشيفام.رهيكالس رو بگ ستياومده بود ل دمش،يدفتر گروه د يتو _

 !خب؟ _

 .هيا كهيچه ت يدون ينم.شيديد يم ديبا يشق يوا_

استاد تكه هم از  نيا فيداد، احتماال تكل ينشان م قيبود كه قبال نشان كرده بود و به شقا يياز تكه، همان ها نيفكر كرد اگر منظور نازن قيشقا و

 .فكر كردن را از او گرفت شتريب ياجازه  نينازن يصدا.حاال معلوم بود

چه  يدون ينم.دادم لشيلبخند پسركُش تحو هيمحو صورتش شده بودم كه سرش رو آورد باال، منم .اومد يسگ اخالق به نظر م يليخ يول_

 .كرد و روش رو برگردوند ياخم

 .حوصله آمد وسط حرفش يب ق،يشقا

 !ست؟ين ايمنظورت از لبخند پسركُش، همون خنده شتر اناياح _

 .دلخور نگاهش كرد نينازن

 !خنده؟ ياصال مگه شتر م!دم؟يمثل شتر خند يمن ك...شعور يب _

 .فقط لبخند زد قيشقا

 .گم ياش رو نم هيبق گهيطور شد د نياصال حاال كه ا! ؟يخند يم _

 .يگ يم ومدهيبند از استاد ن هي يساعت دار مين! ؟يام مونده كه نگفته باش يزيمگه چ _

 .نگاهش كرد طنتيبا ش نينازن

 !مونده شياصل كار.آره _

دور  يوقت ها، مثل آن روز كه رو يبود،با آن كه دوستش داشت اما بعض يواقعا دختر خوب نيبا آن كه نازن.واقعا حوصله اش سر رفته بود قيشقا

به خرج  يدانست اگر كنجكاو يم.كالس با هم آشنا شده بودند نيبودند و سرِ اول يهر دو ترم اول.اعصابش يرفت رو يحرف زدن بود، بدجور م

 .دهد يمصنوع يجانيه شيكرد به صدا يكه حوصله نداشت، سع يدر حال.شود يدلخور م نينازن ،ندهد

 !حاال؟ هيچ يخب، اصل كار _

 .را گرفت گريد ينفوذ حدس ها يجلو نينازن يصدا...مثال همسرش زشت است اي.دوست دخترش فالن است ايهمزمان فكر كرد مثال نامزد  و

 !شده بوده قيگن، دو ترم تعل يم _

 .انگار تازه بر سر ذوق آمده بود، ادامه داد قيمتعجب شقا يچهره  دنيكه با د نينازن.گرِد شد رتياز ح قيشقا يها چشم

 .گهيشده بود د لينشده بود، تا االن فارالتحص قياگر تعل _

 .تازه وارد و جوان شده بود ارياستاد نيا ريبدجور درگ قيذهن شقا حاال

 !؟يدون يتو از كجا م _

 :داد گفت يم هياش تك يصندل يكه به پشت يدر حال.ديخند نينازن
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 .گهيد مينيما ا _

 .خم شده بود نيمشتاقانه به طرف نازن قيبار شقا نيا

 !چرا؟ يدينفهم _

 .شد زانيبه وضوح آو نينازن ي چهره

 ...!مم باالخرهفه يم يول...نه هنوز _

 .حرفش را قورت داد ،يهم كالس ياز پسرها يكي يبزند كه با صدا يدهان باز كرد تا حرف قيشقا

 !چقدرم تو فازه اروي.ارنيم فيدارن تشر دياستاد جد... بچه ها _

 .اش نشست يبر سر صندل و

 يبه طرف بچه ها ينگاه مين يحت ايو  يحرف چيبدون ه.استاد جوان وارد كالس شده بود.بعد با ساكت شدن كالس، سرش را بلند كرد يلحظات

اش را در كالس  يتازه آن موقع بود كه سرش را بلند كرد و نگاه سرسر.قرار داد زيم يرا رو فشيرفت و ك زيحاضر در كالس، به طرف م

 .گرداند

واقعا جذاب بود و در كمال تعجب  د،ياستاد جد.بوده است نيحق با نازن ش،يپ يبار، بر خالف دفعه ها نياعتراف كرد كه ا قيقاهمان موقع ش و

 .رهيسرباال و غ ينيو نه ب يآن چنان ينه چشم و ابرو. ستيدر چهره اش ن يخاص زيچ چيكه ه ديد يم

كه توجه اش  ستيظاهر چشم اش ن نيدانست ا يم قيشقا يول. كرد يو درشتش نظر را جلب م يمشك يلحظه چشم ها نيدر اول.جذاب بود اما

استاد، جذبش نكرده  نيا يچشم ها يكدام به اندازه  چيبود؛ اما ه دهيد رهيو غ ،درشتيرنگ يوقت ها چشم ها يليرا جلب كرده؛چرا كه خ

در نگاهش  زيچ چيهم ه ديرفت، شا ياصال چرا راه دور م ،يهم طلبكار ديشا ،يجور تلخ كي د؛يد ياستاد جوان م اهدر نگ يزيچ كي.بود

 .ها بود كه نگاهش را خاص كرده بود نيهم دي،شايبودن، همان سرد يبودن، همان خال يهمان ته ديشا.نبود

 .را گفته لشيفام نيمطمئن بود كه نازن.استاد جوان چه بود يِليآمد فام ينم ادشيكرد  يفكر م هرچه

 يدانشگاه سع يگذارد، اما برا يدرست كردن شان وقت م يكه معلوم بود برا يمشك ييموها.استاد جوان دوخت ينگاهش را به چهره  دوباره

طرف و  كيها  نيا ياما همه .هم رفته خوب بود يرو.نسبتا پر يكليپوست گندم گون،قد بلند و ه.درستشان كند يمعمول يكرده بود معمول

 .نه، نگاهش شيشم هاچ.طرف كيهم  شيچشم ها

دانست چرا نگاهش را نگرفت و  يخودش هم نم.دياستاد را متوجه خود د يخواندن نگاه استاد جوان بود كه دو چشم مشك ريهم درگ هنوز

 .ماند رهيخ

در هم و اخم كردن و  استاد يبعد با گره خوردن ابروها يو لحظات دينگاه استاد جوان، بر خودش لرز يكه از سرد ديهم نكش هيبه چند ثان ديشا

 .اش يخود شد و نگاهش را گرفت و در دل بر خودش لعنت فرستاد به خاطر تابلو باز تيرو برگرداندنش، تازه متوجه موقع

* * * * * * * 

 يبا اصرار دكتر علو يوقت. برگرداند گريد يرا به سمت شيكرد و رو يدختر گره خورد، ناخودآگاه اخم ي رهيبا نگاه خ رارسالنينگاه ام يوقت

فارغ شده بودند  رستانيكه تازه از دب يبا احساسات دختران يريآماده كرده بود، به جز درگ يزيهر چ يكالس را قبول كرده بود، خودش را برا
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فوق  گريد يكي نيرا كه داشت، تحمل ا يزيهر چ تيو واقعا هم تحمل و ظرف. شدند يبه سرعت برق و باد عاشق م يهر جنس مذكر دنيد باو 

 .طاقتش بود

بودند، خود به  يدست انداختن و لودگ يبرا يدختران و پسران كالس كه انگار همه شان منتظر بهانه ا زيآم طنتيو بعضا ش رهيخ ينگاه ها ريز

 ينقاب ب كيوقت بود كه آموخته بود احساسات و حاالتش را پشت  يليخ. مشهود نبود يزيچ نيالبته از ظاهرش كه چن.خود اضطراب گرفته بود

اوقات  يتكرار كرده بود كه گاه قهيكار را هر روز،هر ساعت، و هر دق نيا رياخ يآن سال ها يآن قدر ط. ُگم كند.پنهان كند ياليخ يو ب يتفاوت

 .ندارد يتفاوت يو ب ياليخ يبه جز ب يحس چيواقعا ه گريكه د ديشا.و خودش است ستينقاب ن گريد نيا ديكرد شا يفكر م

 .باشد اليخ يوجه نتوانسه بود ب چيو همه كس، نسبت به دو نفر به ه زياش نسبت به همه چ يتفاوت يو ب ياليخ يب نيع در

 .خواست نگران اَسما باشد ينم گريباشد؛ د گرانيگرفته بود با او هم مثل د ميشب گذشته، تصم يخواهرش اَسما بود، كه آن هم با ماجرا ،ياول

 .باشد الشيخ يتوانست ب يچرا نم ديفهم يرا واقعا نم يكي نيا.اَبوت اش يهمان جود.ستاره بود ،يدوم

كرده  ياش را بر سرش خال يبار اعصاب خورد نيكه مثل آخر يوقت يحت.گذاشت يرا تنها نم رارسالنيوقت ام چيآن بود كه ه يبرا ديشا

 .آمد يباز هم م رارسالن،يام يكند به خاطر آمدن اش به خانه  ياش م هيكند؛ تنب يم شيانست پوران خانم دعواد يبا آن كه م يحت.بود

بود، اما از  رارسالنيام شيفكرش پ شهيبا آنكه به قول خودش، هم.داد يكه اَسما انجام نم يكار.داد يخودش انجام نم يكه خواهر كوچولو يكار

 .رفت يكرد و م يم يآمد و سك سك يبار م كي يماه ديشا ،يترس حاج

 يم ستيل يتو ياسم ها يهمان طور كه نگاه اش را رو.صاف كرد ياش را با سرفه ا نهيس.قرار داد زيم يدرآورد و رو فشيك يرا از تو ستيل

 :حاضر در كالس گفت انيگرداند خطاب به دانشجو

ترم رو خودشون  انيالبته امتحان پا...كالسشون رو به من واگذار كردند اديز يه به خاطر مشغل يدكتر علو د،يدون يهمون طور كه همه اتون م _

 .كنن كه من به شون ارائه خواهم داد يرو رد م يينمره ها يول.كنن يرو هم خودشون رد م يينها ينمره ها.رنيگ يم

 .را درآورد يبرد و كتاب فشيدر ك دست

 ....رارسالنِيمن ام _

 :را ادامه داد رارسالنيو آهسته حرف ام ريز ييصدا

 ...!نامدار  _

 .ديچيخفه كه در كالس پ ييخنده ها يبه دنبالش صدا و

 .خنده ها خفه شد يصدا.در هم به دنبال صاحب صدا گشت ييكتاب بلند كرد و با اخم ها يسرش را از تو هياز ثان يدر كسر رارسالنيام

 !بود؟ يآدم با نمك ك نيا _

 يرا از صورت ها نيو خنده پنهان است و ا طنتيش ايدن كيسكوت  نيدانست پشت ا يم رارسالنياما ام.كالس را دربرگرفته بودتمام  سكوت

و  يبعد ياش تكه  يكه پرانده شود، خنده ها منفجر خواهد شد و در پ يبعد يدانست با تكه  يم.داد يم صيانفجار از خنده تشخ يآماده 

 يخودش م.حال و هواها بود نيهم يتو يزمان كيباالخره خودش هم .شد يمشكل م شيكنترل كالس برا گريوقت بود كه د آنو  يو بعد يبعد

 ياز آن استادها يكيتوانست  ياو نم.نبود يو كسل كننده بودند، اما چاره ا زيچقدر نفرت انگ يخشك و جد يدانست آن وقت ها استادها
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 .كشت ياز همان روز اول، گربه را دم حجله م ديپس با.آمد يبه او م شتريبودن ب زيهمان نفرت انگ.داشب يمثل دكتر علو يميمحبوب و صم

 .ديرساتر پرس ييتر و صدا يجد يبار با لحن نيا

 !بود؟ يآدم با نمك ك نيا دميپرس _

 ...هم سكوت باز

 !شه يترم همه كسر م انينمره از امتحان پا كي...خب _

 .كردند يم گريكدي يكه بچه ها حواله  ديد يرا م يمتعجب يهم سكوت و تنها نگاه ها باز

 !شد دو نمره _

 .ديد يرا در نگاه ها م يبار نگران نيا

 ...دم يكنن كه من بهشون ارائه م يرو رد م ييكنن، اما نمره ها يرد م يمن كه گفتم، درسته كه نمره ها رو دكتر علو _

 .مكث كرد يكم

 !مرهسه ن _

 :گشت، ادامه داد يمورد نظرش م يكرد و به دنبال صفحه  يكه كتابش را باز م يحال در

 .ندارم يعجله ا چيمن ه _

 :كه گفت يفيظر يصدا دنيشن با

 !خوام يمعذرت م! من بودم استاد _

از  شيابروها.اش را حس كرده بود هريكه در بدو ورودش به كالس، نگاه خ ديرا د يدر مقابلش همان دختر.كتاب بلند كرد يرا از تو سرش

 .تعجب باال رفت

 يداد رنگ موها ينم صيتشخ رارسالنيبود و ام ختهيصورتش ر يو خوش رنگ كه تو ييخرما ييموها.پهن ييابروها.ديبا پوست سف يدختر

 .يهر رنگ!كرد؟ يم ياصال چه فرق.گريد يهم رنگ ديشا ،يهم عسل دي،شايقهوه ا يبا چشمان.ست يمصنوع ايخودش است و 

 !د؟يشما بود _

 :پاسخ داد فشيظر يبا همان صدا دختر

 !بله استاد _

پسر را  كي يآنقدر او را خنگ فرض كرده بود كه نتوانسته باشد صدا يعني!كرده بود؟ يدختر چه فكر نيا.خنده اش گرفته بود رارسالنيام و

 !دهد؟ صيدختر تشخ كي فيظر ينگه داشتنش كرده بود، از صدا نييدر پا يكه سع

 !اسمتون؟ _

 .يمهدو قيشقا _

 .ديكوچك كنارش كش ي رهيدا كيكرد و  دايپ ستيل يرا تو اسمش

 !رونيب دييبفرما _
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_... 

 .دخترك دوخت ي رهيرا بلند كرد و نگاهش را به نگاه خ سرش

 ...!رونيب دييگفتم بفرما! ؟...مفهوم نبود _

بچه  ي هيآن هم تنها به خاطر نجات دادن بق د،يگو يكه او دارد دروغ م دهيقطعا فهم رارسالنيدانست كه ام يم.كرد يمتعجب نگاهش م قيشقا

 .را نداشت يبرخورد نيانتظار چن نيهم يبرا.مهيها از جر

همان وقت  يبه عبارت.كرد يو آن سرش درد م نيكمك كردن به ا يبرا شهيكه هم ديد يخودش را م يدر نگاه دختر، قبل ترها رارسالنيام و

هم به دنبال  يا يعوارض جانب شهيهم گران،يكه كمك كردن به د ديفهم يم ديدخترك با.داد يم يقورمه سبز يخودش كه سرش بو يها

 .دارد يتاوان شهيكه كمك كردن هم ديفهم يم ديبا.ستيهم خوب ن شهيكردن هم ككم ديفهم يم ديبا.دارد

 .ديخر يم تاوانش را هم بر جان ديبا پس

 .به طرف در كالس به راه افتاد رارسالن،يام زيبچه ها و نگاه تمسخرآم ريشد و در مقابل نگاه متعجب سا لشيمشغول جمع كردن وسا قيشقا

 !؟يخانم مهدو _

 .برگشت رارسالنيبه طرف ام دوارانهيام

 !كردم يدرس رو حذف م نيشما بودم ا ياگر من جا _

 .اكتفا كرد و از كالس خارج شد " ديخسته نباش " كيفشارد، تنها به گفتن  يكه انگشتانش را مشت كرده بود و م يدر حال قيشقا

 !آمد يكس باال نم چيحاال نفس ه. كالس برگشت يبچه ها ريبدرقه اش كرد و به طرف سا يبا پوزخند رارسالنيام

 .كسر اون سه نمره سرِ جاشه _

 .مكث كرد يكم

دو .ليتعط زايجور چ نيو ا يخوشمزگ ،ي،لودگيسرِ كال من، شوخ. نيآشنا شد مياخالق اتيبا خصوص يكاف يودتون به اندازه كنم خ يفكر م _

 .سر جاشه زيياد،كويب نيآسمون به زم.اديزلزله ب.اديب ليس.ستين رفتهيهم پذ يعذر چيو ه ديدار زييبار كو كيهفته 

 .تخته نوشت ياش را رو يطرف تخته برگشت و نام و نام خانوادگ به

 :طرف كالس برگشت و گفت به

 .يديتوح رارسالنيام _

* * * * * * * 

 يكالس را اعالم كرد، احساس كرد بچه ها انيپا يوقت.گذشت رارسالنيصحبت كردن ام يو صدا انيكالس در سكوت محض دانشجو ي هيبق

 .لشيكرد به جمع و جور كردن وساشروع  د،يبا گفتن خسته نباش.دادند رونيكالس تازه نفس شان را ب

 .ظاهر شد شيجلو يرا برداشته بود كه پسرك الغر اندام فشيك

 .استاد ديخسته نباش _

 .طور نيشما هم هم _



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا  fatemeh_r–خط صفر روي                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٧ 

 .رساند رارسالنيرا تند كرد و خودش را به ام شيپسر قدم ها.به طرف درب كالس به راه افتاد و

 !استاد ديببخش _

 .نگاه منتظرش را به پسر دوخت.ستاديا رارسالنيام

 ...!نبود يخواستم بگم كارِ خانم مهدو يم... خواستم بگم يم _

به لبخندش  ديفهم ينم.پسر شد يو سردرگم يجياش باعث گ يبر صورتش نقش بست و همان كج يلبخند كج. باال رفت رارسالنيام يابروها

 .دستش انداخته يعنياش كه  يبه كج ايبرود و فكر كند استاد نرم شده و 

 !دونم يم _

 .پسر گرد شد يها چشم

 ...پس چرا!؟...ديدون يم _

 .حرف پسر انيحوصله آمد م يب رارسالنيام

 ...يآقا نيبب _

 .جواب داد عيسر پسر

 .يديجمش مانيا.يديجمش _

 ...!و نه شما...نه من...خودشه ياعواقبش پ گهيپس د.كمك كنه، و كرد هيدلش خواست به شما و بق يخانم مهدو.زيعز يديجمش يآقا.بله _

 .ستاديدوباره ا يديجمش يچهارچوب در بود كه با صدا يتو.از تمام شدن جمله اش به طرف در به راه افتاد بعد

 !؟...درسمو حذف كنم يخانم مهدو يشه من به جا يم...گم كار من بوده يمن كه االن دارم م...استاد يول _

 .با همان لبخند كج.به طرفش برگشت رارسالنيام

با  يول.يدرستو حذف كن يبر يتون يم ياگر دوست دار.گهيكه افتاده، افتاده د ياتفاق! ؟...نكشه نجايكه كار به ا يچرا از همون اول حرف نزد_

 !ياريدرب يخواد سوپرمن باز ينم.باد نبره ريكاله خودتو بگ.در ضمن پسر جون.شه يعوض نم يزيكارت چ نيا

 .شود زانشيتند از كالس خارج شد، قبل از آنكه دوباره پسر بخواهد آو يبا قدم ها يديمتعجب جمش يدر مقابل چشم ها و

 .از دانشگاه خارج شد يتعلل چيحرف و بدون ه چيبدون ه شهيهم مثل

كه در  ينداشت وقت يلياصال رفتنش دل.مطمئن بود كه نخواهد رفت. بله بران شب بود شيراند و تمام فكر و ذكرش پ يسمت خانه اش م به

بر مناسب  يدييمهر تا يعنياصال حضورش در مراسم .داماد نادر بود يآن هم وقت! رفت كه چه؟ يم.نبود شيب يا بهيخودش هم غر يخانواده 

 .نبود شيآمد، مناسب خواهر كوچولو يم نييارفت، پ ينادر باال م. كه نبود ياَسما؛در صورت يبودن نادر برا

 .است دنيها در حال ترك غاميپ اديتلفن خانه اش، از ازد ريغامگيدانست حاال پ يم.را از صبح از دسترس خارج كرده بود لشيموبا

وارد مغازه شد و .شد ادهيپ نياز ماش.پارك كرد ابانيناخودآگاه راهنما زد و كنار خ ،يفروش ياسباب باز كي دنيفكرها بود كه با د نيهم يتو

 .ها گرداند يعروسك ها و اسباب باز انيچشمش را م

اما از . كمرش بود يها مهيتا ن.خرس را برداشت.ديخرس تماما سف كي.بزرگ بود يخرس پشمالو كيكه نظرش را جلب كرد  يزيچ نياول
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 !نبود يرنگ زندگ ديسف.اش را دوست نداشت يديسف.امدياش خوشش ن يديسف

 .برگرداند و قرمزش را برداشت شيرا سرجا ديسف. زد يرنگ قرمزش، لبخند دنيد با

 .به طرف خانه راند يشتريبار با سرعت ب نياش شد و ا نيبعد عروسك به بغل از مغازه خارج شد و سوار ماش يلحظات

 .دينفس سركش كيبرداشت و  خچالي يوآب را از ت يبطر.را عوض كرد شياول از همه لباس ها.بعد از ظهر بود 3ساعت .خانه شد وارد

 .به طرف تلفن رفت و دكمه را فشرد.زد يتلفن چشمك م ريغامگيپ ي دكمه

و  هيكم كم با بغض و در آخر هم با گر.ياولش با لحن عاد.يشگيهم يهمان حرف ها شهيمثل هم.مادرش بود يطور كه انتظار داشت صدا همان

 .التماس

 .سخت تر يليسخت تر بود خ شياَسما برا زيالتماس آم يتحمل صدا. هم يرفت تو شياَسما اَخم ها يصدا دنيرد شده بود كه با شن ييچندتا

 !؟يستيخونه ن... يداداش... داداش _

 .بغض با

 ...ببخش منو...يبه خدا حق دار... يحق دار... دونم يم... دونم يم! ؟يدار يو برنم يبا هست يستين _

 .شده بود انياَسما گر يحاال صدا.مشت شد رارسالنيام يها دست

 ...توروخدا... داداش ايتوروخدا ب _

 .زدند يخنجر م رارسالنيانگار كه بر قلب ام شيهق هق ها دنيكرد و با شن يم هيبه وضوح داشت گر حاال

 يهارا پاك م غاميتمام پ ديبا.رفت deleteدستش به دكمه .رفت يم دينبا.اسما باشد اليخ يگرفته بود ب ميتصم گرياو د.رفت ياو امشب نم. نه

 .آمد ياسما هنوز هم م يصدا.بود دهيرا كه نشن ييبود و چه آن ها دهيرا كه شن ييچه آن ها. كرد

 ياَسما م اليخ يب ديبا.رفت يم دينبا.خواهد رفت ييبه آن بله بران كذا لشيگوش كند، برخالف م شتريدانست اگر ب يم.مردد ماند انگشتش

 !شود؟ اليخ يخواست ب يمگر بار اولش بود كه م.شد

 .هارا پاك كرد غاميبار بدون تعلل دكمه را فشار داد و پ نيا

تلفن از جا  يصدا دنيكه با شن ديانجاميبه طول ن شترياش چند لحظه ب ياما سبك.سبك شده بود انگار.ديكش ياش را به مبل داد و نفس راحت هيتك

 .ديپالك تلفن را كش ،يمكث و تعلل چيخانه، بدون ه يشماره  دنيبا د. ديپر

كردن با  يآتش زد و طبق معمول شروع كرد به باز يگاريس.دراز كرد زيم يرا رو شيداد و پاها هيمبل تك يبه پشت. راحت راحت شده بود حاال

 .دود

* * * * * * * 

كه برپله ها  ييكفش ها يتق تق پاشنه  يصدا دنيبا شن.دياز جا پر ييواحد باال درب يصدا دنيبود كه با شن دهيكش گاريدانست چند نخ س ينم

 اطيرفت و وارد ح نييپوران خانم كه از پله ها پا دنيبعد با د يلحظات.به پاگرد انداخت ينگاه يشد، خودش را به در رساند و از چشم يم دهيكوب

 .بعد از ظهر بود 5ساعت .اش انداخت يبه ساعت مچ ينگاه.زد يمجتمع شد، لبخند

 .گرفت يخودش هم از حركاتش خنده اش م.معموال رونيرود ب يساعات است كه پوران خانم م نيدانست در هم يم
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 زيم يو رو ختير يناتييتز يجعبه  كيبود را در  دهيكه خر ييشكالت ها. بروند رونيخانه عوض شود و دودها ب يها را باز كرد تا هوا پنجره

 .خرس قرمز رنگ را در آغوش گرفت و درب را باز كرد.قرار داد

 .بعد آرام آرام از پله ها باال رفت.پله ها انداخت نييبه پا ينگاه

 .او و ستاره بود يشگيرمز هم نيا.زنگ كوتاه پشت سر هم زد و پشت بندش دوبار با سرانگشتانش بر در كوفت دو

رساندش و ظهر از  يپوران خانم صبح به مدرسه م.دانست يهر روزه اش را م يبرنامه .اره مطمئن بوداز خانه بودن ست.پا و آن پا كرد نيا يكم

رفتن  رونيب يبه ستاره اجازه  اديچرا كه پوران خانم ز.مرتب و منظم و خالصه يبرنامه  كي.روز را در خانه بود ي هيآوردش و او بق يمدرسه م

 يجازه .خوب نبود شيبرا دنيآن كه دو يداد، برا يكردن با بچه ها را نم يرفتن به كوچه و باز يبه او اجازه . هوا يبه خاطر آلودگ.داد ينم

خوب نبود و  شيبرا دنيآنكه هم دو يكردن نداشت، برا يباز يوسط ياجازه .خوب نبود شيبرا جانيآن كه ه يبرا.رفتن نداشت يشهرباز

 .جانيهم ه

ضبط صوت پشت سر  كيهمه را مثل  ن،ييپا ديايپوران خانم ن يخواست بدون اجازه  يچرا كه هر بار از ستاره م.ده بوداز بر ش گريها را د نيا

كند كه مدام  يرفتار نم يبا اوست، جور يست كه وقت يو تنها كس يتنها دوست،تنها هم باز رارسالنيام د،يبگو شيكرد، تا در انتها يم فيهم رد

 .بودنش را گوشزد كند ماريب

نسبتا بلند  ييكرد و با صدا كيدهانش را به درز در نزد.بار واقعا قهر كرده بود نيانگار ا.از ستاره نبود يپا و آن پا كرد، اما خبر نيا گريد يكم

 :حال خفه، گفت نيو در ع

 !؟يستيخونه ن...ستاره... ستاره _

 .سكوت

 !آخه برات مهمون اومده بود... شد فيح _

 .سكوت

 !خرس تپل مپل و قرمز االن پشت در منتظرته هي _

 .سكوت

 !يبا يبا...! ميخب من با مهمونت رفت...! يستيانگار واقعا ن... شد فيح _

چرخش  يپله، صدا نيمانده به آخر يكيبرود،  نييبار با سر و صدا پا نيكرد برخالف باال آمدن از پله ها، ا يدر رها كرد و سع يرا جلو خرس

 .و لبخند زد ستاديا رارسالنيام.آمد رونياش ب ياَبوت يجود يِدو گوش يآمد و بعدش هم سر كوچك ستاره با همان موها ديكل

 .ديكش ياز خوشحال يغينگاهش به خرس كه افتاد، نا خودآگاه ج ستاره

 .....!ييييييييييييييوا _

واقعا برود، پله ها  رارسالنيستاره از ترس آن كه نكند ام.زد و به طرف درب آپارتمانش رفت يلبخند رارسالنيام.بغل كرد يخرس را دو دست و

تا نوك زبانش آمد، اما  "ندو  "ستاره از پله، كلمه  دنيدو دنيبا د رارسالنيام.كرد خودش را با سرعت به او برساند يكرد و سع يكيرا دو تا 

 .ديكش ينفس راحت ستاد،يا شيكه ستاره رو به رو يپاگرد دنبال كرد، و وقت يبه رو دنيره را تا رسبا نگاه نگرانش ستا.قورتش داد امدهين رونيب
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 ...!ارسالن... يوا _

 .قينفس عم كي

 ...!ارسالن _

 جانياز شدت ه شيفشرد و چشم ها يكه خرس را در آغوش م يدر حال.كرده بود ريارسالن گ يانگار كه سوزنش رو.قينفس عم كي دوباره

 :گرد شده بود گفت

 ...ارسالن...خوشگله يليخ _

 .درب آپارتمان را باز كرد رارسالنيام.شده بود يتنفسش عاد حاال

 !؟...يستيبا نجايتا صبح ا يخوا يم _

 .ديد يرا هم م ابشيآس يتا دندان ها يبه راحت رارسالنيتر شده بود و ام قيستاره حاال عم ي خنده

چشمان پرسشگرش را به .ثابت ماند زيم يرو ينييتز يجعبه  ينگاهش را در خانه چرخاند و رو.وارد خانه شد رارسالنيجلوتر از ام ستاره

همان طور كه خرسش را در دستش نگه داشته .ديدو زيانگار كه اجازه را گرفته باشد، به طرف م رارسالنيلبخند ام دنيدوخت و با د رارسالنيام

 .كرددرب جعبه را باز  گرشيد دستبود، با 

 !چقدر شكالت... ييييييييييييوا _

 .نگاه كرد رارسالنيبه ام و

 !؟...همه اش مالِ منه _

 .لبخند زد رارسالنيام

 !دميتو خر يهمه اش رو برا _

 .ديستاره درخش يهم از درخشش چشم ها رارسالنيام يو چشم ها ديدرخش يستاره از خوشحال چشمان

نشسته بود و با لذت تمام شكالت خوردن ستاره را  رارسالنيكرده بود و ام يمشغول شكالت خوردن بود و تمام دور دهانش را شكالت ستاره

 .كرد يتماشا م

 .كجا نداشت چيكس و در ه چيرا كه با ستاره داشت، با ه يخنده دار بود، اما آرامش ديشا.كرد ياحساس آرامش م يبيبه طرز عج و

ستاره، .اَبوتش بود يجود تيخاص نيانگار ا.اعصابش درب و داغان بود شيپ يه انگار نه انگار بله بران خواهرش بود و تا ساعاتحاال ك مثل

 .ستاره به خودش آمد يبا صدا.كرد ياش پرت م يتلخ زندگ يها قتيهم كه شده، حواسش را از حق يساعات يرا برا رارسالنيام

 !؟...ارسالن _

 .زد يبه خود لبخند خود

 !؟...بله _

 .ستاره متعجب شده بود نگاه

 !يخند يتازه شم، همه اش م...يديبرام شكالت خر...! يديبرام خرس خر! ؟...يشده كه امروز انقدر مهربون شد يچ _
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 .شد ينه،نم!دوست و همدم و هم صحبت من؟ يشده ا ،يگفت كه توِ فسقل يم ديبا! گفت؟ يم ديچه با.شد دتريشد رارسالنيام ي خنده

 ...يخوشگل انتخاب كرد ياون روز برام لباسا نكهيا يبرا _

 .را برهم كوفت شيدوبار دست ها يكي ستاره

 ...!كنم يلباساتو انتخاب م شهيمن هم گهيپس د _

 .زد يباز هم لبخند رارسالنيام

 ...!باشه _

 .بود يپس هوا آفتاب.مهربان است يآن روز حساب رارسالنيبود كه ام افتهيدر يستاره به خوب و

 !؟...يخون يبرام كتاب م... ارسالن _

 !؟...مامان بابات چه كارن نيپس ا _

 .ستاره در هم رفت يها اخم

مثل .تهيبابا فرهادم كه همه اش مامور... ره مزون دوستش يبعد از ظهرا هم كه م... غذا پختن اي... ديخر اي... سرش شلوغه شهيمامان كه هم _

 !امشب

 .از تعجب باال رفت رارسالنيام يابروها

 !ستيخوبه بابات خلبان ن! بود تيمامور شيچند وقت پ نياون كه هم! ؟...چه خبره _

 .ديلب برچ ستاره

 !بره ديبا... هيگه سفر كار ياونم همه اش م... گه يمامانم هم به اش م...!دونم يچه م _

 .زد يلبخند كج رارسالنيام

 !كه شلوار بابات دو تا شده نهيوع اموض رينخ _

 :دور دهانش را پاك كند، گفت ،يكرد با دستمال كاغذ يم يكه سع يدر حال ستاره

 !ام شلوار داره يبابام كُل... رمينخ _

 .نگاه كرد رارسالنيمتعجب به ام.ستاديدست ستاره از حركت ا.ديبلند خند يبعد از مدت ها با صدا رارسالنيحرفش، ام نيا با

 .ديخند رارسالنيام يبعد، او هم با خنده  يلحظات و

حافظ  وانينگاهش به د.و كتاب شازده كوچولو را برداشت ديدو رارسالنيشان تمام شد، ستاره خرس به دست به طرف اتاق ام يخنده ها يوقت

پاره شده  شيتمام برگ ها بايكه تقر يفظحا وانيد.ديكش رونيرا ب وانيد.داده شده بود يكتاب خانه جا يتو يكتاب ها نيافتاد كه ب يكوچك

 .كرد شيو رو ريدر دستش ز يكم.به هم چسبانده شده بود وبود و از ن

 يمشغول جمع كردن پوست ها رارسالنيام.آخر خرسش را با دست چپ بغل زد و كتاب را در دست راست گرفت و به سالن برگشت در

 :ديپرس د،يكه رس شيستاره به رو به رو.شكالت ها بود

 !؟...ارسالن هيچ نيا _
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باره  كي.ستاره شود يها يآورد تا مشغول جمع كردن خراب كار نييكرد و دوباره سرش را پا يسرسر ينگاه.سرش را آورد باال رارسالنيام

 .ديچطور كتاب را از دست ستاره قاپ ديخودش هم نفهم.سرش را باال آورد هياز ثان يتند از بدنش عبور كرده باشد، در كسر يانيانگار كه جر

 .هم يرفت تو شياَخم ها ناخودآگاه

 !دست نزن؟ يدون يكه نم يليصد دفعه به ات نگفتم به وسا _

 .نداد تياهم رارسالنيام.ديلب برچ ستاره

 ...!ديببخش _

 .دستش بود ينگاهش به كتاب تو رارسالنيام

 .كوفت نيرا بر زم شيپا ستاره

 .!..خب ديگفتم ببخش _

 .آن جا نبود رارسالنياصال ام. انگار ديشن ينم رارسالنيام اما

* * * * * * * 

برخورد گه گاه قاشق و  يآمد، سكوت خانه را فرا گرفته بود و تنها صدا يدر نم يغذا صدا از كس زيكه سر م شهيشام بودند و مثل هم زيسر م «

شدن درب  دهيكوب يكه با صدا ،يماه يها غيبشقاب خودش بود و در حال سر و كله زدن با ت يسرش تو يهر كس.آمد يچنگال با بشقاب ها م

به  هيزودتر از بق رارسالنيكوبش در، ام يدوباره  يبا صدا.ديچرخ گريكدي يچهره ها يمتعجب شان رو ينگاه ها.همه باال آمدند رهاخانه، س

 .سرش حاج محمود و البته منصوره خانم و اَسما هم پشت.ديبلند شد و به طرف در دو زيخودش آمد و از پشت م

 .و بازش كرد ديزودتر به در رس رارسالنيام

 .سر كرده، خود به خود دلش به شور افتاد ياش كه معلوم بود هل هلك مهينصفه و ن يِزهرا و روسر يسر و وضع آشفته  دنيد با

از  شتريب.خان داداشش بود د،يكه به ذهنش رس يزيچ نيزهرا، اول يسر و وضع آشفته  دنيمحمود هم در چهارچوب در ظاهر شد و با د حاج

 :ديو پرس اورديآن نتوانست طاقت ب

 !شده؟ يچ _

 :كلمه گفت كيرا خفه كند، تنها  شيكرد هق هق ها يم يكه سع يدر حال زهرا

 !يهد! يهد _

 :ديپرس رارسالنيبار ام نيا

 !؟يچ يهد _

 ...!نيكن يكار هيتوروخدا .شتشُك يآقاجونم داره م _

حاج محمود رو به اَسما و منصوره خانم كه با .اش يزهرا هم در پ.ديعمو فتاح دو يبه طرف خانه  رارسالنيجمله اش تمام نشده بود، ام هنوز

 :شد گفت يچشم دوخته بودند كه هر لحظه دورتر م رارسالنيوحشت زده به ام يچشمان

 .چه خبره نميبب داخل تا من برم ديشماها بر _
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 .برادرش به راه افتاد يبه طرف خانه  عيسر ييبا قدم ها و

 يبود و هنوز آرام آرام اشك م ستادهيزهرا هم كنارش ا.ديرا از داخل شن ييسر و صداها د،يعمو رس يدر خانه  يروبه رو يوقت رارسالنيام

 .نگاهش كرد رارسالنيام.ختير

 .شه ينم يچيه... نكن هيگر _

 :كرد گفت يكه هق هق م يدر حال زهرا

 .كتك خورده يليخ... يهد... يهد _

 .تكان داد يسر رارسالنيام

 .نكن هيگر... شه يعوض نم يزيتو كه چ يبا گربه  _

و زهرا  النرارسيام.از پله ها باال رفت و وارد خانه شد رارسالنيو بدون توجه به زهرا و ام ديتمام شدن جمله اش، حاج محمود هم به آن ها رس با

 .هم به دنبالش

 رارسالنيقصد وارد شدن داشت كه ام رارسالنيزهرا هم به دنبال ام.حاج محمود وارد سالن شد.ديرس يعمو هنوز هم به گوش م اديفر يصدا

 .ستاديا

 .برو تو اتاقت... ايتو ن... زهرا _

 ...آخه _

هرچند .يخود يهرچند ب.آرام كردن زهرا، لبخند زد يبود، اما برا يمعن يواقعا ب طيدر آن شرا ديكه شا يلبخند.زد يلبخند رارسالنيام

 .يمصنوع

 ...!گهيبرو تو اتاقت د... آخه يآخه ب _

 شيادهايحاال داد و فر.ديمال يرا م شيمبل نشسته بود و پدرش داشت شانه ها يكه رو ديعمو فتاح را د.ارسالن وارد سالن شد ريرفت و ام زهرا

 .شده بود ليو آرام تبد ريز ييبه زمزمه ها

آب قند كه به  وانيل كيبا  مهيبعد زن عمو سراس يلحظات.ديمال يقلبش گذاشته بود و قلبش را م يدستش را رو.عمو قرمز شده بود صورت

 .سرش مرتب كرد يرا به طرف حاج محمود گرفت و بالفاصله چادرش را رو وانيل.زد وارد سالن شد يسرعت به هم اش م

 .دهان برادرش گرفت يرا جلو وانيمحمود ل جاج

 .يُكش يخودتو م يدار... كم بخور هي... بخور داداش _

 رارسالنيرا پنهان كند، اما ام شيو اشك ها رديصورتش را بگ يكرد با چادرش جلو يم يزن عمو سع.از آب قند را به او خوراند يجرعه ا و

 ...ديد يرا م شيها هيشانه ها و گر فيلرزش خف

 .شد ليتبد اديبه فر شيفتاح كه انگار با آب قند جان گرفته بود، دوباره زمزمه ها حاج

 ...ايح يب...دهيبر سيگ يدختره  _

 :برادرش بود گفت يكه هنوز مشغول ماساژ دادن شانه ها يمحمود درحال حاج
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 !شده داداش؟ يد آخه چ _

 :داد گفت يتكان م نيكه سرش را به طرف يبزرگتر در حال برادر

 .خراب ياو دختره  يرفته خونه  ياز من م يواشكي دهيبر سيگ يدختره ! ؟...بشه يخواست يم يچ گهيد!؟...بشه يخواست يم يچ گهيد _

 .حبس شد رارسالنيام ي نهينفس در س.ستاديها از ماساژ دادن ا دست

 !كدوم دختره؟ _

 .بته داره يعذبِ ب برادر لندهور هيهمون كه ... بيهمون نانج... همون ندا _

 .برادرش نشست يمبل كنار يمحمود رو حاج

 .يكن ياشتباه م ديشا!؟...داداش يديتو از كجا فهم _

 ...لندهور ياون پسره  يرفته خونه  يم دهيبر سيگ نيا.كنم يكه اشتباه نم نهيمهم ا...!دميكنه از كجا فهم يم يچه فرق _

 .ستاديا شيحاج محمود جلو.ديباره از جا پر كي.مكث كرد يكم

 !كجا داداش؟ _

 :را باال برده بود گفت شيكه صدا يحال در

 .خوام ينم بيمن دختر نانج...رم سرش رو بزارم لب باغچه ببرم يم _

 :مبل بنشاندش گفت يكرد دوباره رو يم يبرادرش را گرفته بود و سع يكه بازوها يمحمود در حال حاج

 .ماش يهست يداداش االن عصبان _

 :خطاب به برادرشوهرش گفت زيالتماس آم يكرد بازوانش را رها كند و زنش با لحن يفتاح سع حاج

 .دختره رو كشت از بس كتكش زد. ديريتوروخدا جلوشو بگ _

 .بار رو به همسرش نياوج گرفت اما ا شيحرفش انگار كه حاج فتاح را آتش زده باشند، دوباره صدا نيا با

 ...اگه نكشمش رتميغ يب... بكشمش ديبا... كتك هم كمشه... ردمخوب ك... كتكش زدم _

 :اتاقش پنهان شده بود گفت يباال تو يكه در طبقه  يكه سرش را رو به باال گرفته بود، خطاب به هد يدر حال بعد

 .برم يزارم لب باغچه م يسرت رو م...رونيب ياياون اتاق خراب شده م يباالخره كه از تو _

و داشت تا  ديلرز يانگار م شيحواسش به زن عمو بود كه پاها رارسالنياما ام.خانم را هيانگار و همان طور مرض ديد يرا نم رارسالنيكس ام چيه

 .اش كينزد ديرا كش يا يخانم رساند و صندل هيزمان ممكن خودش را به مرض نيدر كمتر.شد يم

 .زن عمو نيبش _

كرد  يم يكه سع يدر حال.را گرفت وانيخانم ل هيمرض.آب قند برگشت وانيل كيو با  ديخانه دوبه طرف آشپز رارسالنيام.خانم نشست هيمرض

 :نگه دارد با تضرع گفت نييرا پا شيصدا

 ...يبرو اتاق هد...برو باال _

 .شد ريسراز شيها اشك
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 ...نه ايدونم زنده ست  ياصال نم... اتاقش يبدم تو شيفقط تونستم فرار... به قصد كُشت زدش يحاج _

 رارسالنيمبل نشسته بود، تازه متوجه حضور ام يعمو فتاح كه حاال دوباره به اصرار برادرش رو.ديبه طرف پله ها دو يمكث چيبدون ه رارسالنيام

 .شد زيخ مين شيدر جا.شد

 !؟...ير يتو كجا م _

 .ستاديا شيدر جا رارسالنيام

 !بود دهيترس يليخ... زهرا شيرم پ يم _

 .بدهد هيبرادرش را به عقب هل داد و وادارش كرد تك ي نهيام سمحمود آر حاج

 .كم آروم باش هيشما ...بزار بره داداش _

 .ديبا سرانگشتان به در كوب.ستاديا ديكه رس يپشت در اتاق هد.پله ها را به سرعت باال رفت رارسالنيام و

 ...سكوت

 .ديكوب دوباره

 ...دوباره سكوت و

 :برسد گفت نييكرد آن قدر بلند نشود كه به پا يكه حواسش را جمع م ييكرد و با صدا كيبار دهانش را به درز در نزد نيا

 .باز كن... منم...يهد _

 .اما در قفل بود و باز هم سكوت.كرد نييرا باال و پا رهيبار دستگ چند

كه از شدت  يو چشمان دهيترس يباز شد و زهرا، با چهره ا يتاق كنارزد كه در ا شيصدا گريچند بار د.افتاد يكم داشت دلش به شور م كم

 .در ظاهر شد يسرخ شده بود در آستانه  هيگر

 .كه زهرا دستش را مشت كرد رديرا بگ ديدستش را دراز كرد تا كل رارسالنيام.گرفت رارسالنيدستش را به طرف ام يتو ديكل

 .كشه يرو م يهد رهيو م رهيگ يو م ديبعدم كل... كنه ياگرنه دعوام م !داشتم؟ ديكه من كل يبه بابام نگ يد يقول م _

 .شد يجار شيآخر دوباره اشك ها يبا جمله  و

 .صورت زهرا را با دستانش قاب كرد و به سمت باال گرفت.دست دراز كرد و اشك ها را پاك كرد رارسالنيام

 .دم يقول م... باشه يول...! كشه يرو نم يهم بكنه كه هد يعمو هر كار _

 قولِ قول؟ _

 .لبخند زد و مشت زهرا باز شد رارسالنيام

اتاق، با آن  دنيچرا كه از د د؛يرا ند يدر نگاه اول هد.وارد اتاق شد و در را به سرعت پشت سرش بست.را درقفل چرخاند و در باز شد ديكل

 .وضع آشفته از شدت تعجب چشمانش گرد شده بود

 .مجسمه ها و گلدان ها شكسته بودند.شده بود ختهير رونيهمه ب...ها،كشوها و لباس ها،كتاب  كمد

 ياز لباس ها و كتاب ها و مجسمه ها يانبوه انيشد كه در وسط اتاق، م يتازه متوجه هد د،يها را د يختگيها و به هم ر يكه تمام خراب يوقت
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 .شكسته نشسته بود

 يدست ها يدور چشم اش،لب پاره شده اش،جا يكبود دنيبا د رارسالنيا بلند كرد و امسرش ر يهد.نشست شيجلوتر رفت و رو به رو يكم

هم عذاب  ديشا ايهم عذاب و  ديشا.يهم ناراحت ديشا.از ترحم گرفت يآشفته اش؛نگاهش به جز تعجب، رنگ يبزرگ عمو بر صورتش،موها

 .هيهمسا ياش به خانه  يكمك كردن به رفت و آمد پنهان.يكردن به هد مكك يعذاب وجدان برا.وجدان

. به خودش پوزخند زد الشيو در خ.كند ينكرده و نم هيگر يكه هد افتيدر يچرا كه در كمال ناباور.هم شد دتريچند لحظه بعد، تعجبش شد و

و صد البته اهل خطر و  ياغيهم  ديشا.مقاوم بود يهد.كرد يدورو برش فرق م يدخترها ي هيجنسش با بق ياز كودك يهد! ه؟يو گر يهد

 .او شكستن سده سكير

 يساق ها.كبود شده يبه بازوها ديخط نگاهش را گرفت و رس رارسالنيام.شد رهيدستش خ يانداخت و به جلو نييدوباره سرش را پا يهد

سرش را چرخاند و  يكم رارسالنيام.كرد انگار يبا حسرت نگاهشان م يكه همه پاره پاره شده بودند و هد ييو در آخر به كاغذها يزخم

كه  افتيكاغذ پاره ها نوشته شده بود در يرو قيكه با خط نستعل ييشعرها دنيبا د. حافظ كوچك افتاد وانيد كي ينگاهش به جلد نصف شده 

 .كاغذپاره ها متعلق به همان جلدند

 .به خودش آمد يهد يگرفته  يصدا با

 .بابام پاره اش كرد _

 !ا؟چر _

صورتش را .برد يهد يدستش را به طرف چانه  رارسالنيام.كاغذ نگرفته بود يكه هنوز نگاهش را از تكه ها يدر حال.تكان داد يتنها سر يهد

 .نگاه كرد شيچشم ها يتو.به طرف خودش باال آورد

 !؟يدوسش داشت يليخ_

 .زد يلبخند رارسالنيام.كرد دييبا تكان سر تا يهد

 !؟يكنم چ اگه برات درستش _

 :همان برق هم باعث شد تا ادامه دهد. ديد يبرق نگاهش را به وضوح م رارسالنيو ام يدواريهم ام ديشا.از تعجب گرفت يرنگ يهد نگاه

 ...!چسبونم ياش رو برات م كهيت كهيت...!دم يقول م _

شده در وسط اتاق  ختهيآن همه خرت و پرت ر انياز م رارسالنيام.هرچند نامحسوس.فيهرچند خف. بزند يلبخند يبود تا هد يهمان كاف و

 .لبش يزخم رو يرا گرفت و آرام و با حوصله شروع كرد به پاك كردن خون خشك شده  يهد يچانه .كرد دايدستمال پ كي

 يِمشك يم هابه چش يشده بود و هد رهيخ يهد ياو به چشمان قهوه ا.كرد يتالق يكارش تمام شده بود كه نگاهش با چشمان سرخ هد بايتقر

كه آب جمع شده در چشمانش هم لرزش گرفت و  يو وقت شيبعدترش هم لب ها يكرد و كم دنيشروع به لرز يهد يبعد چانه  ياندك.او

 .ديچه شد كه در آغوشش كش ديهمنف رارسالنيشد، ام يجار

 يبار دختر نياول يبود كه برا يو انگار نه انگار كه او پسر جوان نوزده ساله ا ديكش شيموها يداد و دستش را تو هياش تك نهيس يرا رو سرش

 شتريب يكودك يرا كه وقت يدختر ي هيگر.ديد ياو را م ي هيبار گر نياول يبرا رارسالنيشكسته بود و ام يحاال بغض هد.را در آغوش گرفته بود
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 !نكرد هيرا بر هم فشرد، اما گر شيبغض كرد؛لب ها رارسالن،يام يبزرگ، بر سر كوچكش زده بود، جلو ييو عمو با دست ها نبود

. به خاطر كتك هاست يهد يها هيتواند باور كند گر يدانست چرا نم ينم.زد يهفده سال داشت و آن طور زار م ،حااليهد نيدختر،ا نيا اما

 !شينبود برا يبيغر زيچرا كه كتك چ. كرد ينم هيبه خاطر كتك گر يهد

توانست درد  يكه با تنگ تر در آغوش گرفتنش، م ييگو.فشرد ياش م نهيسرش را بر س شتريب رارسالنيشد، ام يم دترياش شد هيچه گر هر

 .رديبگ يرا از وجود هد رهايزخم ها و كتك ها و تحق

اه برسند و آن ها را در آن پدرش از ر ايعمو فتاح  دينداشت كه شا تياصال اهم.نداشت كه در را قفل نكرده تياهم شيآن لحظه اصال برا در

به  يبود كه هد نيداشت ا تياهم شيكه در آن حال برا يزيتنها چ.شد يمهم نبود كه در آن صورت خون شان حالل م شياصال برا.ننديحالت بب

 .روح زخم خورده اش نيتسك يبرا يبه كلمات.نوازش يبرا يبه دست.كردن هيتك يبرا يبه شانه ا.داشت ازين شياشك ها يبرا يا نهيس

 !كنه؟ يزخمات درد م يجا _

 :جواب داد ياز هق هق هد دهيبر دهيبر يصدا و

 !كتابم رو پاره كرد _

 .ديو دوباره پرس دهيرا نشن شيصدا يحس كرد كه هد رارسالنيام

 !كنه؟ يزخمات درد م يجا _

 :دوباره جواب داد يهد و

 !ازش متنفرم! كتابم رو پاره كرد _

 .را با سرانگشتانش پاك كرد شياشك ها.اش فاصله داد نهيرا از س يسر هد رارسالنيام

 ...خرم يبرات م گهيد يكياگرنه هم ...!چسبونمش يمن كه بهت قول دادم برات م _

 .خوام يرو م نيمن هم _

 .كنم يپس برات چسبش م _

 .زد ياشك ها لبخند انيدر م يهد

 ...!يخوب يليخ يليخ... يخوب يليتو خ _

 ».زد يتنها لبخند رارسالنيام و

* * * * * * * 

 !گهيخوام د يخب معذرت م _

هنوز .و منگ بود جيهنوز هم نگاهش گ.كرد ينگاهش م زيكرده بود و التماس آم يبر كيستاره، نگاهش را به او دوخت كه سرش را  يصدا با

دانست آن حس ها هم  يم.ه ستاره آمده بود، همه اش مردك يهرچه حس خوب در درونش جوانه زده بود از وقت.بود يته.بود يهم نگاهش خال

 .بود متيغن رارسالنيام ياما همان اش هم برا.رفت يكه ستاره م گريتش تا چند ساعت دينها.بود يموقت

 !باشه _
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 .بغض كرد ستاره

 !؟يگ يم يجور نيچرا ا _

 !؟يچه جور _

 !؟يكن ينگاه م يجور نيچرا ا _

 !؟يچه جور _

 .شكمش جمع كرد يرا تو شيپاها. نشست نيزم يبود، رو ستادهيكه ا ييهمان جا ستاره

 ؟.يدوسش داشت يليخ _

 .متعجب شد رارسالن،يمبهوت ام نگاه

 !؟...رو يك _

 .اشاره كرد رارسالنيدست ام يحافظ تو وانيبه د شيبا ابروها ستاره

 !كتاب رو _

 :ستاره ادامه داد.دستش كرد يبه كتاب تو ينگاه رارسالنيام

 !يدوسش داشت يليحتما خ.هيكاره سخت. يهمه اش رو چسبوند يآخه نشست _

 .زد يپوزخند رارسالنيام

 !دوسش نداشتم... نه _

 .ستاره از شدت تعجب باال رفت يابروها

 ...پس چرا _

 .حرفش را قطع كرد رارسالنيام

 !ازش متنفرم _

لغات ذهن كودكانه اش  ي رهيكه در دا يجور. يجور خاص كي. ديرا همان طور د رارسالنيباز هم متعجب نگاهش كرد و باز هم نگاه ام ستاره

از تن سرد خودش كه  رارسالن،ينگاه ام يدانست كه سرد يفقط م.بگذارد شيرو يتوانست اسم ينم.كند دايپ يمعادل شيتوانست برا ينم

 .بود شتريب ردك يحس اش م شهيهم

 !؟يپس چرا نگه اش داشت ،ياگه ازش متنفر _

شانه  رارسالنيشكست و ام يهد. كرد هيگر يهد.كتك خورد يكه هد يگذشت،از زمان يفكر كرد كه واقعا چرا با آن كه نُه سال م رارسالنيام و

تمام شب و روز چشمانش كور شد تا  يهفته  كيكتاب را جمع و جور كرد و  يگاهش شد و بعد از آن، تمام تكه ها هيتك.مرهم اش شد.اش شد

از تنش رخت بربسته بود، نگه اش داشته بود  يبرق زد، خستگ يكه از خوش ديدادش و چشمان او را د يكه به هد يو وقت ندشانبه هم چسبا

 !هنوز

 دهيبرام خر شيد چند هفته پكه بابا فرها يمثل عروسك.شم يناراحت م نمشيب يم يچون وقت. اندازمش دور يم اديبدم م يزياز چ يمن وقت _
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 .بود

 .ديخش دار پرس ييبا صدا رارسالنيام

 !؟يچرا دوسش نداشت _

 !بود دهيچون بابا فرهاد خر _

 !؟يبابا تو دوست ندار _

 !نه _

 !چرا؟ _

 !چون اونم من رو دوست نداره _

 .كرد و ادامه داد رارسالنيبه ام ينگاه

 !آدم پدرش رو دوست نداشته باشه؟ ستين بيعج _

 !نه _

 .مكث كرد و بعد ادامه داد يكم

 !چون منم پدرم رو دوست ندارم _

 !تو چرا؟ _

 !چون كه اونم من رو دوست نداره _

 .سكوت كرد يكم

 .از اول دوست نداشت _

 .گذشت يچشمانش م يداشت از جلو "اول"انگار خاطرات همان .شد رهيدر فضا خ ييجا به

 !االنم نداره _

 .ستاره بغض دار شد يصدا

 !چرا دوست نداره؟.! يخوب يليتو كه خ _

 .زد يلبخند تلخ رارسالنيام

 !نه من.يتو خوب _

 .آب دهانش را قورت داد و انگار بغضش را هم فرو داد ستاره

 .دوست نداره ضيمر يبابام بچه ...ضميمن مر... نه _

 ...كند و ياشتباه م ديبگو ديدانست با يم. دهد يستاره را دلدار ديحاال بادانست  يم.به درد آمد رارسالنيام دل

كرد او را قانع كند كه پدرش دوستش دارد،  يم يخودش بچه بود و مادرش سع يمثال وقت.نداشت يگفتنش سود.دينخواست كه بگو.نگفت اما

 .را حس نكرده بود يزيچ نيكه از رفتار پدرش چن چرا.كرد يهنوز هم باور نم.مسلما نه! پدرها، باور كرده بود؟ ي هيمثل بق
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 يا دهيكند، فا يخواند كه اشتباه م يگوشش م يتو زير كيپس اگر تا فردا هم .هم از رفتار پدرش، عشق و محبت را حس نكرده بود ستاره

 .نداشت

 :به ستاره كرد و گفت ينگاه. كتاب را برداشت.حرف را عوض كند ديد بهتر

 !بخونم؟ _

 .نگاهش كرد ستاره

 !ارسالن؟ _

 :زد گفت يمورد نظر ورق م يكه كتاب را به دنبال صفحه  يحال در

 !هوم؟ _

 !امروز؟ يكن ينگاه م يجور نيچرا ا _

 .را بلند كرد سرش

 !؟يچطور _

 !ستيمهربون ن...دونم ينم _

و آن كرد  نياش را خرج ا يآن قدر مهربان اي!مهربان بود نگاهش؟ يليگفت قبل ترها خ يمثال م! گفت مثال؟ يچه م. نگفت يزيچ رارسالنيام و

 !تمام شد؟! خشك شد؟! د؟يبه او برَش نگرداند كه ته كش يو كس

 يوجودش سرچشمه م يداند از كجا يخودش هم نم... ها و  دنيها و شكالت خر دنيكتاب خواندن ها و عروسك خر نيگفت هم يمثال م اي

وقت ها از  ياز احساس درونش زنده است و خودش هم گاه يقلبش، كدام نقطه اش است كه هنوز اندك يداند كجا يخودش هم نم! رد؟يگ

 !كند؟ يتعجب م شيكارها

 .تك و توك مهربانش ينه آن نگاه ها.ست يشگيهم.ست يواقع.ست يعينگاه طب نيكه ا ديفهم ينم ستاره

 .ديدوباره پرس ستاره

 !كتابت رو پاره كرد؟ يك _

 .انداخت زيم يرو وانيبه د ينگاه.كرد يمكث رارسالنيام

 !بابام پاره اش كرد هيشب يكي.ستيكتاب من ن _

 .كند، شروع كرد به خواندن يريستاره جلوگ يبعد يآنكه از سوال ها يبرا و

 : شازده كوچولو گفت"

 .سالم-

 :گفت گل

 .سالم-

 : ديكوچولو با ادب پرس شازده
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 آدمها كجاند؟-

 : بود كه گفت نيا. دهبوديرى عبور كاروانى را دروزى روزگا گل

و آنور  نوريباد ا. كرد داشانيمنتها خدا مىداند كجا مىشود پ. دمشانيد شيسالها پ. باشد ىيآدمها؟ گمان كنم ازشان شش هفت تا-

 ".هم حسابى اسباب دردسرشان شده شگىيندارند؟ بىر شهيكه ر نيمىبرَدشان؛ نه ا

* * * * * * * 

* * * * * * * 

رفت قبرستان  يآن وقت صبح م يآخر كدام آدم عاقل. كرد يبود، آن جا چه م شيدانست آن وقت صبح كه هنوز هوا گرگ و م يهم نم خودش

 .كرد نيماش يجلو ي نهيبه چشمانش در آ ينگاه.را پارك كرد نيماش! كه او آمده بود؟

 !امروز؟ يكن ينگاه م يجور نيچرا ا _"

 !؟يچطور _

 "!ستيمهربون ن.دونم ينم _

 يچقدر سرد و چقدر خال. ست يچقدر ته رارسالنيبود نگاه ام دهينبود، فهم شيب ياو هم كه كودك يحت.ديطور بگو نيداد كه ا يستاره حق م به

 .بفهماند رارسالنيمنظورش را به ام يقيكنكاش و جستجو كرده بود تا بتواند به طر يدانست حتما در ذهن كودكانه اش كُل يم. ست

 .شد رهيخ نهيآ يتو يبه چشم ها دوباره

 !ستيمن نوازشم بلد ن نگاه

 .انداخت يلحظه بر تنش لرز كياول صبح  ميسوز نس.شد ادهيزد و در را باز كرد و پ نهيآ يتو يبه چشم ها يپوزخند

 .نشسته بود هيچهار پا كي يد و روآتش روشن كرده بو يحلب يدله  كيكه در  ديرا د يرمردينگاهش را در اطراف چرخاند و پ يكم

دوباره . به آتش گرينگاه د كي. زد يبه او چشمك م نيماش ي شهيكه از پشت ش يحافظ وانيهم به د ينگاه.به آتش انداخت ينگاه رارسالنيام

 .به كتاب

تازه  ديكه رس كشينزد.به راه افتاد رمرديشمرده به طرف پ ييبا قدم ها.را برداشت و دوباره درب را قفل كرد وانيد.را باز كرد نيماش درب

و بلند  ديمحاسنش هم سف.زده بود رونيب يكاله بافتن ريو بلندش از ز ديسف يموها.بر سر داشت يبافتن يكاله.ديرا درست د رمرديپ يچهره 

 .بود چاندهيمندرس و كهنه به دور خودش پ ييوپت.بود

 .سالم جوون _

 .سالم _

 .زنه يوقت صبح به مرده ها سر نم نيا يمعموال كس.يراه گم كرد _

 !چرا؟ _

 !؟.يترس يتو نم.ترسن يچونكه از مرده ها م ديشا.دونم باباجون ينم _

 !ن؟يترس يمگه شما م...نه _
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 .آتش را جابه جا كرد يتو يچوب ها يدستش كم يبا چوب تو. ديكش يآه رمرديپ

ها دستشون از همه جا كوتاه  چارهيب نيا.ترس ندارن نايكه زنده ها ترس دارن، ا يانقدر.كنم يم يزندگ نايعمره كه دارم با ا هيمن .نه _

 !؟يترس يتو چرا ازشون نم.ادياز دستشون برنم يكار.ست

 .زد يلبخند تلخ رارسالنيام

 !ناميچونكه منم مثل ا ديشا _

 .تكان داد يسر رمرديپ.با چشمانش كه قبرستان اشاره كرد و

 !يخسته ا ياز زندگ يليگار خان... دور از جونت جوون _

 .شه كه خالص شم يباهاش موافقت م يدونم ك يفقط نم! استعفا دادم...ستميخسته ن _

شد دوباره جوون  يكاش م يكنم كه ا يهزار بار آرزو م يمن روز..يدون يم.يحرف بزن يطور نيا سيخوب ن.يجوون يليتو كه هنوز خ _

 .بتونم جبران كنم نكهيا يبرا...نه... كنم يزندگ شتريدوست دارم ب نكهيا ينه برا! بشم؟

 .جلو ديرا كش يا هيچهارپا

 .پسرم نيبش. نيبش _

 .ناخودآگاه نشست رارسالنيام

 ؟يجبران كن يخوا يرو م يچ _

 .رقصان آتش دوخت ينگاهش را به شعله ها رمرديپ

 .نياالنم رو نب كليه. باد داشت ياديجوون كه بودم؛كله ام ز _

 :را از پتو رها كرد و دو طرف بدنش گرفت و گفت شيدست ها و

همه . نوزده سالم بود كه باهاش ازدواج كردم.ميخواست يرو م گهيخاطرهم د ياز بچگ... مون بود هيزنم، دختر همسا.خودم يبودم برا يپهلوون_

 زيلبر يصبر زر يكاسه  گهيشب د هي.اومدم خونه يم ليشبا مست و پات.يباز قيافتادم به رف يبعد از مدت نكهيخوب بود تا ا.اولش خوب بود زيچ

 .طالقش بدم ديباباش و با يره خونه  يزاره م يبزنم، م يلب به نجس گهيبار د هيهم گفت اگه  يآخر سر.و داد كرد غيج.اعتراض كرد.دش

 .پتو را كه رها شده بود، دوباره گرفت يو لبه ها ديكش يآه

 يكار م ينبود دارم چ ميحال.خراب بودم.مست بودم. با مشت و لگد افتادم به جونش.بد زدمش. زدمش.افتادم به جونش.شدم وونهيمنم د _

 .فقط زدمو زدمو زدم. مادر بچه مه. حامله ست...هيزر... ده، زنمه يمشت و لگدم داره جون م ريكه ز ينينبود ا ميحال.كنم

 .سكوت كرد يكم

 .اتاق افتاده يدراز به دراز تو دمشيبرگشتم د يوقت.ونريبعدشم از خونه زدم ب _

 .بغض دار شده بود رمرديپ يصدا حاال

به هوش اومد ...بار به هوش اومد هيفقط .داشت يزيبچه سقط شده بود و از شب قبل خون ر...ومدياز دستش برن يكار يآوردم ول بيبراش طب _

 .مطبخ افتاده يگفت از پله ها بيو رو به طب



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا  fatemeh_r–خط صفر روي                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٣ 

به كتاب  ينگاه.بلند شد شياز جا.ستين زيماندنش جا شتريب گريكرد د ياحساس م.كرد يم هيداشت گر رمرديكه حاال پ ديد يم رارسالنيام

 .به آتش يدستش انداخت و نگاه يتو

 ...!كتابم رو پاره كرد _"

 !؟...كنه يزخمات درد م يجا _

 ...!كتابم رو پاره كرد _

 ...خرم يبرات م گهيد يكياگرنه هم ...!چسبونمش يمن كه بهت قول دادم برات م _

 ...!خوام يرو م نيمن هم _

 "...!كنم يپس برات چسبش م _

 .گذشته بود يبازمانده  نيآخر نيا ديشا.كرد يدوباره به كتاب نگاه.هنوز هم دو دل بود. داشت ديهنوز هم ترد.ديكش يقيعم نفس

 !؟...يپس چرا نگه اش داشت ،ياگه ازش متنفر _"

 دهيبرام خر شيكه بابا فرهاد چند هفته پ يمثل عروسك... شم يناراحت م نمشيب يم يچون وقت... اندازمش دور يم اديبدم م يزياز چ يوقت من

 ".بود

آن ورق ها  انيم رارسالنيشدند و ام يم اهيس يگريپس از د يكي شيورق ها.سوخت يكتاب م.آتش انداخت يبار بدون تعلل، كتاب را تو نيا

 يرا م يدختر.دختر كيلبخند  دنيد يتنها و تنها برا.چسباند يمثل پازل به هم م يكي يكيبرگه ها را  يكه خم شده و تكه ها ديد يرا م يپسر

 .پاره شده يزند به خاطر برگ ها يزار م.كند يم هيگر.كند يم يكتاب، عذادار يپاره شده  يسرِ تكه ها ياالكه ب ديد

 ...كه  ديد يرا م يمرد

 .كرد يمتعجب نگاهش م يكرد كه با چشمان رمرديبه پ ينگاه.بود يكاف.نديخواست بب ياز آن نم شتريب.نه

 .تو گرم شدم شيمن كه با آت زميسهم ه نميا _

 .به طرف قبرستان به راه افتاد رمرديپ رتيبهت و ح انيدر م و

او كه .آمد يچرا م ديفهم يبار را هم خودش نم كي يهمان سال.آمد ينم شتريبار ب كي يسال.كرد يرد م يكي يكيقطعه ها را .قبرستان شد وارد

 .ديفهم يخودش هم نم!آمد؟ يچه م يپس برا!كرد يم غيفاتحه را هم در كي يحت

بار هم كه  كي يچگونه بود كه همان سال ديفهم يباز هم نم. دهيمورد نظر رس يداشت، احساس كرد به قطعه  يطور كه آرام آرام قدم برم همان

 .كرد يم دايآمد، باز هم قطعه را پ يم

 .آرامگاه مورد نظر يبه رو ديگذشت، تا رس... دلسوز و  يمهربان و مادرها يناكام و پدرها ياز كنار جوان ها.كرد يرد م يكي يكيها را  آرامگاه

 .نشست شيپا يپنجه ها يرو

 يآورده بود تا رو يگالب ي شهيسنگ قبر پر پر كند و نه ش يآورده بود كه رو ينه ُگل.گذراند دهيسنگ قبر را از د يرو يبار نوشته ها كي

 .ديسنگ را بشو

. يديكش ينفس م يروز هيانگار نه انگار كه تو هم ! چقدر زود شد هشت سال؟ ينيب يم! ؟.ينيب يم. گذره يهشت سال از رفتنت م قايامروز دق _
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 .يانگار نه انگار كه زنده بود

 .ديكش يآه

اما .زنن يبه ات سر م لت،يبازم خانواده ات، فام يول ،يمرد نكهيتو با ا! مطمئن باش كه بهتره.تعجب نكن! وضع تو از من بهتره؟ يدون يم يول _

 .كنن يمرده باهام رفتار م هيمثل .همه فراموشم كردن يكشم،ول يكه نفس م نيكه زنده ام، با ا نيبا ا! ؟يمن چ

 .دياش چندشش شد و دستش را پس كش يو از سرد ديسنگ كش يبه رو يدست

پالك تلفن رو  روزمياز د.من آخر از همه خبردار شدم! شه؟ يباورت م.يابونيبا همون غول ب. با نادر! ؟يبا ك يدون يم.بله برون اَسما بود شبيد _

اصال . شد يچ يعقد و عروس خيتار .چندتا سكه شد هيدونم مهر ياصال نم.نتونه به ام زنگ بزنه يرو هم خاموش كردم كه كس ميگوش.دميكش

 .اَسما هم تنهام گذاشت يحت ينيب ي؟مينيب يم.ستيمعلومه كه مهم ن! شد؟ يمهمه كه چ همگ

 .داد رونيرا ب نفسش

 ياز همون روز كه برا.يُخرد كرد.يكه من رو شكست ياز روز قايدق.ستيبرام مهم ن يچيهشت ساله كه ه. ستيمهم ن يچيه.ستيمهم ن يول _

 .يرفت شهيهم

! كه ازش متنفرن يكس يبرن كه دوسش دارن،نه برا يم يكس يآخه ُگل رو برا ،يدون يم.اوردميُگل ن.اومدم يبازم دست خال ديببخش.يراست

 .برات بشورم ارميبرم آب ب اديخاك نشسته، شرمنده، حوصله ام نم يسنگتم ُكل يرو

 .دياسم حك شده بر سنگ كش ياشاره اش را رو انگشت

نه به خودم،نه به كمك . يندار يازيتو به من ن. شورن يسنگت رو م يحتما حساب.زنن يبه ات سر م انيحتما م.امروز سالگردته.ت نشوناراح _

 .يوقت نداشت چيه.هام

 .دوباره به سنگ قبر نگاه كرد.ستاديشد و ا بلند

خودمم سوال  يراستش برا. زنم يسر به ات م هيگم ازت متنفرم، بازم هر سال  يكه م نيكه چرا با ا يحتما تو هم مثل من تعجب كرد _

 .چرا دميحاال فهم يول.بود

 .كرد يمكث

 .دمتيهر سال به ات بگم هنوز نبخش نكهيا يبرا! چرا؟ يدون يم _

 .جمع شده بود، فرو داد شيگلو يرا كه تو يناخواسته ا بغض

 .وقت بتونم ببخشمت چيم هكن يفكر هم نم. دميمن هنوز تو رو نبخش _

 .لرزانش را صاف كرد يو صدا ديكش يقيعم نفس

 .يبه بعد هم نتون نياز ا دوارميام.يآروم بخواب يخدا كنه تا حاال نتونسته باش _

 .سنگ دوخت يدوباره سرش را برگرداند و نگاه آخر را به اسم حك شده رو.برداشت يرا برگرداند و قدم شيرو

 )... )يديتوح يهد(( 

 :لب زمزمه كرد ريبار ز چند
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 ...!يهد... يهد... يهد _

 يجلو م. برد يجلو م يكي يكيلرزانش را  يقدم ها.را فرو داد شيرا برگرداند و بغض خفه در گلو شيرو.را برگرداند شيتكان داد و رو يسر

 .ديبلع يبرد و بغض خفه كننده اش را م

 دكيبغض را با خودش  نياز هشت سال قبل ا.شكست تا راحتش كند يرفت و نه م يم نيينه پا. كرده بود ريگ شيكه سال ها بود در گلو يبغض

بغض را  نياز همان وقت، از همان زمان، ا. خروار خروار خاك مدفون كردند ريرا ز يكه هد ياز همان روز. يهد ياز روز خاك سپار.ديكش يم

 .داشت

 هيگر.عمو را يادهايفر.زن عمو را يها يخودزن ديد يم.زد يو دم نم ديد يم. ختندير ياش م يرو كه چطور آهسته آهسته خاك را ديد يم «

. زده خي.متروك. ساكت.زد ينم اديفر.كرد ينم هيگر.بود ستادهيفقط ا خ،ياز  ياما باز هم مثل كوه. لرزان پدر را يشانه ها. مادر و اَسما را يها

 .كرد يبود و تنها نگاه م ستادهيا

. از خاك ينبود به جز تل ياثر چيه ياز هد گريكه د يو نگاه كرد تا وقت ستاديآن قدر ا.داد يگوش فرا م هيبق يكرد و به ضجه ها ينگاه م تنها

 .شد دهيمثل پتك بر سرش كوب يهد يشگيرفتن هم قتيتازه آن موقع بود انگار كه حق

از خاك  يبه تل رهيمات،خ يانگار كه اصال وجود نداشت و او با نگاه. ديد يرا نم رارسالنيكس ام چيه. نبود رارسالنيكس حواسش به ام چيه

 .كرد ينگاه م

به  دياو نبا. كرد يم هيگر دياو نبا.با دست محوش كرد دهينرس نييهنوز به پا.ديگونه اش لغز يزالل اشك رو يقطره  كي.سوخت چشمش

نه . كرد ينم هياو كه گر. نيفقط هم. چشمش سوخته بود يرگياز شدت خ.ده بودنكر هياو كه گر.متنفر بود ياو از هد. كرد يم هيگر يخاطر هد

 رارسالنيام. مال او نبود.او نبود يپس متعلقاتش هم برا. او نبود يبرا يهد. كرد ينم هيگر گريكس د چيو ه زيچ چيه ي، برايهد يتنها برا

 .كند هيگر شينداشت كه بخواهد برا يزيچ

 .عمو فتاح به خودش آمد اديفر يبا صدا.بود دهيبه اتمام رس يك يدانست عذادار ينم. مانده بود رهيدانست چقدر خ ينم

 .زد يم اديبرگشته بود و فر رارسالنيسرخ شده، به طرف ام ياشك آلود، با چهره ا يفتاح با چشمان حاج

 ...قاتل. يتو قاتل! كار؟ يجا چ نيا ياومد حاال!يتو اونو كشت.قاتل! ؟يكن يكار م يچ نجايتو ا! ؟يكن يم يچه غلط نجايتو ا _

بار مات  نيا. دست كه بود ديآن قدر مات بود كه نفهم رارسالنيرا گرفت و ام شيجلو يكه دست اورديهجوم ب رارسالنيخواست به طرف ام يم و

 .شوهر عمه ها يحت.عمه ها. زن عمو.نگاه عمو فتاح. بود هيپر نفرت بق يتلنبار شده نبود بلكه مات نگاه ها يخاك ها

اَسما ثابت  ينگاهش رو.روان شد شيو اشك ها ديمادرش نگاهش را دزد د،يهمه مهم تر نگاه پدرش، حاج محمود، به چشمان مادرش كه رس از

بلند شد كه با  يبرداشتن قدم بعد ياش برا يپا. برداشت  رارسالنيبه طرف ام يكرد، قدم يم هيكه گر ياسما در حال.اش كهيخواهر كوچ.ماند

 .شد وقفدست پدر مت

 .دفن كرده اند ياو را هم با هد ديآن جا بود كه فهم. مرده است ياو هم با هد ديفهم رارسالنيآن جا بود كه ام و

اش  يزندگ. نگاه اش را.اش يگرم.راخودش را، احساسش .گرفت خودش را دفن كند ميتصم.گرفت او هم همان كار را بكند ميتصم پس

 .چال كرد و به خاك سپرد يهمه و همه را همان جا، كنار گور هد.را شياشك ها.را
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 .عمو به خودش آمد يدوباره  اديفر يصدا با

 ...قاتل.جا نيگم شو از ا.قاتل _

 .كرد يرا تكرار م "قاتل  "همان طور  و

دختر . در چشمان زهرا.گره خورد ينگاهش در نگاه دو چشم اشك ن،يسرش را برگرداند كه در همان ح. ديند زيماندن را جا شتريب رارسالنيام

 شترياگر ب. چقدر كه زهرا را دوست داشت رارسالنيبود و ام يدانست چقدر عاشق هد يخوب م رارسالنيكه ام ييدختر عمو.نه ساله اش يعمو

 .نداشت، كمتر هم نداشت وستشاز اَسما د

كوچكش هم او را قاتل  يشد از فكر آن كه زهرا دهيآن جا بود كه با تمام وجود حس كرد قلبش به آتش كش. ديكش ريبود كه قلبش تآن جا  و

 .زهرا هم او را مقصر بداند قلبش به درد آمد نكهياز فكر ا.بداند

 .متنفر شده بود رارسالنيقطعا او هم از ام! واند؟خواست بخ يرا م يزيرا از چشمان زهرا بخواند و اصال چه چ يزيتوانست چ يآن لحظه نم در

حال سست و  نيبلند و در ع يكرد با گام ها يرا برگرداند و سع شيكرد كه رو يقاتل گفتن عمو داشت مثل مته مغزش را سوراخ م يصدا گريد

 ».رديتواند از آن جا فاصله بگ يكه م ييلرزانش تا جا

 چيبغض اش را ه.كند هيتواند گر يكرد اگر بخواهد هم نم يوقت ها حس م ياصال بعض.بغض اش را خفه كرد رارسالنيآن روز به بعد ام از

انگار به خاطر آن كه .انگار كه بغضش طلسم شده بود. توانست قورتش دهد يتنها م.شكست يجوره نم چيبغضش ه. توانست بشكند يجوره نم

كرد بغضش واقعا نفس  يوقت ها كه احساس م يليخ.داد يبود، حاال داشت تقاص پس م نكرده هيرا نشكسته بود، گر شدر زمان خودش، بغض

 ديفهم يبود، بدتر است، تازه آن موقع بود كه م مارياز ستاره هم كه ب عتشيكرد وض يبست و حس م يرا م شياست، آن قدر كه راه گلو ريگ

احساساتش را  ديكل.كردن را فراموش كرد هيپس، گر. ر نعمت كرده بودكرد، كف يم هيگر ديكه با يانكردن هم نعمت است و او در زم هيگر

 يخوشحال شود و نه برا يزيچ اي يرا دوست داشته باشد،نه به خاطر كس يكمك كند، نه كس يخواست به كس ينه دلش م گريد.خاموش كرد

 .ناراحت يزيچ اي يكس

آدم ها مثل تنفس  يبعض يبرا زهايچ يبعض.شد فرار كرد ينم زهايچ ياز بعض. در وجود آدم است زهايچ يدانست بعض يارسالن نم ريام اما

كرد،  ينم ياگر مهربان.كرد، زنده نبود ياگر كمك نم رارسالنيام. گونه بود نيهم ا رارسالنيام. رنديم يكه اگر نباشد م. ژنيبه اكس ازيمثل ن.اند

 .دزنده نبو د،يورز ياگر عشق نم.نبود ندهز

 .اسعتفا دهد تشيو من تيتوانست از تمام انسان ياش، باز هم نم يرغم تمام تالش ها يعل و

 "...قاتل... قاتل... قاتل ":گفت  يكه پشت سر هم م ديكش يعمو در گوشش سوت م يهم انگار صدا هنوز

 يصدا.نداشت دهيفا.ديكش قيچند بار نفس عم.چند بار سرش را به شدت تكان داد.ديكش يصدا هنوز هم سوت م.را گرفت شيگوش ها. ستاديا

 .ديكش يرحمانه سوت م يعمو هنوز هم ب

 .را تند كرد تا زودتر از قبرستان خارج شود شيگذاشته بود، قدم ها شيگوش ها يرا رو شيطور كه دست ها همان

به شدت  شيبغض خفه شده در گلو... زن عمو يضجه ها يصدا.ديشن يعمو را م ياادهيفر يصدا. شد يطور م نيآمد، هم يوقت به آن جا م هر

 .افتاد يبه شماره م شينفس ها.سر باز كردن يكرد برا يم يپافشار
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هم بود كه  نيهم به خاطر هم ديو شا.يكنار گور هد. خودش در آن جا دفن كرده بود ديآن بود كه تمام احساساتش را از د يبرا ديشا نيا و

 .خواست احساساتش را نبش قبر كند يآن كه دلش نم يبرا.آمد يبار را هم به زور م كي يسال

 .قاتل او بود، دفن كرده بود يخودش، هد دياو قاتلش بود، و از د هيبق ديكه از د يدر كنار كس ،ياز وجودش را در كنار هد يبخش رارسالن،يام

* * * * * * * 

* * * * * * * 

 د،يكه رس كشينزد. راهش را به طرف او كج كرد.ژنده پوش افتاد رمرديچشمش به پ. باز شد انگار شيد، تازه راه گلوقبرستان كه خارج ش از

 :دلخور گفت يسرش را بلند كرد و با نگاه رمرديپ. قرار داد رمرديپ يپا يكرد و چند اسكناش درآورد و رو بشيدست در ج

 !مگر من گدام پسر جون؟ _

 .زد يلبخند رارسالنيام

 ...!يكن يكار هيخوام كه برام  يم... نه _

 !؟...يچه كار _

 .به طرف قبرستان انداخت ينگاه مين رارسالنيام

 ...!اومد ادتياگر نه، هر وقت كه ... هر روز ياگر تونست... نفر فاتحه بخون هي يبرا _

 !؟...يخون يچرا خودت نم _

 ...نگاهش را از قبرستان گرفت رارسالنيام

 ...تونم ينم نكهيا يبرا _

 .مكث كرد يكم

 ...!خوام ينم نكهيا يبرا _

 .به راه افتاد نشيشمرده به طرف ماش ييبا قدم ها رمرديپ يزده  رتينگاه ح يجلو و

* * * * * * * 

 يم النرارسيآنقدر از ام شهيچرا هم ديفهم يخودش هم نم.به هول و وال افتاد شهيمثل هم دنش،يبه محض د يدخترك منش.شركت شد وارد

وارد  يحرف اضافه ا چيرا پاسخ گفت و طبق معمول بدون ه يسالم منش رارسالنيام.گونه نبود نيو بهزاد ا يكه با دكتر علو يدر صورت.ديترس

 .يصندل يپرت كرد و خودش را رو زيم يرا رو فشيك.اتاقش شد

 لنتيرا سا يتوجه، گوش يبدون ذره ا رارسالنيام يول.شد رياس ام اس بود كه سراز ليس.درآورد و روشنش كرد بشيج ياش را از تو يگوش

 .نه اس ام اس ها را خواند، و نه پاك كرد.قرار داد زيم يكرد و رو

تلخ و خاطرات دل آزارش را فراموش كند كه  يها قتيتوانست حق يم ييتنها زمان ها.در كارش غرق شد شهيبه كار شد و مثل هم مشغول

بالفاصله  سانسشيبعد از گرفتن فوق ل.بود يدكتر يبهزاد دانشجو.آمد شركت يدانست بهزاد شنبه ها را نم يم. كرد يخودش را غرق كار م

بود، حاال  افتادهياگر او هم دو ترم عقب ن ديخورد كه شا يكرد، باز هم تاسف م يموضوع فكر م نيبه ا يوقت رارسالنيقبول شده بود و ام يدكتر
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 .خواند يرا م شياو هم داشت دكترا

خواست از اول هفته را با آن فكرها آغاز  يو او دلش نم ديموضوع فكر كند، آخر فكرش به كجا خواهد رس نيبه ا شتريدانست اگر ب يم

 رونيتكان داد تا افكار مزاحم را از سرش ب نيسرش را به طرف.اول هفته نبود يبرا ياگرچه قبرستان رفتن سرِ صبح هم، چنان شروع خوب.كند

 .كند

 .آورد رونيب توريمان يدر به خودش آمد و سرش را از تو يدانست چقدر گذشته بود كه با صدا ينم

 .دييبفرما _

 .بلند شد شيبه احترام دكتر از جا.از تعجب باال رفت رارسالنيام يابروها. در چهارچوب در ظاهر شد يباز شد و قامت دكتر علو در

 ...سالم دكتر _

 :نشست و گفت يراحت ياز مبل ها يكي يكرد، رو يدست به نشستن دعوتش م كه با يدر حال يعلو دكتر

 ....راحت باش... نيبش...سالم  _

 .راست قرار داد يپا يچپش را رو يداد و پا هيمبل تك يبه پشت يدكتر علو.نشست رارسالنيام.نديبا دست به او اشاره كرد بنش و

 !؟...چطور بود يروز اول نم،يبگو بب... خب _

 .تكان داد يدكتر سر.باغ نبود، پرسشگر نگاهش كرد يكه اصال تو رارسالنيام

 ...سيتدر... گم يدانشگاه رو م... تو پسر يهست يعجب حواس پرت _

 .گرفت ييرنگ آشنا رارسالنيام نگاه

 ...!خوب بود... آهان _

 .متعجب شد يبار نگاه دكتر علو نيا

 !؟...ياز همه زهر چشم گرفت ياون جور نيهم يبرا! ؟...نيهم! ؟...خوب بود _

 .زد يلبخند رارسالنيام

 !د؟يپرس يم يچ يبرا گهيد د،يدون يرو م زيشما كه همه چ _

 ...!يمهدو قيمثل شقا...همون روز بعد از كالس چندتا از بچه ها باهام تماس گرفتن _

 .نديدوخت تا واكنش او را بب رارسالنينگاهش را به ام و

 !ه؟يك يمهدو! ؟يمهدو _

 .تاسف تكان داد ياز رو يسر يعلو دكتر

 !اد؟ينم ادتيبعد االن اسم اش هم ... بره حذف كنه يبه اش گفت... يكرد رونيرو از كالس ب چارهيدختر ب _

. اورديدختر را به خاطر ب يكرد چهره  يم يكرده بود و سع زيچشمانش را ر.فكرش متوجه همان دختر فداكار شد راراسالنيآن موقع تازه ام و

 .كرد، ناموفق تر بود يم يسع شترياما هرچه ب

 !؟...خب... اومد ادمياالن ... آهان _
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 !بره درسش رو حذف كنه؟ يگفت يراحت نيبه هم _

 .كردم رونشيمنم ب خت،ينظم كالس رو به هم ر...! راحت نبود _

 .با لبخند نگاهش كرد يعلو دكتر

 ...!كه كار اون نبود يدون يخودتم م يول _

 .زد يپوزخند سالنراريام

خنگ فكر  يدختره ... حرفم هستم يمن هنوز رو يكرد، ول ياومد معذرت خواه يبعد كالس هم مقصر اصل.دونستم يهمون موقع م... بله _

 .ستهيعواقبش هم با يپا ديكمك كنه، با يخواد به كس يم اي رهيگ يرو گردن م يزيچ يوقت!؟...كرده چه خبره

 .داد رونينقسش را ب دكتر

 !؟يبعد برگرده سر كالس چ ياز جلسه  يحاال اگه من از تو بخوام كه بزار... خوده يمسئله ب نيدونم بحث كردن با تو سر ا يم _

 .داد هياش تك يصندل يبه پشت رارسالنيام

 .تام دارم اريمن اخت نيخودتون گفته بود! ؟...نيرو بخوا نيا ديچرا با _

 !؟...يخواهش باشه چ هي نياگه ا يول... گم ياالن هم م... گفته بودم _

 .كرد هيتك شيآرنج ها يبرداشت و رو يصندل ياش را از پشت هيتك رارسالنيام

 .چشم يبه رو... چشم... ارميحرف شما نه نم يمن رو ديدون يشما كه م! دكتر؟ هيچه حرف نيا _

 .ادامه داد رارسالنيزد و ام تيرضا ياز رو يلبخند دكتر

 !؟...نه ايداره  يبراتون فرق هيدختر با بق نيتونم بپرسم چرا ا يفقط م _

 .كرد رارسالنيبه ام ينگاه يعلو دكتر

به اش شك كردم و ازش كه  لشيفام يروز اول از رو.مه كه مدت ها بود گمش كرده بودم يدوران بچگ يميصم ياز دوست ها يكيدختر  _

 ...كه درست حدس زدم دميفهم دميپرس

 :تكان داد و دكتر ادامه داد يتنها سر رارسالنيام

 .و االنم داره... داشته يسخت يدختر زندگ نيا... رارسالنيام يدون يم _

هر بار كه  رارسالنيكه ام يبا همان چشمان. چشمانش نقش بست يجلو يمهدو قيدختر، همان شقا يكه چطور چهره  دينفهم رارسالنيام

 .دشانيد يرنگ م كيافتاد، به  يچشمش به شان م

اش هم عجله داره كه  يزندگ طيبه خاطر شرا...بخواد درس حذف كنه يراحت نيرشته قبول نشده كه حاال به ا نيدانشگاه و ا نيا يراحت تو _

 ...زودتر درسش رو تموم كنه

 .و آرام اش را هم به خاطر آورده بود فيظر يتن صدا يحت.ملموس تر شده بود شيدختر باز هم برا يچهره  حاال

 ديد يم نكهياحساس خطر كرد از ا.دهد تياهم يزيچ اي يبخواهد به كس نكهياحساس خطر كرد از ا.احساس خطر كرد.باره به خودش آمد كي

 نيا ديمدت ها بود كه با.مرد يم ديحس با نيا.شد يم داريب دينبا.شد يم داريدر درونش ب يدارد، حس ازيبه كمك ن يكس ديفهم يم يباز هم وقت
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و هر بار  ديكش ينفس م رارسالن،يام يرغم تمام تالش ها يهنوز هم عل. زد يهنوز هم دست و پا م.كرد ياما هنوز هم تقال م مرد، ياحساس م

 .افتاد يدوباره به تقال م ،ييحرف ها نيچن دنيكه به محض شن ديد يكشد، باز هم م يآخرش را م يكرد نفس ها يكه او فكر م

 .يحرف دكتر علو يتو آمد

 .نداره يدانشجوها به من ارتباط يخصوص يدكتر، زندگ _

 .هوا انگار يدود شد و رفت تو دشيشده بود، تمام ام دواريام يكه كم يعلو دكتر

 يخصوص يبه زندگ يمن به حرف شمام، اما كار... ارميمن نه نم ديبگ يهر چ ديدون يخودتون م...برگرده سر كالس. به خاطر حرف شما، چشم _

 .نداره يبه من ارتباط يعني...! ندارم يو مشكالت كس

 .ديكش يآه.تاسف تكان داد ياز رو يسر يعلو دكتر

 ...!باشه _

 .رارسالنيبود كه دوباره برگشت به طرف ام دهيرس رهيدستش به دستگ.بلند شد و به طرف در رفت شيجا از

 !؟...امروز سالگرد بود، آره... يراست _

اگرچه، آن ها هم .و بهزاد بودند يو گذشته اش خبر داشتند، دكتر علو يكه از زندگ يبه جز خانواده اش تنها كسان. داد تكان يسر رارسالنيام

 .خبر نداشتند زهايچ يليمثل خانواده اش، از خ

 .عمر بازمانده ها يخاك اونه، بقا يهرچ _

 ...!ممنون _

 .ديرا ند رارسالنياز در خارج شد و پوزخند ام يعلو دكتر

 يممكن بود دوباره با آدم ها آَشت! كند؟ يآشت يباالخره با زندگ راسالنيممكن بود ام يعني. پشت در مكث كرد ياز اتاق خارج شد، كم يوقت

را به  يكپاآب  رارسالنيكه ام نيبا ا.برگرداند يعاد يبتواند او را به زندگ نكهيبود به ا دواريام.بود دوارياما ام.دانست يواقعا جوابش را نم! كند؟

 يدواريام يپنهان نمانده بود، جا يدكتر علو نيزبيكه از چشمان ت يو به فكر فرو رفتن يبود اما، همان مكث نسبتا طوالن ختهيدستش ر يظاهر رو

 .داشت

را  رارسالنيدخترها آن بود كه توجه ام ي هيهم نسبت به بق ازشيامت.كند يتوانست كمك يم قيشقا ديشا.كند يتوانست كار يم قيشقا ديشا

 ديبود كه با يفرصت نادر نيرا به خودش معطوف كرده بود و ا رارسالنيبود كه توجه ام نيمهم ا.نداشت يفرق يليحاال به هر دل.جلب كرده بود

 .شد يم مردهش متيغن

 .را باز گرداند رارسالنيباشد كه بتواند ام يهمان كس قيشقا ديشا

 .زد و به طرف اتاقش به راه افتاد تياز سر رضا يبخندفكر ل نيا با

* * * * * * * 

از همان جا قد و قامت اسما .بود ستادهيدرب خانه ا يكه پشت به او، رو به رو ديرا د يدر چادر مل دهيپوش يدختر د،يدرب خانه رس يجلو يوقت

در را با .نگاهش را از او گرفت رارسالنيام.اسما به طرفش برگشت ن،يترمز ماش يبا صدا.توقف كرد نگيدرب پارك يجلو.داد صيرا تشخ
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 .وارد شد ن،ياسما هم به دنبال ماش.را به داخل راند نيو ماش كردباز  موتير

 . به دنبالش روان شد يحرف چياسما هم بدون ه.به طرف پله ها به راه افتاد يحرف چيبدون ه. شد ادهيپ نياز ماش رارسالنيام

انگار كه .ديد يكه اسما را نم ييگو رارسالنيام.وارد شد يحرف چيباز هم اسما بدون ه.انداخت و درب را باز كرد و داخل شد ديلك رارسالنيام

كرد و  ينه به اسما نگاه.ديآب را سر كش يبطر.را باز كرد خچاليبه آشپزخانه رفت و در .پرت كرد زيم يرا رو چييسو.اسما اصال وجود نداشت

نگاه  ينيسنگ ريهم ز رارسالنيام. دييپا يبود و حركات برادر بزرگترش را م ستادهيوسط سالن ا فيبالتكل ،يحرف چياسما بدون ه.يتعارف ينه حت

 .گرفتن خواهر كوچكترش دهياز ناد.برد يلذت م يباز نيداد و انگار از ا يرا با تعلل انجام م شياسما تمام كارها

 ستادهيا فياسما هنوز بالتكل.آمد رونيب.عوض كرد يدست لباس راحت كيرا با  شيلباس ها.وارد اتاقش شد و در را بست يهمان خونسرد با

 .بود

. نكشد گارياسما تا نوك زبانش آمد كه طبق معمول از برادرش بخواهد س.مبل لم داد يرو.برداشت و آتش زد زيم ياز رو يگاريس رارسالنيام

 .خواهرانه نبود يها يدانست كه آن موقع اصال وقت دلسوز ياش، اما م يسالمت يآن هم تنها برا

 :آمرانه گفت يگرفت با لحن يكام م گارشيپا انداخته بود و از س يهمان طور كه پا رو رارسالن،يام

_ ؟...يستيبا يخوا يم يتا ك! 

انگشتانش را در هم قفل كرده .انداخت و نشست ريسرش را به ز انداخته،يهم به او ن ينگاه مين يحت رارسالنيام ديد ياما وقت.نگاهش كرد اسما

چه طور حرف .ديكرده بود كه چه بگو نيبا خودش تمر يُكل د،يايب رارسالنيقبل از آن كه ام.كرد يم يبود و از شدت استرس باهاشان باز

 .دكرده بود، فراموش كر فيهرچه را كه در ذهنش رد رارسالن،يام يِخيبا برخورد  اام.بزند

ترق تروق شكاندن  يصدا گريد يدانست تا چند لحظه  يكند و م يم يدانست حاال اسما از شدت استرس دارد با انگشتانش باز يم رارسالنيام

نكن و  ديبگو شهيتا نوك زبانش آمد كه مثل هم.انگشتان اسما بلند شد يكه صدا ديو انتظارش به درازا نكش ديمفصل انگشت ها را خواهد شن

 يحلقه  دنيبا د رد،يآمد نگاهش را بگ يبه دستان اسما كرد و وقت ينگاه يچشم ريخودش را گرفت و تنها ز ياما جلو. رديرا بگ سماانگشتان ا

 .هم يرفت تو شيناخودآگاه اخم ها. گره خورد شيخواهر كوچولو فينگاهش دوباره به انگشتان ظر ان،يبرل نيبا نگ فيظر

. دستش پنهان كرد ريانگشتش را ز. ديبه خودش آمد ، خط نگاه برادرش را گرفت و به حلقه رس رارسالنيام ياخم ها دنيبه محض د اسما

 .گرفت گارشياز س قيعم يكام.زد يپوزخند صدادار رارسالنيام

 !؟...عروس خانم يكن يم مشيچرا قا _

 .را فشرد شيگلو يزياحساس كرد چ اَسما

 .داد رونيدود را آرام آرام ب.گرفت گريد يكام رارسالنيام

 .كيعرض تبر يبرا دميخدمت نرس ديببخش. مبارك باشه _

 .بارش اَسما انداخت يبه چشمان آماده  ينگاه مين

 .هم نداشت يفرق نياگرچه بود و نبود من همچ _

 :دينال اَسما
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 ...!داداش _

 .اش قرار داد ينيب يانگشتش را رو. نگاهش كرد رارسالنيام

 ...!خواد صداتو بشنوم يدلم نم يحت...! سيه _

 :توجه به اشك ها ادامه داد يب رارسالنيشد و ام ياسما جار يها اشك

 ...دميشا! ؟...يالديم ديشا! ؟..يبه شمس! ؟...تولد خيتار! ؟...چقدر شد هيمهر يراست! ؟...خوبن...رفت احوال نامزدتون رو بپرسم ادمي _

 .ع كردبلند حرفش را قط يبا صدا اَسما

 ...!گهيبس كن د... بس كن... بس كن _

 .ستيپنهان كرد و گر شيدست ها يصورتش را تو و

چطور خودتو بدبخت  يحاال حاالها مونده كه بفهم... يكرد يچه غلط يحاال حاالها مونده تا بفهم... يكن هيگر دميبا... كن هيگر... كن هيگر _

 ...يكرد

 .زد يپوزخند

 !؟...سواد يآدم زبون نفهم و ب هي! ؟...مثل نادر يزنِ مرد يشه بش يچندشت نم! ؟...شه يواقعا چندشت نم _

 .اَسما بلندتر شد ي هيگر يصدا

رسم و رسومات مسخره اشون رو كه ! ؟...زارنت يچقدر نامزد م يفكر كرد... زميعز گهيتلخه د قتيحق! ؟...ده يفكرش هم عذابت م! ؟...هيچ _

 ...!بغل خوابِ آقا نادر يبش ديبعدش با... گهيسه ماه د تشينها... گهينه، دو ماه د...هگيماه د كي... يدون يم

 يبا زندگ شيخواهر كوچولو ديانگار تازه آن موقع فهم.حرف از زبان خودش شوكه شد، دلش به درد آمد نيا دنيهم از شن رارسالنيام خود

 .چه برسد به اسما گريد.قلبش فشرده شد. اش چه كرده

 ستاديا.ديباره از جا پر كيبه اش وارد شده باشد،  يكيانگار كه شوك الكتر اَسما

 ...!خفه شو _

برادر  شيكه هم برا يبه برادر.كرد نيبار در عمرش به برادرش توه نياول يبرا. خود اسما هم شوكه شد.شوكه شد يبه راست رارسالنيام

از آن  يمحو ريآن قدر قبل تر كه فقط تصو. قبل تر يليخ. دورتر يليخ يزمان.الگو بود يزمان كيالبته .و هم الگو قيهم رف.يهم حام.هم پدر.بود

 .مانده بود يدر ذهنش باق رارسالنيام

به طرف اسما  يچند قدم.خاموش كرد زيم يرو يگاريجاس ي،توي،مصنوعيساختگ يرا با آرامش گارشيس.ستاديشگفت زده ا رارسالنيام

 .باز هم جلو آمد و اسما باز هم عقب رفت راسالنيام.عقب رفت يبرداشت و اسما چند قدم

 .ستين يراه فرار گريد افتيو در ديسفت رس وارياسالن آمد و اسما رفت تا كمر اسما به د ريقدر ام آن

 .داد هيتك واريرا دو طرف سر اسما به د شيدست ها.ستاديا شيرو به رو رارسالنيام

 !؟...يكرد يچه غلط _

 .شده بود رهيخ رارسالنيام نياو با خشم به چشمان آتش. بود نينبود، خشمگ زينگاهش هم التماس آم. كرد ينم هيگر گريحاال د اسما
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 !؟يكرد يخودت چه غلط _

 .كج، كش آمد يلبش به لبخند.از تعجب باال رفت رارسالنيام يابروها

 ...!يزبون باز كرد... كاهللايبار... نه بابا _

 ...يبه ام بگ اديكه از دهنت درم يشه هرچ ينم ليدل نيا يول... ارميدرسته كه اومده از دلت درب... يمعذرت خواه يدرسته من اومدم برا _

 .جمع شد رارسالنيكج ام لبخند

 يخوا يرو م ياصال چ! ؟...ياريجا از دل من درب نيا يبعد اومد يتو خودتو بدبخت كرد! ؟...يارياز دل من درب! ؟...يكن ياز من معذرت خواه _

 !؟...يارياز دل من درب

 .را بلندتر كرد شيصدا

 !؟...يچ!؟...هان _

 .آرام تر شد شيصدا

 يكه نرفته برا ادتي... بكنم يحاضر بودم هر كار... كردم يكه به خاطرش هر كار يخواهر! ؟...اديكه از دلم درب يكن يكار يتون ياصال م_

قولش  يبازم رو يحاج خت،يبه هم ر زيهمه چ نكهيبعد از ا يكه حت يجور... چقدر باج دادم... يدانشگاه رفتنت چقدر التماس كردم به حاج

خواد  يدلم م... يخواد درس بخون يدلم م... يرفت و آمدت بهانه آورد، گفتم چشمم كور، دندم نرم، خواهرم يبرا... دانشگاه فرستادت... موند

... رسوندمت خونه يم... بردمت دانشگاه يزدم، م يم ميخودم از كارو زندگ... يمثل من بدبخت بش خواد يدلم نم... يازدواج كن قتهيكه ال يبا كس

... داخل اميشد كه ب يتعارف هم به ام نم هي يحت... از عموم گرفته تا پدر خودم... كنن يقاتل به ام نگاه م هيدونستم به چشم  يكه م يا خونهاونم 

 ... رفتم يكردم م يم فهيراننده، انجام وظ هيمثل 

 .گله مندش را به نگاه اسما دوخت نگاه

 ياونم در حال!؟...يبش ميانقدر راحت تسل! ؟...يموضوع مهم نيهمچ ياونم برا! ؟...يكه انقدر راحت جا بزن ييتو يبرا! ؟...تو يبرا!؟...يك يبرا _

 .اديخوشت هم نم ،يدونم، مطمئنم كه اگه مثل من از نادر كتنفر نباش يكه م

 .دوباره اوج گرفت شيصدا.را گرفت و تكان داد شيشانه ها.سكوت كرده بود اسما

 ...يد حرف بزن لعنت...بگو... حرف بزن _

 .بلند شد شياَسما انگار كه طاقتش تمام شده بود، صدا و

تا حماقت  يبهانه كرد... ريام يبهانه كردمن رو ... همه اش بهانه است نايا يدون يخودت هم م...انقدر منت دانشگاه فرستادن من رو سرم نزار _

 ازدواجخواد و من بازم باهاش  يكه بگه من رو نم نينه ا... گفته يطور نيكه ا نهيحداقلش ا... در ضمن، نادر دوستم داره... يكن هيخودت رو توج

 ...!كنم

 ياحساس كرد اَسما خنجر.بازوان اَسما جدا شد يشل شد و از رو رارسالنيام يدست ها.زد رونيشد و از دهان اسما ب فيمثل رگبار رد كلمات

 .بسته بود خيسوخت اما دستانش  ياز درون م.بست خيدستانش . ستادياحساس كرد قلبش از تپش ا.بر قلبش فرود آورده

**** 
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شد كه آن حرف ها از دهان او  يش نمباور. زديبر رونيرا ب يبدتر يحرف ها ديترس يانگار م. دهانش قرار داد يبه سرعت دستش را رو اسما

 !آمده بود و چه كرده بود يچه كار يبرا.خراب كرد.له كرد.را خورد كرد رارسالنيكه ام ديد يخارج شده باشد و با چشمانش م

. لرزد يدرش مچشمان برا يكه مردمك مشك ديد يكرد و اَسما م ياما هنوز هم مات و مبهوت نگاهش م. از اسما فاصله گرفت يكم رارسالنيام

 يفشرد كه لرزشش را حس م يآن قدر محكم م. فشارد يكه انگشتانش را مشت كرده و م ديد يو م. زند يم يديرنگ صورتش به سف ديد يم

 .كرد

شان عوض  يانگار جا. باز هم عقب رفت رارسالنياسما جلو آمد و ام. قدم عقب رفت كي رارسالنيبرداشت و ام رارسالنيقدم به طرف ام كي

 :گفت يمانيسرشار از پش يلرزان، با لحن ييبا صدا. ستادياَسما ا.شده بود

 ...به خدا من... ببخش... داداشم...داداش _

 :گفت مانيهم پش ديشا ن،يخشمگ ديآزرده، شا يبم،با لحن ييخش دار، با صدا ييبا صدا. حرفش يآمد تو رارسالنيام

 ...رونيبرو ب _

 :دينال اَسما

 ...ررريام _

 :زد اديفر رارسالنيام و

 ....!رووووووونيب _

 .دياَسما از جا پر ادش،يفر يصدا با

 ...يخواهش م _

 :بار آرام تكرار كرد نيا. را رها كرد شيدر را باز كرد و بازو. دشيبا خودش به طرف در كش.را چنگ زد شيبازو رارسالنيام

 ...رونيگفتم ب _

 .دينگاهش را دزد رارسالنيام.نگاهش كرد اسما

 ...!نشه داتيطرفا پ نيهم ا گهيبرو د... برووو...برو تا دستم روت بلند نشده _

اسما كه از درگاه خارج شد،  يپا. هلش داد رونيبه ب يرا گرفت و كم شيدوباره بازو د،ياز طرف اسما ند يلحظه صبر كرد و چون حركت چند

 .داد هيو خودش به در تك ديدرب را كوب رارسالنيام

 يكرد و معذرت م يم شيصدا.كرد يم شيكرد ،صدا ينگه داشتنش م نييدر پا يكه سع ييو با صدا ديكوب يبا سر انگشتان بر در م اسما

 .خواست

 ...يداداش... غلط كردم... ببخش... يداداش... ريام _

 .رو به رو واريشده بود به د رهيكرده بود و خ هيبر در تك رارسالنياما ام. ديكوب يكه بر در م ييتق تق ها يصدا و

 يكرد و نه از در فاصله م ينه در را باز م. اما انگار همان جا پشت در خشك شده بود.ديشن ياسما و تق تق ها را م يالتماس ها يهم صدا هنوز

 .گرفت
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افكارش در هم و بر هم . دهيهمنف زيچ چيشده و ه رهيچند ساعت است كه به خطوط كتاب خ ايو  قهيچند دق قايدانست دق يخودش هم نم «

كه از دهان  يبا هر كلمه ا.را هضم كند يحاج يمنگ بود هنوز هم نتوانسته بود حرف ها. بود جيگ.خودش نبود يدر ذهنش سر جا زيچ چيه.بود

 يتش را به پاسكو يهم حاج ديشا.بود و سكوت كرده بود ستادهيآن قدر كه مثل برگ چغندر ا. تر شده بود جياو گ ود،درآمده ب يحاج

 .تعجب ياز رو ايبود  تيرضا يسكوتش از رو ديفهم يكرد هم نم يگذاشته بود و حاال كه خودش فكر م تشيرضا

آن قدر به ندرت كه .داد يكه به ندرت انجام م يكار. خودش شخصا به اتاقش آمده بود يكه حاج اورديكرد چند ساعت قبل را به خاطر ب يسع

 .بود يبار ك نيآورد آخر يبه خاطر نم رارسالنيام

تخت نشسته بود و  يرو رارسالنيام.نشست ريتحر زيپشت م يصندل ياز در زدن، بدون آنكه منتظر جواب بماند، وارد اتاق شد و رو بعد

 .سرزده را يهمانيآن م ليدل ديفهم يكرد و نم يمتعجب نگاهش م

 !موضوع مهم باهات حرف بزنم هيخوام در مورد  يم _

 .ناخودآگاه صاف نشست رارسالنيام

 ...!سراپا گوشم... دييبفرما _

 .داد رونيمحمود نفسش را ب حاج

 !؟...كه عموت چقدر به ات عالقه داره يدون يم _

 .تكان داد دييتا يبه نشانه  يتنها سر د،يفهم يموضوع را نم نيكه ربط ا رارسالنيام

 ...!برام مثل اَسما ست! ؟...دوست دارم يليرو خ يكه منم هد يدون يم _

 .شود يتر م جيچرا داردگ ديفهم ينم راسالنيشد داستان از چه قرار است، اما ام يجمله، قاعدتا داشت مشخص م نيا با

 .كرد دييباز هم با تكان سر تا رارسالنيام

 ...عروسم باشه يمن از خدامه كه هد _

 .باز هم سكوت كرد رارسالنيام.نگاه كرد رارسالنيكرد و به چشمان متعجب ام يمكث

 يمشكل هيقض نيكنم خودتون هم با ا يفكر نم... مون بود نيحرف ب نيا ديبچه بود ياز وقت يعني... يعموت هم از خداشه كه تو دامادش باش _

 ...نيبا هم جور بود يليخ يچون كه از بچگ د،يداشته باش

 .ديچرخ يزبانش نم يرو يكلمه ا چيه. ديرس يبه ذهنش نم زيچ چيباز هم ه رارسالنينگاه كرد و ام رارسالنيهم به ام باز

خوام  يمطرحش كنم، اما عموت اصرار داره كه اگه م گهيخواستم سه، چهار سال د يدونم تو هنوز كله ات باد داره، م يكه من م يياز اون جا _

حرف  يمن هم كه اول از همه رو...ده يشوهرش م م،يار داره و اگه االن اقدام نكنخواستگ يگه هد يم...ميحاال اقدام كن ديعروسم باشه، با يهد

 ...بگذرم يتونم از هد يكه نم نيو دوم هم ا...زنم يداداشم حرف نم خان

 .كرد رارسالنيبه ام ينگاه دوباره

 !؟...يندار يتوام كه مخالفت _

تا به حال كه نتوانسته بود مثل .كارها دارد كه انجام دهد يليهنوز خ. نوزده سال.ندارد شتريكه هنوز نوزده سال ب نيفكر كرد به ا رارسالنيام و
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حقوقش را هم  يكار كند و حت يزرگر يمجبور بود تو.بود يگوش به فرمان حاج شهيهم. كند يدوستانش زندگ ي هيپسر مجرد، مثل بق كي

 گريكه د يهمانيم.به كوه يحت اي. برود نمايتوانست با دوستانش به س ينم.كند يپس انداز م شيگفت برا يم شهيداد و هم يدستش نم هب يحاج

 .گناه بود و حرام

سر  يداد، اما در عمل، آن قدر كار رو يم تيوقت ها به كوه رفتن رضا يگاه ديحاال شا.دانست يم يباز يكارها را قرت نيتمام ا يحاج

هم باعث شده  نيهم. آن ها محروم بود ياز همه  رارسالنيطور بود كه ام نيكرد و ا ينم دايوقت فرصتش را پ چيكه ه ختير يم رارسالنيام

 .باشد يافتنيدست ن يياو آرزو يبه ظاهر كوچك، برا يزهايچ نيبود كه ا

 .را داشت شيآرزو يكه از كودك يكار.بود لونيها مهم تر، نواختن و نيا ياز همه  و

 !يجوان ،يو حاال هم نه در جوان.ي،نوجوان يكرده بود، نه در نوجوان ي،كودك يدكپدرش، نه در كو يسر ياز صدقه  رارسالنيام

 يم.خواست ياش را م ياما جوان. را هم ينوجوان. كردن را از دست داده بود يفرصت كودك.يروز كيها را انجام دهد  نيا يخواست همه  يم او

كه  يروز. كرد يخودش كار م يشد و برا يكه مهندس م يروز. شد يشد و مستقل م يكه درسش تمام م يروز كي.خودش يخواست برا

آن . خواهد يم يچه كار يدهد كه حقش را، دستمزدش را برا حيخم كند و توض يحاج يحق خودش، سرش را جلو تنگرف يشد برا يمجبور نم

 .ندارد ضرورت. ستين يازين ديو در نود و نه درصد موارد بگو.نه ايست  يدهد ضرور صيتشخ يوقت حاج

 .اموزديساز بخرد و نواختن ب كي.برود يهمانيم. كوه برود.برود نمايتوانست بدون دغدغه با دوستانش به س يشد، م يكه مستقل م يروز

 .او تنها نوزده سال داشت! ؟يآن هم در نوزده سالگ! ازدواج كند؟! خواست؟ ياز او چه م يحاال حاج و

 .آمد رونيش باز افكار درهم و برهم ا ،يحاج يصدا با

 ...!گفتم تا قبل از قرار بله برون با خودت هم حرف بزنم يول ،يدونستم موافق ياگرچه كه خودم هم م... يطور كه معلومه توام موافق نيا _

 .قرار داد رارسالنيدست ام يدستش را رو يحاج!يفكر كرد كه چه لطف بزرگ رارسالنيام و

 ...!ميكن ياش م يبه خان داداشم گفتم اول با تو صحبت كنم، بعد قطع يول م،يآخر هفته قرار گذاشت يبرا ،يالبته چونكه مطمئن بودم موافق _

 !بود ياصل دموكراس قايدق نيا ،يلغات ذهن حاج ي رهيو در دا!چقدر دموكرات شده است يباز هم فكر كرد كه حاج رارسالنيام و

 .مشت افكار درهم و برهم كياو ماند و .خارج شده بود از اتاق يبزند، حاج يتا به خودش آمد كه حرف رارسالنيام

 يعني؟.دختر عمو دوستش داشت كيتنها به عنوان  اياما، آ.بود شيدختر عمو يهد.خب معلوم بود كه دوستش داشت!را دوست داشت؟ يهد

 !گذاشت؟ يم هيگذاشت، ما يم هيما يهد يكه او همه جوره برا يآن طور شهيهم ،ييهر پسرعمو

 .گرفت يم پلميتازه امسال د يتنها هفده سال هد يتنها نوزده سال داشت و هد او

 !او را دوست داشت؟ يهد! چه؟ يهد! را دوست داشت؟ يهد او

 ياز حسرت ها و آرزوها يهم مثل او كوله بار يهد. هم مثل او درد آشنا بود يشان نبود؟هد يكرد، به نفع هر دو يازدواج م يبا هد اگر

شان  يتوانستند با هم به آرزوها يم.توانستند به هم كمك كنند يم ياو و هد.دنديفهم يرا م گريدرد هم د ياو و هد. ده داشتبرآورده نش

 .برسند

اگر نداشت چرا آن شب با .ديشا.داشت ديرا دوست داشت؟شا ياو هد.از آن بود شتريب يزيچ ديشا. نبود ديشا! بود؟ شيتنها دخترعمو يهد
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آن كه  يتنها برا د،يرا در آغوش كش يو هد ديرا به تنش مال زيهمه چ ي هيآن قدر كه پ! خود شد؟ يآن طور از خود ب شياشك ها دنيد

 يآن كه تكه ها يتمام از كار و درس و خوابش زده بود، تنها برا يهفته  كي ،يلبخند هد كي دنيد يچرا تنها برا اشت،اگر ند!آرامش كند؟

 !از تنش در برود؟ يلبخند، آنطور خستگ كي دنيباند و بعدش با دحافظ اش را به هم بچس وانيد

 .تنها هفده سال ،يها او تنها نوزده سال داشت و هد نيا يبا همه  اما

نگذشت  يزياما چ.پشت پنجره، نگاهش اول متعجب شد ،يهد دنيبا د.برخورد كرد سرش را بلند كرد شهيكه به ش يآرام يضربه ها يصدا با

 .بر لبش نقش بست يو لبخند ديبعد چشمانش خند يو لحظات.آشنا گرفت يكه رنگ

* * * * * * * 

 .گفت پنجره را باز كند به خودش آمد و به طرف پنجره رفت يكه م يهد ياشاره  با

 ...!سالم _

 !شده بود؟ نيآن قدر دلنش شيبرا يهد يدانست چرا آن روز صدا ينم.لبخند زد رارسالنيام

 .سالم _

 ؟يخوب _

و چشمان  ديبود كه تضاد پوست سف افتهيچرا تازه آن روز در! باست؟يز يكه هد ديد يچرا تازه م! بود؟ دهيند بايرا آنقدر ز يتا به حال هد چرا

 !آنقدر چشم نواز است؟ يهد ي رهيسبز ت

 ...!خوبم _

 .كرد يهم كلمات را گم م ديشا.ديچرخ يش نمزبان يانگار كلمات رو.حرف بزند يراحت با هد شه،يتواند مثل هم يدانست چرا نم ينم و

 !؟...بابات باهات حرف زد، آره _

 .از تعجب باال رفت شيجمله انگار كه از شوك خارج شده باشد، ابروها نيبا ا رارسالنيام

 ...!آره _

 :گفت رارسالنيام يباال رفته  يبدون توجه به ابروها يهد

 !؟...يگفت يتو چ _

 .از همان سكوت هم جوابش را گرفت انگار يهد يول.جوابش تنها سكوت بود و

 !؟...يتو موافق يعني _

آنقدر عجله داشت كه  يعني! رد؟يآمده بود از او بله بگ يهد يعني! چه جورش بود؟ گريد نيا. شد شتريسوال ب نيبا ا رارسالنيام تعجب

 !نتوانسته بود تا آخر هفته صبر كند؟

 .آمد رونيب الياز فكر و خ ،ياز حرص هدپر  يصدا با

 !؟...يراحت نيبه هم! ؟...يموافقت كرد يعني!؟...يچ يعنيسكوتت  نيا _

... چشم... بله: گفت يم ديبار هم با نياش، ا يزندگ يباز هم مثل نوزده سال گذشته ! هم بود؟ يگريد يفكر كرد كه مگر چاره  رارسالنيام و
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 .بود يو حتما، راض...چشم... بله نيبار ته دل خودش هم به ا نيا. فرق داشت شيبار با دفعات پ نيبود كه ا دهياما خودش هم فهم...! حتما

 .تر شد يعصب يهد يصدا

 ...يبار حرف بابات رفت رينگو كه انقدر راحت ز... ريام! ؟..چرا ماتت برده! ؟...يزن يچرا حرف نم _

 :نمود گفت يم بيعج ،يهد يبرافروخته  يچهره  كه در برابر يبا آرامش.زد يلبخند رارسالنيام

 !؟...بار نرم ريچرا ز... خب _

 .از فرط تعجب گشاد شد يبار چشمان هد نيا

 ...!من تازه هفده سالمه...!تو تازه نوزده سالته!؟...يگ يم يمعلوم هست چ _

تونستن بدون اطالع ما  يمطمئن باش اگر م...اونا قرار مداراشون رو گذاشتن! ؟...كرد يگفتم نه، به حرف من گوش م يم يخب مثال فكر كرد _

 ...!عقدمون كنن، تا حاال كرده بودن

 :گفت يبا ناباور يهد

 !؟...يبش ميتسل يخوا يانقدر راحت م يعني _

 ي نهيخودش را به وضوح در آ ريت تصوتوانس يم.در مردمك چشمانش بود رهيكرد، بلكه خ يبه صورتش نگاه نم.نگاهش كرد رارسالنيام

 !چطور زودتر متوجه نشده بود؟.ديآب چشمه شا يِبه شفاف.چقدر شفاف است يچشمان هد افتيو تازه آن وقت بود كه در. نديبب يچشمان هد

 ...!بار به صالحمون باشه نيا ديشا _

 .حرص زد ياز رو يپوزخند يهد

 ...!اته شهيشدن كار هم ميتسل... توِ ي شهيكاره هم نيا! ؟...يكرد يمخالفت م يليصالح نبود، خ هم كه به يينه كه اون وقتا! ؟...به صالح _

 .دوباره لبخند زد راسالنيام

 نيا ديشا! ؟...ينيب يم...تو، منو يكس هم به اندازه  چيه... شناسه يمن تو رو نم يكس به اندازه  چيه... يهد ميبه هم كمك كن ميما بتون ديشا _

 ...ميخالص بش ميبتون يطور

قلبش به تكاپو افتاد و خودش .داغ شد.برق را از بدنش حس كرد انگار انيعبور جر راسالنيقرار داد و ام رارسالنيدست ام يدستش را رو يهد

 .شتحس ها را هم ندا نياز ا يكي يرا در آغوش گرفته بود حت يهد يوقت ش،ياو كه چند هفته پ.متعجب شد بيحاالت غر نيهم از ا

 ...در ضمن...خوام االن ازدواج كنم يمن نم... هر دومون...ميما هنوز بچه ا... ريام_

 .مكث كرد يكم

 !؟...مگه نه...!يكن يمطمئنم كه تو هم من رو به چشم اَسما نگاه م... يمثل برادرم بود شهيهم... يمون يمن مثل برادرم م يتو برا _

 .دوخت رارسالنيچشمانش را به صورت ام و

 ...!گردن يمطمئن باش اونا از حرفشون برنم!؟...كار كنم يچ يخوا يحاال از من م _

 .لبخند زد يبار هد نيا

به چشم برادرم به  گهيتا د... رو نسبت به تو عوض كنم دميخوام تا د يمن فرصت م...يدار ازيتو هم به فرصت ن... ريخوام ام يمن فرصت م _
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 ...ات نگاه نكنم

 .داد رونيرا ب نفسش

 !؟...مگر نه ،يكن يكمكم م... كنم كمكم كن يازت خواهش م... دارم ازيمن به فرصت ن...كنم يازت خواهش م...ريام يكن عقبش بنداز يسع _

 !را؟ يآن هم در خواست كمك هد! توانست درخواست كمكش را رد كند؟ يم! نه؟ ديتوانست بگو يم!د؟يتوانست بگو يچه م رارسالنيام و

 .موافقت تكان داد يتنها سرش را به نشانه  پس

برداشت، چرا كه  شيگلو ياحساس كرد كه دستش را از رو راسالنيبرداشت و ام رارسالنيدست ام يدستش را از رو. تر شد قيعم يهد لبخند

 .داد رونيتازه آن موقع بود كه نفسش را پر صدا ب

 ...!ممنونم _

 .دوباره به طرفش برگشت رارسالنيام يدور شده بود كه با صدا يچند قدم.ش را كرد و به راه افتادنشد و پشت رارسالنيمنتظر جواب ام يهد

 ...!يهد _

_..... 

 !كنم يمن به تو، به چشم خواهرم نگاه نم... من _

 .بسته شد ،ين كلمه ابدون گفت رارسالن،يام يدوباره  يباز شد كه با صدا يگفتن كلمه ا يدهانش برا. گشاد شد رتياز فرط ح يهد يها چشم

 ...يكن داياش رو پ يآمادگ يكه بتون نيا يبرا... به خاطر تو... كنم يانداختنش م قيبه تعو يام رو برا يتمام سع يول _

 .شد رهيخ يبه چشمان هد. سكوت كرد يكم

 ...!كه به ات قول دادم نيا يبرا _

 .تكان داد و دوباره به راه افتاد يسر يهد

 .اش پنهان شد دهيرا دنبال كرد تا از د يآنقدر با نگاهش هد رارسالنيام

 .ديكش يقيكرد و نفس عم كياش نزد ينيدستش را به ب.بود يدست هد زبانيم شيپ يكه تا لحظات يهمان دست.را باال آورد دستش

 .كرد يرا احساس م يديجد ي حهيبود كه را بيعج و

 .ديجد يبو كي

 .ديحسِ جد كي

 ».ديجد يزندگ كيهم  ديشا

 * * * * * * 

* * * * * * * 

التماس ها و خواهش  ينه صدا گريدانست كه د يهمان قدر م. كرد يكرده بود و فكر م هيكه به در تك يچقدر گذشته از زمان قايدانست دق ينم

 .كرد يم يهم احساس خستگ شيپاها.در زدنش يآمد و نه صدا ياسما م يها

 .روشن كرد و شروع كرد به دود كردن گريد گاريس كي.مبل رها كرد نياول يخودش را رو. اش را از در برداشت هيتك
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بر خالف انتظارش، ته دلش دوست داشت .نبود ديبع! ممكن بود اَسما برگشته باشد؟ يعني.بلند شد شيدر از جا يصدا دنيبعد، با شن يلحظات

 يگرفت، آتش درونش كم ياگر حرفش را پس م ديشا. رديحرفش را پس بگ.م مصرانه معذرت بخواهداسما باشد و باز ه. اسما پشت در باشد

 ...شد يخنك م

 يباز كردن و نكردن در مردد بود، و در آخر ب نيب.ديكش يپوران خانم، كالفه آه دنيبا د... را نگاه كرد رونيب يو از چشم ديدر رس پشت

 .سالم كردن يبه پوران خانم داد برا يحوصله درب را باز كرد و نه سالم كرد و نه فرصت

 ...!يانيخانم ك ستيجا ن نيستاره ا _

 .رفت باال شيدست پوران خانم، ابروها يخرس بزرگ تو دنيد با

 رارسالنيانگشتان ام نيكه ب يسوخته ا مهين گاريس يبعد نگاهش سر خورد رو.انداخت رارسالنيام يآشفته  يبه موها يخانم اول نگاه پوران

 :گفت ينسبتا بلند يبا صدا. ديرس گاريخط نگاه پوران خانم را دنبال كرد و به س رارسالنيام.زد يعصب يپوزخند. قرار گرفته بود

 !؟...بود يامر _

 :دستش اشاره كرد يبه عروسك تو.گرفت گاريپوران خانم نگاهش را از س و

 !؟...هيچ نيا _

تحمل  گريد. تحمل كرده بود تشياز حد ظرف شيآن روز ب. او شود اليخ يكرد كه پوران خانم آن روز را ب يدر دلش التماس م رارسالنيام

 :حوصله جواب داد يب رارسالنيام.پوران خانم را نداشت يُغرُغرها

 ...گن عروسك يلغات ذهن من به اش م ي رهيدا يدونم، تو يكه من م ييواال تا جا _

 :بود گفت دايكه ناخودآگاه در لحنش پ يشده بود، با حرص يكفر رارسالنيام يتفاوت يو ب يخانم كه از خونسرد پوران

 !؟...ديديستاره خر يرو برا نيا يليكه به چه دل نهيكه برام سواله ا يزيچ...! دونم يرو خودمم م نيا...!ديديزحمت كش _

 .كرد يپف رارسالنيام

 ...!خواد ينم ليدل هياز نظر من هد _

 يليو دل نميب يرفتار شما با ستاره م يها رو تو نيو من تمام ا...!خواد يم ليتوجه هم دل...! خواد يم ليمحبت هم دل...!خواد ياز نظر من م يول _

 ...!كنم ينم دايبراش پ

 ...!نداره يخاص ليچونكه دل _

 .دراز كرد رارسالنيعروسك را به طرف ام.زد يخانم پوزخند صدادار پوران

 ...!شما يو نه به كادوها...نه به توجه شما...داره ازيستاره نه به محبت شما ن...دييبفرما _

و در آن ...ديدرخش يواقع يبه معنا جانيو ه يعروسك از شدت خوشحال دنيكه به محض د يچهره ا... چشمش يستاره آمد جلو ي چهره

 اي! ؟...محروم كند يآمد ستاره را از آن خوشحال يدلش م...لذت بخش نبود رارسالنيام يراستاره ب يچهره  دنيد يبه اندازه  زيچ چيلحظه ه

 ...آمد يمسلما دلش نم... نه!؟...تخودش را از آن لذ

 ...ارسالن...خوشگله يليخ _"
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 ...!چقدر شكالت... ييييييييييييوا _

 "!؟...همه اش مالِ منه _

 يدانست در آن صورت جود يم.رديتوانست عروسك را پس بگ يبود، حاال چطور م دهيدرخش يبا همان عروسك و شكالت ها از خوش ستاره

 شترياز حاال به بعد ب ديبا! كارها نكرده بود؟ نياز ا شتريچرا تا به حال ب ديپرس يكرد، از خودش م يحاال كه فكرش را م. شكست ياَبوتش م

كه با  يدخترك يبرا.كرد يرا فراموش م شيخرس و چند شكالت تمام غم ها كيبا  كه يدخترك يبرا.ديخر يم ديبا.ديخر يم دوستاره كا يبرا

 .كرد يمرگ بودرا فراموش م يقدم كيدر  شهياش،كه هم يماريتلخ ب قتيحق يچند شكالت حت

ستاره به توجه و محبت . شد يم رارسالنيام يشد، اما با كادوها يبابا فرهادش خوشحال نم يچرا كه با كادوها.داشت ازياو ن يبه كادوها ستاره

سر ساعت  يها برا ينگران ديد يكه م يزيتنها چ.ديد يخواست نم يرا كه م يداشت، چرا كه از پدر و مادرش آن جنس محبت ازين رارسالنيام

كه هر روز  يتوجهات.بود زاريبود كه ستاره از شان ب يها همان جنس توجهان نينكردن ها بود و ا يها و باز دنيندو.ييغذا ميرژ. داروها نخورد

 يبرا يبا كار خارج از منزل شان، وقت ژه،يو يهمه مراقبت ها نيبا ا گريو د.ستين شتريقدم ب كيكرد كه فاصله اش با مرگ  يبه او گوشزد م

 .ماند يو محبت كردن به ستاره كوچولو نم كردنتوجه 

 .داشت ازين رارسالنيام يبه محبت و توجه و كادوها ستاره

 گريد.رفت يداشت از كوره در م گريد.اش را حفظ كند يتوانست آرامش ساختگ ياز آن نم شتريب گريد. بود ليآن روز تكم رارسالنيام تيظرف

 .شد يم زيداشت سرر

 .باال رفت شيصدا

من نداره، فقط  يبه كادوها يازيچونكه ن! ؟...ارهيشما به من پناه م يها يبه محبت نداره از دست دعواها و كم توجه يازيكه ن نيپس به خاطر ا_

 ...داره ازيبچه به توجه ن نيا... نيايبه خودتون ب!؟...اندازه دور يباباش رو م ي هيكه هد يشه در صورت يمن خوشحال م يبا كادوها

 .حرفش يآمد تو يخانم عصب پوران

از  يدون يم!؟...داره چقدر سخته يقلب ديشد ييبچه كه نارسا هيمراقبت كردن از  يتصور كن يتون يتو اصال م! ؟...خودت يبرا يگ يم يچ _

 !؟...گذره يفهمم شب و روزم چه طور م ينم يشدت نگران

را ناخودآگاه آرام تر كرد و لحنش  شيبار صدا نيا.خواند يالتماس را از چشمانش م. ديد يپوران خانم م يرا در صدا يعجز و ناتوان رارسالنيام

 .را نرم تر

رو به اش گوشزد  شيماريب يكاف يهستن، به اندازه  يكه مطمئنم ضرور يسخت يها و مراقبت ها يجور نگران نيبا ا يول...كنم يون ممن دركت _

 !؟...ديرياش رو ازش بگ يكه دلخوش ديدار يشه، چه اصرار يعروسك انقدر خوشحال م هيبا  دينيب يحاال كه م... ديكن يم

 :ادامه داد ديسكوت پوران خانم را كه د رارسالنيام.شده بود ليمتما نييبه پا يدراز كرده بود، كم رارسالنيكه عروسك را به طرف ام يدست حاال

 ...!دور دشيبنداز ديتون يشما رو تنگ كرده، م ياگر انقدر جا... رميگ يكه دادم رو ، پس نم ييمن كادو... در ضمن _

 .مكث كرد يكم

 ...!با اجازه... ستميسرِحال ن اديراستش من االن ز_
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 .در مقابل نگاه متعجب پوران خانم در را بست و

خاموش شده بود و  گريكه د يگاريس.شد رهيدستش خ يتو گاريبه س... پشت در. همان جا.بعد نشست يكم كم خم شد و كم.داد كهيدر ت به

 .شد يخاكسترش پخش م

 .راحت بكشد اليرا كامل و با خ گارشينخ س كيقسمت نبود آن روز  انگار

 !داد؟ يم تيخاموش دوخته بود، با خودش فكر كرد كه واقعا چرا آنقدر به ستاره اهم گاريطور كه نگاهش را به س همان

* * * * * * * 

* * * * * * * 

خنده . شد يشروع م يكارشناس يكالسش با بچه ها گريد ي قهيتا چند دق.آمد رونيكرد و ب يخداحافظ يحرف چيبدون ه. اش تمام شد كالس

 .استاد يكالس بعد يكالس دانشجو بود و تو كي يتو. اش گرفته بود

 .و به طرف عقب برگشت ستاديا شيآمد، در جا يكه پشت سرش م يگفتن دختر "استاد  ديببخش "با ... قدم مانده بود به در كالس برسد چند

 ...!سالم استاد _

 .زد يم قيذوق شقا ياش بدجور تو يكه كج يدلبخن... كج شد يلبش به لبخند ،يمهدو قيشقا دنيد با

 ...!سالم _

 .را داشت يتوقع برخورد بهتر يدكتر علو يدانست چرا بعد از حرف ها ينم.پا و آن پا كرد نيا يكم قيشقا

 ...!خوام يمعذرت م شيپ يبابت جلسه  _

 .كج تر شد رارسالنيكج ام ي خنده

 !؟...يكه نكرد يبابت كار! ؟...يخوا يمعذرت م يدار يبابت چ قايدق _

اش دود شد و به هوا  يتمام خوشحال رارسالنيام ياما با جمالت بعد!د؟يشن يداشت درست م يعني.از فرط تعجب گشاد شدند قيشقا يها چشم

 .رفت

كمك كردن ، گفتم  ينه براك يخودت انقدر سرت درد م يوقت يول... هيدونستم كار ك يهمون موقع هم م يحت... دونستم كار تو نبود يمن م _

 ...!به ات بچسبه يكنم كه حساب يكار هي

. كرد يم يباز قيو نشان از تمسخرش بود، بدجور با اعصاب شقا ديد يلبش م يهنوز رو قيكه شقا يلبحند كج... رارسالنيام زيطعنه آم لحن

 .رديبگ دهيها را ناد نيا يكرد همه  يسع

 ؟...تونم برگردم سرِ كالس يم _

 !؟...كار يچ يخوا يمن رو م ياجازه  گهيد... يگرفت يا گهيشما كه اجازه ات رو از كس د _

 .جا به جا كرد يشانه اش را كم يرو فيك قيشقا!؟...مگر او چه كرده بود. آن طور طعنه بارانش كند رارسالنيانصاف نبود كه ام نيا

 ...!كه نظر شما برام مهمه نيا يبرا _

 ...يكم ديصدادار خند رارسالنيبار ام نيا
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 ...!سرِ كالس يايخواد ب يچون كه من هنوزم هم دلم نم...! خب بهتره كه برات مهم نباشه _

را  قيشقا يرنگ چهره  رييتغ رارسالنيام.شد خواند يم يسرش و نگاه ناباورش به راحت يرا از بلند شدن ناگهان نيا.به وضوح جا خورد قيشقا

او را به  قيبود كه شقا ليدل نيبه ا ديشا. در كالسش هراسان بود قيدانست چرا آن قدر از بودن شقا يخودش هم نم.به قرمز، كامال احساس كرد

قدر پر كه آن ...پر از احساس... پر از كمك... يپر از مهربان.پر بود قيكه نگاهش مثل نگاه شقا ييقبل تر ها.انداخت يخودش م يقبل تر ها ادي

 .ست يچه رنگ ديشد فهم ينم

 .افتاد ياش م يخود قبل اديبه  د،يد يرا كه م قيشقا

 رارسالنيكه ام يمرده ا اديبه . بود دهيكه مدت ها بود در خاك آرم يرارسالنيام اديبه . دفنش كرده بود يكه كنار قبر هد يهمان خود ادي به

 .خواست زنده شود يدلش نم

 ...يپس بهتره نظر من رو نپرس... يشما كه اجازه ات رو از دكتر گرفت _

 .شود، به طرف در كالس به راه افتاد قياز جانب شقا يبدون آن كه منتظر جواب و

 .آمد قيبه طرف شقا رارسالنيكه از دور نظاره گر ماجرا بود، با رفتن ام نينازن

 !؟...اجازه داد! ؟...شد يچ _

 .بود رهيخ رارسالنيام يخال يات و مبهوت به جاهنوز هم م قيشقا

 ...!نه _

 .باال رفت نينازن يصدا

 !؟...نه _

 ...!زنه يحرف دكتر حرف نم يرو يول...گفت نه _

 :شده بود گفت جيكه گ نينازن

 ...!ميبر ايب...گهيبله د يعنيكه  نيخب ا!؟...يخُل شد _

 .خودش جلوتر به راه افتاد و

 يهم مهم نبود كه بعض شيكرد و برا يرا دنبال م رارسالنيتنها نگاه ام.بود يدياستاد توح يچشم ها يِپ. درس نبود يِپ قيكالس حواس شقا سر

 .شود يمتوجه م رارسالنيكند و ام يم يشان با هم تالق يوقت ها نگاه ها

از همه متنفر  يكن يم يچرا سع... چرا! ؟...يد يخودتو عذاب م يكه دار يديرنج ياز ك! ؟...يديرنج يتو از ك! ؟...يدلخور يتو از چ _

 ...چرا نگاهت انقدر سرده...يباش

چشمانش نقش  يتو قيشقا يانگار كه حرف ها.باشد دهيرا شن قيشقا يانگار كه صدا.گره خورد قيدر نگاه شقا رارسالنيهمان لحظه نگاه ام در

 .شده بود قينگاه شقا ريدرگ.رديگ يچرا نگاهش را نم ديفهم ينم رارسالنيام.بسته بود

 ...يزارم خودتو نابود كن يمن نم... كنم يمن كمكت م...! زارم يمن نم يول... يخودت رو عذاب بد يخوا يتو م _

 يبه معنا.است دهيزجر كش كي رارسالنيام.دهد يكه نشان م ستين يزيآن چ رارسالنيافتاد كه گفته بود ام يدكتر علو يحرف ها اديبه  و
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 .يواقع

 ...!كنم يمن كمكت م...دميمنم زجر كش... مثل توام منم _

 .زد يناخودآگاه لبخند و

طول  هياز چند ثان شتريشدنش ب رهيخ ديشا.به طرف تخته برگشت.به خودش آمد انگار و نگاهش را گرفت  قيلبخند شقا دنيبا د رارسالنيام

 .سرزنش كند يبود تا خودش را حساب ياما همان هم كاف د،ينكش

 !؟...را چه شده بود او

* * * * * * * 

* * * * * * * 

خواست  يدلش نم د،يخواست به خودش بگو يدلش نم.در كالس بود يمهدو قيشقا يهنوز هم فكرش مشغول نگاه ها. آمد نييپله ها پا از

 .حرف زده بود دانست كه يكرد، خودش م يكرد و چه نم ياما چه اعتراف م.زد يبا او حرف م قياعتراف كند كه نگاه شقا

 د،يكه به گوشش رس ياز پله و آخ خفه ا يبه سقوط كس هيشب ييچند قدم از پله ها دور شده بود كه با صدا.شده بود و دانشكده خلوت بود ظهر

 كي.ودافتاده ب نيزم يپخش و پال رو شيدهد كه كتاب ها و جزوه ها صيرا تشخ قيپله ها، توانست قامت شقا نييپا. به طرف پله ها برگشت

 .آمد يآشنا به نظر م شيبرا يصحنه ا نيبه طرفش برداشت و چقدر چن يچه شد كه قدم دينفهم همآن خودش 

شش . اش را با عذاب گذرانده بود هيكه هر روز و هر ساعت و هر ثان يشش سال.يشش سال پوچ و توخال.گذشته بود يشش سال از مرگ هد «

تا به  ديطول كش يمدت. تا به خودش آمد و درسش را ادامه داد ديطول كش يبعد از طرد شدن خودش، مدت ،يبعد از مرگ هد.سال عذاب

حس  چيو چقدر دردناك بود كه ه...!دياش رس يشگيهم يباالخره به آرزو...تمام كرد و باالخره مهندس شد ريخودش آمد و درسش را با تاخ

 .نداشت يخاص

اما .وارد دانشگاه شد يو شش سالش بود كه دوباره با عنوان ترم اول ستيب.س خواندن افتاد و ارشد قبول شدسال گذشت تا دوباره به فكر در سه

 ...!و حاال...پر از آرزو... يپر از زندگ... آن دفعه پر از شر و شور بود...! بار كجا نيقبل كجا و ا يوارد شدن دفعه 

مشغول به كار شده بود و باالخره از  ياز اواخر ترم اول به اتفاق بهزاد در شركت دكتر علو...يدوم بود و تنها دوستش بهزاد بود و دكتر علو ترم

كرد كه  اليو آن موقع خودش خ...را اجاره داد و خانه اش را عوض كرد يزرگر. به نامش كرده بود راحت شد يكه حاج يا يشر كار در زرگر

 .ديجد يزندگ كيشروع  يعنيها همه  نيا

 ...يزندگ يكم...شور يكم... تحول ياز كم غيدر.! ..غيدر اما

 .نفر از پله ها به خودش آمد كيسقوط  يكه با صدا موديپ يم يمعمول در عوالم خودش غرق بود و راه رو را به طرف درب خروج طبق

 ينشسته بود و در حال نيزم يرو ،يپرفسور ييها شيرنگ و ر يمشك ينكيهم سن و سال خودش، با ع بايتقر يپسر.طرف پله ها برگشت به

 هيدر كمتر از چند ثان رارسالنيام. ستينگر يم نيزم يپخش شده رو يفشرد به انبوه كتاب ها يكه مچ دست راستش را در دست چپش م

 .خودش را به پسر رساند

 ...ات كه نشد يطور! ؟...حالت خوبه _
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 .تكان داد يسر پسر

 ...كنه يمقدار درد م هيفقط دستم ... نه _

شروع كرد به جمع كردن كتاب  رارسالنيام.و رفتند دنديكه به كمك پسر شتافته بود، راه شان را كش رارسالنيام دنيو توك ره گذران، با د تك

 .ها

 ...گرفتن كتاب ها دراز كرد يدستش را برا... ستاديا پسر

 ...شونيكنم ببر يكمكت م... يهمه رو با هم ببر يتون يدستت نم نيبا ا _

 .زد يلبخند پسر

 ...!ييآقا _

 .هم قدم شد رارسالنيعدد از كتاب ها را گرفت و با ام چند

 ...!يسجاد قنبر... هستم يمن قنبر _

 .كرد ينگاه رارسالنيرفتند به ام يهمان طور كه راه م و

 ...!يديتوح رارسالنيام... رارسالنيام_

 .ستاديا يدرب اتاق يبا تمام شدن جمله اش، سجاد جلو همزمان

 ...!خوشوقتم _

 ...در را از نظر گذراند يرو يقبل از آنكه وارد اتاق شود، تابلو رارسالنيام... برد و درب اتاق را باز كرد بشيج يسالمش را تو دست

 )) يدفتر انجمن اسالم(( 

* * * * * * * 

مملو از كتاب  ييقفسه ها. اتاق را اشغال كرده بودند يفضا شتريب يفلز ياز قفسه ها ييها فيال مانند كه رد ياتاق. دنبال سجاد وارد اتاق شد به

 ...و برگه و مجله و 

 .شان نيهم ب يا شهيش زيم كيبود و  يچند صندل شيقرار داشت كه رو به رو ينسبتا بزرگ زيضلع سمت چپ، م يانتها

 .اتاق رفت يانتها زيبه طرف م سجاد

 !؟...ارسالن اي! ؟...ريام! ؟...رارسالنيام! ؟...صدات كنم يحاال چ _

 .گرفت واريد ينصب شده رو يها هينگاهش را از قفسه ها و پوسترها و اطالع رارسالنيام

 ...كنن يصدام م ريام شتريب...يكه راحت تر يهرچ _

 ...كنم يصدات م ريمنم ام...خب _

در دانشگاه  ينگيتيم ي هينگاهش به اطالع.قرار داد زيم يرفت و كتاب ها را رو زيهم به طرف م رارسالنيام. گذاشت زيم يكتاب ها را رو سجاد

 ... جلب شد

 !؟...يشركت كرد نگايتيجور م نيا يتا حاال تو _
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 .بود جواب داد يطور كه نگاهش به متن آگه همان

 ...!ستمياهلش ن...نه _

 ...داد رارسالنيبرگه را برداشت و به دست ام... ديخند سجاد

 ...!ياهلش شد ديشا... ايدفعه رو ب نيحاال ا _

 .را گرفت برگه

 ...!بشم زايجور چ نيوقت دوست نداشت وارد ا چيبابام ه _

 :كتاب ها شده بود گفت ييكه حاال مشغول جا به جا سجاد

 ...اديدم خوشت ب يبه ات قول م ا،يبار رو ب هي نيا... يعضو نش... يفقط سمپاد باش يتون يم...يوارد بش ستين يازين _

 يهم برا ديو شا...گذران وقت يبرا ديشا... يسرگرم يبرا ديشا... شركت كرد نگيتيبعد در آن م يهفته  رارسالنيو بدل شد و امها رد  شماره

 ...آزار دهنده يمنحرف كردن ذهنش از فكرها

با كف زدن  هيجاها بق يزد و بعض يحرف م اديكه با شور و حرارت ز يآن هم در حال... ديد بونيرا پشت تر يكه سجاد قنبر يآن جا، وقت و

 ...!انجمن است سيير يكه سجاد قنبر ديكردند، تازه فهم ياش م قيتشو

 يطور گريد.كرد ياز اعضا، در جلسات شركت م يكيهم  ديشا... سمپاد كيهم به عنوان  ديشا... به عنوان دوست سجاد رارسالنيآن روز ام از

 .گذراند يد متمام اوقات فراغت اش را در دفتر سجا بايشد كه تقر

 .بود يشان در شرف برگزار يها نگيتيم نياز بزرگتر يكياواخر ترم سوم بود كه ... ترم بعد كي

و از كف زدن  ديكش يم اديزد و فر يحرف م جانيبا ه بونيشده بود كه پشت تر يدريبه ل لياز سمپاد، تبد ديبه خودش كه آمد د رارسالنيام

 . آمد يحضار به وجد م يها

 ...بود دريل كيوقت به شان فكر هم نكرده بود و حاال او  چيه. نداده بود تيوقت به شان اهم چيغرق كرده بود كه ه يليرا در مسا خودش

كه  ييچوب ها يدر آخرش هم با همه . در و آن در زده بودند نياش به ا يهماهنگ يماه تمام برا كيكه  ينگيتيهمان م. بود نگيتيهمان م در

 .را برگزار كردند نگيتيچرخ شان گذاشته بودند، م يال

 دنشيكش اديو از حنجره پاره كردنش و فر دنشيچقدر گذشته بود از هوار كش ديخودش هم نفهم...سجاد حرف زده بود و حاال نوبت او بود اول

 ...بعد هم زد و خورد يو كم... يريدرگ... اعتراض يصداها.كه سالن شلوغ پلوغ شد

و تازه آن وقت بود كه به ...يو بعد... يمشت بعد د،يايتا به خودش ب... برصورتش فرود آمد يبهت زده تنها نظاره گر بود كه مشت رارسالنيام

 ...خودش آمد

دانست طرف حسابش  ينم يحت! ؟...كه يبرا! ؟...چه يدانست برا يكه نم يدر حال... زد يخورد و م يم...خورد يزد و م يم...كرد به زدن شروع

 !؟...ستيك

 .دعوا از هم جدا شدند يو طرف ها ديدانست چقدر خورده بود و چقدر زده بود كه با ورود حراست دانشگاه، زد و خورد ها خواب ينم

 »...به دفتر حراست برده شدند گريو چند تن د رارسالنيآن جا بود كه ام و



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا  fatemeh_r–خط صفر روي                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨٧ 

باعث شد  نيهم.كس چيه ريدرگ چ،يآن دختر كه ه ريدرگ. آن دختر كند ريدرگ نياز ا شتريخواست خودش را ب يدلش نم. ستاديا شيجا سر

 .ستديبا

 ... ياش با سجاد قنبر ييبه روز آشنا... بارها و بارها به آن روز فكركرد بعدها

ز اتفاقات بعدش كدام ا چيانداخت، ه يكمك به سجاد خودش را به تك و تا نم ياز رهگذران، برا گريد يليكه اگر آن روز او هم مثل خ نيا به

 .افتاد يهم نم

 .متنفر كرد شتريكه او را ب ياتفاقات

كه  يدنگ قيرف.دنگش قيشده بود رف يكه در مدت زمان كوتاه ياز سجاد.يو از سجاد قنبر... محبوب دانشكده اش سيياز ر... از دانشگاه متنفر

 .به او نارو زد

 .تند دور شد ييم هابه او پشت كرد و با قد ق،يشقا يزده  رتيچشمان ح يجلو

 .ديپرس يحالش را م يكمكش كرد تا بلند شود و مدام با لحن نگران.رساند قيخودش را به شقا نينازن

 ...!سكته كردم...يبدجور افتاد!؟...يسرت چ! ؟...نشد شونيزيدست و پات چ!؟...يخوب! ؟...يشق يشد يچ _

 .دوخته بود رارسالنيام يخال يتنها نگاهش را به جا...داد يكدام را نم چيجواب ه قيشقا و

 ...سوال كي دنيپرس يبرساند برا رارسالنيخواست خودش را به ام يم.اتفاق افتاده بود كه هنوز هم بهت زده بود عيسر زيهمه چ آنقدر

كرد تا خودش را به  يط عيقدر پله ها را سر آن... شدن به استاد جوان كينزد يبرا ستين شتريب يدانست بهانه ا يكه خودش هم م يسوال

 .خورد و افتاد چيپ شيآخر پا يپله  يبرساند كه رو رارسالنيام

. كه به طرفش برگشت، در دلش خوشحال شد رارسالنيام دنيبود، با د دهيچيپ شيكه در پا يرغم درد يافتاد، عل يمسخره بود، اما وقت ديشا

 .شد دايپ خوديسوال ب كيبهتر از  يخوشحال شد از آنكه باالخره بهانه ا

 قيدور شد و شقا عيسر ييپشتش را به او كرد و با قدم ها.ستاديا رارسالنيكه ام ديهم نكش هيبه چند ثان ديشا...ديينپا يرياش د يخوشحال اما

 .بود رهياش خ يخال يهنوز هم به جا

 ..از اول آن جا نبود ييشد كه گو ديرفت و ناپد عيقدر سر آن

همه  نيا! ؟...يتفاوت از كنارش رد بش يو انقدر ب ينيبب يجور نيآدم رو ا هي يتون يكه م يكار كرد يچ! ؟...با خودت يكار كرد يتو چ _

 ...رو  يهمه تلخ نيا! ؟...يرو از كجا آورد يسرد

 يم يگريفكر د ديبا... جزوه كي اي. سوال كيبا . كرد يها رابطه برقرار نم يبه آن راحت رارسالنيام...! حرف ها بود نيكارش سخت تر از ا... نه

 يهم ب قيهرچند خود شقا...بود كه از او كمك خواسته بود يخود دكتر علو نيباالخره ا.اش كند ييتوانست راهنما يم يدكتر علو ديشا.كرد

 ...!نبود ليم

* * * * * * * 

 يكرد كه به محض ورود به آپارتمان م يفكر م ييكرد، به كارها يپارك م نگيپارك يرا تو نيهمان طور كه ماش.از سركار برگشته بود تازه

بود و هوا نسبتا سرد، اما باز هم تنها دوش آب سرد  زييبا آن كه پا... دوش آب سرد.گرفت يدوش م دياول از همه با. خواست انجام دهد
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 خچالي يتو يينه غذا...شد اليخ يرا هم همان موقع ب شام... دينوش يداد و قهوه م يمبل لَم م يبعدش رو... آورد يرا از تنش در م يخستگ

 ...زد يترك بود، پوزخند يآنكه مثال تو اديو با ... گارينخ س كيهم  ديشا... همان قهوه بهتر بود... را داشت رونيب يغذا يداشت و نه حوصله 

كه  ييپاها يصدا دنيدو پله را باال رفته بود كه با شن يكي... قفل كرد و به طرف پله ها به راه افتاد موتيدر را با ر...شد ادهياش پ 206پژو  از

 ...پله ها دوخت يچشمان منتظرش را به باال...ستاديا شيآمد، بر جا يم نييهراسان پله ها را پا

بست، ناخودآگاه  ياش را م يروپوش مشك يدوشش انداخته بود و باعجله دكمه ها يرا رو فشيهراسان پوران خانم كه ك يچهره  دنيد با

 .ختيفرو ر نهيدلش در س

آه از  نيماش يپنچر جلو كيالست دنيبا د. دياش دو 405 يبه طرف پژو... عبور كرد شيبا عجله از جلو رارسالن،يتوجه به ام يخانم ب پوران

 .نهادش برآمد

 .پوران خانم به طرفش رفت يدرمانده  يچهره  دنيبا د رارسالنيام

 !؟...يانينم كاومده خا شيپ يمشكل _

 ...ديچشمانش را د ياشك تو يتازه آن موقع بود حلقه ها رارسالنيخانم به طرفش برگشت و ام پوران

 ...مارستانيگفتن ستاره تو مدرسه حالش بد شده، بردنش ب... زنگ زدن مارستانياز ب _

 ...بر قلبش چنگ انداخت يكس ييگو! ؟...مارستانيب! ؟...ستاره

 ...باز كرد موتياش را با ر 206درب  يبدون معطل رارسالنيام

 ...!رسونمتون يمن م _

 ...روان شد رارسالنيمكث كرد و بعد به دنبال ام يپوران خانم لحظات... به راه افتاد نيبدون آن كه منتظر جواب پوران خانم شود به طرف ماش و

وقت  چيه... اعصابش يرفت رو يپوران خانم مثل مته م يكردن ها نيف نيف د،يكش يم ييها ال نيماش نيكرد و از ب يم يطور كه رانندگ همان

 ...دانست ياز نقاط ضعف بزرگ خودش م يكيرا  نيو ا...را نداشت يكردن كس هيتحمل گر

 !؟...آقا فرهاد كجاست _

 ...اش را با دستمال پاك كرد ينيخانم ب پوران

 ...!تيمامور _

 ...!است تيكه آقا فرهاد مامور ديفهم يآمد بعدش م يجر و بحث زن و شوهر نم يصدا هر وقت كه...زد يپوزخند رارسالنيام

 ...!ستيخوبه خلبان ن _

 يدستش باز يرا درك كرده بود، چشمانش را به دستانش دوخته بود و با دستمال تو رارسالنيام زيو طعنه آم زيخانم كه لحن تمسخر آم پوران

 ...كرد ادامه داد يهمان طور كه دنده را عوض م رارسالنيام...كرد يم

 ...!ستين نجايدخترشم ا يِضيكه وقت مر هيچه پدر نيا _

 ...براق شد رارسالنيبه طرف ام... خانم برافروخته شد پوران

 ...!داشته باشه يموضوع به شما ارتباط نيكنم ا يفكر نم _
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 ...به طرفش انداخت ينگاه مين رارسالنيام

 ...!مطمئنا به ستاره ربط داره يول...ديبه من شا _

 ...خانم مشكوك نگاهش كرد پوران

 !؟..گفته يزيمگه چ! ؟...چطور _

 ...خونسردانه جواب داد رارسالنيام

 ...!كه باباش رو دوست نداره چونكه باباش دوسش نداره نيبه جز ا... نگفت يخاص زيچ _

 ...كرد يم يدستش باز يپوران خانم انداخت كه حاال دوباره با دستمال تو يبه چهره  ينگاه ميتمام شدن جمله اش، دوباره ن با

 !؟...بكنه يفكر نيچن ديدختر هشت ساله با هيچرا ... ربط داره ديحتما به شما كه مادرش ينداشته باشه، ول يبه من ربط ديشا _

 ...پوران خانم به حرف آمدبعد  يلحظات...نكرد يپافشار گريهم د رارسالنيام...پوران خانم سكوت بود جواب

تا چند سال اول همه ... ميبا هم ازدواج كرد ميبزرگ كه شد... ميرو دوست داشت گهيهم د ياز بچگ... ميو پسرعمه بود ييمن و فرهاد دختر دا _

داغون شده بودم  يليخ... از منه معلوم شد مشكل... دنبال درمان ميرفت...ميش يكه بچه دار نم ميديبعد از پنج سال فهم نكهيتا ا... خوب بود زيچ

 يريعمه ام شروع كرد به بهانه گ... حرفش نموند يرو شتريسال ب كيتا  يول... ستيگفت براش مهم ن يداد و م يم ميفرهاد همه اش دلدار... 

كدوم  چيمن هم به ه... يريطالق بگ ايدوباره ازدواج كنه و  ياجازه بد ديبا اي...پدر بشه ديكه نبا هيگفت گناه پسر من چ يم...خواد يكه نوه م

 ...كرد تيها به فرهاد هم سرا يريبهانه گ نيكه ا نيتا ا... شدم ينم يراض

 ...ديكش يآه

هاش، هنوز هم  ينامهربون يمن با همه ... رميطالق بگ ايبدم كه دوباره ازدواج كنه و  تيرضا ديبا ايو گفت  ستاديروم ا يروز علنا تو هي _

 ...كنم دايپ يراه هيزدم تا  يم يبه هر در... اون موقع واقعا درمونده بودم ...دوستش داشتم

 ...بر لبش نقش بست يكرد و لبخند يمكث

... طور نيفرهاد هم هم... انقدر خوشحال بودم كه حد نداشت... شد يباورم نم... رفتم يابرا راه م يستاره رو باردارم انگار رو دميكه فهم يروز _

از  بعد زياما همه چ... اما...بود ميمشتركمون، نه ماه باردار يدوران زندگ نيتر نيريتونم بگم ش يبه صراحت م... كرد دايمون نجات پ يزندگ

 ...ختياومدن ستاره به هم ر ايدن

 ...كرد يرا به وضوح حس م شيلرزش صدا رارسالنيدوباره شروع به حرف زدن كرد، ام يوقت... داد رونيرا پر صدا ب نفسش

 يليهم چونكه خ ياز طرف... شد يشد بدتر م يهم بزرگتر م يهر چ... داره يقلب ديشد يينارسا ميدياومدن ستاره، فهم ايچند ماه بعد از دن _

ستاره رو  يليخ... خوب بود ليفرهاد اوا...وجه حاضر نبودم خطرش رو قبول كنم چيمن هم به ه...باال بود يليعملش خ سكيبود، ر كيكوچ

 ينفس كم م... شد يكه كبود م ديرس ييبه جا يوقت... شد ياش هم باهاش بزرگتر م يماريشد ب يستاره بزرگتر م ياما هر چ... تدوست داش

 دميمفه ياما نم...هياز من فرار دميد يم... هياز خونه فرار دميد يم... كالفه ست دميفهم يم...شد يم وونهيفرهاد د... شد يم يآورد و بستر

 ستيل يشد و اسمش رفت تو ميپارسال اوضاع ستاره وخ يوقت...ناراحته... ستاره نگرانه يكه برا نيزاشتم به حساب ا يرو م اشهمه ! ؟...چرا

 ...فرهاد منفجر شد گهيقلب، د ونديپ يانتظار برا
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برداشت و ادامه  يكيپوران خانم ... را به طرفش گرفت يدستمال كاغذ يبا دست چپش جعبه  رارسالنيشدت گرفته بود و ام شياشك ها حاال

 ...داد

 يتو يقلب ييگفت نارسا... دونه يشب وسط دعواها به ام گفت من رو مقصر وضع ستاره م هيكه  نيتا ا... هاش شروع شد يريدعواها و بهانه گ _

ستاره رو نگه  م،يه خاطر خودم، به خاطر حفط زندگدونستم و ب يگفت من م يم... كنن يشه، و بچه رو سقط م يمشخص م يدوران باردار

 ...خودم ستاره رو بدبخت كرد يمن به خاطر خودخواه گفت يم...داشتم

 ...به هق هق افتاده است هيكه از شدت گر ديد يم رارسالنيام حاال

خوردم كه دكترم  يقسم م يهر چ... خوردم كه من خبر نداشتم يقسم م يهرچ...كشتم يستاره رو م يهمون دوران باردار يتو ديگفت با يم _

 ...كرد يشده، باور نم ماريبعد از تولد ب ديشا... نداده بود صيتشخ... به من نگفته بود يزيچ

 :ديپرس يبا لحن آرام رارسالنيام... ستيگر يپوران خانم قطع شده بود و تنها م يصدا

 !؟...يكرد يسقطش م ياگر خبر داشت! ؟...يچ ياگر خبر داشت _

 ...تكان داد نيخانم سرش را به شدت به طرف پوران

 صيكنم كه دكترش تشخ يخدا رو شكر م... دمينفهم يدوران باردار يكنم كه تو يخدا رو شكر م يول...ابن رو به فرهاد نگفتم... هرگز... نه _

 هبازم ستار يول...كشم ياز اون عذاب نكشم، كمتر از اون هم نم شترياگر بدرسته كه ... درسته مراقبت ازش سخته... ضهيدرسته ستاره مر...!نداد

 ...بكنم يخوب شدنش هر كار يحاضرم برا... دارم ميزندگ يكه تو يزيچ يهمه 

 ...زد يلبخند رارسالنيام

 ...!به وجودت افتخار كنه ديستاره با _

 ...اشك ها لبخند زد انيخانم هم در م پوران

 ...آوردم اشياون هم مثل فرهاد من رو مقصر بدونه كه به دن... روز اونم من رو مقصر بدونه هيكه  نيترسم از ا يم شهيهم _

 ...برگشت رارسالنيآمده باشد، به طرف ام ادشيبه  يكه موضوع مهم ييگو ناگهان

 !؟...دونه يمن رو مقصر م! ؟...گه ينم يزيمورد چ نيدر ا _

 ...تكان داد نينه به طرف ي سرش را به نشانه رارسالنيام

 ...!من شيپ اديب يزار يكه نم هياز دستت شاك شهيفقط هم... نه _

 ...هم رارسالنيام... ديخانم خند پوران

 !؟...سوزه يدلت براش م!؟...يچرا انقدر ستاره رو دوست دار دميمن هنوز كه هنوزه هم نفهم يول...نگرانشم! ؟...كار كنم يخب چ _

خودش هم ...افتي ينم يو جواب ديپرس يبارها و بارها ازخودش م رارسالنيبود كه ام يسوال نيا...! گذاشته بود يزيبد چ يخانم دست رو پوران

 ...! ستياما مطمئن بود هر چه هست، ترحم ن... رديگ يكه نسبت به ستاره دارد از كجا نشات م يحس ديفهم ينم

ناخودآگاه  يعتيشر مارستانيب يتابلو دنيگشت كه با د يم يدنبال راه فرار...نداشت كه بدهد يابجو يعني... بدهد يخواست جواب ينم دلش

 ...زد يلبخند
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 ...!ميديرس... مارستانياز ب نميا _

منتظر  يحت...ديدو يشد و به طرف درب ورود ادهيپوران خانم پ ن،يبه محض توقف ماش...بود يپرت كردن حواس پوران خانم كاف يهمان برا و

 ...هم نشد رارسالنيآمدن ام

* * * * * * * 

رو  يوقت... را تند كرد، آخرش هم نتوانست به او برسد شيهر چقدر هم كه قدم ها... را زد و به دنبال پوران خانم روان شد موتير رارسالنيام

 ...افتيرا به دنبال پوران خانم گرداند و او را ن شيچشم ها د،يرس رشيپذ يبه رو

 !؟...ديدار يانيك يبه اسم ستاره  يماريب... خانم ديببخش... مسال _

 ...اش درآورد ييجلو يبرگه ها يسرش را از تو زن

 !؟...بوده يمشكلشون چ _

 ...جا نيمدرسه حالش به هم خورده آوردنش ا يامروز تو نكهيمثل ا... داره يقلب يينارسا _

 ...را فشرد بورديك يرو ديچند كل زن

 ...سمت راست يراه رو يانتها... دوم يطبقه ... هستن ژهيو يها بخش مراقبت _

 ! ؟...مگر ستاره چه شده بود! ؟...ژهيو يمراقبت ها... احساس كرد سرش به دوران افتاد رارسالنيام

 يخودش هم نم... زد يقلبش به شدت م... موديزمان ممكن پله ها را به سمت باال پ نيدر كمتر...تحمل صبر كردن نداشت...پر بود آسانسور

 يكس يقلبش برا.... آن طور نگران نشده بود يكس يچند وقت بود برا! ؟...ستاره ياش برا ينگران ايدانست به خاطر باال آمدن از پله ها بود و 

 يحاال نم... نه... د كهبو يروز... بود كه يروز... بود را به خاطر داشت دهيكوب يكه قلبش آن طور از نگران يبار نيآخر... آن طور نزده بود

چرا كه امروز مثل آن روز ...اش بازگردد يقسمت زندگ نيخواست به آن بدتر يدلش نم... حاال وقتش نبود... نه...خواست به آن روز فكر كند

 ديبا... گشتيخانه برمشد و  يخوب م دياَبوتش با يجود... شد يستاره خوب م... شد يخوب م ديستاره با... شد يم نيبدتر ديامروز نبا... دنبو

 ...كرد ياش م يو عصبان ديكش يسرك م رارسالنيام ليوسا يگشت و تو يبرم

 ...شد يم شهياَبوتش مثل هم يجود... شد يخوب م ستاره

 ..را تند كرد شيقدم ها... كه مشغول حرف زدن با دكتر بود ديراهرو پوران خانم را د يدر انتها... را به طرف راست چرخاند سرش

 ...داد يگوش م انساليدكترم يصدا به حرف ها يكرد و ب يرا با دستمال پاك م شيكه اشك ها ديتر كه شد، پوران خانم را د كينزد

 ...ديشن يدكتر را م يحاال صدا... تر شد كينزد...آرامش گرفته بود، دوباره به تپش افتاد ياندك نيكه بعد از آن همه تلق قلبش

 يخوب طيدخترتون در شرا... هاش حالش به هم خورده دنيامروز هم به خاطر دو... ستياصال براش خوب ن تيعالكنم،ف يم ديباز هم تاك _

 دايپ يانتظاره و هنوز مورد مناسب ستيل يكه تو يياز اون جا... شه يتر م يقلب ضرور ونديبشه، پ شتريهر چقدر كه تعداد حمله ها ب... ستين

 ...ديمراقبش باش يليخ دينشده، با

 ...رارسالنيبه ام يبعد هم نگاه... به پوران خانم كرد ينگاه... مكث كرد يكم

 د،يمواظبش باش شتريپس هرچه ب...رتريممكنه هم د...گهيسال د كيممكنه ... گهيماه د كيممكنه ... بشه دايممكنه فردا مورد مناسب پ _
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 ...خواهد بود شتريدرمان ب يشانسش برا

 ...شده بود رهيدكتر خ يخال ينشسته بود و به جا مكتين يرو رارسالنيبعد ام يلحظات

* * * * * * * 

 ...و تحت نظر باشد مارستانيب يقرار بود تا فردا تو اطياحت ياما برا... برگشته بود يستاره به حالت عاد تيشد كه وضع يم يساعت كي

كه كنار تخت ستاره نشسته  يدر حال ديپوران خانم را د... درب اتاق ستاره را باز كرد يال... چلو كباب وارد بخش شد يبا پرس ها رارسالنيام

 ...كرد يستاره را نوازش م يگونه  گرشيصورتش قرار داده بود و با دست د يبود و دست ستاره را رو

اش قالب كرد  نهيس يرا رو شيدست ها...غذاها را هم كنارش گذاشت ي سهيك... نشست مكتين يدر را بست و رو...كش آمد يبه لبخند لبش

 ...هم قرار داد يو چشمانش را رو

 ياز بو... افتاد مكتين يرو ي سهيچشمش به ك...نشسته به خواب رفته بود رارسالنيام... شد كينزد مكتيبه ن... خانم از اتاق خارج شد پوران

مثل او آن قدر  يكرد پسر يوقت فكر نم چيه... شد رهير خواب خد رارسالنيدوباره به صورت ام...ستيچ يمحتوا سهيكباب مشخص بود كه ك

 ...رفت كترينزد يكم... با آنها نداشت ينسبت چيآن هم او كه ه... احساس در وجودش باشد كه خودش را آن طور معطل او و دخترش كند

كه نقاب بر  يرارسالنينه آن ام... ياصل رارسالنيام... اش يخود واقع... بود يگرياصال انگار كسِ د... در خواب چقدر معصومانه بود صورتش

...! نگاه تلخش را، صورتش چقدر معصومانه بود... ديد ينگاه سردش را نم يوقت... چشمانش بسته بود يوقت... يتفاوت ينقاب ب... زد يچهره م

كه نگاهش  ديترس يم يپوران خانم از پسر... ست او باشدكه نگذارد دخترش دو ديترس يآدم نم نياز ا... ديترس يآدم نم نيخانم از ا ورانپ

توانست احساس كند كه  يبه وضوح م... پسر نياما ا... آزار دهنده شهيو لحن صحبتش هم... تفاوت يچهره اش سخت بود و ب... يبود و خال يته

 ...بر دلش نشسته رارسالنيام نيا

داد تا  يقلقلكش م يحس... شد يچهره اش واقعا مهربان م گريشد د يابروانش از هم باز م ياگر گره ...در هم گره خورده بود ياندك ابروانش

 ...شد روزيآخرش هم آن حس ناخوانده بر عقلش پ... مردد بود...ابروها را از هم باز كند ي هيدست ببرد و گر

* * * * * * * 

 رارسالنيقبل از آن كه ام... ديبه خودش آمد و دستش را پس كش سالنراريبود كه با تكان ام دهيرس رارسالنيصورت ام يكيتا نزد انگشتانش

 ...كرد شيشود، صدا داريكامال ب

 !؟...يديتوح يآقا!؟...يديتوح يآقا _

 دنيبا د... نگاهش را در اطراف گرداند... زمان و مكان را گم كرده بود... صورت پوران خانم متعجب شد دنياز د...باز شدند رارسالنيام چشمان

 ...ديبر صورتش كش يدست... افتيرا در تشيدر رفت آمد، موقع يو پرستارها مارستانيب

 ...نياز ا شتريب گهيد... ديخسته شد... ديديزحمت كش يليخ _

 ...حرفش يآمد تو رارسالنيام

 !؟...دارهيستاره ب _

 ...جمله اش را خورد ي هيبق... پوران خانم باز ماند دهان
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 ...آره _

 !؟...نمشيتونم بب يم _

 ...آشنا شده بود رارسالنيانگار امروز تازه با ام! ؟...نه ديتوانست بگو يپوران خانم م و

 ...نتتونيخواد بب يزنه كه م يمدام ُغر م مارستان،يب ديشما هم اومد ديكه فهم يستاره از وقت... البته _

 ...بلند شد شياز جا رارسالنيام

 ...رميرفته بودم شام بگ _

 ...اشاره كرد مكتين يرو ي سهيك به

 ...ديديزحمت كش _

 !؟...ديبه آقا فرهاد خبر نداد... ست فهيوظ _

 ...تكان داد نينه به طرف يخانم سرش را به نشانه  پوران

 ...دوباره... خودش يره تو يدوباره م... شه يدونم بفهمه وضعش بدتر م يم _

با تمام ... از نظر او پوران خانم واقعا مادر بود... پوران خانم را درك كرده بود يامروز تازه كم... تكان داد يسر رارسالنيام... را قطع كرد حرفش

 يپدر نيچن نستتوا ياصال نم... كرد ياما در مورد آقا فرهاد اوضاع فرق م...بود نيقابل تحس رارسالنيام يباز هم برا ش،يها و دعواها يبداخالق

 ...به طرف در اتاق رفت و وارد شد... گفت يزيو نه پوران خانم چ ديپرس يزينه او چ گريد...!را پدر بخواند

 ...ديستاره را شن يرا كه بست صدا در

 !؟...ومديارسالن ن... مامان _

 ...ديخند دنشيستاره به محض د... شد كيبه تخت نزد رارسالنيام

 !؟...ياومد _

و ...اش وصل شده بود، به درد آمد نهيكه به س ييها ميو س ژنيتخت، با ماسك اكس يستاره رو دنيدلش از د... تكان داد يسر رارسالنيام

... داد ياَبوتش م يجود يقلب خسته و كوچولو دنيكه خبر از تپ ييبوق ها...! دوست داشت بيرا عج يمقطع دستگاه كنار يبوق ها يصدا

به  يسرم...اَبوتش بود يبسته نشده، باز هم جود يفرفر يبا همان موها يول... ودب دهيتخت دراز كش يباز رو يبا موها حاالكه  ياُبوت يجود

 ...ستاره اش را سوراخ كرده بود فيكه دست ظر يسوزن... بود رارسالنياعصاب ام يرو بيو سوزن سرم عج...دست چپش وصل بود

 ...تخت نشست يلبه  يرو

 !؟...ياومد ريچرا انقدر د _

 :گذاشت گفت يدهان ستاره م يرا رو ژنياسك اكسكه م يدر حال رارسالنيام

 ...ماسكتو بزار_

 ...ديخند...دوباره ماسك را كنار زد ستاره

 ...خوام حرف بزنم يم... خوام ينم _
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 ...گر حرف بزند خيتوب يكرد با لحن يسع...بار دستش را برنداشت نياما ا... صورتش برگرداند يدوباره ماسك را رو رارسالنيام

 !؟...يبود كرد يچه كار نيا _

 ...صورتش كنار بزند يكرد ماسك را از رو يسع ستاره

 ...!شنوم يم يهم بگ يطور نيهم... خواد ينم _

 ...ندياش را بب دهيبرچ يتوانست لب ها يماسك هم م رياز ز رارسالنيام... مخالفت باال انداخت يشانه اش را به نشانه  ستاره

 ...دستش را با اكراه برداشت ت،يرا نداشت مخصوصا در آن وضعستاره  يهم كه طاقت نارحت او

 ...دلخور بود شيپ يانگار نه انگار كه تا لحظات... به خنده كش آمد شيماسك را برداشت و دوباره لب ها ستاره

 ...!چون دوست داشتم _

 چياما ه... را در هم گره دهد شيكرد ابروها يدر عوض سع... گرفت تا نخندند يرا م شيلب ها يبه زور جلو... باال رفت رارسالنيام يابروها

 يم ريشان ش دنيبا د شهيكه ستاره هم يناب ياز همان خنده ها...ديخند شياز هم باز شد و لب ها شيابروها... نكردند يرويكدام از فرمانش پ

 ...!ست يآفتاب رارسالنيام يحال و هوا ديفهم يشد و م

 !؟...چه طرز حرف زدنه نيا! ؟...هيا غهيچه ص گهيدوست داشتم د... وشنچشمم ر _

 ...ديباز هم خند ستاره

 ...!كنم يباز يمدرسه وسط يبار با بچه ها هيآرزوم بود  شهيهم...گهيخب دوست داشتم د... گم يدروغ كه نم _

 ...اما ستاره باز هم با خنده ادامه داد...فشرده شد رارسالنيام قلب

 ...يمنم رفتم باز... دونست ينم... به جاش اومد گهيخانم د هيبود،  ومدهيمون ن يامروز مرب... زاشت يورزشمون نم يوقت مرب چيه يول _

راه  يبغض بد...كشد يرا به آتش م رارسالنيدل ام شيدانست كه چطور با حرف ها يو نم...ديخند زيدهانش قرار داد و ر يرا جلو شيها دست

اگر بغضش ... يزيهر چ... گفت يم يزيچ ديبا... زد يحرف م دياما با... گذاشت حرف بزند يكه نم يجور... را بسته بود رارسالنيام يگلو

... كرد يخفه اش م ايو  ستيگر يم ديبا اي گريد... آمد ياز پسش برنم گريد... شد يم رياز آن گلوگ شترياگر ب... گرفت يقدرت م ناز آ شتريب

 ...شد يشد، خفه كردنش هم سخت تر م يبزرگتر كه م... كرد يحاال خفه اش م نيهم ديپس با... را كه فراموش كرده بود ستنيگر

 !؟...يآمپول بزن يش يمجبور م... جا نيا يايب يش يمجبور م! ؟...شه يحالت بد م ،يبدو يجور نياگر ا يدونست يمگه نم _

 ...باز هم با خنده جواب داد ستاره

 ...!دونستم يم.. .چرا _

 :لرزان و سست گفت ييبا صدا... داد و گفت رونينفسش را ب رارسالنيام

 !؟...يباز يچرا رفت! ؟...پس چرا _

 ...يشه، رفتم باز يم دميامروز د يوقت... زاشتن يوقت نم چيه... شد يوقت نم چيه... دوست داشتم شهيهم...! كه دوست داشتم نيا يبرا _

 ...ادامه داد جانيرا برهم كوفت و با ه شيها دست

 ...بارم نسوختم هي... دوبار هم توپ رو گرفتم بچه ها رو آوردم تو... يدون ينم... داد فيچقدر ك يدون ينم... ارسالن يوا _
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 ...آمد يدلش به درد م.. رفت يدر خود فرو م... شد يخورد م رارسالنيكرد و ام يم فيتعر رارسالنيام ياش را برا يباز جانيبا ه ستاره

 ...كردم يباز يباالخره وسط...اشكال نداره كه به خاطرش به ام آمپول بزنن... كنم يباز يبار وسط هيآرزوم بود كه  شهيهم _

دست ...كرد يباالخره دلش را به گرفتن دست ستاره راض... كرد يستاره مقاومت م دنيدر آغوش كش يبرا لشيبه شدت با م راسرسالنيام

 ...را نوازش كرد شيك ستاره را در دست گرفت و با شصتش، روكوچ

 ...ديگرفته پرس ييصدا با

 !؟...يدار ييچه آرزو گهيد _

 ... ديدوباره خند ستاره

 ...نميرو بب ايدوست دارم در _

 !؟...نيهم _

 ! ؟...شم ارسالن يخوب م يمن ك...برمت يم يخوب شد يگه وقت يم... گه بعدا يم شهيمامان هم يول...نيهم _

داشت  نانيدخترك كوچك، آنقدر به خوب شدنش اطم...شد انگار يكرد قورتش دهد، بزرگتر م يم يهرچه سع... كرد ينم شيرها يلعنت بغض

 ...!دور و درازش حساب نكرده بود يخوب شدنش را جزو آرزوها يكه حت

 ...!يش يزود زود خوب م... زود _

 !؟...منيبب ايدر يبر يبعدش منو م _

 ...سرش را تكان داد رارسالنيام

 ...برمت يم... آره _

 !؟...قول _

 ...قول _

فكر كرد كه چقدر  رارسالنيو ام...بود و برگشته بود دهيرا د ايرفته بود شمال و در رارسالن،يانگار با همان قول گرفتن از ام... دياز ته دل خند و

 ...ستاره به خودش آمد يبا صدا...خوش كردن دل او ساده است

 !؟...يديبه اش رس! ؟...يداشت ييچه آرزو يتو بچه كه بود _

 ...شدم... مستقل بشم...شدم... خواست مهندس بشم يدلم م _

 !؟...يديآرزوهات رس يبه همه  يعني _

شد و  مانيزد، پش يم لونيبا دستش وكه  يخواند و پسرك يكه م يدور و دراز دخترك ريكه با نقش بستن تصو...بله ديباز شد تا بگو دهانش

 ...تكان داد نينه به طرف يسرش را به نشانه ... دهانش را بست

 ...بزنم لونيخواست و يدلم م ياز بچگ... نه _

 !؟...يپس چرا نزد _

 ...زاشت ينم... بابام دوست نداشت _
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 ...دلخور نگاهش كرد ستاره

 ...!كردم يامروز باز يكنم، ول يباز يمامانم دوست نداشت وسط...ومدميمن م يول... تو شيپ اميزاشت ب يمامان منم نم _

 ي قهيدو دق يدان يكه نم يقلب نيبا هم... مارتيقلب كوچك ب نيبا هم... من مارِيكوچك ب يستاره ... كه تو ديخواست بگو يدلش م رارسالنيام و

 ...ياز من با عرضه تر هست... يتر هست يقو ،يديتوح رارسالنياز ام... نه، از من ايتپد  يم گريد

 ...زنه يقشنگ م يليخ... من داره ياز دوستا يكي! ؟...يزن يچرا حاال نم! ؟...يخر ينم لونيخب چرا حاال و _

 ...كوچكش گرفت يرا با دست ها رارسالنيام دست

 !؟...يخر يم _

 ...كه اصال متوجه سوال ستاره نشده بود يتكان داد در حال يتنها سر رارسالنيام

كرد كه تنها به خاطر احترام به بزرگتر بله  يم هيخودش را توج شهيكه هم نيرغم ا يعل...!ترسو بود كي شهياو هم... گفت يراست م يهد ديشا

 ...شهيهم ديهراس يمكردن  سكياز ر... ديترس يدانست از خطر كردن م يم... دانست كه ترسو بود يچشم گو شده بود، خودش م

 ...!او ترسو بود... بود يبا هد حق

* * * * * * * 

* * * * * * * 

كه  يقول يادآورياما با ... رفتن و نرفتن مردد بود نيب...پا و آن پا كرد نيا يكم رارسالنيام...خواند يمبل لم داده بود و روزنامه م يرو يحاج «

 ...رفت زد و جلو ايداده بود، دلش را به در يبه هد

 !؟...باهاتون حرف بزنم قهيشه چند دق يم _

فكر كرد مگر تكان داد  رارسالنيو ام... تكان داد يكرد و سر رارسالنيام يبه سر تا پا ينگاه... آورد رونيروزنامه ب يسرش را از تو يحاج

انگار دلش ... بود يحاج ي شهيكار هم نيو ا...! كلمه حرف نزند كيزبانش چقدر سخت و طاقت فرساست كه حاضر بود سرش را تكان دهد اما 

 ... طور قدرتش را به رخ بكشد نيا تخواس يم

 ... ديكش قينفس عم كي... آب دهانش را قورت داد... نشست رارسالنيام

 ...حرف بزنم نيكه صبح گفت يخواستم راجع به موضوع يم _

 ...را دوباره متزلزل كرد رارسالنيام يمش به دست آمده حركتش آرا نيو هم...باال رفت يحاج يابروها

 ...شنوم يم _

 ...بگم آخه يچطور... من يعني...يهد...خواستم بگم كه يم... خواستم بگم يم _

 ...سر رفته بود حرفش را قطع كرد رارسالنيام يكه حوصله اش از تته پته كردن ها يحاج

 ...!درست حرف بزن بچه _

 ...كرده بود، همان بچه را چنگ زد دايپ يزيكه انگار با آن جمله دست آو رارسالنيام

 ...!ميخواستم بگم ما هنوز بچه ا يم...گهيد نيهم _
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حرفش مجبور شود نگاهش را  يادامه  يبرا رارسالنيبود تا ام يو همان كاف...گرفت تياز عصبان ينگاهش رنگ... درهم رفت يحاج يابروها

 ...بدزدد

 ...!ديبرنامه رو عقب بنداز نيمدت ا هي... نيه بداگه اجاز _

 !؟...مثال چه مدت _

 ...اما باز هم ادامه داد... كرد يرا حس م يسرشار از حرص و تمسخر حاج لحن

 ...سه سال ايدو  _

 ...و بعدش... ديرا شن يپوزخند حاج يصدا

 ...!دم ياجازه نم... رينخ _

 يزيچ يزده باشد و حاج يانگار نه انگار كه او حرف... نگاه كرد يرا بلند كرد و ناباورانه به حاجسرش  رارسالنيام... خش خش روزنامه يصدا

مثل تمام آن نوزده سال كه تنها به هنگام كارها و ... شهيمثل هم... گرفته بود دهيرا ناد رارسالنياصال وجود ام...! باشد، سرگرم مطالعه بود دهيشن

 شهيهم... زد يحرف آخر را م يحاج شهيهم... زد يو دم نم ديد يم شهيهم! ؟...چه كرده بود رارسالنيو ام...افتاد يم رارسالنيام اديبه  ازين

 ...!گفت چشم يبود كه م رارسالنيام

 انيرا از كجا آورد و چه طور به خودش اجازه داد روزنامه را از م يآن همه جسارت و گستاخ! ؟...چه طور شد! ؟...چه شد ديهم نفهم خودش

 ... بكشد يحاج يدست ها

از  يشرم يو با آن همه ب يختگيبا آن هم لجام گس... كردند كه با آن همه خشم يم يفرمان بردار يچشمانش از چه كس ديهم نفهم خودش

 ...كرد ينگاه م رهيخ رهيخ ،يشكستن ابهت و احترام حاج

 ...همان طور در هوا خشك شده بود يحاج يها تدس

 يو كم...بعد حرص يكم... اول ياز ناباور يبا رنگ يگريو د...جانيو ه يماالمال از گستاخ يكي...مانده بودند گريكديبه  رهيجفت چشم خ دو

 ...بعدترش خشم

 ...زد يكرد و رنگش به قرمز تياز نگاه به چهره اش هم سرا يكه خشم حاج ديد يم رارسالنيام و

 !؟...يكرد يتو چه غلط _

كرد كه  يثابت م يبه هد دياو با... نشست يعقب م دينبا... اما عقب ننشست ديلرز يكم...اما سست نشد ديلرز...ديلرز يحاج ادياز فر دلش

 ...ستيترسو ن

 ريبه غ يبار با كلمات نيا... درآمد شياش صدا يبار در طول نوزده سال زندگ نياول يبرا...بار نياول يبرا... ديايدرب شيبود تا صدا يهمان كاف و

 ...حتما... چشم... از بله

 ...! كردم يم ديبا شيوقت پ يليكه خ يكار _

 ...به سالن آمده بودند يحاج اديفر يصدا دنيمادر و اَسما دوخت كه با شن ي دهيرا به چشمان ترس نگاهش

 ...شمرده شمرده حرف زد و
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 ...!كنم ينم...ازدواج... حاال...من _

 ...ستاديا...ديمبل كوب يروزنامه را رو يحاج

 ...!يكن يم جايتو ب _

 ...بود يكاف يكردن حاج يآتش يو همان برا...زد يپوزخند رارسالنيام

كه  تميسرباز... زنم يمغازه ات رو هم به نامت م... تو كه خونه ات آماده ست... رو نداشته باشه طشيخوام ازدواج كنم كه شرا يگه نم يم يكي _

 !؟...چه مرگته گهيد... كنم يدرست م

 ...هم باال رفت رارسالنيام يصدا

 ...ستميخودم با يپا يخوام رو يكه م نهيمرگ من ا _

 :آورد گفت يرا در م رارسالنيام يكه ادا يدر حال...ديچيدر خانه پ يپر از حرص حاج يخنده  يصدا

 ...داشته باشن يطيشرا نيمردم از خداشونه همچ يبچه ها... بدبخت....! ستميخودم با يپا يرو _

 ...كرد يپرتاسف به حاج ينگاه... زد يپوزخند رارسالنيام

 ...! توام يمن بچه ...! ستميمردم ن يمن بچه ...نهيهم قايموضوع دق_

 ...تكان داد نيرا به طرف سرش

 ...!يحاج يكن يفراموش م شهيكه هم هيهمون موضوع قايدق نيا _

_ رو  تيدارم سرباز يكنم بچه ام يچونكه فراموش م! ؟...زنم يدارم خونه و مغازه رو به نامت م يكنم تو بچه ام يپس حتما چونكه فراموش م...ا

 !؟...كنم يدرست م

 ...حرفش انيم ديدو رارسالنيام

 ...!خوام يم يكه من چ ديفكر كن ديبا! ؟...ناستيه امگه ب _

 ...!لونياپس كياز  غياما در... نديدر جنس نگاهش بب يرييتغ... نديبب يدر رنگ نگاه حاج يرييحرف ها، تغ نيداشت بعد از ا انتظار

 ...!خوام يكه من صالحت رو م نهيمهم ا... به صالحت نباشه يخوا يكه م يزيچ ديشا...! يخوا يم يكه تو چ ستين نيمهم ا _

 !؟...خودش يخواسته ها يها دنيزور گفتن ها و با پتك بر سر كوب ينبود برا يحيصالح خواستن، توج نيا ايآ!؟...صالح

 ...بر سنگ بود دنيكوب خيمثل م يحرف زدن با حاج... نداشت دهيفا... نه

 ...داد رونيرا پرصدا ب نفسش

 ...من هنوز بچه ام...ستميخودم با يپا يرو ديمن اول با_

 ...كرد رارسالنيرا نثار ام يزيرآمينگاه تحق يحاج

 ...كه يخفت كرد نيزم ريتازه پشت لبت سبز شده بود دختر مردمو تو ز يكه وقت ييتو! ؟...تو!؟...يتو بچه ا...! من بچه ام _

 ...كه به اَسما افتاد، حرفش را خورد نگاهش

 ...اَستغفراهللا _
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 ...برگرداند و به طرف تلفن رفت رراسالنيرا از ام شيپنداشت، رو يكه انگار بحث را تمام شده م يدر حال بعد

 ...كنم يم يزنم به عموت ، قرار آخر هفته رو قطع ياالن زنگ م نيهم _

آن همه  ليواقعا دل ديهمف يخودش هم نم...تمام بود زيهمه چ گريآمد د ياگر حاال كوتاه م... فرصت آخر است نيدانست كه ا يم رارسالنيام

 ييهاها و احترام ها و مرز ميشكستن تمام حر يقول را بهانه كرده بود برا اي! ؟...داده بود يكه به هد يتنها به خاطر قول! ؟...اش چه بود يپافشار

 !؟...بست يرا م شيدست و پا شهيكه هم

 ...يحاج نيبب _

 ...سست نشد... ديرزنل رارسالنيبار ام نياما ا... به طرفش برگشت يحاج

شماها ... نيشماها بود... عوالم نبودم نيا يوقت تو چيمن ه...طمع نكردم يوقت به دختر كس چيمن ه...رو خفت نكردم يوقت كس چيمن ه _

 ينم...ديرو بفهم ييزايچ نيچن ديتون يكه نم...ديسف ديسف اي د،ينيب يم اهيس اهيس ايرو  زيهمه چ ن،انقدريخودتون غرق ي دهيافكار پوس يانقدر تو

ذهن و فكرت مسمومه ...يگرد يرد از گناه و كفر م هيدنبال  ،يو هر كار يزيهر چ يشما تو...ديفرق كمك كردن رو با خفت كردن بفهم ديتون

 ...يحاج

 ...شنود يحرف ها را از دهان پسرش م نيشد ا يباورش نم... شد يم نييبه شدت باال و پا يحاج ي نهيس

 ...متنفرم يريبگ ميكه برام تصم نيمن از ا... متنفرم نايمن از ا... رو يلعنت يزرگر ينه اون مغازه ... خوام يمن نه پولِ تو رو م _

 ...را چنگ زد ديتپ يآن م ريكه قلبش ز ييو جا... اش قرار گرفت نهيس يرو يحاج دست

 ...!ستميتو ن يبرده  گهيد... من _

 ...ستيرو به راه ن يكه حالِ حاج ديد يوره خانم ممنص... خم شد يحاج قامت

 ...داد يرحمانه ادامه م يانگار و ب ديد يرا نم ياصال حاج...ديد ينم زيچ چيه رارسالنيام و

من ...! ستميمن بچه ن... يگ يراست م... يكن ليرو به من تحم يزيچ يتون ينم...يبه من زور بگ يتون ينم گهيد...مرد رارسالنياون ام گهيد _

 ...بگم چشم نييمثل گاو سرمو بندازم پا يبگ يكه هر چ ستميبچه ن گهيد

 ... رميگ يم ميخودم تصم ينوزده سالمه و خودم برا...رارسالنميام... من

 ... را برگرداند و به طرف اتاقش به راه افتاد شيرو

 !؟...شد يچ... يخدا مرگم بده حاج _

 ...شكستن گلدانانگار به همراه  يافتادن كس يصدا و

* * * * * * * 

كرد، اما همان نگاه سرزنش  يسرزنش نم يرا زبان رارسالنيام... كرد يم هيمنصوره خانم گر... برده بودند ژهيو يرا به بخش مراقبت ها يحاج

 ...ديكش يبود و دماغش را باال م ستادهيا ياَسما مظلومانه گوشه ا...بود يكاف رارسالنيام يبرا زشيآم

 ...با حاج محمود نبود رارسالنيام يبگو مگو انيزد و هنوز در جر يفتاح نگران قدم م عمو

 ...!داداش كه صبح حالش خوب بود! ؟...يدفعه ا هيشد  يآخه چ _
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 ...پرسد يو معلوم نبود از كه م ديپرس يسوال را م نيبار ا كي قهيرفت و هر چند دق يم راه

 ...داد و نه منصوره خانم يم يجواب رارسالنيام نه

... نگران بود... كرد يحس نم...ديفهم يرا مشت كرده بود و انگشتانش در گوشت دستش فرو رفته بود و خودش نم شيدست ها رارسالنيام

كه بعد از آن همه سال  نينبود از ا مانيپش...! ستين مانيكه پش ديد ياما در كمال تعجب م... اما... بود دهيترس يحت... بود يعصب...ناراحت بود

 يشد خودش را نم يكم م يتار مو از سر حاج كي يدانست اگر حت ياما م... كرده بود يباالخره خودش را خال... حرفش را زده بود خرهباال

 ...!ديبخش

بار اول بود كه ته  يما براا... مستقل شود و بعد ازدواج كند يخواست كم يدرست است دلش م...! نداشت يمشكل يكه خودش با ازدواج با هد او

 ...!بود انگار يراض يدل خودش به زور گفتن حاج

به خاطر ! ؟...به خاطر خودش بود ايو ! ؟...يتنها به خاطر هد... لجاجت به خرج داده بود... كرده بود يچرا آن طور پافشار!؟...چه شده بود پس

 !؟...دشيكوب يبرد و م يسوالش م ريعمد ز ريه عمد و غب يكه حاج يتيبه خاطر شخص...! شد يسركوب م شهيكه هم يغرور

... شد عذاب وجدان نداشته باشد يباعث نم نياما ا... كرد يم ياحساس سبك... آنها ،سبك شده بود يدانست كه با همه  يفقط م... دانست ينم

 ...ديبخش يآمد خودش را هرگز نم يم يبر سر حاج ييبال نياگر كوچكتر

* * * * * * * 

 يجلو رارسالنيام... نگه دارند ژهيو يرا در بخش مراقبت ها يقرار بود تا فردا حاج اطياحت ياما برا... بود كه خطر رفع شده بود يساعت مين

كه دستش را  يبه سرم... دهانش يرو ژنيبه ماسك اكس... وصل شده بود يحاج ي نهيشد كه به س رهيخ ييها ميبه س... بود ستادهيا شهيش

داشت و  اتينشان از ح شيمقطع بوق ها يكه لرزان بودنش، صدا يبه نوار قلب... شد يم نييكه آرام باال و پا يا نهيبه س... بود ردهسوراخ ك

 ...! شيكردن ها نيف نيخواهر كوچكش و ف ي دهيترس يبه چشم ها... مادرش يبه اشك ها...يزندگ

 !؟...چه د،يايممكن بود ب يشد كه بر سر حاج يم يياگر او باعث بال! ؟...آمد چه يم يبر سر حاج يياگر بال...! به درد آمد قلبش

 ...دهد تيرضا يبه نامزد ،يبه خودش قول داد به محض بهبود حاج... همان جا به خودش قول داد...! خارج از حد تحملش بود نيا... نه

* * * * * * * 

 يكه برا يزيآن چ انيم نيدر ا... رفتند يآمدند و م يم ادتيع يو آشنا برا ليو فام را مرخص كرده بودند و از صبح دسته دسته دوست يحاج

...! گشت يعمو فتاح با آن همه دبدبه و كبكبه، مثل پروانه به دور حاج محمود م...! عمو فتاح بود ياز همه جالب تر بود، واكنش ها رارسالنيام

 ...!بود دهيوقت از او ند چيه رارسالنيبود كه ام ييهمان رو نيو ا...لحظه هم حاضر نبود برادر كوچكترش را تنها بگذارد كي

 ...!يمهربان

 ...اَسما يزد و نه منصوره خانم و نه حت يم يشان حرف ياما نه خودش در مورد دعوا... كرده بود دايروز گذشته بود و حاج محمود بهبود پ دو

 ...وارد شد ،يگفتن حاج دييبفرما يبا صدا... كوتاه بر در نواخت يچند تقه  ارسالنريام

كتابش را  رارسالنيام دنيبا د... در دست داشت يدو متكا پشتش قرار داشت و كتاب... بود دهياش دراز كش يتخت سلطنت يرو يحاج

 ...دوخت رارسالنينگاهش را به ام...بست
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 يب يحت ،ياز نظر حاج ايو ...پروا باشد يب... تواند گستاخ باشد يبود چقدر م دهيكه تازه فهم يپسر... ه بودشكه انگار تازه شناخت يپسر به

 ...!شرم

 ...بود دايدر نگاهش هو ياز دلخور يانگار رد... يول...ديفهم يرا نم ينگاه حاج رارسالنيام

 ...جلوتر رفت راسالنيام

 ...خواستم باهاتون حرف بزنم يم _

نه ... نه هول شد زهايچ نيبار با ا نياما ا!؟...باز هم فكر كرد مگر چرخاندن زبانش چقدر زحمت داشت راسالنيو ام...تكان داد يتنها سر يحاج

 ...!شكسته بود يطلسم بردگ گريد...! و نه سست شد... ديلرز

 ...داد رونيرا ب نفسش

 ...!شرط كياما به ... من حاضرم حرفتون رو قبول كنم _

 ... گرفت تياز رضا يرنگ يحاج هنگا

 !؟...كنم يم ايكه گفتم برات مه يطيعالوه بر او شرا _

 ...!بله _

 ...!شنوم يم... بگو...خب _

 ...كرد يمكث رارسالنيام

 ...!دانشگاه نشيبفرست نيخوام به ام قول بد يم... وقت دانشگاه رفتنه اشه گهيچهار سال د...اَسما تازه چهارده سالشه _

 ...كرد يپف يحاج

 !؟..خوره آخه يدانشگاه به چه دردش م _

 !؟...ست يحاج يهم جزو همان صالح خواستن ها نيفكر كرد نكند ا راسالنيام و

 ...زد يپوزخند

 ...يو پر از غرور جوان...ييپروا يپر از ب... چشمانش پر از اعتماد به نفس بود...!دوخت رارسالنينگاهش را به چشمان مصمم ام يحاج

 يم شترياما ب...با آن كه دلخور بود... بود دهيبا آن كه از دستش رنج... ديپسند يم شتريرا ب رارسالنيام نيكرد كه ا يبه خودش اعتراف م ديبا

 ...!مرد شده بود... بزرگ شده بود رارسالنشيام... دشيپسند

مرد شده ...! بزرگ شده بود...!زد يچشمانش برق م... مم بودمص شيپسر رو به رو! ؟...درخواستش رشيتوانست بكند به جز پذ يچه كار م و

 ...!بود

 :ديو همان باعث شد تا بدون تعلل بگو...!آنقدر بزرگ شده بود يك رارسالنشيبا خودش فكر كرد ام و

 ...!باشه _

 يقلب ياز اثرات سكته  نيا يعني... ديايآنقدر راحت كوتاه ب يكرد كه حاج ياصال فكرش را نم... از شدت تعجب باال رفت رارسالنيام يابروها

 شگاهبه دان يقولش برا يرا طرد كرده بود رو رارسالنيرغم آن كه ام يكه افتاد، عل يرغم تمام اتفاقات يعل يحاج يوتا چهار سال بعد وقت!؟...بود
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 ...! را درست نشناخته يحاج ديفكر كرد شا رارسالنيفرستادن اَسما ماند، آن موقع بود كه ام

 !؟...ديحرفتون نزن ريز ديد يقول م!؟...ديد يقول م _

 ...بود ياز دلخور زينگاهش لبر... پر از رنجش بود يدر نگاهش نبود، چرا كه نگاه ياز دلخور يبار رد نيا... نگاهش كرد يحاج

 ...!يطيتحت هر شرا. ..قولم بمونم يوجودم هست كه رو يتو يهنوز انقدر مردونگ يول...به قول تو فكرم مسموم باشه ديشا _

كه نثار  ييبه خاطر حرف ها ديخجالت كش... ديته دلش خجالت هم كش يحت... انتظار آن همه نرمش را نداشت... به وضوح جا خورد راسالنيام

 ...كرده بود يحاج

 ...من معذرت... من _

 ...حرفش را قطع كرد  يحاج

 !؟...هماهنگ كنم يبعد يهفته  يپنج شنبه  يپس با عموت برا _

 ...!هم نداد يمعذرت خواه يبه او اجازه  يحت! ؟...بود يقبل يهمان حاج نيا... متعجب شد رارسالنيام نگاه

 ...!بله _

... رفتيپذ ياش م ندهيهم او را به عنوان همسر آ يباالخره هد... خواهد داد حيتوض شيبرا... حرف خواهد زد يموقع فكر كرد كه با هد آن

 ...آمد يهم كنار م يهد باالخره

 ...را دوست داشتند گريهم د... با هم بودند ياز بچگ... كه نبود، دختر عمو و پسرعمو بودند هرچه

 ... آمد يكنار م يبود كه هد مطمئن

 »...!همان اشتباه بزرگش بود نيا و

* * * * * * * 

* * * * * * * 

درب ... بست يكرد و م يرا باز م نتيدرب كاب... ديچرخ يآشپزخانه به دور خودش م يتو... شام چه سر هم كند يدانست برا يمعمول نم طبق

كرد و به سمت  يرا باز م نتيبار درب كاب كي... و گوجه اريبار به سمت خ كي... رفت يبار دستش به تخم مرغ ها م كي...را هم خچالي

 ...قرار داد شيدرب خانه، تلفن را سر جا يصدا و در آخر هم دستش به تلفن رفته بود كه با...برد يمكنسروها هجوم 

 ...دستش گرفته بود يظرف غذا تو كيكه  يبود در حال ستادهياَبوتش پشت در ا يجود...نگاه كند، در را باز كرد يآن كه از درون چشم بدون

 ...گذاشت شيرا به نما دشيكوچك و سف يلبش به خنده كش آمد و دندان ها رارسالنيام دنيد با

 ...!سالم _

 ...سالم _

و همان طور كه به طرف ...دستش رد شد و وارد خانه شد ريهنوز فرصت نكرده بود لبخند ستاره را پاسخ دهد كه دخترك از ز رارسالنيام

 ...رفت شروع كرد به حرف زدن يآشپزخانه م

 ...ارميتازه شم خودش غذا داد گفت برات ب... اميمامانم اجازه داد ب ،يكن يباور نم... ارسالن... يوا _
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 ...در را بست و به دنبال ستاره روان شد رارسالنيام

 ...!شه يمن كه باورم نم! ؟...شه يباورت م _

 :گشت، ادامه داد يرا به دنبال بشقاب م نتيكاب يكه خم شده بود و تو يحال در

 ...!تا ساعت ُنه خونه باشم ديفقط گفت با _

و فكر كرد، چقدر خوب است كه ... كرد يمحو ستاره را نگاه م يداده بود، با لبخند هيهمان طور كه به چهارچوب در آشپزخانه تك رارسالنيام

 ...مقطع بوق ها يصدا دنيبدون شن...يو لوله و ماسك ميس چيبدون ه... سرحال... شاد...ديد يطور م نيستاره را ا

 ...تگذاش زيم يبشقاب ها را رو ستاره

 !؟...االن ساعت چنده _

و  يجانيه يو حرف زدن ها... لبخند نيا... جنب و جوش نيبود ا بايچقدر ز... هنوز هم محو ستاره بود رارسالنياما ام... بود رارسالنيام مخاطبش

 ...ستاره يارسالن گفتن ها يحت

 ...!بود نيهم يزندگ

 ...انداخت يواريبه ساعت د يبشود ،نگاه رارسالنيبدون آن كه منتظر جواب ام ستاره

 ...!جا بمونم نيتونم ا يم گهيد ميساعت و ن كيفقط ... مهيساعت هفت و ن... يوا _

زرد  يبرنج ها... برنج يقرمز و براق رو يزرشك ها... واقعا اشتها آور بود يتازه و خانگ يغذا يبو... خوردند ينشسته بودند و شام م زيم پشت

 ...برنج پنهان شده بود ريمخلفاتش كه در زمرغ و ... شده با زعفران

را باز كند تا با ولع غذا  رارسالنيام ينبود كه اشتها ييزهايچ زها،يچ نيا... را باز كند رارسالنيام خينبود كه  ييزهايچ زها،يچ نيا اما

 كه نيبا ا... پخت يكه غذا را مادرش م نيبا ارفت آن جا،  ينهار م ايشام  يبعد از قطع رابطه اش با خانه، برا يبارها و بارها، حت...بخورد

 ريگ شيشد و در گلو يهر لقمه انگار سنگ م... توانست لقمه ها را راحت فرو ببرد يكرد نم ياما هر چه تقال م... دستپخت مادرش معركه بود

 ...كرد يم

كه  ييبا برنج ها يحت...با ارسالن گفتنش... گفت يكه از مدرسه اش م ييبا ماجراها... شيبا خنده ها... بود يگريد زيغذا خوردن با ستاره چ اما

 ...كرد يبا لبخند از لبش پاك م رارسالنياوقات و ام يكرد گاه يم ريدور دهانش گ

 ...زد يتنها لبخند م رارسالنيو ام...و باز هم ستاره... ستاره... ستاره... ديخند يستاره م... خورد يستاره م... گفت يم ستاره

 ...!وقت به ستاره اَخم نكند چيه گريداد كه د يزد و به خودش قول م يم لبخند

* * * * * * * 

 .سالم: شازده كوچولو گفت"

 .سالم: گفت سوزنبان

 نجا؟يكنى ا يتو چه كار م: كوچولو گفت شازده

فرستم گاهى به سمت  يبرَدشان گاهى به سمت راست م يرا كه م ىيمىكنم و قطارها ميتقس ىيمسافرها را به دستههاى هزارتا: گفت سوزنبان
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 .چپ

 .با چراغ هاى روشن و غرّشى رعدوار اتاقك سوزنبانى را به لرزه انداخت رىيعالسيهمان دم سر و

 روند؟ يپىِ چى م! عجب عجله اى دارند-

 !داند يهم بپرسى نم وياز خود آتشكارِ لكوموت: گفت سوزنبان

 .و در جهت مخالف گذشت  دياى روشن غرّبا چراغه گرىيد ريعالسيسر

 برگشتند كه؟: ديكوچولو پرس اريشهر

 :گفت سوزنبان

 .گردند يبرم نهايآنها رفتند ا. ستنديها ن ياول نهايا-

 را كه بودند خوش نداشتند؟ ىيجا -

 :گفت سوزنبان

 .را كه هست خوش ندارد ىيوقت جا چيزاد ه يآدم-

 .ديغرّ ينورانى سوم رِيعالسيرعد سر و

 :ديكوچولو پرس شازده

 كنند؟ يدارند مسافرهاى اولى را دنبال م نهايا-

 :گفت سوزنبان

 .ها شهيدهند به ش يفقط بچه هاند كه دماغشان را فشار م. كنند يدهاندره م ايبرَد  يخوابشان م ايآن تو . كنند يرا دنبال نم زىيچ چيه نهايا-

 :كوچولو گفت شازده

عروسك پارچه اى مى كنند و عروسك براى شان آن قدر  كيبچه هاند كه كُّلى وقت صرف . فقط بچه هاند كه مى دانند پىِ چى مى گردند-

 ... هيگر ريآن را ازشان كش برود مى زنند ز كىيبه هم مى رساند كه اگر  تياهم

 :گفت سوزنبان

 ".بچه هاست ارِيبخت، -

 !؟...ارسالن _

بلكه لبخند ...كالفه نشد...نشد يعصب ديپر يكه ستاره وسط كتاب خواندنش م شهيبار مثل هم نيا...كتاب درآورد يرا از تو سرش رارسالنيام

 ...زد

 !؟...بله _

 ...را سفت كرد شيطبق عادت كش دور موها ستاره

 !؟...يچ يعنيبچه هاست،  اريبخت  _

چطور با ذهن كودكانه اش ! ؟...فهمد يستاره چقدر از شازده كوچولو را م ديفهم يوقت ها واقعا نم يگاه... داد رونينفسش را ب رارسالنيام
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 يم دنيفهم يفقط ادعا... كنند يدرك نم... فهمند ياش را نم يكه آدم بزرگ ها معن يآن هم در حال! ؟...ابدي يكند و م يرا جستجو م يمعان

 ...!شد يكه بود، م نيقشنگتر از ا ايدن دند،يفهم يچرا كه اگر واقعا م... كنند

 يرا كه كم ييفهمد و تنها جاها يرا نم شترشيب ايو ! ؟...پرسد يفهمد، م يرا كه درست نم ييفهمد و تنها جاها يرا م شترشيدانست ستاره ب ينم

 !؟...پرسد يم ديآ يبه نظرش آشنا م

 ...!شن يبچه ها خوشبخت م يعني...بچه ها خوش شانس اند يعني _

 ...طرف چپ كج كردسرش را به  ستاره

 !؟...شن يخوشبخت نم يعني! ؟...ستنيآدم بزرگا خوش شانس ن يعني _

ناخواسته  يبلكه گاه چ،يه ستنديخوشبخت كه ن چ،يه ستنديمثل خودش، خوش شانس كه ن ييآدم بزرگ ها ديخواست بگو يدلش م رارسالنيام

 ...شوند يهم م گرانيد يباعث بدبخت

 ...از بچه ها هم نه خوش شانس اند و نه خوشبخت يرفت، بعض يچرا راه دور م اصال

 ديفعال با... هنوز كوچك بود...ها را درك كند يزود بود تا تلخ ياديهنوز ز...! نه! ؟...ها را نيا! ؟...كوچكش يبه ستاره  ديتوانست بگو يچه م اما

 ...شد يدل خوش م

 ...خوشحال كردن بچه ها راحت تره...!دلخوش كردن بچه ها راحت تره...راحت ترهخوشبخت كردن بچه ها  يول...شن ياونا هم م... چرا _

 ...ديخند ستاره

 ...هم رارسالنيام

 نيبخند و ندون ا...رحمه، مثل آدماش يچقدر ب يندون كه زندگ... حرفاست نيزشت تر از ا يليخ ايبخند و ندون كه دن...بخند... بخند ستاره(( 

 هي نيا يبرا ديكه با سهيانقدر خس...! تو نگه داره يوجب جا برا هي ستيحاضر ن ،يبزرگ نيبه ا نيزم نيا يكه رو لهيو بخ سيچقدر خس ايدن

 ...))بخند... بخند ستاره...يكن هيگر...يضجه بزن...يجا، التماس كن جبو

* * * * * * * 

* * * * * * * 

 يساعت هشت و س... اش انداخت يبه ساعت مچ يكه كرد، نگاه يكار نيلاو... به خودش آمد رارسالنيام فونيزنگ آ يبعد با صدا يلحظات

 :انگار ستاره هم تعجب كرده بود كه گفت! ؟...توانست باشد يم يچه كس يعني... شب بود ي قهيدق

 !؟...هيك يعني _

 فونيآ يدكمه  ،يحرف و سخن چيبدون ه...داد رونيمادرش، نفسش را پر صدا ب يچهره  دنيرفت و باد فونيبه طرف آ... بلند شد رارسالنيام

 ...را زد

 !؟...بود يك _

 ...!مامانم _

 ...برخاست شياز جا ستاره
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 ...!پس من برم خونه مون _

 :كرد گفت يكه در را باز م يدر حال رارسالنيام

 ...!يوقت دار گهيساعت د ميتو كه تا ن _

 يدلش نم... داشت گريد يمزه  كيمادرش،  يبا اجازه  رارسالنيام يآمدن به خانه ...حرف بود، دوباره نشست نيستاره كه انگار منتظر هم و

 ...اش را هم از دست بدهد قهيدق كيخواست 

چه شده بود كه آن وقت شب مادرش قدم رنجه كرده ... شده بود ريهمزمان فكرش هم درگ... ستاديرا باز كرد و به انتظار منصوره خانم ا درب

 ! ؟...ش آمده بودبود و به خانه ا

 يبعد منصوره خانم در حال ينگاهش را به پله ها دوخت و لحظات مود،يپ يمنصوره خانم كه هن هن كنان پله ها را م يتق و توق كفش ها يصدا با

كنار رفت و  يحرف چيبدون ه رارسالنيام... را در دست داشت، در پاگرد ظاهر شد يبغلش نگه داشته بود و قابلمه كوچك ريكه چادرش را ز

دانست شام چه بخورد و  يكه نم ييدلش فكر كرد نه به آن شب ها يتو...گفت و در را بست يلب سالم ريز رارسالنيام...منصوره خانم وارد شد

 !ديرس يآسمان شام م نينه به امشب كه از زم

دست راستش را بلند كرد تا به دور گردن  ...داد و دست چپش را به دورش حلقه كرد هيكوچك را به شكمش تك يخانم قابلمه  منصوره

 ...اندازديب رارسالنيام

 ...سالم مادر _

و دست منصوره خانم  ديسرش را كنار كش رارسالنياش بنشاند كه ام يشانيبر پ يو بوسه ا اورديب نييرا پا رارسالنيكرد سر ام يهمزمان سع و

 ...از دور گردنش باز شد

 ...مهم نبود رارسالنيام يبرا اما... شد يمنصوره خانم ابر نگاه

 ...!سالم خاله _

دخترك جستجو  تيهو افتنيكرد و در ذهنش به دنبال  زيرا ر شيچشم ها...سالم گفتن ستاره، منصوره خانم تازه متوجه حضور او شد يصدا با

 ...كرد يم

 ...!سالم _

 :رفت گفت يهمان طور كه به طرف منصوره خانم م ستاره

 !؟...نيارسالن شام آورد يبرا _

 ...لب و با تعجب زمزمه كرد ريز... سرگردان شد رارسالنيستاره و ام نيمتعجب منصوره خانم ب نگاه

 !؟...ارسالن _

 ...باشد، قابلمه را از دست منصوره خانم گرفت دهيآن زمزمه را شن ايباشد و  دهيانگار كه نه انگار آن نگاه را د ستاره

 ...!ميبا هم خورد... ارسالن شام فرستاد يمامانم برا... نياومد ريكم د هي _

 ...قابلمه را باز كرد درب
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_ مامان منم زرشك پلو با مرغ درست كرده بود... ا!... 

گذرد،  يچه در ذهن مادرش م قايدانست دق يكه م رارسالنيام... دوخته شد رارسالنيبار غضب آلوده شد و به ام نيمتعجب منصوره خانم ا نگاه

منصوره خانم كه از جواب پس دادن ... اش را حفظ كرد يو همان ظاهر جد نديايرا گرفته بود تا كش ن شيلب ها يخنده اش گرفته بود اما جلو

 ...شده بود، به ستاره نگاه كرد ديناام رارسالنيام

 !؟...بابات كجاست _

 ...به منصوره خانم نگاه كرد يموقع جا خورده بود، با ناباور يسوال ب نيكه از ا ستاره

 ...!اديم ريشب ها د...خب سرِكاره _

 ...ابروانش باز شود يراحت شود و گره  الشيبود تا خ يمنصوره خانم كاف يهم برا همان

 :رو به مادرش گفت رارسالنيام

 ...!ديش يسرِپا خسته م... دييبفرما _

 رارسالنياو سكوت كرده بود و ام... شيرو به رو رارسالنياز مبل ها نشست و ام يكي يمنصوره خانم رو... ستاره قابلمه را به آشپزخانه برد و

 ...هم

 !؟...هيدختره ك نيا _

... كرد يم يجدا زندگ گريانگار نه انگار كه د... و هشت سالش شده بود ستيانگار نه انگار كه ب... در دلش گفت باز هم شروع شد رارسالنيام

 ...باز هم همان لحن مواخذه گر... باز هم همان لحن طلب كار

 ...!ييباال ي هيدختر همسا _

 !؟...كنه يكار م يجا چ نيخب ا _

 ...كرد يپف رارسالنيام

هم راحت باشه، به اش  التونيخ...برسه فيسال مونده تا به سن تكل كيهنوز ... دينترس... هشت سالشه... وقتا يگاه شميپ اديم يجور نيهم _

 ...!نظر ندارم

 ...تاسف تكان داد ياز رو يخانم سر منصوره

 ...!نداشت شيقبال انقدر زبونت ن _

 ...زد يپوزخند رارسالنيام

 ...!قبال ديگ يم ديخودتون هم دار _

 ...قدم شد شيمنصوره خانم هنوز سكوت كرده، خودش پ ديد يوقت... مكث كرد يكم

 ...مطمئنا ديومديوقت شب ن نياكه  ياحوالپرس يبرا! ؟...سرِ اصل مطلب ديبر نيخوا ينم _

 ...نگاهش كرد زيخانم التماس آم منصوره

 ...مادر...ريام _
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 ...حوصله حرفش را قطع كرد يب رارسالنيام

 بهيفراموش كردم كه شما هم مثل غر...يكرد يپشت منو خال يبارم فراموش كردم كه بازم به خاطر حاج نيا... بارم فراموش كردم نيا...باشه _

 ...!شنوم يم... خب...نيها باهام رفتار كرد

گذاشته بود و نگاهش به  ينيس يرا تو يفنجان چا كيكه  يآرام و با دقت، در حال ييهمان لحظه حواسش به ستاره جلب شد كه با قدم ها و

از ...بر لبش نقش بست يو لبخند رديخنده اش را بگ يبار نتوانست جلو نيكه كرد، ا يهر كار...آمد يبه طرف آن ها م زد،يفنجان بود تا نر

 يچا دنيقرار داد، با د زيم يرا رو ينيكه س يو زمان...كرده است يخال ينيدستش مطمئن بود كه نصف فنجان را در س يتكان ها و لرزش ها

 ...!مطمئن شد ،ينيشده در س ختهير

خنده اش  شترينگاه متعجب مادرش، ب دنيبا د رارسالنيام... شستن رارسالنيمبل، كنار ام يمنصوره خانم قرار داد و رو يرا جلو ينيس ستاره

 ...بعد خنده اش را جمع كرد هر طور كه شده ياما لحظات... گرفت يم

 ...!كنم مامان يگوش م _

 ...جوابش را گرفت ينگاه جد كيبه ستاره كرد و با  يخانم نگاه منصوره

 ...بچه نيا يجلو... آخه _

 ...ديحرفش را بر رارسالنيام

 ...!نداره يراديا... مامان ديبگ _

 رارسالنيدانست ام يخوب م يليو خ...مطرح كند به،يآن هم غر... بچه كي يشان را جلو يمنصوره خانم سخت بود تا مسائل خانوادگ يبرا انگار

 كيناچار شروع به حرف زدن كرد و پس به ...كند و بعد صحبت كنند ياش كند ستاره را راه يگوشت تلخ تر از آن حرف ها بود كه بتواند راض

 ...سر اصل مطلب فتباره ر

 ...!اَسماست يِماه عروس نيآخر ا _

 ...به وضوح جا خورد رارسالنيام

 !؟...همه عجله نيچرا با ا! ؟...يچ _

 ...!ميچرا كشش بد گهيخوان، د يرو م گهيدو تاشون همه د يوقت _

 ...زد يپوزخند رارسالنيام

 !؟...دستتون يبشن، دخترتون بمونه رو مونيپش ديترس يم! ؟...هيچ _

 :گفت يخانم با لحن هشدار دهنده ا منصوره

 ...!ررريام _

 ...جواب بدهد يهرچند ساختگ يكرد با آرامش يسع رارسالنيام

 !؟...ادياز دست من برم يچه كار... چشم... باشه _

نادر چند بار تا  يدون يم... يكن ينم يامون درآوردن كه چرا اصال خودتو آفتابحرف بر ياالنشم كل نيتا هم... يتو برادر عروس! ؟...يچ يعني _
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 !؟...حاال سراغت رو گرفته

 ...!كنم يخودمو آفتاب ديپس به خاطر آقا نادر با... آهان _

 !؟...شوهر يخونه  يكه پس فردا به اش سركوفت بزنن تو يكن يكار يخوا يم... به خاطر خواهرت... نه به خاطر اون _

 ...حرص اش بود يكه به وضوح نشان دهنده  يخنده ا... كرد يخنده ا رارسالنيام

همون طور كه من رو بدبخت ... ديبدبخت كرد يدست يشماها اَسما رو دست... نداره ينخوردن اَسما به من ربط ايسركوفت خوردن ... نينترس _

 ...ديكرد

 ...شد يخانم به وضوح عصب منضوره

 ...!خوان يصالح بچه اشون رو م شهيپدر و مادر هم _

 !؟...كنه يصالح فقط داره ما رو بدبخت م نيپس چرا ا _

 ...!يرو نابود كرد تيخودت زندگ يتو خودت با دستا _

 ...باال رفت رارسالنيام يصدا

 ...!كنه يازدواج بدبختش م نيا...!شه يمثل روز برام روشنه كه اَسما خوشبخت نم...!ديشور يحرف گناه خودتون رو م نيبا ا دينُه ساله كه دار _

... گونه حرف بزند نيدخترش ا ي ندهيآ يدر مورد زندگ يخواست كس يوجه دلش نم چيبه ه... سرخ شده بود تياز عصبان گريخانم د منصوره

 ...اگر آن شخص پسرش باشد يحت...يعروس يآن هم دم دم ها

 ...ستاديا سرِپا

 ...!شگون نداره يعروس كيجور حرفا نزد نيا... ريزبونت رو گاز بگ _

 ...!است دنيبحث، مثل آب در هاون كوب شتريب يادامه  ديباز هم پوزخند زد و منصوره خانم فهم رارسالنيام

 ...پشت سرش روان شد رارسالنيام... به طرف در به راه افتاد يحرف چيه بدون

 ...!رسونمتون يم ديصبر كن... شبه _

 :كرد گفت يخانم همان طور كه درب را باز م منصوره

 ...!بابات دم در منتظره... خواد ينم _

 ...ستاديا شيبرجا رارسالنيام

_ باال انيدعوتشون كنم ب ديچرا زودتر نگفت... ا!... 

 رارسالنيبزند، ام يز آنكه حرفقبل ا... و به طرفش برگشت ستاديبه خشم آمده بود، ا رارسالنيام زيخانم كه دوباره از لحن تمسخر آم منصوره

 ...گرفت يشياز او پ

 ...!شه ياز بس توش فسق و فجور و لهو و لعب انجام م...! خونه نجسه نيا يحواسم نبود كه از نظر حاج... ديببخش... يوا يا _

 ...و رفت ديتاسف تكان داد و درب را پشت سرش كوب ياز رو يخانم سر منصوره

 !؟...چرا...فكش منقبض شد... در گوشت دستش فرو رفت شيانگشت ها... مشت شد شيدست ها رارسالنيآن موقع بود كه ام تازه
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 ...!شد يمعلوم بود، خواهرش داشت آخر ماه، عروس م خب

 بود، تازه به خاطر آورد كه او هم آن ستادهيا شيروبه رو دهيوحشت زده و ترس ييستاره كه با چشم ها دنيبا د... طرف سالن برگشت به

 ...جاست

و به خودش لعنت ... ستاره لبخند بزند يبه رو شهيقول داده بود كه هم... آمد به خودش قول داده ادشياما ... برود خانه شان ديخواست بگو يم

 ...اوقات چقدر سخت و دردناك است يدانست لبخند زدن، گاه يچرا كه آن موقع نم...! فرستاد به خاطر قولش

 ...ُشل شد يكمفكش ... ديكش يقيعم نفس

 ...ابروانش باز شد يگره ... گريد قينفس عم كي

 ...بر لبش نقش بست يو لبخند...گرينفس د كي

 ...هم لبخند زد ستاره

 ...ستاديا شيستاره رو به رو... مبل انداخت نياول يخودش را رو رارسالنيام

 !؟...يعروس يدعوت شد _

 ...تكان داد يتنها سر رارسالنيام

 !؟...يتوام دوست دار... دوست دارم يليخ يمن عروس _

 ...تكان داد يهم تنها سر باز

 !؟...هيانقدر عصبان شهيمامانت هم _

 ...لبخندش را فراموش نكرد ش،يو در تمام سر تكان دادن ها...تكان داد يتنها سر رارسالنيهم ام باز

 :انداخت و با تاسف گفت زيم يرو يبه فنجان چا ينگاه ستاره

 !؟...بد بود يعني...!هم نخورد ييچا يحت _

 ...واقعا لبخند زد رارسالنيبار ام نيا

 !؟...گفته بده يك... نه _

 !؟...پس چرا نخورد _

 ...!خورم يحاال خودم م... بهتر كه نخورد _

 ايصبح ...دم كرده بود يرا ك يآمد چا ينم ادشي...مكث كرد يكم... كرد كيفنجان را به لبش نزد رارسالنيام... با ذوق فنجان را آورد ستاره

 ... شد و معلوم بود سرد سرد است ياز فنجان بلند نم يبخار چيه...آمد ينم ادشيظهر 

تنها و تنها ...بدون عطر... تلخ... سرد...ديمانده را سر كش يچا... كوچكش يستاره  يِتنها و تنها به خاطر دلخوش... را به لب برد تا بنوشد يچا اما

 ...نگاه پر از ذوقش رياره و زبه خاطر ست

 !؟...رفته بود يبه عروس يبار ك نيو فكر كرد آخر ديرا سر كش يچا

 ...!آمد ينم ادشي
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 !؟...بود يبار ك نيآخر واقعا

 ...!بود شينُه سال پ...! آهان

 !؟...كه رفته بود يِعروس

 ...!خودش يعروس...! آهان

 ...!خودش رفته بود يبار به عروس نيآخر... به خاطر داشت... يآر

* * * * * * * 

 ...اتفاق افتاد عيسر يليخ زيهمه چ... شد يهنوز هم باورش نم... بود يآمدنِ هد رونيمنتظر ب شگاهيدرب آرا يدسته ُگل به دست رو به رو «

 اريسكوت اخت يهد... و بله بران يخواستگار... عمو فتاح رفتند يبه خانه  يخواستگار يمارستان،براياز ب يهفته بعد از مرخص شدن حاج كي

 ايبگذارد و  تشيرضا يدانست سكوتش را به پا ينم رارسالنيو ام... نشسته بود ريرا بر سر كرده بود و سر به ز يگلدار ديچادر سف...كرده بود

 ...درست تر بوده است يهمان دوم ديبعدتر فهم يول...خالفتشم

 غهيص...قرار گرفت يبه عنوان نشان، بر دست هد انيبرل يها نيبا نگ مت،يگران ق فيدستبند ظر...قول و قرارها گذاشته شد... ها زده شد حرف

 ...خوانده شد تيمحرم ي

 ...!يسادگ نيبه هم... نامزد شدند ،يو هد او

برادر كوچكتر ...را داده بود يجواب مثبت قطع يحاج فتاح از قول هد...! حرف بزنند گريكديآن موقع بود كه به آن ها اجازه داده شد تنها با  و

 ...!نبود زودتر صحبت كنند يازيپس ن... را داده بود يهم از قول پسرش جواب قطع

ناخودآگاه تپش قلبش باال ... داشت كه وارد آن اتاق شده بود يدفعات قبل يحس ها يسوا يحس رارسالنيشده بودند، ام يوارد اتاق هد يوقت

 ...شده بود سياش از عرق خ يشانيپ... رفته بود

 ...خودش را هم بعد از چادر...ديتخت كوب يچادر را از سرش برداشت رو يهد

داشت و  يحلقه ا يها نيكه آست يا روزهيف يلباس آب... لباس چسبانش كرد ياز رو يهد فيبه اندام ظر ينگاه... جلو رفت يكم رارسالنيام

 ...شد يگشاد م نييمر تا پاكمر تنگ بود و دامنش از ك يتا رو... بود يقياش قا قهي

 ...دنديدرخش ينور م ريز شيها يها و سنگ دوز يدوز مهره

 ...ديد يم يلباس نيرا در چن يبار بود كه هد نياول

 ...تخت نشست يرو كنارش

 ...بلندش صورتش را پوشانده بود يموها... شيداده بود و سرش را به دست ها هيرا به زانوانش تك شيآرنج ها يهد

دانست با آن كه  يكه م يصورت... نديرا بب يخواست صورت هد يدلش م... بود كه بر جانش افتاده بود يچه حس نيدانست ا ينم رارسالنيام

 ...دارد يشياصالح نكرده است، اما ته آرا

 ...شد روزيآخرش هم حسش بر او پ... رفت ينامزدش غنج م يچهره  دنيد يبرا دلش

انگشتش را به ...ديمثل ترقه از جا پر يهنوز كامال موها را كنار نزده بود كه هد... رفت تا كنارشان بزند يهد يدستش به طرف موها ناخودآگاه
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 ...گرفت رارسالنيبه طرف ام دينشانه تهد

 ...!يحق ندار... يبه من دست بزن يحق ندار _

با آن كه ... كرد ينم هيجالب بود كه گر شيباز هم برا يول...قرمز شده بود دش،يپوست سف يو ناراحت تيكه از شدت عصبان ديد يم رارسالنيام

 ...كرد ينم هياما گر د،يلرز يم شيلب ها... ديلرز يدستانش م ياز ناراحت

 ...!دروغگو... ييدروغگو هيتو  _

 !؟...كرده بود هيكتاب آن طور گر كيبه خاطر  يباز هم فكر كرد كه چطور هد رارسالنيام و

 ...!يقول داده بود... ريام يتو به من قول داده بود _

دانست  يكه م نيبا آن كه چهره اش اصالح نشده و دخترانه بود هنوز، اما هم...محو او شده بود... ديشن يرا نم يهد يانگار حرف ها رارسالنيام

... بلند و لختش يموها دنياز د...لذت ببرد دنشيآن كه از د يبود برا يو نامزدش است، كاف ستين يقبل يآن هد گريصورت د نيصاحب ا

دانست چقدر گذشته بود از محو شدنش كه با  ينم... آمد يبه نظر م شهياز هم دتريو سف باتريز يا روزهيف يِكه در كنار لباس آب دشيپوست سف

 ...به خودش آمد يهد يصدا

 ...!با توام _

 ...دوخت نييچشمانش را به پا رارسالنيام

 ...!ديكش مارستانيكار بابام به ب... كه يديد... ام رو كردم يمن تمام سع باور كن _

 ...زد شيدر موها يبا حرص چنگ يهد

 ...!يقول داده بود... ريام يتو قول داده بود _

بعد  يلحظات... سرش را بلند كرد رارسالنيام...نبود يرفتنيپذ شيبرا رارسالنيانگار عذر ام...را بفهمد رارسالنيتوانست حرف ام ينم انگار

 ...ستاديا يهد يرو به رو... خودش هم بلند شد

 ...!گهيكردم د يم ديكار با يچ... كه نشد يديخودت د يول... قول دادم... آره _

 ...زد يپوزخند يهد

 ...!ييترسو هيتو ... ريام شهيهم... يديترس يم شهيتو هم _

 ...در هم رفت رارسالنيام يها اَخم

 !؟...ينكرد يخب خانم شجاع چرا خودت سع _

 ...ناخودآگاه باال رفت يهد يصدا

اصل موضوع ... رفتن بهانه بود هيهمسا يخونه !؟...چرا اون شب اونقدر كتك خوردم يكن يفكر م!؟...نكردم يفكر كرد! ؟...نكردم يفكر كرد _

 ...برامون دارن يچه نقشه ا يديتوح يكه برادرا دميمن زودتر از تو فهم... بود نيا

 !؟...نزده بود يهمان شب حرف يچرا هد...شده بود جيگ يبه ُكل رارسالنيام

 ...!رميبم ديخود بابامم ترس گهيانقدر كه د! ؟...چند بار بعد از اونم مخالفت كردم و بازم كتك خوردم يدون يم _
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 ...لب زمزمه كرد ريدوباره ز رارسالنيام

 ...ام رو كردم يمن تمام سع _

 :آرام تر گفت ييبار با صدا نيا...صورتش كنار زد يرا از تو شيموها...داد رونينفسش را با حرص ب يهد

 يستياگه به خاطر من حاضر ن... ريباشم ام يتونم برات همسر مناسب يچونكه من نم... يبكن يسع شتريب ه،يكه عروس گهيماه د كيبهتره تا  _

 ...به خاطر خودت بكن ،يكن يكار

توانست ادعا كند دچار  يبه جرئت م رارسالنياتاق نمانده بود، ام يعطرش تو ياگر بو...اتاق بوده يانگار نه انگار كه اصال تو...اتاق خارج شد از

 ...!متعجب بود يهنوز هم از واكنش و برخورد تند هد...توهم شده است

 ...!بوده است يگريد زيكرد كه چرا تصورش از محرم شدن چ فكر

خودش هم  يول...!معامله كرده بود ياو با حاج... كند كه دوباره شروع به اعتراض كند يهرچه كه كرد، نتوانست خودش را راض رسالنرايام

... ياز بچگ ديشا...! دانست ياش را نم يك...! دل باخته بود ياو به هد...بود يگريد زياصل موضوع چ...ها همه بهانه بود نيدانست كه ا يخوب م

 ...به بعد ييهم از همان بله بران كذا ديشا... يز نوجوانا دياش

هرچقدر هم . ديآ يباالخره كنار م يگفت هد يبه خودش م.شد مانيو بعدترها چقدر كه پش...دست بكشد يتواند از هد يدانست كه نم يم فقط

در دلش فرو  يزيچ د،يد يرا م يهد يو تلخ يرفتند و سرد يم رونيب يعروس يدهايخر يكه برا ياما وقت... باالخره ديآ يسركش باشد، كنار م

كنار هم  يكه متضاد هم بودند اما در وجود هد يتيدو خصوص... تفاوت يو ب نيخشمگ... تفاوت بود يب يبه طرز آزاردهنده ا يهد... ختير يم

 ...قرار گرفته بودند

 يب... رارسالنيام يبود برا يزنگ خطر نيو ا...نيتفاوت و خشمگ يبلكه ب تفاوت و مغموم، ينه ب يول...تفاوت بود يب زينسبت به همه چ يهد

 ...نخواهد بود يدانست رام شدن يبود كه م يمعجون خطرناك نيتفاوت خشمگ يشد رام كرد، اما ب يتفاوت مغموم را م

شان كه حاضر نبود  يها يحاال هم مثل بچگ يدوستش دارد ول يفكر كه هد نيتنها با ا... داد يم يفكر خودش را تسل كيتنها با  رارسالنيام

 ...كرد، لج كرده بود يبار حرف زور برود و لج م ريز

 ...!دوستش دارد يمطمئن بود كه هد اما

 ...!گرفت يآرام م باالخره

 ...!كرد يخودش قابل تحمل م يفكر برا نيدردناك را تنها با ا يدهايخر آن

 ...!دوستش نداشت يچرا كه هد...بود رارسالنياشتباه بزرگ ام نيدوم نيا و

* * * * * * * 

 :گفت فونيآ يكه ازتو يكس يباصدا

 ...داخل انيتونن ب يآقا داماد م _

 ...هم به دنبالش يلمبرداريگروه ف...و وارد شد...دياش كش يكراوات طوس يبه گره  يدست...جا به جا كرد يدسته گل راكم... خودش آمد به

 ...آمد رونيب يباز شد و هد يتا در ستاديدر پاگرد به انتظار ا يلحظات
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به نظر  بايز يدر تن هد ديلباس سف... كرد ياشتباه م... نه... شده بود بايز ديدر آن لباس سف يكه هد يبه راست... ماند رهيخ يلحظات رارسالنيام

 ...آمد يم

 ...كردند يكرد و آنها اجرا م يرا گوشزد م يزد و نكات يم ييحرف ها لمبرداريف

 ...دستش اكتفا كرد دنيبوس ،بهيدر هم هد ياخم ها دنيبه محض د رارسالنياز داماد خواست تا عروس را ببوسد،ام يدر آخر وقت  و

داد، دوباره نگاهش  تيرضا لمبرداريباالخره ف يوقت... را برانداز كند يهد شتريساكت شود تا او بتواند ب لمبرداريخواست ف يدلش م رارسالنيام

 ...دوخت يرابه هد

از آن از نگاه كردن به عروسش لذت ببرد  شتريو فرصت دست نداد تا ب...و  ميمال شيآرا... فرشده و رها شده يموها...موها يتو ديسف يها ُگل

نگاهش را  رارسالنيام... پنهان شد يصورت هد...آمد نييپا يهد يقرار گرفت و كاله شنل تا چانه  يدوش هد يبلند رو يچرا كه شنل

 ...اش پنهان كرده بود دهيرا از د يدوخت كه هد ييشنل گرفت و به صاحب دست ها ريشده در ز نازصورت پنها

 ...ديبش ريهم پ يانشااهللا به پا... مبارك باشه پسرم _

 ...!زن عمو يمرس _

اش باال  يشانيپ يرو ،تايهد يچانه  يش به طرف كاله شنل رفت و از رودست... كرد يم يآن شنل احساس خفگ ري،زيهد يبه جا رارسالنيام

 ...دشيكش

 ...!بود تفاوتيتنها ب... نبود نيخشمگ تفاوتيب گريد يهد...ديرا د يبود كه نگاه مات هد آنجا

 ...مات گرفت يزن عمو نگاهش را از آن چشم ها يباصدا

 ...!ابونيخ يتو اديب يجور نينداره ا تيخوب...! پسرم يكن يم كاريچ _

 ...بالفاصله شنل را به حالت اول باز گرداند و

 ... ديشماهم مواظب باش... گهيخونه د رميمن با آژانس م... خب _

 :ادامه داد رارسالنيبه ام وخطاب

 ...!ايكن يرانندگ اطيبااحت _

 ...جواب نشد و از در خارج شد منتظر

 ...دياش بر خود لرز يردرا در دست گرفت و از س يدست هد رارسالنيام

را  شيپا يتوانست جلو ينم يچانه اش را پوشانده بود و حت يكه تا رو يو با شنل ديايمادرش كوتاه ب يبود كه آنقدر راحت جلو ديبع يهد از

 ...افتديراه ب ند،بهيبب

 ...!تفاوت بود يواقعا ب يهد... بود،اما اتفاق افتاده بود ديچند بع هر

 يدلخراش قربان يها از منظره  دنيبا چشم دزد... دست در دست هم...ها دنيكف زدن ها و كل كش يبا صدا... اسفند يبا بو... باغ شدند وارد

 ...كردن گوسفند

 ...سردتر يسرد و دستان يبا نگاه يگريو د...گرم يپر تپش و دستان يبا قلب يكي...عقد نشستند يسر سفره  بر
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قرآن ... بودند ستادهيسرشان ا يباال دنيقند ساب ياَسما و زهرا آماده برا... سرشان گرفته شد يباال يديسف يپارچه ... پدرها آمدند... عاقدآمد

 ...شان قرار گرفت يروبه رو

 ...سكوت كرده بود يو هد...دو بار... بار كي... شروع به خواندن خطبه كرد عاقد

 ...ديرا پرس لميعاقد دوباره و ك... شد يطوالن يسكوت هد... بار سوم خوانده شد يبرا خطبه

 ...ها بلند شد دنيكف زدن ها كل كش يكه بله را گفت و صدا يلرزان هد يصدا و

نه از مادرش  يحواسش نبود كه هد يكس ديشا... ديو دلش لرز ديفهم رارسالنيام يول... را يهد يصدا يلرزش مظلومانه  دينفهم يكس ديشا

 ...چرا كه به اجبار همان ها بله را گفت... بله گفتن اجازه گرفت و نه از پدرش و نه از بزرگترها يبرا

 يهد يعروسك يبه چهره  نهيآ ينگاهش را از تو رارسالنيام... ديكش ياو نفس راحت يبه جا رارسالنيو ام... برداشته شد ياز سر هد شنل

 ...دينفهم رارسالني،امياما به دنبال چه كس...نگاهش سرگردان بود... گشت يدر جمع م ينگاه هد... دوخت

 ...شد رهيخ نهيرا حس كرد انگار كه او هم در آ رارسالنينگاه ام ينيسنگ يهد

 !؟...عقد آنقدر سرد بودند يشدن خطبه  يتمام دختران بعد از جار ايآ...دلش به درد آمد يهد يو سرد يتفاوت يب دنياز د رارسالنيام و

كش  يبر كي يبه لبخند يكه لب هد ديد رارسالنيام...گرفته شد و به جام دوخته شد نهينگاه شان از آ...شان گرفت يجام عسل را جلو يدست

 ...آمد

 ...باز كرد بدون آنكه به او نگاه كند،دهانش را يهد... قرارگرفت يدهان هد يعسل رفت و جلو يتو رارسالنيكوچك ام انگشت

دهد،بدون تعلل انگشتش را در عسل فرو كرد و به طرف دهان  يرا انجام م ياجبار يا فهيكه انگار دارد وظ يجور د،يرس ينوبت به هد يوقت و

 ...برد رارسالنيام

 ي ندهينگران از آ... كه گرفته بود يمينگران از تصم... نگران يسرد و داماد يعروس... هم همان گونه گذشت ييمراسم آن شب كذا ي هيبق

 ...داشت شرويكه در پ يمبهم

 ...كردند يشان خداحافظ يكه حاج محمود به نامش كرده بود، با پدر و مادرها يرفتند،آپارتمان رارسالنيبه آپارتمان ام يوقت شب

كه زن  يدر مقابل آن همه اشك ينه اشك... كرد يافظبا پدر و مادرش خداح يو با همان نگاه ته ياحساس چيبدون ه يكه هد ديد يم رارسالنيام

داد  يانجام م فهيوظ كي ياز رو... اجبار كي يهمه را از رو...! و رغبت به آغوش شان رفت ليبا م يشد و نه حت ياز چشمانش جار ختيعمو ر

 ...انگار

 !؟...كند يم هياز پدر و مادرش گر يپنداشت عروس به هنگام خداحافظ يم شهيفكر كرد كه چرا هم رارسالنيام و

* * * * * * * 

شان  يباز هم مثل روز نامزد ياگر هد... مردد مانده بود رونيآن ب رارسالنيبه داخل اتاق خواب رفته بود و ام يشد كه هد يم يا قهيدق چند

 ...زد و بعد از چند تقه وارد اتاق شد ايآخرش هم دل را به در! ؟...كرد چه يبرخورد م

 رارسالنيكه از نظر ام يكرد، با آرامش يهر كدام را كه جدا م...بود شياز موها رهيتخت نشسته بود و مشغول باز كردن گُل ها و گ يرو يهد

 ...داد يتخت قرار م ينمود، مرتب و كنار هم رو يم بيعج
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 !؟...يكمك الزم ندار _

 ...ستاديدستش از حركت ا يو نه حت... زد ينه حرف...سرش را بلند كرد نه

 ياز سر هد رهيدستش را جلو برد و مشغول باز كردن گ... نديجلوتر برود و پشت سرش بنش رارسالنيسكوت هم باعث شد تا ام همان

 ...ديشن ينسبتا بلندش را م ينفس ها يصدا يبه راحت راسالنيزد اما ام ينم يحرف...ستادياز حركت ا يدست هد...شد

 ...ها را باز كرد رهيتمام گ باالخره

 !؟...لباست رو هم باز كنم پيز يخوا يم _

 ...ديچيدر اتاق پ پيباز شدن ز يبعد صدا يو لحظات... هم سكوت باز

 ... بلند شد رارسالنيام

 ...!يكه راحت لباس عوض كن رونيرم ب يمن م _

 ...به طرفش هم برنگشت يحت يهد... باز هم سكوت بود و سكوت جوابش

 يگرياش تصورات د يشب عروس ياو برا... بود ختهيبه هم ر... كالفه بود...انداخت يصندل يكتش را درآورد و رو... نه شدآشپزخا وارد

 ...داشت

 ...دينفس سر كش كي... نشست زيپشت م...درآورد خچالي يآب را از تو يبطر

 ...نشد آرام

 ....ديهم سركش باز

 ...هم كالفه بود باز

 ...شد ينم كينزد يبه هد امشب

 ...شد يباز هم خنك نم... و باز هم كالفه بود ديهم سر كش باز

 ...زد يدست نم يبه هد امشب

 ...زد يم يگريكه بدنش را را فرا گرفته بود حرف د يگفت اما تب يخودش م به

 ...و باز هم آتش درونش نخفت ديهم سر كش باز

 ...كراواتش را ُشل كرد ي گره

 ...دوباره و دوباره... ديكرد و پشت گردنش كش سيدستش را خ ...را باز كرد ييظرفشو ريش

 ...داد رونينفسش را ب... ستاديا

 ...نشود كينكند به او نزد داياش را پ يآمادگ يبه خودش قول داد كه تا هد...آرام گرفت باالخره

 ... حرارت بدنش كم تر شده بود... حالش بهتر بود حاال

كه چشمانش به  دينكش يطول... بود و تنها نور كم جان آباژور اتاق را روشن كرده بود كيتار مهياتاق ن يفضا... دبه در زد و وارد اتاق ش يا تقه

 ...!اش حبس شد نهينفس در س ش،يرو به رو يصحنه  دنينور اتاق عادت كرد و از د
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را پوشانده  شياز شكم و پاها يكه به زور قسمت يلباس... بود دهيپوش يكوتاه ريكه لباس خواب حر يدر حال... تخت نشسته بود يرو... يهد

 ...بود

 يكم يانتظار داشت هد... ديد يرا م يحاال بهتر هد...جلوتر رفت يكم... آورد يدر نم يسر از كار هد... شده بود جيگ يبه راست رارسالنيام

 رارسالنيبه چشمان ام مايبلكه مستق د،يگاهش را ندزدچرا كه نه تنها ن... متعجبش كرد ياما باز هم هد... نگاهش را بدزدد... خجالت بكشد

 ...شده بود رهيخ

... اما سكوت كرده بود... ديلرز يچانه اش م...كرد ينگاه م رهيخ رهيو هم چنان مصرانه خ ديدز يسرخ شده بود، اما نگاهش را نم شيها گونه

 ...ديبار ياما نم... چشمانش قرمز بود

 ...همان طور چشم در چشم... رهيهمان طور خ... ستاديا رارسالنيام يبعد بلند شد و رو به رو يلحظات

كه  يتب... كه به زحمت آرامش كرده بود،دوباره به تپش افتاد يقلب... چشمانش را بست رارسالنيام...قرار داد رارسالنيام يگونه  يرا رو دستش

 ...رفتاش آورده بود، دوباره اوج گ نييبه زحمت پا

 ...نشود كينزد ياو قول داده بود كه آن شب به هد... آن به خودش آمد كي... اما

دهانش بدون  ش،يبر لب ها يسرد هد يكه با قرار گرفتن لب ها ديبگو يزيدهانش را باز كرد تا چ... را گرفت و از صورتش جدا كرد يهد مچ

 ...بسته شد يكلمه ا يادا

 ...ه شدبه دور گردنش حلق يهد يها دست

 !؟...بود يچه بوسه ا نيا... سردتر شيلب ها... سرد بود يهد يدست ها...! آن وسط اشتباه بود يزيچ كي اما

 ...كرد يصبر م ديبا... كرد يهر چه قدر كه الزم بود صبر م...! گونه باشد نيرابطه اش با همسرش ا نيحاضر نبود اول رارسالنيام... نه

 ...از لبانش جدا شد يسرد هد يلب ها... را از دور گردنش باز كرد يهد يها دست

 ...در نگاهش شد رهيدوباره خ يهد يِته نگاه

 ...!ياش رو ندار يتو امشب آمادگ...!نه يطور نيا... نه _

 ...زد يپوزخند يهد

 !؟...يباالخره كه چ _

شك ... آن جا بود كه شك كرد... رنج ايدن كي... درد ايدن كي... در پشت اش داشت يمعن ايدن كيجمله  نيا...باال رفت رارسالنيام ياَبروها

 !؟...نبوده و واقعا دوستش نداشته يتنها از سر لج و لجباز ينكند مخالفت هد... كه نكند واقعا اشتباه كرده باشد نيكرد به ا

 ...فرصت را ندهد يبخشنده تر از آن بود كه كم رارسالنيو ام...فرصت يكم...خواهد يفرصت م ياما خودش گفته بود تنها كم... اما

 ...!طور فكر كند نيبهتر بود ا... يآر

 ...!باشه يجور نيشب مون ا نيخواد اول يدلم نم...ياش رو ندار يآمادگ... امشب نه _

... قرار گرفت شيبار بر لب ها نيدوم يبرا يهد يلب ها...به طرفش برگشت رارسالنيام... را چنگ زد  شيبازو يطرف در برگشت كه هد به

 ...داد يحركت م رارسالنيام ي نهيس يرا رو شيو دست ها...ديبوس يبار به شدت م نيتفاوت كه ا نيبا ا
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 يو قانون يتجربه تر از آن كه بتواند از همسر رسم ينداشت و در اوج احساسات بود و ب شترينوزده سال ب... قولش را فراموش كرد رارسالنيام و

 ...اش صرف نظر كند

 ...داد يرا پاسخ م يسرد هد يحاال با تمام وجود بوسه ها... حلقه شد يبه دور هد شيها دست

نفس ... سرد نبود يهد يلب ها گريكه د يلحظات دند،يچيپ يم گريد كيبستر مشترك شان، در  يبار بر رو نياول يكه برا يبعد، وقت يلحظات و

 ...كرد يرا بوسه باران م يهد يسر و صورت و شانه ها رارسالنيكه ام يلحظات.. .شان به شماره افتاده بود يها

 ...تازه اول مشكالتش بود نياز آن كه ا غيدر... حل شده است يبه همان زود زيكرد همه چ يزمان بود كه فكر م آن

بودند و نفس  دهيكه هر دو در كنار هم دراز كش ينزما...شدن شان بود يكيدانست بعد از  يفقط م... دانست چقدر گذشته بود ينم رارسالنيام

 ...شد يم نييهاشان باال و پا نهيكه س يزمان... شان نامنظم بود يها

حركت  يب يبعد، دستش از حس خنك يلحظات... قرار داد و نوازشش كرد يهد يدستش را بر گونه ... برگشت يبه طرف هد رارسالنيام

 ...!ماند

 ... هق هق يهر چند ب... صدا يهر چند ب... شده بود يجار يهد ياشك ها...! بود سيخ يهد ي گونه

 ...زده باشد ششيكه عقرب ن ييگو... ديدستش را پس كش رارسالنيام

 ...و از اتاق خارج شد ديچطور لباسش را پوش دينفهم

 ...داد هيمبل تك يفشرد و به پشت شيسرش را در دست ها... سالن نشست يمبل تو يرو

 ...حس و حال خوشش دود شد و به هوا رفت تمام

 !؟...عذاب آور بود شيآنقدر برا رارسالنيبودنش با ام يعني...!كرده بود هيبا او، گر يبعد از هم آغوش يهد

تا  رارسالنيكه بعد از آن ها ام ييها يهم آغوش... بعد يشب ها ياجبار يها يشد بر هم آغوش يآن شب، شروع يطور بود كه هم آغوش نيا و

 ...نداشت يهدف خاص چيكه ه ييشدن ها رهيخ... شد يم رهيدر فضا خ ينشست و به نقطه ا يسالن م يمبل تو ياز شب رو يپاس

 ...نداشت يكه به جز هجوم افكار آزار دهنده تا مرز انفجار مغزش، ارمغان ييماندن ها داريب

 ...يهد يباهات فاحشش درباره كرد به خاطر اشت يكه نثار خودش م ييدر آخر، لعنت ها و

كه به  يهمان خود... اش شد يميكه دوباره همان خود قد يهمسر...نكرد هيبعد از آن شب هرگز گر گريكه د يهمسر... همسرش ي درباره

 ...!كرد ينم هيوجه گر چيه

 ...يآدم آهن كيمثل ... روح يسرد بود و ب... اما

 »...!نداشت يكه درمان يدرد... كرد يكه ذره ذره خوردش م ييبال... رارسالنيجان ام ياش شده بود بال يسرد نيهم و

* * * * * * * 

خفقان  يآمد در فضا يو نه حوصله اش م رونيكرد به خاطرش برود ب يكه نه صرف م يساعت كي... تا شروع كالسش وقت داشت يساعت كي

امكان داشت ... اش انداخت يبه ساعت مچ ينگاه... افتاد يدكتر علو اديبود كه به ماندن و رفتن مردد مانده  نيب... آور دانشگاه بدگذرانش كند

 ...دكتر هنوز دانشكده را ترك نكرده باشد
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 ينم شيپ اديز... منتظر بودند يدر اتاق منش يدو سه نفر... به در زد و وارد شد يتقه ا... موديفكر از پله ها باال رفت و راه اتاق استاد را پ نيا با

بودند، از  ركه منتظر مالقات با دكت يچند نفر دنيبا د... دشيد يهر روز در محل كار م بايد كه در دانشگاه برود سراغ دكتر، چرا كه تقرآم

كه دستش را پشت  يدر حال...شد انيماندن و رفتن مردد بود كه در اتاق دكتر باز شد و قامتش در چهارچوب در نما نيب... شد مانيآمدنش پش

 درشده بود و جوانك همراهش هم  لياز شدت خنده به عقب متما يكرد، سرش اندك يم عتشيكمر مهمانش قرار داده بود و تا دم در اتاق مشا

 :گفت رارسالنيدستش را از پشت كمر جوانك برداشت و خطاب به ام...افتاد رارسالنيكرد، نگاهش به ام ياش م يخنده همراه

 ...!ساعته منتظرتم كي! ؟...شد داتيباالخره پ.. .چه عجب _

 ...!خودش سرزده آمده بود الياو كه به خ... از شدت تعجب باال رفت رارسالنيام ياَبروها

 ...كرد يخداحافظ جوانك

 ...!يمعطلم كرد يكاف يكه به اندازه  ايب... ايب _

رفتار دكتر را  ليمنتظر افتاد، دل يچند دانشجو يرلبيز يها يور يحوصله و احتماال در يدرهم و ب يبه چهره ها رارسالنيام ينگاه گذرا يوقت

 ...و پشت سر دكتر وارد اتاق شد ديند زياز آن درنگ را جا شتريب...ديفهم

 ...شيرو به رو رارسالنينشست و ام زيپشت م دكتر

 !؟...يبا بچه ها كنار اومد! ؟...كالست چطوره... نميبگو بب... خب_

 ...زد يلبخند رارسالنيام

 ...!بهتره بگم اونا با من كنار اومدن _

 ...تكان داد نيسرش را به طرف دكتر

 !؟...چه خبر قياز شقا _

 ...امديخوشش ن يمهدو قيدكتر در هنگام ادا كردن اسم شقا يميچرا از لحن صم ديخودش هم نفهم رارسالنيام

 ...!هيمثل بق ...رهيم... اديم... يچيه! ؟...يمهدو _

 ...!نمود يم بيبود عج نياز ا ريدكتر فكر كرد كه اگر به غ و

 ...!داشتم ازت يخواهش هي _

 ...!دييشما امر بفرما _

 ...داد هياش تك يبه صندل دكتر

 ...!يداشته باش شتريدوست دارم هواشو ب ييجورا هي...ميقد يليخ... ممهيقد ياز دوستا يبهت كه گفته بودم پدر مهدو _

 ...دكتر دور نماند نيزبيحركتش از چشمان ت نيو ا...داد رونيحوصله ب يناخودآگاه نفسش را ب رارسالنيام

 !؟...هيچ قايمنظورتون دق _

 ...!ازت سواالشو بپرسه اديكه بتونه ب يخوش نشون بد يبه اش رو ييجورا هي... يكه مشكل داره كمكش كن ييدرسا يتو يعني _

 ...! يكرد دكتر علو يطلب م ييزهايچه چ...! خوش يرو...! ش گرفتخنده ا رارسالنيام
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 !؟...رتبه اش چند بوده _

 ...بود دياز ام ييمورد بارقه ا نياش در ا يحال، هر گونه كنجكاو نياما با ا...!درهم رفت رارسالنيربط ام يسوال ب نيدكتر از ا يابروها

 ...تكان داد نيتحس يبه نشانه  يرتبه، سر دنيبا شن رارسالنيام

 ...!گهيامرِ د... چشم... باشه _

 ...بر لب دكتر نقش بست يلبخند

 ...هم هست گهيد زيچ هي ،يعالوه بر سالمت _

 !؟...جانم _

دستش شروع كرد به  يتو سيداد و با خودنو هيتك زيم يرا به رو شيمهم آرنج ها يحرف ها انياش كه به هنگام ب يشگيطبق عادت هم دكتر

 ...ور رفتن

 ...!دكتر مشفق شيپ يخوام بر يم _

 ...مكث كرد يكم ،يكه دكتر علو يجور... در هم رفت رارسالنيام يها اَخم

 ...رونيب ياتاق رفت نيكه از ا نيبعد از ا... حاال نيهم... ششيامروز برو پ... نتتيخواسته كه بب _

 ...نمود يبه شدت مظلومانه م ،يتلخ نيو در ع...بود دهيرنج... لرزش داشت د،يبه گوش دكتر رس يبار وقت نيا رارسالنيام يصدا

 ...كه باهام كردن ييكارا يبعد از همه ! ؟...چرا _

 ...حرفش انيم ديدو دكتر

 ...نكرد ياون با تو كار _

 ...يناخودآگاه باال رفت كم رارسالنيام يصدا

 ...!كمكم هم نكرد يول _

 ...ديكوب زيم ياش را رو سيخودنو...بود دهياش را د تيبه ندرت عصبان رارسالنيام... شد يم يببه ندرت عص... شد يعصب دكتر

 هياون ك يفكر كرد... كرد ينم غيتونست كمكت كنه، در ياگه م يدون يخودت هم م! ؟...يكشش بد يخوا يچقدر م... ريام گهيبس كن د _

 ...!نيهم... دانشكده ست سييفقط ر! ؟...مگه

حرف ها را  نيناقابل كه ا استير كي... گفت يدرست م...! دانشكده بود سيير كيتنها ...!زد و فكر كرد چقدر فروتنانه يپوزخند رارسالنيام

 ...!گرينداشت د

 ...را برداشت فشيك... برخاست شيجا از

 ...!با اجازه دكتر _

 ...به طرف در به راه افتاد و

 ...!ريام _

 ...ستاديا
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... يكن يجوون هم سن خودت زندگ هيخواد مثل  يدلم م... يايب رونيب يديچيكه دور خودت پ يا لهيپ نيدوست دارم تو از امن ... پسرم _

 ياگرنه همونا راه نفست رو م... يوجودت خفه كن ينفرتارو تو ديبا... يزيها رو دور بر نهيك ديبا... دنينفس كش يبرا... كردن يزندگ يبرا

 !؟...يكن يزارن زندگ يها نم نيكه هم يمتوجه نشد! ؟...يخودت تا حاال متوجه نشد يعني...!بندن

 ...داد رونينفسش را ب...آب دهانش را قورت داد رارسالنيام

 ....!خداحافظ _

 ...ديرس رارسالنيدكتر به گوش ام دنيآه كش يصدا

 ...!خدا به همراهت _

 ...دوم قفل شد يطبقه  يپله ها يچشمانش رو... نگاهش را در سالن چرخاند...هم خارج شد يمنشاز اتاق ... لرزان اتاق را ترك كرد ييقدم ها با

 ...چه شد كه به طرف پله ها به راه افتاد ديهم نفهم خودش

خواست بدون آن همه بغض  يدلش م... خواست راحت تر نفس بكشد يدلش م! ؟...نه ايخواست  يدانست، دلش م ينم... بود ريخودش درگ با

خسته ...را بند آورده بود شينفس ها... را بسته بود شيكه راه گلو يينفرت ها... كه آن همه مدت در خودش نگه داشته بود نفس بكشد يو نفرت

... پهن بود شيه هاشان... بكشد شيرا بر شانه ها يتوانست بار آن همه نفرت و دلخور ينم... توانست ينم گريد... بود دهيبر... شده بود

كم ... نبود نيكم سنگ... نبود يزيبغض و نفرتش در تمام آن مدت كم چ ينياما سنگ... درست... مرد بود كياو ... درست... مردانه بود... درست

 ...شهيهم يبار برا كي... بار كي... خواست رها شود يدلش م... نبود رينفس گ

 ...رود يدارد پله ها را باال م دي، دبه خودش كه آمد... چه شد ديهم نفهم خودش

 !؟...شد يخالص م ديچگونه با هياز بق... شد يخالص م يكي نياز ا!؟...اش را چه هيبق... كرد يرا درست م يكي نيكرد، ا يهمزمان فكر م و

 !؟...شد يخالص م دياز آن چگونه با... به همسر مرده اش... ياش به هد ينفرت اَبد از

 ...!شهيهم يبرا يعنيو اَبد، ...! بود ياَبد يبه هد نفرتش

 ...!افتي ينم ييرها يوقت از هد چيه او

* * * * * * * 

خواست قلبش آن طور تاپ تاپ  يدلش نم... پا و آن پا كرد نيا يباز هم كم... قلبش به تپش افتاد...تعلل كرد يكم... ديدرب اتاق رس يجلو

 ...بر در نواخت يبه درك گفت و چند تقه ا كيهم  يآخر سر... آمد ياما از پس اش برنم... بود ريدلش ، با قلبش درگ يتو... كند

نگاهش را دور تا ...نبود رارسالنيانگار تنها او بود كه همان ام...هم همان بود يدخترك منش... اتاق همان بود و مبل ها هم همان... اتاق شد وارد

 ...دور اتاق چرخاند و وارد شد

با  يزيدوباره چ... آمد يفرود م ديبر سر صفحه كل شينوشت و بعد به سرعت انگشت ها يمقابلش م يبرگه  يتو ييزهايچ زيدخترك پشت م «

 ...كرد يم پيزد و باز هم تا يبعد خط م يكرد و كم يخودكار اضافه م

كه دارد  ديشد فهم يبا فاصله اش م يها نيف نيف يصدا از... اتاق منتظر نشسته بود يهم تو يگريبه جز او دختر د...را پشت سرش بست در

و ...نرود رارسالنياعصاب ام ينكند و رو نيف نيگرفت تا آن قدر ف ياش نم ينيب يدستمال هم جلو كيخدا،  يمحض رضا...كند يم هيگر
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 ...دختر كرد شكشيرا پ يخدا تنها، دستمال يرضامحض  رارسالنيام

 ...دانشكده شد سييوارد اتاق ر دييبفرما ينواخت و با صدا يبر در بعد يبعد اجازه ورود به او داده شد و تقه ا يلحظات

 ...جلوتر رفت و با او دست داد رارسالنيام... بلند شد شيمشفق از جا دكتر

 ...!سالم بر مهندس جوان و دردسر ساز ما _

 ...بود رارسالنيتفاوت ام يد و بدكتر مشفق تنها لبخند سر يلبخند پدرانه  جواب

 ...!سالم دكتر _

از مبل ها  يكي يرو رارسالنيام يآمد و رو به رو رونياش ب استير گاهيدكتر مشفق هم پشت جا... از مبل ها نشست يكي يرو رارسالنيام

 سيير... بود شرفتيبود و در حال پ ختهيسرش تك و توك ر يكه جلو يجو گندم ييبا موها... نسبتا قد بلند و چهار شانه يمرد... نشست

 ...انشكدهد يِمحبوب و خاك

 ...!خواستمت يچ يكه برا يدون يحتما خودت خوب م _

 ...تكان داد دييتا يسرس را به نشانه  رارسالنيام

 ...!ياخراج دميشا!؟...قيتعل يبرا _

 ...تاسف تكان داد و لبخند زد ياز رو يسر مشفق

 ...تا كمكت كنم نجايا يايبه ات گفتم ب! ؟...پسر يديچرا انقدر ناام _

 ...اش داد ياش را به صندل هيتك... كرد يمكث

 !؟...ارنيبگم برات ب يخور يم يزيچ... قهوه... يچا _

 ...!تشكر... نه _

 ...داد رونينفسش را ب مشفق

 ...نجايا ادي، مكنن يريگ ميچندتا از شماها تصم يكه قراره برا يئتينفر از طرف اون ه كياالن  _

 ...غياما در... نديدر نگاهش بب يرييتغ ديدوخت تا شا رارسالنيرا به چشمان ام نگاهش

 ...ادياز دست من برنم يكار چيه ،ينكن ياگه خودت همكار... ادياش كنم كه ب يبه زور تونستم راض _

 :ديپرس يتفاوت يبا لحن ب رارسالنيام

 !؟...كار كنم يچ ديمن با _

 ...ادامه داد دوارانهيحال ام نيتا ته اش را خواند، اما با ا رارسالنيام اليخ يمشفق از لحن ب دكتر

 ...يكن يمونيابراز پش ياومد، كم يوقت هيفقط كاف... يچيه _

 ...اما دكتر بدون توجه به آن پوزخند ادامه داد... نقش بست رارسالنيبر لبان ام يكج لبخند

 ...يكن يمعذرت خواه _

فقط حرف زده ... او تنها حرف زده بود! ؟...كند يعذرخواه يمگر او چه كرده بود كه بخواهد از كس... درهم رفت رارسالنيام يابروها
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 ...حرف...بود

را برداشت و به سمت  شيجلو يبرگه ...درهم اش را يرا و اخم ها رارسالنيتفاوت ام ينگاه ب... بار هم نادبده گرفت نيمشفق ا دكتر

 ...گرفت رارسالنيام

 ...از تو صرف نظر كنن گهيكه د دوارميام يعني... تمامه گهيد ،يرو هم امضا كن نيا _

لرزش ... رفت يدر هم م شتريب شيكه با خواندن هر خط اخم ها ديد يدكتر مشفق م... شروع كرد به خواندن... برگه را گرفت رارسالنيام

 ...شد يصورتش قرمزتر م... شد يم شتريب شيدست ها

 ...ديكوب زيآخر، نامه را بر م دست

 ...!كنم يرو امضا نم نيمن ا _

 ...بلند شد شياز جا نيخشمگ رارسالنيام...تاسف تكان داد ياز رو يمشفق سر دكتر

 يتو!؟...دانشگاه نشم يتو يو اخالق يخالف شئونات اسالم يمرتكب كارها گهيتعهد بدم كه د! ؟...تعهد بدم ديبا... كنم يمن امضاش نم _

 ...نيبود، هم يانتقاد يجلسه  هياون فقط ...نزنم يمل تيخالف امن يجلسات گروه حرف ها

 ...خودش اشاره رفت ي نهيدستش را به طرف س...اتاق راه رفت يتو يقدم چند

 !؟...خورم يمن مشروب م!؟...ها گرفتن يپارت يمن رو چندبار تو! ؟...دانشكده رابطه برقرار كردم يمردم تو يمن با دخترا _

 ...ديآرامش بخش سخن بگو ينگه دارد و با لحن نييرا پا شيكرد صدا يسع رارسالنيمشفق برخالف ام دكتر

هم  يكه به ات زده شده و عده ا هييتهمت ها نايا يول...يهست يدونم چه جور آدم يم... شناسم يمن كه تو رو خوب م....پسرم... يديتوح _

... نهيراه ممكن هم نيبهتر... شه كرد ينم شيكار...معركه اريشن كه بشن آتش ب يم دايپ ييآدما هياون وسط  شهيهم...متاسفانه شهادت دادن

 ...كنه يكمك م تتيبه وضع نيا... امضاش كن و خودتو خالص كن... امضاش كن

 ...رو به پنجره... ستاديپشت سرش ا...برخاست شيدكتر مشفق از جا...بود و نگاهش را به آسمان دوخت ستادهيپشت پنجره ا رارسالنيام

گم كه نماز  يم... يغمبريگم كه اهل قرآن و پ يم... يهست ييگم كه پسر با خدا يم... زنم يآقا اومد، من باهاش حرف م نيكه ا يوقت...نيبب _

 ...يخون يم

 :ديپرس نرارساليباشد، رو به ام دهيبه ذهنش رس يزيكه تازه چ انگار

 !؟...يخون ينماز م _

 ...برگشت به طرف دكتر مشفق رارسالنيام

 !؟...ستين يكاف نايا...دوست دختر هم نداشتم هي يتا حاال حت... مردم نظر بد ندارم يبه دخترا... خورم ياما مشروب هم نم... خونم ينماز نم_

 ...تكان داد يسر دكتر

 ...اما... من هست يبرا _

 ....حرفش انيم ديدو رارسالنيام

 ...كمكم كن كه مجبور نشم اون برگه رو امضا كنم يجور... كمكم كن يا گهياگه هست پس طور د_
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 ...تكان داد يسر مشفق

 يرو از باال م ماتيتصم... ستيمن ن يبه عهده  ماتيتصم نيا... دانشكده ام سييمن فقط ر...تونم يباور كن من نم يول...تونستم يكاش م يا _

 ...رنيگ

 ...!زينه مترسك پشت م... باشد ارداريبده كه اخت يرا به كس تيپس لطفا جا ديخواست بگو يدلش م رارسالنيام

 ...من همه كاره ام ديكن يشماها فكر م _

 ...رساند و تلفن را جواب داد زيخودش را به م... زنگ تلفن، حرفش را قطع كرد يصدا

 ...داخل ديشون كن ييراهنما! ؟...بله _

 ...نشست زيقرار داد و پشت م شيرا سر جا يگوش

 ...!سفارش نكنما گهيپسرم، د... اومد _

با كت و شلوار و  يسال انيشد و مرد م دهيبر در كوب يو دكتر فرصت نكرد باز هم سفارش كند، چرا كه تقه ا...تنها نگاهش كرد رارسالنيام

 ...در دست وارد اتاق شد يحيتسب

 ...داد يبه طرف مرد برگشت و سالم رارسالنيام...و تعارفات رد و بدل شد يسالم و احوالپرس... برخواست شيمشفق از جا دكتر

 غيخدا هم رحمتش را در...ديبار يكه دو روز بود نم يآسمان... مانده بود يبه آسمان ابر رهيهنوز هم پشت پنجره، خ رارسالنياما ام... نشستند

 ...كرد انگار يم

 ...تاخت ير صحبت را در دست گرفته بود و ممشفق افسا دكتر

 ...ارشد يدوره  يو هم تو يكارشناس يدوره  يهم تو...ما هستن يبرجسته و نمونه  ياز دانشجوها ،يديتوح يآقا نيا _

 ...ديبار يداشت و نم دنيبه بار يبيعج ليم... كرد يبه آسمان نگاه م رهيخ

 ...ممكنه خطا بره... خامه... گهيجوونه د... خب يول... اهل نماز و خداست _

 :نبود گفت داياز نرمش درش پ يكه اثر يلب به سخن گشود و با لحن مرد

 !؟....دكتر ميمگر ما جوون نبود _

 يبه خاطر آن بود كه حال و هوا ديشا... شده بود منتظر باران بود رهيچه شده بود كه آن طور به آسمان خ ديفهم يخودش هم نم رارسالنيام

 ...بود يدل او هم ابر يحال و هوا...ديبار يبود و نم يش هم بارانخود

 ... ميريو دست شون رو بگ ميببخش ديكه با مييمن و شما نيا... يو جاهل هيكارشون جوون... كنن ياالن فرق م يجوونا يول...دييفرما يدرست م _

 ...تكان داد يسر مرد

 ...رميگ يم ميكه تصم ستميتنها من ن نيكه ا ديدون يم يول _

وقت  كي ميتونست يبا چه دردسر ديدون يخودتون هم م... نبودم كه بتونم با همه صحبت كنم يتيمن در موقع يول... دونم يم... دونم يم _

 ...قراره تعهد بده... رفتهياشتباهش رو پذ يديتوح يآقا ديخوام كه شما بدون يمن م...ميصحبت مشخص كن يمناسب رو برا

 ...ارسالن دوخت ريبه ام نگاهش
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آن وقت ... قبل ترها يليخ... بار تا به حال تعهد داده بود كي! ؟...نكرده بود كه بخواهد تعهد بدهد ياو كه كار... بود رهيهنوز هم خ رارسالنيام

كه از نظر  يياو...ته بودآمد سر چه بود كه او از كوره در رف ينم ادشي...كرده بود يمدرسه كتك كار ياز بچه ها يكيبا ... بود ييها راهنما

بعدش مجبورش ...بزرگ كاشته بود يچشم پسر بادمجان يپا... بدجور هم دعوا كرده بود... دعوا كرده بود يول... زبان زد بود ينيو مت يآرام

 ...هرا مرتكب شد يبد دانست عمل ياما تعهد داد چرا كه م... نبود از كارش مانيآن موقع تعهد داده بود، با آن كه پش... كردند تعهد بدهد

 !؟...حاال چه اما

 ...زد شيمشفق صدا دكتر

 !؟...يديتوح يآقا _

عمر  كيكه  ييچطور شده بود كه همان آدم ها... مسلما نبود! ؟...راهش بود نيا! ؟...شد يكرد به كار نكرده، مشكلش حل م ياعتراف م اگر

خواستند تمام آموخته  يچرا حاال از او م! ؟...رو به آن رو شده بودند نيروزه از ا كيباره و  كيزدند،  يم انتيو صداقت و د ييحرف از راستگو

 ...ديو حاال دروغ بگو زديرا دور بر يقبل ياه

 !؟...شد يم مگر

 !؟...پسرم! ؟...يديتوح يآقا _

 ...شده بود زيدكتر مشفق التماس آم يصدا

 يياز هر فحش و ناسزا شهيكه هم يصفت! ؟...اش نبود يينشان از ترسو گفتيوغ م اگر در! ؟...كرد به كار نكرده، ترسو نبود ياعتراف م اگر

 ...ناسزاتر بود شيبرا

 ... خواست هم كه بشود ينم...ترسو نبود او

 ...را از آسمان گرفت دشيناام نگاه

 ياتاق منش يدخترك تو... دير را كوبد... نگاه متعجب شان، به طرف درب اتاق رفت ريز... اتاق ينگاه كردن به دكتر مشفق و مرد تو بدون

 ...نيمشت تعهد دروغ كيبه ... بود آخرش به كجا ختم خواهد شد دهياو هم فهم ديشا... نبود گريد

 ...آمد يرفت و م ينفسش راحت م...كرد يم يآمد، احساس سبك رونيدانشكده كه ب از

 ...هم شيو روز بعد از فردا...هم شيفردا... ديآن روز نبار آسمان

 ...هم مثل چشمانش اعتصاب كرده بودند انگار ابرها

 ...پاكت نامه تا ته اش را خواند دنيآورد، با د شيمهر و موم شده از طرف دانشگاه برا ينامه ا يماه بعد پستچ كي يوقت

به خاطر ترسو ... به خاطر دروغ نگفتن... دادنتنها به خاطر تعهد ن...!تنها به خاطر سمپاد بودن... دوترم يآن هم برا... شد قيتعل يراحت نيهم به

 ...نبودن

تازه آن وقت بود  ندش،يب يدانشگاه نم يتو دايكه چرا جد دياحوالش شد و پرس يايبه خانه اش آمد و جو يچند روز بعدترش سجاد قنبر يوقت

 يآب خوردن تعهدنامه را امضا كرده بود و برا يحتبه را د،يكش يانجمن را بر دوش م استيبه سمت ر ،يكه سجاد قنبر ديفهم رارسالنيكه ام

 ...!بود دهيانجمن را خط كش دور شهيهم
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اش  يكه چا يدر حال يبه راحت ،يسجاد قنبر ديبدتر شد كه د يو حالش وقت...كرد ياحساس خفگ... انگار نفس كم آورد د،يشن يوقت رارسالنيام

 !؟...چه يزد يكه ازشان دم م ييبود پس آرمان ها دهيكه پرس رارسالنيدر جواب ام د،ينوش يرا م

وظفه بر  يگفته بود دو خواهر كوچكتر دارد و كُل... و گفته بود كه نان آور خانه است... حرف ها نيا اليخ يزده بود و گفته بود، ب يلبخند

 ...!فرصت ندارد زهايجور چ نيو ا قيتعل يگفته بود او برا... گردنش

 ...!كنند هيتق ديگفته بود كه با يبا خنده و شوخ يكه سجاد قنبر يوقت ديبند آمده بود و به حد انفجار رس شتريب رارسالنينفس ام و

 »...انداخت رونيب شهيهم يدوستان انگشت شمارش هم برا ستيرا نه تنها از خانه اش، بلكه از ل يوقت بود كه سجاد قنبر آن

* * * * * * * 

گفت و  يدر گوش يزيچ... يچه شماره ا ديند رارسالنيام... گرفت يرا برداشت و شماره ا يدخترك گوش...گفت ياش را به منش يليفام

... كالس رفتن را هم نداشت يحوصله ... برگردد به خانه اش... خواست برگردد يدلش م... شده بود مانيپش...يزيچه چ دينفهم رارسالنيام

اعصابش  يوسط كتاب خواندنش سوال بپرسد و رو يشازده كوچولو بخواند و ستاره ه شيو او برا ديايستاره ب... خانه رددخواست برگ يدلش م

 ...برود

 ...لبش بود يرو يلبخند... اصالن تكان نخورده بود... خود خودش بود... شد انيقامت دكتر مشفق در درگاه نما... باز شد در

 ...!دييبفرما...ديباالخره افتخار داد... يديجناب توح... سالم _

 ...با دستش به داخل اتاق اشاره كرد و

 ...به راه افتاد يچطور و به فرمان چه كس شيپاها دياما خودش هم نفهم... اما... مردد بود يكم... پا سست كرد يكم رارسالنيام

* * * * * * * 

هرچه را كه در آن مدت در ... كرد با چند كلمه حرف آن قدر سبك شود يخودش هم فكر نم... سبك تر يليخ... كه آمد سبك تر بود رونيب

و مشفق همه را ...وقت ها هم با بغض يو گاه تيوقت ها با عصبان يگاه... يوقت ها با دلخور يگاه... بود ختهير رونيدلش تلنبار شده بود ب

 يحت... را با جان و دل گوش داد رارسالنيام يحرف ها يهمه ...هم كمرنگ نشده بود يكه لبخند پدرانه اش اندك يدر حال... ودگوش داده ب

 ... را بست رارسالنيكه دهان ام يجمالت... گفت يو در آخر جمالت... با خودش را رارسالنيام يها يتند

جاعت و جسارت نداشتم تو ش يكه به اندازه  يببخش ديمن رو با...پسرم يخوام من رو ببخش يفقط ازت م... يحق دار يبگ يهرچ...  يحق دار "

 نيا يكه داشتم دست بكشم، تنها و تنها برا ييزايچ يلياون قدر شجاعت نداشتم كه بتونم از خ... از حقت دفاع كنم ديكه با يتا بتونم اون جور

 يمن اگر جا... يكردم دروغ بگ يمجبورت م ديكه با يا وهيبه ش... خودم ي وهيبه ش يكردم كمكت كنم ول يسع... دفاع كنم ياز حق كس هك

 يو واقعا حسرت م...!يدروغ مصلحت كي يكه حاضر نشد دروغ بگه، حت يكردم به پسر يافتخار م... كردم يپدرت بودم حتما به ات افتخار م

 ...مثل تو يپسر... دارمخورم كه پسر ن

احوالت ... صورتت نگاه كنم يتونستم تو ياصال نم ت،قيتعل انيچه كنم كه بعد از جر يول... رميازت سراغ بگ نايخواست زودتر از ا يدلم م يليخ

 "...گرفتم يم يرو از دكتر علو

را كه  ييكرده بود تا دروغ ها و بهتان ها رارسالنيام قيگرفته بود و گفته بود تمام تالشش را بعد از تعل رارسالنيرا به طرف ام يبرگه ا بعدش
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بار  وبند  يب ياز دانشجو يخبر رارسالن،يدست ام يتو يدر برگه ...! و پاك هم كرده بود... پاك كند رارسالن،يبسته بودند به ناف ام يبه نحو

فالن، در  خِيتار يمتشنج كردن جو سخن ران ليكه به دل ييدانشجو... نوشته شده بود قتيحق...! ها نبود يپارت يدخترباز و مشروب خوار تو

 ...!درآمده بود قيبه تعل... رهيو غ يمل تيضد امن يها و حرف بيدانشگاه، نشر اكاذ يانجمن اسالم

خودش قبول داشت چه كرده ...! مهم نبود رارسالنيام يگذاشته بود، اما برا شيگفت و چهارتا رو يكامل را نم قتيباز هم آن برگه حق اگرچه

مهلكه  يكه چرا خودش را تو نيد، فكر كرده بود به اكرده بو رونشيبه خانه اش آمده بود و او ب يكه سجاد قنبر يبار نيبعد از آخر...! است

خودشان  يكه خودشان هم به حرف ها يكسان يبود برا دهيچه آن طور هنجره اش را در يبرا... به او نداشت يارتباط چيبود كه ه نداختها يا

 ...اعتقاد نداشتند

كرده بود،  چهيباز يبود كه خودش را به راحت نيمهم بود، ا شيكه برا يزيآن روزش در جلسه نداشت، تنها چ يبه درست و غلط حرف ها يكار

 ...داد يكه به او نسبت داده بودند عذابش م ييتنها تهمت ها نيو در آن ب...پس حقش بود كه تاوانش را پس دهد

 ...بر لبانش نقش بست فيخف يدستش را از نظر گذراند، لبخند يتو يبرگه  يوقت

ها تنها به  نيا يدانست كه همه  يو خودش م...يسبك شده اند اندك شيكرد شانه ها ياحساس م... كشد يكرد راحت تر نفس م يم احساس

 ...مشفق بود يدستش نبود، بلكه به خاطر حرف ها يپاره كاغذ تو كيخاطر 

 يكس... شد كه او را مقصر نداند دايپ يبار كس كي يبرا...گفت كه حق با اوست يبار كس كيبعد از سال ها ...! گفت حق دارد رارسالنيبه ام او

 ...ستيترسو ن رارسالنيشد كه بفهمد ام دايپ يكس... شد كه از او معذرت بخواهد دايپ

من ترسو نبودم و ... نيبب...نيبب "گفت يو م ديكش يبه رخش م... ديكش يآن جا بود و او به رخش م يهد...آن جا بود يخواست هد يم دلش

 "...وقت نبودم چيه... ستمين

كه در تمام  يياو يبرا... توانست به او افتخار كند يپدرش بود و م يكاش جا يكه آرزو كند ا يكس... شد كه به او افتخار كند دايپ يكس باالخره

با .. .دانشگاه قبول شد نيدر بهتر...بود عيسر به راه و مط شهيهم...بار هم كه شده پدرش به او افتخار كند كي يآرزو داشت برا شهيعمرش هم

 ... كه مد نظر پدرش بود ازدواج كرد يدختر

 ...بار كي يحت... باز هم پدرش به او افتخار نكرد اما

معلوم بود ... دانست يكه خودش م رارسالنياما ام...كمك كرده است رارسالنيدانست با آن چند كلمه حرف چقدر به ام يدكتر مشفق نم ديشا

 ...كرد يپدرش به او افتخار م يرا كه به جا يمرد ديبخش يم... ديبخش يكه م

شد از آن كه باالخره  يذوق زده م ديبا... كرد يدل خوش م يمحبت نيبه كوچكتر ديبا... يمحبت يب يدر آن وانفسا... يپدر يب يآن وانفسا در

 يسرافكندگ ي هيهنوز هم او را ما يدانست پدر اصل ياگرچه كه م... بهيغر ياگرچه مرد... اگرچه پدرِ خودش نه... به او افتخار كرده بود يپدر

 ...داند ياش م

 يها يدروغ ها و دلخوش نيوقت ها بدجور به ا يگاه... داد و دل خوش كرد بيخود را فر... به خود دروغ گفت ستيبا يوقت ها م يگاه اما

 ... بود ازين ياليخ

 ...ستبر تيها نهيپهن باشد و س تيهر چقدر كه شانه ها... و بزرگ يهرچقدر كه مرد باش... است ازيپدرانه ن يوقت ها بدجور به محبت ها يگاه
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 ...يهم گاه باز

 ...ييجا

 ...يروز

 ...يهرچند مجاز... محبت پدرانه ياست به ذره ا ازين

 ...!بود يكاف رارسالنيام يبرا نيهم و

* * * * * * * 

 ...داد يگوش م نينازن يها ييداشت به پرگو كالس به انتظار نشسته بود و طبق معمول در

 !؟...يامروز بعد از ظهر چه كاره ا _

 :آورد گفت يدر م فشيك يرا از تو سشيكه خودنو يدر حال قيشقا

 ...يوتراپيزيبابا رو ببرم ف ديبا _

 !؟...پاهاش چطوره تيوضع _

 ...ديكش يآه قيشقا

 ... ستهيبا هيچند ثان... و عصا و  لهيتونه با كمك م يبه زحمت م... مثل سابق... يچيهنوز كه ه _

 !؟...ده يانجام م يوتراپيزياالن چند وقته كه ف _

چرا كه تنها ... ديگذشت بگو يپدرش م يزوتراپيرا كه از شروع ف يچند ساعت يتوانست چند سال و چند ماه و چند روز و حت يم يبه راحت قيشقا

رفت تا  يكه م يشانيپر يزندگ... تر كرد شانيشان را پر شانيپر يكه زندگ يروز... روز تصادف... س بودماه بعد از آن روز شوم و منحو كي

 ...كند رانيو بن و خيمانده را هم از ب يباق يآمد انگار،تا همان ذره ذره ها يباره تندباد كيو ...رديآرام بگ ياندك ديشا

 ...سال كي _

 ...چهار ماه و پانزده روز...سال و كي... در دلش ادامه داد و

 !؟...داد يبده تا حاال م جهياگر قرار بود نت يكن يفكر نم... يول... خوام ناراحتت كنم ها ينم _

 ...كه نكند دلخور شده باشد، دست پاچه حرفش را ادامه داد نياز فكر ا نيو نازن...تنها نگاهش كرد قيشقا

 ...يكن يكمك من هم رو كه قبول نم... برات سخته... ادهيكه خرج و مخارجش ز نهيمنظورم ا_

 ...بر لبش نشاند يحيلبخند مل... شد نينازن يمتوجه دست پاچگ قيشقا

 ...!دوارميمن هنوز هم ام يول... دونم يم _

_ ؟...يتا ك! 

_ دارم ديتا هر وقت كه زنده ام ام... يتا هر ك... 

 ...لب زمزمه كرد ريز...مكث كرد يكم

 ...كرد ديبا يهست، زندگ قيقاتا ش _
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در كمال  قيكه به طرف كالس برگشت، شقا يوقت...قرار داد زيم يرا رو فشيرفت و ك زيبه طرف م... وارد كالس شد رارسالنيام ن،يح نيهم در

و مثل جلسات ... بر لبانش نقش بست يناخودآگاه لبخند... داد صيعبوس استاد جوان تشخ شهيصورت هم يكم رنگ را رو يلبخند ،يناباور

 ...را به دام انداخت رارسالنيباالخره نگاه ام نكهيتا ا...دوخت رارسالنيبه چشمان ام ييابا چيبدون ه راقبل، چشمانش 

تا  گريو د و بعدتر هم نگاهش را گرفت...در هم رفت شيبعد ابروها... در دام ماند ياولش نگاهش كم... يتكرار يباز هم همان واكنش ها و

 ...انداختيهم ن ينگاه مينشسته بود ن قيكه شقا يآخر كالس به سمت

 ...!حضورش در كالس به چشم استاد جوان آمده است يعني...! تياهم يعني نيا... قيشقا يبود برا دياز ام يبارقه ا نيهم و

 ...از كالس خارج شد رارسالنيام... تمام شد كالس

 !؟...ميبر... خب _

در  يزيدانست آن قدر چ يچرا كه م... اش قرار ندهد يخصوص يكارها انياو را در جر اديكرد ز يم يبود، اما سع يميصم نيچند كه با نازن هر

 ...!چند كلمه حرف را در دلش نداشت ينيدلش نبود كه تاب تحمل سنگ

 !...رم يخودم بعد با اتوبوس م... زميعز يمرس... جون يدارم ناز يكار هيمن  _

 ...روان شد رارسالنيبر گونه اش نشاند و به سرعت باد از كالس خارج شد و به دنبال ام يعيسر يبوسه  و

 د،يكه رس كشينزد... برسد رارسالنيمحوطه بدود تا به ام ينداشت، در آخر هم مجبور شد تو يا دهيفا د،يرا سرعت بخش شيچقدر قدم ها هر

 ...زد شيصدا

 ...!استاد... استاد_

 ...به طرف عقب برگشت رارسالنيام...هم قيشقا...ستاديا رارسالنيام

 ...نفس هاش را منظم كند ق،يكرد با چند نفس عم يم ياش قرار داده بود و سع نهيس يدوخت كه دستش را رو قيمتعجبش را به شقا نگاه

 ...!دييبفرما _

 ...ستادياشت و راست ااش برد نهيس يدستش را از رو رارسالن،يام يحوصله  يخشك و ب يصدا با

 ...!چند تا سوال داشتم استاد _

 ...باال رفت رارسالنيام يابروها...دستش اشاره كرد يتو يبه جزوه  و

 ياست و جا ياوضاع طوفان يعنيدر هم برود،  شيدانست اگر ابروها يم... را از بر شده بود رارسالنيام يواكنش ها گريدر همان مدت د قيشقا

 ...قصد دست انداختن دارد رارسالنيام يعني... ست يابر مهياوضاع ن يعنيرفت،  يباال م شيابروها ياما وقت... ستين يدواريام چيه

 ...داد يم حيترج يرا به مراتب، نسبت به اول ياو دوم و

 !؟...ديدانشگاه بدو يتو يطور نيكه به خاطرش ا هياتيسواالتتون انقدر ح _

 ...زد يلبخند قيشقا

 ...!گهيحتما هست د _

گفت كه لبخندش خشك شود  يم يزيچ ق،يلبخند شقا دنيدور نبود، همان موقع با د ياگر رو ديشا... اگر مالقات آن روزش با مشفق نبود ديشا
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 ...!اما متاسفانه آن روز حالش خوب بود... شد يو از دانشگاه خارج م ديكش يو بعد راهش را م

 ...!دييبفرما _

 ...سمت چپش كرد مكتيبه ن يبا دست اشاره ا...تر شد قيعم قيشقا لبخند

 ...!آخه امكان داره طول بكشه... اونجا مينياگه ممكنه بش _

 ...آن قدر سفارش آن دختر را به او كرده بود يو فكر كرد چقدر بد بود كه دكتر علو..كرد يپف رارسالنيام

 ...دنبالش هم به قيبه راه افتاد و شقا مكتيبه طرف ن يحرف چيه بدون

اش  يبه ساعت مچ يسواالت كه تمام شد، نگاه... دهد حيتوض شيمشكل داشت برا قيرا كه شقا يسواالت رارسالنيگذشت تا ام يساعت مين

 ...انداخت

 ...هم قيشقا...تعلل بلند شد بدون

 ...واقعا ممنونم استاد _

 ...كنم يخواهش م _

 :فرم بود گفت يخوشحال و رو اريآن روزش بس شرفتيكه از پ قيشقا

 !؟...اومد ازتون بپرسم شيبرام پ ينداره كه اگر بازم سوال يراديا _

 ...دنديد يكم به خودشان م شيكه لب ها يناب ياز همان لبخندها... زد يلبخند رارسالنيام

 ...!البته _

 ...گريآسمان ها بود د يكه تو يبه راست قيشقا

 ...!يرو بهانه كن كه باورم بشه مشكل دار يسواالت سخت تر يبعد ياما خواهشا دفعه  _

 ...هم كج يو كم...تر قيعم رارسالنيو لبخند ام... خشك شد قيبر لبان شقا خنده

 ...سواال نيا دهيدرخشان شما، بع يبا رتبه  ياز كس _

 ...قيبرگشت به طرف شقا... ادستينرفته بود كه ا شتريچند قدم ب... باشد، به راه افتاد يبدون آن كه منتظر جواب و

 نينه ا... يستيكه باور كنم بلد ن يداد يمقدار توجه نشون م هيدادم  يم حيكه برات توض يحداقل وقت...! يستين يخوب گرياصال باز... در ضمن _

 ...!و فكرت معلوم نباشه كجا يباش نحايكه خودت ا

 ...به طرف سرش برد و به را افتاد يخداحافظ يانگشتش را به نشانه  دو

 ...شده بود رهيهنوز هم مات و مبهوت به رفتن استاد جوان خ قيشقا

 ...دانست دلخور باشد از دست استاد جوانش، به خاطر تمسخر كردنش ينم

 ...خطاب كردنش "تو  "خوشحال باشد به خاطر  اي

 ...دانست دلخور باشد به خاطر دست انداختنش ينم

 ...رتبه اش را درآورده بود يكه استاد جوان به خرج داده بود و ته و تو ييال باشد به خاطر كنجكاوخوشح اي و



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا  fatemeh_r–خط صفر روي                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٣١ 

 ...!است شتريب يخوشحال يبرا لشيكه دال افتيكردن، در نيسبك و سنگ يكم با

 ...لبخند زد... خوشحال شد پس

 »...!سخت يليخ... پرسم يسخت سخت م يسواال يبعد يدفعه ... باشه استاد "

 ...!تر شد قيلبخندش عم و

* * * * * * * 

 ريسف ديكه با ييكادو!؟...كوچكترش چه بخرد يآبج يعروس يكادو يكرد كه برا يفكر م نيروزها بود به ا...شد ادهيرا پارك كرد و پ نيماش

 ...!ديبگو كيبخت شدن خواهرش را تبر اهيبود كه بخواهد س نيمثل ا رارسالنيام ياما برا... عتايبود طب يم كيشادباش و تبر

 ...كرد يدود م گارينشست و س يسالن م يشد و مثل خواب زده ها تو يم داريشب ها ب مهين... اواخر، فكر اَسما خواب از سرش ربوده بود آن

 ...يگريپس از د يكي

را ترك كند كه خاطره  يگاريتوانست س ينم!؟...تواند ترك كند يبود كه نم فيكرد كه چرا آن قدر ضع يكرد و خودش را سرزنش م يم دود

كرد و  يو فكر م...آورد يپناه م گاريبه دود س ختيگر يكه از آغوش سرد همسرش م ييشب ها... اش يزندگ يشب ها نيتر اهيبود از س يا

 ...كرد يو باز هم دود م ديفهم ينم چيو ه يهد يها يها و تلخ يآن سرد ياكرد به چر يفكر م

 دنشيآن قدر فهم د،يچراها را فهم ياما بعدترها، وقت...كند يرا ترك م گاريس گريآن چراها را بفهمد، د ليدل يكرد كه وقت يوقت ها فكر م آن

هضم و باور و آسان كردنش، باز هم  يباور، كه برا رقابليبود و غ يآن قدر هضم نشدن... نيبود و سنگ ليآن قدر ثق... سخت بود و طاقت فرسا

 ...آتش زدن ها و دود كردن ها پناه برد گاريهمان س به

 ...كند يباورش كرد، آن موقع ترك م يهضم اش كرد، وقت يگفت وقت يوقت ها هم به خودش م آن

 ...!وقت نتوانست نه هضم اش كند و نه باورش چيه... باز هم نشد اما

 ...باز هم دود كرد... ديباز هم كش پس

 ...كرد يرد م يسرسر ييهمه را با نگاه ها... شان را با دقت نگاه كند يها نيتريگذشت بدون آن كه و يرنگ و وارنگ م يمغازه ها يجلو از

 يآبج يدانست حاال آنقدر طال برا يم... شد ياز اسمش هم حالش دگرگون م... نه! ؟...ديخر يرفت و طال م يبه بازار طال فروش ها م ديبا

 ...!رديتوانست طال بگ يرا م شيااند كه سرتاپ دهيكوچكش خر

 ...ديرا خط كش... از همان اول در ذهنش دور طال و سكه و  پس

پسرك ...به دورش حلقه شده بود  يكه دست پسرك يدخترك...نيتريو يافتاد تو يگذشت، چشمش به دخترك يها م نيتريو يطور از جلو همان

 يو در آن بلبشو...كرد انگار يسر خودش و دخترك نگه داشته بود و از او در برابر طوفان محافظت م يرا رو نيبا ا هيشب يزيچ ايپارچه  ايپرده 

 ...شد يم دهيشان د يرو شيپ... فيهرچند خف... از نور، هرچند كوچك يروزنه ا طوفان،باد و 

 ...خودش يبود از قبل ترها يريو پسرك هم انگار تصو...او بود يدخترك اَسما انگار

 يخوشحال يكند، اما برا يكوچه با پسرها فوتبال باز يخواست تو يدلش م شترياو بزرگتر بود و ب... دنديدو يباغ م ياَسما بودند كه توو  او

 ...كرد يم يدوچرخه سوار... كرد يم يآب باز... ديدو يماند و با او م يباغ م يخواهر كوچكترش، تو
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 ...سوم نبود كياز شر يتابلو فرش هم خبر يتو...شان فكركند يها يسوم باز كيخواست به شر ياصال دلش نم و

خواهرش بود كه بر تابلو فرش نقش بسته  ياتورينيو م فيصورت ظر... بودند ختهياو و اَسما بودند كه در تار و پود تابلو فرش آم تنها

 ي لهيو آن دو ت...فروخت انگار ينور روزنه فخر م يو به درخشندگ ديدرخش يكوچك نور، م يلبخند خواهرش بود كه در همان روزنه ...بود

 ...خودش بود د،چشمانيدرخش يلبخند دخترك م دنيدكه با  ياهيس

كرد تا در  يم هيرا به خواهرش هد يدينو ديبا... از دوران خوش گذشته را يدينو... ديخر يم ديرا با نيهم... بر لبش نقش بست يلبخند

 ...نداش، به آن دل خوش ك ندهيآ يزندگ

 يكدر م ش،يدرخشد و با اشك ها يبا لبخندش م... نگران خواهد بود شهيهم... مراقب او خواهد بود شهيهم ،يمشك ي لهيبداند دو ت شهيهم تا

 ...شود

 يشد و م يباز م هيكه هد يرا تصور كند وقت يو حاج ليفك و فام يتوانست چهره  يم... ديبرو برگرد تابلو فرش را خر يمغازه شد و ب وارد

 ...!دهينخر نيسنگ يقطعه طال كيتنها برادر عروس،  دنديد

 ...خودش قرار نبود برود... را بفرستد هيقرار بود هد... او كه در آن هنگام آن جا نبود! ؟...چه مهم بود يول

 ...ها خشك شد نيترياز و يكي يتو يها لونيمغازه مانده بود تا از پاساژ خارج شود كه چشمش به و كي

 ... ستاديا يا شهيش نيتريو يجلو

 ...يواهمه ا چيداد، بدون ه يباغ وِل م يرا تو شيكه صدا ديد يرا م يدخترك ريتصو

 ...زد يم لونيكه به خاطر واهمه اش از منع پدر، با دستش و يپسرك و

 ...هم رفت يناخودآگاه تو شيها اَخم

 ...داد يذهنش، اجازه نم ياما انگار همان پسرك در پس پس ها... را برگرداند و آن جا را ترك كند شيخواست رو يم

سرش را به طرف چپ خم كرده بود و به دهان پدرش چشم دوخته بود و با ... بود و به پدرش زل زده بود ستادهيا زيالتماس آم يبا نگاه انگار

 ...ديد يرا بر باد رفته م شيرزوها شد، آ يكه از دهان پدر خارج م يهر كلمه ا

از نگاه پدرش آلت لهو و ...ها تميآهنگ ها و ر ييايرو ياياز دن... پر از نوا و صدا يياياز دن... بود گريد يايدن كياز  يارمغان شيكه برا يساز

 ...لعب بود

 ...از نظر پدرش سبك بود و جلف... ييبايپر از آرامش بود و ز شياش هم برا يقالب يكه حت ينواختن

 ...و بود و خزعبالت اتيپدرش چرند يبرا...بود انگار يبود، آسمان ينيزبان زم يماورا يزبان شيكه برا ييها نت

 ...يس...ال... سل...فا... يم... رِ...دو: كرد يو او در ذهنش مرور م...گفت يگفت و م يگفت و م يم پدرش

 ...را به جان پسرش انداخته بود ريو نيكه ا يبه كسگفت  يم راهيبد و ب پدرش

 ...!را داشت رشيچرا كه خودش از اول و ديگو يم راهيكرد كه پدرش دارد به او بد و ب يپسرك فكر م و

 ...گرفت نيتريو يتو يها لونيرا از و چشمش

 ...زيبا همان نگاه التماس آم... چشمش جان گرفت يپسرك جلو ريتصو دوباره
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 ...يس...ال... سل...فا... يم... رِ...دو

 !؟...يديآرزوهات رس يبه همه  يعني _"

 ...بزنم لونيخواست و يدلم م ياز بچگ... نه _

 !؟...يپس چرا نزد _

 ...زاشت ينم... بابام دوست نداشت _

 "...!كردم يامروز باز يلكنم، و يباز يمامانم دوست نداشت وسط...ومدميمن م يول... تو شيپ اميزاشت ب يمامان منم نم _

 ...بود عيمط شهيو مثل هم... نكرد ياعتراض چيه... نكرد ياصرار چيه... آن پسرك يول...كردنش خطر كرده بود يباز يهم به خاطر وسط ستاره

 ...نواخت يم الشيو در خ...يس...ال... سل...فا... يم... رِ...دو... كرد يخودش زمزمه م يبود و هر شب قبل از خواب برا عيمط

همه و همه باعث ... ذهنش داشت يكه به پسرك تو ينيو احساس د... گريپسرك از طرف د ينگاه مظلومانه ... طرف كيستاره از  ياصرارها

 ...شد برگردد و وارد مغازه شود

* * * * * * * 

 يكلمه هم از كتاب تو كيتوانست  يگاه عمال نمآن ن ريز... بغل جمع كرده بود ينشسته بود و زانوها را تو شيپا يمبل، جلو نييپا ستاره

 !؟...كرد يم ديخواند چه با ياما اگر نم...بفهمد يزيدستش چ

... ديچيپ يخانه م يمادرش در فضا يالتماس ها يصدا... ريگ غاميپ يخورد تا برود رو يشد، آن قدر زنگ م يزنگ تلفن بلند م يبار كه صدا هر

 :گفت يكرد و م يطرف چپ خم م شد، ستاره سرش را به يتمام كه م

 !؟...يبر يخوا ينم يواقعان يعني... ارسالن _

 :گفت يكلمه م كيهر بار تنها  رارسالنيام و

 ...!نه _

 ...!هم صدم ديشا! ؟...پنجاهم! ؟...ستميب! ؟...دهم...زد يبود كه مادرش زنگ م يدانست بار چندم ينم

 !؟...شه يآخه مگه م _

 ...دستش را بست يحوصله كتاب تو يب رارسالنيام

 !؟...شه يمگه م يچ _

 :نشست گفت يشد و چهار زانو م يكه جا به جا م يدر حال ستاره

 !؟...اش نره يآبج يشه آدم عروس يمگه م _

 ...كرد يپف رارسالنيام

 ...!آدم يگ يخوبه خودتم م _

 !؟...يچ يعني _

 ...گذاشت زيم يدستش را رو يتاب توحوصله شده بود، ك يواقعا ب گريكه د رارسالنيام
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 ...ستين الشميخ نيدنبالت، نه به حاال كه ع نجاياومد ا يم قهينه به اون موقع كه دم به دق! ؟...اصال معلوم هست مامانت كجاست _

وقت ستاره را  چيه گريكه قول داده بود د نيمگر نه ا... كه بغض كرد و به خودش لعنت فرستاد ديد رارسالنيو ام... ديلب برچ ستاره

 !؟...نرنجاند

 ...!نكن لهيانقدر به من پ گهيتوام د...! خوام برم ينم _

 ...شده در كاغذ كادو افتاد دهيچيپ يچشمش به تابلو...دنبال حرفش از جا برخاست به طرف اتاقش رفت به

طور مجبور نبود نادر را  نيا! ؟...داد يو به مادرش م يرفت خانه حاج يفردا م ،يبهتر نبود بعد از مراسم عروس! ؟...فرستاد يكادو را م ديبا چطور

 ...نديهم بب

 ...ستاره به خودش آمد يصدا با

 ...!كردم يكارا م يچ ديد يمن بود، اون وقت م يآبج ياگه عروس _

 ...بر لبش نقش بست يفيلبخند خف... بود ستادهيدرگاه ا يتو ي نهيبه طرف ستاره برگشت كه دست به س رارسالنيام

 !؟...يكرد يكارا م يچ _

 ...تخت پرت كرد يخودش را رو... وارد اتاق شد ستاره

 ...!شگاهيرفتم آرا يم _

 ...بود دهيرا چسب شگاهشيرا وِل كرده بود، آرا يعروس يهمه  يفسقل...خنده اش گرفت رارسالنيام

 !؟...خب _

 ...ذوق آمده بود ادامه داد يانگار رو رارسالنيكه با همان خب گفتن ام ستاره

 ...نه مثل االن ها...كردم يموهامو خوشگل درست م...كردم يم شيآرا _

 ...اش اشاره كرد يدو گوش يبه موها و

 ...تخت نشست يكنارش رو رارسالنيام

 !؟...مگه موهات چشه _

 ...زنن بزارم رو موهام ياز همونا كه برق م... خوشگال دونه از اون تاج هيبعد ... خواد ببندمشون باال يدلم م...يجور نيدوست ندارم ا _

 ...ديكش يستاره را گرفت و كم يِاَبوت يجود يموها...خنده اش گرفت رارسالنيام

 ...!يخوشگل تر يجور نيبه نظر من ا يول _

 :كرد گفت يرا محكم م شيكرد و دوباره كش موها يرا جدا م رارسالنيكه دست ام يدر حال ستاره

 ...!خوشگل ترم يجور نيا يگ يكه م يديند يتو كه من رو اون جور _

 ...فكر كرد كه حرف حساب جواب ندارد رارسالنيام و

 ...اَسما بود يبار صدا نيو ا...رفت ريغامگيپ يرو... ديچيتلفن در خانه پ يرا باز كرده بود جواب ستاره را بدهد كه صدا دهانش

 ...ارج شد و ستاره به دنبالشناخودآگاه از اتاق خ رارسالنيام
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 ...يداداش... داداش _

 ...زد يچنگ م رارسالنيام ي نهيبرس يانگار كس...بدجورهم بغض دار بود... بغض دار بود شيصدا

 !؟...يكوچولوت رو امشب تنها بزار يآبج يخوا يم! ؟...يايب يخوا ينم... داداشم _

عروس در شب  كي يبود به جز صدا هيشب ييبه هر صدا شيخواهر كوچولو يصدا... كرد ريگ رارسالنيام يگلو يتو يبغض بد ناخودآگاه

 ...اش يعروس

 ....!ريام _

 ...غياما در...دهد رونيكه بتواند بغض اش را با همان نفس ب ديشا... داد رونينفسش را ب رارسالنيام...به هق هق افتاد و

 ...ايب... يايكنم كه ب يالتماست م... نمك يازت خواهش م... شگاهميمن هنوز آرا...يداداش _

 ...بود دهيچياَسما در خانه پ ينفس نفس زدن ها يصدا

 يباغ بچگ يتو... اونجا باشه يخودم گفتم عروس... امونيباغ بچگ... باغ خودمون... باغ يتو... خونه باش... سر سفره اونجا باش نميش يم يوقت _

 ...هامون

 ...كند يكرد كه بغض دارد خفه اش م ياحساس م رارسالنيام

دوستات  ادتهي! ؟...يكن يباغ كه با من باز يتو يموند يم ادتهي! ؟...يكن يتو كوچه با دوستات فوتبال باز يرفت يبه خاطر من نم ادتهي... ادتهي _

 ...كه من خوشحال باشم نيا يرافقط و فقط ب...يداد ينم تيكس اهم چيو ه يچيتو به ه ادتهي! ؟...ادتهي! ؟...كردن يمسخره ات م

 ...رفت ينم يدانست چرا دستش به گوش ياما نم... كرد يرا سوراخ م رارسالنيهق هق اش انگار قلب ام يصدا

 ...يدادش ايب... ايفقط ب...اصال غلط كردم... گفتم يچ دمينفهم... خوام كه اون حرفا رو زدم يمعذرت م... خوام يمعذرت م _

و منگ  جيگ رارسالنيو ام...بود دهيچيبوق ممتد در خانه پ يصدا... تماس قطع شد... نتوانست حرف بزند گريد... شد دترياش شد هيگر و

 ...بود ستادهيا

 ...دكمه را زد و صدا قطع شد ستاره،

 !؟...داشته باشم يآبج هيمن چقدر آرزو داشتم كه ... يدون يم _

 ...ستاره هم بغض دار بود يصدا

 ...! گفت نه يكردم و اون م ياصرار م شهيمن هم...!وقت قبول نكرد چيمامانم ه يول _

 ...گفت ينم چيه رارسالنيام

 ...اصرار نكردم گهيكه من د... گفت يزيچ هي... گفت... يزيچ هيروز مامانم  هي _

دارد  شيكه نفس ها ديد يم رارسالنيو ام... جمع شده بود شياشك در چشم ها... زد يم يبه سرخ يصورتش كم... نگاهش كرد رارسالنيام

 ...شود ينامنظم م

 ...شه يم ضيمر... اونم مثل من... اونم... داشته باشم... يبخوام آبج...اگه... گفت... گفت _

ه شدن تحمل آن همه فشرد... حرف ها را ندارد نيقلبش تحمل ا ديبزند بگو اديفر... بزند اديخواست فر يدلش م... فشرده شد رارسالنيام قلب
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 ...و به درد آمدن را

 ...!اصرار نكردم... از اون وقت گهيد... من...من _

 ...را برداشت ياسپر... رفت يونيزيتلو ريز يبه طرف كشو رارسالنيام... آمد يرفت و م ينامنظم م شيها نفس

 ...كنه يباز ...يوسط... نتونه...مثل من بشه... ام هم يآبج...خوام ينم... خواستم ينم... آخه... آخه _

 ...فشرده شده بود رارسالنيدل ام... اشك در چشمان ستاره كوچولو حلقه زده بود... ستاره زانو زد يرو به رو رارسالنيام

 ...آلوچه بخوره... نتونه... بدوِه... نتونه _

اَبوتش  يكوچك جود يگونه ها ياشك ها را از رو... دستش را جلو برد رارسالنيام... كوچكش روان شده بود يبر گونه ها شياشك ها حاال

 ...پاك كرد

 ...تو...بعد...كرد... هيگر... زد... زنگ... تو...يِآبج... دارم... دوست... مو يآبج... همه نيا... من _

 ...تكان داد نيسرش را به طرف ستاره... را به طرف دهان ستاره برد ياسپر رارسالنيام... زد يم يرنگش داشت به كبود حاال

 ...!ستاره _

 ...دوباره روان شد شيها اشك

 ...!يبد يليتو خ _

... يدلخور... نيهم... است ستاره نيآدم بزرگ ها هم يايدن ديخواست بگو يدلش م...ديرا فهم نيفكر كرد كه باالخره ستاره هم ا رارسالنيام و

 ...!ماست ستاره يزندگ قتيبد، حق ييگو يكه تو به آن م يزيچ... ماست يايند نيا... شكستن و خرد كردن... نفرت... نهيك

 ...كرد كيرا به دهانش نزد ياسپر دوباره

 ...ستاره دوباره امتناع كرد و

 !؟...ير...يم _

 ...كند هيتوانست گر ياما باز هم نم... بغض داشت...هم سرخ شده بود رارسالنيام چشمان

 ...!رم يم... آره_

 !؟...قول _

 ...ستاره قرار داد يرا بر لب ها ياسپر

 ...!قول _

 ...دوبار...زد يبار اسپر كي...ستاره باز شد دهان

 ...هم لبخند زد رارسالنيام... ديخند يم شياما لب ها... هنوز بر گونه ها روان بود شياشك ها... ستاره كوچولو آرام گرفت يكم كم نفس ها و

* * * * * * * 

 يدلش م... ديكش يقينفس عم... رفت يداشت حوصله اش سر م گريد... كراواتش را ببندد ينشسته بود منتظر بود تا ستاره گره تخت  يرو

 يداشت گره  يتيكه با چه دقت و جد ديد يستاره را م ي افهيق يكمك كند، اما وقت ستيالزم ن ديخواست كراوات را از دست ستاره بكشد و بگو
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 يكرد حرف يم يكرد و سع يصدا را در گلو خفه م جهيدر نت... ديبگو يزيآمد چ يدلش نم ست،يبست، انگار نه انگار كه بلد ن يمكراوات را 

 ...نزند

درهم  يكم شيكوچكش را غنچه كرده بود و ابروها يلب ها... ديشن يرا م رارسالنيگه گاه بلند ام ينفس ها يانگار نه انگار كه صدا ستاره

 ...كراوات بود ياز هم مشغول بستن گره رفته بود و ب

 رارسالنيكنار رفت و ام "تمام شد  "دانست واقعا كالفه شده بود كه باالخره ستاره با گفتن  يدانست چقدر گذشته بود، فقط م ينم رارسالنيام

 ...!ديد نهيخودش را در آ

نقش  شيبر لب ها يفيانست كامل خفه اش كند و لبخند خفآخر دست هم نتو...! خفه كردن خنده اش يسخت بود آن همه تالش برا واقعا

 ...بست

 ...!يمرس _

 نهيتشكر كردنش، به طرف آ يحت ايو  رارسالنيبدون توجه به لبخند ام... كرد يبود داشت ماحصل تالشش را نگاه م ستادهيدست به كمر ا ستاره

 ...را برداشت و به طرفش رفت رارسالنيژِل ام يرفت و از كنارش قوط

 !؟...هيچ نيا _

 ...قرار گرفت دوباره شيرو به رو ستاره

 ...!خوام موهاتو برات خوشگل كنم يم _

 ...زد يرفتن را م يعروس ديق ديبا گريرا هم ستاره درست كند كه د شياگر قرار بود موها... لحظه حبس شد كي يبرا رارسالنيام نفس

 ...!خودم بلدم... يش يخسته م...نه _

 ...دستان كوچكش را به ژل آغشته كرد ستاره

 ...!شم يخسته نم...نه _

هر كسِ  يعني... سرش را عقب بكشد ديآن به ذهنش رس كي... فرصت نكرد تا جوابش را بدهد چرا كه ستاره مشغول شده بود رارسالنيام و

 ...در برابر او خلع سالح بود...!ارهاما امان از دست ست... كرد يم نيستاره بود، او چن يبه جا گريد

را به  يكه اول...! بزند اديفر ايدانست از دست ستاره بخندد و  ينم د،يد نهيخودش را در آ رارسالنيام يموها زودتر از كراوات تمام شد و وقت كار

 ...ديداد و خند حيترج يدوم

 ...ستاره را گرفت و تكان داد ينيدو انگشت نوك ب با

 ...!دست شما درد نكنه خانوم كوچولو _

 :به گردنش داد و گفت يتكان ستاره

 ...!كنم يخواهش م _

 :دور شد و گفت رارسالنياز ام يكم

 ...!كم صبر كن هيفقط  _
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 ...به دست برگشت نيستاره از اتاق خارج شد و دورب د،يايبه خودش ب رارسالنيام تا

 ...!رميبزار ازت عكس بگ _

 ...باال رفت رارسالنيام يابروها

 ...!ستين ازين...نه...نه _

 ...ديكوب نيرا برزم شيسرش را كج كرد و پا ستاره

 ...!گهيبزار د _

 !؟...به جز باشد ديتوانست بگو يم چه

 ...!باشه _

 ...ديرس رارسالنيبه ذهن ام يرا روشن كرد كه فكر نيذوق زده دورب ستاره

 ...!ميعكس باش يكنم كه دو تامون با هم تو مشيرو بده من تنظ نيدورب _

 ...تخت نشست يداد و خودش رو رارسالنيرا به ام نيو دورب ديخند... خوشحال شد... ستاره به وضوح باز شد ي چهره

 ...تخت نشست يقرار داد و خودش كنار ستاره رو زيم يكرد و رو ميرا تنظ نيدورب رارسالنيام

شاخ  رارسالنيام يبرا شيبا دست ها د،يزده شود، كه ستاره از جا پر نيقطع بشود و فالش دورب مريتا يبوق ها نمانده بود كه شتريلحظه ب چند

 ...و عكس گرفته شد نيدورب كيچ...درست كرد 

 ...به طرف ستاره برگشت راسالنيام

 !؟...جوجه يزار يمن شاخ م يبرا _

 ...و از اتاق خارج شد ديو داد دو غيشده بود كه ستاره با ج زيخ مين

 ... اما حرفش را خورد "...آرام تر... ندو "ديآمد كه بگو رارسالنينوك زبان ام تا

 ...!نكن يبچگ ديبگو يكوچك يآمد به دختر بچه  ينم دلش

* * * * * * * 

 ...د كه ستاره وارد اتاق شدكراواتش را درست كن يكه داشت، گره  يفرصت نيداشت در آخر يبود و سع ستادهيا نهيآ يجلو رارسالنيام

_ ا ا يكن ياالن خرابش م! ؟...يكن يكار م يچ... ا!... 

 ...!بكند ديدانست چه كار با يواقعا نم رارسالنيام

 ...ديلب برچ ستاره

 !؟...مگه من خوب نبستمش... به اش دست نزن _

 ...كراوات كنده شد يدستش از گره ... به خودش آمد رارسالنيام

 ...خراب شده بود يكم كي... چرا ...چرا _

 ...ديجلوتر آمد و حرفش را بر يكم ستاره
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 ...!خب بده درستش كنم _

 ...قدم به عقب رفت كيناخودآگاه  رارسالنيام

 ...!هيعال... خوبه يجور نيهم... نه...نه _

 ...به او نداد تا سر و وضعش را درست كند يخدا فرصت يآمد و محض رضا رارسالنيبا ام نگيپارك يتا تو ستاره

 ...پارك كرد يكه از مجتمع دور شد، گوشه ا يكه خارج شد، كم نگياز پارك رارسالنيام

 ...را روشن كرد نيداخل ماش المپ

 ... كراواتش را درست كند يگره  ن،يكوچك ماش ي نهيهمان آ يكرد تو يسع

 ...شد دتريكه افتاد، خنده اش شد شينگاهش به موها...! زباله را گره زده بود سهينگار سر كا! ؟...ستاره چه كرده بود...! اش گرفت خنده

 ...بودند به سرش دهيدو طرف ، چسب يموها...يبر كيو  نييبه پا يقسمت...به سمت باال رفته بود شياز موها يقسمت...! امان از دست ستاره واقعا

 !؟...خندد يبشود، چرا م يآن كه عصب يبه جا تيدانست در آن وضع يهم نم خودش

 ... انداختش يصندل يپس گره اش را باز كرد و رو... خورد يكه چروك شده بود و عمال به درد نم كراوات

 ...رفتن نداشت شگاهيآرا يوقت برا...نه...به ساعت انداخت ينگاه! ؟...كرد يرا چه م شيموها

 ...كرد سيخ يبرد و با آب بطر رونيدستش را ب... را باز كرد نيدرب ماش... را برداشت يآب كنار صندل يبطر

 ...!زده بود شيشد كه ستاره به موها ي، با نور نسبتا كم، مشغول درست كردن گند نيكوچك ماش ي نهيآ يتو س،يخ يدست ها با

 ...كردند دايپ ياوضاع قابل تحمل تر شيكلنجار رفتن،موها ياز كم بعد

* * * * * * * 

... كه با ستاره بود، همه را فراموش كرده بود يخانه بود، تا وقت يتا قبل از آن، تا وقت... شد انگار داريباغ متوقف شد، احساساتش ب يجلو يوقت

... بود دهيد يهد يجمع را در عذادار نيبار ا نيآخر... بعد از هشت، نُه سال لياش با فام يبرخورد جمع نيرا به خاطر اول شياسترس ها يهمه 

 شهيكه هم ييعمه ها...دفن كردند يكه او را به همراه هد يليفام... ديد يم ديخواهرش با يو حاال بعد از چند سال، همان جمع را در عروس

 ... بردند ادينور چشم شان را از  ،يبود و بعد از مرگ هد يدردانه و نور چشم زيشان عز يبرا رارسالنيام

 !؟...موضوع نبود نيچرا تا آن لحظه اصال حواسش به ا... بزرگ را يديتوح... حاج عمو را... ديد يعمو را هم م ديبا حاال

 ...قلبش نامنظم شد يتپش ها... باال زد جانشيه... چند برابر شد استرسش

نه ...!را نداشت دنشيتنها تحمل د... و حساب بردن گذشته بود دنيچرا كه سنش از ترس... كه از او حساب ببرد نينه ا... از عمو بترسد نيا نه

 ...!او و نه زن عمو را دنيتحمل د

توانست حدس بزند  يكه م يرا در وضع شيخان عمو دنيحال طاقت د نياما با ا... اما... شكسته بود... بود دهيرنج... دست شان دلخور بود از

 ...حاال چطور است نداشت

 ...كمرش تا شد يگ هددانست بعد از مر يم

 ...شكست
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 ...!شده بود رانيمردانه اش، و يكلمه، با تمام دبدبه و كبكبه  يواقع يبه معنا و

و از همه بدتر، از ...نديبب كيناگوار بود، چه برسد به آن كه خودش از نزد شيهم برا دنشيشن... بود دهياز اَسما شن...بود دهيبود، اما شن دهيند

... انممادرش، منصوره خ يحت... حاج محمود يهمه حت... دانند يدانست همه او را مقصر م يبود كه م نيهمه عذاب آور تر ا همه دردناك تر و از

آورد، خانه  يپخت و م يغذا م شيشد و برا يمحبت مادرانه اش قلنبه م يآورد،با آن كه گاه ياش نم يبا آن كه مثل حاج محمود مدام به رو

 نيا دنيفهم...! رديرا بگ رارسالنيام دنيفهم يتوانست جلو يها نم نيا يرفت، اما همه  يقربان صدقه اش م يكرد و حت ياش را جمع و جور م

 ...!نفهمد رارسالنيكرد تا ام يكار چيشد ه ينم يو به راست...چند سال بود كه مثل سابق نبود... ستيمثل سابق ن گريكه مادرش د

 يو حت... خانواده اش را... را رارسالنيام يبعد از رفتنش، زندگ يهد... شد يمتنفر م ياز هد شياز پ رشتيكرد، ب يها فكر م نيبه ا يوقت

 ...احساسش را هم برده بود

 يطوس راهنيپ نيسر آست يدكمه ... واكس خورده اش نگاه كرد يبه كفش ها... دياش كش يكت مشك ي قهيبه  يدست... شد ادهيپ نيماش از

 ...به طرف خانه به راه افتاد... را زد موتير... عقب درآورد يصندل يتابلو را از رو...مرتب بود زيهمه چ... اش را بست

 نهينفس در س... ستاديا يبودند، لحظه ا ييشوهر عمه ها كه در رفت و آمد و خوش آمد گو دنيباد... بود ستادهيحاج محمود كه دم در ا دنيد با

 ...اش حبس شد

 ...!جا زده بود امدهين وزهن

 ...هم متنفر ديشا...بود دهيرنج... دلخور بود... نه د،يترس يكه م نيا نه

 ...در گوشش تكرار شد يدكتر علو يدانست چطور شد كه حرف ها ينم

 "...دردناك تر بود شيكه برا يياز جاها... كرد كه ازشان متنفر بود يشروع م يياز جاها ديشروع دوباره، با كي يبرا "

 ... قفل شد رارسالنيام يهمان موقع نگاه حاج محمود رو... داد رونياش را ب نفس

 ...از آن تعلل نكرد و به راه افتاد شتريب رارسالنيام

* * * * * * * 

 ...خود حس كند يشوهر عمه ها را رو ي رهيتوانست نگاه خ يم د،يحاج محمود كه رس يبه رو رو

 ...سالم _

 ...درهم رفته بود رارسالنيام دنيحاج محمود با د يها اخم

 ...خوب شد مادرت به ات گفته بود مراسم عقد بعد از ظهره...!ديباالخره افتخار داد... سالم كيعل _

 !؟...خواهرش بدون او بله را گفته بود... ختيدر درونش فرو ر يزيحس كرد چ رارسالنيام

 :باشد، ادامه داد دهيمرافه رارسالنيانگار كه حسِ ام يحاج

 ...بعد اديب ريام ديگفت با... اَسما قبول نكرد _

 ...ديكش يناخودآگاه نفس راحت رارسالنيام

 ...اومدم فقط رتريساعت د كيمن ... يروزها كوتاه شده حاج _
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 ...چشمان پسرش كرد ينگاه سرزنش بارش را حواله  يحاج

 ...!يداماد كنف كن يخانواده  يما رو جلو اديخوشت م _

 يخانواده  دييگو يم يجور كي" ديخواست بگو يدلش م... متلك ها و تكه انداختن ها شروع شده بود ده،يهنوز نرس... كرد يپف رارسالنيام

نگاهش را از  يبلندنسبتا  يچرا كه با صدا دياما نتوانست بگو "...!دارند يو دانشمند ختهيكند عجب داماد فره يداماد كه هر كس نداند فكر م

 ...گرفت يحاج

 ...!ميكرد ارتيباالخره برادر عروس خانم رو هم ز... به به _

 :گفت ستيك دينفهم رارسالنيكه ام يآمشد رو به مخاطب يم رارسالنيكه به طرف ام يسماوات در حال حاج

 ...شده ريد ياالنش هم ُكل نيتا هم... پسر، بپر برو دنبال عاقد_

 :دراز كرد رارسالنيام يرا به رو دستش

 ...!ديد يافتخار نم... متيديد يم شتريب مينشده بود ليقبال كه فام _

 ...دستش را فشرد يليم يبا ب رارسالنيام

 ...!ديو بازد ديد يزاره برا يوقت نم... كار و درس و...ديدار ارياخت... يسالم حاج _

 ...افتين رارسالنياستنطاق ام يبرا يشتريحاج سماوات را صدا زد و او مجال ب يكس خوشبختانه

انگار نه انگار كه ... رد و بدل شد ينسبتا سرد يسالم و احوال پرس... از دست سماوات فارغ شده بود كه با شوهر عمه ها چشم در چشم شد تازه

 ...وندطفره بر قتيخواستند از حق يبا زدن خودشان به آن راه، م ييگو...! بعد از چند سال بود دارشانيد نيا

 ...ها فارغ شد ياز سالم و احوالپرس باالخره

 ...پوشانده شده بود ديسف يپارچه ا يها با روكش ها يو صندل زهايم يشده بود و رو دهيچ يو صندل زيم...شده بود يباغ چراغان تمام

و ...دانست مجلس زنانه مردانه است يم... اش قرار داد يكنار يصندل يتابلو را رو...رفت و نشست زيم نيتر كيبه طرف نزد رارسالنيام

 ...وارد قسمت زنانه كه عمارت خودشان بود، بشود هيو بعد به همراه حاج محمود و بق ديايصبر كند تا عاقد ب ديدانست با يم نيهمچن

دانست حاج  يچرا كه م...! دنبو ازيبه عنوان برادر عروس ن همانانيبه م ييخوش آمد گو يدانست كه اصال به وجودش دم در برا يرا هم م نيا و

 كي نيدر هر صورت در ا يكرد ول يطور فكر م نيبه اشتباه ا رارسالنيهم ام ديشا...! باشد ديد يكمتر تو رارسالنيداد ام يم حيمحمود ترج

 ...نبود يو آشنا، راض ليفام يها يفضول ها و خاله خان باج ميمستق ديچرا كه خودش هم اصال به قرار گرفتن در د... موافق بود يبا حاج دمور

چشم در چشم  يگريحاج فتاح، با شخص د ياما به جا... اش افتيو ن...بزرگ يديبه دنبال توح... چرخاند زهايم انيم ينگاهش را سرسر يكم

سما و شرعا شوهر بعد ر يكه قرار بود تا ساعت ينادر...! با نادر... رارسالنيام ديحداقل از د... آن شب يشخص عروس نيبا منفورتر...! شد

اش  يشگيهم ياز همان پوزخندها يكي ايو ... گرداند يرا بر م شيرو يديترد چيه يب رارسالنيبود، ام يگرياگر هر وقت د... شودخواهرش ب

 ...باالخره قرار بود بشود شوهر خواهرش! ؟...شد كرد ياما چه م... كرد يرا نثار نادر م

 ...هم متقابال به طرفش رفت رارسالنيام... نادر سماوات به طرفش آمد... بلند شد شيناچار از جا به

 ...!دايكم پ يِديجناب توح... سالم... به به _
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 ...فشرد يليم يكه به طرفش دراز شده بود را با ب يدست رارسالنيام

 ...!مبارك باشه...سالم _

اما ...نادر سماوات مشخص بود كه خاطرش به شدت مكدر شده است ياز چهره .! ..ديبه جز همان سه كلمه به ذهنش نرس زيچ چيواقعا ه و

 ...به درك گفتن در دلش، وجدانش را راحت كرد كيبا  رارسالنيام

 ...!كرد رياش عمال نادر سماوات را خورد خاك ش يبعد يبا جمله  و

 ...!رمينگ اديبهتره وقتتون رو ز... دونم االن سرتون شلوغه يم _

 ...اش را پوشانده بود يچرا كه پوست سبزه اش، سرخ...! انست سرخ شدن پوست سماوات جوان را احساس كندتو يم

دندان  يدر ذهنش به دنبال جواب...را نداشت يبرخورد سرد نيوجه انتظار چن چيبه ه... ديبگو ديدانست چه با ينم... نادر بسته شده بود دهان

 ...ختيبدتر افكارش را به هم ر رارسالنيام يبر كيگشت كه لبخند  يشكن م

 ...كرد ايفرار مه يفرصت را برا نيسماوات بزرگ كه اطالع داد عاقد آمده، بهتر يصدا

 ...مراسم عقد يبرا يبه داخل عمارت فراخوانده شد برا رارسالنينگذشته بود كه ام شتريب يقيدقا

 ...دوباره كالفه شده بود... شده بود يعصب دوباره

آمد و تازه  رونيب يدستش خال... گارشيكتش فرو كرد به دنبال پاكت س بيج يناخودآگاه دستش را تو... خواست يم گاريدلش س شدت به

 ...گذاشت ينم گاريس بشيج يتو گريبه ترك گرفته بود، د ميبار تصم نيهزارم يكه برا يآمد از وقت ادشيآن موقع 

 ...گفت راهيچقدر در آن لحظه به خودش بد و ب و

* * * * * * * 

 نييتمام اتاق را تز ايكه تقرب يديسف يعقد بود و پرده ها و پارچه ها يسفره  يديكه به چشمش آمد، سف يزيچ نياتاق عقد كه شد اول وارد

 ...كرده بود

شنلش را  ،يديخاندان توح بينج يكوچكش بود كه مثل تمام دخترها يتك ستاره  يبود درخشندگ ريكه در اتاق واقعا چشم گ يزياما تنها چ و

 ...كرد ياحساس خفگ شيبه جا رارسالنيبودند و ام دهيكش نييچانه پا يتا رو

 ...اما افتاد... افتديب يهد اديخواست به  ينم دلش

 ...!ديد يرا نم ييجا يعني... ديد يچرا كه اصال او را نم... نشان نداد يواكنش چياَسما ه... ستاديو كنار اَسما ا... جلوتر...رفت جلوتر

 ...افتاد نهيپوش در آ ديدختر سف ريبه تصو رارسالنيام نگاه

 ...اما افتاد... افتديب يهد اديخواست به  ينم دلش

 ...صورتش باال برد يكاله شنلش را گرفت و از رو... كنار اَسما نشست رارسالنيام... بود امدهيهنوز سماوات جوان ن... را كنار سفره قرار داد تابلو

 ...نشست شيبرگردد، صاف سرجا رارسالنيجا خورد و قبل از آن كه به طرف ام ياَسما به راست

 ...زد قيعم يلبخند رارسالنيام دنيبا د... كرد داماد نشسته يكه فكر م يبه طرف سمت... ديچرخ رارسالنيطرف ام به

 ...!داداش _
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و چقدر فرق داشت با اَسما ... رنگا رنگ شده بود يشيكه با لوازم آرا يصورت.. .به صورت جوان و درخشان خواهرش... هم لبخند زد رارسالنيام

خودش  ياَسما كوچولو يچهره  رارسالنيچقدر بزرگ شده بود و با آن كه ام ك،يبار يبا آن صورت اصالح كرده و ابروها... خودش يكوچولو

نگاهش را از  رارسالنيشد و ام داينادر پ يسر و كله ... بشود ديجد ياَسما ريچشم گ ييبايتوانست منكر ز يدوست داشت، اما نم شتريرا ب

 يفقط خدا م... نشست يم شيكنار خواهر كوچولو دينادر با... كرد يم يرا خال گاهشيجا ديبا رارسالنيام... اَسما گرفت ياتورينيصورت م

طور  نيبرادرها نسبت به شوهر خواهرشان ا يمه با خودش فكر كرد ه... است نديچقدر ناخوشا... سخت است شيادانست كه چقدر بر

 ...گونه نبود نيهم ا رارسالنياسما را داشت، ام اقتيبود كه ل يو مسلما اگر داماد نادر نبود، اگر داماد كس... گونه نبود نيمسلما ا!؟...اند

 ...بر پشت دستش نشاند و برخاست يبوسه ا... كوچك اَسما را گرفت دست

 ...كاله شنل، دوباره صورت اَسما را پوشاند... كم كم اتاق شلوغ شد... كنار اَسما قرار گرفت نادر

 ...و محترم را هم يعمه فخر... بود دهيمادرش را د...!كند يشود، در مورد او پچ پچ م يكرد هر كه وارد اتاق م ياحساس م رارسالنيام

 ...رفت يدر م رارسالنيام يجان شان برا يزمان كيكه  ييعمه ها... بود دهيرا د شياز چند سال عمه ها بعد

 نيانگار ا... بود زانيمثل عروسك از دو طرف آو رارسالنيو دستان ام... بود دهيرا در آغوش كش رارسالنيبود و ام اوردهيطاقت ن يفخر عمه

 !؟...چه دشانيد يحالت م نيو در ا ديرس يبزرگ سر م يدياگر توح...! كرده بود ياطياحت يواقعا ب... از دستش در رفته بود يواكنش عمه فخر

كه نگاهش در اطراف  ديد رارسالنيرا از خودش جدا كرد و ام رارسالنيچرا كه بعد از چند لحظه ام... هم متوجه شده بود انگار يعمه فخر خود

 ... ديچرخ

برق  رارسالنياما ام... اكتفا كرد يبه دست دادن... تر از خواهر كوچكتر استيبا س شهيخواهر بزرگ تر بود و هم... محترم اما خوددارتر بود عمه

 ...بود دهيبزرگتر د ياشك را درچشمان عمه 

 اميالت يمحبت بود برا يآن زمان كه محتاج ذره ا! ؟...خواست چه كار يمحبت ها را م نيبعد از چند سال ا...!نداشت تيهم اهم يذره ا شيبرا و

 !؟...دلسوزتر از مادرش كجا بودند يدلش، عمه ها يزخم ها

... ها و  ييدا ايداد عموها  ياحتمال م رارسالنيكه ام گريو چند مرد د...ناصر، برادر بزرگتر نادر... حاج سماوات... شوهرعمه ها... آمده بود عاقد

 ...داماد باشند

 ...نشده بود شيدايبزرگ هم هنوز پ يديتوح... بود امدهيمحمود اما هنوز ن حاج

 ييكه حاج فتاح، با عصا يوقت... خان داداشش را گرفته بود يكه بازو يدر ظاهر شد، آن هم در حال يحاج محمود در آستانه  يبعد، وقت يلحظات

 ...!كلمه وارفت يواقع يبه معنا رارسالنيام... به كمك برادر كوچكترش وارد شد...دهيبا پشت خم... لرزان ييبا دست ها... در دست

 ...اش نهيرياز اقتدار د يبود و نه خبر شيخان عمو يچهار شانه  كلياز ه يخبر نه

كودك بودند، از ترس فرود  يكه وقت يپت و پهن و بزرگ ياز آن دست ها افتين ياثر چيو ه...را به دستان لرزان خان عمو دوخت نگاهش

 ....بردند يمخوف ته باغ پناه م يصورت شان، به انبار ايآمدن شان بر سر و 

 نيعمو، تنها زهرا بود كه از ب يدر خانواده  ديتوانست به جرئت بگو يم رارسالنيام... و در كنارش هم زهرا...سرش زن عمو وارد شد پشت

زد و  يذوق م يتو كلشيبا آن كه چادر بر سر داشت، اما باز هم به وضوح آب رفتن ه... چرا كه زن عمو هم به وضوح آب رفته بود... نرفته بود
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 ...زد يذوق م يبه كار رفته باز هم تو يشيرغم مواد آرا يفراوان صورتش كه عل يچروك ها و نيچ

عرق ... شود يرا متحمل م يراه رفتن چه رنج ياز عرقش معلوم بود كه برا سيخ يشانياز پ... مبل نشست يفتاح با كمك برادر كوچكتر رو حاج

 ...كرد يتالق رارسالنيو تازه آن موقع بود كه سرش را بلند كرد و نگاهش با نگاه ام... تازه كرد ينفس... را با دستمال پاك كرد يشانيپ

قاتل قاتلِ عمو فتاح در قبرستان،  اديفر يصدا... حبس شد رارسالنيام ي نهيبار در آن شب، نفس در س نيصدم يبرا ديلحظه، و شا كي يبرا

 ...زدن اديكه آن جا هم شروع كند به فر نيا از ديترس... ديآن ترس كي... ديچيگوشش پ يتو

انگار نه انگار كه ... ديد يرا م رارسالنيانگار نه انگار كه ام... سرد... تفاوت يب...يسرشار از ته ينگاه... حاج فتاح تنها نگاهش كرد اما

 ...وجود داشت يرارسالنيام

 ...نمانده يباق زيچ چيه شياز عمو افتيدر رارسالنيآن وقت بود كه ام و

رو برگرداندن  نيو ا...را برگرداند شيرو رارسالن،يام دنيچرا كه به محض د... داشت انگار ياو هنوز هم احساسات...كرد اما يعمو فرق م زن

 ...!شيتفاوت خان عمو يب يبود از نگاه ها ندتريبه مراتب خوشا رارسالنيام يبرا

 اديرا به  يخواست هد يدلش نم... نه...!يمثل هد... نديرود ُگل بچ ينست اول عروس مدا يم رارسالنيام... شروع به حرف زدن كرد عاقد

 ...اورديب

 ...رفت دنيگُل چ يعروس برا و

دانست وجود آدم  يحاال نم... گفتند شگون ندارد زن مطلقه در اتاق عقد باشد يبود كه م دهيقبل ترها شن... كرد ياحساس گرما م رارسالنيام

 !؟...نه ايبود  مونياو نامچون  يبداقبال

 ...اورديعروس رفته بود گالب ب حاال

 ...را گشود ييباال يدكمه ... رفت راهنشيپ يباال يبه دكمه  دستش

 ... شان است يشدن زندگ نيريش يدانست برا يم... دندييسا يسرعروس و داماد قند م يبر باال گريد يو دختر زهرا

 !؟...شان از همان شب اول از زهر هم تلخ تر بود يپس چرا زندگ! ؟...بودند دهيهم نساب ياو و هد يبرا مگر

آمد  يكاش نم يا... بود ستادهياصال چرا او در اتاق عقد ا! ؟...اگر شگون نداشته باشد چه! ؟...كرد يفكر م نهايچرا به ا!؟...را چه شده بود او

 ...يآمد به عروس يكاش نم ياصال ا... داخل

 گريپس د... پس بار سوم بود... خواهد يم يرلفظيكه عروس ز ديتنها شن... ديگو يچه م ديفهم ينم رارسالنيگفت و ام يم ييهازيداشت چ عاقد

 ...گفت يم ديعروس بله را با

 ...اتاق در سكوت محض فرو رفته بود...و نگاهش را به اَسما دوخت ديكش يقيع نفس

 يكارش به مذاق داماد خوش نخواهد آمد و از ابروها نيدانست ا يم رارسالنيام... صورتش كنار زد ياَسما باال آمد و كاله شنل را از تو دست

 ...است امدهيداماد، مطمئن شد كه خوشش ن يدرهم رفته 

آن همه  ريدانست از ز يخودش هم نم... كرد اَسما بغض كرده است ياحساس م رارسالنيام...دوخته شد رارسالنيبراق اَسما به ام چشمان

 ...دانست اسما بغض دارد يداد، اما م صيمختلف چطور تشخ يو رنگ ها شيآرا
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شد  يچه م... شد يدر دلش روشن م دياز ام ييجرقه ها رارسالنيو ام...شد انگار يحاج محمود داشت دست پاچه م... شد ياَسما طوالن سكوت

كس به او  چيداد دست ه ياجازه نم... خودش يبردش خانه  يسر م كين جا از هما رارسالنيآن وقت ام! ؟...زيهمه چ ريزد ز ياگر اَسما م

 ... برسد

 ...تكان داد نيگذرد كه سرش را آرام به طرف يدر فكرش چه م ديفه يانگار م... افتيرا در رارسالنيام دواريانگار نگاه ام اَسما

 ...زد يپوزخند رارسالنيام

 ...در چشمان اسما حلقه زد اشك

 ...متورم و قرمز شد رارسالنيچشم ام يها رگ

 "...بله... و برادر بزرگم...پدرم يبا اجازه  "

 ...اشك از چشمان اَسما روان شد... كف زدن ها بلند شد يصدا

 ...ستادياز تپش ا رارسالنيام قلب

 !؟...اجازه داده بود يفكر كرد كه او ك و

* * * * * * * 

 ...دوباره صورت اَسما را پوشاند شنل

 ...بود ستادهيمجسمه ا كيهمان طور مسخ شده، مثل  رارسالنيام و

عالمه امضا  كي ديدانست بعدش با يم...خواند يعاقد خطبه را م... بماند ديدانست تا باز كردن كادوها با ياما م... خواست زودتر برود يم دلش

از  لشبه دنبا...زد رونيسر و صدا از اتاق ب يب... نداشت شيگنجا گريها د نيا يبرا... نه...حلقه و عسل بود يو بعدترش، مراسم مسخره ... كنند

 ...عمارت هم

خدمت ها  شيپ... از التهاب درونش را خنك كند يداشت تا كم ديام رارسالنيو ام ديوز يبر بر صورتش م يزييپا مينس...ستاديا وانيا يتو

 يها از تو دنيگه گاه كف زدن ها و كل كش يو اگر صدا... نبود يكيصدا و موزسر و  چيه...باغ بودند يتو ياز مهمان ها ييرايمشغول پذ

 ...يبود تا عروس هيبه ختم شب شتريمراسم ب رارسالنياز نظر ام آمد، يعمارت نم

ستاره افتاد و  اديبه ... بودند انگار شهياز هم كتريدر آسمان نبود و ستاره ها نزد يابر چيه... نگاهش را به آسمان دوخت... ديكش قينفس عم چند

به  هاگر تا قبل از ُن... تا نُه مانده بود يساعت كيهنوز ... ساعت هشت شب بود... به ساعتش كرد ينگاه... خنده اش گرفت... كراوات بستنش

 ...كتاب بخواند شيرا با ستاره بگذراند و برا يقيوقت بود دقا ديشا د،يرس يخانه م

 ...ستاديشد و ا كينزد يكه كم ييو قدم ها... ه شدن درب آمدباز و بست يصدا

 !؟...نه ينبود يتو راض _

 ...نگاهش را هم از آسمان نگرفت... عقب برنگشت به

 !؟...مگه مهمه _

 ...نگاهش را از آسمان گرفت رارسالنيام...ستاديا رارسالنيام يبه جلو برداشت رو به رو يچند قدم زهرا
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 !؟...يزن يبا من حرف م يكه دار يترس ينم _

 ... لبخند زد زهرا

 !؟...اَسما خوشگل شده، مگه نه _

 ...ديكش شيموها يدستش را كالفه تو... داد رونينفسش را ب رارسالنيام

 ...!من، قبال خوشگل تر بود يبرا _

 ...!ريسخت نگ... اند يطور نيخواهراشون ا يعروس يبرادرا تو يهمه  _

 ...زد يپوزخند رارسالنيام

 ...!رنيگ يبه ام سخت م... رميگ يمن سخت نم _

 ...مكث كرد يكم

 !؟...زهرا _

 ...نگاهش كرد زهرا

 !؟...شده يطور نيچرا عمو ا... چرا _

 ...ديكش يآه زهرا

 گهيچونكه د... ستيبه خاطر ترسشون از بابا ن رن،يگ يباهات گرم نم اديز هيكه بق ينيب ياگرم م... ستين مايمثل قد گهيبه ات كه گفته بودم د _

 ...!خواد كه برنجه يفقط دلشون نم... نداره يترس

 ...دوباره نگاهش را به آسمان دوخت رارسالنيام

 ...نگاه هم به ام نكرد هي يزن عمو كه حت _

 ...نگفته بسته شد يزيچ رارسالن،يام يباز شد، با صدا هيتوج يهم برا ديو شا يمن باب هم درد ديشا ،يگفتن حرف يزهرا كه برا دهان

 يمن انتظار... برخورد نرماله نيا نكهيا يبرا... ستين يازين... يبد يمن رو دلدار اي... يكن هيتوج يكن يخواد سع ينم... يبگ يزيخواد چ ينم _

 ...نداشتم نياز ا ريغ

 ...!يهد ياصالح شده  ينسخه  ديبهتر بود بگو دياما شا... يدوم هد يخه به نس... را از آسمان گرفت و به صورت زهرا دوخت نگاهش

 ...!برخورد توِ به،يكه برام عج يزيچ _

 ...كرد اشتباه باشد يدر ذهنش جرقه زد كه آرزو م يزيچ... مشكوك شد رارسالنينگاه ام... دينگاهش را دزد زهرا

 ...!كنم يدر مورد تو فكر نم گرانيمن قبال هم گفتم كه مثل د _

 ...كرد يزهرا را دست پاچه م نيداشت و هم يريمچ گ ينگاهش رنگ و بو... شد رهيدر چشمان زهرا خ رارسالنيام

 ...!يبود يتو عاشق هد ادمهيكه من  ياون جور... گرانيبدتر از د يحت ديشا...!يفكر كن گرانيمثل د ديتو هم با...! يكن يخب اشتباه م _

 :ادامه داد رارسالنيو ام...دوخت نيگرفت و بر زم رارسالنيامنگاهش را از چشمان  زهرا

 ...!طرز فكرت وجود داشته باشه نيا يبرا يليكه دل نيمگر ا _
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 ...دوخت رارسالنينگاهش را به چشمان ام... سرش را بلند كرد زهرا

 ...من... من _

 ...شد انيسالن باز شد منصوره خانم در چهارچوب در نما درب

 ...خوان كادوها رو باز كنند يم...گهيتو د ايب... مادر...ريام _

 ...نگاهش را گرفت رارسالنيام يو با صدا...انداخت رارسالنيبه او و ام ينگاه... جمله اش تمام شد، تازه متوجه حضور زهرا شد يوقت

 ...!امياالن م _

... ستاديراه ا ي مهين... به طرف در به راه افتاد رارسالنيام... برگشتبه آن دو انداخت و به داخل  يگرينگاه د...تكان داد يخانم سر منصوره

 ...برگشت به طرف زهرا

 ...زهرا _

 ...نگاهش را به او دوخت زهرا

 ...يبهتره توام مثل پدر و مادرت از من متنفر باش... من قاتلِ خواهرتم _

 :ادامه داد رارسالنيو ام...چادرش را نگه داشته بود، مشت شد يزهرا كه لبه ها يها دست

 ...!نهيدرستشم هم _

* * * * * * * 

 ...تنها محرم ها در اتاق بودند... بار اَسما بدون شنل نشسته بود نيا... اتاق عقد شد وارد

شده بود وكه  يمهربان يتاج درخشانش، مصداق همان فرشته  ميباز و ن يبا سرشانه ها دش،ياَسما در لباس ساتن سف رارسالن،ينظر ام از

 ...گفت يشان داستانش را م يمادرشان شب ها، موقع خواب برا

 ...!بود فياو ح يواقعا اَسما برا... درهم رفت شيقصه ها از ذهنش پاك شد و باز هم اَخم ها يفرشته  رينادر، تصو دنيد با

كه از طال بود و همه به به و چه چه  يگريهر كوفت و زهرمار دو ...دستبند طال... طال يسكه ... طال سيسرو... شد يشد و خوانده م يباز م ايهدا

 ...زدند يم

زمزمه  رلبيدر هم رفت و ز يحاج ياَخم ها...كه باز شد، مطابق انتظارش، پشت چشم ها نازك شد و پچ پچ ها سر گرفت رارسالنيام يكادو

 :كرد

 !؟...يريطال بگ كهيت هيحفظ آبرو هم كه شده،  يشد برا ينم _

بعد هم به ... نگاهش را به تابلو فرش دوخت... زد يصورتش لبخند م ياَسما به پهنا...اما اَسما... كرد يبا تمسخر به تابلو فرش نگاه م نادر

 فتهرا گر امشياَسما پ... است سيرغم لبخندش، چشمانش خ يكه عل ديد رارسالنيو ام...رارسالنيدوباره به تابلو و باز هم به ام... رارسالنيام

 ...بود

 ...بود ستادهياَسما ا يو حاال درست رو به رو... گريقدم د كي... برداشت گريد يقدم رارسالنيام... برخاست شياَسما از جا... رفت جلوتر

 ...!ممنونم... ممنونم داداش _
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 ...زد يلبخند رارسالنيام

 ...!قابلتو نداره _

 ...ديكش ياَسما را گرفت و كم ينيدو انگشت نوك ب با

 ...!ايخوشگل شد يليوروجك، خ _

 ...انداخت نييخجالت زده سرش را پا اَسما

 ...!نمتيسرِت رو باال كن بب... نه _

اَسما كه انگار درب بهشت را به ... گشود شيكوچولو يآبج يو آغوشش را به رو اوردياز آن طاقت ن شيب رارسالنيو ام...سرش را بلند كرد اَسما

 يو چقدر صدا... داد هيفراخش تك ي نهيسرش را بر س... خودش را در آغوش برادر رها كرد ،يتعلل و مكث چيگشوده باشند، بدون ه شيرو

قلب  نيا افتد،يكه ب يدر همه حال، هر اتفاق شه،يكه هم نيحسِ ا... حس نيبود ا نيريچقدر ش... بود نيدلنش شيبرا نهيآن س يتاپ تاپ قلب تو

 ...و دوستش خواهد داشت...نگران خواهد شد... دياو خواهد تپ يبرا

 ...در گوش اَسما زمزمه كرد رارسالنيام

تا  ياشاره كن هي هيكاف... مراقبتم شهينشم، اما هم يآفتاب اديرفت و آمد نكنم، ممكنه ز اديممكنه كه من ز... يليخ... مواظب خودت باش يليخ _

 ... و رو كنم ريرو برات ز ايدن

 ...داد رونينفس بغض دارش را ب رارسالنيام... ديلرز يم زير اَسما يها شانه

 ...!منم خوشبخت شو يبه جا... خوشبخت شو... خوشبخت شو اَسما _

 ...به خودش فشردش شتريب رارسالنيام... شد شترياَسما ب يشانه ها تكان

 ...!كن يمنم زندگ يبه جا _

اَسما قرار داد  يرا بر شانه ها شيدست ها... اتاق را تحمل كند نيسنگ يتوانست فضا ياز آن نم شتريب گريد... از آن طاقت نداشت شتريب گريد

 ...كرده بود  سياَسما صورتش را خ ياشك ها... و از خود دورش كرد

_ دختر يرو خراب كرد شتيآرا... بابا يا!... 

 ...اش نكرد ياما اَسما همراه...ديخند و

 ...اون روزم يخوام به خاطر حرفا يمعذرت م. ..خوام يمعذرت م... داداش _

 ...جمع شد رارسالنيام لبخند

 ...!يرو گفت قتيحق... ستين ازين يبه معذرت خواه _

 ...!داداش _

 ...اش نشاند يشانيبر پ يبوسه ا... را بر دو طرف صورت اَسما قرار داد شيدست ها رارسالنيام

 ...!يستياش كه مقصر ن يبابت تلخ... يرو گفت قتيتو حق_

 ...كرد يدست شيپ رارسالنيام د،يبگو يزيقبل از آن كه چ... بلند شد شينادر از جا...را رها كرد و به طرف نادر برگشت اَسما
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 !؟...رونيب ياينداره، چند لحظه با من م يرادياگه ا _

 ... روانه شد رارسالنيمتعجب، به دنبال ام يبا نگاه نادر

 ...ستادينادر ا يرو به رو وان،يا يتو رارسالنيام

 ...!يكن يمثل چشمات از اَسما مواظبت م _

 ...چندش آور آمد رارسالنيكه به نظر ام يخنده ا... ديخند نادر

 ...كلفتش شروع به حرف زدن كرد يصدا با

 ...!كنم يمثل تخم چشمام ازش مواظبت م...نباشه داداش التيخ _

 ...حوصله حرفش را قطع كرد يب... اش متنفر بود انهيچقدر كه از لحن عام رارسالنيام و

 ...نيبب...هست الميهم خ يلياتفاقا خ _

 ...درشت نادر انداخت كه از او هم چاق تر بود و هم چهارشانه تر كليبه ه ينگاه و

 يقيبه هر طر اي... يكرد تشياذ اي... يكرد ياش بدرفتاربفهمم باه هيكاف... ترسم يم... و طالق و  يزياز آبرو ر يفكر نكن منم مثل حاج _

 ...!رميگ يبعدشم هر طور شده طالقش رو م... آسمون به حالت زار بزنن يكنم كه مرغا يم ياول از همه كار... ياشكش رو درآورد

 ...ررا نداشت انگا يسفت و سخت ديتهد نيوجه انتظار چن چيبه ه... زده بود رونينادر از حدقه ب چشمان

نره كه من  ادتياما ... نگه يچيه ه،ياز ترس آبروش تو در و همسا يكه بكن يهر كار ديشا... طرف تو باشه يحاج ديشا... نره ادتيوقت  چيه _

 ...!ده يبرادر داره كه به خاطرش جونشم م هيباشه كه اَسما  ادتي...ترسم ينم ييآبرو ينره كه من از ب ادتي...هستم

 ...دينادر را ند زيرآميپشتش را به نادر كرد و به طرف درب باغ به راه افتاد و نگاه تحق... كارش در آن جا تمام شده بود گريد

 يكه در آغوشش م ييهمان ها!؟...هيكدام بق ديبعد از خودش پرس يكم... نكرده يخداحافظ هيآمد كه از بق ادشيكه نشست، تازه  نيماش يتو

 رلبيز ايپشت چشم نازك كردند و  شيكادو دنيكه به محض د ييآن ها اي! ؟...باشد دهيد يكه نكند كس دندييپا يرا م گرفتند و بعدش اطراف

 !؟...مهم بود يكس ياش برا ياصال خداحافظ! ؟...كردندزمزمه ها 

 ...زد استارت

از وجود خودش كه مجبور بود پشت سرش، در  يتكه ا... مهم بود و ارزش داشت، اَسما بود شيكه در آن باغ برا يتنها كس...قطعا نبود... نبود

 ...اش بگذارد يآن عمارت جا

 ...دنده قرار داد يرا تو نيماش

 ...!اطر نداشتبود و به خ دهيهم شن ديشا! ؟...بود ندهيچطور او نش! ؟...را اعالم نكرده بود هيمگر عاقد مهر! ؟...چقدر بود هيفكر كرد كه مهر و

 ...را خواباند و حركت كرد يدست ترمز

 ...آمده بود هم يخداحافظ يكه ب نيا يحت... بود، مهم نبود دهيرا نفهم هيكه مقدار مهر نيا... گذشته بود نيسخت و سنگ يكاف يبه اندازه  امشب

 ...نييپا ديايست بتوان ينم گريستاره د... ساعت از نُه گذشته بود... اش انداخت يبه ساعت مچ ينگاه

 ...!گارينخ س كيهم  ديشا...فنجان قهوه بود كيخواست،  يكه م يزيحاال تنها چ پس



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا  fatemeh_r–خط صفر روي                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٠١ 

* * * * * * * 

كه كنارش نشسته بود و با  يمهدو قيبار هم به صورت بشاشِ شقا كيكرد و  يبار به سوال هانگاه م كي... بار مساله ها را از نظر گذراند چند

 ... بر لب نظاره گر سروكله زدن او با سوال ها بود انهيموذ يلبخند

 ... را بدهد رارسالنيرا نوشته بود و آورده بود تا جواب حرف آن روز ام يسواالت سخت نيدانست از قصد چن يم

زد و مانع  ير هم متمركزش را ب قيشقا زيآم طنتيهم لبخند ش يرفتن به خانه عجله داشت و از طرف يطرف خسته بود و برا كياز  رارسالنيام

 ... شد يدرست فكر كردنش م

لحظه  كي يحوصله  گريدر دانشگاه مانده بود و د ياديز رارسالنياست و همانطورش هم ام ريوقت گ يسواالت نيدانست حل كردن چن يم

 ... ماندن را نداشت شتريب

 ...گذشت و آن دو هنوز در كالس مانده بودند يكالس م يلياز تعط يا قهيدق پانزده

 ...گرفت قيبرگه ها را مرتب كرد و رو به شقا... كالفه شده بود رارسالنيام

 ...بعد يجلسه  ياگه ممكنه بزارشون برا... خسته ام يليمن امروز خ _

 ...لبش را جمع و جور كند راست نشست يكرد لبخند رو يم يكه سع يدر حال قيشقا

 ...!دارم ازياالن به جواباشون ن آخه من _

 ...هم قيشقا... بلند شد شيازجا... كرد قيشقا يحواله  يهينگاه عاقل اندر سف رارسالنيام

 ...ارميبعد جوابارو برات م يبرم ، جلسه  ي،سواالت روم يباش لياگر ما... برم ديدرهرصورت من االن با _

 ...شانه اش جابه جا كرد يرا بر رو فشيك قيشقا

 ...!ديهر طور كه شما راحت... باشه _

 ...لب گفت و از كالس خارج شد ريز يديخسته نباش رارسالنيام

و ... ديغر... زد ي،برقيبود كه آسمان ابر دهيرس يورود يجلو... موديپ يلبخند بر لب ، سالنه سالنه محوطه را به طرف درب ورود قيشقا

 ...قيشقا قيبعد بارش باران بود و لبخند عم يلحظات

 ...باران ريشدن ز سيخ... باران  ريراه رفتن ز... عاشق باران بود شهيهم

بود و نه  ياز تاكس ينه خبر... به اطراف نگاه كرد يكم... را ،لبخند بر لبش خشك شد ابانيخ يو خلوت ديهوا را د يكيتار يبعد وقت يلحظات

 ...نيماش

 يشدن تاكس دايپ ديرا به ام ابانيطرف و آن طرف خ نيا يكم... بود  دهير سرش چسبگرفت و مقنعه اش ب يهم لحظه به لحظه شدت م باران

 ...جستجو كرد

دكتر  يآمد و چهره  نييپا شهيش... توقف كرد شيپا يجلو نيماش... برلبش نقش بست يخارج شد،لبخند نگيكه از پارك يديسمند سف دنيباد

 ...شد انينما يعلو

 ...!سالم استاد _
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 ؟...يآب شد سِيخ! ؟...يستاديبارون ا يچرا تو... سالم دخترم _

 ...تر شد قيعم قيشقا لبخند

 ...!بارون رحمت خداست _

 ...ديخند يعلو دكتر

 ..سوار...يشيم ضيمر... هم ضرر داره شياديز يول... آره _

 ديرا د رارسالنيام يو شش مشك ستيبرگشت و دو يكنار نيدكتر به طرف ماش... كه كنارش متوقف شد،حرفش راقطع كرد ينيبوق ماش يصدا

 ...آورده نييرا پا شهيكه كنارش متوقف شده و ش

 ...!سالم استاد _

مردد بود  يكم... خواهد شد ياز دستش شاك يحساب رارسالنيدانست با انجامش مطمئنا ام يكه م ديرس يبه ذهن دكتر علو يلحظه فكر همان

 ...كرد فينشود، به سرعت جمالت را پشت سر هم رد مانيآن كه پش ياما دست آخر برا

 !؟...يخانم رو بكش قيزحمت رسوندن شقا يتون يم... من عجله دارم ديببخش... سالم پسرم _

 ي رمترقبهيغ شنهاديكه از چشمان گشاد شده اش مشخص بود چقدر شوكه شده است از پ رارسالنيلحظه جا خورد ،چه برسد به ام كي قيشقا

 ...استاد

 ...و برود  رديكه زودتر گازش را بگ ديندانست و بهتر د زيماندن را جا رارسالنيام يچهره  دنيبا د يعلو دكتر

در  يكه به شدت سع قيشقا يجمع شده  يو لب ها رارسالنيدر مقابل چشمان متعجب ام ،يو هول هولك يسرسر يخداحافظ كيبعد با  يلحظات

 ...را گرفت و دور شد نيپنهان كردن خنده اش داشت، گاز ماش

 ...قيماند و شقا رارسالنيام

 :گفت رارسالنيبه جلو برداشت و خطاب به ام يبدون تعارف قدم قيشقا

 !؟...مزاحم نباشم _

 ...ديكش شيموها يتو يدست...داد رونينفسش را كالفه ب رارسالنيام

 ...!دييبفرما... ريخ _

 !؟...گريخواست بكند د يچه كارم رارسالنيد اگر مزاحم بود امفكر كر قيادا كرد و شقا ضيو با غ دهيرا كش ريخ

* * * * * * * 

 ! ؟...عقب اينشست  يجلو م ديفكر افتاد كه با نيبود و تازه به ا دهيرس نيماش كينزد

كرده  يكمك قيداد كه مبادا به شقا يبه خودش زحمت باز كردن درب را هم نم يبرگردانده بود و حت شهيرا به طرف ش شيكه رو رارسالنيام

 ...عقب ايو  نديجلو بنش ديخودش را بفهمد كه با فيباشد و او راحت تر تكل

 ...ستاديراه از حركت ا ي مهيرفت كه ن يم ييدرب جلو ي رهيبه طرف دستگ دستش

 ...!يعارف خشك و خالت كي ينشست،آن هم بدون حت يجلو م يصندل يبار اول رو يآمد اگر برا يبه نظر م ييپررو يكم
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 !؟...راننده اش بود آخر رارسالنيمگر ام... درب عقب رفت و باز هم مردد ماند ي رهيبه طرف دستگ دستش

 يجلسه  نيكه در اول يآن هم كس! ؟...كرد چه يحساب م نيرا توه قيحركت شقا نيا اگر

 ...!سوال رفته بود ريبه پا كرده بود كه انگار هفت پشتش ز ياش،چنان قشقرق يبا نام خانوادگ يشوخ كيبر سر  سشيتدر

 !؟...و مستاصل مانده بود كه چه كار كند جيگ

 ...داد حيتوانست داشته باشد ،ترج يكه م يآخر هم عقب نشستن را با تمام عواقب دست

 ... را باز كرد و نشست نيماش درب

 ... را به حركت درآورد نيماش يحرف چيوبدون ه ديكش يعقب نشست، نفس راحت قيشقا ديد يوقت رارسالنيام

را  شيدست ها... خواهد خورد يحساب يسرما كيدانست  يم... دينشست تازه سرما را حس كرد و بر خود لرز نيكه در ماش ياز لحظه ا قيشقا

 ...ها كرد يدهانش كم يو بعد جلو دييبر هم سا يكم

 ...بود قيهم حواسش به حركات شقا نهيآ يكرد، از تو يم يهمانطور كه رانندگ رارسالنيام

توانست منكر  يكرد اما در آن لحظه نم يم يرو ادهياعصابش پ يخدا رو ي شهيبا آن كه آن دختر هم... اش سرخ شده بود ينيها و نوك ب گونه

 ...با نمك بودن چهره اش بشود

و او و اَسما از ذوق و  ديبار يباران ها م نيكه اول ييوقت ها... انداخت ياَسما م اديرابه  رارسالنيسرخ، ام ينيآن گونه ها وب... ديپوست سف آن

 ...كردند ينم ييمادرشان هم اعتنا يو دادها و اعتراض ها غيو به ج دنديدو يشوق باران به درون باغ م

التماس  رارسالنيداد و به ام ينم تيشد اما به برگشتن به داخل خانه رضا ياش سرخ م ينيگونه ها و نوك ب... شد ياَسما زودتر سردش م شهيهم

 ... آمد يكوتاه م شهيهم هم رارسالنيبمانند و ام شتريكرد كه ب يم

 ...كرد يو ها م ديساب يخودش م يدست ها انيگرفت و م يوقت بود كه دستان اَسما را در دست م آن

شخص ! ؟...افتديشد ن ياما مگر م...! افتدياو ب اديخواست به  يدلش نم رارسالنيه باز هم امهم بود ك يشخص سوم شهيدر آن خاطرات هم و

 ... آورد كه سردش است يخودش نم يكه برخالف اَسما، اصال به رو يسوم

 ...گفت نه يسردش است،مصرانه م ديپرس يكه م رارسالنيو باز در جواب ام ديلرز يسرما بر خود م از

 ! ؟...آورد يرا از كجا م يدختر بچه آن همه سخت كي ديفهم يوقت نم چيه راسالنيام

كه  هيبردند، گر يو به آغوش مادر پناه م ستنديگر يخودش كه م يخورد، بر خالف هم سن و سال ها يهم م نيبر زم يكه وقت يا دختربچه

بود كه از سوزش كف  دهيبارها د رارسالنيكه ام يدر حال... گفت خوب است يم د،يپرس يدر جواب مادرش كه حالش را م چ،يكرد ه ينم

 ...!اما او سخت تر از آن حرف ها بود دن،يشدند و آماده بار يشده بود، چشمانش سرخ م دهيابس نيكه بر زم يدستان

دانست تا او را برساند و  يخدا م... بايشهر بود تقر يها نييدر پا ييآدرسش جا... ديدوخت و آدرس را پرس قيبر شقا نهيرا از آ نگاهش

 ...ديكش يبازگردد چقدر طول م

و متوقفش  ديبر سر ذهنش داد كش رارسالنيسوم كه ام يرفت به طرف همباز يدوباره ذهنش داشت م... نگاهش را به رو به رو دوخت دوباره

 ...ديكش يم ديكه نبا ديكش يسرك م ييدانست و به جاها يوقت ها ذهنش، حد خود را نم يچقدر بد بود كه گاه... كرد
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 يدلش نم رارسالنيكه ام يشخص سوم... بود يخاطرات و حضور شخص سوم ي هيدرسا شهياو و اَسما،هم يبد بود كه خاطرات كودك چقدر

 ...خواست به اش فكر كند

 ...اره به اَسما فكر كندكرد دوب يو سع...كند رونيرا از ذهنش ب يانگار بخواهد افكار شخص سوم... تكان داد نيبه طرف يرا كم سرش

كرد و به زور هم كه  يتوجه نم شيبه اصرارها گريد رارسالنيكرد،ام ياَسما عطسه م يو وقت ماندنديباران م ريز شتريبه اصرار اَسما ب شهيهم

 ...بردش خانه يشده با خودش م

 !؟...شدند يزنده م يعيتا به حال خاطراتش آنقدر طب ياز ك... ناخودآگاه لبخند زد رارسالنيام... ديچيپ نيماش يدر فضا يعطسه ا يصدا

آراسته شده بود، متعجب فكر كرد كه  يكه به لبخند رارسالنيام مرخين دنيبا د داكند،يپ يدستمال فشيكرد در ك يم يكه سع يدر حال قيشقا

را روشن  نيماش يش هم حاضر نشده بود بخارعطسه ا يبود كه با صدا يشاك رارسالنيام يو چقدر از بد جنس! ؟...عطسه اش خنده داشت يكجا

 ...!بخندد ريدل س كيشود و او  زانيآو قيآمد دماغ شقا يخوشش م رانگا.. كند

را  يدستمال قيشقا... به عقب نگاه كرد نهيآ ياز تو...به خودش آمد انگار رارسالنيام د،يچيپ نيماش يكه در فضا يعطسه ا نيدوم يصدا با

سرش را بلند  قيشقا... به چه علت لبخند زد ديخودش هم نفهم رارسالنيام... خم شده بود نييو دهانش گرفته بود و سرش به پا ينيب يجلو

 ...به سرعت لبخندش را خورد رارسالنيكرد و ام

 :ناخودآگاه گفت د،يلرز يبرخودش م گريكه د قيشقا... را روشن كرد يبخار يحرف چيه بدون

 ...شيآخ _

 ...باشد دهيشن رارسالنيكرد ام يلب زمزمه كرده بود و فكر نم ريز قتيحق در

 ...!كردم يسرده زودتر روشنش م يگفت يم... من حواسم نبود _

 ...دستپاچه شد يرابشنود،كم شيصدا رارسالنيكه انتظار نداشت ام قيشقا

 ...!سردم نبود... نه _

 ...ادامه دهد يبار بدون دستپاچگ نيا قينگاه كرد و لبخندش باعث شد شقا قيبه شقا نهيآ يباال رفت و از تو ارياخت يب رارسالنيام ياَبروها

 ...!خواستم مزاحم باشم ينم... ديباش ييگرما ديآخه گفتم شا _

 ...كج شد رارسالنيام لبخند

 !؟...كنه يم يچه فرق گهيد يبخار يب اي يرسونمتون،با بخار يدارم م گهيمن كه د _

 ...به روبرو دوخت دوباره نگاهش را و

... كرد يبا لبخند نگاهش م نهيآ يبود كه از تو شيانگارنه انگار همان چند لحظه پ... زده بود رارسالنيكه ام يهاج و واج مانده بود از حرف قيشقا

 ...!كرد يُگل م طنتشيبعد ش يلحظه ا... شد يلحظه بعدش كالفه م كي... ديخند يلحظه م كي... در كار استاد جوان مانده بود قيواقعا شقا

 * * * * * * 

 ... متوقف شد يدرب كرِم رنگ يجلو رارسالنيام

 ...زد ياما شدتش كمتر شده بود و نم نم م...ديبار يهنوز هم م باران



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا  fatemeh_r–خط صفر روي                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٥٤ 

 ... سرش نگه داشته بود يرا باال يكه چتر ديد يرا در درگاه خانه م لچرينشسته بر و يمرد

 ...شد ادهيتشكر كرد و پ قيشقا... ساز باشد يميو قد ينقل يخانه ابود كه  دايظاهر خانه پ از

 ...افتديوارد خانه شود ،بعد به راه ب قيمكث كرد تا شقا يرفت تا از كوچه خارج شود اما كم يدنده عقب م ديبا

 ...ديدو لچريو يبه طرف مرد رو قيكه شقا ديد رارسالنيام

 ...را به حركت درآورد لچريقرار گرفت و و لچريدهد و باالخره پشت و يرا تكان م شيدست ها قيشقا ديد يم يزدند انگار و گاه يم حرف

دانست و اما  ينم قيكه هنوز نسبتش را با شقا لچريو يآن كه مرد رو ي،برا نديآ يم نيبه محض آن كه متوجه شد به طرف ماش رارسالنيام

 ...شد هاديپ نياز ماش افتد،يزد پدرش باشد، به زحمت ن يحدس م

 ...!داخل دييبفرما... قيپدر شقا... هستم يمهدو...سالم پسرم _

 ...دست مرد را فشرد رارسالنيام

 ...!ممنون... گهينه د...خوشبختم... سالم _

* * * * * * * 

 ...انداخت وارد آپارتمانش شد ديكل

 ... شب بود ازدهي يطرف ها ساعت

 يقرار داد و چشم دوخت به سقف و به كارها يشانيساعدش را بر پ... هال انداخت يمبل تو يخودش را رو رونش،يب يهمان لباس ها با

 ...آن روزش فكر كرد رمتعارفيغ

 ...و بعدش هم قبول دعوت پدرش يمهدو قيرساندن شقا اولش

در ... رديمجبور شود دعوتش را بپذ نرارساليكند كه ام يكرد آنقدر اصرار و پافشار يدعوت مرد را رد كرد، اصال فكرش را نم رارسالنيام يوقت

 ...شود كيدانشجو ، آن هم دختر نزد كينبود آنقدر به  ندشيكه اصال خوشا يحال

تا  يكه آنقدر اصرار كرد و پا فشار قيهم از پدر شقا نيرا برساند ،ا قيشقا رارسالنيكرده بود تا ام يكه از عمد كار ياز دكتر علو آن

 ... شد رشيبور به پذمج لشيبرخالف م رارسالنيام

 رارسالنيدعوت از طرف ام رشيدر پذ ييبه سزا ريكرد، تاث يباران مانده بود و اصرار م ري،كه آنطور ز لچريو يبر رو قيبودن پدر شقا البته

 ...داشت

 ...!خواست يرا كرده بود كه دلش نم ييباز هم به خاطر احترام گذاشتن به بزرگترها، كارها ،يسيرودروا يباز هم تو ديد يكرد م يفكر م يوقت

كوچك  يداشت كه حوض آب يريدلگ رارسالنيكوچك و از نظر ام اطيح... بود يساز و نقل يميقد يخانه  كيطوركه حدس زده بود،خانه  همان

 ...بود رشيتنها جز دلپذ اطيوسط ح

 ... كوچك و جمع جور يخانه  كي

 ... كه اُپن نبود يا آشپزخانه

 ...هستند شيپانزده سال پ ايزد كه حداقل مربوط ده  يمستعمل شان داد م يمخمل ينبودند و روكش ها ديبه سبك جدكه  ييها مبل
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كه  يجور... از دخمه نداشت يدست كم شيها بزرگ شده بود، آن خانه برا يديكه در باغ و عمارت توح يرارسالنيكالم، از نظرر ام كي در

 ...كرد انگار يم ياحساس خفگ

 ... طور باشند نيكرد كه ا ياصال تصورش را نم رارسالنيندارد، ام يخوب يوضع مال ،يمهدو قيگفته بود شقا يدكتر علو يوقت

 ...كه از همه آزاردهنده تر بود، فلج بودن پدرش بود يگريموضوع د و

 ...ش بودپنجاه و شش سال تشينها ايپنجاه و پنج و  ديشا... ستين ريكه معلوم بود آن قدرها هم پ يپدر

* * * * * * * 

 رارسالنيساده باال برده و بسته بود، ام يليرا خ شيظاهر شد و موها شيجلو يو شلوار ساده ا كيرا عوض كرد و با تون شيلباس ها قيشقا يوقت

 ... دارد يملوس يهم چهره  شيدختر بدون آرا نيفكر كرد كه ا

 ...كرد ياش نگاه م يرو به رو ونيزيسقف به تلو يحاال به جا... ديخورد و به پهلو چرخ يتكان رارسالنيام

 ...اش يجلو ديايخفه نكرده بود و بعد ب يآن چنان يشيآرا ياودكلن و رنگ ها يخودش را تو قيخوشش آمده بود از آن كه شقا ييجورها كي

 ... بود يحاج كيوستان نزدافتاد كه از د ييها يبازار ياز حاج يكيدختر  اديچه طور شد به  ديهم نفهم خودش

هجده سالش بود و  رارسالنيآن وقت ها ام... آورد مهمان بودند ينم ادياسمش را به  رارسالنيكه ام يا يهمان حاج يشام خانه  يشب برا كي

 ...تازه ترم اول دانشگاه 

 يشان ظاهر شد اما رنگ يجلو دهيپوش يينه، با چادر و موها ايكه معلوم نبود اصال مكه رفته  ييكذا يهم به خاطر داشت دخترِ همان حاج هنوز

 ...! نشده باشد دهيصورتش كش يوجود نداشت كه رو

آن  شيكرد كه آرا يفكر م نيهنوز به ا رارسالنيكرده بود، ام فيتعر زبانياز وجنات و سكنات دختر م يُكل يبه خانه برگشتند و حاج يوقت

 ...!ديداشت و آخرش هم نفهم يپوشش اش چه صنم يدختر، با نحوه 

آن شب  زبانيبا دختر م رارسالنيآمد ام يفكر نكرده بود انگار و بدش نم يعروسش شود، به طور جد يكه هد نيبه ا يوقت ها هنوز حاج آن

 ...بعدش يعمو فتاح و ماجراها يپسغام ها غاميآمد و پ شيپ يهد ياما بعدها ماجرا... ازدواج كند

كرد،  يآورد، ازدواج م ياسمش را هم به خاطر نم يآن شب كه حاال حت يهمانيم زبانيبا دختر م يهد يكرد كه اگر به جا يوقت ها فكر م يگاه

 ...!شد يوضعش بهتر م

 !؟...توانست باشد يهم م نياما مگر بدتر از ا...! شد يهم بدتر م ديدانست، شا يچه م يكس

 يبار خودش را رو نيكمربندش را باز كرد و ا... را از تن در آورد راهنشيرفت، پ يخواب ممبل بلند شد و همان طور كه به طرف اتاق  يرو از

 ...و دوباره به سقف اتاق چشم دوخت...تخت رها كرد

قبل ترها هم ... مخصوصا لبخندش... دارد يآرامش بخش يگفت چهره  يملوس م يبهتر بود به جا... قيشد به سمت شقا دهيذهنش كش دوباره

 ...كرد ياخم م رارسالنيزد و ام يم يفيلبخند خف قيشدند و شقا يچشم در چشم م يكالس اتفاق يكه تو ييوقت ها... بود دهيرا دلبخندش 

حلقه كرده  يرا دور زن شيدست ها قيكه در آن شقا يكرد و عكس ينگاه م واريد يبه عكس رو رارسالنيام يلبخند آن شبش ، مخصوصا وقت اما

 ... دنديخند يبود و هر دو در عكس م



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا  fatemeh_r–خط صفر روي                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٥٦ 

 ... گفته بود او و مادرش هستند قيشقا و

 ... رفته  ايتصادف از دن كيدر  شيگفت سال پ قيسراغ مادرش را گرفت ،شقا رارسالنيام يوقت و

 يكه ب يلبخند... بر لبش نقش بست قيعم يمهربان بود و زحمتكش، لبخند يليشد و ادامه داد مادرش خ رهيدوباره به عكس مادرش خ يوقت

 ...! نشست رارسالنياندازه بر دل ام

 ...ديفهم يرا خودش هم نم شيحاال چرا و

چشم دوخت و گفت كه  قيانگار، به شقا يشده بود، پدرش با شرمندگ نينش لچريبه پدرش اشاره كرد كه بعد از همان تصادف و قيشقا يوقت و

 ...شده وبال گردن دخترش

باز هم  رارسالنيزد كه ام ييبر گونه اش نشانده بود و باز هم از همان لبخندها يرا دور گردن پدرش حلقه كرده و بوسه ا شيدست ها قيشقا و

 ...بود دهيو رو به پدرش گفت كه مخلص اش هست و پدرش خند... چرا بر دلش نشسته  ديفهم ينم

 ...سرش قرار داد ريو دستش را ز ديبه پهلو خواب رارسالنيام

 ،يشخص سوم يجلو ،ييجا ،يآورد روز يكرد به خاطر نم يهرچه فكر م رارسالنياز آن جهت بر دلش نشسته بود كه ام قيشقا يخنده ها ديشا

 ...!بر لبش نقش بسته باشد يمادرش حرف زده باشد و چنان لبخند اياز پدر 

برعكس، انگار ... آمد يبه نظرش خفقان آور نم يكلنگ يآن خانه  گريكرد، د يرا به قصد آپارتمانش ترك م يو نقل يآن خانه كلنگ يوقت

شام اصرار كرد و  يبرا رارسالنيماندن ام يبرا قيپدر شقا يمخصوصا وقت... عقب رفته بودند و فضاها بزرگ تر شده بودند شيوارهايد

ماندگار شد و بعدش چقدر  يمهدو يكرد و آخر دست هم به اصرار آقا يقبول نم افتنديخواست به خرج و زحمت ب يمدلش ن رارسالنيام

 ...آماده كرده بود قيكه شقا يا قهيكرد با شام ساده و با سل ياحساس راحت

 به ظاهر ساده و يچقدر كه آن غذا... يرازيو ساالد ش يماست خانگ... شده بودند نييشور و گوجه تز اريو خ حانيكه با ر ينيزم بيس يكوكوها

 ...!ديجمع و جور، آن شب به او چسب

  يم رونيب يو نقل يميقد يرا از آن خانه  شيپا يها هم باعث شده بود انگار كه وقت همان

 نبود از آن كه به خاطر قرار  مانيهم پش يليگذاشت،خ

 ...!خواست يرا كرده بود كه دلش نم ييدر معذورات كارها گرفتن

خورد كه هر چند كوچك و جمع و جور  يشامش را به همراه خانواده ا... صرف نشده بود ييبود كه بعد از مدت ها شامش در تنها نيا حداقلش

 ...به اش بچسبد شترياش ب يعمارت پدر نيرنگ يزهايم يليشان باعث شد همان شام ساده از خ تيميبودند اما صم

 ييو چشم ها قيشقا يسرش قرار داد و فكرش دوباره خواست پرواز كند به طرف لبخندها يو طبق عادت، بالشتش را رو ديشكم دراز كش يرو

 ...زد بيكه بر خودش نه! ؟...يعسل ايبودند  يآمد قهوه ا ينم ادشيباز هم  رارسالنيكه ام

 ...بس بود... بود يكاف! ؟...را چه شده بود او

 يدييآخر شبش مهر تا يفكر كردن ها نيبودند و ا اهياشت يگريپس از د يكيش امروز ياصال كارها... آمد يذهنش م يتو ديفكر ها نبا نيا

 ...بود بر اشتباهاتش
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 ...داد يجوالن م يفكرها اجازه  نيبه ا دينبا گريد

 يچه رنگ شيداشت كه چشم ها ياصال به او چه ربط...كرد يفكر م گرشيد زيهر چ اياش و  يسادگ ايآن دختر و  يبه لبخندها يحت دينبا گريد

 !؟...ست

 ... چه خانه شان مثل دخمه بود چه مثل كاخ... كرد يكرد و چه نم يم شيچه هفت قلم آرا... ساده بود و چه نبود چه

 ...نداشت يبه او ارتباط.. نداشت ياو فرق يچه كه بود و نبود، برا هر

شده بود تا  رياو د يبرا... زند لبخند بزند يدر مورد پدرش حرف م يشده بود كه وقت رياو د يبرا... شده بود رياو د يبرا زهايچ يليخ گريد

بودش،  دهيستاره هنوز ند يكمد حبسش كرده بود و حت يكه تو يلونيبا و رديبگ اديشده بود تا بخواهد  رياو د يبرا... پدرش به او افتخار كند

 ...شده بود ريد زهايچ يلياو خ يبرا... اموزدينواختن ب

 ...!شده بود ريكردن هم د ياو،زندگ يبرا

* * * * * * * 

 ... گريد ييرا كه قطع كرد، نگاهش به رو به رو بود و فكرش جا تماس

دانست  يارسالن نم ريبر وفق مرادش است، اما ام يداد كه حالش خوب است و زندگ يكرده بود، با آن كه نشان م تيآن كه اَسما ابراز رضا با

 ... گذشت يماه از ازدواجش م كينبود كه  يازه عروسبه ت هياَسما شب يچرا زنگ صدا

نادر را  دنيتحمل د... شد، اما دست خودش كه نبود يرفت و مطمئن م يبه خانه اش م ديزد، با يبه خواهرش سر م ديدانست با يم... دانست يم

 ...نداشت

 ... نبود انگار ريپذ ريياول به او داشت تغ يبود كه از همان لحظه  يحس... چرا آن قدر از نادر منزجر بود ديفهم يهم نم خودش

نزد وجدان خودش  ديبود كه با رارسالنيام نيآن وقت ا... كرد يواقعا آن طور نبود و اَسما را خوشبخت م ديكرد كه شا يوقت ها فكر م يگاه

 ...شد يشرمنده م

 ...گفت يدييقرار داد و بفرما زيم يرا رو يتق تق در گوش يصدا با

 :داشت گفت يبرم يو پولك زيم يقندان رو يكرد تو يكه دست م يدر حال... از مبل ها لَم داد يكي يوارد اتاق شد و رو بهزاد

 !؟...يايم ،يامشب دعوتت كنم مهمون _

 ...نگاهش كرد رارسالنيام

 !؟...هيك يمهمون _

 :كرد گفت يدهانش مزه مزه م يرا تو يكه پولك يدر حال بهزاد

 !؟...يايم... يشاد _

 ...گذشت يشان م يسال از زمان دوست كيبه  كيبهزاد بود كه نزد يميدوست دختر صم يشاد

 يشاد ديسوم بود كه د ايدوم  ياما از دفعه ... اول بد نگذشته بود يدفعه ...رفته بود رونيبه همراهشان و به اصرار بهزاد ب رارسالنيام يچندبار

به  كهتنها بگذارد تا بل يقيرا با آن دختر دقا رارسالنيكرد هر طور شده ام يم يمراه خودش آورد به عنوان دوستش و بهزاد سعرا به ه يدختر
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 ..رفت رونيبه همراه شان ب رارسالنيبود كه ام يبرگرداند،و آن دفعه بار آخر يرا به زندگ رارسالنيقول خودش ام

 ...بود ييدختر خون گرم و تو دل برو يشاد

 يول...! ديفهم يوقت نم چيه رارسالنيكردند، ام يبود كه ازدواج نم يعالقه داشتند، اما چه درد گريگفت واقعا به هم د يكه بهزاد م يطور آن

 يعني شتريب نيا ديفهم يباز هم نم رارسالنيو ام....!را بشناسند گريهم د ديبا شتريعجله كرد و ب ديگفت نبا يدر جوابش م شهيبهزاد هم

 !؟...پنج سال! ؟...چهار سال! ؟...رچقد

 ...!حوصله ندارم... نه _

 ...ستادياز جنبش ا يبهزاد كم فك

_ نايمثل غار نش يشد...! يكن يم يآدما زندگ ونيم يكه دار اديب ادتي نيچهار تا آدم بب ايب...! يحوصله داشت يتو ك!... 

 يهمانيآن م يدانست تو يم... و او اصال حوصله اش را نداشت... يدانست حاالست كه بهزاد شروع كند به سخنران يم... كرد يپف رارسالنيام

 ...مشروب و ... مختلط يبزن و برقص ها... خواهد بود ياديز يخبرها

...! كه مشروب خورده بود يبار نيخرو آ نيگفت از اول يبهتر بود م...اديز يليخ!؟...گذشت يكه مشروب خورده بود م يبار نيوقت از آخر چند

 يو تا صبح با سردرد و كرخت... از همسرش ريبه غ يبا دختر... كرد يسپر يبار تا خرخره خورد و شب را با دختر نياول يكه برا ياز همان شب

 يكار نيشد كه چن يباورش نم بود، دهيبرهنه ند ياگر خودش را برهنه در آغوش دختر... بود چه گذشته دهينشد، نفهم داريدختر ب آغوشدر 

 ...را كرده است

 ...!شه يكم حال و هوات عوض م هي ايب... گهيضد حال نزن د... ريام _

 ...! آخر ميباره زد به س كيدانست و  ينبود كه حد خودش را نم يساله ا ستيهمان جوان نوزده ب گرياو كه د... رفت بد نبود يهم م اگر

 ...شد يعوض م شيحال و هوا يكم ديشا

 ...كرد يفكر م قيشقا يكمتر به لبخندها گريد ديشا

شد از  يو كالفه م... را گم كرده بود و كالفه بود يزيكالس انگار چ يو او تو امديرا ن يبعد از بارندگ يافتاد كه جلسه  يم ادشيكمتر  ديشا

 ...!خودش يكالفگ

 يو لبخند... كند رشيغافلگ ،يهم عسل ديشا ،ينشست و منتظر بود دو جفت چشم قهوه ا يم شهيهم قيگشت كه شقا يبر م ييبه طرف جا مدام

 ...چشمانش نقش ببندد و او اَخم كند يجلو

و  رديبگ يكه شماره اش را نداشت تا سراغ يياز دخترك دانشجو يخبر ياش به خاطر ب يافتاد كه كالفه بود از كالفگ يم ادشيكمتر  ديشا

 ...حالش را بپرسد

... ياز دكتر علو قيشقا يگرفتن شماره  يبرا دشيرا كه چقدر كالفه بود به خاطر دست دست كردن و ترد يآورد آن روز يم اديكمتر به  ديشا

 ...و آخرش هم نگرفته بود 

بارها و بارها با  النرارسيگود رفته و ام يخشك و چشمان ييآمده بود اما با سرفه ها قيبعدش را كه شقا يآورد هفته  يم اديكمتر به  ديشا

 ...خودش يشد از كالفگ يرفت و كالفه م يكالم از دستش م يرشته  شيخشك سرفه ها يصدا دنيشن
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 ...را به درد آورده بود رارسالنيخواهرش كه شاد و سرحال نبود و دل ام يصدا يِزنگ يافتاد به ب ينم ادشي ديشا

 ...شتريقلب كوچكش ب ونديبه پ ازيشده بود و ن شترياش ب يرا كه آن اواخر حمالت قلب شيكرد تنها دوست كوچولو يفراموش م ديشا

 ...!يفراموش يساعت يتنها برا... رفت يبهتر بود كه م ديشا

* * * * * * * 

 ... قرارش با بهزاد راس ساعت هشت بود...كنار رفت نهيآ يحاضر و آماده بود كه از جلو بايتقر

آن كه در  يبرا رارسالنيبه دنبالش، اما ام رارسالنيام يدم خانه  ديايب چاندش،يبپ رارسالنيكه مبادا ام نياز ا نانيطما يخواست برا يم بهزاد

و آن جا  يشاد يقبول نكرده بود و قرار بود خودش برود به آدرس خانه  چاند،يبتواند بپ يشمانيخودش نگه دارد تا در صورت پ يبرا ييرو

 ... نديرا بب هزادب

 ... مچش بست و طبق عادت با اودكلنش دوش گرفت يرا رو ساعتش

 ...ستاديزنگ واحد از حركت ا يصدا دنيراه با شن ي مهيرا بردارد كه دستش در ن نيماش چييخواست سو يم

 ...از شدت تعجب باال رفت شيستاره، ابروها دنيرا كه باز كرد با د در

اَبوتش  يجود يبود كه بر گونه  يينمود، اشك ها يم بيغر رارسالنيام يكه برا يزيآن چ... ودنب يبيستاره پشت در آپارتمان اتفاق غر دنيد

 ...نگاه كرد رارسالنيكرد و نه به ام يستاره نه سالم... روان بود

 ...رد شد و وارد خانه شد رارسالنيدست ام رياز ز يحرف چيه بدون

 ... را در بغلش جمع كرد شيمبل نشست و پاها نياول يرو

 ... اش نشست يمبل رو به رو يجلوتر رفت و رو يكم رارسالنيام

 ...زد شيبه ناچار آرام صدا... بود يجار شياما ستاره سكوت كرده بود و اشك ها... ديايمنتظرش را به ستاره دوخت تا به حرف ب چشمان

 ...!ستاره _

 ...به درد آمد النرارسيستاره شدت گرفت و قلب ام ياشك ها زشير

 !؟...شده يچ _

كرد و در  يم ييشان خودنما يسوزن ها و سرم ها رو يكوچك ستاره افتاد كه جا يبر دست ها رارسالنيباز هم سكوت كرد و چشم ام ستاره

 ...زد يم يبه كبود يجاها حت يبعض

 ...فشرده شد قلبش

 ...يستاره از زندگ يكوچك و كودكانه  ينبود حق دست ها نيا

 ... شد يتاب حلقه م ريدور زنج ديدست ها با نيا

 ...زد يدست ها باالنس و پشتك وارو م نيبا ا ديبا... داشت يرا نگه م يباز يتوپ وسط ديبا

 !؟...با مامان بابات دعوات شده _

 ...تكان داد نيسرش را به طرف ستاره



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا  fatemeh_r–خط صفر روي                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٦٠ 

 !؟...افتاده يمدرسه اتفاق يتو _

 ...روان بود شيو تنها اشك ها... بود يهم جواب ستاره منف باز

 ... كلمه كالفه شده بود يواقع يبه معنا رارسالنيام

 ... را نداند لشيستاره را تحمل كند و دل ياز آن اشك ها شتريتوانست ب ينم

 ...در هم شيباال رفت و اخم ها يكم شيداد و صدا تيرا به عصبان شيجا ينگذشته بود كه كالفگ يا قهيدق

 !؟...برم دم در خونتون از مامانت بپرسم ايشده  يچ يگ يم _

 :زد جواب داد يو با هق هق حرف م دهيبر دهيكه بر يدر حال ستاره

 ...!ستيمامانم خونه ن _

 ... جواب ستاره نيناخودآگاه خنده اش گرفت از ا رارسالنيام

 :ديكرد و پرس ميلحنش را دوباره مال ناچار

 !؟...شده يپس خودت بگو چ _

 ...زد يحرف م دهيبر دهيشروع كرد به حرف زدن باز هم بر ياما وقت... منظم شود شينفس ها ديتا شا ديكش يقينفس عم ستاره

 ...!خوام... ينم... رو... گهيد يكي... قلب... من _

 ...دوباره در هم رفت رارسالنيام يها اخم

 !؟...يچ يعني _

 ...!رميبگ... رو  ... گهيد يكي...قلب... خوام... ينم... من  _

 !؟...بود دهيها را از كجا فهم نياما ستاره ا... اوضاع از چه قرار است ديفهم يانگار تازه داشت م رارسالنيام

 !؟...يديرو شن نيتو از كجا ا _

 ... رفت يم يرگيرنگ ستاره داشت به سمت ت حاال

اواخرش،  نيا يقلب يشدن حمله ها ادياما با توجه به ز... شود يستاره عاد تيوضع ديكرد تا شا يصبر م شتريب يكم رارسالنيقبال بود، ام اگر

 ... كرد يدهانش گرفت و اسپر ياش را درآورد و جلو يرنگ ستاره و اسپر يصورت راهنيپ بيج يو دست كرد تو ديند زيصبر كردن را جا

 ...زدنبار راحت تر شروع كرد به حرف  نيستاره منظم شد و ا يلحظه بعد نفس ها چند

* * * * * * * 

 ...دميشن... زدن يداشتن حرف م... مامانم و بابام يامروز وقت _

 !؟...يديشن يچ _

 ... دوخت رارسالنياش را به به ام يچشمان اشك ستاره

 دايپ يمورد مرگ مغز هي... شيپ يگفت هفته  يم... بشه دايمورد خوب پ هيدعا كنن ... دعا كنن ديگفت با يم... كرد يم هيمامانم داشت گر _

 ...!خورده كه قلبش رو بدن به من يبه من نم.... خورده ياما به من نم... شده
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 ...شد ريسراز شياشك ها دوباره

 !؟...اصال يچ يعني يمرگ مغز _

 ...ديبگو ديدانست چه با يواقعا نم رارسالنيام

 ...دهد حيرا توض يكوچك مرگ مغز يستاره  يبرا ديبا چطور

 ...منتظر جواب نشد و ادامه داد د،يرا د رارسالنيسكوت ام يوقت ستاره

 ...!خوام عوضش كنن ينم...خوام يقلب خودمو م... اصال من...رهيبم يخوام كس يمن نم _

 ...انگار ديشن ينم رارسالنيخواهد و ام يخواهد و چه نم يگفت دلش چه م يم ستاره

 ...ها فوق طاقت او بود نيا

 ...حال بزرگ خودش را نيقلب كوچك و در ع... كوچك حق داشت كه قلب خودش را بخواهد يستاره ... حق داشت ستاره

 ...كوچك ستاره را در دست گرفت دست

 ...!رهيميبه خاطر تو نم يكس... نيبب _

 ...نگاهش كرد ستاره

 !؟...رهيمينم يقلبشو به من بده، چه جور يوقت _

 ... را به ستاره بفهماند زهايجور چ نيدانست چه طور ا ينم... ديكش شيموها يا كرد و كالفه تودست ستاره را ره رارسالنيام

 ...هم داشت نفهمد حق

 ...چه يعنيزود بود تا بفهمد مرگ  يادياو ز يبرا هنوز

 !؟...چه يعني دنينفس كش نيمرگ در ع! ؟...چه يعنيعضو  ياهدا! ؟...چه يعني يمغز مرگ

 ...!كه قبال مرده نيا يبرا _

 ...كرد ينگاه م رارسالنيگشاد شده به ام يكردن را فراموش كرده بود و با چشمان هيستاره گر حاال

 !؟...زنده ست يپس قلبش چطور... اگه مرده _

 ...! كرد يم يواقعا احساس درماندگ رارسالنيام

بود نثار پوران خانم  راهيدر دلش هر چه بد و ب د،ينرس يا جهيبه نت يوقت و...كند حيستاره تشر يرا برا يزيچ نيچن ديدانست چطور با ينم واقعا

 ...!در خانه صحبت كرده بودند يموضوع نيدر مورد چن اطياحت يو شوهرش كرد كه آن طور ب

 ...بكشاند و ذهن ستاره را منحرف كند گريد يكه بحث را به موضوع نيجز ا افتين يچاره ا رارسالنيكرد و ام يهنوز هم منتظر نگاهش م ستاره

 ...!يراست _

 ...بود تا ستاره كنجكاو نگاهش كند يمكث كرد و همان مكث كاف يكم

 !؟...يديكه تو هنوز ند دميخر يزيچ هي يدون يم _

 شيم چسباند و با دستانش مچ پاهامبل قرار داد و كف پاها را به ه يبار زانوانش را رو نيدستانش را از دور زانوانش باز كرد و ا يحلقه  ستاره
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 ...را گرفت

 !؟...يديخر يچ _

 ...لبخند زد رارسالنيام

 ...!يحدس بزن يعمرا اگه بتون _

 :و مشتاقانه گفت ديزانوانش را بر مبل كوب ستاره

 ...!نكن تياذ... گهيبگو د _

 :با همان لبخند، به درب اتاقش اشاره كرد و گفت رارسالنيام

 ...!نيرو ببب... كمدمه يتو _

 ...!آرام و باز هم حرفش را خورد ديباز هم تا نوك زبانش آمد كه بگو...! اش تمام نشده، ستاره مثل فشنگ به طرف اتاق در رفت جمله

 ...ساعت هشت بود و او بهزاد را كاشته بود... ديكوب يشانيبهزاد، دستش را بر پ يشماره  دنيو د يزنگ گوش يصدا با

 ...تماس را رد كرد د،يكش جانيكه ستاره از سر ه يغيج ينه كه با صدا ايمانده بود كه جواب بدهد  مردد

 يايدر دن دياو با... كرد يآدم بزرگ ها دور م يايتلخ دن يها قتيذهن كوچك ستاره را از حق ديبا... مهم تر بود زيستاره از همه چ امشب

 ... كند يزندگ يكودكان حق داشت عاد ي هياو هم مثل بق... كرد يم يخودش زندگ يكودك

 ...رترينه زودتر و نه د... را به وقت خودش بفهمد زيداشت هر چ حق

 ...را خاموش كرد يو گوش ديايب يهمانيتواند به م يآمده و نم شيپ يبهزاد فرستاد و گفت كه كار واجب يبرا ياميپ

* * * * * * * 

* * * * * * * 

 :كوچولو گفت اريشهر"

 !سالم-

 :ور گفت لهيپ

 .سالم-

 .تشنگى بى تشنگى گريحب مى انداخت باال و د كيهفته اى  داريخر. بابا فروشنده ى حب هاى ضد تشنگى بود نيا

 :ديكوچولو پرس اريشهر

 ها را مى فروشى كه چى؟ نيا-

 :ور گفت لهيپ

 قهيحب ها هفته اى پنجاه و سه دق نيكرده اند كه با خوردن ا حساب قايكارشناس هاى خبره نشسته اند دق. ُكلّى وقت است ىيباعث صرفه جو-

 .مى شود ىيوقت صرفه جو

 را چه كار مى كنند؟ قهيخب، آن وقت آن پنجاه و سه دق -
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 "... هر چى دلشان خواست ـ

 !؟...ارسالن _

 يآرشه رو دنيساعت با كش ميز آن كه نآن هم بعد ا... دستش نگه داشته بود يرا تو لونيرا بست و به ستاره چشم دوخت كه هنوز و كتاب

چرا كه تحمل ...زد يلبخند م شيبا آنكه سرسام گرفته بود، اما باز هم به رو رارسالنيدرآورده بود و ام يگوش خراش يصداها لونيو يتارها

 ...!ستاره يها هيقابل تحمل تر بود تا تحمل سكوت به همراه گر شيبرا اريستاره، بس يبه همراه خنده ها لون،يو ارناهنج يصدا

 !؟...بله _

 ...جا به جا شد شيدر جا يكم

 !؟...يكن يكار م يقدر وقت چ نيا يتو تو _

 ...نگاهش كرد يكم رارسالنيام

 !؟...يكن يكار م يتو خودت چ _

و با ذوق و شوق ... قرار داد شيپاها يرا رو لونيرا دراز كرد و و شينشسته بود، پاها رارسالنيام يرو هيتخت رو  يهمان طور كه رو ستاره

 ...شروع به حرف زدن كرد

 ...ايرفتم در يبعد م... رفتم كالس شنا ياول م... نه... نه...رفتم كالس شنا يبعد م... ايرفتم در يمن م _

 قهيداند پنجاه و سه دق يندارد و نم قهياز پنجاه و سه دق ياو هنوز درك درست ايفكر كرد كه  رارسالنيگفت و ام يگفت و م يهمان طور م ستاره

 يم اوقت ه يليكه خ يكار... بافد يخودش م يبرا الشيخ يداند و اما، تو يم ايو ...!رسد يخواهد برسد، نم يهم كه او م ييدانه از كارها كيبه 

 ...ديروزانه شان بود شا يش، اتفاقات زندگكودكان هم سن و سال خود يكه برا ييها يباف اليخ... كرد

 !؟...يتو چ _

 ...ستاره به خودش آمد يبا صدا رارسالنيام

 !؟...يمن چ _

 ...دوباره تكرار كرد ستاره

 !؟...يكرد يكار م يتو چ! ؟...يگم تو چ يم _

توانست در پنجاه و سه  يرا م ياصال كدام كار! ؟...داشت كه انجام بدهد ياصال او چه كار! ؟...گفت يم ديچه با... به فكر فرو رفت رارسالنيام

 !؟...انجام داد قهيدق

 ...كند يباف اليداد او هم خ حيترج... داد مثل خودش جوابش را بدهد حيترج

 ...!شدم يدوباره بچه م _

 !؟...يچ يبرا _

 ...ديخند رارسالنيام

 ...! كنم يتا بچگ _
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 ...ديستاره كش يپاها يرو لونيرا به و دستش

 ...!بزنم لونيتا و _

 ...!پدرش را پدر خطاب كرده بود ،يبار ك نيآمد آخر ينم ادشيكه  ديرا د يمرد

 ...!تا بابام رو بابا صدا كنم _

 ...بود دهيدستش نگاه كرد كه سال ها بود رنگ حلقه به خودش ند يتو يحلقه  يخال يجا به

 ...!زدواج كنمدختر مهربون ا هيتا بتونم با  _

 ...كرد انگار رونشيداد و ب يچشمانش نقش ببندد، اما سرش را تكان يآمد كه جلو يم ،يهم عسل ديشا يقهوه ا يبا چشم ها يدختر ريتصو

 ...ستاره مشتاقانه نگاهش كرد...شده بود يطوالن مكثش

 !؟...بعدش! ؟...خب _

 !؟...شد يخب بعدش چه م...! خنده اش گرفت رارسالنيام

 :و گفت دياش را كش يدو گوش يدسته از موها كي... صورت كوچك ستاره نگاه كرد به

 ...!فرشته كوچولو مثل تو داشته باشم هيتا  _

 ...ديشده بود با ذوق خند يغرق در خوش رارسالنيام فيكه از تعر ستاره

 !؟...من فرشته ام يعني _

 ...دياش را كش ينيبا دو انگشت نوك ب رارسالنيام

 ...فرشته خانم ُگل هي... يه كه هستبل _

 ...رارسالنيگذاشته بود و كم مانده بود بپرد به آغوش ام شيرا كنار پا لونيستاره و حاال

 !؟...كه فقط همونو دوست داشت! ؟...دونه بود هيكه فقط ! ؟...مثل همون ُگل شازده كوچولو _

 ...ستاره از ُگل شازده كوچولو خوانده بود يرا كه برا شيپ يآورد ساعت اديبه  رارسالنيام و

 :به تماشاى گل ها رفت و به آنها گفت گريكوچولو بار د اريشهر"

 .ديستين چىيو هنوز ه ديشما سرِ سوزنى به گل من نمى مان-

 .كسى شما را اهلى كرده نه شما كسى را نه

 .گرياه دروباهى بود مثل صدهزار روب: كه روباه من بود ديهمان جورى هست درست

 .را دوست خودم كردم و حاال تو همه ى عالم تك است او

 ".ها حسابى از رو رفتند گل

 ...!مثل همون... آره _

او تنها ... كرده ست يرا اهل رارسالنياوست كه ام...! برعكس است زيداند همه چ يفكر كرد كه ستاره نم رارسالنيرفت و ام سهياز خنده ر ستاره

 يقيطر چيبه ه رارسالنيو اوست كه ام... كرده دايپ رارسالنيام ينفوذ را رو شتربنياش، ب يدو گوش يو موها زير ي ست كه با آن جثه يكس
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 ..باشد تياهم يتواند نسبت به اش ب ينم

 فراموشش كنى ديرا فراموش كرده اند اما تو نبا قتيحق نيانسان ها ا: روباه گفت"

 .كه اهلى كرده اى مسئولى زىيتو تا زنده اى نسبت به چ. 

 "... مسئول ُگلتى تو

ستاره ... داد يادامه م ديستاره با...!كرده بود يستاره او را اهل...! چرا كه او مسئول بود... كرد يم يزندگ ديستاره با... ماند يزنده م ديبا ستاره

 ...كرد يم يزندگ... ماند يم ديبا

 ...!خواست يرا نم يگرياگر خودش قلب د يحت...! يگرياگر شده با قلب د يحت...! ماند يده مزن ديستاره با... بود نيدرستش هم... يآر

* * * * * * * 

دست داده بود و  يتيباالخره موقع... به خاطر اَسما بود شتريهم ب لشيدل... اش آمده بود يپدر ياَسما بود كه به خانه  يبار بعد از عروس نياول

را  شيولوخواهر كوچ ريدل س كيتا بتواند  رارسالنيام يبود برا تيموقع نيبهتر نيآمده بود و در نبود نادر، ا يپدر يبه خانه  يياَسما به تنها

 ...نديبب

 ... ختيگر يم رارسالنيآشكارا از دست ام... نبود انگار يقبل ياَسما، اَسما نيكه ا غيدر... غيدر اما

 ...در درون اَسما عوض شده بود يزيتوهم نبوده و واقعا چ شيصدا يِزنگ يدانست ب يفروغش را و م ينگاه ب ديد يم رارسالنيام

چشم در چشم  يدانست وقت يم... اش بپرسد يزندگ يو درباره  اورديب رياَسما را تنها گ يجور كيكرد  يم يمدام سع رارسالنيبعد از شام، ام تا

 ...اورديرا هم ب هيو سر و ته قض چاندياز اَسما سوال بپرسد، محال ممكن خواهد بود كه اَسما بتواند بپ

ست كه اَسما  يزمان تيموقع نيدانست بهتر يم رارسالنيام... منصوره خانم و اَسما در حال جمع و جور كردن ظرف ها بودند... از شام بود  بعد

 ...ديايب رونياما منتظر بود تا منصوره خانم ب. ..داخل آشپزخانه است

 ...آمد رونياش ب يتو يچا يو فنجان ها ينيس كيو منصوره خانم با  ديرس انيبه پا رارسالنيبعد انتظار ام يقيدقا

 ...و خودش را به آشپزخانه رساند ديمثل فشفشه از جا پر رارسالنيام

هم فكرش مشغول بود  ديآن قدر مشغول كارش بود و شا... كرد يدستش، ظرف ها را خشك م يتو يبود و با پارچه  ستادهيا زيم يجلو اَسما

 ...كرد هيبه اَسما تك كيو نزد ييكنار ظرف شو نتيجلوتر رفت و به كاب يكم رارسالنيام... در آشپزخانه نشد رارسالنيكه متوجه حضور ام

 ...ستادياز حركت ا شيسرش را بلند كرد و دست ها... شد رارسالنيآن وقت بود كه اَسما متوجه حضور ام تازه

 ..!آورد يمامان براتون چا _

 ...لنگد يكار م ينظر گرفته بود، بلكه بفهمد كجا رياَسما را ز يتمام واكنش ها نشيزبيبا نگاه ت رارسالنيام

 ...!ومدمين يچا يبرا _

 ...دوباره مشغول به كار شد دستپاچه شده بود، رارسالنينگاه مشكوك ام ريكه از ز اَسما

 !؟...يستاديجا ا نيپس چرا ا _

 ...!كنم ينم داشيپ نميب يم يدونم چرا هرچ ينم يول... نميمو بب يكم آبج هيتا  ستادميا _
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 ...ستادياَسما دوباره از كار كردن ا يها دست

 ...جلوتر آمد يگرفت و كم نتياش را از كاب هيتك رارسالنيام

 !؟...يكن ياز دست من فرار م يجام دار نيچرا از سر شب كه ا _

 ...انداخت ريسرش را به ز... گرفت رارسالنينگاهش را از ام اَسما

 !؟...كنم يگفته فرار م يك _

 ...يزن يحرف م دو كلمه باهام يحاال به زور دار ،يآورد يمن بال درم دنياز د شهيكه هم ييتو... فهمم يخودم م... بگه يكس ستيالزم ن _

 ...بازوانش را گرفت رارسالنيام... انداخت ريبه ز شتريسرش را ب اَسما

دست ... برام سخت بود يليخ... كار كنم يچ يول... يحق دار! ؟...آره! ؟...كه اصال به ات سر نزدم ياز دست من دلخور... راستش رو بگو _

 ...ستيخودم ن

 ...كرد يدستانش حس م ياَسما را تو يشانه ها فيلرزش خف رارسالنيام

 !؟...يحاال آشت! ؟...خوبه... هر هفته به ات سر بزنم گهيدم د يقول م... خوام يمعذرت م _

 ...لنگد يكار م يجا كيكه  ديفهم يم رارسالنيشد و ام شترياَسما ب يشانه ها لرزش

اَسما را  يكرد دوباره بازو يبه خودش آمد و سع رارسالنيام.... جدا شد رارسالنيو بازوانش از دست ام ييبرگشت به طرف ظرف شو اَسما

 ... كه تنها توانست لباسش را به چنگ آورد رديبگ

 ...شد داياسما پ ياز سرشانه ها يشد و اندك دهيكش لباس

 ...شانه ها يرو يها يشد بر كبود خيم رارسالنيام نگاه

 ...ستاديا ييتقال چيبدون ه ايو  يحركت چيبدون ه رارسالنيام دستان

 !؟...هيچ نايا _

پوست  يها بر رو يبرهنه اش كه كبود يهم به سرشانه ها ينگاه... انداخت كه بازوانش را نگه داشته بود رارسالنيبه دستان ام ينگاه اَسما

محكم تر نگه اش  رارسالنيد كه امآزاد كن رارسالنيكه به بازوانش داد، خودش را از دستان ام يكرد با تكان يسع... كرد يم ييخودنما دشيسف

 ...به طرف خودش دشيو كش تداش

 :در خفه كردنش داشت گفت يست اما به زور سع يكه معلوم بود عصب ييبار با صدا نيا

 !؟...هيچ نايگم ا يبه ات م _

 ...لرزان جواب داد ييبا صدا اَسما

 ...!يچيه _

 ...به بازوان اَسما وارد كرد يتكان رارسالنيام

 !؟...زنه يكتكت م! ؟...هيچيبه خاطر ه نايا! ؟...يچيه _

 ...در چشمان اَسما حلقه زد اشك
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 ...!نه _

 ...رها شد شيصدا... نگه دارد نييرا پا شينتوانست صدا گريد رارسالنيام

 !؟...زنه يپرسم كتكت م يدارم ازت م... به من دروغ نگو _

 ...اَسما هم باال رفت يصدا

 ...!نه...!نه...!نه _

 ...ديلنگ يماجرا م يجا كي...به او دروغ نخواهد گفت يطيشرا چيدانست كه اَسما در ه يم رارسالنيام

 ...شد يروشن م شيانگار تازه ماجرا داشت برا... را به دندان گرفت نشييلب پا... ها انداخت يبه كبود ينگاه دوباره

 :بود، گفت ستادهيا يدرگاه ينه رسانده بود و توخودش را به آشپزخا رارسالنيام اديفر يخانم كه با صدا منصوره

 !؟...شده يچ _

 ...داد و نه اَسما يجواب رارسالنيام نه

 ...اورديب نيياش را پا قهي يكرد كم يلباس اَسما برد و سع ي قهيدستش را به  رارسالنيام

 ...كرد خودش را عقب بكشد يگشاد شده، سع يبا چشمان اَسما

 !؟...يكن يكار م يچ _

 :انفجار گفت يمثل آتشفشان آماده ... ياحساس چيو بدون ه... خشك... روح يب ييبا صدا رارسالنيام

 ...!يورديسگمو باال ن يبتمرگ سر جات تا اون رو _

 ... آورد و آه از نهادش برآمد نييپا ياَسما را اندك ي قهيهمزمان  و

 ...كرد، دود از كله اش بلند شد يم ييخودنما اَسما ديپوست سف يكه ُگله به ُگله رو ييها يكبود دنيد با

 يميزد و معلوم بود قد يم يهاشان به زرد يكه بعض ييها يباال داد و باز هم كبود يشكم كم يبار لباسش را از رو نياش را رها كرد و ا قهي

 ...ترند

و منصوره خانم و هاج و واج آن دو را نگاه  ستيگر يصدا م يو ب ديلرز يحاال اَسما م... ديكش شيموها يرا رها كرد و كالفه دستش را تو اَسما

 ...كرد يم

 :خانم دوباره تكرار كرد منصوره

 !؟...شده يچ _

 ...اَسما يخفه  يشكست و هق هق ها يم رارسالنيام يعصب ينفس زدن ها يسكوت آشپزخانه را تنها صدا... جوابش را نداد يباز هم كس و

 ...رديآرام بگ يبلكه كم ديكش قينفس عم چند... قدم زد يكم رارسالنيام

 !؟...طوره نيهم شهيهم _

 ...كرد و لبش را گاز گرفت ديياز شرم سرخ شده بود تنها با تكان سر تا شيكه گونه ها يدر حال اَسما

 ...را برد باال شيبار صدا نيتاب شده بود ا يواقعا ب گريخانم كه د منصوره
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 !؟...شده يگم چ يم... ريبا توام ام _

 ...كرد يمنصوره خانم خال يبر رو شيطاقت از كف داد و دق و دلش را با باال بردن صدا رارسالنيام

 !؟...ها! ؟...بشه نيخواست يم يچ گهيد _

 ...شد خيها م يكبود يو نگاه منصوره خانم رو ديچپش كنار كش يشانه  يآشپزخانه نشسته بود از رو زيلباس اَسما را كه حاال پشت م ي قهي

 ...!شماست يِدست گل داماد انتخاب نيا _

 ...حاج محمود افتاد اديكه تازه به خودش آمده باشد، به  انگار

 ...نشده بود يدلش با داد زدن بر سر منصوره خانم خال دق

 ...ديبلندش كرد و با خودش به طرف هال كش يصندل ياَسما را گرفت و از رو يبازو

 :درد گرفته بود گفت شيبازو رارسالن،يكه از فشار دست ام اَسما

 ...!دستم... داداش _

مبل لم داده بود اما  يكه رو ستاديحاج محمود ا ي، رو به رو...دنديبه او باز هم به دنبال خودش كشاندش تا به سالن رس تياهم يب رارسالنيام و

 ورچه غر نيكه ا ديفهم ينم رارسالنيو هنوز ام... آشپزخانه چه خبر است يكرده بود از همان جا بفهمد تو يداشت كه سع نانياطم رارسالنيام

 ...و بپرسد چه خبر است ديايو به آشپزخانه ب زديشد برخ يبود كه خودش حاضر نم يمزخرف

 !؟...يشده معركه راه انداخت يچ _

 ...گريبه جوش آمد د رارسالنيخون ام و

 !؟...ديزد يم نهيشما كه اون قدر سنگش رو به س زيهمه چ ياد باون دام ايمن معركه راه انداختم ! ؟...من _

 ...ستاديا رارسالنيام يمحمود بلند شد و رو به رو حاج

 ...خواهرته يداماد ما، آبرو يآبرو... حرف دهنت رو بفهم  _

 ...زد يپوزخند راسالنيام

 !؟...مگه داماد شما آبرو هم داره _

 ...نديرو بدن دخترش را بب يها ياَسما را به حاج محمود نشان داد تا كبود يپشت بندش بازو و

 ...به وضوح مكدر شده بود يحاج نگاه

 !؟...كتكت زده _

 ...ديخند يعصب رارسالنيام

 ...!دامادته يِنصفه شب ياثر نوازشا نايا... يحاج رينخ!؟...كتك _

 ...شود انياش نما نهيس يرو يها يتا كبود ديكش نييپا ياَسما را كم ي قهي و

 ...رها كند رارسالنيكرد لباسش را از چنگ ام يم يعرق، سع سِيكه از شدت شرم سرخ شده بود و خ اَسما

 ...در هم رفت شياخم ها...سرخ شد يحاج صورت
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 ...ول كن لباسش رو... استغفراهللا _

 ...و اَسما را رها كرد ديخند يدوباره عصب رارسالنيام

 !؟...كنه يم اهيتن و بدن اَسما رو س يجور نيا دهيزن ند يها يمثل وحش يعشقباز يكار نادر كه به بهانه  ايخواد  يار مكارِ من استغف _

 ...را باال برد شيزد، صدا يم يرنگش به كبود گريكه حاال د يحاج

 ...!ياريبه زبون ب ديرو كه نبا يزيهر چ...! حرف ها قباحت داره نيا _

 ...ستاديا يحاج ي نهيبه س نهيجلوتر رفت و س رارسالنيام

مثال اگه من حرف نزنم، اگه حرفام به قول تو قباحت نداشته باشه،صورت ...! برف ريانقدر مثل كبك سرت رو نكن ز... بسه... يحاج گهيبسه د _

 !؟...شه يمسئله پاك م

 ...آرام تر شده بود شيحاال صدا... زل زد يبه حاج يكم

 ...ستيسخت ن يكن يبه خدا اون قدرا هم كه فكر م... يبارم كه شده اعتراف كن كه اشتباه كرد هي يبرا... ايبه خودت ب... يحاج ايبه خودت ب _

 ...بود ستادهيآن طرف تر ا يرا به منصوره خانم دوخت كه كم نگاهش

 !؟...باهاش رفتار كرده يچطور يكه اون وحش يديازش پرس ياصال شما صبح عروس _

 ...انگار ديكش يرا به آتش م رارسالنيدل ام شيهق هق ها ياما صدا ديد يرا نم شيبود و چشم ها نييبه اَسما انداخت كه سرش پا ينگاه

طور بود، حدس زدن رفتارش در  نيماه ازدواج، ا كيكه بعد از  يمرد...دهياش چه كش يخواست تصور كند اَسما،شب اول عروس يدلش نم يحت

 ...ودنب يشب اول كار سخت

بد گفته  شيگوشش خوانده بودند و از مردها برا يعمر تو كيكه  يدخترك چشم و گوش بسته ا... خون بود شياَسما كوچولو يبرا دلش

 ...بودند

 ...با مردها هم منع كرده بودند يرا از هم صحبت او

 ...برعكس شده بود زيكرده بودند و همه چ يزباله دان يتمام آن آموخته ها و حرف ها را روانه ... دفعه كي... شبه كيوقت  آن

 ...دفعه ورق برگشته بود كي

 ... دانست يم... سخت خواهد گذشت شيدانست كه آن شب بر اَسما كوچولو يم... دانست يآمده بود، م يجشن عروس يكه برا يشب همان

دو جسم ،  ونديگفت پ يم ديبا... بترسد ديگفت كه نبا يم شيخواهر كوچولو يتوانست، خودش برا يشد، اگر م يداشت، اگر م يراه چاره ا اگر

 ...تر خواهد بود نيريدو روح باشد و دو جان، از عسل هم ش ونديدو تن، اگر بعد از پ

 ...بود ختهياگر، تنها اگر قبلش روح و روانشان به هم آم... شد يآشنا تر م ييمحرم تر و از هر آشنا ياز هر محرم همسرش

 ...هم محروم بود هيقسمت قض نيبدشانسش از ا يسما كوچولواز بخت بد، اَ اما

 ...!روح و روان ونديچه برسد به پ... دوست هم نداشت يرا حت نادر

 ...باشد زاديمثل آدم گريمورد د كي نيكاش رفتار نادر، در ا يكرد كه ا يبود و تنها آرزو م دهيشب نخواب يها مهيتا ن رارسالنيشب را ام آن

 ...لطافت داشته باشد يكم يكي نيخشن و زمختش، در ا اتيخالف روح بر
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 ...!است ضياو به واقع مر ديد يافسوس كه حاال م... افسوس اما

 ...به منصوره خانم نگاه كرد دوباره

 اشويزنم و كبودلباسش رو كنار ب ديمن با! ؟...اول از همه بفهمم ديمن با يعني!؟...يديها نفهم نيكه زودتر از ا يهست يشما چه جور مادر _

 !؟...نميبب

 ...كرد و با طعنه ادامه داد يبه حاج ينگاه

 !؟...قباحت دار بزنم يحرف ها ديمن با _

 ...ديكش يقيعم نفس

 ...ديريگ يم يطالق اَسما رو از اون وحش ن،ياگر واقعا پدر و مادر هست _

 يب... تف سرباال بود! ؟...آن هم دختر او! ؟...يديآن هم در خاندان توح! ؟...طالق...حرفش انگار كه به حاج محمود شوك وارد شده باشد نيا با

 ...!گشت يرفت و با كفن برم يم ديدختر با لباس سف ديدر خاندان او با... بود ييآبرو

 ...!اَبدا! ؟...طالق

 ...!شه يدرست م... خامه... جوونه! ؟...هيطالق چ!؟...يكن يموضوع رو بزرگ م يخود يرا بچ! ؟...يخودت دور گرفت يبرا هيچ _

 ...ديخند يعصب د،يبار در آن روز شا نيدهم يبرا رارسالنيام

 !؟...شه يدرست م _

 ...همسرش يِخي يآغوش سرد و بوسه ها اديبه ...افتاد ياش با هد يعشق باز يشب ها ادي به

گفت  يكرد به خودش م يدود م گاريكه س ينشست و در حال يعذاب آور، در سالن م يها يبعد از آن هم خوابگ يكه ساعت ييشب ها ادي به

 ...!درست خواهد شد

 ... اولش است... شود يدرست م ر،يگفت، ام يخودش م به

 ...درست خواهد شد... گرم تر خواهد بود ،يبعد يعشقباز...يبعد شب

 ...نشد اما

 ...ديخند بلندتر

 ...خراب تر شد... شد بدتر

 ...ديخند

 ...چشم دوخته بود رارسالنيام يجا يب يمتعجب به خنده ها ياَسما سرش را بلند كرده بود و با چشمان حاال

 ...شد رهيبه چشمان اَسما خ... خنده اش را خورد رارسالنيام

 ...خودتو گول نزن...! شه يوقت درست نم چيه...!شه يدرست نم _

 ...است سيكرد كه چشمان برادرش خ يسما حس ماَ حاال

 ...خودتو گول نزن اَسما... مثل من به خودت دروغ نگو... اشتباه منو تكرار نكن _
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 ...كرد يدر هم بود و غضب آلود نگاهش م شيبه حاج محمود كرد كه هنوز اَخم ها ينگاه

 ...!نزار گولت بزنن _

 ... منتظرش را به اَسما دوخت نگاه

 !؟...مگه نه ،يريگ يم... خودتو رها كن... ريطالق بگ _

 ...از التماس داشت ينگاهش رنگ حاال

 ...نگاهش را به چشمان ملتمس برادرش دوخت... پدر و مادرش را از نظر گذراند اَسما

 ...!درست بشه ديشا _

 ...نقش بست رارسالنيبر لبان ام يكج لبخند

 ...ديشا... آره _

 ...برداشت زيم ياز روكتش را ... شد خم

 ... به ام زنگ بزن د،يهروقت كارد به استخونت رس... شه ينم يديهر وقت د _

 ...ديرا پوش كتش

 ...!يكمك من رو قبول كن يبه ام زنگ بزن كه جرئتش رو داشته باش يوقت _

 ...را به آن ها كرد و به طرف در به راه افتاد پشتش

 ...سوخت ياز درون به شدت م... ديكش يقيباغ كه خارج شد، نفس عم از

 ...آن سرما يخواست تو يدوش آب سرد م كي دلش

 ...ترك كردنش يدوره  يخواست، آن هم تو يم گاريس دلش

 ...آن همه كار و مشغله انيخواست، آن هم در م يكتاب خواندن م دلش

 ...يهم عسل ديشا ،ينگاه قهوه ا كي... خواست ينگاه م كيهم دلش  ديشا

* * * * * * * 

* * * * * * * 

 

 ازيبه لپ تاپش ن رارسالنيهم ام ياز طرف... تمام بشود، نشده بود ستيبا يكه م يكارشان در مدت زمان...همراه بهزاد از شركت خارح شدند به

 ...داشت كه در خانه بود

 ...ماند يهزاد شب آن جا مهم ب ديشا... خانه و تا شب كار كنند ديايشده بود آن روز بهزاد به همراهش ب قرار

بر لبش نقش  يناخودآگاه لبخند...داد صيدرب خانه تشخ يجلو ،يدر چادر مل دهيرا پوش يدختر رارسالنيام دند،يدرب خانه كه رس يجلو

 ...را گرفته بود مشيباالخره اَسما تصم...بست

 ...كرده بود دايجرئتش را پ باالخره
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دانست  يم... رديبكشد و هر طور شده طالقش را بگ رونيب يجهنم يه زور هم كه شده اَسما را از آن خانه فكر كرده بود به آنكه برود و ب بارها

 ...رود يبار م ريكند، او ز مياگر بخواهد، اگر به اَسما تحك

 ليتحم يتوانست حرفش را به كس يوقت نم چيه... رفت يكَتش نم يوقت اجبار كردن تو چيه... خواست يوقت نم چيه... خواست ينم اما

گفت كه چرا قبل از ازدواج اَسما، به زور كتك هم كه شده  يم راهيبه خودش بد و ب شهيهم بايوقت ها نه، تقر يوقت ها، گاه ياما گاه... اما... كند

اَسما دلِ ... توانست سوپرمن باشد ياو نم كه شهيهم... كه دست او نبود زياما همه چ...! كند يچينكرده بود تا از دستور حاج محمود سرپ رشوادا

 ...هم بود يسخت يالحق و واالنصاف معادله ... كند يتوانست سركش ياَسما نم... زدن نداشت ايبه در

 ...بود و هم به برادرش وابسته بود ييهم به شدت بابا يو اَسما از بچگ... برادرش هيطرف قض كيو ... پدرش بود هيطرف قض كي

 ...عاشقش بود شهيحاج محمود، اَسما هم يها يريرغم تمام سختگ يعل

 ...گفت يوقت به اَسما از گل نازك تر نم چيه... دوست داشت يگرياَسما را جور د ،يكرد كه حاج يفكر م رارسالنيوقت ها ام يگاه

اَسما بلند نكرده بود، چه برسد به  يرا هم رو شياصد يوقت حت چيه... نبود و چه حاال كه ازدواج كرده بود شيب يكه اَسما كودك يآن وقت چه

 ...!دستش

 يخوشبخت يكه با هوار هوار غرور حاضر بود برا ديد يرا م يفكر كند، پدر يحاج يبه رفتارها يداور شيخواست بدون پ يوقت ها اگر م يگاه

 يكرد دارد كار درست را انجام م يفكر م شهيهم...رنديبگ ميخودشان تصم يداد خودشان برا يوقت اجازه نم چيهمه كار بكند اما، ه شيبچه ها

 ...دهد

 ...وقت حاضر نبود اعتراف كند كه اشتباه كرده است چياش هم بود كه ه يبه خاطر همان غرور لعنت و

 ... يبعد از ازدواج او و هد يماه ها مثل

اما حاضر ... ننديگز يم يدور لياز فام شتريروند، ب يدر خود فرو م شتريب ياو و هد يعنيكه روز به روز، آن دو،  ديد يمحمود به وضوح م حاج

 ...اشتباه كرده است ديبه اعتراف نبود كه بگو

 ...خواست ياشتباه هم شهامت م قبول

 ...همان شب اول به خرج داد و به خودش حداقل اعتراف كرد كه اشتباه كرده است رارسالنيكه ام يشهامت

 ...!درست خواهد شد زيكرد همه چ يكه فكر م نياه اَسما بود،ااشتباه دومش، همان اشتب و

 ريحاال ز يهد دينمود، شا يبه جبرانش م يكرد و سع ياگر به اشتباه دومش هم اعتراف م ديشد، شا ياگر اشتباه دوم را مرتكب نم ديشا

 ...خروارها خاك نخفته بود

 ...زديبر رونيو اماها و اگرها را ب دهايتكان داد بلكه آن شا نيرا به طرف سرش

 ...عوض نشده بود يزياماها و اگرها، چ نيوقت با ا چيه

 ...شد ادهيپ نيماش از

 ...هم بهزاد

 ...مات و مبهوت ماند رارسالنيمانده بود تا به او برسد كه به طرفش برگشت و ام يقدم... طرف اَسما رفت به
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 ...!سالم پسرعمو _

* * * * * * * 

 * * ** * * * 

 ...و دهانش را كه از تعجب باز مانده بود ببندد ديايبه خودش ب رارسالنيتا ام ديطول كش يلحظه ا چند

 ...!سالم _

 ...ديبهزاد را شن يدرب خانه اش بود كه صدا يبهت حضور زهرا، جلو يتو هنوز

 ...!خوشبختم... من بهزاد هستم! ؟...ديهست ريام يشما دخترعمو _

 ...و ادامه داد...كرد رارسالنيبه ام طنتيتوام با ش ينگاه و

 !؟...اميبرم، فردا ب يخوا يم... ستيهم واجب ن اديحاال كارِ من ز... ريام _

 ...كرد رارسالنيام يحواله  يزهرا، چشمك ديپنهان از د و

 ...ديگذرد در مورد او و زهرا، مخش سوت كش يكه در كله اش چه م نياز چشمك بهزاد و فكر ا رارسالنيام

 ...خفه اش كند شيخواست با دست ها يدلش م... كرد يحضور زهرا را درك نم ليدل

 !؟...شده يزيچ _

 :حرفش را بزند، گفت ديد يم رارسالنيصورت ام يكه تو ياز خشم يكرد بدون تته پته و دست پاچگ يم يكه سع يدر حال زهرا

 ...!بهت بزنم يسر هيفقط اومدم ... نه _

رابطه شان مثل تمام دخترعمو  ييگفت آمده ام سر بزنم كه گو يم يجور كي...! واريخواست سرش بكوبد به د يدلش م رارسالنيام

 ...! استيدن يپسرعموها

آب از سرش گذشته  گريخودش كه د... آمده رارسالنيام يبود باد به گوش حاج فتاح برساند كه دخترش به خانه  يكاف... بود كه چه كند مانده

 ...!كرد ينم يفرق شيبود و برا

 !؟...او يكرد برا يم يچه فرق...! شد يعالوه بر قاتل، به صفت فاسق هم ملقب م فوقش

ود از راه مدرسه رنگ مدرسه اش معلوم ب يكه از فرم سرمه ا يدخترك هجده ساله و دانش آموز... اش به خاطر خود زهرا بود ينگران شتريب اما

 ...به آن جا آمده

 ...خواهرش داشت انگار يها يها و سركش ييپروا ياز ب ييزهرا هم رگه ها... كه در شناخت زهرا خطا كرده است ديد يكرد م يكه فكر م حاال

اش،  يباطن ليرغم م يعل و! ؟...زهرا را به داخل دعوت كند يثيحرف و حد چيتوانست بكند جز آن كه بدون ه يم يحضور بهزاد چه كار در

 ...دعوت كرد

 :و بهزاد گفت رارسالنيكرد و روبه ام زانيآو ياش را درآورد و از چوب رخت يآپارتمان كه شدند، زهرا بدون تعارف چادر مل وارد

 ...!كنم ينهار م يبرا يفكر هيمنم  ديتا شما كارتون رو شروع كن... شم يمن مزاحم كار شما نم _

 يزهرا جور! ؟...چه طورش بود گريد نيا...!مات و مبهوت ماند رارسالنيگذشت، ام يكه از حضور زهرا م يچند لحظه ا يبار در ط نيچندم يبرا
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 ...!و روزانه اش است يزد كه انگار آمدن او به خانه اش و نهار درست كردن كار عاد يحرف م

 ...شده بود خچاليها و  نتيكاب يو مشغول گشتن تو زهرا وارد آشپزخانه شده بود د،يبگو يزيو چ ديايبه خودش ب تا

 ...تخت رها كرد يهمراه بهزاد وارد اتاق شدند و بهزاد خودش را رو به

 ...رفت يرژه م رارسالنياعصاب ام يمرموز بهزاد بدجور رو لبخند

 !؟...يخند يم يبه چ! ؟...هيچ _

 :كرد لبخندش را جمع كند، گفت يم يكه سع يدر حال بهزاد

 ...!يچيه _

 ...لپ تاپش را روشن كرد... نشست رشيتحر زيكند، پشت م ضيرا تعو شيبدون آن كه لباس ها رارسالنيام

 ...اش غلبه كند و باالخره به حرف آمد يگذشت كه بهزاد نتواسنت بر كنجكاو ياز شروع كارشان نم شتريب يقيدقا

 ...ريگم ام يم _

 ...نگاهش كرد رارسالنيام

 ...تو و  نيب يزيچ _

 :كالفه حرفش را قطع كرد و كوتاه و مقطع جواب داد رارسالنيام

 ...!نه_

 ...زد يلبخند بهزاد

 ...يبه نظر دختر خوب! ؟...خب چرا نه _

 ...ديقبل حرفش را بر يكالفه تر از دفعه  رارسالنيام

 ...!ستين شتريب يرستانيبچه دب هي!؟...بچه ست يديمگه ند _

 ...شد شتريبهزاد ب ي خنده

 ...!شه يبچه كه باشه راحت تر رام م... خب بهتر _

 :طاقت از كف داده بود گفت گريكه د رارسالنيام

 ...!ست يخواهر هد نيا... يگ يم يبفهم چ _

 ...بود دهيكه زهرا را د يرا از زمان رارسالنيام يآن همه كالفگ ليدل ديفهم يحاال م... خودش را جمع و جور كرد.. بهزاد خشك شد لبخند

 شيكه همسرش، دخترعمو نيا... شده بود رشيدستگ ييزهايچ ختهيفقط جسته و گر... دانست ينم رارسالنيدر مورد ازدواج ام ياديز زيچ

 ...با هم نداشته اند يخوب و خوش يكه آن قدرها هم زندگ نيو ا...بوده

 ...بود چرا دهيوقت هم نفهم چيرفته و البته ه ايدانست كه همسرش از دن يم

 ...شد انيتق تق در آمد و بعد هم قامت زهرا در چهارچوب در نما ينگذشته بود كه صدا يساعت... رارسالنيزد و نه ام ينه بهزاد حرف گريد

 ...!نهار آماده ست _



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا  fatemeh_r–خط صفر روي                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٧٥ 

 ...نشستند زيپشت م رارسالنيبهزاد و ام...بود دهيچيدر خانه پ يخوش كتلت خانگ عطر

 ...ديرا بر هم ساب شيدست ها بهزاد

 ...!هيحتما مزه اش هم عال... بوش كه معركه ست... دست شما درد نكنه زهرا خانم _

 ...برلب نشاند يحيلبخند مل زهرا

 ...درهم تنها سكوت كرده بود ييبا اخم ها رارسالنيام و

 :پا و آن پا كرد و گفت نيا يشده بود، كم ديناام رارسالنياز حرف زدن ام ييكه گو زهرا

 ...!برم ديبا...شه يم رميداره د گهيمن د...خب _

 ...غيبكند، اما در يتعارف رارسالنياگر شده به دروغ ام يكرد حت يادب حكم م... و زهرا سرگردان بود رارسالنيام نيبهزاد ب نگاه

 ...بود همانياو كه خودش هم م... شد مانيكه پش ديبگو يزيخواست خودش چ يم

 ...رفت و چادرش را برداشت  يبه طرف جا لباس زهرا

در هم، نگاهش را به  ييكه ساكت و خاموش و با اخم ها ييبه پسرعمو... آشپزخانه كرد ينگاهش را روانه  نيبود كه آخر دهيرا پوش چادرش

 ...دوخته بود زيم يرو يكتلت ها

 ...گفت و به طرف در برگشت يدهانش را فرو داد و خداحافظ آب

 !؟...يكرد دايجا رو چطور پ نيآدرس ا _

 ...نگاهش را به او دوخته بود ز،يم يرو يكتلت ها يدرهم، به جا يبرگشت كه حاال با همان اخم ها رارسالنيبه طرف ام زهرا

 ...دفترچه داره كه شماره تلفن ها و آدرس ها رو هيزن عمو  _

 ...ديرا پرس يبازجو سوال بعد كيكه جوابش را گرفته بود، حرف زهرا را قطع كرد و مثل  رارسالنيام

 !؟...جا نيا يوقت روز اومد نيا يچطور _

 ...!ميشد ليهم تعط ومد،ماين رشيدب... كنكور يبرا...ميداشت يتيساعت آخر كالس تقو _

 :گفت يبا همان خشك رارسالنيام

 ...!يخبر اومد يپس ب _

 ...تكان داد دييتا يسرش را به نشانه  زهرا

 ...!كار رو نكن نيا گهيد _

 ...مكث كرد يكم

 ...خداحافظ _

 ...باشند ختهيزهرا ر يرو يكه سطل آب سرد انگار

 ...حرف خارج شد يرا باز كرد و بدون كلمه ا در

 ...!يكرد يم تيمن رعا يحداقل جلو... يبد باهاش حرف زد يليخ _
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 ...داد رونينفسش را پر صدا ب رارسالنيام

 ! ؟...از حال و روز او توانست بفهمد يچه م بهزاد

 ...بلند شد و از آشپزخانه خارج شد شيجا از

 

* * * * * * * 

بلكه ... از اَسما ياميپ... يتماس... يدر انتظار زنگ... گذراند يدر انتظار م شهيروزها را هم... گذشت يسخت تر م شهيروزها و شب ها از هم نيا

 ...غياما در... با سر بدود رارسالنياشاره كند تا ام كي

 يواقع يشد و به معنا يدنده به آن دنده م نياز ا... شد  يم رهيمدت ها به سقف خ... ارامديتوانست ب يشب ها را نم... گذشت يشب ها بدتر م و

 ...غياما در... را در آرامش باشد يشومش ببندد و ساعات يزندگ يكند بلكه بتواند چشمانش را به رو يكلمه جان م

هر كجا را ... رديهجوم افكار زجرآور را بگ يتوانست جلو يكرد نم يم يهر چه سع! ؟...گذاشت يمگر راحتش م! ؟...گذاشت يفكر اَسما م مگر

 ...هجوم انگار يبرا افتندي يم گريد يكرد، روزنه ا يسد م

نكند دارد ... كشد يدارد عذاب م ايگذاشته و  نير به بالخواهرش آن شب را راحت س ايتوانست فكر نكند به آن كه آ يكرد نم يچه تالش م هر

بالشتش هق هق  يتو... صدا يو ب...خفه... شب ها، آرام د،ياش بگذارد و بگر نهيس يتا او سر به رو ستين يرارسالنيكه ام ينكند وقت... ديگر يم

 ...كند

گرفت همان موقع شب برود دنبال  يم ميشد كه تصم يبارها م... رارسالنيام يشبانه  يها شده بود كابوس ها نيا يهمه ... گريهزار نكند د و

تا ... ستين يديكرد تا خودش بفهمد ام يصبر م ديبا رارسالنيام... گرفت يم ميتصم دياَسما خودش با... شد يم مانيبعد پش ياما لحظات... اَسما

 ...صبور است اريبس زشير يسما برعكس سن كم و برعكس جثه دانست كه اَ يم يو چقدر دردناك بود وقت... كارد به استخوانش برسد

 !؟...نيبدتر از ا يزيچه چ و

... توانست ظاهرش را حفظ كند، آن روز به وضوح آشفته بود يكه حداقل م شهيو برعكس هم... گود رفته بود يخواب يچشمانش از فرط ب ريز

 ...اما به موقع جمعش كرده بود...بار ُتپق زده بود نيسر كالس هم چند

 !؟...استاد _

 ! ؟..بود ختهيچقدر آن روز از آن چشم ها گر...ستاديا ديكه شن ياستاد گفتن يصدا با

 !؟...افتديكرده بود تا مبادا به دام ب ينگاهش در كالس باز چقدر

 ...افتاد يافتد،ميب ديكه با ياتفاق اما

 ...طرفش برگشت به

 ...بود يعسل چشمانش

 ...بارها در ذهنش تصور كرده بود رارسالنيكه ام يياز همان ها... هم بر لبش بود يلبخند

 ...!چندتا سوال داشتم _
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 ...كالس را هم به زور سر كرده بود... توانست ينم... جوره حوصله نداشت چياو كه آن روز را ه! ؟...گفت يم ديبا چه

 ...بود يبدون شك جوابش منف! ؟...بماند و سواالت را جواب دهد شتريب يتوانست كم يم... داد رونيرا ب نفسش

 ...ارميكنم برات م يبرم حل م يبده م _

 ...سرش را كج كرد يكم قيشقا

 ...خوام يامروز م يبرا... عجله دارم _

... خواست خواهش كند يدلش م...ها بهانه ست نيا يو هم من، كه همه  يدان يهم خودت م ديخواست بگو يدلش م... زد يپوزخند رارسالنيام

 ...حال كَل كَل كردن را هم ندارم يامروز حت... قيامروز نه شقا ديبگو

 ...را هم ندارم انگار دنيحال نفس كش امروز

 ...است شتريب ميروزها دردها نيا... بدترم گر،ياز تمام لحظات د گر،يد يوقت ها يروزها از همه  نيا

 ديشا... حيهم تفر ديشا...از تنوع داشت يآن همه درد، رنگ انيم ديبچگانه با تو كه شا يكَل كَل ها يماند برا ينم ييجا گريكه د شتريقدر ب آن

 ...يزندگ يتنها كم... يهم كم

 !؟...سخت شده بود شينه گفتن آن قدر برا كيچرا ! ؟...كرد ينه گفتن دست دست م كي يچرا آن قدر برا! ؟...را چه شده بود او

 ...رفت ياعصابت رژه م يكه مدام رو ينچسب قيهمان شقا... همان دختر است نيا... رارسالنيام... يه

 ...مسخره يهمان لبخندها با

 !؟...بست ينقش م الشياو نبود كه هر شب در خ يمگر لبخندها! ؟...گفت يچرت م چرا

 ...يكن خشي يخواست هر طور شده سنگ رو يبود كه دلت م يسبكاو همان دختر ... نه... نه

 يلگيپ لهيش يكرد و ب ياش فكر م يرنگ كيوقت ها به  يليذهنش، خ يتو يرغم تمام خط قرمزها ينبود كه عل يقيهمان شقا نيا! ؟...سبك

 !؟...اش

 !؟...دورش يها حانيو ر ينيزم بيس يكوكوها به

 !؟...ديبمون شتريب قهيشه ده دق ينم _

 ...لبش محو شده بود يلبخند رو حاال

كه به جانش افتاده بود،  يريست و باالخره و يبود چشمانش عسل دهيبود كه فهم شيچند لحظه پ نيهم! ؟...بود يچرا چشمانش قهوه ا... آه

 ...بود دهيخواب

 ...گرفته بود يحتما كور رنگ... از چشمان خودش بود راديا

 ...كرد يگفت و خودش را خالص م ينه م كي... گفت ينه م كي! ؟...را چه شده بود او

 ...هياست مثل بق يكيكرد كه او  يگفت و به خودش ثابت م ينه م كي ديبا

 ...نفوذ داشته باشد شيتنها او به رو... خاص باشد شياَبوتش برا يداد تنها جود يگفت و اجازه م ينه م كي ديبا

 ...!نه _
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 ...امدياما كوتاه ن... به وضوح وارفت قيشقا

 !؟...ديفردا كالس ندار _

 ...تند و قاطع پاسخ داد رارسالنيام

 ...!گهيد يندارم تا هفته ...!نه _

 ...استاد جوان انداخت يبه چشمان گود رفته  ينگاه قيشقا

 !؟...ميبزار يقرار هي رونيشه ب يم _

 ...!وقت ندارم _

 !؟...شركت _

 .!..كاره يجا _

 ...كرد يرد م يكي يكي رارسالنيداد و ام يراهكار م يكي يكي قيشقا

 ...!برم ديمن با _

 !؟...آمد يبرم رارسالنياز دست ام ياما چه كار... گرفت يبه وضوح رنگ دلخور قيشقا نگاه

 ...آمد يبرم گرانياز دست د يگرفت، چه كار يم ينگاه خودش رنگ دلخور يوقت مگر

 ...دياريبهانه م ديشما همه اش دار _

 ...متعجب شد رارسالنيو نگاه ام...بغض داشت انگار شيصدا

 ... نيمن كالفه شد يدونم از مزاحمت ها يم _

او  يكالفگ ديخواست بگو... ستين يتازه ا زياو چ يكالفگ ديخواست بگو يدلش م... نه!؟...كالفه شده بود قيشقا ياو از مزاحمت ها واقعا

 ...گرفت ياوج م يوقت ها به بهانه ا يست اما گاه يشگيهم

 ...او يبارش اَسما بود نه مزاحمت ها نيا يبهانه  و

 ...نبود يدونم اگه سفارش دكتر علو يم _

 ...شده بود سيخ يچشمان قهوه ا... كرد ياشتباه نم رارسالنيام... حرفش را قطع كرد و

 !؟...گرفت دوباره ياش داشت اوج م يحاال چرا كالفگ ديفهم ينم رارسالنيام و

 ...ديكش شيموها يتو يدست

 ...شم يمزاحمتون نم... ديببخش _

 ...عبور كرد رارسالنياز كنار ام مينس كي يبه نرم و

 ...خواهد بگذارد كه او، آن طور برود يدانست دلش نم يم... اما... كه او را چه شده ديفهم ينم رارسالنيام

 ...يخانم مهدو _
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 ...به طرفش برگشت قيشقا

 ...هم هست گهيراه د هي _

 ...استاد جوان يچشمان گود افتاده  ياما مشكوك شده بود به برق تو... نگاهش كرد دوارانهيام قيشقا

 ...ياما اگه بخوا... من فردا بعد از شركت وقت دارم _

 ...مكث كرد يكم

 ...!منزل من يايب يتون يم _

 ...نقش بست رارسالنيبر لبان ام يا انهيبه وضوح گرد شد و لبخند موذ قيشقا چشمان

خودش را داده  شنهاديهم پ رارسالنيام گريصورت د نيو در ا رفتيپذ يرا نم يزيچ نيچن قيبه طور قطع شقا... ممكن بود شنهاديپ نيبهتر نيا

 ...بود

 ...مشكل او بود... ديايتوانست ب ينم قيخود شقا... آورده بهانه رارسالنيتوانست ادعا كند كه ام ينم قيشقا گريطور د نيا

 !؟...يچه ساعت... باشه _

 ! ؟..بود دهيدرست شن! ؟...قبول كرده بود! ؟...او چه گفته بود... از تعجب گرد شده بود رارسالنيچشمان ام حاال

 !؟...بود رفتهياو چرا پذ! ؟...بود يشنهاديچه پ نيا! ؟...كرد يچه كار م ديحاال با... ديكش شيموها يتو يدست

 ...دوباره به چشمانش... طانشيو به لبخند ش... نگاه كرد قيچشمان شقا به

 ...!روشن يهم قهوه ا ديشا... نه...زد يم يحاال به عسل! ؟...چرا چشمانش روشن شده بود... عجبا

 !؟...كرد يع مجم ديكه پهن شده بود را چطور با يبساط... رنگ چشم ها يگور بابا اصال

 ...را خوانده بود رارسالنيدست ام... ديبار يم طنتيش قيشقا يچهره  از

 ...ديكه بگو نينداشت جز ا يچاره ا... شياو نه راه پس داشت و نه راه پ حاال

 ...ساعت پنج _

 ...به راه افتاد يبه طرف درب اصل قيشقا طانينگاه و لبخند ش ريز و

 ... بود جيهم گ هنوز

 ...هم شوك بود هنوز

 !!!؟...ساعت پنج فردا

* * * * * * * 

 ...دياين قيبود كه شقا دواريهنوز ام... شده باشد مانيپش قيداشت كه شقا ديهنوز ام... بود دواريهنوز ام... به پنج مانده بود قهيدق ده

 ...!يداده بود و نه شماره ا قيبه شقا يبود، نه آدرسجوان هل كرده  يكه آن روز، از بس كه مانند پسرها اورديب اديخواست به  يدلش نم اصال

 فيرا تعر رارسالنيبا او تماس گرفته و داستان دعوت ام قياو را به اتاقش فراخوانده بود و گفته بود كه شقا يكه امروز دكتر علو نيآن بدتر ا از

 ...!يدارد و نه شماره ا يكرده و اضافه كرده بود كه نه آدرس
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 ...دكتر ينگاه و لبخند پدرانه  ريبود ز دهيچقدر خجالت كش رارسالنيام و

 ...خودش پخته بود يبود كه خودش برا يآش نيا! ؟...او چه بود رياما تقص... خفه كند شيرا با دست ها قيخواست شقا يم دلش

 ...ديزنگ واحد از جا پر يصدا با

 !؟..را نزده بود فونيچرا زنگ آ پس

 !؟...درب مجتمع باز بود يعني

 ...تنها باشند، هل كرده بود يبار قرار بود با دختر نياول يكه برا ينابالغ يپسرها مثل

 شيكه لبخندها يدختر... شود كيدختر نزد نيخواست آن قدر به ا يبود كه دلش نم نياما موضوع ا... نه... بترسد قيبا شقا ييكه از تنها نيا نه

 ...مجهول بود هنوز شيگ چشم هاماند و رن يم ادشيبه 

 ...شد يسرش روشن م يتو قيبا شقا دارشيبعد از هر بار د ،يگريپس از د يكيبودند كه  ييها زنگ خطرها نيا

 ...شد يوارونه م زيآمدند كه همه چ يم شيپ يبود كه اتفاقات همه جور يدانست چه حكمت يكند اما نم يدختر دور نياز ا ديدانست با يم

 ...را گرفت رهيدستگ

 ...ديكش يقيعم نفس

 ...در را باز كرد و

 ...بر چهره اش نقش بست قيعم يستاره، لبخند دنيتر آورد و باد نيينگاهش را پا ،يخال يفضا دنيد با

 ...!سالم _

 ...دياش را كش ينيدو انگشت ب با

 ...!ماهت يسالم به رو _

 ...شد انيو دو دندانش نما يس منتشيكش آمد كه به م يستاره به لبخند يلب ها و

 ...تو ايب _

 :كرد گفت يمبل پرت م يهمان طور كه خودش را رو... وارد شد ستاره

 ...يخسته ا يگفت تازه از سر كار اومد يم... اميزاشت ب يمامان نم _

 ...ديايتوانست ب يبود كه ستاره م يوقت ممكن نيبهتر نيا... ديخند رارسالنيام

 ...كرد يخب مامانت اشتباه م _

 ...كرد رارسالنيبه ام ينگاه مشكوك... افتاد زيم يرو يها وهيستاره به م چشم

 !؟...يمهمون دار _

 :بست، گفت يمچش م يداشت و رو يبرم زيم يكه ساعتش را از رو يدر حال رارسالنيام

 ...!آره _

 يهمانيم ديبا همان،يمسلم بود كه م ارياو با همان هشت سال سن، بس يبرا... به نظرش آمد بيعج ياوضاع كم... خانه را از نظر گذراند ستاره



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا  fatemeh_r–خط صفر روي                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٨١ 

 ...خاص باشد

 ...گذاشته بود زيم يرو يبلور يخور وهيم يشسته بود و تو وهيم شيبرا رارسالنيكه ام چرا

 ...داد يدود نم ينبود و خانه بو زيم ياش رو يگاريجاس

 !؟...هيك _

 ...ستاره خنده اش گرفته بوداز سواالت ... مبل نشست يرو رارسالنيام

 ...از دانشجو هام يكي _

 ...گرفت طنتياز ش يستاره رنگ نگاه

 !؟...دختره _

 ...!دار ستاره يو لبخند معن زيآم طنتياز نگاه ش ديسوت كش رارسالنيمغز ام تا

 ...ها يفضول نيلبخندها و ا نياو را چه به ا آخر

 ...را درهم كرد شيها اخم

 ...!موقوف يفضول _

 ...ستاره جمع شد لبخند

 ...دينتوانشت خنده اش را مهار كند و خند رارسالنيبار ام نيا اما

 !؟...را سوال و جواب كند رارسالنيبود كه ام دهيرس ييكارش به جا يفسقل

 !؟...نگاهش كند و آن طور بخندد مشكوك

 ...شد دترياش شد خنده

 !؟...تاره هم مشكوك شودس يرفتارش آن قدر تابلو بود كه حت يعني

 ...!رديكند مچش را بگ يكم بود كه ستاره هم سع نشيهم گريد

 ...دنياما بعدش او هم شروع كرد به خند... رارسالنيام ضيضد و نق يشده بود از واكنش ها جياولش گ ستاره

 !؟...ارسالن _

 :كرد خنده اش را جمع كند گفت يم يكه سع يحال در

 !؟...هوم _

 ...را بر هم زد شيوق دست هابا ذ ستاره

 !؟...ارميب يمن چا _

 :فورا گفت شيپ يدفعه  يچا يادآوريبا  رارسالنيام

 ...ستين ازين... نه... نه _

 ... دوباره پكر شد ستاره
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 !؟...مگه اون دفعه بد بود! ؟...چرا _

 ...كرد يپف رارسالميام

 ....اريرو ب ينيتو فقط س... كنم يخودم درست م يول... باشه _

 ...ديچيدر خانه پ فونيزنگ آ يو صدا ديخند ستاره

 ...دكمه را فشرد رارسالنيام

 !؟...وجود ستاره كوچولو آن قدر آرامش بخش بود يعني... بار حالش خوب بود و راحت تر بود نيا

 ...باشد رگذاريكرد حضور ستاره آن قدر تاث يوقت فكر نم چيه... هم خنده اش گرفت خودش

 ...اش شده بود يزندگ كيآسمان تار يكه واقعا ستاره  يا ستاره

* * * * * * * 

 هيمبل ها تك يجلو يچوب زيم يرا رو شيشان نشسته بود و آرنج ها يرو به رو نيزم يستاره رو... مبل نشسته بودند يرو قيو شقا رارسالنيام

 ...شده بود به آن ها رهيخ ياستراحت و وقفه ا چيداده بود و بدون ه

 ...سرش بسته بود يساده باال رهيگ كيرا هم با  شيموها... بود دهيبود، ساده پوش همانيخانه شان م رارسالنيكه ام يمثل آن شب قيشقا

 !؟...جون صدات كنم قيشه شقا يم _

 ...ديبه ستاره نگاه كرد و خند قيشقا

 !؟...شه يچرا نم... زميآره عز _

 ...شدجا به جا  شيدر جا يخوشحال شد و كم ستاره

 !؟...ستيبهتر ن... كنم ارسالن يمن صداش م نيبه خاطر هم... رارسالنيمثل ام...هيطوالن يمهدو قيشقا ،يدون يآخه م _

 ...باز هم لبخند زد قيشقا

 ...بهتره... چرا _

 ...خب تو هم صداش كن ارسالن _

 :لب گفت ريبه او رفت و ز يچشم غره ا رارسالنيام

 ...ستاره _

 ...ديبه سرعت لب برچ ستاره

 !؟...گفتم مگه يچ _

 :كرد و گفت قيبه شقا ياشاره ا رارسالنيام

 ...!يخسته شون كرد... دنيتازه رس _

 ...ستاره حاال بغض هم كرده بود و

 ...كنار خودش نشاندش... دست ستاره را گرفت و بلندش كرد قيشقا
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 ...يخوب نيدختر به ا...خسته ام نكرده... نه _

 ...ستاره به خنده كش آمد يلب ها و

 ...!كند دايمدافع هم پ ليوك كياش مانده بود كه ستاره  نيهم... كرد يپف رارسالنيام

 ...كه دوباره سر ذوق آمده بود، شروع به حرف زدن كرد ستاره

 !؟...يتو دوست ارسالن _

خفه اش  رارسالنينبود كه ام ديبع چيگفت آره ه ياگر م... نشسته بود نهيدرهم دست به س ييكرد كه با اخم ها رارسالنيبه ام ينگاه قيشقا

 ...كند

 ...نه _

 ...ديحرفش را بر ستاره

 !؟...ييجا نيپس چرا ا يستياگه ن _

 ...دياش به دادش رس يكه زنگ گوش ديمانده بود چه بگو قيشقا

 ...سالم باباجون _

 ...از هم باز شد رارسالنيام يها اخم

 ...رفت زنگ بزنم ادمي دميتازه رس... ديببخش...قربونتون برم من _

جور حرف زدن به  نيا... گونه با پدرش حرف زده باشد نينداشت ا اديوقت به  چيه... ستيب ينقش م رارسالنيبر لب ام ينرمك لبخند نرم

 يدلش م... آن طور با پدرش حرف بزند يكه كس نياز ا...برد يلذت م يمكالمه ا نياز گوش دادن به چن... جالب بود شيبرا يبيطرز غر

 ...كند شيو تماشا نديهمان طور با پدرش حرف بزند و او همان طور آن جا بنش قيخواست شقا

 ...تلفنش تمام شد يچه ها گفت و ك گريد قيشقا دينفهم

 !؟...يدوست دار يليباباتو خ _

 ...خندان ستاره نگاه كرد يبه چهره  قيشقا

 !؟...شه آدم باباشو دوست نداشته باشه يمگه م... خب معلومه _

 :كرد گفت يشكمش جمع م يرا تو شيكه پاها يدر حال ستاره

 ...مثال ارسالن... آره _

 :گفت ظينبود با غ هيبه زمزمه شب گريد شيپ يكه مثل دفعه  ييبا صدا رارسالنيام

 ..!.ميبه كارمون برس ديما با... گهيبسه د...!ستاره _

 ...و مشغول شد ديو نگاه بغض دار ستاره، برگه ها را جلو كش قينگاه متعجب شقا ريز و

 ...جا به جا شد شيدر جا يكم ستاره

 ...ديپرس يهم م يوقت ها سواالت يداد و گاه يبا دقت گوش م قيشقا...نوشت يم ييزهايداد و چ يم حيتوض رارسالنيام
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 ...بلند شد و به طرف اتاق به راه افتاد شياز جا... بدجور حوصله اش سر رفته بود ستاره

 :ديبرگه ها بود پرس يهمان طور كه سرش تو رارسالنيام

 !؟...كجا _

 :هم با اَخم تخم گفت ديشا... حوصله يب ستاره،

 ...اتاق يرم تو يم _

 :بدون آن كه سرش را بلند كند گفت رارسالنيام

 !؟...يسرِ كمدم بر ديه نباك يدون يم _

 ...آره _

 ...لبخند زد قيتكان داد و شقا يسر رارسالنيام... كوبش در آمد يبعد صدا يكم

* * * * * * * 

* * * * * * * 

 ...اتاق بلند شد ياز تو لونيو يها ميس يآرشه رو دنيوحشتناك كش ينگذشته بود كه صدا شتريب يا قهيدق چند

 ...توجه باشد يندهد و ب يتيكرد اهم يم يسع رارسالنيام

 !؟...ديزن يم لونيو _

 :بود گفت ريكرد و ذهنش درگ يهمان طور كه به صورت سوال نگاه م رارسالنيام

 ...!ريخ _

 ...ساز داشته باشد، اما نزند كي يبود كه كس بيعج شيبرا... نگاه كرد رارسالنينگاهش را از برگه ها گرفت و متعجب به ام قيشقا

 ...را حس كرد كه سرش را بلند كرد قينگاه شقا ينيانگار سنگ رارسالنيام

 !؟...نشيديخر يچ يخب پس برا _

 يدر پس پس ها يملتمس پسر يگفت آن را تنها به خاطر نگاه ها يم ديبا... دانست يخودش هم جوابش را نم رارسالنيبود كه ام يسوال نيا و

اما گشوده ! ؟...اش يدوران كودك يگشودن عقده ها يبرا! ؟...بود دهيخر ييعقده گشا يرا تنها برا نيگفت ا يم ديبا اي! ؟...بود دهيذهنش خر

 يخواست بنوازد، حت يچرا كه هنوز هم هرگاه دلش م! ؟...جرئت نواختنش را هم نداشت يچرا كه حت! ؟...بدتر هم شده بود چ،يبود، ه شدهكه ن

... سبك است... گفت گناه است يكه م ديچيپ يدر گوشش م يمرد يآورد، مدام صدا يشت در مكه ستاره دا يناهنجار ياگر شده همان صداها

 ...است مزخرف... است يمطرب

داد، ساز را  يطاقت از كف م گريشب ها كه د يآن وقت بعض... كرد يم يو باز هم چشم پوش... او هر بار توان مقابله با آن صدا را نداشت انگار و

 ...كند شيتماشا يهوا بخورد و هم كم يد تا هم كمكر ياز حبس آزاد م

 ...تنها تماشا كردن... يكودك يبود سهم او از آرزوها نيا

 ...مضطربش كرده بود...داشت، تنها كالفه اش كرده بود قيسوال شقا يكه برا ييتمام جواب ها يادآوريو ... ديدانست چه بگو ينم
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 ...برخاست شيباشد، از جا افتهيكه انگار بهانه را  رارسالنياتاق آمد و ام ياز تو يبلندتر يهمان آن صدا در

 ...!ستاره _

 ...نواخت مثال يرا در دست گرفته بود و م لونيتخت نشسته بود و و يكه بر رو ديدرب اتاق را كه باز كرد، ستاره را د... به طرف اتاق رفت و

 ...!ستاره _

 ...ستاديستاره از حركت ا يها دست

 !؟...يبه كمدم دست بزن ينگفته بودم حق ندار _

 ...حق به جانب جواب داد ستاره

 ...كنار تختت بود... كمد نبود يتو _

 ...را از كمد در آورده بود و  لونيبود كه و ييهم از آن شب ها شبيآمده بود كه د ادشيتازه آن وقت  رارسالنيام و

 ...كرد ياش را بر سر ستاره خال يچه شد كه كالفگ ديهم نفهم خودش

 ...باال رفت يكم شيصدا

 ...يبه وسائل من دست بزن ديدر هر صورت نبا _

شد  مانيلرزش چانه اش را و در همان دم پش ديو د... كه اشك در چشمانش حلقه زد ديد رارسالنيام... گرد شده نگاهش كرد يبا چشمان ستاره

 ...از رفتارش

 ...ت رها كردتخ يرا رو لونيو ستاره

 ...!ستاره _

 ...زانوانش نشست تا هم قد او شود يرو قيشقا... برخورد كرد قيدرگاه با شقا يو تو... نداد و به طرف در رفت يتيستاره به او اهم اما

 !؟...شده خانم كوچولو يچ _

 ...ستاره را پاك كرد يدست اشك ها با

 ...هيزمرغياالن اخالقش چ _

 ...بلند شد رارسالنيام زياعتراض آم يصدا

 ...!ستارررره _

 :گفت رارسالن،يتوجه به ام يستاره ب...ديخند قيشقا و

 ...!كنه يدعوات م... تو هم نمون _

 ...كرد يپف رارسالنيام

 !؟...آخه ياريصداها رو در م نيا يچ يبرا ،يبزن يستيبلد ن يوقت!؟...سر و صدا نكن... ميمگه به ات نگفته بودم ما كار دار _

 :كرد گفت ينگاه م رارسالنياش به ام يكه با چشمان اشك يدر حال ستاره

 !؟...يمگه خودت بلد _
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ستاره  يتحمل چشمان اشك... نكند هيگر گريكه ستاره د يزيچ... ديبگو يزيخواست چ يدلش م... اما ديدانست چه بگو ينم گريد رارسالنيام و

 ...نبود يكار آسان

 !؟...بدم اديمن به ات  يخوا يم _

 ...شد رهيخ قيجفت چشم متعجب به شقا دو

 ...كردن را فراموش كرد انگار هيگر ستاره

 !؟...يمگه تو بلد _

 ...و با انگشت شصتش، بند اول انگشت اشاره اش را نشان داد ديخند قيشقا

 ...!كم هي _

 ...را به دستش داد لونيستاره و... تخت نشست يرو قيشقا

 ...چشمانش را بست... چانه اش قرار داد ريرا ز لونيو...ها ور رفت ميبه س يكم قيشقا

 ...افتي انيمانست در فضا جر يُقل ُقل آب چشمه م يو تازگ يكه به نرم ييشد و صدا يم دهيها كش ميس يبود كه رو يبعد آرشه ا يلحظات و

 ...سراپا چشم شده بود و گوش رارسالنيو ام ديكش يآرشه را م قيشقا

 ...بود و نه ستاره رارسالنيحواسش به ام قيشقا نه

كه رفته  يبه مرد... كرد يكرده بود و آن ها را نظاره م هيقالب كرده بود و به چهارچوب در تك نهينبود كه دست ها را بر س يشان به مرد حواس

 رارسالنيكه ام ييهمان تو...ياومد ينشون يب بيخواند تو از شهر غر يكه م ديشن يرا م يدخترك يشد و انگار صدا يابروانش باز م يرفته گره 

 ...غياما در.. كرد كه منظورش به او بوده يم اليهمسر شدند و همبستر، خ يوقت...بعدها كه ازدواج كردند

 ...زد يپوزخند

 ...!شده بود تنها بشينصنواختن زنده  كي دنيد... نواختن داشت و حاال بعد از آن همه سال يآرزو شهيكه هم يپسرك... ديد يرا هم م يپسرك

 ...هم خوب بود همان

 ...كه در تمام عمرش قانع بود او

 ...نواختن اش نبود اما باز هم خوب بود يبه خوب ديشا...هم خوب بود كياز نزد دنشيد

او  فيمانده بود به انگشتان ظر رهيشد و خ لينرم تبد يرفته رفته به لبخند رارسالنيكه پوزخند ام ديد ينواخت و نم يبا چشمان بسته م قيشقا

 ...كرد يكه آرشه را دربر گرفته بود و نرم حركت م

* * * * * * * 

شد، اما مطمئن بود كه  يسرش نم يزيكه از ساز زدن چ نيبا ا... بود رهيهنوز هم بر دستان او خ رارسالنياما نگاه ام دياز نواختن كش دست

 ...استاز آن چه كه گفته بود، ماهر  شتريب قيشقا

 ...و داد ستاره به خودش آمد غيج يصدا با

 ...يزن يخوشگل م يليخ... جون قيشقا... يوا _
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 :بار با حسرت گفت نيو ستاره ا... ديخند قيشقا

 !؟...زنم صداش اونقد بده يمن م يپس چرا وقت _

 ...ديباز هم خند قيشقا

 !؟...بدم اديبه ات  يخوا يم... زدم يم يجور نيمنم اولش هم _

 ...رارسالنيبه ام يبعد نگاه... كرد قيبه شقا ياول نگاه ستاره

 ...نه _

 ...اشاره كرد رارسالنيدست به ام با

 ...دوست داشته يارسالن از بچگ _

 ...كرد يبر كيرا  سرش

 !؟...يد يم اديبه اش  _

 ...درآمد رارسالنيام يجا بود كه صدا نيا و

 ...!ستاره _

 ...نگاه كرد رارسالنيبه ام يشگيند همبا همان لبخ قيشقا

 !؟...داره يچه اشكال _

 ...را در هم كرد شياخم ها رارسالنيام

 ...!ميبه كارمون برس ميبهتره بر... ممنون... نه _

درهم  ياخم ها بيفر گريد قيدانست شقا ينم... بود، شكسته است دهيكش قيخودش و شقا انيكه م يحصار گريدانست كه د ينم رارسالنيام

 ...خورد ياش را نم

 ...!نداره يامتحان كوچولو كه ضرر هي _

 ...وسوسه گر ادامه داد يطانيدوباره مثل ش قيمردد بود و شقا رارسالنيام نگاه

 !؟...امتحان كردنم نداره هيارزش  يعني! ؟...نيدوست نداشت يمگه از بچگ _

 زشيدستش توسط ستاره و نگاه التماس آم دنيشدن كه با كش يمانده بود تا راضتلنگر  كيباز شده بود و تنها  شيحاال اخم ها رارسالنيام

 ...چانه اش و آرشه در دستش ريز لونيو... قرار گرفت قيكنار شقا رارسالنيتلنگر زده شد و ام

 ...خوبه يجور نيهم... آهان...دستت رو بده باال...تر نييپا ارشيكم ب هي _

 ...درآمده باشند لونيكه به شكل و يينه دست ها... بود يكه واقع يلونيو... دستش كرد يتو لونيبه و ينگاه رارسالنيام

 ...ست يمطرب... جلف است... گفت سبك است يكه مرتب م ييصدا... ديچيپ يسرش م يتو ييصدا

 ...ستيدر شان او و خانواده اش ن يگفت مطرب يكه م ييصدا

 ...بر كف دستانش نشست يسرد عرق



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا  fatemeh_r–خط صفر روي                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٨٨ 

 ...ها ميس يرو يكن آروم بكش يسع _

 ...شد يسرش مانع م يتو يصداها... اما خشك شده بود انگار رارسالنيام دستان

 ...خواست يم زهايچ يليدلش خ... كند يخواست سركش يدلش م... بكشد اديخواست بر سر صدا فر يم دلش

 ...قفل شد قيدر نگاه شقا نگاهش

 ...دلگرم كننده بود يبيبه طرز عج قينگاه شقا... كند يم قشيدر نگاهش است كه آن طور تشو يزيچه چ ديفهم ينم

 ...قرار داد كه آرشه را گرفته بود رارسالنيدست ام يكه آرام، دستش را رو رارسالنيرا خواند از نگاه ام ييزهايهم انگار چ قيشقا

 ...چشمانش را بست رارسالنيام

 ...اما هنوز سفت بود دستش

 !؟...هم داشت كه ساز زدن در شأنشان نباشد يخانواده ا گرياو د مگر

 ...از انقباض درآمد يكم دستش

 ...را به حركت درآورد رارسالنيدست ام ق،يدست شقا و

 ...شد يساز در فضا جار يها آرام و نرم حركت كردند و صدا دست

 ...ش شدسرش خامو يتو يصداها... آرام گرفت رارسالنيقلب ام يها دنيتپ

 ...كرد يبدنش حس م يكه در تك تك سلول ها يبيكرد به جز آرامش عج يرا حس نم زيچ چيه و

 ...از سونات مهتاب بتهوون هم گوش نوازتر بود رارسالنيام يساز آن قدرها هم گوش نواز نبود اما برا يصدا ديشا

 ...بود يزندگ ينواها، نوا نينواختن به سر برده بود، ا يكه سال ها را در آرزو يياو يبرا

 ...زد يلبخند م شيحاال به رو پسرك،

* * * * * * * 

كه باالخره  يشب... بار نواخت نياول يكه برا يشب... كرد يم دايافتاد، حس همان شب را پ يم ييايو رو زيآن شب خاطره انگ اديبه  يهم وقت هنوز

 ...خره توانسته بود پسرك معترض درونش را آرام كندكه باال يو شب دياش رس يدوران كودك ياز آرزوها يكيبه 

 نيحال تنها حسن اش ا نيبا ا...! شد اسمش را نواختن گذاشت يالبته اگر م... لونيكرده بود با هر بار نواختن و دايپ بيعج يآن شب آرامش از

 يداد كه صدا يهم نم يتيو اهم... ها وحشت نداشت ميس يآرشه بر رو دنياز كش گريد...ديترس يدستش نم يتو لونياز گرفتن و گريبود كه د

گوش  يو صداها ديكش يم لونيو يكه چرا ستاره آن طور آرشه را رو ديفهم يو آن وقت تازه م...نه اياصول هست  ياز ساز بر رو دهبرآم

 ...آورد يخراش درم

 ...گوش خراش يهمان صداها يكرد از ال به ال يرا حس م ياو هم زندگ ديشا

 ...ديخند يشد، بلكه م يآورد كالفه نم يكه ستاره از ساز درم يياز آن وقت به بعد، از صداها گريد

 ...فرستاده كيهم  ديشا... يناج كي ديشا... فرشته كيهم  ديشا... نفر بود كيها تنها به خاطر حضور  نيا يهمه  و

 ...بود و خشنود يدانست از وجودش راض يتنها م... دانست ينم
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هنوز هم زنده  يآورد كه مهربان يم اديبه  شيبا لبخندها... كرد يم داياش، كه در كنار او جسارت نواختن پ يدر زندگ يبود از ورود دختر يراض

 يانگار، ارضا م ديكش يبر دوش م يرا كه از كودك يا يپدر يبا گوش سپردن به حرف زدنش با پدر و بابا جان گفتنش، حس گنگ ب... است

 ...شد

 

 !؟...نيتر از ا ييايبهتر و رو يزياو چه چ يراب و

 نييپا رارسالنيآمد، به اصرار ام يم ريآن كه آقا فرهاد آن شب را د ليكه پوران خانم پخته بود و به دل يشام... شام ماند يآن شب را برا قيشقا

 ...خانواده كيدرست مثل ...را همه با هم خوردند يآمد و ماكارون

 ...البته قيشقا يبعد از شام آن شب در خانه ... بود دهيچسب رارسالنيبود كه آن قدر به ام يشام نيدوم

نوازد و  يم لونيو ياز كودك قيشقا د،يفهم رارسالنيبود كه ام ييايو در همان شب رو...را رساندند قيبه اتفاق ستاره، شقا رارسالنيشب، ام آن

 ...و  يخصوص... آموزشگاه ها يتو... كند يم سيتدر يخرج زندگ و درآوردن يگذران زندگ يچند سال است كه برا

و تعجبش ! ؟...نه اي رفتيمثل او را خواهد پذ يشاگرد بداخالق قيشقا ايآ د،يخودش هم تعجب كرد از حرفش كه با خنده پرس رارسالنيام و

 ...!نديب يدر اخالق او نم يا يبد چيو گفت، او ه ديخند قيشد كه شقا شتريب يوقت

و خودش را  ديرقص يعقب نشسته بود، م يصندل يكه رو يبه خاطر ستاره آهنگ شاد گذاشت و ستاره در حال نيماش يبود آن شب تو ادشي

 ...برد يم رونيب شهيگرفت، دائم سر و دستش را از ش يرا نم شيجلو قيداد و اگر شقا يتكان م

 ...آرام تر و باز هم حرفش را خورده بود ديا بگوبار تا نوك زبانش آمده بود ت نيبود كه چند ادشيباز هم  و

 ...!محروم كند يانصاف نبود كه ستاره را از شاد نيا...!شد يتكرار نم گريد يلحظات شاد نيچن ديشا

كرد، از فكر  يبا دستمال پاكش م رارسالنيشد و ام يم ديصورتش سف يجا يو جا ديخر يفيق يستاره بستن يدر راه برگشت، برا يشب وقت آن

 !؟...همسرش بود و ستاره دخترش قيشد اگر، شقا يلحظه گذشت كه چه م كي رارسالنيام

 ...لحظه و مثل برق گذشت كيتنها  و

ذوق فكرها و اگرها و  يمجبور شد دوباره تو... بزند بيكه مجبور شد به خودش نه يقسمت... اورديب اديخواست به  يقسمتش را دلش نم آن

 ...ذهنش بزند يتو ياهايرو

... آنقدر خراب يمرد... زن مرده يمرد... آن هم او! ؟...يدختر نياو را چه به چن!؟...يبه آن سرزندگ يآن هم دختر! ؟...قيرا چه به شقا او

 ...دهيبر ايو از دن...رانيو

 ...شد رانيو شيشد كه در آخر آن شب، باز هم كاخ آرزوها نيا و

 ...شد رهيخاموش خ ونيزيآتش زد و باز هم به تلو يگاريهم س باز

 ...محال تر بر دلش نشسته بود يياش برآورده شده بود اما حسرت آرزوها يدوران كودك يآرزو

 ...!مثل ستاره يدختر يآروز... قيمثل شقا يهمسر يآرزو

 ...!حسرت بر دل شهيدر طالعش نوشته بودند هم انگار
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 يكرد به بهانه  يم يسع شتريب رارسالنياگرچه ام... آموخت يساز زدن را م رارسالنيآمد و به ام يبه خانه اش م شتريب قيعد، شقاآن روز به ب از

 ...نديساز زدنش بنش يبنوازد و او به تماشا شتريرا مجبور كند ب قيكه هنوز درست متوجه نشده، شقا نيا

شان  شهيخوردن در راه برگشت كار هم يو بستن قيرساندن شقا گريد... گ بود و پر سر و صداپر رن شهيحضور ستاره كوچولو هم هم نيآن ب در

 ...شده بود

 ...و ستاره قول داده بود زود برگردد...چكاپ يآن روز پوران خانم به دنبال ستاره آمد و او را با خودش به دكتر برد برا اما

 ينم رارسالنيكند،ام يكه ستاره با پوران خانم رفت و نبود تا شلوغ كار يو وقت... داشت گريد يمتفاوت با روزها يآن روز حس رارسالنيام

 كياصال ... بار آن همه سكوت ريكرد ز يشده بود كه احساس گرما م نيسكوت خانه، آنقدر سنگ... نبود شهيمثل هم شيدانست چرا حال و هوا

 ...چرا ديفهم يو خودش هم نم... شده بود انگار هجور كالف

 يبه همان وقت... اول برگشته بود ي هيبه پا ييگو... انگار ديشن يداد، او نم يم حيگفت و توض يهر چه م قيكه شقا ديبه اوج رس ياش وقت يكالفگ

 ...را هم بلد نبود لونيطرز گرفتن و يكه حت

 ...كم باالتر هي... نه يجور نيا _

طرف  كياز  شيكند كه موها ميتنظ رارسالنيام يچانه  ريرا ز لونيو يخم شد تا جا يكم... قرار داد  رارسالنيدست ام ريدستش را ز كي و

 ...شد زانيسرش آو

كالفه  ديو چرا او حاال با... باز باشند قيشقا يدموهايآمد، چرا آن روز با يپوران خانم به دنبال ستاره م ديچرا آن روز با ديفهم ينم رارسالنيام و

 !؟...باشد

داد، آن قدر مست كننده بود  يمشامش را نوازش م قيشقا يكه از موها يعطر... رو به ذوب شدن است ،يس كرد از شدت داغاحسا رارسالنيام

 ...ديشن يرا نم قيشقا يكدام از حرف ها چيكه ه

 رديداشت به آن كه دستش را برگرداند و دست كوچك را در دست بگ يبيعج ليكرد و م يدستش حس م ريرا ز قيو كوچك شقا فيظر دست

 ...را بفشارد شيو انگشت ها

 ...دستش را برداشت باالخره قيكه شقا نيتا ا... شود يسخت تر م شيوسوسه رفته رفته برا نيحس كرد كه مبارزه با ا يبود وقت بيعج و

گفت،  يهرچه م نكهيخسته شد از ا قيكه شقا نيتا ا... را قيشقا يكدام از حرف ها چيه ديفهم ياما باز هم نم... ديكش ينفس راحت رارسالنيام و

 ...زد يم جيگ رارسالنيام

 !؟...معلوم هست حواست كجاست _

 ...لب ها متوقف شد يچشم ها سر خورد و رو يكم كم نگاهش از رو...! بود يچشمانش آن موقع عسل... شد رهيخ قيبه چشمان شقا رارسالنيام

دلش ...شد يشان گم م يتو رارسالنيكه ام يياز همان خنده ها... بخندد قيخواست شقا يدلش م... نديايخواست لب ها به لبخند كش ب يم دلش

وشن تر خوشحال است چشمانش ر يوقت قيبود شقا دهيفهم دايچرا كه جد... نديخوشحال بود رنگ چشمانش را بب دويخند يم يخواست وقت يم

 ...رنگ رييتغ نيبرد از ا يو لذت م...استو درخشان تر 
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 ... را رارسالنيام يرگيكرد خ يدرك نم... متعجب شده بود يكم قينگاه شقا... شكست يم يواريتاك ساعت د كيت يخانه را تنها صدا سكوت

 يم يكار ديبا... داد ينشان م يواكنش ديبا... كرد ياحساس خطر م ديقاعدتا با... چشم ها و لب ها سرگردان است نيب رارسالنينگاه ام ديد يم

خواست  يدلش م... همان سكوت به هم نگاه كنند يخواست تو يدلش م... گرفتند يبدنش از مغزش فرمان نم يچرا اعضا ديفهم يكرد اما نم

 ... كند دايپ امهسكوت اد

كرده  دايبه استاد جوان و بداَخمش عالقه پ ايكه آ ديپرس ياز خودش م... رديگ ياحساسش از كجا نشأت م نيكه ا ديفهم يهم نم خودش

 ...افتي ينم شيبرا يبود كه جواب بيو عج! ؟...است

گفته  يكه دكتر علو نيدانست جز ا ياش نم ياز زندگ يليخ... شود كيكرده بود به او نزد يسع رارسالنيكمك كردن به ام تيروز اول با ن از

رغم آن چه  يكه به شدت به خانواده اش وابسته بوده، عل ييازدواج ناموفق داشته است و سال هاست با پدرش مشكل دارد و از آن جا كيبود 

 ...خانواده اش ياز دور... برد يموضوع رنج م نيدهد، از ا يكه نشان م

چقدر ...پدرش دنيبخش يبود برا ريبا خودش درگ قيكه شقا ييهمان وقت ها... قيشقا شيمثل دو سال پ قايدر آخر دكتر اضافه كرده بود دق و

 ... را دنيبخش ينيريش ديو آن موقع بود كه فهم...با خودش كلنجار رفت تا توانست ببخشد

همه  قيبودند، پدر شقا افتهيرا  گريد كيبعد از سال ها  يكه پدرش و دكتر علو ياز وقت... دانست يرا م قيشقا يو پوك زندگ كيج يعلو دكتر

دخترش چقدر بزرگ وار است كه  دينداشت از آن كه بگو ييابا چيهم ه شهيو هم...كرده بود فياش تعر يدوست دوران كودك يرا برا زيچ

 ...ببخشد راتوانسته او 

ر طور كه شده گرفته بود ه ميخودش قرار دارد، تصم يميقد طيدر شرا رارسالنيبود ام دهيفهم يبود، وقت دهيها را شن نيا قيكه شقا يوقت

 ...هر طور كه شده... كمكش كند

 ...بخواهد تا به استاد جوان كمك كند قينداشت به جز آن كه از شقا يمنظور چيآن حرف ها ه انياز ب يمطمئن بود دكتر علو و

كه حس  نيو تعجب كرد از ا...ودمطمئنا ستاره ب... خورد كهيباشد،  دهيانگار كه از خواب پر رارسالنيام... ديچيزنگ آپارتمان در خانه پ يصدا

 ... آمد يم رتريد يخواست ستاره كم يكرد دلش م يم

 ...بلند شد شيجا از

 ...!در رو باز كنم رميمن م _

 !؟...به گفتن آن جمله بود اصال يازين ايكه آ دينفهم رارسالنيتكان داد و ام يتنها سر قيشقا

 ... ديكش شيموها يتو يدست... به طرف سالن به راه افتاد...اتاق خارج شد از

 ...نگاه نكرد گريرا د يچشم يتو... ديدرب رس يبه رو رو

 ...و هم زمان درب را گشود ديكش يقيعم نفس

 ...!حبس شد نهيماند و در س مهينصفه ن قشيمادرش در پشت در، نفس عم دنيد با

* * * * * * * 

 ...داد رونينفسش را با تعلل ب ي مانده يباق
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 ...جان ريسالم ام _

درب مجتمع باز بماند و  ديكرد كه چرا آن روز با يفكر م نيبه ا رارسالنيو ام...درب كنار برود ياز جلو رارسالنيخانم منتظر بود تا ام منصوره

 ...باال ديايرا بزند، ب فونيمادرش بدون آنكه زنگ آ

 ...سالم _

 !؟...آمده بود درب را پشت سرش نبسته بود رونياز اتاق ب يچرا وقت اصال

 !؟...تو اميب يتعارف كن يخوا ينم _

 چيكردند او المذهب است و ه يفكر م شهيآن ها كه هم... آب از سر گذشته بود گرياو كه د! ؟...قرار بود چه بشود ديفهم ياگر مادرش م مثال

 ...رفتن ندارد يو پارت ياز دخترباز ييابا

 ...درب كنار آمد ياكراه از جلو اب

شد  ينم ديياگر تا يول... كه حاج محمود و حاج فتاح در موردش داشتند ييبود بر تمام فكرها يدييدر خانه اش مهر تا قيبودن شقا مطمئنا

 !؟...كردند يم رارسالنيدر مورد ام يگريصورت آن ها فكر د نيا ريمثال در غ! ؟...چه

 ... خانم وارد شد منصوره

 ييو فكرها نديرا آن جا بب قيكه مادرش شقا نيسخت بود ا شيكه آورده بود، باز هم برا ييها حيبا تمام توج ديد يبود كه م بيعج... بود بيعج

 ...ديبكند كه نبا

 ...قيمنصوره خانم با شقا ياحتمال ينگران بود از برخورد و حرف ها... نگران بود و

... زد يبسته بودنش لبخند دنيبه طرف درب اتاق برگشت و با د رارسالنيام... مبل نشست نياول يطرف مبل ها رفت و روخانم به  منصوره

 ...درب را بسته بود قيشقا

بود  يبار خواهش نيداد كه ا يمادرش گوش فرا م يمنصوره خانم نشسته بود و داشت طبق معمول به اصرارها يراحت رو به رو ياليبا خ حاال

سه  يداماد خانواده، آن هم ط ينشدن او جلو ياز نظر مادرش آفتاب... كه نادر هم حضور داشت يبه شام جمعه شب رارسالنيدعوت كردن ام يبرا

 ...!نداشت يمورد چيبدن اَسما ه يرو يها ياما كبود... نداشت يخوب يگذشت، جلوه  يم يكه از عروس يماه

 ...كه سرم شلوغه ديدون يم _

 ...نازك كرد يخانم پشت چشم منصوره

 ...!يكالس هم ندار... يليخوبه ترمت هم تمام شده و تعط _

 ...كرد يپف رارسالنيام

 ...نامه ام كار كنم انيپا يرو يبه طور جد ديبا يول... آره _

 !؟...رهيگ يانقدر وقتت رو م يمهمون هي يعني _

 كي قيهم شقا ياز طرف... دست از سرش برنخواهد داشت يو مادرش به آن راحت ستيها ن يرياز آن تو بم يريتو بم نيا ديفهم رارسالنيام و

 ...كرد تا مادرش زودتر برود يم يكار ديبود و با ياتاق زندان يتو ييجورها
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 ...!چشم... باشه _

 ...گرانيد تياو و رضا يباز هم چشم گفتن ها... رارسالنيام يبر چهره  يمنصوره خانم نقش بست و پوزخند يبر لب ها يبخش تيرضا لبخند

 ...مبل قرار داد يمنصوره خانم بلند شد و چادرش را تا زد و رو رارسالن،يانتظار ام برخالف

 !؟...مامان ديكن يكار م يچ _

 ...خانم به طرف آشپزخانه به راه افتاد منصوره

 ...!به سر و گوش خونه ات بكشم يدست هيخوام  يم _

 ...بلند شد و به دنبال منصوره خانم رفت... كرد يبه شدت احساس خطر م النرارسيام

 ...!كردم زيآشپزخونه رو تازه تم... ستين يازين _

 زيدست آخر به تم... و بسابد ديخواست تا آشپزخانه را بشو يكرد و منصوره خانم مصرانه م يم ديآشپزخانه تاك يزيمدام بر تم رارسالنيام حاال

 ...آمد رونيداد و ب تيبودن آشپزخانه رضا

 ...كرد ليمنصوره خانم و در حا نيخودش را ب هياز ثان يدر كسر رارسالنيام... بار به طرف اتاق به راه افتاد نيا اما

 :متعجب گفت يخانم با چشمان منصوره

 !؟...يكن يم يجور نيچرا ا... اوا _

 :گفت رديبگ دهيقلبش را ناد يكرد تپش ها يم يكه سع يدر حال رارسالنيام

 ...!زهيجا تم نيا_

 ...خانم كه انگار مشكوك شده بود دوباره اصرار كرد منصوره

* * * * * * * 

 ...شان با هم، زنگ آپارتمان به صدا درآمد يكشمكش ها نيما ب...اتاق يزيكرد بر تم يم ديدوباره تاك رارسالنيام و

 :ديجز آن كه بگو ديبه ذهنش نرس ير آخر هم راهد... مانده بود كه چه كند رارسالنيام

 ...شم يممنون م ديبه اون بكش يدست هياگه ... است ختهيمقدار به هم ر هي خچاليفكر كنم  _

 ...به طرف درب آپارتمان رارسالنيخانم نگاه مشكوك اش را از درب اتاق گرفت و به طرف آشپزخانه رفت و ام منصوره

 ...گلوله شد داخل خانه قيشقا دنيرا كه باز كرد ستاره از شوق د در

 ...ارسالن، شقا _

 ...حرفش انيم ديپر رارسالنيام كه

 !؟...سالمت كو _

 :گشاد شده ذل زده بود به او، گفت يكه از همان جا با چشمان نديو منصوره خانم را بب اندازديبه طرف آشپزخانه ب يآن كه نگاه يب ستاره

 ...گم يم... خب سالم _

 ...حرفش انيم ديدو رارسالنيباز هم ام و



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا  fatemeh_r–خط صفر روي                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٩٤ 

_ ؟...خانم كوچولو يكن يتا حاال به بزرگترت سالم نم ياز ك! 

 ... ديستاره سرش را چرخاند و منصوره خانم را د... بود ستادهيدرگاه آشپزخانه ا يبه منصوره خانم كرد كه حاال تو يبا سر اشاره ا و

 ...سالم خاله _

 ...دياتاق چرخ يدرب بسته  يصورت منصوره خانم رو ياز رو نگاهش

 ...آن اتاق است يتو قيمطمئن شد شقا گريبه درب اتاق، د رارسالنيام ياشاره  دنيكرد كه با د راسالنيبه ام ينگاه

 ...سالم _

 ...جواب سالمش از طرف منصوره خانم، به سرعت خودش را به او رساند و دستش را گرفت با

 يه... رونيزنه ب يدر قابلمه آب م رياز ز يدونم چرا ه ينم... روشنه رشميگازه، ز يغذا رو رون،يمامانم رفته ب... يخوب شد هست... خاله يوا _

 ...ترسم يم...رسه درش رو بردارم يمنم قدم نم...ده يصدا م

 ...دست چپش زد يخانم دست راستش را رو منصوره

 ...وِل كرده تو خونه رفته يجور نيبچه رو هم... شن يم دايپ ياليخ يب يچه مادرا... وا _

 :برد گفت يآپارتمان م رونيو با خودش به ب ديكش يهمان طور كه دست منصوره خانم را م ستاره

 !؟...يرو خاموش كن رشياگه پخته ز ينيبب يايم... خاله _

 ...مبل چنگ زد و به دستش داد يراه چادر را هم از رو نيبرد و ب رونيهمان طور كشان كشان منصوره خانم را ب و

 ...ديكش يتازه نفس راحت رارسالنيبرد، ام رونيستاره ، منصوره خانم را ب يوقت

 ...دست ها يقرار داده بود و سرش را رو زيم يرا رو شينشسته بود دست ها ريتحر زيكه پشت م ديرا د قياتاق را كه باز كرد، شقا درب

 ...دوخت رارسالنيه شدن درب، سرش را بلند كرد و نگاه دلخورش را به چشمان امبست يصدا با

 ...شده بود انگار رهياش چرا كه چشمانش ت يمطمئن بود از دلخور رارسالنيام و

 ...ديروپوشش را پوش يحرف چيبدون ه... بلند شد قيشقا

انتظار  ييجور ها كيحال  نياما با ا... است، در را آهسته بسته بود رارسالنيبود و احتمال داده بود كه مادر ام دهيزن را شن كي يصدا يوقت

 يدلش نم... يگريد زيهر چ اي... ساز يمعلم خصوص كي اي... دوست كيبه عنوان ... كند يو او را به مادرش معرف ديايب رارسالنيداشت ام

 ...اتاق پنهان شود يآن طور مثل دزدها تو تخواس

 !؟...اتاق پنهان شود يآن طور تو ستيبا يآن جا بود كه م يرچه كا ياو برا مگر

 ...سرش مرتب كرد ياش را رو يروسر

اتاق پنهان  ياو را تو قيبه خاطر خود شقا شتريگفت ب يم ديچطور با! ؟...گفت يم دياما چه با... را قيشقا يدلخور ليدل ديفهم يم راسالنيام

چطور ... هم نبودند يخوب يرا از مادرش بشنود كه مطمئنا حرف ها ييخواست حرف ها يگفت كه دلش نم يبه او م ديچطور با! ؟...كرده است

... زدن يكردن و برچسب الابال نيوصله چسباندن و توه يبود برا ليدل نيو آشكارتر نيخانه بزرگتر يبودنشان تو نيفهماند هم ياو م به ديبا

 هيطرف قض كي ينداشت وقت ييمعنا چيه رهيو غ ياو، دوست و معلم خصوص يلغات ذهن خانواده  ي رهيفهماند كه در دا يبه او م ديچطور با
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 ...!پسر گريد طرفدختر باشد و 

 يحت...حق خوش و بش ندارند... دختر و پسر تا محرم نباشند حق تنها بودن ندارند كياو،  يفهماند كه از نظر خانواده  يم قيبه شقا ديبا چطور

 ...كردن با هم را ندارند يشوند حق باز يم فيتكل يوقت

 ...گردند ياز گناه م يها به دنبال رد نيا يهمه  يكه تو چرا

 ...قيگفت و نه شقا يزينه او چ... و تنها در سكوت بدرقه اش كرد ديبگو قيها را به شقا نينتوانست ا رارسالنيام...نتوانست

كه  يتوانست از دست ستاره ُغرغُر كرد كه او را با آن پا دردش به خاطر قابلمه ا يبرگشت و تا م نييمنصوره خانم به پا... رفت قيشب شقا آن

 ... خاموش شده بود، كشانده بود باال رشيز

 ...او هم رفت باالخره

 رارسالنيتوانسته مادر ام رفت كه سهيستاره آمد و از خنده ر يوقت يحت... كنار نرفت رارسالنيچشمان ام ياز جلو قينگاه دلخور شقا ريتصو اما

 ...نتوانست بخندد رارسالنيو نجاتشان دهد هم ام چانديرا بپ

 ...ستاره يخنده ها يپر رنگ تر بود تا زنگ صدا قيدلخور شقا نگاه

* * * * * * * 

گرفته  يتماس قينه شقا... گذشته بود شهيكه كندتر از هم يشش روز... گذشت يرا در سكوت بدرقه كرده بود م قيكه شقا يروز از زمان شش

 ...رارسالنيبود و نه ام

گذاشت به  يو زنگ نزدن خودش را هم م... ترم انياش با امتحانات پا يريرا بگذارد به حساب درگ قيكرد زنگ نزدن شقا يم يسع رارسالنيام

 ...بهانه است ها نيا يدانست همه  ياما خودش كه م... نامه انيپا يكارها ياش برا يريحساب درگ

مشكالتش با خانواده اش را  ازيتا پ رياز س ديبا... داد يم حيتوض ديچرا كه در آن صورت با اورديدرب قينكند از دل شقا ينگرفت تا سع يتماس

 امابود،  نيازشان دل چرك شهياز خانواده اش داشت، با آن كه هم يبا آن كه دل پر... بود زارياز آن ب شهيبود كه هم يكار نيكرد و ا يم انيب

 ايعالقه و  ياز رو اي! ؟...تعصب بود يدانست از رو ينم... چرا ديفهم يخودش هم نم... ازشان بد نگفته بود يشخص سوم چيه يوقت و جلو چيه

با  اودانستند كه  يا تنها مآن ه... از خانواده اش بد نگفته بود ،يدكتر علو يبهزاد، حت يكس حت چيه يدانست كه جلو يتنها م... نفرت ياز رو

 ...و بس نيهم... خانواده اش مشكل دارد

بود  رفتهيچرا كه مدت ها بود پذ... نبود يببيعج زيهم اصال چ نيكه ا... اَبوتش بود يدانست او پدرش را دوست ندارد، جود يكه م يتنها كس و

ستاره و حس ترحم است  يماريبه خاطر ب ديكرد شا يفكر م يگاه... ديفهم ياما هنوز هم علتش را نم... خاص يليخ... خاص است شيستاره، برا

بود و  دهيستاره را از روز اول د يدانست وقت يچرا كه تنها خودش م... ستيگونه ن نياما مطمئن بود كه ا... شده زيعز شيكه ستاره آن طور برا

بعدها  ديشا... چه يعني گريد زيچ نيا ديفهم يو خودش هم نم... تس يگريد زيبود ستاره چ دهياش خبر نداشت، از همان روز فهم يمارياز ب

 يسرچشمه ... گرفت يمراعاتش را بكند اما اصل احساسش به ستاره از ترحم نشأت نم شتريب يستاره تنها باعث شد تا او كم يماريدن بيفهم

 ...دانست كجاست يبود كه خودش هم نم يياحساسش به ستاره از جا

را درست كرده بود و  رارسالنيام يكه ستاره موها يعكس... نهيشد، چشمش به عكس خودش و ستاره افتاد كنار آ يطور كه آماده م همان
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 ...ديخند يو م...شاخ گذاشته بود شيبرا

 ... بر لبش نقش بست يلبخند ناخودآگاه

 ...رفت، لبخندش محو شد يگود م شتريكه ب يو چشمان ديپر يم ترشيستاره كه انگار روز به روز رنگش ب ي دهيرنگ پر يچهره  يادآوريبا  اما

چرا ... پوران خانم به وضوح در هم رفته بود يچكاپ ستاره را گرفت، چهره  نيبود ، سراغ آخر دهيد نگيپارك يپوران خانم را تو يوقت روزيد

 شهيشان آشفته تر از هم يگفت زندگ يپوران خانم م...شد يم دتريو شد شتريب ونديبه عمل پ ازيچكاپش خوب نبود و روز به روز ن ي جهيكه نت

به  اندازديب قيرا به تعو ونديكه بشود پ يعمل يهم برا ديدرمان، شا يزند بلكه بتواند ستاره را برا يدر و آن در م نيگفت فرهاد به ا يم... شده

 انپور ديكه شا يقلب... قلب سالم بود كيو تنها راه نجات ستاره، ندارد  يا دهيدانستند كه فا يشان خوب م يخارج از كشور ببرد، اما هر دو

 ...خواهدش چرا كه به او تعلق نداشت يدانستند ستاره نم يخانم و آقا فرهاد نم

ز كشور باشد، درمان و معالجه در خارج ا يبرا يا وهيآن كه در به در به دنبال راه و ش يآقا فرهاد به جا د،يتا نوك زبانش آمده بود تا بگو روزيد

قبل از آن كه  د،يايشب ها را زودتر به خانه ب... كند يستاره پدر يبرا...خودش و ستاره را پر كند نيب يباشد تا فاصله  يدر به در به دنبال راه

 ...تا او به خواب رفته باشد ديآ يم ريآن كه او را دوست ندارد، شب ها د ينكند پدرش برا اليآن كه ستاره خ يبرا... ستاره به خواب برود

 ...كه پدرش او را دوست ندارد نيا... چرا كه ممكن بود به گوش ستاره برسد كه او رازش را برمال كرده... نگفت اما

 ...! آموزد يهم نم ديتهد يحت ايكردن را بلد نباشد، با تذكر و  يكه پدر يپدر! ؟...توانست داشته باشد يم يگفتنش چه سود و

ساعتش را ... ديكاپشن چرمش را پوش... شال گردنش را گره زد... گرفت نهيآ يعبوس تو يخندان ستاره و از چهره  يا از لب هار نگاهش

 ...!يشام خانوادگ كيآنكه برود به  يبرا... و از در آپارتمان خارج شد... اش را برداشت چييسو...بست

* * * * * * * 

كه  ياما از زمان... كوچكش تنها باشد يرا با آبج ياز بعد از ظهر آمده بود تا قبل از آمدن نادر، ساعات د،يايآن كه شب ب يتعمد به جا يرو از

 رارسالنيام... بلد نبود دنيخند ييكه گو يچهره ا... را يعبوس حاج يكرد و چهره  يرا نگاه م واريسالن نشسته بود و در و د يآمده بود، تو

پر  يبود و چهره  يداشت حاج اديتا به ... باشد دهيخند شيكه به رو اورديب اديرا به  ياز حاج يتوانست چهره ا يكرد، كمتر م يهرچه فكر م

 ...غرورش

 يمجرد يبه زندگ يكم... به سر و وضع اش بند كرده بود يكم... يشگيهم يگذشته بود و حرف ها يحاج يمعمول ساعت اول به غرغرها طبق

كردن در عمارت باغ با  يكند، مشكلش با زندگ ينم يغلط چيكند و اگر ه يم ياش چه غلط يمجرد ياو در زندگ ستيگفت معلوم ن ياش كه م

 ...ديندادنش به داماد جد تيكرده بود به سر نزدن و اهم لهيسر هم پ خرخودشان چه بود و آ

سال ها بود كه ... نزند يو تنها گوش فرا دهد و حرف نديبنش نهيبود كه دست بر س نيانجام داده بود، ا طيشرا نيدر ا رارسالنيكه ام يتنها كار و

 ...!مثل آب در هاون كوفتن بود يحرف زدن با حاج... ندارد يا دهيبود حرف زدن فا دهيفهم

 ياآب خوردن بلند شد و به ج يو جواب ندادن را نداشت، به بهانه  دنيشن تيظرف گريكه د يكالفه شده بود، وقت گريكه د يآخر وقت دست

باز هم به خاطر فرار از هم  ايدانست كه اَسما واقعا خواب است و  ينم... ستاديآشپزخانه آرام آرام از پله ها باال رفت پشت درب اتاق اَسما ا

 ...با او، خودش را در اتاق حبس كرده يتصحب
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 ...صدا وارد اتاق شد يآرام و ب د،ينشن يجواب يوقت... آرام بر در نواخت يتقه  چند

 يتخت كم... نديتخت بنش يصدا كنارش، رو يكرد آرام و ب يو سع... جلوتر رفت... تخت، گُم شده بود يرو يپتو ريز يفيكوچك و نح مجس

 ...شود داريتكان خورد، اما نه آن قدر كه اَسما از خواب ب

 يبلند نيبسته و آست قهيلباس ... شده بود و پكَر دهيو شاداب خواهرش به وضوح رنگ پر ديپوست سف... به رنگ زرد خواهرش انداخت ينگاه

 ...اش گردنش را پوشانده بود قهيبر تن داشت كه 

كه از  ييبود وقت ها... باشد دهيد دهيو رنگ پر دهينداشت تا آن موقع اَسما را آن طور ژول اديبه ... ديخواهرش كش ي دهيژول يبر موها يدست

و  دهيژول يموها ختنيبرد از به هم ر يچقدر لذت م رارسالنيو آن موقع ام... يبر كيبود و لباسش  تهخيبه هم ر شيشد و موها يخواب بلند م

 ...هم اَسما رد

به دنبال  ختهيدر هم ر تيبا همان وضع يداشت وقت يو چه لذت... تپل بودند و سرخ شيآن موقع گونه ها! ؟...كجا نيكجا و ا يدگيآن ژول اما

 ...زديمرتب شده اش را به بر يافتاد تا موها يم رارسالنيام

 !؟...بود ختهيآن طور در هم ر زيچه بر سرشان آمده بود كه همه چ! ؟...مگر چند سال گذشته بود... كرد يآن روزها را دور حس م چقدر

تنها ... او قدغن كرده بود يرفت و آمد اَسما را به خانه  ياز آن موقع حاج... منحوس ياز همان خاك سپار... شروع شد ياز مرگ هد زيچ همه

شوفر او از خانه به دانشگاه برساند و  كيبعدها اَسما دانشگاه قبول شد، مثل  يانجامش را داشت، آن بود كه وقت ياجازه  رارسالنيكه ام يكار

 ...برعكس

...! اَسما هم در اثر معاشرت با او از دست برود ديترس يو م... و از دست رفته دانست يبند و بار م يب يِالابال كيرا  رارسالنيام يوقت ها حاج آن

منصوره خانم  هشالبته اكثر مواقع به اصرار و خوا... باز شد يپدر يدوباره به خانه  رارسالنيام يداد و كم كم پا فيتخف ياما بعدها رفته رفته كم

 ...آمد يم

 ...لبخند زد رارسالنيام.. .خورد و چشمانش را را گشود يتكان اَسما

 ...!كهيكوچ يآبج... سالم _

 ...ديروح كه لبخند بر لب برادر ماس يآن قدر سرد و ب... هم لبخند زد اَسما

 ...!سالم _

 !؟...آورد انگار يبرادرش بال درم دنياز د شهيبود كه هم ييهمان اَسما نيا! ؟...نيو هم نيهم! ؟...فكر كرد سالم رارسالنيام و

 ...نشست شيبر جا اَسما

 !؟...يخوب _

 ...ديآشفته اش كش يموها يتو يدست

 ...!آره _

 ...باز هم مقطع... هم كوتاه باز

 ...يايبه نظر كه خوب نم _
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 ...زد يپوزخند اَسما

 ! ؟...هم مهمه يكس يمگه برا _

 ...از شدت تعجب باال رفت رارسالنيام ياَبروها

 ! ؟...ياالن به من طعنه زد _

 !؟...هست نجايا ياز تو هم كس ريگه به غم _

 ...زند ياسماست كه آن طور با طعنه و پوزخند با او حرف م نيكرد ا يباور نم... گرد شد رارسالنيام چشمان

 ...همان پوزخند باعث شد تا سر درد و دل او هم باز شود و

 !؟...ستادميهمه ا يبه خاطرت تو رو شهيكه هم ييتو!؟...يستيمن مهم ن يتو برا_

 ...در چشمان اَسما حلقه زد اشك

 ...سوزه يدلم انقدر م نيهم يبرا... يستاديا شهيهم... آره _

 ...دوخت رارسالنياش را به نگاه ام ياشك چشمان

 !؟...يپس چرا االن تنهام گذاشت _

* * * * * * * 

 ...ديش را پاك كند اما اَسما صورتش را پس كشكوچكه ا يآبج يدستش را جلو برد تا اشك ها... به درد آمد رارسالنيام قلب

 !؟...كار كنم يمن چ يخوا يخودت نم يوقت... يخودت نخواست _

 ...صورتش روان شد ياَسما رو يها اشك

 يدونم اگه بخوام جدا بشم، بابام پشتم رو نم يم يوقت! ؟...يكرد يكار م يچ يمن بود يتو اگه جا...! لُنگش كن يگ يم يستاديگود ا رونيب _

 ...كنن ينگام م يبه چه چشم ليفام يدونم تو يم يوقت... مامان بابام يسرشكستگ ي هيشم ما يدونم م يم يوقت.. رهيگ

 ...كشد يبر دل برادرش م يكند چه خنجر يكه م يدانست با هر هق هق يو نم...هق اجازه نداد حرفش را ادامه دهد هق

 نيكنه كه برگردم به ا يهر دفعه داره اصرار م ياالنم كه حاج... كنار اومدن ييجورا هيباالخره ! ؟...هان! ؟...رفتنيگه من رو باالخره نپذم _

 ...با توام! ؟...خونه

 ...را از چنگال برادر رها كرد شيبازوها... اَسما منفجر شد انگار... اَسما را گرفت و تكان داد يبازوها و

زنِ تو  ،يكه گفت يينايا يكه با همه  نيا يبرا... دخترا از همه بدبخت تر... بچه ها بدبختن يخونه همه  نيا يتو... يكه تو پسر نيا يبرا _

 !؟...يفهم يم... يريكه طالق بگ نهيبهتر از ا يريخونه بم نيا يتو! ؟...يفهم يم... يتو طالقش نداد... مرد

... دخترش يمخصوصا برا...تر بود نيننگ يزياز هر چ يطالق در چشم حاج... گفت ياَسما درست م... حبس شد رارسالنيام ي نهيدر س نفس

 ...دختر حاج محمود را پس فرستاتند نديبگو ليفام يبس بود كه تو شيبرا نيهم

 !؟...ها فكر نكرده بود نيچرا به ا! ؟...فكر بود يآن قدر ابله و ب چرا

 ...تر آورد نييپا يرا كم شيصدا اَسما
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 !؟...به توا دشيكه تمام ام يدار يخواهر هي ينگ! ؟...يو پشت سرتم نگاه نكن يبر رم،يخوام طالق بگ يانصافه چون كه نم! ؟...انصافه نيآخه ا _

 ! ؟...او چه كرده بود... ديلرز رارسالنيام قلب

 ...شد دترياَسما شد ي هيگر

 ...ييوفا يب يليخ... داداش يمعرفت يب يليخ _

در  يرا برا شيدست ها... كرد رانشيآخرش به كُل و ياَسما لرزانده بودش و حرف ها ياشك ها... نتوانست تحمل كند گريد رارسالنيام

داشت  يمصرانه سع رارسالنيكرد كنارش بزند اما ام يم ياَسما سع... اش گشود يآغوش گرفتن خواهر كوچكش، فرشته كوچك دوران كودك

 يكودكانه  يبر دست و پا زدن ها ديچرب يتنومند برادر م كلياول معلوم بود كه در آن جدال نابرابر، زور ه همانو از  رديدر آغوشش بگ

 ...احوال ضيخواهر مر

 ...ديشد را بر جان و دل خر يستبرش م ي نهيس يكه روانه  يكوچك يو مشت ها ديخواهر را در آغوش كش رارسالنيام

گشت  ليتبد فيضع يياَسما به زمزمه ها يكودكانه  يها غيبخشش كرد كه ج يبرادر گله كرد و برادر آن قدر تقاضا ييوفا يقدر اَسما از ب آن

 ...و رفته رفته زمزمه ها هم خاموش شد

 دهيژول يوهابر م رارسالنيام يآرام گرفته بود و انگشت ها شيزده بود و نفس ها هيبرادر تك ي نهيس يكه سر اَسما بر رو يبعد، در حال يلحظات

 ...و در گوش چپش زمزمه كرد ديرا بوس دهيژول يموها يرو رارسالن،يام د،يكش ياَسما شانه م ي

 ...اشاره بودم هيمن فقط منتظر ... زميرو برات به هم بر اياشاره كن تا دن هيبه ات گفتم تو  شهيهم... يمن يايتو دن _

 :برادر پنهان كرده بود گفت ي نهيس يهمان طور كه سرش را تو اَسما

... بود رياز اولش هم بهانه گ... كس و كارم يكه فكر كرد واقعا ب... مردم با زنده ينيبب يسر هم به خونه ام نزد هي يحت... يانقدر تنهام گذاشت _

ن يچرا رژِ لبت ا! ؟...يديپوش هيچ نيا! ؟..يپخت هيچ نيا... نمكه يچرا ب... چرا غذا شوره... كرد يصداش رو بلند م يالك يزايسر چ

 ...كس و كارم كه كم كم، دستش هم روم بلند شد يانقدر فكر كرد ب گهيد...چرا... چرا...چرا!؟...هيرنگ

افتاده اش نگاه  ريبه ز يچشمان يكرد تو ياَسما را از خودش جدا كرد و سع هياز ثان يدر كسر...منجمد شد انگار رارسالنيام يرگ ها يتو خون

 ...كند

 !؟...يگ يحاال به ام م _

 ...ديخروش... را بلند كرد شيصدا... داد تكانش

 ...زيهمه چ يب هيمن ... رتيغ يمن ،ب... اصال من ،نفهم! ؟...يگ يحاال به ام م _

 ...نگاهش كرد اَسما

 ...تورو خدا... داداش _

 ...بلندتر شد راسالنيام يصدا

 ...ومدميكم به خودم م هي زيهمه چ يب رتيغ يمنِ نفهمِ ب ديشا! ؟...يچرا به ام نگفت _

 ...ديلبش را گز اَسما
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 ...منم اضافه بشه يايخواستم بدبخت ينم... يديكش يبدبخت يكاف يتو به اندازه ... نگو يجور نيا _

 ...نگاهش دلخور شد... نگاهش آزرده شد... دينگاهش رنج... آمد نييپا رارسالنيام يصدا

 ...يكه تو خوشحال باش نيا يفقط و فقط برا... به جون بخرم اتويحاضرم بدبخت... يمن زيتو همه چ _

 ...داد رونيرا ب نفسش

 ...بلند شد شياز جا... بازوانش را رها كرد... خواهر گرفت يرا از چشمان اشك نگاهش

 ...هر طور كه شده... رميگ يطالقت رو م _

 ...داداش _

 ...جه به داداش گفتنِ اَسما ادامه دادتو يب رارسالنيام

 يهم رو شهيتا هم... خودم شيبرمت پ يبعد از طالقت هم م... گهيكس د چينه حرف تو و نه حرف ه... دم ينم تيبه حرف تو هم اهم گهيد _

 ...يسرم جادار

 ...داداش _

 ...كرد يم يزيزد و برنامه ر ينكرد و انگار با خودش حرف م يهم توجه باز

 يهاش مونده، طول درمان م ييهنرنما ياگه جا... يقانون يببرمت پزشك دياول با...اصال پولش تو سرش بخوره... ميبخش يات رو م هيرمه _

 ...بعد...ميريگ

 :لب گفت ريز... آرام... اَسما

 ...!من باردارم _

* * * * * * * 

* * * * * * * 

 ...خشك شد شيبر جا رارسالنيام

 !؟...يچ _

 ...انداخت و لبش را گاز گرفت ريسرش را به ز اَسما

... شد يعصب... چشمانش هم قرمز شد يتو يرگ ها يحت... خون به مغزش هجوم آورد... فعال شد رارسالنيمغز ام يباره انگار سنسورها كي

 ... شد نيخشمگ

 ...اَسما را لرزاند فيچهار ستون تن نح شيحرف زد، صدا يوقت و

كه حاال  يبود يراض تياز زندگ يليخ! ؟...يخودت فكر كرد شيپ يچ! ؟...هان! ؟...يبگ نويو ا يمن نگاه كن يماتو چش يتون يچطور م _

! ؟...آره! ؟...شه يآدم م زيهمه چ ياون ب ،يحامله بش يفكر كرد... يعقل باش يكردم انقدر ب ياصال فكر نم! ؟...يپاتم محكم كن يجا يخواست

 ...يقاحم يليخ

 ...رارسالنيام يصدا يبلند شد اما نه به بلند شيصدا... هم طاقت از كف داد اَسما
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 ...دونم ينم... شد يدونم چطور ينم... دونم ينم... خواستم ينم... من نخواستم _

 ...گرفت دنيدوباره بار بايكه بند آمده بود تقر يياشك ها و

 ...داد رونينفسش را كالفه ب رارسالنيام

 !؟...چند وقته _

 ...دوباره دينگاهش را دزد اَسما

 ...دو ماه كينزد... يماه و خرده ا كي _

 ...نشده بود ريهنوز د... راحت شد الشيخ يكم رارسالنيام

 ...نا يعني... اون _

 ...شد ياز آوردن اسمش هم مشمئز م گريآمد و حاال د ياز اول كه از او خوشش نم.. انگار اورديتوانست اسم نادر را بر زبان ب يچه كرد نم هر

 !؟...اونم خبر داره _

 ... دانست يم اديرا هم از سر نادر ز ريضم نيانگار هم و

 ...تكان داد نينه به طرف ينگفت و تنها سرش را به نشانه  يزيچ اَسما

 ...!فهمه يوقتم نم چيه... خوبه _

 ...خونسرد پاسخ داد يا نگاهنگاه متعجبش را ب رارسالنيام... متعجب نگاهش كرد اَسما

 ...!يسقطش كن دينشده با ريتا د _

 ...نشست شيبر جا خيس... برق از بدن اَسما گذشت انيكه جر انگار

 !؟...يچ _

 :بدون توجه به واكنش اَسما ادامه داد رارسالنيام

 ...فهمه يكس هم نم چيه. .يكن يدردسر تمامش م يزود و ب... دكتر مطمئن هي... كنم يم دايمطمئن پ يجا هيخودم  _

 ...تكان داد نيسرش را به طرف اَسما

 ...كنم يكار رو نم نيمن ا... نه _

... كرد، اما دست خودش كه نبود يتاپ تاپ قلب كودكش را حس م يگفت صدا يمسخره بود اگر م ديشا... شكمش قرار داد يرا رو دستش

 ...!كرد يحس م

 ...!بكنم يكار نيهمچ ستميوجه حاضر ن چيبه ه _

 ...واكنش اَسما را هضم كند نيتوانست ا يكرد نم يهر چه م... متعجب نگاهش كرد رارسالنيام

 !؟...يگ يكه نم يجد _

 ...هم رفت يتو شياخم ها افت،يدر چشمان خواهرش ن ياز شوخ ياثر چيه يوقت

 !؟...تيريپ يشه عصا يم اي! ؟...شه محرم رازت يپس فردا م ينكنه فكر كرد! ؟...هيچ _
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 ...باال رفت دوباره شيصدا ناخودآگاه

 ...!همونه يلنگه ... زهيهمه چ ياون ب يكه هست، از تخم و تركه  يهر چ نيا... بدبخت _

 ...اَسما در هم گره خورد ياَبروها

 ...!يتيميق چيبه ه...!كشمش يوقت هم نم چيه... منه يبچه  ،يزن يازش حرف م يكه تو دار ينيا _

 ...زد يپوزخند رارسالنيام

 ...نبود ريگذشت و با آن بچه طالق امكان پذ ياَسما از كودكش نم... نداشت يسود گريدر آن جا د بودنش

 ...ستاديپشتش به در كه خورد ا... را عقب عقب رفت يچند قدم... تكان داد نيرا به طرف سرش

نگاه را به  نيآخر... را اَدا كنند بسته شدند يلب ها بدون آن كه كلمه ا.. .ديبگو ديدانست چه با ياما نم... باز كرد يگفتن حرف يرا برا دهانش

 يبه حس مادر بنديپا يبه مادر تيدور و در نها يليخ يدر گذشته ها يخواهر اي...دهيرنج د يهم به همسر ديشا...تخت يرو يزن آشفته مو

 ...انداخت

 ...دنيبه بار بيعج يو عالقه ا... اَمان يتبِ ب... چشم ها يسرخ تو يرگ ها... ناآرام يتپش ها... مكث يكم

پله ها  يبدون نگاه كردن به منصوره خانم كه تو... ديدرب را كوب... توانست از اتاق خارج شد يكه م يسرعت نيشتريرا گرفت و با ب نگاهش

د و بدون جواب دادن به سواالت شان كه شده و چه نشده، به بو ستادهيپله ها ا نييناخودآگاه به حاج محمود كه پا يبود و با تنه زدن ستادهيا

 ...رساند يخودش را از درب ورود عتسر

* * * * * * * 

 ...اتاق بشنود يكه اَسما هم از تو يجور... را بلند كرد شيصدا... باره به طرف آن ها برگشت كي اما

 ...داماد نمونه اتون رو روشن كنم فيمونه تا تكل يجا م نيهم... زيهمه چ ياون ب ياَسما حق نداره برگرده خونه  _

 ...را برد باالتر شيصدا

 ...!به اون خونه يبرگرد يحق ندار! ؟...اَسما يديفهم _

 يكار را سخت تر م نيدر كار است و ا يدانستند كه نوه ا يحاال آن ها هم م... بودند دهيشان را شن يمنصوره خانم و حاج محمود صدا احتماال

 ...كرد

آن بود كه هر دو، هم  يبرا ديشا... در برابر او سكوت كرده است يحاج ديد يم رارسالنيبار بود كه ام نياول يبرا... سكوت كرده بودند اما

كه  يچشمان به خون نشسته ا دنياز د... رارسالنيو آتش خشم ام يمنصوره خانم و هم حاج محمود، هنوز شوك زده بودند از آن فوران ناگهان

 ...بودنش دهيآن طور ند اهگ چيه

 ...انداخت رونيخانه را تحمل كند و خودش را از عمارت ب يگرفته  ياز آن نتوانست هوا شتريب گريد

 ...برساند نيكند و به خودش را به ماش يكرد هر چه زودتر باغ را ط يم يداشت سع يكه بر م يبلند يقدم ها با

 ...خواست يدر هر صورت اَسما بچه اش را م! ؟...داشت يا دهيچه فا دنديفهم ياگر نم مثال

 ...زد يپوزخند
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 يدل نم ماريمرد ب كي يكردند، خواهرش از تخم و تركه  يناخواسته رها م يكه روزانه هزاران هزار مادر خودشان را از شر بچه ها ييايدن يتو

 ...!كند

 ...پشت فرمان نشست... باز كرد موتيرا با ر در

 ...ديكش قينفس عم چند

 ... نشد آرام

 ...نشد يخال...ديفرمان كوب يمشتش را رو چندبار

 ...شد يم يخال ديشا... فرمان بكوبد يخواست سرش را رو يم دلش

 ...اما افاقه نكرد... محكم تر يبار سوم كم... بار دوم محكم تر... دياش را كوب يشانيآخر نتوانست بر وسوسه اش غلبه كند و پ دست

 ... را خواباند يدست...را چرخاند چييسو

 ...بلكه پرواز كرد امد،يبه حركت درن يگوش خراش يبا صدا نيماش

* * * * * * * 

 شتريهفت سال ب ايكه شش  يزمان... شيپ يسال ها يليگشت به خ ينفرت داشتن اش از نادر برم ديشا... آمد از نادر نفرت داشت يم ادشي تا«

 ...داشتند يبا هم ارتباط خانوادگ از همان وقت ها... نداشتند

 يكي... دو جوجه اردك كوچك داشت رارسالنيآن وقت ها ام... شان بودند همانيسماوات، م يخانواده ... همان باغ بود يآمد كه تو يم ادشي

 ...او داده بودبه  زهيداشت كه جوجه اردك ها را به عنوان جا اديمهدكودكش را به  يمرب يهنوز هم چهره ... اهيس يكيزرد و 

از معدود  نيا ديو شا...باغ خانه ساخته بود يشان تو يحاج محمود برا... شد يصبح ها به عشق جوجه اردك ها از خواب بلند م رارسالنيام

 ...با پدرش داشت رارسالنيبود كه ام يخاطرات خوب

... پزشان را داده بود يداشتند، نادر را هم برده بود و جوجه ها را نشانش داده بود و كُل همانيهر بار كه م يطبق برنامه  رارسالنيروز هم ام آن

 »...امدهيخوشش ن اهيس ينگفته بود و به جز آن كه از جوجه  چينادر ه

 ...ديكش يم ييها ال نيماش انيداد و از م يم گاز

 ينم رارسالنياما ام... گفتند جوجه اش را گربه برده يهمه م... اهشياز آن روز به خاطر نداشت به جز گم شدن جوجه اردك س يگريد زيچ «

ذهنش سوت  يكه آن روز تو يزيتنها چ... رفت كه جوجه اش را گربه برده يكَتَش نم يكرد تو يهر چه م... را باور كند يزيچ نيتوانست چن

 »...امدهيخوشش ن اهيس ينادر بود كه گفته بود از جوجه  يصدا د،يكش يم

 !؟...شتابان نيرود چن يدانست به كجا م ياما خودش هم نم...پدال فشرد يرو شتريرا ب شيپا

 يباغ به دنبال جوجه اش م يكه داشت تو يوقت... بود ييكذا يهمانيبعد از آن م يفردا يكه در خاطرش نقش بسته بود، برا يبعد يصحنه  «

 ياز باغ، جوجه  ييكه در جا نيتا ا... گشت يرده، او باور نداشت و باز هم مگفتند كه جوجه اش را گربه خو يگشت و هرچه پدر و مادرش م

 »...!كه سرش از گردنش جدا شده بود يدر حال... عيفج يآن هم به طرز... جوجه اش مرده بود! ؟...يكردن داياما چه پ... كرد  دايش را پ اهيس

 ...آمد ياز دستش برنم يكار چيه يخواست اَسما را نجات دهد، به طرز دردناك يكه با تمام وجود م نيرغم ا يعل ديد يكه م نيبود از ا متنفر
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 ...هيثان ستيصد و ب... قرمز شد چراغ

 ...از تحملش خارج بود يزندگ نيا زيهمه چ... توانست ينم... تحملش خارج بود از

 ...ديرس يكه م يچراغ قرمز فكستن كيبه  د،يرس يمزخرفش نم يزورش به زندگ اگر

 ...!پدر چراغ قرمز گور

است  يپس كار چه كس ديپرس يكند، اما در جواب او كه م يگفتند اشتباه م يگفت كار، كارِ نادر است، همه م يبه هر كدام از بزرگترها كه م «

 ...كردند ي،سكوت م

 ...نادر بود هيشواهد عل ينظر او همه  از

 ...بود امدهيخوشش ن اهيس ياز جوجه  او

 ...زده بود بشيغ ينهار لحظات زيسرِ م او

 ... نفر، از او سراغ جوجه اش را گرفته بود نياول رارسالنيكه ام يبود وقت دهيپرد رنگش

و ...خواستند به او بقبوالنند كه كار نادر نبوده است ينادر بود و همه به اصرار م هيكرد از آن كه آن همه مدرك عل ياش تعجب م يتمام كودك با

 »...از نادر نزد يحرف گريناچارا او هم د يبعد از مدت

ارزش نداشت دوباره  شيهم برا يزيكه نثارش شد و به قدر پش ييفحش ها و ناسزاها ليها و س نيتوجه به بوق ماش يقرمز را رد كرد ب چراغ

 ...گازش را گرفت

كه هر روز با  يجوجه ا... زردش هم دق كرد و مرد يكه جوجه  يوقت... سمت خاطره اش از جوجه اردك ها، دو هفته بعد بودق نيدردناك تر «

 يبرا يسادگ نيبه هم... و مرد...شد انگار ديروز چهاردهم بود كه ناام قايگشت و دق يم يمشك يو به دنبال جوجه  ديكش يم غيانگار ج شيصدا

 ...او يبرا يبزرگ تر ها و به سخت

 »...ينه هم باز ديد يقاتل م كينادر را به چشم  گريد... نگرفت يوقت جوجه ا چيه گرياز آن بار د بعد

* * * * * * * 

 ...داد يگاز م شتريب تايو نها ديرس يكرد، كمتر به جواب م يفكر م شتريهر چه ب... بكند ديچه با ديكرد با يداد و فكر م يم گاز

 ...داشت ينشود، اما نادر دست از سرش برنم يبا نادر هم باز گريكرد د يم يبعد سعاز آن موقع به  «

 ... آمد يخوشش م يآزار وانيداشت و از ح سميانگار ساد ييجورها كي

گربه را رها كرد، ُگربه  يدست آخر وقت... كرد ينم شيكرد، او رها يگربه را گرفته بود و گربه هر چقدر تقال م كينادر دم ... سال شان بود نُه«

 يم ذتو نادر با ل... كرده بود دور شود از نادر يتوانست سع يكه م ييتا جا ،يو بعد به سخت... زد يم جيگ يو لحظات واريد يبا سر خورد تو

 »...شد ينادر به شدت مشمئز م ياز همان موقع بود كه از خنده ها... ديخند

 ... عكس گرفت نشياز ماش يو رانندگ ييراهنما نيدورب

 ...گفت و باز هم به راه نامعلومش ادامه داد يدرك به

 يمحل باز يبه كوچه آمده بود تا با بچه ها رارسالنينادر به همراه ام... شان بودند همانيسماوات م يدوازده ساله بودند و باز هم خانواده  «
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 ...كند

 ...بود، نادر باز هم معركه به راه انداخته دهيكه برگشته بود، دبعد  يآب خوردن به داخل باغ رفت و لحظات يبرا رارسالنيام

 ...مارمولك بود كيآزارش،  يبار سوژه  نيمحل به دورش حلقه زده بودند و ا يها بچه

 ...باز كرده بود با،يتقر لهيت كي يرا به گرد شهيكرده بود و در ش يزندان ينسبتا بزرگ ي شهيش يرا تو مارمولك

اما نادر ... آرام عقب گرد كرده بود تا برگردد... را خوانده بود هيتا ته قض د،يكوچك كنار دست نادر را د يكيپالست يو بطر تيكبر يوقت

گفته بود هر كس بماند شجاع است و ... دل و جرئت يبه او نسبت ترسو داده بود و ب... بچه ها مسخره اش كرده بود يكرده بود و جلو شيصدا

 ...و هر كس برود، ترسو ست و بچه ننه و سوسول. ..و جرئت لپر د

 گريد ييچند تا... بود ستادهياجبارا ا رارسالنيام.. نبود زيو تمسخر آم زيآم نيمحل، توه يپسرك ها يصفات برا نيا يبه اندازه  يزيچ چيه و

 ... ستادندياز پسرها هم مثل او، از هل برچسب ترسو خوردن، ا

 ...ختير شهيش ينفت تو ياش، مقدار يكوچك كنار يراحت از بطر يليخ نادر

 ...انداخت شهيش يروشن را تو تيكبر ياش را به خاطر داشت وقت يطانيهنوز هم لبخند ش رارسالنيو ام...ديرا كش تيكبر

احساس كرد دارد باال  گريد يبعد، وقت يو لحظات...ديشن يمارمولك بخت برگشته را م يها غيج يرا بسته بود اما صدا شيچشم ها رارسالنيام

 ...ديآورد، به طرف خانه دو يم

 ...دست نياز ا ييزهايبچه ننه و چ... بزدل... دانست ياو را ترسو م... گرفتش يبه سخره م د،يد يآن روز به بعد نادر هر وقت او را م از

 »...!مجسم طانيش... صفت را داشت كي يستگينادر تنها شا رارسالنياز نظر ام اما

* * * * * * * 

 ...چه شد كه سر از بازار طال فروش ها در آورد ديهم نفهم خودش

اما از نظر ... سوزاند يمارمولك ها را نم ايگرفت و  يدم گربه ها را نم ايكرد،  يجوجه ها را تكه تكه نم گرينادر د ديبزرگتر كه شدند، شا «

 ...منفور بود و منفور ماند شهيهم رارسالنيام

خبر  رارسالنيكه ام ييتا جا... نه اي رديرا بگ پلمشيآخرش هم معلوم نشد توانست د... كرد يگرفتن عاص پلميد كي يت را براسماوا حاج

... گفتند قبول شد باالخره يخودشان كه م... كرده بود قبول شود يسال بعد به زور و كتك حاج سماوات سع... را افتاد شيواحدها شتريداشت، ب

 ...ستين شتريب يرد پلميد كيداشت كه نادر  نانيدانست چرا، اما اطم ينم... باور نكرده بود رارسالنياما ام

 ... شد، بردش بازار وردست خودش ديحاج سماوات از درس خوان شدن نادر ناام يوقت

اوصال  ينداشت و از كودك يبرعكس ناصر، برادر بزرگتر كه شَم بازار...بود، نادر بهتر از سماوات بزرگ فوت فن را آموخته بود دهيسال نكش به

 ...سر و صدا يكم حرف بود و ب

 ...اندازديچطور دوال پهنا به مردم طال ب... گرفت چطور به دروغ قسم بخورد اديكمتر از شش ماه، نادر  در

زد و  يسر مال م يبزنند، تو يفروختند تا بلكه پولش را به زخم يشان را م يطالها ،يو بدبخت يندار يكه از رو يچارگانيب يطال ديخر هنگام

 دها،كرده بود، دوباره با همان ترفن زيكه همان طال را جال داده بود و تر و تم يو دو روز بعد در حال... امبرشيخورد به خدا و قرآن و پ يقسم م



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا  fatemeh_r–خط صفر روي                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٠٦ 

 ...يگريانداختش به كس د يار برعكس اش، با به به و چه جه مب نيا يول

از  ديكش يكرد به شازده پسر كاسب كارش و حاج محمود چقدر خجالت م يداشت كه حاج سماوات بزرگ، چگونه افتخار م اديبه  رارسالنيام و

 ...و فروش و دوال پهنا انداختن بلد نبود ديبودن را نداشت و خر يعرضه اش كه جَنم بازار يوجود پسر ب

 يم يدست دوم را به كس ياگر طال... زد يسر مال نم يتو د،يخر يم ياگر طال را از كس... وقت نتوانسته بود آن طور باشد چيه رارسالنيام

 ...خورد يوقت قسم نم چيبا آن كه آن چنان معتقد نبود، اما ه... گفت دست اول است يفروخت، نم

 ...دهد يرا بر باد م زيسرش نباشد، همه چ يجز ضرر ندارد و اگر باال يزيگفت او چ يآشفت و م يبر م شهيهم يجحا و

 ...دم خروس را ايقسم حضرت عباس را ! ؟...دانست كدام را باور كن ينم رارسالنيام

 !؟...دروغ شان را يقسم ها ايكرد،  يباور م اياح يشان را در شب ها يالعفو ها ياله

 »!؟...دارانيشان را در برابر فرشندگان و خر يها يوجدان يب ايكرد  يشان را باور م يها حيو تسب نمازها

 ...را فشرد موتيهمان طور كه به راه افتاده بود، بدون آن كه به عقب برگردد، ر... شد ادهيپارك نكرده پ يرا درست و حساب نيماش

كرد  يشان چشمش را كور م يدرخشندگ... آن همه طال دنيكرد از د يم ياحساس خفگ... از نظر گذراند يكي يكيپر زرق و برق را  يها مغازه

 ...بست يهاشان، راه نفسش را م يبعض ينيسنگ... انگار

 يتو يها سياز سرو يكيرا كنار زده بود و در حال برداشتن  ييو كشو يا شهيبود و درب ش ستادهيا نيتريپشت و... كرد شيدايپ باالخره

 ... قرار داد يزوج جوان يجلو شخانيپ يرا رو سيكه لبخند مشمئز كننده اش را بر لب داشت، سرو يدر حال... بود نيتريو

 ...جوان كنار دستش هم قطعا شاگردش بود پسر

 ...شد يخالص م ياز دست آن احساس خفگ ديبا... توانست تعلل كند ياز آن نم شتريب... زد يپوزخند رارسالنيام

كم كم ... چشمانش از تعجب گشاد شد رارسالنيام دنيبا د... در، سر نادر بلند شد يباال يزهايآو رنگيج نگيريج يبا صدا... مغازه شد وارد

 ...بر لبش نشست يلبخند

 ...رارسالنيباز هم مشمئز كننده از نظر ام و

 ...كرد ظاهرش را حفظ كند يما سعا... لبش خشك شد يلبخند رو رارسالن،يام يچشمان به خون نشسته  دنيد با

 ...!يراه گم كرد... سالم... به به _

 ...ستاديدر ا يكامال وارد مغازه نشد و همان جا جلو رارسالنيام

 !؟...رونيب يايشه چند لحظه ب يم _

هرچند  يحفظ ظاهر هم كه شده لبخند يكرد برا يسع رارسالن،يها و شاگردش كنف شده بود از برخورد سرد ام يمشتر يكه جلو نادر

 ...بر لب بنشاند يمصنوع

 ...به راه افتاد رارسالنيها را به شاگردش سپرد و به همراه ام يو به ناچار مشتر... رارسالنيبه ام ينگاه... ها انداخت يبه مشتر ينگاه

 نيماش يها پارك كرده و تو يكيرا همان نزد نيت ماشگف...! ستيصحبت كردن مناسب ن يگفت برا رارسالنياز مغازه شلوغ بود و ام رونيب

 ...صحبت كردن بهتر است يبرا
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 ...گريد يبه فرع يو از فرع...ديچيپ يفرع كيبه داخل  ،ياصل ابانياز خ... رفت و نادر به دنبالش يم رارسالنيام

 ...!يدور پارك كرد ياديرو ز نيماش يكن يفكر نم _

 ...برگشت به طرف نادر... حرف زدن مناسب بود يكوچه از نظرش برا يخلوت... ستاديا رارسالنيام

 ...پهن شد نيزم يرا نداشت، رو يعمل نيوجه انتظار چن چيبر صورت نادر فرود آمد، او كه به ه رارسالنيمشت ناغافل ام يوقت

* * * * * * * 

 ...اَسما يبرا نيدر دلش گفت ا رارسالنيام

 ... بلند شد شياز جا... انداخت رونيتاده بود، آب دهانش را كه با خون مخلوط شده بود باف نيزم يهمان طور كه رو نادر

 ...زد يپوزخند

 ...هنوز راه نفسش باز نشده بود... نشده بود ياما هنوز خال رارسالنيام

 ...صورت نادر كرد يدوم را حواله  مشت

 ...اهشيجوجه اردك س يبار گفت برا نيا

 ...اش را داشت يجا نخورده بود و آمادگ شيپ يچرا كه نادر مثل دفعه ... جواب نماند يبارش اما، ب نيا مشت

 ...شكم نادر فرود آورد يشد اما فرصت را از دست نداد و مشت سوم را تو يبر كيصورتش ... فرود آمد رارسالنينادر بر صورت ام مشت

 ...نادر يكي...زد يم رارسالنيام يكي... شدند قهيكم دست به  كم

 ... نادر يكيخورد و  يم رارسالنيام يكي

خواست نادر را مثل  يبود كه دلش م يآن قدر آتش... گرفت يزد آرام نم يبود و آن قدر برافروخته كه هرچه م نيآن قدر خشمگ رارسالنيام

 ...آتش بزند ت،يكبر كينفت و  يانداخت، با كم يم شهيش يكه تو ييهمان مارمولك ها

 ...شد يزد خسته نم يهرچه م رارسالنيام

بچه هم كه ... عقب تر بود رارسالنياز ام يجسمان يرويداشت، از نظر ن رارسالنيكه نسبت به ام يدرشت تر كليبرعكس قد و ه شهياما هم نادر

 ...را به تقلب متهم كند رارسالنيكرد تا ام ياش را م يباخت و تمام سع يم رارسالنيبه ام شهيهم يبودند، در مسابقات دوچرخه سوار

 يهم مهم نبود كه كجا فرود م شيبرا... كرد يرا پرتاب م شيوقفه مشت ها يامان، ب يب... امدياما كوتاه ن رارسالنيام... بار هم كم آورد نيا

 ...بر سر و صورت و شكم و ... نديآ

با آن كه سر و ... كرد يحلقش احساس م يا از شدت تپش، توشد، با آن كه قلبش ر يم نيينامنظم باال پا ياش از تنفس ها نهيآن كه س با

 ...خنك شده بود يكم... سبك شده بود يكم... از عرق بود، اما راه نفسش باز شده بود انگار سيصورتش خ

 ...آمدند، دست از زدن برداشت يجدا كردن شان از سر كوچه به طرف آن ها م يكه برا يچند نفر دنيد با

* * * * * * * 

 :شروع به حرف زدن كرد دهيبر دهيبر...لبش را پاك كرد يپشت دست خون رو با

 ...بعد يدفعه ... رحم كردم...بار به ات  نيا... يدست بلند كرد... خواهر من يرو... بار آخرت بود كه _
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 ...باال برد ديتهد يانگشتش را به نشانه ... را خورد حرفش

 ... ينيب يخواهر من رو هم م... ،يديحاال حاالها هم پشت گوشت رو د... در كار باشه يبعد يدفعه ...به احوالت كه  يوا _

 ...و محكم حرف آخرش را زد وستهيبار پ نيا... تازه كرد ينفس... مكث كرد يكم

 ...!رمياگه طالقش رو ازت نگ ستمين رارسالنيام _

 ...پاره ييبا لباس ها... يو خاك نيخون يسر و صورت با... نشسته بود نيزم يرو واريكه كنار د يرا كرد به مرد پشتش

كمك كردن به طرفش  يبرا ياگرچه كسان...خلوت پشت سر گذاشت ياحساس عذاب وجدان، او را در آن كوچه  يبدون ذره ا رارسالنيام

 ...!كمك كردن هم نداشت اقتيل ياو حت رارسالنيو از نظر ام... شتافته بودند

 ...داشت اجيسكوت احت يبه اندك... فرمان گذاشت يكه نشست، سرش را رو نيماش يتو

 ... بود قهيدق يساعت هفت و س... جا گذاشته بود، برداشت نيماش ياش را كه تو يگوش... به ذهنش زد يباره فكر كي

 ...در آخر اما شماره را گرفت... زنگ زدن و نزدن نيمردد بود ب يكم

 ...ديچيپ يدر گوش يديالو گفتن با ترد يرفت كه قطع كند كه صدا يم... شد دي، ناامبوق ها كه باال رفت تعداد

 ...ديكش يقيعم نفس

 ...سالم _

 ...تازه كرد ياو هم انگار نفس... مكث يكم

 !؟...يخوب... سالم _

 ...!دانست ينم! ؟...بود خوب

 !؟...ييكجا...دونم ينم _

 ...سكوت برقرار شد دوباره

 ...آموزشگاه _

 :و مقطع گفت عيرس

 !؟...نمتيشه بب يم _

 يم... است ريدانست هنوز دلگ يم... شد يگفت نه، او واقعا درمانده م يكرد و اگر م يحس م رفتنيپذ يرا برا دشيترد... هم سكوت باز

هفته تماس  كيدانست انتظار نداشته است كه او بعد از  يم...رديكردن تماس بگ يعذرخواه ايدادن  حيتوض يدانست انتظار داشته كه او برا

 ...نتشيخواهد بب يم ديبگو يمقدمه ا چيطور مقطع و كوتاه بدون ه نيو ا رديبگ

.. .مهم نبود شيبرا گريد... نه اي ديمهم نبود از خانواده اش بد بگو شيبرا گريد... زد يحرف م يبا كس ديبا... دشيد يم ديبا... نبود يچاره ا اما

 ...زد يحرف م ديبا...خواست حرف بزند يتنها م

 ...!قيشقا _

لرزاندن  يبود برا يو همان كاف...زد يم شيبار با اسم كوچك صدا نياول يكه برا يمرد ياز صدا...لحن درمانده نياز ا ديخط لرز يآن سو دلِ
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 ...زد يبمِ مرد موج م يكه در صدا يا يچه برسد به عجز و درماندگ... دلش

... اش، طاقت تحملش را ندارد يبا تمام مردانگ رارسالن،يام يمردانه  يكه شانه ها ياتفاق...افتاده است يدانست كه قطعا اتفاق يم... دانست يم

 ...كوچك از جنس احساس ييهم دست ها ديو شا...شنوا ييدارد و گوش ها ازين فيظر ييتحملش به شانه ها يكه برا ياتفاق

 ...واداشته يلحن لرزان نيور را به حرف زدن با چنكه آن كوه غر ياتفاق

 !؟...نه گفت يمرد نيو به چن ييصدا نيبه چن... يلحن نيشد به چن يم مگر

شد  يدر ذهنش حك م د،يشن يم يگوش يكه از تو يچرا كلمه به كلمه ا... كردن نداشت ادداشتيبه  يازين رارسالنيو ام...را گفت آدرس

 ...انگار

 ...داشت يرا كه قطع كرد، احساس بهتر تماس

 ...بماند، دوباره حالش مثل قبل گرفت رارسالنيكرد كه باز هم بتواند ام يچه كار م ديكه با نيبا فكر ا اما

 !؟...گرفت يطالق اَسما را م ديطور با چه

* * * * * * * 

با چراغ ... درب آموزشگاه استاده بود يبه دست رو به رو لونيو فيداد كه ك صيرا تشخ قيقد و قامت شقا... آموزشگاه توقف كرد يجلو

 ...به راه افتاد نيبه سمت ماش قيعالمت داد و شقا

صورت درب و داغان او، ناخودآگاه  دنيبرگشت تا سالم كند اما با د رارسالنيبه طرف ام... عقب قرار داد يصندل يرا رو لونيرا كه بست و درب

 ...دستش را بر گونه اش زد

 !؟...شده يصورتت چ... يوا _

حرف  نيبا ا يحت... بود انداختهين نهيهم به خودش، در آ ينگاه مين... نبود لشيبرسد، اصال در بند شكل و شما قيكه به شقا يتا زمان رارسالنيام

به  يكيآن تار يكرد و تو ينگاه م قيصورت خودش، به صورت شقا يبه جا... اندازديب نهيآ يبه صورت خودش تو يهم حاضر نشد نگاه قيشقا

 ...ست يحاال چه رنگ قيخواست بفهمد رنگ چشمان شقا يم راراص

 ...دهد صيتواند تشخ ينم ديكه د يوقت ختيچقدر اعصابش در هم ر و

 ...دوباره تكرار كرد قيشقا

 !؟...شده يصورتت چ _

 ...دنده را عوض كرد و به راه افتاد... گرفت و به رو به رو دوخت قينگاهش را از صورت شقا رارسالنيام

 ...!يچيه _

 ...شكستن سكوت ينداشتند برا يا يسع قيو نه شقا رارسالنينه ام... را پر كرده بود نيداخل ماش يفضا سكوت

 !؟...يستيجا با نيشه چند لحظه ا يم _

 ... ستاديا يحرف چيبدون ه رارسالنيام

 يبطر كي ابان،يكنار خ وسكيبعد، از داروخانه خارج شد و از ك يقيدقا... وارد داروخانه شد... شد ادهيپ نياز ماش قيكرد كه شقا سكوت نگاه در
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 ...ديآب خر

 ...باز هم در سكوت راند رارسالنيسكوت سوار شد و ام در

 ...چطور سر از پارك درآورد ديهم نفهم خودش

 !؟...مينيبشپارك  يتو قهياشكال نداره چند دق _

 ...انداخت نيماش ي نهيآ يبه صورتش تو يشدن، نگاه ادهيقبل از پ رارسالنيام... تكان داد يتنها سر قيشقا

لبش خشك  يشكافته بود و خون رو نشييلب پا... شد يزد و مطمئنا تا فردا كبود تر م يم يچشمش به كبود ريز...از تعجب گرد شد چشمانش

 دهيگونه اش خشك يشده بود، شكافته شده بود و خون بر رو نيمز يراستش هم در اثر اثابت مشت نادر، كه به انگشتر يگونه  يرو... شده بود

 ...بود

انگار دردها از همه طرف به سمتش  نه،يصورت درب و داغانش در آ دنيحس نكرده بود تا آن موقع، اما با د يدرد چيبود از آن كه ه متعجب

 ...چپش يهم پهلو يكم... كتف راستش هم... كرد يشكمش احساس كوفتگ ي هيناحهجوم آوردند و تازه در 

 ...ها درب و داغان شده بود نياز ا شتريها خورده بود و ب نياز ا شتريمطمئن بود نادر ب! ؟...چگونه بود گرياو آن طور بود، وضع نادر د يوقت

 ... به صورت درب و داغانش نداد يتياز آن اهم شتريب

آن سرما به پارك آمده  يكه مثل آن ها تو يتك و توك يفرار از نگاه كنجكاو آدم ها يدوخته بود برا نييسرش را به پا... هم قدم شد قيشقا با

 ...كردند ياش زوم م يزخم يچهره  يگذشتند و بر رو يشان م يبودند و از رو به رو

با آن كه سرما باعث شده بود ... دن كوفته اش از درد به ذُق ذُق افتاده بودب يجا يبا آن كه جا... ديكش يم ريبود و ت يآن كه صورتش زخم با

 دههم قدم ش قيكه با شقا يها بودند و انگار نبودند وقت نيا ياما همه ...اورنديبرود و دردها از همه طرف به طرفش هجوم ب نيتنش از ب يگرم

گونه دوشادوش  نيا يچند بار با هد! ؟...با همسرش چه! ؟...طور هم قدم نشده بود نيا يچند وقت بود با كس... در كنار هم... شانه به شانه... بود

 ...ديرس يبه خاطرش نم يزيآورد، چ يهرچه به ذهنش فشار م! ؟...هم قدم زده بودند

 ! ؟...نجايا مينيبش _

 ...گرفت و به او دوخت نينگاهش را از زم ق،يشقا يصدا با

* * * * * * * 

 يچه قدم م... بود يدر آن شب، همه جوره به بودن با او راض رارسالنيدانست ام يو نم... را از نگاهش خواند تيرضا قينگفت اما شقا يزيچ

بهتر بود  اي... خواست در آن لحظه تنها نباشد ياو فقط م... گريد يهرجا ايپارك  يبودند و چه تو نيماش يچه تو... نشستند يچه م... زدند

 ...خواست با او باشد يش مد دليبگو

 ...را كرده بود قيشقا يدلش، بدجور حال و هوا يبعد به خودش اعتراف كرد كه ته توها يكم

 ...گذاشت مكتين يرا رو فيك... آب را درآورد يرا باز كرد و بطر فشيك... بود هنوز ستادهياما ا قيشقا... نشست مكتين يرو

 ...جلو اريصورتت رو ب _

 يم ريگفت بم ياگر م قيكرد شقا يدر آن لحظه احساس م... صورتش را جلو آورد يحرف چيبدون ه رارسالنيام... را باز كرد يدرب بطر و
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 ...مرد

شد و آرام كه انگار  يمادر، آن چنان حرف گوش كن م يكرد و در برابر مراقبت ها يمادرش ناز م يشده بود كه برا ياحوال ضيپسرك مر مثل

 ...روزيد گوشياست همان پسرك قلدر و غُد و باز نه انگار او بوده

گذشت به  سشيپوست خ يكه از رو يمينس يصورتش از سرما... ختير رارسالنيصورت ام يآب رو يرا كج كرد و مقدار يسر بطر قيشقا

 ...گز گز افتاد

 مكتيرا كنار ن يو بعد بطر ديرا بشو شيدست ها رارسالنيتا ام ختيدستانش ر يهم آب بر رو يكم قيشقا... ديصورتش كش يبر رو يدست

 ...كرد فشيك يگذاشت و دوباره دست تو

 ...آمد رونيب نيبسته پنبه و بتاد كيبار با  نيا دستش

 ...باال ريسرت رو بگ _

 ...آغشته كرد نيدر سكوت پنبه را به بتاد قيداد و شقا هيتك مكتين يسرش را به پشت يحرف چيباز هم بدون ه رارسالنيام

 ...از احساس سوزش در هم رفت رارسالنيصورت ام... ديرا بر گونه اش كش پنبه

 !؟...شه يباورت م...مثل الت و لوتا...!كردم يبار، بعد از دوران مدرسه، كتك كار نياول يامروز برا _

 :گفت ديكش يگونه اش م يهمان طور كه با دقت پنبه را رو قيشقا

 !؟...يكرد يبار كتك كار نياول يكه برا نيا اي يكه الت شد نيا! ؟...يچ _

 ...چشمش، دوباره از شدت سوزش بسته شد ريشدن پنبه ز دهيباز شد كه با كش يحرف يبرا رارسالنيام دهان

 ...!ستيباورش سخت ن...! يشه حدس زد بار اولت بوده كه دعوا كرد يدرب و داغونت م ي افهياز ق _

 يخوددار دنيدر خند قيشقا ياش باعث نشد تا از همراه ياما دردناك... چقدر دردناك بود يصورت زخمبا آن  دنيو خند... ديخند رارسالنيام

 ...داشت ازيخنده ها ن نيبه ا... كند

 ...گفت و خنده اش جمع شد يشد، نا خودآگاه آخ دهيزخم لبش كش يكه بر رو پنبه

 !؟...يدعوا كرد يحاال با ك _

 ...بپرسد يزيمورد چ نيدر ا ديكه نبا ديفهم قيو شقا... سكوت كرد... م رفتبه وضوح دره رارسالنيام يها اَخم

 ...زخم ها، به اتمام رساند و نشست يبعد، كارش را با چسباندن چسب زخم بر رو يلحظات

 ...به خودش چسباند شترينسبتا نازكش را ب يپالتو... ديآشكارا بر خودش لرز.. سرد و بود مكتين

 ...دشيد يواضح نم گريد قيكه شقا ييتا جا... دورتر يكم... دور شد يكم... هنوز درهم بود شياخم ها... بلند شد شياز جا رارسالنيام

 ...گرفت و نشست قيرا به طرف شقا يكي... داغ برگشت ي رقهوهيش وانيبعد با دو ل يلحظات

 ...دياش بدجور به دلش چسب يرا مزه مزه كرد و داغ رقهوهيش. ..دستانش گرم شد وانيبا حرارت ل... حلقه كرد وانيدستانش را به دور ل قيشقا

 ...!با دامادمون _

همان طور كه آرنج ها را بر  د،ينشن قياز شقا ييصدا يوقت رارسالنيام... بود پرسشگر نگاهش كرد دهيرا نفهم رارسالنيكه هنوز منظور ام قيشقا
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 ...نگاه كرد قيكرد، سرش را به عقب برگرداند و به شقا ياش را مزه مزه م رقهوهيداده بود و ش هيزانوانش تك

 ...!با شوهرِ خواهرم... كردم يبا دامادمون كتك كار _

با خودش زمزمه ...دينوش گريد يجرعه ا... نگاهش را از او گرفت و دوباره به رو به رو دوخت رارسالنيام...از تعجب گرد شد قيشقا چشمان

 ...كرد انگار

 ...!شوهرِ خواهرم... هه _

 :ديبرگردد پرس قيآن كه به طرف شقا بدون

 !؟...اديمن از بابام بدم م يدونست يم _

هرچند ... حرف بزند رارسالنيسكوت كند تا ام ديبهتر د ست،يمطمئن شده بود حالش رو به راه ن رارسالنيام يها ييكه از پراكنده گو قيشقا

 ...ديپر يخه به آن شاخه مشا نيزد و از ا يپراكنده حرف م

 ...ادياون روز ستاره جلوت گفت كه من از بابام بدم م... يدونست يم _

 ...دانست يم

 !؟...بار ازدواج كردم هيمن  يدونست يم _

 ...دانست يم

 !؟...كه فوت كرد يدونست يم _

 ...دانست يم

 ...قرار داد مكتيرا كنار ن وانشيهم ناخوآگاه ل قيشقا... سطل انداخت يتو اتشيمحتو ي هيرا به همراه بق وانشيل... بلند شد رارسالنيام

 ...زد و باز هم نگاهش را به رو به رو دوخت هيتك يصندل يبار به پشت نيا... خودش قرار گرفت يدوباره سر جا رارسالنيام

 !؟...دخترعموم بود يدونست يم _

 ...دانست ينم

 !؟...اج كردمباهاش ازدو يبه اجبار حاج يدونست يم _

 ... دانست ينم

 ...نگاهش كرد رارسالنيام

 !؟...گم بابا يبه بابام نم يدونست يم! ؟...كنم يصدا م يكه من بابام رو حاج يدونست يم _

 ...به اش گفته بود رارسالنيبار ستاره دور از چشم ام كي... دانست يم

 ...نگاهش را به رو به رو دوخت دوباره رارسالنيام

 ...خودم هم دوستش داشتم... تونم بگم يدروغ كه نم _

آن فكر كرد منظورش با پدرش  كي... شد يم جيگ ياولش كم قيكه شقا ديپر يشاخه به آن شاخه م نيكرد و از ا يم ييقدر پراكنده گو آن

 ...ديگو يهمسرش را م دياما ادامه كه داد فهم... است
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اگر  ديشا... كردم يازدواج نم يكرد، به اون زود ياگر اجبار نم دياما شا... نبودم يناراض اديز يحاج يها بار بود كه از اجبار كردن نياول يبرا _

به ام عالقه  يكه هد دميفهم ياون موقع م ديشا... اگر بزرگتر بودم و عقل رس تر ديكردم، شا يازدواج نم ينوزده سالگ ياون سن كم، تو يتو

 ...نداره

* * * * * * * 

 ...دانست ينم قيشقا... بود ياسمش هد پس

را كه با  يمرد... را دوست نداشته باشد يمرد نيشود كه چن دايپ يتوانست تصور كند دختر يجوره نم چيه... لحظه كيبه درد آمد  قيشقا دل

 ...به نظرش سنگدل آمد ياز همان لحظه هد... بود نيرياو ش ياش باز هم برا يهمه تلخ

 يتوانست دوست داشتن يآن وقت ها چقدر م... ها را نداشته يكدام از آن تلخ چيكه مسلما ه يبه زمان... رارسالنيام يه سالگفكر كرد به نوزد و

 !؟...باشد

 !؟...مرد يچطور _

 ...شد رهيفقط چند لحظه و بعد دوباره به رو به رو خ ديشا...نگاهش كرد رارسالنيام

 ...خواهد در آن مورد صحبت كند يكه دلش نم افتيدر قيشقا د،يپر گريد يكه دوباره شروع به حرف زدن كرد و به شاخه ا يوقت

ممكن  يكيمن  يكه تحملش حداقل برا يمعجون هيشه  يم ،ياش رو هم اضافه كن يتعصب، غرور لعنت نيبه ا يوقت... متعصبه يليخ يحاج _

شه و باباش  يكول باباش سوار م ياز دوستام كه گفته بود رو يكيخواست مثل  يشش سالم بود و دلم م يشد وقت يكه باعث م يغرور... نبود

تاسف تكون بده و من فكر كنم  ياز رو يو مامانم سر... كول بابام سوار شم، به ام چشم ُغره بره و تشر بزنه يدوِه، منم رو يمكنه و  يكولش م

 ...هستم يخادب و گستا يب يچه قدر بچه 

 ...ديكش يآه

هم توش بوده  يدارم و حاج ميكه از بچگ يخوب يخاطره  نيدونم آخر ينم... ياز همون بچگ... گرفتم كه تحمل كنم ادي... اما من تحمل كردم _

 ...ميجوجه اردك هام خونه ساخت يبود كه با هم برا يوقت ديشا... هيچه زمان يبرا

 ...اما با شروع دوباره اش به صحبت كردن، لبخندش پاك شد... نقش بسته بود رارسالنيرا كه بر لبان ام يلبخند محو ديد قيشقا

حاج ... حاج محمود... يگفتن حاج يهمه به اش م... يشد كه به اش گفتم حاج يدونم چ ينم... به بابام نگفتم بابا گهيبود كه د ياز ك ادينم ادمي _

 ...! هنوز مكه نرفته بود كه يهمون وقت يحت... يديتوح

 لونيكه با هزارتا ذوق و شوق رفتم به اش گفتم و يوقت... بايبود كه ده سالم بود تقر يشدم،وقت ريدلگ ياز حاج يكه به طور جد يبار نياول ديشا

 ...خوام يم

 ...زد يپوزخند

 ...دلم موند يتو شهياما هم... خفه خون گرفتم گهيجور و ناجور چسبوند كه من د يوصله ها چارهيب لونيانقدر به و...! كرد امتيق _

 ...فشرده شد قيشقا قلب

 ...شد يبدتر م زيشدم، همه چ يبزرگتر م يهر چ...تازه شروعش بود نيا _
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گرفتن از  يكول كيرفته اش در حسرت  يها ياز كودك... رقم زده بود شيبرا يكه حاج يبدتر يزهايچ ياز همه ... گفت و گفت و گفت و

بر باد  ياز جوان... يپدر ياش نسبت به تعصبات كور كورانه و خشك خانواده  يزاريو از ب...ساز كيسوخته اش در حسرت  ياز نوجوان.. .پدر

تمام تنها تماشا  يعرضه گ يرغم خورد و او با ب شياز خواهر كوچكش كه باز هم همان ماجرا برا... از اَسما گفت... اش يرفته و ازدواج اجبار

 ...كرد

جانش و  يگفت كه شده بود بال ياز كودك ناخواسته ا... اش يزياز نادر گفت و نفرت انگ...اش يجربزگ يخودش گفت و ب يرتيغ يب از

 ...ببرتش نيطوره حاضر نبود از ب چيخواهرش ه

 ...داد ياما باز هم با جان و دل در سكوت گوش م ،يشد گاه يم جيگ قيشقا...گفت يگفت و پراكنده م يم

از ... شدنش قياز نارو زدن دوستش گفت و از تعل... اش حك شده بود از بدو تولد يشانيپ يكه انگار رو يا يگفت از بدشانس رارسالنيام و

 ...شدنش از عالم و آدم دهيبر

 ...گشت يحرف ها دوباره به اَسما بر م يدر آخر همه  و

 نياز ا... داند يخواهرش مقصر م يكه خودش را در بدبخت نياز ا... اهش بودخدا همر ي شهيگفت كه هم ياش م ياحساس عذاب وجدان لعنت از

 ...آموخته بود خودش را مقصر بداند انگار گريدانستند و خودش هم د يخدا همه او را مقصر م ي شهيكه هم

 ...ه نفسش باز شدهآنقدر گفت تا احساس كرد را... آن قدر گفت تا سبك شد... گفتن نداشت يبرا يزيچ گريقدر گفت تا د آن

 ...!بود يمرگ هد يچگونگ ريهنوز هم ذهنش درگ قيشقا و

* * * * * * * 

به  قيشد بر لبان خندان شقا خيم رارسالنيام يو باز هم نگاه حسرت زده ...شيشروع شد و خنده ها شيبابا گفتن ها... زنگ خورد قيشقا تلفن

 ...وقت بابا گفتن ها

 ...زد يلبخند محو اَش او هم لبخند دنيكرد و با د يتالق رارسالنيتماس را كه قطع كرد، نگاهش با نگاه ام قيشقا

 ...ديرو دوست دار گهيهمه هم د نيكه ا نيبه ا... تو و بابات يبه رابطه ... شه يم ميبه ات حسود _

 ...تر شد قيعم قيشقا لبخند

 ...!يپدرت رو دوست داشته باش يتون يتو هم م _

 ...جمع شد رارسالنيام لبخند

 ...يذره اش رو هم با گوشت و پوستت حس نكرد كيوقت  چيكه ه ياونم در مورد موضوع...!كنم شعار نده يخواهش م _

 ... ها گرفته بود رقهوهيش ديافتاد كه به هنگام خر يگاريپاكت س اديگرفت و به  قيرا از شقا نگاهش

 ...نداد يتياهم قيآتش زد و به نگاه متعجب شقا يگاريس

 ...!يبكش گاريبودم س دهيند _

 :كرد گفت يداد و به رو به رو نگاه م يم رونيهمان طور كه دود را ب رارسالنيام

 ...!كشم يخونه هم به خاطر ستاره نم يتو...! يعنيتركم  يتو _
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نگاه  يو جلو... ديكش رونيب رارسالنيهوا از دست ام يرا ب گاريس...سرد شده اش را برداشت ي رقهوهيش وانيل... بلند شد شياز جا قيشقا

 ...سطل زباله كرد يروانه  وان،يبه همراه ل رارسالنيمتعجب ام

 ...!يبكش يتون ينم ،يبا من رونيب يبعد هم وقت نياز ا _

 يم گاريامشب را در خانه س ديشا... ستين يدانست چاره ا يخواست اما م يم گاريدر آن لحظه بدجور دلش س... كالفه شده بود رارسالنيام

 ...طور بهتر بود نيا... يآر... ديكش

 ...بلند شد شيجا از

 ...گهيد ميبهتره بر _

 :گفت قيبودند كه شقا دهيرس نيبه ماش... هم در سكوت راه رفتند يشانه به شانه  دوباره

 ...!ونهرم خ يخودم م... شم يمن مزاحمت نم _

 ...اراده در هم رفت يب رارسالنيام يها اخم

 !؟...وقت شب نيا _

 ...ديخند قيشقا

 ...نداره ياشكال... رم خونه يوقت ها م نياكثرا هم _

 ...به كار برده بود قياكثرا كه شقا ياز كلمه  امديخوشش ن... امديخوشش ن رارسالنيام

 :و مقطع گفت كوتاه

 ...!سوار شو... رسونمت يم _

 ...شدند سوار

 ...متوقف شد قيشقا يبود كه با صدا چييچرخاندن سو يآماده  رارسالنيام دست

 ...!نبود ينيب يكه م يجور نيمن و بابام هم ا يرابطه  _

 ...متعحب شده بود قيشقا يبار او بود كه از شروع ناگهان نيا... حركت ماند يب رارسالنيام دست

 ...بود كه بابام من و مامانم رو ترك كرد سه سالم _

 ...حرفش وارد كرد نياول را با ا شوك

 ...باردار شد و هر دوبار بچه هاش سقط شدن گهيمامانم بعد ازمن دو بار د... بابام عاشق پسر بود _

 ...داد رونيرا ب نفسش

بود كه  نيا... كرد ينم يبا من و مامانم احساس خوشبخت يول...شركت نسبتا بزرگ داشت هي... هم خوب بود شيوضع مال... بابام مهندس بود _

 ...رايعاشق سم... عاشق شد

قابل  ريغ شيبرا يبيبه طرز غر ديشن يكه م ييحرف ها...قرار داده بود شيپاها يبرداشته بود و رو چييسو يدستش را از رو رارسالنيام حاال

 ...نه آن كه... اش است و بس يكرد منظور، وضع مال يداشته، فكر م يسخت يزندگ قيبود كه شقا دهيشن ياز دكتر علو يوقت... باور بود
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... يچيدلش كه ه دنشيبا د يگفت هر مرد يم... گفت كه انصافا خوشگل بود يم... بود دهيرو د رايبار كه دنبال بابام رفته بود، سم هيمامانم  _

 خاطربه ... كرد يمامانم صبور... پسر هفت ساله از شوهر مرحومش داره هيست و  وهيب اريمهم نبود سم گهياونقدر كه د...داد يم مونشميو ا نيد

 ...كنه يزنه و باالخره بابام رهاش م يدل بابام رو م رايگفت باالخره سم يم... من

* * * * * * * 

* * * * * * * 

 ...نگاه كرد رارسالنيبه ام... ديكش يآه

... رهيطالق بگ ايموافقت كنه و  رايبا ازدواج اون و سم ايروز اومد و صاف و پوست كنده به اش گفت،  هيگفت باالخره  يمامانم م...! اما نكرد _

از  هترتحمل هوو ب... بهتر از نبودنشه ،ياگه شده اسم يگفت بودن پدر، حت يم... به خاطر من... رهيوجه حاضر نبود طالق بگ چيمامانم هم به ه

 ...طالق يه بچه اش بگن بچه كه پس فردا ب نهيا

 ...دهانش را قورت داد و به همراهش بغضش را هم آب

بابام هم قبول ... ارهيحق نداره اسم من و مامانم رو ب گهيد... مونه يشناسنامه اش م ياما به پدرم گفت فقط اسمش تو... مامانم موافقت كرد _

خودش شروع كرد به كار ... اما مامانم پوالشو پس فرستاد... فرستاد يم ي، برامون خرجاول ها... ازدواج كرد رايبا سم...عشقش يِرفت پ... كرد

 ...باعث نشد كه بابام ازش دل بكنه نياما ا...بچه دار نشد رايبود كه سم يدونم، حكمت كار خدا چ ينم...پوشاك يديكارگاه تول هي يتو... كردن

 ...كرده بود سيرا خ شيكه اشك گونه ها يدر حال... بر لبش نقش بست يتلخ لبخند

شدم،  يم لياز مدرسه كه تعط ييوقتا هي اديم ادمي... كرد يم يپدر بهيپسر غر هي يبرا... كنه يمن پدر يمن كه حاضر نشده بود برا يبابا _

بودم  يياراهنم... گفتم كه ناراحت نشه يامانم نماما من به م...داد يرسوندم و به ام پول هم م يوقت ها هم م يگاه... نتميدنبالم كه بب ومديبابام م

اومد دمِ مدرسه،  يوقتا م يبعض يوقت گهيد... ازش بدم اومد گهياز اون موقع د...كنه ينم يكرد چرا بابام باهامون زندگ فيكه مامانم برام تعر

بار به خاطر  ندچ... زد يم لونياز معلم هام، و يكي... شدم لونيبودم كه عاشق و ييسال آخر راهنما...ومدين گهيد نكهيتا ا... رفتم يباهاش نم

بود و قرار بود معلممون  يهر وقت كه جشن... خوشم اومد لونيهمون موقع ها بود كه من از و... زد يآورد و برامون م يمراسم جشن مدرسه م

 يم دنشبود من چطور نگاه به ساز ز دهيمعلممون د يرچند با... شدم به دست هاش يم رهينشستم و خ ياول م فيرفتم رد يبزنه، من م لونيو

 ...بده اديتونه به ام  يبه ام گفت اگر بخوام م...شم يكنم و محو م

 ...اشك ها انيم ديآن روزها خند يادآورياز  قيشقا

منتقل  نكهيتا ا... داد يدرس م لونيو اون هم به ام... رفتم خونه اش يروزا بعد از مدرسه م يبعض... نايدو چشم ب! ؟...خواد يم يكور از خدا چ _

به اش ... زدن رو دارم لونيبه اش سفارش كرد كه من استعداد و... مدرسه اديروز از مامانم خواست ب هيكه بره  نيقبل از ا... شد به شهرستان

 ...گفت نزاره استعدادم حروم بشه... گفت چقدر عاشق سازم

 ...ديخر لونيو هيور اون ور برام  نيسه ماه بعد بود كه مامانم با قرض كردن از ا قايدق

 ...عقب اشاره كرد يصندل يرو لونيو به

مامانم رو با تمام وجود  يزنم، بو يدستم و م رمشيگ يم يوقت... وقت نتونستم عوضش كنم چيشده، اما ه يميكه قد نيبا ا... رو لونيو نيهم _
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قطعه تمام  يشه كه وقت يم يفهمم چ يوقت ها هم نم يليخ... زنن يدستام خودشون خود به خود م... زنم يكه م ستمينگار من نا...كنم يحس م

 ...سهيكنم، صورتم خ يو چشمام رو باز م شه يم

 ...داد رونيرا پر صدا ب نفسش

بابام ... خارج شد رانيبا پسرش از ا يبعد هم قاچاق...شد يچ ديكه بابام خودش هم نفهم يجور... ديكم كم دار و نداره بابام رو باال كش رايسم _

خونه به  يافته گوشه  يم... شه يزاره داغون م يسرش رو كاله م ياون جور رايكه سم نيبعد از ا... كه توش بود و شركتش يموند و خونه ا

 ..يبده ايدن هيمونه و  يبابام م... زنن يدورِش م... كنن يسو استفاده م تيهاشم از موقع كيشر... دود كردن گاريو س يمشروب خور

مامانم پول نداشت كه از نطر ...ديو به دادش رس ديهمون روزا بود، كه مامانم فهم يتو... ده يدار و ندارش رو از دست م... ارميرو درد نم سرت

 ... ديبه دادش رس ياز نظر روح... كمكش كنه، اما يمال

 * * ** * * * 

 ...گرفتند يم يشيپ گريكدياز  دنيبار يبرا قيشقا يها اشك

به  دم،يگفت نبخش يم! ؟...يببخش يتونست يگفتم چطور يبه مامانم م... من حاضر نبودم ببخشمش... بابام بعد از سال ها برگشت به خونه _

پدرت  تيبه حما شهيكه تو هم نيا يبرا... كه پدرته نيا يگفت برا! ؟...به اش گفتم چرا به خاطر من يوقت... كردم فراموش كنم يخاطر تو سع

بابام خواست ... رفتن شمال... كه با هم رفتن سفر نيتا ا... كه  نيتا ا... نبود ياما ته دل من هنوز راض...اگه پول نداشته باشه يحت... يدار اجياحت

 ...وقت برنگشت چياما مامانم ه... رفتن... ماه عسلشون برن اديبه 

 ...كرد يمقاومت م دنشيزدودن اشك ها و در آغوش كش يبرا لشيبه شدت با تما رارسالنيو ام ختير يامان اشك م يب قيشقا حاال

زد و  يزار م... سر قبر مامانم ادمهيبابام رو  يها يهنوز اشك ها و زار... لچريو يرو... بابام اما برگشت... مامانم رفت... اتوبوسشون چپ كرد _

 ...خواست كه ببخشتش يازش م

 ...ديپرس يگرفته ا يبا صدا رارسالنيام

 !؟...يديتو چطور بخش _

 ...اش نگاهش كرد يبا چشمان اشك قيشقا

به خودم ! ؟...ياما بعدش چ.. .تونن باهات باشن يچند روز اول م يبرا... و خاله و عمه و  ليفام... شن يتر م كيها به هم نزد بتيمص يآدما تو _

 يم نازموهامو ... اتاق ياومد تو يم لچرشيبا و د،يشن يكردم، صدام رو كه م يم هيخواب گر يشب ها كه تو... من موندم و بابام دميكه اومدم د

بابام فقط من رو داشت و من فقط ...دارم اجيمنم به اش احت دميد... منم آب شد خيكم كم ... داد يم ميدلدار... رفت يقربون صدقه ام م... كرد

 ...بابام رو

مگر چند سال داشت كه توانسته بود آن همه  قيشقا...را هضم كند يتلخ يها تيواقع نيتوانست چن ياما هنوز نم رارسالنيام... ديخند قيشقا

 !؟...را تحمل كند يسخت

... دميبخش! ؟...شد نبخشم يمگه م... ميخون هياز ... كه كرده باشه، بازم پدرمه يهر كار... كه باشه يهر ك... كه باشه يهر چ... نايگذشته از ا _

 ...االن عاشقشم... چيكه ه دنيبخش
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 ...قرار داد رارسالنيدست ام يرا رو دستش

 ...! هيباور كن شدن... شه يباور كن م _

چه شد، كه  ديخودش هم نفهم... را قيدست شقا يمادست خودش را و سر يگرما افتيتازه در ق،يدر تماس دستش با دست شقا رارسالنيام

 ...دهانش برد و ها كرد ياَسما، جلو يرا در دست گرفت و مثل دست ها قيكوچك شقا يدست ها

 ...دو بار... بار كي

بگذرد،  شتريب ياز آن كه اگر كم... دياز خودش ترس... ديترس... نوجوان يو نه او پسرك... اش، اَسما بود ينه دختر كنار... به خودش آمد انگار و

در  ياز آن كه نتواند در برابر وسوسه ... را از صورتش پاك كند قيشقا ياز آن كه باالخره دست ببرد و اشك ها... كنترلش را از دست بدهد

 ...گرم كردن بدن سرما زده اش، مقاومت كند يبرا اقيو اشت دنشيآغوش كش

 ...وچك جدا شدك ياز دست ها يبه آرام شيها دست

 ...انداختين يكنار يبه صندل ينگاه گريد

 ...از جعبه درآورد و به طرفش گرفت يدستمال

 ...طور بهتر بود نيا... را روشن كرد يزد و بخار استارت

 ...داغ يگُر گرفته و دستان يو صورت سيخ يبا چشمان قيشقا... راه هر دو سكوت كرده بودند در

 ...!قيشقا يزده  خيدستان  يافكار گوناگون و گرما ريدرگ يبا ذهن رارسالنيام و

 بيعج... ديچسب زخم ها كش يبه رو يدست... شد رهيخ نهيدرب و داغانش در آ يبه چهره  يوقت... را رساند و برگشت قيشقا يوقت... شب آن

 ...كرد يچسب ها احساس م يرا از رو قيشقا يزده  خيدستان  ياما هنوز هم گرما ديبود شا

 ...صورتش نشست يمحو رو يلبخند

 ...راه متوقف شد ي مهياما دستش در ن... فندك زد... لبش قرار داد يگوشه  يگاريس... مبل نشست يخاموش رو ونيزيتلو يجلو

 ... پرت كرد زيم يرا رو گاريس... را بست فندك

 ...!نكشد گاريس گريبود د قرار

* * * * * * * 

* * * * * * * 

مبل  يرا رو فشيك... كرد وارد اتاقش شد يزده صورتش را نگاه م رتيح يكه با چشمان يبدون توجه به نگاه كنجكاو منش. ..شركت شد وارد

فرو كرد و با كف دست  شيرا در موها شيدست ها... داد و سرش را به آرنج ها هيتك زيرا به م شيآرنج ها...يصندل يپرت كرد و خودش را رو

 ...آورد ربه سرش فشا

 ...ابدي ييشده بود رها رشيگ بانيگر شبيد يخواب يكه به خاطر ب يتوانست از سر درد ينم... نداشت يا دهيو فا... سه بار... دوبار... بار كي

كه  يا ناخواسته يكرد و بچه  يبار به اَسما فكر م كي... هر چه كرده بود نتوانسته بود بخوابد... دنده به آن دنده شده بود نيرا از ا شبيد تمام

 رمشكرده بود گ يكه دستانش را گرفته بود و سع يكرد و لحظه ا يفكر م قيبار به شقا كيو ...شد يچه كارش كند و كالفه م ديدانست با ينم
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... غلبه بر آن وسوسه يمبارزه اش برا يو به سخت... قيدر آغوش گرفتن شقا يفكر كرد كه به جانش افتاده بود برا يبيغر يبه وسوسه ... كند

 ...نداشته در عمرش يحس خوب نيگاه چن چيداشت و به خودش اعتراف كرد كه ه قيفكر كرده بود كه در كنار شقا يبه حس

 ...زد يلبخند م نيريآن حس ش يادآوري با

 ...شد يبود و دوباره كالفه م دهيكه كش ييو دردها شيافتاد و اشك ها يم قيشقا يحرف ها اديبعد به  يا لحظه

با آن  ق،يكه شقا يكه تا به حال حس نكرده شعار ندهد، در صورت يزيگفته بود در مورد چ قياز آن كه به شقا... ديكش ياز خودش خجالت م و

 ...بود دهيكه نكش ييها يسن كم اش، چه سخت

 ...كرد و سقط بچه و طالق گرفتن يباز به اَسما فكر م و

 يديسپ يكه وقت افتيدنده به آن دنده شدن ها آن قدر ادامه  نياراده و از ا يب يفكر كردن ها كالفه شدن ها و لبخند زدن ها يچرخه  نيا و

 ...مانده داريصبح اتاق را روشن كرد، خودش هم باور نداشت تمام شب را ب

 ...باز نشده يامان و گره ها يحاال او بود و سردرد ب و

 ...بهزاد وارد شد... گفت يدييفرماب... تق تق در آمد يصدا

 ...خشك شد شيبر جا رارسالنيام يچهره  دنيد با

 ...شده يچ... خدا اي _

 ...يچيه _

 ...جلوتر آمد بهزاد

 !؟...شه يم يطور نيصورتش ا يچيآدم با ه! ؟...يچيه _

 ...زده بود هيتك زيبه م ستادهيا رارسالنيام يرو به رو حاال

 !؟...يدعوا كرد _

 :ديمقدمه پرس يسكوت، ب يبعد از كم... باز هم سكوت كرد رارسالنيام

 !؟...يرو دوست دار يكه شاد يديفهم يتو چطور... بهزاد _

 ...رارسالنيربط ام يجا و ب يسر بهزاد سبز شود از آن سوال ب يمانده بود دو شاخ از شدت تعجب رو كم

 ...نكنه... نكنه... نميصبر كن بب _

 ...ديخند د،يرا كه د رارسالنيام سكوت

 ...هم بله يديخان توح رارسالنيكه ام نميب يم... به به _

 ...زد شيبا حرص صدا رارسالنيام

 ...بهزززاااد _

 ...باال برد ميتسل يرا به نشانه  شيدست ها بهزاد

 اي! ؟...داداش قلدر داره! ؟...انقدر اوضاع خرابه يعني! ؟...شه يخانم مربوط م يليل نيهم به هم يكتك كار نيحاال راستش رو بگو ا... باشه بابا _
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 ...يزيچ... ينامزد... يدوست پسر ينكنه پا اي... روزگاره يباباش از اون ُقلچماق ها

 ...كالفه حرفش را قطع كرد رارسالنيام

 !؟...يگ يچرا چرت و پرت م _

باز كردن گره  يبار برا نيشده بودند، ا ختهيذهنش در هم ر يتو ياكه تمام گره ه شبيمثل د... ديكش شيموها يتو يدست... هم كالفه بود باز

دكتر خوب  د،يربط از بهزاد پرس يب يليهم بود كه دوباره خ نيهم يبرا... ديرس يكرده بود و در هم و برهم به ذهنش م يها هم همه را قاط

به  ديبرق از سه فاز بهزاد پر ن،يسقط جن يدكتر خوب و مطمئن برا كيگفت  رارسالنيام يو وقت! ؟...يچه دكتر ديبهزاد پرس... نه ايسراغ دارد 

 ...قول خودش

نه به حاال كه  ،يدختر نگاه بنداز هيبه  يكشتم حاضر نبود ينه به اون موقع كه خودمو م! ؟...مگه يكار كرد يچ! ؟...ريام يكن ينگرانم م يدار _

 ...يشكمشو باال آورد ينه زد اي يدوسش دار يديهنوز نفهم

 ... ديمخش از برداشت بهزاد سوت كش رارسالنيام

 ...حرف دهنت رو بفهم! ؟...خودت يبرا يگ يم يدار يمعلوم هست چ _

 ...كرد ينيبه سرعت عقب نش بهزاد

 يپرس يهو م هيبعد ... شده يبفهمم چ يزن يحرف هم نم... ختتياز سر و ر نيا... بابا نگران شدم آخه... هست تميريچه غ... ياوك... ياوك _

مگه  ،يآخه آدم حساب! ؟...يريگ يم نيسقط جن يدو تا خارج نشدم سراغ دكتر برا نيهنوز از شوك ا... يرو دوست دار يشاد يديفهم يچطور

 !؟...چندتا بچه پس انداختم كه مجبور شده باشم دختره رو ببرم سقط كنه االمن تا ح

با هم اتفاق افتاده بود كه  زيماجراها بود، آن قدر همه چ نيخودش هم كه در مركز ا يبرا... كند يداد آن طور قاط يبه بهزاد حق م رارسالنيام

 دكتر كيبه فكر  ايطالق باشد،  يخوب برا ليوك كيبه فكر ! ؟...به اَسما ايفكر كند  قيدر مورد احساسش به شقا...دانست به كدام فكر كند ينم

 يمطمئن بود كه م... دانست نادر ساكت نخواهد نشست يم! ؟...آن ها نگران واكنش نادر باشد يهمه گذشته از  اي!؟...نيسقط جن يمطمئن برا

 ...كرد يم تيرفت و از او شكا

 ...!خوام يخوبم م ليوك هيتازه  _

 ...كلمه هنگ كرده بود يِواقع يبه معنا بهزاد

 ...ادامه داد رارسالنيام و

 ...طالق يبرا _

 ...بهزاد گشاد شد چشمان

_ ؟..يطالقش بد يخوا يكه حاال م شيگرفت يك! 

 ...برداشت زيم ياز رو يو كاغذ خودكار

 ...نره ادمي سميبزار سفارشاتو بنو...نداره داداش دهيفا يطور نيا _

 ...اَبوتش يجود يبرا يقلب.. قلب هم اضافه كند كي ش،يسفارش ها ستيبه ل ديخواست بگو يدلش م رارسالنيام
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و محكم و  ديكش رونيشد كه خودكار را از دست بهزاد ب نيا... بهزاد را نداشت يها ياصال تحمل لودگ... نداشت يروز واقعا احوال خوب آن

 :گفت انهيعام

 ...رونيكنم برو ب يخواهش م _

سوال در ذهنش، به طرف در به راه  ايدن كيخودكار را رها كرد و با  ست،يوجه مساعد ن چيبه ه رارسالنيبود حال و روز ام دهيكه فهم بهزاد

 ...افتاد

 ...رارسالنيبود كه برگشت به طرف ام دهيبه در رس بايتقر

اما  افتاده،يكه تا حاال سر و كارم ن نيدكتر مطمئن هم، با ا...كنم دايتونم برات پ يرو م ليوك... اما... يخوا يم يچ يرو برا نايدونم ا يمن كه نم _

 ...كنم يم برات پرس و جو... باشه

 ...زد يلبخند

 ...يمون يمثل داداش نداشته ام م... گهيكار كنم د يچ _

نتوانست لبخند بهزاد را  يكه چرا حت ديو خودش هم نفهم...اما نگفت ،يتو هم مثل برادر نداشته ام هست ديخواست بگو يدلش م رارسالنيام

 ...پاسخ دهد

 ...در ضمن _

 ...نگاهش كرد رارسالنيام

كنار اون، آرامش بخش  يذره جا هيهمون  يبرات به اندازه  ايدن يجا جيه ينيب يكه م ياونقدر... يكن ياحساس آرامش م ،يباهاش يتاگه وق _

 نيو بازم اول ياگه خوشحال شد... ياون افتاد ادينفر به  نياول يدياگه دلت گرفت و د... يتا جهنمم بر يحت يباهاش حاضر ينياگه بب...ستين

 د،يا ييكه با هم تنها يوقت يبه احترامش حت يكه بتون ياگه اونقدر براش حرمت قائل باش... خواست كنارت باشه يو دلت م ياون افتاد اديبه  رنف

 ...يش يو با اشك هاش كالفه م يخند ياگه با خنده هاش م... يدرازتر نكن متيپاتو از گل

 ...!يعاشق... برو برگرد يب

* * * * * * * 

بعد از آن ... برو برگرد عاشق شده بود يآن طور كه بهزاد گفته بود، او ب... نگاهش را به سقف دوخت...تخت انداخت يرا با لباس رو خودش

 ... ديخند! ؟...كه درآورده بود، باالخره شده بود ييها يها و غُد باز يهمه خوددار

 يكار يبرا يو خدا را شكر دكتر علو...شركت مانده بودند يتو شتريوز را بآن ر... ساعت شش بعد از ظهر بود... اش نگاه كرد يساعت مچ به

 ...شد يهم بهتر م رارسالنيگشت صورت ام يكه برم يتا وقت ديرفت و شا يرا به خارج از تهران م يچند روز

در را  يد، اما هر چقدر در زده بود، كسآن چند روز را به شدت از ستاره غافل شده بو... باال رفت يراست به طبقه  كيشركت كه آمده بود،  از

 ...آمد و وارد آپارتمان خودش شد نييباز نكرد و ناچار از پله ها پا

دانست كه  ياگر بود م! ؟...باز هم آموزشگاه است نديو بب رديخواست تماس بگ يدلش م... توقف كرد قياسم شقا يرو... اش را برداشت يگوش

 ... تماس برقرار شد... شماره را گرفت... برود خانه ييه نخواهد داد آن وقت شب تنهاقطعا به دنبالش خواهد رفت و اجاز
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 ...سالم _

 بيرا عج ختيسالم در جانش ر يكلمه  كيكه با همان  يآرامش... قرص آرام بخش كيمثل ... آورد يآرامش م رارسالنيام يبرا زشيچ همه

 ...دوست داشت

 !؟...يخوب... سالم _

 ! ؟...يبهتر! ؟...يتو چطور... ممنون _

 ...ديخند رارسالنيام

_ ستميبد ن... يا... 

اما نگفت و به همان بد ...خوب تر است يكند از هر خوب ياز بد هم بدتر است روزگارش اما حاال كه با او صحبت م ديخواست بگو يم دلش

 ...اكتفا كرد ستمين

 ...ا...گم يم _

گفت به  يآمد و م ياما اگر بدش م... كند يبپرسد كجاست و چه م ليدل يو ب اورديسر درب قيت از چند و چون كار شقاخواس ياول بود كه م بار

 !؟...دارد چه يتو چه ربط

 :ديو پرس ديشدنش را بر جان خر خي يسنگ رو سكيحال ر نيا با

 !؟...يآموزشگاه _

 !؟...يداشت يكار! ؟...چطور... خونه ام... نه _

 ...دستپاچه شد قيبا چطور گفتن شقا يكم رارسالنيام

 ...دميپرس يطور نيهم... نه... نه _

 :اضافه كرد ديترد يهم با كم بعد

 ...يهر روز كالس دار يفكر كردم گفت _

 ...رم كه به درسام برسم ينم ياما به خاطر امتحانام، چند روز... آره _

 ...آهان _

 ...داد رونيتماس كه قطع شد نفسش را ب... كرد يش را آورد و خداحافظچطور سر و ته حرف زدن دينفهم گريد

 ...و او يمرد زن مرده ا كيتو ... هجده نوزده ساله يو هشت، نُه ساله و او دختر ستيب يمرد... تو... رارسالنيام يكرده ا يخود چه فكر با

 !؟...يدر موردش فكر كن يده يبه خودت اجازه م يحت چطور

 يبخواهد برود، م يوقت...كرد انگار ياما دل كار خودش را م! ؟....مگر عقلش از اول آن قدر مقاومت نكرده بود! ؟...ت خودش نبوددل كه دس اما

 ...رود

 !؟...هم به او عالقه دارد قينكند به اشتباه فكر كند شقا! ؟...نكند دوباره اشتباه كند! ؟...به او داشت يچه حس قيشقا اصال

 !؟...ترحم بود چه ياز رو قيشقا يتمام كارها اگر
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 ...نداشت ازين يوقت به ترحم كس چياو ه... نه... فكر ، فكش از شدت خشم منقبض شد نيا از

 ...كه باشد و نسبت به او ترحم خرج كند نياش نباشد، تا ا يدر زندگ يقيدهد اصال شقا يم حينداشته باشد، ترج يبه او عالقه ا قيشقا اگر

* * * * * * * 

اش  يبه ساعت مچ ينگاه... تخت به خواب رفته بود يچراغ اتاق روشن بود و او با همان لباس ها رو... دياش از خواب پر يزنگ گوش يصدا با

 ...آورد چطور به خواب رفته يكرد به خاطر نم يهرچه فكر م.. شب بود ازدهيساعت ... انداخت

 ...داد ينم يخوب يدلش گواه... نداشت يدانست چرا، اما، احساس خوب ينم... ختيدر دلش فرو ر يزياَسما، چ يشماره  دنيد با

 !؟...بله _

 ...خورد ياحساس كرد دل و روده اش به هم م ياز شدت نگران رارسالنيو ام ديچيپ يهق هق اََسما در گوش يصدا

 ! ؟...شده يچ _

 :كلمه گفت كيتنها  هيآن طرف خط با گر يصدا

 ...!داداش _

 ...ديبا آن داداش گفتن لرز رارسالنيام دل

 ...يتو كه منو كُشت! ؟...شده يچ! ؟...جانم _

 ...گفت هيدوباره با گر صدا

 ...نجايا ايب _

 ...ستاديا هياز ثان يدر كسر رارسالنيام

 ...آم ياالن م... زميچشم عز _

 :گفت هيو بعد دوباره همان صدا با گر...سكوت بود يكم

 ...نادر يخونه ...خودم يخونه  ايب... باغ نه _

 ...ناخودآگاه باال رفت رارسالنيام يصدا

 !؟...يمگه قرار نبود برنگرد! ؟...اونجا يرفت يچ يتو برا! ؟...كجا! ؟...يچ_

 ...اسما شدت گرفت ي هيگر

 ...ايزود ب... داداش ايفقط ب _

 ...اش را برداشت و به راه افتاد چييچطور تماس را قطع كرد و سو دينفهم رارسالنيام

 ...به پرواز درآمد نيزد و ماش استارت

باالخره برود و به خواهرش سر بزند،  يروز ديآدرسش را از منصوره خانم گرفته بود تا شا ياول عروس يكه همان روزها يراه، در راه خانه ا در

ناخودآگاه گوش فلك را  رارسالنيام يو الو گفت، صدا ديچيپ يكه در گوشمنصوره خانم  يصدا... اش را برداشت و با خانه تماس گرفت يگوش

 ...َكر كرد
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 !؟...زيهمه چ ياون ب يمگه من نگفته بودم اَسما فعال حق نداره برگرده به خونه  _

 ...ريام _

 ...باالتر رفت رارسالنيام يصدا

 !؟...نگفتم ايگفتم  _

 ...باال رفت شيشد و صدا يخانم هم عصب منصوره

 تيكردن كه ازت شكا يمردونگ يليخ! ؟...يطلبكارم هست ،يپسر مردم و لت و پار كرد يزد يرفت... بره يمن باال م يصداشو برا...خُبه...خُبه _

چقدر خجالت  يلت و پار كرد يپسره رو اون جور يتو زد ميديفهم يوقت ياگه بدون... جا نينادر و حاج سماوات اومدن ا يبعد از ظهر... نكردن

بار كنترلش رو از دست داده و  هيكرد كه  يهم معذرت خواه يتازه نادر طفلك كل... اومد يخونش در نم يزد يكه كارد م يحاج! ؟...ميديكش

 ...شد كه اَسما هم كوتاه اومد و باهاش رفت نيا...تكرار نشه گهيقول داد د... اَسما بلند كرده يدست رو

 ...اه دوباره اوج گرفتناخودآگ رارسالنيام يصدا

 ...رفت دينگ... بره مشيفرستاد ديبگ!؟...اَسما باهاش بره ديگذاشت _

 ...هي يمخصوصا حاال كه پا... گشت يبرم ديبا... اش يكه رفت سر خونه و زندگ نهيمهم ا... كنه حاال يم يچه فرق _

 ...كالفه حرفش را قطع كرد رارسالنيام

فكر كن ... بوده يرارسالنيفراموش كن ام گهيد... ارياسم منو ن گهيبشه، د شيزياگه چ... مو از سر اَسما كم نشه هيكه  ديدعا كن ديبر... مامان _

 ...من مردم

 ...پدال فشار داد يرو شتريرا ب شيپا... پرت كرد يكنار يصندل يرا رو يرا قطع كرد و گوش تماس

* * * * * * * 

اَسما را كه  يناله ها... گفت يهم م ييلب ناسزاها ريفشرد و گه گاه ز يبوق م يدستش را رو... زد يمچراغ ... ديكش يم ييها ال نيماش نيب از

... ميكينزد... ميرس يگفت االن م يو تنها م... كرد يم يخال شيانگشت ها يشد و حرص اش را رو يدور فرمان محكم م شيدست ها د،يشن يم

 ...رسد يرود نم يآن قدر كش آمده كه هرچه م مارستانيچرا راه ب ديفهم يو خودش هم نم... تمام شد

 ...دياما رس باالخره

را قفل كرده و  نيماش يبود بغل زد و درها چاندهيپ ييپتو يبدون آن كه منتظر برانكار شود، خودش اَسما را كه تو... را متوقف كرد نيماش

 ...دينكرده به طرف اورژانس دو

 واريسرش را به د... چه شده ديتازه آن وقت انگار فهم... را دور كردند رارسالنيو ام دنديپرده را كش يوقت ...سر اَسما آمد يدكتر باال يوقت

 ...داد هيراهرو تك

 رارسالنيام... اما خانم اش نه... از خانه خارج شده شيصحبت كرده بود، نگهبان گفت نادر دو ساعت پ يبود و با نگهبان دهيبه مجتمع رس يوقت

 راجواب تلفن  يرا اطالع بدهد، اما كس رارسالنيو آمدن ام ردياول با واحد مورد نظر تماس بگ دينگهبان گفت با... شده بود شتريش بدل شوره ا

 ...بود دهياز آن نتوانسته بود تحمل كند و به طرف آسانسور دو شتريب رارسالنيداد و ام ينم
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 ...بر سرش آوار شد ايدن... از حال رفته است بايكه اَسما كنار در تقر ديوارد آپارتمان شد و د يوقت.... باز آپارتمان مواجه شد مهيبا درب ن يوقت

 ...سست شد شيتر كه آمد، پاها نييو پا... اش نهيس... دشيبازوان سف... و كبود بود يو صورت اَسما زخم سر

 ...ديد يها م كيسرام يردش را تا اتاق خواب رو اورد،يب ييتا پتو ديبه طرف اتاق خواب دو يكه وقت يخون... اَسما خون آلود بود لباس

 يتخت كه افتاد، دلش م يرو به رو ياتورينيم يتخت را برداشته بود و سرش را بلند كرد تا از اتاق خارج شود، چشمش به تابلو يرو يپتو يوقت

 ...دهان باز كند و او را ببلعد نيخواست زم

 ...كوچكش مراقبت كند يابلو از آبجت ينتوانسته بود مثل پسرك تو او

 ...به درد آمد رارسالنيدل ام... بچه اش را صدا زده بود يوقت... بود و او ناله كرد دهيچياَسما را در پتو پ يوقت

 يو در آخر گفت بچه در اثر ضربه ... دينسبتش را پرس... دوخت رارسالنينگاهش را به نگاه مضطرب ام... بعد دكتر از اتاق خارج شد يساعت

 ...نانياطم يشد برا يم يتا فردا بستر دياَسما خوب بود اما با يوضع عموم... شكم و رحم وارد آمده، سقط شده است ي هيكه بر ناح يديشد

بردنش بود دلش به درد  نياز ب يبرا يكه خودش همه اش به دنبال راه ياز دست رفتن كودك يكرد كه برا يخودش هم باور نم رارسالنيام

 ...خواست بكشدش، خود مرده بود يكه او م يبچه ا... يهم شرمندگ ديشا... كرد ياحساس عذاب وجدان م ديشا... آمد يول د،يايب

* * * * * * * 

 

 ...از آن عذابش ندهد شتريخانه ب يشماره  دنياش را خاموش كرد تا د يگوش رارسالنيام... شد يدر بخش بستر اَسما

 ريز... اَسما تكان خورد يپلك ها... و نوازشش كرد ديدستش را بر گونه اش كش... تخت نشست يكنارش رو... بود دهياَسما خواب...اتاق شد وارد

 ...كرد يلب ناله ا

 ...را نوازش كرد شيموها رارسالنيام

 ...ريام _

 ...لرزان جواب داد ييبا صدا رارسالنيام

 ...دلم جانِ _

 ...ديپرس فيضع يصدا

 !؟...مرد... بچه ام _

 ...ديباالتر كش ياَسما را كم يرو يپتو... كرد بغض اش را فرو دهد يسع رارسالنيام

 ...بخواب... ششش _

 ...داداش _

 !؟...جونم _

 ...شد سياَسما خ يها پلك

 !؟...يكن يبغلم م _
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و ... حلقه كرد شيدستش را دور شانه ها...ديتخت دراز كش يآرام كنار اَسما رو... شرده شددر آن شب ف ديبار شا نيهزارم يبرا رارسالنيام دل

 ...داد هياش تك نهيسرش را به س

 !؟...چقدر دوسش داشتم يدون يم _

 ...ديگو ياَسما چه م دينفهم... شد جيآن گ كي رارسالنيام

 !؟...رو يك _

 ...دخترمو _

 :لرزان گفت ييبا صدا رارسالنيام

 !؟...دختره يدونست ياز كجا م _

 ...هر ساعت... هر روز... زدم يباهاش حرف م... كردم يحسش م _

 ...به خودش فشردش شتريب رارسالنيام

 !؟...مگه به ات مسكن نزدن... يبخواب دياالن فقط با... زميعز _

 ...اَسما شدت گرفت يها اشك

 ...تونه منو بخوابونه يمسكن نم _

 ...زدود يصورت خواهر م ياشك ها را از رو الن،رارسيام انگشتان

 ...ريام _

 !؟...جانم _

 ...از قاتل بچه ام... ريطالق منو از اون قاتل بگ! ؟...يريگ يطالق منو م _

 ... فرو داد يبغض اش را با آب دهانش به سخت رارسالنيام

 ...رميگ يم _

 ...رديگ يجان نادر را هم م... چيطالق كه ه... در دلش ادامه داد و

 ...داداش _

 ...جونِ داداش _

 ...تونم ينم... اما... خواد بخوابم يدلم م _

 ...كنم يبرات م يهر كار كه بگ! ؟...كار كنم يبگو برات چ _

 !؟...يهر كار _

 ...دلم زيتو جون بخواه عز... يهر كار _

 ...رو برام بخون ايپر _

 دهيبار شن نياول يكوچك تر بودند برا يوقت... قبل تر ها يليخ... كه قبل ترها يهمان... ايشعر پر... رارسالنيخواست از ام يم يزيچه چ و
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خواهد  يگفت م... از معلمش...گرفته زهيكتاب شعر جا كيگفته بود  رارسالنيبه ام... در دست آمده بود ته باغ يبا كتاب يروز هد كي... بودش

خواند و نه  يچه م ديفهم ينه خودش م... خواند يهمه اش را هم غلط غلوط م...ايشعر پرو شروع كرده بود به خواندن ... او بخواند يبرا

و ...اورنديكدام حاضر نبودند كم ب چيداد و ه يهم لجوجانه گوش م رارسالنيخواند و ام ياما او مصرانه م... ديفهم يكلمه اش را م كي رارسالنيام

 ... فهمند يكنند كه نم اعتراف

 ياز سنِ هد شتريب يليخ يآن كتاب برا... نكرده است هيهد يكتاب را معلم مدرسه به هد نيبود كه ا دهياش فهم يبا تمام بچگ رارسالنيام

 ...دخترك نه،ده ساله كي ينه برا... بود

كلمه از  كيدش هم اگر خو يشعر بخواند حت رارسالنيام يخواست برا يآمد ته باغ و به اصرار م يبا كتابش م يآن به بعد ظهرها هد از

 كياگر  يداد، حت يدر هر صورت گوش م رارسالنيچرا كه ام ستين يازيدانست كه به اصرار ن يو نم... ديفهم يخواند نم يرا كه م ييزهايچ

 ...!ديفهم يد،نميشن يرا هم كه م يزهايكلمه از چ

 ...آن قدر گوش داده بودش، كه حفظ شان شده بود رارسالنيآن قدر خوانده بودش و ام يبود كه هد ايسر سبد شعرها، همان پر ُگل

* * * * * * * 
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 يفكر را م نيبود هم، هم رارسالنيام يهر كه به جا يعني... آن وقت ها دوستش داشت يكرد، مطمئن بود كه هد يكه به آن روزها فكر م حاال

آن  ايكه آ...داد يتنها جوابش را م... گفت چرا يتنها م...گفت يماند و م يزنده  يكاش هد يا! ؟...اما چرا سرنوشت شان آن طور شد... كرد

 شياگر آن روزها او را دوست نداشت، چرا برا! ؟...اگر نداشته، چرا!؟...نه ايخواند دوستش داشته  يرا م ايشعر پر رارسالنيام يكه برا اروزه

... اليخ يب ديبگو شيآواز بخواند و بعدش كتك ها را هم بخورد و فردا رارسالنيام يتولدش حاضر بود برا ي هيهد يچرا برا... خواند يشعر م

 ...!ديارز يم

 !؟...ديارز ينم شيبعدترها برا چرا

كتاب را  يبود، همان وقت ها بود كه اصل ماجرا يرستانيدب يهد يوقت... دانشگاه قبول شد رارسالنيام يوقت... سال بعدش كه بزرگتر شدند چند

 ...گفت النرارسيبه ام

 بايز يليگفت دختر خ يم يهد... شدند يكتاب فروش كيكه باهم وارد  ديرا د يدختر و پسر جوان...گشت  يروز از مدرسه برم كيبود كه  گفته

از او نداشت با آن سر و  يو پسر هم دست كم... آرزو داشت آن طور باشد شهيهم يكه هد ييها كياز همان جور ش... كيهم ش يليبود و خ

 ...يصورت آراسته و امروز

 كي...كه دختر كتاب شاملو را برداشت ديد... شد يخودش هم نفهمد چطور شد كه به دنبال شان وارد كتاب فروش يها باعث شد كه هد همان

گفته بود هر شب ... شعر بوده است نيعاشق ا يگفت كه از بچگ... ديبعدش خند... پسر يرا خواند برا اياز پر يصفحه اش را باز كرد و چند خط

بعد ... خواهد خواند شيبود و گفته بود كه بعد از ازدوج شان او هر شب برا دهيخر شيو پسر همان جا كتاب را برا... خوانده يم شيپدرش برا

 ...بودند و دست هم را گرفته بودند دهيهر دو خند

 ...دشانيد يو م ديكش ياز قفسه ها سرك م يكيكدام حواس شان به او نبود كه از پشت  چيه
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 ديحتما با... شود بايو اراسته و ز كياگر بخواهد بعدها همان طور ش... گفته بود از همان روز فكر كرده بود اگر بخواهد مثل آن دختر باشد يهد

 ... از آن كتاب ها را داشته باشد يكي

 ...بود دهيخر مثلش را يكيطور بود كه چند روز بعدش رفته بود  نيا و

همان وقت ها كه ده ...نبود شيب يهمان وقت ها كه كودك... برد يشب ها كه اَسما خوابش نم يليخ... آن شعر را از بر بود گريد رارسالنيام

 ...كوچكش بخوابد يخواند تا آبج يم شيو برا ديكش يم شيموها يپانزده سال، دست تو رارسالنيسالش بود ام

 يم دياصال بع... خواست از او يم يسخت زيو حاال اَسما چه چ... كرده بود از ذهنش پاكش كند ياصال سع... وقت چيه... نخواندش گريبعد ها د اما

 ...مانده باشد ادشيدانست كه 

 !؟...يخون يم _

 ...را فرو داد نشيبغض سنگ... ذهنش نقش بست يشعر تو يبود كه اول ها بياَسما به خودش آمد و عج يصدا با

 ...اَسما را از سر گرفت يموها نوازش

 ...شروع كرد به خواندن... گرفته... دردمند... لرزان ييبا صدا... پر از بغض ييصدا با

 

 نبود  يكيبود  يكي"

 گنبد كبود  ريز

 نشسه بود  يو عور تنگ غروب سه تا پر لخت

  ايكردن پر يم هيو زار گر زار

  ايكردن پر يم هيباهار گر يابرا مث

 شون قد كمون رنگ شب  سيگ

 كمون بلن ترك از

 ترك  يشبق مشك از

  رياس يتو افق شهر غالما روبروشون

  ريقلعه افسانه پ ايشون سرد و س پشت

 اومد  يم ريزنج يصدا نگيريج نگيريافق ج از

 "...اومد يم ريبرج شبگ يعقب از تو از

 

 

 ...بود انگار يشعر فراموش نشدن نيا... بست يدر ذهنش نقش م يخواند، خط بعد يخط را كه م هر

 

 گشنه تونه؟ ! ايپر - "
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 تشنه تونه؟ ! ايپر

 ن؟يخسته شد! ايپر

 ن؟يپر شسه شد مرغ

 تون  يها يها نيا هيچ

 "تون؟  يوا يتون وا هيگر

  ايپر كردنيم هينگفتن، زار و زار گر يچيه ايپر

 "ايكردن پر يم هيباهار گر يابرا مث
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 يحرف چيبدون ه رارسالنيام... وارد اتاق شدند يرساندند، وقت مارستانيخودشان را به ب شانيو منصوره خانم نگران و پر يحاج يصبح وقت فردا

نگاهش  يكه حاج ديو ند...هم نگاهش را گرفت هياز ثان يدوخت و در كسر ياما قبل از خروج نگاه پر از تاسفش را به حاج... از اتاق خارج شد

 ...ديدزد ار

... خواست هر طور شده اَسما را با خودش به خانه ببرد يو م... داد اَسما به باغ برگردد ينم تيوجه رضا چيبه ه رارسالنيام... بود صيترخ وقت

 ماريت وبه مراقبت  ازيدر آخر، منصوره خانم گفت كه اَسما حاال ن ياما وقت... داد ينم تيرضا رارسالنيكرد، ام يهر چه هم منصوره خانم اصرار م

از كارها كمك حال  يليتوانست در خ يها گذشته، او نم نيا يو از همه ... ستياوقات هم تا شب خانه ن ياز صبح تا عصر، گاه رارسالنيدارد و ام

 ... زند يواند سر مهر وقت هم بت... رديگ ياما گفت هر روز تماس م...داد اَسما به باغ برگردد تياجبارا رضا رارسالنيام...! اَسما باشد

 .. نديب يباشد كه دخترش را زنده م يبار نيآخر دينادر كند، شا شكشياَسما را پ گرياتمام حجت كرد و گفت اگر بار د يدر آخر هم با حاج

 ...رفت و

 ... ديآ ينم يدو هفته ا يكيشاگردش گفت ... افتياما نادر را در آن جا ن... به طرف بازار راند... آمد رونيكه ب مارستانيب از

به سماوات بزرگ گفت ... ديرا كش شيخط و نشان ها... را كرد شيدهايتهد رارسالنيام... نادر آن جا هم نبود اما... سماوات ها رفت يخانه  به

 يطالق خواهرش را م ...نشاندش يم اهيبه خاك س... خواهد كرد تيگفت كه از او شكا... تا به گوش نادر برساند كه او قاتل فرزندش است

 ...دهايدست حرف ها و تهد نيو از ا...نشاندش يم اهيو به خاك س...آن هم تا قران آخرش را... اش را هم هيمهر... رديگ

 ...نشسته بود  ليبعد در دفتر وك يلحظات... را گرفت ليبا بهزاد تماس گرفت و سراغ وك...به شركت نرفت  گريروز د آن

 يكه گرفته بود و گواه يگفته بود طالق گرفتن اَسما، با توجه به طول درمان ليآن طور كه وك... داشت يآمد، حس بهتر رونيكه ب ليدفتر وك از

 ...نخواهد بود يرا سقط كرده، كار سخت نشيوارده، جن يكند اَسما در اثر كتك ها دييكه تا يقانون يپزشك

 ...را به او بسپارد زيگفته بود همه چ رارسالنيام به

اَسما خدا را شكر  ي هيمهر... دق كند يآن كه دوست داشت نادر حساب يخواست برا يم...خواست ياَسما را هم م ي هياما مهر رارسالنيام

اگر  يشود و نادر هر چه قدر هم كه پول داشته باشد، حت يم يميتعداد سكه پول عظ نيدانست ا يم... تولد خيسكه به تعداد تار... بود نيسنگ
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 يخواست نادر به آن راحت يو او اصال دلش نم...آن كه آن همه سكه بدهد يبرا ديآ يكند، باز هم نادر جانش در م يرا قسط بند هيه مهردادگا

 ...كند تا بتواند اَسما را طالق بدهد يجان م يكم ديباالخره با... خالص شود

 ...آمد رونيسپرد و ب ليتمام كارها را به وك رارسالنيام... گفت تمام تالشش را خواهد كرد ليوك و

كه وجدانش  يوقت...! خواهرش سقط شده بود و او يچرا كه بچه ... احساس نيو شرمزده بود از ا...كرد يم ياحساس سبك يخانه كه آمد كم به

آنكه از آن عذاب وجدان خالص  يبرا بود يو همان كاف... نادر بوده و بس يفكر كند كه آن بچه، بچه  نيكرد به ا يم يداد سع يعذابش م

 ...شود

اش، دوباره عذاب  يآمد و به خاطر احساس سبك يبچه اش، دوباره دلش به درد م يبرا شيافتاد و ناله ها ياَسما م اديبه  يبعد اما وقت يلحظات

 ...گرفت يوجدان م

 ...دو حس مدام در حال كشمكش بودند و جدال نيا و

بلند  شياز جا... ساعت دوازده ظهر بود... به ساعت انداخت يآمد، نگاه يكه از پله ها باال م ييپاها يو بعد صدا ديدرب مجتمع را كه شن يصدا

از  هم نيدانست ا يم... ديآ يو آرام باال م يكي يكيكه پله ها را  ديستاره را د... به پاگرد انداخت ينگاه يچشم يو از تو ستاديشد، پشت در ا

وقت ها خراب  شتريچرا كه آسانسور ب... برود نييكرد ستاره پله ها را آرام باال و پا يم ديتاك شهيپوران خانم بود كه هم يشگيهم يسفارش ها

پله ها  ازداد ستاره  يم حيو او از ترس حالش خراب شد، پوران خانم ترج...ستاديآسانسور بود و آسانسور ا يبار ستاره تو كيكه  يبود و از وقت

 ...برود نييباال و پا

 يم نيزم يرا بر رو شيكه پاها ينگاهش را گرفت و در حال يحوطلگ يبه در كرد و با ب ينگاه... توقف كرد رارسالنيدرب واحد ام يجلو ستاره

 ...شروع كرد به باال رفتن از پله ها ديكوب

 ....تعلل نكرد و در را باز كرد گريد رارسالنيام

 ...برگشت رارسالنيبه طرف ام... ستاديا شيدر، بر جا يصدا دنيبا شن ستاره

 ...بود دايكه ته چشمانش هو يا ينگاه ناباور ستاره و خوش دنيبرد از د يلذت م رارسالنيام... گرد شده نگاهش كرد يچشمان با

 ...خانم كوچولو... سالم _

رفت به خنده باز شود،  يدلخور است، دهانش را كه م يدر چند روز گذشته حساب رارسالنيام يتوجه يآمده بود از ب ادشيكه انگار تازه  ستاره

 ...را درهم كرد شياخم ها... بست

 ...سالم _

 ... شروع كرد به باال رفتن شيپاها دنيو دوباره با كوب...را برگرداند شيرو

 !؟...كجا... خانم يآها _

 ...نداد يتياهم ستاره

 !؟...يخوا يداغ نم ريبا ش كيك يعني _

 ...اما برنگشت... ستاديا ستاره
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 ...ادامه داد رارسالنيام و

 ...!يشكالت كيتازه اونم ك _

 ...هنوز هم به طرفش برنگشته بود ستاره

 ...هست خچالي يهم تو يبستن ،يراست... كال تا شب خونه ام... رم يدانشگاه هم نم... آخه من امروز سركار نرفتم... شد فيپس ح... خب _

 ...كرد خنده اش را قورت دهد يم يسع رارسالنيام... در هم بود شيهنوز اخم هااما ... ديآرام چرخ ستاره

 ...برو خونه اتون... نداره دهياخمالو فا ي افهيبا ق... نه _

 ...از پله ها و خودش را به داخل خانه انداخت ديتا به داخل خانه برگردد كه ستاره دو ديچرخ و

 ...ستاره،آرام تر ديبگوباز هم تا نوك زبانش آمد كه  رارسالنيام

 ...ستاره _

 .. ديحرفش را خورد و او هم خند يو كوچكش، ادامه  دهيصورت رنگ پر يخندان ستاره رو يلب ها دنيبا د و
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فقط  گريروند حكم راهنما را دارند واسه بعضى د يكه به سفر م ىيواسه آن ها: ستيجور ن كيهمه ى مردم ستاره دارند اما همه ى ستاره ها  -"

ستاره ها همه شان  نياما ا. واسه آن باباى تاجر طال بود. معما است كيبراى بعضى كه اهل دانشند هر ستاره . سوسوزن اند ىِيمشت روشنا كي

 .داردستاره اى خواهى داشت كه تنابنده اى مثلش را ن كىيفقط تو . و خاموشند دهيبه كام كش بانز

 ى؟يخواهى بگو يچى م -

 نيمثل ا تيكنى برا يخب، پس هر شب كه به آسمان نگاه م... خندم؟ ياز آنها م كىي يكه من تو نياز ستاره هام؟ نه ا كىيكه من تو  نينه ا -

 !خواهى داشت كه بلد است بخندد يپس تو ستاره ا. خندند يخواهد بود كه همه ى ستاره ها م

 .ديباز خند و

 شگىيدوست هم. شوى يبا من خوشحال م ىياز آشنا) گريكند د يم دايجورى تسال پ كيزاد  يخب باالخره آدم(كرد  دايطرت كه تسال پو خا -

تو  ننديب يم نكهيدوستانت از ا... كنى يپنجره ى اتاقت را وا م حيخواهد با من بخندى و پاره اى وقت هام واسه تفر يمانى و دلت م يمن باقى م

و آنوقت ! اندازند يمرا خنده م شهيآره، ستاره ها هم: ىيگو يكنند آن وقت تو به شان م يخندى حسابى تعجب م يكنى و م ينگاه م آسمانبه 

 ".شود كه تو پاك عقلت را از دست داده اى يشان م نيقيآنها 

 ...ارسالن _

... دست ها يداده بود و صورتش را به رو هيتك نينج ها را به زمبود آر دهيشكم دراز كش يكتاب را بست و به ستاره نگاه كرد كه رو رارسالنيام

 ...آمد يم نييرفت و پا يو به نوبت باال م يكي يكي ش،يپاها

 !؟...بله _

 ...به خودش گرفت يمتفكر يچهره  ستاره



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا  fatemeh_r–خط صفر روي                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٣٢ 

 !؟...برم اونجا... جا رفتم نيستاره دارم كه اگه از ا هيآسمون  يمنم تو _

 ...به درد آمد رارسالنيام دل

 ! ؟...يبر ييگفته تو قراره جا يك _

 ...نشست شيبر جا ستاره

از  يواشكيكه  هيدونم كار بد يم... دونم زشته يم... كرد رونيمنو ب نهيدكتر بعد از معا... ميبا مامان و بابام رفت... دكتر ميآخر كه رفت يدفعه  _

نشه  دايگفت اگه مورد مناسب پ... به اش باشه ديحواستون با يليگفت خ... بده يليخ تشيدكتر گفت وضع...ستادمياما ا سم،يپشت در گوش وا

 ...ستهيهر لحظه ممكنه قلبش با... ندهيچند ماه آ يتو

 ...حبس شد نهيدر س رارسالنيام نفس

 ...شد يفشرده م شتريب رارسالنيگفت، دل ام يكه ستاره م يكلمه ا كي هر

 ...ستاره حاال بغض دار بود يصدا

 !؟...برم ديكجا با... پس اگه من رفتم... آسمون كه همه اش ابره يتو _

 :دوباره گفت... بكوبد واريخواست سرش را به د يدلش م رارسالنيام

 ...يبر ييجا ستيتو قرار ن _

 يم شتريكه روز به روز ب يرنگ... رود يگود م شتريروز به روز ب ديد يم رارسالنيكه ام يچشمان... چشمان گود رفته اش را به او دوخت ستاره

 ...ديپر

گفتن ... گفتن بابابزرگ سمانه مرده يفرداش بچه ها م... كرد يم هيمامانش داشت گر... ،مامانِ سمانه اومد دنبالش مدرسه شيسه روز پ _

 ...ره تو آسمونا يگفت م وايش! ؟...ره يكجا م ستهيكه قلبش با يگفتم كس... ستادهيكه قلبش ا نيا يعني... كرده يقلب يسكته 

 ...كرده بود و ستاره باز هم ادامه داد سكوت

 !؟...كجا برم ديروزا با...يپس روزا چ... ماه هم كه فقط شبا هست... ستاره ها كه فقط شبا هستن _

 ...ال آمدشروع به حرف زدن كرد، بغض اش دوباره با حرف ها با ياما وقت...كرد بغض اش را فرو دهد يسع رارسالنيام

 ...شون ينيبب يتون يروز نم يتو يول...ستاره ها روزا هم هستن _

 ...ديراحت شده باشد خند الشيانگار كه خ ستاره

 !؟...خب كدومشون مال منه _

 ...باز هم با بغض جواب داد رارسالنيام

 ...كه از همه پر نور تره ياون _

 ...بر خود مسلط شد يكم... ديكش يقينفس عم...سكوت كرد يكم

 ...يتو كه خودت ستاره ا! ؟...كار يچ يخوا ياصال تو ستاره م _

 ...من اسمم ستاره است...تو آسمونه يمنظور من از اون ستاره ها _
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 :مصرانه گفت رارسالنيام

 ...يآسمون هم بهتر يتو ياز ستاره ها... ييتو خود خود ستاره ا... نه _

 ...كودكانه يآن ذوق زدن ها دنيدلش به درد آمد از د رارسالنيامو ... ديذوق زده خند ستاره

حكم نفس ... را دارد ياو حكم زندگ يكه برا يستاره ا ديخواست بگو يدلش م...يستاره تر يتو از هر ستاره ا ديخواست بگو يم دلش

قطعا كه ! ؟...آسمان، ستاره تر نبود يتو ياز ستاره ها يستاره ا نيچن...شد يمربوط م يكه به زندگ يگريو هر حس د اقياشت...ديام... دنيكش

 ...بود

 ..ديفرصت نشد بگو اما

 ...بلند شد فونيزنگ آ يكه صدا چرا

* * * * * * * 

كرد بعد از برخورد آن روزش، باز هم  ياصال فكرش را نم... دختر نيواقعا ماند در كار ا د،يد فونيآ شگرينما يصفحه  يزهرا را كه رو ريتصو

 دهباز هم آم يول... بهزاد يآن هم جلو... كرده بود يبد رفتار يكاف ياز نظر خودش كه آن روز به اندازه ... شود دايسر و كله اش آن طرف ها پ

 ... را خشم فرا گرفت رارسالنيآن تمام وجود ام كي! ؟...خودش كرده بود شيپ يدخترك چه فكر... بود

 ...دوباره به صدا درآمد فونيآ زنگ

 ...محكم برخورد نكرده بود يكاف يبه اندازه  شيپ يدفعه  ديشا... شد و دكمه را فشرد مانياما بعد پش... خواست در را باز كند ينم

 ...ستاديبلند شد و ا نيزم يستاره از رو... مبل نشست يدر كنار رفت و رو يآپارتمان را باز كرد و خودش از جلو درب

 !؟...هيك _

 يطرف ها آفتاب نيا گريزد كه د يحرف م يجور ديبا... زد يبه زهرا م ديبود كه با ييحرف ها ريفكرش درگ... نداشت يجواب رارسالنيام

 ...نشود

 ...آمد يفيتق تق ضع يبعد صدا يلحظات

 ...تو ايب _

 ...اش يدر چادر مل دهيباز هم پوش...درسهم يباز هم در فرم سورمه ا... شد انيزهرا در چهارچوب در نما قامت

 ...سالم _

 :استقبال كردن را بدهد، تند و آمرانه گفت ايبدون آن كه بخواهد به خودش زحمت بلند شدن و  رارسالنيام

 ...در رو ببند _

 ...در را بست زهرا

سكوت  ديدانست كه فعال با يم... آرامش قبل از طوفان است رارسالنيدانست اوضاع ام يم... نشست رارسالنيمبل كنار ام يصدا رو يب ستاره

 ...به طرف ستاره انداخت ينگاه رارسالنيام...كند

 !؟...خونه تون ير يم _
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 ...اورديكرد از دلش در ب يسع رارسالنيام...باشد رارسالنيقرار بود آن روز را تا شب با ام... ستاره دلخور شد نگاه

 !؟...خوبه... ميزن يدور م نيبا ماش مير يم ايشب ب... حاال برو _

 ...شد و به طرف در رفت يداد، ستاره هم راض رارسالنيكه ام يبا باج... بهتر شد حاال

 ...به طرف زهرا برگشت رارسالنيبسته شدن درب آپارتمان كه آمد، ام يصدا

 !؟...جا نيا يچرا دوباره اومد _

 ...جلوتر آمد يچند قدم زهرا

 ...من... من _

 ...اش را به زهرا دوخت نينگاه خشمگ...بلند شد شياز جا رارسالنيام

 !؟...يتو چ!؟...ها!؟...يتو چ _

 ...آب دهانش را فرو داد زهرا

 ...نيهم... خوام كمكت كنم يمن فقط م _

 ...زد يپوزخند رارسالنيام

 !؟...يبه من كمك كن يخوا يالف بچه م هيتو ! ؟...كمك _

 ...زد اديو فر...آشفته... يعصب... ديخند

 !؟...گفته يك! ؟...هان! ؟...خوام يبه ات گفته من كمك م ياصال ك _

 ...آرام زمزمه كرد زهرا

 ...يدار ازيبه كمك ن نميب يوقته م يليخ...بگه يكس ستين يازين _

 ...فروكش كرد رارسالنيام يصدا

 ! ؟...ياگه من ازت كمك نخوام چ _

 ...بود ستادهيزهرا ا يحاال درست رو به رو... جلوتر رفت يقدم چند

 ...دونن يم يمامان بابات منو قاتل هد... بفهم... من خواهرت رو كشتم زهرا _

 ...نگاهش كرد زهرا

 !؟...فقط اونا _

 ...دلخور شد رارسالنيام ي چهره

تو چرا از ! ؟...يدون يكه تو چرا منو قاتل نم بهيبرام عج يول... پدر مادر خودم يحت... دونن يهمه منو قاتل خواهرت م... يگ يدرست م... باشه _

 !؟...يستيمن متنفر ن

 ...زد يلبخند محو زهرا

 ...يدون يهمه سال هنوز خودت رو مقصر م نيتو خودت، بعد از ا... منظور من خودت بود... منظورم اونا نبود پسرعمو _
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 ...مكث كرد يكم

... هم مقصر نبود يدونم كه هد يرو هم م نيا... ينداشت يريدونم كه تو تقص يكه من م نيا يبرا... دونم يكه من تو رو مقصر نم نيا يبرا _

 ...يهمه سال ازش متنفر نيو ا يكن يكه تو فكر م يحداقل نه به اون اندازه ا

 ...تكان داد يسر رارسالنيام

 ...يبس كن لعنت... بس كن زهرا _

 ...دوباره اوج گرفت شيصدا و

كه مثال به  نجايا ياومد يكاره پاشد هيكار كرد كه  يكه خواهرت با من چ يدون يتو چه م! ؟...يدون يم يچ!؟...من ياز زندگ يدون يم يچ تو _

 هيهم هست، مثل بق يرارسالنيام يفراموش كن گهيو د ياگه ازت خواهش كنم بر! ؟...نميبب ديرو با ياگه من كمك نخوام ك! ؟...يمن كمك كن

شما هم منو رها ... فراموشتون كردم... هشت ساله كه رهاتون كردم... ديدست از سر من بردار... از دست شماها بكشم ديبابا من چقدر با! ؟...يچ

 ...ديكن

 ...گرفت رارسالنيدفتر را به طرف ام... درآورد ياش دفتر يرا باز كرد و از تو فشيك پيز زهرا

 ...نيازدواج كرد يتا وقت رستانشيدب يه از دور...ست يدفتر خاطرات هد نيا _

 ...مكث كرد يكم

 ...تا قبل از مردنش _

 !؟...سديبنو يزيچ يبود كه هد دهيوقت ند چيچرا ه... كرد يمات و مبهوت به دفتر نگاه م رارسالنيام

 ...با بغض ادامه داد زهرا

 ...يهفته به اون خونه نرفت هيبعد از مردنش، تو تا  _

و  يخوار يو حت... ياز سرخوردگ... از غم... بود از حس تنفر زيكه سرر ييروزها... را به خاطر داشت اهيس يخوب آن روزها يليخ رارسالنيام

 ...!حقارت

امواج  يو به صدا نديساحل بنش يتمام كارش آن بود كه تو... رفت به شمال... خودش را گم و گور كرده بود يهفته بعد از مردن هد كي تا

 !؟...د و نگاهش را به دور دست ها بدوزد و تنها از خودش بپرسد، چراگوش فرا ده

 ...همه شو خوندم... برِش داشتم... نگفتم يبه كس... كردم داشيته كمد لباساش پ م،يتا وسائلش رو جمع كن ميبا مامان رفته بود يوقت _

 ...شد يجار شيها اشك

 ...از نفرتت به اون كم بشه ديشا... بخونش... شيخوام بخون يازت م _

 ...بود يچشمان هد يكه لنگه  يچشمان... به چشمان زهرا نگاه كرد... گرفتن دفتر دراز نكرد يدستش را برا رارسالنيام

 ...يخواهرت رو تبرئه كن يخوا يم... يستيجا ن نيتو به خاطر من ا _

 ...شد زانيزهرا كه كتاب را در دست داشت آو دست

 هياگه  ديشا... يكن يم يراحت تر زندگ ،يكمتر متنفر باش يدونم هر چ يرو م نيا يول... خواهرم رو كم كنم يخوام بار گناها يم ديشا... ديشا _
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 ...نسبت به گذشته يفقط كم ،يكم يرو بدون زايچ يسر

 ...ديحرفش را بر رارسالنيام

همه  يتون يراحت تر م ،يمتنفر باش يوقت... حتياز من به تو نص... فر باشمتن... كنم نباش ياما خواهش م يكه به فكر من هست نيممنونم از ا _

 ...نداره يعاقبت چيتو ه يعالقه  نيا... دور زهرا زيپسرعموت رو بر... مثل زباله... دور يزيرو بر زيچ

 ...برگشت رارسالنيدر را باز كرد اما به طرف ام... به طرف در به راه افتاد... مبل گذاشت يدفتر را رو... زد يلبخند تلخ زهرا

سال ها نفرت پدر مادرم رو نسبت به  نيا يبرام سخت بود كه تو يليخ... دوستت داشتم شهيهم... يبود ايدن يپسرعمو نيبرام بهتر ياز بچگ _

كه بتونه  ونهمجبوره تو رو مقصر بد... اما مجبوره متنفر باشه... اما... مطمئنم...االنم داره...ت داشتدونم چقدر دوست ياونم پدر من كه م... نميتو بب

بارها ...تونه نفس بكشه يهم نم شتريلحظه ب هيباشه، از شدت عذاب وجدان  نياز ا ريچونكه اگه غ... بتونه نفس بكشه... اش رو ادامه بده يزندگ

 يدار يليحتما دل... يسكوتت دار نيا يبرا يلياما هر بار گفتم حتما خودت دل... دفتر رو بدم به شون نيواست اخ يو بارها شده بود كه دلم م

 يحت...يسكوت كرد شهيهم... يدر برابر حرف هاشون از خودت دفاع كن ينكرد يوقت سع چيه... يخودتو تبرئه كن ينكرد يوقت سع چيكه ه

 ... در برابر پدر و مادر خودت

 ...شد رهيبه چشمان پسرعمو خ... ديكش يآه

 ...تو رو مثل برادرم دوست داشتم و دارم شهيمن هم _

 ...بسته شدن درب، تازه به خودش آمد يصدا با

 !؟...كرد ياحساس هر دو خواهر اشتباه م يدرباره  ديبود كه او با يفكر كرد چه حكمت و

 ...او، در مورد احساس هر دو اشتباه كرده بودشان او را مثل برادر نداشته شان دوست داشتند و  يدو هر

 ...بار در مورد احساس زهرا، اشتباه كرد نياز گذشت سال ها، ا پس

* * * * * * * 

* * * * * * * 

د تا زمان بو دواريطالق بود و ام يهم چنان به دنبال كارها رارسالنينبود و به شدت افسرده شده بود، اما ام يخوب يروح طيآن كه اَسما در شرا با

 ...ديايدادگاه، اَسما به خودش ب

باشد كه ستاره كوچك به  يتولد نيآخر نيكرد به آن كه نكند ا يفكر م يآمد وقت يدلش به درد م... اش يتولد نُه سالگ... تولد ستاره بود فردا

ذوق  يفكر كند كه چه طور ستاره را حساب نيكرد به ا يم يسع شتريب... كند رونيفكر را از سرش ب نيكرد ا يم ياما سع! ؟...نديب يخودش م

و ... يماندن اديبه  ياز آن تولدها... رديستاره بگ يبرا يپوران خانم قرار بود تولد مفصل... تولد باشد نيخواست تولدش بهتر يدلش م...كند دهز

 يآن قدر كه گاه... زد يبرق م ينش از خوشجان گرفته بود و چشما يچند روز، پوران خانم حساب نيكه ا ديد يم رارسالنيبود كه ام بيعج

 !؟...شده است دايستاره پ يكرد نكند مورد مناسب برا يها فكر م توق

 ...زد ينم يپوران خانم حرف اما

 ...كمكش حساب كند يتوانست رو يم رارسالنيشد و ام يسرش خلوت م...بود قيامتحان شقا نيآخر امروز



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا  fatemeh_r–خط صفر روي                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٣٧ 

 ...ديچيپ يدر گوش قيشاد و سر حال شقا يبعد از چند بوق صدا...را گرفت قيشقا يرا برداشت شماره  تلفن

 !؟...بله_

 !؟...يخوب... سالم _

 ...دايكم پ يآقا... چه عجب... سالم _

 ...ديخند رارسالنيام

 ...امتحانات كمتر مزاحمت بشم يگفتم تو... گهيطعنه نزن د _

 ...ديهم خند قيشقا

 !؟...امتحانات يمن مزاحم تو نشم تو اي يتو مزاحم من نش! ؟...بود يمنظورت چ قاياالن دق _

 يچ دميبودم و شب و روز فكرم مشغول بود، نفهم رياگرچه من انقدر درگ... ميدرسا مزاحم هم نش يبود كه تو نياصلش ا... كنه يم يچه فرق _

 ...هياصل قض يكرد تو ينم يريتوف نيهمچ ،يشد يبودم كه اگه تو هم مزاحم من م ريانقدر درگ... كار كردم امتحانا رو

_ ؟...گهيحاال من مزاحمم د... بدجنس يا! 

 ...ديخند رارسالنيام

 ...مزاحما انقدر خانم و هنرمند و  يكاش همه  يا! ؟...هيچه حرف نيا _

 ...و مهربان كه حرفش را خورد بايز ديبگو آمد

 !!!؟...و _

 ...كرد ليزد و حرفش را تكم ايدلش را به در... ديماند كه چه بگو رارسالنيام

 ...!بودن...خوشگل و مهربون _

 ...آن كلمات يشد در هنگام اَدا ينم دهيدر لحنش د ياز شوخ ياثر

 ...شد يم دهيشان شن يهر دو ينفس ها يتنها صدا... طرف خط، سكوت برقرار شد آن

 ستين ادتي يو حت ينكرد نيمدت اصال تمر نيا يتو نهيو بب اديشه اگه ب يم يعصبان يليخانم هنرمند خوشگلِ مهربون، خ نيا يدون يم يول _

 !؟...يريبگ يرو چطور لونيكه و

 ...ديسرخوشانه خند رارسالنيام

 ...باور كن عذرم موجه بود _

 ...ستيوارد ن _

 ...خوام يمن معلم اَخمو نم... نشو يعصبان يول... كن مهيخب جر _

 !؟...بشم  يبار عصبان هيتونم  يمن نم ينداشت، ول يراديا يچطور تو سرِ كالس اونقدر عصا قورت داده بود... كنم يدر موردش فكر م _

 :زد گفت يكه در كالمش موج م يطنتيبا ش رارسالنيام

 !؟...شد يم ياگه نبودم چ... نياش شد ا جهيخوبه اونقدر عصا قورت داده بودم و نت _
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 :آرام گفت يول دهيو ناخودآگاه كش...سر ذوق آمد رارسالنيام يحرف دو پلو نياز ا قيشقا

 ...!ررريييام _

 ...گفتنش ريبا آن ام ديخط چه طور لرز يدانست دلِ آن سو يو نم...بالفاصله لبش را گاز گرفت و

 :ديبگو يمكث چيباعث شد، ناخودآگاه و بدون ه ديهم شا نيهم...نشست رارسالنيبر دل ام بيعج قيگفتن شقا ريام

 !؟...جانم _

 ...را بشنود شيهر آن از آن طرف خط ممكن است صدا رارسالنيكرد ام يآن قدر كه حس م... باال رفت قيقلب شقا يها تپش

 ...شكست يرا م يگوش يشان بود كه سكوت تو ينامنظم نفس ها يدو سكوت كرده بودند و تنها صدا هر

 ...سكوت را شكست رارسالنياز چند لحظه، ام بعد

 !؟...قيشقا _

با آن  يوقت... آمد يدر م رارسالنيكه از دهان ام يو چقدر عاشق آهنگ اسمش بود وقت... جانم ديخودش را گرفت تا نگو يچقدر جلو قيشقا و

صدا زدن ... آمد يو آن زمان بود كه انگار تازه از آهنگ اسمش خوشش م... قيگفت شقا يكوتاه و مقطع م... و مردانه اش... محكم... بم يصدا

 ...دوست نداشت رارسالنيام يكس، به اندازه  چيرا از زبان ه شاسم

 !؟...يياون جا _

 ...ديو تنها توانست بگو... آب دهانش را فرو داد قيشقا

 ...اوهوم _

 ...داد رونينفسش را ب رارسالنيام

 !؟...يكن يبرام م يكار هي _

 ...!من يتو جان بخواه، مرد عبوس و اَخمالو... كه باشد يرهر كا... البته ديخواست بگو يدلش م قيشقا و

* * * * * * * 

و بادكنك  ناتييآماده كردن تز يداشته باشد برا يستاره را سرگرم كند تا او فرصت كاف يخواسته بود آن روز حساب رارسالنيخانم از ام پوران

 ...كند زيخواست ستاره را سورپرا يم... ها

درش  گريبود و د دهيمغازه پوش يلباسش را از همان جا تو... بند نبود شيپاها يرو يبرگشتند، ستاره از خوش دياز خرو ستاره  قيشقا يوقت

 ... بود اوردهين

 يو تور ديبه لباسش سف... كرد يذوق م... بلند بلند...ديخند يم... در را كامل باز نكرده بود كه ستاره خودش را داخل انداخته بود رارسالنيام

 يم رارسالنيداد و از ام يدامنش را نشان م ريفنر ز...چقدر قشنگ است نديخواست كه نگاهش كند و بب يم رارسالنيو از ام ديكش ياش دست م

 ...است اريلباس عروس تمام ع كيلباسش  نديخواست تا بب

 رارسالنيدست ستاره را گرفت و با خودش به اتاق ام قيبعد شقا يلحظات... دنديخند يم شيتنها به حركات و ذوق زدن ها رارسالنيو ام قيشقا

 ...با ستاره كار دارد يبرد و گفت هنوز هم كم



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا  fatemeh_r–خط صفر روي                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٣٩ 

 !؟...همسرش بود و ستاره دخترش قيشد اگر شقا يكرد و باز هم فكر كرد چه م يم يبه شدت احساس سرخوش رارسالنيام

كدام شان ذوق زده  دنيدانست كدام شان را اول نگاه كند و با د ينم رارسالنياز اتاق خارج شدند، ام قيستاره به همراه شقا يبعد وقت يساعت

 ...شود

 ...ستاره زانو زد تا هم قدش شود يشد و او جلو روزيستاره پ يكودكانه و ذوق زدگ يرويآخر هم ن در

 ...چه خوشگل شده وروجك نيبب _

 ...ديسرخوشانه خند ستاره

... سرخش كه افتاد يسرخ و لب ها ينگاهش بر گونه ها... سرش بود يكه رو يكرد و تاج كوچك صاف شده اش نگاه يبه موها رارسالنيام

 ...خنده اش گرفت

 ...دياش را گرفت و كش ينيدو انگشت ب با

 !؟...يكن يم دابميحاال سرخاب سف... چشمم روشن... طونكيش _

 :نازك كرد و گفت يبا ناز پشت چشم ستاره

 ... جشن  ميگفت قراره بر...جون گفت قيشقا... ممن امشب عروس! ؟...يپس چ _

 يگرياز هر زمان د شتريب حش،يمل شيسشوار شده و آرا يبا موها...  يآن كت و دامن كرِم رنگ ماكس ينگاه كرد كه تو قيبه شقا رارسالنيام

 ...گرفت قيستاره چشمش را از شقا يبا صدا... شده بود يخواستن

 !؟...هستم كه داماد ندارم يمن چه عروس... يول _

 ...ديرا كش قيشقا دست

 !؟...جون قيهان شقا _

 ...قيشقا يرو به رو... ستاديا رارسالنيام... هم قيشقا... ديبلند خند رارسالنيام

 ...!كن دايدامادم براش پ هيعروسه،  يحاال كه به اش گفت... حرف حساب جواب نداره _

 ...ديرا كش رارسالنيام و دست ديشان پر ينظرباز انيم ستاره

 ...!تو بشو داماد... ارسالن _

 ...يگفت آن فسقل يچه م... گرد شد رارسالنيام چشمان

 !؟...هيچه حرف نيا! ؟...يچ يعني _

 ...ديلب برچ ستاره

 !؟...شه مگه يم يچ... كت شلوار بپوش هيخب  _

به  ديكرد شا يوقت ها فكر م يگاه... ستين شتريب يكرد كه ستاره دختر كوچك يوقت ها فراموش م يگاه... آن به خودش آمد كي رارسالنيام

 ...حساس شود زيباعث شده بود او هم نسبت به همه چ... داد يپوران خانم نشان م ليبود كه اوا ياديز يها تيحساس ليدل

 ...!شد يانجام م ديگفت با يهر چه او م... آن شب، شبِ ستاره بود... زد يلبخند
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 !؟...كدوم كت و شلوار... شهبا _

 ...كند يرود و انتخاب م يگفت م ديدو يكه به طرف اتاق م يو در حال ديدستانش را بر هم كوب ستاره

 ...را درست كند شيبار هم ستاره بخواهد كراواتش را ببندد و موها نيكند اگر ا ريفكر كرد خدا به خ رارسالنيام و

 ...دوخت قيستاره گرفت و به شقا يخال يرا از جا نگاهش

 ...!خانم معلم... يخوشگل شد يليتو هم خ _

سرت را بلند كن تا رنگ ... اندازين ريسرت را به ز ديخواست بگو يدلش م رارسالنيو ام... انداخت ريداغ شد و سرش را به ز قيشقا يها گونه

 ياحساسات... از احساس بود يرنگ به رنگ شدن ها همه نشان نيا... نميرا بب تيها و داغ شدن ها يتا خجالت زدگ...نميرا بب تيبه رنگ شدن ها

 ...شان بود دنيبلع يتشنه  رارسالنيتمام وجود ام هك

كردم، در  دايداد زد، پ باياتاق تقر يبلند ستاره كه از تو يتا از اطراف صورتش كنار شان بزند كه با صدا ق،يشقا يرفت به طرف موها دستش

 ...راه ماند ي مهين

 ...داد و به طرف اتاق به راه افتاد رونيرا پر صدا ب نفسش

* * * * * * * 

 شيپاها يرو ياز شدت ذوق زدگ... بزرگ و  يشكالت كيو ك يرنگ يرو به رو شد و بادكنك ها همانيخانه كه باز شد و ستاره با آن همه م در

 ...تا لباس عروسش را به شان نشان دهد ديها و دوستانش دو همانيطرف مرا فراموش كرد، به  قيو شقا رارسالنيو ام...بند نشد

 قيقرار داد و شقا قيشقا اريرا در اخت شيناخودآگاه بازو رارسالنيام يوقت... هم حركت كردند يشانه به شانه  يوقت... قيماند و شقا رارسالنيام

 ...ابرهاست يل ستاره روهم احساس كرد مث رارسالنيحلقه كرد، ام شيدستش را به دور بازو

 ...دندينام ينامزد م ايآن ها را زن و شوهر و  مهانان،يم شتريب يخصوص وقت به

اخم ...در هم نبود شيبودش، اخم ها دهيد رارسالنيكه ام يآقا فرهاد هم برعكس هر بار... پا بند نبود يرو يخانم آن شب از خوشحال پوران

بر گونه  يگرفت و بوسه ا يكه گه گاه، ستاره را در آغوش م ديد يم رارسالنيام يو حت...خوشحال بود... ديخند يم... چيكه درهم نبود، ه شيها

فكر كرد از شدت  رارسالنيآن قدر كه ام... ستاره هم از ابراز احساسات پدرش شگفت زده شده بود و متعجب نيدر آن ب... كاشت ياش م

 ...!تعجب فراموش كرده بود خوشحال شود

 ...!خوش در راه است يگفت خبر يكه م يينشانه ها... رارسالنيام يبود برا يخوب يها، نشانه ها نيا ي همه

دانست، اما او هم پا به  ينم رارسالنيام د،يكش يخجالت م ايخواست  ينم قيشقا... را بلند كرد تا با هم برقصند قيپخش شد و ستاره شقا كيموز

 ...بلند شد قيستاره آن قدر اصرار كرد كه باالخره شقا يپا

 ...رارسالنيام دياز د ديخرام يم بايچه ز و

 يم يهم مبتد اريبس چ،يماهر كه نبود ه دنيدر رقص قيشقا گرانياز نظر د ديشا... نداشت يخاص زيچ چيه قيرقص شقا گرانياز نظر د ديشا

 يهمان موها... خوشحال است قيزد آن شب شقا ياش كه داد م يهمان رنگ چشمان عسل. ..دنياما همان لبخندش در هنگام رقص... نمود

 قيشقا دنيو خرام دنيمحو رقص رارسالنيآن كه ام يبود برا يكاف ختند،ير يطرف و آن طرف م نيتكان سرش، به ا نيبلندش كه با كوچكتر
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 ...شود

توانست و  يخواست خودش ببندد، اما باز هم نم يكه آن شب ستاره باز هم به اصرار م يگره ا... كراواتش برد يبه گره  يدست ناخودآگاه

 ...!كراوات ببندد يبدهد تا او هم بتواند گره  اديشود، از ستاره خواسته بود تا به او  يدارد كالفه م رارسالنيبود ام دهيكه د قيشقا

نشست،  رارسالنيگردن ام يبر رو قيداغ شقا ينفس ها يت را ببندد، وقتكراوا يشده بودتا گره  كينزد رارسالنيبه ام قيشقا يوقت و

 ...در حال ذوب شدن است يدر آن شب، احساس كرد از شدت داغ ديبار شا نيصدم يبرا رارسالنيام

 يدهد در حال يكرد كه دارد گوش م يوانمود م قيچه كار كند و شقا ديداد با يم حيتوض قيشقا يكه مثال داشت برا ديشن يستاره را نم يصدا و

 ...كرد يكه كار خودش را م

 ...نشست يصورتش م يكه بر رو رارسالنيام يهم كالفه شده است از هرم داغ نفس ها قيدانست كه شقا يدر آن موقع نم رارسالنيام و

اما ... گاه در عمرش انجام نداده بود چيكه ه يكار... تا برقصد ديآمد و دستش را كش يستاره ك ديبود كه نفهم قيشقا دنيقدر محو رقص آن

 ...كرد يآمد و به شدت اصرار م يستاره كوتاه نم

ستاره از شدت خنده دستش  يبعد اما، وقت يلحظات...داد و بلند شد تيآن كه آن شب، شب ستاره است، رضا يادآوريبا  رارسالنيآخر هم ام در

چوب خشك و تنها  كيبود مثل  ستادهيكه تنها آن وسط ا يرارسالنيام رارسالن،يام ي انهيناش دنيبه رقص ديخند يرا بر دلش گرفته بود و م

دستش را گرفت و  قيبار شقا نيكه ا شيخواست برگردد سر جا يم... زد يم زير يفعال باشد، بشكن ها يليخواست خ يو اگر م... زد يدست م

 ...كرد نگه اش دارد يم يسع

كه  رارسالنيام يبود برا بيو عج...دنديتوانستند خند يهم تا م قيو ستاره و شقا...! ديبار در عمرش مثال رقص نياول يبرا رارسالنيشب ام آن

 ...ديخند يو خودش هم به همراه شان م...شود از مورد تمسخر قرار گرفتنش از طرف آن دو يناراحت نم ديد يم

 ...ستاره آرزو كرد يرا بست و به جا شيچشم ها رارسالنيرا فوت كند، ام شيخواست شمع ها يستاره م يشب وقت آن

 ...بعدترش يو سال ها... رنديتولد بگ شيآرزو كرد كه سال بعد هم برا... كرد كه ستاره هرچه زودتر خوب شود آرزو

 ...بپوشد يروز لباس عروس واقع كيكرد كه ستاره  آرزو

گفت او عروس آن شب است و  يگرفت و م يو عكس م ستاديا يم رارسالنيهمان لباس عروس كودكانه هم مدام كنار ام يتو اگرچه

 ...دنديخند يداماد است و همه م رارسالنيام

 ...از همه ذوق زده شد شتريبود، ب دهيخر قيكه از طرف خودش و شقا رارسالنيام يكادو دنيكه باز شد، ستاره از د كادوها

 ...هر كجا كه باشند...نديتواند هر زمان كه بخواهد ستاره ها را بب يم گريبود و گفت، حاال د دهيخر شيبرا رارسالنيكه ام يجمع و جور تلسكوپ

ست كه انتظارش را  يكرد همان خبر خوش يحس م رارسالنيام...بدهد يپوران خانم همه را ساكت كرد تا خبر... شدن كادوها كه تمام شد باز

 ...داشته

 ...رو به انفجار بود غيسوت و دست و ج يشده، خانه از صدا دايستاره پ يمورد مناسب برا كيپوران خانم اعالم كرد كه  يوقت

زده شده بود كه حواسش نبود چقدر دارد  جانيو آن قدر ه ديخند يبلند بلند م قيشقا... بزند اديفر يخواست از خوش يدلش م رارسالنيام

 ...گفت ينم چيبود، ه دهيچيپ شيكه در بازو يرغم درد يعل رارسالنيفشارد و ام يرا در دست م رارسالنيام يبازو
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 ...!فكر كرد هرچه كه از دوست رسد نكوست و

 ...ديبوس يبود و م دهيفرهاد ستاره را در آغوش كش آقا

 ...كرد يبه نگاه دلخور ستاره افتاد كه به او نگاه م نيدر آن ب رارسالنيچشمان ام و

 ...اش را دهيبرچ يو لب ها ديد يه دلخور ستاره را مبود كه نگا رارسالنيآن جمع فقط ام يتو

 "...خوام يرو نم گهيد يكيمن قلب  "گفته بود هيكه با گر ديچيستاره در گوشش پ يصدا و

 ...ديلرز رارسالنيام دل

* * * * * * * 

 يكارتن كتاب را آورده بود باال به اتاقش و داشت جلو كيكه  رارسالنيزده اش و در سكوت چشم دوخته بود به ام خيبا نگاه سرد و  اَسما

 يزد و پاسخ يبه صورت خسته و رنجور خواهرش لبخند... ستاديكارش كه تمام شد ا... ديچ يقفسه ها م يفروغ او، كتاب ها را تو يچشمان ب

 ...تخت نشست يجلو رفت و كنارش رو يكم... نگرفت

 !؟...يخواهر _

بار در دلش به نادر  نيهزارم يبرا... زرد و چشمان گود رفته اش يرنگ و رو دنيبه درد آمد از د رارسالنيدر دل امو چق... نگاهش كرد اَسما

 ... لعنت فرستاد

 ...بود، كنار زد ختهير يشانيپ ياز موها را كه تو يرا جلو برد و طره ا دستش

 !؟...يبا من قهر! ؟...يبا من حرف بزن يخوا ينم _

اش روح  يكه زبر ييصدا... گرفته و خش دار ياما با صدا... به حرف آمد... اشك در چشمانش حلقه زد... ديكوچك اَسما لرز ي چانه

 ...انگار ديخراش يرا م رارسالنيام

 !؟...شه با تو قهر كرد يمگه م _

 ...تخت نشست يبار پشت سر اَسما رو نيا توالت برداشت و زيم يرا از رو يبلند شد و برس شياز جا.. زد يلبخند مهربان رارسالنيام

داد و چشمانش را  هيسرش را بر زانوانش تك ش،يموها انيبرس م دنيشروع كرد به كش رارسالنيام يوقت... زانوانش را در بغل گرفته بود اَسما

 ...ديكش ياَسما م يموها نييآرام و با حوصله، برس را از باال به پا رارسالنيام... بست

 !؟...يشونه به شون بزن هي يستيحاضر ن يكه حت يوهات قهر كردپس با م _

 :كه گفت ديگرفته و بغض آلود اَسما را شن يبعد صدا يلحظات

 !؟...بشه يشونه بزنم كه چ _

اَسما سرش ... شانه را كنار گذاشت و دستانش را از پشت به دور اَسما حلقه كرد رارسالنيام... نبودند دهيژول گريموها صاف شده بودند و د حاال

اشكش  واَسما چشمانش را بست ...اَسما قرار گرفت يموها يبر رو رارسالنيام يچانه ...داد هيبرادر تك ي نهيزانوها بلند كرد و به س يرا از رو

 ...دست برادر افتاد افتاد يبر رو

 ...كوچولو ين آبجقربون اشكات برم م _
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همان طور در  رارسالنيام... اوج گرفت شيو هق هق ها ديلرز يكوچكش م يشانه ها... ردياَسما شدت بگ يها هيبود تا گر يهمان كاف و

 ...ستيگر يراحت م اليو اَسما با خ...يحرف چيبدون ه... يتكان چيبدون ه... آغوشش نگه اش داشته بود

آمد و  يتنها م رارسالنيو ام...بود دهيبر ياَسما اما انگار از زندگ... زد يهر روز به او سر م بايتقر رارسالنيام مارستان،ياز مرخص شدنش از ب بعد

 ...رفت ينشست و م يم يو ساعت ديپرس يحالش را م

 انيسوخته اش را پا يزندگ يبرا يعذادار ديبا... كرد يرا تمام م امدهين ايكودك به دن يبرا يعذادار ديبا گرياَسما د... كرد يآن روز فرق م اما

 رارسالنيمكرد، ا ينم داياگر او راهش را پ... بود يكند، كاف دايبه او فرصت داده بود بلكه خودش راهش را پ رارسالنيهر چقدر كه ام... داد يم

 ...داد ينشانش م ديبا

 ...هق هق ها فرو كش كرد يآن قدر در سكوت خواهر را در آغوش نگه داشت تا صدا رارسالنيام

 ...اَسما را چرخاند و رو به خودش قرار داد فيپر كاه، بدن نح يراحت به

 ...زدود شياشك ها را از گونه ها ش،يشصت ها با

 ...زميمنو نگاه كن عز... نميبب _

 ...نگاهش كرد اَسما

رو نگاه  واريو در رو د يو زار بزن ينيبش يجور نيهم گهيا صد سال داالن برم و بزارم ت نيتونم هم يم ،ياگر دوست داشته باش... ياگر بخوا _

 ...يبه حرفام گوش كن يتون يم اي...يكن

 ...دانست تشيرضا يسكوت اَسما نشانه ... مكث كرد يكم

از  شتريب يليخ اشونيبختها هستن كه وضعشون، بد يليخ... دهيبه آخر رس ايتموم شده  ايفكر نكن دن...من يكوچولو... خواهرم... زميعز نيبب _

 !؟...بودم يچطور ،يبعد از مرگ هد! ؟...بودم يچه جور شيهشت، نُه سال پ... منو نگاه كن... شه يتو توش گم م يِانقدر كه بدبخت... توست

برگشته بود، شروع به حرف  اهيس يكه واقعا به آن روزها ييگو ،ينسبتا طوالن يبعد از مكث رارسالنيام يو وقت...كرد يدر سكوت نگاهش م اَسما

 ...كرد يبرادر را حس م يبم و مردانه  يزدن كرد، اَسما به وضوح لرزش صدا

* * * * * * * 

 ادتيكه  يحق دار... ستيحال اون وقت منم ن يصدم خراب كيحال االن تو، ... خراب تر از االن تو يليخ... خراب بودم يليخ... نبودم... نه _

 ... من غدقن كرده بود يرفت و آمدت رو به خونه  يحاج... اون موقع تو تازه پونزده سالت بود... ه من رو تنها گذاشتناون موقع هم... نباشه

 ...داد رونيرا پر صدا ب نفسش

 ...گم ياما من برات م... يديند... يدون ينم! ؟...ديكش يچ تيداداش يدون يم... كهيكوچ يآبج _

بود برادرش از آن  دهيبار هم ند كيسال ها،  نيا يهمه  يط... داده بود يو كنجكاو يرا به دلسوز شينگاه اَسما، جا يِو سرد يتفاوت يب حاال

 ...كند هيبود گال دهيوقت ند چيه...اهيس ياز آن روزها... روزها حرف بزند

بوسه  يتو يحت... حركاتش يهمه  ياما تو... نه... ينجورنه پس زدن او... پر بود يهد ينادر پره و من دلم از پس زدن ها يتو دلت از كتكا _

 يم ديكار با يچ اي! ؟...كردم يكار م يمن چ...من به اجبار باهات ازدواج كردم... خوامت يمن نم... رارسالنيزد كه ام يانگار داد م... هاش
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 ... كرد يحاج عمو خون به پا م ،يچيكه ه يحاج! ؟...گفتم طالق يم! ؟...تونستم بكنم يكار م ياصال چ! ؟...كردم

 ...ديكش يآه

... ميبگذر... زنده بود يدادم، االن هد يو طالقش م دميمال يرو به تنم م زيهمه چ ي هياگه پ ديشا... جا بود نياشتباهم هم ديشا... دونم ينم _

 يسال زندگ كياون  يمن تو...كننده ست  ريتحق چقدر خرد كننده و... مرد چقدر سخته كه بدونه همسرش به اجبار باهاشه هي يبرا يدون ينم

 ...كس چيه! ؟...ديفهم يك يول... خورد شدم... يشدم آبج ريتحق يبا هد

 ...ديلرز يزد و مردمك چشمانش م يم يبه قرمز رارسالنيچشمان ام يديسف حاال

 ...گفتن يهمه م... دونستن يهمه منو قاتل م...دونستن يهمه منو مقصر م... بدتر شد زيبعد از مرگش همه چ _

 ...را فرو داد بغضش

 يكياوال ... كس نبود باهاش حرف بزنم چياون وقت ها ه... دختر عموشو... زنش رو، به كشتن داد ،يديگفتن پسر حاج محمود توح يهمه م _

رو  نايا يمن همه ... داد يكفاره م ديردنم بانگاه ك يكرد كه انگار برا ينگام م يجور...زد يبه ام سركوفت م يحاج... نجايزدم ا يدوبار سر م

 !؟...ادتهي... اومدم يو باز هم م... كردم يم ملتح

 ديزد اما از ترس پدر با يآغوشش پرپر م يآمد و او برا يكه برادرش م ييروزها... آن روزها را لحظه به لحظه به خاطر داشت... بود ادشي

 ...فقط ستاديا يبه تماشا م يگوشه ا

... ما رو انقدر بسته بار آورد يحاج ياز بچگ! ؟...رو داشتم آخه يك... رو نداشتم يچونكه به جز شماها كس! ؟...اومدم يچرا بازم م يوند يم _

 ادتي... هم نداشتم يميدوست صم هي يكه حت... تونستم با دوستام برم گردش و كوه و  يدانشگاه هم نم يتو يانقدر روابطمون محدود بود و حت

ادتي! ؟...ومدمين گهيد يهست كه از ك ؟...به كل طردم كرد يحاج يهست از ك! 

 ...باز هم گفت رارسالنياما ام... بود ادشي

انقدر داد زد و ! ؟...راه اندخت يچه قاتل قاتل ادتهي! ؟...راه انداخت ياديچه داد و فر ادتهي... ديكه اومده بودم، عمو فتاح من رو د يبار وقت هي _

 ...نزاشتم گهيمنم د... پامو تو باغ نزارم گهيگفت د...امين گهيگفت د ياز اون موقع حاج... از حال رفت... گفت تا دهنش كف كرد

فقط كتابام به دادم ...دنايكش گارياون دود كردنا و س يهمه  يتو... همه اش دود... همه اش دود... همه اش دود...شده بود يكيو شبم  روز

 ...ديرس

 ...قفسه برداشت ياز كتاب ها را از تو يكيرا دراز كرد و  دستش

كه سخت بود، اما برگشتم  نيبا ا... ترم عقب افتاده ام رو جبران كنم هيتونستم ... تا تونستم برگردم دانشگاه... انقدر خوندم و خوندم و خوندم _

 ...بعدشم كه باالفاصله ارشدم رو قبول شدم... آدما ونيم

 ...را بر بازوان اَسما قرار داد دستانش

بدون ... بدون خانواده... ادامه بدم ميبه زندگ ديبا يتا بفهمم چه طور ديطول كش يكُل... رو بفهمم نايتا من ا ديطول كش ياون موقع ُكل... يآبج _

بود كه  نيابودم، اما مهم  دهيكه چقدر از همه بر نيحاال بماند ا... اما تونستم... سخت تر بود، اما شد از سخت هم... بدون هم زبون... دوست

 يحت اي... رو بگه نايو برام ا رهينبود كه منو بغل بگ ياون موقع كس... رو به ام بگه ناينبود كه ا ياون موقع كس... افتميعقب ن ميكردم از زندگ يسع
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 يتنهات نم يدياگه نفهم... چيكه ه يدياگه فهم... نوازشت كردم... امروز بغلت كردم... ياما تو االن منو دار... كتكم بزنه اي... سرم داد بزنه

مامان  يحت... تموم نشده يزندگ يتا بفهم... يزنم تا بفهم يم يلياگه شده به ات س يبعدش حت يدفعه ... زنم يسرِت داد م يبعد يدفعه ... زارم

اما ... ده يم تيدلدار... مامان كه كنارت هست! ؟...اما باالخره طردت كه نكردن ستن،يدرسته ته ِ دلشون با طالق موافق ن... يرو هم دار يو حاج

 ...همه برام خنجر رو از رو بسته بودن... چيرو كه نداشتم ه نايمن ا! ؟...يآبج يمن چ

 ...دياَسما را بوس يموها يرو... زد يلبخند

 يعذادار... يختياشكات رو ر... يهاتو كرد هيگر...! بسه گهيد... نبود ياشك گهيكه د ييتا جا يكرد هيگر... يكرد هيبغل من گر يتوامروز  _

خوب  يليهم خ يقبل... هم بهتر يقبل ياز اَسما... گهيد ياَسما هي ياالن به بعد بش نياز هم! ؟...هياز فردا چ... خواد از فردا يدلم م... يهاتو كرد

 چيه ينزار گهياونقدر محكم كه د... محكم باش اَسما... پر از غرور... پر از اعتماد به نفس... يخوام محكم باش يبار م نيا... بود اما محكم نبود

... شه ياحت تر مر الشونيخ... يستياحواال ن ضيمثل مر گهيد ننيبب يوقت... يمحكم ننيبب ياونا وقت... يمامان و حاج يحت... نهيكس اشكات رو بب

 ...شه يم يدلشون خال يتو ف،يو ضع يمرض احوال ننيبب يوقت... انيراحت تر با طالقت كنار م

 ...نميبخند بب حاال

 ...كش آمد ياجبار ياَسما به لبخند يها لب

 ...بخند شتريب... نه يجور نيا _

 ...كش آمد شتريها ب لب

 ...به زور متوسل شم ديبا... نداره دهيفا... رينخ _

 ...كرد شيبه التماس افتاد، رها يوقت... كه رنگش قرمز شد يوقت...اَسما بلند شد يها غيخنده ها و ج يشروع كرد به قلقلك دادن اَسما و صدا و

 ...زد شيبود كه اَسما صدا رهيدستگ يدستش رو.. به طرف در رفت... بلند شد رارسالنيام

 !؟...داداش _

 ...رگشت به طرفشب رارسالنيام

 !؟...جانم _

 !؟...اقدام كنم ديبا يك... طالق يبرا _

 ...زد يقيلبخند عم رارسالنيام

اما ... كم سختش كنه هيممكنه  نيا... رميات رو بگ هيخوام مهر ياما من م يريطالق بگ يتون يراحت م ميكه دار يبا مدارك...گرفتم ليمن وك _

 ...هيشدن

 ...ديحرف برادر دو انيم اَسما

 ...خوام داداش ينم هيمن مهر _

 ...هم يرفت تو رارسالنيام يها اَخم

 ...كم جز و وِلز كنه هي ديبا... خوام طالق دادنت انقدر براش راحت باشه ينم يول... نه!؟...خوام يرو م زيهمه چ يمن پول اون ب يفكر كرد _
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 يشناسنامه امه انگار دستاش دور گردنمه و داره خفم م ياسمش تو يتا وقت...عيسر يليخ... تموم شه عيكن سر يكار هي... نه... نه داداش _

 ...كن زود خالص بشم يكار هي... كنه

هرچه زودتر اَسما،  يرها يها باشد، اما برا ينادر به آن راحت يخواست طالق برا يبا آن كه دلش نم... نبود يراض رارسالنيآن كه ته دل ام با

 ...رفتيپذ

 ...يكه تو بگ يهرچ... زميعز... باشه _

 ...زد شيطرف در برگشت و اَسما دوباره صدا به

 ...داداش _

 ...نگاهش كرد دوباره

 !؟...جانم _

 ...بعضش را فرو داد اَسما

 ...خوام كه اون وقت ها كنارت نبودم يمعذرت م... خوام يو معذرت م...چقدر خوبه كه تو رو دارم... يچقدر خوبه كه تو هست _

 ...هم بغضش را فرو داد رارسالنيام

 ... اما محكم تر و پرغرورتر... يباش يشگيهم يهمون اَسما نجايآم ا يفردا كه م... يايكه به خودت ب نيا... بخشمت يصورت م هيفقط در  _

 ...دست به اتاقش اشاره كرد با

 ...ميقد يدخترم، دخترا... يكن يبازار شامم جمع و جور م نيا _

 ...ديخند

 ...ديهم خند اَسما

 ...!كوچكش يآبج ي ندهيروشن بود به آ... ته دلش روشن بود رارسالنيام و

* * * * * * * 

 ...شد ياو هم بهتر م يشد، حال و هوا ياَسما بهتر م يهر چه حال روح... كرد يم يآمد احساس سبك رونيباغ كه ب از

 ...را گرفت قيشقا ياش را برداشت و شماره  يگوش... فرمان نشست و حركت كرد پشت

 !؟...بله _

 !؟...ييكجا... سالم _

 ...ديچيپ يدر گوش قيشقا يخنده  يصدا

 ...بعد مثل طلبكارا سوال جواب كن... بپرس يحال و احوال هيبابا  _

 ...ديهم خند رارسالنيام

 ...خونه يگفتم نكنه رفت... ديخورده تو خونه طول كش هيكارم ... اهدنبالت آموزشگ اميخوام ب يآخه م _

 ...يافتيزحمت ب يخوام تو ياما نم... من هنوز آموزشگاهم _
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 !؟...اميكه ن نيا يعني نيا _

 ...ديخند قيشقا

 ...!درصد هي... فكر كن _

 ...!اونجام گهيد قهيدق ستيتا ب _

... اش انداخت يكنار يصندل يرا رو يتماس را قطع كرد و گوش... كند يآرام رانندگ ديجمله اش را تمام كند و بگو قيفرصت نداد تا شقا و

 ...!ديرس يبه آموزشگاه م گريد ي قهيدق ستيتا ب ديبا... پدال فشار داد يرا رو شيپا

 ...شد يقهوه شان بلند م يكه از فنجان ها يبودند به بخارشاپ نشسته بودند و نگاهشان را دوخته  يهم در كاف يبعد، هر دو رو به رو يساعت

 !؟...اَسما چطوره _

 ...ديكش يآه رارسالنيام

 ...!بهتر بشه ديبا... شه يبهتر م _

 ...لبخند زد قيشقا

 ...!يصبر داشته باش ديبا... يبه اش فرصت بد ديبا... شه يم _

 ...شيدر چشم ها رهيخ... نگاهش كرد رارسالنيام

 !؟...ياگه صبرم سر اومده باشه چ! ؟...صبر _

 ...زد يلبخند محو رارسالنيام...دينگاهش را دزد... رنگ گرفت رارسالنيام ياز حرف دو پهلو ق،يشقا يها گونه

 ...خوشبخت بودم يليبرادر مثل تو داشتم، خ هيمنم اگه ... خوشبخته كه تو رو داره يلياَسما خ _

 ...نگاهش كرد رارسالنيام

 ...منو نگاه كن _

 ...شده انگار رهيچشمانش ت يِكه عسل ديد يم رارسالنيو ام...را به او دوخت نشينگاه غمگ قيشقا

 ...!تا كنارت باشم يبخوا هيكاف...هر وقت كه باشه... يهر جا كه باش _

 ...تمام دخترها بود يسوا شيبرا قيشقا... توانست به چشم اَسما نگاه كند يبه او نم! ؟...دروغ چرا... برادر كينگفت مثل  اما

 ...!يخوب يليتو خ _

 ...زد يلبخند تلخ رارسالنيام

 ...!ستميخوب ن يكن ياون قدرا هم كه فكر م _

 :و گفت ديخند طنتيبا ش قيشقا

 !؟...يكار كرد يمگه چ... طونيراستشو بگو ش _

 ...اش را به دهان برد يشكالت كياز ك يتكه ا و

... لبش نشسته بود پاك كرد يرا كه رو يرفت و شكالت قيچه شد كه دستش به طرف لب شقا ديخودش هم نفهم... نگاهش كرد رارسالنيام
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 ...جدا نشده بود قيهنوز از لب شقا رارسالنيانگشت ام...ستادياز حركت ا قيدهان شقا

 ...ديبه خودش آمد و دستش را پس كش رارسالنيتا ام ديطول كش هيچند ثان ديشا

 ...دينوش يجرعه ا...قهوه اش را برداشت و به لب برد فنجان

 خيتار... بهزاد آشنا داشت...دادگاهش مشخص شده خيتار... بعدشم دادگاه طالق اَسما... اول از همه عمل ستاره... هيسخت يهفته  گهيد يهفته  _

 اشامروز به ... به اش نگفته بودم يزيرو نداشته باشه، چ شياَسما هنوز آمادگ دميترس يكه م نيا ياما برا... دادگاه رو تونست جلو بندازه

 ...بتونه آماده بشه ندهيآ يهفته  يفكر كنم برا... شدم دواريام

 ...عبوس و به ظاهر خونسرد شهيدر چشمان مرد هم ديد ياضطراب را م قيشقا

 !؟...ياضطراب دار _

 ...لبخند زد رارسالنيام

 !؟...يكن يباور م. ..اگه بگم نه _

 ...!زنه يكه چشمات داد م نيا يبرا... نه _

 ...از تعجب باال رفت رارسالنيام ياَبروها

 !؟...زنه يمن داد م يچشما _

 ...!شه خوندشون يراحت م...زنه يچشمات با آدم حرف م... آره _

 ...قيشد در نگاه شقا رهينگاهش خ... صورتش را آورد جلوتر رارسالنيام

 !؟...گه يم يچ گهيچشمام د... نميبگو بب...خب _

اما  يرا دوست دار تيزند كه دختر رو به رو يم اديچشمانت فر ديخواست بگو يدلش م... اهيس ي لهياما، غرق شده بود در آن دو ت قيشقا

 ...زند ينم يزبانت از كار افتاده است انگار كه حرف

را همه از  تيتنگ شدن ها تيرا، دلم برا تيرا، دوستت دارم ها تيخسته است از آن كه حرف ها تيدختر رو به رو ديخواست بگو يم دلش

 ...نگاهت بخواند يتو

 ...سكوتت را يروزه  نيتو را به خدا بشكن ا...حرف بزن پس

 ...ستيتو و بازوان مردانه ات ن يترس برازنده ... من يمرد اَخمالو ايحرف ب به

ترسناك اگرها و  يشبانه ام تا كابوس ها ياهاياز رو ميتا بگو... دل از كف داده ام  يو چه ساعت ياز چه روز ميتا بگو... ميتا بگو ايحرف ب به

 ...رفتنت ياگرها و اگرها

 ...ميبگو تا بگو...مرد من بگو

 ...قرارم يب شهيدلِ هم دياسايب ياندك ديتا شا بگو

 ...قرار است يدانم كه دل تو هم ب يم... دانم يم... قرارت يب شهيدلِ هم دياسايب ياندك ديتا شا بگو

 ...شنوم ياز فرسنگ ها دورتر م شهيتاپ تاپ قلبت را هم يچرا كه صدا... دانم يم
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 ...كرد انگار يم ريكرد و عرش را س يآن طور با چشمان مشتاق به چشمانش نگاه م رارسالنيتمام آن حرف ها را بلند بلند زده بود كه ام ييگو

* * * * * * * 

 .ختيبى سر و صدا گر. شب متوجه راه افتادنش نشدم"

 ى؟ينجايا! ا- : قدر گفت نيهم. رفت يم شيى مصمم و قدم هاى محكم پ افهيخودم را به اش رساندم با ق وقتى

 .دستم را گرفت و

 .كنم يم دايمرده را پ كياما ظاهرِ  ست،ين نيا قتيگرچه حق. برى يرنج م. اشتباه كردى آمدى-: قرار شد وگفت يباز ب اما

 .ساكت ماندم من

 .است نيسنگ لىيخ. جسم را با خودم ببرم نيتوانم ا ينم. دور است لىيراه خ. كنى يخودت درك م -

 .ساكت ماندم من

 شود كه دورش انداخته باشند؛ پوست كهنه كه غصه ندارد، ها؟ يپوست كهنه اى م نِيع رميگ -

 .ساكت ماندم من

 :دلسرد شد اما باز هم سعى كرد كمى

همه ى ستاره ها . با قرقره هاى زنگ زده نديآ يدر م ىيهمشان به صورت چاه ها. كنم يشود، نه؟ من هم به ستاره ها نگاه م يبا مزه م لىيخ -

 ...دهند بخورم يبم آب م

 .ساكت ماندم من

 ...صاحب هزار كرور فوارهشوى من  ينه؟ تو صاحب هزار كرور زنگوله م. شود يبا مزه م لىيخ -

 ...كرد يم هيهم ساكت شد، چرا كه داشت گر او

 .بروم ىيبگذار چند قدم خودم تنها. جاست نيخب، هم -

 ". ديترس يگرفت نشست، چرا كه م و

حاال وقت خواندن ... خودش خواندن را قطع كرد و كتاب را بست رارسالنيام... ديكتاب خواندنش نپر اني، ستاره م شهيبار برعكس هم نيا

را هم به زور و اصرار  شيجا نيتا هم... حاال وقتش نبود... مانده بود به عمل ستاره نه يحاال كه ساعات... شازده كوچولو نبود زيغم انگ يجاها

 ...خوانده بود ارهست

 ...معترض ستاره بلند شد يصدا

_ گهيخون دب... ارسالن... ا... 

 ...زد يلبخند ارسالن

 ...خونم ياش رو برات م هيبق ،يشد دارياز خواب كه ب... بعد از عملت ياش باشه برا هيبق... گهينه د_

 ...كرد و باز هم كالفه بود اما يكار را م نيبار هزارم در آن روز بود كه ا يبرا ديشا... ديكش شيموها يتو يدست كالفه

 ...نگاه كرد شيچشم ها يكوچك ستاره را گرفت و تو بازوان
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 ...يخوبِ خوب... يبش داريكه ب يوقت... يخواب يم... گهياتاق د هي يتو ير يم...اصال ترس نداره... اينترس _

 ...ديلب برچ ستاره

 ...!انگار يترس يتو م يول... ترسم يمن نم _

 ...بازوان كوچك را رها كرد رارسالنيام

 !؟...ترسم يگفته من م يك! ؟...گفته يك!؟...من_

 ...يكن يم يطور نيهمه اش ا ستيحالت خوب ن يوقت... موهات يتو يكش يكه همه اش دست م نيا يبرا _

 ...ستاره تمام حاالت و رفتارش را از بر شده بود... ديمانده بود كه چه بگو رارسالنيام

 ...ارسالن _

 :حواس گفت يب رارسالنيام

 !؟...هوم _

 !؟...نه ايره تو آسمون  يحداقل بگو باالخره م _

 :كه حواسش جمع نبود انگار گفت رارسالنيام

 !؟...يك _

 :با اعتراض گفت ستاره

 ...گم يشازده كوچولو رو م _

 ...دانست چه كند تا ستاره دست از سر شازده كوچولو بردارد ينم رارسالنيام

 ...اش رو هيخونم بق يبرات م يشد دارياز خواب كه ب... به ات كه گفتم _

 ...ديباشد دوباره پرس دهيرا شن رارسالنيام ياما انگار نه انگار صدا ستاره

 !؟...شه مگه يم يچ... خوب اونم ببره... بره يچرا گفت بدنش رو نم _

 :حواس گفت يباز هم ب رارسالنيام

 ...!نهيحتما سنگ... خودش كه گفت _

 :گفت يبا لحن متفكر ستاره

 !؟...نه رهيمياگه بره هم نم يعني... شه يمثل مرده ها م يگفت دروغك يول...پوست كهنه هيشه  يم _

 ...داد رونينفسش را پر صدا ب رارسالنيام

 ...وِلش كن اونو... زميعز.. ستاره _

 ...حوصله شد يب ستاره

 !؟...نه اي رميميخوام بدونم اگه برم تو آسمون باالخره م يخب م! ؟...يكن يم يجور نيچرا ا _

 ...دوباره بازوانش را گرفت... گفت يبچه چه م نيا... مات و مبهوت نگاهش كرد رارسالنيام
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 ...خونم ياش رو برات م هيبق ،يشد دارياز خواب كه ب...يبر ييگفته قراره جا ياصال ك...يبر ييجا ستيتو قرار ن _

 ...مكث كرد و بعد ادامه داد يكم

 ...به ات قول دادم! ؟...كه نرفته ادتي... ايكنار در.. .برمت شمال يم... تازه _

 ...بود ريدلگ شيپ يانگار نه انگار كه تا لحظات... ديذوق زده خند ستاره

 ...يآب باز مير يم... آخ جون! ؟...يگ يراست م _

 ...شد نينگاه ستاره غمگ... بعد اما يكم... دياو خند يهم از ذوق زدگ رارسالنيام

 !؟...ارسالن _

 :همان طور كه لبخندش را حفظ كرده بود گفت رارسالنيام

 !؟...هوم _

 ...خوام يرو نم گهيد يكيمن قلب  _

 ...ديلرز رارسالنيام ي نهيدر س دل

 ...!خوام يمن قلب خودمو م يول...ده يهم به حرف من گوش نم يك چيه _

 ...دياد دروغ بگود حيعاقبت اما ترج... ديدانست چه بگو ينم رارسالنيام

 ...يريرو بگ يقلب كس ستيقرار ن _

 ...شگفت زده نگاهش كرد ستاره

 !؟...يچ يعني _

 :گفت ديكش يستاره را م ينيكه با دو انگشت ب يدر حال رارسالنيام

 ...دكتر قراره قلب خودتو خوب كنه يكه آقا نيا يعني _

 ...گذاشت شيرا سخاوتمندانه به نما زشير يستاره به خنده باز شد و دندان ها يها لب

 !؟...يگ يراست م _

 ...كه گفته بود يتكان داد و ته دلش عذاب وجدان داشت به خاطر دروغ يتنها سر رارسالنيام

* * * * * * * 

 ...باز هم ديستاره خشك يبعد اما، خنده  يلحظات

 ...ارسالن _

 ...خفه جواب داد يبا بغض رارسالنيبار ام نيا

 !؟...جانم _

 :گفت نيغمگ ستاره

 ...قراره خوب شم، دوستم داره دهيكه فهم ياما از وقت... بودم ضيچونكه مر... وقت منو دوست نداشت چيبابا فرهاد ه _
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 ...اشك در چشمانش حلقه زد...را به او دوخت نشيستاره چشمان غمگ... فشرده شد رارسالنيام دل

 ...!يهست يخوب يبابا يليخ... يمهربون يليتو خ...!يمن بود يكاش تو بابا يا _

دستانش به ...اَبوتش را در آغوش بكشد يخواست جود يدلش م... باز شود شيبلكه راه گلو ديكش يقينفس عم...چشمانش را بست رارسالنيام

 يكم... شد ليبه جلو متما يبدنش كم... رديستاره بگ دنيدر آغوش كش ياش را برا ليتما يتوانست جلو يبار نم نيا...طرف ستاره دراز شد

 ...صدا را گذاشت يب يا هيگر يشدن نبود چرا كه ستاره خودش را در آغوشش انداخت و بنا كيبه نزد يازيگر نيو د...شتريب

 ...كرد يو سر و صورتش را غرق بوسه م دييبو ياش را م يفر و وِز وِز يموها... فشرد يستاره را به خود م رارسالنيام

 ...دوست داشت باشد شياهايدر رو شهيهم رارسالنيكه ام يزيچ... مهربان... پدر خوب كيآن هم ... ديد ياو را به چشم پدر م تارهس

 يوقت... بعدترش اما، به خاطر خود ستاره... پوران خانم بود يها تيبه خاطر حساس لياوال... گرفت يوقت ستاره را در آغوش نم چيآن موقع ه تا

ستاره و او كم كم كه بزرگتر  دنيكه اگر عادت كند به در آغوش كش ديترس يم... ديترس يفهمد، م ياز سنش م شتريب يليستاره خ ديد يم

 !؟...كرد يم ديكند، آن وقت او چه با دايپ ياحساس رارسالنيشود، نسبت به ام

آمد  يذهنش م يكه تو يمزاحم يو چقدر اگرها...ديغوشش كشو دوباره در آ...را پاك كرد شياشك ها...اش جدا كرد نهيستاره را از س صورت

 !؟...باشد كه بتواند ستاره را در آغوش بكشد چه يكردند اگر بار آخر يرحمانه به او گوشزد م يكه ب يياگرها... داد يآزارش م

... تازه كند ييرفت تا هوا يم ديبا...كرد يخفه اش م مارستانيب يبو... اتاق يهوا... نفس كم آورد... اگرها راه نفسش را بست انگار نيهم و

 ...ستاره را از خودش جدا كرد

 ...ستاره اش دوخت يبه خون نشسته اش را به چشمان اشك چشمان

 ...!گردم ياالن برم _

از كنارش عبور  كرد يگفت و سع يديببخش...پوران خانم شد ي نهيبه س نهياعتراض دهد، از اتاق خارج شد كه س يبدون آن كه به او اجازه  و

 ...كرد شيپوران خانم اما صدا... كند

 !؟...يديتوح يآقا _

 ...ستاديا رارسالنيام

 ...دوسش داره فقط يليخ... ستيكنه ن يكه ستاره فكر م يجور نيفرهاد ا _

 ...ديحرفش را بر رارسالنيام

 ...ديبه خودش بگ ديبا! ؟...ديگ يرو به من م نايچرا ا _

 ...زد يپوزخند...ديبه دور و برش انداخت و آقا فرهاد را ند ينگاه

 !؟...پس آقا فرهاد كجان _

كه من  لهيوس يسر هيو  ارهيدو تا از عروسكاش رو ب يكيگرفت كه خسته شده، فرهاد رفته خونه  يستاره بهانه م ن،يايكه شما ب نيقبل از ا _

 ...بشه داشياالناست كه پ... داشتم ازين

 ...حوصله به طرفش برگشت يكرد و او ب شياما پوران خانم دوباره صدا... گفت تا برود يتكان داد و با اجازه ا يسر نرارساليام
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 !؟...ديچرا انقدر به اش عالقه دار! ؟...ديشه بپرسم چرا انقدر نسبت به ستاره حساس يم _

هم  ديشا...امروز اما جوابش را پبدا كرده بود ... افتي ينم شيبرا يبود اما جواب دهيبارها و بارها از خودش پرس رارسالنيبود كه ام يسوال نيا

 ...خواست به خودش بقبوالند ينم... اورديخودش ب يخواست به رو يدانست اما نم يقبل تر هم م

مثل پتك بر سرشش  شيتمام حسرت ها و نداشته ها... شد ريتمام دردها به قلبش سراز... هجوم آورد انگار شيعالم به گلو يبغض ها تمام

 ...شد دهيكوب

 ...به خون نشسته اش را به پوران خانم دوخت چشمان

 ...و با لحن دردمند مردانه اش...پر از آه  نهيس كيو با ... عالم حسرت كيبا ... درد ايدن كيبا ... گفت و

 ...!االن هم سن ستاره بود اگر دخترِ من زنده بود،... اگر... كه نيا يبرا _

 ...از آن جا دور شد عيسر ييو با قدم ها نديتا چشمان گشاد شده و متعجب پوران خانم را بب ستادياز آن نا شتريرا گفت و ب نيا

* * * * * * * 

 يكنار هد نيماش ياست تو نيمز يدانست چطور است كه هنوز رو ياصال نم... پا بند نبود يرو يبود بچه دختر است، از خوش دهيفهم ياز وقت «

 ...راند ينشسته و به طرف خانه م

 ايپدر دن نيبهتر ديعاشق آن بود كه هر روز به خودش گوشزد كند كه با... بود يعاشق حس پدر... بود امدهين ايبود كه هنوز به دن يدختر عاشق

 ... باشد

 نيهم... چقدر استرس رنگ اتاق را داشت تا آن موقع... يآب ايكند  يصورت ديبود اتاق بچه را با دهيباالخره فهم... راحت شده بود الشيخ باالخره

 ...تا از فردا شب راحت بخوابد... يصورت... كرد يفردا رنگش م

تپل  يلپ ها دنيكش يدلش از همان موقع برا... كوچك يكفش ها... ديخر يم يعروسك يدخترانه  يلباس ها... ديخر يعروسك م يُكل

 ...رفت يدختركش غنج م

دوست داشت معلم  ياگر نقاش... گرفت يمعلم م... ديخر يساز م شيدوست داشت برا يقياگر موس... فرستادش يمدرسه ها م نيبهتر به

 ...فرستادش يدوست داشت م يهر كالس...ديخر يم شياصال هرچه كه دوست داشت برا... ينقاش

 ...كودكانه اش گوش فلك را كر كند يخنده ها يتا صدا... ديدو يكرد و م يخانه كولش م يتو

 ...رفت يدختركش غنج م يخنده ها يصدا دنيشن يحاال دلش برا نيهم از

 ...شد يم ايپدر دن نيبهتر ديبا او

سقط  يآمپول ها سالنراريام يبار حت كي... اش به شدت در خود فرو رفته بود ياول باردار ياز همان روزها... سرد بود و خاموش... اما يهد

اش را حفظ  يكرده بود خونسرد يسع يليخ... نكند يخودش را كنترل كرده بود كه برخورد تند يليخ... كرده بود دايپ لشيوسا يرا تو نيجن

... پا داشت كي شهياما مرغش مثل هم يهد... حلش كند يكرده بود منطق يسع... صحبت كرده بود يبا هد... فكر كند يكرد منطق يعكند و س

پدر شدن بچه است  يدانست خودش هم برا يم... دانست يهم م رارسالنيام... خواهد يمادر شدن بچه است و حاال بچه نم يگفت هنوز برا يم

 ...رفت يم يليو يليته دلش از حس پدر شدن ق يياجوره كي... هنوز اما
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 شيكرد تنها يم يسع... زنگ خطر يعني نيبزند، ا يحرف يوقت يت هددانس يم...چند برابر كرد يرا از هد شيآن به بعد مراقبت ها از

اما هر روز نسبت به  يهد... برد به باغ يرا م يهم هد يگاه... آورد خانه يرا م يمادر هد ايمادر خودش و  ايهر وقت هم خانه نبود، ... نگذارد

 ...آمد يبرنم رارسالنياز دست ام يكار چيرفت و ه يدر خودش فرو م شتريب لروز قب

خواست آن  ياگر به خودش بود دلش نم... عوض خواهد شد تيكوچولو وضع ين ين كيكرد با آمدن  يبه اشتباه فكر م رارسالنيوقت ها ام آن

 ... داشت يآمده بود حتما حكمت شيموقع بچه دار شوند اما حاال كه پ

از شدت مراقبت  يكم ست،ياول ن يهفته ها يسقط كردنش به راحت گريدراحت شد كه  رارسالنيام اليگذشت و خ ياز چهار ماهگ نيجن يوقت

نشسته است، چشمانش را  يكه وقت ديد يم رارسالنيام يگاه يحت... هم آرام تر بود و انگار با وجود بچه كنار آمده بود يهد... كم كرد شيها

 يرا حس م شيهم تكان ها ديشا... زند يكه دارد با بچه حرف ممطمئن بود  رارسالنيآن وقت ها ام... شكمش قرار داده يرا رو شبسته و دست

نعمت محروم بود كه  نياز پدرها، از ا گريد يليچرا كه برعكس خ... دانست ينم رارسالنيام! ؟...خورد يتكان م يدر چهارماهگ نياصال جن...كرد

 ...شود كياش شر يبرآورد و همسرش را صدا بزند تا او هم در شاد يشاد اديآن قدر ذوق كند كه فر نين تكان جنيهمسرش با اول

 ايو ...شد ياز تكانش ذوق زده نم يهد اي... خورد يتكان نم ياصال در چهار ماهگ نيجن اي.. ستيكرد كه از سه حالت خارج ن يفكر م رارسالنيام

 ...!را ذوق زده كند رارسالنيخواست ام ياصال دلش نم

 ...!خورد يم يماه چندم باردار ايتكانش را در هفته  نياول نيجن ديوقت هم نفهم چيه و

درهم  يبود و اخم ها دهياش را د يبه وضوح گرفتگ رارسالنيام... شده بود رهيانداخت كه ساكت و خاموش به رو به رو خ يبه هد ينگاه مين

 ...بود بچه دختر است دهياش را به محض آن كه فهم

 ...فشرد شيانگشت ها انيرا م يدست سرد هد رارسالنيام... به طرفش برنگشت يحت يهد... را در دست گرفت يدست هد آرام

 !؟...ميريجشن بگ! ؟...شام دونفره هي! ؟...رونيب ميشام بر يخوا يم _

 ...امدياما كوتاه ن...ديرا شن يپوزخند هد يصدا

 ...!يهد _

 ...اوردياما باز هم كم ن...! هوم بود كيتنها  مت،يبا آن مال يسهمش از صدا كردن و

 ...شمال ميبر يچند روز! ؟...سفر ميبر! ؟...ييجا هي ميخواد بر يدلت م... زميعز _

 ...اما اورديباز هم كم ن... مقطع...كوتاه... سرد... نه بود كيبار جوابش  نيا

 !؟...ببرمت باغ كه حال و هوات بهتر بشه يچند روز يخوا يم... خب _

 ...اوردياما باز هم كم ن رارسالنيام... نه كوتاه و سرد بود كيباز هم  يهد جواب

 ...!كه باشه حاضرم بكنم تا حالت بهتر بشه يهر كار! ؟...كه باشه يهر چ! ؟...يخوا يم يخب تو بگو چ _

نا خودآگاه خوشحال شد از آن ... رو دوخت به طرفش كرد و دوباره نگاهش را به رو به ينگاه مين رارسالنيام... به طرفش برگشت يبار هد نيا

 ...درآمده يتفاوت ياز آن حال ب يهد ديد يكه باالخره م

 !؟...واقعا _
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 ...ديخند رارسالنيام

 ...زميالبته عز _

 ...كرد ديدوباره تاك يهد

 !؟...يهر كار _

 ...ديهم باز خند رارسالنيام

 ...!تو جون بخواه... يهر كار _

 ...هم لبخند زد يهد

 ...جونت كه نه... نه _

 :انداخت و گفت رارسالنيبه ام ينگاه مردد... مكث كرد يكم

 ...!مياز دستش خالص بش ايب _

 ...كم آورد گريبار د نيا... كردند يخال شيسطل آب سرد بر سر و رو كيانگار ... كرد خي رارسالنيوجود ام تمام

را حس كرده  يچندش آور دست هد يانگار تازه سرد... بلكه به طرفش پرت كردرها نكرد  ديبهتر بود بگو... را رها كرد يسرد هد دست

 ...چندش آور رها شود ياز اثرات آن سرد ديدستش بسابد تا شا يكيخواست دستش را به آن  يدلش م...بود

 !؟...باشد از حس چندش آور سرما يزيتوانست او را گر يكنارش نشسته بود، چگونه م خيكه كوه  غيدر اما

* * * * * * * 

 مهيو ن يابر مهيهم ن ديشا... يهم ابر ديشا...يآفتاب... گريد يبود مثل تمام روزها يروز... اهيهمان روز س... همان روز شوم... آن روز صبح«

 بودفقط شوم بودنش مهم .. يچه ماه اي... يبود و چه فصل يكرد چه روز يم ياصال چه فرق... سرد يهم كم ديشا.. گرم بود انگار يكم... يآفتاب

حاال اگر ... يبود و سرد ياهيكه از آن روز و شبش، به خاطر داشت، س يزيچ... اش ياهيمانده و س رارسالنياش به خاطر ام يتنها شوم... بس

 يباز هم نم! ؟...كرد يسرما م گرم بود و او احساس... نداشت ادي د،يد ينم يستاره در آسمان بود و او ستاره ا اي... ديد يم اهيبود او س يآفتاب

 ...!دانست

 ..نحس بود... شوم بود فقط

 ...!صبحانه حاضر كرده بود شيشده بود و برا داريب يهد... زد يدلش شور م... داشت يحس متفاوت رارسالنيروز صبح ام آن

لرزان بر  يبا لب ها يبوسه ا ،يوقت خداحافظ...ديدزد يم رارسالنينگاهش را از ام... افتخارها بدهد به او نياز ا يآمد هد يم شيكم پ... عجبا

 ...باز هم سرد بود اما... كاشت رارسالنيام يگونه 

چرا درست اطرافش را  ديفهم ينم... ست يجور كيچرا دلش  ديفهم يو هنوز هم نم... گفت و به طرف دانشگاه راند يخداحافظ رارسالنيام

 ... انگار نديب ينم

 يو كم... رفت يبعدش به فكر فرو م يكم... نگران گريد يلحظه ا... كالفه بود يلحظه ا... حواس پرت تر بود شهياز همدانشگاه  يروز تو آن

 !؟...كرده يآورد كه به چه فكر م يبه خاطر نم... بعدترش
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اما با نگاه  رارسالنيام... را هم دادند يهمانيآدرس مكان م يحت...دعوتش كردند يهمانيم كيشب به  يدانشگاه برا ياز بچه ها ييروز چندتا آن

 ...!دارد يمهم تر ينگاهشان كرده بود و گفته بود كارها يهيعاقل اندر سف

 !؟...چه يعنيدانستند پدر شدن  ياصال چه م... دارد ينيسنگ تيدانستند پدر شدن چه مسئول يآن ها چه م...! نداشتند يريها كه تقص آن

جواب  يبار با خانه تماس گرفته بود و هد كي شيكالس ها نيماب... تا بعد از ظهر كالس داشت بايتقر رارسالنيهمان روز شوم، ام... روز آن

و خوابش  ديخواب ياز قبل م شتريكه باردار شده بود ب ياز زمان يهد... داد يم يبه خودش اما دلدار... نگران بود، نگران تر شد... نداده بود

 ...شده بود نيسنگ نسبتا

 رارسالنيام اليحال بود اما خ يهر چند ب... فيگرفته بود و ضع شيهرچند صدا... جواب داده بود يبار هد نيا... ظهر دوباره تماس گرفت يحوال

 ...راحت تر شده بود نسبت به قبل

گفته بود مواظب خودش و  رارسالنيكند و ام يم ينيگفته بود احساس سنگ... ديآ يشده و هنوز هم خوابش م داريگفته بود تازه ب يهد

 شيايسفارش كرده بود مواظب خودش و پر... را گفته بود نيهم... يآر... ايخواست اسمش را بگذارد پر يكه دلش م يدختر... دخترشان باشد

 ...!باشد

 يريا كه چند كار تعممغازه چر ديايسره ب كيتماس گرفته بود و گفته بود آن روز  يحاج... ديدو ظهر طول كش يها كيتا نزد شيها كالس

اگرچه باز ... راحت كرد يبا تماس دوم به هد يرا كم الشينبود اما خ يبا آن كه دلش راض رارسالنيام... دادند يم ليتا عصر تحو ديداشتند و با

 ...حال بود انگار و باز هم گفته بود كه خواب است يب يكم يهد يداهم ص

 ...و عروسك، وارد خانه شد يپر از اسباب باز يطبق معمول هر شب، با دست رارسالنيام... ديروز شوم باالخره به شب رس آن

 ...را صدا زد يهمان دم در هد از

 ...خانه دلش را لرزاند سكوت

 ...داد ينم يخوب يگواه دلش

 ...صدا زد را يخودش را به هال رساند و دوباره هد... گذاشت نيهمان راهرو زم يها و هرچه در دست داشت را تو عروسك

 ...شد يم دهيپاش رونيدر اتاق خواب به ب ريهم از ز يو نور كم...تنها چراغ آشپزخانه روشن بود... ها همه خاموش بودند  چراغ

 ...را پشت درب اتاق رساند خودش

 ...رفت ينم رهيبه دستگ دستش

 ...باز كردن در را نداشت انگارجرئت ... چند بار آب دهانش را فرو داد... خورد انگار يو روده اش به هم م دل

 ...و در را رو به داخل هل داد...فشار داد نييرا به پا رهيو دستگ ديكش يقينفس عم... آخر اما در

 ...اتاق چهار تاق باز شد در

* * * * * * * 

* * * * * * * 

 ريو در ز... با باز شدن درب، صورتش را به طرف در برگرداند... بود دهيتخت دراز كش يبود كه رو يكه به چشمش خورد، هد يزيچ نياول
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برق برد و چراغ را روشن  ديدستش را به طرف كل... در چرخش سرش هم حس كرد ياش را حت يحال يو ب يسست رارسالنيهمان نور آباژور، ام

 ...جلو رفتنگران  رارسالنيام... چشمانش گرفت يدستش را جلو يشد و هد شناتاق رو... كرد

 !؟...شده يچ... زميعز... يهد _

 ...نشست يبه سخت... پتو را آرام كنار زد... شدن باز دارد كينزد شترينگه داشت تا او را از ب رارسالنيام ياما دستش را جلو يهد

 ... ثابت ماند يشكم هد يرو رارسالنينگاه ام و

هم به خون  يلباس هد... تخت افتاد نيخون يبه مالفه  رارسالنيته بود و نگاه امشكمش گرف يدستش را رو... بلند شد شياز جا يبه سخت يهد

 ...آغشته بود

 ...نگه داشت شيباز هم دستش را جلو يو هد...جلوتر رفت رارسالنيام

 ...!ايمن ن كينزد _

 ...ستاديا شيدوباره برجا رارسالنيام

 !؟...يكار كرد يچ! ؟...يهد يكار كرد يتو چ _

 ...كرد يعصب يخنده ا يهد

 ...!ميكرد يم ديبا نايكه زودتر از ا يكار _

 ...كرد خونسرد باشد يسع... كردكنترلش را حفظ كند يسع... ديكش يقينفس عم رارسالنيام

 !؟...بچه _

 :كوتاه و مقطع تنها گفت يهد و

 ...!ستين گهيد _

حفظ كرده بود،  يقبل به سخت ياش را كه تا لحظات يخونسرد... زد رارسالنيدل ام رياش و وقاحتش ز ياز ناراحت يلحن عار... يكوتاه هد جواب

 ...از دست داد

 انياز م...نداشت يتياهم نياو كوچكتر يو ضعفش برا يحال هد يدر آن لحظه بد... جلوتر رفت يكم... را بر هم فشار داد شيها دندانش

 ...ديقفل شده اش غر يدندان ها

 !؟...يكرد يتو چه غلط _

 ...اش را داشت يشگيهم يِاما هنوز هم لجاجت و سرتق... با آنكه رنگ بر صورتش نمانده بود... با آن كه حالش خراب بود يهد و

 ...!سقطش كردم _

ها را  شهيش ادشيفر يو صدا... فرود آمد يبر دهان هد رارسالنيپشت دست ام... منفجر شود رارسالنيبود تا آتشفشان خشم ام يكاف همان

 ...دلرزان

 ...تو ...يتو غلط كرد... يجا كرد يتو ب _

 ...فرود آمد يبار دستش با تمام قدرت بر صورت هد نيحرفش را خورد و ا يادامه  و
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شد  يباورش نم... نشده بود ياما خال رارسالنيام... تخت افتاد يرو... لرزان و سستش را نداشت يپاها يرو ستادنيتوان ا گريد يهد

به همان ... ستين گريد... بود و لباس و كفش و دهيده ها عروسك خر شيبرا... اتاقش را رنگ كرده بود شيپ يكه هفته  يدخترك... دختركش

قرار ... او باشد يبرا... قرار بود مال او باشد! ؟...از خون خودش بود! ؟...كه از وجود خودش بود يدخترك! ؟...شده بود ستيدختركش ن يراحت

 !؟...اش يبابا يدردانه  زيبود بشود دخترِ عز

 زيم ي نهيرا برداشت و بر آ يپاتخت يرو يمجسمه ... شود يدلش خال يپشت دست كيو  يليس كيتر از آن بود كه با  نيضربه سهمگ... نه

 ...بلند شد يهد غيج يو همزمان صدا... ختير نييخورد شد و پا يوحشتناك يبا صدا نهيآ... ديتوالت كوب

... ختير نيزم يتوالت بود را به رو زيم يو عطر و اودكلن ها و هرچه رو يشيلوازم آرا... نداد يگوش خراش هد غيبه ج يتياما اهم رارسالنيام

 ...ديكف كوب كيآباژور را به سرام

 ...بلند شد يهد اديفر و

 ...!بسه... يبسه لعنت... بسه _

 ...گرفته بودرا  شيتخت نشسته بود و گوش ها يرو يبه سخت يهد... طرفش برگشت به

 ...!خفه شو... يفقط خفه شو تا نكشتمت هد... خفه شو _

 ...كند يخواست خودش را خال يم... زديبر رونيخواست ب يم... خواست حرف بزند يبار م نيا... خواست خفه شود ياما نم يهد

 !؟...من دوستت ندارم يبفهم يخوا يچرا نم...شم يخفه نم... شم يخفه نم _

اش است به  يعالقگ ياز ب يهد يِبود سرد دهيفهم... بود دهيفهم يجهمنم يسال زندگ كيآن  يخودش تو... خشك شد شيبرجا رارسالنيام

كه  ديآن طور با نفرت بگو اد،يشود و آن طور با فر رهيچشمانش خ يروز تو كي يانگار انتظار نداشت هد... خشك شد شياما باز هم در جا... او

 ...ددوستش ندار

 ...از اولش نداشتم... بفهم دوست ندارم... يم لعنتبفه _

 ...خشك شده بود انگار شيبر جا رارسالنيام

 ...ستيزور كه ن! ؟...داره بخوام بچه ات رو نگه دارم يليچه دل! ؟...من به ات عالقه ندارم ها يبفهم يخوا يچرا نم _

تنها ... اورديبر زبان ب يتوانست كلمه ا ينم رارسالنيكه ام ديكوب يم رسالنرايرا به صورت ام شيرحمانه و مسلسل وار حرف ها يآن قدر ب يهد

... آورد يدارد كم م يعدالت يبار آن همه ب ريز... يمتيبار آن همه نامال ريز ر،يبار آن همه تحق ريز شيكرد شانه ها يحس م... كرد يحس م

 ...را وادار كند به زانو زدن رارسالنيتا ام ديايب نيياز آن كه آن قدر پا ديترس يم... ديترس يو م... ديآ يم نييكرد سقف اتاق دارد پا يم احساس

خواست  يدلش م... ديايسست شان به لرزه در ب يخانه  يبزند تا ستون ها اديخواست آن قدر بلند فر يدلش م... بكشد اديخواست فر يم دلش

 ... له كند شيپاها ريرا ز يهد

 !؟...شد يم...شد يدوست داشتن كه به زور نم! ؟...بود! ؟...زور كه نبود... گفت يدرست م يهد اما

 ييبا صدا... خفه... آرام... شيخفه شده در گلو يادهايتمام فر يحاكم بر ذهنش، باعث شد كه به جا شهيهم يدموكراس نيهم ديشا و

 ...ديكلمه بگو كيتنها ...گرفته
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 !؟...چرا _

بارها و بارها از همسر جوان نامهربانش ... افتي ينم يبود و جواب دهيسال بارها و بارها از خودش پرس كي نيا يه توك ييچراها... چرا... چرا

... ستحوصله ا يب... بهانه آورده بود كه خسته است... بهانه آورده بود ايسكوت كرده بود و  ايرا و او هر بار  شيها يمهر يب ليبود دل دهيپرس

 ...جست تا طفره برود از جواب دادن يم يبهانه ا واريكرد و از در د يوقت ها هم دلش درد م يگاه... كند يسرش درد م اي...دلش گرفته است

 ...سوال يماند و چراها و عالمت ها يم رارسالنيباز هم ام و

 ...!رو دوست داشتم يا گهيمن كسِ د _

* * * * * * * 

كرد در  يجستجو م... ديلرز يم يهد يدر چشمان رنگ رارسالنيچشمان ام ياهيس... اش وارد كرد يرنجور مرد زندگ كريدوم را بر پ شوك

 ...يعبث اليو چه خ... از مزاح ياثر... ياز شوخ يبه دنبال اثر... شيچشم ها

 !؟...بود يموقع چه وقت شوخ آن

 ...تمامش را تمام كرد مهين يجمله  يهد

 ...!و دارم _

 ... سوم وارد شد شوك

 ...برده باشد اديكه حرف زدن را از  يمثل كس... كرد يرا نگاه م يدر سكوت هد رهيخ رهيهمان طور خ رارسالنيما

! ؟...شود رانيباره آن طور و كي قهيمرد در چند دق كيشد  يمگر م... خودش باشد يصدا نيشد ا يباورش نم د،يخودش را شن يصدا يوقت

 ...آوار وجودش بماند ريكه خودش هم ز يجور

 !؟...يك _

 ...بود دهيرا نفهم رارسالنيانگار منظور سوال ام... پرسان نگاهش كرد يهد

 !؟...هيكه زنم عاشقشه ك يخوام بدونم اون يم _

 ...دينگاهش را دزد... را نداشت انگار رارسالنيبار توان نگاه كردن به چشمان ام نيا يهد

 ...ديسبار محكم تر پر نيا رارسالنيام

 !؟...اسمش _

 ...برادر ندا...!ماين _

تن خسته اش را ... ديرس واريعقب عقب رفت تا به د...زانوانش سست شد... نداشت ستادنيتوان ا گريد... خراب شد انگار رارسالنيبر سر ام ايدن

 ...و حماقت خودش يكرد به آن همه وقاحت هد يو همان طور مات و مبهوت نگاه م...داد هيتك واريبه د

 !؟...يسال هم باهاش ارتباط داشت كي نيا يتو _

 يم يهد يكه از كنار پا ديد يرد خون را م رارسالنيام... دست لرزانش را بر شكمش قرار داده بود... تكان داد دييتا يبه نشانه  يسر يهد

... دهد تيخواست اهم يدلش نم... مهم باشد شيخواست برا يدلش نم... خواست نگاه كند ياما دلش نم... كف ديسف يها كيسرام يسرد رو
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يكرد به خاطر نم ياما هرچه فكر م... شان بود يعروس يكادو... به فرش دست بافت وسط اتاق ديو رس يهد يپاها يداد از رو رنگاهش را س 

طال  يو سكه  سيهمه سرو يديخاندان توح كيجه در يها ليفام... نه..نه! ؟...اش يعمه فخر اي! ؟..عمه محترمش! ؟...يآورد از طرف چه كس

 !؟...فرش دستبافت كادو كرده بود يپس چه كس... داده بودند

كرد تا  يفكر م ديبه چه با... كرد يفكر م دياما به چه با! ؟...داشت آخر يتيفرش دستبافت چه اهم تيدر آن وضع! ؟...داشت يتيچه اهم اصال

داد تا  يعمو فتاح را م كيخانه كش رونيكه ب ييروزها... قبل ترش هم يحت... سال كيآن  يخودش تو يبلكه ذهنش منحرف شود از حماقت ها

 ...رديراحت برود و با معشوقش دل بدهد و قلوه بگ اليخبا  يهد

 ...خودش يِزد بر احمق يپوزخند

 ياصرار م يبه هد لياوا...سوخت يدلش م... ه و ساكتگرفت ديد يرا م يكه هد ييوقت ها... بعد از ازدواج شان را! ؟...گفت يبعدش را نم چرا

... يگفت برود كالس هنر يم... خواهد يگفت نم يم ياما هد... گفت حاضر است همه جوره كمكش كند يبه اش م... كرد درسش را ادامه دهد

آن وقت بود كه ... خواهست يبه دور از چشم خانواده هاشان، اما او باز هم نم... حاضر بود بفرستدش كالس آواز يحت... خواهد يمهرچه كه 

بعد سوار ... گفت آماده شود يآن وقت بود كه م... آن طور در خود فرو رفته است يكرد اشكال از خودش است كه هد يفكر م رارسالنيام

 يفكر م رارسالنيآن وقت ها ام... ندا تنها دوستش بود... هيهمسا يبلكه به خانه ... ياما نه به عمارت پدر... به باغ بردش يكرد و م يم نشيماش

و ...آمد يدر م ياز آن گرفتگ يهد يتا چند روز... شد يو واقعا هم بهتر م...را كنار دوستش باشد حالش بهتر خواهد بود يكرد اگر مدت

 ...هيهمسا يبه خانه  ياز رفت و آمد هد دنديفهم ينم يزينه پدر خودش و نه حاج فتاح چ... دپوشان يم شيبرا شهيمثل هم رارسالنيام

 ...!ديايبرد تا سرحال ب يمعشوقش م داريهمسرش را به د...! چقدر احمق بود واقعا

 ...رتشيحاشا به غ واقعا

* * * * * * * 

 ..رنگش نگاهش كرد يبا صورت ب... فروغش يبا چشمان ب يهد... دنباله دار... يطوالن يخنده ا... بلند... ديخند

فرود آمد و از شدت خشم دردش را  واريو مشتش بر د... مشت شد شيدست ها... شد كم كم يخنده اش عصب... ديخند يهنوز م رارسالنيام و

 ...هم حس نكرد

 ...!طالقم بده _

 يبود كه بر صورت هد ياپيپ يها يليو س...چگونه به طرفش هجوم برد ديو خودش هم نفهم... نگاهش كرد يببر زخم كيمثل  رارسالنيام

 ...رارسالنيام يادهايآمد و فر يفرود م

 ...خائن... فيكث... هرزه... خفه شو... خفه شو _

 ...زد هيتخت تك يحال به پشت يصورتش به گز گز افتاد و ب... شد نيسرش سنگ... ها رنگ گرفت يليدر اثر س يرنگ هد يب يها گونه

رفت و  يم يبه سخت شينفس ها... ديكش شيدر موها يكالفه دست... عرق تمام صورتش را پوشانده بود... به نفس نفس افتاده بود رارسالنيام

 ...آمد يم

 ...لب زمزمه كرد ريز و
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 ...هرزه رو يتو... خائن رو يتو... من دوِست داشتم يول _

 ...اوج گرفت شيصدا

 ... هرزه رو... يتو... دوست داشتم... تو رو... من! ؟...يفهم يم! ؟...يفهم يم _

 ...را خاموش كرد ادشيفر ش،يگلو يبغض تو... ديلرز شيصدا

 ...دارم... يهنوزم دارم لعنت... هنوزم دارم _

 ...زانوانش افتاد يتخت رو يجلو

 ...ها دوخته شد كيسرام يبه خون رو نگاهش

 ...دخترمون... دخترم _

 ...نگاه كرد يروغ هدف يچشمان ب به

 ...به خاطرِ! ؟...يچطور تونست... دخترت _

 ...نتوانست جمله اش را تمام كند و

 ...دياش كوب يشانيگره كرده اش را بر پ مشت

 ...خدا _

 ...ديكوب دوباره

 ...خدا _

 ...ديدوباره كوب و

 ...انصاف يب يكار كرد يچ!؟...با من يكار كرد يچ... يهد... آخ _

 ...نزار... حال يب... دوباره به حرف آمد يهد و

 !؟...ادتهي... كتابامو پاره كرد... كتكم زد... بابام خون به پا كرد...خوان يرو م گهيگفت كه بچه ها هم د... يمامانش اومد خونه مون خواستگار _

 ...دختركش يستينبه آثار ... ها كيسرام يرد خونِ رو هيبود  رهيچشمان به خون نشسته اش خ... بود ادشي

 يم زويخودت همه چ گهيبعدشم كه د... يبزار شيپاپ دياالن با ،يخوا يبعدش بابام به بابات گفت كه اگه دختر منو به عنوان عروست م _

 ...يدون

 ...اش را به او بدوزد زمزمه كرد نيبدون آن كه چشمان خون رارسالنيام

 ...يحافظ كادو وانياون د _

 ...حرفش را خورد و

 ...آره _

 ...دنباله دار... بلند...يعصب... ديباز هم خند رارسالنيام

 !؟...فاسق تو رو به هم وصل كردم يكتاب كادو يها كهيت كهيتمام نشستم ت يهفته  هيمنِ احمق ...من...من _
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 ...تمام شد يجان هد يب غيفرود آورد و ج يكه بر دهان هد يو خنده اش با پشت دست... ديخند...ديخند دوباره

 ...چقدر احمق بودم _

* * * * * * * 

 ...فشار داد يجان هد يانگشتانش را در بازوان ب... بازوانش را گرفت... نگاه كرد يهد به

 !؟...هان... يديچقدر به ام خند _

 ...گذارد يم شتريرو به وخامت ب يدانست با هر تكان حال هد يداد و نم يبه هد يديشد تكان

 ...گوب! ؟...هان _

 ...جانش را جنباند يب يلب ها يهد

 ...رهام كن... طالقم بده _

 ...بلند شد... كرد شيرها رارسالنيام

 ...يراحت نيبه هم... هه!؟...طالقت بدم _

 ...زد يلبخند تلخ يهد

 ستين يكاف!؟...يكه متنفر بش نيا يبرا ستين يكاف نايا... من دخترت رو كشتم... من خائنم...كردم انتيمن به ات خ... ستيهم راحت ن يليخ _

 ...يبش زاريكه ب نيا يبرا

 ...زد يو انگار با خودش حرف م...قدم زد يعصب رارسالنيام

 ...من تا ابد ازت متنفرم... من متنفرم... من ازت متنفرم...يتو قاتل... يتو خائن... آره... آره _

 ...باال رفت شيصدا... دوخت ياش را به هد نيو نگاه خون ستاديا شيجا در

 ...اديز يليخ... ادهيز يليخ! ؟...چقدر يعنيابد  يدون يم! ؟...يچ يعنيتا ابد  يدون يم _

 ...دوباره تكرار كرد يهد

 ...ميبر رانيقراره با هم از ا... نگو و طالقم بده يزيچ يبه كس... كنم يخواهش م... طالقم بده _

 ...باز نگه داشته بود انگار يجانش را به سخت يب يپلك ها... زد يجان يب لبخند

 ...كه دوستش دارم يبا كس...قراره برم و به آرزوهام برسم... جهنم برم نيقراره از ا _

 ...به التماس افتاد... افتاد هيبه گر رارسالنيام يزده و غم زده  رتيچشمان ح يجلو... يكمال ناباور در

 ...هامون يمثل بچه گ... شهيمثل هم.. كمكم كن... ر برمبزا... كنم يالتماست م... توروخدا _

 ...زد يپوزخند رارسالنيام

 !؟...يها رو نگه داشت يمگه تو حرمت بچگ! ؟...يبچگ _

 ...كنم يالتماست م...تو مرد باش يول... فيمن كث... من خائن... من بد _

 ...ديكوب وارياش را بر د يشانيبار پ نيا رارسالنيام
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 كيبه خاطر ... بهيغر كيحاال به خاطر ... بود دهيكس اشكش را ند چيكه ه ييهدا... دنده كي يهدا... سرسخت يهدا... لجوج يهدا... يهد

 ...كرد يآن طور التماس م... زد يآن طور زار م... نامحرم

 ! ؟...برد يكه م شيدردش را پ ديبا رارسالنيام

 ...سرش را حس نكرد يهم از شدت خشم درد تو باز

 ...يحيچقدر وق... يهد يحيچقدر تو وق _

 ...دوباره خشمش فوران كرد... آتش گذاشته بودند شيپا ريانگار كه ز... ديباره از جا پر كي و

 ...يگم هد ياما به همه م... اما... دم يطالقت م... دم يطالقت م _

 ...ناله كرد زيالتماس آم يهد

 ...نه _

 ...رحمانه ادامه داد يب رارسالنيام و

كنم  يم يكار... يكنم هد يات م چارهيب... كنم كه همه تو صورت تف بندازن يم يكار... به آب داده يگم دخترش چه دسته گل يبه بابات م _

 ...يكرد ريس يهمون جور كه االن من رو از زندگ...يبش ريكردن س يكه از زندگ

 ت.. خدا لعنتت كنه...يلعنتت كنه هد خدا

 ...ناله كرده بود انيگر يهد و

 ...كشه يبابام منو م _

 :با نفرت گفته بود رارسالنيام و

 ...!خوام يرو م نيمنم هم _

* * * * * * * 

هم نداشت تا بتواند برود و كنارش  يقبر يدختركش حت... كرد يانگار بر قبر دختركش نگاه م... دوخت كيسرام يرا به خون رو نگاهش

 ...ديو بگر نديبنش

 ...خودش به مراتب بدتر بود... خودش محتاج مرهم بود رارسالنياما ام... دارد ازين ماريدانست به ت يم... ناخوش است يهددانست  يم

 ...شده بود ريتحق... شده بود له

شد  يمتنفر م اي... ديرس يماند و به دادش م يم ديبا... دلش به درد آمد...به عقب انداخت ينگاه مين... ستاديدرگاه اما ا يتو... اتاق خارج شد از

 !؟...رفت يو م

 ...زمزمه كرد رلبيچه شد كه ز ديهم نفهم خودش

 ...من رفتم _

 ...گفت من رفتم ينشاند و م يبر گونه اش م يبوسه ا... خواست برود يتخت خواب بود و او م يتو يهد يكه وقت شهيهم مثل

 ...ريدر آغوشم بگ شتريب يكم... بمان شتريب يكم اي... روامروز را ن ديبار بگو كي يخواست هد يدلش م شهيچقدر هم و
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 ...نداد اما يجواب يهد...بار هم گفت نيا

 ...كمكش كند... اشاره تا برگردد و به دادش برسد كي... صدا بود كيتنها منتظر ... برداشت يقدم... را برگرداند شيرو رارسالنيام

 ...هيبودند كر ييها يتمام آن حرف ها شوخ ديبگو... يدروغ بودند و شوخ شيتمام حرف ها ديكند و بگو شيصدا يخواست هد يم دلش

 ...و رنگ است ستيها خون ن نيا ديبگو

 ...تپد يقلب دخترك كوچشان هنوز هم م ديبگو

 ...كذب است شيحرف ها يهمه  ديبگو...ديبگو

 رهيد گهيدم آخر آخه فردا د نيصدام كن ا"

 "...جامو  يكس ستمين گهيفردا د آخه

 ... داد هيبرگشت و به در تك د،يبه درب سالن كه رس... از كنار عروسك ها گذشت... به طرف راهرو به راه افتاد رارسالنيام... نگفت چياما ه يهد

 ...شده بود چارهيكلمه درمانده و ب يواقع يحاال كه خودش به معنا...ديفهم يرا م چارهيدرمانده و ب يواقع يتازه معنا...شكست... كم آورد گريد

 ...كرد يمردانه اش را در گلو خفه م يهق هق ها... بغضش سرباز كرد و

 ...ديلرز ينداشت و م ياما، چاره ا شيشانه ها زير لرزش

 ...نبود يشوخ...دروغ نبود زيچ چيه

 ...نبود يبه آن تلخ شيبرا قتيوقت حق چيه و

 رميگيمسراغت رو نه ن رميخداحافظ كه دلگ"

 "رميكن دارم م يكار هيگفتم خداحافظ  نيبب

 ...آخرش را به اتاق دختركش انداخت كه دربش چهار تاق باز بود نگاه

 !؟...را نخواسته بود نيهم هم يمگر خود هد...! آن كه برگردد يگرفت كه متنفر باشد به جا ميتصم رارسالنيام و

 ...ديبه سرعت خارج شد و در را بر هم كوب...به طرف در برگشت

 ...فرمان نشست پشت

 ... ديرا بر فرمان كوب شيها مشت

 ...به پرواز درآمد نيزد و ماش استارت

 بمونم تو بهم بد كن يكن بذار حت يكار هي"

 راه منو سد كن اياز رفتن ب شميم مونيپش

 رهيبگو شب دست و پا گ رهيرفتن بگو د واسه

 رهيگيت نم هيجونم چرا گر شميم يراه ارمد

 يرحم يب يبگو بد كرد يبگو حت يزيچ بهم

 "يفهمينم نويچرا ا رميكن دارم م يكار هي
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با ... شور ايدن كيبا ... بغل عروسك كيبا  شيپ يكه ساعت ينداشت به مرد يشباهت نيكه از خانه خارج شد، كوچكتر يمرد دنديستارگان د و

 ...وارد خانه شده بود يعالم زندگ كي

 ...!شد رانيو...جوان قصه مرد

* * * * * * * 

 ...راند يو باز هم م ديلرز يم شيشانه ها... فشرد يپدال م يرا رو شيو پا ختير يم اشك

 ... برد نيدخترشان را از ب... كرد يزار... به او التماس كرد بهيغر كيبه خاطر  يهد...يهد

 !؟...كدام پدر... هه!؟...به پدرش! ؟...برد يپناه م ديبه كجا با... توانست ينم... بود تشياز حد ظرف شتريب يليها خ نيا... نه

 !؟...چشمش به دهان شوهرش بود شهيكه هم يمادر! ؟...كدام مادر! ؟...مادرش به

 ...!تف سرباال بود.. ننگ را ي هيما نيگفت ا يكه م يبرا! ؟...برد يرا به كجا م شيدردها

 ! ؟...بخندند ششيگفت تا به ر يم شياز حماقت ها! ؟...دل بسوزانند شيگفت تا برا يخودش م تياز خر! ؟...گفت يم چه

 !؟...دياصال چه داشت كه بگو! ؟...گفت يبه كه م! ؟...گفت يم چه

 ...درد عالم است نيبدتر ييتنها ديجا بود كه فهم آن

 ...قسمتش كرد يان با كسكه نتو يچقدر دردناك است درد ديجا بود كه فهم آن

 ...ممكن نبود شياتفاق افتاده بود كه هنوز هضم اتفاقات برا عيسر زيآن قدر همه چ... بود ضيضد و نق احساساتش

 ...دور برگردان به خانه برگردد نيخواست از اول يشد و م يدر نظرش مجسم م يجان هد يب يچهره ا يا لحظه

 ...شد يافتاد و عذادار م يدختركش م اديبه  گريد يا لحظه

 ...يشد از هد يم متنفر

 ...! به سند حماقتش... يحافظ لعنت وانيآن د اديبه ... فاسق همسرش اديبه ... افتاد يم انتشيخ اديبعد به  يا لحظه

 ...كم است يهد يكرد كه مردن هم برا يو دوباره فكر م... شد يدوباره متنفر م و

 !؟...رديرا بگ يبود كه بخواهد جان كس لييمگر او عزرا! ؟...ناحق ايحق بداند  يگريد يو خدا بود كه مرگ را برامگر ا!؟...مگر او كه بود اما

 ...!دانست يكاره بود و خودش نم چيه شهيهم...! كاره بود چياو ه... بود نيدردش هم و

 ...!دخترش هم يدر زندگ... كاره بود چيهمسرش ه يدر زندگ او

 ...كرد به برگشتن يم بيرا ترغ رارسالنيكرد و ام يرا بلند م شيباز دوباره وجدان معترضش صدا و

به خاطرش به زانو درآمد و التماس  يرا كه هد يبه خاطر آورد كس... به خاطر آورد فاسق همسرش را... دوربرگردان كينزد... آخر اما لحظات

 ...كرد

 ...!كاره را فرا بخواند چيه يرا، او كمك گرفتن هم حاضر نشد او يبرا يحت و

و كبودش  اهيگفت كه چطور س ياز همسر ظالمش م شيكرد و برا يم هيگر يحتما پشت گوش... زد يحتما به معشوقه اش زنگ م همسرش

 يكيخدا  يحض رضابار هم م كي يكه حت يياز همان ها... هم عشوه ديشا... هم باز ناز ديگفت و با خواهش و شا ياز حال خرابش م... كرده
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 يزندگ نيروت يزهايچ يليكه خ يبر دل... شان را بر دل او گذاشته بود يكي يآروز شهيكه هم يياز همان ها... شان را حرام او نكرده بود

 ...برهاند ويد يو او را از قلعه  ديايخواست تا ب ياز معشوقش م...او حسرت بود يبرا شهيهم گرانيد

 ...بكوبد نيماش ي شهيتا دلش بخواهد سرش را به ش... تا دوباره مشت بر فرمان بكوبد... بود تا دوباره به سرش بزند يهمان فكرها كاف و

 ...ديايتا فاسق همسرش ب ستديبا كيبازگردد و پشت در به كش... آن به سرش زد كه باز گردد كي

 !؟...خواست بكند يبعد چه م... آمد يم خب

  ...كشتش يم... بود معلوم

 !؟...چه با

 ... چاقو با

 !؟...زد يم شيكجا

 ...!شود يگريهوس نكند عاشق همسر د گريتا د... بر قلبش... بود معلوم

 ...زد يهم شاهرگ گردنش را م ديشا

 !؟...نبود...بود شتريلذتش ب...زد يفواره م خون

 ... زد يرا هم م يهد شاهرگ

 ...جان دختركش يگرفت در ازا يرا م جانش

 !؟...نبود...بود منصفانه

 ...كند رونيرا از سرش ب ييايخوليسرش را تكان داد تا افكار مال... خودش آمددو باره به

 !؟...مگر او كه بود!؟...رديرا بگ يبود كه جان كس لييمگر او عزرا!؟...مقدر كند يكس ياو خدا بود كه مرگ را برا مگر

 ...پدر شدن نداشت اقتيبود كه ل ياو مرد... كس چيه

 ...نداشت رتيبود كه غ يمرد او

 ...لنگه نداشت يبود كه از احمق يمرد او

 ...نگه داشتن همسرش را نداشت يبود كه عرضه  يمرد او

 !؟...اصال مرد بود او

 ...!ديآن شب دوستانش رس يهمانيچگونه به محل م ديرا بر پدال فشرد تا خودش هم نفهم شيآن قدر پا... برگردان را رد كرده بود دور

* * * * * * * 

 ...چه طور است يمست... ستيمشروب و الكل چ... ستيچ يپارت ديآن شب فهم... رفت يبار در عمرش به پارت نياول يشب برا آن

 ...شد نيسنگ... مست شد... داغ شد... دينوش... خورد

 ...!يهد... زمزمه كرد...بود يچشمانش رنگ... شد كيبه اش نزد يدختر

 ...است نيگفت نگ... كرد يحرامش نم يكه هد يياز همان ها... با عشوه... با ناز... ديخند دختر
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 ...مستانه.. بلند... ديو خند! ؟..نينگ.. خودش زمزمه كرد با

حاال ... حاال با معشوقش بود يهد... نه!؟...باشد يتوانست هد يمثال م! ؟...باشد يگريتوانست كس د ياصال مگر م... است نيبود نگ معلوم

 ...زشت نجاتش دهد ويد يمعشوقش رفته بود تا از قلعه 

 ...دياسمش را پرس دختر

 ...ويداد د جواب

 ...!يخوشگل ويو گفت چه د ديگونه اش را كش... مستانه... ديهم خند دختر

 ...نديب يم بايبه دختر گفت كه مست است و زشت را ز... زشت است ويبه دختر گفت د... گفت... نبود... نه!؟...او خوشگل بود... خوشگل

 ...ها يمست نيتا باشد از ا... زشت يوهايد نيتا باشد از ا... و گفت ديخند دختر

 ...نشسته بود شيپاها يرو

 ... ستبرش را نوازش داده بود ي نهيس... سرانده بود راهنشيپ ريرا ز دستش

 ...گُر گرفته بود رارسالنيام

 !؟...گرمش است ديپرس دختر

آن ! ؟...سوخت يم ديچرا نبا...!سوخت ياز شدت گرما داشت م! ؟...گرمش باشد ديچرا نبا...هزار بود يآمپرش رو... بود كه گرمش بود معلوم

 ... همسرش خائن بود... دخترش مرده بود!؟...هم از اعماق دلش

 !؟...سوزِ دلش ينبود برا يها كاف نيا

 ...رو به ذوب شدن است يگفته بود از داغ... بود كه گرمش است گفته

 !؟...خواهد بخوابد يبود دلش م دهيپرس دختر

 ...!نشود داريب گريكه د يجور... خواهد بخوابد يگفته بود دلش م رارسالنيام و

 ...!بود و گفته او بلد است چطور بخواباندش دهيخند... نيهمان نگ... دختر

 ...!بود و با خودش برده بود دهيكش يودكدستش را مثل ك و

 ...!ست يورزشكار كلشيگفت چقدر ه يداد و م يستبرش را نوازش م ي نهيدختر، س يها دست

 ...ست يته... ست يپوشال... گولش را نخور ديخواست بگو ياو دلش م و

 ...زند يچقدر تند م... قلبش قرار داد و گفت يرا رو دستش

... زند يآن حقارت ها و خوار شدن ها، هنوز هم م ياست كه بعد از همه  حيقلبش وق...! است حانهيقلبش وق يش هاتپ ديخواست بگو ياو م و

 ...!آن هم آن قدر تند

 ...ها دنيآن طور تپ يبود برا يچه شور گريرا د او

 !؟...گفته بود دوست دارد اول چه كار كند دختر

 ...! عشوه يكم...!ناز ياو گفته بود كم و
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 ...بود دهيخند دختر

 ...خواهد يمخصوص م يكرده بود كه ناز و عشوه  دياو تاك و

 !؟...چه يعني گريمخصوص د د،يپرس دختر

 ...!كند يكه همسرش، خرج معشوقش م يياز همان ها يعنيگفته بود مخصوص  رارسالنيام

 ...!دختر جمع شده بود لبخند

* * * * * * * 

 ...برهنه يدر آغوش دختر... برهنه يبا بدن... نيسنگ يبا سر... ديشد يآن هم با سردرد... دشده بو دارياز خواب ب يوقت صبحش

 ...اوست نيشد كه ا يباورش نم... بود دهيسرش كش يتو يدست كالفه

 ... بود نيسنگ... رفت يم جيسرش هنوز گ... ديپوش شيسر و صدا لباس ها يو ب آرام

 ...يهد انتيو خ...آمد مرگ دخترش بود ادشيكه به  يزيچ نياول... تخت انداخت يبه دختر رو ينگاه

 ...دردها به طرفش هجوم آورده بود يبود و باز همه  دهياز سرش پر يمست... كرد دل و روده اش به هم خورد احساس

 ...را ريبسپارد آن همه تحق يبه فراموش شهيهم يكند برا يكه كار يآن قدر قو... وجود داشت يقو يكاش شراب يكرد ا فكر

هم  يعده ا... اتاق ها بسته بود شتريدر ب... به خاطر داشت شبيدوبلكس را از د يخانه ... صدا از اتاق خارج شد يب... را از دختر گرفت نگاهش

 اگفته بود كج... چشمش سبز شد يجلو ليآمد كه سه نييپله ها را پا نيتلو تلو خوران و سنگ... مبل ها به خواب رفته بودند يسالن و رو يتو

 ...كند يتواند رانندگ يآن طور نم... گفته بود بماند تا حالش بهتر بشود بعد برود! ؟...رود با آن حالش يم

 يم يبا آن آدم ها احساس خفگ... دانست چرا از بودن در آن خانه يخودش هم نم... خواست برود يبه اصرار م... قبول نكرده بود رارسالنيام

 ...از آن ها بوده است يكيخودش هم  شبيدانست د ياگرچه م... ردك

 ...برساند و بعدش برگردد رارسالنيام نيداد كه خودش او را با ماش شنهاديبود، پ دهياصرارش را د يوقت ليسه

او ! ؟...كدام خانه!؟...رفت به خانه يم! ؟...ديلحظه مانده بود كه چه بگو كي رارسالنيام! ؟...بود كجا برود دهيپرس ليكه نشستند، سه نيماش يتو

 !؟...رفت يم ديبه كدام خانه با... شده بود رانيخانه اش و...! كه خانه خراب شده بود

 ...حركت كرد ليو سه...چه شد كه آدرس باغ را داده بود ديهم نفهم خودش

 ...كرد ينگاه م رونيصدا به ب يداده بود و ب هيتك يسرش را به پشت رارسالنيام

را به سراغش  ني،نگ لياز آن كه سه... دينوش يادياز آن كه ز... خراب آمده بود ياز آن كه او با حال... شبيكرد از د يم فيتعر ليسه و

چرا اثرات آن مسكن را  ديفهم ينم رارسالنيو ام...مسكن تر است يگرم از هر مسكن يهم آغوش كيجور مواقع  نيفرستاده بود و گفت كه در ا

 !؟...ندك يحس نم

 ...به خاطر نداشت ياديز زياش چ ياز مست... به خاطر نداشت ياديز زيچ شبياز د اصال

 ...و در آخر حالش به هم خورده بود شبيكرده بود د يرو ادهيگفته بود در خوردن ز ليسه و

 ...را هم به خاطر داشت نيا رارسالنيام
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 ...رفت يرا گذاشت و خودش با تاكس نيماش... رساندش ليسه

 ...باز شد يكيت يدر با صدا يسوال و جواب چيبدون ه... را فشرد فونيآ يدكمه  رارسالنيام

پله ها  يو اَسما هم از تو...پشت سرش منصوره خانم... ظاهر شد شيجلو ياول از همه حاج...وارد خانه شد...آشفته.. نيسنگ... خسته ييقدم ها با

 ...ديكش يسرك م

 :ديپرس يكيو علسالم  چيبدون ه يحاج

 !؟...ييمعلوم هست كجا _

 

 ...انداخت رارسالنيام يبه سر و وضع آشفته  ينگاه

 !؟...هيچه سر و وضع نيا _

 ...سكوت گرفته بود انگار يروزه  رارسالنيام

 !؟...تا حاال چقدر به ات زنگ زدم شبياز د يدون يم _

 ...!در خانه مانده شبياش از د يآمد كه گوش ادشي تازه

 :گفت نيحال و سنگ يب يلحن با

 !؟...نيداشت يكار! ؟..چرا  _

 ...جلوتر آمد يحاج

 يمادرت نگران هد...دم در خونه مياومد... ارهيساعت دوازده مادرت نتونست طاقت ب... داد يجواب نم يزدم خونه تون كس يزنگ م يهرچ _

 ...خواد يباالخره زن حامله مراقبت م... بود

 !؟...كدام بچه! ؟...حامله! ؟...كدام زن! ؟...زن...! هم دلش خوش بود يحاج...زد يجانش پوزخند يب يبا لب ها رارسالنيام

كالهت را بگذار باالتر كه عروس ... يچشمت روشن حاج ديدلش خواست بگو... هه!؟...عروس بدكاره اش! ؟...نگران عروسش شده بود يحاج

 ...!ات هرزه از آب درآمد

 ...ستاديزبان در كام گرفت و خاموش ا... ديبگو يزيست چتوان يافسوس كه نم اما

 ...!با توام پسر _

 ...حوصله شد يب رارسالنيام

 ...!كجا رفته نميرم خونه بب ياالن م... يباشه حاج _

 ...در هم رفت يحاج يبرخورد و اخم ها يبازدمش به صورت حاج... كرد يفرار م يوضوح از بر زبان آوردن اسم هد به

 !؟...اونم از زن حامله! ؟...يكه از زنت خبر ندار يشد رتيغ يانقدر ب يعني! ؟...كجاست نميبرم بب يچ يعني _

... ستيدر كار ن يبچه ا گريد ديخواست بگو يدلش م...! جهانم رتيغ يب يمن سرآمد مردها يآر... يآر ديخواست بگو يدلش م رارسالنيام

دخترشان را سقط كرده  يهد... شد ستيدخترش ن... ستيدر كار ن يدختر گريد...بدتر خون نكندو دلش را  ديآن قدر زن حامله زن حامله نگو
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 !؟...بود دهيدخترش هم درد كش يعني! ؟...كردن چطور بود سقطاصال ... بود

 ...به درد آمد دلش

 !؟...هان! ؟..يكوفت كرد يچ! ؟...يديم هيچه بو نيا! ؟...يچرا منگ... با توام! ؟...ييمعلوم هست كجا _

 ...زد يباز هم پوزخند رارسالنيام

 !؟...كوفت كردم يمگه مهمه چ _

رغم  يعل يحاج... ستاديراه دستش از حركت ا انيم... اما ديايفرود ب رارسالنيصورت ام يباال رفت تا رو...دستش باال رفت... شد يعصب يحاج

راه ماند چرا كه چشمانش به چشمان دردمند  انيبار هم دستش م نيا...بود دست بلند نكرده شيبچه ها يگاه رو چيه شيها يريتمام سخت گ

 ...پسرش گره خورد

 ...افتاد نييدستش پا...را شُل كرد يهرچه بود دست حاج... هم التماس ديشا... يديناام... يو كالفگ ديبار يغم م رارسالنينگاه ام از

 ...برگشت و به طرف در به راه افتاد رارسالنيام... لب ريگفت ز يالاالالله

 !؟...كجا _

 :رمق جواب داد يو ب نيهمان طور سنگ رارسالنيام

 ...!دنبال عروست _

 ...هم به همراهش رفت يحاج و

 ...شده بود ريد گريد...! رفته بود يزيرساندنش اما از شدت خونر مارستانيبه ب... افتنديجان در خانه  يرا ب يهد...!دنديرس ريد اما

 ...منفور شد رارسالنيو ام...رفت... مرد يهد

 ...كرد يعمو فتاح كه قاتل خطابش م... كرد يم يمحمود به وضوح از نگاه كردن به صورت پسرش خوددار حاج

... ودب ختهيخانه را درهم ر ليوسا... بود كه همسرش را به باد كتك گرفته بود يو بد مست اشياو پسر ع... شينظر پدرش و حاج عمو از

 ...اش ياشيع يِو رفته بود پ...همسرش را كتك زده بود

كرده  يبود و آبرودار اوردهيكنار آمده بود و دم بر ن رارسالنيام يها ياشيسال با ع كيچرا كه حتما ... صبور بود و فداكار ينظر آن ها، هد از

 ...بود

كه پزشك نبوده، در  يگريبه كمك شخص د يسخت و فلز لياز وسا ميمستق ياستفاده  ي لهيبه وس ياظهار داشت كه هد يقانون يپزشك

 ...كرده است نياقدام به سقط جن يبهداشت رياستاندارد و غ ريغ يطيشرا

 ...كرده بود تيخونريزي شديد داخلي، پارگي احشاء و رنگ پريدگي جسد براي تعيين علت مرگ كفا ،يكالبد شكاف در

 ياديز ايبود و  زارياز او ب يليخ يرا خواند فكر كرد كه هد يقانون يگزارش پزشك يوقت رارسالنيام. ..درگذشت د،يشد يزيدر اثر خونر يهد

 !؟...ارزش جانش را داشت يزاريب ايعشق  ايآ!؟...بزند يكار نيدست به چن ييرها يعاشقِ معشوقش بود كه حاضر شده بود برا

رفت كه دخترش با دست خودش بچه اش را كشته  يوجه در كََتش نم چيبه ه... رفتيرا نپذ يقانون يوقت گزارش پزشك چيفتاح اما ه عمو

 ...سقط شده بود رارسالنيام يدر اثر كتك ها يهد ياز نظر او بچه ... باشد
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 رو به مرگش، آن طور كتك عتيرا با آن وض يهد رارسالن،يدانست ام يكه م نيهم يشك نكرد ول يقانون يمحمود اما، به گزارش پزشك حاج

 ...عاق كردنش يبود برا ياش، كاف يو مشروب خوار ياشيع يِو بعد رفته پ...زده است

 يبدجور تو يهد ديپوست سف يدستانش، رو يها و جا يكه كبود يدر حال... را يهد ديسرد و سف يهنوز به خاطر داشت چهره  رارسالنيام

 ... شد شيباز هم دلش ر... خون بود، اما يبا آن كه دلش از دست هد... زد يذوق م

نتوانست از دستش  ش،يرغم تمام تالش ها يكه عل يعذاب وجدان... شده بود رشيگ بانيكه تا سال ها گر يعذاب وجدان... وجدان گرفت عذاب

 ...ابدي ييرها

 ...!بود ياو قاتل هد... گفت يعمو فتاح درست م... رديرا تنها گذاشت تا بم يهد او

در واقع در ... شهيهم يآن هم برا... بود انگار دهيدر همان شب شوم خشك رارسالنيام ياشك ها...كند هيمرگش گر يها باعث نشد برا نيا اما

 ...كرد و او يبا مرگ دست و پنجه نرم م يكه هد يشب... بود دهيخشك ،يمرگ هد يهمان شب اصل

 ...تا سال ها بعد... را گرفت شيسخت گلو يو از همان زمان بغض... ختينر ياشك يسوگ هد در

 ...تكرار كرده بود كه تا ابد خواهد داشت ،يخود هد يكه از همان شب شوم چند بار جلو ينفرت...را نفرت گرفت شياشك ها يجا

 ...كرد يدست و پنجه نرم م ضشيهنوز هم با احساسات ضد و نق رارسالنيها گذشت اما ام سال

 »...!داد يم نيعذاب وجدانش را تسك ،يبا نفرتش نسبت به هد او

* * * * * * * 

 ...رسانده بود مارستانيهم خودش را به ب قيشقا

 يدخترك... بود دهيدراز كش شيبه رو يكه دخترك يتخت... كردند به طرف اتاق عمل يروان را دنبال م يتخت... و دو زن...دو مرد...حاال چهار نفر و

 ...ديد يسرش م يباال ياما به وضوح ترس را در نگاه آدم بزرگ ها... توانست نشان بدهد، به جز ترس يرا م يزيهر چ شيكه چشم ها

 ... گفت ينم يزياما چ ،يآمد كم يآن قدر محكم گرفته بود كه ستاره دردش م... كرد يفرهاد نامهربانش، دستش را محكم گرفته بود رها نم بابا

 ...كرد ياشكبار، نگران و مهربان بدرقه اش م يپورانش، با چشمان مامان

 ...اش يشگيهم ميبا لبخند مال ق،يشقا

بود ارسالن آن قدر  دهيتا به حال ند... ديفهم يموها م يتو ادشيز يها دنيرا از دست كش نيستاره ا... ارسالن به وضوح كالفه بود... ارسالن و

 ...بكشد شيكوتاه دست در موها يو به فاصله  اديز

نگفته بود و او حاال مجبور بود كه تا بعد از  شيهر چقدر التماسش را كرده بود، آخر داستان شازده كوچولو را برا.. اما دلخور بود از دستش نوزه

 ...آخر داستان يعملش صبر كند برا

و  يتخت نيستاره كوچولو را چه به چن فيو نح فيظر كليآخر ه.. اَبوتش نبود يقد و قامت جود يرا كه برازنده  يتخت ديد يم رارسالنيام و

 !؟...يدم و دستگاه نيچن

 ...ديداشت، دست كوچك ستاره را در دست گرفت و بوس يطور آرام آرام كه با تخت قدم برم همان

... حتما... لبخند زده بود گفته بود البته!! ؟...داستان را بخواند ي هيماند تا بق يم مارستانيب يعملش تو انيبود تا پا دهيدر جواب ستاره كه پرس و
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 ...تواند برود يدانست كه او اگر بخواهد هم نم يو ستاره نم

 ...اوست يچقدر دل بسته  د،يآ يتختش م يسرش كه پا به پا يتوانست تصور كند مرد باال ينم يحت ستاره

 ...و همه ناخودآگاه عقب گرد كردند... رف چهار نفر بسته شدرحمانه به ط يكه ب ياز در... گذشت ياز در تخت

 ...خفه دور شود طيخواست از آن مح يدلش م... آزاد بخورد يخواست هوا يدلش م رارسالنيام

 ...زد شيصدا قيشقا... به راه افتاد يطرف در خروج به

 ...!ريام _

 ...برگشت

 !؟...ير يكجا م _

 ...كم هوا بخورم هيرم  يم _

 ... و بعد اضافه كرد...مكث كرد يكم

 ...تنها _

 ...الك خودش برود يخواست دوباره تو يم شياخمالو شهيمرد هم... تكان داد يسر قيشقا

 ...ناگوار مثل برق از سرش گذشت يلحظه فكر همان

 !؟...شد يچه م رارسالنيآمد، ام يبر سر ستاره م ييبال اگر

 ...زديرا به شدت تكان داد تا افكار مزاحم را دور بر سرش

 ...شد يرفت و رفته رفته از او دور م يافتاده راه م يدوخت كه با شانه ها يرا به قامت مرد نگاهش

 ...ستاره دست به دامان خدا شد يسالمت ياز ته دل برا و

* * * * * * * 

 ...داد هيتك مكتين يسرش را رو به آسمان خم كرد و گردنش را به پشت... باز كردرا تا آخر  شيداد و دست ها هيتك... نشست مكتين يرو

 ...كه روز را رنگ شب كرده بود اهيآن قدر س... ظيو غل اهيس يابر... بود يابر آسمان

 ...ديدوباره و دوباره كش... ديكش يقيعم نفس

توانست  يم شتريب يكاش كم يا... توانست كنارش بماند يم شتريب يكاش كم يا... بود رتريكاش ساعت عمل ستاره د يكرد كه ا يم آرزو

 ...را بشنود شيخنده ها يصدا

كرد به بعد از عمل ستاره فكر كند كه او سالم و سرحال  يم يسع... خوب فكر كند يزهايكرد به چ يم يسع... باشد نيكرد خوش ب يم يسع

 ...كنار ساحل يها يشن باز... آب يو شنا تو يه آب بازب... كرد يبه شمال بردن ستاره فكر م... ديايب رونيب

 ...كرد يدكتر مثل مته مغزش را سوراخ م يباز هم حرف ها... خوب يوسط تمام آن فكرها... اهايوسط تمام آن رو اما

كه دكتر  يقلنبه سلنبه ا يها اصطالحات و حرف ها و اسم... فيضع اريو ستاره بس... عمل سخت بود...داشت اديهم كلمه به كلمه اش را به  هنوز

 ...اصل ماجرا همان دو جمله بود... هم نبود يلزوم... آورد يگفته بود را، به خاطر نم
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 ...فيضع يستاره ... سخت عملِ

 !؟...آمدند يبا هم جور در م ايآ

 اريستاره بس يفيسن و ضع يِهرچند كه باز هم همان دكتر گفته بود خطر عمل به خاطر كم... ديايكرد جور درب ياز ته دلش آرزو م رارسالنيام

 ...شتريب يليخ ،يديشد يينارسا نيو خطر عمل نكردنش هم با چن...است اديز

 ...را از دست بدهد شيتمام داشته ها رارسالنيانصاف نبود كه ام نيا... آمد يجور در م ديبا

 !؟...داشته باشد باالخره يسهم يزندگ نياز ا ا،يدن نيتوانست از ا ياو نم ايآ... حق او بود ستاره

 !؟...يدار ضيمر _

 ...به طرفش برگشت يمرد مسن يصدا با

گفت،  يم ييزهايچ رلبيمرد همان طور كه ز... شد رهيدستان مرد خ يتو حيبه تسب رارسالنينگاه ام...خاموشش به حرف باز نشد يلب ها اما

 ...نشست رارسالنيكنار ام مكت،ين يرو

 !؟...مزاحم خلوتت كه نشدم _

 ...!يدلش گفت حاال كه شده ا يو تو...باز كردن دهانش را نداشت انگار يحوصله ... باز هم سكوت كرده بود رارسالنيام

 !؟...هيك ضتيمر _

 ...چرا آن گونه جواب داد ديهم نفهم و باز... رديسوال باز هم زبان به كام بگ نيچرا نتوانست در برابر ا ديهم نفهم خودش

 ...!دخترم _

 ...ستاديآن از ذكر گفتن ا كيمرد  يها لب

 !؟...چِشه _

 ...اول نبود يبه سخت شيحرف زدن برا گريحاال كه قفل زبانش را شكسته بود، د انگار

 ...!قلب داره ونديپ... بردنش اتاق عمل _

 ...به آسمان كرد ينگاه مرد

 ...خدا شفا بده ان شااهللا _

 ...بود انگار يمثل حاج... قشيمرد انداخت و انگشترش عق ديسف بايتقر يها شيبه ر ينگاه رارسالنيام

و نه در ... نه در حركاتش... افتشي يبود كه نم بيعج شيو برا... گشت در وجود مرد يم يحاج يبه خود به دنبال آن غرور آزار دهنده  خود

 ...نگاهش

 ...كرد ينگاهش نم نيياز باال به پا او

را بر  يحاج ينيچن نينگاه ا ينيعمر سنگ كي يناسالمت...! در شناختن شان خبره شده بود... شناخت يدست نگاه ها را م نيا گريد رارسالنيام

 ...!دوش حمل كرده بود

 ...پاره بود شيجاها يكه بعض يتنگ نيو نه به ج... ژل زده و آراسته اش توجه كرد ينه به موها مرد
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 ...عالم نبود نياصال در ا انگار

* * * * * * * 

 ...!انجام داد ونديعمل پ مارستانيب نيهم يتو شيپسر منم سال پ _

 ...به طرفش برگشت هياز ثان يدر كسر رارسالنيام

 !؟...االن چطوره _

 ...ديكش يآه مرد

 ...!بدنش پسش زد... نگرفت ونديپ...فوت كرد _

 ...ديلرز نهيدر س رارسالنيام دل

دوباره ... بخورم ييهوا هياومدم ... آوردنش بخش ژهيو يمراقبت ها ياز تو شيكم پ هي... ختيمقدار اوضاع قلبش به هم ر هيخانمم  شبيد _

 ...ششيبرگردم پ

 ...حرفش را قطع كرد... انگار ديشن يمرد را نم يحرف ها رارسالنيام

 ...چقدر بعد از عمل... پسرتون _

 ...بود دهيكه داغ فرزند د يآن هم از مرد! ؟...ديپرس يداشت چه م... جمله اش را خورد ي هيآن به خودش آمد و بق كي و

 ...اما جواب داد...انگار ديرا فهم رارسالنياحساس ام مرد

 ...دو ماه و سه هفته و چهار روز بعدش _

 ...نه اي اورديعمل دم ب ريستاره كوچولو معلوم نبود كه بتواند ز... وضع او از مرد بدتر بود...بدتر دلش به شور افتاد رارسالنيام

 ...!جوون يكالفه ا يليخ _

 !؟...باشم دينبا _

 !؟...يكه آروم بش يكن ينم يكار هيچرا  _

 ...بود دهيفكرش نرس چرا زودتر به... شيگارهايناخودآگاه فكرش رفت به طرف س رارسالنيام

 !؟...هست يزيچ يمغازه ا ايكينزد نيا _

 !؟...اصال آن اطراف هست! ؟...با مغازه كجاست يآورد سوپر ينم اديقدر آن روزها اضطراب داشت كه به  آن

 :گفت يآرام ادامه داد، انگار كه با خودش م و

 ...رميبگ گاريس ديبا _

 ...لبخند زد... نگاهش كرد مرد

 ...!يريكه سرطان بگ يكن يكار نم هينگفتم چرا ...يكه آروم ش يكن ينم يكار هيپسر جون، گفتم چرا  _

 ...زد يپوزخند رارسالنيام

 !؟...كار كنم مثال يچ _
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 ...به آسمان كرد يحوصله سرش را برگرداند و نگاه يب و

چه دردش بود آن طور  گريخواست ببارد، د ياگر هم نم! ؟...كرد يرا راحت نم هيو هم خودش را و هم بق ديبار يخواست ببارد، چرا نم يم اگر

 !؟...يشده بود و ابر اهيس

 ...به طرفش دراز شده بود، به سمتش برگشت يدست مرد كه با كتاب دنيد با

 ...!!!الجنان حيمفات... به كتاب انداخت ييگذرا نگاه

 !؟...حرف ها آخر نياو را چه به ا...اش گرفت خنده

 ...نگاه به من بنداز هي... پدرجان _

 ...به سر و وضعش اشاره كرد و

 ...اما، صورتش را از نظر گذراند تنها مرد

 !؟...كه اهلش باشم اديبه من م _

 ...ديباز هم آرام خند مرد

 

 و قال را ميما برون را ننگر"_

 "و حال را ميدرون را بنگر ما

 

 ...!دلت خوش است پدر جان ديانگار كه بخواهد به مرد بگو... از سر چه بود ديكه خودش هم نفهم يخنده ا... ديهم خند رارسالنيام

 ...لب زمزمه كرد ريز

 ...يگ يرو م نيكه ا يديدرون ما رو ند _

 ...ديشن مرد

 ...گه يرو خدا داره م نيا... گم پسر جون يرو من نم نيا _

 ...شد دهيهم به دنبالش به آسمان كش رارسالنينگاه ام... ان اشاره كردرا نگه داشته بود، به آسم حيبا دستش كه تسب و

 !؟...نكرده بود ادشيچند وقت بود كه ! ؟...چند وقت بود كه نامش را نبرده بود...! يبيچه اسم غر... خدا...خدا... خدا!؟...خدا

 ...آورد ينم اديبه ... دانست  ينم! ؟...افتاده بود ادشيبه  يبار ك نيآخر اصال

كه آن  يهمان شب... يهد يشرم يآن همه ب... بود از دست آن هم وقاحت دهيكه نال يهمان شب... بارش همان شب منحوس بود نيآخر ديشا

... چيه گريو بعد از آن شب د...بود و گفته بود خدا دهيبود و نال دهيكوب يشانيو درمانده شده بود كه چندبار مشتش را بر پ چارهيقدر ب

 !؟...بود دهيرنج! ؟...دلخور بود! ؟...شيبود از خدا ارطلبك!؟...چرا

 ...چنگ زده بود زيچ كيبود و تنها به  دهيبر زياز همه چ... بعد از دخترش.. يدانست كه بعد از هد يفقط م... دانست ينم

 ...!نفرت

 ...!ترم كيمن از رگ گردن هم به شما نزدگه  يكه م ستيخود ن يب... خبرداره زتياز همه چ يعني... گه يم نويخودش ا يوقت _



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا  fatemeh_r–خط صفر روي                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٧٦ 

 ...كرده بود، اما شيبود و صدا دهيكه نال يهمان شب... باز هم همان شب شوم در نظرش نقش بست...زد يباز هم پوزخند رارسالنيام

 !؟...ده يخودشو نشون نم ييو تنها يچارگيو ب يچرا موقع بدبخت! ؟...ستين ايرگ گردن چرا وقت بدبخت نيا _

 :مرد صبورانه گفت و

 !؟...نه ايده  يجوابت رو م ينيكه بب يتو صداش كرد _

 ...دست مرد اشاره كرد يبه كتاب تو رارسالنيام

 !؟...نيبا ا _

دارد كه بتواند مرگ فرزندش را از ذهنش پاك  ييدعا! ؟...همسرش را پاك كند انتيدارد كه خ ييكتاب دعا نيا ديخواست بگو يم دلش

 ! ؟...كند

 ...قرار داد شيپالتو يداخل بيكتاب را دوباره در ج مرد

با  يكي...با اشكاش يكي... با دلش يكي... تونه خدا رو صدا بزنه يكتاب م نيبا ا يكي...كنه ينم يفرق... كتاب نيبدون ا اي... كتاب نيبا ا _

 ياون موقع م... يخون يم يدار يچ يبدون ،يخون يم ياگه وقت... ياش رو بلد باش ياگه معن...كنه يكه به طرف آسمون بلندشون م يدستاش وقت

 ...الجنان حيگن مفات يچرا به اش م يفهم

 ...ديكش يقينفس عم مرد

 ...بهتر از خودم، حال خودم رو گفته يحت...رهيگ يهست كه هر وقت دلم م ليكم يدعا يجا هي _

 ركيغ يمن ل يو رب ياله"

  يكشف ضر اسئله

 يامر يالنظر ف و

 من و پروردگار من جز تو من كه را دارم يخدا

 خود يدرخواست برطرف كردن بدحال ياز و كه

 نظر كردن در كارم كنم و

  يشعر تيل

 يو موال يو اله يديس اي

 وجوه خرت لعظمتك ساجده  يالنار عل اتسلط

 دانستميكاش م يا

 من  ياقا وخدا و موال يا

 يكنياتش دوزخ را مسلط م ايا

  يكه برا ييرخسارها بر

 تو سجده كنان به خاك افتاده اند عظمت
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 يديس اي

  يمعول هيمن عل اي

 يشكوت احوال هيمن ال اي

 من  ياقا يا

 من  ي هيكه بر اوست تك يا

 "برم شياحوالم را به سو تيانكه شكا يا

 ...دوخت رارسالنينگاهش را به ام مرد

 ...حال نيبا ا _

فقط صداش ...ستيمهم ن يبه چه زبون... يكه صداش بزن نهيمهم ا... صداش بزن...باهاش حرف بزن يهر جور كه دوست دار... جون پسر

 ... محاله جوابت رو نده...بزن

 مجو  يبيو ترت يآداب چيه"

 "خواهد دل تنگت بگو يچه م هر

 !؟...يدعا كرد يپسرت چطور يتو برا _

 ...ديكش يآه مرد

 ...عمر صداش زده بودم هيكه  يهمون طور... كه بلد بودم يهمون طور _

 !؟...جوابت رو داد _

 ...را گرفت رارسالنيمنظور ام مرد،

فراموش  نويا... ستيحكمت ن يكارش ب چيه... باش يبه رضاش هم راض يول... صداش بزن... كن هيگر... دعا كن! ؟...مگر ممكنه جواب نده _

 ...!نكن

 ...بلند شد شيجا از

 ...موقع آسمان روشن شد همان

 ...ديغر

 ...ديبار و

 ...ديمرد خند... دو نگاهشان را به آسمان دوختند هر

 ...! يدار يچه شانس خوب نيبب... شه يبارون مستجاب م ريگن دعا ز يم...بارون رحمته _

 ...به راه افتاد مارستانيبه طرف در ب و

 ...شتبرگ رارسالنيبه طرف ام... ستاديا... رفت يقدم چند

 ...يكه صداش بزن نهيمهم ا... يكار كرد يچ ستيمهم ن... يهست يك ستيمهم ن...يهر طور كه بلد... صداش بزن _
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 ... رفت و

 ...ماند و رحمت خدا رارسالنيام
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 ...قطرات درشت باران نشسته بود ريز... سرما يتو... مكتين يشدت گرفت اما او هنوز رو باران

قرار  مكتيگاه ن هيتك يدستانش را كامال گشوده بود و رو... داده بود باز هيتك مكتين يطرف آسمان گرفته بود و گردنش را به پشت را به سرش

 ...و صورتش را سخاوتمندانه در معرض بارش قطرات باران قرار داده بود...داده بود

كرد تا باز  يخودش وادارشان م يشد و او به اراده  ياراده بسته م يب شيپلك ها...رفتند يچشمانش فرو م يآمدند و تو يم ميها مستق قطره

 ...شوند دوباره

 !؟...گفت يم ديچه با! ؟...اما چطور... بزند شيخواست صدا يم... صدا بسته شد ياما ب... باز شد دهانش

 اوردهيقسم خوردن هم نامش را بر زبان ن يبرا يحتكه سال ها بود  يرارسالنيام! ؟...را به خاطر داشت رارسالنيام! ؟...كرد ينگاهش م اصال

 !؟...بود

 ...و باز هم بسته شد... كرد ييتقال... دوباره باز شد دهانش

 يپوزش م ديهم با ديشا اي!!! ؟...كرد يسالم م ديبا! ؟...گفت يم ديچه با... همه سال نيبعد از ا! ؟...شروع كند ديبود با چه با دهياز مرد نپرس چرا

 !؟...ديطلب

 "... مجو يبيو ترت يآداب چيه"

 ...بار اما زبانش به حركت درآمد نيا...را باز كرد دهانش

 ...!ستاره رو خوب كن _

 !؟...آن طور طلبكار و پر رو... ديآن طور مختصر و مف! ؟...چه طرز دعا كردن بود آخر نيخودش فكر كرد ا با

 ...!ستاره رو نبر _

 ...گفت يم شتريب ديبا... نبود! ؟...بود يكاف...دهانش را فرو داد آب

 ...!منو نبر يستاره  _

 ...دخترمو نبره يكي نيبگو ا لتييبه عزرا... بزار ستاره بمونه... بره يك... بمونه يك يگ يتو م... ييتو خدا _

 ...ديلرز يم شيبه حرف آمد صدا يبار وقت نيا... را فشرد شيگلو يهم همان بغض لعنت باز

 ...خودت شيپ يدخترم رو برد شيپنُه سال  _

 ...به دلم موند يچه حسرت يدون يم... به دلم موند يچه داغ يدون يدونم كه خودت م يم... يديدونم كه خودت د يم _

 ...دوباره به دلم داغ نزار _

 ...گرفت شيصدا
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 ...ريدخترمو دوباره ازم نگ _

 ...ديلرز دلش

فقط من ... يفقط خودت هست... سرما نيا يتو... باران نيا ريز... نيبب...ستيكس ن چيجا ه نيا...! نيبب!؟...يكن يچه م... رارسالنيام... يه

 ...هستم

 !؟...ينيب يم...من هستم و تو فقط

 ...دق را ي نهييآ نيبشكن ا... غرور مسخره را نيا بشكن

 ...بگو

 "...خواهد دل تنگت بگو يهر چه م"

 ...كنم يازت خواهش م... ازت _

حاال كه ... بود دهيحاال كه دلش لرز... حاال كه قفل زبانش باز شده بود... گفت يم دياما با... خفه شد شيصدا... را بست شيم بغض راه گلوه باز

 ...حاال وقت سكوت نبود... گفت يم ديحاال با... رونيب ختندير ياراده م يكلمات ب

 ...كنم يبه ات التماس م _

 ...انگار ختندير يم رونيخودشان ب يبعد يالتماس ها... اولش سخت بود تنها التماس

 ...التماس نكردم يبه خاطر كس...التماس نكردم يزيتا حاال به خاطر چ _

 ... كنم يحاال التماس م يول _

... گفتم تو رو به خدا يبه اش م! ؟..ادتهي. ..كرد يخواستم و قبول نم يكه م يزيهرچ يبرا... يكردم به حاج يبچه كه بودم، به اسم تو التماس م_

 ...گفت قسم نده يم شهياونم هم

 !؟...به خودت!؟...يبه تو بگم تو رو به چ! ؟...قسم بدم يحاال تو رو به چ _

ستاره رو ازم ... دم يتو رو به خودت قسم م... دم يقسمت م يكه دار يبه هر اسم...يكه دار يهر اسم... ميرح... رحمان... اهللا... ايخدا...خدا _

 ...رينگ

 ...كنم يالتماست م _

 يرا م شيكند و حركت لب ها ياشك آلود، از پشت پنجره نگاهش م يجفت چشم قهوه ا كيدانست  يو نم... گفت يگفت و م يگفت و م يم

 ...او ياجابت التماس ها يكند برا يو التماس م...نديب

به پرواز  شياز كف بدهد و دل به باران بزند و به سو اريدهد تا مبادا اخت يفشار م نيرا محكم بر زم شيو پاها...نديب يرا به آسمان م شيها نگاه

 ...تا مبادا آن خلوت عاشقانه را بر هم بزند...ديدرآ

 ...كرد يهم چنان التماس م رارسالنيام و

 ...بمون... كنم ستاره يالتماست م... بمون...بمون... ستاره_

 "...ستيكه خواهشم بلد ن ييس كردم با لب هابه خاطر تو التما"
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به طرف  ميمستق... صدا وارد خانه شد يهمان طور مات و ب رارسالنيام... درآورد و در خانه را باز كرد رارسالنيام بيج يرا از تو دهايكل قيشقا

 ...گرفته و خش دار شده بود، كنارش نشست شيصدا هيكه از شدت گر قيشقا... مبل رفت و نشست

 !؟...هم داشت يآمدن رونيب... يدر خود رفتن نيچن ايآ... كرد يفكر م زيچ كيتنها به  و

زنگ  ديكه به ذهنش رس يتنها فكر... توانست با آن حال تنها بگذارد يرا هم نم رارسالنيام... وقت بماند ريتوانست تا د يشده بود و او نم شب

 .بود يدكتر علو زدن به

بهزاد را  يشماره ... ستيگفت تهران ن... دكتر هم به شدت متاثر شد... كرد هيپشت تلفن گر... را گفت رارسالنيحال و روز ام... گرفت تماس

 ... را تنها نگذارد رارسالنيوجه ام چيگفت تا آمدن بهزاد به ه... رديداد و گفت با او تماس بگ

 ...دانست ينم!؟...زد يپلك هم نم يشده بود كه آن طور مات بود و حت رهيبه چه خ... شد رهيمبل خ يد روبه مر... را قطع كرد تماس

 ... قرار شد بهزاد خودش را به سرعت برساند... بار با بهزاد تماس گرفت نيا... تلفن را برداشت دوباره

 ...را قطع كرد تماس

 ...رفت رارسالنيطرف ام به

 يخال... يبود و خال رهينگاه كرد كه نگاهش خ يبه مرد... قرار داد رارسالنيزانوان ام يرا رو شيدست ها... زانو زد نيزم يمبل، رو يبه رو رو

 ...بود دهيد قيكه شقا يگريتر از هر وقت د يخال... شهيتر از هم

 ... ريام _

 ...سكوت

 ...ريام _

 ...شد زيالتماس آم شيصدا... هم سكوت باز

 ... بگو يزيچ هيتو رو خدا  _

 ...افتاد هيگر به

 ...بگو يزيچ هي... بزن يحرف هي... ريام _

 ...را در دست گرفت و تكان داد رارسالنيسرد ام يها دست

 ...حرف بزن... يحرف بزن لعنت _

 ...شد رهيتنها چند لحظه و دوباره به رو به رو خ... چند لحظه...نگاهش كرد رارسالنيام

 ...بلند سر داد يرا با صدا هيو گر...داد هيتك رارسالنياش را بر زانوان ام يشانيپ... اورديطاقت ن گريد قيشقا

در  رارسالنيبعد، دستان ام يلرزاند انگار كه باالخره لحظات يرا هم م رارسالنيام شيلرزش شانه ها... ستيگر يو م ديلرز يم شيها شانه

 ...زده بود رونيش بخورده ا زيل يا يروسر ريفرو رفت كه از ز قيشقا يموها

 ... جمله گفت كيتنها  و
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 .. تونم باور كنم ينم _

 ...شد دتريشد قيشقا ي هيگر

 ...!توانست باور كند ستاره كوچولو رفته است يهم نم او
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 ...!خط صفر... خط صاف... خط ممتد... ديكش يسرش سوت م يبوق ممتد دستگاه تو يهم صدا هنوز

 ...اش را هم فراموش نخواهد كرد هيثان كي يآورد كه مطمئن بود تا زنده است حت يم اديرا به  يلحظات

 ...آرام ِ آرام... چشمانش را بسته بود آرام بود... بود دهياما راحت خواب ستاره

كه هر  يستاره ا... كرده بود يخط صفر زندگ يكه نُه سال رو يستاره ا..! نبود ياو را كه از مردن هراس... آرام باشد ستيبا يبود كه م معلوم

... كرده بود ياش، با حسِ مرگ زندگ يكه با تمام كودك يستاره ا... نه ايدهد  يم ياريرا قلبش  ينفس بعد ايدانست آ يرفت، نم ينفسش كه م

 ...بود دهيبود اما نترس دهيكه مرگ را فهم يستاره ا

 ...!رفت يبود كه با آغوش باز به استقبال مرگ م معلوم

ضعف و خون  ليبه دل وند،يگفت ستاره قبل از پ يوقت... ديبه انجام نرس ونديدكتر از اتاق عمل خارج شده بود و گفته بود كه اصال عمل پ يوقت

 يآب بشود و برود تو يخواست از شرمندگ يدلش م...رفته بود ايدن نيستاره با قلب خودش باالخره از ا ديفهم رارسالنيام يوقت... رفت يزير

 ...نيمز

و چقدر ساده بود كه ستاره را ساده حساب كرده بود و فكر كرده بود ستاره دروغش را باور ... كه به ستاره گفته بود قبل از عمل يخاطر دروغ به

 ...!كرده

اَبوتش  يرا با جود يا دادند او لحظه ياجازه نم كي چيو ه... آقا فرهاد يها يو زار ادهايفر... داد يپوران خانم اعصابش را خراش م يها ونيش

 ...آخر شازده كوچولو را بخواند شيبه قولش عمل كند و برا... خلوت كند

نقش،  زير يكليبسته، با ه يدو گوش يفرفر يبا موها يكرد، منتظر بود دختر يو در را كه باز م ديپر يزنگ آپارتمانش از جا م يهر بار صدا با

 ...خانه يدرست رد شود بدود تو رياز ز

 ...خندد يو م ستادهياش ا يدو گوش يكه با آن موها ديد يكرد ستاره را م ياز خانه كه نگاه م يهر گوشه ا به

 ...!ارسالن... كند يم شيصدا جانيدود و با ه يكتاب خواندنش پابرهنه م وسط

 ...!خورد يآرام تر و باز حرفش را م ديكه بگو ديآ يدود و او تا نوك زبانش م يم ستاره

 ...خندد يم ستاره

 ...نديچ يلب برم ستاره

 ...پرسد ياز ستاره ها م ستاره

 ...رديگ يسراغ ستاره اش را م ستاره
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 ...خواهد تا به شمال ببرتش ياز او م ستاره

 !؟...يو شن باز ميشنا كن! ؟...ميفرصت نشد به شمال برو يديد... ستاره ... ستاره

 ...اما ديخند يباز هم م... شد يكرد و حالش خراب م يم يباز يوسط ستاره

 ...ديپرس يم شياز او از آرزو ستاره

 ...رساند يم شياو را به آرزو ستاره

 ...داد يگوش خراش سر م يو صداها ديكش يها م ميس ينظم رو يآرشه را ب ستاره

 ...گوش نواز تر بود حاال يياز هر نوا رارسالنيام يكه برا يگوش خراش يصداها

 ...بست يا مكراواتش ر ستاره

 ...كرد يرا درست م شيموها ستاره

 ...گذاشت يشاخ م شيبرا ستاره

 ...ديخند يم دنشيبه رقص ستاره

 ...كرد كم كم يم ياو را اهل ستاره

 يمگر نم!؟...يخودت مسئولش هست ،يكرد يرا كه اهل يهر گُل ،يكرد يهر كه را اهل يمگر فراموش كرد! ؟...يمگر فراموش كرد ستاره

 !؟...يكرد يپس چرا شانه خال! ؟...يتو مسئول ُگلت هست يدانست

 !؟...كرد يدوست چه م يب رارسالنيحاال ام..تا دوستت شود يكرد يرا اهل رارسالنيام تو

آمدنش از دست خودش  ايكرد كه تنها دن يفكر م نيبه ا رارسالنيو ام...خودش بود و به امر خودش ليستاره، همه به م ياتفاقات زندگ تمام

 نيا... خوب بود ياديز ختهيو افسار گس... يوحش... رحم يب يايدن نيا يستاره برا... آورده شد ايدن نياو به اجبار به ا...او به زور... خارج بود

 ..او نبود يجا... ايدن

 ...گشت يشان م نيكه شب ها به دنبال پرنورتر ييدر همان ستاره ها... او در آسمان ها بود يجا

كرد چرا  يم يباز يوسط... خواست يآمد چرا كه م يم رارسالنيام يبه خانه ... خواست يكرد كه م يآن طور زندگ ضشيبا همان قلب مر ستاره

 ...خواست يكه م

 ...كرد يخواست زندگ يبود، او آن طور كه م شيرو يكه جلو يورود ممنوع يو تابلوها دهايرغم تمام نبا يعل

 ...خواست مرد يدر آخر هم آن طور كه م و

 ...قلب خودش با

 ...!هم نگرفت يو قلب... خواست يرا نم يگريد قلب

 ...! خواست ينم يمتيرا به هر ق يزندگ ستاره

* * * * * * * 

براى آن كه جلو همه ى عالم . لهيپ لهيش ياست و چه قدر هم ساده و ب فيتازه چه قدر هم لط. آخر من مسئولشم... ميگو يگلم را م... دانى؟ يم"
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 ! از خودش دفاع كند همه اش چى دارد مگر؟ چهارتا خار ِپرپِرَك

 .توانستم سر پا بند بشوم ينم گريد. هم گرفتم نشستم من

 ...و بس نيهمه اش هم... نيهم-: گفت

 . ممن قادر به حركت نبود. هم كمى دودلى نشان داد اما باالخره پا شد و قدمى به جلو رفت باز

افتاد كه به  نيآرام آرام به زم فتديمثل درختى كه ب. نزد ادىيفر. حركت ماند يدم ب كي! نيفقط هم... جرقه ى زردى جست و شيقوزك پا كنار

 ".بلند نشد ىيوجود شن از آن هم صدا

 

واقعا قلب  يعني! ؟...دفن شده بود آن همه خاك ريكوچكش ز يستاره  يعني...! دياز سرما بر خودش لرز...از خاك سرد را دست گرفت يمشت

 ! ؟...زد ينم گريكوچكش د

 ...شان يشدن لباس ها يشان مهم نبود خاك يكدام برا چيو ه...نشست نيزم يرو رارسالنيهم كنار ام قيشقا

گذراند  يم كيآن گودال تار يتوانست ببند چطور ستاره اش را تو يچطور م... بود ستادهيدور ا... بود اوردهيرا طاقت ن يخاك سپار رارسالنيام

 ...!زندير يخاك م شيتمام رو يرحم يو با ب

توانست انتخاب  يرا كه خودش م يكي نيا... دنيتوانست مجبورش كند به د يهم نم يكس...خارج از توانش بود گريمورد د كي نيتحمل ا... نه

 !؟...توانست ينم...كند

 ...ديشن يها را م ونيو ش...ديد يپوش حلقه زده به دور مزار را م اهيس تيجمع ياهيكه تنها س يجور... بود ستادهيا دورتر

 ...ختير يبود و آرام اشك م ستادهيا شيو در سكوت پا به پا...هم خاموش قيو شقا...بود ستادهيصدا ا يب

 ...شده را داشت نيباز هم آن بغض نفر... اما رارسالنيام

را  ميموها گريآت و آشغال د يبا ژل و ُكل يخواه ينم! ؟...ينيب يم!؟...نيو آشفته ام را بب ختهيدر هم ر يموها د،يخواست به ستاره بگو يم دلش

 ...بزنم ياگر حرف ستمين رارسالنيام! ؟...كه دلت خواست يهر مدل! ؟...يدرست كن

هم كراوات بستنت طول بكشد،سكوت خواهم كرد و تنها  گريقرن د كياگر تا  يباور كن كه حت...باور كن! ؟...يكراوات ببند ميبرا يخواه ينم

 ...كنم يم تيتماشا

مثل پرنسس ... يشد يخانم م... يشد يبزرگ م ديستاره تو با! ؟...خواست يم يدلت عروس... ستاره! ؟...خواست يدلت لباس عروس م...ستاره

 ...قبل بزرگ و مهربانت را اقتيل! ؟...تو را داشته باشد اقتيشد كه ل يم داياما كه پ...يكرد يازدواج م ديتو با...يشد يها م

 ...ستاره... ستاره... آخ... ستاره

آخرِ شازده  شيجلو رفت تا برا...جلو رفت... ماند و ستاره اش رارسالنيام يوقت... ها رفتند يرفته رفته، رفتن يوقت...پراكنده شد تيجمع يوقت

 ...وفا كند جلو رفت تا به قولش... كوچولو را بخواند

 !؟...يآخرش عجله داشت يچقدر برا يديد...! باالخره آخرش رو برات خوندم! ؟...يديد _

 ...خشك شد... ديكش ريت...از شدت بغض به درد آمد شيگلو
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 ...مثل تو...كشيكوچ ي ارهيبرگشت به س... شازده كوچولو رفت... خواستم اون موقع برات بخونم ينم نيهم يبرا...!بود نيآخرش هم _

 ...فرو داد يدهانش را به سخت آب

 ...اشتباه... زمياشتباه كردم عز!؟..ستاره مال توست نياون روز به ات گفتم پر نور تر ادتهي...! ستين كيتو كوچ يستاره ... يدون يم يول _

 ...بود رياش درگ يلعنتهنوز هم با بغض  رارسالنيو ام...به هق هق افتاده بود قيشقا...كرد يدستش را خال يتو خاك

 !؟...هيچ شيخوب يدون يم...همه ... زميستاره ها مال تو هستن عز يهمه  _

 !؟...هيبپرسد چ اقيرا محكم كند و با اشت شيمنتظر بود تا ستاره طبق عادت كش موها انگار

 يتو هم منو م... كنم يم داتينگاه پ هيبا ... م دنبالتخواد بگرد ينم گهيد...نميب يتو رو م... كه نگاه كنم يكه من به هر ستاره ا نهيا شيخوب _

 ...يخند يتوام به من م... خندم يجا به ات م نيمنم از هم...ينيب

 ...ديخند

 ...مثل شازده كوچولو _

 ...ديكش يقيعم آه

* * * * * * * 

 ...!قيشقا _

 ...هنوز هم مات خاك گور بود... اما رارسالنيام... به طرفش برگشت هياز ثان يدر كسر قيشقا

 ...!جانم _

 ...!دختر داشتم هيمنم  يدونست يم _

 ...!از صرف فعل گذشته ديلرز قيشقا دل

 ...!نه _

 !؟...اگه االن زنده بود، هم سنِ ستاره بود يدونست يم _

 :لرزان گفت ييبا صدا قيشقا

 ...!نه _

 !؟...شكم مادرش بود، مرد يهنوز تو يوقت يدون يم _

 ...!نه _

 يِخواست رها بشه تا بره پ يخواست، چونكه م يچونكه من رو دوست نداشت، چونكه از من بچه نم... زنِ من... مادرش...يدون يم _

 !؟...دخترمون رو كشت...عشقش

 ...ديتوانست بگو يهمان نه را هم نم گريد... زبانش بند آمد...ستادياز تپش ا قيشقا قلب

 ...!قيشقا _

 ...شده بودند يدوباره جار قيشقا يها اشك
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 !؟...جانِ دلم _

 !؟...كرد تا حسرت پدر شدن به دلم نمونه يكار يدون يم!؟...بود كه دخترم برگشته نيمثل ا يدون يم! ؟...ستاره مثل دخترم بود يدون يم _

 ...قيچشمان شقا يقهوه ا يِن يشد در ن رهيلرزان خ يمشك ي لهيت دو

 !؟...رم دوباره مردكه دخت يدون يم _

 ...براق شد... شفاف شد...شيمرد اَخمالو يچشمان مردانه ... چشمان مرد محمكش...به درد آمد قيشقا دل

 ...شد انگار سيخ...نه

 ...فرود آمد قيدست شقا يو اشكش بر رو... ديلرز شيپلك ها... پر شد چشمانش

 ...باالخره شكست رارسالنيام يشده  نيبغض نفر و

 ...باز كرد انگار يقطرات بعد يقطره، راه را برا كي همان

 ...گرفتند يآمدن از هم سبقت م رونيب ياشك ها برا حاال

 ...!قيشقا _

 ...قيجانِ شقا _

 ...شد يم نييستبرش باال و پا نهيس... مقطع شده بود شينفس ها... انگار ديتوانست بگو ينم

 ...رهيتنهاش گذاشتم تا بم... من تنهاش گذاشتم... مرد يزياز شدت خونر ...من زنمو تنها گذاشتم...من... قيشقا _

 ...را گرفت و تكانش داد قيشقا بازوان

 ...اونم مرد... تنهاش گذاشتم ...رهيخواست بم ياون شب دلم م!؟...يفهم يم _

 ...قرار داد رارسالنيام سيدستان كوچكش را دو طرف صورت خ قيشقا

 ...آروم باش _

 ... گرفت ياما آرام نم سالنراريام

 ...اون حقش بود... مرد يم دياون با... مرد يم ديبا...خائن بود... دخترمو كشته بود_

 ...به قبر ستاره انداخت ينگاه

 ...اون كه حقش نبود! ؟...اون چرا! ؟...يستاره چ يول _

 ...نگاه كرد قيبه شقا دوباره

 !؟...بود...رهيحق من نبود دخترم دوباره بم... من كه حقم نبود _

 ...كرد يم هيتنها گر قيشقا

 ...كرد يتكرار م رارسالنيام و

 ...نبود... نبود... نبود _

 ...برداشت و به دور كمرش حلقه كرد رارسالنيصورت ام يدستانش را از رو قيشقا...ديلرز شيها شانه
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 ...فيهر چند ضع...فيهرچند ظر... داشت ازين يگاه هيستبر و لرزان مرد عبوسش به تك يها شانه

 ...تر كند كيرا به خودش نزد رارسالنيكرد ام يفشار دست ها، سع با

چه شد  ديهمخودش هم نف... بعد يلحظه ا... اما... اش را حفظ كند يشگيخواست ظاهر مقتدر هم ياولش م... اما، اولش مقاومت كرد رارسالنيام

 ...اولش ديشن يتاپ تاپ قلبش را م يصدا... قرار گرفت قيگرم شقا ي نهيكه سرش بر س

 ...بلند و مردانه اش گُم شد يهق هق ها يصدا انيتاپ تاپ قلب، در م يبعد اما، صدا يا لحظه

 ...شكسته شد و بغضش شكست نينفر... ستيگذاشت و گر قيشقا ي نهيرا بر س سرش

 ...شيموها يبعد تو يكم... ديكش يدستش را پشت كمرش م... فشرد يرا به خود م رارسالنيسر ام قيشقا

... كن هيگفت گر يآن قدر راحت م... ها گفت و جانم ها زميگوشش عز ريآن قدر ز... ادامه داد وستهيو آن قدر آرام و پ...قدر با حوصله آن

 يچون او،مرد يكردن مرد هيگر اي... معمول باشد ريغ يزياز هشت، نه سال چ كردن بعد هيكرد گر ياحساس نم رارسالنيكه ام...كن هيگر

 ... ستي، راحت گر يخجالت چيبدون ه... ييابا چيو بدون ه...ضعف باشد يچنان مغرور و سخت نشانه 

 ...ديچيدر قبرستان پ شيهق هق ها يصدا

 ...ُنه ساله اش باالخره شكسته شد بغض

* * * * * * * 

در كنارش واقعا نعمت  قيو بودن شقا...چه طور گذشت ديشب و روزش را نفهم رارسالنيكه ام يسه روز... روز از رفتن ستاره گذشت سه

 ...كه به تهران برگشته بود يدكتر علو يو حت...بهزاد هم...بود

 ...داشت گريد ييرنگ و بو شياما، برا قيشقا بودن

 ينم... گريد ديو با ديو هزار شا...اگر تنفرش از نادر نبود ديشا.. گرفت  ياگر خود اَسما تماس نم ديشا... ديرس ياگر زمان دادگاه اَسما نم ديشا

 ...ديايب رونيتوانست بعد از سه روز از خانه ب

 ...ست يرود جار كيمثل  يروند و زندگ يو م نديآ يآدم ها م... يزندگ ريناپذ رييتغ قتيبود حق نيا و

 ...كردن يمحكومند به زندگ شهيها هم زنده

و جوان پسند پسرش كه از نظر  كيسال ها بود كه از سر و وضع به مد و ش... سر و وضعش، نگاهش نگران شد دنيبا د يخانه كه شد، حاج وارد

 رارسالنيام.. .آشفته بود رارسالنيسر و وضع ام...آن شب اما... رفت يرفت و چشم غره م يدر هم م شياخم ها... خودش سبك بود و جلف

 ...نبود يشگيهم

 ...از قبل مشخص بود انگار شيبه دقت درست شده بود و هر تار مو جا شهيكه هم ييموها... و در هم بود دهيژول شيموها

 ...كه معلوم بود چند روز است اصالح نشده ييها شياصالح نشده و ر صورت

 ...به خون نشسته چشمان

 ...مردانه اش را تا آرنج باال زده بود راهنيپ يها نيآست...نامرتب بود شيها لباس

لب  ريچشم غره برود و ز...!در هم برود شياخم ها رارسالنيام دنياو عادت كرده بود با د... پسرش دنيطور د نيعادت نداشت به ا يحاج
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 ...غرغر كند

 !؟...شده يچ _

 ...جواب، سالم كرد يبه جا رارسالنيام

 ...سالم _

 ...، با دست به گونه اش زد رارسالنيام دنيبا د... آمد رونيآشپزخانه ب يتوخانم هم از  منصوره

 !؟...شده يچ... خدا مرگم بده _

 !؟...شده بود و خبر نداشت زيتا به حال آن قدر عز ياز ك... پوزخند زد رارسالنيام

 ...از دوستام فوت كرده يكي _

 :ديپرس يحاج

 !؟...جوون بود _

 ..!هنوز نوجوان هم نبود! ؟...جوان... ديكش رياحساس كرد ته دلش ت رارسالنيام

 ...تكان داد يسر تنها

 ...شد نيغمگ يحاج نگاه

 ...خدا به پدر و مادرش صبر بده _

 ...تر آمد كيخانم نزد منصوره

 !؟...فوت كرد يچطور _

 :گفت يشد كه سرسر نيا...نخواهد كرد دايتمام شدن پ اليها خ يمنصوره خانم شروع شود، به آن راحت يدانست اگر سوال ها يم رارسالنيام

 ...تصادف كرد _

 ...مطرح شود يگريمهلت نداد تا سوال د و

 !؟...هيفردا چ يبرنامه تون برا نمياومدم بب...برم ديبا... وقت ندارم اديمن ز _

 ...مبل هال نشست نيتر كينزد يرو... به وضوح در هم رفت يحاج يها اخم

 ...حاال نيبش _

 :حوصله گفت يب... حرفش يآمد تو رارسالنيام

 ...اما شما... اديب ستين ازيمامان ن... دنبالتون اميفردا ساعت هشت م... گفتم كه وقت ندارم _

 ...حرفش را قطع كرد يحاج

 ...!ميرينگ ميبهتر باشه انقدر با عجله تصم ديشا _

 ..بر لبش نقش بست يبر كيلبخند ...باال رفت رارسالنيام يابروها

 ! ؟...عجله _
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 ...جا به جا شد شيدر جا يكم يحاج

 ...نادر اومده بود دم مغازه روزيد... ميمقدار صبر كن هيبه نظر من بهتره  _

و ...خوددار باشد يهمه باعث شد تا نتواند كم...خرابش يروح تيوضع...حال و روزش يآشفتگ... چه شد كه از كوره در رفت دينفهم رارسالنيام

 ...زود از كوره در برود

 ...!بسه گهيد... يبسه حاج _

* * * * * * * 

 ...شد شيدايپله ها پ ياَسما هم تو ادش،يفر يصدا با

 !؟..بود كه آن طور با او حرف زد رارسالنيام نيا... گرد شد يحاج چشمان

 ...بس كن بدبخت كردن ما رو... بس كن... يبس كن حاج _

 :گفت زيمنصوره خانم هشدار آم...به درد آمد يحاج دل

 ...!ريام _

 ...مادرش گرفت يسكوتت جلو يدستش را به نشانه  رارسالنيام

چه  ماشيبا تصم يحاج ينيبب يسكوت تماشا كرد يتو يو شنونده و نشست يبود نندهيهمه سال كه فقط ب نيمثل ا... مامان دينگ يزيشما چ _

 ...سرمون آورد االنم تماشا كن فقط ييبالها

 ...بلند شد شياز جا... از كوره در رفت يحاج

و  يباز قيمن بودم كه افتادم به رف... مستقل رو نداشتم يزندگ اقتيمن بودم كه ل! ؟...من بدبختت كردم! ؟...من بدبختتون كردم! ؟...من _

من زنم رو به قصد كشت كتك ! ؟...هام به ستوه آوردم كه بره بچه اش رو بندازه ياشيمن بودم كه زن حامله ام رو انقدر با ع... يمشروب خور

 !؟...ياشيخون خودش و رفتم ع يبعدش ولش كردم تو مزد

 ...زد اديفر

 ...من بودم! ؟...آره! ؟..آره _

 ...يشد به حاج رهيو خ... شد نيغمگ... ديلرز رارسالنيام نگاه

رو  نايكه ا ينداشت مانيتو انقدر به من ا... يرو نشناخت رارسالنتيام... يوقت پسرت رو نشناخت چيكه تو ه نهيمشكل ا! ؟...يحاج هيچ يدون يم _

 ..يخزعبالت رو باور نكن نيكه ا يتو انقدر به پسرت اعتماد نداشت...يباور نكن

 ...داد رونيرا پر صدا ب نفسش

 يدرست و حساب مونيو ا نياگه به قول تو د... ستين يخوا يكه تو م يراون جو پشياگه ت يكه بدون يانقدر پسرت رو نشناخت... يحاج _

... گفت چشم يه.. گفت بله يحرمت ها ه نيبه خاطر هم شه،يكه هم ياونقدر... شناسه يحرمت خانواده رو م... شه ياما حرمت سرش م... نداره

لهگفت ب يه ...گفت چشم يه... 

 ...جلوتر رفت يقدم
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 يكجا بود... كرد ريسال تمام پسرت رو تحق كيعروست ... چسبه ينم رارسالنتيوصله ها به ام نيا يكه بدون يسرت و نشاختانقدر پ... يحاج _

 !؟...يتو حاج

 !؟...گفت يچه م رارسالنيام... كرد يمحمود ناباورانه نگاهش م حاج

گفتم دو تامون بچه ... شه يدرست م... گفتم بچه ست... تحمل كردم اشويسال تمام نامهربون كي... ها شو تحمل كردم يسال تمام سرد كي _

اون ...دخترمون بدم يمن حاضر بودم جونم رو برا...اون ناراحت... من خوشحال بودم...حامله شد..نشد... ينشد حاج يول... ميش يدرست م ميا

 ...رهيجونش رو بگ دحاضر بو

 ...ديخند

 !؟...عادالنه بود،نه يليخ! ؟..ينيب يم _

 ...شيدرك حرف ها يداشته باشد برا يفرصت كاف يخواست كه حاج يانگار م... مكث كرد يكم

نه دست بزن ..اشينه ع...نه مشروب خور...من نه معتاد بودم...آب خوردن دخترشو كشت يبه راحت...دخترِ برادرت...عروست... يحاج _

 ...!عروست از سرِ دلِ خوش رفت دخترش رو كشت...! رو نداشتم يچيه يمن اصال عرضه ...داشتم

 ...زد يم يبه قرمز يحاج رنگ

چون منو ! ؟...خواست يچرا از من بچه نم يدون يم! ؟...چرا بچه نخواست يدون يم..يحاال مونده تا بدون... يحاال مونده تا بفهم! ؟...شد يچ _

 !؟...چرا منو دوست نداشت يدون يم...دوست نداشت

 ...شد و گفت رهيخ يچشمان حاج به

 ...!خواست يرو م يا گهيچونكه كسِ د _

 ...حبس شد يحاج ي نهيدر س نفس

 ...يعصب...بلند... ديخند رارسالنيام

. ..به خاطر اون دخترشو كشت...رو دوست داشت بهيمرد غر هي... شوهرش رو دوست نداشت... عروس حاج محمود... زنِ من، دختر حاج فتاح _

 ييبفهمه تا بتونه با فاسقش دو تا يزيچ يبه اش التماس كرد كه طالقش بده و نذاره كس... نه،نخواست...همون شب از پسر حاج محمود خواست

 ...با هم برن خارج

 ...اش كش آمد يعصب ي خنده

 ...قلبش قرار گرفت يرو يدست حاج و

با همه ... صورتش زد ياما فقط تو...همسر باوفاش بلند كرد يغلط كرد دست رو... كرد تيخر... كرد يقاط... شد يپسر حاج محمود هم عصب _

 رتشيعرضه نداشت بگ يحت! ؟...ينيب يم... زد يليفقط به اش س نيهم يبرا... بازم حواسش بود كه حال همسر وفادارش خرابه تشيعصبان ي

 ...داغ كرد.. مست شد.... بار عرق خورد نياول يبرا.. يرفت مهمون... رونيبود كه از خونه زد ب يبعدم انقدر عصب...! گدمشت و ل ريز

 ...انگار ديد يرا نم يرنگ حاج ريياما تغ... نگاه كرد  يحاج به

كرد و به  يكه مامانش رفت دختر حاج فتاح رو خواستگار يهمون پسر... بود هيكه عاشق پسر همسا نهيا! ؟...كجاست شيجالب يدون يتازه م _
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پسغام فرستاد  غاميبعدم انقدر پ... مشت و لگد گرفت ريحاج فتاح هم دخترش رو ز...! رو دوست دارن گهيپسرش و دخترِ اون هم داش گفت 

 ...نفهمه دختر حاج فتاح عاشق شده ينشه و كس ييآبرو يتا ب...كودن رتيغ ياحمقِ ب رارسالنيتا دخترش رو ببنده به ناف ام شبرادر يبرا

 ...زد يپوزخند

 !؟...يمن نبود يكه تو باعث بدبخت يهنوزم معتقد _

 ...شدنش از پله ها ريمنصوره خانم و بابا گفتن اَسما و سراز غيو ج يجمله اش همزمان شد با سقوط حاج و

* * * * * * * 

و معوج نبودند و  كج يليكه خ يخطوط... داد يكه ضربان قلب پدرش را نشان م يشده بود به دستگاه رهيبود و خ ستادهيا شهيش پشت

 ...از صفر شدن شان... از راست شدنشان ديترس يم رارسالنيام

 !؟...ديد يم ديچند نفر را با يصفر شدن نوار قلب! ؟...بس نبود شيبرا گريد

 !؟...آمد چه يبر سر پدرش م ييبال اگر

كه ساعت  يعمل... به اتاق عمل برده شد ميبود كه مستق ميخآنقدر و تشيوضع...رساندنش مارستانيافتاده بود، به ب يبعد از آن كه حاج باالفاصله

دستگاه  طعبوق مق يكه اگر صدا ديآن قدر سف...ديسف يبا رنگ...فيضع يبا ضربان... اما... جان سالم به درد برده بود يو حاج... ديها به طول انجام

 ...كرد به زنده بودنش يشك م رارسالنياش نبود، ام نهيآرام س يليشدن خ نييو باالو پا...نبود

 ...نشسته بود يمكتين يآن طرف تر رو يكم اَسما

اگر  ديترس يانگار م... كه نگاهش هنوز هم به دستگاه بود يآن هم در حال... منصوره خانم را كه كه در كنارش حس كرد به حرف آمد حضور

 ...افتديبوق ممتد منحوس دستگاه به راه ب يصدا رد،ينگاهش را بگ

_ ؟...عمل بشه ديكه با ديدونست يم ياز ك! 

 ...را پاك كرد شيخانم اشك ها منصوره

 ...گفت حالش خوبه يم...اما بابات گوش نكرد...قلبش بسته شده يدكتر به اش گفته بود رگ ه شيدو سال پ _

 ...باز هم همان غرور مسخره... پوزخند زد رارسالنيام

 !؟...كنه يخودشم اول به غرورش فكر م يِسرِ سالمت _

 يبابات نم... ادهيسن و سال ز نيا يعمل باز، تو سكيدكتر گفته بود ر.. ديترس يدونم كه م يمن م يول... داد ينشون م يطور نيا... نه _

 ...ديترس يدونم كه م ياما من م... ميخواست ما بفهم ينم... ارهيخودش ب يخواست به رو

 !؟...دونستم يم ديچرا من نبا! ؟...نينگفت يچيچرا به من ه _

 ...ديكش يخانم آه منصوره

 ...نفهمه رارسالنيبابات گفت ام _

 ...نگاهش كرد رارسالنيام

 ...و كافر باشم يحاال هر چقدرم كه الابال! ؟...ستميمگه من پسرتون ن! ؟...ستميمگه من پسرش ن! ؟...چرا _
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 ...نگاهش كرد زيخانم التماس آم منصوره

 ...نداره ياز من دل خوش ريدونم ام يگفت م يبابات م... هيحرف چه نيا... نه... نه پسرم_

 ...ديو نگاهش را دزد اورديپسرش را طاقت ن ي دهيمنصوره خانم نگاه رنج...به درد آمد رارسالنيام دل

 ...گم خبر نداره يحداقل به خودم م... االن يول... اديبه ام فشار م يلياون موقع خ... به حالش نكنه يترسم بفهمه و فرق يگفت م يم _

 ...جمع شد شيچشم ها يتو اشك

 ...باشم وونيهر چقدرم ح... كه باشم يمن هر چ _

 ...رررريييام _

 ...نداد و حرفش را ادامه داد يتياما، اهم رارسالنيام

 ...كنم يبازم خونوادم رو رها نم يول... هر چقدرم پست باشم _

 ...!التماس كردن من ياونم بعد از كل... يزد يدو بار به مون سر م ،يكي يتو به زور ماه يول _

 !؟...منو از خونه طرد كرد يك... مامان _

 ...دوخت نيخانم نگاهش را به زم منصوره

 ...من كه... نيشماها منو نخواست _

 ...ديكش شيموها يتو يدست

 ...حرفاست نيحاال چه وقت ا... اصال ولش كن _

 ...راهرو به راه افتاد يبه طرف درب انتها و

 ...ريام _

 ...برگشت به طرفش رارسالنيام

 !؟...همه اش راست بود... يهد يدرباره ...  يدرباره ... يكه امروز زد ييحرفا _

 !؟...ديتوانست بگو يروغ هم مد ينگاه نيمگر چن... بود بر تمام آن حرف ها يديينگاه غم زده اش مهر تا... نگفت چيه رارسالنيام

 ...شد يمنصوره خانم دوباره جار ياشك ها و

* * * * * * * 

 قيشقا...با همان سر و وضع آشفته... بود مارستانيب يروز و شب را تو رارسالنيام... بود امدهيهنوز به هوش ن يگذشت و حاج يروز از عمل م دو

 يتلفن ماا...نرود ديو او هم بهتر د... گفت ينم يزيچ رارسالنيام... به خاطر حضور منصوره خانم. ..آمد ينم مارستانياما به ب... زد يمرتب زنگ م

 ...احوال بود يايمرتبا جو

 ديايتا به هوش ب... ديايتا به هوش ب يكرد به حاج يدلش التماس م يو تو...دوخت به دستگاه يو نگاهش را م ستاديا يم شهيپشت ش رارسالنيام

 ...پسرش مهم است يكه برا نديو بب

 !؟...شد مهم نباشد يم مگر
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رفت تا كم كم پدرش را هم  يحاال م... كه ستاره را از او گرفته بود يمارستانيب... شوم بود انگار مارستانيب نيا... شد يم ديكم اما، ناام كم

 ...رديبگ

 ...!منصفانه نبود نيا... نه

 يو چقدر آن وقت ها حوصله اش سر م... آمد يبچه بود، با مادرش م يكه وقت ييجا...! ر آوردچه شد كه از مسجد سر د ديخودش هم نفهم و

 ...!كسل كننده اش يرفت از فضا

 ...!دانست يسرَش چه بود، نم... نشست يهم بر دلش م بيعج... چيكسل كننده كه نبود ه شياما، فضا برا حاال

 ...اذان ظهر از گلدسته ها بلند شد يصدا

 ...!خدا بزرگ است يعنيدانست  يم رارسالنيگفت و ام ياهللا اكبر م موذن

اگر ... بزرگ باشد ديبا...خدا بزرگ است... كه معلوم است نيا! ؟...ييگو يم بيكه از غ يفكر كرده ا ايآ ديخواست به موذن بگو يم دلش

 ...!برد يبزرگ نبود كه ستاره را نم

 ...يكي يكيآن هم ... برد ياو را نم زانيبزرگ نبود كه تمام عز اگر

 ... سست شد زانوانش

 ...گرانيد زيترحم آم يو نه به نگاه ها...شيشدن لباس ها يداد به خاك يتيو نه اهم... زانوانش نشست يرو... اطيح يتو... جا همان

... تر است كيكرد از رگ گردن نزد يكه ادعا م ياز همان... از همان بزرگ... بود رياز او دلگ...كند تيآمده بود كه شكا... بود تا گله كند آمده

 ...كند تيآمده بود شكا

 ...!را به خودش بكند تشيتوانست بكند به جز آنكه شكا يچه م و

 ...از او رانده شده بود انگار و به او پناه آورده بود... كرد يم تيبود و به او شكا ياز او شاك... كرد يبود و با او درد و دل م رياو دلگ از

 ...گشت ياو آمده بود و به او برم از

 ...گفت يفقط م...بلند بلند اي ديگو يدلش م يتو... ديگو يچه م ديفهم يخودش هم نم... زد يحرف م... كرد يم زمزمه

 :گفت يم طلبكارانه

 يم نيدست چ امويا دو رو برچر! ؟...يكن يو خالصم نم يبر يدفعه خودمو نم كيچرا ... تحمل ندارم گهيباور كن د... بسه...بسه گهيد _

ا يبه بدبخت!؟...به من برسه ديچرا همه اش با! ؟...ستنيبنده هات ن هيمگه بق.. كن ميهمه تقس نيرو ب ايبابا بدبخت! ؟...يمگه تو انصاف ندار...يكن

 !؟...هم هست يرارسالنيافته ام يم ادتيتازه  ديكه رس

 ...كرد يبعدش التماس م يكم

 ..بابامو برگردون... نبر گهيبابامو د... ستاره ام رفت.. زنم رفت... دخترم رفت... گهيبسه د... خسته ام... خسته شدم_

 ...شد سيچشمانش خ...ديلرز شيصدا

 ...بزار صداش كنم... برش گردون... بار بابا صدا كردنش به دلم بمونه هينزار حسرت  _

 ...مام تركش كردمنُه سال ت... سال تمام طردم كرد ُنه
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 ...رهيگ يدونستم پشتمو م يم.. اگه ازش كمك بخوام... اگه باهاش حرف بزنم... دونستم اگه برگردم ياما من م.. طردم كرد اون

 ...رو به ارث بردم يياز اون غرور كذا ييرگه ها هيمنم ... دونم يم... دونم يم...آره

 ...يكه ازم گرفت ييبا كسا... يكه سرم آورد ييبا بالها... لگدمال شد... خورد شد گهيد... شكست گهيد يول

 ...دست به سر و وضعش اشاره كرد با

 ...از اون همه ادعا... مغرور راسالنياز اون ام...!ازش نمونده يزيچ گهيد!؟...ينيب يم!؟...نيبب_

 ...خرابم... داغونم گهيد... برام نمونده يچيه گهيد...! نيحال و روزم رو بب! ؟...نيو وضعم رو بب سر

 ...گونه ها روان شد يرو شيها اشك

بزار باور ... هست ادتيرو هم  رارسالنيبزار بفهمم كه ام... بار بزار بفهمم كه منم برات وجود دارم نيا... داغون ترم نكن... خراب ترم نكن _

 ...ها هم سهم دارم يخوش يكنم تو

 ... اغونم نكند نياز ا شتريب... نكن

 ...ديلرز شيها شانه

 ...شدت گرفت شيها هيگر

 ...!منو ببر اي... بابامو برگردون اي _
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 ...تخت بخوابد يكرد تا رو يحلقه كرده بود و كمكش م يرا دور كمر حاج دستش

 ...دست و پا كند يخانم متكاها را پشت كمرش مرتب كرد و از اتاق خارج شد تا برود سوپ منصوره

 ...بودش دهيكه خداوند دوباره به شان بخش يبه پدر رنجور... به پدرش انداخت ياَسما نگاه.... نشست يكنار حاج... تخت يرو... ارسالن اما ريام

 ...نگفته ينگاهشان پر بود از حرف ها... آن ها را تنها بگذارد ديگفت با يحس ششمش م... هم به برادرش انداخت ينگاه

 ...اتاق را ترك كرد و پدر و پسر تنها ماندند اَسما

خدا پدرش را دوباره به او ...به وضوح خوشحال بود بعد از مدت ها... كرد يكرد و با هر نگاهش خدا را شكر م ينگاه م يبه حاج رارسالنيام

 ...بود دهيبخش

 ...!ديبه او بخش پدرش را... كه ستاره را از او گرفته بود يمارستانيهمان ب در

حداقل نه آن ... بود دهياز وجودش كه نُه سال بود طعم حضورش را نچش يپاره ا.. تنش يپاره ... شده بود در نگاه پسرش رهيمحمود هم خ حاج

 ...كيقدر نزد

را فراموش  گريكديزدن با  آن قدر با هم حرف نزده بودند كه حرف... شروع كنند ديدانستند از كجا با يدل شان بود كه نم يقدر حرف تو آن

 ...!هم از اول بلد نبودند ديشا... كرده بودند

 !؟...نشده بود ريد يپدر و پسر يزدن حرف ها يبرا ايفكر كرد كه آ يحاج و
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 !؟...ريام _

 !؟..يبله حاج _

 ...در آخر اما گفت... دست و آن دست كرد نيا يكم... ان و من كرد يكم... سخت بود گفتنش شيبرا انگار

 ...يزد يكه در مورد هد ييحرف ها _

 ...حرفش انيرفت م رارسالنيام

 ...يزن يبعدا حرف م... ياستراحت كن ديفعال با! ؟...يحاال چه وقت حرف زدنه حاج _

 ...ديكش يآه يحاج

 ! ؟...يچ ستهياگه قلبم با! ؟...ينباشه چ ياگه بعدن _

 ...اعتراض كرد رارسالنيام

 !؟...هيچه حرف نيا...يحاج _

 ...محمود اما، دلخور ادامه داد حاج

 ... يرو به ام نگفته بود ناياگه مرده بودم و تو ا... اگه مرده بودم... بود ستادهياگه قلبم ا _

 ...نگاه كرد رارسالنيام به

 !؟...همه سال نيا يچرا به ام نگفت! ؟...چرا _

 يچشم ها.رنگشان بود ياو بود و تنها فرقش تو يچشم ها يكه لنگه  يچشمان...حاج محمود يكه چشم ها ديد يتمام م يبا ناباور رارسالنيام و

 ...سيقرمز شده بودند و خ...خانه يبازار و آقا يِحاج... حاج محمود مغرور... حاج محمود يقهوه ا

 ...يخواست يم! ؟...ينكردنم رو به رخم بكش يپدر يخواست يم! ؟...يپدر نبودنم رو به رخم بكش يخواست يم _

 ...كرده بود، حرفش را قطع كرد ريگ شيگلو يكه تو يبغض بد و

آن روزش  يكه اعتصاب كرده بودند ، بعد از زار زدن ها يچشمان... بود دهيكه ُنه سال تمام خشك يچشمان... بود سيهم خ رارسالنيام چشمان

 ...دنديبار يبهانه م يقبر ستاره، انگار افسار پاره كرده بودند و با بهانه و ب يرو

 ...!به خاطر عمو فتاح نگفتم... نه _

 ...شگفت زده شد يحاج نگاه

 يبه اندازه  يمرگ هد...شد يداغون م... ديفهم يرو م ناياگه ا... با او همه دبدبه و كبكبه... با اون همه غرور... ميشناس يعمو رو هممون م _

 !؟...حرفا  نيبود به ا يازيچه ن گهيد... از پا انداختش يكاف يبه اندازه ... داغونش كرد يكاف

به هر بهانه ... كرد يبا اخم نگاهش كرده بود و سرزنشش م شهيكه هم يپسر... كرد ينگاه م شيهنوز هم بهت زده به پسرجوان رو به رو يحاج

 ....بار بعد به خاطر ... شيبار بعد به خاطر موها... شرت چسبان يبار به خاطر ت كي... يا

شد و  يم يامر و نه ديبود كه با يكرد پسرش، هنوز همان پسرك كوچك ياحساس م شهيانگار هم... سرزنش كردنش يبود برا يبهانه ا شهيهم

 ...كرد يخوب و بد را به اش گوشزد م
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گرفته بود كه  ادي يآن قدر جوانمرد يك!؟...آموخته بود يآن قدر مردانگ يك... آن قدر مرد شده بود يك... آن قدر بزرگ شده بود يك پسرك

 !؟...شرمنده كند نيچن نيحاال او را ا

 !؟...بود دهياو بزرگ شدنش را ند چرا
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نبود  يازين گهيد... سرِِ من آورده ييچه بال دونست يخودش م... كرده يدونست كه در حق دخترش چه ظلم يم... دونست يعمو خودش م _

 ...نبود نمك به زخمش بپاشم يازين... من به اش گوشزد كنم

 ...رونيرا پر صدا داد ب نفسش

عمو از جون دادن هم  يبرا ييآبرو يب... كار كرده يچ يديبود همه بفهمن دختر حاج فتاح توح يازيچه ن... بود كه حرف بزنم يازيچه ن _

خودش عذاب ... ديكش يخودش عذاب م... گفت يبه خودش م! ؟... قاتل... زد قاتل يچرا داد م ديد يكه منو م ييوقتا يكن يفكر م... سخت تره

تا ... رو گردنش بندازه رايكرد تا تقص يم دايرو پ يكي ديبا... زد يزد، انگار سر خودش داد م يسر من داد م يوقت...االن هم داره...شتوجدان دا

 ...كنه يبتونه زندگ

 ...زد يتلخ لبخند

 !؟...بهتر از من يك _

 ...ديكش يآه

 ياومد كه ازم بچه نم يانقدر از من بدش م! ؟....زنِ من منو دوست نداشت... مردم يگفتم آها يم ديبا! ؟...يگفتم حاج يم ديبا يچ... درضمن _

 ...عاشقِ! ؟...خواست

 ...انداخت ريرش را به زرا خورد س حرفش

زد،  يكرد و زار م يم هيكه ازش متنفر بود، اونقدر گر يدو ماهه، اونم ناخواسته، اونم از كس نيجن هياَسما به خاطر سقط شدن  دميد يم يوقت _

 ...يكار كرده بودم كه هد يگفتم مگه من چ يهمه اش به خودم م... گرفت يم شيدلم آت

چرا كه .ديفهم يدردش را م ياو بهتر از هر كس ديشا.درد دل پسرش به درد آمد ينياز سنگ يدلِ حاج. را ادامه نداد و سكوت كرد حرفش

 دنينفس كش يتنها صدا.مرد مثل سم كشنده است كي يبرا ييدردها نيچن ديفهم يتنها او بود كه م. با همان غرور مردانه. خودش مرد بود

 ...به حرف آمد يبعدش حاج يكم...آمد يم يخودش و حاج يها

_ ؟...دميكه من نفهم يانقدر مرد شد يتو ك! 

 ...اش را به او دوخت يچشمان اشك رارسالنيام

 !؟...اصال من پدر بودم!؟...بودم يمن چه پدر _

 ...!يحاج _

 ...تكان داد نيسرش را به طرف يحاج
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 ...يوا... يبر احوالت حاج يوا... يكدوم حاج... يه...يه... يه _

 ...كرد شيصدا رارسالنيام

 ...يحاج _

 ...نگاهش كرد يحاج

 . ..ياَسما جبران كن يبرا يتون ياما م... اما... شد ريمن د يبرا _

 ...نگاه كرد يبه حاج ملتمسانه

دلش به ات قرص باشه كه بتونه خودش رو از دست اون  ديبا... به ات وابسته است يلياون خ... يكن تيازش حما ديبا... يريپشتش رو بگ ديبا _

دهن  يتو يخواد بزن يدلش م... يستيدادگاه مثل كوه پشتش با يخواد تو يدلش م...خواد ياَسما فقط ازت اجازه نم...خالص كنه زيهمه چ يب

 ...خواد يپدر م... وادخ يرو م تتيحما.. خواد يرو نم تتياَسما رضا... چرند بزنه يكه بخواد پشت سرش حرفا يهر كس

 ...مكث كرد يكم

 ...!يكن حاج يبراش پدر _

 ... نبود ايآن دن يانگار اصال تو... تكان داد يسر يحاج

 ...!يتو بگ يهر چ _

بود  يا غهيچه ص يهرچه تو بگ... عيآن طور مط... آن طور مظلومانه... يطور حرف زدن حاج نياو عادت نداشت به ا... به درد آمد رارسالنيام دلِ

 ...گفت يم ديبا يحاج... گفت يم يزيچ ديكه نبا رارسالنيام! ؟...گريد

 ...زد يم اديفر ديبا... با آن لحن آرام حرف بزند دينبا... داد يدستور م ديبا
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 ...!ريام _

 ...دهانش را قورت داد آب

 !؟...بكنم يخواهش هيشه ازت  يم _

 !؟...يكن يچرا دل خون پسرت را خون تر م! ؟...ييگو يچه م! ؟...يحاج يكن يچه م! ؟...خواهش

 ...!يشما امر كن حاج _

 ...هم شيلب ها... لرزد يچانه اش م ديد يم رارسالنيام... دوخت رارسالنياش را به چشمان ام ياشك نگاه

 ...يبود كيكوچ يليمثل اون وقتا كه خ... هات يمثل بچگ... شه يم... شه يم _

 ...حبس شد رارسالنيام ي نهيدر س نفس

 !؟...بابا يبه ام بگ... شه يم _

زبانش  يانگار آهنگ اسم بابا بر رو... صدا بسته شد يپدر باز شد، اما ب ياجابت خواسته  يدهانش برا... شدت گرفت رارسالنيام يها اشك
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 ... نشست يزبانش نم يانگار رو... ديچرخ ينم

 يشده بود به لب ها خيم يحاج يو چشم ها... افتاده باشد يكه در خشك يا يتاب، مثل ماه يب... صدا يب... بار دهانش باز و بسته شد چند

 ...رارسالنيام

 ...درآمد شيباالخره صدا و

 ...!بابا... يكه تو بگ يهر چ _

 ...شدت گرفت يحاج يها هيگر

 ...دميباالخره نمردم و به آرزوم رس _

 ...ديلرز شيها شانه

اراده به حركت  يب شيشد، دست ها دتريكه شد يحاج يها هيگر.... ستاديراه ا نياما مردد در ب... به طرفش دراز شد رارسالنيام يها دست

 ...درآمد

باالخره ... باالخره آرام گرفت... ستبر پسر نشست ي نهيو باالخره بر س...آمد نييپا... آمد نييپا يسر حاج... به دور پدر حلقه شد شيها دست

 ...ستيفسش باز شد و راحت گرراه ن

و  ستيگر ينماد استبداد بود و اقتدار، حاال در آغوش او م شيبرا شهيكه هم يپدر... به دور پدر محكم تر شد رارسالنيام يها دست

خسته شده بود از تظاهر  گرياو هم د... داشت ازيكردن ن هيگر يبرا ياو هم به شانه ا... شانه است كيكه چقدر محتاج  ديد يم رارسالنيام

 ... بودن يقو بهنظاهر ...كردن

 ... تنش بود يپاره ... از وجود خودش بود يكه تكه ا يآغوش... در آغوش فرزند ستنيداشت گر يچه لذت و

 ...بابا گفتنات يدلم لك زده بود برا _

 ...ديلرز يهم م رارسالنيام يشانه ها حاال

 .. بابا يگفت يم يلحن صدات وقت يبرا _

 ...مونه يبه دلم م دنيبابا شن هي يو آرزو رميم يم ينگفت _

 ...بابا يكرد يكه صدام م ارميهات و به خاطر ب يبچگ يده صدا ينم ياريذهنم  گهيد! ؟...شدم ريپ گهيكه د ينگفت _

 ...بابا...بابا... بابا... بابا... كرد يم شيصدا... و آرام...يدر پ يپ...زير كي رارسالنيام و

 ...نداشت يرمانيهم س يو دل حاج...شد انگار ينم ريگفت س يچه م هر

 

* * * * * * * 

ارسالن كنارش نشسته و دستش را در دست گرفته بود و  ريبود و ام دهيدراز كش يحاج...ها و بعد از سبك شدن ها ستنيبعد از گر... بعد يساعت

 ...پدرش يداد به حرف ها يله گوش مآرام و با حوص

 ... كه بردلش مانده بود ييبه حسرت ها... شيبه درد و دل ها... شيها يدلتنگ به
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 شهيهم ديد يكه م نيبه ا... ُنه سال فراموشش نكرده بود نيا يوقت در ط چيپدرش ه ديفهم رارسالنيكه ام يبود آن لحظه ا نيريچقدر ش و

 ... را داشته شيدورادور هوا

... است رارسالنيگفته بود پدر ام...باهاش حرف زده بود... يدكتر علو شيرفته بود پ ليهمان اوا.... داند يآدرس شركت را م ديد يكه م نيا به

 يمشكل نيوچكترشماره اش را داده بود و گفته بود اگر ك... پسرش را داشته باشد ياز او خواسته بود هوا...پسرش نگران است يگفته بود برا

 ...آمد، به او خبر دهد شيپ شيبرا

 ...كند يم يدنده و اگر بفهمد تلخ كيگفته بود پسرش غُد است و ... اما دينگو رارسالنيبود به ام گفته

 يشده بود و حاج قيكه دو ترم تعل ياز همان دوره ا يحت... و پوكش خبر دارد كياز ج يحاج ديد ياز آن كه م رارسالنيبرد ام يم يچه لذت و

 ...افسوس كه نتوانسته بود يول... رديرا بگ قشيتعل يزده بود، به هر كه توانسته بود رو انداخته بود تا جلو يگفت در آن زمان به هر در

 ...دانشگاهش را هم دارد يحساب ترم ها يكه حاج ديد يم يوقت

 يم فونيآ يبه خانه بزند، پدرش از او خواسته بود و تلفن را رو يكرد سر يمزد و به او اصرار  يكه مادرش زنگ م ييوقت ها يليخ ديفهم يوقت

 !؟...نديماه پسرش را بب كياز  شتريو بعضا هم ب... ماه كي ايو او بعد از دو هفته  ديايب رديپذ يم ايآ نديتا بب... پسرش را بشنود يزد تا صدا

گرفته  شيپدرش را برا يآن زمان حاج فتاح جا... شدند ميتينبود و  شتريب يپسربچه ا يكه حاج يگفته بود از زمان...خان داداشش گفته بود از

 دهها هم باعث ش نيو هم... بود كه آن قدر به برادر بزرگش وابسته بود نيهم يبرا...كرده بود يپدر شيبرادر، برا كيپدر، و نه  كيمثل ... بود

 ...حرفش حرف نزده بود يوقت رو جيو ه... كند نينسبت به اش احساس د شهيبود تا هم

او و ... آنها يگفته بود كه خوشبخت... در مورد نادر هم... را در حق پسرش كرده باشد يظلم نيكرد كه چن يوقت فكر نم چيه... يدر مورد هد و

 ...اش است يشگيهم يآرزو... اَسما

نداشت تا از  مانيآن كه آن قدر به پسرش ا يببخشدش برا... بودببخشدش كه پسرش را نشناخته ... در آخر از او خواسته بود تا ببخشدش و

 ...كه با همسرش چنان كند ستين يداند و پسر او، آدم يهست كه نم ييزهايهمان اول بفهمد چ

 يداند مرام مردانگ يكه م يمرد نيبه داشتن چن... كند يافتخار م يپسر نينيشد و گفت به داشتن چ رهيخ رارسالنيام يبه چشم ها يوقت و

 ...كرد در آسمان هاست ياحساس م رارسالني، ام...را

 ...پدرش به او افتخار كرد باالخره

 

* * * * * * * 

 ...! باالخره طالق اَسما را گرفتند... و تقال ياز چند ماه دوندگ بعد

 ... ستاديپدر پشت دخترش ا كيواقعا مثل  يحاج و

قران  كيصابون نزند و او  هيمهر يدلش را برا يخود يبه اَسما زده بود و گفته بود ب يدادگاه، نادر پوزخند يجلسه  نيقبل از شروع آخر يوقت

و با انزجار  ختيفرصت جواب دادن بدهد، تمام نفرتش را در نگاهش ر يحاج اي رارسالنيو اَسما قبل از آن كه به ام...هم حرامش نخواهد كرد

را از آن  زيچ چيو ه... چون اوست يوانيكه ماحصل درآمد ح يفيكث يكه بخواهد دست بزند به سكه ها ستين رينادر گفته بود ، آن قدر حق به
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 ...و تنها تابلو فرشش را خواهد برد...را شيلباس ها يحت... با خود نخواهد برد ،يجهنم يخانه 

كند، از كوره در رفت و به طرفش هجوم  رشيآن طور تحق شانيخانواده ها يو جلو اورديكرد اَسما آن طور زبان درب يكه فكرش را نم نادر

 ...راه گرفته بودش انيم يكه دست حاج اورديدستش را بلند كرده بود تا بر صورتش فرود ب... آورد

 يبرا ييواو از هر ن ديچيپر سر و صدا پ يبر صورت نادر نواخت در راهرو يكه حاج يا يليس يصدا يو اَسما چقدر خنك شد وقت رارسالنيام دل

 ...آن ها گوش نوازتر بود انگار

از ُگل  يپدر يبلند كند كه در خانه  يدختر ياجازه نخواهد داد تا دست رو ياكتفا نكرد و گفت هنوز او نمرده است و به احد يليبه س يحاج

 ...دهينازك تر نشن

 ...را هم ندارد شيتار مو كي اقتيل يسپرده بود كه حت يبود از اول هم اشتباه كرده بود و دخترش را به دست كس گفته

 يرا بست و جور ليفام يو دهان تمام خاله زنك ها ستاديپدرش محكم ا ديد يم يسبك شده بود وقت رارسالنيام يشانه ها يبار رو چقدر

 ...داشته باشد به طالق اَسما يارتباط يزده نشد كه به نحو يحرف يياز جا اي ياز كس گريكرد كه د دشانيتهد

 چياصال ه... اَسما مهم نبود ياگر آن گونه بود هم ، برا ياما حت... دانست يخدا م گريد د،يرس يگفتند و به گوش آن ها نم ياگر پشت سر م حاال

 ...كند يم تشيپدرش آن طور حما ديد يم يمهم نبود وقت شيكس برا

 ...بود ياو همان كاف يبرا

اَسما و حاج ... شد ينم يباغ آفتاب يهم تو اديز گريد يحت... آمد يم رونيبه ندرت از خانه ب يليخ...شده بود ريگ ني، زم يبه راست گريفتاح د حاج

 ...كردند به طور مرتب به او سر بزنند يم يمحمود اما، سع

 ...به خان داداشش نگفت ،يدر مورد هد يحرف رارسالنيبه اصرار ام يحاج و

به ... كرد يم دارشيزد و ب يكرد كه زنگ م يشروع م قيشقا يصبحش را با صدا...بود رارسالنيام يزندگ يروزها نيبهتر ديروزها شا آن

 يرا م قيبعد از آن شقا...خوردند يبا هم م ياز خانه عصرانه ا رونيمعموال ب... رفت دانشگاه يم قيبعد از شركت به دنبال شقا... رفت يشركت م

 ...رفت به باغ يرساند و م

... خواست همان سال كنكور ارشد بدهد و تهران قبول شود يبود و مصرانه م شياتاق در حال سر و كله زدن با كتاب ها يتو شتريكه ب اَسما

 ستين يازين...!برگردد خوب است يگفت كم كم هم به زندگ يم يبه شوخ يگاه رارسالنيخودش را در درس ها غرق كرده بود كه ام يجور

 ...!دش را به كشتن دهدآن قدر تخته گار برود تا خو

 ...مورد عالقه پسرش را درست كند يرفت تا غذا يطرف و آن طرف م نيخانم در آشپزخانه به ا منصوره

توان اداره  گريگفت كه د يم ياز مغازه ا يحاج...زدند يو گپ م دندينوش يم يچا... نشستند يسالن م يبه همراه پدرش تو رارسالنيام و

 يبه مغازه خواهد زد و سركش يشان بسپارند و خودش هر هفته سر يميداد مغازه را به شاگرد قد يم شنهاديپ رارسالنيو ام...كردنش را نداشت

 ...دخواهد كر

... اما خوشحال بود... طرف و آن طرف بود نيبه ا دنيشد تا شب در حال دو يم داريبا آن كه از صبح كه ب... شده بود ادياش ز يآن كه دوندگ با

 ...و از همه مهم تر زنده بود...بود دواريام
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به  گريد رارسالنيگذشت، ام يم مهيشب از ن يو وقت... نشستد ياز شب م يشد كه تا پاس يبا پدر داغ م شيشب ها آن قدر گپ و گفتگو يبعض

 ...شد يكه پنجره اش به باغ باز م يهمان... مشياتاق دوران قد يتو... ماند يرفت و شب را همان جا م يخانه نم

 !؟...كند يداشت تنها زندگ يچه لزوم...برگردد به خانه رارسالنيداد ام شنهاديپ يشد، حاج اديز يپدر يماندنش در خانه  يشب ها يكم وقت كم

سخت شده  شيداد برا يستاره را م يبو شيجا يكه جا يبعد از رفتن ستاره، تحمل آن آپارتمان و مجتمع... آمد انگار يهم بدش نم رارسالنيام

كه پوران خانم و شوهرش هم چند ماه بعد از  يمخصوصا وقت... كرد يحس م شتريآن جا بود ب يانگار نبود ستاره را وقت ييجورها كي... بود

 ...از آن جا رفتند تارهرفتن س

 ...يخداحافظ يكه با پوران خانم آمده بودند برا يآقا فرهاد را به خاطر داشت وقت ي دهيهم قامت خم هنوز

 :تكان داد و با خودش گفت يبود، سر دهيرا د شيها قهيكنار شق يشده  ديسف يموها رارسالنيام و

 ...!كند رونيكفر نعمت از كفت ب... نعمت نعمتت افزون كند شكر

حال دختركش حال  وخامت دنيتنها به خاطر آن كه با د... اش يضيتنها به خاطر مر... فرهاد قدر دختركش را، قدر فرشته اش را ندانست آقا

 ...دخترش را از مهرش محروم كرد يجست و همان طور يم يشد، ازش دور يخودش خراب م

 ...توانست نثار دخترش كند و نكرده بود يكه م ييحسرت آغوش گرفتن ها و بوسه ها...از حسرت است زيبود حاال دل آقا فرهاد لبر مطمئن

 ...!ست يميچه درد عظ دن،يدانست حسرت بر دل كش ينم رارسالنيام يكس به اندازه  چيه و

حاال كه پدر و مادرش را در ! ؟...كرد يم يكرد كه اگر ستاره بود حاال چقدر احساس خوشبخت يفكر م ديخواب يم يها شب ها وقت نيا يهمه  با

 !؟...كرد يم يچقدر احساس خوشبخت گرياگر ستاره بود د... را قيشقا...اَسما را... كنارش داشت

 ...!توانست كامل باشد انگار ينم زيوقت همه چ چيكه ه ديرس يم جهينت نيآخر هم به ا در

تخت دراز  يكه رو يدر حال يكم بود به راحت نيهمان كه ارتفاعش از زم... يپدر يهمان اتاق خانه ... اتاقش يپنجره  يوقت بود كه از تو آن

 ...گفت يستاره اش را م ريشب به خ... زد يناخودآگاه لبخند م...كرد ينگاه م به آسمان ند،يتوانست آسمان را بب يبود، م دهيكش

 ...بست يرا م شيپلك ها...از پشت سر شاخ گذاشته بود شيكه برا يپاتخت ياَبوتش رو يدوخت به عكس جود يرا م نگاهش

 ...باشد دهيخواب ينداشت به آن آرام اديگاه به  چيآن قدر آرام كه ه... ديخواب يم

* * * * * * * 

در  رارسالنيروز باالخره زبان گشود و با ام كي يوقت...كرد يفكر م رارسالنيبه سر و سامان گرفتن ام يبه طور جد يبود كه حاج يروز چند

را  يولبخند مح يحت يهمان كه مخالفت نكرد و حاج ينگفت ول يزيچ رارسالنيام...شگفت زده شد رارسالنيواكنش ام دنيبا د... گذاشت انيم

 ...كاسه است مين ريز يمطمئن شد كاسه ا د،يد ورتشص يهم رو

 !؟...است ينكند خبر ديپرس رارسالنيام از

 !؟...يچه خبر... نه بابا _

 ...كرد يبابا خطابش م رارسالميگرفت انگار با هر بار كه ام يدر دلش آرام م يزيهنوز هم چ يحاج

 !؟...هيك نميبگو بب... دروغ نگو... يپدر صلوات _
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 ...هست يباز شد، مطمئن شد خبر يحساب رارسالنيام شيكه ن ديد يوقت

 ...هست كه يكي... راستش _

 ...كردن چيحرفش را قطع كند و شروع كند به سوال پ يبود تا حاج يهمان كاف و

نباشه كه هفتاد قلم  ييدخترا نياز ا! ؟...نه ايو حجاب هست  اياهل ح! ؟...ان يآدم حساب! ؟...كاره ست يباباش چ! ؟...كاره ست يچ! ؟...هيك _

 ...شناخته شده ست... ليو اص بينج ياز خونواده ... دختر سراغ دارم هيخودم ... خوام يمن صالحت رو م... بابا جون نيبب... كنن يم شيآرا

 ...ساكت شد... حرفش را خورد... باال رفته اش از تعجب يافتاد و اَبروها رارسالنيكه به ام نگاهش

 ...هم يبعد حاج يكم...ديخند رارسالنيام

 ...كردن ريياز من گذشته تغ گهيد... شدم ريهم پ يجور نيا... بزرگ شدم يطور نيا... كار كنم بابا جون يچ _

 ...مكث كرد يكم

 !؟...هيچه جور دختر نميحاال بگو بب _

 يم يكه شفاف بودند و موقع خوشحال ياز چشمان... حشيمل ياز لبخندها... قيو شروع كرد به گفتن از شقا...شد قيعم نرارساليام لبخند

زدن اش تا مهارتش در  لونياز و...اش گفت ياز هنرمند... اش ياش گفت و از خانم ياز مهربان... شدند يكدر م يو به وقت ناراحت دنديدرخش

 ...بودنسنگ صبور 

 ...همراه بودن و سربار نبودنش از

 ...و گفت و گفت گفت

* * * * * * * 

قطعه  يافتد، اما باز هم شماره  يگذرش به آن جا م ريبه د ريدر كمال تعجب، با آن كه آنقدر د ديد يباز هم م...رد كرد يكي يكيها را  قطعه

 ...برسد باال سرش ش،يقدم ها توانست با شمردن يم... و هم چندم بودن سنگ قبرش را...اش را حفظ است

 ...!هجده سال...! چقدر كوتاه بود...مرگ خيتار... تولد خيتار... اول نوشته ها را خواند شهيطبق عادت هم... ستاديا... ديسرش كه رس يباال

 ينگاه به لباس ها كي ...شود يتوقفش ممكن بود طوالن... دفعه اش فرق دارد نياما احساس كرد آمدن ا... پاها نشست يپنجه  يرو اول

 ...نه اي نيزم يرو نديمردد بود كه بنش...شيپا ريز يخاك نينگاه به زم كي... مرتبش انداخت

 ... يبه خاك زد... يتو كه ما رو قبال داغون كرد _

 ...نشست نيزم يرو و

 ...ستين ياليخ...! نميش يبار به خاطرت، خودم به خاك م نيا _

 ...سنگ يدستش را گذاشت رو يُگل قرمز تو ي شاخه

 ...برات گُل آوردم...ومدمين يدفعه دست خال نيا! ؟...ينيب يم _

 ...ديكش شيموها يتو يدست... بعد سرش را بلند كرد و به رو به رو دوخت... نگاهش را دوباره به سنگ دوخت... سكوت كرد يكم

موندم راحت تر  ياگه به همون شدت متنفر م ديشا... خوندم بهتر بود ياگه نم ديشا... خوندم يم دينبا ديشا... دونم ينم... دفترتو خوندم _
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 ...!فهمم چه مرگمه ينه مثل حال االنم كه خودمم نم...بودم

 ...داد رونيرا پر صدا ب نفسش

 ...ياعتراف رابطه ات با ن يكاش تو يا...يزد يكاش نم يا... يهد يزد ياون حرفا رو نم... همون شب نحس... كاش شب آخر يا _

 ...بر زبانش بهيسخت بود آوردن اسم آن غر شيهم برا هنوز

... انتيبازم خ ،يكرد ياگرچه اگر اغراق هم نم... يكه من رو از خودت متنفر كن نيفقط و فقط به خاطر ا...يكرد ياغراق نم... ارويبا همون  _

 ...به اغراق نبود يازين... راق ها هم ازت متنفر بودممن بدون اون اغ! ؟...كرد يم يچه فرق... بود انتيخ

 ...كردم يدود م گاريموندم و س يم داريصبح ب يكه من تا دم دما ييهمون شب ها... سالت كياون  يها يسرد همون

 ..باره حرفش را قطع كرد و نگاهش را به سنگ دوخت كي

 ...توش گُمه يكي نيكه ا يانقدر بال سرم آورد... ميبگذر...اليخ يب! ؟...يكرد يگاريتو منو س يدونست يم _

 ...نخوامت و راحت طالقت بدم گهيكه د ياونقدر... ازت متنفر شده بودم يكاف يبه اندازه  يدخترم رو كشت يوقت

 ...بغض كرد... گرفت شيصدا

 يچيكه ه يزن شيپ... درب و داغون يجا هي يتو...شهر نييپا يكه به خاطرش بر يانقدر!؟...يبا من انقدر عذاب آور بود هد يزندگ يعني _

 !؟...يبكش نييپا كهيت كهيبچه ات رو ت... يفيبا او همه كث... يبا اون همه سخت... با اون همه درد... نبود شيحال

 ...چشمانش جمع شد يتو اشك

 ...ياما فقط كم...آروم شدم يكنم كه بعد از خوندن دفترت كم ياعتراف م... كنم ياعتراف م _

 ...كرد بغضش را فرو دهد يو سع ديكش يقيعم نفس

كم دلم آروم  هيكم ، فقط  هي... رفته بود رانيبعد از ازدواج ما از ا... همون پسره... ارويكه  دميفهم يكم داغ دلم كم شد وقت هي! ؟...دروغ چرا _

مثل  يبودن با كس... بودن با من يليكه خ نيبا ا... كه برات سخت بود نيبا ا... شب اول با هم بودنمون... يشب عروس يتو دميفهم يگرفت وقت

كه خودتو  نيا يفقط و فقط برا... يقدم شد شياما پ... سخت بود يليخ... يبرادر دوستم داشت ايپسرعمو  هيمن كه به قول خودت فقط مثل 

 ...يشوهرت باش يفقط و فقط برا... دور يزيبر يداشت يا گهيكه قبال به كسِ د يهر احساس... شبه هي يمجبور كن

بغل  يكه تو نياز ا يدلت عذاب وجدان داشت يته ته ها دميفهم يوقت... يكرده بود يتو هم سع دميفهم يدلم آروم گرفت وقت يفقط كم... يكم

 ...يكرد يفكر م بهيغر هياما به ... اما... يهم بستر من بود... يمن بود

 ...شد يجار شيها اشك

 ...هيا گهيكه زنم عاشق كسِ د نيكردم اال به ا يفكر م زيمن انقدر احمقم كه به همه چ يديد يكه م نياز ا يعذاب وجدان داشت _

 يزنگ م يتو اونجا بود ياما وقت...راحت تر شدم يكم...خارج بود هنوز... برادرش اونجا نبود...دوستت شيبردمت پ يكه م ييروزا دميفهم يوقت

 ...يزد يش حرف مزد تو باها

 ...به سنگ نگاه كرد دوباره

زود  اي... مثال دلم برات تنگ شده! ؟...يكه آرزوشون رو به دل من گذاشته بود يزد يم يياز اون حرف ها! ؟...يگفت يم يبه اش چ... يراست _
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 !؟...كه دوست دارم نيا اي... اي... ايب

 ...باال رفت شيصدا

 ...بفهم... يتو بازم خائن...!انتيخ...انتهيهم خ نايبفهم ا... بفهم يول _

* * * * * * * 

* * * * * * * 

 

... ينوشته بود... ينگفته بود! ؟...هيدردت چ يبگ يكه باهام حرف بزن يكرد يمگه تو منو آدم حساب م! ؟...گم من يم يچ... نه...يگفته بود _

 ...و من بعد از نُه سال خوندم ينوشت

 ...زد يپوزخند

 ...!دينُه سال طول كش! ؟...يجواب سواالمو داد ريچقدر با تاخ ينيب يم _

 يوقت... يشده بود ييچونكه شازده پسر از خارج اومده بود و تو هوا! ؟...چرا...يناراحت بود... يباردار شد يوقت... ينوشته بود... يبود نوشته

 گهيدختر د هي يخواست ينم... يخواست ينم...بشه مثل خودت يبدبخت هيقراره  يدونست يچونكه م... يناراحت شده بود شتريدختره ب يديفهم

 !؟يكرد يم يتو با من انقدر احساس بدبخت يعني...بدبخت بشه مه

گفته ... رهيدستتم بگ يدوستت، نزاشته بود يخونه  يرفته بود يكه شازده اومده بود و تو چند بار ياز وقت دميفهم يكم داغ دلم كم شد وقت هي

 ...نه يزنِ من تا يبود

 ...زد يپوزخند

 !؟...شه يدلم خوش م ييزايكه با چه چ يچه به سرم آورد ينيب يم! ؟...ينيب يم _

 يبازم كمكت م يكرد يفكر م... باالخره ياون شب حرف زد... يبه آرزوهات برس... يكه رها بش... يكه بر... يرو گرفته بود متياما تصم... اما

 ... كنم

سر و صدا طالقت  ياونقدر احمق نبودم كه ب... تا اون حد احمق نبودم كه گهيداره، د يحد هيهم  ياحمق! ؟...با خودت يكرده بود يچه فكر آخه

 ...عشقت يِپ يبر يبدم و برات بپوشونم تا جنابعال

 ...زد يانگار با خودش حرف م... شد ليتبد يبه زمزمه ا شيصدا

... يكرد ياگر اونقدر اغراق نم ديشا... يبهتر از خودم منو شناخته بود ديشا... احمق بودم يكرد يكه تو فكر م يهمون قدر دميشا.. دونم ينم _

 ...رفتم ينم...يزد يحداقل اون شب نم... يزد ياگر اون حرفا رو نم ديشا... ديشا

 ...شد يبند آمده اش دوباره جار يها اشك

 ...موندم يم ديشا _

 ...ديلرز شيها شانه

به خاطر كشتن دخترم انقدر ازت متنفر  ديشا...يشد يخوب م ديشا... دميرس يبه دادت م ديشا... يموند يزنده م ديشا... يمرد يتو نم ديشا _
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 يتو هم م... دميبخش يم... آره... دميبخش ياونقدر احمق بودم كه م دميشا... دميشا... يرفت يراحت م... دادم يشدم كه خودم طالقت م يم

 ...يخالص رو زد ريت نيهم يبرا...يگفت ياون جور نيهم يبرا... منو يشناخت يبهتر از خودم م... يتدونس

 ...اش شدت گرفت هيگر

خودتو به تلفن  يدونم نتونست ينم... دونم ينم! ؟...يدونم چقدر بعدش رفت ينم!؟...به سرت اومد يدونم بعد از رفتن من چ ينم... دونم ينم _

! ؟...گم يگفتم به همه م! ؟...برم يكه گفتم آبروت رو م يديمن ترس يدايدونم از تهد ينم... ينخواست اي... يزنگ بزن يو به كس يبرسون

 !؟...كه عمو بكشتت يديترس

 ..ديرا بر سنگ كوب مشتش

 يدونست يتو كه م...چرت گفتم يدونست يتو كه م... حرف مفت زدم يدونست يتو كه م...يشناخت يتو كه منو بهتر از خودم م... يد آخه لعنت _

 ...نُه سال نيمثل ا!؟...يدونست ينم...زنم يكنم و دم نم يوامونده تلنبار م ي نهيس نيا يمن دردامو تو

 ...هق هق افتاد به

بعد از  يخواست يم! ؟...بس نبود دميبودنت كش يكه تو ياون همه عذاب! ؟...كه تا آخر عمر عذاب بكشم يكرد يچرا كار!؟...يچرا لعنت... چرا _

 يلعنتاگر اون دور برگردون ... رفتم يگم اگر نم ينُه ساله كه هر روز به خودم م...كشم يدارم م... نيبب... كشم يدارم م!؟...مردنتم عذاب بكشم

 ...اگر... اگر... اگر... گشتم ياگه برم...كردم يرو رد نم

 ...زد اديفر

 ...عذابه ي هيمن تا آخر عمر ما يكه مردنتم برا لعنت به تو... اگرا نيلعنت به ا... لعنت _

 ...به من كه دوست داشتم لعنت

هر سال اومدم سر قبرت ... گفتم ازت متنفرم يه...بازم دوست داشتم... يكه سرم آورد ييبالها يبا همه ... همه سال نيا يبه من كه تو لعنت

 ...از عذاب وجدانم... خالص شم يلعنت ياون اگرها كه از نيا يفقط برا...هنوزم ازت متنفرم... نيكه بگم بب

 ...شد رهيحك شده بود، خ ديبا رنگ سف ،يسنگ مشك يكه رو يبه اسم هد... سكوت كرد يكم

 ...يريببخش كه تنهات گذاشتم تا بم... ببخش كه تنهات گذاشتم ... يمن رو ببخش هد _

 ...خدا بگذره... از حق دخترمون هم... من از حق خودم گذشتم...گذرم يازت م... بخشمت يمنم م...منم

 .گفتن يدلش نمانده بود برا يتو يحرف گريآن قدر گفت تا د.. قدر گفت آن

 ...كمان بعد از باران بود نيكه بعد از آن همه اشك، مثل رنگ يلبخند...زد يلبخند

! ؟...يديد!؟...اَبدمون چه كوتاه بود ينيب يم! ؟...ينيب يم! ؟...يليخ يعنيگفته بودم تا ابد  تهادي! ؟...شم يگفته بودم تا ابد ازت متنفر م ادتهي _

 ...!نتونستم متنفر بمونم يديد

 ...بود و طلب بخشش كرده بود دهيامروز بخش...خواست پرواز كند يآنقدر كه م... سبك شده بود... از قبرستان خارج شد يوقت

 ...كردن عذاب بود ينفر زندگبا ت...گفت يدرست م قيشقا

 ...ديآ يم ايدن نيبه ا يتيانجام مامور يبرا يفكر كرد به آن كه هر كس... راند فكر كرد يبه طرف خانه م يوقت
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را كه خرج نكرده بود در دلش تنبار شده بود و  يآن كه آن همه مهر پدر يتنها برا... مثل او يكمك كردن به كس يبرا ديآ يمثل ستاره م يكي

 ...سبك كند...داد، را خرج كند يعذابش م

 ...شيها يغم ها و شاد كيبشود شر...اموزديرا ب دنيآن كه بخش يآمد برا يم قيمثل شقا يكي

 ...شيبه خواسته ها دنيرس يبجنگد برا... شيآروزها يبجنگد برا... آن كه بجنگد يآمد برا يم يمثل هد يكي

 ....يبزرگتر از هر بزرگ يمثل ستاره بچه بود، با روح يكي

مثل ...را گريد يها يليو هم خ...به خرج داد كه هم خودش را نابود كرد ياما آنقدر بچگ... ستاره بچه نبود يبه اندازه  ،يمثل هد يكي و

 ...را رارسالنيو ام...خواهرش... مادرش...پدرش

 !؟...او چه بود تيمامور! ؟...آمده بود ايدن نيچه به ا يبرا رارسالنيام

 !؟...از عالم و آدم دنيبر!؟...شيارزش ها يبرا دنينجنگ! ؟...و چشم گفتن بله

 ...!ديآفر يها نم نيا يرا برا ياو قطعا كس يخدا... نه

 ...ن ماندنبس بود ساك...رفت يراه م ديبا... داد يادامه م ديبا... كرد يم دايراه خودش را پ ديخودش با او

 ...!خط صفر مانده بود يبود هر چه رو بس

* * * * * * * 

 ...بود و نگاهش را به آسمان دوخته بود ستادهيپشت پنجره ا مرد

 ... رگاهيببرمش تعم ديبا... امروز خاموش كرد نميماش! ؟...دانشگاه يبر يفردا سر راه شركت منو م... بابا _

 ...، لبخند زد.ستينگر يهمان طور كه آسمان را م... دختر نبود يانگار اصال حواسش به حرف ها مرد

 ...!بابا _

 ...به طرفش برگشت مرد

 !؟...جانم _

 !؟يكن ينگاه م يبه چ!؟...كنم يساعته دارم گل لگد م هيمن  _

 ...!به ستاره ها_

 .متعجب نگاهش كرد دختر

 !؟...مگه ستاره ها خنده دارن _

 ...تر شد قيلبخندش عم... اخت دوبارهبه آسمان اند ينگاه مين مرد

 "!ندازن يمنو به خنده م شهيستاره ها هم "_

 "...!اش شده كه او پاك عقلش را از دست داده نيقيدانست كه دختر  يو مرد م"

 ...كه از پدر به ارث برده بود يعادت... دختر از شدت تعجب رفت باال يابروها

 ...!ييبابا يزنيمشكوك م... يحرف بزن يلسوفيبعدم ف..! يو لبخند بزن ياحساس نگاه كن بودم مامانمو انقدر با دهيوقت ند چيه _
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مختلف در بازار  يو به رنگ ها يآن همه شال بافتن يوقت ديفهم يوقت نم چيبافت و دختر ه يطرف مادرش برگشت كه نشسته بود و شال م به

 !؟...همسرش شال ببافد يبود، چرا مادرش اصرار داشت خودش برا

 ...كرد يسرش را بلند كرده بود و به پدر و دختر نگاه م زن

 ...آقا مشكوكه نيا تيوضع... يمامان حتياز من به تو نص _

 ...شد دتريتكان داد و خنده اش شد يسر مرد

 ...!كنه يم ينگاه كن چه ذوق _

 ...!گه ستاره ها يم... ستيهم ن يكيتازه .. رو سر ذوق آورده ييبابا يجور نيكه ا هيستاره خانم ك نيا ستيمعلوم ن.. حواستو بده... جان مامان

 ...ديبار زن هم خند نيا

 ...!چتونه ستيدوتاتون معلوم ن... نه بابا _

 ...شد رهياش خ يقهوه ا يبه چشمان عسل... به زن نگاه كرد مرد

 ...!دانست راز او و ستاره ها را يزن م تنها

 

 يمن غمزده بودم اما به آنها م. سخت شاد شدند دنديد يكه مرا دوباره زنده م نيدوستانم از ا. لب ترنكرده ام ىيجا هيقض نيمن هنوز بابت ا"

 .گفتم اثر خستگى است

 دايرا پ كرشيچون آفتاب كه زد پ. دانم كه او به اختركش برگشته يرا خوب م نياما ا... نه كامال عنىي. كرده ام دايكمى تسالى خاطر پ حاال

 ".هزار زنگوله اند نيع. و شب ها دوست دارم به ستاره ها گوش بدهم... هم نبود كه چندان وزنى داشته باشد كرىيپ. نكردم

 

 

 

 .شد ديجا هم بود كه ناپد نيجا بود؛ و بعد در هم نيدر ا نيكوچولو بر زم اريظهور شهر"

و اگر . شناخت ديصحرا افتاد حتما آن را خواه ريگذرتان به كو قاياگر روزى تو آفر ديكه مطمئن بشو ديمنظره را نگاه كن نيقدر به دقت ا نآ

آن وقت اگر . ديستاره چند لحظه اى توقف كن ريو درست ز ديخواهم كه عجله به خرج نده يپاداد و گذارتان به آن جا افتاد به التماس ازتان م

در آن . ستيكه ك ديزن يجوابى نداد، البد حدس م ديبود، اگر وقتى ازش سوالى كرد ىيطال شياگر موها د،ياى به طرف تان آمد، اگر خند چهب

 :جور افسرده خاطر بمانم نيمن ا ديو نگذار ديصورت لطف كن

 ))شازده كوچولو(( ".كه او برگشته ديسيبه من بنو ديدرنگ بردار بى

 

 

 ر. فاطمه

14/06/1391   
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