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 ستاره تک

 نگارکاربرنودهشتیا نوشته

 

 . زمین و آسمان خالق نام به

 

 

 

  روز، یک

 . درخشد می که خورشید یک

  روز، یک

 . است گریستن آماده همیشه که ابر یک

  شب، یک

  مرموز، سیاه پرده یک

  اوست، حضور از مفتخر آسمان که ماه یک

 ... تنهایی حس حس، یک

 ... ستاره تک یک ستاره، یک

 ... عمر یک گذر مثل نور، یک
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 ... آسمان از گذشت ای ستاره تک

 ... طلوع یک افول، یک

 ... روز در شود می محو شب یک

 

 

 

 

 . بزنم جام تو ؼلتی شد باعث در شیشهٔه  تق تق صدای

  بود؟ کی یعنی. گذاشتم گوشم روی رو دستم

 . رسید گوشم به ای مردانه بلند صداهای

 . کن باز رو در خانم ستاره.... نیستی؟... خانم ستاره... خانم ستاره ـ

 گوشم... کوبید می شیشه رو تیز شیء یک با زد می صدام هنوز که طور همون. شدم بلند جام از رخوت با

 !!! صبحی اول داشت کار چی. گفتنش خانم ستاره از بود شده پر

 کشیدم سرم رو مو ساده رنگ مشکی شال رفتم می در سمت که طور همون کردم تنم رو روپوشم عجله با

 در پشت همین برای. بود مونده باز تایی چند هنوز. بود مانتوم های دکمه به دستم رسیدم که در پشت

 : گفتم و کردم صاؾ بود گرفته آلودگی خواب از که و صدام بستم می رو ها دکمه که حالی در و ایستادم

  مرتضوی؟ آقای بله بله؟ ـ

 به و شد خاموش بود مرتضوی آقای دست تو کلید از زد حدس شد می حاال که شیشه روی تق تق صدای

 : اومد خودش بم صدای جاش

  دی؟ نمی جواب هستی شما خانوم ستاره بابا ایـ 

 سالم برای. زد رو چشمام کمی اول لححهٔه  در بیرون نور کردم باز رو در. شد بسته دکمه آخرین باالخره

 : شدم قدم پیش گفتن

 . سالم ـ

 . جاش سر برگشت بعد و خورد هوا ای لححه برای هاش سبیل که کرد پوفی
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 . خانوم ستاره شد عرض سالم ـ

 از قبل. نذاشت درگیر رو ذهنم زیاد. دوختم بهش رو سوالم پر نگاه. افتاد همراهش مرد تا دو به نگاهم

 : گفت زد می هاش انگشت بین دونه دونه رو رنگ سبز تسبیح که حالی در خودش بپرسم چیزی اینکه

 . ببینن رو خونه اومدن اینا ـ

 به بود کرده شروع گنجشک یه مثل من قلب ولی زد لبخند ها مرد از یکی. کرد اشاره مرد دو به سر با

 و باشم قوی کردم سعی. ارم نمی در مرتیکه این کارهای از سر اصالًال . بدبیاریای چه صبحی اول. زدن

 . نشنون مرد تا دو که زدم حرؾ آروم طوری و بردم بیرون کم یه رو سرم. نلرزه صدام

 ... من مرتضوی، آقای ولی ـ

 : گفت گری لوتی با و شد پایین و باال کتش شانهٔه 

  خانوم؟ ستاره چی شما ـ

 ... مگه ولی ـ

 : بودم داده دست از هم صدام لرزش کنترل همچنین. کردم می حس رو لبهام لرزش

 ... بود قرار مگه ـ

  بیارید؟ مستاجر بود قرار: گفتم و دادم فرو زحمت به را دهانم آب

 زندگی دارن، خرج ها بچه واریم عیال مام دیگه، بخوریم نون خونه این کنار از باید خانوم؟ چی پس ـ

 . کنیم در به در رو شوما که نداریم مرض وگرنه چرخه نمی

 در بود، آروم هنوز خودم صدای. کشیدم خجالت ؼریبه مرد تا دو جلوی که زد می حرؾ بلند قدر اون

 : بشنوه خودش که حدی

 ... دارم قرارداد هاتون با که من ولی ـ

 . نیستی بده کرایه شوما ـ

 ... و گیرم می رو حقوقم دیگه روز چند من... من... کنم می خواهش مرتضوی آقای ـ

 ... که گیری می حقوق قدر چه. افتاده عقب ت کرایه ماه یه ها، نسازی و اومدی خانوم ستاره ـ

 ... کنم می جور: گفتم خواهش با
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 شاید بندازن، خونه به نگاهی یه کنار برو اند معطل آقایون حاال خب: گفت و داد هاش سبیل به بادی باز

 . نشد پسند اصالًال 

 : گفتم و انداختم بهش رو مؽمومم نگام. کنم منت و خواهش خواست نمی دلم هم زیاد. بود گرفته دلم

 . کنم مرتب رو خونه کم یه بمونید پس ـ

 رو حیاط حکم و گرفته رو ورودی در تا در فاصله که پوشیده سر مختصر و کوتاه راهرو و داخل رفتم

 دویدم. بود مرتب کفشا. افتاد سالن در کنار جاکفشی به نگاهم. دویدم رو بود کوتاه سقفش و داشت رام به

. نباشه کنار گوشه یا حموم تو چیزی لباسی شم به مطمئن خواستم می فقط بود مرتب هم خونه. داخل

 نفسم. بودم کرده چک رو جا همه منم. اومدن سالن در کنار تا فهمیدم خورد گوشم به... یاا... یاا صدای

 . شدم خارج اتاق از و کردم خالی و پر عمیق نفس از هامو ریه دوبار. بود گرفته

 از سالن دیگه یکی و بود آشپزخونه تو شون یکی یعنی. کردند می بررسی رو آشپزخونه و سالن داشتند

 گویا ولی نیاد خوششون که کردم می دعا فقط. نفهمیدم شو معنی من که انداختند هم به نگاهی اپن سوی دو

 تو بود عادت گفت، نمی که ذکر. گردوند می تسبیح و ایستاده سالن وسط هم مرتضوی. نبود طور این

 . چرخوند می انگشتاش بین رو تسبیح های دونه بیکاری

 و اینجام شه می سالی دو بود کافی برام. شدم در به در بار دو من. بدونم رو نهایی نتیجهٔه  بودم منتحر فقط

 ... هم حاال کرد اذیتم کلی که کرایه سر. بذاره مرتضوی بعدش به این از اگر کشیدم راحت نیمه نفس

 . اومدم خودم به مرتضوی صدای با

 . بندازن نگاه هم رو سرویس و اتاق رن می ـ

 به رو. سرش دنبال هم یکی اون رفت، راهرو سمت و گفت «اجازه با» انداخت بهم نگاهی مردا از یکی

 اتاقم. بود خونه اتاق تک کنارش و بهداشتی سرویس توش که بود راهرو یک آشپزخونه ورودی روی

 ... اتاق ولی داشت خوبی آشپزخونه و سالن گفت شد می. بود تر حقیر خونه های جا بقیه به نسبت

 پچ ایستاده، من به پشت که طور همون و رفتند مرتضوی سمت. شدم گوش پا تا سر مرد دو برگشتن با

 که کردم سعی چی هر. زنند می حرؾ دارند کردن پشت ها، هستم اینجا منم مثالًال  ها ادب بی. کردند می پچ

 . نشد که نشد گفتند چی بفهمم

 همین برای شد چی نهایی نتیجهٔه  دونستم نمی. سرشون پشت هم مرتضوی در سمت افتادند راه که هم بعد

 رو کفشش مرتضوی. رفتند می حیاط در سمت و پوشیده رو هاشون کفش ها مرد. افتادم راه دنبالشون

 : گفتم که پوشید می بخواب

  شد؟ چی ـ
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 لرزید می تنم تنهام اینکه از ها وقت بعضی. بود ترسناک نگاهش کم یه. کرد نگاهم گرفت باال رو سرش

 و زن و صاحبخونمه که ساله دو و شناختم می رو مرتضوی که چند هر. داشتم حسی چنین هم لححه اون

 رو تسبیح که طور همان   مرتضوی و کشید طول ثانیه چند که داشتم بدی حس لححه اون ولی داره بچه

 : گفت داد می جا کتش جیب در

 . بودند کرده پسند رو خونه بقیه وگرنه بود کوچیک براشون خواب اتاق ـ

 حالت به رو دستم یواشکی. نشست لبم رو لبخندی اختیار بی. نشد ok یعنی این. شد می آب قند دلم تو

  «نوکرتم جون خدا» گفتم خودم با و چسبوندم هم به نیایش

 : گفت که کردم جور و جمع خودمو سریع کرد نگاهم برگشت وقتی

 . شیم می مزاحم باز ـ

 فعالًال  بیخیال گفتم دلم تو ببینن؟ رو اینجا بیاره آدم روز هر خواست می حاال. نبود بردار دست اینکه مثل نه

 . رفتم باهاش در جلوی تا و پوشیدم دمپایی. گذشت که

 : گفت اون و برداشتم در روی از رو دستم من ببنده سرش پشت گرفت که رو در لبهٔه 

 . زیاد عزت ـ

 . خانومتون به برسونید سالم شما، خداحافح: گفتم خوشرویی با

 کردم مشت و دستام خوشحالی با. داشتم خوشحالی ابراز وقت آزادانه یعنی رفتنش و در شدن بسته صدای

 . کنم لمسش تونستم می کردم می بلند دست که کوتاه سقؾ سمت گرفتم رو سرم و

 باال اون پیشت ومدم می که بود بلند قدر اون قدم کاش خیلی، خیلی دارم، دوستت قربونت خداجون ـ

 ... برات کنم می جبران. نوکرتم خیلی خیلی. بوسیدمت می

 خبر که فردام پس و فردا از بودم، وضعیتی خوب تو اینکه نه حاال. بزنم داد خوشحالی از داشتم دوست

 دست به هم رو کوچولو فرصت این که همین ولی شه کوچه پخش هام اسباب زودی به نبود بعید. نداشتم

 . کنه می شرمنده خدام پیش منو خیلی مهمه، برام خیلی نشدم دوش به خونه امروز که همین آوردم

 کامالًال  صبحونه االن. دویدم در سمت رفتم می کوچولوم اتاق و خدا صدقه قربون که حالی در خوشحالی با

 . چسبه می
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 به و گرفتم قالب سرم زیر دستامو و انداختم دراز به دراز پاهامو نشستم گوشه یه خوردم رو صبحونه

 بینی پیش رو معلوم نا آینده و حال و گذشته و نشستم می ازگاهی هر. کردم می فکر داشتم. دادم تکیه دیوار

 یه بودم گرفته مرخصی مثالًال  امروز چی؟ بیاره آدم راه به راه بازم مرتضوی واقعاًال  اگه یعنی. کردم می

 زد مرتضوی خوب االن کردم می خستگی و پریشونی حس روزی چند ها، کنم استراحت رو روز نصفه

 . بیخیال ستاره بابا ای .برجکم تو

 تنگ هام دویدن برای دلم جورایی یه. کردم فوت بیرون رو نفسم. کشیدم بیرون سرم زیر از رو دستام

 . نیومده من به هم استراحت ببین. نرفتم دانشگاه و کار سر که ساعت چند همین شد

 آدم یه به انگار ها، دیوونه مثل. زدم لبخند بهش کردم باز که رو در رفتم محقرم اتاق سمت ها حرؾ این با

 ... کرد کمکم که آدمی یه زدم، لبخند

 دارم تر کامپیو یه بگم تونستم می فقط جدید های تکنولوژی از. افتاد کامپیوترم به نگاهم نشستم تخت روی

 هر اینکه با خریدم خوبی قیمت. بود دوم دست خریدمش وقتی کالًال . کرد می پیدا مشکل یه هربار که اونم

 اینم اگه جوری یه. اندازه می راه رو کارام خب ولی نیست جدید هایLcd صفحه این از و مرگشه یه بار

 سرحالم و خوبه حالم که االن ولی بردم می پناه بهش تنهایی و خستگی از بار هر. شد نمی سر اوقاتم نبود

 . بزنم سری یه کردم هوس هم

 خونه تو. اومد می فقراتم ستون سر بر چه نزدیک آینده در نبود معلوم. نشستم گاه تکیه بی پایه سه پشت

 صندلی اونا از بگیرم، هم صندلی یه باید موقع به. نشستم می همین رو مجبوری نداشتم، صندلی

 رو داشتم رو خودم. ره می تنت از خستگی چرخ نیم یه با و شینی می روش ای خسته وقتی که هایی سیستم

 . اومد باال و داد افتخار سیستم که کردم می تصور استراحت حال در صندلی

 کاره این من که داره مشکل افزاری سخت کنم فکر دیگه بودم کرده عوض هم ویندوزش بود کند کم یه

 کردم این خرج که قدر اون خریدم که موقعی از واال. ندارم ارتقاش و ترمیم برای هم اضافه پول. نیستم

 . نکردم خودم برای رفتن دوا و دکتر خرج

 بگذریم. دادم می ترجیح گذرونی وقت برای رو روم چت راستش. روم چت رفتم می. شدم آن Dial up با

 شماره هم کدوم هر. نداشتم کدوم هیچ با ثابتی دوستی همین برای منم بودند گر سواستفاده عده یه که

 نداشتم دوست کنم، صحبت باهاشون تنهایی از ساعت چند رفتم می فقط من. کردم نمی قبول خواستند می

 . کنم شون براورده تونم نمی من که هایی توقع هم بعد و بازی اس و شماره و شه باز زندگیم تو پاشون

 من که بود نفری اولین. بودمش کرده Add خودم که پسر یه و بودن دختر تا دو یکی ثابتم دوستای بین

Add خیلی اسمش روم چت بودم رفته و بود خراب خیلی حالم که روزی برای گرده می بر. کردم ش 

 همین برای. خواست می صبور سنگ یه دلم موقع اون خیلی راستش «صبور سنگ» زد می چشمک

 بود کرده سنگینی دلم روی حرؾ کلی اینکه با روز اون ولی. کرد قبول زود که دادم درخواست براش

 دل و درد و بزنم حرؾ کسی با خواستم می همین برای و نیست خوب حالم که گفتم فقط نگفتم بهش هیچی
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 و گرفتم جبهه من بشنوه رو حرفام بده شو شماره حاضره حتی گفت وقتی. شنوه می حرفامو گفت اونم کنم

 خوام نمی و شدم ناراحت ازش شماره خاطر به کرد فکر اون و بهش نزدم حرفی هیچ آخرش تا و نه گفتم

 پررو زیاد اد می خوشم. زنیم می معمولی های حرؾ هم با ای دقیقه چند یه رم می دفعه هر حاال. بگم چیزی

 مثل.... و خوبم و کردم کار چی امروز مثالًال  گه می و گیره می خبر ازم فقط رم می بار هر یعنی. نیست

 یا «ببینمت دارم دوست» یا «داری قشنگی اسم چه» گفت نمی و رفت نمی صدقه قربون مدام بقیه

 کرد؟ می فرقی چه بود بد هم اگر. اومد نمی نحر به بدی پسر خالصه... و بخواد رو وزنم و قد اطالعات

 . دادم نمی راهش خودم دنیای تو که من. دونست می رو خودش حد من برابر در که بود این مهم

 کرده عادت دیگه. شدم خوشحال راستش. آنالینه دیدم شد لود پشتی الک سرعت با صفحه که دقایقی بعد

 منم. کار سر از چه خونه از چه آنالینه همیشه گفت می خودش. روشنه چراؼش ببینم رم می وقت هر بودم

 : دادم پیام براش. کردم می سبکی احساس زدم می حرؾ باهاش وقتی

 « ...پالسی اینجا تو که باز سالم» 

 : نوشت هم کنارش و فرستاد خنده شکلک. داشتیم شوخی هم با گاهی

  «خوبی؟ آشنا، امسال دوست پارسال سهیل، ستاره به به، به. سالم» 

 : نوشتم منم بفرستم رو ها جواب کشید می طول کم یه سرعت خاطر به

 « ...اینجایی باز که تو. خوبم» 

  «داریم؟ قرارداد اینجا ما دونی نمی مگه بابا ای» 

 : گفتم و خندیدم خودم پیش

  «خبر؟ چه. آره که اون» 

  «خوبی؟ تو خوبه، داداش خوبه، مامان خوبم، من» 

 « .خوبه منم» 

 « .ها باشی آن نباید االن تو گمونم به» 

 . افتاده هم این دست آمدمون و رفت آمار بیا، دِ . خندیدم خودم پیش دوباره

  «ستاره؟ شد چی» 

 : نوشتم تند و کردم جمع کیبرد روی رو دستام سریع



Jafa-h.mihanblog.com دانلودرمان لوبالگ نگاه مح  8 

 

 سر روز هر دانشگاه روز هر شدم می دیوونه داشتم. گرفتم مرخصی آره داؼونه، سرعت هیچی،» 

 « ...کار

 ها خیر این از که ما مال مهربونی، کار صاحب چه بخر، نو یکی رو، پشتت الک اون بفروش بابا» 

  «نداره

. نکن مقایسه خودت کار با منو کار خب. دی: ببینه نتونه که کسی چشم کوری به زودی، به خرم می» 

 که باره دومین برای تازه منم زاره، به کار که بگیرن مرخصی دقیقه هر بخوان کارمندا رسمیه شما کار

 « .گرفتم مرخصی

 . ببینه نتونه که کسی شه کور» 

  دانشگاهت؟ برا نیست یادت موقع اون گرفتی، مرخصی که باره چهارمین االن دوبار؟ مطمئنی ستاره

»  

  کرد رو آمار این باز بابا ای

 « .اونجام وقته خیلی آخه. نگرفتم مرخصی زیاد اینه منحورم خب اومد، یادم آره آره» 

 آویزون دار از رو خودم نشد قبول مرخصی درخواست رم می امروز من آقا اینجام، وقته خیلی منم» 

 « .کنم می

 : نوشتم و فرستادم کردنه ؼش حال در که ای خنده شکلک دوبار

  «ام؟ مرخصی ساعت چند ببینی نداری چشم حسودی، قدر این دونستم نمی ها، دادی پس نم» 

  «خبر؟ چه دیگه کنم، می شوخی» 

 و کرد می سنگینی دلم رو چیزی یه وقتی همیشه مثل ولی نه یا بگم بهش رو مرتضوی قضیه دونستم نمی

 : گفتم و شد تسلیم هام تردید هم بار این گفتم می

 « ...نچسبید زیاد مرخصی امروز راستش» 

  «خوبی؟ ستاره خوبه؟ حالت چرا؟» 

 : کرد لمس دیگری از پس یکی رو ها کلید انگشتام دوباره بعد کردم فکر کم یه شده نگران دونستم می

 « ...آورد مستاجر بود، اومده صاحبخونه آخه» 

  «کنی؟ کار چی خوای می تو حاال گی؟ می دروغ چیییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟» 
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 « ...ناجور برجکم تو زد صبحی اول اَااااه... بازم گفت ولی نکردن، قبول که اینا فعالًال  هیچی» 

  «چیه؟ مشکلش نکن، ناراحت رو خودت» 

 « ...بودم گفته که رو ماه اون کرایه راستش... خب» 

 « !خب؟؟؟» 

 بقیه. کنم زندگی ها زده قحطی این مثل مدت یه باید گیرم می حقوق دیگه روز چند. نکردم جورش هنوز» 

 « ....کنم جور باید هم ش

 « .شه می حل نخور، ؼصه حاال» نوشت دقیقه چند بعد

 باهام طوری این یکی بودم کرده عادت واقعاًال . شدم بیخیال زود چون بودم دلداریش همین منتحر انگار

 شماره بود گفته بهم بودم گفته مالیم وضع از که بار یه. بگم مشکالتم از دؼدؼه بی من و بزنه حرؾ

 از. بودم نرفته سراؼش مدت یه و بود برخورده من به ولی بفرسته برام دستشه قدر چه هر بدم حساب

 . بکنه بهم ها لطؾ این از نباید بود فهمیده خودش بعد به اون

 : نوشتم شده منتحر زیاد دیدم

 « ...ثانیه چند م ؼصه و ؼم شناسی،  می که منو بیخیال، بابا آره» 

 « .داری ای قوی روحیه اد می خوشم. خوب دختر آفرین» 

 : فرستاد خودش دوباره بعد دقیقه چند

 من اسم و بزنی حرفی کسی با ت گذشته دربارهٔه  خوای می گفتی مون؟ آشنایی یادته ها گم می ستاره،» 

 ... و کنی حساب روم تونی می کنی فکر شده باعث

 « .بزنیم حرؾ خوای می قدر چه هر تونیم می مرخصی و ای خونه که امروز خب

 

 

 : نوشتم. نبود حوصله و حال. کردم فکر و گذاشتم لبم روی رو دستم

  «اس اس بیخیال» 

  اومد جواب تا شدم خیره مانیتور به. کنم می صداش اس اس من سعیده اسمش

 « !چرا؟» 
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  «نچسبه؟ بهمون خوای می ها هستیم مرخصی روز یه ندارم، زندگینامه وصؾ حال و حس» 

 « ...ها گی می گفتی باشه یادت فقط بخوای، خودت جور هر» 

 « .گم می خرد خرد ام می بار هر کنیم، می کاری یه اصالًال  تخت، خیالت» 

  «االن؟؟؟ از. خوبه» 

 : نوشتم متن کنارش و کردم انتخاب رو عصبی شکلک

 « ...بیخیال رو امروز دادی، گیری چه» 

 : خوندم رو متنش بعد انداختم بود فرستاده که خنده شکلک به نگاهی

 « .قبول باشه زنی؟ می چرا حاال خب، خیلی» 

 « .باش کن گوش حرؾ همیشه هللا، باریک آ» 

 . کردم خداحافحی ازش بود کارت آخرای وقتی و صحبت باهاش دیگه کمی

 

*** 

 و کردم قفل رو در. بیرون زدم خونه از و پوشیدم مشکی شال و مشکی شلوار یه با رو رنگم کرم مانتو

 صدای رفتم می زنون قدم که طور همون. نداشت خیابون تا راهی و بود پهن مون کوچه. افتادم راه

  صداش ثانیه چند بعد شنیدم دور از رو کسی دویدن حال در های قدم

 ... دارم کارت... بمون.... ستاره... ستاره.... سالم ـ

 بار هر. برد محل کل تو رو آبروم شد، پیداش باز پسره این. برداشتم قدم تر تند و گرفتم رو کیفم دستهٔه 

 ... و افته می سرم دنبال

 کم نفس با و گرفت قرار کنارم که دیدم رو خودش کم کم بعد شنیدم سرم پشت رو زدنش نفس نفس صدای

 : گفت

 ... سره و سریع چه پاهات اوؾ، ـ

 مونده کم همین. کشید می هوار کوچه تو رو اسمم خودش برای. بود شده پررو دادم، تحویلش ؼلیح اخم یه

 . بچسبونه بهم خوب تهمت یه مرتضوی

 . برگردوندم رومو زنه می لبخند داره دیدم
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 : پرسید داشت می بر قدم من با که طور همون

  خوبی؟ ـ

 . گمشو بگم و سرش تو بکوبم کیفم با داشتم دوست خیلی شد، می مچاله دستم تو هنوز کیؾ بند

  دلخوری؟ من از کردی؟ اخم چرا ستاره ـ

 سری و سر اون با شد می باورم خودم که زد می حرؾ طوری یه بابا. کردم طرفش رومو گرد چشمای با

 ... دارم

 : گفتم جدیت با

 راه من دنبال چرا باز اینکه دوم بچرخونی، دهنت تو رو کوچیکم اسم ندادم اجازه بهت اینکه اول ـ

  افتادی؟

 : گفت مرموزی لبخند با

 . دارم کارت ـ

 : گفتم و کردم براندازش کمی

 ... نگیر هم رو وقتم برو، بگو داری کار ـ

  کار؟ سر ری می داری ـ

 ... فضول هم گاهی و س کوچه آخر همسایهٔه  کردم می فکر فقط مفتشه، دونستم نمی بابا

  کنی؟ می فکر چی به ـ

 : گفتم تیز و تند

  داره؟ ربطی چه تو به ـ

  «مرض» گفتم دلم تو که خندید

 وای «امیر» گفتم می داشتم. اومد زبونم نوک تا اسمش که بگم چیزی بهش خواستم کردم طرفش رومو

 دوباره زود ولی. بستم رو دهنم موقع به شد خوب. گفتم می رو اسمش که شد می مرگ ذوق چه کن فکر

 : گفتم و کردم باز لب

 محل رفتگر با رو ت اضافه وقت تونی می. سالمت به رو شما و خیر به و من وگرنه بگو داری کاری ـ

 ... بگذرونی
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 : گفت که کردم تر تند کمی هامو قدم و

  کار؟ چی خوام می رو رفتگر بابا ـ

  «پررو» گفتم لب زیر

 : گفتم و کردم نگاش اخم با. ایستاد اونم. بگیرم ماشین که ایستادم. بودیم رسیده خیابون به دیگه

 . که اینجایی هنوز ـ

 چی بدونم بودم شده کنجکاو ولی برگردوندم رومو. زد لبخند لباش خندید، می چشماش که حالی در

 : گفتم و سمتش برگشتم دوباره همین برای بگه خواست می

 ... نداری کار اینکه مثل ـ

 : گفتم و دادم نشون رو اومد می دور از که ای تاکسی دست با

 ... رم می دارم من ـ

 : گفت و زد لبخند

 !! خوبی؟ ببینم خواستم می بود، پرسی احوال و حال همین کارم ـ

 به... و اومده اینجا تا بعد کرد می ستاره ستاره سرش، رو بود ریخته رو کوچه کل. شدم عصبی دستش از

 نشونه به امیر. بستم رو در و شدم سوار جلو مسیرم گفتن بدون داشت نگه پام جلوی تاکسی اینکه محض

 مزاحم پرروی پسره. شدم خیره رو به رو به و برگردوندم رومو من ولی برد باال رو دستش خداحافحی

 ... ش ته و سر بی کارای اون با

 

 باید امروز از. کردم می هم فکر رفتم می فروشی مانتو سمت که طور همون. رسیدم مسیر، چند طی بعد

 شروع جویی صرفه بعد به امروز از ولی ها شینم می تاکسی ون می در خط یه همیشه یعنی بشینم اتوبوس

 ! کنم؟ جور رو مرتضوی پول تونم می ببینم... شه می

 لبخند یه خوبش حس از و خورد صورتم به بود کولر از که فضا خنک هوای و شدم فروشی مانتو وارد

 ... زدم مالیم

 : اومد در صداش مستانه

 ... بیرون رفت سرما ببند ببند رو در ـ
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 فروشی مانتو یه. نبود فسقلی های فروشی مانتو این از. خندید که بستم رو در و رفتم ؼره چشم براش

 کارهای توک و تک ها ریل بعضی تو البته. بود مصرؾ به تولید از کاراش که بود طبقه دو بزرگ خیلی

 چون. تره صرفه به خب. گیرم می جا همین از هامو مانتو منم. شد می پیدا هم خودشون تولیدی از خارج

 با برداشتم مانتو که دوبار یکی. مهربونه خیلی میرزایی آقای. خوره می برام تخفیفی یه اینجام فروشندهٔه 

 گفتن می ها بچه. بودم شنیده بد رو عموش پسر یعنی شریکش خبر ولی. داد تخفیؾ بیشتر بهم مهربونی

 به تا که من. داره فروشنده تا هزار بزرگیش این با اینجا. همکارامه و ها فروشنده منحورم ها بچه. سگه

 دعوا رو همه اومد باری چند که هست اخمو آدم یه گفتن می. بودم ندیده رو شریکه مدت همه این حال

 چه رو دونم نمی حالی و میرزاییه با اینجا کلی مسئولیت گویا. اد نمی راه به راه آوردیم شانس. بود کرده

 ... کنه می تقسیم پسرعموش یعنی شریکش با رو سودش حسابی

 : گفت و پشتم رو زد یکی... کردن می رو تعریفش بد ها بچه ولی ندیدمش که من

 !!! نخی؟ تو چیه ـ

 : گفتم. بود شراره. زدم لبخند و برگشتم

 .... کردم می فکر میرزایی به داشتم بابا هیچی ـ

 : گفتم لبخند با و سمت اون گذاشتم پیشخون سمت این از از کیفم. کرد باریک رو چشاش شراره

 ... میرزایی اون نه میرزایی این ـ

 سفیدش های دندون و شکفت شکوفه یه مثل هم لباش همزمان خندید درشتش و مشکی چشای اون با شراره

 . شد مشخص

  هه؟ اخمو میرزایی همون ـ

 : گفتم ها مشتی داداش مثل و کردم اخمی

 . گم می رو همون ولی ندیدیمش، که ما آبجی، همون آره ـ

 ... کنی می پیدا رو دیدنش سعادت دفعه این... ایشا: گفت و خندید باز شراره

 ... نبینمش سال صد خوام می بشه؟ چی که دور به بال واه ـ

 ... رهاییدی ترشیدگی از و کردی تورش شاید: گفت و خندید بانمک شراره

 : گفتم و سرش تو زدم دستم با

  نداره؟ بچه و زن مگه اخمو پریش روان اون... خاک ایـ 
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 داشتند که هایی مشتری به ابرو و چشم با بود بیشتر همه از سنش و ها فروشنده از اونم که سپیدار خانم

 . باشیم مودب یعنی کرد اشاره بیرون رفتند می

 قرار پشتش تا رفتم اینا شراره و خودم سمت پیشخون سمت و آمدید خوش: گفتم زدم لبخندی ها مشتری به

 . کرد آویزون پیشخون روی رو خودش برگشت شراره که بگیرم

  گی؟ می چی هان: گفتم نشستم می که طور همون

 ... ام میرزایی همون نخ تو ـ

 ... خودتی ترشیدگی فکر تو بگو، پس: گفتم که زد مرموزی لبخند

 ... کشم می نقشه تو برا دارم بابا، خؾ ـ

 . داره بچه و زن یارو شنیدم گمشو، برو ـ

 ... شنیدی درست خب ـ

  خب؟: گفتم تعجب با

 ... ایید می هم به خیلی اینجاست مسئله ت، نقطه بی جمال به خب ـ

  اییم؟ می هم به کجا گمشو برو ـ

 ... ندیدیش گفتی که تو شیطون ای :گفت و کشید رو لپم پیشخون پشت از

 ... دیگه زاییه می همین های مایه تو ولی ندیدم: گفتم و انداختم باال ای شونه قیدی بی با

 ... تره تیپ خوش خیلی اون خوبه، که میرزایی این بابا نه: گفت و خندید

 متوسط قد میرزایی این. تره داؼون یکی این از ش قیافه بود این منحورش آشؽال. خنده زیر زدم پخی

 ... بود کچل کامالًال  موهاش جلوی و شکل توپی شکمش و بود پر کمی اندامش داشت

  کنی؟ می فکر چی به دیگه ـ

 !! کچله؟؟ این مثل ـ

 ... شدی عاشق رفتی، نیستی، موندی دیگه تو نه ـ

 . بود آویزون من سمت به پیشخون از که دستش رو زدم و خندیدم

 ... ولی بخواد دلت تا داره مو اتفاقاًال  نیست، کچل نه ـ
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  چی؟ ولی: گفتم. انداخت چروک ش بینی به ش جمله آخر گفتن حین

 ... هاست قاتل شبیه کم یه ولی ـ

 برای رو به رو پیشخون پشت از فروشگاه سر اون از سپیدار خانم که خنده زیر زدیم دو هر حرؾ این با

. نداشت رو ما بخند بگو حوصله امروز بود کرده دعوا شوهرش با انگار هم زنه این. رفت ؼره چشم ما

 ... کرد می دعوا شوهرش با ون می در روز یه کنم فکر. بود خوب ون می در روز یه

 

 ... مونده فروشنده بی که دیگه بخش بره گفت و کرد صدا رو شراره بلند سپیدار خانم

 . گردم می بر: گفت و داد دست هام با تند تند شراره

 شراره اما جورم اینجا های بچه اکثر با. دارم دوستش. خوبیه دختر خیلی. کردم تماشا رو رفتنش لبخند با

 . نشسته دلم تو همه از بیشتر

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 با و اومدم بیرون پیشخون پشت از. کنم شون راهنمایی خواستند ازم و پیشخون سمت اومدند نفر سه

 : گفتم خوشرویی

 ... بفرمایید ـ

 ... گرفتم می چشمشون جلوی یکی یکی رو ها مدل همهٔه  و دادم می نشون رو ها رگال

 سمت داشتم کشیدم پوفی. رفتند و گذاشتند آوردند چونه به منو کلی بعد که بودند سلیقه بد هم قدر اون

 زدم لبخندی. ده می تکون دست برام دوم طبقه از اومدن حین داره میرزایی آقای دیدم که رفتم می پیشخون

 : گفتم و دادم تکون رو سرم محترمانه و

 !! خوبید؟ سالم ـ

 . افتاد می هن هن به بود بیشتر تا سه دو ها پله اگه شک بی. اومد پایین رو پله آخرین

 !!! گذشت؟ خوش مرخصی ـ

 ... شما مرحمت از ممنون: گفتم و انداختم پایین رو سرم متشکرانه
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 . نشو خوب بچه من برای خب: گفت و خندید

 با: گفتم و گذاشتم م سینه روی رو دستم. بود مهربون و شوخ همیشه میرزایی کالًال . کردم نگاهش لبخند با

 . کارم سر برم اجازه

 : گفت تصنعی اخمی و شوخی با

  چرخی؟ می اینجا چرا برو، ـ

 : گفت مینا. رفتم پیشخون سمت بود شده برجسته هام گونه خورده فرو خندهٔه  از که من

 !!! کجایی؟ هووووی ـ

 : گفتم و زدم دستش رو رفتم پیشخون پشت

  داری؟ کار چی گوشیم با خودتی، هووووووی ـ

 ... زنه می ور داره گوشیت ساعته دو کجایی ـ

  خورد؟ زنگ ـ

 ... دوبار نه بار، یه نه ـ

 شماره. کردم چک رو گوشی و نشستم بعد کشیدمش جلو سمت به که بودم صندلی رو نشته نیم رو گوشی

 برام شراره دور راه از دیدم که کردم بلند رو سرم. کیفم تو انداختم رو گوشی ندادم اهمیتی. بود شناس نا

 . چاکرتیم: گفتم پانتومیم با و زدم لبخند. زد چشمک

 ... بیشتر ما: گفت لبخونی با و گذاشت ش سینه روی رو دستش اونم

. دادم می گوش ون می در یکی حرفاش به... وراجی بود کرده شروع حوصلگی بی و بیکاری از نا می

 کاش کردم؟ می جور کجا از رو م افتاده عقب کرایه پول یعنی. بود ریختم می باید که هایی برنامه به حواسم

 ثابت شراره به نگاهم. میمونه گدایی شبیه شه، نمی روم ولی. کنم قرض اینجا های بچه از خرد خرد شد می

 ها رگال بین از تو که افتاد مستانه به نگاهم. کرد می راهی رو ها مشتری از تا دو یکی داشت که موند

 ... پایید می رو ها مشتری و گشت می بر و رفت می

 ... اومدم خودم به مینا صدای با. کشیدم آهی

 ... ام تو با هوی ـ

 : گفتم و کردم نگاهش برگشتم

  چیه؟ هوی ها، نمیمونه یادت ها آدم اسم تو اینکه مثل ـ



Jafa-h.mihanblog.com دانلودرمان لوبالگ نگاه مح  17 

 

 !!!!! جیػ؟ قرمز یا اد می دادم توضیح بهت که پیرهنی اون با آبی سرخ الک گم می ـ

  «چیه؟ فکر تو این ام چی فکر تو من ها خوشه دلت بابا برو» گفتم دلم تو و برگردوندم حوصله بی رومو

 . ام تو با هوی ـ

 ... ته عمه هوی: گفتم و شدم بلند کالفه کشیدم، پوفی

 ... بچرخم پرو قسمت و ها رگال بین مستانه مثل رفتم و

 . دیوونه: گفت لب زیر نا می

 اومد می مشتری هم اگر. رفتم می راه و کرده قالب هم به پشت رو دستام. گرفتم نشنیده و شنیدم

 کنم؟ چی حاال بابا ای .رسیدند می ها مشتری داد به ها بچه و رفتم می فکر تو بیشتر ولی کردم می راهنماییش

 این. کردم می کار شیفت دو حداقل نداشتم دانشگاه اگر. نشد پیدا حلی راه هیچ سوزوندم فسفر همه این

 گیرم می رو حقوقم دیگه روز چند. شه نمی طوری این. ام می چرخشی اینجا دانشگاهم که روزایی طوری

 تا... خورم می پیسی به خودم اون به بدم هم رو حقوقم. شه نمی بسته دهنش باز ولی مرتضوی به دم می

 : گفت بهم شراره که قدر اون کردم می فکر و رفتم می راه شب خود

 . رفت گیج سرم بشین دقیقه دو ـ

 

*** 

 رفت باید من. این باز. بابا ای .سمتم اد می داره دیدنم با امیر دیدم که اومدم می کوچه سر از کوفته و خسته

 . نشه سبز چشام جلو یارو این که کنم فضایی رو آمدم و

  خوبی؟ سالم ـ

 . کنه حال که گرفتم می شو پاچه همچین وگرنه بودم زده چرت یه اتوبوس تو من آورد شانس

  چیه؟ ساکتی خیلی روزه چند ستاره ـ

 ساکتی؟ گه می حاال که آوردم در بازی طوطی این با کی من ها، زده توهم هم این. زدم براش پوزخندی

 . نموند دلم تو افکارم

 ... یعنی هم سکوتم. دارم نه و داشتم حرفی نه باهات من ـ

 : گفت و وسطش پرید بزنم، رو حرفم نگذاشت

 ... س گرفته حالت فهمم می که نیست زدن حرؾ به ـ
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 « .فهیم آقای باریکال» گفتم دلم تو و دادم تکان سری مسخرگی با

 . ت خونه در بود اومده مرتضوی امروز ستاره ـ

 : گفت و خوند نگام از رو انتحار خودش بودم کالمش بقیه منتحر کردم نگاش تعجب با

  بری؟ خوای می مگه ستاره آورده، مشتری خونه برای گفت خبره چه ببینم جلو رفتم من مشتری، با ـ

 . اَااااه. ده نمی امون روز دو مرتیکه. کردم قاطی حرفا این شنیدن با

  شد؟ چی ـ

 آورده مشتری که جهنم به. بخوابم بگیرم و خونه برسم که کردم تر تند رو هام قدم. بودم گفته اه بلند گویا

 . نبودم من که بهتر همون. بود

 : گفت امیر که بودیم رسیده خونه های نزدیک

 . زدم زنگ بهت منم بود؟ کجا گوشیت دی، نمی جواب عمد از کرد فکر زد زنگ بهت هم کلی ـ

 نزنه زنگ بهم بودم گفته بهش بود آورده گیر دزدکی مو شماره که وقتی از. کردم نگاه چپ چپ بهش

 ... بود مرتضوی زد زنگ هی که یارو اون پس. گرفتم نگامو ؼره چشم یه با... اد نمی خوشم

 

 نشدم متوجه اصالًال  لححه اون تو که ای دخترونه ؼیر لحن با نبودم خودم حال تو. ایستادم رسیدم در جلوی

 : گفتم کنم باز زبون نباید

 ... هــــــــِری ـ

 !!! چی؟؟: گفت درخشید می شب تاریکی تو که شده گرد های چشم با امیر

 بابت خواهی معذرت حوصله. نذاشته اعصاب برام مرتضوی این. خریم عجب. گفتم چی فهمیدم تازه

 نفسم. افتاد سالن در به نگاهم. کشیدم عمیقی نفس و خونه داخل انداختم رو خودم خجالت با نداشتم، حرفم

 . شدم داخل و کندم رو کفشم در سمت رفتم و کردم فوت بیرون رو

 یخچال در رفتم و شدم بلند. شد بلند شکمم صدای که کردم می چهارتا دوتا دو خودم برای بودم نشسته

. انداختم نحر آشپزخونه تو. گرفت خندم. بود خالی تقریبا. کردم باز بود تر بلند ازش قدم که رو کوچولوم

 هوسم از دیدم انداختم چرتکه کلی. بودم کرده ماست هوس جور بد. نبود بد خوردم می زمینی سیب

 و زدم هم به رو در. بیرون رفتم و برداشتم رو پولم کیؾ پوشیدم رو مانتوم همین برای. بگذرم تونم نمی

 نه. کردم دقت کمی. اومد می داشت که شدم قدی بلند و هیکلی مرد سایه متوجه که رفتم می کوچه تو داشتم
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 کردم می دعا. شدم قایم ها همسایه از یکی خونهٔه  درخت پشت رفتم سریع... بود دستش هم تسبیح خودشه،

 .... نبینه منو شد رد ور این از

 که مشتری. رفت م خونه سمت و گذشت درخت کنار از فاصله با. نداشت جنبش سرش زیاد آوردم شانس

 دید می سر پشت از منو اگه. نه یا برم بودم مونده. بکنه منو پوست بود اومده حتماًال  نبود، باهاش

 پابرچین پابرچیین و ماشین یه پشت انداختم رو خودم سریع. زنه می در داره و مونده دیدم شناخت؟ می

 .... شدم دور

 خونه در جلوی هنوز که مرتضوی این. موندم جام تو راه نیمه. برگشتم و خریدم چرب کم ماست یه رفتم

 . برو خونه، نیستم آقا نرفت؟ چرا انداخته، لنگر

 درخت به و دادم چپم دست به رو بود توش ماست که ای کیسه. درخته همون رفتم، سنگرم پشت دوباره

 ای .نباشم خونه شب وقت این شه نمی باورش حتماًال . گفت می چیزی لب زیر و زد می در داشت. دادم تکیه

 گربه و موش بهتره، جلو برم نه. نکردم باز براش الکی رو در کنه می فکر االن. شد تر بد که طوری این

  چرا؟ بازی

 شکم. ناراحت یا باشم خوشحال دونستم نمی. ره می داره و گرفته فاصله در از دیدم بردارم اومدم قدم یه تا

 سمت بعد شه دور کم یه مرتضوی موندم و نکردم فکر هیچی به همین خاطر به بود آورده فشار بهم خالی

 داره سر به چادر رویی به رو همسایه خانوم هاجر دیدم که چرخوندم می در تو رو کلید داشتم. رفتم خونه

 . داخل رفتم و چرخوندم رو کلید عجله با بیاره در حرؾ و ببینه منو اینکه از قبل بیرون، اد می

 از که برنجی کم یه با و زدم مرغ تخم بهش و کردم سرخ زمینی سیب. ها بود شده بساطی هم خوردنم شام

 کردم می زندگی که مامان با یادمه. افتادم ها موقع اون یاد. خوردن به کردم شروع نشستم داشتم قبل

 فکر گذشته به وقت هر لعنتی اَه. داد نمی اجازه منم به بود رژیم خودش. بخورم برنج ها شب گذاشت نمی

 ... گیره می گلوم کنم می

 ؼذا. نداشت خوبی مزهٔه  برداشتم شیر از که آبی نداشتم، جوشونده آب. بخورم آب لیوان یه رفتم و شدم بلند

 . کردم خالی سینک تو رو لیوان آب باقی رفت پایین گلوم از که

 

*** 

 مرتضوی پول. بودم کرده کتاب حساب و گذاشته قلم و کاؼذ جلوم ماه هر مثل و بودم گرفته رو حقوقم

 با رو قبل ماه موندهٔه  عقب از مقدار یه تونستم می. ماه این مال فقط البته. بدم بهش برم تا گذاشتم کنار رو

 کاؼذ. دادم تکان سری. نخورم هم چیزی و خونه تو بشینم دیگه ماه تا که صورتی در ولی بدم حقوقم بقیه

 دوش یه همیشه مو کوله. شدم بلند و گذاشتم ام کوله تو رو کتابم و جزوه. جیبم تو گذاشتم و کردم تا رو
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. داشت فاصله کوچه یه مرتضوی خونه. رفتم پیاده رو پایینی کوچه تا. بیرون زدم خونه از. انداختم می

 . کاره سر حتماًال . ها ندیدم رو امیر شد خوب چه

 : داد جواب خانمش. زدم زنگ و ایستادم

 !! بله؟ ـ

  هستید؟ خوب خانوم سالم ـ

 . بفرمایید. ممنون ـ

  هست؟ مرتضوی آقای مستاجرتون، خانوم، هستم اقبال ـ

  داری؟ کاری بله ـ

  پایین؟ بیارند تشریؾ ماه این کرایه گرفتن برای بگید کنید می لطؾ بله، ـ

 . االن: گفت سکوت ثانیه چند بعد

 و شد باز شون خونه باریک در که کردم می شوت پامو زیر های سنگریزه داشتم. گذاشت رو آیفون و

 سینه زن هم به حال و پرپشت موهای که دار آستین آسمونی آبی پیرهن زیر یه با. بیرون اومد مرتضوی

 یه. داشت اخم هم مشکیش و منحم نا و پشت پر های ابرو. ای قهوه پیژامه یه و بود نمایان گردش یقه از ش

 . سالم: گفتم لححاتی بعد و گرفتم مونی الل و گرفت منو هیبتش کم

 . سالم علیک ـ

 . سمتش گرفتم و آوردم در رو پول توش از و کردم باز درشو و کشیدم جلو پشتم از رو کیفم

 : پرسید بمش صدای با و کرد نگاهم

  قدره؟ چه ـ

 : گفتم و دادم نشون شرمنده رو خودم کم یه

 . ماه این کرایه ـ

  چی؟ قبل ماه: گفت و زد پوزخندی

 ولی بود زنش شاید. نبودم مطمئن دونم نمی. ده می گوش داره آیفون سمت اون کسی کردم حس لححه یه

 : گفتم و مرتضوی سمت گرفتم نگامو خیال بی منم. نشد متوجه که مرتضوی

 . ارم می براتون اونم ـ
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  کی؟: گفت و داد تکیه در به

 ... زودی به ـ

  کنم؟ جور کجا از خواستم می بود؟ کجا پولم دادم، می الکی قول چرا دونستم نمی

 . ارم می مشتری نیاوردی: گفت و داد تکان سری

 ... ممنون: گفتم و زدم ای کاره نیمه لبخند

 : گفتم دانشگاه رفتم می باید شد می دیرم داشت

 . برم من اجازه با ـ

. کردم می حس سرم پشت نگاهشو سنگینی و ایستاده در چهارچوب همون تو مرنضوی ولی افتادم راه

 ماهم این خرج و پولم یاد بابا ای .شد می دیرم رفتم می اتوبوس با. شدم خارج کوچه از و شدم دور معذب

 و جهنم. بود دیر خیلی. انداختم ساعتم به نگاهی. بشینم تاکسی تونم نمی. شه می بریده امونم افتم می که

 ... رم می پیاده برگشت موقع شینم، می تاکسی ضرر،

 مرتضوی شد خوب خیلی. نشستم بود خالی که جلو راحتی برای و همیشگی عادت طبق و گرفتم تاکسی

 . مهمونشم رو سیلی یه کردم می فکر. نزد روم تو رو نبودنم و آوردنش مشتری قضیه

 بشه تموم هم آخر ترم این. بود ریخته هم به هامو برنامه هم دانشگاه این. کردم نگاه ساعتم به دوباره

 . بکشم راحت نفس یه شاید وقت اون کنم کار وقت تمام تونم می

 میرزایی آقای. نیست چیزی شده دیر کم یه که بود راحت خیالم. شد دیرم رفتم اتوبوس با چون دانشگاه از

 بستم رو در بود روشن کولر معمول طبق چون و شدم وارد متفکر و دوش به کوله. اومد می راه باهام

 : گفتم رفت می رو فدم ورق شق خیلی که مستانه به. نخورد صورتم به همیشگی خنکای ولی

  نیست؟ روشن کولر. سالم ـ

 . نیست نه: گفت جدی خیلی

 جلوی اومد اخمو مرد یه که رفتم می پیشخون سمت داشتم و دادم باال ای شونه. جدی چه کردم تعجب

 : گفت جدیت با و ایستاد پیشخون ورودی

  کجا؟!!! بله ـ

 : گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 . کارم سر رم می دارم چه؟ شما به واه ـ
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 . شد یکی هم با رفت من بدن از روح و زد که دادی دفعه یه

  کنی؟ می گستاخی من برای دراز، زبون پرروی دختره ـ

 اشاره ادا برام داره پیشخون پشت از مینا دیدم بود؟ کی دیگه این بودم ترسیده کمی و گرفته رو گوشام من

 تو هنوز من راستش ولی. کنم عذرخواهی گفت می و داد می نشون ابرو و چشم با رو مرده مدام. اد می

 . باشه تونه می کی این بودم نکرده درک هنوز هم طرفی از بودم بهت

  ها؟ ای؟ کاره چی اینجا تو ـ

 ... پس زد می داد ها مشتری وجود با... یعنی یعنی این. انداختم برم و دور به نگاهی. زد می داد سرم

 : گفت تر بلند که کنم عذرخواهی ازش خواستم

  ای؟ کاره چه اینجا تو ام، تو با ـ

 : گفتم زد می بیرون خشم آتیش چشاش از کردم نگاهش

 ... فروشنده... بقیه مثل... من... من ـ

 . کنم تموم زدم می من من با که رو حرفم نگذاشت

 بهت حقوق قدر چه کنی؟ می کار روز در ساعت چند مرخصی؟ بودی؟ کجا اومدنه؟ وقت چه پس ـ

 . گیری می مرخصی ماه در بار چند ده؟ می

 دوباره کنم عذرخواهی ازش نداد مهلت اصالًال . بود قاطی خیلی این بابا. بود داده دست بهم گیجی حالت یه

 : زد داد سرم

  شدی؟ خفه چرا ام، تو با ـ

 . شانسم از اینم. اومدم دیر که منم شده، پیداش چرا این. کردم ؼلطی عجب

 : گفت و کرد اخم بیشتر پرپشتش ابروهای با

 . حساب تصویه برو ـ

 : پرید رنگم ثانیه یه تو

  بله؟... بـ ـ

 . نشه پیدات فردا از حساب، تصویه برو نشنیدی؟ مگه ـ
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 . چرخید سرم دور دنیا

 : گفت ترشرویی با

 .... شو دور چشام جلوی از سریع وایستادی، اینجا که باز ـ

 . داد نشون مشؽول رو خودش مینا. زد می حرؾ لب زیر رفت می پیشخون پشت که حالی در

 که هم آمدش و رفت ساعت. اد می بیرون دهنش از اضافه حرؾ. کنه می درشتی زبون گستاخ دخترهٔه  ـ

  نیست؟ مشخص

 : پریدم باال دو ایش دفعه یک داد با

 !!!!! بیافت راه ـ

 ؼلتی چه باید یعنی. زایید بد گاوم عجب. میرزاییه شریک شدم مطمئن دیگه. زد حلقه چشمام تو اشک

  کنم؟

 خواهشمندی نگاه. کنه می نگاه داره میرزایی دوم طبقه باالی از دیدم رفتم می صندوق سمت که حالی در

 بیاد تونست نمی یعنی. برد می حساب عموش پسر از اونم انگار نبود، ساز چاره انگار ولی انداختم بهش

 ... مهربونی همه این بود این کنه؟ دفاع کلوم دو و پایین

 دهنمو آب بار چند با کردم سعی. اد می بدم اشکه و بؽض چی هر از. کرد می م خفه داشت لعنتی بؽض اَه

 نگاه میرزایی به چرخوندم رو سرم دوباره. رفتم صندوق سمت. بدم پایین هم رو بؽضم دادن قورت

 از و کشید عقب رو خودش بعد بود شرمندگی ش چهره تو. بودم اون سمت از معجزه یه منتحر. کردم

 ... ندیدمش دیگه و شد دور ها پله کنار

 از حالم. بود ترحم سپیدار خانم نگاه تو. چرخوندم صندوق سمت رو سرم. ستاره شد تموم چی همه دیگه

 بتونه قدر این که بود بعید خودم برای که صدایی با و بردم جلو رو دستم. خورد می هم به ها نگاه این

 : گفتم باشه کرده پنهون رو بؽضم

 ... خداحافح ـ

 . فشرد رو دستم سپیدار خانم

 جونم از چی دیگه این خدا یا. برگردوندم رو سرم ترس با. کردم حس سرم پشت از رو محکمی های قدم

 . شد کشیده بیرون دستم از که دیدم رو سپیدار خانم دست خواد؟ می

 ... تر سریع نیست، حالیت زبون تو اینکه مثل ـ

 . کرد می خودنمایی صدام تو کمی بؽض
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 . گرفتم رو حقوقم تازه من... من ـ

 . شد می نرم شاید. کردم نگاهش محلومیت با

 ... برو و کولت رو بزار رو دمت سریع پس ـ

 . برم بعد کنم خداحافحی ها بچه با ـ

 ... برو برو رو، ها بازی خاله این کن جمع: گفت و کرد معوج و کج رو دهنش

 این. کردم می نگاهش تعجب با. رفتم عقب عقب قدم دو که داد هل منو بود دستش تو که سررسیدی با

 مصمم های قدم با فشردم می مشتم تو مو کوله بند که حالی در. نداشت انصاؾ و بخشندگی ذره یه موجود

 . کشیدم بیرون اونجا از رو خودم سریع

. نبود حقم این نه. کردم بسته و باز چشامو کشیدم عمیق نفس بار چند. شد نمی باورم. بود کابوس یه مثل

 که مزاحمه های مشتری اون از کردم فکر لححه اون تو. شد بد خیلی. بود گرفته رو دهنم جلوی کاش

 . کردم رو فکر این لححه اون دونم می چه خورد؟ می بهش خری خیلی ستاره آخه... بزنه الس خواد می

 : کرد می صدام و دوید می سر پشت از یکی که رفتم می زنون قدم داشتم

 .... وایستا... ستاره... ستاره ـ

 

 : گفت بؽلم تو انداخت رو خودش شراره. زدم لبخند و چسبوندم هم به هامو لب. س شراره دیدم برگشتم

  ری؟ می خداحافحی بی معرفت بی ـ

 : گفتم و بیرون اومدم آؼوشش از. بود نشسته چشام تو اشک

  اومدی؟ طوری چه االن تو شد؟ پیداش کجا از این رو؟ شانم که دیدی ـ

 : گفت و زد لبخند بانمک شراره

 . اومدم یواشکی ـ

 . ها کنه می اخراج هم رو تو برو: گفتم و گرفتم بازوشو

 . شیم می کار بی نفری دو نهایتش: گفت و خندید خیال بی شراره

 . معرفتت قربون ـ
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  هان؟ کن، صحبت میرزایی با نباشه، جدی شاید گم می ـ

 : گفتم و دادم تکون سری امیدی نا با

 . دونم می بعید ولی شه، می چی ببینم ـ

 : گفت و زد چشمکی برام

 . رو ؼمت نبینم ـ

 جا بؽلش تو دوباره آرومی به. نداشتم هرگز که خواهری خواهرمه، کردم حس که بود معرفت با قدر اون

 : گفتم بود گرفته بؽض از که صدایی با و زدم حلقه دورش رو دستم و گرفتم

 . ماهی خیلی ـ

 

*** 

. کردم پاک رو شد می خشک نه و چکید می نه بود هام گونه رو که اشکی قطره دو. بود آنالین بازم

 بود، شلوغ خیلی ذهنم. افتادم گذشته یاد اینکه یا شدم کار بی اینکه کردم، می گریه چی برای دونم نمی

 حد تا داشتم دیگه... و کاری بی و مرتضوی افتاده عقب کرایه و وقت دیر تا رفتن راه و امشب و گذشته

 اون اگر... اونه تقصیر... مادرم اگر... تحمل قدر چه صبر قدر چه هستم؟ کی دیگه من. رسیدم می جنون

 . داشتم راحتی زندگی من االن گذاشت می

 بزارم پیام من اینکه از قبل. بود زده زل مانیتور به م شده تار چشای ولی زدم می پا و دست افکارم تو

 : شد قدم پیش خودش

  «خبر؟ چه خوش، شب خانم، ستاره به به» 

 « ...خیلی... م گرفته خیلی» 

 . شدم می آروم شاید. ترکید می کی دونستم نمی. شد جا به جا گلوم تو بؽض نوشتن حین

  «شده؟ چیزی ستاره» 

 : نوشتم و گرفتم هامو چشم رطوبت دست پشت با کشیدم آهی

 « ....بود خوب مون مالی وضع بود، مملت مهندس مادرم» 

  «گی؟ می داری چی!!! ؟...ستاره» 
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 بود عجیب هم خودم برای. نوشتم می لقب بدون رو اسمش بود بار اولین) نگو چیزی سعید هیسسسس» 

 حوصله که زمانی و بود شوخی موقع مال گفتن اس اس شاید. ندادم اهمیت حال و حس اون تو ولی

 « (.داؼونم االن ولی داشتم،

 : گفتن به کردم شروع منم شده آماده شدم مطمئن وقتی. ننوشت چیزی. زدم زل مانیتور به ثانیه چند

 برام زندگیم تو که چیزی تنها زمان اون دونی می. بود خوب چی همه مدت یه تا پدرم، مرگ بعد» 

 جمعیت و سیاه پرده دیدم که بودم اومده مدرسه از من. همین بود، پدر کمبود بود هضم قابل ؼیر و سنگین

 یه من. بود ؼمگین فضا... شد می پخش ضبط از که ای نوحه و زاری و گریه... و ؼش حال در مادرم و

 که شد نمی باورم باز و خوندم می پرده روی رو بابا اسم طرفی از. خیلی گرفت، دلم ساله، پونزده دختر

 کرده تموم بیمارستان برسوننش یا کنند کاری براش بتونن اینکه از قبل و کرده قلبی ایست صبح از. رفته

 در زدیم می هم کلهٔه  و سر تو و خندیدم می دوستام با مدرسه تو من. بود نگفته چیزی من به کس هیچ و

 « ...بود سخت خیلی... کردند می جا به جا بابامو جنازه شهر همون تو که حالی

  «بود سخت خیلی» کردم زمزمه خودم برای بؽض با نوشتن با همزمان

 اینکه مرور از بعد و کردم می نگاه اطرافم های سیاهی و ؼم به و ایستاده دوش به کوله حیاط وسط» 

 با. چرخید می سرم دور حیاط خندیدم می کی با و کردم می کار چی داشتم مدرسه تو من پدرم مرگ لححه

 که بود چیزی آخرین ابوالفضل یا یاابوالفضل صدای. شدم زمین پخش بود گالیه و درد از پر که جیػ یه

. بودم افتاده هق هق به و ریختم می اشک بهاری ابر مثل داشتم اومدم هوش به وقتی... خورد گوشم به

 تو رو سرم. بریزه دهنم تو شربت خواست می زور به دایی زن و نیافتم که بود داشته نگه رو پشتم عمو

 « ...نمرده بابام... دروؼه دروؼه، این نه: کردم می تکرار گریه با بردم فرو عمو کت

 بؽضم. برداشتم کیبرد از رو دستم. دیدم می تار خیلی رو ها نوشته و مانیتور بود شده تار کامالًال  چشمام

 . گریه زیر زدم و کردم صورتم حایل رو دستام. شکست می داشت

 و برداشتم صورتم رو از دستامو. باشه رفته سر ش حوصله باید دیگه کردم فکر. کردم گریه ای دقیقه چند

 . دوختم چشم مانیتور به. کردم پاک هامو اشک

 : بود نوشته

  «دفعه؟ یه شد چی خوبی؟ ستاره» 

  «خوبه؟ حالت شدم، نگرانت ستاره» 

 سمت بود شده مرطوب اشک از که دستام حالی بی با. شده چم ببینه که بود فرستاده پیام هم سر پشت

 : نوشتم براش و رفت کیبورد

 « ...خوبم» 
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  «مطمئنی؟» 

 : نوشتم و دادم قورت رو دهنم آب

 « .آره» 

 « ...کردی شروع ای مقدمه هیچ بی و اومدی نیستی، همیشه مثل» 

 مرور دونم می رفته، دنیا از پدرت دونستم نمی شدم، متاسؾ خیلی پدرت دادن دست از بابت من ستاره» 

 « .سخته خیلی خاطرات

  «اومده؟ پیش برات مشکلی امروز شده؟ چت ولی» 

 بود وقت خیلی. بود هم گذشته حال و حس برای هام گریه شاید دونم نمی. بود امروز از مشکالتم همهٔه  آره

 : نوشتم و کشیدم آهی. بودم نکرده گریه طور این

 « .اس اس شدم اخراج» 

 « ...خوبه خیلی کارت صاحب گفتی می که تو. کنم نمی باور چی؟؟؟»: نوشت و فرستاد ناباور شکلک یه

 « .کرد اخراجم شریکش خوبه، اون» 

  «چرا؟ آخه» 

 . الکی های دادن دلداری جز به نداشت گفتن برای حرفی تقریباًال  اون و کردم تعریؾ براش رو موضوع

 من زندگی چی همه دیگه کنه جور مستاجر یه مرتضوی هم فردا طوریه؟ چه وضعم که دونی می» 

 « .خوابی کارتون رم می اصالًال . ردیفه

 « .شه می جور... انشا ستاره، نزن حرؾ طوری این» 

  «شه؟ می جور طوری چه نده، الکی امیدواری کنم می خواهش» 

 « .شه می باز روت به دری یه حتماًال  گناهی بی تو ولی دونم نمی» 

 : نوشتم و زدم لبخند سادگیش به ای لححه

 « .باشن ساده تو مثل همه خوبه گناهم؟ بی من دونی می کجا از» 

 « ...ها ترسونیم می داری ستاره» 

 : گفتم و خنده زیر زدم
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 « .شناسی می منو انگار گی می اطمینان با قدر اون آخه» 

 « !!شناسم؟؟ نمی» 

 : نوشتم و زدم لبخندی. کردم حس دلخوریشو

 « .ام بیگانه خودم با کنم می حس خودم گاهی راستش» 

  «بزنی؟ حرؾ بیشتر خوای می» 

 « .کنه می ناراحتم قدر این کردنش بیان دونستم نمی. عدب برای بمونه ندارم، انرژی» 

 « .بود کنارت که داشتی رو کسی کاش ازت، دورم که من» 

 : نوشتم ولی «کاش» گفتم دلم تو

 « .شم می آروم خیلی هم زنم می حرؾ تو با که همین» 

 یه قبلش ولی. زدم می ignore خورد می بهش چشمم تا که نامربوط های پیام اون از گذاشت پیام برام یکی

 . خورد متنش به چشمم دور

 . اندازه می آسمون شکوه یاد رو آدم قشنگی، اسم چه سالم،» 

 . کنه پر هامو تنهایی بتونه که کردم می کسی دنبال و تنهام شدت به من

 :.... شماره. هستم تهران. صیؽه برای هستم نفر یه دنبال

»  

 تاب و پیچ سرم تو درخواستش و کلمات پیامش بستن از قبل. خوره می هم به جماعت این از حالم

 . خورد می

  «هنوز؟ هستی ستاره» 

 « .آره» 

 ته تا رو ها پیام طور این وقت هیچ من کردم؟ می فکر بهش داشتم چرا. بود ریخته هم به رو تمرکزم پیام

 . داشتم افکارم از بدی حس. خوندم نمی هم

  «کنی؟ کار چی خوای می ستاره» 

 : نوشتم براش نداشتم زدن حرؾ حوصله دیگه
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 برای کارگر یه به بود نوشته ش مؽازه شیشه پشت ساندویچی یه کردم می متر رو ها خیابون که امشب» 

 « .داره نیاز عروسک گرداندن

  «گردوندن؟ عروسک ساندویچی؟ چی؟» 

 « .اونجا برم سر یه خوام می فردا بودم، داؼون منم بود، شلوغ خیلی امشب. آره» 

 « .گیره نمی دختر که ساندویچی آخه» 

 : نوشتم حرص با شدم عصبی کم یه

  «ریزم می سرم تو دیگه خاک یه پس» 

 : نوشتم دوباره

 « .بخوابم رم می ام خسته من بای» 

 . کردم خاموش رو سیستم پا با و نموندم جوابش منتحر

*** 

. داشتم آلودگی خواب و خستگی حس. کردم باز چشامو خورد می در شیشه به که آشنایی تق تق صدای با

 بودم انداخته زمین رو که تشکی رو از و زدم کنار رو ملحفه. بودم کرده عرق. کشیدم گردنم به دستی

 بد بذارم، باز نیمه رو پنجره رفت یادم دیشب. خوابیدم می سالن تو اومدم می شد می گرم که هوا. شدم بلند

 . کردم عرق جور

 صدام تا کردم ای سرفه تک رفتم در سمت. کردم تن شالی و مانتو حال بی و رفته اتاقم سمت افکار این با

 . شه باز

  بله؟ ـ

 . دختر کن باز رو در... خانم؟ ستاره خونه هستی ـ

 سمت چرخوندم سر... صبحی اول باز. بود اومده در ُکفرم. بود مرتضوی که باز. گرفت منو مالت تب

 . شده ۱۱ ساعت. نبود هم صبح صبح اینکه مثل نه. انداختم ساعت به نگاهی. سالن در

 . شم آماده بمونید لححه چند ـ

 آوردم در هامو دمپایی در سمت رفتم و کردم پوفی. نبودن مهمون که اونا نبود، نوازانه مهمون زیاد لحنم

. رفتم اتاق سمت کردم بلند هم با رو بالش و لحاؾ و تشک و سالن وسط رفتم راست یه. داخل پریدم و

 بزار کنی؟ می مرتبش چرا گفت می من به حسی یه. نبود مرتب زیاد دیگه روزهای به نسبت خونه
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 درش و اتاقم کوچیک دیواری کمد تو انداختم رو تشک و لحاؾ بشی؟ خانمان بی اد می خوشت نپسندند؟

 لوازم که اونا بابا. بود شلوغ حسابی اتاقم و میز رو. کردم مرتب کمی رو شالم بعد. کردم قفل هل با رو

 . ها خوشه چی به دلت هم تو. بینند می رو خونه میان پسندن نمی رو تو

 خانم یه و باشه کرده عقد تازه خورد می بهش که جوون خانم یه. کردم باز و رفتم در سمت فکر این با

 ممد مش به همه که مون محله دار بنگاه عالوه به بودن مرتضوی همراه مادرشه زدم حدس که انسال می

 بده، جواب اومد زورش که مادرش افاده با دختره. گرفتم جواب و گفتم سالم آروم. بود معروؾ

 . کرد سالم مهربون و لبخند با و حسابی درست ممد مش فقط. اخم با هم مرتضوی

 حرؾ هیچ بی. رفتم می ناخوانده های مهمون این استقبال به نشسته روی با همیشه من بود حکمتی چه

 با کمی مرتضوی و ممد مش. شدند وارد دیگری از پس یکی. گذاشتم باز رو در و ایستادم کنار ای اضافه

 هم رو در. مرتضوی هم پشتش داخل اومد اول ممد مش سر آخر و آوردن در بازی نوکرم چاکرم هم

 . خونه سمت برم تا شدم همراه باهاش منم. کرد چفت

 : گفت و جوید رو سبیلش که. انداختم بهش نگاهی منم ناچاری از انداخت، بهم نگاهی

 . خواستی خودت نکن، نیگاه طوری این ـ

 هه ساندویچی اون برم امروز حداقل. بود بهتر گفتم نمی نحر به. نه یا شدم بیکار بگم باید دونستم نمی

 . کنم صحبت

 : گفتم حال بی کمی و جدی

  دید؟ نمی مهلت اصالًال  که شما ـ

 : گفت کشید می بیرون ش پوشیده بخواب کفش از پاشو که حالی در مرتضوی تو بودند رفته همه

 !!! ماه؟ دو از بیشتر مهلت ـ

 . کنم جور باید خب ـ

  وقت؟ اون کی ـ

 : دادم جواب برم منم و تو بره تا بودم مونده معطل که طور همون

 . کنم می جور ولی دونم، نمی که رو زمانش ـ

 . دادم خونه تنها دختر به کردم اشتباه اول از من ببین ـ

 . شد نزدیک هم به ابروهام کردم احساس و خورد بر خیلی بهم چی؟ یعنی این
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 دانشگاه از دیدید، رو مدارکم همهٔه  شما و هستم دانشجو گفتم که من مرتضوی؟ آقای داره ربطی چه ـ

  وسط؟ کشید می چرا رو بودنم تنها موضوع االن دیگه آوردم، نامه براتون

 : گفت و خاروند موهاشو

 ... اینکه مگر اد، نمی بر دستت از کاری هیچ تنهایی تو دیگه، همینه ـ

 . کردم نگاهش عصبی منتحر

 . برگردوند روشو زد می حرؾ خانوم تا دو اون با که ممد مش صدای با

  ممد؟ مش شده چی ـ

 . ببینیم رو شما خونهٔه  بریم گفتم من بنگاه تو شاهدی شما جان مرتضوی ـ

 : گفت و انداخت ها اون به نگاهی مرتضوی. سرش پشت منم داخل رفت مرتضوی

  خب؟ ـ

 . خواهیم می خواب دو ولی نداره اشکالی باشه کوچیک گفتیم بنگاه تو که ما: گفت دختر

 بنگاه داخل اومد خان مرتضوی تا تره، پایین کوچه تا دو کردم عرض که خواب دو اون: گفت ممد مش

 . ببینیم بریم گفتید شما داره خونه یه هم ایشون گفتم من

 : گفت بود هم حوصله کم خیلی انگار که انسال می زن

 . خوابه دو هم اینجا کردیم فکر گفتیم، رو مون شرایط ما خب ـ

 : گفت و خورد باد سبیلش که کرد پوفی مرتضوی

 یه بگو اری می مشتری داری هم تو ممد مش ببینید، رو خونه همون برید بابا ای کنید؟ می چرا بحث خب ـ

 . خوابه

 . چشم به: گفت و گذاشت چشاش روی دستشو ممد مش

 . بریم: گفت دختر

 : گفت و انداخت همراهش و دختر به نگاهی مرتضوی

  کردید؟ نگاه رو جا همه حاال ـ
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 خواب یه کنه، می زندگی هامون با شوهرم مادر خوره، نمی دردمون به ولی دیدیم: گفت و ایستاد دختر

 . کوچیکه هم خوابش این نیست، کافی

  ؟!بود مادرشوهرش نبود؟ مادرش پس

. نشدم خوشحال زیادی اول دفعه مثل ولی بودند نکرده قبول اینکه با. در سمت افتادند راه هم پشت همه

 . بود گرفته دیروز از حالم شاید دونم نمی

 مرتضوی. بده نشون رو تر پایین کوچه دو خونه تا برد رو ها اون و کرد خداحافحی مرتضوی با ممد مش

 : گفتم. گذاشت بیرون قدم در از هم

 . خداحافح ـ

. کردم نگاهش تعجب با. داشت ش نگه باز و در رو گذاشت رو دستش کؾ که بودم بسته نیمه تا رو در

 . نیومد خوشم نگاهش از. ای لححه چند های ترس همون باز

  بله؟ ـ

 : گفت و جوید سیبیلشو

 . حلش راه تو کردیم گیر فقط مشکله، همون مشکل ـ

 : گفتم و کردم فوت بیرون رو نفسم آروم

 . کنم می جور ـ

  بگی؟ اینو باز شه می روت: گفت و خاروند رو زمختش بینی

 : گفت که انداختم پایین رو سرم شرمنده

 . هست هم ای دیگه های حل راه البته ـ

 رو خوشحالیم تموم نگاهش ولی کردم نگاهش و گرفتم باال رو سرم امیدواری با. شدم خوشحال لححه یه

 .... بودنم دختر از ترسوند، می تنهاییم از منو که بود هایی نگاه اون از نگاهش کرد، پودر

 

. بشم وحشی اون مثل هایی گرگ جلوی بودن، مودب جای به دادم ترجیح. شد وحشی نگاهم برگشت لحنم

 : گفتم تندی به

  حلی؟ راه چه مثالًال  ـ
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 شروع انگشتاش الی تسبیح های دونه گردوندن به بود کرده شروع که درحالی بعد و گفت اهمی مرتضوی

 : کرد

 ... نه ایی می بر مخارجت پس از نه تنها دختر یه تو گم، می خودت برا من ـ

 : گفت و انداخت بهم نگاهی نیم

 .... زارم می سرت باال امنیت سایه هم کنم کمک بهت مخارج تو تونم می هم بشی خودم از امنیت، نه ـ

 : گفتم و کردم نگاهش نفرت با. بود گرفته گر عصبانیت از صورتم. شد نمی باورم

 ... کنم جور رو پولت دی نمی مهلت کمی من به طوری این ـ

 : گفتم پروا بی و کردم نگاش عصبانیت با

  هوست؟ و هوی یا پولت نه؟ شه می جور پولت بشم ت صیؽه بیام ولی

 اگه. انداختم زمختش و گنده دست به نگاهی. باال برد شو دیگه دست و موند حرکت بی دستش تو تسبیح

 : گفتم و کرد نگاهش گستاخانه طور همون حال این با. شد می پاره گوشم پردهٔه  کم کم گوشم تو خورد می

 ... بزن چیه؟ ـ

 به دیگه االن. دادم تکون تاسؾ از سری. گفت چیزی لب زیر و جوید رو سبیلش آورد، پایین رو دستش

 از و بودن مرد اکثرشون که عده یه دروؼه، همسایه و در تو پیچیده آوازهٔه  کردم می فکر. دم می حق زنش

 یه دهن تو ولی گناهه، بی مرتضوی گفتن می و زدند می شکاک وصله زنش به کردند می حمایت کارش

 ... نکردم باور که بودم ابلهی چه من. داره ای صیؽه زن گفتن می بود، پیچیده حقیقت هم عده

 .... گن می چی همسایه و در تو دونی می فهمی، نمی تو گم، می خودت برا جان ستاره ببین ـ

 گن می چی خودت به راجع همسایه در. شد مورم مور اَاااااااه جان؟ ستاره. شنیدم نمی حرفاشو باقی

 . نکردم خطا هم پا از دست کنم، می رو زندگیم دارم که من مرتیکه؟

 تموم طاقتم دیگه خورد می هم به داشت هنوز که رنگش کبود های لب به و افتاد صورتش به نگاهم وقتی

 من. کوبید می در شیشهٔه  به دست با مرتضوی. پریدم باال دو خودم که کوبیدم هم به محکم چنان رو در. شد

 دیوار به آروم آروم رو سرم پشت و بسته چشامو. خوردم لیز زمین روی تا و دادم تکیه دیوار به

 . کوبیدم می

  اندازیش؟ می هم به طور این که س طویله در کردی فکر نزاکت، بی کن باز رو در ـ

 درد سرم کم کم. اومد می پایین چشمم های گوشه از اشک قطره دو. زدم دیوار به محکمتر رو سرم

 . گرفت می
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 .... چی؟ کرد می بیرونم مرتضوی، از هم این بودم، شده کار بی

 کشیده زمین روی که هایی کفش صدای. کردم گریه صدا بی و گزیدم رو لبم داشتم، نگه حرکت بی رو سرم

 ... پیچید می گوشم تو شد می

 جنسم اینکه برای فقط هم اون د؟کنن می سواستفاده ها آدم تنهایی از عده یه چرا کردم؟ گناهی چه من مگه

  چرا؟؟؟؟ چرا؟... زنه

 !!! چرا؟!!! چرا؟؟؟: گفتم و داشتم نگه سیمانی کوتاه سقؾ سمت رو سرم

 

*** 

 ساعت. نداشتم چیزی خوردن به میل. بودم بسته سرم پشت کردن خشک بعد رو موهام و گرفته دوش

 چیه؟ حسابش حرؾ ببینم هه ساندیچی اون به برم اول. کردم می کاری یه باید. کشیدم پوفی. بود دوازده

 ... کارش ارزه می چند تومنی

 . بیرون رفتم افتادم راه بعد ساده ای سرمه شال یه با و کردم تنم تیره جین شلوار یه و مشکی مانتوی یه

. خوردم می جیب از و بودم گذاشته طور همین رو اندازم پس پول مقدار یه. بود خراب خیلی اوضاعم

 بدون و دادم تکیه اتوبوس پنجره به رو سرم و نشستم بود، خالی اول ردیؾ همون. شدم اتوبوس سوار

 . کنم استراحت کمی مسیر طی تا بستم رو چشام بدم اهمیت بود روم که هایی نگاه به اینکه

 

 وار لرزش حرکت با و نکردم باز رو چشام حال این با. گرفت جون چشمم شدن بسته با افکار بیشتر ولی

 ماشین که ایستگاهی چندمین حدس با. بستم چشمامو رو مسیر کل بود تکون سرم شد می باعث که ماشین

 . شدم می پیاده باید بعدی ایستگاه. بودم زده حدس درست. نشست لبم رو لبخندی. کردم باز چشامو موند

 راه پیاده کم یه. شدم پیاده و زدم رو کارتم. شدم بلند. شد باز صدا با در و ایستاد بعدی ایستگاه اتوبوس

 بودم اومده که شب آخه. نبود کسی دیگه مشتری جز به. رسیدم هه ساندویچی اون به اینکه تا رفتم داشت

 کشیدم شالم به دستی کمی. بود برداشته رو ساندویچی شون جمعی دسته خنده صدای و ایستاده مرد عده یه

 مشتری اینکه خیال به دیدنم با بود صندوق و یخچال پشت که مردی. زدم هم مالیمی لبخند. داخل رفتم و

 . جلو رفتم و کردم سالم آروم منم داد تکون سر و زد لبخند هستم

 تا دور بودن چسبونده میز تا چهار هم روی دیوارش طرؾ دو که بود شکلی مستطیل و کوچیک مؽازه

 میز یه از فرمالیته که کوچیکی پیشخون و بود یخچال هم رو به رو صندلی، تا چهار ه میز هر دور

 . بودن ساخته
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 . بفرمایید ـ

 : گفتم. بگیره سفارش منتحره دیدم

  کنم؟ صحبت باید شما با زدید شیشه پشت که تراکتی به راجع ببخشید ـ

 و بود تپل کمی که بود ای ساله پنج و چهل چهل، مرد. کردم نگاش بر و بر منم. کرد تعجب کم یه اول

 کم پیشونیش طرؾ دو که خاکستری سفید موهای و تیره ای قهوه ریز های چشم با داشت پری صورت

 : گفت و نشست لبش رو محوی لبخند. بود پشت

  خواهید؟ می کی برای ـ

 : گفتم صدام کردن صاؾ بعد کردم نگاهش. گه می چی خودم برای بگم بودم مونده

 . خودم ـ

 ... آشنایی دوستی برادری، برای بگه بود منتحر کنم فکر. خورد جا خیلی

 درشتش نه ریز نه های دندون از نگامو. شد گذاشته نمایش به هاش دندون که طوری اومد کش لبخندش

 : گفت که انداختم باال ابرویی و گرفتم

 . خواهیم می کارگر ـ

 . نیست مشکلی: گفتم و کردم مرتب رو شالم لبهٔه 

 : گفت و زد پلک خندید، مهربون

 . آقا کارگر ـ

 کنم اصرار بود قرار ولی خوان می مرد کارگر یه دونستم می و بودم رفته اونجا اینکه از. شدم معذب کمی

 : گفتم و انداختم بهش نگاهی. بپذیرند منو که

 . ام می بر پسش از کاریه؟ چه مگه ـ

 : گفتم و کردم فکر کم یه

  چیه؟ منحورتون.... ام ...دقیقاًال  گردون عروسک ـ

 : گفت و کرد اشاره سرش پشت به دست با

 . تبلیؽات برای ـ
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 : گفتم. کردم نگاه بود روش جدا پاندا کلهٔه  و بود شده تا ای قفسه روی که پاندا عروسکی لباس به نگاهی

  کنند؟ می تبلیػ و میمونن در جلوی که اینا از بپوشیم، باید رو این یعنی ـ

 پس عصبانیت با رو افکارم. گرفتم نمی ای نتیجه اگر رفت می سر ام حوصله داشت. داد تکون سر لبخند با

 : گفتم و زدم

 . بپوشند رو لباس اون تونن می همه نداره، زن و مرد. ام می بر پسش از که من خب ـ

 ... ها شیشه و میز کردن تمیز کشیدن، طی شب آخر گاهی نیست، لباس فقط خب ـ

 : گفتم حرفش بین

 . تونم می من نیست، مشکلی ـ

 . س مردونه کار این نیست، درست ولی بتونی شاید دخترم ـ

 چه ام می بر پسش از گفتم می وقتی. زن و مرد های تفکیک این باز. بود آورده جوش به رو خونم دیگه

  ست؟ مردونه کار این بگه داشت اصراری

 : گفتم و کردم نگاهش ملتمس

 . بدم انجام رو گفتید که کارهایی تونم می ـ

 . نیست مناسبت کار این ولی تونی، می گفتی بار یه ـ

 کمی. کنم سکوت فعالًال  کرد اشاره. جلو اومد حساب برای مشتری یه که بگم چیزی کردم باز رو دهنم

 و بره پیشخون سمت بود دست به نوشابه و خورده رو ساندویچش بود مردی که مشتری تا ایستادم کنار

 . کنه حساب

 تموم ترم یه این... ااااه... دانشگاهم کردم؟ می چی رو ها ساعت شد می راضی اگه حاال. کشیدم آهی آروم

. بود رفته مشتری. کردم حس رو مرد نگاه سنگینی اومدم که خودم به. کشم می راحت نفس یه بشه

 . کنه پاک رو میز بره که کرد اشاره پسری به و گرفت نگاهشو

 : گفت. کردم نگاهش

 !! خب؟ ـ

 !!! خب؟: گفتم منم

  گردی؟ نمی ای دیگه کار دنبال چرا ـ
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 م کرایه و مستاجرم بگم کنم دل و درد نداشتم دوست. ها اومد می بیرون گرم جای از نفسش هم این بابا ای

 : گفتم بسته سر فقط... و افتاده عقب

 . دارم نیاز کار به ـ

 . شه نمی آخه ـ

  کیه؟ به کی. که نیست مشکلی عروسکم، لباس تو من شه؟ نمی چرا ـ

 مناسب حال هر به شه، می رد کسی مشتری، با بزنی، حرؾ بشن رد که هایی بچه با باید گاهی خب ـ

 . کار این برای کردم استخدام رو دختر یه مند بفه نیست

 . کردم نگاهش و کشیدم پوفی

 ... کن قبول خدا رو تو ارمشون، می هم سکوت با من دیگه، خوای می رو هات مشتری شما ـ

 کم یه بذار و کن قبول خب کنی؟ قبول و بسوزه برام دلت بعد کنم باز رو دلم سفره باید حتماًال  بابا ای

 . دیگه داریم نگه خودمون برای رو ؼرور

 : گفت و نوشت چیزی کاؼذ روی

 . بمونی تونی نمی مطمئناًال  دیروقته، هم ساعتش ـ

  چنده؟ ساعت تا ندارم، مشکلی من ـ

 این بیخیال نبود مهم اگر هم تبلیؽات کساده، هم کاسبی روزا این زارم، می باز دیروقت تا من خب ـ

 . شدم می عروسک

  چند؟ ساعت ـ

 تبلیؽات زیاد ناهاره، موقع هست، مشتری خود به خود بعد به یک. نیم و دوازده تا زود صبح از ـ

 . شب دوازده تا پنج از هم ور اون از. خواد نمی

 : گفتم و کردم نگاه بهش. برم نباید رو دانشگاه من کالًال  خبره؟ چه اوووووؾ

 . نیست مشکلی ـ

  بمونی؟ خونه از بیرون خوای می دوازده تا جون دختر: گفت تعجب با

 . میمونم: گفتم قاطعانه

 . بزنند م درباره باید خوشگلی حرفای چه همسایه و در به به که بودم شده سست دلم تو فقط
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 : گفتم که بگه چیزی خواست

 . دارم نیاز فوری کار به من بیام، مدتی یه بگذارید اندازید؟ می پام جلوی سنگ قدر این چرا ـ

 : گفت و انداخت بهم نگاهی

  هستند؟ راضی ت خانواده ـ

 : گفتم سریع

 . ام دانشجو اینجا. کنم نمی زندگی ام خانواده با من ـ

  نداره؟ تداخل هاش ساعت حضوریه؟ ؼیر کالسات بعد ـ

 با ولی داشت تداخل حتما رفتم می که رو تایی چند ولی بودم برداشته حضوری ؼیر که هامو کالس اؼلب

 : گفتم حال این

 . نداره تداخل نه ـ

  قبول؟: گفتم لبخند با

 . نیومد خوشت شاید ایی؟ می بر ش عهده از اصالًال  ببین بپوش رو لباس حاال باشه،: گفت و کرد فکر کمی

 . واجبم کار من که، نداره نیاد بیاد خوشم: گفتم دلم تو و زدم ای متشکرانه لبخند

  دید؟ می رو لباس: گفتم و انداختم او به منتحری نگاه

 . بپوشی تونی نمی که اونجا داخل، بیا: گفت و رفت کنار میز پشت از

 : گفت. شدم ها پله متوجه تازه. داد نشون رو رفت می مؽازه بالکن به که آهنی های پله دست با

 . بپوش اونجا برو ـ

 . اجازه با: گفتم و برداشتمش قفسه رو از رفتم، لباس سمت

 به باالخره بودم گرفته بؽلم رو عروسک. بود حفاح بدون. بیافتم ترسیدم می. باال رفتم آروم آروم ها پله از

 ازش لباس که میخ تا چند هم بؽلش بود کمد یه. بود تاریک نیمه فضاش. رسیدم مؽازه پوشیده سر بالکن

 سری یه. داشت رو انبار حکم هم اتاق دیگهٔه  های گوشه و پرت و خرت سری یه پایینش و بود آویزیون

 . شد می دیده... و سس جعبه

 بهش نگاهی. گذاشتم هم رو لباس روش، گذاشتم رو کیفم جلو رفتم بود کمد مورب هم بالاستفاده کابینت یه

 : گفتم و زدم محوی لبخند. انداختم



Jafa-h.mihanblog.com دانلودرمان لوبالگ نگاه مح  39 

 

 . کنی تحمل منو باید بعد به این از. پاندا سالم ـ

 برام کم یه پوشیدمش، می و آوردم می در رو کفشم باید برداشتم، رو پاندا تن. بودم کرده قاطی شک بی

 هم رو پاندا سر. بستم زحمت به داشت، پشتش زیپ یه. شد سایزم بود کشیده قدم چون ولی زد می گنده

 . داد دست بهم خفگی حس گذاشتم، سرم رو و برداشتم

. شه نمی که باشی داشته رو کردنم خفه قصد االن از کنیم، سر هم با بتونیم که بیا راه جوری یه پاندا هی

 تونستم می پاندا چشای از. صورتم تو خورد نفسم و دادم بیرون صدا پر رو نفسم بسته فضای همون تو

 . بود شده شکسته منحنی شکل به آینه باالی البته که بود آینه یه درش رو. کمد سمت رفتم. ببینم رو بیرون

 کم یه نحرم به. بود داده جا خودش تو منو که پاندایی اون نه، که رو خودم یعنی. کردم نگاه رو خودم

 دست بهم بودن پاندا حس واقعاًال . بود جوری یه. دادن پایین و باال رو دستم کردم شروع. اومد می مضحک

 . بود داده

 باید هم خودش اینکه یا کردم؟ می عقیده اعالم پایین رفتم می باید حاال. پاندا اون به بودم زده زل ساعت دو

. بده نحر بیاد هم یارو که برم راه قرمز فرش رو خوام می مدلم انگاری. گرفت م خنده افکارم از. دید می

 . نشدی خل تا ستاره رو پاندا این بکن

 حیات قید دیگه میموندم تو اون دیگه دقیقه دو. برگشت بهم نفس کردم حس که برداشتم رو پاندا سر اول

 جلوی رفتم لباس کردن تا و آوردن در بعد و کردم باز زحمت به رو لباس پشت زیپ. زدم می باید رو

 . پایین افتادم راه و بؽلم زیر زدم رو لباس کردم، مرتب رو شالم آینه

 باال رو ها پله این باید روز هر یعنی. پایین اومدم می آهنی های پله از گاماس گاماس که شد من متوجه مرد

  رفتم؟ می پایین

: گفت و زد لبخند جواب در اونم. زدم لبخند یه گذروندم سالمت به که رو آخر پله کنه، می نگام داره دیدم

  بود؟ طور چه

 : گفتم و کردم نگاهش لبخند با همراه. نگی پرت و چرت باشه حواست ستاره هی

 . بود خوب ـ

  جدی؟: گفت و داد تکون سری

 . اوهوم: گفتم و دادم تکون رو سرم منم

 : گفت کارگر به رو

 . بگیر رو مشتری سفارش بیا جعفر ـ
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 : گفتم و کرد اطاعت پسر

  فردا؟ یا کنم شروع امروز از خب ـ

 . ها داری عجله خیلی: گفت و زد مهربونی لبخند

 . بله: گفتم و انداختم پایین کمی رو سرم زدم لبخندی نیمچه منم

 . بیا فردا از برو. باشی داشته شو آمادگی نکنم فکر امروز از ـ

 : گفت که کردم می فکر داشتم. بود کم چیزی یه. کردم دست دست کم یه

  بپرسی؟ حقوقش دربارهٔه  خوای نمی ـ

 . کمه وسط این چیزی یه ها گم می دهنت، قربون

 . چرا ـ

 . تومنه صد حقوق ـ

 : گفتم و زدم پلک دور یه بستم، مو مونده باز دهن تعجب با. موند باز دهنم

  کنید؟ می شوخی ـ

  شوخی؟ چرا نه: گفت و برگردوند تفاوت بی حالتی با شو پایینی لب

  زیاد؟ قدر این چرا آخه ـ

  زیاده؟ ـ

 : گفتم و زدم ای مسخره لبخند

 پس برای هم چیزی یه ؼیره و پوشاک و خوراک و خورد و بزارم کنار رو ماشین کرایه پول واال آره ـ

 . میمونه اندازم

  کنی؟ می مسخره داری: گفت و زد تکیه میز به رو آرنجش

 میرزایی حقوق با اول. بود هنگ تو مخم گه؟ می جدی شوخی شوخی تومن؟ صد. بودم عصبی و کالفه

 ... بیام هم اتوبوس با رو ماه تمام که کردم چهارتا دوتا دو بعد کشید سوت بد مخم که کردم مقایسه

 : گفت. کردم نگاهش. شد نمی جور نچ

  نیستی؟ کاره این نه یا بکنم رو شیشه پشت تراکت اون برم من شد؟ چی ـ
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  گیره؟ می رو زندگی کجای تومن صد کنید باور پولشه، مشکل نیست، مشکلی که کارش با ـ

 . صرفه نمی برام این از بیشتر ـ

 . بیشتر کم یه حداقل ـ

 . داد تکون نفی نشونه به سری

 : گفتم. بودم کالفه. بابا ای

  تومن؟ صد و کار همه این آخه ـ

  کار؟ همه کدوم: گفت و برداشت میز رو از بود کرده تحمل رو وزنش که رو آرنجش

 . دیگه کارهای و کردن پاک شیشه و طی همون ـ

 همون فقط کارت وگرنه نبود و رفت تر زود جعفر روزی اگه مثالًال  نیست، همیشگی. بیاد پیش شاید گفتم ـ

 . بودنه در جلوی

 راضی اصالًال  اصالًال  اینکه با. بابا ای .هیچیه از بهتر کاچی گن می اومدم؟ می کوتاه کردم؟ می باید کار چی

 : گفتم کنم ؼلتی چه خوام می حقوق مثقال این با دونستم نمی و نبودم

 ... نیست ای چاره باشه ـ

  ایی؟ می فردا قبوله؟ پس: گفت و داد تکون سری

 : گفت رفت می در سمت که حالی در. دادم تکون سری. داشت شک اینکه مثل

 . کنم می رد تو گفتهٔه  به بیاد هم کی هر ها، کنم می رو تراکت دارم من ـ

 . باشه ـ

 : گفت و جلوم گذاشت رسید سر یه. برگشت و کند رو تراکت رفت

 . کن یادداشت رو آدرست و شماره ـ

 . نوشتم رو گفت که چیزهایی و برداشتم رو بود وصل سررسید وسط کش با که خودکاری

  بیام؟ چند ساعت فردا ـ

 کنه، می باز رو اینجا تو رسیدن قبل ساعت نیم هم جعفر ام، می زود ها صبح همیشه من. بیا هشت تو ـ

 . دارند آمد و رفت آقایون بیشتر ها صبح. ان می هم صبحونه برای
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 : گفتم دادم تکون سرمو

  برم؟ فعالًال  پس ـ

 . خانم ستاره سالمت به برو: گفت و بست رو رسید سر بعد، انداخت نگاه رو بودم نوشته که چیزهایی

 : گفتم. بودم نوشته م شماره جلوی مو فامیلی و اسم

  چیه؟ شما فامیلی ببخشید ـ

 . ساالری ـ

 . اینجام هشت فردا ساالری، آقای بله ـ

 ... بیار هم رو ت شناسایی کارت ایی می داری فردا: گفت و داد تکون سری

  کارت؟ ـ

 . میمونه اینجا اطمینان برای آره، ـ

  شما؟ پیش ـ

 . آره ـ

 . بیرون اومدم اونجا از و کردم خداحافحی گفتم؟ می چی دیگه

 

 

 تند رو هام قدم. کنه می بخند بگو و ایستاده ها پسر از تا چند با کوچه جلوی امیر دیدم رسیدم که کوچه به

 اصالًال . کردم حس سرم پشت هاشو قدم صدای که بودم نرفته جلو خیلی ولی نبینه منو و بشم رد که کردم

 . نداشتم خودمم حوصله ها، اون فقط نه. نداشتم شو حوصله

 . شد عرض سالم ـ

 : گفتم اخم با و انداختم بهش نگاهی نیم. گرفت قرار کنارم حرؾ این گفتن با

 . خوای می جونم از چی فهمم نمی ـ

 . دونی می خوب اتفاقاًال  چرا: گفت و زد لبخندی
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 کنی؟ می پیله من به چرا بابا شده؟ قطع سرگرمیت من؟ سراغ اومدی کشیده ته دخترهات دوست باز ـ

 . کنم می تحمین خودم نباش نگران راهه، تو برات دختر دوست دیگه تا هزار

  شده؟ چیزی پره، دلت چه اوووووووووه: گفت و کرد ای خنده تک

 براش. سمتم برگشت و کرد متوقؾ رو بود شده کشیده جلو سمت به که هاشو قدم اونم که ایستادم مقدمه بی

 . کشیدم نشون و خط

  افتاد؟ شو، پسرخاله باهام نه بپلک، من بر و دور نه دیگه ببین ـ

 شون همه دور بشی دوست باهام اگه دم می قول بهت نیست، مهم که دخترامه دوست مشکلت اگه ستاره ـ

 قسم ولی شم، می دوست باهاشون رم می تفریحی منم شی، نمی دوست باهام که تو خب بکشم، خط رو

 . ندارم دوست رو کدوم هیچ خورم می

 . بندی می تکشون به رو دروؼی های دارم دوست ولی نداری دوستشون ـ

 . کنم نمی عالقه ابراز کدومشون هیچ به خورم می قسم ـ

 !!! ان؟ می راه باهات که اند جمالت عاشق هم ها دختر ـ

 ... خوامشون نمی ازدواج برای گم می بهشون خودم کنیم، می بخند بگو فقط نه ـ

 : گفتم و انداختم باال شانه بعد زدم پوزخندی

 دنبالم که سالی دو این طی بدم، پا بهت خواستم می اگه من نیست، مهم برام حرفا این حال هر به ـ

 ... افتادی

  سختی؟ سر قدر این چرا ستاره ـ

  فهمیدی؟ بیرون بکش زندگیم از پاتو ببین ـ

 زدم کنار راهم جلوی از اونو و کوبیدم بازوش به کیفم با. بود رفته باال هم صدام. بودم کرده قاطی دیگه

 . رفتم خونه سمت و

 

 

*** 
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 دلم. دادم تکیه زانوم روی مو چونه و زدم پس پا با رو جلوم های ورق. کردم چهارتا دوتا دو ساعت دو

 . کنم گریه زار زار بودم کرده قبول که حقوقی برای و بشینم طور همون خواست می

 شراره شماره. برداشتم مو گوشی خودم با رفتن کلنجار کلی بعد. بودم کرده فکر کلی. شد نمی طوری این

 : گفت هیجان و شوق با. برداشت بوق سه بعد و گرفتم رو

 . شده ذره یه برات دلم خوبی؟. برم قربونت سالم ـ

 : گفتم شد تموم حرفش وقتی و زدم دلتنگی لبخند دادم می گوش طنینش خوش صدای به که طور همون

  شرار؟ خوبی خوشگلم، ماهت روی به سالم ـ

 . عزیزم خوبم منم باشی خوب تو ـ

 : گفتم پام های انگشت بین دست کشیدن حین و انداختم پایین رو سرم

 . نیستم هم خوب یعنی... نیستم بد هی که، من ـ

  چیه؟ موضع چرا؟: گفت نگرانی با

 ... بدبختیه بیکاریه، موضوع ـ

 . کنم ردیؾ برات رو جایی گشتم خیلی گم می راست بمیرم من ستاره، کن باور ـ

 : گفتم و کشیدم آهی

 . ندارم توقعی تو از که من عزیزم نه ـ

 ... بریز بیرون رو دلت درد.. بگو جانم؟ ـ

 . داره گریه حقوقش ولی کردم پیدا رو جایی خودم راستش ـ

  قدره؟ چه کجا ـ

 ... و حقوق و ساندویچی شب، اون دربارهٔه  کردن صحبت شراره با کردم شروع

 خنده حرفای عروسکی لباس و جدیدم شؽل دربارهٔه  اون. خندم می شراره با دارم دیدم اومدم که خودم به

 . بودم شده بر روده من و زد می دار

 : گفتم... خورد بوق گوشیم دیدم خندیدیم کلی اینکه از بعد

 . آوردم در رو شارژ ته کنم کنم فکر شراره ـ
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  کشید؟ ته ـ

 . آره ـ

 . بزنگم من کن قطع ـ

 زنگ دوباره ثانیه چند بعد و کرد قطع خودش که کنیم صحبت ده می راه که جایی تا حاال بگم خواستم

 : گفتم خنده با و برداشتم. خورد

 . شد عرض سالم ـ

  دیگه؟ کنیم علیک سالم دوباره االن یعنی ها آ ـ

 . آره ـ

 : گفتم ای شرمنده لحن با. نه یا بگم رو زدنم زنگ دلیل بودم مونده. خندیدیم هم با

 ... زدم زنگ راستش، ـ

 ... بگو عزیزم؟ چی ـ

 کرایه بتونم فقط خوام، نمی زیاد بگیری؟ برام پول کم یه بابات از کنی؟ لطفی یه تونی می شراره ـ

 ... و بدم رو مرتضوی

 . م شرمنده واقعاًال : گفتم مکثی بعد

 . شرمنده دشمنت: گفت بعد و شد سکوت لححه چند

 . شد ناراحت لحنش

 . شده قاطی خیلی مون خونه اوضاع جون؟ ستاره دونی می راستش ـ

 : پرسیدم ازش حال بااین داد دست بهم شدن خالی تو حس. خورد سنگ به که تیری یعنی این

  مگه؟ شد چی چرا ـ

 ... و کتک فصل یه. دید علیرضا با منو داداشم ـ

  جدی؟: گفتم ناراحتی و تعجب با

 رفتار بد باهام هم خیلی ندارن، رو یکی این خبر گرفتن، ازم رو گوشیم اون. ام قرنطینه تو فعالًال . آره ـ

 . کنند می
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  چی؟ کار سر ری؟ نمی هم بیرون یعنی. برات بمیرم ـ

 خودم هم و کشم می رو خودم کنند منع ازم هم این بخوان اگه گفتم رم می کار سر چرا: گفت و کشید آهی

 . کنم می راحت رو بقیه هم و

 . کنی می ؼلط تو ـ

 . گم می جدی: گفت محزونی لحن با

 ... گمشو برو ـ

 این برای که سوزه می مادرم برای دلم طرفی از. خورم نمی هیچی. اعتصابم تو رم می که خونه خالصه ـ

 موجودیت برادرم و پدر پیش که نداره شهامت خوام می من که قدر اون اونم ولی. زنه می پر پر وضعیتم

 ... کنه اعالم منو و خودش

 . کشیدم آهی

 کم کم. داشت گرفتاری کلی خودش. شد طور این اینم انداختم رو رفتن کلنجار کلی بعد. نشد که هم شراره

 من چی؟ که گرفتم؟ می تماس باید من یعنی. نگرفت تماسی هیچ میرزایی که بود عجیب. کردیم خداحافحی

 شما و انداخت بیرون منو پسرعموتون که کنم خداحافحی نشد ببخشید خداحافح، گفتم می زدم می زنگ

  نزدید؟ جیک

 چند تا بابا برو. ها کنم قرض پول امیر پسره این از برم که زد می سرم به داشت. شدم بلند و کشیدم پوفی

  کیه؟ دیگه این. اومد در صدا به زنگ... دادی می قورتش داشتی پیش ساعت

 همچنین و شناختم رو مرتضوی هیبت شیشه پشت از ولی کردم باز آروم رو سالن در رفتم در سمت

 که اون. بستم رو سالن در صدا و سر بی و آروم. خورد می شیشه به که ای ضربه کوبیدنش شیشه به طرز

  خواد؟ می جونم از چی مرتیکه. نیستم خونه من نتیجه در پس رم، نمی کار سر من دونه نمی

 تو ولی سیاهی ته بودم افتاده اخیراًال  اینکه با. کردم می فکر داشتم منم. رفت و گرفت راهشو مدت یه بعد

 به چیزی ستاره، باش امیدوار. اومد نمی بر دستم از کاری بودن امیدوار جز. زد می سو سو امیدی یه دلم

 . نمونده ترمت پایان

 که رسید ذهنم به فقط بیدار و خواب تو. پریدم باال دو گوشیم صدای با که شد می گرم داشت چشام

 . کجام ببینه بگیره رو سراؼم خواد می حتماًال  باشه، تونه می مرتضوی

 بدنم تموم. خوردم تکون جام تو دوباره. کرد نمی قطع بار این خورد زنگ دوباره. زدم ؼلتی و ندادم محل

 خیز گوشی سمت بعد. دادم بدنم به قوسی و کش و نشستم. بود گرفته خوابیدم تشک و بالش بدون چون

 ... میرزاییه شمارهٔه  دیدم که کنم ش خفه تا برداشتم
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 . کردم صاؾ رو صدام. دادم جواب سریع

 . سالم ـ

  خوبی؟ سالم ـ

 : گفتم خوشرویی با. بودم ندیده ازش ای دیگه چیز خوبی از که منم. بود شرمنده صداش

  خوبید؟ شما ممنون ـ

 . م شرمنده واقعاًال  افتاد که اتفاقی برای مرسی، ـ

 ! حرفیه چه این نه ـ

 چرا که توپید بهم کلی. بود عصبی خیلی. گرفت ایراد کارام همهٔه  از و بود اومده شهروز روز اون آخه ـ

 ... نیایی بشه چیزی یه تو کردم می دعا دعا! هرکیه کی هر و نداره قانون و نحم اینجا

 . نداشتم گفتن برای حرفی بودم کرده سکوت

 ... کنم ونی می در پا و جلو بیام داشتی توقع دونم می ـ

 . بود شکار دستم از خیلی هم روز اون شهروزه، برای اونجا سهم بیشتر ولی: گفت مکثی بعد

 : گفتم شد می آب داشت بیچاره

 . بدم اخراج بود حقم واقعاًال  شاید نیست، ای مسئله نه ـ

 خودتون هم شما نیود، بد شدم تنبیه بودی، گذاشته راحت خیلی و من آخه: گفتم و کردم ای تصنعی خنده

 . کردم پیدا جدید کار یه منم ندارید، تقصیری شما نکنید، ناراحت رو

 حرؾ کم یه. نه فضول اما بود راحتی و شوخ مرد. ؼیره و کاری چه که نکرد فضولی که شکر رو خدا

 قبل فقط ولی نیستم دلخور ازش کنه باور که دادم بود قسم چی هر منم بیاره در دلم از مثالًال  و زد

 . نه یا بگم موندم زد حرفی خداحافحی

 بزرگترت، برادر پدرت، منم بگذار، ون می در باهام حتماًال  بود مشکلی کنم، نمی کوتاهی داشتی کاری هر ـ

 .... بدونی قابل شم می خوشحال بود مشکلی حال هر به دونی، می صالح خودت طور هر

 : گفت بهم کرده گیر گلوم تو حرفی فهمید که کردم دست دست کم یه

  چیزیه؟ بگو، ـ

 : گفتم فقط نیست مکفی جدیدم کار حقوق بگم نشد روم
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 اولین گرفتن محض به ولی پرروییه، درخواستم دونم می راستش خواستم، می افتاده، عقب ماهم یه کرایهٔه  ـ

 ... ام ...حقوقم

 : گفت که شنیدم رو صداش. کنم تکمیل رو حرفم تونستم نمی

 . بگیر خوای می که پولی بیا فردا ـ

 : گفتم زنون لبخند. بود شده باز نیشم. ها آوردم می در بال داشتم یعنی وای

 . شرمنده واقعاًال  ـ

 . بدم انجام برات تونم می که کاریه ترین کوچیک این ـ

 . گردونم می بر براتون زودی رو، دارید بهم که لطفی کنم نمی فراموش وقت هیچ بزرگیه، کمک ـ

 از بهتر باشم میرزایی بدهکار حال هر به ولی آوردم؟ می کجا از زودی. ها زدم می حرؾ هوا رو حاال

 پسر پرسیدم که بودم ترسیده قدر اون طفلی من. بیام فردا گفت بهم. باشم مرتضوی بدهکار که اینه

 . کردم قطع و خداحافحی هم بعد. نباشم نگران نیست گفت اونم نیست یا هست عموش

*** 

 تا حال این با بودم پوشیده خنک لباس خفگی، حس و عروسک همون باز شد، شروع کاریم روز اولین

 هر داد، نمی دست بهم خفگی حس دیگه کردم، هم عادت ساعت چند طی ولی شدم عرق خیس حهر سر

 از ها بعضی. گرفتم می رو دستشون شدند می رد که ها بچه مخصوصاًال  کردم می توجه جلب شد می رد کی

 داری روز به روز ستاره بود، مسخره چه هه. اومد می خوششون ها بعضی ترسیدند می عروسکیم دست

 ... پایین بیافتی آسمون باالی اون از وقتشه کنم فکر درخشه، نمی وقته خیلی که تو شه، می تر کوچیک

 کنم می فکر وقتا گاهی شدم؟ چی و بودم چی. کشیدم آهی. کردم می نگاه رو خودم داشتم بالکن آینه تو

 . نبود درست راه مامان و خونه از شدن دور شاید کردم، اشتباه شاید

 لبخند داشت. دیدم می رو نوجوون دختر یه. کردم نگاه کمد دار لک آینه تو و گرفتم باال رو سرم دوباره

 . نداشت ؼمی ترین کوچک بود، شاد دل ته از زد، می

 برای داشتم بودم گرفته بؽلم زیر و برداشته رو کالهش که حالی در عروسکی لباس تو آینه ور این از من

 استخون چون اما الؼر استایل با دختر یه. بود گذشته به متعلق که تصویری کردم، می دلتنگی آینه تصویر

 ... داد می نشون پر کمی داشت درشتی تقریباًال  بندی

 قدر اون قبالًال  یادمه. رفته آب هم صورتم اندامم بر عالوه الؼر، دختر یه االن شد، محو دختر اون تصویر

 زهر. شد لمس م گونه های استخون کشیدم، ام گونه به دستی. اومد می متر دو تا کشیدند می که داشتم لپ

 . زدم خندی
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 حس رو خوشبختی یعنی. بودم خوشبخت کامالًال  پدریم خونه من. گرفت جون چشام جلوی گذشته دوباره

 کسی و بخوونم درس دکترا تا داشتم آرزو خودم برای... هیچی نه بودم باری ندو بی بند تو نه. کردم می

 و شخصیتی لحاح از. باشم سر دوستام بین داشتم دوست همیشه. باشم داشته ارتباط دوستام با و بشم

 مجلسه سبد سر گل همیشه مادرم دیدم می وقتی. بردم ارث به مادرم از کنم فکر رو طلبی اینجاه... مقامی

 . باشم طلب جاه گرفتم یاد منم شه می ستایش و موفقه مهندس یه اینکه از

 که ای آویده. اد می ستاره جاش و میره می آویده روزی یه نداشتم خبر. نداشتم خبر خودم آیندهٔه  از ولی

 . کشتش مادرم

 تخریب پیشم شخصیتش شد باعث که اونی نه داشتم باور خودم که اونی به. داشتم احتیاج مادرم به من

 . بشه

 . گذاشتم می تنهاش نباید شاید. داشت احتیاج من به اونم شاید کردم اشتباه من شاید دونم نمی

. پایین رفتم و کردم خارج تنم از رو عروسک لباس اومد، که جعفر کارگرش و ساالری گفتگوی صدای

 . رفتم می پایین باال ازش تند های قدم با صاؾ بودم، کرده عادت هم آهنی های پله این به دیگه

 پیش رفتم خونه به رفتن قبل. رفتم افتادم راه خداحافحی بعد. کنم عادت زود قدر این شد نمی باورم

 به داشت چون شدم، معذب ولی داد خواستم می که چیزی از بیشتر کم یه کردم قرض پول و میرزایی

. کرده باز حساب حرفم رو دونستم می ولی بود نگفته زبانی برگردونم، بهش زود که داد می این هوای

 اول. کرده اخراج هم رو مینا فهمیدم و کردم احوالپرسی بقیه با ولی ببینمش نتونستم و بود رفته شراره

 بعد بگیرم بیام خوام می روپوش که کرد تعارؾ کلی میرزایی هم رفتن موقع. ای عقده مردک نشد، باورم

 . ام می خواستم باشه گفتم و زدم تعارؾ منم بدم رو پولش

 سالنه داشت که دیدمش راه بین ولی رفتم مرتضوی خونه سمت و شدم پیاده خودم خونهٔه  از قبل خط یه

 چی خودش پیش نیست معلوم. شد باز نیشش دادم، تکون براش سری شد من متوجه وقتی. اومد می سالنه

 ... و دادم وا حتماًال  کرد فکر بود؟ کرده فکر

 : کرد شروع مقدمه بی. گفت علیک کجی لبخند با کردم سالم ایستادیم، رسیدیم که هم به

  بیارم؟ مشتری ای خونه چند ساعت امروز ـ

 گلوت برای ترسم می فقط نبود، حرفی نه؟ ایی می کوتاه رو مشتری برسی مرادت به اگه مارمولک ای

 بودم کرده جدا اتوبوس تو که پولی مقدار کردم، باز رو کیفم در و گرفتم ازش جدیمو نگاه. باشم زیادی

 گرفتم رو ها پول. کنم جور نداشت انتحار اصالًال . شد چهارتا هاش چشم ها پول دیدن با. کشیدم بیرون رو

 : گفتم و طرفش

  نداشتید؟ عجله گرفتنش برای مگه بفرمایید، ـ
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 : پرسید جدیت با. بود افتاده پایین لبش گوشه دیگه

  آوردی؟ کجا از ـ

 . کنم می جور که بودم گفته ـ

 : گفتم و چپوندم دستش الی رو ها پول. خوندم رو کثیفش ذهن جورایی یه. کرد می نگاهم تردید و شک با

 ... اگر نیست، کنید می فکر که چیزی اون ـ

 که برگردم کردم کج رو راهمو. دادم می بها هم خیکی توی به بدم بها کسی به بود قرار اگر گفتم دلم تو

 : گفت

  بندازی؟ عقب هاتو کرایه خوای می ماه چند ماه چند بساطه؟ همین ماه هر ـ

 چند چشاش تو. کرد می دگرگون رو حالم که حرفایی. بیاره لب به بود قرار که حرفایی از بود پر گوشم

 : گفتم و کردم نگاه لححه

 . نیافته عقب که کنم می رو ام سعی تموم ـ

 .... و کنی نمی راحت رو خودت چرا ـ

 : گفتم حرفش بین و آوردم جوش کم یه

 و معرفت کم یه کنید نمی سعی چرا نیستید محتاج پول این به که شما جاش به... چی؟ و کنم راحت ـ

 ... کنید سواستفاده دختر یه بودن تنها از کنید می سعی چرا باشید؟ داشته مردونگی

 کرده ترش اونم ولی. موند خالی صورتم رو بخورم، دادم می احتمال حرفا این گفتن با که ای چکیده جای

 : گفت بهم بمش صدای و ؼلیح های اخم با. بود

 ... نبر باال رو صدات من برای کوچه تو ـ

 : گفتم و زدم ای عصبی پوزخند

 از دست خواهید می چرا پس مند؟ بفه بقیه که آبروریزیه براتون تونید؟ می کنید؟ قایمش خواهید می چرا؟ ـ

  کنید؟ خطا پا

 لب زیر. باشه تسبیح چیز اون دادم می احتمال گشت می چیزی دنبال ش باخته رنگ ای سرمه کت جیب تو

 : گفت و انداخت نگاه بهم بعد گفت چیزی

  گم؟ می خودت برای فهمی نمی چرا ـ
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 خودم من آقا برداشته، ترحم تریپ من برای القبا یه مردک کنه، می فرض خر منو داره دیگه این اوه

 خودم که حرفی و چرخیدم پا پاشنهٔه  رو گرفتم، ازش رومو کنی؟ می رنگ منو ام، خورده بارون گرگ

 . آوردم زبون به رو و نداشتم یقین بهش

 یه برم و ببندم رو کوچم و بار کنم می سعی افتاد هم اگر و نیافته عقب پولتون کنم می سعی حال هر به ـ

 ... دیگه جای

 کدوم نبود معلوم دیگه جا یه از خودم منحور حاال. شدم دور و افتادم راه سریع حرفام اتمام بعد

 ته داره توانم کردم می حس جورایی یه. بود آورده فشار روم مخارج و خرج کافی اندازه به. قبرستونیه

 حالم هم کردنش فکر تصور از که منی کردم، می فکر مرتضوی پیشنهاد به گاهی روز اون بعد. کشه می

 . خورد می بهم

 

 

*** 

  «ای؟ گرفته بازم» 

 « .نیست چیزی بابا نه» 

  «بزنی؟ حرؾ خوای می» 

 « .کار سر برم باید دیگه ساعت دو یکی تا» 

  «خوردی؟ ناهار» 

  «آره» 

 . دوختم چشم مانیتور به دوباره بعد و انداختم ساعت به نگاهی

  «هستی؟ راضی جدیدت کار از» 

 « .باشم راضی مجبورم» 

 : نوشتم دوباره من بنویسه چیزی اینکه از لقب

 مشکالت کنم می حس بشم، سبک بگذارم پایین دوشم از رو گذشته بار کوله از کمی شاید گم، می کم یه» 

 « .زیادن زیادی
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 « .بگو» نوشت فقط

 به ولی. نداشتم خبر خودم و بودم خوشبخت زمان اون قدر چه بینم می کنم می فکر که ها روز اون به» 

 شاممون و ناهار و صبحونه روز هر. گم می رو مادرم و من. شدیم تنها خیلی پدرم دادن دست از محض

 که نداشتیم مالی مشکل باز شکر رو خدا کارش، سر مامان و رفتم می مدرسه من. نفره دو بود شده

 « ...ولی کنیم، دراز نامرد تا چهار جلوی رو دستمون بخواهیم

  نوشت که ننوشتم چیزی دیگه

 که بود چی اون بدونم خوام می نداشت، مشکلی مادرت با روابطتت گفتی که اینجا تا ستاره؟ چی ولی» 

  «مهمی؟ چیز چه کرد؟ جدا هم از رو مادرت و تو

 : نوشتم مکثی بعد و کشیدم آهی

 که نمایشی از و ره می پیش داره خوب کردم می فکر من حداقل یا بود، خوب سالگیم هفده تا چیز همه» 

 « .بودم خبر بی کرد می بازی برام پرده پشت مامان

 جورایی یه. کردم فکر و گزیدم مو پایینی لب بعد کردم ارسال رو متن قدر همون و زدم رو Enter دکمه

 هیچ نه کرد می پیدا حضور زندگیم تو نه که اس اس... طور همین هم نگفتنش بود، سنگین برام گفتنش

 برای رو دورش تونستم می خواست می دلم اگه راحت خیلی باشه، تر فرا حد همین از گذاشتم می وقت

 ... شم سبک بزار نداره، ایرادی گفتنش پس بکشم، خط همیشه

 . نوشتم و زدم لبخند. زد می چرخ که ای ستاره یه. فرستاد برام ستاره شکلک یه

 به تفریحاتمون بود وقت خیلی بریم، نفره دو سفر یه حتماًال  بودیم کرده ریزی برنامه بودم، داده کنکور» 

 یه و بودم داده کنکور من مخصوصاًال . شد می ختم خونه تو دختری و مادر های گفتگو و رفتن سینما یه

 کارش برای هم مامان. مسافرت بریم کردم می اصرار مامان به مدام بود کرده کسلم خوندن درس مدت

 « ...ریم می سفر یه فرصت اولین در حتماًال  که بود داده قول ولی کرد می فردا و امروز مدام

 : نوشت ثانیه چند بعد. کشیدم آه یه و کردم ارسال براش رو متن

  «ُخب؟؟؟» 

 « .باش داشته صبر دقیقه دو خب، مرض» گفتم خودم با و کردم خنده

 بنویسم خوام می چی فهمیدم و بردم کیبور به دست وقتی کشید ته ثانیه چند عرض در خنده اون ولی

 : نوشتم و کشیدم آهی دوباره
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 من ره، می مادربزرگش روستای به ای هفته دو سفر یه تابستون برای گفت صحرا دوستم اینکه تا» 

 حرفا، این از و افته می عقب روز هر مادرم و من سفر حالت، به خوش گفتم و کردم دل و درد باهاش

  سفر؟ رم نمی باهاشون چرا که داد پیشنهاد سریع هم صحرا

 و سفر یه به هم مادرم گفتم می سفر، برم و بگذارم تنها رو مادرم اینکه شد، نمی راضی دلم اول اصالًال 

 مطمئن هم طرفی از بریم، نفره دو سفر یه تا بزنم رو خودم تفریح بودم حاضر و داره نیاز استراحت

 سریع مادرم تعجب کمال در ولی. سفر برم ش خانواده و دوستم همراه تنهایی که بده اجازه مادرم نبودم

 شاید گفت می کنم، عوض هوا و حال و برم بهتره گفت می نه که کردم می اصرار بهش. کرد موافقت

 اون گذارم نمی تنهاش که کردم می اصرار من. نرسه وقتش ها حاال حاال داده بهم رو قولش که سفری

. م خاله پیش ره می کنه تنهایی احساس هم وقتی پره کار با وقتش مدت تمام نیست، تنها که گفت می

 « .سفر برم ش خانواده و صحرا با کرد راضی منو اون که زدیم حرؾ هم با قدر اون خالصه

 وجدان عذاب رفتم می داشتم وقتی من اس؟ اس چیه دونی می» نوشتم و گذاشتم هم روی آروم هامو دندون

 « ...اینکه از بگذارم، تنها رو مادرم خوام می اینکه از بودم، گرفته

 . کرده گیر توگلوم بؽض کردم حس

 

 

 : نوشتم و کشیدم عمیقی نفس بعد موندم کم یه

 برام الزمه سفرم برای کرد می فکر که چی هر مامان و خرید رفتیم هم با رسید سفر روز خالصه» 

 ؼروبش. داشتم وجدان عذاب مامان به نسبت و بود سنگین دلم ته هنوز ولی برم بودم کرده قبول. خرید

 باهاش دارم من که کرد می ذوق کلی و بود تنها سفر تو صحرا. دنبالم خونه جلوی اومدن صحرا خانواده

 و گذشت صحرا مادر پدر و مامان آشنایی برای خونه جلوی که وقت کمی بعد. داره سفر هم و رم می

 و نشست رل پشت صحرا بابای باالخره... و شم می مزاحمشون دارم من سفر تو که مامان های تعارؾ

 و فشردم می بؽلم تو رو مامان. شد روون اشکم و کردم بؽل رو مامان رفتم من. بشیم آماده گفت

 ... گردم می بر زود گفتم می و بوسیدم می

 « .بوسیدم رو مادرم من که بود باری آخرین اون

 : نوشتم و انداختم ساعت به نگاهی

 مامان اشک تار پرده پشت از و بودم برگشته کوچه پیچ سر تا من و ریخت سرمون پشت آب مامان» 

 تکرار طور این دلتنگی این که باریه آخرین این دونستم نمی و رفتم می. رفتم می و کردم می نگاه رو

 « ...بزنم مادرم از شدن دور برای پلی واقعاًال  که رم می دونستم نمی شه، می
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 : فرستاد برام که ننوشتم چیزی دقیقه چند

 « ...نگو چیزی ناراحتی یا شدی خسته خوای می» 

  «باشه؟ ناراحت تونه می چیز یه بابت قدر چه آدم دیگه نیستم، ناراحت نه» 

  «گردی؟ نمی بر پیشش چرا س، زنده هنوز که اون شدی؟ جدا مادرت از تو که شد چی آخه ستاره پس» 

 : نوشتم رو کردم زمزمه تلخی لحن با قلبم تو که ای جمله

 « .مرده باورم تو وقته خیلی اون» 

 که برسه روز یه شاید ببخشیش؟ تونی نمی ببین کن فکر خوب باشه کرده کاری هر مادرته، اون ستاره» 

 « ...نبخشیدنش از بشی بشیمون

 گریه کردم؟ می کار چی من مرد می مامان اگه واقعاًال . کشیدم آهی. بود مامان مرگ بعد منحورش

  شدم؟ می پشیمون کردم؟ می

 . کردم نگاه مانیتور به

  «گم؟ می بد» 

  «بخشیدی؟ می بودی تو ببین بعد بشنو رو هام حرؾ نکن، قضاوت االن از» 

 « .بگو باشه» 

 رسیده که اینجا به دونم نمی. برگشت تعادلم و گرفتم تر کامپیو میز روی رو دستم رفت، گیج لححه یه سرم

 تونستم می خواست می دلم بار هر که بود انسان یه سعید. نیستم مطمئن گفتنش از کردم می حس بودم

 تو بزنه هامو گفته اون و بشم چشم تو چشم باهاش بخوام روز هر که نبود کسی. کنم رابطه قطع باهاش

 ... کنه سواستفاده ازشون جایی یا سرم

 ... گم می: گفتم خودم پیش و کشیدم پوفی

  «کنی؟ می فکر داری ستاره» 

 « .کردم می فکر داشتم آره» 

  «ببخشیش؟ خوای می ببینی اینکه به» 

 « .کنم می رو زندگیم دارم منم نداره، من نبخشیدن و بخشیدن به نیازی اون» 

 . زندگی گذاشت رو اسمش بشه اگه البته
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 « .بعد شنوم می شو باقی کنم، نمی قضاوت زود خودت قول به» 

 . باال بود زده اعصابم آمپر باز

 « .کار سر برم باید من بعد، برای باشه» 

 ها درس پی رو حواسم و امتحاناته نزدیک گفت می که طرفش از نصیحت کلی با. نداشتم حوصله واقع در

 . کردم خداحافحی ازش حرفا این و بگذارم

 

*** 

 ... زنم می کارم قانونی های ساعت از دارم که بود شده پیچ پا و رم می دانشگاه من بود فهمیده ساالری آقای

 نرفتنش و بود آخر ترم نرم، تونستم نمی رو ها همون ولی ها بود محدود حضوریم های کالس من حاال

 که گرفت می بهونه مدام رسید، نمی نحر به مهربون اول روز مثل ساالری آقای. شد می محسوب گرفتاری

 این و رم می کالس نگفتم بهش اول از و مالیدم شیره رو سرش گفت می و نداره صرؾ براش طوری این

 ... حرفا

 نیمچه همون که زنه می ؼر داره ساالری دونستم می اینکه با بودم، اونجا هنوز ها ؼر ؼر این تموم با ولی

 . نده حقوقم

 و بود شده گم پاندا لباس تو جسمم. بودم صبور عجیب من ولی بود اومده باال حلقم تا زندگی جورایی یه

 ... افکارم تو روحم

 . اومدم خودم به مردی صدای با

  ست؟ آماده سرو برای چی معموالًال  اینجا ها حهر از بعد جناب ببخشید ـ

 بهونه و شده متوجه هم ساالری دوبار یکی. بزنم حرؾ تونستم نمی ها مشتری با بود بدبختی نوع یه اینم

 تونم نمی دیدم. بود جواب منتحر گویا کنه، می نگاه بر و بر و ایستاده جوون مرد دیدم. بود اومده دستش

 . دخترم نفهمه کردم می دعا و کردم بم صدامو. باشم ساکت

 . کنند می تون راهنمایی داخل بفرمایید ـ

  بپرسم؟ جوون مرد همین از: گفت و انداخت داخل به نگاهی

 به دستی. دادم تکون مو عروسکی سر. رفتم می لو کنم فکر زدم می حرؾ بیشتر دیگه. گفت می رو جعفر

 . کشیدم آهی و کردم نگاه م شونه به من. داخل رفت «مرسی» گفتن با و زد م شونه
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 : گفتم و کردم ش خفه که اومد می باال داشت دوم آه

 خون خفه نیست الزم پرسید سوال کسی باز این بعد آوردی، در مردونه صدای خوب چه ستاره، بیخیال ـ

 ... بگیری

 

 

 خونه بگیرم، وزن یه برم راه بین شدم، هم الؼر کنم می حس تازه آوری، کسل و کننده خسته کار چه

 پای کنجکاوی با ای بچه یه که کردن وزن برای بیرون گیرن می قدر چه کردم می فکر داشتم ندارم، ترازو

 طوری. کرد می نگاه رو سرم تعجب با. ندید رو لبخندم چند هر براش، زدم لبخند. کشید رو عروسک

 ... دیده واقعی پاندا انگار که بود دوخته بهم رو نازش و درشت های چشم

 . شدند دور و کشید رو دستش مادرش

 به ببین. دادم بیرون خسته رو نفسم. که خوان نمی ارث کردن وزن یه مگه دیگه بابا، گیرن می قدر چه هر

 کل به. انداختم می چرتکه رو مخارجم ترین کوچک ها ندیده و ها بیچاره بدبخت اون عین افتادم، روزی چه

 ؼبطه من زندگی به ها خیلی یادمه زمان اون اوووووؾ. داشتم رو زندگی بهترین روزی یه رفته یادم

  خودت؟ با کردی کار چی ستاره هی... هی ها، روز اون خیر به یادش... خوردند می

  من؟؟؟: گفتم ذهنم تو تدافعی حالت با

 . کردن فکر گذشته به کردم می شروع دوباره نباید ندادم، ادامه دیگه

 کالفگیه، بودن ساعت چندین لباس این تو چون خب خندیدم افکارم به شدم؟ الؼر چرا وسط این من حاال

 مو شؽل این با دیگه کنم، کوتاه کوتاه هم موهام برم باید. گیرم می دوش رم می هم روز هر و کنم می عرق

 ... بشورم رو سرم تونم نمی روز هر من و کنه می عرق سرم نداره، معنی داشتن

 کردم خداحافحی ساالری و جعفر با. گذشت طور چه زمان نفهمیدم که کردم دو به یکه افکارم با قدر اون

  کنی؟ می فکر امیر به چرا تو اصالًال  تره، خوب خیلی. بینم می کمتر رو امیر ها روز این. خونه رفتم و

 روز هر سیریش بس از چنده؟ مثقالی امیر ستاره، هیچی تو جون به: دادم جواب بلند صدای با خودم به

 ... کردم عادت منم اومد می دنبالم کوچه تو هروز

  حقیقت؟ و راست و رک دیگه؟ همین: گفتم خودم به

 برای بود چی حاال. بیرون اومدم دوش زیر از. نیست این از بیشتر آره که دادم اطمینان خودم به

 طوالنی موندن پا سر کنم فکر کردم نمی خاصی کار گرفت، می رو انرژیم جدیدم کار وای خوردن؟

 : گفتم و کشیدم آهی. کرد می ام خسته



Jafa-h.mihanblog.com دانلودرمان لوبالگ نگاه مح  57 

 

 . نیست آشپزی حس ـ

 تا آب تو گذاشتم بود مونده تنها و تک یخچال تو که مرؼی تخم دونه یه با و برداشتم زمینی سیب دوتا

 . بپزه

 

*** 

 : گفتم و گرفتم هامو گوش. زدن کؾ به کردن شروع و زدن جیػ همه دفعه یه شدم که کالس وارد

  چیه؟ ها بازی وحشی این اوه اوه ـ

 خونند، می رو مبارک تولدت هم با پسرا و دختر صدا هم دارن دیدم و برداشتم گوشم روی از رو دستم

 امروز همین. گرفت م خنده. خوند می تر تند یکی یا میموند عقب یکی مثالًال  و افتاد می پارازیت بینشون البته

 مونده کم صبح... تنهایی تنهای دیگه ستاره بیا گفتم می گذشته یاد به و کشیدم می آه خودم با ها بود صبح

 جشن برام همیشه پدری خونه آخه نیست، کی هیچ به کی هیچ و تولدمه روز که گریه زیر بزنم بود

 کرده عادت ایم همخونه و دوستام توک و تک خالی و خشک های تبریک به شدم تنها وقتی از گرفتند می

 ... بودم

 م سینه روی رو دستم من. زدن دست کردن شروع هم با و کشید ته شعرشون. نشست لبم رو لبخند

 : گفتم و کردم خم پایین کمی رو سرم گذاشتم،

 ... کنید می شرمنده ها بچه ـ

 رو هم دیگه نفر چند یه. گفت تبریک بهم بوسید می رو صورتم طرؾ دو که حالی در و جلو اومد مریم

 نفر ده به بود کم خیلی کالسمون پسرای تعداد کالًال . ریختند مزه و گفتند تبریک هم آقایون و کردن بوسی

 . بودند کافی دختر نفر سی بیست همین برای شدند می جمع که هم با ولی رسیدند نمی هم

 . شه نمی باورم بود یادتون شما آخه: گفتم که کردم می بوسی رو ترانه با

 : گفت شد تموم که روبوسیش ترانه

 . کرد یادآوری بهمون علیرضا واقع در ـ

 رو سرش زده خجالت کنم می نگاش دارم دید وقتی علیرضا. کردم نگاه جمعیت به ترانه شونهٔه  باالی از

 تشکر ازش خواستم می پایین؟ رو سرش انداخته چرا حاال. گرفتم رو نگاهم و زدم لبخندی پایین انداخت

 ... خیال بی. داره می برش توهم اون گی می چیزی یه بعد ستاره بابا، کن ول. کنم

 . کرد اشاره علیرضا به و زد بهم چشمکی ترانه
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 : گفتم و گذاشتم صندلی اولین روی رو کیفم من

  هست؟ هم کیک تون بساط تو حاال خب ـ

 : گفتند و خندیدند بلند صدای با پسرا

 کیک یه بشن جمع هم دور شریکی بگیم مادرامون به خواستیم بود، گرون خیلی کیک اینا و تورم این تو ـ

 . نبودند پایه مامانا حیؾ، ولی برات بیاریم کنند درست

 : گفتم بود گفته اینو که فرهاد به رو

  قدره؟ چه مگه کیک یه ساکت، ـ

 . خنده زیر زدند ها بچه همه که آوردم در اداشو بعد

 ... بپزن کیک برات شریکی بگیم مادرامون به خواستیم ـ

 معلوم چی؟ ها شما شد، می پیدا جیبشون ته قرون یه قدیم پسرای هم پسرا وهللا، خوبه: گفتم و کردم نگاشون

 . کنید بدبخت خواهید می رو دختری کدوم نیست

  گیره؟ می خودش به همش چرا این بابا. شد سفید و سرخ علیرضا دیدم

 : گفت ها بچه از یکی

 ... ها پره دلت ستاره ـ

 دیدی: گفت و سمتم اومد دستش تو باز نایلون یه با عجله با مریم که نشستم صندلی دسته روی و خندیدم

  رفت؟ یادمون ها بچه

  چی؟: گفتم

 لباسم و سر رو که بود رنگی کاؼذ بارون آورد بیرون وقتی و کرد مشت نایلون تو رو دستش

 ... ریخت می

 : گفتم و تکوندم خودم رو از تونستم که جایی تا رو ها کاؼذ

 کردم فکر من بشه، خوشحال طفلی که بکن ت زاده خواهر جشن برای رو کارا این مریم، نکشت خدا ـ

 . بدی بهم رفت یادت رو کادو

 : گفتم شوخی به که خندیدند هم با همه

 . اید خنده سوژه دنبال همش رو، هاتون نیش ببندید ـ
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 : گفت و بازوم به زد ترانه

 . ردیفه هم کیکت نبر، رو آبرومون نزن، ؼر قدر این ستاره ـ

 . کشیده رو زحمتش جونت علیرضا اونم: گفت منحور با

 ترانه به. گرفت م خنده دزدید، نگاشو زود ولی کرد می نگاهم داشت چرخید، علیرضا سمت نگاهم دوباره

 : گفتم آروم

 . بیام در خجالتش از برم حسابی باید اینکه مثل نه ـ

 .. راهه به بوسه و ماچ جون، آخ: گفت و خندید شیطنت با ترانه

 : گفتم و سرش تو زدم مقنعه رو از

 ... سانسوره که تو برای مشقت، و درس سر برو بچه ـ

 : گفتم همه به رو لبخند با و

 خوشحالم خیلی تونم، شرمنده کلی بودید یادم به که همین ممنونم، تون همه از شوخی از جدا ها بچه ـ

 . کردید

 . حرفا این و نکردیم کاری و نداره رو تو قابل و حرفیه چه این که کردن تعارؾ کردند شروع همه

  اد؟ نمی من افتخار به شد؟ چی استاد: گفتم بهشون

 . بیاد تر دیر دقیقه چند کرد قبول داریم، کوچولو جشن یه گفتیم گرفتیم اجازه ازش ولی اد می چرا: گفت منم

 . خودمونیه جشن بیاد، اونم گفتید می زشته که طوری اون خب ـ

 : گفت علیرضا به رو ترانه. نیومده ولی کردند تعارؾ استاد به که فهمیدم حرفاشون بین و خندیدند ها بچه

 . بگیر رو کیک یخچال از برو خوب پسر پاشو ـ

 . باشند نزده ناخنک بهش کنه خدا: گفت و خندید مریم

 : گفتم ها بچه به رو. بیاره رو کیک تا رفت بیرون کالس از شد بلند علیرضا و خندیدند همه

 . بگذاریم کیک استاد برای حداقل ـ

 : گفت علی

 ... ها زنی می مشکوک ستاره ـ
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  نحر؟ چه از: گفتم خیالی بی با

  خبریه؟ داری زیاد رو استاد هوای امروز ـ

 : گفتم حرفش منحور از هوا بی من

 ... که نداری خبر بهم داده رو ها سوال آره ـ

 . نبود این منحورم نه: گفت و انداخت باال ابرو

 : گفت و ش که پس زد بود ایستاده کنارش که شاپور

 . داره بچه تا چهار و زن سالشه، پنجاه استاد دیوانه آخه ـ

 : گفت شاپور به رو که رفتم ؼره چشم براش بودم، فهمیده رو منحورش تازه

 ... قانونیه زن تا چهار تا االن خب ـ

 : گفتم و رفتم ؼره چشم براش دوباره من و خنده از شد منفجر کالس

 . سرش تو بکوب من طرؾ از هم دونه یه خان شاپور ـ

 پسر. خورد می بر ؼیرتش رگ به وگرنه نیست علیرضا خوبه. کرد فرار علی ولی گفت چشم شاپور

 که محجوبه شهرستانی پسر یه شناسمش، می سالیه دو حدود بودم، کالس هم باهاش ها ترم اکثر خوبیه،

 . کردم ردش چی برای ها موقع اون اد نمی یادم. نیست امروزی پسرای تریپ قاطی زیاد

 احساسش درباره اومد موقعی اون دقیقاًال  آره اومد، یادم و آوردم فشار ذهنم به کمی. ستاره ای نابؽه خدا به

 ... های مزاحمت بودم، زده مخالؾ جنس از شدت به من که گفت بهم

 کردم منحرؾ رو ذهنم که افتاد می یادم داشت دوباره. نکن فکر بهش دیگه ها، اد می خوشت ستاره اَه

 « .حرفشه سر هنوز علیرضا نشده، هم دیر ستاره خب»

 کالس وارد گرد، دست به نسکافه کیک یه با علیرضا. کردم نگاه برگشتم شد باز در. خندیدم حرفم این به

  کردن شلوغ و زدن دست به کردند شروع ها بچه دوباره. شد

 

 

 استاد هم یکدفعه جمعی، دسته های شوخی خنده تا کردن پخش کیک از گذشت بازی مسخره به جشن کل

  نشده؟ تموم جشنمون پرسید و کرد نگاه ها پاش و ریخت به شد کالس وارد
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 هم کلمه یه آخر. گرفتند شوخی خنده به رو بیچاره برسه؟ کارش به استاد گذاشتند ها بچه مگه روز اون

 . نداد درس

 تو بیرون، اومدم برداشتم رو کیفم و کردم مجدد تشکر و خداحافحی همه از کالس آخر اینجاست جالبش

 با. کنم تشکر ازش دوباره گفتم ساکته، دیدم بزنه رو حرفش تا موندم اومد دنبالم علیرضا راهرو

 : گفتم خوشرویی

 . کنم نمی فراموش رو لطفتون گذشت، خوش خیلی بقیه هم من به هم امروز ممنونم، ازتون واقعاًال  ـ

 : گفت و کرد نگام

 . بود وحیفه ـ

 لححه چند گفت بهم که داشتم رفتن قصد و کردم تشکر ازش دوباره انداخت می تیکه تعارؾ داشت حاال

 : گفتم و موندم روش به رو دوباره. بمونم

 . بفرمایید حتماًال  ـ

 شرمگینی لبخند که کردم نگاه جعبه به تعجب با. طرفم گرفت و آورد بیرون کوچیکی جعبهٔه  کیفش تو از

 . بدم بهتون نشد روم بقیه جلوی شماست، برای: گفت و زد

 هم دیگه حس یه دونم، نمی هم بودم، خوشحال هم بود؟ خریده کادو من برای. جور بد بودم کرده کپ

 ... نارضایتی شاید دونم نمی ناراحتی، بگذارم رو اسمش تونستم نمی که داشتم

  هست؟ چی: پرسیدم جدی ولی مالیمت با که گرفت سمتم بیشتر رو جعبه

 . ببینید کنید باز خودتون کنم می خواهش ـ

 سرم. موند باز دهنم. بود هللا آویز با حریؾ گردنبند یه. کردم بازش. گرفتم رو جعبه و دادم تکون سری

 : گفت عجله با و داد قورت رو دهنش آب بگم چیزی خواستم تا کردم نگاش گرفتم باال رو

 . خداحافح نداره، رو قابلتون اصالًال  ـ

 هم کنم، قبول ازش تونستم نمی من نه. انداختم زنجیر و دستم تو جعبه به نگاهی. برداشت قدم تند تند و

 ولی نباشه پروزن و سنگین گردنیش هم قدر چه هر داده، پول این باالی حتماًال  گذاشت نمی وجدانم اینکه

  آورد؟ پول کجا از دیوونه پسره این کشه، می سوت سرش کنه می محاسبه آدم رو طال نرخ االن

 سعی. نموند ولی کردم صداش. زدم می نفس نفس رسیدم بهش وقتی. دویدم دنبالش تند و بستم رو جعبه

 . کنم یکی تندش های قدم با هامو قدم کردم می

 . کنم قبول رو تون هدیه تونم نمی من ببخشید ـ
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 : گفت رفت می راه تند تند که طور همون

  نیومد؟ خوشتون چرا ـ

 : گفتم و زدم ای معمولی لبخند. دخترا مثل شد، می سفید و سرخ کالًال  همیشه. بود گرفته گر هاش گونه

 ... اما قشنگه خیلی چرا ـ

 : گفت که گرفتم سمتش رو جعبه

 . شماست برای نه ـ

 . بگیرید لطفاًال . کنم قبول تونم نمی آخه ـ

 . خوره نمی من درد به چی؟ برای ـ

 ... بفروشیدش خب: گفتم و خندیدم

 فوت بیرون رو نفسم. اومد بند نفسم هم بود گرفته درد پاهام هم بودم رفته تند قدر اون منم. نگفت چیزی

 : گفتم و کردم

 . کنم قبول تونم نمی رو این گرفتید، می معمولیتر هدیه یه کاش ـ

 : گفت و کرد نگاهم جدی. بیاستم و کنم حفح رو تعادلم شدم مجبور منم و موند ناگهانی

 . شکنه می دلم نکنید، رد رو م هدیه کنم می خواهش ـ

 من برای تا تون شهرستان برو پاشو کنم؟ کار چی پسر این با من آخه. بود گرفته م خنده جدیش حرؾ بین

 : گفتم. نشدی دردسر

 . نیست درست آخه ـ

  داره؟ ایرادی چه ـ

 ... گرونی این به هدیه گرفتن ـ

 رو ناقابل هدیه این فقط نکنید، فکر پولش به اصالًال  خواهشاًال  حرفاست، این از بیشتر خیلی شما ارزش ـ

 . همین. کنید قبول

 : گفت و کرد نگام تمنا با که بگم چیزی شد باز دهنم تا

 ... کنم می خواهش ـ
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 که روز همون جز به. ننداختم گردنم تو ولی. کردم قبول رو علیرضا کادوی من که شد طوری این و

 رفت نمی دلم چرا دونم نمی ولی. داشت قشنگی نمای سفیدم پوست رو. کردم امتحانش و خونه رفتم

 ... بودمش گذاشته اتاقم تو ش جعبه همون تو. بیاندازمش

*** 

 ... خانوم ستاره ببین ـ

 ... کنید گوش من حرؾ به لححه چند شما نه ـ

 . شه تموم من حرؾ بگذار دختر ـ

 : گفتم و کشیدم پوفی کالفه

 . بفرمایید خب خیلی ـ

 . اومدم راه باهات بگی قدر چه هر دختر ـ

  دید؟ نمی من به دیگه فرصت یه چرا شما ـ

 : گفت گردوند می من سمت نگاشو که حالی در و زد میز روی را تپلش ساعد ساالری

  دیگه؟ کار یه دنبال ری نمی چرا نیست، تو مناسب کار این گفتم اول از من دختر ـ

 : گفتم و شکستم رو سکوت دوباره و رفتم کلنجار خودم با کمی

 . دیگه کوتاه مدت یه فقط ـ

 : گفتم و کردم نگاهش خواهش با

 . کنم پیدا کار تا ـ

 به روز علی، به وال به بزنم، آتیش رو عروسک این خوام می اصالًال  صرفه، نمی برام اصالًال  من راستش ـ

 به. شم خالص شرش از خوام می تو، حاال و بگردونه دیگه یکی بودم داده که مدت یه ضرره، برام روز

 . گرفتم می رو دستت وگرنه موندم م بچه و زن نون تو خدا

 راست اصالًال  نشم؟ کار بی من بذار و بده ضرر من خاطر به گفتم می کردم؟ می اصرار چی سر دیگه

 که هفته در ساعت دو یکی همون معلوم کجا از بیاره؟ من جای رو یکی خواد نمی معلوم کجا از گفت؟ می

 حرؾ نتونستن و عروسک لباس زیر ها سکوت همون نداده، دستش بهونه شد، می پایین باال دانشگام برای

 ... بودنم دختر همین زدنم،

 : گفت و داد بیرون صدا با رو نفسش رفتم فکر تو دید وقتی



Jafa-h.mihanblog.com دانلودرمان لوبالگ نگاه مح  64 

 

 جعفر با دم می پاس اینجا شب دوازده تا من شاهده، هم خدات شاهدی، که خودت نباش، دلگیر من از ـ

 سرت بالیی ترسیدم می کردم، می راهی تر زود ؼیرتم خاطر به ساعت یه ساعت نیم همیشه رو تو ولی

 ... اومدم راه باهات فهمیدم بعد ری، می دانشگاه نگفتی اومدی باشی، بیرون وقت دیر تا بیاد

 هم ساالری بیاندازم؟ راه فایده بی بحث چی گفتم که شد ور اون ور این ساعت چند وجدانی بگم خواستم

 این با داشت و کرد می وا مشت از رو انگشتش یه و گفت می هاش محبت از دونه دونه طور همون

 ... شمرد می هاشو محبت حرکت

 تر خاکس داشت که ای آینده تو خودم، تو بودم شده ؼرق گه، می چی فهمیدم نمی ولی شنیدم می رو صداش

 حقوق رو اسمش که پول نمه یه همین با کردم؟ می زندگی طور چه دیگه رفت، می باد دست به و شد می

 بهم و چرخید می سرم دور هام بدبختی نبود، هم همون حاال کردم، می مریز و دار کج داشتم بودم گذاشته

 و کرد کجی دهن یه بود، ش خونه کرایه و مرتضوی اولیش دیگری، از پس یکی کرد می کجی دهن

 ... و برق و آب و پوشاک و ؼذا پول بعدی،

 دارم ساندویچی چهت خالؾ رو پیاده تو دیدم گرفتم باال که رو سرم نداشتم، کردن فکر گنجایش دیگه

 ... افتادم راه کی بیرون، زدم کی نفهمیدم اصالًال  رم، می

 کجا داری؟ عجله ستاره. زدم کجی لبخند. گرفتند می سبقت همدیگه از هام قدم. گرفتم پایین و سرم دوباره

 ... و س کرایه و موعود بگه فرداست امروز همین صاحبش که خونه همونه ری؟ می

 خونه از نباید اول از یعنی کردم؟ می کار چی باید چی؟ یعنی. شد نمی بند جایی به عقلم. کشیدم پوفی

 . سوزوند رو ذهنم ش جرقه. گذشت ذهنم از شهاب مثل فکر یه لححه یه بیرون؟ زدم می

 اونی برای نه هست حرمت تو برای نه اونجا دیگه خونه؟ کدوم خونه؟ برگردم من ستاره؟ شدی دیوونه

 : نالیدم لب زیر مادرته، که

 « .بود مادرم» 

  ستاره؟ کنی می کار چی پس. «.نیست نه» دادم جواب خودم به و کشیدم آهی نیست؟ دیگه

 ... نگو هیچی شو، خفه بود، اومده بدم هم خودم اسم از اه

 چند اون شدن خرج از باید دیگه رفتم، پیاده رو راه تموم. شم آروم شاید حداقل گفتم می ناسزا افکارم به

 گلش از گل من دیدن با باز دیدم رو امیر کوچه جلوی. ترسیدم می هم بود مونده جیبم ته که اسکناسی تا

 . بگیرم پاچه تا کنه وراجی بود کافی بودم، سگ من ولی شکفت،

 . شد می تر نزدیک و نزدیک که شنیدم می سرم پشت هاشو قدم صدای سکوت؟ و اونو باطل، خیال زهی

 ... دارم کارت بمون ستاره ستاره، ـ
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 آروم کردم می سعی که حالی در و کردم بسته و باز رو چشمام آروم داشتم می بر قدم تر تند که طور همون

 : گفتم بزنم حرؾ بره باال صدام اینکه بدون و

 . نیافت راه من دنبال گم می نیست، حالیتون حرؾ شما اینکه مثل ـ

 : گفت خنده با. نیستند بدبخت من مثل که همه نخندی؟ چرا نزنی، لبخند چرا بله زنه، می لبخند داره دیدم

  شما؟؟؟ ـ

 : گفت شد خفه گلوش تو ها خنده وقتی. کرد کفری منو و خندید بیشتر و

 .! شدی رسمی چه ستاره ـ

 : گفتم و کردم نگاهش جدیت با

 ... تو و دونم می من پسوند پیشوند، بدون بگردونی، دهنت تو منو اسم دیگه بار یه ـ

 : گفت و شد جدی کم یه دادم، تکون تهدید نشونه به هم مو اشاره انگشت

 ... ای ریخته هم به ها روز این ـ

 : پریدم حرفش بین تندی به

 منم نداری، دخالت حق شما بگیره هم آتیش خودمه، زندگی دیگه، کس هیچ به نه داره ربطی شما به نه ـ

 ... کشم می راحت نفس یه تون همگی دست از و رم می محل این از و خونه این از زودی به

  کجا؟ برم؟ خواستم می کرد، تراوش ذهنم کجای از دونستم نمی دیگه رو حرؾ آخرین این

 مونده جا سرم پشت نشنوم، هاشو گام صدای و بشه خشک امیر های قدم شد باعث بود که چی هر ولی

 این تو کی دیگه برم، اینجا از من نداشت انتحار و بود خورده جا اینکه یا ناراحتی از حاال دونم نمی بود،

  بزنه؟ رو مخش بره که بود کوچه

 هست، کوچه انتهای همسایه دختر هست، خانوم، هاجر دختر» گفت و پیچید ذهنم تو مرموزی صدای یه

 با صدا اون «چی؟ که» توپیدم بهش که کنه یادآوری رو کوچه های دختر بقیه خواست صدا اون« ...دختر

 در صدا «همین؟» گفتم ای کننده توبیخ لحن با« .هستند بقیه بری اگه اینکه فقط هیچی،» گفت محلومیت

 . «همین» گفت شد می خفه که حالی

 بدنم تو که نیرویی تموم با بود، مونده آویزون کلید رو دستم و کشید می انتحار در پشت م خسته های قدم

 . شنیدم رو خانوم هاجر صدای که چرخوندم رو کلید دور دو بود

  تویی؟ ستاره ـ
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 : گفت و کرد نگاهم تعجب با. کردم سالم بهش و برگشتم« .جدیدم همسایه پس نه» 

  کار؟ سر نباید مگه االن تو ـ

 ... دادی قرار عنایتم مورد که فوضولی ها همسایه بابت ممنون خدایا

 ... اینجام من کنی؟ می نگاه رو آسمون چرا شدم، نگرانت جان ستاره ـ

 کلوم دو فضول های همسایه این دست از تونیم نمی هم خودمون خدای با خنده، زیر نزنم کردم سعی خیلی

 روم، به رو اونم زمینی، همین رو دونم می گردم، نمی دنبالت ها آسمون تو خانوم حاج نترس بزنیم، حرؾ

 ... دق آینه مثل

 سوالی چه تازه اومد یادم کردم فکر کمی یه شونه، خونه در جلوی سر به چادر دیدم که کردم نگاهش

 ... خودش برای کشیه وقت یه هم فضولی خوبه، داشت، نمی بر چشم و مونده هم منتحر حاال. بود پرسیده

 : گفتم نداشتم بندی خالی حوصله

 ... کار سر رم نمی دیگه ـ

 : گفت تعجب با

  ده؟ می کی تو زندگی خرج چرا؟ ـ

 : گفتم. خانوم حاج خوبیه سوال

 ... موقتاًال  ـ

 . بود خوب که کارت صاحب کردی؟ پیدا کار دیگه جای ـ

 گفتم بودم گذاشته هم کالسی چه. شدم اخراج وقته خیلی اینا میرزایی پیش از نداشت خبر کشیدم، پوفی

 . بیرون اومدم خودم

  چرا؟ حاال ـ

  چرا؟ چی ـ

 ... بود خوب کارت صاحب بیرون؟ اومدی چرا گم می ـ

 . نکنم کار اونجا دیگه بود بهتر اومد پیش مشکلی یه ـ

  زدند؟ دزدی تهمت بهت ببینم: گفت و جلو اومد مثالًال  کم یه
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 : گفتم و کردم نگاهش بر و بر شد، چهارتا چشام

 !!!! بله؟ ـ

 . کنه ذلیلشون خدا داری، حسی چه دونم می ـ

 با فکرش بزار براش؟ بده توضیح داره حوصله حاال کی. بود کرده استنباط بد منو «بله» اینکه مثل نه

 ... روش اینم ستاره، خیال بی باشه، مشؽول بافته خودش چی هر

 : گفت که در سمت چرخیدم می داشتم

  کردی؟ پیدا کار چایی حاال ـ

 ... کار پی بگردم باید فردا از بود؟ کجا کار خانوم، هاجر نه... هی ـ

 برگشتم سریع و شد باز که چرخوندم دیگه دور یه رو کلید کنه گویی اضافه و بگه دیگه چیز یه اومد تا

 . خونه داخل انداختم رو خودم و گفتم «شما خداحافح» یه

*** 

 دقم، آینه بود شده. بود کرده، هدیه بهم تولدم روز علیرضا که ای گردنی تو چشام فقط و خونه تو نشستم می

 طرؾ یه از شه می ناراحت فروختمش بفهمه اگه و خریده برام عالقه و عشق با دونستم می طرؾ یه از

  نه؟ یا فروختمش من که بفهمه خواست می کجا از دادم، نمی اهمیت زیاد هم

 یه کرد، شارژم پولش بفروشمش، و دریا به بزنم و دل شد باعث پی در پی افکار و پولی بی خالصه

 ... کار یه دنبال گشتم می هم بعدش کرد، می دور کنم چه کنم چه از منو کوتاه مدت یه تا جورایی

 و فروختنش بعد ولی داشتم گردنی فروختن به نسبت بد حس یه هرچند نبودم، امید نا و خسته و کسل دیگه

 یه پیش سر آخر ولی گرفتن نمی ازم خرید فاکتور بدون بردم جایی چند. اومدم کنار کم کم پولش گرفتن

 بود، آشنا فروشی طال راستش گرفت، ازم هست کادو گردنی که آیه قسم کلی با بردم قدیمی فروش طال

 بود جا همون از هستم، قدیمیش مشتری دختر که گفتم شناس آ چهره گفت بهم وقتی انداخت، گذشته یاد منو

 ... خرید ازم فاکتور بدون و حرفا این و نگفتم اول از چرا زد تعارؾ کلی که

 نکنم گمون ولی نه، یا کنه می خرید همینجا از هنوزم دونم نمی خرید، می طال اونجا از همیشه مامان قبالًال 

 مو گذشته داشتم رو خونه تا مسیر کل. خوبه گفتم دروغ به منم و پرسید من ازم رو مامان حال چون

 . کرد می م خسته فقط کردنش مرور که خاطراتی ریختن فرو و تلنگر یه و آشنا یه باز. کردم می مرور

 صدام و افتاد دنبالم امیر. نداشتم شدن عصبانی حوصله حتی افتاد، راه دنبالم امیر معمول طبق کوچه سر

 : گفتم بگیرم ایراد خودمونیش لحن از اینکه بدون و موندم کرد،
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  چیه؟ ـ

 . بگم بهش دارم الزم پول اگه پرسید ازم دست اون و دست این کمی بعد امیر

 : گفتم و کردم نگاهش تعجب با

  چی؟ برای پول ـ

 پول به نیازی گفتم بهش ها، نمیمونه ها همسایه دهن تو حرؾ واقعاًال  شدم، بیکار بود شنیده خانم هاجر از

 و کرده جمع رو اخیرش ماه چند حقوق گفت بهم کنم می تعارؾ دارم من کرد می فکر اون حاال ندارم،

 که بود عجیب ولی ندارم، نیاز گفتم و نکردم قبول. من به بدش قرض عنوان به تونه می نداره نیازش فعالًال 

 شنیده و کرد می خرج هاش دختر دوست با هاشو پول رفت می فقط که قبالًال  کرد، می انداز پس پول امیر

 ول طوری همین اگه گفت می بهش و کنه جمع هاشو پول و بشه آدم که زنه می بهش ُؼر کلی پدرش بودم

 برای امیر شاید شه، نمی متقبل رو خرجش از ای گوشه حتی ش آینده برای بده باد به هاشو پول و بگرده

 . کرده انداز پس که شده کارساز پدرش های تهدید و ترسیده همین

 ازش حتماًال  داشتم نیاز اگه دارم انداز پس فعالًال  خودم گفتم پایانش بی اصرار مقابل در و کردم نگاهش

 و داد تحویلم ای صمیمانه خداحافحی اونم. رفتم و کردم خداحافحی ازش و شد خوشحال اونم کنم می قرض

 . کردم می حس خودم رو خونه در جلوی تا نگاهشو

 

*** 

 دیگه روز چند یعنی ماه آخر پول. دادم می پس بهش رفتم می باید کردم، چک کیفم تو رو میرزایی پول

 پیش رو جویی صرفه روند باید هنوز خوراکم و خورد بودم، گذاشته کنار طال پول از هم رو کرایه

 اگه شد می خوب چه. زاشتم می زمین رو سرم راحت شبا بود جور مرتضوی پول که همین ولی گرفت می

 و سر یه زندگیم به برم تونستم می وقت اون خوب، حقوق یه با شد می پیدا برام خوب کار یه امتحانات بعد

 ... بدم سامونی

 . کردم نگاهش. اومدم خودم به پیرزنی صدای با

 . بیاستم پا سر تونم نمی دارم، استخوان پوکی بشینم، من شو بلند جون دختر ـ

 صندلی رو تا موندم کنار بود، گرفته م خنده قدیم، های پیرزن هم پیرزن. شدم بلند و زدم بهش لبخندی

 ... شدم می پیاده بعد ایستگاه دو نیافتم، تا گرفتم رو اهرم منم بشینه

 کردم، می حس روم رو بود نشسته خودم دست کنار پیش دقیقه چند تا یعنی پیرزن کنار که خانومی نگاه

 و شلوغ جمعیت به دوختم، بیرون به بسته های پنجره از رو نگاهم بیخیال بعد انداختم بهش گذرا نگاهی
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 با یکی خالی، های دست با یکی دیگه، یکی با یکی ها، تن یکی رفتند، می سمت یه به کدوم هر که گرفتار

 ... پر های دست

 . شکست هم در افکارم شیشه خانوم اون صدای با بار این

 !! دخترم؟ ـ

 و نقش هیچ بی مشکلی ساده روسری یه داشت، مهربونی لحن و بود ای ساده زن کردم، نگاهش برگشتم

 قدش زد حدس شد می بود نشسته که طور همون مشکی، شلوار و روپوش دست یه با و بود سرش نگاری

 ... بلنده

 : گفتم و زدم بهش لبخندی

  بله؟ ـ

 و کرده تیز رو گوشش آشکاری فضولی با هم پیرزن بدم، انجام براش کاری بگه خواد می کردم فکر

 مو چهره نگاهش با داشت که سکوت کمی بعد خانوم. کرد می بدل و رد خانوم اون و من بین نگاهشو

 : گفت کاوید می

  سالته؟ چند ـ

 های سال و سن هم با ولی شدند می آشنا هم با خط مسیر تو خانوما بیکاری از دیدم می اؼلب گرفت، م خنده

 : دادم جواب نگذارم، منتحرش این از بیشتر دیدم. بودم دخترش جای که من خودشون

 . سال دو و بیست ـ

 . داره ت نگه ت خانواده برای خدا... ماشاا ـ

 . ممنون: گفتم و کردم حفح لب روی رو لبخندم

 دندون نداشتن برای که لبش به و ش چروکیده صورت به کردم می حس خودم روی رو پیرزن نگاه

 : اومد حرؾ به دوباره خانوم اون که کردم نگاهی بود، برگشته

 تشخیص رو خوبه و خانواده با که اونی تونه می نگاه یه با آدم ولی شه می پیدا کم خوب دختر روزا این ـ

 ... بده

 مورد یه این بگم باید که منه به منحورش اگه کردم می فکر این به من و گفت می طور همین داشت اون

 کردم می فکر این به و شدم تر عمیق افکارم تو. نیستم خانواده با دیگه اینه من مشکل کنی، می اشتباه رو

 پا از دست من نباشم؟ خوب چرا که دادم جواب خودم به خودخواهی تموم با نیستم؟ هم خوب چی؟ خوب

 ... نکردم خطا
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 : رسید گوشم به خانوم اون های حرؾ تایید برای هم پیرزن صدای

 ... نبود ادوار ادا این ما زمان رفته، یادشون حیا و شرم ها دختر ها روز این جون، مادر آره ـ

 ... دوره یعنی ادوار ادوار، نه جون مادر اطوار ادا خندیدم، می پیرزن لحن به ذهنم تو

 : شنیدم رو خانومه صدای دوباره بودم درگیر خودم با ذهنم تو که طور همون

  خونی؟ می درس ـ

 تنه بقیه شدن سوار و شدن پیاده موقع تا موندم کنار و شد باز صدا و سر پر در و موند ایستگاه تو خط

 . دادم هم خانوم اون جواب و نخورم

 . ام دانشجو بله ـ

 ... رسونه می جا یه به رو آدم که تحصیالته آفرین، ـ

 ... بشه طور این امیدوارم گفتم دلم تو

 : کرد می ؼر ؼر خودش برای پیرزن

 . رن می عیاشی دنبال ها جوون االن ـ

 . کنه می توهین خودش برای آزاد مستمر چیزی، جنابی دور یه مرسی، شما دست

 : گفت و زد مهربونی لبخند بهم که گردوندم روش چشامو منم کردم، حس رو خانوم اون نگاه دوباره

 فامیل از داشتم دوست خیلی خواستگاری، برم جایی نشدم راضی براش حال به تا ولی دارم پسر یه من ـ

 ازدواج اونا که هم االن بودند تر بزرگ پسرم از همه و کم تعدادشون فامیل دخترای ولی بگیرم زن براش

 . کردند

  «سالمتی به» گفتم دلم تو نداشتم گفتن برای حرفی

 خانومه صدای با. شدیم می نزدیک ایستگاه به و کم سرعت کنم، نگاه رو مسیر تا برگشتم لححه یه

 . برگشتم

 خیر قدم یه خدا خواست به تا کنی آشنا ت خانواده با منو خوام می نداره، اشکال نحرت از اگه دخترم ـ

 . بودید هم سمت شاید بینید می رو همدیگر برداریم،

 . شد باز صدا پر در و ایستاد ایستگاه تو ماشین. شد متعجبم نگاه متوجه. کردم نگاهش تعجب با من

  چیه؟ نحرت ـ



Jafa-h.mihanblog.com دانلودرمان لوبالگ نگاه مح  71 

 

 . هستم دانشجو اینجا من نیستند، اینجا م خانواده: گفتم و زدم لبخندی

 : گفتم و زدم لبخندی بدم، جواب فرصت بهش اینکه از قبل

 . شم می پیاده من خداحافح ـ

 و کردم طی رو پله تا دو بشه بسته در اینکه از قبل و گرفتم پیرزن توز کینه نگاه از آخر در رو نگاهم

 .... کرد حرکت ماشین و پایین رفتم

 کار چی رو پیرزنه بیخیال پیشمه، باباش ارث انگار کرد می نگاه جوری یه گفت؟ می چی پیرزنه این

 یکی سادگی همین به. کردم می مرور ذهنم تو رو خانوم اون های حرؾ... گذشته ازش سنی داری،

 دروغ م خانواده درباره صورت هر در نه، یا شد باورش خانومه دونم نمی. کردم ردش و داد بهم پیشنهاد

 . بودم گفته

 چه. افتادم ها گذشته یاد رسیدم وقتی. گذشت خط تو اتفاقات به راجع خیال و فکر با فروشی مانتو جلوی تا

 ... ها پیشخوان اون پشت و کردم می آمد و رفت در این از قدر چه ومدم، می و رفتم می رو مسیر این قدر

 شراره دیدن از خوشحالی حس با... بود شراره بودم، دلتنگش شدیداًال  و اومد ذهنم به اسمش که نفری اولین

 های مانکن الی به ال از کنم، چک رو همه موقعیت دور یه داخل رفتن قبل خواستم می رفتم، شیشه پشت

 . انداختم نگاه پوشیده مانتو

 

 

 نگاه شراره به ذوق با و شیشه به بودم چسبونده سرمو. گذاشتم نمایش به دندونامو که طوری زدم لبخند

  بود؟ شده تنگ براش دلم چه که آخ. کردم می

 طرؾ دو دستشو شعؾ با دیدم. برگشت تعجب با که شیشه به زدم گذشت می داشت ترین وی کنار از وقتی

 : گفت و گذاشت صورتش

 ... واااااااااو ـ

 : گفت و بوسید رو صورتم طرؾ دو. کردیم بؽل همدیگرو و رفتم در سمت منم و دوید در سمت و

  خودتی؟ معرفت بی کنم باور ـ

 : گفتم و کردم نگاه مشکلی های چشم تو زدم لبخند براش

 . بشم قربونـت ـ
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 : گفت مکثی بعد. کرد می نگام و بود گرفته بازوهامو

 . داخل بیا بیا ـ

  نیست؟ که سر دو دیو اون ـ

 : گفت داخل رفتم می باهاش که طور همون. ماه بود ماه شراره. بودم هاش خنده عاشق. خندید

  کردی؟ گم راه شد چی تو نیست، نه ـ

 . دارم کار میرزایی آقای با ـ

  داری؟ کارش چی ـ

 . بدم پس اومدم بودم گرفته دستی پول مقدار یه ازش ـ

 . کنم می صداش االن باالس، بیا ها آ ـ

 : گفت و کرد اشاره ها بچه به ایستادم رگال یه جلوی

 . کنم صدا رو میرزایی باال برم منم جلو برو شد خلوت سرشون نشدن، ت متوجه هنوز ـ

 : گفتم و ش شونه به زدم

 . برو باشه ـ

 رفتم که شد خلوت سپیدار خانوم سر اول چرخوندم نگاهمو. دوید رفت می باال طبقه به که ها پله سمت

 احوالپرسی ها بچه بقیه با و ندادم اهمیت زیاد منم نگرفت گرم باهام زیاد. کردم احوالپرسی و سالم باهاش

 که پایین اومدن می ها پله از صحبت با هم با میرزایی آقای و شراره. بود خالی هم مینا جای کردم،

 . داد تکون و برد باال دستشو و شکفت گلش از گل دیدنم با میرزایی. دادم تکون دست براشون

 به حسی یه. شد تنگ دلم هی. باشه صمیمی و مهربون میرزایی اندازه نکنم فکر صاحبکاری هیچ خدایی

  نه؟ یا اینجا برگردی داری دوست پرسید می و زد می ناخونک دلم

 ساعتی دو یکی. شوخی و کرد بش و خوش باهام کلی. کردم موکول بعد به افکارمو میرزایی اومدن با

 . خندیدیم و گفتیم شراره و میرزایی با و موندم اونجا فقط

 قرض بابت تشکر کلی با و آوردم بیرون کیفم از پولو من که برامون بگیره تر دلس بود رفته شراره

 . گرفتم میرزایی سمت دادنش



Jafa-h.mihanblog.com دانلودرمان لوبالگ نگاه مح  73 

 

 من اما باشه پیشم پول گفت و خورد قسم شو بچه جون کارم بی فعالًال  فهمید وقتی و پرسید بارم و کار از

 اصرار کلی. کرد می تامینم فعالًال  طال پول هم طرفی از باشم، ش شرمنده این از بیشتر تونستم نمی دیگه

 : گفت و کشو تو گذاشت. بگیره کرد قبول که گیرم می قرض ازش ام می خواستم باز اگه گفتم و کردم

 . نداره رو قابلت اصالًال  خالصه ـ

 : گفتم و زدم لبخند

 . رسیده ما به زیاد شما از مرسی، ـ

 : گفت و کرد کج کمی طرؾ یه سرشو

 . دادم انجام مو وحیفه بود هم کاری نکردم، کاری حرفیه؟ چه این نه ـ

 : گفت و شد وارد صدا و سر پر شراره

 . داد دستمون یکی یکی و. رسید یخی های دلستر بفرمایید ـ

 همون به لبخند با و بستم هامو چشم ماشین تو. داشتم خوبی حس. برگشتم بعد و بودم اونجا دیگه کم یه

 خاصی اتفاق امروز. گرفتم می انرژی رفتم می شراره پیش وقتی همیشه. کردم فکر بود گذشته که دقایقی

 . گذشت خوش بود، خوب اما نیافتاد

 در که چرخوندم می در تو رو کلید داشتم خونه، سمت رفتم و گرفتم کالباس کمی بودم، رسیده کوچه سر

 برگردم گفتم. در به چادر خودشه دیدم که ش خانواده یا خودشه ببینم برگشتم. شد باز خانوم هاجر خونهٔه 

 : گفتم و زد لبخند اما بودم خسته. س ضایع داخل برم

 . خیر به تون شب خانوم، هاجر سالم ـ

 بود گرفته دندون با که چادرشو رسید که من نزدیک. شد خارج در قاب از احتیاط با و داد جواب و سالم

 : گفت و کرد ول

  کردی؟ پیدا کار ـ

 ازم رم می کی ام می کی من ببینه ده می کشیک منه، فکر به همش ها، شده مهربون چه ما همسایه این ـ

 . بده خیرش خدا بپرسه، رو سوال همین

 : گفتم و زدم لبخند که کنی می نگام داره دیدم

 . هنوز نه ـ

  ری؟ می باشه جایی هر ـ
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 ... بوسمش می پرم می جا همین باشه طور این اگه کرده؟ پیدا کار برام خانوم هاجر یعنی چی؟ یعنی

  خانوم؟ هاجر چطور ـ

  شناسی؟ می رو خانوم مهین ـ

 : گفتم آوردمش جا به ذهنم تو وقتی کردم فکر ثانیه چند

  دیگه؟ محله یه رفت بعد نشت؟ می کوچه همین تو پیش سال که خودمون خانوم مهین همین ـ

 . خانوم مهین همون آره ـ

 . بله: گفتم و دادم تکون سری

 . داره آمد و رفت باهام هنوز اون آره، ـ

 . تون خونه اد می گاهی گه بینمشون می آره ـ

 : گفت و زد بؽلش زیر چادرشو

 وقت چند بودش، آورده دومادش ولی پیشم اومد بیچاره. کردیم صحبت هم با. بود پیشم امروز اون آره، ـ

 . ره می راه عصا با بستن، آتل پاشو و کرده تصادؾ پیش

 ... آخی: گفتم دلسوزی با

 . اون و این یا من خونه اد می گاهی از هر پوکه، می داره دلش شده نشین خونه گه می خدا، بنده آره ـ

  شد؟ بیکار بیچاره یعنی ـ

 . ره می راه زور به کنه، کار تونه نمی دیگه که پا اون با دیگه آره ـ

 اون و خونه این فرستادن می اونو و کرد می کار خدماتی شرکت یه تو خانوم مهین بودم، شده متاثر خیلی

 که بود ساله چهارده سیزده هم دخترش یه بود کرده ازدواج که دخترش یه خدماتی، کارای برای خونه

 . داد می خرجشو خودش نداشت، هم شوهر. خوند می درس

 : گفتم

 . بیچاره ـ

 منت و سرش فرق تو بکوبه کی نیست معلوم که گیره می صدقه دومادش از داره االن بیچاره، هم واقعاًال  ـ

 . بگذاره
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 : گفت و داد تکون سرشو. آورد می در رو اشکم داشت خانوم هاجر دیگه

 رفت می ثابت که ای محله تو گفت می کرد می دل و درد برام داشت بود اومده حرفا، این از بگذریم حاال ـ

 پیش تصادؾ که بره خودش خواست می گه می گشت، می پرستار دنبال ها همسایه از یکی کرد می کار

 . بود زن آمپول و پرستار مدت یه خانوم میهن که دونی می. اومد

 : گفت که دادم تکون دونستن نشونه به سرمو

 دادن می هم خوبی حقوق بودند کرده هم صحبت گه می خوره می افسوس خیلی شد، طور این دیگه ولی ـ

 . بیاد تونه نمی گفت زد زنگ بهشون و اومد پیش تصادؾ اما

 : گفت که کردم نگاهش منتحر

 . شدی بیکار تو گفتم کنم ثواب وسط این اومدم منم ـ

 چهار خانوم مهین تا محله فروش سبزی و امیر از شدم بیکار دی می راپورت جا همه که نکنه درد دستت

 ... تر ور اون محله

 . بگیره برات رو کار اون تونه می اگه گفتم بهش دیگه هیچی ـ

 : گفتم و زدم لبخند

 . نکنه درد دستتون جدی؟ ـ

 . باشند گرفته پرستار االن تا شاید بگیره تماس خونه بره باید گفت ولی کنم، می خواهش ـ

 نفرین منو اونم و دن می خانوم مهین به فحشم تا چهار شده، جور پرستار که منه شانس از اگه خوبه،

 : گفت و داد تکون سرشو. کنه می

 . ده می خبرشو فردا تا گفت خانومه مهین با ش بقیه دیگه ـ

 : گفتم و زدم لبخند

 . کار دنبال بگردم فردا از خواستم می تازه خودم کردید، حقم در بزرگی لطؾ ممنون ـ

 . بچسب دستی دو شد جور این بود؟ کجا کار ـ

 : گفتم. گذاره می منت چی حاال بیا، دِ 

 . جاشه سر شما شیرینی شد جور اگه چشم، ـ

 . کنم ثواب اومدم کار، چی خوام می شیرینی نه ـ
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 . دارید لطؾ بهم خیلی ممنون ـ

 گوشتون به رو مثبت نتیجه فردا تا امیدوارم خدا به کن توکل هم تو گاِز، رو ؼذام برم من دیگه خب ـ

 . برسونم

 . داخل بفرمایید خدا رو تو ـ

 . گازه رو ؼذام نه ـ

 . اجازه با: گفتم و زدم لبخند

 بعد کردم می صبر باید رو فردا یه. تو رفتم کردم باز رو در منم شون خونه سمت رفت و داد تکون سری

 یعنی خدا ای .شد می جور کار و رفت می پیش من بینی خوش طبق اگر البته شکوندم، می گردو دمم با

  شه؟ می

 و شال اپن، رو گذاشتم رو کالباس. بده خیر رو خانوم هاجر خدا. داخل رفتم کردم باز هم رو سالن در

 باز رو یخچال در. کنم جور رو شام بساط که رفتم جینم شلوار همون با بود گشنم. آوردم در رو روپوشم

 خنده وضع از هم این. یخچال تو نبود گوشه. برگشتم شدم ضایع بزنم خالل بردارم گوجه دوتا که کردم

 که خالی و خشک کالباس دیگه. نشستم سالن وسط سفره برداشتن بدون و برداشتم رو نون و کالباس. دارم

 . خوردن به کردم شروع ولع با و گرفتم لقمه خودم برای. خواست نمی سفره

 

 ساعت به. پوشیدم راحتی لباس بیاد باال تا. کردن روشن رو سیستمم شدم بلند کالباس و نون خوردن بعد

  اد؟ می خوابم اینقدر چرا. خوابم می بعد شم می آنالین کم یه. کشیدم ای خمیازه و کردم نگاه

 . بود شده تنگ باهاش زدن حرؾ برای دلم دادم، پیام براش سریع بود آن که اس اس دیدن با شدم آنالین تا

  «اس اس آق سالم به به» 

 « .نیست ازت خبری کجایی؟. ماهت روی به سالم تویی؟ ستاره وای» 

 « .گذره می هستیم،» 

 « .بود شده نگرانت دل شد؟ چی ستاره این گفتم می خودم برای مدام» 

  «کنی؟ می کار چی شی می آن ساعته چهار و بیست تو آخه» 

 « .دارن نمی بر سرم از دست که دوستا این» 

 « .گیری نمی ما از سراؼی گرمه دوستات با سرت دیگه بله» 
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 « .نیستی که تو حرفیه؟ چه این» 

  «بگذاری؟ PM یه تونی نمی تو نشم آن روز دو من» 

  «خبرا؟ چه خوبی؟ حاال. گذارم می PM برات بعد به این از چشم روی به» 

 « ...هواست رو زندگی و معطلی و بیکاری دیگه، هیچی» 

  «نکردی؟ پیدا کار هنوز» 

 « .ده می بهم خبرشو فردا جایی سپرده برام یکی نه،» 

  «حاال؟ هست کجا» 

 حال به تا من شانس از اگه البته. کنه می صحبتشو داره واسطه دونم نمی زیاد خونه، تو پرستار یه برای» 

 « .باشند نگرفته پرستار

 « .دارم پیشنهادی یه من هم نشد شه، جور کارت... انشا» 

 : پرسیدم شدم، کنجکاو

  «پیشنهادی؟ چه» 

 « ...کن کار ما شرکت بیا» 

  نوشت خودش. پیشنهادش از نیومد خوشم یعنی. ننوشتم چیزی جوابش در

 منشی بندازم، پارتی بخوام که نیستم رقمی اونجا من باشه، دلسوزی و بازی پارتی اگه ستاره جون به» 

 « ...خواهیم می جایگزین االن شد، اخراج بود نحم بی خیلی چون مون

 : نوشتم. شم رو در رو اس اس با نبودم حاضر اصالًال  من ولی

 « .فکرمی به ممنون» 

  «کنی؟ می رد رو پیشنهادم یعنی این» 

 « ...تونم نمی» 

 « .کن فکر روش ولی خب خیلی» 

  «باشه» نوشتم طوری همین
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 درباره بعد خندیدیم کلی و فرستادیم هم برای جوک تا چند بیرون، اومدیم بار و کار بحث از کم کم

 : گفت بعد و کرد صحبت دوستاش

  «چیه؟ پسرشون سن رفتن باال برابر در مادرا وحیفه دونی می راستی» 

  نوشتم و کردم فکر ثانیه چند

  «سوالیه؟ بی دونم نمی» 

 « .زدن باال آستین س، ساده خیلی جوابش» نوشت و فرستاد خنده شکلک

 : نوشتم بعد خندیدم داشتم نگه رو شکمم

 « .اری می در رو خرجت خود که تو خونه؟ از کنن می بیرونت دارن چطور؟» 

 « .کنم عروسی باید گه می جونم، به افتاده شه، نمی حالیش که گرامی مادر. بگو رو همین» 

 « .دیگه کن عروسی خب» 

  «اد؟ می دلت چرا؟» 

 « .افتادیم رو شام یه دیگه آره» 

  «بیایی؟ دی می افتخار بگیرم عروسی یعنی» 

 : نوشتم طوری هین. بشم رو به رو باهاش نبودم حاضر من صورت هر در. کردم فکر کم یه

 « .دادم افتخار شاید» 

 « .انداختم می راه عروسی یه من گفتی می تر زود خب» 

 « .نشده دیر هم حاال» 

  «تر زود چه هر گم می افتم می مامان پای و دست به فردا رم می چشم به» 

 : نوشتم و خندیدم کرد، می شوخی داشت

  «شی می پیر داری گه می راست مادرت خب» 

 « ...روزگار هی» 

 : نوشت و فرستاد خنده شکلک بعد
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  «کنه نمی خواستگاری برام که کیا از ستاره دونی نمی وای» 

  «آره؟ چهارراهتون سر گدای شاید» 

 خواستگاری برام و اومده خوشش دختره یه از راه بین گه می گذارن، نمی محل رو ما هم ها گدا بابا، نه» 

 سراغ خوب دختر بدم زن پسرمو گرفتم تصمیم گه می بهش زده می حرؾ مون همسایه با دیروز یا. کرده

  «کنید معرفی داشتید

 . خنده از شدم می منفجر داشتم دیگه

  «ها داری وضعی چه جدی؟» 

  «کنن می نگام ترحم چشم با همه االن کنه؟ درک کیه واال، آره» 

  «چرا؟» 

  «ده نمی محلم دختری هیچ و موندم مامانم دست رو من کنن می فکر همه» 

 قبولت کنم فکر بدی پیشنهاد هرکی به داری زندگی و کار داری خوب شؽل یه تو چیه؟ حرؾ این» 

 « .کنه

 « ...هرکی به نه» 

  «اومده؟ خوشت کسی از ببینم بگو ها، زنی می مشکوک چرا؟» 

  «بابا نه» 

  «کنی؟ می رنگ» 

  «کن باور نه» 

 . کردم خداحافحی ازش بود گرفته خوابم هم خودم نداره، حوصله و حال دیگه دیدم زدیم حرؾ کمی

 چشمم و بود تاریک جا همه اما کنم باز چشامو شد باعث گوشی ویبره صدای. کنم فکر بود شب نصفه

. بود برده خوابم فرش روی. کردم حس رو گردنم درد شدت به که خوردم تکونی. دید نمی رو چیزی

 سه ساعت. کردم نگاه صفحه به و کشیدم خودم سمت رمق بی. خورد گوشی به دستم و خوردم دیگه تکون

 . دادم جواب و کشیدم ای خمیازه بردم گوشم سمت رو گوشی آلودگی خواب و تعجب با. بود

  بله؟ ـ

  بیداری؟ جان ستاره سالم ـ
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 : گفتم که شدم بیدار دیگه. بود خانوم هاجر اینکه

 . بیدارم بله ـ

 : گفتم. بده خبر خواست می که افتاد یادم تازه. شد برابر دو هوشیاریم. گرفت تماس باهام مهین االن همین ـ

 . بگه رو نتیجه فردا بود قرار گرفتن؟ تماس ـ

 . نکردن پیدا رو شخصی هنوز گفت. گرفت تماس امشب دیگه آره ـ

 . «خوب چه» گفتم دلم تو

  کردند؟ قبول منو یعنی حاال خب ـ

 . ببیننت کنی صحبت باهاشون بری باید نه، که طوری همین ـ

 : گفتم داد دست بهم ضایگی حس

 . درسته بله ـ

 . کن جمع رو حواست کلی ره، می خیلی سرشون هستند، متشخصی خیلی خانواده اینکه مثل ـ

 . چشم بله، ـ

 ... بگیر رو آدرس ازم بیا رفتن قبل فردا دیگه خب ـ

 . دادید خبر که ممنون خیلی ـ

 . شه جور... انشا ـ

 . ممنون ـ

 کشیدم دراز فرش رو باز طاق. برد نمی خوابم دیگه. رفتم فکر به و کردم قطع گفتن خوش شب بعد

 ... بافی رویا بگم بهتره کردم می فکر داشتم و بودم گذاشته پیشونیم روی ساعدمو

 . برد خوابم دوباره که کردم خیال و فکر ساعت چند دونم نمی

*** 

 ... نوزده پالک ،۱۸ پالک ـ

 ... بیسته پالک حتماًال  نداره؟ پالک چرا این اِ  کردم، نگاه رو بعدی در گذشتم می که طور همون
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 ... باشه ۲۲ باید یکی این یک، و بیست بعدی بیست، بعدی

 دو که مدرن و سفید نمای با خونه یه رفت، گیج سرم کردم، نگاه رو خونه گرفتم باال رو سرم و ایستادم

 شد، می تازه آدم روح دید، شد می رو توش و بود ای له می خونه در... بود شکل دایره هاش پنجره از تا

 های گل با سبز قد نیم و قد های درختچه طرؾ دو بود، زیبا العاده فوق اما نبود بزرگ زیاد حیاطش

 . داشت قشنگی منحره

 : شد پرسیده دقیقه چند بعد. زدم رو زنگ

  کیه؟ ـ

 : گفتم و گرفتم رو صورتم دوربین جلوی

 . هستم رضوی ـ

 داشتم کم یه. افتادم راه خونه سمت و بستم رو در آروم و داخل رفتم. شد باز در حرفی هیچ بدون

. شد باز ساختمون سوخته ای قهوه در که کردم می حالجی رو بیاد پیش بود قرار که احتمالی های حرؾ

 در داشتن نگه باز با همراه. زد می ذوق تو نگاهش ته تعجب کمی انداخت بهم نگاهی اندام الؼر زنی

 : گفت و رفت کنار خودش

 . داخل بفرمایید ـ

 داخل زیبای و خونه خنک فضای. داخل افتادم راه. خشن خیلی نه رسید می نحر به مهربون ش چهره نه

 و ستون با دلگشا سالن یه. بود العاده فوق خونه معماری. داد بهم خوبی حس اول همون تو ساختمون

 . بود کرده قشنگ رو فضا نارنجیش نور و بود روشن سقؾ های مخفی نور العاده، فوق های گچبری

 خونه یاد روشنه؟ چرا چراغ و نور همه این نیافتاده تاریک هنوز خرسه، علؾ پول اینکه مثل اینا برای

 در برام که زن همون. کردم پرداخت پولشو رفتم سریع و برق قطعی برای اومد اخطار که افتادم خودم

 : گفت و رسوند خودشو کرد باز رو

 ... ور این از ـ

  کرد؟ می چی بود صاحبخونه اگه... که رفت جلو و برداشت قدم مطمئن همچین

 به که بود شده چیده سالن انتهای ای دایره صورت به استیل مبل دست یه راحتی مبل بعد. افتادم راه دنبالش

 . رفتیم سمت همون

 نشسته نفره دو استیل یه روی هم کنار باشه ۵۰ تا ۴۵ بین شون سنی بازه خورد می که آقایی و خانوم یه

 : گفت و ایستاد زن. بودند
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 . اومدن رضوی خانوم ـ

 : گفت زن به رو بعد انداخت من به نگاهی بود نشسته شوهرش کنار مبل روی که خانومی

 . بیار چای دیگه دقیقه چند و برو تو فاطمه باشه ـ

 شقیقه سر و داشت تنکی موهای که مرد. رفت و شد رد کنارم از و گفت چشم فاطمه فهمیدم، اینم اسم

 قورتم درسته درسته االن گفتم دادم، بیامرزیش خدا دلم تو زد لبخندی بود خاکستری باقیش و سفید هاش

 ... دن می

 ... بشین جون دختر بیا ـ

 که طور همون کنه؟ می نگاه همچین چرا منه، خونی دشمن انگار که خانومت این هاجی، خودت به باز

 . نیستم نامحرم که من بابا نشسته؟ بیرون لباس با چرا خانومه این نشستم، کردم می نگاهش

 : گفت و انداخت بهم ای دیگه نگاه خانومه

  شمایی؟ رضوی خانوم ـ

 : گفتم و انداختم آقاهه به نگاهی نیم. داخل بیاد کشید می خجالت دره پشت پـ نـ پـ

 . بله ـ

 : گفت تعجب با زن

 .. بودن پرستار و بود تر باال سنشون بیاد خواست می که کسی ولی ـ

 : گفتم و زدم لبخند احتیاط با

 ... اومدم جاشون به من نگذاشتند، جریانتون در دونستم نمی هستند، مادرم بله ـ

 . اد می که گفت و گرفت تماس فقط نه ـ

 : گفتم و زدم ای دیگه لبخند نکرد؟ چینی مقدمه چرا خانوم مهین بابا ای

 ... ره می راه عصا با و کرده تصادؾ اما بیاد خواست می ایشون ـ

 : گفت آقاهه

 ... بیارن دست به رو شون سالمتی... انشا ـ

 . ممنون مرسی ـ
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 : گفت. نداشت ادب شوهرش مثل که خانومه

  ایی؟ می بر ش عهده از تو بعد خب ـ

 بگم خواستم و انداختم خانومه به نگاهی. دیگه کنم پرستاری آدم یه از قراره بکنم؟ کوه قرارِ  مگه وهللا

 : پرسید جدی و خشک که «بله»

 تحصیالت اصالًال  چی؟ شما داشت، پرستاری سابقه ایشون بفرسته، خودش جای رو کسی نگفتیم ما ـ

  داری؟

 از و بودم خودشون از منم دیگه دونست نمی نیومد، خوشم هیچ ش کننده تحقیر لحن و فخر پر نگاه از

 مشت یه و فروشی فخر و پول بود شده چیزشون همه که آدم مشت یه کردم، می فرار خودشون

 ... کثافتکاری

 : گفتم. دادم نمی دست از رو موقعیت این باید حال هر به نباشه، بد لحنم یا نکنم اخم کردم سعی

 . دارم تربیتی علوم لیسانس منم ـ

 : گفت بعد کرد فکر کمی خانومه. نگفتم دروغ زیاد گیرم می لیسانس دیگه ماه چند خداجون خب

  داره؟ پرستاری به ربطی چه تربیتی علوم ـ

 . شد راضی شاید بگم سوابقم از کم یه بذار. شدم ضایع خودم کنم ضایع اینو اومدم

 : گفتم

 پرستاری بود شاؼل مادرشون و پدر که قلو دو بچه دو از ماه شش مدت به دارم، هم پرستاری تجربه ـ

 . کردم می

 سرسام و رم نمی پیششون دیگه که خوشحالم خیلی افتادم، وروجک دوتا اون یاد دفعه یه اووووؾ

 . گیرم نمی

  کردن؟ بیرونت یعنی ری نمی دیگه چرا خب ـ

 : گفتم رو واقعیت کنه، ردم و بکشه حرؾ ازم خواد می این اینکه مثل نه

 . شدند خارج کشور از و گرفتند اقامت خانوادگی ماه شش بعد نه ـ

 ... چیزهایی همچنین یه شریفی، کنم فکر بود گفته خانوم هاجر ها آ بود؟ چی اینا اسم. داد تکون سری

 : اومد حرؾ به شریفی آقای. کردم نگاهشون منتحر
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  نداری؟ مشکلی کاریت های ساعت با رضوی خانوم خب ـ

 : گفتم و کردم قالب هم تو رو دستام

 رو شرایطش و کنید لطؾ شه می نپرسیدم، مادرم از یعنی دونم، نمی رو تون شرایط زیاد من راستش ـ

  بگید؟

 : گفت و داد تکون سری شریفی آقای

 شما دوباره گردیم می بر ناهار برای که حهر تا سرکار ریم می همسرم و من که صبح نیم و ۸ ساعت از ـ

 . شب تا بیایی باید ۴ ساعت از

  چیه؟ پسرشون این جدی مشکل اصالًال  دیگه، ساعته چهار و بیست دفعه یه بگو حاجی

 : پرسید تحکم با آورد، خودم به منو شریفی خانوم صدای

 . ندارید مشکلی ها ساعت با ـ

 : گفتم دستپاچگی با

 ... نه... نه ـ

 : گفت و چرخوند همسرش سمت من از نگاهشو

 . بگو هم وحایفش بقیه درباره ـ

 . بکش طی رو زمین بودی بیکار بگه نیست هم بعید گرفته، اشتباه شون خونه کلفت با منو این بابا ای

 : گفت و کرد صاؾ صداشو کمی شریفی آقای

 . دونید می پسرم وضعیت دربارهٔه  حد چه تا دونم نمی ـ

 دادم تکون سری دونم، نمی رو ایناش و چی سر دیگه داره افسردگی بود گفته خانوم هاجر به خانوم میهن

 : گفتم و

 . دونم نمی زیادی چیز ـ

 کردیم می فکر که کردیم بزرگش طوری خودمونه، تربیت نتیجه این راستش. شده منزوی پسرمون ـ

 ... بخوره شکست گذاشتیم و آوردیم بار ساده رو پسرمون ولی نقصه و عیب بی تربیتمون

 : داد ادامه شریفی آقای. شده منزوی که چشه ببینم بودم شده کنجکاو خیلی شده؟ چی مگه حاال بابا، ای
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 ترسیم می و شاؼلیم هم مادرش و من کرده، کز اتاقش تو هم همیشه و شده ضعیؾ خیلی روحیه لحاح از ـ

 . بیاره خودش سر بالیی ما نبود در و بعدی خالء

  افتادید؟ گرفتن پرستار فکر همین برای ـ

 : گفت و داد تکون سری بود شده گرفته ش قیافه که شریفی آقای

 همه و س خونه این آشپز خانوم فاطمه بده، انجام کارهاشو بخواد یکی که نیست ناتوان اون وگرنه دقیقاًال، ـ

... بیاریم جایگزین یه براش تا اومد می پسرمون پرستاری برای مدت این ولی اونه، با پز و پخت کارهای

 . گرفتیم پرستار همین برای باشه، مراقبش یکی که خواهیم می ما بیشتر

 . درسته ـ

 به رو و گردوند چشم برام بود ناراضی شوهرش توسط مسائل کردن باز از انگار که شریفی خانوم

 : گفت شوهرش

 . باشند نداشته آمادگی کار این برای ایشون اصالًال  شاید بگو، رو دیگه مسائل اول ـ

 داره یکی به نیاز بیشتر پسرمون گفتم که طور همین رضوی خانوم ببینید همونه، ضمیمه هم این خانوم ـ

 ساعت بیشتر اد، نمی بر دستم از زیادی کار واقعاًال  مادرش و من. بیاره درش تنهایی از و باشه مراقبش که

 طرفی از ببخشیم، رو خودمون تونیم نمی ما بیاره خودش سر بالیی پسرمون هم اگه بیرونیم، رو روز

 پسرمون برای وقتی یعنی بگیرید، گردن به رو چیز همه مسئولیت باید کنی می قبول رو ما شرایط که شما

 . مسئولیت شما بیافته براش اتفاقی اگه باشه، راحت بابتش از خیالمون باید گرفتیم پرستار

 : گفتم و دادم تکون سری مسئولم؟ من بکشه رو خودش پسرشون یعنی بابا ای

  شده؟ منزوی چرا و سالشه چند پسرتون بدونم شه می ببخشید ـ

 شو زندگی داشت پیش ماه چند تا و سالشه چهار بیست کاوه، پسرم بشید، پرستارش قرارِ  شما حتماًال، ـ

 ... بود موفق جوون یه و کرد می

 : گفت شریفی خانوم. کردم نگاهش همدردی با

 کارت اگه بیایی، آزمایشی هفته یه مدت یه باید باشه، داشته حوصله و صبر که خواهیم می رو نفر یه ما ـ

 ؼیر در اد می حساب به حقوقت روزهای جزو هم هفته یه اون و پذیریمت می که دادی انجام درست رو

 . گردیم می دیگه فرد یه دنبال ما که صورت این

 امتحان رو خودم مدت یه بهتره نبود، ناعادالنه هم زیاد. کردم می قبول باید گذاشتند می شرطی هر دیگه

 : گفتم آروم. باشه توانم از خارج تحملش که باشه طوری پسرشون وضعیت واقعاًال  شاید کنم
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 . دارم قبول رو شرایطتون ـ

 : گفت و زد محوی لبخند شریفی آقای

 . رسیم می توافق به االن همین هم حقوقت درباره ـ

 : گفت که کردم تشکر

  کنید؟ می پیشنهاد رو مبلؽی چه خودت ـ

 : گفتم بخوره بر بهشون بگم زیاد ترسیدم دونم، می چه خواست، می رقم من از جالب چه

 . بفرمایید مرقوم خودتون که رقمی هر ـ

 . گرفتم نحر در پونصد من ـ

 : شد بلند شریفی خانوم اعتراض صدای نگذشت ثانیه به ولی پیشنهادیش رقم از منو گرفت فاز

 انجام رو کاوه کارای نیست قرار دونم، می مناسب رو پنجاه و سیصد نهایی رقم من آقا؟ خبرِ  چه پونصد ـ

 . که بده

 . برسند توافق به خودشون تا نزدم حرفی من

 . انصافیه بی سیصد گرفتیم نحر در که ساعتی این برای اما کنه نمی کاراشو خانوم ـ

 . پنجاه و سیصد گفتم ـ

 چیزی کم بگیره، عهده بر ما نبود در رو کاوه مسئولیت قراره خانوم این کمه، هم پنجاه و سیصد همون ـ

 . بپردازم هم پونصد باالی باشه راحت جان کاوه از خیالم اینکه بابت حاضرم من نیست،

 : گفت نارضایتی با شریفی خانوم

 . پونصد همون نه، تر باال دیگه ـ

 : پرسید و کرد نگاه بهم شریفی آقای

  ندارید؟ مشکلی حقوقتون میزان با ـ

 نیم و برابر دو تقریبا اینقدر، کردم نمی فکر دیگه خوبه، حقوقش بود گفته خانوم میهن مشکلی؟ چه بابا

 : گفتم. هست داد می بهم میرزایی که حقوقی

 . کافیه ممنون ـ
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  نیافتاده؟ قلم از چیزی دیگه خانوم شکر، رو خدا خب ـ

 : گفت و کرد فکر کمی شریفی خانوم

 بهش حواست کمال و تمام باید ای خونه وقتی نکنی، نحمی بی بری، و بیایی موقع به باید رو ها ساعت ـ

 مودب باهاش باید هست، خودش تو کافی اندازه به اون کنی، رفتاری بد پسرمون با نباید نیستیم ما باشه،

 .... کنی رفتار حوصله با و

 . بیام آزمایشیِِ  قرار خوبه حاال بابا، خب خیلی

 : گفت شریفی خانوم که گفتم خالی و خشک چشم یه

 ... بیاری هم رو مدرکت باید شدی پذیرفته که هفته یه بعد ـ

 ... تحصیلم حال در که من بیارم؟ کجا از مدرک حاال بابا ای

 : گفتم

 . شه آماده کشه می طول ماه شش حدود مدرک کمِِ  کم شدم، التحصیل فارغ تازه من راستش ـ

 : گفت و کرد نگام تخم و اخم با

 ... بیاری باید چیزی موقتی مدرک ای برگه یه حال هر به ـ

 : گفتم نکردند قبولم اصالًال  شاید کنم می کاری یه موقع اون تا

 . چشم ـ

  بیایی؟ تونی می کی از ـ

 ... بخواهید که موقع هر از ـ

 . بیا آزمایشی صورت به فردا از هم تو اد می آشپزی برای فقط فردا از دیگه هست رو امروز فاطمه ـ

 !!! ها؟ چیه پسرشون مشکل نگفتند آخر اینا. دادم تکون سری

 : گفت شریفی آقای

 هم ؼذاش متاسفانه حتی میمونه، اتاقش تو اوقات اکثر بزنی، کاوه اتاق به سر یه باال بری تونی می االن ـ

 ... خوره می جا همون

  هستند؟ پزشک نحر تحت پسرتون اما کنم می جسارت ببخشید ـ
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 . بپرس داری سوالی هر دخترم کنم می خواهش ـ

 . بده جوا رو همین حاال موند جواب بی کنجکاوم هم خیلی که سوالم یه واال

 پیش شد نمی حاضر اصالًال  گاهی نیست مایل زیاد خودش ولی بود روانپزشک نحر تحت اول ماه دو یکی ـ

 دکتر بار یه ماه هر هم االن شد، بهتر شاید بدیم زمان بهش باید کم یه گفتند هم ها دکتر بیاد، روانپزشک

 . گذاره می وضعیتش جریان در رو ما و کنه می صحبت باهاش ساعتی چند جا همین اد می

 : گفتم و دادم تکون سری

 . طور این که ـ

  نداری؟ مشکلی خب. بله ـ

 : گفتم. بودم راضی هم خیلی

 . ندارم مشکلی من ـ

 . کنیم می یادآوری بهم باشه مونده جا چیزی اگه گفتیم رو مهم چیزهای هم ما ـ

 . ممنون ـ

 : گفت شریفی خانوم

 . زدیم کارمون از شوهرم هم من هم مصاحبه برای امروز کن، جمع رو حواست حتماًال  هم ها ساعت سر ـ

 . آورده در بازی رئیس االن از پررو، زنه دیگه، خودتونه پسر برای کنم؟ چی خب

 : گفت شریفی آقای به رو

 . شه می دیرم داره من ـ

 . افتم می راه منم زد کاوه به سر یه رضوی خانوم اینکه از بعد من برو، تو خوای می خانوم ـ

 شریفی خانوم جلوی وقتی کرد پخش و اومد چای سینی با فاطمه موقع همون کرد، موافقت شریفی خانوم

 : گفت گرفت

 . رم می دارم من نه ـ

 شکالت با چایی. داشت مشکل من با هم فاطمه این اینکه مثل من، آخر در و گرفت هم شریفی آقای جلوی

 : گفت شریفی خانوم. کردم تشکر و برداشتم
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  چیه؟ کوچیکت اسم ـ

 : گفتم معمولی لبخند یه با و دوختم او به چایی از نگاهمو

 . ستاره ـ

 از شو زده تعجب نگاه هم شریفی آقای بود، پریده شریفی خانوم رنگ وضوح به کردم، نگاهش تعجب با

 چی من مگه. شدم هم گردوند می بر آشپزخونه به رو خالی سینی که فاطمه تعجب متوجه حتی گرفت من

  گفتم؟

 

 : لرزید می داشت صداش صالبت همه اون با شریفی خانوم

  س؟ ستاره اسمت ـ

 کردم فکر خودم پیش اینکه یا س؟ ستاره اسمم چرا اینکه از اندازه می شک به رو آدم که گفت طوری چه

 : گفتم تردید با خالصه... کردم اشتباهی

 . بله ـ

. نیست مساعد حالش زیاد که داد می نشون و کوبید می مبل دسته روی آروم آروم رو مشتش شریفی آقای

 خانوم به خواهش با رو بالتکلیفم نگاه. شدم می گیج و کالفه داشتم دیگه. بود کرده اخم شریفی خانوم

 حرکت از من« ستاره؟ چرا» کرد زمزمه آروم خیلی. زد می حرؾ خودش با داشت انگار دوختم شریفی

 : گفت جدیت با افتاد من به که نگاهش. خوندم حرفشو هاش لب

  نداری؟ ای دیگه اسم تو ـ

 . چرا: گفتم و دادم تکون سری

 : گفت جدیت همون با. دیدم شریفی خانومی های چشم تو رو رضایت از هایی رگه

  چیه؟ اسمت ـ

 . آویده ـ

 : گفت شریفی آقای. کردند نگام دو هر ثانیه چند

  دخترم؟ چی یعنی آویده ـ

 : گفتم آروم. بود کرده انتخاب رو اسمم این بابام. گرفت دلم دخترم لفح از
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 . خورشید پرتو ـ

 . داری قشنگی اسم ـ

 ثانیه چند بعد کرد می نگام داشت طور همین که شریفی خانوم. کردم تشکر شریفی آقای لطؾ احهار از

 : گفت

 آویده داره کارت کی هر خونه این تو ایی می وقتی باشی، آویده همون باید کنی کار اینجا خوای می اگر ـ

 خودت خواستی روزی اگر ولی پرسید نخواهد رو اسمت مطمئناًال  کاوه باشه، باید حواست کنه، می صدات

 ... ای آویده همون کنی معرفی رو

 : گفت بیشتری تحکم و جدیت با

 دیگه و بری حاال همین تونی می نداری قبولش اگه وِِ  شرایط از دیگه یکی هم این شدی؟ متوجه ـ

 ... برنگردی

 با ولی نداشم عادت بهش و بودم کرده گم رو بودنم آویده هویت که چند هر داره، جنگ سر این بابا ای

 : گفتم تفاوتی بی با حال این

 . کنید خطابم کدوم با کنه نمی فرقی برام اسممه دو هر ـ

 : گفت شوهرش به رو و شد بلند جاش از شد، راحت خیالش انگار

 . شده دیرم خیلی من ـ

 . خانوم برو ـ

 از وقتی. شدم بلند جام از کاره نصفه و گفتم خداحافح یه بهش من و داد تکون سر برام خالی و خشک

 پسرشون این که بکشم حرؾ شریفی آقای از تونم می ببین. کشیدم راحتی نفس آروم من شد خارج سالن

  بشم پرستارش من قراره چه؟ من به ها، شدی فضول چه تو به ستاره مرگشه؟ چه

 : گفت من به رو و گرفت مچیش ساعت از نگاهشو. گرفتم باال رو سرم شریفی آقای صدای با

 . شه می دیرم کم کم منم بیایید، فردا از و باشی داشته کاوه با مختصر صحبت یه بری تونی می خب ـ

 : گفتم و زدم لبخندی

  باال؟ برم من یا پایین میان خودشون فقط. چشم ـ

 : گفت لبخند با

 ... باال بری بکشی زحمت باید شما اد، نمی پایین که خودش ـ
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 کله و سر جنگلی دیوونه کدوم با قراره کیه؟ دیگه این اتاقش؟ از بیرون اد نمی هم دستشویی برای یعنی

 : گفتم و شدم بلند برداشتم، پام روی از رو کیفم کردم، جور جمع بود اومده کش که رو لبم رو لبخند بزنم؟

 . باال رم می من چشم ـ

 : گفت و شد بلند هم شریفی آقای

 . دخترم مرسی ـ

 : گفت بلند صدای با. نزد صدام دخترم طوری این کسی پدرم بعد ها، بیاره در منو بؽض خواد می این

 . کن راهنمایی جان کاوه اتاق تا رو رضوی خانوم بیا خانوم فاطمه ـ

 هم ادب دنبالم، بیا یعنی. رفت پله سمت بیاد ها مبل سمت اینکه بدون و شد خارج آشپزخونه از فاطمه

 ... صدایی بیایی، اوهومی، اهمی یه چیزیه، خوب

 رفتیم باال رو ها پله وقتی. رفتم فاطمه دنبال ها پله سمت و دادم تکون شریفی آقای برای سری احترام با

 که بیاد جوابی طرؾ اون از بودم منتحر من. زد در به ای تقه. رفتم کنارش منم. ایستاد اتاق اولین پشت

 : گفت فاطمه

  داخل؟ ری نمی چرا ـ

 : گفت و زد نیشخندی که کردم نگاهش

 . داخل بری تونی می ـ

 چی باید بشر این به من حاال داخل، رفتم آروم و کشیدم پایین رو دستگیره. رفت ها پله سمت خودش و

 دست و نشسته تخت روی مرتب حاهری با جوون پسر یه. گرفتم باال رو سرم و بستم رو در گفتم؟ می

 نگام داشت و برگشته لححه یه ورودم و در صدای با. بود انداخته ش شده خم زانوهای روی هاشو

 دیوونه آدم یه کردم می فکر. بشم رو به رو شخصی چنین با قراره کردم نمی تصور اصالًال  که من. کرد می

 ... بستن می تخت به هاشو دست هم گاهی از هر که آشفته حاهری و وضع با باشه زنجیری

 سفید بلوز یه. اومد نمی در جور تصوراتم با اصالًال  نه کردم، نگاش تر راحت گرفت تفاوت بی که نگاهشو

 وضع و سر و زده شونه موهای و لک بی سفید لباس این. سفید گرمکن یه با بود تنش آدیداس هفت یقه

 طور چه دونن نمی اومده زیادی پولشون مردم بابا، تره سالم من از این بود، عادی که هم نگاهش و خوب

 . گیرند می پرستار هاشون بچه برای کنن خرجش

 جلوی جا همون من. بود حس بی و خالی نگاش کنه، می نگام داره و برگردونده رو گردنش دوباره دیدم

 : گفتم بزنم لبخند کردم سعی بود زده خشکم در
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 . سالم ـ

 بروز اول داره، مشکل کم یه اینکه مثل نه. نداد هم رو جوابم. برگردوند روشو تفاوت بی باز سالم گفتم تا

 . داد نمی

 خودش بعیده البته خوب، پسر آفرین. بود مرتب هم اتاقش. انداختم اتاقش به نگاهی. رفتم جلو قدم دو یکی

 بلند جاش از اینکه آخه اد، می نحر به مرتب که خودش باشه، خودش کار هم شاید باشه، داشته نگه مرتب

 ته؟ می مگه که، نشه بلند شه نمی دلیل گفتن چیزی یه باباش ننه حاال بابا ای کنه، مرتب رو اتاقش تا شه نمی

 . که کنه مرتب رو اتاقش بیاد شه نمی بلند س، افسرده این اینه منحورم خب

 . دیگه رسه می هم اتاقش به رسه می خودش به که طور همون

 اتاقش از نگاهمو برگشتم. نکنه نحر احهار و شه خفه که زدم داد درونم جواب حاضر اون سر دلم تو

 خیره مونده، معلق زانوهاش روی که دستاش به و بود انداخته پایین سرشو. دوختم خودش به و گرفتم

 . بود

  آخه؟ چشه نیست؟ پسر این حیؾ. طوری این هم هامون جوون خدا ای .کردم نگاهش کم یه

 و جمع گوشتی بینی و داشت روشن ای قهوه های چشم و بود فرم بیضی صورتش. کردم نگاهش دوباره

 ماتیک کردم فکر لححه یه که داشت فرمی خوش تیره صورتی های لب و زده تیؽه سه صورتشو جور،

 آفرینش موقع خدا نقاشیه، کرد می حس آدم که بود منحم و صاؾ قدر اون هاش پلک خط و لبش دور. زده

 مادرش و پدر که خره و ضعیؾ قدر این یعنی نیست حیؾ ولی. بود کرده دقت زیادی کم یه یارو این

 مادرش پدر حاال. نده فحش مردم جوون به بابا ای بیاره؟ خودش سر بالیی افسردی اوج در ترسن می

 کن ولش بابا... دیگه ضعیفه یعنی هم نشستنش جا همین خب ولی... که کرده خودکشی نگفتن نگرانشن،

 پیشونیش رو روشنش خرمایی موهای و گرفت باال رو سرش که کردم اهمی. برس کارت به تو.... اصالًال 

 . شد جا به جا

 . کنه می نگاه زانوش به اینبار و گرفته نگاشو دوباره دیدم. ده می نشون العمل عکس حداقل خوبه

 پرستار که گفتن بهش شاید اصالًال . نیستی کی پرسید می نه هستی کی تو پرسید می نه میموندم منتحرش نه

 یارو این. بیرون برو بزن حرؾ کلوم دو رو، هات دلیل و برهان کن بس ستاره بابا ای .گرفتن براش

 . س بسته زبون

 خانوم! نره یادت باشی ستاره نداری حق اما چرا، نفهمیدیم که ما حاال آویده، نه، ستاره وااااااااااای ای

 . داد هشدار رئیسه

 اگر و اینجا ام می امتحانی مدت یه نه، یا هستید جریان در دونم نمی پرستارتون، هستم، رضوی آویده من ـ

 . کنید تحمل منو باید بعدش به اون از بود تون خانواده قبول مورد کارم
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 داشتم من و بود دوخته زانوش به نگاشو طور همون ده، نمی نشون العملی عکس دیدم. کردم مکث کم یه

 : دادم ادامه نه، یا منه با گوشش اصالًال  نبود معلوم کردم می سخنرانی

 یا من به نیازی دیگه و بیارید دست به رو تون روحی سالمت امیدوارم اما چیه مشکلتون دونم نمی ـ

 . نباشه ای دیگه پرستار

 : گفت بده تؽییر رو نگاهش جهت اینکه بدون

 . بری تونی می ندارم، نیاز ای دیگه پرستار یا تو وجود به من ـ

 چرا این. خورد گوشمون به هم کاوه آقا صدای و نمردیم خب. زدم پلک آروم بعد. کردم نگاهش تعجب با

 روحش انگار کالًال  حرکاتش صداش، زد، می چنگ آدم دل به ؼم جورایی یه اما بود صدا خوش همچینه؟

 ... بود افسرده

 : گفتم و دادم بیرون رو نفسم آروم

 از بزنم، سر فقط اومدم هم امروز گرفتن، پرستار براتون تون خانواده نیاد، چه بیاد خوشتون چه شما ـ

 . بینمتون می فردا

 : گفتم و رفتم در سمت افتادم راه رق و شق

 . حافحتون خدا ـ

 . رفتم ها پله سمت و بستم رو در منم شور، گفت نه َسس گفت نه

 

 

*** 

 اتاقش بیرون یا چرخیدم می اتاقش تو باید فقط من بود، کننده خسته کم یه رفتم می که بود سوم روز

 ولی شم سرگرم و بدم انجام کارهاشو تونستم می بود چیزی معلولی حداقل. باشه بهش حواسم و میموندم

 بابت از خیالش خانوم هاجر انگار کردم نگاه رو به رو در به. داد می انجام کارهاشو خودش تقریباًال  این

 براش باید بعداًال  نیست کار در حقوق که فعالًال . بیرون اد نمی کنم می باز رو در تا دیگه شده، راحت من

 : اومد خودش صدای دقیقه چند بعد. زدم زنگ و در سمت رفتم. ببرم شیرینی

  کیه؟ ـ

 . خانوم هاجر منم ـ
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 . ام می دارم ـ

 و حال کمی داد رو جوابم گفتم سالم. شد باز روم به در بعد و قطع هاش دمپایی شدن کشیده صدای

 و کرد تیکه تعارؾ کمی. محفوحه ش شیرینی گفتم و کردم تشکر لطفش برای دوباره و پرسیدم احوالشو

 : گفت و داد تکون سر تعجب با گفتم وقتی پرسید رو حقوقم

 . که خوبه حقوقت خیلی ـ

 : گفتم کردم می تایید سر با که طور همون

  بله؟ ـ

  دادن؟ بهت رو نصفش ـ

 : گفتم بودند نگفته باره این در چیزی کردم می فکر داشتم

 . بدن کار شروع با شو مقداری شاید دونم نمی رم، می آزمایشی که فعالًال  ـ

  کنه؟ نمی ت خسته هستی؟ راضی خب ـ

  دونید؟ نمی شما شو افسردگی دلیل سالمه، جسمی نحر از البته نداره، زحمتی سالم آدم یه از مراقبت نه، ـ

 : گفت و کرد نگام خانوم هاجر. بود کرده درگیر رو ذهنم که کنم حل رو موضوع همین بودم اومده کل در

  نگفتن؟ بهت ـ

 . نگفتند علتشو نیست، مساعد روحی لحاح از فقط گفتن ـ

 : گفت و داد تکون سری

 ... داخل بیا ـ

 از هم خودش و برام کنه کاو و کند رو یارو این قضیه کلی بود کرده هوس خانوم هاجر اینکه مثل

 : گفتم بیاد، در کاری بی

 . کار سر برم باید من ممنون، ـ

 : گفت و کرد جا به جا بؽلش زیر رو چادرش خانوم هاجر. کردم نگاه بود دستم تو که گوشیم ساعت به و

 از یکی به پسره گویا گفت می خانوم مهین شه، می کباب براش آدم دل ولی رو پسره ندیدمش که من ـ

 هم با کنه می اصرار که بوده تند آتیشش قدر اون دوستی سال دو یکی بعد بنده می دل هاشون همسایه

 به تن که کرد مجبورش باالخره تالش کلی با پسره. کرد می فردا و امروز مدام دختره و کنند ازدواج
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 هرزه ایمان و دین بی آدم اون بگیره درد. بده خوران شیرینی و خانواده دوتا آشنایی و خواستگاری مراسم

 . رو

 : پرسیدم و کردم نگاه خانوم هاجر به شده گرد های چشم با

  شد؟ چی مگه ـ

 ... هیچی ـ

 !!! هیچی؟ ـ

 بعد و زده می الس دیگه یکی با خودش برای رفته بود پسره این با که موقع همون خانواده بیِِ  دختر ـ

 دختره این و شه خارج ایران از خواد می پسره بود فهمیده چی که... و خوابی هم و آؼوشی هم دیگه هم

 آب ور اون نیست معلوم سر بر خاک برسه، آب ور اون به پاش بلکه چی که داد قرار اختیارش در تنشو

 ایران از و کنیم ازدواج بود گفته بار چندین هم اینا شریفی پسر این به گویا بکنه، خواست می ؼلطی چه

 . انداخت می عقب رو ازدواجشون نکبت دختره و نکرد قبول پسره که بریم

  فهمیدن؟ طور چه شد؟ چی: گفتم که کردم نگاهش ناباوری با

 کت تو اما کردند شک دختره به ش خانواده اینکه مثل. بود پیله شیله بی ساده شنیدم طور این که پسره ـ

 . ره می ایران از داره گفت و زد بهم پیشش، اومد دختره خود هم سر آخر رفت، نمی که رفت نمی پسره

  داشت؟ رابطه باهاش اینکه از بعد کرد؟ قبولش یکی اون یعنی ـ

 پسره این و رفتند ایران از هم بعدش دیگه، پسندیدند رو هم که داشت مشکل دختره خود مثل اونم آره ـ

 ... شد افسرده کم کم مدت یه بعد و موند

 ساده های دختر بودم، شاهد بیشتر رو قضیه این عکس بر همیشه من بیچاره، پسره. سوخت کاوه برای دلم

 کاوه قضیه حاال ولی خوردند می شکست آخر در و بودند بسته خام عشق یه به دلشونو که باوری زود و

 . باشه طلب موقعیت و پست قدر این دختر یه کنم باور تونستم نمی واقعاًال . بود عکس بر کامالًال 

 : گفتم خانوم هاجر به رو

 . خداحافح رم، می تون اجازه با من ـ

 . همرات به خدا برو، ـ

 شکلیه، چه دختر اون ببینم داشتم دوست خیلی. بودم دختره اون و کاوه قضیه فکر تو. بودم کرده قاطی

 ... بود ای خانواده چه از کالًال  یا چیه اسمش

 . شنیدم رو امیر صدای بود دوتا اون درگیر ذهنم که طور همون
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  خوبی؟ خانوم ستاره به به ـ

  نفهمیدم؟ و من کنار اومد این کی کردم، بلند رو سرم

 : گفت که دادم رو سالمش جواب آروم

  پکری؟ چیه ـ

 خیره خودش برای ناخودآگاه نگام و بودم فکر تو ولی کرد تعجب که کردم نگاهش مستقیم لححه چند

 کنه خارج هوا و حال اون از منو خواست می انگار امیر. نگفتم چیزی و کردم نگاه هام قدم به. شد می

 : گفت

 . مبارکه کردی، پیدا کار شنیدم ـ

  بود؟ فهمیده کجا از این. کردم نگاهش دوباره

  کارت؟ از هستی راضی ـ

 : گفتم و کردم تند هامو قدم

 . برم باید شده دیرم من ـ

 افتاد راه اینکه از بعد و انداختم عقبش صندلی روی رو خودم داشت نگه کوچه سر که ماشینی اولین و

 . بستم هامو چشم و زدم تکیه صندلی به سرمو

 

*** 

 آروم. گفتم سالم سریع. شد خارج در از شریفی خانوم دیدم که آوردم می در پام از رو هام کفش داشتم

 به رو داخل برم اینکه از قبل و ایستادم ام اومده در پا از های کفش رو پا سر من. گفت جواب رو سالمم

 : گفتم رفت می پایین ها پله از داشت که شریفی خانوم

  کار؟ سر رید می ـ

 یه. کرد راحتی احساس زن این با زیاد نباید کردم فکر من که کرد پایینم باال نگاهش با کمی برگشت موند

 : داد جواب سر تکون با ولی «نداره ربطی تو به» گه می انگار کنه می نگام طوری

 . کار سر رم می آره ـ

 که خودش. نیانداختم گوشیم ساعت به نگاهی ترس از« .رسیدم دیر من هم شاید. زود چه» گفتم دلم تو

 : گفت که داخل برم خواستم زدم لبخندی. رسیدم دیر بود نگفته
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  نداری؟ مشکل کارت با ـ

 : گفتم. اومد می کش لبخندم شد می خوب باهام یکی تا منم. بود خوب گفت شه می لحن

 . نیست مشکلی نه ـ

 . کنی صحبت کاوه با کن سعی ـ

 . گه نمی چیزی خودش ولی کنم می صحبت من چشم ـ

 : گفتم و زدم محوی لبخند شده، جدی دوباره خوندم نگاهش از گرفتم باال که رو سرم

 . داخل رم می تون اجازه با من ـ

 برم بود نزدیک. شدم سالن وارد و برداشتم بود رفته خواب وزنم سنگینی زیر که کفشم روی از پامو و

 : گفت و ایستاد رفت می در سمت که حالی در کشیدم کنار رو خودم و زدم لبخندی. شریفی آقای شکم تو

  اومدی؟ ـ

 . بله ـ

 . ریم می تر زود کم یه امروز ما ـ

 . سالمت به ـ

 خارج حیاط در از ماشین وقتی. موندم پنجره کنار و بستم رو در. بیرون رفت و زد لبخندی شریفی آقای

 آدم. رفتم کاناپه سمت بعد انداختم رفت می باال طبقه به که پله راه به نگاهی. رفتم کنار پنجره از شد

 که دادم می بدنم به قوسی و کش داشتم و انداختم کاناپه روی کیفمو. خونه این تو شد می زنده روحش

 . کردم حس سرم پشت ای فاصله از رو ای سرفه صدای

. کردم نگاهش منم کرد می نگاهم. بود فاطمه. برگشتم و کردم جور و جمع رو خودم س، کاوه کردم فکر

 : داد جواب ای کارانه طلب لحن با که گفتم سالم درنگی بعد

 . سالم علیک ـ

 : گفتم و برداشتم رو کیفم کاناپه رو از شدم خم گرفتم ش تیره سبزه و کشیده صورت از نگاهمو

 . کاوه آقا پیش رم می من ـ

. داد می دست بهم داشتن باالسر آقا حس بود فاطمه وقتی چرا دونم نمی. کردم می حس سرم دنبال نگاهشو

 کاوه نه من از نه بود هم ادب بی. شد می راحت خیالم بیخودی رفت می و شنیدم می رو در صدای وقتی
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 برای اد می فقط خوبه. بود تنش روپوش هم االن. رفت می و هم به کوبید می رو در. کرد نمی خداحافحی

 ... ره می زودی بیخیال شد، می سخت تحملش میموند بیشتر اگر آشپزی

 جواب منتحر و زدم در به ای تقه. رفتم کاوه اتاق سمت یکراست و کردم طی رو آخر های پله افکار این با

 ساعدش رو سرشو و کرده قاب هاش زانو روی دستشو کاوه. شدم وارد و کشیدم پایین رو دستگیره. نشدم

 این روز هر من که دونست می کنم فکر دیگه. نگرفت باال رو سرش اما بیداره کردم حس اما. بود گذاشته

 بهش سفید هم خیلی. بود پوشیده مشکی راحتی شلوار یه با نخی سفید بلوز یه امروز. ام می ساعت

 بهش رنگ این معلومه انگار نشسته که هم طوری همین اما نیست مشخص صورتش که االن. اومد می

 یه بودم رفته که دوم روز. اد می صورتش به ها رنگ همه رسیدم نتیجه این به و کردم فکر کمی. اد می

 . اومد می بهش اونم بود، پوشیده باز هفت یقه نخودی بلوز

 هم کوچولو تکون یه حتی ولی اومدم که بفهمونم بهش خواستم می. تخت رو کوبیدم صدا و سر پر رو کیفم

 . کردم نگاه شو شده جمع پیکر اخم با. خوابه واقعاًال  بدبخت شاید. نخورد

  خوابه؟ می طوری این آدم آخه

 همین روی. کاوه خود حتی. نخورده دست بود جاش سر چیز همه. چرخوندم اتاقش تو دور یه نگامو

 ... و شده مچاله روز یه کشیده دراز روز یه. کرد می تؽییر ش افسرده ژست فقط روز هر. تخت

 بود کاوه به نگاهم که طور همون و رفتم بود در سمت چپ گوشه که خوری تکان صندلی سمت حرص با

. شده خرد لگنم کردم حس و زمین خوردم بعد و شدم معلق هوا رو که بشینم خواستم صندلی به پشتم و

 زمین رو نه، که صندلی رو. بود نشسته زود من و بوده تر عقب صندلی انگاری. کردم نگاه رو پشتم

 اخم با و گرفته باال دستش رو از رو سرش کاوه دیدم برگردوندم اولش موقعیت به که رو سرم. شدم پخش

 . کنه می نگام

 ضایع خیلی دیدم. زدم هم بر رو سکوتش چرا کالًال  که کرده اخم یا پریده صدا و سر از و بوده خواب یا

 نگاه اونم. شدم بلند و گرفتم رو صندلی فرستادم پشت رو دستم آروم کنم، می نگاهش دارم و نشستم

 افتاد یادم که تکوندن روپوشمو پشت کردم شروع بعد انداختم بهش نگاهی نیم. بود من به هنوز اخمالوش

 خیلی و صندلی روی نشتم آروم و برداشتم بازی ضایع و تکوندن از دست. نیست خاکی اصالًال  اونجا

 . خوردم تاب مالیم

 . کرد نگاه پنجره به و گرفت من از نگاهشو اونم

 : گفتم رسید ذهنم به چیزی یه دفعه یه. خب بیرون برو پاشو تنگه؟ دلت آخی

  بزنی؟ قدم کم یه خواهی می ـ

 : گفتم و زدم بهش لبخندی. کرد نگام تعجب با
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 . حیاط تو ـ

 . گرفت نگاهشو فقط نداد، نشون العملی عکس هیچ

 گفته خانوم هاجر که ماجراش به داشتم. خوره نمی تکون جاش از اصالًال  این زنی؟ می سعی چی برای بابا

 . شد جلب بهش م توجه که کردم می فکر بود

 .. حیاط تو بری تونی می بخوای شما ـ

 . گرفته صداش بود مونده ساکت اینقدر بدبخت. کرد صاؾ صداشو حرفش بین

 ... بزنید قدم ـ

 : گفتم و زدم لبخندی

 قدم کم یه بریم پوسیده چهاردیواری این تو دلت تو اگه گفتم که، بزنم قدم و بشه وا دلم اینجا نیومدم من ـ

 . بزنیم

 . دزدیدم نگامو و شدم معذب کم یه من بار این و بهم زد زل مستقیم باز

 

 

 : گفتم کردم نمی حس نگاهشو سنگینی

  اتاق؟ این تو چهارساعته و بیست ره نمی سر تون حوصله ـ

. کنه می نگاهم چپ چپ داره دیدم. کردم بلند رو سرم( زد می حرؾ کم چون) العملش عکس دیدن برای و

 رو که رو پنجره و زدم کنار رو پرده کمی پنجره، سمت رفتم و شدم بلند که داشت جذبه نگاش قدر اون

 . کردم باز آخر تا رو شد می دیده هم کوچه و بود حیاط به

 بزار. برو برس کارات به فقط تو کنی؟ راه به رو اینو خوای می که چه تو به شی؟ خفه شه می ستاره

 خودت داری، نیاز حقوق این به ها، گفتم رو ها گفتنی ستاره این؟ زندگی به داری کار چی تو نشه، خوب

 . نکن کار بی جا بی دخالت با رو

 به بزنم زل و اینجا بشینم سخته برام خیلی. گیرِ  می هم خودم دل آخه. انداختم خونه قشنگ حیاط به نگاهی

 . باشم مواحبش و یارو این

 تخت روی به رو سرپا افتاد بهش نگاهم زدم، قدم اتاق تو کمی برگشتم، عقب پنجره جلوی مکثی بعد

 : گفتم خودم به تحکم با که بگم چیزی داشتم قصد باز خورد، تکون لبام ایستادم
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 . باش ساکت ـ

 

*** 

 دستم حقوقم که بمونم ماه یک تا نیست درست دیدم. پذیرفتند منو و شد تموم آزمایشی هفته یه خدا شکر

 و دیدم رو امیر کوچه بین گرفتم، شیرینی جعبه یه اندازم پس ته با ببرم، شیرینی خانوم هاجر برای و بیاد

 هاجر از قدردانی برای که گفتم بهش شیرینی تعارؾ و جعبه در کردن باز بعد من و کرد گل فضولیش

 چه این که انداخت تعرؾ و کرد تشکر ازم و ش خونه در بردم خالصه. گرفتم شیرینی براش خانوم

 ... حرفا این و کشیدی زحمت چرا و بود کاری

 محیط و ها بچه و دانشگاه که چند هر. شدم می راحت مدت یه بعد من و شده شروع آخرم ترم های امتحان

 به و بود هام شونه رو اضافی وزن یه رفتن دانشگاه زندگیم شرایط با واقعاًال  اما داشتم دوست رو درس و

 ... هوووووو و بگیرم رو دکترام. داشتم آرزوهایی چه نوجوانی تو. بشه تموم داشتم دوست همین خاطر

. بشم افسرده کنم فکر دانشگاه بعد. کن بررسی رو آینده و حال کم یه بیرون بیا گذشته از خب خیلی

 دیگه رم، می هم کاوه افسرده، یارو این پیش. بودم کرده قطع ها بچه با رو ارتباطم که دانشگاه از بیرون

 . شدِ  تضمین شدنم افسرده

 بردم می رو هام کتاب. کردم می فکر جویدم می که طور همون و بردم دهنم به رو ؼذا از قاشق آخرین

 اونجا بردم می هامو کتاب. داشتم کردن استراحت وقت فقط گشتم می بر که خونه چون. اینا شریفی خونه

 خود که زمانی تا البته. نگیره اسارت به رو ما شدن مشروط زنجیر آخری ترم این که بخونم درس

 راحت خیال با رفتند می که اونا. آوردم نمی در کیفم از هامو کتاب داشت حضور فاطمه یا ها شریفی

 با خودم هم تا پایین طبقه رفتم می حتی گاهی. نبود سنگین مسئولیتش که هم کاوه. خوندم می و نشستم می

 مشکلی ببینم که زدم می سر بهش ربع یه به ربع یه هر و بگذارم تنها رو کاوه هم بخونم بیشتری تمرکز

 !! خواد؟ نمی چیزی یا نداره

 جا همون فقط. نبود ای چاره ولی شد می سنگین کم یه. گذاشتم کیفم توی کردم جمع کنارم از هامو کتاب

 ... هامو درس کنم مرور داشتم وقت

 به آینه تو. شدم آماده رفتم و اپن رو گذاشتم برداشتم خوردم ؼذا توش که رو تابه شدم بلند زمین رو از

 ... خستگی از اما زنه می برق چشام کردم می حس. بود تیره تیره ای قهوه چشام. انداختم خودم

. شن می تموم عمرشون دارن هام روپوش. انداختم آینه تو خودم به نگاهی. بستم رو روپوشم های دکمه

 . زنم می سر هم ها بچه به و گیرم می قشنگ روپوش یه میرزایی پیش رم می گرفتم رو حقوقم اولین

 . بگیرم خبر ازش تلفنی حتی کنم نمی وقت که کردم درگیر خودمو قدر اون ولی شده تنگ شراره برای دلم
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 اپن روی از رو تابه. آشپزخونه رفتم و انداختم دوشم رو کیفمو. شدم خارج اتاقم از و بستم رو شالم

 . بخوره خیس که گرفتم آب زیر سینک تو گذاشتم برداشتم

 . بیرون زدم خونه از و بستم رو آب برگشتم بعد انداختم ساعت به نگاهی چرخوندم، سالن سمت سرمو

 پام روی کیفمو نشستم که اتوبوس. بود آورده پایین رو راستم سمت شونه کیفم، سنگینی کوچه جلوی تا

 . کشیدم راحت نفس یه و گذاشتم

 و هام آمد و رفت مورد در شریفی خانم سواالت به موندم سالن جا همون رسیدم که شریفی خونه به

 عصرنونه که هم فاطمه. باال طبقه برم گرفتم تصمیم رفتند اونا که بعد و دادم جواب کاوه های العمل عکس

 . بود رفته شریفی خانم و آقا از قبل و کرده آماده کاوه برای

 باز. شدم وارد و زدم کاوه اتاق در به ای تقه. باال رفتم. کردم حمل خودم با بود سنگین اینکه با کیفمو

 . بود کرده دراز هم روی پاهاشو و نشسته تخت روی

 مشتم تو در دستگیره و بودم افتاده هن هن به کیفم داخل های کتاب سنگینی و ها پله اومدن باال از که من

 . گفتم سالم دادم می بیرون که نفسی بین بود

 پایین برم گرفتم تصمیم. بمونم اتاقش تو یا بخونم درس پایین برم دونستم نمی. برام نبود مهم. نداد جوابی

 : گفتم قبلش

 . کن صدام داشتی کارم. شم نمی اوقاتت مزاحم پایینم، من ـ

 آرومش صدای که بستم رو در و رفتم عقب قدم یه کشیدم خودم سمت بود دستم دستگیره که طور همون

 : خورد گوشم به

 !!! ببین ـ

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 : گفتم بودم در الی که طور همون و کردم باز رو در

 ... آویده... س آویده اسمم اما بینم می ـ

 : گفتم... عاجزه اسمم بیان تو واقعاًال  کردم می فکر دونستم نمی اگر که کرد نگاهم طوری

  داشتی؟ کار چی حاال خب ـ
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 : گفت مفید و مختصر خیلی

 . آب لیوان یه ـ

 من اومدن از قبل روز هر دیدیم می البته نه؟ یا آدمه این کردم می شک داشتم من شد، ش تشنه پس خب

 گردوندم می بر خودم هاشو حرؾ گاهاًال  و کرد می صرؾ رو بود برده اتاقش به براش فاطمه که ناهاری

 . آشپزخونه به

 سنگینی م شونه. باال بردم و گذاشتم دستی زیر یه زیرش ریختم آب لیوان یه پایین، رفتم و بستم رو در

 . بودم افتاده هن هن به و کرد می

 در خواستم می گرفت لجم چرا دونم نمی لححه یه. کرد نگام چرخوند سرشو داخل رفتم و کردم باز رو در

  که بتوپم بهش نگاش مقابل

 رو ارزشش چی؟ که حاال خب رفته؟ گذاشته دخترِ  چی؟ یعنی کارات این خب کشی؟ نمی خجالت واقعاًال 

  داره؟ ارزش واقعاًال  کردی؟ حبس رو خودت اینجا تو داره

 . نداره ربطی من به که گفت می و شد می براق سمتم شد می بلند هم شاید نه. کنه نگام و بزنه زل اونم و

 رد به. دستمه به نگاهش دیدم. گرفتم سمتش رو آب و شدم خم کمی جلو رفتم. بود زده خشکم همونجا

 . داشت ادامه مچم قوزک باالی تا و شد می شروع شستم انگشت زیر از که سوختگی ای قهوه

 این به بزنه زل نداشتم دوست هم زیاد ولی کنه می فکری چه یا کنه می نگاه داره چرا کرد نمی فرق برام

 . بود شده حک دستم روی که یادگاری

 ... تیره خاطره یه روشن، خاطره یه شد، می زنده برام

 خرد حال در و فشرده هم روی دارن هام دندون گذشته یادآوری فشار از شدم متوجه اومدم که خودم به

 : گفتم و کردم آزاد رو فکم. هستند شدن

  خواستید؟ نمی آب مگه ـ

 بودم مطمئن اما نوشید کمی برداشت رو آب لیوان و گرفت دستم روی از نگاهشو اومد، خودش به اونم

 جالب برام واقعاًال . بود شده کنجکاو من دست سر دنیا تارک این که بود جالب دستمه، پی حواسش هنوز

 . نزد حرؾ اصالًال  بگم بهتره یا. نپرسید باره این در هم کلمه یک آخرش تا اینکه اون از تر جالب. بود

 رو هامو کتاب نشستم، اتاقش خور تاب صندلی روی کنم راهپیمایی رو ها پله دوباره بود سختم چون منم

 . شدم هام درس مرور مشؽول کاریم ساعت آخر تا و گذاشته پام
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 خداحافحی ها بچه با داشتم و اومده بیرون جلسه از. بودم نداده بد رو امتحان بود، امتحان روز آخرین

 تعریؾ رو دانشگاهی دوران نمک با های خاطره دخترا و پسرا. بود ُپر ُپرِ  دوستامون حلقهٔه . کردیم می

 ... خندیدیم می و کردن می

 صدام سر پشت از یکی خنده خنده همون تو. بود گرفته درد صورتم و فک تموم که بودم خندیده قدر اون

 : زد

  رضوی؟ خانوم ـ

 یه لححه اون دونم نمی. بود علیرضا. بودند شده ساکت هم ها بچه. برگشتم و کردم جور و جمع هامو خنده

 خسته هنوزم و بوده من پی علیرضا رو سال چند این تموم دونستند می همه اینکه از داشتم خوب حس

 آدرسی روز آخرین این خواد می شاید و مهمم براش هنوزم اینکه. داد دست بهم ؼرور حس یه. نشده

 . بیاد سراؼم شد تنگ دلش وقت هر که بگیره ازم چیزی نشونی،

  کنم؟ صحبت باهاتون لححه چند تونم می ـ

 : گفتم و زدم لبخندی

 . حتماًال  ـ

 من فکر تو که چیزایی درباره هم اونا فهمیدم نگاهاشون از. گردم می بر زود گفتم ها بچه به برگشتم

 . کردند می فکر چرخید، می

 وصل شوک بهم انگار زد رو حرؾ اون وقتی. شد پودر هام خیال و فکر همۀ ولی رفتم علیرضا دنبال

 ... باشن کرده

 ... زد می حرؾ من من با و بود انداخته پایین سرشو

 ... یعنی.... من... رضوی خانوم ببخشید ـ

 بودم شده چشم فقط من. بود مشهود حرفاش لحن و صداش تو این. بودم شده ؼریبه خیلی رضوی؟ خانوم

 ... بود چشام جلوی سرش، شدن انداخته پایین برای که رو کرده پؾ ژولیده موهای اون. کردم می نگاش و

 یا... یا زمین، زیر برم بشم آب حرؾ این گفتن موقع خواد می دلم بگم، طور چه یعنی.. دونم می... من ـ

 .. بیافته چشاتون تو هام چشم و ببینمتون بار یه حتی حرؾ این گفتن بعد خوام نمی اصالًال 

 خواست نمی بعدش که بگه خواست می چی االن ببینه منو خواست می همش که اینی. شدم مبهوت و مات

 ... شه؟ چشم تو چشم باهام
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 و کرد نگاه هام چشم به خجالت با گرفت باال کمی سرشو که بودم نشده ور ؼوطه افکارم تو کامالًال  هنوز

 : گفت

 ... خوام می رو گردنی اون اما خوام می معذرت.. اون من... من ـ

 بپرسم و بزنم قهقه بلند بلند داشتم دوست. چرخید دور چند سرم دور دانشگاه حیاط گفت؟ می چی چی؟

  «گی؟ می چی تو»

 به که گردنی خالی جای. رفت م مقنعه زیر یکباره دستم. زدم می پوزخند افکارم تو گردنی؟ کدوم گردنی؟

 با و داشتم لححه اون که بدی حس از بیچارگی از زد می برق نگام. کردم لمس رو بودم ننداخته گردنم

 ... بهش بودم زده زل نگاه همون

 یک که کجی لبخند با. بود منتحر. دستش کؾ گذارم می و کنم می باز گردنم از رو گردنی االن کرد فکر

. شد پژمرده چشاش تو انتحار دیدم. کشیدم بیرون م مقنعه زیر از مو خالی دست بود داده باال لبمو طرؾ

 : گفت

 ... اما نیست، درستی کار هدیه گرفتن پس دونم می ـ

 چی؟ اما که بگه بده، رو بود انداخته بینمون که سکوتی جواب لعنتی بگه، که دوختم چشم بهش حرص با

  کنه؟ می رو کار این داره چرا نیست درست اگه

 زار و بشینم زمین رو دارم دوست کردم حس. رفت سیاهی چشام لححه یه استرس و حرص فشار از

 . بزنم

 : گفت و انداخت پایین سرشو شرمندگی با

 .. مریضه مادرم اما ـ

 : گفت بود پایین سرش که طور همون و داد بیرون خجالت بی آهی

 ... رو اندازم پس تموم... خیلی... درمونش و دوا خرج ـ

 خریده گردنی من برای و داده رو ندارش و دار و انداز پس تموم بگه، چیزی نبود الزم اما بود شده الل

 ولی بگیره، پس باید... بود خودش پول. نیست هم زشت. داشت حق آره. بود دار بؽض سکوتش. بود

 ... ندارم پولشم حتی نداره، وجود گردنی؟ کدوم ندارم، که اینه دردم

 : گفتم و زدم پس رو مریضم افکار

 گیرم می تماس باهاتون آینده روز چند تا دارم، رو تون شماره. نیست همراهم گردنی معذرت عرض با ـ

 . دم می تحویلتون رو گردنی و جایی گذاریم می قرار و
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 : گفت و کرد تشکر لرزید، می صداش

 . میمونم تون شرمنده عمر یه ماهید، خیلی ـ

 توی... درخشه نمی ُمرده، که ستاره یه م، ستاره یه نیستم، ماه نه» گفتم خودم به و زدم پوزخندی دلم تو

 لبمو. نداشت تقصیری اونم دونم می کنم آروم خودمو کردم سعی «شی می رد روش از داری هم لعنتی

 : گفتم ثانیه چند بعد نزنم کنایه بهش تا گزیدم

 هم رو فکرش پس انداختم نمی گردنم رو گردنی منم صورت هر در کنم، می درکتون شرمنده؟ چرا ـ

 ... گیرم می تماس باهاتون زودی به نکنید،

 : گفتم و کردم جا به جا م شونه روی کیفمو. نداشتم موندن تحمل دیگه

 . اجازه با ـ

 : گفتم و کردم نگاهش بگه، چیزی یه که معطله دیدم

  مونده؟ هم ای دیگه حرؾ ـ

 : گفت و داد تکون سرشو آروم دیدم

 ... گردم می بر آینده روز سه.... روز سه تا من ـ

 گردی می بر دیگه روز سه تا فهمیدم، خب خیلی. شه می نزدیک هم به خفیفی لرزش با ابروهام کردم حس

 ... برسونم بهت نداره خارجی وجود دیگه که رو گردنی اون قبل باید من و شهرستان

 : گفتم و دادم تکان سری قاطعانه. بیرون بریزم م حنجره از فریاد با بود صدا چی هر خواست می دلم

 . گیرم می تماس باهاتون باشه ـ

 ازش قبل دقایقی من. گذاشتم جواب بی و شنیدم رو خداحافحش صدای رفتم می که طور همون و برگشتم

 . ببینمش نداشتم دوست دیگه و وجودم تمام با بودم، کرده خداحافحی

*** 

 پررنگ خیلی کنم می فکر گذشته به وقتی اما شده کمرنگ برام ها خاطره طوریه، این چرا دونم نمی» ـ

 « .افتادند اتفاق روز یه که واقعیتی از تر رنگ پر حتی خیلی، خیلی شن، می

  «ستاره؟ شده چی باز» ـ

 « ....فقط نیست، مهم شده، چی االن نیست مهم» ـ
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 . انداختم مانیتور به نگاهی فشردم می رو مشتم که طور همون. شد مشت دفعه یه تایپ حین در دستم

 « ...شی سبک بگذار بگو، کن، راحت رو خودت همیشه برای و بگو بار یه گی؟ نمی چرا پس» ـ

 کیبورد روی از مشتمو و فشردم هم به هامو دندون کردم حس دستم کؾ پوست رو که هامو ناخن درد

 رو مشتم شدن فشرده از ناشی که مفهوم نا حروؾ از مشت یه. آوردم فرود حرص با دوباره و بردم باال

. شد ارسال اس اس برای ربط بی کلمات اون و زدم Enter شدم، دیوونه کردم حس. شد نوشته بود ها کلید

 این فرستاد، شکلک باز. زدم پوزخندی. زد می پلک هم سر پشت داشت که فرستاد شکلکی ثانیه چند بعد

  «جان؟ ستاره خوبی» نوشت کنارش و خنده شکلک بار

 این به چرا شی؟ رد روم از خوای می کی تو» گفتم خودم با و کشیدم عمیق نفس دور یه بستم چشامو

 « ...پوسم می میرم، می دارم من کنید؟ نمی رحم نیست ستاره دیگه که ستاره

 . کرد نگاه صفحه به و کشیدم آهی. بود شده دار نم اجازه بی که هایی پلک کردم، باز آروم هامو پلک

  «بگی؟ خوای نمی چیزی کردی، نگرانم ستاره» ـ

 : نوشتم و برداشتم جلو به خیز آنی تصمیم یه تو

 « .که بیداری شاید، شدم، سبک شاید تو قول به امشب، همین گم، می رو ها چیز خیلی گم، می چرا» ـ

 « .آره» ـ

 تا ببینم که آوردم فشار ذهنم به و کردم فکر کم یه نداشتم دادن کش حوصله منم. شده جدی دوباره فهمیدم

 بمونه، دلم تو چیزی خواستم نمی گفتم، می کرد می سنگینی دلم رو که چیزی هر لححه اون گفتم؟ بهش کجا

 ... نداشت اشکالی بود، ؼریبه یه سعید

 : کردن تایپ به کردم شروع بعد کردم زمزمه لب زیر رو ؼریبه لفح دیگه بار یک

 رو جاده هم شدم، گرم باهاش کم کم منم نیست، تنها سفر طول در که بود خوشحال صحرا قدر چه» ـ

 ولی هوا بودیم، نرفته هم رو راه نصؾ. بود انداخته گل مون دخترونه های حرؾ هم کردیم می نگاه

 مامان یاد داد می که من دست به شوهرش، و ما برای کند می پوست میوه صحرا مامان. بود شده تاریک

 مامان یاد زد، می صدام صحرا مامان افتادم، می یادش اما کرد نمی برام کارا این از چند هر افتادم، می

 اونا خانواده به دلم ته هم کوچولو یه. افتادم می بابا و مامان گذشته یاد زد می حرؾ شوهرش با افتادم، می

 مهمه که چیزی کنن، می ش تجربه مختلؾ شرایط در همه که حالیه و حس نیست، مهم اینا. خوردم ؼبطه

 چیزی من و برگردیم شدیم نمی مجبور شب اون بود بهتر شاید حداقل گم می. سوخت من های باور که اینه

 نه باشم؟ داشته پوچ های باور ندونم؟ هیچی آخر تا ابله آدم یه مثل داشتم دوست یعنی گم می اما فهمیدم نمی

 « ...فهمیدم می دیگه طریق یه به روزی یه من اومد نمی پیش هم مسافرت اون حتی اگه بودم مطمئن
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 : کردم تایپ باز و دادم بیرون صدا با آهی

 « ...برگشتیم راه نیمه همون از» ـ

  «چرا؟ برگشتید؟» ـ

  «شه تر خاکس و بسوزه بیافته، چشام جلوی از باورم های پرده تا برگشتیم» ـ

 « !ستاره» ـ

 : کردم تایپ تند معترضه که کردم می حس

 « .بگم من بگذار هیچی، نگو، هیچی» ـ

  «چشم» ـ

 بهش نباید کردم می فکر که حسی. شه می دور ازم دهنده زجر حس اون کم کم. کنه می درک که خوشحالم

 . نبود اس اس های گوش از تر شنوا گوشی هیچ مطمئناًال . بگم

 و کردن خبر رو ای جاده بین های کمک صحرا، ذوق تو خورد شد، خراب ماشین راه بین برگشتیم،» 

 مسافت نخوریم، بر مشکل به اینکه برای بهتره و شه کلی سرویس باید گفتن اما شد درست ماشین

 . نریم طوالنی

 خوب همدم یه که سفری بشه، کنسل سفرش اومد نمی دلش انگار بریم، که کرد می اصرار باباش به صحرا

 هیچی من. بره باهاش و بکنه دل مامانش از بود کرده ش راضی زور به که همدمی. بود کرده پیدا توش

 صحرا بابای. برگردیم اومده نه که حاال گفت می بود، مهم براش مسائل این خیلی صحرا مامان اما. نگفتم

 صحرا مامان اما رو، راه بقیه بریم آروم آروم که کنه راضی همسرشو خواست نشکونه دلشو اینکه برای

 شده گواه بد دلش به گفت می. اد می سرمون بالیی بریم اگه مطمئنه گفت می

 صحرا بابای و مامان از. رسیدیم خونه جلوی. کشید طول برگشت تا ساعت دو یکی. برگشتیم خالصه

 . نه یا هست مامانم ببینم بزنم زنگ کردن اصرار بهم. کردم خداحافحی

 کلید گفتم. بره نمی خوابش دیگه بپره خواب از بعد باشه خواب ممکنه االن گفتم بودم فکرش به من بازم

 . بگیرم تماس باهاشون داخل رفتم وقتی پس گفتن و شدن راضی هم اونا. دارم

 تختم. کنم استراحت برم خواستم می بودم، خسته. کردم باز رو در و آوردم در رو کلیدم شد دور که ماشین

 قدر این دونستم نمی بودم نشسته ماشین تو ساعت چند فقط مو، راحتی های لباس و کردم می تصور رو

  چی؟ رفتیم می آخرش تا اگه شم، می خسته
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 مامان صدای دیدم که رفتم می سالن در سمت داشتم. بودم گذشته حیاط از دست به چمدون افکار همین با

 ... اد می

 که باال برم بکنم رو کفشم خواستم... مادرم ساعته چند دوری و دلتنگی از. نشست لبم رو بیخود لبخند یه

 . بود مرد یه بم صدای چون. دادم گوش خوب. هست هم دیگه نفر یه صدای دیدم

  شنیدی؟ در صدای مطمئنی تو جان عاطفه ـ

 : بود ترسیده و نگران که شنیدم وضوح به رو مادرم صدای

 ... مطمئنم آره، ـ

 : شد می عصبی که مادرم صدای بعد و شد سکوت کم یه

 . نشدم خیاالتی گم می ـ

 . رفتم می عقب عقب من

 ... ام تو با علی ـ

  شنوم؟ نمی چیزی من چرا پس جان عاطفه آخه ـ

 ... شه می بد بیاد کسی. کن نگاه برو علی ـ

 : زد بهم حالمو مرد نوازشگر صدای. رفت می گیج سرم

 و تویی داره؟ تو خونه کلید کسی مگه اصالًال  بیاد؟ شب وقت این خواد می کی خوشگلم خانومی دلم، عزیز ـ

 .... سفر رفته دخترت گی می هم خودت دخترت،

 . کنم می نگاه رم می خودم ـ

 . نگرانه و مضطرب قدر چه بود معلوم مامان صدای

 خمش و کشیدم خودم کنار سختی به هم رو چمدونم. گرفتم سنگر باؼچه پشت و رفتم عقب عقب سریع

 جلو درخت گوشه از سرمو بودم نشسته که طور همون و کشیدم درخت کنار رو بدنم. نشه دیده که کردم

 ... ببینم تا کشیدم

 : گفت و کشید رو دستش رسید که بهش. بود اومده مامان دنبال در جلوی تا علی

 . بمون جا همین تو. کنم می نگاه رم می خودم گلم باشه ـ
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 هقم هق اما بزنم، جیػ خواستم می و ترکید می داشت دلم... شب وقت این هم، کنار دوتا اون. شد نمی باورم

 فریاد مادرم مخصوصاًال  نفرشون دو هر سر و جلو برم داشتم دوست. ریختم می اشک هم پشت و بود خفه

 . بود شده سست پاهام نداشتم، جرات اما بکشم

 شب نیمه سوز از و ایستاده سالن در کنار منتحر که دیدم می تار رو مامان و ریختم می اشک من

 . کشیدم شکمم تو پاهامو. ماله می بازوهاشو

 منو نداشتم دوست. ندید منو اما گذشت باؼچه کنار از. رفت می در سمت داشت. حیاط تو بود اومده علی

 ... که بودن اونا بودم، نکرده کاری من اینکه با بدم نشون رو خودم نداشتم جرات. ببینه

 و بمیرم خواستم می. بودم مرگ حال در باشه افتاده مرد اون و مامانم بین هایی اتفاق چه اینکه تصور از

  بزنم؟ گول رو خودم خواستم می کی تا ولی... نکنم باور

 : گفت بلند صدای با گشت می بر که طور همون بعد کرد بسته و باز رو در دور یه علی

 . نیست خبری هم کوچه تو جان؟ عاطفه دیدی ـ

 . اونجام بفهمن نبودم حاضر. شدم مچاله خودم تو ممکن حد تا

  شدم؟ خیاالتی من گی می ـ

 : گفت علی و گفت مامانم اینو

 . بوده همسایه خونه در شاید عزیزم ـ

 تو اومد قلبم بگذره کنارم از تا. گذشت کنارم از کنه نگاه ها درخت و باؼچه و پا زیر به اینکه بدون و

 . داشتم نگه شده حبس مو شده حبس نفس. دهنم

 ... خوری می سرما عزیزم تو بریم ـ

 و گرفت رو مادرم بازوی. زدم دید درخت پشت از آروم لححه؟ اون شد چندشم قدر چه بگم تونم نمی

 ... داخل بردش

 لححه اون تو. نبود مادرم دیگه اون نه. بریزه هام اشک گذاشتم دوباره و کردم آزاد تنفر با نفسمو منم

 فهمی؟ می بزنم داد داشتم دوست سعید... نه یا فهمی می دونم نمی سعید... نباشه مادرم که گرفتم تصمیم

 ... بود سخت خیلی... خودم های چشم با فهمیدم، ممکن شکل ترین بد به بود، سخت قدر چه فهمی نمی

 ... و من پای گذاشته رو عمرش کردم می فکر که کسی من، پاک مادر

»  
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 اشک شداما خفه هقم هق صدای و بردم دهنم جلوی دستمو ننوشتم چیزی دیگه. بود ترکیده م کهنه بؽض

 ... بارید می طور همین هام

 به کردم می پاک اشک از انگشتام با چشامو زیر که طور همون کردم کنترل خودمو نریختم، اشک زیاد

 ... شد تر واضح و واضح کم کم ولی دیم، می تار دوختم، چشم مانیتور

  «شناختیش؟ می بود؟ کی علی ستاره» 

 : نوشتم و کشیدم آهی

 سخت خیلی لححه اون. اصالًال . شد نمی باورم. بود مشؽول توش مادرم که مهندسی شرکت رئیس آره، ـ

 ... سعید بود

 . کرد خودنمایی دوباره بؽض

 « .بشنوم رو حرفا این باید من اینکه از شدم متاسؾ خیلی کنم، می درکت جان ستاره» ـ

 : نوشتم و زدم خیمه کیبورد رو دوباره بؽض با

  «شدی؟ متاسؾ» ـ

 طور چه ستاره؟ کنم کارت چی رسه، نمی بهت دستم دورم، ازت اما شنوم می فقط اینکه از خیلی، آره،» ـ

  «اد؟ می بر من دست از کاری کنم؟ آرومت

 : نوشتم و زدودم رو اشکم بازمونده

  «بشنو فقط» ـ

  «االن؟ آرومی طور چه تو ناآرامم، خودم گفتی، رو اینا وقتی شدم کالفه من ستاره؟ کافیه همین» ـ

 . نکنم فکر چیز هیچ به و بخوابم خواست می دلم. بود شده سنگین هم چشام شدم، می حال بی داشتم

 « .شن می کهنه برام دارن آخه» ـ

 « .بگم تونم نمی هیچی من ستاره» ـ

 : نوشتم رفتم، شوخی مود رو ذره یه

 « ...نداری طاقت که تو بزنم، حرؾ بازم خوام می من کردی؟ قاطی چرا تو نگو، خب» ـ

 : داد جواب بعد کشید طول کم یه
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 « ...بگو خوای می قدر چه هر» ـ

 به هامو ناگفته تموم آروم آروم و ؼریبه بودم گذاشته اسمشو که پشتوانه یه. داد دست بهم آرامش حس یه

 . بود که بود خوب قدر چه. گفتم می اون

 . کردم نگاه مانیتور به

  «بگی؟ خوای می» ـ

 : دادم جواب و کردم فوت بیرون رو نفسم

  «آره» ـ

  «برگشتی؟ تو فهمیدن شب؟ اون شد چی» ـ

 ... سیاه شب همون به گذشته به شدم می کشیده داشتم شدم، خیره معلوم نا نقطۀ یه به

 هم به محکم خیلی بیرون رفتم و کردم باز رو در سرم، دنبال هم چمدون دویدم، در خود تا وار دیوونه

 ... کنه رشد دادم اجازه هقم هق به و ایستادم در پشت همون. کوبیدمش

 نبود مادر برام دیگه که مادری شنیدم، می حیاط سمت اون از رو مادرم صدای

 های پنجره تموم س، همسایه خونه در گی می شدی، خیاالتی گی می تو شنوم می در صدای من گم می علی ـ

 . لرزید خونه

 ... بزنیم سر بریم هم با دوباره بیا اصالًال  زدم، سر رفتم دیدی خودت عزیزم ـ

 یه اون. دادم تکون سرمو دوباره. شم رو در رو باهاشون نبودم حاضر هنوز. دادم تکون شدت به سرمو

 ... رفتم می من کثیؾ، حامی یه. داشت حامی

 اون. بود شده پدید نا بدیش بطن در و شده جمع کوری نقطه در مادرم های خوبی همهٔه . بود جدال در افکارم

 . بودم رسیده نتیجه این به لححه اون تو... بد خیلی... بود بد

 رو کوچه... دویدم توانم تمام با و کشیدم رو چمدونم دسته کرد پر گوشامو که نفره دو های گام صدای

 شدن روشن. ریخت می ها همسایه گوش به آزار سمفونی آسفالت، رو چمدونم های چرخ صدای و دویدم می

 . کردم می حس سرم پشت رو هایی نگاه و ها پنجره پشت رو هایی سایه و هایی چراغ

 ... چیز هیچ نبود، مهم چیز هیچ ولی

  برم؟ باید کجا رم، می کجا دونستم نمی حتی
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 گوشهٔه  از زور به هام اشک ولی کنم هق هق تونستم نمی و بود بریده نفسم. ایستادم و رسیدم کوچه جلوی

 . شد می محو آروم و آروم و چکید می هام چشم

 . کنم نگاه رو آسمون و بمونم داشتم دوست. بود قشنگ خیلی. بود ستاره پر. کردم نگاه آسمون به

 از ساعت. کردم می حس رو امنیت عدم کشت، می چشام جلوی رو ها زیبایی همهٔه  بود، زشتی شب ولی

 . لرزیدم می خودم به ترس از من و بود گذشته دوازده

 دیر قدر این چرا که پرسید و داد رو جوابم آلود خواب. گرفتم تماس صحرا با و آوردم در مو گوشی

 نگرانم گفت می و دنبالم بیاد خواست می باباش حتی و گرفته تماس باهام بار چند گفت می گرفتم؟ تماس

 . بود شده

 اسمم نگرانی با نبود، آلود خواب دیگه که صداش چون پرید صحرا خواب کردم حس که گریه زیر زدم

  شده؟ چی بدونه خواست می و زد می صدا رو

 برم خوام می افتاده برام بدی اتفاق ولی خونه اومدم گفتم نگه مادرش و پدر به چیزی که گفتم بهش

 ... پیشش

. پیشش برن دوستشاش ها شب اد نمی خوشش مادرش که گفت و کرد عذرخواهی بعد و شد سکوت دیدم

 ... زنه می سر بهم اد می فردا و بمونم خونه گفت می

 و کردم قطع رو تلفن شده چی که بدونه و بکشه حرؾ ازم خواد می دیدم وقتی. شدم متنفر ازش لححه اون

 برم؟ کجا باید اینکه تصور از. لرزیدم. گذشت خیابون از سرعت با ماشین یه. کشیدم بیرون شو باتری

  کردم؟ می کار چی باید من. افتاد می اتفاق این نباید نه. رسید می ذهنم به صحرا خونه فقط

 به چمدان سیاه سایهٔه . نداشتم رو جا هیج. برم کجا باید دونستم نمی. رفتم و رو پیاده تو انداختم رو خودم

 . رفت می و شد می محو رو پیاده سایه تو دست

 . میموندم کجا رو شب باید. کشیدم می خودم دنبال مو سایه و رفتم می واقعاًال . آباد کجا نا به رفت می

 مادرم؟ طور چه کردم، می فکر بودم دیده که چیزایی با چکید، می چشام از هم ها اشک آخرین تاریکی تو

 نبود کردنی باور ره، می داره من پای زندگیش کردم می فکر که ای عاطفه پر عاطفه اون شد، نمی باورم

 . کنه خیانت دخترش به که

 سوزه می من پای به داره مادرم اینکه برای ها بار کردم می درک رو ها چیز خیلی و بود سالم هفده من

 مثل نه بشه، نفره سه مون زندگی خواست مامان اگه بودم کرده آماده خودمو حتی کردم می خودخوری

 مامانم که کنم قانع خودمو تونستم می ولی گرفت نمی بابامو جای مردی هیچ چون نه بود بابا که روزهایی

 ... طور این و قایمکی شریک نه ولی باشه شریکش باشه، مردش باشه، پشتش که داره نیاز یکی به
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 اسمش به جدیدش چهره که ای عاطفه همون. سوختم می زن همون یا مادرم و علی رابطه از داشتم

 . اومد نمی

 .... و ما خونه تو شب نیمه و ندارم حضور من وقتی فهمیدم، می من. نبود پاک اونا روابط

 مادرم برهنه بازوی که علی دست کاراشون، هاشون، حرؾ. دادم تکون طرفین به سرمو... نه نه، نه،

 ... داخل برد خودش با و گرفت رو

 ... بود سنگین زیادی بود، سخت برام. بدنم های سلول تک تک با کشیدم می عذاب

 یه ولی کردم می فکر و رفتم می کشون کشون صبح تا رو مستقیم خط یه آورد نمی خودم به کسی اگه

 جلو پنجره از شون یکی. آورد خودم به منو بود توش جوون تا چند و گذشت می سرعت با که ماشینی

 رسیده کوچه یه سر به. شد سیخ تنم موهای که زد زشت حرؾ یه و کشید عربده و بیرون انداخت سرش

 . موندم شد، خشک پاهام. ایستاد نهایت   در و بود کرده کم سرعتشو که بود ماشین اون به نگاهم و بودم

 ... ان می عقب دنده دارن شتاب با دیدم

 کوچه تو دویدن، تند تند کردم شروع و گرفت توان پاهام آخر لححات در اما بودم شده فلج ترس از

 . داد می آزار هامو گوش چمدون شدن کشیده صدای. شدم می دور و رفتم می

 دیدم. بود بازم که بود مارکت سوپر یه بینش و شد می تقسیم راست و چپ فرعی تا دو به کوچه تر جلو

 سراؼم سوار ماشین های جوون اون اگه طرفی از. کنه جوابم سوال کسی نداشتم دوست. س ضایع بدوم

 . کردم نگاه برگشتم و موندم جا همون. بگیرم کمک اونا از و بزنم داد تونستم می اومدن می

 دوتا. برگشتم و کشیدم راحتی نفس. برگشتند و گرفتند عقب دنده دیدم همونجا از. بود کوچه جلوی ماشین

 زیر من. داشت سفیدی کوتاه ریش که مرد یه و چاق مرد یه کرد می صحبت هم با مؽازه جلوی مرد

 از. باشن دیده منو دونستم می بعید. بود پام پشت هم چمدونم. بودم ایستاده تاریکی تو ای خونه بان سایه

 . بیاندازند گیرم ها جوون اون و خیابون سر برگردم ترسیدم می طرفی

 همون جلوی جز به بود تاریک کوچه همه. آباد کجا نا همون به برم، کوچه پس و کوچه از گرفتم تصمیم

 و گرفتم رو چمدونم دسته وقتی. بودن پیچیده فویل رو چراغ دور و بود آویزون ازش المپ یه که مؽازه

. رفتم چپ فرعی به و گذشتم مؽازه کنار از سریع. داخل رفتند مرد دوتا و اومده مشتری یه دیدم. کشیدم

 دوست هم رو خودم دیگه بود بعید بودم، شده بیزار ها آدم همه از بیافته، بهم کسی نگاه نداشتم دوست

 . باشم داشته

 کم یه که دادم تکیه. بودند رفته باال بولوک با هاش دیوار که ایستادم زمین یه کنار فرعی اول همون

 . بکشم عمیق نفس کردم سعی بؽض با بار چند. بودم دویده رو کوچه تموم. کنم استراحت



Jafa-h.mihanblog.com دانلودرمان لوبالگ نگاه مح  114 

 

 چشام جلوی که اتفاقاتی سوی به ذهنم هم کم یه کردم می فکر موضوع این به کم یه برم؟ کجا باید واقعاًال 

 یه باید بود، کاراش و مادرم به کردن فکر و خودم روحی شکنجه برای وقت ولی شد می کشیده بود افتاده

  رفتم؟ می کجا باید. کردم می جام برای فکری

 اون مثل گرگی یه به دوباره بود کافی شب، تو ساله، هفده دختر یه. بود هم دار گریه بود، گرفته م گریه

 از یا فراری های دختر که بودم شنیده باره این در زیاد شه، می چی عاقبتم نبود معلوم بخورم، بر ها جوون

 باور اصالًال  من؟ ولی افتاد می براشون ناگواری اتفاقات و نداشتن جایی و بیرون رفتن می رونده خونه

 تک رضوی، آویده من. باشم ها دختر همون جزو روز یه منم که کنم تصور تونستم نمی نبود، کردنی

 .... بابایی دختر

 چه شدن می بیدار اگه ها همسابه کردم، می هق هق بلند نباید ولی لرزیدن به کرد شروع م چونه بابا یاد با

  کردند؟ می شب نیمه تو دست به چمدون دختر یه درباره فکری

 رو کج پوزخند یه افتادم که تختم و اتاقم یاد. شه می سنگین چشام کم کم دیدم اد؟ می سرت بالیی چه آویده

 ... بود محال. شد نمی کشیده خونه اون به پام اصالًال  شاید دیگه. بست نقش لبم

 هجوم ذهنم به تندی به افکار اما دادم می خودش از دفاع فرصت مامان به باید شاید کردم فکر لححه یه

 باید خر خیلی آویده دیدی؟ که چیزایی کردن مالی ماست چی؟ فرصت. کردم سرزنش رو خودم و شد آور

 ... بزنی گول رو خودت و بشی قانع حرؾ مشت یه با بخوای که باشی

  کنم؟ کار چی پس. گزیدم لبمو

 کنار از طور همین و گرفتم رو چمدونم دسته. کنم فکر بیشتر نکشید ذهنم دیگه که بودم خسته قدر اون

 و شکسته دیوارش های بلوک نصؾ دیدم رسیدم که ش دیگه جنب به. گذشتم می شده محصور زمین اون

 که زمین داخل به سنگینم و خسته هاس پلک با. شد نمی پیدا جایی هیچ. ایستادم لححه یه. شده ریخته

 چمدونم. داد می فرمان و بود ذهنم تو کسی انگار. جلو رفتم اراده بی خیلی. کردم نگاه نبود مشخص چیزی

 زمین وقته خیلی انگار. درشت و الؼر های درخت از بود پر زمین داخل. شد می کشیده ام پی در آروم

 دستم با بود گرفته رو دیوار شکستگی جلوی تا که پهنی های برگ. نشده ساز و ساخت روش و مونده

 ... برگشتند خودشون جای به ها برگ و برداشتم دستمو بعد داخل رفتم و زدم عقب

 رو زمین کردم سعی بود مونده باز زحمت به که هایی چشم با و کردم ول رو چمدونم. بودم حال بی خیلی

 هم از زحمت به تاریکی تو رو چاق و الؼر بلند های درخت. بود درخت کرد می کار چشم تا. کنم برانداز

 سمتش، رفتم. نبود مشخص چیزی نوری ازش ولی بود نگهبان اتاقک یه زمین انتهای. دادم می تشخیص

 ... نباشه توش کسی که کردم دعا

 . بود قفل هم درش اما نبود، کسی چسبوندم، ش پنجره به سرمو. نزدیک نزدیک رفتم
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 کار ذهنم اصالًال . کشیدم شو دسته. برداشتم بود افتاده که اونو و شدم خم. چمدونم سمت برگشتم خسته

. بود کننده خسته نقش یه مثل. ایستادم دفعه یک بعد کشیدم خودم دنبال رو چمدون زمین وسط تا. کرد نمی

 . کردم می اجرا ارادی ؼیر صورت به داشتم و بودم خونده قبالًال  شو سناریو انگار

 سستی با کرد، نمی کار هام دست. زدم زانو و کنارش افتادم خودم بعد درخت یه کنار انداختم رو چمدونم

 زمین روی و کشیدم بیرون چمدون از هامو مانتو از یکی. کردم بازش و زدم رو چمدون های کلید

 یه به خورد کردم دراز که پامو چمدون، رو گذاشتم رو سرم و روش انداختم مو خسته بدن. انداختم

 . برد خوابم حالت همون به و کردم خم پامو بود بدنم تو که نایی آخرین با درخت،

 بین ای فاصله برای هم گردنم. بخورم تکون تونستم نمی و بود کوفته بدنم و ذهن اما بودم شده خشک

 بودم منتحر. خوردم تکانی خورد چشام تو که شدیدی نور با. بود گرفته داشت، وجود زمین تا چمدون

 نفوذ پلکم پشت به نور کمتر تا فشردم هم به چشامو. خورد می م بسته چشای به مستقیم ولی کنار بره نور

 . ببینم رو نور منبع و کنم باز چشامو کم کم کردم سعی و چشام رو گذاشتم دستمو. کنه

*** 

 مو گوشی. بود برده خوابم فرش رو سالن تو باز. شدم بیدار بود گوشم نزدیک که گوشی آالرم صدای با

. گرفت منو برق انگار افتاد ساعت به که نگاهم. کردم خاموش رو زد می یکسره که آالرمشو و برداشتم

 . شد دیرم وای

 تو دارم دیدم اومدم که خودم به زدم مسواک طور چه نفهمیدم. رفتم دستشویی سمت و پریدم جام از سریع

 . دوم می کوچه

 و کردم متوقفش دیدم کوچه جلوی که ماشینی اولین به دست با. بود تلخ دهنم و بودم نخورده هم صبحونه

 بگیرم دربستی اگه که کردم می تا چهار دوتا دو داشتم رو کیفم ته های پول. بود شده دیر خیلی. شدم سوار

  بخورم؟ حرؾ شریفی خانم از و برسم دیر یا بهتره

 علیرضا یاد راه مسیر تو. ببره منو دربست گفتم مجبوراًال  و پرسیدم رو دربستی کرایه راننده از خالصه

  طوری؟ چه ولی. دادم می پس بهش رو گردنی پول و کردم می فکری یه باید. بود افتاده چشام از. افتادم

 هر. کردم نگاه خیابان به بعد و شدم پایین باال منم بود افتاده انداز دست تو که ماشین تکون تکون با

 بگذره هم امروز بگذارم دست رو دست شه نمی که طوری این. بدم پس رو علیرضا پول باید شده طوری

 این حقوق بگم نباشه بد شاید کردم فکر خودم با. بدم پس رو علیرضا پول و برم دارم وقت روز دو همش

 حقوقم شاید شدم امیدوار کمی اما بود مونده ماه سر تا خیلی هنوز که چند هر بدن، تر زود کم یه رو ماهم

 . بدن رو
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 و آروم در پشت بعد دویدم در سمت و شدم پیاده. کرد توقؾ شریفی خونه جلوی ماشین و رسیدیم باالخره

 من شد نمی حاال بود، شده دیر زیاد کم یه انداختم نگاه گوشی ساعت به. زدم زنگ و ایستادم وقار با

  نمونم؟ خواب

 در عجله با رو کفشم دویدم، رو حیاط کوتاه مسیر و داخل رفتم. شد باز در که بزنم زنگ دوباره خواستم

 . داخل رفتم و کشیدم پایین رو دستگیره کنم جفتش مرتب هم کنار اینکه بدون و آوردم

 من رفت تلفن سمت و داد رو سالمم جواب زور به گفتم سالم بهش. شد حاهر روم جلو جن مثل فاطمه

 بزنه زنگ بود رفته فاطمه و نبودند گویا ولی کجان؟ شریفی آقای و خانم ببینم تا جنبوندم اطراؾ سرمو

 وقتی بودن تهگؾ خودشون هم شاید. شدم عصبی دستش از. نیومدم کی اومدم کی من که کنه رسانی خبر

 و دویدم ها پله از کنه می حواله خط سمت اون اراجیفی چه ببینم نموندم دیگه اما بزنه زنگ بهشون اومدم

 کیفمو. نبود جاش سر کاوه. خوردم جا اما بودم عصبی تو رفتم و کردم باز شدت با رو در. باال رفتم

 با کاوه و شد باز اتاق بهداشتی سرویس در که کردم نگاه رو اطراؾ کم یه و انداختم صندلی روی

 و آوردم در رو صورت حوله کمد، سمت رفتم بعد کردم براندازش کم یه. بیرون اومد خیس صورت

 پاک مشؽول و گرفت دستم از آروم رو حوله بعد و کرد نگاهم کم یه گرفتم سمتش رو حوله و رفتم پیشش

 روی کاوه برگشتم وقتی کشیدم عمیق نفس یه. کردم باز رو پنجره رفتم و برگشتم منم. شد صورتش کرد

 . بود گذاشته چشاش روی ساعدشو و کشیده دراز تختش

 صدای هم بعد خورد در به ای تقه که کشیدم پوفی میمونه؟ اتاق این تو همه این شه نمی مریض این واقعاًال 

 : اومد فاطمه

 . نخوردید صبحونه هنوز آوردم، رو تون صبحونه کاوه آقا ـ

 : گفت حوصله بی بود، پوشونده رو چشاش که طور همون و اومد بیرون ش حنجره از کاوه صدای

 . خورم نمی ـ

 من. افتاد آب دهنم انداختم سینی محتویات به نگاه یه. داخل اومد دست به سینی فاطمه و شد باز در اما

  کنم؟ نگاه اینو خوردن مفصل صبحونه و بشینم اینجا باید یعنی

 : گفت و گذاشت تخت کنار رو سینی فاطمه. که اد می در من معده پدر حهر تا وای

 . بخورید حتماًال  ـ

 . نداد نشون العملی عکس هیچ کاوه

 : گفت و کرد من سمت روشو فاطمه

 ... بخورن رو شون صبحونه حتماًال  آقا ـ
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 . کردم نگاهش فقط من

 رو میز هم خودت و کن گرمش آقا و خانم اومدن نزدیک گذاشتم، بار رو ؼذا نیستم، حهر دیگه من ـ

 . بچین

 کاراش باید من اد نمی اون حاال نبودم خونه اون آشپز که من. کردم اخم کم یه. آوردم می در شاخ داشتم

  ده؟ می دستور من به حقی چه با فاطمه این اصالًال  بدم؟ انجام رو

 : گفت دستوری لحن با بلند

  دیگه؟ شنیدی ـ

 جدی صدای که گمشو برو باشه بگم خواستم. بیافتم در باهاش نداشتم حوصله. بودم کرده اخم هنوز من

 : شد بلند کاوه

 . نکن صدا و سر و بیرون برو خانوم فاطمه ـ

 : گفت کاوه به رو اما کرد اخم من به فاطمه

 . رم می دیگه من چشم، ـ

 ماچت بیام خواد می دلم جون، کاوه گرم دمت. کنم مهار رو نشست می لبم رو که کجی لبخند تونستم نمی

 ... کردی رد رو سیاه کالغ این خوب کنم،

 چشاشو و مونده کش دراز حال همون در کاوه. زد هم به آروم رو در و رفت ؼره چشم یه با فاطمه

 . بود پوشونده

 که شک ای استوانه و بلند لیوان تو پرتقال آب اون کنار به سینی محتویات همه افتاد، سینی به نگاهم

 . زد می چشمک بهم بود چاق کمرش

 نشون العملی عکس هیچ اما کردم ای سرفه تک. افتاد آب دهنم من خوریشون، نمی که کاوه ری نمی تو ای

 : گفتم و شدم پا صندلی روی از. نداد

 . بخورید صبحونه پاشید ـ

 : گفت. بود گرفته م خنده. کردم می صداش مفرد گاهی بستمش می جمع گاهی کردم قاطی هم خودم

 . خورم نمی ـ

 : گفتم و نشستم تختش لبهٔه  جدی من

  کنم؟ دو به یکه باهات باید ها بچه مثل ـ



Jafa-h.mihanblog.com دانلودرمان لوبالگ نگاه مح  118 

 

 خوش ای قهوه های چشم به زدم زل جدیت با منم کرد نگام کمی و برداشت چشاش رو از دستشو تعجب با

 : گفتم و رنگش

 . بخوری تو صبحونه باید پاشو ـ

 رو سینی و گرفتم رومو کنم نگاش این از بیشتر تونم نمی دیدم. کرد نزدیک هم به ابروهاشو قشنگی اخم

 : گفتم گرفتم می لقمه یه که طور همون و گذاشتم پاهام رو برداشتم

 . بخوری باید شده هم زور به ـ

 . بیرون برو پاشو خورم، نمی گم می ـ

 باهاش خواست می دلم ولی س حوصله بی بود معلوم کامالًال . کنه می بیرون رو همه داره عادت این بیا، دِ 

 : گفتم و شدم جا به جا تخت لبهٔه  کم یه. کنم لجبازی

 ... دم می انجام مو وحیفه من ـ

 : گفت بلند صدای با

 . بیرون بری پاشی و بدی گوش من حرؾ به که اینه ت وحیفه ـ

 : گفتم بود شده تموم گرفتم لقمه کار انداختم، باال ای شونه

 . کنم مجبورت زور به دی نمی انجام رو کاری یه اگه که اینه م وحیفه ـ

 . ندادم اهمیت اما شد تر ؼلیح اخمش

 : گفتم و کردم نگاه چشاش به جدیت با دوباره گرفتم، سمتش رو لقمه

 . پاشو ـ

 شروع قلبم چرا دونم نمی لححه یه. گرفت من سمت سرشو و انداخت آرنجش روی وزنشو و شد خیز نیم

 معلق طرفش هوا و زمین بین هنوز دستم. بگیره رو لقمه که شده خیز نیم کردم فکر. زدن تند به کرد

 : گفت شمرده شمرده و گرفت من صورت مماس صورتشو اخم همون با. بود مونده

 ... ُرم... خو...  می.. نـ... گم..  می ـ

 گیج من االن رفت؟ نمی عقب چرا این. گذاشتم سینی تو رو لقمه کشیدم عقب بود شده خسته که رو دستم

 ... ها صورتش تو ره می صورتم زنم می
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 سرش تو بکوبم رو سینی داشتم دوست آورد می در کفرمو داشت. کرد می نگام داشت اخم با طور همون

 سنگینی از پوستم. کردم نگاه پنجره به برگردوندم رومو. بود بهتر بود خوابیده طور همون. عقب بره که

 : گفتم. صورتش تو نرم که کردم رو کار این آروم سمتش، برگدوندم رومو دوباره. سوخت می نگاهش

 گیرم نمی دستور ازت فهمی؟ می پرستارت. هستم پرستارت من. کنم حالیت حرفمو طوری چه دونم نمی ـ

 خودت حال به خوری نمی چیزی و افتادی لج خودت با اگه اینکه یا برم بذارم نداری حوصله اگه که

 . گرفتن نمی برات پرستار دیگه که بود طور این اگه بگذارمت،

 : گفت و گرفت هاش دست بین سرشو نشست تخت روی کامال کرد، سبک آرنجش رو از وزنشو

  کنم؟ کار چی باید نخوام پرستار من وقت اون ـ

 و من به دادن گیر روزا این همه. بندازه خوردن نون از منو خواد می اینم. بودم شده دلخور دستش از

 : گفتم و کردم بسته و باز هامو پلک دور یه. کنن لگدم دارن سعی

 . کنی تحملم مجبوری بکنی، تونی نمی کاری هیچ ـ

 . شه می گم موهاش تو و ده می فشار سرش رو هاشو انگشت که دیدم

 : گفتم. کنم کار چی باید دونستم نمی واقعاًال  نبودم، پرستار که من بابا ای

  نخوری؟ صبحونه خوای می ـ

 . آره: گفت ها بچه مثل ای گرفته صدای با

 : گفتم و زدم لبخندی

 . شه می خوب حالت مطمئنم بزن قدم کم یه حیاط، تو بری پاشی باید پس باشه ـ

 : گفت و فشرد سرش طرؾ دو محکمتر هاشو انگشت

 . بردار سرم از دست... خوام نمی خوبم، من... خوام نمی خوام، نمی ـ

. دیوار یا خودم سر یا اون سر رو کوبمش می یا خطرناکه سینی این دیدم. کرد می م دیوونه داشت دیگه

 اشاره بیرون به ایستادم، پنجره به پشت روش به رو شدم بلند تخت، کنار گذاشتم و برداشتم رو سینی

 : گفتم و کردم

 ... زنی می قدم ری می شی می پا یا خوری می صبحونه یا ـ

 : گفتم بلند صدای و تحکم با

 !!! کدوم؟؟ ـ
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 . گرفت باال رو سرش آروم آروم دیدم

 دنبالش منم رفت در سمت رفت پایین تخت رو از. ترسیدم کم یه نگاش از لححه اون تو. دوخت چشم بهم

 : گفت عصبی. ایستادم مجبوراًال  منم برگشت دفعه یه کرد باز شدت به رو در

  کجا؟ ـ

 : گفتم من و من با

  ری؟ می کجا... تو... من ـ

 : گفت و کرد براندازم اخم با

 ! حیاط ـ

  بزنی؟ قدم ـ

 برداشت قدم یه تا. زدم ای پیروزمندانه لبخند. بزنه قدم حیاط ره می داره فهمیدم اما نداد جواب کرد نگاهم

 : گفت جدیت با و رفت ها پله سمت برگرده اینکه بدون که افتادم راه منم

 . نیا سرم دنبال ـ

 : گفتم هم تو رفت هام اخم

 . خب خیلی ـ

 کجا ببینم رفتم پایین رو پله تا چند صدا بی و آروم رفت پایین رو ها پله همه وقتی بودم ایستاده در قاب تو

 گرفتش، م جذبه. اومد خوشم. رفت حیاط به و کرد باز رو سالن در. گفت نمی دروغ داشت نه. ره می

 . بزنه قدم بره کردم مجبورش جدی

 باید افتاد، ش صبحونه سینی به نگاهم نشستم صندلی رو. اتاقش سمت رفتم و خندیدم خودم برای

 بلند. نخوردم چیزی که کرد یادآوری بهم شکمم ؼور و ؼار صدای. بخوره هم این کردم می مجبورش

 . خوردم و برداشتم بود سینی تو که ای لقمه و نشستم ش لبه رفتم تخت سمت شدم

 من بابا، ای .ندیدم رو ها شریفی که امروز ولی بدن تر زود رو حقوقم کنم درخواست خواستم می اومد یادم

 و بینمشون می عصر خب کردم فکر گرفتم می ای دیگه لقمه خودم برای که حالی در. ندارم وقت زیاد

 . گم می

  خوری؟ می رو پسره صبحونه داری نشستی بکش، خجالت بابا. افتاد سینی به نگام

  خب؟ خوره نمی چرا گذشته صبحونه وقت داره، مشکل این معده بابا: گفتم و کردم نگاه ساعت به
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 کنه؟ می کار چی حیاط تو داره کاوه ببینم رفتم پنجره سمت و شدم بلند. افتاد سینی تو پرتقال آب به نگام

 . دار باالی رفته سرم بشه چیزیش اگه. باشم مراقبش باید

  پسره؟ این شده ناپدید کجا. گشتم دنبالش حیاط تو ایستادم پنجره کنار

. بود گرفته دستاش بین سرشو و زده زانوهاش به آرنجشو نشسته ها پله روی. کردم تعجب دیدمش وقتی

  شه؟ راحت من دست از که پایین رفت فقط زدنت؟ قدم بود این. کشیدم آهی

. رفتم پایین طبقه به و برداشتم رو سینی. تری سنگین بخواب تختت رو باال بیا که طوره این اگه بابا

 یه و کردم باز رو کابینت باشه، گذاشتم رو میوه آب فقط و کردم خالی رو سینی. خورد نمی که صبحونه

 که خالی لیوان. برداشتم رو آبمیوه و کردم باز رو در یخچال سمت رفتم. گذاشتم کنارش هم دیگه لیوان

 بعد کردم باز رو در و داشتم نگه رو سینی دست یه با. سالن در سمت رفتم و برداشتم رو سینی شد پر

 اومدنم متوجه دونم نمی. رفتم پایین ها پله از آروم و کردم پام بود پایی زیر کنار که صندلی و بیرون رفتم

 چند بعد. کردم نگاهش. بود نشسته دوم پله رو اون ایستادم، مقابلش و پایین رفتم هم پله آخرین. نه یا شد

 : گفتم ثانیه

  زنی؟ می قدم طوری این همیشه ـ

 کرد می آزاری خود چرا این. شد ریش براش دلم. دوخت بهم دارشو تب نگاه و گرفت باال سرشو دفعه یه

 و رفتم جلو قدم یه زدم، لبخندی. بود نکرده حس رو حضورم شدم متوجه کرد می نگام تعجب با اینقدر؟

 : گفتم

 . بخور تو آبمیوه حداقل نخوردی، که صبحونه شه، می داؼون ت معده ـ

 . دوخت سینی به و گرفت صورتم از نگاشو بعد کرد نگام ثانیه چند

  بخورم؟ دوشو هر ـ

 : گفتم و انداختم باال ابرومو کردم، نگاه سینی به بعد زدم لبخند تعجب با

 . ریختم خودم برای رو یکی اون نه، ـ

 تو لیوانو. کرد نگام تعجب با گرفتم دستش از رو لیوان. برداشت رو ها لیوان از یکی و داد تکون سری

 : گرفتم سمتش رو یکی اون و گذاشتم سینی

 ... ترِ  خنک ریختم، تازه رو این ـ

. ِِ  راستم دست روی یادگاری به ش توجه باز شدم متوجه. گرفت ازم آوردو جلو دستشو و گرفت نگاشو

 . دوخت دستش تو آبمیوه به و کرد عوض نگاهشو مسیر زود ولی
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 برگشتم بعد نوشیدم ای جرعه و کشیدم عمیقی نفس. گذاشتم پله روی رو سینی برداشتم، رو لیوان منم

 : گفتم و کردم نگاهش

 . دیگه بخور ـ

 : گفتم. خورد می زهر داشت انگار. خورد ای جرعه آروم و برد لبش سمت رو لیوان

  بزنی؟ قدم خوای نمی ـ

 : گفتم. داد تکان طرفین به سری

 لباس اتاقت، برو پاشو کنی کز جا یه خوای می اگه وگرنه بشه عوض هوات و حال که گفتم خودت برای ـ

 . شه می کثیؾ اینجا سفیدِ  هم هات

 : گفتم کشیدم می دست لیوان ته به که طور همون بره، پاشه که سینی تو گذاره می داره رو آبمیوه دیدم

 . بخور تو آبمیوه ـ

 . باال رفت و انداخت سینی تو رو لیوان و خورد نفس یه شو همه یکباره

 خودم با و سینی تو گذاشتم بعد خوردم رو پرتقال آب ته تا. کردم تماشا رو رفتنش و دادم تکون سری

 عوض لباس داره شاید گفتم. بود بسته اتاقش در. باال رفتم رو ها پله ها لیوان کشیدن آب بعد. باال بردم

 . کرده قفل رو در فهمیدم و کشیدم پایین رو دستگیره. نداد جواب اما. زدم در به ای تقه همین برای کنه می

 

 

 

 : گفتم و کردم پایین باال رو دستگیره بار چندین. نداد جواب زدم در و کشیدم پوفی

  خوبی؟ شد؟ چت ـ

 : گفت می هم پشت که شد بلند ش کالفه صدای

 ... بردار سرم از دست خوبم، خوبم، خوبم، من ـ

 : گفتم و کرد اخم بود دستم تو دستگیره هنوز که طور همون

 . باشم خبر با حالت از که اینه من وحیفه کردی؟ قفل رو در چرا ـ
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 : گرفتم فاصله در از که زد داد بلند قدر اون

 . خــــــــوبم گم می ـ

 : گفتم مکثی بعد

 . کن صدام داشتی کاری پایینم، من خب، خیلی ـ

 پولشو اگه گردنی، فکر هام، بدبختی فکر. رفتم فکر به بعد کردم نگاه ساعت به نشستم مبل رو پایین رفتم

 بود شده گرمم. باشه فروخته زودی این به نکنم فکر خریدم، می فروش طال از رفتم می کردم می جور

 ای طوالنی خمیازه. کردم نگاه ساعت به و مبل گاه تکیه رو گذاشتم کردم باز رو شالم. اومد می هم خوابم

  اومد؟ می خوابم چرا. کشیدم

 همه کم کم داشتم من هم، تو رفت هام اخم فکر این با. زدم می حرؾ سعید برای داشتم دیشب اومد یادم

 وقتی مثالًال  نمونه، ؼریبه ترسیدم می فقط گفتم می بهش رو چیز

 عمراًال  من... نه وای برم، داره دوست عروسیش برای گه می اینکه یا شرکتشون برم گفت بهم شدم بیکار

 . دونه می منو چیز همه اون شم، رو در رو سعید با اگه

 . برد خوابم آروم آروم و گذاشتم مبل دسته رو سرمو کردم، دراز و آوردم باال مبل روی پاهامو

. شدم بلند سریع. شد می دور که هایی قدم صدای. کردم باز چشامو. اومدم خودم به مفهومی نا صداهای با

 . ره می ها پله سمت داره که س کاوه دیدم برگشتم

 : گفتم

  تویی؟ ـ

 : گفتم. کرد نگاهم کم یه ایستاد

  داشتی؟ الزم چیزی برد، خوابم من ـ

 . داد تکون منفی نشونه به سری

  پایین؟ اومدی چرا پس ـ

 : گفت و کرد براندازم اخم با

 . زد می زنگ تلفن ـ

  بود؟ کی ها آ ـ
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 . مامان ـ

 : شدم می تر جدی خود به خود من اومد می که شریفی خانم اسم

  گفتن؟ چی خب ـ

 : گفت و گذاشت پله اولین رو پاشو یه انداخت، باال ای شونه

 . دونم می چه ـ

 : گفتم و جلو رفتم قدم یه منم

  ندادی؟ جواب یعنی ـ

 ها پله از که حالی در و گرفت روشو بعد کنه؟ می نگام طوری این چرا این. کرد نگام دیگه دور یه

 : گفت باال رفت می

 . شد قطع ـ

 باید شده، دیر دیدم کردم نگاه که ساعت به. انداختم ای شونه بعد کردم نگاه ها پله باالی تا رفتنشو مسیر

 شد گرد چشام کردن، وصل بهم فاز سه برق انگار افتاد مبل به که نگام. بچینم رو میز و کنم گرم رو ؼذا

 . کشیدم سرم به دستی بعد

 کنسول سمت و برداشتم رو شالم. زدم حرؾ باهاش واستادم روسری بی هم نفسی به اعتماد چه با وای

 دو حالت بی و بود شده باز صافم موهای. کردم نگاه خودم به لححه چند. دویدم بود سالن انتهای که ای آینه

 ... تر روشن خرمایی های رگه با بود خرمایی رسید، می هام شونه زیر تا موهام. بود ریخته طرفم

  افتاد؟ کجا موهام گیره حاال. دوختم مبل سمت و گرفتم بودم شده محو بهش که خودم تصویر از نگاهمو

 سریع و برداشتمش. بود افتاده جا همون کردم، نگاه هم مبل زیر شدم خم. گشتم رو بودم خوابیده که جایی

 . دویدم آشپزخونه سمت و کردم مرتب رو شالم آینه تو دور راه از. بستم و فرستادم گوشم پشت موهامو

 رو خورشت داشتم وقتی. چیدن رو میز به کردم شروع و کردم روشن رو ؼذا زیر شستم، دستامو

 قورمه. داشت خوبی پخت دست اما بود تحمل قابل ؼیر فاطمه چی هر بابا نه. چشیدم کم یه ریختم می

 . بود کرده درست سبزی

 ش صفحه تو دویدم، آیفون سمت. زدن رو زنگ که کندم می پوست خیار داشتم بودم چیده کامل رو ز می

 رو ها خیار. برگشتم اپن سمت و کردم باز رو در. برنداشتم رو گوشی دیگه دیدم رو شریفی آقای ماشین

. شد باز سالن در که کردم می مرتب رو ها حرؾ بین فاصله داشتم. بردم میز رو و گذاشتم دستی زیر تو

 : گفتم و زدم لبخندی شریفی آقای دیدن با گرفتم باال رو سرم
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 سالم ـ

 : داد جواب خوش رویی با

  کشیدید؟ زحمت چرا شما رضوی، خانوم سالم سالم، ـ

 : گفتم و ایستادم صاؾ

 . بکشم ؼذا براتون بشورید رو تون دست بفرمایید نبود، زحمتی کنم می خواهش ـ

 . گرفت تنبلیش باز فاطمه این نبود، تو وحیفه کشیدی، زحمت هم جا همین تا جون، بابا نه ـ

 : گفتم. بزنم زیرآبشو نداشتم دوست اما اومد نمی خوشم زیاد فاطمه از اینکه با

 . بیان تونن نمی حهر گفتن داشتن کار ایشون ـ

 : گفت لبخند با

 . کنم می شوخی دارم دونم، می ـ

 . بشوره هاشو دست رفت شریفی آقای و زدم لبخندی منم

 . کنه زیادش و کم خواست اگه که نریختم خورشت کشیدم، براش کفکیر تا دو. خورد می قدر چه دونم نمی

 . داخل اومد خستگی با شریفی خانم و شد باز در موقع همون

 . سالم ـ

 : گفتم. داد رو سالمم جواب زحمت به و انداخت من به داری معنی نگاه

 . نباشید خسته ـ

 : گفتم بهش. شنیدم نمی بودم نکرده تیز گوشامو من اگه که طوری «ممنون» گفت آروم خیلی

  بکشم؟ ؼذا هم شما برای ـ

 . نه: گفت جدیت با

 سمت و انداختم بهش نگاهی. نکرد تشکر ازم چیدم رو میز اینکه برای حتی! تو هستی ادبی بی آدم عجب

 زیر و کرد قایم چیزی دستش تو کردم حس داخل رفتم. نبود قفل اتاقش در اینبار شکر رو خدا. رفتم ها پله

 : گفتم و برداشتم رو کیفم رفتم. نبودم مطمئن دیدم، می چشم گوشه از برد بالشش

  نداری؟ کاری رم می دارم من ـ
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 : گفتم و انداختم بهش نگاهی. نگفت هیچی

 . بخور ؼذا ت خانواده با برو چیدم رو میز پایین ام، می حهر از بعد ـ

 آقای صدای. رفتم ها پله سمت و بستم رو در مزاحمم بگه سکوتش با یا کنه مخالفت که نموندم دیگه

 : گفتم پایین رفتم و زدم لبخندی. گرفت می منو سراغ داشت خانمش از که شنیدم رو شریفی

  ندارید؟ کار من با ـ

 . بخور ناهار ما با بیا چرا، ـ

 : گفت و خودش برای کشید عقب صندلی شریفی آقای. شدم خوشحال بعد خوردم جا دعوتش از کم یه

 . کشیدی زحمت خیلی امروز بشین بیا ـ

 : گفتم و کردم جور و جمع گلوم سمت رو شالم

 . چیدم رو میز فقط نکردم، کاری ـ

 . بخوری ناهار باهامون شیم می خوشحال ما ـ

 که بود زشت هم طرفی از. داشتم دوست بگم باید باشم راست رو یعنی اومد، نمی بدم هم خودم

 ایستادم رفتم در سمت دیدم که رو شریفی خانم ناراضی نگاه اما بگیرم نادیده رو شریفی آقای های اصرار

 : گفتم و

 . جایی برم باید کنم نمی قبول رو دعوتتون ببخشید دعوتتون، از ممنون واقعاًال  ـ

 : گفت و کرد خم رو گردنش شریفی آقای

  ری؟ می کجا حهر سر بری؟ تر دیر کم یه تونی نمی حاال ـ

 : گفتم و گذاشتم دستگیره رو دستمو

 . برم تر دیر تونم نمی اما ببخشید ـ

 . باش خودت مواحب برو، باشه، ـ

 یه با و زدم لبخندی. بگیره بؽضم بود نزدیک... ها محبت این جزئی، های نگرانی این بود شیرین قدر چه

 . گشنمه قدر چه فهمیدم تازه رفتم که بیرون کردم، ترک رو اونجا آروم «خداحافح»

*** 
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 اما نبود خودش شماره از. بزنه حرؾ شد نمی روش ولی علیرضاس فهمیدم. رفت ویبره گوشی دوباره

 گفتم خودم با. بود نکرده کاری هیچ من و بود مونده فردا فقط. بگه خواد می چی دونستم می بود، خودش

 دو این تو واقعاًال  چون کنم راحت رو خیالم تونستم نمی ولی کنم می صحبت شریفی آقای با حتماًال  صبح رم می

 . بدید تر زود رو حقوقم بگم تونستم نمی. بود نشده روم رور

 . کشیدم آهی. بودم خیره بود شده خاموش دیگه که گوشی صفحه به و بودم داده تکیه دستم کؾ به سرمو

 تونستم می اینکه مثالًال . زدم می پسش مدام که اومد می ذهنم به هم پلیدی افکار یه. شد نمی طور این واقعاًال 

 های بچه از کدوم هیچ نه اون نه کنه، پیدا منو شماره یه با تونه نمی که هم علیرضا و ندم جواب رو تلفنم

 . نداشتم مو خونه آدرس دانشگاه

. کنم صحبت اس اس با خواست دلم دفعه یه. بابا ای .بود مریض مادرش. گرفت نمی آروم وجدانم ولی

 صحبت باهاش گردنی و علیرضا درباره بخوام نبودم مطمئن. شدم می آروم کردم می که صحبت باهاش

 . کنم صحبت خواستم می فقط بودم، نگفته چیزی بهش باره این در هنوز کنم

 یه برام اون کنم باز رو پیام باکس من اینکه از قبل. نشست لبم رو لبخندی. بود آنالین معمول طبق

  «کجایی؟! شدی سهیل ستاره» نوشت هم کنارش و فرستاد ستاره شکلک

  «جام همین ون می در خط یه که من» ـ

 « .ایی می کمتر خیلی ها قبالًال  به نسبت دیگه، نه» ـ

 « .هامم گرفتاری دنبال خب» ـ

 « .شو خیال بی ها، گرفتاری همیشه تو» ـ

 : نوشتم دادم می تشخیص شو شوخی ؼیر و شوخی لحن

 « .شدم آن که همینه خاطر به» ـ

  «کدوم؟ خاطر به» ـ

 « .شم می آروم کنم می صحبت باهات اینکه» ـ

  «من؟ جون» ـ

 : گفتم و خندیدم. زنه می داره که فرستاد قلب شکلک یه بعد

 « .نشو جنبه بی حاال خب» ـ

 گفت و فرستاد خنده شکلک
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 « ...شینه می جونمون عمق تا خانوم ستاره تعریؾ کنیم کار چی خب ولی نیستیم جنبه بی» ـ

 « .رفت سر م حوصله» ـ

  «چی؟ از» ـ

  «زندگیم نداره تنوع کم یه هم، سر پشت های گرفتاری چی، همه از» ـ

 : اومد جوابش ثانیه چند بعد. فرستادم کنارش هم ناراحت شکلک

 « .کنم می بارون تنوع روزتو هر خودم کن تر لب تو» ـ

  «مزه بی» ـ

 « .گم می جدی» ـ

 « .نگی جدی که نفعنه به» ـ

  «داری؟ زدن حرؾ حوصله... تسلیم تسلیم، بابا، خب خیلی» ـ

 « .دیگه زنیم می حرؾ داریم چی؟ درباره» ـ

 کسی ستاره چشات؟ تو افتاد می که بود چی نور اون شد؟ چی شب اون آخر کنی، تعریؾ اینه منحورم» ـ

  «کرد؟ اذیتت شب اون

 دل از که مستقیمی نور. شب همون شد، می کشیده گذشته به داشت افکارم اما بودم خیره مانیتور به

 دیگه بود، قوه چراغ یه نور انگار کنم، نگاه انگشتام الی از کردم سعی. تابید می چشام تو تاریکی

 : کرد می سوال بدبینی با که اومد ای مردونه صدای. شد می کور داشت چشام کنم، نگاه تونستم نمی

  شب؟ وقت این کنی می کار چی اینجا هان؟ هستی؟ کی تو دختر ـ

 نترسیده چرا دونم نمی پایین، انداختم رو سرم و کشیدم شکمم تو زانوهامو. نشستم و کردم جمع خودمو

 نگهبانی زدم می حدس. کرد می بازجویی ازم داشت و بود مونده که باغ یه تو ؼریبه مرد یه و من. بودم

 . ترسیدم نمی شب دل تو خودمون تنهایی از و بودم آروم همین برای شاید باشه، چیزی

 چهره هنوز که مرد. چرخوندم نور سمت سرمو منم. چمدون روی کنارم، انداخته شو قوه چراغ نور دیدم

 : گفت بودمش ندیده و مونده تاریکی تو ش

  کردی؟ فرار ـ

 : زدن زار به کردم شروع
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 ... آقا نه چیه؟ فرار آقا، نه ـ

 یا گم می دروغ که بده تشخیص و ببینه رو م چهره خواست می انگار صورتم، تو انداخت رو نور دوباره

 : پرسید. نه

 چی رو اسمش پس نکردی؟ فرار هستی؟ چی باغ یه تو خونه از بیرون خودت چیه؟ چمدون این پس ـ

 ... آزادی و استقالل گید می بهش شما نکنه نه؟ شده ُمد سالهات و سن هم پیش نکنه گذاری؟ می

 : کنه باور رو حرفام که زدم سعی وجود تموم با کنه، باور هامو حرؾ خواست می دلم

 ... برگشتم مسافرت از که اینکه برای چمدون این نه، ـ

 : گفت و انداخت زمین رو گرفت پایین رو نور زنه می چشامو نور فهمید خودش انگار

 ... طور این که ـ

 ... برگشتیم. شد خراب راه بین ماشین اما سفر بریم بود قرار یعنی آره، ـ

  خونه؟ نرفتی چرا خب ـ

 : گفتم. بگم راست تونستم نمی شو بقیه اما بودم گفته راست که اینجا تا

 ... زدم زنگ زدم، در چی هر نبود، خونه مادرم ـ

  باشی؟ نداشته کلید شه می مگه چی؟ کلید چی؟ پدرت نبود؟ مادرت ـ

 : گفتم و انداختم پایین سرمو

 . ندارم پدر ـ

 : گفتم بعد. باشم داده فرصت بهش بشه متاثر خواد می اگه که کردم سکوت کم یه

 اما... اما بیاد، مامانم تا بمونم حیاط تو خونه تو بپرم خواستم گذاشتم، جا خونه تو رو کلیدم دسته ـ

 براش اتفاقی کنم فکر رفته، کجا مامانم دونم نمی...  نمی... داخلش رفت شه نمی داره، حفاح حیاطمون

 ... افتاده

 : گفت و نشست مقابلم هاش زانو رو مرد. نبود صورتم تو نور که چند هر دادم، نشون ناراحت مو چهره

 ! باال رو سرت بگیر ـ
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 نگام کم یه نزدم پلک اما شد می کور داشت چشام. صورتم تو انداخت رو نور گرفتم باال رو سرم آروم

 و گرد صورت بود، ساله پنج چهار، سی مرد یه دیدمش، می و بود گرفته قرار نور طیؾ تو اونم. کرد

 : پرسید که کردم نگاش. بود ریخته جلوش که داشت پشتی کم موهای

  چیه؟ اسمت ـ

 گفتن راست از دارم کنه می فکر شاید بهتره، نکنم رو کار این کردم فکر که پایین بندازم رو سرم خواستم

 : گفتم نکنه کور چشامو نور که دوختم پایین نگامو فقط. رم می طفره

 . ستاره ـ

 زل بهش راحت دلی با تونستم نمی ای پرستاره شب حسرت از شاید. اومد ذهنم به کجا از اسم این دونم نمی

 . بود ؼریبه یه اون حال هر به. نگو رو خودت اسم گفت می بهم هم حسی یه. بزنم

 : گفت و زد زل نمود، می پریده رنگ باید ش قوه چراغ نور تو که صورتم به دیگه کم یه

  ستاره؟ سالته چند ـ

 آروم. داشتم خاطر اطمینان بهش نسبت خودی بی جورای یه نترسیدم، نزدیکیش و خودمونی لحن از حتی

 : دادم جوابشو

 . سال هفده ـ

  دادی؟ ورودی امتحان چیه؟ ت رشته خب خیلی سال، هفده ـ

 حوصله با و پریده خوابم منم حال هر به بود چی شب نیمه اون تو هاش سوال این پرسیدن دلیل دونم نمی

 : دادم می جواب

 . اد می نتایج دیگه وقت چند تا دادم، امتحان انسانی، علوم ـ

 . خوب چه ـ

 : گفت و گذاشت زانوش رو راستشو دست ساعد

  شی؟ می قبول کنی می فکر ـ

 . کنم فکر ـ

 اومده مادرت االن تا شاید تون؟ خونه برگردونمت خوای می باؼه، جلوی ماشینم من ستاره عالی، چه ـ

 . باشه

 ... بودم چرا نبودم؟ ام، فراری دختر کنه می فکر برگردونه، منو که زد حرؾ کلوم دو پس ترسیدم، دلم تو
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 : گفتم و کشیدم آهی

 . ده می جواب رو تلفنش باشه برگشته اگه ـ

  گرفتی؟ تماس باهاش تو ـ

 . آره ـ

 . رو تلفنت ببینم ـ

 : گفتم بود رسیده ذهنم به پیش دقیقه چند که فکری خاطر به. انداختم چمدون به نگاهی چشمی زیر

 . گرفتم تماس باهاش باجه از پیش ساعت چند ندارم، گوشی من ـ

 : گفت و کرد روشنش بعد بیاره در شو گوشی جینش شلوار جیب از کرد سعی

 تماس من بگو رو مادرت شماره. باشه گذشته ساعتی چند یه باید گرفتی تماس تو که موقعی اون از خب ـ

 . بگیرم

 : گفتم و دادم تکون سری

  هستید؟ کی شما بپرسم شه می قبالًال  فقط باشه، ـ

 : گفت و نشست نازکش های لب رو لبخند

 ... بیاد وقتی چند تونه نمی و شده ای حادثه دچار اینجا نگهبان زمینم، این صاحاب من ـ

 : داد ادامه حرفشو و دادم تکون سری. داد نشون بهم رو نگهبان اتاقک

 . زنم می سر یه اینجا ام می روزا هم گاهی و شب من همین خاطر به ـ

 ربطی من به نکردم، فضولی کارش تو. نداشت خاصی چیز اونجا نحرم به. گردوندم اطراؾ نگاهمو

 رو چیزی که من بود شب بود، گذاشته نگهبان که داشت چیزی یه حتماًال  بود، بزرگی زمین نداشت،

 . دیدم نمی

 : گفت و کرد نگام

 . باشه برگشته شاید بگیرم؟ تماس باهاش گی می رو مادرت شماره حاال ـ

  بمونم؟ اینجا دید می اجازه بود نیومده اگه باشه، ـ

 : گفت و زد بخشی اطمینان لبخند
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 برت و ام می خودم بعد صبح تا کنی استراحت اونجا کنم باز رو نگهبان اتاق که دم می قول آره ـ

  خوبه؟ خونه گردونم می

 خاموش پیام که گفتم رو خودم گوشی شماره درواقع. گفتم رقم به رقم رو شماره و زدم لبخند رضایت با

 موفق کرد سعی زدن قدم حین و شد بلند. گرفت تماس بار چندین. برداره برگدوندم از دست و بگیره است

 سمتم وقتی. کرد می خسته خودشو داشت بودم مطمئن و بودم نشسته اونجا من گیری، تماس به بشه

 : گفتم نگرانی با و خوردم رو لبخندم برگشت

  داره؟ نمی بر ـ

 . نه ـ

 : گفت که پایین انداختم رو سرم

 . پاشو ـ

 : گفتم و کنم نگاه بهش تاریکی تو کردم سعی گرفتم باال سرمو

  چی؟ برای ـ

 مانتوی خوشحالی با کنه می بازش و اندازه می کلید داره دیدم وقتی رفت اتاقک سمت و نگفت چیزی

 . رفتم اتاقک سمت چمدونم همراه و برداشتم رو شده خاکی

 زد رو برقش. تو اون نبود نفر دو جای موندم، بیرون همون من. داخل بود رفته و کرده باز رو درش

 : گفت و در جلوی اومد بعد کرد روشن

 . کنی استراحت راحت خیال با صبح تا تونی می ـ

 : گفتم و زدم لبخندی خجالت با

 . لطفتون از ممنون ـ

 : گفت و کرد باز طرفینش دستاشو

 . م شماره این داشتی نیاز چیزی اگر اما امنه اینجا حال هر به. نکردم کاری من ـ

 . گرفتم دستش از. بود نوشته ای شماره شده بریده کبریت قوطی پشت

. منو برگردونه تا اد می فردا که گفت و کرد خداحافحی ازم. داخل رفتم من و کرد اشاره بهم بیرون اومد

 . رفت و بست رو در و کردم تشکر ازش باز
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 صدا تکونی هر با که چوبی تخت اون رو اومد نمی دلم اول البته کشیدم، دراز گرفتم راحت خیال با منم

 از قبل صبح که کردم فکر این به و کشیدم دراز و کردم پهن روش هامو لباس از تا چند بخوابم، داد می

 . رم می من شه پیدا ش کله و سر اینکه

 . خورده قفل بیرون از در دیدم برم خواستم و بستم محکم رو چمدونم شدم بیدار که صبح اما

 من برگردوندن چیه؟ مرد اون قصد که برسم نتیجه به نموندم اما گشتم، علتش دنبال کم یه. خوردم یکه

 ... یا

 ... چی هر یا گفتم خودم با عصبی

 باال وقتی برداشتم رو چمدونم. نبود مناسبی چیز هیچ. گردوندم کوچیک و تنگ اتاقک اطراؾ نگامو و

 طرؾ به و دارم نگه دستمام رو وزنشو کردم سعی اما بود تحمل قابل ؼیر برام سنگینیش بردمش می

 انتهای سمت به خودمو من شد تکه هزار ثانیه یه بعد و خورد ترک شیشه بدی صدای با کردم پرت شیشه

 بیرون شیشه شدن شکسته بعد و رها   دستم از هم چمدون و نره چشمم تو ها خرد شیشه که کشیدم اتاقک

 . بود افتاده اتاقک

 لبه بگذار خواستم رو دستم بود زیاد ارتفاع کم یه جلو رفتم. بود ریخته اتاقک دیواره کنار ها شیشه همه

. بود جاش سر درشت و ریز بریده های شیشه تکه هنوز. برید دستم دیدم که بکشم باال رو خودم و اتاقک

 رفت می که خونی به نگاهی بریدم، رو دستم باالخره. بشکونم هم رو اونا دستم بریدن بدون کردم سعی

 قبل باید. کردم نگاهی برگشتم. سوخت می ش شده بریده جای و چکید می اتاقک کؾ قطره قطره. کردم

 رفت می ازش خون طور همین که شده بریده انگشت با. شدم می دور لعنتی باغ و اتاقک اون از رسیدنش

 نبود، زیادی فاصله. بکشم شکوندم شو شیشه که قسمتی سمت رو رفته در زهوار چوبی تخت کردم سعی

 اتاقک لبه رو راستمو پای باالش رفتم و زدم نفسی. داشتم نگه رو کمرم و ایستادم راست بعد شدم موفق

 . بیرون پریدم کردن معطل کمی بعد و انداختم بیرون به نگاهی گذاشتم

 و شد رد زیرش از سرم بود، مونده درز الی هنوز دراز شیشه یه اتاقک باالی شدم متوجه آخر دقیقه در

 . نشد پاره و بهش نخورد سرم آوردم شانس

 هایی آهن و ها الوار از بود پر انتهاش و درخت و دار از بود پر شب مثل. انداختم باغ اطراؾ به نگاهی

 فکر و موندن جای اونجا ولی. داره مو شماره که مرده اون گفتم خودم با. بود شده چیده هم روی که

 رو چمدونم و بستم رو رفت می خونش که دستمو و کشیدم بیرون دستمالی چمدونم از سریع. نبود کردن

 بلند قدر اون قلبم صدای... دهنم تو اومد قلبم شم دور کوچه اون از تا... بیرون زدم اونجا از و برداشتم

 . شد می کر داشت گوشام که بود

 

*** 
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 ... شماره همون باز کردم نگاه صفحه به و کشیدم سر رو خالی چای. زد می زنگ تلفن بازم

 کردم شروع و انداختم کیفم تو رو لرزید می دستم تو که رو گوشی. شدم بلند و دادم تکون سر کشیدم آهی

 . شد قطع ش ویبره که نکشید طول زیاد. لباسم های دکمه بستن به

 رو یکی این انتحار صبحی اول دیگه. شدم سینه به سینه مرتضوی درشت هیکل با شدم خارج که در از

 این. صورتم به بود زده زل وقاحت با و جوید می هاشو سبیل داشت که کردم نگاهش کم یه. نداشتم

 . نیست کرایه وقت که فعالًال  جونم؟ از خواست می چی مرتیکه

 : گفتم پررویی با بشه دیرم باز بود ممکن

  بفرمایید؟ بله ـ

 : گفتم و کردم اخم. کرد براندازم کم یه و زد کمرش به دستشو

  دارید؟ ای دیگه امر نشده، ماه این کرایه پرداخت مهلت که فعالًال  بله؟ ـ

 . نه: گفت و کرد آویزون لبشو و چشام تو زد زل

 . شه می دیرم چون کنار برید پس ـ

 : گفت و داد تکون سری

 . ببینمت اومدم فقط ـ

  گه؟ می چی و صورتم تو زده زل وقاحت با. اومد جوش به خونم

  نداری؟ کثر و کم چیزی ردیفه؟ اوضاعت ببینم اومدم ـ

 خواست می و داد می نشون رو خونه آورد می مستاجر دیروز تا که اینی بود، دار خنده زدم، پوزخند آروم

 چیزی خوبی؟ که گه می اومده االن بود کرده پهن برام که توری تو بیافتم بشم مکان و جا بی تا کنه بیرونم

  نداری؟ نیازی

 : گفتم و چشاش تو انداختم مستقیم افتادمو فرو نگاه

 . ندارم شما دلسوزی به نیاز نباشی؟ من روز و حال نگران شما شه می ـ

 : گفت و پایین انداخت ش کرده ورم پهلوی از دستش

 ... فکرتم به فقط من چیه؟ دلسوزی جان ستاره دهه ـ
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 ؼلحت همین با هم دیگه یکی. شد پر ذهنم صبح روشنایی تو تیره خاطره یه دوباره رفت، می گیج سرم

 ... بزنه رو مخم داشت سعی و گفت می بهم «جان ستاره»

 ... رومه به رو که خیکی این از چه اون از چه خورد، می هم به حالم

 : گفتم و گرفتم ازش نگاهمو

 همون نه هست که طوری کنید، صدا رو مخاطبتون باید طور چه ببینید باشه حواستون محترم آقای ـ

 هم دیگه بار یه دیگه، کوفت هیچ نه و عزیزم نه شمام جان ستاره نه من باشه، دارید دوست که طوری

 . دم می گزارش خانومتون به رو چیز همه بشید مزاحم

 که معلومه ها، ام ساده. داشت خبر هاش کاری گند از خانومش انگار. نترسید و نخورد جا تهدیدم از اصالًال 

 کنه، می تحمل اینو داره هاش بچه و آبروشو حساب رو حتماًال  هم بیچاره اون دونن، می محل کل داره، خبر

 ازدواج هرگز من که هاست تحمل و ها خیانت این ازدواج اگه کنه؟ تحقیر باید خودشو قدر این زن یه چرا

 . بودن کم نحرم از ولی بودن هم خوبی های مرد احتماال افتادم، مرحومم پدر یاد. کرد نخواهم

 : گفت طلبکارانه و جانب به حق که شم رد کنارش از خواستم

 و بازی من با نکن سعی شی، می در به در و کنم می ویرونت سوت یه با منی، مشت تو تو ستاره ببین ـ

 ... کنی درشتی زبون

 : گفتم و دادم تکون سری

 . نباشم شما مثل آدمی دین زیر اما برم ها آَشؽال الی و بشم ویرون حاضرم ـ

. اومد می در حدقه از داشت و بود شده قرمز خشم از چشاش. بود تر بد هم بیراه و بد تا صد از حرؾ این

 بهم خودشو که دیدم رو امیر کوچه اواسط. رفتم و کشیدم رو راهم زدم بشه دیرم که نموندم این از بیشتر

 . گفت سالم و رسوند

 . ندادم جوابشو و افتادم راه تند های قدم با

 ... بمون ستاره ستاره، ـ

 : گفتم و کردم ترش

 و کنه می صدام خواد می طور هر کی هر و همه دهن تو افتاده ستاره ستاره جونم؟ از خوای می چی ـ

 ... کنه می رفتار باهام

 : گفت مالیمت با امیر. هم تو بود رفته بد هام اخم

 ... ندارم منحوری ببخشید، ـ
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 : گفتم تند تند

 . همید مثل تون همه یکی، اون نداره منحور اون نداری منحور تو نداری، منحوری... آره آره، ـ

 : گفت نگرانی با و کرد نگاهم تعجب با

  خوبی؟ ستاره ـ

 . زد صدام ستاره خودش برای باز که گرفت لجم

 کوچه تو چی هر دیروز ایی، نمی خوب نحر به که روزه چند بپرسم، رو حالت که دنبالت اومدم فقط من ـ

 ... همین نگرانتم، من نشنیدی، صدامو حتی کردم صدات

 اگه بیاره، دست به منو خواست می فقط اینم چی؟ که ولی. بود خالصانه و صادقانه نگاش و هاش حرؾ

. نکردم تحلیل و نموندم دیگه... نبود معلوم... زدم می دلشو روز چند بعد نبود معلوم دادم می رو بهش

 : گفتم و کردم مرتب شالمو

 . شه می دیرم من ـ

 امیر. کردم تر تند هامو قدم اهمیت بی. کردم می حس رو گوشی ویبره. افتادم راه کوچه اول سمت به و

 : گفت اومد می قدمم به قدم که طور همون

  خواد؟ می ازت چی گه؟ می چی مرتضوی ـ

 رومو... زنه می چوب منو سیاه زاغ میمونه این اینکه مثل نه، کردم، نگاهش تعجب با برگشتم

 . برگردوندم

 . بدم هم رو جونم حاضرم. بگو بهم اد می بر کاری من از اگه ستاره ـ

 : گفتم و بیاد ماشین تا ایستادم. رسیدیم کوچه اول خواست؟ کی رو جونت کنه؟ نمی ولم چرا پسر این

  کار؟ چی خوام می رو جونت گرفتی، اشتباه ازرائیل با منو برس، کارات به برو امیر آقا ـ

 : گفت که کردم نگاهش و انداختم باال ابرویی. خنده می داره دیدم

 بگو داری مشکلی اگه گم می جدی دم، می انجام برات بیاد بر دستم از کاری هر که بود این منحورم ـ

 . کنم حلش بتونم شاید

 : انداختم رو بهش و گذشت ذهنم از تصمیمی لححه یه تو. شدم می کالفه داشتم گوشی، ویبره صدای باز

 ... راستش ـ
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 ... خب: گفتم و کرد نگاهش تردید با

  بگو؟ چی؟: گفت و کرد نگاهم کنجکاوی با و منتحر

 ... االن کردم گمش بود، پیشم امانتی یه یعنی یعنی بدم، پس رو شخصی پول امروز باید من ـ

 : گفتم و تو انداختم کمی موهامو جلوی

 . دارم وقت رو امروز فقط ـ

 : گفت و زد لبخندی

 . بگو رو قیمتش ـ

  کنه؟ کمکم خواست می یعنی کردم، نگاهش ناباوری و تعجب با

 داشته الزم وقت هر دی، می عذاب رو خودت قدر این چرا پوله؟ مشکلت فقط ستاره هستی؟ چی منتحر ـ

 ... تونم می باشی

 : گفتم کنه ترحم و بسوزونه دل برام کسی خواست نمی دلم

 ... دم می پسش ـ

 : گفت و کرد بسته و باز چشاشو

 . دم می قرض بهت باشه ـ

 : گفتم آروم و زدم کمرنگی لبخند

 . ممنون ـ

 . نیست حرفا این به الزم اصالًال  ـ

 کمکش نبود، مهم حال هر به خودش روش به ولی کنه جلب رو ام توجه خواست می هم این شاید دونم نمی

 . دم می پسش گرفتم رو حقوقم و کنم می قبول رو

 : گفت

  نیست؟ دیر خوبه دم می بهت خونه برگشتی که حهر گیرم، می بانک از من ـ

 : گفتم و دادم تکان سری

 . دم می پس و گیرم می زودی به رو حقوقم خوبه، ممنون ـ
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 . نکن عجله دادنش پس برای دختر: گفت و زد لبخندی

 نفرینم شاید فهمید می باباش اگه البته. بودم ممنونش خیلی من، به داد می داشت رو اندازش پس ها، واقعاًال 

 خواستم می حال هر به بودم، گرفته ازش رو کنه جمع پسرش بود کرده مجبور که هایی پول که کرد می

 : گفتم و دادم تکون سری افکار این با. بدم پس

 . شه می دیرم رم، می فعالًال  من ـ

 داشتم نیاز که پولی مقدار آروم در بستن از قبل شدم سوار داشت، نگه رو ماشینی داد تکون دست خودش

 با منم. داد تکون برام دستی بیافته راه ماشین اینکه از قبل و بست رو در. گفتم بهش و پرسید ازم رو

 . شد دور ماشین و دادم تکون سری لبخند

 . که نداشتی شو حوصله دیروز تا ایی؟ می ژکوند لبخند مردم پسر برای خبرته چه ستاره هوووووووی

 تازه و بستم چشامو پایید می منو آینه که راننده متعجب نگاه جلوی و دادم تکیه ماشین صندلی به رو سرم

 . نشستم می اتوبوس باید که اومد یادم

 

 گوشی دنبال کیفم تو و کردم باز راحت خیال با چشامو. کردم حس مو گوشی ویبره باز که بود بسته چشام

 : دادم جواب. بود گرفته تماس خودش شماره با علیرضا اینبار. گشتم

 . باقری آقای سالم ـ

 کرد سعی اونم اومد حرؾ به. کنه مزه مزه مو ؼریبه لحن که کردم سکوت منم کرد، سکوت ثانیه چند

 : بشه ؼریبه

 . خیر به صبحتون رضوی، خانم سالم ـ

 ... خیر به هم شما صبح ممنون ـ

 . گرفتم تماس روز وقت این ببخشید ـ

 : گفتم بمونم چیه دونم می که حرفی منتحر و بره حاشیه نداشتم حوصله

 ببخشید. گذارم می قرار جا یه باهاتون عصر امروز گرفتید تماس تون امانتی برای اگر کنم، می خواهش ـ

 . برسونم دستتون به تر زود نتونستم اومد پیش ای مسئله روز دو این

 . حرفیه چه این کنم، می خواهش ـ

 : کرد اضافه شرمندگی با
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 ... گرفتم تماس شم می راهی امشب من چون ببخشید واقعاًال  ـ

 : گفتم جدی و سرد

 . گیرم می تماس باهاتون بود، من کوتاهی کنم، می خواهش ـ

 . کردم قطع رو تماس و کرد تشکر آروم

 

*** 

 راهی بودم گرفته قرض امیر از که هایی پول با خودم و گذاشتم قرار شهر مرکز تو جایی علیرضا با

 ... اینا شریفی خونه برم و بدم علیرضا به بخرم رو طال برم کار سر رفتن از قبل تا شدم طالفروشی

 تو خورد. برد و اومد مشتری یه بهش فروختمش اینکه از بعد روز دو رو گردنی گفت بهم طالفروش اما

 ترسیدم می فقط. دادم می رو پولش ناچاراًال  باید. رفتم گذاشتم قرار علیرضا با که مسیری سمت به و ذوقم

 . شد می بد خیلی بود طور این اگر که بخواد رو گردنی خود دالیلی به و نباشه مادرش مریضی قضیه

 لبخند بهم بعد داد رو سالمم جواب و گرفت باال سرشو. گفتم سالم و جلو رفتم. بود منتحرم رسیدم وقتی

 . دزدید نگاشو من احساس بی و جدی نگاه مقابل در اما زد

 : گفتم

  دارید؟ احتیاج پولش به یا خواهید می رو گردنی خود شما ببخشید ـ

 : گفتم و گرفتم متعجبش چهره از نگامو کالفگی با. کرد نگام و گرفت باال و سرش دوباره

 . کردم گم رو بودید داده هدیه که ای گردنی من ـ

 ام شونه روی رو کیفم کمی. کرد می نگاه بعت با داشت. گرفت مو کنایه اونم هدیه گفتم طعنه به و عمد از

 : گفتم و کردم جا به جا

 بخرم براتون رو نحیرش گشتم می داشتم برسونم، بهتون رو گردنی نتونستم روز دو این همین خاطر به ـ

 . نکردم پیدا متاسفانه اما

 . فروختمش داشتم نیاز پولش به بگم کنم کوچیک خودمو تا کردم گم بگم دادم ترجیح

 : گفتم آوردم می در کیفم از رو بودم گذاشته پاکت تو که پولی بسته که طور همون

 . بیارم براتون رو مبلؽش معادلش شدم مجبور دیگه ـ
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 بدم نشون بهش تونستم نمی رو بودم گرفته فروش طال از که فروشی فاکتور برگه. گرفتم سمتش رو پاکت

 : گفتم. داره خبر هم مبلؽش خریده اگه رو گردنی خودش دیگه اما گردنیه همون معادل ها پول کنم ثابت و

  درسته؟ ببینید بیاندازید مبلؽش به نگاه یه ـ

 : گفت لب زیر و گرفت رو پاکت و آورد باال رو دستش آروم مکثی بعد

 . ممنون ـ

  چی؟ بابت ـ

 : گفت و انداخت پایین رو سرش

 . شدم مجبور بگیرم، پس ازتون نبودم راضی خودم شرمنده، واقعاًال  ـ

 : گفتم روحی بی لحن با

 هم قدر اون انداختم، نمی گردنم رو گردنی که من حال هر به خودتونه، پول نزنید، رو حرؾ این اصالًال  ـ

 . شد گم که کردم دقتی بی بابتش

 نداشت اهمیتی برام ولی. کردم گمش و بودم تفاوت بی ش هدیه به نسبت اینکه از شد ناراحت کردم حس

 . نه یا بشه ناراحت که

 . شه می دیرم رم می من اجازه با ـ

 : کرد صدام ای گرفته لحن با

 ... خانوم ستاره ـ

 . بودم ؼریبه و سرد من ولی رضوی، خانوم بود نگفته نبود، ؼریبه لحنش اصالًال 

  بله؟ ـ

 : گفت و کشید صدایی بی آه که دیدم

 ... رم می دارم که هم االن شد، تموم که دانشگاه ـ

 . کردم نگاهش فقط بمونم؟ ت بدرقه تا و کنم بؽلت بیام خوای می نکنه چیه؟

 : گفت گرفته گر صورت با پایین انداخت سرشو

 . بینمتون نمی دیگه ـ
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 و دادم تکون سری. شم چشم تو چشم باهاش نبودم حاضر دیگه من. گفت می جوک داشت این خدا وای

 : گفتم

 ... خطر بی سفرتون ـ

 کرد می ام بدرقه که کردم می حس سر پشت از رو سنگینش نگاه برگشتم، و افتادم راه و

 

*** 

 تنش کوتاه آستین آسمانی آبی بلوز یه کردم نگاهش چشمی زیر برگشتم. انداختم کتابش های قفسه به نگاهی

 ... پنجره از بیرون محو نقطه یه به بود دوخته نگاهشو. سفید شلوار یه با بود

 ... بیخیال. نه یا بگیرم اجازه ش قفسه از کتاب برداشتن برای دونستم نمی

 باز رو کتاب و نشستم همیشگی صندلی رو. کشیدم بیرون رو اشعار کتاب از یکی و قفسه سمت برگشتم

 با هامو درس حتی کردم، می روخوانی بلند داشتم عادت همیشه من. خوندن بلند به کردم شروع و کردم

. خوند می رو ها شعر یکی داشتیم دوره جلسه هر ادبیات کالس سر خیر به یادش. خوندم می بلند صدای

 ... دارم گرمی صدای گفتن می بودن، مشتاق و کردند می تشویقم دست با همه رسید می که من نوبت

 تموم با. خوندم می رو بسپار خاطر به را پرواز شعر بلند بلند. داشتم دوست خیلی رو فروغ های شعر

 . بود حس از پر فروغ های شعر احساسم،

 گرفتهاست دلم

 گرفتهاست دلم

 را وانگشتانم روم می ایوان به

 کشم می شب کشیده پوست بر

 رابطهتاریکند چراؼهای

 رابطهتاریکند چراؼهای

 بهآفتاب مرا کسی

 نخواهدکرد معرفی

 برد نخواهد ها میهمانیگنجشک به مرا کسی
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 خاطربسپار به را پرواز

 . مردنیاست پرنده

 بعدی شعر و دادم بیرون نفسی. رسید گوش به اتاق تو ترد کاؼذ خوردن برگ صدای بعد شد سکوت اول

 . خوندن به کردم شروع رو

 

  زار و افسرده و خسته روم می

  خویش ویرانه منزلگه سوی

  شما شهر از برم می خدا به

  خویش دیوانه و شوریده دل

  دور نقطه آن در که تا برم می

  نگاه رنگ از دهم شستشویش

 . …عشق لکه از دهم شستشویش

 

. کردم نگاهش تعجب با. کرد می نگام خوندن شعر حین داشت کاوه. موند معلق ذهنم تو ابیات بقیه

 کنه می فکر برعکس شاید دادم جواب خودم به و خندیدم دلم تو بعد «خوبه؟ صدام چیه» بگم خواستم می

 : گفتم و زدم پلک. ریخته هم به رو اوقاتش و خراشه گوش صدام که

 . بخونم بلند دارم عادت من ببخشید کنی، می فکر داری نبود حواسم ـ

 آروم تونستم نمی چون قفسه تو بگذارم برم شم بلند خواستم می بستم رو کتاب. کرد می نگاهم طور همون

 : انداخت زنگ گوشم تو آرومش صدای که بخونم،

 ... بخون ـ

  چی؟: گفتم تعجب با ارادی ؼیر صورت به من

 پام روی کتاب به نگام بعد کردم نگاهش کمی. شد منتحر و زد زل زانوهاش به گرفت نگاهشو اون ولی

 ادامه خوندن به کردم شروع کردم پیداش وقتی. گشتم صفحه همون دنبال و کردم باز و زدم لبخندی. افتاد

 : ش
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  تباه و بیجا خواهش همه زین

  سازم دورش تو ز تا برم می

  حال امید جلوه ای تو ز

  سازم بگورش زنده برم می

  وصال باد نکند پس این از تا

 

 

 که کردم حس خودم صدای الی به ال رو کاوه رسای های زمزمه صدای که بودم نخونده بیت چند هنوز

 . خوند می خوش صدایی با من همراه داشت

 لرزد می ناله ـ

 لرزد می ناله ـ

 اشک رقصد می ـ

  اشک رقصد می ـ

 

 من بگریزم که بگذار آه ـ

  من بگریزم که بگذار آه ـ

 

 گناه جوشان چشمه ای تو از ـ

  گناه جوشان چشمه ای تو از ـ

 

 من بپرهیزم که به آن شاید ـ



Jafa-h.mihanblog.com دانلودرمان لوبالگ نگاه مح  144 

 

 من بپرهیزم که به آن شاید ـ

 

  کنه پر رو اتاق اون محزون زمزمه تا شدم ساکت

 

  بودم شادی ؼنچه بخدا

  چید شاخم از و آمد عشق دست

  افسوس صد شدم آه شعله

  نرسید لب آن بر باز لبم که

  بست پایم سفر بند عاقبت

  دل خونین‚  لب به خنده روم می

  بدار دست من دل از روم می

 ... حاصل بی عبث امید ای

*** 

 اما رفتم اس اس پرسی حال و صحبت هوای به. کردم می چت داشتم اینترنتیم دوستای از یکی مرضیه، با

 مرضیه از دیگه داشتم. رفتم می شدم می آماده باید کم کم کردم نگاه ساعت به. نیست آن دیدم بود عجیب

 . نشست لبم رو لبخندی ناخودآگاه. شد باز اس اس طرؾ از پیام باکس که کردم می خداحافحی

  «گل خانوم ستاره به سالم صد و سالم» ـ

 : نوشتم و فرستادم براش متعجب شکلک

  «خاموشی چراغ تو دیدم اومدم که شه نمی باورم هنوزم» ـ

 : نوشت هم کنارش و داشت افسرده حالت که فرستاد شکلکی

 « ...هی هی» ـ

  «خواستگاری؟ بودت برده مادرت نکنه شده چی» ـ

 . فرستادم خنده با براش رو رفت می ریسه خنده از که شکلکی
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 « .داره نمی بر ما سر از دست ما مادر این شه نمی باورت ستاره» ـ

  «اومد؟ خوشت بود؟ خوشگل عروس خب؟ بودی، خواستگاری گفتم دیدی» ـ

 چی آخه. کردم رد من داده پیشنهاد رو کی هر حال به تا کنم نمی قبول که من ستاره؟ گی می چی وای» ـ

 « .که شه نمی طرؾ؟ خواستگاری برم نشناخته و ندیده

 « .دیگه شید می آشنا هم بعد پسندیدی شاید برو بار یه حاال خب» ـ

 : گفت و فرستاد عصبانی شکلک

  «قافله؟ رفیق یا دزدی شریک تو» ـ

 : نوشتم و خندیدم

  «دوش هر» ـ

 : نوشتم دوباره من. موند منتحر

 « ...نفعته به آخه خب» ـ

  «نفعی؟ چه وقت اون» ـ

 « .گیری می سامون و سر» ـ

 ؼذا من داره کار بیرون مامان گاهی نیست، بد هم آشپزیم شورم، می خودم هامو جوراب االن من بابا» ـ

 « .ندارم چیزی به نیازی دیگه دارم رو کارم بعدش گذارم، می بار رو

  «بشوره؟ هاتو جوراب که گیری می زن مگه واه» ـ

 : گفت و فرستاد بدجنس شکلک

 « .خورن می کارا همین درد به ها خانم دیگه آره» ـ

 : نوشتم حال این با. کنه می شوخی داره دونستم می اما خورد بر فمنیستیم رگ به

 « ...تربیت بی» ـ

 « .کنم می صحبت خانوم یه با دارم رفت یادم گاد، مای اوه» ـ

  «بگیر پس رو حرفت» ـ

 « .داری فرق بقیه با تو اما گیرم، نمی که پس» ـ
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  «فرقی؟ چه» ـ

 « .شوری نمی رو شوهرت های جوراب کنم فکر» ـ

 « .شورم نمی که معلومه گفتی، ؼیب خیلی» ـ

 « .کن خانومی یه حقم در و بیا ستاره» ـ

  «بشور خودت هاتو جوراب گمشو برو» ـ

 : نوشت آخر در و فرستاد خنده شکلک بار چندین

 « .کنن بیرونم بیام کنم فک خندیدیم بلند قدر اون دختر» ـ

  «کاری؟ سر» ـ

  «آره» ـ

 : فرستاد پیام خودش دوباره

 « .دارم پیشنهادی یه برداره سرم از دست مامانم اینکه برای» ـ

  «پیشنهادی؟ چه ناک، هیجان چه» ـ

  «کنی؟ قبول دی می قول» ـ

  «کنم؟ کاری باید من مگه» ـ

  «دیگه آره» ـ

  «کاری؟ چه» ـ

  «بده قول حاال» ـ

 « .بگو حاال نیار در بازی زرنگ» ـ

 « ...خب دم، می نشون مامانم به برم می رو تو گم می» ـ

 . زدم زل مانیتور به شد تا چهار چشام و آوردم در شاخ

 اینکه خیال به هم مامانم دیگه، هیچی بعد گن، می چی هر نامزد، یا دخترمی دوست تو گم می مامانم به» ـ

 « .داره می بر من کچل سر از دست دیگه دارم خودم برای رو یکی من
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 بعد کردم فکر کمی یه. گفت می جدی شوخی شوخی یا داد می پیشنهاد شوخی شوخی داشت دونم نمی

 : کنم رد رو قضیه شوخی با گرفتم تصمیم

  «اس اس خیال بی بابا» ـ

 : گفت و فرستاد پکر شکلک

  «چرا؟» ـ

 راه رو کنون عقد خبر بی فرداش بعد کنه می باور منو بینه می مامانت االن شدی؟ خل چرا؟ چی» ـ

  «اندازه می

 : گفت و فرستاد خنده شکلک اونم. فرستادم دنبالش خنده شکلک

 « .خوبه که بشه طوری این خب» ـ

 : گفتم جدی و کردم اخم. نیومد خوشم. کرد می جدی های شوخی داشت باز

  «خواستگاری؟ بودت برده کجا حاال» ـ

 « .گذارم نمی کنه می انتخاب مامان که دخترایی خونه پامو که من ستاره؟ چیه خواستگاری» ـ

  «بودی؟ کجا پس» ـ

 « .ها کردی عادت من همیشگی بودن آنالین به اینکه مثل» ـ

 : نوشت خودش دوباره که نگفتم چیزی

 عصبی امروز رم، می در کار زیر از من گه می بپیچه، رو گوشم که بود کرده صدام رئیسم بابا هیچی» ـ

 « .گرفت منو پاچه اومد راست یه بود

  «آنالینی ساعته چهار و بیست گه می راست خب» ـ

 « ...زنم می اینجا هم سر یه بعد بدم انجام رو کارا نت تو ام می کن باور» ـ

 « ...خودت یکی کردم باور من یکی» ـ

  نوشتم و شدم جا به جا متر دو کردم نگاه که ساعت به. فرستاد خنده شکلک

  «واااااااااای» ـ

 : نوشت بنویسم دوباره من نداد مجال
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  «هان؟ ستاره؟ شد چی» ـ

 « ...کار سر برم باید شد دیرم وای» ـ

 « .آوردی خودت سر بالیی االن گفتم بابا ای» ـ

  «بای. رفتم من شد دیر خیلی گم می جدی» ـ

  «ایی؟ می شب» ـ

 « .بای. دونم نمی» ـ

 . شم آماده تند تند تا شدم بلند و کردم خاموش پام با رو تر کامپیو سریع

 

*** 

 که داشت قرار میز روی روم به رو سفید پاکت یه. بودم نشسته شریفی آقای و خانم روی به رو مبل رو

. کردم تحمل رو افسرده آدم یه و کردم آمد و رفت اینجا اومدم ماه یه شه نمی باورم. بود توش حقوقم اولین

 و خورد می ؼذا کم خیلی گفت می شریفی خانم که بود ؼذاش بیارم وجود به توش تونستم که تؽییری تنها

 سه بودم کرده مجبور من ولی. شه می مشکل دچار ش معده بده ادامه طوری همین اگر گفت می دکترش

 نبود پرستار حال به تا که پرستاری برای هم همین حال هر به. بخوره عصرونه عالوه به ؼذاشو وعده

 . هنرِ 

 ... رضوی خانوم خب ـ

 زده زل کردن فکر موقع شدم متوجه. سرم تو خاک وای ای .گرفتم باال رو سرم شریفی خانوم صدای با

 . رفت آبروم پاک. پول پاکت به بودم

 : گفتم خانومش به رو بعد. کردم تقسیم دوتا اون بین نگامو ناچاری با

  بله؟ ـ

 ... اما بشه تر راه به رو ماه یه این تو جان کاوه داشتیم انتحار چند هر هستیم، راضی شما عملکرد از ما ـ

 پسری برای من خواست می این. بگه شو دیگه حرفای س آماده و داده چروک ادا و افاده با شو چونه دیدم

 . کنم معجزه من زمان مرور به سپردنش ها دکتر که

 . کنه می کفایت درصد پنجاه تا باشه راحت کاوه جسمی سالمت بابت از شوهرم و من خیال که همین اما ـ

 . داره قبولم درصد پنجاه که شکر رو خدا خب
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 ش روحیه که کنی رفتار سیاست با طوری پرستاری کنار در کنی سعی باید تو شه، نمی دلیل این ولی ـ

 رو خودش خونه تو نشسته االن ولی. بود ها زبون سر جا همه همیشه من کاوه اسم. بیاره دست به رو

 . کنه می نابود شو آینده داره و کرده زندگی

 : گفتم و دادم بیرون رو نفسم آروم

 ... کنم می رو ام سعی منم ام، متوجه بله ـ

 : گفت زحمت به

 . خوبه ـ

 : گفت و کرد نگاهم. بود گفته اجبار به و نبود خوب نحرش از انگار

 . اومده پیش چرا دونم نمی که داره وجود نهایی مورد یه فقط ـ

  زد؟ می حرؾ چی از این

 : پرسیدم

  موردی؟ چه ـ

 . نشد خبری ولی بیاری، رو مدرکت کار به شروع قبل بود قرار ـ

 : گفتم و انداختم بهش نگاهی نیم. کردم دیگه های فکر خب. کشیدم راحتی نفس ذهنم تو

 . ارم می چشم ـ

 : گفت جدیت با

 . بیار خودت با ایی می داری صبح فردا ـ

 . نیست خودم دست که مدرکم ـ

  پس؟ کجاس ـ

 . ست دانشگاه ـ

 . بگیر برو خب ـ

 . اینجا برسم دیر ممکنه کشه، می طول ساعتی دو یکی برگردم و دانشگاه برم فقط باشه ـ

 . برسونی رو خودت تا بیاد ساعتی چند گم می فاطمه به صبح فردا ـ
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 : گفتم بود داده گیر. رفت شد نمی طفره دیگه

 . باشه ـ

 : گفت و شد بلند شریفی آقای کنم؟ جور چیزی تونم می ببینم دانشگاه برم

 . کیفت تو بگذار بردار هم پاکت اون ریم، می دیگه ما ـ

 : گفتم و شدم بلند بدرقه برای و احترام به

 . چشم ـ

 . بیرون رفت داشت نگه براش رو در همسرش شد، بلند هم شریفی خانم

. شمردم راحت خیال با و آوردم در پاکت از رو ها پول نشستم، مبل سمت رفتم بیرون رفتند خونه از وقتی

 باز کاوه اتاق در. رفتم ها پله سمت بعد. گذاشتم کیفم داخل و پاکت تو انداختمشون دوباره شد تموم که کارم

 و تختش سمت اون رفتم. انداختم اتاقش بهداشتی سرویس در به نگاهی. نبود اونجا اما داخل رفتم. بود

. نشستم صندلی رو و انداختم باال ای شونه. کردم نگاه رو حیاط پنجره از. نیومد جوابی زدم در به ای تقه

 آقای یا خانم که بود رفته بیرون اگر بود؟ رفته کجا. نشد ازش خبری اما شه پیداش تا موندم منتحر کم یه

 . گفتند می بهم شریفی

  کجاست؟ ببینم بکشم خونه به هم سرکی تا بیرون رفتم اتاق از بردارم آب برم که تشنگی بهانه به

 خواب اتاق مطمئنم قفله، فهمیدم که کنم باز خواستم رو بود رویی به رو اتاق که اتاق اولین بیرون رفتم

. بود کار اتاق و کتابخونه کردم باز رو بعدی اتاق در. بدید ندید زنیکه. کرده قفلش که شریفیه خانوم

 نگاه تعجب با. هست پله راه یه مطالعه و کار اتاق دیوار کنار دیدم که ها پله سمت برم برگردم خواستم

 اینجا مدت همه این منم دیدمش، نمی اومدیم می باال ها پله از که بود اتاق پشت درگردی تو طوری. کردم

 . بودم نفهمیده بودم

 اونجا در یه. باال رفتم کردم طی رو ها پله احتیاط با و آروم و جلو رفتم بعد انداختم ها پله به نگاهی اول

 . جلو رفتم و گشودم رو باز نیمه در و زدم لبخندی. خونه بالکن به خورد می بر جالب چه. بود

 ... ماشا اووووو ـ

 پر بالکن کوتاه های دیوار رو. داشت قشنگی فضای چه. بود شکل مستطیلی بزرگ استخر یه بالکن تو

 . ببنم تونستم رو استخر داخل و رفتم جلو دیگه قدم یه. قشنگ های گلدون و گل از بود

 برگرده تا موندم منتحر و کردم نگاه تعجب با کرد؟ می شنا داشت بود کاوه اون. کردم تعجب کم یه اول

 . کرد می شنا ها انت تا رو استخر مسیر داشت من به پشت آخه ببینمش،
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 و برگشت موقع همون اونم که گشتم می بر داشتم اونجا بمونم عیبه گفتم خودم با بود تنش مایو فقط

 دستام دفعه یه بودم ایستاده سینه به دست که من. شد من متوجه که برگرده کنون شنا رو مسیر خواست

 . گفتم سالم بلند. ارم می در دارم بازی خنگ زیادی دیدم. برم یا بمونم دونستم نمی. بدنم کنار افتاد

 . داد رو سالمم جواب آروم کنه نگام اینکه بدون و پلکش طرؾ برد رو خیسش دست

 : گفت که برم خواستم

  کنی؟ می کار چی اینجا شما ـ

 : گفتم باالخره اما بگم چی دونستم نمی شدم، دستپاچه اول

 . گشتم می دنبالت داشتم ها، هستم پرستارت مثالًال  ـ

 : گفت و انداخت بهم نگاهی بود برده آب زیر گردن تا رو تنش که اونم

 . برید شما گردم، می بر و کنم می شنا کمی من ـ

 اینکه با. شد کشیده سمتش نگام ناخودآگاه ولی. کنم می برانداز رو تو میمونم نه. بود تر سنگین گفتی نمی تو

 . بود هیکل خوش. شد می دیده هیکلش که بود شفاؾ ای شیشه قدر اون آب اما بود آب زیر بدنش

 بهش، زدم زل زیادی دیدم. بودم نزده صدا اسم این به وقته خیلی رو خودم آویده؟. آویده نشو پررو دیگه

 : گفتم و انداختم بود اونجا که راحتی صندلی و اطراؾ به نگاهی

  نداری؟ نیاز حوله ـ

 : گفت و فرستاد عقب دست یه با رو خیسش موهای

 . شم می ممنون بیارم، رفت یادم چرا ـ

  کنی؟ می کار چی اینجا تو بپرس کاری طلب با باز چی؟ بودم نیومده من ولی مودب آقای خب خیلی

 براش که برداشتم حوله اتاقش از و رفتم پایین آروم رو ها پله بیرون، بالکن از رفتم و دادم تکون سری

 . ببرم

 جاشه، سر بهداشتش بهتره، من از حالش نیست، حاد افسردگیش داره، افسردگی کوچولو یه فقط این بابا

 داره شاید استخر، برم بودم ندیده قبالًال  البته جاشه، سر رفتنش استخر و تفریح جاشه، سر حاهرش وضع

 !! شه؟ می راه به رو
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 ماهی یه این یعنی گذاره، نمی بیرون خونه از پاشو اصالًال  اون کرد، قضاوت شه نمی هم ها چیز این با ولی

 سوار گاهی از هر اون خواسته و اصرار به فهمیدم که شریفی آقای با اونم بار دو یکی فقط اومدم من که

  نیست؟ یا هست حاد افسردگیش پس. زدند می دور رو شهر رفتن می شد می پدرش ماشین

 . شدم بالکن وارد و کردم جا به جا دستم تو رو حوله. شدم گیج دیگه که من بابا ای

 

 قطرات و بود مونده آویزون ش سینه رو سرش و نشسته من به پشت استخر لبهٔه  کرد، نمی شنا داشت دیگه

 . چکید می خیسش موهای از آب

 . شدم خارج بالکن از و گذاشتم صندلی روی رو حوله صدا و سر بی

 

*** 

 این. ببینم رو ها بچه هم بخرم خودم برای نو مانتو دست یه هم میرزایی پیش برم بودم گرفته تصمیم

 داشتم و زده تکیه شیشه به سرمو اتوبوس تو راه بین. نزد هم زنگ یه حتی که معرفت بی شراره

 اگر کنم می حس نشست، می لبم به لبخند بار هر و کردم می مرور رو شراره های شیطنت و خاطرات

 . نداشتم دوستش اون اندازه به داشتم هم خواهر

 . رسیدم تا رفتم رو راه پیاده کمی و شدم پیاده

 کردم فکر. کردم مقایسه قبالًال  با رو حاال حقوق و موقعیت کم یه. رفتم می و اینجا اومدم می قدر چه هی هی

 باشم داشته انداز پس کم یه بتونم شاید دیگه های ماه از اما ره می صاؾ اولم حقوق بیرون، اومدم شد بهتر

 . بدم سامون و سر زندگیم به کم کم بعد و

 براش سری لبخند با. بود سپیدار خانم شد م متوجه که نفری اولین. شدم وارد زنان لبخند و جلو رفتم

 خواستم می اول نرفتم اون سمت. کرد مقابلش های مشتری به روشو و داد تحویلم لبخند یه اونم دادم تکون

 حتماًال  نیست، بند جا یه که شیطون دختره این بود، خالی افتاد همیشگیش جای به که نگام ببینم، رو شراره

 . کنه می زمزمه و داره دوست که شعرهایی لب زیر و چرخه می ها رگال بین داره

 نفر چند دیدم گردوندم که نگامو بود نشسته زه می ریزه سال و سن کم دختر یه همیشگیش جای سر اما

 ... تؽییرات به به شده، اضافه هم دیگه جدید

 با منم فرستاد گرمی سالم باال از زایی می آقای. کردم احوالپرسی و دادم دست شناختم می که هایی بچه با

 و بیاندازه راه رو نفر چند کار تا بمونم گفت و گرفت باال دستشو. دادم تکون دست براش ذوق و شوق

  «چشم» گفتم و گذاشتم م سینه روی رو دستم. بیاد
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 من اما کنم می کار کجا اینکه و پرسید می احوالم و حال از داشت مستانه و بودم ایستاده پیشخوان جلوی

 : پرسیدم حرفش وسط نبود، باهاش اصالًال  گوشم. ببینم رو شراره تر زود که نبود دلم تو دل

  ببینمش؟ اد نمی ورپریده شراره این چرا پس ـ

 : گفتم و کردم نگاهش دقت با کرد تؽییر ش چهره حالت

  چیه؟ ـ

 : گفتم کرد می م کالفه نگاهش. انداخت بهم نگاهی

  کنی؟ می نگاه همچین و شدی ساکت چرا چیه؟ ـ

 بر انداخت می هم الی به ال هاشو انگشت که حالی در و برد فرو هم به بود پیشخوان روی که هاشو دست

 : گفتم نگرانی با و کردم اخم. کرد نگام بر و

  کردن؟ اخراجش نکنه ـ

 : گفتم پرخاش با. شدم می عصبی داشتم. پایین انداخت رو سرش

  چرا؟ کی؟ ـ

 : گفت کرد می بازی هاش انگشت با و بود پایین سرش که طور همون

 ... نه اخراج ـ

 : گفتم و کشیدم راحتی نفس

  چی؟ پس ـ

 ... تر بد اون از ـ

 : گفتم التماس با و کردم نگاهش. زدن تند به کرد شروع قلبم

 ... بگو دِ  ـ

 . بود کشیده پلکش پشت که ای مشکی پهن خط یه بودم زده زل من. انداخت نگام تو نگاشو

 . کنه کار اینجا اد نمی دیگه شراره ـ

 . کردم نگاهش فقط. بود شده سرد دستام استرس از و زد تندمی هنوز قلبم

 . کرده فرار خونه از اون ـ
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 : بپرسم ای خفه صدای با تونستم فقط زده بهت

  چی؟ ـ

 ... رفته ـ

 : گفتم و زدم پلک دوبار

  کجا؟ ـ

 ... کرده فرار پسرش دوست با دونه، نمی کس هیچ ـ

 بالیی چه خونه؟ از بود؟ کرده فرار پسرش دوست با شراره... شراره. شد نمی باورم. رفت می گیج سرم

 ... اومد؟ می سرش

 باید شم خفه اینکه از قبل... کشوندم در سمت رو خودم سست های قدم با شد، کم برام دفعه یه اونجا هوای

 ... کشیدم می عمیق نفس آلوده هوای تو و بیرون رفتم می بیرون، رفتم می

 گوشم با ها کیلومتر صداش انگار اما شنیدم سرم پشت از رو میرزایی صدای که بیرون رفتم می در از

 ... داشت فاصله

 .... اومدم بمون.... ری؟ می کجا... ستاره ـ

 

*** 

 خوشگلش، صورت. دادم می گوش است خاموش پیام به و گرفتم می رو شراره شماره ها دیوونه مثل

 ... بود چشام جلوی همه ریاش بی های لبخند نازش، مشکی چشای

 شو شماره دوباره و دوباره شده ریزی برنامه ربات یه مثل و بودم نشسته دست به گوشی سالن وسط

 رفته شراره. دوید چشام تو اشک شنیدم رو باشد می خاموش پیام بار هزارمین باری وقتی... گرفتم می

  بود؟

 باید شم، می خفه کنه، رشد بؽض این خوام نمی دارم، خفگی حس گلوم؟ وسط گه می چی لعنتی بؽض این

 ... بترکه

 ... شراره

 کرد می روشن شو گوشی اگه طوری این. بدم پیام بهش که رسید ذهنم به لححه یه زدم صدا که رو اسمش

 ... بگیره تماس باهام حتماًال  نوشتم پیام تو. گرفت می تماس باهام
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 به خواستم نمی نه... باشه کرده عوض رو خطش کنه گور و گم رو خودش اینکه برای داشت امکان ولی

 ... من خواهر من، عزیز شراره شراره،... کنم فکر موضوع این

 . شکست نمی لعنتی بؽض این و کردم می تکرار خودم برای رو اسمش بؽض با

. داد نمی جواب هم هنوز شراره. کردم می فکر و بودم داده تکیه دیوار به سرمو و خزیده سالن گوشه به

 نتیجه بی باز و گرفتم می شو شماره ون می در خط یه اما نه یا دستشه خطش که نبودم مطمئن باز من

 . فرستادم که اسی ام اس هم هام تماس هم بود، مونده

 اینم. بدم رو گرفتم قرض امیر از که پولی برم پاشم بهتره. بود افتاده من از دور که کردم نگاه کیفم به

 به رو زبونش بی پوالی که کردن نفرینش ش خانواده بگه بیاد روزا همین نبود بعید علیرضا، مثل یکی

 . بدم پس رو پولش خودم بکشه اینجا به کار اینکه از قبل بهتره. داده من

 

 دادم می بهش باید که پولی مقدار. برگشتم و شدم آماده رفتم. شدم بلند و گذاشتم پایین مو گوشی فکر این با

 . بیرون رفتم و گذاشتم کیفم تو جدا و شمردم رو

 خونه رنگ جگری در مقابل اومدم که خودم به. کردم می هم فکر رفتم می آروم آروم. افتادم راه کوچه تو

 . بودم امیر

 چادر که خانم یه اینکه تا کشید طول کم یه. زدم در به ای تقه هام انگشت پشت با بعد کردم مکث کمی

 چی بودم مونده و کردم می نگاه داشتم. بود امیر مادر. در جلوی اومد بود سرش ریز های نقش گل با سفید

 . کنه می باز رو در مادرش بودم نکرده بینی پیش آخه. بگم

 : گفت و کرد بهم نگاهی

  خانم؟ ستاره بله ـ

 هیچ گفتم؟ می چی اینکه فقط. دادیم می هم به سالم نزدیک و دور باالخره. شناخت می منو که خوب چه

 : گفتم نرسید ذهنم به ای بهانه

  کنید؟ صدا رو امیر آقا شه می ببخشید ـ

 : گفت تعجب با مادرش

  امیر؟ ـ

 : گفتم. شدم دوست پسرش با من کرد می فکر هم شاید بود، کرده تعجب خیلی بیچاره

 . شم نمی مزاحم زیاد بله، ـ
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 : گفت و کرد براندازم کم یه

  داری؟ کارش چی ـ

 تو ستاره گفته، ش خانواده به شاید اصالًال . گرفتم قرض پول ازش بگم داد نمی اجازه وجه هیچ به ؼرورم

 ... ساده ای، ساده چه

 . دهنم تو نچرخید باز اما آوردم رو پولش بدم توضیح که اومد زبونم رو افکار این با

 . کرد می نگام فقط. نشد باز اصالًال  نیشش. بهش افتاد نگام. شد پیدا مادرش سر پشت امیر موقع همون

 مسیر رو نگاهمو. کرد نگاه رو امیر تعجب با و برگشت بود شده امیر متوجه نگاهم از که مادرش

 ما و شده تموم چیز همه کرد می فکر کرد؟ نمی روی پیش کجا تا خیاالتش االن بدبخت. دادم ُسر ای دیگه

 . دادیم رو هامون قلوه و دل دوتا

 : گرفتم باال نگاهمو دوباره امیر مادر مالیم صدای با

 . داره کار تو با گه می اومده خانوم ستاره ـ

 : گفت و داد تکون سری سنگینی و متانت با همیشگیش حاهر برخالؾ امیر

  چیه؟ موضوع ببینم من داخل بفرمایید شما جون، مامان بله ـ

 نه شد؟ نمی سنگین همیشه داشت برنمی بازی جلؾ از دست چرا میمون. اومد می بهش سنگینی قدر چه

 ... کن قضاوت تر عادالنه کم یه کنی؟ می تشبیه میمون به رو مردم بچه بیچاره بابا

 . داخل رفت ناراضی و انداخت بهم نگاهی امیر مادر که زدم می پا و دست خودم توهمات تو من

 : گفت و زد بهم لبخندی نیمچه یه کرد، نگاهم امیر

  ایی؟ نمی تو ـ

 بیرون رو پول. بود دوشم رو که کیفم تو انداختم رو سرم و گرفتم ازش نگامو. زنن نمی االن رو تعارؾ

 : گفتم و آوردم

 . دادی قرض بهم رو پولت مدت یه و داشتی که اعتمادی بابت ممنون ـ

 . کرد می نگاه دستم تو های پول به داشت تعجب با امیر

 : گفتم و کردم نگاه ش چهره به منم

 . برم باید من بگیر ـ
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 : گفت و خاروند شو مشکی ابروهای امیر

 . نزن هم رو حرفش اصالًال  ستاره ـ

 .. بوده طور این اگه ستاره سرت تو خاک داده؟ صدقه من به رو پولش نکنه گفت؟ می چی چی؟ یعنی

 : گفتم جدیت با

  نزنم؟ رو حرفش چی یعنی ـ

 : گفت و کرد جور و جمع رو خودش کمی

 . باشه پیشت فعالًال  تونه می نیست، ای عجله... که اینه منحورم یعنی ـ

 . ندارم نیازی بهش دیگه ـ

 . بدی پس خواستی وقت هر تا باشه پیشت تونه می ندارم، نیاز پول به فعالًال  منم ـ

 قرض پول اینکه به کردم راضی رو خودم زحمت هزار با من کنه، ترحم بهم کسی خورد می هم به حالم

 ... بودم مجبور اینکه خاطر به فقط اونم کنم

 : گفتم جدیت با

 ... ندارم نیازی دیگه منم خودته، پول حال هر به نه یا داری نیاز ـ

 : گفت و زد لبخندی. دارم نمی نگه خودم پیش این از بیشتر رو پولش دیگه وجه هیچ به فهمید اینکه مثل

 . نداشت رو قابلت حال هر به ـ

 تکون سر و زدم لبخند منم. گرفت رو ها پول و آورد جلو دستشو اونم و کردم تشکر و دادم تکون سری

 . رفتم اونجا از آروم خداحافح یه با و دادم

*** 

 جا همون حال بی رو کیفم بودمش، نبرده خودم با فهمیدم تازه شدم، فرش رو گوشیم متوجه اومدم که خونه

 ... کنم چکش که رفتم سمتش کردم می باز رو مانتوم های دکمه که طور همون و انداختم

 ... برداشتم و شدم خم

 ... بود شراره شماره

 ... شراره
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 ... رفت گیج سرم

 نشده، قطع شراره با ارتباطیم های پل اینکه از بودم، خوشحال شد، تشدید بؽضش نشست، چشام تو اشک

 ... بشنوم تونستم می باز رو قشنگش صدای اینکه از

 ... کردم گیری شماره به شروع سریع

 لبخندم روی از و خورد سر ام گونه روی گرم اشک قطره دو پیچید گوشم تو آزاد های بوق صدای وقتی

 ... چکید پایین

 !! الو؟؟ ـ

 ... خودشه بودم مطمئن اما بود گرفته اینکه با بود، خودش گفتن الو بود، خودش صدای

 : لرزید می من صدای

  ؟؟!شراره؟ الو ـ

 : کنه مخفیش داشت سعی انگار اما لرزیدن به کرد شروع اونم صدای

  داری؟ کارم چی... گرفتی؟ تماس باهام چرا... چرا ـ

 . کردم مزه مزه رو روونم های اشک شوری همزمان و گزیدم رو لبم

 ... منم شراره، شراره، ـ

 : دادم ادامه بؽض با

 ... ستاره ـ

 : گفت رسید می هق هق به که ای ترکیده بؽض با اونم

 .. معرفت ی ب.. خودتی... دونم...  می... دونم...  می ـ

 : گفتم و کردم پاک هامو اشک

 ... قسممی آخرین که تو جون به خودم، جون به بودم، گرفتار خدا به ـ

 : بود شده صاؾ و آروم هق، هق نه و داشت بؽض نه دیگه صداش

 ... برس هات گرفتاری به برو ستاره، برو ـ



Jafa-h.mihanblog.com دانلودرمان لوبالگ نگاه مح  159 

 

 بود مون دونفره خود مخصوص که قبلی صمیمی جو با نداشتم رو بیگانگی همه این تحمل اصالًال  اووووه

 : گفتم

 ... ها نزن هم تو زنم نمی زنگ من بابا، شو خفه ـ

 ... ندارم کاری کس هیچ با دیگه من ـ

 عمیقاًال  که بود اون فقط تنهایی سال چند این تو. شکست حرفش این با رو دلم قدر چه که نفهمید نفهمید،

 هم شراره اما کرد می آرومم بود، صبورم سنگ اس اس... بود اون فقط. داشتم باهاش صمیمیت احساس

 . نبود اس اس با مقایسه قابل داشتم شراره با که ای راحتی احساس بود، جنسم

 : گفت ای گرفته لحن با

  شدی؟ ساکت چرا حاال ـ

 . نداشت ؼریبگی توش قبالًال، مثل بود شده لحنش. زدم لبخندی

  کردی؟ ؼلطی چه تو معرفت، بی شده تنگ برات دلم که، بگم گذاری نمی ـ

 . کردم می باید که کردم رو ؼلطی همون شنیدی، درست شنیدی چی هر ـ

  مگه؟ شنیدم چی من دونی می اصالًال  تو ـ

 چی هر... نیست دروغ بگن چی هر گن، می فراری دختر یه پشت که پرتی و چرت هر دیگه، هرچی ـ

 ... آره کردم، فرار آره داره، ربط خودم به هستم

 ... بگه خواستم نمی منم شد، الل نگفت، دیگه

 : کرد شروع بؽض با اون ولی

 !! خبره؟ چه مون خونه تو دونستی می که تو ستاره ـ

  کردی؟ می فرار باید تو ـ

 ... آره آره، ـ

  مسعود؟ با کی با ـ

 عیاشی کنن، می هرزگی برادرام ببینم اینکه بخورم، دهنی تو و بمونم خونه تو تونستم نمی دیگه من آره، ـ

 ربع یه بابت و کار سر رفتم می من ولی مادرمه، و پدر سر باال جاشون ولی گردن می بر شب دو کنن، می

 مامانم حتی برم، پدرم شالق زیر دوستم مسعود با فهمیدن اینکه برای بخورم، چوب اومدن دیر ساعت نیم

 ستاره بود، مسعود با دوستی من شیطنت و خطا ترین باال که بودی شاهد تو ستاره نگیره، رو طرفم هم
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 و برادرام مثل روابط به که مسعود و من دوستی داشتم؟ کارشون چه کردم؟ می داشتم کار چی من مگه

 ... شد نمی ختم خواب اتاق به دختراشون دوست

 مونده حاال و داشتم دوست خودم از بیشتر رو شراره من بود، من بؽض اون بؽض... بودم شده الل من

  خوبه؟ براش چی بودم

 طفره من شده؟ چی پرسید ازم دید رو کبودم کله و سر میرزایی. شد می حلم بهم داشت اونجا ستاره ـ

 چی من به دونی می برادرم، رکیک های فحش پدرم، شالق باز شد؟ چی خونه رفتم دونی می. رفتم

 . ده.... ج گفت خواهرش به گفتن؟ می

 خوام نمی شو، خفه شرارهؾ شو خفه» بزنم داد خواستم می. ؼلتید اشک هام مژه بین از و بستم چشامو

 « ...بشینم چیزی

 : شد می تکرار گوشام تو باز دارش بؽض صدای اما

 . کنم زندگی آدم یه مثل خواستم می خواستم، نمی زیادی چیز من ستاره ـ

 : گفتم بود کرده خفه صدامو که بؽضی با

 ... شرار نبود راهش این باز ـ

 تا خواستن می اونا کار؟ سر رفتم کی اجازه با گفتند زدند کتکم روز اون چرا؟ دیگه تو درد، و شرار ـ

 و بزنم رو رگم آخرش و بشم افسرده کنم، کز اتاقم تو بگیرم، باد ؼم خواستند می کنند، زندونیم عمرم آخر

 ... کنم خالص رو اونا

 : گفتم گریه با

 ... شراره ـ

 یه شد می عاقبتم شد، می همین بمونم خونه اون تو خواستم می اگه من شد، می همین نکن، گریه ستاره ـ

 ... خاک ها خروار زیر ارزش بی جسم

 : گفت سکوت ثانیه چند بعد

 دیگه دونم می نداری، خوبی احساس دوستی چنین داشتن از دیگه ناجورم، وصله یه دیگه دونم می ستاره ـ

 دور ولی جونمی، برام هنوزم تو باش، خودت مواحب فقط ندارم، توقعی ازت من همه، برای شدم ؼریبه

 ... داشتم دوستشون که کسایی همه از ازت، میمونم

  کنه؟ پر برام کی رو صمیمیت خالی جای بری هم تو دارم؟ کیو من مگه شو، خفه شراره ـ

 . ریخت می درونم به ؼم ذره ذره آرومش گریهٔه  صدای
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 . بمونم ت ناتنی خواهر همون خوام می بدونی قابل اگه نکن، گریه خوشگلم شراره، ـ

 : گفت ناباورانه

  گی؟ می راست ـ

 ... لرزه می که برم قشنگت صدای اون قربون ـ

 . بگذارم راحتت خواستم می چون زدم نمی زنگ فقط خر، بود شده تنگ برات دلم ـ

 ... فهمیدم میرزایی پیش بودم رفته فهمیدم، تازه من بگذاری، راحتم خواستی می کردی ؼلط تو ـ

 : گفت و کرد صاؾ صداشو شراره

 . کردند ایجاد مزاحمت هم بدبخت اون برای ـ

  مگه؟ طور چه ـ

 خونه با بود خاموش گوشیم چون برنگشتم، هم بعد روز و رفتم کبود صورت با و پکر من که روز اون ـ

 تماس اینکه از بعد. کرد بارش بود دهنش تو چی هر برادرم کرد که معرفی رو خودش. گرفت تماس

 زنگ مردک این چرا گفت می من به. رفت می اونا های لگد مشت زیر که بود من جون دوباره شد قطع

 این دیگه بار یه اگه شکنه می پامو قلم گفت دارم، رابطه میرزایی با گفت می بشه؟؟ جویا منو حال زده

 ... کار سر بری تو یا بزنه زنگ مرده

 حلقه نه داشتن نگه رو سنش حرمت نه. زدن تهمت میرزایی به هاش دست زیر همهٔه  جلوی و اونجا رفتن

 ... رو کارش محل و آبرو نه و بچه و زن دستشو

 ... برداره خواهرشون سر از دست که کشیدند نشون و خط و زدند تهمت بهش

 . رفت و پاشد باهاشون هم پدرم که اینه شرآورش اونام، خواهر که خودم از کشم، می خجالت زایی می از

 شراره، وای... بودم خبر بی من و اومد سرت بالیی چه شراره وای... حرفا این از بود گرفته درد سرم

  شد؟ طور این چرا عزیزم، خواهرم،

  میموندم؟ خونه اون تو باید باز نحرت به حاال ـ

 تصمیم خودم برای زندگی مراحل همه تو که منی چیه؟ درست کار دونستم نمی واقعاًال  بودم، شده گیج

 . بود سخت خیلی دیگه یکی برای گرفتن تصمیم اما گرفتم، می

  کنی؟ می سکوت داری و زدی زنگ هم تو ترکید، می دلم داشت که من بگو، چیزی یه ستاره ـ
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 هیچ کردی، فرار پسر یه با تو شراره اما درسته، چی دونم نمی و شدم شوکه واقعاًال  شراره؟ بگم چی ـ

  انتحارته؟ در چیزایی چه دونی می

 . گذشت بود انتحارم در چی هر ـ

 : پرسیدم گیجی با

  چی؟ یعنی ـ

  کنه؟ می تجاوز بهم یعنی کنه؟ می استفاده ازم مسعود که اینه منحورت یعنی ـ

 : گفت و کشید آهی. کنم فکر بهش حتی بودم متنفر که گرفت شکل ذهنم تو چیزایی یه

 ... دادم قرار مسعود اختیار در رو جسمم من ـ

 .. دوبار نه بار، یه نه چرخید، سرم دور اتاق

 ... نشستم بشم، زمین پخش اینکه از قبل

 ازت نگیری رو سراؼم ابد وتا کردی قطع االن شراره مرگ به داری، بهم بدی حس دونم می ستاره ـ

 ... کنم می درکت... ارم نمی خودم روی به شم، نمی دلگیر

 : گفتم بدی حس با من

  شراره؟ کردی کار چی ـ

 تاوان درد و کبود با ماه یه تا بدنم... افته نمی جونم به شالق با کنه می باهام کاری هر مسعود ستاره ـ

 ... ده نمی رو نکرده کارای

 : زدم داد بؽض با

 ... شـــــــــراره ـ

 : گفت و پیچید گوشی تو هقش هق کم یه

 مهم برام اصالًال  افتاده اتفاقی هم اگه داره، دوستم مسعود خوبم، خیلی خوبم، من نکن، خودخوری ستاره ـ

 ... هست من با آخر تا مسعود نیست،

  کجایید؟ شما شراره ـ

 . هستیم کجا نیست مهم ستاره نه ـ
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 ... ببینمت خوام می ـ

 ستاره بینه، نمی چشم همون به منو کسی دیگه کنم می درک اما هستم قبلی شراره همون من ستاره ـ

 ... بکش خط منو دور کنم می تقاضا ازت همین برای بخوره، هم به بود بینمون که هایی خوبی خوام نمی

 : زدم داد

 ... شــــــــــــــــراره ـ

 : لرزید می بد صداش. زدم هق هق بعد و

ِِ  خوش شد، خوش دلم دیگه حاال بودم، داشته نگه رو خط این دلخوشی برای فقط من شو، خفه ستاره ـ

 ... خوش

 ... ببینی منو خوای می نشدی، متنفر ازم قدر اون گرفتی، رو سراؼم تو

 : داد ادامه بؽض با

 ... کافیه برام ها همین ممنونم، ازت ـ

 : گفتم و کردم پاک هامو اشک دست کؾ با

  هستید؟ کجا شما ـ

 ... داره دوستم مسعود کن باور خوشبختم، اینجا من ستاره. تونم نمی نشونی و آدرس روستا، یه اومدیم ما ـ

 . بودم شده الل من

 .. پامه زیر که ای رودخونه همین تو اندازم می رو کارتم سیم االن نزن، زنگ دیگه ـ

 : گفتم خواهش با

 ... نکن رو کار این کنم می خواهش... من شراره، نه نه، ـ

 امکان ای دیگه کس هر یا تو واسطه به تونم، نمی اما کشه، می پر دیدنت برای داره دلم منم ستاره، ببخش ـ

 ... شه جهنم دوباره کوچیکم بهشت خوام نمی کنن، پیدا منو داره

 اون جای منم شاید چند هر دم؟ می لوش و کنم می خیانت بهش من کرد می فکر گفت؟ می چی شراره وای،

 ... کردم می جلب دوباره رو اطمینانش باید اما شدم می بدبین بودم

 ... باش خودت مواحب دارم، دوستت ستاره ـ
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 ... پیچید گوشم تو ناقوس مثل بوق صدای

 دوباره هامو اشک باشد می خاموش پیام... کنم باور خواستم نمی... گیری شماره به کردم شروع عجله با

 ... شنوم نمی رو نازش صدای حتی بینمش، نمی دیگه کنم باور خواستم نمی... کرد روون

 نگاه بهم پشت پر باالی به خورده تاب های مژه با مشکی چشم جفت دو هام اشک تار پرده پشت از

 ... خندید می شیطنت با و کرد می

 ... خواستم می رو آؼوشش وجود تمام با

 : کردم زمزمه

 .... خواهرم ـ

 ... رفتم جلو قدم یه زانو روی

 ... زد لبخند مهربونی با شراره

 ... کنم لمسش کنم، نوازش رو صورتش خواستم می کردم، دراز صورتش سمت رو دستم

 ... بست رو نازش های چشم شراره موقع همون

 .!!! بود رفته بود، رفته او ریخت فرو چشام جلوی از که اشک پرده

 

*** 

 دو اژدهای این تحویل ببرم که نبود آماده هم موقت مدرک حتی کنم؟ کار چی. رفتم می خالی های دست با

 اخراجم فوقش فوقِ  نبود، آماده مدرک و دانشگاه رفتم که دم می توضیح بهش نهایتش کنم کار چی. بدم سر

 ... دیگه کرد می

 ... فکرشم تو هنوز بودم، شده پکر شراره با صحبت بعد

 ... کردم شوت بود پام جلوی که سنگی و کشیدم آهی

 . شدم وارد من و چرخید پاشنه رو در پرسشی، بدون باز. زدم رو زنگ و رفتم جلو

 . رفتم باال ها پله از سالنه سالنه

 نبود، خبری شریفی خانم از. بیام من بود مونده انگار اما بود رفتن آماده که دیدم رو شریفی آقای

 . کشیدم راحتی نفس تعارؾ بی
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 : گفت و زد لبخندی شریفی آقای

  رضوی؟ خانوم خوبی ـ

  رضوی؟ خانم یا هستیم دخترم نفهمیدیم باالخره ما

 : گفتم و دادم تحویلش جونی بی لبخند اومد، نمی کش لبخند به لبام

 ... خیر به صبحتون ممنون ـ

 ... خیر به هم شما صبح ـ

  برید؟ می تشریؾ ـ

 . بودم منتحرتون آره ـ

 رو باهام نیست حاضر حتی اتاقشه تو نکنه نیست هم شریفی خانم کنه، اخراجم خواد می نکنه من؟ منتحر

 ... کنه اخراجم گفته شوهرش به و شه رو در

 آقای صورت سمت رو مؽمومم نگاه. بودم نکرده کاری که من اما جونم، تو افتاد خوره مثل استرس

 . کشوندم شریفی

  شده؟ طوری ـ

 : گفت و زد ای دیگه لبخند

 ... پیشش رفته خانومم داره، قلبی ناراحتی شده، بد خانمم خواهر حال فقط نشده، خاصی چیز نه ـ

 . شن خوب... انشا نده، بد خدا ـ

 . میمونه کیش مدتی یه همسرم که برسونم اطالعت به خواستم ممنون، ـ

  کیش؟ ـ

 . کنه می زندگی اونجا خواهرش آره ـ

 . نیست مدت یه شریفی خانم که بودم خوشحال حسابی. دادم تکون سر فهمیدن معنی به

 ... خونه ام می کمتر من ره، می و پزه می ؼذا کاوه برای اد می بیشتر هم فاطمه ـ

 ... کردم نگاهش فقط

 : گفت و اومد سمتم قدم یه
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 همه از من باشه، اینجا فکرش همسرم خوام نمی بگذار، جریان در من با سریع اومد پیش که مشکلی هر ـ

 . دادم اطمینان بهش لحاح

 ... حتماًال  بله، ـ

 . گرفت تماس باهات کلی رفت می داشت که همسرم ازت، ممنون ـ

 : گفت و زد اشاره تلفن میز به

 بهتون خودش خواست می گرفت، می رو شما شماره و بود نشسته اینجا آخر دقیقه تا پروازش از قبل ـ

 . کنه سفارش

 گوشیمو همین خاطر به بود خرد شراره قضیه جانب از اعصابم پایین، بودم انداخته رو سرم شرمندگی با

 بدونم اینکه بود سخت. گرفت می آتیش جیگرم افتادم می یادش هم موقعیتی هر در. بودم کرده خاموش

 ... بینمش نمی دیگه

 . گرفتم باال رو سرم و شد پایین و باال آهی با م سینه

  رضوی؟ خانم اومده پیش مشکلی ـ

 : گفتم و زدم لبخندی

  طور؟ چه نه ـ

 . هستید پکر و گرفته دید می نشون نیستید؟ سرحال آخه ـ

 . نیست مهمی چیز نه ـ

 : گفت که کردم نگاه تعجب با. بود کلید دسته یه دستش تو. گرفت سمتم رو دستش و داد تکون سری

 رفتنم و اومدنم ساعت کنم، می آمد و رفت کمتر نیست همسرم که مدتی این تو من س، خونه کلید بگیر، ـ

 ... نمونی در پشت که باش داشته کلید نیست، مشخص

 انتحار گذاشتم می خونه تو پامو داشتم وقتی داره، فرق کنیم می بینی پیش که چیزهایی با زندگی قدر چه

 . دادن می رو شون خونه کلید بهم داشتن حاال شم اخراج امروز که داشتم

 . گرفتم رو کلید و زدم لبخند داشت بهم که اطمینانی از

 . کرد نگاه ساعت به و زد لبخندی اونم

 تو و برگشته اتوبوس با راحت خیال با و دانشگاه بودم رفته من بود، مونده منتحرم کلی حتماًال  بدبخت

 . بودم کرده تلؾ وقت کلی هم کوچه
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 . افتادید تون زندگی و کار از نه؟ موندید من منتحر خیلی ـ

 : گفت و داد تکون سری

 ... نه نه ـ

 . بود خاموش هم گوشیم ببخشید ـ

 . خواد نمی خواهی عذر ـ

 : گفت که زدم بهش جونی پر لبخند. بود انسان مرد این قدر چه

  دیگه؟ هست کاوه به حواست پس رم، می دیگه من ـ

 . نباشید نگرانش حتما، بله، ـ

 . رفتم ها پله سمت و بستم سرش پشت رو در. رفت و زد لبخند شناسی قدر با

 

*** 

 جواب هم هام سوال به. بود انداخته سرش رو رو ملحفه و کشیده دراز تخت روی کاوه حهر خود تا

 از اما کنم فکر خودم برای و بمونم ساکت داشتم دوست و بودم پکر طرفی از. بودم شده کالفه. داد نمی

 حالش امروز ولی خوبه، کاوه شدم می مطمئن باید افتادم، می دادم شریفی آقای به که قولی یاد همش طرفی

 . بود کشیده دراز ساعت چندین و نزد حرؾ هم کلمه یه. بود تر بد همیشه از

 کم یه. موندم تختش سر باال و شدم بلند کالفه. ده می جواب نه کنه می حرکت نه اصالًال  زده سکته شاید بابا

 ... کشیدم پایین رو ملحفه و شدم خم

  کرد؟ می گریه داشت. افتاد ناکش نم فرم خو چشای به نگام. بود پیشونیش روی ساعدش

 . کرد ؼلتیدن به شروع چشمش گوشه از اشک قطره یه. کرد نمی حس منو وجود انگار

 چشام بدی حال با. نخورد تکون بازم. افتادم هام زانو رو. بود شده بد حالم واقعاًال  وضعش دیدن از که وای

 : گفتم ای خفه صدای با. بیارم دست به رو تعادلم کردم سعی و کردم بسته و باز رو

  کاوه؟ چته ـ

 . نداد جوابی باز

 ... دیوار به بکوبم رو سرم خواست می دلم
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  کردم؟ می کار چی باید این با من

 خودش با پسر این. شدم می افسرده داشتم منم خدا به. داد بیرون ای خسته آه. شد پایین و باال ش سینه دیدم

 ... ارزش بی دختر یه اونم نیست، دختر یه که زندگی همهٔه  کنه؟ می کار چی داره کنه می

 : گفتم و نشستم تخت لبهٔه  کشیدم، باال رو خودم بود، اومده جوش به خونم

 . کنه می گریه دلیل بی که هایی بچه مثل شدی ببین نکن، گریه کاوه ـ

 پیشم ش توجه و شنوه می صدامو دونستم می اما. نکشید من سمت نگاهشو مسیر حتی نگفت، چیزی باز

 . هست

 : گرفتن هاشو چشم کنار نم کردم شروع و کشیدم بیرون جعبه از دستمالی تخت کنار از

 . کنی صحبت باهام تونی می هستم، پرستارت من ببین ـ

 . گذاشتم پیشونیش رو و کشیدم موهاش زیر دستمو. کردم می حس هم دستمال رو از رو پوستش حرارت

 ... داری تب ـ

 : گفت و نشست عصبانیت با. شد کنده پیشونیش رو از دستم دفعه یک

 ... نزن دست من به ـ

 : بگم چیزی داشتم سعی لکنت با... زد می تند تند داشت قلبم گفت؟ می چی این. بود شده تا چهار چشام

 ... من... من ـ

 : گفت و اومد پایین تخت رو از عصبی

 ... برو... برو اینجا از ببینمت، خوام نمی بیرون، برو اصالًال  ـ

 نتایج از یکی اینم شاید دونم نمی برد، نمی باال رو صداش اما زده بیرون گردنش رگ بود، عصبانی خیلی

 اونا نفهمیدن ولی بیارن بار مودب خوان می که طوری رو کاوه بودن کرده سعی. بود ش خانواده تربیت

 ... ارن می بار هم ضعیؾ و وابسته رو پسرشون دارن

 . کردم می چک رو بدنش حرارت داشتم و بودم نگرانش فقط کردم؟ کار چی من مگه. کشیدم آهی

 : گفت و زد زل بهم نمناکش و ؼمگین چشای با

 ... بیرون برو ـ
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 . کرد می خواهش داشت بیشتر اینبار

 : کردن خواهش به کرد شروع و گرفت هاش دست بین رو سرش بود، ایستاده که طور همون

 ... بگذار تنهام کنم می خواهش برو، بیرون، برو ـ

 ... پرستارتم من ببین... ببین ـ

 اما خوره می هم به حرفا این از حالش دیگه دونستم می. دوخت بهم خمارشو نگاه و گرفت باال سرشو

 : گفتم

 ... برم بگذارم تنهات تونم نمی بمونم، پیشت دارم وحیفه من ـ

 العملی عکس چه بودم مونده کردم، می نگاهش منتحر. بود مونده حرکت بی موهاش تو هاش دست

 ... بده نشون خواد می

 اما بمونه تنها خواست می. شد می دیوونه داشت. کشید می موهاشو داشت خورد، تکون دستاش کردم حس

 ... دادم شریفی آقای به صبح امروز که قولی با و خرابش حال اون با بگذارم، تنهاش تونستم نمی

 : گفت و کرد ول موهاشو که رفتم سمتش

 ... نیا پیشم ـ

 ایستادم

 . بیرون رفت درنگ بی و رفت اتاق در سمت عجله با و شد رد کنارم از

  رفت؟ می کجا

  بکنه؟ خواست می کار چی. موندم منم. ایستاد سالن وسط. شدم روون ها پله از سرش پشت. دویدم دنبالش

 . بود گرفته بؽضم براش. تونه نمی اما بزنه داد وجود تموم با خواد می کردم حس کرد، نگام ثانیه چند

 : گفت و داد تکون سری

 . بیرون برو ـ

 : گفت کالفگی با که بگم چیزی اومدم

 ... دیگه برو برو، بردار، من سر از دست رو امروز یه اینجا، بیارم رو دوستام خوام می من اصالًال  ـ
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 تنهاش شاید بگذرونه خوش و بیاره هاشو دوست خواد می که دونستم می و بود طور این واقعاًال  اگه

 ... بود محال باشه، برگشته زندگی به یکدفعه که بود محال افسرده مرد این اما گذاشتم می

 : گفت کالفگی با

  ری؟ نمی چرا پس ـ

  برم؟ کجا آخه ـ

 . ت خونه برو برو، اینجا از دونم، می چه ـ

 در اما باش تنها اتاقت تو تو باشم پایین این من حاضرم کنم، می درکت باشی تنها خوای می اگه کاوه ببین ـ

 . بزنم سر بهت بیام دقیقه چند هر من که کنی قفل نباید رو

 : گفت و نشست تلفن میز نزدیک رفت مبل سمت کالفه

 . دوستام به زنم می زنگ دارم من برو، گم می ـ

 و شریفی آقای به زدم می زنگ بعد کردم می آرومش کم یه باید. شد نمی باورم من اما برداشت هم رو تلفن

 . بمونم خونه تو هم دیگه دقیقه یه من نبود حاضر این. کردم می مشورت باهاش

 ول رو تلفن گوشی. کردم نگاهش تعجب با. اومد بیرون ش حنجره از خفه جیػ مثل مفهومی نا صدای

 مگه بود؟ زده زل چی به شده؟ چی آوردم نمی در سر. بود شده خیره مونده باز که تلفن دفترچه به و کرده

 ... این که بود کی شماره اما بود، تلفن شماره مسلماًال  باشه؟ تونه می چی تلفن چه دفتر تو

 طور این حال به تا عصبانیه، بود معلوم کامالًال . اومد می سمتم عصبی و شده بلند اون. شد محو افکارم

 به رو بود آورده خودش با هم رو تلفن دفترچه که حالی در و دوخت بهم رو سرخش چشای بودم، ندیده

 . ایستاد من روی

 خوبی حس فقط زنه، می معمول از تر تند داره یا ایستاده کار از قلبم فهمیدم نمی که بود بد حالم قدر اون

 . نداشتم

 : گفت من به رو بودم نشنیده ازش حال به تا که بلندی صدای با

  چیه؟ این ـ

 : زد داد تر بلند

  چیه؟ این ها؟ـ 
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 با و انداختم داد می تکونش سمتم که تلفن چه دفتر به نگاهی. نداره عصبی کنترل که بود مشخص کامالًال 

 : گفتم پته تته

 ... تلفن... تـ... دفتر ـ

 : گفت عصبانیت با

  شماره؟ این چیه؟ این. دونم می خودم اینو ـ

 . بیارم در سر تا کردم نگاه گیجی با من و داشت نگه چشام جلوی ثابت رو چه دفتر و

 

 نبود بچه اگه س، بچه ذاتش کاوه اصالًال  نه چه؟ یعنی حرکات این شد، می بچه کاوه گاهی. کردم اخم بهش

 ... زد نمی ؼمبرک اتاقش گوشهٔه  که

 ... ها شماره هم روشون به رو و بود شده ردیؾ هم زیر اسم سری یه... شدم دقیق دفترچه صفحه تو

 خانوم، ستاره» خوندم وار زمزمه خودم برای رو. بود خودم ی آشنا شمارهٔه  رسیدم، ردیؾ انتهای به

 سمت به تلفن دفتر از نگامو. بود شده نوشته هم ای عجله صورت به و درشت خط با. «کاوه پرستار

 : گفتم جانب به حق و کشیدم او صورت

  خب؟ ـ

 ... نبود معلوم اومد می سرش بالیی اگه ترسیدم، کم یه بود، شده سرخ کامالًال  چشاش

 : شدم کشیده بیرون افکارم دنیای از کاوه صدای با

  هست؟ تو برای شماره این ـ

 : گفتم بعد کردم نگاهش مطمئن نا

 . آره ـ

 : لرزید می صداش

 ... اسم... این... این ـ

 شده؟ عصبی چرا ولی س، ستاره اسمم دونست نمی که اون فهمیدم حاال. کردم نگاه دفترچه داخل اسم به

  کنه؟ می اون برای فرقی چه من اسم
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. گذشت جرقه مثل ذهنم از فکری. شد می له داشت مشتش تو که دفترچه بعد و افتاد کاوه به نگاهم دوباره

 یادم نکنم، معرفی ستاره رو خودم بودند خواسته ازم که اومد یادم اما شده چی آوردم نمی در سر اصالًال 

 . اومد یادم دیر چه وای. اومد یادم. بود پریده رنگشون ستاره گفتم و پرسیدن رو اسمم وقتی که افتاد

 : اومد خودم به اون عصبی صدای با

  س؟ ستاره اسمت تو... تو ـ

 الی به ال و بود کرده عرق صورتش عصبی، فشار از شده متورم های رگ با گفت، رو این و لرزید

 پوستش روی آروم که بود تشخیص قابل شده جاری چشمش گوشه از که اشکی قطره دو صورتش عرق

 . ؼلتید می

 تایید نباید من نه. خوند دفترچه تو خودش نه، بودم؟ کرده اشتباه من. چرخید می سرم دور خونه

 ... کردم می

 دستش یه تو دفترتلفن که طور همون و افتاد زمین روی. اومدم خودم به پیکرش شدن شکسته یا دفعه یه

 : گفت می شد می مچاله

  چرا؟؟... چرا ـ

 این در حدسی تونستم نمی چند هر. نداشت رو صحنه این دیدن تحمل دیگه که قلبم. بود اسفناکی وضع

 . بود شده کلید ذهنم کل به کنم، گیری نتیجه تونستم نمی اما گذشت می ذهنم از هایی فکر یه یعنی. بزنم باره

 . بکشم عمیقی نفس کردم سعی

 نگاهش نگرانی با و نشستم کنارش. دوم می کاوه سمت دست به لیوان آشپزخونه از دیدم اومدم که خودم به

 : کنم آرومش بود هم ولواپس واقعاًال  که پرستار یه مثل کردم سعی. کردم

 ... کاوه... شنوی؟ می منو صدای جان کاوه بخور، رو آب لیوان این کاوه ـ

 نداشتم، دوست نگاهشو. کرد نگاهم کمی و گرفت باال شو کرده عرق صورت. داد تکون رو سرش

 ایستاده جلوش دیگه یکی انگار کرد نمی نگاه من به انگار بود، سرخش نگاه پشت که خشمی و عصبانیتش

 و کشیدم راحتی نفس. لیوان سمت کرد دراز رو دستش که بود بهش م زده وحشت مسخ نگاه منم. بود

 از ای کلمه هیچ اما چیزی همچنین یا شی آروم بخور بگم بزنم، حرفی خواستم می. گرفتم سمتش رو لیوان

 . نیومد بیرون دهنم

 دستشو خودش و من بین گرفت رو لیوان دست یه با بود شده خم زمین به رو پیکرش که طور همون

 طریق از حرصش تمام که دیدم می فشرد، لیوان دور دستشو و کرد نگاه لیوان به. داشت نگه حرکت بی
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 کاری هیچ و بودم شده مسخ لححه اون اما بیافته خواد می اتفاقی چه دیدم می شه، می تخلیه دستش

 . بکنم تونستم نمی

 ... خونی تیکهٔه  هزار شد، منفجر دستش فشار بین لیوان

 های خورده شیشه که بودم دوخته چشم دستش به هنوز من و چکید می مشتش از قطره قطره که بود خون

 تر روون خون و رفت می فرو پوستش تو ها شیشه... شد ریش قلبم. فشرد می رو مشتش تو مونده باقی

 ... چکید می

 خونی مشت کنم، باز رو مشتش کردم سعی. گرفتم رو مشتش دست دو با و کشیدم سمتش به رو خودم

 ... شو خرده شیشه از پر مشت شو،

 ... کاوه... کن شل رو دستت کاوه ـ

 ... فشرد می بیشتر رو مشتش اما

 ... افتادم التماس و گریه به کی نفهمیدم اصالًال 

 رم، می من اصال... کن باز کاوه... کنی؟ می کار چی کاوه... کاوه... کن، باز رو دستت کنم، می خواهش ـ

 ... کن باز... برم دم می قول من

 : کردم التماس هم باز و کشیدم باال مو بینی. بود افتاده راه م بینی آب و بودم افتاده هق هق به

... برم من دم می قول... کرد باز رو دستت... خودت؟ با کنی می کار چی داری ببین... کنم می خواهش ـ

  ناراحتی؟ من از

 ... کنم باز رو مشتش دستام با کردم سعی

 ... خودش خواست به من، دست های فشار با نه نشد، باز مشتش

 چند بود مونده راست و رفته فرو ها شیشه هاییش قسمت تو که ش شده پاره و خونی دست کؾ دیدن با

 ... برگردوندم رومو ثانیه

 تو شریفی خانم حرفای. داشتم رو مسئولیتش من. بودم مسئولش من. کردم نگاه دستش کؾ به دوباره بعد

 .. کردم می پاسمان دستشو باید. چرخید می سرم

 من. شد می کشیده بیرون دستش از ها شیشه باید چی؟ دستش تو های شیشه اما شدم، بلند دفعه یک

 که بشم مطمئن تونم نمی باشم، هم پرستار «نیستی؟ پرستار تو مگه» که زدم نهیب خودم به. تونستم نمی

 بیرون رو ها شیشه و کردم می جمع رو جراتم و دل تمام شده، کشیده بیرون دستش از ها شیشه تمام

  چی؟ بود رفته پوستش زیر که هایی خرد شیشه کشیدم، می



Jafa-h.mihanblog.com دانلودرمان لوبالگ نگاه مح  174 

 

 . کردم می کاری یه باید

 . گرفتم می تماس شریفی آقای با باید

 ... دویدم تلفن سمت

*** 

. شد می تکرار چشام جلوی ها صحنه تموم. کردم می فکر داشتم و بودم داده تکیه ماشین شیشه به سرمو

 ... ستاره هستم، کردم تایید من که اسمی

  خونریزیش و دادم، دستش من که لیوانی

 ... دستش روی های شیشه

 نه وای

 ... ندارم هم یادآوریش طاقت دیگه. گرفتم دستام با و سرم

 ... ساییدم هم رو هامو دندون فشرد می سخت به که ای شیشه پر مشت یادآوری از

 . گرفتم باال سرمو خورد شیشه به که ای تقه با

 . بود شریفی آقای

 . بودم کاوه از خبری منتحر و بیمارستان حیاط وسط بودم نشسته ماشینش تو من

 . کردم نگاه منتحر و نشستم صاؾ بالفاصله

 : گفت و کرد باز رو در آروم شریفی آقای

  دخترم؟ خوبه حالت ـ

 : گفتم و کردم فوت بیرون رو نفسم «دخترم» بودم شده باز

 . خوبم ممنون ـ

 . شه عوض هوات کم یه پایین بیا شی، می اذیت داری انگار ـ

 : گفت دید مردد منو وقتی

 . پایین بیا خوبه هوا ـ
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 نگاهمو آویزون های لب با. زدند می چشمک که هایی ستاره به. شد کشیده اسمون به نگاهم اختیار بی من

 . شدم پیاده و کردم باز رو در آروم و گرفتم

 . درخشیدم نمی که بودم ای ستاره تنها من

 ... بدرخشه هم نباید که تقلبی ستاره زدم، پوزخندی آروم

 : گفت اومد می من قدم به قدم که طور همون شریفی آقای

 . که نگرانی هنوزم ـ

 . دادم تکون رو سرم نفی نشانه به و زدم محوی لبخند کردم بلند رو سرم

 : گفت و زد ای پدرانه لبخند اونم

 زخمی رو خودش چشات جلوی کاوه دم می حق بهت هستند، حساس دخترا گن می اما نداشتم دختر ـ

 ... کرد

 : شد پیداش کجا از نیست معلوم لعنتی بؽض

 ... من.... تقصیر... تقصیر ـ

 : گفت و گذاشت ش بینی رو سکوت نشونه به شو رو اشاره انگشت

 همسرم و من بکشه باریک جاهای به کار نگذاشتی و بودی پیشش که همین جون، بابا نگو چیزی ـ

 . بگیریم پرستار داشتیم عجله کاوه برای که ترسیدیم می اتفاقات همین از ما قدردانتیم،

 ... شه سبک بزنه، حرؾ داشت نیاز شاید بزنه، حرؾ تا شدم الل من

 بازی به رو مون کاوه دختر یه طور چه که بودیم شاهد ما اما ترن، شکننده ترن، حساس ها دختر گن می ـ

 ... بشکنه خودش جای کاوه گذاشت و گرفت

 . داشت هم اون گلوی تصاحب در سعی لعنتی بؽض شاید کرد، مکث و داد تکون سری

 : گفت و داد بیرون صدا با آهی

 و دکتر همه این آخه شه، نمی پاک کاوه ذهن چرا دونستم نمی اما کردیم، فراموش ما ها، روز اون گذشت ـ

 ... همه این

 . داد تکون طرفین به سرشو دوباره
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 س کاوه این کنه، کمک بهبودیش برای تونه می گفت خودم دوست نیاد، بر کاری هیچ اونا از اینکه نه ـ

 خرد مشتش تو رو شیشه که شد اختیار بی قدر اون امروز کنه، می خودآزاری داره کنه، نمی همکاری که

 ... بره فرو پوستش عمق تا داد فشار و کرد

 . کشید آه دوباره

 . خوند چشام از رو پرسشم انگار. کردم نگاهش من

 . بگیره رو تون شماره خواست می همسرم موند، باز صبح امروز لعنتی دفترچه اون ـ

 . کردم می گناه احساس خودم جانب از باز پایین انداختم رو سرم

 چیزا این به حواسم که منم برسه، پروازش به رفت و گذاشت باز رو چه دفتر شد، دیرش خیلی ـ

  تلفن؟ میز کنار اونم پایین بیاد بخواد کاوه کرد می رو فکرش کی اصال... اصال... نمیمونه

 . داد تکون رو سرش دوباره

 . کردم هدایت جلو به هامو قدم آروم آروم باهاش و کردم نگرانش نیمرخ به نگاه

 ... ستاره ـ

 . کرده صدا منو کردم فکر کردم، بلند رو سرم

 بود، سنگ شهاب بود، آسمونی بالی نبود، ستاره یه اون گذشت، ما زندگی از بودی؟ چی ستاره ستاره، ـ

 ... کشید آتیش به رو پسرم زندگی

 حس دیگه!!! شد عصبی همین برای کاوه پس بود؟ ستاره دختر اون اسم پس نه؟ یا کنم تعجب بودم مونده

 ... نداشتم اسمم به خوبی

 ... بودن ستاره به

 ... بودن تقلبی ستاره به

  باشم؟ ستاره داشتم اصرار چرا اصالًال 

 مرد اون و افتاد آسمون به نگاهم وقتی تاریک شب اون تو چرا. درخشید نمی زندگیم جای هیچ که من

  بدرخشم؟ زندگیم آسمون تو داشتم دوست داشتم؟ بودن ستاره عقده م؟ ستاره گفتم پرسید رو اسمم

 ... نیستم ستاره من بود، محض دروغ یه ولی

 ... آویده م، آویده من
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 ... شده تقلبی برام هم بودن آویده

 ... نیستم هم آویده من ؼریبه، قدر چه

  هستم؟ کی من

 : گرفت ریتم محوی صدای ذهنم تو

  درخشه نمی که ستاره یه

 ... تقلبی ستاره تک یه

 ... نور بی پرتو... پرتو یه آویده، یه

 .... تاریکی خود شبم، خود من آویده، نه م ستاره نه من نورم، بی صورت هر در من

 

 ... افتاده که اتفاقیه افسردگی؟ فاز تو رفتی باز ستاره شو خفه

  زدم؟ صدا ستاره خودمو من باز

  کنم؟ صدا چی پس

 : زدم داد ذهنم تو

 نیستم آویده من

 نیستم

 نیستم آویده سالهاست

 باشم خوام نمی

 ... ام ستاره من

  درخشش بی ستاره یه چند هر

 شریفی آقای به نگاهی بود؟ ستاره دختر اون اسم پس. داشتم ستاره اسم به نسبت که افتادم حسی یاد باز

 . کرد می فکر زنون قدم که کردم

 : گفتم آروم
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  خوبه؟ االن ـ

 : گفت و اومد خودش به

 . زنند می دارن بخیه دستشو آره ـ

 . شد ریش دلم تصویر اون یادآوری از باز و افتادم ش بریده بریده دست یاد

 : گفت که زدیم قدم دیگه کم یه

 . نه یا خوبه ببینم بزنم سر برم من ـ

 : زدم صداش که گرفت فاصله قدم دو. دادم تکون سری

  شریفی؟ آقای ـ

 : برگشت و موند

  بله؟ ـ

 . رم می دیگه من تون اجازه با ـ

  کجا؟ ـ

 . خونه رم می ـ

 : گفت و انداخت ساعتش به نگاهی

 . رسونمت می ام می ماشین تو بمون وقته، دیر نه ـ

 زدم می زنگ پدرش به داشتم وقتی خودش، برای هم شاید. شم رو به رو کاوه با خواستم نمی چرا دونم نمی

 رو سوییچ که کنم مخالفت خواستم و کردم نگاهش نگرانی با. برم اونجا از همیشه برای که زد داد سرم

 : گفت و گرفت سمتم

 . بزن زنگ یه نگرانن ت خانواده هم اگه گردیم، می بر زود االن ما بشین ماشین تو ـ

 چه وای، ای ام؟ خانواده. زدم پوزخندی رفتم می ماشین سمت که طور همون و گرفتم رو سوییچ رؼبت بی

  هستند؟ نگرانم االن نفر

 . کوبیدم هم به رو در بخوام اینکه بدون و نشستم کردم، باز رو ماشین در
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*** 

 رو آروم منم و کرد می رانندگی شریفی آقای بود، نشسته جلو صندلی رو خورده بخیه دست با کاوه

 پایین سرشو کاوه. افتاد جلو صندلی به نگام. بود گرفته رو فضا کل سکوت. بودم نشسته پشت صندلی

 ستاره اون من چند هر. ننداخت بهم نگاهی نیم حتی شد می ماشین سوار داشت که موقعی. بود انداخته

 به تونستم نمی. نبود اجباری هیچ. بودم گرفته رو تصمیمم اما کرد می رفتار بد باهام داشت کاوه و نبودم

 پیش داشتم کم کم که راحتی زندگی یه. کنم می فراموش هم خوب حقوق ماه یه. باشم پرستارش که زور

 . باشه حقوق این ؾنص حقوقش که کاری یه دیگه، کار یه دنبال گردم می. کردم می بینی

 تشکر ازم شدم می پیاده وقتی. برد منو در جلوی خود تا و پرسید رو مون خونه دقیق آدرس شریفی آقای

 . کنم عذرخواهی ام خانواده از گفت و کرد

 . کنم عذرخواهی نامرئیم خانوادۀ از که کردم قبول منم

 برای اما بگه چیزی خواست می شریفی آقای انگار. شدم پیاده و رسوند منو در جلوی تا که کردم تشکر

 ... اجباری سکوت. کرد سکوت کاوه حضور

 ... خونه داخل رفتم و چرخوندم در تو رو کلید منم

 

*** 

 طرفی از و بود گذاشته تاثیر روم امروز جور بد. رفت نمی پایین گلوم از هیچی اما بودم نخورده شام

 . شدم دپرس تر بد و افتادم شراره یاد دوباره خونه برگشتم وقتی

  «برگشتم من ـ» 

  «بودی؟ کجا ـ» 

 « .بخورم برم که زد صدام بود، کرده قاچ هندونه مامان هیچی ـ» 

 زندگیم تو رو سوم نفر وجود اینکه از قبل مون، نفره دو زندگی افتادم، مامان و خودم یاد. کشیدم آهی

 ... ممنوعه صورت به اونم کنم، حس

 میوه یاد. کرد خراب چیزو همه بودم، راضی من. کردیم می رو زندگیمون داشتیم ما کرد، بد باهام مامان

 رو مبل روی احتماال بودیم؟ کجا بودیم؟ حالی چه در بودم پیشش اگه االن یعنی مامان، های کندن پوست

 هوله هله و هله و کردیم می نگاه رو بودم گرفته من که ملودرامی فیلم هم با داشتیم و نشسته تلویزیون به
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 برای نخور رو ها این اینقدر» گفت می و کند می پوست میوه مامان خوردم می من فقط البته خوردیم، می

 « .نیست خوب پوستت

 مرد یه برای حتماًال  کنه؟ می پوست میوه کی برای االن. کند می پوست برام میوه مامان و خندیدم می من

 .... ؼریبه

  «هستی؟ ستاره ـ» 

 : نوشتم و کردم فوت بیرون رو نفسم. اومدم خودم به شد حاهر مانیتور رو که پیامی با

  «بابا آره ـ» 

  «دی؟ نمی جواب چرا پس ـ» 

 « .شناسم می رو تو من دیگه ها، هست چیزت یه ـ» 

 « .هست چیزم یه گی، می راست آره ـ» 

  «ها؟ شده؟ چی ـ» 

 شم، سبک اون بؽض جانب از خواستم می کردم، می فکر شراره به داشتم کردم، تایپ و دادم تکون سری

. بدم شرحش ؼریبه یه برای دارم اجازه که نبودم مطمئن بود، شراره زندگی اون بهش، نگفتم چیزی اما

 ... ؼریبه دوست یه بود، ؼریبه منم برای. بود ؼریبه شراره برای آره بود؟ ؼریبه اس اس

  «بگی؟ خوای می ـ» 

  «بگو بخوابی خوای می یا نداری حوصله اگه آره، ـ» 

 ستاره؟ شد چی رفتی؟ کجا اونجا از شد؟ چی آخرش ستاره، بگو بیدارم، جؽدم، دونی می که تو ـ» 

  «نگشت؟ دنبالت ندیدی؟ اون بعد رو مادرت

 فهمیده وقتی و زده زنگ صحرا به گفت می. گشت دنبالم خیلی خودش گفته به دیدمش، روز یه چرا ـ» 

 پزشک و بیمارستان حتی گشت، دنبالم خیلی گفت می. کنه پیدام که دنبالم افتاده جا همه نرفتند سفر

 « ...ها قانونی

 « .داشت دوستت بود، مادرت اون نبخشیدی؟ چرا پیشش؟ برنگشتی چرا پس ـ» 

 شد، خیانت بهم توش که خونه اون باشم، خونه اون تو تونستم نمی نبود، اولش مثل چیز هیچ دیگه نه ـ» 

 به اگه من داشت، رو پدرم خاطرات بوی هنوز که ای خونه همون گرفت، رو داشتنیم دوست مادر تصویر

  «فهمی؟ می مردم، می مردم، می گشتم می بر خونه اون
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  «فهمم می ـ» 

 دونستم نمی. کشیدم می دوشم رو که ؼمی بار تر سنگین حجم و چمدون یه سنگین حجم و موندم من ـ» 

 نشسته ترمینال، بودم رفته اما برم نداشتم جا هیچ بود، مسخره. بودم نشسته ترمینال بودم رفته برم، کجا

 جا افتاد، راه مقصد فالن ماشین»«  گرفتی؟ بلیط»«  کجاست؟ مقصدت خانم «پرسیدن می ازم و بودم

 ... زندگی های واقعیت از بودم، جامونده که بود وقت خیلی من... » نمونی

 حسرت و ها خانواده به کردم، می نگاه ها مسافر به. بودم نشسته اونجا باز ولی نداشتم رو جا هیچ

 تو ها بار برم، که نبود جایی هیچ. کردم می پیدا رو جایی باید شد، می تاریک هوا داشت دیگه. خوردم می

 بودن نزدیک قدر اون یا ببرم پناه بهشون شد نمی که بودن دور قدر اون یا کردم مرور آشناهامو اسم ذهنم

 یه. گذشت ذهنم از اسم یه که کرد می ؼروب آفتاب کم کم. شد می دار خبر مادرم پیششون رفتم می که

 . بده تؽییر شد مجبور شو مدرسه اون بعد و بودیم صمیمی باهم دبیرستان دوم تا که قدیمی دوست

 داشتم، اما باشم، داشته هنوز شو شماره حتی نداشتم امید کردم می رو و زیر مو گوشی تلفن دفترچه وقتی

 نازنین. پناهم شد همون اما. کردم می امتحان رو شانسم داشتم فقط نداشتم، بهش امیدی زدم می زنگ وقتی

 اون و دارم مشکلی گفتم افتادم، یادش که شد چی پرسید ازم کردیم، پرسی احوال کم یه اول و داد جواب

 رفتم وقتی. تنهاس گفت بهم. کشم می خجالت ت خانواده از شده شب گفتم. شون خونه برم پاشم گفت بهم

 تابستون آخر تا و ایران برگشته شد می روزی سه دو اونم نیستند ایران اصال ش خانواده فهمیدم پیشش

 . برگرده و کنه ردیؾ هاشو برنامه تا میموند

 استقبال و شد خوشحال نازنین. بمونم پیشش بگذاره اینکه. گفتم تقاضامو تر راحت شدم، خوشحال خیلی

 اون. گفتم دروغ اونم به شده چی پرسید وقتی اما اد، می در تنهایی از اونم طوری این اتفاقا گفت و کرد

 پروژه از یکی برای مادرم گفتم نازنین به. بگم چیزی کسی به تونستم نمی و بود سنگین برام خیلی موقع

 این خودم که گفتم منم نبرده؟ منو چرا گفت و کرد تعجب نازنین کاری، سفر رفتن همکاراش با هاش

 از یکی پیش بود قرار که گفتم بهش نموندم خودمون خونه چرا که کنجکاویش درباره و خواستم طور

 یکی پیش رم می و نمیمونم تنها که کردم راضی رو مامانم و نبودم راحت باهاشون اما باشم هامون فامیل

 هست، مهمی پروژه« .» نیومد؟ مادرت آویده «پرسید ازم گذشت ماه یه اما شد قانع نازنین. دوستام از

 : کرد شک نازنین باز و گذشت دیگه مدت یه. » کشیده طول حتماًال 

 » زنی؟ نمی مادرت به زنگ یه آویده «

 » برنگشته؟ مادرت هنوز آویده «

 » بزن زنگ یه زنه می شور دلم من آویده «

 » شده ماه دو االن آویده «

 ... آویده آویده، آویده،
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 هر واقع در. کردم می رفع هاشو کنجکاوی جور یه هم بار هر. خورد می هم به اسمم از داشت حالم دیگه

 « .کردم می سرش به دست بار

 . دادم ادامه و کشیدم آهی

 ؼذا سینما، بیرون، رفتیم می هم با بود کار بی وقت هر. گذشت نمی بد نازنین، با زندگی نبود بد» 

 . رسید ش ته به منم های پول... خوردیم می

 بهش خواستم می برم؟ کجا من بره نازنین کردم می فکر من و بود جاییش به جا کارهای دنبال اون

 خونه فهمیدم روز یه اما کنم زندگی شون خونه تو مدتی من رفت اینکه از بعد بده اجازه بدم درخواست

 . ببره رو پولش و بفروشش باید رفتنش از قبل گفت و فروش برای گذاشته رو شون

 . بود نمونده برام راهی هیچ. افتادم چاه ته کامالًال  کردم می حس دیگه

»  

 کشید خود در منو ای ی خاطره و شدم تایپ به دست دوباره من. نداد پیامی سعید. کردم نگاه مانیتور به

 من با روز اون ناهار و کنم خرید من شد قرار بود معطل ور اون ور این اداری وقت پایان تا نازنین» 

 : برگردم شد باعث زنی جیػ صدای که اومدم بیرون فروشگاه از دست به نایلون باشه،

 !!! آویـــــــــده ـ

 . برگشتم

 ... عاطفه بود، خودش

. کردم رها   رو زمینی سیب و گوشت نایلون. شد لبریز اشک از چشام. کرد لرزیدن به شروع م چونه

 ... لرزید می هنوز م چونه

 : گفت و رسوند بهم رو خودش

  سالمی؟ تو خودتی؟ آویده آویده، ـ

 : گفت و کرد بؽلم دفعه یه بعد کرد براندازم سالمم من بشه مطمئن اینکه برای و

 ... کردم پیدات که دخترم خوشحالم خوشحالم، ـ

 . » دخترم« .بشه جاری هام اشک تا بود کافی کلمه همین

 باور رو بؽضش لرزید، می صداش. شدم می فشرده آؼوشش تو و خورد می سر م شده لبریز های اشک

 ... بود مادر اون کردم؟ می
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 ... شد دار صدا م گریه

 : گفت و کرد جدا خودش از منو

  بودی؟ کجا مدت این جان؟ آویده شده چی ـ

 : گفت و کشید صورتم به دستی بؽض با

  عزیزم؟ شده چی سالمی؟ تو دادی؟ نمی جواب تو گوشی چرا ـ

. شدم بلند و گرفتم دستم دوباره رو ها نایلون شدم، خم زانو رو و زدم پس صورتم رو از دستشو پرخاش با

 : گفت پراستفهام. کرد می نگاهم تعجب با داشت

  آویده؟ ـ

 : گفتم و گرفتم صورتمو خیسی مانتوم، ساعد با من

 ... زندگیت پی برو ـ

 : گفت داد می تکونم که حالی در و گرفت هامو شونه. شد برابر دو تعجبش

 ... بدی رو جوابم اینکه جای به بودی؟ کجا تو مادرته؟ با زدن حرؾ طر چه این آویده ـ

 : زدم داد گریه با

 ... نیستی مادرم دیگه تو من، به نزن دست ـ

 . دخترش برخورد از آورد می در شاخ داشت باکالس مهندس خانوم. شد گرد چشاش

  ها؟ شدی؟ گستاخ قدر این که بودی گوری کدوم بکش، خجالت آویده ـ

 ولی... نرفتم بدی چندان نه جای که شد راحت خیالش جورایی یه انگار. انداخت هام خرید به نگاهی

 » کجا؟ «انداخت می برق چشاش تو وضوح به سوالش

 : گفت و داد تکون هامو شونه دوباره

 کنم، پیدات که بودم این پیگیر جا همه و کشیدم دست زندگیم و کار از. گشتم دنبالت جا همه ماه چند این ـ

 ... تو وقت اون

 کنم باور هاشو اشک داشتم دوست نه. لرزید قلبم. گذاشت دهنش رو دستشو آروم و شد روون هاش اشک

 : گفتم کالفه. باشم تفاوت بی تونستم می اینکه نه
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 . نگرد دنبالم دیگه اما نباشی، خسته ـ

 : گفت و برداشت دهنش رو از دستشو

  خونه؟ برنگشتی شب اون چرا تو شده؟ چت آویده ـ

 : گفتم و دادم تکون سری

 . برگشتم ـ

 بینمون فاصله قدم یه. زدود شو گونه رو بالتکلیؾ اشک انگشتش حریؾ حرکت با و کرد نگاهم تعجب با

 : گفت و برداشت رو

  برگشتی؟ ـ

 : گفت و گرفت دستمو. شد می لبریز اشک از چشام باز. گرفتم دندون به لبمو

 . کنن می نگاه دارن همه کنیم، صحبت اینجا نیست درست بریم بیا ـ

 . کشید ماشینش سمت منو و

 : گفتم و کشیدم بیرون پرخاش با دستمو ماشین نزدیک

  بریم؟ کجا کن، ولم ـ

 : گفت و گذاشت ش بینی رو دستشو برگشت

  آویده؟ کنی می ریزی آبرو چرا ـ

 : گفتم بلند صدای با اعتنا بی من ولی

 ... یام نمی جایی باهات منم بودی، مرده یه دنبال تو مرد، فهمی؟ می مرد، آویده ـ

 : گفت و گرفت مو شونه جدیت با

 . کنم رفتار کردم می رفتار باید که طور اون نگذار ـ

 : گفتم و کشیدم پس مو شونه

 . کن رفتار خواد می دلت طور هر ـ

 : گفت آرومی صدای با و کرد کلید هم رو هاشو دندون. بود شده عصبی
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 همه این کاری؟ کجای بفهمی تا صورتت تو خوابوندم می سیلی یه کردن بؽل جای به دیدمت وقتی باید ـ

 . ببینم بشین برو بودی؟ جهنمی کدوم مدت

 بست، رو کمربندش شد، سوار اونم. شدم سوار مطیعانه خودآگاه نا منم. داد هول ماشین سمت آروم منو و

 : گفت و کرد من به نگاهی

 . ببند رو کمربندت ـ

 : گفتم کنم نگاه بهش اینکه بدون

 . کنیم روشن رو تکلیفمون تا بریم ریم می جهنمی هر خواد، نمی دلم ـ

 ... هام خوشی هام، بچگی یاد افتادم، می پدرم یاد داشتم می بر قدم هر هام، خاطره خونهٔه . خونه برد منو

 چی همه به و ریختم می اشک آروم آروم. برگرده کنه عوض هاشو لباس بره تا نشستم مبل رو سالن تو

 به کردم، تؽییر قدر چه کردم می حس که خودم به افتاد، نمی ها اتفاق این بود اگه که پدرم به. کردم می فکر

 ... کذایی شب اون به... عاطفه

 : پرسید ازم که رفت می آشپزخونه سمت

 ... س آماده بیارم؟ قهوه ـ

 : گفتم و زدم پوزخندی شدم بلند

 . برم باید بزن هاتو حرؾ خانوم، مامان که نیومدم که مهمونی ـ

 : گفت و ایستاد روم به رو اومد شد عصبی دفعه یه

 هست جهنمی هر چمدونت هم بعدش بزنی، باید تو که هست حرؾ سری یه حرفا؟ کدوم بری؟ کجا ـ

 ... زندگیت خونه سر گردی برمی اریم می ریم می

 : گفتم و دادم تکون سری

 . کنم نمی زندگی شده خراب این تو دیگه من ـ

 افتاد چشام تو زده حلقه های اشک به که نگاهش کنم فکر. نزد اما. بزنه سیلی صورتم تو باال برد دستشو

 : گفت و آورد پایین دستشو آروم. نگذاشت ترحمش حس

  کنی؟ می بلند برام رو صدات چرا مادرتم؟ من رفته یادت ـ

 : گفتم لرزید می که صدایی با
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 . نیستی دیگه ـ

 مبل رو منو. کنه آرومم کرد سعی و گرفت مو شونه. ندادم اهمیتی. شه می دیوونه داره دیدم می چشاش تو

 : گفت و نشوند

  دخترم؟ شده چت ببینم بشین آویده ـ

 . بودم شده بیزار گفتنش دخترم از

 رو کرد می سنگینی دلم رو که چیزایی اون همهٔه  و زدم داد بؽض و گریه با بگم که کرد اصرار وقتی

 ... اد می بند نفسم جاش به کردم می حس نیومد، بند م گریه هم لححه یه. گفتم

 : گفتم و زدم داد هم آخرش

 ... احمق علی اون و تو از اد، می بدم ازت ـ

 : گفتم زدم می رو خودم که حالی در و شدم بلند

 ... اد می بدم همه از... ام می بدم هم خودم از ـ

 : گفتم و کوبیدم سرم تو

 اد می بدم... اد می بدم ـ

 مادرم دیگه خواستم نمی. بزنم رو خودم داشتم سعی من اما گرفت هامو دست و شد بلند نگرانی با مادرم

 ... خونه اون تو برگردم نشدم حاضر باز بودم آواره اینکه با. باشه

 برابر در گفت می باید چی. کرد سکوت کنه تبرعه رو خودش و بده توضیح اینکه از بیشتر مادرم

  داشت؟ وجود که هایی حقیقت

 حرفا این همه با شده؟ جدا ازش و داشته رابطه باهاش راحتی؟ همین به همین. شده جدا علی از گفت بهم

 فراموش که رسیدم می نتیجه این به داشتم هم خودم بودن آواره از. شده پشیمون کردم فکر شدم، خوشحال

 . نبود پشیمون اون اما. بدم فرصت بهش خواستم می. شدم می نرم داشتم پیشش، برگردم و کنم

 مشؽوله، ای دیگه جای و اومده بیرون شرکت اون از داشتند هم با که بحثی و علی بعد فهمیدم روز همون

 حتی. بود آشفته وضعش خیلی. کرد می مصرؾ اعصاب های قرص و شد می یکی صیؽه هم ماه چند هر

 . بودند شده دور ازش هاش آشنا و فامیل

 حتی. بودم ؼریبه یه جلوی من. نبود مادرم شبیه نبود، مادرم دیگه اون. خورد می هم به داشت دیگه حالم

 خفه دارم کردم می حس فقط رقصد، نمی چشام جلوی خاطرات دیگه شد، ؼریبه برام دفعه یه هم خونه اون

 . شم می
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 در سمت بعد. ریختم اشک و کردم نگاهش. خورد آب سرش پشت و ریخت حلقش تو قرص مشت یه

 حس. زدم نفس تند تند و موندم. زد می صدام هم پشت شنیدم صداشو رسیدم که حیاط تو بیرون. دویدم

 نگرانی با و موند روم به رو. زدم می نفس هم سر پشت و سخت. شه نمی هام ریه وارد اکسیژن کردم می

 . گرفت بازوهامو

  خوبم؟ پرسید ازم. زدم پسش

 : که زدم داد منم

 ... بردار سرم از دست ـ

 : گفت و افتاد دنبالم حیاط تو

  آویده؟ کجا کجا؟ ـ

 : گفتم و موند در رو دستم

  فهمی؟ نمی چرا کشتیش، خودت مرد، آویده ـ

  بگذاری؟ تنهام خوای می ـ

 : گفتم و گریه زیر زدم

 ... بمیرم خودم دردهای به بگذار نیستی، تنها که تو ـ

 منم. شناختم می که شادابی عاطفه مامان نه بود روم به رو افسرده زن یه بود، شده سیر زندگی از انگار

 باشم، پیشش تونم نمی دونستم می فقط نه، یا ببخشمش باید که کردم نمی فکر این به دیگه. شکستم می داشتم

 ... هام تنهایی... هام پناهی بی خودم، آوارگی دنبال. خودم زندگی پی برم. بشم دور باید

 راحت من بابت از خیالش گفتم فقط سوخت براش دلم اما بدونه جامو خواستم نمی رم، می کجا پرسید ازم

 ... هستم تامدوس از یکی پیش گفتم باشه،

 . نبود دؼذؼه بی کالس با مهندس خانم دیگه اون کردم می اشتباه

 و برگشت چک دسته یه با خونه تو رفت. بود گرفته توانشو زندگی انگار شد، تسلیم ام خواسته برابر در

 ازش رو چک خواستم نمی. باشم خودم مواحب گفت. گرفت سمتم رو چک و نوشت رو زیادی مبلػ

. دارشتم سهمی زندگی و خونه این از منم گفتم لححه اون. نداشتم بساط در پولی هیچ دیگه ولی بگیرم،

 . گرفتم رو چک

 ... داره احتیاج بهم گفت می برگردم، میمونه منتحرم که گفت بهم
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 ... بار و بند بی زندگی یه و تنهایی داره، احتیاج چیز یه به فقط اون کردم می فکر من

 . گردم نمی بر گفتم بهش

 . نگشتم بر هم وقت هیچ

»  

 ساکت هم هنوز. نگفت چیزی اس اس. زدم زل مانیتور به و دادم فشار هامو شقیقه. بود گرفته درد سرم

 . بگم من تا بود

 : نوشتم

  «کردم؟ اشتباه من سعید ـ» 

  «ببخشیش؟ که نکردی فکر مدت همه اون بعد ستاره ـ» 

  «چرا ـ» 

  «نبخشیدیش؟ چرا شد؟ چی خب» 

 « ...تونستم نمی تونستم، نمی» 

 . شکست رو خونه سکوت هقم هق افتادم، گریه به

 « ...نبود تنها که اون نداشت، نیاز من بخشیدن به اون ـ» 

 « .داشت احتیاج تو به اون کنی، می اشتباه ستاره ـ» 

 : نوشتم گریه با. کردم اشتباه من بود معتقد اونم پس حرفاش، از نداشتم خوبی حس

  «گذاشتمش؟ نمی تنها باید کردم؟ اشتباه من گی می یعنی ـ» 

  «کنه؟ می کار چی دونی می داری؟ خبری مادرت از االن ستاره ـ» 

 « .نه ـ» 

 « .بگو رو راستش کنم، نمی باور ـ» 

 دیگه من نه، یا کنه می زندگی اونجا دونم نمی حتی ندارم، ازش خبری هیچ گم، می راست دارم ـ» 

 « .شد می بد حالم کردم می فکر زندگیش به که هربار باشم، داشته خبرشو خواستم نمی
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 مشکالت از فقط تو ستاره نداشتی، هاشو بدبختی تحمل فقط بخشیدی، رو مادرت تو پس ستاره ـ» 

  «نه؟ کردی فرار مادرت

 عصبانیت با. باشه روم به رو نداشتم دوست نه نه،. زدم می داد سرش و بود روم به رو داشتم دوست

 : نوشتم

 « ...داشتیم خوبی زندگی ما کرد، اشتباه خودش بخشمش، نمی نبخشیدمش، هنوز من نه، ـ» 

 نبخشیده رو مادرت کنم نمی باور داری، مهربونی قلب هستی، مهربونی آدم تو کنم، نمی باور ستاره ـ» 

 « ...باشی

 که منو آوارگی و تنهایی اومد؟ سرم بالهایی چه روز اون بعد دونی می تو.... ساکت سعید، شو ساکت» 

 « ...بگی نچشیدی

 « ...بمونی پیشش که بود خواسته مادرت اما بگم، اینو خوام نمی رفته، و گذشته ستاره ـ» 

 بود کشیده لجن به که شو زندگی تحمل بود، آوارگی و روحی عذاب نوع یه میموندم هم پیشش ـ» 

 « ...نداشتم

 . گذاشتم گلوم رو دستمو بؽض، از گرفت درد گلوم

 ترسم می کنم، آرومت تونم نمی دور راه از که من کنی؟ بسش خوای می توهه، با حق ستاره باشه ـ» 

 « ...شه بد حالت

 : نوشتم مدتی بعد و داد تکون سری

 « ...کن تحملم شب یه همین فقط. کنم تمومش خوام می امشب. بزنم حرؾ بازم خوام می» 

 : اومد پیامش مکثی بعد

 « .باشی آروم بده قول اما بگو، ـ» 

 . ندادم قولی هیچ همین برای باشم آروم تونستم نمی

  شد؟ چی ناهار کجام؟ من پس س گشنه گفت و گرفت تماس باهام نازنین روز اون» 

 . بود رسیده مادرم گفتم بهش

 . گیره می ساندویچ یه کوچه سر ره می خودش بمونم پیشش که کرد اصرار بهم کلی

 . گردم می بر دارم نه گفتم بهش
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 که حاال و کرده عادت که گفت بهم. رم می دارم می بر رو چمدونم روز همون و گردم می بر کرد فکر

 ... شه می راهی دیگه هفته دو یکی تا خودش باالخره اما شه، می تنها رم می دارم

 ... بگذارم تنهاش اد نمی دلم میمونم، پیشش هست که موقعی تا گفتم و کردم استفاده فرصت از منم

 ... حرفا این و مادرم پیش برم باید که کرد می اصرار مدام و کرد تعجب کم یه اولش

 کرده شک دونستم می اما شد راضی باالخره که گیرم می اجازه مادرم از گفتم و کردم اصرار قدر اون اما

 ... اره نمی خودش روی به و

 به طرفی از. کردم می فکری یه باید اما گذروندم می بودم کرده نقد که چکی با مدت یه... پیشش موندم منم

 « .باشم کار دنبال منم و بره اون بشه هفته دو یکی تا موندم. هستم کار دنبال بگم تونستم نمی نازنین

 : نوشت. کشیدم عمیقی نفس

  «رفتی؟ کجا پس مادرت پیش برنگشتی که تو خب؟ ـ» 

 که کردم می دعا فقط. اومد نتایج تابستون اواخر اینکه تا اومد، نتایج. بود هام بدبختی شروع همین» 

 ... خوابگاه برم شم قبول دور جای یه حداقل

 . شدم قبول تهران اما

 . بودم خودم درگیر من و داد می انجام رو برگشتش کارهای نازنین

 . شدم قبول دانشگاه که شد خوشحال کلی نازنین

 به در و آواره من و بده ادامه تحصیلش به ش خانواده کنار ایران از خارج رفت می راحت خیال با اون

 . بیارم خودم سر بالیی چه باید نبود معلوم در

 من اما. دادند نمی خونه تنها دختر به چند هر. بگیرم خونه یه که بود این بکنم تونستم می که کاری ها تن

 . بشه فرجی شاید که ها بنگاه تو بودم افتاده

 فکرش حتی... یا گرفتم می قرض نازنین از ای بهانه یه به یا بیارم گیر رو خونه اول گفتم نداشتم هم پول

 . گرفتم می قرض مادرم از باید نهایت   در اما بود سخت برام هم

 من. بود دار بنگاه با گفتگو و بحث حال در دختری بودم، رفته ها بنگاه از یکی تو رسید روز یه باالخره

 کرایه خونه بود اومده و شده قبول دانشگاه بود، همدان برای دختر. بشه تموم هاشون صحبت تا نشستم

 باید حتماًال  ده، نمی اجاره تنها دانشجوی به بود گفته صاحبخونه اما بود اومده خوشش و دیده رو خونه کنه،

 . باشه همراهش دیگه یکی
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 صحبت باهام اومد و شکفت دختر گل از گل. گردم می خونه دنبال و هستم دانشجو منم گفتم من دفعه یه

 اون که دارم مشکل ش هزینه رو من گفتم من من با که رسیدیم بشه نصؾ بود قرار که مبلؽی سر. کرد

 رو پرداختش پیش فعال تونه می اون ببندم رو صاحبخونه دهن کنم، زندگی باهاش برم کنم قبول گفت بهم

  این؟ از بهتر چی گفتم خودم با. بدم رو پول کم کم منم تا بده خودش

 . کردم قبول

 دختر مخصوصاًال  گفت می. باشیم نفر چند باید گفت می و انداخت می پامون زیر سنگ داشت باز صابخونه

 . مزخرؾ حرفای این و هستیم

 . کرد قبول باالخره دختر های ناله و آه و امالک صاحب پادرمیونی با خالصه

 . رفتم ش خونه از دست به چمدون منم و شد راهی نازنین

  «دیگه آوارگی یه دنبال رفتم می اما خونه به گردم می بر کرد فکر

  «آورد؟ پیش مشکلی برات بود؟ دانشجو واقعاًال  شدی؟ همخونه دختر اون با ـ» 

 و کرد نگاه چمدونم به مون، خونه همون یا. ش خونه رفتم و برداشتم رو چمدونم. بود دانشجو آره ـ» 

 : گفت

  همین؟ ـ

 همین: گفتم

 : گفتم کنه می نگاهم زده تعجب دیدم وقتی

 . ارم می بعدا که پرته و خرت و کتاب سری یه ـ

 . بود کنجکاوی آدم ذاتا تینا اما کنم، کنجکاوش نداشتم حوصله

 ایی؟ می کجا از ت، خانواده از بگو خودت از بشین خب پرسیدی ازم و چینی مقدمه به کرد شروع

  شد؟ راضی راحت ت خانواده

 . بخوابم رم می گفتم و کردم عذرخواهی یه شون همه جواب در من که دیگه سوال هزاران و

 دانشگاه های بچه با بیشتر دیگه، جا یه من دانشگاه بود جا یه اون دانشگاه نگرفتم، گرم زیاد تینا با اوایل

 . شدم خوب باهاش نکشه سرک زندگیم تو گرفت یاد تینا که کم کم اما گرفتم، گرم

 شاؼل مادرشون و پدر که شیطون و تخس بچه تا دو پرستار بودم شده منم چرخید، می زندگی نبود، بد

 . گرفتم می خوبی حقوق. بودن
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 تقسیم تینا با رو خونه خرج و دادم می رو تحصیلم خرج حقوقم با. کردم می کار و خوندم می درس

 باقی تا و گرفته یخچال از آوردند، رو خونه الزم وسایل اول هفته همون. نبود بد تینا پدر وضع. کردیم می

 . بود تکمیل چیزش همه تقریبا. اومد می حساب به جهیزیه نیمچه جورایی یه چیزا،

 دیگه. بدم رو پرداختم پیش سهم و کرایه فقط باشم، تینا کنار بود گفته باباش. نداشتند من به هم کاری

 که جایی تا من خب اما شم، جیب به دست نیست نیازی امکانات باقی و گاز و سخچال از استفاده برای

 . کنم جبران تینا برای کردم می سعی خوراک و خورد مایحتاج تو کشید می توانم

 بدم تینا به بخوام و بشه رقمی اینکه از قبل اما کردم می انداز پس هامو پول خرد خرد من گذشت، مدت یه

 کرایه گه می باباش که زد روم تو و روم به رو زمین رو نشست اومد بود باز جلوم هام کتاب که شب یه

 . بدم مو

 . بدم تینا به شد باز دستم بود قرار ندادم، کرایه هنوز بودیم اونجا که ماهی دو یکی آخه

 اومدم و برداشتم رو اندازم پس پول بسته بود تخت زیر که چمدونم سمت رفتم شدم بلند کتابام دفتر رو از

 . گذاشتم پاش جلوی و نشتم تینا روی به رو

 : گفت و پایین انداخت رو سرش برداره رو پول اینکه از قبل

 . گفت بابام ها، ببخش ستاره ـ

 داشتم بود، تنگ دستم خب اما بدم داشتم قصد خودم منم پولشه، داره، حق خوب نزن، رو حرؾ این نه ـ

 ... کن تشکر و بابات به بده باشه، مقدار این حاال بدم دفعه یه بگذارم روش که کردم می جور

 : گفت و برداشت رو ها پول

  هست؟ قدر چه ـ

 : گفتم و انداختم اون به نگاهی و ها پول به نگاهی

 . ماه دو کرایه ـ

 : گفت و شد پکر

 . بده رو پرداختت پیش سهم گفته بابام دم، می جات من نداره، اشکال بیافته عقب هات کرایه ستاره ـ

  آوردم؟ می کجا از پول همه اون من رفت گیج سرم

 ... هم مادرم از. بود رفته که نازنین

 باشه مونده خوب مادرم مالی وضع هنوز کجا از اصال. کنم رو فکرش تونستم نمی اصال
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 اصال. کنم دراز جلوش رو دستم برم تونستم نمی باز اما ها، مهندسه ناسالمتی نباشه؟ چرا گفتم خودم به ؟

 . کنم قرض پول اینکه به برسه چه. شم چشم تو چشم باهاش دیگه بار یه برم تونستم نمی

 خوراکم و خرد بیشتر از خوندم می درس و کردم می کار سخت من. شد شروع من گرفتاری جا همون از

 با بار هر اونم پدرش به بده شد جمع که بمونه تینا پیش دادم می صافی رو حقوقم تقریبا و زدم می

 گفتم بهش و شد بحثم بارم یه. خواد می رو پول گه می پدرش که گفت می شرمندگی

 و درست لباس دست یه ماهه چند. کنم می کار گذارم می رو وقتم تمام که بینی می بیارم؟ کجا از ندارم ـ

 . نخریدم خودم برای حسابی

 پول با خوام می دونسته نمی که گفت. گفت بهم کرد می سنگینی دلش رو چی هر و شد داغ بحث تو اونم

 م خانواده از گفت می دارم، کار و کس کرد می فکر گفت می. بدم رو خونه کرایه رم نمی و بخور حقوق

 ... بگیره قرض

 پیش رو مون زندگی عادی روند بعد روز باز اما. کردیم هم بار بود حرؾ چی هر روز اون خالصه

 . بکنم فکری یه من تا داره نگه آروم باباشو مدت یه گفتم بهش. گرفتیم

 این و بشه قبول دانشگاه اینکه از قبل گه می. بود تهران بچه. بود میالد اسمش. داشت پسر دوست یه تینا

 که بود کرده دل درد پسرش دوست با بود رفته خبری بی سر. بود شده آشنا میالد با چت طریق از حرفا

 . بکنم باید کار چی دونم نمی من و پوله منتحر بابام و بده پس نداره پول ستاره چی؟

 « .بود دیده منو بیرون برن هم با تا تینا دنبال خونه بود اومده که باری چند هم میالد

 همه من ولی. کنم می صحبت پسر یه برای دارم اومد یادم تازه. کردم مکث رسیدم که حرفم اینجای به

 بعد داشتم تصمیم حتی باشه، زندگیم تو نبود قرار سعید کشیدم؟ می خجالت چرا بهش، بودم گفته رو چیز

 همه که کسی با تونستم نمی. بکشم خط رو دورش همیشه برای دونستن شو نهایی نحر و حرفام شنیدن

 . باشم راحت دونست می ازم چیز

  «شد؟ مزاحمت میالد پسره اون ستاره ـ» 

 . کیبورد تو انداختم رو سرم

 از رسیدم کوچه سر وقتی. بود مونده پا به کوچه سر میالد انگار. دانشگاه رفتم می داشتم روز یه ـ» 

 « .دادم جواب سالمشو و کردم نگاه تعجب با. داد سالم بهم. سراؼم اومد و شد پیاده ماشینش

 . بود موثر که کشیدم عمیقی نفس. شم راحت و بگم چیزو همه و بیام کنار خودم با تا کردم مکث دوباره

 تو پررو پسره... حرفا این و نجابتم تا حاهرم از. کردن تعریؾ من از کرد شروع وقاحت با میالد» 

 . اومده خوشش ازم خیلی گفت می و بود شده خکوب می چشام
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 بد فکر منم به راجع و بشه پیداش تینا ترسیدم می طرفی از. بگم چی دونستم نمی رفت، می گیج سرم من

 . کنه

 . بودند زده قفل زبونم و ذهن به انگار. بود فایده بی بود شکنی دندون جواب دنبال چی هر

 پول اون که گفت و الزمم پول من دونه می گفت بهم. گفت شو خواسته رک و شد تر وقیح سکوتم از میالد

 ... بیام راه باهاش و بشم دوست باهاش من که شرطی به ده می رو

 : که زدم داد سرش عصبانیت با و شکست زبونم قفل دفعه یه

  کردی؟ فکر چی من به راجع گی؟ می چی فهمی می ـ

 : وگفت کرد نزدیک من به خودشو آوری چندش حالت با اون

 ... بگذرونیم خوش هم با خوام می فقط من شی؟ می عصبی چرا عزیزم ـ

 : گفتم اخم با. معمولیه دوستی یه و خالی و خشک گذرونی خوش دنبال کردم می فکر اول

 . کنم نمی خیانت دوستم به من برو، و بکش رو راهت ـ

 من طرفی از و داشت دوستش تینا طرفی از. نداشتم بهش نسبت کششی من اما بود جذابی پسر میالد

 . کردم می دوری ای رابطه هر از و بودم بدبین مردا به نسبت خودم

 : گفت و خندید. پلیس زنم می زنگ نره اگه گفتم بهش

 دم می قول که نبودی راضی ازم اگه بعد. دم می رو پولت منم شیم، می دوست امتحانی مدت یه عزیزم ـ

 . دوستم هم تینا با من که باش نداشته هم کاری. بزنم هم به رو چیز همه خودم

 : گفت دید منو خشمگین نگاه وقتی. بود وقیح خیلی واقعاًال 

  خوبه؟. زنم می هم به تینا با آروم آروم من اصال ـ

 : گفت ای مسخره لحن با و

 ... خودت خودِ  برای فقط شم می ـ

 برسونه منو که کرد اصرار چی هر. شده دیرم نشه مزاحمم گفتم بهش. زد می هم به رو حالم داشت دیگه

 . نشد موفق

 حدس. داشت مو شماره حتی. نبود بردار دست اونم اما. ندادم تن هم میالد خواسته به. گذشت روز اون

 . باشه برداشته تینا گوشی از یواشکی زدم می
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 مثل تونه نمی کس هیچ گفت می. خوند می عاشقونه های نؽمه گوشم تو و زد می زنگ شب نصفه و شب

 هیچ من چرا دونم نمی حرفا این همه با ولی. شده عاشقم و فکرمه تو همش گفت می. کنه تا من با خودش

 قشنگ برام حرفاش کدوم هیچ. بود شده کشته م دخترونه لطیؾ حس انگار. نداشتم حرفاش به کششی

. پرسید می رو میالد تینا اما شه می مزاحمم میالد که بگم تینا خود به بود گرفته تصمیم بار چند حتی. نبود

 بوده این خوندن درس اینجا برای اصرارش تمام فهمیدم وقتی مخصوصاًال . کنه باور رو حرفم بود محال

 . نگفتم هاش مزاحمت درباره چیزی و شدم الل برسه میالدش به که

 فشار هم طرفی از و داشت ادامه گوشم زیر ش عاشقونه های زمزمه هنوز و اومد نمی کوتاه هم میالد اما

 . کنم جور رو پول طوری هر که زد می اشاره مستقیم ؼیر تینا و بود اومده روم پولی

 . س کوچه جلوی دیدم رو میالد کوچه سر دوباره که گشتم می بر دانشگاه از داشتم بارونی روز یه

 . ماشین تو بشینم گفت و شد پیاده که برم بکشم رو راهم خواستم

 : گفت دوباره اما نه گفتم اول

 . دارم کارت بشین ـ

 رفتم. کنم تحمل تونستم می جایی یه تا داشتم، حرفیت منم. داشت کارم اینکه خاطر به نه نشستم رفتم

 . کنم رها   بود روم که فشاری زیر از جوری یه خودمو خواستم می. بودم شده خام چون نشستم

 و شکست می رو ؼروب خیس سکوت ماشین سقؾ و شیشه با بارون برخورد صدای. افتاد راه و نشستم

 . کردم می نگاه پاکن برؾ برگشت و رفت به من

 : گفت و کرد بهم نگاهی

  ننشستی؟ ماشین چرا که، شدی خیس ـ

 : دادم جواب سرد

 . شدم خیس اومدم پیاده رو تیکه یه این نشستم، ـ

 تر جلو صورتشو. کرد می بد رو حالم و خورد می سردم صورت به گرمش بازدم کشید، من سمت سرشو

 : گفت و گذاشت صورتم مماس آورد،

 ... که نداری رو ها گرفتاری طور این دیگه شخصیت، راننده شم می بشی دوست من با عزیزم ـ

 : گفتم و کشیدم پنجره سمت رو خودم بود، شده دگرگون حالم هاش نفس هرم از

 . کن رعایت من با تو فاصله ـ
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 : گفت و خندید برگشت، جاش سر

 ... عزیزم خوب خیلی ـ

 : گفت و داد ای محلومانه حالت صورتش به

 مگه؟ شه می چی. شم می هالک ؼصه از دارم من ببین خب کنی؟ دلم به رحمی یه خوای نمی هم تو ولی ـ

 هم حاال محض، اشتباه شدم، دوست تینا با کردم اشتباه اصالًال  من... همین باشیم، دوست هم با خوام می من

 ... بزنم هم به خوام می

 : گفتم و دادم تکون سری. شد می باورش آدم گفت می جورایی یه

 . خونه برگردم باید بزن دور ـ

  کنی؟ فکر بیشتر دی می قول هم تو زنم، می دور باشه ـ

 « .بودم کرده هامو فکر من متاسفانه نبود، نیاز دادن قول

  «ستاره؟ شدی دوست میالد با تو ـ» 

 : نوشت سعید. کشیدم آهی. بارید می سعید لحن از سرزنش

 « ...نه بگو نکن، بازی من اعصاب با ستاره» 

  گفتم؟ می بهش چی ولی. کوبید می میز رو مشتشو هم شاید بود، شده عصبی خیلی حتماًال 

  «بگم؟ دروغ بهت یعنی ـ» 

  «نشدی دوست باهاش تو دونم می بگو، راست نه ـ» 

 : نوشتم. کرد می عصبیم داشت دیگه

 « ...نبود بند جایی هیچ به دستم من خوردم؟ می گهی چه نحرت به پس ـ» 

  «نه؟ بهش زدی چنگ رسید جایی هر به دستش هم تو» 

 داشت، نمی بر سرم از دست اما بودم، کرده ردش ها بار که من. بود میالد خود خراب جنس از اونم ـ» 

 « .زد می زنگ بهم یا افتاد می راه دنبالم یا شب و روز

 هم به قدر این باید چرا اون اصالًال . دستم از شده عصبی خیلی حتماًال . نگفت چیزی اما موندم، منتحر

  بریزه؟
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 : نوشتم براش

 « .رم می من آوردم درد رو سرت» 

 : نوشت سریع

 « ...رو شوم طومار این کن تموم کجا؟ ـ» 

 : نوشتم براش. بودم کرده اخم شوم؟ گفت می من زندگی به

  «بخواب بگیر برو شد، تموم ـ» 

  «نکن بحث و جر من با ها، هستم عصبانی خیلی االن من ستاره» 

  «کنم؟ کار چی هستی، که هستی عصبی ـ» 

 . افتاد ش ارسالی متن به نگاهم که کنم خاموش رو سیستم تا پاور دکمه رو گذاشتم می رو پام داشتم

 « .گردم می بر االن کن، صبر لححه چند ستاره ـ» 

 . برگشت تا موندم منحرش. پایین انداختم پامو

 « .خب ـ» 

 : گفتم و کشیدم ای خمیازه

  «چی؟ خب ـ» 

 بود تو جای کی هر شاید گی، می راست شدم، عصبی نبود، خودم دست. رفتم تند کم یه من ببخشید ـ» 

 « .داد می تن عوضی پسرهٔه  اون درخواست به حرفا این از تر زود

 حق گه می حاال بزنه منو مانیتور پشت از بود نزدیک پیش لححه چند تا اینکه. آوردم می در شاخ داشتم

 : نوشتم و زدم زل مانیتور به شده گرد های چشم با. بامنه

  «تو؟ رفتی کجا ـ» 

 : نوشت و فرستاد خنده شکلک

  «پرسی؟ می چرا ـ» 

 « .شدی رو اون به رو این از آخه ـ» 

 « .زدم آب رو صورتم رفتم ـ» 
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 : نوشتم و خندیدم

  «نه؟ کرد نمی کار عقلت بود شده داغ ت کله پس ـ» 

 : گفت و فرستاد برام شیطان کله شکلک

 « ...دختر جداست تنت از سرت باشی اینجا ـ» 

 . بود شوخی به تحاهر هم دقیقه دو این انگار. شد جدی دوباره دفعه یه. فرستادم خنده شکلک

  «ستاره؟ شد چی بعد ـ» 

 : کردم شروع دوباره و کشیدم آهی

 در شاخ تینا تینا، دادم منم داد رو پیشم پول داد که قولی طبق میالد. بودم شده راحت پولی لحاح از» 

  دفعه؟ یک آوردم کجا از آخه گفت می بود آورده

 . بودن درگیر مدت یه. فرستاد م خانواده که گفتم بهش

 . داشتیم که بحثی اون و اخیرش های پافشاری بابت کرد عذرخواهی ازم کلی

 . نبرد خوابم درد وجدان از شب اون و شدم ش شرمنده فقط کردم؟ می باید چی منم

 . دادیم می صاحبخونه به و گذاشتیم می تینا کرایه سهم رو و گذاشتم می کنار حقوقم از خودم رو کرایه پول

 تینا که دفعه هر بود، تینا با هم هنوز میالد اینکه جز به بود خوب چیز همه و خوندیم می رو هامون درس

 . بیرون ببرش تا دنبالش اومد می و خرید می رو نازش من چشای جلوی کرد، می دلتنگی و زد می زنگ

 حیؾ. زنه می بال بال براش و داره دوست رو میالد قدر چه تینا دیدم می. نبودم وجدان بی هم ها قدر اون

 . نداشت رو لیاقتش میالد که

 . شه جدا تینا از خواد می که خودش حرؾ رو بودم کرده قبول رو میالد با دوستی منم

 : گفت بهم مسخره خنده با کردم یادآوری رو موضوع این بهش وقتی

 ... س بسته جونم به جونش اصال آویزونه، خیلی خودش آخه اما شم جدا تینا از خوام می ـ

 : گفتم پرخاش با. ساییدم هم رو هامو دندون و کردم نگاهش تنفر با

  داره؟ دوستت تینا دونستی نمی بودی افتاده راه من دنبال که موقعی اون ـ

 : گفت و خندید
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  کنی؟ می اذیت اون برای رو خودت چرا نداره، رو ارزشش ـ

 : زدم داد بلند

 . شو خفه ـ

 خواست نمی دلم. شد بد حالم دستش تماس از. گرفت رو دستم مچ محکم که شم پیاده ماشین از خواستم و

 . بود گرفته دستمو محکم اما بکشم بیرون دستمو کردم سعی. بخوره بهم مردی هیچ دست

 : گفتم بهش

 ... نمیمونم دوست باهات دیگه من اصال کن، ول رو دستم آشؽال ـ

 : گفت و کرد نگاهم گری موذی با

 . بده پس رو پولم پس ـ

 . کلمه واقعی معنای به بودم، متنفر ازش

 . شی می جدا تینا از گفتی تو... تو ـ

 : گفت و کرد حاشا چیزو همه اشؽال

 بعدا و بده پس رو پولم هستی ناراضی اگه توهه،ِِ  دست هم پولم هستم، هم تینا با دوستم باهات االن ـ

 ... کارت رد برو

 : گفتم و کردم نگاه چشاش تو تنفر با. زد می حرفو این بدم پس ندارم پولشو دونست می کثافت

 ... دستمو کن ول ـ

  کنی؟ کار چی خوای می ـ

 . شم پیاده خوام می ـ

 ... رو مون رابطه گم، نمی اونو ـ

... آشکارا کردم، می خیانت دوستم به داشتم من. شد کوبیده سرم تو پتک مثل حرفش رو؟ مون رابطه

 ... آگاهانه

 : گفتم پرخاش با. بودم افتاده برزخی بد تو فهم، نمی کس هیچ روزامو اون حال و حس

 ... صورتت تو کوبمش می ام می کنم می جور رو پول شده ریزم، می سرم تو خاکی یه ـ



Jafa-h.mihanblog.com دانلودرمان لوبالگ نگاه مح  200 

 

 : زدم داد تر بلند

 ... رو دستم کن ول ـ

 . بوسید روشو کنه ول دستمو اینکه از قبل و زد لبخند

 . انداختم بیرون ماشینش از خودمو کرد ول دستمو اینکه محض به. شد راست تنم موهای تمام. شد چندشم

 از من اما بیاره حال سر منو خواست می مدام. شد ناراحتیم متوجه هم تینا حتی. داشتم بدی وضع اون بعد

 . شم رسوا ترسیدم می رفتم، می طفره چشاش تو کردن نگاه از. کشیدم می عذاب درون

 گفت می اون دروؼین های داشتن دوست و میالد و خودش رفتن بیرون از و روم به رو نشست می وقتی

 . پریدم بهش روز یه اینکه تا خورد می هم به حالم

  رفتید؟ کجا که کنم کار چی من ـ

  خوردید؟ چی

  گفتید؟ چی

  گی؟ می برام افته می بینتون اتفاقی هر که چه من به

 ... بردار سرم از دست

 ... بدونم پسرت دوست و تو روابط درباره خوام نمی

 دارم کنه فکر اینکه. زدم نمی دم ولی. کنم می حسودی بهش دارم کرد فکر تینا که کشید جایی به کارم

 ... کنم می خیانت بهش دارم کنه فکر که بود این از بهتر کنه می حسودی

 ... کنم خیانت بودم مجبور همچنان من و

 خوندم، می درس داشتم من. زد رو خونه در یکی داشت کالس عصر تا صبح از تینا که روز یه اینکه تا

 . بود امتحانات موقع

 ... در جلوی رفتم شدم بلند

 : گفت لب به لبخند. بود میالد. پرید رنگم

 . دلم عزیز سالم ـ

 : گفتم و بستم نیمه تا رو در
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 ... اینجا اومدی چرا ـ

  داخل؟ بیام کنی نمی دعوتم ـ

 ... گمشو برو شدی؟ دیوونه ـ

 ... خشن چه... او... او ـ

 . چه یعنی خشن دم می نشونت نری ـ

 ... درِ  الی پاش دیدم که ببندم رو در اومدم. نیومد خوشم اصال که اومد کش لبخندش

 : گفتم عصبانیت با

 ... بردار در الی از پاتو ـ

 ... انداخت باال ابرویی

 : گفت. کردم نگاه بهش

 . داخل کنی می دعوتم که ممنون ـ

 . کردم نگاهش گیجی با. آوردم نمی در سر

 اومد سریع. زمین رو افتادم من و شد باز در که طوری. داد هل رو در یکدفعه و گذاشت در رو دستشو

 : گفت و شد خم کنارم. بست رو در و داخل

 ... کنم کمکت بیا... ببخشید افتادی؟ آخ آخ ـ

 : گفتم بهش تنفر با. گرفت آرنجمو

 ... کن ولم ـ

  چرا؟ ـ

 : گفتم و ریختم لحنم تو رو تنفرم تموم

 ... بخوره بهم دستت خوام نمی متنفرم، ازت ـ

 : گفت و کرد بلندم زور به خندید

 ... باال بریم بیا ـ
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  داری؟ کار چی بگو جا همین ـ

 ... فهمی می بیا. عزیزم شه نمی که اینجا ـ

. بزنم خریت به خودمو خواستم می داره، کارم چی بدم احتمال خواستم نمی. شدم می کشیده باهاش

 . کنم بینی پیش رو فاجعه عمق خواستم نمی

 « .بست هم رو سالن در اون و داخل رفتم زور به

 . هستند دردناک و عمیق پررنگ، باشه که هم زمانی مرور هر بعد ها خاطره از بعضی یادآوری

 « .پرسم می چیزی یه ستاره ـ» 

 « .بپرس ـ» 

 چیزی دیگه که آره اگه نه، یا آره بگی فقط خوام می عوضی، میالد اون. بپرسم خوام می چی دونی می ـ» 

  «نه؟ یا آره بدی، ادامه هم دیگه کلمهٔه  یه خوام نمی بدونم، خوام نمی

 کش سکوت بعد. کرد می خودنمایی وجودم تو بیشتر بد حس اما بدی، حس یا داشتم خوبی حس دونم نمی

 : نوشتم و کشیدم جلو رو خودم داری

 « .کن گوش شه، می تموم امشب ـ» 

 . کردم حس سکوتش از رو کشید اون که ای آسوده نفس من و

 تر زود تینا کردم می آرزو. شد کشیده دیواری ساعت به نگاهم. سالن کؾ افتادم و داد هل منو میالد ـ» 

 مهم مسائل باقی دیگه کرد، می من به راجع فکری چه خونه در میالد دیدن از که نبود مهم دیگه برگرده،

 تا بیرون بودم زده خونه از من شه، پیشگیری بود وقوع حال در که شومی اتفاق که بود این مهم نبود،

 ختم آوار به هم خودم که نرفتم نبینم، رو مادرم زندگی آوار تا بودم رفته بسازم، نو از هامو باور آوار

 ... بشم

 و رفتم عقب عقب تند شدم، بلند و کردم بدنم حایل هامو دست سریع نشست، زمین رو پام کنار میالد

 ... شومینه کنار دیوار به خوردم

 مثل و بود دستت تینا های کالس ساعت طرفی از نداشت، بازی گربه و موش حوصله و بود عصبی میالد

 ... رو نیومدنش دلشوره من و تینا اومدن دلشوره اون داشت، دلشوره من

 نگاه با و بود ایستاده من میلیمتری یه. بکشم عقب به که نداشتم قدمی جای دیگه من و شد نزدیک بهم

 . چشام تو بود زده زل کستاخش
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 این باشی، داشته شو آمادگی تا موندم مدل همه این شی، دوست باهام کشیدم رو نازت مدت همه این ـ

  چیه؟ دیگه ها ادا

 : گفتم و کردم نگاه بهش تنفر با. بود ون می در توافقی پای انگار زد می حرؾ طوری

 ... اینجا نریختم رو ها همسایه همه و نزدم جیػ تا گمشو برو ـ

 اینکه ترس از اون. خواستم می کمک و زدم می داد کردنش، تهدید جای به باید. گفتم که بودم ساده خیلی

 نفس بینی از بکشم، نفس تونستم نمی دهن از. پوشوند دهنمو روی محکم دستش با کنم اجرا رو تهدیدم

 ... شد می کشیده مشامم به هاش دست انگیز تنفر عطر که مخصوصاًال  نبود، راحت هم کشیدن

 سوخت می هام باور و مردم می داشتم زد، یخ وجودم تمام. بوسید چشممو زیر و آورد جلو صورتشو

 ... بار دومین برای

 ... بود خودم از ها باور جنس کرد، می فرق بار این ولی

 ... بریزه فرو خودم به نسبت باورهام خواستم نمی

 ... بود حاصل بی تقال بکشم، نفس بینی از کردم سعی

 . انداختم می پا و دست اون و خودم بین نداشته وجود ای فاصله تو

 ... شد جمع شکمم تو زانوهام. نشوند و داد سر دیوار روی منو

 . کردم می حس صورتم راست سمت رو رو شومینه گرمای

 . بود ذؼالی مون شومینه

 . کشید بیرون آتیش دل از ذؼال تکه یه ها زؼال مخصوص انبرک با

 بودم کشیدن نفس و رهایی تقالی در من و بود دهنم رو هنوز دستش یه

 : گفت و دوخت چشام تو دوباره رو حریصش چشای

 ... یا کنیم ماندنی یاد به رو امروز ایی می خوب دختر یه مثل نداریم، زیادی وقت ـ

 ... داد نشونم رو انبرک داخل گرفته گر ذؼال که بودم یا دنبال من و

 به رو دیگه لگد خواستم کردم، ش حواله لگدی و کردم جدا شکمم از زانوهامو یکدفعه شد، درشت چشمام

 ... بود شده دیر که بزنم انبرک
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 ... گذاشت دهنم روی محکمتر دستشو و نشسته پاهام روی

 ... شدم می تر خفه

  «راستم؟ دست دستم؟ رو دارم سوخته رد یه گفتم یادته

 « ...یادمه ـ» 

 ... هست هنوز اما شده کمرنگ االن هرچند میالِد، یادگاری ـ» 

 ... آورد پایین و کشید دستم پوست روی رو ذؼال

 ... زد می لبخند لذت با میالد و اومد می پوستم از سوخت بوی. کردم حس رو درد وجود تموم با

 ... بریزم اشک که بود این بدم انجام تونستم می که کاری تنها من

 ... شدم می خفه داشتم عوض در اما وجود تموم با بزنم فریاد درد از خواستم می

 ... بدم تکون رو دستم تونستم نمی و داشت سوز سوختگی جای

 ... بعدی قدم برای شد آماده میالد

 . شد بلند زنگ صدای که بود آماده و کرده پرت جاش سر رو ذؼال

 ... رمق بی من و شدت به اون سر. چرخید در سمت سرمون نفر دو هر

 . شد دستپاچه و هول

 ... کرد نگاه در سمت به استرس با. شد بلند و برداشت م شده فلج پاهای روی از سنگینشو وزن

 باز بود باز دهنم راه اینکه با و کردم می خفگی احساس هنوز زدم، می جونی بی لبخند و کردم می نگاه منم

 ... دادم می بیرون نفسمو آروم بینی از هم

 ... میالد ترس برای بود کافی همین و شد بلند زنگ صدای دوم بار برای

 زدن زنگ از تینا بودم منتحر رفت می هم روی هام پلک که حالی در من و کرد فرار بوم پشت از اون

 نذری آش که بود مون همسایه اون نبود، رسیده تر زود که تینا اون اما. کنه باز کلید با رو در و شه خسته

 . بود نشده باز روش به در هم آخر و آورده

 تینا بار این اومدم، هوش به خورد می هام گونه به که هایی سیلی با و رفتم حال از شومینه گوشه همون من

 ... اومد نمی بیرون راحت نفسم هم هنوز بود،
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 ... کردم سکوت من اما بگم که کرد اصرار و دید رو دستم بد وضعیت پرسید، تینا

 ... شده تموم چیز همه کردم می فکر چون

  باشه خودش مواحب و بگم تینا به داشتم دوست طرفی از اما

 ... بریزم فرو رو تینا باورهای ترسیدم می اما

 یقه فردا و داره کاری و کس تینا دونست می چون نرفت، تینا سمت سواستفاده برای وقت هیچ هم میالد اما

 ... گیرن می شو

 ... بود گذاشته تر فرا گلیمش از پاشو و دونست می منو موقعیت

 همهٔه  کنه، رامم خواست نمی ادا و ناز با دیگه بار این و بود افتاده دنبالم بازم داشت، نمی بر سرم از دست

 ... داد می تهدید بوی حرفاش

 ... کنم کمک خودم به گرفتم تصمیم همین برای بودم، خودم فقط نداشتم، کاری و کس من

 . نوشتم نامه شکایت مزاحمت، جرم به میالد برعلیه و رفتم

 ... کردم تموم رو چیز همه بود شده مزاحمم کوچه تو وقتی هم روز یه و

 ... زدم زنگ پلیس به و کردم معطلش

 ... بردنش و انداختنش ماشین تو

 ... خورد هم به روز همون از تینا وضع

 پس رو شکایتم من تا کرد می کوک رو تینا و بده جلوه گناه بی باز خودشو کرد می سعی میالد طرفی از

 ... بگیرم

 ... خورد هم به تینا و من بین

 ... کردم در به راه از رو میالد من گفت می

 ... نشنوم مدت اون تو که نبود حرفایی دیگه

 ... نموندم آروم منم

 ... شد آب شکر بینمون و افتادیم هم به

 ... شهرشون برگرده گرفته تصمیم تینا فهمیدم هم آخر
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 ... نداشت ارزش براش هم ای ذره دانشگاه و درس شد نمی باورم

 ... تهران بود اومده میالد امید به اون

 ... کردم نمی درکش اصالًال 

 فایده اما بخونه رو درسش و برنگرده کنم راضیش کردم سعی کردم، صحبت باهاش خیلی رفتنش قبل

 ... نداشت

 ... شد صلح بینمون

 ... شناخت می داشت تازه رو میالد جورایی یه

 !!! شد چی روز اون گفتم و دادم نشون بهش بود تازه هنوز که دستمو زخم اما بدم عذابش خواستم نمی

 ... گفتم بهش خیانتم از حتی

 ... بمونه ناگفته خواستم نمی

 ... شدم سبک و گفتم رو چیز همه

 ... شد نمی متقبل ش خونه برای رو تنها دختر یه مسئولیت باز صابحخونه و رفت می اون

 ... کرد بیرونم

 م خونه های وسایل از بعضی هم هنوز و کنم پیدا اتاق یه تونستم که بود تینا همون کمک با که بماند

 ... فروختش من به قیمت نصؾ تینا که مونه دونفره دانشجویی خونه از یادگاری

 تمام کم کم اما کرد تؽییر کارم. رفتند و گذاشتند هم داشتم رو شون بچه دوتا پرستاری که ای خانواده

 ... دادم پس و ریختم حسابش به رو تینا های پول

 ... کردم کار به شروع فروشی مانتو تو رفتم هم بعدش

 شراره با دوستی افتاد برات بگم تونم می جرات به که خوبی اتفاق تنها کردم، می کار و خوندم می درس

 « .بود

  حالیه؟ چه در االن یعنی. نشکست رو سکوت هم اس اس. کردم سکوت شراره یادآوری با

 که افتادم خودش حرؾ یاد بعد و کردم می سازی تصویر چشام جلوی رو شراره های خوردن شالق

 . خوبه حالش داد می اطمینان
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 دادم، پس رو میالد قرض بود محلمون تو که خیری آقا حاج کمک به منم شد، آزاد مدت یه بعد میالد ـ» 

 ... بگیره انتقام و بیاد سمتم نکرد جرات وقت هیچ دیگه اون اما

 ... داشتم رو خودم من نیستم، کس بی هم ها قدر اون بود فهمیده بود، داده تعهد اینکه جدای

 ... دادم تؽییر رو زندگیم محل کم کم هم بعد

 ... هستم که اینجایی اومدم

 « ....هم حاال

 ... بسه دیگه کرد، سبکم زیادی کرده، صبوری زیادی صبورم سنگ بود، بس دیگه

 « .خیر به شب ـ» 

*** 

. کرد می سنگینی هام پلک. کنم باز چشامو شد نمی اصال اما زدم، جام تو ؼلتی گوشی زنگ صدای با

 بسته های چشم با دونستم نمی. شم بیدار تونم نمی چرا که اومد یادم کم کم. کردم می مرور ذهنم تو داشتم

 چت صبح پنج ساعت تا اس اس با یادمه اما خوابیدم، ساعت چند کنم حساب و چنده ساعت که بگم ؼیب

 . کردیم می

 . بود منتحر و خورد می زنگ هنوز که مخصوصاًال . داشت گناه بود خط پشت کی هر خب ولی

 با و شدم بلند بود زحمتی هر با ولی. داشتم خوابیدن به عجیبی رؼبت. شد باز چشام الی کم یه زحمت به

 . رفتم گوشی سمت آلود خواب باز نیمه چشای

 . گوشم کنار بردم و زدم رو دکمه فقط. کنم نگاه رو گوشی صفحه بخوام که نداشتم هوشیاری قدر اون

  الو؟ ـ

 : دادم جواب آلودگی خواب نهایت   با و خوردم فرو مو خمیازه

  بله؟! الـــو؟ ـ

 ... رضوی خانوم خیر به تون صبح سالم، ـ

 کردم سعی و رفت آلودگیم خواب اثر کم یه شناختم، رو شریفی آقای صدای شد، می هشیار داشت ذهنم

 : باشه محترمانه و مودبانه آلودگی خواب جای به صدام لحن

  نیومد؟ پیش مشکی امروز تا دیشب از خوبه؟ کاوه شما؟ احوال سالم، ـ
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 . نیومد پیش مشکلی روشکر، خدا نه ـ

 : گفت که موندم حرفش منتحر زده؟ زنگ من به چرا نیست مشکی اگه که اومد پیش برام سوال

 . کردم بیدارتون خواب از ها ببخشید ـ

 . باشه نداشته آلودگی خواب اثر ای ذره صدام کردم تالشمو تمام. بود ده کردم، نگاه ساعت به

 . نیست خواب وقت گذشته صبح از دیگه االن. کنم می خواهش نه ـ

 . خوام می عذر من حال هر به ـ

 : گفت بعد و شد سکوت کم یه

 منم س، کاوه پیش اون االن و گرفتم تماس فاطمه با نیومدید، اما موندم منتحرتون کمی من رضوی خانم ـ

 که بردم گمان نیومدید که اونجایی از اما بمونم، منتحرتون نتونستم بیشتر سرکارم، رم می دارم مسیرم تو

  درسته؟ نداشتید اومدن به تصمیم

 . کردم صحبت باهاتون که دیشب جسارتاًال  درسته، بله، امممم، ـ

 . باشید گفته جدی کردم نمی فکر اصالًال  ـ

 . گفتم جدی ـ

  گید؟ می اینو کرد بیرونتون و زد داد سرتون کاوه اینکه خاطر به ـ

 . باشم اجباری پرستار یه خوام نمی فقط نه، ـ

 . نیست طور این نه ـ

 : گفتم. بودم دیده که منطقی. اومد نمی در جور منطق با حرفش. شدم کالفه کم یه

 پرستار که هم مدت این تموم. ده می ترجیح رو تنهایی و سکوت باشه، داشته پرستاری خواد نمی کاوه ـ

 کنترل شدم باعث حضورم با من اما شدن گیر گوشه جز به نیاورده خودش سر ای جدی بالی هیچ نداشته

 . کنه زخمی رو خودش و بده دست از شو عصبی

 . نبود شما تقصیر اما گذاشته تاثیر روتون مسئله این قدر چه فهمم می ـ

 . کنید خوش دلمو خواهید می که ممنون ـ

 . بزنم گولتون خوام نمی ابداًال  ـ
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 بیرونم بگیرم تصمیم خودم اینکه از قبل بود همسرتون اگر شدم، باعث من آخه شم، نمی متوجه ـ

 . کردند می

 برای تری جدی های اقدام کاوه نیست، بارش اولین هم کاوه. کنی می اشتباه داری هم همسرم درباره نه، ـ

 براش حقیقت پذیرفتن که اوایل همون افتادیم، فکر به و شدیم نگران ما که کرده خودش به زدن ضربه

 . بود سخت

  ؟...هم قبال کاوه گید می شما یعنی ـ

 : بود ناراحت و گرفته صداش تن

 . نکنم مرورش دیگه بدید اجازه اگه البته آره، ـ

 . بشه درگیر ذهنتون یادآوریش با خوام نمی فهمم، می بله ـ

 . کنید می درک که ممنون ـ

 . کنم می خواهش ـ

  گردید؟ می بر پس ـ

 : گفتم و کردم فوت بیرون نفسمو. اولش خونه سر بود اومده اینکه

 .... شریفی آقای ـ

 : گفت و اومد حرفم بین

 . خواسته کاوه خود ـ

 و کنه دلخوشم تا گفت می چیز یه داشت باز شاید. نبود پذیر باور برام اصالًال . شدم شوکه حرفش از

 . برگردم

  دستتونه؟ گوشی الو ـ

 : گفتم و نشستم تر کامپیو میز لبهٔه 

 . دارم رو گوشی بله ـ

  گردید؟ می بر ـ

  خواسته؟ کاوه خود مطمئنید شما شریفی آقای ـ
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 . بله ـ

 . کرد بیرونم علناًال  دیروزم کرد، می تحمل زور به منو مدت این تمام آخه ـ

  ایی؟ نمی شما پرسید ازم اومده فاطمه گفتم که امروز ولی ـ

 . گرفت جوابی چه و پرسید اینو کاوه چرا که بدونم بودم کنجکاو قدر اون چرا دونم نمی

  اونجا؟ ام نمی دیگه چرا که گفتید شما خب ـ

 پرستارش اجبار به خواهید نمی و بگذارید راحتش خواهید می شما که گفتم بهش خودتون، حرفای همون ـ

 . باشید

  گفت؟ چی خودش ـ

 ... حتماًال  گفتم منم گیریم؟ می پرستار براش باز پرسید ازم ـ

 : گفت شریفی آقای. موندم ساکت

 . برگردید دوباره بگم بهتون که گفت برگشت خودش ـ

 کاوه بود، محال. کردم نمی باور زد می هم حرفو این روم به رو کاوه خود حتی شد، نمی باورم اصالًال 

 : پرسیدم. بود نکرده باور هنوز برگردم؟؟؟ من بخواد

  نگذاشتید؟ فشارش تحت شما اما پرسم می اینو ببخشید ـ

  لحاح؟؟؟ چه از ـ

 !!! حرفا؟ این و نبوده درست من با رفتارش اینکه مثال ـ

 من برگردید، که نپذیرفت این برای اما. نبود درست رفتارش که گفتم اما نکردم، سرزنشش من خب ـ

 بگیرم تماس باهاتون که کرد خواهش ازم اد می فاطمه موقتاًال  و کنم می استخدام پرستار یه دوباره گفتم وقتی

 . برگردید خودتون که

 : پرسیدم تعجب با. معما برام شد. بود عجیب برام واقعاًال 

  چیه؟ اصرارش دلیل دونید نمی ـ

 که دارم خواهش ازتون من کرده اصرار رفتارش جبران برای فقط صرفاًال  هم اگر ولی دونم، نمی ـ

 . مشکله اعتماد با و خوب پرستار یه کردن پیدا چون برگردید

 . دارید لطؾ شما ـ
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 مجبور منم. شده کاوه حال جویای و گرفته تماس بار دو دیشب از نداره، خبر قضیه از هم همسرم االن ـ

 .. اومد می پرواز اولین با شد می بلند شناسمش، می وگرنه خوبه، چیز همه بگم شدم

 بود خدام از من و بود عالی حقوقش چند هر. برگردم بودم گرفته قرار منگنه تو. نبود ای چاره اینکه مثل

 یه بابت خودم صالحیت عدم هم کاوه رفتار هم. گذاشت بد اثر روم دیشب اما کنم کار اونجا حقوقش برای

 . نشد اما برنگردم خونه اون به دیگه که داشتم تصمیم پرستار،

*** 

 نگاهم داشت هنوز. شدم می کالفه اما بودم کرده موبایلم مشؽول خودمو الکی و نشسته صندلی روی

 دیگه. کرد می نگام داشت طور همین نشستم صندلی رو تختش روی به رو و اومدم وقتی از. کرد می

  کنه؟ می تؽییر نگاهش مسیر ببینم که شدم بلند و کردم اخم. نداشتم نگاهشو سنگینی تحمل حوصله

 : گفتم اخم با و ایستادم دفعه یه. افتاد حرکت به من با نگاهش دیدمش، می چشم گوشه از

  شده؟ چیزی ـ

 . بهم زد زل

 کمی. شه تکرار دوباره دیشب حماقت خواستم نمی. کنم رفتار تر مالیم روحی بیمار یه با باید کردم حس

 . کردم باز هامو اخم گره

 : پرسید محلومیت با

  چطور؟ ـ

 . کنم حالشون به فکری یه بگو که آوردم در دم و شاخ اگه من، به زدی زل فقط اومدم وقتی از آخه ـ

 خوشحالی همین حال به تا. کردم ذوق جورایی یه. نشست لبش رو کوچولو لبخند یه باشم ندیده اشتباه اگر

 ... شد می تر پررنگ لبخند این اگر... رسید می نحر به قشنگ قدر چه... لبخندشو بودم، ندیده کوچولوشو

. نپرسیدم چیزی اما شدم کنجکاو خیلی چند هر. بود زده لبخند چی برای دونستم نمی گرفتم، مو خیره نگاه

 از که بود این رسید ذهنم به که چیزی تنها. بدم کش رو قضیه و بپرسم نباید گفت می حسم جورایی یه

 : گفتم لبخند با. بیارم فرمش رو کم کم و کنم استفاده کوچیکش تؽییرات

  بزنی؟ قدم کم یه حیاط بری خوای می ـ

  بزنم؟ قدم ـ

 کش لبخند خوشحالی با. داد می رو جوابم ون می در خط یه قبال. ریختم می شوق اشک نشستم می باید من

 : گفتم و زدم داری
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  بزنی؟ قدم حیاط بری خوای می آره، ـ

 : گفت و گذاشت زانوش روی آرنجشو

 . نه ـ

 . بود من به نگاهش. شدم پکر حاصلم بی خوشحالی از من

 . رم می بعداًال  ـ

 !! بعداًال؟: پرسیدم استفهام پر

 : گفت و گذاشت بازوش روی شو چونه

 . تر دیر آره ـ

 : گفتم و نشستم برگشتم صندلی رو زدم لبخندی

 . بریزی برنامه خودت برای کم کم باید نحرم به خب ـ

 : گفت و کرد نگاهم تعجب با

  برنامه؟ ـ

 خوب کنیم فکر نباید که شه می دیده بیمار تو کننده امیدوار و مثبت عالیم یه تا کردم، عجله زیادی شاید

 حرؾ شدم مجبور اما زوده کردم می حس اینکه با. دیگه بود ناشی پرستار یه تجربگی بی از اینم اما شده،

 . بدم بسط رو کشیده پیش

 یه یه بری نداشتی هم حوصله اگه روز هر. کنی شروع حیاط تو زدن قدم همین از تونی می مثالًال  آره، ـ

 اگه بری، عالیقت دنبال تونی می بعد بزنی قدم بیرون بری کم کم ها صبح تونی می بعد بزنی، قدم ربع

  هوم؟؟. کنی دنبال گذاشتی کاره نیمه که رو چیزی هر درست کارت،

 این گرفتم تصمیم و شدم پکر. گرفت من رو از نگاهشو مسیر و داد تکون نفی نشونه به سری حوصله بی

 . بگم بهش مستقیم طور به ای دفعه یه اینکه نه دادم می انجام رو کار این باید کم کم. ندم ادامه رو بحث

 : گفتم. بود سمتم حالتش خوش خرمایی موهای فقط که کردم نگاهش

  بکنی؟ خواهی می کار چی االن ـ

 . کرد نگاهم برداشت بازوش رو از سرشو
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 خوای می کنی؟ می کار چی االن بزنی، قدم دیگه ساعت دو یکی خوای می اینکه از قبل اینه منحورم ـ

  کنی؟ فکر و تخت رو بشینی

 . نگفت چیزی و داد سر روتختیش روی نگاشو

 . ها شدم می امیدوار بهش داشتم. کردم سکوت منم

*** 

 شب برای همش. شد می سنگین هام پلک. بودم داده تکیه صندلی به سرمو برد، می خوابم کم کم داشت

 . خوابیدم می تر زود وگرنه کارم سر برگردم بخوام صبح که کردم نمی فکر. بود اس اس با داری زنده

 کرد می فکر و انداخته پایین سرشو و نشسته تخت رو روم به رو هنوز کاوه. بود رفته سر هم م حوصله

 هربار اما. داشتم کشیدن خمیازه به میل شدیداًال . بود مونده تحرک بی و ساکت فقط. بود خدا با کرد نمی یا

 کنم، صحبت کاوه با حداقل یا بپره خوابم و بزنم رو تلویزیون پایین برم داشتم دوست. خوردمش می فرو

 بار یه. کشیدم خمیازه صدا بی و گرفتم دهنم جلوی دستمو. نبود من به ش توجه. اومد نمی حرفم اصالًال  اما

 : گفتم و کردم بستم و باز رو سنگینم های پلک

  نرفته؟ سر ت حوصله ـ

 : گفت آروم خیلی. کرد نگاهم و اومد خودش به

 . نه ـ

 یه خیلی و بهم زد زل دوباره که گذشت ذره یه. نگفتم چیزی دیگه. داشت فوالدی اعصاب اینم بابا ای

 : پرسید ای دفعه

  چی؟ یعنی آویده ـ

 کردم نمی تصورشم حتی. بود عجیب خیلی یعنی بپرسه، اینو که بود عجیب برام. شدم خیره بهش دفعه یه

 رسید، ذهنش به سوال این که کرده می فکر کردنم بیرون و دیشب قضیه حتی یا من به داشته مثالًال  که

 . دادم جوابشو حوصله با. پرسیده منحور بی و ای دفعه یک خیلی اینکه حساب به گذاشتم

 . خورشید پرتو یعنی آویده ـ

 رو از لبخندشو فرم اینکه بدون. کرد می تکرار رو قشنگش های لبخند این قدر چه امروز. زد گرمی لبخند

 : پرسید بریزه هم به لبش

 ... یا آویده داری؟ دوست رو اسمت کدوم تو ـ
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 ستاره اسم که فهمیدم اما. زدم لبخندی. کنه شوکه منو داشت قصد هاش العمل عکس و ها سوال با امروز

 ... سخته براش کردم حس نخواد، اینکه نه بیاره، زبون به نشده حاضر رو

 . کنه نمی فرقی برام ـ

 . دی می ترجیح بیشتر اسمتو این کنم فکر کردی، معرفی آویده رو خودت اما ـ

 . شه نمی کشیده خوبی چندان جاهای به گفت می حسم. بدم ادامه رو بحث خواستم نمی چرا دونم نمی

 : گفتم مکثی بعد و کردم نگاهش

 . کنه نمی فرقی برام که گفتم ـ

  نیست؟ ای مسئله کنم صدات ستاره اگه... اگه یعنی ـ

 مدت این تمام کنه، بیرونم خواست می دیشب تا. شده چیزش یه این. بگیرم نتونستم چشامو شدن گرد جلوی

 رو کوچیکم اسم بعد به این از داشت تصمیم حاال زده، صدام «ببین» یا نزده صدام یا بودم پرستارش که

  بزنه؟ صدا

 . زنی می صدا رو کوچیکش اسم هم تو چته؟ بابا

 با. بزنم گول خودمو بودم مایل انگار اما نه اون زدن صدا و عادیه من زدن صدا دونستم می چند هر

 : گفتم تفاوتی بی

 ... تری راحت اسم هرکدوم با ـ

 . گرفتم ازش نگاهمو. شد تر عمیق و قشنگ لبخندش

 

*** 

 . پایین اومد تخت از اونم شدنم، بلند محض به

  ری؟ می داری ـ

 : گفتم کنم نگاهش اینکه بدون کردم می جمع کیفمو که طور همون

 . بزنی قدم نرفتی که هم امروز آره، ـ

 . فردا ـ
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 . باشه: گفتم و دادم تکون سری امیدواری با

 : گفتم و انداختم دوشم رو کیفمو

 . پایین برو ناهار موقع اد، می داره راهه تو هم پدرت بزن، صدا اونو داشتی کاری پایینه، خانوم فاطمه ـ

  نه؟ یا کنه می موافقت ببینم کردم نگاهش

 : گفت دید نگاهمو وقتی

 . باشه ـ

 باشن، داده من به رو دنیا انگار شد می راه به رو کاوه اگر این؟ از بهتر چی بودم، خوشحال خیلی

 بین از من به نسبت شاید هم شریفی خانم شتری کینه تازه شم، امیدوار بودنم پرستار و خودم به تونستم می

 . رفت می

 . کردم ترک اتاقشو افکار همین با

 

*** 

 . دادم سالم و بستم رو ورودی در شدم، سالن وارد که بست می بلندشو روپوش های دکمه فاطمه

 : پرسیدم. داد رو سالمم جواب زور به و کرد نگاهم برگشت

  رفتن؟ شریفی آقای ـ

 . رفت ـ

 رو. رفتم ها پله سمت منم. ببنده نبود دسترس در که رو مانتوش دکمه آخرین تا شد خم. دادم تکون سری

 : ایستادم و اومد یادم چیزی اول پله

 . خانوم فاطمه ـ

 . زدم می صدا اسمشو که بود بار اولین شاید دونم نمی. کرد نگاهم تعجب با و برگشت

  خورد؟ ناهار پدرش با و پایین اومد ناهار برای دیروز کاوه ـ

 : گفت و کرد نگاهم تعجب با

  مگه؟ طور چه نه ـ
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 ... هیچی: گفتم و دادم تکون سری

 . گذاشتم سرم پشت رو فاطمه متعجب نگاه و کردم طی رو ها پله باقی و

 برگرده مدت همه این بعد که بود سخت براش شاید کردم، می قضاوت زود نباید نه بود، گفته دروغ کاوه

 . بخوره ؼذا ش خانواده با گذشته مثل و

 . نیارم روش به گرفتم تصمیم

 . داخل رفتم و زدم در

 

*** 

  کنی؟ کار چی بود قرار امروز ـ

 : گفت و گرفت باال سرشو تعجب با

  کار؟ چی ـ

 : گفتم بهش رو نشاط با و زدم کنار و پرده رفتم پنجره سمت

 ... کنی شروع امروز از بود قرار ـ

 . کرد می نگاهم منتحر

 ... بزنی قدم حیاط بری رو کوتاهی تایم یه نداشتی هم حوصله اگه که ـ

 خوشحالی این باز دونستم نمی اما شدم خوشحال و زدم لبخندی. داد تکون موافقت نشونه به سرشو آروم

  کنه؟ می عمل قولش به واقعاًال  نه یا میمونه نافرجام

 : گفتم همین برای

  بزنی؟ قدم بری االن همین چیه نحرت ـ

 : گفتم و کردم نگاه رو بیرون

 . نیست بد هوا ـ

 . رفت در سمت و زدم بهش لبخندی. بود پوشیده سفید سرتاپا ها روز اؼلب مثل شد، بلند جاش از

 : گفت و برگشت موند اما کشید پایین رو دستگیره
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  ایی؟ نمی تو ـ

 تصمیم لححه همون تو. نه یا برم حیاط به باهاش که بودم نگرفته تصمیمی حتی. کردم هنگ لححه یه

 : گرفتم

 ... حیاط تو ام می و ریزیم می آبمیوه یه منم بزن، قدم تنها کم یه برو تو چرا ـ

 فکر به رفتاراش از کم یه. گرفتم پس لبام از مو مصنوعی لبخند منم و حیاط تو رفت و داد تکون سری

 ... ای دفعه یه خیلی آخه. رفتم می

 ... نکن فکرشو زیاد خیال بی

 . حیاط رفتم و ریختم آبمیوه لیوان تا دو. رفتم پایین ها پله از

 

*** 

  «چی؟ ـ» 

  «کنه؟ تؽییر بهت نسبت رفتارم باید چرا گم می ـ» 

 « .دیگه گفتم بهت که چیزایی خاطر به خبر ـ» 

 زندگی درباره فهمیدم که دونستم نمی رو جزئیات سری یه فقط دونستم، می تو به راجع هم قبال من ـ» 

  «چیه؟ دونی می. نیست مهم کدوم هیچ ولی... و تو فرار و مادرت

  «چی؟ ـ» 

 « .اومد خوشم ازت بیشتر اتفاقا ـ» 

 «اومد خوشم» به نسبت باید یعنی. کردم فکر کمی و دادم قورت دهنمو آب. مانیتور به زدم زل تعجب با

 . نزنم توهم بود بهتر... پروندِ  چیزی ریا بی احتماال دادم؟ می نشون حساسیت گفتنش

 تو به رو حق مواقع بعضی در حتی شدم عصبی من کردی می تعریؾ برام که لححه اون دونی، می ـ» 

 جور و جمع تو زندگی نتونستی که گی می چی هستی، ای قوی دختر خیلی تو کن، باور ستاره اما ندادم

  ای؟ کوچه یه خم اندر هنوز و کنی

  «کشه؟ می کجا به عاقبتشون و آخر تو مشابه هایی دختر دونی می بود، زده وا بود تو جای کی هر ستاره

 . کنه آرومم حرفاش با همیشه مثل تا بودم کرده سکوت من
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 ستاره، تکی تکی، تو ولی دونی، می رو دخترایی چنین سرنوشت خودت بگم، من خواد نمی ستاره ـ» 

 نبود قرار کردی، جور و جمع هم نحو بهترین به بلکه کردی، جور و جمع تو زندگی تنها نه تو کن، باور

 یه و کنی پارو پول و بشی شهر میلیارد دختر بخوای ای سرمایه هیچ بی و خونه از اومدن بیرون بعد

 سرت باالی ای اجاره سقؾ یه که همین اومد، در تحصیلت خرج که همین. باشی داشته راحت زندگی

 برداشتی، رو ها مانع و خریدی جون به رو خطرات که همین نداد، دستت کار بودنت تنها که همین داری،

 « .کنم می تحسینت من ستاره

 ممنون ازش. ببینم دید همین از منم که داد می فرصت بهم و کرد می نگاه دید این با که بودم ممنون ازش

  «کردی فرار» گفت نمی «بیرون اومدی خونه از» گفت می که بودم

 و گرفتی زندگی از رو حقت تو ستاره، یه از بیشتر حتی درخشیدی، کامالًال  تو گی؟ می چی ستاره ـ» 

 « .بدی ادامه طوری این تونی می همیشه ندارم شک

 آروم اراده بی بود، کافی گفت می من تسکین برای فقط حتی اگه حرفاش، با ذره ذره شدم، می آروم آرومِ 

 . تالطم بی دریای یه مثل. شدم می

 خیال بی بدبختی و نداری اوج تو تهش ته که همون پیش، ماه چند ستاره همون بشم دوباره گرفتم تصمیم

 . بودم خودم ناپذیر شکست روحیه دنبال. اومد نمی خوشم اخیر آه و اشک ستاره از. بود

 

*** 

 کوچه سر دوباره امروز ولی. بودم داده پولشو اینکه بعد درست. بودم ندیده رو امیر شد می وقتی چند

 ... ها نبود بردار دست اینم. گرفت م خنده. افتاد راه دنبالم دوباره و دیدمش

 

*** 

 و مبل رو نشستم منم و بگیره دوش تا باال رفت اون بعد و زدیم قدم حیاط تو ربع یه کاوه پای به پا

 . کردم تماشا تلویزیون

 بگذار خیال، بی. زدن قدم برای حیاط رفت نمی اونم بزنم قدم ام نمی بگم اگه که بودم رسیده نتیجه این به

 ... پیششه پرستارش که باشه خوش دلش

 گرمکن و کوتاه آستین ای سرمه بلوز یه ها، پله وسط اومده دیدم که بود نشده تموم هنوز تلویزیون برنامه

 . زد می برق اما بود کرده خشک موهاشو بود، تنش ای سرمه

 : پرسیدم کردم می نگاهش که طور همون
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  اومده؟ پیش مشکلی ـ

 خودم افکار به. کنه گله خواد می زدم رو تلویزیون ش اجازه بی اینکه از شاید کردم فکر خودم پیش

 . خندیدم

  بخونی؟ فروغ برام باال بیایی شه می ـ

 : گفتم و زدم پلک بودم، شده خسته کردن نگاه مستقیم از

 . باشه ـ

 . کردم خاموش رو تلویزیون و برداشتم رو کنترل دقیقه همون و

 و زدم لبخند بود ایستاده پله وسط هنوز که بهش. قائلم ارزش حرفش برای دادم اطمینان بهش که شدم بلند

 : گفتم

 . ام می دارم ـ

 . باال رفت و گفت آروم «مرسی» یه

 تخت لبهٔه  رفت بار این کشید می دراز یا کرد می جمع تخت رو خودشو ها افسرده مثل که همیشه برعکس

 . موند من منتحر و نشست

 خودم با و نشستم صندلی روی. آوردم در رو فروغ کتاب. رفتم قفسه سمت و شدم اتاقش وارد لبخند با

 : گفتم و دادم انتخاب حق بهش. بخونم رو خاصی شعر باشه داشته دوست خودش شاید کردم فکر

  بخونم؟ داری دوست رو شعر کدوم ـ

 . ۱۱۶ صفحه ـ

 نه که خونده رو کتاب این بار چند نیست معلوم بود؟ کی این. کردم پیدا رو نحر مورد صفحه گشتم آروم

 . شده بر از هم کتاب صفحات حفحه، رو ها شعر تنها

 . کردم شعر عنوان به نگاهی

 . داشتن دوست از

 : پرسیدم انداختم می گذرا نگاهی روشنش چشای به که حالی در و کردم بلند سر لبخند با

  نه؟ یا داری دوست رو فروغ اشعار فقط ـ

 : داد جوابمو ای ثانیه چند سکوت بعد
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 ... فروغ فقط نه ـ

 . بشم امیدوار بیشتر کم یه بزنه، حرؾ بیشتر کم یه خواستم می

  کی؟ دیگه خب ـ

 ... مشیری نیما، سهراب، مثالًال  ـ

 : گفتم و دادم تکون سری

  دیگه؟ خب ـ

 . کنه می فکر داره که داد می نشون ش چهره

 . فروغ هم شون همه از بیشتر همینا، بیشتر ـ

 : گفتم و خندیدم

 . فروؼه آخرش و اول پس ـ

 . کرد ای خنده تک من ناباور نگاه مقابل در اونم

 : گفت و پایین انداخت سرشو که بود خیره زیادی نگاهم شاید

  خونی؟ می ـ

 . دوختم کتاب به و گرفتم نگامو اما بود شده دیر چند هر منم

 

  تو دیده آسمان از امشب

  بارد می ستاره شعرم روی

  ها کاؼذ سپید سکوت در

  کارد می جرقه هایم پنجه

  آلودم تب دیوانه شعر

  ها خواهش شیار از شرمگین

  سوزد می دوباره را پیکرش
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  ها آتش جاودان عطش

  است داشتن دوست آؼاز آری

  ناپیداست راه پایان گرچه

  نیندیشم دگر پایان به من

  زیباست داشتن دوست همین که

  کردن حذر چرا سیاهی از

  است الماس های قطره از پر شب

  ماند می جای به شب از آنچه

  است یاس گل آور سکر عطر

  تو در شوم گم بگذار آه

  من نشانه من ز نیابد کس

  من مرطوب آه سوزان روح

  من ترانه تن بر بوزد

  باز دریچه زین بگذار آه

  ها رویا پرنیان در خفته

  گیرم سفر روشنی پر با

  ها دنیا حصار از بگذرم

  خواهم می چه زندگی از دانی

  تو سر تا پای‚  تو‚  باشم تو من

  بود باره هزار گر زندگی

  تو دیگر بار تو دیگر بار

  دریاییست نهفته من در آنچه
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  باشد نهفتنم توان کی

  طوفانی سهمگین زین تو با

  باشد گفتنم یارای کاش

  خواهم می تو از لبریزم که بس

  ها صحرا میان در بدوم

  کوهستان سنگ به بکوبم سر

  ها دریا موج به بکوبم تن

  خواهم می تو از لبریزم که بس

  ریزم فرو خود ز ؼباری چون

  آرام نهم سر تو پای زیر

  آویزم تو سایه سبک به

  است داشتن دوست آؼاز آری

  پیداست نا راه پایان گرچه

  نیندیشم دگر پایان به من

  زیباست داشتن دوست همین که

*** 

  «ها نبودی ستاره وای ـ» 

  «گذشت؟ خوش ـ» 

 « .خندیدم کلی آره ـ» 

  «داره؟ خنده مگه مسخره، پسرِ  ـ» 

 لبخند من به گرده می بر کردم نگاش موندم کم یه من کنار اومده پاشده دختره ستاره؟ نداره چرا ـ» 

 کنم ش ضایع اومدم دیگه ده می نخ داره حتما گفتم خنگ منم بار، سی هی بار دو هی بار یه هی زنه، می
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 تراسم رو من گفته بهش رفته بعد حرفا این میو آینده عروس مثال و خونده گوشش زیر مادرم فهمیدم که

 « .کنه صحبت من با بیاد

 : نوشتم و خندیدم

 « ...پسر پیر باشه، گرفتنت زن فکر مادرت اینکه مگر ـ» 

 « .کنی دک منو خوای می هم تو دیگه، باشه ـ» 

  «دستمون رو بمونی و بخوای خودت وقت یه بعدا ترسم می اس، اس جون نه ـ» 

 . فرستادم خنده شکلک براش بشم، منفجر خنده از بود نزدیک سیستم پشت که حالی در

 : گفت و فرستاد دراز زبون شکلک اونم

 « .ها بود ضایع خیلی ستاره ببین ـ» 

  «زدی؟ حرؾ باهاش کردی، جورش و جمع طوری چه شد؟ چی بعد ـ» 

 فرستادش مادرم گفت وقتی که، بزنم حرؾ باهاش اونجا بمونم تونستم نمی بودم، شده سرخ من بابا نه ـ» 

 تنهاش که خواستم عذر ازش و کردم صاؾ صدامو منم کنیم صحبت بیاد خواد می که دونم می من گفته و

 « .کنم صحبت مادرم با که رفتم و گذارم می

 : نوشتم و شکوندم شو یکی برداشتم، تخمه بود کیبرد کنار که پاکتی از مشت یه

  «صحبت؟ نتیجه خب ـ» 

 با اما شد بحث البته که بشه بحثمون گرامی مامان با مهمونی وسط بود نزدیک دیگه، هیچی ـ» 

 « .پچ پچ و آبروداری

 : گفتم و خندیدم دوباره

  «شی؟ آدم خوای می کی تو ولی بگذریم، خب، ـ» 

 « ...ستاره ببین ـ» 

  «بمونه دستش رو پسرش پیر نداره دوست. گی می همه این خودت برای مامانت خرِ  ـ» 

  «بود؟ کجا پسر پیر جوونیمه، اول من ها، هم تو برو ـ» 

 : نوشتم و خندیدم
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 « .باش امیدوار خوبه ـ» 

 : نوشتم خنده با. آورد می در ادا داشت که فرستاد برام مسخره شکلک یه

  «بودید؟ دختره خود خونه حاال ـ» 

 « .اینا عموش خونه نه ـ» 

 « .گذره نمی دختری هیچ از که مادرت از اد می خوشم ـ» 

 « .کاراش این با کنم می دق دارم. شیشه تو کرده منو خون اد؟ می خوشت ـ» 

 « .شه تموم بده رضایت ـ» 

  «چی؟ باشم داشته دوست رو دیگه نفر یه من حاال ـ» 

 : نوشتم خوشحالی با بعد و خوندم پیامشو دوباره شده گرد چشای با

 « .نریزم سرت تو خاک ایـ » 

  «چرا؟ من وای هی ـ» 

 یه معادله چرا دیگه شه می حل چی همه و بده نشون مادرت به رو داری دوستش که همونی برو چون ـ» 

  «کنی؟ می مجهوله چند رو مجهوله

 « .ستاره شه نمی ـ» 

  «آخه؟ چرا ـ» 

 « .بره می زمان مدت یه بگم نفر یه اون به م عالقه از من تا ـ» 

 « .رفته وا و شل دیگه، ماستی قدر این ـ» 

 : نوشت بعد فرستاد خنده شکلک یه اول

 « .بخند کم یه ببینی بفرستم رو مامان خانم عروس این عکس بیا خیال بی حاال ـ» 

 « .ایی می فیلم داری اینکه مثل نه ـ» 

  «چی؟ برای چرا؟ ـ» 

  «نیومده؟ خوشت ازش گی می بعد انداختی یادگاری عکس باهاش دختره عمو خونه رفتی ـ» 
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  «زور به اونم جمعیه، دسته عکس ها، خوشه دلت ـ» 

 « .ببینم بفرست داری، دلی داغ چه حاال، خب خیلی ـ» 

 زوم خاصی شخص هیچ به نگاهم. زدم لبخند عکس دیدن محض به و کردم Accept فرستاد، رو عکس

 . نشست لبم رو لبخند خود به خود اما نشد

 « ..همونه چپ سمت دختره اون دیدی؟ ـ» 

 بلوز یه بود، بسته سرش پشت ساده و شده رنگ طالیی موهاش که دختر یه دیدم، رو عکس چپ سمت

 بود پوشیده دامنش و بلوز. بود پیچیده تو خودشون اینکه نه جلؾ، نه بود شیک بود، تنش بلند مشکی دامن

. کرد می نگاه دوربین به و بود لبش رو ای ساده لبخند. داشت هم خوبی قیافهٔه . نداشت سر روسری اما

 . داشت پری های مژه و گرد چشاش

 : نوشتم

  «ماهی این به دختر بخواد، دلت خیلی داره، هم ای سلیقه چه مامانت به به دیدم ـآره» 

 « .کنیم می اکتفا هم ش ستاره به ما» 

 : نوشتم سریع کنم تفسیری و بشینه ذهنم تو فکری اینکه از قبل. شد جمع لبخندم

 « ...وسطی همون دیدی، که مادرمم» 

 یه بعد دیدمش، جایی کردم حس زدم، لبخندی مادرش دیدن با. عکس رو چرخید به کرد شروع نگاهم

 . شد نمی باورم. خوردن گیج به کرد شروع سرم زد، خشکم دفعه

 ... آشنا قیافه اون

 ... خانوم همون

 . شد چیده پاژل یه مثل چشام جلوی ش چهره

 لبخند بهم و نشسته اتوبوس تو. بود سرش مشکی ساده روسری یه داشت، مهربونی چهره که ساده خانم یه

 . زد می

 : گفتم پته تته با. شد نمی باورم

  سعید؟؟؟ مادر... نه ـ

 . بود گوشم تو صداش
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 همه و کم تعدادشون فامیل دخترای ولی بگیرم زن براش فامیل از داشتم دوست خیلی دارم، پسر یه من» 

 . کردند ازدواج اونا که هم االن بودند تر بزرگ پسرم از

 خیر قدم یه خدا خواست به تا کنی آشنا ت خانواده با منو خوام می نداره، اشکال نحرت از اگه دخترم

 « .بودید هم قسمت شاید بینید می رو همدیگر برداریم،

 . بودم مونده خیره طور همون

  «شد؟ چی ستاره ـ» 

  «رو؟ مادرم دیدی ـ» 

  «منه؟ شبیه قدر چه دیدی ـ» 

 : نوشتم و دادم فرو سخت دهنمو آب

  «تو؟ ـ» 

 « .هستم عکس گوشه اون منم دیگه، آره ـ» 

 . بود کرده اخم و ایستاده مادرش سر باالی بلند قد پسر یه. انداختم عکس به نگاه

 . شد نمی باورم

 

*** 

  رضوی؟ خانوم اومدی ـ

 : گفتم و زدم عمیقی لبخند

  خوبید؟ شما بله، ـ

 . خوبه که کرد تایید مهربونی با

 : گفتم

  برید؟ می تشریؾ ـ

 . هام گرفتاری و کارا دنبال برم دیگه، آره ـ

 . بود مونده باز که شد پیرهنش مچ دکمه بستن مشؽول و
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 . بزنم سر کاوه به باال برم ندارید امری من با اگر ـ

 : گفت و برداشت دکمه بستن رو از تمرکزشو

 . اد می هفته همین آخر همسرم که بدم خبر خواستم می ـ

 : گفتم و زدم لبخندی

  شدن؟ خوب خانمتون خواهر روشن، چشتون خوب، چه ـ

 : گفت و داد تکون سری

 ... بهتره آره ـ

 . بیارن دست به رو کاملشون سالمتی... انشا. شکر رو خدا خب ـ

 . خدا به توکل ـ

 : گفت بعد و کرد دست دست کم یه

  نگم؟ همسرم به اومده پیش که رو مسائلی اگه بدِ  نحرت به ـ

 سختی های سوال چه پرسید؟ می رو نحرم داشت نه یا کنم سکوت باهاش گفت می داشت جورایی یه یعنی

 . ها پرسید می

 : گفت خودش آخر که کرد نگاهش خنگی با طور همون

 رفته گذشته که چیزهایی شه می بد نحرت به جاشه، سر االن چیز همه که خدا شکر اینه منحورم... یعنی ـ

  دارم؟ نگه پنهون همسرم از و

 عذاب و اش کاری پنهون درگیر فکرش و گذاشت می احترام همسرش به قدر این اینکه از اومد خوشم

 . بود ازش حاصل وجدان

 : گفت که کرد برداشت دیگه طور یه نگاهم از انگار ولی

 ... گفتم بهش کم کم شاید شه، می حساس و ریزه می هم به اعصابش دونم می گم، نمی مدت یه یعنی ـ

 : دادم اطمینان بهش و کردم بسته و باز چشامو آرامش با زدم، لبخندی

 . کنید می خوبی کار ـ
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 ازم که رسیدم نتیجه این به و زدم لبخند منم. رفت و برداشت رو کیفش و زد لبخند و کشید راحتی نفس

 تری مطلوب نتیجه بپرسه همسرش جنس هم از اگر کرد می حس و زنشم، جنس از منم چون پرسید

 ... نه یا دادم کار راه و کردم گیری نتیجه درست که نبودم مطمئن من حال هر به. گرفت خواهد

 . رفتم باال یکی تا دو رو ها پله

 . کرد لمس رو آرومی نوای گوشام که کشیدم عمیق نفس یه و موندم در پشت

 

  آسمان فراز بر که ها ستاره ای

  اید نشسته گر اشاره خود نگاه با

  ها ابر ورای از که ها ستاره ای

 اید نشسته گر نحاره جهان بر

 

 کشیده دراز هم شاید و بود نشسته تختش لبهٔه  شاید حفح، از حتما خوند، می فروغ باز داشت که بود کاوه

 داخل رفتم می اگه شاید چون. دادم گوش دلنوازش و خواستنی خوندن به و موندم در پشت همون. بود

 . خوند نمی دیگه و ریخت می هم به خلوتش

 

  شب سکوت دل در که منم این آری

  کنم می پاره عاشقانه های نامه

  کنید مدد بمن اگر ها ستاره ای

  کنم می ستاره از پر ؼمش از دامن

  است نبرده وفا از بویی که دلی با

  است تر خوش بهانه و بیکرانه جور

  خودپسند مصاحبان این کنار در

  است تر خوش زیرکانه های عشوه و ناز
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  من نگاه در که شد چه ها ستاره ای

  مرد؟ ترانه و ونؽمه نشاط آن دیگر

  او لبان بر که شد چه ها ستاره ای

  مرد؟ عاشقانه گرم نوای آن آخر

  تهی بسترم و نگون سر باده جام

  او های نامه روی به ام نهاده سر

  سطور این میان در که ام نهاده سر

  او وفای از نشانی کنم جستجو

  آگهید هم شما مگر ها ستاره ای

  خاک ساکنان جفای و رویی دو از

  شدید نهان آسمان قلب به کاینچنین

  پاک و خوب های ستاره ها ستاره ای

  نیست و هست که چه هر به زدم پا پشت که من

  کنم روا خود عشق ز او کام که تا

  جفا بجز اگر بمن خدا لعنت

  کنم وفا با عاشقان به سپس زین

  سربدار اشک های قطره همچو که ها ستاره ای

  اید نهاده شب سیاه بدامن سر

  جاودان جهان آن کز ها ستاره ای

  اید گشاده جهان این بسوی روزنی

  رود نمی دلم از مهرش و است رفته

  نخواست؟ مرا او که شد چه ها ستاره ای
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  ها ستاره ها ستاره ها ستاره ای

  کجاست؟ جاودان عاشقان دیار پس

 من سمت سرشو خوند، می شعر حفح از و ایستاده پنجره به رو که کاوه و کردم باز رو در لبخند با

 : گفتم و زدم پرمهری لبخند. گردوند

  داخل؟ بیام هست اجازه ـ

 . بودم ندیده واقعی لبخند قدر این حال به تا بود، زیبا و عجیب برام خیلی که زد لبخندی

 . بودم منتحرت حتماًال  ـ

 این کردم می حس اصالًال . رفتم صندلی سمت راست یک... ملموسش تؽییرات از خوردم، جا حرفش از باز

 . بشینه روش کاوه ندیدم هم بودم اونجا وقتی خورده، من نام به صندلی

  شد؟ خوش دلت تو، برای صندلی این ستاره خب

 . بود خوش دلم

 

*** 

 شد قرار فردا از و روز هر مثل زدیم قدم بودیم رفته ربع یه خودم، صندلی همون رو بودم نشسته بیکار

 کامالًال  که بودم امیدوار. برگرده و بدوه پارک تو کم یه و صبحگاهی ورزش بره من اومدن قبل ها صبح

 . بیاره دست به شو روحیه تونه می و شه می خوب

 یا شنا استخر تو بره مثالًال  بده، انجام داره دوست کاری هر بودم گفته بهش و نشسته صندلی همون رو

 یه که کنم منتقل بهش رو زندونی یه حس خواستم نمی داره، دوست خودش که کاری هر یا ببینه تلویزیون

 . داره بان زندون

 و برداشته ش اجازه با رو بود اونجا که ای داستانی کتاب تک کتابش قفسه از و بودم نشسته هم خودم

 گاه بی و گاه و نشسته تخت رو. بود نرفته جا هیچ و نخورده تکون جاش از اون اما. بودم خوندنش مشؽول

 . کردم می حس نگاهشو سنگینی

 . رفتم می داستان بطن به و شد می خالی نگاهش سنگینی فکر از ذهنم کم کم

  بپرسم؟ ازت چیزی یه تونم می ستاره ـ
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 که بود گرفته اجازه ازم قبالًال . لرزید اختیار بی قلبم لححه یه. کردم می نگاه بهش و کرده بلند سرمو سریع

 ... بود بار اولین بود، نزده صدا حال به تا اما بودم، داده اجازه تفاوتی بی با منم کنه، صدام ستاره

 : گفت دید که نگاهمو

  باشه؟ نداشته اشکال نحرت از اگه البته ـ

 . باشه نرمال حرکاتم کردم سعی و بستم رو کتاب

 . بپرس نداره، اشکالی ـ

 : گفت و انداخت پایین سرشو

  چیه؟ برای دستت زخم جای ـ

 صمیمیت این ها، حرؾ این تؽییرات این که کردم می فکر این به. تر سخت اینبار. خورد تکون قلبم دوباره

  چی؟ نشه کنم می بینی پیش که چیزایی اون آخرش اگه کردم می فکر داشتم اسمم، فهمیدن بعد ای دفعه یک

 

 

*** 

 

 « .دارم خواهشی یه گم می ستاره ـ» 

 : نوشتم تعجب با

  «خواهش؟ ـ» 

  «کنی؟ می قبول آره، ـ» 

  «چیه؟ ببینم باید اول دیگه، نیار در بازی زرنگ ـ» 

 « .ستاره کنم نمی شوخی دارم ـ» 

 : نوشتم اما خندیدم

  «بگو؟ اول تو کنم، نمی شوخی منم ـ» 

 « .نیست ضررت به ـ» 
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 « .بگو حاال ـ» 

 « .مادرت دنبال برو ستاره ـ» 

 : نوشتم عصبانیت با. َپَرم تو بود زده جور بد

  «اول؟ خونه سر برگردم که شدم دور ازش سال همه این بشه؟ چی که مادرم؟ دنبال برم» 

 « ...سراؼش برو ولی باش، مستقل خودت برای تو کن، زندگی باهاش برو گم نمی ستاره، نه» 

  «بشه؟ چی که برم ـ» 

 « .باشه راهت به چشم هنوزم شاید باشه، داشته نیاز بهت هم هنوز شاید برو، ـ» 

 « ...دنبالش برم بینم نمی هم دلیلی. رفته هم خونه اون از کنم فکر االن اون نه؟ شدی نما خواب تو ـ» 

  «کنم؟ خواهش من اگه حتی ـ» 

  «کنی؟ می اصرار اینقدر چرا ـ» 

 « .کنم می خواهش ـ» 

 « ...سعید آخه ـ» 

 « .کنم می خواهش ـ» 

 . کرد می م کالفه داشت

 « .رفته هم خونه اون از اون زیاد احتمال به سعید ببین ـ» 

 همون هنوز یا بزن، خونه اون به سر یه برو و کن خانومی کردم، ازت که خواهشی برای فقط ـ» 

 « .دیگه نیست یا جاست

 . بیام کنار تونستم نمی جور هیچ اما کردم فکر کم یه و گذاشتم لبم روی دستمو

 « .تونم نمی من سعید ـ» 

 « .کردم خواهش ازت ستاره، تونی می ـ» 

 « .نداریم حرفی هم با ما بگم؟ چی برم فهمی؟ نمی چرا لعنتی آخه ـ» 

  «کشه؟ نمی انتحار هنوز اون دونی می کجا از نگیر، تصمیم طرفه یه ـ» 
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 من به که شد نقاشی زنی تصویر هام پلک سیاه پرده پشت بگیره، آروم اعصابم کمی تا بستم هامو پلک

 . زد می لبخند

*** 

 ... دور خاطرات بودند کهنه چه

 . رفتم می پیش قدم به قدم بود خاطرات یادآور که آشنا کوچهٔه  تو

 . بود مونده تؽییر بی اونجا جای جای خاطرات اما بود کرده تؽییر چیز همه

 ... بودند آَشنا و دوست موقعی یه که آشناهایی و دوست حتی ها، همسایه و خونه

 ... پدرم

 باید. بود شده تنگ براش دلم قدر چه «پدر» کردم زمزمه لب زیر. نسشت لبم رو اختیار بی لبخندی

 ... خاکش سر رفتم می

 . کنم گرد عقب خواستم می افتادم، خاکش یاد

 ... خاک پر بود، افتاده ؼریب پدرم قبر و رفتم بار آخرین

 ... بود نرفته سراؼش به کسی که بود ها مدت

 ... خاص شخص همون

 اصال او شاید ولی نرفتم خاکش سر بود وقت خیلی منم نبودم، خودخواه بردم، پیش هامو قدم دوباره اما

 . رفت نمی

 . بود شده سرباز کهنه بؽض یه. بودم خونه در جلوی شد نمی باورم

 . رفت نمی زنگ به دستم و ایستاده در پشت. بودم کرده درگیرم اس اس

 ... کنه ردم ؼریبه یه و بزنم زنگ که کردم می دعا

 . شد می تموم چیز همه وقت اون

 . داشت می بر سرم از دست هم اس اس

 ؼریبه آشنای یه و بزنم زنگ که ترسیدم می هم صبح تا شاید. موندم در پشت دقایقی دیدم و اومدم خودم به

 ... گفتن برای باشم نداشته حرفی هیچ و داخل برم من و شه باز در و «کیه؟» بپرسه
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 . کردم می حمل قلبم روی ترسمو و میموندم صبح تا شک بی

 ... فشردم رو زنگ. رفت باال دستم

 ... کشیدم پسش. لرزید می دستم

 ... برم باز کرد می اصرار اس اس شد می طور این اگه نه. رفتم می من و دادند نمی جواب کاش

 « .کنه نمی زندگی اونجا دیگه» که بگم دروغ بهش برم و برگردم جا همون از تونستم نمی چرا دونم نمی

. بود نرسیده گوششون به شاید. زدم می زنگ دیگه دور یه یا رفتم می باید یا. کشید درازا به کم یه انتحارم

 ... گوششون یا گوشش یا کیا؟ گوش به

 همین بود بهتر باشم، داشته رو انتحار و برگشتن دیگه بار یک دلهره تونستم نمی. گرفتم می تصمیمی باید

 . شد می تموم امروز

 ... زنگ سمت ببرم دستمو دوباره که گرفتم می تصمیم داشتم

 ... باره سه و زدم زنگ دوباره

 جواب که ومدنی کس هیچ اما موندم منتحر باز و زدم زنگ باز کنم، تمومش خواستم می بود، ریخته ترسم

 ... کس هیچ. بده مو بالتکلیفی

*** 

  «ستاره؟ شد چی ـ» 

 « .نداد جواب کسی رفتم، ـ» 

  «مطمئنی؟ ـ» 

  «داری؟ شک تو ـ» 

 « ...آشنا فامیلی، ای، شماره اینه، منحورم نه، ـ» 

 هم اونو دور که کسایی کشیدم؟ خط رو دورشون سال چندین که کسایی پیش برم که نداری انتحار ـ» 

 « .کشیدن خط

  «چی؟ ش شماره ـ» 

  «گرفتی؟ ـ» 
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 خواستم می فقط بزنم، حرؾ بخوام نبودم مطمئن باجه، از گرفتم، بار چندین شو شماره بودم، گرفته

 و نگرانی و شد می ریخته وجودم تو ها خبری بی از ای دلشوره کم کم. نداشت بر اما بشنوم، صداشو

 . شده فراموش عاطفهٔه  به ای عاطفه

 

*** 

 دیگه این. آورد می دست به اینو روحیه یکی باید حاال خورده، شکست لشکر مثل برگشت، شریفی خانم

 . بود شوهرش کار

 حال این با. نداشتم راحتی احساس باهاش هنوزِ  که هنوز. بود خونه تو و نرفت سرکار روز دو یکی

 و نشسته مبل رو دیدم می وقتی نبود فاطمه تیوق اما نبود م وحیفه. نداشتم ای بدرفتاری ترین کوچک باهاش

 . عسلی رو کنارش گذاشتم می آروم و بردم می آب لیوان یه یا آبمیوه براش من داده تکیه سرش رو دستشو

 . خورد می رفتم می اینکه از بعد اونم

. کرد بازجویی من از کاوه درباره بار یه فقط روز دو یکی این تو. مهمه براش خیلی خواهرش بود معلوم

 . زد می سر بهش باال رفت می مدام خودش اما

 یا باشم خوشحال باید دونستم نمی من و نیاوردم، رو مدرکم چرا که بده گیر من به نبود یادش حتی

  ناراحت؟؟؟

 

 

*** 

 تنهام و نداد پناهم کسی بی تو که دوستی همون دیدم، رو صحرا راهم، بین که بود پدرم خاک سر مقصدم

 ... گذاشت

 اونقدر دوختم چشم نگاهش تو برم، نگذاشتم دیدنش با بود مونده حا به برام ازش که زشتی گذشته تموم با

 . کردم بؽلش و کرد بؽلم و جلو اومد آورد، جا به منو اینکه تا بهش شدم خیره

 نبود قرار بودم، کس بی من نداشت، گناهی اونم بودیم، نوجوون که گذاشتم این پای به و کردم فراموش

 . بده هامو کسی بی تاوان

 هم با رسمی خیلی. باشم داشته باهاش نتونستم رو گذشته گرمای و صمیمیت کردم کاری هر اما

 و کردم می زندگی داشتم که گفتم بسته سر منم بودم کجا سال همه این پرسید ازم و کردیم احوالپرسی
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 جدا هم از شماره بدل و رد یه با و گفتم تبریک بهش. بود کرده نامزد اونم. حرفا این و خونم می درس

 . شدیم

 ... خاک سمت رفتم و گرفتم گل شاخه یه

 شسته تازه سنگ روی رو ها گل کردم می دل و درد باهاش که طور همون و شستم رو قبر سنگ نشستم

 . کردم می پر پر شده

 نگاهم و گرفتم باال ناخودآگاه رو سرم که بود مونده دستم ش شاخه و شده پرپر گلبرگ آخرین تا گل

 . شد خشک

 !!! زنه؟ نمی سر قبر این به هرگز کردم می فکر چرا. بود اینجا اون

 ... ها سال همه این بعد... بود خودش

 . کردم می حس هام چشم به رو اشک هجوم

 با مهندس خانوم. بودم شده پیر برام قدر چه. کرد نمی باور انگار. بود زده خشکش قبر قدمی چند تو اونم

  آوردی؟ خودت سر چی کالس

 ... افتاد جریان به ش شده خشک قدم کرد، می نگاهم ناباوری با

  خودتی؟ آویده ـ

 . بود گرفته صداش

 . بود کرده گریه ها سال انگار

 ... شکست هام اشک سد

 ... رسید می قبر به اون های قدم

 . شمردم می هامو اشک دونه دونه من

 ... دخترم... جانم آویده... آویده ـ

 . کرد می ش خفه بؽض... لرزید می صداش

 . بود رفته در دستم از هام اشک شمارش

 . شدم بلند و گذاشتم م شونه یه رو سریع بود افتاده زمین رو کنارم که مو کوله
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 : زد صدام بؽض همون با

 ... نرو کنم، می خواهش آویده ـ

 ... دویدن به کردم شروع من

 ... کن صبر آویده... آویده ـ

 در بودم رفته خودم که من چرا؟ کردم؟ می فرار ازش دارم چرا که کردم می فکر این به و دویدم می من

 .. ش خونه

 جزئی خواستم نمی هنوزم نه. بود کرده مجبورم سعید برم، خواستم نمی من نه دادم، تکون شدت به سرمو

 . باشم زندگیش از

 مهم اصال شاید نبودم، مهم زیاد شاید بود، نیومده دنبالم برگشتم، ایستادم، اما خیلی... بودم شده دور خیلی

  چی؟ بؽش و ها اشک پس نبودم،

 ... بود افتاده قبری سنگ روی پیکری دور ای نقطه در

 ... برگشت رو رفته راه اختیارم بی های قدم

 ... لرزوند می هاشو شونه هق هق که ایستادم سرش باالی

 . کرد بلند سر و گذاشت ش شونه روی آروم دستمو. نشستم هام زانو روی و شدم خم

 

*** 

 فضا که سویی کم نارنجی نور و شمع یه فقط بود، ؼمگین و تاریک جا همه. شدم خونه وارد ؼریبگی با

 . کرد می روشن مثالًال  رو

 : پرسیدم ؼریبگی همون با

  جایی؟ همین هنوز ـ

 : گفت و ایستاد اپن پشت

 . برام مونده جا همین فقط آره، ـ

 : گفت که کشیدم آهی
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  طور؟ چه ـ

 : گفتم و دادم تکون سری

 . باشی اینجا هنوز کردم نمی فکر نداد، جواب کسی زدم زنگ چی هر اومدم بار یه ـ

 : پرسید و کرد نگاهم تعجب با

  اینجا؟ بودی اومده ـ

 . دادم تکون آره نشونه به سری و کردم جا به جا م شونه رو مو کوله

 : زد می موج ؼم نگاهش تو

  پدرت؟ خاطرات دنبال یا من دیدن بودی اومده ـ

 : گفتم تفاوتی بی با و انداختم باال ای شونه و انداختم خونه دور تا دور به نگاهی

 . دو هر شاید ـ

 : پرسید نلرزه کرد می سعی که صدایی با و داد فرو دهنش آب با بؽضشو که دیدم

  خوری؟ می میکس کافی ـ

 . خورم نمی چیزی ـ

 . بشین

 لبخندی. بود خاموش شومینهٔه  روی پدرم از عکس قاب یه هنوز. چرخوندم می هنوز کنجکاوانه نگاهمو من

 . نشستم مبل رو رفتم و دادم سر م شونه رو از مو کوله. نشست لبم رو

. سوخت می حالش به دلم. دید شد می وضوح به. بود شده شکسته. کردم براندازش. برگشت میکس کافی با

 حس یه فقط شاید ولی شد، نمی باورم شه، شسته گذشته های کینه راحتی همین به دیدنش با شد نمی باورم

 . وجودم عاطفه مونده ته هم شاید... بود ترحم

 : پرسیدم. نشست روم به رو

  کنی؟ می کار هنوزم ـ

 : گفت و گذاشت انگشتش الی نخ یه. کردم نگاهش تعجب با. برداشت میز رو از پاکتی

  کنه؟ نمی اذیتت که دودش ـ
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 به سری فقط «کنه؟ نمی اذیت رو تو» بپرسم خواستم می. دادم فرو دهنم آب با رو بؽضم من بار این

 ... کشید اون و دادم تکون نفی نشونه

 . کرد پر رو مشامم سیگارش خوشبوی عطر و گرفت خاکستری های دود رو سالن روشن تیره فضای

  کشی؟ می چرا ـ

 . کرد نگاهم

 . دونم نمی ـ

 : گفتم بؽض با. انداختم بر و دور به نگاهی

  طوریه؟ این زندگیت چرا ـ

 : گفت باز و برداشت کشیدن سیگار از دست

 . دونم نمی ـ

 : گفتم لرزون صدایی با و شد خیس هام بازگونه

  دونی؟ نمی ـ

 : گفت و گذاشت جاسیگاری تو سیگارشو ته

 . موندم منتحرت خیلی ـ

 ... پایین انداختم سرمو

 ... بیایی خودت خواستم می ـ

 حاال بود؟ این ؼیر مگه دونستم؟ می کار گناه اونو همیشه که بود این ؼیر مگر. بودم شرمنده چرا دونم نمی

  بودم؟ شرمنده اون جای به من چرا

 : گفت و کشید آهی

  ایی؟ می بازم ـ

 . نه یا برم دیدنش به بتونم هم باز دونستم نمی واقعاًال  دونستم، نمی

 : گفتم

 . دونم نمی ـ
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 ... سراؼش رفتم دوم بار برای که بود هفته همون تو و بودم فکرش تو همش روز اون بعد اما

 اما نخور گفتم می. بود شده هوش بی آور خواب های قرص واسطه به فهمیدم بعد شدم معطل در پشت خیلی

 . بخوابه راحت تونه نمی اونا بدون گفت می. داد می آرامش بهش گفت می

 بچرخونم در تو رو کلید باز ترسیدم می من اما نمونم، در پشت دیگه که داد کلید دسته بهم. سوخت دلم باز

 چیز فروریخته آوار این از هرچند شه، تکرار چشمام جلوی گذشته علی و او مثل ای نفره دو خاطره و

 ... خب باز اما بود نمونده زیادی

 و علی به جاشو علی االن که مخصوصاًال  بشن، تکرار دوباره نوعی به آلود زهر خاطرات خواستم نمی

 . شم رو به رو هم بدتری چیزهای با ترسیدم می. بود داده ای دیگه های علی

 . شم معطل در پشت دادم می ترجیح رفتم می بار هر

 رو دستمو و برگشتم بابا قبر سر و اومدم کوتاه من فهمید که مخصوصاًال  آورد، در بال فهمید وقتی اس اس

 ... ش خونه رفتم باهاش بعد و گذاشتم ش شونه

  مادرم؟. کردم پیدا رو مادرم که بود خوشحال خیلی

 . بود افتاده دور ذهنم از واژه این بود وقت خیلی کردم، تکرار بار چند

  نبود؟ بود؟ بود؟ مادرم هنوزم

 . دادم تکون سری

 رو ترسید می که بود زندگیش بد وضع برای شاید. کنم زندگی باهاش و برگردم نخواست هرگز اون ولی

 . برگردم خودم تصمیم با خودم که خواست می هم شاید بگذاره، تاثیر من

 ... و مامان زندگی وضع گفتم، اس اس به رو چیز همه من

 . نداشتم پیشش ای نگفته چیز حال هر به

 . داشت خبر زندگیم همه از اون

 . بودم گفته بهش باالخره هم رو هدیه گرفتن پس و علیرضا هدیه موضوع حتی

 . آشنا ؼریبه یه. س ؼریبه یه اون که بودم کرده خوش دل این به من و دونست می رو چیزم همه اون

 

. کنم رزور مشاوره نوبت یه براش که گفت بهم کنم، کمک مادرم به که داد پیشنهاد بهم ؼریبه اون و

 . کنم حل مشکلشو تونم نمی تنهایی به چون
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*** 

 

 : پرسیدم لبخند با

  روی؟ پیاده بیرون رفتی امروز شد چی ـ

 : گفت و کرد نگاهم برگشت. زد می شونه و کرد می مرتب موهاشو داشت آینه جلوی

 . رفتم آره ـ

 : گفتم و نشستم صندلی روی

 . خوب چه ـ

 . باشه داشته تاثیر کاوه روحیه تو باز که بکنم تونم می کار چی دیگه که رفتم فکر به و

 سمت بعد و کرد نگاهم ثانیه چند. کرد نگاهش و گرفتم باال سرمو تعجب با من. ایستاد سرم باالی اومد

 . رفت تخت

  چیه؟ یعنی که زدم اشاره و دادم باال ای شونه من. انداخت بهم نگاهی

 . گذاشت متال آهنگ یه و برداشت رو دستگاه کنترل. کشید دراز تختش روی و نگفت چیزی اونم

 . کردم فکر باز و زدم لبخندی

 صورتش رو ساعدشو و دزدید نگاهشو ناشیانه خیلی. گرفتم باال سرمو نگاهش سنگینی حس با دقایقی بعد

 . موندم پنجره کنار کمی رفتم و شدم بلند. گذاشت

 که سیگارهایی فکر بودم، فکرش به گم، می بهش مامان دوباره که عجیبه. کردم می فکر مامان به داشتم

 . ش افسرده و تاریک خونه ش، خورده شکست چهره شد، می دود

 پلک و پایین افتاده و شده شل چشاش روی از کاوه دست دیدم برگشتم و شدم خسته خیال و فکر از وقتی

 . شده بسته هاش

 . کرد باز هاشو پلک آروم که روش کشیدم رو ملحفه جلو رفتم و زدم لبخندی
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 : گفتم و زدم لبخندی

 . بخواب ندارم کارت ـ

  ری؟ می داری ـ

 . نه: گفتم و دادم اطمینان بهش لبخند با

 : گفتم و کردم مرتب ش سینه روی رو ملحفه

 . بیرون رم می من بخواب، راحت ـ

 اون اما بودم نشده مادر. گرفت م خنده. داد دست بهم بودن مادر حس لححه یه. بست هاشو پلک آروم

 . نشه دور ازش مادرش که ترسه می کوچیک بچه پسر یه مثل کاوه که کردم حس لححه

 سمت. پخت می ؼذا آشپزخونه تو داشت فاطمه. رفتم پایین رو ها پله. نشه بیدار که بستم رو اتاق در آروم

 . رفتم سالن در

 : گفت بازجویانه لحن با و اومد آشپزخونه جلوی دست به کفگیر

  بری؟ می تشریؾ داری ـ

 : گفتم و کردم اشاره ساعت به کنایه با برگشتم

  برم؟ کجا ـ

  خونه؟ ـ

 : گفتم و دادم تکون سری

 . بزنم قدم کم یه رم می رفته سر م حوصله منم خوابیده، کاوه نه، ـ

 

*** 

 : زد صدام فاطمه که رفتم می ها پله سمت کردم، باز رو در

 . اومد سمتم بود آب لیوان یه و سوپ بشقاب یه توش که سینی یه با

 : گفت و گرفت سمتم رو سینی. کردم نگاهش

 . بخوره شو همه باشه هم حواست خان، کاوه برای ببر اینو ـ
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 : گفتم و گرفتم رو سینی

 ! نیست که مریض سوپ؟ چرا ـ

 ... پیشگیری برای شده، ضعیؾ بدنش اخیرا شه، می سرد هوا داره ـ

 دستم یه روی رو سینی. نریزه محتویاتش که باال رفتم ها پله از آروم دست به سینی و دادم تکون سری

 . بود پاش روی کتابی و نشسته تختش روی. کردم باز رو در آروم دیگه دست با و گذاشتم

 : گفتم و داخل رفتم

  شدی؟ بیدار ـ

 . کرد نگاه بهم و کرد بلند سرشو

 . آره ـ

  خوابیدی؟ خوب ـ

 . داد تکون مثبت نشونه به سری

 . پخته سوپ برات کشیده زحمت فاطمه ـ

 . خورم نمی ـ

 : پرسیدم تعجب با و تخت کنار گذاشتم رو سینی

  چی؟ برای ـ

 . ندارم میل ـ

 : گفتم و نشستم تخت لبهٔه 

  خونی؟ می چی ـ

 خونده اخیراًال  من که خوند می رو کتابی داشت. ببینم جلدشو تا گرفت باالش کم یه بعد زد ورق رو کتاب

 . بودم

 : پرسید کرد می تعقیب رو کتاب خطوط نگاهش که طور همون

  خوندی؟ آخر تا ـ

 ... کردم تمومش آره ـ
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 ... قشنگه ـ

 : گفتم و دادم تکون سری

  بودیش؟ نخونده قبال. قشنگه خیلی آره ـ

 : گفت و داد بیرون صدا با نفسشو

 . نه ـ

 : گفتم و گذاشتم پام رو برداشتم رو سینی

 . بخور ؼذا بیا خونی، می بعدا کنار بگذار رو کتاب ـ

 : گفت و انداخت سینی به نگاهی

 . ندارم میل که گفتم ـ

 : گفتم و گذاشتم پام کنار بستم و کشیدم بیرون دستش از رو کتاب آروم خیلی

 . برگشت اشتهات شاید بخور کم یه ـ

 . کرد نگاهم

 . نخوردی کامل تو صبحونه هم صبح ـ

 . کرد می نگاهم بازم

 . بردم دهنش سمت رو پر قاشق بعد و انداختم سوپ تو رو قاشق

 : گفتم و زدم اشاره و انداختم باال ابرویی. کرد می نگاهم هنوز اون

 . نریخت تا بدو ـ

 بردم که رو بعدی قاشق. ریختم حلقش تو رو سوپ و بردم نزدیک رو قاشق و کرد باز کمی دهنشو

 . بخونی آخرش تا خودت رو کتاب برام باید خورم می سوپ دارم اجبار به که حاال گفت بهم دهنش جلوی

 با منم. بخونم داستان براش خوردنش ؼذا ازای در بود گذاشته شرط برام ها بچه مثل کرد؟ می کارش چی

 . کنم می رو کار این من خورد تمومشو که صورتی در گذاشتم، شرط البته و پذیرفتم لبخند یه

 

*** 
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 پشت من. مشاوره پیش برمش می دارم که گفتم بهش کم کم هم طرؾ اون از و بابا خاک سر رفتیم هم با

 بهم بابا بودم که نوجوون یادمه ولی نداشتم گواهی منم. نداشت رانندگی حوصله اصال و نشستم می رل

 . بود داده یاد رانندگی

 گفتم بهش. کشید می سیگار مامان. کردم باز رو در سمت اون رفتم و کردم پارک مشاور مطب جلوی

 . شه پیاده

 . شد پیاده و انداخت جوب تو سیگارشو ته

 . رفتیم مطب سمت هم با

 

*** 

. کردم می فکر زنون قدم. گشتم می بر و کرده پارک پارکینگ تو ماشینشو ش، خونه بودم برده رو مامان

 بود گفته. کنم همکاری باید منم اما کنه کمک مادرم به تونه می که گفت و بود زده نوبت دوباره مشاوره

 . بود کرده صحبت من با مادرم ویزیت بعد. نباشم امید نا اما س آشفته زیاد مادرم روحی وضع

 . کرد می نگاه بهم و گذاشته مقابلش خودنویسشو

  شده؟ طوری این زندگیش چرا دکتر خانم ـ

 . مختلؾ دالیل ـ

  گذاشتم؟ تنهاش اینکه هستم؟ منم دالیل اون از یکی بدونم خواستم می ـ

 . کنم مشاوره مادرت با بیشتری جلسات باید. بگم تونم نمی قطعی شاید، ـ

 . دادم تکون سری

 هزار و حواس اختالل دچار بره پیش طور همین اگه افسردگیه، از بدی مرحله تو مادرت دخترم، ببین ـ

 . شه می دیگه مکافات و درد

 دقیقه پنج بعد و ده می آدرس جا هزار کنه می فکر کم یه کجاست سوییچ پرسم می مثالًال  پیشش رم می گاهی ـ

 . گذاشته کجا که اد می یادش

 . بگذاره کنارشون کم کم باید... س کنه می مصرؾ که داروهایی اثر ـ

 : گفتم بؽض با

 . خواستم ازش تونه، نمی ـ
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 . کنم می کمک بهت شه، نمی حرؾ با ـ

 : گفتم آروم

 . مرسی ـ

 . خوره می آب روابطش قضیهٔه  از مادرت بیماری و آشقتگی از بزرگی گوشهٔه  ـ

 . کردم نگاهش نفهمی با

 رابطه زیادی مردهای با مادرت. اد می سرشون بال این شن می متعددی روابط وارد وقتی ها زن اکثر ـ

  نه؟ داشته

 . انداختم پایین سرمو

  زیاد؟ یا شده کم دونی می یا کنه؟ می تکرار هاشو رابطه هنوزم داری؟ خبر روابطش از ـ

 . دونم نمی ـ

 ادامه تونن نمی واقعاًال  رن می پیش که ای مرحله یه تا چون باشه، کرده کم رو روابطش زنم می حدس من ـ

 رو روابطش دوباره بره خواد می. گذاره می اثر ش روحیه تو روابط کردن کم همین هم طرفی از. بدن

 خودشو خودش داره سعی که معتادی مثل نداره، آرامش هم روابط کردن کم با تونه، نمی اما کنه، شروع

 . کرده تحمل رو زیادی فشارهای مادرت. بده ترک

 . کردم پرتاب جلو به شدت به پامو جلوی سنگ

  شه؟ می خوب مادرم. دم می انجام بیاد بر دستم از کاری هر من دکتر خانم ـ

 . کنیم راهش به رو تو همکاری با دم می قول اما بره، می زمان زودی، این به نه اما آره ـ

 ... جلو به کردم شوتش دوباره بودم، شده نزدیک سنگ به

 . سالم ـ

 : گفت و من شونهٔه  به شونه اومد. کرد نگاهش. امیرِ  دیدم برگشتم. خوردم جا. بود خودم عالم تو

  نه؟ نداره جواب وقت هیچ که ما سالم ـ

 : گفتم حوصلگی بی با

 . سالم ـ
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 . شد باز نیشش

  فکری؟ تو چرا ستاره ـ

 : گفتم و دادم تکون سری. داشت نمی بر سرم از دست چرا این

 ... مدام تو اما ام نمی راه باهات من دونی می تعجبه، جای برام امیر ـ

 : گفت خنده با حرفم بین

 . دیگه بکنم خودمو تالش باید من خب ـ

  «دیوونه» گفتم لب زیر

 دونی می بعد، شدی پشیمون اگر شو، دوست باهام مدت یه بابا گیری؟ می فاصله ازم قدر این چرا ستاره ـ

 نموندم کدوم هیچ با و داشتم که دخترایی دوست شاید دونم نمی. خوام نمی دوستی برای فقط رو تو که

 ام، تو دنبال ساله چند که دونی می. بودن مدت کوتاه سرگرمی یه همه اونا ستاره ولی گذاشته، اثر روت

 . بگذرونم تو بدون مدت یه اینکه برای بودن وسیله یه کردم، می تقسیم اونا با هامو ناکامی فقط من

 . انداختم باال ابرویی

 . نشدم دوست کسی با وقته خیلی من ستاره ـ

 : گفتم رفته باال لب گوشه با. نخندم نتونستم

 . آفرین ـ

 : گفت و کشید موهاش تو دستی

 . کن مسخره باشه ـ

 : گفتم و خندیدم

  چیه؟ مسخره ـ

 . شو دوست باهام گرفتی جدی حرفامو اگه پس ـ

  بشه؟ چی که شم دوست بیخیال ـ

 اصالًال  کنم، نمی فکر کس هیچ به باشی تو اگه باشی، آسمونم ستاره تک تو دم می قول بهت ستاره، آفرین ـ

 . نبودم کسی با مدت یه هم نیستی دوست باهام که االنم رم، نمی کسی سراغ
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 : گفتم و دادم تکون سری

 . م خسته من ببین ـ

 . بده فرصت یه بهم کنم می خواهش کنی؟ فکر موضوع این رو بیشتر پس دی می قول باشه ـ

 : گفتم حوصله بی

 . کنم می فکرامو باشه ـ

 : گفت و زد لبخند خوشحالی با

 . ممنون دنیا یه ـ

 . نگذاشتی آبرو برام همسایه و در تو که برو حاال ـ

 : گفت و گذاشت ش سینه رو دستشو خندید،

 . چشم ـ

 . گردونه می تسبیح دستش تو و ایستاده که دیدم رو مرتضوی در جلوی. رفتم خونه سمت و شدم دور ازش

 . قفل تو انداختم کلید و در سمت رفتم آورش کفر نگاه زیر. کرد براندازم. کردم سالم و جلو رفتم

 : داد رو سالمم جواب تاخیر با

 . سالم علیک ـ

 : گفتم و داخل رفتم و کشیدم بیرون رو کلید. شد باز قفل آخرین. نگفتم هیچی

 . اجازه با ـ

 : گفتم و کردم باز رو در الی کمی دوباره. کرد اهمی که ببندم رو در خواستم

  بله؟ ـ

 : گفت و خاروند ش اشاره انگشت نک با رو سیبیلش وسط

  نداری؟ کثر و کم چیزی خوبه؟ احوالت و حال ـ

  «مرتیکه؟ چه تو به» گفتم دلم تو
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 باز ترسیدم می. کنه پیله من به اومد نمی که بود گرم ش صیؽه کدوم با سرش ماه دو یکی این نبود معلوم

. کردم نمی رو کار این هرگز که من. ببرم پناه بهش من تا بکشه مو آوارگی نقشه و دربیاره بازی بخواد

 . شد می سرد هوا کم کم و شده پاییز که بود این از نگرانیم فقط

 : پرسید و کرد اخم بهم

  نداره؟ جواب سوال ـ

 : گفتم جدیت با

  هستید؟ چی نگران شما خوبه، چی همه ممنون ـ

 : گفت و چشام تو زد زل وقاحت با

 . تو نگران معلومه ـ

 . کردم اخم. داخل بره فرو که طوری ش، گنده شکم تو بزنم مشت یه خواست می دلم

 : گفت و جوید رو ش سبیل

  داری؟ رو ماهت این کرایه ـ

 : گفتم. بردم می رو کرایه باید دیگه روز دو

  طور؟ چه دارم، بله ـ

 . نیست ای عجله نداری اگه پرسیدم طور همین ـ

 : گفتم. خورد می هم به حالم داد می ریا تعفن بوی که محبتش از

 . بیارم براتون برم االن همین دارید نیاز هم اگه دارم، رو پول ـ

 : گفت و گردوند انگشتش الی از رو تسبیح دونه یه

 . نه ـ

 : گفتم حوصله بی و دادم تکون سری

 . برم من ندارید کار اگه پس ـ

 : گفت و گذاشت در رو دستشو کؾ

 . بیارم مشتری باز خوام می باش، خونه ـ
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 : گفتم. که بود کرده شروع بازم این وای

 دیگه یکی یا من کنه می فرقی چه شما برای کجاست؟ مشکل دیگه دم می منحم دیگه مو کرایه که من ـ

  بشینم؟ اینجا

 : گفت بمش صدای با بعد و کرد سکوت کمی

 . خوام می رو پولش رو، خونه بفروشم خوام می بار این ارم، نمی مستاجر ـ

. شدم می در به در رفتم؟ می کجا من شد می طور این اگه ولی. بترسونه منو یا گه می جدی داره دونستم نمی

 فکر این به داشتم شاید دونم نمی. نشدم نگران زیاد که بود چیزی یه ناخودآگاهم ضمیر ته جورایی یه ولی

 مدت همه این بعد و گذاشتم تنهاش که بود درست این اما منو، پذیره می مادرم برگردم بخوام که کردم می

  ببرم؟ پناه اون خونه به شدم آواره وقتی

 . کردم نمی رو کار این نه

. کردم می خودم حال به دیگه فکر یه من فروخت می واقعاًال  رو خونه اگه تهش ته. کردم نگاه مرتضوی به

 : گفتم

 . کنم پیدا رو دیگه جای که بدید فرصت من به مدت یه باید بفروشید رو خونه بخواهید اگه ـ

 : گفت مکثی بعد خورد، جا جوابم از

 . داری وقت ماه یه تو کارا باقی و بپسنده مشتری تا خب... خب ـ

 : گفتم و دادم تکون سری

 . دیگه جای دنبال گردم می ـ

 : گفت و کرد نگاه من خیالی بی به نسبت ناباور

 ... اندازم می کلید نباشی اگه ـ

 : گفت که انداختم باال ابرویی

 ... نبودی آوردم مشتری دیروز ـ

 به نبودم رو روز ساعات اکثر من خب اما خونه داخل بیاد مرتضوی نیستم وقتی اومد نمی خوشم اینکه با

 : گفتم اجبار

 . بندازید کلید نبودم اگه نیست، مشکلی ـ
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 . داد تکون سری

 : گفتم و بستم رو در الی کمی

  ندارید؟ کاری دیگه ـ

 : گفت بعد کرد فکر کمی

 . نه ـ

 . بستم رو در و دادم ول و شل خداحافح یه سریع منم

 

 

*** 

. بدوم رو کوچه باقی گرفتم تصمیم که بودم کوچه وسط. بودم شده خیس خیس. بارید می مورب بارون

 و زدم نفس نفس رسیدم وقتی. شد گل هم باز و بود فایده بی چند هر نشه، گل شلوارم پشت که دویدم آروم

 . رفت زنگ سمت دستم

 از پامو. باال رفتم. آوردم می تر چ گیره می بارون دونستم می بودم، شده خیس خیس. شد باز در بالفاصله

 . باال ها پله از رفتم نیومد جوابی زدم، در و کشیدم بیرون خیسم کفش

 . شد باز که زدم رو کاوه اتاق در

 : گفتم و کشیدم سرکی

 . سالم ـ

 . من صندلی رو. بود دار خنده. بود نشسته صندلی روی

 . ستاره ها شدی دیوونه

 : گفتم و داخل رفتم منم. شد بلند سالمم جواب با همراه و زد لبخندی

  تنهایی؟ ـ

 : گفت و داد تکون آره نشونه به سری

 . رفته تازه فاطمه ـ
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 . آهان ـ

 : گفتم و برداشتم دوشم رو از کیفمو

  گرفته؟ بارون بینی می وای ـ

 ! شدی خیس ـ

 . کردم نگاهش برگشتم

 یه با دقیقه چند بعد و بیرون رفت اتاق از. کردم نگاهش تعجب با. گذاشت صندلی روی گرفت کیفمو

 : گفت و گرفت سمتم رو شده تا حوله. برگشت نشده استفاده و تمیز حوله

 ... خوری می سرما کن، خشک رو موهات ـ

 . حوله سمت کردم دراز دست و گرفتم مو خیره نگاه زحمت به

 

 

*** 

  بود؟ کی ـ

 . اومده مادرت ـ

  ری؟ می داری ـ

 : گفتم و برداشتم کیفمو

 . رم می من دیگه آره ـ

 . آژانس بزن زنگ بارونه، هنوز ـ

 : گفتم و زدم لبخندی محبتش برای

 . باشه ـ

 . کنم فرار ش خیره نگاه از داشتم سعی همیشه

 و کردم خداحافحی شریفی خانم از. بیرون زدم اتاقش از و دادم تکون براش خداحافح نشونه به دستی

 . بیرون رفتم
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 با اما بگیرم آژانس که دادم قول بهش. افتادم کاوه حرؾ یاد. انداختم بارید می هنوز که آسمون به نگاهی

 . گیرم می ماشین اونجا از و رم می کوچه سر تا بدم؟ آژانس پول الکی چرا گفتم خودم

 . کرد می نگام و ایستاده اتاقش پنجره پشت کاوه اینکه از ؼافل

 چنین درباره باید چرا آوردم نمی در سر من چند هر. کرد بحث باهام موضوع همین خاطر به بعد روز

 ! کنه؟ بحث پرستارش با موضوعی

 

*** 

 تشکر راننده از. شدم می کالفه برسه مقصد به ماشین این تا. بودم شده خیس کامالًال  که من. بود ترافیک

 که رفتم می زنون قدم آروم بشم، خیس اینکه از نگرانی بدون رو خونه مسیر باقی. شدم پیاده و کردم

 ... شنیدم سرم پشت رو بوقی صدای

 . کردم نگاه و برگشتم زد بوق سوم بار وقتی

 . شناختم رو امیر کرد می پاک رو گرفته بخار شیشه و گشت می بر و رفت می که هایی پاکن برؾ پشت از

 : گفت خورد می صورتش به بارون قطرات حالی در و کشید پایین رو شیشه. انداختم ماشین به نگاهی

 . رسونمت می خونه تا بیا ستاره ـ

 نه یادمه که جایی تا. کردم نگاه بهش. بود گرم گرمِ  ماشین. باال کشید رو شیشه اون و نشستم جلو رفتم

 . بود دوستاش یا آشنا از یکی برای ۲۰۶ پژو این شاید نداشتند، ماشین پدرش نه خودش

 : گفت و کرد نگام برگشت خنده با

  خوبه؟ ـ

 : گفتم حواسی بی با من

  خوبه؟ چی ـ

 : گفت و شد باز بیشتر نیشش

 . دیگه ماشین ـ

 : گفتم تعجب با

  خودته؟ برای ـ
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 : گفت و خندید

 . خریدم تازه آره ـ

 : گفتم تعجب با

  گی؟ می جدی ـ

 : گفت ذوق با

  شدی؟ خوشحال آره ـ

 : گفتم و رفتم ؼره چشم براش

 . بشم خوشحال باید چرا من ـ

 : گفت و کرد پر رو فضا ش خنده

 ... دیگه دیگه ـ

 . دیدم نمی رو جا هیچ و بود خیس و گرفته بخار چند هر برگردوندم، شیشه سمت سرمو

 . نزنی توهم دم می پیشنهاد بهت ـ

 : گفت و خندید باز امیر

 . چشم ـ

  بگذارم؟ CD ـ

 . راحتی جور هر ـ

 : گفت و گذاشت آهنگ

 . بگو خالی و خشک تبریک یه حداقل خب ـ

 : گفتم و خندیدم برگردوندم، سمتش دوباره سرمو

 . گم می تبریک شه، می پرت آدم حواس زنی می حرؾ قدر این ـ

 : گفت و پیچید مون کوچه تو

 . مرسی ـ
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 : گفتم منم و داشت نگه خونه در جلوی

 . رسوندیم که مرسی ـ

 . نخوری سرما کن عوض هاتم لباس بخور، گرم چایی لیوان یه خونه رفتی بود، وحیفه ـ

 : گفتم و کردم ای خنده تک

  دیگه؟ اوامر ـ

 : گفت و گذاشت فرمون رو دستشو

 . نیست عرضی ـ

  «پررو بچه»: کردم زمزمه

 : گفت و خندید

 . قربانت ـ

 : گفت که خداحافح گفتم

 . راستی ـ

 : گفتم و برگشتم آوردم می در کیفم از داشتم رو کلید که من

  چیه؟ دیگه ـ

 . ها بده خبر من به بری خوای می جا هر ببین ـ

 : گفت که کردم نگاهش تعجب با

 . نرو ور اون ور این بارون زیر قدر این بود، بارونی هوا اگه ـ

  نیست؟ ای دیگه امر چشم، ـ

 : گفت و خندید

 . شدی خیس داخل برو دیگه، نه ـ

 . بود نشسته ماشین تو جا همون خونه تو برم و داخل بندازم رو کلید تا. در سمت رفتم و دادم تکون سری
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 حال در و پوشیده ورزشی بادی لباس. شکفت گلم از گل کاوه دیدن با شدم حیاط وارد

 : گفتم. بود نرمش

  خوبی؟ ورزشکار آقای به به ـ

 . شد من متوجه تازه

 ریخته فعالیت حین موهاش. کرد سالم و سمتم برگشت کرد ول بود، گرفته نرمش حال در که پاشو مچ

 : گفتم و زدم لبخند پیشونیش، رو بود

  خوبی؟ سالم ـ

 : گفت و سمتم اومد

  خوبی؟ تو ـ

 : گفتم و دادم تکون سری

  نکردی؟ یخ حیاطی؟ چرا تو شده، سرد هوا فقط خوبم، ـ

  نپوشیدی؟ تر گرم لباس چرا ـ

 : گفتم و خندیدم کار خطا بچه یه مثل

 . بود سختم ـ

 : گفتم که کرد اخم

 تو و بستر تو افته می خوره می سرما هفته یه فوقش باشی، پرستارت نگران تو خواد نمی حاال، خب خیلی ـ

 . شی می راحت دستش از

 « .نکنه خدا» کرد زمزمه و خورد تکون آروم لباش

 : گفتم و گرفتم نشنیده

  هستند؟ اینا مامانت ـ

 : گفت و شد نرمش مشؽول دوباره

 . دوشون هر آره ـ
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 . باال بیا بخوری سرما اینکه از قبل هم تو باال برم من باشه ـ

 دو هر که کردم سالم شریفی آقای و خانم به. داخل رفتم و دویدم خونه سمت. داد تکون سر و زد لبخندی

 اتاق باال رفتم و کردم تشکر. بخورم باهاشون برم نخوردم صبحونه اگه گفت شریفی آقای دادن جوابمو

 . کاوه

 . رسید خودش که کردم می مرتب شو تختی رو داشتم

 . نزن دستش ـ

 : گفتم و سمتش برگدونم سرمو بود مونده تخت رو دستم که طور همون

  چرا؟ ـ

 . کنم می تمیزش خودم ـ

 تختی رو بودم که سمتی همون از منم. شد ش تختی رو کردن صاؾ مشؽول و تخت سمت اون رفت و

 : گفتم و کردم صاؾ شو

  کنه؟ می فرقی چه ـ

 . که نیست تو کار آخه ـ

 ... کارای همهٔه  پرستارا نیست؟ چرا ـ

 دیر. بودم کرده هنگ منم. کرد نگام گرفت باال سرشو بود، مونده ثابت تخت رو دستاش که طور همون

 . کنم صداش بیمار نباشه آیند خوش شاید که فهمیدم

 . چپ علی کوچه به زدم و دادم تکون سری. نکردم پیدا بیمار کلمه برای خوبی جایگزین هیچ

 . شه عوض هوا کنم باز رو پنجره کم یه برم ـ

 . گذاشتم سرم پشت رو نگاهش سنگینی و رفتم پنجره سمت

 

 

 

*** 
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 از اینکه با بودم کاوه پرستار هنوز نبوده، سرد قدر این هوا سالی هیچ کردم می حس و بود پاییز اواسط

 به ای قدرشناسه نگاه گاهی از هر و دیدن می رو تؽییرات این هم ش خانواده. بود بهبود به رو خودم نحر

 . شریفی آقای مخصوصاًال  انداختند، می من

 . کاوه روحیه تؽییر همه این از. شد می سوال از پر و متعجب شریفی خانم نگاه هم گاهی

 باهام خیلی اخیراًال  کاوه. پرستارش با کاوه رابطه نوع تؽییر دیدم، می من فقط که بود هم تؽییراتی یه

 طور چه چیه؟ درستش راه نبودم بلد اما کردم می خطر احساس کردم، نمی درک اینو و بود شده صمیمی

 بهش من اگه نبینه، صدمه هم طرفی از و نشه صمیمی باهام این از بیشتر کاوه که کردم می رفتار باید

 . شدم اسیر طرفه دو بست بن یه تو کردم می حس من و. شد می پکر سریع کردم می محلی بی

 داره حق روزی گفتم می و گرفتم می براش سیگار پاکت یه بار هر. بود شده کمتر هم مادرم مشکالت حتی

 پاکت و گرفتم مچشو بار چند که بماند بخره، سیگار نداره حق اول پاکت شدن تموم تا و بکشه یکی

 زندگیش تو کشیدن سرک و کنجکاوی با. بود شده بهتر اما. زباله سطل تو ریختم شو پنهونی های سیگار

 ماهی که شده نفر یک صیؽه فقط قبل ماه چندین از حاضر حال در و رسیده حداقل به روابط بودم فهمیده

 . دیدند می رو هم بار دو یکی

 کنم تهیه براش خودم داره نیاز خونه تو که چیزایی کردم می سعی و دیدنش به رفتم می بار دو ای هفته منم

 . کمتر البته کرد، می استفاده آور خواب های قرص از هنوز اما باشه، نداشته کثری و کم که

 هر اینکه از گذشته. کردم می حل رو مادرم مشکالت شناس روان کمک به داشتم هاش سختی همه با

 . کردیم می تنهایی احساس هنوز دومون

 این تو واقعاًال  کنم؟ رفتار کاوه با طور چه باید که بود این کرد می درگیر رو فکرم خیلی که مشکلی اما

 بودم مونده موضوع

 

 *** 

  ـکجایی؟

  کشیدم؟ سالن به سرکی

  باال؟ رفته سرعت این به یعنی بود کرده باز برام رو در خودش کاوه

 بزنم سر یه بالکن برم خواستم اما شنا بره هوا این تو بود بعید چند هر نبود گشتم رو اتاقش تو باال رفتم

 . اتاق داخل اومد شیرکاکائو لیوان یه با که دیدم رو کاوه کردم باز رو در تا اما
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 : گفتم و کردم براندازش

 . سالم ـ

 . سالم ـ

 : گفتم و انداختم باال ابرویی

 . دیگه کنم آماده برات من گفتی می خواستی می شیرکاکائو کردم؟ می صدات همه این بودی کجا ـ

 : گفت و گرفت من سمت رو لیوان

 . آوردم تو برای ـ

 : گفت که کردم نگاه دستش تو داغ شیرکاکائو به من

 . چسبه می بخور، اومدی، بیرون از سرده، هوا ـ

 : گفتم. کنم رفتار دیگه طور باید کردم حس اما. چسبید می گفت می راست

 ممنون. خورم نمی کاوه ـ

 : شد ناراحت دقیقه همون

  چرا؟ ـ

 . ندارم میل ـ

 . کرد اخم

 دستش از رو شیرکاکائو. زدم می گند شه می ناراحت دیدم می بعد و رفتم می راه نیمه تا نبودم، بلد واقعاًال 

 : گفتم شوخی با و گرفتم

 . کرده اخمی چه بابا خب خیلی ـ

 . نشست لبش رو لبخند نوشیدم ای جرعه وقتی

 . بود ایستاده جا همون اون. نشستم صندلی رو رفتم عقب عقب

 . بخور شو همه ـ

 . امر اطاعت چشم ـ
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 : گفت و نشست تختش لبهٔه 

  اومدی؟ دیر چرا ـ

 : گفتم و کردم نگاه دیواری ساعت به

 . که نیومدم دیر ـ

 . کردی دیر دقیقه ده چرا ـ

 : گفتم و زدم پوزخندی

 . حرفا این و ترافیک پای بگذار رو تاخیر ربع یه تا دیگه رئیس ببخشید ـ

 . بیرون خونه از ایی نمی تر زود چرا خب ـ

 : گفتم و نوشیدم شیرکاکائو دیگه ای جرعه انداختم، پام رو پامو

 ... ها رئیسمی کردی حس جدی جدی نه ـ

 : گفتم و خندیدم. کرد اخم فقط

 . کن کم حقوقم از بابا خب خیلی ـ

 خیلی اینکه از خبر بی گرفتم، نمی جدی رو دقایق و ها روز اون من. نخندید اصال اون اما خندیدم خودم

 رفته دست از نامزد با بودن اسم هم مسخره، دلیل یه به. شد می وابسته بهم داشت کاوه گذشتند، می جدی

 . نگرفتم جدی که کردم اشتباه من و. کرد تؽییر کم کم کاوه که بود شب همون بعد دقیقاًال  ش،

 

 

*** 

 بود آماده که رو موقت مدرک دانشگاه از بودم رفته من و مدرکم برای بود داده گیر شریفی خانم دوباره

 مادرم خانم مهین فهمید می شریفی خانم وگرنه نوشتند نمی رو مادر اسم مدرک تو که شکر رو خدا. گرفتم

 . نیست

 . رفتم باال ها پله از

  گفت؟ می چی مامان ـ
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 : گفتم و خندیدم

  بشینم؟ هست اجازه اول ـ

 . نشستم همیشگیم جای سر من و زد لبخندی

  خب؟؟؟ ـ

 . دادم می نشون بهش رو مدرکم داشتم بابا، هیچی ـ

  چی؟ مدرک ـ

 . دانشگاهی مدرک ـ

 : گفت و داد باال دست با موهاشو

  چی؟ برای مدرک ـ

 : گفتم و انداختم باال ای شونه

 . باشم داشته مدرک که داشت شک بهم شاید دونم نمی ـ

 . خندیدم نخودی و

  اینا؟ مامان رفتن ـ

 . آره ـ

 : گفتم و سمتش برگشتم ای کودکانه ذوق با. کردم باز رو پنجره و شدم بلند

  شده؟ خوب چی هوا دیدی ـ

 : گفت و داد تکون سری

 . خیلی آره ـ

 که نشستم پنجره لبهٔه . اومد می کباب بوی. کشیدم نفس عمیقا و بستم چشامو بیرون، انداختم پنجره از سرمو

 : گفت نگرانی با

 . افتی می ـ

 . مواحبم بابا، نه ـ
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 . بود من رو هنوز نگرانش نگاه

 : گفتم. کنم پرت حواسشو کم یه خواستم

 !!! ؟.انداخته راه جگری و دل بوی چه تون همسایه این ـ

 : گفتم لذت با و کشیدم بو دوباره بعد و

 !!! هوووووم ـ

 : گفت و زد لبخندی

  داری؟ دوست ـ

 : گفتم ریا بی منم

 ... و پستان و گوشت شیرین و قلوه و جگر و دل. شم می مست خوره می مشامم به وقت هر آره ـ

 : گفتم و خندیدم دیدم که رو تعجبش

  نه؟ ام شکمو ـ

 : گفت ذوق با باشه افتاده جریان به متفکرش مؽز انگار دفعه یه و زد جذاب لبخند یه

  بیرون؟ بریم ستاره ـ

 . کنم پنهون رو تعجبم نتونستم

 !!! بیرون؟؟ ـ

 : گفتم شوخی به من. بخوریم هم چیزی یه بریم آره

  جگر؟ و دل مثالًال  ـ

 ... باشی داشته دوست تو چی هر ـ

 مناسبتی؟ چه به بخوریم، هم چیزی بیرون، بریم کاوه و من کن فکر. نداشتم رو پیشنهاد رقم یه این دیگه

 . کنم رجوش و رفع شوخ لحن با کردم سعی. زدم پوزخند افکارم تو بیمارش؟ و پرستار

 . داداش خیال بی ـ

 : گفت و کرد نگام دوباره ثانیه چند بعد. شد جوری یه ش قیافه چون نیومد خوشش داداش لفح از کنم فکر
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 . دیگه بریم ـ

 : کردم ردیؾ براش هم پشت و گذشتم بهونه دنبال منم

  بعد؟ گن می چی اینا مامانت آخه نه ـ

  داری؟ کار چی رو اینا مامانم ـ

 : گفتم و خندیدم

 ... دن می رو حقوقم اینا مامانت مقابلمن، طرؾ اینا مانت. دیگه دارم کار رو اینا مامانت ـ

 . مند فه نمی چیزی اونا خب خیلی: گفت و پرید حرفم وسط

 : گفتم و زدم پوزخندی سادگیش به

  برد؟؟؟ خبر سیاهی کالغ یا اومدن؟ یا زدن زنگی مثالًال  ـ

 ... واال. باشند گذاشته پاسبان من برای نبود بعید

 کردم مرخص هم رو تو بیرون برم خواستم می گم می اصالًال . نشه طوری دم می قول ـ

 ... سادگی همین به

 : گفتم و انداختم باال ابرویی. اومدم می من که هایی ساعت نه ولی رفت می هم بیرون کاوه اخیراًال  خب

 ... خب آره

 : گفت لبخند با

  ایی؟ می پس ـ

  گذاری؟ می دهنم تو حرؾ چرا!!! گفتم؟ کی من واه ـ

 . کرد اخم

 : گفتم و نشستم صندلی روی اومدم پایین پنجره از

 ..... رفتی؟ کی اجازهٔه  با گن می بعد. ندارم فنگ و دنگ حوصله کاوه، شو بیخیال ـ

 : زد داد و کرد بلند رو دستش دفعه یه

 ... بیرون برو گم می ـ
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 این. کردم می نگاش زده بیرون حدقه از چشمای با شد؟ چش دفعه یه... پرید بدنم از روح ترس از یعنی

  کرد؟ می بیرونم چرا گرفت؟ برقش دفعه یه طوری این چرا

  بیرون: زد داد تر بلند

 سمت و برداشتم کیفمو شدم بلند تعجب با من. برداشت میز رو از گلدان یه که کردم می نگاهش مات هنوز

 . رفتم در

 ... بیرون گم می: گفت و کرد پرت در سمت رو گلدون

 فحش یه. بده گیریش نشونه که گذاشتم حساب این رو البته شد، خرد و خورد در به نخورد من به گلدون

 : گفتم و کردم نثارش لب زیر «دیوونه»

 . رم می دارم بابا خب خیلی ـ

 : گفت و خندید که بیرون رفتم می داشتم کردم باز رو اتاق در

 . نترس بابا بمون ـ

 ببینم تا کردم نگاهش و برگشتم جدیت با. نبود شکی دیگه بودنش دیوانه در بودم، کرده قاطی کالًال  که من

 !! چیه؟ حسابش حرؾ

 : گفت و زد لبخندی

  ترسیدی؟ ـ

 : گفتم اخم با

 . بانمک هه هه ـ

 ... بیرون زدی جونت از دفاع برای بگی تونی می رفتی چرا بگه بیاد مامان... بود سازی صحنه ـ

 : گفتم کشداری لحن با بعد کردم نگاهش بر و بر

 !!!! روانـــــــــــــــــی ـ

 : گفتم که خندید

 صحنه قصد به بعد بکشی الیه خیابون تو بعید چه بیرون؟ ام می هات بازی دیوونه این با کردی فکر ـ

  بریم؟؟؟ هم کامیون زیر سازی

 ... شم آماده برم من: گفت و زد لبخند دوباره
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 : گفتم و گرفتم قشنگش خندهٔه  از نگامو

  کجا؟ هوی هوی ـ

 . دیگه شم آماده: گفت و برگشت راه نیمه از

 جریان در رو اونا یا نگرفتی؟ تماس بامن اومدی بیرون چرا گه نمی بعدا مامانت... نچ نچ خیر نه ـ

  ندادم؟ قرار تو عصبانیت

 : گفت حوصله بی

 ها، بهونه این از و نبودی دسترس در بگو. بیار مامانم برا هم یکی اری می من برای بهونه عذر همه این ـ

 . گردیم می بر ما اونا برگشتن قبل تازه

 : گفت که کردم اخم

 . شم آماده رفتم من ها، نیار بهونه دیگه ـ

 . بیاد تا بودم ایستاده سالن تو سینه به دست

 .! نیست خوب این که کردم می حس هم خودم رقصیدم، می سازهاش همه به داشتم دیگه

 کارهای و موندن خونه از باشه چی هر. بیرون برم باهاش نبودم هم ل می بی همچین هم طرفی از اما

 . بود بهتر تکراری

 قول به. اومد می بهش خیلی بیرون تیپ. کردم براندازش که گشت می چیزی دنبال داشت پایین اومد

 نشدم قربونی و بودم کنارش همه این من اگه حاال. بود کش دختر ش قیافه و تیپ دانشگامون دخترهای

 . هست من وجود خلقت تو ایرادی و عیب حتماًال 

 . خندیدم خودم افکار به

 . سفید اسپرت کت یه و دار مارک جین شلوار یا بود پوشیده اتوکشیده سفید مردونه پیرهن یه

 : گفتم بهش

  گردی؟ می چی دنبال ـ

 : گفت و کرد نگام برگشت

 . کرده جا به جا مامان کجاست، دیگه دونم نمی زدم دستش که بار آخرین از ماشینم، سوویچ ـ

  کی؟ مثالًال  بار آخرین ـ
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 . دونم نمی ـ

  نرفته؟ یادت رانندگی مطمئنی حاال خب ـ

 : گفت و زد لبخند بهم برگشت. خندیدم و

 . دیگه باال ریم می جدول از نهایتش ـ

 . نریم کامیون زیر داره، شکر جای که جدول ـ

 : گفت و زد زل ام خنده به برگشت اونم خندیدم هم باز و

 . راحت خیالت نه ـ

 : گفت بهم و کرد پیدا مادرش اتاق کشوی تو رو سوییچ باالخره کاوه جستجوی و معطلی کمی بعد

  بریم؟ ـ

 و بیرون اومد خودش بعد بیرون، برم اول من تا گذاشت باز رو در. رفتیم در سمت و دادم تکون سری

 . حیاط رفتیم و کرد قفل بود سوویچش دسته تو که کلیدی با رو سالن در

 . شدم سوار سرنشین سمت منم و نشست رل پشت. رفتیم ماشین سمت و زد رو پارکینگ در

 تو که خوبی بوی نشستن محض به. اومد می ش قیافه و تیپ به هم خیلی. بود مشکی بلند شاسی ماشینش

 . بودند کرده پاشی عطر رو ماشین فضای انگار. خورد مشامم به بود ماشین

 انگار. کردم می نگاش چشمی زیر. بود بهش حواسم. کشید عمیقی نفس و گذاشت فرمون روی دستشو

 . کرد می مرور رو خاطراتش بود فرستاده هاش ریه به که عطری با داشت اونم

 . افتاد راه و بست رو ایمنی کمربند. اومد خودش به دقیقه چند بعد

 . بود معنی بی برام جورایی یه. بیرون رم می دارم کاوه با شد نمی باورم

 : گفت لبخند با و بودم زده زل رخش نیم به که انداخت من به نگاهی نیم برگشت

  بریم؟ کجا خوری؟ می چی ـ

 ... ها خوام می جگر و دل من باشم، گفته اما نیست نحرم مد خاصی جای ـ

 : گفت و کرد نگاهم تعجب با

 . زدیم می کباب خودمون ما گرفت می بابا همیشه شناسم، نمی رو جایی آخه ـ
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 . کنیم می پیدا رو جا یه نداره اشکال ـ

  مناسبه؟ فضاش مطمئنی ـ

  نحر؟ چه از ـ

 . اد نمی خوشم ای خونه قهوه های محیط از ـ

 : گفتم و خندیدم بود، رانندگیش به حواسم که طور همون

 . ریم می خوبش جای نه ـ

 . کرد زیاد رو ماشین سرعت و داد تکون سری

 

 

*** 

 ... خیر به یادش. داشتم دوست هم رو حالت این ولی شد، می چرب دهنم سقؾ خورم می جگر وقت هر

 .. بابا... واقعاًال  خیر به یادش. خوردم خرخره تا کردم می حس هام، بچگی مثل. بودم شده سیر زیادی

 ... هی.. هی ـ

 : گفت و کرد نگام تعجب با کاوه

  کشی؟ می آه چرا چیه ـ

 : گفتم و دادم تکون سری گذرایی ناراحتی با

 . افتادم بابام یاد ـ

  بابات؟ ـ

 . آره ـ

  مگه؟ کجاست ـ

 : گفتم صراحت با

 . قبر تو ـ
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 : گفت لححه چند بعد. کرد تجعب کاوه

 . بیامرزدش خدا ـ

 : گفت که کشیدم باال رو نازکم ژاکت یقهٔه 

  سردته؟ ـ

 . نه ـ

 . بپوش منو کت بیا ـ

 . ماشین به رسیدیم دیگه نه ـ

 : گفت و هام شونه رو انداخت کند، کتشو نکرد، گوش حرؾ اما

 . زنم می بخاری ماشین تو االن ـ

 . مرسی ـ

 رل سمت رفت و بست رو در نشستم اینکه از بعد کرد باز برام رو در زد، رو سوویچ. رسیدیم ماشین به

 . نشست و

 و ساعت به حواسم من بود، شده پر سکوت از ماشین بسته فضای زدیم، دور شهر تو کم یه افتاد، راه

 . فهمید اینکه مثل. بود مادرش پدر برگشت

  امروز؟ بود خوب ـ

 : گفتم و خاروندم گردنمو

 . آره ـ

  گذشت؟ خوش بهت جدی ـ

 : گفتم و زدم لبخندی

 . ممنون آره، ـ

. نگفتیم چیزی خونه تا کدوممون هیچ. شد ساکت اما بگه چیزی خواست کردم حس زد لبخند رضایت با

 به آینه از اش توجه بودیم منتحر که طور همون. شه باز در که زد رو ریموت و کرد توقؾ در جلوی

 پشت به آینه تو از و کرد درست دیدش تو رو آینه و رفت هم تو هاش اخم که دیدم. شد جلب سر پشت

 . کرد می نگاه سر
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 به ش توجه اصالًال  کردم نگاهش چی هر کردم، نگاه بهش. نبود اینجا حواسش کاوه اما شده باز کامالًال  در

 !! خبره؟ چه ببینم تا گردوندم عقب به سرمو. نبود منم

  شده؟ پرت قدر این حواسش که کرد می نگاه چی به کاوه

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 . اینا کاوه خونهٔه  از فاصله در دو با بود کوچه سمت اون که ای خونه دیدم سرمون پشت که چیزی ها تن

 . زن یه و دختر یه با هیکلی، جوون پسر یه. بودند در جلوی نفری چند

 رفته خارج که دختره باشه؟ شون همسایه دختر همون این داشت امکان یعنی. کنم فکری چه دونستم نمی

 . بود شایعه شاید دونم نمی رفتن، اینجا از مدت یه بعد ش خانواده بودم شنیده تازه. دونم می بعید. بود

 به زدم زل منم. کرد می نگاه دختر به داشت نبودم، که خر. کردم نگاهشو رد بعد کردم نگاه کاوه به

 افتاد می سرش از داشت شالش و داده پؾ باال به رو رنگشو کاهی موهای و داشت ای برنزه آرایش. دخترِ 

 . افته می داره شالش کردم می حس خندید می گرفت می باال سرشو وقتی مخصوصاًال 

 ماشین در کاوه دیدم دفعه یه. بود قشنگی پالتوی. داشت خز ش یقه که بود تنش بلند رنگ شکالتی پالتو یه

 . شدم پیاده اختیار بی منم. شد پیاده و کرد باز رو

 . خندید زن گفته با دختر

 . باشه شده عاشقش دم می حق کاوه به که س ستاره همون این اگه. بود دلربا هاش خنده هم خودش هم

 . داخل رفتند و گذاشت هیکلی پسر شونهٔه  رو دست زن

 : گفت زن

 . بیا زودی ستاره ـ

 . ام می بردارم رو کیفم ماشین از االن مامان باشه ـ

 . نداشتم خوبی حس. بود ستاره پس

 . ماشین داخل به شد خم و گذاشت ش شونه رو شالش روی دستشو دختر

 . زد نمی پلک اصالًال . انداختم نگاهی نیم کاوه به

 . دوختم چشم ماشین و کوچه سمت اون به رو نگرانی با
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 پوستش رو که بارون ریز های قطره برابر در. آورد بیرون ماشین از شو گوچی ای قهوه کیؾ دختر

 . نشوند اخم به شو شده تاتو ابروهای چکید، می

 شده جمع ناراحتی از صورتش عضالت. انداختم کاوه به نگاهی دوباره. زد زنگ و برداشت رو تلفنش

 . بود

 : گفت عشوه با شدن، پاسخگوش خط سمت اون از وقتی

  برداشتی؟ ماشین پشت از منم چمدون عزیزم ـ

 .... ـ

 . دارم نیاز هاشو وسایل بیارش برام پایین بیا زود داخل، ام می من باشه ـ

 ..... ـ

 . شه قفل تا زد سوویچ و کوبید هم به رو ماشین در و گرفت دستش تو رو گوشی تماس قطع بعد

 . کاوه به بود زده زل البته. کاوه و من به. افتاد رو به رو به نگاهش که بره گرفت باال رو سرش

 کرد؟ می نگاش ها بدبخت مثل و مونده چرا کاوه. شد می طور این شدم می عصبی وقت هر. زد تیک ابروم

 . کرد می محلی بی بهش باید

. زد لبخند کاوه به ستاره که دیدم تعجب با. برگشتم دوباره و انداختم مونده روشن ماشین و در به نگاهی

 . کردم حس کاوه دست تو دستمو دفعه یه. شد گرد چشام

 . کردم نگاه شد می فشرده دستش تو که دستم به تعجب با و شد گرم قلبم

 . انداختم دختر به نگاهی. فشرد می دستمو وجود تموم با و ستاره به بود زده زل هنوز

 دستمو که بده نشون دختر به خواست می اینکه یا بود گرفته دستمو منحور بی و ناتوانی از کاوه دونم نمی

 !! گرفته؟

 . کوبید هم به رو در و خونه داخل رفت و چرخوند گرش عشوه نگاه دختر بود چی هر

 . افتاد زانو رو خیس زمین روی و کرد ول دستمو کاوه بالفاصله

 

 

*** 
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  بیارم؟ مسکن داری هم درد سر اگه داؼه، سرت ـ

 . کرد پشت من به و چرخید چپش شونهٔه  رو بود کشیده دراز که طور همون

 . بودم نگرانش پاشدم، تختش لبهٔه  از

 مادرش و پدر به باید بشم؟ رو به رو قضیه با طور چه کردم می فکر داشتم. نشستم صندلی رو رفتم

  گفتم؟ می

 . شد اضافه بهش هم مشکل این کنم کار چی کاوه با باید دونستم می خیلی خودم حاال

 چی. بودم دل دو هنوز ضمن در. شد می پیداشون دیگه. افتاد ساعت به نگاهم اما بگیرم تماس پایین رفتم

 اصلی دلیل. دونن می خودشون شاید. رفته سفر مدت یه و بوده هم قبال شاید برگشته؟ ستاره اینکه گفتم؟ می

 آقای با که صحبتی تنها بود نگفته بهم کاوه موضوع درباره هیچی شریفی خانم که بود این بودنم دل دو

 . خورد بخیه دستش وقتی بود شب همون داشتم شریفی

 بهش ره می فقط خب نشده؟ کاوه دست کؾ های بخیه جای متوجه هنوز شریفی خانم چرا که بودم مونده

  کنه؟ نمی نوازشش یا گیره نمی دستشو مادرش یعنی. میمونده دور ازشون همیشه کاوه زنه، می سر

 کرده باز رو پنجره. شدم عصبی کردم باز رو کاوه اتاق در وقتی. باال رفتم و زدم پس مو نتیجه بی افکار

 . پنجره کنار یا بیرون بیاد ستاره که بود منتحر حتماًال . بود ایستاده کنارش و

 : گفتم جدیت با. برنگشت اما. بشه حضورم متوجه تا زدم هم به رو در و داخل رفتم اخم با

 . سردِ  ببند رو پنجره ـ

 : لرزید می صداش

 !! ستاره؟ ـ

 : گفتم و رفتم پنجره سمت برداشتم بلند های قدم عصبانیت با

  رفته؟ یادت. رفت و کرد خردت که همونی زد؟ می چمشک دور از که ای ستاره اون یا منی؟ با هان؟ ـ

. سوخت می حالش به دلم. کشید تیر قلبم. انداخت پایین سرشو بود، خیس چشاش. برگشت پنجره قاب از

 . شد باز هم از هام اخم

 . بودم شده امیدوار بهت من کنی؟ می رو کار این خودت با داری چرا کاوه ـ
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 تنهام که گفت بهم خودش. بود تنها اتاقش تو باال کاوه و خوندم می رو بودم خریده که کتابی سالن تو داشتم

 . بگذار

 . برد خوابم دست به کتاب کی نفهمیدم اما. کردم مشؽول خودمو و نشسته مبل رو منم

 و برداشتم بود افتاده که شالمو. گذاشتم کنارم و برداشتم شکمم رو از رو کتاب. بود تار چشام شدم، بیدار

 . کردم مرتب سرم رو

 . بود شده تاریک کامالًال  هوا. انداختم ساعت به نگاهی زدم آب رو صورتم اینکه از بعد

 جلو رفتم. بود باز که افتاد پنجره به نگاهم. نیست اتاقش تو که دیدم تعجب با. بزنم سر کاوه به تا باال رفتم

 . شدم حیاط تو نفر دو سایه متوجه که بودم بسته نیمه تا رو پنجره. انداختم حیاط به نگاهی. ببندم تا

 .. دختر یه یکی اون و س کاوه شون یکی که دادم تشخیص ناباورانه. کردم نگاه دقت با

  کاوه؟ پیش کرد؟ می کار چی اینجا ستاره. نداشتم خوبی حال

 سالن در. دهنم تو اومد می داشت قلبم دویدم تند بس از. رفتم پایین ها پله از تند تند و بستم محکم رو پنجره

 ... جلو رفتم برهنه با بپوشم، نداشتم بر کفشمو حتی. پایین رفتم و کردم باز آروم رو

. بودند حیاط در روی به رو ماشین پشت اونا. رفتم ماشین جلوی تا. کرد لمس رو خیسی و سردی پام

 . نبینند منو که بشم خم نبود نیاز و بود بلند شاسی هم کاوه ماشین

 !! هستند؟ حالی و حس چه در بفهمم و ببینم صورتشونو اجزای تونستم نمی دقیق بود تاریک

 : خورد گوشم به ستاره دار کش و ؼلیح لحن

  دی؟ نمی جوابمو چرا کنی؟ می نگام طوری همین چرا کاوه ـ

 : کاوه گرفته صدای هم بعدش

  بپرسی؟ همینو اومدی ـ

 . آره ـ

  داره؟ تو برای فرقی چه ـ

 . کنم می خواهش کاوه ـ
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 . برو ـ

  کردی؟ ازدواج تو کاوه خونه، داخل رفت باهات دیدم کیه؟ دختر اون کنم، می خواهش ـ

 . نداره ربطی تو به ـ

 فکر افتاد زانوهاش رو ستاره ؼره چشم بعد کاوه دیدم که روز اون بعد. شد خنک دلم جورایی یه

 . بمونه روش تو و بده جوابشو طوری این کردم نمی

 : شد دار خش ستاره صدای

 . شدیم می جدا وقتی حتی... حتی... بودی نکرده رفتار طوری این من با وقت هیچ کاوه ـ

 : گفت ای ؼمزده لحن با کاوه

 . بدی خیانت با هامو داشتن دوست همه اون جواب کردم نمی فکر وقت هیچ منم ـ

 ... نگو طور این کاوه کاوه، ـ

 : گفت هق هق با. دیدم می واضح خیلی حیاط تاریکی تو. ریخت می اشک داشت ستاره

 . کردی مجبورم خودت ـ

 : گفت عصبی کاوه

 !!! من؟ ـ

 : گفت و زدود دست با رو صورتش های اشک ستاره

 . بودم تو برای االن من اومدی می باهام اگه بریم؟ شده خراب این از بیا گفتم بهت قدر چه تو، آره ـ

 : گفت تمسخر با کاوه

  برگشتی؟ چرا شه، می محدود هات آزادی که اینجا برگشتی؟ شده خراب این به چرا پس ـ

 : شد براق ستاره

 . نمیمونم هم هفته یه از بیشتر باش مطمئن بزنم، سر مادرم به برگشتم ـ

 : گفت و پایین انداخت سرشو اما بگه اینو کاوه کردم نمی فکر اصالًال 

 . بهتر ـ
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 . نداشت انتحار کاوه از اونم انگار شد، درشت ستاره چشای تاریکی تو کردم حس

 : گفت بؽض با

 ترجیح تو چون کنم ول رو تو دادم ترجیح بکشم، خط آرزوم رو تونستم نمی اما داشتم، دوستت من کاوه ـ

 . بدی اهمیت هام آرزو به دادی نمی

 . نگفت هیچی کاوه

 : گفت و گرفت رو کاوه بازوهای ستاره

 . نگاتم عاشق هنوزم من... من کن، نگاه منو کاوه ـ

 بده بازیش و بده قرار تاثیر تحت رو کاوه خواست می دونم نمی. کرد هق هق دوباره کاوه سکوت مقابل و

 !! داشت؟ دوستش واقعاًال  اینکه یا

 : گفت و زد پس بازوش رو از اونو دستای کاوه

 . بگیر فاصله من از ـ

 . ندارم رو رفتارت این تحمل من کاوه ـ

 : گفت و کرد نگاش. بود عصبی گرفت باال سرشو کاوه

  کردی؟ طوری اون من با تو که داشتم تحملشو من مگه لعنتی ـ

 : گفت فقط بؽض با ستاره

 . کاوه ـ

 ... کنی صدا اسمم ندارم دوست دیگه ـ

 . کرد هق هق و گذاشت صورتش رو دستشو ستاره

 : گفت رحمی بی با کاوه

 نیست، خوب هیچ هم خودت برای ببینن، اینجا رو تو میان مادرم و پدر خواد نمی دلم بیرون، برو ـ

 . نگذاشتی کدومشون هیچ برای قشنگی خاطره که دونی می

 : گفت و برداشت صورتش رو از دستشو آروم ستاره
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 شه بیدار ترسی می نکنه خوابه؟ س؟ خونه تو کجاست؟ اون کردی؟ ازدواج تو دختره؟ اون یا ت خانواده ـ

  شه؟ سوتفاهم براش و ببینه رو ما بیاد

  ده؟ می جوابشو یا گذاره می جوابش بی باز کاوه ببینم خواستم می. گوش شد حواسم تموم

 . کنم ایجاد سوتفاهم براش خواد نمی دلم برو آره، ـ

 . شد تر بلند ستاره هق هق صدای

  بدونم؟ تونم می چیه؟ اسمش ـ

 . نه ـ

 . دزدیده هامو رویا شاهزاده کی بدونم خوام می چرا؟ ـ

 : گفت و زد پوزخندی کاوه

 . دیدی که همون ـ

  کجاست؟ از چیه؟ اسمش ـ

  چه؟ تو به ـ

 و گرفت دستمو که روز اون. بده قرار وسیله منو کاوه خواست نمی دلم. کردم اخم بعد اما گرفت م خنده

 ... هم االن

 : گفت خواهش با و گرفت رو کاوه یقهٔه  ستاره. شد جلب بهشون م توجه دوباره

 تونی می باز دونستم نمی منی، دیوونه فقط کردم می فکر نداری؟ دوستم دیگه کردی؟ ازدواج باهاش چرا ـ

 ... بشی عاشق

 ... مو یقه کن ول ـ

 . کنم می فکر بهت هنوز من کاوه ـ

 . خودته مشکل ـ

  کنی؟ نمی فکر من به تو ـ

 . نه: گفت و دزدید نگاهشو کاوه

 ... گی می دروغ ـ
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 . بزنه پس ش یقه از و بگیره دستشو شد مجبور کاوه

 اصال کردن، وارد شوک کاوه به انگار. بوسید رو کاوه و رفت جلو من متحیر های چشم مقابل ستاره

 . زد لبخند و ایستاد مقابلش ستاره. نخورد تکون

 : گفت چندش با ستاره. زمین رو افتاد که داد هل اونو اومد خودش به کاوه وقتی

 . شدم خیس ـ

 . گریه زیر زد و

 . شد می فشرده بدنش کنار که افتاد کاوه مشت به نگاهم

 : گفت گریه با ستاره

 . بخشمت نمی وقت هیچ کاوه ـ

 : گفت گریه با و شد بلند

 های محبت دادی، عذاب منو خیلی هم تو که کن فرو گوشت تو اینو اما ببخشی منو باید تو کنی فکر شاید ـ

 هام عقده به رو محبتت کردی مجبورم دادی، عذابم هم تو ولی کنار، به من خیانت کنار، به ت گذشته

 ... بفروشم

 : کرد می تکرار گریه با دوید می در سمت که طور همون و گذاشت صورتش رو دستشو

 . بخشمت نمی... بخشمت نمی... بخشمت نمی ـ

 منم بره، خونه سمت که برگشت و کشید آهی آورد خودش به رو کاوه در شدن کوبیده صدای اینکه از بعد

 ... کنار بودم اومده ماشین پشت از

 . شد خشک قدمش من دیدن با

 پاهای دیدن با کاوه. بودم افتاده لرزه به و کرده نفوذ پام کؾ از سرما. کرد براندازم. کردم نگاهش

 : گفت و کرد نگاه صورتم به تعجب با ام برهنه

  کنی؟ می کار چی اینجا تو ستاره ـ

 . دادم تکون سرمو

 خودمو اعصاب و خورد می هم به سرما از هام دندون زدن حرؾ موقع. کردم اخم. رسوند من به خودشو

 . ریخت می هم به
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 ... ما که.... گفتی اون.... به... چرا.... چرا ـ

 ... کن گوش کنم می خواهش ستاره ـ

 : گفتم تهاجمی حالت با که و کرد دراز طرفم به دستشو

 . نزن دست من به ـ

 : گفت و کرد نگاهم تعجب با

. کن باور مرده، برام اون ندارم، دوست اونو دیگه من کن باور ستاره اما شنیدی، و دیدی چی دونم نمی ـ

 . دارم دوست رو تو... من.... ستاره.... ستاره

 جیػ بیرون اومدم حرفش شوک از اینکه از بعد. بود افتاده دوران به سرم. شد گرد ممکن حد تا چشام

 : زدم

 !!!! چــــــــــــــی؟ ـ

 

*** 

 نرسیده کوچه اول به هنوز. بود آویزون کیفم بند رو دستم. خیابون سمت رفتم می و زدم می قدم حوصله بی

 : شنیدم رو امیر صدای و گرفت قرار کنارم ماشین. داد آزار گوشمو مکرری بوق صدای که بودم

  دی؟ نمی جواب چرا کنی؟ می فکر چی به دختر ـ

 من. گفتم می هذیون جواری یه. بود ای دیگه دنیای یه از انگار گفت؟ می چی. کردم نگاهش و برگشتم

 گنگ جورایی یه ها، ؼریبه حتی و صداش و ماشینش و امیر جورایی یه. بودم خودم افکار در ؼرق

 . بودن

  خوبی؟ ستاره ـ

 . نگفتم چیزی و بود پایین سرم من. پرسید رو حالم دوباره سمتم اومد. شد پیاده که دیدم

 : گفت و کرد باز رو در

 . بشین ـ

 : گفتم و کردم نگاهش گیجی با

  چرا؟ ـ
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 . برسونمت ری می کجا بشین ـ

 . کار سر رم می ـ

 . بری تنها بگذارم تونم نمی حال این با رسونمت، می خب خیلی ـ

 . کرد باز برام رو در

 . نشست رل پشت خودش و بست رو در امیر. گرفتم جا صندلی رو و رفتم ربات یه مثل من

 

 : پرسید و کرد کم رو آهنگ صدای

  برم؟ سمت کدوم از ـ

 . نیاورد در بازی کنه ندارم حوصله دید وقتی اما شده؟ چی پرسید ازم دیگه بار یه. دادم آدرس بهش

 : گفت و زد سوتی خونه دیدن با رسوند، اینا کاوه خونه در جلوی تا منو

  کنی؟ می کار اینجا ـ

 : گفت و کشید پایین رو شیشه. شدم پیاده و دادم تکون سری

  ستاره؟ دنبالت بیام برگشت موقع خوای می ـ

 . خداحافح. نه ـ

 . داخل رفتم در شدن باز با. گذاشتم زنگ روی دستمو. رفت و گرفت عقب دنده

 خواهرش با داره فهمیدم گفتگوش از. کرد می صحبت و نشسته تلفن میز کنار شریفی خانم. داخل رفتم

 : گفت و بیرون اومد آشپزخونه از فاطمه. گفتم سالم آروم. کنه می صحبت

 . باال ببر ریزنم می رو کاوه ؼذای ـ

 : گفتم تعجب با

  ؼذا؟ ـ

 . برم باید دیگه من. عصرونه همون ـ

 . بخوره پایین بیاد گم می بهش برید، شما ـ
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 : گفت ترشرویی با فاطمه

  بگیری؟ دستت هم سینی یه باال ری می داری گیره می سختیت اد، نمی پایین خوردن ؼذا برای که کاوه ـ

 ... دهنش تو بزنم داشتم دوست گفت؟ می چی این

 رو کاوه و باال برم خواستم می فقط من سختمه؟ گفت می بهم دادم می انجام اونو کارهای گاهی حتی که من

 . کردم نگاه بود دست به تلفن هنوز که شریفی خانم به نگاهی برگشتم. نباشه دلم ور که پایین بفرستم

 دستگیره. زدم رو اتاق در و رفتم باال ها پله از بهش توجه بی بیاره، رو عصرونه سینی بود رفته فاطمه

 . زد لبخند و دید منو آینه تو از. زد می اتکلون داشت آینه جلوی کاوه. کشیدم پایین رو

 : گفتم و زدم بهش جونی بی لبخند

 . بخور عصرونه پایین برو ـ

 : گفت و نشست تختش لبهٔه 

 سالم ـ

 : گفتم و برداشتم م شونه رو از کیفمو حال بی

 . سالم ـ

  ای؟ خسته ـ

 . بخور ؼذاتو پایین برو آره، ـ

 : گفت و کرد اخم

  دی؟ می تذکر مو عصرونه و شام و ناهار که نیستم بچه ـ

 : گفتم و کردم اخمی منم

 . ندارم رو فاطمه های ؼر ؼر حوصله نه، یا ای بچه ندارم کاری ـ

 : گفت و انداخت ساعت به نگاهی

 . ره می دیگه اون کن ولش ـ

 . هست هنوز مادرت ـ

 : گفت و داد تکون سری
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 . آره ـ

  کار؟ سر نرفت ـ

 . ره می تر دیر ـ

 . پایین برو. خب خیلی ـ

 : زد می صدا منو تحکم با که رسید گوش به ها پله روی از فاطمه بلند صدای

 . باال ببر رو عصرونه گفتم مثالًال  رفتی؟ گذاشتی خودت برای کجا!! رضوی؟ خانم ـ

 . نداشتم رو رقم یه این حوصله اصالًال . بشنوه هم شریفی خانم که کرد می صحبت بلند عمد از

 : گفت فاطمه به رو و بیرون رفت و شد فاطمه رفتار متوجه کاوه

 . پایین ام می خودم من ـ

 برگشت کاوه اینکه محض به اما. نشست لبم رو لبخند. شد الل نداشت چیزی چنین انتحار که فاطمه

 . کردم جور و جمع رو لبخندم

 : گفت و انداخت بهم نگاهی

 . پایین بیا هم تو پس ـ

  بیام؟ چرا دیگه من ـ

 : گفتم بگه چیزی خواست تا

 . کن صدام خواستی هم چیزی. پایین برو تنها خودت ندارم، حوصله اصالًال  امروز کاوه ببین ـ

 . کشیدم عمیقی نفس. رفت و داد گوش حرفمو اما شد پکر کاوه

 وقتی بودم کرده تمرین راه بین حتی. کردم می قیچی رو صمیمیت این ریشه باید اما بود شده دیر چند هر

 بازخورد ترسیدم می اما. کنه صدا رضوی خانم منو که بگم بهش ای جدی لحن با زد صدا ستاره منو

 . داشت که ای سابقه به توجه با باشه، نداشته خوبی

 . بود شده کشیده ماجرا این به خودم پای که مخصوصاًال . بودم نگفته چیزی شریفی آقای و خانم به هنوز

 . مالیدم مو پیشونی دست با

 ... گذاشتم می نباید من یعنی... یعنی. کرد می پیدا من به حسی چنین نباید کاوه
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 . دونستم می چه

 . افتاد رو به رو خونه به نگاهم که کنم باز رو پنجره شدم بلند کالفه

 رو چمدون شوهرش. بیرون اومدن مادرش خونه در از باشه شوهرش زدم می حدس که پسری و ستاره

. بست نشستنش بعد و کرد باز ستاره برای رو در. گذاشت خانمش مادر ماشین پشت و گرفت دستش از

 . س گرفته حالش ستاره دید شد می وضوح به

 . میمونه هفته یه بود گفته گرده؟ می بر داره یعنی بود، عجیب برام

 . رفتند و شدند ماشین سوار هم پدرش و مادرش بعد دقیقه چند

 . کنم خداحافحی ازش شریفی خانم رفتن موقع تا پایین رفتم و کشیدم آهی

 

 

*** 

  «س گرفته حالت شناسم؟ نمی رو تو من یعنی ستاره؟ چته ـ» 

 خوب منو هم باید بودم داده بهش که آماری همه این با شناخت، می منو خوب آره. زدم پوزخندی

 نوشتم. شناخت می

 « .نکن پیله بابا، هیچی ـ» 

  «چی؟ یعنی ـ» 

 « .کرده م خسته کم یه باهاش رفتن کلنجار و مادرم های بردن دکتر طور همین نیست خاصی چیز ـ» 

  «نشده؟ بهتر مادرت ـ» 

 آرامش این نخور، رو مسکن این نکش، نخ یه از بیشتر بگم بهش بار هر شدم خسته اما بهتره، چرا ـ» 

 « ...بخور هوا بزن، قدم بیرون بریم نخواب، قدر اون بخواب، قدر این نخور، رو بخش

 « !!نکنی؟ جدا تنم از سرمو اگه دارم پیشنهادی یه ستاره ـ» 

  «بگو ـ» 

  «کنی؟ زندگی مادرت با ری نمی چرا ـ» 
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  «چی؟ ـ» 

 باشی که کنارش کنی، کنترلش تونی می تر راحت خب کن، زندگی مادرت با گم می بابا، نشو عصبی ـ» 

 زندگی بده تؽییر که سختشه طوری این تنهاس اینکه برای اون شاید اصالًال  کن نگاه. شه می بهتر خیلی

 « .باشی ش انگیزه تونی می تو نحرم از شو،

 و کنترل نزدیک از و پیشش برم که. بود داده پیشنهادی چنین بهم هم شناس روان رفتم، فکر به کم یه

 . تونستم نمی چرا دونم نمی اما. کنم کمکش

 « .اس اس خیال بی ـ» 

 « .آخه چرا ـ» 

  «کن تمومش نپذیرفتم، من و دادی پیشنهاد تو دیگه، شو خیال بی ـ» 

 « .خب خیلی ـ» 

 . کشیدم عمیقی نفس

  «خبر؟ چی دیگه ـ» 

  «مادرت؟ با کنی می کار چی خبر؟ چه تو سالمتی ـ» 

 « .برداشت کچلم سر از دست باالخره اونم دارم دوست رو یکی گفتم دیگه هیچی ـ» 

  «جدی؟ اِ  ـ» 

 « !!!نگفتم تر زود چرا گفت بهم آره، ـ» 

 « !!!خب؟ ـ» 

 « .کنم صحبت دختر اون با مونده فعالًال  دیگه هیچی ـ» 

 : نوشتم و خاروندم ابرومو

  «کنی؟ می صحبت کی خب ـ» 

 « .زود خیلی ـ» 

 « .نره یادت هم عروسی کارت. بده بهم خبرشو سالمتی، به خب ـ» 

 . فرستادم خنده شکلک یه هم تهش



Jafa-h.mihanblog.com دانلودرمان لوبالگ نگاه مح  283 

 

 و رک خوام می مطلب، اصل به برسم سرایی داستان کلی بعد و برم حاشیه خوام نمی ستاره ببین ـ» 

 « .بگم بهت راست

 : نوشتم تعجب با

  «بگی؟ رو چی ـ» 

  «تویی مندم، عالقه بهش من که دختری ستاره ـ» 

 قدر این اونم. شدم شوکه خیلی اما رفت می حرؾ این انتحار سعید از روزی یه اینکه با. ندادم جوابی هیچ

 . کنده پوست و رک

 . ندادم جوابی هیچ و بودم خونده بود مانیتور رو هنوز که پیامشو بار ده از بیشتر شاید

  «گی؟ نمی چیزی ستاره ـ» 

 اما دارم، دوستت بودی فهمیده خودت و نکردی تعجب اصالًال  یا کردی، تعجب قدر چه دونم نمی ستاره ـ» 

 رو نحرت مستقیم ؼیر قبالًال  یعنی. بدونم خودم درباره رو نحرت خوام می وقته خیلی. بزن حرؾ باهام

 « .بدونم تو و من به راجع رو نحرت خوام می اما دونستم

 : نوشتم و بردم کیبرد سمت دستمو تردید با. شکست سکوتم طلسم باالخره

  «شدی؟ دیوونه سعید ـ» 

 « .ها شم می دلگیر که نزن حرفا این از ستاره ـ» 

 « .سعید داری انتحاری چه کردم؟ می فکر موضوع این به وقته خیلی منم جون آخ بگم بگم؟ چی پس ـ» 

  «کجاست؟ کار اشکال ستاره؟ کنی می فکر چی تو ـ» 

 سرم دوباره!!! شد؟ می حالی چه کرده خواستگاری ازم و دیده منو مادرش فهمید می سعید اگه که وای ای

  دادم؟ می جا دلم کجای رو قضیه این حاال. زندگیم رنگارنگ های لححه همه این تحمل از. رفت گیج

 « ...ستاره ـ» 

. نداشت کم خوشبختی یه برای چیزی سعید دیدم از اینکه. زد می سو سو دلم ته هم کمرنگی حسرت یه اما

 و رفتار و سلیقه حتی و عقاید رو، جاش به ؼیرت شو، جاش به های شوخی. داشتم دوست رو اخالقش

 ... دیگه چیز هر و منشش

 . بود کامل اون نحرم از

  «چیه؟ رابطه این گیری شکل مشکل ام، تو با ستاره ـ» 
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 ... بودنش آشنا تموم با. باشه ؼریبه یه اون بودم بسته عهد که بود این مشکلش

 .. باشه صبورم سنگ فقط و فقط خواستم می بود این مشکلم

 ... کنم نگاه آینده و رابطه یه چشم به بهش تونستم نمی که بود این مشکلم

  کرد؟ می چی گلوم وسط لعنتی بؽض این پس

 : نوشتم

 « .بودی صبورم سنگ که ممنون سعید ـ» 

  «ستاره؟ چی یعنی ـ» 

 « !دیگه چیز نه باشی صبورم سنگ خواستم می فقط یعنی ـ» 

 . شد خیس هام گونه

 . خواست نمی طور این قلبم شاید

 . بمونه ؼریبه اون خواستم می. خواستم می طور این خودم اما

. کنی می اشتباه زنم می سرکوفت بهت دونم می ازت که چیزایی بابت زندگی تو کنی می فکر اگه ستاره ـ» 

 « .دارم دوستت من

  کنند؟ صحبت مطمئن شون آینده از تونن می درصد چند ها آدم کردم می فکر داشتم من

 : نوشتم

 « .سعید باشه ـ» 

  «ستاره؟ چی یعنی این ـ» 

 « .بشه باید که چیزی همون یعنی ـ» 

 « .دارم دوستت وقته خیلی من ها، نکن طوری این من با ستاره ـ» 

 ... فهمی نمی که حیؾ باشی، ؼریبه یه تو گرفتم تصمیم وقته خیلی منم

  «هنوز؟ هستی ستاره ـ» 

 « .هستم ـ» 
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 « .کنم می صحبت هم مادرم با من ستاره ـ» 

 « .سعید نیست کم برات دختر کن، فکر مادرت های پیشنهاد رو ـ» 

 درکم کنم می خواهش. کردم می رد تو برای رو مادرم های پیشنهاد. خوام نمی رو کس هیچ من ستاره ـ» 

  «کنی؟ می فکر روش کن،

 « .کنم خوش رو دلت الکی تونم نمی ـ» 

 . شد خیس هام گونه باز

 « .کنم می دق من نگو، طوری این ستاره ـ» 

 . دادم فرو بؽضمو

 « .کنم فکر دیگه یکی به تونم نمی قلبمی، آسمون ستاره تنها تو. خوام نمی رو کس هیچ من ستاره ـ» 

 « .بفهم دارم دوستت من ستاره ـ» 

 . برد می هامو گونه اشک سیل

 . تونم نمی من بفهم، تو سعید

 ... صبور سنگ یه ای، ؼریبه یه تو

 . باشم آسمونت ستارهٔه  خواستم نمی

 . خورم نمی دردت به اصالًال 

 ... ببخش سعید

 . کردم خاموشش و گذاشتم سیستم پاور دکمه رو پامو

 . سعید ببخش ـ

 ... بکشم قرمز پررنگ خط یه ؼریبه این اسم روی بلکه نه رو دورش همیشه برای گرفتم تصمیم و

 . کردم پاک هامو گونه دست کؾ با

 . کنم فکر بهش نباید حتی

 ... ؼریبه یه... ؼریبه یه... س ؼریبه یه اون
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 . کردم تکرار خودم برای ها بار

 . شدم می َبر از باید

 

 

*** 

 . زدم می کله و سر باهاش و رفتم می دیدنش به بیشتر هفته در اما کرد می عصبیم کاراش با چند هر مادرم

 اما. کردم می زندگی مادرم از جدا هنوز بودم، کاوه پرستار هنوز. بودم نکرده تؽییر زندگیم تو چیزی هیچ

 کشیده سرک ذهنم به یادش باری چند... دروغِ . نکنم فکر اصالًال  ؼریبه اون به شدم موفق اگه بگمِِ  دروغ

 ... بود

 . شدم پیاده ایستگاه تو و برداشتم بودم داده تکیه که اتوبوس سرد شیشهٔه  رو از سرمو کشیدم، آهی

 . بدم تؽییر کاوه با رو روابطم داشتم سعی هم هنوز. داخل رفتم و کردم طی رو تکراری راه

 . کرد نگاهم تعجب با شریفی خانم. بودم رسیده زود

 کم یه خواستم تا. بود خواب کاوه. کردم باز رو در. باال رفتم هم من و رفتند شوهرش و اونو تا موندم

 . گفت سالم بهم چشاش ای قهوه دنیای و خورد تکون هاش پلک کنم تماشا خواب تو شو معصومانه چهره

 

*** 

 

 : گفت. بود اتاقش در کنار کاوه. رفتم باال ها پله از زنون نفس

  بود؟ کی ـ

 . کردم باز براشون رو در اینا، مامانت ـ

  هست؟ فاطمه ـ

  طور؟ چه. رفت و چید رو میز نه ـ

 . هیچی ـ
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 . اتاقش تو رفت

 . افتادم راه دنبالش منم

 نشستم می و خریدم می کتاب جدیداًال . شدم کیفم تو کردنشون مرتب مشؽول و کردم جمع هامو کتاب

 پیله کمتر کنم می مطالعه دارم دید می وقتی اجبار به هم اون. شم صحبت هم کاوه با کمتر تا خوندم می

 . کرد می

 . کرد می نگام و مونده جا همون

 : گفت که گذاشتم دوشم رو کیفمو

  ری؟ می داری ـ

 : گفتم و دادم تکون سری

 . آره ـ

 : گفت و زد بهم لبخندی

 . باال بیاری ؼذامو خواد نمی ـ

 : گفتم نخوره ؼذا و کنه ناز ها بچه مثل بخواد نداشتم حوصله

  بخوری؟ ؼذا خوای نمی چرا ـ

 . پایین ام می اما خورم می ؼذا چرا ـ

 ش خانواده با پایین بره که بودم گفته بهش خودم بود وقت خیلی. شدم خوشحال خیلی. کردم نگاهش ناباور

 : گفتم و زدم بهش عمیقی لبخند. بخوره ؼذا

 . کنی می خوبی کار خیلی ـ

 : گفت

 . داره شرط یه اما ـ

 : گفتم و شد جمع لبخندم

  شرطی؟ چه شدی؟ بچه باز ـ

 . بخوری ؼذا ما با بیایی باید هم تو ـ
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 . کرد می نگاهم داشت خیره. خنده زیر زدم نبود خودم دست

 : گفتم کشید ته هام خنده اینکه از بعد

 . کاوه بردار دست ـ

 . باال بیار ؼذامو بکش زحمتشو وگرنه گفتم، جدی ـ

 . شد عوض نحرش دقیقه همون

 . خورم نمی ؼذا اصالًال  نه ـ

  کردم؟ می کار چی این با باید من. کردم اخم و شدم جدی

 افسردگی از تا داشت می بر داشت دیگه قدم یه طرفی از بشم، هاش خواسته خام نداشتم دوست طرفی از

 . شه دور انزوا و

 نتیجه ستاره و خودش به کردن فکر و انزوا مدت همه این نداره، دوست رو ستاره دیگه بود شده باورم

 . نکنه فکر بهش دیگه که بود این ش

 اما. کنه فکر بهش خواد نمی دیگه که شدم مطمئن دیدم ستاره با رو شبش اون رفتار وقتی این بر عالوه

 و احساسات باید که نیستم ای گزینه من بودم مطمئن و. کرد می فکر من به داشت که بود اینجا مشکل

 . کنه متمرکز روم افکارشو

 . خوردیم نمی هم درد به اصالًال  اون و من

 خیلی. بخورم ؼذا باهاشون من نداره اشکالی مادرش و پدر نحر از اگه که دادم رضایت حال این با

 منفی تاثیر روش هم که باشم داشته رفتاری چه دونستم نمی ولی. بشه تر منزوی خواستم نمی. شد خوشحال

 !!! شه؟ رعایت بینمون فاصله بتونه هم نگذاره

. کردند تعجب کاوه دیدن با دو هر. بودند نشسته میز پشت شریفی آقای و خانم. رفتیم پایین ها پله از هم با

 . کردم شروع خودم. رفتیم میز کنار. زد خشکی لبخند اون

 : زدم لبخند حرفام با همراه هم عریضه نبودن خالی برای

 . بخوره ؼذا شما با و پایین بیاد که خواستم کاوه از من ـ

 . زد می بهم شریفی خانم که بود آمیزی محبت لبخند اولین

  بشه؟ نصیبم اخمش تا زدم می گند باید یعنی لبخند اون بعد دیگه
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 زد می تعارؾ شریفی آقای کاش. بگم شو بقیه نداشتم قصد خودم دیگه البته. بنشینه که زدم اشاره کاوه به

 . شد می تر راحت خیلی کار طوری این روز، اون مثل بمونم، منم

 : گفت و کشید عقب من برای ای صندلی خوشحالی با انداختم کاوه به نگاهی

 . خوره می ؼذا ما با ستاره امروز مامان ـ

 . پاشید روم به لبخندی و

 . بود شده ماست مثل رنگم شریفی خانم االعمل عکس از که منم. آوردن در شاخ که شریفی خانم و آقا

 : گفت من به رو محبت با و خورد فرو رو تعجبش شریفی آقای

 . رضوی خانوم شیم می خوشحال ـ

 : گفتم و رفتم بود کشیده عقب کاوه که ای صندلی سمت بشه خراب کار اینکه از قبل

 . کنم قبول شدم مجبور منم کرد اصرار کاوه شم، می مزاحمتون امروز ببخشید، ـ

 . بکنه مو کله داره دوست نگاهش اون با شریفی خانم داشتم حتم اما زد لبخند شریفی آقای

 خیلی این خب. کشید ؼذا برام خودش و نشست من کناری صندلی اومد چون شدم کفری کاوه دست از

 !!! ؟.نبود دراز هاشون گوش که اونا. بود ضایع

 . داره کارش لححه چند که گفت همسرش به رو و شد بلند «کرد اهمی» شریفی خانم که نکشید دقیقه به

 : گفت و زد ما به لبخندی شریفی آقای. رفت آشپزخونه به

 . برگردم من تا بخورید رو ؼذاتون شما ها بچه ببخشید ـ

 . آشپزخونه سمت رفت و

  چید؟ ناقص رو میز خانم فاطمه باز ـ

 . کردم نگاش برگشتم بود آشپزخونه به نگاهم که من

  شده؟ چی ـ

 . زده ؼیبشون و شدن بلند عجیبش رفتار برای مادرش و پدر انگار نه انگار

 . نیاورد رو آبمیوه پارچ ـ

 : گفتم و انداختم میز به نگاهی
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 . بخور آب خب ـ

 : گفت و کشید عقب شو صندلی

 . بیارم رم می نه ـ

 : گفتم و شدم بلند تر سریع من

 . برات ارم می من بشین تو نه ـ

 . اورم می خودم ـ

 . بشین که کردم اشاره بهش دست با

 به داره چی شریفی خانم بدونم خواست می دلم واقع در. رفتم آشپزخونه سمت من. کرد تشکر و نشست

 !!! گه؟ می شوهرش

 گفتم می بهشون خودم تر زود کاش. بشه مند عالقه بهم کاوه که کردم کردم کاری من کنن فکر خواستم نمی

 . کشید نمی اینجا به کار تا

 ! گن؟ می چی ببینم خواستم می. موندم بالتکلیؾ آشپزخونه دیوار کنار

 . شنون می رو صدا کن صحبت آروم خانوم خب خیلی ـ

 . بود عصبی خیلی شریفی خانم

 ... بیراهه به زدم خودمو فهمم؟ نمی من کنی می فکر شریفی چی؟ یعنی ـ

  خوری؟ می حرص چرا خانم ـ

 ؼذا خواد می ما با گه می پایین دفعه یه اومده شده بلند کاوه گیری؟ می نادیده چرا شریفی؟ چی یعنی ـ

 . بخوره

 . خوبه این خب ـ

 کرده دعوت رو دختره این چون پایین اومده زد؟ دختر این به لبخندی چه ندیدی تو یعنی. بدِ  نگفتم من ـ

 . بمونه ناهار

 . که نداره جوش و حرص همه این حاال خب ـ

 کنه حالی حرفشو تونه نمی اینکه و عصبانیت از دیدم کشیدم که سرک. شد می دیوونه داشت شریفی خانم

 . شده سرخ
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 . بینم می تو چشم از رو اینو من شریفی ـ

  دارم؟ تقصیری چه من خانم ـ

 از برگشتم و رفتم من وقتی از اومد؟ مون کاوه سر بالیی چ شریفی. نگرفتی جلوشو که اینه تقصیرت ـ

 دل خواستی دختره این از خودت نکنه شریفی؟ شده چی نفهمیدم؟ کنی می فکر. شده رو اون به رو این

 . ببره رو کاوه

 ... خانوم هیس ـ

  باشم؟ ساکت گی می تو گیرم می آتیش دارم من هیس، هیس کن بس ـ

 خط رو خورده شکست آویده. بود نمونده برام ؼروری هیچ ای؟ ستاره چه دیگه. دادم قورت دهنمو آب

 کنم انتخاب خودم برای جدید اسم تونم می بار چند تا. نشد باز اما بسازم نو از رو ستاره خواستم و کشیدم

 احساسات که بود من تقصیر مگه. شدم خسته دیگه بدم؟ شکل خودم از جدیدی هویت کنم سعی و

  بود؟ گسیخته افسار پسرشون

 . بود داده خانمش دست آب لیوان یه شریفی آقای. ساکتن چرا ببینم کردم نگاه

 : گفت و کشید عمیقی نفس شریفی خانم

 . شه می عاشق دوباره داره مون کاوه شریفی؟ دیدی ـ

 خودم چند هر داشتم؟ گناهی چه من خوب پیؾ؟ پیؾ اه اه بود؟ پرستار چمه؟ که بودم مونده من فقط

 بهم راجع و کنه خردم طوری این کسی نداشتم دوست اما نبودم، ای رابطه چنین گرفتن شکل به راضی

 داخل برم داشتم دوست کردم؟ دلبری کاوه برای من بگه داده حق خودش به طور چه. کنه قضاوت

 که ندادی یاد بهش آوردی، بار تو بچه بد که تویی این نیست، من اشتباه خانم خیر نه» بگم و آشپزخونه

  «نگیره اشتباه محبوبش و معشوق با پرستارشو خودش برای که نباشه و باشه طور چه

 . گفتم چیزی نه و جلو رفتم نه اما

 ... خودمون پسر. نداره گناهی که دختر این کنیم؟ چی گی می خانم ـ

 . بده ادامه نگذاشت شریفی خانم که هاش گفته از شد می خنک دلم داشت

 . شه مشخص دختره این تکلیؾ باید تر زود چی هر. هستم عصبی خیلی االن که نگو هیچی شریفی ـ

  کنیم؟ کار چی یعنی ـ

 . کارش پی بره کنیم می تصویه باهاش اصالًال ! دونم؟ می چه ـ
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 . زنیم می صدمه کاوه خود به که باشه شده عاشقش واقعاًال  کاوه و گی می طور این اگه خانوم خب ـ

 جدی شریفی بره، دیگه عشق یه چاله تو پسرم دم نمی اجازه دیگه من. کنیم می فکری یه بعدش برای ـ

 ... ها ره می دست از پسرمون نشیم کار به دست زود بار این بگیر

 . گذاشتیم تنهاشون نیست درست بریم، فعالًال  باش، آروم تو خانوم خوب ـ

 . رسوندم میز به خودمو تر تند کرد صدام کاوه وقتی اما برم داشتم قصد. بود گرفته بؽضم

 : گفتم که کرد نگاه بهم تعجب با

 . نبود ـ

  چی؟ ـ

 . باشم مزاحمشون شاید گفتم کردند می صحبت آشپزخونه تو مادرت و پدر اینه منحورم یعنی نه ـ

 . ارم می من بخور رو ؼذات نداره اشکال ـ

 خانم که بیرون اومدند می داشتند شریفی خانم و آقا موقع همون. رفت آشپزخونه سمت و شد بلند کاوه

 : گفت کاوه دیدن با شریفی

  جان؟ کاوه خوای می چی ـ

 . آبمیوه پارچ ـ

 . بیارم برات بمون ـ

 از داشت رو سنگ حکم برام ؼذا اما. بخورم قاشق دو یکی کردم سعی من میز دور برگشتند دوباره همه

 . رفت نمی پایین گلوم

 . کرد می نگاهم کینه با و من رو بود کرده زوم شریفی خانم که مخصوصاًال 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

*** 

 . امسال برؾ اولین. بارید می برؾ شد نمی باورم

 . کنم می متر هام قدم با رو کوچه این که بارِ  آخرین این بدونم اینکه بدون رفتم می رو کوچه
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 . نشست می کاپشنم و سر روی پر سبکی به هم برؾ های دونه

. زدم لبخندی. پایین اومد می کنون رقص سفید های دونه آسمون کل از. بود قشنگ خیلی. گرفتم باال سرمو

 . گرفتم پایین صورتمو. سوخت چشام. شد آب بالفاصله و اومد فرود چشام رو برؾ دونه یه

 . چرخید پاشنه رو در. زدم زنگ و پیچیدم بیشتر کاپشنم تو خودمو

 . شدم متعجب حیاط تو کاوه دیدن با

 شالگردن. جین شلوار با بود کرده تن قشنگ ای سرمه کوتاه کاپشن یه. بود سرش سیر آبی بافتنی کاله یه

 بالفاصله اونم که زدم لبخند بهش خودآگاه نا. بود انداخته گردنش دور هم ای سرمه و طوسی رنگ دو

 . داد لبخند با جوابمو

 : گفتم و سابیدم هم به هامو دست کؾ

  کنی؟ می کار چی اینجا ـ

 : گفت و آورد در رنگشو خاکستری های دستکش اومد جلو

 . کرد یخ دستت بنداز ـ

 . باال ریم می االن نه نه ـ

 : گفتم دوباره که کرد نگاهم

  موندی؟ اینجا چرا دیگه، باال بریم بیا ـ

 . بودم تو منتحر ـ

  هوا؟ این تو من؟ منتحر ـ

 . قشنگه خیلی نداری؟ دوست برؾ آره، ـ

 . بریم بیا سرده اما دارم دوست چرا ـ

  بزنیم؟ قدم هم با بیرون بریم ایی نمی نیست، سردم من ـ

 : گفت حرفش انتهای

 . کنم می خواهش ـ

 : گفت بود گذاشته دوشش رو که شنلی با شریفی خانم شد باز سالن در کنم موافقت باهاش خواستم تا
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  اومدید؟ رضوی خانم ـ

 : گفتم بلند

 . بله ـ

 : گفت و داد تکون سری

 . داخل بیایید ـ

 : گفت و کرد نگام دلخوری با. کرد نگاه کاوه به مستاصل

  ریم؟ نمی ـ

 . بیام کوتاه نباید کردم حس

 . شده شروه تازه برؾ حاال. رفتیم تر دیر شاید باال، بریم بیا ـ

 . افتاد راه دنبالم اونم. افتادم راه خونه سمت خودم و

 . شدیم خونه وارد و کند من کفش کنار کفششو

 کاپشنش های جیب تو دستشو کاوه. دادن جوابمو. گفتم سالم دو هر به. بود نرفته هنوز هم شریفی آقای

 . بود ایستاده کنارم و انداخته

 شده جدید و دیدنی برام زمستونی لباس این تو شاید. کنم نگاهش برگردم مدام داشتم دوست چرا دونم نمی

 ای قهوه های چشم حالتش، خوش صورت. بود صورتش رو نگاهم بیشتر سمتش برگشتم وقتی اما. بود

 موهای. صافش و بلند های پلک. بود شده کبود صورتی سرما از که فرمش خوش های لب روشنش،

 ... بیرون بود زده کاله زیر از که صافش خرمایی

 . اومدم خودم به شریفی خانم صدای با

 . دارم کار رضوی خانوم با من اتاقت، تو برو شما جان کاوه ـ

 : پرسید مودبانه و بیرون آورد جیبش از دستشو کاوه

  دارید؟ کارش چی بدونم تونم می ـ

 : گفت. باشه آروم داشت سعی خیلی شریفی خانم

 . کنیم می صحبت هم با بعد باال برو عزیزم ـ
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 . باال رفت کشون کشون رو ها پله برچیده لب با و شد پکر کاوه

 شریفی خانم عصبی نگاه با چرخید سالن سمت به نگام وقتی. کردم دنبالش نگاه با بود دیدم تو که جایی تا

 . کرد تالقی

**** 

 : گفت شریفی آقای

 . رضوی خانم بشین ـ

 . چشم ـ

 باز ولی. بشم مواخذه خوام می دونستم می. نشست هم شریفی خانم. نشستم روشون به رو مبلی رو و رفتم

 . نشکستم رو سکوت خودم

 فکر به عمیقاًال  گاهی و دادم می گوش فقط و نشسته شون رو به رو. شدم کشیده بیرون افکارم دنیای از

 به عجیبی تمایل من. بود کرده سکوت بیشتر شریفی آقای. گفت می و گفت می شریفی خانم. رفتم می

 . کنم گریه و بشینم باشم دلیلی دنبال اینکه بدون داشتم دوست. داشتم گریستن

 . نیست شما به ما اعتماد جواب این رضوی خانم ـ

  کردم؟ کار چی من بدونم تونم می اما ببخشید ـ

  خانوم؟ نکردی کار چی ـ

 . کردم نگاش جدیت با

 . شه وابسته بهت عاطفی لحاح از کاوه کردی کاری ـ

  من؟؟؟ ـ

 یه سهله، که کاوه چیه؟ کنی می پسرم حواله که هات نگاه این بدی، جلوه گناه بی رو خودت نکن سعی ـ

 . کنه می باز حساب هات نگاه رو باشه نخورده هم عاطفی شکست که پسر

 ش بدرقه پله باالی تا که پیش دقیقه چند نگاه همین نکنه بود؟ هام نگاه کدوم منحورش. بود گرفته بعضم

 رو به رو باهاش روز هر ماه چندین که زیبایی تابلوی به فقط من. بود منحور بی خیلی من نگاه کردم؟

 ... قصدی هیچ بدون. بودم زده زل بودم

 . بود گرفته پایین سرشو که انداختم شریفی آقای به نگاه

 . بگید چیزی یه شما شریفی آقای ـ
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 : گفت و داد تکون سرشو

  دخترم؟ بگم چی ـ

 . نزنم حرؾ اینکه نه کنم کنترل صدامو خش خش تونستم می نه. اومد می باال بؽضم

  کردم؟ دلبری براش نگام با من شه؟ عاشقم که پسرتون به گفتم من رضوی آقای ـ

 ... خورد ُسر بینیم کنار از اشک قطره یه. سوخت می داشت منم قلب اما. زدم نمی حرؾ مودبانه زیاد شاید

 : گفت و کرد صاؾ رو صداش رضوی خانم

 درمیون ما با نیومدی و داشتی خبر شما کنه، نمی کمکی هیچ نه یا داشتید تصیر شما اینکه اثبات االن ـ

 . بود اشتباه کارتون همین بگذاری

 . بدم فرو رو بؽضم کردم سعی

 . بدیم انجام رو مون وحیفه کاوه، مادر و پدر عنوان به باید ما ـ

 . بزنید تهمت من به بیایید راحت نیست درست این اما شم، نمی تون مانع من ـ

 : گفت و کرد ترش حرفم از

 جریان در ما با اومدی می که گویی راست اگر شما چه؟ یعنی ها بازی موشک قایم این خانوم ـ

 وابسته خودت به رو کاوه تونی می تا تو و فهمیم نمی ما کردی فکر خودت برای موندی گذاشتی، می

 ... گذشته کار از کار دیگه بفهمیم بخواهیم ما تا کنی می

 . ریختم می اشک فقط و بودم شده الل سنگین بؽض اون با منم. کرد می قضاوت رحمانه بی خیلی

 . بسوزه حالتون به دلش کسی نیست قرار اینجا بدونید بهتره نداره، سودی هیچ آه و اشک رضوی، خانم ـ

 عصبی دست کؾ با هامو گونه خیسی. نداشتم تحمل دیگه. کشید تیر قلبم. کرد اشاره شریفی آقای به و

 : گفتم و کردم پاک

 . کن روشن رو تکلیفم تر سریع کشیدم، نقشه پسرت برای نشستم کردی فکر اگه خانوم ـ

 . کنم می رو کار همین ـ

 دیگه جا یه دلش که پسری یه عاشق باید کنی می فکر چرا. کنم راه به رو رو پسرت داشتم سعی فقط من ـ

  بشم؟ س
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 به شو عاطفی شکست و پسرشو بودن ضعیؾ داشتم. بردم لذت من و. سوخت حرفام از اونم کردم حس

 . نبود خودم دست لححه اون تو اما شه، وسیله کاوه نداشتم دوست چند هر. کشیدم می رخش

 : گفتم گستاخی با. شد سکوت که کم یه

  چیه؟ من تکلیؾ ـ

 : گفت سرد و خشک خیلی

 . کنیم می حساب تصویه هم االن همین و ارید نمی تشریؾ فردا از معلومه، ـ

 . شریفی خانم سرد لحن به دم می ترجیح بار هزاران رو بیرون های برؾ سرمای کردم حس

 

 . ندارم مخالفتی: گفتم آروم خیلی

 : گفتم و دوختم شریفی خانوم چشای تو مستقیم گرفتم باال سرمو بعد

  کردید؟ فکر بیاد ممکنه کاوه سر که بالیی به فقط ـ

 : گفت. زنم می ساز نرفتم و خودم برای من کرد فکر شریفی خانوم

 کمک ترین بزرگ شی دور پسرمون زندگی از و کنی همکاری ما با فقط نباشید، مسائل باقی نگران شما ـ

 . کردی رو

 و بیست از متوالی ماه چندین که بیماری. شم نمی بیمارم نگران من. شریفی خانم خب خیلی خب، خیلی

 که بیماری. زدم می کله و سر و گذرونم می باهاش رو ساعتش چهارده سیزده، رو روز ساعت چهار

  ش روحیه شدن بهتر تو کردم می باور داشتم

 هم ها قدر اون. کنید قصاصم نباید که شد مند عالقه بهم کاوه و داد رخ اشتباهی اگه خب ولی. دارم تاثیری

 . نیستم کار گناه من کنید می فکر که

 باید بود روم به رو روز هر که قشنگی تابلوی این دیدن با منم پس زندگی، تو خوردم شکست خیلی منم

 کردم؟ تحمل زندگیم تو که هایی شکست همه این جبران به بستم؟ می دل کاوه به باید منم شدم؟ می عاشقش

. کار این بود راحت خیلی که صورتی در شم، پسرت عاشق ندادم اجازه خودم به من شریفی خانم نه نه،

 یدک خودم با رو تنهایی احساس ها سال من که مخصوصاًال . کنم نمی فرار شدن داشته دوست از آدمم، منم

 ... کشیدم

 ما بگم و بمونم روت به رو گستاخانه خیلی و بشم عاشقش بدم، رو فرصت این خودم به تونستم می منم

 ... نیاد چه بیاد خوشت چه اومده، پیش که اتفاقیه شدیم، هم عاشق
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 تمایالتم که طور اون خواست، می دلم شاید که طور اون نکردم، تا طور اون کاوه با من که نفهمیدی اما

 اما. بپذیرم عشق و بورزم عشق بخوام اینکه. داشتم رو آمادگی این وجودم اعماق در منم شاید. کشید می

 بیام ندادم اجازه. کردم منع خودمو خودم من نه، کردی، منعم تو اینکه برای نه. شد کشته تمایالت این همهٔه 

 خانم داشتم نگه رو حرمتت من. باشم پسرت برای دلبر یه نقش تو و ت خونه داخل پرستار اسم به

 . کردی می رو کار همین هم تو کاش شریفی،

 هم دوشون هر مهندس پدر یه و داره فرهنگی مثالًال  مادر یه کاوه. بسته خب خیلی. کشیدم باال مو بینی

 این از بدن نجات رو کاوه تونن می. بکنن تونن می بخوان دلشون کاری هر و دارن پول کرده، تحصیل

 . بود شده تنیده قلبش دور که احساسی

  کارم؟ چه من

 . ماجرا این از بیرون کشم می پامو

 : گفتم و کردم نگاه رو شریفی خانم سرخم چشای با. شدم بلند

 . بزنم کاوه با هامو حرؾ خوام می رفتنم قبل فقط خب، خیلی ـ

 : گفت اخم با شریفی خانم

  بزنی؟ کاوه با که داری حرفی چه دیگه تو ـ

 : گفتم. بد خیلی کرد، می تا بد داشت دیگه

 قانع و صحبت کم یه و خداحافحی حق یه پرستارش عنوان به من خونم، نمی چیزی گوشش زیر نترسید، ـ

  ندارم؟ دارم که رو کردنش

 : گفت و گرفت همسرشو دست شریفی آقای

 . کنه صحبت بره، بگذار ـ

 . برم تونم می یعنی. گرفت رو روش شریفی خانم

 بهش خیلی که زمستونی های لباس همون با. نشسته ها پله باالی کاوه دیدم تعجب با و باال رفتم ها پله از

 چرا دونم نمی ولی. نداشت اهمیتی برام. بود شنیده رو حرفامون همه یعنی. شد بلند دیدنم با. اومد می

 . بزنم رو بدبخت اون داشتم دوست

 دیگه، جور یه ولی نه، کرد، می فکر شریفی خانوم که طور اون نه. داشتم دوست رو کاوه شک بدون

 ... عادت روی از هم شاید بیمارش، و پرستار روابط همون حد در شاید دونم، نمی

 : گفتم بهش نبینه، چشامو تا پایین انداختم سرمو. بود سرخم چشای به نگاهش. بود گرفته بؽضم
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 . کنم صحبت باهات باید بیا ـ

 کمرش پشت هم دستاش و داد تکیه در به بست، رو در اتاق تو اومد اونم. اتاق تو رفتم. افتاد راه دنبالم

 . کرد نگام محلوم های بچه مثل و برد فرو

 نبود، خداحافحی فقط اما. بود سخت برام خیلی. نداشتم رو ازش خداحافحی طاقت. شد می لبریز بؽضم

 دوست تابلوی همین. کردم می قانع رو کاوه باید. گفت می باید ها چیز خیلی. باشم داشته تحمل باید

 . رومه به رو که ای داشتنی

 . ندارم طاقت من نکن، گریه ستاره ـ

 : گفتم جدیت با

 . که کنم نمی گریه من ـ

 : گفت و پایین انداخت سرشو

 . سرخه چشات ـ

 . کن گوش هام حرؾ به بشین باش، نداشته کار چیزا این به سرخه، که سرخه ـ

 : گفت و کرد نگام گرفت باال سرشو دوباره

 . ببینمت طوری این ندارم طاقت من ـ

 : گفتم اخم با

 . بشین گم می طوری؟ چه ـ

 . نشست ش لبه و رفت تخت سمت محلومانه

 خوش همون چوب داشتم. نبود ای چاره اما کنم، رفتار تفاوت بی و سرد باهاش بود سخت برام خیلی

 . خوردم می هامو رفتاری

 : گفت و زد اشاره صندلی به و کرد نگاه بهم

 . بشین هم تو ـ

 شبه یه خوام می حاال عادت، و خاطره برام شده اینا همه مدت این تموم صندلی؟ این رو بشینم؟ کجا لعنتی

 نام به الکی افکارم تو که همونی بشین؟ صندلی همون رو زنی می تعارؾ من به تو حاال کنم، ترکشون

  بودم؟ زده خودم
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 . نشستم پنجره لبهٔه  و گرفتم سریع چشممو گوشه اشک برگردوندم لححه یه رومو

 . افتی می نه، اونجا ـ

 : گفتم اخم با

 . س بسته باشی من نگران خواد نمی ـ

 بگم چیزی اینکه از قبل. بگم بود سخت خیلی. تونستم نمی بود سخت. کردم نگاهش. پایین انداخت سرشو

 : گفتم کنم ش آماده کم یه خواستم

  مگه؟ سردته نشستی؟ ها لباس این با چرا ـ

 : گفت کنه بلند سرشو اینکه بدون

 . نه ـ

 . کنم صحبت باهات خوام می بشین، راحت بکن رو اینا کاپشن پس ـ

 . شنوم می بگو ـ

 : گفتم و بردم باال صدامو کم یه

 . خوری می سرما طوری این نگیر، وقتمو ـ

 : گفت و گرفت باال سرشو

  نگرانمی؟ ـ

 : گفتم و زدم صداداری پوزخند

 . من گردن بندازه تو خوردگی سرما مادرت بعدش و برم نگرانم خیر، نه ـ

 بازی که ای مسخره ُرل اون طاقت واقعاًال . کنم هق هق و بریزم اشک که مردم می داشتم اما زدم پوزخند

 . نداشتم رو کردم می

 خودت از داشتی هم تو و رفت تند اون زدی، مادرم به رو حرفا اون که کنم می درکت من ستاره ببین ـ

 . کنم راضی رو مادرم تونم می من ستاره. کردی می دفاع

 : گفتم جدیت با
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 برداری من سر از دست که اینه خوام می ازت که چیزی تنها کنی، رو کار این خوام نمی ازت هیچ من ـ

  خوب؟

 . شه نمی: گفت معصومانه

 : گفتم و خندیدم عصبی

 . نکن م دیوونه کاوه ـ

 : گفت و زد وصله نگام به خوشرنگشو نگاه

 . شه نمی گم، می جدی ـ

 . کردی فراموش رو ستاره که طور همون نداره، کاری تونی، می ـ

 . کنه می فرق ستاره با تو ـ

 : گفتم. بودم عصبی

 و عادت رو از حس یه من به نسبت احساست اما بودی، اون شیدای و عاشق تو کنم، می فرق که معلومه ـ

 . کنی می فراموشم تر راحت وابستگیه،

 لباش که کردم دنبال رو اشکش رد جا همون تا. رفت لبش کنار تا و ؼلتید ش بینی کنار از قطره یه دیدم

 : خورد هم به

 . انصافی بی خیلی ـ

 . شم راحت و کنم پرت بودم داده تکیه بهش که ای پنجره همون از خودمو داشتم دوست گفت که اینو

*** 

 کرد؟ می فرقی چه بودم، گفته هم ؼریبه اون برای که مو زندگی همهٔه  چیز، همه گفتم، بهش رو چیز همه

 رو زندگیم محل نه کاوه خوشبختانه ترسیدم؟ می باید چی از. باشه ؼریبه اون مثل تونست می هم کاوه

 . شد می حل خطم کردن باطل با اونم که داشت مو شماره فقط. داشت ازم نشونی و آدرس نه دونست می

 : گفتم و کردم نگاهش. کشیدم آهی

  خوریم؟ نمی هم درد به ما دیدی ـ

 : گفت و چشام تو زد زل

 . نداشت ربطی هم هات حرؾ این دارم، دوستت خودمم، حرؾ رو هنوز من ـ
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 کشتن به رو کاوه هم خودم هم تونم می و هستم ای زنجیره دیوونه یه کردم حس که بود ای لححه اون دیگه

 . بدم

 : گفتم و کشیدم عمیق نفس یه

 منطق اصالًال  و احساست به چسبیدی چرا تو کاوه بدی؟ طوری این رو جوابم که زدم حرؾ همه این ـ

  پذیری؟ نمی

 عادت و بودم پرستار قشنگ دنیای زندگیمو، دنیای نه. کنم نابود دنیامو داشتم سعی و بودم ایستاده اونجا

 قشنگ دومون هر برای که رو دنیا این داشت سعی کاوه. هام ساعت گذروندن و بودن کاوه کنار عمیق

. بود متفاوت دنیا این به کدوممون هر دید چون بشکنه، ای شیشه دنیای این خواستم می من اما کنه حفح بود

 ... شم خامش دیگه های توقع مثل بود ممکن که داشت هایی توقع کاوه چون

 ... کرد می محکومم و بود رفتنم منتحر زن یه پایین اون چون

 ... بدونن رو راهش بار این کاش ندن، عذاب رو کاوه رفتنم بعد کاش

 . شد می بیشتر کردن گریه به تمایلم کردم می که نگاش. انداختم بهش نگاهی

 کرد، رفتار طور این بودنم پرستار برای فقط شریفی خانم. شدم می معطل و میموندم این از بیشتر نباید اما

 !! زد؟ نمی که هایی تهمت چه دیگه فهمید می مو خانواده و خونه وضع نبود معلوم

 شدم می مادر منم شاید. بود شده سواستفاده اعتمادشون از بار یه نداشتم، این از بیشتر انتحاری ازاونم

 . کردم می رفتار طور همین

  «شه؟ می چی من زندگی تکلیؾ پس» چرخید می ذهنم تو سوال یه ولی

 . رسیدم می نتیجه به ذهنم تو کم کم که بود عمیقی خالء

 : آورد خودم به منو کاوه صدای

  نداری؟ دوستم تو ستاره ـ

 : که زدم داد عصبی بریدم، دفعه یه اما کردم می رفتار طور اون نباید

 . رو خام خیال این کن بس. نه!!! نـــــه ـ

 کنه؟ خودداری هام اشک بخوام که بودم کی من دیگه. چکید می چشاش از قطره قطره که بود بؽض

 . بارید او پای به پا منم چشای

 : گفتم. نه یا شده سبک که نداشتم کار کاوه به. کشید پس خودشو کمی بؽض شدم، سبک کمی من
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 !!! دونی می که رو مادرم وضع ببین ـ

 . پایین انداختم سرمو شرمندگی با

 تن کارایی چنین به شما خانواده از محاله که. کردم کار رفتم هم جایی هر. بودم کرده فرار که هم خودم ـ

 .... بدن

 : گفت و پرید حرفم بین

 کردی کار بسازی، خودت تو زندگی تا کردی فرار که، نداره ربطی تو به کرده کاری هر مادرت ـ

  نکردی؟ که دزدی بود، شرافتمندانه

 . گرفتمش دست دو با کرد می درد سرم

  شد؟ بد حالت ـ

 . بینی نمی رو ها تفاوت که اینه مشکلت کاوه خوبم، من نه ـ

 . کنم فراموشت تونم نمی من ـ

 از زمان مرور به عادته، یه فقط این کنی، می فکر که چیزی اون از تر ساده خیلی کنی، می فراموش ـ

 . کنم می تضمین پره، می ذهنت

 پررنگ هم با زمان مرور تو تونیم می نشی، فراموش و بمونی کنارم تونی می تو کنم؟ فراموش باید چرا ـ

 ... کمرنگ نه شیم،

 : گفتم و دادم تکون سری حوصله بی

 . شه می حل چیز همه بده فرصت خودت به قشنگه، حرفات ـ

 از داشت قلبم نبودم سرد که کردم، می تحاهر بودیم شاهد خدام و خودم فقط اما کردم می برخورد سرد

 . خودم های رحمی بی. سوخت می رحمی بی حرارت

 : گفتم و کشیدم آهی

 ضعیؾ گرن می یاد که هاست شکست تو ها آدم اما خوردی، شکست دوباره کنی می حس تو کاوه، ببین ـ

 ... حرفیتت بردن باال برای فرصتِ  یه نیست، شکست این تازه نباشه،

 . فشرد مشتشو

 دادم اس ام اس امیر برای بودم نشسته پنجره رو که طور همون
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  «خوبی؟ سالم ـ» 

 . اومد جوابش که نکشید دقیقه به

 بودیم، راهت به چشم صاؾ آسمون و آروم های شب تو کردی؟ ما از یادی عجب جه خانم، ستاره به به» 

  «زدی؟ چشمک ما به برفی شب تو

 : نوشتم کردم می حس رو کاوه نگاه سنگینی که طور همون. زد می حرؾ قدر چه

  «دنبالم؟ بیایی داری وقت امیر ـ» 

 : گفت دلخوری با کاوه

  فرستی؟ می پیام کی برای ـ

 : گفتم پروایی بی با و انداختم بهش نگاهی نیم کشیدم باال مو بینی

 . مربوطه خودم به ـ

 . پایین انداخت سرشو باشن خورده رو حقش که محلوم های بچه مثل باز

  «االن؟ کجایی بخواه، جون شما ـ» 

  «رسوندیم؟ که ای خونه همون جلوی ایی می کار، سر ـ» 

 پایین سبکی به برؾ های دونه دونه هنوز شب تیره دل از و بود شده تاریک هوا. انداختم بیرون به نگاهی

 . کردم نگاه صفحه به و کشیدم آهی. بود نشسته کمی زمین روی و اومد می

  «خبره؟ چه بگی شه می مرگه، ذوق حال در من قلب فقط. اومدم باش منتحرم باشه ـ» 

 : نوشتم تند تند

 « .بیا حاال. کردم فکر منم کنم؟ فکر پیشنهادت به بودی نگفته مگه آره، ـ» 

 چشم ازم که کردم نگاه کاوه به. نداد جوابی که چیزی هر یا شد هول یا کرد سکته خوشحالی از دونم نمی

 : گفتم. داشت نمی بر

  کنی؟ می نگام قدر چه! دیگه بسه چیه ـ

 . ببخشید ـ

  کرد؟ محکومم پایین اون زن اون اینکه برای فقط یعنی. بود شده رحم بی قدر اون طور چه دونستم نمی
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 : گفتم و کردم کنترلش اما لرزید کمی م چونه

 لححه طوری این کردم نمی هم فکر باشی، داشته ازم هم بدی خاطره خوام نمی اد، نمی بدم ازت من کاوه ـ

 . کنی فکر منطقی دارم توقع اما باشه بد مون خداحافحی

 . کشید آه دل ته از

 و کنم روشنش خواستم می فقط تونستم، نمی هم خواستم می کنم، متنفر خودم از رو کاوه خواستم نمی که من

 نه دونستم می زیادی کاوه سر از خودمو نه من. نیست یکی زندگیمون مسیر. خوریم نمی هم درد به بگم

 . شیم خوشبخت هم کنار بخواهیم که نبود طوری زندگیمون شرایط فقط. کم

 : گفت و شد بلند سریع اونم که شدم بلند

 . نرو ستاره کنم می خواهش ـ

 : گفتم و کردم اخم

 . کنی می مجبورم داری اما بگم خواستم نمی رو یکی این کاوه ـ

  چی؟ ـ

 . دارم نامزد من ـ

 فروؼش بی نگاه با. شد تخلیه چشاش از روح انگار. رفتم نشونه قلبش سمت که بود تیری آخرین این

 : گفت

 . گی می دروغ ـ

 . دنبالم بیاد گفتم و دادم اس مون به هم االن چیه؟ دروؼم ـ

 : گفتم و زدم اشاره پنجره به

 . شه ثابت بهت تا کنی نگاه بمونی جا همین از تونی می ـ

 . خورد در به ای تقه

 . شد باز هم بعد

 . بود شریفی آقای

 . دنبالتون اومده گه می اومده آقایی یه پایین رضوی، خانم ـ
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 شده آفریده زیبا تابلوی اون به رو نگاه آخرین. رفت بیرون در قاب از شریفی آقای و دادم تکون سری

 : گفتم سرد خیلی و انداختم

 . برم باید من خداحافح، ـ

 . باشه «حافحش خدا» واقعاًال  کردم می دعا دلم تو. رفتم در سمت ای دیگه نگاه هیچ بی و

 

**** 

 . کرد نفوذ استخونم مؽز تا سرما و کردم پا به بود شده سرد و خیس برؾ بارش زیر که کفشمو

 . کردم تحمل صورتم و سر روی و سبک های برؾ سنگینی دونه دونه و رفتم پایین رو ها پله حسی بی با

 . کشیدم می حیاط تو هامو قدم. بود دار کش کابوس یه مثل

 . نشست می فلبم روی که هایی برؾ تموم سردی به لبخندی زدم، سرما تو لبخندی

 بهتر حالش هم مادرم بعدش. کردم نمی فکرشو هم خودم. کردم می عروسی امیر با من. بود خوب چی همه

 یه تا ندارم، رو پول دؼدؼه دیگه شم، نمی مرتضوی های کرایه نگران دیگه مون، عروسی اد می و شه می

 یه من اما. کردم کاری هر سال چند این باشه، من درشان که کاری دنبال گردم می بعد کنم، نمی کار مدت

 اونم به. شم می خوشبخت امیر با و گیرم می رو دکترام خونم، می درس من آویده، های آرزو از پر ام ستاره

 .. خوب ره، می پیش خوب چی همه. بخونه رو درسش دم می پیشنهاد

 ... برؾ همین سپیدی به پوشیدم، می عروسیم برای بلند سفید لباس من

 ... هست امیر عشق گرمای باشه، سرد لباسم نباید سردی، این به نه اما

 . کشیدم می حیاط در جلوی تا مو بیمارگونه های قدم و گفتم می هذیون خودم با طور همون

  امیر؟ کنار. درخشیدم می داشتم چون شاید ستاره، یه مثل. بودم سرد و سفید. بود پریده رنگم

 ام بدرقه و زده خیمه پنجره پشت که ؼمگینی سایه به توجه بی کردم باز رو در آلود هذیون افکار با

 . کرد می

 فرصت. کن صبر... باشه پرحرارتش نگاه سهمم سرما این تو بار یک فقط بار، یک فقط بگذار، نه

 ... بدید
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 پشت به ای طوالنی نگاه. سوختم می و نشست می سردم پوست رو برؾ. گرفتم باال و بگردوندم رو سرم

 ستاره هاش چشم از و گذاشته ساعدش رو سرشو و زده پنجره به دستشو که ای سایه به. انداختم پنجره

 ... چکید می

 ... خداحافح... بالتکلیؾ پرحرارت نگاه خداحافح.... خداحافح. دادم تکون سر و زدم لبخندی

 

*** 

 : گفت. خندیدم. لرزید می بید مثل و ایستاده مناسب ؼیر لباس با ماشین بیرون امیر

 . زدم یخ دختر؟ اومدی ـ

 . گم می هذیون کردم می حس هنوز

 . اومدم ـ

 : گفت و کرد باز برام رو در ـ

 . بشین بیا سردته؟ چیه ـ

 : گفت و نشست رل پشت امیر. انداختم پنجره به نگاهی نیم. بست رو در و نشستم رفتم

  نه؟ نیست که شوخی ستاره ـ

 : گفتم مست آدم یه مثل من

  شوخی؟ ـ

 جوابمو زود قدر این کردم نمی فکر کردی؟ رو فکرات ای دفعه یه شد طور چه. ها ضعیفه من قلب آره، ـ

 . بدی

 . من خنده صدای از شد پر ماشین فضای

 : گفتم بعدش

 . دیگه حاال ـ

 . کندم دل پنجره از همیشه برای بعدش و دیگه نگاه نیم یه

  کرد روشن رو بخاری
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 . بریم ـ

 : گفت

 . دارم حرؾ کلی من ها، زنیم می دور شهر تو اما ریم می ـ

 . زنیم می حرؾ فردا بعدش خونه، ببر منو اد، می خوابم من ـ

 گر بدنم تموم. سوختم می درون از. نبود خبری پیش دقیقه چند سرمای از. سوزم می تب تو کردم می حس

 . گفتم می هذیون نبود خود بی پس. بود گرفته

 : گفت و کرد روشن

  شدی؟ من برای یعنی ستاره، شه نمی باورم ـ

 : گفتم حال حس اون تو اما باشم تو برای که نیستم شی من گفتم می بودم عادی حالت در اگه

 . باشم آسمونت ستاره تک که بده قول اما ام، تو برای باشه ـ

 : گفت و خندید

 ... تویی اونم داره، ستاره یه فقط آسمونم وقته خیلی ـ

 چشاش از هنوز ایستاده، پنجره پشت هنوز او شاید. شدیم دور انگیز حزن سایه و پنجره از و افتاد راه

 زمزمه هذیون و تب تو من که شعری همون. کرد می زمزمه رو فروغ از شعری و چکید می ستاره

 : کردم می

 

  ها سیاهی ماورای ز شب یک

  آیم می تو بسوی اختری چون

  پیما جهان بادهای بال بر

  آیم می تو جستجوی به شادان

  سرمستی و حرارت بپا سرتا

  تابستان دلکش روزهای چون

  را دامان تو برای کنم می پر
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  کوهستان وحشی های الله از

  کوبم در به که حلقه ز شب یک

  لرزد می تو قلب سینه کنج در

  تاب بی من تن شد گشوده در چون

  لؽزد می تو گرم بازوان در

  بخش مستی دقایق آن در دیگر

  دید نخواهی گریز من چشم در

  را خموشم نگاه کودکان چون

  دید نخواهی ستیز در شرم با

  آری زبان به من نام چو یکشب

  رویایی عالم به خوانمت می

  رقصم می تو یاد موجهای بر

  دریایی وحشی دختران چون

  شوق با من تشنه لبان یکشب

  سوزد می تو لبان آتش در

  را نگاهش امید من چشمان

  دوزد می تو نگاه گردش بر

  افسونگر الهه آن زهره از

  آموزم می عشق طریق و رسم

  تاریکی دل از نوری چو یکشب

  افروزم می شراره ات کلبه در

  مانده ره به خیره چشم دو ای آه
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  آیم می تو سوی که منم آری

  پیما جهان بادهای بال بر

 آیم می تو جستجوی به شادان

 

 

 پایان

 

 

۹۱/۶/۴ 
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