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 مپرس که امدهیکش یعشق درد

 مپرس که امدهیچش یهجر زهر

 کار آخر و جهان در امگشته

 مپرس که امدهیبرگز یدلبر

 درش خاک یهوا در چنانآن

 مپرس که امدهید آب رودیم

 

 رد که بود ییصدا تنها یزیروم ساعت تاک کیت یصدا

 هو فقط یگاه و بود سکوت در غرق اتاق. دیشنیم اتاق

 یور ستاره. دیرسیم گوش به پنجره از یزییپا باد یهو

 را دهانش آب بود، سقف به نگاهش و دهیکش دراز تخت

 زبا آرامبخش قرص دو خوردن با. بست پلک و داد قورت
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 از که بود هاساعت و آمدینم شیهاچشم به خواب هم

 ،انداخت ساعت به ینگاه. دیچرخیم پهلو آن به پهلو نیا

 .شدیم برگزار عقد مراسم گرید ساعت کی

 برخاست جا از دنیخواب یبرا اشهودهیب تالش از خسته

 اتاق از. برداشت یجالباس یرو از را دیسف اشارپ و

 با را سالن در. برداشت قدم اطیح سمت و رفت رونیب

 دخترک و بود سرد هوا. شد اطیح وارد و کرد باز اطیاحت

 نشست وانیا یپله نیاول یرو گرفت، بغل را شیبازوها

 سردش یهاگونه یرو اریاختیب داغش یهااشک و

 خوادیم دلم:» دیچیپ گوشش در حامد یصدا. شد یجار

 رس باال تو خوادیم دلم! ستاره یباش کنارم عقد یلحظه

 وت لم؟یوک ایآ بگه عاقد که هربار و یبساب قند الهه و من

 قطف زم،یعز ستین اجبار... نهیبچ گل رفته عروس یبگ
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 کنارم امبرادرزاده خوادیم دلم که من یآرزو! آرزوست

 .«میزندگ یلحظه نیترقشنگ تو باشه،

 از را شیهااشک انگشتان سر با و دیکش لب یرو زبان

 چون سرش در که بود پدرش یصدا. برداشت گونه

 یسد مثل رفتن محضر یبرا و دادیم صدا ناقوس

 من یراب ،یستین من دختر گهید تو... ستاره. » بود مقابلش

 چوقتیه گهید کاش یا! یُمرد ؟یفهمیم ستاره یُمرد

 !«نمتینب

 فشرد و گرفت دندان به لب و شد بلند اشهیگر هق هق

 دنیبار نرمک نرم باران. کند خفه گلو در را شیصدا تا

 چراغ. برگشت خانه به برخاست، جا از دخترک و گرفت

 برداشت را یگوش. بود سبز زیم یرو یگوش زن چشمک

 هر جون:» بود هانین از یامکیپ. کرد باز را اشصفحه و

 نجپ از بعد بابات دیشا محضر، ایب امروز یدار دوست یک
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 دیشا دونمیم چه شد، نرم دلش شد، تنگ دلش دتید ماه

 !«منتظرم ها یایب! نیکرد یآشت

 خودش دل خاطر به! سدرا و مادر پدر، یبرا بود دلتنگ

 هرچند دنشان،ید یبرا بود یابهانه. رفتیم دیبا شده هم

 ! داشت هراس اشخانواده واکنش از

 بارنیا! گرید یقهیدق چهل انداخت، ساعت به ینگاه

 یکرم یمجلس شلوار مانتو و رفت اتاق سمت درنگیب

 .برداشت کمد داخل از را رنگش

 

۲ 

 سوئیچ شد، آماده ممکن شکل نیترساده در و زود یلیخ

 شتریب باران و باد شدت. شد محضر یراه و برداشت را

 هرچقدر. برسد موقع به که کردیم دعا دل در و بود شده

. شدیم شتریب هم اضطرابش شد،یم ترکینزد محضر به
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 را شیهادست کف عرق یگاه از هر و دیگزیم لب مدام

 نفس د،یرس که محضر یجلو. کردیم پاک هاانگشت با

 نیماش از چتر برداشتن با و داد رونیب را اششده حبس

 .شد ادهیپ

. ترف باال تند تند را هاپله و بود مانده یاقهیدق چند هنوز

 شقلب پدرش دنید با. شد وارد و گفت اهللبسم لب ریز

 بگروم قلبش. دیدو شیگلو به بغض و ختیر فرو یهر

 دیچرخ سالن دور تا دور آهسته نگاهش و زدیم گرومب

 ابلمق تا نشاند هالب یرو یتصنع یلبخند یسخت به و

 و پدر و شد یاحوالپرس مشغول. کند آبرو حفظ هامهمان

 یزورک یلبخندها با یمهمان و جمع حرمت به هم مادرش

 د،یرس که داماد و عروس گاهیجا به. گفتند سالم لب ریز

 نگاهش در که یبرق با حامد و برخاستند جا از هردوشان

 :کرد باز لب بود
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 ازت! ستاره یاومد که خوشحالم چقدر یدونینم -

 .ممنونم

 :گفت و نشاند لب یرو یمیمال لبخند ستاره

 دنیساب قند زحمت گهید ستم،یوا کنارت فقط که اومدم -

 ! گهید یکی با نهیبچ گل رفته عروس گفتن و

 :داد جواب و زد پلک حامد و دندیخند صدایب دو هر

 اجازه بهت هانین دونمیم دیبع هم یخواستیم باشه، -

 . دادیم

 هنوز دوخت، نیزم به را نگاهش و ستادیا حامد کنار

 .بود ناآرام قلبش

 

۳ 
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 و دیرسیم گوش به ابانیخ از هانیماش ممتد بوق یصدا

 اعتس به ینگاه هانین. بود آمده وجود به ینیسنگ کیتراف

 یپوف کرد، یخال و باد پر را شیهالپ و انداخت اشیمچ

 :کرد غرولند لب ریز. دیکش

 ! ساعته هی یکاشت جانیا منو که حسام یریبگ درد -

 را یگوش و برد اشیکرم یپالتو بیج یتو دست

 کهنیا محض به و گرفت را حسام یشماره برداشت،

 :گفت معترضانه د،یشن را گفتنش الو یصدا

 جلو گهید قهیدق پنج ینگفت مگه... درد و الو -

 ؟یموند کجا سادم،یوا جانیا من ربع هی االن! شگاهم؟یآرا

 :داد جواب یکالفگ با حسام

 یموندیم شگاهیآرا تو جاهمون خبرته؟ چه! ه... او -

 دهش تصادف ریمس تو! شگاهیآرا تو برگرد هم االن خب،

 !خب؟ هیچ من ریتقص اومد بند راه
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 .نیزم یرو دیکوب پا و دییسا دندان حرص با دخترک

 اومد، یمشتر یکل من از بعد برگردم؟ کجا! ف... هو -

 جااون که زدیم داد شگرهیآرا نگاه. شگاهیآرا شد شلوغ

 !واسشون کرده درست مزاحمت بودنم

 .رسمیم االن کم،ینزد بذار گریج رو دندون -

 :داد جواب و انداخت باال را شیابروها

 !آیاومد! گذاشتم دندون بس شد خایزل گریج گرمیج -

 دیزو یسرد باد. ستادیا روادهیپ کنار و کرد قطع را تماس

 به لحظه آسمان. کرد کینزد هم به را پالتواش یقهی و

 ظاهر آسمان در اهیس یابرها و شدیم کبودتر لحظه

 هانین و کرد دنیبار به شروع باران نرمک نرم. شدندیم

 :کرد غرولند
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 ریخ! شهیم خونده شمیآرا یفاتحه داشتم، کم نویهم -

 !ف... هو بکنه، شمیآرا ته هی اصالح امیم گفتم سرم

 باد. دوخت ابانیخ به چشم و داد رونیب را نفسش

 فرو درختان رنگارنگ و دهیخشک یهابرگ و دیوزیم

 نیمه... قبل سال زییپا به دیکش پر فکرش. ختندیریم

 بعد، ماه چند و شد آشنا حسام با که بود سال از موقع

 سوز انیم و نشست لبش یرو لبخند. بودند گریکدی عقد

 با. شد گرم حسام عشق به وجودش یزییپا یسرما و

 متوجه و آمد رونیب الیخ و فکر از نیماش بوق یصدا

 . دزنیم چراغ شیبرا و نشسته نیماش داخل که شد حسام

 نشست نیماش داخل که نیهم و رفت نیماش سمت

 :گفت

 ابون؟یخ کنار ینیبیم رو درخت اون -

 :گفت متعجب و انداخت ینگاه حسام
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 ! ستمین که کور نم،یبیم که معلومه -

 رید تو که بس شد سبز من یپا ریز االن... که نبود اون -

 !یاومد

 :زد لب و کرد یاخنده تک حسام

 نمتیبب. گهیم پرت و چرت سالم، یجا به... زهرمار -

 ! رو تو

 :گفت و آمد کش حسام لبخند که کرد نگاهش هانین

 گمیم! یشد ترخوشگل ،یبود خوشگل... به به -

 !هان؟ خونه میبر شو، محضر الیخیب

 :داد جواب ظیغ با هانین

 !شد رید محضر فتیب راه نزن، حرف حسام -

 ...! احساسیب -
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 هانین کرد، حرکت و دوخت روبرو به را دلخورش نگاه

 :گفت اشگونه دنیبوس با و شد خم سمتش

 ادخویم دلم! گهید شده رید خب نکن، قهر برم قربونت -

 .باشم عقدشون یلحظه

 :زد لب یمیمال لبخند با حسام

 !نباش نگران م،یرسیم -

*** 

. داماد و عروس یخانواده تیجمع از بود پر محضر سالن

 پر اب ریز به سر و بود نشسته حامد کنار یصندل یرو الهه

 یبرا یگرید عروس هر مثل و رفتیم ور دشیسف چادر

 اشیخوشبخت یبرا دل در و داشت استرس عقد یلحظه

 :گفت و انداخت ساعت به ینگاه حامد. کردیم دعا

 ! هانین و حسام جز به اومدن همه -
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 :داد جواب آهسته و نیشرمگ یصدا با الهه

 هباریم بارون هم رونیب! برسن دیبا گهید باشن هرجا -

 .شده کیتراف دیشا

 هب هانین بلند و شاد یصدا که بود نشده تمام الهه حرف

 یاحوالپرس حضار با پرشور و وقفهیب. دیرس گوش

 :گفت یکج لبخند با حامد که کردیم

 !سرش رو گذاشت رو محضر دهینرس اومدن، بالخره -

 شیپ را دستش و شد کشانینزد هانین که دیخند زیر الهه

 .آورد

 پیخوشت و خوشگل دوماد عروس کمیعل سالم به -

 ! هنوز؟ نینکرد که عقد! خودمون

 جواب و فشرد مانهیصم را دستش ،یاخنده تک با الهه

 :داد
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 .دیبرس هم شما میبود منتظر نه زم،یعز سالم -

 !بود باطل عقدتون من حضور بدون اصال... کالیبار عا -

 :کرد باز لب مالمت و حرص به ختهیآم یاخنده با حسام

 جمع نیا از شتریب و مینیبش میبر بهتره بسه،! ن... هاین -

 .مینذار منتظر رو

 :گفت و انداخت باال را شیابرو یتا

 سر ور بسابم قند خوامیم ام؟یب کجا من ن،یبش برو تو -

 !خانوم عروس

 اوشیس کنار و رفت هایصندل از یکی سمت ناچار حسام

 خواندن به شروع عاقد بعد، یلحظات. نشست سهراب و

 یردخت که ستاره و دیسابیم قند هانین. کرد عقد یخطبه

 طرف دو از الهه خواهر الهام و بود هانین سال و سن به
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 بله جواب عروس از عاقد که هربار. بودند گرفته تور

 :گفتیم بلند یصدا با هانین خواست،یم

 ! ارهیب گالب رفته عروس... نهیبچ گل رفته عروس -

 یصدا با الهه کرد، سوال عاقد که مرتبه نیسوم از بعد و

 :داد جواب یلرزان و ریز

 هک آقاسهراب و بزرگترها یاجازه با و خدا، بر توکل با -

 ...! بله بوده پدر مثل برام

 از یاشک نم و شد بلند دنیکش کل و سوت و کف یصدا

 یخواهر دو. نشست الهه و الهام یهاچشم یگوشه شوق

 با ازدواج از بعد الهام و شدند بزرگ یمیتی در که

 . آورد خودشان شیپ یزندگ یبرا هم را الهه سهراب،

 ضشیمر مادر از ییتنها به خودش هاسال که سهراب

 یب و ییتنها درد بود، کرده یپرستار
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 چیه از الهه یبرا و کردیم درک خوب را خواهر دو یکس

 .نکرد گذار فرو یزحمت

 

۴ 

 امادد و عروس به یحیمل لبخند با و ستادهیا یکنار هانین

 :گفت ستاره که بود دوخته چشم

 سامون و سر باالخره حامد عمو که خوشحالم یلیخ -

 !بودم نگرانش شهیهم گرفت،

 :ردک باز لب ستاره به رو و برداشت روبرو از چشم هانین

 ! نگران؟ چرا -

 با داد، رونیب را نفسش و دیکش لب یرو زبان ستاره

 :زد لب تحسر
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 امعمه مرگ داشت، که یتلخ یخاطره اون خاطر به -

 !بود کرده داغونش یلیخ

 :گفت و جنباند سر تأثر با هانین

 . کرده فیتعر واسم آره، -

 :دیپرس و انداخت باال را شیابرو یتا

 فقط ای امرزم؟یخداب حنانه هیشب من هم تو نظر به یراست -

 !کنه؟یم حس یجورنیا حامد

 شلب یرو لبخند و دیچرخ هانین صورت یرو ستاره نگاه

 .نشست

 تو االن سال و سن به کرد فوت یوقت حنانه عمه آره، -

 یبعض که جالبه. داشت رو لیشما و شکل نیهم و بود

 هیبش هاشونچهره اما ستین نشونیب ینسبت کهنیا با آدما

 !همه
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 .نداشت طنتیش همه نیا حنانه البته

 لبخند با هانین و دیخند ینخود حرفش دنبال به

 :داد جواب یینمادندان

 ! ستین من رهیتقص تخسه درونم کودک -

 .انداخت گل صحبتشان و دندیخند زیر زیر دو هر

*** 

 از ستاره محضر در یجلو بود، دهیرس انیپا به مراسم

 نشیماش سمت بلند یهاقدم با و کرد یخداحافظ هانین

 زا مادرش و پدر که جاآن تا ندیبنش نکهیا از قبل. رفت

 . کرد نگاهشان بودند، نشده خارج نگاهش ررسیت

 .نشست نیماش داخل پدرش، نیماش کردن حرکت با

 شد جمع خاطرت گهید حاال حامد، عمو از نمیا -

 خانجون؟



 

Romanzo_o 20 

 :داد جواب یحیمل لبخند با خانم صفورا

 جمع چوقتیه مادر خاطر بشن، خوشبخت که شاهللان -

 ! خورهیم رو اوالدش یغصه اسزنده تا ست،ین

 را نیماش کند، مهار را بغضش داشت یسع که ینیح ستاره

 نگرانش او پدر و مادر چرا پس. افتاد راه و کرد روشن

 رحمانهیب قدرنیا چرا! خوردند؟ینم را اشغصه و نبودند

 !بود؟ شده طرد

 جان شیهاچشم مقابل ک،یتار روز آن شوم، عصر آن

 شیپ دست مشوش، افکار آن از یخالص یبرا و گرفت

 را آهنگ یصدا یحت اما گذاشت یشاد آهنگ و برد

 هک بود خودش یادهایفر و غیج پژواک یصدا. دیشنینم

 لب.  دادیم صدا دنگ دنگ سرش و دیچیپیم گوشش در

 کرده تار را نگاهش هاچشم در شده جمع اشک و فشرد

 .شد متوقف ابانیخ کنار ناچار و بود
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 مادر؟ یخوب... ستاره دخترم؟ شد یچ -

 اشک و بود پوشانده هادست با را صورتش ستاره

 یصدا و نشست اششانه یرو خانجون دست. ختیریم

 .شد انداز نیطن مهربانش

 درست. دخترم باش آروم مادر، بگردم سرت دور -

 پدرت و مادر بگذره مدت هی دمیم قول بهت شه،یم

 .بخشنتیم و شهیم نرم دلشون

 :دیپرس یدلخور با و گرفت باال را نگاهش

 رو؟ میسادگ بخشن؟یم رو یچ خانجون؟ بخشنمیم -

 ؟یدونیم مقصر منو هم شما رو؟ یچ رو؟ میباور زود

. دارم باورت من دارم، قبولت من بخدا... دل جان نه -

 ! بود مادرت و پدر منظورم
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 اشک صدایب ستاره و کردند سکوت دو هر یالحظه

 سمت و شد ادهیپ نیماش از صفورا. ختیریم

 ستاره یبرا تا رفت بود ابانیخ یهیحاش که یسوپرمارکت

 .بخرد یمعدن آب

 

۵ 

*** 

 به رو ظیغ با و کرد پارک آپارتمان مقابل را نیماش حسام

 :گفت هانین

 ... بابات یخونه نمیا ایب! لجباز یدختره -

 :داد جواب و دیخند ینخود هانین

 ادیز شهیم ناراحت یجد یجد بابا خب؟ کنم چکار -

 ! گهید میبود هم شیپ شبید جا،اون امیب
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 ریز و دوخت هانین به را اشیناراض و دلخور نگاه حسام

 :کرد غرولند لب

 جز و عز نیا از من و بشه تموم هم ماه شش نیا یک -

 ! بشم؟ راحت تو دنید واسه

 :کرد کج سر و شد لیما سمتش دخترک

 .  میبخور هم با قهوه هی باال میبر ایب نکن، قهر حاال -

 هر رد،ک باز را در و دیبرکش نهیس از نیسنگ ینفس حسام

 و کرد تند قدم در سمت هانین. شدند ادهیپ نیماش از دو

 .فشرد را فونیآ زنگ

 مگه؟ یندار دیکل -

 :داد جواب حسام به رو دخترک

 !بردارم رفته ادمی -
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 یگکالف با حسام بارنیا و گذشت انتظار به یاهیثان چند

 لب هانین. نشد یخبر هم باز اما فشرد، مرتبه دو را زنگ

 ینیح. دیکش رونیب فیک داخل از را اشیگوش و کرد کج

 یرهشما فشرد،یم و بود گرفته دندان به را لبش کنج که

 .گرفت را پدرش

  شما؟ نییکجا باباجون، سالم... الو -

. تنهاست زجون،یعز یخونه میاومد ما زمیعز سالم -

 رو شام خانومالهه و حامد با خانومش و سهراب عمو

 ! رونیب رفتن

 :زد لب و کرد کج ابرو هانین

 !بردارم رفته ادمی دیکل من ن؟یگردیبرم یک -

 لب یرو یینما دندان لبخند ماجرا، دنیفهم با حسام

 !زد بشکن و نشاند
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 االن؟ ییکجا بشه، آخرشب برگردن تا احتماال -

 :گفت و داد قورت را اشخنده هانین

 باهاش پس ام،خونه در یجلو حسام با االن -

 ...گردمیبرم

 :گفت اوشیس که بود نکرده تمام را حرفش

 !جانیا اردتیب بگو حسام به -

 :گفت متعجب و پراند باال ابرو دخترک

 یهوا و بارون نیا تو منو راه همه نیا حسام...! با... با -

 رمب ش؟خونه بره برگرده خودش باز بعد جااون ارهیب سرد

 ! گهید باهاش

 :کرد باز لب و دیکش یپوف اوشیس

 و برف انگار که سرد یهوا و بارون گهیم یجور هی -

 ... هم هوا اومده، بارون قطره چهار! شده بوران
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 :داد ادامه ناچار و دیبلع را حرفش یمابق

 .حسام یخونه برو... باشه -

 :گفت و دیپر نییپا و باال ذوق با هانین

 ...عاشقتم ،ییبابا گرم دمت -

 امیم کار سر از ناهار یبرا فردا نشو، لوس حاال خوبه -

 !  آنمتیبب خونه خوادیم دلم خونه،

 .یبگ شما یچ هر قربان، چشم به یا -

 لحن خالف بر که کند تصور را پدرش توانستیم

 نیریش یطنتیش با. دارد لب یرو ینرم لبخند اشیجد

 :داد ادامه

 خداحافظ. برسون جونم یطوب و زجونیعز به منو سالم -

 خداحافظ. باش خودت مواظب باشه، -

 :گفت حسام که کرد قطع را تماس
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 .میبر بزن! شد نیا... ولیا -

 حسام یخانه یراه و برداشتند قدم نیماش سمت دو هر

 . شدند

* 

 نجشآر بود، انداخته پا یرو پا و نشسته کاناپه یرو هانین

 و بود گذاشته چانه ریز دست و داده هیتک زانو به را

 ینیس با حسام که دیچرخیم خانه دور تا دور نگاهش

 آشپزخانه از بود داخلش قهوه فنجان دو که یکوچک

 .نشست کنارش و آمد رونیب

 ؟یکنیم فکر یچ به -

 به را پرسشگرش نگاه و گذاشت زیم یرو را ینیس

 صاف و برداشت چانه ریز از دست که دوخت دخترک

 :گفت و داد رونیب را نفسش نشست،
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 بگم؟ یزیچ هی حسام -

 :داد جواب یکج لبخند با

 !بگو زیچ تا دو -

 تو م،یکن عوض رو خونه لیوسا قراره که حاال -

 ؟یکن چکار لیوسا نیا با یخوایم

 :زد لب و انداخت باال شانه حسام

 هی دمیشا فروشم،یم رو همه ارمیم سمسار ،یچیه -

 .هیریخ دادم رو لیوسا یسر

 :گفت مردد و کرد جمع طرف کی را شیهالب هانین

 ...یول دونمیم -

 :دیپرس و کرد تنگ چشم حسام و کرد سکوت باز

 ؟یچ یول -

 :برداشت لب از لب و انداخت باال ابرو هانین
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 خوبه، اشهمه لیوسا نیا که من نظر از حسام نیبب -

 هیزیجه خوادیم داره اصرار که بابام خاطر به خب یول

 الزم نارویا تو که حاال. میبفروش رو نایا میخوایم بده

 ایبعض به بدم رو لیوسا نیا از تا چند یدیم اجازه یندار

 ! شناسم؟یم خودم که

 .جنباند سر و نشست شیابروها نیب یفیظر اخم حسام

 ! مثال؟ یک به -

 :زد لب و انداخت ریز به سر هانین

 !ایلع مثال -

 .گرفت باال را نگاهش دخترک و شد سکوت یالحظه

 بود، شده داغون و دهیپوس یلیخ ایلع یخونه فرش -

 شهیم. شستیم لباس دست با و نداشت هم ییلباسشو

 واسش؟ ببرم نارویا
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 :تگف متیمال با و نشست لبش یرو یمحو لبخند حسام

 ؟یافتاد مادرت ادی شده یچ -

 .دیکش لب یرو زبان و شد هانین یگلو مهمان بغض

 ایلع واسه دلم که کردمینم فکر چوقتیه دونم،ینم -

 اشهمه روزه چند اما بسوزه، واسش دلم ای بشه تنگ

 دیشا... دونمینم! دنشید برم خوادیم دلم. کنمیم ادشی

 دایپ بانیپشت تا دو که من مثل اگر ایلع کنمیم حس چون

 به نقدریا اونوقت داشت هواشو که بودیم یکی کردم،

 !شدینم دهیکش لجن

 اراندخ یکم را شیابروها نیب یانیم انگشت نوک با حسام

 :گفت و

 واسش ،یبزن سر بهش یبر که ندارم یمخالفت من -

 ه،مادرت باالخره چون یباش داشته هواشو ای یببر یزیچ
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 اون یببر واسش که یالهیوس هر ندارم شک اما

 !کنهیم دودش و فروشهیم خاناصالن

 

۶ 

 :زد لب بود مشغول فکرش که همانطور هانین

 شیزندگ خوادیم ایلع خود نمیبب اگه یعنی ذارم؛ینم -

 گهید ذارمینم من کنه، ترک بشه حاضر بشه، عوض

 ! کنه تشیاذ اصالن

 :گفت و گرفت دخترک مقابل را یچا فنجان حسام

 ! کن حساب منم کمک رو خوبه، یلیخ -

 ار فنجان و نشاند لب یرو تیرضا سر از یلبخند هانین

 . گرفت

*** 
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 به متعلق هاآن که رایز نمان، خود روزید اشتباهات در »

 داده تو به دیجد روز کی از یاهیهد که حاال. اندگذشته

 ریبخ صبح و سالم... بساز خوب روز کی آن از شده،

 بود یمجر خانم یصدا... « زیعز شنوندگان تمام خدمت

 صحبت یانرژ و شور پر و شدیم پخش ویراد از که

 زیم بود، سپرده ویراد به گوش که همانطور صفورا. کردیم

 .شد بلند حامد یصدا که کردیم آماده را صبحانه

 ؟یخوب مامان، ریبخ صبح -

 ز،یم پشت نشستن نیح و دیکش عقب را یصندل حامد

 زیم یرو یشده برشته نان از یاتکه و کرد دراز دست

 .گذاشت دهان داخل و برداشت

 .زمیعز ریبخ صبح -

 یصدا کردن کم با و گذاشت حامد مقابل را یچا فنجان

 . نشست حامد یرو به رو و،یراد
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 ؟یکنینم ستاره واسه یفکر هی حامد، گمیم -

 :دیپرس یکمرنگ اخم با حامد

 ! ؟یفکر چه ستاره؟ -

 سرگرم ییجا هی بره نظرم به اس،خونه تو وقت تمام -

 !بهتره واسش بشه

 :گفت و برداشت مربا و کره یالقمه حامد

 ادامه رو دانشگاهش همون بره، ییجا خواستیم اگر -

. باشه جمع تو خوادینم دلش. دهیبر جا همه از اما داد،یم

 ! رهیم اجبار به رو مشاوره جلسات

 :کرد باز لب تأثر با و خماند شانه یرو سر صفورا

 اون ادی فته،یم روزا اون ادی رهیم کنه،یم فرق دانشگاه -

 ارک سر بره دیشا اما نداد، ادامه نیهم واسه نکبت، یپسره

 !بشه بهتر دیجد طیمح ای
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 :داد جواب و انداخت باال یاشانه حامد

 از که کنه قبول اگر کنم،یم صحبت باهاش بازم من -

 .خدامه

 لب زدن هم نیح و ختیر یچا داخل شکر یکم صفورا

 :زد

 حرف ستاره به راجع جانیا بود اومده هانین بار هی -

 تو بگه خواهرشوهرش به تونهیم گفت م،یزدیم

 ! کنه روبراه ستاره واسه یکار هی شرکتشون

 :دیپرس و انداخت باال ابرو حامد

 دادفر؟ شرکت -

 حسام با خودت  مطب یرفت امروز یخوایم آره، -

 هان؟ کن صحبت

 :گفت و کرد کج لب مردد حامد
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 کنه؟یم قبول ستاره نمیبب اول اما. ستین یبد فکر باشه، -

 خاتمه را بحث آمدنش با و شد باز ستاره اتاق درب

 توالت سمت و گفت ریبخ صبح لب ریز ستاره. دادند

 ردهک شروع سردرد با را صبحش روزها شتریب مثل. رفت

 زیم پشت که بعد یلحظات. بود دهید کابوس را شب تمام و

 :دیپرس یکمرنگ لبخند با حامد نشست، صبحانه

  ؟یدیخواب خوب شبید عموجون؟ یخوب -

 یعتصن یلبخند با و افتاد گذشته شب یهاکابوس ادی

 :داد جواب

 .خوبم آره، -

 لبخندش و دیچرخ ستاره و حامد نیب نگاهش صفورا

 :گفت و شد ترقیعم
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 موافق اگه گهیم گرفته، نظر در یکار هی واست حامد -

 ؟یکنیم قبول مادر، یگیم یچ! کنه صحبت بره یباش

 مادرش که انداخت ینگاه متعجب و پراند باال ابرو حامد

 .زندب یحرف تا کرد التماس نگاهش با و جنباند سر آهسته

 :کرد باز لب کنان ِمن ِمن

 . دادفر یآقا شرکت آره، خب... اوم -

 :داد جواب ریز به سر ستاره

 !ندارم کردن کار تمرکز و یآمادگ اصال االن من اما -

 نیا! یشد نینش خونه ماهه چند مادر، جونم به دردت -

 شرکت نیا. بشه بدتر هرروز حالت شهیم باعث خودش

 هیخوب فرصت یلیخ. آشناست و خانومه یهست رشیمد

 !دخترم
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 گاهن د،یکشیم فنجان یلبه را انگشتش مسکوت دخترک

 اندک با که بود شده دوخته او به خانجون و حامد منتظر

 :کرد باز لب یتعلل

 اصال نمیبب تا عموجون کن صحبت تو حاال باشه، -

 کنم؟ چکار دیبا و هیچ طشونیشرا

 با حامد و افتاد هم به حامد و صفورا خندان نگاه

 :گفت ستاره به رو یخوشحال

 .کنمیم صحبت امروز حتما ،یعال هم یلیخ -

 

۷ 

 هم بر یصدا جز و خوردند سکوت در را صبحانه

 هاانت به شانصبحانه. نبود ییصدا ظروف، و ظرف خوردن
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 شیابرو یتا حامد. شد بلند فونیآ یصدا که بود دهیرس

 :گفت و پراند باال را

 صبح؟ وقت نیا هیک -

 ریتصو دنید با رفت، فونیآ سمت و برخاست جا از

 :زد لب متعجب برادرشزن

 ! مامانته ستاره -

 دستش برخاست، جا از هوایب و دیلرز دخترک قلب

 زیم یرو یچا یمانده ته و خورد فنجان به دم همان

 .ختیر

 .داخل بفرما یاومد خوش. زنداداش سالم -

 جانیه سر از یلبخند با صفورا و فشرد را دکمه حامد

 :گفت

 !ستاره دنید اومده حتما... شکر یاله -
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 بانز با و دیکش روشنش و یاقهوه یموها به یدست ستاره

 یورود در به و رفت سالن سمت. کرد تر را شیهالب

 لرزان و آهسته یصدا. شد وارد مادرش که بود دهینرس

 و کرد تند قدم دخترش دنید با. دیرس گوش به سالمش

 :گشود لب آلود بغض کرد، باز آغوش

 .برم چشات قربون بگرده، دورت مادر یاله -

 و دلتنگ بود، کرده پر را شیهاچشم اشک که ستاره

 پناه آغوشش به و آمد در پرواز به مادرش سمت قراریب

 . برد

 ...بودم دلتنگت چقدر ،جونم مامان مامانم، -

 نگاهش و گرفت هادست انیم را دخترش صورت حانهیر

 گود دخترک یهاچشم. دیچرخ صورتش جزء جزء یرو

 ونریب یاندک ،یالغر خاطر به گونه یهااستخوان و افتاده
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 آن در شدیم یراحت به را ماه چند نیا رنج. بود زده

 . دید ملتهب یهاپلک و دهیپر رنگ یچهره

 وت. نداشتم اومدن جرأت یول بود قرارتیب دلم خدا به -

 لبغ خواستیم دلم گرفت، شیآت دلم دمتید که محضر

 ! شدینم اما رمت،یبگ

 شیهاچشم در یاشک نم که یحال در و آمد جلو صفورا

 :گفت میمال یلبخند با شدیم دهید

 .نیبش ایب گلم، عروس یاومد خوش -

 اما گرفت، فاصله ستاره از و آمد خودش به حانهیر

 .داشت دست در هنوز را دستش

 سجاد. برگردم دیبا زود ممنون، خانجون؟ شما یخوب -

 !کنهیم بپا امتیق ستاره دنید اومدم بفهمه

 .نیبش ایب مادر، ایب م،یبخور هم با میتونیم که یچا هی -
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 کنار دختر و مادر و رفتند کاناپه سمت حامد، تعارف با

 :گفت مادرش به رو حامد. نشستند هم

 .ارمیم یچا من ن،یبش شما -

 که تنشس عروسش مقابل و کرد یتشکر لبخند با صفورا

 :کرد باز لب تحسر با و کرد کج ابرو حانهیر

 از همهنیا سجاد اگه دیشا! خانجون مردم حرف از امان -

 کنار هیقض با ترراحت دیشنینم زبون زخم انیاطراف

 شده که هم اشهیمهر گذاشتن اجرا و ترایم قهر. ومدیم

 . قوز یباال قوز

 :داد تکان سر صفورا و داد رونیب نهیس از یآه

 سر تا رو ستاره چشمش یجلو نامزدش داره، حق ترایم -

 گفته خودش با خب، دهیترس دختر. زده کتک مرگ حد

 بخوره یتوق به یتق ،یزندگ خونه سر برم میریبگ یعروس
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 اون رو ستاره که نبود خوب سدرا کار! زنهیم کتک منم

 .زد کتک یجور

 آن. بود شده جمع خودش در و انداخته ریز به سر ستاره

 پر یهاچشم. گرفت جان شیهاچشم مقابل ییکذا روز

 ظاهر به صورت آن ن،یرام شب رنگ به و شور و شر

 خود و زد پس را نقاب کبارهی که با،یز و معصوم

 شیهاخنده نگاهش، ش،یهاچشم. داد نشان را اشیواقع

 انندم وید بلکه... بایز و رایگ نه و بود آرامبخش نه گرید

 یاچهره و آلودشبق ینگاه! زشت و آلوده و بود شده

 !ادیش

 و عاشق و بود کرده یمعرف برق یدانشجو را خودش

 ...اما ستاره، یدلباخته

 افکارش منجالب از را او حانهیر یصدا و دیلرز خود در

 .دیکش رونیب
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 ره،یگیپ بابات. مادر نخور غصه نقدریا دخترم، جانستاره -

 یاپ بکشونه و کنه دایپ که رو زیچ همه یب یپسره اون

 هم رو تو مطمئنم و رهیگیم آروم دلش محاکمه، زیم

 خودت واسه یسرگرم هی و ایب در حال نیا از. بخشهیم

 هوات و حال تا ییجا یکار سر برو، یکالس. کن دایپ

 .بشه عوض

 :گفت و آمد سمتشان یچا ینیس با حامد

 .کنم دایپ کار واسش که بود صحبتش امروز اتفاقا -

 .کرده موافقت هم خودش

 

۸ 

 با که یآموزاندانش یاهویه از پر کوچه و بود ظهر یحوال

 با ییهادخترک. بودند مدرسه یراه شور و شر

 وشگ کنار که دیسف یهامقنعه و یکاربن یآب یهاروپوش
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. دندیخندیم بلند بلند بعد و کردندیم پچ پچ هم

 و سر به شانمدرسه فیک و کتاب با مدام که ییپسرها

 قدم یگاه و دندیدویم یگاه و زدندیم هم یکله

 یشخص یراننده و مدرسه سیسرو از یخبر. زدندیم

 انیم و بود هاکوچه پس کوچه نیهم در هم مدرسه نبود،

 .هم به دهیچسب ینقل و کوچک یهاخانه نیهم

 و بود اشیچوب آبنبات خوردن مشغول یادختربچه

 از هابچه گرید یچموش و طنتیش از دور به زنان،قدم

 دختر یطعنه با که رفتیم مدرسه سمت روادهیپ کنار

. افتاد آب یجو داخل و شد رها دستش از آبنبات ،یگرید

 گوشیباز دختر آن دنبال نگاهش و دیبرچ لب دخترک

 .شد دهیکش

 ... یانداخت رو آبنباتم... وونهید -
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 یرو دست هانین که بود نشسته اشک به شیهاچشم

 :گفت لبخند با و گذاشت اششانه

 شکالت تا دو نیا ایب! کوچولو خانوم سرت یفدا -

 .جونت نوش بخور... مغزدار ییکاکائو

 و نشست دختربچه یهالب یرو ینینمک و قیعم لبخند

 :زد لب

 یول .ازت گرفتمینم یبود بهیغر اگه نکنه، درد دستت -

 نه؟ مگه ییایلع خاله دختر تو

 تردخ نشه رتید که برو! آ یباهوش یلیخ... کالیبار عا -

 ! خانوم بهیط

 اب د؛یخند باز دخترک و گفت دیتأک با را خانم بهیط

 دوان و گرفت را هاشکالت فشیظر و کوچک یهادست

 . رفت مدرسه سمت دوان
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 یهایکودک یخانه بود؛ اصالن یخانه کوچه، یانتها

 را زنگ داد، رونیب را نفسش و دیرس در پشت. هانین

 دانستیم نکهیا با. داشت را اصالن دنید یدلهره. فشرد

 اما برساند، یبیآس او به تواندینم اصالن گرید حاال

 .بود وحشتناک کابوس مثل هم دارشید

 یهابرگ یرو شیهاییدمپا لخ لخ و ایلع یصدا

 .دیرس گوش به اطیح کف یدهیخشک

 !اومدم ه؟یک -

 زبا که را در. بود حالیب و گرفته شهیهم مثل شیصدا

 دو نیب گاریس. خورد یاکهی در پشت هانین دنید با کرد

 و رفت عقب یقدم. کردیم دود و بود انگشتش

 از ار دخترک یشتریب دقت با. کرد کیبار را شیهاچشم

 اشهیتک و نشاند لب یرو یکج لبخند هانین. گذراند نظر

 .گرفت در از را
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 ؟یخواینم مهمون -

 :دیکش هم در ابرو و کرد مکث یالحظه ایلع

 ینگفت محضر در جلو! یافتاد من فکر شده؟ یچ... هه -

 م؟یبخشینم ینگفت ؟یمتنفر ازم

 یور زد، هم بر پلک و افتاد گذشته تلخ یروزها ادی هانین

 :گفت و دیکش زبان لبش

 بعدش اما بودم، متنفر ازت روزا اون واقعا. گفتم آره، -

 ،ینخواست خودت یگفتیم نکهیا به. کردم فکر بهت

 و یدید خودت به یپدر نه یکرد باز که چشم یگفتیم

 یزندگ تربدبخت و یاومد ایدن بدبخت یگفت ؛یمادر نه

 هی ای من پدر مثل پدر هی هم تو اگه کردم فکر. یکرد

 یجورنیا االن یداشت تیزندگ تو من شوهر مثل شوهر

. یبخوا خودت هیکاف فقط کنم، تتیحما خوامیم. ینبود

 !کنمیم کمکت
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۹ 

 ار بغضش و حرص و دیلرز ایلع یرهیت و کیبار یهالب

 :گفت و کرد دود گاریس به یپک با

 یشد خوشبخت خودت ،یبکن منو فکر خوادینم تو -

 . بسه

 .میزنیم حرف تو، امیب بذار -

 :زد لب و داد تکان نیطرف به را سرش ایلع

 آفتاب من. شهیم شر نهیبب جانیا رو تو ادیب اصالن -

 عمرم آخر روز دو نداره برام یفرق ده،یرس بوم لب عمرم

 ! کنم سر یچجور رو

 حکمت با ا،یلع سرد و مات نگاه به رهیخ و آمد جلوتر هانین

 :کرد عتاب
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 دیبا حاال نداشتم، بابا عمر هی...! داره فرق من یبرا یول -

 دلم! عمره؟ آخر ،یسالگ پنجاه اول کنم؟ فرار تو از

 مراسم تو دارم، مادر بگم همه به نمت،یبب سالم خوادیم

 دیبا میزندگ یجا هی شهیهم یلعنت منه چرا. یباش میعروس

  بلنگه؟

 لب و زد گاریس به یگرید پک و گرفت را نگاهش ایلع

 :کرد باز

 .برسم خودم یبدبخت به بذار منم دختر، تیزندگ یپ برو -

 لوگ در که یبغض فرط از شیهاچشم و فشرد لب دخترک

 دیکل ییهادندان و حرص با. بود شده سرخ داشته، نگه

 :دیغر شده

 ایب رو، پدریب اصالن نیا کن ول ا؟یلع یترسیم یچ از -

 مدیم یزندگ و خونه قول خودم کن، یزندگ آدم مثل میبر

 !بهت
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 :گفت و نشست ایلع لب کنج یپوزخند

  ؟شهیم من الیخیب یراحت نیهم به اصالن یکرد فکر -

 هیهمسا یهازن از نفر دو انداخت، کوچه به ینگاه هانین

 ارکن کردند؛یم نگاهش  و بودند ستادهیا یاخانه در یجلو

 و انداخت دماغش به ینیچ هانین. زدندیم پچ هم گوش

 .شد اطیح وارد و داد هل عقب به آهسته را ایلع

 شهینم الیخیب یراحت نیهم به اصالن یگیم یجور هی -

! نیبود مجنون و یلیل کنهیم الیخ ندونه یک هر که

 ...دمیم پول بهش فروخت؟ یچجور منو یدیند

 :دیرب را هانین کالم و داد تکان را دستش یکالفگ با ایلع

 روب مرده، مادرت فکرکن! ادیم اصالن االن دختر برو ایب -

 !این جانیا هم وقت چیه گهید
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 هانین. کرد لگد و انداخت اطیح کف ظیغ با را گاریس

 .دیلرز اشچانه و انداخت مادرش به یتند نگاه

 یگیم مدام اومدم، ماه شش از بعد! ریبم برو... درک به -

 .سوخت تو واسه دلم که بگو رو احمق منه... برو

. ترف در سمت آلودبغض و فشرد دست یتو را فیک بند

. ودب ستادهیا هانین رفتن منتظر در، کنار و نزد یحرف ایلع

 و سیخ یهاچشم و انداخت مادرش به ینگاهمین

 بدون و یدلخور با. گذراند نظر از را آلودشاشک

 ات. دیکوب هم به را در و رفت رونیب اطیح از یخداحافظ

 .رفت بلند و تند یهاقدم با را کوچه سر

 

۰۱ 

 اصالن برود، رونیب کوچه از خواست که یالحظه درست

. شد کوچه وارد موتورش با مخالف سمت از که دید را
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 ترک. کرد نگاهش دقت با و شد یمخف برق ریت کنار

 انهخ درب د،یرس که خانه مقابل و بود کارتن از پر موتور

 . رفت اطیح داخل اصالن و شد باز فورا

 نبود، یکش زحمت آدم شناخت،یم خوب را اصالن

 در کار ای مردم یهاخانه نظافت با که بود ایلع شهیهم

 دو اگر اصالن. کردیم فراهم را خانه حتاجیما ها،کارخانه

 نیا تالشش تینها و بود کاریب روز ده کرد،یم کار روز

 هم یپول و کردیم آب را معتادها یدزد یهاجنس که بود

 یشرخر یبرا هم بار چند. گذاشتیم خودش بیج یتو

 .بود رفته

 الناص موتور پشت شده یبندبسته کارتن از حجم آن به

 دزیم حرف ایلع با که یلحظات و انداخت یمشکوک نگاه

 نکهیا و اصالن آمدن از ایلع هراس. کرد مرور ذهن در را
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 رد ایلع اشک از سیخ یهاچشم داشت، رفتنش به اصرار

 !کرد شتریب را ظنش او، یدرمانده نگاه و آخر یلحظه

... روب گفتیم یه ایلع بگو پس! پدرسوخته اصالن یا -

 ! کنهیم ییغلطا هی داره اصالن نگو

 سمت نگاهش هنوز و کرد زمزمه لب ریز را نیا دخترک

 انهخ از چشم. خورد زنگ فشیک یتو یگوش که بود خانه

 .آورد رونیب فیک از را یگوش و برداشت

 ستاره؟ جانم -

 ؟یخوب جان،هانین سالم -

 ؟یچطور تو. ممنون قربونت، -

 :گفت و کرد مکث یالحظه ستاره

 !دارم درخواست هی هان،ین گمیم... خوبم -

 :داد جواب و نشاند لب یرو یمیمال لبخند هانین
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 ...مادمازل بفرما امر شما -

 حامد عمو. دادفر شرکت برم قراره من... گمیم م،... او -

 تو هشیم دارم، استرس! تونمینم واقعا یول برم تنها گفت

  ؟یایب باهام

 هیثان چند و انداخت اشیمچ ساعت به ینگاه هانین

 :گفت مردد کرد، سکوت

 گهید ساعت مین هی مترو با. رونمیب االن من ام،یم باشه -

 .میبر هم با که جااون ایب هم تو ،)... (  رسمیم

 .نمتیبیم. ممنون باشه، -

 ابانیخ سمت و کرد قطع را تماس یکوتاه یخداحافظ با

 .رفت

 ادفرد شرکت ساختمان مقابل ستاره و هانین بعد، یساعت

 ینما به ینگاه و گرفت باال را سرش هانین. بودند ستادهیا
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 یاشهیش ینما با بلند، یساختمان. انداخت ساختمان

 :گفت و زد یسوت ت،یسکور

 چه حاال، تا بودم ومدهین! یخفن یجا عجب ه... او -

 .کالس با و بزرگ

 لب داد، قورت را دهانش آب و داشت استرس اما ستاره

 :زد

 ! ه؟یچجور مینیبب داخل میبر ایب حاال -

 همکف، یطبقه. رفتند ساختمان سمت هم دوشادوش

 رنگ یآب فرمیونی با انسالیم یمرد یورود در یجلو

 یمیمال لبخند با ستاره و نشسته یصندل یرو ینگهبان

 :گفت

 اس؟طبقه کدوم ونیهما شرکت -

 :کرد اشاره انگشت با مرد
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 .دیببر فیتشر چهارم یطبقه چهارم، -

 آمدن نییپا یبرا. رفتند آسانسور سمت کوتاه یتشکر با

 نیکاب نکهیا محض به ماندند، منتظر یکم آسانسور

 یگوش با که طور همان یجوان مرد شد، متوقف آسانسور

 نیکاب وارد و آمد آسانسور سمت عجله با کردیم صحبت

 هادکمه سمت همزمان جوان، مرد و هانین دست. شد

 یاهنگمین با مرد. دیکش عقب را دستش دخترک که رفت

 .فشرد را چهار یدکمه هان،ین به

 یگیم شما گرفتارم خته،یر سرم کار یکل گمیم من، مادِر -

 ! ؟یکرد دعوت مهمون امشب

 ر،یز به سر ستاره و کردیم نگاه را مرد یچشم ریز هانین

 .فشردیم دست انیم را فشیک بند
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 دوم یدفعه نیا که کرده کار یک و اومده یک دادفر -

 مترجم بلکه داده، بهم مترجم هی قول امروز حاال باشه؟

 ! شد کمتر من یبدبخت آوردن

 به ینگاه جوان، مرد یهاحرف دنیشن با ستاره و هانین

 و شد متوقف آسانسور. زد یشخندین هانین و انداختند هم

. شدند چهارم یطبقه وارد دخترها بعد و جوان مرد ابتدا

 .شد شرکت وارد بلند یهاقدم با و هاآن به توجهیب مرد

 :زد لب مسترس ستاره

 اصال خانوم یهست! گفت؟ یچ یدید هان،ین یوا -

 هی تو گهید یآقا هی ای آقا نیا با من نکنه اد،ینم شرکت

 ! باشم؟ همکار اتاق

 :گفت و انداخت باال شانه هانین

 ! گهید یکنیم کار. ستنین که آدمخوار ،یباش خب -
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 اب شدن تنها از اتفاق اون از بعد من هان،ین یدونینم تو -

 ادیم که حامد عمو یحت دارم، وحشت شدت به مرد هی

 و ستین خودم دست دونهیم ذاره،یم باز رو در اتاقم

 ! شهیم بد حالم

 :کرد باز لب متعجب هانین

 ! آخه؟ حامد ،یداغون یلیخ گهید تو -

 یورود در سمت و انداخت ینگاه یدلخور با ستاره

 .رفت شرکت

 ...که من ؟یکرد قهر ستاره -

 .گذاشت ناتمام را هانین حرف و زد تشر آهسته

 هن. میزنیم حرف بعد بشه تموم کارم جانیا بذار! سیه -

 !ستمین قهر
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۰۰ 

 و بود یمنش زیم سالن چپ سمت شدند، شرکت وارد

 سالن طرف دو. بود نشسته زیم پشت یجوان دختر

 هر کنار و شدیم دهید درب نیچند که بود ییراهروها

 راهنما رنگ ییطال یهاپالک ها،اتاق یهادرب از کدام

 . بود نصب وارید یرو

 :کرد باز لب و رفت جلو ستاره

 بودم کرده هماهنگ دادفر خانوم با. ریبخ روز سالم، -

 .استخدام یبرا

 :زد لب و انداخت باال را اشیهالل یابرو جوان، یمنش

 درسته؟ ،یمترجم یبرا -

 .بله -
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 ردانهم ییصدا که بزند یحرف تا برداشت لب از لب یمنش

 .کرد جلب را شانتوجه

 نیا شد؟ یچ ماهان شرکت فکس کزاد،ین خانوم -

 .بزنن امضا نظامدوست یآقا یبرا ببر هم رو هابرگه

 جوان مرد همان برگشت؛ عقب به نگاهشان ستاره و هانین

 :داد جواب سر دادن تکان با یمنش. بود آسانسور داخل

 . کردم ارسال هم رو فکس شهسوار، یآقا حتما بله -

 :داد ادامه ستاره به اشاره با و

 یمعرف دادفر خانوم طرف از یمترجم یبرا خانوم نیا -

 .  شدن

 :گفت یکوتاه مکث با و دیچرخ دخترها سمت نگاهش

 .دیکن پر فرم و میکن صحبت تا داخل دییبفرما -

 :زد لب ستاره
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 .حتما بله، -

 قدم دنبالش به هانین و ستاره. برگشت اتاقش سمت

 :گفت یمنش که برداشتند

 ! خانوم نیا فقط د،یباش داشته فیتشر شما -

 یمنش به رو و دیچرخ هانین سمت ستاره نگران نگاه

 :کرد باز لب خواهشمندانه

 م؟یبر هم با شهینم -

 و داد تکان یمنف ینشانه به را سرش تیقاطع با یمنش

 :زد پچ گوشش کنار آهسته هانین

 جانیا من برو گه،ید اسساده و کوتاه صحبت هی -

 .منتظرتم

 !محترم؟ خانوم دیارینم فیتشر -
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 تگرف ستاره از را کردن فکر فرصت شهسوار یآقا یصدا

 و شد اتاق وارد. برداشت قدم اتاق سمت ناچار و

. ودب دهیدو اشچهره به عرق و شده تنگ نفسش اریاختیب

. نشست یصندل نیاول یرو و گذاشت باز مهین را در

 سیرئ شهسوار، ماین:» خواند را یزیروم ییطال پالک

 ماین صورت یرو نگاهش آن از بعد و «رهیمد ئتیه

 ینیب ،یگندم یپوست ،یمشک و بلند ییابروها. دیلغز

 را صورتش جزء جزء که همانطور...  شیر ته  و دهیکش

 زیم یرو یهابرگه از را نگاهش ماین کرد،یم زیآنال

 به مچش زود، یلیخ دخترک. کرد نگاه ستاره به و برداشت

 به نگاه و سرخ یهاگونه که بود ماین حاال. دوخت نیزم

 نگاه اتاق در به و گذراند نظر از را ستاره یانداخته ریز

 و دیچرخ ستاره سمت نگاهش باز! بود بازمهین که کرد

 .شد شیهادست فیخف لرزش متوجه
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 خوبه؟ حالتون -

 ادآز را شیصدا یسخت به و برد فرو را دهانش آب ستاره

 .کرد

 .خوبم بله، -

 خانومه؟ شما -

 .یسپهر ستاره... ستاره -

 

۰۲ 

 آمدن انتظار و بود نشسته یمنش مقابل یصندل یرو هانین

 و آمد رونیب اتاق از ستاره بعد یلحظات. دیکشیم را ستاره

 دگرگونش حال و دهیپر رنگ متوجه اول، نگاه همان با

 با کرد، تشکر یمنش از و برخاست جا از فورا. شد

 .رفتند رونیب شرکت از دو هر یکوتاه یخداحافظ
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 ! زد؟ یحرف ده؟یپر چرا رنگت ستاره؟ شد یچ -

 و گرفت فاصله شرکت درب از یقدم چند ستاره

 یرو کردندیم یقراریب شیهاپلک پشت که ییهااشک

 و دیکش دست شیهاگونه یرو فورا. دندیغلت شیهاگونه

 .داد تکان نیطرف به را سرش

 ...من یول بود، خوب یچ همه یکار لحاظ از -

 ارهاش آسانسور سمت ش،یصدا بردن فرو با و کرد بغض

 :دیپرس نگران و زدهمات هانین و شدند آسانسور وارد. کرد

 ؟یچ تو ستاره، بزن حرف -

 جانیا یچجور بودنم یعصب و یروح اوضاع نیا با من -

 قلبم بزنه پر هوا رو نر یپشه االن که من کنم؟ کار

 جلو یجور هی شرکت؟ نیا تو امیب یچجور ستهیوام

 محال بار هی لحظه چند هر که بودم افتاده لرز به شهسوار

  .دستم جلو گذاشت آب وانیل هی هم آخرش د،یپرسیم رو
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 :گفت زانیآو یلوچه و لب با هانین

 ؟یشد قبول حاال -

 خترکد آسانسور از رفتن رونیب با و شد متوقف آسانسور

 .انداخت باال شانه

 نم از که یحال نیا با دونمیم دیبع زنن،یم زنگ گفت -

 ! بزنه زنگ دید

 ونریب فشیک داخل از را آب یبطر و گفت را نیا ستاره

 ندرفت رونیب شرکت ساختمان از. خورد یقلوپ چند آورد،

 لب ستاره رفتندیم نیماش سمت زنانقدم که طورهمان و

 :کرد باز

 یالک من یکنیم فکر یدار خودت شیپ االن دونمیم -

 تو و من چون ینکن درکم دمیم حق بهت کردم؛ شلوغش

 !سمونهآ تا نیزم تفاوتش ،میداشت متفاوت یتجربه تا دو
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 :ددا ادامه ستاره نشستند، دو هر و کرد باز را نیماش قفل

 ! نه؟ مگه داده، تیامن بهت چون یشد حسام عاشق تو -

 :زد لب و کرد کج سر هانین

 رفت،ینم هرز دستش که کردم حال یلیخ خب، آره -

 و ذهن چون گفت بهم بعدش البته. رفتینم هرز نگاهش

 خب یول کرده رفتار یجورنیا بوده گهید جا هی فکرش

 .شدم عاشقش من بود که یچ هر

 :گفت و داد رونیب قیعم یآه با را نفسش ستاره

 کردم، اعتماد بهش شدم، عاشقش... تو برعکس من اما -

 حس و اعتماد اوج تو... هوی بعد بود شده امیدن و نید

 رمس رو بال اون و رحمیب یوالیه هی به شد لیتبد ت،یامن

 ...آورد

 :دیگز لب و دیلرز بغض از شیصدا
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 چقدر! گوشِم تو هامالتماس و هاضجه یصدا هنوز -

 داره نیرام نکهیا از بودم شوکه چقدر و کردم التماس

 .ارهیم سرم ییبال نیهمچ

 أثرت با هانین د،یغلت شیهاگونه یرو اشک و فشرد پلک

 :دیپرس

 یچ یکن فیتعر کامل واسم بگم اگه یشینم ناراحت -

 !دمیشن پراکنده ییزایچ هی خانجونت و حامد از من شد؟

 

۰۳ 

 :جنباند سر و دیکش هم در ابرو دخترک

 قهوه هی میبر هست، شاپیکاف هی باالتر چهارراه هی -

 .بگم جاهمون واست تا میبخور
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 بعد قهیدق چند کردند، حرکت و کرد روشن را نیماش

 د؛یوزیم یسرد باد. شدند ادهیپ نیماش از شاپیکاف مقابل

 رگید یباران بارش از خبر و آمدندیم شیپ اهیس یابرها

 ستاره و شدیم بلند قهوه داغ یهافنجان از بخار. دادندیم

 در کالمیب و میمال کیموز. بود فنجان به رهیخ نگاهش

 نیاول که یروز به دیکش پر ذهنش. شدیم پخش فضا

 :برداشت لب از لب و دید را نیرام مرتبه

 تگفیم. یکتابفروش هی تو دمش،ید دانشگاه کینزد -

 و دانشگاه یمحوطه تو بار چند منو و برق یدانشجو

 تم،گرفینم لشیتحو ادیز لیاوا. دهید یکتابفروش همون

 .واسش رفت دلم که کرد یدلبر و ختیر زبون اونقدر اما

 هم ینرم و چرم زبون و بود پیخوشت بود، خوشگل

. ردک عاشق منو که بود حرفاش اش،چهره از شتریب. داشت

 بهش یلیخ گهید زد ازدواج و یخواستگار از حرف یوقت
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 با و خونمون زد زنگ مادرش مرتبه، نیآخر. کردم اعتماد

 ! گذاشت بعد روز چند یبرا یخواستگار قرار مامانم

 ار شیگلو مزاحم یتوده کوتاه، یمکث انیم و دیگز لب

 :داد ادامه و برد فرو

 ارقر دنبالم، اومد نیماش با که گشتمیبرم دانشگاه از -

 و داشتم کامل اعتماد بهش. میبود گذاشته یخواستگار

 و رستوران باهاش که گهید یوقتا یلیخ مثل. شدم سوار

. دمخور منم و کرد تعارف وهیآبم بهم. رفتمیم شاپیکاف

 !شد سست بدنم تمام بعد لحظه چند

 به رهیخ هانین و شود بهتر حالش تا خورد قهوه از یکم

 .دادیم گوش دقت با ستاره

 تو یجون نداشتم، یکار چیه ییتوانا یول بودم اریهوش -

 ...و شهر رونیب باغخونه هی برد منو. نبود بدنم
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 یگرم به را دستش هانین و بود سیخ اشک از شیهاگونه

 .فشرد

 رو یبود عاشقش که جااون تا... دلت یبرا رمیبم یاله -

 رو کار نیا حسام کردم فکر هوی بعد کردم، درک خوب

 ! خدا به شدمیم وونهید... باهام کردیم

 :زد لب و داد رونیب نهیس از نیسنگ ینفس ستاره

 ومد،یم بارون... رفت و انداختم جاده کنار شب آخر -

 هنگ واسم ینیماش چیه. بودم ختهیر بهم و یِگل س،یخ

 ای ببره منو نشد حاضر ساد،یوا که هم نفر هی! داشتینم

 ،یشیم دردسر واسم گفتیم. دنبالم ادیب یکس کنه صبر

 .کجام من داد خبر و گرفت بابامو یشماره فقط

 گرید یکم و کرد زیتم را شیهاگونه و ینیب دستمال، با

 :گفت نیاندوهگ هانین. خورد قهوه

 ! جان ستاره نگو گهید یشیم تیاذ -
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 . کنمیم دل و درد یوقت شمیم سبک اتفاقا... نه -

 :داد ادامه و گرفت ینفس

 میکرد که تیشکا اومدن، سیپل با سدرا داداش و بابام -

 و هبود یسرقت نیماش نبوده، دانشجو طرف اصال دمیفهم

 هم خط! بوده؟ یک بود، زده زنگ که زن اون دونهیم خدا

 بدون و رفته یآبرو هی با بودم مونده من. بود خاموش

 زد کتکم مرگ حد سر تا داداشم! ینخ سر و مدرک چیه

 ور آبروشون گفتیم انداخت، رونیب خونه از منو بابام و

 و کردینم برخورد یمنطق نقدریا حامد عمو اگه! بردم

 ! کنم؟ چکار و برم کجا دونستمینم داشتینم هوامو

 لبخند با و گذاشت زیم یرو را قهوه یخال فنجان هانین

 :گفت یکج

 حسامم منو به ه،یباحال آدم... گرم حامد دم شییخدا -

 . کرد کمک یلیخ
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 و امخاله رو حامد شعور از ذره هی کاش اوهوم، -

 نزدینم زبون زخم نقدریا که داشتنیم بابام یهاباجناق

 ! شدنینم معرکه اریب شیآت و

 اومد مامانت. نخور غصه ستاره، شهیم درست -

 دلشون گهید وقت چند هم داداشت و بابا کنون،یآشت

 ودب نیا قصدش اگه یعوض اون. سراغت انیم شهیم تنگ

  کرد؟ یباز رو خسته دل یعاشقا نقش همه اون چرا گهید

 :گفت و زد یتلخند ستاره

 گرفت؟ پول ازم مختلف یهابهونه به چقدر یدونیم -

 !کردم خرج براش چقدر

 

۰۴ 

*** 
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 در د،یرس خانه به ماین که بود شب نه کینزد ساعت

 وارد نیماش با و کرد باز موتیر با را خانه رنگ یمشک

 کپار اطیح داخل انوش ییدا دیسف یسانتافه. شد اطیح

 تکان نیطرف به را سرش و فشرد لب دنشید با ماین و بود

 :کرد غرولند لب ریز و داد رونیب را نفسش. داد

 هی هم گوهر مامان ه؟یمهمون وقت هفته وسط آخه -

 !هاوقت یبعض کنهیم یبیعج یکارا

 خانه سمت. دیکش کتش یلبه یدست و شد ادهیپ نیماش از

 و یاسرمه دامن کت با خدمتکارها از یکی. برداشت قدم

 .آمد استقبال به داشت سر یرو که یزرشک یروسر

 . دینباش خسته ما،یآقان سالم -

 دست را سامسونتش فیک. کرد سالم و جنباند سر

 .کرد تنگ چشم و سپرد خدمتکار

 هستن؟ خانومش و انوش ییدا فقط -
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 روزید انگار. آوردن فیتشر هم خانوم سیپارم آقا، نه -

 دعوتشون خاطر نیهم به هم خانوم و برگشتن سفر از

 .کردن

 .شد سالن وارد و کرد فوت را نفسش یکالفگ با ماین

 هم ُشکوه و گوهر و سمت کی اریخشا پدرش و انوش

 دنید با انوش. بودند نشسته هامبل یرو گر،ید سمت

 ازدر دست بشاش یاچهره با و زد یینمادندان لبخند ما،ین

 .کرد

 ستهخ ن،یبود منتظرش که گل یماین آقا از نمیا... به به -

 ! مهندس جناب دینباش

. دش یاحوالپرس مشغول و رفت جلو سالم گفتن با ماین

 تپش و انداخت باال را اششده تاتو کیبار یابرو ُشکوه

 :گفت و کرد نازک یچشم
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 یقاآ گفت دیبا بعد به نیا از اما ،البته صد که مهندس -

 و تشرفیپ نیا به ماشاهلل هزار ماشاهلل! ریمد یآقا رئیس،

 . نبوغ

 .کرد تشکر مآبانه تعارف یلبخند با ماین

 .گردمیبرم باال، یطبقه برم من اجازه با -

 هم آلماجان و سیپارم. باش راحت برو جون، ییدا برو -

 .هستن باال

 اب یکارسنگ یهاپله. رفت پله راه سمت و جنباند سر

 هااتاق یراهرو وارد و رفت باال را رنگ ییطال یهانرده

 هک بود دهینرس اتاق درب یرهیدستگ به دستش. شد

 :دیشن را سیپارم یصدا

 .ینباش خسته سالم،... ماین -
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 اب متبسم، که دید را سیپارم  و دیچرخ پا یپاشنه یرو

 گرن با یجالب و بایز یهمخوان که رنگ سبز یدامن بلوز

 نگاهش شده بافته یفندق یموها و داشت شیچشمها

 :کرد باز لب یکمرنگ لبخند با و جنباند سر. کندیم

 .ریبخ دنیرس ؟یخوب سالم، -

 ! گمیم کیتبر بهت رئیس؟ جناب یچطور تو ممنون، -

 :داد جواب یاخنده تک با ماین

 روز دو بود قرار! یبرگشت خبریب چه. ممنون خوبم، -

 !یباش تهران گهید

 و انداخت باال ییابرو د،یخند ینخود و نیریش دخترک

 :گفت

 !کنم رتیغافلگ خواستم بود، زیسورپر

 :گفت و زد یلبخند مچهین ماین
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 ...من اجازه با. شدم ریغافلگ هم واقعا -

 یهاغمزه و ناز و تعشق پر یهانگاه ریز از خواست

 اما شود، اتاقش وارد و کند خالص را خودش دخترک

 اقات درب کردن باز با و گذاشت ناتمام را حرفش سیپارم

 :گفت

 !باهات دارم حرف یکل. امیم االن من اتاق، یتو برو تو -

 .باشه -

 یلبه و انداخت تخت یرو را کتش شد، اتاق وارد ناچار 

 از پر و گنگ یحس شیبرا سیپارم. نشست تخت

 یکالفگ با را شیهاپنجه. داشت همراه به را یدوگانگ

 لیموبا زنگ یصدا. دیکش یهوف و برد فرو موها انیم

 لیموبا کت، بیج داخل از. کرد پاره را افکارش یرشته

 .برداشت را

 .مچکرم ریبخ شبتون دادفر، خانوم سالم -
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 و دش اتاق وارد سیپارم که بود یهست با صحبت مشغول

 را آزادش دست دخترک صحبت، نیح. نشست کنارش

. دش مچش دور یانقره یدستبد بستن مشغول و گرفت

 وابج یپرت حواس با و رفت دستبند یپ ماین حواس تمام

 :داد

 دیتونیم کنم،یم دشییتأ. بود خوب... بله بله، -

 .کردم مصاحبه بله،!... دیکن استخدامش

 بود نکرده باز لب هنوز و کرد قطع را تماس زود یلیخ

 :گفت ذوق با سیپارم که

 رو اشدونه هی نیبب جذابن؛ و خاص یلیخ دستبندا نیا -

 به یوقت و انیسیمغناط دستبند یرو یهاقلب. دارم خودم

 ! کننیم جذب همو شنیم کینزد هم

 دستبند یرو را دستش مردد و زد یمحو لبخند ماین

 .دیکش
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  ما؟ین یندار دوسش -

 :زد لب کند نگاهش کهآن یب و فیضع یصدا با

 .قشنگه چرا، -

 .دوخت ماین به را نگاهش و دیخز جلوتر سیپارم

 بودم، تو ادی اشهمه... نگذشت خوش بهم سفر اصال -

 . بودم دلتنگ

. ودب انداخته ریز به سر یفیظر اخم با و کرده سکوت ماین

 و نشاند ماین یشانه یرو دست و بود آشوب دخترک دل

 :گفت

  ؟یگینم یچیه چرا ما؟ین شده یزیچ -

 نگران و منتظر یهاچشم به و گرفت باال را نگاهش ماین

 از لب تعلل با و برد فرو را دهانش آب. شد رهیخ سیپارم

 :برداشت لب
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 ... من... سیپارم -

 :دیپرس قبل از ترنگران سیپارم و کرد سکوت

 ! ما؟ین یچ تو -

 عقب رو ینامزد مراسم دیبا مدت هی کنمیم حس من -

 ! میبنداز

. دیلرز نهیس انیم قلبش و ختیر فرو یُهر دخترک دل

 هب را سرش گنگ و آهسته و بود ماین به رهیخ زده بهت

 :زد لب کنان پته تته داد، تکان نیطرف

 ؟یچ یعنی! ما؟ین یگیم یچ...! یچ -

 

 .گرفت دندان به لب کنج و دیکش لب یرو زبان ماین

 اب یبچگ از ما ستم،ین مطمئن احساسم از من سیپارم -

 کنار مدام یبچگ همون از بزرگترا م،یشد بزرگ هم
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 یسح کنمیم فکر یگاه...! سیپارم و ماین گفتن گوشمون

 شقع هی و حرفاست همون ریتأث تحت توئه و من نیب که

 ! ستین یواقع

 شده تند شیهانفس و دیجوش دخترک اشک یچشمه

 :گفت ناباور بود،

. یذاریم سرم به سر یدار ،یگیم دروغ... ماین نه... نه -

 احساسم به من. کن تموم رو مزخرف یشوخ نیا

 تو بدون که عاشقتم، دارم، دوستت نکهیا به مطمئنم،

 ،یهست ینطوریهم هم تو... هم تو. کنم یزندگ تونمینم

 .یکنیم یشوخ یدار دونمیم

 اننیاطم با و گرفت دست انیم را سیپارم یهادست ماین

 :کرد باز لب

 ! سیپارم کن نگام -
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 یزدنپلک با و دیلغز ماین صورت یرو نگاهش دخترک

 .شد ریسراز شیهااشک

 مدت هی. بده دومون هر به فرصت هی س،یپارم نیبب -

. بشم مطمئن احساسم، خودم، از بذار! یخبریب و یدور

 ...بعدش خوامینم. ستین یباز ست،ین یشوخ ازدواج

 تند تند که ینیح و شد بلند جا از تیعصبان با سیپارم

 :گفت یتند لحن با کرد،یم پاک شیهاگونه از اشک

 یکس یپا حتما ما،ین رو یباز مسخره نیا کن تمومش -

 !یدکر اعتراف داشتنت دوست به شهیهم تو وگرنه وسطه

 

۰۵ 

 و کرد نگاهش نیغمگ و مستأصل ستاد،یا مقابلش ماین

 :گفت
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 قطف! سیپارم ستین ونیم در یکس یپا خورمیم قسم -

 هی عدب و میریبگ میتصم یاحساس و میکن عجله خوامینم

 .میباش مونیپش عمر

 یاصد. کرد سکوت یالحظه و انداخته ریز به سر سیپارم

 :شد بلند اتاق درب پشت از آلما

 میاهگشن ما. اسآماده شام د،یاریب فیتشر مجنون و یلیل -

 !خدا به

 :برد باال را شیصدا ماین

 ! میاومد -

 :کرد باز لب تیجد با سیپارم

 دوستت من. یریبگ میتصم من یجا به یندار حق تو -

 نه من اما باش، یباش دور مدت هی یخوایم تو! دارم

 !منصرف نه شم،یم التیخیب
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 سردرگم و کالفه ماین رفت، رونیب اتاق از و گرداند رو

 تخت یرو و کرد باز را دستبند. نشست تخت یلبه

 . انداخت

 شده؟ یزیچ... ماین -

 رفته هم در ییابروها با آلما د،یچرخ درب سمت نگاهش

 .بود ستادهیا در چارچوب در

 ! بود ناراحت سیپارم -

 .برخاست جا از و داد رونیب نهیس از نیسنگ ینفس

 .شام میبر ،یآبج ستین یزیچ نه -

* 

 رپ درخت یدهیخشک یهابرگ از را اطیح یزییپا تند باد

 تن باران یپ در یپ و درشت یهاقطره و بود کرده

 حامد. دادیم شستشو را وارهاید و هاپنجره درختان،
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 ادهیپ نیماش از که نیهم و کرد پارک خانه مقابل را نیماش

 وارد تند یهاقدم با و دیکش باالتر را کاپشنش یقهی شد،

 . کرد یط دوان دوان را اطیح طول. شد اطیح

 یک اوضاع نیا تو! امشب شده یبارون و باد چه... سالم -

 ! سهراب؟ یخونه برسم

 را هانیا گذاشتیم یجالباس یرو را کتش که ینیح

 یاهنگ بود، نشسته ونیتلوز مقابل که صفورا و گفت

 :داد جواب و انداخت

 یریبگ دوش یبر تا! خب یومدیم زودتر مادر، سالم -

 . شهیم رید یلیخ که یبش آماده

 زنگ مشکات خانومحاج یخونه از ام،یب خواستمیم -

 ! خونشون رفتم بده، حالش که زدن

 .رفت آشپزخانه سمت و برخاست جا از صفورا
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 قهوه برات من تا ،یدار هواشونو که بده رتیخ خدا -

 .ایب زود و ریبگ یاقهیدق ده دوش هی برو کنمیم آماده

 :کرد باز لب و کردیم باز را راهنشیپ یهادکمه

 !آ نیایب دیبا هم ستاره و شما -

 چرا؟ گهید ما -

 :دیکش لب یرو زبان و نشست حامد لب یرو یلبخند

 گفت که جااون رمیم امشب گفتم و الهه به زدم زنگ -

 و اهل و اوشیس آقا زهراس، حضرت دیع چون امشب

 و شما گفت نیهم واسه زجون؛یعز دنید رنیم هم الشیع

 .میباش هم دور تا ببرم هم رو ستاره

 :گفت و کرد روشن را سازقهوه صفورا

 هی شماها داداشش، هم اوشیس ،یسهراب باجناق تو -

 آخه؟ کجا میایب ستاره و من د،یاخانواده
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 دوش یرو بود درآورده تن از که را راهنشیپ حامد

 :زد لب یحوصلگیب با و انداخت

 .نکرده ییخدا میشد لیفام مامان، آ یزنیم ییحرفا چه -

 .رمیگیم دوش من تا نیبش حاضر

 :کرد باز لب و داد تکان را دستش صفورا

 باباش، به زده زنگ ظهر! ادینم ستاره ام،یب منم اصال -

 نرویب اتاق از موقع همون از که بهش گفته یچ دونمینم

 !گرفته بغل غم یزانو تخت، یرو نشسته. ومدهین

. رفت ستاره اتاق سمت و دیکش یهوف یکالفگ با حامد

 :زد صدا آهسته و زد در به یاتقه

 .جان ستاره... ستاره -

. دیکش سرک اتاق داخل و کرد باز اطیاحت با را درب

 یانقطه به را نگاهش و زده چمباتمه تخت یرو ستاره
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 باال را سرش دخترک و شد اتاق وارد. بود دوخته نامعلوم

 قابلشم دیسف یرکاب و یمشک کتان شلوار با حامد. گرفت

 نگاه غبارش یهاچشم با ستاره که نیهم. بود ستادهیا

 :جنباند سر کرد،

  جان؟ ستاره شده یچ -

 کنارش حامد انداخت، ریز به را نگاهش باز و نزد یحرف

 :کرد باز لب متیمال با و نشست

  آره؟ بابات، به یزد زنگ گفت مامان -

 :گفت سرش دادن تکان با و دیغلت اشگونه یرو اشک

! نمیبب رو مامان تونمینم! مادره روز فردا مثال...  آره -

 شرت و کرد یتند باهام شهیهم مثل یول بابا به زدم زنگ

 مثل. خانجون یطفل اد،ینم جانیا هم بابا من خاطر به. زد

 .همه جون یبال شدم یسرطان یغده
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 :کرد باز اعتراض به لب و دیتن هم در ابرو حامد

 شتباها اما درسته، یکرد اشتباه تو ستاره؟ هیچ حرفا نیا -

 چه رو .گرفته شیپ رو نهیک و قهر راه که سجاده از بزرگتر

 دنید که ماهه چند ییجانیا تو نکهیا خاطر به حساب

 رو تو بعد زنه،یم آبرو و ناموس از دم! ومده؟ین مادرش

 ور سجاد تو، از شتریب هیقض نیا تو من! دهینم راه خونه

 . دونمیم مقصر

 :داد ادامه و برخاست جا از

 آقا یخونه میریم امشب شو آماده پاشو... دختر پاشو -

 و حال نیا از یکم هی. ادیم نایا باباش با هم هانین سهراب،

 هی کنمیم هماهنگ مادرت با فردا خودم. یایب در هوا

 ۰۶.شینیبب برمتیم نباشن خونه سدرا و سجاد که یساعت

* 
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 هاله. بودند شام تدارک مشغول آشپزخانه یتو الهه و الهام

 :گفت و گذاشت خچالی داخل را ساالد یآماده یهاظرف

 عثبا ییتنها بود، نیغمگ واسم یشب نیهمچ هی هرسال -

 فرق یول امسال. کنم حس شتریب رو مامان نبود شدیم

 .میدار یدورهم خوشحالم یلیخ... داره

 

 یقیعم لبخند با و زد هم را یسبز قورمه خورشت الهام

 :دیپرس

  !؟یریبگ هیهد قراره نکهیا ای یخوشحال یدورهم واسه -

 :کرد باز لب معترض الهه و دیخند زیر زیر

 ستم،ین هیهد فکر به چمیه! الهام یبدجنس چه... عه -

 ترقشنگ یاهیهد هر از میزندگ تو حامد خود وجود اصال

 یوقت از ؟یستین خوشحال خودت شییخدا یول! بهتره و
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 خونه نیا کردم، عقد منم و کردن یآشت سهراب و اوشیس

 نیا در سال به سال قبال. شده صداتر و سر پر و ترشلوغ

 آقا نه میداشت لیفام تو و من نه! زدینم یکس رو خونه

 . سهراب

 :گفت تحسر با و داد رونیب را نفسش الهام

 زا خونه نیا تو میدیپوسیم میداشت ،یگیم راست آره -

 !یکسیب و غصه

 لب شوق با. ختیر فرو الهه قلب و شد بلند خانه زنگ

 :دیگز

 !باشه حامد خداکنه اومدن، -

 

۰۷ 
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 یگوش. رفت فونیآ سمت و آمد رونیب اتاق از سهراب

 نیح کرد، باز که را در. گفت یابله و برداشت را فونیآ

 :گفت یگوش گذاشتن

 .هستن یطوب و اوشیس -

. افتاد فرو شیهاشانه و شد زانیآو الهه یلوچه و لب

 یرو را آن یکم و دیکش اشیمرجان شال یلبه به یدست

 گوش به سالن از یاحوالپرس یصدا. کرد مرتب سرش

 :زد لب الهام و دیرسیم

 .میبرگرد و میکن یکیعل سالم هی میبر ایب -

 از بعد الهه. رفتند سالن سمت هم با قدم هم خواهر دو

 :دیپرس یطوب با بش و خوش

 ومدن؟ین حسام آقا و جون هانین -

 :داد جواب و زد یمیمال لبخند یطوب
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 . بزنن خانوم فهیشر به سر هی رفتن... انیم -

 فحر اریاختیب الهه و شد بلند فونیآ زنگ یصدا هم باز

 :دیپر دهانش از

 ! حامده گهید دفعه نیا -

 زیر زیر یطوب و زد خواهرش به یاسقلمه فورا الهام

 سمت و انداخت الهه به یآلودعتاب نگاه سهراب. دیخند

 . رفت فونیآ

 ! حامده آقا... بله -

 لبخند با سهراب، معترض نگاه به توجه یب دخترک

 :گفت وارمالمت سهراب که رفت سالن در سمت ینیریش

 !یخوریم سرما رونیب نرو الهه، ادیم بارون -

 .سهراب آقا ستمیوام در یجلو نیهم -
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 و ستادیا وانیا یتو. رفت رونیب در از و گفت را نیا الهه

 دست و گرفته مادرش سر یباال را چتر که دید را حامد

 سمت آرام نسبتا یهاقدم و احترام با. دارد دستش یتو

 باران ریز خودش نکهیا به توجهیب آوردش،یم خانه

 با ستاره. بود مادرش به حواسش تمام شودیم سیخ

 اب و رساند وانیا به را خودش زودتر بلند و تند یهاقدم

 مه خانم صفورا و حامد نکهیا از بعد. کرد یاحوالپرس الهه

. شد خانه وارد مادربزرگش همراه ستاره آمدند، وانیا به

 با خماند، شانه یرو سر و گرفت را الهه یهادست حامد

 :گفت الهه به رو مهر پر ینگاه

 شال رنگ ،یشد خوشگل چه. زمیعز مبارک روزت -

 .ادیم بهت یلیخ

 یمو تار چند بود، دوخته حامد به را عشقش پر نگاه الهه

 بود ختهیر حامد یشانیپ یرو که یدارنم و یمشک
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 دهکر ترشیخواستن و کرده شتریب را اشچهره تیجذاب

 پشت با را شانیپر یموها آن و برد جلو دست. بود

 :کرد باز لب حیمل یلبخند با زد، کنار هاانگشت

 ! ایب زود به زود بود، شده تنگ یلیخ برات دلم. ممنون -

 :زد لب و دیخند نرم حامد

 ! آ میدیند همو روز چهار سه فقط -

 ... گذشت ماه هی یاندازه من یبرا یول -

 :شد بلند خانه داخل از سهراب یصدا

 ...! دیخوریم سرما... الهه -

 :گفت زد که یچشمک با همراه و دیخند ینخود حامد

 عالف. شهیم یدلتنگ رفع یحساب مونم،یم جانیا امشب -

 .نخوره حرص نقدریا سهراب که توو میبر
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 دش بلند پا یپنجه یرو گرفت، رنگ شیهاگونه دخترک

 .شدند خانه وارد و دیبوس کوتاه و نرم را حامد یگونه و

 .شدند اضافه جمعشان به هم حسام و هانین بعد یساعت

 و بودند گفت و گپ مشغول سالن از یاگوشه مردها

 که زیعز. سالن از یگرید سمت هم الهام و یطوب صفورا،

 طاهر را حسام یگاه از هر نبود، جا به حواسش و هوش

 ستاره هان،ین. گرفتیم را مادرش سراغ و کردیم خطاب

 .بودند کار مشغول آشپزخانه داخل هم الهه و

 باز لب ختیریم هافنجان داخل یچا که همانطور الهه

 :کرد

 !هستن مادراشون جمع، وِنیآقا فقط امشب نیکرد دقت -

 .سوزهیم خودمون واسه دلم

 یگاز و برداشت وهیم ظرف داخل را یسرخ بیس هانین

 :جنباند سر زد،
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 هرچند. ایلع دنید رمیم حسام با فردا من یول آره، -

 یول نداد نشون خوش یرو دمشید که یآخر یدفعه

 .برم خوامیم

 که ینیح و رفت فرو ستاره قلب به یشترین باز

 بحث کردن عوض یبرا داشت،یبرم را هایدستشیپ

 :گفت

 فرداپس از. گرفتن تماس باهام شرکت از هان،ین یراست -

 .سرکار برم تونمیم

 االن. بگم کیتبر بهت خواستمیم رفت ادمی آهان، -

 خوشحال یلیخ گفت، بهم یهست میبود دادفر یخونه

 .شدم

 :دیپرس معترض و شد آشپزخانه وارد الهام

 خوامیم گهیم سهراب گهید نیایب د؟یکنیم چکار دخترا -

 ! میباش هم دور بدم رو زجونیعز یکادو
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 ونریب خواست و برداشت را هاینیریش حرفش دنبال به

 تطنیش با و انداخت باال را شیابرو یتا هانین که برود

 :گفت

 یسال نیاول! یمهمون یجانیه بخش میدیرس... آخ آخ -

 مینیبب که میبر بدو الهه. رمیبگ هیهد قراره زن روز که

 ! دن؟یخر یچ یچ شوهرامون

 از هاینیریش و وهیم ظرف ،یچا ینیس برداشتن با

 .رفتند رونیب آشپزخانه

 

۰۸ 

 سهراب، اوش،یس بود، یشاد و خنده یصدا از مملو خانه

 و کردند میتقد را شانیهاهیهد تک به تک حسام و حامد

 لحظه هر و بود نگرفته یاهیهد هنوز که یکس تنها

 یرو را خنده زحمت به. بود هانین شدیم دتریناام
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 شیگلو بغض. زدینم یحرف و بود کرده حفظ شیهالب

 آشپزخانه سمت خوردن آب یبهانه به و فشردیم را

 ردک کینزد حسام به را سرش حامد هان،ین رفتن با. رفت

 :زد پچ گوشش کنار و

 ! ؟ینگرفت یچیه هانین واسه تو...! حسام -

 یرو که یزیآم طنتیش یخنده زحمت به حسام

 :زد لب و کرد کنترل را بود نشسته شیهالب

 ! کنم تشیاذ خوامیم یول گرفتم -

 :زد تشر خفه ییصدا و ظیغ با و فشرد دندان حامد

 رو گردنت بودم اوشیس یجا اگه من... زهرمار -

 دماغش از دیبا حتما یبد یخوایم هیهد هی. شکستمیم

 ! ؟یدرآر
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 در یینمادندان لبخند با و دیکش لب یرو زبان حسام

 :گفت یخونسرد کمال

 هانین میمطمئن چون! بود اوشیس آقا خود شنهادیپ اتفاقا -

 امش از بعد میگرفت میتصم ندازهیم راه ییبلبشو چه

 .میبد شوهیهد

 :دیپرس ابیارت با و کرد زیر چشم حامد

 ! ؟یدیخر یچ مگه -

 :زد لب و پراند ابرو حسام

 ! حاال ینیبیم -

 شام از بعد هم ما که نیکردیم هماهنگ حداقل خب -

 !نکنه بغض یجورنیا یطفل نیا تا میبد هیهد

 .شهیم جبران رهیبگ که شوهیهد نباش، نگران -
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 رگید حامد و افتی خاتمه بحثشان هان،ین برگشتن با

 .نزد یحرف

 

۰۹ 

. رفت ستاره سمت و ننشست حسام کنار بار نیا هانین

 کنار آهسته ستاره و بودند گفت و گپ مشغول همه

 :زد پچ هانین گوش

 !کنهیم نگات داره! حسام؟ کنار ینرفت چرا -

 :زد لب و دیکش هم در ابرو هانین

 .ندارم شوحوصله خوبه، جا نیهم -

 نک یسع یول ،یناراحت و نگرفته هیهد واست دونمیم -

 دیشا که کن فکر نیا به مثال! یبد حق بهش یجور هی

 یطرف از و دهیخر هیهد خانومیطوب و خانومفهیشر واسه
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 اسهو و کنه اندازپس پول دیبا تونیعروس مجلس خاطر به

 ! بخره هیهد واست نتونسته نیهم

 :داد ادامه و زد یلبخند یزورک

 نشیم مجبور یگاه آدما خب یول ست،ین یجالب هیتوج -

 ! نکنه نابودشون تیواقع تا بزنن گول رو خودشون

 در نشسته اشک ریحر تا انداخت ریز به سر هانین

 :کرد زمزمه و ندینب یکس را شیچشمها

 یجورنیا یول نبود مهم واسم مینبود جمع هم دور اگه -

 !بهم شد نیتوه شدم، کیکوچ یلیخ جمع یتو

 اب برداشت، تخمه یکم و کرد دراز الهیپ سمت را دستش

 یگوش. کند فروکش خشمش تا شکستیم تخمه حرص

 ماس دنید با. برداشت را آن و دیلرز شیمانتو بیج داخل

 تا دور نگاهش و دیپر باال شیابروها صفحه، یرو حامد
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 را امکیپ و دیند سالن یتو را حامد. دیچرخ سالن دور

 :کرد باز

 زه؛یریم بهم اعصابم نکن بغض یاونجور گلم یآبج -

 !کنهیم تتیاذ داره و دهیخر هیهد واست وونهید نیا

 نگاهش و نشست هانین یهالب یرو یاخنده نرمک نرم

 هااتاق یراهرو از که افتاد حامد به چشمش. گرفت باال را

 دخترک. دیدزد را نگاهش فورا هانین دنید با و آمد رونیب

 داخل را یگوش. داد قورت را اشخنده و دیگز لب

 .انداخت بشیج

*** 

 و انداخت مادربزرگش به ینگاه ستاره که بود شام از بعد

 :گفت

  م؟یبر خانجون -



 

Romanzo_o 104 

 :داد جواب و جنباند سر صفورا

 رو نتیماش اد،ینم حامد یول... روقتهید مادر، آره -

 !که یاوردین

 .آژانس زنمیم زنگ -

 سمتش هانگاه و کرد جلب را شانتوجه حسام یصدا

 .شد دهیکش

 ندادم، رو جانهانین یهیهد من دیکن صبر لحظه هی -

 !میبر هم با بعد بدم رو اشهیهد

 گریکدی سمت هانگاه و شد حاکم جمع بر سکوت

 ییکادو یجعبه و برخاست جا از حسام. دیچرخیم

 :گرفت هانین مقابل را یکوچک

 !عشقم نداره رو تو قابل -

 :گفت مندهیگال کیبار ینگاه با هانین
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 !شدمیم دیناام داشتم گهید... بدجنس یا -

 :زد لب جعبه به اشاره با حسام و دندیخند یهمگ

 ! نرسوند بهت حامد نکهیا نه... کن بازش حاال -

 انداخت دماغش به ینیچ دخترک و دیخند ینخود حامد

 :کرد باز لب و

 کنمیم یتالف رو کاِرت نیا حامد، داداش معرفت بازم -

 ! حتما

 کردنش باز مانع و گذاشت جعبه یرو را دستش حسام

 .شد

 ...سایوا لحظه هی -

 :گفت و داد تکان هانین مقابل را اشاشاره انگشت

 حامد جز به داشتن خبر جمع نیا یهمه خودم جون به -

! خورهینم سیخ دهنش تو نخود دونستمیم که لق دهن
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 بهت بعد قهیدق ده همونم که گفتم بهش آخر ساعت کی

 .رسوند

 الهه به رو متعجب و نشست صاف مبل یرو حامد

 :دیپرس

 ؟ینگفت بهم و یداشت خبر تو! الهه؟ آره -

 سر د،یکش لب یرو زبان و گرفت رنگ شیهاگونه الهه

 :گفت اوشیس که کرد دییتأ و جنباند

... عدب یبرا باشه تیشکا و گله و یتالف و دیتهد حاال -

 !رو اتهیهد کن باز دخترم

 زدیم حدس. کرد باز را کوچک یجعبه اطیاحت با هانین

 سوئیچ دنید با که باشد انگشتر ای دستبند پالک، ریزنج

 را حسام مبهوت و مات و ماند باز دهانش جعبه داخل

 .کرد نگاه
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 منه؟ واسه سوئیچه؟ نیا... نیا... حسام -

 :داد جواب نینمک یاخنده با حسام

 ! ه؟یک واسه ه؟یچ پس -

 :گفت برد باال را شیصدا ستاره

 ! د؟یزنینم کف برده؟ ماتتون چرا -

 و بلند یهاخنده و کف و سوت و هانین غیج یصدا

 فنر مثل دخترک. ختیآم هم در اوشیس و حسام یمردانه

 برداشتن با یطوب. رفت در سمت دوان دوان و دیپر جا از

 :زد صدا هان،ین یپالتو

 ! سایوا دختر، یخوریم سرما هانین -

 دکمه هانین بودند، خانه درب یجلو یهمگ بعد یالحظه

 کوچه داخل یرنگ دیسف یایپرش یهاچراغ و فشرد را

 و دیکش غیج قبل از بلندتر دخترک. شد خاموش و روشن
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 حلقه حسام گردن دور را شیهادست د؛یپر نییپا و باال

 . دیبوس را اشگونه و کرد

 ... ولیا... مخلصم... گرم دمت حسام یوا -

 :کرد عتاب اوشیس و دیخندیم حسام

 وت ینذاشت عموت واسه آبرو دختر، زشته! ن... هاین عه -

 !محل

 نیماش سمت هیبق یهاحرف و هاخنده به توجهیب هانین

 دور تا دور نگاهش نشست، و کرد باز را جلو درب. دیدو

 را یگوش. خورد زنگ اشیگوش که دیچرخیم نیماش

 هم در شیابروها انداخت، شماره به ینگاه و برداشت

 :کرد زمزمه لب ریز و رفت فرو

 ! آشناست اششماره چه -

 .کرد وصل را تماس
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 ؟...الو -

 یچهره و دیرس گوشش به یوار یلوط و دخترانه یصدا

 .گرفت جان شیهاچشم مقابل دایو

  ؟ییتو دایو -

 :داد جواب عجله با خط یسو آن دایو

 خوب! بدم حیتوض ادیز ندارم وقت نیبب... منم آره -

 واسه فقط گمیم که ییحرفا نیا... گمیم یچ کن گوش

 هان،ین نیبب. شد آزاد دیوح و یداد تیرضا که نهیا جبران

 اما تونسته، یچجور دونمینم! شده آزاد المصب برزو

 یتشنه و اسخورده زخم یافع هی مثل و شده آزاد

 .ارمیم رو هانین دختره نیا دخل من گفته دیوح به...! انتقام

 

 !باشه حواست که گفتم اما سرشه، تو یچ دونمینم
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۲۱ 

 به قلبش و دیکش پر وجودش از دخترک یخوش تمام

 گوشش در دایو یهاگفتن الو الو یصدا. افتاد تالطم

. کرد قطع را تماس بدهد، یجواب کهآن یب و دیچیپیم

 روبرو به رهیخ نگاهش و دهیخشک شیهالب یرو لبخند

 سرد باد اما بود، دهیکش دنیبار از دست آسمان. بود

 اب و ستادهیا در یجلو که ییآنها یهمه و دیوزیم یزییپا

 خارب دهانشان از نفس هر با کردند،یم نگاه را هانین لبخند

 .بودند کرده تن حصار را شانیهادست و آمدیم رونیب

 و برداشت روبرو از نگاه دخترک ن،یماش درب شدن باز با

 اب و داده هیتک نیماش درب به را دستش که دید را حسام

 :دیپرس لبخند

 ؟یدار دوسش. زمیعز باشه مبارکت -
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 :داد جواب زحمت به یتلخند با

 .دارم دوسش یلیخ. هیعال یلیخ آره،... آ... ممنون -

 ابرو و شد ترقیدق دخترک صورت یرو نگاهش حسام

 .دیتن هم در

  هان؟ین شده یزیچ -

. انداخت تنش به لرز و دیچیپ گوشش در دایو یصدا باز

 از قطره قطره بود، شده جمع شیگلو یتو که یبغض

 :زد لب یشاک و دیجوش شیهاچشم

 ! ومدهین بهم یخوش -

 ار شیصدا اوشیس که کردیم نگاهش گنگ و جیگ حسام

 :دیپرس و برد باال

 !حسام؟ شده یزیچ -
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 هق هق و گذاشت فرمان یرو سر یدرماندگ با هانین

 .شد بلند اشهیگر

 شده؟ یچ دختر، بزن حرف! ن... هاین -

 :دیپرس متعجب و آلوداخم. آمد نیماش سمت اوشیس

 کنه؟یم هیگر چرا حسام؟ شده یچ -

 .نگفت یزیچ! خدا به دونمینم -

 را دستش و زد کنار را حسام دست، یاشاره با اوشیس

 . گذاشت دخترش یشانه یرو

 زم؟یعز شده یچ... بابا دختر... جان هانین -

 ییهاچشم با و برداشت فرمان یرو از را سرش هانین

 . دوخت چشم پدرش به اشک از سیخ

 ازم خوادیم گهیم شده، آزاد برزو گهیم... زد زنگ دایو -

 ! رهیبگ انتقام
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 :زد لب نامفهوم اوشیس

 ! ه؟یک برزو -

 :گفت تند یلحن با و دیجو لب حرص با حسام

 ایب شو ادهیپ بکنه، تونهینم یغلط چیه! ُمردم؟ من مگه -

 و زینر اشک یالک هم نقدریا. بزن صورتت به آب هی برو

 !نکن خراب رو تیخوش

 :کرد تکرار دوباره اوشیس و شد ادهیپ آهسته هانین

 ه؟یچ انیجر ه؟یک برزو گمیم -

 بودند ستادهیا نگران و کنجکاو خانه درب یجلو یهمگ

 :کرد سؤال نگراندل و آمد جلو یطوب. کردندیم نگاه و

 کنه؟یم هیگر هانین چرا شده؟ یچ -

 ! نگفتن منم به... واال دونمینم -
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 رهمانطو و بود گذاشته هانین کمر پشت را دستش حسام

 فرو هم در ییهااخم با کردیم تشیهدا خانه سمت که

 :گفت رفته

 .ونواست گمیم خونه میبر. دهیترس یالک ست،ین یزیچ -

 اننگر و ُپرسا هانگاه. رفتند خانه سمت رمقیب و سست

 سهراب شدند که خانه وارد. بود شده دوخته حسام به

 :برداشت لب از لب معترضانه

 !چشه؟ هانین! بزنه یحرف هی یکی... بابا یا -

 که ینیح حسام و نشستند هم دور هامبل یرو یهمگ

 نوازشگونه شست با و داشت دست در را هانین دست

 :کرد باز لب دیکشیم انگشت دخترک فیظر دست پشت

 از هانین که بود یجورنیا هانین و من ییآشنا انیجر -

 دهیدزد اروی اون که ییطالها. کردیم فرار دزد هی دست

 هی یط! سیپل به داد لیتحو و بود گرفته ازش رو
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 ادافت سیپل دست و کردم تیشکا اون از من هم یاناتیجر

 به کرده دیتهد و شده آزاد انگار حاال. شد بازداشت و

 !گرفتن انتقام

 :دیپرس و خورد گره هم در شیابروها حامد

 کتک رو هانین و اتخونه تو بودن اومده که ییهمونا -

 بودن؟ زده

 :کرد یدیتأ و جنباند سر حسام

 ...! قایدق آره، -

 :گفت و دیگز لب آلودحرص اوشیس

  بکنه؟ یغلط چه خوادیم مثال هرته؟ شهر مگه -

 هراسان، و صدایب که انداخت هانین به ینگاه حسام

 :کرد باز لب اوشیس به رو خت،یریم اشک آهسته

 ! دهیترس یالک هانین گم،یم نویهم منم -
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 :گفت و کرد پاک را شیهااشک هانین

 و یوحش وونیح هی... جونوره هی برزو دم،ینترس یالک -

 نیزم ریز و کشهیم بو سگ مثل خودش قول به! رحمیب

 رو زهرش و کنهیم داتیپ آسمون دل تو ای یباش

 دیام که بود نیا واسه نکشت منو دفعه اون اگه!زهیریم

 یول بدم، باج بهش ای کجاست طالها که امیب ُمقر داشت

 !ارهیب سرم ییبال هی خوادیم فقط االن

 :زد لب تحکم با و خماند شانه یرو سر اوشیس

 شوهر نه موقع اون تو! داره فرق یلیخ االن با موقع اون -

 ازت که گهید چکسیه نه و عمو نه پدر، نه ،یداشت

 کس هر ای اون و میکنارت ما یهمه حاال اما کنه، تیحما

 !کنه نگاهت چپ که کنهیم غلط گهید

 

۲۰ 
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 و سکوت در غرق خانه و گذشته شب مهین کی از ساعت

 اطیح و بود ستادهیا اتاقش یپنجره کنار ماین. بود یکیتار

 طرف دو در چراغ دو تنها که کردیم تماشا باال آن از را

 اهیس سگ ترطرف آن یکم و بودند روشن اطیح یورود

 . بود ریزنج و غل یکلیه درشت و

 موتیر با خانه درب. دیچیپ اطیح در سگ پارس یصدا 

 داص پر را نفسش. شد اطیح وارد پدرش نیماش و شد باز

 . رفت پنجره کنار از و داد رونیب

 شکل یصدف و رنگ یمخمل یاسرمه یجعبه به نگاهش

 باز ار جعبه و نشست تخت یلبه. بود تخت یرو که افتاد

 با ُدمش که طاووس طرح ییطال گردنبند دنید با. کرد

 یرو یتلخ لبخند بود، شده تزئین یاشک سرخ یهااقوتی

 درب برخاست، جا از و بست را جعبه. نشست شیهالب

 .شد روبرو آلما با که کرد باز را اتاق
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 .داداش سالم -

 گذشت؟ خوش سالم، -

 :داد جواب یلبخند مچهین با آلما

 ! بود یخال یلیخ جات -

 :دیپرس و افتاد ماین دست یتو یجعبه به نگاهش

 ه؟یچ اون -

 :داد جواب و آورد باالتر را جعبه ماین

 و نهک یآشت باهام اگه البته. گرفتم مامان واسه گردنبند -

 !کنه قبول ازم

 تدس به رو سیپارم دل بدونه که کنهیم یآشت یوقت -

 !یآورد

 ؟یچ خودم دل -

 :زد لب وارمالمت آلما و شد حاکم سکوت یالحظه
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 یدید که اول همون چرا ؟ینکرد فکراتو زودتر چرا -

 االن ؟ینکرد اعتراض شهیم یجد تونینامزد حرف داره

 اومده ادتی تازه گذاشتن رو عقدتون قرار و قول که

 خواهره؟ مثل واست و یندار دوسش

 با و بود گرفته دندان به را لبش کنج ر،یز به سر ماین

 :گفت دارخش ییصدا

 بعد سقف هی ریز میرفتیم اگه م،یکردیم عقد اگه -

 چون نزدم یحرف زودتر بود؟ خوب اونوقت گفتم،یم

 هب تازه شد، که عقد حرف. بودم نکرده فکر بهش خودمم

 که یکس! کنم؟یم چکار دارم کردم فکر و اومدم خودم

 واسه باشه عاشقش باشه، داشته دوست رو طرفش

 و هریبگ دلشوره نکهیا نه یکنیم یروزشمار عقد یلحظه

 !نه؟ ای دهیم انجام یدرست کار داره که فکر تو بره
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 پله راه از که بود گوهر د،یرس گوش به ییهاقدم یصدا

 :کرد باز لب و جنباند سر آلما. آمدیم باال

 .میزنیم حرف هم با بعد -

 . ماند گوهر منتظر ماین و رفت اتاقش سمت

 .مامان سالم -

 به توجهیب و گرفت ماین از را دلخورش نگاه گوهر

 یقدم چند ماین. برداشت قدم اتاق سمت حضورش

 :برداشت لب از لب متیمال با و رفت دنبالش

 سیپارم به زدم؟ یبد حرف مگه ؟یقهر باهام آخه چرا -

  بود؟ خوب زدمیم گولش گفتم، رو میواقع حس

 و داشتیبرم قدم قهرآلود و تند ،یحرف بدون گوهر

 و نبست را در اما شد، اتاقش وارد. بود روبرو به نگاهش

 .دهدیم گوش شیهاحرف به یعنی نیا
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 :کرد کج سر و ستادیا در چارچوب کنار ماین

 گوشم، یتو بزن ایب. بزن حرف باهام بگردم، دورت -

 ! نکن سکوت یجورنیا یول بزن داد سرم

 ندت تند که همانطور و شکست را سکوتش گوهر بارنیا

 :گفت کردیم باز ظیغ با را شیپالتو یهادکمه

! باباسزن گوهر که درازه سرم همه زبون شمیجورنیهم -

 مدل که وگرنه... بشه بلند روت دستمم که یروز به یوا

 که بزنم یلیس تا ده که تا، دو نه ،یکی نه خواستیم

 ! ینذار سرکار یجورنیا رو مردم دختر بمونه ادتی

 رتپ اتاق یگوشه و آورد رونیب تنش از حرص با را پالتو

 اشتد تن که یمشک نیج شلوار و یاقهوه شرتیت با. کرد

 ماین. دیکشیم نفس یعصب و تند و نشست تخت یلبه

 مقابل و نیزم یرو آمد؛ جلو و نشست لبش یرو لبخند
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 یکنار را ییکادو یجعبه و نشست زانو دو گوهر یپاها

 :کرد باز لب انهیدلجو و گرفت را شیهادست. گذاشت

 گوهره، گوهر! باباسزن گوهر که کردن غلط همه -

 ریش و آوردن ایدن فقط یمادر مگه... سره تاج جواهره،

 شش فقط دارم که یسن سال هشت و ستیب از دادنه؟

 خوادیم دلت هرچقدر ایب. ینبود میزندگ توو رو ماهش

 ! نکن قهر یول کن یخال رو دلت و بزن یلیس

 بغض و دیلرز گوهر رنگ یکالباس و گوشتالو یهالب

 :گفت کرده

 پدر! یکرد خامم زبونت با شهیهم که ینش خفه یا -

 ...سوخته

 و دکر بازش برداشت، را جعبه و شد ترقیعم ماین لبخند

 گوهر یاقهوه یهاچشم مقابل گردنبند یهااقوتی

 . دیدرخش
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 ! ایدن مادر نیبهتر یبرا مادر، روز یهیهد -

 با خواستیم دلش شهیهم و بود جواهرات عاشق گوهر

 هم جواهراتش سیسرو کند،یم عوض که یلباس هر

 دآم کش خنده به شیهالب گردنبند دنید با. شود عوض

 زا یخبر. گرفت را جعبه شوق و شور با د،یکش ینیه و

 یلبخند با ماین و نبود شیپ یلحظه چند یهااخم

 ماجرا انیپا نیا. بود دوخته او به را نگاهش تمندیرضا

 و سیپارم از حرف گوهر هم باز که داشت حتم و نبود

 حرف یاکلمه چند که نیهم اما زند،یم آینده و ازدواج

 شب شد راحت که الشیخ. بود متیغن هم دیخند و زر

 غرق و دیخز تخت یرو. برگشت اتاقش به و گفت ریبخ

 و دش نیسنگ شیهاپلک رفته رفته تا بود افکارش در

 . دیخواب

*** 
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 از دیاب و داشت مشکل هفته یروزها شتریب مثل آسانسور

 باال دتن تند و یکی تا دو را هاپله. کردیم استفاده پله راه

 برخاست جا از دنشید با یمنش. شد شرکت وارد و رفت

 :زد لب و

 .ریبخ صبح شهسوار، یآقا سالم -

 سر رفت،یم اتاقش سمت که همانطور و نکرد توقف

 :گفت و جنباند

 قرا و یکار یبرنامه لطفا ر،یبخ صبح -

 

 به. اریب گهید یقهیدق چند تا واسم رو امروز یرها

 !باشه تلخ امروز یقهوه بگو هم آقامیکر

 

۲۲ 
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 یصندل یرو و کرد روشن را ستمیس شد، اتاقش وارد

 ندچ با کزادین و خورد در به یاتقه. نشست یمشک یچرم

 یرو را هابرگه. شد اتاق وارد داشت دست در که برگه

 مهادا گفت را یکار یهابرنامه نکهیا از بعد و گذاشت زیم

 :داد

 آوردن، فیتشر یسپهر خانوم نکهیا گهید مورد هی و -

 اشنب شما منتظر گفتم و کارشون اتاق کردم شونییراهنما

 ! کنن شروع کجا از رو کارشون دیبگ تا

 کینزد هم به شیابروها و انداخت یمنش به یگنگ نگاه

 .شد

 ! ؟یسپهر خانوم -

 خانوم! کردن پر فرم اومدن روز اون که یمترجم بله، -

 منم دیکرد دشونییتأ شما گفتن و گرفتن تماس دادفر

 !انیب امروز که کردم هماهنگ باهاشون
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 :دیپرس متعجب و دیپر باال ماین یابروها

 ! کردم؟ دییتأ من -

 :کرد زمزمه آهسته و جنباند سر یمنش 

 ! شما بله، -

 تاداف یشب ادی یتأمل اندک با و کرد سکوت یالحظه ماین

 شیپ ذهنش و فکر تمام او و بود گرفته تماس یهست که

 دییتأ ار یسپهر یپرتحواس با و دستبند آن و بود سیپارم

 :داد تکان سر و فشرد پلک. بود کرده

 ! درسته... بله -

 :داد ادامه نفسش دادن رونیب با

 .کنمیم صحبت یسپهر خانوم با من دیببر فیتشر شما -

 بدر که نیهم. رفت رونیب اتاق از و گفت یابله کزادین

 :کرد غرولند لب ریز ماین شد بسته اتاق
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 یروان مشکل داره، یعصب مشکل ستین معلوم دختره -

 احمق منه بعد دیلرزیم دیب مثل روز اون که چشه داره،

 ! کردم دشییتأ

 ،یاپرونده یال از برگه چند برداشتن با و دیکش یپوف

 منتظر چقدر هر. کرد یریگشماره را ستاره اتاق یداخل

 ماا گرفت، را یمنش یشماره بار نیا و دینشن یجواب ماند

 اقات از و شد بلند جا از یکالفگ با. ماند جوابیب هم باز

 بل ریز ظیغ با و بود یخال یمنش یصندل. رفت رونیب

 :گفت

 ! بشه عوض دیبا هم یمنش انگار -

 زد، در به یاتقه و رفت اتاق سمت بلند ییهاقدم با

 ار اتاق درب درنگیب. نماند جواب منتظر و بود یعصب

 . افتاد ستاره به نگاهش که شد اتاق وارد و کرد باز
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 هریخ ماین به شده گرد ییهاچشم و ُپر یدهان با دخترک

 به ییصدا که بودند رهیخ هم به واج و هاج دو هر. بود

 ...دیرس گوش

 ...ریز علف ومد؟ین شونیگور به گور رئیس نیا -

 دهانش در حرف ماین دنید با و شد اتاق وارد هانین

 به لحظه ماین یهااخم. بود افتاده سرفه به ستاره و دیماس

 یسرخ به رنگش و رفتیم فرو هم در شتریب لحظه

 :دیپرس آشکار یتیعصبان با. زدیم

 !خبره؟ چه جانیا هست معلوم -

 

۲۳ 

 شیهاسرفه که رساند ستاره به را خودش فورا هانین

 هستار سمت و کرد آب از پر را وانیل بود، گرفته شدت
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 با و کرد کنترل را اشسرفه زحمت به دخترک. گرفت

 داد نرویب نهیس از نیسنگ ینفس آب، جرعه چند دنینوش

 دستپاچه و داد رونیب را شیصدا زحمت به. گرفت آرام و

 :گفت

 هصبحون من دیببخش! شهسوار یآقا سالم... سالم... س -

 ... بودم نخورده

 :کرد قطع را حرفش تحکم و تیعصبان با ماین

 مهد جانیا مگه ن؟یدادینم جواب رو یگوش چرا -

 اول روز نیهم از ن؟یآورد هم رو دوستتون که کودکه

! دیهست یجد و دیدار نظم کار یتو چقدر که مشخصه

 .محترم خانوم دیببر فیتشر دییبفرما

 یهاقدم با و دیچرخ پا یپاشنه یرو یتعلل چیه بدون

 دخترک یهاچشم ین ین. رفت رونیب اتاق از بلند
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. بود زده زل اتاق باز مهین در به مبهوت و مات و دیلرزیم

 :دیگز لب و کرد کج ابرو هانین

 !شد من ریتقص... یاله بشم الل -

 به ار شیهادست و انداخته نییپا را سرش حرفیب ستاره

 شصورت و شده خم جلو به یکم. بود داده هیتک زیم یلبه

 یگوشه یاشک نم. بود سرخ یناراحت و شرم از

 . فشرد لب و نشست شیهاچشم

 ! میرب بعد و بگم بهش یزیچ هی برم من سایوا لحظه هی -

 .شد راهش سد هانین که آمد رونیب زیم پشت از

 فتمگ بهش من! ؟یبگ یچ ؟یبر کجا تو نم،یبب سایوا  -

 . یخواه معذرت رمیم خودم ،یگور به گور

 :گفت معترض و داد تکان نیطرف به را سرش
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 شد هک یزیآبرور نیا با. امیم االن سایوا گفتم هان،ین نه -

 ! بمونم خوامینم هم خودم گهید

 پشت. رفت رونیب اتاق از و نماند هانین جواب منتظر

 رد آهسته و دیکش یقیعم نفس د،یرس که ماین اتاق درب

 .زد

 بله؟ -

 :زد لب ریز به سر و کرد باز را در اطیاحت با

 هست؟ اجازه -

 :داد جواب و کردیم نگاهش آلوداخم ماین

 .دییبفرما -

 داد، قورت را دهانش آب و آمد جلو یقدم چند

. بود نیزم خیم نگاهش و کرده گره هم در را شیهادست



 

Romanzo_o 132 

 شیصدا لرزش کنترل و آمدیم باال زحمت به شیهانفس

 .بود سخت

 نکرده کار به شروع هنوز چون ندادم جواب رو یگوش -

 نم که باشه یکس خط پشت دیشا کردمیم فکر و بودم

 ،اومد من با دوستم! بدم رو جوابش نتونم و ندونم یچیه

 یلیامف نسبت هم با که بود دادفر خانوم با شیاصل کار اما

 و شدم خوشحال شما با ییآشنا از حال هر به. دارن

 ! خوش روز. میباش داشته یهمکار هم با نشد که متأسفم

 و نشود ریسراز شیهااشک تا زد پلک یاپیپ و تند

 هم رد ییهاسگرمه با هانین. رفت رونیب اتاق از بالفاصله

 .بود ستادهیا منتظرش راهرو داخل زانیآو یلوچه و لب و

 :دیپرس و آمد جلو دید را ستاره که نیهم

  ؟یکرد چکار شد؟ یچ -

 ! میبر... یچیه -
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 هب هانین. برداشت زیم یرو از را فشیک شدند، اتاق وارد

 :گفت و داشتیبرم قدم دنبالش

 نیا الیخیب بابا! ؟یشد اخراج ومدهین یعنی ؟یچ یعنی -

 ... شرکته عامل ریمد که ِیهست کار اصل! اس؟چکاره

 میزد گند یجور هی بمونم، خوامینم خودمم... که گفتم -

 .برم دیبا نخوام بخوام که

 یصدا دند؛یرس یمنش زیم مقابل و آمدند رونیب اتاق از

 اب بحث و جر مشغول که دیرس گوششان به اتاق از ماین

 غرولند و انداخت اتاق به ینگاه مین هانین. بود یمنش

 :کرد

 بدبخت. رهیگیم رو همه پاچه... اسوانهید پسره -

 !شرکت یکارمندا

 یابرگه آسانسور درب یرو. رفتند رونیب شرکت از

 رابخ:» بود شده نوشته درشت خط با که بودند چسبانده
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 ستاره یگوش یصدا. رفتند پله راه سمت ناچار!« است

 عکس دنید با و انداخت صفحه به ینگاه شد، بلند

 .کرد وصل را تماس حامد، خندان

 .عموجون سالم -

 ؟یشرکت چند ساعت تا زم،یعز سالم -

 :گفت و زد یپوزخند ستاره

 . خونه امیم دارم عموجون، ستمین شرکت -

 :دیپرس متعجب حامد

 ! چطور؟ -

 . گمیم خونه امیم حاال -

 دنید میبر هم با که خونه امیم االن منم پس باشه، -

 .ستین خونه یکس دو ساعت تا گفت زدم، زنگ. مادرت
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 روف قلبش و نشست دخترک یهالب یرو یقیعم لبخند

 .بود شده تنگ اتاقش و خانه یبرا دلش. ختیر

 !منتظرم من پس. ممنون عموجون، باشه -

 

۲۴ 

*** 

 یهاچشم و لرزان ییهالب هم، در ییابروها با کزادین

 پنجره کنار ماین رفتنش با. رفت رونیب اتاق از سرخ

 و گردن یهارگ. بود یعصب و تند شیهانفس ستاد،یا

. بودند شده سرخ و برجسته خشم فرط از اشقهیشق

 ییطال فندک با و آورد رونیب کتش بیج از را گاریس

 باد کرد، باز را پنجره زد که یُپک نیاول از بعد. کرد روشن

 را اشگرفته ُگر و داغ یهاگونه و دیدو اتاق به یسرد

 . داد نوازش
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 از سیخ و دلخور یهاچشم و یسپهر ریز به سر نگاه

 خودش گرفت؛ جان شیهاچشم مقابل کزادین اشک

 سزاوار چکدامیه کزادین نه و یسپهر نه دانستیم خوب

 از را اشیدل و دق فقط او و نبودند یتند رفتار نیچن

 یصدا! بود کرده یخال هاآن سر ریاخ روز چند اتفاقات

 رمدا دوستت من:» دیچیپیم گوشش در سیپارم ملتمس

 ...« ماین

 یگاریس ریز داخل را گارشیس و خورد اتاق در به یاتقه

 .فشرد زیم یرو یسنگ

 بله؟ -

 و دلخور نگاهش. شد اتاق وارد یهست و شد باز در

 .بود پرسشگر

 .ریبخ روز سالم، -

 :زد لب و جنباند سر
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 .دییبفرما. ریبخ روز دادفر، خانوم سالم -

 :دیپرس و انداخت ینگاه تیجد با یهست

 شهسوار؟ یآقا اومده شیپ یمشکل -

 .دیکش صورتش به یدست و داد رونیب را نفسش ماین

 !بودم یعصب یکم هی من ست،ین یمشکل نه -

 کردن؟ شروع رو کارشون یسپهر خانوم -

 :گفت و گرفت دندان به لب ،یسپهر ادآورنی به با

 !خواستم رو عذرشون من... یسپهر خانوم... اوم -

 نبود وفقم اما کند، کنترل را تشیعصبان تا فشرد لب یهست

 :کرد عتاب آلوداخم و

 د،ینداشت کردن کار طیشرا و دیبود یعصبان امروز اگر -

 به و دیکن کنسل رو امروز جلسات شدیم بهتر یلیخ

 یکی صبح اول نکهیا تا دیبد استراحت روز هی خودتون
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 ااستعف خوادیم کزادین خانوم. دیبد َپر رو کارمندها یکی

 نیا وسط االن! شد اخراج ومدهین هم یسپهر خانوم بده،

 مترجم و یمنش من شرکت، یآشفته اوضاع و مشغله همه

 وت مرحومم پدر زمان از که یایمنش ارم؟یب کجا از کاربلد

 اون و کجا داره کامل تسلط کارش به و بوده شرکت نیا

 طیشرا از هم یچیه و ندارم ازش یشناخت چیه که  یمنش

 ! کجا دونهینم شرکت

 خم جلو به و گذاشت زیم طرف دو را شیهادست ماین

 :کرد باز لب حرص با شد،

 ونمشیا و میکنینم موافقت کزادین خانوم یاستعفا با -

 شما قول به من، تشر تا دو یبرا هابچه مثل نداره حق

 خانوم! بذاره تنها دست رو ما آشفته اوضاع نیا وسط

 نیا بلده؟ کار نیداد صیتشخ یچجور ومدهین هم یسپهر

 !مترجم همه
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 شیهاچشم به ماین با رو در رو و آمد جلوتر یقدم یهست

 :گفت و زد ُزل

 یایگو خودش فرم اون و دمید رو کرده پر که یفرم -

 هم سال کی و داره تافل کم سن نیا تو! هست زیچ همه

 یرشته. داشته یخصوص آموزشگاه هی تو سیتدر

 ! شرکت به مرتبطه کامال هم دانشگاهش

 بل یتأمل اندک با. انداخت ریز به سر و کرد سکوت ماین

 :زد

 قول هم ومدنین اگر شرکت، گردونمیبرم رو شونیا من -

 یلیخ ای شونیا حد در مترجم هی ندهیآ روز دو تا دمیم

 ! کنم استخدام رو بهتر

 :کرد زمزمه و جنباند سر یهست

 ...وگرنه باشه، دیگیم که نطوریهم دوارمیام -
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 با و دیچرخ پاشنه یرو ظیغ با و دیبلع را حرفش

 .رفت رونیب اتاق از بلند یهاقدم

 :گفت و زد یصندل به را مشتش حرص با ماین

 رو شیپر روان یدختره اون منت مونده نیهم... اه -

 !شرکت برگرده که بکشم

 

۲۵ 

 قصد به ماین که گذشتینم یهست رفتن از یالحظه 

 زیم لمقاب را ستاره. رفت رونیب اتاق از کزادین با صحبت

 یفیظر اخم با و رفت هم در شیابروها. دید یمنش

 :گفت فورا دخترک که کرد نگاهش پرسشگر

 .بردارم که اومدم گذاشتم، جا اتاق تو رو کتابم -
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 توجهیب و گفت لب ریز یا «اجازه با. » دیدزد را نگاهش

 ریز و انداخته ریز به سر ماین. رفت اتاق سمت ماین به

 به ار او غرورش. کرد دنبال را اتاق تا ستاره رفتن ،یچشم

 دیجوشیم درونش یحس مقابل در و داشتیم وا سکوت

! کند درخواست شرکت در ماندن یبرا ستاره از که

 سامان و سر یبرا که یتنگ فرصت و یهست یهاحرف

 گرفتن دهیناد به را او داشت شرکت اوضاع به دادن

 یجلو. رفت اتاق سمت یدرنگ اندک با و دیطلب غرورش

 اب که بود ستاره بار نیا. شدند رو به رو هم با اتاق درب

 و پا نیا یکم ماین. کردیم نگاهش پرسشگر و میمال اخم

 :گفت و کرد پا آن

 ات دینموند د،یگفت رو لتونیدال یوقت چرا... چرا... اوم -

 قانع لیدال... که نیا قتشیحق خب... خب! بدم؟ جواب
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 یکلمش شرکت یتو کارتون به شروع با من. بود یاکننده

 !ندارم

 ارکن از نگاهش و نشست لبش یرو یمحو پوزخند ستاره

 اوکنجک که بود رهیخ کزادین به و کرده عبور ماین یبازو

 . کردیم نگاهشان

 جانیا ستمین لیما خودم گهید من اما لطفتون، از ممنون -

 .باشم

 :جنباند سر و انداخت باال را شیابرو یتا ماین

 !چرا؟ بپرسم شهیم -

 دست داخل را فشیک بند و داد رونیب ینفس دخترک

 .فشرد

 اومده شیپ اتفاقات با نبود، یخوب ییآشنا اصال نظرم به -

 .نباشم جانیا گهید که بهتره
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 ! نبود یمهم زیچ نظرم به اتفاقات؟ کدوم... اوم -

 :داد ادامه طعنه با و زد یشخندین

 که بود من به راجع دوستتون یحرفا اون نشیمهمتر -

 دهینشن من هم دوم. گفتن خانوم اون و دینبود شما اوال

 !رمیگیم

 :ددا جواب رکانهیز و نشاند لب یرو یکج پوزخند ستاره

 من مورد در شما قضاوت نشیمهمتر شهسوار، یآقا نه -

 ! بود نیدیکش سرم که یادیفر و

 کبیس برد، فرو را دهانش آب ظیغ با و فشرد فک ماین

 ادامه یقیعم لبخند با دخترک که رفت نییپا و باال شیگلو

 :داد

 و اومدم فردا از دیشا کنم،یم فکر امشب من حاال -

 .کردم کار به شروع
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 اب کند، پنهان را تشیعصبان داشت یسع که یطور ماین

 :زد لب یتظاهر یلبخند

 .  ممنون. درسته بله، -

 ...فعال خوش، روز -

 رونیب شرکت از و کرد عبور ماین کنار از بلند یهاقدم با

 دنید اب. بود منتظر و زده نیماش به را اشهیتک هانین. رفت

 :گفت و آمد جلو یقدم ستاره

 ! آ یاریب کتاب هی یرفت! یاومد رید چه -

. کرد فیتعر را ماجرا شور پر و دیخند ینخود ستاره

 .زد هم به را شیهادست و دیخند بلند هانین

! آ شیکرد عیضا خوب. گرم دمت ستاره ولیا -

 و نبوده مهم اون اصال انگار یداد جواب تو که یجورنیا
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 نیا نمیبب بگو حاال! یبود ناراحت خودت واسه فقط تو

 ؟یداد جواب یجورنیا که یآورد کجا از رو یانرژ همه

 :کرد باز لب مسرت با و کرد کج سر ستاره

 !مامانم دنید میبر حامد عمو با قراره که اونجا از -

 

۲۶ 

 کبود یابرها یسوزناک و سرد باد و بود غروب کینزد

 دچرخان قفل یتو را دیکل هانین. آوردیم خود با را یباران

 :گفت بلند یصدا با. شد خانه وارد و

 ؟ییکجا... جونیطوب سالم -

 :شد بلند اتاقش از یطوب یصدا

 .اتاقم تو زمیعز سالم -
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 تاقا یپنجره کنار یطوب کرد، باز را در و رفت اتاق سمت

 هوهق تلخ عطر. خواندیم کتاب و بود نشسته یصندل یرو

 .تاداف زیم یرو قهوه فنجان به نگاهش و دیچیپ مشامش در

 نم نم قهوه، و کتاب پنجره، کنار! ییصفا عجب... به به -

 شه؟یم مگه نمیا از ترشاعرانه. بارون

 یمطالعه نکیع و نشاند لب یرو یمیمال لبخند یطوب

 .برداشت چشم یرو از را اشیلیمستط

 ارم؟یب واست یخوریم قهوه -

 :گفت و برداشت سرش یرو از را شال هانین

 !کنمیم آماده خودم چشات، قربون نه -

 دهان با و ماند ثابت دخترک یموها دنید با یطوب نگاه

 :زد لب تعجب از باز

 ! ؟یکرد کوتاه موهاتو ن،... هاین -
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 :داد جواب و زد یینمادندان لبخند هانین

 بلند یموها با دمید دخترا از لمیف و عکس تا چند آره، -

 کردم هوس منم. کردن رییتغ یکل و کردن کوتاه که

 شدم؟ خوب! بزنم پسرونه موهامو

 حرص، و تعجب زور از شیصدا و کرد کج ابرو یطوب

 .شدیم بلندتر رفته رفته

 بعد شگاه،یآرا یبر دیبا تونه،یعروس گهید ماه چند هانین -

 هوس آخه که یچ یعنی! ؟یزد یسانت دو موهاتو یرفت

 ؟یکرد کارو نیا یرفت و یدیپرس رو حسام نظر! ؟یکرد

 هب را دلخورش نگاه و دیخشک لبش یرو لبخند دخترک

 :کرد زمزمه فیضع ییصدا با دوخت، یطوب

 حسام قشنگه، هم یلیخ میدار کوتاهم یمو با عروس -

 نظر من از تراشهیم بار هی ذاره،یم شیر بار هی مگه

 بخوام؟ نظر ازش موهام واسه من که خوادیم
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 ار یطوب یصدا رفت، رونیب اتاق از قهر با و گرداند رو

 :دیشن سر پشت

 .شهیم بلند روزه دو شیر داره، فرق یلیخ شیر با مو -

 !یدیراشتیم اصال یرفتیم بشه تموم تونیعروس یذاشتیم

 تسم بدهد یجواب کهآن یب و فشردیم را شیگلو بغض

 تخت یرو و دیکوب محکم را اتاق در. رفت اتاقش

 یصدا و خورد در به یاتقه بعد یالحظه. زد چمباتمه

 :شد بلند یطوب

 داخل؟ امیب شهیم -

 :گفت و دیکش هم در را شیهااخم

 !بخوابم خوامیم نه، -
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 صدامو خوامیم معذرت باشه هان،ین گهید نشو لوس -

 داشت، دوست یلیخ موهاتو حسام آخه. کردم بلند

 ! شهیم ناراحت بفهمه مطمئنم

 :برد باال را شیصدا و دیگز لب حرص با هانین

 بذار خوادیم موهام خاطر به منو اگه بشه، ناراحت -

 .بخوابم خوامیم االنم. بشه ناراحت

 :دیرس گوش به یطوب یدلخور به ختهیآم یصدا

 خواب وقت االن اما باشه، آره؟ نزنم حرف گهید یعنی -

 . ستین

 یرو. دینشن هم را یطوب یصدا و نزد یحرف گرید هانین

 به شروع و کرد باز را رمان کتاب و دیکش دراز تخت

 خواب رفته رفته و شد نیسنگ شیهاپلک. کرد خواندن

 .شد شیهاچشم مهمان
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 رد شتریب و کرد کج سر گردنش، یرو قلقلک حس با

 یرو را ییهالب یگرما بارنیا. رفت فرو خودش

 خندان یچهره. کرد باز چشم فورا و کرد حس اشگونه

 .دید خودش مقابل را حسام

 .شدم خوابتون مزاحم. دیببخش اوشیس آقا...! عه -

 :زد لب و دیتن هم در ابرو عصر، اتفاقات یادآوری با

 ! اوشیس مار زهر -

 :گفت و دیخند زیر زیر حسام

 دو نه ذره، هی نه خوب؟ دختر بود یکار چه نیا آخه -

 بغل یچجور من االن آخه؟ یزد پسرونه یرفت ذره،

 ! ؟یشد بابات شکل خب رمتیبگ

 رتصو به را بالش نشست، تخت یرو هانین و دیخند باز

 :کرد باز لب حرص با و کوفت حسام
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 داد؟ خبر بهت یطوب چشه؟ بابام مگه درد، -

 جواب بود دایپ شیصدا در خنده یپا رد که ینیح حسام

 :داد

 بغلم تو که ییوقتا هی منتها خوبه هم یلیخ بابات -

 ...کنم فکر بپره حسم دیشا...  بخوام رمت،یبگ

 زد شیبازو به مشت با هانین که بود نکرده تمام را حرفش

 :کرد اعتراض و

 رافک نیهم فقط مغزت تو. تیتربیب ،یش الل حسام -

 . چرخهیم

 :گفت کنان خنده حسام

 هی یکرد چکار گفت و زد زنگ یطوب یوقت شییخدا -

 وضشع نداره یبیع گفتم بعدش یول شدم، یعصبان لحظه

 .دنیبوس واسه دهیم جون گردن نیا
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 دخترک یبازوها دور را دستش درنگیب حرفش دنبال به

 دیبوسیم وقفهیب. دیکش خودش سمت را او و کرد حلقه

 .دیخندیم بلند یصدا با هانین و

 عقب را خودش هانین برداشت، که دنیبوس از دست

 :زد لب کردیم جمع را اشخنده که طورهمان و دیکش

 زود چه! آ بلده یباز مادرشوهر خوب هم یطوب یول -

 .داد خبر بهت

 ازش تو گفت زد زنگ مامانم. هانین نگو یجورنیا -

 و دهیکش داد سرت گفت. درآرم دلت از امیب یدلخور

 ! نیهم فقط. مونهیپش حاال

 :دیپرس تیجد با و دیکش شیموها یرو یدست هانین

 شده؟ بد واقعا حاال -

 :داد جواب یمیمال لبخند با حسام
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 هم االن. یخوشگل من واسه یباش هرجور تو. خوبه نه، -

 که نیا هم اس،آماده شام هم که رونیب میبر اتاق از پاشو

 .یکن یآشت باهاش دادم قول یطوب به

 

 :گفت و دیکش لب یرو زبان هانین

 .امیم االن من برو تو باشه، -

 و اسپرت راهنیپ یقهی به یدست و برخاست جا از حسام

 . دیکش رنگش یکرم

 !آ یایب زود -

 :زد صدا هانین که رفت درب کینزد تا و کرد گرد عقب

 ...حسام -

 :جنباند سر و دیچرخ پاشنه یرو

 جانم؟ -



 

Romanzo_o 154 

 !ایلع دنید رفتم امروز -

 :زد لب یکمرنگ اخم با حسام

 !خب؟ -

 هر. کرد باز رو در اون بود، خونه اصالن دفعه نیا -

 باز اصالن یاخما هوی یول. میخورد جا لحظه هی دومون

 ور ایلع یصدا! یاومد خوش بفرما، گفت لبخند با و شد

 .داخل رفتم که «ه؟یک:»گفت خونه تو از دمیشن

 

۲۷ 

 ختت یلبه کنارش مرتبه دو و برگشت هانین سمت حسام

 :زد لب و بود نگران نگاهش. نشست

 با خصوصا! توام آمد و رفت نیا نگران من هانین -

 ...دنبالته برزو بود گفته که دایو یحرفا
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 :گفت و کرد کج لب هانین

 ونمدیم دیبع ستم،ین نگران برزو مورد در اصال من یول -

 دونهیم خودش. اصالن خونه برگردم من برسه ذهنش به

 مشغول فکرم عوضش. داشتم ترس اصالن از چقدر

 !هست ییخبرا هی خونه اون تو مطمئنم. اسیلع

 ! ؟ییخبرا چه مثال -

 :ردک باز لب متفکرانه و گرفت دندان به لب سوک هانین

 و یمالخر! کنهیم ُگنده خالف هی داره اصالن مثال -

 مواد دیشا مثال... االن یول دونمیم کردیم قبال یشرخر

 ! کنه جا به جا نایا

 :دیپرس کنجکاو و آلوداخم حسام

 !ازش؟ یدید یچ مگه -
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 دلش جا،اون رمیم یوقت اسدستپاچه ایلع... که گمیم  -

 تعارف اصالن که هم دفعه نیا. برم جااون من خوادینم

 مگه ،یاومد چرا گفتیم مدام ایلع خونه، تو رفتم و زد

 ! این نگفتم

 را حسام یهادست د،یخز جلوتر و کرد مکث یکم

 :داد ادامه جانیپره و گرفت

 نشده وادم گرفتار یوقت تا نبود، بد ذاتش ایلع یلیخداوک -

 واسه انگار هم اصالن. کنه تمیاذ اصالن ذاشتینم بود

 دز مخالف ساز ایلع هروقت تا بساط یپا نشوندش نیهم

 دلش ته ایلع. ادیب راه باهاش تا بمونه یخمار تو بذاره

 ینگفت خودت کرد؟ هیگر محضر جلو ادتهی داره، دوسم

 هم اب ما بگه یکالنتر ادیب که کرد یراض رو اصالن ایلع

 ا،ین گهیم و کنهیم ترش رو ایلع که االن پس! م؟یکن عقد
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 ایلع که هست ییخبرا هی خونه اون تو یعنی ،یاومد چرا

 ! باشه ریگ من یپا خوادینم

 و بود انداخته ریز به سر دهیتن هم در ییابروها با حسام

 :گفت تیجد با و گرفت باال را نگاهش. کردیم فکر

 حق گهید گم،یم بهت منم هیجورنیا که حاال پس -

 .هفتیب واست یاتفاق ندارم دوس اصال! جااون یبر یندار

 :شد معترض هانین

 باهاش برم بود قرار کنم؟ چکارش رو ایلع! حسام... عه -

 سامونش و سر کنه، ترک کنمیم کمکش بگم بزنم حرف

 ! میبد

 :زد تشر برخاست، جا از و دیگز لب حرص با حسام
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 کرف ومد؟ینم بدت مگه ؟یمتنفر ازش یگفتینم مگه -

! یخمار نه کردهیم تتیاذ یرحمیب یرو از ایلع کن

 .شو ایلع الیخیب

 :دیلرز شیهالب و ستادیا مقابلش هانین

 دهنم به دستم که حاال! بزنم گول رو خودم تونمینم -

 الیخیب تونمینم کنم، کمکش شهیم دونمیم و رسهیم

 .باشم

 :شد بلند اتاق رونیب از یطوب یصدا

 ن؟یاینم اس،آماده شام... جان حسام جان، هانین -

 :برد باال را شیصدا حسام

 ! مامان میاومد -

 :گفت شمرده و آرام ییصدا با هانین به رو
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 کنهیم دعوات نمیبب گم،یم باباتم به هینجوریا که حاال -

 ! نه ای

 از لب شده مشت یهادست با و زد نیزم یرو پا هانین

 :برداشت لب

 ونیم در باهات ،یشوهرم سرم ریخ! حسام یبد یلیخ -

 .یبگ بابام به نکهیا نه یکن کمکم گذاشتم

 هی. جااون نرو زنه،یم شور دلم گمیم... یکنیم لج آخه -

 کنم؟ یغلط چه من فتهیب واست یاتفاق

 انگشت ملتمسانه و کرد کج شانه یرو سر دخترک

 :گفت و برد باال را اشسبابه

 ریز از بتونم باشه تنها ایلع که بار هی! گهید بار هی فقط -

 ! باشه؟. بکشم حرف زبونش

 :زد لب ناچار و داد رونیب را نفسش یکالفگ با حسام
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 هم قولت سر. باش خودت مواظب یلیخ اما باشه، -

 ! یبر گهید بار هی فقط و یباش

 د،یبوس را حسام یگونه و شد بلند پاها یپنجه یرو هانین

 :داد جواب تمندیرضا و متبسم

 !باشه ،یعشق یلیخ -

 :شد بلند اوشیس یصدا بار نیا

 ! بابا نیایب... خورد رو کهیکوچ روده بزرگه روده -

 .رفتند رونیب اتاق از هم دوشادوش و لبخند با دو هر

 

۲۸ 

*** 

 نگیپارک داخل را نشیماش بود، ستاره یکار روز نیاول

 یاقهوه فیک. شد ادهیپ و کرد پارک شرکت ساختمان
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 دادن رونیب با و کرد جا به جا دوش یرو را رنگش

 ماین متوجه دور یافاصله از. رفت آسانسور سمت نفسش

 سر .شد ادهیپ نیماش از نگ،یپارک از یگرید سمت که شد

 د،کر تندتر آسانسور سمت را شیهاقدم و انداخت ریز به

 . باشد دهیند را او اصال که انگار

 آسانسور داخل شد، باز آسانسور درب و فشرد را دکمه

 .دیشن را ماین یصدا که رفت

 ... سایوا لحظه هی... کن صبر... یسپهر خانوم -

 سورآسان سوار ماین مبادا نکهیا از نگران و دستپاچه ستاره

 و ستر آن باز و باشد تنها آسانسور نیکاب در او با و شود

 به وانمود د؛یایب سراغش یاراد ریغ و مزخرف اضطراب

 آخر یلحظه. بست را درب فورا و کرد شیصدا دنینشن

 :گفت ماین که دیشن

 ...!خرابه آسانسور -
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 آسانسور و بود شده رید اما خت،یر فرو یُهر قلبش

 انتک نیکاب که بود دهیرس دوم یطبقه به. کرد حرکت

 و شده گرد یهاچشم با دخترک. شد متوقف و خورد

 یصدا و دیلرز شیهالب. کرد نگاه را اطرافش هراسان

 :برد باال را مرتعشش

 ! افتادم ریگ... کمک... کمک... ک... ک -

 د،یشن را ماین یصدا که بخواهد کمک دوباره خواست 

 :دیپرس زنان نفس

  د؟یخوب... یسپهر خانوم -

 :داد جواب بلند یصدا با

 ! کرده ریگ آسانسور... نه یعنی خوبم، -

 بگم خواستم. نینکرد صبر زدم، صداتون که من -

 !خرابه آسانسور
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 :گفت و دیگز لب ستاره

 ! دمینشن -

 :زیآم هیکنا و بود دار شین ماین لحن بار نیا

 !کردم باور باشه، -

 :دیپرس حرص با و برد فرو را دهانش آب ستاره

 ! کنم؟ چکار حاال حرفاس؟ نیا وقت االن -

 . ارمیم کمک االن کن، صبر -

 زد آسانسور کنج به را اشهیتک هراسان و آلودبغض ستاره

 :کردیم زمرمه لب ریز مدام. گرفت بغل را فشیک و

 اصال... ارهیم کمک االن! نداره ترس ترسم،ینم من -

 ! ترسمینم

 شدیم شتریب اضطرابش لحظه هر شیهاحرف برخالف اما

 هک دینکش طول ادیز. رفتیم فرو خودش در شتریب و
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 درب کردن باز یبرا ییتقالها بعد و دیشن را ییصداها

 شدنش باز منتظر و درب به بود دوخته چشم. آسانسور

 . بود

 امین و نگهبان به،یغر مرد کی به نگاهش و شد باز درب

 :دیپرس ماین که افتاد

 ؟یسپهر خانوم دیخوب -

 :زد لب و جنباند سر

 !ممنون. خوبم بله بله، -

 را نگاهش د؛یکش یآسودگ سر از ینفس حرفش دنبال به

 و رفت رونیب نیکاب از تند یهاقدم با و انداخت نییپا

 چند. برداشت قدم دنبالش ماین که رفت پله راه سمت

 بل کنج که یکج پوزخند با ماین رفتند؛ باال را یاپله

 :گفت داشت



 

Romanzo_o 165 

 . نداشت یقابل کنم،یم خواهش بله... بله -

 :دپران باال را شیابرو و انداخت ینگاه یچشم ریز ستاره

 ! ومدیم کمک زدمیم زنگ من هم ینبود شما -

 هی قطف. قبول باشه باشه،! دیبود دهینترس هم اصال بله، -

 .یامسئله

 پرسشگر ستاره و بودند دهیرس شرکت درب مقابل

 اب و انداخت باال را شیابرو یتا ماین که کردیم نگاهش

 :گفت دیتأک

 از رترید چقدر هر ،یکارمند هر که نهیا شرکت قانون -

 وت شتریب وقت آخر اندازه همون دیبا اد،یب مقرر ساعت

 !یداشت ریتأخ یاقهیدق چهل هی که هم شما. بمونه شرکت

 :کرد اعتراض و دیجو لب حرص با ستاره
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 ریگ آسانسور اومدم،تو موقع به من یدید که شما اما -

 ! کردم

 :کرد باز لب پوزخند با و انداخت باال شانه ماین

 !خودتونه مشکل -

 .فشرد لب ستاره و شد شرکت وارد درنگیب

 

۲۹ 

 :کرد اعتراض و افتاد راه ماین دنبال بلند یهاقدم با

 بمونم که دارم یمهم کار چه من اول روز اصال -

 شرکت؟

 کهآن یب داشت، اشخنده کنترل در یسع که همانطور ماین

 :کرد باز لب کند نگاهش
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 واسه متن یکل. دیدار ادیز کار اوله روز چون اتفاقا -

 . هست ترجمه

 شیابرو یتا د،یچرخ پاشنه یرو و دیرس اتاقش در پشت

 :گفت و انداخت باال را

 دیتونیم اونوقت نیکرد ترجمه رو هامتن اون تمام اگر -

 ! ناریم واستون کزادین خانوم اتاقتون، دییبفرما! دیبر

 ستاره بست که را در شد؛ اتاق وارد و نماند جواب منتظر

 :زد لب ظیغ با

 ...! یروان ضیمر -

 اما کوچک، اتاق. رفت اتاقش سمت و کرد گرد عقب

 یهمحوط ینما و بود پنجره کنار کارش زیم. بود ینیدلنش

 دشید معرض در هاساختمان و بلند یهاکاج و شرکت

 ،انداخت شهر آسمان به ینگاه و ستادیا پنجره کنار. بود

 دهش کمتر هوا یآلودگ از یکم یزییپا یهابارش خاطر به
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 شهر سر بر شدیم را غبار و دود از یرد هم هنوز اما بود،

 . دید

 یرو یخال ستالیکر گلدان تنها و بود مرتب و زیتم اتاق

 نرگس شاخه چند روز هر کرد فکر دنشید با که بود زیم

 کشوها، یوارس مشغول. بگذارد داخلش تازه و یعیطب

 ار لیوسا مشخص یجا تا شد اتاق کنار گوشه و هاقفسه

 . کند جا به جا بود الزم اگر و بداند

 وارد هابرگه از یقطور حجم با کزادین خانم بعد یساعت

 از باز دهان با ستاره. گذاشت زیم یرو را هاآن و شد اتاق

 :دیپرس آلوداخم و کرد نگاه تعجب

 ! واجبه؟ کنم؟ ترجمه امروز دیبا رو نایا -

 :گفت و انداخت باال شانه کزادین
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 با کار همون حد در ست،ین خوب ادیز زبانم من واال -

 امروز واسه نایا یهمه دونمیم دیبع اما. بلدم ستمیس

 . باشه واجب

 رفت،یم فرو هم در شتریب هرلحظه شیهااخم که ستاره

 :زد لب و جنباند سر. کرد یوارس را هابرگه

 !دمیم انجام. ستین یمشکل باشه، -

. کرد شنرو را ستمیس و نشست زیم پشت کزاد،ین رفتن با

 حس را زمان گذر که بود کار مشغول قیعم آنقدر

 استراحت و ناهار صرف را ظهر از یکوتاه زمان. کردینم

 با و افتاد پنجره به نگاهش. شد کار به مشغول باز و کرد

. شد زمان متوجه غروب، ینارنج و سرخ آسمان دنید

 و دیگز لب. بود گذشته یکار ساعت انیپا از ربع کی

 !«خانجون... یوا:» کرد زمزمه
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 دهد،ب را خانه به برگشتن رید خبر تا برداشت را یگوش

 نشت به یقوس و کش و بود گرفته درد شدت به کتفش

 هک بود نگرفته شماره هنوز. شد جمع درد از صورتش داد،

 هم در ابرو. دیرس گوشش به اتاق رونیب از ییصداها

 کتشر یآبدارچ نکهیا تصور با. کرد زیت گوش و دیکش

 رو وت نیبب! آقاس میکر حتما:» کرد غرولند خود با باشد

 مجبور هم خدا بنده رمردیپ من، با یلجباز خاطر به خدا

 را در. رفت اتاق در سمت و برخاست جا از!« بمونه شده

 :گفت و کرد باز

 ... آق میکر -

 قلبش یکارگر آلودخاک یهالباس با جوان دو دنید با

 و انداختند ینگاه هم به جوان دو هر. ختیر فرو یُهر

 :کرد باز لب پته تته با ستاره. دوختند چشم دخترک به باز

 ! ست؟ین آقا میکر آقا، میکر... ک... اوم -
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 تا سر نگاهش که ینیح و زد یشخندین هاجوان از یکی

 :داد جواب دیچرخیم ستاره یپا

 ! لهیتعط شرکت گفتن که ما به... حاال ادیم -

 یهاتپش یصدا و بود نشسته دخترک تن به یسرد عرق

 سح اما برگشت، اتاق داخل. دیشنیم وضوح به را قلبش

 ...و آمد دنبالش یاهیسا کرد

*** 

 به ینگاه کرد، متوقف را نیماش ماین و شد قرمز چراغ

 ار دستش. داد رونیب را نفسش و انداخت چراغ شمار هیثان

 شد متوجه که بردارد را اشیگوش تا برد بیج داخل

 و کت یهابیج یرو را دستش دو هر. ستین یگوش

 فشرد پلک کبارهی نبود؛ یگوش از یخبر و دیکش شلوارش

 :گفت ظیغ با و

 ...یلعنت! گذاشتم جا رو میگوش ،ی... وا -
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۳۱ 

 شرکت سمت را رشیمس شد، سبز چراغ نکهیا محض به

 سرش پشت از را آمبوالنس ریآژ یصدا. کرد عوض

 با ،شود رد آمبوالنس تا کند باز راه شد مجبور و دیشنیم

 شده، رمید من حاال:» کرد غرولند و زد فرمان یرو حرص

 راهم سر دیبا یچ همه و تصادف و کیتراف و آمبوالنس

 ...!«اه... باشه

 شرکت به چقدر هر. شد کمتر کیتراف بعد یلحظات

 .رفتیم فرو هم در شتریب شیهااخم شد،یم کترینزد

 در کنارش از رکشانیآژ قبل یقهیدق چند که یآمبوالنس

 ادهیپ و کرد توقف شرکت کینزد. بود شرکت مقابل شد،

 ار مقابل مبهوت و پرسشگر  و بود هم در شیابروها. شد
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 با و بود در یجلو نگهبان. رفتیم جلو و کردیم نگاه

 .آمد جلو دنشید

 زنگ دفعه ده آقا میکر شما؟ یبود کجا شهسوار یآقا -

 ! زد

 :دیپرس مضطرب ماین

  خبره؟ چه مگه؟ شده یچ چرا -

 حالش و بوده شرکت تو ظاهرا خانوم یکارمندا از یکی -

 ! شده بد

 سر از صبح که افتاد ستاره ادی و ختیر یُهر ماین دل

 از رنگ. بماند شرکت در دیبا بود گفته لجاجت و یشوخ

 سالن سمت بلند یهاقدم با. دیگز لب و دیپر ُرخش

 دبرانکار با اورژانس یهانیتکنس همزمان که رفت شرکت

 نگاهش. بود دنبالشان هراسان آقامیکر و آوردند را ستاره

 ییهاکپل با اریهوش مهین و دهیپر رنگ که افتاد دخترک به



 

Romanzo_o 174 

 جک ابرو ماین دنید با میکر. است برانکارد یرو باز مهین

 :کرد باز لب صالیاست با و کرد

 .زدم زنگ یکل شما؟ یبود کجا... مهندس یآقا -

 شده؟ یچ یسپهر خانوم آقا؟میکر شده یچ -

 :گفت یشانیپر با و داد تکان سر رمردیپ

. تسین یکس شرکت کردم فکر ندارم، خبر خدا به واال -

 هی شرکت بودم آورده کارگر تا دو دادفر خانوم دستور با

 خانوم دمید اومدم رونیب رفتم. داشت راتیتعم خورده

 !کرده غش اتاقش در جلو یسپهر

 بود؟ شده یچ مگه ؟یچ یعنی -

 ...!یچیه ندارم، خبر خدا به واال -
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 و دیدو باال یکی تا دو را هاپله عجله با و داد تکان سر

 زنان نفس نفس. رساند شرکت یطبقه به را خودش

 . برداشت زشیم یرو از را یگوش و رفت اتاقش سمت

*** 

. بود ردکت منتظر اتاق، در پشت ماین و بود گذشته یساعت

 مهیسراس هم حامد آمد، رونیب اتاق از که دکتر با همزمان

 از حامد نکهیا از قبل. رساند را خودش بلند یهاقدم با و

 :کرد باز لب دکتر به رو ماین بپرسد، یسؤال ماین

 دکتر؟ شد یچ -

 با ار نکیع بود، متوسط یقد با و انسالیم یزن که دکتر

 :گفت و زد باال اشیاستخوان ینیب یرو انگشت نوک

 باهاشون ینسبت چه شما! شده یعصب یحمله دچار -

 ؟یدار
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 :داد جواب فورا که شد بلند حامد یصدا

 ! عموشم من -

 :دیپرس حامد سمت و گرفت ماین از نگاه دکتر

 یخاص اتفاق ای دارن؟ رو حمالت جورنیا یسابقه -

 واسشون؟ افتاده

 دکتر و حامد نیب نگاهش نگران و کنجکاو ماین

 :گفت یفیظر اخم با حامد. دیچرخیم

 هی حتما! لیدل با اما شده، یجورنیا هم قبال. بله -

 میرسبپ شونیا از دیبا که شده اضطرابش باعث یامسئله

 ! بوده؟ خبر چه شرکت تو

 :تگف که کرد نگاه ماین به و دیپرس حرص با را سؤالش

 ! دونمینم نبودم شرکت من نبوده، یکار ساعت -

 :زد لب و دییسا دندان قبل از تریعصبان حامد بار نیا
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 شرکت دیبا چرا ستاره نبوده، یکار ساعت اگر -

 رخاط به باشه مرد از پر شرکت تو یوقت اونم! مونده؟یم

 ! رات؟یتعم

 مدحا به باشد داشته یجواب کهآن یب مبهوت و مات ماین

 :داد ادامه حامد که بود دوخته چشم

 یاتفاق چه گفتن و گرفتن تماس من با دادفر خانوم -

 من. بوده اونجا ستاره اما نبوده، یکار ساعت گفتن! افتاده

 ! چرا؟ پرسم،یم شما از

 :داد جواب ناچار و دیکش لب یرو زبان ماین

 ...صبح چون بودم، خواسته من -

 :کرد مداخله دکتر که بود نکرده تمام را حرفش
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 هست یمشکل دادم، انجام رو میپزشک یفهیوظ من -

 به هک کنم دییتأ تونمیم فقط من. دیکن خبر رو سیپل

 .اجازه با! کردن غش یعصب یحمله خاطر

 :دیپرس حامد که بود نرفته یقدم چند دکتر

 نمش؟یبب تونمیم -

  !دینزن حرف باهاش ادیز اما اتاق، داخل دییبفرما بله -

 اتاق سمت و انداخت ماین به بار شماتت ینگاه حامد

 دست به ِسُرم و دهیکش دراز تخت یرو ستاره. رفت

 یاشک قطره و بود سرخ شیهاچشم. بود وصل فشیظر

 یرو نوازش دست حامد. دیدرخشیم چشمش یگوشه

 :زد لب و دیکش شیموها

 کرد؟ تتیاذ یکس شد؟ یزیچ عموجون؟ یخوب -
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 چشمش یگوشه که یاشک و گرفت دندان به لب ستاره

 .آمد نییپا و دیلغز کرد،یم یقراریب

 اب شرکت تو دمید چون فقط. نکرد تمیاذ یکس... نه -

 ! گرفتم استرس تنهام مرد تا چند

 را دیسف یمالفه بود آزاد که یدست با حرفش دنبال به

 و شکست بغضش. دیکش باال سرش یرو تا و زد چنگ

 .دیچیپ اتاق در هقش هق یصدا

 

۳۰ 

 یهیگر یصدا و بود ستادهیا اتاق بازمهین در پشت ماین

 تا بار چند دستش. دیخراشیم را وجدانش دخترک

 زمخت و بم یصدا. دیکش پس باز و رفت در کینزد

 :دیشن را حامد
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 خاطر به فقط واقعا شد؟ یچ بگو زمیعز... جان ستاره -

  ؟یکرد غش اضطراب

 به هیگر انیم ستاره دار خش یصدا یافاصله اندک با

 :دیرس گوشش

 و خودیب اضطراب و ترس اون خاطر به فقط آره، -

 یطیمح یتو برم کار، سر برم تونمینم گفتم که من! یلعنت

 گهید. اومد بار افتضاح نیا یاول روز نیهم. داره مرد که

 ! گهید یجا چیه نه کار، سر رمیم نه

 شتریب اگه. یکن غلبه ترست به تا یبر دیبا اتفاقا! خودیب -

 مقصر! شدینم یجورنیا که یموندینم یکار ساعت از

 .یبود هم خودت

 مدام شد،ینم متوجه یزیچ شانیهاحرف از که ماین

 در گرفت میتصم بارنیا و کردیم سرزنش را خودش

 .کرد منصرفش ستاره یصدا که شود وارد و بزند
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 بهم که یاعقده و احمق مردک اون ای بود من ریتقص -

 ! بمونم؟ دیبا شتریب قهیدق چهل گفت

 غرولند لب ریز و فشرد هم یرو را شیهادندان غیظ با

 :کرد

 خواستم باش منو... خودت هم یاعقده و احمق -

 !کنم یخواه معذرت

 یصندل یرو. کرد گردعقب و دیچرخ پا یپاشنه یرو

 با ار نشیریز لب و نشست مارستانیب یراهرو رنگ یآب

 ضرب نیزم یرو پا با. فشردیم هادندان انیم حرص

 حامد هک دینکش یطول. بود حامد برگشتن منتظر و گرفته

 در اشچهره و خصمانه نگاهش هنوز. آمد رونیب اتاق از

 میمال چندان نه یلحن با و دیکش لب یرو زبان بود، هم

 :گفت
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 وبهخ حالش شهسوار، یآقا دیببر فیتشر دیتونیم شما -

 ! نداره چکسیه ای کارگرا از هم یتیشکا و

 وارزمزمه لب ریز جنباند، سر و برخاست جا از ماین

 :داد جواب

 ! اجازه با. بشه بهتر حالشون دوارمیام. ممنون بله، -

 یهاقدم با ماین و گفت لب ریز ی «سالمت به»  حامد

 . شد دور جاآن از بلند

 که ییهاحرف و حامد ستاره، به را یرانندگ ریمس تمام

 رفح آن از ستاره که یترس علت. کردیم فکر بود دهیشن

 تمام بداند را علتش هم خودش کهآن یب بود؟ چه زدیم

 آمده شیپ یماجراها و ستاره به را شب اواخر تا عصر

 تا ستاره محسوس اضطراب و دارید نیاول از کرد؛ فکر

 . بود دهیشن مارستانیب اتاق در پشت که ییهاحرف
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 که بود دوخته شهر به را نگاهش و ستادهیا تراس یرو

 آسمان دل در هاستاره همچون درشتش و زیر یهاچراغ

 و بود سرد هوا یخنک از شیهاگونه. دندیدرخشیم شب

. دشیم گرم یکم زد،یم گاریس به که ُپک هر با شیهالب

 :کرد پاره را افکارش یرشته آلما یصدا

 !مهندس وقت هی یینچا -

. دیچرخ آلما سمت و گرفت رو به رو از را نگاهش

 دیسف یراحت شلوار و رنگ ییمویل ژاکت با دخترک

 یموها. بود گرفته بغل را شیبازوها و بود ستادهیا مقابلش

 و کرده رها هاشانه یرو آزادانه را مواجش و یاقهوه

 .بود مهربان و گرم نگاهش

 ! شده؟ یچ امشب، یفکر تو بد -

 :زد لب و داد رونیب ینفس

 .ستین یزیچ -



 

Romanzo_o 184 

 ! هست یزیچ گهیم اخمات -

 :گفت یکج لبخند با و انداخت ینگاه مین

 ! دارم درد وجدان خورده هی -

 :گفت و انداخت باال را شیابرو یتا آلما

 ! بده؟ حالش سیپارم یدیشن پس درد؟ وجدان -

 :دیپرس و رفت فرو هم در شیهااخم ماین

 ! بده؟ حالش چرا س؟یپارم -

 :کرد باز لب متعجب و دیپر باال آلما یابروها

 ؟یدار وجدان عذاب یچ واسه پس ؟یندار خبر یعنی -

  چشه؟ سیپارم بگو تو حاال -

 :داد جواب طنتیش با دخترک

 ! بگو تو اول... نوچ -
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 :گفت و کرد یاخنده تک ماین

 استخدام تازه رو دختره هی... بابا یچیه! تو دست از -

 تشیاذ بخوام کهنیا و کلکل سر صبح من. شرکت میکرد

 ...یلو موند اونم شرکت، سهیوا کاراضافه دیبا گفتم کنم،

 رفت هم در شیابروها ستاره، یهاهیگر یصدا یادآوری با

 .کرد مکث یالحظه و

 !؟یچ یول -

 کرده غش شرکت تو و نبوده خوب حالش انگار یول -

 ! مارستانیب بردنش. بود

 .گذراند نظر از را ماین ترقیدق و کرد زیر چشم آلما

 !؟یدار دوسش -

 :گفت و زد یشخندین تمسخر با ماین
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 یخواستیم م،یداشت برخورد هم با بار چهار سه کال -

 ! بشم؟ عاشقش

 که بود یجورنیا دنه؟ید دفعات تعداد به یعاشق مگه -

 پس! یشدیم عاشقش شتریب یدیدیم شتریب رو کس هر

 بزرگ باهاش یبچگ از که یمردیم سیپارم واسه دیبا

 دلشون یجور دن،ید بار هی با آدما وقتا یگاه. یشد

 مثل... بودن عاشق هاسال انگار که شنیم عاشق و لرزهیم

 اصال !ناهاشیا یگیم هوی که بهیغر یکل نیب آشنا هی دنید

 !خودشه نیا گهیم آدم وجود تو ییصدا هی

 

۳۲ 

 با و ردفش زیم یرو یگاریرسیز داخل را گاریس لتریف ماین

 :گفت شخندین
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 عجب خانوما خانوم! شنومیم حرفا چه... بابا نه -

 یشد عاشق بار چند ،یعاشق و عشق یتو داره یتخصص

 ! فندق

 خنده انیم د،یخند زیر زیر و گرفت رنگ آلما یهاگونه

 : گفت

 دست به آدم خود یتجربه با که یچ همه... یچیه -

 رو دختر اون تو بعدم. انهیاطراف یتجربه یگاه اد،ینم

 کلکل سر. دونمیم رو اخالقت چون ،یدار دوست

 خوشت یعنی یکن تیاذ رو طرفت یبخوا و یبردار

 . ازش اومده

 رد نهیس یرو را شیهادست و کرد کج شانه یرو سر ماین

 :کرد قالب هم

 یماجرا بگو عوضش... آلما نباف هم به مهمالت نقدریا -

  ه؟یچ سیپارم
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 ! ینیبیم حاال قته،یحق ستین مهمالت -

 شک را شیصدا و پراند باال را شیابروها یکالفگ با ماین

 :آورد

 !...نه ای شده یچ سیپارم یگیم -

 سر آخر که خورده کم و نخورده غذا نقدریا بابا، یچیه -

 ! درمانگاه بردنش گرفته دیشد درد معده

 :انداخت باال شانه و کرد کج لب تفاوتیب ماین

 وجدان عذاب که داره من به یربط چه نیا خب -

 ! رم؟یبگ

 :کرد باز لب دیتأک با آلما

 خودش اون ؟یدار دوسش رو دختره اون گفتم یدید -

 دبع ؛یفکرش تو یجورنیا تو کرده غش شده، بد حالش
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 یطرب چه من به یگیم شده بد حالش تو خاطر به سیپارم

 ! داره؟

 سمت که همانطور و انداخت خواهرش به یچپ چپ نگاه

 :داد تکان هوا در را دستش رفتیم خانه

 خوادیم زور به یشب نصف! سرش به زده... بابا برو -

 .بهم بچسبونه یعاشق انگ

 :شد بلند سرش پشت آلما یصدا

 ودتخ دیشا ،یدار دوسش تو... ماخانین گفتم یِک نیبب -

 ! هنوز یندار خبر

* 

 دیخورش و دادیم نشان را صبح هفت ساعت، یهاعقربه

 و نبود آفتاب از یخبر. بود دهیخواب ابرها پشت امروز،

 یم قطره قطره و نرم باران. بود نیغمگ و رهیت آسمان
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 هانداز همان ستاره که یاوقات شتریب مثل درست د،یبار

 .دیباریم شیهاچشم آلودبغض و نیغمگ صدا،یب

 به نگاهش و دهیکش دراز پهلو به تخت یرو دخترک

 و خورد در به یاتقه. بود پنجره یگرفته بخار یشهیش

 :زد صدا حامد

 زم؟یعز یداریب جان،ستاره -

 :داد جواب و برد باال را شیصدا

 .داخل دییبفرما عموجون، بله -

 :دیپرس و داد اتاق درگاه به را اشهیتک حامد و شد باز در

 ! ؟ یرینم شرکت -

 :دیورچ لب و رفت فرو هم در شیهااخم

 ! رمینم... نه -
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 تخت یلبه آمد؛ جلو و گرفت در از را اشهیتک حامد

 اشگونه یرو که را دخترک یموها از یاطره و نشست

 :گفت و زد کنار بود ختهیر

 خوب یبرا یبجنگ دیبا! یبر دیبا. شو آماده پاشو -

 عدب منم. اول یستاره همون به شدن لیتبد یبرا شدنت،

 دب حالمو دم،یترسیم یرانندگ از یلعنت تصادف اون از

 . کردم غلبه ترسم به اما کرد،یم

 یاشک قطره سقف، به شد رهیخ نگاهش و زد یغلت ستاره

 :زد لب و دیغلت چشمش یگوشه از

 گنینم کشم،یم خجالت هیبق و یآبدارچ و نگهبان از -

 ...و یغش یدختره

 :کرد قطع را حرفش وارمالمت حامد
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 بگو! شده بد حالت چرا تو دوننینم که اونا! ره... ستا -

 گهید یدار هم تو. ستین بیع که نیا. بود افتاده فشارم

 .یریگیم سخت خودت به یلیخ

 انیم را ستاره دست حامد و شد برقرار سکوت یالحظه

 :گفت و فشرد دست

 .دنبالت امیم هم عصر برسونمت، خودم شو آماده پاشو -

 ! یعاشقش که یسنت کافه اون میبر

 جا از و نشست ستاره یهالب یرو یمیمال لبخند

 . برخاست

* 

. بود دهیچیپ خانه در ایلع یهاالتماس و هاهیگر یصدا

 ختیریم بهم را خانه یگوشه هر ا،یلع به توجهیب هانین

 :گفتیم تیعصبان با و
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 اصالن بگو! بده رو یکوفت یانبار اون دیکل گمیم بهت ِد -

 که ازش، یترسیم یجورنیا تو که کنهیم یغلط چه داره

 ! باشم جانیا لحظه هی من یخواینم

 تیزندگ یپ برو ؟یدارینم بر سرم از دست چرا -

 ! ُمرده اتننه کن فکر... دختر

 :داد جواب لجوجانه دخترک

 یگفتیم یکردینم دل درد باهام خودت مگه! خوامینم -

 زادیدمآ مثل که رهیبگ رو پرم و بال ریز نبود یحساب آدم هی

 که یایحساب آدم اون حسام و من! کنم؟ یزندگ

 ! ؟یاریم نه چته حاال. یخواستیم

 :زد ادیفر ناچار و کالفه ایلع

 یایکار کثافت یقاط اونقدر چون شده، رید چون -

 .برم بذاره محاله گهید که شدم اصالن
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۳۳ 

 افتاد، طاقچه یرو کوچک یصندوقچه به نگاهش هانین

 :شد بلند ایلع یصدا که رفت صندوقچه سمت

 ! یانبار نرو. گمیم بهت باشه، -

 مطمئن و نشست هانین لب یرو یارکانهیز و کج لبخند

 .است صندوقچه داخل دیکل شد،

 کنه؟یم چکار اصالن ه؟یچ هاکارتن اون! بگو... خب -

 :داد جواب رفته لیتحل ییصدا با ایلع

 عروسک تو م،یزنیم کیکوچ یهابسته هم با ارهیم مواد -

 لیتحو برهیم رو عروسک یهاکارتن بعد. میکنیم جاساز

 ! دهیم
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 را شیصدا افتاد، تپش به قلبش و کرد درشت چشم هانین

 :گفت و برد باال

 یبر یخوایم! ا؟یلع شهیم یچ رنتیبگ اگه یدونیم -

  دار؟ یچوبه یپا

 باال ار اشینیب. دیگز لب و ختیر اشک یدرماندگ با ایلع

 :زد لب و دیکش

 خونه نیا از تو کهنیا از بعد ماه دو یکی کنم؟ چکار -

 فتمخال که بار نیاول. کرد کار نیا به شروع اصالن یرفت

 از منو سرما تو. شکست دستم که زد کتکم اونقدر کردم

 غلط گفتم اومدم شدم که خمار باز و رونیب انداخت خونه

 امیب تو با اگه دارم، خبر کاراش یهمه از که االن! کردم

 یزیچ یکس ای تو به نکهیا ترس از. کشهیم منو حتما

 !نگم
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 و الغر یهادست با و کرد هیگر حرفش دنبال به

 و تنشس مقابلش هانین. پوشاند را صورتش اشیاستخوان

 :کرد باز لب انهیدلجو زد، کنار و گرفت را شیهادست

 بعدش زندان، میندازیم میدیم لو رو اصالن اول خب -

 ! ها؟ یایم من با تو

 یلیخ کنهیم کار واسش اصالن که یآدم اون مادر، نه -

 نه،بمو تو اون اصالن ذارنینم. حرفاس نیا از ترکلفت ُدم

 کرف تاره! یتالف دنبال فتهیم بشه آزاد بدتر یجورنیا

 این جانیا گمیم نهیهم واسه ست؟ین ریگ خودم یپا یکرد

 یخاک چه ادیب مأمور هوی اگه االن نیهم. تیزندگ یپ برو

... اشوپ! ؟یگناهیب تو کنم ثابت یچجور و زمیبر سرم به

 ! دختر برو پاشو
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 ایعل یبرا دلش د،یبرچ لب و افتاد فرو شیهاشانه هانین

. بود رفتن وقت انداخت، ساعت به ینگاه. سوختیم

 :گفت و شد بلند جا از ناچار

 باالخره یجور هی. کنمیم دایپ یراه هی اما رم،یم من -

 ! اصالن دست از کنمیم خالصت

 لب د،بو نیزم به رهیخ نگاهش و بود گرفته بغل زانو ایلع

 :زد

 ! مرگمه من یخالص راه -

 :کرد باز لب حرص با دخترک

 ... سگ اصالن مرگ! نه تو مرگ -

 رونیب خانه از یکوتاه یخداحافظ با و برداشت را فشیک

 . رفت

*** 
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 رهپنج باز مهین یکرکره یال به ال از دیخورش ییطال نور

 زیم یرو یهانرگس یهاگلبرگ و دیتابیم اتاق داخل به

 یالماس مثل نور ریز یبلور گلدان. دادیم نوازش را

 . بود کرده پر را ستاره مشام هاگل عطر و دیدرخشیم

 شرکت در کار به شدنش مشغول از که ماه کی نیا در

 یمابق ،یکار اول روز بد یخاطره جزء به گذشت،یم

 خو شیباصفا و ینقل اتاق به و بود آرامش در را روزها

 شهسوار هم بعد به اتفاق آن از کردیم حس. بود گرفته

 . ستین بداخالق و ریگسخت لیاوا مثل گرید

 یصفحه از را نگاهش و خورد زنگ زیم یرو تلفن

 گوش به خط طرف آن از کزادین یصدا. گرفت توریمان

 :دیرس

 لطفا دارن کار شما با دادفر خانوم د،ینباش خسته -

 .اتاقشون دیببر فیتشر
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 .حتما بله ممنون، -

 مقنعه خورد، یکم برداشت را زیم یرو آب وانیل

. برخاست جا از و کرد مرتب سر یرو را اشیمشک

 عامل ریمد اتاق سمت و رفت رونیب اتاق از زود یلیخ

»  یصدا دنیشن از بعد و زد در به یاتقه. برداشت قدم

 . شد اتاق وارد «دییبفرما

 و دبو خم هابرگه یرو سرش و نشسته زیم پشت یهست

 به که را اشیعسل یموها از یاطره. نوشتیم ییزهایچ

 و دهیخز رونیب شال ریز از بود کرده رنگ یتازگ

 ستادیا منتظر و کرد سالم آهسته. بود پوشانده را صورتش

 د،یچرخ اتاق دور نگاهش. دهد انجام را کارش یهست تا

 رهیخ. ودب رهیت یخاکستر و دیسف از یبیترک لیوسا یهمه

 ار خودکار یهست که بود وارید یرو دادفر عکس قاب به
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 دز کنار را موها سرش، گرفتن باال با و گذاشت زیم یرو

 :گفت لبخند با و

 ؟یسادیوا چرا زم،یعز نیبش -

 یندلص نیاول یرو. کرد تشکر لب ریز و جنباند سر ستاره

 :داد یصندل به را اشهیتک یهست و نشست

 صحبت باهات یموضوع هی مورد در تا یایب خواستم -

 .کنم

 .خدمتم در د،ییبفرما -

 را یصندل یکم و کرد قالب هم در را شیهادست یهست

 .چرخاند

 واقع در. داره شرکت سمنان تو من یعمو زم،یعز نیبب -

 میدار مهم یجلسه هی! جاستنیا از یاشعبه شرکت، اون

 خب اما باشه، جانیا بود قرار. یخارج مهمون تا چند با
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 تونستینم و داشت من یعمو که یمشکالت هی خاطر به

 .میگذاشت رو جلسه قرار جااون ما تهران، ادیب

 :زد لب و جنباند سر ستاره

 .درسته بله، -

 :داد ادامه یهست

 نانسم یراه نیماش هی با شرکت نیمهندس از تا سه فردا -

 صبح. دیبر همراهشون هم شما که خواستم و شنیم

 عصر و شهیم برگزار جلسه ظهر کنن،یم حرکت

 ! تهران گردنیبرم

 مشغول فکرش که طورهمان و دیکش لب یرو زبان ستاره

 :کرد باز لب بود

 نیماش با اما رم،یم ندارم یمشکل... من خب... اوم -

 ! شرکت نیماش با نه. خودم



 

Romanzo_o 202 

 و ِیطوالن ریمس که گمیم خاطر نیا به من زمیعز -

 گم رو ریمس ای و کنه، اتخسته مداوم یرانندگ ممکنه

 ! یکن

 :گفت و داد تکان نیطرف به را سرش دخترک

 شرکت اون خود تا رمیم نیماش اون سر پشت من نه، -

 

 د،ینکن فکرشو... نه هم یخستگ. نشم گم دمیم قول و

 .واسم ستین یمشکل

 :زد لب و انداخت باال  یاشانه یهست

 یآقا با رو حرکت ساعت پس. یراحت هرطور باشه، -

 .برو همراهشون فردا و کن هماهنگ شهسوار

 .چشم بله، -
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 یهاینگران و حامد یهامخالفت وجود با بعد روز صبح

. ردک آماده سفر یبرا را خودش اقیاشت با ستاره خانجون،

 کردیم حس و داشت دوست را بودن تنها و سفر جاده،

 .شود بهتر یلیخ اشیروح حال

 یبرا جاده و نبود هابارش از یخبر اما بود، سرد یکم هوا

 و گذشتیم حرکتشان از یساعت کی. بود مساعد سفر

 مختص که ینیماش سر پشت خاطر آرامش با دخترک

 یفضا در یمیمال کیموز و کردیم یرانندگ بود شرکت

 . بود پخش حال در نیماش

 ادهج کنار یسنت یاخانهیچا مقابل نیماش بعد، یلحظات

 یادره. ستادیا یاندک یفاصله با هم ستاره و شد متوقف

 اندام الغر و انسالیم یمرد که راننده و شدند باز نیماش

 ادهیپ نیماش از گرید جوان مهندس دو همراه ماین و بود
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 کینزد هم به طرف دو از را کاپشنش یقهی نیافش. شدند

 ماین به رو انداخت، ستاره نیماش به ینگاه مین و کرد

 :دیپرس

 نگامون نشسته مجسمه مثل شه؟ینم ادهیپ چرا نیا -

 !کنهیم

 :داد جواب و کرد کج لب ماین

 ! خب ستین گرسنه البد -

 ار شلوارش یکم و زد شلوارش کمربند به دست زیکامب

 :گفت و انداخت اشیگوشت دماغ به ینیچ د،یکش باال

 خودمون با رو یفرنگ توت یژله نیا حاال شدینم -

  م؟یارین

 :زد لب و دیپر باال ماین یابروها

 ! ؟یفرنگ توت یژله -
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 :گفت و دیخند بلند یصدا با نیافش

 اب یوقت هم چون... یفرنگ توت یژله گذاشته اسمشو -

 سرخ رنگش هم لرزهیم پاش و دست شهیم تنها آدم

 !شهیم

 :کرد اشاره ابرو با و زد یاسقلمه زیکامب

 .داخل میبر... میبر! شد ادهیپ بابا، دینگ یچیه -

. داشت نیدلنش و یسنت ییفضا شدند، خانهیچا وارد

 دور تا دور و دیرسیم گوش به یمحل یاترانه آواز یصدا

 یمحل یهالباس هاشخدمتیپ. بود مخده و تختگاه سالن،

 و گرد یهاینیس در را کیکمربار یهااستکان و داشتند

 یرچشمیز ماین و نشستند یتخت یرو. آوردندیم کوچک

 یهاتخت از یکی یرو دخترک. بود ستاره به حواسش

 یکم را اشیزرشک یروسر. نشست پنجره کنار یخال

 . کرد باز گردن دور از را دشیسف شالگردن و دیکش جلو



 

Romanzo_o 206 

 :زد پچ ماین گوش کنار و برد کینزد را سرش نیافش

 !گرفته؟ چشمتو ناقال؟ شیدار نظر ریز بدجور -

 :گفت یتصنع یلبخند با ماین

 دص روش، فتهیب خش. دستمون امانته نزن، مفت حرف -

 . کنهیم دایپ صاحب تا

 یرشته و آمد جلو گرفتن سفارش یبرا شخدمتیپ

 جا زا که افتاد ستاره به نگاهش ماین. شد دهیبر کالمشان

 نگاه با. رفتیم سالن یانتها سمت و بود برخاسته

 سیسرو) بود نوشته شیرو که یپالک و کرد دنبالش

 .خورد چشمش به( یبهداشت

 به یارهاشا ابرو و چشم با زیکامب که بودند سفارش منتظر 

 :کرد باز لب و کرد خانهیچا یورود در

 ...!رو جااون ماین -
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 یاهکاپشن با جوان پنج گرفت؛ را زیکامب نگاه رد ماین

 آلود،اخم ییهاچهره و درشت یهاکلیه سبز، و یمشک

 .شدند خانهیچا وارد بود دایپ صورتشان یرو زخم رد که

 ورد شاننیآتش نگاه با و دیباریم شانیهاچهره از شرارت

 :زد لب نگران دل ماین. کردندیم نگاه را خانهیچا دور تا

 ...خانوم نیا رفت کجا ان؟یک گهید نایا... خدا ای -

 سمت هاالت از یکی که بود دهینرس انتها به حرفش

 :شد بلند اشعربده و رفت آشپزخانه

 هشون و شاخ ما واس که تونپنبه پهلوون نیا کجاست -

 !کشه؟یم

 اب را وارید کنار یسفال بزرگ گلدان حرفش دنبال به

 در .دیکش رونیب بشیج از چاقو و شکست مشت ضرب

 یفضا و شد بلند ادیفر و غیج یصدا یزدن هم بر چشم

 . شد درهم و آشفته خانهیچا
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 :گفت دستپاچه و بلند یصدا با نیافش

 !رونیب میبر نیپاش... نیپاش -

 ورد تا دور شانشیپر نگاه و بود برخاسته جا از که ماین

 :کرد باز لب دیچرخیم سالن

 !  یسپهر دنبال برم من ن،یماش تو دیبر شما -

 و بود شده یریدرگ خانهیچا یخدمه و اراذل نیب

 را خودشان هایریدرگ انیم از زحمت به هایمشتر

 ماین. رفتندیم رونیب خانهیچا از و کردندیم خالص

 سالن یانتها به را خودش یشلوغ انیم بود که هرطور

 به ور ستاره با که رفت نییپا را کیبار یاپله راه. رساند

 :دیپرس هراسان دخترک. شد رو

 ! خبره؟ چه رونیب شده؟ یچ -

 :گفت و گرفت مشت یتو را ستاره فیک بند ماین
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 ! رونیب میبر بدو شده، دعوا -

 هس دو کشاند، خودش دنبال به را ستاره و کرد گرد عقب

 اب در که داشتند فاصله پله راه یباال یورود در تا پله

 یهاقدم با ماین. شد دهیکوب هم بر محکم و بلند یصدا

 در اما داد، هل را در و رساند در پشت را خودش بلند

 :زد ادیفر و دیکوب در به لگد با. بود بسته

 ... یلعنت... اه د،یکن باز رو در -

 و دهیپر رنگ د،یلرزیم ترس از تنش تمام که ستاره

 ار مرتعشش یصدا و بود دوخته چشم ماین به مضطرب

 :برد باال

 ! شه؟ینم باز در چرا شد؟ یچ -

 خسر یرنگ با کند، باز را در داشت تقال که ینیح ماین

 :زد لب شیهاتالش شدت از شده
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 !کرده ریگ دونم،ینم -

 :گفت و دیپر باال ستاره یابروها

 ! کن بازش بده، ُهلش ؟یچ یعنی -

 :گفت ظیغ با ماین

 ! شهینم باز یول کنم،یم رو کار نیهم دارم منم -

 شکستن و غیج و یکش عربده و دعوا یصدا هنوز

 :زد دایفر ییصدا که دیرسیم گوش به رونیب از هاشهیش

 ...!گرفته شیآت آشپزخونه گرفته، شیآت... ش... یآت -

 

۳۵ 

 و شده گرد ییهاچشم با دو هر ادها،یفر یصدا دنیشن با

 یپله چند ستاره. شدند رهیخ هم به تعجب از باز یدهان

 :زد ادیفر و آمد باال سرعت به را مانده یباق
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 نیا کن باز... جانیا میریمیم االن ش؟یآت که یچ یعنی -

 ! رو یلعنت

 :زدیم ادیفر و دیکوبیم در به مشت با

 ...کمک... ک... کم -

 ماین و شدیم وارد در ریز از آرام آرام یظیغل و اهیس دود

 :زد لب و رفت نییپا پله کی. انداخت ینگاه هراسان

 پزخونهآش کنار جانیا... کهینزد شیآت ایب... دختر کنار ایب -

 ! رهیبگ شیآت در ممکنه بشه، منفجر یزیچ ممکنه! بود

 شدیم بلندتر رفته رفته وحشت و رعب شدت از شیصدا

 :گفت هیگر با ستاره. رفتیم ترنییپا را هاپله و

! ره؟یبگ شیآت که یچ یعنی بشه؟ منفجر که یچ یعنی -

 ... میریمیم خدا به م،یریمیم

 :زد ادیفر در به رو باز و
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 ...کمک -

 یبهداشت سیسرو داخل عجله با و برگشت عقب به ماین

 نسال یانتها. کرد باز را هاتوالت تک تک درب. گشت را

 و دید یاچهیدر هاتوالت از یکی داخل بلند، و کیبار

 :زد ادیفر

 !جانیا ایب م،... خانو ستاره... یسپهر خانوم -

 :گفت و رفت نییپا تند تند را هاپله ستاره

 شده؟ یچ ه؟یچ هان، -

 :گفت و کرد اشاره وارید یباال یچهیدر به ماین

 یلو خطرناکه سخته،. رونیب میریم شکنم،یم رو شهیش -

 ! هیشدن

 :گفت دیناام و زد زل چهیدر به ستاره
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 یچ با اصال... باالست اون! که رسهینم قدمون -

 م؟یبشکن

 :زد لب تحکم با و جنباند سر ماین

 .باشه دیبا یزیچ هی... شکنمیم -

 و شدیم شتریب لحظه هر دود رفت؛ رونیب توالت از

 هک نگذشت یالحظه. بود افتاده سرفه به کم کم دخترک

 .دیرس سر بلند یچوب با ماین

 لب از لب و کرد جمع انزجار با را صورتش ستاره

 :برداشت

 ! توالته؟ کن باز راه یچوبا نیا از... اه -

 :گفت ظیغ با و رفت جلو الیخیب ماین

 ! م؟یریمیم میدار یفهمیم -

 :زد تشر و ستادیا چهیدر مقابل
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 !بجنب صورتت، و سر رو زهینر شهیش رونیب برو -

 زد؛ ربهض شهیش به چوب با ماین و رفت رونیب فورا ستاره

 رونیب از یبیمه یصدا شه،یش شکستن یصدا با همزمان

 تقال شتریب ماین. دیکش غیج دخترک و دیرس گوش به هم

 صاف چهیدر اطراف از چوب با را هاشهیش ُخرده و کرد

. ختیریم شیرو و سر از عرق و زدیم نفس نفس. کرد

 :کرد خطاب ستاره به رو

 !باش زود... باال برو ایب -

 :ادد تکان سر گنگ و جیگ و برد فرو را دهانش آب ستاره

 ! برم؟ یچجور -

 :گفت و ستادیا چهیدر ریز ماین

 ور بذار اول پاتو باال، برو تو کنمیم قالب دستامو من -

 ! باال بکشون رو خودت بعدم ام،شونه بعد دستام،
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 :کرد زمزمه و شدیم تردرشت شیهاچشم هرلحظه ستاره

 ... محاله... نه... نه... ن -

 رخس گردنش یهارگ که زد ادیفر بلند آنقدر ماین بارنیا

 :شد متورم و

 تو یفهمیم ؟یکنیم درک رو تیوضع یلعنت ِد -

 میالح یچیه من یباش که ُلختم تو طیشرا نیا تو م؟یخطر

 ایب... اتگنده یپالتو و نیج شلوار نیا با برسه چه ست،ین

 .رمیم کنمیم ولت خدا به! نکن لج برو
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 داد؛ سر هیگر و زد وارید به را اشهیتک یدرماندگ با ستاره

 :گفت یترمیمال لحن با و کرد نگاهش دلسوزانه ماین

 ... باال برو ایب خدا رو تو -
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 آن تصور د؛یگز لب و کرد پاک را شیهاگونه دخترک

 یطرف از و انداختیم تنش به لرز ما،ین به یکینزد همه

 وادارش دود، شدن شتریب هرلحظه و رونیب یصداها و سر

 رد سرش یرو از را فیک بند. بردارد قدم جلو به کردیم

 از رفتن باال هنگام تا انداخت مخالف یشانه یرو و کرد

 یالحظه و ستادیا شیرو به رو. فتدین اششانه یرو

 لب و بست پلک فورا ماین که شد هم به رهیخ نگاهشان

 :کرد باز

 .بجنب... باال برو -

 دو هر تا فشردیم هم یرو و بود بسته را شیهاچشم

 البق یهادست به ینگاه ستاره. باشد شتریب تمرکزشان

 :دیپرس مردد ش،یهاکفش به ینگاه و انداخت ماین یشده

 برم؟ کفش با -
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 کف انداخت، ستاره یپاها به ینگاه و کرد باز چشم ماین

 معج را صورتش. بود آلودگل و سیخ اسپرتش یهاکفش

 :گفت وارچندش و کرد

 یاچاره... برو کفش با توام برداشتم، رو چوب که من -

 ! ستین

 ار شیهادست دخترک. ستادیا آماده و بست پلک دوباره

 یالحظه و برد ماین یدهیورز و پهن یهاشانه کینزد تا

 .کرد تعلل

 ! باال برو نکن، استخاره خانوم ستاره -

 گذاشت ماین یهاشانه یرو را شیهادست ستاره بار نیا

 شیهادست قالب یرو را راستش یپا همزمان و

 محکم کرد یسع و فشرد را نشیریز لب ماین. انداخت

 و دیکش باال را خودش حرکت کی با دخترک. ستدیبا
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 دیکش غیج همزمان. گرفت چهیدر یلبه از را شیهادست

 . افتاد هیگر به و

 ! شد؟ یچ -

 :زد لب کنان هیگر ستاره و دیپرس متعجب ماین

 . شد داغون دستام اس،شهیش خرده از پر -

 . باش زود... باال بکش رو خودت ست،ین یاچاره -

 خودش و گذاشت ماین یشانه یرو را راستش یپا ستاره

. شردفیم لب و کرد باز چشم ماین. دیکش باال شتریب را

 در را ستاره گرید یپا ساق و زدیم یسرخ به رنگش

 هر به ستاره. برود باال تا کرد کمک و گرفت دست

 از کنانهیگر و دیکش باال را خودش بود که یایسخت

 را شیصدا و انداخت نگاه را باال ماین. دیخز رونیب چهیدر

 :کرد بلند
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 !؟یخوب -

 ...باال ایب شما حاال خوبم، -

 تا رفت عقب یقدم چند انداخت، ینگاه را اطرافش ماین

 .ردیبگ چهیدر لب را شیهادست و بپرد یکم بتواند

. آورد رونیب پا از عجله با را شیهاجوراب و هاکفش

 از را چهیدر یلبه فشیک ته با تند تند که شد ستاره متوجه

 لبش یرو یمحو لبخند کند،یم پاک هاشهیش خرده

 و دکر ریگ لبه به انگشتانش سر. زد یجست و نشست

 یکاش مهین تا وارید. گرفت را شیهادست مچ فورا ستاره

 و داد ریگ هایکاش یلبه را شیپاها ماین و بود شده

 رفتگ اشقهی پشت از ستاره. دیکش باالتر یکم را خودش

 . دیایب رونیب زودتر تا کرد کمک د،یکش و

 عرق از سیخ شانیهاصورت زدند،یم نفس نفس دو هر

 و آمبوالنس س،یپل ریآژ یصدا. بود گرفته دود و
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 پشت باز یفضا وارد. دیرسیم گوش به ینشانآتش

 :گفت ماین و بودند شده خانهیچا

 ...میبر بدو. هست انفجار احتمال خطرناکه، جانیا -

 و اهیس دود. گرفتند فاصله خانهیچا از دوان دوان دو هر

 شعله هاپنجره از آتش و رفتیم آسمان به ظیغل

 . دیکشیم

 از یکم یفاصله با که دندیرس ستاره نیماش کینزد

 وراف ستاره. بود شده پارک تنومند یدرخت کنار خانه،یچا

 ماین. کرد باز را درها و آورد رونیب بشیج از را سوئیچ

 چاقو یزیت که بود دهینرس نیماش در یرهیدستگ به دستش

 مب یصدا. دیکش ینیه ستاره و کرد حس شیپهلو یرو را

 :زد پچ ماین گوش کنار یخشن و

 اهر و نیماش تو دینیبش توجه جلب و صدا و سر یب -

 !دیفتیب
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 پنهان درخت پشت که بود شرور جوان پنج همان از یکی

 اب ستاره به رو ماین. گشتیم فرار راه دنبال و بود شده

 :گفت تیجد

 ! نیبش -

 مرد. ختیریم اشک صدایب و نشست ناچار دخترک

 و گرفت یجا عقب یهایصندل یرو ماین همراه جوان

 ابعت خشونت با کردند حرکت که نیهم. افتاد راه نیماش

 :کرد

... هیفرع هی جلوتر متر چند. باش زود... برو سرعت با -

 .باش زود ،یفرع سمت چیبپ
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 به بود آلودخون و یزخم شیهادست کف که ستاره

 هااندند نیب را لبش و بود گرفته دست را فرمان یسخت

 نوزه چاقو یزیت. نشود بلند اشهیگر یصدا تا فشردیم

 یحرکت و حرف چیه توان او و بود ماین یپهلو یرو

 تا رفتند یلومتریک چند شدند، یفرع ریمس وارد. نداشت

 یخاک یهاتپه اطرافش که دندیرس جاده از یقسمت به

 :زد تشر مرد. بود بزرگ و کوچک

 ! االی... تپه پشت برو... نمیبب یخاک تو برو -

 . شد متوقف دند،یرس که تپه پشت

 !دیبجنب... نیش ادهیپ -

 که بود رهیخ مرد به اشدرمانده نگاه و شد ادهیپ دخترک

 شده یزخم ماین یپاها کف. دادیم هل جلو به رو را ماین

 .سوختیم و بود
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 را اطراف نگاهش با رفت،یم جلو که همانطور ستاره

 ردم به و کند دایپ یالهیوس ای چوب سنگ، تا دییپایم

 را چاقو ماین تا بود یکاف مرد غفلت لحظه کی. کند حمله

 :شد بلند مرد زمخت یصدا. ردیبگ دستش از

 خطا پا از دست! چوب و سنگ دنبال نگرده چشمات -

 !رمینم جانیا از نُکشم رو جفتتون تا دیکن

 شیهاچشم نانهیناش دیفهم و کرد نگاهش هراسان ستاره

 به را ماین مرد. شده رو دستش و دهیچرخیم اطراف در

 دیکش غیج دخترک. کرد پرتش نیزم یرو و داد ُهل عقب

 جوان که شود ورحمله خواست. دییسا دندان ماین و

 و دیکش رونیب کاپشن یداخل بیج از یبزرگتر یچاقو

 :گفت

 ! کنم تونیسالخ تا جلو دیایب دیدار جرأت حاال -

 :زد تشر شرور مرد و بودند مانده حرکتیب دو هر
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 ! االی اد،یب دیبنداز رو اتونیگوش -

 :گفت و برد باال را شیهادست ماین

 تو که بود کتم بیج تو میگوش! بگرد ایب ندارم، یگوش -

 .موند جا خونهیچا

 یرخب و گشت را شیهابیج رفت، جلو تیعصبان با مرد

 عتاب ستاره به رو. نبود یگرید زیچ چیه ای یگوش از

 :کرد

 ...نمیبب بنداز رو فتیک -

 مرد یپا یجلو و برداشت شانه یرو از را فیک دخترک

 و کرد رو و ریز را فیک آزاد، دست همان با مرد. انداخت

 یرو را فیک. زد یشخندین پول، فیک و یگوش دنید با

 در و شد نیماش سوار. رفت عقب عقب و انداخت دوش

 .شد دور جاآن از سرعت با هیثان از یکسر
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 رونیب ادیفر با را اشفروخورده خشم تمام ماین رفتنش با

 .داد

 ...یعوض آشغال. ن... وویح... یلعنت -

 هادست با نشست، زانوها یرو و دیترک بغضش ستاره

. گرفت بر در را شیهاگونه اشک پوشاند را صورتش

 و ختیریم دستش یهازخم یرو اشک شور یهاقطره

 ه،یگر یکم از بعد. کردیم شتریب را هازخم سوزش

 نیزم یرو یعصب و آلوداخم ماین. گرفت باال را نگاهش

 . بود رهیخ نامعلوم یانقطه به نگاهش و بود نشسته

 :زد ادیفر ظیغ با ستاره

 همه تا یکرد نگاش ماست مثل! مرد؟ گنیم توام به -

 ... راحت و قشنگ یلیخ! ببره رو زیچ

 :زد ادیفر متقابال و فشرد لب ماین
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 رتس ییبال هی اگه ؟یبود باهام تو یوقت کردمیم چکار -

 خودت دادم؟یم یچ رو خانوادت جواب ؟یچ ومدیم

 ای ُمردمیم ای من وگرنه یبود بسته رو بالم و دست

 !دستش از شدمیم خالص

 فتگر ماین یبرافروخته صورت از را سشیخ نگاه ستاره

 :گفت یترمیمال یصدا با ماین. ختیر اشک باز و

 هی تو. داغونه پاهام منم شده، یزخم دستات تو اگه -

 یجا به. گذاشتم جا خونهیچا تو همونم من یدار پالتو

 ات میبرگرد رو میاومد که یریمس نیا پاشو کردن هیگر

 از داد نجاتمون شد داشیپ یکی بلکه. جاده کنار میبرس

 !تیوضع نیا

 

۳۸ 
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 ماین یبرهنه یپاها به ینگاه کنان نیف نیف ستاره

 :زد لب انداخت،

 ! ؟یآورد در جوراب و کفش چرا حاال -

 ام،یب باال شدینم جوراب و کفش با که راست وارید از -

 در یچ دونستمیم چه. امیب قراره نیماش یجا تا گفتم

 ! انتظارمونه

 اب و کت بدون انداخت، ماین به ینگاه یدلسوز با ستاره

 هنهبر یپاها با یزییپا سرد یهوا در قهیجل و راهنیپ کی

 سمت و کرد باز گردنش دور از را شالگردنش! یزخم و

 .گرفت ماین

 ! گردنت دور چیبپ مته،یغن -

 رفک یکم باز ستاره گرفت، را شال و زد یپوزخند ماین

 یفیظر اخم با ماین. آورد در را شیهاکفش بارنیا و کرد

 :دیپرس و کردیم نگاهش
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 !؟یکنیم چکار یدار -

 یچیه از اما کهیکوچ پاهات یبرا! مهیضخ کفشم یکف -

. روش بکش جورابمم پات، کف بذار رو یکف. بهتره

 یزخم زود رهینم آشغال و سنگ رو میمستق پات حداقل

 ! هیطوالن ریمس. بشه

 :گفت یکج لبخند با ماین

 جوجه؟ رهیگیم منو یپا نصف تا آخه جورابت -

 :زد لب و کرد نگاهش اخم با ستاره

 ! جوجه؟ به دمیرس یسپهر خانوم از -

 :داد جواب زیآمطعنه و انداخت باال را شیابرو یتا ماین

 !ماست به دمیرس شهسوار یآقا از ؟یچ من -

 بحث. گرفت ماین از نگاه و داد قورت را اشخنده ستاره

 .کرد عوض را
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 ! حداقل رسهیم مچ تا بلنده، ساق و اسپرت جورابم -

 که طورهمان ماین و داد ماین به را هاجوراب و کفش یکف

 :گفت کردیم پا را هاآن

 ! ؟ینکرد غش امروز چرا تو موندم -

 ماین به را نگاهش فورا و ختیر فرو یُهر دخترک دل

 هک افتاد تپش به قلبش و شد سرخ شیهاگونه دوخت،

 :کرد یاخنده تک ینگاهمین با ماین

 یپا دونمیم! نشو یفرنگ توت ژله باز... حاال خب -

 همه و عادت و تیحساس و ایفوب آدم وسط، ادیب که جون

 ! رهیم ادشی یچ

 یحرف. گرفت دندان به لب و انداخت ریز به سر ستاره

 ستاره. برخاست جا از هاجوراب دنیپوش با ماین و نزد

 اندازبر را یگرید یپا تا سر دو هر نگاه و ستادیا مقابلش

 .کردیم
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 !خون و گل و خاک یهالکه از بود پر ماین دیسف راهنیپ

 بود نشسته که ماین تن یجا هر ستاره یزخم یهادست

 کف به ینگاه. بود گذاشته جا به را خونش رد

 به اما نداشت یزیخونر گرید که انداخت شیهادست

 . سوختیم شدت

 آلودگل و گرفته دود آشفته، یچهره یرو نگاهش ماین

 شانیهالب یرو نرمک نرم یاخنده و دیچرخ ستاره

 انتک نیطرف به را سرش ماین. دندیخند یپق دو هر. دیخز

 :کرد باز لب و داد

 نیبهتر از یکی تو بود قرار رو ناهار! یاجلسه عجب -

 رانته شب و میکن استراحت هتل تو. میباش هارستوران

 زنونه جوراب جفت هی و افهیق نیا با من االن. میباش

 .میبر فتیب راه... فتیب راه! ابونیب وسط
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 هاخانزاده و هاخان و یشهر یهامهمان یهانیماش. 

 رد نوکران و زانیکن و بودند دهیکش صف نیپرچ یجلو

 رد. بودند هامهمان از ییرایپذ و مراسم یبرگزار یتکاپو

 ارباب جز چکسیه اما بود، یعروس جشن ظاهر

 نیا به خواستندینم سهند و سالومه. نبود خوشحال

 یدختر هم آن نند،یبب مادرشان نیگزیجا را یکس هایزود

 بود شده مانیا ییهوا دلش اتاجیک! خودشان از کوچکتر

 و بود شده طرد خانواده از تیرع کی به عشق جرم به که

 ! بود گذاشته عمارت در پا تیرع کی حاال

 دبو نادر تنها و داشت را باربدش ادگاری یدور غم کوکب

 لیفام که نیا از خوشحال و بود یراض وصلت نیا از که

 فخر ساالنش و همسن نیب تواندیم و شده ارباب

 . بفروشد
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 و شد خاموش همهمه جشن، و یکوبیپا هاساعت از بعد

 و سکوت در لحظه به لحظه عمارت آفتاب، غروب با

 . رفتیم فرو یخاموش

 ولکپ و دیمروار از پر که رنگش قرمز ساتن لباس با یناین

 و روشن یموها و نشسته تخت یلبه بود یدوز

 و ریز به سر. بود ختهیر هاشانه یرو اشیشمیابر

 فرتن جز یحس چیه که دیکشیم را یارباب انتظار مسترس

 هک بود مادرش یمداوا بابت ارباب قول تنها. نداشت او به

 رد حضور یبرا کردیم دایپ یلیدل و کردیم دلگرم را او

 ! مجلل و شده تزئین اتاق آن

 یفضا در تلخش عطر یبو شد، وارد نیام و شد باز در

 لرزش. برخاست جا از احترام با یناین و دیچیپ اتاق

 شیهاپلک پشت اشک و بود گرفته فرا را تنش یفیخف
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 بود کینزد آنقدر و ستادیا مقابلش نیام. کردیم یقراریب

 . دیشنیم را شیهانفس یصدا که

 سرانگشتان با و نشست دخترک یچانه ریز نیام دست

 ندید از دیلرز دلش. ردیبگ باال را نگاهش تا کرد وادارش

 دست و بکر دخترک صورت طراوت و ییبایز همه آن

 نیب اخم دید که را اشکش از سیخ یهاچشم اما نخورده،

 :کرد زمزمه آهسته. نشست شیابروها

 !  نمیبب اشکاتو خوامینم -

 .چشم -

 را شیهالب خورد، فرو را بغضش و گفت را نیا یناین

 را نیام دل فرمش خوش یهالب یسرخ. فشرد هم یرو

 .دیکش آغوش در را او و کرد قرارتریب
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 .فرارازسنت جذاب و عاشقانه با،یز رمان از یبخش�💢�

 ۰۱/۱۱۱ فقط بایز رمان نیا خواندن یبرا تیعضو حق

 ! تومان

 .شودیم فروخته یشتریب متیق با اتمام از بعد رمان نیا

 �💢�.دیکن مراجعه یویپ به نام ثبت مراحل از اطالع یبرا

@negar_s_69 
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 ذق ذق ستاره یپاها کف شد،یم سردتر لحظه هر هوا

 و سرخ سرما از صورتش یاجزا و هادست و کردیم

 داشت،یبرم قدم شتریب هرچقدر. بودند شده حسیب

 زا هنوز. شدیم شتریب اشیگرسنگ و یتشنگ احساس

 یدیناام با دخترک و بودند نرفته رونیب یفرع یجاده
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 یصدا دنیشن با ماین. داد سر هیگر و نشست نیزم یرو

 :کرد باز لب متعجب و برگشت عقب به ه،یگر

 ؟یکنیم هیگر ینشست چرا! شد؟ یچ -

 :برد باال را شیصدا معترضانه دخترک

 زد تاول پاهام! کنم؟یم هیگر چرا یدونینم ؟یدونینم -

 رو میگوش و نیماش شده، حسیب دستام رفتم، راه نقدریا

  بگم؟ بازم ای بسه تشنمه، گشنمه، بردن،

 :گفت یکمرنگ اخم با و انداخت اطراف به ینگاه ماین

 یلیخ االن من باشه، بدتر یلیخ اوضاع تونستیم -

 میریم خودمون یپا با میدار ینفر دو که خوشحالم

 تعرض تو به اگه ؟یچ ُکشتمونیم اگه! جاده سمت

 ته،فین اتفاقا نیا شد باعث که یلیدل هر ؟حاالیچ کردیم

 ! میآورد شانس یلیخ دهیم نشون ما به
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 :داد ادامه یزیآم محبت و میمال لحن با

. میبرس یاصل یجاده به تا نمونده یزیچ م،یبر پاشو

 .کنهیم کمکون شهیم رد یزیچ ینیماش هی حتما جااون

 ادی و ختیر فرو ماین یهاحرف دنیشن با دخترک قلب

 رها جاده کنار حاال، مثل درست که افتاد اهیس غروب آن

 جک لب کوکادنه! ترسخت یلیخ یطیشرا در اما بود، شده

 هاانگشت پشت با خورد، فرو را بغضش و کرد

 بل یرو لبخند. ستادیا و کرد پاک اشک از را شیهاگونه

 شیهادست. دیکش باالتر یکم را شالگردن و نشست ماین

 . داد ادامه ریمس به و برد فرو شلوار بیج یتو را

 ماین. داشتیمبر قدم سرش پشت سالنه سالنه دخترک

 یسخت و شود سرگرم ستاره تا بزند حرف یکم خواست

 . کند احساس کمتر را راه

 ؟یشینم ناراحت بپرسم سؤال هی -
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 :گفت و کرد نگاهش مشکوک ستاره

 بپرس، تو! یبپرس یخوایم یچ دونمینم که من -

 .دمینم جوابتو شدم ناراحت

 :دیپرس یلبخند مچهین با ماین

 دیشد اونقدر یشیم تنها بهیغر مرد با یوقت چرا -

 شرکت یَمردا یهمه بایتقر گهید ؟یشیم مضطرب

 ای ،بذارن باز رو در دیبا اتاقت تو انیب یوقت که دوننیم

 !اتاقشون تو یریم تو یوقت بالعکس

 :زد لب و دیکش هم در ابرو ستاره

 !دمینم رو جوابت -

 ؟یشد ناراحت یعنی... آهان -

 :داد ادامه ماین نداد، یجواب و کرد سکوت ستاره

 ؟یدار برادر و خواهر -
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 :دیپرس یتند لحن با دخترک

 ؟یدار من به چکار ؟یپرسیم هیچ سؤاال نیا -

 :داد جواب و انداخت باال شانه ماین

 رو بدمون حال تا میبش سرگرم خواستم ،یچیه -

 !نیهم. میکن فراموش

 :گفت و داد رونیب ینفس د،یفهم را تشین که ستاره

 و خواهر ؟یچ تو! سالشه پنج و ستیب. دارم برادر هی -

 ؟یدار بردار

. آلماست اسمش دارم، تو سال و سن به خواهر هی -

 .هم با میخوب. امیمیصم باهاش بایتقر

 حسرت با یآه اش،یدلتنگ و سدرا یادآوری با ستاره

 :زد لب و دیکش
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 خوشش من از ادیز اون یول دارم، دوست داداشمو من -

 به یول دم،ینم جوابتو که یچ یبرا ینپرس باز االن! ادینم

 ! شیدید درمانگاه تو که همون. دارم یخوب یعمو جاش

 :گفت یینمادندان لبخند با ماین

 تو یاعقده احمق، منه یگفت بهش که همون... بله -

 .دمینش یاتفاق! آ ستادمینا گوش فال. داشتم نگهت شرکت

 :کرد باز لب و گرفت دندان به لب خجالت با ستاره

 .موقع اون بودم یعصبان د،یببخش -

 هب کردند، یط را ریمس زنانقدم و شدند صحبت گرماگرم

 را هانیماش عبور یصدا و شدند کینزد یاصل یجاده

 عبور توک و تک که ییهانیماش دنید با. دیشن شدیم

 . برداشتند قدم تندتر و شدند دوارتریام کردندیم
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 تکان دست هانیماش یبرا ماین و ستادندیا جاده کنار

 متوقف رنگ یآب وانت ن،یماش سه دو عبور از بعد. دادیم

 ییروستا یمحل یهالباس و کاله با انسالیم یمرد و شد

 شانیپا تا سر به متعجب ینگاه. شد ادهیپ نیماش از

 :گفت و انداخت

 ه؟یجورنیا وضعتون و سر چرا ن؟یایم کجا از... خدا ای -

 ن؟یریم کجا

 :برداشت لب از لب و کرد کج سر ماین

 ای شهیم اگه. بهمون زده دزد ،یحاج هیطوالن ماجراش -

 یمردونگ خودت ای اد،یب کمک میبزن زنگ نیبد یگوش

 .ستین خوب حالمون! ببر ییجا هی تا رو ما کن

 :گفت و انداخت اوضاعشان به ینگاه باز مرد

  کمکتون؟ ادیب بزنم زنگ سیپل به -



 

Romanzo_o 241 

 :داد جواب بالفاصله ماین

 .شمیم ممنون آره، -

 چندان نه یهادندان و کرد صدایب یاخنده تک مرد

 :زد لب شد، انینما دشیسف و مرتب

 ات گفتم یجورنیا. نداره یباتر شده، خاموش میگوش -

 سوار! باشهن کاِرتون تو یکلک د،یندار یترس سیپل از نمیبب

 میبر ه،کینزد نیهم ما یروستا. ییجا هی تا ببرمتون نیبش

 .دیخواست خودتون جا هر ای سیپل زنمیم زنگ

 متس مرد و انداختند هم به ینگاه لبخند با ستاره و ماین

 و داشت جا نفر دو یبرا راننده کنار یصندل. رفت نیماش

 .چدیبپ خودش دور تا داد ماین به ییپتو مرد

 یجلو نیماش. شدند روستا وارد که نگذشت یادیز زمان

 متوقف رنگ یکرم یدر و یآجر یوارهاید با یاخانه

 .زد در و شد ادهیپ نیماش از مرد. شد
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 :دیرس گوش به خانه داخل از یزن یصدا

 بله؟ -

 !رجب... خانوم نیریش منم -

 

۴۱ 

 و یپلک تک ییهاچشم ،یانقره ییموها با مسن یزن 

 کرد، باز را در رنگ یاقهوه و کم قوس با ییابروها

 .بود گرم و مهربان نگاهش

 . میدار مهمون سالم، -

 ارهاش ستاره و ماین به ابرو و چشم با و گفت را نیا رجب

 و ستاره به ینگاه و آورد رونیب درگاه از سر نیریش. کرد

 کرد، سؤال از پر را ذهنش ظاهرشان دنید. انداخت ماین

 شد باعث بود آورده را هاآن دامادش که نیهم اما
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 باز لب ییروگشاده با و بگذارد بعد یبرا را اشیکنجکاو

 :کرد

 . دییبفرما. چشم یرو قدمتون مادر، سالم -

 دندکر سالم زن به رو آهسته هم، به ینگاه با ستاره و ماین

 خانه اطیح وارد رجب، و نیریش یهاتعارف یپ در و

 و داشتیبرم قدم جلوتر فشیظر یجثه با زن. شدند

 اطیح یانهیم ستاره و ماین که کردیم تعارف مدام

 رغم آغل. بود خاک و زهیسنگر از دهیپوش اطیح. ستادندیا

 از یاگوشه و خوردیم چشم به گوسفندها و خروس و

 ظاهرا که شدیم دهید یکوچک یوارید چهار هم اطیح

 :دیپرس و برگشت عقب به زن. بود توالت

 !ن؟یسادیوا چرا پس -

 جواب زدهخجالت و کرد ماین و خودش به یااشاره ستاره

 :داد
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 میایب هشیم فیکث فرشاتون م،یفیکث و یِگل یلیخ ما -

 ! داخل

 :گفت و زد یمهربان لبخند نیریش

 تا. نیایب گرم دیبخور یچا اول دینیبش ست،ین یطور -

 . دیبر حمام کنمیم گرم رو آب من موقع

 اب نداشت، را شیپاها یرو ستادنیا طاقت گرید که ماین

 شیهاجوراب. فتدیب راه تا فهماند دخترک به سر یاشاره

 جاهمان. شدند خانه وارد و آورد رونیب درب یجلو را

 رجب هرچقدر. نشستند یروفرش یرو در، به کینزد

 فرش دو با سالن. ننشستند هافرش یرو کرد، تعارف

 کنج یکوچک یبخار و بود شده دهیپوش یمتر دوازده

 آشپزخانه به نیریش همراه رجب. خوردیم چشم به خانه

 .دیرسیم گوش به زدنشان حرف پچ پچ یصدا و رفت
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 هدیشن ستاره و ماین زبان از راه انیم که را چه آن تمام مرد

 . گفت مادرزنش یبرا مو به مو را بود

 آب از پر که لیاست پارچ کی و لگن دو با بعد، یلحظات

 :گفت و شد سالن وارد بود گرم

! بشه وصل ایزود نیهم قراره گفتن م،یندار گاز هنوز -

 و دست. نفت با مونیبخار روشنه، کپسول با اجاقمون

 حمام یبرا گرم آب تا دیبشور جانیهم رو صورتتون

 . بشه آماده

 شیهادست ستاره ابتدا و کردند تشکر آهسته ستاره و ماین

 لب و سوختیم هازخم یجا. گرفت گرم آب ریز را

 را اشدهید بیآس یهادست لطافت و ینرم با. دیگز

 :گفت مرد به رو. زد صورتش به یآب و شست

 خانوادم االن تا حتما رم؟یبگ تماس تهران با یچجور -

 !شدن نگران



 

Romanzo_o 246 

 زنگ ارمیم دیبخور یچا هی تا شارژ، به زدم رو میگوش -

 .زد حرف شهیم خب یول دهینم آنتن خوب. دیبزن

 هک افتاد ماین به نگاهش و کرد یتشکر لب ریز ستاره

 یرو درد با را شیهاپلک و گذاشته لگن یتو را شیپاها

 ابرو و شد متأثر تیوضع آن در دنشید از. فشاردیم هم

 :گفت و کرد دنبال را ستاره نگاه رد مرد. دیکش هم در

. هکن چرب ارمیم پماد واسش االن ،یآبج نباش نگرانش -

 !زخماشو میبندیم

 دخترک دوخت، ستاره به را نگاهش و کرد باز پلک ماین

 یمحو لبخند. گرفت رنگ شیهاگونه و دیدزد را نگاهش

  هب ختهیآم را ندیخوشا ییگرما و نشست ماین یهالب یرو

 ورود با. کردیم احساس وجودش در بیغر یحس

 یککوچ ینیس. برداشت ستاره از نگاه سالن، به نیریش

 رد کشمش و آبنبات از یظرف داغ، یچا استکان دو یحاو
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 و گذاشت نیزم یرو مقابلشان را ینیس. داشت دست

 :گفت

 نگذره خدا! اومده روزتون به یچ گفت بهم دامادم -

 واستون داده جرأت خودش به رجب خوبه باز. ازشون

 کنار زن هی شیپ وقت چند نیهم د،یدونیم آخه. داره نگه

 کمک، یآ که دادهیم تکون دست نایماش یبرا جاده

 خدا یبنده راننده! حرفا نیا از و دهیگز مار رو شوهرم

 و اومدن در آب از دزد مرد و زن داشته، نگه که نیهم

 نیا. بردن نداشته و داشته که یچ هر با رو مرد نیماش

 .شده سخت کردن اعتماد روزا

 :داد جواب یلبخند مچهین با ستاره

 یفرع وارد رجب آقا نیماش با یوقت هم ما راستش آره، -

 اعتماد جز یاچاره اما افتاد، دلمون به ترس م،یشد

 !مینداشت
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 :گفت خنده با نیریش

 !نداشتم یبد منظور مادر، یرینگ دل به -

 !دهش سخت آدما به کردن اعتماد. دیگفت رو قتیحق... نه -

 :زد لب و گرفت دخترک مقابل را یچا استکان نیریش

 .نشه سرد بخور دخترم، بفرما -

 کهنیا از قبل گرفت، را استکان و کرد دراز دست ستاره

 مقابلش را کشمش ظرف ماین بردارد، آبنبات بخواهد

 :گفت و گرفت

 ! بهتره بخور، کشمش با -

*** 

 یهجلس کی از خسته سجاد که بود گذشته ظهر از یساعت

 یراب که یاتفاق از بعد. آمد خانه به ،یدادگاه کشمکش پر

 شیب را اعصابش یناموس یهاپرونده بود، افتاده دخترش
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 .انداختیم تالطم به را قلبش و ختیریم بهم شیپ از

 یرحمیب با که را ییمردها تا بود کرده جزم را عزمش

 روح خود، گذر زود لذت یبرا ،یوانیح ییخو با و تمام

 وممحک را کردندیم تکه تکه و کشتندیم را یدختر ای زن

 هاپرونده از دست نیا یدخترها و هازن از کدام هر. کند

 جان مقابلش ستاره باراشک یهاچشم د،یدیم که را

 و دبو زده خی شانهمه نگاه. فشردیم را قلبش و گرفتیم

 از یخال. دندیکشیم نفس فقط که متحرک بودند یامرده

 یام هر

 

 .یزندگ از یحس و زهیانگ د،

 یآشت یبرا خواستیم که هربار اما بود، ستاره دلتنگ

 و چیپ گوشش یتو انیاطراف یهیکنا و شین بردارد، یقدم



 

Romanzo_o 250 

 یآشت از یحرف تا بستیم را شیگلو راه و خوردیم تاب

 .نزند

 

۴۰ 

 را صورتش که دید مبل یرو را حانهیر شد، که خانه وارد

 فشیک. کندیم هیگر بلند یصدا با و گرفته هادست انیم

 .رفت جلو سرمهیآس و گذاشت یکنار را

 !شده؟ یچ... جان حانهیر... حانیر -

 :زد لب کنان هق هق و گرفت باال را سرش حانهیر

 راحت آبروتیب دختر دست از... سجاد یشد راحت -

 ریخ به عاقبت! آخر گرفت رو دخترت دامن آهت. یشد

 ...امبچه نشد
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 با و نشست لرز به تنش تمام سجاد و داد سر هیگر باز و

 :دیپرس یآشفتگ

 ! بزن حرف درست شده، یچ حانه؟یر یگیم یچ -

 :گفت ادیفر با و کرد هیگر بلندتر حانهیر

 ! ُمرد دخترم... دستش از یشد راحت... ُمرد ستاره -

 و داد هل عقب به را حانهیر ظیغ با و دییسا دندان سجاد

 .لرزاند را خانه یهاستون رشینف

 چه کجاست؟ شده؟ یچ ستاره... بزن حرف درست ِد -

 اومده؟ سرش ییبال

 :گفت کنانناله و شد جمع خودش در مبل، یرو حانهیر

 خونهیچا تو... یکار سفر هی بوده رفته همکاراش با -

 همکاراش از یکی و ستاره از یخبر. شهیم یسوزشیآت

 از دهیم نشون شواهد گفت سیپل ش،یپ ساعت کی. نبود
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 اون هم ستاره نیماش چون کردن فرار توالت یچهیدر

 میبر یایب تا زدمیم زنگ بهت چقدر هر نبوده، اطراف

 مدنبال ادیب خواستیم حامد ،ینبود دسترس در دنبالش

 وت رو ستاره یسوخته نیماش که گفت زد زنگ االن که

 . کردن دایپ دره

 عرق به تنش و آمدیم باال یسخت به سجاد یهانفس

 یرو و دیلغز چشمش یگوشه از اشک. بود نشسته

 :کرد زمزمه لب ریز. گرفت راه اشگونه

 ! دروغه... اسزنده دخترم دروغه،... بابا... جانستاره -

 تا کرد وادار را حانهیر فون،یآ یپ در یپ یهازنگ یصدا

 رنگ الهه، همراه حامد. کند باز را در و شود بلند جا از

 یخانه به را خودش لرزان یهاقدم با زده،بهت و دهیپر

 . بود رسانده سجاد
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 و شد بلندتر حانهیر یهاهیگر یصدا شد که خانه وارد

 :زد بینه اخم با حامد. دیکش آغوش در را الهه

 اچر. ستین معلوم یزیچ که هنوز زنداداش، باش صبور -

 ! ؟یکرد شلوغش

 :زد لب یدرماندگ با سجاد

 !خبره؟ چه حامد؟ شده یچ بگو تو -

 و فیضع یصدا با و زد وارید به را اشهیتک حامد

 :تگف نشکند بغضش داشت یسع که یحال در ،یجانیب

 حالش و دهیرس کجا نمیبب تا ستاره زدم زنگ صبح -

 و شدم نگران ده،ینم جواب رو یگوش دمید که چطوره

 زنگ عدب قهیدق چند هی. کنه یریگیپ تا یهست به زدم زنگ

 وادع خونهیچا تو راه نیب گفتن، شرکت یمهندسا که زد

 رهیم مهندسا از یکی. بوده توالت لحظه اون ستاره و شده

 شیآت جااون که رونیب رنیم خونهیچا از هیبق و ستاره یپ
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 و شکسته توالت یچهیدر گفتن اولش. شهیم یسوز

 رارف احتماال گفتن میفرستاد که هم رو نیماش مشخصات

 هی با رو نیماش اون که زدن زنگ بعدش یول. کردن

 .کردن دایپ دره تو از سوخته یجنازه

 را سرش خورد، ُسر وارید کنار و نشد شیهااشک فیحر

 . دیلرزیم هیگر از شیهاشانه و گذاشت زانوها یرو

 زدن حرف توان و کردیم نگاه فقط زدهبهت سجاد

 :گفت و برداشت زانوها یرو از سر حامد. نداشت

 همکار اون از هنوز. یکالنتر میبر پاشو داداش، پاشو -

 ستاره هم جنازه اون دیشا اصال. ستین یخبر ستاره

 ! نباشه

 وضوح به شیهادست و برخاست جا از رخوت با سجاد

 به شیهالب و بود نشسته اشیشانیپ بر عرق. دیلرزیم

 د،ید را سجاد تن لرزش و ضعف که حامد. زدیم یدیسف
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 .بردارد قدم کند کمک تا گرفت را شیبازو و رفت جلو

 ...خورد زنگ حامد یگوش که بودند نرفته یقدم چند

 

۴۲ 

 انداخت، یگوش یرو ناشناس یشماره به ینگاه حامد

 :داد جواب دار خش ییصدا با و دیکش باال را اشینیب

 بله؟ -

 ار قلبش که دیرس گوش به خط پشت از ییآشنا یصدا

 ...لرزاند

 عموجون... الو -

 گوشش به شتریب را یگوش و کرد رها را سجاد یبازو

 :رفت باال شیصدا چسباند،

 ؟ییتو عموجون... ستاره -
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 شده حبس نهیس در هانفس و شد حامد خیم همه هانگاه

 .بود

 ...بگم خواستم منم،... عموجون آره -

 :دیپرس دستپاچه حامد و شدیم وصل و قطع صدا

 ...الو ؟ییکجا... جان ستاره... ستاره -

 گوش به را شیهاحرف داشت تقال که ستاره یصدا

 .شد بلند برساند حامد

 ...من... روستام هی تو من... عموجون الو... الو -

 تیعصبان و یکالفگ با حامد و شد قطع تماس بارنیا

 :گفت

 !شد قطع... اه -

 :گفت هولناک سجاد

 ...ریبگ شوشماره بزن، زنگ تو -
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 یصدا که دینکش یطول و گرفت شماره حامد بارنیا

 .دیرس گوش به ستاره

 ...عموجون... الو -

 :شد بلند حامد ادیفر یصدا

 تو؟ ییکجا... ستاره -

 همکارم با االن من. دنیدزد رو نمیماش)... ( یروستا تو -

 ! مییروستا هی تو

 ستاره یدوباره یصدا دنیشن شوق از حامد یهالب

 :دیپرس و دیلرز

 زم؟یعز خوبه حالت -

 ...خبر... سیپل به... دینباش نگران عموجون، آره -

 تداش تالش یکالفگ با حامد و شد وصل و قطع صدا باز

 .بشنود را ستاره یهاحرف تا
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 ...میباش تهران احتماال گهید ساعت دو تا -

 د،یکش یآسودگ سر از ینفس حامد و شد قطع تماس

 :دیپرس طاقتیب سجاد

 کجاست؟ شد؟ یچ -

 :زد لب و داد تکان سر حامد

. دنیدزد رو نشیماش خوبه، حالش دمیفهم اندازه نیهم -

 گردهیبرم گهید ساعت چند تا و روستاست هی تو االن

 !تهران

 :کرد زمزمه یحالیب با و داد رونیب نفس حانهیر

 ...شکرت ایخدا... شکرت ایخدا یوا -

. وردخ ُسر وارید کنار رمقیب و نداشت ستادنیا توان گرید

 خچالی از سرد آب پارچ و دیدو آشپزخانه سمت الهه
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 هتاز ییگلو سجاد و حانهیر تا آورد وانیل همراه. برداشت

 . کنند

*** 

 نیریش یخانه در کوتاه یاستراحت از بعد ماین و ستاره

 اب جاآن از و رفتند روستا یکالنتر به رجب همراه خانم،

 یفاستون شلوار با ماین. شدند تهران یراه سیپل نیماش

 از هک یخیم اسپورت یهاکفش و یخلبان کاپشن آلود،گل

 هستار کنار نیماش عقب یصندل یرو بود، گرفته رجب

 و انداخت ماین یپا تا سر به ینگاه دخترک. بود نشسته

. دهد قورت را اشخنده تا فشرد هم یرو را شیهالب

 اب و نماند دور ماین نیزبیت نگاه از اشخورده فرو یخنده

 :دیپرس آهسته یفیظر اخم

 ؟یخندیم من به -
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 بود، هنشست جلو یصندل که یسیپل به یچشم ریز ستاره

 .جنباند سر و انداخت ینگاه

 ،یخیم اونم اسپورت کفش و یاپارچه شلوار با -

 کال! ادینم بهت اصال هم یخلبان کاپشن ،یشد دارخنده

 ...یستین رئیسا و مهندسا هیشب گهید

 :زد لب و برد جلو را سرش ماین و دیخند صدایب

 تساع چند و سرت ختمیر کار یکل شرکت تو که فردا -

 ای هستم مهندسا هیشب یفهمیم داشتم نگهت کار اضافه

 ! نه؟

 پشت از را زشانیر یهاخنده و پچ پچ یصدا که سیپل

 ینلح با و انداخت نهیآ به ینگاه آلوداخم بود، دهیشن سر

 :دیپرس یجد و خشک
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 و ن؟یُمرد شما کردنیم فکر هاتونخانواده دیدونیم -

 ماش منتظر تهران یکالنتر تو نگران، و بد حال هی با االن

 ! هستن؟

 ریز به سر گرفت، رنگ شیهاگونه و دیگز لب ستاره

 و کرد یاسرفه تک. داد قورت را اشخنده ماین و انداخت

 :برداشت لب از لب

 .میکرد صحبت باهاشون یکالنتر تو. بله... اوم -

 و ردندک سکوت ماین و ستاره و جنباند سر دییتأ با سیپل

 دنش کیتار تا یزیچ. نزدند یحرف مقصد به دنیرس تا

 هک سیپل نیماش از. دندیرس تهران به که بود نمانده هوا

 ...ماند رهیخ روبرو به دخترک نگاه شدند ادهیپ

 

۴۳ 
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 لرز هب تنش. گرفت دنیتپ یبنا قلبش د،ید که را پدرش

 نشسته بدنش بر عرق یطور سرد، یهوا آن در و افتاد

 تابش ریز انگار که کردیم گرما و یخفگ احساس و بود

 کهنیا از. است ستادهیا تابستان دل در آفتاب میمستق

 یسخت به. داشت هراس شود، ریتحق ماین چشمان مقابل

 یهاچشم به رهیخ نگاهش. رفت جلو و برداشت قدم

 لشمقاب یظیغل اخم با که بود پدرش یبرافروخته و سرخ

 را دهانش آب زحمت به ستادیا که شیروبرو. بود ستادهیا

 .خورد تکان لرزانش یهالب و داد قورت

 ! بابا سالم... سالم... س... س -

 دید فکش زیر حرکت با را پدرش یهادندان شدن فشرده

 رفت، باال که پدرش دست. کردیم نگاهش مضطرب و

 دهش حبس اشنهیس در نفس. بست پلک و خورد یتکان

. کرد احساس پدرش آغوش در را خودش ناباورانه که بود
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 دید شیهاچشم مقابل را پدر ستبر ینهیس و کرد باز پلک

 و گرفته آغوش در را او توان تمام با که ییهادست و

 :دیشن گوشش کنار را سجاد مرتعش یصدا. فشردیم

 ،کردم بغلت گهید بار هی که شکر رو خدا شکر، رو خدا -

 ...زمیعز. دمیشن صداتو

 باور برد، باال آهسته را شیهادست متعجب و زدهبهت

 اگر کردیم حس و باشد تیواقع لحظات نیا که نداشت

 از و ندیبیم را هاشانه یخال یجا د،یایب نییپا شیهادست

 یرو ینرم به و آورد نییپا را شیهادست. پردیم خواب

 اشک  کرد، لمس که را تیواقع. گذاشت پدرش یهاشانه

 آغوش عطر وجود تمام با و نشست شیهاچشم در شوق

 یپ یهااشک با را شیهایدلتنگ و دیکش مشام به را پدر

 . ختیر رونیب یپ در
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 ونریب شاننیریش یایرو از را دختر و پدر سرباز یصدا

 .دیکش

 !منتظرن سروان جناب داخل، دیاریب فیتشر -

 :فتگ یلبخند مچهین با سجاد گرفتند، فاصله هم از دو هر

 ماحت. خونه میریم کنن لیتکم رو پرونده دخترم، میبر -

 .یاخسته یلیخ

 و ردفش یگرم به را پدرش دست یناباور و شوق با ستاره

 :زد لب متبسم

 ! میبر -

 یکالنتر ساختمان یورود درب سمت هم دوشادوش

 و پدرش دنید از آنقدر. افتاد ماین به نگاهش که رفتندیم

 که بود شده لذت و جانیه در غرق ناب یلحظه آن

 . بود کرده فراموش یکل به را ماین وجود
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 اننگاهش و ستادهیا درگاه کنار پرسشگر و کنجکاو ماین

 ریز به سر و داد رییتغ را نگاهش ریمس دخترک. کردیم

 . برداشت قدم پدرش دنبال

*** 

 اوشیس. بود حاکم خانه یفضا بر نیسهمگ یسکوت

 دست آن به بود دوخته چشم و نشسته مبل یرو آلوداخم

 دایپ هانین نیماش یشهیش یرو که ناهمگون و زشت خط

:» بود شده نوشته یمشک خودکار با کاغذ یرو. بود کرده

 من ،نیزم ریز یبر یبش آب آسمون، تو یبر یبش پرنده

 که کنمیم یکار اما کشمت،ینم. زمیریم بهت رو زهرم

 هانین میبچرخ تا بچرخ! یکن مرگ یآرزو هزاربار یروز

 !« میپورسل
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 را خونش خون، و زدیم قدم خانه انیم یعصب که حسام

 و شکست هم در را خانه سکوت بشینه با خوردیم

 .رفت فرو خودش در کاناپه یرو هانین

 که دلت ریز زده یخوش بگم؟ یچ تو به من آخه د -

 نشو؟ ایعل ریگیپ نگفتم ؟یکنیم زنبور لونه تو چوب یریم

 !زم؟یبر سرم یخاک چه من ارنیب سرت ییبال هی

 :ردک باز اعتراض به لب بغض، از مرتعش ییصدا با هانین

 مگه! نداره ایلع و اصالن به یربط ه،یبرزو کار نیا -

 نه؟م دنبال شده آزاد برزو گفت زد زنگ دایو رفته ادتونی

 .کرده دامیپ اون حتما

 :دیغر اششده دیکل یهادندان انیم از ظیغ با حسام

 یچجور میرفت خونه اون از ما زده، مفت ِزر هی برزو -

 یبرد رو زنش... اصالنه کار نیا کنه؟ داتیپ خواستهیم
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 یفرستاد طالق دادخواست واسش ،یخوابوند کمپ

 !استشنه خوِنت به که معلومه

 و حسام بحث و بود کرده سکوت لحظه آن تا که اوشیس

 :گفت کردیم تماشا را هانین

 رهخط تو هانین االن نهیا مهم نداره، یفرق برزو ای اصالن -

 لهیکو داداشش حامد، نیبزن زنگ هی. میکن یفکر هی دیبا و

 .تیشکا یبرا بذاره پامون جلو یقانون حل راه دیشا

 تحکم با و داد تکان را اشسبابه انگشت هان،ین به رو

 :کرد خطاب

 دهنش تموم هیقض نیا یوقت تا... دختر کن گوش خوب -

 ،یریم حسام ای من با حتما! یرینم تنها کجا چیه

 ؟یدیفهم

 :زد لب ریز به سر هانین
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 زود هب زود گفت دکتر. ایلع دنید کمپ، برم دیبا صبح -

 .دارم کالس بعدم. بزنم سر بهش

 آزاد را نفسش و نشست دخترک کنار کاناپه یرو حسام

 .کرد

 بره یفرستیم رون،یب یاریم کمپ از رو ایلع یریم صبح -

 ای دهبو ییایلع یکنیم فراموش خودتم. شیزندگ خونه سر

 ! نه

 .دوخت حسام به را نشیخشمگ نگاه و دیپر جا از هانین

 یایلع خودم، جون ترس از! ؟یگیم یچ یفهمیم -

 وت کنم ول شده دواریام شیزندگ به تازه که رو بدبخت

 هر بوده، یچ هر ایلع م؟یزندگ از نمیبیم ریخ جهنم؟ اون

 رو یطوب تو چطور. مادرمه آخرش و اول کرده، کار

 ایلع من د،یکنیم یزندگ خوش و خوب دیدار یدیبخش

 ! نکنم؟ کمکش نبخشم؟ رو
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 نیب یفیظر اخم بود، نشسته خاموش و مسکوت یطوب

 اوشیس. دوخت نیزم به را نگاهش و نشست شیابروها

 :کرد مداخله

 یطوب یهیقض هان؟ین وسط یکشیم رو یطوب یپا چرا -

 هب یول مادرته ایلع آره. داره فرق آسمون تا نیزم ایلع با

 .باشه شیزندگ و تو نگران بده حق حسام

 :گفت و دیغلت هانین یهاگونه یرو اشک

 ترک کرده قبول تا کردم التماسش یکل -

 

 قدراون یطفل. سهیبنو طالق دادخواست کرد جرأت تا کنه،

 فتگ مالقاتش رفتم بار نیآخر که شده دواریام یزندگ به

 هوی حاال. کنه کار رونیب ادیب رهیبگ ادی یاطیخ خوادیم

 هاگ منو خود! یبود که یدونسگ همون برو بگم برم فردا
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 سال دو که یزارلجن همون تو برگردونه دوباره یکی

 ! شم؟یم یحال چه بودم، شیپ

 بل حسام به رو و کرد پاک را شیهااشک سرانگشتان با

 :زد

 حسام، دونستمیم حرفا نیا از ترمهربون رو تو من -

 !خودش حال به کنم ول رو ایلع یگیم که یرحمیب یلیخ

 .رفت اتاقش سمت قهر با و برخاست جا از

 

۴۴ 

*** 

 یدور هاماه از بعد اشخانه به ستاره برگشتن از یساعت

 خاطراتش و خانه یگوشه گوشه یبرا دلش. گذشتیم
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 دهیچیپ خانه در کباب یشام خوش یبو. بود شده تنگ

 . دیرسیم گوش به روغن ولز جلز یصدا و بود

 از یخستگ بردن رونیب و مفصل حمام کی از بعد دخترک

 نکیع سجاد. نشست پدرش کنار کاناپه یرو تن،

 یاهبرگ چند و بود گذاشته چشم یرو را مطالعه یلیمستط

 ریز دست. کردیم مطالعه دقت به داشت دست در که را

 . کردیم نگاه را پدرش لبخند با و گذاشت چانه

 برو! شهیم پرت حواسم... من به بزن ُزل جانیا نینش -

 .کن کمک مادرت به

 پدرش، سمت برداشت زیخ دخترک و گفت را نیا سجاد

 را اشگونه و کرد قالب گردنش دور را شیهادست

 .دیبوس محکم

 شهینم باورم هنوزم بود؟ شده تنگ دلم چقدر یدونیم -

 ...عاشقتم بابا! خونه برگشتم
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 .دوخت ستاره به را نگاهش و زد یتلخند سجاد

 ... اما ستاره، خوشحالم یبرگشت کهنیا از -

 .داد رونیب را اششده حبس نفس و دیبلع را حرفش

 انداخت، ریز به سر و رفت هم در شیهاسگرمه ستاره

 :زد لب

 آره؟ یناراحت دستم از هنوز اما -

 :گفت و داد تکان نیطرف به را سرش سجاد

 حرف موردش در گهید خوامینم اصال... کن ولش -

. نزد رو حرفش شهیم اما کرد، فراموش شهینم. میبزن

 .کن کمک مادرت به کم هی برو پاشو... پاشو

 سمت و برخاست جا از افتاده فرو ییهاشانه با دخترک

 شده شسته یکاهو و گوجه ار،یخ چند. رفت آشپزخانه

 ییچاقو. خوردیم چشم به زیم یرو ظرف، داخل
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 ار کتش. دیرس راه از سدرا که کند آماده ساالد تا برداشت

 گفتنش سالم یصدا خت،یآو در یجلو یجالباس یرو که

 ونریب آشپزخانه از یخوشحال با ستاره. دیرس گوش به

 :گفت بلند یصدا با و رفت

 ! ینباش خسته داداش، سالم -

 شیابروها نیب یاخم و ماند ثابت ستاره یرو سدرا نگاه

 :زد لب نشست،

 ! ؟یبرگشت -

 ریز. گذاشت ظرف داخل را کباب یشام نیآخر حانهیر

 به رو آمد؛ رونیب آشپزخانه از و کرد خاموش را تابهیماه

 :گفت سدرا

 رو ستاره خدا! مادر شد یچ امروز یدونینم سدرا یوا -

 ...ستاره دادن خبر بهم صبح. داد بهمون دوباره
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 بست خی دهان در سدرا معترض و بلند یصدا با حرفش

 .ماند کاره مهین و

 آره؟ گهید رفت شد، تموم یچ همه یعنی گهید االن -

 هبرگشت بعد من، یزندگ به زد گند آبرومون، به زد گند

 ستاره بهتون دوباره خدا که نیکرد ذوق هم شما و خونه

 ! داده؟ رو

 :زد تشر و برخاست جا از سجاد

 زدنه؟ حرف طرز چه نیا! سدرا نییپا اریب صداتو -

 :دیپرس و داد تکان هوا در را دستش پدرش، به رو

 با حساب، چه رو خواد؟یم یچ جانیا دختره نیا بابا -

  برگشته؟ ییرو چه

 :دینال مستاصل و متعجب حانهیر

 !؟یگیم یچ ه؟یچ دختره... خواهرته! سدرا -
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... دختره نیا خاطر به رهیگیم من از طالقشو داره ترایم -

  خواهر؟ کدوم

 :زد ادیفر و شد رهیخ ستاره به نفرت با

 نیا تو من یجا ای. متنفرم ازت ؟یفهمیم... متنفرم ازت -

 ! تو ای اسخونه

 شلیوسا کردن جمع به شروع و رفت اتاقش سمت قهر با

 :گفت و برداشت قدم دنبالش به سجاد. کرد

 شه؟یم درست یچ تو رفتن با سدرا؟ یکنیم چکار -

 ...دارم که منم ،ینداد طالقش که هنوز

 یور ضرب با را بود برداشته کمد از که ییهالباس سدرا

 :زد ادیفر و دیکوب تختش

 واسم؟ نیکرد چکار حاال تا شه؟یم درست موندنم با -

 ... خالص و رهیگیم رو طالقش داره
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 و بود سیخ اشک از صورتش. شد اتاق وارد ستاره

 سدرا سمت اطیاحت با و هراسان. دیلرزیم شیهادست

 :گفت ملتمسانه و رفت

 ترایم با رمیم خودم. باش آروم خدا رو تو... داداش -

 .کنمیم درستش زنم،یم حرف

 شده برجسته گردنش یهارگ و سرخ صورتش سدرا

 :زد بینه و داد هل عقب به را ستاره خشونت با. بود

 به نزن دگن! نمتینب! نباش میزندگ تو فقط تو... شو خفه -

 .یکن درستش خوادینم ،یزیچ

 را دخترش حانهیر. شد لشیوسا کردن جمع مشغول باز

 :زد لب خواهشمند و دیکش آغوش در

. مینکیم درستش میزنیم حرف نیبش پسرم، باش آروم -

  ؟یبر یخوایم کجا
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 رونیب به ستاره همراه و گرفت را حانهیر یبازو سجاد

 :برد باال را شیصدا. کرد تشانیهدا اتاق

 رو جاک بکنه؟ تونهیم چکار ییتنها نمیبب بره... بره بذار -

 ترایم باش، مطمئن نویا یرفت اگه سدرا یول بره؟ داره

 قبل زا ترمصمم مشیتصم به که گردهیبرنم تنها نه بفهمه

 !شهیم

 زا لش،یوسا از یکوچک چمدان با سدرا که دینکش یطول

 مادر یهادست حصار از را خودش ستاره. آمد رونیب اتاق

 . دیدو سمتش و کرد آزاد

. رمیم االن نیهم خدا به رم؛یم من بمون تو داداش -

 نرو م،ینیبینم گهید باشه. خانجون یخونه گردمیبرم

 .خدا رو تو... داداش

 

۴۵ 
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 لرزش و هادست یسرد. گرفت را برادرش دست مچ

 به رهیخ نگاهش. لرزاند را سدرا دل دستانش، محسوس

 هاپلک. ماند دخترک یپرتمنا و اشک از سیخ یهاچشم

 به کلمه کی تنها. انداخت ریز به سر و فشرد هم یرو را

 !« بمون:» آمد رونیب دهانش از یسخت

 یرو جاهمان ستاره. برگشت اتاقش سمت و گفت را نیا

 جز و پوشاند هادست با را صورتش و نشست زانوها

 . دیرسینم گوش به ییصدا اش،هیگر یصدا

 شام از یادیز مقدار. بود اندوه و سکوت در غرق خانه

 خچالی داخل را غذا یهمه حانهیر و ماند نخورده دست

 و کرده خلوت خودش، اتاق یگوشه کس هر. گذاشت

 . بود گرفته بغل غم یزانو

 رونیب خانه از گرید یروزها از زودتر ستاره فردا صبح

 شود، شروع شرکت یکار ساعت نکهیا از قبل. رفت
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 جاآن ترایم که رساند یشگریآرا آموزشگاه به را خودش

 . بود کار مشغول

 راتیم. نبود سالن در یکس شگرهایآرا جز و بود وقت اول 

. دید را ستاره که بود شیهالباس کردن عوض مشغول

 طورهمان و پراند باال را پهنش و یمشک یابروها متعجب

 :زد لب و رفت جلو بستیم را روپوش یهادکمه که

 ؟یخودت! ره... ستا -

 ازب را آغوشش و رفت جلو یینما دندان لبخند با ستاره

 :کرد

 ! تراجون؟یم یخوب... سالم -

 . رفتندگ بغل را گریکدی و کرد باز آغوش متقابال زین ترایم

  ؟یخوب... ستاره بود شده تنگ برات دلم چقدر یوا -
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 یلیخ نظرش به د؛یچرخ ترایم صورت یرو نگاهش ستاره

 نیا اب. دیرسیم نظر به دهیپر رنگ یحت و بود شده الغرتر

 شیشهال و یمشک یهاچشم و بود بایز هم هنوز وجود

 . دیدرخشیم

 .بود شده تنگ منم دل. خوبم قربونت، -

 و نندیبنش تا کرد دعوت سالن از یاگوشه به را ستاره

 خندلب با ستاره و نشستند هایصندل یرو. کنند صحبت

 :گفت یمحو

 که مونمینم ادیز. اومدم سرزده تراجونیم دیببخش -

 . بشم کارت مزاحم

 .شدم خوشحال یلیخ اتفاقا! ه؟یحرف چه نیا زم،یعز نه -

 :گفت آهسته و انداخت نییپا را نگاهش ستاره
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 یآشت باهام بابا... یعنی. خونه برگشتم من... راستش -

 !کرد

 لب ذوق با و آمد کش ترایم کوچک یهالب یرو لبخند

 :کرد باز

 .شدم خوشحال واست یلیخ! یعال هم یلیخ -

 :داد ادامه مکث یکم با و دیکش لب یرو زبان ستاره

 همو شما! تو و سدرا یعنی... سدراست من یغصه االن -

 ...نیداشت دوست

 و نداد دخترک به را زدن حرف یادامه یاجازه ترایم

 :گفت

 مه یلیخ. خوشحالم یلیخ دنتید از من ستاره، نیبب -

 اگر اما. جداست واسم سدرا از تو حساب و دارم دوستت
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 االن نیهم بهتره سدرا، و من نیب یهیقض واسه یاومد

 ! یبر و یکن تمومش

 :کرد باز لب المبار ینگاه با و کرد کج ابرو ستاره

 مقصر رو خودم من دارم، وجدان عذاب من ترایم -

 یزجر چه داره یدونینم... عاشقته سدرا. دونمیم

! ؟یسابق یترایم اون تو... طورنیهم هم تو! کشهیم

 یدار هم تو دونمیم ،یادهیپر رنگ افتاده، گود چشات

 .یکشیم عذاب

 :گفت و خورد فرو را بغضش ترایم

 نیهمچ با یداشت جرأت یبود تو... ستاره بده حق بهم -

 زد، کتکت بد یلیخ سدرا! سقف؟ هی ریز یبر یمرد

 ! کشتتیم داشت



 

Romanzo_o 283 

 کتک ازش حاال تا مامانم مگه یول زد، هم بابا خب -

 شده کیتحر رتشونیغ داشت، فرق هیقض اون خورده؟

 ! بود

 :گفت و داد تکان نیطرف به را سرش ترایم

 لگد و مشت ریز! زد یلیس تا سه دو فقط بابات -

 ...سدرا. نگرفتت

. برخاست جا از و دیلرز شیهالب. داد قورت را حرفش

 با فورا را بود دهیغلت گونه یرو که یاشک قطره

 :کرد زمرمه لب ریز و کرد پاک سرانگشتان

 ...ستاره برو لطفا -

 

۴۶ 
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. دوخت ترایم به را دشیناام نگاه و برخاست جا از ستاره

 ذهنش به که یجمالت تنها و کرد را تالشش نیآخر

 :آورد زبان به را دیرسیم

 کتک سدرا از بود نشده چوقتیه من دفعه، اون جز -

 یلیخ بوده، بد یلیخ حالش روز اون دیشا. بخورم

 چوب یچجور میسادگ با من دهیفهم که بوده سختش

 یکس چوقتیه گهید دیشا! خانواده یآبرو به زدم حراج

 هب سدرا، به حداقل. باشه نداشته دوستت سدرا یاندازه

 شیپ دیبر. بده فرصت بوده توننیب که یعشق و خودت

 .باشه ییجدا جز یراه دیشا مشاوره،

 ار آموزشگاه سالن یکوتاه یخداحافظ با و گفت را هانیا

 زنانقدم دخترک و دیباریم نرمک نرم باران. کرد ترک

 و شد مترو وارد. کرد یط مترو به دنیرس تا را ریمس

 افتاد نگاهش. زد واگن داخل یفلز یلهیم به را اشهیتک
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 وشگ کنار و بودند نشسته هم کنار که یپسر و دختر به

 شاخه دختر،. دندیخندیم زیر زیر و کردندیم پچ پچ هم

 انیم گرشید دست و داشت دست در سرخ یگل

 عاشق، پسر و دختر آن به رهیخ. بود پسر یهادست

 با... نیرام و خودش یعاشق دوران به دیکش پر ذهنش

 آرام آرام اشک و شدیم فشرده قلبش خاطرات مرور

 و آمد خودش به مترو توقف با. دیخز شیهاپلک پشت

 و پسر متعجب یچهره دختر، آلوداخم نگاه متوجه

 نگاه از نیشرمگ. شد خودش اشک از سیخ یهاگونه

 فورا و انداخت ریز به سر گران،ید پرسشگر و رهیخ

 اب بارنیا و رفت رونیب مترو از. کرد پاک را شیهااشک

 و کرد عبور تیجمع یال به ال از بلند و تند یهاقدم

 ندلبخ با کزادین شد، که شرکت وارد. رفت شرکت سمت

 :گفت و برخاست جا از یقیعم
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 و حیصح که خوشحالم چقدر... یسپهر خانوم یوا -

 و شما گفتن و زدن زنگ که روزید. نمتونیبیم سالم

 !بودن نگرانتون همه ن،یشد گم شهسوار مهندس

 :داد جواب لبخند با ستاره

 شکر رو خدا. بود یسخت و ماجرا پر روز آره ممنونم، -

 .گذشت ریبخ

 جا دوش یرو را فشیک کزاد،ین با بش و خوش یکم با

 نیماش با که روز هر. رفت اتاقش سمت و کرد جا به

 و دیخریم رز ای نرگس گل شاخه چند آمد،یم خودش

 از یخبر امروز اما گذاشت،یم زشیم یرو گلدان داخل

 یگوش که بود ظهر یحوال شد؛ کار به مشغول. نبود گل

 برداشت توریمان از چشم ستاره و خورد زنگ زشیم یرو

 :داد جواب را یگوش و

 بله؟ -
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 داخل؟ انیب توننیم آوردن، فیتشر میپورسل خانوم -

 :زد لب و نشست لبش یرو لبخند

 .ارنیب فیتشر بله، -

 داص و سر پر هانین و شد باز اتاق در که نگذشت یلحظات

 .شد وارد

 زنمیم زنگ یهرچ شبید از که ستاره یرینم یا -

 گفت که زدم زنگ حامد به آخر! خاموشه تیگوش

 الب نیا که اون شه گور به گور... یداد فنا به رو تیگوش

 !آورد سرتون رو

 :گفت و دیخند نرم ستاره

 !کن شلوغ یجورنیا بعد یبرس بذار بعدم سالم، اول -

 رگو خوادینم بسه گهید شد جزغاله سوخت، بدبخت اون

 !بشه گور به
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 :کرد باز لب کنجکاو و نشست یصندل یرو هانین

 شد یچ نمیبب کن فیتعر قشنگ حاال سالم، خب -

 ! روز؟ید

 .دیچرخ هانین سمت و زد یصندل به را اشهیتک ستاره

 لوت و الت تا چند! شد ریخ سبب عدو... یچیه -

 نگو. دنیکش شیآت به رو جااون خونه،یچا تو ختنیر

 راه لدنبا و شهیم میقا گوشه هی سیپل اومدن با شونیکی

 رو خودمون خونهیچا از که ماین و من. گشتهیم فرار

 شیفرار جااون از که کرد ِخفت رو ما اونم م،یداد نجات

 اب خودش و کرد ول ابونیب وسط برد رو ما خالصه. میبد

 تادهاف بدبخت و دهیبر ترمز من نیماش نگو. رفت نیماش

 امین و من بود نبرده رو نیماش یعنی! شده جزغاله دره ته

 !میبود ُمرده
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 ترصاف و شدیم تردرشت شیهاچشم لحظه هر هانین

 متعجب هانین ستاره، یهاحرف شدن تمام با. نشستیم

 :برداشت لب از لب و داد تکان نیطرف به را سرش

 !؟...ماین و من! ما؟ین شد یک شهسوار -

 

 هاخانزاده و هاخان و یشهر یهامهمان یهانیماش. 

 رد نوکران و زانیکن و بودند دهیکش صف نیپرچ یجلو

 رد. بودند هامهمان از ییرایپذ و مراسم یبرگزار یتکاپو

 ارباب جز چکسیه اما بود، یعروس جشن ظاهر

 نیا به خواستندینم سهند و سالومه. نبود خوشحال

 یدختر هم آن نند،یبب مادرشان نیگزیجا را یکس هایزود

 بود شده مانیا ییهوا دلش اتاجیک! خودشان از کوچکتر

 و بود شده طرد خانواده از تیرع کی به عشق جرم به که

 ! بود گذاشته عمارت در پا تیرع کی حاال
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 دبو نادر تنها و داشت را باربدش ادگاری یدور غم کوکب

 لیفام که نیا از خوشحال و بود یراض وصلت نیا از که

 فخر ساالنش و همسن نیب تواندیم و شده ارباب

 . بفروشد

 و شد خاموش همهمه جشن، و یکوبیپا هاساعت از بعد

 و سکوت در لحظه به لحظه عمارت آفتاب، غروب با

 . رفتیم فرو یخاموش

 ولکپ و دیمروار از پر که رنگش قرمز ساتن لباس با یناین

 و روشن یموها و نشسته تخت یلبه بود یدوز

 و ریز به سر. بود ختهیر هاشانه یرو اشیشمیابر

 فرتن جز یحس چیه که دیکشیم را یارباب انتظار مسترس

 هک بود مادرش یمداوا بابت ارباب قول تنها. نداشت او به

 رد حضور یبرا کردیم دایپ یلیدل و کردیم دلگرم را او

 ! مجلل و شده تزئین اتاق آن
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 یفضا در تلخش عطر یبو شد، وارد نیام و شد باز در

 لرزش. برخاست جا از احترام با یناین و دیچیپ اتاق

 شیهاپلک پشت اشک و بود گرفته فرا را تنش یفیخف

 بود کینزد آنقدر و ستادیا مقابلش نیام. کردیم یقراریب

 . دیشنیم را شیهانفس یصدا که

 سرانگشتان با و نشست دخترک یچانه ریز نیام دست

 ندید از دیلرز دلش. ردیبگ باال را نگاهش تا کرد وادارش

 دست و بکر دخترک صورت طراوت و ییبایز همه آن

 نیب اخم دید که را اشکش از سیخ یهاچشم اما نخورده،

 :کرد زمزمه آهسته. نشست شیابروها

 !  نمیبب اشکاتو خوامینم -

 .چشم -
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 را شیهالب خورد، فرو را بغضش و گفت را نیا یناین

 را نیام دل فرمش خوش یهالب یسرخ. فشرد هم یرو

 .دیکش آغوش در را او و کرد قرارتریب

 .فرارازسنت جذاب و عاشقانه با،یز رمان از یبخش�💢�

 ۰۱/۱۱۱ فقط بایز رمان نیا خواندن یبرا تیعضو حق

 ! تومان

 .شودیم فروخته یشتریب متیق با اتمام از بعد رمان نیا

 �💢�.دیکن مراجعه یویپ به نام ثبت مراحل از اطالع یبرا

@negar_s_69 
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 و جمع را خودش یکم و دیکش لب یرو زبان ستاره

 :فتگ پته تته با و نشاند لب یرو یمحو لبخند. کرد جور
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 به خود که... که بود یجور هی اصال روزید... خب... اوم -

 بود، رفته ادمونی یچ همه اصال. شد باز خمونی خود

 گمیم دارم تو شیپ االنم! میبود جونمون نجات فکر فقط

 !گمیم شهسوار یآقا همون هنوز نمشیبب که نه اگر ماین

 :دیپرس و زد یچشمک ز،یآمطنتیش یلبخند با هانین

 !؟ینکرد غش نیشد تنها -

 یهاچشم مقابل گذشته، روز نیریش و تلخ خاطرات

 :داد جواب یتلخ لبخند با و گرفت جان ستاره

 یهانکته به یداد ریگ توام حاال. نکردم غش نه، -

 !شد؟ یاونجور که شد یچ یپرسینم اصال! یانحراف

 :گفت و دیخند یسرخوش با هانین
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 رو اتیجزئ دم،یپرس حامد از رو اتیکل خب -

 فحر نیا از شتریب خواستینم که ستاره! دونستمینم

 .کرد عوض را بحث باشد، ماین

 خوبه؟ مامانت خبر؟ چه تو -

 :گفت و داد رونیب را نفسش هانین

 دبو خوش دلم. کنهینم ول رو ما یبدبخت! ؟...بگم یچ -

 اصالنه دونمینم. حله یچ همه شهیم راه به رو داره ایلع

 اممحس و بابا. ارهیم سرم مال بال کرده دمیتهد که برزو ای

. برم ییجا تنها ندارم حق گهید دادن چیپ سه ریگ دن،یترس

 جانیا رسوند منو حسام االنم. گرفتن رو نمیماش چییسو

 !دنبالم ادیم گهید ساعت کی گفت

 :زد لب و دیخند ینخود ستاره

 ن؟یفتگ سیپل به حاال! یشد نیماشیب من مثل توام پس -
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 :گفت و کرد کج لب هانین

 رهینگ صورت یجرم تا گنیم ده؟یفا چه یول میگفت -

 ! میکن یکار میتونینم

*** 

 و بود بلند باشگاه سالن در یخارج دارسیب آهنگ یصدا

 هااهدستگ با نیتمر مشغول همه. بود شلوغ بایتقر سالن

 آب یبطر و نشسته سالن کنار یصندل یرو ماین و بودند

 دهمان نامعلوم یانقطه به رهیخ نگاهش. بود دستش یمعدن

 و نشست اششانه یرو یدست. داشت چهره به اخم و بود

 :شد بلند زیکامب یصدا

  چته؟ امشب، ینزد هم وزنه هی! تماشا؟ یاومد -

 :گفت و برخاست جا از حوصلهیب ماین

 .خونه رمیم کنم، ورزش ستین حسش امشب -
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 .برداشت قدم دنبالش زیکامب و رفت رختکن سمت

 ! بزن حرف شده؟ یچ خب -

 :زد لب و داد تکان هوا در را دستش

 ...ستین یزیچ -

 :گفت مصرانه و نداشت بر دست اما زیکامب

 هب! رو دردت بگو خب یناسالمت میقیرف! هست یزیچ -

 داره؟ ربط تییدا دختر یهیقض

 از را اشیخاکستر هدارکال یهود شدند؛ رختکن وارد

 :گفت لب ریز دیپوشیم که ینیح و برداشت کمد داخل

 ! ستین ربطیب -

 :کرد کلفت را شیصدا و نشست یصندل یرو زیکامب

 هکیت چرا! مرگته؟ چه نمیبب بنال آدم مثل... درد خب -

 ! ؟یزنیم حرف کهیت
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 چشم یاشاره با ماین و شد رختکن وارد یجوان پسر

 :گفت

 ! گمیم بهت راه تو میبر -

 دوش یرو را شانیهاکوله و کرده عوض لباس دو هر

 به کینزد شانیهاخانه رفتند؛ رونیب باشگاه از. انداختند

 را ریمس زنانقدم. بود باشگاه به کینزد حال نیع در و هم

 :دیپرس طاقتیب زیکامب که که کردندیم یط

 نه؟ ای یگیم! رونیب نمیا حاال خب -

 :کرد زمزمه و نشست لبش یرو یکج لبخند ماین

 !شدم عاشق... یچیه -

 پخش سرد یهوا در دهانش بخار و زد قهقهه بلند زیکامب

 :گفت و زد ماین پهن یشانه یرو دست. شد
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 برو خو ؟یزد غمبرک چرا گهید یول... مبارکه -

 .رسهیم دهنت به دستت که الحمدهلل! یخواستگار

 :داد جواب لبخند بدون و تیجد با اما ماین

 اول! اسگهید زیچ دردم ه؟یمال مشکالت یهمه مگه -

 ازم همه هنوز زدم، بهم سیپارم با شهینم ماه دو که نیا

 بعدم .کنه استقبال و بذاره شیپ پا یکس محاله. انیشاک

 ه؟یک طرف یدونیم

 :کرد باز لب کنجکاو و داد تکان سر زیکامب

 ! ه؟یک دونم،ینم نه -

 :گفت و نشست شیهالب یرو یحیمل لبخند

 !یسپهر ستاره... ستاره -

 جلب را عابر چند توجه و شد بلند زیکامب یقهقهه باز

 :دیپرس زدیم موج آن در خنده که یلحن با. کرد
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  ؟یفرنگ توت ژله -

 :زد تشر و کرد اخم فورا ماین

 یسپهر خانوم جز بعد به نیا از باشه حواست... یعو -

 ...وگرنه نشنوم زبونت از

 :آورد کش را شیصدا و انداخت باال را شیابروها زیکامب

 گذشته یچ روز اون! کنهیم دمیتهد عجب... اوهوک -

 ؟یشد چاکش نهیس عاشق یجورنیا که توننیب

 .ومدهین تو به شیفضول -

 :گفت و دیکش لب یرو زبان زیکامب 

 خانومه؟ سیپارم یهیقض فقط مشکلت... حاال خب -

 .انداخت باال را شیابرو یتا و داد رونیب ینفس ماین

 ! هست امگهید مشکل هی... نه -
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 ماین دهان به چشم کنجکاو زیکامب و کرد مکث یکم

 .بود دوخته

 جماعت مرد از چرا ستاره که مشغوله یلیخ ذهنم -

 هی داشتن خاطر به دنایترس جورنیا معموال ترسه؟یم

 ه؟یچ مشکلش یعنی! بده یخاطره و تلخ یتجربه

 

۴۸ 

 جک لب نامفهوم و کرد نگاهش متفکرانه یلحظات زیکامب

 جدا هم از رشانیمس و بودند دهیرس یراه دو سر کرد؛

 االب را پهنش یابرو یتا زیکامب و ستادندیا دو هر. شدیم

 :گفت مردد و انداخت

 فکرش به و بزنه تونهیم آدم که یحدس تنها... خب -

 ! دهید بیآس مرد، هی با بودن تنها از دیشا که نهیا رسهیم
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 یکرف.شد ترظیغل شیهااخم و دیلرز نهیس در قلبش ماین

 هم زیکامب ذهن به دادیم آزارش و دیهراسیم آن از که

. ماندند هم به رهیخ سکوت در یلحظات. بود کرده خطور

 :زد لب آهسته ماین

 بوده یک آدم اون! شده؟ یدراز دست بهش نظرت به -

 مثال؟

 :دیپرس و داد تکان سر زیکامب

 .بپرس خودش از ؟یزنینم حرف باهاش چرا خب -

 دوخت وآمد رفت حال در یهانیماش به را نگاهش ماین

 :داد جواب و

 من بگم؛ بهش شدم مطمئن امعالقه از یوقت خوامیم -

 رمنظ بدونم یوقت دیشا که خبرمیب زایچ یلیخ از هنوز

 . بشم منصرف و بشه عوض
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 :گفت و زد یپوزخند زیکامب

 دلش نقدریهم عاشق آدم! یشد عاشق نگو پس... هه -

 بگو تو! زنهینم جا یمشکل چیه با... گهید رفته بره،

 هست یخوایم که یهمون ینیبب یخوایم اومده، خوشت

 ! نه؟ ای

 :زد لب آلوداخم و امدین خوش ماین مذاق به حرفش

 از ممنون قبول؟ اومده خوشم نشدم، عاشق. باشه -

 .ریبخ شب. تییراهنما

 که بود شده دور یقدم چند و دیچرخ پا یپاشنه یرو

 :برد باال را شیصدا زیکامب

! یشد عاشق بدم ،یشد عاشق... قیرف شد عوض نظرم -

 تیحال حرف ،یداد دست از عقلتو نمیبیم چون

 بپرس، ازش برو راحت الیخ با... منو نیبب... شهینم

 ! شهینم عوض نظرت مطمئنم
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 یتو را شیهادست ز،یکامب یهاحرف به توجهیب ماین

 گز را زدهباران و سیخ یهاابانیخ و بود برده فرو بیج

 خودش. کردینم حس را یسرد اما بود، سرد هوا. کردیم

 شیپ را دلش روز، آن خاطرات یکجا دانستینم هم

 ار شیهادست یگرم که یوقت دیشا! گذاشت؟ جا ستاره

 یکف مثل یزیچ هر از یوقت دیشا کرد، حس هاشانه یرو

 قهیمضا کردنش گرم یبرا شالگردن و جوراب کفش،

 ؛بود شیپا کف یهازخم نگران که یالحظه ای بود نکرده

 هر از و کردند یط جاده کنار تا را ریمس زنانقدم یوقت

 را نفسش یکالفگ با... یوقت ای زدند حرف هم با یدر

 چیه به و کرد مرور را روز آن خاطرات بارها. داد رونیب

 حس ؛دیرس خانه به شب یوقت که نیا جز دینرس یاجهینت

 شلب یرو لبخند فتادیم که ستاره ادی. داشت یدلتنگ

 فرو یُهر دلش دنشید با روز آن یفردا و نشستیم
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 در ستاره مهر شود متوجه تا بود یکاف هانیهم. ختیر

 .بکند یفکر دیبا و است افتاده دلش

 دیکل افت؛ی خانه یجلو را خود که بود افکارش در غرق

 کباب یبو. چرخاند قفل یتو و آورد رونیب بیج از را

 ارکن ق،یآالچ ریز پدرش و بود دهیچیپ اطیح یفضا در

 دنید با. کردیم آماده کباب و ستادهیا یآجر یویکیبارب

 :برد باال را شیصدا ماین

. اسهآماد کباب ،یدیرس موقع به که ایب! ماین آقا... به به -

 یهوا تو. بود کرده کباب هوس امشب خانومت مامان

 .اطیح فرستاده منو سرد

 :گفت و زد یلبخند مچهین ماین

 !خب اوردنیم آماده نیزدیم زنگ سالم، -

 خودمون نه، آماده گهیم... گهید نیهم ِد باباجون، سالم -

 .میکن درست
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 شسمت را کباب از یظرف اریخشا رفت، قیآالچ کینزد تا

 :زد لب و گرفت

 .امیب من تا ببر خودت با رو نایا -

 که سالن وارد. رفت خانه سمت و گرفت را کباب ظرف

 .آمد نییپا هاپله از غرولندکنان گوهر شد،

 !اصال این نفهم، زبون یدختره... درک به -

 :کرد باز لب و دیکش هم در ابرو گوهر، یصدا دنیشن با

 شده؟ یچ مامان، سالم -

 :داد تکان هوا در را دستش و رفت آشپزخانه سمت گوهر

. ادینم رونیب اتاقش تو دهیچپ حاال تا عصر... یچیه -

 زنهینم حرفم کرده، هیگر بس شده عدس اندازه چشاش

 !زنهیم داد شام، ایب گمیم! مرگشه؟ چه که

 :دیپرس گنگ ماین
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 ! آلما؟ ؟یک -

 :داد جواب آلودحرص و دیچرخ پاشنه یرو گوهر

 یاگهید دختر آلما از ریغ مگه! کور اژدر یننه... پس نه -

  هست؟ خونه نیا تو هم

 یرو را کباب ظرف که طورهمان و دیخند ینخود ماین

 :زد لب کنانخنده گذاشت،یم زیم

 اژدر ،یشیم نمک گوله تیعصبان وقت که برم قربونت -

 ! ؟یآورد کجا از کور

 :داد ادامه و جنباند نیطرف به را سرش

 . زنمیم حرف باهاش رمیم -

. برداشت دوش یرو از را اشکوله و رفت باال را هاپله

 :برد باال را شیصدا و زد در به یاتقه

 دارم؟ ورود یاجازه خانوم آلما -
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 .کرد باز را در آهسته و دینشن یجواب

 ! اومدم... اهللی... است تیرضا ینشانه سکوت -

. بود زده چمباتمه تخت یرو آلما د؛یکش سرک اتاق داخل

 تخت یلبه و رفت تخت سمت آهسته یهاقدم با

 :بود زیآممحبت و آرام لحنش. نشست

 خوب حالت حاال تا عصر گهیم مامان آلما؟ شده یچ -

 اد؟یم بر ازم یکمک. ستین

 بغضش و فشرد هم یرو لب کند، نگاهش کهآن یب آلما

 .داد قورت را

 .میکنیم حلش ه،یچ مشکلت بگو کرده؟ تتیاذ یکس -

 آزاد را شیگلو در شده خفه یصدا تا کرد تقال دخترک

 .کند
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 حل که دید میخواه. دیفهمیم فردا امروز خودتون -

 !دیزنیم گره رو گره ای دیکنیم

 نمیبب بگو درست ؟یزنیم حرف هیکنا و شین با چرا -

 م؟یفهمیم یچ م؟یفهمیم کجا از فردا امروز ما شده؟ یچ

 سک هم باز آلما

 

 دور آلما یشده قالب دست به نگاهش ماین. کرد وت

 دور و بود یدگیخراش دستش پشت. افتاد شیزانوها

 و رفت جلو دستش. دیرسیم نظر به کبود یکم مچش

 . گرفت را آلما دست

 ! شده؟ یچ دستت -

. دیلرز آلما یهالب و دیپرس را نیا نامفهوم و متعجب ماین

 :زد لب آهسته
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 !خورهیم بهم نیآبت از حالم -

 

۴۹ 

 :دیپرس یتند با و رفت هم در ماین یهااخم

 !چرا؟ کرده؟ رو کار نیا نیآبت -

 :کرد باز لب کنان نیفنیف آلما

 من یبرا بعد ست،ین داشیپ چوقتیه یعوض آشغاِل -

 رفته امیهمکالس با. ارهیم در رو یرتیغ یداداشا یادا

 هک شد داشیپ یگور کدوم از دونمینم شاپ؛یکاف میبود

 یرهدخت میبر پاشو گفت گرفت، دستمو مچ ایوحش مثل

 ازم خواستیم که امیهمکالس از یکی با بعدم... هرزه

 ...رفت آبروم. شد دعواش کنه، دفاع
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 ماین. گذاشت زانوها یرو سر و گرفت شدت اشهیگر

 :گفت و فشردیم هم یرو حرص با را شیهادندان

 آره؟ گه،ید پسر یهمکالس -

 االب را شیصدا معترضانه و انداخت یزیت و تند نگاه آلما

 :برد

 دختر تا سه. نبودم که تنها! ُجرمه؟ مگه... پسر آره، -

 م؟یکرد چکار م،یرفت کجا مگه بعدم. پسر تا دو م،یبود

 !د؟یکنیم بدترش دیبدون نگفتم

 :دز تشر و گرفت را آلما دست بزند، یحرف کهآن یب ماین

 ...نمیبب ایب پاشو -

 جا از اریاختیب و نبود ماین قدرتمند دست فیحر آلما

 عقب را دستش مدام. افتاد راه دنبالش و برخاست
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 اما کند، خالص را خودش تا بود تقال در و دیکشیم

 .بود دهیفایب

 ...ماین ؟یبگ یچ یخوایم ؟یکنیم چکار... ماین سایوا -

 .برداشت قدم آشپزخانه سمت و رفتند نییپا را هاپله

 گوهر. بود نیآتش نگاهش و سرخ خشم از صورتش

. ودب نشسته زیم پشت اریخشا و بود غذا دنیکش مشغول

 ار خواهرش نیآست ماین. ماند رهیخ آلما و ماین به نگاهشان

 :کرد عتاب داد، نشان گوهر به را دستش و زد باال

! کنه؟یم بلند من خواهر رو دست یحق چه به نیآبت -

 لماآ یآبرو ادیم کنهیم جایب! هرزه بگه بهش کنهیم غلط

 !برهیم دوستاش شیپ رو

 دهانش بود دهید را ماین دفاع تصورش، خالف بر که آلما

 رد ابرو اریخشا. کردینم هیگر گرید و مانده باز تعجب از

 :زد بینه و دیکش هم
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 مادرت با یکشینم خجالت! ماین نییپا اریب صداتو -

 ؟یزنیم حرف یجورنیا

 :گفت آلودبغض و دیلرز شیهالب گوهر

 هیگر چرا عصر از چشه، دهیورپر نیا بدونم کجا از من -

 ه،کرد یادیز غلط نیآبت گفتیم نبود، که الل! کنه؟یم

 نکرده یکار هی نیا تا یول. اوردمیم در پدرشو خودم

 بزنش؟ دیبا چرا نیآبت باشه،

 :کرد باز لب تیعصبان با ماین

. داره داداش داره، بابا باشه کرده یکار هر آلما -

 بده، دخالت یاجازه خودش به اون که ستین صاحابیب

 !بگه چاریل من خواهر به کنه باز رو دهنش که

 :زد ادیفر قبل، از بلندتر اریخشا



 

Romanzo_o 313 

 درست! کن صحبت درست گمیم بهت آخِر بار ماین -

 بوده؟ یچ ماجرا نمیبب دیبزن حرف

 یهانفس با و فشرد هم یرو داخل به را شیهالب ماین

 :تگف و داد رونیب ینفس. ردیبگ آرام داشت، یسع قیعم

 سر آقا حضرت شاپ،یکاف رفته اشیهمکالس با آلما -

 از یکی با و کرده دعوا دوستاش یجلو رو آلما دهیرس

 !شده ریدرگ هم اشیهمکالس

. انداخت ریز به سر و دیدزد پدرش از را نگاهش آلما

 :گفت جانب به حق و کرد درشت چشم گوهر

 رونیب رهیم خواهرتو یشناسینم... دیبگ اول از خب -

 بلند بلند چقدر! بازه؟ بناگوش تا ششین چطور

 ست،ین یوحش نیآبت که نکنه یبازجلف خنده؟تایم

 اگه هک نره ادتی بعدم! جونش به فتهیب که ستین وونهید

 یلیفام کهنیا. آوردم ایدن نمیآبت آوردم، ایدن رو آلما من
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 شخود خواهر رو آلما شهینم لیدل ستین شهسوار ن،یآبت

 تخصوم یتالف یبرا رو آلما! بشه یرتیغ داره حق. ندونه

 .نکن بهونه نیآبت با خودت یشخص

 :کرد باز لب تحکم با و دوخت گوهر به را نگاهش ماین

 هک بشه یرتیغ داره حق و شهیم حساب برادرش یوقت -

 دمبع. میکن یزندگ هم کنار هم، با خونه هی تو جانیا ادیب

 اریخشا دختر مگه ست؟ین من یبابا دختِر آلما مگه

 آلما کنهیم غلط نه،یبب رو بابا خوادینم که نیآبت ست؟ین

 تو حرمت به فقط رو دفعه نیا! بدونه خودش خواهر رو

 !ماینم کوتاه یجورنیا بعد یدفعه گوهر، کنمیم سکوت

 

۵۱ 

 زیم یرو را شیهادست و برخاست جا از اریخشا

 و خوردند هم بر ظروف ز،یم تکان با. دیکوب یغذاخور
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 ردخو یاکهی آلما. شد بلند شاننگیریج نگیریج یصدا

 لیمتما ماین سمت را خودش و گرفت را ماین یبازو و

 ظروف خوردن هم بر یصدا با اریخشا ادیفر یصدا. کرد

 .بود ختهیآم هم در

 شده خراب نیا تو یبحث هی دیبا شهیهم...! دیکن تمومش -

 ! باشه؟

. رفت رونیب آشپزخانه از و دیچرخ پا یپاشنه یرو ماین

 با. برداشت قدم دنبالش هراسان و ریز به سر آلما

 اشک، از سیخ یهاچشم با و آلودبغض گوهر رفتنشان،

 رونیب را نفسش اریخشا. نشست و دیکش عقب را یصندل

 گرفت یجا یصندل یرو گوهر کنار. دیکش یهوف و داد

 .شد بلند گوهر مرتعش یصدا که

 و ینک عسل که هم رو انگشتت تا پنج ،یباش که بابازن -

 وقت هر بودن که بچه! ییبابازن باز بچه دهن یبذار
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 تمگف. گرفتم رو ماین جانب من کردن، دعوا ماین با پسرام

 ... نکنه حس کمبود موقع هی تره،نازک دل نداره، مادر نیا

 :داد ادامه و دیغلت شیهاگونه یرو اشک و فشرد پلک

 یحسود خودم یپسرا کردم، توجه ماین به که اونقدر -

 ! ستهیوام روم تو یچجور نیبب حاال. رفتن گذاشتن کردن،

 :گفت انهیدلجو و فشرد دست در را گوهر دست اریخشا

 امین. نداشت دعوا که تو با بود، ناراحت نیآبت از اون -

 و ادمونهی رو تو یزحمتا ما یدو هر. داره دوستت

 خورده بر بهش داره، غرور جوونه، ماین. میهست قدردونت

 ازت ادیم مطمئنم. کرده دعوا خواهرشو نیآبت که

 . کنهیم یخواهمعذرت

 ز،یم یرو رنگ ییطال یجعبه از و کرد دراز دست

 زنانلبخند. گرفت گوهر سمت و دیکش رونیب یدستمال

 :داد ادامه
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 کباب هوس. میبخور شام هم با ایب کن، پاک اشکاتو -

 !افتاد دهن از ،یبود کرده

 شیهالب اریاختیب اما نکند، هیگر داشت یسع گوهر

. دیغلتیم اشگونه یرو اشک، پشت اشک و دیلرزیم

 ترف توالت سمت. برخاست جا از و دیکش لب یرو زبان

 .دیبشو را صورتش و دست تا

*** 

. بود گرفته فرا را جا همه سکوت و بود خواب در شهر

 .بود کرده روشن را اتاق یفضا یکم آباژور، کمرنگ نور

 و گذاشته حسام یبرهنه و پهن ینهیس یرو سر هانین

 هم بر هم در و نامفهوم خطوط انگشت با که همانطور

 :زد لب د،یکشیم تنش یرو

 ؟رمیبگ یرنگ چه رو خوابمون اتاق ست... حسام گمیم -

 خوبه؟ یصورت
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 و داشت سر ریز دست کی و بود دهیخواب باز طاق حسام

 رد هانین کوتاه یموها یال به ال نوازشگونه گرشید دست

 :گفت متعجب. بود گردش

 ؟دختر تو یشیم بزرگ یک اس؟بچه اتاق مگه...! هانین -

 رنگ؟ شد هم یصورت

 :کرد نگاه حسام به و گرفت باال را سرش دخترک

 خوشگله، هم یلیخ چشه؟ یصورت مگه! هستم بزرگ -

 !یصورت ست بود شده قشنگ دمید نترنتمیا تو

 کودک مهد ادی یصورت اتاق تو امیب من نکرده، الزم -

. تاقا تو اومد ادیب حال سر آدم ریبگ قرمز دیسف. فتمیم

 ه؟یچ یصورت

 یرو یمو تار چند و گذاشت اشنهیس یرو سر باز هانین

 :گفت حرص با و دیکش هاانگشت انیم را نهیس
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 ...ادی رو آدم قرمز! قهیسل کج -

 هشیش شکستن بیمه یصدا که بود نشده تمام حرفش

 .دیکش غیج و کرد یته قالب ترس از دخترک و شد بلند

 

۵۰ 

 تاقا داخل به رونیب سرد یهوا شه،یش شکستن با همزمان

 یتن با و شد حلقه دورش حسام یهادست. آورد هجوم

 یطوب یصدا. گرفت یجا آغوشش در خوف، از مرتعش

 :شد بلند در پشت از

 بود؟ یچ یصدا شد؟ یچ... هانین... حسام -

 از رافو بود، افتاده اتاق وسط که یآجر پاره دنید با حسام

 یکلتیس موتور یصدا. رفت پنجره سمت و برخاست جا

 زا قبل و دیرس گوش به شدیم دور جاآن از سرعت به که
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 خم از موتور برساند، پنجره به را خودش حسام کهنیا

 . کرد گذر کوچه

 ...یلعنت -

 روشن را چراغ و زد را دیکل ناچار و فشرد لب ظیغ با

 . زدیم اتاق در به یپ در یپ یطوب. کرد

 د؟یخوب...حسام -

 یرو یطوب نگاه. داد رونیب را نفسش و کرد باز را در

 دهز بهت. ماند ثابت آجر پاره و اتاق کف یهاشهیش خرده

 :کرد باز لب

 ه؟یچ نیا شده؟ یچ -

 اشک آهسته و بود دهیچیپ خودش دور را مالفه هانین

 :زد لب آلوداخم حسام. ختیریم
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 اگه نیا! کننیم دیتهد مدام که هموناست کار... معلومه -

 ! شد؟یم یچ اونوقت مونیکی به بود خورده

 به هم در ییهااخم با و شد ظاهر درگاه یجلو اوشیس

 .بود رهیخ اتاق یآشفته اوضاع

 با .برگشت آب یوانیل با و رفت رونیب اتاق از یطوب

 وانیل که ینیح و کرد عبور هاشهیش خرده کنار از اطیاحت

 :گفت هراسان اما آهسته یلحن با دادیم هانین به را

 یوقت! ترسمیم خونه نیا تو موندن از دارم منم گهید -

 دوننیم یحت یعنی مونپنجره یشهیش تو زدن صاف

 تو زنیبر ن،یهست هانین مراقب رونیب! م؟یواحد کدوم

 ؟یچ خونه

 را سشنف و دیکش صورتش به یدست یکالفگ با اوشیس

 :گفت لب ریز داد؛ رونیب
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 یفکر هی دیبا شه،ینم یجورنیا... طوباست با حق -

 ! داد قانون لیتحو و گرفت رو مچشون دیبا یجوری. کرد

 :کرد غرولند تیعصبان با حسام

 قبول رو تمونیشکا تا هستن یچ منتظر فهممینم -

 صورت جرم تا گنیم بعد کرده دیتهد یعلن طرف! کنن؟

 هانین سر ییبال هی حتما دیبا! کرد اقدام شهینم ره،ینگ

 داره؟ دهیفا چه یریگیپ اونوقت بعد اد؟یب

 الناص میستین مطمئن یحت ما که جاستنیا مشکل آخه -

 مدرک و سند یب که شهینم سه،یپل با حق! برزو؟ ای باشه

 !گمان و حدس حساب رو زد دستبند یکی به رفت

 اشک از سیخ هانین صورت. شد حاکم سکوت یالحظه

 یعطسه یصدا. انداخت تنش به لرز اتاق یسرد و بود

 جلب سمتش هانگاه و شکست هم در را سکوت بلندش

 :زد لب آهسته و رفت فرو مالفه در شتریب هانین. شد
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 ...زدم خی! رون؟یب دیبر شهیم -

 اوشیس به نگاهش با و داد قورت را اشخنده یطوب

 اقات از که طورهمان یطوب. کنند ترک را اتاق تا کرد اشاره

 :گفت رفت،یم رونیب

 زیمت رو اتاق صبح د،یبخواب سالن تو نیایب رو امشب -

. کنهیم تیاذ رو هاهیهمسا جارو یصدا االن. کنمیم

 .نشه یزخم پاتون و دست دیباش مراقب

 یپاتخت یرو از را هانین بلوز حسام ،یطوب رفتن با

 و داشت لب یرو یکج لبخند. گرفت سمتش و برداشت

 :گفت

 !بارنیسوم نمیا... رشیبگ -

 :دیپرس یفیظر اخم با و کرد دراز دست هانین

 !؟یچ باره نیسوم -
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 !فهمنیم ملت م،یکنیم یغلط هی که -

 

*** 

 اب ستاره بود شده باعث هاابانیخ یصبحگاه کیتراف

 وارد تند یهاقدم و عجله با. برسد شرکت به ریتأخ

 رس کزادین خانم یبرا کند توقف کهآن یب و شد شرکت

 و شد اتاق وارد. کرد یکوتاه کیعل و سالم و داد تکان

 ثابت زیم یرو گلدان به نگاهش بست؛ را در که نیهم

 !بود سرخ رز یهاگل از پر گلدان. ماند

. کرد نگاهشان یفیظر اخم با و رفت هم در شیابروها

 . رفت رونیب اتاق از و دیچرخ پاشنه یرو

 !گرفته؟ گل زمیم یرو گلدون واسه یک... کزادین خانم -

 :گفت و انداخت باال یاشانه کزادین
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 !بشه اتاقتون وارد یکس دمیند... دونمینم -

 

۵۲ 

 :گفت لب ریز ستاره

 ...طورنیا که بله، -

. رگشتب اتاقش سمت و داد رونیب ینفس جهینتیب و کالفه

 فکرش و افتادیم هاگل به نگاهش مدام کردن کار نیح

 آنقدر! ده؟یخر گل شیبرا یکس چه که شدیم مشغول

 که کردیم پرت را حواسش و بود کرده ریدرگ را فکرش

 چشمانش مقابل از را گلدان و برخاست جا از آخر

 . دیکش را پرده و گذاشت پنجره پشت برداشت؛

 و گرد ینیس. شد اتاق وارد آقامیکر و خورد در به یاتقه

 و قهوه فنجان چند داخلش و داشت دست در یکوچک
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 یبو اتاق، به ورودش با. بود یچا کوچک یهااستکان

 آهسته و انداخت ینگاه مین. دیچیپ فضا در قهوه تلخ

 یچا را روز از وقت نیا ستاره دانستیم. کرد سالم

 یچا استکان. است بعدازظهرش عادت قهوه و خوردیم

 توریمان از را نگاهش ستاره و گذاشت زیم یرو را

 :دیپرس و برداشت

 شرکت؟ اومد رز گل با یک امروز... آقامیکر -

 :داد جواب و انداخت باال یاشانه میکر

 !دونمینم... واال دمیند -

 البا را شیابرو یتا و داد یصندل به را اشهیتک ستاره

 :گفت و انداخت میکر به یقیدق نگاه انداخت،

 مگه شرکت؟ یاینم نفر نیاول شما مگه... آقامیکر نمیبب -

 ؟یستین مراقب و ستین در به چشمتون شما ادیم کس هر
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 واال! اومده؟ گل دسته با یک یندون شهیم چطور پس

 ! یکردیم چه چه به به ومدمیم گل با من هروقت خوبه

 :زد لب یدرماندگ با و کرد کج ابرو میکر

 خوردن نون از منو! شو من الیخیب... یسپهر خانوم -

 .نکنم یفضول ندم، آمار گفتن. ننداز

 :کرد باز لب و زد یاروزمندانهیپ لبخند ستاره

 نم... بگو شما آقا،میکر نترس! آورده؟ یک یدونیم پس -

 باشه؟. نزنم یحرف دمیم قول

 :داد جواب و کرد ینیس به یااشاره نگاه با میکر

 !اجازه با برم من شن،یم سرد نایا -

 .شد خم جلو به و گذاشت زیم یرو را دستش ستاره

 !نه؟ ای آره بگو فقط زنمیم حدس هی! آقا میکر -
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 کانت نیطرف به را سرش و انداخت نییپا را نگاهش میکر

 :گفت ستاره که کرد، زمزمه «اهلل اال اله ال»  لب ریز. داد

 آورده؟ شهسوار یآقا -

 ناچار، و رهیخ نگاه آن و ماند ثابت نگاهش یالحظه میکر

 لب از لب یتعلل اندک با. کردیم برمال را قتیحق

 :برداشت

 برم؟ هست اجازه حاال خانوم، بله -

 زا شیهادست کف و گرفت دنیتپ یبنا دخترک قلب

 :جنباند سر دگرگون یحال با. شد سیخ عرق

 .ممنون. دییبفرما بله، -

  کردن کار تمرکز و شد مشغول ذهنش قبل از شتریب

 و گذشته سمت دیکش پر یسرکش با فکرش. نداشت
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 کی. بود دهیخر گل شیبرا نیرام مرتبه نیاول که یروز

 ...گلدان داخل یهاگل نیهم همرنگ رز گل شاخه

 و نیباتریز به میتقد عشق با مبارک، دختر روز -

 یکی عشقم، آسمون یستاره تک ا،یدن دختر نیترمهربون

 !خانوم ستاره قلبم یدونهی

 د،ییبو را گل و بود نشسته شیهالب یرو قیعم یلبخند

 :گفت و کرد شیصدا یچاشن را دخترانه یاعشوه

 کردمینم فکر اصال. یخوب یلیخ تو ن،یرام ممنون -

 !یبگ کیتبر بهم و یریبگ گل واسم امروز

 ؟یکردینم فکرشو اونوقت یچ واسه... عجب -

 هک کنم یادآوری بهت تا امبهانه دنبال شهیهم من یدونینم

 ؛ینگرفت هنوز هم اتهیهد ضمن در! دارم؟ دوستت چقدر

 ...جلو اریب رو دستات و ببند چشاتو
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 گرمش یهااشک و شد فشرده هم یرو ستاره یهاپلک

 روز آن که یرنگ یانقره فیظر گردنبند. دیغلت گونه یرو

 با را آن نیرام. آورد ادی به را بود گرفته هیهد شیبرا

 هم بعدها و ختیآو دخترک گردن به خودش یهادست

 هم از گردنش در را ریزنج همان خودش یهادست با

 ودب یکفتار و نبود نیرام گرید نیرام که یروز. گسست

 !گرسنه

 اشنهیس یرو و شد دارکش و قیعم ستاره یهانفس 

 از. نداشت دنیکش نفس توان و بود نیسنگ یاوزنه انگار

 ادب و کرد باز را پنجره. رفت پنجره سمت و برخاست جا

 درونش حرارت از یکم و خورد داغش یهاگونه به سرد

 دستش در را هاگل شاخه به شاخه حرص، با. کرد کم

 رونیب پنجره از و کرد پر پر را شانیهاگلبرگ و شکست
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 کزادین یشماره و رفت زیم یرو یگوش سمت. انداخت

 . کرد یاسرفه تک و داد قورت را بغضش. گرفت را

 اوردن؟ین فیتشر امروز دادفر خانوم الو، -

 ! متأسفانه نه -

 :گفت ناچار و دیکش یپوف

 حال اصال امروز من دیبگ شهسوار یآقا به لطفا پس -

 !خونه برم دیبا ندارم، یخوب

 .گرفت هادست انیم را سرش و گذاشت را یگوش

 . خورد اتاق در به یاتقه که دینکش یطول

 .دییبفرما -

 چارچوب در ماین بلند قامت و شد باز آهسته اتاق درب

 .شد ظاهر در
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۵۳ 

 اج از منصبش به احترام یبرا اجبار به و ماین دنید با

 :دیپرس و آمد جلوتر ماین. کرد سالم آهسته و برخاست

 اد؟یبرم ازم یکار بده؟ حالت -

 :زد لب و انداخته نییپا را نگاهش ستاره

 .خونه برم تا نیبد یمرخص یاجازه لطفا بله، -

 االب را شیابرو یتا ستاره یرسم و خشک لحن دنیشن با

 :گفت و انداخت

 !یبندیم جمع باز اول؟ یخونه سر میبرگشت -

 :دیپرس یجد و زمخت ستاره

 یخونه سر میبرگشت حاال که میبود دهیرس کجا مگه -

 اول؟

 :داد جواب زیآمهیکنا یپوزخند با ماین
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 !جوجه و ماست به میبود دهیرس -

 اشخنده و دیگز لب اما گرفت، اشخنده اریاختیب ستاره

 :گفت و داد قورت را

 ! بود استثنا هی. داشت فرق روز اون -

. رفت پنجره کنار تا زنانقدم و کرد سکوت یالحظه ماین

 رفت البا ستاره قلب یهاتپش پنجره، به شدنش کینزد با

 را او یچشم ریز. گرفت دندان به را لبش کنج مسترس و

 .ندیبب را واکنشش تا دییپایم

 گلبرگ چند و یخال گلدان و ستادیا پنجره کنار ماین 

 رونیب به پنجره از و دیتن هم در ابرو. دید را اطرافش

 و دید اطیح سنگفرش یرو را گل یاشاخه. دیکش سرک

 دندان یرو دندان. رفت فرو هم در شتریب شیهااخم

 درب سمت که طور همان د؛یچرخ پاشنه یرو و دییسا

 :برداشت لب از لب گشتیم بر اتاق
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 .میدار ادیز کار. یندار یمرخص یاجازه -

 یهالب ستاره. رفت رونیب اتاق از و نماند یجواب منتظر

 خودش. شد سست شیپاها و فشرد هم یرو را لرزانش

 دنیبار یاجازه شیهاچشم به و کرد رها یصندل یرو را

 درد سرش. شد کار مشغول زحمت به و یکالفگ با.  داد

 .شدیم بدتر حالش لحظه هر و بود گرفته

 سمت تا برخاست جا از که بود استراحت وقت ظهر  

 کردیم حس داشتیم بر قدم که طورهمان. برود توالت

 هب را دستش اریاختیب و شودیم یخال شیپا ریز یگاه

 متورمش یهاپلک و داشت جهیسرگ. گرفتیم وارید

 اشجهیسرگ بار نیا که بود سالن یتو. سوختیم

 یصدا. نشست زانوها یرو وارید کنار و شد دتریشد

 :دیشن را کزادین نگران

  خوبه؟ حالتون ،یسپهر خانوم -
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. گرفت باال را نگاهش و نشست اششانه یرو یدست

 :زد لب آهسته

 ! رهیم جیگ سرم کم هی خوبم، -

 :گفت و گرفت را شیبازو کزادین

 تدرس قند آب آقا میکر بگم آبدارخونه، تو میبر پاشو -

 .کنه

 اخم اب و آمد جلو ماین که بزند یحرف تا کرد باز لب ستاره

 :دیپرس یکمرنگ

 شده؟ یچ -

 :کرد غرولند لب ریز و دیدزد را نگاهش آلود اخم ستاره

 !امروز میدار ادیز کار ست،ین مهم -

 :گفت و انداخت کزادین به ینگاه ماین

 ؟یاریب یزیچ یقند آب سرد، آب لطفا شهیم -
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 فقط که یطور و نشست لبش یرو یپوزخند کزادین

 :زد پچ آهسته د،یشن ستاره

 !اه؟یس نخود ای آب -

 .آمد جلوتر ماین و رفت آبدارخانه سمت یتأن با

 درمانگاه؟ میبر بده، حالت نقدریا دونستمینم -

. برخاست جا از و گرفت وارید به را دستش ستاره

 :زد لب و دیدزد را نگاهش

 .شمیم خوب ست،ین یازین -

. ستادیا اشیقدم کی و ستاره مقابل آمد؛ جلوتر ماین

. کرد حس شدیم را تلخش عطر و هانفس یگرما

 نداشت؛ را شیهاچشم به کردن نگاه شهامت دخترک

 دیفس یهادکمه به نگاهش و دیرسیم ماین ینهیس تا قدش

 :دیپرس مالطفت با و انهیدلجو ماین. بود راهنشیپ
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 یشد تلخ نقدریا چرا ندارم؟ خبر خودم که کردم چکار -

 وقت یکالنتر تو ینبود تو! ؟یدیم سرباال یجوابا و

 حس خاطر به اما بود، یسخت روز یگفت یخداحافظ

 و ملتح قابل خوبت، رفتار خاطر به ،یداد بهم که یتیامن

 ! آ آدمم همون من شد؟ قشنگ یحت

 همه نیا از و نشست اشک به باز ستاره یهاچشم

 ماین به را اشدرمانده نگاه. بود زاریب خودش یچارگیب

 و شد مانع ییصدا که کند باز لب خواست و دوخت

 گاهن سر پشت به و بردارد ستاره از چشم ماین شد باعث

 .کند

 !شهسوار یآقا شد عرض سالم -

 شانیقدم چند ییپرمعنا و کج لبخند با که بود سیپارم

 .کردیم نگاه را ماین وارمالمت و بود ستادهیا
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۵۴ 

 سر .گرفت فاصله ستاره از و خورد یاکهی دنشید با ماین

 :زد لب و داد تکان

 !طرفا؟ نیا ؟یخوب سالم، -

 زبا طعنه به لب و انداخت باال را شیابرو یتا سیپارم

 :کرد

 !شرکته نیا سهامدار پدرم مثال ؟یخورد جا نقدریا چرا -

 جام؟نیا من داره تعجب یجا یلیخ

 :گفت و انداخت باال شانه ماین

 از کردم تعجب مینداشت یاجلسه امروز چون... نه -

 .یاومد خوش حال هر به. اومدنت

 :داد ادامه و کرد اشاره اتاق سمت

 .دییبفرما -
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 با و ستادهیا جاآن هنوز که کرد ستاره به یااشاره سیپارم

 . کردیم نگاهشان یکنجکاو

 !دادفر خانوم اتاق رمیم شم،ینم توناوقات مزاحم -

 به تاهکو یسالم با و آمد سالن به سرد آب یوانیل با کزادین

 . رفت ستاره سمت ،سیپارم

 ،بود کرده حس یخوب به را سیپارم کالم شین که ماین

 :گفت و رفت اتاق سمت حرفش، به توجهیب

 .دییبفرما ندارن، فیتشر دادفر خانوم -

 دمق ماین دنبال و گرفت ستاره از نگاه یتأن با سیپارم

 غرولند و داد ستاره دست را آب وانیل کزادین. برداشت

 :کرد

 ! شد ادیپ افتاده لیف دماغ از یدختره نیا یکله و سر باز -

 :زد لب آهسته و دینوش آب از یکم ستاره



 

Romanzo_o 340 

 ش؟یشناسیم -

 کنار یهایصندل سمت و گرفت را ستاره یبازو کزادین

 :گفت و کرد تشیهدا سالن

 مدونیم اندازه نیهم فقط ؛یندار رو به رنگ نیبش ایب -

 مباباش و شهیم شییدا دختر البته شهسواره، یآقا نامزد

 !داره سهام جانیا

 :دیپرس متعجب و ختیر فرو دخترک قلب

 !داره؟ نامزد مگه -

 .بگم واست تا نیبش ؟ینداشت خبر آره -

 یکم با کزادین و نشستند هم کنار ،یصندل یرو دو هر

 :گفت کردن پا آن پا، نیا و تعلل

 نگاهش، شهسوار که شدم متوجه یتازگ راستش -

 شناسمشیم وقته یلیخ آخه. شده عوض باهات رفتارش
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 اما بگم، بهت خواستمیم. دونمیم رو اخالقاش و

 نیا ،ینخور رو گولش وقت هی. ومدین شیپ تشیموقع

 یناخنک هی خوادیم یگرفت رو چشمش البد. داره نامزد

 ...!که وگرنه بزنه

 :داد یتاب را گردنش و سر و کرد نازک یچشم پشت

 زدن، بهم رو شونینامزد که دمیشن بار هی ایآخر نیا البته -

 خواد؟یم یچ جانیا سیپارم االن داشت قتیحق اگه یول

 یباز دختر خواست اگه که انداخته چو یالک گمیم که من

 !بده به،یع ،یدار نامزد که تو عه نگه یکس کنه

 ترباال کزادین کالم هر با و لحظه هر ستاره قلب یهاتپش

 را وانیل. بود شده یخی و سرد شیهادست و رفتیم

 به شیصدا. برخاست جا از و گذاشت مقابلش زیم یرو

 و آمد رونیب شیگلو در میحج یتوده آن پس از یسخت

 :زد لب
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 ...من... من ،یگفت بهم که ممنون -

 :دیپرس مردد و دیپر باال شیابروها کزادین

 !؟یداشت عالقه بهش -

 :داد جواب یزهرخند با ستاره

 . ادیم بدم َمردا از اتقاقا من! اصال نه... نه -

 هفیح ،یهست یخوب دختر تو. شد راحت المیخ! خوبه -

 !یبش فوفوال بچه نیا دست یچهیباز

 :کرد زمزمه و جنباند سر دخترک

 . بخورم ناهار رمیم من ممنون، -

 اب و دینفهم را کزادین یصدا که بود منگ و جیگ آنقدر

 . شد دور جاآن از سست یهاقدم

*** 
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 دست در دست هانین. بود آمد و رفت پر و شلوغ پاساژ

 هریخ نگاهش و داشتیم بر قدم تیجمع نیب ما اوش،یس

 :گفت و بود یخانگ لوازم برق و زرق پر یهانیتریو به

 و ساده! خوشگله چه نیبب رو ینیچ سیسرو اون بابا -

 .کیش

 :زد لب و گرفت را دخترش نگاه رد اوشیس

 عوض نظرت میبر جلوتر یمطمئن اما قشنگه، آره -

 ترقشنگ یهامدل دیشا بازار، میاومد تازه هنوز شه؟ینم

 .ینیبب

 موچشم یزیچ هی. مطمئنم انتخابم رو من باباجون، نه -

 !شه عوض نظرم محاله گهید رهیبگ

 :گفت و کرد کج سر ینرم لبخند با اوشیس
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 رو کدوم هر. یبش خوشحال تو خوامیم من باشه، -

 !خرمیم یبخوا

 .خدا به یتک برم، مرامت قربون -

 ودب فروشنده با صحبت مشغول اوشیس شدند؛ مغازه وارد

 لوازم یرو را متیق یهابرچسب و رفت جلوتر هانین که

 جزء بود کرده انتخاب که ینیچ سیسرو. کرد نگاه

 نگاهش و دیگز لب. بود مغازه یهاسیسرو نیترگران

 را ترکم متیق با یسیسرو. دیچرخ هاسیسرو یمابق نیب

 :برد باال را شیصدا و دیپسند

 ؟یایم لحظه هی باباجون -

 فروشنده از یعذرخواه با و انداخت ینگاه اوشیس

 .رفت هانین سمت

 بابا؟ جانم -
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 !خوامیم رو سیسرو یکی نیا... شد عوض نظرم -

 :گفت هانین از دیتقل به و کرد کیبار چشم اوشیس

! شه عوض نظرم محاله گهید رهیبگ موچشم یزیچ هی -

 شد؟ یچ پس

 :زد لب و دیخند ینخود دخترک

 نیهم. نشه عوض نظرم دمیم قول گهید د،یببخش -

 !شهیآخر

 را ینیچ سیسرو و داد تکان نیطرف به را سرش اوشیس

 و کرد تأمل یالحظه. شد متشیق متوجه که گذراند نظر از

 :دیپرس کرد تنگ چشم

 !؟یگیم متشیق واسه هانین -

 :انداخت باال ابرو و جنباند سر هانین

 ! ترهخوشگل نیا خب... بابا نه -
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 :فشرد لب و داد رونیب ینفس یکالفگ با اوشیس

 !بگو؟ یدار دوست یچ هر نگفتم -

 :گفت و دیگز لب شده، رو دستش دیفهم که هانین

 

 و درآمد اونقدر شما دونمیم من! گرونه یلیخ اون بابا -

 ! یبخر هیزیجه یجورنیا که یندار اندازپس

 ؤکدم بشنود، هانین فقط داشت یسع که ییصدا با اوشیس

 :کرد باز لب

 رو تیزندگ از سال هجده من که اولش هان،ین نیبب -

 دوم. ندادم و دادمیم رو خرجت دیبا که بدهکارم بهت

 در جهازت و یباش سرشکسته شوهرت شیپ خوامینم

 پولش به یکار تو آخر در و نباشه حسام یخونه شأن

 !رمیگیم بازم بشه الزم گرفتم، وام من باش، نداشته
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 تحکم با و زد کمر به دست آمد، جلوتر یقدم هانین

 :گفت

 ،یبود خبریب من وجود از شما سال هجده اون اولش -

 هیزیجه سرکوفت که یشوهر اون دوم ،یستین مقصر پس

 و در دم یبذار ُنه ساعت شب دیبا رو بزنه زنش به رو

 که هشینم سوم! یکرد انتیخ تیبشر به باشه نیا از ریغ

 !یبد قسط عمر هی شما و میزندگ خونه سر برم من

 :شد بلند فروشنده یصدا

 د؟یبریم را سیسرو کدوم آقا؟ شد یچ -

 :گفت فروشنده به رو درنگیب اوشیس

 .دستت قربون آقا، یاول همون -

 :زد لب معترضانه هانین

 ...!بابا -
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 :کرد اشاره و گرفت باال را انگشتش اوشیس

 .نباشه حرف! سیه -

 هانین و کرد آماده را ینیچ سیسرو بزرگ کارتن فروشنده

 :گفت پدرش به رو

 برم من یاریم رو کارتن شما تا بده رو سوئیچ بابا -

 .پاساژ جلو ارمیب رو نیماش

 :برداشت لب از لب و انداخت ینگاه مردد اوشیس

 .میریم هم با باشه... نه -

 :گفت و دیکش یهوف دخترک

 ونابیخ طرف اون تا! نیکرد شلوغش یلیخ گهید بابا -

 !ستین که ایدن سر اون گه،ید برم خوامیم
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 لیمیب و انداخت بزرگ کارتن آن به ینگاه اوشیس

 »فتنگ با و دیقاپ را سوئیچ یخوشحال با هانین. داد تیرضا

 .رفت رونیب مغازه از «گرم دمت

 رونیب پاساژ از شوق با و آمد نییپا را پاساژ یبرق پله

 شظروف مدل و آشپزخانه لیوسا رنگ شیپ فکرش. رفت

 حسام با کینزد یاندهیآ در که یاخانه تصور با و بود

 لبخند. شدیم آب دلش یتو قند کرد؛یم یزندگ جاآن

 و دقت با که ییهاچشم از غافل داشت، لب یرو یمحو

 یبرا  که ینیزبیت یهاچشم! داشت نظرش ریز نفرت

 !بود یالحظه شکار یپ در او به زدن ضربه

 

۵۵ 

 نیماش سمت و کرد یط را ابانیخ عرض هوایب دخترک

 یوپژ متوجه که داشت فاصله نیماش تا یقدم چند. رفت
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. دشیم کینزد یادیز سرعت با نیماش. شد یرنگ دیسف

 . دمان حرکتیب شیپاها و کرد یته قالب ترس از یالحظه

 از عبور قصد ،یجوان پسر و دختر ترطرف آن یکم

 ابانیخ یهیحاش به را اشفاصله نیماش. داشتند را ابانیخ

 .بزند را هانین تا بود کرده کینزد

 روادهیپ سمت را خودش و آمد خود به آن کی دخترک

. دیچیپ وجودش در درد و خورد چیپ شیپا مچ. انداخت

 هانین. شد بلند یمرد ادیفر و تصادف دلخراش یصدا

 . کرد نگاه را اطرافش تپش، پر یقلب با و زناننفس نفس

 و سر و افتاده یسمت کدام هر جوان، پسر و دختر

 .بود خون در غرق صورتشان

 را تیجمع ازدحام زدهوحشت و آمدینم باال نفسش

 وجودش درد که شود بلند جا از خواست. کردیم تماشا
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 و گنگ صداها. دیکش دردناک یادیفر و گرفت بر در را

 . شدند تار و رهیت ریتصاو و نامفهوم

*** 

 به چشم آشفته یاچهره و اشک از سیخ ینگاه با حسام

 دهیپر رنگ و زار یرو و رنگ با که بود دوخته هانین

 .  شدیم شیهارگ وارد قطره قطره ِسُرم و بود تخت یرو

 که یلحظات. کرد باز چشم آهسته و دیلرز شیهاپلک

 را بردیم نیماش داخل و گرفت آغوش در را او اوشیس

 . بود گوشش در همهمه یصدا و داشت ادی به شیکماب

 و شد بسته و باز اشدهیخشک یهالب دید که را حسام

 :زد لب درنگیب

 شدن؟ یچ اونا... اون... حسام... حسام -
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 اب گرفت، را شیبازوها و برخاست جا از سرمهیآس حسام

 :گفت میمال یلحن

 ! کردن یجراح پاتو. باش آروم هان؟ین کدوما -

 :داد ادامه نگران دل و خودش تیموقع به توجهیب هانین

 شدن؟ یچ اونا... پسر و دختر اون -

 داشت یسع که یحال در و کرد بسته و باز پلک حسام

 :گفت کند، آرام را هانین

 .خوبن دوشون هر خوبن،! باش آروم ست،ین یزیچ -

 :برد باال را شیصدا و بود نشده قانع دخترک

 از پر صورتشون و سر دمید! ستین ممکن ،یگیم دروغ -

 !بود خون

 

۵۶ 
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 دیبا االن بوده، اتفاق هی بشه؟ یچ که یبدون یخوایم -

 رباط. بشه خوب حالت زودتر تا یباش خودت فکر به

 .شده یجراح بود، دهید یدیشد بیآس پات

 :دیلرز شیهالب و نشست اشک به هانین یهاچشم

 اتفاق اون من خاطر به بزنه، منو خواستیم نیماش اون -

 ! افتاد

 .شد هریخ شیهاچشم به و دیکش یپوف یکالفگ با حسام

 ونا ینخواست که تو یول یبود تو نیماش مقصود آره، -

 !فتهیب اتفاق

 :دیپرس و کرد پاک سرانگشتان با را شیهااشک دخترک

 !بگو راستشو خدا رو تو ان؟زنده -

 و دیکش لب یرو زبان کرد، نگاهش تأسف با حسام

 :داد تکان نیطرف به را سرش
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 !هوشهیب هنوز اونم البته... پسره فقط -

 بغضش و گرفت صورت یرو را شیهادست هانین

 ُرمِس شلنگ که افتاد هانین دست به حسام نگاه. شکست

 :گفت مندهیگال و رفت جلو. بود شده یخون

 شلنگ، تو برگشت خون! یکنیم چکار نیبب هانین -

 .نییپا ببر رو دستت

 که ینیح و زد کنار صورت یرو از را شیهادست

 :داد یدلدار کردیم نوازشش

 !ینبود مقصر تو. نکن هیگر زم،یعز باش آروم -

 :دینال هیگر انیم هانین

 کاش... شد مرگ جوون گناهیب دختر هی من خاطر به -

 !رمیبم یاله. زدیم خودمو

 .نکن تیاذ رو خودت نقدریا بسه! هانین... عه -
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 یصحنه یادآوری با و نبود شیهااشک فیحر دخترک

 . شدیم فشرده قلبش گناهیب پسر و دختر آن و تصادف

*** 

 بیج یتو را شیهادست ستاره و دیوزیم یسرد باد

 و ودب روادهیپ سنگفرش به نگاهش. بود برده فرو پالتو

 دش بلند ینیماش بوق یصدا. رفتیم مترو سمت زنانقدم

 :دیشن را ماین یصدا آن یپ در و

 ...یسپهر خانوم -

 . انداخت ینگاه و برگشت عقب به

 !رسونمتیم ن،یبش ایب -

 :داد جواب عبوس یاچهره با و دیکش هم در ابرو

 .رمیم خودم ممنون، -

 !آنگرفتم رو حرفم جواب هنوز من چرا؟ یکنیم لج -
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 :زد تشر و انداخت باال را شیابرو یتا دخترک

 هی بفهمه نامزدتون وقت هی که یندار یمشکل شما -

 ! خونشون؟ یرسوند رو خانوم

 :زد لب نامفهوم ماین

 ابتحس حرف نمیبب نیبش ایب ؟یگیم یچ نامزد؟ کدوم -

 ه؟یچ

 و شد ادهیپ ماین که داد ادامه راهش به و گرداند رو

 :برد باال را شیصدا

 .میزنیم حرف ن،یبش ایب گمیم -

 و شد سوار ماین. داد ادامه راهش به و نکرد یتوجه ستاره

 یهاقدم با و شد ادهیپ. داشت نگه را نیماش جلوتر یکم

 گرفت را فشیک بند سر، پشت از. رفت ستاره سمت بلند
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 با شیهاچشم به رهیخ ماین. ستدیبا شد مجبور دخترک و

 :گفت تحکم

 یدار چرا بدونم حقمه نه؟ شده یچ بدونم حقمه -

 ه؟درست. کنم دفاع خودم از دیبا ؟یکنیم رفتار یجورنیا

 :گفت لب ریز و دیچرخ اطراف به نگاهش ستاره

 .کننیم نگامون دارن زشته کن، ول رو فمیک -

 .میبزن حرف نیبش ایب پس -

 بدر ماین. برداشت قدم ماین دنبال ناچار و دیکش یپوف

 راه که نیهم. نشست اکراه با دخترک و کرد باز را جلو

 :کرد باز لب ماین افتادند

 عوض رفتارت که شده یچ بگو اول. شنومیم... خب -

 ! دارم؟ نامزد من گفته یک هم بعد شده،

 :گفت و بود رونیب به نگاهش ستاره
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 میگذروند هم با اجبار به رو روز هی ما نشده، یزیچ -

 نم بعدم! هیخبر یکرد فکر و یشد سوءتفاهم دچار شما

 !هستن نامزدتون خانوم اون که دمیشن شرکت یکارمندا از

 :برداشت لب از لب حرص با ماین

 هشاخ چند اون خاطر به هیخبر کردم فکر یگیم که نیا -

  گرفتم؟ حساب چه رو یکرد فکر! بود؟ گل

. دیچرخ سمتش و شد جابجا یصندل یرو ظیغ با ستاره

 :گفت و دییسا دندان یرو دندان

 چه رو همکارش واسه رهیبگ گل یوقت متأهل مرد هی -

  باشه؟ خواستهیم حساب

 حرف حد در ینامزد هی! متأهلم؟ من گفته یک -

 و ماین خوندن گوشمون تو یبچگ از که بوده بزرگترها

 و خوامینم نه، گفتم من شد یجد که حرفشون. سیپارم
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 یسهامدارا جزء باباش چون شرکت ادیم اگر! خالص

 !نیهم شرکِت،

 :زد لب و داد رونیب را نفسش ستاره

 و گرفتن گل بازم اما ،یندار نامزدم اصال. قبول باشه -

 براش یلیدل و رهینم َکَتم تو زدن حرف یخودمون

 .نمیبینم

 :دیپرس متعجب ستاره و شد متوقف ابانیخ کنار ماین

 ؟یسادیوا چرا -

 :داد جواب و کرد ابانیخ طرف آن به یااشاره 

 !میدیرس مترو به -

 ماین که کند باز را در خواست ظیغ با و فشرد لب دخترک

 هخند به ختهیآم یلحن با. شد مانع و برد جلو را دستش

 :زد لب



 

Romanzo_o 360 

 . باهات دارم حرف کردم، یشوخ نمیبب سایوا -

 ؟یچ یعنی! دارم؟ یشوخ باهات من مگه -

 :ردک باز لب یلودگ با و انداخت باال را شیابرو یتا ماین

 لحنت بذارم سرت به سر کم هی. شد نیا... آها -

 !شهیم یخودمون

 :کرد زمزمه و خماند شانه یرو سر صالیاست با ستاره

 .ندارم یحرف چیه من برم، بذار -

 :گفت تیجد با و کرد جمع را لبخندش ماین

 زتا شتریب. میبش آشنا هم با شتریب خوامیم من اما  -

 ! بدونم

 نگاهش یدرماندگ با و دیغلت اشگونه یرو یاشک قطره

 :کرد

 !یشیم منصرف یبدون شتریب ازم هم تو خوام،ینم من -
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  ؟یچ نشدم منصرف -

 نرویب را نفسش و دیکش شیهاگونه یرو دست ستاره

 :داد

 تو من. میبمون سیرئ_کارمند و همکار همون بذار -

 به که یآرامش. ترمیراض ترم،خوشحال مییتنها یایدن

 . رینگ ازم رو آوردم دست به یسخت

 و افتاده فرو ییهاشانه با ماین. شد ادهیپ و کرد باز را در

 را رفتنش متأثر ینگاه

 

 .کردیم تماشا

 

۵۷ 
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 یساعت. کرد حرکت شد، دیناپد دشید مقابل از که ستاره

 پهکانا یرو گوهر. دیرس خانه به حوصلهیب و خسته بعد

 کالمیب کیموز بود؛ ماسک صورتش یرو و دهیکش دراز

 یوقت گوهر دانستیم. شدیم پخش فضا در هم یمیمال

 از کند سالم آنکهیب. زندینم حرف یکالم دارد، ماسک

 . رفت باال پله

 یصدا. انداخت تخت یرو را کتش و شد اتاقش وارد

 نگاه و خوردیم تاب و چیپ گوشش در دخترک

. شدینم دور شیهاچشم مقابل از یالحظه اشدرمانده

 آلما یصدا. ختیر هم در افکارش و خورد در به یاتقه

 :شد بلند در پشت از

 داداش؟ هست اجازه -

 تو ایب -

 . دیکش سرک لبخند با آلما و شد باز در
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 . داداشخان ینباش خسته -

 :داد جواب و زد یمیمال لبخند

 .نیبش ایب ممنون، -

 . نشست تخت یلبه و شد وارد آلما

 روبراهه؟ اوضاع خبرا؟ چه -

 :گفت و انداخت باال شانه حوصلهیب ماین

 چطور؟. خوب و یعاد یچ همه. خوبه آره، -

 :کرد باز لب یتأن با و گرفت دندان به لب آلما

 .زد زنگ سیپارم -

 ! خب؟ -

 :گفت یتصنع یلبخند با دخترک

 ... راستش... اوم -
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 :دیبر را حرفش و زد یکج لبخند ماین

 ؟آره دهید دختر هی کنار منو و شرکت اومده گفته البد -

 :زد لب و داد رونیب ینفس آلما

 وگرنه وسطه؟ یکس یپا یدید گفتیم آره، راستش -

 .نشسته پاش ریز یکس. داشت دوست منو ماین

 :دیکش یپوف و داد تکان نیطرف به را سرش ماین

 اورب حرفاشو تو! کنهینم تمومش چرا سیپارم دونمینم -

  آلما؟ یکنیم

 .دارم قبولت من... نه -

 رونیب به نگاهش. ستادیا پنجره کنار و برخاست جا از ماین

 :گفت و بود

 به مهرش که شمینم منکر. نشسته دلم به ه،یخوب دختر -

 نیا زدم بهم رو ینامزد که یزمان باورکن اما افتاده، دلم
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 به یروز از من. رهیتقصیب و نبود قلبم یکجا چیه دختر

 . میدش گرفتار سمنان راه تو هم با که شدم مندعالقه ستاره

 :داد ادامه د،یلرز دلش و بست نقش لبش یرو لبخند

! هیخواستن و مهربون چقدر کردم حس روز اون -

 نیزم خودم تصورات با دمید ازش روز اون که یتیشخص

 !داشت فرق آسمون تا

 !داره؟ دوستت اونم -

 :جنباند سر و انداخت باال شانه ماین

 یامسئله هی هست، یمشکل هی دونمیم فقط! دونمینم -

 ردم از که. کنه فکر کس چیه به ستاره ذارهینم که هست

 . کنهیم یدور جماعت

 را آلما یهادست. نشست کنارش باز و آمد آلما سمت

 :کرد باز لب خواهشمند و گرفت



 

Romanzo_o 366 

 هی با دیشا ؟یبزن حرف باهاش یریم تو... تو... گمیم -

  !بگه بهت رو لشیدل دیشا. بزنه حرف ترراحت دختر

 :زد لب و کرد تأمل یکم آلما

 بزنم؟ حرف باهاش کجا ؟یِک -

 

۵۸ 

 نیاول بارش با آسمان و بود نمانده لدای شب تا یزیچ

 درشت و زیر یهادانه. رفتیم زمستان استقبال به برف

 و سو نیا باد وزش انیم گوشیباز یکودکان چون برف

 . نشستندیم نیزم بر و دندیدویم سو آن

 .کردیم استراحت و بود دهیکش دراز تختش یرو هانین

 که دینکش طول یالحظه و شد بلند خانه زنگ یصدا

 :دیرس گوش به اوشیس یصدا
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 .اومدن جانستاره و خانومش با آقاحامد... جان یطوب -

 از را شال و شد زیمخین پدرش یصدا دنیشن با هانین

 را الش و دیکش شیموها انیم یدست. برداشت تخت یلبه

 داخل یطوب و خورد در به یاتقه. انداخت سرش یرو

 :دیکش سرک اتاق

 .ادتتیع اومدن جان؟هانین یداریب -

 .رونیب امیم االن آره، -

 .اتاق داخل انیب گمیم بمون سختته اگه -

 :زد لب و کرد کج سر دخترک

 .نشن ناراحت! ست؟ین زشت -

 .کنهیم درد پات دوننیم چرا؟ زشت زم،یعز نه -

. دیغلت پهلو به و دیکش دراز مرتبه دو یطوب رفتن با

 هب سالن از بش و خوش و یاحوالپرس یصدا بعد یلحظات
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 بلند جا از خواست و اوردین طاقت دلش. دیرس گوش

 در یال از را سرش ستاره و شد باز آهسته در که شود

 :کرد اتاق وارد

 ؟یخواینم مزاحم دار؟یب ای یخواب -

 :گفت و کرد یاخنده تک هانین

 ایب. دمینشن مزاحم ،یخواینم مهمون بگن بودم دهیشن -

 ...تو

 :گفت یینمادندان لبخند با و شد اتاق وارد ستاره

 با یکرد چکار باز ؟یخوب! مثال باشم متفاوت خواستم -

 !خودت؟

 :گفت معترضانه و دیکش یپوف هانین

 سنگ دونه هی اگه خدا به مه،یشانس خوش از بگم؟ یچ -

 !من سر فرق وسط خورهیم صاف فتهیب آسمون از
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 :زد لب و دیخند ینخود ستاره

 رییتغ رو لغاتت فرهنگ و شده فیحر حسام خوبه -

 !؟یگفت یچ من جلو ادتهی بار نیاول. داده

 :داد جواب و کرد یاخنده تک هانین

 یجا به ،یدستچوب گفتم سنگ یجا به... ادمهی آره، -

 !گفتم رو گاهمنینش مبارک اسم سر، فرق

 هانین. نشست تخت یلبه ستاره و دندیخند دو هر باز

 :گفت متأثر ینگاه با. شد یجد و دیبلع را اشخنده

 یالک گناهیب جوون تا دو. شد بد یلیخ ییخدا یول -

 !بودن نامزد گفتنیم بگردم یاله. شدن پر پر یالک

 ارهست. برد فرو بالش یتو سر و دیجوش اشکش یچشمه

 لب دلسوزانه و دیکش سرش یرو نوازشگونه را دستش

 :گشود
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 عمر یمانهیپ گنیم. نکن ناراحت رو خودت... زمیعز -

 البد. رهیم ایدن نیا از یابهانه هر به بشه، پر که آدم

 درنقیا حالت بهشون ینزد که تو! بوده نیهم قسمتشون

 .بده

 :دینال آلودبغض و خفه ییصدا با هانین

 و دیام از پر بودن، عاشق حسام منو مثل هم اونا حتما -

 بده یلیخ حالم. ندهیآ واسه ،یعروس واسه بودن آرزو

 . واسشون

 رچپا یپاتخت یرو از. دیبوس را شیموها و شد خم ستاره

 دست را وانیل. ختیر آب یکم و برداشت را وانیل و

 چند دخترک. بخورد آب یکم تا کرد کمک و داد هانین

 فاصله وانیل از را شیهالب و دینوش زحمت به یاجرعه

 :گفت دارخش ییصدا با. داد
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 .دینرس کجا چیه به تمونیشکا که نهیا بدتر همه از -

 و ندانهز برزو میُبرد اسم که یمظنون نفر دو از گفت سیپل

 رفته اسهفته هی هم اصالن بوده، دروغ شدنش آزاد

 از یچیه هم احمق منه! ستین تهران کل به و شهرستان

 چکسیه که نمیماش شماره. ستین ادمی راننده یافهیق

 .برنداشته

 بل یتأمل اندک با و رفت فرو هم در شیهاسگرمه ستاره

 :زد

 تهفین ریگ کهنیا واسه و بوده اصالن دستور به دیشا -

 ! یسازصحنه واسه شهرستان رفته عمدا

 :ادد جواب کنان نیف نیف و دیکش باال را اشینیب هانین

 رو نظر نیهم سمیپل. میزد رو حدس نیا هم ما آره، -

 واسه داشت مدرک و سند دیبا گنیم المصب یول داره
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 کنه،ینم قبول گمون و حدس قانون. ماجرا نیا اثبات

 .خوادیم مدرک

 :کرد باز لب متفکرانه ستاره و شد سکوت یالحظه

 نیهم بگن؟ بهت رو یدروغ نیهمچ دیبا چرا گمیم -

 !داره بو هم هیقض

 :گفت و انداخت باال شانه هانین

. خاموشه هم دایو یشماره شدم، جیگ منم... دونمینم -

 .بدونن رو نیهم خوانیم هم اونا. دنبالشونه سیپل اما

 را کالمش حامد یصدا که کند باز لب خواست ستاره

 .کرد قطع

 هست؟ اجازه... اهللی -

 ...حامد داداش بفرما -
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 یاحوالپرس مشغول و شدند وارد زنان لبخند الهه و حامد

 .شدند

 

۵۹ 

 اب ستاره و بود الهه و حامد با گفت و گپ مشغول هانین

 البج شیبرا هانین اتیخلق. کردیم نگاهش یحیمل لبخند

 ار همه طنتیش و لبخند و اشک ،یدلسوز اندوه، غم، بود؛

 و الهه با یطور. داشت قلبش یتو زمان کی در و هم با

 چند نیهم انگار نه انگار که دیخندیم و گفتیم حامد

 هانین. گفتیم او یبرا شیهاغصه از داشت شیپ یلحظه

 که یخصلت بود؛ یتظاهر یشاد و یتصنع یهاخنده استاد

 یوت یوقت غم. باشد داشته توانستینم چوقتیه خودش

 دیاش! نبود کردنش پنهان فیحر گرید نشستیم قلبش

 آنقدر هک یایزندگ بود، تلخش یگذشته هانین رفتار لیدل
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 خودش چطور ردیبگ ادی دخترک تا بوده نیزهرآگ

 . بخندد شتریب و کند کم را اشیتلخ

 یبرا خوبش، حال نیا یبرا خورد غبطه هانین به یالحظه

 و حاال توانستیم هم خودش کاش! بخندد بود بلد نکهیا

 خصوصا. کند وانمود شاد اندازه نیهم غم نهمهیا انیم

 ! بود نشسته دلش یهاغم یرو هم ماین غم که حاال

 از اشچهره و شدیم تکرار سرش در مدام ماین حرف

 .شدینم دور نگاهش مقابل

. کرد فکر داشت که یطیشرا و خودش به را شب تمام

 یاتازه ماتیتصم شد شرکت یراه یوقت بعد روز صبح

 و بدهد استعفا شرکت یتو کار از خواستیم. گرفت

 شگاهآموز هیشب ییجا. برود سرنوشتش دنبال یگرید یجا

 . بود شانخانه یکینزد که یادخترانه زبان
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 تننوش مشغول برگه یرو و بود نشسته کارش زیم پشت

 با و دیدویم شیهاپلک پشت تا اشک. بود نامه استعفا

. خوردیم فرو را بغضش یپ در یپ یهازدن پلک

. تبرخاس جا از قیعم ینفس با و زد برگه یپا را شیامضا

 .خورد اتاق در به یاتقه که بود برگه یرو هنوز نگاهش

 بله؟ -

 در یمیمال لبخند با یجوان دختر و شد باز آهسته در

 . شد ظاهر در چارچوب

 ؟یسپهر خانوم سالم، -

 :داد تکان سر و انداخت یگنگ نگاه

 . دییبفرما بله، -

 رم؟یبگ رو وقتتون لحظه چند شهیم -

 :گفت اکراه با و زد یلبخند مچهین ستاره
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 اب قبل از دیبا قتشیحق ؟یکار چه یبرا خوامیم عذر -

 !نیکردیم هماهنگ یمنش

 :شد ترقیعم لبخندش و آمد جلو یقدم دخترک

 . شده هماهنگ سیرئ با اما نه، که یمنش با -

 و تادسیا زشیم مقابل دختر که کرد نگاهش متعجب ستاره

 :برد شیپ را دستش

 . شهسوار یآقا خواهر هستم، شهسوار آلما من -

 خشک یلبخند با و فشرد یسرد به را دستش ستاره

 :داد جواب

 رد دییبفرما. باهاتون ییآشنا از خوشحالم بله... بله -

 .خدمتم

 :تگف و نشست ستاره به یصندل نیکترینزد یرو آلما
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 دلم یلیخ. اومدم یهماهنگ بدون که دیببخش -

 احتمال خب اما شد،یم گذاشته یقبل قرار هی خواستیم

 ور مالقات قرار و یکن مخالفت شما نکهیا فکر درصد هی

 عمل وت رو شما رمیبگ میتصم من تا شد باعث ینکن قبول

 !حرفام دنیشن به کنم مجبورتون و بدم قرار شده انجام

 :زد لب و داد لیتحو یکج لبخند ستاره

 مورده؟ چه در یاجبار و مهم یحرفا نیا حاال... خب -

 :داد جواب صراحت با و تعللیب آلما

 ! شما به ماین یعالقه به راجع واقع در ما،ین به راجع -

. تانداخ نییپا را نگاهش و دیلرز نهیس یتو دخترک قلب

 :گفت گرفته رنگ ییهاگونه با
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 ونشیا نشه، گرفته جهتیب هردومون وقت بهتره پس -

 وانخیم که گفتن خودم به میرمستقیغ ییجورا هی قبال

 . ارمند رو طشیشرا اصال من اما م،یبش آشنا هم با شتریب

 از را اشهیتک و کردیم نگاهش صبورانه و متبسم آلما

 با و کرد قالب هم در را شیهادست. گرفت یصندل

 باز لب و شد لیما جلو به یزانو،کم بر هاآرنج گذاشتن

 :کرد

 نیبب. بزنم حرف باهات ترتعارفیب و ترراحت بذار -

 اب و یراحت به را ماین مثل یتیموقع بهتره جونستاره

 ! یند دست از خودت یکطرفهی تفکر و میتصم

 :داد ادامه و دیخند نرم

 ماین مثل یتیموقع از منظورم یکن فکر نشه سوءتفاهم -

 هب گفتن شهیهم! اصال نه هستش یظاهر ای یمال طیشرا

 یتب هب که نناز حسنت به و است بند یشب به که نناز مالت
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 رو برادرم من! ماستین یعالقه من منظور! است بند

 رده،ک فکر بهش قبلش استواره، مشیتصم رو. شناسمیم

 و یجد رهیگیم میتصم یوقت و کرده فکر هم یلیخ

 و رمپد نیب شیپ سال چند و نیچند یصحبت هی! محکمه

 اما ،مییدا دختر و ماین ازدواج و ینامزد بر یمبن بود مییدا

 ضرر هم یمال نظر از نکهیا با. زد بهم ویچ همه ماین

 ماا شد، بد ییجورا هی هم شیشغل تیموقع یبرا و کردیم

 نتونست یچیه و دیتهد دعوا، ه،یگر. موند حرفش سر

 شناآ شتریب خواسته ازت یوقت ماین! کنه عوض رو نظرش

 قهعال یاونقدر دونهیم یعنی کرده، فکراشو یعنی نیبش

 خوادیم. کنه عوض رو نظرش نتونه تو طیشرا که داره

 جماعت مرد از شده باعث یچ یبگ بهش خوادیم بدونه،

 ارزش آدم نیا نظرم به. گفته بهم نارویا. یباش یفرار

 خودت یناگفته طیشرا از تو نکهیا داره؛ کردن سکیر
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 دهیناد که ماستین یعالقه نهمهیا فیح. یبگ بهش

 !یبد رد جواب بهش بسته چشم و یریبگ

 

. بود دوخته نیزم به چشم و کرده سکوت ستاره

 کنج و شدیم دهیکش یصندل یدسته یرو شیهاناخن

 لب کند نگاهش آنکه یب. فشردیم هادندان انیم را لبش

 :برداشت لب از

 مصمم حد نیا تا ماین آقا و یگیم شما که جورنیا -

 رو هیقض گفتن نه هی با تونمینم یراحت به من پس هست،

 . کنم تموم

 :گفت و داد رونیب را نفسش

 یآقا هم و بشم خالص خودم هم تا گمیم پس -

 که شهیم متوجه حرفام دنیشن با مطمئنم! شهسوار

 ! کنه فراموش منو دیبا و بوده اشتباه مشیتصم
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 :زد لب و جنباند سر تیرضا سر از یلبخند با آلما

 ...شنومیم! یگرفت یخوب میتصم... خوبه -

 

۶۱ 

 هر. نشست تنش به یسرد عرق و دیلرز ستاره یهالب

 زجرش اندازه همان تکرارش و روزها آن یادآوری بار

 دارحهیجر را جسمش و روح روزها آن لحظات که دادیم

 اب و نشست اشیشانیپ بر عرق زیر یهادانه. بود کرده

 :کرد باز لب مرتعش ییصدا

 ... قبال من... من -

 هک بزند یحرف نتوانست و داد رونیب صدا پر را نفسش

 :دیپرس آلما

 ؟یکرد ازدواج قبال تو -
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 اشک هب شیهاچشم و نشست ستاره لبان بر یتلخ لبخند

 :دز لب و داد تکان نیطرف به را سرش آلودبغض. نشست

 یسک! داشتم رو ییکذا عشق هی یتجربه... قبال من... نه -

 داوم عشق نقاب با ماین مثل درست که بود میزندگ تو

 ... و جلو

. ماند ناتمام حرفش و دیغلت شیهاگونه یرو اشک

 نگاه مقابل در ستاره و گذشت سکوت به یلحظات

 :داد ادامه و گرفت نفس آلما، پرسشگر

 هی یبهونه به کرد، جلب رو اعتمادم کامال یوقت -

 ...و کرد نشیماش سوار منو ساده رفتن شاپیکاف

 ونریب یسخت به نفسش و نداشت را آلما یهانگاه تحمل

 کرده ریگ جمالت نیآخر و دیکش لب یرو زبان. آمدیم

 .ساخت رها را شیگلو در
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 نه و خوامیم نه من! خانوم آلما شده تعرض من به -

 هم یمرد اگر یحت چون. کنم فکر مرد هی به که تونمیم

 نیا نباشه، مهم واسش و کنه قبول رو من طیشرا که باشه

 سازش و یزندگ امکان که شدم زیگر مرد اونقدر که منم

 . ندارم رو مرد هی با

 :گفت یتأن با آلما

 هی نکهیا و تأسف اظهار جز بگم تونمینم یچیه من -

 عشق نقاب ماین کنم؛یم اصالح حرفات نیب رو جمله

 به یبد اجازه اگر رو لتیدل نیا! شده عاشق واقعا نزده،

! ؟کنه چکار خوادیم رهیبگ میتصم خودش تا گمیم ماین

 .اجازه با فعال

 گرد عقب خواست. برخاست جا از و دیدزد را نگاهش 

 :زد صدا ستاره که برود و کند

 ...لحظه هی -
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 یهاانگشت انیم یابرگه. کرد نگاهش و برگشت عقب به

 . بود شده گرفته سمتش دخترک، یدهیکش و فیظر

 س؛انامه استعفا. شهسوار یآقا به نیبد لطفا هم رو نیا -

 .بهشون بدم خواستم نیایب شما نکهیا از قبل

 .داد تکان یسر و گرفت را برگه آلما

 .گرفتم رو وقتت دیببخش. حتما بله، -

 

۶۰ 

 مشقت با و بود گرفته را آلما نفس راه نیسنگ یاتوده

 از که نیهم. بود داشته نگه هاپلک پشت را شیهااشک

 کاش و داد رونیب را اششده نیسنگ نفس آمد رونیب اتاق

 ُپرسان و متعجب نگاه مقابل. دیغلت شیهاگونه یرو

 و ستادیا در پشت یالحظه. رفت ماین اتاق سمت کزادین
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 دکن مهار را بغضش تا فشرد لب. کرد پاک را شیهااشک

 . کرد باز را در آهسته و

. ودب آلما برگشتن انتظار چشم و زدیم قدم اتاق انیم ماین

 :آمد جلو و کرد تند قدم دنشید با

 !؟یگرد هیگر شد؟ یچ -

 دارخش ییصدا با و کرد رها یصندل یرو را خودش آلما

 :گفت

 !سوخت براش دلم چون آره، -

 ار یصندل. ستادیا آلما مقابل نگران و ختیر فرو دلش

 زحمت به را دهانش آب. نشست مقابلش و دیکش شیپ

 .گرفت را آلما یهادست و برد فرو

 !گفت؟ یچ مگه چرا؟ -

 :داد جواب یتأن با و گرفت دندان به لب سوک
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۶۲ 

 اون علت. درسته حدست... حدست! بگم؟ یچجور -

 ! بوده مرد هی از دنید بیآس رفتاراش

 رد خون باشند، ختهیر سرش یرو خی آب یسطل که انگار

 :زد لب و شد منجمد شیهارگ

 شده؟ یدراز دست بهش یعنی... یعنی -

 :گفت لب ریز و جنباند سر دییتأ با آلما

 !آره -

 ؟یچجور بوده؟ یک -

 :داد جواب و گرفت ماین یهاچشم از را نگاهش آلما
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 که مدت هی از بعد و کرده عالقه ابراز بهش یپسر هی -

 ذارهیم قرار باهاش کنهیم مندعالقه خودش به رو ستاره

 ...اما رون،یب برن

 و رفتیم فرو ماین قلب به یادشنه چون کالم هر

 مشت شیهادست. خوردیم گره شتریب هم در شیابروها

 جا از نیآگخشم. دییسا دندان یرو دندان ظیغ با و شد

 که بود شهر به نگاهش. رفت پنجره سمت و برخاست

 آرام سرد و کبود آسمان ریز و کرده تن به دیسف رخت

 زبان به یبرا آلما و بود حاکم اتاق بر سکوت. بود گرفته

 چند شیهالب. داشت دیترد شیهاحرف یادامه آوردن

 .کند زادآ را شیصدا توانست تا شد بسته و باز صدایب بار

 نیا اب یمشکل تو اگه یحت که بگم بهت گفت... گفت -

 هی هب چوقتیه تونهینم خودش اون ،یباش نداشته هیقض

 !بشه کینزد مرد
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 هک کرد نگاهش یتند به و گرفت پنجره از را نگاهش ماین

 با و گرفت مقابلش را استعفا یبرگه. برخاست جا از آلما

 :کرد باز لب تأسف

 !بهت بدم که داد هم رو نامه استعفا نیا. ماین متأسفم -

. ودب نوشته نویا بزنم حرف باهاش من نکهیا از قبل البته

 .داشته رو مشیتصم قبل از ظاهرا

 اقات از و کرد یخداحافظ لب ریز گرفت، ماین که را برگه

 یبرجسته یهارگ و ماین یشانیپ عرق. رفت رونیب

 و شده دگرگون حالش اندازه چه که دادیم نشان گردنش

 .دارد ییتنها به ازین

 یقهی دست کی با و داد لم یصندل یرو آلما، رفتن با

 حس و بود آورده کم نفس یبرا هوا. کرد باز را راهنشیپ

 از یگاریس و انداخت برگه به ینگاه. داشت یخفگ

 ...زد فندک و دیکش رونیب بیج
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 یمیتصم بار هر و خواند را شده نوشته متن بار هاده

 یرو یگوش دلش، با یطوالن یکلنجار از بعد. گرفتیم

. گرفت را ستاره اتاق یداخل یشماره و برداشت را زیم

 و فتادا تالطم به قلبش د،یچیپ گوشش در که ستاره یصدا

 . شد حبس نفسش

 بله؟ -

 .برد فرو را دهانش آب و فشرد لب یالحظه

 ...بگم خواستم... دینوشت که یانامه استعفا یبرا -

 لب. فشرد دست یتو را یگوش و دیماس دهانش در حرف

 :داد ادامه و دیگز

 دینک صبر دیبا! نه االن اما کنم،یم موافقت بگم خواستم -

  !گهید ماه کی تا تینها. ادیب شما نیگزیجا کارمند تا
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 شقلب شکستن یصدا و فشرد پلک خط یسو آن ستاره

 از شدن رانده یعنی موافقت نیا. دیشن وضوح به  را

! نداد تاوان اشیسادگ جرم به گرید بار یعنی! ماین سمت

 و کردیم شتریب را کلماتش یتلخ ماین یرسم و سرد لحن

 . دیخراشیم را روحش

*** 

 فلق یتو را دیکل ستاره که بود شب هفت کینزد ساعت

 اطیح یتو سدرا نیماش. شد خانه اطیح وارد و چرخاند

 سدرا. شد دهیکش پنجره سمت نگاهش و بود پارک

 هک نیهم. کردیم نگاهش و ستادهیا پنجره پشت آلوداخم

 .گرفت فاصله پنجره از و کرد رها را پرده دید را ستاره

 یبسته خی یهاکییموزا یرو اطیاحت با و آرام دخترک

 به شیهاپلک. رفت خانه سمت و برداشت قدم اطیح

 هوا، یسرما ای سوختیم که بود امروز یهاهیگر خاطر
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 رگید شیپاها که دانستیم اندازه نیهم فقط دانستینم

 نیسنگ و باد پر یتوپ مثل سرش و ندارد را وزنش تحمل

 سردش یهاگونه به یگرم باد سالن به ورودش با. است

 المس آهسته. افتاد گز گز به دستش انگشتان سر و خورد

 هیگال و شکوه به لب و آمد جلو نگراندل مادرش که کرد

 :کرد باز

 یگوش! شده شب هفت ساعت دختر؟ یبود کجا -

 !م؟یشیم نگرونتدل یدونینم ،یندار

 چون سدرا ادیفر که بزند یحرف تا برداشت لب از لب

 .خورد سرش بر پتک

 کار! هان؟ یبود یتلل یللی کدوم شب وقت نیا تا -

 یگوش هی که یکنیم خرج یگور کدوم رو پولت یکنیم

 ای یازنده نهیبب بزنه زنگ آدم یخرینم خودت واسه

 !مرده؟



 

Romanzo_o 392 

 را بود شده مچاله شیگلو یتو که یبغض از حجم آن

 دست. گرفت درد فکش و گلو تمام کرد حس و دیبلع

 را یگوش و آورد رونیب پالتو بیج از را حسش یب و سرد

 :دز لب آلودحزن و گرفته ییصدا با. گرفت سدرا مقابل

 .بخرم یگوش بودم رفته -

 موضعش از یاذره و انداخت یگوش به ینگاه مین سدرا

 :کرد عتاب تلخ، لحن همان با نکرد، یریگکناره

 بعدش که یبگ یبزن زنگ شرکت از یتونستینم -

 یگذشته اون با ؟یبر یادره جهنم کدوم یخوایم

 و فکر هزار ما یایم رید یدونینم یدار که یدرخشان

 دش نیماش کدوم سوار خانوم ستاره باز که میکنیم الیخ

 ! کرد؟ حراج کجا رو آبرومون رفت و

 تنش به عقرب شین چون سدرا یهاهیکنا و شین

 شیهالب. سوزاندیم را استخوانش مغز تا و خوردیم
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 نیاول با. کرد انیغل اشکش یدهیخشک یچشمه و دیلرز

 و دیکش ریت سرش شد، روان اشگونه یرو که یاقطره

 :شد بلند دارش خش یصدا

 

 گهید چقدر بدم؟ تاوان دیبا کجا تا ،یک تا... گهید بسه -

 دینک چماق رو گذشته نیخوایم یک تا بکشم؟ عذاب دیبا

 سرم؟ تو دیبزن

 ادامه و آورد فرو خودش ینهیس یرو و برد باال را مشتش

 :داد

 مکش زجر چرا گهید! کن خالصم بزن ایب بردار چاقو ِد -

 تاوان اگه د؟یریگیم جونمو دیدار ذره ذره چرا د؟یکنیم

 من چون دیکن خالصم د،یبزن دارم بار هی مرگه اشتباهم

 نیا ات ترمیراض مرگ به خدا به. کردم اشتباه بار هی فقط

 !یزندگ



 

Romanzo_o 394 

 

۶۳ 

 که رفت باال خواهرش به زدن یلیس یبرا سدرا دست

 رشپس به چشم. ستادیا مقابلش و گرفت را مچش حانهیر

 :زد بینه. راندش عقب به و دوخت

 پشت و رفت و گذاشت اگه خواست، طالق ترایم اگه -

 هک بود یدست نیهم خاطر به فقط نکرد نگاه هم رو سرش

 رفتارت که نیا یجا به. شد بلند خواهرت یرو ناحق به

 بهونه دنبال ،یباش مشکلت حل فکر و یکن درست رو

 یوقت باشه آخر یدفعه! ؟یگردیم مقصر دنبال ،یگردیم

 هک یکنیم جواب سؤال رو ستاره تو میهست بابات و من

 ؟یدیفهم! نبوده؟ کجا و بوده کجا

 با. شد منقبض فکش و کرد  گره را شیهادست سدرا

 :کرد باز لب بغض و حرص
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 رو ترایم گهید من بود، یچ هر بود، یک هر لشیدل -

 !ندارم یچیه یعنی ندارم که رو ترایم. ندارم

 ستاره. رفت اتاقش سمت و دیچرخ پا یپاشنه یرو

. شد بلند اشهیگر یصدا و زد چمباتمه سالن یگوشه

 آغوش در و زد زانو دخترک کنار و رفت سمتش حانهیر

 یتسل را او گوشش کنار مادرانه ینجواها با. دشیکش

 .دادیم

*** 

 انگشت دو انیم را گاریس و دهیکش دراز کاناپه یرو ماین

 رونیب را دودش و گرفت گاریس از یقیعم کام. بود گرفته

 شاسرفه به و خورد شیپا به زیکامب لگد که بود نداده

 :زد تشر ییترشرو با زیکامب. انداخت

 گند بو خونه منو، یکرد خفه... خودتو کن جمع پاشو -

 ...اه اه اه! یدیکش گاریس انقدر گرفت
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 با و دیکش رونیب ماین دست از را گاریس حرفش یادامه در

 :داد ادامه غرولندکنان. فشرد زیم یرو ظرف یتو ظیغ

 بدنش ستون چهار نهیبیم مرد دختره یدید که تو -

! یکردیم براش هم رو یاتفاق نیهمچ فکر دیبا لرزه،یم

 و عروسک یجا به مرد هی مثال یکرد فکر نکنه! ؟...هیچ

 ایوبف نمیا و دهیخر یکیپالست ریشمش واسش لیپاست

 حرف باهام روزید تا! ؟یشد شوکه یجورنیا که گرفته

 ِل،د ساده مهربونه، شدم، رفتارش عاشق یگفتیم یزدیم

 شده! زده؟ گاز یوهیم شده شد؟ یچ االن... بهمان فالن

 ...و خورده دست

 از را خودش حرکت کی با آلودحرص و فشرد لب ماین

 یاهکی زیکامب. نشست زیکامب مقابل و کرد جدا کاناپه

 . دیماس دهانش در حرف و خورد
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 زا دهیجو دهیجو و یعصبان را کلمات و دییسا دندان ماین

 :کرد آزاد شیهالب نیب

 به یربط چیه من یناراحت... زیکامب نزن مفت حرف -

 داره یچ یدونیم! نداره نبودنش و بودن خوردهدست

 اونقدر داشته، دوسش اونقدر که نیا خوره؟یم مغزمو

 قبلش دونهیم خدا نکهیا... رفته باهاش که داشته اعتماد

 و گفتن یچ رفتن؟ کجا داشتن؟ هم با رو ییروزا چه

 ...گهید سؤال تا هزار

 یرو یخال یهافنجان به را نگاهش و کرد سکوت زیکامب

. بود دوخته اطرافش در ختهیر یهاپفک و پسیچ و زیم

 :کرد باز لب زیآمهیکنا و زد یپوزخند

 . داداش بود ترنیسنگ یگفتینم رو لتیدل...! هه -

 یرو کج پوزخند همان با و گرفت زیم از را نگاهش

 :گفت هالب
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 نیا. بخون رو عشق نیا یفاتحه یشنویم من از -

 هیکاف ییتنها به کدومش هر چهیپیم تو سِر تو که ییفکرا

 که هم رو ماه هی اون! بکشه شیآت به رو رابطه کی که

 رو کتشر تو داشتنش نگه شتریب واسه یآورد بهونه یالک

 . بره بفرستش فردا نیهم ر،یبگ خط

 و اندلرز نهیس یتو را قلبش شرکت از ستاره رفتن فکر

 :زد لب یدرماندگ با. نشاند تنش به عرق

 تو یخونه اومدم دمیبر جا همه از! ینامرد یلیخ زیکامب -

 بفرستمش فردا یگیم بعد یبذار پام شیپ یراه هی که

 !بره؟

 لب از لب و داد تکان مقابلش را شیهادست زیکامب

 :برداشت

 ینتون اگه! ؟یکنیم هیچ فکرا نیا... یحساب مرِد آخه ِد -

 از یزینر رونیب رو اتیچرند نیا و یایب کنار دلت با
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 دوسش اونقدر ای. یکن یزندگ باهاش یتونینم که سرت

 باز ور َپِرش ای نباشه، مهم واست زایچ نیا که باش داشته

 .ِبِره کن

 پنجره کنار تا برخاست، جا از گم در سر و کالفه ماین

 یموها انیم یاپنجه. دوخت رونیب به را نگاهش و رفت

 . داد رونیب نیسنگ را نفسش و دیکش مجعدش

 :زد لب یتأن با ماین و شد حاکم سکوت یالحظه

 رو االتیخ و فکر یهمه و کردم صاف رو دلم که رمیگ -

 که مکن چکار ستاره دل با کنم؟ چکار اونو... رونیب ختمیر

 اد؟یب راه دلم با

 

۶۴ 
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 زیم یرو یهاپرت و خرت کردن جمع به شروع زیکامب

 :گفت و کرد

 دل شه،یم صاف ازش دلت که باشه عشق عشقت اگر -

 !دارن بر یعاشق پیریت خودیب وگرنه. یاریم بدست اونم

 :کرد زمزمه لب ریز نیزهرآگ یلبخند مچهین با ماین

 دارمشیم تردوست جان از آنکه -

 آزارمشیم تلخ زبان با

 است تردلخون ستم نیز خود او گرچه

 است ترافزون من رنج از او رنج

 بردیم آشپزخانه سمت را هافنجان که ینیح زیکامب

 :کرد بلند را شیصدا

 آدم گم؟یم بد مگه ؟یزنیم حرف خودت با هیچ -

 ! نهیبینم رو طرفش بیع که عاشق
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 تختت رو. خوندم شعر زنم،ینم حرف خودم با -

 ! بخوابم؟

 را شیرواب یتا و دیکش سرک رونیب به آشپزخانه از زیکامب

 :پراند باال

 رو. بخوابم تونمینم بشه عوض خوابم یجا من! رینخ -

 !لطفا کاناپه

 :کرد غرولند لب ریز ماین

 ! رو تینوازمهمون بنازم -

 :گفت یشخندین با زیکامب

 .میبخواب ینفر دو میتونیم -

 که همانطور و کرد جمع را صورتش وارچندش ماین

 و رفت کاناپه سمت کردیم باز را راهنشیپ یهادکمه

 . دیکش دراز آن یرو
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 جا یتو و کرد باز چشم ستاره ،یگوش آالرم یصدا با

 اب برداشت، را یگوش و برد سرش یرو را دستش. دیغلت

 خسته تنش هنوز. کرد قطع را شیصدا بسته یهاچشم

 با و گشود چشم زحمت به داشت؛ خواب لیم و بود

 با را شیهاچشم که ینیح. برخاست جا از یلیمیب

 پدر اتاق کینزد. رفت رونیب اتاق از دیمالیم سرانگشتان

 به را نگاهش اتاق، بازمهین در دنید با و شدیم مادرش و

 سجاد یصدا که بود نرفته یقدم چند. دوخت نیزم

 .کرد متوقف را شیهاقدم

 ردخت هی گهید اون اد،یب کنار تیواقع با دیبا ستاره -

 !ستین یمعمول

 کنار آرام یگنگ نگاه با و خورد گره هم در شیابروها

 .کرد زیت را شیهاگوش و ستادیا وارید
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 تازه ستاره! ؟یسن اختالف سال پونزده چهارده آخه -

 !شده سالش کی و ستیب

 هبالفاصل و گفت را هانیا یناراض و نگران که بود مادرش

 :دیشن را پدرش یصدا

! تسین که ساله شصت پنجاه رمردیپ داره؟ یاشکال چه -

 دو دختر هی و خودشه رفته، خدا رحمت به هم زنش

 که هبشکن گردو ُدمش با دیبا باشه عاقل اگر ستاره! ساله

 و ثروتمند جوون، مرد هی. شده بشینص تیموقع نیا

 ستین باکره ستاره نکهیا با هم یمشکل چیه. لکردهیتحص

 از سال چهارده زدهیس هان،ین دختره نیهم مگه. نداره

 !انیم هم به هم یلیخ ست؟ین کتریکوچ شوهرش

 هم یرو شیهالب و فشردیم را ستاره یگلو بغض

 :دیشن را مادرش مرتعش یصدا. دیلرزیم
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 هم بعد! که نداشت یقبل ازدواج حسام دارن، فرق اونا -

 . کردن ازدواج و شدن عاشق

 حسام مثل مجرد شوهر که دختره هانین مثل ستاره مگه -

 ؟یگارخواست ادیب و بشه عاشقش یکی تا نهیبش ای بخواد

 ! اسجامعه تیواقع ست،ین من حرف نایا

 تا فشردیم دهان یرو را دستش قدرت تمام با دخترک

 قلبش یجا یجا در را درد. نشود بلند هقش هق یصدا

 عقب یقدم چند. بود شده حبس نفسش و کردیم حس

 دش اتاقش وارد. دیچرخ پا یپاشنه یرو و برداشت عقب

 تخت به را خودش بلند یهاقدم با. بست آهسته را در و

 وگل اشخورده فرو بغض. برد فرو بالش در سر و رساند

 .زدیم چنگ را
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 یرو را پتو خورد، اتاق در به یاتقه که نگذشت یالحظه

 :داد جواب خفه ییصدا با و دیکش سرش

 بله؟ -

 :زد صدا حانهیر و شد باز آهسته در

 ! نشه رتید دخترم؟ یداریب -

 .امیم االن... دارمیب -

. ددا رونیب را نفسش و زد کنار را پتو مادرش، رفتن با

 یسع زدن پلک بار چند با و دیکش دست شیهاگونه یرو

 . کند مهار را شیهاچشم اشک و یسرخ کرد

. بود نشسته زیم پشت سجاد و دهیچ را صبحانه زیم حانهیر

 :دیپرس کردیم آماده را اشلقمه که طورهمان

 کار؟ سر رهینم ؟یکنینم داریب رو سدرا -

 :کرد باز لب ناخرسند و هم در یاچهره با حانهیر
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 کرده یبدخلق که بس. ستین که تا دو یکی من یبدبخت -

 . شده کاریب کار از

 داخل بود برده دهانش کینزد تا که را یالقمه سجاد

 :زد لب رانیح و برگرداند ظرف

 ؟یگیم یجد -

 :داد جواب و جنباند سر حانهیر

 با ظاهرا! خواستن رو عذرم گفت خونه اومد روزید آره، -

 .کرده بحث رجوع ارباب

 :گفت لب ریز و داد تکان تأسف با یسر سجاد

 هم مشاوره هی لجباز! ش؟یزندگ با پسر نیا کنهیم چکار -

 . میبر ادینم

 ریبخ صبح آهسته و شد آشپزخانه وارد ستاره دم همان

 ریز و دیچرخ سجاد و ستاره نیب حانهیر متأثر نگاه. گفت
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 کنارش یصندل قیعم یلبخند با اما سجاد. داد جواب لب

 :برداشت لب از لب و دیکش عقب را

 . نیبش ایب دخترم، ریبخ صبح -

 یوانیل و کرد دراز دست بود؛ ستادهیا که همانطور ستاره

 .برداشت زیم یرو از ریش

 .مخوریم صبحونه شرکت رمیم. شده رمید... بابا ممنون -

 :گفت و دینوش یچا یاجرعه سجاد

 باهات رسومنت،یم من ؛یبر مترو با خوادینم امروز -

 !بخور صبحونه ایب. دارم حرف

 وعموض که شد خبردار شستش و دیلرز نهیس یتو دلش

 !است قرار چه از
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 خی و دپوشیسف تن بر آفتاب و بود صاف و یآب آسمان

 و هاخی بر دیخورش گرم نور تابش با. دیتابیم شهر یزده

. شدندیم آب نرمک نرم و خاستیبرم یبخار ها،برف

 زا که بود ییهابرف شدن آب قطره قطره به ستاره نگاه

 . کردندیم چکه ناودان و وارید یلبه درختان، یشاخه

 گرم آغوش به هابرف نیهم مثل اشزده خی قلب

 رحمیب و سرد یایدن از را او که داشت ازین یدیخورش

 فرو پالتو بیج یتو را شیهادست. کند جدا اطرافش

 رونیب اطیح از را نیماش تا بود پدرش منتظر و بود برده

 نیماش داخل و رفت جلو پدر، آمدن رونیب با. اوردیب

 . نشست

 تدانسیم که بود ییهاحرف دنیشن منتظر و کرده سکوت

 از که یکم. بزنند زخم جانش و روح به چطور است قرار
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 سر کرد،یم یرانندگ که همانطور سجاد شدند؛ دور خانه

 .کرد باز را صحبت

 یمرخص تو یخوایم یک تا خبر؟ چه دانشگاهت از -

 دانشگاه؟ ینر و یباش

 :داد جواب آهسته

 اون. باشم خبر با نخواستم اصال یعنی. ندارم یخبر -

 .برم خوامینم اصال اطراف

 :گفت سجاد باز و شد سکوت یکم

 تا کنهیم کمک بهت شتریب طتیشرا دادن رییتغ نظرم به -

 یریگگوشه راه تو که یجورنیا. یکن فراموش رو گذشته

 !یشیم بدتر هرروز یگرفت شیپ در رو ییتنها و

 یبرا هاینیچ مقدمه نیا دانستیم خوب که ستاره

 :دیپرس یکج لبخند با ست،یچ



 

Romanzo_o 410 

 بدم؟ رییتغ رو طیشرا یچجور مثال -

 :برداشت لب از لب و داد رونیب ینفس سجاد

. کرد صحبت باهام همکارام از یکی روزید راستش -

 از شدم ناراحت خورد، بر بهم ینگ یبگ اولش

 راهیب پر دمید کردم فکر که شتریب خب اما شنهادش؛یپ

 کینزد خانومش که داره برادر هی همکارم نیا! گهینم

 روزید. داره ساله دو دختر هی. شده فوت شهیم سال کی

 ییاآشن و یخواستگار واسه انیب میبد اجازه اگر گفتیم

 فکر یدار االن دیشا دونمیم. هم با تا دو شما شتریب

... ستین ادیز سنش یول داره بچه داشته، زن طرف یکنیم

 ترجوون هم یلیخ اشافهیق تازه. سالشه شش پنج، و یس

 . دهیم نشون سنش از

 :ادد ادامه سکوتش دنید با و انداخت ستاره به ینگاه مین
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 نمدویم دیبع افتاده، واست که یاتفاق اون با... دخترم -

 شیپ پا نکرده ازدواج حاال تا که یپسر واسه یاخانواده

 رو زنش جوونه، طرف که نهیا شیخوب مورد نیا. بذارن

 تو ادیب اشبچه یبهانه به هرروز که نداده طالق هم

 که بود زایچ نیا اگه خدا به. بکشه سرک تونیزندگ

 خودمم بود داده طالق رو زنش ای بود باال سنش

 . خوبه مورد نیا اما ذاشتم،ینم

 زحمت به دخترک که انداخت ستاره به یپرسشگر نگاه

 :زد لب و نشاند لب یرو لبخند

 !یبدون صالح شما یچ هر بابا، ندارم یحرف من -

 !ان؟یب بدم اجازه پس -

 در اشک از یاهاله و نشد شیهااشک فیحر ستاره

 :داد جواب لرزان ییصدا با. نشست شیهاچشم

 ! آره -
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 و گرفت دهیناد را شیصدا ارتعاش و هااشک سجاد

 :گفت

 .ذارمیم قرار شب پنجشنبه یبرا باشه، -

 هب آنکهیب ستاره و شد متوقف شرکت مقابل نیماش

. شد ادهیپ سرعت به و کرد یخداحافظ کند، نگاه پدرش

 نگاه. داشت یخفگ و گرما حس آزاد، و سرد یهوا آن در

 جیگ سرش یگاه و دیدیم تار را اطراف اشکبارش

 اش،آشفته یچهره تا انداخت ریز به را نگاهش. رفتیم

 ساختمان وارد تند یهاقدم با. نکند جلب را نیعابر توجه

 هک بود دهینرس آسانسور یدکمه به دستش. شد شرکت

 یآشنا عطر. فشرد را دکمه و آمد جلو یامردانه دست

 ...کرد مچاله را دخترک قلب ،تنش

 

۶۷ 



 

Romanzo_o 413 

. دبو ستادهیا سرش پشت درست ماین چرخاند، را نگاهش

 فورا دخترک و خورد گره هم در نگاهشان یالحظه

 به ماین و شد آسانسور نیکاب وارد. دیدزد را نگاهش

 ندب ستاره و رفتیم باال آسانسور. برداشت قدم دنبالش

 بر نیزم از چشم و فشردیم دست یتو را فشیک

 . داشتینم

 ؟یخوب -

 با ارهست قلب و دیپرس را نیا مالطفت با و مقدمهیب ماین

 . دیلرز اریاختیب شیصدا دنیشن

 .خوبم ممنون، -

 ؟یکرد هیگر -

 :زد لب فیضع ییصدا با و دیگز لب ستاره

 .خوردم سرما نه، -
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. گذاشت قدم رونیب به ناچار ماین و شد متوقف آسانسور

 کنار ناآشنا و جوان یدختر دندید که شدند شرکت وارد

 با دو هر. بودند بش و خوش مشغول و نشسته کزادین

 :فتگ یقیعم لبخند با کزادین. برخاستند جا از ماین دنید

 صداقت خانوم شونیا. ریبخ صبح شهسوار، یآقا سالم -

 .آوردن فیتشر یمترجم یمصاحبه یبرا هستن

. دیچرخ کزادین و جوان دختر نیب نگاهش زده مات ستاره

 :دیپرس یتند لحن با و رفت هم در شیهااخم ماین

 خبر خودم که دادم دیجد مترجم درخواست یک من -

 ندارم؟

. برد فرو را دهانش آب و کرد جمع را اشخنده کزادین

 :داد جواب و فشرد دستش یتو را خودکار

 دوستم منم دارن، رفتن قصد دمیشن یسپهر خانوم از -

 ...رو
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 ار کالمش یجلو تشر با ماین که بود نشده تمام حرفش

 .گرفت

 کردم اعالم رسما من هروقت! یکرد اشتباه یلیخ شما -

 . کن اقدام شما بعد دادم درخواست و

 و خشم از سرخ ییهاگونه با و انداخت ریز به سر کزادین

 :کرد زمزمه شرم

 .دیببخش! چشم... بله -

 .رفت اتاقش سمت بلند یهاقدم با و گرداند رو ماین

 

۶۸ 

 *** 

 یرو ار اشدهید بیآس یپا و نشسته ونیتلوز مقابل هانین

 :فتگ و آورد نرم و کوچک یبالش یطوب. بود گذاشته زیم
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 .رشیز بذارم نویا باال ببر پاتو زمیعز -

 جابجا را شیپا که همانطور و شکست یاتخمه دخترک

 :زد لب کردیم

 .شد بهتر یلیخ جون، یطوب دستت قربون -

 ینگاه و خورد زنگ زیم یرو هانین لیموبا لحظه همان

 نکهیا یهوا به. بود خانوم صفورا منزل یشماره. انداخت

 :گفت و کرد وصل را تماس باشد، خط پشت حامد

 یاپ نیا یایم ینگفت مگه... بدقول دکتر کمیعل سالم -

 َنَرم عنر عنر راه همه نیا من که یندازیم نگاه رو چالقم

 !مارستانیب

 از را ستاره نیحز و گرفته یصدا انتظارش خالف بر

 .دیشن خط پشت

  ؟یخوب جون، هانین سالم -
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 :کرد باز لب و رفت لیتحل شیصدا

 شده؟ یچ ه؟ینجوریا صدات چرا ؟ییتو... ستاره -

 شیصدا تا فشرد لب و کرد مکث خط یسو آن ستاره

 .داد رونیب ینفس و دیکش لب یرو زبان. نشود بلند

 ! هانین بده یلیخ حالم... گرفته یلیخ دلم -

 ...جانیا یومدیم خب بگردم دورت یاله -

 :گفت و دیکش باال را اشینیب ستاره

 اب منو که دمیکش خجالت اوشیآقاس و خانوم یطوب از -

 یخونه اومدم نداشتم، رو خونه یحوصله. ننیبب حال نیا

 . خانجون

 نه؟ کرده تتیاذ سدرا باز یحتم -

 :گفت و داد تکان نیطرف به را سرش ستاره

 ... نه -
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 .فشردیم دست انیم را یگوش و ختیریم اشک صدایب

 :برداشت لب از لب نگراندل هانین

 ت؛شیپ ومدمیم نبود یجورنیا المصبم یپا اگه خدا به -

 تونمیم ،یبش سبک بزن حرف حداقل! خب؟ کنم چکار

 ...که بدم گوش

 :گفت و دیکش شیهاگونه یرو یدست ستاره

 مهم چکسیه واسه کنمیم فکر... هانین دارم یبد حس -

 هاهیکنا و شین از. ندارم یارزش چیه کنمیم فکر. ستمین

 منو چکسیه چرا. شدم خسته قضاوتا از شدم، خسته

 و آبرو ستم؟ین نبودم؟ مهم من د؟یند رو شدنم له د؟یند

 ! زتره؟یعز من از چقدر مردم حرف

 و رفتیم فرو هم در شتریب شیهااخم لحظه هر هانین

 :زد لب انهیدلجو. شدیم فشرده شتریب قلبش
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 نیا ؟یکنیم رو فکرا نیا که شده یچ برم قربونت -

 !؟یزنیم هیچ حرفا

 :گفت آلودبغض و گرفت ینفس ستاره

 ادیب خوادیم برادرش واسه بابام یهمکارا از یکی -

 دختر هی... سالشه شش_پنج و یس طرف. یخواستگار

 تیموقع گهیم بابام اونوقت. شده فوت زنشم و داره

 !هیخوب

 :دیپرس و کرد درشت چشم متعجب هانین

 ! ؟ینکرد که قبول -

 !انیب شب پنجشنبه قراره چرا، -

 :گفت متجب و رفت باال شیصدا هانین

 ! سرت؟ به زده! ؟...یچ -
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 .بشه تموم هاهیکنا و شین... هانین بشه تموم خوامیم -

 ستاره منه وجود دمیفهم نویا. بشه تموم ثیحد و حرف

 رو باشه بدنام که یاستاره! مهمه طمیشرا ست،ین مهم

 .خوادینم یکس

 :زد تشر یعصب و کالفه هانین

 یتیخر چه یخوایم دونهیم حامد... ستاره نگو چرند -

 ؟یبکن

 قهر باهات خدا یخداوند به یبگ بهش اگر هم تو نه، -

 در هیبق حرف از حداقل کنم ازدواج بذار! هانین کنمیم

 ! گذرهیم یچ خودم دل تو که جهنم به. باشم امان

 :کرد باز لب و نشست اشک به هانین یهاچشم

 هب نکن گوش باش، یقو ؟یکنینم صبر چرا المصب ِد -

 رو اقتتیل که یکی شهیم دایپ خدا به ه؛یبق مفت حرف

 .باشه داشته



 

Romanzo_o 421 

 گهید! بسه کردن کسانمی خاک با و زدن پس منو بار هی -

 مرد هی دوباره خوامینم. فتهیب اتفاق نیا دوباره خوامینم

 .کنه رمیتحق و بگه نه بهم

 :دیپرس یتند با و دیتن هم در ابرو هانین

 !بشه میحال بگو درست کرده؟ یغلط نیهمچ یک -

 :داد جواب کنان نیف نیف ستاره

 بهونه یچ هر. صحبت واسه فرستاد رو خواهرش! ماین -

 نظرش گفتم، که هم رو قتیحق. نداشت دهیفا اوردمیم

 . شد عوض

 :کرد غرولند لب ریز هانین

 رو خودت چرا تو نداشته اقتیل اون... ُازگل کهیمرت -

 ! ؟یباخت
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 به شیهاهیگر یآهسته یصدا تنها و نزد یحرف ستاره

 :کرد خواهش تأثر با هانین. دیرسیم گوش

 نیا با ارهینم طاقت دلم خدا به. جانیا ایب پاشو ستاره -

 یگور به گور حامد. یکنیم هیگر ینشست ییتنها حال

 ست؟ین کنارت که کجاست

 گوش حرفام به اندازه نیهم. ممنون جون هانین نه -

 ! ؟یندار یکار. شد بهتر یلیخ حالم یداد

 :زد لب و دیکش یآه ناچار هانین

 .باش خودت مراقب نه، -

 که الهه همزمان و شد قطع تماس یکوتاه یخداحافظ با

 گوش را شانیهاحرف سالن داخل یگوش از مدت تمام

 .گذاشت تلفن یرو را یگوش آهسته داد،یم
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۶۹ 

*** 

 گرفته آغوش در را الهه و دهیکش دراز تخت یرو حامد

 یابوسه و دیلغزیم دخترک مواج یموها انیم دستش. بود

 تداش لب یرو یمیمال لبخند. نشاند اشیشانیپ یرو نرم

 :دیپرس و

 از فکره؟ تو یجورنیا من ییبایز یالهه که شده یچ -

 ! یخودت تو مدام اومدم که شب سر

 اشنهیس یرو سر و رفت فرو حامد آغوش در شتریب الهه

 :داد جواب آهسته. گذاشت

 ! ن؟یخبرچ و فضول یگینم بهم بگم اگه -

 .شد ترتنگ الهه دور شیهادست یحلقه و دیخند حامد

 شده؟ یچ مگه! بگم؟ نویا دیبا چرا -



 

Romanzo_o 424 

 چانه، ریز را دستش و برداشت اشنهیس یرو از سر الهه

 :کرد باز لب حامد یهاچشم به رهیخ. کرد ستون

 دوست یلیخ رو ستاره تو دونمیم! رهیخ قصدم خدا به -

 تبه یزیچ و داشتم خبر یبفهم بعد اگه مطمئنم و یدار

 .یشیم دلخور ازم نگفتم

 هم در شیهااخم و ختیگر حامد یهالب از لبخند

 :ختیآم

 ! الهه بزن حرف واضح شده؟ یچ مگه -

 یهاانگشت با ریز به سر و نشست تخت یرو الهه

 :گفت یتأن با. رفتیم ور دستش

. رمیبگ تماس باهات خواستمیم عصر من راستش -

 رو خونه یگوش و بود وصل شارژ به خودم یگوش

 ناو با داشت. خورد گوشم به ستاره یصدا که برداشتم

 خواستم. زدیم حرف یکس با اتاق یتو از یگوش یکی
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 و دمش کنجکاو دمیشن شوهیگر یصدا یوقت یول کنم قطع

 !نکردم قطع

 یفیظر اخم با و کرده قالب سر ریز را شیهادست حامد

 .بود رهیخ الهه به

 ! خب؟ -

 . نبود خوب اصال حرفاش! زدیم حرف داشت هانین با - 

 :گفت و نشست مقابلش یکالفگ با حامد

. نمیبب بگو رو کالم ُلب ؟یزنیم حرف کهیت کهیت چرا -

 ! کرد؟یم هیگر چرا گفت؟یم یچ

 و موافقه داداشت ظاهرا داره، خواستگار هی گفتیم -

 .یتگارخواس انیب شب پنجشنبه قراره! نگفته نه هم ستاره

 :دیپرس و جنباند سر حامد

 ه؟یک خواستگارش -
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 :داد جواب و گرفت دندان به لب الهه

 و یس! آقاسجاده همکار داداش طرف گفتیم ستاره -

 ! داره هم بچه هی شده، فوت زنش و سالشه شش

 یعصب و فشرد هم یرو حرص با را شیهالب حامد

 :دیغر

 ! اشتها خوش مردک یخواستگار ادیب که کرده غلط -

 و ساکت. دیکش عقب به را خودش و خورد یاکهی الهه

 دیجوشیم خودش با که بود دوخته چشم حامد به ترسان

 :دیغریم و

 ،اسکردهلیتحص له،یوک داداشم خوشه دلم که باش منو -

 !ارهینم شعور التیتحص گنیم که راسته

 :کرد باز لب خواهشمند و کرد کج ابرو الهه
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. یجورنیا ادیم بدش ازم خدا به... نفهمه ستاره! سیه -

 .میکن دایپ درست و یمنطق راه هی تا باش آروم

 :داد جواب آلودحرص حامد

 پاک بزرگتر اشتباه هی با دارن رو اشتباه هی آخه ِد -

 !کننیم

 :ردک باز تیشکا به لب و انداخت باال را شیابرو یتا الهه

 که یکرد برخورد بد اونقدر یول داشتم، حرف بازم -

 !گمینم بهت یچیه گهید

 یهوف حامد. گرفت بغل را شیزانوها و گرداند رو قهر با

 انهیدلجو و میمال لحن با خورد؛ فرو را خشمش و دیکش

 :گفت

 حاال. کنم کنترل رو خودم کنمیم یسع. نکن قهر باشه -

 شده؟ یچ گهید بگو
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 :دیپرس دیتأک با الهه

 !گه؟ید یداد قول -

 :داد جواب یحیمل لبخند با و زد پلک حامد

 .دادم قول آره، -

 خواهرش بوده، خواستگارش انگار ماین اسم به نفر هی -

 رو تقیحق یوقت اما. ستاره با صحبت یبرا فرستهیم رو

 دمیفهم ستاره یحرفا از! شهیم عوض نظرش فهمهیم

 نمیهم واسه. کرده خراب شوهیروح یلیخ انیجر نیا

 .  بده مثبت جواب خواستگارش نیا به خوادیم

 :کرد زمزمه لب ریز و بود الهه به حامد متفکرانه نگاه

 باشه همون ادیز احتمال آره،! شهسوار ماین... ماین... ماین -

 .بودن هم با سمنان راه تو که

 :دیپرس یتأمل اندک با و کرد مکث باز
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 ! نه؟ ای داشته دوسش هم ستاره یدینفهم -

 :زد لب و انداخت باال شانه الهه

 .دونمینم. نگفت یزیچ نه، -

 ار سکوت الهه. بودند رفته فرو فکر به سکوت در دو هر

 :گفت و شکست هم در

. کنه مقاومت مقابلت یلیخ تونهینم قه،یرف باهات ستاره -

 مطمئنم. کن باز رو صحبت و دل درد سر باهاش برو

 نقدریا که االن مخصوصا رو؛ یچ همه دهیم لو خودش

 !داره یصحبتهم به ازین و گرفته دلش

 :کرد دییتأ و جنباند سر حامد

 نمیبب اگه یول کنمیم استفاده ترفند نیهم از اولش آره، -

 رو یچ همه بگم مجبورم گهینم بهم و کنهیم پنهون داره

 !هیزندگ عمر هی حرف. دونمیم
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 :کرد اعتراض یتینارضا با الهه

 چه گهینم! نکن خراب ششیپ منو ،یبد یلیخ -

 .دارم یفضول یعموزن

 که بگم یچجور دونمیم شناسمیم رو ستاره نترس، -

 .نشه ناراحت

 

۷۱ 

 و فرم خوش یهالب به ماند رهیخ و گفت را نیا حامد

 تنشس شیهالب یرو بارطنتیش یلبخند. الهه یدهیبرچ

 و هراسان یصدا که بزند یابوسه تا برد شیپ را سرش و

 .دیچرخ در سمت دو هر نگاه و شد بلند صفورا مضطرب

 ...الهه... حامد... حامد -
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 و دندیپر جا از باشد شده رها چله از که یریت مثل دو هر

 یصدا و بود باز ستاره اتاق درب. رفتند رونیب اتاق از

 دند؛یدو اتاق سمت. دیرسیم گوش به جاآن از صفورا

 داشت آغوش در را دخترک و نشسته تخت یلبه صفورا

 ستهب شیهاچشم ستاره. زدیم یلیس صورتش به آهسته و

 و سر از عرق. آمدیم باال یسخت به شیهانفس و بود

 . بود رمقیب تنش و دیباریم شیرو

 ...اریب آب الهه -

 .برداشت قدم تخت سمت مهیسراس و گفت را نیا حامد

 ودب هاهما یعصب حمالت و شبانه گاهیب و گاه یهاکابوس

 و نددیپاش صورتش به آب. بود دخترک ریگبانیگر که

 نگران یچهره دنید با. کرد باز آهسته را شیهاپلک

 و شد یجار چشمش یگوشه از اشک مادربزرگش

 و داد یجا صفورا آغوش در را خودش. شکست بغضش
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 آرام که یکم. کرد هق هق دهیبر دهیبر ییهانفس با

 مادرش تا کرد اشاره الهه به ابرو و چشم با حامد گرفت،

 اب و گرفت را صفورا یبازو الهه. ببرد رونیب اتاق از را

 تخت یرو ستاره. کردند ترک را اتاق کوتاه یهاقدم

 بر اشک یپا رد. بود شده جمع خودش در وارنیجن

 ار دستش حامد. زدیم نفس یگاه و بود دایپ شیهاگونه

 :گفت و دیکش شیموها یال به ال نوازشگونه

 ؟یدید خواب -

 :دیرس گوش به وارزمزمه دخترک دارخش یصدا

 ! کابوس نه، خواب... شهیهم مثل آره، -

! ؟زده یکرده؟حرف تتیاذ یکس ستاره؟ یناراحت یچ از -

 لیدل یبدخواب و کابوس نیا جا،نیا یاومد امروز نکهیا

 داره؟ یخاص

 !نه -
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 :داد ادامه و گرفت دهینشن را گفتنش نه حامد

 یزیبر بهم شهیم باعث که یزیچ هر ستاره، بگو بهم -

 فقط! سرزنش نه کنم، قضاوت نه دمیم قول. بگو رو

 از دمیم قول ،یرفاقت دوستانه،. کنم کمکت خوامیم

 .ینش مونیپش اعتمادت

. ردکیم نگاهش منتظر حامد و گذشت سکوت به یلحظات

 لرزانش، و گرفته یصدا و برد فرو را دهانش آب ستاره

 :دیرس گوش به آرام و رمقیب

 دارم، دختر هی... خوندیم شعر واسم بابا بودم که بچه -

 . نداره تا یخوشگل از نداره، ماه داره یصورت. نداره شاه

 در را شیهاگونه گرم یهااشک و فشرد را شیگلو بغض

 :گفت و داد رونیب ینفس. گرفت بر

 اهر به بابا، اری بابا، قیرف خوندیم واسش که یدختر -

 حاال که شد یچ دمینم زورش حرف به دم،ینم دورش
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 من ننگ؟ یلکه شده که! شه؟ خالص شرش از خوادیم

 اجیاحت بهشون یوقت هر از شتریب االن من ام،ستاره همون

 ! خوان؟ینم منو چرا. دارم

 زا سیخ یهاچشم با حامد و برد فرو بالش یتو را سرش

 :کرد زمزمه گوشش کنار و دیبوس را دخترک یموها اشک

. یاستاره همون واسمون هنوز معلومه بره، قربونت عمو -

 .شه خالص ازش بخواد یکس که ستین شر وجودت

 بل کنانهیگر. کرد نگاهش و برداشت بالش از سر ستاره

 :زد

 اومده، خواستگار. کنم ازدواج من خوادیم بابا... هست -

 !کن قبول گهیم

 باز عطوفت به لب و دیکش شیهاگونه یرو دست حامد

 :کرد
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 وقت اول صبح فردا نیهم ذارم،ینم من. نباش نگران -

 دارن، دوستت اونا. زنمیم حرف مادرت و پدر با رمیم

 و باشه صالحت به کردن ازدواج کننیم فکر دیشا فقط

 قانعشون و زنمیم حرف باهاشون من. بشه خوب حالت

 .اشهب راحت التیخ تو. کننیم فکر اشتباه دارن که کنمیم

. کنم قبول خوامیم منم د؛ینگ یزیچ عموجون نه -

 باال که مرد هی اسم. تیوضع نیا از شدم خسته خودمم

 یچ و شده یچ قبلش رهیم ادشونی همه گهید باشه سرم

 .اومده سرم به

 :زد تشر آهسته ،یفیظر اخم با حامد

 دو روز هی مگه ه؟یشوخ یزندگ مگه. یکنیم غلط تو -

 !چاه؟ تو یفتیب یدرآ چاله از یخوایم روزه؟

 

۷۰ 
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 حامد. بود مقابل به رهیخ نگاهش و نزد یحرف ستاره

 سکوت و فشرد یگرم به هادست انیم را دخترک دست

 .شکست را

 هشیم تموم هایسخت نیا روز هی روشنه، واسم روز مثل -

 یهاغصه به. یخندیم یداشت که یدیناام همه نیا به تو و

 یزندگ! ختمیر اشک یالک چه یگیم و یخندیم االنت

 .دهینرس آخر به ستاره، نشده تموم

 انیم یاپنجه حامد بار نیا و نزد یحرف ستاره هم باز

 :دیپرس متبسم و رکانهیز و دیکش دخترک یموها

  روبراهه؟ اوضاع خبر؟ چه شرکت از -

 :زد لب و انداخت ینگاه مین ستاره

 .خوبه -
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 ادامه رو تدرس یک ؟یکن کار اونجا یخوایم یک تا -

 ؟یدیم

 :کرد باز لب و انداخت ینگاه مردد ستاره

 دادم، استعفا چون. کمتر ای گهید ماه هی تا... راستش -

 .برم بعد دایب نیگزیجا تا بمونم ماه هی گفته شرکتم رئیس

 :گفت و جنباند سر حامد

 استعفا؟ چرا -

 آموزشگاه مثال. کنم کار زنونه طیمح هی تو خوامیم -

 !دخترونه

 :گفت یلبخند مچهین با حامد

 !ستین روبراه اوضاع پس -

 هب سر. گرفت رنگ شیهاگونه و دیدزد را نگاهش ستاره

 :زد لب ریز
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 ...یول خوبه چرا -

 :گفت وارمالمت و کرد قطع را حرفش حامد

 ! ینکن پنهون ازم یزیچ بود قرار! ره... ستا -

 :داد جواب آهسته و گرفت دندان به لب دخترک

 ... شهسوار -

 ونریب ینفس. کردیم نگاهش منتظر حامد و کرد سکوت

 :گفت و داد

. میبش آشنا هم با شتریب خوادیم گفتیم شهسوار -

 ناچار منم. فرستاد رو خواهرش باز یول کردم مخالفت

 !افتاده واسم یاتفاق چه گفتم

 :داد ادامه و زد پس را شیهاچشم به دهیدو اشک
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 فاماستع با بالفاصله و شد عوض باهام رفتارش یوقت -

 یلیخ نداشت، ییآشنا به اصرار گهید یوقت... کرد مخالفت

 !شدم ریتحق یلیخ! خورد بر بهم

 را بغضش داشت یسع و برد فرو بالش یتو را سرش

 باز لب یتأن با و بود هم در شیهااخم حامد. کند مهار

 :کرد

 شرکت رمیم وقت اول صبح من... نرو شرکت فردا -

 ادسج با تا خونتون رمیم هم بعدش. حساب هیتسو یبرا

 جانیا مدت هی دوباره باشه الزم. بزنم حرف زنداداش و

 .دارمیم نگهت

 :کرد باز لب نگراندل و نشست تخت یرو ستاره

 بد که یجورنیا نرم؟ شرکت گهید که یچ یعنی -

 ! شهیم

 :داد جواب تیجد با حامد
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 دینبا زهیریم بهم رو روانت و روح که ییجا هر یعنی -

 شهیم دب حالت ینیبیم رو کهیمرت اون یافهیق یوقت! یبر

 شرکت؟ یبر دیبا چرا یشد ریتحق یکنیم فکر و

 یرو یملحفه ر،یز به سر زانیآو یلوچه و لب با ستاره

 :گفت لب ریز و بود گرفته یباز به انگشتان انیم را تخت

 دایپ گهید کار هی تا برم رو شرکت فعال دارم دوست اما -

 !شمیم تیاذ شتریب باشم خونه تو کاریب. کنمیم

 االن تا صبحه؛ اذان گهید ساعت هی! نیبب رو ساعت -

 و شرکت یبر یتونینم صبح هم یبخوا یبود داریب

 .شهیم یچ مینیبب تا نرو رو فردا هی فعال. یکن کار درست

 از اشیشانیپ دنیبوس با حامد و گفت ی«چشم» دخترک

 .برخاست جا
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*** 

 صدا به خانه زنگ که کردیم آماده را صبحانه زیم حانهیر

 که طورهمان و بود آمده رونیب توالت از سجاد. آمد در

 رنگ یریش کوچک یحوله با را صورتش و دست

 :زد لب و دیکش هم در ابرو کرد،یم خشک

 !صبح؟ وقت نیا هیک -

 . انداخت باال شانه و کرد کج لب حانهیر

 ! شاهللان رهیخ دونم،ینم -

 :گفت و رفت فونیآ سمت سجاد

 !حامده -
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 سمت حانهیر و فشرد را دکمه بردارد را یگوش آنکهیب

 اهللی حامد بعد یالحظه. کند سر یروسر تا رفت اتاق

 . کرد یاحوالپرس سجاد با و شد خانه وارد انیگو

 صبح؟ وقت نیا... شاهللان رهیخ. داداش یاومدخوش -

 .گرفت باال را میحل ظرف و دیخند حامد

 .میبزن هم یگپ هی میبخور میحل هم با گفتم -

 :داد جواب لبخند با و گرفت دستش از را ظرف سجاد

 .ممنون ،یعال هم یلیخ -

 زیم دور. کرد یاحوالپرس و آمد رونیب اتاق از حانهیر

 دیکش هاالهیپ داخل را میحل حانهیر و شدند جمع صبحانه

 زیم یرو گردو و ریپن و تازه نان و داغ یچا کنار و

 .گذاشت

 :دیپرس و خورد میحل از یکم حامد
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  داداش؟ خبر چه -

 :گفت یلبخند مچهین با سجاد

 یواسه فقط دونمیم خبر؟ چه بگو شما ؛یسالمت خبر -

 !یومدین صبح وقت نیا میحل

 :داد جواب یاخنده تک با حامد

 ای وتمدع نمیبب امیب گفتم ،یدار مهمون هفته آخر دمیشن -

 !نه؟

 .باشه گفته بهت اونجا اومده ستاره که زدمیم حدس -

 :زد لب تیجد با و کرد جمع را لبخندش حامد

  ؟یکن موافقت ازدواج نیا با یخوایم واقعا داداش -

 :کرد اخم یکم و بود صبحانه زیم به نگاهش سجاد

 هم کینزد از چشه؟ مگه باشم؟ مخالف دیبا چرا -

 !ِیابرازنده و خوب جوون دمش،ید



 

Romanzo_o 444 

 :گفت آرامش با و داد قورت را اشلقمه حامد

 ،ستنین هم مناسب گمیم بده؟ طشیشرا گمیم من مگه -

 !ستنین جور

 ندت شیکماب لحنش و انداخت باال را شیابرو یتا سجاد

 :بود

 قیرف بارزش ینمونه ،یگیم اگر شونیسن فاصله واسه -

 .اسهمه زدزبون شونیعاشق که خوبه! خودت

 ازب لب و داد تکان نیطرف به را سرش یکالفگ با حامد

 :کرد

 طیشرا ست؛ین مهم یسن فاصله... من زیعز من، داداِش -

 ثلم نفر هی به که بود نیغمگ و تنها پسر هی حسام! مهمه

 تا شاد و سرزنده اندازه همون یکی. داشت اجیاحت هانین

 عاشقش نمیهم واسه اصال. کنه دور مشکالتش از اونو

 اما. رهیم ادمی یچ همه هانین کنار گفتیم خودش شد،
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 ه،کرد اشویجوون اس،ستاره خواستگار که خدا یبنده نیا

 رپد یحت و کرده یعاشق و عشق. رفته رو حاتشیتفر

 فکر که ادیم حساب افتاده جا مرد هی گهید االن. شده

 بحران هی تو ؟یچ ستاره یول! شهیزندگ و بچه یندهیآ

 نظرت به. داره یدیشد توجه و محبت به ازین که یروح

  اره؟یب در حال نیا از رو ستاره تونهیم آدم اون

 امدح از یبانیپشت به حانهیر و شد حاکم سکوت یالحظه

 :گشود لب

 گردن ندازهیم بچه هی عقد یفردا اون گم؛یم نویهم منم -

 .داخ به کنهیم دق مبچه! شیزندگ و کار دنبال رهیم ستاره

 سجاد. دیلرز شیصدا و گرفت را حانهیر یگلو بغض

 :گفت معترض و کرد درشت چشم د؛یکش یهوف

 یابحس آدم هی میکن رد نویا دیکنیم نیتضم تا دو شما -

 نیا از من م،یهادادگاه تو من ستاره؟ یخواستگار ادیب
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 ازدواج ای دخترا جورنیا خدا به. دارم خبر مملکت

 نمم. داره باباشونو سن طرف ای شنیم دوم زن ای کننینم

 ه؟یچ چاره یول دخترم واسه سوزهیم گرمیج منم پدرم،

 میریگیم ِگل دهنمونم دکتر، نشیبفرست هم نیخوایم

 تارهس سر به یچ ندونه تا بهیغر پشت هفت به مشیدیم

 ! د؟یکنیم چکار ادیب در گندش یول اومده،

 مانده زیم یرو نخورده دست و شده سرد میحل یهاظرف

 یور یاشک قطره. بود حاکم فضا بر یتلخ سکوت و بود

 حامد. فشرد هم یرو پلک سجاد و دیلغز حانهیر یگونه

 :گفت متیمال با

 تونگل دسته دختر. دیریگیم سخت دیدار خودتون بخدا -

 مگه. نشده کم ارزشش از هم یچیه سالم و حیصح

 کاله رو مردم سر نه کردنه؟ ازدواج تو فقط یخوشبخت

 ریز! دیبش نامناسب آدم با ازدواجش به یراض نه د،یبذار
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 دینک محبت قبل از شتریب بهش د،یریبگ رو پرش و بال

 وکف هم و مناسب آدم. کنه شرفتیپ بخونه، درس دیبذار

 رو هنر و ورزش و درس راه نشد کنه،یم ازدواج شد دایپ

 . رهیگیم شیپ

 ات را دستش و فشرد را شیهاپلک انگشت دو با سجاد

 یهااشک از نشان سرخش یهاچشم. دیکش محاسن یرو

 و رگه دو ییصدا با حامد. داشت اششده سرکوب

 :داد ادامه کوتاه یمکث از بعد محزون

 باز شبید یطفل. نداره یخوب یروح حال ستاره -

 ،دیندار دوسش گهید کنهیم فکر. داشت یعصب یحمله

 دق دیکن عروسش. داره ییتنها حس داره، حقارت حس

 گم،ب یچ دونمینم نیا از شتریب! خدا به دختر نیا کنهیم

 د،یبرگردون رو نفسش عزت بهش محبت با دیتونیم اما
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 هک دشیریبگ مرگ به هم دیتونیم د؛یکن زنده رو روحش

 !خودتون با انتخاب. بشه یراض تب به

 :گفت حانهیر و برخاست زیم پشت از

 !نینخورد یزیچ حامد؟ آقا کجا -

 :گفت و برداشت یصندل پشت از را کتش حامد

 !هشیم رید. دارم کار ییجا برم دیبا. ندارم اشتها ممنون، -
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 *** 

 سرش یرو را رنگ قرمز شال و ستادیا نهیآ مقابل گوهر

 و کرد مرتب را اشیکالغ پر یهایچتر. انداخت

 :گفت غرولندکنان
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 یجا شگاهیآرا امروز دارم، دختر منم دارن دختر مردم -

 ناخن تا سر فرق از دخترا یهمه. نبود انداختن سوزن

 و رنگ و اصالح و میگر و شیآرا جور هزار رو پاشون

 اب من دختر بعد لداست؛ی امشب که کردنیم درد و کوفت

 !شکنهیم تخمه نشسته وتریکامپ یپا دارگل یراحت شلوار

 :زد لب بستیم را کرواتش که ینیح اریخشا

 چرا آلما بشه، روبرو انوش با خوادینم فعال ماین حاال -

 اد؟ینم

 :داد جواب و دیکش هالب یرو را قرمزش رژ گوهر

 نیا از ضم،یمر ندارم، حال گهیم... واال دونمیم چه -

 !هابهونه

 یلیخ... بهتر اصال! نکن ناراحت رو خودت کن، ولش -

 . مینرفت یمهمون ینفر دو وقته
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 :کرد باز لب اریخشا به رو و گرفت نهیآ از نگاه گوهر

 تسم برگرده ادیب عقل سر کاش ومد،یم ماین کاش یول -

 رهیگیم شیآت گرمیج امشب! فهیح خدا به. سیپارم

 .نمیبب تنها رو سیپارم

! جان؟گوهر ینخور رو یچیه یغصه امشب هی شهیم -

 .میبر ایب بگذره، خوش بهمون بذار

 را شیصدا گوهر. رفتند رونیب اتاق از هم یشانه به شانه

 :گفت و برد باال

 د؟یندار یکار. میرفت ما... آلما... ماین -

 ...دیبرسون سالم... سالمت به -

 اریخشا و گوهر و گفتند را نیا شانیهااتاق از آلما و ماین

 از آلما که گذشتیم رفتنشان از یلحظات. شدند یراه

 زیم نه،یشوم کنار. رفت نییپا پله از و آمد رونیب اتاق
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 سرخ یهادانه از یظرف با را آن یرو و گذاشت یکوچک

 یچا فنجان دو و حافظ کتاب ل،یآج یکم انار، یاقوتی و

 گاهن زیم به یبخشتیرضا لبخند با. دیچ یزعفران و داغ

 :دز در و ستادیا اتاق درب پشت. رفت باال پله از و کرد

 داخل؟ امیب ؟یداریب -

 .آلما تو ایب -

 طاق تخت یرو ماین. شد وارد و کرد باز را در دخترک

 هدفیب. بود دستش لیموبا یگوش و دهیکش دراز باز

 لمشغو فکرش و رفتیم نییپا و باال را یمجاز صفحات

 :گفت نمادندان یلبخند با آلما. بود

 دون انار. کردم آماده رو زیم نییپا میبر پاشو... پاشو -

 !شدب و دم تازه یچا هی و گشا مشکل لیآج گلپر، با شده

 :داد جواب آلوداخم ماین
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 .الیخیب آلما، ندارم حوصله -

 :گفت مصرانه و نشست تخت یلبه آلما

 یول یندار حوصله و گرفته دلت دونمیم... گهید ایب -

 م،یریگب حافظ فال میبر ایب. یمهمون نرفتم تو خاطر به من

 . میبخون شعر

 هب ماین. کرد بلند جا از را او اصرار با و گرفت را دستش

 به که نگاهش. رفت آلما همراه و برخاست جا از اجبار

 یرو یحیمل لبخند افتاد شده دهیچ و کوچک زیم

 انار یادانه ماین و نشستند هم مقابل. نشست شیهالب

 انیم که را انار ترش یدانه. انداخت دهان یتو و برداشت

 :زد لب و کرد زیر چشم فشرد، شیهادندان

 ! ُترشه چه -

 :گفت و گرفت مقابلش را حافظ کتاب آلما
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 ! اشقمع داداش واسه گهیم یچ حافظ نمیبب ریبگ فال ایب -

 للتع یکم با را کتاب و کرد نگاهش یفیظر اخم با ماین

. تبس پلک و دیلغز کتاب صفحات یرو دستش. گرفت

 شیهاچشم مقابل ستاره یمعصومانه و فیظر یچهره

. گرفت فرا را وجودش یدلتنگ حس و گرفت رنگ

 را کتاب و شد دهیکش صفحات نیب ما اشیانیم انگشت

 زمزمه آهسته را شعر دارخش و رگه دو ییصدا با. کرد باز

 :کرد

 غمت دست در موم چون شد نرم صبرم کوه -

 شمع چو گدازانم عشقت آتش و آب در تا

 تو دارید با ستیباق نفس کی صبحم همچو

 شمع چو برافشانم جان تا دلبرا بنما چهره

 نینازن یا خود وصل از یشب کن سرفرازم
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 شمع چو وانمیا دارتید از گردد منّور تا

 پرست غم چشم به دیآینم خوابم شب و روز

 شمع چو انمیگر تو هجر یماریب در که بس

 آلما. ماند رهیخ کتاب به آلودبغض و رفت لیتحل شیصدا

 :دیپرس تأثر با

 ؟یخوب... ماین -

 :دز لب کند نگاهش آنکهیب آلما، سؤال به توجهیب ماین

 انگار. ادینم گهید گفت اومد عموش! دمشیند روزه سه -

 حال که ییجا گفت چون داشت خبر انیجر از

 و صداش تو اونقدر. ادیب ذارمینم باشه بد امبرادرزاده

 . بودم شده الل که بود یطلبکار و تحکم نگاهش

 یهااشک دنیلغز یاجازه و زد هم بر پلک و دیگز لب

 :داد ادامه و نداد گونه یرو را لجوجش
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 لد واسه فرصت ماه هی نیا بگم نتونستم و شدم الل -

 لقو خودم به که. امیب کنار خودم با که خودمه صاحابیب

 اج گهید گذاشتم شیپ پا اگه که باشم مرد اونقدر بدم

 . ارمین روش به نزنم،

 :گفت دلسوزانه و کرد نگاهش تأسف با آلما

 ارهست با تو بذارن محاله بابا مامان! کن فراموشش ماین -

 .یکن ازدواج

 و تند لحن با و نشست ماین یابروها نیب یظیغل اخم

 :کرد باز لب معترض

. شمیم وونهید دارم دمشیند روزه سه! کنم؟ فراموشش -

 . ننک مخالفت بخوان بعد که بفهمن بابا مامان ستین قرار

 :دیپرس متعجب و کرد درشت چشم آلما

 سرته؟ تو یچ ما؟ین یگیم یچ -
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 تونمینم جوره چیه بدونم تا بود یکاف مدت نیا -

 یلو. ذارنینم بابا مامان که دونمیم نمیا. بشم الشیخیب

 موضوع اون از یحرف یوقت بفهمن؟ خوانیم کجا از

 شتپ که ستین شیپ سال صد بفهمه؟ خوادیم یک نباشه

 یحرف و دوننیم گمیم هم ستاره به ستن؛یوا حجله در

 .زننب حرفشو یخواستگار شب انینم که اونا گهید. ندارن

 

 رهستا به یخوایم فقط االن تو! ماین محِض هیوونگید -

 اباب اگه یکنینم فکر گهید... یمتیق هر به حاال ،یبرس

 چه یگفت دروغ بهش که بفهمه ستاره خود ای بفهمه

 ! شهیم یافاجعه

 را سرش و انداخت نیزم یرو را کتاب یکالفگ با ماین

 :کرد باز لب مستأصل. گرفت هادست انیم
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 گمیم خودم به مدام شمیجورنیهم کنم؟ چکار یگیم -

 هاگ کنه، ازدواج تونهینم زاره،یب جماعت مرد از گفته اون

 هگید مخالفن امخانواده بدونه وسط نیا بعد! ؟یچ بگه نه

 .بگه بله عمرا

 :زد لب و دیکش فنجان یلبه را انگشتش آلما

 اطیاحت یلیخ یول ،یکن چکار یخوایم دونمینم من -

 ازت کل به ،یگفت دروغ بهش بفهمه ستاره اگه ممکنه. کن

 . بشه متنفر

 :گفت و داد رونیب را نفسش ماین

 هگید یکارا یِسر هی و حساب هیتسو یبهونه به فردا -

 .زنمیم حرف باهاش شرکت، کشونمشیم
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Romanzo_o 458 

 :گفت لبخند با و گرفت مقابلش لیآج یمشت آلما

. داره دوستت اونم گمیم که من نکن، رو فکرش نقدریا -

 . شهیم درست شاهللان مشکالتم یهیبق

 یفیظر اخم با گرفت، را هالیآج و کرد دراز دست ماین

 :دیپرس

 داره؟ دوسم -

 :داد جواب و جنباند سر آلما

 .گفتینم من به رو یمشکل نیهمچ هی نداشت اگه آره، -

 !بگه رو رازش نبود یازین. کردیم ردت بود شده طور هر

 خودش هم تا گفت که داشت دوستت کنمیم حس

 !ه؟یچ تو میتصم وجود نیا با نهیبب هم بشه، راحت

 :دیپرس یتأمل اندک با ماین
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 یتگفیم االن که تو ؟ینگفت رو فکرت نیا زودتر چرا -

 !کنم فراموشش

 چقدر ه،یچ خودت میتصم بدونم خواستمیم چون -

 اب هنوزم اما خوبه، یکشینم پس پا نکهیا! ؟یدار دوسش

 !گون دروغ بهش. مخالفم یریبگ شیپ یخوایم که یروش

 گرفتیم میتصم یگاه. بود مشوش و گم در سر ماین

 دلش دنینرس و نشدن از ترس یگاه و دیبگو را قتیحق

 آن یلدای. گرفتیم سکوت به میتصم و لرزاندیم را

 و هاهیثان. بود گرید سال هر و شب هر از تریطوالن شب

 را شدن صبح الیخ شب و آمدندیم کش انگار قیدقا

 یاهانهب کردن دایپ و شرکت به رفتن قراریب دلش. نداشت

 !بود ستاره با تماس یبرا

 از بعد و شد شرکت یراه گرید یروزها از زودتر صبح

 منتظر. شدیم شرکت وارد که بود ینفر نیاول آقامیکر
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 داخل از. نشست یمنش زیم پشت و نماند کزادین آمدن

. تگرف تماس و کرد دایپ را ستاره یشماره زیم یرو دفتر

 :دیرس گوش به ستاره آلودخواب یصدا بوق، چند از بعد

 بله؟ -

 لبخند و ختیر فرو یهر دخترک یصدا دنیشن با دلش

 :گفت و دیکش لب یرو زبان. نشست لبش یرو

 .ریبخ صبح سالم، -

. رفت هم در شیابروها و کرد یمکث خط یسو آن ستاره

 تا زد پلک یاپیپ بار چند و داد فاصله گوشش از را یگوش

. دنیبب ترواضح را شماره و شود کمتر اشیآلودگخواب

 بلند دوباره ماین یصدا که بود شماره به رهیخ نگاهش

 :شد

 ...یسپهر خانوم الو، -
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 :زد لب دستپاچه و برد فرو را دهانش آب

 .سالم بله... بله... ب... اوم -

 دنیشن از دلش و دیتپیم محابایب نهیس یتو ماین قلب

 .رفتیم غنج دخترک یصدا

 ن؟یبود خواب. زدم زنگ بدموقع انگار د،یببخش -

 بدموقع یول بودم خواب آره یعنی عه. نه یعنی... آره -

 ! نینزد زنگ

 :گفت و داد قورت را اشخنده ماین

 شرکت؟ دیاریب فیتشر دیتونیم بگم خواستم -

 :دیپرس متعجب و فیضع ییصدا با ستاره

 ؟یچ واسه! شرکت؟ -

 یبرا... خب نیرفت نیگذاشت هوی آخه، خب... خب -

 !وندهم مهین نصفه که ییکارا واسه حیتوض و کتاب حساب
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 :داد جواب و کج لب یدیناام با ستاره

 .فرصت سر امیم. چشم بله، -

 :گفت مردد ماین

 یکی ات! نیایب االن اصال ن؟یایب امروز لطفا شهیم... شهیم -

 !گهید ساعت دو

 انگشت به را شستش ناخن و دیگز لب حرص با ستاره

 :فشرد یانیم

 اومده؟ دیجد مترجم! دیدار یاعجله چه -

 :کرد باز لب هولناک ماین

 حرف باهاتون راستش... راستش... اوم! اصال نه... نه -

 .دارم

 .امیم گهید ساعت هی تا. باشه آهان، -

 .منتظرم ممنون، -
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 که را نگاهش و کرد قطع را تماس یینمادندان لبخند با

 یاالب متعجب و پرسشگر ینگاه با را کزادین گرفت؛ باال

 . دید سرش

 ...سالم -

 به توجهیب. برخاست جا از و کرد جمع را لبخندش

 تسم و گفت لب ریز یسالم کزادین یکنجکاو و تعجب

 . رفت اتاقش

*** 

. انداخت اطرافش به ینگاه و کرد قطع را تماس ستاره

 ات را لدای. بود دهیکش دراز الهه و هانین نیب اتاق وسط

 با اوشیس و سهراب سجاد،. بودند هم دور روقتید

 هستار اصرار به حسام و هانین و بودند رفته همسرانشان

 پتو ریز از آهسته. بودند مانده صفوراخانم منزل را شب

. برداشت قدم الهه کنار از اطیاحت با و دیخز رونیب



 

Romanzo_o 464 

 باز را اتاق درب آهسته و انداخت سرش یرو یروسر

 . کرد

. شد سالن وارد و رفت رونیب اتاق از نیپاورچ نیپاورچ

 آشپزخانه وارد. بودند خواب سالن یتو حسام و حامد

 .بود یچا گذاشتن دم مشغول صفورا و شد

 .خانجون ریبخ صبح -

 داریب یک تا دن؟یخواب جدا نایا چرا زم،یعز ریبخ صبح -

 ن؟یبود

 :گفت و زد یشخندین گذشته شب یادآوری با ستاره

 ختراد یاهیقض هی سر م،یبود داریب سه ساعت کینزد تا -

 .دنیخواب جدا اتاق تو اومدن شدن دلخور

 :دیپرس و پراند باال ابرو صفورا

 ! کردن؟ قهر یعنی -
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 ! آره ییجورا هی -

 :دیپرس نگران و دیتن هم در ابرو صفورا

 شد؟ یچ مگه -

 :گفت خفه ییصدا با و خورد فرو را اشخنده ستاره

 االمانت سانتال نیا از دختر هی میدیدیم لمیف میداشت -

 بعد گفت یزیچ هی حامد گوش کنار حسامم داد، نشون

 یک ن؟یدیخند چرا دادن ریگ هانمین و الهه. دنیخند بلند

 قهر و شد بحث آخرشم و حرفا نیا از بود یچ و بود

 ! نباش نگران شما کننیم یآشت. کردن

 هستار به رو کرد، یغرولند لب ریز و دیکش یآه صفورا

 :دیپرس

 ن؟یدیخواب روقتید یگینم مگه ؟یریم کجا تو حاال -
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 صفهن یکارا حیتوض واسه گفتن زدن زنگ شرکت، رمیم -

 .گردمیبرم زود. برم کردم ول که یامهین

 :گفت و گذاشت زیم یرو یچا فنجان دو صفورا

 !ینخور سرما. یبپوش خوب گرم لباس اد،یم برف داره -

 تا رفت رونیب آشپزخانه از و گفت «چشم» لب ریز ستاره

 .شود آماده

 

۷۵ 

 و هوا یسرما خاطر به. دیرس شرکت به بعد یساعت

 یکم اشینیب نوک و هاگونه بود، آمده ادهیپ که یریمس

 حس امدن،ین شرکت روز چند از بعد. بود شده سرخ

 یرو یمیمال لبخند کار طیمح دنید با و داشت یدلتنگ

 و ردک کزادین با یگرم یاحوالپرس. بود نشسته شیهالب
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 ستاد،یا که اتاق درب پشت. رفت ماین اتاق سمت

 به یاقهت نفسش دادن رونیب با و رفت باال قلبش یهاتپش

 .زد در

 .دییبفرما -

 ماین به ییگذرا نگاه. شد وارد و کرد باز را در آهسته

 وابج ینرم لبخند با ماین. کرد سالم ریز به سر و انداخت

 رخس صورت دنید با. ندیبنش تا کرد اشاره دست با و داد

 :گفت و برداشت را یگوش درنگیب ستاره،

 ! لطفا قهوه تا دو -

 پنهان را شوقش و شور داشت یسع و گذاشت را یگوش

 :دیپرس متیمال با و کند

  ؟یسپهر خانوم نیهست خوب -

 :زد لب و بود نییپا همچنان ستاره نگاه
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 ! نیدار حرف باهام نیگفت. خوبم ممنون، -

 بل مردد. گرفت دندان به را لبش کنج و کرد یمکث ماین

 :کرد باز

 !مطلب؟ اصل سر برم یعنی -

 :داد جواب تعلل یب ستاره

 .برگردم زودتر دیبا چون! قایدق بله -

 خواست. کرد یاسرفه تک و داد رونیب را نفسش ماین

 ار قهوه یهافنجان. شد اتاق وارد آقامیکر که بزند یحرف

 هر به ینگاه یچشم ریز و گذاشت ماین و ستاره مقابل

 نشرفت رونیب منتظر و بودند کرده سکوت که انداخت دو

 دیشک شیموها یال به ال یدست ماین م،یکر رفتن با. بودند

 :گفت و
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 یکارا و کتاب حساب... که نیا قتیحق... راستش -

 ...تا دیرایب فیتشر خواستم من... من. بود بهانه مهین نصفه

 زدن حرف توان و بود ختهیر هم در ذهنش یتو کلمات

 :داد ادامه یکالفگ با و دیکش یپوف. نداشت

 ش،یپ یدفعه مثل بزنم؟ حرف ترراحت شهیم -

 ازتردر ممیگل از پامو دارم دیکن فکر که شهینم سوءتفاهم

 کنم؟یم

 .دیرس گوش به وارزمزمه ستاره فیضع یصدا

 .دییبفرما ست،ین یمشکل -

 :کرد زبا لب تعلل با ستاره نیشرمگ رخمین به رهیخ ماین

 بهم یلیخ گفت، موردت در رو حرفا اون خواهرم یوقت -

 هبهان جور هی یبمون بودم خواسته که ماه هی اون. ختمیر

 دلم با خودم، با خواستمیم. خودم یبرا فرصت و بود
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 به یاذره ذارمیم شیپ پا یوقت خواستینم دلم. امیب کنار

 رد یسؤال بخوام ای باشه مهم برام کنم، فکر اتفاق اون

 که کرد ثابت بهم ،یدور روز چند نیا. بپرسم موردش

 . ستین مهم واسم خودت جز یچیه

 از شیب شیهاگونه و گرفت دنیتپ یبنا دخترک قلب

 :گفت لرزان ییصدا با. شد سرخ شیپ

 مباش یاون کنمینم فکر... کنمینم فکر من یول... یول -

 ...هک ستمین یدختر من. کنه خوشبخت رو شما بتونه که

 هم رو شیهالب و بود کرده سد را شیگلو راه بغض

 :گفت داد رونیب که ینفس با همراه. شد فشرده

 نهتوینم یکس که کردم دایپ یروح مشکالت اونقدر من -

 ...من. رهیبگ آرامش من کنار

 یرو را شیهادست و گرفت یصندل از را اشهیتک ماین

 :دیبر را کالمش و شد خم جلو به یکم. گذاشت زیم
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 من. رینگ نظر در رو اونا و نکن فکر مشکالت اون به -

 اون از یجدا بدونم، که مهمه برام نیا فقط االن

 ای باهامه دلت ؟یدار قبول چقدر رو من خود مشکالت،

 نه؟

 

۷۶ 

 مسترس ینگاه با ماین و بود حاکم فضا بر نیسنگ یسکوت

 انزب ستاره. بود دوخته ستاره یهالب به چشم منتظر و

 هبست و باز صدایب شیهالب بار چند و دیکش لب یرو

 . بود شده خفه شیگلو در صدا و شد

 .خوامیم فرصت. بزنم یحرف تونمینم االن من... من -

 خندلب با و داد رونیب یآسودگ سر از صدایب ینفس ماین

 :زد لب یمحو
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 یکن فکر یخوایم که نیهم ،یخواست فرصت که نیهم -

 صبر یبخوا هروقت تا من. داره یدواریام یجا برام

 . کنمیم

 یهاچشم به کردن نگاه شهامت و برخاست جا از ستاره

 . نداشت را ماین

 .برم من ستین یامر اگر -

 :گفت و شد بلند جا از فورا ماین

 ؟یدار همراهمو شماره -

 :داد جواب و جنباند سر ستاره

 .نوشته اون یرو دارم، رو شرکت تیزیو کارت آره، -

 .هستم جوابت منتظر پس -

 از یکوتاه یخداحافظ با و گفت لب ریز یا«بله»  ستاره

 که بود جیگ و مضطرب آنقدر. رفت رونیب اتاق
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 با. کرد فراموش را آقامیکر و کزادین از یخداحافظ

 نرمک نرم برف. رفت رونیب شرکت از تند یهاقدم

 یگرما حس و بود داغ دخترک تن حال نیا با و دیباریم

 و کرد آزاد یکم شیگلو ریز از را شال. داشت یدیشد

 وشپ دیسف سنگفرش یرو. دیکش نفس قیعم بار چند

 یور نیعابر یپا رد به نگاهش و داشتیمبر قدم روادهیپ

 . بود برف تن

*** 

 وارد صفورا و کردندیم آماده را ناهار زیم هانین و الهه

 :گفت هانین به رو. شد آشپزخانه

. یکنیم کار یافتاد راه نشه تیاذ پات دخترم جانهانین -

 .مادر نیبش تو

 صاع بدون گهید االن شدم؛ تنبل یلیخ گهید خانجون نه -

 .برم راه تونمیم
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 :دیپرس و گذاشت زیم یرو را ساالد الهه

 ؟یدیکش هاشوهیبخ -

 جواب ختیریم پارچ داخل را دوغ که همانطور هانین

 :داد

 ه،یبخ نیا به گنیم یچ یچ. ستین یازین گفتن نه، -

 نیزم ذارمیم پامو یدونیم. اوناست از شهیم جذب

 روزه دو یکی چرا دونمینم یول نداره درد ادیز ها خوبه

 ! سوزهیم شده قرمز هیبخ خود یجا

 :کرد باز لب و پراند باال ابرو الهه

 .هبنداز نگاه هی بگو حتما اومد حامد! کرده عفونت نکنه -

 :دیپرس نینمک یاخنده با هانین

  باهاشون؟ میکن یآشت -

 :گفت یلبخند مچهین با و کرد کج لب الهه
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 شونیمجرد دوره مال بود یچ هر م؟یدار امگهید راه -

 !بوده

 :دیپرس کنجکاو و دیتن هم در ابرو صفورا

 بود؟ یچ شبید انیجر یراست -

 :داد جواب نشست، و دیکش عقب را یصندل هانین

 دنید لمیف تو رو دختره هی شبید خانجون، یچیه -

 جاستنیا جالب. افتادن شونیمجرد خاطرات ادی انگار

 حامد یمنش گفت حسام کردن باز دهن هم با همزمان

 بود یچ هر گهید! بوده حسام یمنش گفت حامد بوده،

 .دادن لو خودشون

 هانین حرف یادامه در و دیچ زیم یرو را هابشقاب الهه

 :کرد باز لب
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. نبوده یخاص زیچ چیه که خوردیم قسم حامد صبح -

 و سر انگار بوده، حسام یمنش مدت هی دختره گفتیم

 حسام ده؛یجنبیم کلشیه کل کنم عرض چه که گوشش

 بوده رفته تازه هم حامد موقع اون. خواسته رو عذرش هم

 رهیم باز دختره نیا که بوده یمنش دنبال و مطب اون

 حامدم بعد و کرده کار وقت چند. نییپا طبقه همون

 که شوننیب گذشته یچ مدت اون حاال. کرده اخراجش

 زا گل ینجوریا دنید اون هیشب دختر هی سال چند از بعد

 ! دونهیم خدا فقط شکفت، گلشون

 :گفت و گذاشت زیم یرو و دیکش را پلو سید صفورا

 مال بوده یچ هر خودتون قول به د،یرینگ سخت -

 هی شونیمجرد تو پسرا یهمه. بوده یمجرد یدوره

 !گهید َجوونن دارن، ییطنتایش



 

Romanzo_o 477 

 زبا اعتراض به لب و انداخت باال را شیابرو یتا هانین

 :کرد

 یاچاره الهه قول به. میکنیم یآشت که ما خانجون حاال -

 میآردر رو حرصشون میخواستیم فقط شبمید کال. میندار

 نه ازدواج قبل که من وگرنه میدیخواب جدا کل کل سر

 نه دونمیم. بودم امهمخونه که بودم حسام یمنش تنها

 آ ادین بدتون یول نبودن هابرنامه نیا اهل حامد نه حسام

 خطا پا از دست یمجرد تو دخترا چطور! واسم سؤاله

 اسهو یول د،یسف یشونیپ گاو و نماانگشت شنیم کنن

 !کردن؟ طنتیش کردن، یجوون گنیم پسرا

 

۷۷ 

 :گفت دستپاچه و پراند باال ابرو خانجون
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 قول به من. مادر نشه سوءتفاهم! جانهانین خدا به نه -

 نیا. ستین کاره نیا دونمیم دارم خبر حامدم از خودت

 یشوخ و حرف کالم چند همون حد در گفتم که یطنتیش

 راگ دختر. نداره یفرق پسر و دختر من یبرا وگرنه بوده

 . هباش داشته دیبا پسرم باشه، داشته دیبا ایح و عفت

 به رونیب سرد یهوا همزمان و شد باز در لحظه همان

 اب و بست را در. شد سالن وارد ستاره و گذاشت پا داخل

 :داد جواب لبخند با صفورا. کرد سالم گرفته ییصدا

 !اسآماده ناهار. یاومد موقع به دخترم، سالم -

 لب ریز. رفت اتاق سمت و انداخت ریز به سر ستاره

 :گفت

 .دیبخور شما. ندارم اشتها ممنون، -

 :زد تشر و رفت هم در شیهاسگرمه هانین
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 مسر ریخ. ناهار ایب کن عوض لباس ستاره، نشو لوس -

 !آ مهمونتم جانیا امروز

. بست را در و رفت اتاق سمت یواکنش چیه بدون ستاره

 :گفت دلخور و کرد کج لب هانین

 ! کرد؟ یجورنیا چرا -

 :زد لب و انداخت باال یاشانه الهه

 ! شده یزیچ هی حتما. خدا به دونمینم -

 :دیپرس الهه به رو نگراندل صفورا

 !نه؟ مگه شد یمنتف که خواستگار اون یهیقض -

 :داد جواب و جنباند سر الهه

 که االن شده یهرچ. کرد ردش سجاد آقا خانجون، آره -

 ! اومده شیپ بوده رونیب
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 .شدیم اطیح وارد که دیرس گوش به حامد نیماش یصدا

 :گفت و برخاست جا از هانین

 شده؟ یچ نمیبب برم من -

 کدام هر. شدند خانه وارد حسام و حامد هان،ین رفتن با

 با خانجون و داشتند دست در سرخ رز یگل شاخه

 .دیخند ینخود دنشانید

 م؟یدار کنون یآشت مراسم... به به -

 :داد جواب یاخنده تک با حسام

 خواست خدا اگر م،یدار یکش منت مراسم خانجون نه -

 ! کنون یآشت شاهللان بعد میگرفت قرار عفو مورد و

 الهه مقابل را گل شاخه و رفت آشپزخانه سمت حامد

 :ردک باز لب تعشق از سرشار ینگاه و لبخند با. گرفت

 ند؟یفرمایم عفو من یالهه -
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 ات دور نگاهش حسام و ستاند حامد از را گل لبخند با الهه

 :دیپرس یفیظر اخم با. دیچرخ خانه دور

 کجاست؟ من یغویج غیج -

 از آشفته یاچهره با هانین که بزند یحرف خواست صفورا

 . آمد رونیب اتاق

 ریز یلیخ انگار سهیخ لباساش! چشه ستاره دونمینم -

 . ستین خوب چیه حالشم. رفته راه برف

 :دیپرس آلوداخم حامد

 بزنه؟ سر دانشگاهش بود نرفته مگه -

 :گفت و دیگز لب صفورا

 و حساب هیتسو واسه شرکت رهیم گفت من به صبح -

 شرکت به یحساس تو دمید من. اشمهین نصفه یکارا

 !دانشگاه رفته گفتم رفتنش
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 :زد لب وارمالمت و کرد درشت چشم حامد

  ه؟یکار چه نیا! ن...خانجو -

 ستاره اتاق سمت و گرفت مادرش از نگاه یدلخور با

 .رفت

 

۷۸ 

 خودش. بود دهیکش دراز تخت یرو و بسته چشم ستاره

. دیدیم پنجره و درب بدون کیتار یاتاق انیم را

 مدام که دیرسیم گوش به نامفهوم و گنگ ییصداها

 داشت یدیشد یگرما احساس. کردندیم تکرار را اسمش

 فرا آتش را جا همه که افتاد اتاق دور تا دور به نگاهش و

 اام بخواهد کمک و بزند ادیفر داشت یسع. بود گرفته

 هم دنیکش نفس توان و بود شده خفه شیگلو در صدا

 و گرفت فرا را وجودش یوزنیب و یسبک حس. نداشت
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 هب و شد رها مهلکه انیم از بال دو با یافرشته مثل انگار

 . شد جدا نیزم از   ینور دنبال

 خانجون یخانه اتاق یتو را خودش کرد باز که پلک

 و سوخت بشدت شیگلو و برد فرو را دهانش آب. دید

 نگاه را اطرافش درد از شده جمع یصورت با. گرفت درد

. شد زیخ مین آهسته و بود وصل دستش به ِسُرم. کرد

 و دهیکش دراز تشک یرو اتاق کف که دید را هانین

. گفت یآخ و شد دهیکش دستش یتو سوزن. است خواب

 :زد لب و کرد باز پلک فورا هانین

 ستاره؟ یخوب ؟یشد داریب -

 :دیپرس و کرد نگاه را اطرافش گنگ و جیگ دخترک

  زدن؟ ِسُرم بهم چرا هان؟ین شده یچ -

 ددر به ستاره بد حال دنید از قلبش و کرد بغض هانین

 .آمد



 

Romanzo_o 484 

 تب تو یداشت ست؟ین ادتی یاومد رونیب از -

 نیا و شیآت یگفتیم. یگفتیم ونیهذ همش ،یسوختیم

 . یدیخواب و یگرفت آروم تا زد آمپول بهت حامد. حرفا

 :داد ادامه و کرد مکث یکم

 شد مجبور حامد بود، کرده عفونت پام یهیبخ منم -

 دهخور هی. زد هیبخ پامو دوباره. رونیب بکشه رو عفونت

 وت مراقب و ادیب جا حالم تا دمیخواب کنارت شدم، حالیب

 .باشم هم

 تا نآ از بعد و رفته کجا صبح که آورد ادی به تازه ستاره

 باز ماین یهاحرف یادآوری با. زده قدم برف ریز را ظهر

 . شد شیگلو مهمان یشگیهم بغض

 که هگفت یچ ماین شرکت یرفت صبح ستاره؟ شده یچ -

 ! ؟یختیر بهم باز

 :کرد باز لب و دیلغز چشمش یگوشه از اشک
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 اعتماد ترسمیم که بدبختم یلیخ... هانین بدبختم یلیخ -

 نه،یبب منو یهاحالت نیا یکس ترسمیم که! یکس به کنم

 دل هب ستین یکی. بشم ریتحق ای نخواد بزنه، پس منو

 واسه که مونده ازت یزیچ مگه تو بگه من یوامونده

 یشد له بار هی! دنش؟ید از یلرزیم که ؟یَتپیم یکس

 !ست؟ین بس

 

۷۹ 

 

*** 

 کرد، اعالم را جلسه انیپا که دادفر یهست بلند یصدا

 به یگنگ نگاه. گسست هم از را ماین مشوش افکار یرشته

 که دید را شرکت رانیمد و نیمهندس و انداخت اطراف
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 ونریب اتاق از و شوندیم بلند زیم پشت از کی به کی

 :گفت و آمد ماین سمت زیکامب. روندیم

 !شرکت نکنه ورشکست ؟یکن چکار یخوایم -

 :زد لب زدهمات و دیکش هم در ابرو ماین

 کنم؟ چکار ویچ هان؟ -

 :کرد باز تمسخر به لب و زد یپوزخند زیکامب

 ورشکست حتما! باش رو ما یرهیمد هیئت رئیس! هه -

 ... وضع نیا با شرکت شهینم

 :زد بینه و برد باالتر را شیصدا

 بلغور یچ ساعت کی دادفر ینداد گوش اصال یعنی -

 نگات چپ چپ یه دادفر گمیم عمو؟ ییکجا! کرد؟

 !یتسین باغ تو دهیفهم نگو د؛ینپرس ازت سؤالم کرد،یم
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 و برخاست جا از شرکت، و جلسه بحث به توجهیب ماین

 :گفت لب ریز کردیم ترک را سالن که همانطور

 برخ ستاره که شده خشک یگوش به چشمم اسهفته هی -

 باز ترسمیم. بزنم زنگ ای بدم امیپ ندارم جرأتم بده،

 .بشه ترخراب کار بخوره، بر بهش شه یشاک

 :دیپرس و زد اششانه یرو زیکامب

 !گفتم؟ یچ من یدیفهم ؟یشرکت االن یفهمیم اصال -

 :زد تشر و برد باال را شیصدا ماین بارنیا

 با زنمیم زنگ! یعباس حضرت کن ولمون... بابا یا -

 ...اه... حاال گهید زنمیم حرف دادفر خانوم

 اشتدیبرم قدم سرش پشت و بود غرولند مشغول زیکامب

 شبیج از را یگوش دستپاچه. خورد زنگ ماین یگوش که



 

Romanzo_o 488 

 شیهاشانه دانهیناام ناشناس یشماره دنید با و برداشت

 .کرد وصل را تماس و افتاد فرو

 .دییبفرما بله، -

 :دیرس گوش به خط یسو آن از یازنانه و نازک یصدا

 شهسوار؟ یآقا... الو -

 .دییبفرما. هستم خودم بله، -

 مهست زادهلیخل بنده. دینباش خسته شد، عرض سالم -

 !یسپهر خانوم مشاور

 هول و شد گرد شیهاچشم ستاره، یلیفام دنیشن با

 :داد جواب یهولک

 .دییبفرما... بله بله. متشکرم سالم، -

 تردف دیاریب فیتشر هست امکانش اگر بگم خواستم -

 . کنم صحبت باهاتون یمسائل مورد در تا بنده
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 :داد جواب فورا و داد قورت را دهانش آب ماین

 تونمیم االن د؟یکنیم لطف رو تونآدرس! حتما بله -

 ام؟یب

 کرد، حس را ماین دیشد یدستپاچگ و یعجول که زن

 :زد لب و گرفت اشخنده

 النا من. دیاریب فیتشر دیتونیم. نداره یمشکل... بله -

 .فرستمیم امکیپ با واستون رو آدرس

 .رسمیم خدمت الساعه. دیکنیم لطف. ممنون یلیخ -

. رفت اتاق سمت تند ییهاقدم با و کرد قطع را تماس

 :زد صدا سرش پشت زیکامب

 ...دادفر خانوم اتاق برو ایب وونه؟ید کجا -

 :گفت و داد تکان هوا در را دستش ماین

 .گردمیبرم دارم، واجب کار -
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 شرکت از و برداشت اتاق از را لشیوسا شتاب با و تند

 شرکت تا یادیز یفاصله مشاوره دفتر. رفت رونیب

 یجا کردن دایپ یبرا. دیرس جاآن زود یلیخ و نداشت

 یانتها شد مجبور و خورد بر مشکل به یکم پارک

 با و هادیپ را مانده یباق ریمس. کند پارک را نیماش ابان،یخ

 با هک بود برداشته قدم عیسر آنقدر. کرد یط تند یهاقدم

 به عرق د،یوزیم که یسوزناک باد و سرد یهوا وجود

 شتریب اضطرابش گذشتیم که لحظه هر. بود نشسته تنش

 دانستینم که بود ییهاحرف دنیشن نگران. شدیم

 ،یمنش با یهماهنگ از بعد! نه؟ ای است ندیخوشا شیبرا

 شش_پنج و چهل حدودا یزن با شد، که مشاور اتاق وارد

. داشت یادهیکش و فیظر صورت که شد روبرو ساله

 و یمعمول یاچهره و داشت چشم یرو یلیمستط نکیع
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 و نشسته یصندل یرو مقابلش. یشیآرا هر از دور به

 .بود شیهاحرف دنیشن منتظر

 

۸۱ 

 خواندن مشغول زن و گذشت سکوت به یاهیثان چند

 با و گذاشت زیم یرو یکنار را هابرگه. بود برگه چند

 :کرد صحبت به شروع میمال یلحن و مهربان یلبخند

 منو شیپ اومد جانستاره هفته نیا شهسوار، یآقا خب -

 صحبت که اونجا از. کرد فیتعر برام رو ماجراها تمام

 بود، سخت واسش مهم مسائل از یسر هی مورد در کردن

 .بذارم ونیم در شما با که خواست من از

 :زد لب و جنباند سر نگراندل و کنجکاو ماین

 . شنومیم دییبفرما. گوشم پا سرا بله، -
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 یلحظه چند تا که را ییهابرگه و کرد یاسرفه تک زن

 :گفت و گذاشت ماین مقابل کردیم مطالعه شیپ

 بد نیبنداز ینگاه هی رو هابرگه نیا یصحبت هر از قبل -

 اون و ستاره حرف یدرست که هست یمدارک نیا. ستین

 .کنهیم ثابت رو تجاوز یماجرا

 را یقانون یپزشک دییتأ و انداخت هابرگه به ینگاه ماین

 اخم. دید ستاره یجسم اوضاع مورد در هابرگه یرو

 :کرد زمزمه و نشست شیابروها نیب یفیظر

 .درسته کامال بله، -

 کرد قالب هم در زیم یرو را شیهادست زادهلیخل خانم

 :داد ادامه و

 اتفاق اون یبرا یاشبهه و شک یجا که حاال... خب -

 که یکس عنوان به شما! مطلب اصل سر رمیم من نموند،

 و التمشک از دیبا عتایطب ن،یشد ستاره با ازدواج خواستار
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 دیبدون ات دیباش خبر با اومده شیپ ستاره یبرا که یمسائل

 دیایب کنار باهاش د،یکن هضم رو مسائل نیا دیتونیم اصال

 نه؟ ای

 :کرد باز لب و جنباند سر ماین

 کرده باور رو حرفش هم بودم دهیند رو مدارک نیا من -

 . دارمن هیقض نیا با یمشکل چیه گفتم هم خودش به بودم،

 :گفت و زد یلبخند زن

 یکنیم فکر شما که یراحت اون به هیقض د؛یبد اجازه -

 دچار اقاتف اون از بعد ستاره شهسوار، یآقا دینیبب! ستین

 . شده یادیز یروح مشکالت

 :کرد مشکالت انیب به شروع انگشت یاشاره با

 خواب معموال و نهیبیم کابوس هاشب که نیا اول -

 ترس خاطر به اومده شیپ یحت یگاه دوم. داره یناآروم
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 مسئله نیا که! شده یادرار شب دچار خواب یتو دیشد

 هم اشخانواده یاعضا نیترکینزد از یبعض یحت رو

 بدون و کنهیم مصرف قرص کهنیا و! دوننینم

 . بخوابه تونهینم آرامبخش

 به گوش متألم و آلوداخم و انداخته ریز به سر ماین

 .بود سپرده مشاور دردناک یهاحرف

 یمخرب یروح آثار. دارم ادیز نیمراجع لیقب نیا از من -

 ادهیز یلیخ هست تجاوز یایقربان ریگبانیگر هاسال که

 یحت من. شده ریدرگ مسائل اون از یبعض با هم ستاره که

 کننیم فکر شدن؛ وسواس دچار که دارم ینیمراجع

 که شورنیم رو خودشون اونقدر و نجسه تنشون شهیهم

 طیراش هایبعض به نسبت ستاره! شهیم زخم پوستشون

 کنار موضوع با تونسته خوب بایتقر و داره یبهتر یلیخ
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 هشینم رو شده ریدرگ باهاش که یمسائل هم باز اما اد،یب

 .گرفت دهیناد

 سمت خت،یر وانیل داخل آب یکم و داد رونیب ینفس

 :داد ادامه و کرد تعارف ماین

. دهب رابطه جادیا به تن نتونه عقد، از بعد ستاره ممکنه -

 یدار ییهاخواسته و ازهاین ازدواج از بعد شما که یعیطب

 شما ه،باش شما یجوابگو یمدت تا نتونه ستاره اگر ایآ یول

! بشه؟ درمان ستاره زمان مرور به تا یدار صبر اونقدر

 ینیتضم چیه من و ستین مشخص اصال هم درمان زمان

 نیا عدب یکن صبر اگر مدت فالن تا مثال که بدم تونمینم

 اد،یب کنار هیقض با بعد هفته کی ممکنه! شهیم خوب دختر

 ! سال کی یحت و ماه کی ممکنه

 زن. زد یصندل به را اشهیتک و دینوش آب از یکم ماین

 :گفت و انداخت ماین یمتفکرانه سکوت به ینگاه
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 هم باز مشکالت نیا وجود با شما اگر شهسوار، یآقا -

 رفتارتون که باشه ادتونی نویا نشه عوض حرفتون

 اگر! داره ریتأث ستاره یبهبود روند یرو العادهفوق

 به نهتویم د،یکن برخورد مشکالتش با یمنطق و دهیسنج

 هببخش سرعت یعاد یزندگ به برگشتش و درمان مراحل

 تونهیم شما یدهینسنج رفتار نیکوچکتر برعکس و

 . کنه قبل از بدتر رو دختر نیا یروح تیوضع

 لب از لب و داد رونیب نهیس از نیسنگ ینفس ماین

 :برداشت

 نیمه فقط شینگران و مثبته من به راجع نظرش ستاره -

 مسائله؟

 :گفت دییتأ با زد، هم بر پلک و جنباند سر زن
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 مبادا که نهیا نگران اما مندهعالقه شما به هم ستاره آره، -

 باهاش ینتون ،یبش دلسرد ازش ینیبب رو مشکالتش شما

 !نهیبب بیآس نیا از شتریب و یبد ادامه

 

۸۰ 

*** 

 و لب. دیکش یهوف و بست را کتاب یکالفگ با هانین

 :گفت و کرد کج دهان

 چه اصال... ِکشمینم گهید بابا! دیپوک ُمخم ییخدا -

 دمب کنکور بعد سال. بدم کنکور امسال نیهم من هیاجبار

 ! اد؟یم نیزم آسمون

 :کرد خم سر و فشرد لب ستاره

 ! آسونه و نیریش یلیخ که زبان هان،ین نباش تنبل نقدریا -
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 عسلم من هی با نویا... میدیفهم نمیریش یمعن مینمرد -

 نهمهیا یداشت حوصله یچجور تو موندم! خورد شهینم

 ! ؟یخوند زبان

 :گفت لبخند با ستاره

 انزب کالس یسالگ پنج. بودم زبان عاشق یبچگ از من -

 نیا شهیهم مدرسه و درس کنار. شد شروع رفتنم

 . کردمیم دنبال هم کالسارو

 :داد ادامه و دیکش حسرت یرو از یآه

 لیتکم امفرانسه زبان االن ومدینم شیپ انیجر نیا اگه -

 ! کنار گذاشتم رو یچ همه. بودم

 روب بازم. دهینرس آخر به که ایدن ؛یکنیم اشتباه خب -

 ! قتیعال دنبال
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 دو داخلش که یکوچک ینیس با و زد در آهسته یطوب

 دوار بود کیک ُبرش چند از یظرف و قهوه دیسف فنجان

 :زد لب متبسم. شد اتاق

 ؟یچ همه رهیم شیپ خوب. دینباش خسته -

 :گفت و ستاند یطوب از را ینیس هانین

 .بعد سال کنکور شاهللان! یل... عا -

 :تگف لبخند با داد تکان سر یطوب و دیخند زیر ستاره

 سال ینکن شرکت رو امسال کنکور! هانین تو دست از -

 شیگوش یتو نمیبیم من که حسام نیا. یبتون عمرا گهید

 بچه هی گهید سال داره، بچه از لمیف و عکس همه نیا

 ؟یبخون درس یتونیم مگه بغلت ذارهیم

 :کرد باز لب و انداخت باال ابرو هانین
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 هبچ با بشم میدانشجو من د،یکن حساب یاونجور ه...او -

 الیخیب کال ه؟یکار چه خب. بخونم درس تونمینم که

 !هان؟ گهید بسه پلمید کنکور،

 :گفت و دیخند بلند ستاره

 دیسف و سرخ االن گفتم من! آ ادینم بدت هم تو انگار -

 آوردنم؟ بچه تا کو ام،بچه خودم من یگیم یشیم

 شیهادست ذوق با و نشست تخت یرو زانو چهار هانین

 :دیکوب بهم را

 شش پنج کن فکر! حسام هم بودم، تنها من هم اتفاقا نه -

 یحال چه. بشه شلوغ یحساب خونمون. میاریم بچه تا

 یزندگ خودمون با ارمیب خوامیم هم رو ایلع تازه! دهیم

 !یدار بچه تو کنهیم کمکم هست اونم. کنه

 :گفت هانین به رو یفیظر اخم با یطوب
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 شهیم مرخص یک چطوره؟... ایلع یگفت یراست -

 ! شاهلل؟ان

 نیهم شاهللان. زده سر بهش رفته حسام روزید خوبه، -

 . شهیم مرخص هفته

 :کرد زمزمه و جنباند سر یطوب

 .فعال. نباشم مزاحمتون... یسالمت به خوبه، -

 رونیب اتاق از یطوب و کرد تشکر قهوه و کیک بابت ستاره

 .رفت

 

۸۲ 

 شدند یطعم خوش و یخانگ یهاکیک خوردن مشغول

 دهیچیپ فضا در خوشش یبو و بود کرده آماده یطوب که

 دنینوش با دخترک و شد بلند ستاره یگوش یصدا. بود
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. بدهد جواب تا کرد صاف گلو و دهان قهوه، از یاجرعه

 لب یرو زبان و ختیر فرو قلبش ماین یشماره دنید با

 هانین که بود یگوش یصفحه به رهیخ نگاهش. دیکش

 :گفت

 !گهید بده جواب خو... وا -

 .کرد وصل را تماس و آمد خودش به ستاره

 بله؟ -

 گوشش به آرامش تینها در ماین یرایگ و بم یصدا

 :دیرس

 ؟یخوب سالم، -

 :زد لب و داد رونیب آرام و صدا یب ینفس

 ن؟یخوب شما. ممنون سالم، -

 :داد جواب یتعلل اندک با ماین
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 !دونمینم رو هیبق خوبم، که من -

 :دز لب گنگ و نشست ستاره یابروها نیب یفیظر اخم

 ه؟یبق -

 :شد بلند خنده و یشوخ به ختهیآم ماین یصدا

 رو هیبق خوبم، نفر هی من! ن؟یخوب شما یگیم گه،ید آره -

 ! دونمینم

. نزد یحرف و نشاند لب یرو خجل یاخنده تک ستاره

 :داد ادامه د،ید را ستاره سکوت که ماین

 خانوم با رفتم شیپ روز چند من بگم زدم زنگ -

 باهاشون رفتم حاال، ستین ادمی... زادهلیخل... یلیخل

 .کردم صحبت

 از شیهادست کف و رفت باال دخترک قلب یهاتپش

 . شد سیخ عرق
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 .هستم انیجر در بله، -

 :کرد باز لب ماین و گذشت سکوت در آوردلهره یلحظات

 تا زدم زنگ. کردم فکر یلیخ روز چند نیا... راستش -

 ...بگم

 وجودش تمام و دیتپیم انگار شیگلو در دخترک قلب

 .ماین یهاحرف دنیشن یبرا بود شده گوش

 دلم و خودم با یچ هر کنم،یم فکر یچ هر که بگم -

 !شهینم! ستین یشدن نمیبیم رمیم کلنجار

 به هختیگس افسار یبغض و دیکش پر دخترک دل از دیام

 ریحقت نیا از شیب تا کرد قطع را ماین کالم. دیدو شیگلو

 :برداشت لب از لب لرزان ییصدا با و نشود

 فتمگ که من! ستین یزیچ نیا از ریغ جهینت دونستمیم -

 ...نکهیا از. کنم خوشبخت رو شما بتونم که ستمین یدختر
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 و دیُبر را کالمش ماین که بود دهیدو شیهاچشم به اشک

 :برد باال یکم را شیصدا

 بشه تموم حرفم بذار خانوم، ستاره کن ترمز ه...او -

 جارکلن دلم با و کنمیم فکر چقدر هر بگم خواستم...!بعد

. مکن فراموشت و بشم التیخیب شهینم نمیبیم رمیم

 ! آخرش تا هستم یچ همه یهیپا که خالصه

 به تیعصبان و یدیناام از شیپ ییهاهیثان تا که ییهااشک

 یرو شوق سر از حاال بود آورده هجوم شیهاچشم

 رهیخ ستاره به مبهوت و مات هانین. دیغلتیم شیهاگونه

 .بود

 فرصت هی جان،ستاره خوامیم فرصت کم هی ازت فقط -

 !یخواستگار یبرا کنم صحبت امخانواده با تا کوتاه
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 .کند پنهان ماین از را شیهااشک تا داشت تقال دخترک

 تا ساخت آزاد را شیصدا و برد فرو را دهانش آب

 .شود کمتر لرزشش

 ! ستین یاعجله چیه... یه... نداره یاشکال -

 یکالم هر و بود نشسته لبش یرو لبخند طرف، آن ماین

 جانش در گوارا یشهد چون دیشنیم ستاره از که

 . کردیم قرارشیب و نشستیم

 شرکت؟ یگردیبرم فردا از -

 :زد لب دستپاچه و جیگ ستاره

 !نه فردا یول آره یعنی نه، که شرکت... شرکت فردا؟ -

 باز لب و دیخند ینخود ستاره، شدن هول به آگاه ماین

 :کرد

 ؟یبزن حرف بزنم زنگ دوباره بعد یخوایم -
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 :زد لب و داد رونیب نیسنگ را نفسش دخترک

 . خوبه یلیخ آره، -

 .خداحافظ فعال پس باشه، -

 

۸۳ 

 حرارت و شور پر را نفسش و کرد قطع را تماس ستاره

 دهانش آب و بود هانین به مات و جیگ نگاهش. داد رونیب

 زشلر تنش و دیتپیم هنوز قلبش. برد فرو زحمت به را

 و ادد تکان نیطرف به را سرش گنگ هانین. داشت یفیخف

 :زد لب زدهبهت

 ! بود ماین که نگو -

 شدیم دهیشن زحمت به که ییصدا با و جنباند سر ستاره

 :داد جواب
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 با یمشکل چیه... یمشکل چیه گفت... گفت. بود ماین -

 .نداره طمیشرا

 :دیکش غیج شوق با هانین

 ...هورا -

 و دیچیپ شیپا مچ در درد. دیپر نییپا تخت یرو از 

 زیخ سمتش هراسان ستاره. داد دست از را تعادلش

 ا،پ درد به توجهیب هانین. دشیکش آغوش در و برداشت

 :گفت زده ذوق و دیبوس را ستاره یگونه

 که یکس بودم مطمئن خوشحالم، چقدر یدونینم -

 .شهیم دایپ باشه داشته رو اقتتیل

 :کرد باز لب خفه ییصدا با و دیگز لب ستاره

! نکن دار خبر رو عاَلم و آدم  نشده یچیه هنوز! سیه -

 .نزده حرف خانوادش با هنوز گفت
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 را شدست دخترک و ندیبنش تخت یرو هانین تا کرد کمک

 :گفت و داد تکان هوا در یالیخیب با

 ستین ینعی ستین یمشکل گفته خودش یوقت... بابا برو -

 .مبارکه گه،ید

 :زد لب و کرد کج گردن ستاره

 نداره، مشکل خودش! نداره گفت ست،ین نگفت -

 !ماجرا بخوره هم به دیشا هنوزم پس ؟یچ خانوادش

 . بخون أسی هیآ همش توام بابا، یا -

 :فتگر یباز به را شیهاناخن و نشست تخت یلبه ستاره

 دل نه ،یخواستگار انین و نشه یاوک یچ همه تا -

 ! بخورم شکست دوباره خوامینم گهید. یچیه نه بندمیم

 :کرد باز طعنه به لب و زد یشخندین هانین
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 ده یکرد صحبت قهیدق هی ؟یعنی ینبست دل هنوز االن -

 در نفست شد، سیخ چشمات شد، عوض رنگت بار

 عالئم واسه نایهم ای بگم بازم ،یبود برهیو رو ومد،ینم

 ه؟یکاف یعاشق

 هب سر. گرفت رنگ شیهاگونه و آمد کش ستاره لبخند

 :آمد شیپ و چرخاند دهان در زبان هانین و دیگز لب ریز

 یک اول دفعه قایدق ناقال؟ یشد عاشق یک بگو ایب حاال -

 واسش؟ دیلرز دلت

 :گفت زد، یچشمک و دیخند خجل ستاره

 هی نبود، یعاشق سر از دیلرز واسش دلم که یبار نیاول -

 . آوردم در یباز زیه کوچولو

 :شد گرد شیهاچشم و پراند باال ابرو هانین

 !؟یکرد نگاه مگه کجاشو! تیتربیب -
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 تشر خنده انیم و ختیآم هم در اشخنده و غیج ستاره

 :زد ینیریش

 ور گذاشتم دستامو بار نیاول... نبود نیا منظورم احمق -

 تو که جااون باال، برم دستاش قالب از تا هاششونه

 و هنپ بازوش و َبر که نقدریا. میبود افتاده ریگ ییدسشو

 ...خب یول. دیلرز دلم بود دهیورز

 :دیپرس کنجکاو هانین و کرد مکث

 !؟یچ خب -

 احساساتم یهمه... روز اون بود یبیعج حال هی اصال -

 سر ناغافل جا همه یلعنت ترس اون. بود هم بر هم در

 ترس یخودیب باز آ، نداره بهم یکار ماین دمیدیم. رسهیم

 .داشتیم برم

 :داد سر یآه تحسر با هانین
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 اوال من. اسطرفه دو عشقتون حالت به خوش م،...هو -

 .بود یبد حس یلیخ بودم؛ عاشق طرفه هی

 :کرد ازب لب و زد دخترک یشانیپ به انگشتان سر با ستاره

 در همچنان انگار کرده بغض یجور هی. توام حاال خوبه -

 واروونهید االن حسام خوبه. برهیم سر به عشق هجران

 .عاشقته

 و انداخت خوردهمین یهاکیک و قهوه به ینگاه هانین

 :گفت

 .افتاد دهن از هم نایا -

 بود هرفت ماین سمت فکرش هان،ین حرف به توجهیب ستاره

 :زد لب ن،یزم به رهیخ ینگاه با و

 ؟شرکت برگردم باز که بگم یچ حامد عمو به نظرت به -

 .اومده شیپ یچ موننیب بدونه فعال خوامینم
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 :داد جواب متفکرانه و کرد کج لب هانین

 ...بگو مثال... اوم... واال دونمینم -

 باالتر را شیصدا و کرد خطور ذهنش به یفکر آن کی

 :برد

 بگو. برگرد گفته کرده خواهش ازم یهست بگو! آهان -

 اوضاع فعال بگو. کردم قبول موندم یسیدروا رو تو منم

 .کنم رد ومدین دلم ست،ین خوب شرکت

 

۸۴ 

*** 

 دراز باز طاق تخت یرو ماین و گذشته مهین از شب

 هب یکالفگ با. آمدینم شیهاچشم به خواب بود؛ دهیکش

 یپاتخت یرو از را یگوش و کرد دراز دست د؛یچرخ پهلو



 

Romanzo_o 514 

. شدینم دور ذهنش و فکر از ستاره ادی یالحظه. برداشت

 ! را مادرش و پدر واکنش یدلشوره داشت، دلشوره

 دنید با. کرد جستجو را ستاره یشماره و شد تلگرام وارد

 عکس. آمد کش لبش یرو یکج لبخند لش،یپروفا

 نیآنال. بود شب یرهیت آسمان دل در یاستاره ل،یپروفا

 یرو دستش. دادن امیپ به کردیم بیترغ را ماین و بود

 «؟یدینخواب... زمیعز سالم: » کرد پیتا و دیلغز صفحه

 کرد دل دل باز و انداخت شده پیتا یجمله به ینگاه

 متن! دیاین خوشش «زمیعز» یکلمه از نکند ارسال؛ یبرا

 ار ماندهیباق یکلمه دو آن وسواس با باز و کرد شیرایو را

 و شد یراض دلش ساده سالم کی به آخر. کرد مرور

 ماین و ندیبب را امشیپ تا دیکش طول یالحظه. کرد ارسال

 .بود دوخته یگوش یصفحه به چشم
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 به...« نوشتن حال در» صفحه یباال و شد دهید که امیپ

 ترقیعم لبخندش و رفت باال قلبش ضربان خورد، چشم

 .شد

 .سالم -

  ؟یخوب -

 .کنم صحبت نتونستم عصر که دیببخش ممنون، -

 زانو چهار و کرد جدا تخت از را خودش فورا ماین

 زانوانش ستون که یدست دو هر انیم را یگوش. نشست

. دیخند خودش تیوضع به یالحظه و گرفته بود شده

 یراب و انددهیرس یجوان به تازه که ییپسرها مثل درست

 رند،یگیم قرار توجه مورد یدختر سمت از مرتبه نیاول

 . داشت جانیه و بود کرده ذوق

 میتونیم بهتر یجورنیا نظرم به اتفاقا نداره، یاشکال -

 .میبزن حرف
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 .درسته -

 دیترد حرفش گفتن یبرا و گرفت دندان به لب ماین

 اب. کردیم پاک باز و نوشتیم نصفه تا را امیپ. داشت

 داد رونیب را نفسش و فشرد هم یرو پلک یکالفگ

 :نوشت

 با بار هی دیبا بزنم حرف امخانواده با نکهیا از قبل -

 م؟یکن صحبت یایم. بزنم حرف خودت

 بود امیپ به رهیخ یگم در سر با اتاق، یکیتار انیم ستاره

 .آمد امیپ دوباره که

 

۸۵ 

 !رستوران شاپ،یکاف شرکت، ،یبگ خودت که جا هر -
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 و یواشکی یقرارها نیا از یخوش یخاطره دخترک

 دیترد و بود سخت شیبرا کردن اعتماد. نداشت یپنهان

 در و کردیم یباز کلمات یرو انگشتش مردد. داشت

 :نوشت تینها

 . شرکت امیم -

 :دیپرس بالفاصله ماین

 فردا؟ -

 .دمیم خبر اما ست،ین معلوم -

 که شخود به. شد نیآفال و فرستاد را ریبخ شب کریاست

 را شیگلو بغض و بود عرق از سیخ شیهادست آمد

 به را لحظات نیا حالوت گذشته، خاطرات زهر. فشردیم

 سرکش مرغ دینفهم هم خودش. بود کرده تلخ کامش

 یصدا و دهیپر گذشته خاطرات بام به وقت چه الشیخ

 زا تا م،ینش آشنا هم با تا:» دیچیپیم گوشش در نیرام
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 میبر بگم مادرم به تونمینم که مینگ هم واسه خودمون

 ودممخ که یکس ؟یک یخواستگار میبر بگم. یخواستگار

 کن اعتماد بهم پس ست؟ین دارخنده! دونمینم ازش ادیز

 عمر هی حرف. واجبه تو و من آمد و رفت نیا ستاره،

 !«آ هیزندگ

. کرد رها تخت یرو را یگوش و ختیر فرو یُهر قلبش

 صورتش یجا یجا بر عرق درشت و زیر یهاقطره

 و خفه ییصدا با لب ریز. دیتپیم محابایب قلبش و نشسته

 اعتماد باز! ستاره؟ یکنیم چکار یدار:» زد پچ لرزان

 «؟یکنیم

 جا از و شد بد شیتشو و ظن همه نیا از حالش

 را شیهاقرص رنگ دیسف و کوچک یقوط. برخاست

 با را رنگ سبز زیر یهادانه آن از یکی و برداشت

. دیکش دراز تخت یرو و برد فرو دهانش در آب یاجرعه
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 ونریب پلک ریز از نرمک نرم گرم یهااشک و بست پلک

 هب اشک از سیخ یصورت و آشفته یافکار با و دندیلغز

 .رفت یخبریب عالم

 

۸۶ 

*** 

 یرو راستش یپا با و دهیلم اشیادار یصندل یرو ماین

 و کیمتیر را کفش یمربع یپنجه. بود گرفته ضرب نیزم

 لبش سوک را خودکار و زدیم هاکیسرام به وستهیپ

 هب لب و داد رونیب صدا پر را نفسش زیکامب. فشردیم

 :گشود اعتراض

 ! ِتق ِتق ِتق یه گهید بسه... درد یا -

 :زد لب و داد یچرخ را یصندل یالیخیب با ماین
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 .نمیهم باشم داشته استرس من اتاقت، تو برو یناراحت -

 لپ یصفحه به و شدیم کار مشغول باز که ینیح زیکامب

 :کرد غرولند لب ریز بود رهیخ تاپ

 .گوساله! نمیهم زهرمار -

 شد؛ خم زیم یرو ماین و خورد زنگ زیم یرو یگوش

 :داد جواب فورا

 بله؟ - 

 :گفت خط طرف آن کزادین

 ...فیتشر یسپهر خانوم -

 :داد جواب یهولک هول ماین که بود نشده تمام حرفش

 . داخل ارنیب فیتشر... بله بله -

 تلفن یرو را یگوش باشد جواب منتظر آنکهیب و

 :گفت زیکامب به رو دستپاچه. گذاشت
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 .اومد ستاره اتاقت، برو کن جمع پاشو پاشو -

 :زد لب و پراند باال ابرو زیکامب

 یکرد دعوت رو عشقت تو مونده شرکت یکارا احمق -

 ...دادفر خانوم! د؟یبشنو گل دیبگ گل هم با

 لپ. برخاست زیم پشت از و نداد زدن حرف مهلت ماین

 دست را آن که همانطور و برداشت زیم یرو از را تاپ

 :زد تشر داد،یم زیکامب

 !عه گمیم بهت برو کن جمع -

 طرف دو از را راهنشیپ یقهی ماین و خورد در به یاتقه

 :داد جواب یاسرفه تک با و کرد صاف

 .دییبفرما -

 را اقات که کرد اشاره زیکامب به ابرو و چشم با بالفاصله

 جا از و داد تکان نیطرف به یسر زیکامب. کند ترک
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 اردو ستاره و بود دستش برگه چند و تاپ لپ. برخاست

 رونیب زیکامب و کردند هم با یَسرَسر یاحوالپرس. شد اتاق

 متس میمال یلبخند با و دیکش لب یرو زبان ماین. رفت

 :کرد اشاره هایصندل

 .نیبش ،یاومد خوش -

 اهنگ یچاشن شهیهم که یشرم با و دیدزد را نگاهش ستاره

 تپش ماین. نشست و رفت یصندل سمت بود رفتارش و

 و ستنش ستاره کنار یصندل کی یفاصله به و نرفت زیم

 . دیچرخ سمتش

 . یایب یکرد قبول که ممنون -

 :داد جواب آهسته دخترک

 یبعد قرار. اسمرتبه نیآخر نیا اما کنم،یم خواهش -

 .باشن مطلع امخانواده دیبا حتما رو
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 :گفت لبخند با ماین

 ؟یچا ای قهوه! حتما چشم، -

 ور مهم یحرفا اون زودتر مشتاقم شتریب نداره، یفرق -

 .بشنوم

 شیموها انیم یاپنجه و دیخند نرم برخاست، جا از ماین

 :دیکش

 ! ستین هم کننده خوشحال ادیز حرفام نکن، عجله -

 شیجا سر دوباره. داد سفارش قهوه و رفت یگوش سمت

 :کرد باز لب یتأن با انداخت پا یرو پا و برگشت

 ییاحرف هی. یبدون من از شتریب تا یایب امروز خواستم -

 یادهخانو با یحت نکهیا از قبل بگم، بهت االن بود الزم رو

 . کنم صحبت خودم

 :جنباند سر و انداخت ینگاه مین ستاره
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 .شنومیم -

 ونریب که ینفس با همراه و انداخت نییپا را نگاهش ماین

 :زد لب دادیم

 چند جز من و شده فوت اومدنم ایدن به از بعد من مادر -

 .ندارم و دمیند ازش یچیه قبر، سنگ هی و عکس تا

 :کرد زمزمه لب ریز و شد متأثر نگاهش ستاره

 .کنه رحمتش خدا -

 دبو صحبت گرم و گذشته در غرق ر،یز به سر که ماین

 :داد ادامه و نشد دخترک آرام یصدا متوجه

 ادمی یوقت از من و کنهیم ازدواج پدرم بعد ماه چند -

 از گوهر. دونمیم خودم مادر اونو و دمید رو گوهر ادیم

 سال و سن بایتقر یکی. داشت پسر تا دو سابقش شوهر

 چقدر هر گوهر یپسرا. بزرگتر سال دو هم یکی و خودم
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 بابام و من با دعواهاشون و اختالف شدن،یم بزرگتر

 ایدن خودشون مادر که هم رو آلما یحت اونا. شدیم شتریب

 !بود من پدر پدرش، چون نداشتن دوست ادیز بود، آورده

 بزرگتر پسر نکهیا تا نداشت یتموم ما یدعواها و جنگ

 اون از برادرش با برگشت یوقت و یسرباز رفت گوهر

 آرامش رنگ یکم مونیزندگ اون از بعد. رفتن خونه

 و بحث خونه تو یگاه از هر که هیمدت باز االن اما. گرفت

 . مادرم و پدر و من نیب اونم. شهیم جنجال

 :دز لب کرد، نگاهش پرسشگر و دیکش هم در ابرو ستاره

 ! چرا؟ -

 :داد جواب یکج لبخند با ماین

 و شرکت اومد بار هی که همون س،یپارم خاطر به -

. موردش در گفتم ییزایچ هی بهت هم قبال! شیدید

 .اندهم یبرا ماین و سیپارم گفتنیم شهیهم
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۸۷ 

. خورد در به یاتقه که دهد ادامه خواست مکث یاندک با

 نگاهش. داشت لب یرو یمعنادار لبخند و شد وارد میکر

 میکر به یفیظر اخم با ماین و دیچرخیم ماین و ستاره نیب

 به لب خجول میکر. کند جمع را لبخندش تا فهماند

 ماین رفتنش با. گذاشت زیم یرو را هاقهوه و گرفت دندان

 :داد ادامه

 ینوجوون همون از دارم، دوسش کردمیم فکر لیاوا -

 حیتفر و یمهمون یگاه. شد شروع هم با رفتنامون رونیب

 ازدواج به و شدمیم بزرگتر چقدر هر اما هم، با میرفتیم

 که ستین یدختر سیپارم دمیدیم کردم،یم فکر شتریب

 به که یحس. باشم عاشقش من و باشه من آل دهیا

 ودم،ب خوش کنارش. بود آلما به حسم مثل داشتم سیپارم
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 چیه. خواهر همون حد در اما کردیم ناراحتم شیناراحت

 بشه که یلحظات چوقتیه و نداشتم سمتش یکشش

 هی رامب شتریب. نداشتم کنارش گذاشت عاشقانه رو اسمش

 نمطمئ احساسم از یوقت که شد نیا! عشق تا بود دوست

 ازدواج گفتم و سادمیوا حرفم یپا سخت و سفت شدم

 . بود خانواده تو َتِنش شروع من، گفتن نه. کنمینم

 :کرد تعارف ستاره سمت و برداشت را قهوه فنجان

 !چسبهیم داغش قهوه نشه، سرد بخور -

 کینزد شیهالب به و گرفت ماین از را فنجان دخترک

 و دیچرخ ستاره صورت یرو نگاهش یالحظه ماین. کرد

 دهید ستاره یچهره در که یآرامش. دیدزد را آن فورا

 و دینوش قهوه از یاجرعه. نشاند لبش یرو لبخند شد؛یم

 :داد ادامه تعلل با

 ...بگم که. مطلب اصل سر برم تا بود یامقدمه همه نایا -
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 شیهالب از را فنجان و دیدو دخترک یچهره به ینگران

 .داد فاصله

 ! ؟یچ یبگ که -

 یانیم انگشت دو کالفه و انداخت باال را شیابروها ماین -

 دیکش یسرد آه. برد باال سمت به و دیکش ابروها یرو را

 :کرد باز لب و

 تو یماجرا از نکهیا وجود با هم، یجورنیهم بگم که -

 هبرس چه! ارنیم نه بزنم رو حرفت که مطمئنم ندارن خبر

 .افتاده واست یاتفاق چه بدونن که

 

۸۸ 

 رد را ماین یهاحرف بود، مستأصل و نگران نگاهش ستاره

 :داد تکان نیطرف به را سرش و کردیم یحالج ذهن
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 کنم؟ چکار دیبا... دیبا یعنی... خب -

 فشرد، آهسته و کرد جمع داخل به را شیهالب ماین

 :زد لب بم ییصدا با و بود خورده گره هم در شیابروها

 !بشن باخبر موضوع نیا از امخانواده دینبا -

 را فنجان جنباند، سر ناباور و کرد درشت چشم ستاره

 :گفت تحکم با و گذاشت زیم یرو

 !محاله نه... نه -

 :ردک باز التماس به لب و کرد کج سر صالیاست با ماین

 کرف هیقض نیا به نقدریا من ستاره، ستین یراه خدا به -

 !خدا به نداره راه شد؛ رگ به رگ مغزم که کردم

 :برداشت لب از لب و کرد نگاهش یدرماندگ با ستاره
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 یبرا تونمینم من! نداره راه من یبرا هم شنهادیپ نیا -

 رامب یلیخ بفهمن اگر. بشم خراب امخانواده شیپ دوم بار

 !شهیم بد

 ات تو، و من نیب هیموضوع هی بفهمن؟ خوانیم یچجور -

 ام نیب بفهمه خوادیم یک نزنم یحرف اد،ین در صدام من

  گذشته؟ یچ

 اندک با. بود آشفته اشچهره و شانیپر فکرش ستاره

 :کرد باز لب یتعلل

 و گوشه از ایمهمون و مراسمات تو اگه صد در هی نه، -

 متمو گرون برام یلیخ بشن موضوع متوجه اقوام و کنار

 !شهیم

 جور و جمع را خودش یکم ستاره و آمد جلوتر ماین

 هب رهیخ ماین. انداخت ریز به سر و دیدزد را نگاهش کرد،

 :گشود لب دخترک نیشرمگ یچهره
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 ای عقد از بعد که نهیا تهش م،ینگ رو قتیحق اگه -

 هی بفهمن، من یخانواده یاگهید وقت هر ای یعروس

 هک من زنم،ینم جا که من. کنن قهر فوقش و بشه بلبشو

 رو قتیحق اگر اما! کنن جدامون که توننینم کنارتم،

 و یخواستگار انینم هرگز و چوقتیه باش مطمئن میبگ

 هم امیب اگر که جلو امیب تونمینم خانواده بدون و تنها منم

 نیب تو حاال. دهینم ازدواج یاجازه پدرت صد در صد

 هرگز و موخانواده قهر نیب نگفتن، و قتیحق گفتن

 ؟یکنیم انتخاب رو کدوم دنینرس

. کردیم نگاهش مغموم و بود هم در شیهاسگرمه ستاره

. افتاد شدنش طرد سخت یروزها و پدرش یادهایفر ادی

 یآبرو با یانگارسهل با گرید یبار که دیدیم را خودش

 .است ختهیبرانگ را خشمش هم باز و کرده یباز پدرش
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 جا از. ختیر فرو یهر دلش و شد راست تنش به مو

 :گفت مصمم و برخاست

. کنم قبول رو سکیر نیا تونمینم واقعا تونم،ینم -

 !ببخشه منو بابام محاله بارنیا

 ریز یفبر مثل. افتاد فرو شیهاشانه و ستادیا مقابلش ماین

 :کرد باز لب ناباورانه. کرد نگاهش و رفت وا آفتاب

 یراحت نیهم به و یکنیم انتخاب رو دنینرس یعنی -

 ! ؟یکنیم فراموشم

 بعق به یقدم و زد یپوزخند ستاره مسکوت نگاه مقابل

 فرو شیموها انیم پنجه و دیچرخ پاشنه یرو. برداشت

 :کرد باز هیکنا به لب برد،

 لمث توام کردمیم فکر ؛یشد عاشق توام کردمیم فکر -

 تمتونسیم من...! هه ،یبش الیخیب یتونینم جورهچیه من
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 یبرا. جلو امیب دروغ با نخواستم اما نگم، یچیه بهت

 .متأسفم خودم

. داد قورت را بغضش و فشرد دندان رو دندان دخترک

 و روح به چنگ گر،یکدی با جدال در احساسش و عقل

 دیغلت اشگونه یرو لجوج یاشک قطره. دندیکشیم جانش

 :زد پچ شدیم دهیشن زحمت به که ییصدا با ریز به سر و

 !متأسفم -

 هم بر یصدا و رفت رونیب اتاق از سست ییهاگام با

 را لبش و فشرد هم یرو را ماین یهاپلک درب، خوردن

 دهانش در را خون یشور که دیکش دندان ریز به یطور

 .کرد حس

 

۸۹ 



 

Romanzo_o 534 

 .رفتیم فرو استخوان مغز تا سرما و بود ماه ید ریزمهر

 باد وزش هر با دخترک یزده خی و سیخ یهاگونه

 نگاه به توجهیب. شدیم ترکرخت و حسیب سوزناک،

 مسردرگ و زدیم قدم را روادهیپ ن،یعابر پرسان و متعجب

 فشیک و نشست یفلز سرد مکتین یرو ابانیخ کنار. بود

 زنگ بشیج یتو مدام یگوش. فشرد آغوش در را

 و برد فرو را دهانش آب. بود کرده اشکالفه و خوردیم

 رد نتوانست و بود هانین یشماره. برداشت را یگوش

 لب مرتعش ییصدا با و کرد وصل را تماس. بدهد تماس

 :زد

 ...هانین الو -

 ای یریش شرکت؟ یرفت. شدم نگران دل دختر؟ ییکجا -

 !روباه؟
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 یرو شیهالب و گرفت شدت شیپ از شیب شیهااشک

 :دینال هیگر انیم. دیلرز هم

 هی! زدهفلک بدبخت هی جز ستمین یچیه من... یچیه -

 یجاک نیرام... رونیب شده پرت تفاله مثل که یکی آشغال،

 یزندگ و کشهیم نفس داره آسمون سقف ریز و شهر نیا

 راه یوقت کرده؟ جهنم من یبرا رو یزندگ یوقت کنهیم

 !بسته؟ رو دنمیکش نفس

. دیرسیم گوشش به نگران هانین یصدا و زدیم هق

 نگگ را شیهاحرف و بود گرفته فاصله گوشش از یگوش

 یزن و نشست اششانه یرو یدست. دیشنیم نامفهوم و

 :کرد باز عطوفت به لب. ستادیا کنارش

 !اد؟یم بر ازم یکمک ؟یخوب... دخترم -

 متأثر ینگاه و یتینارضا با زن و داد تکان یسر تنها ستاره

 جا از رخوت با و کرد قطع را تماس. شد دور کنارش از
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. شدیم دهیکش نیزم یرو و بود رمقیب شیپاها. برخاست

 فکر:» شدیم تکرار گوشش در مدام ماین یصدا پژواک

 !«متأسفم خودم یبرا... هه... یعاشقم توام کردم

 تو» :دیرس دستش هانین امکیپ. برداشت قدم مترو سمت

 !« شدم نگرانت خونمون، ایب خدا رو

*** 

 ساعت تاک کیت یصدا جز و بود سکوت در غرق اتاق

 به هریخ و گرفته بغل را شیزانوها ستاره. شدینم دهیشن

 ده،یکش دراز هانین. بود زده چمباتمه هانین کنار مقابلش،

 پتو یپرزها یرو را گرید دست و داشت سر ریز یدست

 ستاره یهاحرف. کردیم جادیا نامفهوم خطوط و دیکشیم

 شیراب یجواب المبار یسکوت جز و بود دهیشن زبانش از را

 .نداشت
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 هم در را اتاق نیسهمگ سکوت ستاره دارخش یصدا

 .شکست

 واسم دیپاش دون اونقدر کرد، یزبونچرب اونقدر نیرام -

 خودش باز که هم رفتنش یبرا. کرد دایپ راه دلم به تا

 تنم یهاسلول تک تک تو ازش نفرت که کرد یکار

 ...ماین اما نه،یبش

 . دیبرکش نهیس از یآه و کرد مکث

 شروع اونجا از یچ همه که یلعنت سفر اون به لعنت -

 نگاه بار هی و بودم کنارش هاساعت که موقع اون از. شد

 میشد تنها هم با ابونیب تو یوقت که. بهم ننداخت زیه

 که مسر پشت ای باشه کنارم نه که برداشت یجور قدماشو

 مباش تنها که بره راه جلوتر ازم اونقدر نه باشم، معذب من

 زا زاریب منه دلزده، منه زون،یگر منه. کنه دمیتهد یخطر و

 که کرد، رام رفتارش با یجور رو نر جنس و مرد یچ هر
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. داشتم رو ایدن یجا نیترامن حس کنارش لحظه اون

 تیامن حس بهت چون یشد حسام عاشق یگفتیم ادتهی

 درک رو تو خوب حس اون وجود تمام با روز اون داد؟

 و،ت به. هست بهت حواسش یکی ینیبیم یوقت. کردم

 که فیح... فیح یول. ذارهیم احترام وجودت مت،یحر

 ! شد میزندگ وارد رید یلیخ آدم نیا

 خون ستاره یبرا دلش و زدیم موج هانین یصدا در غم

 .شدیم

 رخب خودت و ماین واسه رفته یبدجور دلت تو ستاره، -

 و البم تنت به رو بلبشو اون هیپ یپرسیم من از. یندار

 گهید ،یکن ردش اگه چون. کن قبول رو ماین شنهادیپ

 از ستین الکل عشق! یازنده فقط... یکنینم یزندگ

 رتیپ شه،یم روحت سوهان شیخال یجا بپره؛ سرت

 .کنهیم آبت کنه،یم
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 رانهخواه و نشسته قشیرف تنها کنار ستاره که لحظه همان

 هدیلم خانه سالن در کاناپه یرو ماین کرد؛یم دل درد او با

 شتانگ دو انیم را گاریس. بود ستاره شیپ فکرش تمام و

. گرفتیم کام آلودحرص و قیعم و گرفته اشاره و شست

. نشست نیزم یرو مبل کنار اطیاحت با و آهسته آلما

 هم در یهااخم وجود با و داشت لب کنج یمیمال لبخند

 دیترد زدن حرف یبرا نشیسنگ سکوت و ماین یدهیکش

 :کرد باز لب مردد و کرد یاسرفه تک. داشت

 ارم؟یب یخوریم یزیچ -

 !نه -

 :زد لب و رفت ور دستش یهاانگشت با ریز به سر آلما
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. سوخت مامان یبرا دلم. دارم وجدان عذاب خورده هی -

 خودم داداش اصال و متنفرم پسراش از من درسته

. داره دوسشون! گهید مادره اون خب یول ندارم قبولشون

 همش برن رانیا از شهیهم یبرا خوانیم دیفهم یوقت از

 باهاش نتونستم بارم هی یحت من یول کرد،یم هیگر

 دارن که بودم خوشحال اصال بماند که کنم یهمدرد

 ! رنیم

 :کرد لندغرو و فشرد یگاریرسیز یتو را گاریس لتریف ماین

 قطره هی نه رفتمیم فرودگاه نه بودم گوهر یجا من -

 رو معرفتیب یپسرا اون چکار خوادیم. ختمیریم اشک

 نرایا مثال حاال. پرسنینم یحال هی ازش سال به سال که

 بهش؟ زدنیم سر یلیخ بودن

 وارزمزمه آرام ییصدا با و کرد کج را اشلوچه و لب آلما

 :گفت
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 !بده یلیخ حالش برگرده فرودگاه از حتما االن -

. دیکش رونیب پاکت از یگرید گاریس و نزد یحرف ماین

 دست که زد فندک و گذاشت شیهالب انیم را گاریس

 اخم. دیقاپ شیهالب نیب از را گاریس و رفت جلو آلما

 :زد تشر و نشاند یشانیپ یرو

 شام ؟یستین خودت فکر ذره هی چرا! ماین گهید بسه -

 ! گاریس پشت گاریس یه بعد ،ینخورد

 یدرماندگ با و رفت فرو هم در شتریب شیهاسگرمه ماین

 :کرد باز لب

 !باش نداشته کارم به یکار آلما، شو المیخیب -

 ؟یزد حرف ستاره با باز؟ چته -
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 ُقل شیهارگ در خون و دیجنبیم شیگلو ته یبغض

 را تیعصبان و بغض از نیسنگ حجم آن یسخت به. زدیم

 :زد لب و بود کرده ریاس شیصدا در

 ...محال آلما، محاله! بدونن اتخانواده دیبا گهیم -

 لب و دیکش ماین بلند یموها یال به ال را دستش آلما

 :کرد باز یدلدار

 سکیر یلیخ. یطفل داره حق خب جونم، به دردت -

 !هیبزرگ

 خودت یول داره خوبم داره، حق نداره؟ حق گمیم مگه -

 هک تو ،یشناسیم رو بابا مامان که تو ه؟یچ راهش بگو

 یجورنیهم کنن؟یم قبول نظرت به دستته، اخالقشون

 چه کننیم آوار سرم رو ایدن بزنم حرف ستاره از من هم

 .هیچ مشکلش بگم برسه
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. ردک سر ستون و داد هیتک مبل یلبه به را دستش آلما

 :گفت و کرد کج را لب و ابروها

 انپنه رو موضوع نیا شهیم عمر تمام دیکن فکر که نیا -

 فکر تو. ادیم در گندش زود ای رید محاله، هم دیکن

 !؟یکرد اونجاشو

 :دیپرس گنگ و انداخت باال را شیابرو یتا ماین

 و؟یک یاونجا فکر -

 را شیهاچشم و دیکوب یشانیپ یرو را دستش آلما

 :کرد باز لب و گرفت رنگ شیهاگونه. پوشاند

. فتمنگ رو یکس یاونجا ما،ین یتیتربیب و خنگ یلیخ -

 ؟یکرد رو بره لو دروغتون که یروز اون فکر گمیم
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 عدب و میکن عقد یوقت گفتم هم ستاره به. آره خب... آها -

 که رو طالقمون گهید. کنن قهر باهامون تشینها بفهمن

 ! رهیم شهیم تموم. رنیبگ توننینم

 :کرد زمزمه و داد رونیب ینفس دخترک

 یچیه و تنده عشقت شیآت ما،ین یدنیرس فکر فقط تو -

 التمشک. یگیم که ستین یسادگ نیا به یول. ینیبینم

 .ادیب شیپ واستون ممکنه یبزرگتر

 

۹۰ 

 ،کرد نگاهش ابیارت با و شد لیمتما خواهرش سمت ماین

 :جنباند سر و کرد کیبار چشم

 آلما؟ یدونیم یزیچ تو ؟یمشکالت چه مثال -

 :زد لب او و دید را دخترک یدستپاچگ وضوح به
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 .گفتم یجورنیهم نه... نه -

 هی یدار که زنهیم داد چشمات آلما، نزن دور منو -

 !یکنیم پنهون ازم رو یزیچ

 . دیدزد را نگاهش و گرفت دندان به لب آلما

 هچ برم و دور بدونم بذار. بگو بهم یدونیم یزیچ! آلما -

 رم؟یبگ سر به دیبا یِگل چه و خبره

 :کرد باز لب یتأن با و دیکشیم ناخن یرو ناخن آلما

  گفتم؟ بهت که نفهمن بابا و مامان یدیم قول -

 دل درد کم م؟یزد حرف هم با کم حاال تا تو و من -

 !باشه؟ شده فاش که بوده موننیب یحرف م؟یکرد

 :گفت و کرد نگاهش مظلومانه آلما

 ! یبشنو نویا یبش یعصب ممکنه آخه -
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 و نشست مبل یرو. شد کالفه و کنجکاو شتریب ماین

 .فشرد آهسته دست انیم را دخترک یبازو

 نه؟ ای یگیم آلما -

 از لب تعلل و دیترد با و داد قورت را دهانش آب آلما

 :برداشت لب

 از بابا ات داد پبشنهاد مامان که دمیشن یاتفاق یلیخ صبح -

 تیحما گهید گفتیم. ارهیب فشار روت یکار لحاظ

 نداشت سهام چقدر یبدون تا یباش نداشته یمال و یکار

 بلکه. هداشت ریتأث شرفتتیپ یرو شرکت تو ییدا و بابا

 !سیپارم سمت یبرگرد یجورنیا

 فتهر رفته و کرد نگاه را آلما آلوداخم و گنگ یلحظات ماین

 و نشاند لب کنج یپوزخند. شد باز هم از شیهااخم

 :کرد زمزمه
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 و نبود شرفتیپ باعث تالش و کندن جون همه نیا! هه -

 چند خوانیم دونستمیم! عجب بود؟ باعثش اونا سهام

 ...اول همون از بذارن منت بعد سال

 و گذاشت ناتمام را حرفش آلما معترض و نگران یصدا

 .شد روانه گاریس پاکت سمت دستش باز

 ! آینگ یزیچ بود قرار! یشیم یعصبان نگفتم -

 :جنباند سر و کرد روشن را گاریس

 گمینم یزیچ انیب اونا زنم،یم حرف خودت با دارم -

 .اریب بردار یچا تا دو برو. نباش نگران

 .برخاست جا از غرولندکنان دخترک

 ،هیابرو چشمت باال یگیم. کرد روشن گاریس باز اه، -

 !کنهیم روشن گاریس
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۹۲ 

 چهل و ده رنگ، ییطال و وارکوبید ساعت یهاعقربه

 لقف یتو را دیکل ستاره که دادیم نشان را شب یقهیدق

 و افتاد پنجره به نگاهش. شد اطیح وارد و چرخاند

 فرو یهر دلش. دید پنجره پشت نگراندل را مادرش

 سالن وارد. کرد تندتر خانه سمت را شیهاقدم و ختیر

 یحرف نکهیا از قبل و آمد جلو مهیسراس حانهیر شد که

 :گفت ستاره بزند

 هانین با حسام خود خدا به. امیم رید گفتم که من سالم، -

 .رسوندن منو اومدن

 :کرد باز لب آلودبغض حانهیر

 راه که گفت زد زنگ خانومم یطوب االن مادر، دونمیم -

 !میسدرا نگران من. نیافتاد

 :زد لب گنگ و رفت هم در شیابروها دخترک
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 !شده؟ یچ مگه سدرا؟ -

 مرتعشش یصدا شیهااشک میضخ یپرده پس از حانهیر

 :کرد آزاد را

 .رونیب زده خونه از. شد دعواشون یشب سر بابات با -

 خودشم و خاموش شیگوش هم سدرا و اتاقه تو بابات

 رفته؟ کجا سرد یهوا تو امبچه! کجاست دونمینم

 کنار ستاره. کرد رها مبل یرو را اشخسته تن و زد هق

 یرو نوازشگونه را دستش و گرفت یجا مادرش

 . دیکش او یهاشانه

 ست،ین که بچه. نخور غصه مامان، بشم فدات یاله -

 تو. گردهیبرم گهید ساعت هی تا حتما و خودشه مراقب

 !بره که نداره ییجا سرد یهوا نیا

 :برداشت لب از لب هیگر انیم و داد سر هیگر باز حانهیر
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 شد؟ دعواشون چرا یدونیم اصال خودشه؟ مراقب -

 وادم لشیوسا تو از بابات! ستاره رهیم دست از داره پسرم

 !شده؟ سرم به یخاک چه ینیبیم. کرده دایپ

 مادرش به گنگ و شوکه ستاره و کردیم یزار و البه 

 یصورت با سجاد و شد باز اتاق درب. بود دوخته چشم

 ادرم تن بشینه. آمد رونیب اتاق از نیآتش ینگاه و سرخ

 :لرزاند را دختر و

 به ؟یانداخت راه یزار و هیگر خبرته چه! گهید بسه -

 .باش چاره راه دنبال کارا نیا یجا

 هم کرده ولش ترایم یوقت از! تراسیم دردش یدوا -

 آخر ترسمیم. کنهیم مصرف مواد داره هم و شده کاریب

 ! بُکشه رو خودش

. گرفت هادست انیم را سرش و نشست مبل یرو سجاد

 :کرد باز لب مستاصل و آشفته
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 شده نیا مشیآورد بار رفاه و شیآسا تو که اونقدر -

 بزرگ ینوه ارشد، اول، یبچه پسره، سدرا! اشجهینت

 جا هر بود، فراهم خواست یچ هر... یسپهر یخانواده

 بار فیضع اونقدر حاال. شد تیحما کرد یکار هر و رفت

 و خودش داره یجورنیا خورده مشکل به تا که اومده

 دح از شیب یبها یجهینت نهیا. کنهیم نابود رو کس همه

 ! دادن

 نیب آلوداشک و محزون دخترک، چشمان لرزان ین ین

 را خودش. دیلرزیم شیهالب و دیچرخیم مادرش و پدر

. دانستیم هاجنجال نیا تمام مقصر و کردیم مالمت

 سمت هانگاه و دیرس گوش به در شدن دهیکوب یصدا

 :گفت لب ریز سجاد. دیچرخ اطیح

 !اومد -

 :کرد باز تمنا به لب حانهیر



 

Romanzo_o 552 

 دعوا و یتند خدا به. نزن یحرف بهش سجاد خدا رو تو -

 !نکن بدتر نیا رواز وضع. ستین یمشکل چیه حل راه

 :داد جواب متیمال با و جنباند سر سجاد

 .بهش ندارم یکار. نکن هیگر باشه، -

 سدرا. گذاشت خانه به پا سرد یهوا و شد باز سالن درب

 و دکر یسالم لب ریز. شد سالن وارد برافروخته و عبوس

 سمت. ماند رهیخ ستاره یرو یالحظه زشیانگنفرت نگاه

 . دیکوب هم بر را در باز و رفت اتاقش

 پارچ با. رفت آشپزخانه سمت و برخاست جا از ستاره

 یبرا که همانطور و برگشت سالن به وانیل و سرد اب

 :گفت ختیریم آب مادرش

 برو بخور قرص هی. برم قربونت پاشو مامان، پاشو -

 . اومد هم سدرا که یدید. بخواب
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 جا از رخوت با و داد رونیب را اششده حبس نفس سجاد

 :زد لب دخترک که رفتیم اتاق سمت. شد بلند

 ؟یخواینم آب بابا -

 .شد اتاقش وارد و داد تکان نه ینشانه به یسر سجاد

 

۹۳ 

*** 

 را اتاق یهاشهیش رعدشان و دندیتنیم هم در ابرها

 شهیش تن بر را خود باران درشت قطرات. لرزاندیم

 مه بر شتریب را ستاره یآشفته خواب و دندیکوبیم

 خواب از دارکش و تند ییهانفس با دخترک. زدندیم

 عرق. دیچرخ اتاق دور تا دور هولناکش نگاه و دیپر

 نشت. برد فرو را دهانش آب و بود نشسته تنش به یسرد
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 بلند جا از و زد کنار را پتو آرام و بود رمقیب و سست

 یال به ال باد. زد کنار را پرده و رفت پنجره کنار. شد

 باران و دیچیپیم درختان باریب و خشک یهاشاخه

 شیهالباس کمد سمت و دیکش را پرده. دادیم غسلشان

 اقات از. برداشت را دشیسف یتن یحوله و برداشت قدم

 .زد صدا را مادرش و گذاشت سالن به قدم رفت؛ رونیب

 ...جون مامان... مامان -

 ونیوزتل کنترل و دهیلم مبل یرو که افتاد سدرا به نگاهش

 :گفت دارخش و بم ییصدا با. چرخاندیم دست در را

 .رونیب رفته ست،ین -

. دیدزد سدرا غضبناک و سرخ یهاچشم از را نگاهش

 دست در که یاحوله با و بود هااتاق یراهرو یانتها حمام

 کی با را بلوزش و بست را در. رفت حمام سمت داشت

 هاچرک رخت سبد داخل و آورد رونیب تن از حرکت
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 تا دیلغز اششانه یرو یبندها سمت دستش. انداخت

 به حمام درب کدفعهی که آورد در تن از را رشیز لباس

 و دیکش ینیه ستاره. شد دهیکوب وارید به و باز شدت

 یکم را انشیعر بدن تا کرد تن سپر را شیهادست

 رق،ع از سیخ یصورت و مشتعل ینگاه با سدرا. بپوشاند

 و دم. بود قفل شیهالب و دییسایم دندان یرو دندان

 پشت را در و دادیم رونیب ینیب از را تندش یهابازدم

 نگاهش گنگ و رانیح ستاره. کرد قفل و بست سرش

 و دهش خشک شیگلو. بود افتاده رعشه به تنش و کردیم

 .دیچرخینم دهانش در زبان

 ...یچ... چ... داداش... دا... د -

 صورت و دینشن را ستاره یدهیبر دهیبر یهاحرف سدرا

 تنها. دیدینم را خواهرش ملتمس نگاه و دهیپر رنگ

 آن بیله و دیکشیم شعله شیهاچشم مقابل که بود نفرت



 

Romanzo_o 556 

. شد کینزد قدم به قدم و گرفتیم بر در را وجودش

 فشرد محکم آنقدر و گرفت دست انیم را دخترک یچانه

 در نشییپا فک یهادندان تمام کردیم حس ستاره که

 :دیغر مشمئز و منزجر. است شدن ُخرد حال

 یبدبخت و ننگ یهیما یجورنیا که یمردیم کاش یا -

 .یدیکش شیآت به مویزندگ! یابونیخ یهرزه ینش ما

 بترسم ُکشتنت از که ندارم دادن دست از یبرا یچیه

 فقط خانجون و هانین یخونه و شرکت یهوا به. ارهیپت

 خودم! ؟ینفر چند خواب ریز و یریم کجا دونهیم خدا

 .کنمیم تیسالخ جانیهم و ُکشمتیم خودم یدستا با

 

۹۴ 

 را یحرکت ای حرف چیه توان که بود دهیترس آنقدر ستاره

 و تند یهانفس شدت از اشنهیس یقفسه. نداشت
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 آن هر که ییهاچشم با و رفتیم نییپا و باال هراسان

 ار برادرش ناباور و گنگ بزند، رونیب حدقه از خواستیم

 که زندب یحرف تا کرد بسته و باز را شیهالب. کردیم نگاه

 یانتها به را دخترک و انداخت شیبازو به چنگ سدرا

 داد دست از را تعادلش ستاره. داد ُهل وان سمت و حمام

 در درد و افتاد حمام سرد و سخت یهاکیسرام یرو و

 در وارنیجن و شد بلند دردمندش ادیفر. دیچیپ وجودش

 پشت به و داد تکان را تنش یسخت به. شد جمع خودش

 به لب شکست، بغضش و بود دهیخم شیپاها. دیکش دراز

 :کرد باز التماس

 ...مامان جون رو تو... خدا رو تو سدرا -

 رفتارش بر یتعادل چیه و بود شده وانهید اما سدرا

 و برداشت حمام شلف داخل از را غیت دسته. نداشت

 بدنش که یدرد وجود با و دیکش غیج زدهوحشت ستاره
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 به دستش. کند فرار و شود بلند جا از خواست داشت

 ُشر ُشر یصدا. شد باز دوش و خورد ریش یاهرم یدسته

 و انداخت شیگلو به چنگ سدرا و دیچیپ حمام در آب

 دخترک یرو. افتاد نیزم یرو پشت به دوباره دخترک

 یباال محکم دست کی با را دستش دو هر و زد مهیخ

 .داشت نگه سرش

 غلط سدرا... قرآن رو تو داداش... خدا رو تو سدرا -

 ...سدرا. رمینم رونیب خونه از گهید خدا به. کردم

 تنومند کلیه فیحر و بود دهیفایب ستاره یهاتقال 

 نیب از را شیپاها توان سدرا تن ینیسنگ. شدینم برادرش

 مچ فیظر رگ یرو رحمانهیب را غیت سدرا. بود برده

 یسوزش و درد. دیجه رونیب خون و دیکش دخترک دست

 خون، یگرم و دیچیپ هم در را دخترک دست مچ قیعم

 ازب بهت از دهانش و کرد حبس ستاره ینهیس در را نفس
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 را سدرا شده گرد ییهاچشم با ناباور و متوحش. ماند

 ییهاچشم به رهیخ. نداشت ییتقال گرید و کردیم نگاه

 هب را ییهادست بود، شیهایکودک یهمباز یروز که بود

 بر برادرانه یعشق با یروز که بود نشانده خون

 هک سدراست شدینم باورش. بود زده بوسه سرانگشتانش

 . ستاندیم را جانش یسختدل با نطوریا

 گوش به حانهیر یصدا و شد دهیشن رونیب از ییصداها

 .دیرس

 ...جان ستاره... ستاره... سدرا -

 پرت یکنار را غیت فورا مادرش یصدا دنیشن با سدرا

 عدفایب دخترک. فشرد ستاره دهان یرو را دستش و کرد

 و کردیم نگاه را برادرش ییتقال چیه بدون مظلومانه، و

. کردیم سرخ را حمام دیسف کفپوش شتریب لحظه هر خون
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 و ماند رهیخ ستاره اشک از سیخ یهاچشم به سدرا نگاه

 :زد لب داربغض و آهسته. دیدو شیهاچشم به اشک

 ستاره. شهیم تموم یچ همه داره... شهیم تموم گهید -

 !نیزم یرو نه آسمونه، تو جاش

 

۹۵ 

 و سیخ چتر بود، شده خانه وارد حانهیر قبل یلحظات

 یجالباس از سالن درب یورود یجلو را اشزدهباران

 یغذاخور زیم یرو را دیخر یهاسهیک و کرد زانیآو

 :زد صدا. دیرسیم گوش به حمام از آب یصدا. گذاشت

 ... جانستاره... ستاره... سدرا -
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. کرد باز را در و رفت ستاره اتاق سمت. دینشن ییصدا

 حمام داخل ستاره زد حدس و بود باز شیهالباس کمد

 . رفت سدرا اتاق سمت و بست را اتاق درب. باشد

 ؟یداریب پسرم سدرا -

. کرد باز را در آهسته و زد در به یاتقه د؛ینشن یجواب

 یالحظه و رفت هم در شیابروها! نبود اتاق یتو سدرا

 یتو سدرا نیماش سدرا؟ ای است حمام ستاره. کرد تأمل

 رد یپ و کرد تند قدم حمام سمت... پس بود پارک اطیح

 :دیکوب را درب یپ

 ! حمومه؟ تو یک... ستاره... سدرا -

 یفکر. دیرسینم گوش به آب یصدا جز ییصدا چیه

 دلش. کرد عبور مغزش از ریت چون خطرناک و موحش

 :دیکوب در به ترمحکم. افتاد تپش به قلبش و زد شور

 ...ستاره... سدرا... حمومه تو یک -
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 و دیکوبیم در به مشت با. است افتاده یاتفاق شد مطمئن

 دهیفایب اما دادیم نییپا و باال را رهیدستگ. زدیم ادیفر

 ...بود

 تدس. شدیم ترسبک و ترسست بدنش لحظه هر ستاره

 دستش مچ از درد و بود آورده تنگ را نفسش سدرا

. رفتیم نشانه را شیپاها و سر تمام و گرفتیم

 و شدیم ترکینزد هم به لحظه به لحظه شیهاپلک

 دورتر و دور مادرش یهاادیفر و آب شر شر یصدا

 یرو و گرفتیم راه ینیب غیت از سدرا یهااشک. شدیم

 خودش زمخت دست و دخترک فیلط و سرد یهاگونه

 تن یرو از شد، بسته که ستاره یهاپلک. دیچکیم

 نفسش و دیچرخیم سرش دور حمام. برخاست جانشیب

 یدیشد یسرما حس و دیلرزیم تنش. بود آمده بند

 در و رفت در سمت خوران تلو تلو منگ، و جیگ. داشت
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 شوکه عرق، و اشک در غرق یصورت با حانهیر. کرد باز را

 یاخفه غیج سدرا وارجنون و شانیپر یچهره دنید از

 ونریب گلو از گنگ شیصدا و دیلرز سدرا یهالب. دیکش

 :آمد

 ... ُکشت... ُک -

 :زد لب تا کند جان و آمدینم باال نفسش

 ! ُکشتمش -

 خراشگوش رینف و خورد سر حمام درب کنار تنش

 .لرزاند را خانه یهاستون حانهیر

 

۹۶ 

. بود دهیکش دنیبار از دست آسمان و بود ظهر یحوال 

 همه و دبو دهیچیپ قبرستان یفضا در قرآن نیدلنش صوت
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 با و ریز به سر حامد. بودند ستادهیا قبر گرداگرد

 یآفتاب نکیع پس از نه،یس یرو شده قفل ییهادست

 هانین و حسام الهه، کنار و دوخته روبرو به را نگاهش

 فهیشر و یهست یآهسته یهیگر یصدا. بود ستادهیا

 رونیب نیسنگ را نفسش حسام. دیرسیم گوش به خانوم

 :گفت لب ریز آهسته و داد

 عموق نیا پارسال. گذشت سال کی زدن، پلک کی مثل -

 ور دادفر یآقا یسکته خبر که میبود سفر تو هانین با

 . دادن

 ...یخوب مرد کنه، رحمتش خدا -

 به حرفش هنوز و گفت حسام جواب در را نیا حامد

 فورا .شد بلند لشیموبا زنگ یصدا که بود دهینرس انیپا

 .کرد قطع را یگوش یصدا و برد کت بیج یتو دست
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 سجاد اسم دنید با و انداخت یگوش یصفحه به ینگاه

 :زد لب و کرد وصل را تماس. گرفت فاصله تیجمع از

 .داداش سالم الو، -

 :دیرس گوشش به سجاد نیحز و گرفته یصدا

 ...جانحامد... الو -

 :شد مچاله صورتش و افتاد تالطم به قلبش

 ؟یکنیم هیگر شده؟ یچ... سجاد -

 .شدم چارهیب ره،یم دست از داره امستاره که ایب حامد -

. دبو افتاده لرزه به شیصدا و زدیم دل گلو انیم قلبش

 .دیخراشیم را روحش سجاد یمردانه یهیگر یصدا

 !شده؟ یچ ستاره بزن، حرف ؟ییکجا سجاد -

 .ایب فقط. حامدجان)... ( مارستانیب ایب -



 

Romanzo_o 566 

 .برد فرو را دهانش آب یسخت به حامد و شد قطع تماس

 رنگ و آشفته یچهره به نگاهش تیجمع نیب از حسام

 هانین و الهه. برداشت قدم سمتش و افتاد حامد یدهیپر

 . شدند یراه حسام دنبال به و شدند اوضاع متوجه زین

 شده؟ یچ بود؟ یک جان، حامد -

 از قلبش است ممکن هرلحظه کردیم احساس که حامد

 را نشت داشتن نگه توان و تاب شیزانوها و ستدیبا تپش

 :گفت و چرخاند اشدهیخشک دهان در را زبان ندارند،

 ! مارستانهیب ستاره گفت... گفت سجاد... سجاد -

 پارک نیماش سمت و گرداند رو درنگیب و گفت را نیا

 سردرگم و متعجب الهه و هانین. کرد تند قدم اششده

 :زد تشر حسام که کردند نگاهش

 .میبر نیفتیب راه د؟یکنیم نگاه نیسادیوا چرا -
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 :گفت الهه به رو حسام که رفتندیم حامد دنبال

 فرمون پشت یتونیم خوبه، حالت شما خانوم الهه -

 .بهتره نهینش حالش نیا با حامد ؟ینیبش

 . برد فرو را دهانش آب و جنباند سر الهه

 . میبر. خوبم آره آره، -

 طراباض و شیتشو از پر یلحظات گذراندن با بعد، یساعت

 هر و شد متوقف مارستانیب مقابل حسام و حامد نیماش

 قدم مارستانیب ساختمان سمت مهیسراس نفر چهار

 یبازو دور را دستش و زدیم لنگ یکم هانین. برداشتند

 یورود درب یجلو. برود راه تندتر تا بود دهیچیپ حسام

 ودب ستادهیا یبلند قد و جوان نگهبان اورژانس ساختمان

 درب مقابل. دیکش هم در را زمختش و پهن یابروها و

 :گفت و ستادیا

 د؟یدار کار یک با هیک تونضیمر آقا؟ کجا -
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 :داد جواب دستپاچه حامد

 .یسپهر ستاره... جانیا آوردن رو برادرزادم -

 باال را شیصدا بود نشسته شخوانیپ پشت که یگرید مرد

 :برد

  بود؟ زده رو رگش که یهمون -

 نگاه گنگ و جیگ و بود افتاده تپش به شانیهاقلب

 .کردندیم

 .دیبمون منتظر داشت، یهمراه نفر دو -

 :رفت باال شیصدا و داد کف از اریاخت حامد

 حال م،یبمون منتظر یچ یعنی آقا، داخل برم دیبا من -

 !ستین خوب برادرم

 یحرف خواست و رفت هم در شتریب اشچهره نگهبان

 :کرد مداخله حسام که بزند
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 برن نیبد اجازه هستن، پزشک خودشون شونیا آقا -

 . میمونیم منتظر ما باشه داخل،

 فیک و برد بیج یتو را دستش یعصب و کالفه حامد

 و ادد نشان را یپزشک کارت. دیکش رونیب را یچرم یبیج

 .شد وارد نگهبان یاشاره با

 شانیپر و اشک از سیخ ییهاچهره با سجاد و حانهیر 

 حانهیر. بودند پزشک منتظر و نشسته یاتاق درب پشت

 یشتریب سرعت با شیهااشک و افتاد حامد به نگاهش

 و شد کینزد حامد که نیهم. گرفت راه گونه یرو

 یهانگاه و آمد رونیب اتاق از دکتر بزند، یحرف خواست

 .دیچرخ دکتر سمت شانیآشفته و هولناک

 !چطوره؟ دخترم حال دکتر؟ شد یچ -



 

Romanzo_o 570 

 یجد و آلوداخم یاچهره و بود انسالیم یزن که دکتر

 و دیکش جلوتر اشییطال یموها یرو را یروسر داشت،

 :کرد باز لب

 و دبو دهینرس بیآس دست یهاتاندون به خوشبختانه -

 به یهوشیب نبوده؛ قیعم یدگیبر. داشت ازین هیبخ فقط

 یمک خون البته و افتاده اتفاق ادیز اضطراب و ترس خاطر

. بود کرده افت شدت به هم فشارش. نداده دست از هم

 . ادیب هوش به تا میباش منتظر دیبا

 همسرش و سجاد رانیح نگاه مقابل و گفت را نیا دکتر

 را تنش و شد سست شیپاها حانهیر. شد دور جاآن از

 :زد لب منگ و جیگ حامد. کرد رها یصندل یرو

 ! کنه؟ یخودکش... خواستهیم... یم... م -

 سجاد زد، هق و پوشاند هادست با را صورتش حانهیر

 :داد جواب درمانده و نگراندل
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 !بکشتش خواستهیم سدرا... سدرا... نه -

 

 :۹۷ 

. بود سجاد به رهیخ ر،یمتح و دیلرز حامد چشمان ین ین 

 حانهیر کنار یصندل یرو و بود منگ و جیگ سرش

 شیبرا است کرده یخودکش ستاره دیشنیم اگر. نشست

 ! خبر نیا دنیشن تا بود درک قابل شتریب

 :زد لب رمقیب

  کجاست؟ االن -

. کند مهار را بغضش و بزند حرف تا بود تقال در حانهیر

 باز لب و داد رونیب نهیس از یپ در یپ و کوتاه نفس چند

 :کرد
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 رفته بودم، رونیب من. بود بد یلیخ حالش هم خودش -

 سراغ حموم تو رفته سدرا دمید برگشتم یوقت. دیخر بودم

 زا حموم در کنار هم خودش. بود زده رگشو غیت با! ستاره

 ! ِسُرمه ریز االن. رفت حال

 اومدن و بودن دهیشن رو دادم و غیج یصدا هاهیهمسا

 .کمک

*** 

 هم از را ستاره یهاپلک اتاق، یپرده شدن دهیکش یصدا

 وتألل. کرد باز را پنجره و زد کنار را پرده هانین. کرد باز

 اتاق داخل به خنک یهوا همراه یزمستان سرد آفتاب

 که یعیطب گل شاخه چند دخترک و آورد هجوم

 از پر گلدان داخل را است ستاره یعالقه مورد دانستیم

 بل یرو لبخند. گذاشت پنجره پشت یستالیکر و آب

 :گفت و داشت
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 چه! خفه هواشم اس،بسته اتاق یپنجره و در روزه سه -

 ! ه؟یوضع

 یوب استشمام از اما د،یکش باال چانه ریز تا را پتو ستاره

 لذت رونیب یتازه و خنک یهوا در دنیکش نفس و هاگل

 بست را پنجره هانین شد، عوض اتاق یهوا که یکم. برد

 و نشست تخت یلبه. آمد ستاره سمت لبخندزنان و

 . گرفت هادست انیم را دستش آهسته

 ؟یبهتر ؟یخوب -

 :زد لب و داد تکان سر ریز به سر ستاره

 .آره -

 :داشتبر لب از لب باررقت ینگاه با و دیکش یپوف هانین
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 سه! ؟یبزن یاگهید حرف نه، و آره جز به یخواینم -

 المصب ِد! تموم و یزنیم حرف کلمه هی فقط که روزه

 .یکنیم دق خودت تو یجورنیا زینر کن، هیگر حداقل

 و زیر یهاگل از را نگاهش و نزد یحرف ستاره هم باز

 دیبرکش هنیس از نیسنگ ینفس هانین. برنداشت پتو درشت

 :داد ادامه و

 اصالن که یشب اون. بودم شده تو االن مثل بار هی منم -

. رهیبگ پول ازشون تا سروقتم بود آورده رو نفر دو نامرد

 و رونیح. کردم فرار فقط و نکردم فکر یچیه به من

 هاده که ییابونایخ تو سرد، یهوا تو و شب نصفه رونیس

 صدام. ومدینم در اشکم! زدیم پرسه توش گهید اصالن

 تمگفیم دلم تو فقط! ومدینم باال نفسم. ومدینم رونیب

  ببرم؟ پناه کجا برم؟ کجا کنم؟ چکار ایخدا
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 رد شیابروها و دیلرزیم شتریب لحظه هر ستاره یهالب

 دهکر حبس نهیس در روز چند که یبغض. رفتیم فرو هم

 شیهاچشم سوک از و شدیم آب داشت نرمک نرم بود،

 با و شد آزاد بغض حصار پس از شیصدا. دیغلتیم رونیب

 یجا هانین آغوش در را خودش دردمند و محزون یاناله

 .داد

 یرو نوازشگونه دستش و فشرد آغوش در را او دخترک

 .دیلغزیم شیموها

. قیرف کن هیگر ،یآبج کن هیگر... دلم زیعز... جانم یا -

 ...باهام بزن حرف

 و دهیبر دهیبر را کلمات دردمندش، یهاالبه انیم ستاره

 :کردیم نجوا دخترک گوش کنار المبار
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 ناهپ کجا برم؟ کجا کنم؟ چکار من بگو... هانین بگو تو -

 نگه هک! رگم رو نکشه غیت و ادین یکس که برم کجا ببرم؟

 !مرگه حقت نگه که! ام؟هرزه

 

۹۸ 

 به لب و شد ستاره صورت قاب هانین یهادست 

 :کرد باز عطوفت

 مثل حامد یوقت یخوریم ویچ یغصه جون ستاره -

 گفت بابات به مارستانیب یجلو دمید خودم! پشتته؟ کوه

 .بشه درمان سدرا تا یبذار اونجا پاتو تو ذارهینم گهید

 کجا؟ خانجون یخونه جا،نیا از ترامن

 که ییسدرا سال؟ چند ماه؟ چند باشم؟ جانیا یک تا -

 زهینر بهم رو زهِرش تا یوحش یوونهید اون دم،ید من

 ! شهینم المیخیب
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 فرط از. گرفت بغل زانو و کرد جدا هانین از را خودش

 شیصدا و آمدیم باال دهیبر دهیبر نفسش ادیز یهیگر

 .بود گرفته

 یعروس نوروز دیع حامد عمو و الهه ه،ینجوریا االن -

 تا کنه یزندگ خونه نیا تو ادیب الهه قراره. رنیگیم

! شمیم یادیز یلیخ وسط نیا من بعد نشه، تنها خانجون

 کرده یگناه چه الهه تازه. مزاحمت حس دارم، یبد حس

 من اونم! کنه؟ شروع یجورنیا رو مشترکش یزندگ که

 ودمخ هم داد،یب و داد با کابوس خاطر به شبا شتریب که

 .کنمیم بدخواب رو هیبق هم و شمیم داریب

 وارزمزمه. گذاشت زانوها یرو سر و دیلرز شیهالب

 .دیچیم لب ریز و هم کنار را هاحرف

 یکس نه که یکی وونه،ید یاضاف هی ،یاضاف هی شدم -

 .رفتن واسه داره ییجا نه و مونده واسش
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 یپرنده چون ستاره. کردیم نگاهش متألم و درمانده هانین

 آرام راه او و بود آورده پناه او به یازدهباران کوچک

 سوز همراه شیهااشک. نبود بلد را دادنش یتسل و کردن

 و گذشت سکوت به یالحظه. دیغلت هاگونه یرو دل

 هداشت نظر در را شنهادشیپ عواقب آنکهیب هوا،یب هانین

 :گفت ستاره به رو باشد،

 ؟یکرد رد رو ماین شنهادیپ چرا -

 نگاهش. گرفت باال را سرش و خورد یاکهی ستاره

 :دیپرس و بود هانین متفکر نگاه یرهیخ

 ه؟یچ منظورت -

 دوسشون آدم که شهیم دایپ یزندگ تو نفر چند مگه -

 وارهوونید رو آدم که شهیم دایپ نفر چند مگه باشه؟ داشته

 ییامین ،یدار که یطیشرا نیا با چرا باشه؟ داشته دوست

 ؟یکرد رد رو یبود عاشقش و بود عاشقت نقدریا که
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 قبول رو ماین شرط و بمال تن به رو بلبشو اون هیپ نگفتم

 تا یکرد رد رو ماین و یکرد سکیر نکهیا یجا به کن؟

 همه عاشق، ماین قد بشه دایپ یکی ،یروز هی د،یشا حاال

 ای بگو و کن سکیر نه،یبش هم تو دل به و تموم یچ

 خودت واسه رو ماین عوضش و نه ای فهمنیم اشخانواده

 !دار نگه

 رد هانین یصدا و بود رهیخ هم به دشانیترد پر یهانگاه

 ودب رفته مرگ یپا تا. خوردیم تاب و چیپ دخترک گوش

 نیا انیم دیشا. نبود یرنگ شیبرا یاهیس از باالتر و

 گاههیتک نیبهتر او یبرا ماین اش،یزندگ هولناک یورطه

 :زد لب آهسته و برد فرو را دهانش آب. بود پناه و

 ! کردم پاک میگوش از شمارشو -

 لبش کنج یکج لبخند شد، ستاره میتصم متوجه که هانین

 . دیکش لب یرو زبان و نشست
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  !ه؟یچ اتبهونه گهید ارم،یم ریگ واست شمارشو خودم -

*** 

 قابلشم تیعصبان با آلما و شد دهیکش پشت از دستش مچ

 :زد تشر و ستادیا

 اباب نه؟ جانیا و یجورنیا گمیم بهت! ماین گهید سایوا -

 ه،یعصبان انوش ییدا با اشونهیم خوردن بهم خاطر به االن

 ؟یبزن حرف باهاش ستاره مورد در یبر یخوایم تو بعد

 :کرد عتاب و دییسا دندان یرو دندان ماین

 ستد انوش ییدا که کنم صبر یک تا کنم؟ چکار یگیم -

  بزنم؟ حرف من تا برداره اشیلجباز از

 و کرد کینزد هم به را اشاشاره و شست سرانگشتان آلما

 :گفت کرد، کیبار چشم
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 که هباش داشته احتمال و یباش داشته شانس اگر نقدریا -

 ،یخواستگار برن و رنیبپذ رو ستاره طیشرا بابا و مامان

 ! یندار هم رو شانس همون یبگ تیموقع نیا تو االن اگه

 دیتقل به. کرد خم شانه یرو سر و دیخند مضحکانه ماین

 :داد جواب و کرد زیر چشم آلما از

 رو مشکل اون ستاره اگر رو یگیم که یشانس نقدریا -

 . نداشتم رو شانسش من باز نداشت هم

 :داد ادامه تیجد با و ستادیا صاف

 مامان تیرضا به دیام االن من یکرد فکر تو دخترجون -

 اشن،ب داشته خبر مادرت و پدر دیبا گفته ستاره دارم؟ بابا

 که تموم حجت هم بعد. بگم بهشون برم خوامیم منم

 ! مبزن حرف باهاش و ستاره پدر شیپ برم ییتنها کردم،
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 و دیسف یهادندان فیرد و زد یشخندین آلما

 و زد کمر به دست گذاشت؛ شینما به را اشیدیمروار

 :کرد باز تمسخر به لب

 یکی دختر و بهتر تو از یک گهیم هم ستاره یبابا... آره -

 ! کنهیم متیتقد یدست دو رو اشدونهی

 و کالفه را شیهادست و دیجو لب حرص با ماین

 :داد تکان خواهرش به رو مستأصل

 االن یگیم تو بدونن، مادرت و پدر دیبا گهیم ستاره -

 کنم؟ یغلط چه االن من قایدق پس... نه

 و شد باز اتاق درب که بزند یحرف تا کرد باز لب آلما

. شد ظاهر در چارچوب در گوهر ُپرسان و عبوس یچهره

 و کردندیم نگاه را مادرشان زدهبهت و ریمتح آلما و ماین

 :دیپرس گوهر

 !ه؟یچ انیجر ه؟یک ستاره -
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 ��هیهد پارت

 ��❤مبارک دتونیع

 

۹۹ 

. ردب فرو شیموها انیم پنجه و دیکش لب یرو زبان ماین 

 :کرد مداخله آلما که بزند یحرف خواست

 !ما مینگفت ستاره ست،ین یکس -

 :زد تشر و دیکش هم در ابرو گوهر

'' گفت ماین دمیشن خودم! آلما نکن فرض احمق منو -

 ما ویچ ه؟یک ستاره!'' بدونن دیبا بابات مامان گهیم ستاره

 م؟یبدون دیبا

 متحک با. داد رونیب ینفس و ختیر دور را اضطراب ماین

 :زد لب
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 باهاش خوامیم. دارم عالقه بهش من که هیدختر ستاره -

 .کنم ازدواج

. گرفت دندان به لب مسترس و کرده کج ابرو آلما

 زبان. شدیم ترکینزد و کینزد هم به گوهر یابروها

 سر. خورد نیچ شیهاچشم یگوشه و دیکش لب یرو

 :برداشت لب از لب و جنباند

 باهاش یخوایم و یدار عالقه بهش ؟یگفت یچ -

 ؟یکن ازدواج

 :گفت یخونسرد با و زد یلبخند مچهین ماین

 طیشرا نیا با و سن نیا تو کنم فکر گفتم؟ یبیعج زیچ -

 !هیعیطب کامال

 تند شیهانفس و رفتیم یسرخ به اشچهره رنگ گوهر

 :گفت و فشرد هم یرو را هالب ظیغ با. بود یعصب و
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 انداخت خودشو و دیدزد رو قاپت که یدختر اون پس -

 سیپارم! خانومه ستاره نیا سیپارم و تو یرابطه وسط

 !دمکرینم باور من دوونده موش وسط نیا یکی بود گفته

 اشیشانیپ و گردن یهارگ و کرد درشت چشم ماین

 :کرد باز اعتراض به لب. شد ملتهب و گرفت نبض

 و من ینامزد خوردن هم به گوهر؟ مامان یگیم یچ -

 تمگف من که موقع اون! نداره ستاره به یربط چیه سیپارم

 !بودم دهیند رو ستاره اصال نه،

 پا ریز را راهرو که همانطور و گرداند رو گوهر

 و برد باال را شیصدا رفت،یم هاپله سمت و گذاشتیم

 :گفت

 عاشقش و شیدید ماه چند نیهم تو... خودت جون آره -

 !یگرفت هم ازدواج به میتصم و یشد

 :داد جواب مصمم و افتاد راه دنبالش به ماین
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 عهدف هی تا رو طرف ینیبب عمر هی دیبا حتما مگه آره، -

 عمر تمام یبرا و دمید دفعه هی من ؟یبش عاشقش

 ! شدم عاشقش

 نیب از حرص با گوهر و رفتندیم نییپا را هاپله

 :دیغریم اششده قفل هم به یهادندان

 از دختر اون یچ...! شدم عاشقش... شدم عاشقش -

 ه؟یچ نسبشون و اصل اس؟چکاره باباش بهتره؟ سیپارم

 و مال دنبال چشمش که بوده ریس اونقدر باباش یخونه

 نباشه؟ اموالت

 و رفت نییپا یکی تا دو را مانده یباق یپله چند ماین

 :کرد سد گوهر یبرا را راه پله، نیآخر یرو

 گفتم من مگه من؟ مادر آخه یزنیم که ییحرفا چه نیا -

 جوابش بهتره؟ اون از ستاره بگم حاال که بده سیپارم
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 و ابخو ستاره اما ننشسته، دلم به سیپارم... راحته یلیخ

 !کرده حروم بهم رو خوراک

 :انداخت دماغش به نیچ و کرد ترش رو گوهر

 ... نمیبب کنار برو ایب -

 کج دهان و لب. رفت آشپزخانه سمت و زد کنار را ماین

 :داد ادامه و کرد

 ندونه یک هر! کرده حروم بهم رو خوراک و خواب -

 دل از واقعا یانگار. کرده دایپ ونیپر شاه دختر انگار

 یخوشگل همه اون که یکور! افتاده واسش آسمون

 ! یدیند رو شیخانوم و سیپارم

 و نشسته راک یصندل یرو و منینش داخل اریخشا

 رتنییپا ینیب یرو را اشمطالعه نکیع. خواندیم روزنامه

 :دیپرس نشاند، چهره به اخم و دیکش
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 ! نه؟ بهمون شده حروم آرامش باز؟ خبره چه -

 :داد تکان و برد باال اعتراض با را دستش گوهر

 خدا! شده عاشق دل صد نه دل هی شازده... یچیه -

 گهیم ده،ید رو دختره یابونیخ کوچه کدوم تو دونهیم

 !کنم ازدواج باهاش خوامیم

 :زد بینه و داد کف از اریاخت ماین

 کوچه اون نه ولگردم من نه! دار نگه رو خودت احترام -

 .میباش دهید ابونیخ تو همو که یابونیخ

 نهیشوم کنار زیم یرو تیعصبان با را روزنامه اریخشا

 :کرد یتند و آمد جلو. برخاست جا از و گذاشت

 ت،سین یابونیخ کوچه ما؟ین باال یبرد صداتو تو باز -

 اصال؟ هیک ش؟یشناسیم چقدر ش؟یدید کجا بگو
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. داد رونیب را نفسش و خورد فرو را خشمش ماین

 کنترل یتکاپو در که ینیح و فشرد یکم را شیهالب

 :کرد باز لب بود تشیعصبان

 ازش یاونقدر! یسپهر ستاره. کنهیم کار شرکت تو -

 دهیند دختر. میخوشبخت هم کنار بشم مطمئن که دونمیم

 رو دیبذار رو ممیتصم که ستمین هم سال و سن کم و

 .عشق تند تب و جاناتیه حساب

 

۰۱۱ 

 یحرف خواست اریخشا و شد حاکم سکوت یالحظه 

 و چسباند پله یهانرده به را شیهادست آلما که بزند

 :زد صدا کرد، خم جلو به را خودش

 ... ایب لحظه هی ماین! باال ایب بدو... ماین... ماین -
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 :داد جواب تند لحن با و انداخت باال به ینگاه مین ماین

 .میزنیم حرف میدار -

 ! مهمه یلیخ ماین -

 :دیپرس آلما، یهازدن صدا به توجهیب اریخشا

 داره؟ دوستت اونم -

 :گفت و زد یپوزخند گوهر

 واسه کرده یدلبر خودش دختره. اریخشا یاساده...! هه -

 ! داره؟ دوسش یپرسیم تو بعد ما؛ین

 نییپا را هاپله است، دهیفایب شیهازدن صدا دید که آلما

 :زد لب پدرش جواب در ماین. آمد

 .داره دوسم آره، -

. شد بلند پا یپنجه یرو و بود ستادهیا ماین کنار حاال آلما

 کنار را سرش و کرد حلقه ماین گردن دور را دستش کی
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 کنار و گرفت دهان مقابل را دستش. برد ماین گوش

 :کرد پچ پچ گوشش

 !داداش داده امیپ ستاره -

 نگاه .افتاد تپش به قلبش و شد باز ماین یابروها از گره

 پنجه انیم را آلما یبازو گوهر و انداخت و آلما به یگنگ

 :کرد عتاب آلوداخم. دیکش عقب به رو و فشرد

 ریز بابات منو یجلو که یچ یعنی! بکش خجالت عه -

 ! ؟یزنیم پچ گوشش

 :دیپرس و انداخت باال را شیابرو یتا

 ! ه؟یچ میبدون دیبا پدرت منو که یانیجر حاال -

 بل تعلل با ماین و دیچرخ هم نیب آلما و ماین رانیح نگاه

 :کرد باز

 ... من عه... اوم -
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 دیبگو را حرفش دانستینم و بود نخوانده را ستاره امیپ

 :گفت کنان ِمن ِمن یتعلل اندک با! نه؟ ای

 و مونییآشنا یادامه یبرا گفتیم اون...  یچیه... یه -

 !بدونن و باشن انیجر در مادرامون و پدر دیبا حرفامون

 

۰۱۰ 

 لشیسب به یدست و نشاند لب یرو یپوزخند اریخشا

 :گفت و دوخت ماین به را نگاهش. دیکش

 مه انتخابت و میتصم به و نیدار دوست همو یگفت که -

 آره؟ ،یمطمئن کامال

 :زد لب آهسته و جنباند سر ماین

 !بله -
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 که نیح همان. رفت کاناپه سمت و گرداند رو اریخشا

 داد،یم لم کاناپه یرو و داشتیبرم را کوتاهش یهاقدم

 :کرد باز لب

 امیم پدر عنوان به یبگ تو که جا هر ندارم، یحرف من -

 !فمهیوظ ،یخواستگار

 :آمد کش متعجبش یصدا و کرد درشت چشم گوهر

 !ر...ایخشا -

 تا کرد اشاره گوهر به رو و برد باال را دستش اریخشا

 :داد ادامه کند، سکوت

 گمون نکهیا و انوش با رفاقتم حساب رو من... اما -

 بال ریز بشه، خانواده نیا عروس قراره دخترش کردمیم

 به تو. باشم سرفراز انوش شیپ تا گرفتم رو تو پر و

 اون تو من اعتبار با اما ،یمهندس هی فقط خودت یخود

 و سهام با. یشد کار مشغول معروف و یخصوص شرکت
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 رخاط به من! رهیمد ئتیه رئیس یشد من اندازپس و پول

 وگرنه گرفتم کناره کار از یجسم اوضاع و سالم و سن

 ! بودمیم زیم اون پشت االن دیبا خودم

 ظیغ با ماین. گرداند پا یرو پا و انداخت غبغب به یباد

 .بود پدرش به رهیخ نگاهش و کرده گره را شیهامشت

. یبخوا تو که یدختر هر یخواستگار امیم من حاال -

 یشغل چیه که یبگ یخواستگار یجلسه تو دیبا یول

 ضمن! نتهیماش همون هم اتهیسرما تنها و یکاریب ،یندار

 .خودته با هم یعروس و عقد مخارج تمام نکهیا

 لب یرو زبان و نشاند لب یرو ینیزهرآگ لبخند ماین

 و تند شیهانفس و دیجوشیم شیهارگ در خون. دیکش

 و ندخارا را شیابرو تاج اشاره، انگشت سر با. بود یعصب

 :گفت داشت، لب یرو پوزخند که همانطور
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! یخواستگار نیایب نیکرد قبول نکهیا از ممنون یلیخ -

 از. ندارم شما شروط و شرط با یمشکل چیه من. باشه

 ! رمینم شرکت گهید هم فردا نیهم

 اریخشا که رفت پله راه سمت و گرداند رو عتاب پر

 :دیکوب سرش بر پتک چون و برد باال را شیصدا

 باز حساب هم راثتیم و ارث رو بگو دختر اون به -

 !یشیم محروم هم ارث از چون نکنه،

. شد فشرده نرده یرو دستش و بود دهیرس پله نییپا ماین

 ود،ب ادیفر از پر وجودش. فشرد و دیکش دندان ریز به لب

 .رفت باال پله از و گفت جمله کی تنها اما

 نکرده باز یحساب من راثیم و ارث و پول رو ستاره -

 !بود

 نگاه. شد اتاقش وارد و رفت باال پرشتاب را هاپله

 یسفال گلدان و دیچرخیم اتاق دور تا دور ورششعله
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 اب را خشمش تمام. برداشت را شیهاکتاب یقفسه یرو

 ختیر رونیب وجود از توالت زیم ینهیآ به گلدان دنیکوب

 تنش .دیچیپ اتاق در گلدان و نهیآ شکستن بیمه یصدا و

 در پشت از آلما یآشفته یصدا و کرد رها تخت یرو را

 .دیرس گوش به

 ...امیب ؟یخوب داداش... داداش -

 :برد باال را شیصدا

 !آلما بذار تنهام -

 کرد دراز دست. افتاد یگوش زنچشمک چراغ به نگاهش

 و بود یگوش یرو ستاره امکیپ. برداشت را یگوش و

 وجود بر یخنک آب مثل صفحه، یرو اسمش دنید

 .انداخت تاب و تب از را او و بود حرارتش پر و مشتعل

 :کرد باز را امیپ و نشست لبش یرو لبخند

 .بزن زنگ یداشت تماس طیشرا اگر سالم، -
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 یولط. گرفت تماس درنگیب و آمد کش شتریب لبخندش

 با و دیچیپ گوشش در دخترک فیظر یصدا که دینکش

 . سپرد یفراموش به را اوقاتش یتلخ ش،یصدا شهد

 سالم -

 :زد لب تعشق و متیمال با

 ؟یخوب سالم، -

 لرزان یهانفس یصدا و شد حاکم سکوت یالحظه

 :دیپرس و رفت فرو هم در شیابروها. دیشنیم را دخترک

 شده؟ یزیچ ؟یکنیم هیگر یدار -

 :داد جواب و کرد آزاد گلو از را شیصدا زحمت به ستاره

 ... بگم خواستمیم... خواستمیم -

 در هم با دو هر و دهیچیپ هم در دخترک غرور و قلب

 :آوردیم زبان به را کلمات یوقت شدندیم مچاله وجودش
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 یچ دونمینم گهید. موافقم شرطت با بگم خواستمیم -

 توش دیام درصد هی که یراه هر فقط! درسته؟ یچ غلطه،

 !رمیم رو راه اون بدم، طیشرا از یخالص یبرا باشه

 

۰۱۲  

. زدیم قدم اتاق وسط قراریب و برخاست جا از ماین 

 :کرد باز لب انهیدلجو

 یاتفاق چه کرده؟ تتیاذ یک شده؟ یچ دونمینم -

 یول آورده، در رو اشکت و کرده خسته رو تو یجورنیا

 نهدو دونه اشکاتو که بکنم رو تالشم تمام خورمیم قسم

 . کنم لبخند به لیتبد

 ینیخوشب بهش تو که اندازه همون یچ همه دوارمیام -

 ! ریتقد به سپردم رو زیچ همه من. بره شیپ
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 شمچ. ستادیا پنجره کنار و نشاند لب یرو یتلخند ماین

 :برداشت لب از لب  و دوخت آسمان به

 برکنار هم کار از امشب شدم، محروم ارث از امشب -

 تمام که یبش کاریب مهندس هی زن یحاضر حاال. شدم

 ! نشه؟یماش شییدارا

 :دیپرس متعجب و گذاشته کنار را اشهیگر دخترک

 چرا؟ ؟یشد محروم -

 یکن ازدواج سیپارم جز یدختر هر با گفت پدرم آره، -

 !یشیم محروم یچ همه از

 

۰۱۳  

 :کرد باز لب مردد ماین و بود کرده سکوت ستاره

 !؟یشد مونیپش شد؟ یچ -
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 ...یول اصال، نه -

 .فشردیم لب مسترس و بود مانده شیگلو در حرف

 ؟یچ یول -

 ار مرتعشش یصدا و شد فشرده دخترک دست در یگوش

 :کرد آزاد

 ! ندارم رو یسخت همه نیا ارزش من یول -

 :گفت وارمالمت و بود دلخور ماین لحن

 نقدریا رو خودت گهید نشنوم! ستاره؟ هیحرف چه نیا -

 اسهو من و ناستیا از شتریب یلیخ ارزشت! ینیبب کم

 . کنمیم یکار هر تو خاطر

 و بردیم باال را قلبش ضربان ما،ین یعاشقانه ینجواها

 :دیپرس یتأن با. بود نشسته تنش به عرق

 بپرسم؟ تونمیم! کرده ریدرگ ذهنمو یلیخ یسؤال هی -
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 .بپرس نه، که چرا -

 اب و شمرده. برد فرو را دهانش آب و داد رونیب را نفسش

 :دیپرس دیترد

 همه نیا یخوایم و یکرد انتخاب منو چرا چرا؟ -

 ...ثروت همه اون! من؟ خاطر به یبخر جون به رو یسخت

 ستاره و دیبر را کالمش ماین نینمک یخنده تک 

 .گرفت دندان به لب زدهخجالت

 آره؟ شدم، عاشقت نقدریا چرا نهیا قایدق منظورت -

 !اوهوم -

 یاشهیش خرده یزیت که تخت، سمت کرد گرد عقب ماین

 و گفت یزیر «آخ. » کرد مخدوش را شیپا اتاق، کف

 چند بود کرده فراموش و شده پرت حواسش. دیگز لب

 ! شکست را نهیآ چطور شیپ یلحظه
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 شد؟ یزیچ -

 :گفت زخم، سوزش به توجهیب و دیخند نرم

 عرش هی ادی فقط سؤالت جواب یبرا. ستین یزیچ... نه -

 جنونم و ینیبیم مو تو:'' گفته که یشعر یدیشن. فتمیم

 '' مو؟ چشیپ

 :داد جواب و کرد کج لب ستاره

 !نه قیدق ادمه،ی یدرس یکتابا از ییزایچ هی -

 بمضطر. شد دستپاچه و خورد ستاره اتاق درب به یاتقه

 :کرد باز لب

 ؟یندار یکار کنم، قطع دیبا من -

 !باش خودت مراقب باشه، -

 :دیرس گوش به اتاق درب پشت از حامد یصدا

 ...جان ستاره -
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 :زد لب یهولک هول

 .خداحافظ. باش خودت مراقب توام یعنی... شما... اوم -

 صاف ییگلو. کرد قطع را تماس و نماند جواب منتظر

 :برداشت لب از لب و کرد

 .دییبفرما... عموجون بله -

 زا پر یوانیل با همراه متبسم حامد و شد باز آهسته درب

 .شد اتاق وارد پرتقال آب

 تواس گفتم ،یاتاق تو ساعته دو یکی گفت خانجون -

 یلیخ یدار دخترجون، باش خودت فکر به. ارمیب وهیآبم

 . یشیم فیضع

. ردک تشکر و ستاند حامد دست از را وهیآبم وانیل ستاره

 :گفت و نشست یصندل یرو حامد

 بهتره؟ دستت. جونت نوش -
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 نه، دستش زخم. انداخت دستش مچ به ینگاه دخترک

 زمزمه و زد یتلخند. آمد درد به و سوخت دلش زخم

 :کرد

 ! بهتره آره، -

 :دیپرس هوایب و افتاد بود گفته ماین که یشعر ادی

 مجنون و ینیبیم مو تو گهیم که یشعر شما عموجون -

 ؟یبلد رو مو چشیپ

 :داد جواب حیمل یلبخند با حامد

 ؟یافتاد شعر اون ادی هوی شده یچ اما آره، -

 طالعهم زیم یلبه به را اشهیتک و ستادیا حامد کنار ستاره

 :گفت شور پر یلحن با و گذاشت زیم یرو را وانیل. داد

  ش؟یخونیم برام -

 :کرد باز لب و دیکش لب یرو زبان حامد
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 .خونمیم یول! ؟یافتاد شعر نیا ادی هوی چرا ینگفت -

 خواندن به شروع یتعلل اندک با و کرد مکث یالحظه

 :کرد

 از به کن دایپ که/ ییجوبیع یروز گفت مجنون به -

 .یینکو یلیل

 ز یجزو هر به/ ستیحور تو چشم در گرچه یلیل که

 .ستیقصور او حسن

 خندان یآشفتگ آن در/ برآشفت مجنون جوبیع حرف ز

 .گفت و شد

 .ینیبن یلیل یخوب از ریغ به/ ینینش مجنون یدهید در اگر

 کناو نگاه او و چشم تو/ ناز یجلوه مجنون و ینیب قد تو

 .انداز
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 یهااشارت او و ابرو تو/ مو چشیپ مجنون و ینیب مو تو

 .ابرو

 نم کز ستیلیل آن نه/ نام یاکرده یلیل تو او که یکس

 .آرام برده

 جواب داشت یسع و بود شعر اتیاب در محو ستاره

 عرش حامد که کند دایپ ناب یهاتیب آن نیب در را سؤالش

 :گفت خنده با و کرد تمام را

 ادمی حد نیهم در. انداختم جا رو یتیب چند کنم فکر -

 !بود

 

۰۱۴  

*** 
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 با امین و بود دهیچیپ اتاق در آلما یآهسته یهیگر یصدا

 آلودحرص. گذاشت چمدان یتو را راهنشیپ یکالفگ

 :کرد عتاب

 هیگر یجورنیا که نمردم. گهید کن بس! آلما ی...وا -

 .یانداخت راه یزار

 :زد لب و کرد زیتم را اشینیب یکاغذ دستمال با آلما

! یستین چکسیه فکر و یبر یخوایم که یبد یلیخ -

 .واست شهیم تنگ دلم

 یخونه اونورتر کوچه تا چند برم؟ خوامیم کجا مگه -

 و اول مگه کنم؟ ازدواج ستین قرار مگه بعدش. زمیکامب

 !رفتم؟یم خونه نیا از دینبا آخرش

 ازدواجت قبل تا. نکرده رونتیب که بابا یول چرا؛ -

 ! خب یموندیم
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 :گفت و کرد لشیوسا کردن جمع به شروع باز ماین

 منت یجورنیا بابا کردمیم کار خودم روزید تا -

 هم ینون لقمه هی البد کارمیب فعال که حاال سرم، گذاشت

 . نباشه یحرف گهید تا رمیم. ذارهیم رو منتش بخورم که

 که لشیوسا از کارتن چند کینزد و بست را چمدان

 اشهیتک که آلما مقابل. برد بود، گذاشته اتاق درب پشت

 خترکد. دیبوس را اشیشانیپ و ستادیا بود داده وارید به را

 کنار برادرانه او و کرد حلقه ماین کمر دور را شیهادست

 :کرد نجوا گوشش

 زود به زود دمیم قول. باش نگرانم نه و کن هیگر نه -

 رو و رمیم رم،یم دارم که خوبه اتفاقا. بزنم سر بهت امیب

 .شمیم هستم که ینیا از تریقو. ستمیوام خودم یپاها

 هی و خرمیم یمعمول نیماش هی و فروشمیم رو نمیماش
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. کنمیم رهن تریمعمول یجا هی نه، جاهانیا هم خونه

 .من یخونه ایب خواست دلت وقت هر تو اونوقت

 :کرد کج لب و برداشت برادر پهن ینهیس از سر آلما

 ره به ،یشرکت هر تو بابا ؟یکنیم چکار شغلت واسه -

 ادخویم! ندن کار بهت سپرده داشته که ییآشنا و دوست

 و یبش مونیپش تو تا ارهیب یمال فشار بهت اونقدر

 . یبرگرد

 :گفت و زد یلبخند تمسخر با ماین

 بابا از گهید اما کنم،یم رو مردم یکارگر! خوندن کور -

 باشه، خودم دسترنج که یخال نون. خوامینم کمک

 ! بذاره جلوم منت با بابا که یکباب از ترخوشمزه

. رفتگ فاصله آلما از و دیبرکش نهیس از نیسنگ ینفس

 رو گوهر با که رفت رونیب اتاق از و برداشت را چمدان
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 نز که رفتیم پله راه سمت گوهر، به توجهیب. شد برو

 :کرد باز طعنه و هیکنا به لب

 پس از چطور ییتنها نمیبب برو... برو نیآفر آره، -

 یبر که یخال دست نمیبب برو ؟یایم بر تیزندگ

 گهیم بازم ده؟یم جواب بهت دختره ،یخواستگار

 ییهاتن خودت نمیبب باش، تنها کم هی برو! داره؟ دوستت

 ! ؟یدار ارزش نفر چند یبرا چقدر،

 :زد بینه و انداخت گوهر سمت غضبناک ینگاهمین ماین

 ام،یم بر میزندگ پس از ییتنها که ینیبیم و رمیم -

 هم یااجاره خونه و دیپرا با منو ستاره که ینیبیم

 طفق و شهیم تموم سخت یروزا نیا که ینیبیم. خوادیم

 ! نیکرد چکار باهام که مونهیم ادمی خوب من

 حرکت از را ماین یپاها و لرزاند را آلما قلب گوهر، ادیفر

 .کرد متوقف
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 که نیا جز ؟یلعنت میکرد چکار! م؟یکرد چکار -

 قدر که. ینیبب رو برت و دور و یکن باز چشاتو میخوایم

 زا شتریب یلیخ اقتتیل یبفهم که. یبدون رو خودت

 به بود تو تیموقع تو اگه یپسر هر احمق. ناستیا

 دختر به برسه چه ذاشتینم محل هم ثروتمند یدخترا

 رورغ ذره هی! اسساده لیوک هی باباش که یزپرت یدانشجو

 .بدون رو خودت قدر ذره هی باش، داشته

 :کرد باز لب تحکم با گوهر به رو ماین

 خاک به ،یکنیم نیتوه ستاره به باشه آخر بار گوهر -

 نیهم! دارمینم نگه رو یچیه حرمت بعد یدفعه مادرم

 یچ بابا و تو از ثروت و غرور نمیبیم دارم که هم اندازه

 !کنم اشتجربه خوامینم. هیکاف برام ساخته

 

۰۱۵  
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 وارید کنار آلما. داشت غرولند و گفتیم راهیب و بد گوهر

 شین هب توجهیب ماین. کردیم تماشا را ماین رفتن و ستادهیا

 داخل و برد رونیب خانه از را لشیوسا گوهر، یهاهیکنا و

 یگاهن ند،یبنش فرمان پشت نکهیا از قبل. گذاشت نیماش

 با پنجره پشت را آلما. انداخت خانه ساختمان به

 لبخند با و دیبوس را انگشتانش سر  د؛ید اشکبار یهاچشم

 از دلش. کرد فوت آهسته و گرفت پنجره سمت را دستش

 از دبع و زدیم لبخند آلما خاطر به باز اما بود، زیلبر اندوه

 رمانف پشت و داد تکان دست فرستاد، شیبرا که یابوسه

 و رفتیم رونیب اطیح از عقب دنده که همانطور. نشست

 شکا یا که کردیم فکر نیا به گرفت،یم فاصله خانه از

 شانیزندگ هست، بایز و بزرگ شانخانه که اندازه همان

 .بود بایز هم
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 مسن اردیسرا. شد متوقف زیکامب یخانه مقابل بعد یقیدقا

. برد اطیح داخل را نیماش ماین و کرد باز را در خانه

 بهارخواب یرو و داشتن تن به یدیسف گرمکن زیکامب

 شد ادهیپ نیماش از. بود ستادهیا انتظارش به نهیس به دست

 :رفت زیکامب سمت لبخندزنان و

 یلیخداوک فقط. بندازم لنگر و بخورم کنگر اومدم ،سالم -

 ! بده بهم تخت هی خواب یبرا

 و گرفت را دستش. رفت استقبال به و دیخند زیکامب

 . دشیکش آغوش در برادرانه

 صبرانهیب خودم تخت! یشگیهم مزاحم یاومد خوش -

 !یبخواب دیبا بغلم منتها انتظارته در

 :گفت خنده انیم ماین

 ! یدار نظر بهم شهیم باورم داره گهید -
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 وارد هم همراه. دیچیپ اطیح یفضا در زیکامب یقهقهه

 .بود روبراه و مرتب شهیهم مثل خانه اوضاع. شدند خانه

 :کرد باز لب و دیچرخ خانه دور تا دور نگاهش

 !زهیتم اتخونه شهیهم ؟یشدیم یچ یشدیم دختر -

 دماغمو فکر نشدم؛ دختر که خواست واسم خدا -

  ؟یکنینم

 :گفت و نشست کاناپه یرو ماین

 یهیبق با وگرنه بود، ییبایز عمل هی اشچاره -

 !آیبود یزندگ زن اتیخصوص

 بغلم تو دمیرسیم آرزومم به آ،یگیم راست -

 ! یدیخوابیم
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 ریز ی«زهرمار»  زدیم موج آن در خنده که ییصدا با ماین

 که همانطور. رفت آشپزخانه سمت زیکامب و گفت لب

 :گفت کرد،یم آماده را نسکافه

. بود حساس خونه یزیتم یرو یلیخ امرزمیخداب مادر -

 زیتم دلم باب گفتیم ارم،یب کارگر شدینم هم یراض

 بود شده بد حالش یلیخ که آخر سال دو یکی! شهینم

 و اخالقم جز شد گهید. دادمیم انجام رو کارا شتریب من

 ! زهیبر بهم خونه اوضاع نذاشتم هم بعدش

 نیا از روبراهه، که اوضاعت ز؟یکامب یریگینم زن چرا -

 ! یایم در ییتنها

 ینیس داخل را هافنجان و دیکش بر نهیس از یآه زیکامب

 .گذاشت

 دیق کال نیهم واسه. شهینم دونمیم یول رهیگ دلم -

 !زدم رو ازدواج
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 :داد تکان سر و انداخت باال را شیابرو یتا ماین -

 که یمطمئن حد نیا تا! شه؟ینم یدونیم کجا از -

 ؟یزد رو ازدواج دیق نرفته، یخواستگار

 خندلب. برگشت سالن سمت و برداشت را ینیس زیکامب

 .داشت لب یرو یمحو

 کاریب ه؟یچ متیتصم. بگو خودت از... میبگذر -

 خانوم؟ ستاره یخواستگار یبر یخوایم یچجور

 بخار به نگاهش و برداشت را نسکافه داغ فنجان ماین

 .خواستیبرم فنجان از که بود یمیمال

 نییپا مدل نیماش هی تونمیم نیماش فروش با! دونمینم -

 یلو. کنم اجاره هم ینقل آپارتمان هی فوقش و رمیبگ ساده

 دایپ کار اول دیبا خب که. ندارم مجلس ینهیهز و کار

 !اندازپس کنم شروع بعد کنم،
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 :گفت زیآمهیکنا و داد لیتحو یشخندین زیکامب

 !یخواستگار یبر سال، ده بعد شاهللان هم بعدش که -

 تا چند مامان خانوم ستاره موقع اون تا دوارمیام البته

 .باشه نشده یگوگول یبچه

 

۰۱۶  

 :زد تشر آلوداخم ماین

 ! زیکامب... عه -

 دینوش نسکافه از یاجرعه و کرد جمع را اشخنده زیکامب

 :برداشت لب از لب و

 ! هنخور بر بهت نکهیا شرط به دارم واست شنهادیپ هی -

 :جنباند سر و کرد نگاهش ابیارت با ماین

 !؟یشنهادیپ چه -
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 رو تو قابل خونه نیا داداش، بود خودم اریاخت به اگه -

 اام جا،نیا یایب اتندهیآ خانوم با دادمیم دیکل و نداشت

 .  کنهیم اعتراض برادرم دونمیم خب

 :گفت و نشاند لب یرو میمال یلبخند ماین

 واسم شهیهم رفاقت تو. ندارم یتوقع ازت ممنون، -

 .یگذاشت تموم سنگ

 خونه، نیزم ریز! نشده تموم حرفم هنوز گه،ید نه ِد -

 آشپزخونه، خواب، اتاق حموم،. داره رو امکانات یهمه

 یزندگ داریسرا هم االن که و مرتب و زیتم هم یلیخ

 گهید گهیم و شهرستان بره خوادیم اما کنه؛یم

 . گردهیبرنم

 حرفش به گوش مسکوت ماین و کرد مکث یالحظه

 ت،داش لب یرو که یلبخند مچهین با زیکامب. بود سپرده

 :داد ادامه
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 نیایب کنه،یم قبول هم خانومت و یشینم ناراحت اگه -

 مونهیم دستت که یپول اون حداقل یجورنیا. نییپا طبقه

 یخریم رو ازدواجت یهیاول لیوسا و حلقه یریم رو

 آشنا جا سه دو هم کار یبرا! یخواستگار یریم زودتر

. هشیم دایپ هم کار ایزود نیهم که شاهللان سپردم داشتم

 ؟یموافق

 ریز به سر متفکرانه و گرفته دندان به لب سوک ماین

 :داد ادامه زیکامب که بود انداخته

 سر اون یبر اصال. خوبه که اشمنطقه جانیا حداقل -

 یبر یبذار تنهاش ادیم دلت خودت یریبگ خونه شهر

 کار؟ سر

 :زد لب و آمد کش لبخندش ماین
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 هم رو جاهااون تا و یدوخت و یدیبر خودت واسه چه -

 هن رفتم، یخواستگار نه دارم، کار نه که فعال! یکرد فکر

 !گرفتم بله

. هوادارتم خودم. نخور غصه ما،ین شهیم درست -

 ! جا؟نیا نیایم ؟ینگفت

 دست و نشاند لب یرو یاقدرشناسانه و گرم لبخند ماین

 .نشاند زیکامب یشانه یرو

 ودمخ نظر به اگر نم،یبب رو خونه برم دیبا. قیرف ممنون -

 .گمیم ستاره به بعدش بود خوب

 گشتان دو با و دیکش سر را فنجان یمحتوا یمابق زیکامب

 :گفت و دیکش شیهالب کنج سبابه، و شست

 رو ونهکتابخ هم فعال. بنداز نگاه هی میبر صبح قربونت، -

 اتاقت و یبذار اونجا رو لتیوسا کردم، فیرد واست

 . باشه
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 رژه مخم رو بدجور سؤال هی ،یگفت اتاقا از زیکامب -

 ! رهیم

 :دیپرس و دیکش هم در ابرو زیکامب

 ؟یسؤال چه -

 ات چهار خونه نیا! کنجکاوم یلیخ یول هیفضول دونمیم -

 تاقا هم یکی کتابخونه، یکی خودت، اتاق یکی داره؛ اتاق

 و بخوره دست خوامینم یگیم که امرزتیخداب مادر

  اس؟بسته شهیهم چرا اتاق یکی اون! قفله شهیهم درش

 .انداخت باال شانه و کرد کج لب زیکامب

 یالیوسا. پرت و خرت از پر ست؛ین یخاص زیچ -

 !زایچ جورنیا از. بابام داداشم،

 

۰۱۷  
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 *** 

 همچون شب، در شهر درشت و زیر یهاچراغ یسوسو

 بر حسام و هانین که آمدیم چشم به ستاره پر یآسمان

 یرو هم کنار دو هر. بودند گرشنظاره تهران بام یبلندا

 اغد و نیریش و سرخ یلبوها از یظرف و نشسته مکتین

 ور و برداشت روبرو یمنظره از چشم هانین. بود دستشان

 :زد لب حسام به

. بود باحال امشب یلیخ ییخدا. حسام گرم دمت -

 !بهم گذشت خوش

 .انداخت باال را شیابرو یتا و دیخند وارطنتیش حسام

 تشکر اما نداشت رو شما قابل ،یخانوم قربونت -

 ! آ نداره دهیفا یجورنیا
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 . کرد نگاهش وارمالمت و فشرد لب دخترک

 یخوایم یتیموقع هر از که ادین جونت به درد یا -

 وت که مدل اون به یچجور من باال نیا االن! یکن استفاده

 !کنم؟ تشکر ازت یخوایم

 :زد یچشمک و زد یینمادندان لبخند حسام

 ! قبوله نمیماش تو -

 :پراند باال ابرو و کرد درشت چشم هانین

 ! حسام ییپررو یلیخ -

 به را هانین دست و زد قهقهه مردانه و سرخوش حسام

 :فشرد یآرام

 ! تو جون نداره یاگهید راه چیه. میبر پاشو... پاشو -

 موج شیصدا در خجول یاخنده و دیگز لب دخترک

 :زدیم



 

Romanzo_o 624 

 ! زشته حسام -

 ستین یکس اصال بعدش! انیدود نیماش یهاشهیش -

 ! خترد پاشو. نه ای بشن رد نفر دو یکی ایآ شب؛ وقت نیا

 .داشتیبرم قدم حسام دنبال به و برخاست جا از هانین

 :گفت و گذاشت دهانش داخل لبو یاتکه

 ! شرط هی به یول -

 ذاره؟یم شرط هم تشکر یبرا آدم -

 و دیپرس را نیا مزاح به ختهیآم یکمرنگ اخم با حسام

 :داد جواب یزبان نیریش با هانین

 ! آره باشه، یزور و یمدل نیا که یتشکر -

 .بگو باشه، خب -

 خوادیم دلم م؟یبخواب خانجون یخونه میبر امشب -

 .باشم ستاره شیپ
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 :زد لب مردد و کرد تأمل یکم حسام

 .شب وقت نیا زشته... روقتهید -

 خوشحال اونجا رمیم بدونه مطمئنم داره،یب ستاره -

 ...! گهید میبر. شهیم

 . باشه بودن، داریب اگر بده امیپ -

 پرشور و آمد کنان یل یل را یقدم چند ذوق با دخترک

 :کرد باز لب

 !گرم یلیخ دمت قربونت، یآ -

 

۰۱۸ 

 :زد لب و دیخند زیر حسام

 .نهیبب یکی زشته دختر، برو راه درست -
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 و ستین یکس شما، دلخواه تشکر واسه چطور...! عه -

 من حیتفر و یباز واسه بعد! نه ای بشه رد یکس ایآ خلوته؛

 !نهیبیم یکی زشته،

 آسمان به را نگاهش و داد رونیب نهیس از یآه حسام

 :گفت استهزا با و داشت لبش کنج لبخند دوخت،

 ! هیباز یپ هنوز زنم که شکرت ایخدا -

 هدیچیپ گردنش دور هوایب هانین یهادست بعد یقیدقا

 یگونه به را شیهالب. شد بلند پا یپنجه یرو و شد

 یهوا لحظه نیآخر که ببوسد خواست و رساند حسام

 خنده، انیم حسام. گرفت گاز و زد سرش به طنتیش

 حلقه دخترک کیبار کمر دور را دستش و گفت «آخ»

 حرکت کی با و برد شیزانوها ریز را گرشید دست. کرد

 و شد رها دستش از هالبو ظرف. کرد شیجدا نیزم از

 .بودند شده کینزد نیماش به. افتاد نیزم یرو
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 ! م...حسا... منو نیزم بذار حسام؟ یکنیم چکار -

 سمت را او حسام و یخالص یبرا داشت تقال دخترک

 . بردیم نیماش

 . کنمیم کبود تو جا همه االن! آره؟ یریگیم گاز -

 ...خب ادیم یکی االن. دیببخش کردم، غلط حسام -

 .گذاشت نیزم یرو را هانین یپاها و ستادیا نیماش کنار

 هب را اشتنه که بود زیر آنقدر مقابلش در دخترک یجثه

 ار هانین کمر دستش کی. بود فرارش مانع و چسبانده او

 چسوئی تا برد فرو بیج داخل را گرید دست و فشردیم

 و شدیم فشرده حسام و نیماش نیب هانین. بردارد را

 یقو یبازوها و پهن ینهیس یرو فشیظر یهامشت

 .خوردیم حسام

 ...یآ... وونهید شدم له... کن ولم -



 

Romanzo_o 628 

 نیماش یرو گشت سیپل رنگ قرمز و گردان نور چراغ

 را دهانش آب حسام. برگشتند عقب به دو هر و دیچرخ

 که را شالش دخترک. کرد رها را هانین فورا و برد فرو

 هب یدست و دیکش باال سر یرو بود افتاده گردنش دور

 .دیکش پالتواش

 

۰۱۹  

 نیماش از بلندش قامت و درشت کلیه با سیپل مأمور 

 ابعت و دوخت حسام به را اشبرافروخته نگاه و شد ادهیپ

 :کرد

 خانوم؟ نیا با یدار ینسبت چه آقا؟ یکردیم کار چه -

 :کردند باز لب همزمان دو هر هانین و حسام

 !خانوممه -
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 !نامزدمه -

 دو نیب چشمانش ین ین و شد شتریب مرد، نگاه ابیارت

 .دیچرخ نفرشان

 کدومش؟ بالخره -

 :داد جواب یتصنع یلبخند با حسام و دیگز لب هانین

 بهیغر نهیا مهم سروان؟ جناب حاال داره یفرق چه -

 .میستین

 :کرد باز هیکنا و مالمت به لب مرد

 تا نیبد دیکن لطف رو تونییشناسا مدارک! ؟یجد -

 !خدمتتون بگم رو فرقش

 فیک و برد کاپشنش بیج یتو دست حرفیب حسام

 از را مدارک سیپل. برداشت را مدارک کوچک و یچرم
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 نیب نشسته فیظر اخم با که همانطور و گرفت حسام

 :گفت کرد،یم نگاه را هاآن شیابروها

 وننسبتت! نهیماش مدارک و ییشناسا کارت فقط نکهیا -

 ه؟یچ

 :کرد مداخله هانین

 نیا نایا. میبرینم راه خودمون با که شناسنامه... بابا یا -

 ! گهید میشوهر و زن هامون،حلقه

 :زد تشر و انداخت دخترک به یتند نگاه سیپل

 خانوم شده یمیقد یلیخ انداختن دست حلقه ترفند -

 زور به اونم جا،نیا چرا نیهست شوهر و زن! محترم

 شوهر و زن هی شبمید کنه؟ نتیماش سوار خواستیم

 همو یبابا ننه اسم میدیفهم بعد که یکالنتر میبرد

 ! دوننینم
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 :کرد باز اعتراض به لب یکالفگ با حسام

 با اگه خب! حلقه ترفند یگیم یدار خودت شما آقا -

 هب اگر! کنم سوار خواستمینم زور به که بوده خودش لیم

 یشوخ میداشت بود، خلوت ابونیخ چرا؟ حلقه بوده، زور

 .  میکردیم

 مأمور سمت و آورد رونیب پالتو بیج از را یگوش هانین

 :گرفت

 زنگ. باباجون نوشته د؛یکن نگاه رو میگوش خودتون -

 ! ه؟یچ حسام و هانین نسبت دیبگ بابام دیبزن

 یوشگ یصفحه اندازد؛یب ینگاه یگوش به خودش آنکهیب

 به مرد یگذرا نگاه. گرفت مأمور مقابل و کرد روشن را

 شمچ به صفحه یرو که یامکیپ دنید با و افتاد صفحه

 و زیت نگاه. رفت فرو هم در شتریب شیابروها خورد،یم

 یگوش سمت آهسته دستش و دوخت یگوش به را تندش
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 و مشخص متن اول خط که یست اسم به یامکیپ. رفت

 :بود شده نوشته

 ...که همونا از اره؛یب جنس منم یبرا بگو تیساق به -

 از را دستبند و انداخت بیج یتو درنگیب را یگوش

 تا که یسرباز. انداخت هانین مچ دور و کرد باز کمرش

 اب بود، ستادهیا نیماش کنار حرفیب و ساکت لحظه آن

 را حسام یبازو و آمد جلو فورا مقابلش یصحنه دنید

 :گفتند تعجب از باز دهان با حسام و هانین. گرفت

 ! آ ِیکار عجب! آخه؟ چرا دستبند آقا؟ یکنیم چکار -

 :زد تشر نیخشمگ مأمور

. شهیم مشخص یکالنتر میبر! مشکوکه کاراتون همه -

 از نمیا نت؛یماش کنار خانوم نیا کردن خفت از اون

 جنس تیساق از منم یبرا نوشته که یست اسم به یامکیپ

 ! ریبگ
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 :آمد کش متعجبش یصدا و کرد درشت چشم حسام

 ! ن... هاین -

 تا ردفشیم لب مدام و بود گرفته اشخنده اریاختیب هانین

 و زدیم موج نگاهش در خورده فرو یاخنده. نخندد

 :گفتیم مصرانه

 ! هم با میدار یشوخ دوستمه، ستاره خدا به آقا -

 نیشب ن،یماش تو نیبش. شهیم مشخص یکالنتر میریم -

 !خانوم

 

۰۰۱  

*** 

 هم یرو شیهالب و بود نشسته اوشیس مقابل هانین

 بود ممکن که جاآن تا را سرش. شدیم فشرده و دیلرزیم
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 خود در اوشیس. نخندد داشت یسع و گرفته نییپا

 :کردیم غرولند و دیجوشیم

 کنار آخه! کرده رد رو سال یس حسام انگار نه انگار -

 یشب نصفه بود؟ قحط جا زنه؟ گرفتن بغل وقت جاده،

 نیا به یهوا هفته، وسط اصال! کردن راه به زا رو همه

 !بود؟ یچ تونرفتن تهران بام شما ،یسرد

 :کرد باز لب متعجب یطوب

 عقد ؟یزنیم حرف یمنطق ریغ نقدریا چرا! اوشیس وا -

 ههفت آخر و هفته وسط کردن یعاشق و حیتفر مگه همن،

  شناسه؟یم

 و جا ؟یچ کردن یخاکبرسر یهایشوخ و گرفتن بغل -

  شناسه؟ینم مکان

 یقپ و نشد شیگلو در انباشته یخنده فیحر گرید هانین

 گردن دور را شیهادست و برخاست جا از د؛یخند
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 و یزبانچرب با و دیبوس را اشگونه. کرد حلقه اوشیس

 :گفت خنده انیم

 قلبت واسه ،یآورد جوش نقدریا که بگردم دورت یاله -

 م،یاشب باوقار و نیسنگ ابونیخ تو گهید دمیم قول! آ بده

  خوبه؟

. داد رونیب ینفس و خورد فرو را خشمش اوشیس

 :زد نیریش یتشر و دیلرز شیهااخم

 که بود معلوم قشنگ! موقعیب یهاخنده نیا با زهرمار -

. کردیم یریسختگ یطورنیا که بود گرفته لجش سروانه

 !یدیخند بهش که گفت حسام

 :گفت تیرضا سر از یلبخند با یطوب

. یدیخند و یشد آروم باالخره که شکر یاله خب -

 ام،چهب دور بگردم یاله! شد صبح م،یبخواب میبر نیپاش

 !اشخونه رفت که بود خورده حال ضد بدجور
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۰۰۰ 

 هنکیا از قبل. رفت اتاقش سمت و برخاست جا از هانین 

. دیخند زیر و زد یچشمک پدرش به رو شود، اتاق وارد

 یرو و برد پناه اتاقش به اوشیس آلوداخم نگاه مقابل

 ذق ذق و بود گرفته درد شیپا مچ. دیکش دراز تخت

 ازب را مچ دور یکش باند و برد نییپا را دستش. کردیم

 را زخم یجا یکم. شد جمع درد از صورتش و کرد

 ماس دنید با. شد بلند یگوش امکیپ یصدا که داد ماساژ

 .نشست لبش یرو لبخند ،یست

 .نگرانم شد؟ حل هیقض ؟یدینم جواب چرا هانین -

 :داد جواب و دیلغز صفحه یرو انگشتانش

 تو بد بود؛ یعصبان حسام یول. خونه اومدم بابا، آره -

 ! بود خورده پرش
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 گرفتن تماس حامد عمو با. گذشت ریبخ شکر رو خدا -

 براتون که گرفتم وجدان عذاب شده، یچ دمیفهم و

 .کردم درست دردسر

 :نوشت و دیکش دراز تخت یرو دمر هانین

 تو؛ امکیپ تا بود خودمون یشوخ خاطر به شتریب بابا، نه -

 خبر؟ چه ماین از... میبگذر حاال

 هی ده،یخر نییپا مدل پژو هی فروخته رو نشیماش -

 دوارمیام که مصاحبه یبرا بره قراره فردا هم شرکت

 . کنن قبولش

 :نوشت ذوق با و نشست لبش یرو لبخند هانین

 نیماش شده، کاریب که بارهتأسف یلیخ هیقض ظاهر -

 هدار ولیا گرم، ماین دم شییخدا یول حرفا نیا و فروخته

 ! جنمش
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 زد غنج دلش و آمد کش لبخندش خط یسو آن ستاره

 . ماین یعاشق یبرا

 جور هیاول مخارج و یخواستگار پول و خونه و نیماش -

 ادیب زودتر تا بشه جور هم کارش کن دعا فقط. شده

 . یخواستگار

 ! آ یهول توام -

 د،یرنج یکم دلش. کرد کج لب و دیکش هم در ابرو ستاره

 خودش که همانطور نکند درکش که داد حق هانین به اما

 :نوشت یتعلل اندک با. دینفهم را هانین یدردها چوقتیه

 یوقت از. تمیوضع از امخسته یلیخ. امخسته ستم،ین هول -

 امشب تو. شدم بدتر یلیخ کرده کارو اون باهام سدرا

 .خوابمیب هرشب من ،یداریب االن تا که یبود حیتفر

 ! شده اضافه نیرام کابوس به سدرا کابوس
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 برسد، دستش ستاره امکیپ نکهیا از قبل اما هانین

 .بود برده خوابش و شده نیسنگ شیهاپلک

 

۰۰۲ 

 مینس و دهیکش آغوش در را شهر یزمستان سرد آفتاب

 یدینوم با ماین. دادیم نوازش را هاگونه ،یخنک و میمال

 و کالفه را نفسش و آمد نییپا را شرکت یپله نیآخر

 و ودب گشته کار دنبال را تمام یهفته دو. داد رونیب پرصدا

 و ودب زیکامب یخانه نکهیا از. شدیم قبل از دتریناام هربار

 ترشیب هرچقدر. داشت یبد حس نشستیم اشسفره سر

 ساسشاح و شدیم فشرده قلبش شتریب د،یکشیم یسخت

  .شدیم تررهیت و مکدر پدرش و گوهر به نسبت روز هر

 کدام به چرا؟ که بود کرده فکر خودش با بارها و بارها

 یرو شیهاقدم! است؟ سرگردان و تنها حد نیا تا جرم
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 نیماش سوار. بود هم در شیهااخم و شدیم دهیکش نیزم

 که بود کالفه و حوصلهیب آنقدر چرخاند؛ را سوئیچ و شد

 ینهیآ به نگاهش. نداشت هم را یرانندگ یحوصله

 وسیمأ و خسته یهاچشم به و افتاد نیماش یجلو

 و زدیم دل شیگلو در نیسنگ بغض. ماند رهیخ خودش

 یهشیش از که یتق تق. بود شده سرخ شیهاچشم یکاسه

 سمت نگاهش و کرد پرت را حواسش برخاست، نیماش

 ادرچ چروک، و دهیتک یصورت با یرزنیپ. دیچرخ پنجره

. بود شده خم پنجره سمت و دهیکش جلو را اشیمشک

 باز مه از را کشیبار یهالب رزنیپ. دیکش نییپا را شهیش

 :گفت و کرد

 ؟یبریم رم،یم باالتر چهارراه تا دو مادر -

 :دیپرس باز رزنیپ و کرد نگاهش گنگ و مات یالحظه

 نه؟ ای یبریم سرده، هوا مادر؟ ییکجا -
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 :زد لب آهسته و برد فرو را دهانش آب

 .مادر نیبش -

 یرو. کرد باز را درب و کرد شیدعا لب ریز رزنیپ

 زانوها یرو را شیدهایخر یسهیک و نشست جلو یصندل

 . گذاشت

 :کرد اشاره یگرید جوان که کند حرکت خواست

 م؟یمستق -

 یلتعل اندک با. کرد نگاهش رهیخ یالحظه باز و بود جیگ

 :داد جواب

 . داداش نیبش -

. کرد حرکت و فشرد پدال یرو را پا جوان نشستن با

 مامت باشد؛ کرده فکر کار نیا به قبل از یالحظه آنکهیب

 نییپا و باال را شهر یهاابانیخ. کرد یمسافرکش را روز
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 یمسافر هر و دانستینم را هاهیکرا متیق یحت و رفت

 شب ده کینزد ساعت. کردیم نییتع را متیق خودش

 و وهیم یکم. برگشت خانه به کوفته و خسته که بود

 زیم یرو را دیخر یهاپاکت و بود دهیخر تنقالت

 گوش به حمام از آب شرشر یصدا. گذاشت یغذاخور

 یرو را اشخسته تن. بود حمام داخل زیکامب و دیرسیم

 از را یگوش. داد رونیب نیسنگ را نفسش و کرد رها کاناپه

 .انداخت اشصفحه به ینگاه و دیکش رونیب بیج داخل

 دبو یآسمان یستاره همان عکس یگوش ینهیزم ریتصو

 تارهس دلتنگ چقدر. بود دهید محبوبش لیپروفا یرو که

 هک بود هراسان تلخش یگذشته از آنقدر دخترک اما بود،

 رد یپ یهاامکیپ و هاتماس و یابانیخ یهاقرار به حاضر

 به اقیتاش آتش شتریب یدلتنگ و یدور نیهم و شدینم یپ

 . کردیم ورشعله وجودش در را وصل
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 ؟یکرد دایپ کار شب؟ وقت نیا تا یبود کجا -

 خندپوز و گسست هم از افکارش یرشته زیکامب یصدا با

 د؛بو ستادهیا سرش یباال که زیکامب به نگاه بدون. زد

 :داد جواب زیآمهیکنا

 بود خوب درآمدم اول روز یبرا. بودم کار سر آره، -

 .خدا شکر

 رنگ یشمی یتن یحوله با و زد دور را کاناپه زیکامب

 .ستادیا مقابلش

 ؟یبود کجا گم؛یم یجد -

 یمسافرکش. بودم کار سر باهات؟ دارم یشوخ مگه -

 .کردم

 :زد لب یتأن با و کرد نگاهش متأثر و مات زیکامب
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 نجانبیا یبگ! ؟یخواستگار یبر یجورنیهم یخوایم -

 !کنم؟یم یمسافربر پژو با و سانسیل فوق

 موقته، نمیا اد؛یب عارم ستمین که یقاچاقچ و دزد. آره -

 .بهتره یکاریب از فعال. هستم کار ریگیپ

 مچهین با و انداخت زیم یرو یدهایخر به ینگاه زیکامب

 :گفت یلبخند

 !یاول روز کرده هم یولخرج چه -

 

۰۰۳ 

 آفتاب و بود دهیرس راه از هم سال یتهتغار ماه اسفند 

 و داشت یتازگ عطر مشینس. دادیم بهار یبو ظهرش

 و نشستیم یآدم جان به کار از بعد یچا عطر مثل

 بعد امین که بود ظهر یحوال. بردیم رونیب تن از یخستگ
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 یراه هیزعفران اطراف به مسافرش نیآخر رساندن از

 رفته خانه آن از که یروز از ماه کی. شد یپدر یخانه

 درشپ با شمار انگشت یمرتبه چند تنها و گذشتیم بود

 ارب هر. بپرسد هاآن از یحال تا بود گرفته تماس گوهر ای

 که سرزنش و بود شده مالمت تنها تماس، هر یپ در هم

 ات برگردد. برگردد و کند رونیب سرش از را ستاره فکر

 . شود ثروت آن تمام صاحب دوباره

 هک یگل شاخه چند ماین و شد متوقف خانه مقابل نیماش

 ادهیپ نیماش از و گرفت دست را بود دهیخر آلما یبرا

 برگ و شاخ دنیچ مشغول خانه اطیح در باغبان دو. شد

 و زرد یهابرگ یکارگر و بودند درختان یاضاف

 طول. زدیم جارو را اطیح سنگفرش یرو یدهیخشک

 سالن وارد که نیهم  و کرد یط بلند یهاقدم با را اطیح



 

Romanzo_o 646 

 را شیهادست. آمد استقبالش به باز آغوش با آلما شد

 .گذاشت اشنهیس یرو سر و کرد حلقه ماین تن دور

 .یاومدخوش ،یداداش سالم -

 .گرفت سمتش را گل شاخه دو و دیبوس را اشیشانیپ

 .یخانوم نداره رو شما قابل ؟یخوب زم،یعز سالم -

. برداشت عقب به یقدم و گرفت را هاگل شاخه آلما

 هم در شیهاسگرمه و دیچرخ ماین صورت یرو نگاهش

 .رفت

 !ماین یشد الغر چه -

. گرفت دهینشن را حرفش ماین و گفت را نیا آلودبغض

 . زد یتلخند

 اس؟خونه گوهر -
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 از نهیطمأن با و دیرس گوش به شیهاکفش تق تق یصدا

 بخندل با و دوخته ماین به را غرورش پر نگاه. آمد نییپا پله

 :گفت یکج

 باالخره؟ یبرگشت! ماین آقا سالم -

 ودب گفته بابا. بزنم حرف باهاتون تا اومدم آره سالم، -

 .دهیم انجام قبالم در شوفهیوظ

 :زد لب نامفهموم و آمد نییپا را پله نیآخر گوهر

 فه؟یوظ کدوم -

 :داد جواب و زد یمحو لبخند ماین

 یخواستگار قرار بخوام بابا از اومدم! یخواستگار -

 .بذاره

 :برد باال را شیصدا و رفت کاناپه سمت گوهر

 ! نه؟ نخورده سنگ به سرت هنوز -
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 همه از انتخابم خاطر به منو که یروز اون اتفاقا... چرا -

 یرو دمیفهم. خورد سنگ به سرم نیکرد محروم یچ

 ! کرد حساب دینبا چکسیه

 به لب. برگشت ماین سمت یعصب و متعجب گوهر

 :کرد باز شماتت

 ش؟یخواستگار یبر یخوایم واقعا ماین -

 :گفت و دیخند تمسخر با ماین

 یچ هی بودم بچه دیکنیم فکر ن؟ینکرد باورم هنوز -

 ههما هی فروختم رو نمیماش پره؟یم سرم از بعد و گفتم

 یچ یبرا رو نیماش پول. کنمیم یمسافرکش دارم

 کردم؟ اندازپس

 .گذاشت یعسل یرو و آورد رونیب کتش بیج از یکاغذ



 

Romanzo_o 649 

 قرار. ستاره پدر ،یسپهر یآقا تماس شماره نیا -

 هلتم شب دو فقط. دیکن خبرم دیگذاشت رو یخواستگار

 حرف پدرش با رمیم خودم نشه یخبر اگر بعدش دیدار

 .زنمیم

 را سالن و دیچرخ پاشنه یرو گوهر رانیح نگاه مقابل

 .کرد ترک

 

۰۰۴ 

 قدم سالن انیم یعصب و دیجویم لب حرص با گوهر

 :گفت یلودگ با و زد یشخندین آلما. زدیم

 حاال؟ بپوشم یچ! یخواستگار جونآخ -

 مادرش خواستیم عمد به و بود سوخته ماین یبرا دلش

 وفقم. دلش سوز بر شود ختهیر یآب بلکه. کند یکفر را



 

Romanzo_o 650 

 یهاگوش ادشیفر و آمد جوش به خونش گوهر بود؛ هم

 :کرد کر را دخترک

 ! آلما رو دهنت ببند -

 :دیورچ لب و گرفت خود به مظلومانه یاچهره آلما

 ! خب دامادم خواهر گفتم؟ یچ مگه وا -

 :کرد عتاب دواریتهد و آمد جلو یقدم گوهر

 رمش؟یبگ ِگل خودم ای رو دهنت یبندیم -

. شد خانه وارد اریخشا و شد باز سالن درب دم همان

 :دیپرس و دیچرخ دختر و مادر نیب نگاهش

 شده؟ یچ خبره؟ چه مرتبه دو -

 :گفت و رفت پدرش استقبال به لبخندزنان آلما
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 جوش یالک مامان... خدا به یچیه. باباجون سالم -

 از منم ؛یخواستگار میبر گفتیم بود اومده ماین. آورده

 !بپوشم؟ یچ دمیپرس مامان

 :زد لب و رفت فرو هم در پرسشگر شیابروها اریخشا

 ! ؟یخواستگار کجا؟ -

 زیم یرو از ظیغ با را کاغذ تکه و کرد تند قدم گوهر

 :دیغر اشفشرده هم به یهادندان نیب از و زد چنگ

 یخواستگار میبر... ارجانیخشا روشن چشمت بله، -

 !باباش یشماره نمیا ناهایا. یدهات یدختره همون

 درب یجلو یجالباس یرو را کتش یخونسرد با اریخشا

 یکج پوزخند شماره، به نگاه با. گرفت را کاغذ و ختیآو

 :گفت و نشست لبش کنج

 . زنمیم زنگ نداره، یبیع -
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 :برد باال را شیصدا متعجب و کرد درشت چشم گوهر

 ! یدار هم عجله چه! واال خوبه ؟یزنیم زنگ ؟یچ -

 جو یموها یالبال یدست و نشست کاناپه یرو اریخشا

 .دیکش اشیگندم

 !دارم یابرنامه چه بگم بهت تا گوهرجان نیبش ایب -

 :زد لب گنگ و گرفت جا کنارش گوهر

 ه؟یچ هیقض -

 :کرد باز لب و انداخت پا یرو پا اریخشا

 هجست زبونش ریز از زد، زنگ بهم ماین که بار دو یکی -

 شنن محرم تا که ناستیا از دختره. دمیکش حرف ختهیگر

 نگه نهتش رو ماین تا ترفندشه البته. کنهیم میقا رو خودش

 باهاش دنیجنگ تنده؛ ماین عشق شیآت فعال. داره

 میریم براش! داره دنیرس عطش فقط االن. اسدهیفایب
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 تا مگیم میگرفت رو بله که یشب همون من و یخواستگار

 تیمحرم یغهیص هی موقتا بشه بخواد شونیعروس وقت

 ور شونیعروس یکارا خوانیم جوون تا دو نیا تا میبخون

 .باشن محرم هم به آمد و رفت یبرا بدن، انجام

 :گفت و دیخند مضحکانه گوهر

 و شهب عاشقش قبل از شتریب ماین که کنن عقد! نیآفر -

 ! نشه الشیخیب جورهچیه

 لیمتما گوهر سمت و انداخت باال ییابرو یتا اریخشا

 :شد

 خوب طشیشرا که شهیم عاشق شتریب یوقت! گهید نه ِد -

 ماین یمال اوضاع االن اما. بگذره خوش بهش و باشه

 فشار که دارم هم ییهابرنامه هی نداره، یفیتعر چندان

 و بشه محرم دختره به که هم ماین. ارمیب روش یشتریب

 باعث یزندگ فشار مدت هی از بعد بچشه رو طعمش
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. هبش دختره الیخیب و بشه سرد تندش تب نیا شهیم

 تسم ادیب باز و کنه ول رو دختره دهیم حیترج یجورنیا

 ! خودمون

 :داد ادامه و نشست لبش کنج یپوزخند

 از! رهب ادتی یعاشق که یدینکش یگشنگ گفتن شهیهم -

 بگن ستین که دختر گوهر؛ شهینم کم یزیچ که ماین

 چند که همونقدر دمیم قول بهت. شده خورده دست

 لعق سر و بشه خاموش ششیآت باشه دختره با یادفعه

 ! ادیب

 هب گوش مسکوت و نشسته مبل یرو لحظه آن تا که آلما

 شتریب شیهامشت لحظه هر بود؛ سپرده شانیهاحرف

. دیتپیم تند خشم شدت از قلبش و شدیم فشرده

 :گفت و دیلرزیم تیعصبان فرط از شیصدا
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 تردخ که یعوض هی بشه؟ یعوض هی پسرتون نیخوایم -

 عقدشون نکهیا از قبل هم بعد و کنه عقد را مردم

 کاش بده؟ طالقش د،یسف یشناسنامه با بشه یمحضر

 هی مادرم و پدر نمیبیم دارم که باشه کابوس نه، خواب

 ! دنیکش مردم دختر یبرا یشوم ینقشه نیهمچ

 :زد بینه و انداخت آلما به یزیت و تند نگاه گوهر

 رو ماین صالح پدرت ومن آلما؛ بزن حرف درست -

 به میدار اشندهیآ نجات یبرا که میدار دوسش. میخوایم

 سیپارم با شینامزد اگر. ادیب عقل سر تا میزنیم یدر هر

 داشت؟ یدرخشان یندهیآ چه یدونیم زدینم بهم رو

 شرکت از خودش سهم نصف وکالت خواستیم انوش

... یتاکس راننده هی شده ؟یچ حاال اما. بده ماین به هم رو

 ؟یچ یعنی نیا یفهمیم
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۰۰۵  

. دیپر جا از شده رها کمان از که یریت چون دخترک 

 یصدا لحظه هر و نداشت شیصدا یرو یکنترل

 . رفتیم باالتر مرتعشش

 مال از یزیچ یوقت فهممینم! ؟یچ یعنی فهممینم... نه -

 نویا از شتریب د؟یزنیم ویچ حرص گهید دیندار کم ایدن

 در ه،ینامرد کار نیا فهممیم یول د؟یکن چکار نیخوایم

 دوست اصال که فهممیم! دختر اون حق در ما،ین حق

 مهم براش که کنه؛ من خود با رو کار نیا نفر هی ندارم

 . ادیم میزندگ و من سر به یچ بعدش نباشه

 یهامچش به رهیخ و ستادیا دخترش ینهیس به نهیس گوهر

 :داد جواب جوش و حرص با ورششعله

 اما م،یخواینم نمیا از شتریب و میندار کم یزیچ -

 باد به یجورنیا هم اریخشا منو زحمات تمام میخواینم
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 ارث از رو ماین خوادیم واقعا پدرت یکرد فکر تو. بره

. ادیب عقل سر ماین میخوایم فقط ما کنه؟ محروم

 یعاشق اسم به نسب و اصل یب یدختره اون میخواینم

 . بشه ثروت همه نیا وارث

 :داد تکان را شیهادست و دیخند کیستریه

 ورت فقط کن باور... نه عاشقه؟ واقعا اون یکرد فکر تو -

 !کرده پهن

 چانه بود، پر اشک از شیهاچشم یکاسه حاال که آلما

 :زد لب و لرزاند

 دلم و مطمئنم! عاشقه ماین مطمئنم یول دونم،ینم اونو -

 !کبابه براش

 :گفت یمیمال لحن با اریخشا
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 من !دخترم نکن نگاه هیقض به یاحساس نقدریا جانآلما -

 اون و داره زودگذر هوس هی ماین میمطمئن مادرت و

 نگاه .کرده یدلبر براش ماین تیموقع خاطر به فقط دخترم

 ما اب داره اون رفته،یپذ رو ماین یفعل طیشرا االن که نکن

 هک بچه واسشون م،یکن که عقد گهیم خودش با! جنگهیم

 هی بعدم و رنیپذیم منو کم کم مادرش و پدر ارمیب

 هب که خونده کور اما شه،یم بمینص مرفه و راحت یزندگ

 به گهید تا کنمیم داغ نقره رو خودش من. برسه هدفش

 !نکنه تور رو مردم پسر منال و مال یهوا

 

۰۰۶ 

 بغل زانو ستاره و دندیکشیم زبانه نهیشوم آتش یهاشعله

 یاچ فنجان. بود آتش سرخ یهاشراره به نگاهش و گرفته
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 کتاب و بود کنارش نبات یاتکه و یمحمد گل عطر با

 .خوردیم چشم به زیم یرو یرمان

 عطرخوش و دم تازه یچا همان از فنجان کی با حامد

 ستاره. نشست نیزم یرو کنارش و آمد ستاره سمت

 و کرد جمع را شیپاها یکم و گرفت باال را نگاهش

 . نشست ترمؤدبانه حامد مقابل

 :گفت و نشست حامد یهالب یرو یحیمل لبخند

 .زد زنگ بهم سجاد امروز -

 :زد لب یتأن با و داد قورت را دهانش آب دخترک

 گفت؟ یچ... خب -

 به را سرش و دیچرخ ستاره صورت یرو نگاهش حامد

 :داد تکان نیطرف
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 ماین همکارت، اون مورد در ینگفت یزیچ بهم چرا -

 !شهسوار

 ینفس حامد. دیگز لب و انداخت نییپا را نگاهش ستاره

 :گفت و داد رونیب

  دارن؟ خبر افتاده واست که یاتفاق از -

 :دیپرس نگراندل و ختیر فرو یهر دخترک قلب

 چطور؟ -

 کهیت تا چهار زده،یم حرف کالم هی مادرش ظاهرا -

 ! نه؟ ستنین یراض! نداختهیم

 فرط از را شیهاناخن و کرد سکوت یالحظه ستاره

 دروغ حامد به چوقتیه. فشردیم دست کف به استرس

. کردیم پنهان را قتیحق دیبا اجبار به بار نیا و بود نگفته
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 دهش حبس اشنهیس یتو نفس و دیتپیم گلو در قلبش

 :کرد باز لب کنان ِمن ِمن. بود

 قدع مراسمات تو و یخواستگار انیب کردن قبول اما نه، -

 ... یول! باشن حاضر یعروس و

 :کردیم نگاهش کنجکاو و پرسان یفیظر اخم با حامد

  ؟یچ یول -

 یول. گرفتن ازش هم رو کارش. شده محروم ارث از -

 .شهیم درست هست، کار دنبال گهیم

 :گفت مندهیگال و زد یپوزخند حامد

 به و نیزد حرف هم با خودتون چه همه مورد در پس -

 ! درسته؟. نیدیرس توافق

 از لب یتعلل اندک با حامد و کرد سکوت نیشرمگ ستاره

 :برداشت لب
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 و ماین به ؟یگفت بهم رو یچ همه باشم مطمئن ستاره -

 !هان؟ یگینم دروغ من به که تو ؟یگفت اشخانواده

 انداخت حامد جان به را شک مسکوتش، و زدهمات نگاه

 :دیپرس باز و

 دارن؟ خبر یچ همه از مادرش و پدر -

 به دخترک و کردیم یقراریب شیهاپلک پشت اشک

 سر و دیلرز شیهالب. بود شده راهشان سد زحمت

 :گفت وارزمزمه. جنباند

 !دارن خبر -

 .برداشت را یچا فنجان و دیکش یهوف یکالفگ با حامد

 :زد لب کردیم کینزد لبش به را فنجان که ینیح

 انیم شش ساعت فردا. خونتون ببرمت باش آماده فردا -

 .یخواستگار
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 :گفت هراسان و گرفت باال را نگاهش فورا ستاره

 !ازش ترسمیم نمش،یبب خوامینم. امینم من باشه سدرا -

 و ینگران نگاهش عمق و بود روبرو به نگاهش حامد

 را دخترک یهاحرف هنوز که انگار. زدیم موج دیترد

 :داد جواب و دینوش یچا از یاجرعه. نداشت باور

 خانجون و ییتو. جانیا ارمشیم من یعنی ست؛ین سدرا -

 .پدرت و مادر و

 

۰۰۷ 

 هب ساعت یهاعقربه. بودند ِکشدار و ُکند قیدقا و هاهیثان

 خش دخترک روح و تن بر بّران و زیت یادشنه سان

 بس یلحظات. نشاندیم زخمش بر زخم و انداختیم

 ات گرید شب هر از قرارتریب. استرس پر و بود آوردلهره
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 هم آرامبخش یهاقرص و گذراند یشانیپر با را صبح

 یقیدقا یبرا تنها. شدندینم دخترک یآشفته حال فیحر

 گرم شیهاپلک که نیهم و رفتیم خواب به کوتاه

 و کردیم باز را شیهاچشم یشگیهم یهاکابوس شدیم

 . داشتیوام تپش به را قلبش

 چشمانش مقابل تلخ خاطرات و بود یپدر یخانه در باز

 هک خانه از گوشه آن به کردن نگاه از یحت کرد؛یم علم قد

 تنش بر عرق و داشت میب گرفت،یم را نفسش سدرا

 .اشکهنه بغض مقابل شدیم سد شیگلو راه. نشستیم

 را دیفس شال. بود یاسی و دیسف از یبیترک تنش یهالباس

 ریز را دیسف یهادست ساق و کرد مرتب سرش یرو

 نیتآس مبادا تا دیپوش رنگش یاسی کیتون یهانیآست

. شود انینما رگش یرو هیبخ یجا و برود باال کیتون

 نهیآ مقابل. بود یشیآرا هر از دور به و ساده صورتش
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 ناچار. دید پژمرده و دهیپر رو و رنگ را خودش و ستادیا

 بل رنگ با یادیز تفاوت که یکمرنگ یصورت رژ از یکم

 به ملیر یاندک و دیکش شیهالب یرو را نداشت

 را چشمانش یسرد و یخستگ یکم تا دیکش شیهامژه

 . کند کمرنگ

 ار نفسش و انداخت تالطم به را قلبش خانه، زنگ یصدا

 یچهره دنید با و شد اتاق وارد حانهیر. آورد تنگ

 :گفت اشآشفته

 برو ایب! بارهیم روت و سر از اضطراب مادر، باش آروم -

 . آشپزخونه تو

 :جنباند سر و برد فرو را دهانش آب

 .چشم -

 دخترک که برود رونیب اتاق از تا کرد گرد عقب حانهیر

 :زد صدا
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 ...مامان -

 :زد لب و دیچرخ پاشنه یرو

 جانم؟ -

 و بود تنگ وقت حرفش؛ یادامه یبرا کردیم دل دل

 :داد رونیب را نفسش

 ...بزنه هیکنا و شین مادرش ممکنه -

 اتاق وارد دستپاچه خانجون که بود نشده تمام حرفش

 .شد

 ! خونه تو انیم االن. اطنیح تو گه،ید نیایب -

 :زد هم بر پلک و بود گرفته را کالم ُلب حانهیر

 . نباش نگران مادر؛ دونمیم -
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 هب را خودش فورا و رفت رونیب اتاق از مادرش دنبال به

 قسمت از که ییجا و یصندل یرو. رساند آشپزخانه

 .نشست باشد نداشته دید آشپزخانه به ییرایپذ

 

۰۰۸ 

 اب ستاره و دیرسیم گوش به سالن از یاحوالپرس یصدا 

 یانقره ینیس. فشردیم انگشتان انیم را شالش پر شیتشو

 یرز گل داخلش و بود زیم یرو ییطال یهیحاش با رنگ

 وارد حانهیر. بود شده گذاشته یبلور یهااستکان کنار

 :گفت و شد آشپزخانه

. مزنیم صدات بعد یقهیدق چند هی زیبر رو یچا پاشو -

 . یباش مراقب! مادر نلرزه دستت

 تبمر ماین. برگشت سالن به و نماند ستاره جواب منتظر

 هنشست مبل یرو رنگ یذغال یشلوار و کت با آراسته و
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 و آلود اخم گوهر. بود خونسرد و آرام ستاره، برخالف و

 لماآ کنار بود دایهو کامال بودنش یتصنع که یلبخند با

 یکم از بعد اریخشا. بود انداخته پا یرو پا و نشسته

 :کرد باز لب سجاد، با بش و خوش

 برده ما پسر از دل که یخانوم عروس نیا خب -

 .میهست ییآشنا و دارید مشتاق! اره؟یب فیتشر خوادینم

 نهحایر نگاه از زشیتمسخرآم لبخند و زد یپوزخند گوهر

 ردهفش گوهر زیرآمیتحق رفتار دنید از زن قلب. نماند دور

 را شیصدا. نداشت سکوت و صبر جز یاچاره و شدیم

 :برد باال

 ...دخترم جانستاره -

 انگار .نشست ترصاف یکم و خورد یتکان اریاختیب ماین

 قرارشیب و ندیبب را دلدارش خواهدیم است بارنیاول که

 ماین لب یرو یمحو لبخند شد، سالن وارد که ستاره. بود
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 از داشت که یاضطراب تمام ما،ین دنید با دخترک. نشست

 ریسراز قلبش در آرامش از یموج و دیکش پر وجودش

 . شد

 قصد که یداریخر چون انداخت؛ باال ابرو یتا گوهر

 را سرش و انداخت ینگاه را دخترک دارد، ییکاال دیخر

 :زد پچ گوشش کنار ظیغ با. برد آلما گوش کنار

 شصت و صد به قدش آخه؟ شده نیا هیچ عاشق ماین -

 از فیح. داره ییرو و بر نه هیرنگ چشم نه رسه،ینم

 ! ه؟یخارج ینگایمدل مثل که نبود سیپارم

 ییصدا با لب ریز و فشرد دندان یرو دندان حرص با الما

 :گفت خفه

 .شنونیم مامان، زشته...! سیه -

 .درک به -
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 شیهادست. داد مبل به را اشهیتک و گفت را نیا گوهر

 روروب به یگردنفراز با و بود داده قرار مبل طرف دو در را

 مقابلش ستاره و خوردیم تکان مدام شیپا. کردیم نگاه

 و فیتعر از یخبر ،یخواستگار مراسم گرید مثل. ستادیا

 ضاف بر نیسنگ یسکوت و نبود داماد پدر و مادر دیتمج

 ردک تعارف یچا و آورد شیپ را ینیس دخترک. بود حاکم

 :گفت یکج لبخند با گوهر که

 .ندارم لیم یچا من ممنون، -

 خندلب زحمت به و دیشن را قلبش شکستن یصدا ستاره

 یچا آلما به و کرد عبور مقابلش از. نشاند لب یرو

 و شور با و داد لیتحو نمادندان یلبخند آلما. کرد تعارف

 :برداشت لب از لب شوق

 نیا زم،یعز یمرس من؛ برم قشنگمون عروس قربون -

 . داره خوردن یچا
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 :زد ستاره به یچشمک و برداشت را یچا استکان

 بهت تقلب! اسقهوه اهل خوره،ینم یچا کال مامانم -

 . بمونه ادتی! آ رسوندم

 .بود شده آرام یکم ستاره و دیخند زیر حرفش یپ در

 .ارمیم هم قهوه االن -

 با. رفت آشپزخانه سمت و کرد تعارف را یچا یمابق

 :کرد باز هیکنا به لب گوهر رفتنش

 مگه زدن، رو حرفاشون قبال که جوون تا دو نیا گمیم -

 !میبزن حرف اتاق تو میبر خانومحاج منو

 :داد جواب درنگیب و داد سر نینمک یاخنده صفورا

 سر رو داماد که شد تموم شما و من یدوره گه،ید آره -

 و من سال و سن مراسم اون از. میدیدیم عقد یسفره

 ! نیجورنیا همه امروز یجوونا گذشته، وقته یلیخ شما
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 نداند ریز به لب و نشست گوهر تن به صفورا کالم شین

 و بود خوانده خودش یدوره هم را گوهر رزن،یپ. دیکش

 و کرد یاسرفه تک ماین. آمد جوش به شیهارگ در خون

 :گفت سجاد به رو

 درمپ درسته. دوننیم رو من طیشرا بایتقر خانوم ستاره -

 با مناسب فعال خودم من اما داره، یادیز یلیخ ییدارا

. نمکیم یمسافرکش پژو، هی با و ندارم میلیتحص مدرک

 !خودمه یپا هم ازدواج یهانهیهز صد تا صفر

. دش جا به جا مبل یرو و دیکش محاسنش به یدست سجاد

 :برداشت لب از لب یمیمال لبخند با و ریز به سر

 خودت یپا رو یخوایم و یمستقل که هیعال یلیخ نیا -

 ادرمبر و من یبدون که باشه جالب واست دیشا! یستیبا

 من و میشد بزرگ یمسافرکش نیهم دسترنج با حامد



 

Romanzo_o 673 

 ینچندا سواد من امرزیخداب پدر! دکتر برادرم و شدم لیوک

 . رسوند جانیا به رو ما و داشت رو شغل نیهم و نداشت

 گوش کنار را سرش و زد یشخندین که بود آلما بار نیا

 :کرد باز تمسخر و هیکنا به لب. برد گوهر

 یاباب و داده جامعه لیتحو دکتر و لیوک نایا یبابا...! هه -

 ... ما مهندس

 را خودش و دیماس دهانش در حرف گوهر، یغرهچشم با

 ...برگشت سالن به قهوه ینیس با ستاره. دیکش کنار

 

۰۰۹ 

 ظرف قهوه، دیسف فنجان کی داخلش که کوچک ینیس

 بلمقا زیم یرو را بود تییسکویب و شکالت از یکوچک

 یبرا و نشست مادرش کنار آن از بعد. گذاشت گوهر
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 درشپ با گفتگو مشغول که گذراند نظر از را ماین یالحظه

 شغل، مورد در سجاد و ماین یهاحرف شدن تمام با. بود

 سجاد به رو و کرد صاف ییگلو اریخشا درآمد، و خانه

 :گفت

 که هستند کار اصل جوون تا دو نیا ؛یسپهر یآقا خب

 جلسه نیا. دنیپسند رو هم و زدن قبال رو حرفاشون

! داماد و عروس تا بود هاخانواده ییآشنا یبرا شتریب

 با یمشکل هم خانومحاج و شما که داستیپ امر ظواهر

 اآق با رو سنگامون قبال که هم ما. دیندار ماین آقا طیشرا

 گرا. میگذاشت احترام اشخواسته به و میواکند پسرمون

 زمان موضوع سر میبر ،یندار یخاص شروط و شرط شما

 !یعروس و عقد
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 شانیهانگاه در. انداخت دخترش و همسر به ینگاه سجاد

 گاهن یتعلل اندک با. بود ختهیآم هم در ینگران و تیرضا

 :کرد باز لب اریخشا به رو و برداشت حانهیر از

 یراض جوون دو هر که حاال. شماست با حق بله، -

 هر شما، دست یچیق و شیر. میاریب نه چرا ما هستند

 .میدار قبول هم ما دیدار نظر در که یابرنامه

 :برداشت لب از لب و زد یلبخند مچهین اریخشا

 تینها ای مین و ماه هی دارم شنهادیپ من. یدار لطف شما -

 .میکن برگزار هم با رو یعروس و عقد مراسم گهید ماه دو

 یبق ما و یعروس فاتیتشر و دهایخر هم مدت نیا تو

 و رفت هم با مدت نیا تو قراره چون اما. بشه انجام کارا

 راگ کنن؛ یریگیپ رو یعروس یکارا و باشن داشته آمد

 هخوند نشونیب یتیمحرم یغهیص هی امشب دیبد اجازه

 . نباشه نیب در هم یشرع مشکل تا بشه
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 سکوت یالحظه. بود نگران حانهیر نگاه و مردد سجاد

 :گفت اریخشا به رو یمحو لبخند با سجاد و شد حاکم

 بشم مرخص حضورتون از لحظه هی من دیبد اجازه اگر -

 .میباش داشته یمشورت هی خانومم با و

 .شماست دست ما یاجازه. دیدونیم صالح طور هر -

 و زن. برخاست جا از و گفت «دیببخش» لب ریز سجاد

 با دیسف چادر حانهیر. شدند آشپزخانه وارد دو هر شوهر

 دستش و کرد باز یکم را یاُسرمه درشت و زیر یهاگل

 حبس نفس و کرد ترُشل را یروسر گره. برد چانه ریز را

 بود هنشست تنش به عرق. داد رونیب را نهیس قفس در شده

 اب و ستادیا مقابلش سجاد. بود دهیبر را امانش دلهره و

 :کرد باز عطوفت به لب حانه،یر چشمان به نگاه

  ؟یاختهیر هم به نقدریا چرا حانه؟یر چته -
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 اب. نشود ریسراز اشکش داشت یسع و دیلرز زن یچانه

 :برداشت لب از لب مرتعش و خفه ییصدا

 دسته دختره سجاد؛ سوزهیم داره ستاره یبرا گرمیج -

 کهیزن! شده خار یجورنیا نکرده گناه کدوم جرم به گلم

 پشت یطور زنه،یم شخندین و نشسته طلبکار یطور

 و افتاده آسمون از خودش پسر انگار کنهیم نازک چشم

 ...من دختر

 محکم را چادر پر. ماند ناتمام حرفش و دیترک بغضش

 دست سجاد. نرود باال شیصدا تا فشرد دهانش یجلو

 :زد لب انهیدلجو و گذاشت حانهیر یبازو یرو

 و پدر رفتار به توجه یجا به... جان حانهیر... خانومم -

 و عاشق یچجور که کن توجه پسره خود به مادرش،

 شرکت، و کار از ثروت، همه اون از. اسستاره یدلباخته

 بهم خودش. برسه ستاره به تا دهیکش دست یچ همه از
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 تمام انیجر در. یخواستگار انیب نکهیا از قبل زد زنگ

 . داره قبولش یجورنیهم و هست ستاره مشکالت

. تبرداش شیهاگونه از اشک و دیکش قیعم ینفس حانهیر

 :کرد باز لب و بود سرخ شیهاچشم و ینیب

 !رو دخترم کنه تیاذ یلیخ باباش زن بعدها ترسمیم -

 ام گفت پدرش که یدید. شهینم یزیچ نباش، نگران -

 ماحترا انتخابش به و میواکند پسرمون با رو سنگامون

 باز و هیچ ستاره مشکل دوننیم که نیهم. میگذاشت

 ور پسرشون پشت که نمیا. شکر یاله ،یخواستگار اومدن

 ابتث خودش ماین چون ستین مهم کردن، یخال هیتنب یبرا

 . سهیوا خودش یپا رو تونهیم کرده

 :دیپرس سجاد و شد حاکم سکوت یالحظه

  رو؟ تیمحرم یغهیص امشب بخونم -
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 ادامه سجاد و کردیم نگاهش یدل دو و دیترد با حانهیر

 :داد

 کابوس نیا بذار. داره دوسش ستاره ه،یخوب جوون ماین -

 و حرف تمام ستاره رو ادیب شوهر اسم. حانهیر بشه تموم

 . شهیم تموم مردم ثیحد

 :گفت و داد رونیب نیسنگ را نفسش حانهیر

 .کن عقدشون خدا، به توکل -

 

۰۲۱ 

 هب را حانهیر دست و نشاند لب یرو یمیمال لبخند سجاد

 هیقب منتظر نگاه و رفتند رونیب آشپزخانه از. فشرد ینرم

 و ترف اریخشا سمت متبسم سجاد. شد دهیکش سمتشان

 .نشست کنارش
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 محرم هم به امشب توننیم شهسوار، یآقا میموافق ما -

 .بشن

 اشچهره به لبخند ماین و ختیر فرو یُهر ستاره قلب

 قلب به و برداشت را کالمش یدشنه باز گوهر. آمد

 :نشاند حانهیر

 ! چسبوند رو نون دیبا گرمه تنور تا خب، آره -

 و حقارت از حجم نیا نتوانست و شد زیلبر حانهیر صبر

 اشیبرزخ نگاه با و دیلرز شیهالب. کند تحمل را نیتوه

 و شد خبردار شستش آلما که بزند یحرف خواست

 :کرد مداخله دستپاچه

 و خوشگل عروسمون نقدریا! جون مامان یگفت گل -

 ییخدا نظرش میکن دست دست میترسیم هیخواستن

 نیا به عروس هی ایدن یکجا گهید ما و بشه عوض نکرده

 .میکن دایپ یناز
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. خورد فرو را خشمش و گذاشت لب یرو لب حانهیر

 :دیپرس اریخشا که داد رونیب ینفس

 غهیص خودتون پس. شاهللان یسالمت و منتیم به خب -

 ؟یسپهر یآقا دیکنیم یجار رو

 با. تگف «بله»  لب ریز و کرد دییتأ سر جنباندن با سجاد

 کنار کاناپه یرو و برخاست جا از ستاره سجاد، یاشاره

 به یسرد عرق و انداخته ریز به سر. گرفت یجا ماین

 دندان ریز آنقدر داخل از را شیهالب. بود نشسته تنش

 دیوبکیم نهیس به یطور قلبش. سوختیم که بود فشرده

 را نهیس تنگ قفس است ممکن آن هر کردیم حس که

 اآلم شد، یجار که عقد یخطبه. بزند رونیب و بشکافد

 جا از و زد کف یخوشحال با که بود ینفر نیاول

 :زد لب و دیبوس را ستاره یشانیپ. برخاست

 .نیبش خوشبخت شاهللان زم،یعز مبارکه -
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 شانیبرا و گذاشت هم دست در را شانیهادست سجاد

 یهاانگشت ما،ین گرم دست. کرد یخوشبخت یآرزو

 گوهر دانستیم. فشرد یآرام به را دخترک سرد و فینح

 یبرا را یفیظر انگشتر کند؛ینم یمادر شیبرا امشب

 یجعبه درب. آورد رونیب بیج از و بود دهیخر نشان

 تارهس و ماه نشان با ییطال انگشتر کرد، باز که را کوچک

 دست را انگشتر. کردیم ییخودنما جعبه داخل آن، یرو

 . دیپاش صورتش به یگرم لبخند و انداخت دخترک

 دهیتن هم در ضینق و ضد یاحساسات. بود یبیغر لحظات

 یختل و عشق ینیریش ،ییجدا میب و وصال شوق. بودند

 ...هادست یسرد و قلب یگرما قت،یحق

 :کرد نجوا پدرش گوش کنار آلما
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 اجازه حداقل شما. گهینم یچیه کرده لج که مامان -

 یجورنیا چرا. بزنن حرف اتاق تو برن لحظه چند ریبگ

 آخه؟ شما دیکنیم

 بل اجبار به و نشاند لب یرو یتصنع یلبخند اریخشا

 :کرد باز

 خانوم ستاره یاہلحظ چند دیبد اجازه اگر یسپهر یآقا -

 .بزنن حرف هم با برن ما پسر شازده نیا و

 .ستین یمشکل. حتما بله -

 :داد ادامه ستاره به رو و گفت را نیا سجاد

 .کن ییراهنما رو ماین آقا دخترم، -

 به سر و شرمزده ینگاه با و برخاست جا از آرام ستاره

 .کرد ییراهنما اتاقش سمت را ماین ر،یز
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۰۲۰ 

. ودش وارد تا کرد تعارف ماین به و ستادیا اتاق درب کنار

. گذاشت اتاق به پا و داشت لب یرو یمیمال لبخند ماین

 بیترک از یونیدکوراس با که اتاق دور تا دور نگاهش

 و مطالعه زیم. دیچرخ بود یگلبه و دیسف یهارنگ

 کمد کنار و اتاق چپ سمت هاکتاب از یکوچک یقفسه

 پنجره  به کینزد خواب تخت. خوردیم چشم به یوارید

 .بود اتاق راست سمت و تخت به کینزد توالت زیم و

 :داد نوازش را گوشش ستاره نیشرمگ و آهسته یصدا

 ! جان ماین نیبش -

 دخترک. برد شیپ را دستش و کرد نگاه سر پشت به

 ماین دست در را دستش یتأن با و شد ترقیعم لبخندش

 .نشستند آن یلبه و رفتند تخت سمت دو هر. گذاشت
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 ار شستش ماین و بود انداخته ریز به را نگاهش دخترک

 :زد لب و دیکش او دست یرو نوازشگونه

  ستاره؟ سرده دستات نقدریا چرا -

 :گفت و گرفت باال را نگاهش ستاره

 ...که نگرانم لحظه هر. باالست استرسم خب -

 :گذاشت دخترک یهالب یرو را انگشتش ماین

 خراب که ستین قشنگ یهالحظه نیا فیح...! سیه -

 یحس چه االن یدونیم باشه؟ م،یبزن خوب یحرفا. بشه

 االن که ییتو شهینم باورم. یخوشحال از ابرام رو دارم؟

 که کمینزد بهت اونقدر. دستمه تو دستت ،ینشست کنارم

 . مهیزندگ یلحظه نیترقشنگ نیا. شنومیم نفساتو یصدا

 هگرفت ُگر تنش و بود دارتب و سرخ شیهاگونه ستاره

 او سر پشت را دستش ماین و انداخت ریز به سر. بود
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 یشانیپ آهسته و نرم. دشیکش شیپ یکم و گذاشت

 دستش و نشست لبش کنج یکج لبخند. دیبوس را دخترک

 از زیلبر یهاچشم به رهیخ. آمد جلو دخترک یگونه تا

 :کرد باز لب او عشق

 شدم شاعر پا هی کردم، فکر بهت مدت نیا تو نقدریا -

 . خودم واسه

 و شد باز هم از سکرآور یلبخند به شیهالب ستاره

 :گفت

 واسم؟ بخون ؟یجد -

 یللتع اندک با. دیکش لب یرو زبان و دیخند نینمک ماین

 :داد جواب

 واژه سه نیا در خورد رقم من ریتقد -

 ستاره و سفر و زییپا
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 برندارم تو از دل روز کی و ابد تا

 چاره تو با هست مرا یدردها که

 :فتگ شیهالب بر نشسته نیریش لبخند همان با ستاره

 ...بخونم بلدم حافظ از اما بگم، شعر تونمینم خودم من -

 :داد ادامه و کرد یکوتاه مکث

 یادهید نور توام که مشو جدا من از -

 یادهیرم قلب مونس و جان آرام

 به اشک گر،یکدی یدایش و قراریب نگاه در غرق

 دنیچش یبرا زدیم غنج ماین دل و دیدو شانیهاچشم

 اما محبوبش، دنیکش آغوش در و شیدلربا یهالب شهد

 قول. کند یناامن حس ستاره مبادا نکهیا از داشت هراس

. باشد دوست و همراه همسر، از قبل شیبرا که بود داده
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 اشبوسه و فشرد دست انیم را دخترک فیظر دست تنها

 .نشاند سرانگشتانش بر عاشقانه و قیعم را

 

۰۲۲ 

 به ختهیآم یصدا و خورد اتاق باز مهین در به یاتقه 

 :دیرس گوش به آلما طنتیش

 ضعو لباس! آ کوتاه صحبت هی نیایب بود قرار داداش -

 ؟یبخواب شب ،یکرد

 ینخود یاخنده ماین و گرفت دندان به لب خجول ستاره

 :برد باال یکم را شیصدا و داد سر

 االن؟ بود اومدن وقت... محلیب خروس یا -

 اد؟یب یک نزنه، گند هالحظه نیا به ادین خواهرشوهر -

 .شد رید میبر پاشو
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 .اومدم برو -

 دست. نداشت رفتن یپا ماین و برخاستند جا از دو هر

 :گفت و کردینم رها یالحظه را دخترک

 هک شهیم مونیپش بابات اما برم، مجبورم رو امشب هی -

 !خونتونم در جلو من صبح فردا. داد تیمحرم یاجازه

 را خواهش و تمنا دخترک. دندیخند صدایب و زیر دو هر

. برداشت جلو یقدم و دید ماین تابیب چشمان عمق در

 ختل عطر و گذاشت ماین ستبر ینهیس یرو سر آهسته

 .کشاند وجودش یژرفا به قیعم ینفس با را راهنشیپ

 بند بند به آرامش و کردیم حس را ماین قلب یهاتپش

 باال مرتعش و آرام ماین یهادست. شدیم قیتزر وجودش

 ینرم به. شدند دخترک فینح تن دور یحصار و آمدند

 را سرش یرو قیعم ینفس با و فشردش آغوش در

 . دیبوس
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 :زد لب و برداشت فراخش ینهیس از سر ستاره

 .میبر. زشته شد، رید یلیخ -

 

۰۲۳ 

 *** 

 هولناک و پراند جا از را حسام هان،ین بلند غیج یصدا

 به ینیماش بوق. شد متوقف و دیکش ابانیخ کنار را نیماش

. گرفت سبقت کنارشان از و شد بلند اعتراض ینشانه

 :دیپرس هراسان و شده درشت شیهاچشم حسام

 !میبود کرده تصادف االن یزنیم غیج چرا چته ه؟یچ -

 و کرد حلقه حسام گردن دور را شیهادست دخترک

 .دیبوسیم یاپیپ را اشگونه

 !کردن عقد... شکرت ایخدا... کردن عقد یوا یوا یوا -
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 :داد تکان نیطرف به را سرش نامفهوم و گنگ حسام

 کجا؟ ؟یچ ؟یک -

 :گفت ذوق با و زد هم به را شیهادست هانین

 هی گفت داد امیپ بهم االن. کردن عقد ماین و ستاره -

 ! کردن عقد شیپ ساعت

 :زد لب پرسان و دیکش هم در ابرو حسام

 مراسم امشب یعنی! نگفت؟ بهم یزیچ حامد چطور -

 داشتن؟ عقدکنون

. هباش نداشته خبر هنوز هم حامد خود کنم فکر بابا، نه -

 تیمحرم غهیص هی هم جاهمون و گرفتن رو بله رفتن

 هم با رو یعروس و عقد مراسم گهید ماه دو تا خوندن

 .رنیبگ

 :دیپر باال حسام یابرو یتا
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 ! حاال؟ بود یاعجله چه -

 :گفت و دیکش هم در ابرو هانین

 آمد و رفت هم با ماه دو یکی نیا خوانیم خب وا، -

 ! باشن داشته

 :کرد زمزمه لب ریز و داد رونیب ینفس حسام

 ...بشن خوشبخت که شاهللان -

 :کرد باز لب شوق با هانین و کرد حرکت

 ! یفضول از رمیمیم یجورنیا بزنم، زنگ بهش بذار -

 هک دینکش یطول و گرفت را ستاره یشماره تعلل بدون

 لب از لب جانیه و شور پر دخترک. شد وصل تماس

 :برداشت

 کردم ذوق چقدر یدونینم. دلم زیعز ہمبارک! ره... ستا -

 .دمیشن
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 هک دییپا را مادرش و پدر یرچشمیز خط، یسو آن ستاره

 :رفت اتاقش سمت و بودند صحبت مشغول

 ! بود یاسترس پر شب اما. زمیعز ممنون قربونت، -

 برد، نییپا را شیصدا و انداخت حسام به ینگاه هانین

 :دیپرس وارزمزمه

 هان؟ ومد،ین شیپ یزیچ که نایا و یسوت و یخرابکار -

  .زدیم هیکنا و شین یلیخ مادرش یول. شکر رو خدا نه -

 :گفت و کرد جمع را صورتش اشمئاز با هانین

 که نزنه شین. گهید باباس زن... رو ہکیزن اون کن ول -

 !شهینم

 در دخترک قلب و انداخت هانین به ینگاه مین حسام

 دامها کنان ِمن ِمن و گرفت دندان به لب. ختیر فرو نهیس

 :داد
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 نیا خب یول! آمیدار خوبم یبابا زن البته... عه... اوم -

 . خرابه جنسش

 :کرد عوض را بحث و دیکش لب یرو زبان

 حاال؟ بود خوب زیچ همه م؛یبگذر -

 اشهیبق میریبگ فاکتور رو گوهرخانوم یهاکهیت آره، -

 ؟ییکجا تو. بود خوب

 :زد لب و داد زدنیب ینفس هانین

 فهیشر خونه میریم میدار حسام و من. شکر یاله خب -

 ! عسل ماه رنیم دارن، پرواز امشب مهراد و یهست. خانوم

 نگرفتن؟ یعروس. مبارکه ،یسالمت به! عه -

 یعروس ادینم دلم ستین بابام چون گفت یهست نه، -

 فرس کنه،یم تمیاذ شیخال یجا مراسم تو گفتیم. رمیبگ

 .واسم بهتره و ترراحت
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 :کرد باز لب تأثر با و کرد کج لب ستاره

 . داره حق یطفل خب آره... یآخ -

 :شد بلند سالن از صفورا یصدا

 ! منتظره حامد. میبر ایب مادر جان، ستاره -

 :گفت هانین به خطاب و دیگز لب ستاره

 اومدم دیشا عصر فردا. کنم قطع دیبا من جان هانین -

 ؟یندار کار فعال. دنتید

 .برسون خانجون به سالم. سالمت به برو قربونت، نه -

. دبو حاکم فضا بر سکوت یلحظات و کرد قطع را تماس

 :بود مندهیگال لحنش و کرد عوض دنده حسام

 هان؟ین کرده تتیاذ حاال تا من مامان -

 :کرد باز ندامت به لب و کرد کج ابرو هانین
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 ادمی من که خوبه نقدریا یطوب خدا به... جون حسام -

 .مخود جون به نداشتم یمنظور. باباسزن اونم اصال رفت

 :گفت و زد یمحو لبخند حسام

 شهیهم یول. دونمیم نخور؛ قسم رو خودت جون -

 .نداره نسبتشون به یربط آدما بد و خوب باشه ادتی

 و ذات اگر زن هی. داره یبستگ ذات به بدشون و خوب

 ادرم باشه، داشته یمهربون قلب اگر باشه، خوب باطنش

 حال هر در مادرشوهر ای باشه مادرزن باشه، بابازن باشه،

 هم اگر. کنهیم یخوب مقابلش طرف به و هیخوب زن

 راداف نیکترینزد باش مطمئن باشه ذاتش تو یبدجنس

 . ستنین امان در آزارش از هم بهش

 :زد لب متأثر و متفکر هانین

 . زدم رو حرف اون دیببخش! توئه با حق... هوم -

 . دیخند گرم و مهربان حسام
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 یبد منظور دونمیم. یکن یخواهمعذرت نگفتم -

 قضاوت یجورنیا رو آدما باشه ادتی تا گفتم ،ینداشت

 .ینکن

 

۰۲۴  

 دوار که نیهم. دندیرس خانمفهیشر منزل به بعد یقیدقا

 مه یروبرو که دندید را خانمفهیشر و یهست شدند اطیح

 بحث نرود باال دارند یسع که ییصدا با و ستادهیا

 و بردند باال یکم را شانیصدا حسام و هانین. کنندیم

 یخندلب فهیشر و افتی خاتمه بحثشان که گفتند سالم

 . نشاند لب یرو یتصنع

 .یاومدخوش جان؟ هانین یخوب دلم، یزایعز سالم -

 . دیچرخ فهیشر و یهست نیب پرسشگرش نگاه حسام
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 اد؟یم بر ازم یکمک فه؟یشر مامان شده یزیچ -

 :برداشت لب از لب و کرد کج شانه یرو سر فهیشر

 انینم امشب شوهرش یخانواده! ؟...واال بگم یچ -

 !جانیا

 :دیپرس متعجب و آلوداخم هانین

 آخه؟ چرا! وا -

 :گفت و داد رونیب ینفس فهیشر

 رپس دونه هی من گهیم. ادینم افتاده، لج سر مادرشوهرش -

 ینعی. میگرفتیم یعروس مجلس خواستهیم دلم داشتم،

 مادرشوهرش از یهست! سفر؟ برن خوانیم که یچ

 ! کنم چکار موندم بخدا. لجبازتر یهست از اون لجبازتر،

 :کرد باز لب و انداخت باال شانه حسام
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 ثبح امشب االن، که نیدینرس توافق به قبال چرا خب -

 ن؟یانداخت راه

 :گفت ظیغ با و دییسا هم یرو دندان یهست

 امشب نیهم قایدق داشته نقشه نگو بود؛ شده یراض قبال -

 دوست تا چهار یجلو من االن. ببره رو ما یآبرو که ادین

 ؟کنم بلند سر یچجور میکرد دعوت شام یبرا که آشنا و

 !یعوض یتهیعفر

 :زد تشر فهیشر

 ! ؟یهست عه -

 :گفت یالیخیب با هانین

 بودم تو یجا من! ومدهین که باشه خدات از جون یهست -

 تا اول از که ومدیم اگه اون. شدمیم خوشحال هم یلیخ

 و لکسیر یلیخ. کردیم باِرت هیکنا و کهیت مجلس آخر
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 سفر نیا فیح. ببر حالشو یمهمون تو نیبش برو الیخیب

 خودت به مادرشوهرت خاطر به که ستین یَمشت و توپ

 ؟یکنیم زهر

 :کرد باز لب یهست و شد سکوت یاهیثان چند

 سرم یرو تاج ومدیم اگر انگار حاال گه؛یم راست هانین -

 . ومدین که بهتر درک، به اصال. ذاشتیم

 به یسر فهیشر. رفت خانه سمت قهر با و گرداند رو

 :داد رونیب را نفسش و داد تکان نیطرف

 !مهراد چارهیب -

 :زد لب و دیخند زیر هانین

 !دمیرس جهینت نیا به شیپ وقت یلیخ من -

 :کرد شماتت لب ریز حسام

 !ن... هاین -
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 و مادرشوهر جنگ نیا تو شییخدا گم؟یم بد مگه -

 ! ترهچارهیب همه از مهراد عروس،

 دیسبو را اشگونه و برداشت قدم فهیشر سمت بالفاصله

 :داد ادامه و

 از یکی دارم، مادرشوهر تا دو که خودم حال به خوش -

 ...ترخانوم و ترمهربون یکی اون

 ورودش با هانین. رفتند خانه سمت و دندیخند زیر سه هر

 آشپزخانه سمت و کرد یاحوالپرس مهمانان با سالن، به

 ابرو و دید ظرف داخل وهیم دنیچ مشغول را ایلع. رفت

 :دیکش هم در

 ؟یکنیم کار یدار چرا تو...! مامان -

 تکدسی یهادندان. زد لبخند و گرفت باال را نگاهش ایلع

 حسام اد،یاعت َترک از بعد که اشیدیمروار و دیسف

 . شد انینما بود؛ کرده شانمیترم
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 . رهبهت که یکاریب از داره؟ یاشکال چه گلم، دختر سالم -

 :کرد کیبار چشم و کرد نگاهش یالحظه هانین

 یاپ به پا یدار جانیا یاومد یوقت از نکنه... مامان نمیبب -

 دبو قرار! آ نبود نیا قرارمون هان؟ یکنیم کار خانم مهتاج

 میریگب خونه واست ما یوقت تا یباش خونه هی تو مهتاج با

 ...نکهیا نه

 عطوفت به لب و گرفت دست در را دخترک یبازوها ایلع

 :کرد باز

. کنمیم کمک مهتاج به خودم لیم به من دلم، زیعز -

 اشحوصله که یگاه اسخونه نیا خانوم که خانوم فهیشر

 !من برسه چه مهتاج، کمک ادیم باشه کاریب ای رهیم سر

 :داد ادامه و دیخند ینخود
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 تازه یسبز رفتم من م،یکرد رشته آش هوس روزید -

 حرف و کردن پاک مینشست فهیشر و مهتاج با دمیخر

 بود وقت یلیخ. بود یخوب حس چه یدونینم... زدن

 دل درد و میبود ننشسته هم دور زن تا چند یجورنیا

 . میبود نکرده

 یرو وارنوازش دستش و دیکش آغوش در را دخترک

 نجوا گوشش کنار و دیلرز شیصدا. شد دهیکش سرش

 :کرد

 ات بودم کردنش سقط دنبال در به در روز هی که یدختر -

. وندم قدرت با نشه امیبدبخت کیشر و ایدن نیا تو ادین

 که ایدن نیا داره یچ گفتم بهت یاومد ایدن یوقت

 همه نیا وسط یاومد شد خوب ؟ینشد الشیخیب

 ازب برام رو یخوشبخت ریمس دختر همون حاال ؟یبدبخت

 اد،یاعت بدون که ییروزا نیطرف،ا هی عمرم تمام. کرد
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 یهال... طرف هی کشمیم نفس و زنمیم لبخند فقر، بدون

 .مادر ینیبب ریخ

 .کند مهار را بغضش تا زد پلک یپ در یپ و تند هانین

 اشخورده فرو بغض فرط از شیهالب و ینیب یهاپره

 :زد لب و دیکش رونیب ایلع آغوش از را خودش. دیلرزیم

 اشکم و دماغ آب. یآورد در اشکمو مامان گهید بسه -

 دلت چقدر هر اصال. شمیآرا کل به خوند فاتحه اومد

 من باش، خوشحال بخند، فقط تو کن، کار خوادیم

 .خوشحالم

 آشپزخانه یسو آن از مهتاج که دیکش باال را اشینیب

 :گفت کرده بغض

 من نیگینم! ساعته؟ هی یدختر و مادر دیگیم یچ -

 !شمیم ییهوا شهرستانه، دخترم
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 نیبود هیگر آماده چه! آ آشپزخونه ومدمینم کاش! ه... او -

 .وپالت نیا با شد گرمم کنم، عوض لباس رمیم من. همتون

 :زد صدا ایلع که برود تا دیچرخ پا یپاشنه یرو

 ...هانین یراست -

 :جنباند سر و کرد نگاه عقب به

 جان؟ -

 . دمید رو اصالن شیپ روز سه دو گمیم -

 :دز لب. دیتن هم در ابرو و برگشت را رفته یهاقدم هانین

 خب؟ -

 دم.. افتاده بهش خوب یحروم و یفروش خرده کار -

 مثل وضعش و سر. خودش واسه زده بهم یدستگاه

 ...یزندگ خونه سر برگردم گفتیم. شده زادیآدم
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۰۲۵ 

 ایلع دهان به چشم و دیلرزیم دخترک چشمان ین ین

 :گفت و دیچیم وهیم که بود دوخته

 که تو گفتم. بردار کچلم سر از دست گفتم بهش منم -

 مثل یکی. ریبگ زن برو شده هایحساب آدم هیشب اتافهیق

 . بره نییپا گلوش از حروم نون که ریبگ خودت

 :دیپرس ابیارت با هانین

 نگرفت؟ منو آمار نزد؟ من از یحرف -

 :زد لب و کرد هانین تعارف یسرخ بیس ایلع

 یزندگ گفتم کنه؟یم چکار دخترت گفت... اتفاقا چرا -

 پرسهیم یچ هر دید کنه؟ چکار خواستهیم کنه،یم

 . رفت و شد الیخیب گهید دمیم باال سر جواب

 :دیپرس باز و برد فرو را دهانش آب هانین
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 بود؟ تنها -

 چطور؟ آره، -

 دل از یآه و کردیم ینیسنگ دخترک ینهیس در نفس

 :گفت آهسته و دیچرخ اطراف در چشمش. دیبرکش

. یدید رو اصالن نگو گهید کس چیه به فقط... یچیه -

 ! حسام مخصوصا

 :کرد باز لب دیترد با و ماند ثابت نگاهش ایلع

 .خب بگو بهم شده؟ یزیچ هان؟ین چرا -

 :داد جواب صالیاست با هانین

 ...راستش. نگو اصالن به یچیه من از -

 :زد صدا و دیکش سرک آشپزخانه داخل حسام

 ! ن... هاین -
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 هب رو و کرد یکوتاه یاحوالپرس و افتاد ایلع به نگاهش

 :داد ادامه هانین

 . گهید ایب ساعته؟ هی یموند کجا -

 :زد لب و انداخت مادرش به گذرا ینگاه هانین

 .میزنیم حرف هم با بعد -

 . رفت رونیب آشپزخانه از دخترک و جنباند سر دییتأ با ایلع

*** 

 اش،پرستاره سقف ریز شب، یخاموش و یکیتار دل در

 هر تنفر و عشق ها،یشاد و هاغم لبخندها، و هااشک

 سفر، راه در یهست. بودند انینما یاگوشه کدام

 آب نهیس در دلش یهاغم و بود نشسته نم به شیهاچشم

 رب سر هانین. دیچکیم شیهاگونه بر قطره قطره و شدیم
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 خونشان و رگ در عشق و بود گذاشته دلدارش نیبال

 . کردیم انیغل

 با جدال در و بود دهیکش دراز تخت یرو ستاره

 پلک داشت یسع فرداها و فردا دنیرس از شیهااضطراب

 که ماین از خبریب. ردیبگ آرام یدم و بگذارد هم یرو

 ستاره کنار که یناب لحظات تک تک موقع، همان درست

 یرو که یحیمل لبخند با و کردیم مرور دل در را داشت

 بالاستق به و شدیم ترگرم لحظه هر شیهاپلک داشت لب

 در سیپارم یاندازه به چکسیه حال اما. رفتیم خواب

 ...نبود آشفته جور،ید شب آن

 تند گرمش یهااشک و زده چمباتمه تختش یرو دخترک

 اندند ریز لب ظیغ با. دیغلتیم هاگونه یرو یپ در یپ و

. بود انداخته خراش را دست کف شیهاناخن و فشردیم

 :کرد زمزمه لب ریز آلودحرص
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 از خوش آب ذارمینم... ذارمینم... ماین یخوند کور -

 اصل یب دختر هی ؟یفروخت یک به ومن. بره نییپا گلوت

 توو که یسیپارم به... من به رو بیترک بد و نسب و

 داره، و داشته خواستگار هزارتا و نداره دست رو ییبایز

 یکن مالتماس ،یفتیب پام به که کنمیم یکار ؟یداد حیترج

 !کنم نگات که

 

۰۲۶ 

 تمام و شد جمع خودش در تخت یرو وارنیجن

 از اشک. کردیم مرور ذهن در ماین با را خاطراتش

 اردنم را سرش ریز بالش و دیغلتیم شیهاچشم یگوشه

 و خودش یندهیآ یبرا که یلحظات تک تک. بود کرده

 آمده در اهتزاز به چشمانش مقابل بود، کرده یابافیرؤ ماین

 .بود افتاده اهایرؤ و خاطرات آن تمام جان به آتش حاال و
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 از دیاب که دیدیم یبیرق را ستاره بود؛ نشده دیناام اما هنوز

. آوردیم دست به دوباره را ماین و کردیم در به دانیم

 رممتو و نیسنگ را شیهاپلک ،یپ در یپ و گرم یهااشک

 مهمان خواب که بود گذشته مهین از شب و کرده

 شیهایداریب مثل هم خوابش. شد قرارشیب یهاچشم

 یتگخس که شد داریب یحال در صبح. بود تنش پر و ناآرام

 یدیشد سردرد و بود مانده تنش در هنوز قبل شب

 . داشت

 چون حاال بود بایز و بزرگ قصر، کی مثل که یاخانه

  احساس و شده آورخفقان شیبرا ریدلگ و تنگ یقفس

 هم باال مدل نیماش و دارمارک یهالباس. نداشت آرامش

 ح،یتفر چیه با دلش حال و نداشت یتیجذاب چیه شیبرا

 . شدینم خوب یدیخر و سفر
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 زا یشیآرا چیه بدون و وهیآبم وانیل کی خوردن با تنها

 یتساع. گرفت رو شیپ را شرکت ریمس و آمد رونیب خانه

 شیپاها ،یورود درب یجلو د؛یرس شرکت به که بعد

 لب ریز و انداخت ساختمان به ینگاه. شد سست

 :کرد زمزمه آلودبغض

 جانیا تو دونمیم یوقت شرکت، داره یبیغر حال چه -

 ! یستین

. دش ساختمان وارد و دیبلع را بغضش ق،یعم ینفس با

 برخورد یصدا تنها و بود آرامش و سکوت در شرکت

 هب هاکیسرام یرو بر که بود سیپارم یهاکفش یپاشنه

 دخترک ،ینش زیم به شدنش کینزد با. دیرسیم گوش

 :گشود لب احترام با و برخاست جا از آهسته

 .نیاومد خوش سالم، -
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 اب خودش و ندیبنش که فهماند کزادین به سر یاشاره با

 کزادین. نشست مقابلش گفت، لب ریز که یاآهسته سالم

 دنیشن منتظر و دوخته سیپارم به را کنجکاوش نگاه

 :برد باال را شیصدا سیپارم که بود یکالم

 !لطفا قهوه هی آقامیکر -

 :کرد باز لب و شد دستپاچه کزادین

 ...من دیببخش یوا یا -

 :گفت و کرد قطع را کالمش سیپارم

 .دارم حرف باهات نیبش ست؛ین یمشکل -

 لب از لب او و کردیم نگاهش رانیح و پرسان دخترک

 :برداشت

 نه؟ مگه ،یکنیم کار جانیا که شهیم سال یلیخ تو -

 :زد لب و جنباند سر آهسته
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 .بله -

 !بودم؟ ماین نامزد من که یدونیم خوب و -

 . دونمیم بله، -

 :گفت و دیبرکش نهیس از یآه سیپارم

 امین با و شرکت ومدمیم هاوقت یلیخ که ادیم ادتی و -

 درسته؟ رون؛یب میرفتیم هم با ای خوردمیم ناهار

 :کرد زمزمه و برد فرو را دهانش آب کزادین

 ! ادیم ادمی. درسته -

 مقابل را قهوه فنجان و آمد جلو دست به ینیس آقا میکر

 در وابر دخترک م،یکر رفتن با. گذاشت زیم یرو سیپارم

 چشمان به رهیخ نفرتش از پر سبز نگاه و دیکش هم

 :گشود لب و بود کزادین پرسشگر
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 مثل که یاستاره! شده ماین عقد که اسستاره حاال اما -

 !یچ همه به زد گند و ماین و من یرابطه تو دیخز مار

 :داد ادامه غمبار یلحن با و کرد مکث یاندک

 هب که ستین هم ماین حق ست،ین من حق نیا کن قبول -

 کرده کور رو چشمش که ییکذا عشق اون خاطر

 .بشه جدا اعتبارش و شغل و کار از یجورنیا

 :داد تکان نیطرف به آرام را سرش و زد پلک کزادین

  اد؟یم بر من از یکار چه... خب -

 :گفت رکانهیز و کرد زیر چشم سیپارم

 اقتیل کنم ثابت که ستاره از آتو هی خوام؛یم آتو هی من -

 جامان کارو نیا تونهینم تو از بهتر چکسیه. نداره رو ماین

 .بده

 :برد جلوتر را سرش و دیکش لب یرو زبان
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 ودتخ رفاقت ،یهست ز،یکامب ،یتونیم که یقیطر هر از -

 قول بهت. ریبگ برام رو آتو اون... یراه هر از ستاره، با

. یدار یخوب مشتلق یکن کمکم اگه که دمیم شرف

 وردنآ بدست مشتلق! آستین تراول تا دو یکی من مشتلق

 !دهیم تکون رو تیزندگ که هست یاونقدر عشقم

 و اداشتو فکر به را کزادین س،یپارم زیانگوسوسه شنهادیپ

 :زد لب یتعلل اندک با

 باشم؟ داشته رو شمارتون تونمیم -

 

۰۲۷ 

 *** 

 چشم و لرزاند را ستاره یهاپلک ،یگوش یبرهیو یصدا

 شتن به یقوس و یکش و کرده جمع را صورتش. کرد باز
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 به نگاهش و انداخت اطراف به ینگاه آلودخواب. داد

 یقهیدق یس و هشت که افتاد یزیروم کوچک ساعت

 ارهدوب بالفاصله اما شد، قطع تماس. دادیم نشان را صبح

 سر یباال از را یگوش و کرد دراز دست. دیلرز یگوش

 از خواب صفحه، یرو ماین اسم دنید با. برداشت

 وصل را تماس. انداخت باال ابرو و دیکش پر شیهاچشم

 :داد جواب گرفته و دار خش ییصدا با و کرد

  سالم... الو -

 ... خوابالو خانوم سالم کیعل -

 :گفت و نشست لبش یرو لبخند

  ؟یخوب -

 . شمیم یعال نمتیبب اگه اما خوبم، -

 :زد لب و کرد نیریش یاخنده تک دخترک
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 ! ؟یک کجا؟ همو؟ مینیبب -

 :داد جواب یتعلل اندک با ماین

 یجا تا یایب و یِبَکن دل خواب تخت از االن اگه -

 ! ینیبیم منو یبزن رو دکمه اون فون،یآ

 :کرد باز لب متعجب و کرد درشت چشم ستاره

 ؟یدر پشت! ؟...یچ -

 :گفت و دیخند ینخود ماین

 ! شما اجازه با -

 یهاهپاچ. رفت رونیب اتاق از دستپاچه و دیپر جا از ستاره

 و ختهیر هم در بلندش و باز یموها و تا به تا شلوارش

 نگاه که رفتیم فونیآ سمت زدهشتاب. بود آشفته

 مشغول صفورا. ماند رهیخ او به صفورا و حامد متعجب

 :دیکش هم در ابرو و بود حامد یبرا ختنیر یچا
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 مادر؟ شده یچ! ستاره -

 ماین. فشرد را ریتصو دکمه و ستادیا فونیآ مقابل دخترک

 :دز لب ستاره و ستادهیا فونیآ مقابل بشاش و متبسم

 ! ماین -

 ! نه؟ ای میدید -

 :کرد زمزمه گنگ و جیگ ستاره

 ! نمیبیم دارم آره، -

 ؟یکن باز درو یخواینم اونوقت -

 هب ال دست و انداخت خودش یپا تا سر به ینگاه ستاره

 و دیکش ینیه تشیموقع یادآوری با. برد شیموها یال

 با و دیدو توالت سمت درنگیب. کرد قطع را تماس

 :گفت بلند یصدا

 ! کن باز درو عمو -
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 :گفت صفورا به رو و کرد کج لب گنگ و آلوداخم حامد

 ! دِر؟ پشت یک ؟یصبح اول نیا چشه -

 ردوا دخترک. رفت فونیآ سمت و شد بلند زیم پشت از

 را صورتش عجله با. کرد باز را آب ریش و شد توالت

 که دینکش یطول. کرد زدن مسواک به شروع و شست

. دیگز لب و دیرس گوشش به سالن از یاحوالپرس یصدا

 حرکت با داشت یسع و برد فرو شیموها انیم پنجه

 را شیهالباس. کند مرتبشان یکم موها، یال به ال انگشت

 هنشست شیهالب بر شرم از که یلبخند با و کرد مرتب

 و هااتاق یراهرو به سالن. رفت رونیب توالت از بود

 را در. دیدو اتاقش سمت فورا ستاره و نداشت دید توالت

 مناسب لباس دنبال کمدش یهالباس نیب و بست

 زیر یهاگل با رنگ دیسف و بلند یراهنیپ. گشتیم

 بلوزش طرف دو به دست فورا و کرد انتخاب را یصورت
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 آن اب را اشیراحت شلوار بلوز و آورد رونیب تن از تا برد

 زا بعد مرتبه نیاول خواستینم دلش. کند عوض راهنیپ

  .ندیبب نامرتب و آشفته را او حجاب بدون و تیمحرم

 به بلوز تنگ و گرد یقهی که داشت عجله آنقدر

. شد بلند آخش یصدا و کرد ریگ اشگوشواره

 داشت یسع و دیکش رونیب هانیآست از را شیهادست

 کند آزاد را کرده ریگ اشینیب ریز و گوشواره به که یاقهی

 . خورد در به یاتقه که

 هست؟ اجازه... خانوم ستاره -

 ازب در بدهد، یجواب نکهیا از قبل و بود ریدرگ اشقهی با

 ندت قلبش. دیپر شیهالباس کمد داخل فورا ستاره و شد

 .بود نشسته تنش به شرم عرق و دیتپیم

 :زد صدا و دیچرخ اتاق دور تا دور نگاهش ماین

 !جانستاره... ستاره -
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 ...رونیب برو ماین -

 :دیپرس و دییپا را اطراف زدهبهت ماین

 ؟ییکجا ستاره -

 ...خدا رو تو رونیب برو! کمدم تو -

 

۰۲۸ 

 :دیپرس تبسم به ختهیآم و ریمتح یاچهره با ماین 

 ؟یکنیم چکار کمد تو -

 ! یکرد باز درو کردم،یم عوض لباس داشتم -

 دامها ملتمسانه دخترک و گرفت دندان به لب خنده با ماین

 :داد

 !جانیا شدم خفه گه،ید رونیب برو -

 :گفت متیمال با ماین
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 خانجونت. رونیب برم ومدهین هنوز زشته! ن... جاستاره -

 !خودش؟ با کنهیم فکر یچ

 :کرد باز لب یدرماندگ با ستاره

 النس از سایوا در پشت قهیدق هی یول زم،یعز دیببخش -

 !نداره دید که

 بره بشه آماده خوادیم اتاقش تو اومد حامدت عمو اما -

 .کار سر

 :گفت و دیبرچ لب دخترک

 . خب مینیبب شلوار بلوز نیا با خوادینم دلم -

 ن،ک عوض لباس تو ستمیوام بهت پشت من باشه، خب -

 خوبه؟

 :اشتبرد لب از لب دیتأک با و دیکش لب یرو زبان ستاره

 ؟یبرنگرد یدیم قول -
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 .قول آره، -

  .ستادیا کمد به پشت و دیچرخ اتاق دور تا دور نگاهش

 .رونیب ایب -

 اطیتاح با و مضطرب. دیکش سرک رونیب به آهسته ستاره

. درآورد تن از را بلوزش فورا و آمد رونیب کمد از

 ستا باز ماین مقابل زیم یرو که نبود تاپ لپ به حواسش

 و هریت یصفحه در زیآمطنتیش و قیعم یلبخند با او و

 . کندیم نگاهش تاپ لپ یمشک

. دیکش باال و بست کمر یرو را رشیز لباس یهاسگک

 یصفحه به رهیخ و بود دهیخشک ماین یهالب بر لبخند

 ادهافت تپش به قلبش و برد فرو را دهانش آب تاپ، لپ

 هارگ در را خونش و دهیدو پوستش ریز که ییگرما. بود

 .کردیم حس یخوب به بود، انداخته انیغل به

 :گفت نیشرمگ یلبخند با و کرد عوض لباس ستاره
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 .یبرگرد یتونیم -

 و ددا رونیب صدا پر را اشنهیس در شده حبس نفس ماین

 وا به چشم نینمک یلبخند با. برگشت دخترک سمت

 دیکش شیموها به دست زدهخجالت ستاره که بود دوخته

 :گفت و

 هسرزد یبد یلیخ. مینیبب یجورنیا نداشتم دوست -

 !یاومد

 جلو ستاره. کرد باز هم از را شیهادست و دیخند ماین

. دیکش آغوش در را دخترک اقیاشت با او و آمد

 شتن عطر ولع با و دهیچیپ دخترک تن دور را شیهادست

 خجول و هولناک آنقدر ستاره. فرستادیم هاهیر عمق به را

 .کردیم حس یخوب به را قلبش یهاتپش ماین که بود

 و دیلغز کمرش پشت تا ستاره یهاکتف پشت از دستش

 :کرد باز لب. دیبوس را شیموها یرو
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 .جانیا از باالتر کوچه هی نیهم یبرا خورد بهم مسافر -

 و تبمر یلیخ که االن تازه. برم و نمتینب ومدین دلم گهید

 !یخوشگل

 لب از لب لبخند با و دیکش عقب را خودش ستاره

 :برداشت

 ! داره ُپف چشمام یول -

 :داد جواب بود، دایپ آن در خنده که یلحن با ماین

 خورب صبحونه! ینیترقشنگ من یبرا یباش جور هر تو -

 .دارم کار باهات ییجا میبر هم با

 :دیپرس و کرد درشت چشم ستاره

 !م؟یبر کجا -
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 ونهخ برمتیم بره درشیسرا بودم گفته ز،یکامب یخونه -

 من میارد فرصت تا که بگو ننشست دلت به اگر. ینیبب رو

 !کنم اجاره خونه هی

 

۰۲۹  

 دوست و زبر شیرته آن و برد باال را دستش ستاره

 شست انگشت دو انیم را اشگونه. کرد نوازش را یداشتن

 :زد لب و فشرد یآرام به اشاره و

 هرجا تو کنار آسمون، نیا سقف ریز. دارم قبول دهیند -

 .خوشبختم باشم، که

 خود به و فشرد را دخترک کمر ماین یهادست

 یگونه شیهانفس هرم که کینزد آنقدر. کرد ترشکینزد

 و کرد خم طرف کی را سرش. دادیم قلقلک را ستاره

 :زد پچ گوشش کنار
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 دلداده منه فکر دلبرک، نکن یزبوننیریش یجورنیا -

 باز و نگاه هر با عشوه و ناز یب هم یجورنیهم که باش

 نجغ واست دلم یگیم که کالم هر با لبات، شدن بسته و

 .  ادیم بند نفسم و زنهیم

 رداتب و سرخ شیهاگونه و گرفت دندان به لب دخترک

 یاهبوس به ماین هم باز و بود قفل هم به شانیهانگاه. بود

 را جانشیه از لرزان یهالب و داد تیرضا یشانیپ انیم

 . نشاند ستاره یابرو دو نیب درست

 مه با رو صبحونه. میبر ایب شو آماده زود رون؛یب رمیم -

 .میخوریم رونیب

 رونیب اتاق از و کرد جدا خود از را دخترک تعلل بدون

 امین آغوش یگرما و ستادیا جاهمان یالحظه ستاره. رفت

 و دیچرخ کمد سمت. کردیم حس تنش یرو هنوز را

 تاپ لپ به نگاهش که برداشت را نیج شلوار و پالتو



 

Romanzo_o 729 

 یادآوری با و کرد دقت خودش ریتصو به یالحظه. افتاد

 یرُه دلش بود؛ ستادهیا تاپ لپ به رو ماین که یلحظات

 . گرفت دهان مقابل را دستش و ختیر فرو

*** 

. شد خانه وارد غرولندکنان هانین و شد باز خانه درب

 یوت که یطوب به رو یحالیب با و زدیم لنگ یکم شیپا

 نیب یفیظر اخم. کرد سالم بود یآشپز مشغول آشپزخانه

 شگرپرس نگاه به توجهیب هانین و نشست یطوب یابروها

 و زیر یهاپاکت با حسام. رفت اتاقش سمت یطوب

 جاهمان را هاپاکت یهمه و شد خانه وارد دیخر درشت

 و ادد رونیب یخستگ فرط از ینفس. گذاشت درب یجلو

 .رفت استقبال به یطوب

 بود؟ چش هانین. مادر ینباش خسته سالم، -
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 دایز نتونست و گرفتیم درد مدام کرد؛یم تیاذ پاش -

 . شدم ناقص گهیم ناراحته، نیهم واسه بره راه

 :زد لب و کرد کج ابرو دلسوزانه یطوب

 دیخر روز هر شیعروس کینزد. خب داره حق ،یآخ -

 .شد آروم دردش تا خورد قرص شبمید. داره

 باال را شیهانیآست که همانطور و درآورد را کتش حسام

 :گفت زدیم

 ستین خوب دکترش دیشا. کنمیم عوض رو دکترش -

 ! هیجورنیا که

 متبسم و انداخت ینگاه را دهایخر یکنجکاو با یطوب

 :برداشت لب از لب

 گه؟ید نیدیخر یچ همه... مبارکه -
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 فکر! شهیم تموم میخریم یچ هر مگه بابا نه ممنون، -

 . بازار میبر دیبا گهید نوبت دو یکی کنم

 سمت شیهادست شستن یبرا و گفت را نیا حسام

 رونیب اتاق از و بود کرده عوض لباس هانین. رفت توالت

 :گفت آلودبغض و آمد کاناپه سمت لنگان لنگ. آمد

 االن من. کرد یجورنیا پامو که یاون کنه لعنتش خدا -

 یورچج بپوشم، بلند پاشنه کفش یچجور میعروس شب

 خسته مطمئنم و دارم کار یکل من اونروز اصال برقصم،

 .زنمیم لنگ و رهیگیم دردم بشم

 و نشست کاناپه یرو و گذاشت یعسل یرو را اشیگوش

 یچا که همانطور یطوب. شد ریسراز شیهااشک

 باز لب انهیدلجو و انداخت هانین به ینگاه ختیریم

 :کرد
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. گلم یندار یکار تیعروس روز. نخور غصه زمیعز -

 ادیز هم کفش. یانشسته یصندل یرو که شگاهیآرا یریم

 واست یباش داشته یکار هر خودم. نپوش بلند پاشنه

 . نیبش فقط تو دمیم انجام

 دستش ستاره امکیپ که بود وساکت کرده بغض هانین

 . دیرس

 .امیب اگر ستمین مزاحم سالم، -

 :نوشت و کرد پاک اشگونه از اشک

 .شمیم خوشحال ایب. گرفته دلم اتفاقا زم،یعز نه -

 

۰۳۱ 
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 سمت را او و شد حلقه گردنش دور هوایب حسام دست

 اخم با و برداشت شیهاگونه از اشک. دیکش خودش

 :دیپرس یکمرنگ

 ! آبخنده دیبا فقط من هانین ه؟یچ واسه اشکا نیا -

 کج ابرو و شد دهیکش نییپا به رو هانین یهالب سوک

 :کرد

 هی. داغونه که پامم مچ کردم، کوتاه موهامو مونمیپش -

 یموها با عروس هی! مونیعروس شب به کن فکر لحظه

 تا شقد کوتاه، پاشنه یکفشا خاطر به زنه،یم لنگ کوتاه،

 بگن مهمونا یهمه دمیم قول یعنی! دوماد یشونه ریز

 !شده فیح دوماد

 :گفت و زد نمادندان یلبخند حسام

 حرف عشقم واسه بخوان که ییمهمونا اون دهن من -

 نمکیم فکر که هم یعروس شب به. رمیگیم ِگل رو بزنن
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 یحلقه هی که نمیبیم خنده خوش و خوشگل عروس هی

 منم که آلدهیا و یبغل توو شه،یپرکالغ یموها یرو گل

 .کنمیم یشمارلحظه باهاش شدن تنها و شب آخر واسه

 یگونه از یزیر گاز درنگیب حرفش شدن تمام یپ در

 زیر زیر و برد فرو قهی در را سرش هانین و گرفت دخترک

 . دیخند

 !کرده انتخاب موهامم رنگ خودش واسه چه -

 شانیلهفاص. دیخز ترشیپ و گفت باال بلند یا«بله» حسام

 :داد ادامه و شدیم کمتر لحظه هر

 رفک یچ! کردم فکر چشاتم یهیسا و رژ رنگ به یحت -

 امگهید یهابرنامه یکل و یخودم مال شب اون ،یکرد

 ! گفت شهینم االن گهید که ختمیر

 ور،آسانس مطب، ن،یماش تو! ستمین تو مال االن نکهیا نه -

 ! بشه تلف وقتت یذارینم جاچیه ماشاهلل
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 دخترک گردن یگود در را سرش و زد قهقهه بلند حسام

 ظیغ با. فشرد و زد چنگ را شیبازوها هانین و برد فرو

 :گفت

 !بکش خجالت مامانت از م،یسالن وسط تیتربیب -

 نگاه را سرش پشت و دیکش عقب را خودش فورا حسام

 و گرفت دندان به لب هانین. نبود یطوب از یخبر اما کرد،

 :زد لب متبسم

 ! اتاق تو رفته البد دهیکش خجالت چارهیب -

 :کرد باز هیکنا و یشوخ به لب وارطنتیش حسام

 ! م؟ینکن تلف رو وقت یخوایم خب -

 یصدا که بدهد یجواب تا برداشت لب از لب هانین

 هانین. داد اوشیس آمدن از خبر قفل، یتو دیکل چرخش
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 لب ریز حسام. دیخند بلند و دیچرخ در سمت نگاهش

 :کرد غرولند

 یعروس ما بشه، هفته آخر زودتر شهیم ایخدا یعنی -

 !مون؟یزندگ خونه سر میبر میریبگ

*** 

 و شد متوقف اوشیس یخانه یکینزد در ماین نیماش

 :گفت لبخندزنان ستاره

 ؟یندار یکار زم،یعز ممنون -

 دنبالت؟ امیب چند ساعت قربونت، -

 :زد لب و کرد کج گردن ستاره

 من یشخص راننده ،یکن کار نیماش نیا با دیبا تو... ماین -

 آژانس با. دنبالم یایب یفتیب کار از یه یستین که

 .خودم گردمیبرم
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 خلصم دربست من! ستم؟ین تیشخص راننده گفته یک -

 هبد امیپ هی شد تموم کارت جانیا هروقت تو. چاکرتم و

 . رسونمیم خودمو باشم شهر یجا هر منم

 :زد لبخند و کرد قبول ناچار ستاره

 بهت برگردم خواستم هروقت. یبخوا تو یهرچ باشه؛ -

 .دمیم امیپ

. دیبوس را اشگونه و شد لیما ماین سمت حرفش، یپ در

 شآغو به و گرفت را شیبازو ماین که برود عقب خواست

 . دشیکش

 !خانوما؟ خانوم پس شهیم یچ من سهم -

 را دخترک لب کنج به کینزد درست ییجا درنگیب

 ثابت او یهاچشم به مخمورش نگاه یالحظه و دیبوس

 سر که نیهم. دیکش عقب را خودش ستاره و ماند

 در چشم و دید آپارتمان درب مقابل را حسام چرخاند،
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 سرش فرق بر آبجوش از یسطل که انگار. شدند چشم

. تنشس عرق به و شد داغ شرم از تنش تمام باشند ختهیر

 سمت دن،یند به تظاهر با و داد قورت را اشخنده حسام

 .رفت اششده پارک نیماش

 

۰۳۰  

 اب و کرد دنبال را ستاره یشرمزده نگاه رد متعجب ماین 

 :گفت و دیخند ینخود حسام، دنید

 م؟یکرد چکار مگه دمتیبوس... بابا سرت فدا -

 لب آلودحرص و نیشرمگ و گرفت دندان به لب ستاره

 :زد

 ... رفت آبروم! ماین بود، هانین شوهر نیا -

 :گفت و کرد نگاهش ترقیدق ماین
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. دادفر خانوم یبرادرخونده. یگیم راست. آره ه؛... او -

 ! دمشید یبار چند

 باهاش یچجور گهید یوا... بره بذار نکن نگاهش -

 بشم؟ چشم تو چشم

 حرکت با و دییپایم را حسام نیماش یرچشمیز ماین

 . دیخند بلند نشیماش

 .رفت... دختر باال ریبگ رو سرت -

 :کرد باز لب و داد رونیب ینفس ستاره

 یعالقه ابراز ییهاتیموقع نیهمچ گهید خدا رو تو -

 ! خجالت از شدم آب. نکن دیشد

 یکوتاه یخداحافظ با دخترک و دیخند جوابش در ماین

 که یالحظه تا ماین و رفت ساختمان سمت. شد ادهیپ
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 با و ماند منتظر جاهمان بود، نشده آپارتمان وارد ستاره

 . کرد حرکت درب، شدن بسته

 ار دوم یطبقه یدکمه و شد آسانسور نیکاب وارد ستاره

 و بود ستادهیا شانخانه درب مقابل بعد یلحظات. فشرد

 را در اوشیس که دینکش یطول. درآورد صدا به را زنگ

 اوش،یس تعارف با و کردند یگرم یاحوالپرس. کرد باز

 یدیسف شرتیت و قرمز یراحت شلوار هانین. شد خانه وارد

 تن به بود، اشنهیس یرو براق رز گل کی از یطرح که

 .آمد استقبال به و داشت

 به .رفتند اتاق سمت دو هر ،یطوب با یاحوالپرس از بعد

 یرو که همانطور ستاره اتاق، درب شدن بسته محض

 :گفت نشست،یم یصندل

 !شد یزیآبرور چه یدونینم هانین یوا -

 :دیپرس نامفهوم و زد یلبخند مچهین هانین
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 شده؟ یچ -

 حسام با بشم ادهیپ برگشتم. دیبوس منو ماین ن،یماش توو -

 ! شدم چشم تو چشم

 شیصدا و داد تکان هوا در را دستش یالیخیب با هانین

 :آمد کش

. گهید بوده بوس هی! حاال شده یچ گفتم من ه،... او -

 و میبود دهیکش دراز کاناپه یرو که یچ حسام و من پس

 که هیچ به یچ نبود معلوم میبود رفته فرو هم بغل نقدریا

 اونجا تازه. خونه تو اومدن بابام و یطوب شد، باز در هوی

 !میداشت یسیرودروا. بودم کرده دایپ بابامو تازه من هنوز

 . زدمیم سکته بودم تو یجا اگه من یوا -

 :کرد باز لب و دیخند سرخوش هانین
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 با که یشب اون تازه. بود باز بناگوش تا شمین اتفاقا نه -

 ودمخ دور مالفه فقط من شکستن رو پنجره شهیش سنگ

 !اتاق توو اومدن یطوب و بابا که بودم چوندهیپ

. دبو گرفته دندان به لب و شده سرخ شیهاگونه ستاره

 هب رهیخ متعجب و نشسته لبانش بر نیشرمگ یاخنده

 :گفت یچموش با که بود هانین

 چشمه لب یبرد رو چارهیب ؟یحال چه در ماین با تو -

 سوزه؟یم گرشیج هنوز ای یکرد رابیس

 :زد لب دیناام و کرد کج لب ستاره

 کردمیم عوض لباس امروز ایحیب. یچیه که هنوز... نه -

 بهش یزیچ یول. منو زده دید تاپ لپ یصفحه تو از

 ! نهیبب موهیسا حداقل دهیند که رو خودم چارهیب. نگفتم

 بل ریز بود، دایپ آن در خنده یپا رد که ییصدا با هانین

 :گفت
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 .گهید ایب کوتاه. یبد یلیخ هم تو! بدبخت -

 چشامو که نیهم. ستین خودمم دست اصال، تونمینم -

 اون کنمیفکرم ذهنم، تو ادیم والیه مثل نیرام بندم،یم

 و شهیم بد حالم بعد. کنهیم یدراز دست بهم داره االن

 هزار ور قلبم رهیگیم بغلم بار هر. رهیگیم فاصله ازم ماین

 . زنهیم

 :کرد باز لب یتأن با و کرد تأمل یاندک هانین

 یجورنیا. رو خودت کن درمان زودتر ستاره؛ دکتر برو -

 !نشه سرد ازت هوی نکرده ییخدا ماین

 باورکن اما ه؟یقض نیا از ترسمینم خودم یکرد فکر -

 یزندگ هم با قراره که یاخونه برد منو صبح. تونمینم

 ادی مدام خونه، تو رفتمیم دنبالش که یجورنیهم. میکن

 ... نیرام که فتادمیم روز اون
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 وروبر به نگاهش. فشرد هم یرو لب و شد حبس نفسش

 :رفت لیتحل شیصدا و ماند رهیخ

 رفتم که یروز! نکنه یدختر و زن چیه بینص خدا -

. ودنب اونجا لیدل نیهم به امگهید نفر دو ،یقانون یپزشک

 الب اون هیهمسا مرد که بود ساله پونزده دختر هی شیکی

 بود کرده مقاومت اونقدر یطفل. بود آورده سرش رو

 زن هی هم یکی. بود شکسته دستش که مرد اون مقابل

 دو و بوده حامله گفتیم که بود ساله یس حدودا جوون

 از بود، شده سقط اشبچه یطفل. دزدنشیم جوون تا

 متحرک یُمرده هی خدا بنده! بهتره نگم بهت هم شوهرش

 . بود

 :زد لب تأثر با هانین و بود کرده سیخ را شیهاگونه اشک

 ! شد بد حالم... روخدا تو نگو -

 :گفت و زد یتلخند ستاره
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! پس؟ دارم یحال چه من! شد بد حالت و یدیشن فقط -

 .امیب کنار هیقض با زود نتونم که بده حق بهم

 ،یروان بگه ستین یکی آخه آ؛ضنیمر اونام یلیخداوک -

 ! ؟یبریم یلذت چه تو شکسته دستش طرف

 داص یطوب و دیبر را کالمشان رشته درب، تق تق یصدا

 :زد

 . آوردم یچا... جان هانین -

 .برخاست فورا ستاره که شود بلند جا از خواست هانین

 .رمیم من کنه،یم درد پات نیبش تو -

 

۰۳۲  

 یظرف و دارهل یچا فنجان دو داخلش که ینیس

 را ینیس. کرد تشکر و ستاند یطوب از را بود تییسکویب
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 باز نیریش یاخنده به لب و گذاشت مطالعه زیم یرو

 :کرد

 ن؟یدیم یک رو یعروس شام بگو... الیخیب نارویا -

 :داد جواب شوق با هانین

 ! هفته نیهم آخر شاهللان -

 همانطور. برخاست جا از شور پر و افتاد شیدهایخر ادی

 :گفت رفتیم کمد سمت که

 ...دمیخر یقشنگ یلباسا چه نیبب ایب یوا -

 و هیزیجه د،یخر گرم شانصحبت و آورد را شیدهایخر

 .شد یعروس

 

۰۳۳  

 *** 
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 شب. آمدندیم و رفتندیم گریکدی یپ در شب و روز

 مقابل دخترک و بود دهیرس فرا حسام و هانین یعروس

 آمدن از قبل تا بار،نیآخر یبرا و ستادهیا شگاهیآرا ینهیآ

 بود؛ یعال و خوب زیچ همه. کرد نگاه را خودش حسام

 اشنهیس یرو و داشت بلند یهانیآست که یعروس لباس

 دیسف یهاگل از یاحلقه تاج. بود شده یدوز دیمروار

 کج و کوتاه یهایچتر و بود سرش یرو تور همراه

 ییابیز تضاد اشیبلور و دیسف پوست با اشیپرکالغ

 اب و کرد حلقه هانین کمر دور را شیهادست ستاره. داشت

 :گفت ذوق

 دلم. یشد خوشگل یلیخ... مبارکه زمیعز هانین -

 واسه یبمون ذارمیم اما کنم، ماچت عالمه هی خوادیم

 ! حسام
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 زود فقط! ماخانین و تو یعروس شاالیا قربونت، -

 .یعروس امین بچه با من! آدیریبگ یعروس

 :گفت شگریآرا و دندیخند زیر دو هر -

 . آوردن فیتشر دوماد آقا -

 که آمد هانین سمت و برداشت را عروس شنل ایلع

 :کرد باز اعتراض به لب دخترک

 کامل که لباسم. گهید خوادینم شنل! مامان عه -

 !ین معلوم دارم تور که موهامم اس،دهیپوش

 :زد لب و آورد شیپ را شنل ایلع

 یبر که هم نیماش یجا تا سرده، رونیب یول مادر آره -

 .یبخور سرما ممکنه

 پوشش خوش و بلند قامت با حسام که نگذشت یالحظه

 از پر نگاه. شد شگاهیآرا سالن وارد لمبرداریف همراه
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 گل دسته حسام و بود هم ییبایز به رهیخ شانتعشق

 و نقل و دیکشیم ِکل یطوب.  گرفت سمتش را عروس

 عروس مقابل حسام. ختیریم عروسش سر بر اسکناس

 و ادد کف از اریاخت ش،یدلربا صورت دنید با ستادیا که

 تدس. دیبوس را اشیشانیپ و دیکش آغوش به را دخترک

 نییپا را یاپله چند و کردند ترک را سالن هم دست در

 دامنش و کرد باز هانین یبرا را نیماش درب حسام. رفتند

 با تنشس فرمان پشت که نیهم. ندیبنش تا گرفت باال را

 :گفت یقیعم لبخند

 خوب یچ همه یدید. دیرس هم یعروس شب باالخره -

 ! یبود نگران نقدریا رفت شیپ

 خدا. کنهیم ذق ذق داره پام فقط خوبه، یچ همه آره -

 ! نشه ادیز دردش کنه

 . شهینم ادیز که شاهللان -
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 ثابت دلبرش به یالحظه نگاهش و گفت را نیا حسام

 :گفت هانین و ماند

 ! مونینکش... بپا رو جلو -

 .بود گردش در دخترک و ابانیخ نیب حسام نگاه

 یذارینم حواس یشد خوشگل نقدریا خودته ریتقص -

 . واسم

 ! شهینم تو یچشا تیجذاب قد من یخوشگل تمام -

 :گفت و دیخند بلند حسام

 تاالر یجا به کنمیم عوض رو ریمس دختر، زینر زبون -

 !آخونه میریم

 شپخ سمت دست و کرد باز نیریش یاخنده به لب هانین

 باال توانستیم که جاآن تا را شاد یترانه یصدا و برد
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 را هادست و چرخاندیم دست یتو را گل دسته. برد

 :برد باال را شیصدا حسام. دادیم تکان کنانرقص

 ! دختر ریبگ آروم خب کنه،یم درد پات یگینم مگه -

 جواب در و زدیم موج دخترک یصدا در شور و خنده

 : کرد یخوانلب خواننده با همراه حسام

 یقصه چرا... میدار امشبو نیهم... عشقه شب امشب هی -

 م؟ینذار فردا واسه دردو

 و ترانه خواندن با را ریمس تمام هانین و دندیخند دو هر

 افتاده حسام یگونه یرو سرخش رژ یجا. گذراند رقص

. ردک پاکش سرانگشتان با دندیرس که تاالر مقابل و بود

 و شد متوقف تاالر مقابل حسام یشده تزئین نیماش

 هب گرید مهمانان از نفر نیچند و یهست فه،یشر اوش،یس

 یصدا و اسپند خوش یبو. آمدند داماد و عروس استقبال

 دست در دست هانین. بود دهیچیپ فضا در دنیکش ِکل
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. داشتیبرم قدم تاالر یورود سمت نهیطمأن با حسام

 ،ینورافشان با همزمان و بود بپا یباز آتش تاالر یورود

 یرو نگاهش دخترک.  شد بلند کف و سوت یصدا

 اشخانواده یاعضا تک تک خوشحال و خندان صورت

 اوش،یس مثل یپدر داشتن از بود خوشحال و دیچرخیم

 و غم غبار از دور به و شاد یاچهره با را ایلع که نیا از

 یروز که دیگنجینم هم الشیخ در. دیدیم ادیاعت َگرد

 مراسم در و باشد داشته زنعمو و عمو مادربزرگ،

 . باشند داشته حضور ازدواجش

 گرید روز ده هرچند. بود آلودمه و سرد رونیب یهوا 

 سفندا یهاشب نیآخر اما بود، نمانده یباق نوروز تا شتریب

 .بود سوزناک و سرد هنوز

. رفتند داماد و عروس گاهیجا سمت و شدند سالن وارد

 دنید با که دیچرخیم تیجمع نیب نگاهش متبسم، هانین
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 کردیم صحبت اوشیس با یورود درب یجلو که یمرد

 . دیخشک لبش یرو لبخند و ختیر فرو قلبش

 تاالر به پا که بود اصالن هچردهیس و بلند قد مرد آن

 امحس. بود برده باال را دخترک قلب یهاتپش و گذاشته

 اصالن، دنید با و کرد دنبال را هانین نگران نگاه رد

 :زد لب متعجب

 کنه؟یم چکار جانیا اصالن -

 :گفت و دیلرز یناباور با هانین یهالب

 ! دونمینم... ینم... ن -

 .برخاست جا از آلودحرص و دیگز لب ظیغ با حسام

 !خواد؟یم یچ مزاحم خرمگس نیا نمیبب برم -

 :کرد باز لب نگراندل دخترک

 !م... حسا -
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 دنشید با اصالن. رفت درب سمت بلند یهاقدم با حسام

 اشخوردهکرم و اهیس یهادندان و زد یینمادندان لبخند

 شدـ انینما

 

 خان اوشیس نیا فیحر که من! شادوماد نمیا به به -

 ام؟چکاره من بگو ایب شما شم،ینم

 :زد تشر آلوداخم و دهییسا هم به ییهادندان با حسام

 ؟یاچکاره شما -

 :داد جواب و زد یپوزخند اصالن

 !آعروسم یبابا من یناسالمت! یزک -

 شیصدا داشت یسع که یطور و فشردیم لب اوشیس

 :دیغر نشوند، متوجه مهمانان و نرود باال

 .رونیب برو و برگرد زودباش. مردک نگو مزخرف -
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 :گفت و کرد ترش رو اصالن

 خشکش و تر. دمیکش من رو دخترت جور عمر هی -

 دهینرس راه از یجنابعال حاال. کردم ریس رو شکمش کردم،

 ؟یدار یپدر یادعا

 

۰۳۴  

 و گردن یهارگ که یحال در. رفت جلو یقدم حسام

 نارک بود، شده سرخ و متورم تیعصبان فرط از اشقهیشق

 :زد پچ اصالن گوش

 ادتی دم؟یخر ازت رو هانین رفته ادتی یعوض مردک -

 وت! بوده؟ هم یهانین کن فراموش گفتم و دادم چک رفته

 زر زر یچ االن شیفروخت آسون و مفت اونقدر که

 ؟یکنیم
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 :گفت و زد شخندین یخونسرد با اصالن

. دارمن بهتون یکار که االنم. دکتر آق بود ربهایش اونکه -

 و بدم هیهد بخورم، رو امدخترخونده یعروس شام اومدم

 خان اوشیس دمیم رو عروس کمر د،ینباش نگران. برم

 ! ببنده

 آلودخشم حسام و اوشیس و داد سر یهیکر یخنده

 یلبخند با آشفته و مضطرب هانین. کردندیم نگاهش

 جلو ستاره. دیجویم لب و دوخته در به چشم یتصنع

 :گفت یکمرنگ اخم با و آمد

 ششیآرا دختر رینگ دندون رو لبت ؟یخوب هانین -

 !شهیم خراب

 :گفت ستاره به رو ملتمسانه هانین
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 رو شر بره بگو بهش برو کجاست؟ حامد ستاره -

 زنهیم حرف بابام و حسام با در یجلو اونکه. بخوابونه

 !اصالِن میناپدر

 در سمت سرعت به نگاهش و دیپر ستاره رخ از رنگ

 فورا اوش،یس و حسام یآشفته یچهره دنید با. دیچرخ

 الهه، کنار حامد. رفت حامد یپ و شد دور هانین از

 بود نشسته یاشهیش کوچک زیم دور همسرش و سهراب

 . بودند گفت و گپ مشغول و

 ...عموجون -

 آب. دیچرخ سمتش هانگاه و گفت ینگران با را نیا ستاره

 :زد لب مسترس و برد فرو را دهانش

 آقا و حسام آقا در یجلو اومده، هانین ناپدر انگار -

 !نشه شر نگرانه هانین. زننیم حرف باهاش دارن اوشیس
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. برخاستند جا از و پراندند باال ابرو حامد و سهراب

 رتاال سالن رونیب را اصالن حسام و نبود یکس در یجلو

 را اصالن و حسام که رفتند رونیب سالن از. بود برده

 و رفت جلو فورا حامد. دندید بحث و جر مشغول

 :کرد مداخله

 ! باش آروم حسام خبره؟ چه -

 رد بره و کنه گم رو گورش دیبا بفهمون یعوض نیا به -

 !کارش

 اصلهبالف اصالن و گفت را نیا نیآتش و برافروخته حسام

 :زد بینه

 تو یذارینم که آبادت و جد هفت و ییتو یعوض -

 .باشم دخترم یعروس

 دندان ریز را هاحرف تیعصبان با و دییسا دندان حسام

 :برداشت زیخ اصالن سمت و دیجو
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 ...کهیمرت رو دهنت ببند ِد -

 ناچار اوشیس و شدند یریدرگ مانع اما سهراب و حامد

 :گفت حسام به رو

 وشخ دلش نهیبش گوشه هی ادیب بذار... حسام کن ولش -

 . میکرد حسابش آدم باشه

 :گشود اعتراض به لب و کرد درشت چشم حسام

 تنهف اومده ندارم شک! اوشیس آقا نهیبش ادیب ویچ یچ -

 !مجلس تو نهیشینم کاریب. کنه بپا

 زمخت یصدا که بزند یحرف برداشت لب از لب سهراب

 قد یپسر. کرد جلب خودش سمت را هانگاه ییناآشنا و

 نکاپش. یمشک و یفرفر کوتاه یموها با الغراندام و بلند

 یگوشه زخم از یرد و داشت نیج شلوار و یاقهوه

 جوان کنارش و. خوردیم چشم به اشیشانیپ راست

 .ودب ستادهیا عبوس یاچهره و تردرشت یکلیه با یگرید
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 و مظلوم رو؟ رمردیپ نیکرد دوره ینفر چهار هیچ -

 ن؟یآورد ریگ َکسیب

 :جنباند سر و کرد زیر چشم حسام

 ا؟یجنابعال -

 :زد ادیفر و شد ورحمله حسام سمت ناغافل جوان پسر

 نیا تنهس یک یبفهم بعد تا ایباقال یقاط برو ایب فعال -

 !ایجنابعال

 

۰۳۵ 

 زند؛ب یاضربه بخواهد و برسد حسام به جوان آنکه از قبل

 :شد بلند اصالن گرخیتوب یصدا

 ! د... قبا -
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 با است، قباد نامش شد مشخص حاال که جوان پسر

 جا در یادهیخشک چوب چون اصالن یصدا دنیشن

 لب. بود شده منقبض خشم شدت از فکش و ستادیا

 آمد جلو یقدم اصالن. انداخت اصالن به نگاه و فشردیم

 :نشاند لب یرو پوزخند باز و

 دخترعموت یعروس! پسرجون ستین یکارشلوغ وقت -

 نه؟ مگه میبگ کیتبر میاومد فقط ما. زینر بهم رو

 یبرافروخته و سرخ یهاچشم به را نشیآتش نگاه قباد

 و دیکوب او ینهیس به دست کف با و دوخت حسام

 :زد لب زیآمهیکنا

 .ستین بلد معاشرت آداب زبانمونیم انگار یول آره، -

 :گفت دواریتهد و دیکش کتش یلبه به یدست اصالن

 .توو میبر... گرفتن ادی گهید کنم فکر -
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 خواست حسام و برداشت قدم ساختمان سمت اصالن

 .کرد ریاس را دستش مچ حامد یپنجه که شود مانعش

 کن صبر! بهم زهیریم یعروس بشه یکار کتک -

 بهم مجلس ذارمینم. بهشون دمیم وحواسم من. پسرجون

 .زهیبر

 در خشم آتش و بود سیخ عرق از صورتش حسام

 :دیکشیم زبانه شیهاچشم

 !بسه زهیریم بهم دنشونید با هانین اعصاب که نیهم -

 شهیم جونش زهر شیزندگ شب نیترقشنگ که نیهم

 .باشه ناراحت امشب هانین خوامینم! بسه

 رتاال از مهیسراس و دلواپس که شد بلند فهیشر یصدا

 :گفتیم مردها به خطاب و بود آمده رونیب

 جانیا و نیکرد ول رو مهمونا چرا شماها؟ دییکجا -

 !ن؟یگرفت جلسه
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 :گفت یکالفگ با و داد رونیب را نفسش اوشیس

 یعروس گهیم. بشه دعوا بود کینزد اومده، اصالن -

 .باشم خوامیم دخترمه

 :زد لب ریمتح و جنباند سر فهیشر

 االن؟ کجاست -

 ! داخل اومدن -

 کج سر و دیچرخ اوشیس و حسام نیب نگاهش فهیشر

 :کرد

 مجلس به یکار اونا تا! نکن پا به شر... مادر...  حسام -

 . کن سکوت ندارن

 لب و خوردیم فرو را تشیعصبان یسخت به حسام

. افتاد راه ساختمان سمت بزند یحرف آنکهیب. دیجویم

 یلبخند سالن به ورود محض به و بود خشک شیگلو
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 سالن دور تا دور نگاهش. نشاند چهره بر یساختگ و محو

 و اصالن. گشتیم جوان دو آن و اصالن یپ و دیچرخ

 نگاهش... قباد اما بودند، نشسته یزیم کنار گرید جوان

. دید قباد مقابل را هانین که دیچرخ عروس گاهیجا سمت

. زدندیم حرف گریکدی رخ به رخ و ستادهیا دو هر

 قلبش به قباد هیکر یخنده اما د،یدینم را هانین صورت

 گتن نفسش و کرد انیغل شیهارگ در خون. زدیم شترین

 فاصله یقدم چند. رفت سکو سمت و کرد تند قدم. آمد

 حسام .گرفت فاصله هانین از لب بر لبخند قباد که داشت

 قباد از چشم. رفت هانین سمت و بود قباد به نگاهش

 :دیپرس یتند با و برداشت

 ؟یعوض نیا گفتیم یچ -

 .دیلرزیم شیصدا و بود دهیپر رخش از رنگ هانین
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 اومد... اومد. اصالِن یبرادرزاده... اوم... یچیه... یه -

 !گفت کیتبر

 

۰۳۶ 

 نیچ شیهاچشم یگوشه و دیلرز حسام یهاچشم ین ین

 :افتاد

 !ازش چوقتیه یبود نگفته -

 :دز لب و نشست نداشت؛ ستادنیا توان و تاب که هانین

 .بگم که بود نشده حرفش -

 فشرده شیهادندان و نشست یصندل یرو کنارش حسام

 .شدیم

 ُزل شیآرا لویک کی با و جات سر یبتمرگ یتونستینم -

 ! ؟ینش چشمش تو چشم و بهش ینزن
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 :کرد باز لب ریمتح هانین

 ! م... حسا -

 :گفت آلودحرص و انداخت یتند نگاه حسام

 !شو ساکت فقط... درد و حسام -

 رب پلک مدام و نشسته اشک به دخترک یهاچشم یکاسه

 اوضاع یآشفتگ متوجه مهمانان. زدینر اشک تا زدیم هم

 نگاهشان و کردندیم پچ پچ هم گوش کنار یگاه و بودند

 تندداش لب به یتصنع یلبخند که بود یداماد و عروس به

 .بود خون از پر ییهاالهیپ شانیهاچشم و

 جیاست. کند عوض را مجلس نیسنگ جو بود، تقال در الهه 

 ییفضا در و شد آماده داماد و عروس یبرا رقص

 داماد و عروس م،یمال یآهنگ و نور رقص با کیتارمهین

 . فراخواندند سن یرو را
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. رفتند سن سمت و برخاستند جا از اجبار به دو هر

. دبو کرده بپا ییغوغا نگاهشان و بود خاموش شانیهالب

 هانین که بود بغض. هیگال و حرف از پر ییهانگاه

. شدیم ورشعله حسام وجود در که یخشم و دیبلعیم

 نهاین. دندیرقصیم آهسته و کیتمیر هم، دست در دست

 :کرد زمزمه و نشاند لب یرو یتلخند

 تو همه توانم و تن یزندگ یا -

 تو همه جانم و دل یا یدل و یجان

 من همه یآن از یشد من یهست تو

 من همه آنم از تو در شدم ستین من

 ُسر گونه یرو و دیلغز چشمش یگوشه از یاشک قطره

 هم بر پلک آرام و شد فشرده قلبش حسام. خورد

 . گذاشت
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 خراب مونیزندگ شب نیترقشنگ میداد اجازه چرا -

 بشه؟

 :داد جواب بالفاصله هانین و دیپرس تحسر با را نیا حسام

 !هامهیق توو یختیر رو ماستا بازم تو چون -

 :گفت و کرد یاخنده تک حسام

 نه؟ مگه نشده تموم هنوز -

 اپ یپنجه یرو. آمد کش لبخندش و زد هم بر پلک هانین

 سوت یصدا. دیبوس را اشگونه آهسته و نرم و شد بلند

 . شد بلند کف و

 و ختیآم هم در بغضش و لبخند ت،یجمع انیم ستاره

 لب رب لبخند بود، گرفته راه اشگونه یرو اشک که ینیح

 شردف ینرم به را ستاره دست یکمرنگ اخم با ماین. داشت

 :دیپرس و
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 خبره؟ چه ستاره؟ شده یچ -

 :برداشت لب از لب و داد قورت را بغضش ستاره

. دوماد عروس نیا به رو امشب کردن زهر ،یچیه -

 !هانین یطفل

 شده؟ یچ مگه -

 گند. ادینم خوشش ازش چکسیه اومد، هانین یناپدر -

 !خوبشون حال به زد

 

۰۳۷ 

 آماده شام سرو یبرا زهایم و بود مجلس یانیپا ساعات

 دشیم پخش فضا در یمیمال و کالمیب کیموز. شدندیم

 شانیهاخنده یصدا یگاه و مهمانان صحبت یزمزمه و
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 و بود داده هیتک یصندل به ستاره. دیرسیم گوش به

 :گفت ماین که دیچرخیم سالن دور تا دور نگاهش

 دمیشن ازش که یسرگذشت با هان،ین مثل یکی! جالبه -

 ... تو و من مثل یکی! نیا شهیم شیعروس شب

 در شده حبس و نیسنگ نفس و ماند ناتمام حرفش

 :داد رونیب را اشنهیس

 یسعرو نیا از بهتر یلیخ من کردینم لج باهام بابام اگه -

 ...رو

 :دز تشر نیریش و کرد قطع را کالمش معترضانه ستاره

 و من نهیا مهم ؟یکنیم فکر بهش که هیچ نایا...! ماین عه -

 مهم م،یعاشقش که میکرد ازدواج یکس با هردو هانین

 فکر زایچ نیا به گهید توام. میدار هم کنار که یآرامش

 !نکن
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 حواس سالن یانتها از یمرد نیخشمگ یصدا دم همان

 شانهمه نگاه و کرد پرت را مهمانان گرید و ماین و ستاره

 هر انیم را قباد یقهی تیعصبان با که یمرد به شد جلب

 :زدیم ادیفر و بود گرفته دست دو

 پرت و چرت من زن به که یخوریم ه*و*گ یلیخ تو -

 . یگیم

 مرد بار اتیجفنگ و دیخندیم عقلیال و مست قباد،

 یرو را مشتش ظیغ با و درنگیب او و کردیم یعصبان

 جوان و اصالن و شد بپا یاهمهمه. آورد فرود قباد یگونه

 غیج یصدا. شدند ریدرگ مهمان مرد چند با گر،ید الت

 هم در و آشفته تاالر یفضا و شده بلند هابچه و هازن

 هر سهراب و اوشیس حامد، حسام، دار، و ریگ آن در. بود

 یکس فیحر کنند آرام را آشوب تا کردند تقال چه

 هاجوان اصالن، و قباد کیرک یهافحش با و شدندینم
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 تسم کی هابچه و هازن. شدندیم دعوا به کیتحر شتریب

 ردهام نیب یمجادله گرید یاگوشه و بودند برده پناه سالن

 ار مجلس و ختندیر را زهرشان آخر قباد و اصالن. بود بپا

 خون از غرق صورت و الهام غیج یصدا. دندیپاش هم از

 بود شده پرت هاحواس. کرد جلب را همه توجه سهراب،

 رتاال از برسد، سیپل آنکه از قبل اشنوچه دو و اصالن و

 ! ودندنب اصال انگار که شدند دیناپد یطور و رفتند رونیب

 هم در و آشفته سالن یگرید از پس یکی هامهمان

 یغرولند کس هر و کردندیم ترک را تاالر یختهیر

 تیوضع به رهیخ آلوداشک ییهاچشم با ستاره. کردیم

 ار یهست.  فشردیم دندان ریز لب و بود سالن یآشفته

 شیبرا هانین رفتن حال از آنکهیب و غرولندکنان که دید

 با و انداختیم سرش یرو را شال باشد، داشته یتیاهم
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 بلند بلند و رفتیم یخروج درب سمت بلند یهاقدم

 :گفتیم

 جاک کنهینم نگاه و کنهیم دایپ ابونیخ تو از زن یوقت -

 ...نیا شهیم اشجهینت! ان؟یک کارش و کس شده، بزرگ

 توو دونیم چاله یالتا و اوباش اراذل حضور شهیم

 ! ما یآبرو دادن باد به و شیعروس مجلس

 هم یرو لب و انداخت یهست به یچپ چپ نگاه حامد

 شیهاچشم و بود نشسته اشیشانیپ یرو عرق. فشرد

 هم در اوضاع واج و هاج که ماین به رو. دیکشیم شعله

 :گفت کردیم نگاه را یعروس یختهیر

 من. خونه ببر رو ستاره و خانجون و زیعز شما ماجانین -

 . مارستانیب برم دیبا الهام و الهه با

 :کرد مخالفت مضطرب و شانیپر ستاره

 ! امیم منم عمو نه -
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 :کرد عتاب و انداخت دخترک به یتند نگاه حامد

 نیا وسط رو رزنیپ تا دو اون! ستاره نشو بچه -

 حرف و هخون ببرشون ماین با م؟یبسپر یک به بازارآشفته

 !ارین حرفم رو

 شیپ دلش. نزد یحرف و دیلرز اشچانه آلودبغض ستاره

 هفیشر و بود افتاده یصندل یرو حالیب که بود هانین

 . دادیم ماساژ را شیهاشانه

 :زد لب مستأصل و فشرد را ستاره یبازو ماین

 ! ستین خوب حالش خانجونت ستاره، میبر -

 اشک از صورتش که دیچرخ خانجون سمت ستاره نگاه

 یتپرحواس تمام با زیعز. بود ستادهیا زیعز کنار و سیخ

 و زدیم دو دو ترس از شیهاچشم مرش،یآلزا و

 برداشت قدم سمتشان ناچار. دیلرزیم هم یرو شیهالب

 :کرد باز لب خانجون به رو و
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 ! خونه میبر... خانجون میبر -

 ! نگرانمدل مادر؟ میبر کجا -

 :داد تکان سر کالفه ستاره

 زیعز و شما گفته ه،یعصبان یلیخ حامد عمو خانجون -

 هشیم تونیزیچ هی االن خدا رو تو میبر. خونه ببرم رو

 . الل زبونم

 تا ردک کمک و گرفت را رزنیپ یبازو یدرماندگ با صفورا

 سهراب و اوشیس شیپسرها مدام زیعز. شود بلند جا از

 . کند آرام را او داشت یسع ستاره و زدیم صدا را

 !کو؟ سهرابم کجاست؟ اوشیس... امینم -

 یرو و بردند نیماش سمت را او بود که یزحمت هر به

 و شدیم واچنگ چنگ دلش ستاره. نشاندند عقب یصندل

 تمام. داشت که یبد حال و بود هانین شیپ ذهنش تمام
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 مشوش و عبوس ماین و ختیر اشک صدایب را ریمس

 .بود کرده سکوت و دوخته ابانیخ به چشم

 

۰۳۸  

 چنگ و شده نیعج سرما و یخاموش با شب یکیتار

 کنار تهآشف و نگراندل که ستاره شانیپر افکار بر دیکشیم

 و گرفته آسمان به چشم و زده چمباتمه اتاقش یپنجره

 را آن فورا و خورد زنگ اشیگوش. بود دوخته آلودمه

 را تماس درنگیب و بود حامد تماس منتظر. برداشت

 .کرد وصل

 ...عموجون الو -

 خوبن؟ زیعز و خانجون ستاره؟ خبر چه -
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 و خوردن رو شونشام. گرفت شام ریمس توو ماین آره، -

. امهیبق نگراندل. دنیخواب و دادم قرص دوشون هر به

 شدن؟ یچ آقاسهراب، هان،ین

 :داد جواب و دیکش یهوف حامد

 را سرش سهرابم ِسُرمن؛ ریز خانوم الهام و هانین -

 .خونه میریم گهید ساعت دو یکی تا میکرد پانسمان

 :داد ادامه حامد. دیورچ لب و کرد بغض هانین یبرا ستاره

 راحت المیخ من تا بمونه جاهمون امشب بگو ماین به -

 مریم نایا آقاسهراب با من. هست شتونیپ مرد هی باشه

 .خونشون

 .راحت التونیخ عموجون، چشم -

 یاتقه. شد قطع تماس و کرد یخداحافظ یغمبار لحن با

 .شد وارد ماین و خورد در به
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 ستاره؟ شد یچ -

 نچو یبمون جانیا امشب گفت عمو مارستانن؛یب هنوز -

 ! خونه گردهیبرنم خودش

 :دیپرس و جنباند سر دییتأ با ماین

 ت؟یشکا واسه یکالنتر نرفته حسام -

 :زد لب المبار و آلودبغض ستاره

 ! دمینپرس دونم،ینم -

 :گفت یتلخند با ماین و دیکش یآه

 .بخواب بخور آرامبخش هی جان،ستاره روقتهید -

 اشگونه یرو اشک و بود گرفته بغل زانو دخترک

 .ُسرخورد

! داره؟ یحال چه االن هانین یطفل بخوابم، تونمینم -

 اشهگذشت یوقت کنه نگاه هیبق و حسام یچشا تو یچجور
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 ثلم منم کنمیم فکر نیا به مدام بوده؟ اتفاقات نیا باعث

 از دارم هراس شهیهم تلخم یگذشته خاطر به منم. هانمین

 ! ندهیآ نیریش یهالحظه کردن خراب

 اهشنگ ستاره. ستادیا کنارش و برداشت قدم سمتش ماین

 یهادست. ستادیا مقابلش برخاست؛ جا از و گرفت باال را

 اشک هاشست با و شد دخترک فیظر صورت قاب ماین

 . برداشت شیهاگونه از

 کرف بستم، عهد باهات یوقت تو، سمت اومدم یوقت من -

 ممکنه که ییاتفاقا تموم به کردم فکر. کردم جاشوهمه

 دنیچش ارزش تو داشتن که مطمئنم نیا به و ادیب شیپ

 یک با داره دونستهیم حسامم حتما! داره ارویتلخ اون تمام

 االن که داره دوست یاونقدر رو هانین و کنهیم ازدواج

 و یمهمون خوردن بهم نه... هاِنین بد حال اشدغدغه تمام

 !هیبق مفت حرف
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 ماین یهاصحبت کلمات تک تک یال به ال که یعشق

 دخترک وجود بند بند در را آرامش بود، شده دهیچیپ

 شک تعشق پر و گرم یلبخند به شیهالب و کرد قیتزر

 آرام ار شیهاپلک ستاره و بود گریکدی قفل نگاهشان. آمد

 و دبو ماین ستبر ینهیس یرو شیهادست. گذاشت هم بر

 و تگذاش هم بر پلک ماین. شد بلند پاها یپنجه بر آهسته

 قلبش کرد، حس که را شیهالب بر ستاره یهالب یگرما

 کاند با. رفت باال تنش حرارت و ختیر فرو نهیس درون

 و نرم ییهابوسه با را شیهابوسه و دیجنب شیهالب یتعلل

 انیم هنوز دخترک صورت. داد جواب یپ در یپ

. فشردیم شتریب را شیهاگونه اریاختیب و بود شیهادست

 ار ماین قلب یکوبنده و تند یهاتپش ستاره، یهادست

 انگار که یطور زد؛ چنگ را راهنشیپ و کردیم حس
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 و دریبگ دست انیم را تپنده و عاشق قلب آن خواستیم

 . ببوسد

 فاصله هم از مخمور ییهانگاه با و زناننفس دو هر

 اب ماین. بود دارتب و سرخ دخترک یهاگونه و گرفتند

 :کرد باز لب مرتعش و رگه دو ییصدا

 .برم دیبا زودتر صبح که میبخواب بخورم، آب رمیم -

 دهیکش ماین دنبال نگاهش و گفت یاباشه لب ریز ستاره

 قطف و بود یطوس شلوار و دیسف راهنیپ با هنوز که شد

 و گذاشت اتاق رونیب به قدم. بود درآورده تن از را کتش

 و برداشت یراحت شلوار. رفت حامد یهالباس کمد سراغ

 یرو هالباس همان با که دید را ماین برگشت، که اتاق به

 . است دهیکش دراز بازطاق تخت

 ادینم بدت اگه البته آوردم، واست یراحت شلوار هی -

 .حامده عمو مال! یبپوش رو یاگهید کس لباس
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 انداخت ستاره دست در رنگ دیسف شلوار به ینگاه ماین

 .زد یلبخند مچهین و

 ! نشه ناراحت حامد اما اد،ینم بدم من -

 . راحت التیخ ست؛ین یجورنیا نه -

 فورا ستاره گرفت، که را شلوار و برخاست جا از ماین

 وپت ریز را سرش. دیکش دراز آن یرو و رفت تخت سمت

 عدب یالحظه. نشاند لب یرو نینمک یلبخند ماین و برد

 .دیکش را پتو و نشست تخت یلبه

 ارمشلو کردم عوض! ریز اون یشد خفه دختر رونیب ایب -

 .رو

 .زد کنار را پتو آرام و بود گرفته دندان به لب ستاره

 یرکاب و درآورده را راهنشیپ که افتاد ماین به نگاهش

 اب تنومندش و میحج یبازوها. داشت تن به یرنگ دیسف

 و دیدیم برهنه مرتبه نیاول یبرا را پهن یهاشانه آن



 

Romanzo_o 783 

 و داد قورت را دهانش آب. بود انداخته گل شیهاگونه

 :گفت وارزمزمه

 رمیم من بخواب، تخت یرو ایب! اسنفره هی تخت -

 .خوابمیم نیزم یرو ارمیم تشک

 

 :برداشت لب از لب و دیچرخ تخت یرو ماین نگاه

 . یشیم تیاذ نیزم رو. دیخواب مهربونتر جانیهم شهیم -

 :زد لب دستپاچه ستاره

 ...شب نصفه ترسمیم... نه... اوم -

 خاموش را چراغ تا برخاست جا از و دیبر را کالمش ماین

 :کند

  !نترس هم یزیچ از فته،ینم یاتفاق چیه شب نصف -

 ...منظورم نه -
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 : گفت و نداد زدن حرف مهلت ماین هم باز

 نترس یچیه از گفتم، یکل من بود که یچ هر منظورت -

 .بخواب و

 تا ستاره. برگشت تخت سمت و کرد خاموش را چراغ

 وارید به و دهیکش عقب را خودش توانستیم که جاآن

 . ردب شیپ دست و دیغلت تخت یرو ماین. بود دهیچسب

 بغل تو یریم جامنیا من ادیم دلت. نمیبب جلو ایب -

 !وار؟ید

 

۰۳۹  

 آغوش در را او و انداخت دخترک کمر دور را دستش

 ستاره یچهره بر یاندک ییروشنا مهتاب نور. دیکش

 جزء به جزء یرو ما،ین چشمان لرزان ینین و بود انداخته
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 یمعصومانه نگاه در را دلهره. دیلغزیم شیدلربا صورت

 به را اشیشانیپ. برد جلو را سرش و دیدیم دخترک

 عطر استشمام از سرمست و چسباند دلدارش یشانیپ

 :برداشت لب از لب تنش، خوش

 خوب رو یدار دلهره شم،یم کینزد بهت هرموقع نکهیا -

 رست اریاختیب اما ،یباش یعاد یدار تقال نکهیا. فهممیم

 درست شه،یهم. فهممیم خوب رو ادیم وجودت تو

 بهت هرگز من که اریب ادتی حرفمو نیا هالحظه همون

 حدم از چوقتیه ینخوا خودت تا من. رسونمینم بیآس

 یبرا خودت که یابوسه نیهم مثل درست. امینم جلوتر

 و ریبگ آروم پس! یچشوند بهم رو طعمش بارنیاول

 .دلبرک بخواب راحت

 امن آغوش در را شیهاترس ن،یریش یتبسم با دخترک

 فارغ و آرام. گذاشت هم بر پلک و کرد حل گاهشهیتک
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 همان در دیشا که یخواب. رفت خواب به هایدلواپس از

. داشت را شیآرزو هانین متورم و خسته یهاپلک لحظه،

 اضطراب و بود دهیکش پر دخترک وجود از که یآرامش

 شب نیاول در. بود دهیدرنورد را تنش سلول به سلول

 اشچهره بر اشک رد که یصورت با مشترک یزندگ

 بود، خون یکاسه شیهاچشم و بود انداخته اهیس خطوط

 عروس به یشباهت اشچهره. بود گذاشته اشخانه به قدم

 خندلب و باشد گلگون شیهاگونه که نداشت یخوشبخت

 که بود یعزادار هیشب شتریب. باشد داشته لب یرو

 ختهیر اشک شیآرزوها شدن خاک یعزا در هاساعت

 .بود

 سرخ یهاگلبرگ با را خواب اتاق تا سالن درب یورود

. بودند کرده تزئین رنگارنگ یسوزن یهاسهیر و

 بر یاشک قطره قدم، هر با و بود سست شیهاقدم
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 یاحجله به نگاهش و شد اتاق وارد. دیچکیم اشگونه

 ادهآم زیانگخاطره و ییایرؤ یشب ساختن یبرا که افتاد

 ...اما بود، شده

 زانوها یرو سر نشست؛ وارید کنار و دیترک بغضش

 ...دیچیپ اتاق در اشهیگر هق هق یصدا و گذاشت

 دژم و پژمرده حسام که بود نمانده صبح یدهیسپ به یزیچ

 و کرد پارک اطیح داخل را نیماش. برگشت خانه به یرو

 یتلخند و انداخت نیماش یهاگل به ینگاه. شد ادهیپ

 ساختمان سمت سالنه سالنه. نشست شیهالب یرو

 که خانمفهیشر یخانه درب یجلو. برداشت قدم خانه

 انهخ از خاطر شانیپر فهیشر و شد باز آهسته درب د،یرس

 .دیکش سرک رونیب به

 شد؟ یچ مادر؟ سالم -

 :زد لب المبار و انداخت باال شانه حوصلهیب حسام
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 عوض یزیچ مگه یول میکرد تیشکا ،یچیه. سالم -

 شه؟یم

 دارغصه و دیبلع را شیگلو در شده جمع یتوده فهیشر

 .برداشت لب از لب

 نذاشت منم. ومدین نییپا ادیب گفتم هرچقدر رو هانین -

 .باشم تنها خوامیم گفت... باال برم

 :کرد باز لب و بود دهیدو حسام یهاچشم به اشک

 !داره حق -

 نگاه. رفت باال را هاپله رخوت با و انداخت ریز به سر

 دیکل سامح. شد دهیکش دنبالش به متأثر و مستأصل فهیشر

 در غرق خانه. شد خانه وارد و چرخاند قفل یتو را

 وارد و رفت خواب اتاق سمت. بود یخاموش و ظلمت

 چراغ، شدن روشن محض به که فشرد را دیکل شد؛ اتاق

 :گفت و دیکش هم در چهره تخت، یرو هانین
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 !کن خاموشش -

 و نیسنگ را نفسش و کرد خاموش را چراغ ناچار حسام

 تخت یرو و درآورد تن از را کتش. داد رونیب پرصدا

 تن و انداخت جاهمان هم را راهنشیپ و کراوات. انداخت

 و دیکش دراز باز طاق. کرد رها تخت یرو را اشخسته

 یگرید یدلدار یبرا یدل چکدامیه. دیبلع را بغضش

 یصدا. بود کرده مچاله را قلبشان غم آوار. نداشت

 هم در را خانه بر حاکم نیزهرآگ سکوت هان،ین مرتعش

 :شکست

... بود محال یآرزو! یخوشبخت تصور بود خام الیخ -

 که بدبختم هانین همون باز باشم جا هر برم، جا هر من

 رو افتاده بختک مثل که. دنبالشه هیسا به هیسا اصالن

 و ادین که بلرزه تنم دیبا شهیهم... بره خوادینم و میزندگ

 که هم زنت یدید حسام؟ یدید. نزنه خنجر بهم پشت از
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 به رسهیم اصالن دست بازم باشم که هم کنارت باشم،

 هشیهم اگه! بده امشکنجه که بهم رسهیم دستش قلبم؟

 تنم رو زخمش رد نیا از قبل تا اگه ،کردیم یزخم تنمو

 ...موندیم

 انیم و شد بلند هقش هق و نکرد یصبور گرید اشک

 :داد ادامه هیگر

 .مونهیم قلبم یرو ابد تا زخمش یجا امشب -

 سر دخترک. دشیکش آغوش به و دیچرخ سمتش حسام

. ختیریم اشک و برده فرو اشمردانه و پهن ینهیس در

 :کرد باز لب وارمالمت و دیلرزیم حسام یصدا

 اجازه که. باشم مواظبت نتونستم که من سر بر خاک -

 یبود منتظرش و یداشت رو آرزوش اونقدر که یشب دادم

 نقدریا چوقتیه... هانین دلت یبرا رمیبم. کنن خراب رو

 .بود ومدهین بدم خودم از
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 :بزند حرف کرد تقال و گرفت نفس زحمت به هانین

 تو هشیر که منم. ینداشت یریتقص تو... حسام نویا نگو -

 .دمیکش گند به هم رو تو یزندگ و دارم زارلجن

 

۰۴۱  

 جا از ظیغ با و کرد جدا خود از را دخترک حسام

 نگاه. کرد روشن را چراغ و زد را دیکل. برخاست

 ،یراحت شلوار بلوز با که دوخت هانین به را غضبناکش

 نگاهش ریمتح و آلوداشک و دهیکش دراز تخت یرو

 کرد وادارش و دیکش را شیبازو و رفت سمتش. کردیم

 :زد تشر شیهاچشم به رهیخ. نشستن به

 تو یشهیر من؟ ای تو! هان؟ زاره؟لجن تو یک یشهیر -

 خارافت با و یریبگ باال رو سرت دیبا که یمرد! اوِشیس

 از زحمتاش، از برات الزمه! پدرمه مرد نیا یبگ
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 درپ حاال ؟یدونیم خودت ای بگم دهیکش که ییهایسخت

 ادتی رفته؟ ادتی رو خودت حرف! هان؟ بوده؟ یک من

 بده ور پدرش گناه تاوان یکس قراره اگه یگفت بهم رفته

 یایبدبخت تمام یبان و باعث من پدر یگفت! ؟ییتو اون

 . بوده اوشیس

 دندان به لب و انداخته ریز به سر نادم و شرمزده هانین

 در خون ،یغرور هر از یته و درمانده حسام. بود گرفته

 فسن. بود گرفته نبض شیهاقهیشق و زدیم ُغل شیهارگ

 :برداشت لب از لب و سوختیم اشنهیس در

 اگه. دختر نپاش زخمم به نمک هاتهیگر با خدا رو تو -

 یکس اگه منم، اون بشه سرزنش وسط نیا قراره یکس

 خودش از دیبا یکس اگه منم، اون دهیم تاوان داره

 نجات یبدبخت از مادرمو پدرت،. منم اون بکشه خجالت

 بتیمص همه اون من پدر تیجنا خاطر به پدرت داد،
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 هک تو یبرا من کردم؟ چکار دخترش یبرا من یول د،یکش

 توو امشب منم کردم؟ چکار دادم رو یعروس نیبهتر قول

 مونهیم قلبت رو ابد تا جاش یگفت که یزخم اون زدن

 .بودم کیشر

 یهانفس جز و بود شده رهیچ فضا بر نیسهمگ یسکوت

 هانین. دیرسینم گوش به ییصدا حسام نیخشمگ و تند

 شیهادست و گرفت باال را نگاهش دلسوزانه و مانیپش

. فشرد هم بر پلک او و شد حلقه حسام گردن دور

 :گفت و کرد باران بوسه را شیهاگونه دخترک

 حرفارو اون شدمیم الل یاله د،یببخش جونم حسام -

 یلیخ کنارت من. نزن حرفارو نیا خدا رو تو. گفتمینم

 و ناصال یبابا گور به جهنم به درک، به اصال. خوشبختم

 کنار االن تو و من نهیا مهم. شد خراب یعروس که قباد

 . کنه جدامون تونهینم یچیه که م،یهم
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 خودش یهاگونه از اشک و کرد جدا حسام از را خودش

 یطور و نشاند هالب بر یینمادندان لبخند. کرد پاک او و

 چند نیهم تا انگار نه انگار که زدیم حرف مشتاقانه

 مغز تا چطور زشیانگغم یهاحرف ش،یپ یقهیدق

 .سوزاندیم را حسام استخوان

 شبید که میدرآر عزا از یدل هی اول میبر پاشو... پاشو -

 سراغ میبر بعدش. امگرسنه یحساب م؛ینخورد شام

 ات یعروس شب واسه یگفت روز اون تو که ییهابرنامه

 ! یدیچ برنامه صبح خود

. دیکش آغوش در را هانین و دیخند اریاختیب حسام

 و اقیاشت همان با و دیکش عقب را خودش باز اما دخترک

 :کرد اصرار شور
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 نقدریا خچالی تو. حسام پاشو... گهید پاشو -

 که هست خوشمزه و خوشگل و شده تزئین یهایخوراک

 ...میبر پاشو. بخوره رو کدومش دونهینم آدم

 لب از لب زدیم موج آن در خنده که یلحن با حسام

 :برداشت

 یحوصله االن. ستین تنم توو جون هانین خدا به -

 .ندارم یچیه

 .ختشانیر هم در و برد فرو حسام یموها انیم پنجه هانین

 دوش میبر ییدوتا پاشو اصال... ارمتیم حال سر من -

 . رهیم ادمونی یچ همه و غصه و یخستگ. میریبگ

 رونیب خود دنبال را حسام اجبار به و برخاست جا از

 ...کشاند
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۰۴۰ 

 حال. بود آشوب دلش و کرد یقراریب ایلع را شب تمام

. شدینم دور شیهاچشم مقابل از یالحظه دخترش بد

 هانین با و برود خواست و رفت پله راه نییپا تا بارها

 الطلوعیعل صبح. شد مانعش مهتاج هربار اما بزند، حرف

 یاچ استکان کی تنها بخورد، صبحانه آنکه یب. شد آماده

 یمحله از اصالن. رفت رونیب خانه از و دینوش

 داده ایلع به را دشیجد آدرس اما بود، رفته شانیمیقد

 . بود

 یرو ایلع و شد متوقف ابانیخ کنار رنگ زرد یتاکس

 و داد جوان یراننده دست را کاغذ. نشست عقب یصندل

 :گفت

 .آقا آدرس نیا ببر دربست -
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 ساعات. کرد حرکت و انداخت کاغذ به ینگاه راننده

. بود فتادها راه ینیسنگ بایتقر کیتراف و بود صبح یهیاول

 دش متوقف یاخانه دیسف درب مقابل نیماش بعد، یساعت

 ف،یک داخل از. کرد مرتب سر یرو را اشیروسر ایلع و

 :گرفت راننده سمت و برداشت را هیکرا

 منتظر ساعت مین هی دیتونیم. نکنه درد شما دست -

 حساب بشه هرچقدر هیکرا. گردمیبرم باز د؟یبمون

 . کنمیم

 :زد لب و انداخت ساعت به ینگاه راننده

 .مونمیم منتظر. ستین یمشکل -

 نتظارا به و فشرد را خانه زنگ. شد ادهیپ و کرد تشکر ایلع

 دهد،ب جواب فونیآ از یکس آنکهیب دینکش یطول. ستادیا

 . شد باز در
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. دیکش سرک خانه اطیح داخل و کرد باز را در اطیاحت با

 یانقره سمند که خورد چشم به یبزرگ چندان نه اطیح

 اطیح دور نگاهش که همانطور. بود پارک داخلش یرنگ

 هخان از شخندین با اصالن و شد باز سالن درب دیچرخیم

 و داشت پا به یخاکستر دیسف راه راه ژامهیپ. آمد رونیب

 . رنگ یآب یراهنیپ ریز

 ...طال ایلع... بال ایلع! اومده یک نیبب... به به -

 پشت را در. کرد ترش رو ایلع و زد قهقهه مشمئزانه

 اصالن سمت. فشرد هم بر دندان و لب و بست سرش

 .برد باال را شیصدا و کرد تند قدم

 یاومد ؟یکرد شبید بود یکار چه... یعوض وونیح -

 یعروس چرا ؟یچ که یانداخت جفتک مجلس وسط

 ...ودخترم
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 که بود نشده تمام حرفش و بود دهیرس اصالن مقابل

 :داد هولش عقب به و دیکوب اششانه به دست با اصالن

 ه *و* گ یصبح اول... یمافنگ یکهیزن رو دهنت ببند -

 ...توو ایب. ینیبیم بد که من یوامونده اعصاب تو نزن

 ناچار ایلع. برگشت خانه سمت کنان لخ لخ و گرداند رو

 .افتاد راه دنبالش به

 من سر از دست چرا ؟یخوایم یچ دخترم جون از -

 ! ؟یداریبرنم

 نیب را گارشیس و دیلم رنگ یاقهوه مبل یرو اصالن

 .کرد روشن را گاریس و برد جلو را فندک. گذاشت هالب

 :داد رونیب را دودش و زد گاریس به یُپک خونسرد

 ای تیزندگ خونه سر یگردیبرم ای گفتم؛ بهت هم قبال -

  .بود هشدار فقط نیا! باش اتفاقا نیا از بدتر منتظر
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 رو تو اگه! ندمت لو اگه نامردم باش، الیخ نیهم به -

 !نندازم سیپل دست

 :برد باال را شیصدا و زد پوزخند اصالن

 .نمیبب جانیا ایب! د... قبا -

 لبخند. ستادیا در چارچوب در قباد و شد باز اتاق درب

. کرد تن گاههیتک را دستش و داشت لب یرو یکج

 :گفت و گرفت گاریس از یگرید کام اصالن

 ا؟یلع زندان انداخت یک رو قباد -

 شدیم دهیشن زحمت به که ییصدا با و دیلرز ایلع یهالب

 !«هانین:» کرد زمزمه

 :دیپرس باز و داد رونیب تند ینفس با را گاریس دود

 بود؟ یچ حکمش -

 :زد لب اصالن و کرد سکوت بارنیا ایلع
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  نه؟ مگه بود ابد -

 :داد جواب مرتعش ییصدا با ایلع

 ! آره -

 :کرد تنگ چشم و برخاست جا از اصالن

 ! هان؟ کنه؟یم چکار جانیا االن پس -

 تپش و کرد عبور ایلع یشانه کنار از و آمد کش لبخندش

 با و کرد ترکینزد او گوش به را سرش. ستادیا سرش

 :گفت دیتأک

 قیرف کلفتا ُدم با باشم من که عموش چون جاستنیا -

 و زندون از منو پس! شده بند کوه به پشتم چون! شده

 !ایلع نترسون یهلفدون

 و نشاند ابرو نیب اخم. رفت قباد سمت و زد دور را ایلع

 :دیپرس
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 زندان از ادمهی ؟یکنیم چکار هانین با یگفت تو قباد -

 ...یگفت یشد خالص

 آن رد نفرت که ییصدا با قباد که بود نشده تمام حرفش

 :گفت بود دایهو

 مگفت. انداخت ین عرب که ییجا فرستمشیم گفتم -

 !چمیپیم خودش واسه رو ابد حبس حکم

 .بود دهیپر رخش از رنگ و افتاده تپش به ایلع قلب

 :گفت اصالن و دیلرزیم زانوانش

 خواستمیم رو نایهم. قبادجان اتاق توو یبر یتونیم -

 !بشنفه خودت زبون از ایلع

 :گفت لب ریز قباد

 .عموجون چشم -
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 ،بست که را درب. برگشت اتاق به و دیچرخ پاشنه یرو

 :کرد باز لب و دیلم مبل یرو اصالن

 یشناسیم خوب هم رو قباد! گفت؟ یچ که یدیشن -

 !عمله مرد زنه؛ینم مفت حرف

 

۰۴۲ 

 :زد لب و کرد اشاره ایلع به سر با 

 نیبش -

 که کردیم نگاهش رانیح و نشست مقابلش ناچار ایلع

 .انداخت پا یرو پا اصالن

 کارم. برگرد گمیم که ستمین ابروت و چشم عاشق -

 شرفتمیپ هواس کارم توو. رهیگیم شتریب یبرگرد تو گرفته،

. کاربلد تو مثل زن هی! یزن هر نه یول دارم، زن هی به ازین
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 به !نفروشه منو که باشم داشته ازش آتو جور هی که زن هی

 ات برگرد تو...  هردومونه نفع به ا،یلع یبرگرد نفعته

 من! منه فرمون به گوش قباد. کنه یزندگ راحت دخترت

 . نداره باش، نداشته کار هانین به بگم

 چشمش سوک از اشک و کردیم نگاهش آلودبغض ایلع

 از را شیصدا و دیلرز شیهالب. خورد ُسر گونه یرو

 .ساخت آزاد گلو در شده ریاس بغض پس

 یترسیم یچ رفتن لو از! یقیرف کلفتا ُدم با یگینم مگه -

  ؟یلعنت

 فتشریپ واسه رو زن گفتم نمیا یول قمیرف که معلومه -

 !ندارم شوییتوانا من که ییهاییجا به جا واسه. خوامیم

 :دینال مستأصل ایلع

 !کردم توبه اصالن، تونمینم من -
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 فشرد؛ و داد رونیب شیهالب نیب از را زبانش اصالن

 دهن و دیکش هم در چهره. داد رونیب پرصدا را نفسش

 :کرد یکج

. ارهیپت نکش آب جانماز من واسه! کردم توبه... نزن زر -

 شده باورت یکرد یباز نقش هانین واسه که یانقدر

 جا مواد خودت توو داره خبر هانین! نه؟ یطاهر و بیط

 ُمرده بچه داره خبر هانین شهرستان؟ یرفتیم یدادیم

 ان؟شهرست یرفتیم یذاشتیم مواد شکمش تو یدیدزدیم

  ؟یاریم در رو هاسهیقد یادا من واس حاال

. شکست بغضش و گرفت هادست انیم را صورتش ایلع

 :گفت شیهازدن هق انیم

 ! یکردیم مجبورم تو ،یلعنت یکردیم مجبورم تو -

 اشیشانیپ یهانیچ و انداخت باال را شیابروها اصالن

 :گرفت باال را اشاشاره انگشت. شد شتریب
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 ور هانین و تو من ای برگرد ای! کنمیم مجبورت من االنم -

 یبخوا که دارم مدرک ازت اونقدر. جهنم فرستمیم هم با

 آب... دار باال بفرستم رو سرت یبخور یاضاف ه*و*گ

 یبرگشت. دمیم فرصت وقت چند بهت! سهله که خنک

 !قباد اب هانین حساب منه، با تو حساب یبرنگشت... چیه که

 لب یدرماندگ با و برخاست جا از سست زانوان با ایلع

 :زد

 !نگذره ازت خدا... اصالن متنفرم ازت -

 را خانه جانیب و سست یهاقدم با و انداخت ریز به سر

 .کرد ترک

 

۰۴۳  
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 مشام به یتازگ و بهار یبو و بود سال قیدقا نیآخر 

 دهیچ سالن از یاگوشه ییطال دیسف نیسهفت. دیرسیم

 ارهست. دیرقصیم یبلور تنگ انیم سرخ یماه و بود شده

 خودش به ینگاه و ستادیا اتاق یقد ینهیآ مقابل

 که یاسهیپل دامن و داشت تن یبند و دیسف تاپ. انداخت

 یرو آزادانه را مواجش و بلند یموها. بود زانوها یرو تا

. داشت سر یرو یدیمروا تل و بود ختهیر هاشانه

 هب عطر یکم و کرد لیتکم ییهلو یلب رژ با را ششیآرا

 . زد اشنهیس یرو و گوش یالله ها،دست مچ

 و بود دور مادرش و پدر از سدرا، خاطر به امسال

 منزل سال لیتحو یلحظه یبرا هم حامد و خانجون

 و زدیم قدم سالن در دخترک. بودند رفته الهام و سهراب

 و آمد در صدا به خانه زنگ. دیکشیم را ماین آمدن انتظار

 ُسرخش یهاگونه یرو دست. ختیر فرو یُهر ستاره دل
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 را مهدک ما،ین ریتصو دنید با. رفت فونیآ سمت و دیکش

 زا یگل دسته با ماین بعد، یالحظه. شد باز در و فشرد

 ییکادو یبسته کی و ینیریش یاجعبه سرخ، یرزها

 .رفت استقبالش به ستاره و شد خانه وارد کوچک

 را دخترک فینح تن و کرد باز هم از را شیهادست ماین

 . دیکش آغوش در

 .شهیم لیتحو سال گهید ساعت مین! یاومد رید چه -

 گفت؛ را نیا و داشت ماین پهن ینهیس یرو سر ستاره

 :کرد باز لب و دیبوس را شیموها یرو ماین

 ؟یریبگ ازم رو نایا یخواینم زم،یعز بود کیتراف -

 صلهفا او از لبخند با ستاره و بود برده باال را شیهادست

 .ندستا او از را ییکادو یبسته و ینیریش ها،گل. گرفت

 .رو خودت یانداخت زحمت به نکنه، درد دستت -
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 دهیکش دخترک دنبال نگاهش ماین و رفت آشپزخانه سمت

 و کوتاه دامن آن با تراشش خوش و برهنه یپاها. شد

 و بود آمده کمر یرو تا که یمواج یموها د؛یسف یاسهیپل

 لبش یرو لبخند دیلغزیم کمر یرو دخترک قدم هر با

 :گفت و نشاند

 .ادیم بهت دیسف چه! دلبرک یشد فرشته مثل -

 و گذاشت یستالیکر گلدان داخل را هاگل ستاره

 :انداخت باال را شیابرو یتا بارطنتیش

  ه؟یک فرشته -

 :داد جواب یاخنده تک با ماین

 . گمیم رو یآسمون یفرشته -

 و آورد کادو همراه را یستالیکر گلدان و دیخند زیر ستاره

 تهنشس نیس هفت کنار ماین. گذاشت نیسهفت زیم یرو
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 ماین که برگردد آشپزخانه به خواست دخترک و بود

 .گرفت را دستش

 .نرو ییجا ستاره، کنارم نیبش -

 .امیم ارمیب شربت و ینیریش برم -

 .لطفا نیبش خوام،ینم رو حضورت جز یچیه االن -

 وضوح به را غم که ماند ماین یهاچشم به رهیخ نگاهش

 نشست کنارش آهسته. دید خسته نگاه آن عمق در شدیم

 . گرفت آغوش در را او درنگیب ماین و

 قیعم یهانفس و فشردیم آغوش در را دخترک

 . دیکشیم

 چته؟... ماین -

 .بودم دلتنگت... ستین یزیچ -
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 رنقدیا را ماین ،یدلتنگ جز یزیچ دیفهمیم خوب ستاره

 فقط لحظه آن در داد حیترج اما کرده، قراریب و آشفته

 ماین از. ردیبگ آرام یکم ماین بدهد اجازه و کند سکوت

 .افتاد گردش به او یچهره یرو نگاهش و گرفت فاصله

 و شدیم دهید ماین یهاچشم در یسرخ یهارگه

 باز لب محزون. بود زده رونیب یکم گونه یهااستخوان

 :کرد

 !یشد الغر چه... ماین -

 :گفت و کرد یاخنده تک ماین

 ! شده کم گارممیس تازه نشدم؛ معتاد بخدا -

 .دفشر را ماین ینیب نوک انگشت دو با و دیخند ستاره

. ارکن یبذار کل به دیبا گارمیس ،یشد معتاد نگفتم -

 هی مونیعروس حاال. یکنیم کار یادیز نهیا منظورم

 .ادینم نیزم آسمون فتهیب عقب خورده
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 اشچهره یرو غم گرد و دیخشک ماین یهالب بر خنده

 :دیپرس یفیظر اخم با ستاره. نشست

 زدم؟ یبد حرف شد؟ یچ -

 روشن رو ونیتلوز پاشو. شهیم لیتحو سال االن... نه -

 .میزنیم حرف بعد. کن

 ار ونیتلوز و آورد را کنترل و برخاست جا از مردد ستاره

 حواسش اما بود، ونیتلوز به نگاهش ماین. کرد روشن

 شیهاچشم به اشک یگاه از هر. کردیم ریس گرید ییجا

 و کردیم مهارش یپ در یپ یهازدن پلک با او و دیدویم

 چشم از دور هایخودخور و تقالها نیا از چکدامیه

 شاد کیموز یصدا و شد لیتحو سال. ماندینم دخترک

 یاوسهب با و گرفتند آغوش در را گریکدی. دیچیپ فضا در

 ماین. گفتند کیتبر هم به را نو سال عاشقانه و گرم

 که ینیح و گذاشت دخترک یگونه یرو را اشگونه
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 لب از لب قیعم ینفس دادن رونیب با کردیم نوازشش

 :برداشت

 ولق... بده قول فقط! یلیخ... ستاره دارم دوستت یلیخ -

 باشه؟. ینذار تنهام یطیشرا چیه توو بده

 :زد لب متعجب دخترک

 ...! ماین -

 حس را آن یخوب به ستاره و داشت بغض شیصدا

 نگاهش و دیکش رونیب ماین آغوش از را خودش. کردیم

 شیگلو بیس و شودیم منقبض فکش که دیدیم. کرد

 نیسنگ آنقدر ماین یگلو در نشسته بغض. خوردیم تکان

 را لرزانش دست. کردیم حسش آشکارا دخترک که بود

 :گذاشت اشگونه یرو آهسته و برد باال

  ما؟ین شده یچ -
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 :دیپرس باز و دیچک ماین یگونه یرو اشک قطره

 

 ؟یدینم قول -

 ماین اشک و داد تکان نیطرف به را سرش ناباورانه دخترک

 .کرد پاره را دلش بند

 فسن به نفسم بذارم؟ تنهات دیبا چرا ما؟ین یگیم یچ -

 نیا که شده یچ. دارم تو از رو آرامشم یهمه. بنده تو

 ؟یزنیم حرفارو

 :گفت و زد یتلخند ماین

 . بشه ترسخت نیا از یلیخ طمونیشرا دیشا -

 :جنباند سر نامفهوم و گنگ

 چطور؟ -

 :گفت و داد رونیب نهیس از ینیسنگ نفس ماین
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 ثلم. کرده درست واسم یبده ستیل شرکت توو بابام -

 داره ازم که ییهاسفته خوادیم به،یغر پشت هفت یآدما

 ! اجرا بذاره رو

 :دیپرس و دیکش هم در ابرو ستاره

 بهش؟ یداشت یبده مگه -

 موقع اون بابام و بودم گرفته وام شرکت از پارسال -

 شده، یط یقانون روند میبگ نکهیا یبرا و تهیفرمال گفت

 احتر الیخ با منم. بشم ضامنت که بهم بده سفته تا چند

 بامبا بشن، دشمنم عالم همه گفتم و بابا به دادم سفته

 ...االن یول داره هوامو

 

۰۴۴  
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 ازب پرسش به لب و برد فرو را دهانش آب نگراندل ستاره

 :کرد

 .گمیم رو هاسفته چقدره؟ -

 یلبخند مچهین با و کرد نگاهش حرفیب یالحظه ماین

 :گفت

  ؟یکن باز توهیهد یخواینم -

 :دینال و گرفت را حرفش یدنباله ملتمسانه ستاره

 چقدره؟ بگو... ماین -

 :برد شیپ را دستش و گذاشت هم یرو پلک ماین

 !بده منو یدیع... باش زود -

 بلند جا از یدیناام با ستاره و نداشت دادن جواب قصد

 .شد

 .امیم االن -
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 اب ماین. برگشت که دینکش یطول و رفت اتاق سمت 

 :گفت و زد لبخند دستش ییکادو پاکت دنید

 هبرس چه اره؛ینم ذوق سر منو گرفتن یدیع مثل یچیه -

 .باشه دلبرم دست از که یدیع

 یگونه یرو یابوسه نشاندن با و نشست کنارش ستاره

 و دکر باز را پاکت درنگیب ماین. داد دستش را هیهد ما،ین

 یهاپوشال یال به ال از را رنگ دیسف و اسپرت راهنیپ

 . دیکش رونیب قرمز

 !خوشگله چه. نکنه درد دستت -

 حاال. یباش داشته دوسش دوارمیام. نداره رو تو قابل -

 ! ؟یگرفت یچ نمیبب من

 ردک باز را ییکادو یجعبه مشتاقانه و گرفت دندان به لب

 ار نفسش و کرد کج گردن. افتی یگرید یجعبه داخل و

 :داد رونیب
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 جعبه هی هم جعبه نیا تو االن دونمیم که من! ماین یوا -

 کنم؟ باز دیبا تا چند... گستید ی

 :داد جواب خنده با ماین

 رو یقبل یجعبه اون درب یول شده خز دونمیم -

 ! نیبب رو داخلش

 :بود شده نوشته که کرد نگاه را جعبه درب داخل

 ...رسدیم هامانخنده بهار یروز آخرش -

 عشق با ایب پس

 .میکن رد را بغضمان فصل

 اقشیاشت و بست نقش ستاره یهالب بر نینمک یلبخند

 که یلخا یاجعبه. شد شتریب یبعد یجعبه کردن باز یبرا

 :بود شده نوشته دربش داخل

 کنم یزندگ او با تا بودم یکس دنبال به -
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 .کنم یزندگ توانمینم اون بدون که افتمی را یکس

 :یبعد یجعبه باز و کردیم بشیترغ شتریب جمله هر

 قرارمیب عشقت ز عاشق مِن -

 گل یا مجنونم من و یلیل چون تو

 دیسف یکاغذ تکه یرو که آخر یجعبه تینها در و

 جفت کی و بود شده نوشته ساده ی«دارم دوستت»

 بل. بود داخلش ییطال کوچک و نشان ستاره یگوشواره

 :گفت و دیگز

 ؟...چرا تیموقع نیا تو...! ماین -

 :شد حرفش یادامه مانع و کرد کج سر ماین

 نیا نه دلبرک، گرفتمیم طال سیسرو واست دیبا -

 ... ناقابله! رو کیکوچ یهاگوشواره

 :دشیبوس و گرفت بغل را ماین پرشور و خوشحال ستاره
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 .نداشتم توقع ازت اصال قشنگه، و یعال هم یلیخ نیا -

 جا زا تعلل بدون. ارمیب ینیریش و شربت برم گهید االن

 و یزعفران شربت. رفت آشپزخانه سمت و برخاست

 را ینیریش ظرف و ختیر هاوانیل داخل را خی یهاتکه

 با را ینیس. گذاشت یانقره ینیس داخل کنارشان هم

 هکاناپ یرو ماین دید که شد سالن وارد و برداشت اطیاحت

 و نشست دلش یتو غم. است برده خوابش و دهیکش دراز

 دهینخواب روزشبانه چند انگار. دیلرز هم یرو شیهالب

 .بود خواب در غرق و خسته نقدریا که بود

 

۰۴۵ 

 یقال یرو و سالن وسط تر،طرف آن یکم و آورد یبالش 

 وجدان عذاب و سوختیم ماین یبرا دلش. دیکش دراز
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 ماین یروزها نیا یهایسخت تمام باعث را خودش. داشت

 . ردب خوابش و شد گرم رفته رفته شیهاپلک. دانستیم

. ردک باز پلک و شد جا به جا کاناپه یرو ماین بعد یساعت

 لیتحو  یبرا آمد ادشی و انداخت اطراف به یگنگ نگاه

 یرو فورا تشیموقع یادآوری با. بود آمده ستاره شیپ سال

. دید خواب در غرق سالن وسط را ستاره و نشست کاناپه

 افتاده سمت کی به تاپش یقهی و دهیخواب پهلو به دخترک

 و انداخته پا یرو پا. بود انینما تنش یهایبرجستگ و

 رمف خوش و یبلور تن دنید. بود رفته باال یکم دامنش

 از آهسته. بود کرده حبس اشنهیس در را نفس دخترک،

 لب یرو یمحو لبخند. نشست کنارش و برخاست جا

 درست اما رفت، شیپ آهسته لرزانش دست و داشت

 به را دهانش آب. شد متوقف دخترک یبازو یکینزد

 و باال یصدا خانه، محض سکوت در و برد فرو زحمت
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 ادآز را شیصدا. دیشن هم را شیگلو بیس رفتن نییپا

 :گفت و کرد

 ... دلبرک... خانوم ستاره... جانستاره -

 ندلبخ ماین دنید با. شد باز هم از و دیلرز ستاره یهاپلک

 .دیغلت پشت به و نشاند لب یرو

 دهینخواب خوب قبل شب منم یدیخواب دمید د،یببخش -

 ! دمیبودم،خواب

 :زد لب و داد نوازش را اشگونه هاانگشت پشت با

 .برد خوابم ببخش تو ،یکرد یخوب کار -

. برداشت بالش از سر و گرفت را ماین دست ستاره

 :گفت و نشست مقابلش

 ارم؟یب. چسبهیم یچا خواب، از بعد گهید االن -

 :داد جواب و دیخند نرم ماین
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 .اریب -

. رفت آشپزخانه سمت کشان ازهیخم و شد بلند جا از

 به و ختیر دارهل یچا فنجان دو فورا و بود داغ سماور

 یهاکمهد و ستادهیا برهنه یتنه باال با ماین. برگشت سالن

. دبپوش تا کردیم باز را بود داد هیهد ستاره که یراهنیپ

 گذاشت زیم یرو را ینیس. رفت جلو و دیدزد را نگاهش

 :دیپرس بستیم را راهنیپ یهادکمه که همانطور ماین و

 شدم؟ چطور -

 .آمد کش لبش یرو لبخند و گرفت باال را نگاهش

 میریبگ یسلف دیبا و میشد ِست گهید االن... یشد یعال -

 !نیسهفت کنار

 ؟یندار دوس هاتوگوشواره -

 :گفت و دیگز لب ستاره
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 !گوشم بنداز خودت ایب دارم، دوست که معلومه -

 یهاگوشواره. زد کنار را دخترک یموها ماین و رفت جلو

 را کوچک یهاستاره و آورد رونیب گوشش از را یاحلقه

 بست، که را گوشواره نیدوم قفل. ختیآو گوشش به

 پلک ستاره و نشاند گوشش یالله یرو یزیر یبوسه

 باز و زد گردنش یرو را یبعد یبوسه. گذاشت هم یرو

 رایاختیب ماین یهادست. نداد نشان یواکنش دخترک هم

. دیخز تاپش ریز و خورد ُسر ستاره یهاشانه یرو از

 شیهادست و بود شده دلبرش تن خوش عطر مست

 هم یرو پلک ستاره. کردیم نوازش را تنش یجا یجا

 و عاشق یهادست در موم چون داشت تقال و فشردیم

 رارقیب دل بلکه رد؛یبگ آرام و باشد نرم ماین پرخواهش

 و داغ یهالب. ردیبگ قرار یکم یبازعشق نیا با ماین

 حس اشبرهنه یهاسرشانه و گردن یرو را ماین سوزان
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 و دیتپیم امانیب قلبش. زد چنگ را راهنشیپ و کردیم

 چشمانش شیپ یاهیس ناگهان. بود شده تند شیهانفس

 لمقاب آلودشبق ینگاه برافروخته، یاچهره و باخت رنگ

 گوشش در مشمئزکننده ییهاخنده و گرفت جان نگاهش

 تن .افتاد جانش به لرز و شد منقبض تنش تمام. دیچیپ

 یچوب تکه مثل و شد سرد ماین یهادست ریز ستاره

 و دیپر سرش از داشت که یخوش حال تمام! خشک

 و دیکش عقب را شیهادست. کرد نگاه را ستاره نگراندل

 دل زد،یم دخترک صورت به یپ دریپ و نرم یهایلیس

 :برداشت لب از لب آشفته و نگران

. دیببخش ستاره. نترس زمیعز... جان ستاره... ستاره -

. دلم زیعز ستاره... دلبرک کن باز چشاتو. کن نگام ستاره

 ...منو نیبب! ماین منم
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 نهیس از یسخت به که دارکش و قیعم یهانفس با ستاره

 هب چنگ یوحش بغض و کرد باز هم از پلک آمدیم رونیب

 . شد بلند هقش هق یصدا و دیکش شیگلو

 !گلم ببخش... یاله رمیبم... نفسم جانم زم،یعز جانم -

 .ختیریم اشک و فشرد ماین ینهیس به سر دخترک

 

۰۴۶ 

 سر .بود گرفته آرام ستاره و گذشت سکوت در یلحظات 

 :ودب گرفته و دار خش شیصدا و گذاشته ماین یزانو یرو

 باهات باشم، آروم کردم یسع یلیخ... ماین ببخش -

 .ستین خودم دست! نشد اما کنم، یهمراه

 دخترک یموها یال به ال نوازشگونه را شیهاانگشت ماین

 :گفت و دیکشیم



 

Romanzo_o 827 

 ببخش. نکردم مالحظه که ببخش تو گلم، سرت یفدا -

 بهت من. شدم غافل ازت و نبود تو حال به حواسم که

 .یباش داشته تیامن کنارم بودم داده قول

 تمام دارم بخدا. دارم قبولت. دارم تیامن... ماین دارم -

 ونمبت تا. کنم فراموش تا باشم، یعاد تا کنمیم تالشمو

 ...به اونو و نذارم کم عشقم یبرا یاگهید دختر هر مثل

 مانع و نشست دخترک یهالب بر ماین یاشاره انگشت

 .شد حرفش یادامه

 حال... نمیبیم دارم! ستاره ینذاشت کم برام تو! سیه -

. یتنذاش کم پس. نمیبیم هم رو تالشت نم،یبیم رو بدت

 به قدرنیا بشه بد حالشون و باشن تو مثل که ایلیخ دیشا

 نیا زود یلیخ مطمئنم دونم،یم. ندن یسخت خودشون

 ! یدیم شکست هم رو مشکل

 :زد لب و شد ترضیعر ستاره لبخند
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. مکرد کم یلیخ رو مصرفش که یآرامبخش یماجرا مثل -

 !تو فکر با اما خوابم،یم قرص بدون شبا یبعض

 :داد ادامه و دیخند زیر

 !تو؟ یبود یک آرامبخش -

 :کرد باز لب ماین و دندیخند نینمک دو هر

 هی متببر خوامیم. بپوش لباس برو پاشو... دختر پاشو -

 !گذرهیم خوش بهت مطمئنم که خوب یجا

 :دیپرس متعجب ستاره

 بگذره؟ خوش کجاست؟ خوب یجا -

 !بزن حدس -

 :زد لب یتأمل اندک با و کرد جمع را شیهالب ستاره

 یول. زننیم سر بزرگترا به معموال که دیع اول روز -

 ! ستین خوب که جاهااون
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 :گفت و داد سر مردانه یاخنده تک ماین

 هم ما یخونه و سدرا شما یخونه... دونمیم آره -

. گذرهینم خوش بهمون تا دو نیا وجود با پس! گوهر

 .کن فکر شتریب حاال

 :کرد کج لب و انداخت باال شانه ستاره

 ههال و حامد عمو شیپ ای هانین خونه فقط حساب نیا با -

 .گذرهیم خوش بهم

 :گفت و کردیم نوازش را دخترک یهاگونه ماین

 زا پر تو و من یبرا که جا هی... بگم بهت اونجا از بذار -

 به قدم که جا هی. نیریش و تلخ یهاخاطره اس،خاطره

 قلبم بارنیاول یبرا که ییجا. ادیم عشق یبو قدمش

 دختر نیا ایخدا گفتم خودم با که ییجا. دیلرز واست

 و گنده دل چقدر! اسلهیپ لهیشیب و مهربون چقدر
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 و گهید جور هی قلبم کردم حس که ییجا. مهربونه

 !تپهیم عمرم تمام با متفاوت

 ار شیهادست و نشست ماین یرو به رو مشتاقانه ستاره

 .زد هم بر

 ما؟ین آره... رجب... نایا خانومنیریش یروستا... جاده -

 هم بر پلک و شد باز سکرآور یاخنده به شیهالب ماین

 :زد

 بدونه مطمئنم. خانوم نیریش یخونه میبر پاشو آره، -

 .شهیم خوشحال یلیخ میکرد نامزد

 

۰۴۷ 

 از سبزه و خاک نم یبو و گرفته دنیبار یبهار باران 

 لمقاب ایلع. بود گذاشته قدم داخل به اتاق باز یپنجره



 

Romanzo_o 831 

 از سرد یهادست انیم قهوه داغ فنجان و نشسته هانین

 ار حرفش چطور تا داشت پا آن و پا نیا. بود اضطرابش

 و  خط شیبرا اصالن نکهیا از. دیبگو رفتن از و بزند

 و دینوش قهوه از یکم. کرده دشیتهد قباد و دهیکش نشان

. ودب ونیتلوز یتماشا در غرق که انداخت هانین به ینگاه

 :کرد باز لب کنانِمن ِمن

 گفت؟ یچ بهت یعروس شب قباد... مادر گمیم -

 پاکت داخل از یپفک و نداشت بر الیسر از چشم هانین

 .گذاشت دهانش و درآورد

 !مامان بزنم حرف شب اون به راجع خوامینم گهید -

 :گفت و کرد مکث یاندک ایلع

 .ترسمیم برگشتنش از قباد، از من! مهمه اما -

 :زد لب تحکم با و کرد نگاهش هانین
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 یمو یلیخ اصالن و قباد! ازش ترسمیم نه مهمه، نه -

 سال شش پنج که ییجاهمون فرستمشونیم بشن دماغ

 .فرستادم رو قباد شیپ

 زا تو زدیم منو داشت قباد هان؛ین شد یشانس موقع اون -

 سجن نشیماش توو موقع همون اونم. یگرفت کمک سیپل

 کارچ گرفته ادی پدرسوخته اصالن االن. افتاد ریگ و داشت

 !اشنوچه شده قبادم. فتهین دردسر به که کنه

 :گفت تمسخر با و زد یپوزخند هانین

 قباد نبود؛ کاره نیا اصالن اصالن؟ ای نوچه شده قباد -

 هنر یلیخ اصالن! یکلفت یرفتیم رفته ادتی. داده ادشی

 آب یدزد جنس دادیم زحمت خودش به و کردیم

 . کردیم



 

Romanzo_o 833 

 و درآمد صدا به ناقوس چون ایلع گوش در اصالن یصدا

 جا مواد خودت توو دونهیم هانین:» انداخت تنش به لرز

 ...«دونه؟یم هانین ؟یدادیم

 ...اگه کرده دمیتهد! اصالن شیپ برگردم خوامیم من -

 رواب. کرد نگاهش یعصب و تند هانین و گفت را نیا ایلع

 :کرد عتاب و دیکش هم در

 نیا خمار؟ شهیهم یایلع همون یبش باز که یبرگرد -

 میزندگ شب نیبهتر ؟یچیه آخرش دمیکش دردسر همه

 ول؟ا خونه سر میبر باز که شد دهیکش گند به شد، خراب

 .بخشمتینم چوقتیه... چوقتیه یبر اگه ایلع بخدا

 :گفت صالیاست با ایلع

 دردسر خوامینم. گمیم خودت بخاطر هانین خدا به -

 .واست بشم
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 :دیدران پرده و برخاست جا از ظیغ با هانین

 من سرت؟ به زده مواد یهوا خودت ای من؟ خاطر به -

 گهید. ومدمین کوتاه شد، خراب میعروس شد، چالق پام

  بشه؟ خواستهیم یچ

 خانه وارد دیخر پاکت چند با حسام و شد باز خانه درب

 نیخشمگ صورت و سرخ یهاچشم نیب نگاهش. شد

 :دیپرس و بود گردش در هانین

 خبره؟ چه شده؟ یچ -

 :زد لب و خورد فرو را خشمش هانین

 ...ستین یمهم زیچ -

  .گرفت دستش از را هاپاکت و برداشت قدم حسام سمت

 .مینمون کیتراف توو خانوم، که یستین آماده -

 :گفت و گذاشت زیم یرو را هاپاکت هانین
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 .میبر بشم آماده رمیم االن م؛یمونینم نه -

 :دیپرس یبلندتر یصدا با و رفتیم اتاق سمت

 دارن؟ امگهید مهمون تو و من جز به -

 :گفت و ختیآو یجالباس یرو را کتش حسام

 خوانیم. کردن دعوت هم رو سجاد یخانواده آره، -

 رهستا با هانین گفت حامد. بدن یآشت رو ستاره و سدرا

 .کنه شیراض تونهیم قهیرف

 :کرد باز تمسخر به لب و زد یلبخند مچهین هانین

 داداش اون اونجا برم من ندارن خبر خداهابنده! هه -

 خورهیم تا بگو ماین به گمیم ستاره به نمیبب رو نامردش

 ! ه؟یاغهیص چه یآشت! رو یوحش یعوض بزنش

 :کرد باز مالمت به لب حسام
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 سخته ؟یبش معرکه اریب شیآت یخوایم یدار چکار -

 رخاط به وقته یلیخ. افتاده ییجدا خانواده توو یجورنیا

 .بشن جمع هم دور همه نتونستن ستاره و سدرا

 به رو. برخاست جا از ایلع و بست را اتاق درب هانین

 :گفت حسام

 ؟یندار یکار ن؛ییپا رمیم من پسرم -

 میدار اما د،یباش مونشیپ شتریب شدمیم خوشحال. نه -

 .یمهمون میریم

 :داد جواب و نشاند لب یرو ینرم لبخند ایلع

 .نیباش راحت پسرم، دونمیم -

. برداشت قدم دنبالش به حسام و شد درب کینزد

 :گفت وارزمزمه و رفت لیتحل شیصدا
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 یلیخ رو شما هانین یول بود، یچ انیجر دونمینم -

 من. دیرینگ دل به کنهیم یتند یگاه داره، دوست

  .شهیم یاحترامیب بهتون من یخونه توو اگر امشرمنده

 :داد جواب ینرم به و زد یتلخند ایلع

 ییجا که هستم هانین بدهکار نقدریا من. پسرم دونمیم -

 . ستین برخورداش نیا گرفتن دل به یبرا

 .رفت رونیب خانه از و کرد یخداحافظ ریز به سر

 

۰۴۸  

. کرد باز را در و رفت اتاق سمت حسام ا،یلع رفتن با

 با و بستیم را رنگش یکاربن یمانتو یهادکمه هانین

 تخت یرو که مانتواش همرنگ شلوار کت به لبخند

 :کرد اشاره بود، گذاشته



 

Romanzo_o 838 

 .بپوش رو شلوار کت نیا ایب -

 :زد لب و داد هیتک در چارچوب به را دستش حسام

 بود؟ کرده بغض یاونجور مادرت به یگفت یچ هانین -

 ،یکرد کمکش ،یداشت هواشو که تو خوب دختر

 !گهید دار نگه احترامشم

 :گفت و کرد جمع را لبخندش هانین

. دونهیم اخالقمو اون بعدشم گه،ید کنهیم میعصبان -

 .شهینم ریدلگ

 :داد تکان نیطرف به را سرش و بود نشده قانع حسام

 .هانین رفتارت ستین درست -

 :داد ادامه و دیکش یقیعم نفس

 .شمیم آماده امیم رمیبگ دوش رمیم -
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 خانم صفورا یخانه مقابل حسام نیماش بعد، یساعت

 اما بود، آمده بند باران. شدند ادهیپ هردو و شد متوقف

 و خنک هوا و شدیم استشمام فضا در هنوز عطرش

 یصدا دینکش یطول و فشرد را زنگ حسام. بود ریدلپذ

 :دیرس گوش به فونیآ از حامد

 .نیاومدخوش! یآب یعشقا مرغ سالم -

 :گفت و نشست لبش یرو یکج لبخند حسام

 .بنداز کهیت بعد میبرس بذار. سالم -

 جلوتر هانین و دیرس گوش به حامد زیر یخنده یصدا

 :آمد

 !تو با دونمیم من امشب حامد؛ یَکند رو خودت گور -

 یاجعبه. شدند اطیح وارد و شد باز کیت یصدا با درب

 یداوود گل شاخه چند و بود هانین دست شکالت از
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 با و دآم استقبال به متبسم حامد. بود گذاشته جعبه یرو

 :کرد باز لب هاشکالت یجعبه دنید

 ! مغزداره ییکاکائو شکالت که نگو... آخ آخ -

 :گفت و انداخت باال را شیابرو یتا هانین

 .یگفت که همونه قایدق -

 :داد ادامه و زد موج حامد یصدا در خنده

 ؟یتدونسیم نیشد یجذاب زوج قشنگه، یلیخ لباساتون -

 نیا من یبگ هم یچ هر تو یول دونستمیم که نویا -

 .آوردم ستاره واسه شکالتارو

 با تا داشت تقال حامد و کردندیم بحث که همانطور

 راصفو. شدند خانه وارد رد،یبگ هانین از را جعبه یترفند

 ارگلد راهنیپ و بود زده سنجاق چانه ریز یدیسف یروسر

 لیوسا کردن آماده مشغول که الهه. داشت تن به یبلند
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 هب صفورا همراه و آمد رونیب آشپزخانه از بود، ییرایپذ

 به را هاگل هانین. کردند یاحوالپرس و آمدند استقبال

 :دیپرس انداخت؛ اطراف به ینگاه و داد صفورا

 ! نمشیبینم کجاست؟ ستاره -

 :گفت و کرد اشاره هااتاق یراهرو به صفورا

 .انگار نه انگار میزنیم صداش چقدر هر! خوابه -

 وارد صدایب و آرام و رفت راهرو سمت درنگیب دخترک

 و بود خواب تخت یرو دمر ستاره. شد ستاره اتاق

 یرو را جعبه. بود ختهیر صورت یرو شانشیپر یموها

. دیکش لب یرو زبان طنتیش با و گذاشت یپاتخت

 داخل از را یگوش آهسته و رفت جلو نیپاورچ نیپاورچ

 و زیم نیب را خودش که یحال در. آورد رونیب فشیک

 با هک ییصدا  بود؛ کرده پنهان اتاق کنج یمطالعه یصندل

 شده آهنگ به لیتبد و شده کسیم هاغیج انواع از یبیترک
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 ارهست. کرد پخش اتاق در یناگهان و بلند یصدا با را بود

 .دیپر جا از هولناک و جیگ

 ...خدا ای -

 ینارنج شلوارک تاپ. دیدو اتاق درب سمت وحشتزده 

 قهقه هانین. بود آشفته شیموها و داشت تن به یرنگ

 ت،رف رونیب اتاق از ستاره که نیهم. دیدو دنبالش و زدیم

. شد حلقه ستاره کمر دور شیهادست و دیرس او به

. افتادند نیزم دو هر و داد دست از را تعادلش دخترک

 مات و دیدو هااتاق یراهرو سمت صداها دنیشن با حامد

 .کردیم نگاهشان مبهوت و

 خبره؟ چه شده؟ یچ -

 یصدا با و زد کنار خودش یرو از را هانین ستاره،

 با .افتاده یاتفاق چه بود شده متوجه تازه هانین یهاخنده
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 هانین پشت و بازوها به یپ در یپ و آرام یهامشت

 . دیکوبیم

 .زدمیم سکته داشتم. یروان یوونهید... زهرمار -

. دکن کنترل را اشخنده تا بود گرفته دندان به لب حامد

 اتاق به غرولندکنان ستاره و برخاستند جا از دو هر

 .واردشد سرش پشت هانین و برگشت
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 :گفت و نشست تخت یلبه دهیپر رنگ ستاره 

 اعصاب قرص یدونیم... هانین یبدجنس یلیخ -

 !یکنیم یخرک یشوخ باز خورمیم

 دماغش به ینیچ و برداشت را هاشکالت یجعبه هانین

 :انداخت
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 نیا با بکش خجالت... خورمیم اعصاب قرص بابا برو -

 .یایب سرحال بخور شکالت ایب! کم سن

 :کرد درشت چشم و پراند باال ابرو ستاره

 ؟یفندق مغز شکالت جون آخ -

 !نداره رو شما قابل... بله -

 را هاشکالت از یکی و کرد باز را جعبه بالفاصله

 هک گذاشت دهانش داخل و کرد باز را پوستش. برداشت

 :گفت هانین

 وتو بدبخت یالهه یدیخواب االن تا یکشینم خجالت -

 ! کنه؟یم کار بسته کمر آشپزخونه

 :داد جواب شده جمع یهالب و پر دهان با ستاره
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 ماین با روزید. دمینخواب خوب اصال شبید... م... اوم -

 برگشتم امروز. میموند همونجا هم شب روستا، میرفت

 !یخستگ از بودم هالک

 اد؟یم امشب ماین -

 شب هشت کینزد که انداخت ساعت به ینگاه ستاره

 .بود

 .بشه داشیپ کم کم دیبا باشه جا هر گهید االن آره، -

 جیهو شکل اومد یوقت که گهید شو آماده پاشو پس -

 !جلوش ینباش

 که کند باز لب خواست و کرد نگاهش چپ چپ ستاره

 پرسشگر و بود کزادین یشماره. خورد زنگ اشیگوش

 صحبت مشغول. کرد وصل را تماس دیکش هم در ابرو

 ونریب اتاق از شکالت دانه چند برداشتن با هانین و شد

 :زد لب آهسته و آمد جلو دنشید با صفورا. رفت
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 اتاق توو برو... مادر انیم دارن نایا سجاد گلم، دختر -

 دراس بگو ستاره به و کن باز رو صحبت سر واشی واشی

 حرف ازت یقشیرف. وقت هی نکنه جنجال و جار اومد

 !داره یشنو

 :داد جواب یتلخند با هانین

 خاطر به. چشم اما دم،یم ستاره به رو حق تمام چند هر -

 .کنمیم شیراض رمیم شما

 ازب عطوفت به لب و دیبوس را دخترک یشانیپ صفورا

 :کرد

 .بالیب چشمت. مادر ینیبب تیجوون از ریخ یاله -

 صفورا دست  در را هاشکالت یقیعم لبخند با هانین

 ارهست برگشت که اتاق به. دیبوس را اشگونه و گذاشت

 .داد رونیب ینفس و کرد قطع را تماس همزمان
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 اهامب یکل! نایا یهست شرکت یمنش بود، کزادین خانوم -

 نیا از و بزن سر ایب شده، تنگ دلم گفت و گرفت گرم

 !حرفا

 :گفت انزجار با و کرد ترش رو هانین

 القب! جااون امیب کنمینم حال یول گرم دمت یگفتیم -

 حاال. کردیم شهیش توو رو همه خوِن بود اونجا یهست هی

 نسیبنو دیبا شرکت در سر! شده اضافه هم سیپارم که

 ! هاافتاده لیف دماغ از شرکت

 ! ؟یدار خبر کجا از تو اونجاست؟ سیپارم مگه -

 :گفت یینمادندان لبخند با هانین

 ریز از منم گه،یم فهیشر به ادیم شهیم یچ هر یهست -

 ! رونیب کشمیم مهتاج زبون

 :زد لب یاخنده تک با و دیگز لب ستاره
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  مهتاجم! آیفضول یعروسا اون از! هانین روحت توو -

 اره؟یب خبر واست راه تو یکشوند

 :دیپرس و دیخند ینخود هانین

 ؟یگفت یچ کزادین به حاال -

 :داد جواب و رفت شیهالباس کمد سمت ستاره -

 .ادیب فردا که گرفت رو جانیا آدرس ام؛ینم گفتم -
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 به رو و برداشت کمد داخل از را رنگ یشمی زیشوم 

 :گفت هانین

 .امیم کنم عوض لباس رون،یب برو پاشو -

 :داد جواب لجوجانه هانین
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 هم با کن عوض. دارم منم ،یدار تو یچ هر... بابا برو -

 .میبر

 :زد لب و داد رونیب ینفس یکالفگ با ستاره

 !هگید سمت هی برگرد ن،ینش من یروبرو صاف حداقل -

 ریز دست. روگرداند و کرد نازک یچشم پشت هانین

 ضیتعو مشغول ستاره که همانطور و گذاشت چانه

 :برداشت لب از لب بود؛ شیهالباس

 خوردم شکر کردم، غلط بگه بهت سدرا اگه گمیم -

 ش؟یبخشیم

 جواب و کردیم مرتب را اشقهی و کرده تن زیشوم ستاره

 :داد

 ! ُمرد واسم سدرا... اهیس سال صد -
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 هی یول گفتم،یم ونیهم بودم منم. یدار حق آره، -

 رو همتنفر ازش که یاون مجبوره هیبق خاطر به آدم ییوقتا

 نیهم مثال! زامونهیعز زیعز آ،ستین ما زیعز. کنه تحمل

 دهنش بذارم و کنم عسل انگشتمم تا پنج...! یهست

 ودمخ به! خانوادهیب یابونیخ گهیم بهم گردهیبرم آخرشم

 مادرش خب یول کردمیم پتش و شت زدمیم بود

 من! دمید عمرم تمام توو که زن نیترمهربون اس؛فهیشر

 چون منم. داره دوسش که فهیشر اد،یم بدم یهست از

 .دارم دوسش پس داره دوسش فهیشر

 .داد رونیب پرصدا و نیسنگ ینفس ستاره

 دوسش داره، دوسش! هان؟ین یگیم یچیفهمیم خودتم -

 برو صاف نکن رگ به رگ ومغزم! زامونهیعز زیعز دارم،

 روحرفا نیا که یبگ یخوایم یچ نمیبب مطلب اصل سر

 ! یزنیم
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 :گفت وقفهیب و تند ستاره به رو و برگشت هانین

 انیم سدرا با امشب بابات مامان که نهیا مطلب اصل -

 یبگ دمیم حق بهت صد در صد! بدن تونیآشت تا جانیا

 .کنم تیراض گفتن بهم یول نه،

 لب ریز و ماند رهیخ هانین به نگاهش زدهبهت ستاره

 :کرد زمرمه

 !جانیا ادیب کنهیم غلط یلیخ سدرا -

 بروا هانین و دیرسیم گوش به یاحوالپرس یصدا سالن از

 :کرد کج

 !کنم فکر اومدن -

 خشم از صورتش و دیجوشیم ستاره یهارگ در خون

 .بود سرخ

 !رهب دیبا هم سدرا اد؛ینم ستاره بگو بهشون برو... برو -
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 و یکرد ازدواج خداروشکر که حاال! ستاره الیخیب -

 به هک اونم. کنن تتیاذ توننینم سدرا نه بابات، نه گهید

 !گهید ایب کوتاه. افتاده خوردن زیچ

 :کرد باز اعتراض به لب و داد کف از اریاخت ستاره

! ُکشت منو سدرا هان؟ین یخوایم ازم یچ یفهمیم -

 . دمید چشام جلو رو مرگ

 :دیرس گوش به حانهیر یصدا و خورد در به یاتقه

 داخل؟ امیب هست اجازه. دخترم... جانستاره -

 :کرد عتاب و برد باال را شیصدا ستاره

 ! نه هست، سدرا تا! نه -

 :کرد غرولند لب ریز و برخاست جا از هانین

 !وونهید زشته عه -
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 حانهیر با درب، کردن باز با و رفت درب سمت

 ار ملتمسش نگاه و شد اتاق وارد حانهیر. کرد یاحوالپرس

 :دوخت ستاره به

 ببخش، تو! کرده بد بهت دونمیم بگرده؛ دورت مادر -

 ! کن یتوخانوم

 :زد لب آلودوبغض دیلرز دخترک یهالب

 ! ببخشمش محاله... محاله -

 االن اما نداشته؛ یعیطب حالت سدرا خدا به... دخترم -

 مشاوره جلسات داره کرده، ترک. مونیپش و خوبه خوبه،

 دییأت دکتر اگه گفته هم ترایم یحت. رهیم یروانشناس و

 ! گردهیبرم شده، خوب سدرا کنه

 :انداخت باال ابرو و نشاند لب یرو یپوزخند ستاره

 ! نه؟ مگه کرده چکار باهام سدرا نداره خبر ترایم -
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 تک ستاره. گرفت دندان به لب و ماند خاموش حانهیر

 :گفت و داد سر مضحکانه یاخنده

. کنم یآشت نیخوایم گردمیبرم گفته ترایم چون! نهیهم -

 !سدرا یکارا رو دیبذار سرپوش تا کنم یآشت

 .خماند شانه یرو سر یدرماندگ با حانهیر

 یلیس رو صورتم طرف هر ستاره؟ کنم چکار بگو تو -

 به وخودم. هست هم سدرا ،یتنم یپاره تو! داره درد بزنم

 التماس. رفت مشاوره تا کرد، ترک تا زدم شیآت و آب

 یرب اگه گفت سدرا به یتلفن کلمه چند تا کردم ترایم

 هزار خودتم که حاال. گردمیبرم ،یبش خوب و مشاوره

 سامون و سر هم سدرا بذار. یکرد ازدواج شکر، مرتبه

 ...دمیُبر بخدا. مادر بشه تموم بتیمص نیا بذار. رهیبگ

 اب هیگر انیم. نشست در کنار جاهمان و شکست بغضش

 :داد ادامه مرتعش ییصدا
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 اونم. کن درک رو سدرا ،یعاشق هم خودت که حاال -

 یوقت. بهش بود کرده خوش دل اونم بود، ترایم عاشق

 به ،یندار حق تو گمینم. شد داغون مبچه کرد، قهر ازش

 من خاطر به ببخش، من به رو سدرا اما. یدار حق خدا

 . ببخش

. گذاشت ستاره یهاشانه یرو دست و رفت جلو هانین

 :زد پچ گوشش کنار

 ! خدا به گرفت شیآت گرمیج. ایب کوتاه ستاره -

 روف را بغضش و بود نشسته اشک به شیهاچشم ستاره

 :گفت و دیکش لب یرو زبان. خورد

 هکوتا شما خاطر به اما بخشمش؛ینم چوقتیه دلم توو -

 .نیهم فقط! دمشیبخش کنمیم وانمود. امیم
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۰۵۰ 

 بل. گرفت را شیبازو آهسته و رفت حانهیر سمت هانین

 :کرد باز عطوفت به

 شاهللان... یسپهر خانوم نکن تیاذ نقدریا رو خودت -

. زنب صورتت به یآب هی رونیب میبر پاشو. شهیم درست

 .ادیم بشه آرومتر هم ستاره

 اتاق از هانین همراه و برخاست جا از رخوت با حانهیر

 انیم ار صورتش و نشست تخت یلبه ستاره. رفت رونیب

 دکر رها را گلو قفس در شده ریاس بغض. گرفت هادست

 کرد حس را اتاق درب شدن باز. شد یباران شیهاچشم و

 :گفت ریز به سر همانطور و

 ...لطفا بذار تنهام هانین -

 ماا باشد، رفته هانین کرد تصور و شد بسته اتاق درب

 و نرفته هنوز او که شد متوجه و خورد تکان تخت
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 ماین ندید با که بزند یحرف کرد بلند سر. نشست کنارش

 ماین. دیلرز شیهالب و کرد سکوت یالحظه. دیکش ینیه

 شیبرا و بود دوخته او به را آرامش و تعشق از پر نگاه

 گرفت یجا بغلش در یمعطلیب دخترک. کرد باز آغوش

 هب ال ماین یهاپنجه. گذاشت ستبرش ینهیس یرو سر و

 :کرد نجوا گوشش کنار و دیلغز شیموها یال

 ادیب خوادیم و مونهیپش گهیم. زد حرف باهام سدرا -

 .بزنه حرف باهات

 :دیپرس ماین و بود کرده سکوت ستاره

 اد؟یب بگم -

 :زد لب و دیکش رونیب ماین آغوش از سر دخترک

 . باشم تنها باهاش خوامینم باش؛ کنارم -
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 ندبل جا از خواست. گفت یا«باشه» و زد پلک آهسته ماین

 ستاره. نشست باز و شد منصرف آن کی که شود

 انیم را اشچانه ماین که کردیم نگاهش پرسشگرانه

. رفت شیهالب شکار به و فشرد شست و اشاره انگشت

 و دیکش لب یرو زبان خنده انیم برد، عقب که را سرش

 :گفت

 !دادیم کاکائو طعم -

. پوشاند هادست با را صورتش و دیخند خجول ستاره

 :کرد باز لب وارچندش

 ...!بودم خورده شکالت دیببخش... ییا -

 :کرد باز لب و دیخند بلند ماین

 یاگهید یهاطعم شدم مشتاق. بود یعال هم یلیخ اتفاقا -

 ! کنم امتحان هم رو
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 یکیزدن تا ماین و بود گرفته دندان به لب نیشرمگ ستاره

 :گفت وارطنتیش و کرد نگاه سر پشت به. رفت در

 ! گهید یهاقسمت... گهید یهاطعم -

 سمتش تا برداشت را متکا و دیکش یاخفه غیج ستاره

 و برخاست جا از. رفت رونیب اتاق از ماین که کند پرت

 دیکش دارش تب یهاگونه یرو دست. ستادیا نهیآ مقابل

 دستش مچ یرو را هیبخ رد. داد رونیب نیسنگ ینفس و

 اتاق بدر به یاتقه. گرفت دنیتپ یبنا قلبش و کرد لمس

 ماین و شد باز آهسته درب. نشست تنش به عرق و خورد

 بشقل. بودند ستادهیا مقابلش هم یشانه به شانه سدرا، و

 .برد فرو را دهانش آب و ختیر فرو

 هر از یخال و زده خی سرد، نگاهش و سدرا یهاچشم

 وجود در خواهرانه یعالقه آن از یخبر. بود یاحساس

 تادهسیا مقابلش احساسیب یامجسمه مثل و نبود ستاره
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 عقب به یقدم دخترک و آمد جلو یقدم سدرا. بود

 :داد تکان را شیهالب زحمت به و ستادیا سدرا. برداشت

 ! منو؟ یبخشیم ؟یبخشیم... م -

 نیطرف به آرام سرش و کردیم نگاهش حرفیب ستاره

 و شد باز هم از محسوس یلرزش با شیهالب. دیجنب

 :گفت مندهیگال

 مبفهم تونمیم چون بخشمیم آره، رو یزد کتکم نکهیا -

 اعتماد بابت خواهرت یدیفهم یوقت شد بد حالت چقدر

! زده خانواده و خودش به یاضربه چه خودش، یجایب

 زا یخواستیم نکهیا یحت آره، رو یبود قهر باهام نکهیا

 یجور هی و کنم هضمش تونمیم رو یبش خالص شرم

 ...اما ببخشمت، تا بدم حق بهت

 بلندتر یکم شیصدا و گرفت راه شیهاگونه یرو اشک

 :شد
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 یزد بهم که یتهمت بابت چوقتیه... چوقتیه اما -

 با یگفت که! امهرزه من یگفت نکهیا بابت! بخشمتینم

 واسم شد تموم گرون یلیخ حرفات نیا... هستم ایلیخ

 منو. یشد بزرگ من با تو ،یبود برادرم تو. سدرا

  ؟یشناخت یجورنیا

 که ماین به اشاره با و دیکش دست شیهاگونه یرو

 :زد بینه بود، ستادهیا یاگوشه مسکوت و آلوداخم

 دیفهم رو انمیجر یوقت و بود بهیغر پشت هفت ماین -

 یبود برادرم که تو اما ؛یخام و یسادگ یپا گذاشت

 شهیم پاک زخمم یرو هم هیبخ نیا یجا! هرزه یگفت

 .یزد حرفارو اون که شهینم پاک ازت چوقتیه دلم یول

 

۰۵۲ 

 :زد لب ریز به سر سدرا 
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 تو زدم یحرف هی. کننینم راتیخ که حلوا دعوا توو -

 ! ببخش تو... هواست باد حرف! تیعصبان

 :گفت و زد شخندین ستاره

 آورده پناه امخانواده به من. نداشتم دعوا یکس با من -

 ماهاش به دینبا چوقتیه گهید چوقت،یه دمیفهم که بودم

 یگیم که نیهم. مامان یحت نه و بابا نه تو، نه! کنم هیتک

 شماها که کنهیم ثابت بهم شتریب هواست، باد حرف

 چکدومتونیه. داشتم یحال چه من دیدینفهم چوقتیه

 . نینکرد درکم

 :گفت یتصنع یلبخند با و کرد تازه ینفس

 برگردم من نیخوایم شما. نداره یادهیفا حرفا نیا -

 منم ؛یکرد چکار من با تو بفهمه یکس مینذار و خونه

 بر لیدل اومدنم اما خونه، امیم امشب من. باشه گمیم

 راحت الیخ با هم حاال. ستین رفتارا اون کردن فراموش
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 قتچویه ترایم باش مطمئن و هیبق شیپ سالن توو برو

 ! رو انیجر نیا فهمهینم

 دز اششانه یرو دست ماین که بزند یحرف خواست سدرا

 ردک اشاره اتاق رونیب به ماین. دیچرخ سمتش سدرا ونگاه

 :گفت و

 ... برو لطفا -

 اتاق حرفیب و شد فشرده هم یرو شیهالب ناچار سدرا

 :دز لب و دیخند آلودحرص ستاره رفتنش با. کرد ترک را

 باد حرف گهیم راحت چه ینیبیم ما؟ین ینیبیم -

 راتیخ حلوا دعوا توو گهیم کرده له منو هواست؟

 !کننینم

 :کرد باز لب و دیکش آغوش در را ستاره و آمد جلو ماین
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 واست یاتفاق ترسمیم دلبرک؛ نخور حرص نقدریا -

 هشب شهیم اما ا،یتلخ نیا شهینم فراموش دونمیم. فتهیب

 مکرد پر که یُفرم دفعه نیا کن دعا جاش به. نکرد فکر

 داخ دیام به هم بعدش مصاحبه، یبرا برم و بشه دییتأ

 . بشم استخدام

 :گفت و نشاند لب یرو یمیمال لبخند ستاره

 خوب کار باالخره مطمئنم و کردم دعا شهیهم که من -

 !یدار رو اقتشیل تو چون ادیم رتیگ

 

۰۵۳  

 را خودش لحظات شتریب ستاره و بود نیسنگ یمهمان جو

 از خنده یصدا یگدار گاه. کردیم مشغول آشپزخانه در

 یهایشوخ خاطر به هم آن که دیرسیم گوش به سالن

 شام، از بعد یساعت. بود الهه و حامد با حسام و هانین
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 نهحایر و برخاستند جا از رفتن قصد به حانهیر و سجاد

 :کرد باز لب دخترش به رو

 خونه؟ یاینم امشب جانستاره -

 ستادهیا هم کنار که الهه و هانین به گذرا ینگاه ستاره

 :گفت مادرش به رو و انداخت بودند

 هم دور میخوایم موننیم جانیا حسام و هانین امشب -

 منو قبلش گمیم کار سر بره خواست ماین که فردا. میباش

 .خونه برسونه

 یا«هباش»  و جنباند سر یتینارضا سر از و اجبار به حانهیر

 :داد ادامه صفورا به رو و گفت لب ریز

 !خانجون یایم ما با که شما -

 :دکر باز لب هانین و دیچرخ صفورا سمت متعجب هانگاه
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 خب یخوابینم راحت شب میمزاحم ما اگه خانجون -

 ! ؟یبر یکن ول توخونه چرا شما. میریم ما

 :زد لب و دیخند نرم صفورا

 واسم یفرق چیه الهه و حامد با حسام و تو! مادر نه -

 با بود قرار زود صبح من ه؟یحرف چه نیا دیندار

 همراهشون امشب گمیم صالح، امامزاده برم جانحانهیر

 .دنبالم ادیب راه همه نیا نخواد صبح که برم

 :گفت مادرش به رو حامد

 به زنداداش چرا گه،ید برمتیم صبح خودم من خب -

 فته؟یب زحمت

 :کرد مداخله حانهیر بدهد، یجواب صفورا آنکه از قبل

 ادیب شب خانجون. برم خوامیم خودمم ؟یزحمت چه نه -

 . بهتره ما یخونه
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 :گفت صفورا و شد سکوت یالحظه

 . امیم االن بردارم چادر هی ام،آماده من -

 :کرد اشاره ستاره به رو و رفت اتاقش سمت

 .جانستاره ایب لحظه هی -

 اقات وارد صفورا و افتاد راه مادربزرگش دنبال به ستاره

 به لب داشتیبرم را فشیک و چادر که همانطور. شد

 :کرد باز سفارش

 جدا مردونه زنونه و نینکرد قهر دفعه اون مثل اگه -

 من اتاق توو انیب بگو حسام و هانین به ن؛یدینخواب

 ادتی نشه، تموم آبش باشه سماور به حواست. بخوابن

 راحت ام،ینم ظهر تا منم. یکن خاموشش شب نره

 .دیبخواب

 :گفت یترمیمال یصدا با و برد جلوتر را سرش
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 وت زیتم یحوله تا دو بره، حموم خواست اگر هم یکس -

 . مهمون مختص هست من کمد

 . گرفت دندان به لب و گرفت رنگ دخترک یهاگونه

 ...میخوایم مگه حموم؟ بره خوادیم یک خانجون -

 :زد یمیمال تشر و دیپر حرفش انیم صفورا

 دیاش یکی! دختر نپر من حرف توو چشم، بگو فقط تو -

 دیشا یکی حموم، رفت درآد شیخستگ خواست

 یهیبق نیبب! بابا یا حموم، بره خواست شد نماخواب

 ...رفت ادمی سفارشام

 و رفت کمدش سمت صفورا و دیخندیم زیر زیر ستاره

 :گفت

 دمیخر هم یراهنیپ ریز و یراحت شلوار هی ایب! آهان -

 ! هزشت نپوشه، رو حامد شلوار دفعه اون مثل که ماین واسه
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 صفورا یگونه یرو یابوسه و گرفت را هالباس ستاره

 .نشاند

 .نهنک درد دستت. یهست یچ همه فکر که برم قربونت -

 

۰۵۴  

 همراه بعد یکم و کرد سفارش آخر یلحظه تا صفورا

 نیهم و شدند نیماش سوار. شد یراه اشخانواده و سجاد

 و دیکش هم در ابرو سجاد شدند، دور خانه از یکم که

 :دیپرس

 با شب هر خانجون؟ دهیخواب اونجا شب چند ماین -

 ! همن؟ کنار ستاره

 :زد لب و کرد مرتب سرش یرو را چادر صفورا
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 اونم موند، خونمون هانین یعروس شب همون فقط -

 رفته که شبمید. مینباش تنها ما که خواست ازش حامد

 چطور؟. روستا بودن

 :کرد باز لب و شد متوقف قرمز چراغ پشت سجاد

 هم با یعروس مقدمات و دیخر یبرا که میکرد محرم -

. باشن هم کنار شبا نکهیا نه نباشه؛ یمشکل رنیم

 ! دهیسف هنوز ستاره یشناسنامه

 :گفت و انداخت باال ابرو یتا صفورا

 هم یکار رمیگ ست،ین که زهیدوش دخترت! در... ما یا -

  داره؟ یفرق چه. کردن

 نگرفت؛ تیرسم ازدواج نیا یلیدل هر به و میاومد -

 ...اونوقت. شد حامله دختر نیا  میاومد

 :گشود لب و دیپر حرفش انیم صفورا
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 یرسم رو عقد شه،یم حامله بهیغر از مردم دختر -

 از. هستن گهیهمد خاطرخواه که نایا... خالص و کننیم

 ؟یکنیم حروم تو رو خدا حالل ؟یترسیم یچ

 :گفت و داد رونیب یکالفگ با ینفس سجاد

 حضور خاطر به رو امشب خانجون؛ دونمینم من -

 هگید اونجا ادیب ستاره اما کردم، سکوت خانومش و حسام

 .کنن یرسم عقد یوقت تا باشه ماین با شب ذارمینم

 حظهل آن تا و نشسته سدرا کنار و عقب یصندل که حانهیر

 :کرد باز اعتراض به لب بود؛ کرده سکوت

 ینک یریگسخت تو و ادیب خوادیم ستاره باز! د... سجا -

 رو خدا حالل خانجون قول به خونه؟ از بشه یفرار که

 کنهینم ولش داره، دوست رو ستاره ماین ؟یکنیم حروم

 . میباش یزیچ نگران که بره

 :زد طعنه و نشاند لب یرو یپوزخند سدرا
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 سر از که آب ؟یخوریم ویچ حرص باباجون -

 قبال آبرومون ما! وجب صد چه وجب هی چه گذشت،

  م؟یبترس یچ از حاال گهید رفته

 :زد تشر و انداخت سدرا به یتند نگاه حانهیر

 هطعن و دادن ریگ باز ومدهین ستاره هنوز شد؟ شروع باز -

  شد؟ شروع هیکنا و

 :کرد یتند عروسش حرف یادامه در صفورا

 !برگرده ذارمینم نیکنیم تیاذ رو دختر بدونم خدا به -

 سرش از دست باز داره که شوهرم... گهید بسه

 د؟یداریبرنم

 غرولند لب ریز و گرفت دندان به لب حرص با سجاد

 :کرد
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 وتو اونوقت چمیپیم نسخه دادگاه توو نفر هزار یبرا -

 تا صد یروز. نداره ارزش یزیپش حرفم خودم یخونه

 ور شیزندگ و زن شه،یپ عاشق داماد که نمیبیم پرونده

 با وخودم دختر اونوقت رفته؛ و خدا امون به کرده ول

 ! گهید یکی بغل توو فرستادم دیسف یشناسنامه

 و حانهیر به خطاب و داد تکان دواریتهد را انگشتش

 :کرد عتاب صفورا

 اگر خدا یخداوند به اما ندارم، باهاشون یکار باشه -

 یسادگ... شماها و دونمیم من اومد بار به ییرسوا بارنیا

 .نداره یتموم شماها یدندگکی و

*** 

 وعشر تازه ستاره یبرا یمهمان ه،یبق و خانجون رفتن با

 ثبح به را شب یهامهین تا. بودند نشسته هم دور و شده

 از بود پر سالن وسط. گذراندند یباز پاسور و خنده و
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 زا پر ییهاظرف و پفک و پسیچ یهاُخرده تخمه، پوست

 از بعد و رفتیم اطیح به یگاه از هر ماین. وهیم پوست

 .گشتیبرم جمعشان به گاریس ُپک چند دنیکش

 یاتاق یتو جداگانه هازوج از کدام هر و بود روقتید

 یلیخ یخستگ فرط از حامد و الهه. کردندیم استراحت

 نارک نداشت؛ دنیخواب قصد اما هانین و برده خوابشان زود

 و کردیم یزبان نیریش یانرژ و شور پر و دهیغلت حسام

 یموها گرید دست با و داشت سر ریز دست کی حسام

 دش گرم شیهاپلک رفته رفته. کردیم نوازش را دخترک

 . دینشن را هانین یصدا گرید و

 تخت یرو دو هر و بود روشن ستاره اتاق چراغ تنها

 رست و یپدر یخانه به برگشتن از دخترک بودند؛ داریب

 کنار و فشرد آغوش در را ستاره ماین. گفتیم سدرا از

 :کرد نجوا گوشش
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 الزم که روزشبانه از هروقت ستاره؛ نترس یچیه از -

 اگه. شتیپ امیب تا یبد امیپ ای یبزن زنگ بهم هیکاف بود،

 من شیپ شب و میبر هم با ایب یگاه یحت داد اجازه بابات

 رو سدرا و طیشرا نیا گهید ماه دو تینها ماه، هی. باش

 یبرا و مونیزندگ خونه سر میریم بعدش کن، تحمل

 .گلم یشیم راحت شهیهم

 :دیپرس لبخند با و دیبوس را اشیشانیپ

 م؟یبخواب -

 :زد لب و شد جابجا بغلش یتوو یکم ستاره

 عوض ارمیب بذار ده،یخر یراحت لباس واست خانجون -

 .میبخواب بعد یکن

 .افتاد زحمت به نکنه، درد دستش -
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 هاآن برداشت؛ کمد از را هالباس و برخاست جا از ستاره

 یراحت لباس دنبال به هم خودش یبرا. داد ماین دست را

 حلقه کمرش دور ماین یهادست که گشتیم یمناسب

 .شد
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 و گذاشت اششانه یرو چانه و بود ستادهیا سرش پشت

 :کرد نجوا گوشش کنار

 ؟یکن عوض لباس تا سمیوا بهت پشت دیبا بازم -

 :گفت و گرفت دندان به لب ستاره

  !ینکرد نگام تاپ لپ توو از شیپ یدفعه نکهیا نه -

 :کرد باز طنتیش به لب و دیخند سرخوش ماین

 . کنم عوض لباساتو خودم ندفعهیا بذار اصال پس -
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 اشنهیس یرو سر و برگشت ماین سمت خجول ستاره

 . فشرد

 ! یادبیب یلیخ ماین -

 ! هان؟ باشم ادبیب کجا نباشم ادبیب زنم کنار -

 نآ هوایب و برد ستاره لباس طرف دو به دست درنگیب

 ماین و داد سر یاخفه غیج ستاره. دیکش رونیب تنش از را

 :زد تشر نیریش

 ؟یکن داریب رو همه یخوایم! سیه -

 یرو را شیهالب و بود ملتهب و سرخ صورتش دخترک

 هاتپش شدت از قلبش و گرفت ماین از نگاه. فشردیم هم

 یهادست. بزند رونیب نهیس از خواستیم آن هر

 لکپ ستاره  و کردیم نوازش را تنش بلور ما،ین پرحرارت

 . گذاشت هم یرو
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 :گفت و گرفت دست انیم را دخترک یچانه ماین

 !ستاره کن نگام -

 نیزم به را نگاهش نیشرمگ اما کرد، باز پلک دخترک

 :کرد تکرار باز ماین که بود دوخته

 ! ستاره کن نگام گمیم -

 آن به رهیخ ماین و رفت باال نرمک نرم ستاره نگاه

 :کرد باز لب طورش، یاقهوه یهالهیت و رایگ یهاچشم

 یبندیم که چشاتو دلبرک؛ نبند پلک هم لحظه هی -

 گامن و نبند چشاتو پس... بره دینبا که جااون رهیم ذهنت

 هپرستیم رو تنت وجب به وجب داره که یاون نیبب. کن

 مچش به خار حاضره که تو یدلباخته و عاشق یماین. منم

 که ،یبدون که نبند چشاتو. نره تو یپا توو و بره خودش

 ! کنه تتیاذ خوادینم ماین ینیبب



 

Romanzo_o 879 

 یرو ماین مخمور نگاه و گرفت دندان به لب ستاره

 شیهادست و برد جلو آهسته را سرش. دیلغز شیهالب

 ،ییتقال چیهیب ستاره. شد حصار دخترک فینح تن دور

 ...سپرد او آغوش به را خودش

 اب شانیهانفس یصدا و نشسته شانیرو و سر بر عرق

 سکوت و بود ختهیآم هم در یزیروم ساعت تاک کیت

 رگید یبار یبهار اهیس یابرها. شکستیم هم در را شب

 لرزاند را پنجره یهاشهیش رعدشان و شدند دهیتن هم در

 هم با جسمشان و روح. شکافت را آسمان دل شانبرق و

 آرام هم کنار یآغوشهم نیاول از بعد یلحظات و شد نیعج

 یشهیش تن بر باران قطرات یبوسه یصدا تنها و گرفتند

 بالش یرو سر خاموش دو هر و دیرسیم گوش به پنجره

 آب نمکنم و زدیم دل دخترک یگلو در یبغض. داشتند

 شیهالب و گرفت راه چشمش سوک از یاشک قطره. شد
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 در ابرو و افتاد ستاره به نگاهش ماین. فشرد هم یرو را

 :کرد باز لب نگراندل. دیکش هم

 ...ستاره ؟یشد تیاذ ؟یکنیم هیگر! ستاره -

. برداشت اشگونه از اشک و زد لبخند هیگر انیم دخترک

 :زد لب و داد تکان نیطرف به را سرش

. دارم رو تو که خوشحالم خوشحالم،. جونماین نه... نه -

 یوقت که. من یبرا ایدن یجا نیترامن شده بغلت که

 رامب یاگهید زیچ چیه و استرس ،ینگران ترس، کنارتم،

 ره از نفسات یصدا قلبت، یهاتپش یصدا. نداره یمعن

 تتدوس. کنهیم آرومم شتریب و ترهیقو یآرامبخش قرص

 .دارم دوستت یلیخ... ماین دارم

 مهکل هر با قلبش و شدیم ترقیعم لحظه هر ماین لبخند

 دیلغز دخترک صورت یرو نوازشگونه دستش. دیلرزیم

 :برداشت لب از لب و
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 مثل خوادیم دلم االن! آداره شدن دهیبلع خطر حرفات -

 مین یذاشتیم. بدم قورتت درسته و کنم باز دهن لیکروکد

 و ُنقل یجورنیا بعد کنم تازه نفس هی بگذره، ساعت

 ! دلبرک رونیب یختیریم نبات

 یبرهنه و پهن ینهیس یرو سر و دیخند نینمک ستاره

 شتریب را اشمردانه و زمخت یهادست ماین. فشرد ماین

 :گفت و فشرد دخترک تن دور

... بغلم یایم یکشیم خجالت هروقت که جونم یا -

 وت رو صورتت و ندازهیم گل لپات که میالحظه اون هالک

 !یکنیم میقا من بغل
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 آسمان دل در شاهانه و زده پس را رهیت یابرها دیخورش 

 گذشته شب یهابارش از هنوز باغچه خاک. دیتابیم
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 جوانه تازه سبز یهابرگ و هاشکوفه یرو و بود مرطوب

 .دید را باران از مانده جا به قطرات شدیم زده

 را راهنشیپ یهادکمه و آمد رونیب اتاق از عجله با حسام

 ستاره. بودند مشغول یکار به کدام هر دخترها. بستیم

 شست،یم را قبل شب از مانده جا به فیکث یهاظرف

. دیچیم را صبحانه زیم هانین و کردیم مرتب را سالن الهه

 شصورت و شانیپر شیموها که افتاد حسام به هانین نگاه

 .بود آلودخواب

 ! ظهره لنگ هان؟ین ینکرد دارمیب چرا -

 :زد لب هانین و دیپرس یآشفتگ با را نیا حسام

 کجا. خب میبود داریب روقتید تا شبید! وا عه - 

 مگه؟ یبر یخوایم

 ! مطب میبر دیبا م،یبر شو حاضر -
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 :گفت کالفه و کرد جمع طرف کی را شیهالب هانین

 ست؟ین لیتعط مگه بود؟ کجا مطب دیع سوم روز -

 مگذاشت وقت. اسگهید یهفته شیدوماد طرف... بابا نه -

 . کنم درست دندوناشو ادیب واسش

 . دنبالم ایب عصر ام؛ینم االن من -

 :گفت ستاره که کرد نگاهش حرفیب یالحظه حسام

. بمونه هانین شهیم اگه یول! آکنمیم دخالت دیببخش -

 مهمون گهید ساعت هی تا آخه. دنبالم ادیم عصر ماین منم

 شخو شتریب میباش هم دور... البته دوستمه واسم، ادیم

 !گذرهیم

 :برداشت لب از لب و کرد کج شانه یرو سر حسام

 کجاست؟ حامد. رمیم من پس باشه، -
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 لب دیکشیم دستمال را هایعسل یرو که همانطور الهه

 :زد

 ! هنوز خوابه حامد -

 کتش ات رفت اتاق سمت باز و جنباند دییتأ با یسر حسام

 و رفتیم درب سمت عجله با بعد یقیدقا. بپوشد را

 .بود دنبالش ریش وانیل با هانین

 .ینکن ضعف بخور نویا ایب -

 را ریش وانیل و دیچرخ پا یپاشنه یرو در یکینزد حسام

 آماده که یالقمه دخترک و دیکش سر نفس کی. گرفت

 یخداحافظ یهولک هول حسام و داد دستش را بود کرده

 .رفت و کرد

*** 
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 یخانه و دهیچیپ سالن در بش و خوش و خنده یصدا

 همسر شکوه و شد باز اتاق درب. بود مهمان از پر انوش

 سیپارم به یآلودحرص نگاه. گذاشت اتاق به پا انوش

 آلودبغض و گرفته بغل زانو تخت یرو که انداخت

 یرو دندان. بود دوخته رونیب به پنجره از را نگاهش

 اششده دیکل یهادندان نیب از. رفت جلو و دییسا دندان

 :کرد غرولند

 نیا از و بپوش قشنگ لباس هی! مرگته؟ چه دختر آخه ِد -

! هیپسر اهش چه فرخنده یآقا پسر نیبب ایب. رونیب ایب اتاق

 ول رو تاجر. شهینم نمیا یکهیکوچ انگشت ناخن ماین

 غلب غم یزانو اقتیلیب یتاکس شوفر هی غم از و یکرد

 شعاشق دل صد نه دل هی ینیبب یایب خدا به! ؟یگرفت

 ... لیاص پ،یخوشت خوشگل،. یشیم

 :برد باال را شیصدا و دیجو لب ظیغ با سیپارم
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 ؟یبردار سرم از دست شهیم مامان -

 :زد تشر خفه ییصدا با و دیکش ینیه شکوه

 احمق. مهمونه از پر خونه! دهیورپر نییپا اریب صداتو -

 بعد نه،یبب رو تو جانیا اومده شده بلند خارج از پسره نیا

 ...هاُمرده مادر نیع تو

 به گرید سیپارم و خوردیم زنگ تخت یرو یگوش

 کزادین یشماره به نگاهش. نکرد توجه مادرش یهاحرف

 :دکر عتاب مادرش به رو و برداشت را یگوش فورا. افتاد

 .بزنم حرف دوستم با خوامیم برو... مامان رونیب برو -
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 .بست را درب و رفت رونیب اتاق از غرولندکنان شکوه 

 :دیپرس شتابزده و کرد وصل را تماس سیپارم



 

Romanzo_o 887 

  ن؟یطن خبر چه... الو -

 ستاره مادربزرگ یخونه االن خانوم، سیپارم سالم -

. بودن اونجا هم هانین دوستش نیا و زنعموش. بودم

 ...اما بکشم، حرف ازش ادیز نتونستم

 :زد لب تابیب سیپارم

 ؟یچ اما -

 دینبا انگار که زد یحرف هی هانین حرفامون نیماب -

 ستاره به هانین و بود شده یعروس از حرف. گفتیم

 یآشت زنداداشت تونیعروس موقع تا شاهللان حاال:»گفت

 به بعد حاال!« خودش شیپ یریم شیآرا یبرا و کنهیم

 ...رو شگاهیآرا آدرس یابهانه هی به باشه، یقیطر هر

 .شد مشت دستش و فشرد هم یرو لب ظیغ با سیپارم

 :زد بینه و دیبر را کزادین حرف
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 درد چه به ستاره یکرده قهر زنداداش شگاهیآرا آدرس -

 زن نه ،ریبگ آتو ستاره از گفتم من! آخه؟ خورهیم من

 ! برادرش

 :گفت و نشاند لب یرو یکج لبخند نیطن

 چیه! هیعصبان ازشون االن یعنی کرده قهر گهیم یوقت -

 ور آدم یپته بوده، دوست روز هی که یدشمن مثل هم کس

 یادیز یزایچ یدوست زمان حتما چون!  آب رو زهیرینم

 ُپر دست من خانوم، سیپارم نیبد فرصت بهم. دونستهیم

 .خدمتتون امیم

 :زد لب و شد ترآرام تأمل یاندک با سیپارم

 واسم؟ یاریم خبر یک -

. ور تراخانومیم نیا نمشیبب زودتر کنمیم تالشمو من -

 .دمیم اطالع حتما بشه یخبر
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 انیم یگوش و کرد قطع را تماس حرف، بدون سیپارم

 .شد فشرده دستش

*** 

 گوشه در طرح و مدل هر از هاعروس لباس انواع

 هان،ین. دیدرخشیم و خوردیم چشم به مزون یگوشه

 الهه و کردندیم نگاه را هالباس دقت با الهه و ستاره

 :گفت

 و اشهنب باز یلیخ هان؛ین خوامیم تو لباس مثل لباس هی -

 ! کیش حال نیع در

 باال یمک را اشیپوریگ نیآست و رفت یلباس سمت ستاره

 . گرفت

 . قشنگه یلیخ یکی نیا... ناهایا -

 .آمد جلو هانین و شد جلب هانین و الهه توجه
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 !نگهر یریش ست؛ین دیسف رنگش یول... قشنگه مدلش -

 :زد لب و جنباند سر الهه

 .دارم دوست دیسف من آره -

 :دیپرس و دیکش هم در ابرو هانین

 هی ادیب خوادینم کجاست؟ حامدخان نیا نمیبب اصال -

 !بده؟ نظر

 :فشرد لب و دییپا را مزون اطراف چشم با الهه

 ! نهکیم یباز مردم بچه با یصندل رو نشسته... اوناهاش -

 که دید را حامد و کرد دنبال را الهه نگاه رد هانین

 الهس پنج_چهار یادختربچه با و نشسته سالن از یاگوشه

 و نشاند لب یرو یمیمال لبخند. هست صحبت مشغول

 :گفت
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 که حسام و من عکس بر! آ اسبچه عشق یلیخ حامد -

 هنوز خودت تو گهیم حسام اما ،خوادیم بچه دلم من

 !یابچه

 زنگ اشیگوش که بزند صدا را حامد خواست ستاره

 از را یگوش و داد تکان حامد یبرا یدست کالفه خورد؛

 یوشگ یصفحه یرو ماین خندان ریتصو. برداشت فشیک

 .نشاند لبش یرو لبخند و بود

 زم؟یعز جانم -

 ؟ییکجا. یخانوم فدات دلم و جون -

 دیخر. بازار میاومد ستاره و الهه و حامد عمو با -

 !یعروس

 ... شاالیا یسالمت به -

 :دیپرس و کرد مکث یاندک
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 تبه خانجونت یخونه ش،یپ هفته سه دو ادتهی ستاره -

 !کارم مورد در گفتم؟ یچ

 :گفت و کرد زیر چشم متفکرانه دخترک

 ! کار واسه... خانجون خونه... اوم -

 :زد لب تند و جنباند سر

! احرف نیا و مصاحبه یبر ،یکرد پر فرم جا هی یگفت -

 آره؟

 و گرفتن تماس باالخره امروزم. رفتم رو مصاحبه آره، -

 !شدم رفتهیپذ گفتن

 ودخ سمت را هیبق نگاه و دیکش ینیه شوق سر از ستاره

 به هتوجیب و دیپر نییپا و باال پاها یپنجه یرو. کشاند

 :گفتیم زده ذوق ان،یاطراف متعجب نگاه

 !بود خبر نیبهتر. عاشقتم ماین... یعال چه ،ی... وا -
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 . دیخند مردانه و سرخوش ماین

. رونیب میبر رو شام و دنبالت امیب خواستیم دلم یلیخ -

 !نیکنیم دیخر نیدار یگیم اما نفره، دو کیکوچ جشن هی

 :داد جواب اقیاشت و شور همان با ستاره

 . نمتیبب خوادیم دلم یلیخ منم. میبر ایب... ماین ایب خب -

 !بشن ناراحت نایا عموت ترسمیم آخه -

 :کرد باز لب یالیخیب با دخترک

 انیب خواستنیم ینفر دو خودشون ایطفل نیا... بابا نه -

 ...امین خدا رو تو ایب. میشد زونشونیآو هانین و من. دیخر

 :زد لب و بود دایپ ماین یصدا در یشاد

 .امیم کن امکیپ رو آدرس گلم، باشه -

 

۰۵۸ 
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 در ماین و ستاره هوا، شدن کیتار با بعد یساعات 

 رنگارنگ یهاچراغ نور. بودند نشسته یجگرک یمحوطه

 و دهش کباب یجگرها یبو و دیتابیم زیم سطح بر بیار

 یهاحانیر. بود کرده پر را مشام داغ، نان یرو قلوه و دل

 یاکوزه ماست و یکباب یهاگوجه  کنار خوشرنگ و تازه

 . کردیم چندان دو را اشتها

 یلبخند با و گرفت دخترک مقابل را جگر یلقمه ماین

 :گفت تخس

 !یباش داشته جون یحساب امشب واسه که بخور -

 :زد رتش نرم ییصدا با. دییپا را اطراف و دیگز لب ستاره

 ونقان بابام بعدم... ادبیب. زشته شنوهیم یکی! سیه -

 با اونم. یدار موندن یاجازه هاجمعه شب فقط گذاشته

 یخوایم یچجور امشب تو بعد مامانم؛ یونیم پادر

 ؟یبمون
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 :زد یینمادندان لبخند و پراند باال را شیابروها ماین

. تسین زیکامب امشب. خونتون برمینم رو تو! مونمینم -

 .جااون برمتیم

 :آمد کش لبخندش و گرفت رنگ شیهاگونه ستاره

 ...بابام فردا! ماین زشته -

 :دیُبر را کالمش ماین

 پر و قشنگ شب نیا فیح... ستاره نزن ضدحال -

 ! م؟ینباش هم کنار ستین خاطره

 :داد ادامه و دینوش دوغ از یکم

 دم .بره شیپ خوب نقدریا زیچ همه کردمینم فکر اصال -

 گردن رو هاسفته پول. داشت هوامو یلیخ... گرم زیکامب

 ارمب و کار شاهللان. گذاشته اریاخت در که هم خونه. گرفت

 . کنمیم جبران واسش رهیبگ
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 :کرد باز لب تحسر با و داد قورت را اشلقمه ستاره

 ،میریبگ یعروس ایزود نیهم شهیم! ماین شهیم یعنی -

 نارک شب هی یبرا گهید شهیم مون؟یزندگ خونه سر میبر

 نداشته رو سدرا یغرولندا و بابا یاخما استرس بودن هم

 هب تیبده که بره شیپ خوب اونقدر کارت شهیم باشم؟

 ؟میباش نداشته یادغدغه چیه گهید و یبد هم رو زیکامب

 خوب یچ همه االن تا مگه ؟یدار شک خدا یبزرگ به -

 م،یشانس بد یلیخ میکرد حس ییوقتا هی! نرفته؟ شیپ

 رو فکرش که ییجااون از یول میآورد بد یلیخ

 مشکل شد، حل هاسفته مشکل. شد درست میکردینم

 حل هم مشکالت یهیبق. شد دایپ کار که االنم خونه،

 ماا هست، بوده، شهیهم یزندگ تو یسخت. مطمئنم شه،یم

 .نخور غصه. دلبرک گذرهیم
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. فتگر سمتش و کرد آماده ماین یبرا یالقمه ستاره بارنیا

 :دیخند ینخود و انداخت کوچک یلقمه به ینگاه ماین

 ! یریگیم کوچولو یهالقمه نقدریا برم قربونت -

 نگاه. گذاشت دهان در لذت با و ستاند دستش از را لقمه

 بل یرو یمیمال لبخند و بود ماین به ستاره تعشق پر

 اب و گرفت ماین از نگاه. خورد زنگ اشیگوش که داشت

 :کرد زمزمه خود

 !مامانه حتما... خدا ای -

 :گفت و برد فرو را لقمه عجله با ماین

 ...گمیم خودم من، بده رو یگوش بود مامانت اگه -

 و برداشت را یگوش ستاره که بود نشده تمام حرفش

 .افتاد صفحه به نگاهش

 !ِنیطن. ستین مامانم... نه -
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 :زد لب گنگ و دیکش هم در ابرو ماین

 ن؟یطن -

 !دادفر شرکت یمنش کزاد،ین همون بابا -

 لوص را تماس ستاره. گفت «آهان» و پراند باال ابرو ماین

 :کرد

 .زمیعز سالم... الو -

 کودک یپ رفت حواسش و شد خوردن مشغول ماین

 رد نیعابر نیب از و زدیم پرسه اطراف همان که یریفق

 یکس و بودند بش و خوش و حیتفر سرگرم همه. شدیم

 دهیژول یساله هشت_هفت یپسربچه آن به حواسش

 .برخاست جا از و نشست شیهالب یرو یتلخند. نبود

 چند همراه و گذاشت نان یرو را جگرها از تکه چند

 کزادین با که همانطور ستاره. چاندیپ هم در حانیر برگ
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 و نشست شیابروها نیب یفیظر اخم کرد،یم صحبت

 . گرفت نظر ریز یکنجکاو با را ماین رفتار

 تشدس را شده دهیچیپ یلقمه و رفت پسربچه سمت ماین

 گرم یلبخند به شیهالب صحنه، آن دنید با ستاره. داد

 ادد پسربچه دست هم را یاسکناس ماین که دید و شد باز

 . نشاند لب یرو یقیعم لبخند یخوشحال با او و

 متبسم او و برگشت ماین که بود کرده قطع را تماس

 :دیپرس زودتر ماین کند؛اما نشیتحس خواست

 کزاد؟ین گفتیم یچ -

 :گفت لبانش بر بسته نقش لبخند همان با دخترک

 زنگ حاال. شگرهیآرا زنداداشم بود دهیفهم قبال ،یچیه -

 گهیم. برم بده آدرس خوبه، کارش اگه خدا رو تو که زده

 و شده خراب کرده، رنگ بد یلیخ موهامو شگریآرا هی

 .گردمیم خوب یجا دنبال
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 ؟یگفت یچ تو -

 :داد جواب و انداخت باال شانه ستاره

 منو نگه یزیچ کردم سفارش یول رو آدرس دادم -

 عنوان به ینطوریهم گفتم. کردم یمعرف من و شناسهیم

 .بره یمشتر

 

۰۵۹  

*** 

 خار باد وزش هر با د؛یوزیم باد و بود هوا روشن کیتار

 یزوزه یصدا. دیچیپیم هم در آلودخاک نیزم خس و

. دیرسیم گوش به نیخشمگ یسگ پارس و خسته یگرگ

 دخترش مقابل و آمد شیپ خندان یاچهره با سجاد
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 اطراف زیانگوهم یفضا و سجاد بشاش یچهره. ستادیا

 .نداشتند هم با یتناسب چیه

 :ردک باز لب و فشرد یگرم به را ستاره سرد دست سجاد

 !میکن اعدامش میخوایم... جانستاره ایب... دخترم ایب -

. مینک اعدام میخوایم رو بود تو یایبدبخت باعث که یاون

  بابا؟ یستین خوشحال

 یهاقدم اریاختیب او و کشاند خود دنبال به را دخترک

 یداص با یفلز و بزرگ یدرب. کردیم دنبال را پدرش بلند

 ددنیرس یمخوف یواریچارد به و شد باز هم از یزیق زیق

 و بود دهیکش فلک به سر اشگرفته دود یهاوارید که

 پوشاهیس یتیجمع. بود محوطه وسط درست دار طناب

 آن نیماب. نبود دایپ شانیهاچهره و بودند اطراف در

 با زن کی تنها انداخته، ریز به سر یهاپوشاهیس

 و خندان اشچهره و ستادهیا دیسپ سراسر ییهالباس
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 و داشت آغوش در ینوزاد دپوشیسپ زن. بود خوشحال

 و هراسان دخترک. بود ستاره به رهیخ میمال یلبخند با

 و دهیخشک شیگلو. رفتیم دار طناب سمت دهیپر رنگ

 او به پشت نیرام. بود نیسنگ کوه چون شیهانفس

 رد سجاد یصدا. بود ختهیآو گردنش بر طناب و ستادهیا

 :شدیم پژواک گوشش

 .. .ستاره... ستاره بکش رو هیچارپا... بکش رو هیچارپا -

 ترقیعم و دارترکش دخترک هولناک یهانفس لحظه هر

 و نشسته اشچهره بر عرق زیر یهاقطره. شدیم

 فضا بر نیسهمگ یسکوت. بود دهیغلت خون به شیهاچشم

. دیشنینم یزیچ شیهانفس یصدا جز و شد حاکم

 دست دو هر با را هیچارپا و رفت جلو لرزانش یهادست

 حرکت کی با و برد فرو زحمت به را دهانش آب. گرفت

 . دیکش رونیب او یپا ریز از را هیچارپا
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 یباال را سدرا ن،یرام یجا به گرفت، باال که را نگاهش

 و دیکش یبلند غیج. زندیم پا و دست که دید دار

 یهیگر یصدا. برد باال سدرا به کمک یبرا را شیهادست

 کر را گوشش یطانیش یهاخنده و قهقهه همراه نوزاد

 جماعت آن حاال. دیچرخ اطراف به مناکشیب نگاه. کرد

 ار،یخشا گوهر،. بود انینما شانیهاچهره پوشاهیس

 انگشت با و دندیخندیم مضحکانه و بلند...  و سیپارم

 .دادندیم نشان گریکدی به را ستاره

 دلبرکم. کن باز چشاتو زمیعز... جان ستاره... ستاره -

 ...کن باز چشاتو

 به شیهانفس که ستاره صورت به هراسان و دستپاچه ماین

 و دهش سفت دخترک فک. زدیم یلیس آمد،یم باال یسخت

 . بود سیخ عرق از صورتش
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 اب. آورد آب یوانیل و دیدو رونیب اتاق از مهیسراس ماین

 لکپ و شد آزاد نفسش دخترک صورتش، به آب دنیپاش

 الیخ و انداخته چنگ شیگلو به بغض. کرد باز هم از

 تارهس یدهیپر رنگ و آشفته صورت ماین. نداشت دنیترک

 . گرفت قاب هادست با را

 نیبب. یدیدیم کابوس... باش آروم... گلم ستین یزیچ -

 ...دختر بکش نفس. ستاره کنارتم من... شتمیپ من

 .آمدیم باال دهیبر دهیبر شیهانفس و زدیم دل دخترک

 قه و کرد باز سر گلو در بغضش دردناک و سفت یتوده

 اب و گذاشت ماین ینهیس یرو سر. شد بلند اشهیگر هق

 ماین یهادست. فشردیم آغوشش به را خود توان تمام

 را او و رفته فرو هم در یچکیپ چون لرزانش تن دور

 . بود دهیکش آغوش به سخت

 ...آروم. گلم باش آروم. دلم زیعز... دلبرکم جانم -
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 مساعدتر حالش خنک، آب یکم دنینوش با بعد یالحظه

 تخت یلبه نگراندل ماین. دیکش دراز تخت یرو و شد

 :کرد باز لب و بود نشسته

  درمانگاه؟ میبر ستاره، سرده یلیخ دستات -

 :زد لب و کرد آزاد را شیصدا یسخت به ستاره

 .شمیم خوب... نه -

 .نخواب یجورنیا. دختر یندار رو به رنگ... نگرانتم -

 :داد جواب دارخش ییصدا با دخترک

 . شهینم میزیچ... حال نیا و کابوسا نیا به دارم عادت -

 یتپاتخ یرو از یگوش برداشتن با و برخاست جا از ماین

 دینکش یطول. گرفت را حامد یشماره. رفت سالن سمت

 در حامد نگران حال نیع در و آلودخواب یصدا که

 :دیچیپ گوشش
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 ما؟ین... الو -

 .شدم مزاحم شب وقت نیا دیببخش. حامدجان سالم -

 :داد جواب دستپاچه حامد

 افتاده؟ یاتفاق کنم؛یم خواهش -

 .شد داریب خواب از و دید کابوس باز ستاره راستش -

 شمرنگ سرده، یلیخ دستاش یول گرفته آروم ظاهر به االن

 .درمانگاه میبر ادینم خودشم نگرانشم،. دهیپر

 االن؟ ای خواب از قبل نخورده؟ یزیچ یقرص -

 :گفت و انداخت اتاق داخل به ینگاه مین ماین

 حالش. خورهینم قرص گهید که شهیم وقت چند. نه -

 .شد یجورنیا چرا امشب دونمینم بود، خوب یلیخ هم

 :کرد زمزمه و داد رونیب ینفس یکالفگ با حامد

 سجاد؟ یخونه االن؟ دییکجا -
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 .دوستم یخونه نه، -

 .امیب تا بفرست رو آدرس -

 

۰۶۱ 

 سرانگشتان با منگ و جیگ الهه و کرد قطع را تماس حامد

 :دیپرس و داد ماساژ را شیهاپلک

 حامد؟ چخبره بود؟ یک -

 :داد جواب و انداخت الهه به ینگاه نگراندل حامد

 .برم دیبا. شده بد حالش ستاره -

 :کرد کج ابرو و نشست تخت یرو صاف الهه

 ! امیم منم -

 هم از لب انهیدلجو و خماند شانه یرو سر حامد

 :برداشت
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 میبر ییدوتا. گلم که گذاشت تنها شهینم رو خانجون -

 نییپا باال فشارش نکرده ییخدا شه،یم نگران حتما

 !گردمیبرم زود. شهیم

 لباس درنگیب حامد. کرد قبول ناچار و دیبرچ لب الهه

 وتاهک و نرم را دخترک یشانیپ رفتن، از قبل و کرد عوض

 . دیبوس

 مقصد به زود یلیخ را حامد شب،مهین خلوت یهاابانیخ

 هب خاطرشانیپر ماین گذاشت، خانه به پا که نیهم. رساند

 :گفت و آمد استقبالش

 باهام هم کلمه کی زدم، حرف یتلفن باهات یوقت از -

 کنم؟ چکار! نزده حرف

 :زد لب و داد تکان نیطرف به را سرش حامد

 طعق رو قرصا مصرف خودسرانه که نیکرد اشتباه یلیخ -

 .نیکرد
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 حال که بود زدهبهت و شوکه آنقدر ستاره. شد اتاق وارد

 اتفاق آن وقوع یهاشب نیاول به شباهتیب روزش و

 یانقطه به نگاهش و دهیکش دراز تخت یرو. نبود شوم

. کرد ازب را فشیک و نشست تخت یلبه. بود رهیخ نامعلوم

 و کرد سکوت ستاره د،یپرس که یسؤال هر ،نهیمعا نیح

. دیچکیم چشمش یگوشه از یاشک قطره یگاه فقط

 کردیم دعوت آرامش و صبر به را ماین نگاهش، با حامد

 رازد ماین سمت را دستش. نوشت یانسخه بعد یلحظات و

 :گفت و کرد

 زود. کن هیته رو نسخه نیا و یروزشبانه برو عیسر -

 ! یبرگرد

 قاتا از تند یهاقدم با و گرفت را نسخه بالفاصله ماین

 تاب و چیپ در نوازشگونه را دستش حامد. رفت رونیب

 :کرد باز عطوفت به لب و دیکش دخترک یموها
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 ماین با کرده؟ تتیاذ یکس... زدلمیعز... جان ستاره -

 هان؟ شده؟ بحثت

 :داد ادامه حامد و بود خاموش همچنان ستاره

 کنن؟یم تتیاذ خانجون؟ یخونه یایب دوباره یخوایم -

 واست ادیب بر ازم یکار هر. برم قربونت بزن حرف باهام

 . دمیم انجام

 لرزش با ستاره یهالب و شد برقرار سکوت یالحظه

 .شد باز هم از یفیخف

 ... عمو... ع -

 زم؟یعز دلم جون -

 :کرد باز هم از لب یسخت به و بود نیسنگ شیهانفس

 ... بد یلیخ... دمید یبد خواب -

 :شد باز زبانش و گرفت شدت شیهااشک



 

Romanzo_o 911 

 رو یعوض اون خوامیم دمید خواب... دمید خواب -

 ...یول کنم اعدام

 یرو را سرش و ندیبنش تا کرد کمکش حامد و زدیم هق

 انیم او و کردیم پاک شیهاگونه از اشک. گذاشت نهیس

 :داد ادامه هق هق

 دار یباال سدرا جاش به کردم، یخال پاشو ریز یوقت -

 یبرا نکنه... ترسمیم یلیخ ترسم؛یم جون عمو. بود

 بخشمشینم گفتم بهش چون دیشا ای! فته؟یب یاتفاق سدرا

 چرا دونمینم شکستم؟ دلشو آره؟ دم،ید رو خواب نیا

 کنهن نبود، خوابم توو ماین. بودن پوشاهیس ماین یخانواده

  کنم؟ چکار عمو. بشه شیزیچ ماین

  را شیموها و فشرد آغوش در شتریب را دخترک حامد

 :دیبوس
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 هی فقط اون. گلم فتهینم چکسیه یبرا یاتفاق چیه -

 . کن فراموشش... بوده خواب

 شکا و شدیم فشرده دخترک شانیپر حال دنید با قلبش

 . بود دهیدو شیهاچشم به

 و شد ستاره یخسته یهاچشم مهمان خواب بعد، یساعت

 با. دیبوس آهسته را بود وصل آن به ِسرم که یدست حامد

 .شد خانه یراه و کرد یخداحافظ ماین

 

۰۶۰ 

*** 

 یهمراه پله نییپا تا را او و گرفته را عروس دست داماد

 چند و داشتیبرم قدم هاآن از جلوتر لمبرداریف. کردیم

 . دندیکشیم ِکل و کردندیم شانبدرقه ینفر
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 باال را پله راه و کرد عبور تیجمع کنار از آهسته نیطن

 پشت که یدختر به رو و شد شگاهیآرا سالن وارد. رفت

 :گفت بود نشسته زیم

 . هستن هنرجو. دارم کار خانوم ترایم با د،یببخش -

 :دیپرس و انداخت ینگاه دخترک

 ن؟یهست مدل -

 .دارم یشخص کار ،نه -

 :ردب باال یکم را شیصدا و کرد نگاه سالن یانتها به دختر

 .دارن کار شما با... تراجونیم -

 داص سمت بود؛ یگرید دختر با صحبت مشغول که ترایم

 با نیطن. انداخت نیطن به ییناآشنا نگاه و برگشت

 .کرد سالم آهسته و جنباند سر یتصنع یلبخند

 رم؟یبگ رو تونوقت لحظه چند شهیم -
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 اب و برد شیپ دست نیطن. آمد جلو و جنباند سر ترایم

 :گفت ییخوشرو

 حظهل چند. رمیگیم رو وقتت دیببخش ،ینباش خسته -

 .داشتم حرف باهات یخصوص

 ندچ و فشرد را دستش یسرد به گنگ، و کنجکاو ترایم

 .رفتند سالن از یاگوشه به و شد همراهش یقدم

 یمعرف رو خودتون شهیم... دییبفرما. کنمیمخواهش -

 !ارمینم بجا د؟یکن

 :گفت کنان ِمن ِمن و زد یلبخند مچهین نیطن

 اسمم هم اگر یشناسینم منو شما... یعنی... من... اوم -

 ...اومدم من. بگم رو

 . داد رونیب ینفس و کرد مکث یاندک

 !بپرسم ازتون یسپهر یخانواده به راجع اومدم -
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 :دیپرس ابیارت با ترایم

 !چطور؟ ؟یسپهر یخانواده -

 :گفت و کرد پا آن و پا نیا یکم نیطن

 و ینش ناراحت ازم دوارمیام! ؟...بگم چطور راستش -

 .آرزو و دیام هزار با خودت مثل دخترم هی منم. یکن درکم

 ...نکهیا قتیحق

 لب حرف؛ دادن کش و مکث همه آن از یکالفگ با ترایم

 :کرد باز

 مطلب؟ اصل سر دیبر و دینر هیحاش شهیم -

 :گفت و دیکش لب یرو زبان نیطن

 من از یسپهر خانوم! قیتحق اومدم نهیا مطلب اصل -

 شما اب سدرا گفتن من به. کرده یخواستگار پسرش یبرا

 رس نداشتن تفاهم خاطر به ،یبود سابقش یعقد نامزد که
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 یسخت به. زده بهم حرفا نیا و اشتغال و کار موضوع

 که بشنوم خودت زبون از اومدم و کردم دایپ رو تآدرس

 ؟یشد جدا گهید مسائل خاطر به شما ای داره قتیحق

 مشکل سدرا اگر و بگو رو قتیحق کنمیم خواهش

 .بگو داره یاگهید حاد یمسئله ای یاخالق

 

۰۶۲ 

 خشم از صورتش و دیجوشیم ترایم یهارگ در خون

 کف به را هاناخن اششده گره یهامشت. بود شده سرخ

 دشیسف پوست به خراش هاناخن یزیت و فشردیم دست

 دندان ریز لب سوک و کرد یاقروچه دندان. انداختیم

 :گفت ظیغ با و کرد ترش رو. فشرد

 رخاط به میزد هم به گفتن! ت؟یخواستگار اومدن ؟یچ -

 نداشتن؟ تفاهم
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 :زد لب و جنباند سر نیطن

 و شما کردن کار با بودن مخالف اونا چون گفتن آره، -

 !زدن بهم رو ینامزد ؛ینکرد یتوجه هم شما

 :دیغر و کرد یاخنده تیعصبان و تمسخر با ترایم

 منو التماس روزید تا اونا! شرفنیب و پررو یلیخ -

 حاال کنم؛ حساب آدم رو شونوونهید پسر که کردنیم

 چه زدن؟ بهم رو ینامزد خودشون که گرفتن افهیق

 !شنومیم یخزعبالت

 :دیپرس و داد تکان نیطرف به را سرش نیطن

 بوده؟ یچ انیجر پس -

 :زد کمر به یدست و انداخت باال ابرو یتا ترایم

 شر از وخودم فقط من! هیروان پسرشون که نهیا انیجر -

 ه،لیوک باباشون نکن نگاه. کردم راحت داغون یخانواده هی
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. کنهیم دادیب خانواده نیا توو یفرهنگیب! دکتر عموشون

 وخودش هم آخرش د،یجنبیم گوشش و سر دخترشون

 ردهک ولش و بود کرده تجاوز بهش پسره هی. کرد بدبخت

 هم هاشخاله بود، شده گم که یشب. ابونیخ کنار بود

 یالیفام از برو گمیم دروغ یکنیم فکر اگه. بودن جااون

... کنار به فاجعه و یزیآبرور نیا. بپرس شونیمادر

 ادی من که زدیم رو خواهرش یطور یوحش یسدرا

 ! فتادمیم جّلادا و گراشکنجه

 که ودب ترایم به رهیخ بازمهین یدهان با مبهوت و مات نیطن

 یسپهر یخانواده از آنچه هر ختهیافسارگس و یعصب

 . ختیریم رهیدا یرو را دانستیم

 رب یمصنوع یلبخند دخترک شد، تمام که ترایم یهاحرف

 :گفت آهسته و نشاند هالب
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. کردم یعصبان رو شما که خوامیم معذرت من... من -

 هک ممنون. بشم مطمئن خواستم فقط نداشتم، یبد قصد

 !یادد نجات یبدبخت یقدم کی از من و یگفت رو قتیحق

 و دیشنینم را نیطن یهاحرف که بود یعصب آنقدر ترایم

 و انهیموذ یلبخند با نیطن. جنباند سر شیبرا تنها

 و دکر یخداحافظ بود؛ گرفته که یاجهینت از تمندیرضا

 . کرد ترک را سالن

*** 

 یتو را دیکل حسام که بود گذشته شب هشت از ساعت

 و سوت و کیتار یفضا. شد خانه وارد و چرخاند قفل

 چراغ تنها. برد فرو هم در را شیابروها خانه، کور

 :دز صدا بست،یم را درب که ینیح. بود روشن آشپزخانه

 ... جان هانین... هانین -
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 از دخترک که رفت جلوتر و کرد روشن را سالن چراغ

 و پرشور قبل، یهاشب مثل نه اما آمد؛ رونیب آشپزخانه

 و کرد نگاهش نیغمگ ییهاچشم با و پژمرده. یپرانرژ

 :زد لب

 . ینباش خسته سالم، -

 باز لب وارزمزمه و گنگ و کرد رخنه وجودش در ینگران

 :کرد

 چته؟ شده؟ یچ. سالم -

 :دیلرز شیهالب و دیجوش دخترک اشک یچشمه

 !شهیهم یبرا... رفته ایلع -

 حلقه حسام گردن دور شیهادست و شکست بغضش

 اشک آغوشش در دهیرنج و پناهیب یکودک چون. شد
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 تن دور یتعلل اندک با حسام یهادست. ختیریم

 :دیپرس و شد حلقه دخترک

 !چرا؟ ؟یک رفته؟ کجا ؟یگیم یچ -

 :دینال هیگر انیم هانین

 بهم ایلع از نامه هی و باال اومد مهتاج یرفت تو که صبح -

 ،بشه داریب یکس نکهیا از قبل و زود یلیخ صبح. داد

 .رفته گذاشته

 که ظهر خونه؟ امیب که ینداد خبر بهم صبح از چرا -

 ؟ینگفت یچیه چرا دادم، امیپ بهت

 اسدهیفایب دونستمیم چون ؛یفتیب کار از خواستمینم -

 . کرد اشدیپ شهینم یکنینم دامیپ نگرد، بگه یوقت ایلع و

 نیا با که بودمیم کنارت ومدمیم حداقل... درک به کارم -

 رفته؟ چرا حاال! ینباش تنها حال
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 مبل کنار یعسل سمت و دیکش عقب را خودش دخترک

 حسام. گرفت حسام سمت و برداشت یکاغذ. رفت

 :کرد خواندن به شروع و انداخت کاغذ به ینگاه

 . مهربونم قشنگم، دختر سالم -

 رد که ییهایبد تمام با که بشه تو مهربون دل یفدا مادر

 نم یخوشبخت یبرا و یداشت دوست منو باز کردم حقت

 من مثل یمادر اگر دیشا تو جز یکس هر. یکرد تالش

 یهایخوب تمام. کردیم ترک شهیهم یبرا اونو داشت؛یم

 یزندگ خاطراتت با و مونهیم خاطرم شهیهم یبرا تو

 هی که اوشیس پدرت خوشحالم یلیخ دلم، زیعز. کنمیم

 همسر خوشحالم ،یکرد دایپ رو هست شرافتمند مرد

 تیزندگ یتو بودنم با خوامینم. یدار حسام مثل یقیال

 یتو من حضور. بشه گرفته ازت هایخوشبخت نیا

 گند به رو هاتیخوشبخت تمام آفت هی مثل تیزندگ
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 رفتنم از پس! گمیم یچ و چرا یدونیم خودت. کشهیم

. نکنه دیتهد رو تو یخطر تا رمیم من! نشو ناراحت

. کن یزندگ فقط. یکنینم دامیپ چون نگرد دنبالم

 هات،خنده یبرا دلم... شهیهم مثل شاد، خوشبخت،

 یبرا شوهرت قول به و اتیزبوننیریش هات،طنتیش

 که یکن حالل منو دوارمیام. شهیم تنگ غاتیجغیج

 کار من مثل یخطاکار آدم کردن حالل دونمیم هرچند

 بود من یتاقیلیب علتش که ییهایسخت تمام بابت. هیسخت

 حضورم باشم مطمئن یروز اگر. خوامیم معذرت ازت

 خترد دارم دوستت. گردمیبرم حتما زنه،ینم بهت یبیآس

 .خداحافظ. مهربونم

 

 اد،دیم رونیب نهیس از که ینیسنگ نفس با همراه حسام

 دوخت هانین به را نگاهش و انداخت مبل یرو را کاغذ



 

Romanzo_o 924 

 اشک صدایب و بود زده چمباتمه نفره، تک مبل یرو که

 یرو یکودک چون را او و رفت سمتش. ختیریم

 را دخترک. نشست او یجا خودش کرد، بلند هادست

 شیهاگونه از اشک انگشتان سر با و نشاند زانوها یرو

 .برداشت

 همه. کرده دشیتهد اصالن نکن شک دلم، زیعز -

 یکار هر و هست یجونور چه کهیمرت اون میدونیم

 !بره شده مجبور ایلع. ادیم بر ازش

 :کرد باز لب مرتعش و دارخش ییصدا با هانین

. هباش دلم یگوشه دیبا حسرت هی شهیهم چرا دونمینم -

 مکنیم درست رو اشکهیت هر که شده پازل مثل میزندگ

 اباب داشتن حسرت عمر هی! شهیم گم ازش گهید کهیت هی

 .ندارم رو ایلع کردم، داشیپ که حاال و داشتم رو
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 و دیکشیم دخترک یموها انیم پنجه وارنوازش حسام

 :گفت انهیدلجو

 ودز یلیخ دوارمیام. برگرده دیشا بود گفته که یدید -

 . گلم نشو دیناام. برگرده مادرت و فتهیب اتفاق اون

 اب حسام که ختیریم اشک ریز به سر و نزد یحرف هانین

 :داد ادامه یلبخند مچهین

 یبرا هم بعدش رون؛یب میبر شام شو حاضر پاشو -

  ؟یموافق هان؟ بابات یخونه میبر خواب

 :جنباند سر و گرفت باال را اشکش از سیخ نگاه

 .کنمیم دق دارم م،یبر -

 .میبر شو آماده برو. برم قربونت خدانکنه -

 

۰۶۳ 
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 رد زود یلیخ و رفت اتاقش سمت ریدلگ و رنجور هانین 

 سرش یرو شال. شد آماده ممکن شکل نیترساده

 یپوزخند. آمد رونیب اتاق از فیک برداشتن با و انداخت

 :گفت حسام به رو زیآمهیکنا و نشاند لب یرو

 دمیتهد یخطر که باش خوشحال گهید رفت، ایلع -

 هرجا خودم فردا از تا بده رو نمیماش سوئیچ. کنهینم

 ! یفرستاد دنبالم ویکی رفتم هرجا ماه چند. برم خواستم

 یرو را کت که همانطور و برخاست جا از حسام

 :زد لب کردیم مرتب شیهاشانه

 تو یزیریم رو هامهیق! یگرفت منو یاخالقا نمیبیم -

 ؟ینکیم یخال من سر یدار رفته ایلع یناراحت االن... ماستا

 !؟یستین خوشحال االن یعنی گم؟یم بد مگه -

 کنه؟ینم دتیتهد یخطر گهید باشم خوشحال بده -
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 فیک از را اشیگوش و دیکش یپوف یکالفگ با دخترک

 .برداشت

 . ندارم کلکل یحوصله... حسام کن ولش -

 وصل تماس بوق چند از بعد و گرفت را پدرش یشماره

 .شد

 .باباجون سالم... الو -

 بابا؟ یخوب گلم، دختر سالم -

 :کرد باز لب و کرد بغض دومرتبه هانین 

 !رفت ایلع آخرشم. ستمین خوب... نه -

 :دیپرس و رفت هم در شیابروها خط، طرف آن اوشیس

 رفت؟ کجا دخترم؟ چرا -

 که مزاحم. بهتون گمیم خونتون امیم حسام با االن -

 م؟یستین
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. ودب دلتنگتون هم یطوب اتفاقا ؟یمزاحمت چه دخترم نه -

 .میشیم خوشحال نیایب

 سنف اوشیس. کرد قطع را تماس و گفت یا«باشه» هانین

 یطوب. ذاشتڱ مبل یرو را یگوش و کرد آزاد اشنهیس از

 :شد بلند آشپزخانه از شیصدا

 .اسآماده شام ایب جاناوشیس -

 دیبع. انیم دارن هانین و حسام کن؛ صبر ساعت مین هی -

 .باشن خورده شام دونمیم

 :دیگز لب یطوب

 درست بهتر یغذا هی! ندادن؟ خبر زودتر چرا... یوا یا -

 .هست کمم تازه. کردمیم

 :گفت و نشاند لب یرو لبخند اوشیس
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 نکهیا دوم. میباش داشته تعارف ستن،ین بهیغر نکهیا اول -

 هی بود کم یلیخ اگر سوم! بهتره میبخور ترسبک شام

 ات ایب و نخور غصه یالک پس. کنارش میذاریم هم مروین

 . کن استراحت و من کنار نیبش کم هی رسنیم یوقت

 :داد جواب یحیمل لبخند با یطوب

 .امیم االن زمیبر یچا تا دو بذار پس باشه، -

 داغ و عطر خوش یچا کوچک ینیس با که دینکش یطول

 شتپ موگل با را رنگش یبلوط یموها. برگشت سالن به

 اوشیس. داشت تن به یخردل یدامن بلوز و بود بسته سر

 ینیح یطوب. گذاشت زیم یرو و ستاند دستش از را ینیس

 :دیپرس گرفتیم یجا اوشیس کنار که

 شدن؟ جانیا یراه ییهوی شده یچ -

 یانگار رفته؛ گذاشته ایلع گفت و زد زنگ هانین -

 .ادیب خواستیم نیهم واسه و بود ناراحت



 

Romanzo_o 930 

 رفته؟ شهیهم یبرا یعنی -

 :کرد کج لب و انداخت باال شانه اوشیس

 ! گهید البد -

 و دینوش یچا از یکم. برداشت را یچا فنجان یطوب

 :زد لب متفکرانه

 بهم ازش چوقتیه ؟یشد آشنا ایلع با یچجور تو -

 تشیاذ اصالن نقدیا کنن کمکش نداره خانواده. ینگفت

 !نکنه؟

 :داد جواب یمیمال لبخند با اوشیس

 ! بهتره هم یندون ؛ینش حساس که نگفتم -

 تشدس. گذاشت زیم یرو را فنجان و پراند باال ابرو یطوب

 وکنجکا د؛یخز ترشیپ و گذاشت اوشیس یشانه یرو را

 :دیپرس
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 نیا با شدم حساس شتریب نشم؟ حساس که یچ یعنی -

 بهم ویچ همه زودباش ؟یداشت دوسش یعنی! حرفت

 .بگو

. گذاشت او پشت را دستش و دیخند ینخود اوشیس

 ار گریکدی یهانفس و بود کینزد هم به شانیهاصورت

 . کردندیم حس

 یسخت یزندگ. بود یدلسوز حس هی نداشتم، دوسش -

 . داشت

 . نشست شیصدا یتو غم و گرفت یطوب از نگاه

 الخمردائم هی باباشم. رهیمیم مادرش اد،یم ایدن یوقت ایلع -

 اون .شدنینم داربچه که داشته عمه هی. بوده تیمسئولیب

 ایعل نکهیا تا. کنهیم بزرگ و خودش شیپ برهیم رو ایلع

 . شهیم نوجوون

 :داد ادامه متأسف و دیکش بر نهیس از ینفس
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 بعدم کنه؛یم تجاوز بهش اشعمه شوهر ینوجوون توو -

 سال بچه یطفل ایلع. بگه یکس به دینبا که کنهیم دشیتهد

 . زنهینم یحرف نشدن آواره و یکسیب ترس از و بوده

 شده اوشیس یهاصحبت غرق متأثر و دیگز لب یطوب

 .بود

 و زور با ومدهیم شیپ یفرصت هرموقع هم شرفیب اون -

 ایعل. بده تن هاشخواسته به کنهیم اجبار رو ایلع دیتهد

 داشتم، وجدانعذاب و کردمیم هیگر یلیخ لیاوا گفتیم

 ندچ. شد عادت هی به لیتبد و شد یعیطب برام بعد یول

 ایلع یبرا هم یخواستگار هروقت و بوده اوضاع نیا سال

 با و گرفتهیم دلسوز پدر فاز اشعمه شوهر ومده،یم

 یعمه نیا روز هی نکهیا تا. کردهیم رد یالک یهابهانه

 و جار و کنهیم چکار داره شوهرش فهمهیم برگشتهبخت

 . رونیب ندازهیم خونه از هم رو ایلع. کنهیم پا به جنجال
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 :کرد نازک یچشم پشت و کرد کج لب یطوب

 یچ هر! بدبختش یعمه به کرده بد هم ایلع شییخدا -

 .کرده یمادر واسش اون نباشه

 حق ایلع دمیشا. خداست با قضاوت... دونمینم گهید -

 اام داشت، یمهربون قلب ایلع. یآوارگ از بترسه داشته

 هی مادرش و پدر از. باشه بد کرد مجبورش طیشرا شهیهم

 که بود مونده واسش داغون و یمیقد و کیکوچ آلونک

 توو کردن کار با. اونجا رهیم اشعمه یخونه از بعد

 .اوردهیم در رو خرجش مردم یهاخونه

 

 نیهم کمکش؛ رفتم من و بود دستش دیخر یکل روز هی

 و ییتنها سر از تا دو هر بعدشم و ییآشنا شروع شد

 تدوس نبود، عشق موننیب. میآورد پناه هم به یبدبخت

 هک. میکرد پر رو مونیزندگ یهاخالء فقط. نبود داشتن



 

Romanzo_o 934 

 زا خبریب. کردم ترکش بعد مدت هی و نخواستم باز من

 که هم رو اشهیبق! دامنش توو گذاشتم بچه هی نکهیا

 ...و شهیم شیزندگ وارد اصالن. یدونیم خودت

 :دیکش یآه یطوب و گذاشت ناتمام را حرفش

 ...سخت چه! دهیند شیزندگ توو خوش روز هی چارهیب -

 از خبر خانه زنگ یصدا و بود شده سرد یچا یهافنجان

 .دادیم حسام و هانین دنیرس

 

۰۶۴ 

*** 

 روزمندانهیپ یلبخند با و بود نشسته سیپارم مقابل نیطن

 سیپارم. گفتیم او یبرا را بود دهیفهم ستاره از آنچه هر

 اپ و زده یصندل به هیتک و داشت لب یرو یکج لبخند
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 شد، تمام که کزادین یهاصحبت. بود انداخته پا یرو

 و آورد رونیب فشیک از را امضا دیسف چک کی سیپارم

 :گفت کج لبخند همان با. گذاشت زیم یرو

 کن تموم رو تتیمأمور اول... اما توئه، یبرا چک نیا -

 !یشیم چک نیا صاحب بعد

 انزب و زد یبرق چشمانش امضا دیسف چک دنید با نیطن

 .دیکش لب یرو

 کنم؟ چکار دیبا گهید -

 :کرد باز لب و شد جابجا یصندل یرو یکم سیپارم

 بدم؛ گوهرم عمه به رو اطالعات نیا تونمینم که من -

. مفضول یلیخ کنهیم فکر و فتمیم چشمش از یجورنیا

 اون و ادینم من کار به بزنه هم به ستاره با ماین گهید بعد

 هی خودت یگوش با االن خودت پس. ادیم بدش من از

 یداشت عالقه ماین به بگو. بزن من یعمه یخونه به زنگ
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 !شد اونا نفع به ماین با تو یدشمن! دهیند رو تو اون و

 . ستین دختر عروست بگو بهش

 :گفت و کرد مکث یالحظه نیطن

 ...شما یعمه یشماره... اما -

 :کرد مداخله و گذاشت ناتمام را حرفش سیپارم

 لفنت دفتر توو شونشماره که یزنیم زنگ خونشون به -

 !هست شرکت

 :زد لب یدلخور با و کردیم نگاهش مردد نیطن

 م؛داد که بدم آتو ستاره از فقط من بود نیا شرطمون اما -

. شهب بد برام که ممکنه بگم حرفارو نیا و بزنم زنگ اگه

 شرکت گردهیبرم بزنه بهم ستاره با اگر شهسوار یآقا

 ...من اونوقت
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 ستون زیم یرو را شیهادست و کرد زیر چشم سیپارم

 .کرد تن

 هب یاجیاحت چه گهید یکن نقد رو چک نیا یوقت تو -

 کار هی سراغ یریم ؟یدار شرکت نیا حقوق شندرغاز

 !وونهید گهید

 با سیپارم و کرد فکر یکم ریز به سر و مسکوت نیطن

 :دیپرس یتعلل اندک

 نه؟ ای یزنیم زنگ ؟یکنیم چکار -

 :کرد زمزمه و برد فرو را دهانش آب دخترک

 .زنمیم زنگ بله، -

 منزل یشماره یآسودگ با و آمد کش لبخندش سیپارم

 هک ینیح. کرد یریگشماره نیطن و آورد زبان به را گوهر

 نگاهش متبسم سیپارم کرد،یم صحبت گوهر با نیطن
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 تشصحب. خوردیم تاب و چیپ نیطرف به یصندل و کردیم

 از یراض و خوشحال او و داد دستش را چک شد تمام که

 . رفت رونیب اتاق

 شیگلو در هاساعت که یبغض سیپارم ن،یطن رفتن با

. دیلغز شیهاگونه بر اشک و کرد آزاد را بود کرده حبس

 :زد پچ خود با لب ریز

 رو تو یخوشبخت من... ماین بود خودت ریتقص -

 .یکردیم کارو نیا باهام دینبا. خواستمیم

 دامها نفسش دادن رونیب با و دیکش شیهاگونه یرو دست

 :داد

 به سرت دوارمیام! بودم؟ کمتر هرزه یدختره نیا از من -

 اما ،یشکست دلمو یلیخ نکهیا با. یبرگرد و بخوره سنگ

 من یاندازه رو تو چکسیه. بخشمتیم یبرگرد اگر

 .نداره دوست
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 ار بازدمش. کرد باز هم از را پنجره و ستادیا پنجره کنار

 به رو که انداخت یآب آسمان به ینگاه و داد رونیب

. ودب نمانده شرکت یلیتعط تا یزیچ. رفتیم شیپ غروب

 یکم را اشافتاده عقب یکارها و برگشت زیم پشت

 .داد سامان

 ار زیم یرو یگوش که بود یکار ساعت یانیپا لحظات 

 . گرفت را یهست اتاق یشماره و برداشت

 .دییبفرما بله؟ -

 رو اتاق نیدورب امروز من. دادفر خانوم دینباش خسته -

 نیهم که بدشانسم اونقدر متأسفانه و بودم نکرده فعال

 شرکت یبرا چک! کردم گم مهم یلیخ چک هی امروز

 .بود

 :گفت متعجب یهست

  بوده؟ چقدر مبلغ ؟یجد -
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 !بود امضا دیسف -

 :دیپرس یتأن با و گرفت دندان به لب یهست

 ؟دیگشت رو جا همه دیمطمئن اتاقتون؟ اومدن امروز ایک -

 رهبهت ای شده گم مطمئنم کامال کردن؛ آمد و رفت ایلیخ -

 !شده دهیدزد بگم

  ؟یعنی هیک کار... موارد نیا نداشته سابقه اصال آخه -

 :داد ادامه و کرد سکوت یالحظه

 تا میکنیم اعالم یسرقت رو چک نداره، یاشکال خب -

 . شهیم دایپ که شاهللان دینباش نگران. نشه وصول

 عقط را تماس کوتاه، یتشکر با و زد یلبخند سیپارم

 .کرد

 

۰۶۵ 
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 روز کی و شکفتندیم آسمان دل در الماس یهاگل

 شخدمتیپ. رفتیم انیپا به رو کشاندامن گرید یبهار

 ماین و گذاشت زیم یرو را مخصوص یفالوده یهاظرف

 :تگف داشتیبرم قاشق با را فالوده یهارشته که ینیح

. بشه نوار نو تا کنن رنگ رو خونه دمیم هفته نیا -

 شاهللان و دیخر و شگاهیآرا تاالر، دنبال میریم خودمونم

 . میندازیم راه رو یعروس ماه آخر تا

 زبان و بود زده خی دهانش فالوده خوردن خاطر به ستاره

 .دیکش نشیریش یهالب یرو

 یذاشتیم. یکرد دایپ کار تازه االن... ماین نکن عجله -

 چرا گهید. میریبگ یعروس و بشه جمع خودت حقوق

 ؟یکرد قرض

 :زد لب و جنباند سر یالیخیب با ماین
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. بشه راحت المیخ تا خودم خونه ببرمت زودتر خوامیم -

 به دمیم رو بشه جمع بود قرار که یحقوق همون بعد

 .امیبده

 :برداشت لب از لب و دیخند نینمک ستاره

 !آکنمینم فرار من خدا به -

 کنارت واسه ندارم حوصله من اما ،یکنینم فرار تو -

 خودم خود مال خوامیم. کنم باباتو التماس مدام بودن

 . خودم کنار خودم، یخونه توو. یبش

. تودسیم را ماین عشق و کردیم نگاهش اقیاشت با دخترک

 به اشاره با و پراند ابرو ماین و خورد زنگ اشیگوش

 :گفت یگوش

 زنگ مدام رفتن رونیب ساعت چند واسه! نیبب... ناهایا -

 سؤال نیا از مونیزندگ خونه سر میبر گهید. زننیم

 .میشیم راحت استرس و جوابا
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 :کرد دییتأ و داد رونیب ینفس ستاره

 ! ؟یگردیبرم یک گهیم حتما! مامانمه آره -

 :زد لب یمیمال لبخند با و کرد وصل را تماس

 جانم؟ مامان، سالم -

 و ختیر فرو را قلبش سجاد یکننده کر ادیفر یصدا 

 . ماند باز دهانش

 !ستاره؟ یهست یگور کدوم -

 و بود رهیخ دخترک یدهیپر رنگ یچهره به ریمتح ماین

 :داد جواب لکنت با او

 ! رونمیب ماین با... ماین با من... من... م -

 من... دغلکار یدروغگو یدختره خونه برگرد زود -

 !آبرویب توئه با دونمیم

 :دیپرس رانیح و دستپاچه و نشست شیهاچشم به اشک



 

Romanzo_o 944 

 مگه؟ کردم چکار شده؟ یچ بابا -

 یگفت دروغ بهمون چرا ؟یکن کار یچ یخواستیم گهید -

 عقل به ات؟یگندکار از دارن خبر ماین یخانواده که

 رهباالخ و مونهینم ابر پشت ماه که نکرد خطور اتنداشته

 هر و زد زنگ ماین مادر! ؟یخورد یه*و*گ چه فهمنیم

 !؟یخواستیم نویهم. گفت بهمون اومد دهنش به که یچ

 ره؟... آ

 اریاختیب دخترک که دیکش ادیفر یطور را آخرش کالم

 داد قورت را دهانش آب. داد فاصله گوشش از را یگوش

 یگوش مهیسراس ماین. شد ریسراز شیهاچشم از اشک و

 :برد گوش کنار و گرفت ستاره از را

 ...الو -

 رشس بر پتک چون که بود سجاد نیخشمگ رینف هم باز و

 .شدیم دهیکوب
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 مگه ؟ینزد حرف من با نامرد یتو مگه... درد و الو -

 که !اعتمادم؟ یجهینت بود نیا دارن؟ خبر امخانواده ینگفت

. بود خوش صداقتت به دلم من ؟یکن خی یرو سنگ منو

 ! یزد حرف باهام یاومد مردونه و مرد نکهیا به

 یحرف یک مگه؟ شده یچ. دیباش آروم یسپهر یآقا -

 زده؟

 :دیغر و دییسا دندان ظیغ با سجاد

 هی گفت بهم و زد زنگ مادرت بشه؟ خواستهیم یچ -

 شما یخانواده قالب موهرزه دختر که ادمیش کالهبردار

 ! کردم

 :گفت ملتمسانه و یآشفتگ با ماین

 من دیباش آروم خدا رو تو. کرد غلط یلیخ کهیزن اون -

 . میزنیم حرف هم با امیم
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 بهت یاعتماد گهید باشه حرف. ندارم تو با یحرف من -

 برو خودت و خونه برگردون رو ستاره االن نیهم. ندارم

 .کن فراموشش شهیهم یبرا و

 ...یسپهر یآقا -

 به ماین یدرمانده و نیخشمگ نگاه و شد قطع تماس

 یرو یپ در یپ شیهااشک که بود شده دوخته ستاره

 .دینال هیگر هق هق انیم. دیغلتیم گونه

 ذارهینم زنده خونه برم امشب... ماین کشهیم منو بابا -

 !منو

 زده حرف هم با ما ستاره تو؟ یگیم یچ! ؟...هیالک مگه -

 رسهیم یروز نیهمچ هی میدونستیم نه؟ مگه میبود

  درسته؟

 . برخاست جا از ماین و کرد سکوت ستاره
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 ات زنمیم حرف بابات من تونخونه میبر پاشو... پاشو -

 . بشه آروم

 .افتاد راه ماین دنبال حرفیب و برخاست جا از دخترک

 سوار. نبود قبل یلحظه چند خوش حال و حس از یخبر

 کند روشن را نیماش آنکه از قبل ماین شدند، که نیماش

 اشک از سیخ یگونه یرو دست و دیچرخ ستاره سمت

 یهاچشم به را مصممش و یجد نگاه. گذاشت دخترک

 :زد لب و دوخت ستاره دیناام و ترسان

 جدا هم از تو و من فته،یب که یاتفاق هر... ستاره -

. ستین تا دو ما مانع چکسیه و یچیه. میشینم

  ؟یدیفهم

 :داد ادامه ماین و جنباند سر دییتأ با ستاره

 یقو خوادیم دلم. کن هیگر نه باش، نگران نه پس -

 باشه؟. یباش
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 ازب لب یزهرخند با و دیکش شیهاگونه بر دست ستاره

 :کرد

 .باشه -

 یابرو کمان و نشست ماین یهالب بر یمیمال لبخند

 نیماش که ینیح و برگشت شیجا سر. دیبوس را دخترک

 :گفت کردیم روشن را

 !یبود خبریب هم خودت یگیم تو اونجا میرفت االن -

 هک بود گفته منم به ماین بگو... من گردن بنداز ویچ همه

 !گفته اشخانواده به

 

۰۶۶ 

 :کرد باز یتند به لب ستاره 
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 هم شد یچ هر. میگیم رو قتیحق! بسه دروغ... ماین نه -

 .میستیوام پاش

 ...یجورنیا آخه -

 پس. مینزن جا میداد قول هم به ما. ماین نداره آخه -

 باشه؟. میگیم رو قتیحق

 انهخ به بعد یساعت. کرد قبول و خماند شانه یرو سر ماین

 ادهیپ نیماش از قیعم ینفس دادن رونیب با ستاره و دندیرس

 سمت و زدیم دور را نیماش که همانطور ماین. شد

 :زد لب آمدیم دخترک

 ! دن؟یفهم کجا از موندم من فقط -

 .رفته لو یچ همه نهیا مهم رفتن؛ قیتحق دیشا -

 ربد که دینکش یطول. فشرد را زنگ و گفت را نیا ستاره

 .گذاشتند اطیح به پا دو هر و شد باز یکیت یصدا با



 

Romanzo_o 950 

 و کرد حلقه ماین یبازو دور را دستش اضطراب با ستاره

 درب از سدرا. رفت خانه ساختمان سمت او با قدم هم

 سمت. دییسا دندان ستاره دنید با و آمد رونیب سالن

 خواست. دیکش یاخفه غیج او و آورد هجوم دخترک

 راسد مقابل و کرد سپر نهیس ماین که ردیبگ را اشقهی

 شیهاچشم در خشم و بود سرخ صورتش سدرا. ستادیا

 :زد بینه. دیکشیم زبانه

 خاطر هب... شوم قدم بد. یبتیمص خوِد که بهت بزنن گند -

 ترایم گاهشیآرا رفتن بردارن، تو یایکارکثافت از پرده نکهیا

 مداشت دیام درصد هی اگه گهید. گفتن اتیچرند بهش و

 !یباز مسخره نیا با هوا رفت شد دود

 عقب به و دیکوب سدرا ینهیس به دست دو هر با ماین

 :دیغر و دیکش هم در ابرو. داد هولش
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 پشت نکهیا یجا به که یکنیم تو رو یکارکثافت -

 یرتیغیب مدام ؛یباش داشته هواشو و یباش ناموست

 منینب! ستاره سر توو یزنیم و یکنیم چوب رو خودت

 تهانداخ ستاره تن به خش ناخنت و خورده بهش انگشتت

 !کنمیم قلم دستاتو خودم که باشه

 :گفت و انداخت دماغش به نیچ یشخندین با سدرا

 بعد اششناسنامه تو بره اسمت بذار اد؛یب باد کنار بکش -

 نیا هگید دونمیم دیبع البته که. بکش شونه شاخ من واسه

 !دینیبیم همو که آخره بار نیا. فتهیب اتفاق

 :زد هیکنا و کرد زیر چشم ماین

 کاغذ کهیت دو اون به بودن هوادار و داشتن دوست اگه -

 که یتداشیم هواشو شتریب دیبا وجودیب یتو که اسباطله

 . کرده اهیس باباتونو یشناسنامه هردوتون اسم

 :داد ادامه و زد یپوزخند
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 !نه من یبرا یول باشه بار نیآخر تو یبرا دیشا -

 :داد خاتمه را بحثشان سجاد یرگه دو و زمخت یصدا

 !توو ادیب بذار... سدرا کنار ایب -

 خانه هب پا مسترس و دیچسب ترمحکم را ماین یبازو ستاره

 و نشسته مبل یرو حانهیر شدند؛ سالن وارد. گذاشت

 خون یهارگه انیم لرزان یاقهوه یلهیت دو شیهاچشم

 با سجاد. زدیم برق اشک یسیخ از شیهاگونه و بود

 نسال انیم زدیم نبض که ییهاقهیشق و سرخفام ینگاه

 :کرد باز شماتت به لب ماین به رو. بود ستادهیا

 و یکن نگاه چشام توو یتونست چطور بود؟ رسمش نیا -

 به کردم شونیراض ینگفت ؟یبگ دروغ راحت اونقدر

 سم؟یوا خودم یپا رو نکهیا شرط

 لحن با د؛یکش لب یرو زبان و زد هم بر پلک ماین

 :داد جواب یمیمال
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 اگر بودم مطمئن چون. بود ستاره امزهیانگ چون تونستم -

 ستاره دیق دیبا نگم رو دروغا اون محکم و یجد اونقدر

 چه شب اون بابامزن نیدید خودتون شما. بزنم رو

 مدام و دونستینم رو ماجرا نیا. بود گرفته یامعرکه

 محال اونوقت. دیفهمیم که برسه چه زد؛یم هیکنا و شین

 .بذارن شیپ پا بود

 لهفاص ماین از یقدم و کرده سکوت لحظه آن تا که ستاره

 که ینفس با همراه و داد جرأت خودش به بود نگرفته

 :گفت داد رونیب

 نایا یهمه از قبل ماین! ستین یرنگ که یاهیس از باالتر -

 دم تا که منم. شد طرد خانواده از شد، محروم ارث از

 شهب یچ خوادیم نیا از بدتر گهید برگشتم؛ و رفتم مرگ

 ! م؟یبترس یکارپنهون عاقبت از ما شدیم باعث که

 :کرد باز لب دواریتهد و زد لبخند نیخشمگ سجاد
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 گمیم من ،یمن دختر اگر... یچیه بشه؟ یچ خوادیم -

 یخواستگار یاجازه اگر. خوامینم خانواده بدون داماد

 با ماین که بود نیا خاطر به کردم عقدتون اگر دادم،

 منم! اومدن اما بودن یناراض هرچند جلو، اومد خانواده

 حاال اما ان؛یم هم یعروس و عقد مراسم یبرا داشتم دیام

 گمیم منم ست،ین ما پسر گهید ماین گفتن زدن زنگ که

 .ستین ما داماد گهید

 :دینال ملتمسانه و دیلرز دلش ستاره

 ...بابا -

 :کرد عتاب تیقاطع با سجاد

 دور ای کنه یراض خانوادشو دیبا ای ماین! گفتم که نیهم -

 توو خوامیم. دارم آبرو مردم توو من. بکشه خط رو تو

 وگرنه باشن شوهرش یخانواده دخترم یعروس مراسم

 ! خورد بهم ینامزد بگن دمیم حیترج
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 یحرف کرد باز دهان ماین. برود اتاقش سمت تا گرداند رو

 :ادد تکان ستاره سمت را اشاشاره انگشت سجاد که بزند

 فراموش توخانواده ،یخوایم خانواده بدون رو ماین اگر -

 !ُمردن مادرت و پدر کن فکر. کن

 

۰۶۷ 

 ماین یهاحرف و ستاره یهاالتماس به توجهیب سجاد

 زانوانش دخترک. دیکوب هم به را درب و رفت اتاق سمت

. نشست یدرماندگ با سالن وسط جاهمان و دیلرز

 ماین. ختیریم اشک و گرفت هادست انیم را صورتش

. گذاشت اششانه یرو دست و نشست کنارش زانو یرو

 :کرد نجوا گوشش کنار انهیدلجو

 روبراه اوضاع دمیم قول بهت زدلم،یعز... جانستاره -

 یچ هر. کنمیم یراض رو پدرت ای امیم پدرم با ای. بشه
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 قول. میهم با تو و من تهش بشه، که هرجور بشه، که

 !دمیم

 را نگاهش حانهیر. رفت حانهیر سمت و برخاست جا از

 . فشرد هالب انیم را اشیروسر پر و دیدزد ماین از

 ! بگو یزیچ هی شما... خانوم حانهیر -

 :گفت و دیبلع را بغضش حانهیر

 من. کرد تموم حجت من با سجاد شما، اومدن از قبل -

 . ادینم بر ازم یکار. کنمینم یدخالت چیه

 :زد لب ریز به سر و داد رونیب را نفسش دیناام ماین

 اوضاع ذارمینم من. باشه ستاره به حواستون پس -

 . بمونه ینجوریا

 :زد پچ گوشش کنار. دیبوس را دخترک یموها و شد خم

 .نخور غصه گردم،یبرم -
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. رفت درب سمت سست یهاقدم با یناراض و ناچار

 نه و داشت دنیترک الیخ نه و فشردیم را شیگلو بغض

 اتاقش به و شد بلند جا از ستاره ما،ین رفتن با. رفتن

 یاهنگ با. گرفت بغل زانو و نشست تخت یرو. برگشت

 مرور دل در را شیپ یلحظه چند تلخ لحظات اشکبار

 از برداشتن پرده خاطر به:» افتاد سدرا حرف ادی. کرد

 لهبالفاص... « ترایم شگاهیآرا رفتن تو یایکارتیکثاف

 با. آورد ادی به را کزادین تماس و زد ذهنش در یاجرقه

 زادکین یشماره. برداشت را اشیگوش و فشرد لب نفرت

 گوشش در اپراتور یصدا که دینکش یطول اما گرفت را

 .«باشدیم خاموش نظر مورد مشترک دستگاه:» دیچیپ

 :گفت لب ریز و کرد قطع را تماس حرص با

 ...یعوض آشغال -

*** 
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 با و کرد کالفه را گوهر خانه، یپ در یپ زنگ یصدا 

 :زد ادیفر ییترشرو

 ؟دهینم جواب رو فونیآ چرا اختر نیا نیبب برو... آلما -

 ...اه زنه؟یم زنگ یجورنیا داره یاحمق کدوم

 پله راه یباال از و رفت رونیب اتاق از غرولندکنان آلما

 :زد صدا و نییپا سالن به دیکش سرک

 ... خانوم اختر... اختر -

 رنجور و دهیتک اما بارویز ساله، چهل حدودا یزن که اختر

 که همانطور و آورد رونیب دست از را شیهادستکش بود

 :گفت کرد،یم تند قدم فونیآ سمت

 .بود بند دستم دیببخش جان خانوم اومدم... اومدم -

 :گفت آلما به رو و فشرد درنگیب را دکمه

 .هستن ماین آقا -
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 :زد لب و کرد تأمل یالحظه آلما

 !بگذرونه ریبخ خدا -

 .زد درب به یاتقه و رفت گوهر اتاق سمت

 !کنم استراحت من نیگذاشت اگه خبره؟ چه هیچ هان؟ -

 با را صورتش. دید تخت یرو را گوهر و کرد باز را درب

 دهیکش دراز باز طاق و پوشانده یرنگ سبز یاهیگ ماسک

 . بود

 ...! ماستین -

 ! شه گم بره. ندارم یحرف پسره اون با من -

 ! ؟یگذاشت ُدمش رو پا چرا شه گم بره یخواستیم -

 :زد تشر نیزهرآگ گوهر

 یشنهپا تا باشه خودت کار به سرت برو تو... ُخبه ُخبه -

 ! نکردم بارت حرف و دمینکش دهنمو
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 ابرو و چشم با آلما و دیچیپ خانه در ماین ادیفر یصدا

 :کرد اشاره

 !بده جوابشو حاال برو ایب -

 یزد زنگ یحق چه به نمیبب ایب تو؟ ییکجا... گوهر -

 ؟یکرد بارشون اتیچرند و یسپهر یخونه

 ماین. رفت رونیب اتاق از و دیپر جا از نیقهرآگ گوهر

 نیآتش و نیخشمگ یهاچشم و بود دهیرس پله راه یباال

 .ماند رهیخ هم به دو هر

 رو آبرو! رفته ادتی بزرگتر کتریکوچ ه؟یچ... هان -

 منه با زدن حرف طرز چه. یکرد یق رو ایح ،یخورد

 !رو و چشمیب

 وهرگ مقابل دیتأک و دیتهد با را اشسبابه انگشت ماین

 :داد تکان
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 فشک توو پاتو که یداشت احترام و عزت واسم یوقت تا -

 برام آشغال با گهید و یافتاد چشمم از. یبود نکرده من

 کردم ازدواج یدختر چه با من که چه تو به. یندار یفرق

 ؟یکرد آش نخود رو خودت و یزد زنگ که

 :کرد زمزمه و زد یاقهقهه مضحکانه گوهر

 تو نکهیا! یکردیم ازدواج دختر با کاش! دختر؟ -

 .دارن خاطره باهاش همه ساحل لب مثل شیگرفت

 

۰۶۸ 

 را آلما و گوهر تن اشکننده کر ادیفر و دیسائ دندان ماین 

 .لرزاند

 یندار حق. نکردم اتخفه خودم تا رو دهنت ببند -

 . یبزن حرف یجورنیا ستاره به راجع
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 .آمد جلوتر ماین و برداشت عقب به یقدم گوهر

 یلیخ بهم یبچسبون زور به یخواستیم که یسیپارم -

 رمت مین بود؟ نخورده دست ای بود؟ دهیند مهتاب آفتاب

 هزار چشم جلو ایمهمون تو خودش دور دیچیپیم پارچه

 !دادیم جولون نفر

 :گفت آلما به رو گوهر

 کی. هکن روشن نیا با منو فیتکل ادیب بابات بزن زنگ -

 .خوادیم ازم طلبشو جانیا اومده شده بلند کاره

 :داد ادامه و رفت پله راه سمت غرولندکنان

 فردا خوامینم. زدم زنگ کردم خوب زدم، زنگ اصال -

 وارشهس یلیفام و خونه نیا توو ادیب حرومزاده هی فرداپس

 جولون نفر هزار چشم جلو اگه سیپارم روش؛ بذارن

 ...نفر هزار ریز هرزه نیا دهیم
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 زور از آنقدر و کردیم انیغل ماین یهارگ در خون

 خون یشور که فشرد دندان ریز به محکم را لبش حرص

 حرارت و آمده جوش به مغزش. کرد حس دهان در را

 زیخ وهرگ سمت بلند یقدم با. بود گرفته فرا را تنش تمام

 و داد سر خشم از یرینف. زد چنگ را شیبازو و برداشت

 :داد هول عقب به را او

 ...! عجوزه رو دهنت ببند -

 یهلب. خورد ُسر کیسرام یرو شیپا و دیکش ینیح گوهر

 کهنیا از قبل. داد دست از را تعادلش و بود ستادهیا هاپله

 راه یرو پشت به برسد، پله راه ییطال ینرده به دستش

 ُافتان و غلتان کوتاه، یادیفر با را یسنگ یهاپله و افتاد پله

 وهرگ به زدهمات ماین و شد بلند آلما غیج. رفت نییپا به

. خوردینم تکان و افتاده پله پاگرد یرو که شد رهیخ
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 وهرگ کنار و رفتند نییپا را هاپله مهیسراس برادر و خواهر

 :زدیم صدا شانیپر آلما. نشستند

 ؟یخوب مامان... مامان -

 قلب گرفت، راه سرش ریز از که یسرخ و ظیغل خون

 .واداشت هراسان و تند ییهاتپش به را ماین

*** 

 مقد اتاق انیم کالفه و قراریب ستاره بود؛ غروب یحوال

 یشماره بالفاصله. کرد قطع را تماس یدیناام با و زدیم

 و شد ریسراز اشگونه یرو اشکش. گرفت را هانین

 . کردیم زمزمه لب ریز آلودحرص

 !بده جواب... هانین خدا رو تو بردار -

 گوشش در هانین آلودخواب یصدا و شد وصل تماس

 . دیچیپ
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 ...بله... الو -

 :کرد باز لب زدهجانیه و هولناک

 تو؟ ییکجا! ن... هاین -

  شده؟ یچ. بابام خونه -

 :گفت ملتمسانه و زد هق ستاره

 یخانواده و بابام شبید. کن کمکم خدا رو تو هانین -

 .میگفت دروغ بهشون ما دنیفهم ماین

 :زد لب ریمتح هانین

 ! حاال؟ شده یچ... خب -

 :دینال هیگر با دخترک

 !خاموشه ماین یگوش رمیگیم تماس چقدر هر شبید از -

 کرده یزندان خونه توو منو بابام. دهینم جواب هم آلما

. کن یریگیپ تو خدا رو تو. یندار رفتن رونیب حق گهیم
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. زیامبک یخونه برو ای شونخونه برو! کجاست؟ ماین نیبب

 ...هانین خدا رو تو

 نیهم من. باش آروم نکن، هیگر. زمیعز باشه... باشه -

 .رمیم االن

 

۰۶۹ 

 ار شیهالباس. برخاست جا از و کرد قطع را تماس هانین 

 یموها. کرد عوض عجله با و برداشت کمد داخل از

 رشس یرو شال و دیکش پنجه یاپیپ بار چند را کوتاهش

 .شد روبرو یطوب با که رفت رونیب اتاق از. انداخت

 ؟یکرد عوض لباس چرا مادر؟ کجا -

 . گردمیبرم زود. داشت واجب کار هی زد، زنگ ستاره -
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 یلحظات و رفت توالت سمت ،یطوب متعجب نگاه مقابل

 یطوب آمد؛ رونیب شده شسته و سیخ صورت با که بعد

 : زد لب

 .ادیم حسام گهید ساعت دو یکی دخترم؛ یاین رید -

 فیک بند و کرد خشک را صورتش یهولک هول

 یگونه دنیبوس با و انداخت دوش یرو را شیاسرمه

 :داد جواب یطوب

. گمیم رو ماجرا زنمیم زنگ بهش خودم نباش، نگران -

 .خداحافظ

 .همرات به خدا -

 بار ریز ماین که بود نیا نگراندل مدام. بود بپا یآشوب دلش

 دهیکش ستاره از دست و کرده خم کمر یمال مشکالت

 مامت که یدختر! شد؟یم چه ستاره فیتکل وقت آن است؛

  .بود گرفته دوباره یجان او عشق به و شده ماین دشیام
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 تهتوانس باالخره حسام، اضطراب شدن کم و ایلع رفتن با

 خندلب نشست، که فرمان پشت. شود نشیماش سوار بود

 حال یادآوری با زود یلیخ اما آمد، شیهالب یرو یمحو

 نیح. زد استارت و کرد جمع را لبخندش قش،یرف

 حالت یرو را یگوش و گرفت را ستاره یشماره یرانندگ

 . گذاشت بلندگو

 ...الو -

 :کرد باز لب و بود ابانیخ به نگاهش

. افتادم راه االن. ندارم قیدق آدرس من جانستاره... الو -

 . کن امکیپ واسم عیسر

 :داد جواب آلودبغض ستاره

 رو ماین اگه نیبب فقط. ممنونم ازت ایدن هی. هانین باشه -

 گوب. کرده جمع رو لشیوسا ستاره بگو بهش یکرد دایپ

 ای خودش، یبابا به و کنه تیاذ رو خودش خوادینم
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 خوادیم و کرده فکراشو ستاره بگو. کنه التماس من یبابا

 . هانین دنبالم ادیب بگو. ادیب باهات

 چشم. دختر زینر اشک نقدریا... بگردم دورت من یاله -

 برنگردم نکردم داشیپ تا دمیم قول گم،یم بهش من

 ور شیگوش بوده یعصبان حتما زمیعز نخور غصه. خونه

 !کرده خاموش

 یساعت. کرد قطع را تماس و داد یدلدار را ستاره یکم

. بود شهسوار منزل آدرس که شد یامحله وارد بعد

 و کوچه طرف دو در دهیکش فلک به سر و بلند درختان

 یمشک ،یاقهوه یهادرب. خوردیم چشم به روادهیپ کنار

 دهیشک صف گریکدی کنار ییالیو یهاخانه بزرگ دیسف و

 کم را نیماش سرعت. مجلل و بلند ییهاساختمان با بودند

 دایپ را پالک تا بود هاخانه یهادرب به نگاهش و کرد

 آب. افتاد نظر مورد یخانه و پالک به نگاهش که کند
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 یادلشوره. کرد متوقف را نیماش و برد فرو را دهانش

 یهاقدم با شد؛ ادهیپ نیماش از و کردینم شیرها مداوم

 و بود فضا در یبیغر سکوت. رفت درب سمت سست

 یدکمه لرزانش دست. بود ریدلگ غروب ینارنج آسمان

. زدیم قدم درب یجلو و ماند منتظر. فشرد را فونیآ

 بود یمنف افکار لیس و شدیم شتریب لحظه هر اشدلشوره

 با یزن عاقله. انداختیم تالطم به را وجودش که

 اخم با و ستادیا هانین کنار. آمدیم جلو دیخر یهاپاکت

 :دیپرس کنجکاو ،یفیظر

 ؟یدار کار یک با دخترم -

 :داد جواب زن، سؤال از متعجب و پراند باال ابرو هانین

 !شهسوار خانوم با -

 ؟یشیم چکارشون شما -

 :جنباند سر و زد یشخندین هانین
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 ؟یمحل مفتش شما دیببخش -

 :کرد باز یتلخ به لب و دیتن هم در ابرو زن

 یاونجور دخترجون، ستمین مردم فضول! ادبیب چه -

 یاتفاق چه جانیا یندار خبر معلومه حرفات از. نکن نگام

 حاال. بگم بهت که یشیم چکارشون بدونم دمیپرس افتاده

 .شه سبز علف پات ریز تا سایوا جانیهم هم

 دمق دنبالش یمانیپش با هانین که برود تا کرد تند قدم

 .برداشت

 ندارم خبر که من خودت قول به خب... خانوم دیببخش -

. منوکرت نکن قهر ام،شرمنده. گهید کردم بد فکر شده؛ یچ

 کجان؟ نایا شده؟ یچ بگو

 به یچپ چپ نگاه. داد رونیب نیسنگ ینفس و ستادیا زن

 :زد لب و انداخت هانین
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 شهسوار خانوم کی درجه لیفام! آافتادم یریگ عجب -

 !بشم بدبخت من یفتیب پس ینباش

 :گفت و کرد درشت چشم هانین

 !عروسشم دوست من... بگو بابا نه شده؟ یچ مگه -

 و دیچرخ دخترک یپا تا سر یرو ابیارت با زن نگاه

 :کرد زیر چشم

 ... گنیم که عروسش عروسش؟ -

. تگف لب ریز ی«استغفراهلل» و گذاشت ناتمام را حرفش

 :کرد باز لب وارمالمت و کرد کج دهان و لب

 پسرش یانگار. بود دادیب و داد و دعوا خونشون شبید -

 با عروسشون حساب به و شما دوست همون خاطر به

 پسره و رهیگیم باال بحثشون و جر. کنهیم دعوا مادرش

 ! نییپا دهیم هل پله یباال از رو مادرش
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 چهارنعل قلبش و بود شده حبس هانین ینهیس در نفس

 :داد ادامه زن و بود باز دهانش. دیتپیم

 رو جرم یصحنه اومدن. بود یبازار مأمور جانیا صبح -

 خالصه. دونمینم کردن، یبررس... بهش گنیم یچ یچ

 بازداشت هم مایآقان. شده فوت خدا یبنده دادن خبر که

 . کردن

 ...زهرا یفاطمه ای -

 شزانوان و گفت را نیا دادیم رونیب که ینفس همراه هانین

 باال یسخت به شیهانفس و نشست درب کنار. شد سست

 .آمدیم
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 دست. گذاشت نیزم یرو را شیدهایخر و آمد جلو زن 

 :برداشت هم از لب نگراندل و گذاشت دخترک یشانه بر

  ؟یخوب دخترجون؟ شد یچ -

 اصال انگار و زدیم دو دو زن صورت یرو نگاهش هانین

 نیماش سمت یرانیح با و برخاست جا از. دشیدینم

 نگاه را اطرافش زدهبهت و نشست فرمان پشت. رفت

 زیچ چیه و بود قفل ذهنش د،یفهمینم را حالش. کردیم

 کند؟ چکار که دیرسینم فکرش به

 و داد تکان تأسف با یسر. کرد نگاهش یکم زن،

 از یاشک قطره. افتاد راه به و برداشت را شیدهایخر

. آمد خودش به و دیلغز رونیب دخترک چشم یگوشه

 یشماره درنگیب. برداشت را یگوش و شکست بغضش

 . گرفت را حامد

 ؟...الو -
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 :نشد شیصدا لرزش فیحر اما د،یبلع را بغضش

 ؟ییکجا حامد -

 را  وجودش اضطراب هان،ین دارخش و مرتعش یصدا با

 .گرفت فرا

 شده؟ یچ... هانین -

  ؟ییکجا تو. نمتیبب دیبا حامد -

 . امیب تا ییکجا بگو. بازارم الهه با من -

 :زد لب و دیکش باال را اشینیب هانین

  کن امکیپ برام رو آدرس یهست که یبازار همون نه، -

 . امیم من

 ...که جانیا یبرس تا. نگرانم اما باشه، -

 :دیبر را کالمش هانین

 .امیم زود من بده آدرس. نباش نگران نه -
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 :زد لب و کرد قبول ناچار حامد

 .منتظرتم باشه، -

 اهشنگ. زد نیماش یشهیش به یکس که کرد قطع را تماس

 شهیش. یزعفران شربت یوانیل با بود زن همان. چرخاند را

 :گفت عطوفت با زن که دیکش نییپا را

 . ادیب جا حالت بخور. دهیپر یلیخ رنگت دخترم، ایب -

 وانیل تعارفیب. بود حالیب دلش و خشک شیگلو

 که را وانیل. دیکش سر نفس کی و گرفت را شربت

 :زد لب داد، لیتحو

 حرفمم اون بابت. یدار معرفت یلیخ. گرم دمت -

 .خوامیم معذرت

 :داد جواب یلبخند مچهین با زن
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 ریبخ ختم هم ماجرا نیا دوارمیام. دخترم نداره یاشکال -

 .بشه

 از پس یکی هاستاره. افتاد راه و کرد تشکر قدرشناسانه 

 محل به هانین که شدندیم داریپد آسمان دل در یگرید

 الهه و حامد. بود پاساژ یکینزد که یشاپ یکاف. دیرس قرار

 گرانندل و کنجکاو دو هر و نشسته هانین مقابل زیم پشت

 :گفت یتأن با دخترک که بودند دوخته هانین به چشم

  ن؟یندار خبر نایا ازآقاسجاد حاال تا شبید از شما -

 :زد لب و جنباند یسر حامد

 ؟یچ واسه. شلوغه یلیخ سرمون روزا نیا... نه -

 وانیل یلبه را انگشتش و انداخت ریز به سر هانین

 .بود گرفته یباز به نسکافه،
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 رهستا رو اناتشیجر و نیرام پسره اون موضوع راستش -

 فتگ ماین خود یعنی! نه اشخانواده اما بود، گفته ماین به

 قبول که مطمئنه گفتیم چون. بهتره نگن یزیچ که

 !کننینم

 لحظه هر نگاهش حامد و بود گرفته دندان به لب الهه

 و انداخت حامد به ینگاه مین هانین. شدیم تربرافروخته

 . دیدزد را نگاهش مسترس باز

 شده، یچ قیدق دونمینم من... دهیفهم آقاسجاد شبید -

 ...اما دم،یند رو ستاره هنوز آخه

 :دیپرس آلوداخم حامد و کرد مکث یاندک

  ؟یچ اما -

 ماین از گفت بهم ستاره. شده بپا آشوب هی دونمیم -

 ازم. رونیب بره خونه از دهینم اجازه باباشم و خبرهیب

 . نایا ماین یخونه رفتم منم و بشم ماین ریگیپ خواست
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 :زد لب کنجکاو الهه

  خب؟ -

 :گفت و داد قورت را دهانش آب دخترک

 دعواش باباشزن با ماین شبید که گفت شونهیهمسا -

 هاپله از اونو ناخواسته ای خواسته ماین یانگار و شده

 !بازداشته هم ماین و شده فوت باباههزن. نییپا انداخته

 !نه ،ی... وا -

. فشرد هم یرو پلک حامد و گفت را نیا ترس با الهه

 :زد لب هانین

 فهمهب فتهیم پس! بگم؟ یچ ستاره به که موندم من حاال -

 !قرآن به

 بر افکنده هیسا خشِم و گذشت سکوت در یلحظات

. بود گرفته دخترها از را زدن حرف جرأت حامد، یچهره
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 فشرده یاشهیش زیم یرو حامد یخورده گره مشت

 ازب لب خشم و ظیغ با. بود شده منقبض فکش و شدیم

 :کرد

 تمگف! خودمه داداش بلبشوها نیا تمام مقصر که خدا به -

 هک االنم. یچ همه از شو مطمئن گفتم بزن، حرف ماین با

 که هگفت یچ ماین به دونهیم خدا کرده؛ اشتباه بازم دهیفهم

 ! دهیرس جانیا به کار و رفته در کوره از

 :دیپرس مردد هانین

 م؟یبگ یچ ستاره به حاال - 

 :داد جواب یتند به حامد

 !کن فراموشش. زد رو دتیق ماین دیبگ! یچیه -

 :رفت باال متعجب شیصدا و کرد درشت چشم هانین

 ؟یگیم یچ یفهمیم حامد؟ یشد وونهید! ؟یچ -
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 به رهیخ و گذاشت زیم یرو را شیهادست خشم با حامد

 :دیغر هانین یهاچشم

 مدل نیا دونمیم من که اونجا تا! فهممیم خوب آره -

 زا ماین که هم یفیتعر با. شهیم حساب عمد قتل قتل،

 به که ندارن یمال ازین اونا بود؛ کرده باباشزن یخانواده

 یتهگف به که داره پسر تا دو باباشم زن. بشن یراض هید

 نکن شک پس. ندارن رو دنشید چشم ما،ین خود

 هترهب یلیخ کرده ولت ماین میبگ ستاره به! اعدامه حکمش

 ینجوریا حداقل. دار یباال رهیم سرش ماین میبگ تا

. اشهب عزادارش عمر هی نکهیا نه شهیم متنفر ماین از ستاره

 !گم؟یم وحرف نیا چرا یدیفهم حاال
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 :کرد باز اعتراض به لب و جنباند سر الهه 
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. رابرهب دو بشیآس بعدا اما باشه، بهتر االن دیشا! حامد نه -

 ازش یک تا د؟یکنیم شیزندون یک تا ؟یچ که آخرش

 متنفر ما یهمه از بدتر بعدش... فهمهیم. دیکنیم پنهون

 .دروغمون خاطر به شهیم

 :زد لب و داد تکان سر دییتأ با هانین

 وپاش تفیک بذار یزیچ یآرامبخش ،یآمپول تا دو هی -

 بشه دیشا. میبگ بهشون واشی واشی. آقاسجاد خونه میبر

 یباال مشینفرست خودمون یزارت. کرد یکار هم ماین واسه

 .باشه داشته دیشا یراه هی. تموم میبگ دار

 :گفت و داد رونیب ینفس یکالفگ با حامد

 !خوبه ارهین خودش سر ییبال. امستاره نگران یلیخ -

 سمت و شدند بلند جا از باشند خورده یزیچ آنکهیب

 امدح به رو و ستادیا یالحظه هانین. رفتند شانیهانیماش

 :گفت
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 انهحیر دیشا هیخانوادگ مشکل آخه نه؟ ای امیب من گمیم -

 . نباشن راحت آقاسجاد ای خانوم

 مردد و خاراند را شیابرو دو نیب انگشت، نوک با حامد

 :داد جواب

 کنارش قه،یرف باهات ستاره گمیم من... واال دونمینم -

 ! بهتره یباش

 :داد ادامه و کرد مکث متفکرانه یاندک

 اونجا. شهیم یجنجال و جار هی اولش حتما میبر ما -

 نگز بعدش ساعت دو یکی من اما خونه برو! بهتره ینباش

 بامش بزنم حدس تونمیم. باش ستاره شیپ ایب زنمیم

 .باشه بد حالش چقدر

 جدا هم از یکوتاه یخداحافظ با و گفت یاباشه هانین

 .شدند
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 مقابل سجاد نیماش با همزمان حامد درنگیسف نیماش 

. شدند ادهیپ هانیماش از برادر دو هر و شد پارک درب

 یصدا با الهه عبوس؛ هاچهره و بود هم در شانیهااخم

 :زد لب یریز

 .آقاسجاد سالم -

 را برادرشزن سالم جواب و سرجنباند آلوداخم سجاد

 لب سرد، یسالم با و رفت جلو حامد. کرد زمزمه لب ریز

 :کرد باز

 !شده بپا بلوا باز دمیشن -

 :زد تشر ییترشرو با سجاد
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 ستاره یدارجانب یاومد باز که نگو حنانه خاک رو تو -

 .جونم قاتل شدن هامبچه. شدم خسته خدا به! یبکن رو

 :کرد عتاب تیعصبان با حامد

 نیا یدادیم خرج به تیدرا! نخور قسم رو حنانه خاک -

 ؟یدار خبر دامادت از. نبود خودت و ما روز حال االن

 هم از لب و دیکش استرس با را حامد نیآست یگوشه الهه

 :برداشت

 .میاکوچه توو. حامد زشته! سیه -

 جادیا یبرا الهه یتقال و یآشفتگ به توجهیب سجاد

 :داد جواب یتند به آرامش،

 داماد نبند؛ من شیر به رو دروغگو یپسره اون خودیب -

 .کنه فراموشش دیبا ستاره! قاتل بگو! کدومه؟

 :زد هیکنا متأسف و نشاند لب یرو یپوزخند حامد
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 ! ؟یدار خبر پس -

 :گفت یترمیمال لحن با سجاد

 رباخب کجا از تو. دنیپرس ازم موردش در ق،یتحق اومدن -

 ؟یشد

 فشردیم دندان ریز لب سوک خورده فرو یخشم با حامد

 :دیپرس و

 ستاره؟ به یبگ یخوایم -

 و صحت تا شهیم ییبازجو هم ستاره نگم؛ شهینم -

 دیبا ستاره بعدش اما. بشه مشخص ماین یحرفا سقم

 ! نه؟ ای بوده هم ییماین کنه فراموش

 به یقدم. کرد باز را درب و چرخاند قفل یتو را دیکل

 :کرد تعارف الهه و حامد به رو و برداشت عقب

 ...داخل دییبفرما -
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 طایح طول انیگو اهللی. شدند اطیح وارد المبار و پژمرده

 و تلخ یلبخند. آمد استقبال به حانهیر و کردند یط را

 .کرد ییخوشامدگو و داشت هالب بر یتصنع

 رد تن از را کتش که ینیح سجاد و بود کور و سوت خانه

 :دیپرس آوردیم

 ! کجان؟ هابچه -

 با و رفتیم آشپزخانه سمت ییرایپذ یبرا حانهیر

 :گفت ینگاهمین

 االح تا صبح. اتاقشه توو هم ستاره. ستین خونه سدرا -

 .رونیب اومده رفتن ییدسشو یبرا فقط

 :برد باال را شیصدا و نشست حامد کنار سجاد

 .ستاره... ستاره -
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 و دبو گردش در هم نیب حرفشان از پر و نیسنگ یهانگاه

 الهه یگلو به بغض. آمد رونیب اتاق از آهسته دخترک

 . دیدزد ستاره از را نگاهش و دیدو

 هیگر هاساعت از خبر صورتش آماس و ستاره سرخ نگاه

 اب و داشت لب یرو لبخند حال نیا با. دادیم یقراریب و

 لب آرام و نشست الهه کنار. کرد یاحوالپرس ییخوشرو

 :زد

 .نیاومدخوش -

 بلند یهاوانیل و آمد سالن به شربت ینیس با حانهیر

 جادس. گذاشت زیم یرو را آلبالو شربت از سرخ و یبلور

 و آرام لحنش داشت یسع و دینوش شربت از یکم

 کنج نم شست، و یانیم انگشت دو با. باشد دوستانه

 :گفت و گرفت را شیهالب
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 من! گمیم دارم حامدت عمو جلو... جانستاره نیبب -

 از شتریب راهنیپ تا دو نباشه، که یچ هر. ستمین تو بدخواه

 از را یجوون زودگذر احساسات نیا. کردم پاره تو

 یوقت درست ماین. کن فکر عاقالنه و کن دور خودت

 هک هیعیطب و سمتت اومد یداشت یسخت یروح طیشرا

 مناسب مرد اون اما. یدار بهش یادیز یوابستگ حس

 رو یبزرگ نیا به دروغ بار هی که یآدم! ستین یزندگ

 نهک بلند یکس رو دست باری که یآدم. گهیم بازم بگه،

 !کنهیم بلند دست بازم

 جواب غمبار ییصدا با و نشاند لب یرو یتلخند ستاره

 :داد

 فحش... زد! ببخش؟ دیگفت کرد ییخطا هر سدرا چطور -

 موفق یاتفاق یلیخ و بکشه خواست... زد تهمت... داد

 اغسر نیرفت باز و نیکرد یالپوشون رو نایا یهمه نشد؛
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 یکارپنهون نگفته، دروغ من، خاطر به ماین حاال! ترایم

 ! د؟یگرفت جبهه مقابلش یهمگ یجورنیا کرده

 .دوخت نیزم به را نگاهش و برخاست جا از

 خودتون مجبورم، یعنی. گمیم نویا که بابا ببخش -

 رو ماین... ماین و شما نیب من... من. نیکرد مجبورم

 .رمیم باهاش اد،یب. کردم جمع لممیوسا. کنمیم انتخاب

 با سجاد که برداشت یقدم چند و داد رونیب را نفسش

 :کرد باز لب تحکم

 من یدیفهم اصال تو...! برو باهاش بود، ییماین اگر -

 بود؟ یچ کردن بلند دست از منظورم

. دیچرخ پا یپاشنه یرو و دیلرز نهیس در دخترک قلب

 را پدرش گنگ و هولناک و دیلرزیم شیهاچشم ین ین

 :شد آزاد زحمت به شیصدا. کردیم نگاه
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 ! کجاست؟ مگه ماین... ماین... ن -

 هم یرو پلک سجاد و بود حاکم فضا بر خوفناک یسکوت

 .گذاشت

 !شده بازداشت -

. نداشت ستادنیا توان و داد قورت را دهانش آب ستاره

 اشهزد خی و سرد نگاه و گرفت کاناپه یلبه به را دستش

 .بود دوخته سجاد به را

 ای بوده عمد دونمینم. کرده بحث و جر گوهر با شبید -

 ! کرده سقوط پله از گوهر اما نه،

. دیکش دندان ریز لب و کوفت دست پشت دست حانهیر

 :داد ادامه سجاد

 !شده فوت گوهر -
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 قلبش کردیم حس و دیکشیم سوت دخترک یهاگوش 

 بر پتک چون پدرش یصدا. است ستادهیا حرکت از

 در نفس. بود شده منقبض فکش و شدیم دهیکوب سرش

 فرا را وجودش یوزنیب حس و بود شده یزندان اشنهیس

 سبک، یکاه پر مثل و دیند را ییجا شیهاچشم. گرفت

 ...شد معلق و رها تنش

* 

 یوارید چهار آن در زمان صبح؟ ای است شب دانستینم

 ستهنش تنش به سرد یعرق. نداشت ییمعنا شیبرا کیتار

 شده جمع خودش در وارنیجن وار،ید به رو اتاق، سوک و

 ینان لقمه یحت نه و نگذاشته هم بر پلک هاساعت. بود

 بند را شیگلو راه سخت و سفت یاتوده. بود خورده

 شوم، لحظات آن تمام داشت دیام هم هنوز و بود آورده
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 یزندان یصدا. کند باز پلک و باشد آوردلهره یکابوس

 یدلتنگ حجم که دیرسیم گوش به مجاور اتاق از یگرید

 و سوزناک و بود ختهیر شیصدا در را دلش غم و

 :خواندیم دلشکسته

 .داره هیگر یهوا تنگه، چقدر دلم -

 ذارهینم غرورم و چشام یتو اشک

 شهر نیا یچشا جلو تنها و رفته

 شهر نیا یغما همه قلبم تو ختهیر

 !ینباش ینباش میزندگ تو خوامیم یگاه

 یخداش یخداش تو آخه! نه گهیم دلم

 گلومه تو یبغض بخونم خوامیم

 ...روبرومه دوباره التیخ انگار
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 و دیغلت ماین یزدهخی و سرد پوست بر داغ اشک

 از کدام هر و ختهیآم هم در صداها. دیلرزیم شیهاشانه

 یصدا بازپرس، یصدا. بود آورده هجوم ذهنش به ییسو

 و بازپرس به خودش یهاالتماس یصدا گوهر، یادهایفر

 ش؟یُکشت چرا: » ستاره مستأصل یهاهیگر یصدا

 ُهلش ؟یکرد پرتش!... آره؟ ،یُکشت عمد به رو تینامادر

 هی. زدم زنگ کردم خوب... اسهرزه دختره... یداد

 بود، مادرم. داشتم دوسش... خدا به نه.... ارهیم حرومزاده

 عمد به... شد بد رابطمون مینامزد خوردن بهم از بعد

 صورت با و فشرد هاگوش یرو را شیهادست...« نبود

 ادیفر و بود بسته چشم. دیکش ادیفر اشک از سیخ

 ... زدیم

* 
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 شده آلما روح سوهان روزها نیا یگوش یبرهیو یصدا

 شدن رباخب یبرا یکنجکاو ای و بود تیتسل امیپ مدام. بود

 خارج ای خاموش اشیگوش اوقات شتریب. ماین اوضاع از

 را استم تا برداشت را یگوش یکالفگ با. بود دسترس از

 نگاهش صفحه، یرو یآشنا و ُرند یشماره که کند قطع

 لب یرو زبان. ختیر فرو یُهر قلبش و کرد رهیخ را

 . کرد وصل را تماس مردد و دیکش

 .دییبفرما بله؟ -

 و دیچیپ گوشش در زیکامب یدورگه یصدا یتعلل اندک با

 .دیلرز دلش

 .خانوم آلما سالم -

 :ساخت آزاد را شیصدا یسخت به و آهسته

 . زیکامب آقا سالم... س -
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 .مینیبب همو خواستمیم... خواستمیم -

 :دیپرس متعجب و دیپر باال دخترک یابروها

 ! م؟ینیبب همو -

 :گفت دستپاچه زیکامب

. ستین خوب اصال حالتون االن که دونمیم... دونمیم -

 خوب دلت حال و یهست خانوم گوهر عزادار دونمیم

 ماین قصاص دنبال برادراتون مثل شما اگر اما ست؛ین

 !ایب قرار نیا سر لطفا مهمه، واست ماین جون و یستین
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 :کرد باز لب یتأن با آلما 

 .دیکن امکیپ برام رو قرار محل و ساعت ام؛یم -
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 از گاران قلبش. کرد قطع را تماس و گفت یا«باشه» زیکامب

 نهیس یتو گرید و شده نیسنگ غم، همه آن تحمل

 سمت و شد بلند کاناپه یرو از رخوت با. دیگنجینم

 قاتاو یبرا مگر بود بسته آن درب شهیهم که رفت یاتاق

 خاطرات با خواستیم که ییهاوقت یبرا. یدلتنگ

 راک یصندل یرو. شود خوب دلش حال پورانداخت

 رد را او چادرنماز و نشست هاکتاب یقفسه کنار ،یمیقد

 به بردیم را زیکامب چادر، آن عطر یبو. دیکش آغوش

 یزیچ شماره و رقم به دیشا. کینزد اما دور، یهاسال

 و بو و عطر یول گذشت،یم سال سه دو و ستیب حدود

 ریز از اشک. بود ناب و تازه هنوز خاطرات آن رنگ

 از و برداشت را حافظ کتاب. زد ُقل و دیجوش شیهاپلک

 یهاگلبرگ با که یشگیهم شعر همان. کرد بازش هم

 .بود کرده اشیگذارنشان ده،یخشک اسی
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 رسم تو یکو به باز صبا همچو مگر تا

 نبود ریشبگ یناله بجز دوش حاصلم

 شمع چو که هجران آتش یا تو ز دمیکش آن

 نبود ریتدب تو دست از خودم یفنا جز

 یرو مجنون، دیب یهیسا ریز آلما، و زیکامب روز، آن یفردا

 هنشست اندک یافاصله با هم کنار پارک دیسف مکتین

 االب هم کول و سر از مقابلشان یفضا در بچه چند. بودند

 یصدا. کردندیم یباز سرسره و تاب و رفتندیم

 .بود دهیچیپ فضا در شانیهاخنده

 و دوخته روبرو در نامعلوم یانقطه به را نگاهش زیکامب

 :برداشت لب از لب آلما، منتظر نگاه مقابل

 اوج تو و بودم هابچه نیهم یاندازه و قد هم من -

. کرد عوض رنگ واسم یزندگ هوی که یخوش و یبچگ
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! رتتلخ طعم اما شد، تربرق و زرق پر و ترقشنگ ظاهرش

 . گرفتنیم جون شدن،یم بزرگ خودم با انگار غما اون

 آلما به ینگاهمین با و نشست شیهالب یرو یتلخند

 :داد ادامه

 کار امین با و خونتون بودم اومده یوقت ش،یپ سال پنج -

 و ینیس کنج یگذاشت که یاسی گل مشت هی اون. داشتم

 مکردیم فکر که یموقع همون درست م،ییچا فنجون کنار

 کرد مچیپ لهیتیف شکستم؛ رو یزندگ یهاغصه و غم شاخ

 تو که برام بود ممنوعه بیس عشقت! شکست کمرم و

 ...یول واست رفت منم دل یلیوکاهلل. یکرد تعارفش

  گوندگر حالش و بود گرفته دنیتپ یبنا قلبش که آلما

 شد یسد و داد تکان طرف دو به را سرش بود، شده

 :گفت و زیکامب یهاحرف یمابق مقابل
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 دنز کلنگ نه باشه؛ ماین از حرف بود قرار... زیکامب آقا -

 ! گذشته یمیقد یباغچه به

 .دنشان لب بر میمال یزهرخند و دیبلع را حرفش زیکامب

 خواستم یول مطلب، اصل سر رمیم... خانوم آلما باشه -

 رمکمت نبودم، عاشق شما از شتریب اگه من بگم قبلش

 . نسوختم شما از کمتر منم. نبودم

 .شد لیما جلو به یکم و گرفت مکتین از را اشهیتک

 .برد فرو هم در پنجه و گذاشت زانوان بر را هاآرنج

 من صاحابیب دل توو هاسال که هست ییحرفا هی -

 اام بگم، که خواستممینم و نگفتم یاحد به. بوده چال

 رو حرفا اون خوامیم وسط اومده ماین جون یپا که االن

 ! بزنم ادیفر

 :دیپرس ریمتح و گنگ و برد فرو هم در ابرو آلما
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 رو جونش و کنهیم باز ماین کار از یاگره حرفا اون -

 ! قرار؟ سر امیب نیگفت که دهیم نجات

 :زد لب و جنباند سر زیکامب

 ای داره یریتأث یقاض میتصم توو دونمینم... دونمینم -

 ...که ترممطمئن و شهیم خوب ماین یبرا مطمئنم اما! نه؟

 :دیپرس کنجکاو آلما و کرد مکث

 ! ؟یچ که -

 !شهیم تموم گرون! شهیم بد شما یبرا که -

 :زد ینامفهوم و کج لبخند آلما

 شما و میدونینم خودمون ما که هیحرف چه اون -

 منو و دهیم نجات رو ماین دونستنش که ؟یدونیم

  ناراحت؟

 :گفت ریز به سر زیکامب
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 جلو خوامیم فقط رو حرفا اون... آلماخانوم شرمنده -

 بود نیا یبرا نمتونیبب خوامیم گفتم اگه بگم، یقاض خود

 دل ما،ین دل خاطر به مجبورم. رمیبگ تیحالل ازتون که

 اهدادگ یجلسه اون از بعد گفتم خودم با. بشکنم رو شما

 ترهکیبار مو از گردنم ؛ینیبب منو یبخوا محاله شما گهید

 . ریبگ ازم رو تقاصش یخواست جور هر بعدش... خدا به

 به من دیبدون نویا فقط فهمم،ینم حرفاتون از یچیه من -

 به چون! دلم برسه چه دمیم جونمم ما،ین یآزاد خاطر

 مامان یخودخواهانه رفتار چون. دارم مانیا ماین یگناهیب

 !دمید رو بابا و
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 قورت را بغضش دخترک و شد حاکم سکوت یلحظات

 . داد
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 ییاد ینهیک وسط نیا اما گرفته، لیوک ماین یبرا بابا -

 دختر با شینامزد خوردن بهم یهیقض سر ماین از انوش

 ن،یآرت و نیآبت وگرنه. واسمون شده شر اشدونهی یکی

 نداشتن رو نیا پول. باختن قمار توو رو ندارشون و دار

 به ودب خداشونم از چ،یه که بابا به ِبَدن رو هید مابالتفاوت

 ناراحت یاذره اونا. ادیب رشونیگ پول مامان، مرگ یبهانه

 یخال رو دارن ماین از که یاُعقده خوانیم ستن؛ین مامان

 شدیم یراحت به کردینم یمال یبانیپشت ازشون ییدا. کنن

 . گرفت تیرضا

 :گفت و داد رونیب نهیس از نیسنگ ینفس زیکامب

 .شهیم درست که شاهللان خدا؛ به توکل -

 . برخاست جا از و انداخت دوش یرو را فیک بند آلما

 !برم من ستین یامر اگه -

 :دیدزد را نگاهش و ستادیا مقابلش زیکامب



 

Romanzo_o 1004 

 !نشو ریدلگ من از... دادگاه روز فقط ست،ین یعرض -

 هم یرو لب مسترس و دیکش لب یرو زبان دخترک

 :فشرد

 برام اون فقط چون. خوامیم رو ماین یآزاد فقط من -

 .بااجازه. ستین مهم اشهیبق بوده؛ یواقع برادر

 .شد دور و دیچرخ پاشنه یرو. نماند جواب منتظر

*** 

. انداخت اشآشفته یچهره به ینگاه. ستادیا نهیآ مقابل

 و  دهش رنگ رهیت ییموگل ریاس یحوصلیب با که ییموها

 ریز یاهیس از یاهاله. بودند شده جمع سر پشت

 شده الغر و یاستخوان بدنش و شدیم دهید شیهاچشم

 تیم به شباهتیب اشیخی نگاه و دیسف صورت. بود

 از دوان دوان و دیچیپیم هم در انگار اشروده و دل. نبود

 ُعق یصدا و کرد باز را توالت درب. رفت رونیب اتاق
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 آشپزخانه از نگراندل حانهیر. دیچیپ خانه در شیهازدن

 . رساند ستاره به را خودش و دیدو رونیب

 را اششده شسته و سیخ صورت و زدیم نفس دخترک

 :دینال هیگر با مادرش که کردیم خشک حوله با

 و پوست یشد یکرد هیگر و ینخورد یچیه که بس -

 .یکرد حبس اتاق توو رو خودت اسهفته سه! استخون

 تازه گهید روز سه دو دختر؟ یکنینم رحم خودت به چرا

 باز ازش یاگره هی شاهللان بزرگه خدا! دادگاهشه نیاول

 !رو خودت نُکش االن از شه،یم

 ربد و برگشت اتاق به مادرش به توجهیب و حوصلهیب

 رهیخ جانشیب نگاه و نشست تخت یلبه. دیکوب هم به را

 کینزد هم به اندک اندک شیابروها. بود روبرو میتقو به

 !«چندمه؟ امروز:» کرد زمزمه لب ریز و شد
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 را یگوش و بود رفته دستش از شب و روز حساب

 خیتار به نگاهش یالحظه. کند نگاه را خیتار تا برداشت

. گذاشت دهان یرو دست یتعلل اندک با و ماند رهیخ

 .انداخت تخت یرو را یگوش و افتاده تپش به قلبش

 :زد پچ و دیلغز شکمش یرو آهسته دستش

 ام؟حامله یعنی! نه... ایخدا -

 .برداشت را یگوش درنگیب و زد جرقه سرش در یفکر

 با دیشن را شیصدا نکهیهم و گرفت را هانین یشماره

 :برداشت لب از لب هولناک و خفه ییصدا

 ؟ییکجا هانین الو، -

 شده؟ یزیچ ام،خونه -

 :گفت ملتمسانه 

 خونمون؟ یایب االن یتونیم -
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 از بود شده یمجوز ستاره، یروزها نیا خراب حال

 خواست، او که هروقت تا هانین یبرا حسام سمت

 :داد جواب تأمل بدون. باشد کنارش

 .فتمیم راه االن زم،یعز آره -

 سفارش شان،یپر ستاره که کند قطع را تماس خواست

 :کرد

 !اریب خودت با چک یبیب هی... هانین کن گوش -
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 :دیپرس زدهمات و کرد سکوت یالحظه هانین 

 ؟یچ واسه چک یبیب -

 .خورهیم بهم حالمم نشدم، ودیپر! امحامله کنم فکر -
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 و دیرس گوشش به هانین ریمتح و مضطرب یصدا

 چطور که کند تصور را خوردنش حرص توانستیم

 .دیسایم دندان

 ! دختر؟ ینبود مواظب چرا -

 . میزنیم حرف جانیا... ایب پاشو تو حاال -

 قطع را تماس و کرد یخداحافظ هان،ین دییتأ جواب در

 فکرش و زدیم قدم اتاق وسط قراریب و تابیب. کرد

 دراز تخت یرو یگاه و نشستیم یگاه.بود شانیپر

 انگار زمان و کردیم نگاه ساعت به قهیدق هر. دیکشیم

 و گذشتیم قیدقا ِکشدار و ُکند. نداشت گذر الیخ

 رونیب اتاق از فورا. شد بلند خانه زنگ یصدا باالخره

 باال ار شیصدا برسد، فونیآ به حانهیر آنکه از قبل و رفت

 :برد

 ! هاِنین -
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 دخترش به یابیارت پر نگاه حانهیر و فشرد را دکمه

 با و شد سالن وارد هانین. برگشت آشپزخانه به و انداخت

 یاحوالپرس از بعد. داشتیبرم یشانیپ از عرق دستمال

 :گفت

 !گرمه یلیخ هوا... خدا به جهنمه رونیب -

 :داد جواب زنان لبخند حانهیر

 .ارمیم خنک شربت االن -

 !کنهیم تیکفا هم سرد آب. نکنه درد شما دست -

 خودش دنبال به و دیکش را هانین دست طاقتیب ستاره

 شیپ را دستش بست، را درب نکهیهم. برد اتاق سمت

 :برد

 .نمیبب بده ؟یآورد -
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 هی ؟یشد حامله ناخواسته حجره عصر مگه... زهرمار -

 ...!یدرد ،یکوفت ،یکار لباس ،یقرص

 از ار کوچک یبسته هان،ین یهامالمت به توجهیب ستاره

 أسفت با یسر هانین. رفت رونیب اتاق از و دیقاپ دستش

 هیتک زیم به را دستش. نشست یصندل یرو و داد تکان

 که بود زیم یرو ستاره عکس قاب به نگاهش و داد

 چیه براق و رایگ نگاه آن با خندانش و شاداب یچهره

 درب به یاتقه. نداشت روزها نیا یستاره به یشباهت

 .شد اتاق وارد وهیم و شربت ینیس با حانهیر و خورد

 کجاست؟ ستاره -

 .نیافتاد زحمت به ممنون... توالت رفت -

 حانهیر از را ینیس و برخاسته جا از که یحال در هانین

 هب لب پژمرده یاچهره با حانهیر و گفت را نیا گرفتیم

 :کرد باز دل درد
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 نیع که سدرا و باباش جان؟هانین رو روزگارم ینیبیم -

 مک کم ستاره رهیبم ماین گنیم راحت. ستین الشونیخ

 هم ستاره ره،یبم ماین گمیم من یول کنه،یم فراموشش

 و پوست شده نیا ستین معلوم یزیچ هنوز. رهیمیم

 داریب داد و غیج با نهیبیم اعدام خواب شبا. استخون

 مالقات بره بتونه که نبودن هم یمحضر عقد. شهیم

 .رهیبگ آروم دلش حداقل

 :گفت مردد و دیگز لب هانین

 آقاسجاد یول کنم،یم دخالت خانوم حانهیر دآیببخش -

 رو امین وکالت تونستیم. کنهیم یانصافیب یلیخ داره

 نیا کنه یزیچ یبازیپارت هی تونستیم ره،یبگ عهده

 دلش نهیبب رو ماین شما قول به بتونه حداقل یطفل ستاره

 . رهیبگ آروم

 :زد لب صالیاست با و دیکش یآه حانهیر
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 خودش اصال؛ ذارهینم شهسوار خود که رو وکالت -

 گهید گهیم و اومده بدش ما از. گرفته لیوک پسرش یبرا

 با. ستین یچیه ریگیپ هم سجاد اما. میندار هم با ینسبت

 ...اشیخودسر با دختر نیا گهیم و افتاده لج سر ستاره

 نگاهش و ماند ناتمام حانهیر حرف اتاق، درب شدن باز با

 با حانهیر و شد اتاق وارد ستاره. دیچرخ درب سمت

 :گفت یبندمین لبخند

 .میزد حرف کم هی. نباشه تنها جان هانین گفتم ؟یاومد -

 :داد ادامه هانین به رو

 !رهینگ ته غذا که برم -

. ماند ثابت هم به یالحظه دخترها نگاه حانه،یر رفتن با

 هم مقابل. برداشت ستاره قدم چند و هانین قدم چند

. ودب رهیخ هم به حرفشان از پر یهانگاه و بودند ستادهیا
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 آهسته و انداخت هانین آغوش در را خودش ستاره

 :دینال هیگر انیم. ستیگر

 ! امحامله... هانین امحامله -

 آغوش در را دخترک و رفت باال شیهادست آهسته هانین

 :کرد نجوا گوشش کنار انهیدلجو. فشرد

 من. یکنیم سقطش نگرفته جون که هنوز. نخور غصه -

 !یکن دایپ مطمئن یجا هی کنمیم کمکت

 سیخ یهاگونه یرو دست و شد جدا آغوشش از ستاره

 .دیکش اشکش از

 مگه. زمیریم شوق اشک دارم من! هان؟ین یشد وونهید -

 ! اد؟یم دلم کنم؟ سقطش که حرومه ینطفه

 جان نگاهش و بست نقش شیهالب یرو یمیمال لبخند

 :کرد زمزمه و دیکش شکمش یرو دست. بود گرفته
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! منه بدن تو وجودش از کهیت هی... عشقم... ماین یبچه -

 برام بچه نیا دوره ازم ماین که االن بندازمش؟ احمقم مگه

 . اسزهیانگ هی د،یام هی

 یدمق با و شد دهیکش وهیم و شربت ینیس سمت نگاهش

 چند ولع با و برداشت را شربت وانیل. رفت سمتش بلند

 را نوایل هان،ین یرهیخ و متعجب نگاه مقابل. دینوش جرعه

 ار هالب کنج نم سرانگشتان با و داد فاصله شیهالب از

 . گرفت

 !رامب بمونه دیبا بچه نیا. هستم امهیتغذ مراقب امروز از -

 :گفت آهسته و داد تکان را شیهالب یسخت به هانین

... سرت به زده یشد ُخل رسما! ستاره یرفت دست از -

 ...بابایب یبچه! ؟یکرد بچه هوس یریویریه نیا توو

 ...شناسنامهیب

 :کرد عتاب و دیچرخ سمتش ستاره زیت و تند نگاه
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 !شناسنامه؟یب چرا بابا؟یب چرا -

 :گذاشت زیم یرو را وانیل و دیلرز بغض از شیصدا

 ... دونمیم من... بشه آزاد دیبا. شهیم آزاد ماین -

 .ختیر اشک و پوشاند هادست با را صورتش

 

 ع م۰۷۶: عنوان

 هم از لب و خماند شانه یرو سر تأثر با هانین: شرح

 :برداشت

! جدت سر نکن هیگر. دار نگهش... جانستاره باشه -

 .توام با ستاره

 .فشرد هم یرو لب و کرد نگاهش کنان نیف نیف ستاره

 یدار دوست یهرک جون رو تو ؟یکنیم کمکم هانین -

 ! کنم فرار بتونم کن کمکم. کن کمکم
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 :جنباند سر نامفهوم و ماند باز دخترک دهان

 ! ؟یکن فرار کجا -

 با و گرفت را هانین یهادست ستاد؛یا شیرو در رو ستاره

 :گفت خفه یلیخ ییصدا

 چهب که کننیم یکار بفهمن، اگه سدرا بابامو نکن شک -

 رو دنشید یرو و دلخوره ازم که عموحامدم! بشه سقط

 ازهت نبود، دلخورم اصال. نرفتم شیعروس واسه چون ندارم

 شده طور هر. بشم مزاحمشون خوامینم و کردن ازدواج

 .نرسه بهم سدرا و بابا دست تا کنم فرار دیبا

 رانیح و سردرگم و داشت ابروها نیب یفیظر اخم هانین

 :دیپرس

 رمیگ کنن؟ داتیپ نتونن که یبر کجا ؟یبر کجا آخه -

 !سراغت انیم خب ،یبر حامد خونه
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 یکم و فشردیم دندان ریز به را لب سوک متفکرانه ستاره

 :زد بشکن و ستادیا آن کی. زد قدم

 ! برم کجا دمیفهم -

 کجا؟ -

 !خانوم نیریش خونه -

 ! ه؟یک خانوم نیریش -

 :گفت جانیه با ستاره

 روستا هی توو که مهربون و قلب خوش رزنیپ هی -

 بلد رو جااون ماین و من جز هم کس چیه. کنهیم یزندگ

 .ستین

 ! که ستین روز دو روز هی ؟یباش اونجا یک تا آخه -

 :زد لب یکالفگ با ستاره
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 ات اد،یب ایدن بچه یوقت تا! دونمینم... هانین دونمینم -

 ییتنها اج هی بتونم خودم ای بشه معلوم ماین فیتکل یوقت

 .برم دیبا االن فقط... دونمینم. کنم یزندگ

 :داد تکان هوا در را دستش و دیکش یهوف هانین

 کمک بهت فقط ستاره، سرته توو یچ دونمینم من -

 مونیپش کمکم از که فتهین واست یاتفاق دوارمیام. کنمیم

 ! بشم

 :تگف و دیبوس مهر پر و محکم را دوستش یگونه ستاره

 ...گرم دمت خودت قول به -

 ؟یبر یخوایم یچجور حاال -

  .نشستند تخت یلبه دو هر و گرفت را دستش ستاره

 هس دیشا برگشتت و رفت ؟یببر منو یتونیم تو -

 ! بکشه طول ساعت
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 اب و خاراندیم را شیابرو کنج ناخن، با متفکرانه هانین

 :گفت یتأن

 د،یخر یهوا به تونمیم حسامه؛ تولد گهید روز سه دو -

 هک بگم هم فهیشر به و رونیب برم ستین حسام یوقت

 بعدم! بشه زیسورپرا حسام خوامیم چون نگه یزیچ

 تو یول. نباشه مشکوک یزیچ تا کنم دیخر یجد یجد

  رون؟یب یایم یابهونه چه به و یچجور

 :کرد زیر چشم و دیگزیم دندان ریز لب ستاره

 یوقت یگاه مامانم. ستنین خونه روزا که سدرا و بابا -

 هی تونمیم. یینونوا و یسوپر حد در البته دیخر رهیم

 بگم خودم ای. مغازه بفرستمش خودم کنم جور بهونه

 و حال روزا نیا من دونهیم آخه! مغازه برم خوامیم

 مشکوک ارمیب یابهونه هر. ندارم رو کجا چیه یحوصله

 . شهیم
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 :زد لب و جنباند سر هانین

. ادین شیپ یمشکل دوارمیام. کنمیم هماهنگ باهات پس -

 !ننکن داتیپ که یکن گور و گم رو تیگوش دیبا فقط

 زشیم یکشو سمت و برخاست جا از فکر، یکم با ستاره

 شیهاپرت و خرت نیب جستجو یکم از بعد. رفت

 .آورد هانین یبرا و برداشت یکارتمیس

 ه؟یچ نیا -

 قرار و یبد امکیپ فرار یبرا خودت خط با ترسمیم -

 لهیوک باشه یچ هر. بفهمه و رهیبگ نتیپر بابام ،یبذار

 ودمهخ یقبل خط نیا. ببره شیپ رو کارش یقانون تونهیم

 دیجد خط و کنار گذاشتمش نیرام یهیقض از بعد که

 هم اگر ات یبد امیپ سربسته و یرمز باشه حواست. گرفتم

 . نباشه تابلو دید یکس

 :گفت آهسته یتینارضا با هانین 
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 خبریب ازت بده یلیخ! ستاره داره گناه مامانت یول -

 .باشه

 :داد جواب و نشاند لب یرو یزهرخند دخترک

 همه. واسشون ذارمیم و سمینویم نامه هی. نباش نگران -

 دنبالم گفت که اخانومیلع مثل دمیم حیتوض رو زیچ

 !نینگرد

 :دیکش یهوف و پراند باال ابرو یتا هانین

 ادی موجه فرار! آداشت یبدآموز عجب هم ما یننه کار -

 .داد مردم بچه

 آمد درد به قلبش باز ماین یادآوری با و دیخند زیر ستاره

 :گفت ملتمسانه. شد جمع لبخندش و

 یهجینت بده خبر و باش ماین ریگیپ خدا رو تو فقط -

. شو ریگیپ زیکامب ای حامد قیطر از شده؟ یچ دادگاه
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 دختر. باش ارتباط در اونم با دمیم هم رو آلما شماره

 ااونج خانوم، نیریش یخونه میرفت! هیقلب خوش و خوب

 بهم رو خبرا و یبزن زنگ تو که رمیگیم ازشون شماره

 .یبرسون

 

۰۷۷ 

 یزیربرنامه زیچ همه. گذاشتند را قرارشان و قول دخترها

 . بود قیدق و شده

 حانهیر که بود صبح ده یحوال ساعت و گذشت روز دو

 از. کردیم خشک را شیموها و دیپوش را اشیتن یحوله

 که همانطور. رفت اتاقش سمت و آمد رونیب حمام

 :برد باال را شیصدا کرد،یم وصل برق به را سشوار

 ! مادر؟ یکنیم آماده قهوه هی جانستاره -
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 بعد، یقیدقا. دینشن یجواب گرید و شد بلند سشوار یصدا

 اتاق از دیسف شلوار و رنگ یشمی زیشوم دنیپوش با

 طرف کی به و زده شانه مرتب را شیموها. آمد رونیب

 . بود ختهیر

 ...جانستاره... ستاره -

 هم در شیابروها. نبود دخترک و آماده یقهوه از یخبر

 باز درب، به یاتقه با. برداشت قدم اتاق سمت و رفت

 :زد صدا

 ...دخترم... ستاره -

 .کرد باز را درب اطیاحت با نگران،دل و دینشن ییصدا

 و دیچرخ اتاق دور تا دور نگاهش. نبود اتاق در یکس

 لب. بود ستاره لیموبا کرد؛ جلب را اشتوجه که یزیچ

 یکس اما زد، درب به یاتقه. رفت توالت سمت و کرد کج

 . نبود هم جاآن و کرد باز را درب. نداد جواب
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 را شیهاقدم. برد فرو مسترس را دهانش آب و شد نگران

 .دید را یابرگه که رفت سالن درب سمت و کرد تندتر

 دستخط و بود شده وصل درب به چسب نوار با برگه

 ختیر فرو یُهر قلبش. خوردیم چشم به آن یرو ستاره

 را نامه و دیلرزیم شیهادست. کرد جدا فورا را برگه و

 :خواند

 یخداحافظ ازت ینجوریا که ببخش. مامان سالم -

 بابا دیشا. کردم ترکتون نامعلوم یمدت یبرا من اما کنم،یم

 نتونم گهید و نباشن من یرایپذ چوقتیه گهید سدرا و

 ...دمیشا برگردم،

 نم. رفتمیم دیبا نکهیا جز دونمینم یچیه االن دونم،ینم

 شده هرطور خواستمیم و بودم باردار مامان، بودم باردار

 ناامن یخونه نیا یتو کار، نیا و دارم نگه رو ماین یبچه
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 منرفت یبد یجا چون نباش ناراحت برام! نبود ممکن برام

 .خداحافظ مامان، دارم دوستت. دارم یخوب طیشرا و

. دزیم پلک تند تند و بود کرده سیخ را صورتش اشک

 یرو از را شیمانتو و شال منگ، و جیگ و دستپاچه

 نهیس درون قلبش. دیدو اطیح سمت و برداشت یجالباس

 را کوچه یسو آن و سو نیا مهیسراس. کردیم یقراریب

 :زدیم صدا لب ریز و کردیم نگاه

 ...جانستاره... ستاره -

 و تابیب. زدینم پر آن در پرنده و بود خلوت کوچه

 و برداشت را یگوش. دیدو خانه داخل به باز آشفته

 ییهاوقت تمام مثل اپراتور که گرفت را سجاد یشماره

 مورد مشترک دستگاه:» داد جواب بود دادگاه سجاد، که

  «باشدیم خاموش نظر

 :زد ادیفر و کرد قطع را تماس حرص با



 

Romanzo_o 1026 

 ...یقاض ما یبرا یلیوک همه یبرا -

. گرفت را سدرا یشماره و کرد پاک اشگونه از اشک

 هق هق یصدا. داد تماس رد که بود نخورده بوق چند

 وارید کنار سست، یزانوان با و شد بلند اشدرمانده

 . نشست

... روز و حال اون با یرفت کجا... رهیبم برات مادر ستاره -

 ! کنم؟ چکار خدا یا

 ردک جلب را اشتوجه سالن درب شدن بسته و باز یصدا

 و انداخت را یگوش. گرفت باال را نگاهش هولناک و

 :زد صدا و دیدو درب سمت

 ! مامان... ستاره -

 فرو شیهاشانه آورد،یدرم پا از کفش که سدرا دنید با

 و هآشفت مادر به سدرا نگاه. کرد کج شانه یرو سر و افتاد

 :زد لب و ماند رهیخ شانشیپر
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 خبره؟ چه شده؟ یچ -

 :کرد باز لب و دیغلت اشگونه یرو اشک

. ستین دمید اومدم یوقت حموم رفتم من... رفته ستاره -

 !نبرده لشمیموبا گذاشته، نامه هی

 هحانیر یاشاره با و کردیم نگاه نیخشمگ و عبوس سدرا

 نآ. رفت کاغذ سمت بود؛ افتاده نیزم یرو که یکاغذ به

 و تند شیهانفس خواندش،یم که ینیح و برداشت را

 دندان و کرد مچاله ُمشت یتو را کاغذ. شدیم ترنیسنگ

 .دییسا

 و رفت که بهتر! هرزه یدختره... بهتر... درک به -

 هک هیهمسا و در توو میبمون که ومدین باال جانیا شکمش

 ! ه؟یک مال بابایب یبچه نیا

 و خوردیم حانهیر سر بر ُپتک چون شیهاحرف

 و کرد یاقروچه دندان. کرد گره هم در را شیهامشت
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 زیخ سدرا سمت تیعصبان با. برخاست جا از آلودحرص

 یادهایفر. گرفت طرف دو از را اشقهی و برداشت

 . لرزاند را خانه یهاستون ه،یگر انیم نشیخشمگ

 بابات و تو خاطر به اشهمه. رو دهنت ببند... شو خفه -

 و پوچ یفکرا خاطر به. رفت شماها خاطر به. بود

 شما رخاط به ماین. توندهیپوس یفکرا خاطر به مزخرفتون،

 . افتاد روز نیا به شما خاطر به ستاره. افتاد زندان

 ادیفر سدرا، یشده گرد یهاچشم و متعجب نگاه مقابل

 .زد یلیس را صورتش و زدیم

 قاصت دیبا گهید نفر چند... بسه... بسه... دیکن تمومش -

 !نفر؟ چند بدن؟

. ودب نشسته تنش بر عرق و آمدینم باال گرید نفسش

 شیگلو و کردیم حس نهیس یرو را ینیسنگ حجم

 برخاست، اشنهیس از که یخس خس با. بود دهیخشک
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 خواست. شد سست بدنش و آمد باال شیهاچشم یدیسف

 .گرفت شیبازوها از فورا سدرا که فتدیب نیزم یرو

 

۰۷۸ 

*** 

. ندبود دهیپاش خانه وارید و در بر که انگار مرگ خاکستر

 مستأصل و سردرگم سجاد سرخورده، و نیخشمگ سدرا

 . بود افسرده و نیغمگ حانهیر و

 ودب گشته ستاره یپ را دیرسیم ذهنش به که جا هر حامد

 . کردیم دایپ کمتر گشت،یم شتریب چه هر و

 از اش،صبحانه شدن تمام با سجاد که بود بعد روز صبح

 یصندل گاههیتک از را کتش که ینیح. برخاست جا

 :گفت سدرا به رو د،یپوشیم و داشتیبرم
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 نمیبب بشم ستاره یکارا ریگیپ ،یکالنتر رمیم من -

! رو دیسفچش یدختره نیا کرد داشیپ شهیم یچجور

... قهره که من با. نذار تنها رو مادرت و بمون خونه تو

 باشه؟

. کرد یخداحافظ سجاد و گفت یا«باشه» اکراه با سدرا

 از پدرش رفتن با سدرا و بود امدهین رونیب اتاق از حانهیر

 همراه یچا فنجان کی ،یکوچک ینیس داخل. شد بلند جا

 ینیس. گذاشت شکرپاش و نان یاتکه خرما، و گردو ر،یپن

 صدا. ستادیا درب پشت و برد اتاق سمت را شده آماده

 :زد

 . آوردم صبحونه مامان... مامان -

 :دیرس گوش به حانهیر یعصبان یصدا

 ...خورمینم -

 .فشرد هم یرو پلک و دیکش یهوف
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 ریگیپ رفت بابا! ینخورد شام شبمید... مامان که شهینم -

 !گردونشیبرم. بشه ستاره

 فونیآ سمت ینگاه سدرا و شد بلند فونیآ زنگ یصدا

 جاهمان را ینیس و داد تکان طرف دو به یسر. انداخت

 تردخ ریتصو. رفت فونیآ طرف به. گذاشت درب پشت

 .است منتظر و ستادهیا آلوداخم که دید را یجوان

 بله؟ -

 از غزلم من. دارم کار جانستاره با دیببخش سالم، -

 .دانشگاهش یدوستا

 :داد جواب و فشرد دندان ریز لب سدرا

 !ستین ستاره. سالم -

 واجب کار. دهینم جواب شمیگوش آخه گرده؟یبرم یک -

 .دارم



 

Romanzo_o 1032 

 :کرد باز لب ظیغ با و کالفه سدرا

 .برگرده یک ستین معلوم. خانوم دونمینم -

 :زد لب ملتمسانه و مصرانه دخترک

 فیتشر لطفا شهیم ؟یدار باهاش ینسبت چه شما -

 !مهمه یلیخ حرفام در؟ دم دیاریب

 :گفت لیمیب و داد رونیب را نفسش

 .امیم االن باشه، -

 حوصلهیب و داشت تن به یرکاب. گذاشت را یگوش

 از. دیپوش و برداشت مبل یدسته یرو از را راهنشیپ

 یرو شیهاییدمپا ِلخ ِلخ یوصدا رفت رونیب خانه

 و کرد باز را درب. دیرسیم گوش به اطیح یهاکییموزا

 و ستادهیا مقابلش ستاره یجثه و سال و سن به یدختر
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 یمیمال لبخند. کرد مرتب سر یرو را اشیگلبه شال

 :جنباند سر و نشاند لب یرو

 درسته؟ دیباش سدرا آقا دیبا شما سالم، -

 نیسرسنگ و بود کرده خوش جا شیابروها نیب اخم

 :داد جواب

 چطور؟ بله،. سالم کیعل -

 :برداشت لب از لب یتأن با دخترک

 خب اما بگم، جانستاره خود به که کردم یسع یلیخ -

 ممعلو دیگیم االنم حاال، تا روزید دهینم جواب که یگوش

 !بشه رید ترسمیم! برگرده یک ستین

 تند یکم لحنش و چرخاند سر یکاسه داخل چشم سدرا،

 :شد

  مطلب؟ اصل سر نیبر شهیم -
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 یرو شیهالب. بود ریدلگ نگاهش و کرد کج ابرو دخترک

 :گفت مندهیگال و دیلرز هم

 یلیخ واسم ستاره که فیح! بداخالق چه... وا عه -

 .بهتون گفتمینم وگرنه زهیعز

 او لحن. گرفت سدرا از نگاه و کرد نازک یچشم پشت

 :بود تند حاال هم

 نیرام پسره اون یاتفاق یلیخ روزید من بگم خواستم -

 تماس ستاره با بار چند لحظه همون! دمید بازار توو رو

 و آدرس و کردم بشیتعق منم. نداد جواب اما گرفتم،

 .کردم ادداشتی رو نیماش شماره

 و سرخ نگاه مقابل را یکاغذ تکه حرفش دنبال به

 نگاهش سردرگم و جیگ که گرفت سدرا یبرافروخته

 . کردیم
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 مدل و بود گذاشته شیر کم هی فقط بود، خودش خود -

 شناختمش،یم خوب من آخه. بود داده رییتغ موهاشو

 !ودمب باهاشون منم شاپیکاف برد رو ستاره که بار هی یحت

. بود شده قفل فکش و زدیم ُقل سدرا یهارگ در خون

 هم به یهادندان نیب از ظیغ با و فشرد هم یرو لب

 :کرد آزاد را صدا اشفشرده

 آره؟ یمطمئن پس -

 دیذارب رو حقش و دیکن رشیدستگ دیبتون دوارمیام آره، -

 . نیبد اطالع و یآگاه دیبر االن حتما. دستش کف

 :گفت و انداخت اشیمچ ساعت به ینگاه

 .افظخداح. دیبرسون سالم جونستاره به. برم دیبا گهید -

. رفت اششده پارک نیماش سمت و نماند جواب منتظر

 :کرد غرولند لب ریز و دیچرخیم کاغذ یرو سدرا نگاه
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 اتزنده! نجس کفتار شد دایپ اتکله و سر باالخره -

 .ذارمینم

 خانه سمت بلند یهاقدم با قهرآلود و دیچرخ پاشنه یرو

 ینیس و بود بسته همچنان مادرش اتاق درب. رفت

 اقات به توجهیب. بود درب پشت نخورده دست صبحانه

 .رفت آدرس دنبال به و کرد عوض لباس مادرش،

 

۰۷۹ 

 و ودب سبزرنگ ییهاپنجره آن سمت کی که بزرگ یاتاق 

 یوبچ یهایصندل. بودند دهیکش کنار را دشیسف یهاپرده

 س،یپارم ن،یآبت آن سمت کی و شده دهیچ طرف دو در

 آن گرید سمت در و نشسته شانلیوک و همسرش انوش،

 . بودند نشسته آلما و اریخشا لش،یوک ما،ین
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 از نیآبت و انوش. بود آشفته هاچهره و مضطرب هانگاه

 روزمندانهیپ یپوزخند و دیباریم خشم و نهیک نگاهشان

 . بودند قصاص طلب بر ُمصر داشتند؛ لب کنج

 به را شانشیپر نگاه رنگ زرد و دهیتک یاچهره با اما، ماین

 هک هربار و ختیریم اشک صدایب آلما. بود دوخته یقاض

 ریت درد از قلبش شدیم حادثه بودن یعمد به محکوم ماین

 . دیکشیم

 هب شروع یقاض و گذشته دادگاه یجلسه شروع از یقیدقا

 یاضق به تا داشت تقال ماین و بود کرده سؤاالت دنیپرس

 تهنداش را گوهر قتل و رساندن بیآس قصد که کند اثبات

 .بود ماین هیعل بر زیچ همه اما است،

 دوست خودم یواقع مادر مثل رو گوهر من بخدا -

 اب را مینامزد من که شد بد یوقت فقط ما یرابطه. داشتم

 . زدم بهم اشبرادرزاده
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 :گفت تیعصبان با نیآبت 

 ومادرم گهیم دروغ. دینکن باور حرفاشو یقاض یآقا -

. مادر نه دشید بابازن چشم به شهیهم. داشته دوست

 هی اب که بود دلسوزش بود، نیا فکر به فقط مادرم چارهیب

 . کنه ازدواج دارخانواده و بینج دختر

 وعمرش دلسوزانه مادرم چون م،یخوایم قصاص فقط ما

 !حقش شد نیا یول نامرد، نیا یپا گذاشت

 :زد تشر را نیآبت آلود،اخم یقاض

 !رونیب یبر دیبا وگرنه... آقا نزن هم به رو جلسه نظم -

 :گفت و برخاست جا از ماین مدافع لیوک

 دفتر به نفر دو ماه کی نیا مدت یط در ،یقاض یآقا -

 دنیشن که برداشتند یقیحقا از پرده و کردند مراجعه بنده

 رییتغ رو پرونده ریمس تونهیم دادگاه در هاشونصحبت



 

Romanzo_o 1039 

 یکی ورود یاجازه. باشه مؤثر دادگاه یینها یرأ بر و بده

 . خوامیم رو شهود نیا از

 ادهستیا درب کنار که یسرباز ،یقاض یاجازه و دییتأ با

 هانگاه .برگشت اتاق به زیکامب با همراه و رفت رونیب بود

 سمت کوتاه یسالم با او و دیچرخ زیکامب سمت همه

 شیتشو و اضطراب شدیم نگاهش عمق در. رفت گاهیجا

 نگاهش. بود خونسرد و آرام اما اشچهره ظاهر و دید را

 ترراحت تا گرفتیم چشم حضار از و بود یقاض به رو

 باال شیگلو بیس و داد قورت را دهانش آب. بزند حرف

 و گذاشته زیم طرف دو در را شیهادست. رفت نییپا و

 انزب. باشد مسلط درونش استرس و خود بر تا فشردیم

 :کرد باز لب و دیکش اشدهیخشک و لرزان یهالب یرو

 یحرف قتیحق به جز خورمیم قسم ،دلنواز زیکامب من -

 . نزنم
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 :داد ادامه و کرد یکوتاه مکث

 و ونیهما یخصوص شرکت نیمهندس از یکی من -

 و دوست ظاهر به. هستم شهسوار ماین یآقا سابق همکار

 ور ماین ترقبل یلیخ از من که یصورت در میبود همکار

 باهاش گرفتم میتصم بعد به ییجا هی از و شناختمیم

 و بشم کینزد بهش شتریب بتونم تا بشم یمیصم دوست

 . بدونم ازش

. بودن یونیاع یخونه هی خدمتکار دو هر من مادر و پدر

 اسم به بود تنها و مهربون رزنیپ هی خونه اون خانوم

 دست از رو فرزندش و همسر پوراندخت. پوراندخت

 دوست یلیخ رو ما ینفره چهار یخانواده و بود داده

 نه انگار که میکردیم یزندگ راحت هم با یطور و داشت

 توو برادرم و من. خدمتکار ما و اسخونه خانوم اون انگار
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 که بود زن اون یهاتیحما با و میشد بزرگ خونه اون

 ! مهندس و نینش باالشهر میشد

 :گفت کالفه و نشاند چهره در یاخم یقاض

 ور دادگاه وقت و مطلب اصل سر دیبر لطفا دلنواز یآقا -

 .دیرینگ

 :زد لب و جنباند سر زیکامب

 غم هی زن اون که نهیا مطلب اصل. یقاض یآقا بله -

 زا شتریب سال هاده که داشت دلش یپستو توو بزرگ

. تداش دختر هی فقط پوراندخت. بود کرده رشیپ سنش،

 لمقاب و بوده شده عاشق یجوون توو گفتیم که یدختر

 ای اریخشا ای گفته کالم کی و ستادهیا پدرش و مادر

 ! چکسیه



 

Romanzo_o 1042 

 اریخشا سمت یهمگ متعجب و درشت یهاچشم

 بر عرق و بود زیکامب یهالب خیم نگاهش که دیچرخ

 . بود نشسته اشیشانیپ

 و پدر یهامخالفت وجود با پوراندخت، دختر هیآس -

 از بعد ه،یآس پدر. کنهیم ازدواج اریخشا با مادرش

 طرد خانواده و خونه از رو اون شون،ازدواج به تیرضا

 .کنهیم
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 و کشنیم دست دخترشون تنها از دو هر مادر و پدر 

 و قیناال مرد رو اریخشا اونا. کننیم رابطه قطع باهاش

 ور دخترشون تونستهینم که دونستنیم یگذرونخوش

 .بشن مانع نتونستن اما کنه، خوشبخت

 :گفت یقاض به رو معترضانه اریخشا
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 !؟یقاض یآقا داره پرونده نیا به یربط چه حرفا نیا -

 !لطفا دینیبش شهسوار، یآقا دیندار صحبت یاجازه -

 .ودب دوخته زیکامب به چشم ظیغ با و دیجویم لب اریخشا

 نیب قهر اون و گذرهیم اریخشا با هیآس یزندگ از یمدت -

 ه،یآس روز کی نکهیا تا. بوده برقرار مادرش و پدر و هیآس

 ذشته،گینم اشبچه نیاول تولد از شتریب هفته چند یوقت

 و شهیم زن هی با همسرش نامشروع یرابطه متوجه

 و شهیم خراب اریخشا با اشعاشقانه و خوب یرابطه

 شوهرش از که هیآس. داشتن جنجال و دعوا روز هر حاال

 ده،یرس خط ته به کردهیم حس و بود شده دیناام

 با اونو پدرش متأسفانه اما پدرش یخونه گردهیبرم

 شرط. کنهینم قبول بوده ماین نیهم که اریخشا یبچه

 . ایب بچه بدون یایم اگر ذارهیم

 :گفت و داد رونیب نهیس از نیسنگ یآه
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 انهمتأسف داشته، که یدیشد یروح فشار خاطر به هیآس -

. کشهیم رو خودش سم خوردن با و کنهیم یخودکش

 ! نشده موفق اما داشته، هم رو ماین کشتن قصد هرچند

 و متعجب یچهره و انداخت حضار سمت ینگاه مین

 :داد ادامه یقاض به رو و گذراند نظر از را حضار رانیح

 خاطر به هیآس که بوده یزن اون گوهر همون ای مقتوله -

 !کرده یخودکش اریخشا با اون یرابطه

 :شد بلند اریخشا معترض ادیفر یصدا

 بچه الف هی نیا. یقاض یآقا گهیم دروغ داره سگ مثل -

 رو اتیچرند نیا چطور... ماسین سال و همسن خودش

 از بعد دیشد یافسردگ خاطر به هیآس گه؟یم نانیاطم با

 . کرد یخودکش مانیزا

 :زد بینه زیکامب به رو و دیپر جا از نیآبت
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 دل یگیم رو اتیچرند نیا آشغال یخورد ه*و*گ تو -

 !یخوند کور. میبد تیرضا بسوزه، ماین یبرا ما

 :شد بلند یقاض آلودعتاب یصدا

 اعالم رو جلسه ختم وگرنه دیکن تیرعا رو دادگاه نظم -

 . کنمیم

 یهاهیگر یصدا که شد برقرار یتعلل اندک با سکوت

 انوش همسر شکوه. کرد جلب را همه توجه یزن یآهسته

 جا از و کرد پاک شیهاگونه از اشک یدستمال با

 هیگر انیم شکوه که دیچرخ سمتش هانگاه. برخاست

 :گفت

 اریخشا و گوهر ،یقاض یآقا نکرد یخودکش هیآس -

 !ُکشتنش

 :شد بلند نیآبت و انوش معترض و متعجب یصدا
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 !...؟یگیم یچ شکوه -

 ! ییدازن -

 لب از لب و شد بلند جا از دوباره ماین مدافع لیوک

 :برداشت

 نیهم ،یقاض یآقا زدمیم حرف ازش که یدوم نفر -

 یهاحرف که هستند مقتوله برادر زن شونیا. بودند خانوم

 . دارند یمهم

 :زد تشر لیوک به رو و برخاست جا از نیآبت

 ومادرم خون د؟یکن ثابت ویچ حرفا نیا با نیخوایم -

 هم به رو فیاراج نیا یمدرک و سند چه با د؟یکن مالیپا

 د؟یبافیم

 :برد باال را شیصدا لیوک
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  دم یول خودش ماین ادعا، نیا شدن ثابت صورت در -

 .هستن قاتل اریخشا و گوهر و شهیم مادرش

 :شد بلند یقاض یصدا هم باز و

 هم به رو دادگاه نظم تا دمیم اخطار آخر بار یبرا -

 نظر مد رو نیا و گاهیجا به دییبفرما شما خانوم. دینزن

 شتهدا مدرک دیبا حرفتون اثبات یبرا که دیباش داشته

 !دیباش

 یرو زیکامب و آمد گاهیجا سمت سست یهاقدم با شکوه

 اهنگ که افتاد ماین به نگاهش. نشست هایصندل از یکی

 صورتش و رهیخ شهود گاهیجا به اشدرمانده و زدهبهت

 . بود سیخ اشک از

 گرفت باال را اشیروسر پر مرتعش ییهادست با شکوه

 دیلرزیم شیصدا. برداشت شیهاچشم سوک از اشک و

 :کرد باز لب از لب و
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 ُمهر گوهر، یدهایتهد ترس از من هاسال نیا تمام -

. دمید یچ و دمیشن یچ که نگفتم و زدم لب به سکوت

 تنها نه  که باشم ظلم نیا شاهد تونمینم واقعا االن اما

 .دار یباال بفرستن هم رو پسرش حاال که کشتن، رو هیآس

 

 ع م۰۸۰: عنوان

 :دیپرس یفیظر اخم با یقاض: شرح

 بوده؟ قتل و نبوده یخودکش دیدونیم کجا از -

 .دیگز لب و دیچیپ هم در را شیهاانگشت شکوه

 مشکالت یهمه از. داشتم یکینزد یدوست گوهر با من -

 خوب شوهرش با دونستمیم. میبود خبربا هم یزندگ

 یرستد کار گفتم شد آشنا اریخشا با یوقت یحت و ستین

 ه،بش درست دردسر ممکنه و نیهست متأهل دو هر ست،ین
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 رو دوم یبچه گوهر نکهیا تا. نبود بدهکار گوشش اما

 بود گرفته باال یلیخ شوهرش با دعواهاش. شد باردار

 !ستین من مال بچه نیا گفتیم اون چون

 :داد ادامه و زد یپوزخند

 با حق گفت من به هم گوهر خود که بود نیا جالب -

 شوهرش نکهیا تا! ارهیخشا یبچه نیا دونمیم و شوهرمه

 طالق ،یخبریب ماه ده از بعد هم گوهر و کرد ترکش

 یرابطه به یپ هیآس که بود هاموقع همون. گرفت یابیغ

 . بود برده نفر دو نیا

 :وگفت شد متوحش اشچهره لحظات آن یادآوری با

 هیهد انوش از یلمبرداریف نیدورب هی من روزا اون -

 زهیانگرهخاط کردمیم فکر که یلحظات شتریب و بودم گرفته

 یدورهم هی و بود نیآبت تولد. کردمیم ضبط خودم واسه

 توو و کردم روشن و برداشتم رو نیدورب. میداشت کیکوچ
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. اقات در پشت رفتم و گرفتمیم لمیف اون و نیا از خونه

 متما و کردیم صحبت یگوش با داشت اتاق یتو گوهر

 . شده ضبط لمیف توو حرفاش

 :گفت ادامه در و برداشت یشانیپ از عرق دستمال، با

 واست هیآس خود که حاال گفتیم اریخشا به داشت -

 خودت کنه،یم یخودکش کرده دیتهد و گذاشته نامه

 ضبط صداش نگفتم گوهر به من. کن تموم رو کارش

 شمنصرف خواستم یلیخ. دمیشن حرفاشو گفتم اما شده،

 کوتس به وادار دیتهد با منو که نشد منصرف تنها نه کنم،

 رخاط به. اومد هیآس یخودکش خبر بعد روز دو قایدق. کرد

 من دبو گفته و بود نوشته اریخشا یبرا خودش که یانامه

 سیپل و شد یقو یخودکش یهیفرض کشمیم وخودم

 تنگف هم هیآس مادر و پدر نکهیا خصوصا. نکرد یریگیپ
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 ودمخ من گفته بارها و بوده یعصب و افسرده دخترمون که

 !ُکشمیم رو

 از شیصدا و بود کرده سیخ را شکوه صورت اشک

 :دیلرزیم بغض

 بدم، لیتحو سیپل به تا برداشتم رو لمیف اون بارها من -

 یاتفاق خواستینم دلم و بودم باردار. دمیترس گوهر از اما

 دمید هم مدت هی از بعد. فتهیب امبچه ای خودم یبرا

. روبراهه یچ همه و کردن ازدواج یعلن گوهر و اریخشا

 کم کم اما دم،یدیم کابوس داشتم، وجدانعذاب مدت هی

 .موند ُمهر به سر راز اون و شد یعاد برام

. بود شده تند شیهانفس و سیخ عرق از اریخشا صورت

 نهیس یرو را دستش و زدیم یسرخ به صورتش رنگ

 یهایس و کرد حس نهیس یرو را ینیسنگ حجم. فشردیم

 . گرفت را شیایدن



 

Romanzo_o 1052 

 یاولوله و خورد هم بر دادگاه نظم ار،یخشا کردن غش با

 .شد بپا

 منکر تیعصبان با و انداخته راه ادیفر و داد نیآبت

 یصندل یرو ریمتح و مسکوت ماین. بود شکوه یهاحرف

 گرانن نگاه. نداشت ختنیر اشک توان یحت و بود نشسته

 .نبود آلما از یخبر و دیچرخیم اتاق دور تا دور زیکامب

 سوک و بود ماین شیپ دلش یگوشه کی بازارآشفته آن در

 قاتیتحق به ازین و دادگاه ختم یقاض! آلما قراریب گرشید

 با و دیدو رونیب اتاق از زیکامب. بود کرده اعالم را شتریب

. گشتیم آلما دنبال راهرو، داخل تیجمع انیم شتاب

 ار خودش عیسر و بلند یهاقدم با و دشید پله راه نییپا

 . رساند او به

 ...آلماخانوم... آلما -
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 یسخت به اشک، از سیخ و گلگون یصورت با دخترک

 را شیصدا و گرفت نفس بغض، و اشک لیس آن انیم

 :کرد آزاد

 بهتون کامال ز،یکامب آقا ندارم شما از یاگله چیه من -

 به رد دست هاسال اون چرا که شدم متوجه و دمیم حق

 یحرف چیه! نیگرفت دهیناد موعالقه و نیزد من ینهیس

 .خداحافظ نمونده، یباق گفتن یبرا

 جاآن از ز،یکامب یدرمانده نگاه مقابل و انداخت ریز به سر

 . شد دور

 رفح و بردارد لب از لب نتوانست کرد تقال هرچه زیکامب

 . بود بسته خی دهانش در

 بل و داشتیبرم قدم سالن انیم جوش و حرص با نیآبت

 :دیغر و دییسا دندان. دیجویم
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 امروز که بود یگور کدوم زیچ همه یب نیآرت اون -

 ...یعوض! ومدین

 تهانداخ ریز به سر صدایب و خاموش ،یظیغل اخم با لیوک

 همان با.  بود سالن کف یهاکییموزا به نگاهش و

 هم از لب و دوخت نیآبت به را نگاهش عبوس، یچهره

 :برداشت

 نیا اگر! برنیم ارث مقتول از که هستن ییاونا دم، یول -

 فرزند دو هر آلما و نیآرت بشه، ثابت تونییدازن یادعا

 نه برهیم ارث نه هم نامشروع فرزند. هستن نامشروع

 !شهیم دمیول

. ودب شده گرد شیهاچشم و افتاد تپش به نیآبت قلب

 ییخودنما قبل از شتریب اشقهیشق و گردن یهارگ

 یقهی دست دو هر با. آورد هجوم ل،یوک سمت و کردیم

 :دیکش ادیفر و زد چنگ را لیوک
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 یبخون یُکر نه ،یکن دفاع ازمون که میداد پول بهت -

 ...اِتیچرند و فیاراج همه نایا! مردک واسمون

 

 عتاب و زد کنار را نیآبت یهادست تیعصبان با لیوک

 :کرد

 درتپ و مادر طالق خیتار! کنن اثبات بتونن اگر گفتم -

 ان ید نیآرت و اریخشا از اگر! نهیآرت اومدن ایدن به از بعد

 قرارا اریخشا اگر باشه، اریخشا یبچه نیآرت و رنیبگ یا

 ...گهید یزایچ یلیخ و برسن یاگهید یشاهدا اگر کنه،

 یمرد با اگر هم متأهل زن! شهیم ثابت بودنش نامشروع

 ومحر خودش شوهر به تنها نه کنه، برقرار یجنس یرابطه

! کنه ازدواج تونهینم چوقتیه هم مرد اون با که شه،یم

 !نامشروِع فرزند هم آلما و باطِل عقدشون پس
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 با که داد انوش به را نگاهش ناچار و مستأصل نیآبت

 و کرد تند قدم انوش، سمت. آمدیم سمتشان رخوت

 به را دستش انوش که بود نکرده باز لب. رفت شیپ

 :زد لب تحکم با و برد باال سکوت یمعنا

 قتل به گهید من... نیآبت بشه ثابت شکوه یحرفا اگر -

 !ندارم یکار گوهر

 

 ع ه م ۰۸۲: عنوان

 یروزه و داشتیبرم یسست به را شیهاقدم ماین: شرح

 و شده سد انگار شیگلو راه. بود گرفته سکوت

. بود شده تلمبار اشنهیس در هاعقده و هاها،اشکحرف

 مه کنجکاو و پرسشگر نگاه مقابل و شد زندان بند وارد

 هب رو و دیخز تخت یرو. بازگشت سلول به ش،یبندها
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 یرو یمرتض دست که شد جمع خودش در وارید

 .نشست اششانه

 نباز رو خودت زود! خواستن؟ قصاص پسر؟ شد یچ -

 وقت یلیخ هنوز! شهینم اجرا که یزود نیهم به... قیرف

 ...بزرگه خدا. یدار

 :شد بلند یگرید یصدا

 فردا امروز و اومده حکمم... پسر باش شجاع من مثل -

 سَرم! بترسم یاذره اگه یلیوک خدا یول شهیم اجرا هم

 حق من گهیم قانون... ناموسم واسه دار یباال رهیم داره

 که یاون ُکشمیم باز عقب برگردم من یول نداشتم، کشتن

 دب نظر رفتارش، با چه نگاهش، با چه ناموسم به بخواد

 ! باشه داشته

 پژواک تنها و دیشنینم را کدامچیه یهاحرف اما ماین

 یداص. دیچیپیم سرش در که بود زیکامب و شکوه یصدا
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 یکس. شد بلند اشیسلول هم گرید شهرام، خوِش خواندِن

 و بایز آنقدر بود، گرفته هیبق ای خودش دل هرگاه که

 شیصدا سوز که گفتیم دکلمه و خواندیم شعر نیدلنش

 و کهنه یهابغض به رسد چه. کردیم آب را سنگ

 ...گلو ته در مانده جا به یدهیپوس

 شدم دلتنگ

 تو یبرا دیشا دانمینم

 گذشت تو با که ییروزهاید یبرا دیشا

 کنم تیصدا جانیهم از خواهمیم

 تو و کنم تیصدا جانیهم از

 کن بغلم جاهمان از

 !گرفته بیعج دلم... گرفته دلم

 ...ریگبهانه ،یعصبان تنها، منتظر، نگران،
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 هستم من روزها نیا هانیا یهمه

 !کن آرامم تو

 اشک و خوردیم تکان اندک، یلرزش با ماین یهاشانه

 :کرد زمزمه لب ریز. بود پوشانده را شیهاگونه

 ! ؟...ییکجا... دلبرک ییکجا -

 *** 

 افض در کنده پوست اریخ و شده ُخرد یسبز خوش عطر

 وارد هانین. کردیم آماده را ناهار زیم مهتاج و بود دهیچیپ

 ار،یخآبدوغ از پر ظرف دنید با و شد آشپزخانه

 شیهالب یرو زبان و دیکش هم بر را شیهادست

 :چرخاند

 عجب...! کرده چه جون مهتاج نیبب ایب فهیشر مامان -

 !امروز بشه یناهار
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 «جون نوش:» زد پچ لب ریز ،یبندمین لبخند با مهتاج

 زخانهآشپ وارد متبسم فهیشر و نشست زیم پشت هانین 

 .شد

 اریخآبدوغ نیهم فقط ناهار شه،یم گرم که هوا -

 نهنک درد دستت. یایب حال یبخور و خنکه که چسبهیم

 !جونمهتاج

 :کرد باز لب وارطنتیش و دیخند بلند هانین

 تیبندجمله! یفتیم راه یدار فه،یشر مامان کالیآبار -

 جا به. یکرد خراب رو یآخر نیا فقط بود خوب یلیخ

 !جونمهتاج گرم دمت یگفتیم دیبا نکنه درد دستت

 تکان نیطرف به یسر فهیشر و دندیخند ینخود سه هر

 :داد

 ! دختر تو دست از -
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 بدر یصدا که بود نگذاشته دهان در را قاشق نیاول هانین

 وارد حسام. رفت درب کردن باز یبرا مهتاج و شد بلند

 :دز لب و نشاند ابروها نیب یکمرنگ اخم هانین و شد خانه

 اومد؟ االن چرا -

 و آشفته حسام،. رفت استقبال به و برخاست جا از

 یوقت و بود هم در شیهااخم. دیرسیم نظر به شانیپر

 شیهاچشم در اشک از یاهاله داد؛ دخترک به را نگاهش

 .شدیم دهید

 

 ع مه۰۸۳: عنوان

 لب دلهره با و بود کرده رخنه دخترک دل در ترس: شرح

 :زد

 حسام؟ شده یچ -
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 خورد تکان شیگلو بیس. برد فرو را دهانش آب حسام

 :کرد باز لب خانه مشوش سکوت در و

 ! شده کشته حامد، یبرادرزاده -

 لب فهیشر و دیغلت گونه یرو چشمش سوک از اشک

 ییهاچشم با و افتاد تالطم به وجودش هانین. دیگز

 :کرد زمزمه ریمتح و درشت

 ... برادرزاده... ب -

 :گفت داربغض و دیلرز هم یرو شیهالب حسام

 . خورده چاقو و شده ریدرگ نفر هی با! سجاد پسر سدرا، -

 :کوفت دست پشت دست تأثر با مهتاج

 ! شکنهیم کمر جوون داغ. مادرش دل یبرا رمیبم -
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 دهش حبس اشنهیس در نفس و شده خشک شیگلو هانین

 اشک حسام. نشست و خورد ُسر وارید کنار جاهمان. بود

 :گفت هانین به رو و کرد پاک گونه از

 هم رو سدرا خبره،یب ستاره از. خانوم حانهیر چارهیب -

 . کشتن

 :دیپرس و داد تکان را جانشیب یهالب یسخت به هانین

 شده؟ ریدرگ یک با -

 نفس و برد فرو شیموها انیم پنجه یکالفگ با حسام

 .داد رونیب را نشیسنگ

 ...بگم اگه شهینم باورت -

 وختهد او به مهتاج و هانین فه،یشر منتظر نگاه و کرد مکث

 :گفت و دیکش لب یرو زبان. بود شده
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 یکهیکوچ پسر کرده، تجاوز ستاره به که یپسر اون -

 ... ماین یناتن برادر! بوده گوهر

 تعجب از باز دهان با تنها و نداشت زدن حرف توان یکس

 .بودند رهیخ حسام به نامفهوم و گنگ زده،بهت نگاه و

 پسر آدرس که برگه هی اما ،یچطور ستین مشخص -

. هشد دایپ سدرا بیج توو بوده شده نوشته توش گوهر

. شده ریدرگ باهاش و اون از انتقام یبرا رفته سدرا ظاهرا

 . هوشهیب هم پسره اون ره،یمیم و خورهیم چاقو سدرا

 :دیپرس و داد تکان سر فهیشر

 خاطر به سدرا دیشا پسره؟ همون دنیفهم کجا از -

 .شدن ریدرگ و سراغش بوده رفته یزیچ یتیرضا

 :داد جواب و خاراند را اشگونه سرانگشت با حسام
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 عکس هی ستاره قبال. رو پسره شناخته خانوم حانهیر -

 چطور سدرا نکهیا حاال اما. بهش بوده داده نشون ازش

 !ستین مشخص هنوز سراغش رفته و کرده داشیپ

 تنها و بود دهیخشک وارید کنج بزند، یحرف آنکهیب هانین

 به. ودب ستاره شیپ فکرش و سپرده گوش شانیهاحرف به

 بار ریز خودش که یاستاره اما بود، ازین ستاره حضور

 داشت؟ را خبر نیا دنیشن تاب چطور بود شده له غصه

 تنرف یبرا و داد او به را هولناک خبر نیا شدینم یتلفن

 لبج را اشتوجه حسام یصدا. کردیم دایپ یفرصت دیبا

 :کرد

 .تیتسل عرض یبرا شونخونه میبر هانین شو آماده -

 .بهتره یباش صفوراخانوم شیپ ستاره نبود در توام

 .انداخت اطراف به یاآشفته نگاه و برخاست جا از فهیشر

 .شمیم آماده االن. امیم منم... گمیم... م -
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 جا از و داد تکان را اششده سست تن یسخت به هانین

 خانه از کوتاه یهاقدم با سرگردان و رانیح. شد بلند

 .شود آماده و برود باال یطبقه به تا رفت رونیب

 

 ع م۰۸۴: عنوان

 در یجدال و انداخته چنگ شیگلو به وجدانعذاب: شرح

 کاش یا که کردیم مالمت را خودش مدام. بود برپا دلش

 یا. زدندینم آب به گداریب و بود کرده مشورت یکس با

 اب یارتباط راه و  دور اشخانه از هافرسنگ را ستاره کاش

 در راز نیا شدن برمال از یهراس. کردینم قطع را هاآن

 کردیم تصور را انیاطراف تک تک و بود کرده انهیآش دلش

 !کرد؟ خواهند یبرخورد چه ماجرا دنیفهم با که

 یاهضجه یصدا و بود بپا یامتیق حانهیر و سجاد یخانه

 نیا از خسته هانین. کردیم کر را فلک گوش حانهیر
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 و برخاست جا از چاره راه افتنی یبرا هودهیب یتقال

 .رفت الهه سمت

 ...جان الهه... الهه -

 باال را نگاهش و بود خنک شربت کردن آماده مشغول الهه

 .گرفت

 جانم؟ -

 و ختم مراسم کردن فیرد یبرا رفته حامد با حسام -

 ییجا تا رمیم من. نداد جواب رو شیگوش زدم زنگ. نایا

 بگو حسام به. گردمیبرم غروب تا و دارم واجب کار

 .نباشه نگران

 نیماش با. کرد یخداحافظ هانین و گفت یا«باشه» الهه

 به یتاکس با حسام نبود در شد مجبور و بودند آمده حسام

 به برخ گفتن یبرا و بود بپا یآشوب دلش. برگردد خانه

 عرق از شیهادست کف مدام. بود مضطرب ستاره،
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 دندان ریز یقدر به را لبش و بود مرطوب اضطراب

 . سوختیم که بود فشرده

 ادیز یدلهره از. شد یراه و برداشت اطیح از را نشیماش

 شیهاچشم به اشک مدام داشت، که یبیغر حال و

 کردن پرت یبرا. کردیم تار را نگاهش و دیدویم

 کیموز تا برد شیپ دست آرامش، یکم افتنی و حواسش

 یصدا که برداشت روبرو از نگاه یالحظه. بگذارد یمیمال

 متس نیماش. لرزاند را تنش یکلتیس موتور بلند بوق

. دش متوقف ابانیخ کنار موتورسوار و شده لیمتما روادهیپ

 .شد ادهیپ و داشت نگه را نیماش ترنییپا یکم هانین

 داشتند کاسکت کاله دو هر که یجوان دو به رو هولناک

 :دیپرس

 ...لحظه هی من دیببخش د؟یخوب -

 :دیبر را کالمش و زد تشر جوان پسر
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 هُعرض! یبکش رو ما بود کینزد... لحظه هی... دیببخش -

 ونج با فرمون پشت یشنیم یکنیم غلط یندار یرانندگ

 !یکنیم یباز مردم

 و تند حاال مشیمال لحن و دیتن هم در ابرو هانین

 :بود غضبناک

 چکار من سننه رو تو. بفهم رو دهنت حرف... یهو -

 مفت زر گهید که کردمیم لهت زدمیم کاش! کنم؟یم

 .ینزن

. بزنه حرف یجورنیا من با بخواد نشده دهییزا مادر از -

 هم تمین و قورت دو هنوز یبکش رو ما بود کینزد

 !ه؟یباق

 با .شد شلوغ اطرافشان یالحظه و گرفت باال شانمشاجره

 و برگشت نیماش سمت هانین مردم، یانیم در پا و مداخله

 و داد رونیب یعصب و تند را نفسش. نشست فرمان پشت
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 چرخش یصدا و چرخاند را چییسو. زدیم پلک یاپیپ

 و دیتپیم دتن قلبش. شد بلند ابانیخ آسفالت بر هاکیالست

 یگرما و دهان یخشک حس با. بود قبل از بدتر حالش

 از. کرد پارک ابانیخ کنار را نیماش جلوتر یکم اد،یز

 .کرد یط اطیاحت با را ابانیخ عرض و شد ادهیپ نیماش

 انویل کی و رفت ابانیخ یسو آن یفروشوهیآبم سمت

 را اطراف و ستادهیا منتظر. داد سفارش خنک یوهیآبم

 کنار درست. شد سیپل نیماش متوجه که کردیم نگاه

 .شد ادهیپ نیماش از زین مأمور و شد متوقف نشیماش

 که ودب رهیخ هاسیپل به ابیارت با و دیتن هم در ابرو هانین

 فروشنده یصدا. خورد زنگ و دیلرز بشیج یتو یگوش

 .دیرس گوشش به

 ! اسآماده تونوهیآبم خانوم، دییبفرما -
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 از را یگوش بود، هاسیپل سمت نگاهش که همانطور

 اندازد،یب ینگاه صفحه به آنکهیب و دیکش رونیب بشیج

 به یزن هولناک و آشنا یصدا. کرد وصل را تماس

 .دیرس گوشش

 ...هانین الو... الو -

 :زد لب گنگ و جیگ

 !؟ییتو... ایلع -

 ...هانین. گذاشته مواد نتیماش توو قباد... مادر هانین -

 ودب سیپل به دخترک دهشتناک نگاه و شد قطع شیصدا

 نگاه سوءظن با را اطراف د؛یچرخیم نیماش دور که

 .بود راننده کردن دایپ دنبال و کردیم

 !حاضره تونوهیآبم... شمام با خانوم -

 :کرد زمزمه لب ریز و برد فرو ترس با را دهانش آب 
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 ! مواد... م... م -

 پا یپاشنه یرو. برداشت عقب به آهسته یقدم چند

 تمام با بعد یالحظه. کرد تندتر را شیهاقدم و دیچرخ

 ار خودش بازار، تیجمع نیب و کرد دنیدو به شروع توان

 .کرد پنهان

 

۰۸۵ 

 هب تنش تمام. سوختیم اشنهیس و بود آورده کم نفس

 داخل. دیچکیم شیرو و سر از عرق و بود افتاده رعشه

 مدام ایلع. برداشت را اشیگوش و دیرس خلوت یاکوچه

 جواب گلوسوز یادیفر با همراه. بود زدن زنگ حال در

 :داد

 نامرِد... نرسه زیچ همه یب قباد اون به دستم مگه -

 .بود نمیماش یجا سیپل. یعوض
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 :دیپرس نگراندل ایلع و افتاد سرفه به

  دخترم؟ االن ییکجا -

 :زد بینه جوابش در

 خرمب وهیآبم بودم رفته... ولم ابونیخ کوچه توو کجام؟ -

 . نمیماش یجا اومد سیپل دمید

 :دینال صالیاست با هیگر انیم و افتاد هیگر به

 ثابت یچجور ایلعنت ِد کنم؟ چکار برم؟ کجا من االن -

 گناهم؟یب کنم

 :داد جواب یتعلل اندک با ایلع و زدیم هق

 خوب رو گمیم که یآدرس... هانین گمیم یچ کن گوش -

 از تا  کن خاموش تویگوش بعدش. کن فرو ُمخت توو

 اونجا آدرس، اون ایب. نکنن داتیپ یگوش قیطر

 . نمتیبیم
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 زیت گوش و زدود شیهاگونه از اشک سرانگشتان با هانین

 فقط. کرد قطع را تماس و داد را یاخانه آدرس ایلع. کرد

 دیخر یبرا که داشت بیج یتو یتومان ده اسکناس دو

 یلوج یصندل یرو فیک و بود برداشته فشیک از وهیآبم

 .بود مانده جا ن،یماش

 یستاک یبرا. رفت ابانیخ کنار تا و برداشت قدم رمقیب

 یرو را خود یخسته تن توقفش، با و داد تکان دست

 . کرد رها نیماش عقب یصندل

 ردیبگ تماس حسام که بعد یساعت کردیم فکر خودش با

 که غروب! شود؟یم یحال چه باشد خاموش یگوش و

 هستار! کند؟یم چکار حسام برنگردد خانه به و شود تمام

 و فکرها تک تک با! ماسین دادگاه خبر منتظر چقدر حاال

 اشگونه یرو یپ در یپ هااشک اتفاقات تصور

 .دندیغلتیم
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۰۸۶  

 زا یکی در یرنگ یاقهوه کوچک درب مقابل بعد یساعت

. فشرد را زنگ و بود ستادهیا شهرنییپا شلوغ یهامحله

. دیرس گوش به اطیح از یزن یگرفته و زمخت ییصدا

 را لطافتشان ادیاعت دود با که زنانه یصداها نیا هانین

. شناختیم خوب را بودند شده خمار و خشن و باخته

. ماند ثابت دایو به رشیمتح نگاه و شد باز درب

 یالغر شدت از شیهاگونه و افتاده گود شیهاچشم

 به اما بود خودش سال و سن نکهیا با. بود زده رونیب

 به پا دارد آرام آرام ییگو که ماندیم کامل یزن یچهره

 ! بود کرده نابود را اشچهره ادیاعت. گذاردیم یانسالیم

 یبهت با یلحظات! متنفر؟ ای باشد متعجب دانستینم

 دیلرز دایو چشمان ین ین و کرد نگاهش نفرت به ختهیآم
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 و ذاشتگ شیپ پا هانین که ببند را درب تا دیکش پس پا و

 .شد مانع

 ! یمافنگ کنار بکش -

 را خودش. داد ُهل را درب و گفت ظیغ با را نیا هانین

 یصدا. زد چنگ دایو یقهی به و انداخت اطیح داخل

 خشم، شدت از را هم بر شیهادندان شدن دهییسا

 :دیتوپ و دیشنیم

 طرخا به یگفت ینزد زنگ من به تو مگه یعوض آشغال -

 الدنب و شده آزاد برزو ینگفت مگه بدهکارتم؟ اتیخوب

 و یکرد برزو ریدرگ منو ذهن چرا پدرسگ انتقامه؟

 جاک از رو قباد ارهیپت یتو هان؟ ؟یبد بمیفر یخواست

 زنگ اون طرف از که ؟یکرد کار واسش که یشناختیم

 نکردم اتخفه تا بگو ؟یداد لمیتحو اتیچرند و یزد

 ! یلعنت
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 با ار پشتش و برد یآجر وارید یپا تا کشان کشان را دایو

 شد جمع درد از اشچهره دخترک. کوفت وارید به ضرب

 :داد جواب یدرماندگ با و

 ! گمیم بهت االن کن ولم. گمیم... هانین گمیم -

 ادیو. کرد ُشل را شیهادست هانین و شد ریسراز اشکش

 :گفت و زد هق

 زدن که حرف. شدن آشنا هم با زندان توو برزو و قباد -

 اتمشخص یوقت هم برزو و گفته تو از قباد شدن، قیرف و

 و شناسنیم رو تو دو هر دنیفهم داده رو کارت و کس

 قباد یوقت. افتادن زندان و خوردن زخم تو از هم دو هر

 یپا که دنیکش هم با رو نقشه نیا بشه آزاد خواستهیم

 قباد گهید بعد به اون از. وسط بکشن رو دیوح و من

 تو تا کرد عوض رو خونمون و نشد دیوح و من الیخیب

 !یباش نداشته ینشون
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 بل افتاده فرو ییهاشانه با و رفت عقب یقدم چند هانین

 و داد هیتک زنوان به را هاآرنج. نشست وانیا یپله

 . بود افتاده نییپا به رو حالیب و سست شیهادست

 جا؟نیا امیب گفت که بلده کجا از رو جانیا ایلع -

 خل لخ. بست را باز مهین درب و دیکش باال ینیب دایو

 از فاصله با یکم و شد بلند اشیکیپالست یهاییدمپا

 :داد جواب و ستادیا وارید کنار هان،ین

 یپا و دست توو افتاده باز کرده ترک رو تو یوقت از -

 کار هم با همه دیوح و اصالن و قباد که االنم. اصالن

 .جانیا ادیم اصالن با ایلع وقتا یگاه. کننیم

 :کرد غرولند لب ریز و زد یپوزخند هانین

 !نهک یزندگ لجنزار نیهم توو حقشه... اقتیلیب یایلع -
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 درب. رفت درب سمت دایو و شد بلند خانه زنگ یصدا

 :دیپرس هراسان و شد وارد فورا ایلع کرد باز که را

 ...ادیب بود قرار هانین -

 :دیکش یآسودگ سر از ینفس و افتاد هانین به نگاهش

 .بودم نگرانت یلیخ مادر؟ یاومد -

 :گفت و کرد زیر چشم انداخت؛ ینگاه چپ چپ هانین

 اسم؟و یکن درست یبدبخت فقط که خودم شیپ بردمت -

 داره ارزش جهنم، به گفتمیم شمیپ یموندیم حداقل

 گهید یترف که تو المصب ِد. یکنارم یوقت دنیکش یبدبخت

 باهاشون خواسته خدا از که تو! ذارن؟ینم راحتم چرا پس

 هچل؟ تو یبنداز یخواست منو فقط. یشد کاسههم

 :زد تشر و انداخت دایو به یچپ چپ نگاه ایلع

 ؟یخوایم یچ جانیا. خونه توو برو تو -
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 :گفت وارچندش و انداخت باال ابرو یتا دایو

 نییتع باز خونمون توو ختنیر مغوال مثل... واال خوبه -

 !کننیم هم فیتکل

 :زد بینه و کرد ترش رو هانین

 یواقع یحمله یبدون ِبُبرَّم رو نفست پاشم یخوایم -

  ه؟یچ مغول

 یرو. فشرد هم یرو لب و گرفت دهان به زبان دایو

 نارک ایلع رفتنش، با. شد خانه وارد و دیچرخ پا یپاشنه

 :تگف نجواگونه و آهسته ،یمیمال لحن با و نشست هانین

 همراه باهاشون خدا یخداوند به... مادر بگردم دورت -

 شونهمه خوامیم. رمیبگ آتو ازشون تونمیم تا که شدم

 جانیا تو روز دو فقط روز، دو. زندان بفرستم دم از رو

 از رو همه. دمیم لو رو آشغاال نیا من بعدش. اریب دووم
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 توو که یمواد خودمم. کنمیم راحت زالوها نیا شر

 . رمیگیم گردن رو بوده نتیماش

 :شد معترض و کرد درشت چشم هانین

 من روز دو باشه؟ خبریب ازم حسام روز دو روز؟ دو -

 کردم ول ایدن سر اون بردم رو مردم دختر نم؟ینب وحسام

  باشم؟ جانیا روز دو من کنه،یم دق داره مادرش

 به را اششده گره یهامشت و دیدو شیهاچشم به اشک

 :داد ادامه آلودحرص و دیکوب زانوها

 وت مواد یوقت یریبگ گردن یخوایم یچجور اصال تو -

 قباد اون من کنن؟یم قبول مگه! بوده؟ من نیماش

 برم ای که گذاشته یاونقدر البد شناسم،یم رو حرومزاده

 !بخورم ابد حبس ای دار یباال
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 ع م۰۸۷: عنوان

 هب لب و گرفت هادست انیم را دخترک دست ایلع: شرح

 :کرد باز یمهربان

 ای و دار یباال بفرستن رو تو که هیالک مگه دلم زیعز -

. یچیه نه ادیاعت نه داره، یاسابقه نه یوقت بزنن؟ ابد حبس

 از چکار؟ یخواستیم رو هروئین همهنیا اونوقت بعد

 پس هان؟ ؟یببر یخواستیم کجا و یآورد کجا

 رو زیچ همه که یمن یوقت شهیم ثابت راحت تیگناهیب

 .رمیبگ گردن امیب دونمیم

 :گفت یپوزخند با و زدیم دو دو نگاهش هانین

 هک تو! گذاشتن؟ چقدر و گذاشتن یچ یدار خبر پس -

 اه؟چ نیا توو فتمین که ینگفت زودتر چرا یدونستیم

 حرف تلفن با داشت اصالن هان،ین دمیفهم رید بخدا -

 .زدم زنگ بهت هم جاهمون. دمیشن زدیم
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 :زد لب یدرماندگ با و فشرد هم بر لب آلودبغض هانین

 تو مگه بعدش کنم؟ چکار ؟یچ نکردن باور اگه -

 !زندان؟ یفتیب و یریبگ گردن که یمقصر

 اشک شیپا به پا هم ایلع و دیچک شیهاگونه بر اشک

 از شیصدا و دیکش دخترک یهاگونه یرو دست. ختیر

 :دیلرزیم بغض

 بکنه خوادیم یغلط هر آدم شهینم... هانین حقمه من -

 اکپ من بگه و کاراش رو بکشه خط توبه اسم هی با بعد

 رهب نشونده اهیس خاک به که ییآدما تمام الیخیب. شدم

 آدم یزندگ توو بختک مثل آدما اون آه. یخوشبخت یپ

 . یبد پس تقاص یوقت تا هست

 :داد ادامه و دیبرکش نهیس از یآه

 وادم اصالن با وقتا یلیخ من یول ،یندار خبر تو هانین -

 کردن بدبخت و مواد ییجا به جا. کردم جا به جا
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 هی روشش و ییجا به جا نوع طرف، هی مردم یجوونا

 مواد از جسمم! نباش من فکر تو... هانین حقمه من! طرف

 .بشه پاک روحمم بذار شده، پاک

*** 

 سرخفام رنگ و دیرسیم گوش به شب یپا یصدا

 المبارشان و نشسته خون به یهادل با بیعج آسمان

 . بود همرنگ

 خون از یاکاسه در حسام یهاچشم وشیآب یهالهیت

. بود کرده سیخ را شیهاگونه اشک و دیغلتیم

 بود یآسمان خیم نگاهش و بود قفل هم یرو شیهادندان

 را یروشن و دیکشیم شیپ را یاهیس لحظه به لحظه که

 . زدیم پس
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 را مشامش یطوب یآشنا عطر و دیشن را ییهاقدم یصدا

 بل دارخش ییصدا با و شد ترکینزد بام لب به. کرد پر

 :زد

 بوده؟ کجا شبید من هاِنین... مامان شهیم شب داره -

 ! داره؟ رو کجا امشب کجاست؟ االن

. نشست اششانه بر یطوب گرم دست و دیلرز شیهاشانه

 :داد نوازش را گوش مهربانش و مادرانه یصدا

 یدر به در یشبا هانین. شهیم دایپ... بگرده دورت مادر -

 بتمراق خودش از بلده. شیزندگ توو نداشته کم ییتنها و

 میئنمطم م،یدونیم که ما. کرده فرار ده،یترس سیپل از. کنه

 شه،یم ثابت شیگناهیب و گردهیبرم شاهللان. گناههیب

 .شیزندگ خونه سر ادیم

 و صدایب یهااشک نیا. ختیریم اشک صدایب حسام

 هان،ین حسام، یهاشب نیا نیهمنش فروخورده، یهابغض
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 و دورافتاده اری از یاگونه به کدام هر. بود ستاره و ماین

 . بودند عشق مهجور

 نیریش. بود نشسته خانه کنج و گرفته بغل زانو ستاره

 عطر. نشست کنارش و آمد جلو یچا ینیس با خانوم

 و کوچک یهاینیریش و دیچیپ فضا در ِهل یچا خوش

 یبلور ظرف یتو زین خانوم نیریش دستپخت ینخود

 . خوردیم چشم به یچا یهااستکان کنار

. نکن الیخ و فکر نقدریا بخور یچا هی ایب... مادر ایب -

 .زنهیم زنگ آخر

 :گفت و دیکش یآه ستاره

 که ودنب معرفتیب و وفایب هانین. خانوم نیریش نگرانم -

 نهبز زنگ رو دادگاه یجهینت بود قرار. بذاره خبریب منو

 ! شده یزیچ هی حتما. بگه بهم

 :داد ادامه و کرد مکث یاندک
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 توو یجورنیا تونمینم. تهران رمیم خودم فردا -

 .بمونم یخبریب

 

۰۸۸ 

 ارهست مقابل را ینیریش ظرف لبخند با خانوم نیریش 

 :زد لب و گرفت

 مادرت ستین درست. میریم هم با شاهللان فردا -

 .زنمیم حرف پدرت با امیم خودم. باشه نگراندل

 آهسته و برداشت کوچک ینخود ینیریش کی ستاره

 :گفت

. ادیم کوتاه باز یول داره قال و داد شهیهم آره، بابا -

 یشتر ینهیک...! نه سدرا یول کرد؛ نرم رو دلش شهیم
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 بشه، نابود امبچه تا بهم بزنه لگد هی هیکاف. پسر نیا داره

  سرم؟ زمیبر یخاک چه بعد

 دهانش در آن خوش طعم و گذاشت دهان در را ینیریش

 :داد ادامه تحسر با. دیچیپ

 هرچقدر. بود سدرا تن توو حامد عمو از مو هی کاش - 

 من. برعکسشه سدرا... رحمدل و مهربونه داره، منطق عمو

. سوزهیم خودش یبرا دلم یول میزندگ یپ رمیم که

 !سخته خودش یبرا یزندگ یجورنیا

 :گفت و دینوش یچا از یکم خانم نیریش

 و بیع آدما یهمه. کنه تیهدا رو همه شاهللان خدا -

 ارهدوب اشتباه، از بعد مهمه یلیخ. دارن اشتباه دارن، نقص

 ادامه نیدار هنوزم شماها اما! ینکن اشتباه باره سه و

 ،برادرت ییجونهیک مثل. ستاره اشتباهه فرارت. نیدیم
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 نیدار تونهمه. تو با پدرت موقعیب یلجباز و قهر مثل

 . دیکنیم اشتباه بازم

 :داد تکان تأسف با یسر و دیکش آه

 ندارن یزندگ و کار انگار هم عده هی... بخدا بگم یچ -

 دیشا. زننیم حرف و یهیبق یزندگ توو سرشون مدام که

 گرفت؛ینم نظر در بابات رو مردم ثیحد و حرف اگه

 و چاقو صدتا از زبون، نیا. نبود مشکالت همه نیا االن

 آدم کنه،یم تر وچشم شکنه،یم ودل... بدتره خنجر

 !آدم... ُکشهیم

*** 

 یحلوا و گالب و اسپند یبو قرآن، صوت یصدا

 تیتسل یبنرها و بود بپا کوچه سر که یاحجله... راتیخ

 نیا در سجاد. دادیم نشان عزادار را محله و کوچه تمام

 یچشمه حانهیر و بود شده ریپ سال یس قدر روز، سه
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 دو هر. نداشت کردن هیمو یبرا یینا و دهیخشک اشکش

 رشحضو که را ستاره برگشتن دیام و داشتند در به چشم

 . باشد شانیخوردهزخم دل یتسل

 و شدیم کینزد محله به لحظه به لحظه رنگ زرد یتاکس

 یرو خانم نیریش کنار بت،یمص نیا از خبریب ستاره

. دفشریم را او دست اضطراب با و نشسته عقب یصندل

 :گفت یمیمال اخم با و دیکش شیپ را چادرش نیریش

 توبچه خودت که میدینرس هنوز دختر، ریبگ آروم -

 پس! بمونه؟ یخوایم یدار دوسش یگینم! مادر یُکشت

 !باش آروم

 :کرد باز لب ینگران با ستاره

 . ترسمیم سدرا و بابا واکنش از... ترسمیم -
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 یکی شده اگه یحت. دل زیعز بشه یزیچ ذارمینم من -

 برمتیم خودم با دوباره ای مونمیم شتیپ جانیا روز دو

 .فتهیب واست یاتفاق ذارمینم اما ِده؛

 را اشگونه و انداخت بانونیریش به یمهر پر نگاه ستاره

 .دیبوس نرم

 . دارم دوستتون خانجونم مثل ،یمهربون یلیخ شما -

 :گفت راننده به رو ستاره و شدند کینزد کوچه به

 ...نگه جانیهم آقا -

 .بست خی تنش و دیماس دهانش در حرف حجله، دنید با

 هریخ یهاچشم و باز دهان با ستاره و شده متوقف نیماش

. بود شده خکوبیم شیجا در حجله، بر سدرا عکس به

 هراسان و دیچرخیم دخترک و حجله نیب نگاهش نیریش

 :زد صدا
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 ...زمیعز ؟یخوب مادر جانستاره... ستاره -

 لحظه هر رنگش و بسته و باز صدایب دخترک دهان

 هب و آمد باال رمقیب و سست دستش. شدیم دتریسف

 .کند آزاد را نفسش تا بود تقال در. کرد اشاره حجله

 ... نیا... یا... ا -

 :دیلرز هم یرو شیهالب و شد رها اشنهیس از نفس

 !سدرا... داداشم... دادا... د -

 هک انگار. کرد باز را درب و دیلغز رهیدستگ یرو دستش

 که دبودن بسته ییلویک چند یاوزنه شیپاها از کدام هر به

 ادهیپ نیماش از یسخت به! بود جانیب و نیسنگ اندازه آن

 یرو از فیک. شدیم دهیکش نیزم یرو شیپاها و شد

 تسم جانیب یهاقدم با. بود نیماش کنار و افتاده دوشش

 سدرا عکس از یالحظه را نگاهش و رفتیم حجله

 ییگو. برد باال را دستش شد، که کینزد. داشتیبرنم
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 تیواقع ندیبب تا کند لمس را حجله و عکس خواستیم

 فکش و کردیم ینیسنگ نهیس یتو قلبش! توهم؟ ای است

 .بود شده قفل

 

۰۸۹ 

 یالحظه. دید حجله مقابل را ستاره ه،یهمسا زنان از یزن

. داشت شک خودش یهاچشم به و کردیم نگاهش ناباور

 :کرد زمزمه یسخت به و دیجنبیم صدایب شیهالب

 ! اسستاره... ستاره... س -

 کوچه یمهین به را خود دوان دوان و کرد گرد عقب فورا

 و سجاد که دینکش یطول. رساند یسپهر یخانه مقابل و

 چهکو به قدم سرشان پشت مهمانان و شیشاپیپ حانهیر

 از کی چیه یهاچشم. بود شده بپا یامتیق. گذاشتند

 اشک مادرش و ستاره یهاچشم همراه که نبود مهمانان
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 و نسوزد روزشان و حال به که نبود یکس دل و زدینر

 .نشود خون

 ات کرد یتابیب و زد ضجه مادرش آغوش در آنقدر ستاره

 را خودش کرد، باز پلک که بعد یساعت. رفت حال از

 نگاه را اطرافش گنگ و جیگ. افتی مارستانیب تخت یرو

. دید خودش کنار را الهه محزون و اشکبار یچهره و کرد

 باز لب زحمت به و سوختیم ادهایفر شدت از شیگلو

 :کرد

 الهه؟ کجاست مامانم -

 :داد جواب دارخش ییصدا با الهه

 !اجنیا آوردنت یداشت یزیخونر تو اس،گهید بخش هی -

 ادافت تپش به قلبش شد؛ درهم و مضطرب ستاره یچهره

 :دیپرس نگراندل و



 

Romanzo_o 1095 

 ! شد؟ سقط بچه -

 یهاگونه و داد تکان طرف دو به را سرش فورا الهه

 :زد لب و داد نوازش را دخترک

 واسش یاتفاق یخوایم اگه. باش آروم زم،یعز نه... نه -

 شهیم اما ،یدار یزیخونر. گلم باش آروم فقط فتهین

 رو آرامشت و یکن یهمکار خودت اگر داشت نگهش

 .یکن حفظ

 :کرد باز لب مرتعش ییصدا با و دیلرز ستاره یهالب

 دمیفهم فقط مامان یحرفا توو الهه؟ شد یچ سدرا -

 ! ُکشتن رو داداشت گفت

 :کرد کج شانه یرو سر یدرماندگ با الهه
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 اما ،ینبود روز سه دو! جان؟ستاره بگم یچجور -

 ترسمیم بخدا االنم. افتاده ینکردن باور اتفاق هزارجور

 .بشه بد حالت باز بگم بهت

 :گفت یتلخ به و نشاند لب یرو یزهرخند ستاره

 گهید سدرا؛ مرگ به شده ختم تهش افتاده که یاتفاق هر -

 .الهه بگو ه؟یچ بدترش

 :کرد باز لب تأثر و یتأن با الهه

 تیدانشگاه یدوستا از یکی ،یکرد فرار تو که یروز -

 یتو رو نیرام یاتفاق یلیخ ظاهرا. رهیگیم تماس باهات

 رو آدرسش خواستهیم. کرده بشیتعق و بوده دهید ابونیخ

 در اومده اونم. یدادینم جواب تو اما بده، بهت

 ...تونخونه

 :زد لب و جنباند را سرش ناباور ستاره و کرد مکث الهه
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 که نگو! داده سدرا به رو آدرس و اومده که نگو -

 ...نیرام

 یجار شیهاگونه بر اشک و فشرد هم یرو پلک الهه

 :داد جواب متألم. شد

 سیپل. شدن ریدرگ هم با و نیرام سراغ رفته سدرا آره، -

 شد متوجه دوستت یامایپ و تماس و تو یگوش یرو از

 ! بوده قرار چه از ماجرا

 :کرد باز لب نفرت با و دیبلع را بغضش ستاره

 اس؟زنده... نیرام -

 با و دوخت تخت یرو دیسف یملحفه به را نگاهش الهه

 :داد پاسخ شدیم دهیشن یسخت به که ییصدا

 ییبازجو هنوز اومده، هوش به شبید. مارستاِنیب آره، -

 .نشده
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 را ملحفه و شد مشت نفرت و خشم با ستاره یهادست

 به توجهیب و شد دهیکش دستش در سرم. زد چنگ

 و فشردیم دندان خت،یریم اشک پوستش قیعم سوزش

 :گفتیم ظیغ با

 الشخور... ُکشمشیم خودم... پست وونیح... کثافت -

 .فطرتپست

 زمزمه گوشش کنار و دیکش آغوش در را دخترک الهه

 :کرد

 ...خودت با ینجوریا نکن. آروم ستاره، باش آروم -

 اچر. بود قبرستون ینهیس نیرام سدرا، یجا به کاش -

 نیا زد؟ ضربه بهم بازم نیرام چرا! من؟ گناههیب داداش

 منو خدا! الهه؟ مونیزندگ وسط افتاد که بود یشیآت چه

 به رو جوونور نیا یپا که نبخشه منو خدا کنه، لعنت

 .کردم باز مونیزندگ
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 الهه. گفتیم را شیهاحرف ناله با و زدیم هق ستاره

 :کرد باز لب انهیدلجو

 چه نیرام یدونستینم که تو. نکن سرزنش رو خودت -

 دیبا سدرا. نبود بد قصدت که تو. داره یدیپل ذات

 شکر رو خدا هم حاال. نیرام نه س،یپل سراغ رفتیم

 نیا بده پس دیبا تقاص. مونهچنگ توو نیرام بارنیا

 !کفتار

 ههال آغوش در که ستاره دنید با و شد اتاق وارد پرستار 

 :زد تشر ینرم به و دیتن هم در ابرو ست،یگریم

 هان؟ ؟یخواینم توبچه مگه چرا؟ هیگر... عه عه عه -

 !سرم تو برگشته خون نیبب

 نیف نیف که همانطور و دیکش عقب را خودش ستاره

 . انداخت جوان پرستار به ینگاه کرد،یم
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 کم هی! باالست یلیخ نتیجن سقط احتمال خوب دختِر -

 پس. یدیم دست از رو بچه یبد ادامه کارات نیا به گهید

 ! کن رحم خودت به

 :گفت الهه به رو و کرد قیتزر سرم داخل یآمپول

 ذکر نکهیا نه گلم، یبد آرامش بهش جانیا شما قراره -

 هادام خوادیم اگه. زهیبر اشک ینجوریا یبخون بتیمص

 .زمیعز کن ترک رو اتاق باشه، داشته

 :زد لب و جنباند سر الهه

 .هستم مراقبش چشم،. دیببخش... نه -

. ختیر ستاره یبرا آب یکم الهه پرستار، رفتن رونیب با

 و هالب و دینوش یاجرعه دخترک و داد دستش را وانیل

 :گفت الهه به رو. کرد تر را اشدهیخشک یگلو
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 شد؟ یچ دادگاهش خبر؟ چه ماین از -

 :گفت یدرماندگ با الهه

 پرستار که یدید ست؛ین خوب حالت آخه... خدا یوا -

 ت؟واس بخونم بتیمص ذکر من باز اون قول به! گفت یچ

 یلیخ بشه اعدام ماین نکهیا احتمال بگم اندازه نیهم فقط

 !یلیخ شده، کم

 :گفت و شد جا به جا یکم جان،یه با ستاره

 ؟بتیمص ذکر یگیم چرا پس! خوبه یلیخ نکهیا خب -

 .قرآن رو تو بگو

 :گفت و داد رونیب نیسنگ ینفس الهه

 تو دیفهم و بزنه حرف باهات که بود اومده آلما روزید -

 خودت با خواستیم و شد ناراحت یلیخ. یکرد فرار

 کنم فکر االنم. کنه فیتعر رو یچ همه و بزنه حرف
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 شمارشو من. بگه بهت تونهینم اون از بهتر چکسیه

 خودش تا زنمیم زنگ. بهم داد روزید خودش یعنی دارم،

 .بگه بهت رو یچ همه جانیا ادیب

 

۰۹۱ 

 دبرو رونیب اتاق از خواست و نماند ستاره جواب منتظر 

 :دیپرس که

 !یندار خبر ازش کجاست؟ هانین -

 :داد جواب یلبخند مچهین با و کرد تعلل یاندک الهه

 ! حاال ادیم... خوبه -

. داد ونریب یکالفگ با را نفسش ستاره و کرد ترک را اتاق

 :کرد باز لب و دیکش شکم یرو نوازشگونه را دستش
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 ،یداشتن دوست یفسقل... من یبندانگشت یکوچولو -

 دمیام و زهیانگ باش، میدلخوش. نرو خدا رو تو. برام بمون

 ! ماین بابا برگشتن یبرا میبکش انتظار هم با. باش

 راه ینیب غیت یرو و دیپر رونیب پلک ریز از یاشک قطره

 .گرفت

 .ستین یایداشتندوست و قشنگ یجا ایدن دونمیم -

 نیهم اما گذره،ینم خوش آدما به ادیز جانیا دونمیم

 یلیخ االن من. کنه بخششلذت تونهیم هم، کنار بودن

 .بمون برام تو... یلیخ... تنهام

 تپش که همانطور ستاره و شد باز اتاق درب بعد یساعت

 :گفت بود دهیکش دراز تخت یرو درب، به

 برم خوامیم برم؟ تونمیم یک من! الهه یاومد رید چه -

 ...خاک سر میبر. مامان شیپ
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 در آلما غمبار و گرفته یصدا که بود الهه جواب منتظر

 :دیچیپ گوشش

 .جانستاره سالم -

 

 ع م۰۹۰: عنوان

 دوخت آلما به را نگاهش و دیغلت پشت به آهسته: شرح

 نگاهش محزون و بود ستادهیا درب چارچوب در که

 بلند یقدم با آلما که شود زیخمین خواست. کردیم

 :گرفت شیهاشانه از و رساند تخت به را خودش

 . کن استراحت جون،ستاره باش راحت -

 یزهرخند با و گذاشت بالشت یرو سر دوباره دخترک

 :دیپرس

 آلماجون؟ یخوب -
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 :گفت و زد لبخند یتلخ به آلما

 . گمیم تیتسل و متأسفم سدرا خاطر به خوبم، -

 :داد ادامه و کرد مکث یاندک

 !یدار یراه توو دمیشن گم؛یم کیتبر هم بعدش -

 :کرد باز لب و زد بندمین یلبخند ستاره

 .امرزهیب هم رو تو مادر خدا. ممنون -

 :گفت نفسش دادن رونیب با

 ! آره بمونه برام اگه -

 به لب ستاره و نشست تخت کنار یصندل یرو آلما

 :کرد باز پرسش

 ن؟یکرد چکار ماین یبرا شد؟ یچ دادگاه -

 هب سر. داد رونیب نهیس از یوآه دیکش لب یرو زبان آلما

 :گفت ریز
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 ...دادگاه -

 :داد ادامه یتعلل اندک با

 آوار یچ همه! بود زلزله بود، طوفان... که نبود دادگاه -

 .سرم رو شد

 لب و گرفت رنگ دخترک یچهره در اضطراب و ینگران

 :زد

 پس شده، کم یلیخ ماین اعدام احتمال گفتیم که الهه -

 ؟...چرا

 :زد پلک و جنباند سر دییتأ با آلما

 فقط بگم بهتره یعنی. بود خوب ماین یبرا. آره آره، -

 یقیحقا ماین و من روز اون اما. بود خوب ماین حکم یبرا

 . نبود جالب اصال که میدیفهم رو
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 یهاچشم به اشک و کردیم نگاهش گنگ و جیگ ستاره

 :داد ادامه و زد پلک یاپیپ. نشست آلما

 ...که گفت ماین همکار و دوست زیکامب روز اون -

 رب قبل از قرارتریب هااشک حاال و آمدینم باال نفسش

 .دیچکیم شیهاگونه

 اون توو اومده عمد به و شناختهیم رو ماین قبال گفت -

 ماین با هم بعد و داده استخدام درخواست و شرکت

 یلیخ بهش ماین یمادر مادربزرگ چون. کرده رفاقت

 یترفاق ییجورا هی خواستهیم زیکامب و بوده کرده یخوب

 . باشه ماین هوادار

 .برداشت هاگونه از اشک و داد رونیب ینفس

 یبابا مامان یزندگ من، مادر گوهر گفتیم... گفتیم -

 شیزندگ یلیخ که هم ماین مامان و کرده خراب رو ماین
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 خوب گوهر با شوهرش دهیفهم یوقت داشته دوست رو

 .کنهیم یخودکش به دیتهد ،شده

 یهاچشم از را نگاهش و شد سیخ شیهاگونه باز

 .دیدزد ستاره پرسشگر و کنجکاو

 که داد شهادت بود، دادگاه توو که مییدازن بعدش اما -

 ! کشتن اونو من یبابا مامان نکرده، یخودکش ماین مادر

 ستاره که کردیم هیگر و گذاشت تخت یلبه را سرش

 نیطرف به را سرش ناباورانه و داد قورت را دهانش آب

 :داد تکان

 !؟یگیم یچ... نه -

 و تداش اشهیگر کنترل بر یسع ق،یعم ییهانفس با آلما

 :گفت
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 به یوقت. رفت حال از و گرفت قلبش روز اون بابا -

 همه نیا که یوجدان عذاب خاطر به خودش اومد هوش

. کرد اعتراف یچ همه به و شد طاق طاقتش داشته، سال

 تا دادم سم بهش من... کشتم رو زنم من آره، گفت

 ... رهیبم

 دندان و دیگزیم لب لجوجش، یهااشک با جدال در

 الش پر. نداشت را ستاره یهاچشم به نگاه تاب. فشردیم

 .فشردیم مشت انیم را

 قتل ریگیپ گهید گفته انوش ییدا... بازداشِت االن بابا -

 هی مونده. ستین دم یول گهید که نمیآرت و ستین مامانم

 ماین یبرا قصاص حکم تا نداره رو نیا پول اونم که نیآبت

 !کنه هید طلب ادیز احتمال به نیهم واسه. رهیبگ
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 وتسک در را یقیدقا که بود زدهبهت و شوکه آنقدر ستاره

 یحالج ذهن در را شیهاحرف و بود رهیخ آلما به فقط

 :دیپرس تأمل و ابیارت با. کردیم

 ! ست؟ین دم یول نیآرت چرا -

 :گفت و فشرد لب تأسف و تأثر با دخترک

 و بشه لیتکم قاتیتحق دیبا چون نشده، یقطع هنوز -

 سابق شوهر یبچه نیآرت اما بشه، انجام یقانون مراحل

 بلق شونرابطه چون. منه پدر اریخشا یبچه. ستین گوهر

 قانون توو و نامشروع یبچه شهیم بوده، گوهر طالق از

 ! ستین دم یول و وارث نامشروع یبچه

 کثم یکم با و شد زدهرتیح قبل از شتریب ستاره باز و

 :کرد باز لب

 ...آخه! آلما امشوکه و جیگ یلیخ من -
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 :گفت و دیبر را کالمش آلما

 با. شهینم باورم منم. امشوکه هنوز منم ،یدار حق -

 یرابطه یادعا کردن ثابت گفتیم زدم، حرف مونلیوک

 مراحل به یکار من اما َبره، زمان و سخت یلیخ نامشروع

 آره، که کرد اعتراف من جلو بابا که نیهم. ندارم یقانون

 اموباب خوامینم هرگز گهید من و هیکاف واسم داشتن رابطه

 رایخشا و گوهر یرابطه اگر گفتیم مونلیوک. نمیبب

 و بوده باطل یشرع نظر از عقدشون پس بوده نامشروع

 ...یبچه هی نیآرت مثل منم یجورنیا

 . نداد اجازه بغضش و دیماس دهانش در حرف یمابق

 سخته دونمیم... داداشت فوت یبرا بده حالت دونمیم -

 منه از بهتر یلیخ تو طیشرا اما. دوره ازت عشقت که

 از یلیخ یخال یجا و کنهیم فوت هایلیخ برادر. ستاره

 رید مطمئنا هم ماین. مونهیم داغ ابد تا آدم دل کنج زایعز
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 که یمن! ندارم خانواده چوقتیه من اما شه؛یم آزاد زود ای

 ظرن از دیشا. امشهیریب و تیهویب یبچه هی دمیفهم حاال

 اشه،ب نداشته یمشکل هیقض ظاهر و کرد ثابت نشه یقانون

 جهنم برام یزندگ تا بسه برام مطمئنم خودم که نیهم اما

 .یاشب یقو تا گمیم بهت نویا. باشم زاریب خودم از و باشه

 

 هم یبدتر طیشرا یبدون و تیزندگ به یباش دواریام تا

 کنم؟ یزندگ یک با و کجا دونمینم یحت من. هست

 ازب عطوفت به لب و فشرد را آلما دست انهیدلجو ستاره

 :کرد

 ... ما یخونه ایب مدت هی -

 . نشاند چهره بر دردناک یاخندهتک و زد پلک آلما

 ! ادیب خوششون من از مادرت و پدر دونمیم دیبع -
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 . ییماین خواهر تو دارن؟ ایقضا نیا به چکار اونا -

. کرد مکث یلحظات و پوشاند را شیهاچشم دست با آلما

 :گفت و برداشت صورتش از دست ق،یعم ینفس با

 اما ه،ستار گمیم نویا که متأسفم! هستم نمیآرت خواهر من -

 ...نیآرت

 ؟یچ نیآرت -

 :زد لب و فشرد را سبابه انگشت نوک شست، ناخن با

 !توئه به متجاوز کالهبردار همون ن،یرام همون نیآرت -

 نرویب اتاق از درنگیب و نداشت را ستاره یهانگاه تاب

 ابلمق آلما و بود ستادهیا انتظار به درب پشت الهه. رفت

 . شد دور اشک از سیخ و رنگ سرخ یصورت با نگاهش،
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. نبودند بایز آلما یبرا چکدامیه ها،آدم شهر، آسمان،

 نتایخ یبو تعفن، یبو ،دادیم مرگ یبو شیبرا یزندگ

 .بود یفرار. بود زاریب وجودش، تنش، خودش، از. دروغ و

 

 ع م ۰۹۲: عنوان

 : ***شرح

 انابیخ یسو آن ،یکالنتر ساختمان مقابل ایلع و هانین

 هآهست ایلع. بودند دوخته یکالنتر به چشم و ستادهیا

 :گفت و فشرد را دخترش دست

 هان؟ یبگ یچ دیبا نرفته که ادتی زم،یعز جانهانین -

 ! آیبزن اضافه حرف ینش یاحساسات

 :دکر باز التماس به لب و دیلرز اشچانه آلودبغض هانین
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 حصب که تو ا؟یلع یریبگ گردن تو که هیکار چه خب -

 و قباد و اصالن که االن ؛یانداخت سیپل ریگ رو همه

 کار میگیم خب قانونن، دست مادرا پدریب اون یهمه

 .بوده الکردارشون خود

 :گفت و دیکش یپوف یکالفگ با ایلع

 یکن ثابت یبخوا تا ؟یفهمینم چرا! هانین ی... وا -

 خوامینم من. یباش توو نیا دیبا مدت هی بوده پاپوش

 با یگیم یایم ؟یفهمیم یباش بازداشت ساعت هی یحت

 یدیترس چون فقط هم تو. بوده من مال موادم م،یبود هم

 نانیاطم بهت چون یاومد من اصرار با االنم. یکرد فرار

 افتاد؟! ندارن تیکار و یشیم آزاد دادم

 یتعلل اندک با و کرد نگاهش کرده بغض یالحظه هانین

 او و دشییبویم عشق با. داد جا ایلع آغوش در را خودش
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 دارخش و مرتعش ییصدا با ایلع. فشردیم آغوش در را

 :کرد زمزمه دخترک گوش کنار

 که. نکردم یمادر برات که منو ببخش... مادر دل زیعز -

 .من با یزندگ توو یدیکش یسخت

 را لرزانش یهادست و گرفت فاصله مادرش از هانین

 :برداشت لب از لب و کرد او یدهیتک صورت حصار

 شهیهم. داشتم دوستت شهیهم... ایلع مامان... مامانم -

 اون زن ،ینبود معتاد شدیم یچ که بود دلم رو حسرت

 آروم یزندگ هی گهید یهایلیخ مثل ،ینبود نامرد اصالن

 مه کنار و فهیشر یخونه یاومد که یمدت اون. میداشتیم

 .کردم حال د،یچسب بهم یزندگ عمر تمام یاندازه میبود

 یفداکار چوقتیه. رهینم ادمی رو روزا اون چوقتیه

 .خدا به نوکرتم. رهینم ادمی رو امروزت
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 کودک حال. شد گره ایلع گردن دور شیهادست و زد هق

. شدیم جدا مادرش آغوش از که داشت را یرخواریش

 .دیبوس را ایلع یهادست و صورت بغض، و هیگر انیم

 در را دخترکش بارنیآخر یبرا و ختیریم اشک ایلع

 و کرد پاک دخترش یهاگونه از اشک. فشرد آغوش

 اضطراب لحظه هر. رفتند یکالنتر سمت هم با یهمپا

. شدیم تندتر قلبش یهاتپش تمیر و شدیم شتریب هانین

 هایصندل فیرد یرو رونیب هانین و شد یاتاق وارد ایلع

 اردو. خواندند اتاق به را هانین بعد، یلحظات. بود نشسته

 نگاه و کرد نگاهش یمیمال لبخند با ایلع شد، که اتاق

 و نشسته زیم پشت که افتاد یمأمور سمت دخترک

 هب رو تند، نگاه همان با. کردیم یبررس را پرونده آلوداخم

 :گفت هانین

 .نیبش -
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 به مرد آلودشک نگاه و گرفت یجا مادرش کنار دخترک

 :دیپرس تحکم با و شد رهیخ او

 ؟یبردیم کجا ؟یبود گرفته یک از رو مواد -

 ردم که انداخت ایلع به ینگاهمین و پراند باال ابرو هانین

 :زد تشر جوان

 !بده جوابمو و کن نگاه منو -

 با. آورد ادی به را ایلع یهاحرف و برد فرو را دهانش آب

 :زد لب یتأن

 .مواده نیماش توو دونستمینم اصال! نبود من مال -

 : دیپرس بالفاصله مأمور

 ؟یکرد فرار چرا پس -

 ! خب دمیترس -
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 کجا از مواده، نیماش توو یدونستینم یگفت که تو -

 اومده؟ نتیماش کنار یچ یبرا سیپل یدیفهم

 :داد جواب کنان ِمن ِمن

 ... گفت ایلع -

 :دیپرس و دیپر باال مرد یابرو یتا

 ا؟یلع -

 رفته هم با. زنمیم صداش ایلع گم؛یم مادرمو نیهم -

. نمیماش کنار اومد سیپل دمید که میبخور وهیآبم میبود

 برام چرا؟ دمیپرس یوقت. میکن فرار گفت و دیترس ایلع

 !کرده چکار کرد فیتعر

 و دوخت دخترک یهاچشم به قیعم را نگاهش مأمور

 :دیپرس
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 فیتعر اول ای کرد فیتعر واست بعدا ن،یکرد فرار اول -

  ؟یکرد فرار بعد کرد

 در نفس و بدهد یجواب چه که بود مانده مردد هانین

 :کرد مداخله ایلع که بود شده حبس اشنهیس

 تا که معلومه سرگرد، جناب یپرسیم نید اصول چرا -

 ...فیتعر

 :زد بینه یتند به مأمور

 بگه؟ خودش بذار دم؟یپرس تو از مگه -

 :گفت و برد فرو یدستپاچگ با را دهانش آب هانین

 هک میبر بدو گفت فقط. خالصه اما کرد، فیتعر اول -

 ! موندادن لو بوده مواد نتیماش توو

 :کرد عتاب ایلع به اشاره با و شد درشت مأمور یهاچشم

 ! گفتیم گهید یچ هی که مادرت -
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 به اشک و کرد سکوت اضطراب و یدرماندگ با هانین

 فکر و شده رو دستشان دید که ایلع. دیدو شیهاچشم

 :دینال هیگر انیم ملتمسانه فتند؛یب دام به کردینم

 هی نیهم جون به غمبر،یپ به ر،یپ به... سرگرد جناب -

 یبفرست نویا! گناههیب معصوم طفل نیا که دخترم دونه

 به. شهیم سابقه واسش یالک یالک بازداشتگاه بره دادسرا،

 ام،بچه بده کنکور خوادیم امسال. کن رحم شیجوون

 یخوایم چرا. اشندهیآ دنبال بره دانشگاه، بره خوادیم

 نهیا دخترم گناه تنها بشه؟ خراب اشندهیآ یخودیب

 یقاط داره تازه کرده، ازدواج تازه! اقتمیلیب منه مادرش

 نفرست. بازداشت نفرستش. شهیم هایحساب آدم

 !نکن اشچارهیب
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 اما بود، آمده رحم به دلش و دیلرزیم شیهااخم مرد

 به لب. دهد نشان یجد و بداخم داشت اصرار همچنان

 :کرد باز تیقاطع

 روز مثل واسم نیکرد پاخت و ساخت هم با نکهیا -

 کدوم بفهمم مونهیم خوردن آب مثل من یبرا! روشنه

 ور قتیحق پس ت؟یواقع کدوم و یساختگ حرف و ماجرا

 .کنم کمکتون تا دیبگ

 :گفت و افتاد هیگر به صالیاست با هانین

 درست پاپوش واسم خواستیم ایلع شوهر م،یناپدر -

 رارف گفت و زد زنگ ایلع که بخرم وهیآبم رفتم من. کنه

 . کنم

 :افتاد التماس به دلواپس و چارهیب ایلع

 اپوشپ میکن ثابت دادگاه و یقاض به میبخوا تا خدا به -

 برم اگه من اما. شهیم یزندان ماه شش حداقل دخترم بوده
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 به جا مواد سال ده یاندازه کمش کم من. ستین یالیخ

 اپوشپ کنم ثابت نتونم اگه پس. فتادمین ریگ و کردم جا

 تسین یالیخ چیه بشم اعدام اگه بخورم، حبس اگه بوده،

 هب گفتم دخترم به. بدم رو هاسال اون تقاص دیبا چون

 پاک روحمم خوامیم شده، پاک جسمم گمیم هم شما

 اربذ رو دختر نیا یعباس حضرت ،یلیخداوک یول. بشه

 من باشه بازداشت من یکارا خاطر به روز هی اگه که بره

 یکارا چوب یهرچ بسشه. بخشمینم وخودم عمر تمام

 دخترم بذار کن، رد من نام به رو پرونده نیا. خورد منو

 .بره

 دیچرخ دختر و مادر یرو مأمور یمتفکرانه و مردد نگاه

 را خودکار نوک. دادیم یباز هاانگشت انیم را خودکار و

 :گفت و کرد رها کاغذ یرو

 . ادیب رمیبگ تماس بگو رو شوهرت شماره -
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 :دیپرس مسترس ایلع

 آزاده؟ -

. گرفت شدت اشهیگر هانین و جنباند سر دییتأ با مرد

 خواستیم که دیتپیم و سوختیم ایلع یبرا دلش

 در را هانین خوشحال، و یراض اما ایلع و شود او یجانفدا

 .دیبوس و دیکش آغوش

 

 حرف هانین یآزاد و آخر پارت به راجع نیایب دوستان

 .میبزن

 ادشآز زود مأمور چون بود یلیتخ پارتش گفتن نفر چند

 . کرد

 !ن؟یدید کدوماتون رو مین و شش یمتر لمیف دونمینم

 که یاپرونده شدم متوجه و نشست دلم به یلیخ لمیف اون
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 که داره یبستگ یمأمور اون نظر به کامال دادسرا رهیم

 . دادسرا فرستهیم رو مجرم

 وتو شده دایپ مواد ، فروش مواد یبابا هی لمیف اون توو

 چون. اشبچه گردن انداخت رو خودش یکار یدکه

 رمیم من شهیم آزاد زود تیترب کانون رهیم بچه گفتیم

 ! زندان

 باباش از بچه چون اما یباباهه مال بود مطمئن مأمور

 . کرد رد بچه نام به گرفت گردن و بود دهیترس

 ؟یواقع ریغ ای بود یواقع آخر پارت شما نظر به حاال

 . میبرس جهینت هی به و بدونم رو نظراتتون دارم دوست

 مطمئن اشتجربه به توجه با مأمور که بود نیا من لیدل

 که هم ایلع. گناههیب و گهیم رو قتیحق داره هانین بود

 .داشت مواد سابقه

 .شمیم ممنون دیکن کامنت رو نظراتتون
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 ع ه م۰۹۳: عنوان

 : *شرح

 مامت زین جماعت نماز یانیپا یدعا صلوات، بلند یصدا با

 .رفتندیم رونیب مسجد درب از یکی یکی افراد و شد

 ینفر چند را اطرافش که بود یروحان به نگاهش زیکامب

 شاطراف که نیهم. بودند صحبت مشغول و بودند گرفته

 راهنشیپ یقهی. رفت سمتش و کرد تند قدم شد خلوت

 :گفت و دیکش یدست را

 لحظه چند شهیم دیببخش. آقاحاج کمیعل سالم -

 رم؟یبگ رو تونوقت

 زد پلک آهسته داشت لب بر که یمیمال لبخند با یروحان

 :گفت و
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 .خدمتم در کنم،یم خواهش. پسرم سالم کیعل -

 :زد لب و کرد صاف ییگلو زیکامب

 هی سؤالم آقاحاج راستش. دیدار لطف ماست، از خدمت -

 ...خورده

 به را نگاهش یروحان. کردیم پا آن و پا نیا و بود مردد

 ورانهصب و بزند حرف ترراحت زیکامب تا بود دوخته نیزم

 . بود شیهاحرف دنیشن منتظر

 دینبا که شدم یدختر هی خاطرخواه من... بگم یچجور -

 هی رو برادرم ومن نهیا لشیدل دینبا گمیم نکهیا. شدمیم

 نیا حاال. میونیمد بهش یلیوخ کرد تیحما یخانوم

 دلم! خانومه همون دشمن دختر کن فرض شما ،دختر

 و ییرو و چشمیب نیا گهیم برادرم یول واسش رفته

 یایختبدب باعث که یریبگ رو یکس دختر یبر که ِینامرد

 . بوده ما یحام
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 :داد ادامه یکوتاه مکث با و دیکش لب یرو زبان

 نیا که نهیا بزرگتر مشکل... کنار به هیقض نیا حاال -

 و پدر عقد. داره یشرع مشکل اومدنش ایدن خانوم دختر

! اسشده ثابت من به نیا و بوده باطل اول از مادرش

. مانمیا و دلم نیب وجدانم، و دلم نیب... آقاحاج موندم

 ...گمم در سر یلیخ

 با و بود سپرده گوش شیهاحرف به آرامش با یروحان

 :داد جواب نهیطمأن

 .دارم ازت یسؤال هی پسرم -

 .آقاحاج دییبفرما -

 و دیکش بلندش بایتقر و گوننقره محاسن به یدست مرد

 :دیپرس
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 یمشکل نکرده ییخدا ،ییتنها به خانوم دختر اون خود -

  هست؟ اشیح و عفتش رفتارش، یتو

 رشیاس من دل که بود یجورنیا اگه. آقاحاج واال نه -

 . خانومه پارچه هی خودش. شدینم

 که حرفت از کنمیم تعجب من حال نیا با پسرم خب -

 و دلت نیب ؟یموند وجدانت و دلت نیب یگیم چرا

 یرو داشته یاریاخت دختر، نیا مگه ؟یموند مانتیا

 اون با پدرش! اونا؟ یرفتارها ای مادرش و پدر انتخاب

 !نوایب دختر نیا نه داشته یدشمن شما یحام خانوم

 :دیپرس کنان ِمن ِمن و دیترد با زیکامب

 ؟یچ نامشروعه یبچه نکهیا... نکهیا... آقاحاج خب -

 بشه که فردا مثال ای ها؟بچه نیا با ازدواج درسته اصال

 پاکه؟ ذاتشون هابچه اون من، یهابچه مادر

 :گفت و نشست شیابروها نیب یفیظر اخم یروحان
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 که یامر خاطر به رو یابنده هرگز چوقت،یه خداوند -

 نیا! پسرم کنهینم مؤاخذه بوده زادیآدم اریاخت از خارج

 ود تنها و تنها. ندارن هابچه یمابق با یتفاوت چیه هابچه

 جماعت امام توننینم نکهیا یکی هست شوننیب فرق

 یظاهر و ینام مادر و پدر وارث نکهیا دوم و بشن

 که هستن یادیز یهاآدم! نیهم فقط ستن،ین خودشون

 و تکارنیجنا ظالمن، اِه،یس قلبشون اما هستن زادهحالل

 یلیخ اما اومدن ایدن به نامشروع که ییاونا هستن بالعکس

 نکهیا حق ما. هستن یدرستکار و خوب یهاانسان

 و میکن سرزنش م،یکن ریتحق رو اونا نکرده ییخدا

. میکن قضاوتشون میبخوا ای میندار میبزن صدا حرومزاده

 ن؛ستین گناهکار دارن که یاناخواسته طیشرا خاطر به اونا

 اب کالمشون، با رفتار، نوع با که هستن یافراد گناهکار
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 نیا ییتنها و یریگگوشه و دل شکستن باعث نگاهشون

 . شنیم هابچه

 اب. نشاند زیکامب یشانه یرو دست و زد یلبخند مچهین

 :گفت متیمال و یطبع شوخ

 با دخترخانوم نیا با ازدواج خاطر به شما باباجان -

 یفکر نیا خاطر به بلکه نباش، ریدرگ مانتیا و وجدان

 طلب و باش ریدرگ وجدانت با یداشت بهش راجع که

 !کن مغفرت

 با یروحان مرد و کردیم نگاهش زدهمات زیکامب

 . شد دور او از یکوتاه یخداحافظ

* 

 

 ۰۹۴: عنوان
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 در و بود حاکم خانه یفضا بر نیسهمگ سکوت: شرح

 خی غم و ییتنها در خانه نیا افراد تن هوا، یگرما اوج

 یونیزتلو به چشم و نشسته کاناپه یرو سجاد. بود بسته

 . گفتیم اخبار ندهیگو و بود بسته شیصدا که داشت

 یرو و آورد خود با خرما و یچا یکوچک ینیس حانهیر

 عکس به را متألمش نگاه یالحظه. گذاشت یعسل زیم

 بل و دیبرکش نهیس از یآه. بود زیم یرو که دوخت سدرا

 :کرد باز

 .اسگهید زیچ حرفم. کنم سرزنش خوامینم... سجاد -

. ودب روبرو به رهیخ تفاوتیب و سکوت در همچنان سجاد

 :داد ادامه حانهیر

 درست سدرا و ستاره نیب گفتم چقدر هر وقتا اون -

 شیآت بزن حرف یجور هی کن، یکار هی. کن تیریمد

 یگفت تو باز ندونه، مقصر رو خواهرش و بخوابه سدرا
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 بود، اون با حق اگه یحت کاش یا. سدراس با حق خب

 هر ماا قبول؛ کرده اشتباه ستاره باباجون یگفتیم بهش

 . داره تاوان خودش قد یاشتباه

 :زد لب اشرهیخ نگاه با عبوس و بداخم سجاد

 زیچ که یحرف اون سر برو بود؛ سرزنش که جانیا تا -

 .بود گهید

 :گفت و دیکش لب بر زبان حانهیر

 دست از سدرا. کن گوش حرفم به ندفعهیا نه،یا حرفم -

 زا خانوم نیریش قول به. بره دست از هم ستاره نذار رفت،

 و ایب! شده عاشق نکرده که گناه! ستین حامله که یحروم

. ماین مالقات بره یقانون بتونه تا کن یمحضر رو عقدشون

 آزاد ات میکنیم صبر. ستین یاعدام میدیفهم که الحمداهلل

 . شونیزندگ خونه سر رنیم بعد و بشه

 :زد تشر و انداخت حانهیر به یتند نگاه سجاد
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 تخت یرو رو ستاره که شده خشک سدرا کفن -

 م؟یبنداز راه یعروس سات و سور که م؟یبنشون

 :آورد کش را شیصدا رتیح و تعجب با حانهیر

 فقط سات؟ و سور گفتم یک ؟یعروس گفتم یک من -

. بشن یقانون عقد و بزنن امضا تا چهار زندان، میبر

 و مالقات بره دردسریب تونهیم هرهفته ستاره یجورنیا

 !ِکشهینم رو ماین از یدور زجر نقدریا

 ییصدا با. شد آب بغضش و دیلرز شیهالب سجاد

 :گفت مرتعش

 اون مگه. شد مرگجوون پسرم ستاره، اشتباه خاطر به -

 یزندگ از نداشت؟ یزندگ حق اون مگه نبود؟ ترایم عاشق

 کنمیم فکر مدام. سوزهیم داره گرمیج حانه،یر شدم ریس

 با ادیم که ادمی. خونه گردهیبرم االن اس،زنده سدرا
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 یهمه گذاشتمش خاک خروار هی ریز خودم یهادست

 .رهیگیم شیآت وجودم

 .فشرد یگرم به را سجاد دست و ختیر اشک حانهیر

 و روز منم. ستمین تو از بهتر منم قسم خدا به... سجاد -

 فقط. میبود مقصر هم تو و من کن قبول اما. ندارم شب

 همه هیانصافیب. بود مقصر هم سدرا خود یحت! نبود ستاره

 جانیا به کار که هم حاال. بشکنه ستاره سر هاکوزه کاسه

 هی و سدرا یخال یجا و میموند تو و من که حاال. دیکش

 از هم رو ستاره ترسمیم خدا به. دلمون رو یشگیهم داغ

 عکس دمید بارها و داره وجدان عذاب اونم. میبد دست

 و ایب. زنهیم حرف باهاش هیگر با و دارهیبرم رو سدرا

 بدونه. بده یدلگرم بهش و بزن حرف باهاش برو خودت

 بونمز تا کن یکار هی و ایب. میستین ناراحت ازش تو و من
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 نیچن ستاره با کاش یا مینگ گهید وقت چند الل

 . میکردیم چنان م،یکردیم

 از اشک و گرفت هادست انیم را صورتش سجاد

  .برخاست جا از و داد رونیب ینفس. کرد پاک شیهاگونه

  خوامیم فقط االن. زنمیم حرف باهاش شب باشه، -

 عجله هم عقد یبرا. ستین خوش چیه حالم. باشم تنها

 رمیگب نامه شمیم ریگیپ فعال. ادیب یقطع حکم بذار نکن؛

 .مالقات بره

 سرد یچا به ماند رهیخ حانهیر نگاه و کرد ترک را سالن

 .زیم یرو نخوردهدست و شده

 

 ع م ۰۹۵: عنوان
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 که ییهایزندان از بود پر سالن مالقات، ساعت: شرح

 امین. بودند یقیدقا یبرا زانشانیعز دنید انتظار چشم

 شه،یش پشت در آلما دنید با و نشست یصندل یرو

 .برداشت را یگوش و بست نقش لبش یرو لبخند

 .زمیعز سالم -

 با. گرفت دندان به لب و انداخت نییپا را نگاهش آلما

 :گفت یتأن

 بهت؟ بگم داداش... تونمیم هنوزم... سالم -

 :شد تند لحنش و دیکش هم در ابرو ماین

 دختر؟ یگیم هیچ پرتا و چرت نیا! نمیبب کن نگام -

 هنوزم تو. نداره تو و من به یربط چیه گذشته! هان؟

 ! یخودم یدونهی یکی یآبج

 :زد تشر ماین و گرفت باال را دارشبغض نگاه دخترک
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 چه بگو. نکن حروم هم رو هاقهیدق نیا! آنکن هیگر -

 خبر؟

 :گفت و کرد تازه ینفس آلما

 اول بگو تو! هیقاط بدم و خوب. دارم ادیز خبر -

 بگم؟ کدوماشو

 :داد جواب و زد یلبخند مچهین ماین

 حال که بگو رو خوبا اون بعدش. بگو رو بدا خبر اول -

 ! ببره بشوره رو بد

 :کرد باز لب لبخند با آلما

 و ینیچمقدمه بدون ارمیب کم وقت ترسمیم چون -

 که باشه کوتاه اکشناتیر کن یسع. گمیم مالحظه

 .میباش داشته فرصت

 :دیکش لب یرو زبان آلما و دندیخند نرم دو هر
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 ...االنم کرده رد سکته. ستین خوب بابا حال -

 :گفت و دیپر حرفش انیم ماین

 مالقات قیدقا فیح که ِتیاهمیب ابنقدر خبر نیا خب -

 ! یبعد خبر برو. بره واسش که

 :داد ادامه و کرد سکوت تأسف با یاندک آلما

 !شده ریدستگ هم ستاره به متجاوز -

 حرفش یادامه منتظر و ماند رهیخ خواهرش به ماین نگاه

 :گفت و فشرد لب دخترک. بود

! اسکننده شوکه یلیخ. بگم بهت یچجور دونمینم -

 ... بوده یقالب نیرام همون اون... نیآرت

 یعصب و تند و شدیم فشرده ماین یپنجه انیم یگوش

 ملتمسانه و کرد نگاهش هراسان آلما. دیکشیم نفس

 :گفت
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 نیا هضم نهیسنگ واست یلیخ دونمیم! ماین باش آروم -

 دست و بده پس تقاص دیبا االن نهیا شیخوب یول ه،یقض

 ! اعدامه برگرد برو یب حکمش! قانونه

 با. ودب نشسته اشیشانیپ یرو عرق و فشردیم دندان ماین

 :زد لب ظیغ

 ...شرِفیب... کمشه اعدام... کمه -

 آلما. نکند یفحاش آلما مقابل تا فشرد هم یرو لب

 را نیا شهامت و داد قورت را دهانش آب مسترس

 هالب بر یاجبار یلبخند. دیبگو سدرا مرگ از تا نداشت

 :گفت و نشاند

 هان؟ ببره بشوره بگم بهت خوب یخبرا از بذار -

 :گفت و کرد ترقیعم را لبخندش
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 پس پا کرده، چکار گوهر دیفهم یوقت از انوش ییدا -

 نمیا پول. الزمه پول اونم ِن،یآبت فقط تیشاک. دهیکش

 گفت زدم حرف باهاش. رهیبگ قصاص حکم واست نداره

 و حسام آقا و حامد آقا طرفم اون از. کنهیم هید طلب

 هید میکنیم زونیگلر ما گفتن همه حسام، پدرخانوم یحت

 .بشه جور

 : زد لب و نشاند لب یرو یسرد لبخند جواب در ماین

 .خوبه -

 :دیپرس و کرد کج گردن آلما

 ؟ینشد خوشحال ن؟یهم فقط -

 :گفت و زد یتلخند اجبار به ماین

 .خوبه یلیخ که گفتم... چرا -

 :گفت نمادندان یلبخند و طنتیش با دخترک
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 فراموش ویچ همه کال که بدم گهید خبر هی بذار پس -

 !یاریب در بال یخوشحال از و یکن

 :گفت و زد یپوزخند ماین

 !کرد پرواز شهینم یاریب در که هم بال قفس توو -

 :کرد باز لب و انداخت باال را شیابرو یتا آلما

 ... مینیبیم حاال -

 :داد ادامه درنگیب و دیگز لب

 ! یشیم بابا یدار -

 .کرد نگاهش گنگ و شد دهیتن هم در ماین یابروها

 ! ؟یچ -

 ! اسحامله ستاره... یشیم بابا یدار گمیم -

. رفت نییپا و باال شیگلو بکیس و برد فرو را دهانش آب

. کردیم تکرار دل در مدام را حرفش و بود آلما به رهیخ



 

Romanzo_o 1143 

 را یگوش و دیدو شیهاچشم به نرمک نرم شوق اشک

 . کرد هیگر به شروع و برد نییپا

 !ماین... ماین عه -

 را یگوش کرد اشاره. گرفت باال را سرش او و زد شهیش به

 .ردیبگ گوشش کنار

 اون! خوشحاله نقدریا ستاره خدا به... گهید نکن هیگر -

 . داده دیام یکل بهش بچه

 :زد لب و کرد کنترل را اشهیگر زحمت به ماین

 . دلتنگشم یلیخ بود؛ جانیا کاش. دمشیدیم کاش -

 :گفت هوایب آلما

 ...عزادارن فعال حاال -

 :گفت یکوتاه مکث با و دیبلع را حرفش
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 یرکا هی باباش شاهللان... یجورنیا رینگ عزا فعال حاال -

 . دیکن مالقات تا رهیگیم یزیچ یانامه کنه،یم

 :گفت و کرد نگاهش ابیارت با ماین

 ؟یک عزادار! عزادارن یگفت -

 .ندنما ماین چشم از دور یآشفتگ نیا و شد دستپاچه آلما

 !یدیشن اشتباه... نه -

 االن آلما بزن حرف ان؟یک عزادار -:گفت مضطرب ماین

 ...!شهیم تموم وقت

 :کرد باز لب ناچار و افتاد هیگر به آلما

 !شده کشته سدرا و شده دعواش سدرا با نیآرت -

 رتیح و بهت انیم ماین و بود شده تمام مالقات وقت

 و کرد یخداحافظ انیگر یهاچشم با که بود آلما به رهیخ

 .شد بلند جا از
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۰۹۶ 

 حاال کهنیا به... اشییتنها و کرد فکر ماین به را ریمس تمام 

 یحال چه نیریش و تلخ یخبرها از حجم نیا دنیشن با

 یدلتنگ و غم وقت به ختنیر اشک یبرا یاشانه نه دارد؟

 و یشاد وقت به گرفتن بغل یبرا یآغوش نه و دارد

 . یخوشحال

 ندچ تا شود متوقف گفت راننده به که بود خانه کینزد

 همتفکران و آلوداخم روادهیپ کنار. کند یروادهیپ را یقدم

 الیخ و فکر عالم از یگوش زنگ یصدا با که زدیم قدم

 . برداشت فیک داخل از را آن و شد جدا

 .جونستاره سالم -

 بود؟ خوب شد؟ یچ ما؟ین دنید یرفت. زمیعز سالم -
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 :داد جواب و نشاند لب یرو یتلخند

 شه،یم بابا داره گفتم بهش. نباش نگرانش زمیعز خوبه -

 . کردیم هیگر ادیز یخوشحال از

 :داد ادامه آلما و ختیریم اشک خط یسو آن ستاره

 غصه و غم که یدونیم. نکن هیگر خدا رو تو ستاره -

 خجالت مادرت و پدر یرو از من! بده بچه یبرا چقدر

 . ایب ریبگ یتاکس تو. خونتون امیب کشمیم

 :گفت آلودبغض دخترک

 کامل هنوز. نرم راه ادیز گفته دکتر اما خواد،یم دلم -

 . بشه شیطور بچه ممکنه و نشدم خوب

 خب یدار دوست رو بچه نقدریا که تو خوب، دختر -

. فکرکن خوب یروزا به. گهید باش خودتم یهیروح فکر
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 هم هایزود نیهم. مشترک یزندگ به... ماین یآزاد به

 .مالقاتش یریم شاهللان

 بدر مقابل زیکامب نیماش دنید با و شد کینزد خانه به

 . شد کند شیهاقدم شانیخانه

 .بهت زنمیم زنگ. کنم قطع دیبا من جونستاره -

 از زیکامب که رفت جلوتر و انداخت فیک یتو را یگوش

 را فیک بند. داد رونیب آهسته را نفسش. شد ادهیپ نیماش

 داغ شیهاگونه. انداخت ریز به سر و فشرد دست یتو

 .بود نشسته تنش به سرد عرق و شده

 .خانوم آلما سالم -

 :داد جواب و بود روادهیپ سنگفرش به نگاهش

 .سالم -
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 یالدستم با. دیچرخینم دهانش در زبان و کردیم پته تته

 :کرد آزاد را شیصدا و برداشت نیجب از عرق

 ... من... گمیم... اوم -

 :داد ادامه مردد و دیگز لب

 عوض یزیچ خوردم، شکر کردم، غلط بگم اگه من -

 شه؟یم

 :دیپرس و رفت هم در نامفهوم و گنگ دخترک یابروها

 بشه؟ عوض یچ ؟یچ واسه -

 که قبل سال چند یآلما همون یشیم شما نهیا منظورم -

 ذاشت؟یم اسی گل یچا ینیس کنار که بود؟ خاطرخواه

 ؟...ای هست دلت توو من از یمهر هنوزم

 یچهره. رفت باال نرمکنرم نگاهش آلما و کرد مکث

 به سر باز و گذراند نظر از را زیکامب یمردانه و زمخت
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 ینیب و یبادام یهاچشم آن با زیکامب یچهره. انداخت ریز

 از یلیخ نگاه در دیشا کلفت یهالب و یگوشت بایتقر

 و محبت پر لحن نگاهش، آرامش اما بود؛ یمعمول دخترها

 یتریس اش،صادقانه رفاقت و معرفت و داشت که ییرایگ

 در هم را اشچهره آن ارتعاش که بود ساخته او از بایز

 هم یرو شیهالب. اندینمایم نقصیب و بایز آلما نگاه

 :داد جواب و دیلرز

. زنهب جوونه دلت توو فقط هیکاف باشه؛ یواقع اگر عشق -

 هتونینم یچیه گهید بعدش و وجودت توو کنهیم شهیر

 . کنه رونیب دلت از رو اون

 یتا و نشاند لب یرو یزیآم طنتیش لبخند زیکامب

 .دیپر باال شیابرو
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 هبچ به چرا افتاد جا برام قشنگ تونمثال نیا با االن -

 ه،شیم یاریآب که اسجوانه نیهم هیقض! دل یوهیم گنیم

 ! دهیم وهیم بعدش رهیگیم بار و برگ

 سخت و خجول را لبش و گرفت رنگ آلما یهاگونه

 اضطراب و شرم از مرتعش یصدا با و دستپاچه. دیگز

 :گفت

 ...هنوزم من بگم خواستمیم فقط... نه -

 رهیخ زیکامب مشتاق یهاچشم به نگاهش و کرد مکث

 .ماند

 ؟یچ هنوزم -

 :زد لب ینرم و یتأن با او و دیپرس را نیا زیکامب

 ! دارم دوستت -
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 مقابلش. آمد جلوتر یقدم زیکامب و دیدزد را نگاهش

 :گفت و ستادیا

 فوزهر نباریا. کنم جبران نباریا دمیم قول...! شتریب من -

 . مامین یآزاد منتظر صبرانهیب. نشم

 گاهن عقب به که برود نیماش سمت تا دیچرخ پاشنه یرو

 :گفت و کرد

  انداخته؟ راه یک رو بلبشو نیا یدونیم یراست -

 زیکامب و داد تکان طرف دو به را سرش نامفهوم آلما

 :گفت

 واسش که کزادین به داده امضا دیسف چک هی! سیپارم -

 رو تارهس انیجر رفته هم کزادین. ماین و ستاره از رهیبگ آتو

 کشته مآد اش،یفضول خاطر به دهیفهم یوقت اما گفته، بهش

 خانوم به رو یچ همه رفته. گرفته وجدان عذاب شده

 .داده لیتحو رو چک و گفته دادفر
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 ع م۰۹۷: عنوان

 وزخندپ با زیکامب و کردیم نگاه ناباور و ریمتح آلما: شرح

 :داد ادامه

 اعالم باز هم خانوم سیپارم خود جاستنیا جالب -

 مجر به چک، دنبال رفت کزادین هروقت تا کرده یمفقود

 ! فتهیب ریگ سرقت

 :کرد زمزمه ظیغ با لب ریز و فشرد هم یرو لب آلما

 ! دختر نیا بسته رو طونیش دست -

 :دیپرس و برد باالتر یکم را شیصدا و

 کرده؟ چکار دادفر خانوم -

 یلیخ خودش هم سیپارم. کرد اخراج که رو کزادین -

 ! شما مادر فوت از بعد همون از شرکت؛ ادینم وقته
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 :گفت و داد رونیب را نفسش آلما

 شته که حاال برسه؛ ماین به کرد تالش همه نیا نکبت -

 رانیا از کنه ازدواج خوادیم ما،ین شدن یزندان به دیرس

 . بره

 دیفهم بود نیا شیخوب یول شد، تیاذ ماین درسته -

 نظرم به! حاال رهیگیم را حقش و شده کشته مادرش

 . داشت رو ارزشش

 انیم را سوئیچ و داد هیتک نیماش درب یلبه را دستش 

 :گرفت یباز به دست یهاانگشت

 یزندگ تنها بشه، مشخص ماین فیتکل تا... گمیم -

  ؟یکنیم

 :زد لب و انداخت باال شانه آلما

 .آره... خب -
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 یبرا ما،ین شدن آزاد تا دیبا من... من گمیم... اوم -

 کنم؟ صبر رسوم و رسم آوردن جا به و یخواستگار

 :گفت و انداخت نییپا را نگاهش دخترک

 ظرشن که یکس تنها البته و ماس؛ین بزرگترم فعال خب -

 .بهتره میکن صبر اگه پس. مهمه برام تشیرضا و

 :داد پاسخ نرم یلبخند به زیکامب

 یکار هر مدت نیا تو اگه فقط. کنمیم صبر باشه، -

 به هیکاف فقط بود که روز شبانه از ساعت هر تو ن،یداشت

 . یبزن زنگ ای یبد امیپ

 .حتما ممنونم، -

*** 

 رفتهگ بغل زانو هانین ماه، نور ریز و اتاق باز یپنجره کنار

 و دیرسیم گوش به رکیرجیج یصدا. بود نشسته و
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 ادستیا کنارش حسام. بود شکسته هم در را شب سکوت

 .گذاشت اششانه یرو دست و

  ؟یبخواب یاینم -

 :زد لب غمبار و ریدلگ دخترک

 .ادینم خوابم -

 .خوابونمتیم خودم تخت، رو ایب تو -

 :داد جواب حسام یشوخ و طنتیش به تفاوتیب هانین

 .ندارم حوصله -

 چرا؟ -

 :داد جواب متألم و دیلرز شیهالب

 .زندون افتاد من خاطر به داره گناه... اسیلع شیپ دلم -

 :گفت و کرد نوازش را دخترک یموها حسام
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 قبول رو ایلع وکالت داداشش. زدم حرف حامد با -

 رد براش را مجازات نیکمتر کنمیم تالشمو تمام. کنهیم

 . رنیبگ نظر

 دوخته پنجره یسو آن به را نشیغمگ نگاه همچنان هانین

 .نزد یحرف و بود

 سفر؟ میبر هان؟ین بشه خوب حالت کنم چکار -

  م؟یبر ینفر چهار کنم هماهنگ بابات با یخوایم

 حسام و دیرس گوش به دخترک گفتن «نوچ» یصدا

 :گفت

! یگیم تو جا هر میبر ای ؟یروادهیپ میبر االن یخوایم -

 خودت توو یجورنیا فقط کنمیم قبول یبگ یهرچ

 .هانین نباش

 :کرد باز لب و گرفت باال را نگاهش تعلل با هانین
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 بگم؟ یچ هر -

 :کرد دییتأ و زد هم بر پلک حسام

 ! یبگ یچ هر -

 :گفت و شد باز نیریش یلبخند به هانین یهالب

 .خوامیم بچه -

 اندک شیابروها و کرد نگاهش حرفیب یالحظه حسام

 :شد کینزد هم به اندک

 ت؟یموقع از یکنیم سوءاستفاده -

 :گرداند رو و دیبرچ لب هانین

 !یکنیم قبول بگم یچ هر نگو یالک پس -

 دقهرآلو و عبوس هانین و گذشت سکوت به یاهیثان چند

 سرش یباال مردد حسام و دوخته رونیب به را نگاهش

 و برد شیزانوها ریز دست و شد خم آن کی. بود ستادهیا
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 سمت و کرد بلند هادست یرو را او حرکت کی با

 به را کوچکش یهامشت هانین.  بردیم خوابتخت

 :داد تکان را شیپاها و دیکوب حسام ینهیس

 بچه ازم که یندار دوسم اصال... باهات قهرم... کن ولم -

 . یخواینم

 :زد تشر ینیریش اخم با حسام

 ملت؟ چشم جلو ؟یخوایم پنجره لب بچه -

 را او حسام. کرد نگاهش حرکتیب و مات یالحظه هانین

 دخترک سر طرف دو شیهادست و خواباند تخت یرو

 او یهاچشم به را بارشطنتیش نگاه. بود تخت یرو

 رپ و مشتاق حسام، یهاحرف مرور با هانین که بود دوخته

 در را او و کرد حلقه حسام گردن دور را شیهادست شور

 .دیکش آغوش

 .وونتمید. یخوب یلیخ... عاشقتم حسام یوا -
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 دیکل سمت دست دلبرش، یخوشحال و خنده انیم حسام

 .کرد خاموش را چراغ و برد اتاق

 

 ع م۰۹۸: عنوان

 هب بازمهین یپنجره یال از یصبحگاه خنک مینس: شرح

. کرد داریب را حسام ،یگوش آالرم یصدا و دیوزیم اتاق

 لمس با و کرد دراز کنارش یپاتخت سمت را دستش

 ادافت هانین به نگاهش. کرد قطع را صدا یگوش یصفحه

 سرگرم و دهیکش دراز او به پشت دست، به لیموبا که

 .است

  خب؟ یکنینم قطع رو میگوش زنگ چرا یداریب -

 :داد جواب برگردد، آنکهیب هانین
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 مطب یخواینم مگه! گهید یشدیم داریب دیبا خب -

  ؟یبر

 اس؟آماده صبحونه -

 :کرد باز طعنه به لب ،یکالفگ با دخترک

 .کردم درست ریپن ن،یریش یچا واست مالفه ریز آره، -

 :گفت یکج لبخند با حسام

 . ادیم خوشمزه نظر به! موافقم هم مالفه ریز صبحونه با -

 و شد زیمخین یکنجکاو با حسام و نداد یجواب هانین

 ار دخترک یزیچ چه صبح اول ندیبب تا کرد زیر چشم

 تا زد پلک یپ در یپ بار چند! است؟ کرده سرگرم

  .ندیبب بهتر را یگوش یصفحه آلودشخواب یهاچشم

 با..( .یباردار یهیاول عالئم) بود شده نوشته صفحه یباال

 بلند اشخنده کیشل یصدا شده سرچ موضوع خواندن
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 بینه و گذاشت کنار را یگوش هانین. زدیم قهقهه و شد

 :زد

 ؟یخندیم یچ به! میترسوند... درد یا -

 :گفت خنده انیم و کرد کنترل را اشخنده زحمت به

 شدهن محافظت یرابطه هی شبید...! یباحال یلیخ هانین -

 ! ؟یکنیم سرچ یباردار عالئم یپاشد صبح کله م،یداشت

 .دیچیپ اتاق در اشقهقهه باز و

 نه؟ ای شده نمیبب خوامیم... کوفت خب -

 اب و گذاشت هانین شکم یرو را دستش تمسخر با حسام

 :گفت زدیم موج آن در خنده که ییصدا

 رو خودت کن جمع پاشو! زنه؟ینم لگد نمیبب بذار -

 نون ریخم مگه. کن حاضر صبحونه برو وونهید یدختره
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 مه سال کی تا دیشا بشه؟ آماده ساعته کی که یگذاشت

 ! نباشه بچه از یخبر

 :گفت و دیورچ لب هانین

 دکتر، رمیم امروز اصال! خوامیم بچه زود من... خودیب -

 .بشم حامله زود که بده قرص

 .دیخند ینخود و دیغلت تخت یرو حسام

 هگید دادم انجام ومدهیم بر من از که یکار... هانین نیبب -

 ...و یدونیم خودت

 فرط از که یاشک و شد حرف یادامه مانع اشقهقهه

 سرانگشتان با را بود نشسته چشمش سوک ادیز یخنده

 :گفت و کرد پاک

 .دمیخند بس از دیچیپ بهم امروده و دل دختر، یرینم -

 .شد رمید بذار دم یچا برو
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 :زد تشر و شد بلند تخت یرو از قهرآلود هانین

 من. کن آماده صبحونه برو خودت... اصال چه من به -

 .نایا ستاره یخونه ببر منو بعدشم رمیبگ دوش رمیم

 و دش دهیکش او دنبال نگاهش حسام و رفت رونیب اتاق از

 .دیخندیم زیر زیر

 

 ...بعد ماه کی 

 

 درد با ستاره و زد رگ داخل را ِسُرم سوزن حامد

 یرو نوازشگونه را دستش حانهیر. کرد جمع را صورتش

 :گفت حامد به رو و دیکش ستاره صورت
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 هاشوِسُرم زحمت و یایم که حامدجان بده رتیخ خدا -

 بهم حالش مدام. شده فیضع یلیخ امبچه. یِکشیم

 . خورهیم

 به ست،ین یباردار اریو اشهمه. داداشزن اسفهیوظ -

 . شده فیضع هم هاغصه و جوش خاطر

 :گفت و انداخت دخترش به بارشماتت ینگاه حانهیر

 اهدادگ بره که باباش دنبال افتاده راه باز حالش نیا با -

 . یعوض یپسره اون

 :کرد باز لب آلوداخم حامد

 خودش سجاد. نینش حاضر دادگاهش توو شما اصال -

 فرض شده اعدام اونو شما. برهیم شیپ کارارو یهمه

 .کنهیم بد رو حالتون فقط اون دنید و رفتن دادگاه. دیکن

 :دیپرس ستاره به رو 
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 خوبه؟ بچه تیوضع ؟یریم دکتر مرتب -

 :داد جواب محزون و دیدزد را نگاهش دخترک

 .بشم تیتقو شتریب دیبا فم،یضع گهیم  -

 :زد طعنه و فشرد لب حامد

 و حرص لویک مین اشک، لویک دو بگو... گهید خوبه -

 .دارم روزه هر مصرف غمبرک هم لویک کی جوش،

 زا سجاد یصدا آن یپ در و سالن درب شدن بسته یصدا

 :دیرس گوش به سالن

 ... حانیر... حانهیر -

 ربد. رفت رونیب اتاق از و داد تکان یسر تأثر با حانهیر

 :گفت سجاد به رو و بست را اتاق

 ! ؟یاومد زود چه. ینباش خسته سالم، -
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 آشپزخانه سمت حانهیر و داد یجانیب سالم جواب سجاد

 .رفت

. اومد حامد آقا زدم زنگ شد، بد حالش ستاره باز -

 ماین دادگاه. ستین خودم دست گهیم... رهیگینم که گوش

 یچ جهینت دادگاه؟ از خبر چه. داره استرس که،ینزد هم

 شد؟

 و کرد نگاه سر پشت به بود زدن حرف گرم که همانطور

 انیم را سرش و نشسته مبل یرو که دید را سجاد

 :دیپرس نگران و  متعجب. است گرفته هادست

 شد؟ یچ دادگاه شده؟ یزیچ... سجاد -

 سیخ اشک از شیهاچشم و گرفت باال را نگاهش سجاد

 :زد لب و گرفت باال را اشاشاره انگشت. بود

 !سیه -
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 کنارش و کرد تند قدم سجاد سمت مهیسراس حانهیر

 .نشست

 !شده؟ یچ -

 :زد پچ یاخفه یصدا با سجاد

 حالش خودت قول به. بهش ینگ یچیه... نفهمه ستاره -

 !شهیم بدتر بده،

 :کرد زمزمه آشفته حانهیر

  شده؟ شیزیچ ماین -

 :گفت و داد تکان طرف دو به را سرش سجاد

 ... نیرامت. خوبه ماین نه... نه -

 ؟یچ نیرامت -

 :گفت تحسر و نفرت با و فشرد هم یرو لب سجاد

 ! ُمرده. کرده یخودکش زندان توو -
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 دندان به لب سجاد و کردیم نگاهش واج و هاج حانهیر

 مبل یدسته یرو اششده گره یهامشت و بود گرفته

 .شدیم فشرده

*** 

 

 استان یفریک دادگاه یرأ

 ارجاء و کشور یعال وانید توسط هیاول یرأ نقض از پس

 ران؛ته استان یفریک دادگاه از یگرید یشعبه به پرونده

 ملع یدگیرس از پس یقاض پنج حضور با دادگاه ئتیه

 ماده استناد به را یو شهسوار ماین یسو از یارتکاب

 مدع شبه قتل یاسالم مجازات قانون پنج و نود و ستیدو

 زن کامل یهید پرداخت به را او مجازات و داده صیتشخ

 . کندیم لیتبد حبس سال دو و مسلمان

 !...جلسه ختم
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 با و نشسته مادرش کنار اشک از سیخ یهاچشم با ستاره

. برخاست جا از فورا ،یصندل یرو از ماین شدن بلند

 .شد مانعش ستاره که بردیم درب سمت را ماین سرباز،

 حرف بذار قهیدق هی کنمیم خواهش... لحظه هی آقا -

 .میبزن

 و تارهس اشکبار نگاه و ستادیا سرباز سجاد، آمدن شیپ با

 .ماند رهیخ هم به ماین

. مینک عقد زندان توو تا کنهیم یریگیپ کارارو داره بابا -

 وخودت. مالقات امیب تونمیم راحت هفته هر گهید بعدش

 ...بچه نیا منو! میمنتظرت ما... ماین نباز

 ماین و دیچکیم گونه یرو یپ در یپ شیهااشک

 .کردیم نگاهش آلودبغض
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 نوشته یچ واسم یدیع یهاجعبه یرو ادتهی -

 پس. رسدیم هامانخنده بهار یروز آخرش ی؟نوشتیبود

 .میکن رد را بغضمان فصل عشق، با ایب

. گرفت راه اشگونه یرو یاشک قطره و زد پلک ماین

 :شد بلند آلودشبغض و دارخش یصدا

 نیا که ببخش. باش خودت مراقب یلیخ... ادمهی آره -

 .ستمین کنارت سخت، یروزا

 :گفت و دیکش را دستش سرباز

 .ستین وقت آقا، میبر -

 هااشک ریحر یپرده پس از ستاره و شدیم دور ماین

 :تگف انهیدلجو و فشرد را دستش حانهیر. کردیم نگاهش

 قول بشه؟ بد حالت باز یخوایم... دخترم میبر ایب -

 .یباش آروم یداد
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 :گفت تحسر با و زدود شیهاچشم از اشک دخترک

 . رفتمیم باهاش دادگاه رونیب تا کاش -

 که نداره پله کم. رنیم راه تند هم اونا دخترم، شلوغه -

 ترسمیم یاومد راه هم اندازه نیهم! شده خراب نیا

 .میبر ایب. بشه تیزیچ

 .افتادند راه به آهسته و کوتاه یهاقدم با

 

 ع م۰۹۹: عنوان

 دخترش کدانهی و فرزند تنها یبرا حاال سجاد: شرح

 وجود هم باز چند هر. بگذارد تمام سنگ خواستیم

 نقل بود شده شوهر بدون اشخانه در باردار یستاره

 ادی حاال اما آشنا؛ و هیهمسا و دوست و لیفام مجالس

 اشخانواده و خودش دل یخوشحال یبرا بود گرفته
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 یبها! مردم ینشدن تمام یهاحرف یبرا نه کند یزندگ

 یسوژه دنبال شهیهم مردم نیا بفهمد تا داد یسخت

 نیا آوردن بدست یبها.  هستند زدن حرف یبرا یدیجد

 دادن دست از. بود پسرش دادن دست از تجربه،

 یثمره تنها داشتن نگه یبرا حاال. اشجگرگوشه

 یزندگ به دواریام و خوشحال او تا داشت تقال اشیزندگ

 آماده را زندان اطیح و بود شده یط یقانون مراحل. باشد

 دهیچ یصندل چند. عقد مراسم یاجرا یبرا بودند کرده

 زیکامب و آلما الهه، حامد، حانه،یر صفورا، که بود شده

 .بودند داماد و عروس کنار سجاد و عاقد و بودند نشسته

 ته اما داشتند، لب یرو لبخند چند هر داماد و عروس

 و نگاه عمق در شدیم را رنج یپا رد و غم از یاهیما

 یشوق سر از که ییهااشک. دید رنجورشان یهاچهره

 و دیلغزیم هاگونه یرو افسوس و حسرت به ختهیآم
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 عاشقانه حال نیع در و بانهیغر عقد نیا شاهد شانیهانگاه

 و کرد یخواستگار ماین از را آلما ز،یکامب روز همان. بود

 االح که شد راحت الشیخ بلکه کرد، موافقت تنها نه ماین

 .دارد یپناه و گاههیتک آلما

 

 ...بعد ماه هجده

 

 هدیچیپ خانه یفضا در یمانل یکودکانه یهاخنده یصدا

 و فشردیم آغوش در را او شوق و شور با ستاره و

 قاه قاه او و آوردیدرم شکلک دخترک یبرا. دیبوسیم

 چارچوب به و کرد باز را اتاق درب حانهیر. دیخندیم

 :گفت متبسم. زد هیتک درب

 ! آ شهیم رید یمهمون جان؟ ستاره یبش آماده یخواینم -
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 :گفت و برداشت دخترش از نگاه ستاره

 .شمیم آماده االن مامان، چشم -

 نلح با یمانل به رو ستاره و رفت رونیب اتاق از حانهیر

 :گفت یاکودکانه

 میواخیم دخترم؟ آره م؟یبپوش قشنگامونو لباس میبر -

 ... کوچولو هانیآ خونه میبر

 ...«انیآ... انیآ:» کرد تکرار نیریش و کودکانه یمانل

 هانین خاله! درآورده دندون جون هانیآ قشنگم، آره -

 !گرفته یمهمون

 زین یمانل. رفت هالباس کمد سمت و برخاست جا از

 و هآهست. ستادیا پاها یرو و گرفت تخت یلبه را دستش

 چنگ. رساند مادرش به را خودش و برداشت قدم کوتاه

 . کردیم راست و خم را زانوانش و زد دامنش به
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 ... َدَد... انیآ... انیآ -

 پرتاس یمانتو و دیخندیم دخترک یزباننیریش به ستاره

 یرنگ دیسف راهنیپ هم یمانل یبرا. برداشت را دشیسف

 سجاد همراه آماده، و حاضر دو هر بعد یساعت و برداشت

 .رفتند رونیب خانه از حانهیر و

 تا دور مهمانان و بود بپا یاهمهمه هانین و حسام منزل

 اب یاحوالپرس از بعد ستاره. بودند نشسته سالن دور

 :دیپرس یفیظر اخم با و رفت هانین سمت مهمانان

 دمش؟یند کجاست؟ حسام -

 :گفت یچشمک با همراه و زد لبخند هانین

 ! ارهیب ژهیو مهمون رفته... االن ادیم -

 :دیپرس و دیپر باال دخترک یابروها

 ژه؟یو مهمون -
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 :زد لب و دیبوس را اشگونه هانین

 .شینیبیم حاال ادیم آره، -

 و گرفت فاصله ستاره از هانین هان،یآ یهیگر دنبال به

 اردو مهتاج که بود نگذشته یلحظات. رفت فرزندش سمت

 :گفت بلند یصدا با و شد خانه

 !اومدن حسام آقا -

 هب. رفت آشپزخانه سمت و برخاست جا از فورا فهیشر

 درب سمت و شدند بلند زین هامهمان یهیبق او، دنبال

 واج و هاج ستاره و شد بلند اسپند دود یبو. رفتند سالن

 را ژهیو مهمان نیا یهمگ ییگو. کردیم نگاه را انیاطراف

 ! او جز شناختندیم

 فهیشر. برد جلو را او و گرفت را دخترش دست حانهیر

 قدم دنبالش به هیبق و رفتیم اسپند ینیس با و جلوتر

 به رهیخ ستاره نگاه که شدند اطیح وارد. داشتندیبرم
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 یصدا. ستادیا حرکت از شیپاها و ماند اطیح درب

 انیم ماین بلند قامت و بود دهیچیپ اطیح در صلوات

 و نقل و گلبرگ الهام و الهه. بود دایپ درب چارچوب

 :داد ستاره دست را یگل دسته حامد و ختندیریم نبات

 !عموجون؟ استقبالش یرینم -

 در نفس و بود دایپ ستاره چشمان در اشک یحلقه

 به لرزانش و سرد یهادست. بود شده حبس اشنهیس

 و آهسته را یقدم چند. ستاند را گل دسته و آمد باال ینرم

 اشک، از سیخ نگاه با ماین و برداشت جلو به رو ناباور

 جان ما،ین باز آغوش. کرد باز طرف دو به را شیهادست

 گریکدی. دیدو سمتش محابایب او و داد دخترک یپاها به

. بود شده بلند شانهیگر هق هق و دندیکش آغوش در را

 شوق و شور و کرده تار را حضار یهاهدید اشک
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 بغض و مرتعش یصدا. بود گرفته بر در را وجودشان

 . دیرس ستاره گوش به آلما آلود

 میخواست. خورد عفو رو موندهیباق ماه شش -

 .میکن زتیسورپرا

 ابق هادست با را صورتش و گرفت فاصله ماین از ستاره

 :کرد زمزمه شوق اشک انیم. گرفت

 ...شکر ایخدا... شکر ایخدا -

 

۲۱۱ 

 به رو برگشت و بود ماین یشانه یرو دستش کی ستاره

 :گفت کنان نیف نیف ت،یجمع



 

Romanzo_o 1179 

 نیبهتر. شدم خوشحال یلیخ نکنه، درد همتون دست -

 گوسفند شوهرم واسه چرا فقط. بود میزندگ زیسورپرا

 ن؟ینکرد یقربون

 جواب یبندمین لبخند با و کرد پاک گونه از اشک ماین

 :داد

 هاصحنه جورنیا خوامینم. جانستاره خواستم خودم -

 و کشتن و اعدام از حرف مدت نیا توو نقدریا. نمیبب رو

 رو یازنده موجود چیه دادن جون که بوده زایچ نیا

 .نمیبب خوامینم

 جو، کردن عوض یبرا زیکامب و نشست غم به هاچهره

 :گفت و برد باال را شیصدا

 ... صلوات شیسالمت یبرا -

 :گفت بلند دوم بار و شد بلند صلوات یصدا
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 ...صلوات شونیخوشبخت یبرا -

 :گفت زیکامب سوم بار و فرستادند صلوات یهمگ باز

 ...صلوات جهتیب و خودیب -

 پاک را هااشک و بود خنده به ختهیآم صلوات بار نیا

 . آمد جلو و داشت آغوش در را یمانل هان،ین. کرد

 ستاره؟ فقط ؟یخواینم رو جونیمانل... ماین آقا -

  .کرد باز اشدردانه یبرا را آغوشش و دیخند نینمک ماین

 سامح کنار هانین. شد گرم شانمحفل و برگشتند سالن به

 :کرد نجوا تحسر با و آهسته و نشسته

 عفو اونم کاش م؟یریبگ ومامانم یآزاد جشن بشه یک -

 ! ادهیز یلیخ سال ده. بخوره

 :داد اشیدلدار و فشرد یگرم به را دخترک دست حسام

 . خدا به توکل. خورهیم عفو شاهللان -
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 :دیپرس لبخند با. نشست کنارش و آمد ماین سمت آلما

 رفت؟ کجا ستاره -

 .االن ادیم. کنه عوض رو یمانل پوشک رفت -

 :گفت و داد رونیب ینفس دخترک

 گفته خانوم یهست... یلیخ. ماین خوشحالم یلیخ -

 ! هیعال نیا. کارت سر یبرگرد یتونیم

 :کرد باز لب متبسم ماین

 .شهیم شروع موننفره سه یزندگ یبزود شاهللان آره، -

 هی میبر اول خوامیم. دیرس باالخره خوش یروزا

 حداقل نداشت، که یعروس یطفل ستاره خوب؛ مسافرت

 .ببرمش زیانگخاطره و خوب سفر هی

 :دیپرس یتعلل اندک با آلما

 ؟یشینم ناراحت بپرسم یزیچ هی -
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 .بپرس زم،یعز نه -

 :زد لب یتأن و دیترد با آلما

 ! باباست سالگرد زهرا؟ بهشت میبر فردا -

 ادامه آلما که بود کرده سکوت و دیکش هم در ابرو ماین

 :داد

 آخر خودش. کن حاللش کوتاهه ایدن از دستش که حاال -

 هم زندان و ییتنها توو. دیکش عذاب یلیخ یعمر

  !گهید بسشه. شد دفن هم بانهیغر و زد رو آخر یسکته

 :گفت و زد یتلخند ماین

 وهر،گ بابا،. کردم حالل... دمشیبخش وقته یلیخ. میبر -

 خودشون به همه. نکرد یبد من به چکسیه... نیرامت

 ستاره، کنار دارم، آرامش خوشبختم، من. کردن یبد
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 خودم موقعیب تیعصبان تاوان هم مدت نیا... تو ،یمانل

 .دادن رو خودشون گناه تاوان هم اونا. دادم رو

 

 ۲۱۰: عنوان

 جا از و شد یطوالن ستاره بتیغ نظرش به: شرح

 تاقا باز مهین درب به یاتقه و رفت اتاق سمت. برخاست

 . زد

 ؟ییجانیا دلبرک -

 :دیرس گوشش به ستاره دارخش یصدا

 زمیعز توو ایب -

 متأثر و دید نمناک یهاچشم با را دخترک و شد اتاق وارد

 :زد لب

 خانومم؟ شده یچ -
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 یرو سر و داد یجا ماین آغوش در را خودش ستاره

 .گذاشت اشنهیس

 الاص نتونستم. شم جدا ازت زود شدم مجبور هیبق جلو -

 شهینم باورم. برم رونیب بغلت از خوادینم دلم. کنم هیگر

 .خوشحالم یلیخ... یمونیم ،یکنارم ،یبرگشت

 در را دخترک و شد حلقه تنش دور ماین یهادست

 . فشرد آغوش

. دارم رو تو حال و حس منم خوشحالم، منم دلم زیعز -

 دونهیم خدا فقط. باشم جدا ازت خوامینم لحظه هی یحت

 صبح شبامو یچجور گذشت که یمین و سال کی نیا

. تمخیر اشک یدلتنگ با نبودنت حسرت تو چقدر. کردم

 خوشحال که اندازه همون مالقات، یومدیم که وقت هر

 . شدمیم ییهوا و دلتنگ همونقدر رفتنت از بعد شدم،یم
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 چهار که هانیآ از غافل و بودند عاشقانه یهاحرف گرم

 هنشست یمانل کنار و رسانده اتاق به را خودش پا و دست

 ریز لباس چه هر و کرده باز را کمد یکشو یمانل. بود

 رتصو و سر به و دهیکش رونیب را بود هانین از رنگارنگ

 که یریز لباس قزن. بود کرده زانیآو هانیآ و خودش

 ردهک ریگ یمانل یگوشواره به بود هانیآ گردن دور بندش

 هرشت و شد بلند کودک دو هر یهیگر یصدا. دیکشیم و

 . دیُبر را ماین و ستاره کالم

 ...سرم بر خاک -

 امحس و هانین. زد دست پشت دست و گفت را نیا ستاره

 . دندیدو اتاق سمت هیگر یصدا دنیشن با

 سرخ شرم از صورتش و دیگز لب هالباس دنید با ماین

 هب هانین و ستاره. کرد ترک را اتاق بلند یهاقدم با. شد

 عجله با و بودند کرده کنترل را شانیخنده زحمت
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 بغل را هانیآ حسام و انداختندیم کشو داخل را هالباس

 .  دیخندیم بلند بلند و گرفته

   و دندیخند یپق دخترها اتاق، از حسام رفتن رونیب با

 .دیچیپ اتاق در شانیخنده یصدا

 اندوه نه و یمانیم تو نه

 یآباد نیا مردم از کیچیه نه و

 قسم رود کی لب نگران حباب به

 گذشت که یشاد یلحظه آن یکوتاه به و

 گذردیم هم غصه

 ماند خواهد یاخاطره فقط که یآنچنان

 انندیعر هالحظه

 خود یلحظه تن به

 هرگز مپوشان اندوه یجامه
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 «انیپا»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


