
 

 
1 

 

 احمقانه یباز کی یرمان قربان

 دیمیپروانه قنویسنده : 

 

 https://novelcafe.ir/           سایت ناول کافه :

 https://forum.novelcafe.ir/  انجمن ناول کافه :

 https://t.me/novelcafe_ir      کانال ناول کافه :

 

 

 

 کانال ناول کافه مراجعه کنید. های بیشتر به سایت و دانلود رماناین رمان در ناول کافه فایل شده است.برای 

https://novelcafe.ir/
https://forum.novelcafe.ir/
https://t.me/novelcafe_ir
https://novelcafe.ir/
https://novelcafe.ir/


 

 
2 

The victim of a stupid game 

قادر نبود نوع درخت ها را از هم  یحت طیبه دور و برش انداخت ، همه جا پر از درخت بود ، در آن شرا ینگاه
 یم دیبه محوطه را گرفته اند.باز هم با دیورود نور خورش یآنقدر بلند هستند که جلو دیدیدهد فقط م صیتشخ

کرد  یکم کم احساس ضعف م دیدو یم دیبا دیدو یوجود نداشت ، فقط م یدانست به کجا ! مقصد ینم دیدو
 وانهی، قلبش د دید یسوخت وهمه جا را از پشت پرده اشک تار م یکرد و چشمانش م یذوق ذوق م شی، پاها

از شدت  شی.کم کم احساس کرد پاها دیشن یرا م شیصدا یکه به راحت یطور دیکوب یم نهیوار به قفسه س
 یشخص هیسا یافتاد ، به اطرف نگاه کرد در کنار هر تنه درخت نیمز  یترس و اضطراب فلج شده اند ، دو زانو رو

و  کیشدند نزد یتر م کیها به او نزد هیهر لحظه سا ییشده بود گو اهیس یها هی، همه جا پر از سا دید یرا م
 ... تر کینزد

در دام  ییکار است ، مانند آهو نیاش در گرو ا ندهی، تمام آبرو و آ زدیگر یم یمقصدنامعلوم یبه سو دخترک
 ... گرفتار شده

 تواند خود را نجات دهد ؟ یم ایآ

 دی، با ابدی یبسته اند نم شیکه دوستانش به پا یریاز زنج ییرها یبرا یچرخد ، راه یهمچنان دور خود م پسر
 ... جانش متیبه ق یاز دخترک محافظت کند حت

 تواند دخترک را نجات دهد ؟ یاو م ایآ

 یامدهایبا پ دیدهد و در ادامه آنها با یآنها را سر راه هم قرار م یاست که حادثه ا یداستان دختر و پسر نیا
 !!!... ندیتوانند از پس مشکالت برآ یآنها م دید دیحادثه دست و پنجه نرم کنند ...با نیا

 داستان شروع

قادر نبود نوع درخت ها را از هم  یحت طیبه دور و برش انداخت ، همه جا پر از درخت بود ، در آن شرا ینگاه
 .به محوطه را گرفته اند دیورود نور خورش ینقدر بلند هستند که جلوآ دیدیدهد فقط م صیتشخ

کم کم احساس  دیدو یم دیبا دیدو یوجود نداشت ، فقط م یدانست به کجا ! مقصد ینم دیدو یم دیهم با باز
 دید یسوخت وهمه جا را از پشت پرده اشک تار م یکرد و چشمانش م یذوق ذوق م شیکرد ، پاها یضعف م

 . دیشن یرا م شیصدا یکه به راحت یطور دیکوب یم نهیوار به قفسه س وانهی، قلبش د

افتاد ، به اطرف نگاه  نیزم یاز شدت ترس و اضطراب فلج شده اند ، دو زانو رو شیکم احساس کرد پاها کم
هر لحظه  ییوشده بود گ اهیس یها هی، همه جا پر از سا دید یرا م یشخص هیسا یکرد در کنار هر تنه درخت

 ... تر کیو نزد کیشدند نزد یتر م کیها به او نزد هیسا

 اول فصل

کورمال کورمال به دنبالش گشت ، باالخره بعد از چند  یکیرا باز کرد و در تار شیچشمها لیزنگ مبا یصدا با
دوباره به خواب برود در رختخواب خود نشست و سپس از  نکهیموفق به قطع کردن صدا شد. قبل از ا هیثان

در هم  یبه شکل آشفته ا کهرنگ مواجش  یمشک یبه موها یرد شد و نگاه نهیآ یآمد از جلو نییتخت پا
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 شهیبشنودکه در حال صدا زدن او بود . هم نییمادرش را از طبقه پا یتوانست صدا یبود انداخت . م دهیچیپ
 .شود داریاگر ستاره خواب مانده بود ب تا کردیکار را م نیهم

به او کرد وگفت :  یآشپزخانه شد و روبه مادرش سالم کرد . راحله ضمن دادن جواب سالم دخترش نگاه وارد
قبض روح  یما سر صبح یدیکش یبرس به موهات م هیاومدن  نییقبل از پا زمیسالم خانم خوش خواب ! عز

 ! مینش

 ... رش انداخت و گفت : إ ... مامانبه ماد ینگاه ناباور ستاره

 یبه دختر گل بابا دار کاریوارد آشپزخانه شد و رو به همسرش گفت: چ روسیبود که س دنیدر حال خند راحله
 ! که باشه خوشگله ی؟ دخترم هر جور

 یگفت قربون دست و پا یمامانش باباش م یجا ندفعهیرفت باال ، ا یم واریبا خنده گفت : سوسکه از د راحله
 . کنن یرو اداره م یزندگ هیاالن  شونیا یسالشه همسن وسال ها 22! ، دختر بابا االن  تیبلور

دختر تالش کند شوهرش با لوس کردن او آنها را به هدر  نیدرست ا تیترب یفکر کرد ) او هر چه برا وباخود
 دهد .( یم

نبود  ظیغل شیکرد ، اهل آرا یمختصر شیحاضرشدن بود. آرابا وسواس و حوصله در حال  شهیمثل هم ستاره
را  شیبه خود برسند . با اتو موها نطوریاز بچه ها چطور صبح زود حوصله دارند ا یکرد بعض یفکر م شهیهم

 شیکه با رنگ چشمها یرنگ یکتان به همراه مانتو آب ی، شلوار مشک ختیصورتش ر یصاف کرد و کج تو
انداخت و به خودش چشمک  نهیدر آ شیبه سرتاپا یو بعد از سر کردن مقنعه اش نگاه دیداشت پوش یهمخوان

 .مانتو بهتر هم شده بود نیداشت و در ا یزد. اندام خوب

 . شد نیوسوار ماش دیدو اطیدل کند وبه طرف ح نهیباالخره از آ نیممتد بوق ماش یصدا با

 . میبابا ؟ هنوز وقت داشت یزود اومد با اخم به او نگاه کرد وبه طعنه گفت : چرا روسیس

 . دیمنو برسون دیشما اصرار کرد رمیاخم کرد و گفت : من که گفتم خودم م یکم ستاره

 سبز بشه ؟ رپامیعلف ز دیکه برم فروشگاه تو رو هم برسونم ،گناه کردم که با نیحاال من امروز گفتم قبل از ا -

 ! گهیزحمتارو هم داره د نیداشتن ا پیتر خوشتبابا ! دخ گهید شدمیخب داشتم آماده م -

 ؟ مینیبب ویک دیبا مینخوا پیآقا ما دختر خوشت -

 . کرد یاز پدرش خداحافظ یو ستاره با خنده و شوخ دندیبه دانشگاه رس اریدختر بعد از بحث بس پدرو

و او تازه به  دادیرا نشان م 8:05به ساعتش انداخت ، ساعت زمان یعجله وارد محوطه دانشگاه شد و نگاه با
 . حساس است یلیکالس دارد که به حضور به موقع در کالس خ یآوردکه امروز با استاد کرم ادی

 یورود به کالس دست دست م یدر کالس توقف کرد ، برا یکرد و سرانجام روبرو شتریرا ب شیقدم ها سرعت
به در کالس وارد  یزد و با ضربه ا ایکالس وحشت داشت باالخره دل به در یبچه ها یشدن جلو عیکرد از ضا

کردن دانشجوها مخصوصا دخترها  عیبود وبا غرور خاص خود به ضا یکه مرد نسبتاً جوان یشد . استاد کرم
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خر گفت : کرد با تمس یبود و حاال به ستاره نگاه م دهیدر دست از درس دادن کش یصدا دنیمعروف بود با شن
 خراب شده بود ؟ سیبه به خانم درخشان ! بازم سرو

 . خنده بچه ها به هوا رفت کیشل

 . اومده بود شیبرام پ یمشکل هی... زهیزد وگفت : نه استاد ... چ یلبخند عصب ستاره

کالس پچ پچ  یاز بچه ها یکند و بعض یهنوز با پوزخند منتظربه او نگاه م یکرم دید یاز چند لحظه وقت وبعد
 ؟ نمیتونم بش یاستاد باالخره م دیکنند با حرص گفت : ببخش یم

 . با اشاره دست او را به نشستن دعوت کرد و خود به ادامه درسش مشغول شد یکرم

کرد و با  دایکالس پ انیم ییگشت ، آنها راجا میو مر نیبه کالس انداخت وبا چشم به دنبال نازن ینگاه ستاره
به  ینوشتن مطالب تخته نگاه نیدر ح نینشست . نازن نیبغل دست نازن یخال یصندل یو رو سر سالم کرد

 ؟ یشناسیرو نم یکرم نیآخه خنگ خدا ، مگه تو ا ؟یکرد رید نقدریچرا ا ؟یبود یستاره کرد و گفت: کدوم گور

 . میکالس دار یکرم نینبود امروز با ا ادمیشد  رید نقدریچرا ا دمیاصالً نفهم دونمیچه م -

 شد؟ یختیچه ر یومدین دید یعشقت وقت ینیبب ینبود -

 ؟ هیک گهیعشقم د -

 . شده امرزیبود انگار عمه اش خداب زونیلب و لوچه اش آو نی! همچ گهید یفیشر نیبابا هم -

فت : خفه و گ ردیخنده اش را بگ یکردجلو یکرد انداخت ، سع یکه خصمانه به اونگاه م یبه کرم ینگاه ستاره
 . کنهی، استاد داره نگامون م یشو ناز

 بدبخت چشماش لوچه ؟ نیمگه ا کنهیداره به اونور نگاه م نکهیبه استاد انداخت و گفت : کو؟ ا ینگاه نینازن

 نیا راومدهی، امروز ستاره د گهید دی: بس کن دوگفتیوسط حرفشان پر میبزند که مر یخواست حرف یم ستاره
 . دیور بزن یحاال شما هم ه خشهیم ینجوریهم یکرم

 دنیاونشسته بود کرد وبا د یکنار فیکه رد شیهمکالس یفیرشریبه ام یحرف ستاره سکوت کرد و نگاه نیباا
 .را گرداند شیرو عیتکان داد و سر شیبرا یاو سرش را به طورنامحسوس رهینگاه خ

خارج کالس شدند . ستاره  یداد وبچه ها راه تیاز دو ساعت درس دادن باالخره استاد به اتمام کالس رضا بعد
، به پشت سرش نگاه  زدیاو را صدا م دکهیرا شن یکس یوارد راهرو شده بود که صدا میو مر نیبه همراه نازن

 . آمد یکه به سرعت به سمت او م دیرا د یفیکرد و شر

ً  دیچند لحظه صبرکن شهیخانم درخشان م -  . لطفا

 یفیسالن رفتند و مشغول صحبت با چندنفر از بچه ها شدند و ستاره منتظر شر گریبه سمت د میو مر نینازن
را به سمت ستاره گرفت  ییسالم کرد و برگه ها زدینفس نفس م یکم کهیدر حال یفیشد تا به او برسد . شر

 شد رید دیجزوه هاتون ببخش دییوگفت : بفرما
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 نداشت ، با اجازتون یقابل کنمیخواهش م -

 ... دیبا عجله سرراهش قرار گرفت وگفت : ببخش یفیانجام دهد شر یستاره حرکت نکهیااز  قبل

سرش پخش و پال شده بود و مردمک  یبه صورت نامرتب رو شیمنتظر به او که بخاطر عجله موها ستاره
 .مضطرب است یمدام در نوسان بود نگاه کرد و احساس کرد کم شیچشمها

 براتون افتاده بود؟ یاتفاق دیدیرس ریشد د یامروز چبا من من ادامه داد :  یفیشر

 .نبود یخاص زینه چ -

 راستش من نگرانتون شدم -

 به او نگاه کرد و گفت : اونوقت چرا ؟ طنتیبا ش ستاره

 میهمو نداشته باش یاگه ما هوا میهست یکه هول شده بود گفت : خب ... باالخره ما با هم همکالس یفیشر
 داشته باشه ؟ یپس ک

 دیلطف دار یلیکه ازحرکات او خنده اش گرفته بود جزوه را در دستش جابه جا کرد وگفت : شما خ ستاره
 . ممنونم با اجازتون من عجله دارم

 . حرکت کرد میو مر نیبدهد به سمت نازن یگریفرصت حرف د یفیبه شر نکهیاز ا قبل

 زدندیکه با آنهاحرف م یکه هنوزمشغول حرف زدن بودند نگاه کرد . ازافراد نیو نازن میو به مر ستادیراهرو ا گوشه
 . ستادیجلو نرفت و همانجا منتظرشان ا نیوحوصله حرف زدن با آنهارا نداشت بخاطر هم امدیخوشش نم

انشگاه که وارد د یروز نیکرد با خود فکر کرد چقدر آنها را دوست دارد از همان اول یکه به آنها نگاه م همچنان
 .شد از آنها خوشش آمد و با هم دوست شدند

غل  یرفتار ب نیستاره عاشق هم دیخندیبلندم یو با صدا کردیم فیتعر شانیرا برا یمطلب جانیبا ه نینازن
از ستاره  کردیاستفاده م انشیشاد کردن اطراف یبرا یبود که از هر فرصت یطانیدختر ش نیوغشش بود . نازن

 . بود ختهیصورتش ر یرا تو شرنگ یمشک یها یرنگ داشت وچتر یوقهوه ا دهیکش یبلند قدتر بود و چشمان

بود وچشمان  نیتپل تر ازنازن یکم می. مر دیزد و خند نیبه پشت گردن نازن یضربه ا میلحظه مر نیهم در
بر  میبود . مر ختهیصورتش ر یداشت که چند تار از آنها تو ییخرما یفرفر یرنگ به همراه موها یدرشت مشک

دوستشان  شانیتفاوت ها نیتر از او بود و ستاره به خاطر هم دهیشلوغ نبود و رفتارش سنج نیخالف نازن
 .داشت

 . به سمت او آمدند هیاز بق یآنها متوجه ستاره شدند و با خداحافظ باالخره

 نقدیجزوه دادن که ا هی زدیشازده چقدر حرف م نیزد و گفت : ا یشمکبه ستاره چ دنیبه محض رس نینازن
 ! کشه یطول نم

 نزن خودیحرف ب نقدریا یگفت : گمشو ناز امدهیخوشش ن نیاز حرف نازن دادیکه نشان م یبا اخم ستاره
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 هی یفیشر نیناقص العقل ، ا نیا گهیراست م یخارج از شوخ یبه شانه ستاره زد وگفت : ول یدست میمر
 به حالش کن یفکر هیپلکه  یدوروبرتو نم نقدیا یخودیداره ب یمرض

 ... ستمیحرفها ن نیمن اهل ا یدونیتو که م یول دونمینگاه کردو گفت : آره م میبه مر یبا کالفگ ستاره

تا  دمیکه من د یببو گالب نیخود به دلت صابون نزن ا یوگفت : کدوم حرف ها ؟ ب دیوسط حرفش پر نینازن
 ! نیبخار یلنگه خودته ، جفتتون ب کنهیو فقط من من م شهیازش گرم نم یهم آب گهیهزار سال د

 هینگاه کرد و گفت : همون حامد شما که بخار داره واسه هفت پشت ما کاف نیبه پشت سر نازن ستاره

 . آمد اشاره کرد یکه به سمت آنها م یچشم به پسر جوان وبا

در رشته عمران  نیجذاب داشت و چند ترم باالتر از نازن یبود که ظاهر ید ، پسر قد بلندش کیبه آنها نزد حامد
 ! شد رید یگفت: بدو ناز نی، سالم کرد و روبه نازن خواندیدرس م

 شد ؟ رید یاو را نگاه کرد وگفت: چ یجیبا گ نینازن

 . اشاره کرد نیاونجا و با چشم و ابرو به نازن میبابا مگه امروزقرارنبود بر -

 . حامد رفت نیکرد وبه سمت ماش یبا بچه ها خداحافظ یآمده باشد سرسر ادشی یزیکه انگار تازه چ نینازن

خوان با هم ازدواج کنن  یدوتا م نیا یراست یبرگشت و گفت : حاال راست میاز رفتن او ستاره به سمت مر بعد
 فقط دوستن؟ ای

 . اوردمیدر ن دوتا بشر نیواال منم سر از کار ا -

 .ها حرکت کرد وستاره هم به دنبالش روان شد سیحرف به سمت سرو نیبا گفتن ا میمر

کالس بود و از  یپسرها نیکه جزو درس خوان تر یکرد . پسر یفکرم یفیشر ریراه خانه ستاره مدام به ام در
توجه  دانستیکالس دنبالش بود وستاره نم یاز دخترها یلیکم نداشت و چشم خ یزیو ظاهر هم چ پیلحاظ ت

 . دارد یکارها چه قصد نیدارد و او از ا یلیاز حد او به خودش چه دل شیب

وارد آشپزخانه  دیچیزرشک پلو مرغ فرد عالء در دماغش پ یسرو صدا وارد آشپزخانه شد، به محض ورود بو با
 گفت : سالم بر مامان هنرمند خودم دنیشد و در حال بو کش

 . با لبخند جواب سالمش را داد راحله

به مادرش  یشباهت چیفکرکرد که ه نیشد که مشغول ور رفتن به غذا بود . لبخند زد وبه ا رهیبه مادرش خ ستاره
بود ، به پدرش هم  کیستاره برخالف او بار یرنگ ول یمشک ییتپل داشت و چشم و ابرو یندارد ، مادرش اندام

 .داشت یکم پشت قهوه ا یینرفته بود چون اوموها

 ؟ یدر قابلمه از فکرخارج شد و باحفظ لبخندش گفت : مامان باز چه خبره بو و برنگ راه انداخت یصدا با

 شام مهمونمونن نایعمه ات ا ستین یخبر خاص یچیقرار داد و گفت : ه شیدر قابلمه را سرجا راحله

 کار کنم ؟ یچ ایبازم عمه سوزان ! خدا ینشست و گفت : وا یصندل یرو یلیم یبا ب ستاره
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 کرد و گفت : وا ... مگه عمه ات لولو خور خوره است ؟ یاخم راحله

 تحمل کنم ؟ یلوسو چه جور الیحاال اون دان ینه ... مادر فوالدزره است ، وا -

 !کرده یپسرش خواستگار یدخترش نشست و گفت : عمه ات گناه که نکرده از تو برا یروبرو یصندل یرو راحله

 منم که جوابش کردم -

 خونه برادرش یمهمون ادیب خوادینگفته م یزیخب ، اونم که چ -

کرد و آن  یبلند شد و با گفتن خوش اومده به سمت اتاقش رفت و حرصش را سر در اتاق خال یصندل یرو از
 . دیرا به شدت به هم کوب

 : فرو رفتلبه تخت نشست و به فکر  رونیلباس ب با

عمه سوزان و فخر  کدونهی یکی،  ییبایدرخشان ، متخصص پوست و ز الیدکتر دان ی، نه ...آقا الیآقا دان )
 ! خاندان درخشان

دکتر  یازدواج کرده بود و بعد از آقا دخانیافتاده با پسر عموش حم لیانگار از دماغ ف شهیسوزان که هم عمه
 یو مغرور بار آورده بود . حاال هم م یپسروافاده ا نیتونست ا یتا م نیبچه دار نشده بود به خاطر هم گهید

 (... باطل الیخ یکه زه رهیدونه دختر برادرش رو براش بگ هیخواست 

جمعشان را دوست  یمتوجه ورود مهمان ها شد . از طرف نییاز طبقه پا یسالم و احوالپرس یصدا دنیشن با
 یکرد را نداشت . لباس یعمه در صورت نرفتنش پشت سرش بارش مکه  ییحوصله حرف ها ینداشت و از طرف

 .و از اتاقش خارج شد دیپوش یمعمول

همه سرها به طرفش برگشت . عمه سوزان به او نگاه کرد و در جواب سالمش گفت : به  ییرایورودش به پذ با
عمه  نیاز ا یل تا سال سراغسا یشد دایعمه جون ، کم پ رونیب یبه ستاره خانم ! چه عجب از اون اتاق اومد

 یریگینم رتیپ

شما هستم ازکم  ادیبه  شهیمن هم هیچه حرف نیعمه جون ، ا نیدار اریزد وگفت : اخت یاجبار یلبخند ستاره
 . نمتونیب یکه کم م مهیسعادت

پوش و  کیش شهیشد ، مثل هم دهیکه کنار مادرش نشسته بود کش الینگاهش به سمت دان نیح نیهم در
 ؟ ییبه ستاره کرد وگفت : حال شما چطوره دختر دا یحال مغرور بود . نگاه نیجذاب و در ع

 شما پسر عمه یایزد ودر جواب گفت : از احوال پرس یلبخند زورک ستاره

 دیدونی،شما ما رو قابل نم میشمائ یدعاگو شهینامحسوس گفت : ماکه هم یبا پوزخند الیدان

 ! دکتر ی... آقا دهیحرفها بع نیز شما ا؟ ا هیچه حرف نیا -

 . برق خشم در نگاه او شد دنیاداکرد و شاهد درخش یدکتر را با لحن خاص یقصد آقا از

 . نگفت یزیگرچیانداخت ود نییراحت شد سرش را پا الیاز درآوردن حرص دان الشیخ یوقت
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 . ندهیشنونده بود تا گو شتریشرکت در بحثها را نداشت و ب حوصله

 . کرد یمعطوف م هیانداخت ودوباره حواسش را به بق یم یباخشم به اونگاه یهم هرزگاه الیدان

با هم در مورد مسائل  شیو پسر عمو روسیخانواده دور هم جمع شدند . س یاز خوردن شام تمام اعضا بعد
کرد و  یم یله سخنرانراح یبود برا دهیکه خر یزدند و عمه طبق معمول ازلباس تازه ا یکشور گپ م یاسیس
حوصله شده بود  یب یجو حساب نیبود . ستاره که از ا متشیهمراه گران ق یدر حال وررفتن به گوش الیدان

شد که سرش را از  الیکند متوجه نگاه دان یرا عمل مشیتصم نکهیقبل از ا یگرفت به اتاقش برگردد ول میتصم
 نکهیقبل از ا یاز نگاه او نداشت ول یکرد . ستاره حس خوب یبه او نگاه م طنتیبلند کرده بود و با ش یگوش یرو

،  رهیم ادمیرو بهت بگم  یزیچ هی خوامیم یاز سر شب ه ییدختر دا گمیاو گفت : م داکندیفرصت فکرکردن پ
ً یداره جد یوتریدارم شرکت کامپ یدوست هیمن  تو رو  گرده ، گفتم یخوب م سیبرنامه نو هیدر به در دنبال  دا

 وقتت آزاده ؟ شهیتموم م گهیکنم فکرکنم درستم ترم د یبهش معرف

 یخواند ول ینرم افزار م نکهیهمه از صحبت دست کشدند و به ستاره زل زدند . ستاره با ا الیحرف دان نیا با
در  یجمع حرف نیدوست نداشت در حضور ا چیلحظه ه نیدر ا ینداشت ول یاستعداد چندان یسیدر برنامه نو

به  میخونم ، تصم یدرس م دارمکرد خونسرد باشد وگفت : من فعالً  یسع لیدل نیموردزده شود به هم نیا
 . کارکردن ندارم

 نجاکارکنیا یشی، االن برو آزما یکار کن یخوا یآخرش که م شهیبا پوزخند گفت : درست که داره تموم م الیدان
 یکن یم دایتازه تجربه هم پ

فعالًحواسمو بدم به  کنمیزدند نگاه کرد وبا حرص گفت : فکر م یبرق م طنتیاو که از ش یبه چشم ها ستاره
 درسم بهتره

 کنمیکنن فکرم یخونن هم کار م یها هستن که هم درس م یلیهمچنان پوزخندش را حفظ کرد وگفت: خ الیدان
 داره یا گهید لیمن دل شنهادیتو رد پ یپافشار نیا

 ؟ یایاز پسش برن یترس ی، نکنه م ستین نمونیب بهی! غر ییزد و ادامه داد : بگو دختر دا یچشمک

به  یبرافروخته شده بود نگاه اریحرف پرسشگر به ستاره نگاه کرد و لبخندزد ، ستاره که بس نیاز گفتن ا بعد
سرخ  شتریپدرش ب وسیاه مأنگاه پر تمسخر عمه و نگ دنیکردند و با د یانداخت که با بهت به اونگاه م هیبق

 ! نکن سهیمقا هیمن همون بود که گفتم ، لطف کن منو با بق لیشد و با حرص جواب داد : دل

تو  دنینم ادیبه دانشجو  یچیه گهید نهیهم یمهندس یزدو گفت : اشکال رشته ها یلبخند مسخره ا الیدان
 یاالن وارد بود یخونده بود یسیبرنامه نو رونیاگه ب

ً یاو زل زد و با پوزخندگفت : شما جد یبا خشم به چشم ها ستاره دکتر بودن کارشناس آموزش  یعالوه بر آقا دا
 ... ؟ شما همون دینواقص دانشگاهها روبرطرف کن دیخوا یکه م دیهم شد یعال

ل و گفت : بچه ها و دیکند وسط حرف ستاره پر یحرمت یو احتمال داد ستاره ب دیکه جو را متشنج د روسیس
 ! حرفها رو نیا دیکن
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 نکهیبعد ، از ا یبذاربرا نهینداره درساش سنگ اجیجان ، ستاره فعالً به کار احت ییادامه داد : دا الیرو به دان و
 . ازت ممنونم یبه فکرش نقدریا

که در جواب پدرش گفت :  یوقت الیدان روزمندانهیستاره مدام به لبخند پ یموردزده نشد ول نیدر ا یحرف گرید
 . کرد یجان فکرم ییدا فمهیوظ

 . داد و خانواده اش قصد رفتن کردند یبه خداحافظ تیساعت بعد عمه سوزان باالخره رضا چند

 . برگشت الیبه سمت دان یخداحافظ یکرد و در آخر برا یبا همه خداحافظ ستاره

 خوش گذشت یلیون خزد و گفت : بابت امشب ممن یزیلبخندتمسخر آم الیدان

 خانم مهندس یبود که اول شروع کرد رخودتیگفت : تقص یآرامتر یکنارگوشش باصدا سپس

 یآقا رسمیطلبت ، به موقعش حسابتوم یکیکه فقط او بشنود گفت:  یطور یمشابه او به آرام یبا لبخند ستاره
 ! دکتر

* * * 

 پول کرد هیمامان بابام سکه و  شیمادر و پدر افاده ا ی! منو جلو یپسره عقده ا -

بچه پررو کل کل  نیخودته ، چقدرگفتم با ا ریکرد گفت : تقص یرا مزه مزه م شیکاکائو ریش کهیدر حال میمر
 کنه عیزده تا تو رو ضا یدست هیدر کار نبوده فقط  یدروغ گفته اصالً دوست دینکن ، اصالً چه معلوم ، شا

 میلجباز یگفتم اگه قبول کنم از رو یوگفت : خودم حدس زدم ول دیرا سر کش شیرکاکائویبا حرص ش ستاره
 کنه عیبخواد تا منو ضا سیکنه که برنامه نو یم دایوپیکیگرده  یشده م

پسر عمه محترمت  نیا یگ یکرد گفت : باباجان مگه تو نم یم یباز رکاکائویبار مصرف ش کی وانیکه با ل نینازن
 ! نجات بده یبدبخت رو هم از دربه در نی، خب برو زنش شو ا افستیق و خوش پیدکتره ، پولداره ، خوشت

 دییپا یآنها را م یچشم ریز یداده بود و در حال خوردن چا هیتک واریکه به د یفیشر ریبا چشم و ابرو به ام و
 . اشاره کرد

شازده رو  نیتونم تا آخر عمرم اخالق گند ا یم ی! من چه جور یبا حرص گفت : حرف مفت نزن ناز ستاره
 تحمل کنم ؟

 یبه سلف حرفش را قطع کرد و به آن هازل زد . کم یبزند که با ورود عده ا یگریخواست حرف د یم نینازن
 ! و دار و دسته اش یساالر دیگفت : نگاه کن یجیبعد به خود آمد و با گ

 نیفقط ا رنیندارن هر روز دانشگاه پالسن سرکالسم نم یکار و زندگ نایبود گفت : ا دهیکه تازه آنها را د میمر
 دنیتو دانشگاه جولون م ربغلشونیز زننیلول کاغذها رو م

 زمیدانشگاه عز انی یفقط واسه مدرکش م نای؟ ا کاریخوان چ یدرسو م -

 ؟ هیو دار و دسته اش چ یساالر نیا هیوارد بحثشان شد و گفت : قض ستاره
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 ؟ نیک نایا یدونیتو نم یعنیبه او انداخت وگفت :  ینگاه متعجب نینازن

 بدونم ؟ دیگفت : نه ، با یتفاوت یبا ب ستاره

، فوق العاده  هینشسته ساالر گهید یکه وسط اون دوتا پهیپس گوش بده تا واست بگم ، اون پسر خوشت -
 . پولداره

 تونه یپول داره که م نقدریا گنیا برو داره ، محرفش همه ج یلیگردن کلفته که خ استمداریس هی باباش

 . جا بخره هیدانشگاهو با پرسنلش  نیا

دانشگاه  یاز دخترا یلیخ یکله گنده ان اما نه به اندازه ساالر یلیاونا هم خ یبابا نطورنیهم هم گهید یدوتا اون
ازش بگم کم گفتم ،  یبگم ، المصب هر چ نشویستاره ماش یوا دنیمحل نم یبه هر کس نایا یدنبالشونن ول

 . خواد هم خودشو هم صاحبشو بخوره یکنه ، م یضعف م نشیب یم یقرمزخوشگل که آدم وقت ینیالمبورگ هی

برات  یآش هی نمیچرت و پرت نگو ، بذار حامد و بب نقدیا یحرفش آمد و گفت : أه ، بس کن ناز انیبه م میمر
 ...بپزم

آقامونو با صدتا  دهیگند یمو هی، من  یریبل بگ یفور دیگفتم تو با یزیچ هی: حاالمن  هول شد و گفت نینازن
 کنمیعوض نم نایمثل ا

 ! با لبخندگفت : خدا از دلت بشنوه میمر

 ایسلف راه انداختن ب نیتو هم ییدعوا هی یدون ینم یکه تو نبود شیرو به ستاره ادامه داد : تازه چند روز پ و
 . اومدن جمعشون کردن ای، آخرشم حراست نیو بب

بود  یکلیقد بلند و ه یپسر یآنها به آن گروه سه نفره زل زده بود ، ساالر یضمن گوش دادن به حرفها ستاره
 . انداخت یکه او را به وحشت م کردیکه درصورت سبزه اش دو چشم بزرگ سبزرنگ جلب توجه م

نگاهش  رهیزل زده و او هم متوجه نگاهش شده و خ ید که به ساالرکه به خود آمد متوجه ش هیاز چند ثان بعد
بابا  میبر دیبلند شد و رو به بچه ها گفت : پاش یصندل یاز رو عیکردن حرکت خود سر یماسمال یکند ، برا یم

 نمیب ینم یچیه دیسه تا جز سه تا سبزه شب ع نیشد ، من که توا ریکالسمون د

 ؟ یبه او نگاه کرد و گفت : چ یجیبا گ نینازن

 ! هم جزابن یلیکنن خ یتو روخدا فکر م نی! بب گهید گمیبا خنده گفت : موهاشونو م ستاره

 ! گفت : خب مده دیدویکه به طرف در به دنبال آنها م یدر حال نینازن

 ادیخوشم نم چیو گفت : من که ه دیبود به سمت او چرخ دهیدر رس یکه جلو ستاره

به او نگاه کند گفت  نکهیشد بدون ا نهیبه س نهیس یلحظه با شخص نیبه طرف در برگشت که در هم رهودوبا
 دی: ببخش

 کنم یاز سر راهش کنار رفت و گفت : خواهش م پسر
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که بعد از او از سلف خارج شدند  نیو نازن میبه پشت سر مر ینگاه یازسلف خارج شد و از سر کنجکاو ستاره
 . شد کیآن سه نفر نزد زیکه به م دیدر بسته شود پسر را از پشت سر د نکهیا انداخت و قبل از

راه رفتن نداشتند از دانشگاه خارج  ینا یاز شدت خستگ کهیساعت کالس خسته کننده ، در حال نیاز چند بعد
 نجای! ا الیخ یگفت : بابا درسو ب یبا آشفتگ نینازن کردندکهیسر درس تازه استاد بحث م میشدند . ستاره و مر

 ! ستین سمیدونه سرو هی، کارمون در اومد  دیرو نگاه کن

سوار شدن  یدانشگاه بود و برا یها سیو ذهاب سرو ابیا لهیدورتر از شهر بود و تنها وس یآنها کم دانشگاه
 . کردند یم یط ادهیرا پ یریمس دیبا یبه تاکس

 میگز کن ادهیپ یتاکس ستگاهیتا ا دیکه عزا نداره با نیگفت : ا ستاره

کنه حامد االن چه وقت  کارتی، خدا بگم چ شهیگرم در م یبا غرغر گفت : برو بابا توهم نفست از جا نینازن
 . باشگاه رفتن بود

 ایبا خودت ب یگیم یچ -

سمند  نیعشقت بگو با ا نی، الاقل به ا سیاشاره کرد وگفت: خس یرو به ستاره با سر به نقطه ا نینازن
 شگلش ما رو برسونهخو

بودکرد وگفت : تو رو خدا تندتر  دهیبود وهنوز آنها راند نشیکه مشغول ور رفتن به ماش یفیبه شر ینگاه ستاره
 ندارم ویکی نیحوصله ا دیایب

طرفش پربود از  کیکه  کردندیپارک بزرگ عبورم کیکنار  ییرو ادهیاز پ دیبا یتاکس ستگاهیبه ا دنیرس یبرا
 . خورد یو توت م شدیم زانیآن آو یکرد به شاخه ها یکه عبور م یازکنار هر درخت نیدرختان توت ، نازن

 گشنه یآبرومونو برد نوریا ایباخنده گفت : بسه دختر ب میمر

م کباب آفتاب دار  نیا ریگذاشت گفت : ول کن بابا ز یتوت آبدار را در دهان خود م کیکه  یدر حال نینازن
 ارزهیبه سوختنش ب رمیبگ یبخورم انرژ یزیچ هیبذار الاقل  شمیم

 ی، نگاش کن آشغال چه قدر خوشگل م ستین یدورو برا که کس نیبا خنده گفت : ولش کن بچه رو ، ا ستاره
 تونم تحمل کنم ینم گهیخوره من که د

 . هم به سمت درختها حمله کردند گریحرف دو نفرد نیبا ا و

توقف کرد  ابانیآنها در خ کیکه نزد یقرمز رنگ لیمشغول خوردن و بگو بخند بودند که اصالً متوجه اتومب انقدر
 . نگاه کردند ابانیبه خود آمدند و به خ نیبوق ماش یصدا دنینشدند ، باالخره با شن

 هیساالر نیکه ماش نیبا تعجب گفت : ا نینازن

 آورد و گفت : خوشمزه است ؟ رونیب شهید سرش را از شبودن دهیکه صبح در سلف د ییاز پسرها یکی

 . قهقهه زدند یزیاغراق آم وهیبه ش هیعقب گفت : بخورمش و بق یاز صندل گری. پسر د دندیخند وهمه
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 میبه خود آمدوگفت : بچه ها بر هیزودتر از بق ستاره

 یمذکور همچنان به آرام نیاما ماشحرکت کردند ،  ریمس یشدند و با حداکثرسرعت به سمت انتها ابانیخ وارد
 . دنبال آنها درحرکت بود

دهد سرعت  صیرا که پشت فرمان نشسته بود تشخ یلحظه ستاره توانست برق سبز نگاه ساالر کی در
 . دیو بچه ها را به دنبال خود کش شترکردیرا ب شیقدمها

 نییرا پا شهیرا سرراه آنها متوقف کرد ش شینیوماش ادکردیکه متوجه نگاه ستاره شده بود سرعتش را ز یساالر
 میداد و گفت: خانم ها در خدمت باش

 کارت یبا پوزخند به ستاره زل زد . ستاره با اخم رو به او گفت : بروپ و

 ! یشد گفت : چه عصبان یم ادهیپ نیاز ماش کهیدر حال یساالر

بود انداخت ، چند قدم  دهیبه بچه ها که رنگشان پر یشدن او نداشت نگاه ادهیاز پ یکه احساس خوب ستاره
، مگه  یآمد با تشر گفت : گفتم برو گمشو عوض یکه به سمت آنها م یشد و رو به ساالر کینزد نیبه ماش

 گوشات کره ؟

زل زد و گفت: چه زبون  شیدر چشمها ستادیاو ا یشده بود روبرو یعصبان یحرف تا حدود نیکه از ا یساالر
 کرده یادی! انگار سرت رو تنت ز یدراز

 . رود یم یکیوهوا رو به تار ستیاز آنها آنجا ن ریکس غ چیواقف بود که ه قتیحق نیبه ا یبه خوب ستاره

 یشترنمیاو که قدش تا شانه اش ب یاش در چشمها رهیشده بود پس به نگاه خ رید یلیخ ینیعقب نش یبرا یول
همه جلوت دوال راست بشن  یشد شازده ؟ بهت برخورد، عادت دار یادامه داد و با شجاعت گفت : چ دیرس
 ؟

 ..... دمیحاال بهت نشون م یهم فشار داد وگفت : دختره عوض یرا رو شیبا حرص دندانها یساالر

 ؟ یبکن یخوا یم یو با خشم گفت : مثالً چه غلط دیوسط حرفش پر ستاره

بود و او که  رهیبه ستاره خ زدیم رونیآتش ب یکه از آنها شراره ها ییبا چشمها دیبگو یزیچ نکهیبدون ا یساالر
داشت ترس خود را پنهان کند . در  یفقط سع کردیخطرم شتراحساسیب نیاز ماش گریبا خارج شدن دونفر د

 .حمله کردند یباز لیبه سمت وسا شانیبا سر و صدا وارد پارک شدند و بچه ها یلحظه ناگهان خانواده ا نیهم

را  نشیبود در ماش رهیستاره خ یکه به چشمها نطوریکرد وهم ینیعقب نش دید نینچنیرا ا تیکه وضع یرساال
کوچولوت  یکوچولو ، تا اون موقع خوب از اون دندونا مینیب یرو م گهیباز کرد و با پوزخند گفت : بازم همد

 یاستفاده کن چون ممکنه از دستشون بد

کنده شد و ستاره همچنان همانجا خشکش زده  ابانیوحشتناک از آسفالت خ ییبا صدا نیلحظه بعد ماش چند
 . کرد یبود فکر م ینگاه ساالر نیکه در آخر یبود و به شرارت

 . دندیکش یاز سر آسودگ ینشستند و نفس یعقب تاکس یسه نفر در صندل هر
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؟ من از ترس  وونهید یبود کرد یچه کار نیو گفت : ا دیستاره کوب یآرنجش را به پهلو تیبا عصبان نینازن
 ییچه کارا ستیمعلوم ن یشناس یآدمو نم نی! توکه ا یکردم تو واسه من سوپرمن شده بود یداشتم سکته م

 آب کرده ریسر چند نفرو ز دمیتونه بکنه ، شن یم

و هم کردم ، حاالت یچه غلط دمی، خودمم نفهم دونمیمقنعه اش را صاف کرد و گفت : نم یبا کالفگ ستاره
 ! آب کرده ریرو درآورد : سرچندنفروز نینازن یادا یو با لحن با نمک یرو بزرگ کن اروی نیا نقدیا خوادینم

حالشوگرفتم خشکش زده بود  یچه جور دیدیبچه ها د میخودمون یو ستاره ادامه داد : ول دندیسه نفر خند هر
 ! دی، پسره سبزه شب ع کارکنهیچ دونستینم

بچه ها  یگفت : ول یناگهان با لحن پر استرس دنیخند نیکرد در ح یاش نگاه م یبیج نهیکه داشت به آ میمر
 . خدا کنه واسمون شر نشه زد،یم رونیازش ب شی؟ انگار آت نیدیپسره رود یچشما

 با لبخند وارد خانه شد و سالم کرد دیکرد رنگ اضطراب را ازصورتش بزدا یشد و سع اطیوارد ح ستاره

مبل نشسته بود و در روزنامه مقابلش غرق شده بود با تکان دادن سر جوابش را داد ، راحله  یکه رو روسیس
 . شدمیداشتم نگران م یکرد ریستاره جان ؟ چقدر د یوارد سالن شد وگفت : اومد یچا ینیبا س

باباست  نیا ری، همش تقص میگزکن ادهیراه پ یکل مینبود مجبور شد سیزد وگفت : باز سرو یلبخند تصنع ستاره
خودتو بهم  نیحداقل ماش ایراحت بشم  یعموم هینقل لیواسم بخر من از شر وسا نیماش هی ای گمیبهش م

 ! که دهیگوش نم یقرض بده ول

داد به  ریگ یوجب مین نیروزنامه بلند کرد و با تعجب گفت : باز ا یحرف سرش را از رو نیا دنیبا شن روسیس
خودمو  نیمونه ، تازه اگه ماش یشهر سالم نم نیدرخت تو ا هی گهیکه د رمیبگ نیمن ، خب اگه من واسه تو ماش

 برم سر کار ؟ یاونوقت خودم چه جور یبدم به جنابعال

رفت تا  دیکنیفروشگاه پارک م یجلو نوصبحیبه درخت زدم تازه شما که اون ماش یبابا ! من ک یبدجنس یلیخ -
 !که؟ دیکن یاستفاده نم نیبرگرد نیخوا یکه م شب

 و پرت نگو نقدرچرتیبرو بچه ! ا -

 ! دیبده ، شما که خونه ا یرکاب هیبه ما هم  دیدیرخشتونو م دیخر میبابا ، جمعه قراره با بچه ها بر گمیم -

 ؟ یمردمو داغون کن یبچه ها یبزن یبر یخوا یخودت به درک م -

 نه ؟ گهید یدیم نویکنم ، بابا بابا ماش یم یرانندگ یخوب نینکن من به ا تیإ بابا اذ -

 .را جمع کرد و مثل بچه ها خودش را لوس کرد شیلبها یبا حالت بامزه ا و

 ؟ یپر رو شد دمیپدر سوخته ! باز من تو روت خند یبا خنده گفت : ا روسیس

 بابا آره ؟ گهید یدیپس م -

 امیاز پس زبون تو بر نمباشه پدرسوخته من که  -
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 سر به هواست یلیخطرناکه ستاره خ روسیوارد بحثشان شد وگفت : نه س راحله

 هم محتاتم یلیبا اعتراض به مادرش نگاه کرد و گفت : إ مامان من کجا سر به هوام من خ ستاره

 که مواظب خودش باشه نه ؟ دهیراحله ، قول م گهیو گفت : دخترم راست م دیخند روسیس

 گونه اش نشاند و گفت : قول قول یرو یبه طرف مادرش رفت بوسه ا ستاره

 . را اعالم کرد تشیآمد با زدن لبخند رضا یاز دستش بر نم یکه در مقابل پدر و دخترکار راحله

* * * 

 ؟ یامروز کالس ندار زمیستاره جان عز -

 بود وارد سالن شد و گفت : نه چطورمگه ؟ شیکه با حوله در حال خشک کردن موها ستاره

 نجایا ادیاالن زنگ زد گفت داره م ایرو -

 ایول ، خاله رو یا -

مشغول به کار بود  مایگرفته بود و به عنوان مهماندار هواپ یرا به تازگ سانسشیخواهر کوچکتر راحله فوق ل ایرو
 . با ستاره داشت یوتجردش رابطه خوب یسن یکیبزرگتر بود و به خاطر نزد، پنج سال ازستاره 

 . باز کرد ایرو یرفت ودر را برا فونیزنگ به سمت آ یصدا دنیبا شن ستاره

 . رنگ داشت یمثل اوچشمها و ابروان مشک یبود ول یا دهیبرخالف خواهرش دختر بلند قد و کش ایرو

دوباره  یصدا دنیبعد با شن قهیچند دق یخانه به راه افتاد ول یخانم ها نیب یبساط خنده و شوخ ایورود رو با
 . زنگ به ناگهان فروکش کرد

 مامان ؟ ادیب یروبه راحله گفت : قرار بود کس ستاره

 ! گهیخونه کارداره د نیهست حتماً با ا یهرک یرفت گفت : نه ، ول یم فونیبه سمت آ کهیدر حال راحله

 لب گفت : برخر مگس معرکه لعنت ریستاره جمع شد و ز یلحظه بعد با ورود عمه سوزان به سالن اخم ها چند

 ؟ یکنیچه کارا م اجانیگفت : خب رو ایرو به رو اریسوزان در حال پوست کندن خ عمه

 با لبخند گفت : دعا به جون شما عمه خانم ، بعدشم تو فرودگاه مشغولم ایرو

 زمیعز یبه سالمت -

 مهمتره یدختر ازدواج از هر کار هی یبرا یادامه داد : ول زیتمسخر آم یلبخند وبا

 نکردم دایداره ، من هنوز آدم مناسب خودمو پ ییآل ها دهیا یهردختر یول دیگیشما درست م -

 یدانکنیوقت آدم مناسبتو پ چیوگرنه ممکنه ه زمیعز نییپا یاریکم ب هیآل ها تو  دهیبهتره ا -
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 زکردنیزریبه مادرش انداخت که باحرص در حال ر یانداخت . ستاره نگاه عصب نییسرخ شد و سرش راپا ایرو
 . داخل بشقابش بود یارهایخ

 دیگفتن دختر تا آب و رنگ داره و به اصطالح ترگل ورگله با میصحبتش را ادامه داد : از قد الیخ یخانم ب عمه
 واسه خودش جور کنه یبخت هی

 ستیعمه جون ، قرار ن گنیم زایچ یلیخ ایمیوگفت : قد اوردیخورد آخر طاقت ن یخون خونش را مکه  ستاره
 میکه ما چشم بسته همشو قبول کن

اشتباه  ایمیقد یگ یالف بچه م هیتو  یعنیامروز  یبا اخم به او نگاه کرد و گفت : امان از دست جوونا سوزان
 گن یم

 یا گهیهرکس د ای ایمیبه خودش مربوطه نه به قد یهر کس یزندگ گمینه عمه جون من دارم م -

من برم زن داداش ، خونه هزار تا کار  گهیخود بلند شد وگفت : بهتره د یکه برافروخته شده بود از جا سوزان
 . دارم

 یسوزان جان ، نکنه از حرف ستاره ناراحت شد یخود بلند شد و گفت : شما که تازه اومد یاز جا عیسر راحله
 ؟

 مگه من بچه ام ؟ زمینه عز -

عقل کلن ، رو  کننیفکر م نطورنیدور و زمونه هم نیا یبه ستاره انداخت و ادامه داد : بچه ها یخصمانه ا نگاه
 کردن یق ارویرو خوردن ح

براش آماده کنم فعالً با  یزیچ هیگرده برم  یاز مطب برم الیبه راحله نگاه کرد و ادامه داد : االن دان دوباره
 اجازتون

 . حالت قهر از اتاق خارج شد و راحله هم به دنبالش رفت وبه

 یحرف زد ینجوریبا عمه ات ا ینکرد یکار خوب چیباحرص رو به ستاره گفت : ه راحله

 دکتر برس یمحل ، تو برو به همون آقا یگفت : حقش بود خروس ب تیبا عصبان ستاره

 . در ست مثل عمه ادا کرد یدکتر را با لحن بامزه ا کلمه

کارت اصالً  گمیمن هنوزم م یگفت : ول ردیخنده اش را بگ یکرد جلو یم یسع کهیلبخند زد و راحله درحال ایرو
 . درست نبود

* * * 

خود  یندلکه به ص میو مر نیکرد و نازن یم یپدال گاز فشرد . با سرعت رانندگ یرا تا آخر رو شیپا ستاره
 . پاساژ بزرگ توقف کرد کی یرنگ روبرو ینقره ا 206. باالخره  دندیخند یبودند م دهیچسب
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 نجایا دیدوست دار یکجا آوردمتون هرچ دینیگفت : بب یشد در را بهم زد و با ژست خاص ادهیپ نیاز ماش ستاره
 . دیمهمون خودم نجایشامم هم نیحالشو ببر نیبر زادیمرغ تا جون آدم ریاز ش شهیم دایپ

 هیکه به سردر پاساژ مجلل چند طبقه زل زده بود گفت : اونوقت به چه مناسبت قراره ما  کهیدر حال نینازن
 ؟ میببر یضیف نیهمچ

 شدن عمه خانوم محترم بنده عیبا لبخند چشمک زد و گفت : إ مگه نگفته بودم بهتون ؟ به مناسبت ضا ستاره

 شده ؟ یبا تعجب گفت : مگه چ میمر

 گم یسر شام براتون م میحاال بر -

 .وارد پاساژ شدند یحرف همگ نیا بدنبال

شده بود که  کیدر پاساژ مذکور بودند هوا تار دیسه نفره آنها تمام بعد از ظهر را در حال گشت زدن و خر گروه
 باشه واسه بعد دهایخر هیمن خسته شدم بق دیگرد یبچه ها چقدر م گهیبا غرغر گفت : بسه د نینازن

 یزیما که هنوز چ یزنیچقد نق م یکرد وگفت : إ ناز نیرا در دستش سبک سنگ دیخر یبسته ها ستاره
 ......مینگشت

 میشام بخور میبهتره بر میبسه خسته شد گهیستاره ، د گهیحرف او آمد و گفت : راست م انیم میمر

که از  یکنیخستمون م یحرفت ، نکنه دار ریز یبزن یبخوا نکهیمشکوک به ستاره نگاه کرد و گفت : مگه ا نینازن
 یچونیبپ یتونینم ستایخبرا ن نیاز االن گفته باشم از ا یشام دربر ریز

واوهم به سمت پله  دیبه سمتش دو یحرکت ناگهان کیبه او زل زده بود با  یکه تا بحال با حالت بامزه ا ستاره
 . ها فرار کرد

به پشت سر خود انداخت و گفت : بچه ها اونجا  ینگاه نیوران پاساژ بودند که نازنراه رفتن به سمت رست در
 ! ییها کهی، عجب ت نیرو داشته باش

 نیتریکه در همان لحظه به سمت و دیرا د پیرا دنبال کرد و دو پسر فوق العاده خوشت نینگاه نازن ریمس ستاره
کن  شی: چشاتو درو دوگفتیکوب نینازن یبا آرنج به پهلو ند،یو او نتوانست صورتشان را بب دندیمغازه چرخ کی

 شهیم ییهوا نهیبیتا چشم اون حامد بدبختو دورم زیدختره ه

ً یمدام تقر یرو ادهیو وارد رستوران شدند . هر سه خسته از پ دیاو را کش ودست ولو شدند و به  یصندل یرو با
 . منو زل زدند

 ؟ میسفارش بد یچ دیزبانیب خانم شما مبا لبخند رو به ستاره گفت : خ نینازن

 دیدوست دار یهرچ -

 میظرف بشور نجایتانصف شب ا میوقت مجبور نش هیات چقده؟  هیما نمیخوام بب ینه خب م -

 دیبخور دیدوست دار یامشب شارژ شارژم هرچ -
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 دار ، مرامتو عشقه هیول بچه ما یا -

 . برخوردش با عمه سوزان شد یماجرا فیشام سفارش دادند و ستاره مشغول تعر هرسه

رفتار ستاره با عمه اش بودند که او متوجه ورود دو پسر جوان به رستوران  لیبا خنده در حال تحل میومر نینازن
بود. آنها  دهیبودند که خارج رستوران د ییآنها را شناخت ، آنها همان پسرها شانیو لباسها کلیشد از قد و ه

چهره شان  لیو تحل هیشد و در دلش مشغول تجز رهیرا اشغال کردند . ستاره به آنها خ زآنهایبه م کینزد یزیم
داشت  یا دهیبلند و کش یاز آنها که از همان اول توجهش را جلب کرده بود نگاه کرد قد و باال یکیشد ابتدا به 

و  دادیم لیصورتش را تشک یسبز اجزا یبرجسته به همراه چشمها ییو گونه ها یاستخوان ینی، صورت گرد ، ب
. سپس به  دادینشان م 30خوش حالتش را به سمت کج درست کرده بود و سنش حدود  رنگ یقهوه ا یموها

داشت و با وجود چشمان درشتش  یبا مزه ا اریچهره بس یاو نبود ول ییبایانداخت که به ز یاش نگاه یپسرکنار
شد که با حالت  دهیو چشمان سبزرنگش کش یت پسر اول. دوباره نگاهش به سم کردیرا جلب م یتوجه هر کس

 یشتریب ییکرد احساس آشنا یافتاد هر بارکه به اونگاه م یگونه اش م یرو ییبایو چال ز دیخند یم ینیدلنش
 زین یپسردوم یبا نگاه پسر اول رکردیاش او را غافلگ یکرد که او با نگاه ناگهان ی، همچنان به او نگاه م کردیبا اوم
نشسته بودند  شیبه بچه هاکه روبرو یجیو با گ دیع نگاهش را دزدیآنها نگاه کرد ستاره سر زیجه شد و به ممتو

 . نگاه کرد

 که پشت به آنها نشسته بودند و متوجه آنها نبودند همصدا گفتند : چه ات شد ؟ میو مر نینازن

 میدیاون دو تا پسرا که تو راهرو د نیاریدر ن یتابلو باز گمیم زیچ هیکرد وگفت :  کیسرش را به آنها نزد ستاره
 االن درست پشت سرتون نشستن

تو هپروت پس بگوخودت تنها  یرفت هویچرا  گمیم یبه پشت سرش انداخت و گفت : عوض ینگاه مین نینازن
 یرو تور کن نایاز ا یکیامشب  یتون یم نمی، بب یزدیم دیرو د نایا یتنها داشت

 یبه توگفتم دور ورداشت یزیچ هیباز من  ار،یدر ن یه نگفتم تابلو بازبااخم گفت : مگ ستاره

 نکبتا شونیدوزار افهیق نیبا ا زارنیهم واسه ما م یبا نگاه به آنها ادامه داد : چه کالس و

 با خنده گفت : خدا از ته دلت بشنوه نینازن

، خودمون سه  میامشب بزار واسه خودمون باش هی یوگفت : ول کن ناز دیکوب نینازن یبا آرنجش به پهلو میمر
 تا رو عشقه

 از غذاها نمیا دیرس بیشاهد از غ ایآوردگفت : ب یغذاها رو م یمحتو ینیاشاره به گارسون که س وبا

را فراموش کردند .  یزپشتیآورده شدن غذاها مشغول خوردن شدند و بحث عوض شد وآنهاکم کم وجود م با
رفتند . در حال حرف زدن بودند که ستاره  نگیرستوران خارج شدند و به سمت پارکبعد از خوردن شام از 

 دینیروبب نجایشباهت داشت گفت : ا غیکه به ج ییباصدا
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آنهاپارک بود و راه خروج آنها راسدکرده بود نگاه  نیماش یکه درست جلو یرنگ دیسف یسه نفر به پرادو هر
 نیچه طرز پارک کردنه حاال من ا نیآخه ا ه،یشعوریمال کدوم االغ ب گهید نیکردند . ستاره با حرص گفت : ا

 ؟ رونیب ارمیب یوامونده رو چه جور

 دنیبزندکه با شن یگریرا باال برد که لگد د شیحواله در آن کرد پا یشد و با پا لگد کیبه پرادو نزد تیعصبان با
 . رادر هوا نگه داشت شیپا ییصدا

ً یشما اح -  دیبنده دار نیدر ماشبا  یمشکل انا

او همان پسر چشم سبز داخل  دید یدرکمال ناباور ندیتا او را بب دیآورد و به پشت چرخ نییراپا شیپا ستاره
 نتونیراجمع کرد و گفت : با در ماش شیبه خود آمد اخم ها عیسر یمتعجب شد ول یرستوران است . ابتدا کم

 ازتون بپرسم ؟ یسوال هی شهیباخودتون چرا ، م ینه ول

 ؟یبا تعجب گفت : چ پسر

ً یو اح دیگرفت نامهیبا حرص ادامه داد : شما چند ساله گواه ستاره  یدر حق جامعه بشر تویجنا نیا یچه کس انا
 داده ؟ نامهیکرده که به شما گواه

 یبه خود گرفت وگفت : به اندازه سن شما ، فکر نم یکه تازه متوجه منظور ستاره شده بود چهره خونسرد پسر
 یداشته باش شتریکنم ده دوازده سال ب

خود را به او رساند و رو به  میکه مر دیبگو یزیو دهانش را باز کرد تا چ دییهم سا یرا رو شیدندانها ستاره
تازه طلبکارم  یمقصر یکردبد جا پارک  نتویخانم محترمه آقا ، ماش هیچه طرز صحبت کردن با  نیپسرگفت : ا

 ! یهست

 نمونویماست ماش ریتقص یمان گهید گنیشد وگفت : راست م کیکه دوستش به او نزد دیبگو یزیچ پسرخواست
 میبدجا پارک کرد

 دیریشما به دل نگ هیعصب کمیمن  قیرف نیاز ما بود ا ریخانم تقص دینگاه کرد و ادامه داد : ببخش میبه مر سپس

جا  نوجابهیماش دیلطف کن شهیپس اگه م ادیم شیاتفاقا پ نیازا کنمیزد وگفت : خواهش م یحیلبخندمل میمر
است زل زده  یدانست اسمش مان یاو که حاال م یودست ستاره را که هنوز با خشم به چشمها میما بر دیکن

رابه  نشانیو ستاره ماش شترا از سر راه بردا نیماش یشدند . دوست مان نیو هر سه سوار ماش دیبود کش
 . حرکت درآورد

حرف بزنه حاال  ینطوریدختره چه طورجرات کرد با من ا نیپشت فرمان نشست وگفت : ا تیبا عصبان یمان
 .پدال گاز فشرد یرارو شیو پا دمینشونش م

 .پشت سرشان شد درنگیسف یمتوجه حضور پرادو نهیبود که ازآ یدرحال رانندگ یعصب ستاره

 شد داشونیپ نایکه اإ باز  -

 یآورد و روبه ستاره گفت : چطور نییسمت شاگرد را پا شهیستاره رساند وش نیرا کنار ماش نشیماش یمان
 بدم ؟ ادیرو بهت  یرانندگ یخوای؟ م یرونیبابا بزرگا م نیع ینجوریهم شهی، هم نامهیخانم گواه
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گفت اما اوبدون توجه به  یزیچ یعقب نشسته بود انداخت ودر گوش مان یکه صندل میبه مر ینگاه دوستش
 ؟ یدیشد جوجه ترس یدوستش ادامه داد : چ

شورشو در  گهیکنه د یم ادیروشو ز گمینم یچیه یعوض نیبه ا یلب باحرص گفت : حاال من هر چ ریز ستاره
 کنم یآورده حاال آدمش م

 !جوجه خروس ریو بگمن یزد : اگه تونست ادیفر یرو به مان و

 ابونهیخ نجایا یکنیکار م یگفت : ستاره چ یبا نگران میپدال گاز فشرد . مر یتوانست رو یم کهیرا تا جائ شیپا
 ها

 بچه پررو رو بشونم سرجاش نیا دیمن با شهینم یزینترس چ -

باال رفته بود به وضوح  جانیضربان قلبش را که از ه یصدا توانستیم دادیراژمیها و نیماش نیب کهیحال در
از آنها  یبعد متوجه شد خبر یاما مدت دینیآنها را پشت سرش بب نیماش توانستیحرکتش م لیبشنود . در اوا

 . ستین

 برو فکر کنم گممون کردن واشتریبود با ترس گفت : ستاره  دهیچسب نیماش یجلو یکه به صندل نینازن

شباهت نبود گفت : بابا ستاره  یب ادیکه به فر ییندارد با صدا یتوجه شیمتوجه شد ستاره به حرف ها یوقت
 ! یاز تو دماغمون در آورد یشام به ما داد هیدم نداشت بس کن  یخر ما از کرگ

 بچه ها ترسوندمتون دیمتوقف کرد و گفت : ببخش یرا گوشه ا نیاو به خود آمده بود ماش ادیکه از فر ستاره

نتونست  کرشیغول پ نی، با اون ماش یخوب حقشو کف دستش گذاشت میخودمون یبا لبخند گفت : ول نینازن
 ! یستیب ستیب یبهمون برسه حرف ندار

تو تازه ازش  دادیداشت هممونو به کشتن م نی؟ ا یناز یگیم یسرش را از عقب جلو آورد و گفت : چ میمر
 ؟ یکنیو تشکر هم م ریتقد

ً یرو به ستاره ادامه داد : ستاره جد و اون  یاریدر م یباز وونهید یلیخ ای، تازگ نمیب یم دیجد یدارم ازت کارا دا
 ینداشتن تو شروع کرد یها که اولش به ما کار چارهیب نیاز رفتار امشبت ا نمی، ا نایا یساالر هیازقض

بودم  ینجوریهم یمن از بچگ ستین دیبود باال گرفت وگفت : نه به خدا جد نییسرش راکه تمام مدت پا ستاره
نگم  یزیتحمل کنم و بهش چ کردمیم یاول سع ذاشتیپا رو دمم م یاگه کس ینداشتم ول یکار چکسی، به ه

 دمیم دقولیبازم ببخش کنمیم یلطدارم چه غ دمیفهمینم گهید کردمویم یمنم قاط دادیاگه به کارش ادامه م یول
 تکرار نشه گهید

ردوبدل کردند و هردو همزمان  نیبا نازن ینگاه طنتیبعد با ش قهیچند دق یو ساکت شد ول دیکش یآه سپس
اش نشست  یصندل ینگاه آنها هول شد وسرش را عقب برد وصاف رو دنیباد می. مر دندیچرخ میبه سمت مر

مامانا رو در  یادا یجنابعالشده بود  یچ نگیتو پارک نمیبب یبه اوانداخت وگفت : راست ی. ستاره نگاه مشکوک
 زدیم ارویهم به اون  یما تازه چه لبخندژکوند ای ییتو دوست اونا کنهی، چه ازشونم دفاع م یآورد یم

 ارو؟یخودش را به آن راه زد و گفت : کدوم  میمر
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 رهیگی. من که گفتم االن ازش شماره میدونیکه خودت م یبا اخم گفت: همون زین نینازن

 ........ خواستم دعوا نشه ، اون پسر که یبا من من گفت : خب م میمر

 دیدگمشیگفت : هر دوتون بر غیج غیلبخند آنها متوجه شد که سرکارش گذاشته اند باج دنیلحظه با د نیهم در
 حرکتش به خنده افتادند نیو آنها از ا دیجنبه ها و با دو دستش به سر آنها کوب یب

* * * 

تخت نشست و به  یدهد . رو صیتا زمان و مکان را تشخ دیطول کش هیترس چشمانش را باز کرد چند ثان با
تمام وجودش را در بر گرفته بود با  بیعج یبود فکر کرد . دل شوره ا دهیکه شب قبل د یآشفته ا یخواب ها

 . دانست فکر کرد یم هدل شور  نیکه آن را مسبب ا یخود بلند شد و به امتحان یاز جا ادیز یآشفتگ

 :جواب سالمش را داد وگفت ییه وارد آشپزخانه شد و به مادرش سالم کرد . راحله با خوشروآشفت یفکر با

 یستیسرحال ن ادیشده ستاره جان ؟ انگار ز یزیچ

 اصالً نتونستم خوب بخوابم شبیشدم دلشوره و استرس دارم د داریب یدونم مامان از وقت ینم -

 یشده باش ضیمر دیشا یتب ندار نمیبذار بب زمیعز یریگیبسکه تو درس خوندن به خودت سخت م -

 که امروز دارم هینه فکر کنم به خاطر امتحان -

 شهیم رتیزودتر صبحونتو بخور که د ای، حاالم ب یبه خدا توکل کن دخترم حتماً قبول ستین یزیکه چ نیا -

 . وارد آشپزخانه شد و با لبخند جواب سالم آنها را داد روسیلحظه س نیهم در

 دیرسونیو گفت : بابا امروز منو م ستادیا شیخود بود که ستاره حاضرو آماده جلو یدر حال هم زدن چا روسیس
 ندارم سی؟ حوصله سرو

 امیتامن ب نیندارم بدو برو تو ماش شتریدختر گل که ب هیخب چه کنم  یکار دارم ول یلیامروز خ نکهیبا ا -

 . رفت اطیکرد و به سمت ح یبا مادرش خداحافظ ستاره

نشسته بود گفت  یصندل یدرهم رو یا افهیدانشگاه متوقف کرد وروبه ستاره که با ق یرا روبرو نیماش روسیس
 خانم میدی: رس

 ؟ یلب زمزمه کرد : چ ریبه اونگاه کرد وز یجیبا گ هیچند ثان ستاره

 ب خودش هستکرد وگفت : دختر خودم که مواظ کیصورتش را به او نزد روسیس

 ییزد و گفت : معلومه بابا یبه خود آمد لبخند ستاره

 زمیو گفت : خدا پشت و پناهت عز دیاو را بوس یشانیپ روسیس

 . اوتکان داد و وارد دانشگاه شد یبرا یخارج شد ، دست نیبا پدرش از ماش یبعد از خداحافظ ستاره
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داخل  یها مکتین یرا رو میو مر نینازن کردیگرم اواسط خرداد ماه احساس گرما م یبه خاطر هوا کهیحال در
 . کرد وبا هم به سمت کالس حرکت کردند دایپ اطیح

 یدار یعموم یاضیرو به ستاره گفت : تو باز امروز غروب ر نیاز کالس هر سه به محوطه وارد شدند و نازن بعد
 ؟

من بلدم ، من  یلیخ رهیترمم بگ انیخواد امتحان م ی، تازه امروز استاده مخبرم  گهیگفت : آره د ظیبا غ ستاره
 ؟ هیا غهیچه ص گهیترم د انیامتحان م نیا دونمینم

 یتنها بمون یاالن مجبور نبود یدرسو پاس کرده بود نیاگه اون ترم با ما ا گهیخودته د ریگفت : تقص میمر

 ندازمیبامن لجه م یعوض یرجب نیمنه ا ریبا حرص گفت : مگه تقص ستاره

واون زبون درازتوبه  یباهاش کل ننداز نقدیسر کالس ا یخواست یم رمنهیدر جوابش گفت : پ نه تقص نینازن
 ینذار شینما

کند . آنها از دانشگاه  یومجبور شد با آنهاخداحافظ دندیخواست جوابش را بدهد که به در دانشگاه رس ستاره
 . که سر راهش بود زد و راهش را به سمت سلف کج کرد یبه تکه سنگ یخارج شدند و او با حرص لگد

بازهم سر جلسه امتحان درمانده  یحل کرده بود ول نیتمر نیمباحث را بارها خوانده بود و چند نیهمه ا نکهیا با
و ا یپراز جواب بود ول سشی. چرک نو دیرسیکرد به جواب درست نم یم نییبود هر چه سوالها را باال و پا

سر امتحان  شهیبود هم انیرو به پا تحانکدام جواب راوارد برگه کند ، به ساعت نگاه کرد وقت ام دانستینم
داده و رفته بودند  لیرا تحو شانیبچه ها برگه ها شتریانداخت ب یآورد . به دور و برش نگاه یوقت کم م یاضیر

مانده بودند . چند  یباق گریبرگه اش را داد و رفت . او و دوسه نفر د شیپ قهیهم چند دق یفیشر ریام یحت
دادند واز کالس خارج شدند . مراقب به سمت اوآمد و گفت  لیراتحو شانیبعد آن دوسه نفر هم برگه ها قهیدق

 . دیبد لیبرگه تونو تحو دیخوای: خانم نم

 . شهیاالن تموم م دیبهم وقت بد گهیکم د هیگفت : رو به او  کردیرا وارد برگه م شیکه تندتند جوابها ستاره

 شیپ شیبرا یآمد . استاد آنروز کار یبه حساب م یاستاد رجب یها یاز سوگل یکیبود که  یپسر جوان مراقب
 . کرد خواسته بود امتحان را اداره کند یم لیتحص گرید یآمده بود و از او که در رشته ا

به او  گرید قهیاز گرفتن برگه اش منصرف شد و ده دق دیبه ستاره کرد و چون او را آشفته د یجوان نگاه پسر
 . داد و وارد راهرو شد لیکلنجار رفتن باالخره برگه را تحو یوقت داد . ستاره بعد از کل

 یتوانست صدا یسکوت بودکه م یدانشگاه به حد یامتحان بود در راهرو ریآمد فکرش هنوز درگ نییپله ها پا از
در که  یبه مأمور حراست جلو ینگاه خوردیکس به چشم نم چیشد در محوطه ه اطیخود را بشنود ، وارد ح یپا

شده  کیخارج شد ، هوا کامالً تار نشگاهکرد انداخت و از دا ینمود و با سوء ظن به او نگاه م یخسته م اریبس
چراغ برق محوطه  ریبه سمت پارک به راه افتاد چند ت دهایپ یدر محوطه نبود . به ناچار پا یسیسرو چیبود وه

راهش  خوردیدر پارک به چشم نم یجنبنده ا چیغروب روز پنج شنبه بود ه نکهیرو را روشن کرده بودند با ا ادهیپ
برسد  یتاکس ستگاهیتا هر چه زودتر به ا داشتیرا بلند بر م شیادامه داد قدم ها ابانیخ هرو ب یرو ادهیرا درپ
کرد بر ترس  یکه از صبح داشت همراه شده بود وحالش راخراب ترکرده بود ، سع یمبهم با دلشوره ا ی. ترس
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آمد چشمش را زد  یم شیکه از روبرو یلیاتومب دیرا تندتر بردارد که ناگهان نور شد شیخود غلبه کند و قدمها
 . شدند ادهیاز آن پ یانگه داشت وعده  شیپا یجلو لیواو را از حرکت باز داشت اتومب

به  بیعج ییدهانش قرار گرفت و با احساس استشمام بو یرو یکند دست دایپ یفرصت حرکت نکهیاز ا قبل
 . فرو رفت یکیتار

 دوم فصل

تخت بلند شد  یپوست صورتش چشمانش را باز کرد وبه سرعت از رو یرو دیتابش نورخورش یاحساس گرما با
به سر و وضع آشفته پسرش کرد و با لبخند  ینگاه ژهیو واردآشپزخانه شد و به پدر و مادرش سالم داد . من

 شبیبا تشر رو به او گفت : د شهیجواب سالم او را بدهد مثل هم نکهیبدون ا ونیجواب سالم او را داد اما هما
عجق وجق  یها لمیاز اون ف ی؟ حتما باز داشت یشد یختیر نیکه ا یکردیم یچه غلط یباز تا نصف شب داشت

 ! یدید یم

 ییکذا یکه او را در آن مهمان یبار نیفکر کرد که از آخر نینگفت ، در عوض به ا یزیدر جواب پدرش چ لیسه
اواخر اصال با او حرف  نیشود وا یمواد مصرف کرده بود گرفتند رابطه اش با پدرش هر روز بدتر م کهیدر حال

 نیبه ا زدیرا هم م نشیریش یچا کهیدرحال دبع یبزند . کم یا هیکنا ایبخواهد به او طعنه  نکهیزند مگر ا ینم
که دست چپ و راستش را  ینبود . از وقت نیمسئله فکر کرد که رابطه او و پدرش از همان اول هم بهتر از ا

کند و پدر هر چه که او  یم ییاست که در خانه آنها حکم فرما دیبود که برادر بزرگترش سع دهیشناخته بود فهم
 ییها یژگیدرسخوان و حرف گوش کن بود و یعاشق بچه ها شهیکند . پدر هم یم اجراچون و چرا  یبخواهد ب

به  ای فیجزوشاگردان متوسط رو به ضع شهیرا در خود سراغ نداشت . او در مدرسه هم چکدامیه لیکه سه
ن یبهتر دیبرادر بزرگترش سع کهیدر حال آتش سوزاندن بود در حال شهیآمد و هم یحساب ماصطالح تنبل به 

هم بزرگ شد و به دانشگاه  یکردند وقت یم دیو تمج فیشاگرد کالسشان بود و همه از اخالق و رفتارش تعر
پدر به وجودش بود که  یموفق لیها بود ، رشته حقوق را انتخاب کرد و حاال هم وک نیرفت باز هم جزو بهتر

 . کردیافتخار م

 یبود رشته عمران قبول شده بود اما بعد از مدت یکرده بود از برادرش جا نماند با هر بدبخت یاو هم سع البته
در  یپدرش قطره ا یاو برا یها تیهمه موفق دیبود که با وجود سع دهیبود فهم دهیپدرش را د یتوجه یب یوقت

افتاده به سمتش  یواحدها لیموضوع درسش روز به روز افت کرد و س نیبردن به ا ی. بعد از پ استیمقابل در
 یمهمان نیمختلف باز شد و در هم یها یبه مهمان شیپا نکهیهجوم آوردند و حالش روز به روز خرابتر شد تا ا

 یشده جلوکرده بود به خاطر مادرش هم که  یها بود که هر چه به دستش آمد را امتحان کرد اما تابحال سع
 . ردیغرق شدن خود در فساد را بگ

و قد نسبتا بلند وچشمان  دیمادرش بود پوست سف هیشترشبینبود و ب هیهم به پدرش شب یازلحاظ ظاهر یاوحت
 . داشت زیرنگ ر یکه پدرش کوتاه قد بود و چشمان قهوه ا یرنگش را ازمادرش به ارث برده بود درحال یمشک

 یتوأم با نگران یدرشتش مهربان یپدر بود نگاه کرد ، در چشمها یبرا یدوباره چا نختیمادرش که در حال ر به
کرده  یداده بود و سع تیاهم لیسالها تنها او بود که به سه نی. لبخندزد و باخود فکر کرد ) در تمام ا زدیموج م
 . جبران کند( زیپدرش را ن یهایمحبت یب یتا حدود ینگذارد و حت یفرق شیبچه ها نیبود ب
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تنگ چسبانش را به همراه شلوار به قول مادرش لوله  رهنیاتاقش در حال آماده شدن بود پ یوارید نهیآ یروبرو
 . را روبه باالدرست کرد شیعالقه اش را به گردن انداخت و موها رموردیو زنج دیپوش یتفنگ

. امروز جمعه بود و قرار بود با چندتا از  جورابش به قرار امروزش فکر کرد دنیتخت نشست و در حال پوش یرو
 . کالس بروند عشق وحال یبچه ها

با آنها آشنا شده بود البته او از  یبودند که به تازگ یدوستان ی، کامران شکوه یرستم نی، رام یساالر شهاب
در دانشگاه  یافراد شناخته شده ا شیو رفقا یشناخت . شهاب ساالر یبود و آنها را م یقبل با آنها همکالس

دانشگاه بخصوص جنس  یبچه ها نیب شانینهایو بخصوص ماش افهیو ق پیها و ت یبودند ، بخاطر ولخرج
وجه  چیه یبا آنها آشنا شود ول کیدوست داشت از نزد شهیهم لیمحبوب و پرطرفدار بودند . سه اریبس فیلط

فرصت بدستش  نیا شیپ یمدت نکهیود تا اب امدهیاو بدست ن یبرا چگاهیفرصت ه نیبا آنها نداشت وا یاشتراک
 . آمد

مواجه شد که  گریو دوستانش با چندنفر د یساالر یریروز او به محض ورود به سلف دانشگاه با صحنه درگ آن
 . وستیاز گروه آنهاپ یشد و به جانبدار یریشده بود بالفاصله وارد درگ دهیکش یبه کتک کار

و متوجه شد آنها به دور از چهره غلط اندازشان که  وستیهم به جمع سه نفره آنها پ لیآن روز به بعد سه از
او با آنها متفاوت  یمال تیوضع نکهیهم بامعرفت هستند و با وجود ا یلینمود خ یمتکبرو خود پسند م اریبس

مبود توجه و محبت روبه با ک یاو که از کودک یبا آنها برا یاند . دوست رفتهیاو را در جمع خود پذ یاست به راحت
 . شد یبود و باعث باالرفتن اعتماد به نفسش م نیریش اریرو بود بس

 شیاز آشناها یکیخواهند به باغ  یو کامران م نیبه او خبر داده بود که امروز به همراه رام یتلفن روزید شهاب
کند  یخواست کرده بودکه آنها راهمراهکه در خارج ازشهر قرار دارد بروند و تمام روز راخوش بگذرانند و از او در 

 . دهم آدرس را ازاو گرفته بودوحاال عازم آنجا بو لی، سه

از  اریاخت یزل زده و ب یجوراب به دست به نقطه ا ستیا قهیناگهان به خود آمد و متوجه شدچند دق لیسه
 . زندیقرار امروز لبخند م یادآوری

 ونیآن از ساختمان خارج شد . بعد از خروج او هما یکرد و در پ یبلند خداحافظ یخارج شد و با صدا ازاتاق
بچه  نیدونم ا یتو روخدا ، من نم یدیموهاشو د یبچه رو لوس کرد نیروبه همسرش کرد وگفت : خانم شما ا

 . ستیجو عقل تو کلش ن هیسالش شده هنوز  25خواد آدم بشه ،  یم یک

 . اش بود شد و حرکت کرد یشگیهم اوریو  اریرنگش که  یکمش یشد و سوار موتور هوندا اطیوارد ح لیسه

 شیکارها گریمخارج دانشگاه و د یبرا نکهیا یبود برا یشد . مدت ادهیمتوقف کرد و پ کیدفتر پ یرا روبرو موتور
بود و  رستانشیاز دوستان دب کیصاحب پ دیام کرد،یکار م یموتور کیپ نیپدرش درازنکند در ا یدستش را جلو

 . کار را به او داده بود نیا

 جون ، چه خبرا ؟ دینشسته بود گفت : سالم ام زیکه پشت م یدفتر شد و رو به پسرجوان وارد

زبرو زرنگ  اریبودن جثه اش بس زیبود که اصالتا اهل جنوب کشوربود و با وجود ر یو با نمک زهیم زهیپسر ر دیام
 .مانده بود یباق شیدرسه برابودکه از دوران م یمیبود و از معدود دوستان صم
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که در دست داشت بلندکرد وگفت :  یاوراق یشد سرش را از رو لیلحظه بعد باالخره متوجه حضورسه چند
 !میکار دار یلیبدوکه خ یسالم اومد

امروز منو از کار  شهیدارم اگه م یکار شخص یسر هیداداش امروز دیگفت : ببخش یبالحن شرمنده ا لیسه
 . به کارم برسممعاف کن برم 

 شده ؟ باز با بابات دعوات شده ؟ یزیانداخت و گفت : چ لیبه سه یتر قینگاه دق دیام

 ! که کار هر روزمونه نیبه او انداخت و گفت : ا ینینگاه غمگ لیسه

 پس چته ؟ -

برداشتم همش فکر  یدپرس پیشما تر یبابا ! ازبس من جلو یگفت : ا یساختگ تیو با عصبان دیخند لیسه
 کار عقب مونده دارم یسر هیهم سرحالم فقط  یلیحالم خرابه ، اتفاقا امروزخ دیکنیم

برنامه ها نبود  نیمتأهل بود و اهل ا دیمطرح نکند چون ام دیشهاب و رفتن به باغ را با ام هیداد قض حیترج
 . صورت خوش نداشتموضوع  نیآمد و دانستن ا یصاحب کارش هم به حساب م یبه نوع نیهمچن

 شیکار هیبه نظر قانع شده بود با لبخند گفت : اشکال نداره داداش برو به کارت برس بچه ها هستن  دکهیام
 میکن یم

 .کرد . به سمت موتورش حرکت کرد یکنم با اوخداحافظ یفردا جبران م شاللهیبا گفتن شرمنده قربونت ا لیسه

* * * 

به چشم  یگریآن خانه د یبود و در حوال یبزرگ اریکند . باغ بس دایتوانست باغ را پ ادیز یبعد از جستجو باالخره
 ادهیخلوت بود ، ازموتور پ اری، محوطه بس دیرا ند یشخص یباچشم اطراف را از نظر گذراند ول لی. سه خوردینم

که درباغ  دیرا د نیشد و سپس رام یشخص یپا یصدابعد متوجه  قهیشد و زنگ درباغ را به صدا درآورد چند دق
باغ انداخت  رونیبه ب ینگاه نیبااو وارد باغ شد بعد ازوروداو رام یگشود ، بعد از سالم و احوالپرس شیرا برو

 یشد و با تعجب درحال برانداز ارمتعجبیاز کار او بس لیدرشت قفل کرد. سه ریزنج کیو سپس در را توسط 
 اطهیبه شانه او زد و با لبخند گفت : فقط محض احت ینگاه اوشد دست توجهم نیاوبودکه رام

 . وبه اطرافش بدهد ردیکردحواسش را از قفل بگ یحرف سع نیا دنیبا شن لیسه

مختلف بود که  یوداخل آن پر از درخت ها دیرس یآن به چند هکتار م یبود که بزرگ یمذکور محوطه بزرگ باغ
و  دادیم لیشکوفه داده بودند و هنوز به بار ننشسته بودند تشککه تازه  وهیاز آنها را درختان م یمیحجم عظ

 . شده بود دهیخاردار کش میباغ س یوارهایهمه د یرو

 یاطراف بود گفت : بذارش همونجا کس یبود و محو تماشا ستادهیکه هنوز کنار موتورش ا لیرو به سه نیرام
 ادینم نجایا

که از سنگ  یپر درخت کیبه راه افتاد . آنها از راه بار نیپشت سر رامازباغ رها کرد و  یموتور را در گوشه ا لیسه
. به محض ورود آنها  دندیکه در باغ احداث شده بود رس ییبایشده بود عبورکردند تا به ساختمان ز دهیپوش
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کردند واو رابه داخل ساختمان  لیبا سه یگرم یشهاب و کامران از ساختمان خارج شدند و سالم و احوالپرس
 . کردند تیهدا

 یخستگ کمی نیبش ایبود گفت : ب الیداخل و ونیدکوراس یورودش محو تماشا یکه از ابتدا لیروبه سه شهاب
 ؟ یکرد دایرو پ نجایگرمت شده راحت ا یدر کن ، انگارحساب

 داکردمیباالخره پ یگشتم ول یمکیگرم شده ،  یلیشهاب نشست و گفت : آره هوا خ کینزد یمبل یرو لیسه

 بشه ؟ یباحاله فکرکنم چند هکتار یلیخ هیشهاب عجب باغ گمیوگفت : م دیخند سپس

حدودا  نیفکر کنم هم یچقدره ول دونمینم قایگفت : منم دق دیبا ترد دیچهره او راد یکه حالت سوال شهاب
 ! باشه

که  لیگرفت ، سه لیسه یخارج شد وآن را جلو الیاز آشپزخانه اپن و یشربت وانیبال نیلحظه رام نیدرهم
گرفت  القراریخود بلند شد و پشت پنجره و یو از جا دینفس سر کش کیرا  وانیازگرما کالفه شده بود ل یحساب

 خوف داره ؟ یلیدرختا تو شب خ نی؟ حتما ا دیایم نجایا ادیگفت : شما ز ی، با کنجکاو

 پسر یترسو باش نقدریا ومدی: ترس نداره که ! فقط درخته ، بهت نم گفت یدر جواب او با لحن مضحک کامران

از او خوشش  ادیبودکه کامران ز افتهیدر یمدت به خوب نیدر ا لیسه یداشت ول یبه ظاهرقصد شوخ کامران
 تیمیبا او احساس صم چگاهیه لیو سه ستینگر یم زیو سوء ظن به همه چ ینیبا بدب شهی. کامران هم دیاینم

 . نکرده بود

 . داشت انداخت یبرم زیم یشربت را از رو یخال وانیکه ل نیبه رام ینگاه

 نیگذاشته بود وچهره دلنش ریاخالقش درظاهرش هم تاث نیبود و ا یشخصمثبت نگر نیکامران ، رام برعکس
 . نسبت به کامران داشت یتر

 حرفا رو بچه ها نیا دیبا لبخند رو به جمع گفت : ول کن دیرا در فکر د لیکه سه شهاب

 حیواسه تفر یچی، امروز ه میدیکه دلت بخوادخر یهرچ میواسه امروزچه کرد یدونیادامه داد: نم لیبه سه ورو
که گوشه سالن بود اشاره کرد سپس ادامه داد : پاشو برو تو  یگرید یزهایو چ هایدنیو به انواع نوش میکم ندار
توپ دارم  زیسورپرا هی، برات  میایما هم ب ادرختابزن ت نیب یگشت هیبه سر و صورتت بزن هم  یآب هیباغ هم 

 ! یکنیکف م شینیاگه بب

 . کرد الحرکتیشهاب استقبال کرد و به سمت درو شنهادیاز پ لیسه

 ؟ یکنیم یاختمان شهاب با تشررو به کامران گفت : معلوم هست چه غلطمحض خروج او ازس به

 منکه بهش اعتماد ندارم ادیپسره ازپسش بر م نیا یبا اخم جواب داد : مطمئن کامران

 نیبدرد ا هی! به نظر من که پسر با عرضه ا یفکرکن زایچ نیخواد به ا یدر جوابش گفت : تو نم یبه تند شهاب
 خوره یکار م
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نشست و  یدرخت هیسا ریزد و ز الیدر محوطه و یهوا بکاهد ، گشت یاز گرما یبه صورتش زد تا اندک یآب لیسه
کرد  یم یبگیآنها راحت نبود واحساس غر نیبود با آنها دوست شده بود هنوز ب یمدت نکهیبا خود فکر کرد ) با ا

) 

خود فکر  شیپ لیحال سه نیآمدند در همازساختمان خارج شدند و به سمت او  گریبعد سه نفرد قهیدق چند
 ندارد یفرق دارند و او نسبت به آنها احساس خوب شهیکرد که آنها امروز با هم یم

 کمی لیگفت : حاال که آقا سه جانیو با ه دیخودرا به هم مال یدست ها دیرس لیسه کینزد یوقت شهاب
 سر کار خودمون میاستراحت کرد و حاش جا اومد بر

بدو  یکنجکاو شده بود به شهاب زل زد . شهاب رو به کامران گفت : کام اریکار بس نیکه نسبت به ا لیسه
 اریرو ب یامانت

 هیتوانست سا یشد کم کم م رهیکه کامران از آن رفته بود خ یریشد به مس یکه هر لحظه کنجکاوتر م لیسه
 ندیموردبحث را بب یران باالخره توانست امانتشدن کام کیدهد ، با نزد صیتشخ شدیم انیاو را که از دور نما

 . زل زد کندتوانست باور  یعقلش نم یول دید یکه چشمانش م یزیبه چ یو با ناباور

 سوم فصل

به  شیباالخره چشمها هیچشمش را زد بعد از چند ثان دیسرش نورخورش یازرو اهیس سهیبرداشته شدن ک با
 یو سپس پسر جوان دیو دوستانش را د یدهد ابتدا ساالر صیاطرافش را تشخ طینور عادت کرد و توانست مح

 .دیرس یآشنا م یلیبود اما چهره اش به نظر خ دهیکه تابحال ند دیرا د

؟  هیک گهید نیشده بود از کوره در رفت و با خروش گفت : ا چیدختر جوان که طناب پ دنیبه محض د لیسه
 ؟ دیکن یم یچه غلط نجایشماها ا

امروزمونه که قراره  یسرگرم نی... ا ستین یکس نیبه ستاره نگاه کرد و گفت : ا یبا لبخند چندش آور شهاب
 ! تا شب سرگرممون کنه

غلطا  نیاز ا دیخوا یم نجایا دیچرا به من نگفت ایو گفت : عوض دیکش شیبه موها یدست صالیبا است لیسه
 ... ؟ من دیبکن

 یاریاون رو سگ منو باال م یدار گهی! د یزنیو گفت : چقد ور م دیحرفش پر انیم تیبا عصبان شهاب

 میستیبه او انداخت و با پوزخند گفت : برو بابا ! ما ن یهینگاه عاقل اندرسف لیسه

 . به سمت در باغ به راه افتاد و

 کنم یراهش را سد کرد شد وگفت : خودم درستش م نیبه دنبال او برداشت که رام یقدم شهاب

 . روان شد لیبه دنبال سه و

و نوچه  یاش را بسنجد . ساالر یفعل تیبحث و جدل به ستاره فرصت داد از بهت خارج شود و موقع نیا
.  اورندیخواهند سرش ب یم ییباغ درندشت آورده بودند و معلوم نبود چه بال نیبودند به ا دهیاو را دزد شیها
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طناب محکم بسته بودند و وجود  بارا  شیکمک بخواهد اما دست و پا ادیتکان بخورد وبا فر شیکرد از جا یسع
 . شد یکه به دهانش بسته بودند مانع سرو صدا کردنش م یپارچه ا

؟ بهتره  یشد پسر! چرا ترش کرد یگفت : چ یرساند و راه را بر او سد کرد و با خونسرد لیخود را به سه نیرام
 ! نکرده یتا شهاب قاط یبرگرد

آورد : چرا  یبه او نگاه کند جمالت را پشت سرهم به زبان م نکهیشده بود بدون ا یکه بشدت عصبان لیسه
 شم ینم هایکثافت کار نیا ی. من قاط ومدمیچه خبره وگرنه نم نجایا دی، نگفت دیبرگردم ؟ شما منو گول زد دیبا

. 

 . زد و دوباره به سمت در حرکت کرد نیرام نهیبه س یحرف با کف دست ضربه ا نیدنبال ا به

مطمئن باش  کشهیپشت سراو گفت : شهاب چند وقته داره واسه امروز نقشه م ینسبتا بلند یبا صدا نیرام
 ! یتو خرابش کن ذارهینم

 خواد بکنه ؟ یکار م یگفت : مثال چ یبلندتر یو با صدا دیبه سمت او چرخ لیسه

 ینم مینفر ، تا ما نخوا هیتو  میعقلتو به کار بنداز ، ما سه نفر لیسهدر جوابش گفت :  یبا خونسرد نیرام
 رونیب یبر نجایاز ا یتون

ها رو ناکار کرده و  یلی! شهاب قبال هم خ هیکار شهاب چ یدونیادامه داد : تو اصال م یآرامتر یبا صدا سپس
برگرد  یببر رونیباغ ب نیسر سالم از ا یخوای، اگه م یباش یدر رفته نذار تو نفر بعد رشیبه کمک باباش از ز

 سر جات

 دهیباغ بزرگ را د نیا رونی. او ب کردیم نییاو را باال و پا یزل زده بود در ذهنش حرفها نیبه رام کهیدر حال لیسه
جنبنده  چیسرش را هم ببرند ه نجایخواستند ا یاگر آنها م ستین یخانه ا چیه لومترهایدانست تا ک یبود و م

گفت : من که به  یمترینرمش بدهد و با لحن مال یمقدار شیکرد به صدا ی. سع دیشن یرا نم شیصدا یا
 کنمیفراموش م دمید نجایا یو هر چ رمیمن م دیبکن دیخوایم یندارم هر کار یشما کار

که واسمون دردسر درست  میبهت اعتماد کن یچطور میشناس یپا پوزخندگفت : ما تازه چند روزه تو رو م نیرام
 یخودمون باش شیپ نجایبهتره هم یکن ینم

 !؟ هیکار دردسر داره ، خطرناکه ! بابا المصب آدم دزد نیگفت : ا صالیکه کالفه شده بود با است لیسه

درست  زوی! نگران نباش خودش همه چ قیرف یشهاب رو دست کم گرفت نکهیبا خنده گفت : تو مثل ا نیرام
 . کنهیم

بهت خوش بگذره که تا آخر  نقدیدم امروز ا یبهت قول م میبر ایزد و ادامه داد : ب لیدست به پشت سه اب
 یعمرت فراموش نکن

امتناع  نیا یاصل لیوسوسه اش کرده و دل یآن دختر بدجور دنیباالخره مجبور شد به خود اعتراف کند د لیسه
فعال  دیکوتاه آمد . بهتر د یکم نیرام یحرفها دنیترسد کار دست خودش بدهد . با شن یاست که م نیاش ا

 . راه رفته را بازگشت نیگرفته همراه رام یا افهی. با ق دیآ یم شیبعد چه پ ندیبرگردد تا بب
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 . با حرکت سر به او فهماند که مشکل را حل کرده است نیانداخت و رام نیبه رام ینگاه شهاب

 ؟ ییپس تو هم با ما لیگفت : خب آقا سه لیروبه سهبا لبخند  دینطوردیرا ا طیکه شرا شهاب

 . به او زل زد یبه حالت پرسش و

 . کرد دییکرد با حرکت سر حرف او را تأ یداده بود و بااخم به آنها نگاه م هیتک واریکه به د لیسه

بپر بازش  یکام میبا خنده به سمت ستاره برگشت به چشمان او زل زد و گفت : بهتره کارمونو شروع کن شهاب
 کن

 : شهاب مواجه شد ادیستاره دستش را به سمت او دراز کرد که با فر یدر حال بازکردن دست و پا کامران

 شد ؟ رفهمی، با همتونم ش میریم شیمن پ یموقوف ! امروز فقط طبق باز یدست دراز -

 . ردن دهان ستاره شدرا تکان دادند و کامران مشغول باز ک شانیهمه نگاه کرد ، همه سرها وبه

 کی؟ ... با نزد یخوا یم ی! از جون من چ یکرد : دستتو بکش عوض ادیمحض بازشدن دهانش شروع به فر به
چشمان گربه مانند او دوباره دچار همان  دنیتمام گذاشت و ساکت شد ، با د مهیشدن شهاب حرفش را ن

 . وحشت مرموز شده بود

چه خبره کوچولو ! من و  نجایکنم ا یم فیبه اوزل زد و گفت : االن واست تعر ستادیستاره ا یچند قدم شهاب
خسته  ییهر جا یو دخترها یحوصلمون سررفته بود از مواد و زهرمار یبود حساب یمحترمم چند وقت یدوستا نیا

اونروز تو  نکهیخوش بگذره تا ا همونکه ب میکن کاریکردم چ یمن همش با خودم فکر م نیواسه هم میشده بود
 یاسباب باز نیتو بهتر دمیبه سرم افتاد و د یباز نیبعدش فکر ا یکرد یکه واسم زبون دراز دمیرو تو پارک د

 یا یباز نیواسه ا

 . بفهمد یتوانست منظور او را از باز یکرد ، نم یبر او غلبه م شتریشهاب هرلحظه ترس ب یحرفها دنیشن با

دانستند  ینم اتیاز جزئ یزیانداخت انگار آنها هم چ نیبه کامران و رام یهکرده بود نگا ارتعجبیکه بس لیسه
 . به شهاب زل زده بودند یبا کنجکاو رایز

 یرا بهم زد و ادامه داد : حاال که همتون حساب شیدستها جانیبه همه حاضران انداخت ، با ه ینگاه شهاب
 ! هیمون چطور یگم باز یبهتون م دیدنیو آماده شن دیکنجکاو شد

 که من و دوستام تو هینطوریا یباز

 یباز نیا

سپس به ستاره نگاه کرد و ادامه داد : تو هم نقش  میکن یم یرو باز یما نقش شکارچ میکنیهم رقابت م با
 یو هرجا یکه فرار کن یفرصت تو هم وقت دار نیتوا میکنیو سر خودمونو گرم م الیو یتو میریشکار ، ما م

دنبالت هرکدوممون که اول  میای یکارمون تموم شد م نکهی. بعد از ا یبش میقا یبزرگ که دوست دار باغ نیا
 تو رو گرفت برنده است
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 ! ... ییبرنده تو زهی. جا زشهیباشک خودمونه فقط فرقش تو جا میهمون قا ییجورا هی

 که ببره تو هرکس

 ... . البته یشیمال اون م امشب

پوئن هم به تو  هیباشه  یفرپل مونیباز نکهیا یگفت : برا یاشاره اش را باال آورد و با لحن مسخره ا انگشت
کنه  داتیکس نتونه پ چیشب ه 12که تا ساعت  یجور یبش میوقا یخوب فرار کن ی، اگه بتون میدیاختصاص م

حق نداره  یکه کس نهیاونم ا رسه ویبه تو م زهیو جا یشیم یو تو برنده باز شهیجور سک سک حساب م هیمثل 
 ! داشته باشه یباهات کار

 ؟ نیدار مودوستیانداخت و و گفت : چه طوره بچه ها باز هیبه بق ینگاه شیبعد از تمام شدن حرفها شهاب

 . کف زدند شیو برا دندیشده بودند با قهقهه خند یو کامران که تازه متوجه باز نیرام

 ییرها یبه دختر جوان که در اثرتقال برا ینگاه دادیشهاب گوش م یلحظه با بهت به حرفها نیکه تا ا لیسه
 نیبود انداخت و با خود فکر کرد اگر ا ختهیشانه ها ر یرو شانشیپر یمقنعه اش از سرش در آمده بود وموها

 رنگش یچشمان آب دختر جوان با دخواهد شد ، ناگهان متوجه ش بشینص یریدندانگ زهیرا ببرد چه جا یباز

به او  یالیخ یرنگ که با ب اهیچشم س ردویلحظه تصو نیاز ترس و اضطراب است به او زل زده ، در هم زیلبر که
 فرار از نگاه معصوم دختر نگاهش را برگرداند یو برا دیکش شیبه موها یزل زده بود همه ذهنش را پر کرد ، دست

. 

حرکت مقنعه  کیرا احساس کند ، با  شیتوانست هرم نفسها یمکه او  یشد به حد کیبه ستاره نزد شهاب
انداخت و سرش رابه صورت  یکار مقنعه بر اثر فشار پاره شد . مقنعه را به گوشه ا نیکه با ا دیرا از سرش کش

 نیتر آورد و کنار گوشش زمزمه کرد : ا کیکرد ستاره سرش را عقب برد اما شهاب سرش را نزد کیستاره نزد
کس بهت  چیکن نذار دست ه می! خوب خودتو قا ییباغ تا دلت بخواد سوراخ سمبه داره تو هم که کوچولو

 کوچولو یبرسه تامن برسم امشب مال خودم

 دنیبلند شروع به خند یحرکت بود با صدا نیو شهاب که شاهد ا دیحرف به خود لرز نیناخودآگاه از ا ستاره
 یلحظه نگاه نیدر آخر لیبه دنبال او روان شدند . سه زین هیحرکت کرد ، بق الیو یکرد و در همان حال به سو

 . شد الیبه ستاره کرد و وارد و

کرد فکرش را  یآرام گرفت ، سع یخارج شد و بدن مرتعشش کم هیتا از بهت اول دیطول کش یا قهیدق چند
حتما آنها راه فرار را بسته بودند  یبود ول یباغ لعنت نیراه ، فرار از ا نیکند . بهتر دایراه را پ نیمتمرکز کند و بهتر

 تالش خودش دیشود با دیناام یزود نیبه ا انستتو یکردند . نه! نم یاو را رها نم یراحت نیوگرنه به ا

 ییکرد در اثر ضربه ها یبلند شود در همه نقاط بدنش احساس درد م شیکرد از جا یفکر سع نیکرد با ا یم را
و با  یکرد به سخت یاشت کجا و چگونه به بدنش وارد شده همه بدنش کوفته شده بود ودرد مند ادیکه به 

را  یقطور و قفل بزرگ رینجبه در ، ز  دنیتوانست به سمت در باغ حرکت کرد با رس یکه م یسرعت نیآخر
 چیه شیپایپ یضربه ها یکرد قفل را بشکند ول یکرد وبا تمام توانش سع دایپ یمشاهده کرد . سنگ بزرگ

رها کرد و  ررایداد . قفل و زنج یحرفها قد نم نیرفته او به ا لینداشت قفل بزرگتر از حد بود و توان تحل یسود
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 دیرس جهینت نیخاردار به ا یها میس دنیشده بود انداخت و با د دهیکه دور تا دور باغ کش ییوارهایبه د ینگاه
 . ممکن است ریکه فرار از آنها غ

 دایپ دینبود . به ام دایباغ پ یکرد درخت بود و انتها یکه چشم کار م ییبه سراسر باغ انداخت ، تا جا ینگاه
شده بود گذشت  دهیکه با سنگ پوش یاز محوطه ا رشیباغ حرکت کرد. در مس یکردن راه فرار به سمت انتها

ورود  یسربرافراشته بودند و جلو آسمانگذاشت اطرافش پر از درختان مختلف بود که تا  یخاک ینیو قدم به زم
رفت  یم شیدرختان پ نیدرآورده بودند . با عجله ب یگرفتند ومحوطه را به شکل جنگل کوچک یرا م دینور خورش

 یدیبعد در کمال ناام قهیخورد . چند دق یبه جز درخت به چشم نم زیچ چیاما ه دییپا یو خوب دور و برش را م
که االن  یباغ است . درخت یداند خودش کجا ینم یبلکه حت ابدیباغ را ب یانتها اندتو یمتوجه شد نه تنها نم

 . بود دهید شیپ قهیبودکه چند دق یهمان درخت هیاز کنارش رد شد درست شب

 یبرد که ساعتهاست فقط دور خودش م یپ قتیحق نیباالخره به ا ریکردن مس نییاز چند بار باال و پا بعد
 یاز جلو یلحظه ا یکرد . لبخند چندش آور ساالر هیبلند گر ینشست وبا صدا نیزم یرو یچارگیچرخد . با ب

 آورد !؟( یسرش م ییافتاد چه بال یاو م ریشد ) اگر گ یچشمش دور نم

 تیوضع نیکند . باخود فکر کرد : ) در ا دایپ یفکر از ذهنش مغزش دوباره به تقال افتاد تا چاره ا نیگذشتن ا با
شب در آنجا  12کرد تا بتواند تاساعت  یم دایپ ییجا دیاست . با یتنها راه چاره اعتماد کردن به حرف ساالر

 پنهان شود . (

در مورد امشب  زدندیقهقهه م کهیدر حال نیبودند . شهاب،کامران و رام یهمه مشغول خوش گذران الیو داخل
کنار  لیدانستند . سه یم یهر کدام خود را برنده بازخواندند و  یم یوکر دندیکش یهم خط و نشان م یبرا

تکان  یسر یدر افکارخود غرق بود و هر ازچندگاه یداد ول یآنها گوش م یآنها نشسته بود و به ظاهر به حرفها
؟ تو  ییکجا لیبلنداو را مخاطب قرار داد و گفت : سه یحالت او شده بود باصدا نی. شهاب که متوجه ا دادیم

 ؟ یکنیم ریس ایکدوم دن

دبه  هینفر برنده شد بق هی یبه جمع سه نفره آنها انداخت و گفت : چه معلوم وقت یبه خودآمد ، نگاه لیسه
 ؟ ارنیدرن

جون تو که اشتهات از ما  لیسه گمیو با خنده گفت : م دیرا که در دست داشت تا آخر سر کش ییبطر نیرام
 ! ینبود هیقض نیخوبه موافق ا شترهیهم ب

نشده  هیقض نیا یواسه اونوقت بود که هنوز قاط نیحق به جانب به خود گرفت و گفت : ا یا افهیق لیسه
 استفاده رو ببرم تیفرصت نها نیا دازیبا دمیشدم و خطرشو به جون خر یحاالکه قاط یبودم ول

 یگفت : چرا مخنده  انیدمیخند یم یرعادیخنده زدند . شهاب که به شکل غ ریحرف او همه ز نیا دنیشن با
 چکسیه نجایا دمیمن بهت قول م شناسهیچون هنوز ما رو خوب نم هیحرفش منطق گهیخب راست م دیخند

 . جوانمردانه است یجوانمردانه  یباز نیا زنهیحرفش نم ریز

 . کرد دنیشروع به خند ودوباره
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و دوست داشت  زدیرا نداشت دلش شور م نکارهایدل ودماغ ا لیسه یشدند ول یاشیدوباره مشغول ع آنها
 . حواسش جمع جمع باشد

 یبه فضا دنیو به سمت باغ حرکت کردند . بعد از رس دندیساعت همه دست از بساط کش کیبعداز  باالخره
همه باغ را  شانیادهایخنده ها و فر یبه دنبال ستاره گشت . صدا یباز از هم جدا شدند و هر کس در گوشه ا

 یکردند به راحت ی. همه ابتدا فکر م دندیخندیوم زدندیصدا م کیبلند ستاره را به الفاظ رک ید . باصداانباشته بو
انبوه درختان  نینفردر ا کی افتنیباغ را درک کردند .  یبزرگ زانیچند ساعت بعد م یول افتیستاره را خواهند 

 . بود یدشوار اریبزرگ کار بس یو فضا

 . نداشت یدر پ یو حاصل دیظهر به درازا کش کیآنها تا نزد یجستجو

نداره ! انگار  دهیفا ینجوریا رینشست و گفت : نخ یتخته سنگ یرو زدینفس نفس م کهیدر حال نیرام باالخره
 نیدختره آب شده رفته تو زم

باغ  نیکردنش تو ا دایپ ی؟ فکر کرد یشد ؟ چرا مچاله شد یکنار او نشست و با خنده گفت : چ شهاب
 یحساب شیبعد که گرفت ییدنبال شکارت بدو یکه حساب نهیشکار به ا فی؟ همه ک   هیراحت نیرندشت به همد

 دهیمزه م

 ! یداده بود باپوزخند گفت : چه حرفه ا هیتک یکه به تنه درخت لیسه

. حاال هم  میا یپا شکارچ هیما خودمون  یدست کم گرفت تویحاج یگفت : َپ چ یدرجواب او با مسخرگ شهاب
 دینق نزن نقدیا دیپاش

بسه من  گهیولو شد و گفت : نه گشتن د نیزم یبود رو ستادهیآنها ا یلحظه درچند قدم نیکه تا ا کامران
 میبعد دوباره بگرد میریبگ یانرژ میبخور یزیچ هیگشنمه اول  یحساب

 میخور یروبه کامران گفت : خاک تو سر تنبلت ! باشه اول ناهار م شهاب

 . میندازیراهش م نجایهم اریناهارو ب لیحاال هم برو وسا یرو داد شنهادیکه پ یبا اخم ادامه داد : جنابعال و

 . دیناهار از راه رس لیوسا هیو بق خیجوجه ، س یبعد کامران با بالها قهیدق چند

 . را فراگرفته بود تمام باغ شانیخنده ها یگم شده بودند و صدا انیبعد هر چهارنفردر دود آتش و قل یکم

خارج شد . کنار تنه درخت به  یآنطرف تر به فاصله چنددرخت ستاره از داخل تنه درخت یلحظه کم نیهم در
 آنها حرف انیتنه درخت انداخت که درم یشده رو یبه حروف حکاک ینشست . نگاه نیزم یسرخورد ورو نییپا

s داشت که  ین درخت تنه تنومندیبود ا افتهیدرخت را  نیکرد . شانس آورده بودکه ا یم ییخودنما یبه خوب
 . توانسته بود خود را در آن جا دهد یخرگوش را در خود پنهان کرده بود و او به سخت کیبه اندازه  یسوراخ

به اطراف انداخت . پسرهاسخت مشغول کارخود بودند و حواسشان به اطراف نبود ، با خود فکر  یترس نگاه با
 ننیبیحتماً درخت رو م ندفعهیا کننیغذاشون تموم بشه دوباره شروع م یوقت دنیکرد : ) شانس آوردم که منو ند

 کار کنم ؟ ( یچ ای. خدا
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ظهر که در  روزی، از د کردیم کیاو را که بشدت گرسنه بود تحر یجوجه کباب بدجور یخود بلند شد بو یازجا
 . نخورده بود یزیغذا خورده بود تابحال چ یمقدار یلیم یسلف دانشگاه با ب

 دیکرد تا شا یگرفت . ضمن حرکت با دقت اطراف رانگاه م شیسمت چپ خود را پ ریبود مس یهر زحمت با
 . کند دایخود پ یبرا یجانپناه

 یانرژ یخود را از سر گرفتند . آنها که استراحت کرده بودند وحساب ید از خوردن غذا دوباره جستجوبع پسرها
 . گرفتند شیرا در پ یریگرفته بودند هر کدام مس

 خودتو به عمو نشون بده ایکوچولو؟ ب یی: کجا زدیم ادیخود مرتب فر ریدر طول مس شهاب

کرد : )  یودر دل دعا م دیلرز یجمله به خود م نیا دنیواز شن شدیپنهان م یهر بار پشت تنه درخت ستاره
 خودت ازم مراقبت کن ( ایالشخوربهم برسه . خدا نینذار دست ا ایخدا

 . تار نشود دشیگرفت تا د یرا م شیاشکها یجلو یسخت وبه

آبدار بر سر شاخه درشت و  یگرفته بودکه دورتادور پر از درختان توت بود که توت ها شیرا در پ یریمس لیسه
 . دیاطراف خود را خوب بپا کردیم یتوجه به آنها سع یکردند . او ب یم ییانها خودنما یها

 نیاطرافش انداخت در ا یرهایبه مس ینگاه ختیر یعرق م کهیستاره در حال شدیهر لحظه گرم و گرمتر م هوا
آنها راکه از همه طرف  یتوانست صدا یکالفه اش کرده بود . م یمنطقه درختها کوتاهتر بودند و آفتاب حساب

 یرینند محاصره اش کرده اند . هر مسیاو را بب نکهیدانست که آنها بدون ا یبشنود م یبخوب دیرس یبه گوش م
 یم دایزود اورا پ ای ریماند د ی. اگر آنجا هم م دیرس یاز آنها م یکیبرو برگرد به  یگرفت ب یم شیرا که در پ

 . کردند

به  یکرد. دست یذوق ذوق م ادیز یرو ادهیبخاطر پ شیداد ، پاها یخود را به تنه درخت هیتک یحال یب با
زل زد .  یسوخت و به نقطه ا یم یمتوال یو اشک ها دیکه بخاطر تابش مستمر نور خورش دیکش شیچشمها

 یجیزدند . با گ یاو چشمک م هکه ب ندیقرمز آبدار را بب یتوانست درآن نقطه از باغ درختان توت باتوت ها یم
 : بود در ذهنش جرقه زد شیمربوط به سالها پ ییدور که گو یرابست ودر همان حال خاطره ا شیچشمها

 دهیکبود رنگ پرآب را که از درخت چ یو با خنده توت ها دندیدو یدرختان توت م نیدر ب میو مر نیو نازن او
 . دندیخند یکه لباسش قرمز رنگ شده بود م نینازن افهیو به ق زدندیهم م یبودند به سرو رو

دوباره گرفته  یجان شیانگار پاها دیبه سمت درختان توت دو یآن یمیخاطره ازذهنش با تصم نیگذشتن ا با
 یزیچ دنیدرخت توت رساند ودستش را به سمت شاخه دراز کرد اما ناگهان با د نیبودند . خودش را به اول

 و به او ستادهیا شیروبرو یکمبود با فاصله  دهیصبح د کهی. پسرناشناس ستادیراه ازحرکت ا انیدستش در م

 . بود رهیخ

 . از او سلب شده بود یشدت ترس و وحشت فلج شده بود و قدرت هر حرکت از

 . ماند رهیبدون پلک زدن به او خ هیدختر شوکه شده بود تا چند ثان یناگهان دنیکه از د لیسه



 

 
33 

اما همان لحظه چندمتر دورتر کامران را  دیبگو یزیبعد باالخره به خود مسلط شد دهانش را باز کرد که چ یکم
خودش را به ستاره رساند و دستش را دور کمر او انداخت و  هیاز ثان یدر کسر دیآ یکه به سمت آن ها م دید

 ... زد : گرفتمش گرفتمش ادیرو به کامران با خنده فر

ً یتقر هوا که محکم ستاره را نگه داشته بود گوشه  یدر حال لیشدند . سه الیشده بود که آن ها وارد و کیتار با
که او را احاطه کرده بودند را پس بزند وفرار کند  یقدرتمند یکرد تا دست ها ی. ستاره مدام تقال م ستادیا یا

 . کرد یم شتریدورکمر او را ب رقدرتمندتر بود و هر لحظه فشار دستانش ب لیسه یاما دستها

جلوت  هویگفت دختره  یم یپسر ! کام یگفت : عجب شانس آورد لینشست و رو به سه یمبل یرو شهاب
 سبز شده

 یلقمه چرب نیبه خود چسباند و با خنده گفت : آره امروز شانس بهم رو آورده که همچ شتریستاره را ب لیسه
 اومده رمیگ

: ولم کن آشغال  دیکش ادیفر هیاو زد و با گر یبه پا یها متوجه ترسش نشوند لگدداشت آن  یکه سع ستاره
 وونایآدم ، ح دی! شماها اسم خودتونو گذاشت

و  دیبه او بدهد پشت دست خود را به دهانش کوب یگریفرصت حرف د نکهیشد و قبل از ا کیبه او نزد شهاب
سرت  ییوگرنه بال یفتادیکه دست من ن یموش کوچولو ! شانس آورد یگوشش گفت : بهتره خفه ش ریز
 آسمون به حالت زار بزنن یکه مرغا اوردمیم

قرمز  یسبزرنگ شهاب که رگه ها یلباسش خون گوشه لبش را پاک کرد و با خشم به چشمها نیبا آست ستاره
 آد یبرم یمثل تو هر کار یوونیشد زل زد و گفت :از ح یدر آن ها مشاهده م یرنگ

دست او را در هوا گرفت و گفت : بهتره  لیودست خود را باال برد ، سه دییهم سا یرا رو شیدندانها شهاب
 واسه ما نمونه از جلو چشمت دورش کنم یچیو ه یآش والشش کن نکهیقبل از ا

 . انداخت ، از آن دو فاصله گرفت و پشتش را به آن ها کرد لیبه سه ینگاه خشمناک شهاب

 که نداره ؟ یببرمش اون ور باغ ، اشکال خوامیادامه داد : م لیهس

 رفت با دست به در اشاره کرد و گفت : نه زودتر ببرش یم هیکه به سمت بق یدرحال شهاب

 نبود نیقرار ما ا یگفت : ول تیکامران با عصبان الیاز خروج آن ها از و بعد

عرضتون  دیدخترم ندار هیخودتونه تن لشا، عرضه گرفتن  یعرضگ یب ریبا خشم در جواب او گفت : تقص شهاب
 . . . از اون پسره آسمون جلم کمتره

داره  یا دهیچه فا گهیحرفا د نیا دیمرغ از قفس پر نیکل کل نکن نقدریوسط حرفش آمد و گفت : بسه ا نیرام
 میایسرحال ب کمی دیبساط شا یپا میبهتره بر

 میکن ارحالیمرموز گفت : آره برو بساط رو ب ید شده بود با لبخندسر  شیکه آتش خشم درون چشمها شهاب
 . تازه است یریرو هر وقت از آب بگ یحرفا وقت هست . ماه نیبعداً هم واسه ا
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شد .  یم دهیبه دنبال او کش یجاده شن یو مردانه پسر جوان بود بر رو یقو یدر دستها شیکه بازوها یدرحال
 یآسا رو لیداشتند و س ییبودند که هنوز قدرت خودنما شیاز تقال افتاده بود و فقط اشکها ادیبخاطر ضعف ز

 . دندیبار یم شیگونه ها

باالخره به ساختمان  یمسافت یباغ داشت. بعد از ط یاز ساختمان اصل یادیفاصله ز لیمورد نظر سه ساختمان
بود. دو اتاق تو در تو  هیشب یداریبه خانه سرا ترشیبا دست آزادش در را باز کرد. ساختمان ب لی. سه دندیرس

 دهیمندرس پوش یبه اتاق انداخت ؛ اتاق با فرش یاز اتاق ها کشاند . نگاه یکیداشت که ستاره را به سمت 
 یاز اتاق هم چند پتو و بالش را رو یداده شده بود ، در گوشه ا هیتک واریدوراتاق به د یشده بود و چند پشت

 . بودند دهیهم چ

هل داد سپس به سمت در اتاق رفت و آن را از تو قفل  یواریوارد اتاق شدند ستاره را به سمت د نکهیاز ا بعد
 . کرد

نشست و  نیزم یرو واریکنار د یدینکرد با ناام دایپ یراه فرار یبه اطرافش انداخت . وقت یباترس نگاه ستاره
شد  یم شتریب شیدر حال قفل کردن در بود نگاه کرد . هر لحظه شدت اشک ها یبه پسر جوان که با خونسرد

که  یمدام به اتفاق گذشتیمغزش م زچسباند . هزاران فکر متفاوت ا یپشت سرش م واریخود را به د شتریو ب
 یکار چیه که از صبح همراهش بود او را از پا در آورده بود و قادر به یکرد. احساس ضعف یفکر م فتدیقرار بود ب

 . داکندینجات پ یقیکرد که به طر ینبود فقط در دل دعا م

 . کوتاه به سمت ستاره رفت ییباالخره دل از قفل درکند و با قدمها لیسه

 نهیخود را به قفسه س یرفت. قلبش طور یشد ضربان قلبش باالتر م یکه به سمتش برداشته م یهر قدم با
و  دیباالخره پسر به او رس رینفسگ هیبزند . بعد از چند ثان رونیاش ب نهیکه هر آن ممکن بود از س دیکوب یم

 ندیبب دیدرخش یرنگش م اهیسرا که درون چشمان  یتوانست به وضوح برق ینشست . م نیزم یرو شیروبرو
پوست صورتش احساس کند. پسر دست خود را به سمت صورت او دراز کرد. در  یرا رو شینفسها یو گرما

پشت سرش برخورد کرد و  واریکه با د دیاراده سرش را عقب کش یکه از شدت ترس به لرز افتاده بود ب یحال
 .را ببندد شیباعث شد او از شدت درد چشمها

 یاو و گرما گرحضوریرا بسته بود و جرئت نداشت آنها را باز کند ، ناگهان متوجه شد که د شیچشمها همچنان
 کن زیکه گفت : لبتو تم دیدورتر شن یرا از فاصله ا شیپس صداکند وس یرا احساس نم شینفسها

 ! کرده کاریبا صورتش چ نی، بب نهیچقدر دستش سنگ یادامه داد : عوض رلبیز و

رنگ در  دیشده بود چشمان خود را باز کرد و با مشاهده دستمال سف ریحرف غافلگ نیا دنیکه از شن یحال در
 . دیدراز کش نیزم یاز گوشه اتاق برداشت و رو ینگاه کرد که پتو و بالش لیدستش به سه

 ؟ یبخواب یخوا یفکر گفت : واقعاً م یسرش راتکان داد و ب یجیگ با

 کار کنم ؟ یچ یخوا ی: پس م دیکش ادیفر دویحرف ناگهان از جا پر نیا دنیبا شن لیسه
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باشم  یآدم لجن دیام ؟ من شا یمن ک یه داد : تو فکر کردو ادام ستادیسرش ا یشد با خشم باال کیاو نزد به
. د  المصب ازصبح پدرم در اومد از بس  ستمین رتیغ یب نقدریا گهیکرده باشم اما د یهر غلط میتو زندگ دی، شا

 ! عقله یتو دختره ب ریهمشم تقص دمیبا خودم جنگ

زد وهنوز هم با  یبه پسر جوان که نفس نفس م یو نگاه دیکش یاز سر آسودگ یاو نفس یحرفها دنیشن با
 یدی. قدش نسبتاً بلند بود و پوست سف ندیتوانست او را بب یبود انداخت . انگار حاال بهتر م رهیخشم به او خ

رنگش را هم به  یمشک یوهاکرد . م یم ییتر خودنما شیرنگش ب یمشک یداشت که با وجود چشم و ابرو
 . سمت باال حالت داده بود

 یستیکرد شروع به صحبت کرد و با لکنت گفت : اگه تو مثل اونا ن یم یشتریب یکه که احساس آسودگ یدرحال
 ؟ ینکرد یکار چیچرا تا حاال ه

از جلو  قهیدق هیذارن  یان ؟ نم ییوونایچه ح یدیکار کنم ؟ مگه اونا رو ند یبا خشم گفت : مثالً چ لیسه
 کردم یواسشون نقش باز یکه کل نهیآب نکردن واسه ا ریتا حاال هم سرمو ز ینیب یچشمشون دور شم . اگه م

 یزدیزنگ م سیخب به پل -

 دهیشهره آنتن نم رونیب نجایخانم باهوش ! ا یزد و گفت : خوب شد گفت یلبخند مسخره ا تیبا عصبان لیسه
 نیخودت بب ای، ب

 . ستادیاو رو به پنجره اهمراه خود را داخل دست ستاره انداخت و پشت به  یگوش و

از  یبود اماکار یدانست عصبان یکرد و مقصر م یپسر او را مسخره م نکهیانداخت . ازا یبه گوش ینگاه ستاره
 . پسر بود نیتنها راه نجاتش هم طیشرا نیآمد و در ا یدستش برنم

 ؟ میکار کن یچ یگی: پس حاال م دیپرس یبا آشفتگ باالخره

همش  نایبکن. ا یفکر هیدونم ؟ خودت  ی: من چه م دیادکشیشد و دوباره فر کیبه او نزد تیبا عصبان لیسه
 بدزدنت یکرد کیرو تحر نایکه ا یکارکردیچ ستیتوئه . معلوم ن ریتقص

قرمز شده بود و با وجود برق  شیخود بلند شد چشمها یو ازجا اوردین گرطاقتیحرف د نیا دنیبا شن ستاره
گفت :  یزل زدو با لحن تند شیبه چشمها ستادیاو ا یزد . روبرو یدر آن ها موج م تیاشک به وضوح عصبان

تحمل  دیتون ینم دیخودتون سهوا و هو یپ شهیهم دی. شماپسراهمتون مثل هم یزنیبه من تهمت م خودیچرا ب
 . کنه ختونیدختر بهتون محل نده و سنگ رو  هی دیکن

کرد جو را عوض کند و گفت :  یکرده سع یرو ادهیز دیخشم در چشمان او فهم یبا مشاهده شعله ها لیسه
 زدمیفکر حرف م یو ب رفتمیم یطرفه به قاض هی دیمن نبا یگیتو درست م

کرد  ینم یفرق هیو بق یظاهرش با ساالر نکهینشست و به او نگاه کرد . با ا نیزم یرو یحال یدوباره با ب ستاره
 . شد یم یا نندهینهفته بود که باعث آرامش هر ب یصداقت شیچشمها یاهی، درس شیاما چشمها

بشه  ینجوریخواستم ا یافتاد و گفت : به خدا من نم هیدوباره به گر دیلرز یاز بغض م نشییلب پا کهیحال در
 ...... شد کی............ هوا تار دی....... امتحانم طول کش
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 . روان شدند شیگونه ها یرو یشتریبا شدت ب شیها اشک

که شده . فعالً بهتره  هیگفت : حاال کار یمیندارد با لحن مال یخوب یکه متوجه شده بود او حال روح لیسه
 . یبخواب

به پشت خواباند و پتو را تا چانه  دیلرز یآورد و ستاره را که م یحرف به گوشه اتاق رفت پتو و بالش نیا بدنبال
 . دیاو کش یرو

پتو  ریخود به پسر جوان که با آرامش ز یکه ازجا یدر حال ادیز یبخاطر خستگ یکرد نخوابد ول یسع ستاره
 . فرو رفت قیعم یکرد نتوانست مقاومت کند وبه خواب یبود نگاه م دهیخواب

 . دیدستش از خواب پر یرو یزیاحساس حرکت چ با

دنبالمون  ومدنیدست ازتکان دادن او برداشت و گفت : پاشو صبح شده تا ن دیباز او را د یکه چشم ها لیسه
 میبهتره خودمون بر

 مینر شهیگفت : نم یآرام یداد و با صدا صیخود را تشخ تیتا موقع دیطول کش هیثان چند

 .کنن ینه بهمون شک م -

 من برم ذارنی، م موننیاوناسر حرفشون م یعنی -

 ادیبر م یهر کار دمیکه من د ییماآد نیدونم ، از ا ینم -

 ؟ یدون یتو واقعاً نم یعنی -

 فتیحرف نزن زودتر راه ب نقدری. ا دونمینه نم -

 لیراه سه نیبلند شدوبه سمت در حرکت کرد، در ب شیخود را حفظ کند ، از جا یکرد خونسرد یسع ستاره
 ؟یبر یخوا یم ینجوریرا گرفت واو رانگه داشت و گفت : هم شیبازو

 . نگاه کرد لیبه سه یجیبه خودش کرد و سپس با گ ینگاه ستاره

 یتمام دکمه ها یحرکت ناگهان کیکرد به چشمانش نگاه نکند با  یم یسع کهیشد و در حال کیبه او نزد لیسه
 که ؟ یمتوجه یناراحت راه بر کمیکن  یلباسش را پاره کرد وگفت : سع

لبخندش را پنهان کند  نکهیا یبرا لیکه تازه متوجه منظور اوشده بود قرمزشد و سرش را تکان داد ، سه ستاره
 . به سمت در حرکت کرد

 . شدند الیناخودآگاه دست ستاره را گرفت و باهم وارد و لیسه دندیرس الیبه در و یوقت

 . خود بلند شدند یاز جا آنها دنیمشغول خوردن صبحانه بودند که هرسه با د گرانیو د شهاب

 . ستاره چنگ انداخت یبه سمت آن دو آمدو به بازو شهاب

 . کمرنگ شده بود دوباره در دل خود احساس کرد یکم شبیرا که ازد یاو ترس ینگاه وحش دنیبا د ستاره
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 ! لحظه تمومه نیاز هم یجنابعال تیگفت : حق مالک لیو رو به سه دیستاره را به سمت خود کش شهاب

 شتریامشب ب دمیبهت خوش گذشت ؟ بهت قول م شبیکوچولو ؟ د یگوش ستاره زمزمه کرد : چطور ریز و
 بهت خوش بگذره

 .نگاه کرد لیبه سه صالیشهاب تعجب کرده بود با است یحرف دو پهلو دنیکه از شن ستاره

کردم  یآمدگفت : فکر م یتفاوت به نظر م یکه ظاهراً ب یخود را حفظ کند و با لحن یکرد خونسرد یسع لیسه
 تموم شده ؟ روزید یباز

 کشهیروز طول م هیفقط  مونیگفتم باز یمن ک   یکرد یو گفت : اشتباه فکر م دیبلند خند یبا صدا شهاب

اش را به او نشان دهد، نگاه  یبا نگاه ناباورش ناآگاه کردیم یکه سع لیسرزنشگربه سه یکه با نگاه ستاره
 یمثل تو سر حرفش نم یوونیدونستم ح یم دیو با خشم رو به شهاب گفت : با اوردید باالخره طاقت نکر  یم

 . مونه

 ادیپشت سرش کوباند وفر واریحرکت او را محکم به د کیرا از چنگ او در آورد که شهاب با  شیکرد بازو یسع و
 کنمیدلم بخواد م ی: من هر کار دیکش

 نیزم یافتاد. شهاب دوباره به سمت او آمد به زور او را ازرو نیزم یرفت و رو یاهیشدت ضربه چشمانش س از
کردم که  ادیز ویزمان باز کمیحرفم نزدم فقط  ریکنار گوشش گفت : تازه من ز یآرامتر یبا صدا نباریبلند کرد و ا

 . میحال کن شتریب

 ! وقت کاره بسه ، حاال گهید یاو را به سمت در هل داد و گفت : زبون دراز سپس

خود را قورت بدهد  تیکرد عصبان یگره کرده شاهد اعمال او بود سع یمدت با مشت ها نیکه در تمام ا لیسه
 خرابه یلیدور بشه حالش خ نجایتونه از ا یقدمم نم هیوضع  نیبا ا نیگفت : ا یظاهر یو باخونسرد

 ؟ میکارش کن یچ دییفرما یبه او نگاه کرد و با تمسخر گفت : شما م شهاب

 بخوره تا جون داشته باشه دوباره ما رو سرگرم کنه دیبهش بد یزیچ هی -

 یگ یداده بود کرد و گفت : بدم نم هیتک واریبه د یحال یبه ستاره که با ب ینگاه شهاب

 . صبحانه شان نشاند زیزور اورا سر م با

 نکهیبه ستاره که بدون ا یستاره نشست . نگاه یکنار یصندل یبا آرامش رو هینگاه خصمانه بق ریز لیسه
 یاز گشنگ یخوایم گهیبود انداخت . نان را به طرف او گرفت و گفت : بخور د رهیخ شیبخورد به دستها یزیچ

 یریتا حال ما رو بگ یغش کن

 .کردند دنیحرف شروع به خند نیا دنیبا شن کردندیکه تابحال با سوءظن به او نگاه م گرینفر د سه

نان راکه ازدستش افتاده بود دوباره برداشت و به  لیبه او نگاه کرد . سه تیدست او زد و با عصبان ریز ستاره
 امینشنوند گفت : برو کناردرخت توت منتظر بمون تا ب هیکه بق یکنارگوشش جور نباریطرف او گرفت و ا
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 . خود بلند شد یانان را داخل دست ستاره که متعجب به او زل زده بود گذاشت و از ج و

 . خارج شد الیبه زورچند لقمه خورد و از و ابدیتوان از دست رفته اش را باز  نکهیا یبرا ستاره

گناه او را باور کند مطمئناً باز هم  ینگاه به ظاهر ب خواستیشد نم یگذشت و وارد جاده خاک یرسنگیمس از
 .کشاندندیختان توت مناخودآگاه او را به سمت در  شیپاها یول زدیداشت گولش م

 .ستادیو همانجا ا دیبود رس دهیآنجا اورا د روزیکه د یدرخت به

ً یاوحق ایکرد .آ یمختلف با هم به مغزش هجوم آورده بودند مدام به پسر و رفتارش فکر م افکار بود  یهمان قتا
 ایماند  یم دیبا ایآ زند؟یحرفش م ریز یدانست که ساالر یواقعاً نم ایدروغگو بود . آ کی ایداد  یکه نشان م

 ؟چه ندازدیب ریاو را گ نجایا خواستیکرد؟ اگر پسر م یفرار م

 .توانست بکند یخواست م یم یانداخته بود و همان موقع هر کار ریداشت قبال هم او را گ یاگر او قصد بد نه

 دیدانست با ی. نمدیود دخ یرا روبرو لی، برگشت و سه دیشن ییدر افکار خود غرق بود که ناگهان صدا هنوز
آن را با هر دو دستش محکم  کهیخم شد آن را برداشت ودر حال دید شیپا یرا جلو یچه کارکند که تکه چوب

 نشو آشغال دروغگو کیگفت : به من نزد لیبه سه ادینگه داشته بود با فر

 ؟ نجایا یمن دروغگوام چرا اومد یکن یبا آرامش گفت : اگه فکر م لیسه

 شهیم ینجوریا یدونستی، توم یدونستی: تو مدیکش ادیفر تیدوباره با عصبان ستاره

روان شده بودند با پشت دست  شیگونه ها یرا که ناخواسته رو شیداد و اشک ها شیازدستها یکیرا به  چوب
 . پاک کرد گرشید

 ریز خوانیم دونستمیباور کن نم یشد وگفت : من بهشون شک کرده بودم ول کیچند قدم به او نزد لیسه
 حرفشون بزنن

 ای. بهت گفتم جلو ن یگیدرغ م یچند قدم عقب رفت و گفت : بازم دار ستاره

 لیکرد به اوضربه بزند که سه یشده بود با چند قدم بلند خود را به او رساند. ستاره سع یکه عصبان لیسه
شده بود با تحکم گفت : به جون مادرم که  رهیاو خ یاشک یکه به چشمها یسرچوب را در دست گرفت ودرحال

 کنن بفهم کاریچ خوانیمن خبرنداشتم که اونا م زترهیبرام عز ایاز همه دن

کتمان کند چوب را رها کرد عقب عقب  دید یکه در چشمها و کالم او م یصداقت توانستینم گریکه د ستاره
 . نشست نیزم یرفت و کنار تنه درخت توت رو

شده بود گفت :  رهیاوخ یبه چشمها کهینشست ودرحال نیزم یدو زانو رو شیشد و روبرو کیبه او نزد لیسه
خوام به هر دومون  یدست به سرشون کردم . من م یوقت ندارم اونا بهم اعتماد ندارن االنم با بدبخت ادیز

 یبهشون عمل نکن یتونیم زنمیدارم گولت م یاگه فکر کرد یو به حرفام گوش بد یکمک کنم قول بده آروم باش
 ؟یدیقول م

 .نفوذ نگاه و کالم او قرار گرفته بود سرش را تکان داد ارتحتیاخت یکه ب ستاره
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خونه  هی دمیخونه د هیگردو  یدرختها یوسط باغ باال میگشت یدنبالت م میداشت یوقت روزید نیخوبه . بب -
به عقلشون  یسه تا عوض نیدونم ا یم دیبع یبش میتوش قا یجا باشه تا امروز بتون نی! فکر کنم بهتر یدرخت

 . سرشونو نگاه کنن یبرسه باال

سرت  ییچه بال خوادیم ستیشهاب اعتماد ندارم معلوم ن یگردم چون اصالً به حرفا یراه فرار م هیدنبال  منم
 ارهیب

 ؟ یکه گفتم بکن ینکاریا یتون یم ادیاونجا و صدات در ن یبر دیفقط با تو

 . بزند سرش را تکان داد یحرف نکهیدوباره بدون ا ستاره

 :را به او نشان داد و گفت یبه خانه درخت دنیررسیمس لیسه

 .... فقط ششونیپ گردمیخوبه پس من فعالً برم -

 یاو حواسش را پرت م رهیرفت و نگاه خ یم جیسرش گ یاو گوش دهد ول یداشت به ادامه حرفها یسع ستاره
که  یآرام یبه جانبش انداخت و باصدا یگریخود بلند شد و نگاه د یپسر تمام شد و از جا یهاکرد. باالخره حرف

 توانست آن رابشنود گفت : مواظب خودت باش یبه سخت

 . شد دیدرختان ناپد انیودرم

شخص  نیبه ا دیبا زدکهیم بیدر درونش به او نه یزیچ یاو راقبول کرده است ول یدانست چراحرفها ینم ستاره
 . اعتماد کند

وارد سالن  لیشده بود ولو شده بودندکه سه دهیچ الیکه درسالن و یدرنگیسف یراحت یمبلها یسه نفر رو هر
 ؟یآورد یم یرفتیم دیسرعت با نیکه به ا یرو اونجا جا گذاشته بود یگفت : چ یزیآم هیشد. کامران با لحن کنا

 . تماس مهم داشتم هی مو،ینشست وگفت : گوش یمبل تک نفره ا یرو لیسه

 .اش را به او نشان داد یوگوش

 ده؟یآنتن نم نجایا یگوش یدون یتو نم یعنیزد وگفت :  یپوزخند شهاب

 . زنگ بزنم ییهر کارکردم نتونستم به جا روزید دمیبه خود گرفت و گفت : واقعاً ، د جیگ یا افهیق لیسه

 ؟یبد حیبه منم توض یخوا یطلبکار رو به شهاب گفت : نم یا افهیگذاشت و با ق بشیرا داخل ج یگوش

 رو ؟ یچ -

 ؟ هیوقت اضافه چ نیا هیقض هیا قهینود دق مونیکردم باز یخودتو به اون راه نزن ! فکر م -

 ایدن نیکاله بمونه ماهم که تو ا یگناه دارن سرشون ب دمیشده د زونیلب و لوچه بچه ها آو دمید شبید -
 یداشته باش یتو مخالفت کردمیتا سهم هرکس بهش برسه فکرنم میبمون نجایوقته گفتم ا میدار ادیکه ز یزیچ

 ردهاونم دست نخو یو سهم خودتو زودتر ازهمه برد یتازه توکه خوش شانس بود
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! درمورد نطوریتفاوت به نظر برسد وگفت : که ا یکرد ب یانداخت و سع زدندیکه لبخند م هیبه بق ینگاه لیسه
 ؟ یچ یکه زده بود یا گهید یحرفا

 کدوم حرفا ؟ -

 میبش الشیخ یب دیبا مینکن دایشب پ 12اگه دختره روتا ساعت  یمثالً اونکه گفت -

 میکن یم داشیغصه نخور پ -

 !؟ میاگه نکرد -

 . میبش الشیخ یامشب ب میاونوقت مجبور -

 زنهیحرفش نم ریوقت ز چیکردندکه ادامه داد : شهاب ه یبا تعجب به او نگاه م همه

 زمزمه کرد: آره جون عمه ات رلبیز لیسه

 ؟ یگفت یزیچ -

 ؟ شهیم یسهمش چ فیتکل رهینفر چند بار دختره رو بگ هیاگه  گفتمیمن ؟ نه داشتم م -

 میذاریما نم گهید ندفعهیچون ا یصابون به دلت بزن خوادینم گهیبره . البته تو د یاونوقت قدرتالشش سهم م -
 بهت برسه یزیچ

ً یکرد حواسش را جمع کند تا دق یم یبود . سع ریدرختان انج نیمشغول حرکت ب ستاره که  یریاز همان مس قا
داده  یرا که درختان گردو را در خود جا یمحوطه ا ارتوانستیبس یپسر گفته بود برود. باالخره بعد از جستجو

هرلحظه  افتی یهر چه زودتر آن را م دیگشت. با یچوب یا درختان به دنبال کلبه ی. با چشم در باالداکندیبود پ
 کیدرخت شد و با نزد کی یباال یاهیاز راه برسند. باالخره چندمتر آن طرف تر متوجه نقطه س هیممکن بود بق

آمدند بشنود . با  یرا که به سمتش م ییقدم ها یتوانست صدا ی. مدیموردنظر را د یشدن به آن ، کلبه درخت
 یشدند. سع یتر م کی. صداها هر لحظه نزد دیند یپله ا اینردبان  چیگشت اما ه کلبهچشم دنبال راه ورود به 

به تنه  یجز باال رفتن از درخت نبود . نگاه یکرد حواسش را از صداها پرت کند و فکرش رامتمرکز کند چاره ا
درخت گذاشت و  تنه یفرورفتگ نیاول یرا رو شین باال برود. پاتوانست از آ یپا داشت و م یدرخت انداخت جا

 دیترس یم یاز بلند شهیآورد هم یم ادیبه  ینگاه نکند . از وقت نییکرد به پا یم یشروع به باال رفتن کرد . سع
که  یرساند. با همان چند لقمه صبحانه ا یدرخت م یهرطور که بود خود را به باال دیترس نبود با یجا نجایاما ا

. رفتیازدرخت باال م یداشت و به سخت جهیسرگ یاما هنوز کم داز ضعفش برطرف شده بو یخورده بود کم
و آسمان معلق ماند و با خوش  نیزم نیب شیپاها هیحواسش پرت شد و ظرف چند ثان ییصدا دنیناگهان با شن

را از  یرا گرفت و مانع از سقوطش شد. ترس از افتادن توان هر حرکتتنه درخت  شیبه موقع با دستها یشانس
شکستن  ادیدرخت بود و به احتمال ز ریکه درحال عبور از ز دیرا د یرنگ اهی. در همان حال گربه سوداو گرفته ب
باال برود  واریتواند از د یگربه حتماً م نیآن صدا شده بود. با خودفکر کرد ) ا جادیباعث ا شیپا ریز یتکه چوب

از تنه درخت  یکم دیتازه به او بخش یتشجاع یلحظه فکرآزاد نیباغ آزاد شود خوش بحالش ! ( در هم نیواز ا
در تنه  یدیجد یفرورفتگ شیاز پا متریکند. باالخره با فاصله چند سانت دایپ ییپا یکرد جا یفاصله گرفت و سع

 .شد یو وارد کلبه چوب دیدرخت رسان یخود را به باال اریو با تالش بس افتیدرخت 
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 واریچمپاتمه زد وبه د نیزم یبچه ها ساخته شده است. رو یباز یبود و مشخص بودکه برا یکلبه خال داخل
از  ییدهانش گرفت تا صدا ی. دستش را جلودیشن شیپا ریآنها را از ز یبعد صدا قهیداد. چند دق هیتک یچوب

 دیکش یاز سر آسودگ ی. نفسشدندمتوجه کلبه نشوند. کم کم صداها دور  لب دعا کردکه ریآن خارج نشود و ز
 . دیاو خند افتنی یشان برا هودهیو در دل به آن ها و تالش ب

 نیگفت: ا یدور هم جمع شدند. کامران با کالفگ یبا خستگ یحاصل همگ یب یاز چند ساعت جستجو بعد
 میکن ینم داشیپ میگرد یم یشده که هر چ میقا یتو کدوم سوراخ موش ستیدختره عجب زرنگه ! معلوم ن

 دیخند یپنهان کند با مسخرگ هیقصد داشت آن را از بق ینمود و با زرنگ یکالفه م یکه صورتش حساب شهاب
 ! گوشتش خوشمزه تره ییدنبال شکار بدو شتریب یهر چ گنیم یدی، شن ستین یالیو گفت : خ

 ریرا از مس هیکرده بود بق یود . نگران دختر بود و از صبح مدام سعب ستادهیسر آنها ا یدر سکوت باال لیسه
مسئله هرلحظه  نیبودند و ا دهیکلبه رس یکیموفق نبود واکنون آنها به نزد نکاریدر ا یدرختان گردو دور نگه داردول

 .کرد یاورا آشفته ترم

 کارشیچ نیخوا یکارتون باهاش تموم شد م ی؟ وقت یو با پوزخند گفت : خب آخرش که چ اوردیطاقت ن باالخره
 ! دهیهممونو لو م ن؟یکن

 ستادیاو ا یخود بلند شد و روبرو یاز جا یآمد با خونسرد یبه حساب م حیتفر ینوع شیبرا یباز نیکه ا شهاب
 کنم یچالش م نجای، به چشمانش زل زد و با آرامش گفت : غصه نخور خودم هم

رفع و رجوع حرکتش از  یشهاب پنهان نماند. برا نیزبیخورد که از چشمان ت یحرف تکان نیا دنیبا شن لیسه
من  دهیام که آنتن نم یگوش نیخارج کرد و در حال ور رفتن با آن گفت : اَه ا بشیاش را از ج یاودور شد گوش

 نگران شده یلیبه مادرم زنگ بزنم حتماً خ یچه جور

اونجا  یتون یآنتن داد م میدر باغ گوش یکیاون  کیجا نزد هیباغ  یکرد و گفت : اون آخرها یخنده بلند کامران
 کوچولو یبه مامان جونت زنگ بزن

 میبخور اریب یزیچ هیبرو  یحرف بزن نقدریا نکهیا یبه کامران گفت : به جا ظیغل یبا اخم شهاب

 ینشان چینشسته بود و به آن ها که ه یکنار تنه درخت هیرا بهانه کرده بود ودور از بق ییاشتها یب لیسه
دو روز  نیکرد. کم کم حواسش از آن ها منحرف شد و به حوادث ا یصبح آن روز نداشتند نگاه م یازسرزندگ

 ... بود که یراه نجات یشد. در ذهنش مشغول جستجو برا دهیکش

 یتنها منبع نور سالن بود. انواع صداها یرنگ یبود و رقص نورها کیبود. همه جا تار ستادهیبزرگ ا یسالن انیم
 وانهیکه د دید یرادر اطرافش م یاریبس یها هیانداخت . سا یم جهیواو را به سرگ دیچیپ یمختلف درسرش م

دهد  صیتوانست چهره اش راتشخ ینم مدخارج شدو به طرف او آ یکیازتار یکنند. ناگهان دختر یوار حرکت م
از پله ها  یتعادل خود راحفظ کند و به سخت توانستی. نم دیمت پله ها کشان. دختردستش راگرفت واو را به س

وارد اتاق شد با  نکهیرا باز کرد و او را به دنبال خود به داخل اتاق کشاند. به محض ا ی. دختر دراتاقرفتیباالم
 اهیس یاو همچنان به چشمها یببرد ول رونیداشت او را ازاتاق ب یشد. دخترسع خکوبیدرجام یزیمشاهده چ
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را به سمتش  شیکه رو دیکش یمانده بود. دخترهنوزدستش رام رهیخ کردندیبه اونگاه م یبگیکه با غر یرنگ
 .بود رهیبه او خ تیرنگش شد که بامعصوم یآب یبرگرداند تادستش را ازدست اوخارج کند که متوجه چشمها

 یخواب یو ب ادیز یآوردکه بخاطر خستگ ادیشده بود. به  کیتارشد. هوا  داریازخواب ب یادیفر یصدا دنیشن با
تا صبح چشم  یول دهیدختر وانمودکرده بودکه خواب شیپ شبیشب قبل کنارتنه درخت به خواب رفته است . د

 . هم نگذاشته بود یرو

 .صدا رفت یخود بلند شد و به سو یدوباره شهاب ازجا اد  یفر دنیشن با

 تیغر زدن با عصبان ی. باالخره هم بعد از کلدیشن یرا م یساالر یعصب یادهایفر یاز داخل کلبه صدا ستاره
 میبکن یفکر اساس هی الیو میبرگرد دیاینداره ب دهیفا ینجوریزد: ا ادیفر

 .مطلق فرو رفت یکیشدند. کم کم همه جا در سکوت و تار یدور ودورتر م دکهیرا شن ییپاها یصدا سپس

توانست  یشد م یفقط توسط اندک نور مهتاب که از پنجره کلبه وارد م ندیبب یزیتوانست چ ینم یکیارت در
. ندازدیبه ساعتش که هنوز سالم مانده بود ب یکرد نگاه ینور اندک سع نیدهد . در ا صیتشخ ییها هیسا

مانده بود ،  یشب باق مهینتا  گریساعت د کیفقط  یعنیدادند  یشب را نشان م 11ساعت ، عدد  یعقربه ها
 ... ساعت کیفقط 

را از دست بدهد اگر او  دشیخواست ام یحساب کند اما نم یساالر یحرف ها یتواند رو یدانست که نم یم
. همانطور که در فکر ابندیب یتوانستند راه فرار یفردا م دیگذشت شا یم ریماند و امشب به خ یسرحرفش م

آن ها را پوشانده بود افتاد.  یرو اکاز خ یا هیبود وال ختهیاز کلبه ر یوشه اکه در گ ییبود نگاهش به زباله ها
نور ماه  ریز یزیلحظه درخشش چ نیمانده اند. در هم یکودکانه بر جا یمهمان کیمشخص بودکه آن ها از 

نور  ریکه ز دیراد یرنگ ییبزرگ طال دیتوجهش راجلب کرد . چهار دست وپا خود را به آن رساند و کف کلبه کل
 دیگذاشت و باخود فکر کرد شا بشیمال کجاست برداشت و داخل ج دانست یرا با آن که نم دی.کلدیدرخش یم

 .به درد بخورد

درختان که توسط باد  یداد. شاخه ها یاطراف گوش م یداخل کلبه نشسته بود و با دقت به صداها همچنان
زانوانش  یسر خود را رو نکهیبه ساخته بودند. با اکل واریدر و د یوحشتناک رو ییها هیکردند سا یحرکت م

 دیمز زیباد ن یهوهو ی. صداشد یکرد به آن ها نگاه نکند هرلحظه بر ترسش افزوده م یم یگذاشته بود و سع
برود. آن ها  نییگرفت ازدرخت پا میو تصم اوردیترساند. باالخره طاقت ن یتر م شیبر علت شده بود و او را ب

 .شود یترس کند مخف جادیا شیکه کمتر برا گرید ییتوانست در جا یگردند م یبرم یعلوم نبود کرفته بودند و م

خود را  یپا یجلو یبود و حت کیشد. هوا فوق العاده تار مانیگذاشت ازکارخود پش نیزم یقدم را که رو نیاول
توانست از درخت باال برود. آنجا  ینم یکیتار نینداشت چون در ا یسود یمانیاما پش ندیتوانست بب یهم نم

ورود نور به محوطه را  یباغ شروع به حرکت کرد. درختان جلو ریخطرناک بود. ناچاراً در مس یلیماندن هم خ
را  شیکرد پا یم یکرد و سع ی. آهسته حرکت مدید یاز اجسام اطرافش را م یا هیگرفته بودند و او فقط سا

خردادماه احساس سرما  ینبود. در هوا دنیقابل د زیچ چیشد. ه رهیبر او چ یکیبگذارد. کم کم تار یمطمئن یجا
سرد به  یزیرفت ناگهان چ یکه کورمال کورمال جلو م نطوری. همدیلرز یو م ودتا مغز استخوانش نفوذ کرده ب

 .و باعث افتادنش شد دیچسب شیپا
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. درختان در نظرش  دیچیپ یمختلف درسرش م ی. صداها ندیبب یزیتوانست چ یافتاده بود و نم نیزم یرو
که  یزیتوانست چ ینم یکیرفتند. در تار یسو و آن سو م نیبودند که با وزش باد به ا یمانند ارواح سرگردان

را آزادکند  شیبا دستانش پاها کرد یم یافتاده بود سع هیکه به گر یدهد . در حال صیرا گرفته بود تشخ شیپا
کرد.  دنیدرخت بود جدا کرد و شروع به دو کیشاخه  ییکه گو زیرا از آن چ شیباالخره پا اریبس ی. بعد از تقال

که  دیدو یبدنبال اودر حرکتند. همچنان کورکورانه م زیکرد درختان ن یهر لحظه احساس م دنیدو نیدر ح
 .افتاد نیمز  یرو یزیناگهان با برخورد به چ

 یصورتش افتاد وکامران راچراغ قوه به دست باال یرو ید نورخود بلند شو یفرصت کند از جا نکهیاز ا قبل
نمود با پوزخندگفت : به  یم اروحشتناکیاوخم شده بود وصورتش درنوربس یرو کهی. کامران در حالدیسرش د

 ؟یبه چه عجب خودتو نشون داد

با چراغ قوه خاموش منتظر  از باغ یکه هرکدام گوشه ا هیرو به بق ادیبلند کرد و با فر نیزم یزوراو را از رو به
 کردم داشیپ نجاستیا نیایبودند تا ستاره خود را نشان دهد گفت : ب

 یهر طور که بود فرارم دیرا محکم نگه داشته بود. با شیاو دستها یکرد خود را خالص کند ول یم یسع ستاره
و با  دیبه ذهنش رس یفرار بودکه ناگهان فکر یبرا ینداشت. دنبالراه یراه نجات گرید دندیرس یم هیکرد اگر بق

ازاو غافل شد و  یلحظه ا یشده بود برا ریفلگاو وارد کرد.کامران که غا یبه پا یکه آزاد بود لگد محکم شیپا
توانست  یکه م یسرعت تیکند . با نها دنیبود تا او از دستش فرارکند و به سرعت برق شروع به دو یکاف نیهم
کرد که ناگهان دوچشم بزرگ  یکه سر راهش بود عبور م یریبه اطرافش نداشت ازهر مس یو توجه دیدو یم

به پشت  نکهیخود متوقف شد وبدون ا ی. درجادیآ یبه سرعت به طرفش م یکیرتا انیازم دکهیسبزرنگ را د
 یو تعادلش را ازدست داد و به سخت رکردیگ یبه سنگ شیلحظه پا نیسرش نگاه کند عقب عقب رفت ، در هم

 .شد نینقش زم

 رهیآمدند خ یو به سمتش م دندیدرخش یم یکیکه در تار یسبزرنگ یخود نشست و به چشمها یدر جا هیگر با
 .ماند

. از شدت ترس چشمانش دیکوب یوار م وانهیبکشد. قلبش د ادیتوانست فر ینم یکند حت یتوانست حرکت ینم
 ییلحظه صدا نیصورتش گرفت. در هم یرا جلو یگریدهانش گذاشت و د یرا رو شیتهاازدس یکیرا بست و 

 صیبود تشخ دهیکه قبالًد ار  یرنگ اهی. چشمانش را باز کرد و در نور اندک مهتاب گربه سدیگربه شن یصدا هیشب
 یدیخورده بود و درد شد چیکه پ شیبه پا یو نگاه دیکش یداد که در حال دور شدن از آن جا بود. نفس راحت

 یصدا نیکارمنصرف شد. ب نیکه در تمام بدنش پخش شد ازا یاما بادرد ستدیکرد با یداشت انداخت . سع
هم بخندند به  دیشد بشنود با یترم کیلحظه نزد رآن ها را که ه یخنده ها یتوانست صدا یهق هقش م

 .بکشانند ونریب گاهشیتوانسته بودند او را گول بزنند و از مخف یراحت

حرف  نیآخر ادی کبارهیبه  یدینبود .دراوج ناام یراه نجات گریشد. د انیاز دورنما شانیکم نور چراغ قوه ها کم
جا  هی. ) اگه دوباره اوردیب ادیاز حافظه ناخودآگاهش آنها را به  یتوانست در گوشه ا یپسر جوان افتاد. م یها
 فقط خودتو به من برسون ( ستمیمیاو ییزنم تواونجا یکه حدس م ییمن سمت چپ جا یافتاد ریگ

خود بلند شد و لنگ لنگان به طرف چپ خود راه  یاز جا یکرد. به سخت دایدوباره پ یرویحرف ن نیا یادآوری با
بود. در  ستادهیپشت به او ا دکهیرا د یبعد شخص هیتر کرد. چند ثان شینور سرعت خود را ب دنیافتاد. با د
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از اطراف بلند  ییبودکه صداها ستادهیاخود  یدهد. مردد در جا صیاو را تشخ یتوانست لباس ها ینم یکیتار
او را  یرنگ چشم ها اهیروشن هوا توانست برق س کیخود را به سمت او برگرداند. در تار یشد و شخص رو

ً یبرسند تقر هیبق نکهیدهد . با حداکثر سرعت به سمت او رفت و درست قبل از ا صیتشخ خودش را به  با
 .سمتش پرتاب کرد

چندقدم به سمت او برداشت و به سرعت خود  دنشیبود به محض د دهیکه تا آن لحظه هنوز دختر را ند لیسه
 .دیرا به او رسان

 .مانده بود رهیخ زدیو دودو م دیدرخش یزدند ستاره به چشمان پسر جوان که م یکه هردو نفس نفس م یدرحال

 ؟ یبه زمزمه گفت : نگار خوب هیشب یینمود با صدا یم آشفته اریکه بس لیسه

به او بدهد همچنان درسکوت به او  دیبا یدانست چه جواب یشده بود و نم جیجمله او گ دنیکه از شن ستاره
 .کرد ینگاه م

 .که ستاره را محکم نگه داشته ومانع فرار او شده است دندیرا د لیسه دندیبه آن ها رس یوقت هیبق

رفت و  لیکامران به طرف سه دندیمتعدد روشن بود رس یکه با نور چراغ ها الیبه محوطه و نکهیمحض ا به
او وارد کرد و او راعقب راند و رو به شهاب  نهیبه س یبا کف دست ضربه ا لی. سهدیدست ستاره را محکم کش

. رمیگ یقد تالشم سهم م یگفت متو خودت به نیکن یدبه م نیشهاب ؟ نکنه دار کنهیم کاریداره چ نیگفت : ا
 من خودم دختره رو گرفتم پس مال خودمه

 شیببر یتون یم ست؟یگفته مال تو ن یبه کامران رفت و گفت : ک یچشم غره ا شهاب

 کردم داشیمن اول پ یگفت : ول تیبا عصبان کامران

 ینگهش دار ینتونست یول -

 ... شهاب یول -

 شیببر یتون یگفتم م لیحرف نباشه ! سه -

 دندیرس یداریبه اتاق سرا یداد هر چه زودتر از آنجا دور شوند. وقت حیترج دید نگونهیکه اوضاع را ا لیسه
 بمون؟ یبه ستاره انداخت و گفت : مگه نگفتم تو همون خونه درخت ینگاه سرزنشگر لیسه

 کیتار یلیخ یخواستم بمونم ول یگفت : من م تیکننده او ناراحت شده بود با عصبان خیکه از لحن توب ستاره
 ینیبب یخوردن تو که اونجا نبود یاونجا داشتن منو م واریبود در و د

 .حرف چشمانش پر از اشک شد نیبدنبال ا و

نقشه  نیا یک نایا دمیاصالً نفهم دمیکم خواب هیمنم بود فقط  ریاو گفت : تقص یرفع دلخور یبرا لیسه
 دختر ینشده چقدر تو دل نازک یزی. حاال هم که چدنیروکش

دو روز  نیکه ا ییها یبه همراه تمام سخت شیدختر شدت گرفته بود. درد پا هینداشت .گر یا دهیفا گرید یول
 . ساخت یروان م شیگونه ها یرو شتریرا هر چه ب شیداد و اشک ها یبود او را عذاب م دهیکش
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 دمیاومد کجا تو رود ادمیباالخره امروز  یاوگفت : راست هیتوجه به گر یجو را عوض کند ب خواستیکه م لیسه

 .و به او نگاه کرد دیکردن کش هیکه کنجکاو شده بود دست از گر ستاره

که  رونیب یومدیاز در م یادامه داد : تو سلف دانشگاه. داشت ختهیاو را برانگ یکنجکاو نکهیبا علم به ا لیسه
 دمتیمن خوب د یول ی. البته تو حواست به من نبود و بهم نگاه نکردستادمیمن اومدم تو و سرراهت وا

ً تو دانشگاه ما درس ادینم ادمیکرد گفت : اصالً  یکه درذهنش خاطره آن روز را جستجو م ستاره . تو واقعا
 ؟یخونیم

 آره -

 ازت بپرسم؟ یسوال هی یش یناراحت نم -

 نه بپرس -

 ؟یشد یچرا باهاشون قاط یندار نایبه ا یشباهت چیتو که ه -

 بود میزندگ تیخر نیبزرگتر نیتونم بگم ا یدونم فقط م یخودمم نم -

 میبر نجایزودتر از ا دیخود بلند شد وگفت : بلند شو با یحرف از جا نیبا گفتن ا لیسه

 چرا؟ -

 سراغمون انیممکنه شبونه ب ستین ی؟ بهشون اعتماد یآدمارو نشناخت نیتو هنوز ا -

 م؟یاز در باغ بر میخوا یم -

 یاز جلو دیبهش با دنیرس یبرا میبازش کن میتونستیکه در باغ قفله اگرم قفل نبود و م یدون ینه، خودت م -
 ستیکه اصالً عاقالنه ن میبش الردیو

 ؟ یداکردیپ یا گهیتو راه د میکن کاریپس چ -

 یجور هی دیکردم البته قفل بود با داشیرفتم پته باغ هست امروز گهیدر د هیگفت  یپسره کامران م نیآره،ا -
 میبازش کن

 .باعث شد ناخودآگاه لبخند بزند دکهیبه ذهن ستاره رس یلحظه فکر نیدرهم

 میبازش کن دیبا یفکر کنم من بدونم چه جور -

 .خارج کرد بشیرنگ را از ج ییطال دیکل و

. مجبور شد به خود اعتراف کند با وجود دید یدختر را م نیبار بود که خنده ا نیاول نیبه او نگاه کرد. ا لیسه
 .از قبل شده است باتریارزیبا لبخند بس یظاهر یآشفتگ

 .دردستانش شد دیصورت اوگرفت تا او باالخره متوجه کل یرا جلو دیکل ستاره
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 ش؟یآوردهمون دره باشه از کجا  دیرا گرفت و خوب برانداز کرد و با ذوق گفت : آره فکرکنم کل دیکل

 کردم داشیتوکلبه پ -

 میفتینشده زودتر راه ب ریبود بهتره تا د یعال یلیرفت گفت : کارت خ یکه به سمت در م یدر حال لیسه

 لحظه صبر کن هی -

 هیکرد گفت : قض یکه با سوءظن به او نگاه م یومنتظر به او نگاه کرد. ستاره در حال دیبه سمت اوچرخ لیسه
 بود ؟ یچ یگفت یکه م نایسهمت وتالشت و ا نیا

 یچ رمیاگه من چند دفعه دختره رو بگ دمیبار ازشون پرس هیلبخندش راپنهان کندگفت :  کردیم یکه سع لیسه
 جوابو بهم دادن نیاونا هم ا شهیم

 .از اتاق خارج شد عیجمله سر نیبا گفتن ا و

 آقا پسر یوقت رودل نکن هیوش اشتها بلندگفت : چه خ یکرد و با صدا یفیاخم ظر ستاره

 .لنگان به دنبال او ازاتاق خارج شد ولنگ

گفت  تیو با عصبان اوردی. باالخره شهاب طاقت نمودیپ یطول وعرض سالن را م تیبا عصبان الکامرانیو داخل
 بتمرگ ایرفت ب جیسرمون گ یری: چه مرگته چقدر راه م

 ستیدو تا گولمون زدن معلوم ن نیا یدینفهم یبگ یخوایتو م یعنیبه سمت او آمد وگفت :  تیبا عصبان کامران
 کنن یم یاونجا چه غلط

سروقتشون  میریم هوی گهید قهیصاحب مردت بذار چند دق گریدندون رو اون ج کمی ستمیفهمم خر که ن یچرا م -
 نمک یسره م هیدوتا رو  نیا فیمن امشب تکل کننیم کاریچ مینیبب

گشت  یکه به دنبال در باغ م یدر حال لیسه نندیباغ را بب ییانتها یوارهایانداختن نور چراغ قوه توانستند د با
 دهیآنتن م نیامتحان کن بب دهیآنتن م نجاهایگفت تلفن ا یهمراهش را به ستاره داد و گفت : پسره م یگوش

 یاش را به دنبال خود م دهید بیآس یکرده بود پا دایپ شیبرا لیکه سه یکه لنگ لنگان به کمک چوب ستاره
 . را باالگرفت یکرد گوش یحرکت م یو به سخت دیکش

 گفت : گرفت گرفت یبعد با خوشحال قهیدق چند

 زنگ بزن سیپس به پل -

 باشه -

 .دییبفرما 110 سیجواب داد : پل یبعد مرد هیرا گرفت. چند ثان 110 شماره

 باغ هی یآوردن تو دنیآقا منو دزد -

 دییاالن کجا دیوبه من بگ دیخودتونو حفظ کن یخانم خونسرد -
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 ه؟یچ نجایگفت : آدرس ا لیرو به سه ستاره

آدرس را به شخص پشت خط  یبه سخت زدیبود و نفس نفس م دهیآدرس را گفت و ستاره که ترس لیسه
 .گفت

 ... دنیشما رو دزد ایک دیدونیم دیو بگ دیخانم آروم باش -

 .ماند جهینت یارتباط دوباره ب یبرقرار یلحظه مکالمه قطع شد وتالش ستاره برا نیدر هم -

 لیخورد. سه یبه در م دیبه آن سمت رفتند. خوشبختانه کل یو هر دو با خوشحال دیدر باغ را د لیسه باالخره
نبود صدات  یآب بدم اگه خطر یسر و گوش هیمن برم  سایوا نجایبعد از باز کردن در به ستاره گفت : تو هم

 میبا هم بر کنمیم

 یبه سمت در برگشت و باصدا لیخورد . سه یبه چشم نم یباغ خارج شد. محوطه اطراف خلوت بود وکس ازدر
 امنه رونیب ایصدا زد : ب یآرام

 ییپس کجا رونیب ایگفت : زودباش ب ینسبتاً بلندتر یترشد و با صدا کیازدر باغ خارج نشد. به در نزد یکس اما
 ؟

دوباره او را  نکهیبه داخل باغ انداخت قبل از ا ینشد. به ناچاردرچارچوب در قرار گرفت و نگاه یباز هم خبر اما
 .عنوان انتظارش را نداشت چیمواجه شد که به ه یصدا بزند با صحنه ا

سرو صدا برگرد تو  یفت : بگ تیگردن دختر جوان گذاشته بود با عصبان یخود را رو یکه چاقو یدر حال شهاب
 ایاون دن فرستمیدختره رو م نیوگرنه ا

به سرعت وارد باغ شد و در را پشت سر خود بست. به  دیآ یبرم یآدم هر کار نیدانست از ا یکه م لیسه
او را گرفت و او  قهیرفت.  لیمحض بسته شدن در شهاب ستاره را به سمت کامران پرتاب کرد و به سمت سه

 یکه خون از دهانش جار یلدر حا لیبه شکمش وارد کرد. سه ی. سپس با زانو ضربه محکمدیباغ کوبرا به در 
 .افتیدست کامران  ریافتاد. درهمان حال بدنبال دخترک گشت و او را اس نیزم یبود رو

متوجه نگاه پسرجوان شد ، دست از تقال برداشت  یداشت از دست کامران فرار کند وقت یکه با تقال سع ستاره
 .شد رهیو متقابالً به او خ

 ادیفر تیکه با عصبان یحمله کرد. در حال لیتر شد و دوباره به سه یکه متوجه نگاه آنها شده بود جر شهاب
 .کرد یبه او وارد م یزد ضربات یم

اونوقت تو  میبرد ی. ما تو بچه گدارو همه جا با خودمون ممیدونست یخودمون م قیآشغال خائن ! ما تو رو رف -
 ! کشمت یکشمت م یم یدختره فروخت نیما رو به ا

که او را بدنبال  یبه نفس نفس زدن افتاد دست از زدن او برداشت . به سمت ستاره رفت ودر حال یوقت باالخره
 معلوم کنم فشویکلروتا ت یتنه لش عوض نیا نیاریگفت : ب هیرو به بق دیکش یخود م
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او  نیصورت خون دنیبه پسرجوان انداخت. باد یانداختند. ستاره نگاه نیزم یشدند و هردو نفر را رو الیو وارد
به شهاب انداخت که آثار خشم کامالً  یببرد . باترس نگاه یاو پ یدگید بیدر نور توانست به شدت آس

 .دیدرخش یرفته بود و برق شرارت درچشمانش م نیدرصورتش از ب

موش و گربه  نیبسه فکرکنم هممون از ا یباز گهیگفت : د یآشکار ینشست و با خونسرد یمبل یرو شهاب
 ! هیچ دینقشه جد گمیحاالم میخسته شد یباز

 شهیکوچولو امشب مال هممون م نیگرفت گفت : ا یاو رام قهی کهیشد و در حال کیستاره نزد به

 ی: دستتو بکش ب دیکش ادیخود بلند شود فر یکرد از جا یم یکه سع یحرف در حال نیا دنیبا شن لیسه
 ... شرف! اگه دستت بهش بخوره

حرف او را  دادیهم فشار م یرا رو شیکه دندانها یشد درحال یم دایکه دوباره آثار خشم درصورتش هو شهاب
 هـان؟ یکارکنیچ یخوا یگفت : اگه دستم بهش بخوره م ادیقطع کرد و با فر

تو  یهر ک یبزن رتیخواد واسه من دم از شرافت و غ ینم گهیاو را گرفت و ادامه داد : تو د قهیسمتش رفت  به
 ییمثل ما یجنم دار یمرد کردمیباغ چون فکر م نیشناسمت. من آوردمت تو ا یخوب م یکیرو نشناسه من 

 امیدختره تموم بشه م نیبا ا ارمک یخورم وقت یدو روزم دارم چوب اشتباهمو م نیکردم تو ا یاشتباه م یول
 دختره به حالت بسوزه نیکه دل ا ارمیسرت م ییسراغت بال

مثل تو  ینداشته باشم ول رتیمن شرافتو غ دیشد و با پوزخندگفت : شا رهیسبز رنگش خ یدر چشمها لیسه
 .دمیدختر نشون م هیترسو که زورمو به  هینباشم جز یچیدر باطن ه یکنم ول یمردونگ یکه درظاهرادعا ستمین

سپس او را رهاکرد و با  دیبه سراو کوب دیرا که بدستش رس یزیچ نیحرف سرخ شد و اول نیا دنیبا شن شهاب
 . به سمت ستاره رفت تیعصبان

خون را که از  یتوانست داغ یافتاد. م نیزم یرفت و رو جیخود بلند شود اما سرش گ یکرد از جا یسع لیسه
 یگرید یدختر و صدا غیج یچشمانش بسته شود فقط توانست صدا نکهیسرش روان بود حس کند. قبل از ا

 .بود بشنود هیزنگ در شب یرا که به صدا

 چهارم فصل

 یم یبود و به شدت احساس خستگ دهیوارد دفتر کارش شد. شب قبل خوب نخواب یبا خستگ یعیرف سرگرد
 اریرا پشت سر گذاشته بود و در کار خود بس یسالگ 55سن  یبود . به تازگ یابقه اداره آگاهکرد. او افسر با س

 . بود ریو سختگ قیدق

 چیدر آن باز شده بود که ه یافراد ینبود و پا لشیبه او محول شده بود که اصالً باب م یپرونده ا یتازگ به
 .با آن ها را نداشت یریحوصله درگ

 یدختر را از روبرو نیا یخارج از شهربود. از قرار معلوم پسر جوان یدر باغ یدرمورد حمله به دختر جوان پرونده
 مارستانیخارج از شهربرده و او را مورد ضرب و شتم قرار داده بود. دختر در ب یو به باغ دهیدانشگاهش دزد

شناخته و به اغفال چندتن از  یاو را نم کند یدختر بوده ادعا م یهم دانشگاه نکهیشده و پسر با ا یبستر
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کند با او در  یکه ادعا م یافراد نیبه باغ رفته است. همچن یسرگرم یدوستانش بدون اطالع از حضور دختر برا
دهد.  یامراحتمال صحت اظهارات او را کاهش م نیهستند که ا یسرشناس یباغ حضور داشتند ازخانواده ها

است و طبق گفته دکترش مورد تعرض واقع ICU توجه شده بود دختر در بخشم مارستانیپس از مراجعه به ب
برد و  یبه سر م یهوشیحمله به سرش وارد شده در ب نیکه ح یو ضربه ا ادیبخاطر ضرب و شتم ز ینشده ول

 .ستیدر دست ن یبه هوش آمدنش اطالع قیاز زمان دق

 دیوگفت : گزارشو مطالعه کرد ستادیاو ا یروبرو داد و یلحظه سروان شمس وارد اتاق شد. سالم نظام نیدرهم
 قربان

 بوده ؟ یچ هیقض نمیکن بب فیگزارش رو ولش کن خودت درست تعر -

 هیو به  دنشیکنه دزد یو ادعا م زنهیزنگ م 110 سیدختر جوون به پل هیشب  1دو شب قبل حدود ساعت  -
دو واحد به اونجا  عیموضوع سر تی. بخاطر حساسشهیده وتماس قطع م یباغ بردنش وآدرس باغ رو هم م

 شنیوارد باغ م ستیپاسخگو ن یچون کس یول زننیبه محل اول زنگ باغ رو م دنیبعد از رس شنیاعزام م
 مارستانیبودن. مأمورا هر دو رو به ب هوشیکنن که هر دو ب یم دایدخترو پسر جوون روپ هیوداخل ساختمان 

نتقل شده ، پسره هم سرش شکسته بوده که مداوا شده و بعد از مرخص شدن م ICU انتقال دادن. دختره به
 به بازداشتگاه منتقل شده

 ؟ یاون شب حرف زد یتوخودت با مأمورا -

 بله قربان -

 اونجا نبوده؟ یا گهیاون شب کس د -

 دنیتو باغ ند یا گهیاز کس د یاونا به جز اون دوتا جوون اثر -

نقطه ضعف  هی یپسره ست ول نیا هیبرعل زیحادثه انداخت و گفت : ظاهراً همه چبه گزارش  ینگاه سرگرد
طبق گفته  ایتونسته باشه  یکاردختره نم نیبوده که ا یتو پرونده هست. مثالً پسره به شدت زخم یواضح یها

 ایبدست آورده  یروچه جور یگوش ستیزنگ زده ومعلوم ن سیکارشناسها دختره با تلفن همراه پسره به پل
که سراغشو گرفته دختره بوده که اصالً با  یزیچ نیبه هوش اومده اول مارستانیتو ب یجالب تر از اون پسره وقت

 آد یعقل جور در نم

شده ممکنه  دایپ یتوخون پسره مواد مخدر ومشوبات الکل یطبق نظر پزشک قانون یقربان ول نیگ یدرست م -
سرو  یدر مورد زخمها یکرده ول دایپ یبه تلفنش دسترس یاشه ودختره به نحواون موقع توحال خودش نبوده ب

 . صورتش حق با شماست

 هوشهیتونه روشن کنه که اونم ب یابهام ها رو فقط دختره م نیدر هرصورت همه ا -

 میازش بپرس گهیچندتا سوال د هیسراغ پسره  میبر ایخود بلند شد و ادامه داد : ب یاز جا سرگرد

* * * 
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داشپورت انداخت  یروزنامه را رو تیتوقف کرد. شهاب با عصبان یاز جاده خاک یرنگ گوشه ا دیبلند سف یشاس
 یکه نم نیخورد. راننده  ماش یدر اطراف به چشم نم یشخص چیخارج شد . محوطه متروکه بود وه نیو از ماش

شد. شهاب با  رهیبه روبرو خ و ستادیخارج شد،کنار شهاب ا نیتوانست چشم ازعکس روزنامه بردارد ازماش
نبود دارم  میبودم و حال فوریک یبشه. اون موقع حساب ینجوریخواد ا یم دونستمیگفت : من که نم تیعصبان

تموم  مهیبود وکارم ن دهیسر نرس سیکارو خراب کرد اگه پل یدرست بود اون پسره عوض ی. همه چ کنمیم کاریچ
 .بودم دهیموند حساب هر جفتشونو رس ینم

بود. دوباره  رهیبه روبرو خ یواکنش چیاو همچنان بدون ه یبود انداخت ول ستادهیکه کنارش ا یبه شخص ینگاه
اگه دختره  میاز خودمون جا نذاشت یرد چینشده ما ه یزیبرآمد و ادامه داد : حاالهم که هنوز چ هیدرصدد توج
 . . . ادی. فقط خدا کنه دختره به هوش ن میتونه ثابت کنه ما اونجا بود یجوره نم چیپسره ه ادیبه هوش ن

* * * 

دو روز که از بازداشتش  نیافسرپرونده نشاند. در ا یروبرو یصندل یکرد و رو ییرا وارد اتاق بازجو لیمأمورسه
 یبرداشت و نگاه زیم یرا از رو یپرونده ا یعی. سرگرد رفشدیآورده م نجایبارچندم بود که به ا نیگذشت ا یم

بود کرد و گفت :  دایهو یبه خوب صورتش یشده بود و آثار ضرب وشتم رو یچیبه پسر جوان که سرش باندپ
 دیکن فیمن تعر یازاول برا زویهمه چ خوامیسرمد م لیسه یآقا

 کردم فیرو براتون تعر نایسرش راتکان داد و گفت : چند بار بگم تا حاال صد دفعه ا یبا کالفگ لیسه

 یکن فیخوام برام تعر یم کمیبار صد و  یباشه حاال برا -

دونستم  یرفتم به اون باغ. من نم حیتفر یشناختم اون روز به دعوت سه تا از دوستام برا یمن اون دخترو نم -
ون نجات ج یامو برا یافتادم . من همه سع ریکردن و تو باغ گ دمیاونا اون دخترو بردن اونجا. بعدش هم تهد

 اون دختر کردم

 سه نفر از دوستاتون تو اون باغ با شما بودن دیکن یپس شما ادعا م -

 بله -

از  یمأمورا اثر ستیبه نفعت ن نیو گفت: به من دروغ نگوا دیکوب زیم یدستش را رو تیبا عصبان سرگرد
 نکردن دایتو باغ پ یا گهیکس د چیحضوره

باغ  یمأمورا برسناز همون در پشت نکهیونا اونجا بودن . حتماً قبالز اگم جناب سروان به خدا ا یمن دروغ نم -
 کردم فرارکردن فیکه قبالً براتون تعر

 بودن ششونیاونجا بودن شهادت دادن که تمام اون دو روز بچه هاشون پ یکن یکه تو ادعا م ییخانواده کسا -

 شهاب بود یالیاز فام یکی. اصالً اون باغ مال گنیم نویخب معلومه که اونا ا -

 مونده یرفته و باغش خال رانیساله از ا نیتاجره که چند هیاون باغ مال  ست،ین نطوریا -

 دونم یدونم، نم یو زمزمه کرد : نم دیکش شیموها نیب یدست صالیبا است لیسه
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 یشد و درحال کینزد لیبعد دوباره به سه هیگرفت چند ثان زفاصلهیبلند شد چند قدم ازم یصندل یاز رو سرگرد
دانشگاه اون دختر  یشده! تو تو یچ گمیدونم حاال بهت م یمن م یشده بود گفت : ول رهیاو خ یکه به چشمها

روز که تنها بوده و  هیو  یکشیروم کشیکرده تو هم کش یاون قبولت نم یول یو بهش نظر داشت یبود دهیرو د
و اونجا اون بالها رو سرش  شیبر یم هیخال یدونست یباغ که از قبل م هیو به  شیدزد یبوده م کیهوا تار

 یکه به خاطر مصرف مواد از حال رفته بود میکن یم داتیپ یو ما وقت یاریم

 دیخوای؟ حتماً م هیسر و صورتم مال چ یشده بود گفت : پس زخم ها یناعادالنه عصب یداور نیکه از ا لیسه
 انداختمروز  نیخودم خودمو به ا دیبگ

 یروز انداخته و وقت نیکه سر دختره با هم دعواتون شده اونم تو روبه ا یهمدست داشت هیهم  دی. شا دیشا -
گردن شهاب و  یبنداز زویهمه چ یخوا یم یو فرار کرده . تو هم حاال که تنها موند دهیترس دهیها رود سیپل
 . هیبق

خانواده خودتم قبولت  یحت کهیبه طور یستین یشناسن تو آدم چندان موجه یکه تو رو م ییگفته آدما طبق
 یتو حسادت کن نکهیدارن ا یخوب یاونا وضع مال کهیهشتت گرو نهته در صورت شهیهم هم یندارن ، از لحاظ مال

 ستیهم دورازذهن ن یلیخ یاونا روتو هچل بنداز یو بخوا

نبود  ینطوریدستانش گرفتو با نالهگفت : نه ا نید سرشرا بکه اشک در چشمانش جمع شده بو یدر حال لیسه
 هیاسمش چ دونمیهنوزم نم یشناختم من حت ی، به خدامن دختره رو نم

 یباهم تالق شانیرفتارپسر جوان بود که اوسرش را باال آوردونگاهها لیوتحل هیدرذهنش مشغول تجز سرگرد
 یرا باور کند. باالخره به خودآمد و با صدا شیکرد حرف ها یبود که او را وادار م یکرد. در نگاه پسر جوان صداقت

 کنه دییتونه حرفاتو تأ ینم هوشهیب ICU گفت : اسمش ستاره است ستاره درخشان. االن هنوز تو یآرام

 فیوتکل ادیش برفت ادامه داد : فعالً مجبورم بفرستمت زندان تادختره به هو یکه به سمت در اتاق م یدر حال و
 پروندت معلوم بشه

* * * 

ها و لوله ها مدفون  میرسیچسبانده بود و با مشاهده تنها فرزندش که ز ICU شهیخودرا به ش یشانیپ راحله
 . شانه اش قرار گرفت یرو یکه دست ختیریشده بود اشک م

 شه ینگران نباش حالش خوب م -

 نشد؟ داریب گهی؟ اگه د ینشد چکرد و در جوابش گفت : اگه  روسیبه س ینگاه

 حیصح شاللهیخانم توکلت به خدا باشه ا هیحرفا چ نیخود را حفظ کند وگفت : ا یکرد خونسرد یسع روسیس
 شهیو سالم ازروتخت بلند م

بدهد انداخت و درحال پاک  یداشت به او دلدار یخودش سع یبه شوهرش که با وجود ناراحت ینگاه راحله
 ها رفتن ؟ سیگفت : پل شیکردن اشکها

 آره -
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 براش رمیبم یکردن اله تشیاذ یو کل ربودهیگفتن بچم دو روز تو اون باغ اس یگفتن؟ م یم یچ یدید -

 هینگران نباش ستاره دختر محکم -

 .نگفت یزیاو سرش را تکان داد و چ یحرفها دییدر تأ راحله

خبرنگارجلومو  هی مارستانیدرب یجلو یبود گفت : راست ادآوردهیبه  یدیزجدیچ ییکه گو روسیبعد س قهیدق چند
 خواست حال ستاره رو بپرسه یگرفت م

 یحال ستاره شدند. وقت یایجو یوارد بخش شدند و بعد از سالم و احوالپرس میو مر نیلحظه نازن نیهم در
 .شدند کینزد شهیبه ش امدهین دیدر حال ستاره پد یرییتغ دندیفهم

 دهیکش یچقدر الغر شده چ نیبب رمیبم یبشنود گفت: اله نیکه فقط نازن یبا بغض طور میمر

آروم  نقدریا چوقتیتا حاال ه دهیچقدر ساکت خواب نیجمع شده بود گفت : بب شیکه اشک در چشمها نینازن
 ؟ شیبود دهید

* * * 

کرده بود با  یچند روز که در زندان بود سع نیروبرو زل زده بود . در ا واریتختش نشسته بود وبه د یرو لیسه
 . نبود نجایا شیشود جا یکی، دوست نداشت با آن ها  ردیگرم نگ هایاز زندان چکدامیه

بود.  امدهیبه مالقاتش ن ینداشت وکس یزندان خبر رونیسر آن دختر آمده است از ب ییدانست چه بال ینم
 آمد چه ؟ یسردختر م ییکرد. اگر بال ینم شیرها یداریچند روز در خواب و ب نیاتفاقات ا

 . آمد رونیشانه اش از فکر ب یرو یقرار گرفتن دست با

 زنن ی؟ دارن اسمتو صدا م یداداش خواب -

آمد و به سمت  نییازتخت پا یبه مالقاتش آمده بود. با خوشحال یزدند. حتماً کس یرا از بلندگوصدام اسمش
 .بند حرکت کرد رونیب

 زترازیکه ر ییسرو وضعش آراسته بود و با چشمها شهی. مثل همندیرا بب دیتوانست سع یم شهیش ازپشت
مکث  هیبعد از چند ثان دیرا برداشت ومنتظر به او نگاه کرد. سع یکرد.گوش ینمود به او نگاه م یم شهیهم

 کرد : سالم داداش یدست شیپ لیرا برداشت. سه یگوش

 ؟ یسالم خوب -

 ومدن؟ی؟ مامان و بابا چطورن چرا ن یخوبم . تو خوب -

 یلیخ ومدن؟یگفت: چرا مامان بابا ن تیداشت خود را خونسرد نشان دهد باعصبان یتا آن لحظه سع دکهیسع
تو روزنامه ها  یهمه جا پخش شده حت یجنابعال یگندکار نی. خبر اانیب یواقعاً انتظار داشت ل،یسه ییپررو
من.  دنید ومدنیچران یگیتوم ونوقتا رونیب انیشه ازخونه ب یروشون نم یدبر  هیاونا رو تو در و همسا یآبرو

 بابا یرودار یلیخ
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 گناهم ینکردم ب یداداش به خدا من کار یول -

 یکنیم ییایدونم چه کثافت کار یبگوکه تورو نشناسه فکر نکن نم یرو برو به کس نایمنم باورکردم ا یآره توگفت -
 ینبود نجایکه االن ا یگناه بود یاگه ب

گفت :  ردیداشت لرزشش را بگ یکه سع ییاز برادرش نداشت با صدا یبرخورد زننده ا نیکه انتظار چن لیسه
 ثابت کنم مویگناه یب دمیبهت قول م یگناهم اگه بهم کمک کن یباور کن ب

 لیوک هی. من دمیرس نجایاتا به  دمیزحمت کش یهمکارام بره . من کل نیآبروم ب یخوا یمن! کمکت کنم ؟ م -
 یلکه دار کن تمویثیتو ح ذارمیخوشنامم نم

 من برادرتم یول -

 شهیهم ینسبتمونو برا تونستمی! کاش مینبود چوقتیباخشم گفت : کاش ه نمودیم یعصبان اریکه بس دیسع
 ببرم نیاز ب

شده بود  یخال یرااز دست داد وجودش از هر حس اقشیو اشت دیحرف ناگهان همه ام نیا دنیبا شن لیسه
 ؟ نجایا یگفت : پس چرا اومد یتفاوت یشد و با ب رهیخشم. به او خ یحت

بود گفت : اومده بودم که حرفامو بهت بزنم بهت بگم پدرو  افتهیخود را باز  هیاول یکه دوباره خونسرد دیسع
 ازما نداشته باش یانتظار چی. هننتیبب خوان یندارن و نم لیبه اسم سه یپسر گهیمادر گفتن د

 .انداخت وآنجا را ترک کرد لیبه سه یتوزانه ا نهیحرف نگاه ک نیاز گفتن ا بعد

 نقدریتوانستند ا یشود. چطور آنها م شیاشکها زشیبا خود در کشمکش بودتا مانع ر لیاز رفتن او سه بعد
 .تفاوت باشند مگر خانواده او نبودند ینسبت به او ب

کرد حتماً پدر به او اجازه نداده بود  یرا نم نکاریمادرش هرگز با او ا یول دیرا با حرص گازگرفت، پدرش شا لبش
 .دیایب

 .کوه شده بود به سمت سلولش به راه افتاد کی ینیکه به سنگ یمأمور زندان به خودآمد و با بغض یصدا با

* * * 

گفت : مژده  یشد و با خوشحال کیبا عجله به او نزد یبا خدا بودکه پرستار ازیدر نمازخانه مشغول راز و ن راحله
 مژده خانم درخشان دخترتون

 ؟ یکه هول کرده بود با عجله گفت: دخترم چ راحله

 که جان راحله را به لب رساندگفت:دخترتون به هوش اومده ارینفس تازه کردن با مکث وتعلل بس پرستاردرحال

شکرت باالخره جواب  ایگفت : خدا یحلقه زده بود رو به آسمان کرد و با خوشحال شیچشمهاکه اشک در  راحله
 یدعاهامو داد

 .دیدو یجمله چادرنماز را ازسرش درآورد و به سمت درخروج نیگفتن ا با
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 کجا خانوم درخشان؟ -

 نمشیبرم بب -

 دشینیبب دیتونیآوردنش بخش اونوقت م یوقت شهیاالن نم -

 .قاشق کمپوت هلو را به خوردش بدهد کیداشت  یبود و راحله سع دهیتخت دراز کش یبا لبخند رو ستاره

 ترکم چقدرکمپوت بخورم یبسمه مامان دارم م -

 یریقوت بگ دیبا یشد فیضع یلیخ زمیبخورعز -

شد بچه رو بابا هرکول  یکمپوت را از دست همسرش گرفت و با خنده گفت : بس کن خانم !کشت روسیس
 ولش کن

وارد اتاق شدند. به همه سالم  ینیریبا گل و ش نیو نازن میلحظه مر نیدر هم دندیحرف هر سه خند نیا با
نفله!  یگچ گرفته اش زد وگفت : تو که هنوززنده ا یبا دست به پا نی. نازنستادندیتخت ستاره ا یکردند و روبرو

 لیبه مالقات حضرت عزرائ یرفت میما گفت

به پدر ومادر ستاره انداخت وگفت : منظورم  یداد ، نگاه صیخود را تشخ تیحرف ناگهان موقع نیگفتن ا بعداز
که  روسیحرکت او به خنده افتادند. س نی. همه ازا مینگرانت شده بود یلی! ما خزمیکه حالت چطوره عز نهیا

سربه دکترستاره  هی میبر ایم بروبه همسرش گفت : خان ستندیمتوجه شده بود با حضور آنها بچه ها راحت ن
 گهیم یچ مینیبب میبزن

 .که منظور او رادرک کرده بود به همراهش از اتاق خارج شد راحله

 هیچه دختر خل و چل گنیدادم بچه ها االن م یا یچه سوت دیدیبا استرس گفت : د نیمحض خروج آنها نازن به
... 

 یآورد ریتو هم وقت گ یحرفا رو ناز نیحرف اوآمد وگفت : ول کن ا نیب میمر

 ؟یشد تیاذ یلیحتماً خ رمیبم یاله زم؟یگرفت ادامه داد: حالت چطوره عز یکه دست ستاره را م یدرحال و

 .دوست ندارم راجبش فکرکنم ستیگذشته مهم ن گهیبوده د یهرچ زمیخوبم عز -

 نیا الیخ یو با لبخند ادامه داد : اصالً ب دیکش یمکث کرد ، سپس آه یکه به فکر فرورفته بود مدت یدرحال
 از دانشگاه چه خبر ؟ د؟یحرفا خودتون چطور

بدبخت گرفتارش شده  یفیشر نیتر از همه ا شیشما که ب یخبرجزغم دور چیدرجوابش گفت : ه یفور نینازن
 زنهیمرغ سرکنده بال بال م نیصبح تا شب ع

 ؟ یگی. حاال واقعاً راست م ینکش شیپ ویفیشر نیتوحرف ا میبارنشد مادرمورد دانشگاه بپرس هیاَه  -

 حال خانم درخشان چطوره پدرما رودرآورده گهیم ادیراست م رهیآره به خدا چپ م -

 دونه ؟ یروم هیمگه اونم قض -



 

 
55 

 رو تو روزنامه هم چاپ کردن هیدونه قض ینم ی، بگوک دونهیمگه اونم م گهیما رو باش. م قیبَه ! رف -

 دانشگاه ؟ یبچه ها یدن؟حتیهمه فهم ینعی -

 یسوالم درمورد تو و ساالر یسراغ ما هم اومدن کل سایکه اونم مرد . تازه پل یرازیهمه به جزخواجه حافظ ش -
 ... بچه ها هم هیسراغ بق دی. شامیبهشون گفت میدونستیم یما هم هر چ دنیازمون پرس نایو ا

 .چقدرهول کرده ینیبیمگه نم یناز گهیبابا بس کن د یو گفت : ا دیدوباره وسط حرفش پر میمر

 گهیم نیهم که ا نقدایا هیقض ستیخبرا ن نیاز چمیولش کن ستاره جون ه نویرو به ستاره ادامه داد : ا سپس
 ! مایترمم داد یدانشگاه تا حاالچند تا از امتحانا یایم یحرفا بگوک نیا یبه جا ستیشورن

 .بتونم خودمو بهتون برسونم کنمیفکرنم گهیترم که د نیبودگفت : ا دهیپر شیرنگ و رو یکه کم ستاره

 ... نمی. حاالتاترم بعد ببنمیداغون حاال حاالها خونه نش یپا نیاشاره کرد وادامه داد: با ا شیپا به

 یعیلحظه سرگرد رف نیتمام گذاشت. هر سه به سمت در نگاه کردند درهم مهیدر ن یصدا دنیرا با شن حرفش
 .و همکارش وارداتاق شدند

خواستم چندتا سوال  یهم همکارم سروان شمس هستند. م شونیوا یعیسالم خانم درخشان بنده سرگرد رف -
 ازتون بپرسم

 دیکنم بفرمائ یسالم خواهش م -

 بهتره میاگه امکان داشته باشه تنها باش -

 میرفتیم میداشت گهیدرک کرده بود گفت : ما د یمنظوراورا به خوب که مینگاه کرد. مر نیو نازن میبه مر سپس

 میزنیما بازم بهت سرم ،یشیزودترخوب م شاللهیدست ستاره را گرفت وادامه داد : ستاره جون ا سپس

 .کوتاه از اتاق خارج شدند یبا خداحافظ دیکش یرام نیدست نازن کهیودرحال

برام  اتیآد با جزئ یم ادتونیازاون دوروز  یهر چ دیلطف کن خواستمیبعدازخروج آن ها ازاتاق گفت : م سرگرد
 دیکن فیتعر

کردتمرکز کند و هر آنچه  یسع یدشواربود ول شیآن ها برا ادآوردنیفکرکردن به حوادث آن باغ و به  نکهیا با
 یعنیبا تعجب به اونگاه کردوگفت : یعیاو سرگرد رف یکرد. بعدازصحبت ها فیآن هاتعر یآورد برا یم ادیکه به 
 نداشته؟ ایقضا نیتوا ینقش چیسرمد ه لیسه یدآقایگ یشمام

سر  ریز یخبرنداشت همه چ یچیشده بودگفت: معلومه که نه ! اون اصالً ازه ارمتعجبیکه بس یدرحال ستاره
 سینشد. من با تلفن اون به پل یول ستهیکردجلوشون وا یسع یلیبودکه بهتون گفتم . اون خ یاون سه نفر

بهم داد اگه اون نبودمعلوم  سوبودم خودش آدر  هوشیب بردنمیم یزنگ زدم من اصالً آدرس باغو بلد نبودم وقت
 اومد اون جونمو نجات داد یسرمن م یینبود چه بال

 ؟ نیشناخت ی! شما اونا رو م نطوریکه ا -
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 بودم دهیرو تودانشگاه د گهیسه نفر د اون یول شناختمیسرمد رو نم یمن آقا -

 به اون باغ نیشماخودتون باهاشون رفت یعنی -

 هوشیگفت: من که بهتون گفتم اونا منو ب یحوصلگ یآنهاکالفه شده بود با ب ضیضدونق یکه ازسوالها ستاره
 کردن و با خودشون بردن

 چرا اومدن سراغ شما؟ دیکن یفکرم -

 بار باهاشون دعواکردم هیفکرکنم چون  -

 چرا باهاشون دعواتون شد؟ -

 مزاحم منودوستام شده بودن منم باهاشون برخورد کردم ابونیچون توخ -

نوشت رو به شمس گفت  یکه تمام مدت دردستش نگه داشته بود م یرا دردفترچه ا یمطالب کهیحال سرگرددر
 میصحبت کن ونیآقا نیچندکلمه با ا دیحساب با نی: پس با ا

 خانم درخشان تونیممنون از همکار یلیدفترچه رابست و ادامه داد : خ سپس

 .حرف به همراه همکارش از اتاق خارج شد نیا بعدازگفتن

برد  ینکند اما مغزش از او فرمان نم رفکریکه به حوادث اخ رفتیدر اتاقش تنها بود و با خود کلنجار م ستاره
دانست چه  ینام داشت. نم لیکه سه یتر از همه چهره پسر شیآمد. ب یشمش مچ یآن ها جلو افهیومدام ق

 .سرش آمده است ییبال

 یبه همراه دسته گل وارد اتاق شد. گل را رو ی. دختر جوانستیدر از فکر خارج شد و به جانب در نگر یصدا با
 بایز ینگار مجله زندگپارسا هستم خبر  ترایشد و گفت : من م کی. با لبخند به ستاره نزد زگذاشتیم

 با او دست داد وگفت : خوشبختم خانم پارسا ستاره

هم بهتون سر زدم  نیهوش بود یب یمنتظر به او نگاه کرد. اودوبارهبهحرف آمدوگفت : راستش من وقت و
خواستم  یکنم. م یم تیخشونته فعال انیکه مربوط به قربان ی. من تو مجله توقسمت دمیوحالتونو ازپدرتون پرس

ً یکه اخ یامکانش هست در مورد حوادث نمیبب  مصاحبه کنم؟ تونبراتون اتفاق افتاده باها را

 کند؟ فیرا تعر زیبود که همه چ یکار درست ایاو به فکرفرورفت . آ یحرف ها دنیبا شن ستاره

 .دیفهم یرام قتیدانست همه حق یمطلب م نیدر موردا ییزهایهر کس که چ دی، با بله

حواس اورابه خود جلب کرد و گفت : نگران نباش  یبا تک سرفه ا دیفکر کردن ستاره به درازا کش دیکه د ترایم
 خوام داستانو چاپ کنم ستاره جون یبرده نشه . من فقط م چکسیاز ه یاسم دمیمن قول م

 صداتون کنم؟ کیبه اسم کوچ تونمیاستفهام به ستاره نگاه کرد و ادامه داد : م با

 .او حرکت داد دحرفییبا لبخند سرش را در تأ ستاره



 

 
57 

 ؟ میصدا کن.پس مصاحبه روشروع کن ترایپس تو هم منو م -

 دیاضافه نکن یزیاز خودتون چ دیرو چاپ کن گمیکه م یباشه فقط لطفاً هر چ -

-  ً  اون که حتما

کردواوهمه  فیاوتعر یت براداش ادیوستاره هرآنچه راکه به  دیآن ها چند ساعت به طول انجام یها صحبت
 .راضبط کرد شیحرف ها

 فرستم ینسخه برات م هیچاپ شد یوقت شهیم یممنونم ستاره جون، مطمئنم داستان خوب -

 مینیروبب گهیهمد شمیخوشحال م یکارت منه. هر وقت تونست نیبه سمت ستاره گرفت و ادامه داد : ا یکارت

 یادباشه حتماً، ممنون که به حرفام گوش د -

 .چند روز تنها گذاشت نیدوباره حوادث ا یادآوریرفت وستاره را با  او

* * * 

 .نشست یصندل یرو شیشدوبا تعارف او روبرو یعیوارددفتر کار سرگرد رف یمأمور ییبا راهنما لیسه

من گفتم  یدادن ول یروبهتون م تونیداخل زندان برگه آزاد دی. بادیبهتون بگم که شما آزاد دیسرمد با یآقا -
 تا من چندتا سوال ازتون بپرسم نجایا ارنتونیب

گفت : واقعاًآزادم؟  یشده بود باالخره از بهت درآمدوبا خوشحال رهیبه او خ یلحظه با ناباور نیکه تا ا لیسه
 افتاده ؟ ی؟ مگه اتفاق تازه ا یآخه چه طور

 نینداشت یگناه چیبله ، خانم درخشان به هوش اومدن و شهادت دادن که شما ه -

 یچ هیجمع شده بود بالبخند گفت: خدا رو شکر. پس شهاب و بق شیکه اشک در چشمها یدرحال لیسه
 شدن؟

 یتوسط خانوادش به خارج از کشور متوار یبازداشت شدن اما شهاب ساالر یانیوکامران ک یرستم نیرام -
 د؟یدر مورد اونا نمونده که به ما نگفته باش یزیخوام بدونم چ یده. مش

 دونستم یازشون نم یادیز زینه اصالً ! من بهتون گفته بودم که تازه باهاشون آشناشده بودم و چ -

 شد اجیبازم بهتون احت دیشا دیفقط در دسترس باش دیبر دیتون یسرمد ممنون از کمکتون م یخب آقا یلیخ -

چندهفته که  نیکرد . در ا شیها هیتابستان را وارد ر لیاوا یخنک شب ها یخارج شدوهوا یدر اداره آگاه از
 یبهتر م یاو را احاطه کرده بود و هم اکنون با احساس آزاد یدیاحساس خفقان شد شهیدر زندان بود هم

 .توانست نفس بکشد

کرد . به خانواده اش که اورارهاکردند، به دوستانش  یآمده فکر م شیو به تمام حوادث پ زدیقدم م ابانیخ در
 یاو شهادت داده بود . آن دختر که حاالم یگناه یکه قصد کشتن او را داشتند ، ودر آخر به آن دخترکه به ب

 .کرده بود به اوکمک کند یبود که سع یدانست اسمش ستاره درخشان است تنها کس
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رنگ که مانند  یبه جز دوچشم آب یاوردولیب ادیکرد چهره اش را به  ی! سع یدرخشان ، چه اسم برازنده ا ستاره
 .اوردین ادی زبهیچ چیبود ه یطوفان ایدر

 امدهیبود به خانه جالل ن ی. چندوقتستینگر یدود م یانگشتانش نگه داشته بود و به حلقه ها نیرا ب گاریس
 یخودش را خال یتاکم دیایب نجایده بود به اکند اما امشب مجبورش یگرفته بود ازاو و بساطش دور میبود. تصم

بود خود را قانع کند که به خانه برود.  نستهکه از زندان آزادشده بود تابحال هنوز نتوا شیکند. ازچند ساعت پ
 .اش رابه آنها اثبات کند یگناه یدانست چگونه با پدر ومادرش روبروشود و ب ینم

او و  یفرفر یبه موها ینگاه لیاوانداخت. سه یجلو زیم یرا رو یا یلحظه جمال وارداتاق شدو قوط نیهم در
 شهیبرداشت. جمال که هم زیم یرا از رو ینمودانداخت و قوط یبه صورت نشسته هم دراز م یقدش که حت
درد و غم و غصه  یباال از هر چ یبنداز شوکهیکیشد گفت : حرف نداره  یم دایدربساطش پ یزیهمه جور چ

 یشیاست خالص م

را در سطح صاف  ریتوانست تمام اتفاقات اخ یشد.م رهیخارج کردو به آن خ یاز قرص ها را از قوط یکی لیسه
را از دست داد  ارشیاخت یافتاده بود لحظه ا شیکه برا یاتفاقات یادآوری. با ندیبب درنگیقرص سف یقلیوص

برداشتن قرص  یبود افتاد. برا دهتلنبار ش زیم یکه رو یروزنامه ها ومجالت یوقرص از دستش رها شد و رو
جلد مجله نوشته شده بود توجهش  یکه رو یتریافتاد و ت یدستش را دراز کردکه ناگهان چشمش به جلد مجله ا

 یجهنم یگرفتار در باغ یرا جلب کرد : دختر

داستان خودش بود. با خواندن کامل  هی. داستان چاپ شده شبافتیرا برداشت و صفحه مورد نظر را  آن
داستان از زبان دختر  نکهیداستان خودشان است . با خود فکر کرد با توجه به ا نیداستان مطمئن شد که ا

 .را باور کند شیپدرش باخواندن آن حرفها دیچاپ شده شا

 .جالل رابدهدخانه او راترک کرد یجواب سوال ها نکهیرا برداشت وبدون ا مجله

که کنار  دیدرسالن خانه نبود. وارد آشپزخانه شد ومادرش راد چکسیقفل انداخت ودر را باز کرد. ه راداخلدیکل
 یدر حال سر رفتن بود. با عجله گفت : قور یسماور بازمانده و قور ریوبه فکر فرورفته بود و ش ستادهیسماور ا

 سررفت ی، قور

که  یانداخت ودرحال لیبه سه یرا بست. نگاه رسماوریاوازفکر خارج شد وبا عجله ش یصدا دنیبا شن ژهیمن
 دمیچطورمن نفهم یاومد یجون مادر ک لیآوردگفت : سه یاشک به چشم م

اومدن من که  یگفت : سالم مادر ماشاء الله شماازبس توفکر بود رفتیکه به آغوش او فروم یدر حال لیسه
 تو دستتم نبود یحواست به قور یچیه

همه فکرام تموم شد برام  دمیقربونت برم تو روکه د نیابشیمبل نشاند وگفت : ب یورو دیدست اوراکش ژهیمن
 شدآزادت کردن مادر ؟ یچ نمیکن بب فیتعر

 شما مهمه ؟ یبه اونگاه کردوگفت : مگه برا یافتاده باشد بادلخور یزیچ ادیتازه  ییکه گو لیسه

 یپاره تنم یسرمچرا نباشه ؟توپ -
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 ستم؟یپسرشما ن گهیبهم بگه د نیگفته بود دیبه سع دنم؟چراید نیومدیپس چرا ن نطورهیاگه ا -

 ... خب ... خب... پدرت -

رو به همسرش گفت  تیبا عصبان لیسه دنیبه محض د ونیتمام ماند. هما مهیاون یحرف ها لیپدر سه باورود
 کنه؟یم کارینجاچیا نی: ا

 شد آزادت کردن؟ یادامه داد : چ لیرو به سه و

 گناه بودم آزادم کردن یپدر من ، ب یچیه -

 اون تو نگهت داشتن نقدریاونوقت ا یگناه بود یمنم باورکردم.ب یآره ارواح شکمت توگفت -

 توش نوشته نیبخون نویا دیکن یکردن اگه باور نم یگناه نبودم که ولم نم یاگه ب -

؟  ینگاه کردوگفت : خب که چ لیبعد از خواندن داستان با شک به سه ونی. همارابه دست پدرش داد مجله
 کنه؟ یم وثابتیچ نیا

 گناهم یکه گفته من ب یدیخود دختره نوشته ،د نویخودرا حفظ کندوگفت : ا یکرد خونسرد یسع لیسه

 همون داستان شما باشه؟ نیاز کجا معلوم که ا -

 همونه دیدون یکه م دونمیمعلومه همه مشخصات درسته م -

 چه معلوم دختره هم با توهمدست نبوده باشه ؟ -

 ! بابا -

 .فرو برد شیدستها نیمبل نشست وسرش را ب یرو یخستگ با

بازم مردم  یگناه باش یتو نوشته درست باشه وتوب نیا یکه هر چ میریگفت : خب گ یمتریبا لحن مال ونیهما
چندوقت  نیدهن مردمو نه! ما ا یشه بست ول یگن در دروازه رو م یم یدیزنن مگه نشن یحرف خودشونو م

 . نکرد ممونیج نیس یو کل یبردنمون کالنتر سای. پل میشد تیاذ یبه اندازه کاف

همه سال پسر ما  نیبار من کنه .ا یزیچ هیو نهیتونم تحمل کنم هر روز بقال وچقال محله تو روبب ینم گهید
و  یبر یتون یبه بعد م نیاز ا یایازپس خودت بر ب یتون یو م یبزرگ شد گهیحاالد میدیو مابهت رس یبود

 یبکش رونیاز آب ب متویخودت گل

 د؟یکن یم رونمیاز خونه ب دیدار یعنیگفت :  یسرش را بلندکرد و با ناباور لیسه

 یستیخودت وا یپا یو رو یمستقل بش میدیبهت اجازه م مینه دار -

 ونیآقا هما یگفت : ول یبا آشفتگ ژهیمن

 تیزندگ یپ یدبریاز فردا با یول یبمون یتون یشما دخالت نکن خانم بذار حرفمونو بهش بفهمونم. امشب م -

 رمیباشه م دیخوا ینطورمیبه آن دوانداخت و گفت : اگه شما ا ینینگاه غمگ لیسه
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توجه به او به راهش ادامه  یب یتازه وارد خانه شده بود روبرو شد ول دکهیسمت اتاقش راه افتاد در راه با سع به
 یاست که رو یشب نیآخر نیو با خود فکر کرد ا دیتخت دراز کش یداد و وارد اتاق شد . با همان لباس ها رو

 .خوابد یتخت م نیا

 .روبرو شود یشد. دوست نداشت با کس داریزوداز خواب ب یلیخ صبح

مناسب  یجا کی ینکندمعلوم نبودک نیبار خود راسنگ ادیجمع کرد. بهتربودز یکوله پشت کیدر اندکش را  لیوسا
 ییصدا دنیآشپزخانه با شن یبه اتاقش انداخت واز در خارج شد. هنگام عبور از جلو یگریآورد. نگاه د یم ریگ

 جان ؟ لیسه یریمتوقف شد: کجا م

گفت  یبابا چ شبید نیدیمادرش گفت : سالم ، مگه نشن دنیبه داخل آشپزخانه نگاه کردو باد یناراحت با
 چشمش نباشم یجلو گهیکه د رمی؟دارم م

 ! بذار امروز با بابات حرف بزنم حتماً آرومترشده یتو چقدر دل نازک شد -

 بهم بازشه نیا شترازیخوام رومون ب ی. بهتره برم نم یخوام بخاطر من با بابا دعواکن ینه مامان نم -

 یبر یرو ندار ییتوکه جا یزود نیصبح به ا یبر یخوایه کجا مآخ -

 .مادرش از خانه خارج شد یتوجه به التماسها یب لیسه

 .سپس به سمت مقصدمورد نظرش حرکت کرد دیچرخ ابانیدرخ یساعت چند

 یم نجایزد به ا یم رونیکرد و از خانه ب یخانه شدو در را پشت سرش بست . هر بار که با پدرش دعوام وارد
تعارف کنار آنها  یب نطوریبودند. هم درنگیسف یگردها یدرحال بسته بند گرید یآمد. شهروز و فرزادو عده ا

 .خانه باز شده بود نیبه ا شینشست. مدتها بود که پا

 یب دادبه آ یچه دسته گل دمیشن نوراافتاده؟یباز گذرت به ا شدهی! چلیرو به اوکردوگفت : به به آقاسه شهروز
 هوس مواد به سرت زده ؟ ای یجاشد ی. ب

 بمونم نجایمدت ا هی خوامیبه اوکردو گفت : م ینگاه لیسه

به خودت  یحال هیبرداشت وبه سمتش پرتاب کرد وگفت : باشه فعالًبرو  زیم یاز مواد را از رو یبسته ا شهروز
 کنم کاریتونم چ یبرات م نمیبب ایبده بعد ب

نشست و  نیزم یاز اتاق ها رفت. وارداتاق شدو در رابست . رو یکیبه طرف  دویهوا قاپ یبسته را رو لیسه
لحظه  نیماند. در هم رهیاراده به شعله سرخ رنگ آتش خ یخارج کرد. آن را روشن کرد و ب بشیفندکش را از ج

 .دور در ذهنش زنده شد یخاطره ا

که  یچوبها گوش سپرده بود. دختر درحال اوسوختنیرامواج د یکنارآتش نشسته بودو به صدا یهمراه دختر به
 داکنهیلحظه تا ابد ادامه پ نیاش به اوزل زده بود گفت : دوست دارم ا ییرنگ جادو اهیبا چشمان س

 یاحساسو داشته باش نیهم شهیبدم تا هم زمویبه دختر لبخند زدوگفت: حاضرم همه چ دکهیراد خودش
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بساط  یکه پا دیرا د هی. ازاتاق خارج شد و بقدیکشان رونیاز خاطرات بفندک دستش را سوزاند واو را  آتش
 دنیو با د دیاز مواد را با دماغش باال کش ینشسته بودند و هرکس مشغول عشق وحال خود بود. فرزاد مقدار

 یمارو هم هوس انداخت یگفت : مرده شورتو ببرن پسر اومد لیسه

به اوگفته بوددر سرش تکرار شد  یکه قبالًکس ینبودند انداخت و جمله ا ایدن نیبه آنها که در ا ینگاه لیسه
 ؟یشد یچرا باهاشون قاط یندار نایبه ا یشباهت چی: تو که ه

شد گفت:  یپرت کرد و به سمت در رفت. شهروزبسته را برداشت و رو به او که از خانه خارج م زیم یرا رو بسته
 یبمون نجایا یخوا یم یتو که گفت لیشد سه یچ

 .توجه به او در را پشت سر خود بست یب لیسه یول

اش را قطع کرد و  یازهمکارانش صحبت خود با بغل دست یکیشد و با سربه همه سالم کرد. رضا ازدروارد
 ورا ؟ نیپارسال دوست امسال آشنا از ا لیباپوزخند گفت: به به آقا سه

 آقا رضا؟ ستین دیام -

 گردهیگفت زود برم رونینه رفته ب -

اش  وانهید گرانیزدینگاه متعجب وگاه تمسخرآم قهیچند دق نینشسته بودو درخودفرورفته بود. درا یصندل یرو
سالم  یصدا دنیوارد شد. با شن دیبرود ام کردبهتراستیکه صبرش تمام شده بود و با خودفکرم یکرده بوددرحال

 ؟ی؟چطوریاومد ی؟کییتو لیسرش را بلندکرد وبا لبخندگفت: ا  سه لیسه

 .نشست زشیم یبا اودست داد و روبرو لیسه

آنها با من من  رنگاهیکردند. باالخره ز یصدا به آنها نگاه م یب زیافراد حاضرن هیو بق کردیمنتظر به اونگاه م دیام
 برگردم سرکارم تونمیم نمیخواستم بب ی... م دجونیگفت: راستش... ام

 ؟یتونینم یخب معلومه! چرافکرکرد -

 اومده شیخب ... خب... بخاطراون اتفاقا که پ -

دونم  یو م شناسمتیم یمن ازبچگ یوخدا ول یدونیفقط خودت م یکارکردیدونم تو چ یداداش من نم نیبب -
. من اون مجله روخوندم ، حاالهم  یداشت یلیحتماًواسه خودت دال یکرد یاگه هم کار یدار یکه تو چه قلب پاک

 یکارتوشروع کن یتونیاالن م نیندارم ازهم یهم کار هیمطمئن شدم مطالبش درسته به نظربق دمیکه خودتود

 لیکرد. بعدازقطع تماس برگه را به دست سه ادداشتیرا ییزهایرا که در حال زنگ زدن بود برداشت وچ وتلفن
 دشت اولت بروبه سالمت نمیداد وگفت : ا

 ... ممنون من یلیبه اونگاه کردوگفت:خ یبا قدردان لیسه

 شد ریبرو د یخواد لفظ قلم حرف بزن یوسط حرفش آمد و با خنده گفت : نم دیام

 .ازآنجا خارج شد هیبق ینگاهها ریبه در اشاره کرد واو ز و
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 دنیکند. ناگهان با د دچهیبا دانستینشسته بود ونم یصندل یرو لیبودو اکثربچه ها رفته بودند. سه اواخرشب
 یخواهش هیخواستم  یراستش م دیوگفت: ام دیبه ذهنش رس یشد فکر یرفتن به خانه آماده م یبرا دکهیام

 ازت بکنم ؟

 ؟ یچه خواهش -

 بخوابم؟ نجایمدت شبا ا هی شهیبرم خونه م خوامیبا بابام کردم نم یجرو بحث هیراستش  -

کنم  تشوقبولیتونم مسئول ینم من یجون ول لیسه دیگفت : ببخش یو با ناراحت دیرادرهم کش شیها داخمیام
 ستمی.من که مسئول تموم مشکالت تو ن

 یگیانداخت وگفت: توراست م نییرا نداشت سرش را پا یپاسخ تند نیکه انتظار چن لیسه
 گفتم ینومیداینباً داصالیببخش

به عقب برگشت وبا تعجب به اونگاه  دیخنده ام یاش را برداشت وبه سمت دررفت که باصدا کوله
 یدون ینم شه؟یسرت نم یکردم، شوخ یشوخ ؟یکنینگاه م ینطوری: چرا ا دگفتیخند یکه م یددرحالیکرد.ام

 شده بود زونیبامزه آو افتیچقدر ق

 ل؟یسه یشد ینارنج نقدرنازکیا یبرگشت یشدو ادامه داد: تو چرا ازوقت یجد سپس

 کردمیداشتم دق م دیام یا مزهیب یلیخ -

 دیکل نمیا ایبمون. ب نجایا یتواعتماد دارم تا هروقت که دوست داشت شتربهی!من از چشامم ب وونهید -

 .پرتاب کرد لیبه سمت سه درایوکل

 بتونم جبران کنم شاللهینوکرتم به خدا ا ییآقا یلیخ -

پاره نکن  کهیتعارف ت نقدرمی. ایراهدربست بدون تو  میرفتن گفت : مامخلص شماهم هست رونیب ددرحالیام
 میکار دار یصبح کل ربخوابیبرو بگ

افتاده  شیکه برا یکرد به گذشته واتفاقات یو به سقف زل زد. سع دیآن دراز کش یانداخت و رو نیزم یرو پتورا
 نکهیبدهد. به ا ندهیآ یچشمش بودند. تالش کردحواس خود رابه روزها یهمه حوادث مدام جلو یفکرنکند ول

بخوابد. دانشگاه را چه  کیدردفتر پ تتوانس یکه نم شهیاش را بگذراند. هم یزندگ دچگونهیبه بعد با نیازا
 ... توانست به دانشگاه برگردد یبازهم م یعنی کرد؟یم

* * * 

نشسته بود . مادرش در حال مرتب کردن لباس ها بود و پدرش  مارستانیتختش در ب یحاضر و آماده رو ستاره
رفت. با آمدن پدرش لنگ لنگان  یبه خانه م دیشد وبا یپرداخت صورت حساب رفته بود . امروز مرخص م یبرا

 .با عصا به کمک مادرش به راه افتاد

 ادتیع یزبراین نیو نازن میعدمرمنتظرش بودند واز او استقبال کردند. چند ساعت ب لیفام کیخانه افراد نزد در
 .آمدند و به جمعشان اضافه شدند
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شناخت به  یکه م یکسان شتریمدت ب نیگذشت . در ا یمرخص شده بود م مارستانیکه از ب یماه از وقت کی
 ی. نگاه هازدیاز جمع بگر یکرد به هر بهانه ا یم یگرفت وسع یاو از جمع فاصله م یآمده بودند ول دنشید

خواست  یکرد. بدتر از همه عمه سوزان بود که با نگاهش م یآن ها ناراحتش م زیوگاه ترحم آم زیپرسش آم
 یرا باز کرده بودند وامشب قرار بود عمه سوزان وخانواده اش مهمان آنها باشند. برا شیگچ پا روزیاورا ببلعد. د

خواست در اتاقش بماند و استراحت کند. با از او  یآنها وانمود کرد سر درد دارد ومادرش با نگران داریفرار از د
 نیکرد بخوابدکه در ا یوسع دیتخت دراز کش یمتوجه شدکه آنها آمده اند. رو نییپااز طبقه  ییصداها دنیشن

 .فرو رفت یقیبعد به خواب عم قهیکار موفق بود وچنددق

 مهین 2به ساعت که ساعت  یگاهشده بود. ن کیشد. اتاق کامالًتار داریازخواب ب هیگر هیشب ییصدا دنیشن با
راه پله  مهیداد . تا ن صیمادرش را تشخ یداد انداخت و به دنبال صدا از اتاق خارج شد.صدا یشب را نشان م

 .دیسرک کش نییها آمد و از نرده ها به پا

داشت او را  یکردن بودوپدرش سع هیداده بود درحال گر هیکه سر خود را به شانه پدرش تک یدر حال مادرش
 .آرام کند

 ؟یکن یم تیآخه چقدرخودتو اذ زمیبس کن عز -

 کنم یخواهر تو دارم دق م نیا یتونم ، از دست کارا یتونم ، نم ینم -

 کارکرده؟یمگه چ -

گفت  یاومد م یرفت راست م یچپ م روزیخواهر عجوزه تو که تا د نی؟ ا یدیتو نفهم یعنی؟  کارکردهیمگه چ -
دختر  نیاز جماالت وکماالت ا یمن ه یمن بشه حاال جلو الیبشه زن دان یکن ستاره راض یکار هیزن داداش 

 ؟ یخند یچرا م هیکنه ... چ یم فیتعر شونیریاکب هیهمسا

 یحرف بزن ینجوریبودم تاحاال ا دهیند یبامزه شد یلیآخه خ -

 یگفت ؟ م یم یبه من چ یواشکیتو آشپزخونه  یدون یم یبخند یخواهر نیباداشتن همچ دمیآره بخند، با -
 من رازدارم به من بگو نیبگ هیبه بق نیخوا یسر ستاره اومده که نم ییگفت راحله جون اگه بال

 .شترشدیاش ب هیشدت گر دوباره

تخت  یگوش نکرد . باعجله وارداتاقش شد ودر را پشت سر خود بست. رو شانیحرف ها هیبه بق گرید ستاره
 شیعمه سوزان برا یوقت حرف ها چیوجود نداشت. ه یناراحت یبرا یلیکرد آرام باشد دل یم یسع افتاد .
نتوانست  گریموضوع د نیا ه. با فکر کردن بکردندیم نطورفکریحتماً همه هم ؟یچ هینداشت ... اما بق یارزش
 .زد هیگر ری. سرش را داخل بالش فروبرد و زردیخود را بگ یجلو

او حواسش  یگذاشتند ول یسربه سر هم م نیو نازن میزدند. مر یدانشگاه قدم م کینفر در پارک نزد هرسه
انداخت که مشغول  میومر نیبه نازن یدرخت توجهش را جلب کرده بود. نگاه یرو یبود. توت درشت یگرید یجا

لحظه  نیرازکرددر همد وتبودند و حواسشان به او نبود. به سمت درخت رفت ودستش را به سمت ت دنیخند
ودنبال  دی. دستش راکشدیدستش راگرفت. به سمت شخص نگاه کردودرکمال تعجب پسر داخل باغ راد یکس

که از سر  دیاز خون را د یازدهانش خارج شود رد یکلمه ا نکهیاما قبل از ا اوردیگشت تا بر زبان ب یجمله ا
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افتاد واوتوانست  نیزم یگرفت. پسر در مقابل چشمانش رو تمام صورتش را دربر هیاز ثان یشدو در کسر یاوجار
شده بود. چند  رهیبه اوخ یطانیش یدر دست داشت و با لبخند یکه چوب بزرگ ندیرا پشت سرش بب یساالر

 میو مر نیکرد وبه سمت نازن یپشت به ساالر دیکش یم غیکه ج یلحظه بعد باالخره از بهت خارج شد و در حال
شده واو در  دیناپد میو مر نیشده است و پارک به همراه نازن کیتعجب متوجه شد هوا تار در کمال یول دیدو

خشک  شیادامه داد. گلو دنیبه پشت سرش نگاه کند به دو نکهیاست. بدون ا ییدر همان باغ کذا دنیحال دو
متوقف  یزیچ بهداشت که ناگهان با برخورد  یبر نم دنیدست از دو یشده بود و به نفس نفس افتاده بود ول

لحظه عمه دستش را به سمتش  نیاست . درهم ستادهیا شیترسناک روبرو یبتیکه با ه دیشد وعمه سوزان را د
 به من بگو من رازدارم یبگ یتون ینم هیکه به بق یزیدرازکردو گفت : ستاره جون چ

 یمی. باتصمدیرا مقابل خود د یدر سمت مخالف اوکرد که ناگهان کلبه درخت دنیعقب رفت و شروع به دو عقب
رنگ بادو چشم سبزبه سمتش  اهیس یوانیکرده بود که ح یاز راه را ط یمیشروع به باالرفتن ازدرخت کرد ن یآن
 سقوط کرد نییتنه درخت به پا یباال زا نکاریوتنه درخت را رها کرد با ا دیکش غیبرداشت.از شدت ترس ج زیخ

. . . 

که  یداد. در حال صیرا تشخ تشیتاموقع دیطول کش ی. کمدیه بوداز خواب پرکه به شدت عرق کرد یحال در
چند وقت به اندازه  نیسر و صدا نکند در ا ادیکرد ز یتخت نشست. سع یشد و رو زیخ میزد ن ینفس نفس م

خشک شده  شی.گلودیتخت دراز کش یشبانه اش پدر و مادرش را آزار داده بود. دوباره رو یبا کابوس ها یکاف
همه  یافتاده فکرنکند ول شیکه برا یکرد به گذشته واتفاقات یسوخت. به سقف اتاق زل زد. سع یبود وم

به بعد  نیازا نکهیبدهد. به ا ندهیآ یچشمش بودند. تالش کرد حواس خود رابه روزها یحوادث مدام جلو
باز هم  یعنی کرد؟ی. دانشگاه را چه مدرخانه بماند نستتوا یکه نم شهیاش را بگذراند. هم یزندگ دچگونهیبا
 ...توانست به دانشگاه برگردد یم

 دیآدم جد دنینگذاشته بود حوصله د رونیرا از خانه ب شیبا لب تاپ بود. مدتها بود پا یاتاقش مشغول باز در
لب تاپ  زدیصدا م نییمادرش که او را به طبقه پا یصدا دنیرا نداشت. با شن شیهایو پاسخ دادن به کنجکاو
به همراه پدرو مادرش  نیو نازن میمر دکهیوارد سالن شد با تعجب د یرفت. وقت نییرا رها کرد و از پله ها پا

 باال؟ دیومدیمبل نشسته اند. سالم کرد و با تعجب رو به آنها گفت : چرا ن یرو

اونا ما هم  یبه هوا دیشاباشن  نجایکرد و زودتر از آن ها جواب داد : من نذاشتم. گفتم ا یدست شیپ راحله
 مینیشما رو بب

 و چهارساعته ور دل شمام ستیمامان من که ب هیچه حرف نیگفت: ا یحوصلگ یبا ب ستاره

 .نشست میو مر نینازن نیب و

 تو اتاق خودت یآره ور دل من ول -

 شو مامان جلودوستام الیخیتوروخدا ب -

 ؟ چه خبرا ؟ دیروبه آنها گفت : خب بچه ها چطور و

 یایب میکن یتو رو هم راض می. اومدشهیشروع م دیثبت نام ترم جد گهی، چندروز د یگفت : سالمت یفور نینازن
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 ... حوصله شو ندارم تونمینه بچه ها !من نم -

 یاون ترمم از دست داد ؟یدرستو ول کن یخوا یحوصله ندارم مگه م یچ یعنیحرفش آمد وگفت :  انیم میمر
 تا کارت درست بشه یبا آموزش کلنجار بر یکل دیاحاال ب

 ... نیجان گفتم که حرفشم نزن مینه مر -

 .اول به هم و بعد به پدر و مادر ستاره نگاه کردند یدو نفر با درماندگ آن

کسل کننده خانه و  یراه حل را در خارج شدن ازفضا نیدخترش بود و بهتر یکه متوجه حال بد روح روسیس
 یبر دیستاره جان با گنیگفت : راست م دید یاو م طیمح رییتغ

 !که گفتم حرفم نباشه نیمخالفت کند که پدرش گفت : هم خواستیدوباره م ستاره

 .نگفت وهمه کارها را به خدا سپرد یزیچ گریدلتنگ دانشگاه بود د زیکه خود ن ستاره

 پنجم فصل

امروزمن  دیداد یری: آخه شما چه گ گرگفتی. ستاره رو به دو نفر دستادندیسر در دانشگاه ا ینفر روبرو هرسه
 دانشگاه ؟ امیب

 !یکشیچقدر حرف از آدم م گهیتو د میبر ایو گفت : د  ب دیبه مقنعه اش کش یدست یبا کالفگ میمر

 یفت و با لودگستاره را گر  یجلو نیوارد شوند نازن نکهیقبل از ا یول دیدست او را گرفت و به زور دنبال خودکش و
باشم که ورود دوباره ستاره درخشان آسمان علم و  ینفر نیخواستم اول یمن م دیوارد بش نکهیگفت : قبل از ا

 .میدانش را به دانشگاه محبوبش خوشامد بگو

مرد ز درد  یم یکی!  یآورد ریتو هم وقت گ یگفت : برو اونور ناز یحوصلگ یبا دست او را هل داد و با ب ستاره
 ! یخواه یزردک م گفتیم یکی نیا یینوا یب

خوردت . اگه  شهیکه با صدمن عسلم نم یگرفت افهیق نیگفت : چه خبره ستاره خانم ! همچ یبا دلخور نینازن
خودتو  کمیریبه خودت بگ ضیمظلوم و مر افهیق کمیندازن ، بابا یتفم کف دستت نم هیآموزش  یبر افهیق نیبا ا

 واست کردن یکار هیوخت به حالت س ددلشونیبزن شا

 گمایبهت م یزیچ هی یناز -

 یخود به دانشگاه م یدرس یبه وضع واحدها یدگیرس یکالسها شروع نشده بود و دانشجوها فقط برا هنوز
کردند تا توانستند  وتریآموزش ودفتر گروه کامپ نیآمدند. ستاره ودوستانش تمام روز خود را صرف حرکت ب

 .رندیدوباره بگ دیترم جد یاخورده بود حذف کنند و بر  بتیدر امتحانشان غ شیرا که ستاره ترم پ ییواحدها

کالسشان  ینشده بود اما او چند نفر از بچه ها لیتشک یامروز کالس نکهیاز دانشگاه خارج شد. با ا یخستگ با
از آن ها دور شده بود.  شانیت احتمالفرار ازسواال یکرده بودو برا یسرسر یکیبودو با آن ها سالم و عل دهیرا د

کرد. از آمدنش  یزد وحال او را خراب تر م یم زلبه او  یبا کنجکاو یا هیشناخت چند ثان یهر کس که او را م
 .کرد یمسائل عادت م نیبه ا دینداشت درسش را رها کند پس با میبود اما تصم مانیپش
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* * * 

 یبود. با عجله قدم بر م دهیرس ریهم د یشد. استرس داشت و کم یم لیترمش تشک نیکالس ا نیامروزاول
گذرانده بود. استاد  مهیکالس را تا ن نیمکث کرد. قبالً هم ا یدر کالس متوقف شد. کم یداشت باالخره جلو

پاس کرده بودند و  شیپ ترمدرس را  نیا نیو نازن میهم حساس نبود. مر ابیداشت که به حضور و غ یمنصف
ً یترم تقر نیبود. ااو تنها   .گذراند یم نگونهیا دیرا با شیهمه کالسها با

. استاد هم حرفش را دیضربه به در کالس زد و وارد شد. به محض ورودش همه سرها به سمت او چرخ چند
او بودند که احتماالً ترم  یشناخت . اکثراً هم ترم یکالس را م یتر بچه ها شیشد. ب رهیقطع کرد و به او خ

 .درس را پاس کنند نینتوانسته بودند ا شیپ

شده بودند. باالخره خود را جمع وجور  رهیاو را نداشت چون همه با تعجب به او خ دنیکس انتظار د چیانگاره
 .نشست یخال یصندل نیاول یاستاد رو دیکرد و با گفتن ببخش

 .جزوه اش بلند کند یداشت وجرأت نکرد سرش را از رو یآخر کالس احساس خفگ تا

از  یلیصف طو یکه انتها یانتشارات در حال یکردن پله ها آن ها را جلو نییباال و پا یبعد از کل باالخره
 یم یچه غلط نجایا یشد و گفت : شما روز اول کیکرد. با خشم به آن ها نزد دایبودند پ ستادهیا انیدانشجو

 ؟ دیکن

استاده روز اول  نیرو بگو واال ... ا نیکرد گفت : هم یبا دست پاک م اش را یشانیکه عرق پ یدر حال نینازن
 مارنیشن به خدا ب یم دایپ ییامتحان عجب آدما گهیهفته د نیریانتشارات جزوه بگ نیکالس گفته بر

دنبال  دیبا رونمیدارم ب یکالس کم بدبخت ی! تو دییکجا دیداد یخبر به من م هیگفت : حداقل  یبا کالفگ ستاره
 شماها بگردم

 چه خبر ؟ کالست چطور بود ؟ یراست -

درآوردم ،  یزیچ یکردن انگار شاخ یبهم نگاه م یجور هیکردم سرمو بلندکنم بسکه همه  ی! جرأت نم یعال -
خودمم  گهیکرد د یوسط درسش با تعجب به من نگاه م ینداشت ه یکار یشکیاستاده که به کار ه نیا یحت

 کردم یشک مداشتم به خودم 

 شهیم یو براشون عاد رهیم ادشونیهمه  گهیزد و گفت : نگران نباش چندروز د یلبخند دلگرم کننده ا میمر

 خدا کنه -

کرده بودند باال  کیبه هم نزد یهم درشلوغ یصدا دنیبهترشن یرا که برا شانیسرها یشخص یصدا دنیشن با
 .آوردند و به او نگاه کردند

 شد ؟ داشیاز کجا پ گهید نیا -

که  دمیخر یشد و دوباره سالم کرد و رو به ستاره گفت : داشتم جزوه م کیچند قدم به آن ها نزد یفیشر
ازدوستاتون  یلیمدت که حالتون خوب نبود خ نیخوشحال شدم . تو ا دنتونیازد یلیشد خ ی. باورم نمدمتونید

 نه؟ ایدونم خدمتتون گفتن  یسراغتونو گرفتم نم
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 نیبود ادمیممنون که به  یلیخ نیبه بنده لطف دار یلیبله بله بهم گفتن . شما خ -

 بذارم ونیباهاتون در م خواستمیرو م یمطلب هیبوده راستش خانم درخشان من  فمیکنم وظ یخواهش م -

 دییبفرما -

 اون طرف میبر شهیکم شلوغه اگه م هینجایا -

با عجله گفت  نیخواست دوباره مخالفت کند که نازن یچندمتر دورتر اشاره کرد. ستاره م یبا دست به نقطه ا و
 شما برو همونجا منتظر ما باش کشهیکم طول م هی: آره ستاره جون کار ما 

 یا قهیچند دق یفینشستند. شر یکیهمان نزد یمکتین یرو یفیبه او رفت وهمراه شر یچشم غره ا ستاره
 یاوکالفه شده بود پوف رهیکرد. ستاره که ازنگاه خ یبه صورت او زل زده بود به او نگاه م که یهمانطور در حال
 دیزنحرفتونو زودترب شهیکم عجله دارم اگه م هیمن  یفیشر یکرد وگفت : آقا

 نمتیب ینم چوقتیه گهید کردمیگفت : فکرم یجیبا گ یفیشر

 به اوانداخت وگفت : بله ؟! شما حالتون خوبه؟ ینگاه متعجب ستاره

 د؟یگفت یزیلحظه حواسم پرت شد. شما چ هی دیبه خود آمد و گفت : ببخش یفیشر

 دیبگ یزیچ هیگفت : نه ! شما قرار بود  یحوصلگ یدرجوابش با ب ستاره

خوام بگم همونطور که  یم یمن چ دیشما ندون دونمیم دیآهان ... بله ... راستش ... ستاره خانم من بع -
 نوی. هردفعه که خواستم ا دمیمن مدتهاست که به شما عالقه دارم ازهمون ترم اول که شما رود دیخودتون واقف
 ... اومد شیخواستم بهتون بگم که اون اتفاق پ یم گهیمانع شده.ترم قبل د یزیچ هیبهتون بگم 

اصالً  دیگ یکه م یمن بخاطر اون اتفاق یفیشر یآقا دیادامه ند گهیوسط حرفش آمد و گفت : لطفاً د ستاره
 ندارم یمساعد طیشرا

راه  چیاز دستتون دادم ه گهیکردم د یاون اتفاق افتاد فکرم یحرفم تموم بشه. وقت دیکنم بذار یخواهش م -
دوباره حاال که  یول رمیمجبوربودم مدام از دوستاتون سراغتونو بگ ی، نه آدرس یهم نداشتم. نه تلفن یتماس
تو  یخلل چیدارم و اون اتفاق ه دوستونبهتون بگم که من هنوزم  خواستمیصبر کنم. م تونمینم گهید دیبرگشت
 با شماازدواج کنم خوامینکرده ومن هنوز م جادیمن ا میتصم

من  دآقایکند ناگهان برآشفته شد وگفت : بس کن یکرد او از قصد به آن اتفاق اشاره م یکه احساس م ستاره
 ندارم یکس یبه دلسوز اجیافتاده به خودم مربوطه و احت میهم تو زندگ یقصد ازدواج ندارم هراتفاق

من قصدجسارت نداشتم شما منظورمنو  دیهم با عجله بلند شد و گفت : باور کن یفیخود بلند شد شر یازجا
 دیریبگ میقدر زود تصم نیا ستیخواستم شدت عالقه ام به شما رو نشون بدم . الزم ن یمن فقط م دیدیبد فهم

 یپشت سرش آمد و گفت : من منتظرجوابتون م یفینکرد و چندقدم از او دور شد. شر یبه حرف اوتوجه ستاره
 مونم
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کنجکاو بچه ها  یخورد . امروز از صبح مدام بد آورده بود . نگاه ها ینشسته بود و خون خونش رام یمکتین یرو
غرغرکنان از راه  نیو نازن میلحظه مر نیهم قوز باالقوزشده بود. درهم یفیشر یاش کرده بود و حرفها وانهید

باالخره  قهیادامه دادند، بعد از چنددق ادشانگفتن به است راهینشستند و به بدوب مکتین ی.کنار او رودندیرس
شده بود. هردوساکت شدند و با استفهام به او نگاه کردند.  رهیبه آنها خ تیمتوجه ستاره شدند که با عصبان

 تموم شد دنتونیکه جزوه خر شاللهیگفت: ا تیلحظه ستاره به حرف آمد و با عصبان نیدرهم

آخرشم تموم شد  یشد جزوه بخر یم ی: نه بابا مگه تواون شلوغ زاوگفتیآم هیبدون اعتنا به لحن کنا نینازن
 میاومد گهید یمنتظرمون باش دتویشا میما هم گفت رمیبگ یکپ دیگفت صبرکن

پسره رو سر من هوار  نیا نیدوز یو م نیبری. اول که واسه خودتون م نیایحاالهم ن نیخواست ینه تورو خدا م -
 نیعالف خودتون کرد نجای، حاال هم که سه ساعته منو ا دیکن یم

گفت : چه خبرته ؟ حاال مگه  تیانتشارات کالفه شده است با عصبان یازشلوغ یکه معلوم بود حساب نینازن
 .زنهیدادشو سر ما م ذارهیکرده حاال کالس م کیج کیج یفیساعت با جناب شر هیشده ؟ خانم خودش  یچ

 منو بخور ایدفعه ب هی ایبه اوانداخت و او ادامه داد : خجالت نکش ینگاه خشمناک ستاره

گشنمه .  یلیکرد وگفت : حرف خوردن شد بچه ها من خ یشدستیپ میمر دکهیوبگ یزیخواست چ یم ستاره
 هی میدانشگاه بازشده بر یروبرو یرستوران خوب تازگ هی گنی. م ستین یدانشگاهم که خبر یازغذا یاول ترم

 ؟ میبخور یزیچ

دانشگاه به  یکنند و به سمت در خروج امدمخالفتیدلشان ن گریبه آنها نگاه کرد که دونفرد تیبا مظلوم یطور
 .راه افتادند

. دیرس یبه نظرم یکیش یداشت وجا ییبایز اریبس ی. رستوران مذکور نماستادندیرستوران ا ینفرروبرو هرسه
 ونیقرمز بودو مشخص بود جزو دکوراس طینشستند. رنگ غالب مح یچهارنفره قرمزرنگ زیوارد شدند و دور م

 .رستوران است

به  میفاصله مر نیرستوران رفت. در هم شخوانیسفارش به سمت پ یبرا نیونازن دندیبه توافق رس تزایپ یرو
وآمار  نجایا میایب میتون یدانشگاه قشنگ معلومه م یورود نجایستاره ازا نیدر رستوران اشاره کرد وگفت : بب

 میاریکالسو در ب یبچه ها

بعد  قهیاو فقط به تکان دادن سرش اکتفا کرد. چنددق یبود در جواب حرفها یگرید یکه حواسش جا ستاره
 .را آوردند شانیبعد غذا یبرگشت وکم نینازن

رو زهرمارمون  تزایپ نیبابا ا یوگفت : ا اوردیطاقت ن نی. باالخره نازنکردیم یباز تزایپ یبا تکه ها یلیم یبا ب ستاره
 گهیخب بخور د یکرد

 ندارم لیم -

 ؟ یشد ینجوریگفت که ا یبدبخت بهت چ یفیشر نیچته؟ مگه ا گهیاز دب -

 یچیه -
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 !؟ یکرده تو بازم ناراحت یحرکت هیبخارنداره حاال هم که  نیا میگفتیتا حاال که م -

گفت : حرکتش بخوره تو سرش! پسره پر رو ! من تا  تیهل داد و با عصبان یرا به کنار تزایستاره ظرف پ -
نداره من  یریتأث چیمن ه میکه افتاده توتصم یاتفاق گهیحاال در اومده به من م دادمیحاالجواب سالمشو هم نم

 با من ازدواج کن ایگفتمتوروخدا ب من... هنوزم ... انگار  دیباهاتون ازدواج کنم. دقت کن خوامیهنوزم م

 پس درخواست ازدواج کرد ولی: ا گفتدویخند نینازن

 یگیم یتو چ گمیم یمن چ یحوصله دار یول کن تو هم ناز -

ً یگذاشت وگفت : توجد نینوشابه اش را زم وانیل میمر  ینیاصالً منظورش ا دیاون شا یحساس شد یلیخ دا
 داره؟ یتیحرف اون چه اهم یخواد جوابشو بد ینم گهینداره اصالً د ینبوده اگرم بوده ناراحت یکنیکه تو فکرم

مرخص  مارستانیاز ب یدورو برمه .از وقت ینظراکثرآدما نیا ستین یفی: اصالً مسئله شر دوگفتیکش یآه ستاره
 ندارم دنیشن هیتحمل گوشه کنا گهیبه خدا خسته شدم د کننینگام م یجور هیشدم همه 

اوگفت : همه برن به درک مهم من و  یوهواحال  رییتغ یبرا میحرف چشمانش پرازاشک شد. مر نیگفتن ا با
 میکن یعوض نم ایتو رو با دن دهیگند یمو هیو میکتیفابر قیکه رف میخل و چل نیا

 هیچرا از من ما یبد ینودلداریا یخوا یفروداد و گفت: آقا تو م یکه در دهانش بود را به سخت یلقمه ا نینازن
 یذار یم

 بامعرفت و با حالمو عشقه یهمه ! دوستا ی: درسته ! گور بابا دوگفتیبامزه اوخند افهیبه ق ستاره

 .دندانش رفت و دادش را درآورد ریسفت ز یزیموقع چ نیرا در دهانش گذاشت . در هم تزایاز پ یبزرگ وتکه

 ششیپ قهیچند دق تیشده بودند. ستاره که عصبان رهیکه دردست ستاره بود خ ینفر به سنگ کوچک هرسه
 یبود با صدا ستادهیرستوران ا شخوانیکه پشت پ یخود بلند شد و رو به پسرجوان یده بود از جادوباره عودکر 

 نجایا یایب شهیبلندگفت: آقا م

 افتاده ؟ یاتفاق دییآمد وگفت : بفرما زآنهایکنارم پسر

 ؟ هیچ نیگفت : ا تیسنگ را به او نشان داد و با عصبان ستاره

 به آن نگاه کرد و گفت : سنگ یجیبا گ پسر

 کنه؟یم کاریمن چ یتو غذا نیا گمینمکدونه م میکرد یوگرنه فکرم یخوب شدگفت -

 شما بود ؟ یگفت: تو غذا شیدوباره مثل دفعه پ پسر

خراب شده بگو  نیگفت : برو به صاحب ا یبلندتر یشد با صدا یافزوده م تشیکه هر لحظه بر عصبان ستاره
 جواب منو بده نجایا ادیب

به  نکهیکردکه در رستوران باز شدودو پسر جوان وارد شدند و بدون ا یهمچنان مبهوت به آن ها نگاه م پسر
 .رفتند شخوانیآنها نگاه کنند به سمت پ
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 خانمها با صاحب رستوران کاردارن نیآن ها را خطاب قرارداد وگفت : ا پسر

 .ماندند رهیآن دو خ یآشنا یبا تعجب به چهره ها یلحظات یو آنها برا دندینفر به سمت آنها چرخ هردو

 مشون؟یدیپاساژ د نگیتو پارک شیکه چند وقت پ ستندین ییهمون پسرا نایگفت: ا میکنار گوش مر نینازن

 .شدند نگاه کرد یم کینزد زشانیاوتکان داد و به پسرها که به م یسرش را برا میمر

 تونمیهستم م نجایرایازشناختن آنها نشان دهد گفت : خانم ها من مد یهره اش اثردر چ نکهیبدون ا یمان
 کمکتون کنم ؟

 من بود یتزایسنگ توپ نیگفت : آقا ا اوردویخودش ن یآورده بود به رو ادیاورابه  نکهیبا ا ستاره

 امکان نداره نیحق به جانب گفت : ا یا افهیبا ق یمان

 ... ؟ گمیمن دروغ م یگیم یعنیامکان نداره ؟ یچ یعنیتفاوت او حرصش گرفته بود گفت :  یکه ازلحن ب ستاره

 دیگ یشما دروغ م میبود وارد بحث شد و گفت : ما که نگفت ستادهیلحظه پسردوم که تابحال عقب ا نیهم در
 ارنیبراتون ب گهید یتزایپ هی گمیم دینیشما لطفاً بش

 ادیهاز یمشتر نجوریروزا ا نی! ا ایعرش یزنیکه م هیچه حرف نیدوستش گفت : اشده بود روبه  یکه عصبان یمان
 کننیدروغا سر هم م نیپولشو ندن از ا نکهیا یخورن برا یغذا م انیشدن م

کردم در رستورانتونو  تیازتون شکا یرا برداشت وگفت : وقت فشیدر حال انفجاربود ک تیکه از عصبان ستاره
 ! هیدروغگوک دیفهمیگل گرفتن م

خود بلند شدند و  یاز او از جا تیهم به تبع نیو نازن میانداخت و به سمت در رفت. مر زیم یرو یتراول سپس
ستاره رامخاطب قرارداد و با پوزخند گفت :  یاز رستوران خارج شوند مان نکهیقبل از ا یبه سمت در رفتند ول

 رباشهیبگو که باورپذ یوغدر هی یغذا ند پول یکه خواست ندفعهی! ا نامهی... خانم گواه یه

 .به او نگاه کند با خشم از رستوران خارج شد نکهیبدون ا ستاره

 گفت : ناکس از همون اول ما رو شناخته بود نیکردند که نازن ینفر به سمت دانشگاه حرکت م هرسه

حرفا رو زد منو  نیکردم ا عشیضا یسوزه! چون اوندفعه تورانندگ یاز کجا م دونمیگفت : م تیبا عصبان ستاره
 کنمیم شیحال کنهیمسخره م

اسمش  نیدیخواست آروممون کنه. د یبود م تیچه با شخص نیدیدوستشود یوارد بحث شد وگفت : ول میمر
 ائهیعرش

توجه به آن ها در حال  یو به عقب برگشتند و به او که ب ستادندیا کردندیو ستاره که جلوتراز اوحرکت م نینازن
چرا  هیگفت : چ یجیمتوجه نگاه آن ها شد و با گ میشدند. باالخره مر رهیخ زدیلبخند م لیدل یخودش بود و ب

 د؟یکن ینگام م ینجوریا

 .لبخند بزنند تیعصبان انیجمله توسط او باعث شد آنها در م نیادا کردن ا لحن
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کرد.  یاتفاق افتاده بود فکر م شیکه در آن روز برا یکرد بخوابد به حوادث یم یکه سع یآن شب در حال ستاره
گونه  نیهمه هم شیبود . مدتها بود که روزها دهیرس انیبد شروع شده بود و بد هم به پا شیکه برا یروز

 ...بودند

 یو درخواستش هم فکر کرد ول یفیرشریمسخره کردن او بود . به ام یآن پسر گستاخ فکر کرد که چطور در پ به
 .افتینسبت به او در قلبش ن یاحساس چیتالش کرد ههر چه 

* * * 

بود از  یکه مدت شیمیاز دوستان قد یکیبود به کمک  ی. چند وقت دیزد و به پهلو خواب یرختخوابش غلط در
کرده بود  دایگشت را پ یدانشگاه که دنبال هم خانه م یازبچه ها کی نیشده بود ، حس لیدانشگاه فارغ التحص

 .داشت رفته بود یخوابه ا کی یاو که آپارتمان کوچک و نقل شیو پ

آن را تقبل کرده بود.  لیازاجاره به مشکل برخورده بود که سه یقسمت یرا پرداخته بود و برا شیپول پ نیحس
 یاندک یزندگ لیرا نداشت وسا یکس نجایشهرنبود و ا نیکه اهل ا نیداشت ، حس هیاثاث تیخانه به قدر کفا

 .د فراهم کرده بودخو یبرا

 .به دلش نشسته بود یدرس خوان و با منطق بود که حساب نطوریساده و مهربان و هم یپسر نیحس

 نیبود قرار گرفت و ناخودآگاه گفت : حس دهیکه کنارش خواب نیبار رو به حس نیپهلو به آن پهلو شد وا نیا
 ؟ یداریب

 را بازکند گفت : اوهوم شیچشم ها نکهیبدون ا نیحس

 سوال بپرسم؟ هی -

 اوهوم -

 همخونه ات بشم ؟ یشد که به من اعتماد کرد یچ -

 اوهوم -

 گهیکنم درست مثل آدم جواب بده د یمرض و اوهوم دارم ازت سوال م -

 دمتید یخودمم وقت یهست یکرد گفت تو بچه خوب ی... آهان ... خب بهروز دوستم که تو رو بهم معرف ؟یچ -
 مییاالنم در خدمت شما گهید یچیباهاش موافق بودم . ه

 بود؟ ینطوریهم زیواقعاً همه چ -

؟ آره دفعه اول که بهروز اسمتوبهم  یبشنو یخوا یم ویگفت : تو چ ینشست و با خونسرد شیدر جا نیحس
 دمیخودتو د یوقت یلبودم توذهنم اومد و مردد شدم و دهیکه تو دانشگاه در موردت شن یعاتیگفت همه شا
 بود نیبهت اعتماد کرد همش هم شهیمتوجه شدم م

 یسادگ نیبه هم یعنی -



 

 
72 

 ! نکن یالک ینقدرفکرایبخواب ا ریساده تر حاال هم بگ یکنیکه تو فکر م نمیوگفت :از ا دیدوباره درازکش نیحس

اواخر مشکالتش در  نیبودند. البته ا نیمثل حس انشیوباخود فکرکرد کاش همه اطراف دیطاق باز خواب نباریا
 یم یرا به دست فراموش هیکم کم همه قض ییکمترشده بود وروابطش با همکارانش بهترشده بود گو کیپ

 .سپردند

ناشناخته  یبرد ترس یخسته بودخوابش نم نکهیبا ا یول رفتیبه دانشگاه م دیچون فردا با دیخواب یزودتر م دیبا
بود کالسها شروع شده بود وزمان حذف و اضافه رو به اتمام بود.  یدانشگاه چند وقتبه جانش افتاده بود. در 

 روزید نکهیداشت تا ا یرا از رفتن بازم مرموزاوترس  نیهربار هم یخواست به دانشگاه برود ول یم نهایزودترازا
به دانشگاه مراجعه  شیدرس یسرو سامان دادن به امور واحدها یبرا دیازدانشگاه با اوتماس گرفتند وگفتند با

 .آشفته به خواب رفت یدادند. باالخره با فکر انیاو پا دیکند وبه ترد

* * * 

بساط صبحانه را به راه انداخته بود. با هم صبحانه خوردند و به راه افتادند. به  نیاو حس دارشدنیقبل از ب صبح
که مسئول  یت کرد. خودش را به خانمبه کالسش رفت واو هم به سمت آموزش حرک نی، حس دندیدانشگاه رس

 .آموزش فرستاد سیرئ شیو او را پ ختاو اندا یبه سرتاپا یاسمش نگاه دنیکرد. زن با شن یقسمت بود معرف

که به خاطر طرز برخورد آنها  لیبخش آموزش دانشگاه ازاو خواست همراهش برود و سه سیرئ یرسول یآقا
 .ال او حرکت کردکرده بود به دنب دایاحساس مجرم هارا پ

 .شد سیرئ یمشغول صحبت با منش یبه آهستگ یدانشگاه شدند ورسول سیدفتر رئ وارد

 ینکارهایکه ازصبح داشت بادلشوره همراه شده بود . ا یبود و با ورودش ترس امدهیاتاق ن نیبه ا چگاهیه لیسه
 داشت ؟ یآن ها چه مفهوم

 .تمام کرد واجازه ورود صادر شد یصحبتش را با منش یباالخره رسول قهیاز چنددق بعد

نشست نگاه کرد  یحراست دانشگاه م سیرئ یحسن یکه کنار آقا یوارد اتاق شد و به رسول یسر رسول پشت
داده بود  هیخود تک یصندل یکه به پشت یکه درحال دیدانشگاه راد سیرئ یفرج یسپس سرش را چرخاند و آقا

شناخت و از سخت  یاو را م ادوردور  یبود ول دهیاو را ند کیقبالً از نزد لیکرد. سه یبه اونگاه م یباکنجکاو
 .بود دهیشن ادیز شیهایریگ

 سرمد یآقا دینیبه حرف آمدو گفت : لطفاً بش یفرج باالخره

 .اشاره کرد یبه صندل و

 ؟ دیکن کاریبا دانشگاهتون چ دیخوا یکه م میتا ازتون بپرس نجایا دیایب میما از شما خواست -

 به او نگاه کردوگفت : دانشگاهم؟ یجیبا گ لیسه

 ماندتونیباق یبله با واحدها -

 دارم برگردم دانشگاه وواحدهامو دوباره بردارم میتصم دیخب معلومه ! اگه شما اجازه بد -
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 واگه من اجازه ندم -

 فهممیمن منظورتونو نم یول دیببخش -

 دیبرسون انیدانشگاه روبه پا نیدرا تونیدرس یها تیفعال میاز شما بخوا میخواستیراستش ما م -

 ؟یگفت : چ یکه بهت زده شده بود با سردرگم یدر حال لیسه

و  هیهم به نفع ما ست هم به نفع شما که بدون حاش نیسرمد ا یآقا دینیگفت : بب متیبامال نباریا یفرج
 دیدانشگاه روترک کن یریدرگ

 ؟ دیکن یاخراجم م دیشمادار یعنی دمیدرست فهم نمیبب دیگفت : بذار یباناباور لیسه

 دیخودتون انصراف بد میخواینه ما ازتون م -

ازدرسم نمونده اگه االن انصراف بدم همه زحمتام  یزیچ گهیگفت : آخه چرا ؟ من ترم آخرم د یبا درماندگ لیسه
 ... کنم یخواهش م رهیبه هدرم

 عوامل دانشگاهه تینظر اکثر نیا ستیمن تنها ن میتصم نیگفت : ا یرفش آمد و با خونسردح انیم یفرج

 ! دیبکن نکارویا دیتون یشده بود با خشم گفت : شما نم یکه از رفتار او عصبان لیسه

 نیو چند ساله ا نیچند یشده بودگفت : بس کن آقا ! شما و دوستاتون آبرو یعصبان یکه تا حدود یفرج
 گهید خوامیو اون جواب پس دادم خسته شدم نم نیچندوقت من از بس به ا نی. انیدانشگاهو به باد داد

 نمیشمارو تو دانشگاهم بب

و  دینوفهمیا سمیمقصرنبودم . پل هیمن تواون قض یگفت : ول یشد با ناراحت یترم یکه هرلحظه عصب لیسه
 ... آزادم کرد

... من  گناهمویحرفاگوشم پره . من ب نیمن از ا یادامه ند گهی: بهتره ددوباره وسط حرفش آمد و گفت  یفرج
 ؟ ینبود ای یاون باغ بود یمقصرنبودمو ... باالخره تو ، تو

به چهره آن سه نفرانداخت. نه  یسکوت کرد و نگاه کبارهیبه  یبه اوبدهد ول یدهانش را بازکرد تا جواب لیسه
خواستند  یبود . آنها فقط م یمعن یآنها ب یاو برا لیودال حاتیدادند، توض یاو گوش نم ی!... آن ها به حرف ها

راه  نیرادرا یمهم نبود چه کس شانیدهند و برا اتشده بود نج رشانیبانگیکه گر ییبار انتقادها ریخود را از ز
 .کنند یم یقربان

 .ازاتاق خارج شد یگریحرف د چیخود بلندشد و بدون ه یجا از

 دیاش رانابودکنند واو تازه با ندهیخواستند آ یرا گرفته بود و در حال جمع کردن امضاء بود. مانصراف  برگه
 . گرفت یکرد و ازافراد مختلف امضاء م یکمکشان هم م

طبقه دوم شروع به حرکت  یکالفه بود از پله ها باال آمد و در راهرو گرانید یکه از نگاه ها و متلک ها یحال در
 .ردیرا بگ رگروهیمد یرفت تا امضا یبه دفترگروه عمران م دیکرد. با
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 .شد خکوبیدر جا م یشخص دنیباد ناگهان

خروج از کالس  یکالس که در تکاپو برا یرا تمام کرد. ستاره کالسورش را برداشت و به بچه ها استادکالس
ترشده بود.  یاول با او عاد یوزهانسبت به ر هیآمد و رفتار بق یبود به دانشگاه م یبودند نگاه کرد. چند روز

برخورد کرد و با آن ها هم قدم شد.  میو مر نیخود بلند شد و به سمت در کالس رفت. در راهرو با نازن یازجا
که دستش  یو کالسور ستادیوسط راهرو از حرکت ا لیسه دنیآنها بود که ناگهان باد یحواسش به حرف ها

صدا به سمتشان  دنیبودند با شن ستادهیکه در راهروا ید. تک و توک افرادافتا نیزم یرو یوحشتناک یبود با صدا
 .چشم دوختند ازده به آنه رتیبرگشتند و ح

چشمش  یاز جلو نمایآن پسر قدرت حرکت از او سلب شده بود ، تمام حوادث آن باغ مثل پرده س دنید با
 .کردند. حساب زمان و مکان ازدستش در رفته بود یعبور م

او زل  یمانده بود و به چشم ها یخود باق یزده برجا رتیآن دختر را نداشت همچنان ح دنیکه انتظارد لیسه
 .دیشدند و دو قطره اشک از آنها فروچک یباران شیباالخره چشمها نکهیزده بود تا ا

 .شد دیناپد هیاز ثان یو در کسر دیاوتازه به خود آمد و به سمت پله ها دو یاشک ها دنید با

 دنیدر حال مال نینشست . نازن هایازصندل یکی یرفت و رو یکالس خال کیبه  میو مر نیبا کمک نازن تارهس
 یکرد فیهمون پسره که برامون تعر نیدختر ؟ ا دفعهی؟ چت شد تو  یگفت : ستاره جون خوب شیشانه ها

 نبود ؟

 یکار هی یگفت : ناز یگرفته ا یسپس با صدا اوردیتا آرامش خود را بدست ب دیکش قیچند نفس عم ستاره
 ؟ یکنیبرام م

 توجون بخواه زمیآره عز -

 اریکه تو راهرو افتاده رو برام ب یبرو اون کاغذ -

 ؟ یچ -

 ؟ یریم -

 باشه باشه -

با کاغذ برگشت و  نیبعد نازن قهیکه ازدستش در سالن افتاد شده بود. چنددق یآن پسررفت متوجه کاغذ یوقت
 ؟ هیچ نیا یگفت : ناز نیرو به نازن میستاره گرفت. مر آن را به سمت

 انگار برگه انصرافه گمون کنم مال همون پسره است ازدستش افتاده -

بنده خدا ترم آخره  یهست.آخ شمیورود خیبه آن انداخت وگفت : آره. تار یکاغذ را از ستاره گرفت ، نگاه میمر
 انصراف بده خوادیچرا م

 یتونیم یگفت : ناز نیگرفته به نازن یا افهیبه آن انداخت سپس با ق یقتریاو گرفت و نگاه دقکاغذ را از  ستاره
 خواد انصراف بده ؟ یچرا م ینیبب یاریبرام درب نویا یته و تو
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تو هفت تا  شتریستاره که ب دونهی. ما کنمیکارمیچ نمیاوانداخت وگفت : باشه بب نیبه چهره غمگ ینگاه نینازن
 ! میآسمون ندار

از  شتریتوانست ب یخواست هر چه زودتر از آن جادورشود. نم ی. م دینفس دو کیدانشگاه  رونیتا ب لیسه
کرد  یشناختند فرارکند. فکرنم یاو را م کهیخواست از همه کسان یآن دختر نگاه کند. دلش م یدر چشم ها نیا

 .فتدیحال و روز ب نیدوباره دختر به ا دنیبا د

نداشت ،  اجیخواست بشود او به مدارکش احت یگشت هرچه م یدانشگاه برنم گربهیبه خانه رفت . د کراستی
 .نداشت اجیاحت چکسیو ه زیچ چیاو به ه

* * * 

 دن یخواد انصراف بده دارن انصرافش م یپسره نم -

 ؟ یچ یعنی؟  یگیم یگفت : چ نیجزوه اش را کنار گذاشت و رو به نازن ستاره

 خوان اخراجش کنن بهش گفتن خودت محترمانه انصراف بده یخودشون م یعنیبابا  -

 !!؟ شهینه مگه م -

اونوقت تو  دمیکش رونیاطالعاتو ازش ب نیزدم ا سویرئ یپسره منش نیبابا من پدر خودمو درآوردم تا مخ ا یا -
 شهینه مگه م یگیتازه م

 .ستاره را درآورد یادا یبا لحن بامزه ا و

 باغه هیگفت : حتماً بخاطرقض دیخند یکه م ینیحدر  میمر

 یبرم بعداً م ییجا هی دیخود بلند شد وگفت : من با یلحظه به فکرفرو رفته بود ناگهان ازجا نیکه تا ا ستاره
 نمتونیب

 نمیا  کجا ؟ صبر کن بب -

 نمیرو بب یفرج یخوام آقا یگفت : م یبه منش یدانشگاه شد و با خونسرد سیدفتر رئ وارد

 یکه نم ینطوریسرشون شلوغه هم سیرئ یستاره انداخت و گفت : آقا یبه سرتاپا یجوان نگاه مشکوک پسر
 ! خانم دینیبب شونویشه ا

باهاشون داره حتماً اجازه  یستاره درخشان اومده کار مهم دیبفرمائ شونیو تحکم گفت : به ا یبا خونسرد ستاره
 دنیم

ً یجوان که اخ پسر شد. حاال که او رفته  سیبه او انداخت و وارد دفتر رئ یبود نگاه متعجب دهیشن ادیاسم او را ز را
. باالخره پسر ستادیبه خود جرئت داد و مصمم منتظر ا یاحساس ترس کرد ول یبود و ستاره تنها شده بود کم

 .آمد و به او اجازه ورود داد رونیب
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را باالتر آورد و  نکشیکارش نشسته بود ع زیکه پشت م یفرج یبلند وارد اتاق شد و سالم داد. آقا یقدم ها با
 . به او انداخت ینگاه

 .دینیبش دی. بفرمائدیخانم درخشان باش دیشما با -

 .نشست یصندل یرو ستاره

 اد؟یاز من برم یچه کمک -

 یبه او م ینگاه یگاه انیدستش بود و در آن م یوجل ینگاه کرد که حواسش به پرونده ها یبه فرج ستاره
 ازتون داشتم یدرخواست هیبه خود داد و گفت : اگه جسارت نباشه  یاسترس داشت جرئت نکهیانداخت . با ا

 کنم یاگه برام مقدور باشه کمکتون م دیبفرمائ -

 ادامه بدن نجایسرمد درسشونو ا لیسه یآقا دیخواستم اجازه بد یم -

دستش را کنار گذاشت و با تعجب گفت :  یجلو یحرف را از او نداشت پرونده ها نیا دنیکه انتظار شن یفرج
 د؟یشه دوباره تکرار کن یم دیگفت یچ

ً تا حاال خ دیسرمدو ببخش یآب دهنش را قورت داد و گفت : گفتم آقا ستاره زحمت  یلیاون ترم آخره حتما
 زحماتش به هدر بره فهیح دهیکش

 نایو ا نجایا دیاینشست و گفت: خودش از شما خواسته ب یصندل یاو رو یخود بلند شد و روبرو یز جاا یفرج
 دیرو به من بگ

 دمیاون شن نویانصرافشو هم از ا هینه نه من بعد از اون اتفاق اصالً باهاش حرف نزدم قض -

 خواد انصراف بده یکه خودش م نیدونیپس حتماً م -

 خراب بشه ندشیکنه که آ یوقت ترم آخر درسشو ول نم چیه جوون هی دونمیمن م -

کرد گفت : باشه قبول. ما ازش  یتر به ستاره نگاه م قیکه دق یرا از چشمش برداشت و در حال نکشیع یفرج
 ن؟یزنیحرفو م نیچرا ا گهیبال سرتون آوردن د نهمهیشما که اون پسر ودوستاش ا یانصراف بده ول میخواست

 ستیودانشگاه ن یآموزش طیآدما تو مح نجوریا یجا

سرمد مثل  یآقا یسوال بردن ول ریشما و دانشگاه رو ز تیثیکه اونا ح دونمیقربان من م نیگیشما درست م -
. خواهش میخراب کن ندشویاشتباه آ هیبخاطر  دیاشتباه کرد که به اون باغ اومد ما نبا هیاون فقط  ستیاونا ن

 نیبهش بد گهیدفرصت  هی سیرئ یآقا کنمیم

همه  ستیمن ن میفقط تصم نیکارش حرکت کردوگفت: ا زیخود بلند شد و به سمت م یاز جا یفرج
 خواستاررفتنشن

 نیبهش کمک کن نیتون یم نیاگه بخوا نینفوذ دار یلیشما خ دونمیمصمم به اونگاه کردوگفت : من م ستاره

 کنم خانم درخشان یرا باز کردوگفت : به حرفاتون فکر م یرا زد و پرونده ا نکشیدوباره ع یفرج



 

 
77 

 با اجازتون دیکه به حرفام گوش داد دیممنون قربان لطف کرد یلیلبخند زد وگفت : خ ستاره

 .رفت یبه سمت در خروج و

* * * 

رد هر چه ک یبا خود فکر م نیاز دود گم شده بود. در آن ب یابر گرپشتید یهمراه شهروز و فرزاد و عده ا به
کس و  یدهد. آدم ب یاو را به سمتشان هل م شتریدور شود سرنوشت ب شیخانه و آدم ها نیازا کندیم یسع

 شانیها یوسرگرم شی، آدمها هخان نیتوانست داشته باشد. ا یم یگریمثل او چه انتخاب د یهدف یکار و ب
 . پرت کنند شیها یتوانستند حواس او را از بدبخت یم

او حوصله صحبت با  یوقفه زنگ زده بود ول یرفت. از صبح ب برهیو بشیلحظه تلفنش دوباره در ج نیهم در
 : را نداشت. باالخره کالفه شد و تلفن را جواب داد یکس

 بله ؟ -

 از صبح صددفعه زنگ زدم ید یجواب نم توی؟ چرا گوش ییسالم. پسر کجا -

 شده ؟ یتونستم جواب بدم حاال چ یاشتم نمگفت : کار د یحوصلگ یباب نیحس یصدا دنیشن با

 ادی یتو ؟ چقدر سرو صدا م یی؟ کجا لیسه هینجوریچرا صدات ا -

 نه ؟ ایشده  یچ یگیاز دوستامم حاال م یکیفاصله گرفت و گفت : خونه  هیازبق لیسه

 به من زنگ زدن یاز صبح بهت زنگ زدن جواب نداد ی، گفتن هر چ سیازدانشگاه زنگ زدن . از دفتر رئ -

 کار داشتن ؟ یگفت : خب چ یتفاوت یبا ب لیسه

 باهات کارواجب دارن سیدفتر رئ یگفتن فردا بر -

 ذارم یپامو تو اون دانشگاه نم گهی؟ من د یگفت : خب که چ تیبا عصبان لیسه

 ینم گهید یگیم شده حاال هم که یچ یگ یبه منم نم یکرد یدانشگاه قاط ی؟از اون روز که اومد یچ یعنی -
 دانشگاه اصالًتو معلوم هست چته ؟ یایب یخوا

 کنم لیخوام ترک تحص یفقط م یچیه -

 دانشگاه یبر دیفردا با نیهم یغلط کرد -

 یخاک هیزنده بعد  ایتا فردا مرده ام  نمیخب حاالبذار بب یلیرا در دستش جا به جاکرد و گفت : خ یگوش لیسه
 زمیریتو سرم م

 .مکالمه را قطع کرد یبدون خداحافظ و

 با او چه کار داشتند ؟ یعنیو دانشگاه تمام ذهنش را اشغال کرده بود .  سیرئ فکر

 .آخر هم نتوانست بماند و آنجا را ترک کرد دست
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 .رفت سیبه دفتر رئ میمستق یاز ورود به دانشگاه بدون معطل بعد

 .به او نگاه کرد یاوتتف ینشست و با ب یصندل یرو یتعارف فرج با

خوام برم سر اصل مطلب. من بخاطر خواهش  یم هیسرمد بدون حاش نیرابرداشت و گفت : بب نکشیع یفرج
 یبهت بدم تا درستو ادامه بد گهیفرصت د هیگرفتم  مینفر تصم هی

نشست و گفت : واقعاً ؟ راستش باورم  یصندل یتازه به موضوع عالقه مند شده بود صاف رو ییکه گو لیسه
 شهینم

 یطیبرگشتنت شرا یهم برا نیآدم صحبت کنم بخاطر هم ینبود من مجبور شدم با کل یکار آسون نیالبته ا -
 دارم

 کنم یباشه قبول م یگفت : هر شرط یشده بود با خوشحال دواریحرفها ام نیکه با ا لیسه

دانشگاه جلب توجه  یتو دیبه بعد با نیاز ا یدرس بخون نجایا یاخو یچشم در چشم او گفت : اگه م یفرج
و  یبردار یحضور ریدرسشونو غ یتا بتون یصحبت کن یترم قبلشونو گذروند یکه کالسا یی. با استاداینکن

 یتا حد امکان کمتر تو دانشگاه رفت و آمد کن نکهیخالصه ا

حرفها قصد  نیبا زدن ا یکرد فرج یدر هم رفت. احساس م شیحرف ها ناخودآگاه اخم ها نیا دنیبا شن لیسه
او را سر لج  شتریکار ب نیدانست که با ا یبه او را داشته است. دوست داشت با او مخالفت کند اما م نیتوه

 .رفتیرا پذ طشیناچار همه شرا بهپس  فتدیبه خطر ب لشیشود و ادامه تحص مانیو ممکن است او پش ندازدیم

 گهیفرصت د هیازتون خواهش کرد  یتونم بپرسم ک یبرگشت و گفت : م یاز اتاق به سمت فرج از خروج قبل
 ؟ دیبه من بد

ضربه خورده  شتریاز همه ب انیجر نیکه تو ا یکس یبهت بگم اما دوست دارم بدون نویدرست نباشه که ا دیشا -
 .درخواستو کرد نیو از من ا نجایاومد ا

 یتوانست باشد فکر م یجز آن دختر نم یداشت به آن شخص که کس یکه در راهرو قدم برم یدر حال لیسه
 .نجات او سرراهش قرارداده بود یبود که خدا برا یدختر فرشته ا نیکرد. ا

به سمت آموزش رفت تا  یکرد همه افکار ناراحت کننده را از خود دور کند و با خوشحال یفکر سع نیا با
 .بدهد یسامانرا سرو  شیواحدها

* * * 

درس  کیاسالم  خی. تاردندیلول یدر هم م یادیز تیبرپا بود. جمع یبیسالن اجتماعات شد . همهمه عج وارد
واحدش پر شود آن را  20 نکهیا یاست فقط برا یدانست مال چه ترم یبود که خودش هم نم یعمومیدو واحد

کالس در سالن اجتماعات برپاشود.  نیشود ا لیاه تکمدانشگ سیساختمان پرد یبرداشته بود. قراربود تا وقت
ً مال رشته ها انشیبود که دانشجو نیاو ا یکالس برا نیا تیمز  نیشناختند.ا یبودند واورا نم گرید یاکثرا

 . آن را نداشتند واو تنها بود میو مر نیکالس آن روزش بود و نازن نیآخر
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 مهیبعد استاد آمدو کالس شروع شد. ن قهیدوم نشست وبه روبرو نگاه کرد. چند دق فیدر رد یصندل کی یرو
کرده بود بردارد که نگاهش در چشمان  زانیآو یکه پشت صندل فشیاز ک یزیکالس بود که خم شدتا چ یها

 .گره خورد و نفسش را بند آورد یکس

چرا خودش بود با  یتوانست او باشد ول یشخص نم نیگذشت. نه ا لهیوس ریرا برگرداند و از خ شیرو عیسر
 !اهیهمان چشمان س

داشت  ادیکه هنوز او را به  یکرد او و تمام اتفاقات آن باغ را فراموش کرده در حال یبودکه فکر م الیخوش خ چه
 .دهد صیتشخ گریصد چشم د انیرا م اهشیتوانست چشمان س یوم

 .بخورد نیبود در پله ها زم کیتند از کالس خارج شد که نزد نقدری. بعد از کالس ادینفهم زیچ چیدرس ه ازادامه

. مدت ها بود کارش ستادیداد و منتظرا هیتک یخورد. به درخت یبه چشم نم ینیماش چیه سهایمحوطه سرو در
 یتاکس ستگاهیاز راه برسد. از گذشتن از پارک و رفتن به ا یسیتا سرو ستادیا یم نجایهم نقدریبود ا نیهم

رفت که به نفس نفس  یباال م یشد ضربان قلبش به حد یم کیداشت. هربار که چند قدم به پارک نزد هراس
 .افتاد یم

کرد  یبود مدام احساس م ستادهیا نجایا ینشست . ازوقت یمکتین یرو شد و رو ادهیبرداشت، وارد پ چندقدم
 بیرا داخل ج شیآمد و او بخاطرسرما دستها یم یبود سوزسرد زییپا لیاوا نکهینظر دارد. با ا ریاو را ز یکس

 .مانتو اش فرو برده بود

خورد و  یتکان لیسه دنیازفکر خارج شد و به سمت اونگاه کرد. با د مکتین یرو یاحساس نشستن شخص با
 د؟یترس یم نقدریا دینیب یزد و گفت : سالم شما چرا هربار که منو م یلبخند لیبا وحشت به او نگاه کرد. سه

 وحشتناکم ؟ نقدریمن ا ینعی

 کم تعجب کردم هیبه خود آمد و با خجالت گفت : نه من فقط  ستاره

 د؟ینشست نجایسرما ا نیهوا سرده شما چرا تو ا -

 خواستم ازتون تشکر کنم یادامه داد : راستش من م دینشن یکه از جانب او جواب لیسه

 ؟ یچ یباالخره باتعجب گفت : برا ستاره

 دیو ضمانت منو کرد یفرج شیپ دیرفت نکهیا یبرا -

 به شما گفت؟ یک نویا -

از شما  ریشخص غ نیدرخواستو کرده . ا نیضربه روخورده ا نیشتریماجرا ب نیکه تو ا یگفت کس یخود فرج -
 تونسته باشه یم یک

 لیاد. سهند یانداخت و به پرسش اوجواب نییبودن داشت سرش را پا رنظریکه هنوز هم احساس ز ستاره
 منو اخراج کنن ؟ خوانیبه شما گفت م یک ی: راستدیدوباره پرس
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دانشگاه  یآمار همه آدما دیداشت نیمثل نازن یسرش را بلند کند گفت: اگه شما هم دوست نکهیبدون ا ستاره
 دیروداشت

و لبخند او افتاد  یداریآن روز در آن اتاق سرا ادیلبخند ستاره  دنیبا د لیحرف هر دو لبخند زدند. سه نیا با
 ونمیبهت مد یلیوناخودآگاه گفت : من خ

 حرف باالخره سرش را باال آورد و به او نگاه کردو گفت : چرا ؟ نیا دنیباشن ستاره

 دیخودتون بدون نکهیشما بدون ا دمتونیکه د یرنگ او زل زده بودگفت : از روز یهمانطورکه به چشمان آب لیسه
 که من ممنونتونم دیبدون نویخوام ا یم یاش مفصله ول هیقض دیبه من کمک کرد شهیهم

 یمن که کار کنمیچرخاند و گفت : خواهش م یگریکه از حرکات اومتعجب شده بود نگاهش رابه سمت د ستاره
 خوشحالم که مشکلتون حل شده یبهتون کردم ول یدونم چه کمک ینم نکهینکردم با ا

 یکم یکالسا نیسرنوشته که از ب نیکنم ا یکه دست بردارنبود دوباره به او نگاه کردوگفت : من فکر م لیسه
 ینطورفکرنمیشما ا دیکه شما هم توش هست هیکالسا همون کالس نیاز ا یکیبرداشتم  یترم حضور نیکه من ا

 د؟یکن

 اومد سینگاه کردوگفت : ا  سرو یگریفرارازنگاه سمج اوبه سمت د یبرا ستاره

 برم خداحافظ گهیخود بلندشد وگفت : من د یاز جا بالفاصله

 .دیاجازه جواب دهد به سمت اتوبوس دو لیبه سه نکهیقبل از ا و

کرد. تشکر  یم ریآن ها را چگونه تعب دی. باکردیفکرم لیسه بیعج یشب در اتاقش نشسته بود و به کارها آن
 ! اش ندهیاز او به خاطر نجات آ

 .برسد به خواب رفت یا جهیبه نت نکهیر بدون اآخ دست

که  یوتا وقت ستادیا یم یگوشه ا خیناگفته هرسه شنبه بعد از کالس تار یطبق قرار لیآن روز به بعد سه از
شد ناراحت نبود  یمزاحمت محسوب م یستاره از رفتار او که به نوع یکرد. ول یازدور به او نگاه م دیایب سیسرو

 .کرد یم زین تیاحساس امن یبرعکس تا حدود

* * * 

نگاه کرد وگفت :  سیاز سرو یبه محوطه خال یبا ناراحت میآخروقت از دانشگاه خارج شدند. مر میومر ستاره
 ؟ میبر یرو با تاکس ندفعهیشه ا ی. نمستین ینیماش چیکه ه نجایا

 سیتا سرو میمون یمانده بود با اخم گفت : حرفشم نزن منتظر م رهیخ سهایسرو ریکه به مس یدرحال ستاره
 ادیب

رفت  ادتیکه  یجنابعال یبخاطرحواس پرت یخدا مردم از گشنگ یولو شدو با ناله گفت : وا مکتین یرو میمر
نه رستورا نیتو ا میبر ایب ادیم سیتونم از ضعف نفس بکشم حداقل تا سرو ینم گهیناهارم نخوردم د یریژتون بگ

 میبخور یزیچ هی
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؟ من تا حال اون پسره بچه پررو رو  یشد وونهیاونجا ! د میرا گرد کرد و با تعجب گفت : بر شیچشمها ستاره
 اونجا امینگرفتم عمراً ب

 گهید میبر ایبه خود گرفت و گفت : تو رو خدا ب یمظلوم افهیق میمر

 اونجا یبر یخوایگشنته م نکهیفقط بخاطر ا یگفت : مطمئن تیبا عصبان ستاره

 ادیب سیتا سرو مینیشیم نجایهم می؟ اصالً الزم نکرده بر هیواسه چ یشدوگفت: پس فکرکرد یهم عصبان میمر

 .را از او برگرداند شیبه حالت قهر رو و

خدا بگم  یاوانداخت و سپس سرش را بلند کردو با حرص رو به آسمان گفت : ا یاخمو افهیبه ق ینگاه ستاره
 ! یزبون نفهم تنها گذاشت نیمنو با ا یکجا رفت یبا اون حامد گوربه گور ستیکه باز معلوم ن یکنه ناز کارتیچ

 خاک تو سر گُشنت مینگاه کرد و ادامه داد: بلند شو بر میچپ چپ به مر بعد

 شخوانیکه دفعه قبل پشت پ ینشستند. به محض ورودشان پسر جوان یقبل زیرستوران شدندو سر همان م وارد
 .خود بلند شد و پشت مغازه رفت یبود از جا

 نکهیغذا سفارش بدهند تا ا دیدانستند چگونه با یکردندو نم ینگاه م شخوانیبه پ یبا سردرگم میو مر ستاره
 آن ها رساند زینام داشت به سرعت از پشت مغازه خارج شدو خود را به م ایکه به گفته دوستش عرش یپسر

 ؟ دیدار لیم یچ دیگفت : خانم ها خوش اومد ییو با خوشرو

 !یبه او نگاه کرد وگفت : چه گارسن با ادب ستاره

 ممکنه دندونمون بشکنه ندفعهیچون ا میبخور میتون یکه نم تزایبا پوزخند ادامه داد : پ و

 ستین دیگیهم که شما م اینجوریا گهیلبخند زد و با آرامش گفت : نه د ایعرش

 منطقه حرف نداره نیما تو ا یادامه داد : غذاها میروبه مر سپس

 ندارن؟ فیدوست خوش اخالقتون امروز تشر نکهیبه دور و بر انداخت و گفت : مثل ا ینگاه ستاره

 ستینه امروز ن د؟یگ یروم ی: مان دوگفتیخند ایعرش

 گفت : چه بهتر ! مرده شورشو ببرن یلب ریز ستاره

 ؟ نیگفت یزیلبخندش را حفظ کرد وگفت : شما چ ایعرش

 خوب باشه نه ستاره جان؟ میستاره گفت : فکر کنم همبرگر بخور یکه هول شده بود به جا میمر

 .به ستاره نگاه کردوستاره سرش را تکان داد صالیاست با

 ارنیبراتون ب گمیسفارش را گرفت و گفت : اساعه م ایعرش

االن برامون غذا  شی: آخ دوگفتیرا به هم مال شیدستها میدور شد. بعد از رفتن او مرآنها زیبا لبخنداز م و
 ارنیم
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 یزبون درآورد هویشد  یچ ینفس بکش یتونست ینم یرا باالداد و گفت : تو که تا االن از گشنگ شیابروها ستاره
 ؟

 یدیدیمن از اولشم زبون داشتم شما نم -

 .لحظه غذا را آوردندوآن ها مشغول خوردن شدند نیزبانش را به او نشان داد. در هم و

هم نداشت. بعد از خوردن غذا  یرادیو ا بیع چیبود و ه ذیبر خالف دفعه قبل غذا فوق العاده لذ ندفعهیا
 .حسابشان را پرداخت کردند و از رستوران خارج شدند

هم ازرستوران  ایخورد. پشت سر آن ها عرش یبه چشم نم یسیسرو چیه. هنوز هم ستادندیدر رستوران ا یجلو
. به دیوارد شود آن ها را د نکهیقبل از ا یرفت ول نشیمتوجه آنها شود به سمت ماش نکهیخارج شد و بدون ا

 نداشت ؟ یکه اشکال ندفعهیسمتشان آمد و گفت : خب غذا چطور بود ا

 بود یعال یلیلبخند زدو گفت : نه خ میمر

 میبر دیبا گهیبه او رفت و گفت : ماد یچشم غره ا ستاره

 ستین سیسرو ینیب یخود تکان نخوردو گفت : مگه نم یاو از جا یول دیراکش میدست مر و

 ن؟یریم نیادامه داد : شمام دار ایروبه عرش و

 شما رو هم برسونم شمیانداخت و گفت : بله و خوشحال م میبه محوطه و سپس مر ینگاه ایعرش

 میشیکردوگفت : نه ممنون مزاحم شما نم یدست شیکه ستاره پ دیبگو یزیلبخند زد وخواست چ میمر

 رسونم یشما رو هم م رمیمن که دارم م یچه مزاحمت -

 ادیم سینه ممنون االن سرو -

 نیارینه ن گهیلطفاً د رسونمیم یتاکس ستگاهیبا اصرار گفت : خب من شما رو تا ا ایعرش

رفت و او را در عمل انجام  ایرنگ عرش ینقره ا یایبه سمت زانت میبازهم مخالفت کند که مر خواستیم ستاره
 .شده قرار داد

 .نبرد شیپ یکار شیرساند وستاره هم با مخالفت ها شانیآنها را به خانه ها ایشب عرش آن

* * * 

 با تعجب گفت : آره ؟ واقعاً پسره شما رو رسوند ؟ کرد یکه در کرم پودر را باز م یدر حال نینازن

 گمیدارم م یپس دو ساعته چ گهیگفت : آره د یبا خوشحال میمر

ً یوقت بود. تقر آخر خارج شد و  یینبود. ستاره از دستشو ییدر دستشو یهمه رفته بودند و به جز آن ها کس با
مارمولک چه  نیا ینیبب ینبود یشست گفت : ناز یرا م شیکه دست ها یآب رفت و در حال ریبه سمت ش

 ناسهش یجلو نشست که انگار صد ساله پسره رو م یرفت صندل نیدرآورده بود همچ یدم
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 نبود نطورامیا گهیکردوگفت : نه بابا د یفیاخم ظر میمر

چه  یفیشر نیاز ا ستاره ینگاه کرد ، در همان حال گفت : راست نهیو در آ دیپودر به صورتش مال یمقدار نینازن
 ستین داشیخبر ؟ پ

 رمیهمش از دستش درم شهیجلوم سبز م رمیپدرمنو درآورده هرجا م یکار ی؟! کجا ستین داشیپ -

 ؟ یکار کن یباهاش چ یخوا ی؟ م یپا وآن پا کرد و گفت : آخرش که چ نیا میمر

بهش ندارم  یحس چیه ستیدست خودم ن یول هیدونم به خدا ، بدون در نظرگرفتن اون حرفش پسر خوب ینم -
 خوام فرار کنم یم نمشیب یهر وقت م

 بهش جواب رد بده یرک یلیتو که خ یگیبهش نم نارویخب چرا هم -

 بگه اعصابموخردکنه یزیچ هیدوباره  ترسمیدوست ندارم دوباره باهاش حرف بزنم م -

از  نمیبچسب که هم نویزمونه شوهر کجابوده هم دوره نی! تو ا اقتتیل یبا خنده گفت : خاک تو سر ب نینازن
 رهیدستت م

اون پودر  گهیگند. بابا بسه د یاز بو میکارت؟ مرد نیگفت : تموم نشدا نیکه کالفه شده بود رو به نازن ستاره
 ؟یرسیبه خودت م نقدریا یبر یخوایرفت تو حلقت مگه کجا م

 مونییگذاشت و گفت : امشب حامد به مناسبت سالگردآشنا فشیدر کرم پودر رابست و آن را در ک نینازن
 پیت هیکه برم خونه  میچونیرو بپ هیکالس آخر نیا دیایبه شما گفتم ب یرستوران باحال. ه هیدعوتم کرده 

برم اون سر شهر لباس عوض  نمتو ینرفتم حاال هم که نم ییمنم که بامعرفت ، تنها نیبزنم گوش نکرد یاساس
 باهاش برم افهیو ق ختیر نیبا ا دیکنم با

 یادیهم از سرش ز ینجوریهل داد وگفت : هم ییاز دستشو رونیاو را به سمت ب ستاره

بردتوجه ستاره را جلب کرد. به  یرو یا هیراه اعالم نیآمدند و به سمت در سالن رفتند که ب نییپله ها پا از
کوه  یکه منتظرش بودند گفت : بچه ها جمعه اردو هیبه متنش انداخت. رو به بق یسمت آن رفت ونگاه

 ؟ میگذاشتن بر

 میکن یهم عوض م ییآب و هوا هیگفت : آره  میمر

 شهیم یکه عال ادیاگه ب ادیتونه ب یم نمیبب گمیول! به حامدم م یگفت : ا یبا خوشحال نینازن

!  شهیم یعال یلیگفت : آره خ رلبیآورد ز یرادر م نینازن یکه ادا یبه سمت در سالن رفت و در حال ستاره
 میسرخرم دنبال خودمون ببر نیا دیبا میریهرجا م

 ؟ یگفت یزیکه متوجه حرف او نشده بود گفت : ستاره تو چ نینازن

 گذرهیخوش م یلینه گفتم حتماً خ -

 متونیبرسون دیایحامد گفت : بچه ها ب ی. بعداز سالم و احوالپرس دندیدانشگاه حامد را د اطیدرح
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ما خودمون  یقبلش درمورد حامد شرمنده شده بود در جوابش گفت : مرس قهیبخاطر فکرچند دق کهیدرحال ستاره
 به سالمت دیشده بر رتونید شمینجوریشما هم میریم

 .با آن ها به سمت ا ل نود حامد رفتند یخارج شدند وآن دو بعداز خداحافظ ازدانشگاه

 میباشه وگرنه بخاطر تو مجبور سیگفت : خداکنه سرو میمر رفتندیها م سیسرو یکه به سمت محوط یحال در
 میبزن خی

 مونم یم سیمنتظر سرو ییمن تنها یبر یبا تاکس یتونیمجبورت نکرده م یگفت : کس یبادلخور ستاره

 ادیب سیتا سرو میمعطل بش یکل دیگفتم که با نی! بخاطر ایخوره نازناز یخب حاال چه زودم بهش بر م -

 یدار نقدرعجلهیکه ا یداشته باش یکه تو کار مهم نیمگه ا میکه ندار یعجله ا میخب معطل بش -

 !نه بابا من کار مهمم کجا بود؟ -

 .توقف کرد شانیپا یجلو یرنگ ی.ام. و مشک یلحظه ب نیهم در

 وار شوس ایداد وگفت : ستاره ب نییرا پا شهیش یبه آن نگاه کردند که شخص یدو با کنجکاو هر

 .کرد وسوار شد یخداحافظ میکرد و با اکراه از مر الیبه دان یعصب ینگاه ستاره

 ؟ یکنیکارمیتو دم دانشگاه ماچ -

 دنبالت ببرمت اونجا امیاز من خواست ب ییاومدن خونه ما، دا ییو زن دا ییدا -

 ومدمیخودم م زدنیخب زنگ م -

 یایخودت ب یبرگرد یتون یم یحاال که اومدم ! اگه ناراحت -

؟  هیبه حرف آمد و گفت : نظرت چ الیبعد دان قهیشد. چند دق رهیبه روبرو خ دیبگو یزیچ نکهیبدون ا ستاره
 قشنگه ؟

 ؟ یبه او نگاه کندگفت : چ نکهیبدون ا ستاره

 !ده؟یجد یمتوجه نشد یبگ یخوا یم گهید نیماش -

 قشنگه مبارکت باشه یلیآره خ -

. من که ارهیخواد بدست ب یم ویهر چ دی. آدم با دمشیچشممو گرفت وخر دمشید شگاهیکه تو نما نیهمچ -
 ... عمراً بتونم از خواسته هام بگذرم

 ؟ هیحرفا چ نیحرفش آمد و گفت : منظورت از ا انیاو کالفه شده بودم ییکه از پرگو ستاره

 زدمیرف مخودم ح اتینداشتم فقط داشتم در مورد روح یمنظور خاص -

 داره ؟ یبه من چه ربط نیخب ا -
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 ربطش کامالً روشنه -

 فهمم یبازم منظورتو نم -

. منظورم قرار ازدواج من و توئه که مادرم قبالً دمیم حیبازم توض یول هیمنظورم چ یفهمیخوبم م دونمیم نکهیبا ا -
مامانم در مورد تو  ین موافق نبودم. وقتزده بودکه البته اون موقع م ییو زن دا ییدر موردش با دا ییحرفا هی

وصلتو  نیزنه و عالقه اش به ا یدر مورد تو حرف نم گهید هک یدادم اما از وقت ینم تیاصالً اهم زدیباهام حرف م
توجهم جلب شده دوست دارم باهاش مخالفت کنم و برخالف نظرش باهات ازدواج کنم.  شتریازدست داده ب

 ؟ یندار یحرف بزنم تو که مخالفت ییخوام با دا یم

ندارم ؟! تو  یگفت: مخالفت تیکه از وقاحت او در حال انفجاربود باالخره به سمت اونگاه کردو با عصبان ستاره
چه برسه بخوام باهات ازدواج  دنتوندارمی. من اصالً تحمل د یزنیبامن حرف م ینجوریکه ا یهست یک یفکر کرد

 بشم ادهیخوام پ یکنم نگهدار م

 ارمیبدست م وبخوامیبار بهت گفتم من هر چ هیمن  ستین یجالب یاصالً شوخ نیگفت : ا تیباعصبان الیدان

... 

 شم ادهیخوام پ یپنبه دانه! گفتم نگه دار م ندیکرد وگفت : شتر در خواب ب یبا تمسخر خنده عصب ستاره

 شهیناراحت م ییدا میسرجات اگه با هم نر نیبش شهینم -

 .رد وبدل نشد نشانیب یحرف گریردیچشم دوخت و تا آخر مس رونیبه ناچار ساکت شد و به ب ستاره

 نجایوارد باغ شد. ستاره نگاهش را در طول باغ چرخاند. مدت ها بود به ا الیدان لیدر راباز کرد و اتومب باغبان
از آن  چیبود واوه یمیبزرگ و قد بود. خانه عمه بر خالف خانه خودشان که نوسازو جمع وجور بود ، امدهین

 .آمد یخوشش نم

 .کلمه حرف ازباغ عبور کردند و وارد خانه شدند کیرا پارک کردند وبدون  نیماش

به اتاقش رفت و  یبعد از سالم و احوالپرس الینشسته بودند . دان ییرایمادر و شوهر عمه اش درسالن پذ پدرو
 یخود بلند شد و با او احوالپرس یشد. ستاره از جا ییراین وارد پذبعد عمه سوزا یاو کنار مادرش نشست. مدت

شام  یکه عمه سوزان و خانواده اش برا یروزاز آن  د،یایب نجایشده به ا یدانست چگونه مادرش راض یکرد. نم
بود . ظاهراً مادرش هنوز  امدهین نجایا گربهیبه خانه آن ها آمده بودند ومادرش ازدست عمه ناراحت شده بود د

 .کدورت ها بود نیهم رفع هم یناگهان یمهمان نیا ادعلتیکرد. به احتمال ز یرفتار م نیهم با آن ها سرسنگ

 یحاضر نبود از او دست بکشد. صدا چگاهیبرادرش بود و ه کدانهیاش عاشق  یفتگیسوزان با همه خودش عمه
 .دیکش رونیعمه او را از افکارش ب

 میداداش. گفتم خودم دعوتتون کنم امشب دور هم باش دیزنیکم به ماسر م هیچند وقت دمید -

 میجبران محبتاتونوبکن میبتون شاللهیخواهر. ا یبه ما لطف دار یلیگفت : شما خ دویخند روسیس

 همه محبت نیاز ا میکه فقط اوتوانست بشنودگفت : مرد یآهسته جور ییباصدا مادرش
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 زن داداش؟ دیگفت یزیا به سمت آن ها چرخاندوگفت : شما چتنومندش ر  کلیه عمه

 خوشحال نشد ادیما ز دنیومد؟انگارازدیکجا موند چرا ن الیهول شدو گفت : نه ... پس دان راحله

 پسر کجا مونده نیا نمیبب رمیراحله خانم االن م هیچه حرف نیخود بلند شد وگفت : نه بابا ا یخان از جا دیحم

 .تو هم بود الیدونم چرا دان یبه سمت پله ها رفت. بعد از رفتن او ، عمه گفت: نم و

 ؟یگفته بود یزیبه ستاره نگاه کرد وادامه داد: ستاره جون تو بهش چ سپس

هم از عمه نداشت ساکت ماند و به  یبود ناراحت بود ودل خوش دهیرا شن الیدان یحرف ها یکه ازوقت ستاره
 نیا یلیخ گهیبهش گفته باشه که ناراحت بشه؟ شما هم د تونستهیم یاب داد: ستاره چاو مادرش جو یجا

 نیپسرو لوس کرد

راحله جون  ستیکه لوس کردن ن نینازک کردوگفت : ا یراحله پر بود پشت چشم ریکه دلش از رفتار اخ عمه
 شده ادیدور و زمونه گرگ ز نیمن مواظب پسرمم. تو ا

 افهیو خوش ق پیکه هست خوش ت ستیکم نداره دکترکه ن یزیستاره نگاه کرد وادامه داد: پسرمم که چ به
 فردا از تو باغها جمعش کنم دیکه هست اگه االن هواشو نداشته باشم با ستین

و  تیشده اند انداخت واز عصبان یبه پدرو مادرش که معلوم بودند عصب یحرف نگاه نیا دنیبا شن ستاره
انداخت. چند لحظه بعد کنار گوش مادرش گفت : مامان تو رو خدا  نییلت توامان سرخ شدوسرش را پاخجا

 رو تحمل کنم نجایا تونمینم گهیخونه ، من د میبر

 ؟یباباتو ناراحت کن یخوایستاره ؟ م یآهسته گفت : مگه بچه شد مادرش

 ینم یزیچ یاخم کرده بود و کس الینشستند. دانآمدند و نییبه همراه پدرش ازپله ها پا الیلحظه دان نیهم در
گفت : چرا  الیاست روبه دان الیستاره و دان یجو بخاطر جروبحث احتمال نیدانست ا یکه م روسیگفت. س

 ؟ نکنه تو راه با ستاره بحثت شده ؟ ییدا یپکر

راه  یتو الی؟ فقط دان یکردوگفت : نه بابا چه بحث یدست شیبود پ یعمه عصبان یکه هنوز از حرف ها ستاره
 یاریبدست ب دیبا یبخوا ویهر چ»مبسوط هم از مبحث  یسخنران هیکرد.  فیبرام تعر دشیجد نیکم از ماش هی

 برام کرد« 

نشون  دشویجد نیدعوا نداره داشته ماش نکهیشده گفت : خب ا نیکرد به پسرش توه یکه احساس م عمه
 داده یم

 جون یسوز ستین دهیند نیوچشم غره رفت و راحله گفت : ستاره که ماشبه ا الیحرف دان نیاز زدن ا بعد

 برات بچرخه یچرخش به شاد شاللهیادامه داد : مبارکت باشه. ا الیرو به دان و

 .شود متنفر است انیشکل ب نیاسمش به ا نکهیدانست ازا یخطاب کرد چون م یاورا سوز ازقصد

 .کردیبخاطرپدرش تحمل م یگرفته بود و دوست داشت زودتربه خانه برودول یدیسر درد شد ستاره
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که درست  الیغضبناک دان یگاه هدف نگاه ها یوفقط سرشام ستاره گاه و ب فتادین یخاص گراتفاقیادامه د در
 .کرد یم ییاعتنا یگرفت که به آن ها ب ینشسته بود قرار م شیروبرو

 یعقب خودرو نشسته بود ودر حال یصندل یکردند ستاره رو یحرکت م که به سمت خانه یشب ، هنگام آخر
 .دو خانواده هرگز خوب نخواهد شد نیکرد روابط ا یداده بود با خود فکرم هیتک شهیکه سرش رابه ش

* * * 

در دانشگاه جمع  یهمه بچه ها جلو گهیبود م نیریُسر داد و گفت : ش فشیتلفن همراهش رادرون ک ستاره
 ! شگاهیآرا اینمازخونه است  نجایدونم ا یمن نم گهید نیشدن . د  بجنب

 یچقدر هول گهیلحظه صبرکن د هیکرد گفت : ا   یبه خود نگاه م نهیکه در آ میمر

 شهیم تیزیچ هیانگار  ای؟! تازگ یرسیبه خودت م نقدریچرا ا گهیبا سوء ظن به او نگاه کرد وگفت : تو د ستاره
 ؟ هی، راستشو بگو خبر

 شد رید گهید نیایخود بلندشد و به سمت در رفت وگفت : ب یازجا زدیکه لبخند م یدر حال میمر

که قراربود آن ها را ببرد آن جا پارک  یدردانشگاه تجمع کرده بودند. اتوبوس یاز دختران و پسران جلو یجمع
 .شده بود و بچه ها در حال سوار شدن بودند

روزه  کیسفر نیبود به عنوان مسئول آن ها را درا زین اتیدانشگاه واستادادب رهیمد ئتیکه عضو ه بیاد یآقا
 .بود که اکثر بچه ها دوستش داشتند یکرد. او مرد نسبتاً مسن و اهل دل یم یهمراه

 .دیایرا در کالس جا گذاشته بود ب فشیکه ک نیبودند تا نازن ستادهیمنتظر ا یگوشه ا میومر ستاره

را به پا کرده  دشیو سف اهیلژدار س یبازشده اند . کتان شیبه کفشش انداخت و متوجه شد بندها ینگاه ستاره
به  یرا بست و نگاه یانتخاب کرده بود. بند کتان یرنگ و مقنعه وکوله مشک یبود و همراهش بافت طوس

 . سراغش آمده بود هبودن بنداشت دوباره همان حس تحت نظر  یبچه ها انداخت. احساس خوب یاهویه

بود و به  ستادهیدورتر به همراه چندپسر ا یمتوقف شد. کم لیسه دنیبا د دیچرخ یکه در اطراف م نگاهش
 نیرا ب لیسوار اتوبوس شدند و او سه هیآمد و آنها به همراه بق نیلحظه نازن نیکرد. درهم یسمت او نگاه م

 .گم کرد تیجمع

 نکهیدر حال خودش بود. باا یداشتندوهر کس یقدم برم یوحامد در دل کوه به آهستگ نیو نازن میهمراه مر به
 .دیچسب یآزاد م یقدم زدن در هوا یهوا سرد بود ول

ً یتقر بودند که  ستادهیدر کنند. هر چهارنفر ا یتوقف کرد تا همه خستگ یازراه را رفته بودند که گروه قدر یمین با
گفت : بچه  ستینگر یم میکه به دورشدن مر یها فاصله گرفت. ستاره در حالزنگ خورد واو از آن میمر یگوش

ً یجد میمر نیها به نظرتون ا  زنه ؟ یمشکوک نم یلیخ دا

 کیدورتر در کنار  یکه کم دیوحامد را د نینکرد به پشت سرش نگاه کرد و نازن افتیاز آن ها در یجواب یوقت
ما رو باش  ینشست و با خود گفت : به! رفقا یتخته سنگ یدکه در حال خوردن آلوچه و لواشک هستند. رو

 مینگفتن ماهم آدم
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 .دیآ یبه سمتش م دکهیرا د یفیشر ریلحظه ام نیهم در

 !دلم بذارم ؟ یکجا گهید نویشانس ا یبخشک -

 یلفرارگشت و یبرا ی، پشتش را به آن سمت کرد ودنبال راه دهیخود بلند شد و وانمود کرد او را ند یجا از
 .پنهان شود ایبدود  توانستیمحوطه خلوت بود و نم

 :دیرا از پشت سرش شن یفیشر ینجات بودکه صدا یبرا یدنبال راه هنوز

 ! ستاره خانم -

 نمتونیبب نجایکردم ا یسالم کرد. ستاره جوابش راداد و او ادامه داد : فکر نم عیبه سمت او برگشت واو سر ستاره

 عوض کنم ییآب وهوا هی امیگفتم ب -

 دمتونیدنبالتون گشتم ند یبعد از اون روز هر چ -

 بنده بوده یحتماً بخاطر کم سعادت -

 شدن وفرار میبخاطر استعدادتون تو قا دمیگفت : شا هیبا کنا زدیکه لبخند م یدر حال یفیشر

به دور  یزیبه دنبال راه گر دانشگاه با اوجروبحث کند یبچه ها یخواست جلو یکه کالفه شده بودونم ستاره
وحامد فارغ از حال او در حال حرف زدن بودند.  نیهنوز در حال صحبت با تلفنش بود ونازن میوبرش نگاه کرد. مر

بود  ستادهیگرایدورتر از او به همراه چند پسر د یکه کم لیلحظه نگاهش با نگاه سه کیسرش را چرخاند ودر
 .کرد یتالق

 نیگفت : شما هنوز جواب درخواست اون روز منو نداد کردیسماجت به او نگاه مکه با  یدر حال یفیشر

که بغل  یبه پسر دکهیاوراد نبارینگاه کرد. ا لیخواست از نگاه کردن به او طفره برود دوباره به سه یکه م ستاره
گفت. پسربالفاصله به سمت آن ها آمد . ستاره درحال نگاه کردن به او بودکه درست  یزیبود چ ستادهیدستش ا

که هول  یفیبه هوا بلند شد. شر ادشیفر وخورد  نیکرد و به شدت زم ریگ یبه سنگ شیدر مقابل آن ها پا
دند به سمت آن ها آم زین یشده بود ازستاره غافل شد و به سمت پسرجوان رفت تا به اوکمک کند عده ا

 .ودورشان جمع شدند

کنارگوشش گفت : زودباش خودتو گم و گور کن که اگه  یکردکه کس یصحنه نگاه م نیهاج و واج به ا ستاره
 سراغت ادیپسره بفهمه رکب خورده دوباره م نیا

با چشم وابرو به اواشاره کرد و در  لی. سه دیچرخ ستینگر یشوخ به او م یکه با نگاه لیبه سمت سه ستاره
 .گم شد تیجمع نیب هیازثان یکسر

 .کرد یمخف یفیشر دیاز آن جمع خارج شد وخودش را ازد عیسر ستاره

بساط ناهار را به پاکردند. بعد از ناهار همه بچه ها گروه  دندوهمانجایاز ظهر گذشته بود که به قله رس یکم
 .پناه گرفته بودند تا استراحت کنند یا هیگروه در سا
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بود. ستاره و  وستهیورق بودند و حامد هم به آن ها پ یمشغول باز بیاد یاز پسرها دور از چشم آقا یا عده
 . هم دور هم نشسته بودند میو مر نینازن

 بهتون بگم یزیچ هیخوام  یم دیلحظه گوش بد هیگفت : بچه ها  نیچهارزانو نشست و رو به ستاره ونازن میمر

ً یکه تقر نیونازن ستاره با من من ادامه داد :  میزدند گوش به زنگ شدند و به او چشم دوختند. مر یچرت م با
 میکه با هم هیچندوقت هی ایخواستم بگم ... منو عرش یراستش ... م

 ؟ یوگفتند : چ دندیخود پر یهمزمان از جا نیو نازن ستاره

 نشی. اون روز که من و ستاره سوار ماشمیشد ادوستیبا لبخند در جوابشان گفت :گفتم من و عرش میمر
بعدم شمارشو بهم داد منم بهش زنگ  میکم با هم حرف زد هیراه خونمون  یستاره رو رسوند تو یوقت میشد

 که معلومه شمیزدم و بق

 ایآقا عرش یپس بگو پا یچندوقته مشکوک شد گمیکاه تودار ! م ریآب ز یگفت : ا طنتیوبا ش دیخند نینازن
 وسطه

که از سمت خونه  یداد ریبعدم گ میباهاش بر یاصرار داشت یهم با حرص گفت : گفتم چرا اون شب ه رهستا
 یمخشو بزن یزودتر شر منوکم کن یخواست یم میما بر

تر بشه ،  کیخواستم راهمون نزد ی! اونشب من م نیبه شانه ستاره زدوگفت : گم شو تو هم بدب یمشت میمر
بهم گفت بهتون بگم با دوستش ما رو رستوران دعوت کرده تا بابت اون روز ازمون  ایگفتم که عرش یداشتم م

 کنه یمعذرت خواه

پس بگو  یشد باالخره به ما گفت یچ گمی! م فتهیوقت دوستتون تو خرج م هیبا پوزخند گفت : نه بابا  ستاره
 یبخاطردعوت آقا مجبور شد

 یخب چون شما ازاونا خوشتون نم یتم زودتر بهتون بگم ولخواس یگفت : نه به خدا. من م یبا شرمندگ میمر
 دیدعوام کن دمیاومد ترس

 یبری! چقدرم که تو از ما حساب م نایدر جواب او گفت : اوا مامانم ا نینازن

 نه؟ ایرستوران  دیایشد م یبه خود گرفت و گفت : باالخره چ یمظلوم افهیق میمر

 .تمام گذاشت مهیآن ها را ن یگفتگولحظه حامد به سمتشان آمد و  نیهم در

را کنار  ییآشنا یافتاده بود که صدا شیاز دوستانش پ یبودند. ستاره کم ریسراز نییدامنه کوه به سمت پا از
 :دیگوشش شن

 از پا افتاده یحساب قمونیرف نیانگار ا -

کرد اشاره کرد. ستاره  یحرکت م هیعقب تر از بق یاز نفس افتاده بود و به سخت یکه حساب یفیدست به شر با
 نشد؟ شیزی: اون دوستتون که چ دوگفتیخند

 نجایا ایب قهیدق هی نیعقب تر بود،کرد وگفت : حس یرو به همان پسر که کم لیسه
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 یکه از بچگ نهیحس میدوست و هم خونه ا نیروبه ستاره ادامه داد : ا لیخود را به آن ها رساند و سه نیحس
چشمه ازهنرشو  هیدرآورده. منم فرستادمش خدمت شما که  یسر از معمار یبه تئاتر عالقه داشته ول یلیخ

 نیراحت بش شهیریبهتون نشون بده تا از شر پسر س

 بود ؟ لمینشد ؟ همش ف تونیچیشما واقعاً ه یعنینگاه کرد و گفت :  نیحس یبا تعجب به سرتاپا ستاره

 وگفت : معلومه دیخند نیحس

 بود من که باورم شده بود یبا لبخند گفت : واقعاً کارتون عال ستاره

 !که قدر بدونه؟ هیک یبه غبغب انداخت وگفت : شما لطف دار یباد نیحس

چرت و  نقدریبرو ا کننیاورا هل داد وگفت : دارن صدات م لیرا صدا زد و سه نیحس یلحظه شخص نیهم در
 پرت نگو

 پسره مزاحمتون شده بود ؟ نیا یگفت : راست لیدور شد وسهاز آن ها  یدیبا ببخش نیحس

 گهیکه جواب نه سرش نشه مزاحمه د یخواستگار یخواستگاره ول گهی، البته خودش که م یبه نوع -

اشاره  لیردشدن با سربه سه نیدر ح نیو حامد ازکنارشان گذشتند و نازن نیلحظه نازن نیدر هم دندیخند هردو
 .به ستاره زد یکرد و چشمک

به آن  ینگاه یگذشت با کنجکاو یازکنار آن ها م یآن ها تازه متوجه دور و برش شد. هر کس دنیبا د ستاره
رفتنددوباره  ینگاهها کم تربه سمت او نشانه م نیمتوجه شد بعداز مدتها که ا یانداخت. در کمال ناراحت یها م

او را  یگشت وقت میگرفت ودنبال مر فاصله لیاز سه یکم دیشود. با گفتن ببخش یها م نجورنگاهیدارد سوژه ا
 .و حامد برساند نیتالش کرد خود را به نازن افتین

شود به حرکتش ادامه  کیبه اونزد نکهیاو شده بود ، پشت سراو با فاصله کم ، بدون ا یکه متوجه ناراحت لیسه
داشت. ستاره تند تند در حال قدم  ازین اطیاحت تیرفتن از آن به نها نییتندشده بود و پا اریکوه بس بیداد. ش

را هل داد و  یگریاز آن هاد یکیبودند که  مکردن با ه یبرداشتن بود. چند قدم عقب تر دو پسر در حال شوخ
به طرز  شیبرخورد را نداشت کنترلش را از دست داد وقدم ها نیاو با ستاره برخورد کرد. ستاره که انتظار ا

 نکهیقبل از ا یافتاد ول نیزم ینتوانست تعادل خود را حفظ کند و رو گریکه د ییتند شدند تا جا یوحشتناک
 .دستش را گرفت و او را از افتادن نجات داد یکند کس یریشروع به سقوط در سراز

ه به او چشم دوخت یکه هنوز دستش را محکم نگه داشته بود و با نگران لیخود نشست و به سه یدر جا ستاره
نجات  یدر پ لیدوباره به باغ برگشته اند وسه ییبود گو دهینگاه نگران را بارها در آن باغ د نیبود نگاه کرد. ا

که دورشان جمع شده بودند  یبه افراد نگاهنگاه ستاره دستش را رها کرد و با  دنیبا د لیدادن اوست . سه
گفت  تیگرفت با عصبان یاو را م قهیکه  یحال اتفاق شده بود رفت ودر نیکه باعث ا یو به سمت پسر ستادیا

 ؟ یچه مرگته ؟ مگه مست ی: عوض

وگفت :  دیسر رس بیلحظه استاد اد نیشد. در هم زیبا هر دو نفر گالو لیدخالت کرد و سه یپسر اول دوست  
 ؟ یچه خبرشده سرمد چرا معرکه گرفت
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 شده ینفر زخم هیاز بچه ها جواب داد : استاد اونجا  یکی لیسه یاز هم جدا شدند و به جا آنها

 ؟یراه بر یتون یدرخشان ؟ م یدید بیو گفت : آس ستادیسر ستاره ا یباال استاد

 خود بلند شود گفت : بله استاد خوبم یکرد از جا یم یکه سع یدر حال ستاره

 شهیم کیهوا داره تار نیتفیزودتر راه ب نکارایا یبه آسمان نگاه کرد وگفت : پس به جا استاد

 دندیهم رس نیونازن میبه ستاره از آنجادور شد. مر یگریخصمانه به پسرها انداخت و بعد از نگاه د ینگاه لیسه
 .کوه حرکت کردند نییبچه ها به سمت پا هیوستاره به کمک آن ها به همراه بق

کرد با آب  یم یشده بود. سع یزخم شیکوه نشسته بود. شلوارش پاره شده بود وپا یپا یکنار چشمه ا ستاره
برگشته اند سرش  میمر ای نینازن نکهیا الی. به خستادیسرش ا یباال یکند که شخص زیسر ووضعش راتم یکم

 .تشده اس رهیبه او خ کردهکه همچنان همان نگاه نگران را حفظ  یکه درحال دیراد لیرا بلندکرد و سه

 که نشد ؟ تیزیبه حرف آمد وگفت : حالت خوبه ؟ چ دینگاه او را که د لیسه

 ؟ ینگران من نقدریشد وگفت : چرا ا رهیخ شیجوابش رابدهد به چشم ها نکهیبدون ا ستاره

آب دردستش نگه دارد. ستاره سکوت  یکرد مقدار یکنار او نشست و دستش رادرون آب فرو برد وسع لیسه
 ونمیبهت مد یداد مونجاتیلبخند زدوگفت : تو تابحال دوبار زندگ دیاو را که د

 .آنجا را ترک کرد یحرف چیبدون ه لیشدند وسه کیبه آنها نزد نیو نازن میمر دیبگو یزیچ لیسه نکهیاز ا قبل

 نکهیسوار اتوبوس شد و بدون ا نیونازن میگشت به کمک مر یم لیکه با چشم به دنبال سه یدرحال ستاره
 .دوباره او شود به خانه رفت دنیق به دموف

 گذرهیگفتم خوش م یدیبا خنده گفت: د لینشسته بودند. سه نیزم یهم رو یهر دو روبرو نیوحس لیسه
 مینر یگفتیتو م یه

 کوه میبر یداده بود ریگ یخوش گذرون یهم فقط برا یگفت : آهان جنابعال یبا لودگ نیحس

 ؟ یپس چ گهیآره د -

 خوانیحامد گفت اونا م ینگاه نکن. وقت یگفت: خب باشه بابا اونجور لیچپ چپ به او نگاه کرد و سه نیحس
همش  ستیمنم دوست دارم همونجا باشم دست خودم ن رهیبرن کوه منم دوست داشتم برم اصالًهرجا اون م

 و بشکنمر رهسر خودش آورد دوست داشتم گردن پس ییامروز چه بال یدیمراقبش باشم .د خوامیم

 رفت پسر یگفت : غلط نکنم عاشق شد طنتیبا دست محکم به پشت او زد و با ش نیحس

گفت:  تیبعد با جد یبلکه به فکرفرو رفت و مدت دیاو نخند ینه تنها به شوخ نیبرخالف تفکرحس لیسه
 بکنم یکار هیزودتر دیبا دونمیفقط م دونمینم

او خاص بود. بارها به اوفکر  یدختر برا نیبود. ا ریفکر کردن به ستاره با خواب درگ یشب ذهنش مدام برا آن
 .اش بدل شده بود یزندگ دیکه کم کم ناخواسته به تنها ام ییکرده بود تا جا
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 !اعتماد کند ؟ یتوانست بعد از او دوباره به دختر یم ایآ

* * * 

 میایم میآره آره دار -

- ... 

 میفقط من و ستاره ا دهومین ینه ناز -

- ... 

 میایم یما خودمون با تاکس زمیخودتوناراحت نکن عز نقدرینداره ا یباشه گفتم که اشکال -

- ... 

 قربونت فعالًخداحافظ نطوریباشه تو هم هم -

 یم ی! داشت معذرت خواه یعقب کنار ستاره نشست وگفت : اله یصندل یرا بست و رو یدر تاکس میمر
 ! زمیدنبالمون . عز ادیخراب شده نتونسته ب نشیکردکه ماش

کنم  کاری... من ازدست شما دو تا چ ی ی یطفلک زبون بسته ! وا یچپ چپ به او نگاه کرد وگفت : آخ ستاره
با حامد کجا رفتن.  ستیکه باز معلوم ن یافته اونم از اون ناز یاز دهنت نم ایعرش ایاز تو که همش عرش نیا
 شورشو درآوردن گهیوتا هم دد نیا

، دوماً پشت سر مردم حرف نزن  هینکن کار بد یحسود نقدریستاره خانم اوالً ا گهیاخم کردوگفت : بسه د میمر
 رفتن لوازمشوبخرن نامیتولدحامده ا گهی، انگار چندوقت د هیکار بد

کنم.  یکرد؟ انگاردوست پسراشون تحفه ان که من بخوام حسود یحسود یشد وگفت : حاال ک یعصبان ستاره
 وگرنه خواستگارام پاشنه در خونمونو از جا کندن ستمیحرفا ن نیمن خودم اهل ا

 برمنکرش لعنت -

 ادیپسره خوشم م نیاز ا یلی؟خ یاونجا بگم چ امیاصالً من ب فهممیمن نم -

 ؟ ایازعرش -

 نه بابا ازاون دوست خوش اخالقش -

دوست  ایبا عرش یهم خوش اخالقه از بچگ یلیاتفاقاً خ ستین یکن یکه تو فکرم امینجوریا چارهیبابا اون ب -
شده که  مونیزده حتماً االن پش یحرف هیشناخته  یرستورانو زدن. حاالاونروز ما رو نم نیا یکیبودن حاالهم شر

 !!! نکن یامشبه رو بداخالق هیخوش بگذره بخاطرمنم شده  مدیدعوتمون کرده بهت قول م

 یحاضربه آمدن شده بود سرش را تکان داد و گفت: سع میبه آمدن نداشت وفقط بخاطرمر یلیم چیکه ه ستاره
 دم یقول نم یول کنمیم

 . مجلل ترو بزرگ ترازرستوران خودشان بود یلیکه خ دندیپسرهارس یلحظه به رستوران انتخاب نیهم در
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هم نشسته  یروبرو میومر ایعرش نکهینشسته بودند. ستاره بخاطر ا یچهارنفره ا زیهم سر م یچهارنفر روبرو هر
 چیه ییابتدا کیوکالفه بود. تابحال به جز سالم وعل ارمعذبیبس ندیبنش یمان یبودند واو مجبور شده بود روبرو

 .ردوبدل نشده بودآن ها  نیب یحرف

نگاه کرد که با چشم وابرو به او  میوستاره که هردو اخم کرده بودندانداخت سپس به مر یبه مان ینگاه ایعرش
حرف نداره . من  نجایا ی. باالخره گفت : من واسه همه جوجه سفارش دادم. جوجه هادیبگو یزیچ کردیاشاره م

 ؟ نیدار ست. شما که جوجه دومیگذر یازشون نم نجایا میایکه هر وقت م یو مان

 میدوست دار یلیبا لبخند در جواب اوگفت : معلومه خ میمر

اراده گفت : البته اگه مثل  یشده ب ینقدرعصبانیا یدوباره مان دنیدانست چرا با د یکه خودش هم نم ستاره
 شما سنگ توش نباشه یتزاهایپ

گفت  عیسر دیبگو یزیچ یکه نگران بودمان ایبه ستاره انداخت که از نظر اودورنماند. عرش ینینگاه خشمگ یمان
تا بخاطررفتار  نجایا میامشب شما رو دعوت کرد یبگم من و مان خواستمی: حاال که حرف رستوران شد م

 میکن یاونروزمون ازتون معذرت خواه

 یآدما هیشب ادیدوستتون که ز نیا افهیه گفت : قانداخت و با طعن یتفاوت مان یبه چهره ب ینگاه ستاره
 ستیشرمنده ن

 دیکن تیازم شکا دیبر دیتونینم گهیکنم د یبه او نگاه کند گفت : گفتم اگه ازتون معذرت خواه نکهیبدون ا یمان
 رنیدر رستورانو گل بگ

 بکنم نکارویا یکه متوجه طعنه کالم او شده بود سرخ شدوگفت : اتفاقاً قصد دارم بزود ستاره

بچه ها شبمونو  گهید دیبزند گفت: بس کن یگریحرف د یمان نکهینگاه کرد و اوقبل از ا ایچپ چپ به عرش میمر
 میموضوع با هم صحبت نکرده بود نیجان ما مگه قبالً در مورد ا ی. ماندیخراب نکن

 ده یبونمتومان کفاف امش200 اجونینشدعرش گهیدر جواب او گفت : نه د یبا خونسرد یمان

 ؟ هیتومان چ 200 هیقض ایبا تعجب گفت: عرش میمر

 ... با من من جواب داد : راستش ایعرش

 روندم ایتومان به من بده تامن امشب جواب بعض 200 ی: قراربود مان دوگفتیوسط حرفش پر یمان

دوست دخترت  شیتوپ ینیریبخاطرخودش تونمینم گهیشرمندتم داداش من د یادامه داد: ول ایروبه عرش سپس
 نگم یچیروتحمل کنم وه ایزبون دراز بعض

 .بلند شد یصندل یشده بود ازرو یعصبان اریکه بس ستاره

دوتا با هم  نیامشب ا خواستمیم کارکنمیخب من چ دی: ببخش اگفتینگاه کرد وعرش ایبا خشم به عرش میمر
 دعواشون نشه

 !... ؟ ایباحرص گفت : عرش میمر
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 یبه ستاره گفت: ستاره خانم خواهش م یبا حالت بامزه ا ایشد. عرش کینزد زشانیگارسن به م لحظه نیدرهم
 دیبمون میبخاطر من ومر دینیکنم بش

 .نشست شیانداخت ودوباره سر جا میبه چهره ناراحت مر ینگاه ستاره

 .سروشد وآنها درسکوت مشغول خوردن شدند غذاها

ً به مر ستادندیا یمان درنگیسف یرستوران خارج شدند وکنارپرادو از که همه  یجور یول می. ستاره ظاهرا
 !پارک کنه یچه جور ادگرفتهیبشنوندگفت : انگار

 !در جوابش با حرص گفت : ستاره ... ؟ میمر

ممنونم  یلیگفت : بابت غذا خ ایرو به عرش یتوجه به مان یو ب دیفروکش کرده بود خند تشیکه عصبان ستاره
سنگ کوچولوکه ارزش  هی میرکاربودیرستورانم ما هم تقص هیبود. بابت قض یعال یلیخ دیگفت یهمونجور که م

 همه جارو جنجال نداشت نیا

 گهیداده بود، نگاه کرد و ادامه داد : من د هیتک نیبه در ماش الیخ یکه همچنان ب یحرف به مان نیاز زدن ا بعد
 برم دیبا

 رسونه یهممونو م یمان ن؟یایوگفت : مگه شما با ما نم ستادیا میکنارمر ایعرش

 نجایاز هم خورهیمن به شما نم ریشم مس یمزاحمتون نم گهیبودگفت : د ستادهیکه بافاصله از آن ها ا ستاره
 رمیم رمیگ یدربست م هی

 میرسون یشه ما شما روهم م یکه نم ینجوریا -

 گهید ایب گهیراست م ایاو گفت : آره عرش یدر ادامه حرف ها میمر

 یحرف همه به مان نیا دنیمردم بشهبا شن نیآدم بدون دعوت سوارماش ستیجان خوب ن میشه مر ینم -
 یبود. ستاره م نیماش شهیش یازرو یتوجه به آنها در حال پاک کردن لکه ا یاو همچنان ب ینگاه کردند ول

 مردمو عالف کنه رخودشآدم بخاط ستیرا باز کرد وگفت : خوب ن نیدر ماش یشودکه مان ابانیخواست وارد خ

 خودتو لوس نکن نقدریا گهید ایهم دست ستاره را گرفت وگفت : ب میشد و مر نیسوارماش سپس

 .کرد نی، سوار ماش دیرس یبه نظرنم یبه زور او را که هنوز راض و

 هیپارکه  نیتو ا میبر ای! عرش یت : چه پارک قشنگبا ذوق گف میبودندکه مر یپارک بزرگ یحال عبور از جلو در
 میبزن یدور

 !وگفت : چرا که نه ؟ دیبه سمت عقب چرخ ایعرش

به  یزیبود ناگهان چ هیپارک حرکت کردند. ستاره که عقب تراز بق یرا پارک کردند و به سمت در ورود نیماش
 جا گذاشتم نیتو ماش فمویصبر کن ک میآمد وگفت : مر ادشی

 ؟یبه عقب برگشت وگفت : حاال الزمش دار میمر
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 ... ینه ول -

 خوره ینم فتویک نیوگفت : نترس ماش دیوسط حرفش پر یمان

 .خورد به دنبالشان رفت یکه حرص م یدوباره حرکت کردند وستاره در حال همه

نشسته  ایکنار عرش یو مان میوسط ، ستاره کنار مر میو مر اینشسته بودند. عرش یمانیس یسکو یهرچهارنفررو
 میبخور رمیبگ یکم خوراک هیخود بلندشد وگفت : من برم  یاز جا ایبود. ناگهان عرش

 خود بلند شد وگفت : بهتره منم برم کمکش کنم یهم از جا میچند قدم دور نشده بودکه مر هنوز

که با فاصله ازاو نشسته بود و سپس به اطراف انداخت  یبه دنبال او روان شد. ستاره نگاهش را ابتدا به مان و
 ! دیکشون یچرا ما رو دنبال خودتون م رونیب نیایب گهیبا همد نیخوا یگفت : اگه م رلبیو ز

 نجایبزنم. تو هم بهتره ا یدور هیاطراف  نیا رمیگفت : من دارم م یالیخ یخود بلند شد و با ب یاز جا یمان
 اصالً برگردن ایبرگردن  یک ستیبا هم رفتن دَدَر، معلومم ن ییدوتا . اونایمنتظر اونا نمون

 .رفته بودند حرکت کرد ایو عرش میکه مر یریحرف به سمت مخالف مس نیگفتن ا با

 یپارک ومشاهده دو پسر جوان که ظاهر یهوا وخلوت یکیبا توجه به تار یخواست همانجا بماند ول یم ستاره
که او رفته بود شروع به  یریشد ودر همان مس مانیبودند پش ستادهیا یبه اوکنار درخت کیخالف داشتند و نزد

. ستادیفاصله ازاوا ی. با کمافتی دیخر یدستفروش آلوچه م کیکه از یرا در حال یحرکت کرد. چندمتر دورتر مان
شده بود. فوق  رهیداد به اوخ یکه آب دهانش را قورت م یبا اشتها مشغول خوردن بود وستاره درحال یمان

باالخره  یهمراه خود نداشت. مان یجاگذاشته بود و پول نیرا در ماش فشیک یالعاده هوس آلوچه کرده بود ول
 ؟ یخوا یم نای: تو هم از ا تگف تیمتوجه نگاه اوشد و با جد

 .اراده سرش را تکان داد یرا ازدست داد و ب ارشیشده بود اخت کیتحر یکه حساب ستاره

 .رادرآورد نیماش چیپول سوئ یبه جا یکرد ول بشیدستش را درون ج یمان

 خودت بخر یبرا اریب فتویبرو ک ایب -

به سمت  تیراگرفت و با عصبان چیحرکت جا خورده بود سوئ نیرا به سمت اوانداخت. ستاره که از ا چیسوئ و
رادست  ارشیکردکه چرا اخت یزنش مکورشده بود ومدام خود را سر شی. اشتهاستادیا نیرفت. کنار ماش نیماش

کند وغرورازدست رفته اش را  یالبود تا خود را خ یخود را کنف کرده است. دنبال راه نطوریشکمش داده و ا
 .به ذهنش خطور کرد یکه ناگهان فکر ابدیباز

که در دست  یدیکرد و با کل دایقرارگرفته بود را پ یکیتار گردریاز نقاط د شتریرا که ب ییوجا دیچرخ نیماش دور
 .آن انداخت یرو یداشت خط درشت

 .ماند هیشد و منتظر بق نیسوار ماش یدوشش برداشته اند. با خوشحال یرا از رو ینیبار سنگ نکارانگاریا با

از  یگذاشت. مان یم میها مدام سر به سر مر یبود ودر حال خوردن خوراک ارسرحالیراه برگشت ستاره بس در
 .شد یبه اومشکوک م شتریوهر لحظه ب دید یاورام نهیآ
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 .شود ادهینگه دارد تا پ ییخواست جا یهم از مان ایرا به خانه رساندند چند چهارراه بعد عرش میمر نکهیاز ا بعد

قصد نداشت حرکت کند. ستاره  یهمچنان توقف کرده بود وانگارمان نیگذشت اما ماش یم ایاز رفتن عرش یمدت
وگفت  اوردیکه صبرش تمام شده بود باالخره طاقت ن یبعد در حال قهیچند دق یندهد ول تیکرد اهم یابتدا سع

 ؟یفتی: چرا راه نم

 یبه او نگاه کند گفت : مگه من رانندتم که اونجا نشست نکهیبدون ا یمان

 شم ؟ ادهی؟ پ کارکنمیبا تعجب گفت : خب چ ستاره

 جلو نیبش ایب -

 .جلو نشست و او باالخره حرکت کرد یصندل یبه ناچار رو ستاره

 شدیپخش م یسیانگل یآهنگ نیبود واز پخش ماش زانیآو نهیبدقواره به آ یبه دوروبرش انداخت. اسکلت ینگاه
اش  یکار نیریکه به ش یشد و در حال رهیخ رونیبه ب نیماش شهیخوصله اش را سربرده بود. از ش یکه حساب

 .صورتش ظاهر شد یمحو رو یکرد ناخودآگاه لبخند یفکرم

 یلیانگار خ یول یباش یعصبان یلیکردم خ یو گفت : فکر م اوردیکه حواسش به او بود باالخره طاقت ن یمان
 !؟ یسرحال

 !؟ یزنیسرش را به سمت او چرخاند و با طعنه گفت : پس حرفم م ستاره

 مگه قرار بود نزنم ؟ -

 !یتصادف کن یترس یم یزنیحرف نم یمن فکر کردم موقع رانندگ -

 حاال جواب منو بده میدیبامزه بودخند یلیهه هه هه خ -

 خوشحال به خودم مربوطه ایناراحت باشم  نکهیا -

 فهمم یباشه نگو باالخره که م -

 .رد وبدل نشد نشانیب یحرف گریستاره د تاخانه

نگاه کرد و با  زدیبرق م نیدر عقب ماش یدیسف یکه رو یرنگ اهیشد دوباره به خط س ادهیپ نیاز ماش یوقت
 .وارد خانه شد یخوشحال

* * * 

از کالس خارج شد و درراهرو  ی. با خستگدیرس انیبه پا یطاهر یظهر بود که باالخره کالس آقا کیشنبه نزد سه
 اطیبرخورد کرد که کالسشان تمام شده بود ودر حال خروج ازساختمان بودند. با هم وارد ح میومر نیبا نازن

 ستمیرو پا بندن یاز خستگ من میمر میبر گهیگفت : د میروبه مر نیصحبت نازن یشدند وبعد از کم

 یبدنبال جا برگشت و اطیبا ستاره ازدانشگاه خارج شدند. ستاره بعد ازبدرقه آنها به ح یبعد از خداحافظ و
 .به سمت او نگاه کرد یشخص یصدا دنیکه با شن گشتینشستن م یبرا یمناسب
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 سالم خانم درخشان حالتون چطوره ؟ -

 یم کاریچ نجایمکث گفت : سالم ممنون شما ا یموقع روز تعجب کرده بود با کم نیا لیسه دنیکه ازد ستاره
 ؟ دیکن

 رمیوقتتونو بگ قهیچنددق خواستمیم شهیاگه م -

 دیبفرمائ -

 دانشگاه یرستوران روبرو نیا مینداره اگه امکانش هست بر یما صورت خوش طیتو دانشگاه با شرا نجاینه ا -

کارخودش  یتوانست با اوداشته باشد. باالخره کنجکاو یم یچه کار لیدانست سه یرفتن مردد بود. نم یبرا
 .رستوران شد یراه لیراکرد و به همراه سه

اطراف را اشغال  یزهایبه دورو برش انداخت. چند دخترو پسر م ینشستند. نگاه زهایاز م یکیهم پشت  یروبرو
 شناختیبودکه م یپسر نیمورداعتمادتر لی. مطمئناً سهدیرسیاز آنها به نظرش آشنام یکرده بودند. چهره بعض

 .نداشت یبازهم از بودن درآن جا احساس خوب یول

دست  شیکه مطمئناً پشت سرش برا ی، مخصوصاً مان نندیآنهارا بب یامانی ایخواست عرش یوجه نم چیه به
گرداند  لیاز نبود آنها راحت شد نگاهش را سمت سه الشیخ یقدر ی.دوباره به اطرافش نگاه کرد و وقتگرفتیم

 من منتظرم دیوگفت: خب بفرمائ

 راحت باهاتون حرف بزنم شهیم -

 شهیکه هم یفرق داشت. آرامش و خونسرد شهیتربه اونگاه کرد. رفتارش امروزبا هم قیجمله دق نیا دنیشن با
 یبرد. حت یم شیموها انیومدام دستش را م دیرسیبه نظر م خوردوکالفهیدر رفتارش مشهود بود به چشم نم

 اودست برداشت و لیوتحل هی. باالخره ازتجزدیدرخشیدرچشمانش م یچهره اش هم متفاوت بود و برق خاص
 کنمیمن گوش م دیبگ دیگفت : هرجور راحت

حرفامو بهت بگم  دیبا یدونم چه جور ی. نمستمین یاهل سخنران ادیبه او چشم دوخت و گفت : من ز لیسه
 .یکرده باش دایاز من پ یشناخت نسب هیمدت  نیتوا کنمیشروع کنم. فکرم دیاز کجا با ای

وسوسه شدم  دمتیکه تو باغ د یبار نیام. منم اول ینباشم اما آدم روراست یآدم پاک و منزه یلیخ دیشا من
کردم که  موی. همه سع دمیازخودم خجالت کش دمیمعصومتود یچشما یوقت یو هزارتا فکرناجور اومد تو سرم ول

. درسته یادتو ناخواسته نجاتم د دمیرس اهمدت هربار که به پرتگ نیکه البته چندان موفق نبودم. توا یسالم بمون
 یفرق م هیکه تو برام با بق نهیبخاطر ا ستین نمیبخاطرد زنمیحرفارو بهت م نیاگه االن دارم ا یول ونمیبهت مد

دانشگاه ناخودآگاه دنبالش همه  امی. هروقت م شهیتوجهم جلب م نمشیبیدخترخاص که هروقت م هی.  یکن
هم ندارم که پشتم  یندارم ، خانواده ا یآنچنان نیدورو برت خونه وماش یسراکشم . من مثل پ یجا سرک م

. فقط مونمیم زنمیکه م یحرف یپا شهیهم یول ینیبیام که م ینیهم ینیباشه فقط خودمم و خودم راست و حس
 ؟یباهام باش یحاضر خوامیکلمه جواب م هیازت 

 . ستاره نگاه کرد منتظربه
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مقدمه به او زده بودحتماً  یب نطوریحرفها را ا نیا یگریددر حال کلنجار رفتن با خودش بود. اگر هر کس  ستاره
 .... درمورد او ی. ولشدیم یعصبان

 یحرف زد یلیخ یکه ندار ییزایبود و بدون فکر گفت : شما ازچ یکه به شدت از دست خودش عصبان یدرحال
 ینگفت یچیه یکه دار یزیاز چ یول

 !که دارم ؟ یزیباتعجب گفتم : چ لیسه

 ! ! اعتماد به نفس باال یکه دار یزیبله چ -

 گنیداد و با لبخندگفت : آره اتفاقاً همه بهم م رونیکالم اوشده بود نفسش راب شیکه تازه متوجه ن لیسه
 نامیدنبال بهتر شهیاعتمادبه نفسم باالست چون هم

 ... تو ؟یگیم یچ یفهمیگفت : تواصالً خودت م تیشده بود با جد یکه از لحن حق به جانب او عصب ستاره

 خوامیمن فقط م یول یبه من اعتماد کن یتونیونم هیکارمشکل دونمیحرفش آمدو گفت : آره م انیم لیسه
 یبهم اعتمادکن یتاتوبتون میهم آشنا بش شتربایب

به دورو برت بنداز تا حاال  ینگاه هیگفت : اعتماد !!!  یشدوسپس درجوابش بتند رهیبه اوخ یلحظات ستاره
 کنن؟یم ی. به نظرت اونادرموردت چه فکرکننینگامون م یآدما چه جور یحتماًمتوجه شد

 هینظر من و تو مهمه! بهم بگونظر خودت در موردمن چ ستیمهم ن هیخودش را نباخت وگفت : حرف بق لیسه
 ؟

به او نگاه کند گفت : نظرمن  نکهیوبدون اانداخت  نییرافراموش کرده بود سرش را پا تشیکه عصبان ستاره
 هینشدن نکاریمعلومه ، ا

 ! ، به من نگاه کن یگیدروغ م یکه با تحکم گفت : دار دیرا شن لیسه یبعد صدا یلحظات

 .کرد یتالق دیدرخش یسرش را بلند کرد ونگاهش با نگاه او که هنوز همان برق خاص در آن ها م ناخواسته

ً یاالنم دق شهیم یمثل آسمون که ابر شهیچشمات کد ر م یآب یگیتو هروقت دروغ م -  هیهمون رنگ قا

 یگفت : تو به چه اجازه ا یشده بود با ناراحت یاو هم تعجب کرده بودو هم دوباره عصبان فیکه از توص ستاره
 یشناس یمنو م یوفکر کن یدرموردمن نظر بد یبه خودت حق داد

بهت گفته  یگفت : تاحاال کس ینسبتاً بلند یاشت و ازکوره در رفت و باصدابرخورد راند نیکه انتظار ا لیسه
 یا یچقدر خودخواه وازخودراض

 .آنها نگاه کردند زیبه م یهمه باکنجکاو لیسه یصدا دنیحاضردر رستوران با شن افراد

بلند شد و به طرف  زیاز سر م شیشدن اشکها یشده قبل ازجار نیبه شدت به اوتوه کردیکه احساس م ستاره
 یزدولینم یمتوقف شدو به اونگاه کرد. حرف هیچندثان یروبروشد. برا یقبل از خروج از رستوران با مان یدر رفت ول

. از کنارش گذشت و خوردیبه چشم م مانتوا یو نگران یاز کنجکاو یرنگ شیسبزرنگ چشمان آشنا یها لهیدرت
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 مانیراه پش نیدر ب یسست ازپله ها باالرفت ول ییه شد. با قدمهااز رستوران خارج شد و به سرعت وارد دانشگا
 .ستادیا سیآمدن کرد. دوباره ازدانشگاه خارج شد و منتظرسرو نییشد و شروع به پا

خودش هم نسبت به او  دیدیم نکهیبرد .ازا یفکرنکند اما ذهنش از اوفرمان نم لیسه یبه حرفها کردیم یسع
بود  یگریاو واکنش نشان دهد؟اگر هرکس د یحدبه حرفها نیا دتایخورد. چرا با یحرص م ستیتفاوت ن یب

 داشت؟ یواقعاً نسبت به او احساس ایداد. آ یهمان ابتدا به او جواب رد م

 بیعج شیافتاد. برا ینگاه مان ادیبه سراغش آمد.  یشگیهمان احساس هم نکارینشست و با ا مکتین یرو
 .وجود نداشت در نگاهش یتمسخر چیبودکه ه

شد که ازدانشگاه خارج شده و  لیافکارمغشوش از آن خارج شود که متوجه سه نیا دیرا تکان داد تا شا سرش
زد  یکه نفس نفس م یخودرا به او رساند و درحال لیگشت که سه یم ی. به دنبال راه فراردیآ یاوم یبه سو
 زد ؟ بتیکجا غ هویگفت: 

 دینبا دیکنم ببخش یادامه داد: اومدم معذرت خواه لینگاه کرد. سه یگریمت درابرگرداند و به س شیرو ستاره
 زدمیرفتم واون حرفا روم یزوداز کوره در م نقدریا

شد  انینما یفیرفت . صورت شر نییپا شهیستاره توقف کرد و ش یپا یجلو یدرنگیلحظه سمند سف نیهم در
آقا مزاحمتون  نیافتاده ؟ ا ینگاه کرد و رو به ستاره گفت : سالم خانم درخشان اتفاق لیکه با سوءضن به سه

 شده ؟

 به اونگاه کند گفت : نه ممنون نکهیبدون ا ستاره

 برسونمتون دیپس سوار ش -

 یشد بلکه او را برا یبود نه تنها سوارنم یگرید طیو به فکرفرو رفت. اگردر شرا دکردیحرف ترد نیا دنیشن با
بود. بدون  لیازدست سه یخالص یراه برا نیحاال او بهتر یکرد ول یادب م یموردش حساب یب تیمیصم نیا
 .شد نینگاه کند به سرعت سوارماش لیبه سه نکهیا

بهحرف آمد وگفت :  یفیشود که شر ادهیپ نیتا از ماش گشتیم یلیکه به شدت معذب بود دنبال دل یدرحال
 تا حقشوبذارم کف دستش دیبود ؟ اگه مزاحمتون شده بگ یاون پسره ک

 کنمیمورداو کالفه شده بودگفت : ممنون خودم حلش م یب یکه ازکنجکاو ستاره

بتواند از او جواب  دیشا نکهیدایمتعجب بود به ام نشیکه هنوز از سوارشدن ستاره به ماش یفیبعد شر یمدت
 ... راجب اون موضوع میکه قبالً باهم کرده بود یبابت اون صحبت یگفت : راست ردیمثبت بگ

کند تا دست  کسرهیرا  یفیشر فیتکل دیامروزبا نیبا خودفکر کرد هم دیبگو خواهدیدانست او چه م یکه م ستاره
همونطورکه اونروز  یول کنمیکه حرفتونو قطع م خوامیمقدمه وسط حرفش گفت : معذرت م یاز سرش بردارد و ب

 هیشما منف شنهادازدواجیتودانشگاهم بهتون گفتم جواب من به پ

 گفت: آخه چرا ؟ یکه متعجب شده بود باناراحت یفیشر
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که با  هیهردختر یو آرزو دیهست یشما واقعاً پسر خوب یفیشر یآقا دینیگفت : بب متیدر جوابش با مال ستاره
 شما رو ردکنم شنهادیپ دیازدواجو ندارم ومتأسفانه با طیامثل شما ازدواج کنه اما من شر  یآدم

به زمزمه گفت:  هیشب یآرام یشده بود با صدا رهیخ شیاو اخم کرده بود وبه روبرو یحرفها دنیکه با شن یفیشر
 !حتماً بخاطراون پسره است؟

 با تعجب گفت : کدوم پسره ؟ ستاره

 بهت گفت که نظرتو برگردوند ؟ یچ یزدیباهاش حرف م یهمون که تو رستورانم داشت -

 ینیگفت: اون به خودم مربوطه ، نظرمن در مورد شما ازاول هم ینسبتاً بلند یشده بود باصدا یکه عصبان ستاره
 شم ادهیپ خوامیم دینگه دار دیبودکه بهتون گفتم . لطف کن

گفت  تیکالفه شده بود با عصبان حرکاتش نیکه ازا نی. حسرفتیم نییباال وپا تیدر طول اتاق با عصبان لیسه
 رفت جیسرم گ نیتورو خدا بش ل؟ی: تو امشب چته سه

 حوصله ندارم نیولم کن حس -

: تازه خانم  زدیزل زده بود بلند بلند با خودش حرف م واریکه به د ینشست و در حال نیزم یاتاق رفت. رو به
من  یچشما یو جلو کنهیم عیاونوقت منو ضا پسره خواستگارمه که من بهش جواب رد دادم نیا گهیبه من م
 شهیم نشیسوارماش

* * * 

 واقعاً اون حرفا رو بهت زد؟ لیسه یعنی -

 آره -

 ؟ یشد یفیشر نیچشمش سوار ماش یتو واقعاً جلو یعنی -

 آره -

ً  یعنی -  ... واقعا

 یکه بهتون گفتمو گفت منم نم یینایکالفه ام کرد! آره اون هم یکنیچقدر واقعاً واقعاً م یناز گهیاَه بس کن د -
 شدم یفیشر نیا نیدونم چه مرگم شدکه سوار ماش

 توذوقش ؟ یبزن ینطوریدلت اومد ا یخاک تو سرت ستاره چطور -

 ؟ یبه حرف آمد و گفت: حاال واقعاً بهش عالقه دار میلحظه مر نیهم در

 ! شروع کرد یکی نیبابا حاال ا یگفت: ا یبامزه ا افهیحرف با ق نیا دنیبا شن ستاره

 ه؟یدوباره گفت : نه حاال وجداناً نظرت در موردش چ دنیدر حال خند می. مردندیهر سه خند و

 دونمیگفت : خودمم نم تیبه فکرفرو رفت و با جد ستاره
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. مدام سوال دیفهم یاستاد نم یاز حرف ها زیچ چیکرد حواسش را به درس بدهد اما ه یم یکالس سع در
قلبش به  د،یرس یپرسش م نیچه بود؟! هربار که به ا لی. نظرش درموردسهرفتیچشمش رژه م یجلو میمر

 .آمد یچشمش م یجلو لیافتاد و چهره سه یطپش م

نگرفته  یا جهیبود بلکه ازافکارش هم نت دهیازدرس نفهم یزیبه خودآمد کالس تمام شده بود واو نه تنها چ یوقت
 .بود

* * * 

شده بود با  رشیکه د یدر حال زصبحانهی. سر مدارشدیاز معمول ازخواب ب رترید یحوصلگ یسه شنبه با ب روز
 میمن ببر یدیم نویچند لقمه خورد و رو به پدرش که در حال خروج ازآشپزخانه بودگفت: بابا امروز ماش یلیم یب
داد سربه سرش نگذارد  حیستاره شده بود ترج یحوصلگ یکه از همان لحظه اولمتوجه ب روسیشده س رمید

او را گرفت و  یرابه او داد. ستاره قصد داشت پشت سرپدرش از آشپزخانه خارج شودکه مادرش بازو چیوسوئ
 !؟ ستیحالت خوب ن ادیشده مامان ؟ انگار ز یزیگفت : چ

 شمیدانشگاه خوب محوصله ام برم  یکم ب هیفقط  ستین یزیزد وگفت : نه چ یلبخند کم جان ستاره

بود  یمساو دنشیررسیکالس داشت ود یشلوغ بود واو را کالفه کرده بود . امروز با استاد کرم یحساب ابانیخ
از کانون توجهات خارج شده بود و دوست نداشت دوباره  یکم یکالس. به تازگ یبچه ها یبامسخره شدن جلو
 .برگردد قهیچنددق یبه آن حالت ولو برا

 . روبرو شود لیبا سه دیدانست چگونه با یداشت و نم خیساعت آخر تار امروز

تکان  نیکه ناگهان ماش دیچرخ یرمی. فکرش هنوز حول و حوش مسائل اخدیدانشگاه رس ابانیبه خ باالخره
 .ترمز فشار داد یرا با تمام قدرت رو شیخورد و او پا یدیشد

.  دیایشود و نفسش سر جا ب یضربان قلبش عاد دتایطول کش یمتوقف شده بود. کم ابانیوسط خ نیماش
شد و به  ادهیپ نیازماش تیازسالمت سر و صورتش مطمئن شد با عصبان یانداخت و وقت نهیداخل آ ینگاه

حاال کامالً تو رفته  هک دشیو درسف درنگیسف یپرادو دنیبا د یکه با آن تصادف کرده بود رفت ول ینیطرف ماش
خارج  نیماش کردازیم میسرش تنظ یاش را رو یآفتاب نکیکه ع یدر حال یکه با خونسرد یبود جا خورد و به مان

 .نگاه کرد شدیم

 نامهیافتضاحه خانم گواه تمیهمه ادعا رانندگ نیکه با ا نمیب یانداخت وگفت : م نیبه در ماش ینگاه یمان

 یتازه طلبکارم هست یاختمنو از کالسم اند یرکاریبه ساعتش انداخت وگفت : تو تقص ینگاه ستاره

 سیپل میزن یپس من مقصرم باشه االن زنگ م نطوریبه او انداخت وگفت : که ا یهینگاه عاقل اندر سف یمان
 کنه فومعلومیتکل ادیب

به خودش شک داشت  یکرد ته دلش هم کم یبه کالسش فکر م دنیعجله داشت وفقط به رس اریکه بس ستاره
تونم بمونم  یشده نم ریگفت : من االن کالسم د یتر میکرده با لحن مال یم یحواس رانندگ یدانست ب یوم

 میکن یرستوران حلش م امیصبرکن بعد کالس م
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 نجایا ادینفر ب هیگفت : خب زنگ بزن  یو با بدجنس کردانداختیبه او که مدام به ساعتش نگاه م ینگاه یمان
 ادیب سیتا پل ستهیجات وا

 ادیب یکیتا  سایوا یگیشده تو م رمید گمیگفت : م تیار با عصبانب نیاوردوایطاقت ن ستاره

 ؟ یدار نامهی! گواه اریبا پوزخند گفت : خب بابا جوش ن یمان

 آره چطور ؟ -

 ینموبدیمونه تا خسارت ماش یبدش به من. دست من م -

درآورد  فشیرا از ک نامهیرفت وگواه نیوضع خالص شود به سمت ماش نیاز ا یمتیکه حاضربود به هر ق ستاره
 زنگ بزن یخواست نامتویشمارمه هروقت گواه نیرا به سمتش گرفت و گفت : ا یکارت یو به او داد. مان

 نکهیبه خود گرفته بود کارت راازاو گرفت و او قبل ازا طنتیاو که رنگ ش یبه چشمها یتوزانه ا نهیبا نگاه ک ستاره
 .بود از آن جا دور شده دیایستاره به خود ب

 .امدین شیپ یخاص دومشکلیاش خوشبختانه به موقع به کالس رس یهمه معطل با

سرش راتکان داد  میافتاده بود خم شده بودند. مر ختیازر یکه حساب نیماش ییسپر جلو ینفر روبرو هرسه
 یبه بابات بگ یخوایم یوگفت : چقدرداغون شده حاال چه جور

 ادیسرمنه بدبخت م هیاریبد ب یروزا هر چ نیچرا ا دونمیکردوگفت: نم یپوف ستاره

 اون ؟ ایتو بود  ریبود زد وگفت: حاالتقص زانیبه سپر که آو یدست نینازن

ً یدرگ نقدرفکرمیمن که ا دونمینم -  سمیعجله داشتم که نتونستم وا نقدرمیزدم بهش ا یک دمینفهم ربوداصال
 ادیب سیپل

 ؟یریبگ مهیخسارتو از ب یخوا ی؟ مگه نم یادبهش ند نویماش مهیخب چرا کارت ب -

 مشویتا ب ییتموم شده مواظب باشم نزنم به جا نیماش مهیصبح بهم گفت ب روزید نی؟ بابام هم مهیکدوم ب -
 ! زهیبر

 !یداستان دار یپس کارت دراومده با بابات حساب -

 رهیخواست حال منو بگ ینزد انگار فقط م مهیاز کارت ب یپسره هم حرف نیا یاون که آره چه جورم ول -

 ؟یریازش بگ نامتویگواه یبر یخوا یم یحاال ک -

 یپسره عقده ا نیچشمم تو چشم ا گهید یرو بزارم کنار ول یتا آخرعمرم رانندگ گهی! من حاضرم د یوقت گل ن -
 فتهین

با دوستش حرف  گمیم دمیرود ایرشبود به فکرفرورفته بود گفت: حاالصبرکن امشب که ع یا قهیکه چنددق میمر
 .میریرو پس بگ نامهیدردسر گواه یکنه ب شیراض دتونستیبزنه شا
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شدن کالس  کیبود. با نزد خینشسته بودو منتظرشروع کالس تار یمکتین یرفته بودند واوتنها رو نیو نازن میمر
 . به جانش افتاده بود بیعج یحوادث امروز صبح را فراموش کرده بود و استرس

 یتمام کارها کردیحس م دیشیاند یم یبلندشد و به سمت در سالن به راه افتاد حاال که به درست مکتین یرو از
 دهیشیاند یکالس م نیروز به ا یخود بخواهد تمام نکهیکالس قرار داشته و بدون ا نیآن روزش تحت الشعاع ا

 ینشست که به درورود ییبود. جا امدهیاطراف انداخت . هنوزن به یاست. وارد کالس شد. ناخودآگاه نگاه
نداشته وآزاد بوده هر  یکه در مورد او تعهد دادیسو حق را به خودم کی. اززدیم یباشد. قلبش به تند دداشتهید

 نقدرتندیدای. نبادیکشیخجالت م ششیداد و بخاطر رفتار هفته پ یسو حق را به اوم کیبکند، از  خواهدیم یکار
 ینیبخاطراحساس د تشیحساس یعنی دادیم تیپسر اهم نیا نقدربهیبود چرا ا جب. ازافکار خودش متعرفتیم

 !بود که نسبت به اوداشت؟

 ادشیامان قلبش نشان از استرس ز یب ی، خودرا گول بزند اما طپش ها یبا تظاهر به خونسرد کردیم یسع
. با ورود اوبه کالس جدال با خود را کنار گذاشت و به واردکالس شد دکهیداشت. باالخره ازگوشه چشم اوراد

 کردکهیداشت. با دقت به اونگاه م یهمخوان دشیبودکه با پوست سف دهیپوش یرنگ یاونگاه کرد. لباس مشک
 .لحظه چشم در چشم هم شدند کیدر 

 ختهیسرش ر یسطل آب سرد رو کی ییحال شد که گو یچنان ب کبارهیتفاوت او به  ینگاه سرد و ب دنید با
 .اند

او جمع کند و  یکرد حواسش را به حرفها یبعد باالخره به خود آمد. استاد درحال درس دادن بود. سع یمدت
 .تا آخر کالس به پشت سرخود نگاه نکرد گرید

 خوردیبه چشم نم یجنبنده ا چیرفت و ه یم یکیسرد نشست. هوارو به تار مکتین یرو شهیهم مثل
 .درحال خروج ازدانشگاه بودند وبه سمت مخالف اودر حرکت بودندبجزچنددختروپسرکه 

 .زد یذوق م یتو یبودکه بدجور یشگیکناردرخت هم لیسه یخال یحوصله بود و بدترازهمه جا یب

 !؟ داستیبود حضوراوچقدر مف دهینفهم چطورتابحال

 . کرد بودنش چقدر ارزشمند است ینبود درک م حاالکه

* * * 

بود و به سقف زل زده بود. فردا سه شنبه بود واو از حاال حوصله کالس آخر را نداشت.  دهیز کشتخت درا یرو
بود که او را بد عادت کرده بود.  لیسه ریهم تقص دیرا نداشت. شا لیسه یمحل یدست خودش نبود تحمل ب

 .بود دهیکش نجایکه کارش به ا ودآن قدربه او توجه نشان داده ب شهیبود هم دهیکه او را د یروز نیاز اول

گرفته بود. کمتر  دنیبه خواب میبخاطر سردرد زودتر تصم یسرشب بود ول نکهی. با ادیزد و به پهلوخواب یغلط
 یاز جا یناگهان یمینحس بود. بدنبال تصم یامشب از آن شب ها یکند ول تشیاذ نطوریآمد سردرد ا یم شیپ

کردن مسکن  دایپ یشلوغ بود و او برا فشیکند . ک دایپ یسکّنرفت تا م فشیخود بلند شد و به سمت ک
و  دیآب را سر کش وانیکرد و بعداز خوردن آن ل دایکند. قرص را پ یخال زیم یرا رو فشیک اتیمجبورشد محتو

 یرا از رو یشد وکارت کینزد زیتوجهش را جلب کرد. به م زیم یرو یزیقصد داشت به سمت تخت برگردد که چ
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آورد و پس از آن  ادیشده بود انداخت. صاحب کارت را به  نوشتهآن  یکه رو یبه شماره ا یآن برداشت. نگاه
انداخت و به سمت  زیم یقصد نداشته به او زنگ بزند. کارت را دوباره رو چوقتیفکرکرد که ه نیبالفاصله به ا

 .آن نشست یتخت برگشت ورو

را پس بدهد  نامهیکند گواه ینتوانسته دوستش را راض ایه گفته بود عرشافتاد ک میحرف مر ادیبعد  قهیدق چند
 .ستیحرف حسابش چ ندیو با خود فکر کرد بهتراست به او زنگ بزند تا بب

 شیصدا یاپیشود شماره او را گرفت. بعداز چند بوق پ مانیپش نکهیقبل ازا ندفعهیکارت را برداشت و ا دوباره
 . دیچیدر تلفن پ

 !بله ؟ -

 سالم -

 دیسالم بفرمائ -

 درخشان هستم -

 اوردمیبه جا ن -

 یاریبه جا م یکه دستته بنداز یا نامهیبه گواه ینگاه هی -

 ؟ یزنگ زد نامتیگواه یاومد. برا ادمیآهان  -

 اخالق قشنگتون تنگ شده بود زنگ زدم حالتونو بپرسم ینه پس دلم برا -

 پولت حاضره ؟ -

 آره -

 ریرستوران بگ ایب 6عت فردا سا -

کرد  یفکر م نیرادردستش نگه داشته بود به ا یکه گوش نطوریتماس راقطع کرد. ستاره هم یبدون خداحافظ و
 . کرده است دایپ خینرفتن سر کالس تار یبرا یکه بهانه ا

* * * 

از قرارشان  رترید ی.کماز تصادف نداشت انداخت و وارد رستوران شد  یاثر گریکه د درنگیسف یبه پرادو ینگاه
صبر  یو کم ستادیا یدر ورود یآن جا نبود. جلو چکسیشده بود چون ه لیبود . ظاهراً رستوران تعط دهیرس

قرار گرفته  شانیها به صورت برعکس رو یلشده بودند و صند زیکه تم زهایم انینشد به ناچار از م یکرد اما خبر
 !؟ ی؟... آقا مان ستین نجایا یو او را صدا زد : کس ستادیا شخانیپ یبودند گذشت و روبرو

ترساند. چند  یسکوت کم کم داشت او را م نینکرد . رستوران در سکوت مطلق فرورفته بود وا افتیدر یجواب
 ستیدرآورد و شماره او را در ل فشیتلفنش را از ک تیکالفه شده بود با عصبان اریکه بس یبعد در حال قهیدق

 .او را از جا پراند نیزم یرو یزیافتادن چ یدکمه سبزرا فشاردهد صدا نکهیقبل از ا یول تافی شیتماسها
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 . خارج شد شخانیکرد از اتاق پشت پ یکه غرغر م یبزرگ درحال ینیس کیبا  یمان

 ارهیاگه بهداشت بفهمه پدرمونو در م دیدست وپا نذار یرو جلو نایصددفعه بهشون گفتم ا -

من گفتم  دیآورد فیبه خود آمد وگفت : چه عجب شما تشر عیسر یجا خورد ول ی. ابتدا کمدیستاره را د باالخره
 !؟ دیاینم گهید

 دیلطف کن شهیموندم حاالم کیشد تو تراف رید کمی دیرا قورت دهد وگفت: ببخش تشیکرد عصبان یسع ستاره
 دیاریب ناممویگواه

 .که از آن آمده بود برگشت ین اتاقسرش را تکان داد و دوباره به هما یمان

چند وقته خاطرات تلخ  نیبه محوطه انداخت. ا ینگاه شهیبه سمت در رستوران رفت و از پشت ش ستاره
چنگ انداخت و در عرض  شیبه گلو بیعج یبغض ریحوادث اخ یادآوریداشت. با  نجایاز ا یاریبس نیریوش

 .اشکش را درآورد هیچند ثان

 یکه هنوز رد اشک در صورتش باق یرا پاک کرد و در حال شیازپشت سر اشک ها یمان یپا یصدا دنیشن با
 .دیمانده بود به سمت او چرخ

را به طرف او  نامهیداشت گواه یبرم شخانیپ یرا از رو نشیماش چیبود و سوئ نییکه سرش پا یدر حال یمان
 .ماند رهیحال او ساکت شد و به او خ دنیبا د یول دیبگو یزیگرفت و سرش را باال آورد که چ

 چقدر شد؟ نتونیگرفته گفت: ممنون خسارت ماش ییرا از او گرفت و با صدا نامهیگواه ستاره

 جواب گفت: حالت خوبه ؟ یکرد به جا یهمچنان که به او نگاه م یمان

 ستین یزیبله چ -

 یدور هی رونیب میاهات چونه بزنم بهتره برسرمبلغ ب تونمینم ینجوریا ستین ادخوبیحالت ز نکهینه مثل ا -
 میکنیحالت بهترشددرباره خسارت صحبت م یوقت میبزن

کرد و گفت: تا  یدست شیمخالفت کندکه او پ خواستیکرده بود م رتیاو ح یناگهان شنهادیپ نیکه از ا ستاره
 امیو م کنمیمن درها رو قفل م نیدم ماش یتو بر

بدش  ادیهم در کمال تعجب متوجه شد ز نباریپا گذاشتن اصول خود بود ا ریروزها مدام در حال ز نیکه ا ستاره
 . عوض کند ییبزند و هوا یدور دیآ ینم

که  یبه مان یکرد . نگاه یم یبه او دهن کج شهیش یهم اسکلت زشت جلو نباریشدند. ا نیدو سوارماش هر
دانست چگونه به او اعتماد کرده و با او همراه  یخودش هم نم به روبرو چشم دوخته بود انداخت یبا خونسرد
 .شده است

دانشگاه تعجب کرده بود  کینزد یشهرباز دنیکه با د یتوقف کرد. در حال نیماش یاز مدت زمان کوتاه بعد
 ؟ یستادیگفت: چرا وا

 میبزن یدور هی میشو بر ادهیگفت: پ یبا خونسرد یمان
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 !کجاست؟ گهید نجایا -

 ؟ ستیمعلوم ن گهید هیشهرباز -

 !؟ نجایا میچرا اومد یول دونمیم -

 خورهیم تیبه روح یلیخ دمیشدگفت : آخه د یخارج م نیکه از ماش یدر حال یمان

 .دیخارج شدو دررا محکم به هم کوب نیاز ماش تیکرد. ستاره با عصبان دنیشروع به خند و

! ؟یمن دار نیماش یبا درها یا یتونم ازت بپرسم تو چه پدر کشتگ یبه او نگاه کرد و با خنده گفت : م یمان
. یخط انداخت نیتو در  سمت راننده. دفعه بعد رودر عقب ماش یزدیبا لگد م یداشت دمتیکه د یبار نیاول

 .سراغ در سمت شاگرد یرفتاالنم که  یدر عقبو داغون کرد یکیاون  نتیبا ماش یاوندفعه هم که زد

 ازت بکنم؟ یخواهش هی شهیبدهد که اودوباره گفت : م یدهانش را باز کرد تا جواب ستاره

امشب رو  هی شهیادامه داد : م یخواست بزند را فراموش کرد و فقط به او نگاه کرد. مان یراکه م یحرف ستاره
 دعوا ی. دعوا بمیآتش بس اعالم کن

 آد یم شیپ یچ مینیداره تا بب طیابه شر  یبا سوءضن به او نگاه کرد وگفت : بستگ ستاره

 .وسط هفته بود و هوا نسبتاً سرد بود ، پارک شلوغ بود نکهیحرف هردو واردپارک شدند. با ا نیاز ا بعد

 .دیدر دستش از راه رس طیبا دو بل یاطراف بود که مان یرنگ یبزرگترها و نورها یبچه ها و سروصدا یاهویه محو

 ؟ هیچ طیبل نایا -

 اون -

 .دیوبه خود لرز کرانداختیبه چرخ و فلک غول پ ینگاه

سراغ  رفتمیاومدم پارک م یهر وقت م یبا لذت به چرخ وفلک نگاه کردوگفت: من عاشق ارتفاعم.از بچگ یمان
 میسوار ش میبر ای! ب ستادیچرخ و فلک . ا  وا

 !؟ امی: منم ب دگفتیبا ترد ستاره

 !؟ یایب یخوا یوگفت : نم ستادیا شیسرجا یمان

 !؟ یترسیادامه داد : نکنه م طنتیزد و با ش لبخند

 یم یهربار که به شهرباز یو ازبچگ دیترس یم یاز بلند شهیبه چرخ و فلک انداخت. هم یدوباره نگاه ستاره
 میگفت : معلومه که نه ، بر نحالیبا ا شدیگرفتند نم یفاصله م نیکه از زم یلیسوار وسا چگاهیرفت ه

که تند تند  یچرخ وفلک نشسته بودند و چرخ وفلک در حال باال رفتن بود. ستاره در حال یها یصندل یرو هردو
 .کرد ینگاه نم نییبود و به پا دهیمحافظ را چسب لهیمحکم م د،یکش ینفس م
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 غیج یزدند وبعض یحرف م ی. بعض دیشن ینشسته بودند م گرید یها نیرا که در کاب یافراد یاطرافش صدا از
 . دندیخند یهم م یوبعض دندیکش یم

هوا  یانداخت که رو نیبه کاب ی. ستاره نگاهستادیا یمدت یچرخ و فلک برا دندینقطه رس نیکه به باالتر یوقت
 .کابل نگهدارنده بود کی یخورد و تنها عامل ارتباطش با ستون اصل یتاب م

.  ستادیخود بلند شد و ا یکرداز جا ینشسته بود و با لبخند به اطراف نگاه م شیکه تا بحال سرجا یمان
 یاوتکان ها ستادنیکرد. با ا دنیکش ادیرا به دو طرف باز کرد و شروع به فر شیچشمانش را بست و دستها

ف را اطرا یصداها گری. ددیسبچ لهیمحکم تر به م زدیکه نفس نفس م یشد و ستاره درحال دتریشد زین نیکاب
 .کرد ینگاه م دیخند یکه پشت به او، م یو با ترس به مان دیشن ینم

برد. باالخره طاقت  یکردکه ضربان قلب ستاره را باال م یم جادیا یقژقژ یخورد و صدا یهمچنان تاب م نیکاب
 !ینیشه بش یترسش در آن معلوم نباشد گفت : م کردیم یکه سع ییو با صدا اوردین

چقدر  زیباال همه چ نیاز ا نیبرداشت و به او نگاه کرد و گفت : چرا ؟ تو هم بلند شو بب دنیدست از خند یمان
 قشنگه . مردم اندازه مورچه ان

 !نیتو رو خدا بش یگفت : مان دیلرز یم شیکه صدا یباردر حال نیا ستاره

و با  دیوترس او دوباره خند هیقض نیبا علم به ا یکرد و مان یبود که او را به اسم کوچک صدا م یبار نیاول نیا
 چشماتو ببند یترس یتو هم اگه م نمیش یگفت : نم طنتیش

 .دیکش یآمدن کرد وستاره نفس راحت نییشروع به پا نیکاب باالخره

. به دیآ یبدنبالش نم گریگفت که متوجه شدد یم راهیبدوب یلب به مان ریدر حال حرکت بود و ز تیعصبان با
که مشغول گرفتن  دیشدو او را د کیاست . به چادر نزد ستادهیا یکه کنار چادر دیپشت سرش نگاه کرد و او را د

 .از مرد صاحب آن جا بود یتفنگ

 !؟ یکنیکارمیچ -

 ببرم زهیخوام جا یم -

 !؟یواسه چ زهیجا -

 یستاره نگاه کرد و گفت: مگه تو نم کرد به یم نیکه آن را در دستش سبک سنگ یتفنگ را گرفت ودر حال یمان
پول . بابام همون موقع که من  یعنی یسی؟! به انگل هیاسمم چ یکه معن یدونی. م ی؟ مان هیاسم من چ یدون
 .یمان اشتاسممو گذ نیدونست دنبال بدست آوردن پولم ، بخاطرهم یاومدم م ایبدن

 ؟یبلد یراندازی: مگه تو ت دیشد. ستاره دوباره پرس یریرا از ستاره گرفت ومشغول نشانه گ نگاهش

نه ، نگاه  یگی! م راندازیت یمان گنی؟! بچه ها بهم م یکرد گفت : پس چ یکه به هدف نگاه م نطوریهم یمان
 کن

 .به هدف خورد و مرد از او خواست عروسک مورد نظرش را انتخاب کند رشیت نیاول
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 .پول نبود زشیجا یوگفت : وقتتو تلف کرد دیخند ستاره

 میبراش پول بد میخوا ینم گهیحاال د میداشته باش یادگاری هیاز امشب  دیگفت : باالخره با یالیخ یبا ب یمان

 ؟ یخوا یبه عروسک ها اشاره کرد و روبه ستاره گفت : کدومو م سپس

 !با تعجب گفت : من؟ ستاره

 عروسک انتخاب کنم کلمیه نیپس نه من با ا -

داد و او، آن  یکه از همان اول چشمش را گرفته بود انتخاب کرد. مرد خرس را به مان یدرنگیخرس سف ستاره
 ؟ یدیبه خرس انداخت با تعجب گفت : چرا به من م یرا به طرف ستاره گرفت . ستاره نگاه

 مال تو باشه دیامشبه پس با یادگاریبه ستاره نگاه کرد وگفت : مگه نگفتم  یمان

 هیقشنگ یادگاریگفت :  دیکش یکه نوک دماغ قرمز رنگش را م یرا گرفت ودر حال خرس ستاره

 .هر دو از چادر خارج شدند سپس

نگاه کردکه خوردنش را به اتمام  یبه مان وهیرادر دهانش گذاشت و در حال خوردن آب م کیتکه از ک نیآخر
 .رسانده بود

به  یند. از ازدحام مردم کم شده بود و نور ماه جلوه خاصپارک نشسته بود یکنار رودخانه مصنوع یمکتین یرو
 .بود دهیاطراف بخش

 راست بود ؟ یزدیچادر م یکه تو ییگفت : حرفا یآرام یبا صدا ستاره

 دوردست چشم دوخته بود گفت : کدوم حرفا؟ یها ییکه به روشنا نطوریهم یمان

 اسمتو انتخاب کرده یبابات چه جور نکهیهمون حرفا در مورد ا -

 برام اسم انتخاب کرده یکه بدونم چه جور ادینم ادمینه ! من اصالً بابامو  -

 !؟ یچ یعنی -

بودم کارخونه بابام ورشکست  کیکوچ یلیخ یو گفت : وقت ستادیخود بلند شد وپشت به ستاره ا یاز جا یمان
 منو عمومو خانواده اش بزرگ کردن کنهیه ازدواج مخارج از کشور و دوبار  رهیمامانمم م کنهیو اونم دق م شهیم

 متأسفم یلیخ -

 چیه مینداشتم عموم و خانواده اش مثل بچه خودشون با من رفتار کردن من تو زندگ یبد ینباش ، من زندگ -
 نداشتم یکمبود

پسر  نیکرده که ا یمکرد با خود فکر کرد که هرگز فکرش را هم ن ینور مهتاب به او نگاه م ریهمچنان که ز ستاره
بود و با او بودن مملواز  یکه سرشار از انرژ یگذشته دردناک را پشت سر گذاشته باشد. پسر نیا الیخ یب
 .خاص بود یجانیه
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 ایبه بعد ممکنه بخاطرعرش نیخواستم بهت بگم از ا یو گفت : م دیبه سمتش چرخ یبعد باالخره مان قهیدق چند
 ! ساده یدوست هی،  میدوست باش گهیو با همد میدعوا رو کنار بذار شهیم مینیرو بب گهیهمد شتریب میو مر

 .نگاه کرد و سرش را تکان داد دیدرخش یسبزرنگ او که برق اشک در آنها م یبه چشمها ستاره

 بود یوگفت : ممنون شب خوب دیخانه ستاره متوقف کرد. ستاره به سمت او چرخ کیرا نزد نیماش

 نداشت یکنم قابل ی: خواهش م با لبخند گفت یمان

 ...... نیدر مورد خسارت ماش -

 یبرام جبران کن دیبا یروز هیو گفت : باشه طلبم  دیوسط حرفش پر یمان

 مینیتا بب -

 یبرگشت وگفت : راست یآمد ، دوباره به سمت مان ادشیبه  یزیشود که چ ادهیپ نیخواست از ماش یم ستاره
 خوامیمعذرت م نتیبخاطردر  ماش

 گهینداره تصادف بوده د یگفتم که اشکال میاالن در موردش حرف زد نیهم -

 یکرد میعصبان یلیخودت بود اونشب خ ریکه رو درش انداختم البته تقص یمنظورم تصادف نبود. بخاطر خط -

رتم خط ممکنه رو صو ندفعهینکنم چون ا تیعصبان گهیباشه د ادمیبه او انداخت و گفت :  ینگاه شوخ یمان
 یبنداز

 ! یتر مواظب خودت باش شیاحتمالش هست بهتره ب -

* * * 

 !کرد ؟ یقاط یلیبا تعجب گفت : خ نینازن

 زنهیمدام بهم غر م رگاههیتعم نیحالمو گرفت ، چند روزه که ماش یکرد ؟! حساب یگفت : قاط یحال یبا ب ستاره

 بدون دردسر پس داد نامتویطرف گواه یپس شا نس آورد -

 ... ارمیروزا همش شانس م نیآره شانس آوردم ا -

روزا چته ستاره؟  نیکنارش نشست و گفت : تو ا میمغموم به فکر فرورفت. مر یا افهیحرف با ق نیبا گفتن ا و
 !افتاده به ما بگو ی؟اگه اتفاق یچرا همش ناراحت

خانوم عاشق  نی، ا زمیعز گمیگفت : من بهت م میرو به مر طنتیبا ش نیاو نازن ینداد و به جا یجواب ستاره
 شده خالص

 تا خودم ساکتت نکردم یگفت : لطفاً ساکت شو ناز یبا ناراحت ستاره

ده هاپو شده  یخوش نشون نم یرو اربهشیگم حاال هم چون  یگفت : مگه دروغ م یناراحت نباربایا نینازن
 رهیگ یپاچه همه رو م
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 .دیبلند از کالس خارج شد ودر را به هم کوب ییانداخت و با قدمها نیبه نازن ینگاه غضبناک ستاره

 ! شنهادیپ هی یناز گمیرفت وگفت : م نیبه سمت نازن میمر

به خود گرفت وگفت :  یمظلوم افهیق نینشستند. نازن مکتین یخارج شدند و کنار ستاره رو هردوازساختمان
 !؟یبخش یکه اون حرفا رو زدم م دیببخش

 دمیخب بخش لهیرا جمع کرده بود انداخت و با لبخند گفت : خ شیبه او که مثل بچه ها لب ها ینگاه ستاره
 کن زونتوجمعیاون لب و لوچه آو

 !آره؟ گهید یایتولد حامد م یدیول حاال که بخش یوگفت : ا دیپر نییباال و پا یبا خوشحال نینازن

کنم چون اصالً  یمعذرت خواه دازتیبا یول یشد یبچه خوب یپس بخاطر مهمون ینکن بچه آبرومونو برد -
 گهیدفعه د هی شاللهیحوصلشو ندارم ا

رو  یبخاطراون شازده مهمون یتونیم نی، بب یایم یبهت گفتم گفت یقبالً وقت یگفت : ول یبا دلخور نینازن
 !؟ یکوفتمون کن

 گفته بخاطر اونه ؟ یک -

 ایب ستیپس اگه ن -

 ... آخه -

 آخه ماخه نداره من آخر هفته منتظرم -

 فیکه چند رد لیکس نگاه نکند اما نگاهش مدام به سمت سه چیبه ه کردیم یسع خیشنبه سر کالس تار سه
 .شد یم دهیزد، کش یاش را اشغال کرده بود حرف م یکنار یکه صندل یجلوتر از او نشسته بود و با دختر

* * * 

 امیمن ن شهیحاال نم -

 گهیساعت د کی! برو آماده شو تا  امیمن ن یگیخونم تازه م یروضه م یبابا پس من دو ساعته دارم واسه ک یا -
 دنبالت میایم میمن و مر

 .خواسته خود کرد رشیمکالمه را قطع کرد و ستاره را مجبور به پذ یبدون خداحافظ نینازن

را انتخاب کرد  یرنگ یکند. لباس آب دایپ یز کرد تا لباس مناسبرا با سشوارخشک کرد ودر کمدش را با شیموها
 یداد لباس مناسب یم حیاست و ترج یامشب چطور یدانست مهمان یبود. نم دهیپوش ییبایز نیکه در ع

کرد.  لیکارش را تکم یحیمل شیشانه اش رها کرد و با آرا یساده رو نطوریرا شانه زدو هم شیبپوشد. موها
 .و از خانه خارج شد دیزنگ در مانتواش را پوش دنیبا شن قهیبعد از چند دق

 کو ؟ میپس مر -

 ادیب تونهیدونم انگار دل درد گرفته بودگفت نم ینم -
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 .بعد وارد خانه شدند یدر را فشار دادند و کم زنگ

 .بود عیوس یساختمان دو طبقه نوساز و باغ کیبود که شامل  یحامد خانه بزرگ یپدر خانه

از گرما و سر  یادیحجم ز کبارهی. با ورود به ساختمان به دندیرس یاطراف بود که به در ورود یمحو تماشا هستار 
در حال رقص بودند و  یبود که عده ا یو صدا به صورتش خورد. سالن بزرگ ساختمان مملو از دختران و پسران

 .کردند یم ییرایاز خود پذ ایزدند  ینشسته بودندو با هم حرف م یگوشه ا یعده ا

خود را درآوردند.  یدر طبقه باال رفتند و مانتوها یاز دوستانش به اتاق یبا حامد و عده ا یازسالم واحوالپرس بعد
 .درکنند ینشستند تا خستگ یگوشه ا نیبعد از بازگشت به سالن ستاره و نازن

از  یبعض شیبودند و آرا دهیلباس پوش یمشغول نگاه کردن به اطرافش شد. دختران هرکدام مدل خاص ستاره
 خورن ؟ یم زمیم زیچ نجای: ا دیکرد وپرس نیزد. رو به نازن یذوق م یتو یآنها بدجور

با خنده گفت : اگه منظورت ازاون  نیدر حال قهقهه زدن بود نگاه کرد. نازن یرعادیغ یکه با حالت یبه پسر و
 ارنیبگم برات ب یخوا یهاست آره هست م یدنینوش

 دیسوال ازت پرس هی شهینم یا انزجار صورتش را جمع کرد و گفت : گمشو نازب ستاره

 .مات شد یشخص دنیافراد حاضر کرد که با د انیشروع به گرداندن چشم م دوباره

 ً بود و در  دهیپوش یرنگ رهیت نیرنگ به همراه شلوار ج دیسف راهنیپ لینداشت. سه نجایاو را ا دنیانتظارد اصال
 یبابت ب نی. متوجه حضور او نشده بود و او از ادیخند یبود م ستادهیکه کنارش ا یحال صحبت کردن با پسر

و  دیکوب نینازن ی. با آرنج به پهلوردیبگ راش قرا یتوجه یخواست دوباره مورد ب یخوشحال بود چون نم تینها
 !؟ کنهیم کاریچ نجایا نیگفت : ا

 ؟ ی: کگفت  یجیبا گ نینازن

 گمیرو م لیسه ینزن ناز یگفت : خودتو به خنگ تیبا عصبان ستاره

 چه خوب نجاستیا لمیا  مگه سه -

 ؟ کنهیم کاریچ نجایا نیا گمیم اریسگ منو باال ن یاون رو ی! ناز یخودت -

دل درد گرفت  هویچرا  گمیم یجمعش کن یایب ییدادنت االن خودت کجا شنهادیپ نیبا ا میتو روحت مر یا -
 نهیرو سگ تو رو نب نیخواست ا یم

 جواب منو بده یقدر چرت و پرت نگو ناز نیا -

گور به  میحامد بود. اون مر یشازده شما هم که همکالس نی. ایکنیاز درد فراق دق م یتو دار میدیبابا ما د -
 شد یفرج هی دیشا دیبا هم روبرو بش میداد دعوتش کن شنهادیپ یگور

 !یامروز چه خوشگلم شده عوض نیاشاره کرد و با لبخند ادامه داد : بب لیسه به

 نهیمنو نب نیکه ا زمیتو سرم بر یغلط کرد با تو. حاال من چه خاک میگفت : اون مر یدوباره با ناراحت ستاره



 

 
112 

حامد تو  شی، من رفتم پ ومدهیبه تو نکبت ن ی، اصالً به من چه! خوب دونمیگفت : من چه م یبا دلخور نینازن
 بکن یخوا یم یهم هر غلط

و  بایحق داشت امروز او واقعاً ز نیانداخت. نازن لیدوباره به سه یبه سمت حامد رفت و ستاره نگاه نینازن
روبرو  یبرا یاو برداشت و در ذهنش دنبال راه نیدست از تحس رشیرفتار اخ یادآوریبرازنده شده بود. با 

 یاز تو ی. موزستادیا ییرایپذ زیم اربلند شد و پشت به او کن یصندل یاز رو یآن ینشدن با او گشت. با فکر
 .از موز جدا کرد و به سمت دهانش برد یظرف برداشت و در بشقابش گذاشت. تکه ا

ً یاح نیخواستیاگه م -  دیتابلوتر یلیخ ستادهیا ینجوریا دیشد یبلند م تونیاز رو صندل دینبا نهیشما رونب یکس انا

که درست کنارش  لیسرش را برگرداند و به سه دیبشقاب افتاد. با ترد یکه در دستش بود با صدا تو یموز تکه
 .بود نگاه کرد ستادهیا

حامد دوست  نیدوباره با پوزخند گفت : به به خانم درخشان پارسال دوست امسال آشنا ، شما هم با ا لیسه
 ؟ دیما آشنا دراومد

 دورمونه یاز آشناها یکیهم هول کرده بود با من من گفت : بله  یمشده بود و ک ریکه غافلگ ستاره

 ؟ چطوردلش اومده شما رو تنها بذاره ؟ نشیاوردیپس شازده کجاست ؟ با خودتون ن -

 شم یمتوجه منظورتون نم -

نه نه  دیگم که با اسب سف یرو م یبه او نگاه کرد و با پوزخند گفت : بابا همون شازده ا طنتیبا ش لیسه
 ! گهیدر رکابتونه د دیبا سمند سف دیببخش

گفت: آهان  لیدرآوردن حرص سه یبرا یبا آرامش ساختگ دیدرخش یکه چشمانش از خشم م یدر حال ستاره
 سرش شلوغ بود کمی ادی، نتونست ب

در درونش دوست داشت همه  یزیشد. چ مانیاز حرفش پش لیخشم در نگاه سه یشراره ها دنیمحض د به
لحظه  نیداد. در هم یبه او نم یاجازه ا نیاما غرورش چن اوردیکند و او را از اشتباه درب فیاو تعر یرا برا زیچ

 .خارج کرد الیشد و او را از فکر و خ کیبه او نزد یدختر

 ؟ یسالم ستاره جون چطور -

آمد انداخت و با لبخند  یرنگش مانند فرشته ها به نظرم دیاش که در لباس سف یهمکالس نیریبه ش ینگاه
 ممنون چه خبرا ؟ زمیگفت : سالم عز

 .کرده بود انداخت وهیکه خود را مشغول برداشتن م لیبه سه یکلمات نگاه نیگفتن ا نیح در

 دمیرو شن یفیشر ریام هیشماست خانم ! قض شیخبرا که پ -

 !؟ یگیرو م هیشد و ستاره با تعجب گفت : کدوم قض زیحرف ت نیا دنیبا شن لیسه یها گوش

،  ارویخود  نیگفت تو ماش ینادر م دنیاز بس تابلوئه کل کالس فهم گهید یکه سوسکش کرد نیبابا هم -
 یکرد خشیسنگ رو 
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شده بود  ادیآره روش ز یگیرو م هیشنود گفت : آهان اون قض یرا م شیصدا لیسه نکهیبا علم به ا ستاره
 نشوندمش سرجاش

باهاش  یداشت دمیآهسته تر گفت : د زدیکه لبخندم یاشاره کرد و در حال لیبا چشم و ابرو به سه نیریش
 ! کلک ایرآوردیگ یا کهیخوب ت ،یزدیحرف م

 کم چرت و پرت بگو نیریزد و گفت: برو ش شیبه بازو یضربه ا ستاره

 کنم بهتره برم مزاحمتمو کم یگیآره راست م -

کرد با خود فکر کرد که او  یکه با نگاه او را بدرقه م یسالن رفت و ستاره در حال گریبا خنده به سمت د نیریش
 . نجات او یبرا یواقعاً فرشته بود ، فرشته ا

ها تموم شد  وهیانداخت که بشقاب بدست به فکر فرو رفته بود، با طعنه گفت : م لیبه سه ینگاه یرچشمیز
 هم برسه هیبه بق دیبذار

که ناخواسته در صورتش ظاهرشده بود به او نگاه  یشد. ستاره با لبخند رهیاز فکر خارج شد و به او خ لیسه
 .... و با لبخندگفت: راستش من ... من دیکش شیبه موها یدست لیکرد. بعد از چند لحظه سه

شد و گفت : سالم اصالً انتظار نداشتم  کیدبه ستاره نز  یفرصت کند جمله اش را تمام کند پسر نکهیاز ا قبل
 نمیبب نجایشما رو ا

 نطوریناراحت شد و با اخم گفت : منم هم یفیشر دنیسرش را به جانب صدا برگرداند و با د ستاره

 یانداخت ول زیبه اطراف م یاو مواجه شد. نگاه یخال یبا جا یبرگرداندول لیسرش را به سمت سه بالفاصله
 !بدموقع مزاحمتون شدم؟ نکهیگفت : مثل ا یبا بدجنس نباریا یفیشر. افتیاو را ن

 . بود رفت ستادهیکه کنار حامدا نیگرداند و به سمت نازن یبا خشم ازاو رو ستاره

نگاه نکن به  یبود گفت : تو رو خدا اونجور دهیبود رو به ستاره که تازه به آن ها رس دهیرا د یفیکه شر نینازن
 حامد اومده یازدوستا یکی. انگار همراه  نجاستیا نیدونستم ا یخدا نم

 نیبود. ناخودآگاه ب ینشسته بود. از دست همه عصبان یصندل ی، تنها رو هیو بق نیدور از نازن ییجا ستاره
 .کند دایرا پ لیسه دیچرخاند تا شا یچشم م تیجمع

ممکن خود را به او  یبود. دختر تا جا ستادهیبا لباس قرمز کوتاه ا یکه کنار دختر یکرد در حال دایاو را پ باالخره
 .زدیکرده بود وحرف م کینزد

آمد.  یدر دست به سمت او م وانیبا دو ل دکهیرا د یفینکارشریبا ا ندیرا برگرداند تا آن ها را نب شیرو یناراحت با
 دهید شیپ قهیکه چند دق یصحنه ا یادآوریبا  یبرود ول یگریخود بلند شود و به سمت د یخواست از جا یم

تنها  دمیها را به سمت او گرفت و گفت : د وانیاز ل یکی یفیماند. شر یخود باق یبود منصرف شد و در جا
 دیدست منو رد نکن دیگلوتون تازه بشه. بفرمائ ارمیب یزیچ هیگفتم براتون  دینشست
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خواست آن را قبول نکند  یچه باشد و م اتشیمحتو زدیسرخ رنگ انداخت ، حدس م یدنیبه نوش ینگاه ستاره
. بخاطر دیرا گرفت و تا ته سرکش وانیاراده ل یکرد ب یزمزمه م یزیکه کنار گوش دختر چ لیسه دنیبا د یول

 .صورتش را جمع کرد یدنیطعم تلخ نوش

 دیآخرتون که بهم زد یاخواستم در مورد حرف یکرد گفت : راستش م یکه با لبخند به او نگاه م یدر حال یفیشر
 ....... باهاتون صحبت

 شه یچون نظر من عوض نم دیگفت : بهتره دوباره شروع نکن تیو با جد دیوسط حرفش پر ستاره

 خودتونه لیدونستم . باشه ، هر جور م یم دیزد و گفت : با یپوزخند یفیشر

 .از آن جا دور شد ثانهیخب یبا لبخند و

شده  دیو دختر قرمزپوش هردو ناپد لی. سهدیآن ها را ند گرید ینگاه کرد ول لیدوباره به سمت سه ستاره
 .رفته اند یخلوت تر یبودند. پوزخند زد و با خود فکر کرد حتماً دنبال جا

بخورد.  ییخود بلند شد تا از ساختمان خارج شود تا هوا یکرد از جا یم یدیشد یکه احساس گرما یحال در
 نیتوانست در هنگام راه رفتن تعادلش را حفظ کند. سرش پائ یرفت و او نم یهر لحظه حرارت بدنش باالتر م

را گرفت و مانع از  شیقبل از افتادن آن شخص بازو یتعادلش را از دست داد ول یبود که با برخورد به شخص
 یاو را از نظر م یسرتاپا یان که با گستاخقرمز پسر جو یچشم ها دنیافتادنش شد. سرش را بلندکرد و با د

 .دیگذراند ، به خود لرز

 ییکرد و با صدا کی، پسر سرش را به گوش او نزد اوردیرا ازدست اودر ب شیکرد بازو یم یکه سع یحال در
 میدور با هم برقص هی یدیکشدارگفت: خانم خوشگله افتار م

 ... یگفت : دستمو ول کن عوض یبه سخت زدیکه نفس نفس م یدر حال ستاره

 چقدر بداخالقه یخوشگل نینچ نچ ... دختر به ا -

کرد که خود را از دست او خالص کند که ناگهان  یدستش را دور کمرش حلقه کرد. ستاره تقال م یکیآن  و
 .و او را از ستاره جدا کرد دیپسر را کش راهنیپ یکس

 گهیگمشو د گهیم یچ ینیب یبود گفت : مگه نم یعصبان اریکه بس یدر حال لیسه

فرار را بر قرار  لیسه تیعصبان دنیافتاد و با د نیها هل داد. پسر به زم یاز صندل یکیپسر را به سمت  و
 .ختیداد واز آن جا گر حیترج

او فاصله آمد از  یکه به سمت آنها م نینازن دنیشده بود که با د رهیبه ستاره خ نیخشمگ یبا چهره ا لیسه
 .گرفت

 یکرد تا رو یکه به او کمک م یبغل او را گرفت و در حال ریشد وز کیکه شاهد ماجرا بود به ستاره نزد نینازن
 شد ؟ یدفعه چ هیگفت :  ندیبنش یصندل
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برم خونه  خوامیگفت: م یداده بود انداخت و با سست هیتک واریکه با فاصله از آنها به د لیبه سه ینگاه ستاره
 یناز ستیحالم خوب ن

 رمیگ یباشه االن برات آژانس م -

 .نگاه نکند لیکرد به سه یم یانداخت . سع نییبه سمت تلفن رفت. ستاره سرش را پا و

کنم  دایپ ویکی تونمیم نمینداشت. بذار بب نیگفت : آژانس ماش یبرگشت و با درماندگ قهیبعد از چند دق نینازن
 برسونت

 رمیگیدربست م ابونیسر خ رمینداره خودم م یخود بلند شد وگفت : اشکال یز جاا ستاره

 ؟ یبر یخوا یحالت چطور م نیموقع شب با ا نیگفت : آخه ا یبا نگران نینازن

 رم یمن باهاش م -

آرامتر  یکت اسپرتش بود نگاه کردند. اوکه کم دنیشده بود و در حال پوش کیکه به آن ها نزد لیبه سه هردو
 رم که تنها نباشه یاز قبل شده بود گفت : من باهاش م

 منتظرم رونیبا تشر گفت : برو آماده شو من ب لیخواست مخالفت کند که سه یم ستاره

 !؟ دی، شام نخورد دنیرو نبر کیشد و گفت : کجا ستاره خانم هنوز ک کیلحظه حامد به آن ها نزد نیهم در

 دیبرم ببخش دیبا ستیخوب ن ادیممنون آقا حامد حالم ز -

 !کجا ؟ گهیکه حاضر و آماده بود گفت : تو د لیرو به سه حامد

 تولدتم مبارک داداش یراست میبر دیحامد جون با دیببخش -

کنار گوشش گفت :  نیمانتواش بود که نازن دنیبا او دست داد و از ساختمان خارج شد. ستاره در حال پوش و
 به حامد بگم برسونت یباهاش بر یستین یاگه راض

 کنم یم شیکار هی؟! نگران نباش  فتهینه بابا ،حامد تولدشو ول کنه دنبال من راه ب -

 .از ساختمان خارج شد لیکرد ودنبال سه یآن ها خداحافظ با

 دست تکان داد وکنار ستاره یشخص نیماش کی یبرا لیردو بدل نشد. سه نشانیب یحرف چیه ابانیسر خ تا
 .عقب نشست یصندل یرو

 رفتمیگفت : خودم م یآرام یباصدا ستاره

 ؟یحالت بذارم تنها بر نیبا ا یگفت : انتظار داشت تیبا عصبان لیسه

 اونو بهت داد؟ ی: کدیبعد دوباره به ستاره نگاه کرد و پرس قهیچشم دوخت. چنددق رونیبا خشم به ب و

 رو ؟ یگفت : چ یجیبا گ ستاره
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 ! روز انداخت نیکه تو رو به ا یهمون زهرمار -

 به خودم مربوطه گهیشده بود گفت : اون د یکه عصبان ستاره

 کنم ی! خودم آدمش م هیکارک دونمیبلند گفت : باشه نگو خودم م یباصدا لیسه

 هیمهمون یلب زمزمه کرد : لعنت به هر چ ریز یآرام یبا صدا و

به  یحال یبه خانه با ب دنینگفت و تا رس یزیچ گریترشده بودد میحالش وخ لیسه ادیفر دنیکه با شن ستاره
 .اطراف نگاه کرد یمغازه ها

 .برگشت و موتورش را برداشت و به خانه رفت یبعدازرساندن ستاره به محل مهمان لیسه

کرده بود خود را نسبت به او  یچندوقت مدام سع نیکرد. در ا یبرگشت به خانه به ستاره فکرم ریتمام مس در
چندان موفق نبود و امروز از  یندارد ول یتیاهم شیتفاوت نشان دهد و به خود بقبوالند بود و نبودش برا یب

رنگ  یبا آن لباس آب یوقت یول دهیاورا ند هکرد ک یبود اما وانمود م دهیاو را د یلحظه ورودش به مهمان نیاول
او  یحرفها دنیبود خود را کنترل کند و با او همکالم شده بود. با شن ستهگرنتوانید دیدرخش یجمع م انیم

وادارش کرده بود فقط از دور  یدوباره آن پسر حس دنیشرمنده شده بود اما با د رشیودوستش از رفتار اخ
اق دوباره آن دختر حواسش را از ستاره پرت کرد که آن اتف دنیچند لحظه د یبرانظاره گر ستاره باشد. فقط 

 .آمد شیپ

* * * 

با او  دیدانست چگونه با ینبود. دلشوره داشت ونم لیاز سه یکنار پنجره نشسته بود. خبر یصندل کی یرو
و به او  ردیخود را بگ یدر آستانه درکالس نتوانست جلو دنشیخواهد داشت. با د یروبرو شود و او چه برخورد

 .نگاه کرد

به خود  یتفاوت یب افهیزند. زود سرش را چرخاند و ق یبه اوست و لبخند م زین لیکه نگاه سه دیتعجب د با
او را اشغال کرد و با لبخند سالم کرد. ستاره سرش را به سمت او برگرداند و با سر  یکنار یصندل لیگرفت. سه

 ؟ یکرد و گفت: خوب کیسرش را به او نزد لیجوابش را داد. سه

مدتم بخصوص  نیخواستم بخاطر رفتار ا یادامه داد : م لیشد. سه رهیخ ینداد و به دسته صندل یجواب ستاره
 ؟ میبخش یکنم م یاون شب ازت معذرت خواه

کرد  کتریاش نزد یشده خود را به صندل رهیخ یدهد و همچنان به دسته صندل ینم یستاره جواب دیکه د لیسه
 !تنها بمونم نیاز ا شتریکنم نذار ب یام ستاره ، خواهش م ییو آرام گفت : من آدم تنها

 یبرا یکرد جمله ا یمواجه شد. سع زدیکه به او لبخند م لیسرش را باال آورد و با چشمان مشتاق سه باالخره
 .او فاصله گرفت یاز صندل لیکه استاد وارد کالس شد و سه داکندیگفتن به او پ

کرد. ستاره  یبود نگاه م سیه منتظر سروبه او ک شهیبود و مثل هم ستادهیاز محوطه ا یدوباره گوشه ا لیسه
توانست خود  ینم گری. دندیبب د،یدرخش یرنگش م اهیرا که در چشمان س یتوانست برق یفاصله هم م نیاز ا

 .چشمها شده بود نیرا گول بزند ، عاشق ا
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 !بشه؟ یتولد عمه سوزان که چ امیرا برداشت و با حرص گفت : آخه مادر من ، من ب فشیک ستاره

گن  یم میاگه نر یدوست ندارم برم ول نیکرد گفت : منم همچ یکه برق سالن را خاموش م یدر حال راحله
 زشته میقهر کرد میبخاطراوندفعه ناراحت شد

 مامان کنهیشما آخر منو جوون مرگ م یبایزشت و ز نیا -

 ردختریاخم کرد و گفت : خدا نکنه زبونتو گاز بگ راحله

 .را تندتر کردند شانیکه منتظرشان بود قدم ها روسیس نیبوق ماش یصدا دنیساختمان خارج شدند و با شن از

داد. پدر و مادرش سرگرم صحبت با  یشد گوش م یکه پخش م یمینشسته بود و به آهنگ مال یا گوشه
 .شناخت یبودند که او نم یاشخاص

تر آن ها  شیدادند که ستاره ب یم لیتشک یدوستان خانوادگو تک و توک  لیفام یعمه سوزان را اعضا مهمانان
کرد مثل  یکه عمه سوزان با آن ها رفت وآمد م یکسالت آور بود. تمام کسان شیبرا طیشناخت. مح یرا نم

غرق کرده بودند. بدتراز  متیگران ق یآالت و لباس ها وریخودش متکبر و خود پسند بودند و خود را در انواع ز
کالفه اش کرده بود.  یشد و حساب یبار به او انداخته م کیکنجکاوشان بود که هرچند لحظه  یاهمه نگاه ه

فضول که او را به هم نشان  یکرد وپچ پچ آدم ها یم یلیفام یبار بود که بعد از آن اتفاق در مهمان نیاول نیا
 .کرده بود مانیدادند او را از آمدنش پش یم

 .برساند انیرا به پا یمهمان نیا یباشد و بدون اوقات تلخ الیخ یکرد ب یسع

که آمده  یبود و سرگرم بگو بخند بود. از وقت ستادهیازدختران وپسران ا یجمع انیافتاد که م الیبه دان نگاهش
 .کند یدست دست م یول دیبه او بگو یزیخواهد چ یم الیکرد دان یبودند احساس م

 تو باغ کارت دارم ایب قهیدق هیکنار گوشش گفت :  یسررفته بود کسحوصله اش  یکه حساب یحال در

 یگفت: هرکار یبا سرد شانیمکالمه قبل یادآوریمتعجب شد. با  الیدان دنیو با د دیبه سمت او چرخ ستاره
 سرده رونیجا بگو ب نیهم یدار

 ایشه پاشو دنبالم ب ینم نجایهم فشار داد و گفت : ا یرا رو شیدندانها الیدان

 .دنبالش رفت یکنجکاو یاز رو زیرفت و ستاره ن اطیتوجه به ستاره که هنوز نشسته بود به ح یب و

آمد خلوت بود و فقط چند  یکه م یبخاطر سوز سرد یباغ را روشن کرده بودند ول یبلند متعدد هیپا یها چراغ
 .نفردر حال رفت و آمد بودند

 ه؟یپسره چ نیا هیمقدمه گفت : قض یو ب ستادیهان بود اساختمان پن دیکه از د یکنار درخت الیدان

 یو با خونسرد ستادیا یگریفاصله کنار درخت د یرا بغل کرد. با کم شیبود دستها دهیپوش یکه لباس نازک ستاره
 گفت: کدوم پسره ؟
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 دمشیخودم د یهمون که همش دنبالته نگو نه که خودم با چشمها -

 یگیم یفهمم تو چ یمن نم -

 یهمون پسره است که تو اون باغه باهاش بود نیشده بود گفت: فکر نکن من خرم ا یکه عصبان الیدان

 من به خودم مربوطه یگفت : اصالً آره همونه تو رو سنن؟ زندگ تیبا عصبان ستاره

 ییجوازم باز  رونیسرما منو کشونده ب نیداشت ادامه داد : تو ا یکه به سمت ساختمان قدم بر م یدر حال و
 !کنه

که صورتش برافروخته شده بود با چند قدم خود را به او رساند و مچ دستش را محکم گرفت و گفت :  الیدان
 ذارم یمن نم یبکن یتون یم یخواست یفکر نکن هر غلط

 یدستمو شکست وونهیکرد دستش را آزاد کندگفت : ولم کن د یکه تالش م ستاره

 کنم یتر فشار داد و گفت : خودم آدمت م شیمچش را ب الیدان

 خواد بکن یدلت م یباالخره دستش را آزاد کرد و گفت : هرغلط ستاره

 .دیبه سمت ساختمان دو و

را خاموش کرده بود باز هم  یبخار نکهی. با ادیتخت دراز کش یرا عوض کرد ورو شیاتاقش شد. لباس ها وارد
 .کرد یاحساس گرما م

 ینم یقرار داشت. به او عالقه داشت ول لیو در صدر همه آن ها سه دندیچرخ یر سرش مد یمختلف افکار
کرد. از نگاه  یرا تحمل م زهایچ یلیخ دی. بادیطلب یم یادیبه او بدهد. بودن با اوصبر ز یچه جواب دیدانست با

 نقدریعالقه اش نسبت به او ا ای. آالیمثل بحث امشبش با دان ییهایریتا درگ انیناجور اطراف یها و متلک ها
 !را تحمل کند ؟ زیبود که همه چ ادیز

سوخت. کم کم احساس سرما به سراغش آمد. حوصله بلند شدن و روشن کردن  یم یخواب یاز ب شیها چشم
 یلحظه احساس گرما م کیطور شده بود؟!  نی. امشب چرا ادیچانه اش باال کش ریرا نداشت. پتو را تا ز یبخار

 ! بعد سرما یا قهیقکرد ود

 !کرد؟ یچه م دیبا الیبه سرش آمد. با دان یدیو فکر جد دیپهلو غلط به

 !دردسر درست کند شیتوانست برا یکه م یا یاز خودراض پسر

 .چشمانش گرم شد و به خواب رفت باالخره

 .بود نیسوخت و سرش سنگ یم شیشد. گلو داریخودش از خواب ب یسرفه ها دنیبا شن صبح

 .صبحانه خورد و با ضعف از خانه خارج شد یکم

 .کرد فیتعر شانیرا برا شبید هیاش ، قض یدر مورد علت سرماخوردگ نیو نازن میاصرار مر با
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 ! رونیفکر! تو اون سرما تو رو برده ب یگفت: پسره ب تیبا عصبان میمر

 نبود نیگفت : اون اگه فکر داشت که وضع من ا یحال یبا ب ستاره

خواد با  یخونه نم میبر ایهنگام ترک دانشگاه رو به ستاره گفت: تو هم ب میبا هم صحبت کردند و مر گرید یکم
 کالس یحالت بر نیا

 خوام کالسمو برم یکه حالش از صبح بدتر شده بود گفت : نه م ستاره

خانم  یدونیمگه نم ، امروز سه شنبه است میمر یزن یم هیچه حرف نیگفت : ا یزد و با لودگ یچشمک نینازن
 !دارن یچه کالس مهم

 ! یکامالً در اشتباه رمیتونم حالتو بگ یو نم ضمیامروز مر یگفت : اگه فکر کرد نیاخم کرد و رو به نازن ستاره

 میبر ایدم نداشت . ب ی، اصالً خر ما از کرگ میمیخود را باال آورد و با خنده گفت : آقا ما تسل یدستها نینازن
 میمر

او به  دنیبه محض د لی. سهدیرا در راهرو د لیرفت که سه یضعف از پله ها باال رفت. به سمت کالس م با
به او  یقینگاه دق ی. با نگراندیلبش ماس یحال زار او لبخند رو دنیبا د یسمتش آمد و با لبخند سالم کرد ول

 !؟ دهیرنگت پر نقدریانداخت و گفت : تو حالت خوبه ؟ چرا ا

 قدم بزنم هوا سرد بود سرما خوردم اطیرفتم تو ح شبیگفت : خوبم د یفیضع یصدا با ستاره

چرا مراقب خودت  اط؟یتو ح یرفت یسرما واسه چ نیگفت : تو ا یکه ناخودآگاه اخم کرده بود با ناراحت لیسه
 ! یستین

کنم ،  کاریچ دیبا دونمیگفت : من خودم م تینداشت با عصبان میج نیکه حالش خراب بود و حوصله س ستاره
تنها  یجنابعال نکهیحالم بخاطر ا نیندارم خاک بر سر من که امروز با ا دنمیشن حتینکنم. حوصله نص کاریچ

 اومدم دانشگاه ینباش

 دنیچه گفته و خودش را لو داده است. با فهم دهینفهم تیحرف تازه متوجه شد که در عصبان نیاز گفتن ا بعد
از دختران نشست  یعده ا انیوارد کالس شد و به عمد م لیتوجه به سه یشد. ب یعصبان شتریموضوع ب نیا

بلند به  ییشد و با قدم ها ارجبه سرعت از کالس خ زیکس نگاه نکرد. بعد از کالس ن چیوتا آخر کالس به ه
با  یکند به دنبالش رفت ول دایصحبت با او پ یبرا یداشت راه یکه تمام مدت سع لیسمت راه پله رفت. سه

 شیبا او صحبت کند ناچار شد پ یخواست در مورد مطلب یخواند و م یاستاد که او را به نام م یصدا دنیشن
 .او برود

 چیدانست. در محوطه ه یرا نم تیهمه عصبان نیا لیمتشنج از دانشگاه خارج شد. دل یبا اعصاب ستاره
بود کرد که همان احساس تحت نظر بودن  شیپا یکه جلو یحواله سنگ یلگد تینبود با عصبان یسیسرو
که متوجه  داختبه اطرافش ان ینگاه یاحساس با ناراحت نیعلت ا افتنیبه سراغش آمد. به دنبال  یشگیهم
گرفت تا  میبود شد. اصالً حوصله گوش دادن به خزعبالت او را نداشت. تصم ستادهیا لشیکه کنار اتومب الیدان

 .رفت یتاکس ستگاهیبه سمت ا یناگهان یمی. با تصماز آن جا دور شود دهیاو را ند
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همان  نیبترسد ا دیکرد. چرا با یترس مسخره را از خود دور م نیا دی، باالخره با دادیخود را آزار م دیبا یک تا
 یتازه هر اتفاق فتدیب یکه قرار نبود اتفاق شهیاز آن عبور کرده بود هم ییبود که بارها و بارها به تنها یریمس

 .احمق بود الیبهتر از روبرو شدن با دان

ً یحرکت کرد. هوا تقر ابانیرو به خ یرو ادهیدر پ شهیپارک شد و مثل هم وارد شده بود و پارک مثل اغلب  کیتار با
فکر نکند اما ذهنش مدام حول و حوش مسائل  یزیکرد آرامش خود را حفظ کند و به چ یاوقات خلوت بود. سع

 ابانیاز خ زین یلیاتومب یرفته بود. حت وتر از حد معمول در سکوت فر شیب طینظرش مح . بهدیچرخ یترسناک م
درختان بود. ضربان قلبش باال رفته بود و تند تند  انیحرکت باد م یموجود، صدا یکرد وتنها صدا یعبور نم
دستش را از  یاپیخشک شود. با چند سرف پ یحساب شیحاالت باعث شده بود گلو نی. ادیکش ینفس م

از درختان توت که حاال خشک  یکیرفت و دستش را به تنه  جیگ شدهانش گرفت. سر  یخارج کرد و جلو بشیج
 یا هیگرفت به راه خود ادامه دهد که به نظرش آمد سا میبهتر شد تصم یحالش کم یشده بود گرفت. وقت

به جانش افتاد.  یو رعشه ا افتی شیفزاضربان قلبش به شدت ا کبارهیبه  دهیبود د شیکه روبرو یپشت بوته ا
 یلیلحظه اتومب نی. در همدیدو ابانیرو خارج شد و به سمت خ ادهیبود بدون فکر از پ دهیترس بشدتکه  یدر حال

بود که  دهیرس ابانی. به وسط خدیچیپ ابانیکرد داخل خ یحرکت م یادیبا سرعت ز ابانیخ یکه به خاطر خلوت
را  شی. از ترس چشمهابود دهیچسب نیبه زم شینداشت ، انگار پاها یحرکت چیه ییتوانا یول دیرا د نیماش

ً یتقر نی. ماشندیصحنه را نب نیبست تا ا او را از  یبا او برخورد کند دست نکهیقبل از ا یبود ول دهیبه او رس با
 .سرسام آور از کنار او عبور کرد یبا سرعت نیو ماش دیکنار کش نیماش یجلو

نفس  ادیز دنیکه بخاطر دو یدر حال لینشستند. ستاره به سرفه افتاده بود. سه نیزم ینفر کنار هم رو هردو
دختر ! من مگه  یکرد کاریبا خودت چ نیگفت : بب یتوام با نگران یو با لبخند دیزد به سمت او چرخ ینفس م

 !؟ یکن یلولو خرخره ام که همش از دستم فرار م

 کینزد لیاراده به سه یروان بود ب شیکه اشکها یبود در حال دهیشت و به شدت ترسندا یکه حال خوش ستاره
 .او گذاشت نهیس یسرش را رو یحرف چیشد و بدون ه

 ریخود را دور بدن او حلقه کرد و ز یشده بود به خود جرأت داد ودست ها ریحرکت غافلگ نیکه از ا لیسه
 شتمیتموم شد من پ گهیگوشش گفت : د

 یوقت تنهام نذار چیگفت : قول بده ه هیهمان حال با گر در ستاره

 مرده باشم نکهیوقت ! مگر ا چیگفت : ه نانیبا اطم لیسه

شد. حاال  رهی، خ دیدرخش یرنگ اوکه م اهیس یحرف سرش را بلند کرد و به چشم ها نیا دنیبا شن ستاره
رساند داشت ، احساس  لیخود را به سه یرا داشت که آن روز شوم در آن باغ وقت یدرست همان احساس

 ! تیامن

 ششم فصل

بود  لیرتعطیغ یزدند. عصر روز یقدم م یتاکس ستگاهیشانه به شانه هم در پارک ، به سمت ا لیو سه ستاره
 .لذت بخش فرو رفته بود یو پارک در آرامش
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که ستاره  یدر حال دیگذران ینظر م صورتش را از یشده بود و با دقت تمام اجزا رهیبه ستاره خ اقیبا اشت لیسه
 شیپاها ریخش خش برگ ها در ز یصدا دنیبا شن یحواسش به او نبود و در فکر فرو رفته بود و هرازگاه

 .انداخت یشده بودند ، م انیبه درختان توت که بدون برگ عر ینگاه

کنه که  یفکر م قیدق نقدریا یجلب توجه او با لبخندگفت : خانم خانما به چ یو برا اوردیطاقت ن لیسه باالخره
 !؟ رهیگ ینم لیما رو تحو

 چیکردم . ه یاو توجهش جلب شد. به او نگاه کرد و با مکث گفت : به خودمون فکر م یصدا دنیبا شن ستاره
برام آرامش بخش بشه.  یروز هی مدیترس یازش م نقدریا ایپارک که تازگ نیکردم قدم زدن تو ا یوقت فکر نم

حاال  یراحت باشه ول المیتا خ شهشلوغ با نجایدوست داشتم ا شهیشدم هم یرد م نجایاز کنار ا یوقت مایقد
 تیپاهام و امن ریباد ، ناله برگ ها ز یصدا دنینباشه تا من با شن نجایکس ا چیدوست دارم به جز من و تو ه

 لذت ببرم نجایحضور  تو از آرامش ا

شدگفت :  یاو غرق م یچشم ها یایکه در در یدر حال لیشد و سه رهیخ لیحرفها به سه نیاز گفتن ا بعد
ً یاحساس منم دق هم  شیپ میراحت بتون نقدریمن و تو بعد از اون اتفاقا ا شهیتوئه . هنوزم باورم نم نیع قا

حاال با وجود تو و محبتت تو  یلکردم و یس مخالء بزرگو احسا هی میتنها بودم و تو زندگ شهی. من هممیباش
 کم ندارم میتو زندگ یچیه گهیقلبم د

 .و بحث را عوض کرد دینگاه مشتاق او سرخ شده بود نگاهش را دزد ریکه ز ستاره

 ازت بپرسم؟ یزیچ هی شهیم لیسه -

 بپرس زیاصالً دو تا چ یاریکنم شما صاحب اخت یوگفت : خواهش م دیخند لیسه

 ؟ یکن ینم یو باهاشون زندگ یچرا با خانوادت مشکل دار -

فقط با  یشده بودگفت : مامانم نه ، من از بچگ رهیکه به دوردست خ ینشست و در حال یمکتین یرو لیسه
نداشت  دهیکردم فا میرو قبول داشت. هر کار دیفقط برادرم سع دید یوقت منو نم چیبابام مشکل داشتم چون ه

 خونه بمونم ننتونستم تو او گهیاتفاق افتاد روابطمون بدتر شد و د انیرهم اون ج یوقت

 بود؟ یبه برادرت چ شتریتوجه ب یپدرت برا لینشست و گفت : دل مکتین یکنار او رو ستاره

 نقدریبابام ا هیپسردرسخون وسر به راه دیکردم چون سع یفکر م لیدونم فکر کنم خودشم ندونه. اوا ینم -
گذشت کنکور دادم و  یگرفتنم م پلمیچند سال از د یبخاطر سرباز نکهیبا ا نیبهش عالقه داره بخاطر هم

 زایچ نیبابام به من بخاطر ا یقگعال یکه دانشگاه رفتم کم کم متوجه شدم ب یچند وقت یدانشگاه قبول شدم ول
 اون کالً منودوست نداره ستین

 ! باشه یفانصا یب کمیحرفت  نیا یکن یفکر نم -

بارم با بابام درد و دل  هیتابحال  یسالمه ول 25. من االن  یدون ینم یزیستاره ، تو از روابط ما چ ستینه ن -
رو  لیحرفاس. اون با رفتاراش همه فام نیدارتر از ا شهی. مشکل ما ر مینرفت ییجا ییبار با هم دوتا هینکردم، 

 کرد نینسبت به من بدب
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بجز مادرم فقط پدربزرگم باهام خوب رفتار  لمونیبچه بودم تو تموم فام یو با اندوه ادامه داد : وقت دیکش یآه
بابام با غرور از نمرات  یاونجا. وقت میرفتیباغ داشت که تابستونا م هیدوستش داشتم.  تینها یکرد و من ب یم

 یدرختا ونیبردم . م یبه باغ پناه م رفت من یکرد و قربون صدقش م یم فیهمه تعر یبرا دیسع یها زهیو جا
آدم  امرزشیرفت. خداب یقربون صدقم م شمویپ ومدیشدم تا صداشو نشنوم اونوقت پدربزرگم م یم میقا وهیم

 بود یخوب

آورد سپس با لبخند گفت :  رونیب یکار او را از خاطرات کودک نیگذاشت و با ا لیشانه سه یدست رو ستاره
 یرو نشونم بد یگیکه م یباغ نیا میبار ببر هی دیحتماً با یراست شهیدرست م یهمه چ شاللهیغصه نخور، ا

ً  یلبخند کم جان لیسه  زد وگفت : حتما

گفت : راستش  دیشدند. باالخره ستاره به حرف آمد و با ترد رهیهر دو در سکوت به درختان توت خ قهیدق چند
 ... خوام ازت بپرسم یم هیچند وقت هی

 .انداخت و از ادامه دادن حرفش منصرف شد لیچهره گرفته سه به ینگاه

 یبگو، چرا حرفتو خورد ؟یبگ یخواست یم یکه کنجکاو شده بود به او نگاه کرد وگفت : چ لیسه

 ولش کن مهم نبود -

 یبگ یخواست یم یبگو چ یزن یحرف نم یوقت الک چیتو ه -

 یترسم اگه ازت بپرسم ناراحت بش یم یکرده ول ریذهنمو درگ هیچند وقت یمسئله ا هیراستش  -

 ناراحت نشم بپرس دمیلبخند زد وگفت : قول م لیسه

 !؟ هینگار ک نی. دوست دارم بدونم ایبار منو نگار صدا کرد هیتو  میباغ بود یتو یوقت -

 یزیچ نیمچو من ه یدیتونم بگم اشتباه شن یگفت : االن م ینگاهش را عوض کرد و با ناراحت ریمس لیسه
تونم بهت دروغ بگم . نگار  یکنم چون قبالً هم بهت گفتم که نم ینم نکارویا یراحت بشه ول التینگفتم تا خ

 دمیبود. همون موقع که فهم میکالس. نگار تو دانشگاه همرمیمنه که هنوزم باهاشون درگ یایشتربدبختیعامل ب
من  ییجورا هیشد.  شتریمدت رابطمون ب هینداره باهاش آشنا شدم و بعد  یخانوادم فرق یبود و نبودم برا

 بود میشانس زندگ نیو بزرگتر نیدختر کره زم نیو پاک تر نیبهش پناه آوردم. اون موقع به نظرم اون بهتر

فکر که من  یاون جور زیهمه چ یدرآورد و با حسرت ادامه داد : ول بشیاز ج یگاریپاکت س لیلحظه سه نیا در
 میاز هم جدا شد یلینرفت و ما بنا به دال شیکردم پ یم

از اون بود که من  ییاز پاکت درآورد و آن را با فندکشروشن کرد و با نفرت ادامه داد : بعد از جدا یگاریس
زدم. اون منو با سر  یکه بگ یاز دست دادن ندارم و دست به هر کثافت کار یبرا یچیه گهیاحساس کردم د

 و منجالبهل داد ت

 یتو بود نیگفت: ا اقیکه اشک در آن ها حلقه زده بود به ستاره نگاه کرد و با اشت ییلحظه با چشمها نیهم در
 توام ونیمد مویها رو کنار بذارم. من همه زندگ یهمه بد ی. تو باعث شدیکه منو نجات داد
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داد  حیشود ترج اتیکند و او دوست ندارد وارد جزئ یم تیآن روزها او را اذ یادآوریکه متوجه شده بود  ستاره
پس  یکنار گذاشت زویهمه چ یمگه نگفت نمینپرسد و با لبخند گفت : گذشته ها گذشته. صبر کن بب یگرسوالید
 !؟ هیتو دستته چ نکهیا

گفت : کرد  یله م شیپا ریکه آن را به همراه پاکتش در ز یدستش انداخت و در حال گاردریبه س ینگاه لیسه
 بخاطر شما آ... آ شیآخر نمیا

 له شده انداخت و گفت : حاال درست شد یگارهایبه س ینگاه ستاره

 نشده ریتا کالس د میبر میانداخت و ادامه داد : بهتره زودتر پاش یبه ساعتش نگاه سپس

 !طونیش ایبکش رزبونیز یشد گفت : تو هم خوب بلد یخود بلند م یکه از جا یدر حال لیسه

* * * 

برداشته بود و عاشقش بود  یترم حضور نیبود که ا ییاسالم ازمعدود کالس ها خیدانشگاه شد. تار اطیح وارد
دانست  یرا تندتر کرد. م شی. قدم هادید یکالس م نیسر ا شهیکه هم یبلکه بخاطرکس خینه بخاطر درس تار

دختر آشنا  نیکه با ا یاز روز دیرس یم جهینت نیکرد به ا یستاره سر کالس منتظرش است. بهتر که فکر م
 .روال افتاده است یاش هدف دارشده و رو یشده زندگ

. دیرس یهم م شیبود. به درسها دهیسابقش را کنار گذاشته بود و سخت به کارش چسب یروزها دوست ها نیا
هم بهتر شده  انشیکرده بود. روابطش با اطراف جادیا یراتییهم تغ دنشیدر سر و وضعش و لباس پوش یحت

 .بود افتهی یدیبلکه دوستان جد دداشت دوباره رابطه برقرار کرده بو نیکه سابق بر ا یبود و نه تنها بادوستان

چند وقت به  نیبود. در ا یکنار او خال یکرد. صندل دایزود ستاره را پ یلیو وارد شد. خ دیبه کالس رس باالخره
 یم یکنار او خال یصندل دیرس یکنارش، و اگر ستاره زودتر م یصندل دیرس یصورت خودجوش ، اگر او زودتر م

 یاستاد وارد کالس شد. استاد رحمان عدب قهینشست و مشغول صحبت با ستاره شد. چند دق یصندل یماند. رو
از  یلیکرده بود و بر عکس خ دیسپ ییعلم و دانش مو سیو تدر لیاسالم ، در راه تحص خیمدرس درس تار

همهمه  یبعد از ورود استاد ، وقت یمقررات خشک درس و امتحان و نمره نبود. کم بندیهمکارانش آنچنان پا
 .دبچه ها آرام شد، او شروع به صحبت کر 

قبل  یترم ها یترتون از بچه ها شیکه مطمئنم ب یدر مورد مطلب دهیوقتش رس گهیکنم د یخب بچه ها فکر م -
کالسم توسط دوتا  یمن هر ترم تو دیدون یکه م نطوریباهاتون صحبت کنم. هم دیدیکه با من درس داشتن شن

مربوط به درسمونه و اگه  عشکنم که موضو یبرگزار م یدانشجوهام کنفرانس نیو منضبط تر نیاز زرنگ تر
 انیدرسشونه و امتحان پا ییبرگزارکنندگانش بتونن نظر منو جلب کنن ، نمره کنفرانسشون همون نمره نها

 داره یفاتیترمشون جنبه تشر

 زیم یساکت کردن آنها دستش را رو یکالس به پا شد. استاد برا یبچه ها نیب یحرف همهمه ا نیا دنیشن با
کنم و  ییکردم اون دو نفر را شناسا یسع گذرهیم یلیکه از سال تحص یچند هفته ا نیزد و ادامه داد : من تو ا

خانم ستاره درخشان مناسب  سرمدو لیسه یکنم که موفق شده باشم. با توجه به مشاهدات من آقا یفکر م
 کنفرانس هستند نیا یافراد برا نیتر
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و ستاره با تعجب به هم نگاه کردند. استاد رو به آن ها کردوگفت  لیبچه ها بلند شد و سه یسر وصدا دوباره
 !؟ دی؟ موافق نیگیم ی: خب بچه ها چ

 چشم دیفرمائ یدونم استاد اگه شما م ی: نم دگفتیبا ترد دیدر چهره او ند یمخالفت یستاره نگاه کرد و وقت به

اگه کنفرانستون مورد  دیدون یچون همونطور که م دیشینم مونیبعداً پش دیلبخند زد و گفت : مطمئن استاد
 نیاُفت یدرس رو م نینباشه ا دییتأ

 .جبران آن نداشت یبرا یاُفتاد فرصت یدرس م نیماند. اگراز ا رهیبه استاد خ یجیگکرد و با  دیجواب دادن ترد در

 میدار نانینداره ما به خودمون اطم یاشکال یاستاد ول میدونست یبار ستاره به حرف آمد و گفت: نم نیا

 یاسالم تاکنون سپر خیکه تار یمرحله ا ازدهیدر مورد  دی. شما باگمیپس موضوع رو بهتون م نطورهیحاال که ا -
 دیوقت ندار شتریماه هم ب کی. دیارائه بد یکامل قیکرده تحق

 لیکردند. سه یداشتند در مورد مسئله کنفرانس صحبت م یکه در سالن قدم برم یاز کالس هر دو در حال بعد
دونست  ینم میر یکرد بخاطر عالقه به درس همه کالسا رو م یاستاد فکر م یدیگفت : د دیخند یکه م یدر حال

 شه یترک نم خمونیاست که کالس تار گهیما بخاطر همد

 یو او ادامه داد : حاال تو اون وسط چه بلبل زبون شده بود دندیحرف خند نیبه ا هردو

 میدار نانیستاره را درآورد : ما به خودمون اطم یادا و

 دنیخند یبچه ها داشتن بهت م یدیمگه ند یاریخواستم تو کم ن یکردوگفت : بدبخت ! م یتصنع یاخم ستاره
 نانی، تازه مگه دروغ گفتم من که بخودمون اطم یجغد دهنت باز مونده بود وبه استاد زل زده بود نیتو هم ع

 ! دونم یدارم تو رو نم

 زد وگفت : معلومه که دارم لبخند

وبه  ستادندیو وسط سالن ابود. هرد لیشدند که در حال صدا کردن اسم سه یلحظه متوجه شخص نیهم در
شدن به آن ها بود. ستاره فوراً گفت :  کیدر حال نزد یآمد برگشتند. پسر یسمت صدا که از پشت سرشان م

 !ش؟یشناسیم

 کالسمونه یاز بچه ها یکی یزدانیبه پسر کرد وگفت : آره  ینگاه

 میبر ایگفت : ول کن بهراد ، ب یپسر روان بود و مرتب م یدر پ یبا سردرگم زین یدختر

آن ها را  یکه سرتاپا یدر حال یزدانی. ستادندیهم ا یو هرچهار نفر روبرو دندیپسر و دختر به آن ها رس باالخره
 !که کنفرانسو بهتون داد ؟ دیقاپ استادو زد یگفت : چطور یکرد با ناراحت یبرانداز م

 !؟ هیشده بود با تعجب گفت : منظورت چ جیکه گ لیسه

 یاستاد معموالً چه موضوعات میدونستیبود. ما م دیبلند گفت : اون کنفرانس مال من و مهش یبا صدا یزدانی
 میخودمونو از شر امتحان آخر ترم خالص کن میخواست ی. ممیو روشون کار کرده بود کنهیانتخاب م
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کنجکاو شده بودندو دورشان جمع  یزدانیبلند  یکه در سالن حضور داشتند بخاطر صدا انیاز دانشجو یا عده
کرد آرامش خودرا حفظ کند و گفت : خب شما با استاد  یبه اطرافشان انداخت. سع ینگاه لیشده بودند. سه

 دینداشت شما کنفرانس رو بردار یاگه مخالفت دیصحبت کن

 نداشت یا دهیفا یول میگفت : باهاش حرف زد تیبا عصبان یزدانی

 میمخ استاد رو بزن میبتون میندار یره نگاه کرد و ادامه داد : ما که چشم آببا پوزخند به ستا سپس

با هم پچ  ستندوینگر یصحنه م نیبه ا یکه با کنجکاو ییبه بچه ها یشد. نگاه یحرف عصبان نیا دنیشن با
 .کرد ینگاه م نیبه زم یکردند ، انداخت و سپس متوجه ستاره شد که سرخ شده بود و با ناراحت یپچ م

که کنفرانس رو  دهیتو ما د یزیچ هیکف دست او را هل داد و گفت : اوالً حرف دهنتو بفهم دوماً حتماً استاد  با
 دیخودتونو نشون بد دیعرضشو داشته باش دیخواست یبهمون داده، شما هم م

رفته  ادشونیهمه  ی. فکر کرد میدیپوزخندش را پررنگ تر کرد و گفت : بله همه قبالً عرضه شما رو د یزدانی
 رونیاز خونه انداختنت ب یکه زد یدونه پدر و مادرت بخاطر گند ینم یکس ی! فکر کردنیکرد ییترم قبل چه کارا

از سمت  یکند پسر دایپ یفرصت کار نکهیقبل از ا یاو را گرفت ول قهی تیرا از دست داد و با عصبان کنترلش
 طرف نیا ادیداره م یگفت : بچه ها حسن یشدو به آرام کیپله ها به آن ها نزد

 یجدا م راهنشیپ قهیرا از  لیکه دست سه یدر حال یزدانینام مسئول حراست متفرق شدند و  دنیبا شن همه
 میرسیو گفت: بازم به هم م دیاو کوب نهیکرد انگشت اشاره اش را به س

به آن ها انداخت وپشت سر او حرکت  ینگاه غضبناک زین دیتنه زد و از کنارش گذشت. مهش لیبه سه سپس
 .کرد

خونم  یتو اون دانشگاه درس م یکه قاچاق فینشست گفت : ح یکه لبه حوض م یرا شست و در حال صورتش
 ! یگرفتم پسره عوض یوگرنه حالشو م

 یشتو دانشگاه مواظب رفتارت با دیآدما توجه نکن. تو با نیبه دستش داد و گفت : به حرف ا یدستمال ستاره
به  یفکر هی ایگفت. فعالً ب یحرفا رو فقط از حرصش م نی. اون ایو تموم کن یترم رو بگذرون نیتا به سالمت ا

 میحال کنفرانس کن

 هی میبر ای. فعالً بیبسازم که حض کن یکنفرانس هیرو نخور!  زایچ نیلبخند به اونگاه کرد وگفت : تو غصه ا با
 یببند لیقند یسرما حساب نیمشت بهت بدم که تو ا یبستن

 .هر دو از پارک خارج شدند و

* * * 

 مال مرحله نهمه نیدارو هینظر -

 دوباره جهان اسالمه زشینه ! مال مرحله دهمه ، مرحله نهم مربوط به خ -

 ! یکنیبا من بحث م نقدریفهمم تو چرا ا یمن نم -
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بوده  یتو همون عصر نیمن ، دارو زیعز نیبب یزنیمنطق م یگفت : چون حرف ب یکرد و با کالفگ یپوف لیسه
 اسالم خیهم بودن که مصادف بوده با مرحله دهم تار کیو کپرن لهیکه گال

. اوردیکم ن لیسه یخواست جلو یمطمئن نبود فقط م زدیکه م یبه فکر فرورفت. خودش هم در مورد حرف ستاره
 شیمونیم هینظر نیبا ا نمیدارو نیا دونمیباالخره کوتاه آمد و گفت : اصالً چه م

شده اونم با وجود  یکنفرانس هم عجب دردسر نیگفت : ا دیخند یبامزه او م افهیکه به ق یدر حال لیسه
 مثل تو یهمکار خنگ

 ! هم دلت بخواد یلیشد. خ ادیروت ز دمیاو زد وگفت : باز تو روت خند یاخم کردو با مشت به بازو ستاره

 دنیبلند شد. ستاره با شن لیسه امکیزنگ پ یلحظه صدا نیرا از او برگرداند. در هم شیبه حالت قهر رو و
با چشم  دیبه خودش د دنیاو را در حال خند ینگاه کرد و وقت لیخورد و به سه ی، ناخودآگاه تکان یناگهان یصدا

 .دیخط و نشان کش شیو ابرو برا

به ستاره کرد و  ینگاه کرد و لبخندش محو شد. نگاه یبه صفحه گوش دیخند یکه به او م نطوریهم لیسه
رد و بدل کرد و دست  امیچند پ لی. سهدییپا یکه از گوشه چشم او را م یسرش را برگرداند در حال عیستاره سر
 کالسسر  میپاشو بر گهیکه حواسش پرت بود به ستاره گفت : بسه د یآخر در حال

* * * 

 شهیم نیهدف گراف ا ریمس نیبب -

 شده ؟ یزیچ ستیبه ستاره که حواسش نبود انداخت وگفت : با توام ستاره چرا حواست ن ینگاه میمر

 .وارد اتاق شد میخواست جوابش را بدهد که چند ضربه به در اتاق زده شد و مادر مر یم ستاره

 !د؟یدیخانم چرا زحمت کش نیدستتون درد نکنه شه -

دخترم خونه خودته راحت باش. من برم تا شما به  یگفت : چه زحمت رو به ستاره ییخانم با خوش رو نیشه
 دیدرستون برس

 قدرشو بدون میمر یدار یاز رفتن او ستاره گفت : چه مامان گل بعد

چرا  یگفتیم ینشست گفت : حرفو عوض نکن داشت یاو م یکه روبرو یجزوه ها را کنار گذاشت و در حال میمر
 حواست پرته

 !گفته من حواسم پرته ؟ ی، اصالً ک ستین یزیچ -

 نگو یبگ یخوا یباشه اگه نم -

 خسته ام کمیفقط  ستین یچیبه چهره دلخور او انداخت و گفت : به خدا ه ینگاه ستاره

 مراقب خودت باش شتریاز خودت کار نکش ، تو رو خدا ب نقدریبه او نگاه کرد وگفت : ا یبا دلسوز میمر

 بهتره برم گهیاو تکان داد و گفت : د یبا لبخند سرش را برا ستاره
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 ! ی؟ تو که تازه اومد یبر یخوایکجا م -

 حوصله درس خوندن ندارم کنهیسرم درد م کمیجون  میمر دیببخش -

 یبمون شمیپ دیآورده اصالً شام با وهی؟! تازه مامانم م یحالت بر نیبا ا ذارمیمگه م -

 رهیگیمخمو به کار م ادیم ثمتونیزد وگفت : ول کن بابا االن م یبه شوخ دیرا مّصر د میکه مر ستاره

 ! داره کاریبه تو چ چارهیب ثمیوا م -

 . واقعاً خوش بحال خودم که داداش ندارم دهیبهم م لتونویکار فقط آمار کل فام چیه -

 خوبه یلیوگرنه داداش که خ یبس که خر -

 قوز باال قوز شدی. من که شانس ندارم اگه اونم بود مهیواسه هفتاد پشت ما کاف یهمون تو داداش دار -

 هست تیزیچ هیتو  گمیمن بازم م یول یحرفو عوض کرد یتو فکر کن زرنگ -

* * * 

 یقرار داشت و در فکر لباس لیسه گربایساعت د کی. دیکش یرا سشوار م شیبود و موها ستادهیا نهیآ یجلو
 .شناخت ، جواب داد یشماره را نم نکهیتلفن او را از فکر خارج کرد. با ا یخواست بپوشد ، بود که صدا یکه م

 بله ؟ -

 لیسالم منم سه -

 !؟ هیچه شماره ا نی؟ ا یسالم چطور -

 زنگ بزنم یمنم مجبور شدم با تلفن کارت شدیروشن نم گهیاز دستم افتاد د میگوش -

 !ل؟یافتاده سه یشماره کجاست ؟ اتفاق نیا -

 درمونگاه ارمشیذره حال ندار بود مجبور شدم ب هی نیحس مارستانهیشماره ب نیا -

 حاال حالش خوبه ؟ -

نداره اگه  یطول بکشه.اشکال کمیفکر کنم کارمون  یساده است ول تیمسموم هیفقط  ستین یمهم زیآره چ -
 ؟ میقرار امروزو کنسل کن

 شد حتماً بهم زنگ بزن ی! معلومه که نه . فقط هر خبر یزنیم هیچه حرف نیا -

 باشه پس فعالً خداحافظ -

 مواظب خودت باش ، خداحافظ -

شماره ناشناس  زیبار ن نی. ادیرا شن یزنگ گوش یاز قطع تماس در حال خروج از اتاقش بود که دوباره صدا بعد
 .بود
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 بله ؟ -

 سالم. ستاره خانم ؟ -

 بله. شما ؟ -

 لیسه یهم خونه ا نمیمن حس -

 آهان بله حالتون بهتره؟ -

 شیپ لیسه نمیخواستم بب یکنم م دایشمارتونو پ لیحالم ؟ ممنون. راستش مجبور شدم ازدفترچه تلفن سه -
 شماست ؟

 !؟ ستیشما ن شینه مگه پ -

 دیخاموشه من نگرانشم. تازه دوستش ام شمیهنوز برنگشته گوش رونیاز خونه رفته ب ینه از صبح که با ناراحت -
 هم چند بار به من زنگ زده نرفته سر کار نگرانشه

 باهاش حرف زدم حالش خوب بود شیپ قهیچند دق نیمن هم دینگران نباش -

 فکر ! پس چرا تلفنش خاموشه ؟ یپسره ب -

 از کار افتاده نیگفت انگار از دستش افتاده زم -

 بزنه دیزنگ به ام هی دیباشه پس اگه دوباره به شما زنگ زد بگ -

 گمیباشه حتماً بهش م -

 مزاحم شما شدم خداحافظ دیممنون ببخش -

 خدانگهدار کنمیخواهش م -

 .به فکر فرو رفت یطوالن قیدقا یاز قطع تماس برا بعد

* * * 

 !؟ یحاال تو واقعاً مطمئن -

 . خدا نکنه حدسم درست باشهزنمینشست و گفت : نه بابا من فقط حدس م یصندل یرو یحال یب با

 ؟ یفکر افتاد نیشد که به ا یکنارش نشست و گفت : اصالً چ میمر

مشکوک  یامایشده تلفنا و پ بیعج یلیخ لیسه یرفتارا هیمدت هیتو سرم افتاده آخه  هویدونم  یخودمم نم -
 شده یجور هیاصالً اونجا نبوده . کالً  فهممیام بعد م ییجا هی گهی. مگهیداره. به من دروغ م

 یبکن یکار خوادینم یحاال تامطمئن نشد -

 حساس شدم یادیمن ز دمیآره شا -
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 !آخر هفته که سر جاشه دیحرفا رو، قرار خر نیبابا ا دیوارد بحث شد و گفت : ول کن نینازن

 خوره یبهم نم یجنابعال دیهم که بشه قرار خر یبا حرص گفت : آره نترس هر چ ستاره

 نهیکرد گفت : درستشم هم یکه به ستاره اشاره م یدر حال یبا لودگ نینازن

ً ینگاه کردوگفت : جد یحرف به نقطه ا نیاز گفتن ا بعد  ؟ دیدیرو د یفیشر ریام دا

 از خجالتش دراومده یحساب یکیبه ستاره زد و ادامه داد: انگار  یچشمک

چشمش کبود شده بود  یآن ها بود. پا یکه در حال عبور از روبرو دیرا د یفیرد نگاه او را دنبال کرد وشر تارهس
 من که خبر ندارم دیکن ی. با تعجب گفت : چرا به من نگاه مدیلنگ یم شیاز پاها یکیو 

 کنهیشده و اصالً به ما نگاه نم ریسر به ز نقدریبدبخت ا نینداره پس چرا ا یآره جون خودت اگه به تو ربط -

 دیداد اروی نیبه ا یریاصالً شما امروز چه گ دونمیخود بلند شد و با اخم گفت : من چه م یاز جا ستاره

 .حرکت بحث را خاتمه داد و هر سه نفربه سمت در دانشگاه حرکت کردندو از دانشگاه خارج شدند نیا با

تو هم  میبر میخوایفهمم چرا هر بار که ما م یرو به ستاره گفت : من نم نیآمدن از دانشگاه ، نازن رونیب بعداز
 ! یایدانشگاه با ما م رونیتا ب

 یچشم و رو راه نم یب یوگرنه دنبال تو کارمیبه او انداخت وگفت : از بس که ب یهینگاه عاقل اندر سف ستاره
 افتادم بدرقت کنم

 ! اعصاب یمنو بخور ب ایخب حاال ب -

 ایعرش یاز رستوران خارج شدندو به سمت آن ها آمدند. بعد از سالم و احوالپرس ایو عرش یموقع مان نیهم در
 گهید میگفت : خب دخترا بر

 شد رید میفتیرفت گفت : آره بهتره زودتر راه ب یم نیکه به سمت ماش یدر حال نینازن

 یآورد ریگ یخوب آژانس مفتبلند گفت : آره شما زودتر برو ،  یاز پشت سر  او با صدا میمر

 امیهم دلت بخواد من باهاتون ب یلیدر عقب را باز کردوگفت : خ نینازن

آتش بس  یبودو قصد رفتن نداشت نگاه کرد. از وقت ستادهیکه هنوز آنجا ا یاز رفتن آنها با تعجب به مان بعد
با او نداشت. دوست  ادیرابطه ز یبه برقرار یلیاو تما یبا او تماس گرفته بود ول یچند بار یاعالم کرده بودند مان
 .تکرار شود یفیشر هینداشت دوباره قض

 ؟یباهاشون بر یخواست یکردکه گفت : مگه تو نم یهمچنان به اونگاه م یمان

 رستوران بمونم یلیتا تعط دیرو بدرقه کنم با اینه اومده بودم عرش -

 رم یم گهیآهان پس من د -

 .دیرا شن شیچند قدم از او دور نشده بود که صدا هنوز
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 ؟یبخور یزیچ هیتو رستوران  یایب شهیتا کالست شروع م یخوا یم -

 درس بخونم کمیقبل از کالس  خوامیم یو گفت : ممنون ول دیبه سمت او چرخ دوباره

 یرا باال انداخت وگفت : هرجور راحت شیشانه ها یمان

 .به طرف دردانشگاه رفت زی. ستاره نبه داخل رستوران برگشت و

که از دور به سمتش  دیرا د لیکرد سه یفکر م ریداشت و به حوادث اخ یکه سالنه سالنه قدم برم نطوریهم
کرد خود را به او برساندگفت  یم یکه سع یدر حال لیرا تند کرد و وارد دانشگاه شد. سه شیآمد. قدم ها یم

 دمیم حیصبر کن برات توض قهیدق هی: ستاره 

رو  یشده بود گفت : چ رهیخ شیکه به چشمها یسپس در حال دیبه او رس لیسه ستادتایخود ا یجا سر
 ! یبهم دروغ بگ یتون ینم یگفتیم شهیهم ادمهی؟!  یبد حیتوض یخوایم

ون بود. از خونه اصالً حالم خوب نبود. اعصابم داغ روزیزد گفت: باور کن د یکه نفس نفس م یدر حال لیسه
 اون دروغ مسخره رو گفتم نیشد قرارمونو بهم بزنم بخاطر هم یرومم نم رونیزدم ب

 شده بود ؟ یبا سوء ظن به او نگاه کرد وگفت : چرا حالت خوب نبود؟ چ ستاره

 بود ختهیگذشته افتاده بودم اعصابم بهم ر ادینشده بود فقط  یزیوگفت : چ دینگاهش را دزد لیسه

شماره تماس را رد کرد.  دنیدرآورد و با د بشیاش شروع به زنگ خوردن کردآن را از ج یلحظه گوش نیهم در
 ! که درست شده تمیکرد با پوزخند گفت : گوش یستاره که همچنان به او نگاه م

دمش واقعاً خراب شد دا میدروغ نگفتم . گوش گهید نویگفت : ا یبه او نگاه کردو با دلخور یبا ناباور لیسه
به خدا  یکنینگاه م ینجوریخرج رودستم گذاشت. چرا ا یکل یپول یب نیشکسته بود. تو ا شید ی. ال سریتعم

 گمیراست م

 نیرا باور نکند. ا شیتوانست حرفها ینگاه کرد. با وجود آن ها ، مگر م شیبه چشمها یشتریبا دقت ب ستاره
 .دیتاب یرا برنم یو زشت یگونه بد چیکه ه ییکشاند. چشم ها یچشم ها آخر او را به جنون م

چون  یزنیکه بهم م هیحرف نیآخر یکه بهم بگ یبدون دروغ بعد ینگاه نکن باور کردم ول یخب اونجور لهیخ -
 باهات ندارم یکار گهیبعد از اون د

 سسر کال میبر دیفرمائ یوقت بهت دروغ نگم. حاال اجازه م چیه گهید دمیلبخند زد و گفت : قول م لیسه

 ؟یآورد یفیسر شر ییکردند ستاره گفت : چه بال یکه هر دو نفر به سمت در سالن حرکت م یحال در

 ؟ هیک یفیگفت : شر یتفاوت یبا ب لیسه

 !اد؟ینم ادتیبنده رو  یهمکالس یفیرشریراباال برد وگفت : که شما ام شیابروها ستاره

 رشیفرصت مناسب که تنها گ هیکنم تو  یگفته بودم که آدمش م یگیگفت : آهان اونو م یگر یبا موذ لیسه
 خور نکنه زیآوردم خفتش کردم و حقشو گذاشتم کف دستش تا اون باشه دختر مردمو چ
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. ستیدرست ن نیب نیدر ا یزیچ زدیم بیدر درونش به او نه یزیبه او نگاه کرد. چ زدیکه لبخند م یدر حال ستاره
 ! ستیدانست آن چ یاما نم

* * * 

 یمغازه اون مغازه م نیچقدر ا میبر دیایب گهیگفت: د هیرا در دستش جا به جا کرد و رو به بق دیخر یها بسته
 دیایدست من بده. ب نیماش شدیم یاز بابام گرفتم مگه بعد از اون تصادف راض نویماش یمن با هزار بدبخت دیکن

 ومدهیتا صداش در ن میزودتر برگرد

بهش  یمان مینیگفت حتماً مغازه هاشو بب یم ایعرش مینیبب ابونمیخ نیتوجه به عجله او گفت : بذار ا یب میمر
 هاشم مناسبه متیلباساش خوبه ق یلیگفته بوده خ

زد  یکه چشمانش برق م یلباس شد. چند لحظه بعد در حال کیو محو  ستادیمغازه ا کی نیتریو یروبرو نینازن
 میگردیزود برم زنمیتن م هیلباسو  نیمن ا میریما م سایوا نجایرو به ستاره گفت : ستاره جون تو هم

 .و وارد مغازه شد دیرا کش میمر ودست

داد و به اطراف نگاه کرد. درست دو مغازه آن طرف تر  هیتک یمغازه به درخت یکرد و روبرو یرو را ط ادهیپ عرض
 یرا جلب م یا نندهیبودکه نظر هر ب یشاپ کوچک و دنج یشاپ قرار داشت. کاف یکاف کی یاز لباس فروش

به  یبا هم سر نیو نازن میشاپ انداخت و با خود فکر کرد بعد از آمدن مر یبه داخل کاف یکرد. از پنجره نگاه
 .شاپ بزنند یکاف

شاپ شد  ی. دختر وارد کافتوجهش را جلب کرد یکرد که دختر جوان یشاپ نگاه م یکاف یبه در ورود همچنان
 دهیپوش یرنگ یکوتاه خوش دوخت مشک یاو نشست. پالتو دید هیکنار پنجره را انتخاب کرد ودرست در زاو زیو م

رنگ او که با خط چشم  یمشک شتبه چشمان در  یست کرده بود. نگاه دیبود و شال و شلوارش را با رنگ سف
 .آورد ینم ادیاست اما به  دهیاو را د ییتر شده بود انداخت و به فکر فرو رفت. مطمئن بود قبالً جا دهیکش

به در مغازه لباس  ینگاهش را عوض کرد. نگاه ریاو برداشت ومس ادآوردنیبه  یدست از تالش برا باالخره
بار در کمال تعجب  نیرد و اشاپ نگاه ک ینبود دوباره به سمت کاف یاز دوستانش خبر یانداخت ول یفروش

شدن او مطمئن شد  کیبود. با نزد هیشب لیبه سه اریآمد وبس یسمت م نیکه از دور به ا دیرا د یپسر جوان
به  نکهیقبل از ا یاو متعجب شده بود، چند قدم به سمتش برداشت ول دنیازد نکهیاست. با ا لیکه خود سه

. ستاره که کنجکاو شده بود پشت درخت پناه دیشاپ کج کردو ستاره را ند یاو برسد، او راهش را به سمت کاف
که دختر جوان  یزیجستجو به م یکه بعد از کم دیرا د لیسهشاپ انداخت و  یبه داخل کاف یگرفت و نگاه

بود تا چند  رشدهیاو نشست و مشغول صحبت با او شد. ستاره که غافلگ یشد و روبرو کیانتخاب کرده بود نزد
شناسد  یاست که نم لیسه انیاز آشنا یکیدختر  نیا دیبه آن ها زل زد بعد با خود فکر کرد شا یجیظه با گلح

 ینگاه لیرا گرفت و به او نگاه کرد. سه لیشماره سه نانیاطم ینداشت. برا یچندان انیآشنا لیهر چند که سه
 اش انداخت و جواب داد : جانم ؟ یبه گوش

 ؟ یود را حفظ کند وگفت : سالم خوبخ یکرد خونسرد یسع ستاره

 ؟یممنون تو چطور -
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 ؟ ییکجا یمرس -

 یمگه نرفته بود ییچطور ؟ تو االن کجا شهیمثل هم گهید کمیبه دختر انداخت و گفت : دفتر پ ینگاه لیسه
 !؟ دیخر

 شم خداحافظ یگفت : باشه پس مزاحم کارت نم یشده بود به تند یعصبان لیدوباره سه ییکه از دروغگو ستاره

اش نگاه کرد و بعد دوباره مشغول صحبت با دختر  یبه گوش یجیچند لحظه با گ لیتماس را قطع کرد. سه و
 .شد

کندکه با قرار  هیخود توج یرا برا لیسه ییتوانست علت دروغگو یمشغول نگاه کردن به آن ها بود و نم هنوز
 گمیاو را تکان داد و گفت : حواست کجاست ؟ م می. مردیچرخ یگریشانه اش به سمت د یرو یگرفتن دست

 میبر ایکارمون تموم شد ب

 .به دنبال آن ها روان شد یحرف چیشده بود بدون ه جیکه گ ستاره

گرفت. مادرش او را صدازد و گفت : کجا  شیخانه شد و به پدر و مادرش سالم داد و راه پله ها را در پ وارد
 ! یدیخر یچ نمیبب ای؟ ب یریم

 دمیبرگردد گفت : خسته ام مامان بعداً بهتون نشون م نکهیا بدون

 شامتو بخور ایپس الاقل ب -

 بخوابم خوامیاشتها ندارم مامان م -

را  یکار نیانتظار چن لی. اصالً از سهدندیچک یصورتش م یمهابا رو یب شیبود و اشک ها دهیتختش خواب یرو
 یاز آشناها یکیفکر که او  نیکرده بود با ا ی. اول سعگفتیغ منداشت. آن دختر که بود که به خاطرش درو

را به او نگفته بود. با خود فکر کرد کاش  قتیحق لیبود چرا سه نطوریاگر ا یکند ول هیاست خود را توج لیسه
توانست  یکرد. نم یم ریخود را تحق شتریکار ب نینه با ا یشاپ شده بود و مچشان را گرفته بود ول یوارد کاف

ست که در قلبش  ینور داده و تنها کس کشیتار یاست که به زندگ یکرد او ستاره ا یکه ادعا م یلیباور کند سه
 . را بکند نکاریکه او را خام کرده بود، چطور توانسته بود ا فاتمزخر  نیخانه ساخته و از ا

 .صبح با افکار نابسامانش کلنجار رفت و نتوانست بخوابد تا

 ینم یماند ول یآشفته آماده شد و به دانشگاه رفت. بهتر بود در خانه م یپف کرده و ظاهر ییچشم هابا  صبح
 .دید یکالس نداشت و خوشبختانه او را نم لیکرد. امروز سه یم یاز خانه الاقل کمتر خودخور رونیتوانست. ب

شد  ینم لیآن ها تشک یس بعدرفت.کال نیو نازن میمر شی. بعد از کالس پدینفهم زیچ چیکالس اولش ه از
کند و همراه آن ها به خانه برگردد  لیاش را تعط یگرفت کالس بعد میخواستند به خانه بروند. او هم تصم یو م

 .حال از ابتدا هم اشتباه بود نیاصالً آمدنش با ا

 بچه ها لب تاپم یگفت : وا نیرفتند که نازن یم یسمت در خروج به

 !!! دو به سمت او برگشتند و همصدا گفتند : خب هر
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 دست حامد جا مونده -

 !!! گفتند: خب دوباره

 گهید رمیبرم ازش بگ دیبا حرص گفت : خب و مرض با نینازن

 میمنتظر نجایما ا ریگفت : خب برو بگ یحوصلگ یبا ب ستاره

 گهید میایم میریگیدم کالسشون م میریم قهیدق هی دیایسرده شما هم ب نجایا -

رفت. ستاره به او گفت:  یبه سمت کالس نیبه زور آن ها را دنبال خود روان کرد. وارد طبقه سوم شدند و نازن و
 ایب ریتو برو بگ میایتو کالس نم گهیما د

 نجایآن طرف راهرو اشاره کرد و گفت : حاال که ا ییبه دستشو میداخل کالس شد. چند لحظه بعد مر نینازن
 میایو م رمیسر م هیمن  میعالف شد

داد و منتظر به در کالس نگاه کرد. در  هیتک واریرا به د شیاز پاها یکیحرکت کرد. ستاره  ییبه سمت دستشو و
بود. آن  یروزینگاه دختر را شناخت. او همان دختر د کیاز کالس خارج شدند. با  یلحظه دختر و پسر نیهم

او را از فاصله  توانستیحاال ستاره م گفت یم یزی. دختر با لبخند به پسر چدندستایکالس ا یها کنار در ورود
 .آورد ادیبا ذهنش کلنجار رفت تا باالخره او را به  نقدریبار ا نی. اندیبب یتر کینزد

 .جمع شد شیصحنه تولد اخم ها یادآوریبود. با  دهیاو همان دختر قرمز پوش بود که در تولد حامد د بله

کو  مینکن. ا  پس مر یتو رو خدا قاط دیطول کش کمی دیاز کالس خارج شدوگفت: ببخش نیلحظه نازن نیهم در
 !؟

گفت : برو به حامد بگو  نیرو به نازن تیبود. باالخره با عصبان رهیتوجه به او هنوز با خشم به دختر خ یب ستاره
 کارش دارم نجایا ادیب

 !؟ یچ -

 ادیگفتم برو بگو ب -

به همراه  نیماند. چند لحظه بعد نازن رهیبه کالس برگشت و او همچنان به دختر خ یگریحرف د چیه یب نینازن
کرد خشم خود را کنترل کند به  یم یکه سع یحامد از کالس خارج شد. جواب سالم حامد را داد و در حال

 ؟ هیک نیدختراشاره کرد وگفت : ا

 شم یبا تعجب گفت: متوجه منظورت نم حامد

 ؟ هیدختره ک نیپرسم ا یمنظور من که روشنه ! دارم م -

 ! امهیاز همکالس یکی نیخب ا -

 ؟ هیهم فشارداد وگفت : اسمش ، اسمش چ یرا رو شیدندانها ستاره

 یمینگار ، نگارکر -
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 .گرفت تا مانع از افتادنش شود واریرفت و دستش را به د یاهیس شیها چشم

خواهش  یش یبلند گفت : نگو که متوجه حرف من نم یکرد با صدا یزمزمه م رلبیکه اسم نگاررا ز یحال در
 درست جوابمو بده کنمیم

دختره  نیدانشگاه ا میکه تازه اومده بود لیگفت : خب راستش اون اوا یمکث کرد و باالخره با دودل یکم حامد
 یبا هم کار گهید که دوقت بو یلیخ یشناختم ول ینم لویگشت اون موقع من خوب سه یم لیبا سه ادیز

 ... دوباره با هم یدوتا چه جور نیا دونمی. اصالً نمدمشونیاواخر که سر کالس با هم د نینداشتن تا ا

 خوام بشنوم ینم گهیبسه د -

 شیپاها یتوانست رو یو نم رفتیم جی. از دانشگاه خارج شد. سرش گدیخراب به سمت پله ها دو یبا حال و
 مانیکه از آن جا داشت پش یخاطرات ادآوردنیبا به  یول ندیبنش یمکتین ی. ابتدا به سمت پارک رفت تا روستدیبا

 .نشست یخال زین میشد. راهش را به سمت رستوران کج کرد. وارد رستوران شد و پشت اول

 .وران شدندوارد رست میومر نیشده بودکه نازن رهیبه گلدان مقابلش خ ختیریصدا اشک م یکه ب یحال در

 میگردیدنبالت م میساعته دار هی؟! ما  یینجایتو ا -

 .ستادندیسرشان ا یبه جمع آنها اضافه شدند و باال زین یاومانیبعداز ورود آن ها عرش بالفاصله

 یخجالت م نندیوضع بب نیاو را در ا یبخصوص مان گرانید نکهیرا پنهان کند ازا شیاشک ها کردیم یسع ستاره
 !آمده بود ؟ نجای. اصالً چرا به ادیکش

 دیتنهام بذار کنمیگفت: بچه ها من حالم خوبه خواهش م یبا آشفتگ باالخره

چه  نمیبگو بب یتنها باش یخوایم یگفت : غلط کرد تیشانه اش گذاشت و با عصبان یدستش را رو نینازن
 مرگته ؟

 !!! ... گرفته گفت: اون برگشته ییگذاشت و با صدا زیم یرا رو سرش

* * * 

. وارد ندیاو را بب دیتا شا دییپا یمدام دور و برش را م ریدانشگاه شد و با عجله به سمت بوفه رفت. در مس وارد
از او نشد  یخبر یوقت یمنتظرماند ول یکند . کم دایاورا پ شانیشگینتوانست در محل قرار هم یبوفه شد ول

 .ازبوفه خارج شدوبه سمت کالس حرکت کرد

است.  ریروزها از دستش دلگ نیدانست که او ا یپاسخ گذاشته بود. م یرا ب شیبود که ستاره تماس ها یدوروز
 .آورد یبود از دلش در م یبه هر نحو دیبا

 یاو را دختر یشگیهم ینشسته و جا یشگیهم یاز صندل ریغ یا یصندل یکه رو دیکالس شد واو را د وارد
که حاال دو پسر آن ها را  شانیشگیهم یها یبه صندل یاشغال کرده و مشغول صحبت با ستاره است. نگاه

نشسته و حاال هم  یگرید یصندل یاشغال کرده بودند انداخت و با خود فکر کرد حتماً بخاطر آن ها ستاره رو
 .افتاده است یمطمئن شد اتفاق دیتفاوتش را د یچشم در چشم شدند ونگاه سرد و ب یوقت یمتوجه او نشده ول
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 .بود جیرفتارش گ ازیحساب لیشده بود وسه یدوباره مشغول صحبت با دختر کنار ستاره

 .ندیکالس بنش یکند اما موفق نشد و مجبور شد در انتها دایاو پ کینزد یخال یکردجا یسع

و بعد از کالس هم به  نداختیهم به پشت سرش ن ینگاه میبه روبرو نگاه کرد و نتا آخر کالس فقط  ستاره
 .شد دیسرعت نور ناپد

او همچنان  ی. اورا صدا زد ولافتیپارک شد و با چشم اطراف را از نظر گذراند. او را چند متر جلوتر از خود  وارد
 .را گرفت شیازواعتنا در حال دور شدن بود. با سرعت خود را به او رساند وب یب

 !؟ ید ی؟ چرا جواب نم ستمیمگه با تو ن -

 .شد رهیخ شیو به درخت روبرو دیدستش را کش ستاره

 ؟ یزن یچرا حرف نم -

 .ماند رهیهمچنان بدون حرف به درخت خ ستاره

جواب  دمیاس ام اس م زنم،یزنگ م یدو روزه هر چ ؟یشد ینجوریکردم که تو ا یالاقل بگو من من چه اشتباه -
 ! ید ینم

 ساده به تو اعتماد کردم نقدریمن اشتباه کردم که ا ینکرد یاشتباه چیگفت : تو ه یبا خونسرد ستاره

 کردم یمن دوباره چه غلط نمی؟ ستاره تو رو خدا واضح حرف بزن بب یچ یعنیحرفا  نیبا تعجب گفت : ا لیسه

 ! عشق سابقت شیپ یفقط برگشت ینکرد ینه تو کار غلط -

مزخرفاتو  نیا هیچه حرف نیناله مانند گفت : ا ییکار از کجاست با صدا ریشده بود گ رشیکه حاال دستگ لیسه
 بهت گفته ؟ یک

 یزل زد و با آرامش شیبه چشم ها میاو طفره رفته بود مستق یلحظه از نگاه کردن به چشمها نیکه تا ا ستاره
 یکه تو کاف دمتیخودم د یکس ، خودم با چشما چیگفت : ه دیکش یرا به رخ م تشیکه بدتر عصبان یساختگ

 یگرفتیم لیو قلوه تحو یدادیشاپ دل م

نگاه کرد و با  دیکش یآتش از آن ها زبانه م یرنگ او که حاالقرمز شده بود وشعله ها یآب یبه چشمها لیسه
 ستین یکنیکه تو فکر م نطوریگفت : نه به خدا ا یدرماندگ

، اشتباه رفتار  کنمیمن اشتباه فکر م یگی: آره تو راست مدیباالخره تظاهر را کنار گذاشت و با خشم غر ستاره
مثل  یی، با آشغاال یکردم با همه فرق دار یشدم. فکر م یتو خام نم یکنم اصالً من خرم وگرنه با حرف ها یم

 ! نمتیخوام بب ینم گهی. دییکردم تو هم از قماش همونا یاشتباه م یول یفرق دار یساالر

کرد  یم دایپ یراه دیو به دور شدن او نگاه کرد. در همان حال در افکارش غرق شده بود. با ستادیا شیجا سر
 .کند یتا به او ثابت کند اشتباه م

* * * 
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 ینم به چشم یادیز یخراب وارد رستوران شد. رستوران خلوت بود و مشتر یاز جرو بحثش با او ، با حال بعد
 .خورد

 شیگونه ها یرو شیآورد. دوباره ناخواسته اشک ها یپناه م نجایدانست چرا هر وقت ناراحت است به ا ینم
 ستادهیا شیکه روبرو دیرا د یسرش شد. سرش را بلند کرد ومان یباال یشخص هیروان شده بودند که متوجه سا

 .است

 ؟ نمیتونم بش ی: ملبخند زد و گفت  دیکه نگاه او را متوجه خود د یمان

 .نشست شیرا تکان داد واو روبرو سرش

 ؟ یخوب -

 .را به نشانه پاسخ مثبت تکان داد سرش

 خونه ؟ یچرا نرفت -

 حوصله نداشتم برم خونه -

 ازت بپرسم ؟ یسوال خصوص هیتونم  یم -

 .او تکان داد یوجود دوباره سرش را برا نیتعجب کرد با ا یکم

 ! بتونم کمکت کنم دیشده به من بگو شا یزیاگه چ یشونیپر نقدریروزا چرا ا نیا -

 .او را از نگاهش بخواند تیتوانست ن یسبزرنگ او نگاه کرد. نم یچشم ها به

 .... دیشا ایواقعاً قصد کمک داشت ؟!  ایآ

داشته باشد.  هیتوانست از بق یم یچه توقع گریرا کرده بود د نکاریبه او اعتماد داشت با او ا نقدریکه ا لیسه
 .روان شدند شیگونه ها یکه خشک شده بودند دوباره رو شی، اشک ها لیسه یادآوریبا 

ً یکرد شد یم احساس  .لبانش قفل شده بودند یدارد ول اجیدوست احت کیبه صحبت کردن با  دا

 نگو ، فقط آروم باش یبگ یزیچ یخوا یخب اگه نم لهیگفت : خ یبا مهربان یمان باالخره

 یو در حال دیدستش را کش عیحرکت او جا خورده بود سر نیدست او گذاشت. ستاره که از ا یدستش را رو و
 شده رمیبرم د دیشد گفت : من با یخود بلند م یکه از جا

 .به سرعت از رستوران خارج شد و

* * * 

 دیدر جواب دادن ترد یشماره مان دنیخورد. با دگشت که تلفنش زنگ  یم فشیدر ک یزیبدنبال چ تیعصبان با
 .باالخره جواب داد یکرد ول

 بله ؟ -
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 ؟ یسالم خوب -

 ؟ یتو چطور یمرس -

 ایرستورانو بسپرم دست عرش یگفتم اگه تو وقت داشته باش میندار یمشتر ادیامروز ز دمیممنون . راستش د -
 میبزن یدور هیبا هم  میبر

دوست داشت قبول کند هر چه بود از رفتن به خانه و غرق  یبود ول جیهنوز از حرکت دفعه قبل او گ نکهیا با
 .کنند بهتر بود یو آن دختر چکار م لیاالن سه نکهیشدن در فکر ا

 م؟یباشه فقط من االن کالس دارم. بعد کالس بر -

 میرستوران از اونجا با هم بر ایپس بعد کالست ب یاوک -

ً باشه  -  پس فعال

 نمتیب یم -

* * * 

هرطور بود  دیشود. امروز با یکالسش تمام م یدانست چه ساعت یبود. م ستادهیدانشگاه منتظر او ا یروبرو
 دیترس یم یخواست داخل دانشگاه با او حرف بزند ول یآورد. ابتدا م یگفت و ازدلش درم یرا به او م قتیحق

 .شوند مادر دانشگاه انگشت ن نیتر از ا شیشود و پرخاش کند و ب یدوباره عصبان

ها نرفت و به طرف رستوران  سیبرخالف تصور او ، به سمت سرو یستاره از دانشگاه خارج شد ول باالخره
 .دانشگاه حرکت کرد یروبرو

بخورد فرصت را مناسب  یزیخواسته چ یاو م نکهیا الیبه خ یتنها به رستوران رفته بود، تعجب کرد ول نکهیازا
که برخالف تصورش تنها نبود و  دیاو را د شهیاز پشت ش یشد. ول کیو به رستوران نزد دیخودش د یحرف ها

 .نشسته بود زیم کیبود سر  دهیکه تابحال ند یبا پسر جوان

 .کرد یبود و ستاره با لبخند به او نگاه م یزیانگ جانیمطلب ه فیمشغول تعر پسر

شاپ  یکه او را با نگار در آن کاف یستاره هم لحظه ا یعنیصحنه از کوره در رفت و با خود فکر کرد  نیا دنید با
او با  تی! نه وضعاورد؟یخودش ن یرا به رو دهیکه د یزیچ دیاو هم با یعنیحال را داشته است ؟!  نیهم دهید

را بداند به  قتیرا بشنود و همه حق شیحرفها ههم نکهیکرد . ستاره چطور توانسته بود بدون ا یستاره فرق م
 !کند؟ نشیگزیرا جا یگریوکس د ندازدیدورش ب یزود نیا

 .داشته باشد قتیتوانست حق ینم نیبود ؟! نه ... نه ... ا نیهم زدیکه از آن دم م یهمه عشق یعنی

 !ستاره ؟ هیک نیچه خبره ؟ ا نجایآن ها رساند وگفت : ا زیوارد رستوران شد. خودش را به م تیعصبان با

 ؟ یکنیم کاریچ نجایرا جمع کرد و گفت : تو ا شیاو اخم ها دنیکه هنوز لبخند بر لب داشت با د ستاره

 ؟ هیک نیا دمیحق به جانب گفت : اول تو جواب منو بده ازت پرس یا افهیق با
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 یمثل آدما نیبش یزنیلحظه پسر چشم سبز خود را وارد بحثشان کردوگفت : چه خبرته چرا داد م نیهم در
 میمتمدن حرف بزن

 یرا م گریهمد نهایاز ا شیدو نفر از پ نیتعجب نکرد. حتماً ا دنشیشناخت چون اصالً از د یپسر او را م پس
 .شناختند

انداخت و  زدندیسبزاو که برق م یرنگ وچشم ها یقهوه ا ی، قد بلند ، موها متیگران ق یبه لباس ها ینگاه
گشت تا شر من را از  یمن خسته شده بود و فقط دنبال بهانه م یپول یستاره باالخره از ببا خود فکر کرد پس 

 .سرش کم کند

 یتنهامون بذار قهیچند دق شهیم یستاره دوباره متوجه او شد که رو به پسر گفت : مان یصدا دنیشن با

 .دور شد زینگفت و با تکان دادن سر از م یزیچ پسر

 نیوقت ا چیکرد. با خود فکر کرد پس چرا ه یبودند که او را به اسم کوچک صدا م یمیصم نقدری! پس ا یمان
 .است دهیپسررا ند

 ینم پشیرستوران ربط داشت. به ت نیشد. پس به ا دیرستوران ناپد شخوانیبه او نگاه کرد که پشت پ دوباره
 .خورد کارگر باشد پس حتماً صاحب رستوران بود

 نمتیخوام بب ینم گهیمگه نگفتم د کار؟یچ نجایا یگفت : اومد یبا طلبکاربه او نگاه کرد و  ستاره

 یگیآرام و گرفته بود گفت: درست م یبیکه به طرز عج ییفرو کش کرده بود با صدا جانشیکه ه یدر حال لیسه
تو  یبدم ول حیبرات توض زویخواستم همه چ یاومدم اشتباه کردم. اومده بودم باهات حرف بزنم. م یم دیمن نبا
 یخراب کرد زویهمه چ

تو هر  ی؟ فکر کرد یفکر کرد یچ ؟یفتیپس ن یرو گرفت شیدست پ هیبود گفت : چ یکه هنوز عصبان ستاره
 زنم یو غمبرک م نمیش یمنم تا آخر عمرم م یبکن یتون یم یخواست یغلط

. یکردم تو با همه فرق دار یاز منه که فکر م ستیسرش را با تأسف تکان داد وگفت : مشکل از تو ن لیسه
 همن نیاشتباه کردم دخترا همشون ع یگذشتمو کنار گذاشتم ول یبخاطر تو خودمو عوض کردم ، همه کارا

 .از رستوران خارج شد ندازدیب یگریبه او نگاه د نکهیحرف بدون ا نیگفتن ا با

* * * 

کرد به اتفاقات  یمطالعه را خاموش و روشن م ارچراغیاخت یکه ب ینشسته بود و در حال رشیتحر زیم پشت
 .دیشیاند یامروز م

او  نیب نکهیبود ، کنترلش را از دست داده بود و با ا دهیحق به جانب د افهیرا در رستوران با آن ق لیسه یوقت
 .کند یچند وقت را خال نیا یرا بچزاند. تا عقده ها لیوانمود کرده بود تا سه نطورینبود ا زیچ چیه یو مان

 !نبود ؟ زیچ چیه یاو ومان نیواقعاً ب ایکرد. آ یافکارش دهن کج به
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. دماغ قرمز رنگش دیکه کنار چراغ مطالعه گذاشته بود، کش یمان ادگاریرنگ  دیبه سر وگوش خرس سف یدست
واقعاً به او عالقه داشت  ایتوامانش. آ یها یو مهربان یفکر کرد. به غرور، نگران شیو کارها یرا فشارداد و به مان

 !؟

 یچشمش آمد. تابحال چشمها یمعصومش در رستوران جلو یبا چشمها لیصورت سه هیقض نیفکر کردن به ا با
 یادیبود. با خود فکر کرد نکند ز دهیفروغ ند یب نطوریا دیدرخش یدر برخورد با او م شهیرنگ او را که هم اهیس

را خراب  یزیداشت . او چه چ اصرارهمه  نیکه ا دیخواست به او بگو یرا م یزیچه چ لیتند رفته باشد! سه
 !کرده بود؟

 .دید یاش را م یاشک یدوباره به او ، چشمها یرفت. کاش با نگاه یزود نم نقدریا کاش

* * * 

مقابل زل زده بود. باز  واریرا دراز کرده بود به د شیکه پاها ینشسته بود و در حال نیزم یاتاق خانه رو درتنها
 .کجا رفته بودکه او را تنها گذاشته بود نیمعلوم نبود حس

 یداد. فردا سه شنبه بود واو قصد نداشت به دانشگاه برود. با خود فکر کرد حتماً استاد رحمان هیتک وارید به
منضبطش سر  یشجوو دان دهیکنفرانس از هم پاش یاش برا یبفهمد گروه انتخاب یشود وقت یناراحت م یلیخ

 .کالس حاضر نشده است

به صفحه  ینگاه یرفت. عصب نیزنگ تلفنش از ب دنیلبش آمد که با شن یرو یصحنه لبخند نیتصور ا با
 .جواب داد یآمد با دو دل یکه به نظرش آشنا م یشماره ا دنیانداخت و با د یگوش

 تو پسر؟ ییالوسالم کجا -

که با  یخود را به تعجب داد. او شماره اش را ازکجا آورده بود. ازوقت یجا تشیشهروز عصبان یصدا دنیشن با
شماره اش را  یروزها هر کس نیوجود که ا نیآن ها قطع رابطه کرده بود، خطش را عوض کرده بود. البته با ا

 .تعجب نبود یجا گریکرد د یم دایپ یبه راحت

 ؟یدور و ورا. تو شماره منو از کجا آورد نیسالم هم -

ستاره  ای. تازگی؟ شمارتم که عوض کرد یزن یبه ما زنگ نم گهیکن چرا د فیدور و ورا. از خودت تعر نیاز هم -
 یداغون بود یلیخ دتتید ابونیتو خ شیگفت چند روز پ ی. فرزاد میشد لیسه

 فاز گرفته بوده توهم زده یادیحتماً ز -

درجه  کیجنسش درجه  دهیبرامون رس دیبار  جد هیرو ولش. امروز  نای. اادیبرم یزیفرزاد هر چ نیازا دمیشا -
 یایحال وهوا درب نیما ازا شیپ ایسر ب هی کهی

گشتند که  یسابقه م یب یهالو کیبود و دنبال  دهیرس دیمعلوم شد چرا به او زنگ زده. پس دوباره بار جد حاال
 .ازش سوء استفاده کنند

من  ری. نه خیمن افتاد ادیکه  دهیبرات رس دیخوبه. باز جنس جد یلیحالمم خ ستمین ییحال و هوا چیمن توه -
 گهید یکیبروسراغ  ستمین گهید
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بهت قول  ای. برنیگیبچه ها چقدر سراغتو م یدونینم گمیداداش؟ من بخاطر خودت م یزنیم هیحرفا چ نیا -
 بهت بد نگذره دمیم

 .کوتاه یمدت یخواست ولو برا یم یالیخ یب ی. دلش کمدیپوستش خز ریز بیعج یوسوسه ا ناگهان

انداخته اند. برادرش او را ننگ خانواده  رونشیفراموش کند که پدرو مادرش از خانه ب یداشت چند ساعت دوست
بعد از تمام شدن درس هم خانه اش کارتن  دیوشا ستیکندکه مال خودش ن یم یزندگ یداند. درخانه ا یم

به او  یزیچ ریبخور و نم خرج کیاش ندارد و به جز  یلیبه رشته تحص یربط چیدارد که ه یخواب شود. شغل
 ....... که دوستش دارد یپس انداز ساده و بدتر از همه کس کی یدهد حت ینم

 شهیم یچ نمیاراده جواب داد: حاال تا بب یب

 میمنتظر ایگفت: حاال و اما و اگر نداره زود ب یبا خوشحال شهروز

حرف را  نیبود. چرا ا یانداخت. از دست خودش عصبان نیزم یرا رو یگوش تیرا قطع کرد و با عصبان تماس
 .زده بود

 .فرار از افکاردرون سرش از خانه خارج شد یبا خودش کلنجار رفت و باالخره برا یمدت

 .دیکاپشنش چپاند واز سرما به خود لرز یها بیرا درون ج شیدستها

سرما  یفکر کند. ول شتریکه سرما نگذارد ب دیام نیبه ا ماندیم نجایهم دیبرد با یگرم پناه م یجا کیبه  دینبا نه
 .شد یوار مغزش نم وانهید تیهم مانع فعال

 دشیهم داشت با دوست جد دیشا ایبود  دهیراحت دراتاقش خواب الیکرد؟! با خ یلحظه چکارم نیدر ا ستاره
 ...... او شیهم پ دیشا ای زدیحرف م یتلفن

حد در  نیامکان نداشت تا ا ستین یدختر نیراتکان داد تا افکار مسموم از آن خارج شود. نه ستاره چن سرش
 لیآن سه گریکرد او د یاالن فرق م یمورد اشتباه کرده بود. ول نیانتخابش اشتباه کرده باشد. البته قبالً هم در ا

 .نبود. ستاره هم مثل او نبود شیخام چندسال پ

دانست؟!  یرا نم طشیشناختش و شرا یکرد مگر نم یاورا باور م دیداد؟! نه ستاره با یحق را به ستاره م دیبا ایآ
 .نه حق با ستاره نبود

 دنیدکشی. شادیخر گاریپاکت س کیشد و کیرشته افکارش را پاره کرد. به دکه نزد یدکه روزنامه فروش کی دنید
 .توانست آرامش کند یم ارگیس

 رندهیاصرار تماس گ یخواست جواب ندهد ول یلحظه تلفنش دوباره شروع به زنگ خوردن کرد. ابتدا م نیهم در
 .شماره شهروز نبود نیخارج کرد. نه ا بشیکالفه اش کرد. تلفن را از ج

 .کند نگاه کرد رهیوقت نخواسته بود آن را ذخ چیکه ه ییشماره آشنا به

 .را رد کرد وتلفن را خاموش کرد تماس
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نجات داده بود  اهیستاره با آمدنش او را از آن گذشته س دیگشت. شا یگذشته برنم اهیس یدوباره به روزها نه
 .سوقش دهد یاهیگذاشت رفتن او دوباره به س ینم یول

 .انداخت و به سمت خانه حرکت کرد یرا داخل جو گاریس پاکت

* * * 

در دستش خورد وگفت : ما  میگاز از ک کینشست.  مکتین یها را بدستشان داد و کنارشان رو ینبست نینازن
 میخور یم یبستن میما دار زننیم خیها ! ملت دارن  میا وونهیهم د

 یمهمون کرد یبه تو گفت که ما رو بستن نویا دیخورد و گفت: با یاز بستن یکم ستاره

 دستت درد نکنته یجا نمیبود گفت : ا یکه دهانش پر از بستن یدر حال نینازن

 میدور بزن هی میبر دیندار یاگه کار د؟یبعد از ظهر چه کاره ا یو ادامه داد: راست دیسیرا ل یچوب بستن سپس

 دعوتم کرده رستوران یمان امیتونم ب یرا در دستش مچاله کرد و گفت : من نم یپاکت بستن ستاره

به ما هم  هی! اگه خبر هیجد یمان نیتو و ا هیقض نکهی: مثل ا زگفتیآم طنتیش یاونگاه کردوبا لبخندبه  نینازن
 !بگو ؟

ما  ستیرفته بود فکر کرد وگفت : نه بابا از اون خبرا که تو کله پوک توئه ن رونیکه با او ب یبه چند بار ستاره
 مییفقط با هم دوتا دوست عاد

بخاطر لج  یدار ای یاونقدر هست که بهش اعتماد کن ش؟یشناسیوارد بحث شدوگفت : حاال تو چقدر م میمر
 !؟یگردیباهاش م لیبا سه یو لج باز

بخاطر لج و لج  ایبا او نگرفته بود. آ یتماس چیه گریفکر کرد که بعد از مالقاتشان در رستوران د لیبه سه ستاره
 !گشت؟ یم یگرفت با مان یازش نم یسراغ چیبا او که ه یباز

 شناسمش یوقته م یلیخ کنمیاحساس م نمشیب یبهش دارم هر بار که م یدونم چه حس یخودمم نم -

ده چه  یبگم ظاهرش که نشون نم یدونم بهت چ یگفت : واقعاً نم یو با کالفگ دیبه صورتش کش یدست میمر
 زنه یوقت در مورد کاراش حرف نم چیدوستشه ه نکهیبا ا ای. عرشهیجور آدم

 ؟ هیچ شیلیخانواده سرشناس باشه فام هیاز  دیشا متهیکه گرون ق نشیگفت : ماش نینازن

 !؟یدون ینم شویلیبا تعجب گفت : نگو که فام نینگاه کرد و نازن میبه مر یجیبا گ ستاره

 یفرصت مناسب حتماً  ازش م هیرسم. تو بود ازش بپ دهیگفت : راستش تا حاال به فکرم نرس یبا ناباور ستاره
 تو ارضاء بشه یپرسم تا حس فضول

 شیبرا لیمهم نبوده الاقل آن اوا شیبرا دی. شادهیموضوع به فکرش نرس نیبا خود فکر کرد چطور تابحال ا و
 .دهد یم تیخواسته او فکر کند بهش اهم یدر ناخودآگاهش نم دیمهم نبوده. شا

 .ندازدیرا در آن ب یو پاکت بستن داکندیپ یخودبلند شد تا سطل زباله ا یاز جا یکالفگ با
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درست  یحواس پرت شیبرا نقدریکه داشته ا یمشکل کیوهزار و  لیباغ و دانشگاه و موضوع سه هیمدت قض نیا
 .کرد یکرده بود که اصالً فکرش کار نم

* * * 

منتظر  دیماند. تا آمدن شخص مورد نظرش با سرش گذاشت. سوار موتور شد ومنتظر یکاسکتش را رو کاله
 .به جز فکر کردن نداشت یکار نیح نیماند و در ا یم

توانست به او فکر نکند. تمام  ینم یندارد ول یتیاهم شیگربرایخواست به خود بقبوالند ستاره د یم نکهیا با
که آن روز در  ییزهایدر اعماق قلبش باور نداشت که چ ییچشمش بود. هنوز جا یخاطراتشان مدام جلو

خواست قبول کند که در مورد او اشتباه کرده است. هنوز  یداشته باشد. نم تیواقع دهیوشن دهیرستوران د
 .نبوده است شیب یسوء تفاهم زیتا به او ثابت کند که همه چ فتدیب یبود که اتفاق دواریام

بکند  خواستیکه م یحواسش رابه کار دیافکار را از ذهنش خارج کند االن با نیکرد ا یرا تکان داد و سع سرش
 .کرد یجمع م

 . در دانشگاه مشغول صحبت شدند یازدوستانش از دانشگاه خارج شد و همانجا جلو یکینگاربه همراه  باالخره

را فراموش  زیو همه چ اوردیبنتواند طاقت  ندیاگر نگار را دوباره بب دیترس یم شهیشد. هم رهیخ یمینگار کر به
. با افتینسبت به او در خود ن یحس چیدوباره او ه دنیبا د یدر کمال ناباور یکند و دوباره به سمتش برود ول

 ینم ییروین چیداد که ه یداشت نسبت م تارهکه به س یحد یآن را به عالقه ب یبود ول بیعج شیبرا نکهیا
 .آن در قلبش شود نیگزیتوانست جا

 .به او نداشت یکشش چیحاال که ستاره نبود باز هم ه یول

 یب یمیتوانست نسبت به نگار کر یهنوز هم نم یثابت کند ول یرا به کس یزیخواست چ ینم گرید نکهیا با
او را به هم  یزندگ شیدختر با مزاحمت ها نیکرد. ا یسره م کیاو را  فیتکل دیامروز با نیتفاوت بماند. هم

 .بود ختهیر

 دهیالاقل ستاره را د ایرا آنجا نگذاشته بود  شیپا چگاهیشاپ فکر کرد. کاش ه یقرار آن روزش با نگار در کاف به
 دیمعلوم کنم. شا فمونویتا تکل مینینگار من امروز گفتم همو بب نیآورد که به نگار گفت : بب ادیبود. خودش را به 

از کجا  دمویدونم شماره جد یبوده االن تموم شده. نم یچ ره یبوده باشه ول ییزایچ هیمن و تو  نیتو گذشته ب
 یکنیوقتتو تلف م یگرده فقط دار یبر نم یچیکارات ه نیبدون با ا نویا یول یآورد

خوام دوباره  یم نکهی. الیسه یو سنگ شد نقدرتلخیکه در جواب گفته بود : چرا ا ادآوردیخندان نگار را به  افهیق
 !وقت تلف کردنه ؟ میبا هم باش

 یشاپ را ترک کرده بود ول یدست خودش بدهد کاف یمبادا کار نکهیا یشده بودو برا یعصبان اریموقع بس آن
 .زدتا دست از سرش بردارد یبا نگار حرف م دیحاالبا

 اطرافش با او حرف بزند. ایتوانست در دانشگاه  یرفت. نم سینگار از دوستش جداشدوبه سمت سرو باالخره
 .وستاره فکر کند فکرش درست بوده وحق داشته آن کارها را بکند ندیآن ها را بب یدوست نداشت کس
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 !ثابت کند؟ یرا به کس یزیخواهد چ یواقعاً نم ایراه افتاد و با خود فکر کرد آ سیرا روشن کرد ودنبال سرو موتور

 .شد وداخل کوچه شد ادهیکوچه از اتوبوس پ کیسر  نگار

 .همانجا گذاشت و بدنبال او وارد کوچه شد. سر ظهر بود وکوچه خلوت بود را موتورش

 !؟ یکنیم کاریچ نجای؟! ا لیسه ییرا صدا زد. نگار به سمت او برگشت و با تعجب گفت : ا  تو نگار

 .شدیباهات حرف بزنم تو دانشگاه نم خواستمیشدوگفت : دنبالت اومدم. م کیبه او نزد لیسه

 کنم یبودگفت : آهان ، خب بگو گوش م افتهیخود را باز یکه خونسرد نگار

 .داد هیتک واریبه د و

 ؟ می؟ مگه ما با هم حرفامونو نزده بود یمقدمه گفت : چرا امروزصبح دوباره به من زنگ زد یب لیسه

خواستم  یجان ؟ من فقط م لیسه یریگ یسخت م نقدریشده ! چرا ا یبا لبخند گفت: حاال من گفتم چ نگار
 شده ؟ یحالتو بپرسم. حاالمگه چ

 دیبا نمیبب میگوش یخوام بدونم من اگه نخوام شماره تو رو رو یفقط م یچیپوزخند زد و گفت : ه لیسه
 ؟ کارکنمیچ

و خطتو  یدانشگاه و خونه زندگ یتونیگفت : م طنتیبرد با ش یکردن او لذت م تیاز اذ ییو گو دیخند نگار
 کنمیم داتینداره چون من دوباره پ یا دهیفا گمیالبته از االن بهت م یعوض کن

 .حواله او کرد یجواب چشمک نیبعد از ا و

ً یکه تقر یو در حال ستادیا شیشده بود به طرف او رفت و روبرو یحرف عصبان نیا دنیکه از شن لیسه او را  با
خوام صداتو بشنوم نه  یم گهیبه بعد نه د نیچسبانده بود با خشونت گفت : حرف مفت نزن! از ا واریبه د

 شد؟ رفهمی. شنمینحستو بب ختیر

 یکه هر کار ستمیشده بود، چشم در چشم او دوخت وگفت : من نوکرت ن یعصبان یکه انگارباالخره کم نگار
 بکنم آقا پسر یبگ

 ؟ یبکن یخوا یم ینکنم چه غلط نکارویو ادامه داد : مثالً اگه ا دیاو کوب نهیبه س فشیبا ک و

پخش و پال  اتشیو همه محتو فتدیب نیزم یرو فشیباعث شد ک نکاریبا خشم دستش را پس زد که ا لیسه
 .شود

 نکهینشست تا آنها را بردارد اما قبل از ا نیزم یرو عیانداخت و سر فیک اتیبه محتو یهراسان نگاه نگار
 .برداشت نیزم یمورد نظر او را از رو یش لیدستش را دراز کند سه

که  دیعکس را برگرداند و با تعجب نگار را د لیبود. سه لیافتاده بود و پشت به سه رونیب یکتاب یازال عکس
. زندیلبخند م نیبه دورب گرید یشناخت به همراه شهاب و کامران و عده ا یکه او م یدست در دست پسر

 !؟ یارد یچه صنم نی؟ تو با رام یچ یعنی نیچشم او گرفت و گفت : ا یعکس را جلو
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انتقام از چشمانش  یخورد و شعله ها یدر رفتارش به چشم نم ریاخ یروزها یها یاز دلبر یاثر گریکه د نگار
کردم. ما با هم  دایپ نوینه آقا من رام رمیم یم ییمن ازتنها یچون تو رفت یفکر کرد هی: چ دگفتیکش یزبانه م

 یلجن نذاشت یتو یول میخوب بود

زندان. حاال هم  فتهیب یو باعث شد یکرد انتیو ادامه داد : تو بهش خ دیاو کوب نهیه اش را به ساشار  انگشت
 رونیب ادیاز اون خراب شده ب یک   ستیمعلوم ن

اونوقت تو  دمید ینم نویاو همچنان ادامه داد : من رام یکردند ول سیشدند و صورتش را خ ریسراز شیاشکها
کنم که  یخواستم کار یخواستم از هم جداتون کنم. م ی. مدیرفت یچشمم رژه م یوستاره جونت هر روز جلو

 یزجر بکش خواستمیستاره جونت تو صورتت تف کنه. م

 ناموفق نبودم ادمیدرب و داغونت معلومه ز افهیگفت: از ق دوی، خند هیگر انیم در

کنه نه ؟  یحرفاتو باور نم گهیداد : د، ادامه  زدیکه لبخند م یرا با پشت دست پاک کرد و در حال شیها اشک
 آشغال بندازدت دور کهیت هیبافم که مثل  یبراش م اتیاز تو و کثافت کار ییوداستانا ششیپ رمیخوبه م

 .هم فشارداد و دستش را که مشت شده بود باال آورد یرا رو شیدندانها شدیتر م یکه هر لحظه عصبان لیسه

کارت با کرام  یحمله کرد گهیدختر د هیکه ازت دارن اگه بفهمن به  یزد : بزن ! با سابقه ا ادیبا خشم فر نگار
 نهیالکاتب

به جز خشم و نفرت  زیچ چیکردند و حاال ه یاش م وانهید یاو که زمان اهیس یبه چشمها یلحظات یبرا لیسه
صورت او،  یبجا یآورد ول نییراپامشتش  زدینفس نفس م تیکه از عصبان یشد ودر حال رهیخ دید یدر آنها نم

 .کنار سرش فرود آورد وارید یرو

 .کوچه حرکت کرد یشد و از او فاصله گرفت و به سمت ابتدا رهیبا خشم به چشمانش خ هیچند ثان سپس

 نشه داتیورا پ نیا گهیزد : بهتره د ادیجدا شد و پشت سر او فر واریاز د نگار

 .به سمت خانه شان حرکت کرد و

 واریانداخت و همانجا وسط کوچه کنار د نیزم یعکس را که هنوز دردستش بود رو لیوارد خانه شدو سه نگار
 .نشست

 .شد یرفت دوباره طوفان یکه رو به آرامش م شیزندگ چرا

* * * 

ً یتقر هوا ار مناطق شهرقر  نیاز خوش آب و هوا تر یکی. رستوران در دندیشده بود که به رستوران رس کیتار با
 .احاطه کرده بودند دهیسر به فلک کش یگرفته بود و اطرافش را کوهها

را دوست  یرنگ مشک شهیبود . هم دهیپوش یرنگ به همراه شال مشک یمشک مینسبتاً زخ یمانتو کی ستاره
 .آمد یم دشیداشت چون به پوست سف
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آمدن با او بعد از  رونیبود انداخت وبا خود فکر کرد ب دهیپوش یرنگ خوش دوخت یکه کت مشک یبه مان ینگاه
 هیشب یکرد. حس یم نکاریمرموزاو را وادار به ا یحس یول ستین یکار درست لیبهم زدن رابطه اش با سه

 ! حسادت

 !از او باشد. چرا او نتواند ؟ ریغ یگریتوانست با کس د یم لیسه

محوطه تخت  یجا یداشت ودر جا یوارد رستوران شدند. رستوران سبک سنت ییبایز یعبور از دروازه ورود با
تخت  یرو یبود و عده ا شهیگرمتر از هم یکه آسمان را پوشانده بودند، هوا کم ییقرار داده بودند. بخاطر ابرها

 .ها نشسته بودند

 .ندگذشت، نشست یم یآب یقرار داشت و از کنارش جو یدرخت ریکه ز یتخت یرو زین آنها

 شده دونفره دونفره است ییبا لبخند گفت : به چه هوا یمان

 نه ؟ هیقشنگ یبه ستاره نگاه کرد وادامه داد : جا طنتیش با

 قشنگه یلیگفت: آره خ یبه اطراف انداخت و با خوشحال ینگاه دوباره ا ستاره

 .شد کیبود به تخت آن ها نزد دهیپوش یکه لباس محل یلحظه پسر جوان نیهم در

 کردم یخنده دار فکر م زیچ هیرا سفارش دادند ستاره گفت : امروزداشتم به  شانیغذا نکهیاز ا بعد

 ؟ یگفت : چ یالیخ یکرد با ب یم یباز نشیماش چیکه با سوئ یدر حال یمان

 دونم یتو رو نم یلیگفت : من هنوز فام تیشدو با جد رهیبه صورت او خ ستاره

نگاهش با  هیچند صدم ثان یمکث سرش را باال آورد و برا یتوقف شد و بعداز کمدر دستش م چیسوئ حرکت
 .کرد ینگاه ستاره تالق

کرده اند. بالفاصله  دایپ یسبز رنگش حالت ناشناخته ا یکرد احساس کردچشمها یکه با دقت به اونگاه م ستاره
ً  دیخند یکه م یرا به خود گرفت و در حال یشگیحس ، نگاه او رنگ هم نیبعد از ا  گفت : واقعا

 شناسمت یهنوز درست نم یول امیم رونیآره من با توب -

 ؟یبهم اعتماد ندار یعنیکه همچنان لبخندش را حفظ کرده بود گفت:  یمان

 ! تهی. شناخت وامنستیمسئله اعتماد ن -

 !؟یترس یگفت : نکنه از من م یبا بدجنس یمان

 .بدهد که غذاها را آوردند یخواست جواب یم ستاره

 به؟یاز همه عج شتریب تتیتو شخص یچ یدونیدو مشغول خوردن غذا بودند که ستاره گفت : م هر

 ؟ یگفت : چ یو با کنجکاو دیازخوردن دست کش یمان

 ی، در مورد گذشته ام که شک ندارم ازش خبر دار می. درمورد زندگیکن ینم یسوال چیوقت ه چیه نکهیا -
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 دوباره مشغول خوردن شد وگفت : منظورت اون پسره است؟ یمان

 وگذشته هرکس به خودش مربوطه ینگفت و اوادامه داد : زندگ یزیچ ستاره

 گردم یبلند شد و گفت : من برم دستاموبشورم زود برم شیجا از

از  یگذشتن ساعتکالفه بود. با  یهنوز برنگشته بود. ستاره حساب یگذشته بود ول یساعت از رفتن مان مین
 انیکه دو پسر جوان در آن درحال قل شیشب وسردتر شدن هوا دور وبرش خلوت شده بود وبه جزتخت روبرو

آمدند. واهمه  یادا و اطوار م وا یداشتند و مدام برا یبود. پسرها ظاهر جلف یتختها خال هیبودند، بق دنیکش
 .نندک تشیداشت با خلوت شدن اطراف به خود جرأت بدهند و اذ

 .از او نبود یخبر یاز آن رفته بود نگاه کرد ول یکه مان یریبار به مس نیهزارم یبرا

 چوقتیبود ه لیبه ساعتش نگاه کرد وناخودآگاه فکر کرد اگر سه تیکرد با عصبان یکه احساس سرما م یدرحال
 نیفرارازا یبه سراغش آمد. برا یدیشد یاحساس دلتنگ لیسه یادآوریگذاشت. با  یهمه مدت او را تنها نم نیا

نکرد تا  دایگشت آن را پ لشیموبا لهر چه دنبا یکند ول شیدایزنگ بزند تا پ یگرفت به مان میاحساس تصم
 .آن رادر خانه جا گذاشته است ادیآورد به خاطر عجله ز ادیبه  نکهیا

به اطراف انداخت. همه تختها  یاه. نگدیآ یاز پسرها به طرف او م یکیبودکه متوجه شد  لیفکر موبا هنوزدر
 .گذشت ینم یهم از آن حوال یگارسن یبودند وحت یخال

 شده؟ طرف قالت گذاشته؟ یو با خنده گفت : چ دیاو رس یکیبه نزد پسر

بلند شد و با  شیرا نداشت از جا یکی نیناراحت شده بود وحوصله تحمل کردن ا تشیاز ظرف شتریکه ب ستاره
پسر که پشت سرش گفت پس  ادیاز آن رفته بود حرکت کرد و به فر یکه مان یبه طرف همان راه تیعصبان

 .نداد تیاهم یکجا رفت

که پشت به او  دیرا د یشددرکمال تعجب مان کیبه آن جا نزد یکرد. وقت دایرا پ ییجستجو دستشو یاز کم بعد
 .ستیعصبان یلیاست. از لحنش معلوم بودکه خ لشیدر حال صحبت کردن با مبا

 بکن شیکار هیخودت  -

- ... 

 جوابتوبدم تونمیهم به من زنگ نزن با ستاره ام نم گهی. دیکار کن یچ دونمیمن چه م -

 .دیو ستاره را د دیمکث به پشت چرخ هیتماس را قطع کرد. بعد از چند ثان و

 !؟یکنیکارمیچ نجایکه هول شده بود گفت : تو ا یحال در

آشکار  یکرد در اعماق چشمانش خشونت یستاره احساس م یکرد خونسرد به نظر برسد ول یم یسع نکهیا با
 .رسد یآشنا به نظر م ارینهفته است که بس

 یهمه مدت منو منتظر گذاشت نیا یکردیکار م یاومدم دنبال تو. چ -
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. زدمیحرف م یتلفن ؟! بعدشم با دوستم کننیم کاریچ ییگفت : تودستشو دیرس یکه ناراحت به نظر م یمان
 امیتا من برم تختو حساب کنم ب نیتو برو تو ماش

 الیاز فکروخ ییایآن شب در پارک انداخت و او را با دن ادیکار او را به  نیرا به سمتش پرتاب کرد. با ا چیسوئ و
 .تنها گذاشت

* * * 

هدف همانجا وسط کوچه نشسته و  یشده است و او ساعت هاست ب کیبه خود آمد متوجه شد هوا تار یوقت
 .شده است رهیخ یبه نقطه ا

بود وقسمت  کیکوچه که خانه نگار در آن قرار داشت ، انداخت. هوا تار یبه انتها یخود بلند شد ونگاه یجا از
 .بود کیآن تار یباق یچراغ برق روشن شده بود ول یرهایاز کوچه توسط تک و توک ت ییها

 .کرد متوجه شد در خانه باز شد وخود او از آن خارج شد ینگار نگاه م که به در خانه نطوریهم

بود فرق  دهیکه او را د ی. ظاهر نگار با تمام اوقاتندیتوانست او را بب یقرار داشت و نگار نم یکیدر تار لیسه
 لیشکل وشما نیا یدر آن مهمان دنشیزننده تر شده بود. البته بعد از د ششیوآرا یآنچنان شیداشت. لباس ها

 .نبود زیتعجب برانگ شیبرا گریاو د

 یم کیکه به نگار نزد یپسر جوان دنیخواست زودتر از او از کوچه خارج شود تا با او برخورد نکند که با د یم
 .کار منصرفش کرد نیاز ا یشد حس کنجکاو

او  دنیو او را نگاه کرد. نگار به محض د ستادیا نهینگار دست به س یداشت روبرو یدرشت کلیجوان که ه پسر
 ؟ یخوایاز جون من م یشد! چ داتیبا ترس گفت : ا  باز که تو پ

 یدونیکه خودت م یبا پوزخند گفت : همون پسر

 شیپ یزیچ یقسم بخورم که باور کن یبه ک غمبریبه پ ریگفت: بابا به پ صالیآورد و با است نییراپا شیصدا نگار
 ستیمن ن

 شهیگفت : حاال معلوم م تیعصبان با پسر

هم  لی. سهدیکه سمت چپشان قرار داشت کش یشد و او را به زور دنبال خود به کوچه ا کیبه نگار نزد سپس
 .پناه گرفت یکیدر تار ییبه دنبالشان وارد کوچه شد و جا

در آن قرار نداشت و به  یبود و خانه ا یگریبه کوچه د یاتصال کوچه قبل یبرا یگذرگاه قتیکوچه در حق نیا
 یکوچه مجاور در آن باز م یخانه ها یپشت یهم در آن قرار نداشت فقط چند تا از پنجره ها یچراغ چیطبع ه

 .شد

که در دستانش  یضامن دار یبرق چاقو توانستیم یکیفقط در آن تار لیچسبانده بود و سه وارینگار را به د پسر
 .دهد صیرا تشخ دیدرخش یم

 کشمت یم نجایمن کجاست وگرنه هم یشم گفت: بگو موادابا خ پسر
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 دونمیگفت: به خدا نم هیکه با گر دینگار را شن یصدا

 یم تیصورت مامان نیخط خوشگل روا هیباشه االن  یدونیگفت: پس نم یچاقو را تکان داد و با خونسرد پسر
 کنه فیک یحساب دیطرف د یندازم که وقت

 نکهیافکار را پس زد و قبل از ا نیزود ا یبا خود فکر کرد بهتر است بگذارد پسر او را ادب کند ول هیچند ثان یبرا
او فرو  یخود را داخل بازو یشد و چاقو زیشده بود با او گالو ریبه طرف پسر حمله کرد. پسر که غافلگ رشودید

او دوباره  نکهیخود آمد وقبل از ا به عیسر یول ردو صورتش را از درد جمع ک دیدستش را عقب کش لیکرد. سه
 .افتاد نیزم یبه او زد که چاقو از دستش رو یحمله کند ضربه ا

 یکیادامه دعوا را زد و با سرعت در تار دیاورا برداشت. پسر که خلع سالح شده بود ق یخم شد و چاقو لیسه
نشست.  نیزم یگذاشت ورو بشیاز حمله پسر راحت شده بودچاقو را در ج الشیکه خ لیشد. سه دیکوچه ناپد

 .داشت گذاشت یزیراستش که خونر یبازو یدست چپش را رو

 ینشست و دستمال نیزم یشد وکنارش رو کینزد لیزد به سه یجدا شده بود و نفس نفس م واریکه از د نگار
 .به دستش داد

 بود؟ یک نیزخمش فشارداد وگفت: ا یرا رو دستمال

کرده و  یکار م نیکه با رام یعوض هیگفت:  یبود با دستپاچگ دایکه هنوز آثار وحشت در صورتش هو نگار
 کجاست دونمیمن م کنهیجنسش دست اون مونده حاال هم فکر م

 !؟یدون یرا باال داد وگفت : نم شیابرو لیسه

فت: نه ! اصالً تو مگه نرفته گشت با سوء ضن گ یبازم یکه به حالت عاد یرا جمع کردودر حال شیاخم ها نگار
 ؟ یکنیم کاریچ نجایا ؟یبود

 ؟ی: اصالً تو چرابه من کمک کرد دیپرس یجیبار با گ نینزدو او ا یحرف لیسه

 ادمیز تیپوزخند زد وگفت: بخاطر خر لیسه

 مزاحم خالص شم هیکردم تا از شر  ینم یتو بودم کار یگفت: من اگه جا یآرامتر یبا صدا نگار

 یشد راستشو بخوا یگفت: آره م یداد با خونسرد یبود ودستمال را فشار م نییکه سرش پا یدر حال لیسه
 یسرم نم نقدربالیتونستم ا یفقط به فکر خودم باشم اگه م تونمیکه نم نهیمن ا بیع یبهش فکرم کردم ول

 اومد

را بشنود. سرش را باال  شینفس ها یتوانست صدا ینداد و او فقط م ینگار جواب یمنتظر ماند ول هیچندثان
که بخاطر جمع شدن اشک  دید یرنگش را م اهیس یفقط چشمها ندیتوانست صورتش را بب ینم یکیآورد. در تار

 .و برق انتقام در آن ها خاموش شده بود دندیدرخش یم

آمدو گفت: صبر کوچه برداشت. نگاربه دنبالش  یخود بلند شد ودر همان حال چند قدم به سمت ابتدا یازجا
 درمونگاه یبر دیکن با
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 یخواد نگران من باش یدونم تو نم یبودگفت: خودم م ستادهیکه پشت به او ا یدر حال لیسه

 .. خم شدوعکس را برداشتدید نیزم یچند قدم از او دورنشده بودکه عکسش را رو هنوز

در  یشخص ریتصو ردیاو عکس را بگ هنکیقبل از ا یبه طرف نگار رفت و عکس را به سمت اوگرفت ول دوباره
 .نور چراغ توجهش راجلب کرد ریعکس ز

 !؟ هیک نیدرون عکس را به نگار نشان داد و گفت: ا یآشنا شخص

* * * 

 .از رستوران خارج شود یپارک شده بود و او داخل آن منتظر بودتا مان ابانیگوشه خ نیماش

و رفتار  دندیچرخ یکه صبح با بچه ها زده بود درسرش م ییکه از خانه خارج شده بود مدام حرف ها یلحظه ا از
او ، مسئله را در ذهنش حادتر کرده بود. جمله ها مدام  یدر رستوران و طفره رفتنش از جواب سوال ها یمان

 .شدند یدر ذهنش تکرار م

 شویلیشناسمش... نگو که فام یوقته م یلیخ کنمیم احساس نمشیبی! ... هربار که مش؟یشناس یچقدر م تو
 ! یدون ینم

 ! ستیاو ک دیفهم یم دیبا

 .را باز کرد نیداشبورد ماش یآن میتصم کیدنبال  به

 نیکند اما ا ینم یفرق شیباشد برا یاز هر خانواده ا یدانست مان یم نکهیداشت. با ا نجایا یحتماً مدارک او
 .کند دایشده بود ودوست داشت خودش جواب معما را پ لیکودکانه تبد یباز کیبه  شیمسئله برا

در آن  زیگرفته تا چسب زخم ، همه چ گاریشلوغ بود. از پاکت س یلیرا داخل داشبورد کرد. داخلش خ دستش
 .شد یم دایپ

ً چ دایپ یزیتوانست چ یبازار شام نم نینداشت در ا دهیفا نه  ینم ییجا نیمهم را در چن یزهایکند. حتما
 .گذاشتند

سرش قفل شد.  یباال ریآفتابگ یاسکلت بدقواره عبور کرد و رو یاز رو شیانداخت. چشمها یاطرافش نگاه به
را  فیرا بست وک ریراننده افتاد. آفتابگ یصندل یاز داخل آن رو یچرم یفیسر راننده را باز کرد وک یباال ریافتابگ

ً ک  یبود که مدارک را در آن قرار م یکیپالست حاتصف یمدارک بود و دارا فیبرداشت و آن را باز کرد. ظاهرا
 .دادند

که فقط پشتش مشخص بود. شروع به ورق زدن صفحات کرد. در  دید نیکارت ماش هیشب یصفحه اول کارت در
 .نداشت ییبودن خوانا زیو چند شماره تلفن قرار داشت که بخاطر ر لیقبض مبا یبعد یصفحه ها

کرد که  یخارج کند. مدام به دور وبرش نگاه م فیها را از ک دآنیرس یل شده بودکه به فکرش نمهو نقدریا
 .ندیآمد او را بب یاگرمان
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نام  دنیچرخاند و با د نامهیگواه یمتوقف شد. نگاهش را رو یعکس مان دنیصفحه بعد دستش با د چند
 .اش حبس شد نهیاو نفس در س یخانوادگ

* * * 

 ! پسر عموشه -

 کارداره؟یباهاش چ یدون یشدوگفت: تو نم رهیتوجه به زخم دستش به نگار خ یب

 رهیخواد انتقام پسر عموشو ازش بگ یانداخت وگفت: م نییسرش را پا نگار

 .جواب نداد یکس یگرفت ول یدرآورد وشماره ا بشیبا دست سالمش تلفنش را از ج ینگران با

 اونه شیخود به خودت زحمت نده االن پ یلحظه نگار به حرف آمدوگفت: ب نیهم در

 اونا کجان بهم بگو یدونیاگه م کنمیگفت: خواهش م صالیبه سمت او رفت و با است لیسه

* * * 

او  یبوده ول شیرو شیپ شهیرا حل کرده است. انگار جواب هم یا دهیچیپ یمعما ییگو ینام ساالر دنید با
 .همه آشنا بود نیا شیچرا برا یمان دیفهم ی. حاالمندیه ببتوانست ینم

را به  یصورتش بخصوص چشمان سبزرنگش که همان نگاه وحش یبود. اجزا هیشب یبه شهاب ساالر اریبس او
را از او پنهان کند. مطمئناً  تشیکرد هو ینم یسع نقدریا یبود مان یتشابه اسم کیفقط  نیهمراه داشت. اگر ا

 .نبود لیدل یشباهت ب نیا

 !دانست که شهاب برادر نداشته. پس او که بود ؟ یاو برادر شهاب بود؟! نه م یعنی

دراز  ریآمد. اگر دستش را به طرف آفتابگ یم نیکه به سمت ماش دید شیرا روبرو یتفکر بودکه مان هنوزغرق
هنوز باز مانده بود ، انداخت. هنوز در را داخل داشبورد که درش  فیشد به ناچارک یم دهید رونیکرد از ب یم

 .شد نیوارد ماش یحال بستن در داشبورد بود که مان

 شده؟ یزیبه او نگاه کرد و با سوءضن گفت: چ یمان

لرزان گفت: نه ... سرم ... سرم  ییبا صدا ابدیخود را باز یکرد خونسرد یم یکه هول شده بودو سع یحال در
 یشلوغه که سگ صاحبشو گم م نقدریتو ا نیا یول یداشته باش یزیچ یقرص هی نجایا دیکرد گفتم شا یدرد م
 کنه

کرد.  یبزند هنوز با شک به او نگاه م یلبخند نیکوچکتر نکهیبدون ا یمان یول دیحرفش خند نیبه ا خودش
انداخت وبعد داخل آن  یداد ودستش را دراز کرد ودوباره در داشبورد را باز کرد. نگاه انیباالخره به نگاهش پا

 مبخشهآرا ایآورد. به طرف ستاره گرفت و گفت: ب رونیب یمکث قرص یاز کم

 ستیالزم ن گهیبود دوباره صاف نشست وگفت : ولش کن بهترشد د دهیخود راعقب کش یکه کم ستاره

 .را به حرکت درآورد نیداشبورد برگرداند سپس ماش یرا باال انداخت وقرص را دوباره تو شیشانه ها یمان



 

 
151 

وحشتناک  یرعد و برق هیکرد ودر عرض چند ثان یکه آسمان غرش کردندیم یبود که در سکوت جاده را ط یمدت
 .شروع شد

 یحس یشوند ول یبه سمت داخل شهر بروند ازشهردور م نکهیا یبود که متوجه شده بود به جا یا قهیدق چند
 .داشت یاو را از واکنش بازم

 م؟یریم می: کجاداراوردوگفتیاقت نط باالخره

 خوام بهت نشون بدم یم یزیچ هیبه او نگاه کندگفت:  نکهیبدون ا یمان

 .مشخص نبود زیچ چیمحض ه یکیبه اطراف انداخت جز تار ینگاه

 گهیوقت د هی یبرا میشه بذار ینم -

 میو برگرد میزود بر دمینه ، قول م -

بود دوباره به اطراف نگاه  یپشتش جار رهیبود و عرق سرد از ت دهیترس اریکه بس ینگفت ودر حال یزیچ گرید
 .کرد

 یگرمیکردند. د یتر م زیآمدند وفضا را وهم انگ یفرود م نیماش شهیش یقطرات باران هم به شدت رو حاال
 .را بدهد میجواب سوال مر یتوانست به راحت

شناخت  یکند را نم یبا آرامش رانندگ نیچن نیا اهویه نیتوانست در ا یکه کنارش نشسته بود و م ی... مرد نه
 .به او نداشت یاعتماد چیو ه

 .خارج شد نیرا متوقف کرد و ازماش نیجلوتر ماش یکم یمان دندویرس یجاده خاک کیبعد به  یمدت

خورد. به جز  یبه چشم نم یجنبنده ا چیبود و ه یبه اطراف انداخت. جاده متروکه ا ینگاه نیماش ازداخل
 .شد ینم دهیشن ییصدا چیضرب گرفته بودند، ه شهیش یقطرات باران که رو یصدا

 .دیخورد از جا پر نیماش شهیکه به ش ینشدن بودکه با تقه ا ایشدن  ادهیپ یکلنجار رفتن با خود برا درحال

 نشونت بدم یزیچ هی خوام یم ایشو دنبالم ب ادهیپس پ یمنو بشناس یخواست یوگفت: مگه نم دیخند یمان

 .شد ادهیدور شد و او به ناچار پ نیدوباره از ماش یمان

وچند چراغ کم نور آنجا  دیرس یکه مخروبه به نظر م دید شیرا روبرو یشدن ساختمان بزرگ ادهیمحض پ به
بود ، دنبال  دهیشده بودند و به شدت ترس سیخ شیکه لباس ها یومحوطه اطرافش راروشن کرده بود. در حال

 .وارد ساختمان شد یمان

 نیا یول دیترس ینم یکیوقت از تار چیه نکهی. با ادیند یگریزدیچ چیه یکیورود به ساختمان چشمانش جزتار با
 .باعث ترسش شده بود یحساب طیشرا

 .دهد صیعادت کردوتوانست اطرافش را تشخ یکیچشمانش به تار باالخره
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را پوشانده بود ومشخص  شانیاز خاک رو یا هیقرار داده شده بود که ال یمختلف یدستگاه ها یمحوطه بزرگ در
 .مانده اند یبود سال هاست بدون استفاده باق

بهت  ادتهیبابامه !  نجاکارخونهیبلند گفت: ا یدادکه با صدا صیوسط محوطه تشخ ستادهیرا ا یمان باالخره
. ادمهیخوب اونروزا رو  یلیسالم بود خ 5نداشتم و فقط یادیسن ز نکهی؟ دروغ گفتم. با ا ادینم ادمیگفتم بابامو

 .بود ییایرو زیهمه چ

دوام  ادیز یخوشبخت نیخونواده خوشبخت. اما ا هیوخالصه  متیگرون ق ینایخوب ، خونه بزرگ، ماش پدرومادر
داد. بابامم به  یشد. بازار کساد شدوجنسامون فروش نرفت.کارخونه مدام ضرر م زعوضیهمه چ دفعهی اوردین

ازدست رفت.  میداشت یهر چ لسا کیوتو کمتر از  دنیها هر روز قدکش ی. بدهدینرس ییزد به جا یهر در
 .خونواده خوشبخت یمت،حتیگرون ق ینایخونه بزرگ، ماش

شد  یمغرور بود تو سکوت آب م یلی. پدرمم که خکردینداشت مدام پدرمو سرزنش م یکه تحمل سخت مادرم
 .خونوادش شیوطالق گرفت. رفت خارج پ اوردیزد. آخرش مادرم طاقت ن یودم نم

 گهیوصبح د دیشب خواب هیتو نگاهش مرده بود.  یچطور شوق زندگ ادمهیاز رفتن اون پدرم شکست. خوب  بعد
 .نشد. تو خواب سکته کرده بود داریب

شون. اونا اونموقع هنوز بچه خود شیکسو نداشتم. عموم وزن عموم منو بردن پ چیمرگ پدرم من ه بعداز
من  یاومد. عموم برا ایمن رفتم خونشون سال بعد پسر خودشون بدن یشدن. وقت ینداشتن چون بچه دار نم

اومدن تو باعث  فتگ یبهم م شهیکردکه با پسر خودش. هم یرفتار م یسنگ تموم گذاشت. با من همونجور
تشو به من سپرد چون پسر خودش اهل کار نبودو هم بزرگ شدم اداره شرک یمن شد. وقت یبرکت تو زندگ

 .بود یدنبال خوشگذرون شتریب

 ! یدونیدرباره گذشته من م زویتو همه چ حاال

خوام  ی. میدیفهم ییزایچ هی دونمیشده بود ادامه داد: م رهیخ شیکه به چشمها یشد ودر حال کیستاره نزد به
 .نگفتم قتوینگفته بودم فقط همه حق یدروغ چیکه من بهت ه یدیخودم روشنت کنم. د

برادرمم هست. برادر  ستی! که فقط پسرعموم ن هیکردم همون شهاب ساالر فیکه برات تعر ییپسرعمو اون
 دنیمن زحمت کش یبرا نقدری! و بخاطر تو و اون دوست پسرآشغالت آواره شده و پدرومادرش که اکترمیکوچ

 غصه دارن

توتمام  یعنیکه پشت سرش قرار داشت نشست سپس با بهت گفت:  یگاهدست یعقب عقب رفت و رو ستاره
. اون موقع میدیرود گهیهمد یبارتصادف نی! نه ... امکان نداره. ما اول؟یکردیم یبرام نقش باز یمدت داشت نیا

 .بود فتادهیباغ اتفاق ن هیهنوز قض

روزنامه  یعکستو تو یبعد اون اتفاق وقت یول دمتید یبار تصادف نیاول یگیپوزخندزد و گفت: درست م یمان
 .شناختمت و اومدم سراغت دمید
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حق  دمیوقت باهاش موافق نبودم. شا چیمن ه یو خشن بود ول یکیزیف یحسابا هیطرفدار تسو شهیهم شهاب
وقت  چیکه ه هیروح یزخما نیبود تا بدونه ا دهیکه من تحمل کرده بودم و نکش ییوقت دردا چیداشت. اون ه

 .ره ینم نیباز 

که کردم متوجه شدم تو از  یقاتیراه نابودت کنم. طبق تحق نیخواستم تورو به خودم عالقه مندکنم تا از ا یم
 یرستوران روبرو هیکردم.  یحساب شده عمل م دیبا یپا بد یکه راحت به هر کس یستین ییاون دخترا

که  افتهیگذرت بهش م یروز هی هباالخر  دونستمیکردم. م یدانشگاهت زدم. همه رفت وآمداتو از اونجا کنترل م
جلب توجه  یبرا نایو تصادف و ا تزایپ یمثل سنگ تو میبعد یاتفاق افتاد. همه کارا نیزود ا یلیازشانس من خ

 .ازمن زرنگتربودو زودترمختو زد و دست منو گذاشت تو پوست گردو لیتو بود که البته سه

تونستم حال  یهم بهتره م یلیخ ینطوریا دمیبه هدفم برسم. د گهیراه د هیکردم از یسع یتو با اون دمید یوقت
 .. رفتم سراغ نگاررمیاون پسره روهم بگ

 ینداشت راض لیازسه ی. نگار که دل خوشزدهیم کیت لیدونستم قبلنا با سه یبود وم نیدختر رام نگاردوست
 .لیکنه . منم فرستادمش سروقت سه یشد باهام همکار

دست کم گرفته بودم  یلیتو روخ یاستفاده کردم تا تو رو بکشونم سمت خودم ول لیتو وسه یازدعوا بعدش
 یزیچ یتونینداره چون نم دهیفا گهی. البته دیگشت نمویوماش یتو دستموخوند یول یکردم بهم شک کن یفکرنم

 هیکی هر روز با هدونه ک یدختر هوسبازم هیو تو رو  کنهیحرفتو باور نم لیچون سه یروعوض کن

لبش جاخوش  یاو که رو روزمندانهیبه لبخند پ دندیچک یم شیگونه ها یرو شیکه اشک ها یدر حال ستاره
 بهت کرده بودم؟ یا یمگه من چه بد یکرد نکارویگفت: چرا با من ا یکرده بود نگاه کرد و با ناراحت

 یمثل مادرم که مثل زالو م ییبا نفرت به او چشم دوخت وگفت: چون ازت متنفرم. از همه زنا متنفرم. زنا یمان
 یی. زناگهید یکیسراغ  رنیکنن و م ینموند رهاشون م یزیچ گهید یمکن و وقت یچسبن به مردا وخونشونو م

 .به امون خدا کننیکنن و ولش م یهم رحم نم کشونیبه بچه کوچ یکه حت

 ! معرفت یدورو و ب دیزنده. همتون مثل هم ایمردم  نهیازم نگرفت تا بب یسراغ یهمه سال حت نیتوا ناو

...  گهیگفت: بسه د هیرا با دست پوشانده بود با گر شیکه گوش ها یرا بست و درحال شیچشم ها ستاره
 بس کن ... تو رو خدا ... بس کن

دوباره  یقسردر بره. نگار وقت لتمیآقا سه ذارمیداد: فکر نکن م یهمچنان با خشم به صحبت ادامه م یمان اما
 یگرده چون تو براش مُرد یتو برنم شیپ گهیاون د یول کنهیخودش کرد ولش م یدایاونو کشته و ش

 هم مطمئن نباش یلیخ -

 . تادهسیدر آستانه در ا سیخ یبا سرشانه ها دندکهیراد لیبه سمت صدا برگشتند ودر کمال تعجب سه هردو

 یستاره رو خوب شناخته باش دیگفت: تو شا نیآهسته به طرف آن ها آمد و در همان ح یبا قدم ها لیسه
 یمنو خوب نشناخت یول
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 یو چاقو دیکوب واریبود،گرفت. او را به د جیاو، گ دنیرا که هنوز از د یمان قهیشد ناگهان  کیبه آن ها نزد یوقت
 انیگردنش نما یازخون رو یکیکه رد بار ییگردنش فشار دادتا جا یرا که هنوز به همراه داشت رو یضامن دار

مثل تو  یعقده ا یکردم. من خوب آدما یخواستم ولش نم یشد سپس با حرص گفت: اگه من اون هرزه رو م
 ....... شماها . نیتا بدبختشون کن نیچسب یکه مثل زالو به آدما م نییشما نیشناسم. ا یو نگار رو م

 تو رو خدا ولش کن لیاو را گرفت وگفت: بسه سه یلحظه ستاره بازو نیهم در

 میبر فتیرو به ستاره گفت: راه ب تیکرد با عصبان یرا ول م یمان قهیکه  یدست او زد ودر حال ریز لیسه

بود واز ترس زبانش  دهیچسب واریکه به د یبه مان یرفت و ستاره قبل از خروج نگاه رونیجلوتر از او ب خودش
 !بوده است؟ نقدرجذابیچطور در نظرش ا ریآدم پست و حق نیبند آمده بود،انداخت و با خودفکر کردا

 .شد درنگیسوار ال نود سف لیخارج شد و بدنبال سه ازساختمان

 .بود یدر سکوت به روبرو زل زده بود و در حال رانندگ لیو سه دیبار یهمچنان م باران

دنده  یکه ازدستش رو یبود. هنوز محو نگاه کردن به او بود که متوجه ردخون دهیند یبحال او را درحال رانندگ تا
 رهیداره ازدستت خون م لیبود، شد. با ترس گفت: سه یجار

 .ادامه داد یبدون توجه به او به رانندگ لیسه

 ؟ یشنو ینم .رهیداره ازدستت خون م گمیبا توام م لیگفت: سه غیبار با ج نیا

 نیشد. ستاره هم به سرعت بدنبالش از ماش ادهیپ نیدازماشیبگو یزیچ نکهیناگهان ترمز کرد و بدون ا لیسه
 .خارج شد

ها با سرعت در حال رفت وآمد  نیقرار داشتند و ماش یشلوغ ابانیخارج شده بودند و داخل خ یجاده خاک از
 .بودند

بود و به نقطه  ستادهیپشت به او ا دیچک یآب م شیکه از سر و رو یتوجه به زخم دستش درحال یب لیسه
 .چشم دوخته بود یکیدر تار ینامعلوم

 ممکنه زخمت عفونت کنه مارستانیب میبر ایب ینزن ول یبا من حرف بزن یخوا یاگه نم -

 برگرددگفت: مگه برات مهمه؟ نکهیبدون ا لیسه

 !؟یزنیکه م هیچه حرف نیمعلومه ! ا -

 ؟یگفت: پس چرا تنهام گذاشت ادیبه طرف او برگشت و با فر لیسه

 !؟یازم داشت یچه توقع یگفتیگفت: چون عشق سابقت برگشته بودوتو مدام بهم دروغ م تیبا عصبان ستاره

کنم که تو رو با  فیرو برات تعر زایچ نی. من اون روز اومده بودم همیذره بهم اعتمادکن هیازت توقع داشتم  -
 دمیاون د

 نیساده بود هم یدوست هیمن واون فقط  نی. بلیمن تنها بودم سه -
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 ؟ینگفته بود یزیدرموردش بهم چ چوقتیپس چرا ه -

 تکرار بشه یفیشر هیخواستم قض یو من نم یچون توحساس بود -

داون بهم در مور  یچیبار ستاره گفت: تو چرا ه نیلحظه سکوت برقرار شد. هردو درفکر فرورفته بودندکه ا چند
 ؟ینگفت

 هیخاطره بود  هیمن فقط  ی. چون اون براستیکردم مهم ن یکه آرامترازقبل شده بودگفت: چون فکرم لیسه
 .شده اتیخاطره ب

 یعالقه کورکورانه بود. من اونو ب هیمن واون عشق نبوده فقط  نیاون موقع هم ب دمیخوب فکرکردم د یوقت
 .میچرا از هم جداشد گفتمیبهت م دیخودم بزرگ کرده بودم. از اولم با یبرا یخود

 .شکل ممکن نی. تو بدتردمشیاونجا د ی. اتفاق یروز که بدون اون رفته بودم مهمون هی

 ....... متنفر شدم. اون منو خرد کرد. من هیمهمون یواز هرچ دمشیند گهیروز به بعدد ازاون

 .گرفت نید ودستش را به ماشتعادلش را از دست دا ناگهان

 لیبه سمتش رفت و گفت: گذشته ها روفراموش کن سه ستاره

 مارستانیب میبر ایتو رو خدا ب رهیبود،گرفت و ادامه داد: داره ازت خون م یو خون سیراکه خ نشیآست

ً قانع شده بود به سمت در ماش لیسه بذار من  میسالم برس یخوایرفت که ستاره گفت: اگه م نیکه ظاهرا
 یدیحالت به کشتنمون م نیکنم تو با ا یرانندگ

را  نیبه سمت درطرف شاگرد رفت و سوارشد. ستاره هم پشت فرمان نشست و ماش یحرف چیبدون ه لیسه
 .به حرکت درآورد

 مارستانیخواست او را به ب یبوجود آمده است فقط م لیدست سه یزخم چرا وچگونه رو نیمهم نبود ا شیبرا
 .برساند

 .را بسته بود، انداخت شیداده بود وچشمها هیتک یصندل یبه او که سرش را به پشت ینگاه

 .زخم داشت نیا یبرا یقانع کننده ا لیاو اعتماد داشت. حتماً دل گربهید

 دشیببر دیتونیرا چسب زد و رو به ستاره گفت: خانم کاردست همسرتون تمومه م لیبانددست سه یرو دکتر

که دکتر بدستش داده بود سرگرم کرد.  یانداخت وخود را با نسخه ا نییلفظ همسر، سرش را پا دنینش با
 .نگاه کرد یگریزد و به سمت د دنیهم خودش را به نشن لیسه

 .را برعهده گرفت لیراندن اتومب فهیخارج شدند. باران بند آمده بود و ستاره دوباره وظ مارستانیب از

 رمیخودم م ذارمینومیبعد ماش رسونمیرفتند که ستاره گفت: تو رو تا خونه ات م شیدرسکوت پ یمدت
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 نیا شهیبسته بودگفت: نم شیگذاشته بود، همانطورکه چشمها یصندل یپشت یکه دوباره سرش را رو لیسه
 یموقع شب تنها بر

 ارمیصبح برات م برمیم نویخب ماش -

 ! یتنها بر شهینم -

 .نگفت یزیچ گرینگاه کرد ود شیشده بود به روبرو یعصبکه از رفتاراو  ستاره

 .خارج کرد و شماره گرفت بشیتلفنش را از ج لیسه

 الو سالم -

- ... 

 گمیکه م یآدرس نیبه ا ایب ریدربست بگ هی عیسر نیمن خوبم. حس -

 .خانه ستاره را داد وتماس را قطع کرد آدرس

 یبرا یخوایبلند کند گفت: م یصندل یپشت یسرش را ازرو نکهیچشمانش را باز کرد وبدون ا لیبعد سه یکم
 ؟یبود رونیوقت شب ب نیکه تا ا یاریب یپدرومادرت چه بهونه ا

دارن دوماً بهشون گفتم  نانیبهم اطم ایبه او نگاه کندگفت: اوالً پدرومادرمن برعکس بعض نکهیبدون ا ستاره
 منو رسوند میشد برادر مر رید گمیهماهنگ کردم حاالهم م ممیدرس بخونم با مر میمر شیبرم پ خوامیم

 ه؟یک گهید میشد وگفت: داداش مر زیخ مین شیدرجا لیسه

 کترهیبا حرص گفت: نترس ، چند سال ازمن کوچ ستاره

 ! شده واسه من یرتیلب گفت: امشب چقدرم غ ریرا به سمت پنجره چرخاند وز صورتش

 ادیب نیتا حس مونمیم نجایگفت: تو برو تو خونه. من هم لیو سه دندیبه خانه رس باالخره

 .شد ادهیپ نیازماش رلبیز یشد و با گفتن خداحافظ کوتاه مانیپش یدولیبگو یزیخواست چ ستاره

* * * 

را  لیو وسا مودیپ یفقط طول و عرض اتاق را م یکند ول یکرد اتاقش را مرتب م یمانده بود و وانمود م درخانه
بود وحوصله  ریهمکالم شود. ذهنش درگ یبرود و با کس رونیخواست از اتاق ب یکرد. نم یهدف جابه جا م یب

 .حرف زدن نداشت

 یگرفته بود. نم یداده بود ونه تماس یامینبود. نه پ لیاز سه یخبر چیه یگذشت ول یروز از آن شب م دو
پاسخ گذاشته  یب زیرا ن نیو نازن میمر یشود. تماس ها یمواجه م یبا چه واکنش ردیدانست اگر با او تماس بگ

 .بود

به  یضربه ا تیافتاد. با عصبان درنگینشست وناگهان چشمش به خرس سف ریتحر زیپشت م یحوصلگ یب با
برخورد  نیبه خرس انداخت که دماغ قرمزرنگش به شدت به زم یشد. دوباره نگاه نیآن زد وخرس نقش زم
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به  یدست یبرداشت. با دلسوز نیزم یاز آن از صورتش جدا شده بود. خم شد وخرس را از رو یکرده وتکه ا
نامرد است. خرس  کیدهنده اش  هیدارد که هد یچه گناه چارهیخرس ب نیو با خود فکر کرد ا دیدماغش کش
 .خود بلند شدومشغول فکر شد یگذاشت ودوباره ازجا زیم یرا درون کشو

بار به صدا درآمد از جابه  نیدوم یزنگ برا یآمد. وقت رونیب الیزنگ  در از فکر و خ یصدا دنیبعد با شن یمدت
شد  زانینرده ها آو یازاتاق خارج شد. از باال یحال یوبا ب دیکتابخانه دست کش یهدف کتاب ها یجا کردن ب

 ؟ یکن ی؟ چرا درو باز نم ییزد: مامان ! کجا ادیوفر

را  یرفت. دستش را دراز کردتا گوش فونیآمد و به سمت آ نیینکرد. خودش به طبقه پا افتیدر یجواب یوقت
 .کار منصرف شد نیشخص پشت در از ا دنیبردارد اما با د

 . خشک شده بود شیکرد، زل زده بود و سرجا یبه او نگاه م شگریکه از نما یمینگار کر به

 ؟ یکن یهل دادو گفت: چرا خشکت زده در رو باز نم یراحله از آشپزخانه خارج شد. او را به کنار باالخره

 .را برداشت یگوش و

 بله ؟ -

- ... 

ً  دیچند لحظه صبر کن -  لطفا

 با تو کار داره برو دم در گهیرا گذاشت و گفت: م یگوش

 ؟ یکن یچرا دو ساعته در رو باز نم شیشناس یغر زد: اگه م رلبیگشت ز یکه به آشپزخانه برم یحال ودر

شه  یسالم کرد گفت: اگه م نکهیبود و بعد از ا دهیپوشیرا باز کرد و به نگار چشم دوخت. او لباس ساده ا در
 میبا هم حرف بزن قهیخواستم چند دق یم

 تو ایدر کنار رفت وگفت: ب یمکث از جلو یبعد از کم ستاره

 اونجا میبر شهیپارک هست اگه م هی. سر کوچتون رونیب میبر اینه تو خونه نه ب -

مقدمه شروع به صحبت کرد: آدرستو از  ینگاه کرد و ب شینشستند. نگار به روبرو یمکتین یهم رو کنار
راست  هیپس  رمیوقتتو بگ ادیخوام ز یگرفته بود. نم نیگرفتم که اونم از دوستت نازن یاضیحامد ر میهمکالس

 .روشن کنم ترو برا ییزایچ هیکه در مورد خودم  شتیسر اصل مطلب. امروز اومدم پ رمیم

 میجور بود یلیدانشگاه. ما با هم خ میتازه رفته بود ی. وقتشیوقت پ یلیبه خ گردهیبرم لیمن و سه یدوست
تونستم  یموبند نبودم. ن دیاهل ق یعالقه داشتم ول لیبه سه نکهیخراب کردم. من با ا زویمن همه چ یول

باالخره نتونست  لمیبکنم. سه مخوا یم یرو قبول کنم. دوست داشتم آزاد باشم تا هر کار یبه کس یوابستگ
ناراحت بودم  یلیخ لی. اوانهیمنو نب گهیبهم زد. ساعت همه کالساشو عوض کرد تا د مونویو دوست ارهیطاقت ب

اون  هیکه قض میآشنا شدم. ما قصد ازدواج داشت نیشد. چندوقت بعدم با رام لیکم کم عالقم به نفرت تبد یول
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 گهیخبر نداشتن من د هیازقض چکدوممونیه یافتاد زندان. بعداز اونم چون خانواده ها نیاومدو رام شیباغ پ
 .ام یباز نیا یمن کجا یرو گفتم تا بفهم نای. ادمشیماهه که ند 7 کی. االن نزدنمشینتونستم بب

 یهام م یچون اونو مسبب همه بدبخت رمیانتقام بگ لیخواستم از سه یکه کردم. آره من م یدر مورد کار حاال
کنن  یچطورباهاش رفتار م هیکردن و بق رونشیپدر ومادرش از خونه ب دمید یوقت هیدونستم. بعد از اون قض

 د،یومجنون یلیچقدر ل دمیشن سکال یبا تو جور شدواز بچه ها یوقت یول هیبراش کاف نیکردم هم یفکر م
 .تنها بمونم دومنیشما با هم باش نمیبب تونستمیکرد. نم یشدم. حسادت داشت خفم م وونهید

فرصت بودم زود  نیاومد سراغم و ازم کمک خواست. منم که دنبال هم یواسه انتقام بودم که مان یراه دنبال
خوام دوباره با هم  یعاشقشم و مو وانمود کردم هنوز  لیدوباره رفتم سراغ سه یقبول کردم وطبق نقشه مان

اومده  یدیشاپ که ما رو د یکاف یتو وزکرد. اون ر یاومد و قبولم نم یجوره باهام راه نم چیاون ه یول میباش
 .بود باهام اتمام حجت کنه تا دست از سرش بردارم

آمارمو از  یکه داشت دمیفهم یکرد یبهم نگاه م تیبا عصبان یروز دم کالسمون متوجهت بودم که چطور اون
بودم خوشحال  ختهیرابطتونو بهم ر نکهیبردم. از ا یحرصتو درآورده بودم لذت م نکهی. از ایگرفت یم لیدوست سه

. منم دیرو فهم نیرام هیبردارم. قض رشاومد سراغم و ازم خواست دست از س لیسه شیدو روز پ نکهیبودم تا ا
 یند کنم که تو جواب سالمشم یم یبهش گفتم کار

 ؟ یگیرو بهم م نایا یدار یشده بودبا اخم گفت: پس چرا حاال اومد یکه عصبان ستاره

که  یکس بیاصالً ع میینجوریدونم چرا ما دخترا ا یکردم. نم یاشتباه م دمیبه او نگاه کرد وگفت: چون فهم نگار
 هی نیرام یول میساز یخودمون م یبرا سیقد هیازش  ستین گهیکه د یوقت موینیب یرو نم میدوستش دار

هم  یکرد. گاه یوفروش م دیخر ددلش زده بود و موا ریز یادیز یبچه پولدار بود که خوش هینبود.  سیقد
 .کنن موادشون دست منه یالدنگش فکر م یقای. حاال هم رفدیکش یخودش م

کرد تا از شرم  ینم اون بود کمکم ی. هر کس جاومدیسر من م یینبود ، معلوم نبود چه بال لیشب اگه سه اون
 .کنه هیراحت بهش تک الیتونه با خ یم یکه هر دختر هیمرد واقع هی لیسه یخالص شه ول

که  شهیم میشده بود با حسرت ادامه داد: بهت حسود رهیدر دوردست خ یکه به نقطه ا یودر حال دیکش آه
 یاونو دار

لطف رو در حق من  نیتوهم ا کنمی. خواهش مدیمنو بخش لیدوباره به او نگاه کرد و با لبخند گفت: سه سپس
 بکن

 .گذاشت یستاره را ترک کرد و او را در بهت باق یگریخود بلند شد و بدون حرف د یجا از

* * * 

هر طور شده از دلش  دیکرده بود وامروز با تیرا اذ لیسه یلیچند وقت خ نیشد. ا داریاسترس از خواب ب با
 .کرد یفرق م هیحاالقض یول نبود یآورد. اهل منت کش یدرم

 .ستادیدانشگاه به انتظار او ا یدر ورود کینزد ییو جا دیبه خودش رس شهیتر از هم شیب
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داشت که او را بامزه  شیهم ته ر یآمد. کم یحوصله به نظر م یوارد دانشگاه شد. ب لیبعد سه قهیدق چند
گفت:  یعاد یلیسالم او راه رفته را بازگشت و خ یصدا دنیستاره رد شد که با شن یحواس از جلو یکرده بود. ب

 ؟ یستادیوا نجایسرما ا نیسالم چرا تو ا

 م؟یبخور یزیچ هی میبر شهیخوام باهات حرف بزنم. م یوگفت: م دینگاهش را دزد ستاره

 شهیشه االن کالسمون شروع م یگفت: نم یحوصلگ یکه اخم کرده بود با ب یدر حال لیسه

دانشگاه قبل از  یکرد آرامش خود را حفظ کند و با لبخندگفت: پس تو یذوقش خورده بود سع یکه تو ستاره
 میحرف بزن قهیکالس شروع بشه چند دق نکهیا

 .دانشگاه قرار داشت، حرکت کرد اطیها که در ح قیاز آالچ یکیبه سمت  دیاز او ند یمخالفت یوقت

خواستم  یمکث گفت: راستش من ... من ... م یانداخت و با کم نییهم نشستند. ستاره سرش را پا یروبرو
 اشتباه کردم یلی... خ یلیمدت خ نیبهت بگم... تو ا

 ؟یمثل من اعتماد کرد یبه آشغال نکهی؟ ا ینگاه کرد و او با اخم گفت: در مورد چ لیسه به

 ضاوت کردمزود در موردت ق نکهیگفت: نه ... ا یلبش را گاز گرفت و با ناراحت ستاره

خودت  یرو خودت با چشما قتیتوکه حق یکه اشتباه کرد یدیبه او انداخت وگفت: چطور فهم ینگاه تند لیسه
 !یبود دهید

 کنم یم یمن که دارم معذرت خواه یگفت: ا  چقدربدجنس یبا دلخور ستاره

 !گفت: و اگه من قبول نکنم؟ طنتیکه هنوز اخمش را حفظ کرده بود با ش یدر حال لیسه

 لب گفت: به درک ریشده بود ز یکه عصبان ستاره

 شیخود بلند شد. ستاره که هول شده بود ناخودآگاه بازو یبود به حالت قهراز جا دهیکه حرف او را شن لیسه
 .ندیبنش شیآخش بلند شود و سرجا یکار باعث شد صدا نیا دکهیرا کش

 ؟یشد یبا ترس گقت: چ ستاره

 .دیکه صورتش از درد جمع شده بود دستش را مال یدر حال لیسه

 رمیبم یلب گفت: اله ریباند دستش ز یاو را گرفت و در حال وارس یبازو ستاره

دانشگاه  یتو یبه اندازه کاف شمینطوری. همیبش یاحساسات ادیخواد ز یوگفت: حاال نم دیدستش را کش لیسه
 میتابلو هست

 .کردند ، اشاره کرد یبه آن ها نگاه م یعبور با کنجکاو نیکه در ح یبا دست به اشخاص و

 شعور یاحساس  ب یگفت: ب رلبیکرد ز یکه لباسش را مرتب م یبه دور وبر خود کرد ودر حال ینگاه ستاره
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ت دوس یکنیم ینجوریا افتویق ینکن. وقت یاراده گفت: تو روخدا اونجور یکرد ب یکه به حرکات او نگاه م لیسه
 کردم تتیکه اذ واریدارم سرمو بکوبم به د

بار آدمو  هی!  یشد یتیدو شخص ؟یشد ینجوریچرا امروز ا لیبا تعجب به او نگاه کرد وگفت: ا وا سه ستاره
 نیکف زم یکوبون یبارم با فرق سر م هی ،یرسونیکه به عرش م یبریباال م نقدریا

 داره؟ ی، اشکال اسینجوریا لیشدگفت: امروز آقا سه یخود بلند م یکه از جا یدر حال لیسه

 بتازون یتونیکه م یی؟ امروز روز توئه تا جا یبا او هم قدم شد وگفت: نه چه اشکال ستاره

 یریبرام ناهارم بگ دیشد و گفت: پس با کیبه او نزد لیسه

 ادیپر رو نشوکه اون روم باال م گهیهولش داد وگفت: د ستاره

 یزیگوشش گفت: شما همه جوره عز کیبار نزد نیشدوا کیبه او نزددوباره  لیسه

 .هم به دنبالش روان شد لیبه سمت کالس حرکت کرد و سه عیکه قرمز شده بود سر ستاره

 .کرد فیستاره تعر یآن شب را برا انیتمام جر چیدر حال خوردن ساندو لیسه

 ؟ یاز کجا آورد نویماش ؟یکرد دایما رو پ یگفت: چه جور یستاره با کنجکاو شیاز اتمام حرف ها بعد

 ! گهیحامد بود د نی؟ ماش ینشناخت نویمگه ماش -

االنم تو رو برده باشه اونجا آدرسو ازش گرفتم بعد  دیپدرش شا یمیکارخونه قد رهیمعموالً م یبهم گفت مان نگار
 حامدو ازش گرفتم و اومدم اونجا نیرفتم ماش

 کردم یزود درموردت قضاوت م نقدریا دینبا لیگفت: منو ببخش سه یاگهانبه او نگاه کردو ن ستاره

 دیکه با ییتو نیحرفو نزن ا نیا گهید کنمیشده بود متقابالً به او نگاه کردوگفت: خواهش م ریکه غافلگ لیسه
 منم در موردت زود قضاوت کردم یمنو ببخش

 میبه هم بد یقول هی نجایهم ای: پس بدوگفتیخند ستاره

 !نجا؟یگفت: هم یبا لحن بامزه ا لیسه

 !پس کجا؟ گهیگفت: آره د یجیبا گ ستاره

 کننیجاها م نجوریرو ا نکارای. اصوالً ای، جنگل ی، چشمه ا یگفت: مثالً لب آب روون طنتیبا ش لیسه

 گمیم ی! دارم جدلیسه یلوس یلیگفت: خ یبا دلخور ستاره

 بنده سراپا گوشم دیرمائزد وگفت: بف جیاز ساندو یگاز بزرگ لیسه

 دیسراپا دهن یبا حرص گفت: فعالً که جنابعال ستاره

 ام بگو یجد ندفعهیگذاشت وگفت: ا زیم یرا رو چیساندو لیسه
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 میوقت بهم دروغ نگ چیه میقول بد نکهیگفت: ا جانیبا ه ستاره

 میاز هم پنهون نکن ویچیاضافه کرد: و ه لیسه

 قول -

 قول قول -

* * * 

مطالب کنفرانس  نیآن قرار داده بود. با دقت مشغول تمر یاستاد نشسته بود و لب تاپ را رو زیپشت م ستاره
 .بود یمدام در حال رژه رفتن درطول و عرض کالس خال لیسه یبود ول

 ؟یریراه م نقدریچرا ا ل؟ی: چته سهاوردوگفتیطاقت ن باالخره

 میکار کن قیتحق یرو میماه درست نتونست کی نیا یم ! ما توبه اونگاه کردوگفت: نگران یبا ناراحت لیسه

خوب  یلیمطمئنم خ میروش کار کرد یزدوگفت: نگران نباش! ما به اندازه کاف یبخش نانیلبخند اطم ستاره
 میبلد

 گفت: خدا از دهنت بشنوه دیبا ترد دیرس یآرامتر به نظر م یکه کم لیسه

و دوستش آن  یزدانی بیوغر بیعج یهاو سوال ها یو آن ها با وجودکار شکن دیزمان کنفرانس فرا رس باالخره
 .را جلب کنند یبرگزار کردندو توانستند موافقت استاد رحمان یرا به خوب

* * * 

زده  هیرنگ تک یمشک دیپرا کیبود که به  لیکه توجهش را جلب کرد سه یزیچ نیدانشگاه خارج شد واول از
 .کرد یبودوبه او نگاه م

شد و با  کینزد لیشده بود، گذشت. به سه لیبود تعط یکرد و ازکنار رستوران که مدت یبچه ها خداحافظ از
 !؟ یکنیم کاریچ نجایتعجب گفت: سالم ، تو ا

 !داره؟ یماهت اومدم دنبال عشقم اشکال یگفت: سالم به رو یبا سرخوش لیسه

 هم خوبه یلیداره خ یکه مشکوک شده بود با لبخندگفت: نه چه اشکال ستاره

که به سمت در سمت  یاو باز کرد سپس در حال یبرداشت و در سمت شاگرد را برا نیاش را از ماش هیتک لیسه
 میرفت گفت: پس سوار شو بر یراننده م

 از کجا اومده؟ نیکردگفت: ا یبود نگاه م یهمانطورکه به رفتار او که همراه با ذوق زدگ ستاره

 پایت: از کارخونه ساگف طنتیبا ش لیسه

 ه؟یکه مال ک نهیگفت: ا  لوس ! منظورم ا یفیبا اخم ظر ستاره

 دمشیگفت: مال خودمه خر روزمندانهیپ یبا لبخند لیسه
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 شد؟ ی؟ پس موتورت چ یبا تعجب گفت: چطور ستاره

 نیقسط ا شیموتور رو فروختم پولشو دادم واسه پ -

 !یدوست داشت یلیتوکه موتورتو خ -

 دوست دارم یلیمن فقط تو رو خ زمیزدوگفت: اشتباه نکن عز یچشمک لیسه

به اطرافش  یشد. نگاه نیسوار ماش عیسر لیسه رهیفرار از نگاه خ یرنگ گرفته بود برا شیکه گونه ها ستاره
 ؟یافتاد دنشیشدکه به فکر خر یجان. حاال چ لیمبارکت باشه سه یلیانداخت و با لبخندگفت: خ

قابل  دیپرا هیهرچند که  میبخرم که راحت باش نویگفتم ا میستیراحت ن رونیب میبر میخوا یم یورنجیا دمید -
 شما رو نداره اقتیام و ل یشما رو نداره اصالً کمتراز ب

رو بهت نگفتم که بهم متلک  الیدان هیکه در حال لبخند زدن بود ناگهان برافروخته شدوگفت: من قض ستاره
 با هم نداشته باشم ی،گفتم که حرف نگفته ا یبنداز

 .گرداند شهیسرش را به سمت ش و

 زدم یاون حرفو م دینبا دیبعدگفت: ببخش یرا به حرکت درآوردوکم نیماش لیسه

 ی؟من که معذرت خواه ی؟ قهر یکردوگفت: خانوم کیدهد ، سرش را به او نزد ینم یستاره جواب دید یوقت
 یدیکردم بگوکه بخش

 .به او نگاه کند سرش را تکان داد نکهیبدون ا ارهست

 یدینداره بخند تا بفهمم بخش دهیفا ینطوریا گهینه د -

 .قهقهه بزند لیزد که باعث شد سه یجان یبه اوانداخت ولبخند ب ینگاه مین ستاره

 توپ یجا هیبرمت  ی. م یشام مهمون خودم یدیبرم حاال که خند دنتیقربون خند یا -

 یبود که به دل م یو دنج کیش یجا لیسه یدو شانه به شانه هم وارد رستوران شدند. رستوران انتخاب هر
 .نشست. هر دو شام سفارش دادند

 شه؟یم یچ کیکارت تو پ ی: حاال که موتور رو فروختدیخوردپرس یبودو غذا م نییکه سرش پا ستاره

 .مواجه شد لیسه رهیسرش را بلند کرد و با نگاه خ دینشن یجواب یوقت

 غذا رو؟ ای یخور یمنو م ی؟دار هیچ -

 ؟یدار یبا لبخند گفت: هر دو مورد ، شما مشکل لیسه

 ؟یکرد کاریکارتو چ دمیپرس ریبا حرص گفت: نخ ستاره

 به راننده آژانس ارتقا دادم کیشغلمو از پ یچیه -
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بودذوق زده شدوگفت:  دنینم نم باران که در حال بار دنیاز خوردن شام از رستوران خارج شدند. ستاره با د بعد
 میخورده قدم بزن هی ایب یباحال یچه هوا لیسه

 .کرداورا با خود همراه کرد یاو حلقه م یکه دستش را دور بازو یحال در

بعد باران تند شدو آن ها مجبورشدند  یشد. کم یرد وبدل نم نشانیب یحرف چیزدند و ه یسکوت قدم م در
 .رندیپناه بگ قیآالچ کی ریشوندوز یپارک وارد

 انداخت یبه اطراف انداخت وگفت: بفرما هوس سرکار خانم ما رو به چه روز ینگاه لیسه

 آد یم یچه بارون قشنگ نی! ببلیسه یذوق یگفت: چقدر ب یبا دلخور ستاره

 .شد رهیدرشت باران خ یبه دانه ها و

 سردمه یلیخ لیکردوگفت: سه بشیرا در ج شی. دست هادیبعد به خود لرز قهیدق چند

 !شد ؟ بارون که قشنگ بود یگفت: ا  چ یبا بدجنس لیسه

 کارکنمیچ گهینکن خب سردمه د تیگفت: اذ یبا دلخور ستاره

گوشش  ریشد. دستانش را دور کمرش حلقه کردو او را از پشت سر به خود چسباند و ز کیبه او نزد لیسه
 گفت: حاال چطوره؟

 بهتر شد یلیگفت: ممنون خ یآرام یبا صدا ستاره

تر  شیچشمانش توجهش را جلب کرد. با دقت ب یجلو یئیباران داشت که درخشش ش یبه قطره ها چشم
 .متصل بود درنگیرسفیزنج کیکه به  دیرا د یفیستاره ظر

مقنعه او برد تا قفل گردنبند را  ریچشمانش تکان داد و سپس دستش را ز یرا جلو دیگردنبند طالسف لیسه
 .ببندد

 یگردنش م یخود را به او چسباند و به ستاره کوچک که رو شتریشده بود ب ریگردنبند غافلگ دنیکه از د ستاره
 .دیبگو یزیچ توانستیشد. بغض کرده بود ونم رهیخ دیدرخش

 مترس یم یلیگوشش گفت: من خ ریکردو ز کیدوباره سرش را به او نزد لیسه

، متعجب گفت:  یآرام یشدو باالخره لب باز کرد و با صدا شیمتوجه لرزش صدا یدولید یصورتش را نم ستاره
 !؟یاز چ

وفقط واسه من  یباش دای. واسه همه ناپیباش لیاز دستت بدم! دوست دارم تو فقط ستاره سه نکهیاز ا -
 یبدرخش

خوام فردا برم با  یادامه داد : م لینزد و سه یحرف یداغ شده بود لبخند زدول لیکه از حرارت بدن سه ستاره
 پدرت حرف بزنم
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 کاریچ یخوا یبهت گفت: م دوبایشده بود به سمت او چرخ ریغافلگ قهیچند دق نیبار در ا نیدوم یکه برا ستاره
 ؟یکن

ندارم  دوست گهیکنم. د یپدرت و تو رو ازش خواستگار شیبرم پ خوامیشدوگفت: م رهیبه چشمان او خ لیسه
 یاز دستم بر دفعهیهمش نگران باشم نکنه 

تونه از  ینم چکسیمال توام ه شهیمن هم ه؟یچه حرف نیجمع شده بودگفت: ا شیکه اشک در چشمها ستاره
 کنه یبابام اون قبول نم شیپ یبر دیهم جدامون کنه. تو نبا

 تونم شانس خودمو امتحان کنم یمن م یبود،گفت: ول دهیکه از حرف او رنج لیسه

 نکن نکارویبخاطر من ا لیسه کنمیبا اضطراب گفت: خواهش م ستاره

 شمیم مونیدونم پش یم یکردو با حرص گفت: باشه بخاطر تو ! ول یپوف لیسه

را روشن کرد ورو به ستاره با چشم  نیپخش ماش لیراه بازگشت هر دو در سکوت فرو رفته بودند که سه در
 .به آن اشاره کردوابرو 

فشرد به  یمقنعه در دست م ریکه گردنبندش را از ز یلحظه بعد ستاره چشمانش را بسته بودودر حال چند
 .گوش سپرد تاریگ زیسحرانگ یصدا

 یاما آرزوم نبود ،یجا روبروم بود نی، هم یبود میروز تو زندگ هی *

 اون، تا آرزوم بشه تموم یروز هی ادیب دیکردم از آسمون، با یم فکر

 بخشم خودمو یکردمو، دلتو رو شکستمو، نم یاشتباه هی

 میکه نبخش یحق دار شمو،یپ یخوام تو باش یشدمو، م مونیپش حاال

 گشتمو یکه ستاره داشتمو، دنبال اون م شرمندتم

 ندارم یبودم که من ، ستاره ا نیاز ا یشاک

 پشتموداد به  یم هیبود تو مشتمو، تک ستاره

 کشتمو یم احساسشو

 کشتم یم احساستو

 گشتمو یکه ستاره داشتمو، دنبال اون م شرمندتم

 ندارم یبودم که من ، ستاره ا نیاز ا یشاک

 داد به پشتمو یم هیبود تو مشتمو، تک ستاره

 کشتمو یم احساسشو
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 کشتم یم احساستو

 یعسگر دیترانه ستاره از حم *

 هفتم فصل

 ینشسته بودو در حال یمکتین یکنارش رو لیفرو برده بود و سخت مشغول مطالعه بود. سه یرا در کتاب سرش
 .کرد یچانه اش گذاشته بودبه او نگاه م ریکه دستش را ز

بهت گفته باشم  نی؟بب یکن یبه من نگاه م ینشست نجایبه او انداخت و با حرص گفت: تو چرا ا ینگاه ستاره
 درس بخونم یحساب دیآخرم با ترم ، ترم نیمن ا

 .ندارم یدر همان حالت گفت: خب بخون من که به تو کار لیسه

 کارمیدارم ! فکر کرده ب یبه او اشاره کرد وادامه داد: خودم کار مهمتر یبا حالت بامزه ا و

درست  شیرم پمگه تو قرار نبود ت نمیتر حرص خورد وگفت: کار مهمتم البد نگاه کردن به منه؟ بب شیب ستاره
 تموم بشه؟

به  یکه معرف یواحد دار 6تموم نشد درست. حاال  میریبه او نگاه کردودوباره گفت: اصالً گ یلحظه سوال چند
حواس  یهمش ور دل من باش یخوا یدانشگاه ؟! م یآ یم گهیخوام بدونم چرا د یدرست. من م یاستاد گرفت
 ؟ یمنو پرت کن

دانشگاه و فرصت  امین ادیدلم ب یجواب داد: خب از استادم سوال داشتم تازه من چطور یبا خونسرد لیسه
 !تو رو از دست بدم؟ یگوش دادن به غرغرها

 ! زمیعز یگفت: شما چقدر امروز بانمک شد یبا لحن مسخره ا دیلبش را جو ستاره

 ! زمیعز یاعصاب یوگفت: شما چقدر امروز ب دیهم خند لیسه

 که هست نهیگفت: هم یبا لجباز ستاره

 .سرش را دوباره در کتاب فرو برد و

 .نگاه کرد لیبه سه یکتاب بلند کرد وبا حالت خاص یبعد سرش را از رو یمدت

خونتون  یبر یخوا یتو نم لیسه گمیبه او نگاه کردو ستاره گفت: م یجیبود با گ اوردهیکه از نگاه او سردرن لیسه
 دنتیاز اون ماجرا گذشته حتماً تا االن بخش یلیخ ؟یسر به پدرو مادرت بزن هی

ممکنه باهام داشته باشه.  یدونم پدرم چه برخورد ینم یخواد ول یدلم م یلی: خودمم خدوگفتیکش یآه لیسه
ن سراغشو رمیکم اوضاعم رو به راه تر بشه م هی نکهیمطمئن باش به محض ا یول ترسم،یخرده م هیراستش 

 بشن تیخوام اذ یکنم. باور کن من دوسشون دارم ستاره ! نم یم یهر طور شده بابامو از خودم راض

 یدرست کن نتونیب زویهمه چ یتون ی. من مطمئنم که تو منطورهیلبخند زدوگفت: حتماً هم ستاره

* * * 
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 .کالس بودند لیکنار هم نشسته بودند و منتظر تشک میو مر ستاره

را پاس کندو به  شیاز واحدها ینتوانسته بود بعض میمر یدرسش را به اتمام رسانده بودول شیترم پ نینازن
 .آمد یبه دانشگاه م زیترم ن نیناچار ا

ً یتقر کالس  .بود امدهین یکالس کس یبودو به جز چند تن از بچه ها یخال با

به شماره  یبعد از نگاه میشروع به زنگ خوردن، کرد. مر میمنتظر استاد بودند که تلفن مر یحرف چیه بدون
 .گذاشت فشیآن را قطع کردو تلفن را درون ک یحوصلگ یبا ب رندهیتماس گ

 بود؟ یبه چهره در هم او انداخت وگفت: ک ینگاه ستاره

 زنهیچند وقته خسته ام کرده از بس زنگ م نی! واقعاً ا ایدستش را در هوا تکان داد وگفت: عرش میمر

 ه؟یحرف حسابش چ گه؟یم یخب چ -

 جور مزخرفات نیخبر نداشته و به من عالقه داره و از ا یمان یاز کارا گهیم ،یچیه -

 گهیداره راست م دیخب شا -

 ! دختر ! سگ زرد برادر شغاله ینه بابا، تو چقدر ساده ا -

 خسروان دانند شیدونم واال صالح مملکت خو ینم -

 ی: راستدیبه دوستش بود ، افتاد وناگهان پرس یمطلب حیدر حال توض جانیکه با ه یبه دختر تازه وارد نگاهش
 چند وقته ازش خبر ندارم ش؟یدید ایچه خبر؟ تازگ نیاز نازن

 رونیخواستن با حامد برن ب یگفت: فکر کنم امروز م یباز شد و با خوشحال میمر چهره

 !دواج دارن؟واقعاً قصد از  ناینه انگار ا -

 یعقد. م دیگذاشتن االنم رفتن خر شونمیقرار عقد وعروس نایدوست من؟ ا یهست ایدن نیا یبه! تو اصالً تو -
 کارش یتموم بشه بره پ رنیجا بگ هی شونویخوان عقدوعروس

 به من نگفتن؟ یچی! پس چرا هنطوریبا تعجب گفت: که ا ستاره

 بهت نگفتن ستیاونا هم حتماً فکر کردن واست مهم ن یخودت غرق شد یچند وقته تو نیاز بس ا -

کنم بتونم.  یداره. من که فکر نم یواقعاً خوب دل وجرئت نی: خوش به حالشون! نازندوگفتیکش یآه ستاره
کردم راحت  یفکر م شهیمن نذاشتم. هم یبا بابام حرف بزنه ول ادیخواد ب یچندبار تا حاال بهم گفته م لیسه
 ترسم یکم م هی یاالن راستشو بخوا یگفتن حرفام به مامان وبابامه ول ایکار دن نیتر

 یترس ینم یچیکردم تو از ه یمن فکر م -
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از ، از  یلیام. خ ییهم آدم ترسو یلیکردم. من خ یدونم اشتباه م یحاال م یکردم ول یفکر رو م نیخودمم هم -
رو قبول نکنه ومجبور بشم ازش جدا  لیسه ترسم بابام یترسم. م یکه دوسشون دارم م ییدست دادن آدما

 شم

 ذارهی! حتماً به انتخاب تو احترام م هیپدر تو آدم روشن -

 باشه نطوریخدا کنه ا -

جور حس خجالت  هیاز ترس  ریبه غ هیقض نیبه فکر فرو رفت ودوباره به حرف آمد: در مورد ا هیچند ثان ستاره
 هم هست

 شاللهی. اخوادیم یخدا چ مینیبگذره تا بب انیکم از اون جر هیشانه او گذاشت و گفت: بگذار  یدستش را رو میمر
 زمیعز شهیدرست م زیهمه چ

* * * 

 نیح نیظهر بود که وارد خانه شدو به پدر ومادرش سالم کرد. مادرش به طرف آشپزخانه رفت و در هم کینزد
مبل نشسته بود ودر حال خواندن روزنامه بود. چند  یروبه پدرش انداخت که  یجواب سالمش را داد. نگاه

کرد و دوباره سرش را در  تفااک یبه جواب سالم کوتاه شهیلحظه بعد باالخره سرش را بلند کرد وبرعکس هم
 .نگرفت و به اتاقش رفت یرا جد هیقض ادیز یبه خاطر خستگ یمتعجب شد ول یروزنامه فرو برد. ستاره کم

بلندپدرش که تازه از سر کار برگشته  یاز شب گذشته بود. ستاره در اتاقش مشغول مطالعه بود که با صدا یکم
 .بود، حواسش پرت شد

 کارش دارم ادیخانم ، ستاره کجاست؟ بگو ب -

 .پدرش رفت شینام خودش از اتاق خارج شدو پ دنیبا شن ستاره

 د؟یمنو صدا کرد دیسالم بابا خسته نباش -

 کارت دارم نیبش ایگفت: آره ب تیبا عصبان وسریس

 شده بابا؟ یاو نشست وگفت: چ یزده شده بود روبرو رتیموقع پدرش ح یب تیکه از عصبان ستاره

بهم زنگ زدگفت در مورد تو  الیدان روزیمقدمه گفت: د یشد و ب رهیبرافروخته بود به او خ اریکه بس روسیس
خوام خودت  یگفت. م یراجب تو و اون پسره م ییحرفا هیعصر اومد فروشگاه. بهم بزنه. امروز  دیبا ییحرفا هی

 گه؟یراست م یبهم بگ

 ستیکه اون گفته ن یکه هول شده بودگفت: نه بابا اونطور ستاره

 ؟ی؟ باهاش حرف نزد شیدیند انیتو بعد از اون جر یعنی؟  هیپس چطور -

 یخب ... آره... حرف زدم ... ول -
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گفت. من و بگو که چقدر رو عقل نداشته تو حساب  یدرست م الی. پس دانیبگ یزیخواد چ ینم گهیبسه د -
 کردم یم

 یپسره که با اون دوستا نیکس هم نه. ا چیوگفت: حاال ه دیدسته مبل کوب یرو یدستش را با ناراحت بعد
 ! همه بال سرش آورد. دختره احمق نیالدنگش ا

 ...... لیهبابا س یگفت: ول هیبا گر ستاره

خوام صداتو  ی: بسه نمدگفتیبار یخشم م شیکه از چشمها یوسط حرفش آمدودر حال ادیبا فر روسیس
 !چشمم دور شو یاون دانشگاه خراب شده. حاال هم زودتر ازجلو یهم الزم نکرده بر گهیبشنوم د

 .به اتاقش پناه برد هیبا گر اوردویطاقت ن گرید دیشن یلحن حرف زدن را از پدرش م نیبار ا نیاول یکه برا ستاره

 .ختی... باالخره ... زهر... خودشو ر یپسره عقده ا -

 .یگیم یچ ینکن تا من بفهمم دار هیگر قهیدق هیگفت: ستاره جان  یاز پشت خط با کالفگ لیسه

 .دهیراجب من وتو فهم ویبابام همه چ گمیدادوگفت: دارم م گرشیرا به دست د یگوش ستاره

 دانشگاه یخواد بر ینم گهیگفت د دویبلند با من حرف نزده بودامشب سرم داد کش یکه تا حاال با صدا بابام

نشده. از اولم بهت گفتم بذار با  یزیچ زمیمشهود بود گفت:آروم باش عز شیکه در صدا یبا خونسرد لیسه
 زنمیباهاش حرف م رمینشده م رینه حاال هم د یپدرت حرف بزنم گفت

 میبر ییجا هیبا هم  دیدنبالم با ای. فردا بمیکن هینفر تسو هیحسابمونو با  دیبالفاصله گفت: نه ، اول با ستاره

راحت بخواب تا  الیکه من طاقت اشکاتو ندارم. برو با خ یدونینکن م هیگر گهی. فقط تو دیتو بگ یباشه هر چ -
 غصه نداشته باش یدار لویسه

 عشقم ریدوست دارم. شبت بخ یلیادامه داد: خ یآرام یصدا کردو با کیرا به لبش نزد یگوش

فشردبا  یکه آن را در دستش م یکه آرام شده بود، ستاره کوچک گردنبندش را در دست گرفت و در حال ستاره
 یخوب بخواب نطور،یلبخندگفت: منم هم

* * * 

 .ستادیا یمنش زیوارد مطب شدو کنار م لیهمراه سه به

 نمیخواستم دکتر رو بب یم دیببخش -

بود پشت گوشش  ختهیر رونیشال ب ریرا که از ز شیاز موها یداشت. دسته ا یزننده ا شیکه آرا یمنش دختر
 د؟ی: وقت داشتدگفتیجو یرا با سروصدا م یکه آدامس یفرستاد و در حال

 دارم ی، من از آشناهاشون هستم باهاشون کار خصوص رینخ -

 نیمنتظر بمون دیدارن با ماریباالن  شونیشه ا ینم -



 

 
169 

 تونم منتظر بمونم یرفت گفت: من عجله دارم نم یکه به سمت در اتاق م یدر حال ستاره

 .هم به دنبالش داخل شد لیبدون در زدن وارد اتاق شد. سه و

 دینشسته بودگفت: ببخش شیکه روبرو یآن ها خودش را جمع و جور کردو رو به دختر جوان دنیبا د الیدان
 اومده شیپ یمشکل هی یخانم طاهر

 دکتر یشه آقا یکه نم ینجوریاو بودگفت: ا ماریدماغش زده بود و ظاهراً ب یرو یجوان که چسب دختر

 بهتون بده گهیوقت د هیگم  یم ی. به خانم منشدییبا لبخندگفت: شما فعالً بفرما الیدان

گفت در اتاق را بست. سپس به سمت آن ها  یبه منش یزیآهسته چ نکهیدم در او را بدرقه کردو بعد از ا تا
،  یگاو نیگفت یم نیطرفا؟ قدم رنجه فرمود نیاز ا یگرام ییبرگشت و رو به ستاره گفت: به به ! دختر دا

بنده  نیا بیشما نص دارید دتتونم بپرسم از چه رو سعا ی. ممیکرد یم یجلو پاتون قربون یزیچ یگوسفند
 شده؟ ریحق

اون مزخرفاتو به بابام  یرفت یمن. واسه چ یزندگ یتو یبا پوزخندگفت: آخه تو دوباره دماغ گندتو کرد ستاره
 ؟ یگفت

 رو به اطرافش باز کنم ییخواستم چشم دا یانداخت وگفت: م لیبه سه یزیرآمینگاه تحق الیدان

 بشه ؟ یقدم به طرفش برداشت وگفت: که چ کی لیسه

 کیتار دیجناب. ببخش یداشت فیتشر نجایبه خود گرفت و با پوزخندگفت: ا  شما هم ا یمتعجب افهیق الیدان
 دمتیبود ند

 ییباشه به دا ادمی ؟یکه چ نجایا یاومد یقلچماق راه افتاد نیتمسخر به ستاره نگاه کردوادامه داد: حاال با ا با
 کردنش تیدختر ترب نیبگم کالهشو باالتر بذاره با ا

 یگفت: حرف دهنتو بفهم عوض تیکه از کوره در رفته بود با عصبان لیسه

 .بلند ستاره متوقف شد یصدا دنیبه سمتش برداشت که با شن یقدم تیبا عصبان الیدان

 ادیاگه دستت بهش بخوره اون روم باال م -

 شه؟یم یچ ادیبه سمت ستاره برگشت وبا تمسخر گفت: مثالً اگه اون روت باال ب الیدان

 ی! نمیکنیم یدونم صبح تا شب چه غلط ینم یشدوگفت: فکر کرد رهیبه چشمانش خ یبا خونسرد ستاره
 ذارمیهمشو م یاریسگمو باال ب ی! آمار تک تکشونو دارم. اگه اون رویسرت دوست دختر دار یدونم اندازه موها

 نذاره نجایپاشو ا گهید یضیمر چیه کنمیم ی. کارلیفام هیکف دست عمه و بق

وصله  نیچرت وپرت نگو ا خودیهول کرده خود را نباخت وگفت: ب یبودو معلوم بود حساب دهیکه رنگش پر الیدان
 چسبه یها به من نم
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 یبرم آقا یازت م ییچه آبرو ینیب یخودت م یمن بر ندار یلبخند زدوگفت: باشه، اگه دست از سر زندگ ستاره
 یخود دان گهیدکتر. ازمن گفتن بود د

 .از مطب خارج شدند یو نگاه خصمانه منش مارانینگاه متعجب ب ریبعد ز قهیدق چند

 ؟ یدنده را عوض کردوگفت: حاال واقعاً آمار دوست دختراشو داشت لیسه

رنگ و روش شده بود  یدیزدم که گرفت.د یدست هیوگفت: نه بابا. فقط بهش شک داشتم بهش  دیخند ستاره
 واریگچ د نهویع

 من که باورم شده بود یکرد یم یباز یعیطب یلیبخت. خخب حقم داشت بد -

 زهیر یهنر م هیاز هر انگشتمون  گهید مینیما ا -

 بر منکرش لعنت -

برامون دردسر درست کنه آخه اون  گهیدونم د یم دیکه شده بع اطمیاحت یاگه حرفامو هم باور نکرده باشه برا -
 دهیم تیاهم یلیخ لیتو فام ژشیبه پرست

 !هیژیچقدرم که آدم با پرست -

 گرفتم یمیتصم هیمقدمه گفت: ستاره من  یبه فکر فرو فت و ناگهان ب یمدت لیسه

 ؟ یمیچه تصم -

 گمیبهت م یاریدوباره نه و نو تو کار ن یاگه قول بد -

 بگو ارمینم -

 بابات شیخوام برم پ یم -

 یدست شیپ لیکه سه دیبگو یزیانداخت و خواست چ بود یبه او که با آرامش در حال رانندگ ینگاه ستاره
 یسراغ پدرم تا باهاش آشت رمیکردم م یباباتو راض یدم. وقت یبه حرفت گوش نم گهیکردوگفت: نگو! چون د
 تیخواستگار میایکنم بعدش با خانوادم م

 !نشد؟ یاگه بابام راض -

 بشه یتا راض رمیم نقدریا -

* * * 

 یشد. به شدت استرس داشت. روبرو یم افتیدر آن  یبودکه انواع لوازم خانگ یمغازه شد. فروشگاه بزرگ وارد
 .دیاینفسش جا ب یخود را سرگرم نگاه کردن به آن ها نشان داد تا قدر ستادویا ییلباسشو نیچند ماش

 تونم کمکتون کنم قربان یشدوگفت: م کیبه او نزد یجوان پسر

 درخشان کار دارم یت: با آقالبخندزدوگف لیسه
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 به او کردوگفت: اون سمت فروشگاه هستند ینگاه مشکوک پسر

 ستادیاو ا یشد. روبرو کینامطمئن به او نزد ییاز او تشکرکرد و با قدم ها لیرا نشان داد. سه یبا دست سمت و
 .و سالم کرد

آم  یبه او نگاه کندگفت: سالم قربان االن م نکهیخم کرده بود، بدون ا یفاکتور یکه سرش را رو روسیس
 خدمتتون

 دیبه فکر فرو رفت وسپس گفت: بفرمائ یباالخره به او نگاه کرد. ابتدا کم روسیس

 رمیوقتتونو بگ قهیخواستم چند دق یم شهیگفت: اگه م یبا دودل لیسه

 شناسم؟ یبا تعجب گفت: من شما رو م روسیس

 سرمد هستم لیمکث گفت: من سه یوبا کم دینگاهش را دزد لیسه

پسر! با چه  یرو دار یلیگفت: تو خ تیرا جمع کردوبا عصبان شیحرف اخم ها نیا دنیبه محض شن روسیس
 نجا؟یا یاومد یجرأت

و چند کلمه  رمیوقتتونو بگ قهیخواستم چند ق یکرد آرامش خود را حفظ کندوگفت: من فقط م یسع لیسه
 ...... باهاتون حرف بزنم. من

 ؟یکه بزن یدار یچه حرف یبزن یخوا یم یچه حرف گهید یگفت: حرف بزن ادیو با فر دیوسط حرفش پر روسیس
 !یپلک یکرد اونوقت تو مدام دور وبر دختر من م یم میتو بود خودشو تو هفت تا سوراخ موش قا یجا یهر ک

 من و ستاره فقط یعنیمزاحمت ندارم من فقط ...  ایان من قصد جسارت درخش یمستأصل گفت: آقا لیسه

... 

! اریبه گوشش نواخت و بلندتر گفت: اسم دختر منو ن یمحکم یلیفرصت ادامه صحبت به او نداد. س روسیس
 ...رونی. از فروشگاه من برو برونیمرد. برو ب یتو داشت م یدختر من بخاطر کارا

به دور وبر خود  یاز پدر او نداشت با خجالت نگاه یبرخورد نیستاره انتظار چن فیکه با توجه به تعار لیسه
 .و فروشندگان دور آن ها جمع شده بودند انیانداخت. چند نفر از مشتر

 رونیآقا رو ببر ب نیا ایگفت: رضا ب یرفتن ندارد رو به پسر جوان رونیب الیاو خ دیکه د روسیس

پدر ستاره فروکش کرد موکول  تیکه عصبان یداد ادامه حرفش را به زمان حیترج دید نینچنیکه اوضاع را ا لیسه
 .کندو از فروشگاه خارج شد

* * * 

حواس به  یمبل نشسته بود و ب یپدرش که رو یرفت. روبرو نییبه طبقه پا تیرا قطع کردو با عصبان تماس
 .ستادیشده بود، ا رهیخ ونیصفحه خاموش تلوز

 .زد ایرا کنار گذاشت ودلش را به در خجالت
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 گرانیبا د یبود اون همه ادعاتون در مورد خوش رفتار نیبابا واقعاً ازتون انتظار نداشتم. ا -

چه طرز صحبت  نیسرت! ا یرو به ستاره گفت: چه خبره صداتو انداخت تیازآشپزخانه خارج شدوبا عصبان راحله
 کردن با پدرته؟

کرده بود که بابا کتکش زده و از فروشگاه  یاون پسر چه گناه نمیخوام بب یشم. م یساکت نم ندفعهینه مامان ا -
 انداخته رونشیب

 کیخود بلند شدو به ستاره نزد یکرداز جا ینگفته بودو فقط به ستاره نگاه م یزیلحظه چ نیکه تا ا روسیس
 .شد

 کیرا از نگاهش بخواند. با نزد یزیتوانست چ یشد. نم رهیشد خ یم کیبا وحشت به پدرش که به او نزد ستاره
 .صورتش گرفت یرا جلو شیشدن او ناخودآگاه دستها

که با دقت  یمبل نشاند. در حال یآوردواو را رو نییرا گرفت، آن ها را پا شیبرخالف تصور او، دستها روسیس
از  ی؟! من ک   یشناخت ینجوریخوام بزنمت؟! تو منو ا یم یکرد با تعجب گفت: تو واقعاً فکر کرد یبه او نگاه م

 الیاون دان ریتند رفتم همش تقص کمی روزیدوست دارم. آره د ایکه قد دن یزمیگل نازکتر به تو گفتم؟ تو دختر عز
اون  دیگرفتم. امروزم در مورد اون پسره اشتباه کردم نبا شیکردکه آت فیبرام تعر یرو جور هیبود . قض یهوچ

. من بهت اعتماد دارم ومدی یمن نم شیبود پ یاگه پسر بد دمیفکر کردم د شتریکه ب یکردم. وقت یکارا رو م
 بوده؟ یچ هیقض یکن فیتعر رامخوام خودت ب یم

 یچیوگفت: ه ابدیکرد آرامش خود را باز  یبود، سع ختهیراحت شده بود وترسش ر یتا حدود الشیکه خ ستاره
 ... به خدا بابا. فقط

 میرو دوست دار گهیانداخت و ادامه داد: ما همد نییرا پا سرش

خودت  یهست یدونم که تو دختر عاقل یدخترم من م نیگفت: بب صالیسرش را تکان داد و با است روسیس
کنه. با  یخونه نداره که خودش توش زندگ هی یپسره حت نیا دمیکه من شن یزیکن. طبق اون چ یکالهتو قاض

 ... نداره که پشتش باشن یخونواده ا یکنه. حت دایکار درست درمون پ هیتونه  یکه داره نم یوضع

 باشه یشه آدم بد ینم لیکه دل نایا یحرفش آمدوگفت: درسته ول انیم ستاره

 یبا اون باش یدختر  من، تو اگه بخوا نیندارم. حرف من با توئه! بب یاصالً من به اون پسره کار یگیتو درست م -
. گهید ی، حرف مردم ، با صاحبخونه با بقال و چقال  محل و با هزارتا بدبخت یپول ی. با بیبجنگ زایچ یلیبا خ دیبا
 !؟ یتون یم

. قول بده خوب به یخوام جواب بد یپدرش اجازه نداد وگفت: االن نم دکهیبگو یزیدهان باز کرد تا چ ستاره
 یبعد جواب بد یحرفام فکر کن

به سمت پله ها رفت. همچنان که دستش را به نرده ها گرفته  یسرش را تکان داد و بعد از مکث کوتاه ستاره
 .گردنبندش را لمس کرد و به فکر فرو رفت گرشیرفت، با دست د یباال م یکی یکیبود و پله ها را 

 .ستیچدانست جوابش  یاز حاال م یفکر کند ول شیبه پدرش قول داده بود به حرفها نکهیا با
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حاضر بود با تمام  لیبودن با سه یاو برا یکرد ول یرا تحمل م یادیز یسخت دیکار عاقالنه نبودو با نیا دیشا
 .بجنگد ایدن

* * * 

استرس نداشت. صابون پدر ستاره به تنش خورده بود و پوستش  شیبار مثل دفعه پ نیفروشگاه شد. ا وارد
 روسیبه س یبه او ونگاه ینگاه یداشتند با سردرگم ادیبه  شیکلفت شده بود. فروشندگان که او را از دفعه پ

 .تر برود کیکرد که نزد ارهو با دست به او اش دیزود او را د یلیبارخ نیانداختند. پدر ستاره ا یم

 .سالم کرد شیشد و مثل دفعه پ کیمطمئن به او نزد ییگام ها با

کرده بود، اشاره کرد. پسر  رونیاو را ب شیکه دفعه پ یجواب سالمش را داد و با سر به پسر جوان روسیس
آقا برس من  نیکردگفت: رضا به ا یبود اشاره م دهیکه تازه رس یکه به مشتر یدر حال روسیشد وس کینزد

 گردم یاالن برم

بود که ظاهراً دفتر  یکه به آن وارد شدنداتاق کوچک یفروشگاه رفتند. اتاق یدر انتها یمراه پدر ستاره به اتاقه به
 .بود روسیکار س

خواستم  یم زیاو نشست وگفت: قبل از هر چ یآورد و روبرو یا ینشست و پدر ستاره هم صندل یصندل کی یرو
 یونتونست یبگ یخواست یاوندفعه م ویخوام هر چ یکنم. حاال هم م یبابت رفتار اون روزم ازت معذرت خواه

 کنم ی. من گوش میاالن بگ

درخشان من  یآقا دینیگفت: بب یمعطل ی، ب دینگاه منتظر او را د یبه او انداخت و وقت ینگاه نامطمئن لیسه
قه دارم. درسته وضع بهش عال تینها یمن ب یستاره ... خانم هستم. ول یشخص برا نیگم من مناسب تر ینم
کنن  یکردن چون در موردم اشتباه فکر م رونیگم پدرومادرم منو از خونه ب یبهتون دروغ نم ستیخوب ن میمال

 .االن عوض شدم یکرده باشم ول ییکارا هیدر گذشته  دیمن شا

 شیپ یخب ، داستان طور یاقدام کنم ول یخواستگار یخواستم اول با پدرو مادرم صحبت کنم بعد برا یم من
 .خدمتتون برسم ییرفت که من مجبور شدم خودم تنها

 ریکار مناسب گ هیتونم  یم شهیتا اون موقع درسم تموم م میصبر کن یچند وقت میتون یم دیبد تیشما رضا اگه
 .دفعه با پدرومادرم خدمتتون برسم نیا دمیبهتون قول م ارمیب

 دمی. من بهتون قول ممیساز یم مونویو زندگ میکن ی. کار ممیون جووندرخشان ، من و ستاره هر دوم یآقا
 ستاره رو خوشبخت کنم

درست. تا حاال من به  یکه زد ییدر سکوت به او نگاه کرد سپس لب باز کردوگفت: همه حرفا یمدت روسیس
 من گوش بده یهم تو به حرفا قهیچند دق هیتو گوش کردم  یحرفا

 شیستاره تنها بچه منه. من و مادرش از بچگ یدونیکه م نطوریشدوادامه داد: هم رهیخ لیسه یچشم ها به
 .فراهم باشه شیراحت لیتا وسا میکرد میتونست یتابحال هر کار
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بهش وارد کرد. تا مدت ها از ترس متلک  یضربه بزرگ دیگناه توش نقش داشت یب ایحادثه که شما گناه کار  اون
 دیشن ییذاشت. تو اون مدت حرف ها وتهمت ها ینم رونیپاشواز خونه ب لیو فام هیدر و همسا یها و نگاه ها

 یعاد یبرگرده دانشگاه تا به زندگ تمکنه. من با اصرار ازش خواس یوقت فراموش نم چیه شیکه تا آخر زندگ
 یآمادگکه تو  یدونی. خودتم میشد شیآورد که تو دوباره وارد زندگ یبرگرده. دوباره داشت آرامششو بدست م

 اجیاحت یدوندگ یتو به سال ها زمان وکل ی. رو به راه شدن زندگیرو ندار یزندگ هی تیقبول مسئول طیو شرا
 .داره

. دیبرد نیو از ب ادیب شیبراش پ ندهیکه ممکن بود تو آ ییو فرصت ها دیخراب کرد شویبار زندگ هیو دوستات  تو
 رونیبرو ب شینابود نکن بخاطر خودش از زندگ ندشویآ یستاره رو دوست دار یکنیکه ادعا م یحاال اگه اونجور

 یاز زندگ یچیلقمه نون بدوه و ه هینذار دخترم تمام عمرشودنبال  کنمیپدرازت خواهش م هیبه عنوان  من
 نفهمه شیوجوون

 یم شیحرف ها یبرا یشده بود به فکر فرو رفت. دنبال جواب رهیکه هاج و واج به او خ یدر حال یمدت لیسه
فرو افتاده  یبود. باالخره هم با سر یاو درست ومنطق ی. همه حرف هادیرس یبه ذهنش نم یزیچ یگشت ول

 .از فروشگاه خارج شد

زد.  یرا چنگ م شیگلو نیسنگ یکرد. بغض یکرد. فکرش کار نم یها رانندگ ابانیهدف در خ یچند ساعت ب تا
 .رفت یسرش رژه م یپدرستاره تو یمدام حرف ها

لقمه نون بدوه ... از  هینابود نکن ... بخاطر خودش ... نذار تموم عمرشودنبال  ندشویآ یدوستش دار اگه
 کنمینفهمه ... ازت خواهش م شیو جوون یاز زندگ یچی... ه رونیبرو ب شیزندگ

 .باشد به سمت خانه راند افتهی یراه چاره ا نکهیبدون ا باالخره

* * * 

 !ه تو هم زنگ زدن ؟ب -

 نجایا امیآره گفتن صبح که اومدم دانشگاه اول ب -

شدو بعد از چند ضربه آن را  کیبه در نزد لیبودند. سه ستادهیحراست دانشگاه ا درنگیدر سف یدو روبرو هر
 .داد حیبودتوض زنشستهیکه پشت م یباز کرد. علت حضورشان را به زن چادر

 .کرد ییسالن راهنما یدر انتها یگریجوان آن ها را از اتاق خارج کرد و به سمت اتاق د زن

 حراست ریآن نوشته شده بود: مد یداشت که رو یدر پالک یکی نیا

 .زدند و وارد شدند در

 یشکل لیبزرگ مستط زیاو ، م زیم یکارش نشسته بود. روبرو زیحراست دانشگاه پشت م سیرئ یحسن یآقا
 .شده بود دهیچ یقرار داشت که دو طرفش صندل

 .شکل نشستند لیمستط زیتعارف او کنار هم پشت م با
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که امکان داشت به بچه ها  ییبود و تا جا یبرخالف عنوانش مرد مهربان یحسن یبودندآقا دهیطور که شن آن
 .کرد یکمک م

کردند که باالخره به حرف  یاتاق فراخوانده شده اند به او نگاه م نیبدانند به چه علت به ا نکهیها بدون ا آن
 سر اصل مطلب رمیم ینیآمد و گفت: بدون مقدمه چ

 یازتون چ د،یدانشگاه صحبت کرد نیاز مسئول یکیبار که شما با  نیسرمد آخر یادامه داد: آقا لیرو به سه و
 خواسته شد؟

خودم بهتون بگم. ازتون خواستن کم تر تو دانشگاه  دیوگفت: بذاربدهد که اجازه نداد  یخواست جواب یم لیسه
 .دیکه ممکنه کمتر به دانشگاه رفت و آمد کن ییوتا جا دیجلب توجه کن

 .دیتوجه همه رو به خودتون جلب کرد دویو اونور رفت نوریخانم تو دانشگاه ا نیمدام با ا د؟یکرد کاریشما چ یول

 ادیواحد مدام م 6ترم بخاطر  نیدانشگاه باشه، ا نیتو ا تونیلیرم قبل ترم آخر تحصت دیکه قول داده بود نکهیا با
 دانشگاه

 یبچه ها من م دینیگفت: بب یآرامتر یآورد و با صدا نییمکث کردو به آن ها نگاه کرد، سپس سرش را پا یمدت
 چی. قبل از اون اتفاقم هدیهست یخوب یبچه ها دونمیشناسم م یخوام باهاتون راحت حرف بزنم. من شما رو م

 یشما با کاراتون ما رو مجبور م یولخواد شما رو از دست بده  ی. دانشگاه نمدینداشت یومشکل یانضبات یب
 دیکن

 ؟ کدوم کارامون ؟! مگه حرف زدن با هم تو دانشگاه جرمه؟ هیبا تعجب گفت: منظورتون چ لیسه

رفت  نیبه ا دی! در هر صورت اگه بخواهیور من چمنظ دیدونیرا صاف کردوگفت: خودتون م شیگلو یحسن
 .مجبوره عذر هر دوتونو بخواد ددانشگاهیوآمدتون تو دانشگاه ادامه بد

 گم؟یم یمن چ دیمتوجه

 یباز کردو در حال بررس شیرو یرا جلو یپرونده ا دیآن ها را د جیچهره بهت زده و گ یآن ها نگاه کرد و وقت به
عواقبش با  تیمسئول فتهیب یهر اتفاق گهیهشدار رو بهتون بدم. د نیتا آخر نجایا دیایآن گفت: بهتون گفتم ب

 !خودتونه

 .به تکان دادن سرشان اکتفا کردندو از دفتر او خارج شدند ندیبگو یزیچ نکهیها بدون ا آن

گفت. ستاره بدون توجه به  ینم یزیرا جمع کرده بود وچ شیاخم ها لیرفتند. سه یدانشگاه راه م اطیح در
خواد زحماتم به هدر  ی. ترم آخرم دلم نمدمیزحمت کش ی؟ من کل یچ یعنی زدیم نیکه ا ییحال اوگفت: حرفا

 !تونن ؟ یکار رو بکنن. م نیا توننیبره. نم

 .نگاه کرد لیبه سه صالیبا است و

 نمتیب یتوجه به سوال اوگفت: تو برو سر کالس. بعداً م یب لیسه

 !با تعجب گفت: کجا ؟ حالت خوبه؟ ستاره
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 بزنم یدور هی رمیآره م -

 امی؟ منم باهات م یچ یعنی -

 .نگه دارد نییرا پا شیکرد صدا یحوصله بود ، سع یکه ب لیسه

 خوام تنها باشم یمن؟ برو سر کالست. من م زیعز یایب یخوایتو کجا م -

 .دبه سمت در دانشگاه حرکت کر  یگریبدون حرف د و

را رها کردوبه سمت پارک  نینداشت. ماش یانداخت. حوصله رانندگ نشیبه ماش یدانشگاه خارج شد. نگاه از
 .حرکت کرد

 رهیآوردو به صفحه آن خ رونیب دیلرز یم بشیاش را که درون ج ینشست.گوش یمکتین یپارک شد و رو وارد
 .در حال خاموش و روشن شدن، بود یصفحه گوش یزد و عکسش رو یشد. ستاره مدام زنگ م

 .کرد سیرا خ یعکس افتادوصفحه گوش یقطره آب رو کیلبخند جذابش شده بود که ناگهان  مفتون

بود. به آن  دنیشدکه در حال بار زبرفیر یبعد متوجه دانه ها هیدستش را رو به آسمان گرفت و چند ثان کف
ذوق  یلیخ ادیبرف م نهیبب یره حتماً برفم دوست داره. وقتدوست دا یلیشدوفکر کرد) ستاره بارون خ رهیها خ

 (کنهیم

کرده بودند تا به او بفهمانند بودنش با او  یکیکرد ؟ عالم و آدم دست به  یچه م دیاو افتاد. با ادیبه  دوباره
 .شود یاش م ندهیآ یباعث خراب

که در آن باغ با هم  یعرضه به او ندارد. از وقت یبرا یزیدانست چ یگفتند، خودش هم م یها درست م آن
 .او نداشت یبرا زیچ چیآشنا شدند به جز دردسر ه

 !را فراموش کند؟ شیاو از خودش بگذرد و آرزوها یتوانست بخاطر خوشبخت یم ایآ

به  و نگاهش ستادیا یرو حرکت کرد. کنار درخت توت خشک ادهیخود بلند شد و به سمت پ یاز جا یسردرگم با
 !یوقت تنهام نذار چیگفت: قول بده ه یم دکهیرا شن شیاز ستاره به ذهنش آمد و صدا یریافتاد. تصو ابانیخ

 .مزاحم به مغزش هجوم آوردند یاو دراز کردکه دوباره حرف ها ریرا به طرف تصو دستش

مجبوره  ددانشگاهیبدنابود نکن ... بخاطر خودش ... اگه به رفت وآمدتون ادامه  ندشویآ یدوستش دار اگه
 خواد زحماتم به هدر بره ی... دلم نمدمیزحمت کش یعذرتونو بخواد ... من کل

از آن  یافکار مزاحم دست از سرش بردارند اما انگارخالص نیا دیتا شا دیسرش را به تنه درخت کوب یحال یب با
 .ها امکان نداشت

 .را در قفل چرخاند و وارد خانه شد دیکل

 .زدیقدم م ابانهایبارش آرام برف در خ ریشب گذشته بود و او ساعت ها بود ز 12از  ساعت

* * * 
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 نگرانشم یلیاست؟! کم حرف شده ومدام تو خودشه خ نقدرکالفهیا لیروزا سه نیدونم چرا ا ینم -

 شهیدرست م یهمه چ شاللهیشانه اش گذاشت وگفت: نگران نباش ا یدست رو میمر

 یم یصندل یکه رو یشدو در حال کینزد زیرفته بود، به م شیشستن دست ها یکه برا نیازنلحظه ن نیهم در
 فه؟یلباس مباساتون رد ی. راستدینه امتحان کن دیگ یشاپ قهوه هاش حرف نداره! م یکاف نینشست گفت: ا

 ... هفته ست ها نیآخر هم یعروس

 گفت: آره یحال یبا ب ستاره

 ...دوستتونه ها نیبهتر یاخم کردوگفت:چقد شل و ول ! بابا مثالً عروس نینازن

 لیکه بابام با سه یدون ی. مستمیسرحال ن ادیچند وقته ز نیجون ا یناز دیگفت: ببخش انهیدلجو یبا لحن ستاره
 ادیهم ن یترسم عروس یحال و حوصله نداره تازه م لمیدعوا کرده سه

 باهاش حرف بزنه گمیمگه دست خودشه به حامد م ادیبرافروخته شدوگفت: غلط کرده ن نینازن

* * * 

 شیشانه ها یبود که دامنش از تور بود و رو دهیپوش یانداخت. لباس قرمز رنگ بلند نهیبه خودش در آ ینگاه
 .دیدرخش یگردنش م یخورد و گردنبند ستاره نشانش رو یبند م

دانست  یچون م یبرود ول شگاهیامتحان کرد. همه اصرار داشتند به آرا شیشانه ها یقرمز رنگ را رو شال
 .کار سرباز زده بود نیپسندد ، از ا یم شتریچهره ساده او را ب لیسه

عوض  یلیکوچک چهره اش را خ رییتغ نیبود. هم ختهیطرف شانه اش ر کیرا فر کرده بود و  شیموها خودش
 .کرده بود

 .از اتاق خارج شد فشیو بعد از برداشتن ک دیگرفت . مانتو و شالش را پوش نهیآ نگاه از باالخره

به  یبابت خوشحال بود. از آن شب هنوز جواب نیواز ا ندیآ یو مادرش از قبل گفته بودند که به جشن نم پدر
 .چشمش باشد یکرد کمتر جلو یم یپدرش نداده بود و سع

 .شدوسالم داد نیماش سوار

به  عیسر یشد ول رهیفر شده او که از اطراف شالش مشخص بود خ یبا تعجب به موها هیچند ثان یبرا لیسه
 .کرد جواب سالمش را داد یرا روشن م نیکه ماش یخود آمدودر حال

 راهنیکت وشلوار بپوشد، پ نکهیبه سر و وضعش نداده. بدون ا یتیبرعکس ستاره معلوم بود چندان اهم او
 . بود دهیرنگ پوش یرا به همراه شلوار کتان مشک یدیمردانه سف

بود که  یباغ بزرگ یدارا الیحامد بود. و انیاز آشنا یکیشد که متعلق به  یبرگزار م یبزرگ یالیدر و یعروس
 .استفاده مانده بود یموقع سال به خاطر سرما و بارش برف ب نیمتأسفانه در ا

 .بزرگ بود اریازباغ نداشت و بس یدست کم زین الیو داخل
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 .ندیبگو کیبعد از ورود به سمت عروس و داماد رفتند تا تبر لیوسه ستاره

 .زد یرنگش سوسو م یقهوه ا یو برق عشق در چشم ها دیدرخش یعروس مثل ماه م دیدر لباس سف نینازن

 .برازنده شده بود اریبس یرنگ داماد یدر کت وشلوار مشک زین حامد

او  افتنی ی. سرش را در اطراف براستیکنارش ن لیبود که متوجه شد سه نیمشغول صحبت با نازن ستاره
 دیرا  ایو عرش میاز سالن مر یسالن رفت که در گوشه ا گری. به دنبال او به سمت دافتیازاو ن یاثر یچرخاندول

 شده؟ یکه مشغول بحث با هم بودند. به سمت آن ها رفت وگفت: سالم چ

 !دعوت کرده سوهان روح من بشه نویا یدونم ک یگفت: من نم یناراحت با میمر

من گوش بده اگه من بد گفتم  یبه حرفا قهیروبه ستاره گفت: ستاره خانم شما دودق ایلحظه عرش نیهم در
. ستیکرده به من مربوط ن یکه مان ییخانم بفهمونم کارا نیکنم به ا یم یبزن تو دهنم. االن چند وقته من سع

خوب بود  یلیوضعش خ کردو یشرکت بزرگ رو اداره م هیوچندساله من بودکه خودش  نیدوست چند یمان
کرد.  کیرو هم خودش گذاشت و منو شر هیسرما یسهم اصل میرستوران بزن هی ایروز اومد و بهم گفت ب هی یول

قرار بزار  هیشدم گفت  دوست میبا مر دیفهم یکاسشه. بعدشم وقت مین ریز یدونستم چه کاسه ا یمن چه م
چه جور  دمیهم فهم یداره. از وقت یالیدونستم چه خ یحرفا من که نم نیو از ا میکن یازدخترا معذرت خواه

 .بره خارج خوادیم دمیشن شمیسهمم از رستوران رو فروختم و باهاش قطع رابطه کردم. چند وقت پ هیآدم

 رو ببخشه؟ ریبنده سراپا تقص نیو ا ادیخانم دلش به رحم ب نیکار کنم که ا یچ دیبا گهیستاره خانم د دیبگ شما

راست باشه وتو هم بهش  گهیم یپسر هر چ نیاگه ا یمن ونیمد میمر نینگاه کردوگفت: بب میبه مر ستاره
 یبا من ردش کن یستیو به خاطر رودربا یداشته باش یاحساس

 .برود رانیخواهد از ا یفکر کرد که او م نیحرف آن ها را با هم تنها گذاشت و به ا نیاز گفتن ا بعد

 !؟ یبکن نکارویا یخوا یواقعاً م -

 ندارم یا گهیکردگفت: آره مجبورم چاره د یروشن م یگاریکه س یپنجره را باز کردودر حال لیسه

ً  یبگرد شتری؟ اگه ب یکن یفکر م ینطوریوگفت: چرا ا ستادیکنار او ا حامد  یکنیم دایپ یراه چاره ا هیحتما

مخصوصاً  ینگ یبه کس یزیچ هیقض نیواسم نمونده فقط تو حواست باشه از ا یا گهیفکر کردم. راه د یلیمن خ -
 نیبه نازن

 .بود دهیهنوز آن ها را ند یآمدول یسالن به طرفشان م گریکه از سمت د دندیلحظه ستاره را د نیهم در

 .پنجره پرتاب کرد رونیرا به ب گاریهول شدوس لیسه

 زد؟ بتیدفعه کجا غ هی! یینجایا لیبه سمتشان آمد وگفت: ا  سه دویرا د لیستاره ، سه باالخره

 گشت یداشت دنبالت م نینازن ؟یینجاینشد و دوباره گفت: ا  تو هم ا لیحامد منتظر جواب سه دنید با

 .از آن ها دور شد دیبا گفتن ببخش حامد
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 ؟یدنبالت گشتم کجا بود یلیربط داد و گفت: خ گریآن را به مهمانان د یرا حس کردول گاریس یبو ستاره

 کرداومدم لب پنجره هوا بخورم یسرم درد م کمی -

 ؟ یاالن خوب -

 آره بهترم -

 کنن یدارن شام سرو م میپس بر -

کنار  لیکه سه کرد ینگاه م دندیرقص یکه با هم م ایوعرش میبود و با لبخند به مر ستادهیگوشه سالن ا ستاره
 داره؟ یاشکال میگوشش گفت: ستاره جان سردردم بدتر شده اگه بر

 شمی؟ االن آماده م یچه اشکال زمیبه او نگاه کرد وگفت: نه عز ینگران با

* * * 

 شیوارد همان اتاق دفعه پ روسیبه او نشان نداد. به همراه س یکس توجه چیبار ه نیفروشگاه شد. ا وارد
 .شدند

 !باشه رداشتهیروت تأث شمیدفعه پ یبودم حرفا دواریبا تأثر گفت: ام روسیس

من  دیگفت یخواستم بگم شما درست م ی. منجایاومدم ا نیگفت: داشت ، بخاطر هم ینیبا لحن غمگ لیسه
 روداره نایبهتر از ا اقتیخورم اون ل یبدرد ستاره نم

حرفم تموم  دیت او گرفت و گفت: اجازه بدصور  یدستش را جلو لیکه سه دیبگو یزیخواست چ یم روسیس
 بشه

 یک گهید ستی! معلوم نرمیشهر م نیضرب گرفت وادامه داد: من دارم از ا یصندل هیپا یراستش رو یپا با
 .برگردم

ستاره  دیخواستم خواهش کنم اجازه بد ینگاه کردوادامه داد: فردا جمعه است م روسیصورت بهت زده س به
 یتونم بگم وقت ینم یعنیگم  یکنم البته به خودش نم یخوام ازش خداحافظ یم رونیبار ببرم ب نیآخر یرو برا

وسالم  حیصح دمیقول شرف م اندرخش یآقا کنمی. خواهش مدیکن هیبراش توج دیرفتم خودتون هر جور خواست
 برش گردونم

فقط به تکان دادن  دی یود نمکه توان مخالفت را در خ روسینگاه کرد. س روسیحرف به س نیاز گفتن ا بعد
 .سرش اکتفا کرد

بندر  دیبا ینشست و گفت: خب معلوم شد ک دیام شیرفت. پ کیاز خارج شدن از فروشگاه به دفتر پ بعد
 باشم؟

 یسرکارت حاضر باش دیشنبه صبح با کیگفت: آره دوستم گفت  یلیم یبا ب دیام

 ؟ یکن کاریچ یخوایادامه داد: دانشگاهتو م دیسرش راتکان داد وام لیسه
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 امتحانشو دادم شمیبه استاد گرفتم هفته پ یواحدم مونده بود که معرف 6 -

 یخوایم یمطمئن لیسه ه،یوونگید گمیمن هنوزم م یگفت: ول یبه او انداخت و با بدخلق ینگاه موشکافانه ا دیام
 ؟یبکن نکارویا

از تو  دی. شاهیمعن یمن بدون ستاره ب یبه اون کارم نباشه. زندگ یازیاصالً ن دیگفت: شا یبا ناراحت لیسه
 و تموم ایهمون لنج خودمو انداختم تو در

 نجایهم یخودتو بکش یخوایزدوگفت: پاشو خودتو جمع کن! اگه م یبه شوخ دیطور د نیاو را ا هیکه روح دیام
 ال نعشت بگردمدنب ایتو در امیهمه راه ب نیبکش. من حوصله ندارم ا

به دشمن  اجیدوست مثل تو داشته باشه احت هی. آدم میسینو یم یادگاری یک واریرو د میبه ، ما رو باش دار -
 نداره

 کردم ینُنُر؟ بابا شوخ یبا عجله گفت: کجا پا شد دیخود بلند شد. ام یجا واز

 رسم یجمع کنم فردا نم لمویوسا رمیدارم م وونهید یگیم یبا خنده گفت: چ لیسه

 سر به من بزن هیقبل رفتنت حتماً  یبر یخبر بذار یوقت ب هینکنه  یآهان، راست -

 .تلفن را جواب داد یحوصلگ یبا ب ستاره

 سالم -

 ؟یبشاش گفت: سالم عشقم چطور ییبا صدا لیسه

 ؟یکه تعجب در آن مشخص بودگفت: چه عجب امروز خوش اخالق شد ییباصدا ستاره

 کردم عوضش امروز شارژ شارژم یچند وقته باهات بدخلق نیاگه ا دیخوش اخالقم. ببخش شهیمن هم -

 ستمیخوب ن ادیمن امروز ز یگفت: ول یحال یبا ب ستاره

 زم؟یچرا عز -

 تو یخب معلومه از دور -

 ستین تیاز دوست جون جون یو دور نیبخاطر ازدواج نازن ی: مطمئندوگفتیخند لیسه

 هم خوشحالم یلیبا حرص گفت: لوس! اصالً خ ستاره

 یشیخوشحال ترم م یتازه اگه خبرمنو بشنو زدلمیعز یخوشحال باش شهیهم شاللهیا -

 شده؟ یگفت: چ یبا کنجکاو ستاره

 بهت نشون بدم ینیبب یفردا قراره ببرمت باغ بابا بزرگمو که دوست داشت -

 !برف نی: نه ؟ تو ادوگفتیخند ستاره
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 چرا که نه ؟ تازه باحال ترم هست -

 وونهید -

ً یفردا که جمعه است من کالس ندارم. بابا جد یگفت: ول یلحظه بعد ستاره با ناراحت چند به رفت و  یلیخ دا
 امیکنم بتونم ب یمن حساس شده. تازه برفم که اومده فکر نم یآمدا

 نگران اون نباش خودم اجازتو گرفتم -

 !؟ یبا تعجب گفت: چ ستاره

 میرو دوست دار گهیما چقدر همد دیامروز صبح دوباره رفتم فروشگاه بابات و باهاش حرف زدم اونم که د -
 باالخره باهامون راه اومد وقبول کرد

 پسر یشه ... تو معرکه ا یبا ذوق گفت: باورم نم ستاره

 دمیرس یدنبالت . آماده باش وقت امی. فردا صبح میدست کم گرفت لتویشما آقا سه نکهیمثل ا گهید مینیما ا -
 زنمیبهت زنگ م

 .چشمانش را تار کرد د  یتلفن را قطع کردو حلقه اشک ، د لیسه

* * * 

 یرنگش را به همراه شلوار کتان مشک یکرده بود و پالتو زرشک یمیمال شیو آماده منتظر نشسته بود. آرا حاضر
 .بود دهیپوش یو شال مشک

با  شبیداده بود. د تیواقعاً پدرش رضا یعنیرا باورنداشت.  لیسه یزد. هنوز حرف ها یشور م یکم دلش
 .نداشت یپدرش ، مخالفت تیمادرش صحبت کرده بود و او هم در صورت رضا

رنگش را به همراه  یجواب بدهد با سرعت دستکش مخمل زرشک نکهیزنگ تلفنش بدون ا یصدا دنیشن با
کرد و رو به پدرش که دفاترحساب کتاب  ی. از مادرش خداحافظدیو به سمت پله ها دو دیرنگ پوش یبوت مشک

 ؟یندار یشما کار رمیم مبه آن ها بودگفت: بابا من دار  یدگیولو کرده بود و مشغول رس زیم یفروشگاه را رو

کرد، با آرامش گفت: نه باباجان مواظب خودت  یسرش را باال آورد و رو به او که با استرس نگاهش م پدرش
 باش

 .دوباره مشغول شد و

از خانه خارج  یزند با خوشحال ینم یگریکه او حرف د دید یشد و وقت رهیبا دهان باز به او خ یقیدقا ستاره
 .شد

 .رود یکجا م دیپرس یدانست وگرنه حتماً از او م یرا م زیراست گفته بود و پدرش همه چ لیحتماً سه پس

 یدانست چطوربه آن پسر اعتماد کرده ول یاش انداخت. هنوز نم یخال یبه جا ینگاه روسیاز رفتن او س بعد
 .کرد یکه به اعتماد وادارش م دید یم یزیدر وجود او چ



 

 
182 

 .شد رهیبه او خ یفتگیبا لبخند جوابش را داد و با ش لیشدوسالم داد. سه نیوارد ماش یبا خوشحال ستاره

 یبرف باز میبر میخوا ی: آخ جون امروز مدوگفتیرا به هم کوب شیدستها ستاره

به سر کرده بود،  یبامزه ا یبودو کاله بافتن دهیپوش ییبایز اریرنگ بس یمشک یکه پالتو لیبه سه یقیدقا یبرا و
 .بود یدوست داشتن شهیامد ومثل هم یبود. به او م دهیشد. تابحال او را با کاله ند رهیخ

 ؟یفتیراه ب یخوا یگفت: نم لیرا به هم زد و رو به سه شیستاره پلک ها باالخره

 !طونیش یخوشگل شد یلیبه خود آمدوگفت: امروز خ لیسه

 آقا نهیبیخوشگل شما خوشگل م یگفت: چشا یبا لودگ ستاره

 زبون باز بال یلب گفت: ا ریو ز دیخند لیسه

 .را به حرکت درآورد نیماش و

 یچرخ بسته بود و با خونسرد ریزنج لیلغزنده شده بود. سه یبود و بخاطربرف کم چیومارپ یکوهستان جاده
 .کرد یم یرانندگ

خونسرد  نکهیکرد. بخاطر ا یبه اطراف نم یاو هم توجه لیسه یبخاطر خونسرد یبود ول دهیترس یکم ستاره
 .پخش شد نیخواننده در ماش یپرت شود دکمه پخش را فشار دادو صدا رونیباشدو حواسش از ب

 .شد رهیاطراف خ یآن فرو رفت وناخودآگاه به کوه ها یآهنگ در جو  احساس دنیبا شن ستاره

 ... رمیمیمنم که م یمون ی... تو زنده م رمی، از دست تو م یریاز دست من م *

 ... غم برداشت ... برداشت ما از عشق با هم تفاوت داشت امویدن شم،یاز پ یرفت تو

 ... خونه نیبه ا یخوام برگرد یباره ... من ازت م نیآخر نیا

 ... وونهید یخوام عاقل ش یباره ... من ازت م نیآخر نیا

 ... شه غرقش کرد ینم ایتو در یمرد که حت نیا ییبزرگه تنها اونقدر

 ... یرحم یب یلیدونم که خ یم زویچ هی...  یفهم ینم نویعاشقت هستم ا من

 ... کن ییکن ... ظالم بمون اما مظلوم نما ییگدا یشاه یگفت یم شهیهم

 ... ستین یعشق بازم مساو نیا جهی... نت سیمن بنو یپا یکرد یبد یچ هر

 ............ باره نیآخر نیا

برگشت.  لیتعادلش را از دست داد و به چپ و راست منحرف شد. ستاره به سمت سه نیماش ناگهان
 ؟ لیشد سه ی: چدیپرس یکه قرمز شده بود توجهش را جلب کردو با نگران شیچشمها

 لحظه حواسم پرت شد هی یچیگرفته گفت: ه یکردو با صدا میرا تنظ نیحرکت ماش لیسه
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 !دختر میخوش بگذرون میریم می! بابا دار نهیغمگ نقدری؟ ا هیچه آهنگ هگید نیرا خاموش کردوادامه داد: ا ضبط

در آن وجود  یمتعدد دهیبود. درختان خشک یوارد شد. باغ نسبتاً بزرگ لیباغ باز شد و ستاره پشت سر سه در
دست  یاست. سراسر باغ از برف ها وهیسرسبز و پر از م یگرم سال باغ یداد در فصل ها یداشت که نشان م

 .است امدهیآن جا ن یکسبرف آمده  یحداقل از وقت یشده بود و معلوم بود به تازگ دهینخورده پوش

 یزیتم ی، چه برف ها دهیچقدر قشنگه ! همه جا سف نجایا لیسه یبه اطراف نگاه کرد و با ذوق گفت: وا ستاره
 آدم دوست داره روشون بخوابه

 از سال که باشه قشنگه ی. تو هر فصلنجامیفته بودم من عاشق ابا لبخندگفت: آره قبالً هم بهت گ لیسه

تاب خاطره  نیوادامه داد: چقدر از ا ستادیاز باغ بود، رفت. کنار آن ا یتاب دو نفره که گوشه ا کیسمت  به
 دارم

 .ختیر نیتاب نشسته بود به زم یکه رو ییکار برف ها نیرا تکان داد. با ا وآن

 .دیبه بدنش از جا پر یئیشده بود و به فکر فرو رفته بود که با اصابت ش رهیبه تاب خ ینیبا حالت غمگ لیسه

 رو بچسب یبرف باز الیخ یزد: بابا خاطراتو ب ادیفر ستاره

 .به سمتش پرتاب کرد یگرید یگلوله برف دیدو یکه م یدر حال و

 .خورد یداد و به او نم یم یره جا خالزد ستا یهر چه م یهم به خود آمد و شروع به پرتاب برف کرد ول لیسه

 ینشست و گلوله برف نیزم یدر امان باشد. رو لیسه یپرتاب یپنهان شد تا از شر برف ها یپشت درخت ستاره
گشت و پشتش به او بود، پرت کرد.  یدرختان به دنبال او م انیکه م لیدرست کرد و آن را به طرف سه یبزرگ

چشمش  یکرد. دستش را رو صابتا شیاز چشمها یکیبه  یبه طرف او برگشت و گلوله برف لیدر لحظه آخر سه
 .ناله اش به هوا بلند شد یگذاشت و صدا

گفت:  یبا ناراحت اوردویب نییچشمش پا یکرد دستش را از رو یشد. سع کیبود، به او نزد دهیکه ترس ستاره
 شد؟ یچ یوا

 !کنم یگرفتمت حاال ادبت م یدیگفت: د ادیاره را بغل کرد و با فرحرکت ست کیدستش را برداشت و با  لیسه

 .صورت او کرد یبرف رو ختنیبرف ها خواباندو شروع به ر یرا رو او

ر زد ستیبا اعتراض گفت: نامرد متقلب! قبول ن ستاره  یتو ج 

 .صورتش گرفت یرا جلو شیدستها و

به  یبرف! تا تو باش نمیا ایب ؟یتو برف ها بخواب یردوست دا ی: حقته ! مگه خودت نگفتدوگفتیخند لیسه
 یصورت من برف نزن

 تو رو خدا لیگفت: نکن سه یرا بسته بود و با خنده م شیچشمها ستاره

 .شد رهیبود، خ دنیکه در حال قهقهه زدن بود ، ناگهان ساکت شدوبه ستاره که در حال خند لیسه
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 !د؟ید یرا نم نیریش یخنده ها نیا گرید یعنی

باز او بغض کرد وبا خود  یچشم ها دنیبا د لیرا باز کرد. سه شیبرف ، چشمها ختنیبا متوقف شدن ر ستاره
 .کند( یزندگ یآسمان یچشم ها نیا دنیبه بعد چطور بدون د نیفکر کرد ) از ا

 یخوریتو سرما م میبسه بر گهیخود بلند شدو دست ستاره را گرفت و بلندش کردوگفت: د یجا از

 میبمون گهید کمی...  لیبا اعتراض گفت: نه االن آفتابه هوا خوبه سه ستاره

 قشنگه ها یلیخ ینیخونه رو بب یتو یخوا یگفت: مگه نم متیبا مال لیسه

 .نکرد و همراه او وارد خانه شد یاصرار گرید دیرا مصمم د لیکه سه ستاره

باغ، ساختمان جمع و  یکرد. قسمت داخل ینگاه م نشسته بود وبه اطراف خود نیزم یرو نهیکنار شوم ستاره
 .گرم وراحت بود تینها یبود که ب یجور

 یم یسع یمعطوف کرد که از صبح دمغ بودو با زرنگ لیحلقه کرد و فکرش را به سه شیرا دور زانوها دستش
 .دهد یم صیتشخ یرا به خوب شیاو غم درون چشمها نکهینبرد غافل از ا ییکرد، او بو

 را از خود دور کند و به یکرد افکار منف یشد سع یکه از آشپزخانه خارج م لیسه دنید با

پسربچه ها  هیو صورتش که بخاطر سرما سرخ شده بود شب ختهیبهم ر یکه کالهش را درآورده بود و با موها او
 .شده بود، لبخند زد

 من رو دست نداره یکرده. قهوه هاچه  لیآقا سه نیاو گذاشت و گفت: بخور بب یفنجان قهوه را جلو لیسه

 یشیم یزیچ هی ینخور یگفت: نه انگار ترش یقهوه را مزه مزه کرد و با لحن حق به جانب ستاره

 .دندیحرف خند نیدو به ا هر

 زود درست بشه نقدریا زیهمه چ شهیباورم نم لیشدوگفت: سه رهیخ لیاز خوردن قهوه ستاره به سه بعد

شدولبش را گاز  رهیخ دیدرخش یبه چهره او که بخاطر حرارت آتش گل انداخته بود و در نور آتش م لیسه
 .گرفت

 .اش کرده بود وانهیاز صبح د یبغض لعنت نیا

 یناراحت شدم ول یلیحراست اون حرفا رو زد خ ریمد یادامه داد: وقت جانیتوجه به حال او با ه یب ستاره
 یم وی. اصالً زندگ کاریچ خوامیبهتره خودم برم انصراف بدم . من دانشگاه رو بدون تو م دمیبعدش فکر کردم د

 .رهیبگ رادیتونه بهمون ا ینم یکس گهید میخوشحالم اگه ازدواج کن یلیحاال خ یول کار؟یخوام چ

درسمون تموم  تا میش ی. بعدش با اجازه اونا و پدر ومادر خودم ، نامزد میکنیم یتو با پدر ومادرت آشت اول
 میتون ی، بعدش م کیجشن کوچ هیبا  میریگیهم م یخونه نقل هی. میکنیم دایکارخوب پ هیبشه. بعد هر دومون 

 میهم باش شیپ شهیهم یبرا
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 یبگو، موافق یزیچ هیزدگفت: تو هم  یبرق م شیکه چشمها یکرد ودرحال لیبه سه ینگاه شیاز حرف ها بعد
 ؟ آره؟ گهید

؟ خوابم  یبود ختهیر یقهوه چ نیبه بدنش دادوگفت: تو ا یفقط سرش را تکان داد. ستاره کش وقوس لیسه
 میبود دهیند گهید شوینجوریا یپرونه ول یقهوه خوابو م میبود دهیگرفت. د

 طون؟یش میبدزد یکن هوشمیب یخوا یگذاشت وبا خنده ادامه داد: نکنه م لیسه یپا یرا رو سرش

وقت  چیگفت: ه ینیکرد با لحن غمگ یم یآمده بود، باز رونیشالش ب ریاو که از ز یکه با موها یدر حال لیسه
 ؟یمیتو زندگ زیچ نیزتریبهت گفته بودم عز

اراده گفت: بدون  یب لی. سهدیلبخند بر لبش ماس لیسه یجمله بعد دنیبا شن یسرخ شدولبخند زد ول ستاره
 کار کنم؟ یتو چ

چرا من  ه؟یگفت: منظورت چ تیدو زانو نشست وبا عصبان یاو رو یخود بلند شد و روبرو یناگهان از جا ستاره
 ؟ لینباشم؟... امروز تو چته سه

. خواهدیاو را م یگریاز هروقت د شتریلحظه ب نیکرد در ا یاو نگاه کرد. احساس م یبه چشمها میمستق لیسه
 .ستاره، او را در خلسه فرو برد یلب ها یناگهان طاقتش را از دست دادو چند لحظه بعدداغ

داد. به پدر ستاره قول  یخود را از دست م اریاخت دیدر همان حال بودند که ناگهان به خودش آمد نبا یمدت
 .داده بود

 .درنگ از ستاره جدا شد واز اتاق خارج شد یب

حبس شده بود آزاد کرد  نهیسشده بود، بعد از رفتن او نفسش راکه در  ریاو غافلگ یکه از حرکت ناگهان ستاره
 . دیبه صورتش که گر گرفته بود،کش یودست

 .به سرش بخورد یمعطل کردتا باد اطیتوانست در ح یتا م لیسه

او گذاشت و پالتو  رسریز یاست. بالش دهیبچه آرام خواب کیمثل  دکهیبه داخل برگشت و ستاره را د باالخره
 .شد رهیخ د،یرس یسرش نشست و به صورت اوکه در خواب معصوم تر به نظر م یاو انداخت. باال یاش را رو

 .بدهد ختنیاجازه فرو ر شیراحت به اشک ها الیتوانست با خ یم حاال

 شیانداخته بود. در جا شیکه رو دیرا د لیسه یشد و پالتو داریآشنا از خواب ب یعطر یبا استشمام بو ستاره
دست به دست هم داده  طیمح یخودش و گرما یبود چطور خوابش برده. گر گرفتگ دهیشد. اصالً نفهم زیخ مین

 .خواب کرده بودند میبودند واو را که خسته بود ، تسل

صورتش  یکه رخ داده بوددوباره سرخ شدوبا لبخند دستش را رو یاتفاق یادآورینگاه کرد. با  لیسه یپالتو به
 .دیکش

نبود. از  لیاز سه یخود بلند شد. همه جا را سکوت مطلق فرا گرفته بودو خبر یرا کنار گذاشت و از جا پالتو
 .از نبود او هم نگران شده بود دامایکش یروبرو شدن با او خجالت م
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 .نکرد دایازاو پ یاثر یخانه را گشت ول ینکرد. همه جا افتیدر یجواب یبار او را صدازد ول چند

 لیسه یبه سراسر باغ انداخت ول یاجمال یباشدازساختمان خارج شد. نگاهبه باغ رفته  لیسه نکهیاحتمال ا با
 .امدین ییصدا یرا صدا زد ول لیو سه ستادی. وسط باغ ادیرا ند

در همه جا  شانیپاها یمثل موقع ورودشان دست نخورده نبودند و جا گریبه اطراف انداخت. برف ها د ینگاه
شد.  یم یشدکه به پشت ساختمان باغ منته یریکردکه متوجه مس یشد. همچنان به اطرافش نگاه م یم دهید

 .گرفت شیرا در پ ریمس

از باغ خارج شده باشد  یزیچ دیخر یبرا لیداد سه یاحتمال م نکهیانداخت. با ا یمرموز به دلش چنگ م یترس
 .گرفت یدل شوره به جانش افتاده بود و دلش آرام نم یدور واطراف باشد ول نیهم ای

 یهمانطور مملو از برف بود که جا یکوچک تر بود ول ییقسمت از باغ از قسمت جلو نیرا دور زد. ا ساختمان
 .خورد یآن به چشم م یرو ییپاها

 .آمده بود نجایبه ا لیسه پس

 .شد دیسف کدستی یبرف ها نیب یرنگ رهیت یرد پاها نگاه کردو متوجه ش ریبه مس یشتریدقت ب با

 .شد خکوبیبود، درجا م شیرو شیکه پ یزیچ دنیاز د د،یآن رس یکیبه نزد یرد. وقتطرفش حرکت ک به

 .افتاده بود نیزم یکه صورتش غرق به خون بود، به پشت رو یدر حال لیسه

شده بودند،  ریسراز شیکه اشک ها یودرحال دیخود را به او رسان مهیبعد از بهت خارج شدو سراس هیثان چند
 !؟یشد ینجوریبلند شو. چرا ا لی، سه لیاو را تکان دادوگفت: سه

 .خورد یافتاده بود وتکان نم نیزم یرو هوشیهمچنان ب لیسه یول

در همان  د،یکش یقلبش نفس آسوده ا یصدا دنیاو قرار داد. با شن نهیس یآوردو رو نییسرش را پا ستاره
 .بود، سرش را باال آورد ستادهیسرش ا یکه باال یشخص هیسا دنیلحظه با د

 .او نگاه کردو دهانش از تعجب باز ماند به

سرش  یشده بود در دست داشت، باال یکه سرش خون یکه چوب بزرگ یوحشتناک در حال یشخندیبا ن شهاب
 .بود ستادهیا

گواه بر  یقبل یجا در هیوجود سا یانداخت ول نییاعتماد کند دوباره سرش را پا شیتوانست به چشمها ینم
 .اش بود دهید یدرست

 .انجام دهد یرا به کار انداخت. هر آن ممکن بود او کار مغزش

 یپنهان شده بود، گلوله برف لیبدن سه ری. با دست راستش که زدیبه ذهنش رس یفکر هیاز ثان یکسر در
 .دیبه صورت شهاب کوب یحرکت ناگهان کیدرست کردو با 

 .حرکت را نداشت پرت شد و ستاره پا به فرار گذاشت نیاو که انتظار ا حواس
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به هم بودند.  هیبود و همه درختان شب دیباغ شد. همه جا سف ییخارج شدو وارد قسمت جلو یپشت اطیح از
 .شد یبرف ها رد م انیاز م یآورد از کدام سمت وارد باغ شدند. به سخت ینم ادیبه 

ها با کفش  خی نیا یرو دنیزده بودند. دو خیبود و همه برف ها  هیاز باغ شد که سا یبعد وارد محوطه ا یمدت
 .نمود یممکن م ریغ یکه به پا داشت ، کار یپاشنه دار

 .دیکوب یم نهیوار به قفسه س وانهیوحشت کرده بود وقلبش د تینها یدوباره شهاب ب دنید از

 .نداشت شیقدمها یرو یکنترل چیو هداد ینم صیرا تشخ زیچ چیه یدیبه جز سف شیچشمها

که در آن سکوت توانست  یافتاد. به حد نیزم یها سر خورد و به ضرب رو خی یلحظه پاشنه کفشش رو کی در
 .را بشنود شیشکستن استخوان پا یصدا

 کیرا که هر لحظه نزد یشخص یپا یتوانست صدا ی. مدیدرد امانش رابر یخود بلندشود ول یکرد از جا یسع
 .دیسر خود د یشد، بشنود. باالخره او را باال یتر م

 .او خم شد یبه دست گرفته بود رو یکه کارد بزرگ شهاب

ترسناک بود، انداخت ودر  اریفاصله کم، بس نیسبزرنگ او که درخشش درا یوحش یبه چشمها ینگاه ستاره
 .وعقب عقب رفت دیکش نیزم یرا رو شیبود، پاها دهیکه به شدت ترس یحال

گفت: اوخ  یکه با مسخرگ دیمنحوسش را شن یپاچه شلوار او را باال داد و ستاره بعد از مدت ها صدا شهاب
 شده یپاش چ نیاوخ بب

 .خود را عقب بکشد یکرد پا یو سع دیکش غیرا فشار داد. ستاره از درد ج یکبود یجا و

 یکردم کل داتیکوچولو؟ تازه پ یبر یخوایبرف ها دوزانو نشست وگفت: کجا م یاو را ول کرد و رو یپا شهاب
 باهات کار دارم

 ؟یآورد لیسر سه ییاو نگاه کرد وگفت: چه بال یبا نفرت به چشم ها ستاره

 فرستادمش الال یچیگفت: ه یبا لودگ شهاب

 ؟یفرار نکرده بود ؟ تو مگه از کشور یخوا یاز جون ما م یچ یگفت: عوض تیبا عصبان ستاره

نشدومجبور شدم برگردم.  یبکنم تا دم مرز هم رفتم ول نکارویخواستم ا یخود بلند شدوگفت: م یاز جا شهاب
و مجنون  یلیدارن ل نجایدل غافل خانم وآقا ا یا دمیبرگشتم د یشهر و اون شهر آواره بودم. وقت نیمدت ها تو ا

 .ها دربه در باشم یمثل کول دیکنن اونوقت من با یم یباز

 انداختم رتونیگ نجایفرصت مناسب بودم تا باالخره ا هیکردم. دنبال  بتونیتعق یوقت چند

 !یضی! تو مروونیح یدار یبا خشم گفت: چرا دست از سرمون برنم ستاره
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الو گفت: اول کار اون پسره آشغ ادیاش را گرفت و با فر قهیشدو  کیشده بود. به او نزد یکه عصبان شهاب
 نجایباغ تموم کنم. هم نیکه تو اون باغ شروع کردم تو ا یخوام کار یهرزه است. م یساختم حاال هم نوبت تو

 کنمیات م مهیق مهیق

 تمومه گهید یزد گفت: باز یوار قهقهه م وانهیکه د یکردو در حال دنیشروع به خند سپس

 .کارد را باال برد گرشیبا دست د و

 ! هم از کارات مطمئن نباش یلیخ -

 نشیستاره را ول کرد و به سمت او برگشت و با مشت او روبرو شدکه پخش زم لیسه یصدا دنیبا شن شهاب
 .کرد

قبل از  یبه ستاره انداخت ول یبود. نگاه یخوردوتعادل نداشت. نصف صورتش کامالًخون یتلو تلو م لیسه
 .شدند زیبا حمله شهاب مواجه شدو با هم گالو دیبگو یزیفرصت کند، چ نکهیا

 میتسل لیسه یزد ول رونیزخم آن خون ب یشد واز جا دهیکش لیشهاب به بدن سه یلحظه سرچاقو کی در
شهاب از دستش خارج شدو چند متر دورتر ، از دسته اش داخل برف  یبار چاقو نینشدو دوباره حمله کرد. ا

 .فرو رفت

 .حمله کرد لیبه سه یدست داده بود، دست خالکه سالحش را از  شهاب

 .افتاد نیزم یشده بود توان مقاومتش را از دست داد و رو فیضع یزیکه بخاطر خونر لیسه

 نی. ایپسر ! خوب شد که زنده ا یاو نشست وگفت: تو چقد سگ جون نهیس یکه غالب شده بود رو شهاب
 شترهیب فشیک یجور نیا کنمیات م کهیت کهیچشم دختره ت یبهتر شد حاالجلو یطور

 هیکار نبود فقط توانست با گر نیکمک کند اما قادر به ا لیخود بلند شود وبه سه یداشت از جا یسع ستاره
 !بکشد: ولش کن کثافت ادیرو به شهاب فر

ند شد خود بل یهوش بود، رها کرد واز جا یب مهیرا که ن لیدوباره متوجه او شد. سه شیصدا دنیبا شن شهاب
زد که باعث شد به چند قدم عقب تر  یخود به او ضربه ا یلحظه با پا کیدر  لیتا به سمت ستاره برود که سه

به  شیحرکت کرد که که پا لیسهبه سمت  تیبود با عصبان جیکه هنوز از شدت ضربه گ یپرت شود. در حال
 .افتاد نیزم یکردو به پشت رو ریگ یسنگ

 یهوش شود فقط توانست چشمها یب نکهیکه تمام توان خود را از دست داده بود در لحظه آخر ، قبل از ا لیسه
 .دهد صیزده بود را تشخ رونیاو ب نهیچاقو که از س زیسبز رنگ شهاب را که باز مانده بود و برق نوک ت

 هشتم فصل

 .بود دیرا باز کرد. همه جا سف شیچشمها یسخت به

 دینه بازم سف ی: وادینال رلبیز هناخودآگا

 .دهد صیپوش تشخ دیمادرش را پشت سر پرستار سف انیلحظه بعد توانست چهره گر چند
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 یتکونش ند ادیکن ز یسع زمیپات شکسته عز ؟یشد داریگفت: باالخره ب ییبا خوشرو پرستار

 زم؟یعز یلب تخت نشست وگفت: خوب هیاتاق خارج شد. راحله با گر واز

سر پام  ییشده مامان؟ چه بال یکرد انداخت وگفت: چ یکه کچ گرفته شده بود ودرد م شیبه پا ینگاه ستاره
 !مارستان؟یب دیاومده؟ چرا منو آورد

 .چشمش آمد یدر آن خاموش شده بود ، جلو یسبزکه فروغ زندگ یجان و نگاه یب یاز جسم یریتصو ناگهان

 !کجاست؟ حالش خوبه ؟ لی... سه لیگفت: مامان سه یشفتگحوادث اتفاق افتاده با آ یادآوری با

شد. در  زیخ مین شیافتاده بوددر جا هینگفت. ستاره که به گر یزیچرخاند وچ یگریسرش را به طرف د راحله
 یچیکجاست؟ مامان که ه لیباربه پدرش متوسل شدوگفت: بابا سه نیلحظه پدرش وارد اتاق شد. ا نیهم
 گه ینم

 گفت: حالش خوبه دخترم ینیبه او انداخت وبا لحن غمگ یزینگاه محبت آم روسیس

رُم را از دستش درب یکه سع یدر حال ستاره دل منو  نیخوا ی. منیگی: نه ... شما دروغ ماوردگفتیداشت س 
 ... سرش اومده ... اصالً نکنه ییبال هی. حتماً نیخوش کن

 وی یس ی... به خدا حالش خوبه االنم تو آ زمیگفت: نه عز یا نگرانکرد. پدرش ب هیبلند شروع به گر یبا صدا و
 هیبستر

رُم را از دستش درآوردوگفت: اگه ا دهیدر دلش تاب یدیکه نور ام ستاره  نمشیبب دیمنو ببر هینطوریبود، باالخره س 

تو  زمیشه عز یکردگفت: نم یدست ستاره به وجود آمده بود، نگاه م یکه رو یکه با دلهره به رد خون روسیس
 ستیحالت خوب ن

 ییکوتاه آمدو به او کمک کردتا عصاها ست،یاو دست بردار ن دی. پدرش که ددیایب نییکرد از تخت پا یسع ستاره
 .دیایب نییواز تخت پا ردیکار با آن ها را بلد بود ، به دست بگ یبه خوب رشیاخ یپا یکه به لطف شکستگ

دستگاه به بدنش وصل  ی. کلدیکش ینفس م ژنیبودو با ماسک اکس هوشیکه ب دیدرا  لیسه شهیپشت ش از
 .کرده بودند یچیبودو سرش را باند پ

داد تا از حرارت بدنش کاسته  هیتک شهیو سرش را به ش دیکش یاز سر آسودگ یاو زنده است نفس نکهیا از
که به سر داشت ُسرداد و ستاره   مارستانیرنگ متعلق به ب یصورت یروسر ریدستش را به ز اریاخت یشود. ب

 .کوچک گردنبندش را لمس کرد

دکتر حالش  یخارج شد. ستاره به طرف او رفت وگفت: آقا لیاز اتاق سه دیبا لباس سف یلحظه دکتر نیهم در
 چطوره؟

 دخترم؟ یباهاش دار یبودگفت: شما چه نسبت یکه مرد مسن دکتر

 گفت: من نامزدشم ریبه پدرش کرد و با تأخ ینگاه ستاره
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که به سرش وارد شده که  یضربه ا یحل شد. مشکل اصل هینبودو با چند تا بخ قیعم ادیزخم چاقو ز یجا -
 .باعث شده بره تو اغماء

 ً  ادیبه هوش م یبه زود شاللهیحالت خارج بشه. شما توکلتون به خدا باشه ا نیاز ا یک ستیمعلوم ن فعال

 یاو خارج شد، او را صدا کردوگفت: آقا یکه از بهت حرف ها یبخش رفت. ستاره وقت یبه سمت در خروج ردکت
 نمشیبب شهیدکتر م

داشته باشه. با پرستار  ریممکنه تو حالش تأث یبه وضع او انداخت وگفت: بله اگه باهاش حرف بزن ینگاه دکتر
 نشیکنم برو بب یهماهنگ م

شده  ریسراز شیکه دوباره اشک ها ی.در حالستادیسرش ا یشد وباال لیبا لباس مخصوص وارد اتاق سه ستاره
کنم بخاطر من چشماتو  یسرت آورده؟ تو رو خدا چشماتو باز کن. خواهش م ییچه بال یبودگفت: اون عوض

... چشماتو  کنمیاهش م... خو دمی. دارم جون خودمو قسم مینداختینم نیمنو زم یوقت رو چیباز کن. تو که ه
 !لیباز کن سه

 .کرد هیبلند گر یبودکرد و سرش را لبه تخت گذاشت و با صدا دهیکه همچنان خواب لیبه سه ینگاه

* * * 

جنازه شهاب  ریانداخت وسرش را تکان داد. سپس تصو شهیاز پشت ش لیبه سه یبا تأسف نگاه یعیرف سرگرد
 .بود در ذهنش جان گرفت دهیصبح د روزیکه د

 شد؟ رتیدستگ یچ نمیشد. سرگرد رو به او گفت: خب، بگو بب کیلحظه سروان شمس به او نزد نیهم در

 لیبوده و ستاره وسه لیگفت. اون جا باغ پدربزرگ سه یکه خانم درخشان م یگفت: اون جور تیبا جد سروان
رو با ضربه چوب  لیکنه. اول سه یکه شهاب بهشون حمله م به اونجا رفته بودند حیتفر یبا اجازه پدر ستاره برا

. دست شنیم زیکنه و با هم گالو یمداخله م لیکه سه کنهیو بعد به ستاره حمله م کنهیم هوشیبه سرش ب
کمرش  یکه از پشت تو یکارد یافته رو یو م کنهیم ریگ یزیکه اون پاش به چ دهیشهاب رو هل م لیآخر سه

 خارج شده نشیرفته و از س

 اون کارد از کجا اومده بود؟ -

 برف ها فرو رفته یاز دستش دراومده و تو لیبا سه یریمال خود شهاب بوده که تو درگ یانگار -

 یقبول م یراحت نیرو به ا رانیخبر خارج شدن شهاب از ا دیمنه. نبا ریهمش تقص نایگفت: ا یبا ناراحت سرگرد
 کردم یکردم و مواظبت از اونا رو رها م

 قربان؟ دیدونست یم دی! شما از کجا بادیحرفو نزن نیگفت: ا انهیدلجو یبا لحن سروان

 ! ماست سروان فهیزدم. مراقبت از مردم وظ یحدس م دی. بانهیکار من ا -

* * * 

 ده؟نکر  یریینشست وگفت: حالش چطوره؟ هنوز تغ یصندل یکنار ستاره رو میمر



 

 
191 

 هیبا بغض گفت: نه هنوز همونطور ستاره

 .دیکش یآه سوزناک و

 !؟یا دهیپد هی یدونستی: تو ماوردگفتیب رونیحال وهوا ب نیخواست او را از ا یکه م نینازن

اسمتو تو  دیبا ؟یسال هر دو تا پاتو بشکون هیتو  یبه او نگاه کرد و او ادامه داد: چطور تونست یجیبا گ ستاره
 ! دختر سنیکتاب رکوردها بنو

 ندارم یحوصله شوخ یزل زدوگفت: ول کن ناز شیروبرو واریبه د یحال یبا ب ستاره

هفته است  هیگم.  یبهش نم یچیه ی. حاال من ه  یحوصله ندار یگفت: غلط کرد تیبار با عصبان نیا نینازن
ها  چارهیخونه. اون ب یریکنن نم یبهت اصرار م یگفت هر چ یبشه؟ مامانت م یکه چ یبست نشست نجایا

 اد؟یاون به هوش م ینیگشنه و تشنه بش نجایتو ا یکردن؟ فکر کرد یچه گناه

 یترسم ... م یتنهاش بذارم م نجایتونم ا یجمع شده بودگفت: نم شیکه اشک در چشمها یدر حال ستاره
 ...... بشه شیزیچ هی هوی...  هویترسم من نباشم و 

شد و سرش را در آغوش گرفت و مشغول  کیشده بود به او نزد مانیکه از رفتار خود پش نیزد. نازن هیگر ریز و
 .دادن به او شد یدلدار

* * * 

 .شدند رهیخ لیبه سه شهیپرستار از پشت ش ییوارد بخش شدندو با راهنما ژهیو من ونیهما

 واسه پسرم رمیبم یلب گفت: اله ریز خت،یر یصدا اشک م یکه ب ژهیمن

 .ندیقرمزش را نب یگرفت تا همسرش چشمها یگریرا سمت د شیرو ونیهما

 یکیمکث کردند.  یدر ورود یجلو یخارج شدند و چند لحظه ا لیلحظه دو پرستار جوان از اتاق سه نیهم در
 ومده؟یگفت: دختره امروز ن یگریانداخت رو به د یبه دوروبرش م یکه نگاه یاز آن ها در حال

 .ادیحتماً م یول ومدهی: انگار هنوز نگرگفتید تردخ

 اد؟یواقعاً هر روز م یعنی -

 براشون افتاده؟ یچه اتفاق یدون یمگه نم گهیآره د -

 ؟ ینه چ -

 شده ینجورینجات دختره ا یپسره برا گنیم -

 واقعاً ؟؟؟ -
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 یزبون یدکترا با زبون ب نکهیبا ا شهینم دیداره اصالً ناام یدختره عجب مقاومت نیا میخودمون ی. ولگهیآره د -
 یاون بودم نم ی. من اگه جانجایا ادیبازم هر روز م یول ادیوقت به هوش ب چیپسره ه ستیبهش گفتن معلوم ن

 !نه ایتونستم مثل اون باشم  یدونم م

 پسره رو دوست داره یلیحتماً خ -

 .در پس در بسته گم شد یاولحتماً گفتن دختر  یدو پرستار از بخش خارج شدند وصدا هر

به همراه  یچشم دوخته بودند که دکتر مسن شهیش یهمچنان به ورا ژهیومن ونیبعد از رفتن آن ها هما یمدت
 یک ستیمعلوم ن دیگیرو به دکتر گفت: شما همش م یازدر بخش وارد شدند. دخترجوان با ناراحت یدختر جوان
خوام از دستش بدم  یمن نم دیکن شدکتر تو رو خدا کمک یصبر کنم؟ آقا ی... صبر کن. آخه تا ک ادیبه هوش م

 به شمائه دمیام

 دست اونه زیهمه چ میا لهیبه خدا باشه. ما فقط وس دتیگفت: دخترم ام یبا مهربان دکتر

 .آن قرار داد یگرفت وسرش را رو واریشد و دختر جوان دستش را به د لیوارد اتاق سه دکتر

 خودشه؟ نیکنار گوش همسرش گفت: ا ونیهما

 شانه او گذاشت وگفت: حالت خوبه دخترم؟ یسرش را تکان داد و به سمت دختر رفت. دستش را رو ژهیمن

 یشد و رو کینزد یبه او لبخند زد و سرش را تکان داد. به صندل یاشک یسرش را بلند کرد وبا چشمها دختر
 میومدیم نایزودتر از ا دیاو نشست وگفت: با کینزد ژهیآن نشست. من

 د؟یگفت: شما با من بود یجیکه در حال خودش بود با گ دختر

 لمیبا اندوه گفت: آره دخترم . من مادر سه ژهیمن

که فقط به هم نگاه کردند  یکنارهم نشسته بودند. بعد از مدت مارستانیبعد هرسه نفردر محوطه ب قهیدق چند
 بهمون خبر داد لیاز دوستان سه یکیشده.  یچ میدیسکوت را شکست وگفت: ما تازه فهم ونیباالخره هما

بهتون خبر بدم اما  خواستمیافتادوگفت: من م ادشیدر مورداو به  لیسه فیبه او کردو تمام تعار ینگاه ستاره
 شکسته بود یریتو درگ لمیسه یازتون نداشتم گوش یآدرس ایشماره 

هستن که ازحال پسرشون  یمحبت یچه پدرومادر ب گهید نایا یگیگفت: حتماً االن با خودت مبا لبخند  لیسه مادر
 خبر ندارن

 هیچه حرف نیسرش را تکان دادو با عجله گفت: نه ا ستاره

. حال زدیبرام حرف م شی. از زندگزدیکه پدرش خونه نبود به من سر م یگاه لیبا اندوه ادامه داد: سه ژهیمن
کنه.  یدست پدرشو ببوسه و باهاش آشت ادیخواد ب یروزا م نیگفت هم ی. مدیپرس یپدرو برادرش رو هم م

 فتهیاتفاق خوب ب یگفت مامان قراره کل یهمش بهم م
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باغ پدربزرگشو  دیبا خودش حرف بزندگفت: تا اون روز آخر که اومده بود کل ییچهره اش در هم رفت وگو ناگهان
به  ی. انگارنهیمنو بب ستیقرار ن گهیکرد انگار د یبهم نگاه م یبود. جور گهیحال د هیاون روز اصالً . رهیازم بگ

 ادیسرش ب ییبال هیبچم الهام شده بود قراره 

 .شد ریحرف ساکت شدواشکش سراز نیاز گفتن ا بعد

 شهیحتماً حالش خوب م نی، با محبت گفت: ناراحت نباش ختیر یم اراشکیاخت یکه خودش هم ب ستاره

 کرده بود فیبرام تعر یلیاز تو هم خ لیسه ی. راستزمیعز نطورهیلبخند زدوگفت: حتماً هم هیگر انیدر م ژهیمن

 زدیدست ستاره را با محبت فشار داد و ادامه داد: عکستو بهم نشون داده بود. هر وقت از تو حرف م سپس
 شد یذوق زده م یکل

 نویا یول نیومدیبا هم کنار نم لیچرا شما وسه دونمیانداخت و با خجالت گفت: من نم نییسرش را پا ستاره
اواخر عوض شده بود. شما  نی. اون هر کار هم که کرده بود ادمید میکه تو زندگ هیآدم نیبهتر لیدونم سه یم

داره پدرو مادرش کنارش باشن و ازش  ازیداره. ن اجیاالن به کمکتون احت لیسه دیکه با هم داشت میهر اختالف
 کنن تیحما

 .کردند یبه او نگاه م شیو ستا دییبا تأ دکهیرا د لیحرف ها سرش را بلند کردو پدرومادر سه نیاز گفتن ا بعد

 یبا دست م رشالشیکه ستاره گردنبندش را ز یبود ودر حال ستادهیا لیاتاق سه شهیبعد او پشت ش یمدت
 .زد یزدند، لبخند م یسر پسرشان بودند و با او حرف م یکه باال لیسهفشرد به پدر ومادر 

* * * 

 یریاز حال م یبخور! دار ریبگ ایرا به سمت او گرفت وگفت: ب یبار مصرف چا کی وانیل میمر

 یشلوغش کرد یادیز گهیگفت: نه بابا حالم خوبه توهم د یرا گرفت و با لبخند کم جان یچا ستاره

 ؟یایرو ن یکالس استاد احمد یخوایچقدر حالت خوبه. امروز بازم م نمیب یبا اخم گفت: آره خودم دارم م میمر

 لیسه دنیخوام برم د یده. م ینم ریگ ابیآره اون که به حضوروغ -

 یفتیترسم ب یم ؟یحواست هست چند بار تا حاال کالساتو نرفت -

 تونم پاس کنم یم ستیسخت ن ادیدرساش ز رمیکه نم یینترس کالسا -

 خسروان دانند شیواال صالح مملکت خو دونمینم -

. به خدا دست مینکن مر یاونجور افتویانداخت و با التماس گفت: تو رو خدا ق میبه چهره درهم مر ینگاه ستاره
ً یه جدفهمم. تاز  یبار بهش سر بزنم. به خدا چند وقته حال خودمو نم هی یحداقل روز دیحتماً با ستیخودم ن  دا

 هم به مشکالم اضافه شده گهیمشکل د هی

 ؟یگفت: چه مشکل یغلبه کردو با نگران میبه مر یکنجکاو باالخره

 ترسم یم یلیکنه. خ یم بمینفر تعق هیکنم  یجواب داد: چند روزه فکر م یبا سردرگم ستاره
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 ه؟یک یکن یفکر م -

 کنه تیشهاب باشه که بخواد منو اذ یایاز دور و ور گهید یکی ای یترسم مان یدونم م ینم -

 !یشده باش یاالتیخ دیشا -

 !دیشا -

 مراقب خودت باش شتریکه شده ب اطمیحاال محض احت -

-  ً  حتما

* * * 

 یمعذرت خواه هیگفت: من  یبا آشفتگ ستادویا لیسر سه یبا لباس مخصوص وارد اتاق شد. باال روسیس
کردم اگه ستاره  یکردم اما دست خودم نبود. اون موقع فکر م یرفتار م یباهات اونطور دیبهت بدهکارم پسر. نبا

ً  نمیب یاما حاال م شهیخراب م ندشیبا تو ازدواج کنه آ  نینداره. ا ینداره. اصالً زندگ یا ندهیآ اون بدون تو اصال
 یکنم. وقت کاریدونم چ ی. نمزنهیم و بال بال رونهیلحظه آروم وقرار نداره. مدام ح هی یینجایچند وقته که تو ا

بلندشوپسر. قول  کنمیخواهش م لیدهن باز کنه ومن برم توش. سه نیدوست دارم زم نمیب یحال زارشو م
 که همه انگشت به دهن بمونن، فقط تو برگرد رمیگ یم یعروس هی. براتون رمیبگ تونوبال و پر  ریخودم ز دمیم

 .حرکتش چشم دوخت یبه جسم ب أسیکنار او ماندو با  گرید یمدت روسیس

بود کار مراقبت  یقبل بهتر بود. چند وقت یآرام وارد بخش شد. امروز حالش نسبت به روزها ییبا قدم ها ستاره
 .دیرس یاش م یشخص یکرد و به کارها یاستراحت م یکرده بود و کم میرا با پدرومادر او تقس لیاز سه

 کیقرمزاز اتاق خارج شد. به او نزد یدرش مواجه شدکه با چشم هاشد با پ کیبه اتاق نزد نکهیمحض ا به
 دینکن تیخودتونو اذ نقدریا کنمیشدوگفت: بابا خواهش م

 !منه ریهمش تقص نایناخودآگاه گفت: ا روسیس

 یلیاون روز خ لی. اتفاقاً سهدیندار یریتقص چیاتفاق ه نیبابا ؟! شما تو ا هیچه حرف نیبا تعجب گفت: ا ستاره
 دیداده بود تیخوشحال بود چون شما به ازدواجمون رضا

 یدون یهست که تو نم زایچ یلیسرش را با تأسف تکان دادوگفت: نه دخترم خ روسیس

 .رفتند مارستانیب اطیبا هم به سمت ح و

بابا ؟! اصالً ازت انتظار  یبکن نکارویبا من ا یبلندشدوگفت: چطور تونست مکتین یاز رو تیبا عصبان ستاره
 نداشتم

لباس مخصوص  ایبه پرستار خبر دهد  نکهیبه راه افتاد. بدون ا مارستانیبا خشم به سمت ساختمان ب و
 گمیم ؟یو بر یمنوبذار یخواست یتو واقعاً م ل؟یسه گهیم یگفت: بابا چ ادیشد و با فر لیبپوشدوارد اتاق سه

 ی. پس بگو مشدیگفتم اشک تو چشات جمع م یم یزیچ هیو هر بار من  یدمغ بود نقدریا یچرا اون روزآخر
من آدم نبودم ؟  یعنی؟ پاشو جواب بده ...  یمن از مشکالت فرار کن یمثل ترسوها به بهانه خوشبخت یخواست
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دور؟  میبنداز یخواستیچطور م ؟یبکن نکارویباهام ا یخواست ینظر بدم؟ چطور م میتونستم در مورد زندگ ینم
 ....... ؟پاشو ... جواب بده یجا بزن یراحت نیبه هم یتونست یچه جور و... بگ یبهم جواب بد دیاشو ... تو باپ

به خود  ینگاه نهیاز التهابش کم شودودر آ یتا کم دیشدو چند مشت آب به صورتش پاش ییدستشو وارد
 .انداخت

 یچشمانش م یداشت جلو لیکه از سه یاتآمده بود و به همراه همه خاطر  رونیلباسش ب ریاز ز گردنبندش
 .دیدرخش

رفت.  یم یطرفه به قاض کی دینداشته است. نبا یگریچاره د طیاودر آن شرا دیهم حق داشت. شا لیسه دیشا
به هوش آمد و زمزمه  لیکه سه یوقت یاش را گذاشت برا یگله گذار هی. بقدیشن یاو را هم م یحرف ها دیبا

 !یبهم بدهکار حیتوض هیتو  یکه سرت داد زدم ول لیسه دیکرد: ببخش

 اهیس یوندای. همان هدیدوباره اورا د چدیخواست داخل کوچه پپ یم یشد. وقت ادهیپ یاز تاکس ابانشانیخ سر
 یدهد. با سرعت وارد کوچه شد ول صیرا تشخ نشیتوانست سرنش یبود ونم یدود نیماش یها شهیرنگ. ش

ً یکردوتقر ادیرا ز شیبود. سرعت قدم ها ستادهیخود ا یهمچنان در جا نیماش . با هول و دیسمت خانه دو به با
 .داد هیانداخت ودر را بست. پشت به در کرد و به آن تک اطیوال و ترس خود را داخل ح

 شیشد؟! نکند بخواهد برا یتوانست باشد؟! چرا مدام سر راه او سبز م یم یچه کس نیراننده ماش یعنی
 ! نددرست ک یدردسر

 یم یدیو سف اهیس سمانیحوادث بد اتفاق افتاده بود که چشمش از هر ر شیبرا نقدریچند وقت ا نیا در
 .دیترس

* * * 

وارد اتاق شدوگفت:  ایرا بغل کرده بود، به فکر فرورفته بود که رو شیکه زانوها یتخت نشسته بود و در حال یرو
 یخوام بهت افتخار بدم با خودم ببرمت مهمون یپاشو که امشب م یغم بغل گرفت یباز که تو زانو

 حال و حوصله ندارم ایبه او کردوگفت: ول کن بابا رو ینگاه ستاره

 شده؟ یچ گهیتخت نشست و گفت: باز د یکنارش رو ایرو

م چه برسه به رو ندار  یچیمن دل و دماغ ه مارستانهیرو تخت ب لیسه یفقط وقت فتادهین یاتفاق تازه ا یچیه -
 یمهمون

 یسور هی دیبه هوش اومد با یباشه وقت ادمی! لتیآقا سه نیبا ا یگفت: اَه تو هم ما رو کشت یبا ناراحت ایرو
 تو رو بخاطرش تحمل کردم یایبداخالق نیهمه مدت ا نیا نکهیواسه ا رمیازش بگ یزیچ

جا که  نیگفت: حاال ا انهیدلجو یاز دلش درآورد با لحن نکهیا یبه چهره دلخور او انداخت وبرا ینگاه ستاره
 کجا هست؟ یببر یما رو مفتخر کن یخوایم

 ؟یندار یدل و دماغ مهمون یگفت: تو که گفت یالیخ یبا ب ایرو
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 خاله جون یگ ی... نم گهیبگو د ؟یگفتم تو چرا باور کرد یزیچ هیحاال من  -

فکر نکن خر شدم دلم واست  یول گمی. میمنو خر کن یکنیه خاله مپدرسوخته باز خال یو گفت: ا دیخند ایرو
 .سوخت

 گرفته منم گفتم تو رو ببرم حال و هوات عوض شه یمهمون هیفرودگاه  یاز بچه ها یکی امشب

 فرازمندم هست؟ تانیگفت: کاپ طنتیلبخند زدو با ش ستاره

زنونه  هیدورهم هی یمهمون نیاخم کردوگفت: اوالً که ا ردیلبخندش را بگ یکرد جلو یم یکه سع یدر حال ایرو
 !فرازمند هنوز کمک خلبانه یاست که مال مهمانداراست. دوماً آقا

 ؟یمهمون یمنو ببر یخوایشده که م یواقعاً چ گمیزد و گفت: آهان. حاال م یچشمک ستاره

 رونیاتاق بکشمت ب نیاز کنج ا خوامیبَده م ینجوریهم -

 یمامانم بهت گفته منو ببر دونمیمن که م ایرونبند  یخال -

 نه؟ ای یای، حاال م یاصالً هر چ -

 امیمامان تا من حاضر شم ب شیپ نیی. تو برو پاامیحاال ناراحت نشو باشه م -

 ییآن را جواب داد. ابتدا به جز نفس ها یحال انتخاب کردن لباس بودکه تلفنش زنگ خورد. با حواس پرت در
خواست تماس را قطع  یدست آخر م امدین ییصدا یبه گوشش نخورد. چند بار الو الو کرد ول ییصدا چیآرام ه

 .دیشن ییکند که صدا

 سالم -

 .را شناخت ی، مان شیصدا دنیمحض شن به

 ؟یچرا به من زنگ زد -

 خوام باهات حرف بزنم یم -

 بخوام باهات حرف بزنم؟ دیچرا با -

 نمتیخوام بب یم -

 بهت اعتماد کنم؟ دیچرا با -

 باره نیآخر نیچون ا -

 یزیچرا زبانش قفل شد و چ دینفهم یول دیترس یدوباره اش بعد از آن اتفاقات م دنیاو اعتماد نداشت واز د به
 .نگفت

 نمتیبب میرفت رونیبار با هم ب نیاول یکه برا ییاونجا خوامیم -
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 چرخ وفلک منتظرتم یصبح جلو 10اجازه نداد و با تحکم گفت: جمعه ساعت  یخواست مخالفت کند که مان یم

* * * 

 .شد مارستانیب وارد

 ینگفته و مدام به خودش گوشزد م یزیکردکه چرا چ یحرف زده بود، مدام خودش را سرزنش م یبا مان یوقت از
 .که او گذاشته نخواهد رفت یکرد که سر قرار

 یاکثر پرستارها ادشیکرد. بخاطر رفت وآمد ز یبا چند پرستار سالم واحوالپرس یبخش شدو با حواس پرت وارد
 .داشتند کیشناختند و با هم سالم و عل یبخش او را م

شد. چهره  کیکرد. به او نزد ینگاه م لیبه سه شهیکه از ش دیرا د یشد، مرد جوان کینزد لیبه اتاق سه یوقت
 .است دهیکجا او را د اوردیب ادیتوانست به  ینم یمرد جوان آشنا بودول

 ببرم نیتونستم نسبتمونو از ب یکه باهاش حرف زدم بهش گفتم کاش م یبار نیآخر -

آورد او را  ادیو قد بلندش به  زیروشن ، چشمان ر یموها دنیرخ او چشم دوخت وبا د میبا تعجب به ن ستاره
 . است دهیکجا د

 .انداخته بودند گریو او دستشان را گردن همد لیکه سه یدر حال لیدر تلفن سه یعکس در

 لیبرادر سه دمی. من سعدیستاره خانم باش دی: شما بادوگفتیجوان به سمتش چرخ مرد

 کرده فیمن تعر یاز شما برا لیدو برادر فکر کرد وگفت: بله سه نیدر ظاهرا یشباهت یبه ب ستاره

 !ییفایتونم حدس بزنم چه تعر یپوزخند زدوگفت: م دیسع

 شما رو دوست داشت لینبود. سه نیاز برداشت او هول شدوگفت: نه منظور من ا ستاره

ما به وجود آورده بودکه  نیب یواریرفتار پدرم د یرو دوست داشتم ول لیبا اندوه گفت: منم سه دیسع
 مشیببر نیاز ب مینخواست ای مینتونست چکدوممونیه

شدو ادامه  رهیخ لیگذاشت به سه یآن م یکه دستش را رو یحال دودریچرخ شهیدوباره به سمت ش سپس
وقت تنهاش  چیه گهی... اگه برگرده ... د یلیکردم خ یکوتاه یلیدر موردش خ یداد : من برادر بزرگش بودم ول

 ذارم ینم

 .که در خود فرو رفته بود، همانطور که آمده بود، رفت یبزند در حال یحرف نکهیبدون ا سپس

* * * 

 .ستادیا یشهر باز یدر ورود یروبرو

حاال همه آن  یامروز داشت. ول یبرا ییاهای. چه نقشه ها و رولیبود ، روز تولد سه بهشتیدوازدهم ارد امروز
آن ها خوشحال شود و  دنیوجود نداشت تا از د یلیسه گریشده بودند. د لیآب تبد یبر رو ییها به حباب ها

 .او را ذوق زده کند شیبا خنده ها
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روبرو شود که تمام احساسات  یآمده بود تا دوباره با مرد نجایشگفت زده کند به ا لرایسه نکهیایاما به جا امروز
 .سوال برده بود ریرا ز تشیو شخص

 !او افتاده بود؟ ادیبه  یمان ل،یچرا درست روز تولد سه یراست

 !داشت که با او بزند؟ یآمده بود؟! چه حرف نجایبه ا چرا

که به او  یاز هر کس ای یعبور نیاز هر ماش دیبا یکرد تا ک یم کسرهیکار را  دیبا یدانست ول ینم هم خودش
 .کرد یرا تمام م زیهمه چ دیخواهد ، بشود امروز با یکرد بترسد. هر چه که م یتوجه م

 .چشمش آمد یبازش جلو یشهاب با چشمها افهیاو ، ق یسبزرنگ آشنا یچشمها دنیمحض د به

آن روز را داشت. هر  یسرخوش ینه مان دویترس یبار نه ستاره م نیچرخ وفلک بودند.ا یهردو نفر باال دوباره
 .صدا نشسته بودند یدو ب

 .چشم دوخت شیپا ریز یحرف به فضا یو ب ستادیا یمان باالخره

 یکه کرد ییکارا خارج . بعد از همه اون یبر یخوا یبودم م دهیسکوت کالفه شده بودگفت: شن نیکه از ا ستاره
 ؟ینیمنو بب یخواست یکه م یداشت کاریباهام چ

تونستم  ینم یدنبالت تا باهات حرف بزنم ول ومدمیگفت: چند وقت بود م یبرگردد با خونسرد نکهیبدون ا یمان
 .زدم و بهت زنگ زدم ایباالخره دلمو به در نکهیتا ا

پسر گمشدش افتاده بود  ادیکه برم. مادرم چند وقت بود مهرش گوله شده و کنمیچند ماهه دارم کارامو م االن
 شدم وقبول کردم میباالخره من تسل نکهیتا ا ششیکرد که برم پ یم یزار هیوگر زدیومدام زنگ م

 !؟یکردم از مادرت متنفر یبا پوزخند گفت: فکر م ستاره

متنفر بودم.  زینه تنها از مادرم که از همه کس وهمه چبلند گفت: بودم ...  یبه سمت او برگشت و با صدا یمان
 یاز وقت یداد خراب کنم ول حشونیکه به من ترج شویخودش و خانواده لعنت یزندگ ششویخواستم برم پ یم

 ......... شهاب مرد

 .با صورت برافروخته به سمت ستاره که نشسته بود، خم شد و

دردستش فشرد و با خود فکر کرد چطورحاضرشده  یروسر ریا از زبه شدت احساس خطر کرد. گردنبندش ر  ستاره
 !انداخت چه؟ یم نشییباال پا نی. اگراو از ادیایباال ب نیا وانهید نیبا ا

به کشتن داد  یچیشهاب خودشو بخاطر ه یشدو او ادامه داد : از وقت رهیخ یسبزرنگ مان یترس به چشمها با
 .شدن ... نظرم عوض شد ریعمو و زن عموم پ ی... ازوقت

در مورد مادرم!  یهم اشتباه کنم. حت گهید یزایتونم در مورد چ یکردم پس م یدر مورد شهاب اشتباه م من
بده  حیخوام بهش فرصت بدم برام توض یخوام باهاش حرف بزنم. م یخودشو داشته باشه. م لیاونم دال دیشا

 .زوی... همه چ

 و همه کسو زویخوام به خودم فرصت بدم که متنفر نباشم ... دوست داشته باشم همه چ یم
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کرد گفت:  ینگاه م شیکه به روبرو یودر حال ستادیبود دوباره صاف ا افتهیخود را باز  یکه خونسرد یمان
پسر جوون از دست رفتشون  ادیچون اونا رو به  شهیعمو و زن عموم م یمن باعث ناراحت دنیکنم د یاحساس م

 یخودم زندگ یبرا یمدت هیخوام  ی. منکن دایازشون دور باشم تا خودشونو دوباره پ یمدت هیخوام  یندازه. م یم
 ... خودم ی... فقط برا ندهیفکر کنم نه گذشته و نه آ یچیبه ه نکهیکنم بدون ا

 یستاره نشست ودر حال یروبرو یشدکه مان یم کینزد نیرسانده بود وبه زم انیدور را به پا نیو فلک آخر چرخ
 یلیدونم که خ ی. ممینیب یرو م گهیباشه که همد یبار نیآخر نیا دیشده بودگفت: شا رهیخ شیکه به چشمها

 !یکنیبرام م نکارویا هخواست نی. بهم بگو که بعنوان آخرمیخوام که ببخش یم یکردم ول تتیاذ

 د،یترس یاز آن نم گریاو که د یبار در چمنزار سبز چشم ها نیآخر یوستاره برا ستادیا نیزم یوفلک رو چرخ
 .غرق شد

 دیکش قیعم یقدم بزند. نفس ینشده بود چون دوست داشت، کم یرفت. سوار تاکس یم مارستانیسمت ب به
 .کرد شیها هیملس بهار را وارد ر یو هوا

 .کرد یم یداشت و احساس سبک یود، حال خوبحرف زده ب یکه با مان یاز وقت یدانست چرا ول ینم

 .توجهش را جلب کرد نیتریدر و یزیگذشت وچ یمغازه لوازم فانتز کی یجلو از

 .اوردیمغازه شد و از فروشنده خواست آن را ب وارد

دست  یعروس و داماد اهیوس دیبا لباس سف یشد. دختروپسر رهیرا در دست گرفت و به آن خ یا شهیش یگو
 .شده بودند رهیعاشقانه بهم خ یبودند و با لبخند ستادهیدر دست هم ا

 درنگیسف یرا تکان داد. دانه ها یگو اریاخت یرا درآن حال تصور کرد و ب لیگذرا خودش وسه یلحظه ا یبرا
 .تر کردند ییایمعلق شدند و فضا را رو یگو یبرف در فضا

شدوگفت: امروز بدون  رهیرا گرفت و با عشق به صورتش خنشست. دست او  یصندل یرو لیتخت سه کنار
 .کنم فیبعداً همشو برات تعر دمیقول م د،ی. ببخشییجا هیاجازت رفتم 

 ً  نیبب نویا فعال

 .گذاشت لیکنار تخت سه زیم یدرآورد. آن را تکان داد و رو فشیرا از ک یگو

 من دوست داشتم امروز بهت بدم یول نهیولنتا یبرا نایا دونمیم -

 گفت: تولدت مبارک عشقم لیخم شدوکنار گوش سه سپس

* * * 

 .ستادیا یدر ورود ی. روبرودیپرس یم ییدرباره مدرکش سوالها دیشد. با کیخراب به دانشگاه نزد یاعصاب با

 .چشمش آمد یمکان داشت، جلو نیکه در ا ینیریلحظه تمام خاطرات تلخ و ش کی در

 .نشست و به فکر فرو رفت یمکتین یورود به دانشگاه منصرف شد و راهش را به سمت پارک کج کرد. رو زا
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 .آورد ادیبه  شبید یهمه به خصوص عمه سوزان را در مهمان زیتمسخر آم نگاه

 .بلند شدو شروع به قدم زدن کرد مکتین یرو از

 .اوردیب ادیبا اعتراض به او گفت به  یرا که پدرش بعد از بازگشت از مهمان ییتوانست حرف ها یم یخوب به

 اد؟یاون پسره به هوش ب دیتا شا یو منتظر بش یببند لیخراب شده دخ مارستانیبه اون ب یخوایم یتا ک -
ت تموم شده و تو تنها کارادیبه هوش ن چوقتیه گهید دیشا تو  یبر که نهیا یکنیکه م ی. االن چند وقته درس 

بسه  گهی. دیو سر بدوون الیدان یخوایم یبکن. تا ک ندتیبه حال آ یفکر هی.  ینیو بست بش مارستانیاون ب
 !یهر چقدر خودتو مسخره خاص وعام کرد

آمد: تا  یسرش فرود م یجمله آخر پدرش مثل پتک رو یافکار را از خود دور کند ول نیرا تکان داد تا ا سرش
 ! حرف آخرمه نی. ایریبگ میتصم ندتیدر مورد آ دیماه با نیآخر ا

خارج  شیشد. دو قطره اشک از چشمها رهیخ شینشست و به درختان سر سبز روبرو نیزم یرو یمکتین کنار
لب  ریو ز دی. گردنبند را به دست گرفت. آن را بوسدیآمده بود، چک رونیمقنعه ب ریگردنبندش که از ز یشدو رو

 ... دم ینم دستت... من از  یگرد یشم ... تو برم ینم می. من تسل.. لیزمزمه کرد: نه سه

در اتاق  رهیشناختند، سرتکان داد. دستگ یپرستارها که حاال همه او را م یلرزان وارد بخش شد. برا ییقدم ها با
 یداد و ب هیتک شهی. سرش را به شستادیا شهیشد وپشت ش مانیاز رفتن داخل اتاق پش یرا گرفت ول لیسه

... امروز اومدم یشنو یکه صدامو م ونمد یاراده شروع به زمزمه کرد: سالم عشقم امروز حالت چطوره؟ ... م
 یبسوزم ... چرا چشاتو باز نم تیدور شیو من تو آت یراحت بخواب نجایخودت ا یخوایم یازت گله کنم... تا ک

...  دهیو پدرت گفت که تو رو بخش دنتی... پدرو مادرت اومدن د دنت؟یاومدن د ایمدت ک نیتو ا ینیبب یکن
برامون  ادیاز دستش برب یواقعاً با ازدواجمون موافقه و هر کار ندفعهیکه ا گفتپدر ومادر من اومدن و پدرم 

برادرت  یمن اومدن حت یدانشگاهت اومدن ... دوستا ی، حامد ودوستا دنتیاومد د دی... دوستت ام کنهیم
 .هم اومدو گفت که از رفتارش با تو چقدر متأسفه دیسع

 یدرسته منم تو یهمه کارا با من کل بنداز یتو یدونم که دوست داشت یشو ... م داریب کنمیخواهش م لیسه
 گهی... د لیبسه سه گهیماه شده. د 6همه. مال تو االن  نیفقط چند هفته ! نه ا یبودم ول هوشیب مارستانیب

 .طاقت ندارم

و  یزندگ یبرم پ دیفراموشت کنم. با دیبا یش ینم داریب گهیگن تو د یخوام بهت دروغ بگم. همه بهم م ینم
 . رهینم نیوقت از ب چیعشقمون ه میبلند شو تا بهشون ثابت کن لیرفته. سه نی. عشقم از بندمیآ

برفا آب شدن ... زمستون رفت و بهار اومد... درختا شکوفه دادن بعدشم تابستون اومد  نیبلند شو بب لیسه
 .و همه جا سرسبز شد

 ....... شو داریتو رو جون ستاره ب لیسه

مدت  نیکه ا یعصب یحرکت بود، انداخت. تمام فشارها یکه همچنان ب لیبه سه ینگاه شیپشت اشک ها از
ام.  وونهیکه من د گنیشدو گفت: آره همه راست م یشد و ناخواسته عصبانسرش هوار  یتحمل کرده بود، رو
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مثل ترسوها فرار  یخوا ی. میکه برگرد یخوا ی. تو نمیشیتخت بلند م نیا یکنم تو از رو یام که فکر م وونهید
 ! دمتیکه د یبار نیدرست مثل آخر یکن

 میزندگ یپ رمیو م کنمیگردم. فراموشت م یبرنم چوقتیه گهیو د رمیم یاالن چشاتو باز نکن نیهم اگه

 .کنار رفت و به سمت در حرکت کرد شهیاز پشت ش عی. سردیند لیاز جانب سه یدوباره حرکت یوقت

شد. آسمان  رهیشدو به آسمان خ کیافتاد. به پنجره نزد یراه چشمش از پنجره باز راهرو به آسمان آب انیم در
 .افتاد لیحرف سه ادیبود.  یابر

 !شهیم یدرست مثل آسمون که ابر شهیچشات کدر م یآب یگیتو هر وقت دروغ م -

 .حاال باز هم دروغ گفته بود و

 .سروصدا فکرش از آسمان منحرف شدو به پشت سرش نگاه کرد دنیشن با

 لیهبردند. در همان لحظه دکتر  س یم لیسالن به سمت اتاق سه یرا از انتها ییپرستار با عجله دستگاهها چند
 .و وارد اتاق شد دیدو لیکه به سمت اتاق سه دیرا د

جمع شده بودند و دکتردر حال  لیدور سه یادیاتاق رساند.افراد ز شهیخودش آمد و با عجله خود را پشت ش به
 .وصل کردن دستگاه ُشک به بدن او بود

روان شده بود به دستگاه نشان  شیاشک ها دویکوب یم نهیمحابا خود را به قفسه س یکه قلبش ب یدرحال
 .داد یخط صاف را نشان م کیدهنده ضربان قلب نگاه کردکه 

 .وآن را فشرد افتیدر گردنش  یرا به سخت گردنبندش

... من اشتباه کردم ... غلط کردم ... اصالً  یبر دی... نبا لیزد: نه سه ادیو فر دیکوب شهیبه ش گرشیدست د با
 یکنارت م شهی... من هم رمیجا نم چی... من ه یفهم یهروقت دروغ بگم م یگفت یدروغ گفتم ... تو که م

تو اون روز تو پارک بهم  لی... بمون . سه کنمیتو فقط نرو ... خواهش م ینش داریب چوقتیاگه ه یمونم حت
 !یوقت تنهام نذار چیکه ه یقول داد

 .آمد ادشیبه  لیادامه حرف سه بالفاصله

 ....... مرده باشم نکهیوقت مگر ا چیه -

خط صاف را  کیکردندو دستگاه که همچنان  یباره ساکت شد و به دکترها وپرستارها که به هم نگاه م کی به
 .شد رهیداد، خ ینشان م

 یرو واریسر خوردو کنار د شهیش یشد. رو دهیلحظه تعادلش بهم خورد و گردنبندش از گردنش کش کی در
 .شده در دستش نگاه کردپاره  رینشست. به زنج نیزم

 .چشمش رد شدند یبود تا به امروز، از جلو دهیبار که در باغ او را د نیاز اول لیخاطراتش با سه تمام

 ! کرد یاو را رها نم لیامکان نداشت ... سه نه
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 .از حال رفت واریو گوشه د اوردیطاقت ن گرید

 نهم ) آخر ( فصل

 !سکوتم را ؟ ینیب یم

 !را ؟ میدرماندگ ینیب یم

 !خاموشم آورده است ؟ ادینداشتنت چه بر سر فر ینیب یم

 ! شبانه ام را آرام کند یتواند تن لرزه ها یداشتنت هم نم یایرو گرید ینیب یم

 !زند ؟ ینبودنت مشت م یجاودانه  شهیهم ی وارهیهق هق نگاهم چه سرد بر د ینیب یم

 !؟ ینیب یم

 ! را ندارد میها یل خستگتاب تحم میشانه ها گرید

 .تواند حسرت نداشتن تو را کم کند یحسرت باران هم نم یحت گرید

 ! ستین ستنیشده که توان گر نیآن قدر بغضم سنگ گرید

 .گذاشت فشیدوباره آن را داخل ک یرا از نظر گذراند و با ناراحت یگوش صفحه

 بود ؟ آقا داماده ؟ یبا لبخند گفت: ک شگریآرا خانم

 .زد ینیرا کنار گذاشت و به او لبخند غمگ فیک ستاره

 یشگریآرا نهیستاره و هنر خودش در زم ییبایکار مدام از ز نیصورت او مشغول شد و در ح یدوباره رو شگریآرا
 .کرد یم فیتعر

نه تمومه ! اال گهیبه ساعت انداخت وگفت: د ی. نگاهدیداد و دست از کار کش تیساعت بعد باالخره رضا چند
 !یشد یچ نیبه خودت بنداز بب نهینگاه تو آ هی. بلند شونجایا زنیبر لشیکه داماد و فک وفام

به همراه دنباله  یکه دامن بلند شیبایز دیشد. ابتدا به لباس سپ کینزد نهیخود بلند شد و به آ یاز جا ستاره
خودش  هیشب گریخورد، نگاه کرد سپس به چهره اش که د یم شیآرنجها یرو بایاز تور داشت ودو بند ز یا

 .شد رهینبود، خ

 نیدر را باز کرد. ابتدا مادرستاره وارد شدو پشت سر او نازن شگریلحظه زنگ در به صدا درآمد. خانم آرا نیهم در
 .با سر وصدا وارد شدند گرانیو د میو مر

قربونت برم. ببخش تنهات  یدلم ! اله زیعز یماه شدبه سمت ستاره آمد. او را بغل کردوگفت: چقدر  راحله
 دنیهم رس هیهمون موقع بق دمیرس یوقت دیطول کش کمیگذاشتم. کارم 

 هم برسه هیگفت: انصاف داشته باش مامان عروس بذار عروس به بق طنتیبا ش نیموقع نازن همان

 !؟یامشب دامادو بکش یخوا یستاره ! م یداد: بابا چه کرد دوادامهیکش یسوت سپس
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 .نگفت یزیانداخت وچ نییسرش را پا ستاره

: خانم درخشان پس دیاز مادرش پرس شگریکرد ، خانم آرا یم یسالم و احوالپرس هیکه ستاره با بق یحال در
 داماد کجاست؟ یآقا

 ادیم لمبرداریداره با ف ادیبه سمت در نگاه کرد وگفت: االن م راحله

 .از خانم ها به سمت در رفت و آن را گشود یکیزنگ در به صدا درآمد.  دوباره

 .منتظر به چارچوب در نگاه کرد ستاره

 رهیو با دهان باز به او خ ستادیستاره از حرکت ا دنیاز در وارد شد. به محض د بایز یبا دسته گل لیسه باالخره
 .ماند

جذاب وبرازنده شده بود، چشم دوخت و در دل قربان صدقه  اریرنگ بس یبه او که با کت وشلوار مشک ستاره
 .اش رفت

فارغ شد، نگاهش به اطراف افتاد. همه به آن ها زل زده بودند و  لیکه باالخره از نگاه کردن به سه یوقت
 .به ستاره بدهد دیبفهماندگل را با لیداشت به سه یسع لمبرداریف

؟ د  بده من اون  یفرو رفت نیتو زم خیم نیود گفت: چرا عبشن لیکه فقط سه یزدو جور یمصنوع یلبخند
 !؟ رهیبگ لمیف خوادیکشه م یداره خودشو م لمبرداریف ینیب یالمصبو مگه نم

گوشش نجوا کرد: من  ریبه دستش داد و ز یشیشدو گل را به صورت نما کیبه خودش آمد. به او نزد لیسه
 دمیبارم امروز که تو رو د هی دم،یرو د لیعزرائ یوقت مارستانیبار تو ب هی. ستادهیدوبار قلبم وا میتو زندگ

به  دی! االن تو مثالً با لی؟! خاک تو سرت سه یکنیم سهیمقا لیگفت: منو با عزرائ ییبا همان لبخند کذا ستاره
 ! یعاشقونه بزن یمن حرف ها

 .نتوانست بشنود هیبق غیدست و ج یگفت که او بخاطر صدا یزیدر جوابش چ لیسه

فدات  یگفت: اله لیرو به سه دیبوس یکه هر دو را م یشدو در حال کیبه آن ها نزد ژهیلحظه من نیهم در
 دیبش ریهم پ یبه پا شاللهیبشم مادر! ا

چه  نیرساند و گفت: ا نیبود. خود را به نازن لمبرداریمشغول صحبت با ف لیمناسب که سه یدر فرصت ستاره
 ی؟! حالمو گرفت وونهید یبود برام فرستاده بود یامیپ

به جمع ما متأهال  وستنیخواستم بهت بگم از جدا شدنت از جمع مجردا و پ یگفت: خب م یبا خونسرد نینازن
 ناراحتم یلیخ

 !رمیبم رمیانگار دارم م یداده بود امیپ نیگفت: وا چرا ؟! همچ تیبا عصبان ستاره

 یم دمی. چون خودم کشگمیاز مردن نداره. بدبخت ! من دارم واسه خودت م هم یکم نیهمچ یشوهر دار -
 !هیدونم چه درد بزرگ
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 !گذرهیچقدرم بهت بد م مینیب یآره م -

 نیاگه ا میکن حتیرو نص یکی میاز خودمون احساسات نشون بد میبار خواست هیاصالً ول کن بابا حاال ما  -
 گذاشت

 !با خنده گفت: خاک تو اون سرت با ابراز احساساتت ستاره

 .ستادیکنار آن ها ا دیبگو یزیچ نکهیبدون ا یآه دنیشد و با کش کیبه آن ها نزد میلحظه مر نیهم در

که فرستادم قبرستون البد تو هم  نیا میشب عروس ؟یکشیچته آه م گهیرو به او گفت: تو د تیبا عصبان ستاره
 !یعزامو گرفت

 یسر خونه و زندگ نیدارم. من نگران خودمم. شما دو تا که رفت کاریگفت: من به مردن تو چ یبا ناراحت میمر
 ! تنها یخودتون فقط من بدبخت موندم و حوض ام. تنها

 ؟ زهیمترسک سر جال ایبا حرص گفت: تنها ؟! پس اون عرش نینازن

 ! ان گهید زیچ هیآدم  یدوستا یخب اونم هست ول -

 دمی. بهت قول ممیقراره با هم نباش گهیزدوگفت: قربون دل مهربونت برم. مگه د یلبخند دلگرم کننده ا ستاره
 یسر خونه و زندگ یریتو هم م یزود نیبه هم شاللهی. تازه امینیرو بب گهیبه بعدم درست مثل قبل همد نیاز ا

 خودت

 سر من ریگفت: خدا از دهنت بشنوه ستاره جون دست راستت ز یدواریبا ام میمر

 .دیآ یکه به طرف او م دیرا د لیاو تکان داد و سه یبا خنده سرش را برا ستاره

 .کردند یو هلهله آن ها را همراه غیبا دست و ج زین هیخارج شدند و بق شگاهیدر دست هم از آرا دست

 یراه م لیو به کمک سه یلباس و کفش پاشنه بلندش به سخت ینیسرش بود و سنگ یکه رو یخاطر شنل به
 .ستادیا کبارهیبه  لیرفت که سه

شده است. رد نگاه او را دنبال کردو  رهیخ یبا لبخند به نقطه ا دیبه او انداخت که د ینگاه یشنل دزدک ریز از
 .شدند نشانیشدو هر سه نفرسوار ماش کیکه به پدروبرادرش نزد دیرا د لیمادر سه

کفشه  نیا یپاشنه ها میبر فتیتموم شد راه ب تونیخانوادگ ری: اگه لذت بردن از تصاودوگفتیاو را کش دست
 پدرمو درآورد

 .را به حرکت درآورد نیهم کنار او نشست و ماش لیشد. سه نیسوار ماش لیکمک سه به

آن ها را  یدر پ یپ یهم با سروصدا و بوق ها گرید یها لیرا پر کرده بود و اتومب نیماش یفضا یشاد کیموز
 .کردند یم یهمراه

 ! تمی... روان یروان *

 تَم ؟ یباش بگو که من ک زود
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 تمی... روان ی... روان تمی... زود باش بگو زندگ یمیهمه زندگ تو

 تمی... روان ی... روان تمیرنگ ی... عاشق چشما تمیباز وونهی... عاشق د تمی... روان یروان

دوباره  یبر یخوا یم یه ی... تا ک یروز باهام سرد هی یباهام خوب یروز هی...  یکرد وونمینبودم تو د وونهید من
 یکرد وونمینبودم تو د وونهیمن د یبرگرد

 ! تمی... روان یروان

عشقم  میا وونهیگن منو تو د یرو به جونم انداخته ... همه م وونهید یساخته که تو گهیما دوتا رو واسه همد خدا
 ها رو هنوز نشناخته وونهید نیا یشکیه

 ......... تمی... روان یروان

 یو با ذوق گفت: ستاره باورم نم اوردیچشمش به ستاره. باالخره طاقت ن کیچشمش به جاده بود و  کی لیسه
 گهید یکیمال  یوزر هیکردم تو ممکنه  یفکر م یاون موقع که فکر رفتن به سرم زده بود وقت یشه مال من شد

 شدم یم وونهید یبش

 ارین ادمیخواهشاً اون روزا رو  لیگفت: سه یچند لحظه بعد با ناراحت یبه لب آورد ول میمال یابتدا لبخند ستاره
که  دمتیبخش لیدل نی. فقط به ایو بر یتنهام بذار یبهم بگ نکهیبدون ا یخواست یرفته م ادمی! فکر نکن 

 ! یشد هیتنب یبعدش به اندازه کاف

 یگشتم تا در محضر جنابعال یو برم ایرفتم اون دن یبار م هی دیمن با یعنیگفت:  یساختگ یبا دلخور لیسه
 بشم دهیبخش

راجب اون روزا حرف نزن! اون روزا سخت  گهیتو رو خدا د لیبودگفت: سه دهیدو شیکه اشک به چشمها ستاره
 لرزه یکنم تمام تنم م یر مبود. هنوزم که بهشون فک میزندگ یروزا نیتر

در  چوقتیه گهینکن من د هیگفت: ستاره من غلط کردم تو فقط گر عیسر دیکه رد اشک را در نگاه او د لیسه
 نمتیناراحت بب یا گهیشب د چیخوام نه امشب و نه ه یزنم فقط تو ناراحت نشو. نم یموردش حرف نم

 .نگفت یزیبه زور لبخند زدوچ ستاره

 یزد یباهاش حرف م شگاهیاون دختره که تو آرا ی: راستدیعوض کردن جو بحث را عوض کرد وپرس یبرا لیسه
 باشمش دهیبا تو د ومدین ادمیفکر کردم  یبود؟ هر چ یک

همون دوستمه که داستان باغ رو تو مجله  ش؟یشناس ی. نمیگیرو م ترایفکر کردوگفت: آهان م یکم ستاره
. آدرس ادیتونه امشب ب یدعوتش کرده بودم. امروز زنگ زد گفت نم مونیعروس ی! براگهیشون چاپ کرد د

 .بگه کیتبر ادیرو گرفت ب شگاهیآرا

دفعه داستان عشق و  نی. اسهیازمون بنو گهیداستان د هیخواد  یگفت م یموقع هم داشت بهم م اون
 ! گفت زوج سال یترکونه. بهمون م یخواننده هاشونو م راژیگفت داستانمون ت یازدواجمونو. م
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به منم بگو.  یخواد بشه. هروقت باهاش قرار گذاشت یکه خودش م یهمونجور شاللهیبا لبخند گفت: ا لیسه
 کمکم کرد یلیخ ونمیبهش مد شیخوام ازش تشکر کنم . من بخاطر داستان قبل یم

. حاال چه میاحت شدکنه ها رفتن از شرشون ر  نکهیبه عقب کردوگفت: خب مثل ا ینگاه نیماش نهیاز آ لیسه
 م؟یبر دی؟ کجاها با میکاره ا

 ...... با لبخند گفت: اول باغ ، بعد ستاره

 !حرفش را قطع کردو با تعجب گفت: کدوم باغ ؟ لیسه

 میعکس بنداز میخوا ی! م گهی، حواست پرته ها ! باغ گل رز د لیهم با تعجب گفت: ا  سه ستاره

 ؟ هیآتل میباغ بر مینر شهیحاال نم -

 ! ست گهید زیچ هیباغ  یول میر یاونجا هم م -

! خاطره بد دارم. باغ ها ما رو از هم جدا  ادیباغه بدم م یمن از هر چ هیچ یدونیگفت: اصالً م یبا ناراحت لیسه
 ! کننیم

 قراره ما رو به هم برسونه یکی نیا یبدون فکر گفت: ول ستاره

 .انداخت نییرا پا دوسرشیاز حرف خودش خجالت کش خودش

شد سپس با دست راستش دست او را گرفت و با  رهیبه او خ دیدرخش یکه م ییبا چشم ها یلحظات لیسه
 میندارم بزن بر یرسونه من حرف یم یگ یگفت: حاال که تو م طنتیش

 .سرعت به سمت باغ گل راند تیدستش خودش گذاشت و با نها ریدنده ز یو رو دیدست او را بوس سپس

استراحت  یدستور چپ و راست دادن دست از سرشان برداشت و گذاشت قدر یباالخره بعد از کل لمبرداریف
 .کنند

 .گل رز خلوت کرده بودند یدو نفر کنار شاخه ها هر

 بشر فک زد نیکه چقدر ا یگفت: وا یو با خستگ دیکش شیها هیعطر گل ها را به ر ستاره

 ستمیتموم شب رو پام وا ی! حاال چه جوریمُردم از خستگ داد و ادامه داد: هیتک لیبه سه سپس

تموم جشن به خودم بچسب  شمیگاهت م هیاو را به خود فشرد و با لبخندگفت: غصه نخور ! خودم تک لیسه
 دارم یخودم سرپا نگهت م

 ! یا یگاه دوست داشتن هیگفت: چه تک میمال یاو نگاه کردو با لبخند یبه چشم ها ستاره

در حال غروب بود  دیبعد نگاهش را از نگاه او گرفت و به آسمان پشت سرش دوخت که در آن خورش هیثان چند
 ! لب زمزمه کرد: چقدر قشنگه ریو ز

 شد؟ یبهت گفتم امروز چ یبعد گفت: راست یبه آن سمت نگاه کردو کم زین لیسه
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 شد؟ ی: نه، چردگفتینگاهش را از آسمان بگ نکهیبدون ا ستاره

که واسه استخدام مصاحبه داده بودم زنگ زدن  یر همان حال گفت: امروز صبح از اون شرکت ساختماند لیسه
 و گفتن قبولم کردن

 .در همان لحظه به او نگاه کرد زین لیسه دویبه سمت او چرخ یبه تند ستاره

 ؟ یبهشون گفته بود طتویلرزان گفت: تو همه شرا ییبا صدا ستاره

 .تکان داد دییسرش را به نشانه تأ لیسه

داره  یباالخره همه چ شهی. باورم نملیسه هیعال نیشدوگفت: ا رهیبه چشمان او خ یبا چشمان اشک ستاره
 ! شهیدرست م

 ؟ یشد رینظ یاو غرق شدوگفت: بهت گفته بودم که امروز چقدر ب یباران یدر چشم ها یفتگیبا ش لیسه

 شدم لیعزرائ هیشب یگفت: آره گفت طنتیزد و با ش یچشمک ستاره

 یانصاف ! تو فرشته من یگوشش گفت: ب ریحرکت او را در آغوش گرفت و ز کیبا  لیسه

 انیپا

 


