
 

 قلب ستاره
 یباسمه تعال

 

 اي کاش از پشت پنجره بیرون را نگاه نمي کردم.
 پرده را عقب کشیدم و نگاهم را به دست باران سپردم.

 آن روز از موهاي طالیي خورشید در سینه ي آبي آسمان خبري نبود.
 قطرات باران چون اشك از چشم آسمان به زمین فرو مي ریخت.

 وي خانه ي ما پارکي ایست که عصرها پر از هیاهوي بچه هاست.روبر
 اما در روزهاي باراني بعید به نظر مي آید کسي در پارك حضور یابد.

***** 
صداي مهیب رعد و برق  شید, تا اینكه  سكوت عمیقش خمیازه مي ک پارك در 

 ند.ه برددر فضا پیچید.گنجشكها از روي شاخه ها پریدند و به النه هاشان پنا
 اي باران! ببار و تن خسته ي شهر مرا بشوي.

 این جمله را در گوش باران نجوا کردم.
***** 

نا  ید و زن بي اعت بار فه مي  باران بي وق ته بود. كت نشسسسسس ها روي نیم زني تن
 نگاهش را به نقطه اي نا معلوم مي راند.

حس کنجكاوي ام تحریك شسسسد.براسسستي این زن کیسسسستهآیا پناه و ماوایي 
شدم و در همان  شتم و دوان,دوان داخل پارك  سیاهم را از کمد بردا نداردهچتر 
ستادم.او چنان غرق تفكراتش بود  سر زن ای شت  سرم بود پ حال که چتر روي 

 که متوجه حضور من نشد.
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 ())خانم!ببخشید شما زیر بارون خیس شدین(-
 این را گفتم منتظر پاسخ ماندم.

فاصسسله  ناموزون از نیمكت  قدم  به عقب برگشسسست و من هراسسسسان چند  زن 
 گرفتم.هر دو نگاه متعجبمان در یكدیگر گره خورد.

سرش را تا  شال آبي کوتاهي موهاي  شت.با  ضع خارجي دا سر و و او کامال 
شال روي پی شاني نمایان حدودي پوشانده بود.چند ردیف موي طالیي از پس 

بود.صسسورت گرد و عروسسسكي,بیني کوچك که با ترکیب صسسورتش هماهن  
 بود.در آسمان آبي چشمانش نوعي نشاط موج مي زد.

من همچنان مات و مبهوت به او نگاه مي کردم.او خطوط تعجب را براحتي در 
چهره ام خواند و لبخند معني دارش را به آسمان چشمانم سپرد.زن مقابلم بود 

 وشش کامال خارجي که با فرهن  کشورم بیگانه بود.با پ
اما شسسباهت ما به یكدیگر چنان بود که گویي من چهره ي خودم را در آینه ي 

 مقابل تما شا مي کردم.
 ))تو کي هستي ه!((-

پاسسسخ  یدیم و هر دو منتظر  كدیگر پرسسس این را من و او هم صسسسدا از ی
 لبخندي اکتفا کرد. ماندیم.سكوت طوالني در فضا حاکم شد,او به

کنارش روي نیمكت در فاصله ي کمي نشستم و چتر را روي سر او گرفتم.او با 
 همان لهجه ي خارجي لب به سخن گشود.

ساکنم و چند روز دیگه بر مي گردم - شور هلند آمدم. فعال تو هتل  )) من از ک
 هلند!((

 نگاه عمیقي به من کرد و افزود:)) از من مي ترسيه((
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 )) راستش آره. و متعجبم که چرا شما از من نمي ترسید!((-
شه از هم  شده اما دلیل نمي  صف  سط ن سیبي یه که از و شباهت ما مثل  ((

 بترسیم,بلكه دلیل خوبي یه به هم نزدیك بشیم.((
)) انگار این موضوع چندان براي شما ناگهاني و غافلگیر کننده نیست شایدم -

 ندیدین!(( زیاد خودتون رو تو آینه
)) چرا , من خودم رو روزي چند بار تو آینه تماشا مي کنم .منتها اگه از دیدنت 
چندان هراسسسسان نشسسسدم دلیلش اینه جنس آینه ي من و تو با هم فرق داره. من 

 همیشه خودم رو تو آینه ي حقیقت تماشا مي کنم.((
 )) بگو این آینه کجاست ه و کجا میشه اونو تهیه کرده((-
شرد و گفت:)) مي پا ستم را به گرمي ف ستادم. د ستاد,من نیز ای سخم را نداد.ای

 تونیم یه گپ دوستانه با هم بزنیمه((
)) منزل ما همین روبروست. من شمارو به یه فنجون چاي یا قهوه دعوت مي -

 کنم.((
با آنكه بیگانه بود اما براحتي دعوتم را پذیرفت. هر دو وارد خانه شسسسدیم.  او 

ست و با نگاه چترم  ش شتم او بي تعارف روي مبل ن ستم. داخل کمدم گذا را ب
 کنجكاوش اطراف خانه را کاوید.

 تابلوها,عكس ها و تمام اشیائي که مقابل دیدگان او بودند.
سیني قهوه را روي میز گذاشتم. مقابل او نشستم. گفت : )) وقتي از هتل بیرون 

اینكه خیلي زود بارون شسسدید بارید. آمدم بارش باراون چندان شسسدید نبود, تا 
ستم تا در اطرافم خاطره اي را  ش شون پناه بردند و من نیمكت ن همه به خونه ها
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جسسستجو کنم. و تو تنها کسسسي بودي که براي من خاطره آفریدي و تو یه روز 
 باروني خاطره ي مهیجي رو به من دادي. راستي منو چطور دیديه((

 زیر بارون خیس مي شدي!(( ))از پشت پنجره. آخه داشتي-
سپس افزود:))البد فكرکردي من یه  شید.  شت. جرعه اي نو فنجان قهوه را بردا
ما بي  ند بهترین خونه,و بهترین زندگي رو دارم. ا ناهم,ولي من تو هل زن بي پ

 خاطره ام.((
هنگام بیان این جمله بغض راه گلویش را فشسسرد و شسسبنم کوچكي از اشسسك در 

 و برجسته اش آرمید.ساحل مژگان فر 
 ))اینجا خیلي گرمهه((

 ))اآلن زیر شومینه رو کم مي کنم.((
لبخندي زد و گفت:)) منظورم هواي فضسسساي اتاق نیسسسست. اینجا انگار پر از 

 خاطره س. گرمي و صفا موج مي زنه. خوش به حالت.((
 کمي مكث کرد پرسید:))اسم تو چي یهه((

 ))ستاره((-
ند و افزود:))منم لیالنم و بیسسسست و پن   خل سسسیني برگردا جان قهوه را دا فن

 سالمه.((
چشسسمانم را گشسساد کردم. در جایم میخكوب شسسدم. او دوباره چهره اش را به 
لبخندي آراسسست. و گفت:))مي دونم چي تو نهنته. این که توام البد بیسسست و 

 پن  سالته.((
 ))تو کي هستيه((-
 اطره ام.(())گفتم که بي خ-
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سلول انفرادي هم زندگي کنه بازم نمي تونه بي خاطره - ))آدم اگر تو زندون,تو 
 باشه.((

 ))اما من خاطراتم رو تو دست آینه ي حقیقت جا گذاشتم.((-
 ))به چه دردت مي خوره به دستش بیاريه((-

 پاسخم را نداد و با نگاه کنجكاوش دوباره خانه را کاوید.
***** 

 خانه ي ما دو طبقه است. ما در طبقه ي باالي خانه ساکن هستیم.
یك سسسالن پذیرایي و کتابخانه اي بزرب با کتاب هاي نفیس داخل قفسسسه ها 

 جلب توجه مي کند.
عكس ها و پوسترها متعلق به دوران جواني پدر و مادر است.راستي نگفتم, من 

و مادر مفصسسال صسسحبت خواهم تنها فرزند خانواده مي باشسسم. در رابطه با پدر 
 کرد.

 اکنون برویم سراغ خانه.
 روي پله ها را با فرش هاي سنتي و قدیمي مفروش کردیم.

سمه ي یك بانوي زیبا و  ست. و مج سالن پذیرایي ای ست مبل چرم داخل  دو د
سحور مي کند.  ست که هر بیننده اي را م شمانش آب ای محجوب, که رن  چ

شاخه گل م سمه, یك  ست دارد و آن را به اولین مهماني که وارد این مج ریم بد
 سالن مي شود تعارف مي کند.

بر روي دیوار قاب عكسي ایست که روزي چند بار جهت نگاه پدر و مادر را به 
 سمت خود مي کشاند.
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 این عكس متعلق به دخترکي زیباست که عروسكش را به سینه چسبانده.
***** 

 س داد و به فكر عمیقي فرو رفت.لیالن نگاهش را به قاب عك
 گفتم :))اینجا خاطرات نفس مي کشند.((

نگاهش را از قاب عكس برداشسست و به مبل تكیه داد و افزود:))درسسسته و هنوز 
 زنده اند, این خیلي عالیه.((

 او گویي چیزي مي دانست که من از آن بي خبر بودم.
 پرسید:))مادرت کجاسته((

هنوز پاسخ سوالش را نگرفته بود که خنده ي کوتاهي کرد و افزود :))اونم شبیه 
 شماسته((

))اتفاقا اون هیچ شسسباهتي به من نداره. مادرم یه زن میانسسسال, با قد متوسسسط. -
 موهاي مشكي, صورت کشیده و سبزه س. چشماشم قهوه اي روشنه((

 با لحن معني داري گفت:))البد شبیه پدرتيه((
 )نه, من هیچ شباهتي به اونم ندارم.(()-
 ))نگفتي پدرت چه شكلي یهه((-

با  ند.  قدبل یه مرد  حدس بزنم. البد  فت:))ولي مي تونم  کمي فكر کرد و گ
موهاي جوگندمي. سسسبیل کم پشسست که روي لب هاي کوچیك اونو پوشسسونده. 

 چشماي درشت و آبي و چند خط چین برجسته روي پیشوني اونه.((
 فتم:))از کجا مي دونیده((متعجب گ

 لبخند مرموزي زد و پاسخ داد:))همین طور حدسي گفتم.((
 ایستاد. کیفش را روي شانه انداخت. دست مرا به گرمي فشرد.
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 ))روز خوبي بود.((-
 کیفش را گشود. کارتي از کیفش بیرون آورد. آن را مقابلم گرفت.

 (گفت:))این شماره تماس و آدرس هتل. منتظرتم.(
تا دم در  باشسسسد من او را  كه منتظر  حافظي و بي آن خدا بدون  فت و  این را گ
خروجي هدایت کنم, شسستابان منزلمان را ترك کرد. و مرا به دنیایي از بهت و 

 ناباوري فرو برد.
برویم کنار پنجره. اکنون بارش باران دیگر متوقف شسسده. آسسسمان صسساف و آبي 

 ایست. گویي فرشتگان آن را شسته و جال داده اند.
تا یادم نرفته از پدر و مادرم بگویم. نام پدرم کامبیز است.او پنجاه ساله است و 
لیالن بي آنكه پدرم را دیده باشد.خصوصیات ظاهري اش را به خوبي توصیف 

 نمود.
ضور مي یابدو هیچگاه کروات به  شكي ح شلوار م در تمام مهماني ها با کت و

 گردن نمي آویزد. و همیشه عینك به چشم دارد.
شوه, دررابطه  شیك پوش و با ع ست.  ساله ا نام مادرم لیالست. او چهل و پن  
با خصسسوصسسیات اخالقي اش بهتر اسسست هیچ نگویم. به مرور او را خواهي 

 شناخت.
 ن دانشجو هستم و در رشته ي روانشناسي تحصیل مي کنم.م

 زندگي آرام دست هایش را روي پیشاني لحظه ها مي کشد.
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نه مي دهم و اگر  خا به بیرون از  گاهم را از پشسسست پنجره  من غروب هرروز ن
 هب*ن*ا*روزي چنین فرصسستي برایم پیش نیاید. این سسسنت شسسكني از نظرم 

 بزرگي محسوب مي شود.
 مي دانيه

من مدت هاسسست به او مي اندیشسسم. به کسسسي که در چند قدمي من اسسست. 
ستم دارد. من نیز بي آنكه او را دیده  شقانه دو شنوم. مي دانم عا فریادش را مي 
شكلي  ست هنوز نمي دانم او چه  ستم. ونكته ي جالب این ا شقش ه شم عا با

 ایست. و در کجا زندگي مي کند.
 د.فقط مي دانم روزي عاشق خواهم ش

یافت. و آیا من نیز در  ما همدیگر را خواهیم  بار کدام یك از  نمي دانم اولین 
 تابلوي نهن او هنوز نقاشي نشدمه

***** 
شند.  شت در با صداي زن  در مي آید. فكر مي کنم لیال و کامبیز پ گوش کن! 

 آن دو در یك شرکت دولتي مشغول کارند. و هر دو کارمندند!
جا کفشسسي  هایش را در آورد. درون  خل شسسسد. کفش  پدر دا در را گشسسودم. 

 گذاشت. کتش را آویزان کرد. کیفش را به دست من داد.
 پرسیدم:))لیال کوه((

 لبخند شیطنت آمیزي زد وگفت:))مادرت پشت در خاطره ها جا مونده((
 ))کدوم خاطرهه((-
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ر گفت:))تو راه که مي اومدیم زیآستین بلوزش را باال زد. کنار شومینه ایستاد و 
بارون کلي ازگذشته گفتیم. چنان غرق خاطرات گذشته شد که من ازش فاصله 

 گرفتم و زودتر آمدم خونه.((
 پدر نگاهش را به سیني قهوه داد و پرسید:))کسي اینجا بوده((

 ))از کجا فهمیدینه((-
 این را گفتم کیفش را داخل قفسه ي کمد گذاشتم.((

 ندلي گردان کنار شومینه نشست. نگاهش را به رقص شعله داد.روي ص
 ))آخه تو یه نفري, در صورتیكه دو تا فنجان تو سیني یه.((-
 ))به نظر من اگر پلیس مي شدین صددرصد اآلن پلیس موفقي بودین.((-

کنار صندلي او ایستادم. پدر نگاهش را به من داد. و از سكوتم خطوط تعجب 
 خواند.

 وري شدههچیزي مي خواي بگيه(())ط-
 ))آره, ولي ممكنه باور نكنید.((-
 ))تو بگو. شایدم باورم شد.((-
 ))یه مهمون خارجي اینجا بوده((-

پدر با ناباوري مرا نگریسسست و بالحن شسسوت گفت:))حاال تو کدوم قاره با هم 
 آشنا شدینه((

 ))تو یه قاره ي بي نام ونشان که هنوز کشف نشده.((-
 ابرو هایش را باال برد و گفت :))عجب((
 این را گفت و از من خواست ادامه دهم.
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 ))خب بقیه ش. حاال با چي به اون قاره سفر کرديه((-
 ))با پنجره.((-
 ))پس قاره ي دوري نیست. همین اطراف باید باشه.((-
 ))اونم همین رو مي گفت. اما کشفش نكرد.((-

 شلوارش فرو برد.ایستاد دستش را درون جیب 
 ))لطف کن سر به سر من نذار. یه کم واضح صحبت کن.((-
))یه زن,به سن من روي نیمكت پارك نشسته بود. سر و وضع خارجي داشت -

شت زیر بارون  شده. دا صف  سط ن سیبي یه که از و شباهتش به من مثل  اما 
عد ا یه فنجون قهوه خوردیم. ب با هم  ون خیس مي شسسسد. منم آوردمش خونه. 

 رفت هتل. ((
شد. پوتین هایش را در آورد. داخل  شد. لیال وارد هال  پدر در فكر عمیق غرق 
جاکفشي گذاشت. پدر با صداي بلند فریاد زد:))بیا خاطره اینجا بود. نه پشت 

 درهاي حسرت. ((
لیال شال گردنش را به دست من داد. وضمن آنكه دکمه ي پالتوي کرمي رنگش 

 را باز مي کرد مقابل من و پدر ایستاد و گفت:))پدرت چش شدهه((
 پدر رو به من کرد و گفت:))ستاره!براش تعریف کن.((

باز کرد. و آن را  هایش را  بل لم داد. کش مو پالتو را آویزان کرد. روي م مادر 
 ریخت. مشتاق به انتظار صحبت هاي من نشست. روي شانه

 تمام ماجرا را به او شرح دادم. متعجب پرسید:))اسمش چي بوده
 تو مطمئني خارجي بوده((

 ))آره. اسمش لیالن.((-
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 ))لیالنه!((-پدر و لیال هم صدا گفتند: 
 آنگاه هر دو نفس راحتي کشیدند و لحظه اي چشمانشان را بستند.

 خونه موندي دچار توهم شديه(( ))از بس تو-
این را لیال گفت. سسسپس پدر ایسسستاد. به آشسسپزخانه رفت. همراه سسسیني چاي 
برگشسست. سسسیني را روي میز گذاشسست. دسسست روي شسسانه ام گذاشسست و 
به حال تنهایي خودت  یه. یه فكري  گفت:))دوسسستت شسسكوفه دختر خوبي 

 بكن.((
ل سیبي که از وسط نصف شده. ))ولي من راست مي گم. لیالن شبیه منه. مث-

 بااین تفاوت که رن  چشماي من سبزه و چشماي اون آبي یه.((
سردي به من کرد.  پدر و لیال نگاه معني داري به هم رد و بدل کردند. لیال نگاه 
کنار قاب عكس رفت. آهي کشید وگفت:))مي بیني چطور توهمات ستاره داره 

 ما رو داغون مي کنه.((
سمت من چر سر هم کني من به  صه ها  خید وگفت:))اگر یه بار دیگه از این ق
 مي دونم و تو.((

))مثال چه اتفاقي مي افتهه نهایتش اینه که تا یه هفته همه ش به من چشسسم -
باني ام.  عادت کردم. و مي دونم قر هاي سسسرد  گاه به این ن غره مي ري. منم 

 ي که مرتكب نشدم اما به تاوان اون آلوده شدم.((ب*ن*ا*هقرباني 
انه رپدر کنار من آمد.اشكي را که گوشه ي چشمش بود سترد. و با دلسوزي پد

 ش دست هاي مرا میانه دست هاي مردانه اش نهاد.
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))تو عزیزترین موجود زندگي ما هسسستي. از مادرت دلگیر نشسسو. هر کس یه -
 اخالقي داره. اونم مثل من عاشقانه دوستت داره.((

))ولي به این دلیل که اون یكي دخترش گم شسسده از من بدش مي آدگاگه منم -
 شد. (( گم مي شدم اون موقع بهتر مي

 ))چرا چرت و پرت مي گيه((-
 لیال این را گفت و دوباره نگاه بي مهرش را به آسمان ابري چشمانم سپرد.

نایي - تارت جز این مع به زبون بي آره. رف مه چي رو  ))الزم نیسسسست آدم ه
 نداره.((

 پدر لیال را مالمت نمود, سپس صحنه را ترك کرد.
 (2فصل )

 
 ه به زندگي ام بیاید.منتظرم, منتظرکسي ک

به راستي چطور مي توان از شاخه ي تنهایي جداشدهو تا مرز بادها سفرکرد.تا 
سان هاي برگزیده ي روي زمین  ساکنینش جزء ان شهري که  سوي رویاها و  آن 

 اند.
ه ب*و*سسسآیا در این شسسهر اورا نیز خواهم یافتهو او به دسسست هاي عاشسسقم 

 خواهد زده
 باید منتظر باشم تا او بیاید. وچقدر انتظار شیرین است!

***** 
پدر و لیال  مل  مان دعوت کردم.فكر مي کنم عكس الع به منزل امروز لیالن را 

 تماشایي ایست.
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خانه را تمیز و مرتب مي کنم. و تپش قلبم را به دسسست سسساعت زمان مي دهم. 
 روي میز مي گذارم.میوه و شیریني را در بهترین ظروف مي چینم. و 

 اآلن لیالن مي آید. و کسي چه مي داند آینه ي حقیقت بهترین سوغاتي اوست!
در را باز مي کنم. لیالن بي تعارف وارد خانه مي شسسود. رفتار او طوري ایسسست 
که گویي جاي خالي خودش را سسسالها در این خانه حس مي کرده. براي او از 

یي من و شكوفه شنیدني ایست. لیالن در دوستم شكوفه مي گویم. راستي آشنا
حالیكه روي مبل مقابلم نشسسسسسته بود مشسستاق نگاهم مي کرد. گفت: خب 

 تعریف کن.
ست. - ش شدیم. اول اون آمد تو کالس, کنارمن ن شنا  شكده با هم آ ما تو دان

روزاي اول از درس و کالس و اسسستادا با هم حرف زدیم تا اینكه صسسحبت به 
شید. نكته شبیه من  خانواده ک شته که خیلي  سكي دا شكوفه عرو ي جالب اینه 

بوده. تمام قصسسه هاي دوران کودکیش رو به اونم مي گفته و این خاطره نقطه ي 
آغاز دوستي ما دو تا شد. تااین که حاال ما دو دوست صمیمي هستیم. که قصه 
 ها و آرزوهامون رو براي هم مي گیم. وحاال من براي اون یه عروسسسك زنده ام.

یه عروسسسكي که فقط قادر نیسسست به حرفاي شسسكوفه گوش کنه. اونم مي تونه 
 حرف بزنه و از آرزوهاش بگه.

 لیالن لبخندي زد. سپس ساعتش را نگاه کرد و مضطرب پرسید: کجا رفتنده
 منتظر کسي هستيه-
 خب پدر و مادرت.-
 به حالت چه فرقي مي کنهه-
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 دوست دارم اونا رو ببینم.-
 رد شدیدي را در سینه اش حس نمود. دست روي سینه گذاشت.ناگهان د

درد باتمام وجود روي سسسینه اش چن  مي انداخت.با کلمات بریده, بریده 
 گفت: هیجان براي من اصال خوب نیست. باید خونسردیم رو حفظ کنم.

آره خونسسسرد باش. اونا اصسسال باور نكردن ما تا این اندازه شسسبیه هم هسسستیم. -
 بنابراین هنوز هیچ احساسي به این قضیه ندارند.

ست  ستته ي قرص را در آورد. قرص را با د شود. ب لیالن با عجله در کیفش را گ
ند.  ید. لیوان را روي میز برگردا هاد. جرعه اي آب نوشسس لرزان درون دهانش ن

شم سینه اش را چ شید. اکنون درد آرام  ست. نفس راحتي ک انش را لحظه اي ب
 ترك مي نمود.

 صداي زن  در نگاه لیالن را به سوي خود کشاند. هراسان ایستاد.
 اگر منو بیرون کنن چيه -
 از چي مي ترسيه-
 از بي خاطره بودن!-
شه خاطره ها زندگي کردن و با من جنگید- ند. بمون و نترس, تو این خونه همی

 به اونا ثابت کن من دروغ نگفتم.
در را گشودم. لیال و پدر نا شكیبا وارد سالن شدند. لیالن مقابل آن دو ایستاد و 
سالمي کرد. لیال نگاه مبهوتش را به پدر داد و هر دو  با همان لهجه ي خارجي 

 متحیر و هم صدا پرسیدند: تو کي هستيه
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کرد. لیال, لیالن را در آغوش گرم خود فشرد. و  لیالن در پاسخ به لبخندي اکتفا
گویي خیال جدا شسسدن نداشسست. او خودش را به من نزدیك کرد و مرا نیز در 

 آغوش فشرد.
تا در آسسسمان  به من فرصسسست داد  که لیال  باري بود  در تمام عمرم این اولین 

 چشمانش پري بگشایم. و با ستاره هاي مهر و عاطفه درد دل کنم.
سرد,حتي در چقدر آغو شه  ست هاي بي مهري همی ست. و د ش عاطفه گرم ا

 گرماي تابستان نیز انسان را مي آزارد.
ست داد. لیال همچنان به  شت. با او د سمت لیالن بردا پدر چند قدم موزون به 
ست از او پذیرایي کنم.  شاند و از من خوا شده بود لیالن را کنار خود ن او خیره 

 باور نكردني یه, حق با ستاره س. رو به پدر کرد و گفت: این
هر دو در فكر عمیق فرو رفتند. اما لیالن برخاسسست و با خوشسسحالي صسسحنه را 
به هتل  یاید و لیال همراه او  به منزلمان ب باره  ترك کرد. پدر از او قول گرفت دو

 رفت. و او را تا آنجا بدرقه کرد.
آسسسمان صسساف و آبي بود. خورشسسید چشسسمان خمارش را به زمین دوخته بود. 

 غروب با تمام وجود خورشید را به رختخواب ابري مي راند.
شتم. پالتوي کرمي ام را پوشیدم.  شتم.آن را درون کیفم گذا سه بردا کتابي از قف

شت آن را دور گردنم اندا شال گردنم را از آویز بردا خت هنگام ترك منزل, پدر 
 و گفت:مواظب باش سرما نخوري.

لبخندي زدم و از او فاصله گرفتم. وارد پارك شدم روي نیمكت نشستم. درست 
 همان جایي که لیالن نشسته بود.
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کتاب را گشسسودم و بي آنكه آن را ورق بزنم به کلمات آن چشسسم دوختم. اما 
 جمالت برایم نامفهوم بود.

سي  شه ي لیالن بودم. ک ضورش مهر خاموش مادرم, لیال را مدام در اندی که ح
 دوباره روشن کرد. کتابم را بستم و به فواره ها خیره شدم.

 چند مرغابي درون استخر بازي مي کردند.
در همین زمان مرد جواني از مقابل دیدگانم عبور کرد. در یك لحظه نگاه ما به 

 یك دیگر تالقي نمود.
***** 

سسست. چشسسمان مشسسكي براق و موهاي مشسسكي که تا او قد بلند و چهار شسسانه ا
پایین یقه ي پیراهنش ریخته شسسده و کت وشسسلوار کرمي به تن دارد. سسسینه ي 

 پشمالو که از پس پیراهن سفیدش نمایان است.
در دست راستش کیف سامسونیت. و در دست چپش مقداري روزنامه و مجله 

 را حمل مي کند.
اه گذرایي به من مي کند و جهت نگاهش او لحظه اي به عقب برمي گردد. نگ

 را به سمت دیگري سوق مي دهد. و دوباره به راهش ادامه مي دهد.
من نیز مانند بسسسیاري از دختران, نگاهم را از او مي گیرم و بي اعتنا به سسسمت 

 دیگري مي رانم.
 اما تقدیر با دستان جادوئي خود فكر او را در اندیشه ام مي نشاند.

 مي دانم اکنون او نیز به من مي اندیشد.
او آهسته قدم هایش را روي سن  فرش پارك مي گذارد و به سمت در خروجي 

 پارك مي رود.
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***** 
غروب آن روز مدام در اندیشه ي او بودم, چرا به عقب برگشت و لحظه اي نگاه 

 معني دارش را به صفحه ي نهنم سپرده
 قادر نبودم فكر او را از مخیله ام بیرون کنم.شب هنگام خواب لحظه اي 

عصر آن روز وقتي خسته از دانشكده به منزل برگشتم, لباسم را تعویض کردم. 
فت. پرده ي پنجره را عقب  یا ظه فكر آن مرد جوان در نهنم حضسسور  یك لح

 کشیدم. مرد جوان روي نیمكت نشسته بود و کتاب مي خواند.
او دوباره به پارك آمده تا دوباره نگاهش با نگاه من در قلبم به تندي مي تپد. آیا 

 هم آمیزده
 آیا من در اندیشه ي او حضور دارمه

یك لحظه او نگاهش را از کتاب برداشسست به اطراف پاشسسید. اکنون نگاه من از 
پشت پنجره با نگاه او روي نیمكت در فاصله اي دور در هم تالقي کرد. و یقین 

 . ولي دوباره نگاهش را به خطوط کتاب سپرد.دارم او مرا شناخت
پرده را جلو کشسسیدم. حس خوشسسحالي در وجودم ریشسسه دواند. نور امیدي در 

 نهنم جرقه زد.
بي شسسك او فردا نیز به پارك خواهد آمد.آن مرد از نظرم بسسسیار زیبا و با ابهت 

 بود.
صویر چهره ي مرد رویاهایم در  سیدم. ت ساحل ر ساس مي کنم از دریا به  اح

 نهنم جان گرفت. و متولد شد.
 اکنون مي دانم او چه شكلي ایست.



 21 قلب ستاره

 ولي آیا مرا با خود به قصر خوشبختي خواهد برده
ستاد,وبي مقدمه  شد. کنارم ای در همین افكار غوطه ور بودم که لیال وارد اتاقم 

 یالن رو دعوت کن منزل براي شامي, ناهاري.گفت:یه روز ل
باشسه. حاال چرا این قدر از اون خوشست اومده.ه فكرمیكردم چون شسبیه منه -

 ممكنه ازش متنفر باشي.
شید. او نیز نگاهش را  شت. پرده را عقب ک سمت من بردا چند قدم ناموزون به 

شید. روي پنجه ي پا چرخي ز د و گفت: به هر به پارك داد. آنگاه پرده را جلو ک
 حال اگر مي خواي ازت متنفر نباشم سعي کن دختر خوبي باشيه

باشسسم. معلوم - نداره,  که وجود  یه گفتم: مثال چه جوريهمثل مریمي  با کنا
شه منو باکسي  شد یا نهه تو همی ست مریم اگر بود مطابق میل تو تربیت مي  نی

شه از ک ست. همی صال تو این خونه نی سه مي کني که ا ارام ایراد مي گیري, مقای
تحقیرم مي کني. علتش اینه با تقدیر ل  کردي, اونوقت تالفیش رو سسسر من در 

 مي آري!
به هر حال ناشسسكري نكن. یكهو دیدي تقدیر منم ازت گرفت, اونوقت دیگه 

 دختري نداري که دوستت داشته باشه, و هواي تو رو داشته باشه.
 ت : خودت رو لوس نكن.چشمانش را تن  کرد. و با لحن سردي گف

 چند قدم به سمت در برداشت. به عقب برگشت و با تاکید گفت: یادت نره.
 فكر مرد دوباره مرا به سمت پنجره کشاند. آیا او نیز به من مي اندیشد.

 گوشه ي پرده را عقب کشیدم. و دزدانه پارك را تماشا کردم .
 ه پنجره دوخته بود.او همچنان روي نیمكت نشسته و مدام نگاهش را ب
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در دلم شوري بر پاشد و عشق شتابان در تمام وجودم ریشه دواند. و یقین یافتم 
 او در اندیشه ي من است.

 نگاهي به ساعت مچي اش انداخت.
دو دستش را میان موهایش فرو برد. و در حالي که کالفه بود با دست صورتش 

 را پوشاند.
 گویي ناراحت و آشفته بود.

 ایستاد. کیفش را از روي نیمكت برداشت و به سمت در خروجي پارك رفت.
***** 

از کودکي در کالس اول ابتدایي در کتاب فارسسسي خواندم که آن مرد در باران 
 آمد.

مي دانسسستم او روزي مي آید. و جالب آنكه در روزهاي باراني بیشسستر منتظرش 
 بودم.

 ود.اما روزي که او آمد. هوا آفتابي ب
شد که آمدن او را به من  سي با ست اولین ک شاید به این دلیل خورشید مي خوا

 تبریك بگوید.
یاها خواهد برده آنجا که آرزوها در  به سسسرزمین رو با خودش  ولي آیا او مرا 

 آسمان امید در همسایگي ماه, قصر خوشبختي را بنا مي کنند.
 ودکانه سپردم!باورم نمي شود من به این آساني دل به رویایي ک

 و این تقدیر بود که با دست جادوئي اش مرا مسحور کرد.
 ولحظه اي فكر او را از نهنم دور نمي کرد.
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فرداي آن روز به دانشسسكده نرفتم.لیال نیز سسسر کار نرفت.چون قرار بود لیالن به 
منزلمان بیاید و این موضسسوع براي لیال حائز اهمیت بود.به کمك هم خانه را 
تمیز و مرتب کردیم.لیال ناهارشسساهانه اي درسسست کرد و از من خواسسست بروم 

 هتل,دنبال لیالن.
***** 

سیدم لیال سالمي وقتي به هتل ر ستادیم.او  ن را در مقابلم دیدم,روبروي هم ای
شدیم.لیالن نیمه هاي راه از  شرد. آنگاه هر دو از هتل خارج  ست مرا ف کرد. د
اتومبیل پیاده شد. و به یك گل فروشي رفت. یك دسته گل مریم خرید و دوباره 

 سوار اتومبیل شد.
***** 

شود.لیالن لیال لباس فاخري به تن کرده بود و باخوش ر ویي در را به رویمان گ
 را درآغوش گرم خود فشرد. اما لیالن عكس العملي از خود نشان نداد.

گل هاي مریم را به لیال داد. لیال به گل هاي مریم نگریست و به فكر فرو رفت. 
گل ها را داخل گلدان روي میز گذاشت و از لیالن با چاي و میوه پذیرایي کرد. 

 من نیز مقابل آن دو نشستم. کنار لیالن نشست.
 خب از هلند بگو. اونجا چطورهگ شنیدم گل هاي زیبایي رو پرورش مي ده.-
بله, اونجا مكان خوبي براي پرورش گل هاسسسست, ولي گل مریم اینجا هم -

 میتونه رشد کنه. تو خود ایرانم گل مریم ها پر از عطر و طراوت اند.
آب و گل نیاز ندارن. اونا به نوازشسسم نیاز به هر حال گال براي عطر افشسساني به 

 دارن.
 حاال چرا صحبت از گل مریم کرديه-
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لیالن پاسسسخي نداد. و به لبخند مرموزي اکتفا کرد. اما لیال در فكرعمیق فرو 
 رفت. آنگاه نگاهش را از گل هاي فرش برداشت و به لیالن داد.

 او نیز زیرکانه پرسید: شما تا به حال ایران نیامدینه
شسسسانه اش را باال انداخت و در همان حال که با نگاه کنجكاوش خانه را مي 

 کاوید.گفت: نه اولین بارمه. ولي تا سن چهارسالگي من توي ایران بودم.
 به نظر من چهره ت خیلي آشناست!-
م.با این تفاوت که رن  چشماي خب طبیعي یه.من انگار دوقلوي ستاره هست-

ست  شباهت بیش از اندازه ي ما شاید به خاطر  شماي من آبي.  سبزه و چ اون 
 که چهره ي من به نظرتون آشنا مي آد!

 لیال شانه اش راباال انداخت و بااندوه گفت:شاید.
 بعدپرسید:راستي چهره ي من براي شما آشنانیسته

 ا یه کم آشناست!لیالن بي آنكه تامل کند پاسخ داد:چر
 لیال باخوشحالي فریا د زد:عالي یه.

خانواده اي گرم وصسسسمیمبي  برایش از  یك کرد.  به لیالن نزد خودش را 
گفت.ازایران تعریف کرد.ازمكان هاي زیبا, علمي و تفریحي. خالصسسه سسسعي 

 نمود لیالن را مجاب کند مدت زیادي در ایران بماند.
***** 

 وجود لیالن دختر گمشده اش را مي کاوید.لیال با تمام قدرت در 
مریم در سن چهار سالگي گم شد. او رفت و با خودش گرمي و صفا را ازمنزل 
برد. مادرم لیال پیوسسسته به یاد مریم بود. براي مریم اشسسك مي ریخت. مریم را 
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مي ستود. براي خود یك مریم مقدس و آسماني نقاشي کرده بود. ولي آیا لیالن 
 یي اوسته و آمده غبار اندوه را از خانه پاك کندهدختر رویا

 لیال مرا در گم شدن مریم مقصر مي دانست.
سك به  شلوغ و پر ازدحام رفته بودیم.من و لیال براي خرید عرو ما به یك بازار 
یك اسباب بازي فروشي رفتیم. عروسك شبیه من ومریم بود. در همان فرصتي 
که لیال با فروشسسنده مشسسغول صسسحبت بود. مریم دسسست او را رهاکرد و براي 

 همیشه ناپدیدشد.
گاه مهر مادري رانده شدم. تا آنجا و من سالها به جرم خرید یك عروسك از در

 که لیال دیگر به من اجازه نداد هرگز او را مادر صدا کنم.
او مدام مرا سسسرزنش مي کرد و همیشسسه صسسحبت ازمریم بود. مریمي که اگر 

 وجود داشت, اگرنرفته بود. بي شك دختر رویایي او مي شد.
موضسسوع مرامالمت ولي پدر عاشسسقانه دوسسستم دارد. و هیچ گاه به موجب این 

ستاره مهر مي ورزد.  ست. در کنار خاطرات او به  سته به یاد مریم ا نكرد. او پیو
 و از من مي خواهد همیشه در آسمان زندگي اش باقي بمانم.

***** 
 مثل اینكه کمي زیاده گویي کردم. بهتر است برویم سراغ لیالن.

ر حالي که با نگاه پرمهر ناهار را آماده کردیم. لیال در کنار لیالن نشسسسسست. د
شد. ما به کمك هم چند نوع  ستود. با لذت مشغول خوردن غذا  خود او را مي 

 غذا تهیه کردیم. لیال مدام ازدست پخت من تعریف مي کرد.
 راستي گفتي پدر و مادرت ایراني انده-
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ساالد را که به زیبایي آن را تزئین کرده بود مقابل لیال سید ظرف   نلیال این راپر
 گذاشت.

 آره .-
و البد تو اینجا به دنیا آمدي. آخه با وجودي که لهجه ي خارجي داري, اما -

 خوب مي توني فارسي صحبت کني.
 آره دست تقدیر منو به اینجا کشوند.-
 چطور شد از ایران رفتینه-
 من چیزي یادم نمي آد. چون سه چهارسال بیشتر نداشتم.-

لیال نگاه معنا داري به من کرد و بانگاهش به من فهماند لیالن رابطه اي با مریم 
 گم شده اش دارد.

چشسسمانش را تن  کرد. ودر حالي که لیوان نوشسسابه را براي لیالن پر مي کرد. 
 گفت:

 عزیزم!حاال چرا آمدي تو پارك روبروي خونه ي ما نشستيه
به نوشید. و با لحن سردي گفت: چرا لیالن دست از غذا کشید. جرعه اي نوشا

 باید به این همه پاسخ بدهمه
 لیال خیلي زود از او دلجوئي کرد.

معذرت مي خوام عزیزم. منظور خاصسسي نداشسستم. یعني مي گم این خیلي -
عالي یه که تو آمدي درست روبروي همون خونه اي نشستي که ستاره هست, 

 ه اس. این موضوع خیلي جالبه.ستاره اي که شباهتش با تو بیش از انداز
 به هر حال ستاره با تو خیلي فرق داره. اي کاش در کنار هم بزرب مي شدینه-



 27 قلب ستاره

 چراه-
 واسه اینكه تو یه دختر موفقي.-

 شما از کجا مي دونیده-لیالن لبخند تمسخرآمیزي زد و افزود:
 از اون جائي که خودت تنهائي از اون ور دنیا پاشدي آمدي ایران!-
مگه ستاره نمي تونه خودش تنهایي بره یه کشور دیگه. ما تو قرن بیست ویكم -

 زندگي مي کنیم.
لیال سكوت کرد. لیالن سرش را از روي تاسف تكان داد و دیگر سخني به زبان 
ضور لیالن از من تعریف و تمجید کند تا لیالن  سعي نمود در ح سپس  نیاورد, 

 پي به طرز فكر او نبرد.
***** 

سري به کتابخانه زدم. تا کتابي را که به امانت گرفته بودم تحویل  صر آن روز  ع
دهم. هنگام بازگشت به منزل در حاشیه ي خیابان ایستادم. پژوي عدسي رنگي 
جلوي پایم توقف کرد. راننده یك زن بود. سوار شدم. صداي آشنایي مرا تكان 

 داد.
 کجا خانم!-

 ي مقابلم نگاهم با نگاه دوستم شكوفه تالقي کرد.در اتومبیل را بستم ودر آینه 
سیار فعال و پر  ست و ب شكوفه بگویم. او دختر رویایي ای ست کمي از  بهتر ا
انرژي ایسسست. و براي رسسسیدن به خواسسسته هایش بسسسیار مي کوشسسد این از 

 خصوصیات اخالقي اوست.
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کستري اما شكوفه همچون نامش زیبا و با جذبه است. در چشمان خمار و خا
شه موج مي زند. روي لب هاي کوچك و خوش ترکیبش  شاط همی اش نوعي ن

 یك خال مشكي ایست که بر زیبایي او مي افزاید.
 برگردیم داخل اتومبیل!

 هیجان زده سالمي کردم و گفتم: تویيه!
 بیا بشین کنارم.-

 در اتومبیل را گشودم. کنار شكوفه نشستم و به صندلي جلو تكیه دادم.
 گفته بودي داري ماشین مي خري!ن-

 با لحن شوت گفت: مگه من ندید بدیدمه
 لوس نشو. جوابم رو بده.-

 پا روي پدال اتومبیل فشرد. و راه خیابان اصلي را در پیش گرفت.
خیابان خلوت بود و به ندرت اتومبیلي, موتور سسسیكلتي از کنارمان عبور مي 

 کرد.
 در دو سوي خیابان را درختان بلند و تنومند به صف ایستاده بودند.

 ماشین مال خودم نیست. مال نامزدم کامران.-
صال اگه - سلیقه س. ا شین معلومه مال یه بد  پس بگو. اتفاقا از رن  و روي ما

 بدسلیقه نبود که سراغ تو نمي آمد.
سلیقه هم داره. فكر ميشكوفه خنده ي ملیحي کرد و گفت: اتفاقا یه برادر ب  د

 کنم براي تو مورد مناسبي باشه.
 اصال حرفشم نزن.-
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 نمي خواي بپرسي کارش چي یهه-
 نه اصال اهمیتي نداره.-
 اگه بدوني حتما خوشت مي آد.-
 البد شاعره. با گل و بلبل و حرف هاي عاشقانه سرکار داره.-
پیوند مي زنه, عمل مي اتفاقا کارش شسسكافتن قلب آدم هاسسست. قلب اونارو -

 کنه. در مي آره.
 حاال چه ربطي به من دارهه-
 ربطش اینه که بخواي و نخواي ممكنه یه روز بي آد سراغ قلب تو!-
 بگو زحمت نكشه. قلب من دیگه تصاحب شده.-

شه رو پایین  شی ست.  شه ي کنار مناظر اطراف رو نگری شی شكوفه خندید. از 
 یزي را بلعید.کشید و با اشتیاق هواي پائ

 پس باالخره پسر شاه پریون آمده. حاال با اسب آمده یا کالسكه.-
فكر نمي کردم این طوري بي آد. طفلي نه سسسوار اسسسبي بود, نه کالسسسكه و نه -

 ماشین. اما قدم هاش تند بود.
شقته و مي تونه تو رو با خودش - شون مي ده حتما عا این عالمت خوبي یه. ن

 ببره.
 مهم آمدنش بود که آمده.-
 حاال تو کدوم قصر مي خوایین جشن عروسي بگیرینه-
 هنوز تو جاده ي تردید هستیم. وقتي به قصر رسیدیم حتما دعوتت مي کنم.-
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شسسكوفه حرفم را جدي نگرفت. موضسسوع صسسحبت رو عوو کرد و پرسسسید: 
لبه یه مادرت راسسست مي گهه یه زن از هلند آمده خیلي شسسبیه توسسست. برام جا

 روز ببینمش.
 آره تو کي ازش شنیديه-
دیروز وقتي زن  زدم منزل, تو نبودي. مادرت گفت رفتي هتل, دنبال لیالن. -

 راستي لیالن اسم قشنگي داره نهه
سپرده بهتره ما رو یه سفر کوتاه - حاال که آقا کامران بدسلیقه ماشینش رو به تو 

 مهمون کني.
 به روي چشم! حاال کجاه-
 به مناطق دیدني شهرمون. تهران. همراه دوستم لیالن.-

 شكوفه مرا تا در منزل رساند. خداحافظي کرد و رفت.
کلید را در قفل چرخاندم. وارد منزل شدم. از پله ها باال رفتم. وارد اتاقم شدم. 

 کیفم را آویزان کردم.
 پرده را عقب کشیدم و از پشت پنجره با نگاه کنجكاوم درون پارك را کاویدم.

جوان ناشناسي داخل پارك شد. او مي خواست روي نیمكت مقابل خانه ي ما 
بنشسسیند اما در همین زمان نگاه ما با یكدیگر تالقي نمود و او به نگاه گذرایي 

 اکتفا نمود. و از پارك بیرون رفت.
 به پارك خواهد آمده آیا او دوباره

 آیا او مرا از جاده ي تردید به قصر خوشبختي خواهد برده
 اي کاش تمام جاده هاي تردید همیشه بسته بود!
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 اي کاش در قصر خوشبختي بر روي همه ي ما باز بود!
به یقین من در اندیشه ي او حضور دارم. همانگونه که او بي دعوت به قلب من 

 آمد.
 ن کلمه را کدام یك از ما بر زبان خواهیم راند. من یا اوهنمي دانم اولی

 من از هم اکنون به اولین کلمه مي اندیشمه
و نمي دانم او در اولین جمله اي که بر لب مي راند چه چیزي را به من خواهد 

 گفت.
 همراه شكوفه به هتل رفتیم. لیالن از دیدن من بسیار خوشنود گشت.

 کردم. شكوفه را به او معرفي
 شكوفه با او دست داد و نگاه متعجبش را بین ما تقسیم کرد.

دسسست مرا گرفت.کنار خود کشسساند. و گفت: تو سسستاره هسسستي! فقط از رن  
شور مختلف زندگي  شمانت مي تونم بفهمم. واقعا عجیبه. اونو, تو, در دو ک چ

 مي کنید.
 لیالن خندید وگفت:

 اینم کاره تقدیره دیگه.
 شكوفه همچنان مات و مبهوت ما را مي نگریست.

 گفتم: اینجا نقطه ي آغاز سفر ماست. حاال اول کجا بریمه
لیالن نگاه معني دارش را به من داد و گفت: بریم به یه بازار شلوغ و پر ازدحام. 

 جایي که ممكنه کودکي گم بشه.
ي رو به سسسرزمین آهي کشسسید وافزود: و دسسست تقدیر از میان انبوه آدم ها کودک

 ناشناخته تبعید مي کنه.
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دست روي شانه اش گذاشتم و هراسان پرسیدم: تو کي هستيه چرا آمدي اما 
با یه دنیا معماه چطور مي توني اون همه معماهاي پیچیده رو تو چمدونت جا 

 کنيه به من بگو.
او نیز دسسست روي شسسانه ام گذاشسست و با لحن آرامي گفت: صسسبر کن. اون 

ست یكي دیگه س. به زودي چمدون ست. کلیدش د ي که توش جواب معماها
 اونو خواهي دید! دیگه چیزي از من نپرس.

 باشه.-
 اما این قبول نیست. تو باید به من قول بدي!-

 من سكوت کردم. او در سكوتم خطوط رضایت دید.
ي مشكوفه تاملي کرد و گفت: من یه بازار محلي تو این اطراف سراغ دارم. اول 

 ریم اونجا. و بعد موزه ها ومكان هاي دیدني دیگه.
***** 

 آن روز همراه لیالن و شكوفه به مكان هاي مختلف علمي و تفریحي رفتیم.
در طول راه با هم صحبت کردیم از خاطره هایمان گفتیم و از آینده و آرزوهایي 

 که هر یك از ما را به سوي خود فرا مي خواند.
***** 

 زمان به سرعت گذشت.
 لیالن براي خداحافظي به منزل ما آمد.

 هنوز پدر و مادر هیچكدام در منزل حضور نداشتنده
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در خانه زد.تمام عكس ها و تابلوها و پوسسسترها را با دقت تماشسسا  یچرخ النیل
سك زینمود.من ن سٔه کمد بود یکنجكاو کنارش رفتم.او مقابل عرو  که درون قف

رد زد. رو به من ک یپنجٔه پا چرخ ی. روستیآن را نگر شهیو از پشت ش ستادیا
 عروسک مال من. نیو گفت:ا

س من سک نیا یتونی: چراه چرا نمدیسكوت کردم. او متعجب علت را پر  عرو
 هیرو به من بد

 ارزش دارد. یلیپدر و مادرم خ ی. برامهیخواهرم مر یادگاری -
 زد. یدار یعنشانه ام گذاشت. لبخند م یرو دست

ن قول به م دینامه نوشسستم که تو با هیو  دمی. بهت قول مكنمیبرات پسسستش م -
 .یپدر و مادرت بد لیاونو تهو رانیبعد از رفتنم از ا یبد
عروسسسک را در آغوش فشسسرد. گونه ام را  النیناچار عروسسسک را به او دادم.ل به

 و تشكر کرد. دیب*و*س
حتما  دونمیو گفت: به پدر و مادرت ساعت پرواز منو نگو. م ستادیا یمبل کنار

م. همون بر بانهیتنها و غر خوادی. دلم مایمن ن یبدرقه  ی. توام براانیبه دنبالم م
 کردم. یزندگ بانهیطور که تنها و غر

 هیپدر و مادرت دوست دار یبه اندازه  مویکرد و گفت: توام مر یتامل
دوسسستش داشسسته باشسسم. چون خواهرمه.  دیفكر کنم . با یاگه بخوام منطق -

. ما سسسال هاسسست خونمونو عوو نجاسسستیخودش رفته اما خاطراتش هنوز ا
 .ادیم یکه اون روز دیام نیبه ا مینكرد
ه منو اون رفت نكهیخونه نبود. و از ا نیکه تو ا كردیم سسسهیمقا یمیمنو با مر مدام

 .دهی. نبودنش منو آزار مادیباون  كنمیمن آرزو م ی. ولدونهیمقصر م
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 زد. یلبخند تلخ النیل
ست فكر م - ستت دارم. من تا به حال در ستاره! دو سفم  ستاره هكردمیمتٔا ا . 

 .استیدن یآرزوها نی. آرزوهاشون بهتركترندیچون به خدا نزد
 .یتوام با اومدنت منو عاشق خودت کرد -

 .میدیرا در آغوش کش گریكدیو  میدیدو خند هر
 گونه اش را سترد. یاشک ها النیل

پارک رو خوادیدلم م - ن یبرم  كتیهمون  پنجره نمیبشسسس م نار  توام ک  .
 تكرار بشه. من عاشق اون صحنه ام. یاون روز بارون ی.صحنه ستیبا
 .ادییامروز بارون نم یول-
شما - . با هیصحنه هنرمندانه کاف هیپاک کردن گرد و غبار  یمن برا یبارون چ
 خاطرات رو نمناک کرد. یرو شست. کوچه  اهایشهر رو شهیاشكم م قطره هی

 .رانیا ایبازم ب -
رو  یزیچ یبارم باشه. ول نیو آخر نیاول نیمتٔاسفم! به پدر و مادرم قول دادم ا-
 .هیموندن کاف نجایا یبرا نی. روحم رو و همذارمیم نجایا

سر کرد. و  یشال آب کی فشیرفت. از درون ک نهیآ مقابل شت  شرن  بردا خو
 .دیرا تماشا نمود. به سمت من چرخ بشیو خوش ترک بایصورت ز گریبار د

ن که با ک یرو باز ی. و نقش دخترسسستیتو کنار پنجره با یبرم. ول دیبا گهید -
 رو نوب کرد. بیغر یوجود مسافر ینگاهش سرما یگرما

 .ستیصحنه تكرار نیا -
 .شهیوقت تكرار نم چیعشق ه -
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شا کرد. دوباره  کیقدم به من نزد چند شمانم تما شد. عكس خودش را در چ
ارت در کن تونستمیکاش م ی. و افزود: من عاشقتم ستاره. ادیمرا در آغوش کش

 خانواده ام تن  شده. یمن اونجا رو دوست دارم. دلم برا یبمونم ول
 رونیکرد. از منزل ب یخداحافظ النی. لمیرا گفت از آغوش هم جدا شسسسد نیا

 رفت.
شست و ن مكتین یوارد پارک شد. رو النی. لستادمیاتاقم رفتم. کنار پنجره ا به

 کرد. هینگاهش را به من هد یاز همان جا گرم
شد. گو ناگهان ضطرب   رونیب فشیرا از ک یرا به خاطر آورد. پاکت یزیچ ییم

 آورد.
و  گذاشت مكتین یه. پاکت را روبه پرواز نماند یزیاشاره به من فهماند, چ با

 از من خواست آن را بردارم.
 از پاکت نبود. یرفته بود اثر النیوارد پارک شدم. ل شتابان

 یدر دسسسست اطراف پارک را م یبود و با پاکت سسستادهیجوان کنار فواره ها ا مرد
 .كردینامه را جستجو م ی رندهیگمان گ ی. بدیکاو

 داشتم. دی, اما تردرفتمینزد او م دیبا
 نگاهش را به من داد. زی. او ن ستادمیا من
 چند قدم موزون به سمت من برداشت. او
 لرزان گفتم: اون مال منه. یصدا با

 بر لبان کوچكش نقش بست. ینیریش لبخند
 . دمیپس نم گهید رمیرو که بگ یزیمن چ یول -

 داد. نیزود نگاهش را از من, به زم یلیمتعجبم را به او دادم. اما او خ نگاه
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 مقصودش را متوجه نشدم. من
 بر داشت و پاکت را به من داد. نیدوباره نگاهش را از زم او

 د.اعتنا از کنارم رد ش یما رد و بدل نشد. ب انیم یکالم گریرا گرفتم و د پاکت
 .كردینم میرها یبه خانه رفتم. فكر آن مرد لحظه ا شتابان

 را بخوانم. النیتفكراتم بودم که فراموش کردم نامه ل غرق چنان
 بر پا شد. ییورود پدر و مادر به منزل غوغا  با
 رگبار سوال برد. ریعروسک مرا ز یخال یجا دنیبا د الیل

 یطور نیا ی. فكر کردیکار را کرد نی: حسسسود! عمدا ادیسسسمت من چرخ به
 هی. کور خوندشهیفراموش م میمر

سرد کیچند قدم به من نزد پدر  گفت: یاش را حفظ کرد و به آرام یشد. خون
 که شده. هیندارد. کار یرادیا یبود, ول یادگاری, اون زمیعز

 با خشم از من فاصله گرفت. الیل
 .ستیمثل تو حسود ن می. مرنمتیبب خوادیدلم نم گهید -

 زد: بسه, تمومش کن. ادیبا خشم فر پدر
 رفت. و صحنه را ترک نمود. رونیاز سالن ب الیل

***** 
 تمام معماها را در دست داشت. دیما بود که کل یدر چند قدم یمسافر

 در نواخته شد. زن 
نشست و گفت: من حوصله ندارم. تو  نهیبرداشت و کنار شوم یروزنامه ا پدر

 برو در رو باز کن.
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 باز کن. : درودیچیپ یدر گوش یرمردیپ یاف را برداشتم. صدا اف
 شماه-
 !دیشناسیحتما منو م -

پر  و دیسسسف كدسسسستی ییبا موها یرمردیرفتم. پ نیرا زدم. از پله ها پائ دکمه
برداشت, با خود به منزل آورد  نیپشت ظاهر شد. چمدانش را به زحمت از زم

شاد ی. نگاه ما در هم تالق ش یکرد.برق  شمانش درخ شوق فر دیدر چ  دایو با 
 هیره باشستا دیزد:تو با

 متعجب گفتم :بلهه-
 سكوتم خطوط تعجب را خواند. در
 پس آدرس رو درست اومدم .من عموتم. یکه تو ستاره ا دونمیم یوقت -
وب, خبر خ هیو گفتم :  سسستادمیا نهیزده از پله ها باال رفتم . کنار شسسوم جانیه

 عمو آمده.
که شسسوکه شسسسده بود به  ی. و در حالسسستادیروزنامه را تا کرد و متعجب ا پدر

 . دندیرا در آغوش کش گریكدیاستقبال او رفت. آن دو 
 چه خبرهه نجایوارد صحنه شد و گفت: ا الیل

 بپرس. یاش را دوست دار افهیکه ق یبرو از کس -
 مثل تو لجباز باشه. میمر كنمیرفتارت،فكر نم نیبا ا یدیآخرش منو دق م-
 مهربونن. گال یستاره ها به اندازه  یهمه  -
سالن آورد. لستادیا الیرا عمو گفت. آنگاه مقابل ل نیا  الی. پدر چمدان او را به 

 کرد و به او خوش آمد گفت. یجلو تر رفت. با او سالم و احوال پرس
 م.مبل مقابلش نشست یکردم . رو ییرایرا به سالن آوردم. از عمو پذ یچا ینیس
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 بود. یدر مادر شب سختپ یامشب برا نهیگفتم : به موقع امد و
شم غره رفت. عمو متعجب  نكهیاز ا الیل او را مادر خطاب کرده بودم. به من چ

 .ستیما را نگر
. بود میمر یادگاری. عروسک تنها میموضوع سر عروسک مر -پاسخ داد:  پدر

 . النیدختر به اسم ل هی.  یدختر خارج هیستاره امروز اونو داد به 
سان فنجان چا عمو س یهرا شت یبرگرداند . حبه قند ینیرا به داخل  ه را که بردا

د آورد .پاکت را گشسسو رونیب بشیاز ج یگاریبود ، درون قندان پرتاب کرد .سسس
ا ر گارشیکوچک بر افروخت سسس یآورد . شسسعله  رونیب بشیفندکش را از ج

کرد : خدا  مهلب زمز ریفرو رفت . ز قیروشسسن کرد . چند پک زد و به فكر عم
 بگذره . رمیتقصاز سر 

 ه نیکار کرد ی: مگه شما چ دیچشمانش را تن  کرد و پرس الیل
 پناه برد . یو به سكوت تلخ دیکش ینداد . آه یپاسخ عمو
کرد و عمو جهت نگاهش را به  جادیدر هوا ا یشكل یخطوط حلقو گاریس دود

سپرد و البد با خود اند  و یزندگ یکاش تمام حلقه ها یا دیشیدرون حلقه ها 
 یشد . مدت یمحو م یزندگ یاز صفحه  یبه راحت گاریمعماها همچون دود س

شت . آنها پ ضوعات مختلف با  رامونیگذ . به  دکردن یصحبت م گرید کیمو
برداشتم . دوباره داخل سالن شدم .  زیم یرا از رو  النیل یاتاقم برگشتم. نامه 

م عمو کن ی. فكر نم النیل یهم نامه  نیا -.و گفتم : ستادمیا الیمقابل پدر و ل
 . دیگوش کن ینامه متعلق به ماست . حاال همگ نیباشه. ا بهیغر
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را  داشسست نامه دینوشسسته و چرا تاک یبرامون چ النیمشسستاقم بدونم ل یلیخ منم
 بعد از رفتنش بخونم .

 . دیهراسان نزد من آمد . نامه را از دستم کش عمو
 رو بازگو کنم . لیمسا یلیندارم خ یکنم فعال نخون . من آمادگ یم خواهش

 کدوم مسئله ه -
صدا ا الیو ل پدر س نیهم  را به هم رد و بدل کردند  یدار ی. نگاه معن دندیرا پر

. 
 دیچیاش گذاشت و از شدت درد به خود پ نهیس ینداد . دست رو یپاسخ عمو

که  یدسسست او را گرفتم و در حالافتاد . مضسسطرب  نیزم ی. نامه از دسسستم رو
 کردم از او دعوت به آرامش کردم . یم یمدام عذر خواه

سان نزد او آمد . بال پدر ست  یآب وانیل الیاو را گرفت . ل نیهرا آورد . عمو با د
سته  بیلرزان از ج ص یکت ، ب شود . قرص  یقر سته را گ را در آورد . پدر در ب

.  دینوشسس یگرفت . جرعه ا الیآب را از ل نوایرا در دهان عمو گذاشسست . عمو ل
 . ودبست و احساس آرامش نم یرا به آرام شیپلک ها

شب خوابم نم ی. و با نگران ستادیکنار مبل او ا پدر  میبر دیاب برهیگفت : من ام
 راحت باشه . المیدکتر ، خ

 . ستین یزیگفت : چ یبه سخت عمو
.  دیبرداشت . کتش را پوش زیم یرا از رو لشیاتومب چییپدر قانع نشد. سو یول
سبز رنگ الیل سر کرد و از من خواست در تمام اتاق ها را قفل کنم . هر  یشال 

 . میرفت مارستانیب ی. و به سو میسه خانه را ترک کرد
***** 
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ر از پ مارسسستانیب اطیبزرب بود و در دو سسسٔو بنا داشسست . ح اریبسسس مارسسستانیب
 بود . انیدرختان بلند و عر

شد و  یمدام چراغش روشن خاموش م اطیاز ح یامبوالنس در گوشه ا نیماش
 کرد . یم تیهدا یگرید مارستانیرا به ب یماریفكر کنم ب

ن به ت دیکه روپوش سسسف ی. دو پرسسستار مرد در حال میشسسد رشیسسسالن پذ وارد
تر شد. آن دو شتابان برانكارد را آوردند  میداشتند نزد ما آمدند .عمو حالش وخ

 . پرستار ها برانكارد را به اورژانس بردند .دیدراز کش ی. عمو به سخت
شک معال  او را معا در شد .پز سته  کرد .عمو در بخش اورژانس ماند. هر  نهیب

شک  مكتین یهر دو رو الی.پدر و ل میسسه در سسالن متظر ماند نشسسستند .پز
 را گشود . به سمت ما آمد .جوان در اورژانس 

 نبود. و در واقع همان جوان ناشناس بود ! گانهیچندان ب میبرا او
ار او هنگام عبور از کن مارسسستانیبود و کارکنان ب دهیپوشسس دیروپوش سسسف اکنون

 گرفتند. یکردند . و از او فاصله م یم یمیتعظ
 بلند شد. مكتین ی.پدر از رو ستادیا مقابلمان

 دکتر ه یحالش چطوره آقا-
زود نگاهش را از من گرفت .قلبم به  یلیبه من کرد و خ یدار ینگاه معن دکتر

 .دیتپ یم یتند
 آورده ه میزندگ یاست که او را به صفحه  ریدست تقد نیا ایآ
 خواهد ماند ه میزندگ یاو در صحنه  ایآ
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سخن ها گفت و من خ او شمانش با من  از درون او بردم. به ر یزود پ یلیبا چ
ست ش شیبه موها ید ش یی. دوباره نگاه گذرا دیک  ینیبه من کرد .و با لبخند دلن

 را اراست ! بشیخوش ترک یچهره 
بشسسه و  یبسسستر دیبا یول سسستین ینگران یکنه جا دایحالش بهبود پ دوارمیام -

 تحت مراقبت باشه .
 گفت : اون بنده خدا مسافره .تازه از خارج برگشته . الیل

نا باشه اعت یب شیماریمسافر بود نسبت به ب یشه هر ک ینم لیبه هر حال دل -
. 
را گفت و از ما فاصسسله گرفت . دوباره به عقب برگشسست . نگاه گرمش را به  نیا

 که من حضورم را در قلب او حس کردم . یمن داد . طور
 . ریگفت : شب بخ یمیو ماللحن آرام  با

ستم را گرفت و کنار  ستادیا الی. ل ستیمتعجب او را نگر پدر کنار من آمد. د
 نتونست. یبگه .ول یزیخود نشاند و گفت : انگار برگشته بود چ

 و میبلند شسسد مكتین یسسسكوت کرد و به فكر فرو رفت . هر سسسه از رو پدر
 اش را در یشب مهمان نیعمو اول نكهی. پدر نگران بود و از ا میخانه آمد یبسو

 گذراند احساس تٔا سف کرد . مارستانیب
 گذاشتم. فیبرداشتم درون ک نیزم یپاکت نامه را از رو م،یخانه شد وارد
سالن قدم م پدر  یماند و به رابطه  داریشب ب یها مهیزد و تا ن یمدام در طول 

 !دیشیاند النیعمو و ل
شا چند شدم در پاکت را بگ سه  سو ا به ر شبید یصحنه  یوقت ی. ولمیبار و

 کار امتناع کردم. پاکت را داخل کشو گذاشتم. نیزود از ا یلیخاطر آوردم خ
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به  یو پ دیچند بار دزدانه از من خواست به او اجازه دهم در پاکت را بگشا الیل
 یب الیل یه سسسرزنش هاکردم و ب یببرد. اما پاکت را مخف النیعمو و ل یرابطه 

 اعتنا شدم.
***** 
پدر نمود . ضیلباسسسش را تعو الیسسسر کار نرفتند. ل چكدامیه الیپدر و ل امروز

 .دیکتش را پوش
به او  دی. باستیا یرا بپوشم .او سوار بر اسب خوشبخت میلباس ها نیبهتر دیبا

 ثابت کنم منتظرش بودم.
 او انتظار را در چشمانم خواهد خوانده ایآ
 است ه داریهمچون من در انتظار د زیاو ن ایآ

دم . پدر در طول سالن قمیستیا ی( به انتظار م وی, ی, سیسه پشت اتاق )س هر
 رود. یزند و با افكارش کلنجار م یم
 انمارستیدهد و عبور و مرور کارکنان ب یاز خودش نشان نم یعكس العمل الیل
 کند . یم بیسالن و اتاق ها با نگاهش تعق یا تا انتهار

 .اوردیرا به ارمغان ب یخوش ی، خبر ها مانیکنم دکتر از عمو برا یم آرزو
 رود . یدرن  نزد او م ی. پدر ب شودی( خارج موی,ی،سیاز اتاق )س او

ستش ر ستدیا یمقابل ما م وانی. ک میستیا یهر دو کنار پدر م الیو ل من ا به .د
شدیگو یکند و م یبرد . رو به پدر م یباال م یآرام ه . حالش خوبدی: نگران نبا

 بخش. ادی، فردا م
 کند. یگنجد، از دکتر تشكر م یدر پوست خود نم یاز خوشحال پدر
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 دیگشسسا یم یدهد ، دهانش را به منظور ابراز سسسخن ینگاهش را به من م وانیک
 د.ورز یزود امتناع م یلیاما خ

ظر است منت یی. گو  ستدیا یمقابل ما م نهیدست به س د،یبگو یآنكه کالم یب
 کنم. یکلمه را بر زبان جار نیتا من اول

عشسسقمان را  یدانم با کدام کلمه قصسسه  یکند. نم یبه نهنم خطور نم یزیچ
 گردم. یواژه م نیام به دنبال بهتر شهیشروع کنم. در اند

 قلبم جا گذاشتم. یکلمات را پشت دروازه  نیمن بهتر یول
ند ک یتپش قلبم را گوش م یصدا یمن است . و براحت یاو در چند قدم اکنون

. او پزشک قلب است. و قادر است همان کلمات به جا مانده از پشت در بسته 
 دل ها بردارد و تک تک آن را معنا کند . ی
شود اکنون  یکند. باورم نم یفاصله ها را کم م یحضورش سرما یبا گرما او

ما  انیم یو دوباره سسسخن زدیآم یدر کنار من اسسست. نگاهم با نگاهش در هم م
 .ردیگ یاز ما فاصله م -با اجازه –شود ، او با گفتن عبارت  یرد و بدل نم

***** 
 نشست . مكتین یآسوده رو الیو با خ دیکش ینفس راحت پدر

 مونم . یم نجای.من تا شب ا دیخونه استراحت کن دیشما بر-
 داد الیرا به دست ل لشیاوتو مب چیی.سو ستادیرا گفت دوباره ا نیا

 . هریدلگ یلیخ نجای.ا ستیخوب ن مارستانیب یستاره رو ببر خونه هوا-
ش چییسو الیل ست پدر ک خورده  هیکاش  –گفت  زیآم هیو با لحن کنا دیرا از د

 یما سسسوغات یرو برا شیضسسیبرادرت رو! مر ینیب ی, میشسسد یهم نگران ما م
 آورده !
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 نكرده. ضیعمدا که خودش رو مر–گفتم  یلحن تند با
ون دخترت بگو زب نیبه ا –رفت. رو به پدر کرد و گفت  یبه من چشم غره ا الیل

 نكنه . یدراز
ش پدر ست .دلم م مكتین یزد و دوباره رو یزیآم طنتیلبخند  ش  خواست ین

 ام حس کنم . یرا در چند قدم وانیو دوباره حضور ککنار پدر بمانم 
باسسسش را تعو اکنون کت و شسسلوار کرم ضیاو ل مان  با ه  فیو ک ینموده و 

 یکه در دست داشت از کنار ما عبور کرد و به سمت انتها یمشك تیسامسون
 راهرو رفت. ناگهان نگاه ساده و گرمش را به من سپرد .

ت باشه راح التونیمنزل ,خ دیشما بر –عقب برگشت و رو به پدر کرد و گفت  به
 خوبه . ضیحال مر

قا –پاسسسخ داد  الیل نه دلش آروم نم نیدکتر.ا ینه آ جایا رهیگ یتو خو نار ن  ک
 آسوده س . الشیبرادرش باشه خ

باال انداخت و گفت دکتر  دیتون یخودتونه م لیبه هر حال م -شسسسانه اش را 
 . دیبمون
ادرم بر یچند روز هی. حاال میسسستین نجایا شسسهیدکتر! ما که هم یآقا–گفت  پدر

 خوام تنهاش بذارم. ی. نمنجاستیا
ش وانیک شه دلش رو  –بر لب راند و افزود  ینیریلبخند  ضر ب درسته ،آدم اگر حا

 در کنارش بمونه . شهیهم دیبده با یبه کس
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ست موها نیا انیب هنگام  یشانیپ یرو یجمله نگاه گرمش را به من داد ، با د
 میاش را عقب زد و در چشمانم به دنبال پاسخ گشت . او در سكوت آرام و مال

 زد و از ما فاصله گرفت . ی. دوباره لبخند کمرنگ افتیمن پاسخش را 
تو  – دیزود متوجه عكس العمل او شسسد . کنارم آمد و متعجب پرسسس یلیخ پدر

 ! یشناس یتر رو مدک
 نه هرگز ! –گفتم  هراسان

شبخت –نزد ما آمد و گفت  الیل سب خو سوار بر ا شاهزاده ها  اند . اما  یاغلب 
 نكهیا مثل یكی نیآن . ا یدارن و هرگز نم یدختر ها رو منتظر نگه م شترشونیب

 خوش قو له .
من  یبرا ه ستاره یدوز یو م یبر یطور واسه خودت م نیهم –پاسخ داد  پدر
 بهش داشته باشه . دارنهینگاه خر یکس هیکه  یاز اون زتریعز
به نظر من ا - حال،  حاالتش اصسسال طب نیبه هر  ها و  گاه   یعیدکتر جوون ن
 هل کرد. دیتا ستاره رو د روزید نیهم ست،ین

پناه بردم  یی. چند قدم از آن دو فاصله گرفتم و به تنها ختیفرو ر كبارهیبه  قلبم
جمله را بر لبش راند ،  نیشد .او اول یبارها تداع وانیک یام جمله  شهیو در اند

 کنار او بمانم . شهیهم یو از من خواست برا
 کنار او خواهم ماند ه شهیهم یمن برا ایآ
 قلب عاشقم را به دست او خواهم سپرد ه ایآ

 کنم هر چه یام .آرزو م رسد ه من خسته یم انیبه پا دیترد یجاده  یک یراست
 . میزودتر به قصر برس
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نهنم مرور کردم  یرا در صسسفحه  وانیروز بارها و بارها حاالت و حرکات ک آن
 او به خواب رفتم . نیریش یایو شب با رو

ش ازهیشدم .خم داریزن  تلفن از خواب ب یصدا با شان گو ن را تلف یکرم یک
 . دیچیپ یدر گوش یمرد جوان یبرداشتم . صدا

 سالم .-
 گفت . یکلمه را بلند و پر انرژ نیا او
 سالم .-
 ، نه ... نیمنتظرم نبود-
 ه نیهست یشما ک-
 سر و کار داره . ضایکه با قلب مر یکس -
 ! یالماس وانیآوه. دکترک -

 بله . –داد پاسخ
 شده ه یاز عموم خبر-
 بخش . مشیخبر خوب آورد هیبله -
 . نیکرد خوشحالم هی یعال-
 رو به شما القا کنم. یحس نیچه خوب ! خوشحالم که تونستم چن-
 به هر حال ممنونم .-
 منم ممنونم به خاطر موندنتون !-

 بمونم ه دیمن کجا با دیببخش–گفتم  متعجب
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.اون روز تو  نیمتوجه منظورم نشسسسد نكهیمثل ا–کرد و افزود  یکوتاه ی خنده
 دم . یپس نم گهید رمیرو که بگ یزیپارک گفتم که من چ

 به شما ندادم ! یزیمن که چ-
 ه دیمطمئن –گفت  یدار یلحن معن با
 . هی یزندگ یکه الزمه  نیاز من گرفت یزیچ دیه مطمئن یشما چ ینه ، ول-
 . میهست دیترد یدونم , پس هنوز تو جاده  ینم-
 تم.را گذاش یدم و گوشکر یزود از دکتر خدا حافظ یلیبه اتاق خ الیورود ل با
 بود ه یک-
 ب عمو رو آوردن بخش . یگرفت . م یتماس م مارستانیدکتر بود . از ب-
ستگ الیل ست گفت یدر را گرفت و در همان حال که آرام در اتاق را م ی رهید  ب
 رم سر کار. ی. من امروز ممارستانیب نیپس برم به پدرت بگم .شما بر –

تک  در تک وانیک یصدا یتنها گذاشت . گرم نمیریرا بست و مرا با حس ش در
 کشاند. ایو مرا به رو افتی انیتنم جر یسلول ها

در از من که پ مینشده بود مارستانی. هنوز داخل بمیرفت مارستانیپدر به ب همراه
 کیرا در مقابل  لیگل بخرم . او اتومب یخواسسست از فروشسسگاه چند شسساخه 

بود نگه داشسست . و همچنان  مارسسستانیبزرب گل که در مجاورت ب فروشسسگاه
 پشت فرمان منتظر نشست .

فروشگاه بود  یفروشگاه شدم . گل ها در انواع و اقسام مختلف در دو سو وارد
 فروشگاه کنار پله ها بود . زی. آنجا دو طبقه بود. م

س یصندل یفر و مجعد از رو یجوان با مو ها مرد ست .  را پک  گارشیبر خا
 زیم یرو یگاریسسس ریرا درون ز گارشیزد . سسسپس آن را خاموش کرد و ته سسس
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 یامر –فشرد . نگاهم را به گل ها سپردم . او چند قدم به سمت من آمد و گفت 
 . نیداشت

او  . نمیبب کیاو را از نزد یچهره  افتمیرا از گل ها بر داشسستم و فرصسست  نگاهم
 بود . بایز اریبس
م و گرفت بشیچشمانش و صورت خوش ترک یزود نگاهم را از آسمان آب یلیخ

 ام. خویم یچند شاخه گل صورت –گفتم 
آن را آراسسست .  یبرداشسست . با چند برب بزرب و مصسسنو ع اطیها را با احت گل

دارش را به چهره ام سپرد .  یو به دستم داد . نگاه معن دیدر گل ها چ یروبان آب
 نگاه سردم را به او دادم . ییاعتنا یمن با ب یول

 آوردم . مقابل فروشنده گرفتم . رونیب فمیاز ک یاسكناس
 ندارد . یقابل -زد و افزود  لبخند

کاپشسسن فرو برد . و با  بیگذاشسستم . دسسستش را درون ج زیم یرا رو اسسسكناس
ناس را . اسكستادیا زیکاپشن چرمش را مرتب کرد . پشت م ی قهی گریدست د

 برداشت و مقابلم گرفت .
 اس ! هیهد دیفكر کن-
 هیهد یداد و از کسسس هیهد یشسسه به کسسس ینم لیدل یب -گفتم  یلحن سسسرد با

 گرفت .
را داد و با نگاهش م هیتك زیتند از او فاصسسله گرفتم . او به م یبا قدم ها سسسپس

 بدرقه کرد .
***** 
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ر از شلوغ و پ اطی. ح میشد مارستانیاخل برا بست . هر دو د لشیدر اتومب پدر
ش سمت راهرو م ینیریرفت و آمد بود . مالقات کنندگان با گل و  ند . رفت یبه 

. سسپس هر دو به اتاق دیاتاق عمو را پرسس یشسماره  یپرسستار سستگاهیپدر از ا
 .میشش رفت

 ید. کنار تخت او ایستاد.ب*و*سصورت عمو را  پدر
ي آبي و پرچین اتاقش را عقب کشیدم و به نور آفتاب اجازه دادم گشتي در  پرده

ي کار خوب -اتاق بزند. عمو چند بار چشسسمانش را باز و بسسسته کرد . بعد گفت 
 کردي اتاق تاریك و دلگیر بود.

 ها را داخل گلدان روي میز کنار تخت گذاشتم . گل
 دي ههنوز نامه رو نخون -دستم را فشرد و گفت  عمو

 نه . -
سید  پدر سي ه مگه تو رابطه اي با  -متعجب پر شدن پاکت مي تر چرا از باز 

 اون دختر خارجي داري ه
 دختر خارجي ! -لبخند تمسخر آمیزي زد و زیر لب گفت  عمو
ستادم , زانوهاي لرزانم را به  دکتر شدم, کنار عمو ای شد . هل  کیوان وارد اتاق 

. او نگاه معني داري را به آسمان چشمانم سپرد. سختي روي زمین ستون کردم 
شد . مقنعه اش را  ستار جوان وارد اتاق  ستاد. او را معاینه کرد . پر کنار عمو ای

 مرتب کرد . کنار من ایستاد .
سپس  کیوان ستار از او اطاعت کرد و  ستار داد پر ست پر شت به د سخه را نو ن

 اتاق را ترك کرد .
 شم ه کي مرخص مي -پرسید  عمو
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عجله  -را داخل جیب روپوشسسش گذاشسست . لبخندي زد و گفت  خودکارش
نكنید به زودي حالتون کامال خوب مي شسسه ولي باید از اضسسطراب و اسسسترس 

 پرهیز کنید.
سسسكوت کرد. کیوان نگاهي به گل هاي رز انداخت و بي تعارف شسساخه  عمو

 گلي براي خود برداشت آن را بو کرد و دوباره درون گلدان گذاشت.
 من باید برم اتاق عمل. -

 را گفت و نگاهش را از من گرفت سپس اتاق را ترك کرد. این
 ترك کردمالقات به اتمام رسید. پدر زودتر از من بیمارستان را  زمان

 به محل کارش رفت . و
 ناچار کنار خیابان به انتظار اتومبیل ایستادم. به

ها بي اعتنا از کنارم عبور مي کردند . چند روز به دانشسسكده نرفته بودم  اتومبیل
 من باید خودم را به منزل مي رساندم و جزوه ها را از شكوفه مي گرفتم .

 نقره اي رنگي جلوي پایم توقف کرد و من شتابان سوار آن شدم . اتومبیل
 خانم کجا ه -

 را راننده ي جوان پرسید . این
 مستقیم . -
 مطمئنید ه -

 خودم را به شیشه چسباندم . نگاهم را به قفل در دوختم . هراسان
 منظورتون رو نمي فهمم ه -گفتم  متعجب
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آخه معموال شسسما خانم هاي جوان  -د و افزود اتومببیل را به سسسمت جلو ران او
 تمایل دارین تو جاده ي لجاجت پیاده بشین . با اسب غرور به مقصد برین .

شید به همین االغ  - سیله گیرش نیاد خیلي ببخ شه و و شته با آدم وقتي عجله دا
 هم اکتفا مي کنه .

 ي مستانه اي سر داد . خنده
 م نمیشه گل رز بذاري .بله و البته تو خورجین االغ ه -
 من کامال گی  شدم . منظور شما رو نمي فهمم. -
پاسسسخم را نداد . از آینه ي مقابل چهره ي او را دیدم . ناگهان صسسحنه اي در  او

 نهنم جان گرفت .
شید .او نگاهش را از آینه ي مقابل به من داد. و  - شما باید همون گل فروش با

 و شما همون خانمي که امروز هدیه ي منو رد کردین. -افزود 
 به هر حال معنایي نداشت شما به من هدیه بدید و من اونو قبول کنم. -
 شكستن دل گل کار درستي نیست خیلي بي رحمانه س. -
 ما داره هچه ربطي به ش -
شكي روي گونه ي  - ستم دلم نمیخواد ا شق گال ه شم عا خب من گل مي فرو

 گال بشینه .
 پس چرا گلي رو که عاشقش هستین مي فروشین ه -

 سكوت کرد. سیگاري برداشت. آن را آتش زد. چند پك زد. کمي
ست ضربه به  د شت چند  دیگرش را از پنجره ي اتومبیل بیرون برد و با نوك انگ

 گارش زد. خاکسترش را زمین پاشید . دوباره چند پك زد.سی
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شن. قلب  - شنایي آدما ب سطه ي آ ست . ولي وقتي اونا مي رن وا شما حق با 
 آدما رو به هم پیوند بدن چرا مانعشون بشم.

شیه  سكوت سافراني که در حا شه به مغازه ها و م شی شت  کردم و نگاهم را از پ
 ي خیابان ایستاده بودند دوختم.

 نگه دارید. -
 روي پدال فشرد به عقب برگشت . پا
 چرا از حرفام ناراحت شدین از شروع عجوالنه ي من خوشتون نیامده -
 من اصال نمي فهمم شما چي مي گین ه ولي مقصد من اینجاست. -
 پس تو مقصد نهایي منتظرتونم. -

پیاده شسسدم کرایه را روي صسسندلي گذاشسستم و بدون خداحافظي از او  ازاتومبیل
 فاصله گرفتم.

صحنه ي زندگیم باز  فكر او را از مخیله ام بیرون راندم و گمان کردم او هرگز به 
 نخواهد گشت. ولي افسوس که قصه چنین نشد.

 قهرمان منفي قصه ي زندگي من شد. او
دم. چندبار نگاه کیوان رفتار و حرکاتش از منزل که شسسدم مقابل آینه ایسسستا وارد

صسسفحه ي نهنم عبور کرد. با احتیاط گرد و غبار آینه ي قلبم را زدودم و در آن 
 عكس رویاهایم را تماشا کردم.

***** 
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شهري که در آن فقط  مي شم .  شهر زیبا مي اندی ست به یك  داني ه من مدتها
شوند. و منو او جزء ساکن  سانهاي برگزیده  شهر  ان شبخت این  ساکنین خو

 باشیم.
 دانم چنین شهري را کجا باید جست و جو کنم. نمي

***** 
 (3) فصل

 پاییزي مي وزد و سبد, سبد باران به کوچه و خیابان مي پاشد. باد
 باید بعد از اتمام کالس درس سري به بیمارستان بزنم. امروز
 هاست به رابطه ي عمو و لیالن مي اندیشم. مدت

 دانم کلید معماي زندگي ما در دست عموست ! مي
صر شغول مطالعه ي کتابي  ع ستان زدم . عمو م سري به بیمار شكده  بعد از دان

 بود. گل ها ي داخل گلدان کامال پژمرده شده بود .
 را جلو کشیدم و خسته و بي حوصله روي صندلي نشستم . پرده

 ایستادم در طول اتاق قدم زدم. پسس
کتابش را بست مالفه را عقب زد روي تخت دراز کشید. او متوجه حاالت  عمو

 من شد.
 طوري شده ه از چیزي نگراني ه منتظر کسي هستي ه -پرسید  متعجب
 نه منتظر کسي نیستم . -گفتم  هراسان

 لبخند معني داري زد . عمو
 ت نكرد . جاش یه دکتر دیگه امده بود.دکتر امروز اصال منو ویزی -

 یعني براش اتفاقي افتاده ه -گفتم  مضطرب
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 نه مثل اینكه چندتا عمل مهم داشت. -
 راحتي کشیدم. نفس

به هر حال فكر مي کنم فردا مرخص بشسسم. تو برو خونه. برو به درسسسهات  -
 برس.
شاني عمو را  کیفم شانه انداختم. پی شتم. روي  سرا بردا  یدم و از اتاق اوب*و*

 خارج شدم.
 حیاط بیمارستان که شدم صداي آشنایي مرا در جایم میخكوب کرد. داخل

 سالم. -
سیاهش را به دست  به عقب برگشتم. کیوان لبخند بر لب مقابلم ایستاد. کیف 

 دیگر سپرد.
 من امروز دیر کردم نهه -
 مهم نیست ! -
 بله مهم اینه که امدم. -
 عمو گفت به جاتون یه دکتر دیگه اونو ویزیت کرده. -
ولي با این وجود بازم امدم . چون دلم نمیخواد کسسسي رو پشسسست پنجره ي  -

 خوشبختي منتظر بذارم .
 منم دلم نمي خواد کسي رو تو خیابون آرزوها سرگردان بذارم. -

 دو خندیدیم. هر
 مي تونیم تو حیاط قدم بزنیم. زیاد وقتتون رو نمي گیرم. -

 سكوت کردم. سپس هر دو قدم زنان با هم صحبت کردیم. من
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 شما رشته ي تحصیلي تون چیهه -
 روانشناسي, سال آخر هستم. -
 منم دوره ي تخصصم رو تازه گذروندم. من با قلب مریضا سر و کار دارم. -
 منم با روح آدما. -
پس باید بدونید روح من چرا همیشسسسه تو پارك قدم مي زد. حتي روزایي که  -

 خودم نمي آمدم.
 شما هم باید بدونید چرا قلب من منو به سمت پنجره مي کشوند! -

 دو لبخند زدیم . هر
 مكث کرد یقه ي کتش را مرتب کرد موهایش را به یك سو هدایت کرد . کمي

گشسسود. ولي خیلي زود امتناع کرد. گویي مي را به منظور ابراز سسسخني  دهانش
 خواست چیزي بگوید که از بیان آن بیم داشت . او با سكوتش را مرا آزرد.

 بهتره دیگه برم . -
 نه صبر کنید, هنوز از آینده صحبت نكردیم . -گفت  هراسان

 چند قدم به سمت درختي برداشت . به تنه ي درخت تكیه داد. او
 نیز مقابلش ایستادم . من

 مي خوام درباره ي آینده با شما صحبت کنم . -
 آینده رو نمیشه پیش بیني کرد ! -
 اما میشه براي آینده برنامه ریزي کرد . -

جمله را با اطمینان گفت . در چشمانم زل زد . گویي منتظر عكس العملي  این
 از من بود .

 ولي من مي ترسم . -
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 از چي ه -
 از وارد شدن به دنیاي تازه . -
ولي این دنیا با تمام وجود ما رو طلبید و ما مي تونیم جزء سسسساکنین شسسهر  -

 خوشبختي باشیم .
 به اطراف کرد و عبور و مرور عابرین را از دیده گذراند . نگاهي
 دلم نمي خواد برام رهگذر باشید. دلم مي خواد برام بمونید . -گفت  آهسته

 ش را به من داد و منتظر پاسخ ماند.نگاه مضطرب
باید فكر کنم. ما هر دو بیگانه ایم. با یه بیگانه به سسسرزمین ناشسسناخته قدم  -

 گذاشتن احتیاط زیادي مي طلبه .
فكر کنید من فعال همین که مي تونم تو اندیشسسه ي شسسما حضسسور پیدا کنم  -

 راضي ام .
 ولي موندنتون یه شرط مهم داره . -
 باشه بگین . -
شه بمونید . من اگه قلبتون رو بگیرم دیگه پس نمي دم . اینو از حاال  - باید همی

 گفته باشم .
منم مي تونم روح شما رو ببرم به هر شهر و دیاري که خودم باشم. اینو گفته  -

 باشم !
 دو لبخند زدیم . هر

مانگونه فت  ه مات را آرام و آهنگین ادا مي کرد گ مروز بهترین روز ا -که کل
 زندگیم بود . من خیلي خوشحالم .
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 قدم از او فاصله گرفتم . چند
 من مطمئن باشم, تو فكرتون هستمه -

 کردم و او آن را نشانه ي رضایت دانست . سكوت
 

***** 
بان پنجره  آن بار بر ل ند نار پنجره رفتم و چ پا شسسسد. ک روز در دلم شسسوري بر

س شنا نمود .اگر پا در میاني پنجره  ه زدم .این پنجره بودب*و* که مرا با کیوان آ
 نبود شاید کیوان برایم رهگذر مي شد.

 صبح بیدار ماندم و با تك تك ستاره ها مشورت کردم. تا
ازمن مي خواست براي او همیشه بمانم .و گفت اگر قلبم را به او دهم او  کیوان

 هرگز آن را پس نخواهد داد.
 کیوان را بشناسم! و قلبم را به دست انساني مطمئن بسپارم. باید

باید قادر باشسسد تمام خوبي ها را در دلم جاي دهد. قصسسر خوشسسبختي را در  او
 دلم بنا کند.

 غبار اندوهي در دلم راه یابد و او بي اعتنا باشد! مبادا
***** 

 ه دستمان رسید.از بیمارستان مرخص شد. همان روز یك بسته از لیالن ب عمو
لیال بسته را گشود. با دیدن عروسك اشك شوق در چشمانش حلقه زد. آنرا در 
آغوش فشرد. پدر چند قدم به او نزدیك شد. عروسك را از دست لیال گرفت و 

ناگهان مب*و*سسسسبه گونه ي آن  نداخت.  به عروسسسسك ا  توجهه زد. نگاهي 
 خداي من! باورم نمي شه! -موضوعي شد .فریاد زد 
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گردنبندي به گردن عروسك آویخته بود که روي آن کلمه ستاره حك شده  النلی
 بود.
شسسوکه شسسده بود. گویي چشسسمانش در حدقه منجمد شسسده بود. خودش را  لیال

 روي صندلي انداخت.
 باورم نمي شه! مریم, کشور هلند! آخه مي شه چنین چیزيه -

 کنار صندلي او ایستاد . پدر
 , گردن بند ستاره گردنش بود. درستههروزي که مریم گم شد -

 نیز شوکه شده بودم. من
 لیالن همون مریم خواهرمه. حدسش رو مي زدم ! -

 از روي مبل بلند شد به کمكم شتافت. عمو
 آره لیالن همون مریم شماست! -

 سه متعجب به او نگاه کردیم. هر
 تو از کجا مي دونيه -

 را پدر پرسید. آنگاه کنار او ایستاد و منتظر پاسخ ماند. این
مانند کودکاني که خطایي مرتكب شسسده باشسسند سسسرش را پایین افكند و  عمو

 -افزود 
 نشوني مریم رو دارم. من

 متعجب به او خیره شدیم ! هرسه
سال ها رقیب من بود  اکنون شد . فردي که  فرد دیگري در خانه مان متولد مي 

 ال عاشقانه دوستش داشت .و لی
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 رنگش پریده بود و از آشوب دلش پرده بر مي داشت . عمو
در تمام این سسسال ها از مریم خبر داشسست . اما سسسكوت کرد و با سسسكوتش  او

 درهاي خوشبختي را به روي پدر بست !
یاد او  در به  پدر  بهترین روزهاي زندگیمان جاي خالي مریم را حس کردیم . 

  با تقدیر جنگید و در این میان قرباني شدم .گریست و لیال
 عمو آمده تا خاکستر کینه و نفرت را به رودخانه ي فراموشي بریزد. اکنون

 حاال برو نامه ي لیالن رو بي آر و بخون . -به من کرد و گفت  رو
ي لیالن را به سالن آوردم . در پاکت را گشودم . لیال پاکت نامه را از دستم  نامه

 کشید. و با صداي بلند نامه را خواند.
 سالم به عطر گل مریم ! تقدیم به پدر و مادرم و خواهرم ستاره. -))

شما رو عمو به من داد وقتي انتظار رو تو  من سال ها آمدم ایران. آدرس  بعد از 
تك شما دیدم به خودم بالیدم و احساس غرور کردم تا آنجا که از چشماي تك 

 بیان حقیقت ترسیدم .
ست دارند. با  من شقانه منو دو به پدر و مادر قول دادم به هلند برگردم. اونها عا

 این همه من مریم شما هستم.
که مي تونسسست بمونه و در کنار سسستاره رشسسد کنه. اما دسسست تقدیر  مریمي

 اصله میان ماانداخت.کیلومترها ف
 فاصله ي قلب ها بسیار کمه. اگرچه

تك تك شسسما رو دوسسست دارم. و از خواهرم سسستاره ممنونم که منو از زیر  من
بارون نجات داد و به خونه برد. خونه اي که در اون متولد شسسدم و تونسسستم به 

 سرنوشت غلبه کنم و دوباره گرمي اونجا رو حس کنم .((
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شاني اینترنتي و مكان زندگي اش را نوشته در پایان  لیالن شماره تماس و ن نامه 
 بود.
 با خوشحالي فریاد زد. لیال

 خدایا باورم نمي شه. -
 ید و آن را به سینه فشرد .ب*و*سرا چندبار  نامه

 دوباره لیال مرا در آغوش گرمش خواهد فشرده آیا
 تقدیر با او آشتي خواهد کرد ه آیا

 رگز با لیال آشتي نكرد!که سرنوشت ه افسوس
شد. یكي از ما باید مي رفت و جاي خودش را به  قانون جدایي در خانه حاکم 

 دیگري مي داد.
 با خوشحالي عمو را بغل کرد. وبه چشمان اون زل زد. پدر

 چرا نمي گي چي شدهه چرا ماتت بردهه -
از آغوش پدر جدا شسسد. به طرف شسسومینه رفت. نگاهش را به شسسعله ي  عمو

 رقصان سپرد.
 چهره ي تك تك ما نگاه کرد. انتظار در چشمان ما بي تاب بود. به
صال رابطه ي  -)) شده لیالنه و ا سمش  مي دونم منتظرید من بگم چرا مریم ا

 مین و مریم چي یه ه
تو گم شسسدن مریم نقشسسي ندارم. این رو خوب مي دونید. براي شسسما هیچ  من

 سوغاتي نیاوردم جز کلید حل شدن معماها!((



 61 قلب ستاره

بیسسست و یك سسسال پیش یادتونه زماني که  -رو به لیال و پدر کرد و گفت  عمو
 من رفتم مسافرت فرشته رو سپردم به شماه

 آره یادمه.-گفت  لیال
 تههفرشته تب کرده بود. درس -

 آره درسته. بردیمش دکتر. -پاسخ داد پدر
و فرشته بعد از اون  -به اشك هاي داغش اجازه داد جاري شود و افزود)) عمو

شسسب از هر دو پا فل  شسسد! من وقتي از سسسفر برگشسستم و دیدم براي فرشسسته این 
شمام دیدم.  شده. من مرب رو جلوي چ ساس کردم زندگیم فنا  اتفاق افتاده اح

اب من مج وليتالش خودتون رو کردین, به موقع بردینش دکتر.  شسسما گفتین
نشدم. فرشته من باور نداشت! دلم میخواست بزرب بشه. تو آسمون آرزوهاش 

 پرواز کنه! ولي افسوس که هرگز قادر به پرواز نبود. چون زمین گیر بود.((
گاهش را  عمو قب زد. ن نار پنجره رفت. پرده را ع ید. و ک ناکي کشسس به آه درد

ستاد و  شومینه ای سمت ما چرخي زد. کنار  شید. روي پنجه ي پا به  خیابان پا
بدتون مي آد. ولي  -افزود )) تا اینكه شسسما مریم رو گم کردین. حتما از من 

شدم! آدم باید تو این جو شحال  مواقع خیلي  رشجاعتش رو دارم بگم من خو
 بي رحم باشه که به غم کسي خوشحالي کنه.

شسسیطون پیروزمندانه منو فریب داد. تا اینكه یه روز فرشسسته رو  افسسسوس که ولي
برده بودم بیمارسستان. دکتر وارسسته دوسستم بود. تو یه بیمارسستان کار مي کرد. 
پرستارا گفتن, رفته مریضش رو ببینه. رفتم دنبالش تو اتاق مریضا. مریم رو, رو 

ود. جوون و خوبي ب تخت بیمارستان دیدم! شوکه شده بودم ! دکتر وارسته دکتر
شت عقب ,به هم  شنید که اومدم تو اتاق. برگ صداي پاي منو  اونو معاینه کرد. 



wWw.Roman4u.iR  62 

 

شیریني -سالم کردیم. لبخندش رو به مریم داد و گفت   مي بیني. دختر زیبا و 
 یه, نهه

سته چیزي از رابطه ي فامیلي منو و لیالن نمي دونه. مریم  تازه فهمیدم دکتر وار
سوالي بپرسم, دکتر وارسته گفت  صوم این طفل مع -خواب بود. قبل از اینكه 

شاید تو یه  سراغش نیومده .  ستان, رفته دیگه  رو مي بیني, یه زن آوردش بیمار
شسسلوغ, اونو از پدر و مادرش  مكانزیارتگاه, تو یه بازار, یا چه میدونم, تو یه 

دزدیده, و وقتي دیده بچه خیلي مریضسسه, ترسسسیده بمیره, واسسسش دردسسسر بشسسه 
,آوردتش اینجا و رفته اینو گفت. بعد حال فرشسسته رو پرسسسید و آمد فرشسسته رو 

 معاینه کرد.((
یاد زد  لیال به عمو نگریسسسست و فر تو همون موقع مریم رو تو  -با خشسسم 

 به ما چیزي نگفتيهبیمارستان دیدي و 
ونستي چطور ت -مقابل عمو ایستاد و یقه ي کتش را گرفت و با خشم گفت  پدر

 این همه بي رحم باشيه تو مرد نیستيه تو انسان نیستيه
صله گرفت و با  عمو شید. چند قدم از او فا ستان پدر ک یقه ي کتش را از میان د

 ن اینجا نیست.من دیگه میرم! جاي م -همان رن  و روي پریده گفت 
 نه بقیه ش رو بگو خواهش مي کنم . -او ایستادم. ملتمسانه گفتم  کنار
به من کرد, کمي مكث کرد, گویي خواهشسسم را پذیرفت و  عمو نگاه گذرایي 

شما نگم تا  -دوباره افزود  صمیم گرفتم چیزي به  شیطون رفت تو جلدم و ت ((
ز تنها دختر من خوب همیشسسه عذاب بكشسسید همون طور که شسسما نتونسسستین ا

 نمراقبت کنید و من یه عمر عذاب کشسسیدم ولي دلم براي مریم مي سسسوخت م
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ضي به همچین کاري  شگاه ,اونم را شتم مریم رو ببره پرور سته رو نذا دکتر وار
نبود . تا اینكه دکتر وارسسسته مریم رو به خونه ش برد. زنش بچه دار نمي شسسد, 

 دت ها بي تا بي مي کرد .((اونا مریم رو بزرب کردن. مریم تا م
گریسسسست و از عمو روي برگرداند. لیال خودش را روي مبل رها کرد و در  پدر

حالي که با خشسسم به عمو نگاه مي کرد, به دقت به حرف هاي او گوش مي داد 
 ))رفتن به خارج و یه اسم خارجي روي مریم گذاشتن لیالن ! -.عمو افزود 

ود. از همون کودکي همه چي رو یواش یواش دکتر وارسسسته عاشسسق مریم ب اما
قام جویي  تا اینكه حس کردم عذاب وجدان بیش تر از حس انت بهش گفت. 
انسسسان رو آزار مي ده! تصسسمیم گرفتم مریم همه چیز رو بفهمه, آدرس شسسما رو 

 بهش دادم !((
سالن را  پدر شید و بي آنكه کالمي به عمو بگوید  شت, پو کتش را از آویز بردا

کرد و رفت. تا سسساعت ها در خیابان حسسسرت قدم بزند و به کوچه هاي ترك 
 نفرت سرك بكشد و به خانه هاي خاموش و بي چراغ آنجا نفرین کند.!

 خجالتم چیز خوبي یه! -ایستاد. با لحن تحقیر آمیزي گفت  لیال
سكوت کرد. از پله ها باال رفت. ولي هنوز به انتهاي پله ها نرسیده بود که  عمو

ز او خواهش کردم بایسسستد. لیال را به اجبار کنار پله ها کشسساندم. آن دو مقابل ا
 هم ایستادند.

ست بده!  - گفتم شك شیطون رو  سته  شه! از اینكه تون از چي باید خجالت بك
حاال اشسستباهي که صسسورت گرفته, به هر حال عمو باعث شسسد مریم دوباره تو 

مریم رو تو بیمارسسستان نمي دید! خونه ي ما متولد بشسسه! فكر کنید اصسسال عمو 
 اونوقت چه اتفاقي مي افتاد ! شماها یه عمر ازش بي خبر بودین درسته!
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شت میله  فكر شماها هم پ شد! اونوقت  سیر کینه و انتقام مي  کنید عمو تا ابد ا
هاي انتظار اسسسیر بودین! این عمو بود که حقیقت رو به مریم گفت, نشسسوني ما 

شسسما مي دونید مریم بالیي سسسرش نیومده, اون زنده س و  رو به اون داد و حاال
 نفس مي کشه و یه دختر موفقه !

 این حس خوب رو مدیون عمو هستید ! شما
 سكوت کرد و به فكر فرو رفت. عمو لبخند تلخي زد و به اتاقش پناه برد . لیال

***** 
روي مبل نشست و زیر لب چند ناسزا نثار عمو کرد. مدتي بعد عمو همراه  لیال

 با چمداني که در دست داشت از پله ها پایین آمد. به استقبالش رفتم.
 چي شدهه -

را نداد. لیال همچنان روي مبل نشسسسسسته بود و هیچ عكس العملي از  پاسسسخم
 خود نشان نمي داد.

صبر کن پدر بي آد! اونا عمو جان خواهش مي کنم بمون .  - خواهش مي کنم 
 شما رو مي بخشن. من دلم نمي خواد این جوري از خونه ي ما برید!

اعتنایي به من نكرد. چمدان را از دست او کشیدم, خودم را به او چسباندم  عمو
 من نمي نارم شما برین! -و گفتم 

ته ن حرمتم نشكسدختر جان ! بذار تا بیش تر از ای -با لحن مالیمي گفت  عمو
 از اینجا برم.

با من! توروخدا من مي خوام شسسما  - کارا  تاقتون بقیه ي  به ا شسسما برگردین 
خوشحال از اینجا برین! آخه مسافر هستین! حاال که اسیر کینه و نفرت نشدین, 
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ست  شن! خب به اونا هم حق بدین! مي دوني بی شما رو ببخ فرصت بدین اونا 
 یست و یك سال بیقراري یعني چههو یك سال چشم انتظاري, ب

کمي تامل کرد. کنار لیال رفت . لیال همچنان روي مبل میخكوب شسسده  عمو
 بود!

شیده, دیگه  - شم منو بخ حق داري اخم کني. ولي بذار برادرم بي آد مطمئن با
 مزاحمتون نمي شم از اینجا مي رم!

ه اي از سالن گذاشتم این را گفت. از پله ها باال رفت. چمدان عمو را گوش عمو
 -و خوشسحال روبروي لیال نشسسستم. لیال سسرش را به من نزدیك کرد و گفت 

خاك تو سسسرت !دختره ي بي بخار! این همه سسسال انتقام جویي کرده, تو داري 
 ازش مهمون نوازي مي کنيه

 آره به نظر من مهمون حبیب خداست! -
 نمي شه! دوست خدا با شیطون رفیق -تمسخر آمیزي زد  لبخند

 اتفاقا رفاقتش با شیطون بهم خورده که آمده اینجا! -
 دلم مي خواد بزنم تو گوشت . وقتي مي بینم این همه بي خاصیتي! -

***** 
شومینه برانم .عمو  نیروي سمت  صندلي ام را به  ضعیفي به من اجازه مي دهد 

 از پله ها
 آید کنارم مي ایستد. مي

 چه خبر شدهه من تا بحال نخوابیده بودم! -
 خداي من! مثل اینكه تب کردي داي هزیان مي گي. -
 با دستمال دانه هاي درشت عرق پیشاني ام را پاك مي کند. او
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 را میان دستان مردانه اش جاي مي دهد. دستم
 تبت باآلست باید بریم دکتر. -

سپس به طرف کمد  عمو ست و  سفید رنگي را از از من اجازه خوا شال  رفت. 
شاند. به طرف دفترچه ي تلفن رفت. آن  شت .موهایم را با آن پو آویز کمد بردا

 را از روي میز تلفن برداشت, ورق زد. سپس با دقت چند شماره گرفت.
 .144الو آژانس. یه ماشین بفرستین ساختمان  -

شي صورت گو شت نزد من آمد. دوباره دانه هاي عرق روي  م را پاك کرد. را گذا
باره سسسرما با تمام وجود تنم را لرزاند. عمو  زمان به کندي مي گذشسسست. دو
پالتوي کرمي رنگش را روي شسسانه ي من انداخت. راننده ي آژانس زن  در را 

شدیم . رانند ست مرا گرفت. هر دو از منزل خارج  شرد. عمو د ي آژانس که  هف
ن سسسوار شسسدم. عمو کنارم مرد میانسسسالي بود, در عقب ماشسسین را گشسسود. م

 نشست. دیگر نفمیدم زمان چگونه گذشت.!
پلكهایم را گشودم روي تخت بیمارستان بودم. در اتاق کوچك و تمیز که  وقتي

 پنجره اش را پرده هاي صورتي رن  و پرچین پوشانده بود.
شب گذشته را در نهنم مرور کردم و به جایي رسیدم که عمو مرا سوار  اتفاقات

 ماشین کرد و به بیمارستان رساند.
را نگاه کردم هیچكس نبود. گاهي صسسسداي پاي پرسسستاران و کارکنان  اطرافم

 بیمارستان در سالن مي پیچید.
 ))دکتر کیوان الماسي به اتاق عمل((

 از پشت بلندگو شنیده شد.صداي منشي بیمارستان بود که  این
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 به یكباره فرو ریخت .دست هایم مي لرزید. قلبم
تازه فهمیدم در کدام بیمارستان بستري ام. پرستار جوان وارد اتاقم شد. سرم  و

هنوز سسسرمت تموم  -دسسستم را نگاه کرد. لبخندي زد. رو به من کرد و گفت 
 ا هم نسبتي داریدهنشده. دکتر کیوان الماسي خیلي سفارشت رو مي کرد, ب

 شاید آره و شایدم نه! -
 حسادت زنانه تمام وجود او را فرا گرفت. نوعي
 (4) فصل
شوده  مدت شهري که اگر به رویم گ شم. به  شهر رویاهایم مي اندی ست به  ها

 شود بهترین آرزوهایم را در آن جستجو خواهم کرد.
 را مه غلیظي فرا گرفت. اطرافم

آوایي از دور دسسسست ها نمي آید. سسسكوت خودش را فرمانرواي شسسهر  هیچ
 خوشبختي مي داند.

ي شهر به رن  آبي ایست. دو نگهبان در دو سوي شهر ایستاده اند. آن  دروازه
 دو هیچ کدام سخني بر لب نمي آورند.

قد بلند و چهارشسسانه از دور مي آید. او صسسورتش را با نقاب پوشسسانده و  مردي
ست. او از میان مه  سبز رنگي به گردن آویخته. خورجیني روي دوش او شال 
غلیظ مي آید و هر لحظه به من نزدیك تر مي شود. نفس زنان خورجین را روي 

 میز مي گذارد .
 تو کي هستيه -
 این در کي باز مي شه, تو مي دونيه -ي پرسم پاسخي نمي دهد و دوباره م او

 ي گل مریمي از خورجین بیرون مي آورد آن را مقابلم مي گیرد. شاخه
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 گل مریم کلید باز شدن در شهر رویاهاي توست! -
خورجین را روي شسسانه مي اندازد و از من فاصسسله مي گیرد و در میان مه  دوباره

 غلیظ محو مي شود.
***** 

 گل مریم چه رابطه اي با رویاهاي من داردهدانم  نمي
هد  آیا باز خوا نه ي زندگیم  به صسسح باره  مان بهتر بگویم لیالن دو یا ه مریم 

 گشته
اگر کیوان لیالن را ببیند چه عكس العملي نشان مي دهده او لنگه ي دو  راستي

صف  سط ن ست که از و سیبي ای شباهت ما به یكدیگر مانند  ست و  قلوي من ا
 شده!

 کیوان با دیدن لیالن عاشق او نیز خواهد شده یاآ
 دانم چرا مدت هاست این افكار آزارم مي دهده نمي

 گل مریم را اولین بار چه کسي به من هدیه خواد کرده راستي
 را مي گشایم .مقابلم یك شاخه گل مریم مي بینم. پلكهایم

 آن را به دست من مي دهد. کیوان
 ضعیفي به من اجازه مي دهد بنشینم. نیروي

 خیلي منتظر موندم تا بیدار بشي. -
 گل مریم را درون گلدان مي گذارد. شاخه

خواب نبودم .رفته بودم یه جاي دور. جایي که مه غلیظي بود و به سختي مي  -
 شد دروازه ي یه شهر بزرب رو دید .
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 بهتون خوش گذشته -
صال. همه ش منتظر بود - شد. ولي نه ا شم باز ن شهر. آخر شدن  م. منتظر باز 

 کلیدش را پیدا کردم.
 قدم به تختم نزدیك شد. دستش را درون روپوش سفیدش فرو برد. چند

 این شهر کجاست همن اون شهر رو مي شناسمه -
ساکن  - سان هاي برگزیده ي روي زمین  نمي دونم. اما مي دونم اونجا فقط ان

ي نیسسست و این خوشسسبختي که به سسساکنین اونجا اند. از دروغ و خیات خبر
 فرمانروایي مي کنه.

 خیلي عالي یه. کلید رو چطور پیدا کردینه -
 من پیدا نكردم. یه عارف اونو به من داد. -
 از کجا فهمیدین عارفه ه اون چه شكلي بوده -
شونده بود فقط  - صورتش رو با نقاب پو شبیه هیچكس نبود چون  نمي دونم .

 اخه گل مریم به من داد.یه ش
 امیدوارم عاشقتون نكرده باشهه -
 من اصال ندیدم اون چه شكلي یهه -

پنجره رفت پرده را عقب کشسسید و به نور آفتاب اجازه داد گشسستي در اتاق  کنار
 بزند.

سي به نام  - سم یه ک شب تبتون خیلي باال بود. همه ش هزیان مي گفتین .ا دی
 لیالن رو به زبون مي آوردین. راستي این لیالن کي یهه

 کسي که اگر من نباشم شاید قلبش به درد شما بخوره! -
 منظورتون رو واضح تر بگینه -شد و مضطرب گفت  هراسان
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نه. و اسسسم  - گه ي دو قلوي م تا لیآلن لن ما دو هت  با مه .شسس واقعیش مری
انكارناپذیره و فقط رن  چشماي ما با هم دیگه فرق داره. چشماي اون آبي یه. 

مي کنه هر دوي ما رو از آن خودش  ه*و*سما مثل عروسكي هستیم که بیننده 
 کنه!

شسسما دچار یه نوع حسسسادت زنانه شسسدین. شسسما گفتین قلبتون رو به دسسست  -
مي  ه*و*سد. به همین دلیل دارین منو به مرز انسسسساني مطمئن خواهید سسسپر

 کشونید تا امتحان کنید.
ستاره ي خودم  اما ستاره براحتي مي تونم  شید من از میون میلیون ها  مطمئن با

 رو صدا کنم و بكوشم اونو از آن خودم کنم.
 راحتي کشیدم و پلكهایم را آرام بستم و دوباره گشودم. نفس

 کنیدهراستي شما اینجا چه مي  -
 من پزشك قلبتون هستم. -
 اما من تب کرده بودمه -
تب شما باعث شده تپش قلبتون باال بره. تپش قلب دریچه ي اونو گشاد مي  -

کنه و ممكنه خطر آفرین باشه! شما هم تحت نظر پزشك عمومي هستین و هم 
 من!
را گفت. لبخند معني داري زد.دستي به موهایش کشید. یقه ي پیراهنش را  این

که از پس روپوش سسسفیدش بیرون زده بود مرتب کرد. کنار تختم ایسسستاد. نگاه 
 عاشقانه اش را به آسمان چشمانم سپرد.

 حاال قلب شما تو دستاي منه! -
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 ولي معلوم نیست براي شما بمونه یا نه! -
 یش کنم و مي تونم مثل یه کبوتر رهاش کنم تو آسمون!مي تونم زندان -
 مي خواین با قلب من چه کار کنیده -
نمي دونم تصسسمیم گیري برام سسسخته, هم دوسسسست دارم آزادش کنم و هم  -

 دوست دارم از پیشم نره!
شید دوباره کنارتون خواهد  - شه مطمئن با شته با ستتون دا آزادش کنید. اگه دو

 آمد.
 من صیاد بي رحمي باشم!حتي اگه  -
 اما از نظر من صیادها همه شون بي رحم و بي مهابا نیستن! -

سینه کنارم ایستاد. یك لحظه نگاهش را  لبخند ست به  شیریني بر لبش راند. د
 از پشت پنجره به آسمان پاشید.

 قول مي دم صیاد مهربوني باشم. -
مریم را از صسسفحه ي نهنش  او همچنان به من وفادار خواهد مانده و روزي آیا

 خواهد رانده
 را روي قلبم گذاشت. ابروهایش را باال برد. گوشي

 تپش قلبتون باالست! به قلبت بگو نترسه! من صیاد مطمئن و خوبي ام! -
را از روي قلبم برداشت. برایم دارو نوشت. پرستار وارد اتاقم شد. کیوان  گوشي

 نسخه را به دست او داد.
 همچنانكه لبخند برلب داشت اتاق را ترك کرد. و

 ت عشق هرگز دست هاي عاشقم را لمس نكرد!*س*جوان پر شور و م آن
 را از مرز پاکدامني اش بیرون راند. ش*ه*و*تدیو  او
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ستار ستم را  پر شد. د ضطرب وارد اتاق  اتاق را ترك کرد. در همین زمان پدر م
 ید.ب*و*سفشرد. پیشاني ام را 

 ز شیار گونه اش روي صورتم چكید.اشكي ا قطره
 کاش دیشب خونه مي موندم. منو ببخش ستاره. -

شت. نگاهي به من  لیال شاخه گل نرگس داخل گلدان گذا شد. چند وارد اتاق 
پاشو نقشه ات عالي بود. بابات و عموت خیلي زود آشتي کردن.  -کرد و گفت 

ب نه و  حت مي ک نه داره اسسسترا نت تو خو جا کاراي خوب و االن هم عمو  ه 
 قشنگش فكر مي کنه.

چي داري میگي! اگه اون منو بیمارسسستان نیاورده بود معلوم نبود تا صسسبح چه  -
 بالیي سرم مي اومد!

 -ابروهایش را باال برد. آنگاه با ناباوري مرا نگریسسست. پدر باخشسسم گفت  لیال
ستاره حالش خوبه! داره نقش بازي مي کنه! ب ستتو واقعا فكر مي کني  شو یا د ا

 لمس کن داره از تب مي سوزه!
چندقدم به من نزدیك شسسد. دسسستم را لمس کرد به سسسمت پدر چرخید و  لیال

 همه ش زیر سر برادرته. دیشب اعصاب همه ي ما رو به هم ریخت. -گفت 
 پاسخي نداد. پدر

 دیدي کار دخترمو به کجا کشونده! افتاده رو تخت بیمارستان! -
ه بي احترامي و بي حرمتي که شسسما به اون کردین راحت مي ولي با اون هم -

 تونست از خونه بره و منو با تب و لرز تنها بذاره!
 کاش منم به اندازه ي عموت دوست داشتي! -
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باور کني. تو  - ندازه ي اون مي تونسسستي عشسسقم رو بفهمي و  به ا کاش تو ام 
خودت نخواستي عشق رو بفهمي. خودت نخواستي عشق رو باور کني و براي 
خودت نگه داري. خیلي سسسخته آدم بتونه کسسسي رو عاشسسق خودش کنه. چون 

 باید مراقب باشه دل اونو نشكنه.
به حرف هاي من نكرد گ لیال نایي  حاال درس و دانشسسگاهت چي  -فت اعت

 میشه! کتابات رو بي آرم اینجا!
فعال بذار اسسستراحت کنه. بعد از اینكه حال خوب شسسد خودش  -گفت  پدر

 درس هاي عقب افتاده رو جبران مي کنه.
ید و از اتاق ب*و*سسسمالقات به اتمام رسسسید. پدر دوباره پیشسساني ام را  زمان

 بیرون رفت.
***** 

 امشب شب یلدا است. اولین شب زمستان. مي کنم فكر
 رو بكن, من در چنین شبي منتظر دیدار او هستم! فكرش

که با تمام وجود دوستش دارم و با نیروي عقل سعي دارم قلب عاشقم را  کسي
 به دست انساني مطمئن بسپارم.

شد ! آیا دوباره او را خواهم دید! پس  آیا ساس پیروز خواهد  شب عقل بر اح ام
 ا سپیده نمي شود!چر

با  آرزو با نگاهش در هم آمیزد و او  ید. نگاهم  یا به دیدنم ب باره  مي کنم او دو
 حرف هایش مرا به رویا ببرد.

سالن مي پیچد. نگاهم را از پنجره مي گیرم و به در  صداي سي در  قدم هاي ک
 مي دوزم .
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تختم مي او کت و شسسلوار سسسرمه اي پوشسسیده وارد اتاقم مي شسسود کنار  اکنون
 ایستد.

ضع  - سري هم به بیمارم بزنم ببینم و ستان مي رفتم. گفتم یه  شتم از بیمار دا
 قلبش چطورهه

 شما پزشك حساسي هستید! -
 شاید حساسیت و شاید ترس هر دو به من غلبه داره. -
 از چي مي ترسینه -

شت بو  نگاه شاخه اي گل نرگس را از درون گلدان بردا شقش را به من داد.  عا
 از اینكه نكنه شما مراقب قلبتون نباشید. -کرد. آن را به دست من داد و گفت

 اونوقت چه اتفاقي مي افته ه -
 ممكنه یه ناشناس وارد اونجا بشه. -
 دهمن سعي خودم رو مي کنم. شما چي ه شما مراقب قلبتون هستی -
تو قلب من فقط یه ناشناس زندگي مي کنه که اونم یواش یواش داره آشنا مي  -

 شه.
شما که با قلب آدما سر و کار دارین کمي عجیب به نظر مي آد به یه ناشناس  -

 اجاه بدین تو قلبتون زندگي کنه.
شبختي رو اونجا بنا کنه. وقتي آمده به  - صر خو چرا اجازه ندم وقتي مي تونه ق

 تاریك و بي ستاره ي من معنا بده.چرا بهش اجازه ندم. شب
 از کجا معلوم من قادر باشم. به آسمون زندگي شما معنا بدم. -
 شما بمونید همه چي رو به دست اعتماد بسپارید. -
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 اگه نمونمه! -
 زندگیم بي ستاره مي شه دلم نمي -حساسیت مرا نگریست و با خشم گفت  با

 خواد این اتفاق بیافته.
 به هر حال من نمي تونم قلبم رو به دست یه ناشناس بسپارم. -

 دلنشیني بر لب راند. لبخند
 اشكال نداره. یواش,یواش با هم آشنا مي شیم. -

 گوشي را روي قلبم گذاشت. دوباره
 قلبتون بازم باالست.تپش  -

اما نشانه ي خوبي  -حالي که لبخند بر لب داشت با لحن معني داري گفت در
 یه. معلومه داره از یه غریبه مهمون نوازي مي کنه. اگر نه آروم بود.

سپرد منتظر عكس العملي از من  هنگام شمانم  بیان این جمله نگاهش را به چ
 شد.

رد و او به لبخندي اکتفا کرد.با دسستمال دانه گونه ام حرف او را تایید ک سسرخي
 هاي عرق روي پیشاني اش را سترد.

شما  - شه. ولي من چند بار  شما پزشكا وقتتون خیلي محدود با فكر مي کردم 
 رو تو پارك دیدم.

را از گوشسسه ي اتاق, جلوتر راند. کنار تختم آورد. روي آن نشسسسسست و  صسسندلي
اتفاقي بود, فقط داشتم از اونجا رد مي شدم.  دفعه ي اول امدنم به پارك -گفت

یعني همین طوري امده بودم. ولي دفعات بعد امدنم به پارك کامال عمدي بود. 
تعطیل کنم.  ودترمن عصرا مي رم مطب سعي مي کردم مطب رو نیم ساعت ز



wWw.Roman4u.iR  76 

 

با این کار فرصت استرات داشتم. آرزو مي کردم پرده کنار بره, من بي آم تصویر 
 و قاب پنجره ببینم.شمارو ت

این حس, احساس آرامش مي کردم و همه ش تو این فكر بودم براي شناخت  با
بیشتر تو,باید به کدوم جاده بي آم.گاهي تو جاده ي تردید بودم و گاهي تو جاده 

 ي اعتماد!
 آخرش وارد کدوم جاده شدینه -
ساعتي کنار تخت هیچ کدوم! دست تقدیر تو رو در مسیر راه من قرار داد. او  -

ساعت  شد.  سپري  ست و برایم از خانواده گفت. اما زمان خیلي زود  ش من ن
 مچي اش را نگاه کرد.

 با آنكه دلم نمي خواد. ولي باید ترکت کنم. -
 ایستاد. مقابلم

 من دیگه باید برم. اگرچه اصال دلم نمي خواد ازت دور بشم. -
 قدم ناموزون از من فاصله گرفت. دوباره به عقب برگشت. چند

ید  - با یادتون نره. دلم نمي خواد آرامشسسست رو, بهم بزنم.  هاي من  یه  توصسس
 استراحت کني.

نان در  این ما عطر وجودش همچ تاق رفت. ا حافظي کرد و از ا خدا فت  را گ
 فضاي اتاق بر جاي ماند.

 را نوب مي کرد. را بستم. حس آرامش سرماي وجودم چشمانم
هاي عرق روي پیشسساني ام خشسسكید. لب هاي خشسسكیده ام دوباره جان  دانه

 ب نگاه او مرطوب شد.*ا*ر*گرفت و با ش
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شاخه گل مریم داخل گلدان خودنمایي کرد.  وقتي شودم. چند  شمانم را گ چ
تاق بود  که گوشسسسه ي ا تاق شسسسد. کتش را در آورد. روي آویزي  خل ا عمو دا

دیگه تب نداري. ولي  -پیشسساني من گذاشسست و گفتانداخت. دسسست روي 
 نمیدونم چرا مرخصت نمي کنن.

شید. رو به عمو  در ستم را ک سرم د شد.  شتاب وارد اتاق  همین زمان پرستار با 
شك عمومي برگه  -کرد و گفت شه. پز ضتون امروز مرخص ب فكر مي کنم مری

وان دکتر کیي ترخیصسسش رو امضسسسا کرده. فقط مونده دکتر قلبش. ببینم نظر 
 الماسي چي یهه

خشسسنود گشسست. چند قدم به من نزدیك شسسد و در حالي که لبخند بر لب  عمو
 خوشحالم. -داشت گفت

شید. از اتاق بیرون رفت و مدتي مرا  سپس شت. دوباره پو کتش را از آویز بردا
ستار نیز به دنبال او اتاق را ترك کرد. کمد کوچكي کنار تختم  شت. پر تنها گذا

کشسسو را کشسسیدم. و خودم را در آینه ي جیبي تماشسسا کردم. موهایم کامال بود. 
 کردم و بافتم. نهژولیده بود. تا قبل از ورود کیوان موهایم را شا

شتم. و با آن موهایم را پوشاندم. و دوباره  شال سبز خوش رنگي را از کمد بردا
ان ینه ي مقابل جگردي صورتم را در آینه تماشا کردم. ناگهان تصویر کیوان در آ

گفت. آینه از دسسستم به زمین افتاد. هراسسسان به عقب برگشسستم. کیوان دسسستپاچه 
 شده بود. خم شد. آینه را از روي زمین برداشت.

 خوشبختانه نشكستهه -



wWw.Roman4u.iR  78 

 

شم. او دوباره  آینه ست روي تخت دراز بك سپس از من خوا ستم داد. و  را به د
به دسسستم داد و  نداخت. پرونده را  به نوار قلبم ا نه کرد. و نگاهي  قلبم را معای

 خواست آن را روي میز بگذارم. کنار تخت ایستاد.
 حس عجیبي دارم. شما تا به حال, تو خیابون تردید بودینه -
 مي کنه درستهه آره. آدم رو گی  -
هم دلم مي خواد اینجا باشسسید. هم دلم مي خواد دیگه اینجا شسسما رو نبینم.  -

 دلیل هر دو براي شما واضحه نیازي به توضیح نیست.
 من روي برگرداند. دوباره به سمت من چرخید. از
 زمان خداحافظي یه. -

ردیم و هر دو را به دسسستم نزدیك کرد. ولي هر دو از این کار امتناع ک دسسستش
 بالیدیم. ش*ه*و*تلبخند زدیم و بر پیروزي عشق بر 

ستیم کیلومترها از  همزمان شد. گوي مي خوا شك  شمان هر دوي ما پر از ا چ
 هم دور باشیم.

 مطمئن باشم فراموشم نمي کنيه -
 را کیوان گفت, من سكوت کردم و او در سكوتم خطوط رضایت خواند. این

ست تلفن م را دراز کردم و از روي میز کوچكي که کنار تختم همراهم زن  زد. د
 بود. گوشي را برداشتم.

 سالم. -
 مرد جوان و ناشناسي در گوشي پیچید. صداي

 سالم حالتون خوبهه -
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 شماه -پرسیدم
 من تو جاده ي بي اعتنایي زندگي مي کنم. -
 پس کامال غریبه اید. من شمارو نمي شناسم. -
هر کسسسي تو جاده ي بي اعتنایي بمونه, زود فراموش مي شسسه به همین دلیل  -

 مي خوام بي آم تو جاده ي سرنوشت.
 بهتره توقف کني. -
 ترمز بریدم. دیگه نمي تونم توقف کنم. -
 پس مراقب باش ممكنه خطر در کمین باشه. -

 ي مستانه اي کرد. خنده
 تاب مي کنم.ولي من براي رسیدن به مقصد نهایي ش -

 خداحافظي گوشي را گذاشتم. بدون
 کي بوده -باحساسیت پرسید کیوان

 نمي دونم. واقعا نمي شناسمش. -
 قرار شد هیچ ناشناسي رو به قلبتون راه ندین. -چهره ي مضطرب گفت با
 نگران نباشید. اون تو جاده ي بي اعتنایي زندگي مي کنه. -

تلخي بر لب راند. تلفن زن  زد. کیوان هراسان گوشي آلبالویي رن  را  لبخند
 برداشت.

 هلو!-
 یس. -را گفت کمي مكث کرد. دوباره گفت این

بله من پزشك ایشون هستم. حالش خوبه. امروز  -به زبان فارسي گفت سپس
 مرخصه.
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 این را گفت گوشي را به من داد. کیوان
شي پیچید. صداي سي  لیالن در گو سالم و احوال پر هر دو هیجان زده با هم 

شماره تماس بیمارستان رو عمو به من داد. ستاره نگرانت  -کردیم. لیالن گفت
 بودم. ولي مثل اینكه دکتر گفت حالت خوبه.

 راستي دکتر جوون نهه -مقدمه پرسید بي
 چطور مگهه -
 هیچ. مراقب قلبت باش. -لحن شوت گفت با

به عمو بگو فرشسسته بي تابي مي کنه.  -خندید. سسسپس افزود را گفت کوتاه این
 دلش براي عمو تن  شده.

 -ي ما کمي کوتاه بود. هر دو از هم خداحافظي کردیم. کیوان پرسسسید مكالمه
 کي بوده

 کسي که اگه نباشم مي تونه جاي خالي منو براي شما پر کنه. -
و منظورت ر -کشسسید و گفترا گره کرد. نگران مقابلم ایسسستاد. آهي  ابروهایش

 نمي فهمم.
ولي مریم لنگه ي دوقلوي منه. شسباهت ما انكارناپذیره. تو این فكرم با دیدن  -

 اون چه حسي به شما دست مي ده. آیا دوباره عاشق خواهید شد.
را از روي تاسف تكان داد. شاخه گل مریمي از درون گلدان برداشت و  سرش

ه دیگ -در حالي که کنترلش را از دسسست داده بود و گل ها را پرپر مي کرد گفت
شنوم. محاله روزي مریم به زندگي من بي آد و بتونه  نمي خوام ازاین جمالت ب

 با حس تو نیاز دارم. و وجاي تو رو براي من پر کنه. من به یه سسستاره, با فكر ت
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حاال اگر دنیا پر از ستاره باشه چه اهمیتي داره. من بین تمام ستاره ها فقط به یه 
 ستاره فكر مي کنم و با اون خوشبختم.

صت مي دم هر چقدر که  -گفت کیوان بهتره توهمات رو کنار بذاریم. بهت فر
 دوست داري منوبشناسيه ولي خواهش مي کنم برام بمون.

مله را با لحن ملتمسانه اي گفت و منتظر پاسخ ماند. عمو وارد اتاق شد. ج این
روي پالتوي مشسسكي اش پر از دانه هاي برف بود. کیوان با عمو دسسست داد و 
احوال پرسي کرد. سپس پرده ي پرچین را عقب کشید و به من اجازه داد بارش 

ودند زل زد و ب مینبرف را تماشسسا کنم. عمو متعجب به گل برگهایي که روي ز
شیدي.  -گفت شه.من فكر مي کردم تو زودتر از بقیه منو بخ ستاره باورم نمي 

 همون طور که لیالن منو بخشید.
سخ داد کیوان صیر من بود.من این گال رو, پر پر کردم. از هرچي مریمه  -پا تق

 بدم مي آد. از گل مریم بدم مي آد.
 ولي ستاره عاشق گل مریم. -

 نگاهش را به من داد. کیوان
سم نبود. اونا رو پر پر کردم.  - صال حوا صحبت کردن ا سفم. من در حین  متا

 عذرخواهي مي کنم.
 به لبخندي اکتفا کرد. عمو

روي تخت پایین آمدم. لباسسسم را از درون کمد بیرون آوردم. کیوان اتاق را  از
 ا تعویض کنم.ترك کرد. عمو نیز بیرون رفت و به من اجازه داد لباسم ر

 کیوان نگاه عاشقانه اش را بدست جدایي خواهد سپرد. آیا
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شك او  مقابل سفید برف مي دهم. بي  سوي  ستم. نگاهم را به گی پنجره مي ای
 هزاران عاشق را در زمستان تماشا کرده.

او مي داند کیوان دوباره به صسسفحه ي زندگیم باز خواهد گشسست. و آیا من  آیا
 اهم ماندههمیشه براي او خو

قدم هاي او دوباره در سسسالن مي پیچد. او اکنون به اتاقم نزدیكتر مي  صسسداي
 شود. چقدر انتظار براي دیدار او شیرین است.

***** 
سسساکم را از روي زمین برمي دارد. کیوان یقه ي کتش را مرتب مي کند. او  عمو

 لباسش را تعویض نموده و با ظاهري آراسته اکنون مرا بدرقه مي کند.
شحال  - شده حتما خیلي خو ستاره مرخص  سیار ممنونم. اگر برادرم بفهمه  ب

 مي شه.
نگاهي به من  را عمو گفت. سسسپس دسسست کیوان را به گرمي فشسسرد. کیوان این

ضام  -کرد و گفت سونم. همه ي مری شما رو به منزل مي ر اگه اجازه بدین من 
 رو ویزیت کردم. دیه باید بیمارستان رو ترك کنم.

سسسكوت کرد. کیوان با شسستاب از اتاق بیرون رفت و به عمو فرصسست هیچ  عمو
 .عكس العملي را نداد. عمو به اجبار پذیرفت. وارد حیاط بیمارسسستان شسسدیم

سمت من گرفت و گفت سرمه اي ش را باز کرد. به  شال   بگیرید. این -کیوان 
 رو دور گردنتون بندازید. هوا سرده. ممكنه دوباره سرما بخورید.
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لبخند مرموزي زد. شسال گردن را از او گرفت. دور گردن من انداخت و از  عمو
یراهن کیوان تشسكر کرد. حس آرامش در تمام وجودم نشسسست. تمام درختان پ

 سفید برف را به کرده بودند و در جشن طبیعت خوشحال بودند.
گوشسسه اي از حیاط اتومبیل کیوان بود. او ما را به سسسمت اتومبیلش هدایت  در

 کرد و در اتومبیل را گشود. و او پشت فرمان نشست.
 به صندلي جلو تكیه داد. و بعد در اتومبیل را بست. عمو

در کوچه و خیابان غوغایي بود. بچه ها با گلوله بیمارسسستان خارج شسسدیم.  از
 هاي برف به دنبال هم مي دویدند.

گلوله برف به شسسیشسسسه ي جلوي اتومبیل کیوان اثابت کرد. کیوان با دقت  یك
 اطراف را کاوید. سپس بي اعتنا اتومبیل را به سمت خیابان اصلي راند.

 ل پرسي کرد.همراهش زن  زد. گوشي را برداشت. سالم و احوا تلفن
نه اي بود داریوش! راسسستي مي  -مكث کرد. بعد گفت کمي شسسوخي کودکا

 خواستم بي آم مغازه ات چند شاخه گل بگیرم.
را گفت خداحافظي کرد. نگاهش را از آینه ي مقابل گرفت و به من داد و  این

مي خوام از تمام گل هاي مریم عذرخواهي کنم. من نمي دونستم شما  -گفت
 مریم هستین.عاشق گل 

 ایرادي نداره. -گفت عمو
 ما را تا در منزل رساند. سپس با نگاهي گرم و خواهشبار ما را بدرقه کرد. کیوان

***** 
 (5)فصل
 بي وقفه مي بارد. برف
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 دانه هاي درشت برف را در هوا مي چرخاندو بازي مي دهد. باد
پذیر خود مي  بچه نا  به آفرینش ف ند و  پارك آدم برفي درسسسست مي کن ها توي 

 بالند!
شده و عبور و مرور اتومبیل ها در خیابان هاي  جاده سته  هاي بزرب و پر تردد ب

 لغزنده با مشكل مواجه است.
***** 

 شنیدن صداي بوق هاي پي در پي اتومبیل به عقب برگشتم. با
 ل نشسته بود.پشت فرمان اتومبی شكوفه

شودم و  و ستمال آینه ي کنارش را تمیز مي کرد. بي تعارف در اتومبیل را گ با د
 به صندلي جلو تكیه دادم.

 کجا بریمه -پا روي پدال فشرد و بي مقدمه گفت شكوفه
 منو برسون خونمون. -

ستم. امروز مي خوام یه  -لبخندي زد و گفت شكوفه سافرکش نی عزیزم! من م
 جاي دیگه ببرمت.

تازه از  - ما رو!  نده س. یكهو جهنم نبري  جاده لغز كه و  باش ترافی ظب  موا
 دست اجل فرار کردم.

 اتفاقا مي خوام ببرمت بهشت. تو رو وارد به دنیاي تازه کنم. -
شت. اتومبیل صندلي  را کنار خیابان نگه دا شت. کیفش را از روي  به عقب برگ

مادر شسوهرم ازم خواسسته یه دختر  -عقب برداشست کنار من گذاشست و افزود
 خوب براي اون یكي پسرش معرفي کنم. منم تو رو بهش معرفي کردم.
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به مادر شوهرت بگو اگه مي خواد گوسفند بخره من براش جاي ارزون سراغ  -
 دارم.

 عا این طور فكر مي کنيهواق -متعجب پرسید شكوفه
چرا وقتي عصسسباني هسسستي سسسرعت  -بر سسسرعت اتومبیل افزود. گفتم شسسكوفه

 اتومبیل رو زیاد مي کني. مواظب باش جاده لغزنده س.
عزیزم دیگه گذشت اون زمونه. من مي خوام  -سرعت اتومبیل کاست. گفتم از

 با کسي زندگي کنم که اول اونو بشناسم.
میل خودته. ولي اینو بدون چه آدم به روش  -نداخت و گفتاش را باال ا شسسانه

سنتي زندگي کنه و چه به قول تو امروزي فرقي نمي کنه. ازدواج مثل یه هندوانه 
سه. تو چطور مي خواي  شنا سي رو ب شه آدم ک سال ها طول مي ک سته س.  ي ب

کرده که من  ردر عرو چند ماه کسسسي رو واقعا بشسسناسسسي. اگه دلت جایي گی
 بي خبرم اون یه بحث دیگه س.ازش 

 سش!بفرما اینم عك -در کیفش را گشود. عكس را مقابلم گرفت و گفت شكوفه
به کندي حرکت مي  بي به مناظر اطراف دادم. ماشسسین ها که  اعتنا نگاهم را 

 کردند و برف روب هایشان روشن بود.
 یههنمي دونم اصرار تو به خاطر چي  -را به شكوفه دادم و گفتم نگاهم
نگاهم با تصسسویر کیوان در هم آمیخت. عكس را از دسسسست شسسكوفه  ناگهان

 کشیدم و با ناباوري نگاهم را به عكس دوختم.
صیل کرده  -خندید و گفت شكوفه نگفتم خوشت مي آد! جوون زیبایي یه. تح

 هم هست. گفتم که یه روز مي آد سراغ قلب تو!
 را از عكس برداشتم. نگاهم
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 آره درسته فكر مي کردم بي خبر بي آده -
 را درون کیفم گذاشتم و مات و مبهوت به فكر فرو رفتم. عكس
 تو چت شدهه -دست روي شانه ام گذاشت پرسید شكوفه

 اتومبیل پیاده شدم و بدون خداحافظي از شكوفه فاصله گرفتم. از
***** 
صرانه از من کیوان ست براي او بمانم. از  به من ابراز عالقه مي کرد و م مي خوا

 سوي دیگر شكوفه چهره ي دیگري از کیوان را به من نشان داد.
 او براستي مرا نمي شناسده آیا

گوناگون نهنم را بازي مي داد. وقتي به منزل رسسسیدم. لیال در را به رویم  افكار
 گشود و بي اعتنا از من فاصله گرفت.

پله ها باال رفتم و به اتاقم پناه بردم. خودم را روي تخت انداختم. چطور مي  از
توانم باور کنم آن نگاههاي پرشور و عاشق همه و همه دروغ بود. مي ترسم در 
شیده و تالش  سختي ک سال ها  شهر  ساکنین این  شهر آرزو هایم زلزله بیاید. 

 کنند. نرا از سینه هایشان بیرو ب*ن*ا*هکردند گرد و غبار 
نبود! یكي از سسسساکنین این شسسهر وجودش را آلوده به فریب کند و تنها به  قرار

 خاطر جرم یك نفر زلزله بیاید.
بي رحمانه انتظار را بیرون مي کند و چشسسمان عاشسسقش را به روي همه  پنجره

 ببندد. باید صبر کنم.
***** 
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اجراي یك بازي هنرمندانه در نهنم جان گرفت. اشسسك هایم را پاك کردم.  فكر
 لباسم را تعویض کردم. پرده را عقب کشیدم.

هوا کامال روشسسن بود. آدم برفي ها درون پارك به صسسف ایسسستاده بودند.  اکنون
 آفتاب مي تابید و آدم برفي ها را به مرب و نیستي فرا مي خواند.

 زده شد. به عقب برگشتم. شكوفه وارد شد کنارم ایستاد. ضربه به دراتاقم چند
 دو نگاهمان را به خیابان سپردیم. هر

 تو چت شدهه از چي ناراحتيه -پرسید شكوفه
ناراحت نشدم. مي دوني حس عجیبي دارم. زندگي کردن با کسي که با قلب  -

 آدما سر و کار داره, کار هر کسي نیست.
 تو بترسه. توام با روح و روان آدما سر و کار داري.اتفاقا ممكنه اونم از  -

 دو لبخند زدیم و نگاهمان را از خیابان گرفتیم. هر
 اون منو مي شناسهه -
 نه. -
 نمي دونه اسم من چي یهه -
هنوز تو رو بهش معرفي نكردم. من فقط تا حدودي از شسسكل و شسسمایل و  -

سم.  شد نظر تو رو بپر صیات اخالقي تو گفتم. اونم چیزي نگفت. قرار  صو خ
 بعد اونا بي آن خونه تون خواستگاري.

 تو مطمئني اون هیچوقت منو ندیده. -
خواسستگاري آره کامل مطمئنم. چون من بودم که بهش پیشسنهاد کردم بي آد  -

 تو! اصال مگه میشه شما هم دیگر رو بشناسیده
 نه ما هم دیگر رو نمي شناسیم. -گفتم هراسان
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 مجاب شد. شكوفه
 بهشون بگو بي آن, من حرفي ندارم. -

 عالي شد. -با خوشحالي فریاد زد شكوفه
 ولي شرط دارهه -
 هنوز هیچي نشده شرط و شروطت شروع شد. -
سم منم دلم مي خواد فع - ضمن باید ا ال آدرس خونه ي ما رو بهش ندي. در 

 بهش نگي.
 تو مي خواي همه چي با دروغ شروع بشه. -با حساسیت گفت شكوفه

 نگران نباش کسي تو نقشه ي من آسیب نمي بینه. -
 سر در نمي آرم. اصال ما از خیر این کار گذشتیم. -
ید - با که شسسروع کردي  کاري رو  گذريه  گه  نمي توني ب تمومش کني! ا

 آدرسمونو خواست بگو شهرك ستاره. خیابان امید. کوچه ي خوشبختي.
 با این آدرس رویایي مطمئن باش کیوان با کله مي آد خونه تون. -

شرد و گفت شكوفه ستم را ف سر داد. د سپس خنده ي بلندي   -این را گفت. 
 ستاره تو هنوزم تب داريه

 خواهش مي کنم کمكم کن. به من اعتماد کن. -لحن ملتمسانه اي گفتم با
 به چشمان پر مژه اش حرکت دلپذیري داد. شكوفه

االن  -منزلمان را ترك کرد. ساعتي بعد با من تماس گرفت و بي مقدمه گفت او
 رفتم مطب کیوان همه چي رو بهش گفتم.

 همون آدرس رو دادي شك نكرد. -
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ستم مي  لبه ي تخت روي شتان د سیم تلفن را دور انگ ستم و در حالي که  ش ن
 پیچیدم با حساسیت منتظر پاسخ شكوفه ماندم.

صیات چهره ات چیزي به دروغ نگفتم.  - صو شك نكرد. ولي از خ صال  آره. ا
 فقط گفتم رن  چشمات آبي یه. اسمتم مریم.

 ا منهمنو گرفتيه ببینم تو بازي رو شروع کرديه ی -خشم فریاد زدم با
 آروم باش. بگو چي شدهه -
من به تو گفتم بهش دروغ بگو. اونوقت تو رفتي از مریم گفتي. مریم خواهر  -

 دوقلوي منه. رن  چشماشم آبي یه. پس مریم وجود داره.
 خودت خواستي دروغ بگم. -

 ام را حفظ کردم. خونسردي
 خیلي خب چاره اي نیست. کاري که شده. حاال کي مي آده -
 گفت فكراش رو بكنه بعد... -
مطمئن باش هرگز نمي آده شسساید دلش جاي دیگه گیر  -خوشسسحالي گفتم با

 کرده باشه.
 را گفتم و خیلي زود از شكوفه خداحافظي کردم. این

***** 
هاي پر مهر  شسسسب گاه  بازي مي داد. ن كار گوناگون نهنم را  بل از خواب اف ق

صفحه ي نهنم مح شد. آن نگاه ها و آن کلمات زیبا کیوان لحظه اي از  و نمي 
 و رویایي روحم را مسحور کرده بود.

***** 
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وقتي از دانشسسكده بر مي گشسستم پژوي عدسسسي رنگي جلوي پایم توقف  عصسسر
کرد. بي اعتنا از آن فاصسسله گرفتم. راننده سسسرش را از پنجره ي اتومبیل بیرون 

 اجازه بده برسونمت. -آورد و فریاد زد
برگشسستم. نگاهم با نگاه مرد گل فروش تالقي کرد. او با شسستاب نگاه  عقب به

 قول مي دم تو جاده -گذرایي به تصسسویرش در آینه ي مقابل کرد و دو باره افزود
 ي بي اعتنایي پیاده تون نكنم.

 پس شما با من تماس گرفته بودینه -
 به سختي تونستم شماره ت رو گیر بي آرم. -
 حبتي ندارم.من با شما هیچ ص -

را گفتم و با قدم هاي تند از او فاصله گرفتم. خستگي بر تمام وجودم حكم  این
 مي راند. او و کیوان هر دو مدعي بودند عاشقانه دوستم دارند.

نیرویي در من بود که مرد گل فروش را از خود مي راند و نیروي دیگري به  ولي
 استقبال رویاي کیوان مي رفت.

 که اکنون حاضر شده بي آنكه مرا بشناسد به خواستگاریم بیاید. کیواني
 او در امتحان وفاداري پیروز خواهد شده آیا

نیمكت پارك مي نشسسینم. کالسسسورم را روي زانو مي گذارم و نگاهم را از  روي
 آبشار مقابلم مي گیرم و به دور دست ها مي رانم.

م نگاهي به درون آن بیاندازم. شسسهر باز مي شسسود و من اجازه مي یابم نی در
سر به فلك کشیده با سن  فرش آبي و نقوش برجسته و  ساختمان هاي بلند و 

 سنتي جلب توجه مي کند.
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خانه چند پنجره دارد که از پنجره اي کوتاه مي توان عاشسسقان را دید که نگاه  هر
 منتظرشان را به کوچه مي پاشند.

ش را به من دوخته شاید خنده ات بگیرد. بگویم کیوان از پشت پنجره نگاه اگر
این من بودم که در بیداري همیشسسه پاي پنجره منتظر او بودم. اکنون جایمان را 

 در رویا و بیداري تعویض کرده بودیم.
 دانم تا کي باید منتظر باشم تا در این شهر همیشه به رویم گشوده شود. نمي

 کیوان به استقبالم خواهد آمده آیا
 منتظر ورود من استه او آیا

***** 
 خیلي منتظرتون موندم! -

 صداي مرد جواني بود که مرا شتابان از رویا بیرون کشید. این
عقب برگشتم. کیوان لبخند دلنشیني را به من داد. کیف سانسو ري اش را به  به

 دست دیگرش داد و آن سوي نیمكت و در فاصله ي محسوسي از من نشست.
 کجا منتظرم بودینه -
خب توي مطب. قرار شد بعد از اینكه از بیمارستان مرخص شدي بازم بیاي  -

مطب من قلبت رو معاینه کنم. گفتم تپش قلب ممكنه عوارو زیادي داشسسته 
 باشه.

 بله و البته اعتماد بیش از حد یكي از عوارو اونه. -
ر مت و از اوضسسساع قلبت با خبنگرانت بودم. تا اینكه اومدم اینجا. بلكه ببین -

 باشم.
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شما که اینقدر نگران قلب مریضاتون هستین اصال به قلب خودتونم فكر مي  -
 کنیده

خب آره. ما مواظبیم. قلبمون بي قرار نباشسسه. ولي اجازه مي  -اطمینان گفت با
 دیم چشم انتظار بمونه.

 بیان این جمله نگاهش را به من سپرد. هنگام
 کيه چشم انتظار -
 کسي که قراره بي آد اونجا زندگي کنه. -
 پس هنوز نیامده. -

سان ست بمونه یا نه. من همه ي تالشم اینه  -گفت هرا چرا امده. ولي معلوم نی
 امدنش موقتي نباشه. همیشه بمونه.

 پس امدین اینجا به آینده فكر کنید. تصمیم گیري خیلي سخته. -
به هر حال  -گاهش را به فواره ها داد و افزودلحن کنایه آمیز من نشسسد. ن متوجه

سید. باید فكر کرد و با احتیاط درباره ي آینده  صمیم گیري تر سختي ت نباید از 
تصسسمیم گرفت. احتیاط الزمه ي یه تصسسمیم گیري درسسست و منطقي یه. خیلي 

ست. یاد ستاره نی شهر  شید همه ي آرزو ها تو  شما  تونمراقب با شه من به  با
 ادم.نداي خوبي د

 من با تك, تك -کنجكاش را به چشمانم سپرد. کمي مكث کرد بعد گفت نگاه
 ستاره ها هر شب صحبت مي کنم.

 پس با این حساب ستاره ها چندان براي شما ناشناس نیستن. -
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سمون زندگي  -لحن معني داري گفت با ستاره اي تو آ شه هر  ولي دلیل نمي 
 من حق موندن داشته باشه.

شته  - شان زندگي من حق موندن دا سیاره اي اجازه نمي دم تو کهك منم به هر 
 باشه.

سم دارن تو راحت مي توني کیوان  -زد و گفت لبخندي سیاره ها ا شبختانه  خو
 رو بشناسي. بعد بهش اجازه ي موندن بدي.

 دو خندیدیم. هر
بهتره بلند شم برم. تازه از دانشكده امدم. خسته ام. شما هم البد خسته  -گفتم

اید. دوست دارین تنها باشین. راستي آدم وقتي خسته س مي تونه بره مهموني, 
 به مهموني سر نوشت.

پاسسسخ داد منتظر نا  ما او بي اعت یه مهموني  -عكس العملي از کیوان بودم. ا
 ي. نه زماني که خسته اي.سرنوشت ساز رو باید سر فرصت بر

به منظور ابراز  من ایسسستادم. او نیز ایسسستاد. ابروهایش را گره کرد. دهانش را 
شید ظاهرش را مرتب  ستي به موهایش ک شود. ولي امتناع ورزید. د سخني گ

 کرد.
 نمي خواین درباره ي آینده با هم صحبت کنیم. -

 عملي از من شد.نگراني در چهره اش نقش بست و منتظر عكس ال خطوط
 شما که ستاره ها رو نمي شناسیده -
سم. هر کس براي من عطر گل  -لبخندي زد و گفت- شنا گل مریم رو که مي 

 مریم رو بده عین همون ستاره س.
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هایم مي لرزید. ولي غرورم آن را پنهان مي کرد. با لحن کنایه آمیزي  دسسسست
 یم زیبا و دوست داشتنيو ممكنه کسي اسمش مریم باشه و عین گل مر -گفتم
 باشه.

 -باره نشسسسسست به نیمكت تكیه داد. در چشسسمانم زل زد و با اطمینان گفت دو
یاي من هیچ مریمي وجود  یال من و در رو چنین چیزي ممكن نیسسسست در خ

 نداره.
ولي  -آرامش در وجودم نشسسسسست. چند قدم به او نزدیك شسسدم و گفتم حس

 ممكنه مریم بي تعارف حاضر بشه بي آد تو خیال شما!
 خب من راش نمي دم. -شیطنت گفت با
 بیچاره مریم. -
 چراه -حساسیت پرسید با
 من به هر کسي که پشت درهاي بسته بمونه, دلم مي سوزه. -
 یشه بسته باشه.ولي در وسوسه بهتره هم -
 شما مطمئنید در وسوسه رو به روي هیچكس باز نمي کنیده -
سیت  -لحن جدي گفت با سا شه ح سي. یادت با سا آره مطمئنم. تو خیلي ح

 بیش از حد انسان رو فریب مي ده و به مرز وسوسه مي کشونه.
شه. اعتماد حس خوبي  -نیمكت تكیه داد و افزود به سته مي  شین پاهات خ ب

 یه.
 را رد کردم. تعارفش

 پس مراقب باشید اعتماد رو در وجود کسي نكشید. -گفتم
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 سكوت کرد. بي آنكه کالم دیگري بگویم از او فاصله گرفتم. او
 صبر کن. -زد صدا

. نفس زنان خودش را به من رساند. هر دو ایستادیم. عشق در چشمان ایستادم
 درشت و خاکستري اش طغیان کرده بود.

 براي من بمون.خواهش مي کنم. -
را گفت بدون خداحافظي از من فاصسسله گرفت و از پارك خارج شسسد. او با  این

 نگاهش و با حرف هایش مرا ستایش مي کرد.
 و دروغ با نگاه هاي معصوم و رفتار او کامال بیگانه بوده فریب

 شكوفه مرا در خیابان تردید نشاند. ولي
 از کیوان به میان نمي آورد.کاش او هیچگاه سخني  اي

 را در قفل چرخاندم. کلید
 سالم من وکیل آقاي صبوري ام. -

صسسداي مرد میانسسسالي بود. به عقب برگشسستم. مرد میانسسسالي مقابلم ظاهر  این
 شد. او کت و شلوار نارنجي به تن داشت.

 راه رفتن یك پاي او مي لنگید. چند قدم به من نزدیك شد. هنگام
 ن!امرتو -

 ي کلیدي مقابلم گرفت. دسته
این دسسسته کلید خدمت شسسما. اگر اشسستباه نكنم شسسما خانم سسستاره صسسبوري  -

 هستید. درستهه
 بله. -

 کلید را از او گرفتم. دسته
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من وکیل عموي شسسما هسسستم. این دسسسته کلید متعلق به خونه ي عموتونه.  -
 دیشب با من تماس گرفت. گفت, این دسته کلید رو بدم به شما.

هاست اون رفته خارج, اما تمام اشیاء و اثاثیه اش همچنان دست نخورده  سال
ید. اگر خواسسسست خونه رو  به خونه ي عموتون بزن یه سسسر  باقي مونده. برید 

 فروشه مي آم کلید رو ازتون مي گیرم.ب
 عالي شد. من اتفاقا به خونه ي عموم احتیاج دارم. بسیار ممنونم. -

 زد و مودبانه خداحافظي کرد و رفت. لبخندي
***** 
کلید را روي انگشسستاندم چرخاندم و در حالي که آن را بازي مي دادم با  دسسست

 خوشحالي وارد خانه شدم.
بر سسستاره! صسس -الم آمد. هنوز از پله ها باال نرفته بودم که صسسدا زدبه اسسستقب لیال
 کن.
 یكي از پله ها ایستادم. روي

 شكوفه زن  زده بود. مي گفت قراره برات خواستگار بي آد. -
 خب بي آد. -
 همین. ما باید بدونیم از چه خونواده اي یه. -
 فكر مي کنم جنوب شهري باشه. -
 پس به درد نمي خوره. -
 چراه -
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به خودش  - به شسسكوفه مي گم چطور  با من بحث نكن. االن زن  مي زنم 
 اجازه داده همچین کسي رو بي آره خواستگاري تو.

 صبر کن. اون دکتره وضع مالیش خوبه. -
 متعجب مرا نگریست. لیال

 مثل این که اطالعاتت خیلي زیاده. درباره ش فكرم کردي. -
 آره. -
 گردنم خشك شد از بس اون باال رو نگاه کردم. بیا پایین. -
 پله ها پایین آمدم مقابل هم ایستادیم. از
لب دکترا  - خه اغ نهه آ ندگي مي ک که جنوب شسسهر ز یهه  چه جور دکتري 

 وضعشون خوبه.
مطبش اونجاسسست. فكر مي کنم یه خونه هم همون اطراف داره. مگه کسسسي  -

ي مي کنه حق پیشسسرفت و ترقي نداره! یا نمي تونه! همه که جنوب شسسهر زندگ
چي بستگي به اراده و تالش آدم داره و من با فاصله ي طبقاتي کاري ندارم. یك 

 انسان با شعور و با احساس براي من مهمه.
ست شت. لبخندي زد و گفت د شانه ام گذا امیدوارم تو باالخره از یكي  -روي 

سي تو, مریم یه بار دیگه بي آد خونمون. خوشت بي آد, تا بلكه به بهان ه ي عرو
 بیست و یك سال چشم انتظاري منو پیر کرده.

سال براي خودش عمري یه. لطفا پیري خودت رو گردن انتظار  - ست و یك  بی
 ننداز!

زبونت رو مار بزنه دختر! ولي مي دونم  -به من چشم غره اي رفت و گفت  لیال
 چشم انتظار مریمم. از چي ناراحتيه از اینكه چرا
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سه با این همه تبعیض بین ما  - شتباه مي کني. تو نمي توني با این همه مقای نه ا
فاصله بندازي. سرنوشتم نتونست بین من و مریم فاصله بندازه. دوستش دارم. 
با آنكه سال ها ازش دور بودم. چون دلیلي نمي بینم ازش متنفر باشم. نه یه بار 

 بدي در حقم کرده و نه ظلمي به من کرده.
 را گفتم و از پله ها باال رفتم. این
شب لیال موضوع را با پدر در میان گذاشت. او نیز با آمدن مهمانها موافقت  آن

 کرد.
همیشه به من عشق مي ورزید و ستایشم مي کرد. اما به خوبي مي دانست  پدر

 من افزون بر محبت پدرانه به محبت دیگري نیز نیاز دارم.
 دوست باشد و حامي و تكیه گاه من. که در زندگي با من کسي

 آرزو مي کردم همسرم مردي مطمئن و با ایمان باشد. همیشه
 حساسیتي به سرنوشت من نداشت. لیال

 تنها یك نكته براي او بسیار مهم بود ثروت و مقام. و
سرم ثروتمند  او شرط آنكه هم سالي زندگي کنم, به  ضي بود من با مرد میان را

 قدیر کیوان را در مسیر راه من قرار داد.باشد. ولي دست ت
 که چندان با من فاصله ي سني نداشت. کیواني

همیشسسه به بهبودي بیمارانش فكر مي کرد و همواره مي کوشسسید آن ها بهبود  او
 یابند.
 آن روز با یك دسته گل مریم وارد مطب کیوان شدم. عصر
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انتظار تمام صندلي ها کیوان در یك ساختمان هفت طبقه بود. در سالن  مطب
 خالي بودند.

منشسسي روي میزش را مرتب مي کرد. روي میزش پر از کاغذ و پرونده  خانم
بود. زن نگاهش را از پرونده ها برداشت و به من اجازه داد ضمن احوال پرسي 

 صورت گرد و چشمان مشكي و براقش را از نزدیك ببینم.
 امري داشتینه -کم رنگي زد و پرسید لبخند

 دکتر کیوان هستنه -
 همه ي مریضا رو ویزیت کردن. شما وقت قبلي داشتینه -
 من یه کار خصوصي با ایشون دارم. -

 گوشي را فشرد. دکمه
 آقاي دکتر یه خانمي با شما کار دارن. -

 مكث کرد سپس با اشاره از من خواست وارد اتاق کیوان شوم. کمي
میز کیوان پر از پرونده بود یك کتابخانه ي بزرب به دیوار نصسسسب بود که  روي

کتاب ها به طور مرتب در قفسسسه جاي گرفته بود. یك گوشسسي آلبالویي رن  
 روي میز بود.

ضربه به در زدم. داخل شدم. کیوان روي صندلي گردانش نشسته بود و از  چند
را در خیابان تماشسسا مي کرد. تا  پشسست پنجره ي اتاقش عبور و مرور ماشسسین ها

شتم. کیوان همچنان  شد. گل ها را روي میز او گذا ضور من ن آنجا که متوجه ح
صسسندلي منتظر  ويبه من پشسست کرده بود و مناظر بیرون را تماشسسا مي کرد .ر

ستاد. من نیز  شد. به احترام ای ستم .چرخي زد. با دیدن گل ها هیجان زده  ش ن
 احوال پرسي کردیم. با عجله روي میزش را مرتب کرد.ایستادم. با هم سالم و 
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قفسه ي کتابخانه رفت و دزدانه خودش را در آینه ي کوچكي تماشا نمود.  کنار
 با دست موهاي روي پیشاني اش را عقب زد. هر دو نشستیم.

 خیلي خوشحالم کردین. -
نداخت آنها را مرتب  لبخند به گل هاي مریم ا داخل معني داري زد. نگاهي 

 گلدان گذاشت.
 هیچ وقت نمي نارم خشك بشن. هر روز بهشون آب مي دم. -

 را گفت و نگاه مشتاقش را به چهره ام داد. این
اگر بگم امدم اینجا شسسما منو ویزیت کنید. دروغ آشسسكاري یه. ولي آمدم  -

 موضوع مهمي رو بگم.
 کرد و به انتظار حرف هاي من نشست. سكوت

 من مي خوام براي شما بمونم. -
روي سینه گذاشت. نفس عمیق و راحتي کشید. ایستاد. نگاه معني داري  دست

 به من کرد.
 ازت ممنونم. -

شید و گویي زیر لب به خدایش  آنگاه سمان پا کنار پنجره رفت. نگاهش را به آ
 چیزي گفت. رو به من کرد. دستش را به میز ستون کرد.

 روز زندگي منه. امروز بهترین -
 از شور و شادي در چشمانش طغیان کرده بود. دریایي

 ام را باال انداختم. شانه
 خب من دیگه باید برم. -
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ت گل ها باب -بر لبانش راند. نگاه گذرایي به گل مریم کرد بعد گفت لبخندي
 ممنونم.

خواهش مي کنم. قابل شسسما رو نداره. مواظب باشسسید خشسسك نشسسه. یكهو  -
 دین الزمتون شد.دی

شت  ابروهایش ستش را از روي میز بردا را در هم گره کرد و به فكر فرو رفت. د
و در جیب روپوش سسسفیدش فرو برد. چند قدم به من نزدیك شسسد و من از او 
فاصسسله گرفتم. دسسست گیره را گرفتم. ولي او خودش را به در چسسسباند. مقابلم 

 ایستاد.
ه من تا به حال دریافت کردم. هیچوقت نمي این گل ها بهترین هدیه اي ک -

 نارم خشك بشن.
 چه اهمیت داره. مواظب باشید ریشه ي صداقت خشك نشه. -
 طعنه ي من دلگیر شد. از
 ولي قرار شد به هم اعتماد کنیم. -
 و مراقب باشیم اعتماد نمیره. -
 درسته. -اطمینان گفت با

 تمسخر آمیزي زدم. لبخند
 شما پزشك ماهري هستید. اما بازیگر خوبي نیستید. -
 منظورتون رو واضح تر بگین. -
مهم نیسسسست. در عوو من بازیگر ماهري ام. مي تونم کمكتون کنم و نمي  -

صداقت که  شادي کنند. این  شاچي ها به هنرنمایي دروغ کف بزنن و  نارم تما
 ز صحنه بیرون مي آد.روي صحنه ي زندگي هنرنمایي مي کنه و پیروزمندان ا
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من فاصله گرفت. روي صندلي نشست. دستش را درون موهایش فرو برد و  از
 به فكر فرو رفت.

 کردم و از اتاق خارج شدم. خداحافظي
تكلیف همه چیز روشسسن مي شسسود. فردا براي پنجره, براي رویاها و براي  فردا

 اعتماد روز سرنوشت سازي ایست.
 ود باید احیا کنم و تا صبح بیدار بمانم.شب تقدیر خواهد ب امشب

عاشسسق کیوانم اما وقتي آرزو مي کنم او به خواسسستگاریم نیاید خنده ام مي  من
 گیرد.

بار  از به اج پذیرایي کنیم او نیز  ها  مان  نه ي عمو از مه خا پدر خواسسستم در 
پذیرفت حیاط خانه ي عمو بسسسیار بزرب اسسست و در دو سسسو بنا دارد هر دو 
سساختمان مقابل هم هسستند وسسط حیاط حوو بزرگي ایسست که البته مدت 
هاست آب آن خشك شده و پر از درختان زرد رن  پاییزي ایست درخت هاي 

 گرداگرد حیاط خانه را احاطه کرده اند. یانعر
***** 
داخل ساختمان. اکنون پرده را عقب مي کشم در پنجره ها را باز مي کنم  برویم

تا نسیم خنكي وارد سالن گردد روي تمام مبل ها میز و گلدان ها را گرد و خاك 
 فراوان فرا گرفته.

این خانه قدیمي هسسستند. از همه جا را تمیز و مرتب کنم همه ي وسسسایل  باید
ضبط صوت گرفته تا تلویزیون. پدر و مادر هنوز نمي دانند چه کسي قرار است 
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به خواسسستگاري من بیاید. آن دو خوشسسحالند. این مسسساله ي سسسرنوشسست سسساز 
 ممكن است فاصله ي آنها را با روز دیدار لیالن کم کند.

 یالن!کیوان به خواستگاري چه کسي مي آیده من یا ل راستي
در قاب خیال کیوان دختري را نقاشي کرده که شبیه لیالن است و نامش  شكوفه

 را مریم نهاده همان نام واقعي لیالن!
***** 

و لیال هر دو شاد و مسرور همراه میوه و شیریني وارد صحن حیاط شدند.  پدر
 .لیال در رابست. پرده را جلو کشیدم. در سالن را به روي آن دو گشودم

 امروز بهترین روز دنیاست. -ید و گفتب*و*سپیشاني ام را  پدر
شید و گفت لیال ست من داد. مكث کوتاهي کرد. آهي ک شیریني را بد  -میوه و 

 جاي مریم خالي!
بله واقعا جاي مریم خالي. طفلي خبر نداره اینجا داره واسسسه ش خواسسستگار  -

 مي آد.
 چي یه بار دیگه بگو. -کتش را در آورد. عینكش را برداشت و گفت پدر
جمله را با حساسیت خاصي بیان کرد. لیال گوشهایش را تیز کرد و ناشكیبا  این

 منتظر پاسخ من شد.
ستگار بي آد,  - ستیم. براي من خوا شوخي کردم. یعني منظورم اینه ما دوقلو ه

 ي آد.مثل این که براي اون داره خواستگار م
این دختر یه  -مجاب شسسد. لیال خودش را به او نزدیك کرد و آهسسسته گفت پدر

 کم مشكوکه.
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من را کنار خود فرا خواند. مقابلش ایسسستادم. چشسسمانش را تن  کرد و  پدر
 ببینم تو واقعا مي خواي ازدواج کنيه -گفت
 و شیریني را روي میز گذاشتم. میوه

 راستش رو بخوایین نه. -
شم گفتک پدر سباند و با خ سینه ي من چ سخره ي خودت  -تش را به  ما رو م

 کرديه
 کردم. سكوت

 حاال ما هیچي اونا رو هم بازیچه ي خودت کردي. -
 را لیال گفت. این

نگفتم اصسسال نمي خوام ازدواج کنم. خب من باید ببینم این چه جور آدمي  -
 یه. بشناسمش بعد تصمیم بگیرم. درستهه

ضا لبخند ست. لیال خودش را روي کاناپه رها کرد. ر یت بر لبان هر دو نقش ب
نصفه جونمون کردي. به هر حال اگه وضع مالیش  -نفس راحتي کشید و گفت

 خوب نباشه نمي نارم باهاش عروسي کني. مگه از روي نعش من رد بشي.
 این حرفا رو ول کن. مهم اینه بتونه ستاره رو خوشبخت کنه. -گفت پدر

ست. بهتره بدونید آینده من  -گفتم شید دارم پررویي مي کنم. ولي مهم نی ببخ
مال منه. همون طور که روح من از آن خودمه. جسسسم من از آن خودمه. کسسسي 
نه.  مایي ک ما مي تونه منو راهن نه. ا به زور براي من تعیین تكلیف ک نمي تونه 

دگي مي زن يحرف هر کس منطقي باشسسه, قبول. در غیر اینصسسورت من با کسسس
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کنم که اونو دوست داشته باشم. چون مي خوام عاشقانه زندگي کنم, نه از روي 
 مصلحت.

 را گفتم کت پدر را آویزان کردم. وارد حیاط شدم و به تنهایي پناه بردم. این
 (6) فصل

مي وزد و به درختان *** و عریان بي رحمانه تازیانه مي زند. گریه ي برب  باد
 ها را حس مي کنم.

درختي را مي بینم که برگي تنها از روي شسساخه نگاهش را به تازیانه ي  مقابلم
 باد دوخته.

 کاش مي توانستم به باد ها بگویم به او رحم کند, اي
مثل این که زمسسستان بهتر از من مي داند تنها ماندن درد بزرگي اسسست, که  ولي

ید و کناري گذاشسست و من از تنهایي مي هراسسسم. مي ب*و*سسسمي توان آن را 
 دانم در کنار کیوان بودن زیباست! رویاي او زیباست!

 فرصت باقي ایست. هنوز
 زمان امتحان به اتمام نرسیده. هنوز

شمنتظرم كوفه یا خود کیوان حتما او با من تماس خواهد گرفت . منتظر تماس 
و بابت نیامدنش عذرخواهي خواهد کرد. من عشسسق را در چشسسمانش دیدم که 

 بي پروا زندگي مي کرد.
 حواسم به شاخه نبود اکنون آن برب را دیگر نمي بینم. راستي

 اینكه زمستان کار خودش را کرد! مثل
جمع دیگر برگهاپیوسسسته, تا درد جدایي را با آنها تنهایي به زمین افتاد و به  برب

 تقسیم کند.
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صسسحن حیاط را پیمود. کنار من آمد. هر دو مقابل هم ایسسستادیم. گوشسسي  لیال
 تلفن را بدستم داد.

 شكوفه س. -
ست شتم و هیجان زده گفتم د شي تلفن گذا شد! زن   -روي دهني گو عالي 

 زده بگه نمي آن.
 از کجا مي دونيه چرا خوشحاليه -

را گشسساد کرد. با دقت در چهره ام نگریسسست. خطوط هیجان را بار  چشسسمانش
 دیگر تماشا نمود.

شه ي دیگه  - سر از کارت در نمي آرم. تو خیلي آتیش پاره اي. مي دونم یه نق
 زیر سر ته.

 .را دوباره به دستم داد. ایستاد تا مكالمه ي ما را گوش کند گوشي
 سالم. مي دونم چي مي خواي بگي! -
سالم. یعني این قدر منتظري! پس زیاد منتظرت نمي ناریم. االن داریم آماده  -

 مي شیم. مي آییم.
 به تندي مي تپید. دست هایم مي لرزید. اما غرورم آن را پنهان مي کرد. قلبم
 کنجكاو عكس العمل مرا تماشا کرد. لیال

 ي آده خود کیوان!جالبه, یعني اونم م -
ما داریم مي آییم تو رو براي اون خواسسستگاري کنیم.  - یاده خب  مگه قراره ن

 مگه مي شه خودش حضور نداشته باشه.
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قادر به حرکت نبود. گویي دیگر منجمد شسسده بود. مات و مبهوت  چشسسمانم
 نگاهم روي نقطه اي گره خورده بود.

 و خیانت خبري نبود! اي دور و نامعلوم که در آن از دروغ نقطه
تلفن از دسسستم به زمین افتاد. لیال گوشسسي را از روي زمین برداشسست و  گوشسسي

 چرا هل کرديه -پرسید
 بر لبانش راند. لبخندي

تو این جور مواقع معموال دختر پسسسرا هل مي کنن. دسسست دیگرم را گرفت و  -
 کشان, کشان مرا با خودش به درون سالن برد.

 برو لباسات رو عوو کن. االن پیداشون مي شه.-
***** 

ساس زیبایي که به  مي شد واح دانيه روزهایم دارد نفس هاي آخرش را مي ک
 کیوان دارم در حال جان دادن است!

 زندگي رویاهایم در دستان اوست. اکنون
 مي توانستم روي بال هاي آرزو پرواز کنم. کاش

***** 
شت صله گرفتم. عارف نفس زنان خودش  در رویاها پ ستادم. ناامید از در فا ای

صسسبر کن تو باید  -را به من نزدیك کرد. خورجینش را به دسسستم داد. و گفت
 منتظر بموني تا در, این شهر براي همیشه باشي.

 را روي شانه ام حس کردم. هراسان از رویا بیرون آمدم. دستي
 مهمونا امدن. منتظر تو ان. -
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این را گفت. خنده هایش را به دست رویاي خسته اي من سپرد و از من  شكوفه
 لیال منو فرستاده پیشت. -فاصله گرفت. مقابل آینه ایستاد و گفت

 کیوانم امدهه -گفتم مضطرب
 سمت من چرخید, شال سفیدش را مرتب کرد. به
 خب, آره. -

ستاره ها به زمین ریختند.  در شد. تمام  مایوسانه خودم را به دیوار دلم غوغایي 
چسسسباندم. نگاهم را به سسسقف دوختم و در همان حال روي زمین نشسسسسستم. 

سیمه گفت سرا ساند و  شتاب خودش را به من ر شدهه چرا  -شكوفه با  چي 
 اینقدر به هم ریختي ه

 واسه اینكه دلم نمي خواد کیوان رو ببینم. -
 چرا ه چون دوستش نداري. -

 نشست. نگاهم را به چهره ي نگران شكوفه دادم. تلخي بر لبم لبخند
اتفاقا دوسسستش دارم. دلم نمي خواد حس خجالت رو در چهره ي اون ببینم.  -

 من نمي تونم برم پیش مهمونا. شكوفه یه کاري کن.
 دستم را فشرد. شكوفه

 به خودت مسلط باش. اصال چرا باید کیوان خجالت بكشهه -
 داستانش مفصله. -

 وارد اتاق شد. با خشم مقابلم ایستاد. لیال
 چت شده ه ادا در آوردنت شروع شده. پاشو بیا پایین منتظرتن. -
 من نمي تونم بیام. -
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 چند قدم به من نزدیك شد. چشمانش را تن  کرد. لیال
هان مي دونستم نقشه اي زیر سر داشتي. ولي کور خوندي با آبروي خونواده  -

 بازي کني.
شت این سمت در رفت. دوباره به عقب برگ راره چرا به ما نگفتي ق -را گفت به 

 دکترت بي آد خواستگاريه
 متعجب مرا نگریست. شكوفه

 ببینم تو کیوان رو مي شناختي, پس چرا... -
 ي حرفش را خورد. بقیه

نذار این دختر با  -را بي پاسسسخ گذاشسستم. لیال رو به من کرد و گفت سسسوالش
 ازي کنه, بعد معلوم مي شه چه نقشه اي تو سرش بود.آبروي ما ب

 -اتاق را ترك کرد و نزد مهمانها برگشسست. شسسكوفه دسسستم را گرفت و گفت لیال
شتي, جز  سر ندا شه اي در  بریم پیش مهمونا. باید به لیال ثابت کني تو هیچ نق

 یه شیطنت کودکانه. ببینم حدس من درسته دیگه!
یاهام  کاش حدسسسست درسسسست بود! کاش - ته رو که من,  کیوان هموني بود 

 نقاشیش کرده بودم.
جلوي آینه ایسسستادم. ظاهرم را مرتب کردم و همراه شسسكوفه داخل سسسالن  کمي

 پذیرایي شدیم.
شانه انداخته بود و یك پیرمرد با  یك شكي اش را روي  سال که چادر م زن میان

 موهاي یك دست سفید روي کاناپه کنار هم نشسته بودند.
 نامزد شكوفه نیز کنار کیوان نشسته بود. امرانک
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باران نگاه  ریلحظه گرد و غبار دلم را ز کیشسسد و من  رهینگاه ها به من خ تمام
 ها شستم.

ستقبال من آمد و در حالستادیا وانیک مادر شتاقش ی.چند قدم به ا  که با نگاه م
 نمود. یو ابراز خوشحال دیب*و*سستود صورتم را  یمرا م

 محفل حضور داشتند. نیدر ا وانینامزد شكوفه و پدر ک کامران
 نگاهم را به او ندادم. ینشستم. لحظه ا وانیمبل مقابل ک یرو
مام ا بهیعج - ما اصسسال نم نیدر ت قا میدونسسست یمدت  آد  یدکتر داره م یآ

 ستاره. یخواستگار
 را گفت وسپس سكوت کرد. نیا الیل

 نهیشناخت یم رو وانیمگه شما ک -گفت وانیک مادر
پزشسسسک برادرم بودن چند  نكهیعالوه برا وانیخب بله. آقا ک -پاسسسخ داد پدر
تانیهم تو ب یروز لب  مارسسس تب کرده بود تپش ق حت نظر اون بود  دخترم ت

 داشت.
ش وانیک مادر  یستاره جون چرا قلبش تند م دهیفهم وانیپس ک -گفت طنتیبا 

 ریراسسستش ما غافلگ شیخواسسستگار مییآ یکه از ما خواسسست ب نیزنه . واسسسه ا
ستاره  میکرد یستاره رو بشناسه ما فقط فكر م وانیکردم ک یفكر نم چیه میشد

 دوست عروسمون شكوفه س.
 هینگفته بود یزیچرا به من چ -کرد و گفت کیسرش را به من نزد شكوفه

 کردم و پاسخش را ندادم. سكوت
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 یانشیرن  باخته بود و مدام عرق پدادم. او کامال  وانیلحظه نگاهم را به ک کی
 اروید یساعت را رو یقرارش حرکت عقربه ها یکرد و با نگاه ب یاش را پاک م

 شمرد. یمقابل م
 سر اصل مطلب. میبر -گفت وانیک پدر

کدوم مطلب. ما که هنوز با هم صسسحبت  -. گفتمافتی انیدر من جر ییروین
جب اطرافمینكرد گاه متع گاهش مرا  الیدر صسسورتم گره خورد ل انی. ن با ن

 !یدقدر پر رو نبو نیمواظب رفتارت باش تو که ا -سرزنش کرد و آهسته گفت
ته البد مراسم ساک نیدکتر تو ا یاز بس آقا هی یستاره دختر حساس -گفت الیل

 شده. ریدلگ
با هم  دیاتفاقا ستاره جون حق داره اونا با -به کمكم شتافت و گفت وانیک مادر

 حرفاشونو بزنن.
 یرصسبو یآقا -گرفت رو به پدر کرد و گفت یقال ینگاهش را از گل ها وانیک

 .میما با هم صحبت کن نییفرما یاگر اجازه م
 .میستادیاکتفا کرد . هر دو ا یبه لبخند پدر

 گمه ی. درست م هی یمكان مناسب اطیح -گفت شكوفه
جان بود داد  یه حوو که پر از برب ب. او نگاهش را بمیشسسد اطیدو وارد ح هر

شم گفت ضطرب بود با خ شوند ههی یچ -و در همان حال که م  نجایا یمنو ک
و منو با  ی! اما سسسكوت کردیشسسناخت یتو منو م هیسسسرزنشسسم کن هیخردم کن
 . آخه بگو چراهیکشوند نجاینقشه به ا

. اگه ی. تازه طلب کار هم هسسستیتوه تو اعتماد رو در وجود من کشسست ایمن  -
 ههی یمن چ ب*ن*ا*ه یامدین رونیب یزندگ یاز صحنه  روزمندانهیپ
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 گهی. د یدخب تو بر یلیخ -باال برد. سپس افزود میتسل یرا به نشانه  دستانش
 تموم.

 را گفت و با شتاب از من فاصله گرفت. نیا
ند نفر رو پشسست نرو بمون و از شسسجاعت دفاع کن. بمون و بگو تا به حال چ -

. یتو امه تو که پول دار یقربان نیبگو من چندم هیکرد یانتظار زندان یدرها
 یهات چ یتو از جون قربان ههی یدردت چ گهی. دی. شسسهرت داریدار ییبایز
قادر هسسست نویا هیخوا یم و بعد  یکنقلب ها رو عاشسسق  یبه من بگو. بگو 

 .یبكش
رو  یقلب سسستیقادر ن چكسیجز خدا ه -پر از اشسسک شسسد. وگفت چشسسمانش
 عاشق کنه.

 تونن عشق رو بكشن. یآدما م یول -
شک ها با کار رو نكردم اما  نیوقت ا چیمن ه -. و گفتستینگر میاندوه به ا

رو که خودت تو نهنم سسسساخته  ییای. تو رویتو اعتماد رو در وجود من کشسست
 .یشبه نابود کرد هی یبود

من احمقم.  یتو فكر کرد -و گفت دیرا تن  کرد. گرد من چرخ چشسسمانش
 نیشهرک ستاره سه پس چرا ا نجایا نمیشهرک ستاره. بب یرو گذاشت نجایاسم ا

 روحه یو ب کیقدر تار
 هیکن یم هیپس چرا گر دههیام ابونیخ نجایا
 ههی یخوشبخت یکوچه  نجایا

 چرا صاحبش رفته خارجه پس
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 یخونه  نجایرو گفت, گفت ا یپدرت همه چ یوارد سسسالن بشسس نكهیاز ا قبل
ودکانه ک طنتیکودکانه بود. ش یکه به شكوفه داد یاز اولشم آ درس یعموته. ول

شهرک ومدمین نجایبود. من با قلبم به ا یا . من تنها و بدون اون اومدم. امدم تو 
ستاره  ستاره ا یا گهید یستاره  شف کنم.  ضرهکه  یرو ک خجالت رو تو  حا

ستانهیمن بب یچهره  شقم رو باور نكرد. م یره ا.  مرب غرورم رو  یخوا یکه ع
 غرورم مال توه نیا ایب هینیبب

 خوره. ینم چكسیغرور آدما به درد ه یبدون جنازه  اما
 .یالیخ میمر هی یخواستگار یتو امد -
 مهیکدوم مر -خشم گفت با

 و نگاهش را به چشمانم سپرد و منتظر پاسخ ماند. ستادیا مقابلم
 منه. هیکه سخت شب یمیرو برات کرد. مر فشیکه شكوفه تعر یمیهمون مر -

 کرد. یزیتمسخر آم ی خنده
 یدار ینداره اگه تو خواهر یرو دوسسسست ندارم. به من ربط یمیمر چیمن ه -

 توست! یدوقلو یکهلنگه 
شسسناسسسم. من قلبم رو به دسست  یبدم که هرگز اونو نم یمیمن دل به مر محاله

 هیتو به من شک دار یدم. ول یمئن ممط یانسان
ست یطرف از من م هیاز  نكهیا یبرا - بمونم. و از طرف  شهیتو هم یبرا یخوا
شد گهید ضر  ستگار یایب یحا سه ت انتخاب  یدختر یخوا شكوفه اونو وا که 

 شک کنم. دیکرده بود. خودت بگو نبا
 زد. یزیتمسخر آم لبخند

 ههی یچ فیحاال تكل -
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رو دفن کنم. امشسسب شسسب  اهامیقلبم بذارم. رو یخوام پا رو یمتاسسسفم م -
 آرزوهام لباس عزا بدوزم. یبمونم و برا داریتا صبح ب دی. باهی یسخت

له نكن. تو خ - بذار یسسستین یخوب اطیعج هات  یماهر برا اطیخ هی.  آرزو
 لباسا رو بدوزه. نیبهتر

 هیمثل ک -
تو امتحانت رو بد  یورده ولآ سسسستیب ینمره  یکه تو امتحان وفادار یکسسس -

. اما رمیگ یم دهیتو رو ناد یمن با چشسسم عاشسسقم خطا سسستی. اما مهم نیداد
 یاونو رو دینبا یریامتحان صسسداقت بگ یاز کسسس یباشسسه اگه خواسسست ادتی

 .یدروغ بنشون یصندل
 کتش برد. عكسم را مقابلم گرفت. بیرا درون ج دستش

 ستاره. ی. امدم خواستگارامدمین یالیخ میمر یمن خواستگار -
سم ست ک عك ش وانیرا از د ست تو چ نیا -و با تعجب گفتم دمیک  یار مک ید

 کنهه
 !یمن یتو ستاره  دمیخب شكوفه به من عكس تو رو نشون داد. من فهم -

. خودت یسسسكوت کردم و اجازه دادم تو هنرمندانه منو به صسسحنه بكشسسون اما
وش فرام زمیعز یول یمطمئن بسسسپار یقلبت رو دسسست انسسسان یخوا یم یگفت
شق هم هی یکرد سان عا اعتماد رو از دوش قلبت  یمطمئنه. بهتره جنازه  شهیان

که  یدیاعتماد رو شسسفا بدم. د یکه تونسسستم جنازه  یدی. دنیزم یبذار یبردار
 آمدم. رونیهنرمندانه از صحنه ب
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را مرتب کرد و با دسسست به به عقب زد و  شیزد. موها یپا چرخ یپنجه  یرو
 .من بمون یآورد. پس برا میزندگ یتو رو به صحنه  ریکه تقد یدید -افزود

 یم -گفت ی. با لحن آرامدمیگنج یدر پوسست خود نم یشسدت خوشسحال از
شم ول ی. میکن یمنو امتحان م یدونستم تو دار ضر ن سه حا سر جل  یتونستم 

 .یرو حک کن یقبول ینم نمره امتحا یبرگه  یشدم تا تو رو
پرواز  یمژده  میرا به من القا نمود و به آرزوها یآرامش خاص وانیک یها حرف

 داد.
 و جان گرفت. افتیدستان عاشق او بهبود  انیاحساسم در م یزخم یپرستو

 .میگذاشت یدوش باد فراموش یرا رو ینیبدب یو جنازه  میدیدو مستانه خند هر
 .میخورد یو بارها و بارها سوگند وفادار میدو از هم طلب بخشش کرد هر
 .افتیلحظه فكر آن مرد گل فروش به نهنم راه ن کی یبرا یحت

 رفتم. وانیک یایآسوده به استقبال رو یالیمن با خ و
صه ا ما شت برا یاز ق سرنو شت ب یم مانیکه  ست یو نم میخبر بود ینو  میدان

 محكوم خواهد شد. ییوفا یاز ما ناخواسته به ب یكی یروز
صحن ح خنده س میمودیرا پ اطیکنان  سالن خنده ها را در   نهیو هنگام ورود به 

 .میحبس کرد
فت وانیک ها کرد و گ مان به مه هامون رو کرد -رو  بت  ما همیما صسسح  چی. 

 .میندار یمشكل
 .مینگاه ها شست یعاطفه  ریرا ز مانیها همه دست زدند غبار دل ها مهمان

ه ک هی یخوب یما بهانه  یسسستاره برا یروز عروسسس -پدر گفت میدو نشسسسسست هر
 .میرو دوباره دعوت کن میمر
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 ضیشكوفه ضد و نق ههی یک میمر -دیچشمانش را تن  کرد و پرس وانیک مادر
 گفت ستاره! یبار م هی میگفت مر یبار م هیزد  یحرف م

کنه  یم یسسستاره س االن تو هتل زندگ یخواهر دوقلو میمر -پاسسسخ داد الیل
 داستانش مفصله.

باشسسه. من سسستاره رو دسسست هر  ادتیدکتر  یآقا -کرد و گفت وانیرو به ک پدر
 .یمن باش یبه بعد مراقب ستاره  نیاز ا دیسپارم. با ینم یکس

 بخش اکتفا نمود. تیرضا یلبخند زد و به سكوت وانیک
عد ها ل ب مان حال الیاز رفتن مه پدر کرد و  یرا مرتب م زیکه م یدر  به  کرد رو 

ونواده خ دوارمیخوبه. فقط ام شیوضع مال هی یدکتر پسر خوب یپس آقا -گفت
س الشیو فام ش یروز عرو ساب کیلباس  ست ح شه. با اون  یو در شون با تن
 آبرومون رو نبرن. یساده و امل یلباسا
 از یمن لباسسس یعروسسس یپدرانه اش برا یایبه او نكرد. و در رو ییاعتنا پدر

 دوخت. یجنس خوشبخت
 کارمند بازنشسته و مادرش خانه دار است. کی وانیک پدر
 آن ها حكم فرماست. یو صفا در خانواده  تیمیصم
حس  یبه خوب وانیمادر ک ایلع نیریکلمات و جمالت شسس انیرا در م نیا من

 ند.ده یرا بدون صالح و مشورت انجام نم یکار چیکنم. آن ها ه یم
 ورزند. یمهر م گرید کیشتابند و به  یها به کمک هم م یهنگام سخت در
را به  مارانشی. او دو روز در هفته بسسستیبه پول و ثروت چندان وابسسسته ن وانیک

 کند. یم تیزیو گانیطور را
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 .ردیگ ینم یکم درآمد دستمزد مارانیعمل ب یبرا یگاه و
توان خوشسسبخت بود به شسسرط آنكه  یم زیمعتقد اسسست به دور از تجمالت ن او

 .میببخش دیو به آن عمر جاو میخاطره ها را خلق کن نیباتریز میقادر باش
***** 
 (7) فصل

 .ستیا یمهم یطبقات مسئله  یامروز ما فاصله  یجامعه  در
 ردهیگ یاختالف طبقات از کجا سرچشمه م نستیمهم ا ینكته  اما

 هستیعشق چ فیتكل انیم نیدر ا پس
 کرده دیفاصله ها تبع نیتوان عشق را به سرزم یم ایآ

شق در قلب ها متولد م یوقت کند, پس چرا  یم یشود. و در قلب ها زندگ یع
 کنده یزندان دیترد یها لهیاحساسات ما را پشت م میبه فاصله اجازه ده

***** 
شب سف ام ست. در تمام عمرم ه یدرنگیشب  سف چیمن ا شب  را در  دیگاه 

 نكرده بودم. ینقاش بایز نیچن نیا المیخ
 ترانه باران است. میتن زندگ یحضور دارند. رو نیزم یستاره ها رو تمام

 هیشنو یشاد مهمان ها را م یکن, تو صدا گوش
شب سنت پس از چند ماه زندگ مییآ یبه عقد هم در م وانیمن و ک ام  یو طبق 

 کرد. میمشترکمان را آغاز خواه
 .میهتل برگزار کرد کیرا در  ینامزد جشن

 .دیگو یو به مهمان ها خوش آمد م ستدیا یکنارم م وانیک
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شناسم.  یرا م میاهایرا بازگو کنم. من عارف شهر رو یآن است راز بزرگ وقت
دهد. عارف  یدر شهر را نشانم م دیاکنون او نقاب را از صورتش برداشته و کل

 است! وانیهمان ک
 افتهیمن حضور خواهد  یعروس در مراسم النیل ایآ
 را خواهد نوشته یگرید یما قصه  یسرنوشت برا نكهیا ای

گفت  کیام را تبر یکه نامزد یکسسس نیامروز اول میرا هم بگو نینرفته ا ادمی تا
 بود. النیل

ها فاصسسله به من  لومتریاش را از ک یبا من تماس گرفت و حس خوشسسحال او
 انتقال داد.

***** 
ش الیل ستم داد و گفت  یگو من  زنه. از یتلفنت زن  م -تلفن همراهم را به د

 .وستیفاصله گرفت و به جمع مهمان ها پ
 را از دستم گرفت و به گوشم چسباند. یگوش طنتیبا ش وانیک

 یمقدمه با لحن محترمانه ا یکرد و ب یگرم یجوان سسسالم و احوال پرسسس مرد
آدرس خونه تون رو هم دارم. فردا شما!  یآم خواستگار یخوام ب یمن م -گفت
 باهات صحبت کنم. دی. قبلش بامینیب یرو م گریدانشكده هم د اطیتو ح

 یچ -دیو پرس دیرا از دستم کش ینگران گوش وانیدرن  دگمه را فشردم. ک یب
 بوده یک هینكرد یچرا باهاش خداحافظ هیشده چرا ناراحت شد

 بگه. کیتبر دونم زن  زده بود بهم ینم -گفتم دستپاچه
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 دمی. شسسایخوشسسحال نشسسد كشیاز تبر نكهیمثل ا یول -گفت تیحسسساسسس با
 کرده دتیتهد

 کنهه دمیتهد دیچرا با -
 کرد. یکوتاه ی خنده

 ده. ینشون م نویعكس العملت ا یمنو ببخش ول -
سرد شب تار یام را حفظ کردم و ب یخون شب یكیاعتنا به   که در انتظارم بود 

 ردم.ک میتقس وانیام را با ک ی. و شاددمیرا با تمام وجود در آغوش کش دیسف
صحن ح یفردا شدم. روبرو اطیآن روز بعد از اتمام کالس وارد  شكده   یدان

 .دمینشستم. با دقت اطراف را کاو مكتین یکتابخانه رو
 مكتین یدسته گل رز خودش را به من رساند. آن سو کیبا  یدور مرد جوان از

 هیممنونم که سر قرار آمد -زد و گفت یلبخند نشست.
 را گفت دسته گل را مقابلم گرفت. نیا

تاسسسفم نم -  یرو م میداره تن زندگ ب*ن*ا*هتونم قبول کنم. احسسسساس  یم
 من بود. یجشن نامزد یکه تو زن  زد شبیلرزونه. امدم بگم د

 !هی یتلخ یقصه  -گل را کنار من گذاشت و گفت دسته
وجه و تازه مت نمیاو را به دقت بب یچهره  افتمیجمله فرصسسست  نیا انیب هنگام

 !هی ینیریش یمن قصه  یاما برا -شدم او همان مرد گل فروش است. گفتم
 .دیبا تمسخر خند او
 کهه یشناس یم وشمیمن دار -
شما گل خر - سه دفعه امدم از  که نكردم. لطف  ب*ن*ا*ه. دمینه من فقط دو 
 .دیمزاحم من نش گهید دیکن
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 هیباور کنم تو نامزد دار یانتظار دار -زد و گفت یلبخند
 وارد گهیدم د یمن به تو اجازه نم نهیمهم ا یو چه باور نكن یچه تو باور کن -

 .یبش میزندگ یصحنه 
تند  یاز او فاصسسله گرفتم. با قدم ها میبگو یگریآنكه کالم د یو ب سسستادمیا

 خودش را به من رساند.
زده بود  رونیب یرا که از پس کاپشسسن ل دشیسسسف راهنیپ ی قهی. سسستادیا مقابلم

پس حرف  -فر فرو برد. نفس زنان گفت یموها انیمرتب کرد. دسسستش را م
 آخرتهه

اره و هم وجود د یا گهیراه د -اعتنا از او فاصله گرفتم. به دنبالم آمد و گفت یب
. هر کس یخاب کنرو انت یكیما  نیکه عشقم رو به تو ثابت کنم و تو ب نیاون ا

 عاشق تره.
 انتخابم رو کردم. شهیهم یمن برا -

. در چشسسمانم زل زد و در سسستادمی. به اجبار اسسستادی. مقابلم ادیمن چرخ گرد
پس منتظر  -کرد گفت یکه عكس خودش را در چشسسمان من تماشسسا م یحال

 را گفت و با خشم از من فاصله گرفت. نیبلرزه. ا تیباش زندگ
 !سیزم پل یزن  م یمزاحم من بش گهیاگه بار د -زدم ادیبه دنبال او فر زین من

 كتمین یرز رو ینشستم. هنوز گل ها مكتین یعقب برگشتم و دوباره رو به
 راند. یبر تمام وجودم حكم م یبود. نگران

ا از گلبرب شد. با دست صورتم ر یفرش میپا ریها را با خشم پرپر کردم. ز گل
 شانه ام حس کردم. یرا رو یدست دینكش یپوشاندم. طول
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ن داد. به م یمیگل مر یشاخه  ییبا گشاده رو وانیبه عقب برگشتم. ک هراسان
 کنارم نشست. مكتین یتعارف رو یکرد و ب یسالم
 هیمنو چطور شناخت -گفتم مهیسراس

قاب هم صسسورتت رو بپوشسسون - با ن گه  تاره م ونیلیم نیمن ب یتو ا  یها سسس
 شناسمت.

 شناسم. یرو م وانیآسمون فقط ک یها ارهیتمام س نیو منم ب -گفتم و
 .میدیدو خند هر
 اند! یو ستاره هر دو آسمان وانیه ک یتوجه کرد چیه یراست -
 انیرا لگدکوب کرد. دسسست مرا م شیپا ریز یرا گفت. آن گاه گل برب ها نیا

 .یکه دوستش ندار نیمثل ا -دستانش نهاد . گفت
 یک -و مضطرب گفتم دمیکش رونیدستان مردانه اش ب انیم را از مدست هراسان

 روه
 همون که برات گل آوردهه -گفت یزیآم هیلحن کنا با
 بوده نجایگلبرب ها ا نیامدم ا یوقت -

 من دوخت. نینگرانش را به چشمان غمگ نگاه
 مطمئن! -
 یمطمئن نباش. ول یمطمئن باش. دوسسست ندار یدونم. دوسسست دار ینم -

 رو دوست ندارم. یا گهیکه من جز تو, کس د نیمهم ا
 داد. هیتك مكتی. و به ندیکش یراحت نفس
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را که دوسسستش داشسستم به جن  عاطفه دعوت کنم.  یتوانسسستم مرد یم چطور
 یها لهیتوانسسسست غرور و اعتمادم را پشسسست م ی, میتلخ تیواقع نیچن انیب

 را سست کند. میکند. ستون زندگ یزندان ینیبدب
و  ردیبكشسسد! غرور سسسرش را باال بگ یتوانسسست نفس راحت یکاش اعتماد م یا

 عاطفه بدوزد! یچشمانش را به پنجره 
 را لرزاند. میاهایکه آن مرد با آمدنش تن رو افسوس

اجازه دادم بر فراز  المیخ یتمام قدرت ترس را در وجودم کشسستم و به بال ها با
 آرزوها پرواز کنند.

ستان ستانم جا انیرا م وانیک یمردانه  د بلند  مكتین یدادم و هر دو از رو ید
 .میرفت رونیو از دانشكده ب میشد

صندل لیدر اتومب وانیک ست.  ش شت فرمان ن شستم و ب یرا گشود. پ ه آن جلو ن
 را روشن کرد. لیدادم. او اتومب هیتك

را  لیباتوم وانی. کدیبهار خز ابانیبه سسسمت خ انیدرختان عر انیاز م لیاتومب
ه ب یاو نگاه عاشقانه ا یمقابل منزل نگه داشت. در را گشودم. هنگام خداحافظ

 هیمن موند یشه بدستت آوردم و تو برا یباورم نم -من کرد و افزود
و به  یبه آسسسون زیدر کنارت بمونم. همه چ شسسهیشسسه قراره هم یمنم باورم نم -

 رفت. شیپ یخوب
 یرا به گرم گری. دسسست هم دمیدیشسسدن رسسس یكیو  مانیبه قصسسر آرزوها ما

 .میکرد یو از هم خداحافظ میفشرد
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دم. ش رهیشد خ یدر آن محو م وانیک لیکه اتومب ینقطه ا نیو به آخر ستادمیا
 من را صدا زد. یرا در قفل چرخاندم. مرد جوان دیکل
 سالم. -
 تونم کمكتون کنمه یم -لبخند زد و گفت وشیعقب برگشتم. دار به
 به کمک شما ندارم. یاجیاحت -گفتم یلحن تند با
 .دیقفل خونه تون رو باز کن دینتون دیگفتم شا -
ش - سان دیریبگ ادیو  دیشما بهتره نگران خودتون با رو باز  تیچطور قفل در ان
 .دیکن
 دهیکمكم کن دیتون یشما م هیجد -گفت زیآم هیلحن کنا با
به رو یدروازه  دیبا کدوم کل نیبگ - باز م یدلتون  , ثروت دیشسسسهه کل یمن 

 رو دارم. نایا ی, من همه ییبایعشق, ز
به اون  چكسیدسسست ه گهی. دوانیگشسسوده شسسدن قلب من تو دسسست ک دیکل -

 رسه. ینم
 وانهیک -مكث کرد و به فكر فرو رفت. سپس هراسان گفت یکم
از  یندها به ک نی. ماشسدیکرد. دزدانه اطراف را کاو یمسستانه ا یگاه خنده  آن

 یخلوت به نظر م یبود. پارک تا حدود یابر بایگذشسستند. هوا تقر یکنارم م
س صه  -. گفتدیر ست مرد دی. پس کلهی یكیرمانت یق شما د سم ب یقلب  ه ا

 رو من از اون خواهم ربود. دیکل نیا ی. ول وانیک
 را گفت منتظر عكس العمل من شد. نیا

 .دمیاو کوب یمنزل شدم و با خشم در را به رو وارد
***** 
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 رمانسرا تیشده در سا ساخته
 دانم چگونه او را از خودم طرد کنم! ینم

 باز خواهد مردهه*و*سآن مرد سرکش و  یکودکانه  یایرو ییاعتنا یبا زهر ب ایآ
 شام به منزل دعوتم کرد. یبرا وانیشب ک آن

سسسساختمان سسسسه طبقه اسسسست. کف تمام اتاق ها فرش  کیدر  وانیک ی خانه
ن را کند. که آ یوسط اتاق جلب توجه م سینف ی چهیقال کیو  ستیا ینیماش

 اش بافته. یدر جوان وانیمادر ک
 .استیو لع وانیقاب عكس ک وارید یرو بر
 .ستیا ییرایدست مبل ساده در سالن پذ دو
ه ب ایمبل نشسسسسستم. لع یکرد. رو یگرم یاز من مهمان نواز ییبا خوش رو ایلع

 آشپزخانه برگشت و مرا تنها گذاشت.
 یاز مطب برنگشسسته بود از فرصسست اسسستفاده کردم مقابل عكس ها وانیک هنوز

 .ستادمیمقابلم نصب بود ا واریآن ها که به د یخانوادگ
سبزه زار ا وانیقاب گره خورد. ک کی یبر رو نگاهم سط  بود و در دو  ستادهیو

مرد  یگریبود و د وشیاز مردها دار یكیبودند.  ستادهیدو مرد جوان ااو  یسو
 بودم. دهیگاه او را ند چیبور که من ه یبود با موها یقد بلند

 ستون کرده بودم. نیزم یرو یلرزانم را به سخت یو پاها دیلرز یم میها دست
شت و در حال ایلع س یبه اتاق برگ شته ب زیم یرا رو یچا ینیکه هنوز  ود نگذا

شه. تو وانیعكس متعلق به ک نیا -گفت ستا را  نیا ایشمال انداخته. لع یبا دو
س شت و رو زیم یرا رو ینیگفت  ست. او متوجه چهره  یگذا ش رن   یمبل ن
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شد و افزود دهیپر ضطرب من ن ش ایب -و م  یم شه و یم داشیپ وانیاالن ک نیب
 .دینیبب ریرو س گریهم د دیتون

 کاناپه ی. رودینوش یچا یبرداشت و جرعه ا یخودش حبه قند یو برا دیخند
سع ایمقابل لع ستم و  ش سرد ین شمان آب ایام را حفظ کنم. لع یکردم خون  یچ

 وانیاالن ک -گفت طنتیکرد و با شسس کیاش را تن  کرد . سسسرش را به من نزد
 ناره. یدونم منتظرت نم یشه م یم داشیپ

 آزرد. یفكرم را م وانیار ککن وشیبود. عكس دار ییدلم غوغا در
 بود که متوجه حاالت من نشد. یچنان غرق شاد ایلع

شد. لع زن  ش یاف.اف رفت. طول یبه طرف گوش ایخانه نواخته  اره دوب دینك
بسسست با چشسسمان  یرنگش را م یکرم یپالتو یکه دکمه  یبرگشسست و در حال

 یاالن م ن یناره پارک یرو م نشیداره ماش وانیک -و افزود ستادیبراقش مقابلم ا
شب ما خونه  شوهرم رمیشام دعوت وانیک یعمو یآد باال. ام . من موندم فت. 

ست وانیبعد برم. تو مهمون ک نمیتو رو بب  زیم دنیالبته غذا رو آماده کردم. چ یه
و از من فاصسسله گرفت.  دیب*و*سسسبا خودته. کنارم آمد گونه ام را  گهیشسسام د

را مرتب کرد. نزد من آمد  شیرفت موها نهیآ یوارد سسسسالن شسسسد. جلو وانیک
ست مرا به گرم شقان ید شرد. و با لحن عا  کنار او ایخوش آمد گفت. لع یا هف

 ختیر یکه اشک شوق م یچسباند و در حال وانیک ی نهیسرش را به س ستادیا
 .نمیب یخوشحالم که ستاره رو کنار تو م -گفت

 جدا شد. وانیرا گفت از آغوش گرم ک نیا
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با نگاهش  وانیکرد و از منزل خارج شد. ک یاش را سر کرد. خداحافظ یروسر
ستش را دور گردنم  یرا تا در خروج ایلع ست د ش سپس کنار من ن بدرقه کرد. 

 .نمتیب یخوشحالم که م -انداخت. به چشمانم زل زد و افزود
 کنار پنجره رفت سسستادیا وانیشسسده بود. ک کی.هوا کامال تارمیدو لبخند زد هر

 .دیپرده را عقب کش
در خانه بزند. نزد  یها را خاموش کرد و به نود مهتاب اجازه داد تا گشسست چراغ

شاند. هر دو به نور ماه خ سمت پنجره ک ست مرا گرفت و به  شت. د  رهیمن برگ
 .میشد

 اند. یهر دو آسمان وانیستاره و ک -
 .ستیماه در چشمانم نگر یا کرد و در نور نقره ینیریرا گفت تبسم ش نیا

 .میعاشق بمون یزندگ یتا انتها مید یما از امشب به هم قول م -
ش یبود. حت یمن خواه ادیو در همه جا به  شهیو تو هم - بدون  یاگر مجبور ب

 !یمن به سفر کوتاه بر
و همه جا در کنارم  شهیخواد هم یرم. دلم م یرو بدون تو نم یسفر چیمن ه -

 .یباش
 .یکه مجبور شد یقرار گرفت یطیو اگه در شرا -
 خواهم بود. ادتیلحظه به لحظه به  -در ادامه افزود او

ستم ستاره ا د سمت  شتم را به   یشب اگر -کنار ماه راند و گفت یرا گرفت. انگ
 .میکن یکه کنا ماهه نگاه م یهم ستاره ا ادیبه  میاز هم دور بود

 .میدیدو خند هر
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 شب نگاه ساکتش را به ما دوخته بود. کیتار یجره از پشت پن ماه
 دوست دارم. یلی. من نور ماه رو خیبهتره چراغ ها رو روشن نكن -

 نور اتاق کمه. -مقابل او نشستم. گفت زیپنجره نشست. من ن یلبه  یرو
شن کرد. مرا به  نییپنجره پا یلبه  از ست مرا گرفت. موقتا چراغ ها را رو آمد. د

از شمع ها را به دست من  یكیکمد دو شمع برداشت.  یاتاقش برد و از قفسه 
سراغ کبر ست.  شت و یرفت. اندک تیداد. دوباره در کمد را ب  بعد نزد من برگ

 . دوباره چراغ ها را خاموش کرد.میهر دو به سالن برگشت
روشسسن کرد. هر دو شسسمع ها را  یتیبا چرخش انگشسست کبر دیرا کشسس تیکبر

 .دیاتاق کوب واریاش را به د هی. نور شمع رقصان سامیروشن کرد
 .میگذاشت زیم یرو یدو شمع را داخل جا شمع هر

خت و گرم وانیک ندا ند. دسسسست دور گردنم ا ها یمرا کنر خود نشسسسا  ینفس 
 کرد. هیعاشقانه اش را به من هد

سسسكوت کرد و منتظر ماند من  یگشسسود. ول یرا به منظور ابراز سسسخن دهانش
 کنم. یجمله را بر لبانم جار نیاول
 نهه هی ییبایدوست داشتن حس ز -

 .دیخند
 کنه. یو روح انسان رو مسحور م -

وست تو رو د یجز من کس یراست -دیپرس تیرا گره کرد و با حساس شیابروها
 داشته

 دونم! ینم -
 هیشه ندون یمگه م -گفت یاننگر با
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شاهی یعیچراه خوب طب -  نهیمهم ا یها منو دوست داشته باشن ول یلیخ دی. 
 مشترک من فقط تو رو دوست داشتم. یزندگ یبرا

ند و افتیبه نهنم راه  وشیلحظه فكر دار کی . ترس بر تمام وجودم حكم را
 شمع سپرد. كریام را به دست پ یشب زندگ نیبهتر

گو ب -دیمردانه اش پرسسس تیمتوجه حالت دگرگون من نشسسد. با حسسساسسس وانیک
 هیتو ناراحت شد ههی یموضوع چ

 نه چرا ناراحت بشم. -
اون روز تو دانشكده  یراستش صحنه  -را به نور شمع داد. سپس افزود نگاهش
 پات پر از گلبرب بود. رینبود.همون روز که ز یعیاصال طب

 .یکن بهتره اون صحنهرو فراموش -
 ستهین انیدر م یمطمئن باشم, مسئله ا -
 آره. -اجبار گفتم به
سانهیما وانیک ش یآه و  میوقت از هم جدا نخواه چیما ه -گفت دیو با ترد دیک

 شد.
گونه اش را سترد و با نوک انگشت اشک  یگاه در چشمانم زل زد. اشک ها آن
نه  یها فت یگو نار هم خواه -مرا زدود و گ نار هم  میهر دو ک ند و در ک مو

 دوستت دارم ستاره. یلیمرد. من خ میخواه
لحظه با تو  نیدم تا آخر یمن به تو قول م یدست خداست ول یمرب و زندگ -

چه جور یبمونم. نم گار  یول یدونم  تونم در  یگه م یبه من م ییروین هیان
ما تو منو فراموش کن و دهیاگه مرگم فرا رسسس یکنارت بمونم. حت ا ب باشسسسه. ا
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غوش در آ وبارهرو د بایحس ز نیکن و ا یبا توست زندگ یزندگ قیهرکس که ال
 بكش.

سترد و گفت وانیک  ی تهسیکس شا چیجز تو ه یول -دوباره اشک گونه اش را 
ستاره مستیبا من ن یزندگ شق رو نثار   یکنم و بس. من هرگز ب ی. من فقط ع

 ستاره عاشق نخواهم شد.
ستم شرد و گفت انیرا م د ستانش ف ستاره. بذار باور کنم تو از آن  -د کمكم کن 

 موند. یمن خواه یو تا ابد برا یمن شد
 لبان کوچكش راند. یرو ینیریرا گفت لبخند ش نیا

 .میامشب از آرزوهامون بگ ایب -
 .نهیبش ییاعتنا یعكس آرزوهامون غبار ب یرو مینذار چوقتیه میو قول بد -
 .دیب*و*سام را  یشانیپ وانیک

ش دی. بایبه من بد یقول هی دیتو با -گفتم ش دیکل یمراقب با صر خو ما  یبختق
 .افتهین چكسیدست ه

 .رفتیپذ وانیک
ز هم ا یچسسسباندم. هر دو برا وانیک ی نهیو سسسرم را به سسس دمیکشسس یراحت نفس

 .میگفت مانیآرزوها
***** 

 خواهد ربوده وانیرا از دست ک دیکل وشیدار ایآ
 خواهد کرده یشكن مانیاز ما پ کیکدام  هیدان یتو م یراست
صحبت بود وانیو ک من شمع ها چگونه پا میدیکه نفهم میچنان غرق   انیعمر 

 !افتی
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 کردند. میما تقد یاهایرو ینیریرا به ش شانینفس ها نیدو شمع آخر آن
و بعد از صرف شام  میشام را آماده کرد زیچراغ ها را روشن کرد. هر دو م وانیک

 او مرا به منزل رساند.
 (...8) فصل
 (8) فصل

 . خوب تماشا کن.ایب میاهایمن به قصر رو با
سمان غرور م ساختمان سر به آ ساکنندیسا یها   یخوشبخت خود م نی. و به 

 ام. یشهر خوشبخت نیاز ساکن یكی زیبالند. من ن
ستان ک دیچه کل اگر ست. ا وانیساختمان هنوز در د ست  نیا ست که قادر ا او

 بسته خواهد شد. میشهر به رو نیا ی. بدون او دروازه دیبگشا میدر را برو
***** 
 .میمفرح هست یمهمان کیهر دو در  وانیمن و ک امشب
 تاالر برگزار است. کیشكوفه و کامران در  یعروس جشن

س یم یكوبیها پا مهمان ضا یقیکنند. مو ست نیطن نجایا یشاد در ف . انداز ا
 محفل حضور دارند. نیدر ا زیو پدر ن الیل

 !باستیز یهمجون فرشته ا یعروس دیدر لباس سپ شكوفه
***** 

 یمرد رو کیدورتر از ما بار نگاه  یمهمان ها کم انی. در مستادمیشكوفه ا کنار
 کند. یم ینیصورتم سنگ

 ههی یاون ک -دیرا نشانم داد و متعجب از او پرس وشیبا انگشت دار شكوفه
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 شناسمش. یباور کن خوب نم ههی یدونم ک ینم -
 کردم. وشیلب چند ناسزا نثار دار ریرا گفتم و ز نیا

 -پراکند. آهسته گفت یکه به مهمان ها لبخند م یدر حال شكوفه
 انویکشسسه. از اون موقع تا حاال زل زده به تو. به ک یخجالت نم زیه ی كهیمرت

 بره. ادشی یبگو بزنه تو گوشش چشم چرون
 که اون نتونه نگام کنه. ییجا هیمحل نده شكوفه. بهتره من برم  -
ردم. مهمان ها را تماشا ک یكوبیو پا ستادمیا یشكوفه فاصله گرفتم. گوشه ا از
 هیشدهه انگار ناراحت یطور -دیپرس تیو با حساس ستادیکنارم ا وانیک

 ام را حفظ کنم. یکردم خونسرد یسع
 کم کسالت دارم. دوست دارم برم خونه. هینه  -
 دهه یآزارت م نجایا یوجود کس -

سخن یرا ب سئالش شتم. قبل از آنكه  سخ گذا  شیکنم. او پ یبر لب جار یپا
 راند. یرا بر زبان م میکرد و حرف ها یم یدست
 چطور مگهه -دمیپرس یطوالن یاز سكوت بعد

ست س د شنبهیعج نیآخه ا -. و افزودستادیا میروبرو نهیبه   . آدم تو محفل ج
 بخواد محفل رو ترک کنه. كهویدوستش,  نیبهتر یوشاد

 و نگاهش را به مهمان ها داد. دینپرس یسوال گریکردم. او د سكوت
نثارش  یسسسپردم. لبخند وانیدر نهنم جرقه زد. نگاهم را به چشسسمان ک یفكر

 خوام کنارت باشم. یمونم. م یم نجایا! من وانیک -کردم و گفتم
 .میرا گرفت گریآراست. دست هم د یبخش تیاش را به لبخند رضا چهره
 .میبگ کیتازه وارد تبر یبه مهمونا میبهتره بر -گفتم
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ار تمام بود. انگ ی. در دلم آشسسوب سسسختدیتپ یم ی. قلبم به تندرفتیپذ زین او
عزا  لباس وشیدار یایمرب رو یبودند و با شسستاب برا ختهیر نیسسستاره ها به زم

 دوختند. یم
 سپرد. ی, جان موشی. عشق در چشمان دارستادمیا وانیک کنار

 کرد. یمن را به او معرف وانیک
 نامزدمه ستاره. -

گاه با بغضسس ییگذرا ن فت یبه من کرد و   زوج دوارمیگم. ام یم کیتبر -گ
 .دیباش یخوشبخت

 جمله نگاه سردش را به من داد. نیا انیب هنگام
 یرا برا وشیتوانسسسست دار یصسسحنه م نی. امیفاصسسله گرفت وشیدو از دار هر
 کند. رونیب میاز زندگ شهیهم
 یافسسسوس که او از صسسحنه نرفت. او در صسسحنه ماند تا تمام چراغ ها یول

 ازد.بس انتیاز جنس خ یخانه ا كشیرا خاموش کند و در قلب تار یخوشبخت
***** 

سوار اتومب بعد شن, عروس و داماد  آن ها با گل و  لیشدند. اتومب لیاز اتمام ج
 کرد. لیمرا سوار اتومب وانیشده بود. ک نیتزئ یربان رنگ

ست اتومب و شكوفه را تا خ لیاز من خوا شان منته یابانیکامران و   یکه به منزل
 .میشود بدرقه کن یم

 .دیرقص یر دست باد مد یرنگ ی. ربان هامیدو شاد بود هر
 مرا تا منزل رساند. وانیک
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شن  یكیزودتر از من به منزل آمده و خواب بودند.  الیو ل پدر از چراغ ها را رو
کردم. هنوز از پله ها باال نرفته بودم که تلفن همراهم زن  زد. دسسستم را درون 

 را برداشتم. یام فرو بردم. گوش یمشك فیک
 بود. ینقشه ات عال -دیچیپ یدر گوش وشیدار یرا فشردم. صدا دگمه

 نهیهست یشما ک -
 وشیدار -

 از پله ها نشستم. یكی یرو
 حرف حسابه -
 .رمیبگ وانیقلبت رو از ک دیخوام کل یم -
 هیهست یتو روان -
تلفن همراهم را خاموش کردم.  یرا باخشسسم گفتم و دگمه را فشسسردم. گوشسس نیا

 کرده و به فكر فرو رفتم. بیچانه صل ریدستم را ز
 تنها نیباشد و ا اورمیو  اری یآرزو داشتم, همسرم در تمام مراحل زندگ شهیهم

 یاریطلب  وانیتوانسسستم از ک یحل آن عاجز بودم و نم یبود که برا یمشسسكل
 کنم.

ستون زندگ یم انیبه م وشیدار یاز عالقه  یسخن اگر ست م یآوردم  س  یام 
 سپرد. یدر حضور عشق من جان م وانیک یشد و غرور مردانه 

با افكار و عقا یبایز یکاش چهره  یبود و ا یمرد ثروتمند وشیدار  دشیاو 
 نبود. گانهیب

 یکرد عشسسق را م یسسساخته بود و گمان م انتیاز جنس خ یدر دلش خانه ا او
 محصور کرد. انتیتوان در زندان خ
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***** 
 شیدهایو تهد وشیاز دار یاثر گریگذرد. د یم وانیمن و ک یماه از نامزد سسسه

 .ستین
 .مییگو یم ندهیهم از گذشته و آ یدو شاد و مسرور برا هر
 .میده یم مانیرا به دست آرزوها مانیتپش قلب ها ما
نه از پدر م لیگرفت چند روز مطب را تعط میتصسسم وانیک  یکند. تو مصسسرا

 .میسفر کوتاه برو هی یو دست جمع ردیبگ یخواهد از اداره مرخص
 .میکن نییرا تع یاست بعد از مسافرت زمان مراسم عروس قرار

 خواهد برده یگریاو مرا به قصر د ایآ
 خواهد نهاده وانیدر دست ک شهیهم یدست مرا برا ایآ

 (9)فصل
 پاشند. یقطرات آب را به دامن ساحل م ایرقصان در امواج

نه! به هر  ای یشسسده ا رهیسسساحل خ راهنیدانم تو تا به حال به پ یکن! نم نگاه
 به تن دارد. یآب ریاز جنس حر یراهنیساحل پ نجایحال, ا
و به قطعه  میسسستیا ینگاه سسساکنش را به ما دوخته. هر دو کنار سسساحل م غروب

 .میده یم هیبزرب تك یسنگ
 دارد. ینگاهش را از ما بر نم یلحظه ا غروب
 از آن من است. ایتمام دن ییدست اوست. گو انیم میها دست

 .ستیا یو با ابهت ییایمرد رو وانیک
 کند. یروحم را مسحور م یبا هر کلمه ا او
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 نشاند. یو مرا کنار خود م ردیگ ی. دستم را مندینش یقطعه سن  م یرو
 .میشو یم رهیدو به دور دست ها خ هر
 کند. یکه غروب عكس خودش را در آب تماشا م ییجا

آن توجه  به یکمتر کسسس دیکه شسسا یجالب اسسست. نكته ا اریبسسس مینكته برا کی
ما به ساحل آمده اند و دوباره  یتماشا یها برا یماه یداشته باشد.امروز همه 

 برگشتند. ایبه در
هر  تماشا کننده به کیدو عاشق را از نزد یها شتافتند قصه  یچرا ماه یبراست

 !میرا به تماشا گذاشته ا یواقع یصحنه ا کی ایدر نیساکن یحال ما برا
 رقص موج هاست. یرو وانیک نگاه

 .الیو میبهتره برگرد -
اره مرا دوب وانیگذاشسستم. ک یکوچك یپله  یراسسستم را بر رو یرا گفتم و پا نیا

 کنار خود نشاند.
 .میر یعجله نكن. االن م -

 بر لب نشاند. یزیآم طنتیش دلبخن
 هیترس یم اینكنه شب از در -
 رمونیاند. ممكنه غافلگ ییایدردان در دیازش ترس دیکه با یآزاره. اون یب ایدر -

 کنن.
 .میشدنش بترس دهیکه از دزد میندار یزیبه هر حال ما چ -
 هیکن یفكر رو م نیواقعا تو ا -

 نگاهم کرد. متعجب
 همراهتهه یزیمگه تو چ -
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 آره. -
و آر, ر یدر ب بتهیتو ج یزیبندم. اگه چ یچشسسمام رو م هیچرا به من نگفت -

 کن.
 شه. یجا نم بیتو ج زمیعز متاسفم
 .دیاطراف را کاو طنتیرا باال برد و با ش شیابروها

شوت گفت آنگاه  ییشه. نكنه همون جا یجا نم بیتو ج نطوریپس ا -با لحن 
 .دمیکه من توش سرک کش

 یبه هر حال کس -آورد و گفت رونیب اشیچرم مشك یپالتو بیرا از ج دستش
 عشق رو بدزده. یها دیتونه قلب من رو با تو به اسارت ببره تا مروار ینم
 .یترسناک بزن یقرار نبود حرف ها ی. ولیفكر منو بخون یخوب تونست -

 .مید یم رو شكست ییاینترس ما به کمک هم دزدان در -و افزود دیخند
ا آوردم دگمه ر رونیام ب یمشك یپالتو بیرا از ج یهمراهم زن  زد. گوش تلفن

 .دیچیپ یدر گوش یا گانهیمرد ب یفشردم. صدا
س ییایبهت خوش بگذره و از دزدان در دوارمیسالم. ام -  یدی. اگرم ترسینتر

 من! یالیبرگرد همون و
سپس خنده ها نیا ستانه ا یرا گفت و ش یبلند و م شت.  یسر داد. گو را گذا

 ممتد گوشم را آزرد. دگمه را فشردم. یبوقها
 دانم کجاه یشدم. نم رهیخ یو مضطرب به نقطه ا نگران

 آبه یحباب قطره ا یرو هیموج یشانه  یرو دیشا
 بوده یک -دیمتعجب پرس وانیک
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 .ییایدزدان در سیرئ -
 پنداشت. ینگرفت و آن را شوخ یمرا جد حرف

 کرده دیتهد -
س ییاینه اتفاقا منو به آرامش دعوت کرد. گفت)) هر وقت از دزدان در -  دمیتر

 .((الیبرگردم و
ازش  یزیکه قراره چ یرو به کس یی. آخه کدوم دزد راه رهایعجب دزد احمق -

 دهه یبدزده نشون م
 عالمت باشه. هیممكنه  نیا -
 هیعالمت چ -
 !یطانیش ینقشه  هیآغاز  ینقطه  -
 نكرده یحاال خودش رو معرف -
 کنه. ینم یدزد که خودش رو معرف -

به دسسسست تقد ی. بمیدیدو خند هر نا  نه برا یکه ب ریاعت ما  یآرزوها یرحما
 بافت. یطناب دار م

سسسرمان به پرواز در آمدند و آواز آن ها  ی. چند قو باالمیسسسكوت کرد یکم
 سكوت ساحل را شكست.

و به  میداد. آن گاه از من خواسسست هر دو سسسكوت کننگاهش را به آن ها  وانیک
 .میآواز قو گوش ده

سته سمان در ی د صله گرفتند و در آ  دینامعلوم نا پد یدر نقطه ا ایقوها از ما فا
 یرگید رهیاز قوها بم یكیاگه جفت  یدونسسست یم چیه -گفت وانیشسسدند. ک
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کنه تا از پا در آده به نظر من  یم ونیو شسس هیخونه اون قدر گر یاونقدر آواز م
 رحمانه س. یب اقعابه اعدام محكوم بشند. کارشون و دیقو با انیشكارچ

 خبرند. یب دیشا -
 ممكنه. -

 متعلق به کدوم دوستتهه میکه ما توش ساکن ییالیو -دمیپرس
 .وشیدار -

 رونیبپالتو  بیاز ج یدیبه فكر فرو رفت. کل وانیگرفت. ک دنیتپ یبه تند قلبم
 پرت کرد. ایآورد آن را به درون در

 بوده یچ -
 .وشیدار یالیو دیدست کل -
 هیکارو کرد نیچرا ا -
 ماست. کینزد ییایگه دزد در یبهم م یحس هی -
 قلب قتیحق انیتوانم با ب یمطلع اسسسته چطور م وشیدار یاو از عالقه  ایآ

 بكشمه بیبه صل ایدر نیو غرورش را در حضور ساکن ازارمیپاک او را ب
 یایو رو دیمن خواهد نوش ییاعتنا یبه ناچار از زهر ب وشی. دارستین یا چاره

 خواهد مرد! اهشیس
 خواهد راند! رونیاش ب لهی, فكر مرا از مخوانیمن و ک یشک بعد از عروس یب

 ههن میستیهم ن هیمنو کامران اصال شب یراست -دیمقدمه پرس یب وانیک
 نه. -
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 که از وسسسط به دو نصسسف یبی. مثل سسسمیهم هسسست هیشسسب النیمنو ل یول -گفتم
ما رو از آن خودش  یشه هر دو یوسوسه م نندهیشده. مثل دو تا عروسک که ب

گاه به دوش  چیجا گذاشسستم و ه قتیترس رو پشسسست در حق نیکنه. اما من ا
 .دمینكش
 دهیکن یم یچرا. چون تو دو تا کشور مختلف زندگ -و گفت دیخند

زنم. به هر حال دل  یحرف م یتو رو خدا سسسر به سسسرم نذار. من جد وانیک -
 ی. اونجا از کسسسقایرفت تو قلب آفر یدید كهویشسسه.  یجا و مكان سسسرش نم

 خوشش اومد.
 چیو ه دستنیبه نظر من اگر صد تا ستاره هم کنار هم با -را فشرد و گفت دستم
 شناسم. یام اونا متم نیخودم رو ب یاونا نباشه من ستاره  نیب یتفاوت

 !ینیستاره نچ یاز هر آسمون یمراقب باش دیبا یول -
 ههی یمنظورت چ -
ستاره  یخوا یاگر م نهیمنظورم ا - سمو یبر دی. بایخودت, بگرد یدنبال  ن آ

 هفتم.
 شه به اونجا رفته یحاال بدون آسانسور م -
 شه رفت. یبا نردبان احساس همه جا م زمیعز -

و کنار سسسساحل قدم زنان  میآمد نییقطعه سسسن  پا یو از رو میدیدو خند هر
 .میدوباره صحبت کرد

 ههی یک وشیدار نیا یگ ی! به من موانیک -
 چطور مگهه -دیمردانه اش پرس تیحساس با

 ! اصال نگو.یچیه -گفتم مضطرب
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دسسست من بود  وشیدار دیهان چون کل -اش را حفظ کرد و گفت یخونسسسرد
 گریهم د یاز بچه گ وشیگم. منو دار یرو م ینهه االن بهت همه چ یدیپرسسس
 از ما باال تر بود. ابونیخ هی. اونا خونه شون میشناخت یرو م

چه  هیتو  ما ندگ یکاهگل یکو چه  یدون یتو نم ی. ولمیکرد یم یز جا  اون
 داشت. ییصفا

صرا ش یزنا جمع م ع ش یکردن و جارو م یم یشدن کوچه رو آب پا . دندیک
 .دیچیپ یکاهگل همه جا م یبو
 اسیکه توش گل  میداشت کیکوچ یباغچه  هیبود و  کیما کوچ یخونه  اطیح

 .واریشات و برگش رو انداخته بود دوش د اسی. خالصه گل میکاشته بود
 .اسیپر بود با عطر گل  کوچه

 یم یقرمز زندگ یکه توش فقط چند تا ماه میداشسست كمیکوچ یلیخ یخونه  هی
سه تا اتاق کوچ د. ش یباز م اطیح یو چند تا پنجره که درش به رو کیکردن. 

 سارا مادرم بود.
 ساراه! -دمیپرس متعجب

سارا  -زد و افزود یلبخند تلخ وانیک بود  دهیزن قد بلند بود صورتش کش هیآره 
با یخال رو هی که ز یل ندان نشسسون م ییبایکوچكش بود  داد.  یاونو دو چ

 کمرش بود. نییموهاش تا پا
خونه  اطیرو آورد تو ح وشیروز دار هیدوسسست داشسست.  یلیرو خ وشیدار اون

 دیا. بدیمون, دست منو گذاشت تو دستش و گفت)) بچه ها با هم دوست باش
.(( اون هر دیرو تنها نذار گریوقت هم د چیه نیاز حاال به بعد به من قول بد
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 یزیچ باباممواظب بود  ی. ولدیخر یم وشمیواسه دار دیخر یواسه من م یچ
ر چند بار سسسف یبزرب داشسست و سسسال یلیباغ خ هی وشیدار ینفهمه. البته عمو

شور م ضع مال یخارج از ک پدر  وشیخوب بود. دار یلیشون خ یرفت. اونا و
امدن به مدرسسسه  یرای یکرد. اون حت یم یعموش زندگ شیو مادر نداشسست. پ

در  امكانات نیترو به دیپوش یرو ملباسا  نیداشت بهتر یشخص یهم راننده 
 بود. ارشیاخت
 هیداشت که عموش بهش داده بود.  یبود. اون تفن  شكار یطونیش یبچه  اما

. رونیبچه. از مدرسسسه انداختنش ب هی یخواسسست گنجشسسک بزنه, زد پا یبار م
صه عموش کل شد. خال سه اونو پذ یاخراج  ا . برفتیتالش کرد تا دوباره مدر

ش نیا ست از  شت.  طنتشیحال د شكیبر ندا ست م رکمونیت یوا د, و کر یدر
شتند. اون حت ستش روزگار ندا شک ها از د صه گنج  یتو یها یبه ماه یخال

 کرد. یحوضم رحم نم
مام ماه نیعشسسقش ا ت ندازه رو زم یها از حوو در ب یبود  و جون  نیآره ب

 .نهیدادنشون رو بب
 نداشت. زهیکه انگ لیدل نیبه ا دیدرس و مشقم عالقه نداشت. شا به

 سراغ سارا! میبر حاال
شا شیکامران رو ب سارا شت.  ست دا  که کامران رب لیدل نیبه ا دیتر از من دو

سمت  یخواب اونو م ست و بلد بود چطور جلب توجه کنه. چطور اونو به  دون
 بردم. یسارا رن  م یتوجه یاز ب شهیخودش بكشونه. و من هم
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 یخواسسست راه کامران رو ادامه بدم. سسسارا داشسست منو تو خونه  یدلم نم اما
نه نشسس قارت خو به اوج  یکرد. ول یم نیح ندم. من خودم رو  جا نمو من اون

 فكر کردم. ندهیرسوندم. به آ
من نوک قله هسسستم. حاال  دید یبه درس و مشسسق معطوف بود. اونم وقت فكرم

 تموم نشد. نجایصه اتر توجه ش نوک قله, به من بود. اما ق شیب گهید
شته  یزمان شكده ر شك یکه من دان شدم. دار یپز  شیرفت پ گهید وشیقبول 

ما همچنان  یتاجر بود. ول هیاون  یعموش وارد کار و تجارت شسسد. آخه عمو
 .میهم بود یبرا یمیدوستان خوب و صم

به سسس یبود. وقت ضیقلبش مر سسسسارا  یزد مرب رو جلو یش چن  م نهیدرد 
 یما تكرار م یتر موقع ها تو خونه  شیصسسحنه ب نیکرد. ا یچشسسماش حس م

 نرفته. ادمیاون صحنه ها هنوز  یشد. تلخ
غول مش مارستانیب هیمن درسم تموم شد. تو  نكهیبه سرعت گذشت. تا ا زمان

شدم.  ش هیبه کار  ستانیب یروز من صدا زد اورژانس. وقت مار م اونجا رفت یمنو 
با همون  میتخت بود و حالش وخ یسسسسارا رو ما دسسسست منو گرفت و  بود. ا
ردم. ک ردتعمر با حرفام خو هی. وانیمنو ببخش ک -گفت دهی, بردهیکلمات بر

. یاوردیو خم به ابرو ن یتو و کامران فرق گذاشتم و تو سكوت کرد نیعمر ب هی
 .یبه دادم برس یتون یکه م ییتو نیو حاال ا

عمل  هیبه عمل داشسست.  ازیملتمسسسانه ازم خواسسست نجاتش بدم قلبش ن اون
 مهم. یجراح
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شسسجاعت رو  یبود که من از شسسجاعت کمک گرفتم. محكم در خونه  نجایا و
به  یانجام شسسد. سسسارا وقت تیو اونو صسسدا زدم. خالصسسه عمل با موفق دمیکوب

 اشک نشست. دیمشت مروار هیصورتش  یهوش آمد رو
به کردن ی. تو جون منو نجات دادوانیازت ممنونم ک - . تو به من فرصسسست تو

 رو بگم. یمهم قتیبهت حق دی. بایداد
به اسسستراحت داشسست.  ازیسسسارا ن یرو به من بگه. ول قتیبودم اون حق مشسستاق

 ازش خواستم استراحت کنه.
کنم. گفت  ش نهیرفتم اتاق معا یهفته بعد وقت هیسارا حالش بهتر شد.  نكهیا تا

مگه  هیچراه از دست بابام ناراحت دمی. پرسگردم یبه اون خونه بر نم گهیمن د
 نگرانتهه یلیکار کردهه اون خ یچ

شو از من  یپرسه. لبخند تلخ یزنه حالت رو م یچند بار زن  م یروز زد. رو
 یمن به اندازه  -برگردوند. اشسسكاشسسو پاک کرد و دوباره رو به من کرد و گفت

 ت مادر توست!اون خونه لذت بردم. حاال نوب یو صفا یاز سادگ یکاف
. چشسسام انگار تو حدقه منجمد شسسده بود. و پلک هام قادر به دیلرز یم دسسستام

ست یحرکت نبود. به نوع شده بودم. آ ست منو تو نیشوکه   روپوشم رو گرفت د
و  مونم یپسرم. چند روز اونجا م شیخوام برم پ یم -دستاش گذاشت . گفت

عد م برامد  ماز دسسست یعمرم رو فقط عبادت کنم و هر کمك ی هیخوام بق یب
 انجام بدم. ازمنداین یبرا

 آخه کدوم پسره -گفتم متعجب
سوالم رو نگرفته بودم که دار هنوز سته گل امد تو اتاق کنار هیبا  وشیجواب   د

 .ستادیتخت سارا ا
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اسه و یصندل هی. گل ها رو تو گلدون گذاشت میکرد یهم سالم و احوالپرس با
 اتاق آورد کنار تخت سارا نشست. یخودش از گوشه 

سرمه. از همون دوران بچه گ نی)) ا -گفت سارا ست  یرو م یهمه چ یپ دون
کامران ه یول قت حق چیتو و  بانیدیرو نفهم قتیو با همون ل  ی.(( سسسسارا 

 رو دورا دور داشتم. وشیدار ی)) من هوا -اش گفت دهیخشك
شا یمرد ثروتمند وشیدار یعمو شوهرم به من پناه داد.   دمیبود. اما بعد مرب 

 کردن. یحق داشت. مردم پشت سرش حرف درست م
سه خاطر حرف مردم نبا البته شتم و هم یکرد. ول یزندگ دیوا  نیمن جرات ندا

 سوق داد.(( یا گهیترس سرنوشتم رو به سمت د
رم رو کردم داره مرب غرو یحس م ییجورا هیزد  یهمچنان لبخند م وشیدار

 یما پخت و پز م یسسسال ها خونه  نیکنه. آخه مادر اون در تمام ا یتماشسسا م
شم  یبرد اما به رو یکار رن  م نیکرد. و اون از ا یم یما, مادر یکرد برا خود

 آورد. ینم
رو آورد تصسسادف کرد و از هر دو پا فل   ایشسسما رو به دن نكهی)) مادرت بعد از ا

بسسسپاره آمد  ماریزن ب هیدو تا بچه رو دسسست  تونه ینم دید یشسسد. پدرت وقت
 من. یخواستگار

کنم.  یمن مجبور شسسدم باهاش زندگ ینداشسست. ول یآن چنان یپول و پله  اون
 بودم. وهیزن جوون و ب هیپناه بودم. چون  یچون ب

تونسسست  یآد سسسراغ من. پدر تو نم یمرد, زن و بچه ش آواره بمونن ب هی مبادا
 بود.خوب ن ادی. آخه گفتم که وضعش زرهیپرستار بگ هیواسه مادرتون و شماها 
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 یدون یم -رحم شده بودم. سارا اشكاشو پاک کرد و گفت یمن مغرور و ب یول
 چراه

اون همه  .یحاضرم زنت بشم که تو زنت رو طالق بد یبابات گفتم به شرط به
 یرفت. نم تونیگرفت و از زندگخودش طالق  دیش مردد بود. اما مادرت فهم

 دلش شكسته بود.(( گهیکه د لیدل نیبه ا دیدونم چراه شا
 یسسسارا کل -نگاهش را به امواج خروشسسان داد و افزود وانی. کمیسسستادیدو ا هر

باره پ یمن زندگ -و گفت ختیاشسسسک ر به کنم. من  یکردم و م دایدو تونم تو
 طرد بشه. شیاز خونه و زندگ ماریزن ب هیباعث شدم 

سامد کنارم منو  وشیدار ساب من و تو با هم برادر نیپس با ا -دیب*و* . میح
 هیدونم چرا  ی. اما نمدمیخوب د نویپر از نفرت بود. من ا وشیاما ته نگاه دار

 نیاون بود دچار هم یهم جا یا گهیهر کس د دیلحظه تو دلم حس کردم شسسا
 شد. یحسادت م

))ناراحت  -شسسونه ام گذاشسست و گفت یسسسكوت کردم اما اون دسسست رو من
ست. از نظر من چ سارا باز هم مادر تو شده. م یزینباش.   مثل میتون یعوو ن

 .((میبرادر باش
به سسسمت در یلبخند تلخ وانیک  نیجالبه تو ا -رفت و گفت ایزد چند قدم 

ز محبت ا گهی. اون دامدیبارم مالقاتش ن هیبود کامران  مارستانیکه سارا ب یمدت
 در دروغ شهیاونا بود ر نیکه ب یشده بود. اون عاطفه ا زاریسارا ب یدروغ یها

اونو تنها  یلحظه ا کامراننداد. اگر نه  وهیو اصال م دیزود خشك یلیداشت. خ
. از بابام طالق گرفت. بابا هر وشیدار شیناشسست. خالصسسه سسسارا رفت پ ینم
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گفت من نذر کردم اگه خوب شسسدم از  یکرد نتونسسست منصسسرفش کنه. م یکار
 و توبه کنم. رونیبرم ب تیزندگ

فت. اونا ر ایجبران اشسستباهاتش سسسراغ مادرم لع یبه اشسستباهش برد و برا یپ بابا
 نكهیدونسسست و اون ا یرو نم زیچ هیدورا دور از حال هم خبر داشسستن. اما بابا 

 اون آدم سابق نبود. گهید ایلع
تا  زهیر یکنه و اشسسسک م یم هیکنه و گر یره امام زاده اونقدر دعا م یروز م هی
 کنه. یم دایشفا پ نكهیا

شت خونه. با خودش  مادر شبا هیدوباره برگ ستاره آورد. اما بازم   یب من یسبد 
 پر از ستاره شد. میو آسمون زندگ یتو امد نكهیستاره بود. تا ا

که از شسسدت  یبه عقب برگشسست. نزد من آمد و در حال وانی. کمیدیدو خند هر
 که من تو ییحاال تو بگو. سال ها -گفت دیمال یرا به هم م شیسرما دست ها

 گذشته ینبودم چه جور تیزندگ
ر نبود. د یادیلجاجت به حد ز نیو ا میبا هم ل  بود شسسهیهم الیمن و ل -گفتم

 .میو از هم دور بود میکنار هم بود
 از مادرم فاصله داشت منم از مادر فاصله داشتم. النیون اندازه که لبه هم دیشا
س نكهیا تا ساحل ک س دمیرو منتظر د یمن امدم کنار  ود من ب یایکه تو رو یک

 ههی یدونستم چه شكل یاما نم
س فقط ساحل منتظرم بود با ا شهیبا حس اون هم یک ست یهمه نم نیتو  م دون

 .نمیب یرسونه و من تو رو م یسرنوشتم رو به ساحل م قیلحظه ها قا یک



 147 قلب ستاره

تونسسست مثل من  یکه اونم م یگذشسست در صسسورت النیمن بدون ل یزندگ تمام
 پدر و مادر رشد کنه و به اوج برسه. ی هیسا ریز

 .گهید یخونه  هیو تو  گهید یجا هیاما  دیاون به اوج رس گرچه
 دیخر یم النیل یدونه ام برا هیون به ل  ا الیل دیخر یمن م یبرا یهر چ پدر

 .گهید یزایاز عروسک گرفته تا چ
 نیموند. در تمام ا یم یطور دسسست نخورده باق نیاون عروسسسكا و لباسسسا هم و

 کرد. یكار به من نگاه مب*ن*ا*هانسان  هیبه چشم  الیسال ها ل
 بوده یم چب*ن*ا*ه یدون یم -زدم و گفتم یتلخ لبخند

شمان شد. گفتم وانیک چ شک  سک بود.  هی دیمن خر ب*ن*ا*ه -پر از ا عرو
 یاسسسباب باز هی نیتریرو گرفتم و به سسسمت و میمن بودم که دسسسست مر نیا

 تو همون بازار شلوغ گم شد. میکشوندم. مر یفروش
گفت. و من تمام اون عروسكا و  یرو به من م یقبل از رفتن همه چ میمر کاش

شونش م سا رو ن شت اما د شهیدادم. اون هم یلبا ضور دا  ینم دهیتو خونه ح
 یرو به سسسمت خودش م الیچند بار جهت نگاه ل یروز النیشسسسد. عكس ل

 .دید یمن در کنارش بودم و منو نم یکشوند. ول
خودش فقط با  الی. اون تو خدید یو نه اشسسكام رو م دید یخنده هام رو م نه
 کرد. یم یخودش زندگ میمر
باشسسه, اون چند  تیدچار اختالل شسسخصسس الیل دیتونم بگم شسسا یم ینوع به

ص ص کی, هی یتیشخ در  عاطفه بود و یسرد و ب یلیکنار من بود و خ تیشخ
 مهربون و دلسوز. یلیبود و خ میکنار مر گهید تیشخص
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به دن یکه وقت هی یقانون زندگ نیهر حال انگار ا به تا بچه دوقلو  ان  یم ایدو 
 میتمام فكرش به مر الیسسسهم ببرن. به هر حال ل یاندازه از همه چ هیبه  دیبا

 معطوف بود.
که حضسسور  یکه اصسسال حضسسور نداشسست. اون منو فراموش کرده بود. من یکسسس

شتم. ول شتم. و با اون هر روز  ایپنجره گل رو یشونه  یهمه رو نیبا ا یدا گذا
 رو جست و جو کردم. یو شب کس

ور که کنارش حض یست, کستون یخواست فراموشم کنه نم یکه اگرم م یکس
 اون حضور داشتم. یبرا ینداشتم. ول

 .دمیحضورم رو در نگاه تو د من
 ی. قرارمون پشسست خونه میپس اگرم از هم دور بود -زد و گفت یلبخند وانیک

 ماه کنار ستاره تو ساحل خاطره ها.
 .میفشرد یرا به گرم گریرا گفت, دست هم د نیا

 احل خاطره ها خواهد ماندهمن در س ادیاو به  ایآ یول
نه و ک تیمنو به سمت تو هدا یاهایرو قیتونست قا ینم یجز خدا کس -گفتم

 .میکن دایرو پ گریمن و تو هم د
 .میمون یهم م یبرا شهیو هم -

 دارش را به چشمانم سپرد. یجمله نگاه معن نیا انیب هنگام
 یهم م ی. مسسسلما برایمن رو بدسسست آورد گهیحاال که د هینگران یاز چ -

 .میمون
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 یاورناب نیتونم باور کنم و ا یشدن با تو رو نم یكیو  یهمه خوش بخت نیا -
 .نیترسونه. فقط هم یمنو م

ساحل خاطره ها من به مینترس. اگرم از هم دور موند - زنم  یتو قدم م ادی. تو 
 مونم. یو همون جا منتظرت م

 .میشد رهیو به دور دست خ میدیدو خند هر
***** 

به ساحل آمدند.  الی. پدر و لدیکش یرا در آسمان م اهشیس ریداشت حر شب
 الهیو نیگرد یچرا بر نم -پدر متعجب گفت

س کاهه. ب ریآب ز یدختره  نیا ریتقص -رفت و گفت یبه من چشم غره ا الیل
 که پر حرفه!

 یبرنم الیو گهید یکردم. ول یتر پرحرف شیاتفاقا من ب -و گفت دیخند وانیک
. بعد میخور یجا تو سساحل م نیکنم. شسام رو هم هیرم غذا ته ی. من ممیگرد

 هتل. میر یخواب م یبرا
 چراه -دیمتعجب پرس الیل
 یخواد با دوستاش ب یامشب م نكهیمال روستمه. مثل ا الیاون و -گفت وانیک

 .دیاونا راحت نباش شیآد اونجا. ممكنه شماها پ
 .دینپرس ی. اما سوالستیاو را نگر یبا ناباور پدر
و به عكس ماه  ستادیا ایکرد. پدر کنار در یعكس خودش را در آب تماشا م ماه
 شد. رهیآب خ یرو
. پدر میجمع کرد زمیه یرا کنار ما فرا خواند. به کمک هم مقدار الیگاه ل آن

 یله او با چرخش انگشتش شع دیرا کش تیگرفت. کبر الیرا از دست ل تیکبر
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آتش سن  ها را  یسن  درشت جمع کردم. و در دو سو یبر افروخت. مقدار
آتش  دگر یشسسعله گذاشسسست. آن گاه همگ یرا رو یکتر الی. لدمیهم چ یرو

 .میشد رهیو به رقص آن خ میجمع شد
صله گرفت. پدر کتر ی هیته یبرا وانیک ش یرا رو یشام از ما فا ت. شعله گذا

تدارک  میتاز سفر برگش نكهیبهتره بعد از ا -. پدر گفتمیهر سه گرد آتش نشست
راش ب میکرد هیکه براش ته هیزیآره. همون جه -افزود الی. لمینیرو بب یعروسسس

ن رو خودشسسو الیوسسسا ی هیآره بق یتونه پول در ب ی. شسسوهرش دکتره مهی یکاف
 کنن. یم هیته

شه. یمن دلم م یول -گفت پدر ست پر وارد خونه ش ب  پس یمقدار خواد با د
 انداز جداگانه گذاشتم تو بانک به تو نگفتم.

 بگو. گهیبار د هی هیچ -دیبا خشم پرس الیل
ردم و ستاره حساب باز ک ینگفتم. برا یزیبله من به تو چ -گفت تیبا جد پدر

ساب خودم بود ممكن بود  یهمه  شه. چون اگه تو ح ساب خود پوال هم تو ح
سه م کن سو سا ی هیبق دیبردارم خرجش کنم. به هر حال خر یو چند روز  لیو

 کشه. یتر طول نم شیب
را  یدر پوش قور الیاز آن به هوا برخاسسسست. ل یظیجوش آمد. بخار غل یکتر

شق چا شت. دو قا شت. داخل قور یاز تو قوط یبردا شمان  ختیر یبردا به چ
 خدا شانس بده. -من زل زد و گفت

 .ستین یاصال حس خوبحسادت  -گفتم طنتیش با
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آتش گذاشسست.  یپر کرد. کنار شسسعله  مهیرا ن یبرگرداند. قور یاز من رو الیل
 را به دست من داد. تزاینزد ما برگشت. ظروف پ وانیک

را با  یخال یکرد. پدر استكان ها کیآتش نشست. دستش را به شعله نزد کنار
 پر کرد. یچا

 یداشسستم درباره  -گذاشسست. گفت یآتش برداشسست و کنار یرا از رو یکتر
 .میزد یحرف م تونیمراسم عروس

همه جا را روشسسن کرد و من در  یدی. نور شسسدختمیداخل آتش ر زمیه یمقدار
شنا ست. ک یکه به لبخند دمیرا به دقت د وانیک یآن چهره  ییرو طعه ق وانیآرا

شن وآورد. دو شمع ر رونیپالتو ب بیشمع را از ج یبسته  کیبرداشت.  یسنگ
 یحرفا من ابیپس در غ -گذاشت. و گفت یقطعه سنگ یکرد. شمع ها را رو

 .نیزد یخوب م
***** 

و به  می. داخل سسساک و چمدان گذاشسستمیرا جمع کرد لمانیآن روز وسسسا یفردا
لم کردم. در د یفكر م وانیام با ک ی. در طول راه مدام به زندگمیتهران بازگشسست

 !دمیبال یخود م یبرپا بود. و به خوشبخت یشور
 (10)فصل

 .افتیما حضور خواهد  یدانستم کدام گلدان در مراسم عروس یکاش م یا
 خواهد گفت. کیبه ما تبر گرانیستاره زودتر از د کدام

 دهیماه خواهد خند مانیاهایشدن رو یكیدر شب  ایآ
 ترانه خواهد خوانده مانیبرا باران
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به ما حسسسسادت کنند. گل خوش بخت یدارم اگر همه  نیقی من  یگل ها هم 
 .افتیحتما حضور خواهد 

ا ر مانیمحبت گونه ها ی, سسستاره دینگو کیهم به ما تبر یسسستاره ا چیه اگر
 .دیآرزو لباس عشقشان را خواهند پوش ی. و ستاره هادیب*و*سخواهد 
***** 

 پاشم. یم رونیاز مدت ها, از پشت پنجره نگاهم را به ب پس
 !ته*و*سایشلوغ و پر ه شهیمثل هم پارک

کنند  یشان را آهسته رد م حیکه تسب ینشسته و در حال مكتین یها رو رمردیپ
 خندند. یآن روز ها م ینیریش ادیو به  ندیگو یم یاز خاطرات جوان

***** 
 کردم. پنجره را تنها گذاشتم. یسنت شكن ستیا یمن مدت یراست

 .ستیبه پنجره ن یازیبرد که ن یم ایروچنان مرا به  شیبا حرف ها وانیک
 کند! نمیترسم پنجره نفر ی, ممن
عد ک نیرا از پشسسست هم میبار مر نیاول یبرا من گاه کردم و ب ه ب وانیپنجره ن

 آمد. میزندگ
 آمد. ینم میبه زندگ وانیگاه ک چیه دیپنجره نبود. شا یانیپا در م اگر

***** 
م. انداختم. چشمانم را بست وارید یرو میبه تقو یپنجره فاصله گرفتم. نگاه از

 گذاشتم. میتقو یاز خانه ها یكی یانگشتم را رو
 اعتنا به او همچنان چشمانم را بستم. یوارد اتاق شد و من ب یکس
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ستان. ب نیآخر - سفند.  ستیروز زم  نی! اهی ی. روز خوبدیشب ع یعنیو نه ا
 میقوت ی. چشمانم را گشودم. انگشتم را از رودیچیپدر بود که در اتاق پ یصدا

 یروز خوب یچ یبرا -زدم. و با لبخند گفتم یبرداشسستم. به سسسمت پدر چرخ
 ههی

ها نكشیع پدر ند افزود شیرا برداشسسست. ابرو با لبخ باال برد. و   یداشسست -را 
 که من مچت رو گرفتم. یکرد یم نییرو تع تی, روز عروسییتنها
 یبرداشت و در حال زیم یاز رو ی. دستمالدیب*و*سرا  ام یشانیمن آمد. پ نزد

ش ساب روز ع نیبا ا -کرد گفت یرا پاک م نكشیع ی شهیکه   شیپ میمر دیح
 ماست.

شم زد آه نكشیع ش یرا دوباره به چ ها  سال نیتمام ا یاون طفل -و گفت دیک
 یمن و مادرت حسسسساب لیخانواده ش نبوده. موقع سسسسال تحو شیوقت پ چیه

 .میکرد یاونو حس م یخال یجا
***** 

با هم  یمراسسسم عروسسس ییبرپا یبه منزلمان آمد. تا درباره  وانیشسسسب ک آن
سم هر کس نظر و عق ییبرپا رامونی. همه گرد هم آمده و پمیصحبت کن  دهیمرا

 کرد. یم انیاش را ب
سم را در خانه برگزار کن شنهادیپ الیل س لیو پدر ما میکرد مرا سم عرو  یبود مرا

 هتل برگزار شود.در 
آغاز  ی شسسسهیکرد. ما در اند ینم یمراسسسم فرق ییمكان برپا وانیمن و ک یبرا

 .میمشترک بود یزندگ
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رو به من کرد  وانیشدند. ک یم یكی مانیها یکه پس از آن غم ها و شاد یروز
 یول دهیروز موافقم. درسته شب ع نیکنه. من با ا ینم یبه حال من فرق -گفت

 نیرو به دست آخر ییشه. در واقع ما جدا یم لیساعت دوازده ظهر سال تحو
 م.یسپار ی. و آرزوهامون رو به دست سال نو ممید یشب سال م

 .ستین یحرف هی یعال -
 یبله. تا اون موقع من از سسسفر برم -به من کرد و گفت یدار ینگاه معن وانیک

 گردم.
 کدوم سفره -دمیپرس متعجب

 برام دعوتنامه فرستاده. وشیدار -
 نبود. یسخن انیزبانم قادر به ب گری. و ددیتپ یم یبه تند قلبم
 یزندگ رانی. مگه اون تو امیبود الشیهمون دوسسستت که ما تو و -دیپرسسس لبال

 کنه. یم
سر عموش تو ا -افزود وانیک شگاه مر رانیپ شگاه داره. فرو سی. بمیفرو  یتانمار
 .ینیاونجا بب یتون یکنم. انواع و اقسام گال رو م یکه من توش کار م هی

بار م یسسسسال وشیدار گرده  یمونه بعد بر م یچند هفته م هی. رانیآد ا یچند 
س وشیعموش مرده تمام ارث عموش به دار نكهیهلند. بعد از ا  الی. اون ودهیر

 اونو نفروخته. وشیکه هنوز دار وشهیدار یهم در واقع مال عمو
ن با هما الیسسسپردم. ل یقال یچانه برداشسستم نگاهم را به گل ها ریرا از ز دسسستم

نه و ک دایرو پ میمر یتونه بره خونه  یم وانیچه خوب! پس ک -زد ادیفر جانیه
 شه نهه! یم یستاره دعوت کنه. عال یاونو عروس
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ا اعتن یصسسورتم گره خورد ب یمبل بلند شسسدم نگاه متعجب خانواده رو یرو از
 سسستادمیصسسحنه را ترک کردم از پله ها باال رفتم و به اتاقم پناه بردم. کنار پنجره ا

 .دمیپاش رونینگاهم را ب
 چیزند و ه یو در پارک مقابل سسسوسسسو م ابانیخ یدر دو سسسو یرنگ یها چراغ
 به دل پر آشوب من نداشتند. ییاعتنا

 ردهیبگ انویرا از ک میقصر آرزوها دیخواهد کل یم وشیدار ایآ
 ستهیا یطانیش یباز کیآغاز  یدعوتنامه نقطه  نیا و

ضور  یب او شد من چنان در افكارم غوطه ور بودم که متوجه ح اجازه وارد اتاقم 
 او نشدم.

 شانه ام حس کردم هراسان به عقب برگشتم. یرا رو یدست
سو وانیک شتم را به  ستم را گرفت انگ ستاره ا ید شان یماه راند  م را کنار ماه ن

 داد.
 کنم. هر یکه کنار ماهه نگاه م یتو به اون سسستاره ا ادیباشسسم به  ایدن یهر جا -

 ماه کنار ستاره, خوبه! یشب قرارمون تو ساحل خاطره ها پشت خونه 
 من یبر لب راند و منتظر پاسسسخ من شسسد ول یرا گفت لبخند عاشسسقانه ا نیا

 همچنان سكوت کرده بودم.
ا گره ر شیانداخت ابروها یشسسانیبر پ ینیپنجره نشسسسسست. چ یلبه  یرو وانیک

 یتو م یباشه که ب یسفر نیآخر نیدم ا ینشو قول م ریاز من دلگ -کرد و گفت
به هر حال ما  به ا میکن یبا هم عروسسس مییخوا یم گهیماه د هیرم   نیچه من 

 سفر برم درستهه نیمسافرت برم و چه نخوام به ا
 هینگران یزیتو از چ -دیپرس
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 دم زود یقول م -از من بشسسنود گفت یآنكه پاسسسخ یکرد و ب یکوتاه ی خنده
 برگردم زود زود.

ست ک یم دلم شت وانیخوا صرف کنم اما ا سفر من ا در سفر ر اقیرا از رفتن به 
 خواندم. یاو م یچهره 

ضطرب من نگر یبه چهره  یکم شه. ب -و افزود ستینگران و م سفر یبا  تو 
 .یرم بمونه بعد از مراسم عروس ینم

قابل م یپنجره  یلبه  ی. رواوردین انیاز سسسفر به م یسسسخن گریرا گفت و د نیا
ستم گفتم وانیک ش سفر رو از تو بگ یدلم نم -ن ست لذت  به  دیبا یول رمیخوا

 نره. ادتیم دعوت کن  النیدر ضمن ل یزود برگرد یلیخ یمن قول بد
 -فتفشسسرد و گ ینقش بسسست. دسسستم را به گرم وانیبر لبان ک تیرضسسا لبخند

 ستاره ازت ممنونم.
***** 

 یهر دو دوباره سوگند وفادار میکرد یم یکه در فرودگاه از هم خداحافظ یروز
 .میخورد

شك ی قهی ستادیمقابلم ا وانیک شن چرم و م شاخه  یکاپ  یاش را مرتب کرد 
ت هر وق -ن گرفت و گفترا بو کرد لبخند زد سسسپس آن را مقابل م یمیگل مر

 گل رو نگه دار. نیروز سفر من ا نینگاه کن و تا آخر میدلت گرفت به گل مر
هم  یچسباندم هر دو به رو نهیرا از او گرفتم بو کردم و بر س میگل مر ی شاخه

 بلند کرد. نیزم یچمدانش را از رو وانیک میلبخند زد
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ست صله گر یمرا به گرم د شرد چند قدم از من فا سپس افزودف  ضمنا -فت 
 نره. ادتیقرارمون 

 کدوم قراره -
 کرد. یزیآم طنتیش ی خنده

 .میزن یماه تو ساحل خاطره ها قدم م یهم پشت خونه  ادیهر شب به  -
 .میدیگاه هر دو خند آن
 کرد و از من فاصله گرفت. یخداحافظ وانیک
ست ها ایآ شقم  یاو دوباره به د سعا ساحل خاطره ها ب*و* ه خواهد زد و در 

 منتظرم خواهد مانده
 یدگزن یمهاجر قصه  یپرستوها یاوج گرفت او رفت تا شانه به شانه  مایهواپ

 برد. یگرید نیمان را به سرزم
نه را تم الیل ها یوارهاید یو مرتب کرد. رو زیخا تابلو با  تاق را  گل و  ییا از 

 آراست. عتیطب
پدر و  ی نهیرید یآرزو نیگشسست و ا یبه منزلمان باز م میمر از سسسال ها پس

 مادر بود.
از گلدان ها متعلق به من  یكیتمام پنجره ها گلدان نشسساند  یشسسانه  یرو پدر

 .میمتعلق به مر یگریبود و د
ها را  هیها و ثان قهیسسسساعت ها و دق وانیآمدن ک یپنجره نشسسسسستم تا برا کنار

 بشمارم.
 ما را آغاز کرد. ییجدا ینشانه قصه  نیبا اول ریتقد یول
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 درون یها و آدم ها لیشد. اتومب دهیو رقصان کش اهیس یچشمانم پرده ا یجلو
خورند. دسسستم را به پنجره  یلرزان تاب م یپارک همه و همه مانند قاب عكسسس

حالم بهبود  ینشسسسسستم کم نیزم یچسسسباندم رو واریسسستون کردم خودم را به د
 .افتی

 و به خواب رفتم. دمیتخت دراز کش یاتاقم را خاموش کردم. رو غچرا
***** 

صدا چند شكده نرفتم با هر  صر ع نكهی. تا ادمیپر یاز جا م یزنگ یروز به دان
 به منزلمان زن  زد. وانیآن روز ک

 فاصله به من انتقال داد. لومترهایعشق را از ک یگرم وانیک یصدا
 برگردد. رانیبه ا ندهیکرد و قول داد ظرف چند روز آ یدلتنگ ابراز
مقابلم  آمد نییاز پله ها پا الیرا گذاشتم. ل ی. گوشامدین انیبه م میاز مر یسخن

 کردهه دایرو پ میمر یخونه  -دیپرس اقیو با اشت ستادیا
 نزد. میاز مر یدونم حرف ینم -ام را باال انداختم و گفتم شانه

 یم دفعه د ینگران نباش قول م -. گفتمدیخط و نشان کش میابا نگاهش بر الیل
 .رمیرو ازش بگ میبعد که زن  زد اول از همه سراغ مر

 زد. یبخش تیلبخند رضا الیو ل دمیب*و*ساش را  گونه
 .ستادیکرد. مقابلمان ا کیخودش را به ما نزد یبا خوشحال پدر

کرد  یرا با دستمال پاک م نكشیع ی شهیکه ش یرا برداشت و در حال نكشیع
 یم رفته اونجا دلم وانیبزنم بهش بگم ک میمر یزن  به خونه  هی دیبا -گفت

 ده من خودم باشم. یستاره رو به اون م یکه خبر عروس یکس نیخواد اول
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ند الیل عا کن مر -و افزود دیخ ما برا میتو فقط د نه حت مل ک  یبه قولش ع
 آد. یب یعروس

 ره.ب مشینذار گهیچطوره د -فكر کرد بعد گفت ی. کمشد رهیخ ینقطه ا به
چه ب گهیاون د -زد و گفت یزیرا به چشسم زد و لبخند تمسسخر آم نكشیع پدر

وره از ما د میمر ستیکن. مهم ن رونیکودکانه رو از فكرت ب یفكرا نیا ستین
 کنه. یم یحاال داره خوب زندگ نهیمهم ا

 میتلفن رفت و چند شماره گرفت و با مهر پدرانه اش با مر یبه سمت گوش پدر
س صدا یگرم یسالم و احوال پر ص یگرم میمر یکرد  شاط خا به پدر  یو ن

ش ساس ممیکه بعد از آمدن مر ی. طوردیبخ سنش را به  ی, اح سال  کنم چند 
 .ستادیخواهد ا یجوان یپله  یعقب خواهد راند. و رو

 تیبه هو یپ رید یلیخوشسسحال بود. من سسسسال ها کنار او بودم و خ زین الیل
 او بردم. یدرون

دلسسسوز و مهربان و در  اریبسسس تیشسسخصسس کیبود. در  یتیچند شسسخصسس او
ص ص یرحم و ب یب گرید تیشخ شخ  یسوم او زن خود خواه تیاعتنا و در 

 بود.
 .دیپرست یوار م وانهیاش را د ینفسان الیام
ص نیا و شخ سوز و مهربان ل تیمن بودم که از  صله گرفتم و کل الیدل وارد  دیفا

 .افتمیرا ن الیشدن به قلب ل
***** 

آسسسوده به دانشسسكده رفتم تا وارد کالس درس شسسسدم  یالیآن روز با خ یفردا
 صورتم حس کردم. یرا رو میها ینگاه همكالس ینیسنگ
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تاد . هنوز اسمیفشرد یبه گرم را گریمرا کنار خود فرا خواند دست هم د شكوفه
 یآن خودکار بیکه از ج یوارد کالس نشده بود کالسورش را گشود و در حال

 هیکسالت دار دههیچقدر رنگت پر -داشت گفت یبرم
سرگ هی ستین یمهم زینه چ - از عوارو  دیشا ستیمهم ن یدارم ول جهیکم 

 اضطراب و دلشوره باشه.
 هیدلشوره واسه چ -
 کالسورش را بست. دیرا پرس نیا

 دورم. وانیباره که از ک نیاول نیدونم. ا یچه م -
 هیبراش دلتنگ -
 !هی یعیطب -

 تو. ین! نگراستین یعیطب زیچ هی یول -چشمانش را تن  کرد. گفت شكوفه
 اون دعوتنامه بفرسته. یبرا كهویدوستش  بهیعج نیحدست درسته. آخه ا -

بذار بهش خوش  یکار دار یتو چ -شسسانه ام گذاشسست و گفت یرو دسسست
 بگذره.
همه جا  دونم یم هی یپسر خوب وانینباش ک نیبدب -را برداشت و افزود دستش

 هست. ادتیبه 
 تمام ماند. مهیوارد کالس شد و حرف ما ن استاد

عاشسسق خواهد  یزندگ یبه سسسساحل خاطره ها خواهد آمد و تا انتها وانیک ایآ
 مانده

 (11)فصل 
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برم و در پشت  یماه م یهاست هرشب نگاهم را از پشت پنجره به خانه  مدت
 .ستمیا یزنم. کنار ستاره م یماه قدم م یخانه 

 گرم است! نجایا چقدر
 کنم. یرا حس م وانیحضور ک نجایدر ا من

 خواهد کرد. یتالق گرید کیبا  دینگاه ما در ساحل ام ایآ
سخت روز شتاب م یول ندیآ یم یها به  شان را به مدت  یروند و جا یبا  خود

 دهند. یها و ماه ها م
و  ین, نه تلفیلیمی. نه استین یخبر وانیشود ماه هاست از ک یباورم نم اکنون
 !ینامه ا ینه حت

 او هستند. امدنیهمكاران همه نگران علت ن یو حت لی, خانواده و فامدوستان
سب و یماریب س یرانگریبا تمام قدرت بر من غلبه دارد. او ا ب ر ریاش را در م

 تازد. یم میها
***** 
ستم ش د شتم بر رو یرا به طرف گو شماره لغز یتلفن بردم. انگ  ی. کمدیچند 

 .دیچیپ یدر گوش میمر یمنتظر ماندم تا صدا
س بعد سالم و احوال پر س یب یاز  شد نهه ول یخبر وانیاز ک -دیمقدمه پر  ین

 دعوت کنه. شیخواد منو تو مراسم عروس ینگران نباش البد دلش نم
 یخبر چیازش نشسسده. قرار بود زود برگرده. اما چهار ماهه ه یخبر چیه یول -

تونم درس  یتر دوسسستام همه واحدها رو پاس کردن. نم شی. بسسسستیازش ن
 معطوف شده من نگران هستم. وانیبخونم. فكرم به ک
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فعال داره برات نقش  دی. شسسامیگرد ینباش. ما هر دو با هم برم یچین هنگرا -
ظرش و منت یتا چه اندازه دوستش دار نهیخواد امتحانت کنه بب یکنه. م یم فایا

 مونده یخواه
 .ستین یاصال منطق نیا یول -
ش دیبه هر حال تو با - سم و روحت با روحت رو به  ی. مبادا نگرانیمواظب ج

 خوشحال کننده داشته باشم. یکنم برات خبرها یم یمنم سعاسارت ببره. 
با منزلمان  میبعد مر یرا گذاشسستم. سسساعت یکردم. گوشسس یخداحافظ میمر از

من ممكن است  ی جهیتماس گرفت و به پدر گوش زد کرد علت ضعف و سرگ
 .ردیبگ یآن را جد دیبا یمهم باشد و م یماریب کیاز عالئم 

 .میرفت مارستانیآن روز همراه پدر به ب یفردا
 نوشت. شیآزما میبرا یماریعالئم ب دنیپس از شن پزشک

خانه  یکس تو چیبه منزلمان زن  زد. ه یهمان روز مرد جوان و ناشناس عصر
ود زن  تلفن ب یو تنها صدا دیکش یم ازهیخم قشینبود. سكوت در خواب عم

 را برداشتم. یکرد. گوش یم داریکه خانه را هراسان از خواب ب
فردا منتظر  یخوا یم وانیاز ک یاگر سسسراغ -مقدمه گفت یکرد و ب یسسسالم

 تماسم بمون.
ش ینگفت. بدون خداحافظ چیه گریرا گفت و د نیا شت. در دلم  یگو را گذا

 .دیدلم سرک کش کیبه اتاق تار دیبر پا شد. دوباره حس ام یشور
کردم و در ساحل خاطره ها  یفكر م وانیگذشت. مدام به ک یم یبه سخت زمان

 دادم. ینهنم عبور م یگذرانده بودم از صحنه  وانیرا که با ک یتمام لحظات
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دارم  ادیدانم تا سسسساعت چند. فقط به  یماندم. نم داریشسسسب تا مدت ها ب آن
 که پنجره را ترک کردم ستاره از کنار ماه رفته بود. یزمان

سرت را به دوش م یخسته بود و کوله بار میها پلک ش یاز ح شمادیک ن . به چ
 استراحت دادم. یخسته ام اجازه 

به  روز گذشته را یتماس گرفتم و ماجرا ایشدم. با لع داریزود از خواب ب صبح
 او شرح دادم.

پدر ک ایبعد لع یکرد. سسسساعت یابراز خوشسسحال زین او در منزلمان  وانیهمراه 
ضور  شكافتندیح شدند. تا رد بای. و نا شناس  ش یمنتظر تماس مرد نا از  یانو ن

 .رندیگی وانیک
. تا دیجنگ یها م قهیها و دق هیحرکت ثان یو با کند ختیر یمدام اشک م ایلع

 هر دو از محل کار به منزل بازگشتند. الیعصر شد پدر و ل نكهیا
 شد. زن  تلفن همچنان خاموش بود. یسپر گرید یساعت

رد. ستون ک نیرا به زم شیعصا یالماس ی. آقادیشب را پوش اهیس ریحر آسمان
 .ستادیا

شده بود و نگاه بغض آلودش  خكوبیمبل م یهمچنان رو ای. لعدیرا پوش کتش
 ساعت سپرده بود. یبال عقربه ها یرا رو

 به ناچار دوباره نشست. یالماس یآقا
شت. ل یلیکس م چیشام را اماده کرد. ه زیم الیل شقا الیبه خوردن غذا ندا ب ب

ند ت یکه بو یو در حال ختیبرن  درون بشقاب ر یرا مقابلش گذاشت. مقدار
داد با اشسستها مشسسغول خوردن شسسد و از من  یخورشسست مشسسامش را نوازش م

نزد  هشسسام را جمع کردم. دوبار زیشسسام را جمع کنم. با عجله م زیخواسسست م
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 یشسسماره  یره نواخت و عقربه به رومهمان ها بازگشسستم. آون  سسساعت دوبا
 ی هی. گردیترک زین یآون  سسساعت بغض خانم الماسسس یدوازده رفت. با صسسدا

 سر داد. یبلند
 یدستمال زیم یاز رو ایو از او دعوت به آرامش نمود. لع ستادیکنار مبل او ا پدر

 شود. یداغش همچنان اجازه داد جار یبرداشت و به اشک ها
 ییکه بال هی یبشسسه. حتما اون مرد همون وانیاز ک یم خبرکن یفكر نم گهید -

 آورده. وانیسر ک
س الیل ست -دیپر شماره ش رو یاز کجا زن  م یدی. تو نفهمیرا ه صفح یزد. 

 نبوده یگوش شگرینما ی
 زد. یاز صد بار نگاه کردم. از خارج زن  م شیچرا ب -

س یآقا سرد یسرش را از رو یالما سف تكان داد و آه  س یتا . راند رونیب نهیاز 
 هیآخه ک -گفت ایگذاشت و در پاسخ لع یالماس یآقا یزانو یپدر دست رو

 نداشت. مگه داشته یخصومت یکه با کس وانیک
 نكرده. یبد یپسر از گلم پاک تره. به کس نیا -پاسخ داد یالماس یآقا

س دیشا -گفت الیل سادت م وانیک تیبه موقع یک س یح شما ک رو  یکرده. 
 اون حسادت کنهه تیکه به موقع دیشناس ینم
 شناسم. سال ها از بچه م دور بودم. ینم ادیمن دوستانش رو ز -گفت ایلع
 نداد و به فكر فرو رفت. یپاسخ یالماس یآقا
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ض هیالبته  -گفت الیل شا گهید ی هیفر ه ما ک وانیآقا ک نیهم دیهم وجود داره. 
ر کنه و ما رو گذاشته س یم یندگز یو خوش ی. به خوبمیقدر نگرانش هست نیا

 کار!
س یآقا شم ا یالما شو. هنوز ک -کرد و گفت ای. رو به لعستادیبا خ  وانیخانم پا

 دارم. مانیفرشته س. من بهش ا هیمن  یرو نشناختند. بچه 
 نیا یبهتره به جا -مبل نشسساندم و گفتم یرا گرفتم. رو یخانم الماسسس دسسست

. وشیدار یرم سسراغ پسسرعمو ی. من فردا ممیباشس یشسیحرفا به فكر چاره اند
 داره. یهمون که گل فروش

 جانیبر لب راند. و با ه یرا سسسترد. پس از مدت ها لبخند شیاشسسک ها ایلع
 .هی ی. فكر خوبهی یعال -گفت

 .ستین یاصال فكر خوب -
در طول اتاق قدم زد.  یکاناپه بلند شسسسد. کم یرا پدر گفت. ان گاه از رو نیا

بده.  شیبره آزما دیسسستاره فردا با -و گفت سسستادیا ایلع یاه بهت زده مقابل نگ
 .ستیمدته حالش خوب ن هیرن  و روش رو. اون  دینیب یم
 قراره. بابا دوست داشتن هم اندازه داره. یبس که ب -گفت الیل

 رو فقط یماریکرد. ب یشسسه شسسوخ ینم یماریخانم! با ب -با خشسسم گفت پدر
 بده. نه من و تو. صیتونه تشخ یپزشک م

کنم  ی. خواهش منیفقط فردا رو به من فرصت بد -گفتم یلحن ملتمسانه ا با
 بدم. شیدم در اسرع وقت برم آزما یقول م

کاناپه نشسسسسست. چشسسمان خواب آودش را  ی. دوباره رورفتیبه اجبار پذ پدر
 استراحت داد. یبست و به آن اجازه  یلحظه ا
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د کر یم یمن باز یکه با موها ی. در حالسسستادیکنار مبل امد. پشسست من ا ایلع
رم سسسراغ پسسسر  یبده. من خودم م شیحق با پدرته. تو فردا برو آزما -گفت
 .وشیدار یعمو

شا - شار روح الیحق با ل دیحال من خوبه.  شه. ف کالفه م کرده. اگه چند  یبا
 افته. یبرام نم یبدم اتفاق شیآزما رتریروز د

اق مراقب باشم تا اتف دیافته. با یداره م یآرزوهام اتفاقات مهم نیتو سرزم یول
 .افتهین یبد

م آخه دخترم تو با جس -پدرانه اش گفت یرا گشود و با دلسوز شیپلک ها پدر
سته و ب ستقبال آ یتون یکه نم ماریو روح خ به تو  . من فقط فردا رویبر ندهیبه ا

 دم. یفرصت م
س یشانه انداخت. آقا یرا رو فشیک. ستادیا ایلع صا یالما  نیرا به زم شیع

کردند و از منزلمان  یخداحافظ وسسسانهی. هر دو ماسسستادیا زیسسستون کرد. او ن
 رفتند.

شت. مقابلم ا پدر سالن بازگ  -ت. گفستادیمهمان ها را بدرقه کرد و دوباره به 
 ی براو اصسسال دی. شسساسسستیمعلوم ن زیچ چیخودت رو ناراحت نكن. هنوز ه

ده و عوو شسس ینسسسبت به زندگ دشی. رفته اونجا دافتادین یاتفاق چیه وانیک
خواد  یم انکردن زم یرو اونجا شروع کنه. و با طوالن یدیجد یخواسته زندگ

 .یآماده کن ییروز جدا یتو خودت رو برا
من  یدرسسست. ول نیا دیفهم یشسسما بهتر از من م -و با خشسسم گفتم سسستادمیا

س شنا شماه بذار یم یروان  و از نمیها رو کنار هم بچ هیخودم فرض دیخونم نه 
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ت و شه نشس یکه نم دیترد زیکنم. پشت م یاونا رو بررس یروانشناس دگاهید
 قضاوت کرد.

 .یو کم تجربه ا یتو جوون -
فت دینوشسس یآب وانیل الیل ماه بود اونو م -و گ ند  پدرته. تو فقط چ با   یحق 

 کنن. یم یپدر و مادرش دارن نقش باز دی. شایشناخت
ما بد آد یگذاشته. شما به همه  ریعمو تو فكر شما هم تاث انتیکه خ نیمثل ا -
 ی شهیتونه ر ینم ینیمثل بدب زیچ چی. ههی یزندگ ی. اعتماد الزمه نیشد نیب

 رو سست کنه. یزندگ
ت قضاو ی. به منطق هم اجازه ینكن یکه با احساس زندگ یدرسته. به شرط -

 .یبد
 !هی یکردن به اونا منطق یداور شیتهمت زدن به آدما و پ یعنی -

باز م راهنشیپ یکه دگمه  یدر حال پدر نه.  -کشسسسان گفت ازهیکرد خم یرا 
 .ستین یهم منطق یپرداز ایاز حد و رو شیاعتماد ب

ست و چراغ ها را  نیا سالن را ترک کرد و به اتاقش رفت. در اتاق را ب را گفت و 
 خاموش نمود.

ش صبح سالیرفتم. مرد م یآن روز به گل فرو شاده یان ستقبالم آمد و با گ  به ا
 .تسیمتعجب مرا نگر زیو اون ستادمیا زیاز من استقبال کرد. کنار م ییرو
ش - سر عمو یمن م دیببخ س یصحبت کنم م وشیدارآقا  یخوام با پ  دیشنا

 کهه
بود. فروشسسنده  سسستادهیوسسسط پله ها ا ینگاهش را به پله ها داد. مرد جوان مرد

 خانم با شما کار دارن. -به من کرد و گفت یاشاره ا
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 یراغس هیآمدم  -مقدمه گفتم یآمد. ب نییبه من کرد و از پله ها پا یقیعم نگاه
 .رمیبگ وشیاز دار

 نهیکار دار یچ شونیشما با ا -
زد. هراسان به عقب برگشتم. زن  ادیزن جوان بود که با خشم فر کی یصدا نیا

اش را برداشسست و با دقت در چشسسمانم زل زد.  یدود نکیکرد. ع یکرشسسمه ا
 عكس خودش را تماشا نمود و منتظر پاسخ ماند.

 یگره خورده بود درسسست رو یقادر به حرکت نبود. نگاهم به نقطه ا میها پلک
 .میشاخه گل مر کی

 ستهیزن ک نیا یراست
به من  گریوجود من آتش خشسسم را در او شسسعله ور سسساخت. او چند قدم د چرا
صدا کینزد شنه  یشد.  ضا پ شیکفش ها یپا ست محكم به  دیچیدر ف با د

 شانه ام زد.
 هیبا تو ام. جوابم رو نداد یه -
ندارم. من فقط م ینسسسبت چیمن ه -  هیو  یرد هیاون  قیطر خوام از یبا اون 

 نامزدم داشته باشم. وانیاز ک ینشون
ست صله گرفتم.  یزن را از رو د شانه ام هل دادم و چند قدم ناموزون از او فا
 حاال شد. -زد و گفت یرا باال برد. لبخند کم رنگ شیابروها

 .تونیی. خوشحالم از آشنادیهست وانیشما نامزد دکتر ک -فروشنده گفت مرد
اگه  -و گفت سسستادیبه سسسمت من آمد. مقابلم ا وشیدار یپسسسرعمو سسسامان

 .دیحتما سالم ما رو بهش برسون دیدیرو د وشیدار
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 .میخبر یما ازش مدت هاست ب -اش را باال انداخت و گفت شانه
 ستهیفروشگاه مال اون ن نیمگه ا -
 رفت. شهیهم ی. سهمش رو به من فروخت و برامیبود کیما شر -

 لوفرهین ستیطور ن نیا -جوان کرد و گفت به زن رو
 بله نامرد! -را به چشم زد و پاسخ داد نكشیدوباره ع لوفرین

 . نامردههیمتوجه نشدم ک -
و . ما دوشیدار -برداشسست و پاسسسخ داد زیم یرا از رو نشیماشسس چیسسسوئ لوفرین

 زده رفته. بشیغ كهوی. میساله که با هم عقد کرد
قابلم تادیا م فت یشسسسانیپ یرا رو نكشی.عسسس در واقع من و تو درد  -برد و گ

 .میمشترک دار
 .میخوش بختانه حس مشترک ندار یبله ول -
 یورتآورد. رژ صسس رونیب فشیاز ک یانداخت. دسسستمال یشسسانیبه پ ینیچ لوفرین

برجسسسته اش را پاک کرد. دسسستمال را مچاله کرد درون سسسطل زباله  یلب ها
سسسطل  یخاطرات رو هم مچاله کرد تو شسسد یکاش م یا -انداخت و گفت

 زباله انداخت.
 رو... یهر کس یبله. اما نه خاطره  -
سره  یخوش یخاطره  وشیمن که از دار - س یندارم. پ شق ه*و* باز هر روز عا
 بود. اخرش کار خودش رو کرد. بدبختم کرد و رفت. یكی
من ان داد و ض گرشیرا به دست د فشیآورد. ک رونیب فشیاز ک یکوچك ی نهیآ

 یچرا گفت -دیکرد. پرسسس یاش را تماشسسا م دهیصسسورت کشسس ریتصسسو نهیکه در آ
 مهیحس مشترک ندار
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. دیمتنفر وشیطور که معلومه شما از دار نیا یرو دوست دارم. ول وانیمن ک -
 .دیحق دار دمیالبته شا

به ک نهیآ ند. ع فشیرا  حال نكشیبرگردا باز یرا برداشسسست و در  اد د یم یکه 
نامزد داشسستم حتما  نیخوب از ا یخاطره  هیخوش به حالتون. اگر منم  -گفت

زنم. همون طور که اون  یم شسسشیآت یبردم. ول یلذت م نیریحس شسس نیاز ا
 زد. شیمنو آت یاهایرو

 هیچطور یگ ینم -دیکرد و آهسته پرس کیرا به من نزد گوشش
 با سامان به هم رد و بدل کردند. یدار یمعن نگاه

کردند از  یگل ها را تماشسسا م نكهیزن وارد فروشسسگاه شسسدند. و ضسسمن ا دو
 . فروشنده با آن ها مشغول صحبت شد.دندیپرس متیفروشنده ق

 زنمه یم ششیآت یچه جور یخب نگفت -دزدانه گفت لوفرین
 ندارم. وشیبه سرنوشت دار یعالقه ا -
 .دیآد ازش متنفر یبه نظر م یول دیشناس یجالبه. اونو نم -

سر تا پا یزد و در حال یمن چرخ گرد شا م یکه با دقت لباس و  د کر یمرا تما
 .دیاون باش یها یقربان یشما در زمره  دی. شادیخب حق هم دار -گفت

 یم یهاش قرار بده. خواهرم تو هلند زندگ یقربان یکور خونده منو در زمره  -
 .کنم یم دایرو پ وانیبرم اونجا. من هر طور شده ک دیشا ستین یکنه. چاره ا

 همون گهید یعشسسق اگر بره جا زمیعز یول -زد و گفت یزیتمسسسخر آم لبخند
 .سازهیم ایجا واسه خودش رو

 رحمانه س! یب یول -را باال برد و افزود شیابروها
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 مونه. ی. عشق به آرزوها وفادار منیشما قانون عشق رو خوب مطالعه نكرد -
دند. داخل ش یگرید دارانیرفتند. خر رونیبا دسته گل از فروشگاه ب دارانیخر

 .دیبذار انیازش شد منم در جر یاگه خبر -گفتم
کاغذ آدرس و شسسماره  یآوردم و رو رونیب فمیاز ک یرا گفتم. کاغذ و قلم نیا

. رمیگ یباهات تماس م -و گفت دیکاغذ را از دستم کش لوفریتلفن را نوشتم. ن
 ازشون شد. یالبته اگه خبر

دونم  یم -کرد گفت یرا نوازش م یگل رز یکه شاخه  یو در حال دیکش یآه
 یكی یافتاد برا یم ینكن. اگه اتفاق تیسسسخته. تو خودت رو ان یلیانتظار خ

 آورد. یخبرش رو م یگریافتاد و حتما د یشون م
ز کرد شاخه گل ر یابر لب راند. کرشمه  یلبخند لوفری. ندیفروشنده خند مرد

 ه یعاشقش هست -را برداشت. بو کرد. آن را به من داد و گفت
 کردک و او جواب سوالش را از سكوت من گرفت. سكوت

شدم. ن یخداحافظ شگاه خارج  صدا زد و  لوفریکردم و از فرو به دنبالم آمد مرا 
 بزنمه شیرو آت وشیدار یچه جور یدینپرس -گفت

 کنهه یم یبه حال من چه فرق -
 فیداشته باشه و به تو نگه تكل وانیاز ک یفرق کنه. اگر اون خبر یلیممكنه خ -
 .یبخش یاونو م ههی یچ
 هرگز. -

شسسدند و  یها به سسسرعت از کنارم رد م نی. ماشسسمیسسستادیدو مقابل هم ا هر
 دادند. ینگاه زود گذرشان را به ما م شهیاز پشت ش یگاه نیمسافر
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 شیرو در پ یسسسخت یروزها یباشسس وشیدار یها یقربان یپس اگه در زمره  -
 عمر انتظار... هی یدار

 ده. یفكرشم آزارم م -
سوئ شانه شت چرخاند و در حال یرا رو لیاتومب چیاش را باال انداخت.   یانگ

باز فت یم یکه آن را   یایرو یشسسم من برا یمن منتظرش نم یول -داد گ
 با پسر عموش ازدواج کنم. رمیخوام طالق بگ یدوزم. م یلباس عزا م وشیدار

درن  خواند و به دفاع از  یشسسدم و او خطوط تعجب را در چهره ام ب متعجب
 پرداخت. تشیشخص

 .انتیخ یمساو انتیتعجب نداره. اون به من نارو زده و خ -گفت و
صدا لوفریکردم و از ن یخداحافظ دوباره صله گرفتم. با  س یفا کجا  -دیبلند پر

 هیریبگ وانیاز ک یبازم سراغ یخوا یم هیر یم
 داده بود. هیتك لشی. به عقب برگشتم. او به اتومبستادمیا

 انتظار لباس صبر بدوزم. یرم برا یمنم م -گفتم
شته بودم که  لشیسوار اتومب او سمت جلو برندا شد و رفت. هنوز چند قدم به 

ها و  لیاتومب ریچشسسمانم جان گرفت. تصسساو یو رقصسسان جلو اهیسسس یپرده ا
 رگیرفت و من د نییچشسسمم باال و پا یو مغازه ها جلو ابانیکنار خ نیمسسسافر

 .دمینفهم چیه
احاطه کرده بودند و دورم حلقه بسسسته  نیچشسسم گشسسودم اطرافم را عابر یوقت

 بودند.
 هلش داده! یكیرو حتما  ه*ر*ز*ه یجوونا یخدا لعنت کنه بعض -
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 بود. یانسالیزن م یصدا نیا
 یماریب دیرن  و روش رو. شسسسا ینیب یمگه نم هیزن یخانم چرا تهمت م -

 داره.
 بود. یپسر جوان یهم صدا نیا

 هیدختر مردم دار یکار به رن  و رو یهان نگفتم. تو چ -
 یدنبال دعوا م سسستیبرو خانم. تو اصسسال حالت خوب ن -جوان گفت پسسسر

 .یگرد
صحنه را ترک کرد. دختر جوان نیا ستش داد. ز یرا گفت   ریکالسورش را به دو

 نیزم یرا از رو فمی. دختر جوان کسسستادمیبغلم را گرفت و به کمكم شسستافت. ا
 شانه ام انداخت. یبرداشت رو

 جا چه خبرهه نیا -
شد و متعجب گفت یصدا نیا صحنه  سان وارد  ستاره  -شكوفه بود که هرا

 .ییتو
 رفت.  یسرم گ كهوی ستین یطور -

 به راه خود ادامه دادند. زین نی. عابرمیشكوفه صحنه را ترک کرد همراه
ش لشیاتومب شكوفه سمت اتومب ابانیخ ی هیرا در حا  لیپارک کرده بود. مرا به 

شد. پشت فرمان نشست. در جلو  لیکرد. سوار اتومب یکرد. ابراز نگران تیهدا
 هیو تكجل یه صندلشدم. ب ادهیپ نی. از ماشنمیرا باز کرد و خواست کنار او بش

 دادم.
ردا دکتر. ف یهر چه زودتر بر دیتو با -پدال گاز فشسسرد و افزود یپا رو شسسكوفه

 .میآم. بهتره دانشكده نر یمنم باهات م
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 هی. از یکرد یخوام باعث درد سسسرت باشسسم. تو تازه عروسسس ینه شسسكوفه نم -
 طرف درس و دانشكده. هی. از یطرف خونه دار

سایمهم تر یمن از همه چ یتو با - شه جبران کرد.  یعقب افتاده رو م ی. در
 وقت دارم. شهیهم تا آخر عمر هم یخونه دار یبرا
س یوقت یول ست  دیشه با یدر اون ظاهر م یماریعالئم ب یک صت رو از د فر

نسسسبت به  وانیحاال هم به خاطر ک نینده زود به پزشسسسک مراجعه کنه تا هم
معطوف  یفكرت به کسسس ی. تو همه یتوجه بود یجسسسم و روحت ب یماریب

 .ستیمملكت ن نیشده که حاال تو ا
 اعتنا باشم. یب هیقض نیتونم نسبت به ا ینم -
 .یصبور باش یتون یم یدرست. ول -

 .میدو لبخند زد هر
***** 
شد همراه ش ی. رومیشكوفه وارد منزل  شپزخانه دمیکاناپه دراز ک شكوفه به آ  .

شربت برگشت. شربت را به دستم داد. مقابلم نشست و تا  وانیرفت و همراه ل
ستم. پدر وارد  نیرا به زم میصبر کرد. پاها الیآمدن پدر و ل ش ستون کردم و ن

 من انداخت. ی دهیرن  پر یبه چهره  یمنزل شد. نگاه
 بههی. عجیتو بازم خوب نشد -دیپرس مضطرب

دختر  نیا -شانه انداخت و گفت یکاناپه برداشت. رو یرا از رو فشیک شكوفه
از  آمدن نییکه پا یلجاجت تنها قله ا یلجبازه و قله  یلیبه ادب داره. خ ازین

 اون بهتر از باال رفتنشه.
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کرد  یاش را باز م یمشسسك یمانتو یکه دگمه  یو در حال دیگرد من چرخ الیل
ست  یكی وانیخودش و ک نیب دیباالخره با -افزود ستاره که د رو انتخاب کنه. 
به فكر آقا  ونهیآدم د یهر چ س از پشسسست بسسسته. خودش رو فراموش کرده و 

 نیرو از ب تخود یکه دار ییتو نیگذرونه. ا یاون داره خوش م دی. شسساوانیک
 .یبر یم

سش را تعو پدر صبر ت یمن تا فردا نم -و گفت ستادینكرد. کنارم ا ضیلبا ونم 
 دکتر. مین براال نیکنم. پاشو هم

ستم شكوفه خند یرا گرفت و از رو د احت ر المیخ -و گفت دیمبل بلند کرد. 
 شد.

 لشیاتومب چیو از درون آن سوئ دیاش را به سمت عقب کش یقهوه ا فیک پیز
 آورد. رونیرا ب

شناسم آشناس. پزشک مغز  یدکتر م هیرسونم.  یمن شما رو تا در مونگاه م -
قت و نییبه تع یازیکنم ن یکنم. فكر نم یصسسحبت م و اعصسسابه. االن باهاش

 باشه. یفبل
كوفه ش یگونه  الیآراست و از شكوفه تشكر کرد. ل یچهره اش را به لبخند پدر

سرا  ست یما م -و افزود دیب*و* س میمر میخوا  میستاره دعوت کن یرو تو عرو
 آد. یحلوا م یطور که معلومه داره بو نیا یول

رفت. چند قدم از او فاصسسله گرفت. شسسكوفه دسسست  یچشسسم غره ا الیبه ل پدر
 یکنه. م یم یداره شسسوخ -گذاشسست. رو به پدر کرد و گفت الیل یشسسانه  یرو

 خواد ستاره رو بخندونه.
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تلفن همراهم را گرفت و  یدر خانه نشسسسسست. در طول راه شسسكوفه گوشسس الیل
 نیرد و در همچند شماره فشرد. سپس با دکتر صحبت ک یانگشت خود را رو
صندل لشیحال در عقب اتومب شود. پدر  شكوفه با دکتر  یرا گ ست.  ش عقب ن

را دوباره به من دتد. من کنارش  یکرد. پشت فرمان نشست. گوش یخداحافظ
 و شیکه مجهز به بخش آزما میرفت یدرمانگاه خصسسوصسس کی. ما به شسسسسستمن

 بود. یولوژ  یراد
آن روز  ینوشسست. فردا شیعكس و آزما میکرد و برا نهیجوان مرا معا پزشسسک

به درمانگاه رفت باره   زیم یرا رو شی. جواب عكس و آزمامیهمراه شسسكوفه دو
 .میمقابل دکتر نشست یصندل ی. آن گاه من و شكوفه هر دو رومیدکتر گذاشت

به عكس  نكشیع دکتر قت  با د تب کرد و  عه اش را مر به چشسسم زد. مقن را 
انداخت. حس تاسسسف در چهره اش  شیماآز یبه برگه  ی. نگاهسسسستینگر

 نشست.
 -نسخه نوشت و افزود میبه من کرد. برا یدار یدادم. نگاه معن هیتك یصندل به

 یمهم زیچ دوارمیاسسسكن. ام یت یو عكس وسسس شیفرسسستمت آزما یدوباره م
 نباشه.

 .ستین یمهم زیحتما چ -گفت شكوفه
شت. لبخند تلخ نكشیع دکتر سخ یرا بردا شاند و پا عكس  نداد. از یبر لب ن

کردم و در  ینم یتلق یام را جد یماریهرگز ب رایالعمل دکتر متعجب شسسدم. ز
 اعتنا بودم. یمدت نسبت به آن ب نیتمام ا
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 یزیچ شیو آزما نیمگه ا -دمی. پرسسسسسستادمیدکتر ا زیمرتعش کنار م یاندام با
 رو نشون ندادهه

به آرامش نمود و افزود دکتر ها برا -مرا دعوت   یبرخ صیتشسسخ یچراه منت
 گوناگون الزمه. شاتیآزما هایماریب

***** 
دکتر سسستون کرد و به چشسسمان او زل زد و  زینزد من آمد دسسستش را به م شسسكوفه

 جهت نگران شده نهه یستاره ب -دیپزس
شانه  شیپلک ها دکتر شكوفه لبخن یآر یرا به ن ست.  شب تید رضاآرام ب  یخ

 .میبهتره بر -من گذاشت و گفت یشانه  یزد. دست رو
***** 
را برداشسست. سسسالم و  یهمان روز دکتر به منزلمان تلفن کرد. پدر گوشسس عصسسر

به  دیچیپ یتلفن را دور انگشسستانش م میکه سسس یکرد و در حال یاحوال پرسسس
ش یصحبت ها ستش به زم یدکتر گوش داد. ناگهان گو اد و او افت نیتلفن از د

حال  نیمه درستون کرد. هراسان به کمكش شتافتم و  زیبه اجبار دستش را به م
 چشمم جان گرفت. یجلو اهیس یدوباره همان پرده 

شسسربت آورد. و هرچه علت را  مانیمبل نشسسساند و برا یما را رو یهر دو الیل
ر ب یلبخند چیه گریپدر از پاسسسخ دادن به آن طفره رفت. از آن شسسب د یپرسسس

 شد. نیو حس اندوه با شتاب در چهره اش خانه نش امدیلبان پدر ن
که قادر نبود آن را تا آسسسمان  یادیبود. فر تدیچشسسمانش پر از فر یسسسرخ یگاه

 کرد. یخاموش م نهیزود در س یلیبدرقه کند و خ
***** 
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 یخودش را به بهار داد بهار پر از سسر سسبز یدامن کشسان رفت و جا زمسستان
 . پر از طراوت!ستیا

 کند. یرا نوازش م نیشود و باران گرم زم یتر م یفصل روزها طوالن نیا در
شده بود. هم یبرا دلم  وانیکه با ک یبهار نیکردم در اول یفكر م شهیبهار تن  

 کند. یبا من قهر نم یگل چیهستم ه
 برد. یبدون ما خوابش نم دیخورش
ساس م اکنون ش یاح ساکت و  شهیهم دیکنم خور شب نگاه  ست.  خواب ا
 دوخته. میاش را به زندگ ییجادو

به  یراز دلتنگ یسسستاره ا چیزنده چرا ه یبا من حرف نم یگل چیه چرا ام را 
 دهیگو ینم وانیک

 را بكن. فكرش
 میاهایگذرد و من هر روز در بهار رو یمدت هاست از عمر انتظار من م اکنون
 کارم. یم دیگل ام

شسسود و بخواهد  دیو نا ام وسیما وانیاز آمدن ک میهسسستم مبادا گل مر مراقب
 من آماده کند. یاهایمرب رو یخودش را برا

گل مر یدانم چرا وقت ینم ند  وانیک ریشسسوم تصسسو یم رهیخ میبه  و آن لبخ
 ردهیگ یچشمم جان م یکرد جلو میکه روز رفتن به من تقد نشیریش

شتن پا یخودم را برا اکنون ضوع یکنم. نم ینامه آماده م انینو ا ر یدانم چه مو
 دشوار است! اریبس میکار برا نیانتخاب کنمه! با افكار آشفته ا

 برد. یمدام مرا نزد پزشكان مختلف م پدر
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چند سال سن او را به جلو  ییتاب است. گو یدردناک در چشمان او ب یاندوه
 رانده.
خوشسسحال اسسست و از  زین الی. لنمیب یپس از مدت ها او را خوشسسحال م اکنون

صسسبر کن حتما علتش  یگنجد. کم یدر پوسسست خود نم یشسسدت خوشسسحال
 من گشوده. یعاطفه اش را پس از سال ها به رو یدروازه  الیراخواهم گفت. ل

 ندارم. الیل یعاطفه  یرفتن به خانه  یبرا یلیم گرید
را  فت. گونه امکرد و با لحن شسسوت شسسربت را مقابلم گر یمیمقابلم تعظ الیل

 .دیب*و*س
 .یبگرد وانتیدنبال آقا ک یتا بتون یریجون بگ دیبخور شربتت رو. تو با -
 از پله ها نشستم. یكی یشربت را از او گرفتم. رو وانیل

 !زهیآم هیکنا یلیمنه! لحنت خ وانیچرا ک -
 .یتر دوستش دار شیتو از پدرو مادرشم ب نكهیواسه ا -
 تر از خانوده اش دوست داشته باشه. شیخواد اون منو ب یاصال دلم نم یول -

شمانش ست و گفت نییرا تن  کرد. دو پله پا چ ش سا -تر از من ن ده بس که 
ته تو انیا ندار یمارمولك هیکردن من تو  تی. الب گه  با اون زبونت یکه لن  .

تر از من  شیاون تو رو ب بهی. عجیپدرت رو از آن خودت کن یخوب تونسسست
 جادوت کرده. وانیک یره. ولدوست دا

س وانینه اگه ک - سپا شه و قدر زحمات و محبت ها یآدم نا خانواده ش رو  یبا
 خوره. یندونه به درد منم نم

 هگیعاطفه پدر و مادرشم فراموش کرده. د یآدم ب نیرو راحت کنم. ا التیخ -
 بهش فكر نكن.
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دختره  -ا خشم گفتو ب ستی. متعجب مرا نگردمیکوب نیشربت را به زم وانیل
 کنم. یهمه دارم بهت محبت م نی! منو باش که اایح یب ی
 دیکه درش با کل یشسسده. از محبت رید گهید -و گفتم سسستادمیپله ا نیآخر یرو

راحت باشم منو دوست نداشته  یخوا ی. متنفرم. اگه مزارمیشه ب یترحم باز م
 من بسته بذار. یباش. در عاطفه رو به رو

 را گفتم و به اتاقم پناه بردم. نیا
***** 

هر دو به اتاقم آمدند. در دو  الیبا منزلمان تماس گرفت. پدر و ل میشسسب مر آن
 ستادندیتخت من ا یسو

آب را به همراه دارو به دستم داد. پدر بسته  وانیچراغ اتاقم را روشن کرد. ل الیل
شود و در حال ی ستم من م یقرص را گ داروهات رو  -داد گفت یکه آن را به د

 .میخبر خوشحال کننده بهت بد هیبخور تا 
 .ستین وانیک یو البته درباره  -
نداد حت گریرا گفت و د نیا الیل نم بر زبا وانیاز ک یسسسخن یبه من فرصسسست 

 زیم یرا رو وانی. لدمیآب نوش یتخت نشست. جرعه ا یلبه  یکنم. رو یجار
 که کنار تخت بود گذاشتم. یکوچك

به لبخند شسس پس پدر چهره اش را   الیآراسسسست. ل ییایو رو نیریاز مدت ها 
 کرده بود. انیچشمانش پر از اشک بود. اشک شوق در چشمان آن دو طغ

 با ما تماس گرفتهه یچ یبرا میمر یپرس ینم -
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ش  هیقب -تخت بلند شسسد رو به پدر کرد و گفت یلبه  یرا گفت از رو نیا الیل
 رو تو بگو.

ازدواج کنه. ما هر طور شسسده تو  یرانیا هیاز ما اجازه خواسسست با  نكهیواسسسه ا -
 .میکن یشرکت م شیعروس

 بشم. یبستر دیبا یآم. ول یتونستم ب یکاش منم م -
ح تورو به خار هی یخوب یبهانه  میمر یاتفاقا عروسسس -و گفت دیکشسس یآه پدر

 ید روزچن هی. فعال نجاسسستیتر از ا شسسرفتهیاز کشسسور ببرم. اونجا امكاناتش پ
 یعد هر سه مو ب یتا تحت مراقبت پزشكا باش یش یم یبستر نجایا مارستانیب
 .میمر یعروس ی. حتمیر یجا نم چیاونجا. بدون تو ما ه میر

ام را  یشسسانیمن نشسسسسستند و پ یتخت در دو سسسو یلبه  یدو خوشسسحال رو هر
 .دندیب*و*س

***** 
 (12) فصل
سم اهشیس ریحر شب شرا به آ ستاره ا لباس پرچدهیان ک رده ابر را به تن ک نی. 

 بارد. یو باران نم نم م
 به رفتن بهار نمانده. تابستان در راه است! یزیچ
تا ما را برادیآ یم رانیبه ا میمر یدکتر وارسسسته پدر خوانده  گریروز د دو  ی. 

 رسما دعوت کند. میمر یعروس
 اکتفا کرد. لیمیو ا یبه دعوت تلفن پدر
مرور خاطراتش پس از  یدکتر وارسسسته دعوت از ما را بهانه قرار داده و برا اما

 گردد. یباز م رانیسال ها به ا
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***** 
صر سم ع ضعف ج ستقبال از دکتر  یبرا الیهمراه پدر و ل یآن روز با وجود  ا

 .میوارسته به فرودگاه رفت
دونم از  ینم -دسسسته گل را به دسسست من داد و افزود الی. لمیمنتظر شسسد یکم

ازش متنفر باشم.  نكهیا ایده. احساس خوب  یبهم دست م یچه حس دنشید
 نسبت بهش ندارم. یحس چیفعال ه

 یکردن ما سسسع دایپ یبه هر حال اون برا -و پاسسسخ داد دیحرف او دو انیم پدر
 یلیاون خوشبخت بوده. اگرنه خ یتو خانواده  میمر نهیخودش رو کرده. مهم ا

 آد. یما ب شیشد اونا رو ترک کنه. پ یراحت حاضر م
 دتایکنه.  یکار چیه ستیاونا حاضر ن یبدون اجازه  یکه اون حت یصورت در

شه با سمیکن یخوب یازش مهمون نواز دیبا شنا سر ضمن اون دکتر  . هی ی. در 
 میدر کاره. مر یتعمد دمیکنه. شسسا تیزیازش خواهش کرده سسستاره رو و میمر

 یکنه. آخه من کپ تشیزیو و نهیبب کیتاره رو از نزدعمدا اونو فرسسستاده تا سسس
 کردم. لیمیستاره رو براش ا یپرونده 

 زد. یبخش تیلبخند رضا الیل
به مسسسسافران داد نگاه با موها ی. مردمیمنتظرمان را  در  یجو گندم یقد بلند 
زده بود به ما  یبه تن داشسست و کروات سسسرمه ا یکه کت و شسسلوار کرم یحال
 شد. کینزد
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شسسسد.مقابل ما  یتر م کینگاهش را به من دوخته بود و هر لحظه به ما نزد او
سالم نیزم ی. چمدانش را روستادیا شت.   -کرد. رو به پدر کرد و افزود یگذا

 !هیصبور یآقا
 دست دادند. گریكدیزد. آن گاه آن دو با  یلبخند پدر

 !دیاختچه زود ما رو شن -دیکرد و متعجب پرس یبا او احوال پرس الیل
 یاصال شناختن شما کار سخت -به من کرد و گفت یوارسته نگاه معنا دار دکتر

شباهت ل ستاره انكار نا پذ النینبود.  رومه. روب میلحظه حس کردم مر هی. رهیو 
کردم  یرو راحت کرد. اگرنه گمان م المیسسستاره بود که خ یفقط رن  چشسسما

 شما. شیما رو ول کرده امده پ گهید میمر
برداشسست و از فرودگاه  نیزم ی. پدر چمدان او را از رومیدیخند یگاه همگ آن

 .میخارج شد
 هیجلو تك ی. پدر پشت فرمان نشست دکتر وارسته به صندلمیشد لیاتومب سوار
 داد.

 را ببندم. لیکنارم نشست و از من خواست در اتومب الیل
شك لیپدال گاز اتومب یپا رو پدر شرد و نا  سته در . دکتر ودیپرس میاز مر بایف ار

 یکرد. هنگام فیتعر مانیبرا میمر یو نوجوان یطول راه مدام از خاطرات کودک
 یدکتر وارسسسته از پدر خواهش کرد دوباره به دور میدیرسسس یآزاد دانیکه به م

 بزند. یچرخ دانیم
 .دیوطنش را بلع یهوا اقیو با اشت دیکش نییکنارش را پا ی شهیش

***** 
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کرد. او ابتدا اسسستراحت  یگرم یاز او مهمان نواز الیل میدیبه منزل رسسس یوقت
 مرا مطالعه کرد. یپزشك یوقفه پرونده  یکرد و ب یکوتاه

با دوسسستان پزشسسكم  دیبا -پرونده گذاشسست و افزود یرا برداشسست رو نكشیع
شورت کنم. ب صص من ن ی طهیستاره در ح یماریم  به احتمال یول ستیتخ

 عمل داره.به  ازین ادیز
ون با هاشسس یرو گفتن اگرچه بعضسس نیاکثر دکترا هم -و پاسسسخ داد سسستادیا پدر

ببرمش خارج. به نظر  ایبمونه  نجایدونم ا یزنن. نم یحرف م دیشسسسک و ترد
 شما کدوم بهتره.

با ینم - كارام رو تو ا دیدونم  تا از هم ند   یبه هر حال وقت ی. ولنمیبب رانیچ
زمان رو از دسسست  ماریکه ب نهیکار ا نیشسسه عاقالنه تر یظاهر م یماریعالئم ب
 زود به پزشک مراجعه کنه. یلینده و خ

 عمل بشم. دیچرا من با -دمیپرس
وارسسسته از پاسسسخ دادن طفره رفت پدر صسسحنه را ترک کرد و رفت وضسسو  دکتر

 .دیپرس میمقابل دکتر وارسته نشست و دوباره از مر الی. لردیبگ
سته دوبا دکتر شم زد و افزود نكشیره عوار ب خوام مطل یاتفاقا من م -را به چ
دشوار  اریعمو بس یکه گفتنش برا یبه شما بگم. مطلب میمر یرو درباره  یمهم

 بوده.
 شدهه یطور -دینگران پرس الیل

 شما مهمه. یمطلب حتما برا نیا ی. ولافتادهین ینه خوش بختانه اتفاق -
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ست پدر شمالودش آب م نیآ ستان پ د . واردیچك یبلوزش را باال زد. هنوز از د
 صحنه شد. حوله را به دست او دادم.

ما هم ش یسجاده برا دینماز بخون نییخوا یاگه م -رو به دکتر کرد و افزود پدر
 هست.

سته لبخند معن دکتر ست روستادیزد. ا یدار یوار شت یشانه  ی. د . پدر گذا
 پدر دست و صورتش را خشک کرد. حوله را به من برگرداند.

 هستم. یحیمن مس -وارسته گفت دکتر
 -فتو گ دی. لب به دندان گزسسستادیکنار او ا الی. لسسستیمتعجب او را نگر پدر

 هم... مینكرده مر ییممكنه خدا
ما  مثل میمرادامه نده. گهیامكان نداره. د -و گفت دیدو الیصحبت ل انیم پدر

 مسلمونه.
 .هی یحیمس هیاون  یول -مهابا گفت یوارسته ب دکتر

 !نیهم -زد ادیبا خشم فر الیل
 شده. یحینكردم. خودش مس یحیمن که اونو به اجبار مس -

 اسالم برگشتهه نیاز د یعنی -دیمتعجب پرس پدر
شد و اعمال - س نیکه مربوط به د یاون کنار ما بزرب   بود انجام داد. با تیحیم

س میتون یامد ما نم سایما به کل ش یحیخودمون م  نیاون از د یو بعد برا میبا
ش کردم خاطره  دای. اونم فقط چهار سسسالش بود که من پمیاسسسالم صسسحبت کن

دختر چهار سسساله  هیبوده.  یچ نشیدونه د یاسسسالم نداره. اصسسال نم نیاز د یا
. اون تونه یو پن  سسساله م سسستیدختر ب هیرو انتخاب کنه. اما  نشیتونه د ینم

 دونه. یم یحیمس هیخودش رو 
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دوباره به صسسحنه  میمر یبا شسستاب صسسحنه را ترک کرد. همراه شسسناسسسنامه  الیل
 بازگشت. شناسنامه را به دست دکتر وارسته داد.

 مسلمونه. هیشناسنامه ش اون  نیآقا بفرما ا -
وش ت نیشسسما گفت نیراش گرفتشسسناسسسنامه رو شسسما ب نیا یبله درسسست. ول -

 اسالمه. نشید سنیبنو
نه حرف تو یآد نم یم ایکه تازه به دن یآقا! بچه ا دیببخشسس -با خشسسم گفت الیل

ما و اصسسال همه جا مادرا برا ایدن یبزنه. تو مملكت  بچه هاشسسون  یپدر و 
 .رنیگ یشناسنامه م

به هر  دیتقل یاجباره و نه از رو یشسسما نه از رو نید دمیمن شسسن یدرسسسته ول -
سن تكل شه و خودش ستیحاال ب یبود. ول دهینرس فیحال اون به  سال  و پن  

 دونه. یم یحیمس هیرو 
 یدید -کرد و افزود الیمبل انداخت رو به ل ی. خودش را رودیکشسس یآه پدر

 .هی یحیمس هیسرمون اومد. دختر ما حاال  ییچه بال
رفت. از او فاصسسله گرفت. رو به پدر کرد و  یغره ا به دکتر وارسسسته چشسسم الیل

 .میکن یراز رو از همه مخف نیا دیبا -گفت
 مهیبترس دیچرا با مهیکن یمخف دی)) چرا با-گفتم

 دهیهمه منقلب شد نیا چرا
 کار کردهه یاون چ مگه
امامان و  ی. همه سسستی. کافر که نسسستیکه ن تكاری. جناهی یحیمسسس هی اون

 کردن انسان ها امدند. تیترب یبرا امبرانیپ
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ما انسان ها رو  نكهیخدا و ا یهدف مشترک داشتن و اون دعوت به سو هی همه
 یدعوت کنند و راه رستگار ستهیو شا کیاز اعمال زشت باز دارند و به اعمال ن

 رو به بشر نشون بدن.
 سر زدهه میاز مر یچه عمل زشت دیکن یشما فكر م خب
 نیو به ا سسستیا یاله امبریپ نیما آخر امبریپ میمعتقد نشسسده. ما یطور حاال

 س. گهید انیما کامل تر از اد نید لیدل
اسسسالم  نیبازگشسسست به د یما رو مطالعه کنه و راه اون برا نیتونه د یم میمر
 بازه.(( شهیهم

سته گفت دکتر شما مدع-وار ستاره س. اگه  ست ی)) حق با  سالم به دیه  در ا
 انیشسسما کامل تر از اد نید دیاگر اعتقاد دار دهیهمه بازه پس چرا نگران یرو

 .((مینگران باش دیبا نهمایترس یم یس از چ گهید
ن ممكنه او یعنی -لب گفت ریشسسده بود ز رهیخ یمات و مبهوت به نقطه ا پدر

 یرو م یخودت کمک کن. من دارم امتحان سخت ایروز مسلمون بشه. خدا هی
 دم.

سجاده اش را رو یگفت از رو را نیا شد.  سط اتاق پهن  چهیقال یمبل بلند  و
 پرواز کند و روحش را جال دهد. یبهشت یابرها یکرد تا نماز بخواند و در ورا

سته رو به ل دکتر سرم ه-کرد و گفت الیوار ص چی)) من و هم . ما میندار یریتق
ست ی. نممیدون ینم یادیز زیشما چ نیاز د س میتون ش یحیخودمون م و  میبا

 ممكن بود.(( ریمسئله غ نی. واقعا امیکن تیمسلمون ترب هیاونو 
سان پاک و ب نهی))به هر حال مهم ا - س ه*و*سکنه.  یزندگ ب*ن*ا*ه یان  رایب

راده ا هی. فقط ستین یموندن کار هر کس ه*و*س یافسونگره. اما پشت دروازه 
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 نیهدف مشترک داشتن و اون ا هیما  امبرانیخواد. به قول ستاره پ یمحكم م ی
ها به سسسو لیرو تحو یپاک یکه انسسسسان  ما رو  بدن و  طا یجامعه  از  عتا

 ههی یدستورات خدا دعوت کنن. خب دستورات خدا چ
 ((.میدور باش تیو معص ب*ن*ا*هاز  میرو دوست داشته باش گریکه هم د نیا

 زد. یو لبخند تلخ دیکش یآه دکتر
. تو ایح یب یآد حقته. دختره  یسسسرت م ییر باله -رو به من کرد و گفت الیل

 .یکن یدفاع نم نتیاصال از د
 یمعن نهیاشسستباه ما ا یکنم. ول یدفاع م شسسهیو اعتقادم هم نمیاتفاقا من از د -
مل تر نیما بهتر نی.دمیفهم یرو نم نید کا ما تو همنهید نیو  اطراف  نی. ا

 انده یمسلمون واقع هیکه  یشناس یخودمون چند نفر رو م
 انتیکه تمام وجودش آلوده به دروغ و تهمت و خ یشسسناسسس ینفر رو م چند

 اوناسته ینباشه و فقط عنوان مسلمون بودن رو
 باشه. یمسلمون واقع هیاگر مسلمون شد  میبذار مر پس

با خشم صحنه را ترک کرد. دکتر وارسته نگاه اندوه بارش را به پنجره سپرد  الیل
 و به فكر فرو رفت.

. دیبه نهنم رسسس یفكر خوب -در نهنم جرقه زد. گفتم یتامل کردم. فكر یکم
 باشه. نید ینامه م درباره  انیخوام موضوع پا یم

 یکنم موضسسوع جالب یبله فكر م -و گفت دیوارسسسته به سسسمت من چرخ دکتر
 باشه.

 ههی یچه جور جوون ههی یرانیا مینامزد مر یراست -دمیپرس
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سته نگاهش را به من داد و افزود دکتر س هی یرانیا هیآره. اون  -وار وون ح اریو ب
رو  النی. اگر پدر و مادرت اونجا بودن حتما انتخاب لهی یا دهیمودب و فهم

 کردن. یم نیتحس
 انه یپدر و مادرش ک -

. سجاده اش را به دست من داد. مقابل دکتر وارسته نشست. دیرا پرس نیا پدر
سخ داد سته پا سفانه از پدر و مادرش چ -دکتر وار  یم یعنیدونم  ینم یزیمتا

دونم چرا تا  یاما نم هی یبچه بود اونا رو از دست داده اون جوون خوب یگه وقت
 داره. دیتردشه انگار تو گفتن حرفاش خودشم  یصحبت از گذشته م

 ههی یشغلش چ -دمیپرس
 یراحابزار ج یتبحر داره. طور یلیخودمه. تو کارش خ اریدست مارستانیتو ب -

 کرده. یکه انگار سال ها با اونا کار م رهیگ یرو به دست م
 رو بهتون گفته. یهمه چ النیپزشكه. حتما ل هی وانمیک -

ش -وارسته گفت دکتر  یم دایازش پ یرد هیهلند حتما  دیامد یوقت دینگران نبا
 میمق یها یرانیاز ا یلیکنم و با خ یم یمن سسسسال هاسسسست اونجا زندگ میکن

 دم. یآد براتون انجام م یاز دستم بر ب یاونجا در ارتباطم هر کمك
 ما. شیآد پ یبرو مادرت رو صدا کن ب -رو به من کرد و گفت پدر

اتاق  موش بود وارددر اتاقش را بسته بود چراغ اتاقش خا الیرا ترک کردم ل سالن
کشان  ازهیبرداشت و خم زیم یسرش را از رو الیشدم چراغ ها را روشن کردم ل

 هیامد یواسه چ -گفت
 ه.کن یم فیتعر میما دکتر وارسته داره از خاطرات مر شیپ ایامدم بگم ب -
 .ستادیا الیل
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دعوام  ید یقول م هیش یبگم ناراحت نم یزیچ هیاگه  دیببخش یلیخ -گفتم
 هینكن

 حرفت رو بزن. -با خشم گفت الیل
همه مثل تو باشند. اول  یخوا ی. می. تو خود خواهیتعصب ندار نیتو به د -
 قضاوت کن. میدکتر وارسته و مر یشده، بعد درباره  یحیچرا مس نیبب
 .یزبون دراز یلیخواد بزنم تو گوشت. خ یدلم م -گفت الیل

 .مینكردم. همراه او وارد سالن شد الیبه حرف ل ییاعتنا
 طنتیو شسس یگفت. از کودک یما م یبرا میشسسب دکتر وارسسسته مدام از مر آن
خاطرات همچون قطرات باران  نیا ش،یو خواسسسته ها ی. از دوران جوانشیها
 نمود. یم رابیوجودمان را س یتشنه  ریکو

***** 
 یکه سسسال ها در آن زندگ ییحافظ تهران رفت. جا ابانیآن روز او به خ یفردا

ش یکرده بود و هنوز خاطراتش در آنجا نفس م ستان و دیک . و به چند تن از دو
 داشت سر زد. رانیکه در ا یهمكاران پزشك

 .ابدی یرفت تا خاطرات گذشته در نهنش تجل یادیز یبه مكان ها و
 (13)فصل 

 تازده یم میهارگ ریو چرا اسب جنونش را در مس ستیام چ یماریدانم ب ینم
 .شمیاند یم وانیبا ک یهمه هنوز به زندگ نیا با

 دایفر نیدارم هنوز عاشق است. و من ا نیقی یدانم او اکنون کجاست. ول ینم
 شنوم. ینامعلوم م یدور و مكان یرا از نقطه 
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 را بدانم. امدنشیروز علت ن کیکنم  یم آرزو
ز با میزندگ یدوباره به صحنه  وانیمداوا خواهم شد و ک یکنم به زود یم حس

 گردد. یم
 کنم. یرفتن به سفر آماده م یخوب، خودم را برا ی شهیاحساس و اند نیا با

***** 
 گذارد. یرا درون چمدان م شیلباس ها نیباتریز الیل

 من بود! یپزشك یکه درون چمدان گذاشت پرونده  یزیچ نیپدر اول اما
داند  یچه م یبدهم. کسسس یرا داخل چمدان جا مینرفته گل مر ادمیتا  یراسسست

 کنم. دایرا پ وانیسفر ک نیدر ا دیشا
من  یو به وفادار ابدیتواند در دادگاه عشسسق حضسسور  یم یبه خوب میمر گل

 شهادت بدهد.
 مدت نسبت به من و عشقم وفادار بودهه نیدر تمام ا زیاو ن ایآ یول

***** 
 فرودگاه آمده اند.ما به  یبدرقه  یبرا ایو لع شكوفه

سمرا  ایلع ست به دنبال رد دیب*و* سانه از من خوا شان یو ملتم  وانیاز ک یو ن
 باشم.

 مرا در آغوش گرم خود فشرد. زین شكوفه
***** 

 وطن کردم. میرا تقد میه هاب*و*س نیاوج گرفت و من آخر مایهواپ
 .میدیبه کشور هلند رس یوقت

 عمو، خانم ژانت همسر دکتر وارسته به استقبالمان آمده بودند. الن،یل
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شته ن الیرا در آغوش گرفته بود که خ النیچنان ل الیل شت. فر شدن ندا  زیجدا 
 کردم یفكر نم -چهره اش نشست. رو به عمو کرد و گفت یخطوط تعجب رو

 هم باشند. هیقدر شب نیدو تا ا نیا
اش را بار  یت. صسسورت گرد و عروسسسكرف یوارید ی نهیگاه به سسسمت آ آن
 یبورش رو یروشن و موها یچشمان خمار و قهوه ا ریکرد و تصو گرتماشاید
 .ختیر نهیآ

 دیسر یم لچریو نییرا که تا پا شی. آبشار بلند موهادیگاه به سمت ما چرخ آن
 کرد. زانیچهره اش آو یجمع کرد و از دو سو

 !ستیزانو گذاشت و با لذت به آن نگر یرو
 کردم نهه رییتغ یلیمن خ -
 .یبود بایز شهینه تو هم -جواب داد الیل ی. پدر به جادیپرس الیرا از ل نیا

شته ش یآه فر سارت.  شهیو هم -و گفت دیک شته  هیدر ا ال و که ب یزندان یفر
 بسته. ریپرش رو تقد

 .دیب*و*سدخترش را  عمو
 .ستیژانت با چشمان درشتش مرا نگر خانم

زده بود با  یکوچكش را که رژ قهوه ا یداد. لب ها النیاهش را به لگاه نگ آن
 شه.تو با هیاندازه شب نیکردم ستاره تا ا یفكر نم -آراست و افزود یلبخند

 اکتفا کرد. یبه لبخند النیل
 پر از گل سرسبز و با طراوت. افتمی یرا کشور هلند
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کرد. تمام اسسسباب و  یگرم یمصسسرانه ما را به منزل برد و از ما مهمان نواز عمو
كس قاب ع وارید یشده بود. بر رو دهیچ یرانیو ا یسنت ی وهیخانه به ش لیوسا

 کرد. یپدر و عمو کنار هم جلب توجه م
 .نبود یو نفرت خبر نهیکه از ک ییخوش گذشته بود. روزها یروز ها ادآوری و

ا به ر لچرشیو بایز یگشوده شد و دختر مانیمبل نشستم. در اتاق روبرو یرو
 را به لچرشیو سسستادیکنار او ا می. مرسسستادیا میسسسمت ما راند. مقابل من و مر

ست. گفت ش سمون زندگ -سمت ما راند. آن گاه کنار فرشته ن  یفرشته ها تو آ
 نیتو رو دوسسسست داره. ا ای. دنیخودت بخوا هی یتونن پرواز کنن. کاف یهم م

 .یقهر ایکه با دن ییتو
شه با دن - شت ایوقت سال ها از ا ای. بیکن یآ ون برامون مهم رانیامروز که بعد از 

 .میریجشن بگ ایکنون تو با دن یاشت یاومده برا
 هیبه چشمان ما داد. پدر به مبلش تك بیرا عمو گفت. بعد نگاهش را به ترت نیا

 !هی یعال -داد و گفت
و نفرت در  نهیک میانكه اجازه ده ی. بمیرا کنار هم گذراند یخوشسس لحظات

 جشن ما مداخله کند.
***** 

شته  یشب برا مهیو تا ن میدیشب کنار هم خواب میو مر من هم از خاطرات گذ
 .میگفت یو سال ها دور

 شهیبود از پشت ش دهیمن دراز کش یتخت روبرو یدر همان حال که رو میمر
ش ینگاهش را به مهتاب داد اه رو تجربه  یی))من طعم تلخ جدا -و گفت دیک

شا شدم تا ماه ها ب یزمان دینكردم   ادیکردم بهانه گرفتم و به  یم یتاب یکه گم 
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 یعروسسسک ب ای اتآبنب هیو جوابم رو با  ختمیآغوش گرم پدر و مادر اشسسک ر
 روح گرفتم.

 .ستیمن ن یواقع تیاز هو یخاطره ا چیه دمیشدم د زربیکه  یکم اما
جدا من ندان یخاطره  رو حس نكردم چون ییطعم تلخ  خانواده م  یچ از 

 بدتر حس کردم.(( یزاینداشتم عوضش چ
 نشستم. زی. من ننشست

رحمش رو به من  یکه دو چشسسم درنده و ب دمیچشسسمام د ی))من مرب رو جلو
تره اما  نیریاز عسسسل شسس یگاه سسستیهم تلخ ن شسسهیدوخته بود اگرچه مرب هم

 .هیتلخ کودک یمنظور من روزها
شكله ول باورش شدم خوب  یمن روز یم شلوغ و  هی. توادمهیرو که گم  بازار 

رحمانه  یب یدفعه دسسست هیکردم  یم هیزدم و گر یم ادیپر ازدحام همه ش فر
 .مدیکش ادیمنو فشرد من هراسان اونو نگاه کردم دوباره فر کیکوچ یدستا
با موها هیزن بود  هی اون پف کرده دماغ گنده  یچشسسما دهیژول یزن قدبلند 

 نغال. یبود انگار کرده بودنش تو کوزه  اهیپوسسست صسسورتش سسس ادمهیخوب 
 یبود. دست منو دوباره محكم فشار داد طور یچه شكل میبگذر گهیخالصه د

س نف نفساز درد زبونم بند اومده بود و  گهیرو حس کردم د یدیکه من درد شد
 کنم خونه یآد فكر م ینم ادمی ادیخونه ز ریزدم. اون منو برد خونه ش تصو یم

بود. ن یخبر یخونه از مبل و صسسندل یبود. تو کیتن  و تار یکوچه  هیش تو 
 یبود. رو نیزم یکهنه رو میگل هیبود و  دهیاتاق رختخوابارو چ یگوشسسسه  هی

 ترک خورده و گرد گرفته بود. ی نهیآ هیطاقچه 
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 ی))پول خوب -نشوند. گردن بندم رو نوازش کرد و با طمع گفت نیزم یرو منو
 آد.(( یم رمیگ

 برف ادمهیوقت گردن بند منو نفروخت. زمسسستون بود.  چیدونم چرا ه ینم اما
 کرده بود. دپوشیهمه جارو سف ابونایتو کوچه و خ دیشد
گذاشت جلوم. تمام تنم از سرما  یحلب یکاسه  هینشوند.  ابونیمنو کنار خ زن

شب منو به خونه ش برد ولدیپائ ی. از دور منو مدیلرز یم سرما خورده  ی.  من 
چشسسمام رو باز کردم  ی. وقتدمینفهم یچیه گهیداشسستم. د یدیبودم تب شسسد

 شده بود. دهیاتاق که چند تا تخت کنار هم چ هی. دمیتخت د یخودم رو رو
سف هی ست رو دیزن با روپوش  ستاد. د شت و گفت میشونیپ یکنارم وا  -گذا

 اومده.(( نیی))تبت پا
ش لپم شمام زل زد و گفتدیرو ک شگل ی))چه بچه  -. تو چ شم یخو شما . چ

 آسمون.(( نی. عهی یآب
ستار  نهیجوون به اتاق من امد. منو معا دکتر ست پر شت د سخه م رو نو کرد. ن

 .((هی ینیریش ی))بچه  -و گفت دیب*و*سداد. صورتم رو 
شنا یصدا سته م ییآ شت دنبال دکتر وار شوند. عمو دا سمت در ک  یمنو به 

شت. مثل ا ستانیفرشته رو آورده بود ب نكهیگ ضا اومد تو اتاق من! منمار  . از ق
ست چ شمام زل زد. تا خوا بگه دکتر وارسته  یزیصدا زدم عمو. امد جلو تو چ

 مارسسستانینفر آورده ب هی))منو  -بهش گفت. گفت زویخبر از همه جا چ یب
زد.  یاز خونواده م نداره.(( عمو لبخند مرموز ینشسسون چیگذاشسسته و رفته. و ه

قام انت نیو نفرت شد و لعنت به ا نهیک ریلحظه اس هیمن صدا زدم عمو! اما اون 
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از خودش  یعكس العمل چیه گهیزد و اون د شهیزود تو وجود عمو ر یلیکه خ
 نشون نداد.

 میگردم و بعد مجبور یو مادرش ممدت دنبال پدر  هیوارسسسته گفت )) دکتر
دکتر در  یشسسد که سسسر از خونه  یدونم چ یپرورشسسگاه. ((اما نم مشیبذار

 کس باور نكرد. چیمنه ه یگفتم اون عمو یآوردم. و هر چ
شنا بود. اما  شهیعمو هم یرو فراموش کردم. اما چهره  زیهمه چ نكهیا تا برام آ
 و خاموش. ادیفر یب

 آره. ینتونست طاقت ب نكهیموند. تا ا نهیهمچنان تو اسارت ک اون
 شما رو به من داد.(( یرو به من گفت و آدرس و نشون قتیروز اومد حق هی

 انوسیو اق اهایدر یکرد. االن من و تو به اندازه  یاگه عمو سسسكوت نم -گفتم
 . خوب حاال از نامزدت بگو.میها از هم فاصله نداشت

 ینامزدم رو دوسسستش به پدر معرف کی))روب -زد و گفت ینیلنشسسلبخند د میمر
. نجایآد ا یبوده که م یپزشسسك یدانشسسجو رانیتو ا کیروب نكهیکرده بود. مثل ا

 ارستانمیشه کار کنه. من اونو تو ب یرو بده. مجبور م لشیتونه خرج تحص ینم
صومدمیپدر د شماش خونه ا تی. مع ستاره دا یتو چ  ی. چهره شتاز جنس 

 آروم و معصوم اون به دلم نشست.((
 .میرفت مارستانیبه ب النیاون روز همراه ل یفردا

وارد اتاق شد. او کت و  دیدست سف کی یزن حدودا شصت ساله با موها کی
 .بود ختهیبه گردن آو دیگردن بند مروار فیبه تن داشت و دو رد یدامن کرم
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ن و همكاران دکتر وارسسسته بود مرا به خانم پرفسسسور روندلز که از دوسسستا میمر
 کرد. یمعرف

 را به چشم زد. نكشینشست. ع زیبا من دست داد. پشت م او
شت.جرعه ا زیم یقهوه را از رو فنجان ش یبردا اره درب یسی. به زبان انگلدینو

ه را با دقت مطالع یپزشك ی. آن گاه پرونده دیاز من پرس یماریزمان بروز ب ی
شت. از من عذر خواه زیم ی. پرونده را از روستادیکرد. ا  میکرد و از مر یبردا

 مرا تنها گذاشتند. یمدت وبرود. آن د شگاهیخواست همراه او به دفتر آزما
انم روندلز پاشو خ -و گفت ستادیبه اتاق باز گشت. کنارم ا النیل دینكش یطول

در  یماریکنن ب یاسكن بشه. تا اونا بررس یتیکه تو دوباره مغزت س نهینظرش ا
 .هی یچه مرحله ا

 نهه ایشم  یخوب م -گفتم
علم  گهی. االن دیشسس ی. معلومه خوب مهی یچه حرف نیا -پاسسسخ داد میمر

کمک پرفسور حساب کن. اون سال هاست پدر  یکرده. رو شرفتیپ یپزشك
 اسكن بشه. یتیمغزت س دیامروز با نیشناسه. هم یرو م

رو به دکتر روندلز گفتم. اون  زیکشسسه. من همه چ یطول نم ادینباش. ز نگران
ها هم د یم عد از سسسسال  نه من و تو ب جای. تو امیکرد دایرو پ گریدو مان  ن مه

کنه تو در کنار ما  یم نهیداره تو رو معا نكهی. ازش اجازه گرفتم ضسسمن ایهسسست
 جواب عكس ها و ره. پرفسسسور منتظیولوژیبخش راد می. حاال بهتره بریباشسس

س نكهیرو مجددا مرور کنه. بعد از ا تشایآزما شد م یتیمغزت  سكن   میر یا
 .کیروب یخونه 
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 قدر نیدونم چرا ا ینم -گذاشتم و گفتم میدست مر یلرزانم را رو یها دست
علت  و نمیرو بب وانیقدر زنده بمونم که بتونم ک نیزنه. دعا کن ا یدلم شسسور م

 رو بدونم. امدنشین
ستم شرد. پ د سام را  یشانیرا ف . ستین ینگران نباش. طور -و افزود دیب*و*
 کنم. یبرات دعا م سایرم کل یفردا م

 یم ازهیخم قیعم یبرد. خانه در سسسكوت کیمرا به منزل همسسسرش روب میمر
 .دیرس یساده به نظر م اری. بسدیکش

ص آرامش شد.  یخا داخل  زیم یبر رو میشاخه گل مر کیدر وجودم حاکم 
 می. مردیرقص یخانه م یزد و عطر خوش آن در فضا ید ملبخن میگلدان به رو

عاشق گل  کیروب -من سپرد و گفت ی دهیرن  پر یموج نگاهش را به چهره 
م صدام یام مر شهی. همالنینه ل مهیمن مر یدونه اسم واقع ی. آخه اون ممهیمر

 زنه. یم
با دقت اطرافم را نگاه کنم.  افتمیمرا تنها گذاشسست و من فرصسست  یمدت میمر

بود نگاه مرا به سمت خود کشاند. جلوتر رفتم. عكس  واریکه به د یقاب عكس
 کیبور که آن را از جلو به  یقد بلند و چهارشسسانه بود. با موها یمتعلق به مرد

 طرف زده بود.
شتم. ل یدر نهنم تداع یا خاطره  زیم یقهوه را رو ینیس النیشد. به عقب برگ
 ت. او در سكوتم خطوط تعجب خواند.گذاش

 هیزل زد یبه چ -
 من آشناست. یعكس برا نیا -
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 تامل کردم. یکم
 یعكس رو خونه  نی. من اوان  یعكس متعلق به دوسسست ک نیامد. ا ادمیآره  -
 .دمید وانیک

کاناپه کنار خود  یگذاشسست. دسسستم را گرفت. رو زیم یقهوه را رو ینیسسس میمر
 هیکن یاشتباه نم یمطمئن -دیپرس یخاص تینشاند و با حساس

 دارم. نیقیکامال  -تامل کردم و گفتم دوباره
س ی. خونه یکرد دایجا پ نیشروع رو هم یشد. تو نقطه  یپس عال - ه ک یک

 من بشه. ی ندهیقراره همسر آ
باره کنار همان قاب عكس ا می. مرمیدیرا در اغوش کشسس گرید هم . سسستادیدو
 .دیاطر آورد. هراسان به سمت من چرخرا به خ یزیچ ییگو
. معلوم  سسستیحاال ن یبود. ول وارید یجا رو نیهم کیمن عكس روب یخدا -

 بوده. نجایا یقبل از ما کس
 ره.بردا وارید یکنه. از رو مینداره عكسش رو قا یآد. لزوم یبه نظر م دینه بع -

. تند تند ورق زد. با دیهم چ یو آلبوم ها را رو دیکشسس رونیکشسسوها را ب تمام
 شد. رهیخ یبه نقطه ا رتیح
اتفاق  نیا دی. چرا باستیخونه ن نیتو ا کیاز روب یعكس چی. هبهیعج یلیخ -
 .افتهیب

را  یمنتظر شسسد. دوباره گوشسس یطرف تلفن رفت و چند شسسماره گرفت. کم به
 گذاشت.

 ده. یتلفن شم جواب نم -
 دوستشه. شیپ دیشا -
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 شدهه بیآخه عكسا چرا غ یاند. ول یمیبا هم صم یلیآره اونا خ -
 یکاناپه کنارم نشسسسسست. فنجان قهوه را برداشسست. جرعه ا یرا گفت رو نیا

 عكسش رو الزم داشته. دیشا -شانه اش گذاشتم و گفتم ی. دست رودینوش
ش یبر لب راند. نفس راحت یکم رنگ لبخند ست به عق شی. موهادیک ب را با د

 طوره. نیحق با توست هم -داد و گفت هیزد. به مبل تك
 -مقدمه گفت یکرد و ب یرا برداشت. سالم یگوش عیسر میزن  زد. مر تلفن

سته مثل ا کیروب سر کار ن نكهیکجا  سكوت کرد و منتظر یکم امدههیامروز 
شد و دوباره افزود سخ  ستر -پا ستاره قراره ب شه.  یبگو خودش رو لوس نكنه.  ب

 .مینیرو بب یتدارک عروس دیبا
. اش گذاشت نهیس یرا گذاشت. دست رو یکرد. گوش یبعد خداحافظ یاندک

 . هراساندیکش ینفس م یاش حس کرد. او به سخت نهیس یرا رو یدیدرد شد
ده بود ستون کر زیدستش را به م میو با شتاب خودم را به او رساندم. مر ستادمیا

 .دیجنگ یم دشیو با درد شد
 شدهه یچ -
کاناپه  یرا از رو میمر فیک عیآر. سر یرو ب فمیک -گفت دهیبر دهیکلمات بر با

را  برداشت. در آن فیقرص را از درون ک یبا دست لرزان بسته  میبرداشتم. مر
 گشود.

جرعه  میرا پر کردم و به اتاق برگشسستم. مر یآب وانیبه آشسسپزخانه رفتم و ل عیسسسر
ظه لح یرا آرام برا شیهاقرص را به دست من داد. پلک  ی. بسته دیآب نوش یا
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صاف ا یا ست.  سستادیب ضطرب پر سپس قبل از آن که  یچ -دمی. م شدهه 
 برگرداندم. فیپاسخم را بدهد بسته را به درون ک میمر
 انجیه كهویزدم  یحرف م کیبا شهاب دوست روب یکنه. وقت یقلبم درد م -

 زده شدم.
 نگفته یزیچ کیاز روب -

 .میمبل نشست یدو رو هر
سش رو عمدا قا تمیخورده ان هیخواد  یم کیگفت روب - ه کرده. تاز میکنه. عك

 ی. ممینیرو نب گریهم د یخواد تا روز عروسسس یآد. م یخواد ب یسسسر کارم نم
 خواد منو به وجود خودش تشنه کنه.

ست -و گفت دیخند شق هم ه صال از ا ی. ولمیآره ما عا شم  یشوخ نیا ها خو
 .نهیرو بب میا یخواهر منو، پدر و مادر واقع دیآد. باالخره اون با ینم

 تو قلبت ناراحتهه -دمیصحبت را عوو کردم. نگران پرس موضوع
گه  یشم. اون م یگه خوب م یژانت م ی. ولارمیدوام ن ادیکنم ز یآره فكر م -

 شم. یخوب م شهیهم یمن برا دهیتا به حال چند بار خواب د
هم تا به حال چند بار خواب  کی!روببیعج زیچ هی -زد و گفت یلبخند میمر

 شم. یخوب م شهیهم یمن برا دهید
. اون هی یعال شینقاش کیروب یدون یم یراست -را تن  کرد و گفت چشمانش

ش سبز م شهیدونم چرا هم یکنه. اما نم یم یعكس منو نقا شمام رو   یرن  چ
 جالبه نهه یلیشم تو. خ یم کیروب یکشه. در واقع من تو نقاش

 یعلتش رو م کیاز روب یهر چ -برگرداند و افزود ینیفنجان قهوه را به س میمر
 حواسم پرت شد. دیگه ببخش یده فقط م یپرسم جوابم رو نم
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 مرا تنها گذاشت. یجمالت را گفت. مدت نیا میمر
ا برد. دستم ر یاحساسم را به گذشته م میمر یبرپاست. گل ها یدلم شور در
 دیداند شسسا یچه م یکشسسم. کسسس یاطرافم م اءیاشسسمبل و تمام  یرو زیم یرو

 را لمس کرده باشد. اءیاش نیا یروز وانیدست ک
 شروع است. یجا نقطه  نیا

 شنوم. یام م یرا در چند قدم وانیتپش قلب ک یصدا من
 کن. گوش

 هیشناس یصدا را م نیا تو
 را بپرسمه امدنشیو علت ن ابمهیتوانم او را ب یم ایآ

 گه. یرو م امدنشیشه و علت ن یم داشیباالخره پ -
رده ک یظیغل شیکرده و آرا ضیکه لباسسسش را تعو یرا گفت و در حال نیا میمر

 شانه ام گذاشت. یبود. دست رو
 عكس دوست ی. وقتیمن انجام بد یبرا یخوام کار مهم یم -و گفتم ستادمیا

نو داشته باشه. م وانیاز ک یو نشون ینامزد تو باشه ممكنه اون رد یخونه  وانیک
 ببر. کیروب شیپ

 باشه. -
ش سالم یگو شماره گرفت.  شت و چند  ما ش -مقدمه گفت یکرد و ب یرا بردا
 دارم. یباهاش کار واجب کیرو بده به روب یگوش

ردار. ب یدست از شوخ کیروب -کرد بعد گفت یصبر کرد. دوباره سالم یکم
 .ننیخوان تو رو بب یپدر و مادرم م
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 من االن هیکه چ یکرد لیکارو تعط هیآ یب یتون یچرا نم -خشسسم گفت با
 توأم. یخونه 

 .نمتیب یباشه م -مكث کرد بعد گفت یکم
ش یخداحافظ شت رو به من کرد و افزود یکرد و گو ساعت  مین یبرا -را گذا

 باهاش قرار گذاشتم. گهید
 کجاه -
 تو پارک. -

بور  یساله با قد متوسط موها یودًا سحد ی. مرد جوانمیدو داخل پارک شد هر
سر باز کرده بود به ما نزد ست داد و مرا به  میشد. مر کیکه آن را از فرق  با او د

ش نیکرد. من از ا یاو معرف ستش را عقب ک و  دیکار امتناع کردم. او به اجبار د
 با نگاهش مرا سرزنش کرد.

 هیکجاسته چرا تو امد کیپس روب -دیدرن  پرس یب میمر
 .رمیخونه ش رو ازت بگ دیام کل یداشت. گفت ب یکار واجب -
 .نیهم -

 سكوت کرد. شهاب
اگه هزار سسسال  یشسسه. حت ی. دلم براش تن  نمهی یمزه ا یب یبگو شسسوخ -
 .نمشینب

 .میجمالت را با خشم گفت. هر سه قدم زنان از پارک خارج شد نیا میمر
 .دمیمن عكس شما رو د -گفتم

ستمیستادیا هرسه شهاب د ش یبه موها ی.  وه. ا -و گفت دیصاف و بلندش ک
 .نیدی. حتمًا اونجا دک  یروب یآره عكس من خونه 
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شسسروع  یکرد. شسسهاب تنها نقطه  یم یمن نقش باز یداشسست هنرمندانه برا او
 مهابا آتش دروغ را برافروخت و صحنه را نابود کرد. یبود. ب
. یالماسسس وانی. دکتر کدمیهمسسسرم د یاتفاقًا من عكس شسسما رو خونه  -گفتم

 .دیبود ستادهیسبزه زار ا هیتو  وانیدر دو طرف ک وشیشما و دار
. دیکش شیبه موها یشد. هراسان چند قدم از من فاصله گرفت. دست مضطرب

ش ا یکرد خونسرد یتعادلش را از دست داده بود. سع ییاز ما رو برگرداند. گو
 بر لب راند. ی. لبخند اجباردیرا حفظ کند. دوباره به سمت ما چرخ

 چطورهه وانیُخب حال ک -
 .یبگ دیدونم تو با یمن نم -
 چرا منه -
 هیخبر یباور کنم تو از اون ب -
 منظورت رو واضح تر بگو. -
اون  میدون یبا ما تماس نگرفته. نم گهیو د نجایمدت هاسسسست امده ا وانیک -

 خبر گذاشتهه یمدت چرا ما رو ب نیجاسته در طول ااالن ک
 سرش امدهه ییبال دیشا -
 من مطمئنم اون زنده س. یول -

 زد. یلبخند تلخ شهاب
 .ستمی. من که مسئول گم شدن اون ننیکن داشیپ نیپس بگرد -
 سرش امدهه ییچه بال یبدون ستیمهم ن -
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 یم زایچ یلیکه خ نیا یكیدو حالت داره.  هیقضسس نیو ا هیخونسسسرد یلیخ تو
 .ینبود وانیک یکه دوست واقع نی. دوم ایبه ما بگ یخوا یو نم یدون

نه عادال یطور نیا دی. شسسادیدوم معطوف کن ی هیبهتره فكرتون رو به فرضسس -
 .دیقضاوت کن دیبتون

کنم که متهم تو دادگاه حضسسور داشسسته باشسسه.  یصسسادر م یمن حكم رو زمان -
 شه حكم صادر کرد. یبدون متهم که نم

 زد. یزیتمسخرآم لبخند
 انتخاب کنن. لیخودشون وک یبرا نیمتهم نید یالبد اجازه م -

 شد. کیچند قدم به شهاب نزد میمر
 هیخبر یجمله بگو ازش ب هی. یقدر آشفته شد نیتو چرا ا -
 کنه. یخانم محترم حرفم رو باور نم نیا یگم ول یمن م -
 خونه. یم یاره روانشناسکه اون د نیا یبرا -

 سر داد. یبلند و عصب یخنده ها شهاب
 ها. ها جالبه. -

 هیو مدرک لیعجب دل -قدم از ما فاصله گرفت و افزود چند
از  یو نشسسون یرد کیروب قیبتونم از طر دیکجاسسسته شسسا کیبگو االن روب -
 کنم. دایپ وانیک
سان اطراف را نگر میرا مر نیا شهاب رن  باخت. و هرا سپس ستیگفت.   .

ه! شسسناسسس یرو نم وانیک کیمطمئن باش روب -داد. و گفت النینگاهش را به ل
 در یزمان هی یبود هر ک یرانیا یکنه هر ک یخانم دچار توهم شسسده. فكر م نیا

 ه.گ یاون نم هخبر داره و ب وانیک یعكس انداخته بود حتمًا از جا وانیکنار ک
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کنه. از  یرو حل م دهیچیپ یاز معماها یاریزمان بسسس دیبدون یقبول. ول -
 دهیاز اونم خبر ندار دیبگ وشیدار

 .نیشماها با هم دوست بود -
شت در پس پرده  ییبه من کرد. گو یدار یتأمل کرد. نگاه معن یکم شهاب دا

شه  کی یاجرا یخودش را برا الیخ ی کرد. چند قدم  یهنرمندانه آماده م ینق
 شیکنم چند ماه پ یفكر م -سسستادیموزون به سسسمت من برداشسست. مقابلم ا

 .دمیرو د وشیدار
رو به من  وشیدار ینشسسون یتون یشسسد. پس م یعال -زدم ادیفر یخوشسسحال با

 .یبد
 ...دیخوب باشه و شا یجا هی دیخبرم. شا یمن االن چند وقته ازش ب -

 هیچ دیو شا -و گفت دیحرف او دو انیم میمر
 به اعمالش داره. یدونه بستگ یخدا م -در چشمان ما زل زد و افزود او
 کرد. یدرن  از ما خداحافظ یرا گفت ب نیا

 آمده یمشكوک به نظر م -
 یمن ستیمهم ن یکنم. ول یفكر رو م نیمنم هم -دستم را فشرد و گفت میمر

 یم یتونه از دستم فرار کنه. آدرس رستورانش رو دارم. اصاًل امشب شام همگ
 رستوران. میر
 .ونهچیممكنه ل  کنه ما رو بپ میکن چشیسؤال پ ادی. اگه زهی یفكر خوب -

 .میدو از پارک خارج شد هر
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و  وانیاز ک یونشسسان یشسسهر آمسسستردام سسسرگردان به دنبال رد یها ابانیدر خ و
بود. سرانجام هر دو خسته به منزل  جهینت یجست و جو ب ی. ولمیگشت وشیدار

ستقبالمان آمد. و به ما خوش آمد گفت. پدر کنار پنجره میعمو رفت شته به ا . فر
ساختمان ها ستادهیا شت  شا م یبود و دا ستردام را تما شهر آم ه کرد. ب یبلند 

 دخترها چه خبره! -دیو پرس دیسمت ما چرخ
سور روندلز پزشسک سسرشسناسس -نزد پدر رفت و گفت میمر ز . از مغهی یپروف

س شرا یتیستاره  شد. من  سكن  ستاره رو به خانم روندلز گفتم. اونم گفت  طیا
شدن جواب عكس ها و آزما شه.  یستاره م شاتیفعاًل تا آماده  تونه کنار ما با

 الزم رو کرده. یها هیحتمًا از داروهاش استفاده کنه و توص
ست  هی -و گفتم سستادمیا میمر رکنا خبر جالبم هسست. من عكس شسهاب دو

 .دمید کیروب یرو خونه  وانیک
 .هی یسرنخ خوب کیپس روب -
 را به سمت ما راند. لچرشیرا فرشته گفت. سپس و نیا

. نمشیدوسسست دارم بب یلی. خنجایرو دعوت کن ا کیامشسسب روب -گفت پدر
 باهاش صحبت کنم.

و دامادمون ر دیباالخره ما با -کرد و گفت می. رو به مروسسستیبه جمع ما پ الیل
 .مینیبب

سر خ هیداره  کی. روبدیصبر کن دیفعاًل با -زد و گفت یلبخند تلخ میمر ورده 
. مینیچ یمقدماتش رو م می. داردیصبر کن دیبا یناره. تا روز عروس یبه سرم م

 نمونده. شتریدو سه روز ب
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ساو را  یگونه  الیل شحالم. اگرچه ما نم -و گفت دیب*و*  سایکل میتون یخو
 بشه. یعقد اونجا جار یکنم خطبه  ی. فكر ممیایب

مراسسسم  یرانیا ی وهینداره. ما به رسسسم و شسس یاشسسكال -و گفت دیخند میمر
شسسون رو  یرانیدوسسستان ا ی. ژانت و پدر همه میداد بیتو خونه ترت یمفصسسل

 یكوبیخونه. و بعد از جشن و پا مییآ یعقد ما م یدعوت کردن. بعد از خطبه 
 خودش خونه داره. کی. روبمیر یبه منزل خودمون م

شته ش فر ست بن ست من و مرمینیاز ما خوا ه در کاناپ یرا گرفت. رو می. پدر د
 .ستادیمقابل ما ا الیخود نشاند. ل یدو سو

سپس گفتستیما نگر یبه هر دو پدر ست -.  و و ت دیشما دو خواهر دوقلو ه
مسسسلمون و  یكی. دیمتفاوت دار نیو دو د دیکن یم یمختلف زندگ دو کشسسور

 .یحیمس یگرید
من بود که  یبه عهده  یفیتوأم و وظا یمن پدر واقع -کرد و افزود میبه مر رو

 یو بود ولت حیصح تیترب فیوظا نیاز مهمتر یكینتونستم اونا رو انجام بدم. 
 ما رو از هم جدا کرد. ریمتأسفانه دست تقد

 .دینیب یم یمن اشكال تیحاال مگه شما تو ترب -گفت میمر
ال تفاوت اشسسك نیبزرگتر ی. ولسسستیتو ن تیتو ترب یرادیا چینه ه -گفت الیل
 تو و ماست. نید

شم ا میمر سفم من د -و گفت ستادیبا خ جازه بمونم و ا نجایتونم ا ینم گهیمتأ
 .دیکن نیمن توه نیبدم شما به د
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ندار -گفت پدر باش. من و تو  حاال عضسسو میآروم  ما  . اگه میخانواده ا هی. 
 یکن دایپ تیهو یخوا ی. اگه میدون یما م یاز خانواده  یخودت رو عضسسو

 .یبه حرفام گوش کن دیبا
 زد. یزیلبخند تمسخر آم میمر
که من مسسسلمون بشسسم. اما متأسسسفم من  نی. اهی یدونم آخر قصسسه چ یم -

 شم. یمسلمون نم
که وسسسط  یکوچك ی چهیقال یسسسكوت کرد و نگاه نگرانش را به گل ها پدر

 سالن بود داد.
سسستون کرد و در  ی. دسسستش را به مبلسسستیتک، تک ما نگر یبه چهره  میمر

نرم.  سسسایتونم کل ی. من نمسسستینهه مهم ن دیناراحت شسسد -همان حال افزود
به راحت ینم به جر یم. نمعوو کن یتونم عبادت نكنم و اعتقاداتم رو  م نارم 

 رو فراموش کنم. نمیکردن شما د دایپ
ون که مسسسلم نهیبمونم بهتر از ا یخاطره باق یطور ب نیهم دینداره بذار یبیع

 بشم.
. حاال یما گفت نید یدلت خواست درباره  یتو هر چ -رفتم و گفتم میمر کنار

 .یاز صحنه بر یریجوابت رو بگ نكهیدم قبل از ا یبهت اجازه نم
 ونزیبود اونو از موهاش آو رونیتار از موهاش ب هی یتو قرآن نگفته اگه زن خدا

 یادیزن ارزش ز ی. چون خدا برادیکنه. خدا گفته موهاتون رو بپوشسسون یم
 دهیکه مرد تنها به د یدونه. نه ابزار یو صداقت م یقائله. خدا زن رو مظهر پاک

 به اون نگاه کنه. ش*ه*و*تو  ه*و*س ی
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. خدا میباشسس بایز میدوسسسست دار یو به طور فطر میدو زن هسسست و تو هر من
ستیز ست داره و م ییبایو ز با ش دیخواد زن مثل مروار یرو دو ش از  یدر پو

 بمونه. یصدف باق
. میجلب توجه کن انیاطراف ی. تا برامیباشسس بایز میو تو هر دو دوسسست دار من
سان انیاطراف نیا یول ست یچه ک ستند. ما غافل ه گاه ن یمرد نامحرم یوقت میه
بدون یکنه در موج نگاه اون چه م یم به د میگذره. اگه   ی دهیاون در فكرش 

 کنه. یبه ما نگاه م ه*و*سو  یوانیح
 میرن  خواه میبود ه*و*سابزار  یکه در فكر مرد نیوقت خودمون هم از ا اون
 برد.

اب رو حج ی. ولمیارتباط برقرار کن انیو با اطراف میدر جامعه باشسس میتون یم ما
آلوده  یاز صدف خودمون رو از نگاه ها یدر پوشش دی. و مثل مروارمیحفظ کن

 .میمحفوظ کن یطانیو ش
ما  نیتو د -و گفتم سسستادمیمبل نشسسسسست. مقابل او ا یسسسكوت کرد. رو النیل

ها  بنده یما نوشته همه  نیترسونه. تو د ینوشته خدا شب اول قبر مرده ها رو م
 جمالت ادامه هم دارند. نیا ین بترسند. ولخودشو یاز خدا دیبا
صاًل تا به حال قرآن خوند هیبرو  تو قرآن  یجمله  نی. اولینگاه به قرآن بنداز. ا

 «مهربان. یبنام خداوند بخشنده »شه. یطور آغاز م نیا
ه رو جمل نیرو به ما نشسسون بده اول یکه تو کتابش راه رسسستگار نیقبل از ا چرا

 مهربان. یطور آغاز کردهه بنام خداوند بخشنده  نیا
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سوره  ییخدا سوره ها به جز  شاره به مهربون یکه در تمام  شش  یتوبه ا و بخ
 تونه شب اول قبر اونا رو بترسونهه یم ایکرده آ

سونده. و ا خدا شت تر سعادت و خوش  نیبنده ها رو از اعمال ز تنها به خاطر 
مام اد یبخت خدا در ت ها انیخودشسسون بوده و بس.  نده  ته ب  یپاک و ب یگف

شت م ب*ن*ا*ه ستمكاران به جهنم م یبه به رند و در اونجا  یرن. ظالمان و 
سزا شون م یبه  س یاعمال ستم زندگ یرسند. ک م از د هیکرده با یکه با ظلم و 

 شه بترسه. یبرزت اون آغاز م یایکه دن یشب نیاول
 یو مر یدانه ا یواقعه خدا گفته، شما وقت یبخون. تو سوره کتاب قرآن رو  برو
. اگر اراده میانیرو یرو م اهانیکه گ مییما نیشسسه و ا یم دهیروئ یاهیگ دیکار

 .میکن یم لیاون رو به علف هرز تبد میکن
لخ و ت میخواسسست ی. اگه ممیفرسسستاد نیگفته ما بارون رو به زم گهید یدر جا و

 .میفرستاد یم نیشور به زم
 کرده. یو نعمت هاش رو به ما ارزان زهیخدا قادر به همه چ یوقت
به تو تبل نمونید مییخوا ینم ما گه ممیکن غیرو  و ما ر نید یخوا ی. فقط ا

 برو کتاب قرآن رو بخون. یبشناس
ه ما فقط امد امبریبرد. ضسسمنًا پ یخواه یما پ امبریپ یوقت که به معجزه  اون

زمان  که با گذشت لیدل نینكرده. اونم به ا بیکرده. تكذ لیتكمرو  گهید انیاد
شد م شیدایو پ سان ها ر ض امبرانیکنه و پ یتمدن ها فكر ان  اتیبا توجه به مقت

 خوندند. یم افر ستهیو شا کین یزمان انسان ها رو به کارها
 بوده یکه کتاب قرآن معجزه س چ نیمنظورت از ا -گفت میمر
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ند و بس. فقط  یقرآن، آسسسمان یحرف ها یتک تک، کلمات و حت یعنی - ا
 اونوقت به معجزه ش یو کتاب قرآن رو بخون یبا دقت به اون نگاه کن هی یکاف

 برد. یخواه یپ
 بلكه رهیگ یبه خودش نم یمعجزه با گذشسسست زمان نه تنها رن  کهنگ نیا و

 و یشسسگیهم یزه معج هی نیرسسسه و ا یبه اثبات م شیاز پ شیاون ب یمعجزه 
 .ستیا یابد

شمندان به ا یرو بكن در زمان کنون فكرش  اهانیگ یگرده  دنیرس جهینت نیدان
تو  شیو هشستاد سسال پ صسدیموضسوع هزار و سس نیکنه و به ا یم زشیبا هم آم

 شده. یواضح یکتاب قرآن اشاره 
شاره . امیدیو آسمان ها را آفر نیها گفته ما زم هیتر آ شیدر کتاب قرآن در ب خدا

س ستیکه مردم اون زمان از علم نجوم و ز یزمان گریخدا به کرات د ی  یشنا
 .هی یا گهید یمطلع نبودن معجزه 

. یکلمات قرآن توجه کن یبه تک تک جمالت و حت هی یبر اون فقط کاف عالوه
 برد. یخواه یما پ امبریپ یزود به معجزه  یلیاون وقت خ

ض یرو نه گرید انیما اد امبریپ شد  زمان اتینكرده. اون فقط با توجه به مقت و ر
 لیرو تكم گهید یآسسسمان انیمختلف اد یمردم در دوره ها و زمان ها یفكر

 کرده.
شته شو راند. قرآن کوچك لچرشیو فر سمت ک شو ب یرا به  به  آورد. رونیاز ک

 و آن را به دست او داد. دیب*و*سرفت. قرآن را  میسمت مر
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 نهیه سو ب دیب*و*سقرآن را  زیآن را از فرشته گرفت. او نبا دست لرزان قر میمر
 چسباند.

 شد. یخوشحال شد و اشک شوق از چشمانش جار پدر
ه من باش ادتونی یکتاب قرآن رو بخونم ول نیدوست دارم ا یلیخ -گفت میمر
 شم. یوقت مسلمون نم چیه

 یم برم خونه ژانت نگرانم دیبا -و گفت ستادینهاد. ا فشیقرآن را درون ک کتاب
 شه.

شب نمونده من م یزیچ -اش را نگاه کرد و گفت یمچ ساعت سر  هیرم  یبه 
رسسستوران شسسهاب شسسام رو  میر ی. منجایگردم ا یزنم دوباره برم یبه خونه م

ش ریاز ز میبهونه بتون نیتا بلكه به ا میخور یاونجا م شهاب حرف بك  میزبون 
ندند. و اون تو رسسست میمق یها یرانیشسسهاب ا یها یاکثر مشسستر  ورانشهل

 ده. یهاش م یبه مشتر یرانیو ا یسنت یغذاها
 کرد و از خانه خارج شد. یخداحافظ میمر

سال ها از ما مخف نیاگر پدرت ا -رو به فرشته کرد و گفت الیل رده نك یراز رو 
 .یحیبود االن دختر ما مسلمون بود نه مس

من  .ستیكار که نب*ن*ا*ه یدرست. ول نیا هی یحیمس میمر -گفت فرشته
سلمونند ول یها رو م یلیخ نجایا سم م س یشنا ه شبان یاز ***** ها یاریتو ب

شسسه. خجالت بك نهیاگه کافر هم بب دیکنن که شسسا یم ییکنن. کارا یشسسرکت م
نه. دا کیپ شیاسسسالم گرا نیش رو داره به د نهی. اون زمهی یدختر پاک میمر یول
 به خدا باشه. دتونیمه بازه. امه یما، درش به رو نید
 دونم اون مثل ما مسلمون بشه. یم دیمن بع -گفت الیل
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ش - شته با سال ها کل یآدم دیانتظار ندا سال ها ارمن سایکه  حاال  بوده. یرفته. 
حال خوش دیشما مهمه. شما با یمسئله برا نیشبه مسلمون بشه. اصاًل چرا ا هی

 یفکا نیکرده. ا هیپاک و مهربون رو به شما دوباره هد یمیکه خداوند مر دیباش
 .ستین

فت پدر با د نیکنم د یفكر م یدونم چرا وقت ینم -گ دخترم فرق داره  نیمن 
 كشینزد شسسهیسسسال ها هم نیکنم از فرزند خودم دورم. در تمام ا یاحسسساس م

 بودم.
 آد. یروز م هیدونستم  یوقت فراموشش نكردم. م چیه

 .افتادمیوقت از نفس ن چیه یول دمیسرنوشت دو یها تو جاده  سال
س یمن فكر م یول -گفتم سلمون واقع هی یکنم اگه ک شه بهتر از ا یم که  نیبا

 اون باشه. یفقط عنوان مسلمون بودن رو
وجود در  نی. با اامیکنار ب هیقضسس نیسسسخته با ا یلیبرام خ -رو به من گفت پدر

قتشسسه و گهیکنم د یمنه. فكر م یزندگ یآرزو نیتو بزرگتر یحال حاضسسر بهبود
ستفاده کن سور روندلز خیاز داروهات ا کردو  فیتعر یلی. دکتر وارسته از پروف

 شه. یو تو حالت خوب م رانیا میگرد یما هر سه برم
 آراست. ییایرؤ یرا گفت و چهره اش را به لبخند  نیا پدر
 بالم آمد. در اتاق را بست.به استق زیاتاق شدم. فرشته ن وارد

کنار ماه هر شسسب حضسسور  زیپشسست پنجره نگاهم را به ماه دوختم. سسستاره ن از
 یابر را به تن م نیکه تمام سسستاره ها لباس پرچ ییدر شسسب ها یداشسست حت
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ست تكان م میرنگش برا ییکردند. او با همان لباس طال  یم وانیداد و از ک ید
 گفت.
 را به سمت من راند. لچرشیو فرشته

 یاز پشسست پنجره ماه رو نگاه م یر یتو همه ش م نیکه آمد یدو شسسب نیتو ا -
 .یکن

 .دمیرا کش پرده
 . شاهدمونم ستاره س.میکنار ماه با هم هر شب قرار دار وانیآخه من و ک -

 .دیهست ییایرؤ یلیشما دو تا خ -و افزود دیخند فرشته
شب به یمن م - کار  نیده. منم هم یمن نگاهش رو به ماه م ادی دونم اون هر 

 کنم. یاحساس آرامش م یطور نیکنم. ا یرو م
شته ا کنار ستاره برام دعا کنه. اون از ما به خدا  -و گفتم ستادمیفر شته بگو  فر
 تره. کینزد

 تره. کیخدا همه جا هست. اون از رب گردن هم به ما نزد یول -
صله نبود. بلكه ا ،یكیمنظورم از نزد - صوم  نیفا ستاره ها از ما پاکتر و مع که 

 ترند.
 .منیکرد. منم دوست دارم اونو بب یم فیتعر یلیخ وانیپدر از ک یراست -
س میکردم اول مر یفكر م - س یآد. ول یمن م یعرو اون آمدم.  یاول من عرو
 جالبه نهه یلیخ
 جالبه. شهیهم ریتقد یباز -
 هیدید رو کیتو روب یراست -
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شن نامزد - شت ینه، من و پدر تو ج ضور ندا  و کیروب دمیشن ی. ولمیاونا ح
 شن. یم ماریهم ب یکه از دور یعاشق هم هستند. طور میمر
 ینم ینگرفتم. ول یرو جد میماریاون ب یو از درد دور وانمیمنم عاشسسق ک -

 دارم. یدونم چرا حاال احساس بد
ه ش ی. حالتم خوب میکن یم دایرو پ وانینباش. من مطمئنم ک یچینگران ه -

 .نیگرد یبرم رانیو با هم به ا
***** 

لوار و ش دهیپوش یآب راهنیچند ضربه به در اتاق زد. سپس داخل شد. او پ میمر
 به تن داشت. یل

شار سنجاق ختهیشانه ر یاش را رو ییطال یموها آب ن آ یکه بر رو یبود. و با 
 جلو را به عقب گره زده بود. ید موهاعكس ستاره به طور برجسته، بو

شتم نه. نم -کرد و افزود یکوتاه ی. خنده ستادیما ا مقابل چرا  دونم یزود برگ
 ترسم. یم یوابستگ نیندارم. من از ا یاز ستاره دورم احساس خوب یوقت

 ه.نار یوقت تو رو تنها نم چینترس ستاره ه -رو به من کرد و گفت فرشته
 شود. یداغش اجازه داد جار یبه اشک ها میمر
 یکردم. انگار تو سسستاره  دایتو رو پ نكهیتنها بودم سسستاره. تا ا شسسسهیمن هم -

 کیروب یدون یآمد. نم میبه زندگ کی. و بعد از تو روبیمن بود یخوشسسبخت
شتن ست دا  هیترسم  یترسم، م ی. من مکیو رمانت یچقدر مهربونه، چقدر دو

سسستاره! خواب  ابخواب بوده. خو هیهمه  نایا منیبشسسم و بب داریروز از خواب ب
 !کیروب
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. بهیمن عج یبرا زیچ هیستارهه  یدون یم یول -به چشمانم زل زد و گفت میمر
 کنه. یم یزیسبز رن  آم شهیمنو هم یرن  چشما کیچرا روب

 ناخودآگاهش در واقع توأم. ریاون تو ضم یتو نقاش من
دلم  یلیعاشسسقمه. خ یلیاشسستباه رو تكرار کرده. با انكه خ نیبارها، بارها ا اون

ونه د یآشنا کنم. اون م کیتو رو با روب دیرو بدونم. با ینقاش نیخواد راز ا یم
. عكسسستم بارها و بارها بهش نشسسون دادم. خالصسسسه یمن یدوقلو یتو لنگه 
مه ه نیکردم. آخه از ا هآماد نهیب یکه تو رو م یروز یرو برا کیروب یحسسسساب

طور  نیباشه نه اصاًل ا یبازه*و*سآدم  کیکه روب نی. نه ادمیترس یشباهت م
بارها و بارها به من  نویداره. ا ازیبا حس من و فكر من ن ی. اون به آدمسسسستین

 گفته.
ونم زدم ا یم یحرف وانیشباهت خودم با تو به ک یاتفاقًا منم هر وقت درباره  -

 داد. یجواب رو م نیهم
تن  شسسده. دو  کیروب یدلم برا -گونه اش را سسسترد و گفت یاشسسک ها میمر

 یروز تالف هی. افسوس طاقت ندارم هی یتلخ ی. واقعًا شوخدمشیروزه اصاًل ند
 کنم.

س گهینگران نباش دو روز د - ست د یلیتر نمونده منم خ شیب تیتا عرو ارم دو
 .نمیرو بب کیروب

 وکه.کم مشك هیشهاب  نیرستوران. ا میر یما االن م -
ه. فقط ش یم دایپ وانمیمطمئنم ک رمیرو ازش بگ وشیاز دار یآره اگه بتونم رد -
 زنده باشه. وانیک دوارمیام



wWw.Roman4u.iR  218 

 

 هیدر تمام وجودم سسسا یشسسد. ترس وحشسستناک یاشسسک از چشسسمانم جار باران
 انداخت.

رو  اهامیاز رؤ یزنده نباشسسسه من هم خواهم مرد. من طاقت دور وانیاگه ک -
 .میرو ندارم. کمكم کن مر وانیاز ک ییندارم. من طاقت جدا

سالمت وانیک یبرا سایحتمًا تو کل -  رانیکنم. تو با آرزوهات به ا یتو دعا م یو 
 باور کن. نویستاره. ا یگرد یبرم

با ک یم ییروین هیدونم چرا  ینم -  وانیگردم. انگار ک یبرم وانیگه من حتمًا 
 یتونه. نم یبزنه. منو صدا کنه. اما نم ادیخواد فر یت. مهاس یكینزد نیتو هم

 خاموش  ه نهیتو س ادشیتونه منو صدا کنه. چرا فر یدونم چرا نم
ته رو دوست داش یچقدر خوبه که آدم کس -دستم رو فشرد. فرشته گفت میمر

 بودم. یباشه. کاش منم عاشق بودم! کاش منم منتظر آمدن کس
 یفرشته، تو اگه عاشق بش -من برداشت و گفت یشانه  یدستش را از رو میمر

 یگمان نكنم کسسس یهسسست ینیزم یفرشسسته  هیموند. تو  یتا ابد عاشسسق خواه
 عاشقت بشه.

ه در . فرشتمیزد آن گاه به سمت کمد لباسش رفت. ما از اتاق خارج شد لبخند
و  آمد. ژانت رونیبه تن داشسست از اتاقش ب یدیدسسست سسسف کیکه لباس  یحال

 دکتر وارسته منتظر ما بودند.
. یبش یربست دیتو با -مبل بلند شد. رو به من کرد و گفت یوارسته از رو دکتر

 هیتماس گرفتم و ازش خواهش کردم به خاطر تو  کیمنظور من با روب نیبه هم
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رو  ی. در واقع پس فردا جشسسن عروسسسمیرو به جلو بنداز یروز زمان عروسسس
 .میکن یبرگزار م

 مخالفت نكرد. کیروب -جب گفتمتع میمر
 نه اتفاقًا اون خوشحال هم شده. -پاسخ داد ژانت

 بهتره قبل از رفتن به رسسستوران اونو در رمیبا عموت تماس بگ دیبا -گفت پدر
شته. ممكنه بمیبذار انیجر شگاه برنگ نگران  میتسیما ن نهیآد بب ی. هنوز از فرو

 بشه.
 با عمو تماس گرفت. به اتاق فرشته رفتم. پدر

سم ش یرنگ یآب یکردم. مانتو ضیرا تعو لبا شال آب دمیپو سر کم رن  ب یو  ه 
 .میکردم. از اتاق خارج شدم. همه خانه را ترک کرد

***** 
کشسور  میاو افراد مق یها یمجلل بود و اغلب مشستر اریشسهاب بسس رسستوران

 یصسسندل یحضسسور داشسستند. رو زیها ن یلندآنها ه انیهلند بودند. اما در م
به گارسون سفارش غذا داد و ضمن ان سراغ شهاب را گرفت.  می. مرمینشست

 گذاشت و شهاب به صحنه آمد. زیم یگارسون ظرف غذا را رو
 کرد. یبا نگاهش از ما استقبال سرد او
 کرد. پدر با شهاب دست داد. یرا به او معرف الیپدر و ل میمر
و او را در برابر عمل انجام شده قرار داد تا  دیکش یصندل کیشهاب  یبرا میمر

 نداشته باشد. زیاز صحبت کردن با ما فرصت گر
 نشست. یصندل یبر لب راند. رو یلبخند تصنع شهاب



wWw.Roman4u.iR  220 

 

 شیو اونو چند ماه پ یشسسناسسس یرو م وشیدار یتو گفت -دیپرسسس باینا شسسك پدر
 مارستانیرو به اونجا ببر. ستاره قراره تو ب میپس لطف کن من و دخترم مر یدید

 بشه. یبستر
 داد. هیتك یو به صندل دیکش یبه من کرد و نفس راحت یینگاه گذرا شهاب
 رو دوست داره بهش کمک کن. وانیک یلیستاره خ -گفت فرشته

ره با خانم سسستا دیقبلش با یباشسسه ول -به من کرد و گفت ینگاه مرموز شسسهاب
 کنم. صحبت یخصوص یکم

 ندارم. یباشه من حرف یمكان عموم هیاگه تو  -گفت پدر
 .میبا هم صحبت کن میتون یجا هم م نیهم -و گفتم ستادمیا

ا م زیم یداد که در چند قدم یخال یو نگاهش را به دو صندل ستادیا زین شهاب
 بود.
 شویدار یغذات رو بخور بعد با آقا شسسهاب درباره  نیسسستاره! بشسس -گفت پدر

 .یکن یصحبت م
 آم. یمن االن به جمع شما م دیشما غذاتون رو بخور -
 فاصله گرفتم. زیرا گفتم و از م نیا

صندل یصندل یرو شهاب ست و  ش را به من تعارف کرد. مقابل  شیروبرو ین
 او نشستم.

 آرن. یبگم براتون ب نیدوست دار ییهر غذا -گفت شهاب
 ندارم. لیم یچیراستش ه -
 ههی یتو چ یماریب -
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ره اون قدر فكرم  یپرسسسم از جواب دادن طفره م یم یدونم. از هر دکتر ینم -
 شه. یم یمسأله برام جد نیمعطوف بود که تازه داره ا وانیبه ک

 شهه یم یات چ ندهیآ فیتكل ینكن دایرو هرگز پ وانیاگه ک -
 دونم. ینم -
 ه.نداشته باش یاش برنامه ا ندهیآ یبه سن شما برا یشه دختر جوون یمگه م -
 خواد. یکار جرأت م نیکنم ا یعمر انتظار رو نقاش هیفعاًل سخته تو نهنم  -
ساعت ها و روزها جرأت ب - صبر کردن   یکه م ییخواد. روزها یتر م شیاما 

 گردن. یبر نم گهیرن د
 من چاره ندارم. -
 آرزوهات دست خود توست. یبرا یشیفكر چاره اند -
 فكر کنن. یشیتونن به چاره اند ینم وانیمن بدون ک یوهاآرز -

هت ب نویبه هر حال برام سخته که ا -و گفت ستیدزدانه اطرافش را نگر شهاب
 کار شرط داره. نیبهت بگم ا وشیاز دار یو نشون یرد یخوا یاگه م یبگم. ول

 باشه قبول. یهر شرط -گفتم یخوشحال با
 دهید یقول م -
 دم. یبله قول م -کنم گفتم یآنكه تأمل یب

 -کرد گفت یکه عكس خودش را تماشسسا م یبه چشسسمانم زل زد و در حال او
 مطمئن باشمه

 .دیآره مطمئن باش -
 شما رو خوشبخت کنم. وانیک یتونم به اندازه  یمن م -
 .دهیکش هیفقط  ههی یجوابت چ یدون یم -و با خشم گفتم ستادمیا
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اول حرفام  یآروم باش تو به من قول داد -زد و گفت یلبخند یبا خونسسسرد او
تمًا ح ید یاجازه م نیتو به متهم یمگه نگفت یبعد قضسساوت کن یرو گوش کن

 من احساسمه. لیخب وک رنیبگ لیخودشون وک یبرا
 .یکن لیبهتره عقلت رو وک یول -نشستم و گفتم یصندل یاجبار رو به
فادار نیارزش ا وانیک - مه و نداره. من ا یه جایرو  ندگ هی ن فه رو در  یز مر

 .یبا من خوشبخت باش یتون ینارم. تو م یم ارتیاخت
ست به قولت  هی یمن به حرفات گوش دادم و گفتم جوابت چ - حاال نوبت تو

 .یبه من بد وشیاز دار یرد هیو  یعمل کن
 صورتش را پوشاند. یفرو برد با دست لحظه ا شیموها انیدستش را م شهاب

 .ستین یخوب یاصاًل جا -زد و افزود یلبخند تلخ
صاًل جا تیچه اهم - شه. من فقط م وشیدار یدارهه ا سط جهنم با خوام  یو

 کنم. دایرو پ وانیاون ک قیاز طر
 برنگشته تیهرگز به زندگ وانیاگه ک -
 کنم. یمن به اون روز فكر نم -
 سوزه. یمردن لحظه ها م یدلم برا یول -
 نارم. یتو نگران نباش. من تابوت لحظه ها رو رو دوش خاطرات م -
 باشند! یحام ،یتونن تو زندگ یخاطرات نم یول -
 تونن مونس ما باشن. یاما م -
 یاون وقت حاضر هیکرده بود چ انتیو اون به تو خ یکرد دایرو پ وانیاگه ک -

 هیبهش وفادار باش
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سم اهل خ یکه من م یوانی. کهی یا هودهیسؤال ب -  . مطمئنمستین انتیشنا
 منو فراموش نكرده.

 بر لب راند ومرا به وحشت انداخت. یزیلبخند مرموز و تمسخرآم شهاب
 .دیدون یم یزیچ وانیکنم شما از ک یاحساس م -گفتم

زود  یلیبود. آدما خ هیفرض هیفقط  نیدونم. ا ینم وانیاز ک یادیز زینه من چ -
 شن. یعوو م

با  ستمین یدیبهتون بگم من ب دیبا دیترسون یحرفاتون منو م نیبا ا نیاگه دار -
ها بلرزم. من ک نیا عوو  چوقتیدونم اون ه یرو دوسسسست دارم و م وانیباد

 شه. ینم
 شیبرم پ یپس من فردا شسسما رو م -زد و افزود یزیلبخند تمسسسخرآم شسسهاب

ه از من گل دیه ناراحت شداگ یرو بلد باشه. ول وانیاون آدرس ک دیشا وشیدار
 .دینكن یا
 بلند شد و مرا تنها گذاشت. یصندل یرا گفت از رو نیا

***** 
شسسهاب و تمام حرکاتش مدام از  یبرد. چهره  یها خوابم نم مهیشسسب تا ن آن

 کرد. یم وینهنم ع یصفحه 
 .دیرا نخواهم د وشیدانستم هرگز دار یم یخوب به

 کرد. یشهاب فكرم را آشفته م یطانیها و حرکات ش لبخند
م کرد. نثار ی. او لبخنددمید نمیرا بر بال میچشم گشودم مر یآن روز وقت یفردا

 -کرد گفت یمر نوازش م یکه موها یتخت نشسسسسسست و در حال یلبه  یرو
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شو بر شو آماده  شهاب م میپا شهاب، بعد از اونجا همراه   شیپ میر یرستوران 
 .وشیدار

خوره. داروهاش رو مصرف  یستاره اول صبحانه م -وارد اتاق شد و گفت پدر
 وشیدار نی. البته منم دوسسست دارم اوشیدار شیپ دیر یکنه. بعد با هم م یم

 .نمیبب کیرو از نزد
چرا  تسیبه حضور شما ن یازین ینه، تو بمون استراحت کن. وقت -گفت میمر

 .دیخودتون رو خسته کن
 .ستینگر میدستش را به در اتاق ستون کرد و با لذت به من و مر پدر

 .هی یو دوست داشتن نیریش یچه صحنه  -
 گردم. ی. من االن برمنیجا بش نیهم -کرد و افزود میبه مر رو

نشسسسسستم. پدر دوباره وارد  میتخت کنار مر یلبه  یرا مرتب کردم. رو بالشسسم
د و در همان حال از ما عكس تلفن همراهش را درآور یصسسحنه شسسد. گوشسس

 گرفت.
***** 
شهاب رفت میمر همراه ستوران  ستقبالمان آمد. مقابل ما امیبه ر و  تادسی. او به ا
 ریدلگ دی. از من نبادیباشسسسه خودتون خواسسست ادتونیمن اماده ام. اما  -گفت

 .دیباش
شم گفت میمر سط  یما رو ببر یخوا یانگار م یزن یحرف م یطور -با خ و

 خواد ما رو قورت بده. ی. موالستیه وشیدار نیجهنم و ا
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 یما را به سسسمت در خروج دیبگو یآنكه کالم یزد. و ب یلبخند تلخ شسسهاب
 کرد. تیهدا
مت را به س لی. شهاب پشت فرمان نشست و اتومبمیشد لیسه سوار اتومب هر

 گورستان برد. کیجلو راند. او ما را به 
شان داد و میشد ادهیپ لیسه از اتومب هر ستان را به ما ن شت گور شهاب با انگ  .

 .مایمنم با شما ب ا،ی دیکن دایرو پ وشیمزار دار دیتون یخودتون م -گفت
ست سختدیلرز یم میها د ستو ن کردم. و  نیزم یلرزانم را رو یزانوها ی. به 

 نشستم و با دست صورتم را پوشاندم. نیزم یدر همان حال رو
 یرحمانه ا یب ی. شسسوخیرحم یب یلیشسسهاب تو خ -زد ادیبا خشسسم فر میمر

 بود.
 .ستمیرا گرفت و به من کمک کرد با نمیبال میمر

 .دیبار یوقفه از آسمان چشمانم م یاشک ب باران
ساس شتم. چشمان را لحظه ا جهیسر گ اح صاو یدا  یجلو ریبستم و دوباره ت

 وشی. بگو فقط دارسسستین نجایا وانیشسسهاب بگو ک -چشسسمم ثابت ماند. گفتم
 افتادههین یاتفاق وانیک ی. بگو که برانجاستیا

 یافاتحه بر هیزنده س. حاال  وانیراحت. ک التونیخ -گفت نانیبا اطم شسسهاب
 بوده. وانیباشه اون دوست ک یبخون. هرچ وشیدار

***** 
کرد.  تیهدا وشی. شهاب ما را به سمت مزار دارمیسه داخل گورستان شد هر
سترد و در حال میمر شک گونه اش را  شک ها یا شت ا  یمرا پاک م یکه با انگ

 متأسفم ستاره. واقعًا متأسفم. -کرد گفت
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 یچه اتفاق وشیدار یبرا یچرا از اول به ما نگفت -به شسسهاب کرد و گفت رو
 افتاده.

 .دیمنو باور کن یکه شما حرف ها نیا یبرا -
 بخشمت. یشرط م هیفقط به رحمانه بود.  یب یلیکارت خ -
 چه -دیفاصسسله گرفتم. شسسهاب پرسسس وشیرا گفتم و چند قدم از مزار دار نیا

 هیشرط
 کجاسته چرا منو فراموش کردهه اون واقعًا عوو شدهه وانیبگو ک -

 نداد. یپاسخ گریچندقدم از ما فاصله گرفت و د شهاب
ظر داده بود و منت هیتك لشیشهاب به اتومب میاز گورستان خارج شد میمر همراه

 اش را به چشم زد. یدود نکیما بود. ع
 مرا پوشاند. تمام وجودم در ترس و وحشت فرو رفت. یاهایشهر رؤ یظیغل مه
 هیکن یفكر م یبه چ -
 . بعد نگاهش را به من داد.دیپرس میرا مر نیا

 نداشت. یماریاصاًل ب وشیدار-
 اون تصادف کرد. -

به  میرا گشود. پشت فرمان نشست. من و مر لشیراگفت. در اتومب نیا شهاب
 .میداد هیعقب تك یصندل
 .دیشهر امستردام به سمت جلو خز یها ابانیاز خ یكیدر  لیاتومب

 باهاش بوده وانمینكنه اون روز که تصادف کرده ک -
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ته آتش گرف لیاتومب -به من کرد و افزود ییمقابل نگاه گذرا ی نهیاز آ شسسهاب
 نبود. لیتو اتومب گهیاز کس د یو نشون یرد چی. هدمیبود. من صحنه رو د

 ریمقابل به تصسسو ی نهیبلند گرفت و در آ ینگاهش را از سسساختمان ها میمر
 شهاب داد.

 کجاسته وانیپس ک -
ستانه ا یخنده  شهاب سخ داد یبلند و م شتاق -سر داد. و پا رو  وانیک یتوأم م

دانه و با چه هنرمن ریتقد هیهسسست وانیک دارید یقدر تشسسنه  نیتو ا یعنی. ینیبب
 ده. یم یمهارت داره آدم ها رو باز

 نیا -دهانش را به گوش من چسسسباند و آهسسسته گفت میسسسكوت کرد. مر یکم
 مشكوکه. یلیخ

من مزاحم  دیبا هم دار یاگر حرف خصسسوصسس -. گفتدیما را د نهیاز آ شسسهاب
 شم. ینم

 شد. ادهینگه داشت و پ ابانیخ ی هیرا در حاش لیاتومب
سرنخ یداره منو کالفه م گهید نیا - سوس که تنها  ونم ت یکه من م هی یکنه. اف

 زنه. یکنم. اگر نه رفتارش داره حالم رو بهم م دایرو پ وانیاون ک قیاز طر
رو هم  کیروب واشی واشیصبر داشته باش. داره  -دستم را فشرد و گفت میمر
صاًل اهل ا یخودش م نیع ها نبود. اون روز که من خونه  یشوخ نیکنه. اون ا

خودش رو از اتاق من برداشسسته. االن دو  یرفته تمام عكس ها کینبودم روب
 .دمشیروزه ند
فشرد.  لیپدال اتومب یرا گشود. پشت فرمان نشست. پا رو لیدر اتومب شهاب

 نیا ههی یها چ یباز نیا هیآر یهمه ادا در م نیشسسهاب چرا ا -گفت میمر
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امزدش دنبال ن رهیبه اجبار تونسسسته از دکترش اجازه بگ شیضسسیمر نیدخت با ا
ما رو  قت تو   اونجاقبرسسستون و سسسرنخ رو  یراسسسست آورد کیبگرده. اون و

 هینشونمون داد
 . حاضرم جبران کنم.ستمین یرحم یمن چندان هم آدم ب -

 هیچه جور -میهم صدا گفت میو مر من
 کنم. دایشما پ یرو برا وانیکنم ک یم یسع -سخ دادپا او
 اون حالش خوبه. یتو مطمئن -زده گفتم جانیه
 !یتا حدود -

 انیم ی. لبخند کم رنگدمیکش ی. نفس راحتمیهر دو خوشحال شد میو مر من
 ما رد و بدل شد.

س یوقت ست مرا به گرم می. مرمیدیبه منزل عمو ر شرد و افزود ید  گهیمن د -ف
س دیبا ردن و کنم تو مرتب ک دایرو پ کیروب دیکار دارم با یکل مهیبرم فردا عرو

 خونه به ما کمک کنه. نیتزئ
اشتم شانه اش گذ یشد و به فكر فرو رفت. دستم را رو رهیخ یبه نقطه ا ستادیا

 هیکن یفكر م یبه چ -و گفتم
 کنه. یم بمیکنم شهاب داره تعق یاحساس م هی یمدت هی -
 دونه. یرو م وانیک یجا یکن یتو فكر م -
 دونه. یم زایچ یلیآره انگار شهاب خ -

 یفردا م -گفت دیخند یکه م یشسسسد و در حال کیچند قدم به من نزد میمر
 .نمتیب
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ه داشسست کیبا روب یخوب یزندگ دوارمیام -گاه مرا در آغوش گرفت. گفتم ان
 .یباش
ست مرا م میمر ستانش نهاد و افزود انید به همون اندازه که  یکن یتو فكر م -د

 هم دوستم داره. کیمن عاشقم روب
 حتمًا. -
سانهیمأ ش -گفت و شما یپس چرا تو نقا سبز م یهاش همه ش رن  چ  یمنو 

 کشه.
ش وانمیاتفاقًا ک - شق من بود. اما گاه یعال شینقا شتباه یبود. اون عا رن   به ا

 شه. یم میکرد. به تو حسود یم یمنو آب یچشما
ش شهیدعوت هم یب چون شت وانیک یتو نقا ضور دا  یآور ادیبهش  یوقت یح

 کرد. یم یزد و همه ش عذرخواه یم یکردم رن  چشمام سبزه. لبخند یم
 جالبه. -به فكر فرو رفت و گفت میمر
شردم. و وارد خانه  یاز من خداحافظ او شدم.  یکرد و رفت. زن  در را ف عمو 

 گشود. میفرشته در را به رو
 سالم. -

 را عقب راند. من داخل شدم. لچرشیو فرشته
 کجاسته الیل -
 واسه خودش لباس بخره. میمر یجشن عروس ی. برادیبا ژانت رفتند خر -
خواهرم  یخوام تو عروسسس ی. من ممیر ینداره. من و توأم با هم م یاشسسكال -
 لباس ها رو بپوشم. نیباتریز
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 را از میگل مر یپناه بردم. وارد اتاق شسسسدم. شسسساخه  ییرا گفتم و به تنها نیا
 گذاشتم. نهیآوردم. داخل گلدان مقابل آ رونیچمدان ب

 .دیرا خواهم د وانیک یکنم به زود یدانم چرا احساس م ینم
 شود. یتر م کیلحظه به لحظه به من نزد او
 دوباره بر بال آرزوها پرواز خواهم کرده ایآ

 (14)فصل
 کند. یتماشا م نهیمدام خودش را در آ میمر گل

 شان را بپوشند. ییستاره ها سپردم امشب لباس طال یهمه  به
 حضور خواهند داشت. میمر یگل ها امشب در جشن عروس ی همه

 یگری. در منزل جشسسن دندیآ یم سسسسایاز کل گرید یتا سسسساعت کیو روب میمر
 زند. یکند و پدر مدام لبخند م یم ییرایاز مهمان ها پذ الیبرپاست. ل

منزل جمع  از رونیکار ب تیرا که با یتمام پول الی. لمیرا بگو نینرفته ا ادمی تا
 داد. میبه مر یعروس یکرده بود به عنوان کادو

 یاز پس انداز یمیبه همراه ن یبه او کتاب قرآن یعروسسس یپدر به عنوان کادو و
گه من ن یعروس یرا برا گرید میداد و ن مید به مررا که سال ها کار و تالش او بو

 دخترانش اجرا کرد. انیعدالت را م یداشت. او به خوب
 !میمر یعروس میبرو

در منزل منتظرند. عروس و  گرید یرفتند و عده ا سایاز مهمان ها به کل یا عده
 .ندیایداماد به هتل ب

 کند. یزده م جانیمرا ه نیماش یدر پ یپ یبوق ها یصدا
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 ترسم. یبه استقبال آن دو بروم م نكهیتابمه و از ا یدانم چرا ب ینم
 پشت در هستند. کیو روب میمر اکنون
شمانم را برا بگذار  کیروب یببندم و تا قبل از ورود آن دو چهره  یلحظه ا یچ

 کنم. یرا در نهنم نقاش
ست. با موها یمرد او شانه ا شكان آب یقد بلند و چهار ز ا ییایکه در یبور و چ

 کرده. انیعشق در آن طغ
 .نمیام رابب یکنم تا نقاش یرا باز م میپلک ها اکنون

س یجلو شمانم  ست ها یم یاهیچ  انیلرزد. چرا زبانم قادر به ب یم میرود. د
 ستهین یکلمه ا

ست. فر ادیوجودم پر از فر تمام با تمام قدرت آن را خاموش  دیبا یکه م یادیا
 کنم.

سپ میمر س دیدر لباس  شته ا یعرو مهمان ها لبخند  یبه رو بایز یهمچون فر
 پراکند. یم
 زند. یدست او را گرفته و به مهمان ها لبخند م وانیک

ش ینم شا نیام چن یدانم چرا نقا سته  نیکناهم ا دیشد.  شمان ب ست که با چ ا
 کردم. ینقاش

ست کنم و  یرها م یمبل یکنم. خودم را رو یستون م یلرزانم را به مبل یها د
 .ستمیا یدوباره م

س یصورت مرا م میمر شان  یعكس العمل چیه وانید و کب*و* از خودش ن
 دهد. ینم

 کوبد. یم نهیس یخودش را به دروازه  بایشتابان و ناشك قلبم
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 کن. باز
آن را کشسست. خاکسسسترش را به دسسست امواج  دیبا یو م نجاسسستیا انتیخ

 سپرد. یفراموش
 دهد. یو به مهمان ها م ردیگ یرا از من م شیاعتنا ینگاه سرد و ب وانیک

 ابدهیدعوت حضور  یب انتیخ تیدر جشن اعتماد و معصوم دیبا چرا
 ینم یهرگز ستاره ا یی. گوستیا یاعتنا به من همچنان سرگرم شاد یب وانیک

 شناخته.
 !یزیآم هیو نه لبخند کنا یو نه لبخند تلخ ینه اضطراب یترس نه
 یرا به مهمان ها م نشیریدوزد و لبخند ش یبه من م ینگاه خاموشش را گاه او

 دهد.
 !یتنم آغشته به خون است. خون بدنام تمام
 باز!ه*و*س یمرد یطانیش ینقشه  یشدم. قربان یقربان من

 .گذاشت انتیخ یشانه  یو تابوتشان را رو دیرا سر بر میتمام آرزوها وانیک
سته اق شتابد تا داخل ات یبه کمكم م یفیضع یرویروم. ن یاز پله ها باال م آه

 شوم. یم رهیخ یو به نقطه ا نمینش یم یصندل یشوم. رو
شق سف ع سب  سو یراند و در نقطه ا یرا در جاده م دشیا  نیسرزم یدور آن 

 شود. یخاطره ها محو م
شانه ام حس  یرا رو یشود. من شوکه شده ام. دست لرزان یوارد اتاق م یکس

 بخشد. یم امیکنم. لرزش آن دست ها به درد تازه ام الت یم
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اندازد. با دسسستمال  یمبل م یآورد. رو ی. کتش را در مسسستدیا یمقابلم م پدر
 کند. یاش را پاک م یشانیعرق پ

. اما وانیخواست برم جلو بزنم تو گوش ک ینگران نباش. دلم م یمتأسفم. ول -
صوم شما یتیمع شت. نم نیبود که منو از ا میمر یتو چ  دونم چرا یکار باز دا

ه. از تو هم ممنونم ب*ن*ا*ه یماجرا کاماًل ب نیتو ا میکنم مر یاحسسسساس م
با د نیچرا ا نهی. تعجبم از ایکرد یدار شسستنیخو عكس  چیما ه دنیپسسسر 

 از خودش نشون نداد. یالعمل
 یب مینقشسسه س. حتمًا مر هی نیگم ا ی. من مهی یخوب زیخورده خجالتم چ هی

 ه.ب*ن*ا*ه
 ی. درسسسته خاطره ها مردن. اما آبرو رویجشسسن رو بهم نزد یکرد یخوب کار

 کنم. ینشست. نه اسب جنون. من به تو افتخار م یاسب جوانمرد
 رانم. یجمله بر لب م کی فقط

 برم. نجایخوام از ا یم -
شد و به جمع ما پ الیل ستیوارد اتاق  سم عزا یم پدر مدام قدم و  یزد و به مرا

 .دیشیاند یمن م یاهایرؤ
نشد  نیحاال ا یهست ییبایتو دختر ز -شانه ام گذاشت و افزود یدست رو الیل
 .گهید یكی

ه بچه هامونه. اگ یما خوشبخت یآرزو هیتو چرا ناراحت -به پدر کرد و گفت رو
تونه  یرو هم م میتونسسسست سسستاره رو خوشسسبخت کنه. خوب مر یم وانیک

 .ستین ینگران یخوشبخت کنه. جا
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شم گفت پدر  یدیرو د نجایزرق و برق ا نجایا یامد نكهیخانم! تو مثل ا -با خ
سان شت دروازه ها تیان شت ه*و*س یرو پ سیجاگذا ستاره خ ی. ک  نتایکه به 

 کنه. انتیتونه خ یهم م میکنه به مر
 .دیمنو تنها بذار دیبر نجایاز ا -

اشه ما . بیدار ازین ییدونم تو به تنها یم -فشرد و گفت یدست مرا به گرم پدر
 .مینار یتنهات م

شد و به  هنوز سته وارد اتاق  صله نگرفته بود که دکتر وار پدر چند قدم از من فا
و چرا صحنه ر دهیقدر آشفته ا نیشما چرا ا -دی. متعجب پرسوستیجمع ما پ
 جشن به خاطر حضور شماست. نیا نهیترک کرد

 نجاستهیا وانیک نیچرا نگفت -با خشم گفت پدر
سته مبهوت ما را نگر دکتر صاًل ک وانهیکدوم ک -دی. پرسستیوار رو  وانیمن ا

شما با ینم ست  شن ما ه سم. اگر تو ج ش دیشنا شحال با . مگه دنبال دیخو
 نهیگشت ینم وانیک
 .دیکن یکه شما فكر م ییاما نه اونجا میگشت یچرا دنبالش م -و گفتم ستادمیا

سان یمعرفت، تو کوچه ها ابونیما تو خ -گفت پدر شق و ان  وانیدنبال ک تیع
 .میکن دایپ انتیخ یاونو تو کوچه  می. انتظار نداشتمیگشت یم

 یدخترم واضح تر حرف بزن. ما تو کوچه  -وگفت ستادیوارسته کنار من ا دکتر
ه کنه اجاز یزندگ انتیخ یکه تو کوچه  ی. و به کسسسمیسسساز یخونه نم انتیخ
 کنه! دایتو جشن آرزوهامون حضور پ مید ینم
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. شسسما آرزوها رو رو اسسسب نیجشسسن گرفت بیتولد فر یشسسما امروز برا یول -
 .دیجنون نشوند

مدام سراغ ستاره  میمر ههی یموضوع چ -دیوارد اتاق شد. و هراسان پرس ژانت
 .رهیگ یرو م

 بگو ستاره رفت. -
شن تمو زمهیکجا عز - شده. تا تو به مرهنوز ج ونه اون به خ ینگ کیتبر میم ن
 ره. ینم دشیجد ی

 تو حالت خوبهه -دیپرس یمرا فشرد و با دلسوز دست
 رو صدا بزن. وانیبلند ک یبرو تو سالن با صدا -وارسته گفت دکتر

ست دارم ا -را مرتب کرد و افزود کرواتش دونم و ب نمیرو بب وانیآقا ک نیمنم دو
به اسسسم  یهمه شسسما رو آشسسفته کرده. به هر حال ما شسسخصسس نیچرا وجودش ا

 .میرو تو جشنمون دعوت نكرد وانیک
 دکتر وارسته گذاشت. یشانه  یدست رو پدر

مادرش ک ههی یک کیروب - به ا یپدر و  مده هلنده اگر  مدته ا نده چند   نیا
 شناخت. یرو خواه وانی! حتمًا کیسؤال جواب بد

 صحنه را ترک کرد. ژانت
 طور که خودش نیمنه. پدر و مادرش مردن. و ا اریدست مارستانیتو ب کیروب -
شجو یم سال امده هلند. دان ست خرجش رو در  یپزشك یگه دو  بوده اما نتون
 شه کار کنه. یآره. مجبور م یب

 گفته! یها رو ک نیا -گفتم
 .کیُخب خود روب -گفت نانیوارسته با اطم دکتر
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 وارد صحنه شد. ژانت
 یوانیک نجایجواب نداد ا یرو صسسدا زدم اما کسسس وانیبلند ک یمن با صسسدا -

 وجود نداره.
 دکتر وارسته برداشت. یشانه  یزد. دستش را از رو یلبخند تلخ پدر

مسسسلمونه پدر و مادرش تو  هیشسسناسسسم اون  یرو م کیمن بهتر از شسسما روب -
 و خودش جراح قلب. رانندیا

که شسسوکه شسسده بود در  یدر چسسسباند و در حال منقلب شسسد خودش را به ژانت
افتاد. دکتر وارسته به کمكش شتافت. دست ژانت را گرفت  نیهمان حال به زم

 مبل نشاند. یرو
 شه. یباورم نم -به من کرد و گفت رو

 .یباور کن دیبا -من پاسخ داد یکه رن  باخته بود به جا یدر حال ژانت
خواسسسست روز  یکرد و م یمخف النیز لاون چرا خودش رو ا دمیحاال فهم -

اون تمام عكس ها رو از خونه ش برداشسسته بود تا  نندیرو بب گریهم د یعروسسس
 بهم نخوره. شونیو جشن عروس نجاستیستاره نفهمه اون ا

 شده! یعقد جار ی. خطبه میکار کن یچ دیحاال با -گفت ژانت
ستش را م دکتر سكوت کرد د شت محكم به  شیموها انیوارسته  فرو برد و با م

 یفكر هی دیرو متهم کن گریهم د نكهیا یبه جا -در رابست و گفت الیزد. ل زیم
 .دیکن میبه حال مر

 درسته. -گفت ژانت
 شود. یداغش اجازه داد جار یگاه به اشک ها آن
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خورده و عاشسسق چه  بیمدت فر نیبفهمه در تمام ا میمن! اگر مر یآوه خدا -
 افته. یم یدونه چه اتفاق یبوده خدا م یکس

 فهمه.ب یزیاون چ دی. فعاًل نباضهیمر میقلب مر -وارسته هراسان گفت دکتر
 رن  باخت. اشک در چشمانش حلقه بست. پدر

 نگفت. یزی. چرا به ما چضهیقلبش مر میمر -
خواسسست  ینم دیدونسسست شسسما دوسسستش دار یکه م نیا یبرا -گفت ژانت

 نگرانتون کنه.
 شد و به فكر فرو رفت. رهیخ یبه نقطه ا پدر

 مبل رها کرد. یخودش را رو الیل
 مونه. یزنده م میمر یعنی -

ست رو ژانت سخ داد ید شت و پا  دمیآره من چند بار خواب د -شانه اش گذا
 کنه. یم دایشه. اون شفا پ یحالش خوب م شهیهم یبرا میمر

تاره و س میکنم مر یمن فكر م -زد و گفت یپا چرخ یپنجه  یوارسته رو دکتر
دونه  یسسسوزه. اون هنوز نم یتر م شیب میشسسدند. دلم به حال مر یهر دو قربان

 هیحس تلخ  یشب نیهمچ هیخواد تو  ی. دلم نمهی یشدن چه حس تلخ یقربان
 یهاکنم. پرستو هیخوام بهش چند تا پرستو هد یکنم. م هیرو به اون هد یقربان

دور و  یها نیپرواز کنه پرواز به سسسرزم شسسهیقادر باشسسه هم دیمهاجر. اون با
 گهید رهیبگ ادی دیها... اون با وانیها و ک کیبا تمام روب ییناشسسناخته. و آشسسنا

 ها رو نخوره. وانیها و ک کیروب بیفر
 ره. یتو سالن االن آبرومون م میبهتره بر -گفت الیل
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شه بحث د بیاون واقعًا فر. اگه مارهیب میقلب مر -گفتم . به هی یا گهیخورده با
شاهد نابود یهر حال من دلم نم شدم   گهیکس د یخواد حاال که خودم نابود 

شما بر یا شم.   دیو منو تنها بذار دینگ میبه مر یزیکنار مهمونا و فعاًل چ دیبا
 ام. ییتنها یمن تشنه 

 اتاق رو ترک کردند. الیدکتر وارسته، ژانت و ل پدر،
 کشم. یرا در آغوش م ییبا تمام وجود تنها اکنون

. نمیبب میرا در کنار مر وانیتوانم ک ی. چطور مسسستیا یچشسسمانم ابر آسسسمان
 من بارش برف را در تابستان تماشا کردم. ییگو

. میگشسسا یرا م میپلک ها یبارد. پنجره  یوقفه از چشسسمانم م یاشسسک ب باران
 کجا را تماشا کنمه دیبا

 .ستین یخاطره ا چیه یردپا ییتنها ابانیخ در
 ییهاتن ابانیخ یباران احسسسساس من تا انتها ریکه قدم زنان ز نمیب یرا م وانیک
 گردد. ینا معلوم محو م یرود و در نقطه ا یم

 !هیشنو یمهمان ها را م یكوبیکف زدن ها و پا یکن. تو صدا گوش
 چكد! یخون م رمیکن هنوز از زخم تقد نگاه

 یدسسست ها مرا از کوچه  نیکاش ا یکنم. ا یشسسانه ام حس م یرا رو یدسسست
 .دیکش ینم رونیب ییتنها

ته همچون فرش دیدر لباس سپ میزند. مر یمقابلم زانو م ییایو رو بایز یعروس
 !باستیز یا

 کند. یرا پاک م میاشک ها فشیبا انگشتان ظر او
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 هیافتاد وانیک ادی هیکن یم هیچرا گر هیتو چرا محفل رو ترک کرد -
 .ندینش یبر لبم م یزیتمسخرآم لبخند

 نداره. ییبون حضور تو جشن معنا هیچرا سكوت کرد -
 شوم. یم رهیخ میچشمان مر یآسمان آب به
 هیاورد رونیچرا منو ب -
 از کجاه -
 هییتنها ابانیاز خ -
باشسس یخوا یچرا م - ها  مه  شیکردم تو امشسسسب ب یمن فكر م هیتن تر از ه

 .یخوشحال باش
 کنم خوشحال باشم. یم یباشه. سع -زدم و گفتم یکم رنگ لبخند

 . چرا رفتارت عوو شده.یقدر سرد شد نیتو چرا ا -متعجب گفت میمر
 .ستینكنه حالت خوب ن -گفت یرا گرفت و با نگران دستم

 چرا حالم خوبه! -
 دستم را گرفت و کشان، کشان به محفل برد. میمر

***** 
 .زدیآم یدر هم م وانیپس از مدت ها نگاهم با نگاه ک اکنون

 زنده یاو با نگاهم حرف نم چرا
 سكوت کردهه چرا

 چه خبره -
 دهد. یپاسخ م بانهیغر وانیک
 از کجاه -
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 !انتیخ ابونیاز خ -
 بندد. یبر لبانش نقش م یکم رنگ لبخند

 شناسم. یمن او نجا رو نم -
 .یردپناه ب طونیش یبه خونه  نكهی. تا ایکرد یتو سال ها تو اونجا زندگ یول -
 نهیشما از کجا امد -
 ماه کنار ستاره... یپشت خونه  -
 دهیشما کسالت دار -
 اتفاقًا حالم کاماًل خوبه. -

سته بود و با نگ ییاعتنا یخطوط ب وانیک یچهره  در به  ییاه آرامش اعتنانقش ب
 .ختیگر یم هیکنا ریمن نداشت. و آهسته از مس زیام هیلحن کنا

 میخوش بگذره. مر نجایباشسسه. بهتون ا یشسسما هم شسسب خوب یبرا دوارمیام -
 با ارزشه! یلیمنم خ یخاطر وجو شما برا نیشما رو دوست داره. به هم

. اون سسستین یخوب یتماشسساچ می. اما مریکن فاینقشسست رو ا یخوب بلد -
 کشونده. یصحنه رو باور کرده. اون صحنه رو به زندگ

 .نیگ یم یفهمم شما چ یمن نم -
 .دیگو یم یزیچ میآهسته در گوش مر وانیک

***** 
 .ستیکنم حالت خوب ن یستاره. فكر م یدار ازیتو به استراحت ن -
 مهمان ها به سمت ژانت راند. انیگفت. سپس نگاهش را در م میرا مر نیا
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چشسسم غره رفت و با نگاه غضسسسب  وانیو ژانت کنار من امدند. پدر به ک پدر
 .دیاو خط و نشان کش یآلودش برا

 بده من نگرانشم. یلیستاره! حالش خ -گفت یبا نگران میمر
 -کرد و گفت میبر لب نشسساند دسسست مرا گرفت رو به مر یلبخند تلخ زانت

 شه. یم یبستر مارستانیاش از فردا تو بنگران ستاره نب
 .رانیخوام برگردم ا یمن م یول -

 .یمداوا بش دیتو با یول -گفت پدر
سسسكوت  یمنو تو خونه  سسستیبرام مهم ن یچیه گهیرو باختم د میمن زندگ -

 .دیتنها بذار
 از ما فاصله گرفتند. وانیو ک میمر

که  یرا گرفت و در حال وانیدسسسست ک میمهمان وارد محفل شسسسدند. مر چند
 لبخند بر لب داشت به استقبال آنها رفت!

 . عمو ما را به منزل برد به اتاق فرشته پناه بردم.میرفت رونیپدر، از محفل ب همراه
 وارد اتاق شد. عمو

 دهیریگ یچرا لذت تنها بودن رو از من م -
تادمیا با پرخاش گفتم سسس باس عزا بپوشسسم. م یبرا ههی یچ -و  هام ل  یآرزو

هامیکفن و دفن رو یخودم رو برا نییخوا ماده کنمه هنوز تكل ا خودم  فیا
دکترا از جواب دادن  یکه همه  هی یمن چ یماریب ستی. معلوم نستیروشن ن
شده که منو اورده هلند ز نیرن. چرا پدر ا یطفره م شكان  ظرن ریقدر نگران  پز
 .نمیرو بب انتیکنم روز اعدام خ یو مهمه آرز نیباشم. با ا یخارج
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 نیا -گفت سسستینگر یمرا م یکه اشسسک ها یو در حال دیگرد من چرخ عمو
 دروغ خواهد بود. ییمطمئن باش فردا روز رسوا هی یعال یلیخ
سال ها  هچرایکن یقدر خوب فكر م نیا یزن یقدر خوب حرف م نیتو که ا -

 .یو نفرت موند نهیتو زندون ک
 شود. یداغش اجازه داد جار یبه اشک ها عمو

 یاجازه دادم وارد خونه  طونیبودم که به شسس فیقدر ضسسع نیکه ا نیا یبرا -
بودم چون قدرت  فیكارم درسسست چون ضسسعب*ن*ا*هوسسسوسسسه بشسسه من 
 بخشش رو نداشتم.

 الیمادرت ل یه ولب*ن*ا*ه یقبول دارم پدرت ب نویا -و گفت دیکش یآه عمو
رد اگه ب یکه فرشسسته تب کرده بود اگه زودتر اونو دکتر م یزمان هی یمهر یزن ب

 نبود لچریو یشد االن فرشته رو یمنتظر امدن پدرت نم
 یتونسسست راه بره رو یقدم بزنه اونم م ابونیبارون تو خ ریتونسسست ز یم اونم

 نیب شسسهیمن هم یفرشسسته  یبشسسه ول رهیو به آسسسمون غرور خ سسستهیپاهاش با
 یبا کسسس ادیز نیکرد به خاطر هم یرو حس م یادیفرق ز انیخودش و اطراف

باره د و دویتو رو د یکه تو امد نیبود تا ا یمنزو شسستریگرفت. اون ب یانس نم
 بال و پر گرفت.

شد و صحنه  شته وارد  شک ها لچرشیفر شت ا سمت من راند با انگ  یرا به 
 گونه ام را سترد.

سوا هیستاره گر - صبر کن. یینكن تا فردا روز ر رو  نتشایتاوان خ وانیک دروغ 
 خواهد داد.
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افسوس  یکرد ول یدعوت م شیمنو به جشن نامزد میکاش! مر یا -گفت عمو
رفتم گ یگرفتن اگر نه من حتمًا با تو تماس م یساده و خصوص یمهمون هیاونا 

انگار  کنه یرفتار م یطور بهیپزشک خود من بود عج یالماس وانیچون دکتر ک
ند ماسسس وانیمن دکتر ک یول دهیهرگز منو  بودم اون آدم  دهید رانیرو تو ا یال

به چشسسمام هم اعتماد  یتونم حت ینم گهیحرفا نبود د نیبود اون اهل ا یخوب
 کنم.

رص ق یآب را به دسستم داد در بسسته  وانیقبل از همه به خواب رفت پدر ل الیل
شود و افزود رو  وانیک گهیشه د یمعلوم م یداروت رو بخور فردا همه چ -را گ

اونو  یبه زود میشسسه مر یبا اون خوشسسبخت نم میفراموش کن مطمئن باش مر
 کنه. یترک م

وقفه از  یبالش گذاشسستم باران اشسسک ب یسسسرم را رو دمیتخت دراز کشسس یرو
 .دیبار یآسمان چشمانم م

و فرشسسته هر دو مرا تنها گذاشسستند. پدر چراغ اتاق را خاموش کرد مرا تنها  عمو
 همیداد. او در اتاق ن یاش را به اتاق م یز پشسست پنجره نور نقره اگذاشسست ماه ا

 نداشت. ییو تنها یكیاز تار یمیشب ب کیتار
کردم او  یگمان م شسسهیهم دمیترسسس یماه م ییاز تنها شسسهیهم یدر کودک من
 خواهد کرد. یدر زندان شب خودکش یروز
مطالعه  را خیکه خواندن و نوشتن آموختم تمام کتب تار یبزرب شدم زمان یوقت

صه  چیه خیکردم. در طول تار شت. ه یماه خبر یکس از ق  نیکس اول چیندا
ست و ه یشب تولد ماه را نم شب چیدان آورد که در آن ماه  ینم ادیرا به  یکس 

 داشته باشد. یخودکش الیخ
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 شب است و من هنوز خوابم نبرده. یها مهین
 ترانه ماندن دردناک است. یب چقدر
 دهنده یجان م ریلحظه ها د چقدر

 کمكم کن. ایخدا
ح . صبافتیاستراحت  یخسته ام اجازه  یو پلک ها دیاشكم خشك ی چشمه

 بود. گانهیب یام کم نهیریداشتم که با درد د یدیسر درد شد
 یبهتره صسبحونه ت رو بخور -اندوهبار گفت یوارد اتاقم شسد و با چهره  پدر

 یمروز بسسترا دیتماس گرفت تو با نجای. دکتر وارسسته با امارسستانیب میبعد بر
 دکتر روندلز منتظرته. یبش

سمت من نزد پدر تخت  یلبه  یرا جمع کرد و رو میشد موها کیچند قدم به 
ست. آه ش ش ین شبخت یبه نظرت من چه جور آدم -و گفت دیک  ای امه خو
گاه از غم درون من  چیلبخند زدم تا تو ه شسسهی. همدمیخند شسسهیبدبخته هم

ش ستم از کلمه  یمادرت نگفتم چون م یدرباره  یزی. چیباخبر ن ر ماد یخوا
وقت خوشبخت نبودم چون اون  چیتو فرشته بسازم. من در کنار مادرت ه یراب

کردم بدون  یسسسال ها تنها به خاطر تو با اون زندگ نیدر تمام ا هی یمهر یزن ب
 ی هیخواستم اون از خونه بره و سا ی! چون نمیعالقه ا چی! بدون هیعشق چیه

شه و  یرو شهیهم ینامادر  یلیسكوت خ یه یسا ییتنها ی هیسا ایسرت با
  .  نیسنگ

 وبپرآش یزندگ هیدلش  یچنان تلخ اند که آدم گاه ییسكوت و تنها یدون یم
 شه. یو پر از سر و صدا تن  م
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شما تنها بود یا یول - شق نبود یاما ب نیکاش  از  یكیالاقل  یطور نی! انیع
 یهر دومون از خونه  میشسسسد یشسسسد. اما حاال هر دومون قربان یم یما قربان

 .میعاطفه رونده شد
القه به من ع الیرو باختم. ل میشسسده من زندگ رید گهیجبران د یبرا -گفت پدر

شت نم یا شا یندا شق پول  لیدل نیبه ا دیدونم چراه شق قدرت، عا که اون عا
بودم. به  یمرد معمول هیاون نبودم. من فقط  یاهایو شسسهرت بود و من مرد رؤ

 با مصلحت گذشت نه عشق. شهیما هم ی. زندگمیهر حال ما هر دو بازنده ا
دکتر  -و گفت دستایوارد اتاق شد دستش را به در ستون کرد و در آستانه ا عمو

 اونجا. آد یم وانمیمنتظرته ضمنًا ک مارستانیگه تو ب یوارسته زن  زده بود م
 .ستادمیا هراسان

 !مارستانیبرم ب دیبا -
 مارستانیهمراه ما به ب زیکردم. عمو ن ضیو من لباسم را تعو دیکتش را پوش پدر

 .میتادسیبه استقبال من آمد. مقابل هم ا مارستانیآمد. دکتر وارسته در راهرو ب
 باهاش صحبت کنم. دیکجاسته با وانیک -زنان گفتم نفس
 نم.ک ضیکرد و از من خواست لباسم را تعو تیوارسته مرا به اتاقم هدا دکتر

ستر - آد  یم وانیصبر کن ک ینگران نباش کم زمی. عزیش یم یتو از امروز ب
 .نجایا

ش دو شد لبخندپرستار داخل اتاق   زد کنار تخت یدند خانم روندلز وارد اتاق 
سپ یماریب یدرباره  یسیپدر به زبان انگل ستادیمن ا صحبت کرد  س من با او 

کرد  یمرا مرور م شسساتیدکتر روندلز در همان حال که جواب عكس ها و آزما
 رفت. رونیاز اتاق ب
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تخت دراز بكشم و  یاز آنها از من خواست رو یكیپرستار وارد اتاق شدند  دو
 به دستم سرم زد. یگرید

 آنها اتاق را ترک کردند. سپس
سته گفت دکتر شه من ا التونیخ -وار ستم بهت نجایراحت با ستاره ه ره مراقب 

شون رو بزنن بعد نوبت محاکمه  نایا نجایآد ا یب وانیک دیشما بر شما  یحرفا
 رسه. یم

 مو از اتاق خارج شدند.کرد و همراه ع یبه اجبار از من خداحافظ پدر
 -تدوباره به اتاق برگشت و گف دینكش یوارسته مرا تنها گذاشت اما طول دکتر

شون م یلیاز خودش خ وانیک شما  نیب یرابطه ا چیگه ه یده و م یمقاومت ن
موضوع رو بفهمه من مطمئنم  میکنم فعاًل نذار مر ینبوده. فقط ازت خواهش م

که  هی یاتفاق نیسسساده تر وانیهمه ترک که اگه موضسسوع رو بفب*ن*ا*ه یاون ب
 هستم. میقلب مر یماریموضوع ندارم اما نگران ب نیاز ا یمیافته من ب یم

رک سپس اتاقم را ت دید تیو در سكوتم عالمت رضا ستیمرا نگر ستادیا یکم
 کرد.
صدا یقدم ها یصدا هنوز شده بود که   یقدم ها یدکتر در طول راهرو محو ن
 مرا هراسان کرد. یگریمرد د

 شناختم. یم یرا به خوب وانیک یقدم ها یصدا من
 به من داد. بانهیتخت نشستم او داخل شد نگاهش را غر یرو
 هیشناس یمنو م -
 من نشد. زیام هیمتوجه لحن کنا او
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 نهه -
ق اتفا مارسسستانیب اطیاما امروز تو ح اهیح یب یلیو خ هیشسسرم یب یلیخ -

 خواهد افتاد. یمهم
 شد. کیقدم به من نزد چند

 هیچه اتفاق -
دکتر وارسته، ژانت و  م،یخواهد شد در حضور مر دهیکش بیبه صل انتیخ -

 همه...
خواهر  نهیهسسست یخانم شسسما ک -به من کرد و گفت ییاعتنا یسسسرد و ب نگاه

شسسناسسسم  یشسسما رو نم یمن وقت نهید یدرسسستهه چرا منو آزار م میمر یدوقلو
 .دیکم واضح تر صحبت کن هیچطور متوجه حرفاتون بشم 

تو چنگال  فیکث یایلرزه! رو یاگه واضسسح صسسحبت کنم تن آرزوهات م -
 شه. یخفه م قتیحق
شسساخه گل رز داخل گلدان  کیو  دیب*و*سسسمرا  یوارد اتاق شسسد گونه  میمر

 گذاشت. زیروز م
ه ک هی یروز نیامروز اول نجاهیا یآ یامروز م یچرا به من نگفت زمیعز م،یمر -

 شده. یستاره بستر
رفت و کتش را گ ی قهیکرواتش را مرتب کرد  سسستادیمقابل دکتر وارسسسته ا میمر

 .یلحظه به لحظه مراقب ستاره باش یقول بد دیبا -ملتمسانه گفت
به من نداشت  یاحساس چیه ییداد گو یاز خود نشان نم یعكس العمل وانیک

 شناخته. یرا نم یو هرگز ستاره ا
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سته پلک ها دکتر شانه  یرا لحظه ا شیوار ضا یبه ن ست و مر تیر فس ن میب
 .دیکش یراحت

به  ازین دی. شسامیبهتره سستاره رو تنها بذار گهید -را گرفت و افزود وانیک دسست
 استراحت داشته باشه.

. دوسسستت دارم دنتیآم د یمن بازم م -پر خنده رو به من کرد و گفت یلب با
 ستاره!

سع یوارسته رو به او کرد و در حال دکتر ست ها یکه  شت لرزش د  را از شیدا
ردم سسسپ کیخونه ت. به روب یتو بهتره بر -پنهان کند. هنرمندانه گفت میمر

 ستاره رو داشته باشه. یهوا
تا حاال  شبیتو چرا ماتت بردهه از د -گفت وسانهیو مأ ستادیکنار تختم ا میمر
 وانیک ادیمن تو رو به  یدونسسستم مراسسسم عروسسس ینم کرده. رییرفتارت تغ یکل
 ندازه. اگر نه هرگز... یم

سته م دکتر ضب آلودش را به کدیحرف او دو انیوار  -داد و گفت وانی. نگاه غ
 اند درستهه یا دهیچیها موجودات پ وانیک
 .ستینداد و مات و مبهوت او را نگر یپاسخ وانیک

رو  نامزدش یلی! سسستاره خکیروب یدون یم -و گفت سسستادیا وانیکنار ک میمر
ست داره. اون چندوقته امده ا شهاب  یاما خبر نجایدو ست تو  شده. دو ازش ن

 ادیما پ یرو برا وانیتونه ک یگه م ی. اون ممیکه ما ازش دار هی یتنها سسسرنخ
 کنه.
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 وانیکنم توأم کمک کن ک یخواهش م -را فشرد و ملتمسانه افزود وانیک دست
 ستاره رو خوشحال کنم. ینطوریا ابشه. ت دایپ
 وانیدم دنبال ک یبهتون قول م میباشه به خاطر مر -رو به من کرد و گفت وانیک

 بگردم.
ظ ام را حف یزد و با نگاهش از من خواست خونسرد یوارسته لبخند تلخ دکتر
 کنم.

. مراقب ستاره هست نجایا کیتو برو منزل. روب -کرد و گفت میگاه رو به مر آن
 کنم حرفم رو قبول کن. یخواهش م

 میدیشسسن یوقت ی. ولمیتو خونه بمون مونیروز زندگ نیاول میخواسسست یما م -
 .نجایرو فرستادم ا کیشده روب یستاره بستر

کرد و از اتاق خارج شسسد. دکتر وارسسسته  یرا گفت و از ما خداحافظ نیا میمر
شت. ک سمت در بردا صله گرفت. دکتر  زین وانیچند قدم به  چند قدم از من فا

اش را  یکرد خونسسسرد یسسسع دیبار یکه از نگاهش خشسسم م یوارسسسته در حال
ست رو شت و افزود وانیک یشانه  یحفظ کند. د ستاره با تو  -گذا تو بمون. 

 حرف داره. یلیخ
خانم با من  نیا ههی یفهمم موضسسوع چ یمن اصسساًل نم -با خشسسم گفت وانیک

 کار داره. یچ
سته با لحن کنا دکتر كس شدن ع بیکارش راجع به غ دیشا -گفت زیآم هیوار

 هات باشه.
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کنم.  میشهاب ازم خواست عكسام رو قا -به فكر فرو رفت. سپس گفت وانیک
 یمنتظر بمونن قدر وصال رو م یزنا آشناست. دخترا وقت ی هیگفت با روح یم

 بود! یشوخ هیفقط  نیدونن. ا
 شه نهه یعاشق تر باشه زودتر نابود م یهر ک -گفتم

 یقول م نویبا من خوشسسبخت خواهد بود. ا میرو نابود نكردم. مر یمن کسسس -
 دم.

صحنه  گهید - شاچ یکل نجای. انییپا ایب شینما یاز   چیوجود داره که ه یتما
 کدوم نقشت رو باور نكردن.

 کدوم نقشه -
. یرب رونیب انتیخ یاز صسسحنه  یآر یب رونیرو از تنت ب رن یاگه لباس ن -

 بودهه ینقشت چ دیفهم یخواه
 .یکرد فایرو ا طونیش هیتو نقش  -
سه وسو یمنو به خونه  مینارم مر یاما من نم -را دکتر وارسته گفت و افزود نیا

 .یببر
 دیبگ دهیکن یمتهم م یآخه منو به چ -که رن  باخته بود گفت یدر حال وانیک

که نكردم. دوسسست داشسستن  ب*ن*ا*هعاشسسقم.  هیمن  ههی یمن چ ب*ن*ا*ه
 که خداوند به انسان ها داده. هیبایحس ز

 هیکشوند ییرو به مرز رسوا بایحس ز نیتو ا یول -



 251 قلب ستاره

نهید به طرف پنجره رفت. کم وا ند. دسسست یوار  ما رو برگردا ها یاز   شیبه مو
بعد منو به  ههی یمن چ ب*ن*ا*ه دیبگ -دی. دوباره به سسسمت ما چرخدیکشسس

 .دیو حكم صادر کن دیكشوندادگاه ب
 یبه رو شسسهیهم قتیحكم تو صسسادر شسسده. در دادگاه حق -وارسسسته گفت دکتر

 ما حكم صادر کنه. یتونه برا یصداقت خوب م یانسان ها بازه. و قاض
 قتهیکدوم حق -
 ی. جراح قلب و حاال شدیالماس وانی. کوان  ی. اسمت کیتو همسر من بود -

 .یعوو کرد یرو هم به راحت نتید ی. تو حتکیروب
 فرو برد. شیموها انیدستش را م وانیک
خت در س دیریمنو ازم بگ یکه خوشبخت نهیاتهامات واسه ا نی. اگه ادیبس کن -

 ونیشم. ا یجدا نم میوقت از مر چیاز آن منه و بس. من ه می. قلب مردیاشتباه
 .دیمطمئن باش

 نیقلبش ناراحته. اون طاقت روبرو شسسدن با ا میمر فیح -وارسسسته گفت دکتر
 ه.کن یلحظه با تو زندگ هی یناشتم حت یتلخ رو نداره. اگر نه نم قتیحق

شون رو گروگان م بیفر یکارش رو خوب بلده. برا نیا -گفتم  یدادن آدما قلب
 .رهیگ
 یوزمن ر یهست یخانم محترم اگه مدع -و با خشم گفت ستادیمقابلم ا وانیک

 بودم ثابت کن.همسرت 
 کار رو هم صد در صد خواهم کرد. نیچشم ا -

 یزیچ نی. چون اصسساًل چنیتون یهرگز نم -زد و افزود یزیتمسسسخر آم لبخند
 امكان نداره.
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ست رو دکتر سته د شت و گفت وانیک یشانه  یوار قش ن گهید کیروب -گذا
 نكن. فایا
 . با نگاه سسسرد ودیرخبه سسسمت من چ وانیرفت. ک رونیرا گفت و از اتاق ب نیا

 دهیشناس یخانم! شما واقعًا منو م -اش گفت بانهیغر
 یشما رو به هم نزدم. من که به خونه  یخجالت بكش. من که جشن عروس -

 یاز چ هیخوا یم یچ گهیآواره شدم. د دیترد یسكوت پناه بردم. تو کوچه ها
 هیترس یم
 .ستیدست تو ن یروزیپ یبدون برگه  یرو رها کن. ول یباز گهید
 شناسم. یمطمئنم شما رو نم -و افزود ستادیکنار تختم ا وانیک
 شناخت. یمنو خواه یاگه به چشمام نگاه کن -
 نگاهش را به آسمان چشمانم سپرد. وانیک
. چرا تو دمیاونو سسسبز کشسس یرن  چشسسما میمر یمن چرا تو تموم عكس ها -

 گهیمن د نهیمهم ا یحق با تو باشه. ول دیشا هیحضور داشت شهیمن هم ینقاش
خوام به گذشسسته  ینم گهیبه تو ندارم. د یاحسسساسسس چیه گهیدوسسستت ندارم. د

به شسسرط یطور ب نیخوام هم یبرگردم. م من  ناز آ میکه مر یخاطره بمونم 
 باشه.
نار نه ا ک با لحن ملتمسسسسا فت یتختم زانو زد و  مرد  یکن یاگر فكر م -گ

س ستم براحت یبازه*و* تونم تمام اتهامات رو قبول کنم. اون وقت تو از  یم یه
به حال من چه  نی. بنابرارهیانكار ناپذ میشسسد. شسسباهت تو و مر یآن من خواه
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لحظه ازش دور  هیخواد  یهسسستم. دلم نم میکنه. اما من عاشسسق مر یم یفرق
 دارم. ازینفر با حس اون و با فكر اون ن هیباشم. من به 

ستاره من ف ونیلیم نیب یگفت ی. میگفت یرو م نیمبه منم ه یزمان هی - قط، ها 
س یخودت رو م یستاره  سوزه. هنوز خبر نداره  یم می! دلم به حال مریشنا

م رها اون یبراحت دیباز که شسساه*و*سسسمرد  هی ی. قربانهی یقربان هیاونم مثل من 
 کنه.

صله گرفت. خودش را به  یدر حال وانیک شده بود چند قدم از من فا شوکه  که 
 نشست. نیچسباند و در همان حال به زم وارید

***** 
 .ستادیبعد با منزل عمو تماس گرفتم. پدر وارد اتاق شد کنار تختم ا یساعت

 ههی یچ میمر فیدونم تكل ی. نمرانیا میگرد یبرم یشسس یخوب م یبه زود -
 بشه. یکه اونم قربان یترسم از روز یبگم. مرو بهش  قتیچطور حق

 یباز ی. ما هر سسسسه قربانهی یخودش هم قربان وانیکنم ک یمن فكر م یول -
 شده. یفراموش یدچار نوع وانی. به نظر من کمیسرنوشت شد

 هیآخه چه جور هیتو مطمئن -و افزود ستیمتعجب مرا نگر پدر
شهاب باز م نیا دیدونم کل ینم - ست  ضمنًا فعاًل م یمعما به د خوام  یشه. 
 برسم. نیقیکه به  یراز باشه. تا زمان هیمن و شما فقط  نیمسئله ب نیا

 گفتم البد دلت برام تن  شده. نجایآم ا یب یصدام کرد یوقت -
 من دلم برات تن  شده بود. -زد و گفت ی. لبخنددیب*و*سام را  یشانیپ پدر

 طور. نیمنم هم -
 .میدو لبخند زد هر
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زنم.  ینم یبه کسسس یپس من فعاًل حرف -کتش را مرتب کرد و افزود ی قهی پدر
شهاب،اونو ب یم سراغ  سنجایآرم ا یرم  شنا ش دی. بایخوند ی. تو روان  یبلد با

 .یریازش اعتراف بگ
 رفت. رونیرا گفت از اتاقم ب نیا پدر

***** 
به اتاقم آمد. گل ها را داخل گلدان  دهیدسته گل ارک کیآن روز شهاب با  عصر

با لحن فر ندهیگذاشسسست و  فت یا ب  یبه زود دوارمیحالتون چطورهه ام -گ
رفت  ادمی .دیدیرو د وانیک دمی. ضمنًا شندیفكر کن ندهیحالتون خوب بشه و به آ

 بگم. کیبهتون تبر
چه  انویک ینكن. بگو برا فاینقش ا گهیبسسسسه د -به شسسهاب کردم و گفتم رو
 شناسهه یافتادهه چرا منو نم یاقاتف

دونم خانم! مگه هر  یچه م -گفت یاش را باال انداخت و با لحن سسسرد شسسانه
 کرد. من مقصرمه انتینامزدش رو فراموش کرد. بهش خ یک
شه و تو ب یدو نفر داره از هم م یزندگ - سكوت کرد یپا ش  یحرف نم یاعتنا 
 ات سبک بشه.ب*ن*ا*هبار  دی. حرف بزن شایزن

 كارمهب*ن*ا*هگفته من  یک -با خشم گفت شهاب
 شه. یمحسوب م ب*ن*ا*ه قتیسكوت تو دادگاه حق -

 زد. یزیتمسخرآم لبخند
تو مرب  یدون یم چیشسسهه ه یمحسسسوب نم ب*ن*ا*ه ییوفا یو ب انتیخ -

من بود. ما مثل دو  یمیدوسسست صسسم وشیدار هیتا چه اندازه مقصسسر وشیدار
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مه چمیبرادر بود به من ه فت کرو  ی. اون  فت. گ فت. گ نتیبهش خ وانیگ  ا
 یه مکن یم یدست شیتو رو دوست داره. اما پ وشیدونسته دار یم وانیکرده. ک

ونو ا یجواب مثبت داده بود وشیکه به دار یتو. و تو با وجود یواسسستگارآد خ
س یش ینامزد م وانی. با کیکن یرها م ستهه ک شت ن یدر  تمكیکه خودش پ

 متهم کنه. انتیرو به جرم خ گرانید دینبا گهید نهیبش انتیخ
شده ک یهر چ وشیدار -  ینم وشیدار یدرباره  یزیچ وانیگفت توأم باورت 

ست و من ه شتم. من هم یعالقه ا چیدون رو از خودم  وشیدار شهیبه اون ندا
کنه. اون مرد  دایمعشسسوقش رو پ گهید یخواسسستم بره جا یطرد کردم. چون م

س شت یبازه*و* . به هر دمینامزد اونو د لوفرین ی. من حتبود. خودش نامزد دا
و  یآ یروز ب هیکردم  یبودمت ازت متنفر بودم. اما فكر نم دهیند نكهیحال با ا

. دمیرو د وشیدار یجسد سوخته  یوقت نیبرسه. به خاطر هم وانیدستت به ک
سم خوردم انتقام اونو از تو و ک شق ک نی. همرمیبگ وانیق  یرو ازش م وانیکه ع

اشتم د ینگه م وانیک داریکه تو رو سال ها در حسرت د نیبود. هم یگرفتم کاف
نم بود سسسرگرمت ک لیدل نیازدواج دادم فقط به ا شسسنهادیبود. اگرم بهت پ یکاف

 .می. حاال بگذریبردار وانیک یدست از جست و جو درباره 
 .رونیتصادف بود. اما اون خودش رو پرت کرده بود ب یتو صحنه  وانمیک

ست داده بود. ا فقط سته بود و حافظه ش رو از د شك ست هاش  من بودم  نید
 ایدادم. رو یبهش زندگ بیمملكت غر نی. تو اوشیدار یکه اونو بردم خونه 

باور دادم هرچ باره  یدادم و بهش  بار  یدر به اج خانواده ش گفتم  خودش و 
. ردمکمن نگرفتم فقط کتمانش  یعنی. فقط عشسسق تو رو ازش گرفتم. رفتیپذ
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ستانیآوردمش ب سته براش کار پ شیپ مار  النیه اونو لک نیکردم تا ا دایدکتر وار
 با هم آشنا شدند. اونا عاشق هم شدند.

شد - سه  یتو چرا   میکرد انتیخ وشیبه دار وانیداغ تر از آش. اگر منو ک یکا
 دارهه یبه تو چه ربط ستیطور ن نیکه اصاًل ا

 دی. دوباره به سمت من چرخستیرا نگر مارستانیب اطیت پنجره رفت حسم به
تونسسست از شسسما انتقام  یقبرسسستون بود چطور م ی نهیتو سسس وشیدار -و گفت

 شده بودم. ی. خوب منم احساساترهیبگ
 شسسما فاصسسله نیبود که ب نیا دیبه نهنم رسسس ییانتقامجو یکه برا یراه تنها

حافظه ش رو از دست داد من فقط  وانیک یبندازم. تازه منم فاصله ننداختم وقت
 رو آغاز کنه. یدیجد یزندگ نجایسكوت کردم و کمک کردم ا

 به دیتون یحاال م -را به هم چسسسباند مقابل من گرفت و گفت شیها دسسست
 .دیو منو به دادگاه ببر دیدست من دستبند بزن

 نكن.خودت رو لوس  -
به من دوخت و گفت نگاه با  -افسسسونگرش را  به نظر من همون طور که اون 
 .یخوشبخت باش دتیجد یبا زندگ یتون یخوشبخته. توأم م دشیجد یزندگ

 .ستمیوقت خوشبخت ن چیه وانیمن بدون ک یول -
 سر داد. یبلند و مستانه ا یها خنده

 و بس. میتو رو دوست نداره. اون عاشق مر گهیاما اون د -
 براش بمونم. شهیخوام هم ی. اما من دوستش دارم و مستیمهم ن -
 احمقانه س... -
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فكر  ندهیبه آ یشنو یاز من م -و گفت ستادیمقابلم ا نهیرا گفت دست به س نیا
 نقش نداشته باشه. یوانیک گهیکه در اون د یا ندهیکن. آ
و بزند. به ا یا دهیت کشوارسته وارد صحنه شد. دستش را باال برد. خواس دکتر

فا جمله اکت نیآورد و تنها به ا نییاش را حفظ کرد. دسسستش را پا یاما خونسسسرد
 چشمام دور شو. یاز جلو -نمود

ه در داشتم دوبار وشیکه به دار یدرن  اتاق را ترک کرد و حس نفرت یب شهاب
 وجودم جان گرفت.

***** 
سته به همراه پدر ک دکتر شكان  وانیوار را نزد چند روانكاو بردند و تمام روان پز

 کردند. دییاو را تا یماریب
 (15) فصل

قد ها كریبه پ یقیزخم عم ریت کدام دارو زخم  یوارد کرده. نم میآرزو با  دانم 
 را مداوا کنم. ریتقد

شق زخم تقد یبا دارو ایآ شده آ ریع  را شیاهایرو وانیدوباره ک ایمداوا خواهد 
 به خاطر خواهد آورده

ش ی رهیدر قلبم جز اکنون خندد و نه  یم رهیجز نیدر ا ی. نه گلستیا یخامو
 ترانه چگونه به وطن باز یدانم تنها و ب یلباس خاطره به تن دارد. نم یسسستاره ا

 گردمه
سپس  کرد. نهیشب آسمان پرستاره بود. دکتر روندلز به اتاقم سر زد. مرا معا آن

 وارد اتاقم شد. وانیرفت. به دنبال او ک رونیباز اتاقم 
 مهیقدم بزن اطیتو ح میبر میتون یما م -گفتم
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 یمنم حرف نیلیدونم. اگه شما ما ینم -شانه اش را باال انداخت و گفت وانیک
 ندارم.

 منتها شرط دارهه-
 هیچه شرط -
 باشه قبول. یهر شرط -گفت یخوشحال با
 در انتظارمهه یو چه سرنوشت ههی یمن چ هی یماریب یبه من بگ دیبا -
 دونم. یمن نم -
وع رو موض میمونم و اگر مر یم شهی. اگرنه برات همیو به من بگ یبپرس دیبا -

 کشه. یبفهمه حتمًا خودش رو کنار م
ه . دسسستش را بسسستادیا می. مقابلم قدم زد. دوباره روبروسسستادیهراسسسان ا وانیک

 باال برد. میتسل ینشانه 
و از . منرونیب دیبر میرو بگم فقط از زندگ یدم همه چ یباشسسه بهتون قول م -
 .دینجات بد ب*و*سکا نیا

شته از روز جدا یتلخ لبخند ست. او در گذ ش میب ییبر لبانم نقش ب ت و هر دا
 .میخورد یدو بارها و بارها سوگند وفادار

او  یو زندگ ندهیکه در آ نیکرد و از ا یرحمانه مرا از خودش طرد م یاو ب اکنون
 !دیهراس یداشته باشم م ینقش

ست. گفتم مكتین یرو دوباره ش س -کنارم ن . من میدیپس ما با هم به توافق ر
 .یاریب ادیخوام کمكت کنم خاطراتت رو به  یم یگم ول ینم یزیچ میبه مر

 . چند قدم از من فاصله گرفت.ستادیا
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 خوام بدونم. ینم یزیچ دیاگه شما تو خاطراتم نقش دار -
 ماه. یقرار ما تو ساحل خاطره ها بود. پشت خونه  یول -
 لب زمزمه کرد. ریز وانیک
 ساحل خاطره ها. -

د شسس رهیخ یرا گره کرد به نقطه ا شی. ابروهااوردیبه خاطر ب یزیکرد چ یسسسع
شد. ک یجلو یکم رنگ یخاطره  ییگو شمش جان گرفت و زود محو   وانیچ

 .ستیهراسان اطراف را نگر
 من آشناست. یجمله برا نیا -

شمان شد رو به من کرد و گفت وانیک چ شک  ش -پر از ا  یکاش م دیمنو ببخ
 ادیه از شما ب یخاطره ا چیتونم چون ه ینم یتونستم دوستتون داشته باشم ول

 ندارم.
 من پدر، مادر دارمه -مكث کرد بعد گفت یکم

کنن و دست دعا برداشتن  یم هیتو گر ادیآره اونا سخت منتظرتن. هر روز به  -
 .یبرگرد رانیتو به ا

 خوشبختم. شهیهم میهر جا باشه منم اونجا هستم و در کنار مر میمر یول -
 بلند شدم. مكتین یرو از
 آر. یب ادیخاطراتت رو به  یباشه عاشق بمون ول -

 کیاش را به چهره ام دوخت.  بانهینگاه غر وانیک. میسسستادیدو مقابل هم ا هر
 نبود! بانهیکاش او نگاهش غر یلحظه آرزو کردم ا

 او دلتن  بودم. یعاشقانه  یبه نگاه ها و حرف ها چقدر
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سم کاماًل  شیمن بود اما حرف ها و نگاه ها یدر چند قدم وانیک سا با من و اح
 بود. گانهیب

***** 
کردم او را به خاطرات  یم یزد. من مدام سسسع یچندبار به من سسسر م یروز او

 بود. جهینت یگذشته ببرم. اما تالشم ب
 آورد. یبه خاطر نم یزیچ او
آن شسسب دوباره به اتاقم آمد. چند شسساخه گل داخل گلدان گذاشسست.  نكهیا تا

صندل یبرا ست و گفت یخودش  ش ش -آورد کنار تختم ن  یور مبا دیمنو ببخ
خونم اما من به  یچون انتظار رو راحت تو چشسسماتون م دیعاشسسق هسسستکنم 

 قلب شما رو آزردم. میخاطر مر
 آوردم. ب*و*سو به مرز کا دمیکش رونیب ایمنتظر شما رو از رو چشمان

و  ههی یمن چ یماریبگو ب یبه قولت عمل کن دیبا یرو دوست دار میاگه مر -
 در انتظارمهه یچه سرنوشت

 اگه به قولم عمل نكنم..ه -
 گم. یم میروبه مر یامشب همه چ نیکنم هم یصبر نم گهید -
مت رفت به سسس یکه با افكارش کلنجار م ی. کنار پنجره رفت و در حالسسستادیا

 .دیمن چرخ
 بهتون داده بودم! گهیقول د هیکاش  -
 .یقولت رو عوو کن یتون ینم گهیبه هر حال د -

 چشمش بود سترد. یگوشه  را که یاشك دزدانه
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سرتون دار هیشما  - سفانه برادیغده تو   نی. به همنیاقدام کرد ریمداوا د ی. متأ
 کمه. یلیخ سكشیعمل ر تیموفق لیدل

 زانو زد دستش را به تخت ستون کرد. مقابلم
ش - شدم. ام دیمنو ببخ ما ش دمیمن خواب د دیکن دایشفا پ دوارمیمن مجبور 

 .دیمون یزنده م
 .رونیب نجایبرو از ا -زدم ادیخشم فر با
قدم  یزد و من صدا یمدام در راهرو قدم م یرفت. ول رونیبه اجبار از اتاق ب او
 .دمیشن یاو را م یها

مام ما خ ادیوجودم پر از فر ت خاموش  یلیبود. ا زود آتش خشسسم در وجودم 
 گشت.

 .دمیرا به حضور طلب وانیک
 هیدیچطور شد خواب منو د -دمیدوباره به اتاقم آمد. پرس وانیک

 دونم. ینم -و گفت دیکش یو مبهوت سرش را تكان داد. آه مات
 .ستادیتختم ا کنار

 .یآر یب ادیخاطراتت رو به  دینمونده. عجله کن با یادیفرصت ز -گفتم
 .ستادیمقابلم ا نهیبه س دست

 .ستیتونم دست خودم ن ینم -
 فرو برد. شیموها انیرا گفت دستش را م نیا

 .یبتون دیبا یتون یم -گفتم نانیاطم با
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نو تنها م یتونسسست هچرایمنو عاشسسق کن یچرا تونسسست -چشسسم اشسسكبار گفتم با
تنا اع یکه به جسسسمم ب ییاونجا هتایکن ریروحم رو اسسس یچرا تونسسست هیبذار

 هیکن دایتو ساحل خاطره ها حضور پ یتون یشدم اما نم
 .رنیم یو خاطرات خوب هرگز نم یتون یم تو
 و به من داد. دیکش رونیب یدستمال او
شكات رو پاک کن. من خواب د ایب - . همون طور که دیمون یشما زنده م دمیا
 نهیدعوت اومد یو به خوابم ب دیهام حضور داشت یتو نقاش شهیدعوت هم یب

 !یاز من دور باش یول یمن بمون یبرا شهیهم یخوا یم یخواب به من گفت تو
اه کن. شو و به ماه نگ رهیبرو کنار پنجره به آسمون خ -زدم و گفتم یتلخ لبخند

 او کنار پنجره رفت و نگاهش را به ماه داد.
 هینیب یکنار ماه چند تا ستاره م -

 ستاره! هی -که به من پشت کرده بود در همان حال گفت یحال در
شب کنار هم یآر یب ادیکن به  یسع - ستاره بود. قرار بود  نیقرار من و تو هر

 .میکه کنار ماهه نگاه کن یبه ستاره ا گهیهم د ادیبه 
ورد. آ یرا به خاطر م یزیچ ییگو دیکرد سپس به سمت من چرخ یمكث وانیک
صحنه ها یلیجمالت برام خ نیا – ست.  شنا شمم  یمختلف داره جلو یآ چ

 .ای. کنار دررهیگ یجون م
 یبود ول یدونم ک یکه کنارم بود نم یآرم و کسسس یرو به خاطر م ایدر -گفت

 درستهه دمیجمله رو شن نیانگار اونجا بود که من ا
 درسته. -
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 کنار من. ایحاال ب -
شتم. گفتم میگل مر یشاخه  ستادیکنار تختم ا او برو  -را از داخل گلدان بردا

 ساک بردار. هیاز داخل کمد 
 آمدم. نییرا گشود ساکم را برداشت. از تختم پادرن  در کمد  یب

 .ستیحاال مقابل من با -گفتم
شاخه ستادیا ستش دادم گفتم میگل مر ی.  من  رو مقابل میگل مر نیا -را به د

 من رو. یجمله  نیجمله رو تكرار کن. درست ع نیو ا ریبگ
 و به حرف من گوش داد. ستادیا اقیبا اشت او
 ه دار.رو نگ میگل مر نیا مینیب یرو م گریکه دوباره هم د یبگو ستاره! تا روز -
 یجمله را تكرار کرد. کم نیلب ا ریرا از من گرفت و ز میگل مر یشسساخه  او

 ستیآورد. ناگهان هراسان اطراف را نگر یرا به خاطر م یزیچ یمكث کرد گو
 پرت کرد. نیرا زم میگل مر یو شاخه 

 را گرفت در چشمانم زل زد. دستم
 .یمن یستاره! تو ستاره  -

که  یرا برداشت به سمت پنجره رفت دوباره به ماه و ستاره ا میشد. گل مر خم
 شد. رهیکنار ماه بود خ

سمت من چرخ دوباره شتردیبه  ستم را گرفت و به انگ شتم ب ی. د ود که در انگ
 .دیبار یوقفه از چشمانش م یباران اشک ب ستینگر

 هیکار کرد یتو با من چ -گفت انینشست و گر نیزم به
تادیا نهیو د سسس تاق ب وا نهیو البد رفت حس غر دیدو رونیوار از ا اش را در  با

 گورستان سرنوشت دفن کند.
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شت و در حال دوباره شک ها یبه اتاق برگ ا من تو ب -سترد گفت یرا م شیکه ا
 هیکار کرد یچ

 تلفن را به دستم داد. یگوش
 رو بگو. یهمه چ میبه مر ریبگ ایب -
که از  نهیواسه خاطر هم ستمیزنده ن ادیز یدون ینظرت عوو شد. م هی یچ -

 هیترس ینم میمر
نده. ازت خواهش م - مام ا هیتنب یجور هیکنم. منو  یآزارم   نیکن. من در ت

 مدت قلب عاشقت رو آزردم.
 را گذاشتم. یو گوش دمیتلفن را از دست او کش یگوش
 بشكنه. یا گهیپس نذار قلب عاشق د -گفتم
 هیرو دوست ندار میمر گهید -دمیپرس

 سكوت کرد و من در سكوتش خطوط عشق را مشاهده کردم. او
 منو ببخش ستاره. باور کن دوستت دارم. من عاشقتم. -

 یچقدر به گرم -و گفت دیب*و*سسسام را  یشسسانیتختم نشسسسسست پ یلبه  یرو
نگاهت دلتنگم چقدر به حرفات و به صسسسدات دلتنگم چطور تونسسستم تنها و 

 بسازم. ایخودم رو یبمونم و برا نجایبدون تو ا
 .دیبار یوقفه م یاشک مرا سترد اما هنوز از آسمان چشمانش باران اشک ب او
باور کن من ب - تاره  له.  یبرا یتو زندگ یتو زنده نخواهم بود ب یسسس من محا

 کردم. یتو چطور زندگ یمدت بدون خاطره  نیکنم من در طول ا یتعجب م
 شهه یم یچ میمر فیحاال تكل -



 265 قلب ستاره

باره عاشسسق  یشسسكن مانیبذار اعتراف کنم من پ یدونم ول ینم - کردم من دو
 اندازه. کیشما رو دوست دارم اما به  یشدم من هر دو

 .میدیخند ریتقد یدو مستانه به باز هر
 .یداشته باش یخوب یزندگ میمربا  دوارمیام -گفتم

 ستاره هرگز خوب نخواهد بود من در کنار ستاره خوشبختم. یمن ب یزندگ -
ستم ستانش نهاد و گفت انیرا م د شت از روزها -د  یبگو بدون من چطور گذ

 ات بگو. ییتنها
سمم ب یتو نبود یوقت - سارت رفت ج سب جنونش  ماریروحم به ا شد مرب ا

 رگهام تاخت. ریرو شتابان تو مس
 !یآمد یتنها به سفر نم کاش

سسستاره  یشسسد. آسسسمون آرزوهام ب یترانه نم یب میغروب زند یطور نیا دیشسسا
 نبود.

که  هی یخاطره بودن درد سخت یسخت گذشته اما بدون ب یلیدرسته بهت خ -
 شه. یتنها با عشق مداوا م

وشت رو ن میزندگ یرحمانه قصه  یچه ب ریتقد ینیب یم -به من کرد و گفت رو
شم.  یروز هی دیچرا با شقت با س نیروز اول هیعا شم که با تو درباره  یک  یبا

 زنم. یمرب حرف م
 ریز رمیم یکه در کنار تو م نهیمهم ا رمیم یم سسسستینگران من نباش مهم ن -

 دست تو.
ست مرا دوباره م وانیک ست ها انید س شید ستاره! منو ببخش.  -دینهاد و پر

 .یبرام بمون شهیقول بده هم
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تو نمونم  یکه برا نیو از ا یکرد یجمله رو تكرار م نیاون روزها بارها ا ادم  ی -
 به تو وفادار خواهم بود. یداشت مانی. با آن که ایدیترس یم

 کنم برات بمونم. یم یسع باشه
 آراست. ییایرو یچهره اش را به لبخند وانیک
 .یش یتو خوب م دمیمن خواب د -
کتش را گرفتم و در همان حال که  ی قهیتخت بلند شسسد  یلبه  یاز رو وانیک

 بفهمه. یزیچ دیمنبایمر -کرد گفتم یم ینگاهمان در هم تالق
با یول - ه. رو انتخاب کن یكیموندن و رفتن،  نیرو بدونه و ب قتیحق دیاون 

 شما رو دوست دارم. یاما من هر دو
ش به یزیکنم چ ی. خواهش ممارهیاون قلبش ب -گفتم یلحن ملتمسسسسانه ا با

 نگو.
و من در سسسكوتش  سسستادیکتش را رها کردم. او ا ی قهیسسسكوت کرد.  وانیک

 خواندم. تیخطوط رضا
 

 (16) فصل
شب آخر یم ست. ول یشب زندگ نیدانم ام س میمرب برا یمن ا و  نیریش اریب

 است. کیرمانت
 .دیخواهد تپ یگریدختر د ی نهیفردا قلب من در س از

***** 
 را گشودم. میدواند. پلک ها شهیدر وجودم ر یدیشد ضعف
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 .دیب*و*سخم شد گونه ام را  میمر
 .یش یگه تو فردا عمل م یدکتر روندلز م -تختم نشست و گفت کنار

 دیکه شسسا یزیرو بهت بگم. چ یزیچ هی نجایامدم ا -پر خنده گفت یبا لب او
 .یباور نكن

سآورد آن را  رونیکتاب قرآن را ب فشی. از کستادیا س دیب*و* س نهیبه  باند و چ
صم کیمن و روب -افزود ش میگرفت میت سلمون ب خواد  یبار م نیا کی. روبمیم

سلمون واقع هی سمون یم شه. من کتاب آ اون  یشما رو خوندم و به معجزه  یب
 یجال م روو روح آدم  واسسستیشسس اریآوردم. کلمات و جمالت قرآن بسسس مانیا

 ده.
 یجمالت نظم خاصسس یجالبه. همه  یلیمن خ یقرآن برا یمعجزه  یدون یم

 یکتاب اشسسساره  نیکتاب رو خوندم. تو ا نیداره. من با قران انس گرفتم. من ا
ستان مر یقیعم س میبه دا لكه نكرده. ب یما رو نف نیشما د امبریشده. پ حیو م

 کرده. لیاونو تكم
رو گرفتم و  میام را مرطوب کرد دسسست مر دهیلبان خشسسك یعشسسق رو لبخند
 به بعد مراقب قلب من باش. نیخوشحالم از ا -گفتم

 ههی یمنظورت چ -
 .دیفهم یخواه یبه زود -
 مرا تنها گذاشت. یه اش را به گونه ام کاشت و مدتب*و*س نیآخر او
 گونه اش را سترد. یاشک ها ستیوارد اتاقم شد به چهره ام نگر الیل

 .رانیا میگرد یو ما با هم بر م یش ی. تو خوب میخوب بش دوارمیام -
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شما با من به ا - شما ب یمن نم یول نیگرد یبرم رانیآره  بم آم. اما قل یتونم با 
 فرستم. یم رانیبه ا شهیهم یرو برا

 بوده یچ لشیدل یدون ینبودم نهه تو م یتو مادر خوب یمن برا -
ما  یادیز لیدال - که تو ه نیا لشیاز دال یكیداشسسست. ا با من  چیبود  قت  و

ست نبود ص نیترس ب نیازت بترسم و ا یکرد یم یکار شهیو هم یدو له ما فا
 .میکرد یزندگ بانهیغر شهیکه هم ییانداخت. تا اونجا

 دم جبران کنم. یقول م -
س نهیرید یتو به آرزوها یشده. ول رید گهیاما د - من  یبه جا می. مریدیات ر

 آد. یبه اون خونه م
 تو اون یگرید یاز ما به جا یكینوشسسته که  یما رو طور یقصسسه  ریانگارتقد

 کنه. یخونه زندگ
 دم. یآزارم نده ستاره! من دارم تاوان پس م -گفت الیل
 رفت. رونیرا گفت و از اتاق ب نیا

 یم شیاز من نبود دسسست ها یاو قادر به خداحافظ دینوبت به پدر رسسس اکنون
 کرد. یاما غرورش آن را پنهان م دیلرز
ک اش لیس یجلو یاز اشک در چشمانش طوفان کرده بود اما به سخت ییایدر

 بست. یسد محكم
 یداحافظبه خ یازین -که بر لب داشت گفت یو با لبخند ساختگ ستادیا کنارم

 شیسسساعت ب کی هیکن یبا تک تک ما جداگانه خداحافظ یخوا ینبود چرا م
 .یمون یتر تو اتاق عمل نم
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. اما تو هی یدونم تو دلت آشسسوب سسسخت ی. میخند یم یدونم الك یم -گفتم
 نیبخشسسم تا ا یم می. من قلبم رو به مریمن دوسسست دار یرو به اندازه  میمر

 یسسستاره نخواه یتو هرگز ب ی. و بدونیمن نمون یوقت تنها و ب چیتو ه یطور
 انویهمراه ک میو مر میمر ی نهیقلب من تو س بود. بعد از من غصه نخور. بدون

 .نیشما. مبادا قلب عاشق منو با غصه هاتون آزار بد شیپ رانیآد ا یداره م
 زانو زد. نیزم یه کرد روب*و*سام را غرق  یشانیپ پدر

رو  من ستاره ایخدا -آسمان بلند کرد و با تضرع گفت یرا به سو شیها دست
 خوام. یاز تو م

شدند. دکتر وارسته بال دکتر  یالاو را گرفت و در ح نیوارسته و ژانت وارد اتاق 
 برد. رونیداد او را از اتاق ب یم یکه به او تسل

 یبرات دعا کردم تو خوب م سسسایتو کل روزید -و گفت سسستادیکنار تختم ا ژانت
 .یش
ضمن من برا - شو. بعد از مرگ میمر یممنونم. در  شتم تو ک شتم گذا  منامه نو

به مر مه چنیبد میاون رو   یدونم اون روز یرو نوشسستم. چون م ی. توش ه
 .دیرو خواهد فهم قتیحق
ش چیاگر بدونه من ه اما سا آرزو یرنج شبخت یاز اون ندارم و چه ب  یبرا یخو

 ادامه خواهد داد. وانیدر کنار ک یحس خوب به زندگ نیکنم با ا یاون م
 دیب*و*سپاکت نامه را برداشت به طرف من آمد صورتم را  دیکشو را کش ژانت

 رفت. رونیکرد و از اتاق ب یو با نگاهش از من خداحافظ
مش چش یرا که گوشه  یو فرشته وارد اتاق شدند عمو دستم را فشرد اشك عمو

 حلقه بسته بود دزدانه سترد.
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 .ه و همسرشدکتر وارست می. من و تو فرشته مررانیا میگرد یهمه با هم برم -
ها نم یول رانیا میگرد یآره برم -زدم و گفتم یکم رنگ لبخند با شسسما   یمن 
 مونم. یم نجایترانه ا یآم افسوس که تنها و ب یتونم ب
 یفیعض یرویبا ن دیب*و*سرا به سمت تختم راند. گونه ام را  لچرشیو فرشته

 که در دستانم بود دست او را فشردم.
 اش چسباند. و به گونه دیب*و*سرا  دستم

 بر.ب رانیدست توأم. دوستت دارم ستاره. منو با خودت به ا یمن عاشق گرما -
 مرا تنها گذاشتند. زیدو ن آن

 .افتیحضور  نمی. او بر بالدیرس وانینوبت به ک اکنون
 هینگران بود یخود یب یدید -
 بودمه یمن نگران چ -زد و گفت نهیانگشت به س با
 بمونم. شهیبرات هم یداشت دیو تأک ینگران بود شهیتو هم -

 زد. یکم رنگ لبخند
خونه مون با هم چراغ ها  یآمده. اون روز که تو اومد ادمی یهمه چ گهیآره د -

شمع کل میرو خاموش کرد شقانه زد یحرف ها یو تو نور  . و با هم عهد میعا
 .مینار ساحل قدم زدکه با هم ک یو روز میکنار هم بمون یزندگ یتا انتها میبست

 .یو قلبت رو به من بد یبا من بمون شهیهم یدوباره به من قول داد تو
 .رمیخوام قلبم رو ازت پس بگ یم -
 دم. یقلبت رو پس نم گهیمن د یول -
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ه کنه ب یشسسكن مانیقانون عشسسقه هر کس پ نی. ایکرد یشسسكن مانیاما تو پ -
 اشتباه تو شدم. یشه. منم قربان یمحكوم م ییجدا

 نكردم. منو ببخش ستاره! یشكن مانیعمدًا پ یول -
 تختم زانو زد دستم را عاشقانه فشرد. کنار

 برام بمون ستاره! -
 نی. امریگ یقلبم رو ازت پس نم یتونم برات بمونم. ول ینم گهیمتأسسسفم. د -

کار ها  فت شسسسه گ یم یبه نوع یطور نیتونم بكنم. در واقع ا یکه م هی یتن
ستم. حرفات رو م ییجورها هیبرات  شهیهم شنوم و با  یموندم و در کنارت ه

 کنم. یم یتو زندگ
باوانیک به مر دی! تو  لب منو  قل  یطور نی. ایبد میق ما زنده م یكیالا  یاز 

 مونه.
 کنم. یکه با توبستم وفا م یبه عهد منم
م تو قلب یدسسستا ریو ز رمیتو بم یدسسستا ریخوام ز یکنمم یاحسسساس م یوقت

 کنم. یاحساس پرواز م رهیدوباره جون بگ
انه رو که عاشق یادامه نده. از من نخواه قلب گهیستاره د -و افزود ستیگر وانیک

شتم حاال ب ست دا شم تو به مر یدو سطه ب ش میآم وا تو  می. قرار بود نذاریببخ
جا به اونرو  أسیغبار  یزود دار یلی. اما تو خنهیقلب آرزوهامون گرد و غبار بش

 .یمون یم ندهز شهیهم یتو برا دمی. من تو خواب دیبر یم
 یزنده م شسسهیشسسه من هم یم ریداره تعب یدید میمنو مر یکه درباره  یخواب -

 ببر. رانیو به ا ری! قلبم رو بپذوانیمونم. ک
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 کرد. ی. نگاه ما در هم تالقستیاشک بار آسمان چشمان مرا نگر یبا نگاه او
 یدوسسستت دارم سسستاره. ول -دسسستش نهاد و گفت انیاو دوباره دسسستان مرا م

 افسوس ناخواسته قلب عاشقت رو آزردم.
***** 

ر کنارم د ابدیحضسسور  نمیبر بال یهوشسسیکه دکتر ب یلحظه و تا زمان نیتا آخر او
 القاء نمود. یحس بر من آرامش خاص نیبود و ا

 پر از ترانه. میپر از ستاره بود و دست ها میتنها نبودم. آسمان زندگ ییگو
***** 

س انیدر م نجایا ست همه  یدختر یحیصدها م سلمان در خاک خفته ا ما  یم
را  گرید کیآنكه  یب زیرفت و در روز رسسستاخ میخواه یبه خواب ابد یروز

 شد. میخواه داریاز خواب ب میبشناس
 .امدهیبر سر مزار من ن یگل چیکنون ه تا

 شناسد. یکس مرا نم چیکشور ه نیشهر و در ا نیا در
 خاطره ام. یب نجایدر ا من

 انیپا
یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز ینرگس یپر  با تشکر   ز

یورای دانلود رمان های بیشتر به سایت ب  مراجعه کنید رمان فور


