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 کتاب اول: خزان

 فصل اول

ی دوم ویال به های طبقهتا اتاق های خفهصدای جیغ و التماس

رسید. جیران خانم با دهان بسته عمیق نفس کشید. گوش می

بیخیال ورانداز کردن لباسش توی آیینه شد و خودش را به 

رسیدند. گوش میتر به سمتدیگر خانه رساند. صداها حاال واضح

ی اطلس پنجره قدی، صدای فرحناز بود. جیران از الی پرده

های دو ساله مشغول باغرا دید زد. فرحناز مثل دختربچه

کرد حامد دست از شوخی سواری بود. داشت التماس میتاب

بردارد و دیگر هلش ندهد ولی گوش حامد انگار بدهکار نبود. 

داد. جیران عصبانی هل میتر خندید و تاب را محکمبلند می



خودش را به طبقه پایین رساند. از سالن بیرون رفت و بلند داد 

 زد: چه خبرتونه؟ خجالت بکشین.

طور که با دو دست زنجیرهای تاب را سفت گرفته فرحناز همان

 بود التماس کرد: مامان تو رو خدا بهش بگو بس کنه.

لندتر گفت: جیران امان نداد. دست دراز کرد طرف حامد و ب  

 حامد! ولش کن ذلیل مرده! 

حامد که از ترساندن خواهرش بدجور کیفور شده بود تاب را 

 گرفت تا دیگر 

تکان نخورد. فرحناز خواست پیاده شود ولی حامد صندلی تاب 

را گرفت و جوری چرخاند که فرحناز تعادلش را از دست داد و 

و داد دختر افتاد روی زمین. جیران که خیالش راحت شد جیغ 

اش تمام شده غر زد: پاشو برو یه حموم! دو ساعت ساله هفده

 دیگه مهمونیه رفتی تاب سواری؟ 

غره رفت: خجالت نمیکشی تو؟ آقاجونت هم  بعد به حامد چشم

 سن تو بود 



بازی هستی؟ ها دنبال خلگرفت. تو هنوز عین بچهبچه بغل می  

عد ادامه داد: نگفتم برو هایش اثر کند و بکمی مکث کرد تا توبیخ

 دنبال آقاجونت، خسته میشه رانندگی کنه؟

اش جوابش را بدهند، برگشت تغاریمنتظر نماند پسر و دختر ته

راست رفت توی آشپزخانه. هاجر سخت سرگرم داخل و یک

جلو رفت و پرسید:  آماده کردن سور و سات میهمانی بود. جیران

 دنبال چی میگردی؟

ها و غرغر او تا کمر خم شده بود داخل کابینت هاجر که پشت به

کرد از جا پرید. بالفاصله چرخید طرف جیران و ترسیده می

کنم خانم جون! گفت: اون مالقه بزرگه رو پیداش نمی  

ها انداخت و باز با های روی کابینتجیران نگاهی به بند و بساط

های دهان بسته نفس کشید. هاجر نگران چشم دوخته بود به لب

دانست چرا او از این حرف عصبانی شده است. جیران و نمی

جیران گفت: اون پسرِ ... استغفراهلل! اون پسر سر به هوات مگر 

ی پیش؟ نگفت مالقه رو برده واسه دکتر ضیایی هفته  

 هاجر ابرو به هم گره زد: فیروز؟ کی؟



جیران سعی کرد خودش را کنترل کند و جوش نیاورد. شمرده 

ی قبل مگر دکتر ضیایی نذری پزون نداشتن هفتهگفت: 

شون گم شده بود؟ اومده بودن دم باغ...مالقه  

هاجر پرید وسط حرفش: ها ها راست میگین. نذری پزون 

خواستن بپزن. به خدا از بس دلشوره نداشتن. آش پشت پا می

 دارم حواس برام نمونده.

بفرستد پی  این را گفت و از آشپزخانه بیرون رفت تا پسرش را

های روی ای که به عاریه رفته بود. جیران سری به خورشتمالقه

ی آشپزخانه زد و کمی از های خوراک پزی بزرگ گوشهچراغ

شود ی شامی که امشب پهن میخواست سفرهها چشید. میآن

های نواز باشد که تمام فک و فامیلآنقدر رنگین و چشم

تر این انند. اما از آن مهمی شوهرش انگشت به دهان بمخانواده

نظر برسد. کالفه از بود که خودش سنگین و جا افتاده و شیک به

ی دوم رفت های طبقهسر به هوایی فرحناز، دوباره به سمت پله

تا کت و دامنی را که پوشیده بود با یکی دیگر عوض کند. 

کم در حال چاق شدن است و این اصالً آمد کمنظرش میبه



ها که رسید، صدای فرحناز را یند نبود. باالی پلهبرایش خوشا

گفت: مامان خیلی خوشگل شدیا! آقاجون امشب شنید که می

افته حسابی.دهنش آب می  

اش گرفته بود اما به زحمت جلوی خودش را گرفت. لبش را خنده

گاز گرفت و چرخید طرف دخترش: تو خجالت نمیکشی نه؟ این 

ها. رو. انگار کپرنشینحرفا چیه میزنی؟ نگاه صورتش   

گلی شدم دیگه. فرحناز اخم کرد: بده مگه؟ لپ  

هات رو مک زد خندهفردا که صورتت هزار جور خال و کک  -

ات رو راست و ریس کن.هم میبینم. زودتر برو حموم، این قیافه  

چه خبره؟ تازه ساعت سه شده. حاال کو تا مهمونا بیان.  -  

پشتی باغ. جیران خوب  این را گفت و رفت طرف حیاط

رود. دخترش انگار هیچ بویی از زنانگی دانست او کجا میمی

نبرده بود برعکس داوطلب هرجور بازی و ادای پسرانه بود. حاال 

ای بگذارد که تازگی پنج رفت تا سر به سر گربههم داشت می

شش توله پس انداخته بود. به فیروز، پسر هاجر، سپرده بود 

ی پر از وی باغچه بپلکد. دوست نداشت آن باغچهنگذارد گربه ت



ها اما فرحناز نگذاشته بود فیروز گربه را گل بشود جوالنگاه گربه

آمد محال بود به بتاراند. اگر مهستی پشت خواهرش درنمی

های توانست جلوی خواهشحرف فرحناز گوش کند ولی نمی

که نارنجی و معصومش مقاومت کند. مخصوصاً ایندختر نازک

اش داده بود: مامان جون تو رو خدا کاری به کارش مهستی قسم

مون به دلم نداشته باش! از وقتی این گربهه اومد توی باغچه

دار میشم.افتاد بچه  

نشست. از اختیار لبخندی روی لبش از یادآوری این ماجرا بی

رنگی نگاهی به کت و دامن عنابیها باال رفت و دوباره نیمپله

های فرحناز که ی ادا و اصولانداخت که پوشیده بود. با همه

اش را قبول داشت. فکر آورد ولی سلیقهخونش را به جوش می

کرد همین کت و دامن را بپوشد. شکمش را داخل داد و چرخی 

رنگ با پوست سفیدش ی عنابیتهجلوی آیینه زد. ابریشم تاف

جنگید. وقتی دوباره به سمت صورت خودش برگشت و به می

ترین زن عالم است. هایش خیره ماند حس کرد خوشبختچشم

شوهرش عبدالحسین زمانی یک خیاط ساده بود اما حاال برای 

خودش یک تولیدی بزرگ لباس مجلسی زنانه داشت که چرخش 



حرف و پرکار بود. جدی و محکم! چرخید. شوهرش کم خوب می

ی سر این همان مردی که هر زنی آرزویش را داشت و از سایه

شان رونق گرفته بود و حاال به جز مرد بود که خانه و زندگی

شان در تهران، این عمارت ویالیی را در بومهن ساخته خانه

های شلوغ و هایی مثل حاال که قرار بود میهمانیبودند برای وقت

های ی تخت نشست و آهسته دکمهرنگ و لعاب بگیرند. لبهپر 

کت و دامنی را که سفارشی مخصوص او در تولیدی شوهرش 

دوخته شده بود باز کرد و کت و دامن را درآورد تا یک ساعت 

های آخر قبل از میهمانی بپوشد. امشب قرار بود حرف و صحبت

مید برای جشن ازدواج پسر بزرگش حمید رد و بدل شود. ح

باالخره در سن بیست و نه سالگی رضایت داده بود دختر 

ی اش را عقد کند. جیران اگرچه راضی نبود خواهرزادهعمه

وقت نشده بود شوهرش را برای پسرش شیرینی بخورند اما هیچ

خان حرف بزند. امیدوار بود بعد از ازدواج روی حرف عبدالحسین

دل به زندگی حمید و روشن، پسر سر به هوایش باالخره 

شد خانوادگی بدهد. اگر این یک قلم ماجرا هم ختم به خیر می

ها پنج بچه از خدا گرفته شد. آنهای جیران تمام مینگرانی



شد که با یکی از رفقای بودند. افسانه دختر اولشان، ده سالی می

آورد که زمان ازدواج شوهرش ازدواج کرده بود. خوب به یاد می

ترین قدر دلشوره داشت. افسانه سرکشافسانه هم همین

افتاد محال بود ی لج میفرزندشان بود. وقتی روی دنده  

 کسی حریفش شود.

گفت افسانه شبیه مادر خدابیامرزش عبدالحسین همیشه می

شده است. جیران حرف شوهرش را قبول داشت. قبل از آنکه 

ی مادرشوهر جیران سکته کند و زبانش سنگین شود کم با او رو

ی لج نیفتاده بود. برای همین بود که وقتی حسام پارسا که دنده

سن جیران بود برای خواستگاری افسانه پا پیش گذاشت هم

عبدالحسین بی چک و چانه افسانه را به عقد او درآورد. جیران 

دوست نداشت آن روزها را به یاد بیاورد. روزهایی که افسانه 

ین وصلت سر نگیرد اما مرغ زمین و زمان را به هم دوخت مگر ا

عبدالحسین یک پا داشت. جیران که دلش برای دخترش کباب 

شده بود طاقت نیاورد و خواست پادرمیانی کند ولی شوهرش 

ترسم او را به یک جوان گفت افسانه آنقدر سرکش است که می



ی یک مرد جا خام شوهر دهم. افسانه باید برود زیر سایه

بعد از ده سال جیران به درایت  سنگین تا رام شود. حاال

گفت. افسانه یک سال بعد از ازدواج شوهرش احسنت می

زری شده بود به اسم نیما و سرش آنقدر صاحب یک پسر کاکل

هایی آمد قبالً چه آتشگرم زندگی بود که دیگر یادش نمی

حساب شوهرش سوزانده. افسانه رام شده بود، هرچند عشق بی

ی تاثیر نبود. اما هرچه افسانه مایهخویی بیبه او هم در این نرم

زبان و سر به زیر بود. دردسر بود، دختر دومشان مهستی شیرین

کرد اگر قرار بود مهستی هم مثل خواهرش از آب جیران فکر می

شد. اما های صورتش ده برابر میدربیاید حتماً چین و چروک

و را چراغ طور که بارها عبدالحسین به تحسین امهستی، همان

اش خوانده بود آنقدر سر به زیر و متین بود که در همان زندگی

ی بیست ساله به عقد شانزده سالگی و کمی بعد از ازدواج افسانه

بهرام مشیری درآمد. بهرام از دوستان قدیمی پسر بزرگشان 

حمید بود. هرچه حمید سر به هوا و اهل خوشگذرانی بود بهرام 

کوش بود. لحسین، جدی و سختدرست مثل شوهرش عبدا

بهرام و حمید از دوران ابتدایی با هم دوست شده بودند ولی 



کم از هم جدا شد. وقتی به سن جوانی رسیدند راهشان کم

حمید بالفاصله رفت وردست پدرش ایستاد اما بهرام به دانشگاه 

ها رفت و آمدشان ادامه داشت تا آنجا که ی اینرفت. با همه

را تمام کرد و به خواستگاری مهستی آمد و بهرام درسش 

عبدالحسین که عاشق این پسر متین و سر به زیر بود روی حرف 

تر به بهرام دل او نه نیاورد. انگار که مهستی هم از خیلی قبل

بسته بود. جیران این را همان شبی فهمید که دید مهستی 

د. های پدرش را راجع به بهرام بشنوفالگوش ایستاده تا حرف

های مهستی بود به یاد هنوز لبخند شیرینی را که روی لب

آورد. برای یک مادر همین جزییات کوچک هستند که از می

مانند. همین جزییات کوچکی که راز هایشان در خاطر میبچه

کند. افسانه یک سال بعد از ازدواج هایشان را فاش میدل بچه

وا و درمان کرد و  نذر دار شد ولی مهستی نازا بود. ده سال دبچه

کرد یعنی و نیاز تا باالخره سال گذشته باردار شد. گاهی فکر می

قدم بوده که دخترش بعد از ی ویال خوشواقعاً آن گربه به باغچه

ی با ربط و دار شده یا برعکس مهستی به هر نشانهده سال بچه

ربطی دل بسته بود تا خودش را امیدوار نگه دارد؟ ماجرا بی



چه که بود حاال او هم صاحب دختری شیرین مثل خودش به هر

شد. نام سحر شده بود که آخر این ماه شش ماهه می  

انتظار یک پسر دانست مادرشوهر مهستی چشمجیران خوب می

ی ساکت و که باالخره یک بچه خانهزری است اما همینکاکل

کر هایش رونق داده بود جای شسوت و کورشان را با قان و قون

داشت. جیران شک نداشت حاال که فشارهای زیاد روی مهستی 

ی دومش را هم باردار خواهد شد و دهن کم شده او به زودی بچه

 مادر شوهر را خواهد بست. 

جیران کت و دامنش را با دقت سر چوب لباسی زد و آن را پشت 

در آویزان کرد. امشب شب مهمی بود. مطمئن بود که تابستان 

غ را چراغانی کردند و دست روشن را به دست وقتی کل با

ای نخواهد داشت. پسر پسرش حمید داد دیگر چندان دلشوره

کوچکترش حامد حاال حاال وقت داشت برای ازدواج و فرحناز! او 

دهد به این دانست پدرش رضا نمیتغاری خانه بود و میته

اد و ها او را عروس کند. جیران بار دیگر جلوی آیینه ایستزودی

هایش مثل درختان عمیق لبخند زد. شک نداشت خوشبختی



گیالس باغ هرسال بیشتر از قبل شکوفه خواهند داد و او از عطر 

 این زندگی شیرین سرمست خواهد شد. 

 

فرحناز مطمئن بود مادرش تا یکی دو ساعت دیگر توی اتاق 

هایش چرخ خواهد زد. مادرش هنوز خیالیکناری غرق در خوش

های ساله هم نشده بود ولی رفتارهایش دست کمی از زنپنجاه 

دار و داماددار شده بود جا افتاده نداشت. انگار حاال که عروس

تمام هم و غمش فرو رفتن در جلد یک زن دنیا دیده بود که 

ها و ترتیب دادن ای نداشت جز دستور دادن به زیر دستوظیفه

ثل خواهرش افسانه های رنگارنگ. اما او قصد نداشت ممیهمانی

تن به یک ازدواج اجباری بدهد و یا مثل مهستی بشود کپی دوم 

های هندی دور ی مرتاضی حمام را مثل عمامهمادرش. حوله

وری لبخند زد. سرش چرخاند و نشست مقابل میز آرایش و یک

صورتش هنوز به خاطر زیاد ماندن زیر آفتاب برافروخته بود. 

اش انداختههای گلبود. دستی به گونهدلیل غر نزده مادرش بی

هایش را باد کرد. بعد مثل همیشه که تمرکزش را کشید و لپ



داد از جا پرید و به سراغ کیفی روی یک موضوع زود از دست می

رفت که زیر تخت مخفی کرده بود. از چهار سال پیش که پدرش 

که  هاییویال را ساخته بود، اینجا شده بود مخفیگاه خرت و پرت

خواست کسی ببیندشان. رمز کیف را زد ولی خیلی زود نمی

منصرف شد. جست زد طرف در و آن را از داخل قفل کرد و 

هایش که دوباره برگشت سر وقت کیف. برعکس همکالسی

ی معشوق را در هزار سوراخ سنبه قایم های عاشقانهنامه

 کردند، فرحناز فقط دنبال جمع کردن هرجور عکس و کارتمی

ی مسافرت به خارج از کشور ی روزنامه دربارهپستال و بریده

های خانوادگی به بود. فکر خارج رفتن در یکی از همین میهمانی

اش بود که این فکر سرش افتاد. یک سال پیش اکرم، همکالسی

ی اکرم، نرجس،  به تازگی ازدواج را به سرش انداخت. دخترخاله

های د. از آن موقع، تمام صحبتکرده بود و عازم فنالند شده بو

ی گذشت. روزی نبود که دربارهاکرم دور و بر این اتفاق می

بار های فنالند و خوشبختی مردم آنجا حرف نزند. یکخوبی

گفته بود: فرحناز باورت میشه اونجا دخترا میتونن جدا از مامان 

 باباشون زندگی کنن؟



د: تازه نرجس میگه فرحناز گفته بود نه! و اکرم ادامه داده بو

هرکی میفهمه من تو هیجده سالگی شوهر کردم شاخش درمیاد. 

نظرت اونجا اونجا دخترا به این زودی عروسی نمیکنن که. به

خواد شوور کنن؟جوریه که دخترا دلشون نمیچه  

همین یک جمله بس بود تا فرحناز فکر کند فنالند همان بهشتی 

دانست که بی میگشته. او به خواست که دنبالش می

های زیادی به خواهر بزرگش افسانه دارد. هرچند افسانه شباهت

خواست با شوهرش حسام ازدواج کند چون ... به این خاطر نمی

به خودش اجازه نداد بیشتر به این ماجرا فکر کند. هربار یادش 

های افسانه پشت تلفن عرق سرد روی افتاد به آخرین التماسمی

ن موقع فقط هفت سال داشت و ده سال طول نشست. آتنش می

کشید تا بفهمد افسانه قبل از ازدواج عاشق کی بوده. سرش را 

تند تکان داد تا فکرهای مزخرف را دور بریزد. باید روی هدف 

ها شوهر کند. خواست به این زودیکرد. او نمیخودش تمرکز می

د هم دوست داشت مربی شنا بشود و شاید هم مربی کاراته. شای

یک ورزش مردانه... هنوز مطمئن نبود کدام را بیشتر دوست 

ها را بیشتر از شوهر ی ایندانست که همهدارد ولی خوب می



خواهد. پدرش، تا به حال هرچه خواستگار آمده بود را کردن می

رد کرده بود ولی این به خاطر فرحناز نبود. مطمئن بود پدرش 

کند بدون ی بخت میخانه وقتی مناسب بداند او را هم راهی

های قلبی دخترش اهمیتی بدهد.آنکه به خواسته  

اش نرجس حرف زد، کمی بعد از آنکه اکرم راجع به دختر خاله

های خانوادگی از زبان بدرالملوک در یکی از همین میهمانی

ی مادرش شنید که پسرش دو ماهی هست که خانم، دختر خاله

را تیز کرد تا ببیند پسر هایش رفته اروپا. فرحناز گوش

بدرالملوک کجا رفته ولی چیزی دستگیرش نشد. آخر سر 

خودش بود که زیر و بم ماجرا را از بدرالملوک پرسید. هرچند او 

هم خیلی مایل نبود راجع به زندگی پسرش در خارجه حرف 

خورد تعریف هایی را که به درد پز دادن میبزند. فقط آن قسمت

ها فرحناز توانست اطالعات اینی کرد. با همهمی  

الزم برای خارج رفتن را از بدرالملوک بیرون بکشد. اول ازهمه 

 باید زبان 



خواند. و زبان فنالندی واقعاً سخت بود. جنگ تازه تمام شده می

هایی کالس آموزش زبان برپا کرده بود و تک و توک آموزشگاه

 بودند ولی زبان فنالندی؟ نه.

هایی را که نرجس ز زبان را باز کرد و عکسالی کتاب خودآمو

برای اکرم و او فرستاده بود بیرون آورد. با لذت به سرزمین برفی 

پیش رویش چشم دوخت و روزی را تصور کرد که آنجاست. 

هایش به اوج نرسیده بود که کشیده شدن بافیهنوز لذت خیال

را  های در او را ازجا پراند. دستپاچه کتاب و عکسدستگیره

 چپاند توی کیف. صدای حامد 

را که شنید نفس راحتی کشید. کیف را سر داد زیر تخت و قفل 

 در را باز کرد. حرصی گفت: چه خبرته؟

هایش را روی سینه قفل کرد و از الی در به زور حامد دست

 سرش را داخل برد: چه گندی میکاشتی؟

را به فرحناز برای اینکه کنجکاوی برادرش را تحریک کند در 

 سمت او هل داد: به تو چه؟



زور حامد زیاد بود در را با یک حرکت به جلو هل داد و وارد اتاق 

شد. فرحناز غر زد: واقعاً جای مغز توی سرت کاه کردن. 

 میفهمی؟ کاه. 

حامد که هیچ چیز جالبی برای سر به سر گذاشتن فرحناز پیدا 

اهرش بود ای که روی سر خونکرد انگشتش را محکم توی حوله

 فرو کرد: بهتر از سر توئه که توش خالی خالیه. 

را از پشت گردنش کشید و حوله از  بعد با یک حرکت گیر حوله

روی سر فرحناز پایین افتاد: حاال چرا این مدلی بستی اینو؟ باز 

 تریپ 

 فرنگ رفتن برداشتی؟

دانست غش خندید. فقط حامد بود که میاین را گفت و غش

دارد از ایران برود و با اینکه تنها همدم و رازدار  فرحناز قصد

خواهرش بود اما از هر فرصتی برای دست انداختنش استفاده 

کرد. می  

 فرحناز حوله را حرصی به حالت اول برگرداند: مسخره. 



خواست دم به دم حامد بدهد. دلخور رفت روی تخت نمی

کار داشتی؟نشست: چه  

باشه حاال. غمبرک نزن. سوییچ  حامد دلش برای فرحناز سوخت:

 ماشینو ندیدی؟

فرحناز اخم کرد: نه! من کی سوار اون کشتی شدم که سراغ 

 سوییچش رو از من میگیری؟ 

 بعد مشکوک به برادرش نگاه کرد: ها؟ باز چی میخوای؟

حامد پشت گردنش را خاراند و بعد گفت: ببین یه چیزی میگم 

ها. جیغ نزنی  

موس همرات بیام شد:  اگر اومدی موستر اخم فرحناز غلیظ

تهرون بگم کور خوندی. مامان بفهمه پام رو از ویال بیرون 

 گذاشتم قیامت میکنه.

حامد ملتمسانه به خواهرش نگاه کرد: به خدا کلی دردسر 

ای کشیدم تا قرار رو جور کنم. خودت میدونی دیگه. یه بهونه

 جور کن بیا. 



حاال نمیشه این شادان خانم دندون رو جیگر بگذاره محاله.   -

جوری فردا تو رو ببینه؟ میبینی که امشب چه خبره. مامان همین

 هم فشار 

 خونش کم و زیاد شده. 

تو که کاری نمیکنی تنبل خانم. اون هاجر بدبخت جور تو رو   -

 هم 

 داره میکشه.

م.تره منم دم دستش باشباشه ولی مامان خیالش راحت  -  

اذیت نکن فرحناز. به خدا اگه خبر داشتم امشب مهمونیه   -

خودم یه کاریش میکردم. بابا رو که میشناسی. صبح از خونه 

ی لشگرکشی میره بیرون زارت زنگ میزنه واسه شب نقشه

 میکشه. مامان هم که نطق نمیکشه جلوش. 

ی برادرش نگاه کرد. دلش آمدهی کشحق با حامد بود. به قیافه

رایش سوخت. تازه چند ماه بود که با دختری شانزده ساله به ب

وقت نگفته بود شادان را از نام شادان آشنا شده بود. حامد هیچ



دانست تنها کسی که با او همدل کجا پیدا کرده ولی خوب می

شود فرحناز است. می  

حامد به التماس گفت: جون من! میرم ماشین رو ببرم بیرون، زود 

ا.حاضر شو بی  

این را گفت و بالفاصله از اتاق بیرون رفت. این تنها شگردی بود 

داد که حامد از مادرش جیران یاد گرفته بود. درخواستش را می

ماند.و منتظر نتیجه نمی  

رفت صدای مادرش را شنید که داشت با ها پایین میوقتی از پله

کرد. رفت داخل هاجر سر پیدا کردن یک مالقه جر و بحث می

ی روی میز زد. شپزخانه و ناخونکی به انگورهای شسته شدهآ

کار کنم؟ چاره چیه خانم. با همین گفت: حاال چههاجر داشت می

خوایم بپزیم. زنم. آش که نمیی کوچیک هم میمالقه  

جیران غر زد: بخارش میزنه باال دستت میسوزه. من برای خودت 

 میگم. 

کنی؟بگرد ببین یه چیزی پیدا می  



مد از فرصت استفاده کرد و گفت: میخوای برم خونه مالقه حا

 بیارم مامان؟

جیران با غیظ نگاهش کرد: نه خیر. الزم نکرده. شما برو دنبال 

 آقاجونت.

دارم بعد میرم دنبال اونم میرم. اول میرم خونه مالقه برمی  -

 دنبال آقاجون. 

ن جیران مشکوک نگاهش کرد: ها! میخوای کله کنی سمت تهرو

 کیو ببینی دوباره؟

 حامد دستپاچه گفت: هیشکی به جان خودم. 

تونید مث آدم رفتار کنید یا آخر من رو یه امشب رو ببینم می  -

 میفرستین بیمارستان.

حامد جلو رفت و مادرش را سخت چالند: خدا نکنه ما که تو دنیا 

 یه دونه جیران خانم بیشتر نداریم. کم حرص بخور. 

های قوی حامد خالص خودش را از الی دست جیران به زحمت

 کرد و غر زد: برو دور و بر من نپلک. کار دارم.



ی برداشتن مالقه کار فرحناز را برای حامد تصمیم داشت به بهانه

دید که مادرش بدجور برزخ است. همراهی راحت کند ولی می

بهتر دید قضیه را کش ندهد تا خود فرحناز آن را حل و فصل 

هاست محض آنکه دید فرحناز در حال پایین آمدن از پله کند. به

 از سالن بیرون رفت. 

هوای اردیبهشت چنان سرمست کننده بود که حس و حالش را 

ها را فرو بدجور تغییر داده بود. عمیق نفس کشید و بوی شکوفه

پلکید. خورد. فیروز پسر هاجر کمی جلوتر دور و بر شورلت می

وقت آمد. اگرچه هیچز این پسر خوشش نمیاختیار اخم کرد. ابی

با هم آنقدرها حرف نزده بودند و یا بینشان بحثی پیش نیامده 

بود اما حس ناخوشایندی به او داشت. فیروز فقط یک سال از 

حامد بزرگتر بود و همراه مادرش هاجر که شاید هم سن افسانه 

رفت  راستکردند. یکبود در ویال به عنوان نگهبان زندگی می

طرف شورلت. فیروز زیرچشمی به حامد نگاه کرد و کمی عقب 

حرف سوار شورلت شد. فیروز کنار پنجره ایستاد رفت. حامد بی

های و گفت: اگر خواستی بگو یه جایی سراغ دارم رینگ

 ماشینت رو عوض کن.



آنکه نگاهش کند سری تکان داد. فیروز کمی این پا و حامد بی

بی نگرفت ول کرد رفت.  حامد رد فیروز را پا کرد و وقتی جواآن

تا دم ویال گرفت. چندبار سر زبانش آمده بود به پدرش بگوید 

های برادرش حمید همین یکی از دالیل سر به هوایی و ولگردی

های حمید بود. ی تمام جاده خاکی رفتنفیروز است. او پایه

رفت خواست میای میهرجور نوشیدنی و کشیدنی ممنوعه

خواست بساط عیش و عشرت راه راغ همین فیروز و هربار میس

کرد. خودش دو سه باری بیندازد فیروز ویال را برایش آماده می

کند تا تصادفی به ویال آمده و دیده بود چطور فیروز هرکاری می

حمید به او اعتماد کند و او را دست راست خودش بداند ولی 

برادر بزرگش پیش وقت زبانش نچرخیده بود پشت سر هیچ

اش جا به جا شد. حسی پدرشان گله کند. کالفه روی صندلی

کرد گفت ازدواج حمید سر نخواهد گرفت. باور نمیغریب می

ای شد و حاال باید بچهبرادرش که یک سال دیگر سی ساله می

داشت باالخره مرد زندگی شود. برعکس هم سن و سال نیما می

ود بعد از تمام شدن درسش و خودش که امیدوار بود خیلی ز

 خدمت سربازی با شادان ازدواج کند.



کسی فکر کردن به شادان باعث شد تنش داغ شود. به هیچ

اش نگفته بود شادان را همان جایی مالقات کرده که خواهرزاده

سحر متولد شده. مادر شادان پرستار همان بیمارستانی بود که 

. چون بارداری و زایمان خواهرش مهستی در آن زایمان کرده بود

شان دست به سینه ی خانواده مهم بود همهمهستی برای همه

کمر خدمت بسته بودند تا او باالخره صاحب بچه شود. حامد 

پرستید و اگر مهستی عاشق خواهرش مهستی بود. او را می

آورد. خودش بود که در غیبت گفت برای من بمیر، نه نمیمی

چار بود به همسر مهستی، که گاهی نا  

های شغلی از تهران بیرون برود خواهرش را این خاطر ماموریت

برد. و روزی که مهستی برای زایمان به طرف میطرف و آن

بیمارستان رفت، حامد همانجا توی بیمارستان پالس شد تا وقتی 

 که او را مرخص کردند. در همین 

د. دبیرستان ها در بیمارستان بود که شادان را پیدا کرمعطلیول 

 شادان به



محل کار مادرش نزدیک بود و او بعد از تعطیل شدن به آنجا 

رفت تا با هم به خانه بروند. حامد در همان نگاه اول به شادان می

دل باخته بود. بعد او را تعقیب کرده بود تا سر از کارش دربیاورد. 

کمی بعد از آنکه مهستی از بیمارستان مرخص شد حامد فرصت 

مناسب دید باب آشنایی را با شادان باز کند. او ولی دختر را 

سرسختی بود. به راحتی اجازه نداد حامد وارد حریمش شود. 

گفت حاال هم چندان مایل نبود با هم وقت بگذرانند. می

خواهم درس بخوانم و می  

نیتش بد ها نیستم. حامد قول داده بود اهل این نوع رابطه

 نیست. به این مساله ایمان داشت. 

کالفه روی فرمان ماشین ضرب گرفت. فرحناز نیامده بود. معلوم 

بود هنوز نتوانسته مادرش را راضی کند که با هم به تهران 

 برگردند. دوباره توی 

اش جا به جا شد. از شش ماه پیش به این طرف سر جمع صندلی

ها که نکرده بود. توی خیابان شش بار هم شادان را تنها مالقات

ی چنین کاری محال بود قرار بگذارند. بگیر و ببند و کمیته اجازه



وقت هم به خودش اجازه نداده بود از شادان داد. هیچنمی

دانست شادان بخواهد با هم در خانه قرار بگذارند. خوب می

کرد حامد از شادان دل کند و بدتر از آن اگر قبول میقبول نمی

شد. برای همین یک راه دیگر پیدا کرده بود. هربار با زده می

برد تا با خیال گذاشت، فرحناز را هم با خودش میشادان قرار می

ها چرخ بزنند. یکی دوبار راحت توی ماشین در خیابان

های کمیته بهشان گیر داده بودند و او هربار توانسته بود ماشین

بار گفته بود م به خیر کند. یکبه لطف حضور فرحناز ماجرا را خت

ی ی شخصی است و دارد فرحناز و دوستش را به خانهراننده

رساند. فرحناز و شادان که هردو روی صندلی عقب اربابش می

نشسته بودند بعد از رفتن مامور کمیته آنقدر خندیده بودند که 

بار دیگر هم فرحناز اش گرفته بود. یکحامد هم خنده

ه بود و گفته بود شادان نامزد برادرش است و او دستی کردپیش

ها دست از پا خطا کنند. بعد هم هم چشم خداست مبادا آن

های خودش و حامد را داده بود مامور که مطمئنش شناسنامه

بند و بار طرف نیست. کند با یک مشت دختر و پسر بی  



ی فرحناز پیدا شد. حامد نگاهی به صورت باالخره سر و کله

ش در آیینه جلوی ماشین انداخت تا مطمئن شود مرتب خود

است. فقط یک ساعت فرصت داشت شادان را ببیند و بعد باید 

راند تا چهارراه استانبول و پدرش را که در یکی از گاز میتخت

طبقات ساختمان پالسکو تولیدی داشت بردارد و برگردد ویال. با 

تر از خیلی کم دانست یک ساعت دیدار محبوب خیلیاینکه می

ای نداشت که به همین آن است که او را سیراب کند ولی چاره

 زمان کم قانع باشد.

*** 

ای از روی سرش رد پرینوش به سرعت سرش را دزدید. جام نقره

ی آن توی فضای خالی خانه شد و به دیوار خورد. صدای دینگه

شک ی لرزان اکرد از پشت پردههق میطور که هقپیچید. همان

ها هیچ دانست که این زنجمورهبه حمید نگاه کرد. خوب می

دانست که حمید هم ناچار شده تن به ای ندارد. خوب میفایده

دانست که این به نفع این وصلت اجباری بدهد. خوب می

ها را هزار ی اینشان را تمام کنند. همههردویشان است که رابطه



ها اما مگر دل این حرفبار بیشتر با خودش واگویه کرده بود 

ای بشود، حمید جلوی حالیش بود؟ هنوز منتظر بود معجزه

ی روشن از ازدواج منصرف شوند. پدرش مقاومت کند یا خانواده

ای در کار نیست و اوست که آخر سر از این دانست که معجزهمی

ی پنهانی نافرجام ضرر خواهد کرد و باز آمده بود جلوی رابطه

زد. صبانیت کاری جز قلدری بلد نبود ضجه میمردی که وقت ع

اش تو رفته بود زل زد. انگار به جام نقره که حاال یک گوشه

ء به ظاهر با ارزش بود که هیچ دید. یک شیخودش را می

خاصیتی جز تزیین زندگی حمید نداشت. آه کشید. مثل 

ها رفت و جام را برداشت و سرجایش گذاشت. بعد نالید: دیوانه

هاش رو به در و دیوار میکوبی.نت ناراحت میشه وسیلهماما  

ی باالیی پیراهنش را باز کرد حمید به سختی نفس کشید. دکمه

حس هایش برسد. منگ بود. سنگین و بیتر به ششتا هوا راحت

دانست چه کار کند. درمانده به پرینوش نگاه کرد: بود. دیگر نمی

ام میکنی پرینوش! کالفهاز بس مخ آدم رو تو فرغون میریزی... 

ام میکنی.بدجور کالفه  



اش را باال کشید ولی پرینوش دردمند نگاهش کرد. آب بینی

تر از آن بود که تالش نکرد از حمید دلجویی کند. درب و داغان

هایش بشود سنگ صبور یکی دیگر. حمید هم این را از چشم

ر جلد آدم خواند. مطمئن بود. وگرنه چرا دوباره رفته بود دمی

 خسته و عاجز؟ 

حمید از جا بلند شد. لخت و سنگین بود. دوست داشت تمام 

جا بخورد و از این وضعیت خالص شود. های دنیا را یکآرامبخش

اش را نوازش کرد. گفت: ی روسریرفت طرف پرینوش و گوشه

چی تموم میشه. بذار این مراسم کوفتی رو از سر بگذرونیم همه

 بعدش ...

توانست مثل مرد بگوید بعدی رد. بعدش چی؟ چرا نمیمکث ک

 وجود ندارد. 

داد؟ پرینوش هم خوب ی سر خرمن میاش وعدهچرا همه

چیز تمام شده. امشب قرار بود تاریخ معین کنند دانست همهمی

داد. بعد مجبور برای عروسی. نهایتش تا تابستان هم لفتش می

ک سقف. زیر همان بود دست روشن را بگیرد و بروند زیر ی



ی مخفی او و پرینوش! آخ که ها شده بود آشیانهسقفی که مدت

چقدر سخت بود زندگی کردن زیر همان سقف با زنی که 

شد. خان راضی میجوری عبدلحسیندلخواهش نبود. این

 مادرش هم با اینکه دل خوشی از 

شد. همه راضی پس گور پدر ناراضی!اش نداشت راضی میعمه  

زد: گناه من چیه که دوست ندارم افسار ببندم گردنم؟ پوزخند  

دانست این حرف نمک چند باره پرینوش ساکت ماند. خوب می

 است روی دل 

ی رفت صیغهشد؟ حتماً پرینوش مینوا. بعدش چی میاین زن بی

 یکی دیگر 

کس! با شد. زندگی خرج داشت. پرینوش هم که تنها بود و بیمی

روی دستش. شوهرش هم که معلوم نبود  ی چهار سالهیک بچه

 زنده است یا مرده؟ 

ی هوش و گوش افتاده گوشهاسیر شده توی عراق یا زخمی و بی

 یکی از



گفت مطمئنم نعیم های صحرایی. هرچند پرینوش میبیمارستان

 زنده است. فقط

جایی گم و گور کرده تا جنگ تمام شود و بعد خودش را یک

برود. پرینوش یک سال پیش طالقش را سر و صدا از ایران بی

کسی نخواسته بود. پرسید: خورشید گرفته بود. بچه را هم هیچ

 کجاست؟

 پرینوش آب دماغش را باال کشید: منتظر خبر مرگ منه!

اختیار پوزخند زد. زیر لب چندبار گفت خورشید! حمید بی

ها هم یک خورشید دارند، خورشید که نه ... خواست بگوید آن

شبیه به آن... سحر. ولی آن دختر کجا و این یکی کجا.  چیزی

اش کم از یک ملکه نداشت. ولی دختر مهستی برای خانواده

 دختر پرینوش چی؟

عمیق نفس کشید: نگران هیچی نباش. هواتون رو دارم. حتی 

 اگه نخوای دیگه با من باشی.

جوابی نیامد. برگشت و خودش را ولو کرد روی مبل. باید شب را 

گفت برایش چیزی جور ماند. باید به فیروز میوی همان ویال میت



کند تا از این همه حس سنگین و کدر خالصش کند. فیروز ... اگر 

فیروز پرینوش را نیاورده بود باغ تا کمک دست مادرش باشد 

وقت مجبور نبود مثل حاال بنشیند و به صورت دردمند زنی هیچ

ت: به فیروز میسپرم یه جای که بهش دل بسته بود زل بزند. گف

 خوب برات پیدا کنه.

 پرینوش براق شد: الزم نکرده.

 حمید گیج و خسته بهش زل زد: چرا؟

خواست بگوید از فیروز متنفر است. پرینوش چشم دزدید. نمی

ی مادربزرگ فیروز بود. وقتی مادرشوهر پرینوش همسایه

نام بهه ثبتی استفاده از امکانات برای جشوهرش نعیم به بهانه

ی مادرشوهرش. نعیم که به کل غیب کرد و رفت او ماند خانه

شد، مادرشوهر هم کوکش نامیزان شد و شروع کرد به 

ها. به گوش فیروز که جویی. خبر رسید به گوش همسایهبهانه

ی پرینوش شده بود. بالفاصله به گوش مادرشوهر دلباخته

یی سرکار. مادرشوهر تواند او را ببرد جاپرینوش رساند که می

هم از خدا خواسته، اختیارش را داد دست فیروز. پرینوش اول 



مقاومت کرد ولی وقتی هاجر را دید با دل قرص حاضر شد برود 

ها ساکن بودند کمک حال هاجر باشد.توی عمارتی که آن  

ی فکرهایش را پاره کرد: خودم برات یه جایی ردیف حمید رشته

 میکنم. 

به حرف حمید نداد. او اگر مرد بود فیروز را با  پرینوش اهمیتی

بار وقتی حمید و رفقایش به باغ کرد. اولینتیپا از باغ دک می

آمدند خیال کرد آنجا محل عشق و حال یک عده آدم 

خوش الابالی است. هاجر بود که گفت آنجا در واقع متعلق الکی

محترم و  به یک بازاری به اسم عبدالحسین است و از قضا او مرد

ها را دید. ایست. پرینوش بعدها خودش به چشم اینجاافتاده  

حمید به پرینوش نگاه کرد. دوست داشت حرف بزند. دوست 

کنم. این اش بدهد. بگوید درک میداشت پرینوش دلداری

ولی او ساکت بود. درست مثل بار اولی اتفاقات دست تو نبوده 

ی استخر و آنقدر غرق که توی باغ مالقاتش کرد. نشسته بود لبه

کم سعی کرد بهش فکر بود که متوجه حضورش نشد. بعد کم

ترین زنی بود که تا به نظرش پرینوش دلنشیننزدیک شود. به



آن روز مالقات کرده بود. محجوب اما در عین حال شیطان و 

شد دلبری شد مادر و به وقتش میوش. به وقتش میبازیگ

پناه که دنبال ای بیشیرین زبان و گاهی مثل حاال دختربچه

گشت حمایتش کند. حمید با او انگار چندجور دستی قوی می

مزاج و آدم را در کنار هم داشت. کامالً مطابق بود با خوی دمدمی

ش بود و به طلبی که در خودش سراغ داشت. پرینوش باهوتنوع

زد. وقتش نقاب مناسب را به چهره می  

خوام برام خونه بگیری. ولی خودمم هیچی پرینوش گفت: نمی

 توی دست و بالم نیست ...

توانست مثل تر شد. آرزو کرد ای کاش میاخم حمید غلیظ

ی خالی مانده با دو همین چند ماه که با پرینوش توی آن خانه

ماند ولی چه م را سِیر کرده بودند میتکه اسباب و اثاثیه دو عال

اش کوتاه بود. پدرش پارسال آن خانه را فایده که عمر خوشحالی

معامله کرده بود به این نیت که خیلی زود او را سر و سامان دهد 

اما محض دلخوشی کلیدش را چندماهی داده بود دستش تا اگر 

ا کم و کسری دارد خودش سر و سامانش بدهد. او هم از خد



خواسته پرینوش را از خانه باغ بومهن آورده بود آنجا. آرام و 

مون چقدر مونده؟خورده گفت: از مدت صیغهترس  

حال لب زد: شش ماه.پرینوش بی  

گردم برات یه جای درست درمون حمید سر تکان داد: خودم می

 پیدا میکنم. تا اون موقع کجا میمونی؟

تونم برگردم. اون فیروز ... کجا دارم که برم؟ باغ هم که نمی  -

تونم بمونم. ی مادرشوهرم. ولی اونجا خیلی نمیمیرم خونه

 خودت وضعم رو میدونی.

چقدر بهت بدم؟  -  

جور دیگه هرچی که کرمته. توی این شهر درندشت همه  -

ای هست. از یه اتاق نمور توی یه باغ بگیر تا ...خونه  

ی. اصالً. خودم میگردم خوام بری سرایدار جایی بشنه! نمی  -

 برات یه جای خوب میجورم.

خوام فردا تو محل بپیچه بگذار خودم یه جایی پیدا کنم. نمی  -

 یه مرد غریبه اومده برام خونه گرفته.



حرف پرینوش از نوک خنجر تیزتر بود ولی حمید خودش را 

حال سری تکان داد: باشه. کنترل کرد. افسرده  

خواد فردا یهو نه بلند میشم. دلم نمیهمین امشب از اون خو  -

ای که واسه زنت معامله ایت تو خونهآقاجونت بیاد با زن صیغه

 کرده رخ به رخ بشه. تو برو به مهمونیت برس.

حمید کالفه موهایش را چنگ زد. سر به سقف گرفت و نفسش را 

بیرون داد. هردوشان ساکت بودند. دیگر حرفی نمانده بود ولی 

دانستند. پرینوش به ز هم سخت بود. هردوشان میدل کندن ا

کم محو هایش کمهای پشیمان حمید نگاه کرد. چشمچشم

خداحافظی شدند. اشک صورتش را تار کرد. رو گرداند و بی

 رفت. 

راست رفت توی زیرزمین و بطری در که بسته شد حمید یک

مخفی ته گنجه را بیرون کشید و یک نفس باال داد. گلویش 

اش دو چندان هایش داغ شدند و سستی و گیجیت. گوشسوخ

داد محال بود عبدالحسین شد. حتی اگر روشن بهش بله نمی



اجازه دهد او و پرینوش ازدواج کنند. خودش هم چنین چیزی 

خواست. دوست نداشت دختر مرد دیگرینمی  

را بزرگ کند. دوست نداشت تن بدهد به مسئولیت یک زن که 

کرد مگر چه عیبی داشت؟ جوری که طی میبچه داشت. همین

پرینوش هم راضی بود. او هم توقع نداشت حمید اسم زنی را که 

پنج سال از خودش بزرگتر بود و یک بچه داشت ببرد توی 

اش را خواست که خرجیی سر میاش. فقط یک سایهشناسنامه

بدهد و نازش را بکشد. یک زندگی نصفه نیمه که هردوشان را 

کرد. راضی می  

صدای بسته شدن در لرز به جانش انداخت. پرینوش رفته بود. 

کرد رفتنش تا این اندازه برایش سخت باشد ولی سخت باور نمی

بود. یادش به حرف پدرش افتاد که شکسته و بسته گفته بود: 

هاش باز میشه ولی رنگ و گل تا وقتی توی گلدون باشه غنچه»

کاشته بشه. اونجا زمینش قوت  بوی واقعیش مال وقتیه که تو باغ

تره به موندگاریش.  همینجاست که داره، باغبونش هم دلگرم

پدرش غیرمستقیم هشدار داده بود که « هاش میشه.عاشق گل



بار حمید داند ایناش خبر دارد و خوب میاز کارهای زیرزیرکی

گلی جسته که آن را در گلدان کاشته. حق با او بود. تا قبل از 

اش گذری بودند و های زندگیی زنرینوش، همهدیدن پ

تواند جای خالی پرینوش را با روشن دانست میموقت...حاال نمی

 پر کند؟

دانست چه کسی است. لخت دوباره صدای باز شدن در آمد. نمی

و سنگین از جا بلند شد و برگشت توی سالن خانه. حامد با 

 دیدنش یک متر پرید: اینجایی داداش؟ 

را نداد. حامد کمی جلوتر آمد: حالت خوبه؟جوابش   

هایش را های سرخ چشمچشم دوخت به زمین که حامد رگ

نبیند. حامد گفت: اومدیم با فرحناز دنبال یه سری چیز. 

خوای با خودمون برگردی باغ؟می  

دانست حامد پرینوش را موقع بیرون رفتن سر باال انداخت. نمی

 دیده یا نه. پرسید: کو فرحناز؟

تو ماشین نشسته.   -  



راست رفت سمت خروجی سالن. حیاط دیگر چیزی نگفت. یک

را کج و راست تا دم در رفت و به زحمت چفت در را باز کرد. 

فرحناز توی ماشین حواسش به جایی دیگر بود و پرینوش کمی 

سوتر خیره مانده بود به ماشین و ابروهایش به هم گره خورده آن

چه فکری است که حتی حضور حمید را در بود. معلوم نبود در 

کوچه حس نکرد. کمی جلوتر رفت. همزمان هم فرحناز و هم 

پرینوش برگشتند نگاهش کردند. حمید چشم دزدید از 

 پرینوش.

پرینوش دید که حمید آمد بیرون و به خواهر کوچکترش که در 

ماشین نشسته بود نزدیک شد. او را نادیده گرفت. دیگر جای 

ای را دید داخل رفت که شورلت سورمهود. داشت میماندن نب

کوچه شد. سرش را پایین انداخت و چادرش را جلو کشید مبادا 

ی کدام از اعضای خانوادهحامد و فرحناز متوجهش شوند. هیچ

انجام خبر نداشتند پسر بزرگشان با او سر و سری دارد نیک

ردند کرفتند سراغ هاجر و مجبورش میراست میوگرنه یک

ی پرینوش را بدهد تا بروند سراغ بزرگترهایش. آدرس خانه



ی مادرشوهرش را خودش که آدم نبود. و اگر هاجر آدرس خانه

آمد. داد کارش بدجور درمیمی  

تر از آهی عمیق کشید و به آسمان ابری نگاه کرد. هوا دلنشین

های پرینوش را داشته باشد. عطر بهار آن بود که تحمل بار غصه

های سبز و خرم این قسمت تهران پراکنده هنوز در میان کوچه

بود. سر چرخاند و نگاهی به ماشین جلوی در انداخت. خبری از 

های این حمید نبود. فرحناز هم رفته بود. گاهی به سرخوشی

های یک زن دانست از ترسخورد. او چه میدختر لوس غبطه می

ی سقف باالی سرش رهوقت نشده بود دلشودار؟ هیچتنهای بچه

رفت را داشته باشد. نه او و نه خواهرهایش. ولی او حاال باید می

چند کوچه باالتر از همان خانه باغ، به عنوان سرایدار زندگی 

کرد. فیروز اینجا را برایش پیدا کرده بود. فیروز لعنتی... می

اش بلند کرده ی نقلیفیروز وقتی فهمید حمید او را از خانه

پا پیش گذاشت و با زهرخند گفت: پس دل حمیدخان رو  خودش

کار کنی؟زدی عاقبت؟ حاال میخوای چه  



جوابش را نداده بود. فیروز سکوتش را گذاشته بود به حساب 

تون ها همهزدگی و ادامه داده بود: عیب نداره. شما زنخجالت

ناقص عقلید. بار اول که بردمت باغ اگه کفتر جلد خودم میشدی 

این نبود. تا یه بچه مزلف شهری دیدی آب از لب و  وضعت

ات راه افتاد. فکر کردی چه خبره. راه افتادی دنبال کون لوچه

ی اون که عرضه نداره تنبون خودش رو هم باال بکشه. اجازه

نفس کشیدنش هم دست آقاجونشه. ولی صبر آقا فیروز زیاد 

دونستم تهش برمیگردی پیش خودم. بود. می  

هایش را فرو کرد توی گوشت دستش تا لب باز ناخنپرینوش 

تر از آن ای است و او عاقلدانست فیروز خیلی کینهنکند. می

خواهد اش کند. گذاشت تا فیروز هرچه میبود که بیخود زخمی

هایش را تحمل کند ها و توهینبتازاند. مجبور بود زخم زبان

یش فراهم ی یک خانه را براچون تا وقتی حمید پول اجاره

ای را کرد جا و مکان نداشت. اگر خودش تنها بود هر سختینمی

اش تحمل هرجور سختی خرید ولی دختر چهارسالهبه جان می

ی را نداشت. وقتی فیروز از جوش و خروش افتاد، قیافه



ای به خودش گرفت و گفت: غلط کردم. حاال بگو چکار درمانده

 کنم؟

آنقدر کیف کرد که دیگر بیخیال فیروز از شنیدن همین دو کلمه 

 زخم زبان زدن شد. گفت: دکتر ضیایی رو که میشناسی؟

همون که دوتا کوچه باالتره باغش؟  -  

آره. رفتن خارج. تا یک ماه هم نیستن. باغش رو سپرده   -

 دست من.

دانستپرینوش می  

دارد. آنقدر های ویالیی را با هم فیروز کلید چندتا از آن خانه

کسی به خودش را کاربلد و قابل اعتماد جا زده بود که هیچ

ایست که محض رضای خدا هم داد  فیروز گربهعقلش هم راه نمی

دانست چرا فیروز سعی گیرد. هرچند پرینوش هم نمیموش نمی

ها بپردازد ولی حاال حداقل دارد به رتق و فتق امور آن خانه باغ

ها را برای رشوه دادن بود. او این خانه باغیک دلیلش را فهمیده 

دانست جز پرینوش چند نفر خواست. خدا میبه این و آن می



کردند های خالی آن منطقه استفاده میدیگر از مزایای خانه باغ

دادند.ها که به فیروز میو مزدش را نه به صاحب باغ  

 آرام و سر به زیر گفت: یعنی من برم اونجا بمونم؟

ی بهتری سراغ داری؟جا  -  

توی دلش گفت فعالً نه! تصمیم داشت هرجا فیروز گفت بماند تا 

خبر هردوشان را قال وقتی که حمید پولش را داد و بعد بی

گذاشت. محال بود حمید این پول را بهش بدهد و بیخیالش می

شان مانده بود. به حمید دروغ گفته شود. شش ماه از زمان صیغه

رود پیش مادرشوهرش و مطمئن بود او یبود. گفته بود م

ی درب و داغان سرکشی. اما آید توی آن محلهوقت نمیهیچ

خواست برود ی مادرشوهر! اصالً اگر هم میمحال بود برود خانه

داد. در جواب فیروز زیر لب گفت: نه سراغ ندارم!او راهش نمی  

فیروز سرخوش نیشخند زد و گفت: پس همونجا خوبه برات. 

کار کنم.مونی توی باغ ضیایی. بعدش هم میدونم چهمی  

اش را جلوی روی پریوش تکان داد: بعد با خشم انگشت سبابه

 وای به حالت اگر دوباره بری دور و بر اون بچه قرتی. شنفتی؟



پرینوش تند تند سرتکان داد بعد وانمود کرد نگران است و 

 گفت: یه وقت بو نبرن من اونجا هستم؟

ت بند رو آب ندی کسی نمیفهمه.اگر خود  -  

اش با حمید جمع ی موقتیرفت وسایلش را از خانهحاال باید می

رفت در خانه باغ دکتر ضیایی جاگیر کرد و تا شب نشده میمی

شد. دعا کرد حمید زودتر پولی جور کند وگرنه دیر یا زود می

کرد. مزدی که فیروز مزد لطفی را که بهش کرده بود طلب می

گرفت.نوش از فکر کردن به آن عقش میپری  

**** 

حسام شال ابریشمی را که سفارشی داده بود برای افسانه 

بیاورند با سرانگشتانش لمس کرد. نرمی و لطافت شال حالش را 

کرد. آن را با دقت درون جعبه گذاشت و از ماشین خوب می

پیاده شد. قبل از آنکه کلید داخل قفل بیندازد دستی به جیب 

بازی نیما را همراهش تش کشید و وقتی مطمئن شد اسبابک

دانست امشب افسانه باز بدخلقی آورده در را باز کرد. خوب می

کند. هربار قرار بود بروند به میهمانی خانوادگی، افسانه می



کرد. شال را یک هفته در کشو میز محل کارش گوشت تلخی می

ش هدیه بدهد و زهر پنهان کرده بود تا در این موقعیت به همسر

کرد افسانه جام ها را بگیرد. گاهی فکر میتلخیاین گوشت

گذشت آن شوکران است و هرچه از عمر ازدواجشان بیشتر می

آورد و نیشترهای زهری شد. اما حسام دم برنمیجام لبریزتر می

توانست دست از دوست خرید چون نمیهمسرش را به جان می

 داشتنش بردارد. 

ا زد: نیما؟ بابایی.بلند صد  

زده سالم کرد. حسام نیما دوان دوان از اتاقش بیرون آمد و ذوق

های تک پسرش هرچه خستگی گل از گلش شکفت. دیدن خنده

کرد. جلو رفت و پیشانی نیما را بوسید: بود از جانش در می

 مامانت کو؟

صورت نیما کمی توی هم رفت. زیرچشمی نیم نگاهی به اتاق 

مادرش انداخت و زیر لب گفت: اونجا. خواب جدای   

حسام عمیق آه کشید. یک سال بود که افسانه پایش را توی 

یک کفش کرده بود که اتاق خوابمان را باید جدا کنیم. با همان 



زبان تند و تیز گفته بود: خجالت بکش. دیگه داره پنجاه سالت 

 میشه. 

طور است پس شرم و حیا به حسام اجازه نداده بود بگوید اگر این

چرا پدرت که فقط پنج سال از من بزرگتر است همچنان با 

دانست افسانه جواب این شود؟ خوب میبالین میمادرت هم

 یکی را هم آماده کرده. 

ماشین مینیاتوری قرمز رنگی را که توی جیبش بود بیرون آورد 

و داد دست نیما. خبر داشت پسرش عشق این مدل 

این دوره و زمانه که مردم نان شب هم  هاست. تویبازیاسباب

ها را ویران کرده بود نداشتند و جنگ خانه و زندگی خیلی

آنتیکی خاصه خرجی حساب  ی بازیداشتن یک چنین وسیله

رسید و غم نان که شد. ولی حسام دستش به دهانش میمی

ها را هم گرفته بود. نداشت هیچ، زیر پر و بال خیلی  

فتن ماشین، به عادت همیشه دست پدرش را نیما خوشحال از گر

 بوسید: ممنون بابا جون.



حسام ذوق کرد از شنیدن این لفظ. خم شد و دوباره سر پسرش 

 را بوسید: مبارکت باشه بابا. 

پسرش را به حال خودش رها کرد و رفت پیش افسانه. آرام 

ای به در زد: خانم اونجایی؟ افسانه خانم؟تقه  

ی در را کشید. نگران بود افسانه دستگیرهجوابی نیامد. مردد 

ی یک پول بنای داد و قال بگذارد و او را جلوی روی نیما سکه

کند ولی شانس باهاش یار بود و صدایی بلند نشد. با احتیاط 

وارد اتاق شد. افسانه بق کرده نشسته بود وسط یک کوه لباس. 

لب تا حسام را دید رویش را برگرداند. حسام لبخندی روی 

نشاند. نشست کنار زنش و دستش را گرفت: چرا اخم داری 

 افسانه جان؟

دانست افسانه ای باال انداخت. حسام میها شانهافسانه مثل بچه

خواهد ولی آنقدر مغرور است که خودش را دلش ناز کشیدن می

تر نشکشد. کمی نزدیککنار می  

 ست و او را میان بازوانش گرفت: لباس مناسب نداری؟ 



زد خودش را کنار کشید: طور که حسام حدس میافسانه همان

خوبه که میدونی. مگر قرار نبود زودتر بیای خونه بریم یه دست 

 لباس بگیرم؟ ناسالمتی امشب مهمونی بله برون آقاداداشمه.

حسام چیزی نگفت. از وقتی مراسم خواستگاری حمید شروع 

دست لباس تازه شده بود تا حاال افسانه در هر مناسبتی یک 

کرد و جوری جویی میدوخته یا خریده بود ولی باز هم بهانه

زانوی غم بغل گرفته بود انگار این کوه رخت که جلوی پاهایش 

هاست. آرام گفت: هنوز که خیلی مونده تا ریخته مال همسایه

 شب. حاضر شو ببرمت هرجا ...

افسانه امان نداد: االن دیگه؟ خودت میدونی من چقدر 

گیرم توی لباس خریدن. باید سر فرصت بگردم یه چیزی سخت

 باب میلم پیدا کنم. با دو سه ساعت گشتن نمیشه.

دانست چقدر تب و حسام بناگوش افسانه را بوسید. فقط خدا می

خواست به کرد. نمیتاب بوییدن زنش را دارد ولی خودداری می

اش سنگ روی یخ شود. افسانه اخم کرد و از قلبیخاطر خواهش 

 روی تخت بلند شد: تو هم تا بهونه گیر میاری بچسب به من!



خیلی خب! بگو چکار کنم که حالت خوش بشه خانم جان.  -  

هزار بار بهت گفتم به من نگو خانم جان. من که مثل تو هزار   -

 سالم نیست.

انه. حق داشت. او حسام چشم دزدید از نگاه پر از تلخی افس

حاال چهل و هشت ساله بود و افسانه تازه سی ساله شده بود. 

کند یا نه. دانست آن شال ابریشمی حال افسانه را خوب مینمی

ی ظریفی را که توی جیب دیگرش بود بیرون ناامیدانه بسته

 آورد و گذاشت روی تخت. افسانه ابرو به هم گره زد: چیه این؟

بازش کن خودت.  -  

ی خودت برام رغبت نگاهش کرد: باز رفتی به سلیقهافسانه بی

 چیز خریدی؟ 

ی خودم نبود. نه! به سلیقه  -  

ی دهاتی ها؟ اون منشی مکش مرگ ما خریده؟ همون دختره  -

 که روسری گل منگلی سر میکنه به خیالش سوفیا لورن شده؟

نه!  -  



نه؟ پس کی؟  -  

ید و دلسرد از جا بلند اش کشحسام دستی به موهای جوگندمی

شد: یکی از همکارهام با زنش رفته بودن مسافرت. سفارش 

سلیقه است به چشم برادری. کردم برات بیارن. زنش خوش  

این را گفت از اتاق بیرون رفت. افسانه در سکوت اجازه داد 

حسام برود. ته دلش از این حرف شوهرش لرزید. زن همکارش؟ 

ساخت و ساز داشت. حاال که جنگ کدام همکارش؟ حسام بنگاه 

تمام شده بود کار و بار او سکه شده بود. اگر منظور حسام از 

های جلف و رنگی همکار همان مردک الکی خوش بود که لباس

پوشید پس البد زنش هم مثل خودش بود. سریع بسته را باز می

کرد. از دیدن شال خوشرنگ ابریشمی که مثل ماری خوش خط 

هایش گرد شد. آن را دش چمبره زده بود چشمو خال دور خو

برداشت و به پوست صورتش مالید. معلوم بود این شال را از 

های خیابان ولیعصر تا ونک را اند. اگرچه تمام بوتیکخارج آورده

شناخت ولی شان را میآنقدر گشته بود که تمام اجناس خارجی

این توانست حدس بزند ی شیک آن میاز جنس شال و جعبه



هایش یکی از آن ور آب آمده. در چشم برهم زدنی تمام ناراحتی

توانست کت و دامن شیک یاسی رنگی را فراموش کرد. حاال می

را که ماه پیش سفارش داده بود بدوزند بپوشد. این روسری با 

آمد. به سراغ کمد رنگ ملیحش فقط به آن کت و دامن می

ی از پشت باقی ماندههایش رفت و کت و دامن گیپور را لباس

های داخل کمد بیرون کشید. بار اول که آن را پرو کرد لباس

آنقدر از دوختش بدش آمد که دیگر نخواست ببیندش. 

توانست از پدرش بخواهد لباس را ببرد تولیدی و بدهد می

های ماهرش ایرادهایش را بگیرند ولی از همان روزی که خیاط

هد با خودش شرط کرده بود اگر از ناچار شده بود به حسام بله بد

بدبختی هم مُرد برای هیچ کاری به پدرش رو نیندازد. حاال 

مطمئن بود این روسری قواره بزرگ زیبا تمام عیب و ایرادهای 

پوشاند. کت و دامن را پوشید و روسری را روی سرش آن را می

ی روسری آنقدر بود که انداخت. درست حدس زده بود. جلوه

پوشاند. خیاط گفته بود: ای بددوخت کت و دامن را میهسرشانه

دونستم این پارچه گرونه خودم افسانه جون! به خدا چون می»

هام. شما برش زدم. خودم دوختم. ندادم شاگردهام به جان بچه



شاید هم حق با خیاطش بود. از داخل کشو « گیری.زیادی سخت

ون آورد و روی های جواهرنشانش را بیردراور یکی از گل سینه

هایش به خنده ی کت زد. روسری را کمی جابجا کرد و لبیقه

هایی که امشب در کدام از زنرنگ گرفت. مطمئن بود هیچ

رسند.شوند به گرد پایش هم نمیمیهمانی حاضر می  

ی جدی از اتاق بیرون رفت. اش را جمع کرد و با قیافهخنده

کردند. وش و بش میحسام نشسته بود کنار پسرشان و با هم خ

ی در بلند شد هردوشان برگشتند و نگاهش وقتی صدای غیژه

گر چشم دوخته کردند. حسام مثل همیشه پرخواهش و تحسین

زد. رو کرد به بود به صورتش و نیما ... نیمای عزیزش لبخند می

 پسرش: خوبه؟

 نیما تند تند سر تکان داد: خیلی خوشگل شدی مامانی!

نگفتم به من نگو مامانی؟ افسانه اخم کرد:  

 نیما نگران سر تکان داد: بله! خیلی خوشگل شدین مامان جان.

آفرین.  -  



آنکه نظرش را پرسیده باشند گفت: خیلی بهت میاد حسام بی

 عزیزم. مبارکت باشه.

زیر لبی تشکری کرد و برگشت توی اتاقش. هربار حسام بهش 

شدگفت عزیزم حالش خراب میمی  

آمیز را از زبان او بشنود. های محبتت این کلمه. تحمل نداش

کرد پدرش به او چنین چیزی گفته. دوست داشت یکی حس می

زد. یکی که مثل خودش ها را میدیگر کنارش بود و این حرف

زیبا و جوان بود و سری پرشور داشت. نه حسام که از همان اول 

رت کرد رسید. کالفه روسری را درآورد و پهم پیر به نظر می

اش گرفته بود. درست مثل بیست ها. گریهی لباسروی کپه

اش را خرج خواست محبت قلنبه شدههایش که حسام میسالگی

از »گفت: کرد. حسام کنار گوشش میکند و او درمانده بغض می

ی حاجی دیدمت دل و همون بار اول که با جیران خانم دم مغازه

گرفت. از طرز حرف زدن میو او حالت تهوع « دینم رفت برات!

حسام که شبیه آقاجانش بود و از صورتش که اگرچه مردانه بود 

اما هیچ زیبایی دلفریبی نداشت. ناخواسته گوشت رانش را 



کرد. باید به بقیه نیشگون گرفت. نباید به این چیزها فکر می

رود تا حرصشان داد خوشبختی از سر و کولش باال مینشان می

حرص زن و مرد را با هم. آخ که  خواهرش مهستی  را دربیاورد.

رسید و اهمیتی به سر و ظاهر شعورش به این چیزها نمی

شد. داد وگرنه از حسادت مهستی غرق لذت میخواهرش نمی

ولی مگر مهم بود. مادر شوهر مهستی که بود. کافی بود او را با 

های شیک ببیند تا پشت چشم نازک کند و بگوید: این لباس

ماشاال... افسانه جون یه پارچه جواهره...کاش خواهرش هم یه 

گرفت...کم یاد می  

خورد که چرا به جای او، به بهرام چی؟ او هم حسرت می

زده از این فکرهای مسموم از خواستگاری مهستی رفته؟ خجالت

های تلنبار شده روی تخت را جا بلند شد و تند تند لباس

ی خواهرش فکر حال به نورسیدهسرجایشان گذاشت و در همان 

کرد. کرد. البد حاال همان مادرشوهر هم زبانش را غالف می

مهستی باالخره یک توله پس انداخته بود. یک دختر! مادرش 

کاش مهستی هم مثل تو پسر زاییده بود. اون وقت »گفته بود: 

دیگه اون مادرشوهر گوشت تلخش بهونه نداشت دختر طفلک 



واب مادرش را نداده بود ولی توی دلش گفته ج« رو هی بچزونه.

نوای من از بهتر که پسر نزایید. البد اون وقت نیمای بی»بود: 

طور شد پسر مهستی. همونچیزتون میافتاد. همهچشمتون می

که خودش همه چیزتون بود. من رو دادین به این پاتال که از 

«شَرَم راحت بشین.  

اختیار لبخند نگاهش کرد و بیصدای نیما او را به خودش آورد. 

کرد. گفت: جانم زد. او تنها نخی بود که به زندگی وصلش می

 مامان جان؟

بابا میگه ناهار داریم یا برم بیرون بگیرم؟  -  

 اخم کرد: نه. بگو شام سنگینه. ناهار رو سبک بخور رو دل نکنی.

از عمد بلند گفته بود که حسام بشنود. نیما غمگین رفت تا 

مادرش را برساند. افسانه عذاب وجدان گرفت. هربار  جواب

گرفت. انداخت عذاب وجدان میجلوی نیما به حسام تکه می

توانست. دانست جان نیما به جان پدرش بسته است. ولی نمیمی

دست خودش نبود. ده سال بود که کینه روی کینه انباشته بود و 

خورده.های فروشده بود یک شتر با کوهانی پر از عقده  



*** 

مهستی دستش لرزید و گوشواره افتاد روی میز آرایش. باز 

های رسید. دستپاچه کف دستی سحر به گوش میصدای گریه

اش را با پیرهنش پاک کرد و از اتاق خواب بیرون عرق کرده

رفت. پوران، مادرشوهرش، سحر را روی زانویش گذاشته بود و با 

ان به سمت دختر شش گویداد. قربان صدقهغیظ تکان می

اش رفت و او را بغل گرفت. پوران گفت: یک ساعته اونجا ماهه

کنی؟ هنوز که حاضر هم نشدی.چه کار می  

مهستی دستپاچه لبخند زد: خواستم اول شیر بدم به سحر بعد 

 لباس بپوشم.

دلشوره سحر پوران زیر لب غرغری کرد و رو گرداند. مهستی با 

کرد به خودش چسباند و قراری میرا که حاال بیشتر بی

ی ی آرامشش بود. به بهانهبوسیدش. تن نرم و گرم دخترش مایه

آرام کردن سحر دوباره برگشت به دژ امن و ساکت خودش، به 

های پر توانست دور از نگاهاتاق خواب. آنجا تنها جایی بود که می

هایش را زمین بگذارد کمی از دلشوره غیظ و ایرادگیر مادرشوهر



و تمام حواسش را به دخترش بدهد. روی تخت نشست و سحر را 

روی زانوهایش گذاشت و اجازه داد شیر بخورد. دخترکش خیلی 

دانست شیری که به سحر بدغذا نبود ولی مهستی خوب می

دهد کافی نیست. نگران به ساعتش نگاه انداخت و موهای می

شد. امیدوار کم پیدایش میکرد. بهرام باید کم سحر را نوازش

بود توانسته باشد برای دخترشان شیر خشک گیر بیاورد. اوضاع 

بندی شیرخشک هنوز بلبشو بود و بهرام مجبور بود به سهمیه

هرجا که سراغ داشت یا همکاران و دوستانش آدرس داده و 

د. سفارشش را کرده بودند سر بزند تا دو قوطی شیرخشک بخر

کرد دست خالی برنگردد وگرنه باز هم مجبور بود دعا دعا می

شیر بودن به جان بخرد. های مادرشوهر را به خاطر کمطعنه  

سعی کرد آرام بماند تا سحر همان شیر ناچیز را با خیال راحت 

بخورد. بارها از مادرش شنیده بود که موقع شیر دادن به بچه 

نکرد چون ممکن است شیر  خودباید آرام ماند و فکرهای بی

توانست آرام بماند. امشب باید زهری شود. ولی مهستی نمی

اش و اگر مادرشوهرش نبود شاید بیشتر رفتند باغ پدریمی

گذشت ولی حاال... سعی کرد به اتفاقاتی که بهشان خوش می



ممکن بود بیفتد فکر نکند. به اینکه اگر یک لحظه از پذیرایی 

ها با طعنه و کرد ممکن بود جلوی میهمانمادرشوهر غفلت می

پوشی ی یک پولش بکند، یا دوباره زیبایی و خوشکنایه سکه

ی خواهرش افسانه را مثل چماغ بر سرش بکوبد. اندازهبی

دانست که پوران از همان اول هم اختیار آه کشید. خوب میبی

آمد افسانه عروسش بشود ولی بهرام دل به مهستی بدش نمی

اش با یادآوری نگاه مهربان بهرام های فروافتادهبود. لب داده

اش رنگ لبخند گرفت. بهرام خیلی قبل از آنکه به خواستگاری

بیاید با ایما و اشاره بهش فهمانده بود که دلش برایش لرزیده. 

بهرام با برادرش حمید زمین تا آسمان فرق داشت و بعدها به 

دانم انده بود بعید میمهستی گفته بود اگر دلم پیش تو نم

های زیادی را در آورد. مهستی شبام با حمید دوام میدوستی

خیاالت شیرین زندگی مشترک با بهرام صبح کرده بود. گاهی 

فهمید کی سیاهی شب رنگ شد که نمیچنان غرق در فکر می

اش نشده بود حضور زنی باخته ولی چیزی که چندان متوجه

ندگی بهرام بود. پوران خودش به تلخ در زگیر و گوشتسخت

تنهایی پسرش را بزرگ کرده بود. او را به دانشگاه فرستاده بود 



تا مدرک مهندسی بگیرد و توقع داشت به جبران این همه 

فداکاری، خودش عروسش را انتخاب کند ولی وقتی بهرام حرف 

مهستی را پیش کشیده بود بینشان شکرآب شده بود. مهستی 

های مخصوص به ان خانم با همان سیاستزد پورحدس می

خودش سعی کرده بهرام را راضی کند به خواستگاری افسانه 

برود ولی مرغ بهرام یک پا داشت. او هم مثل مادرش بود، اگر 

گرفت کاری را انجام بدهد محال بود کسی بتواند تصمیم می

طور بود که مهستی به زندگی بهرام پا اش را بزند. اینرای

داشت. نامزد بودند . اما بهرام احترام مادرش را نگه میگذاشت

ی زندگی با مادرش را پیش کشید. که بهرام با ترس و لرز قضیه

که با بهرام زیر داد. همینمهستی اهمیتی به این موضوع نمی

رفت برایش کافی بود و حاضر بود هرکاری بکند تا یک سقف می

باز از همخانه شدن شوهرش خوشحال شود. برای همین با روی 

با مادرشوهر استقبال کرد. این تصمیم اگرچه باعث شد پیش 

چشم شوهرش عزیزتر شود ولی گاهی در خلوت به این فکر 

کرد که اگر در این ده سال زیر نگاه تلخ مادرشوهرش زندگی می

های پوران از بود. ناسازگاریتر میکرد چقدر خوشبختنمی



گرفت دو د. هربار کار باال میشان شروع شهمان اول زندگی

بردند. گاهی بهرام میانداری طرف ماجرا شکایت پیش بهرام می

کرد تا خودشان با ها واگذار میکرد و گاهی میدان را به زنمی

آورد هم کنار بیایند و گاهی در خلوت دل مهستی را به دست می

ه ها این دگذاشت کینه روی کینه بیاید. و با همین روشو نمی

 سال کج دار و مریز گذشته بود.

خوشحال به موهای ابریشمی دخترش دست کشید و سرش را 

بوسید. سحر خواب رفته بود. او را آرام روی تخت گذاشت. 

امیدوار بود بعد از به دنیا آمدن بچه اخالق خشک و عصبی 

اش را بهانه پوران کمی بهتر شود ولی حاال او دختر بودن نوه

داد که خیال نکن کارت تمام وقت پیغام میو بیکرده بود و وقت 

 ش

ای ده. تا یک پسر نزایی و اسم آقای مهندس را بلند نکنی فایده

ی خنک را روی دخترش کشید و کنارش دراز ندارد. مالفه

تر شده های پوران قابل تحملکشید. به نسبت قبل نیش و کنایه

ترکیبی بود بود چون حاال از بهرام یک بچه داشت. صورت سحر 



ی خودش و بهرام. دخترش زیبا بود و شک نداشت وقتی از چهره

از آب و گل دربیاید حسابی خواهد درخشید. بهرام گاهی به 

ای بشه دخترم... و بعد با پارهگفت مهستی چه آتیششوخی می

کردند. گاهی تا مرز بافی میی سحر خیالی آیندههم درباره

غش به پسرهایی که کاندید غش رفتند وشوهر دادنش پیش می

خندیدند. سحر اگرچه برای مادرشوهرش ازدواج با او بود می

ی شد اما برای او بزرگترین هدیهی چشمگیری حساب نمیتحفه

زندگی بود. بند عمرش حاال جز بهرام به یک نفر دیگر هم بسته 

شده بود و مطمئن بود اگر بالیی سر یکی از این دو نفر بیاید 

مرد.  خواهد  

ای عزیزم؟خسته  -  

مهستی سر جایش نشست و با دیدن دو قوطی شیر در 

های بهرام گل از گلش شکفت: پیدا کردی؟دست  

ها را روی میز آرایش گذاشت و به سمت مهستی بهرام قوطی

رفت. بناگوشش را بوسید و بعد خم شد روی سحر و موهای او را 

 بویید: تازه خوابیده؟



هرکار کردم بیدار نگهش بدارم که  مهستی لب زد: آره.

ام.باباجونش رو ببینه نشد. شیر خورد خوابید. سیر هم نشد بچه  

ی دیگه خیالت راحت بهرام لبخند زد: عیبی نداره. حاال تا هفته

 باشه. سپردم به یکی از دوستام بازم گیر بیاره برام.

اگه حرف خصوصی دارین »زد صدای پوران که از بیرون غر می

هردوشان را هوشیار کرد. بهرام دوباره « حمتون نباشم.مزا

ی مهستی را بوسید و کنار گوشش گفت: اگه میخوای یه کم گونه

دراز بکش. رنگ به صورتت نمونده. من عزیزجون رو سرگرم 

کنم. می  

مهستی غرق در لذت از توجه زیرپوستی شوهرش ناز کرد: دیر 

 میشه مهمونی.

تره.چی مهم. حال خوب تو از همهبهرام آرام گفت: فدای سرت  

بعد چشمکی به او زد و از اتاق بیرون رفت. مادرش مثل شیر 

ژیان منتظر بود تا از اتاق بیرون بیاید. بهرام در را آرام بست و 

هایش را فراموش کند و با حال ها و گرفتاریسعی کرد خستگی

 خوب کنار مادرش بنشیند. پوران با غیظ گفت: زنت چرا حاضر



خواد مگه بره مهمونی؟ دیر بشه نمیگن چه آدمای نمیشه؟ نمی

مباالتی؟بی  

هایش انداخت و او را کنار مادرش نشست و دستش را دور شانه

به خودش فشرد: اینقدر حرص نخور عزیز جون. شما که حاج آقا 

 رو میشناسی. کی همچین حرفی زده که االن بار دومش باشه؟

یه دوش بگیر. سر و هیکلت پر از پوران حرصی گفت: پاشو برو 

خاکه. زنت که اصالً حواسش نیست یه لیوان آب بده دستت از 

راه میرسی. زنای مردم همچین عین پروانه دور شوهرشون 

 میگردن آدم حظ میکنه.

های مادرش را نادیده بگیرد. همیشه فکر بهرام سعی کرد حرف

ه کنایه بافی و گوششود از این همه منفیکرد خسته نمیمی

کرد خواهر یا زدن؟ خودش که خیلی خسته بود. گاهی آرزو می

برادر دیگری داشت و مادرش محض تنوع هم که شده چند 

ماند ولی از شانس بدش او تنها فرزند ها میروزی را پیش آن

ها مادرش بود. هرچند خبر داشت پدرش بعد از رها کردن آن

ی دیگر دارد. اگر این دوباره تشکیل خانواده داده و چهار بچه



زخم دهان گشاده در زندگیشان نبود، اگر مادرش حاال با پدرش 

توانست خیلی جدی جلوی وقت او هم میکرد آنزندگی می

وقت در زندگی دو های وقت و بیمادرش بایستد و او را از دخالت

ای نداشت با مادرش مدارا کند چون شان منع کند. ولی چارهنفره

اش در این اوضاع و زمانه به کجا معلوم نبود زندگی اگر او نبود

اختیار بوسید. پوران ناگهان نرم کشید. پیشانی مادرش را بیمی

تر با لحنی دلسوزانه گفت: قربونت بره مادر. چشمم شد و آرام

قدر حرص میخورم نگران تو هستم. آخه کف پاهات. من اگه این

حاال اولش گفتم تجربه زنت نباید بعد ده سال عاقل شده باشه؟ 

نداره، مادرش چیزی یادش نداده ولی بعد از ده سال ... اصالً این 

زن تو خیلی بیخیاله مادرجون. اگه حرفی میزنم میخوام 

 حواسش جمع زندگیش باشه.

کرد ی لباس مادرش بازی میکه با نخ گوشهبهرام ساکت در حالی

بزند و به  داد. گذاشت تا او خوب حرفتند تند سر تکان می

خیال خودش نصیحتش کند بعد گفت: فعالً دست و پاش به 

خاطر سحرخانم توی هم رفته. خیالت جمع یه خرده که سحر از 

آب و گل دربیاد، حواسش رو بیشتر جمع زندگی میکنه. شما هم 



ات روی سر ماست. حواست هست بند زندگی در نره. که سایه

ن. شما خون خودت رو ولی چشم! من بهش میگم اینا رو عزیزجو

 کثیف نکن.

پوران باالخره از جوش و خروش افتاد. به زحمت از جا بلند شد و 

 به سمت آشپزخانه رفت: یه چای بیارم برات حداقل.

بهرام از جا بلند شد و دنبال سر مادرش رفت: شما زحمت نکش. 

 من برای هردومون میارم.

شد. بهرام توجه به پسرش مشغول حاضر کردن چایی پوران بی

کند. ها نگاه میمتوجه بود که مادرش با اخم به سماور و استکان

دانست همین حاال دوباره به کدبانوگری مهستی ایراد خواهد می

گرفت. برای همین امان نداد: پس تا چای حاضر بشه من یه دوش 

 بگیرم و برگردم.

به سرعت از آشپزخانه بیرون رفت و خودش را توی حمام 

خواست قبل از رفتن به میهمانی کمی فکرهایش رامیانداخت.   

ی راهسازی یکی سر و سامان بدهد. شرکتش به تازگی مناقصه

های نوپای تهران را برده بود و او باید تمام تالشش را از شهرک



کرد تا کار را به بهترین شکل ممکن به سرانجام برساند. می

ی یک و خانهی بزرگتری بگیرد. شاید یک تصمیم داشت خانه

نیم طبقه. حتی جرات نداشت به دو واحد آپارتمانی مجزا فکر 

کند. مطمئن بود مادرش که تنها با سیخونک زدن به زن 

ی جدا نخواهد داد. اما شود تن به یک خانهنوایش سرگرم میبی

توانست آن تکه زمینی را که چند وقت قبل معامله کرده اگر می

ی مجزا برای وقت نیم طبقهآن ی خودش بسازدبود به سلیقه

گرفت تا حداقل برای چند ساعت دور از چشم مهستی درنظر می

مادرش نفس بکشد. مطمئن بود سحر که بزرگتر شود این 

خواست ها بیشتر هم خواهند شد و او اصالً دلش نمیاصطکاک

دخترش در چنین جو مسمومی بزرگ شود. همین حاال هم 

دانست که با تمام ی میخودش را بسیار مدیون مهست

های مادرش مدارا کرده بود. خلقیکج  

تواند نفس بکشد. رفت زیر دوش آب و تازه احساس کرد می

های مهم پدرزنش شرکت امشب قرار بود در یکی از میهمانی

ی ازدواج دوستش حمید ترتیب کند. یک میهمانی که به بهانه

واج از داده شده بود هرچند شک داشت حمید بعد از ازد



رفتارهای باری به هرجهت خود دست بشوید. اما پدرزنش، 

خان نیک انجام، روی او حساب ویژه باز کرده بود. عبدالحسین

تمام تالشش را کرده بود تا حمید را سر راه بیاورد. عبدالحسین 

اش بود او هم قصد نداشت ناامیدش کند. برای مثل پدر نداشته

به قیمت مناسب از یکی از  همین بود که یک واحد آپارتمان

همکارانش که در کار بساز بفروشی بود خریده بود و دیگر چه 

کار کرده بود؟ حتی از فکر کردن به این موضوع خجالت 

کشید. چندبار با خودش تکرار کرد به خاطر حمید بود ... به می

خاطر حمید بود.... و در همان حال محکم روی پوست تنش 

ی کارهایی را که برای توانست نتیجهدست کشید. انگار می

خوشحالی پدرزن و سر به راه کردن حمید انجام داده بود از 

 وجودش پاک کند. 

**** 

کم در حال خاموش شدن بود. نسیم مالیمی خورشید کم

ها و بهار نارنج را با خود به گوشه و کنارهای وزید و عطر گلمی

اردیبهشتی، به  خان سرخوش از عصربرد. عبدالحسینویال می



زد و در همان حال که زیرچشمی حواسش به سیگارش پک می

جیران بود که با کت و دامن مجلسی و زیبایش مثل فرفره 

چرخید و به فیروز و هاجر و گاهی به حامد و فرحناز دستور می

آورد که به سن داد چه بکنند و چه نکنند. روزی را به یاد میمی

کارش، سید مرتضی، او را فرستاده بود و سال حامد بود و اوستا 

پی خریدهای خانم خانه. آن روز هم هوا به همین اندازه 

فرحبخش بود. خریدها را که انجام داد به دستور سید مرتضی، 

ی اوستا شد که حوالی چهارراه امیراکرم فعلی قرار ی خانهروانه

ودش داد خداشت. این اولین بار بود که اوستایش به او اجازه می

به تنهایی خریدهای خانه را برساند و این یعنی که به او به 

هایش اعتماد داشت. وقتی به آنجا رسید اول محو ی چشماندازه

زیبایی خانه شد و بعد مسحور همسر اوس مرتضی که مثل 

لباس و تر و تمیز بود. همانجا بود که فهمید از ها خوششاهزاده

ز تمام تالشش را کرد تا جا خواهد. از آن رواش چه میزندگی

پای اوستایش بگذارد و مثل او صاحب خانه و زندگی آبرومند و 

برانگیزی شود. حتی روی لباس پوشیدن جیران هم تحسین

حساس شده بود و تمام هم و غمش را روی این گذاشته بود که 



از جیران یک کپی دیگر از زن اوستا دربیاورد. البته که جیران از 

برد و حرفش را سنجی شوهرش لذت مییقه و نکتهاین همه سل

کرد. حاال در سن پنجاه و سه سالگی برای یک مو به مو اجرا می

اند و از دید که تمام آرزوهایش لباس واقعیت تن کردهلحظه می

کرد. این بابت به خودش افتخار می  

ی حیاط خاموش کرد و برگشت داخل ویال. ته سیگارش را گوشه

های شرقی و غربی ساختمان به دستور جیران باز تمام پنجره

انگیز بهار خانه را لبریز کند. نگاهی به شده بودند تا عطر دل

ساعت روی دیوار انداخت و همان لحظه صدای زنگ در بلند شد. 

های گیالس بود رفت و روی بالکن به حیاط دیگر که پر از درخت

تشان بود که با ایستاد. کمی بعد جیران هم به او پیوست. عاد

آمد بگویند. فیروز پا به دو تا دم در ها خوشهمدیگر به میهمان

ها حسام و رفت و آن را باز کرد. مثل همیشه اولین میهمان

اختیار لبخند زد. نیما دوان دوان خودش افسانه و نیما بودند. بی

ها رساند. اول به او سالم کرد و بعد به استقبال آغوش را به آن

اش، رگش رفت. عبدالحسین به احترام رفیق قدیمیمادربز

آمد گفت. حسام، کمی جلوتر رفت و با او روبوسی کرد و خوش



پرسی کرد و بالفاصله به سمت افسانه مثل همیشه سرد احوال

مادرش رفت. عبدالحسین به این رفتار افسانه عادت کرده بود. 

از او دانست که دخترش بعد از آنکه به عقد حسام درآمد می

وقت سعی نکرد کدورتی را که رنجیده خاطر شده. اما هیچ

شان را دستخوش تغییر کرده بود پاک ی دختر و پدریرابطه

ها را طور که دستش را پشت حسام گذاشته بود و آنکند. همین

کرد ذهنش پرید تا روزی که به سمت سالن پذیرایی هدایت می

کدام ران و نه افسانه هیچاین دو نفر را با هم پیوند داد. نه جی

نفهمیدند چرا عبدالحسین راضی به این وصلت شد. اگرچه طبع 

سرکش افسانه هم یک دلیل این موافقت بود اما دلیل اصلی چیز 

بیند خواست هربار صورت دلخور افسانه را میدیگری بود. نمی

به این ماجرا فکر کند. همگی به سالن برگشتند اما هنوز 

که دوباره صدای زنگ بلند شد. امیدوار بود ننشسته بودند 

باالخره حمید آمده باشد. حامد گفته بود که او را با حال خراب 

در خانه دیده است و هرچه اصرار کرده با هم به بیایند زیربار 

رسد ولی دندان روی نرفته. مطمئن بود حمید آخر از همه سر می

د. دوست نداشت جگر گذاشته بود تا به وقتش او را گوشمالی ده



بازی دربیاورد ولی انگار حمید که پسر ارشدش این همه چموش

نگری خودش هیچ به ارث نبرده بود قصد نداشت از عقل و آینده

 از این به بعد هم عاقل شود.

20پست#  

با جیران از سالن بیرون آمدند. مهستی و بهرام به همراه مادرش 

ای پایین چند پله آمدند. به احترام مادرشوهر مهستیپیش می

آمد و آن دو نفر قدم رفتند. پوران جلوتر از مهستی و بهرام می

دانست که این زن به کند کرده بودند مبادا پیش بیفتند. می

کند ظاهر جدی در خلوت چقدر در حق دختر معصومش جفا می

و اگر آقایی و سر به زیری بهرام نبود حتماً از پوران زهرچشم 

ان خوش و بش کردند و عبدالحسین ناخودآگاه گرفت. با پورمی

ی پیشانی دختر و دامادش را بوسید و بعد دخترک نورسیده

مهستی را بغل گرفت و به رویش لبخند زد. سحر هم مثل 

ی مادرش مهربان و آرام بود و دل عبدالحسین هربار با دیدن نوه

شدند نگاهش با نگاه لرزید. داخل که میدومش بدجور می

ه که ابرو گره کرده به او خیره مانده بود تالقی کرد. افسان



طور با حرص بهشان زل زده. شنید دانست چرا افسانه ایننمی

که پوران به افسانه گفت: خوبی خانم؟ ماشاال هربار میبینمت 

تر شدی. خوشگل  

افسانه پشت چشمی نازک کرد و زیر لب چیزی گفت. 

عبدالحسین نگاه نگران حسام را هم دید که دستپاچه سعی 

کرد خودش را به حرف زدن با بهرام سرگرم کند. می

آورد چرا حسام تا این اندازهعبدالحسین سردرنمی  

کرد یک دلیل پیش افسانه سست و دستپاچه است. فکر می

خویی حسام است ولی خوب رفتارهای تند افسانه همین نرم

ها دخالت کند. جیران با ذوق باید در روابط آندانست که نمی

سحر را از او گرفت و شروع کرد به قربان صدقه رفتن. 

عبدالحسین کنار حسام و بهرام نشست. فرحناز و حامد هم به 

های ها و تعارفپرسیجمعشان پیوستند و دوباره سالم و احوال

 پشت هم راه افتاد. 

د شد. جیران نگاهی به در همین فاصله دوباره صدای زنگ بلن

شوهرش انداخت و زودتر از او بیرون رفت. دلنگران به کسانی 



آمدند نگاه کرد. عبدالحسین که که از البالی درختان جلو می

 بیرون آمد آرام گفت: پس کجاست این پسره؟

عبدالحسین زیر لب جواب داد: اهلل اعلم. به بهرام میگم بره 

 دنبالش. دلشوره نگیر.

دلگرمی شوهرش سری تکان داد و با لبخند به  جیران به

ی خواهرشوهرش رفت. هنوز بعد از سه دهه استقبال خانواده

کرد. زندگی در این خانواده دیدن اشرف او را دستپاچه می

خواهر ایرادگیر عبدالحسین، بعد از آنکه مادرش سکته کرده بود 

. تا زدنقش او را به عهده گرفته و گاه و بیگاه بهش زخم می

 روبوسی کردند اشرف گفت: پس آقا داماد کجاست؟

لحنش آنقدر طلبکار بود انگار غیبت حمید تقصیر مادرش است. 

 جیران گفت: میادش. آقاش فرستادش پی فرمون. 

بعد بالفاصله خودش را به روشن، آخرین دختر اشرف رساند. 

روشن مثل اسمش درخشان و زیبا بود اما جیران اهمیتی به این 

داد عروسش زیبا نباشد ولی درعوض داد. ترجیح میضوع نمیمو

مادری مثل اشرف هم نداشته باشد. فکرهای مزاحم را پس زد و 



های روشن را بوسید. روشن خجوالنه جواب محبت جیران گونه

پرسی اش رفت تا با او سالم و احوالرا داد و زود به سمت دایی

انست. زیر نگاه اشرف دکند. جیران دلیل این دستپاچگی را می

کسی جرات نداشت محبت عمیقش را به او نشان دهد. هیچ

ها چقدر حسودند. استغفرالهی گفت کرد بعضی زنگاهی فکر می

و دامادهای اشرف و شوهرش سالم و علیک کرد. بعد  و با عروس

صبر کرد تا همه داخل شوند. عبدالحسین با چشم به بهرام 

. جیران نگران گفت: نکنه نیادش؟اشاره کرد که بیاید بیرون  

عبدالحسین جوابش را نداد. بهرام که بیرون آمد گفت: خبر از 

 حمید نداری آقا بهرام؟

نه.  -  

ها و سایش برگ درختان ی مهمانای سکوت شد و همهمهلحظه

 به گوش رسید. جیران گفت: بهرام خان ...

داخل  ولی قبل از آنکه چیزی بگوید عبدالحسین گفت: شما برو

 به مهمونا برس، ما خودمون یه فکری میکنیم.



جیران گوش به فرمان، سری تکان داد و ازشان جدا شد. سعی 

کرد به اشرف نگاه نکند. رفت و کنار افسانه نشست و به هاجر 

 گفت برای همه شربت بیاورد.

ی مادرش بود. مطمئن بود حمید باز افسانه کامالً متوجه دلشوره

لرزاند ولی از این بابت و تن پدر و مادرش را میکند بدقلقلی می

کرد که با اصالً ناراحت نبود. حتی گاهی برادرش را تحسین می

توجه کرد. جیران اما بیاداهایش خون پدرش را توی شیشه می

به این قضیه کنار گوش افسانه زمزمه کرد: خدا بگم چکارش 

 کنه. اگر نیاد چه خاکی توی سرم بریزم؟

میق نفس کشید: به آقاجون میگفتی یکی بخوابونه افسانه ع

 زیرگوشش توی خونه حبسش کنه. ازش برمیاد که...

دانستند دار به افسانه نگاه کرد. هردوشان خوب میجیران غصه

این همان کاری بود که عبدالحسین روز خواستگاری افسانه 

 انجام داده بود. جیران اخم کرد: چقدر تو کینه داری افسانه! 

عد دلخور از کنار دستش بلند شد و به مهستی پناه برد. افسانه ب

عصبی از این حرکت لیوان شربتی را که هاجر مقابلش گرفته بود 



پس زد. هاجر لیوان شربت را روی عسلی جلوی افسانه گذاشت. 

زدند و کرد پدرش با بهرام توی حیاط حرف میافسانه فکر می

انست. حاال هم که دمادرش مهستی را محرم رازهایش می

دخترشان آمده بود و شده بود سوگلی جمع. عمه اشرف سحر را 

رفت. یک قلپ از اش میبغل گرفته بود و تندتند قربان صدقه

کرد ته دلش جهنمی برپاست. شربت بهارنارنج خورد. حس می

داد. صدای پوران که شربت خنک آتش درونش را تسکین می

پرسید خود آورد. داشت می سمت راستش نشسته بود او را به

 حامله نیستی؟

کوبید توی سر مادرشوهر اگر چاره داشت حتماً لیوان را می

 مهستی. سعی کرد خودش را کنترل کند. لبخند زد: نه! 

پوران کنجکاو دستی به روسری ابریشمی افسانه کشید: حیفه 

دخترجان. یه کاکل زری آوردی. جفتش رو هم بیار دیگه. بین 

فاصله بیفته بزرگ کردنشون سخت میشه.هات بچه  



آنکه دنبال جواب باشد، حرف را عوض کرد: چقدر ماشاال بعد بی

بهت میاد. همیشه به مهستی گفتم خواهرت تو سلیقه تکه. 

 حسام خان باید بهت بباله افسانه جون.

افسانه فرصت را مناسب دید که کمی فخرفروشی کند. روسری 

لطفتونه پوران خانم. خودم به را روی سرش مرتب کرد: نظر 

همکارش سپردم رفت خارج برام بیاره. بوتیکای تهرون که 

فروشی. به مهستی هم گفتم بهرام خان که همش شده بنجل

ور دستش به دهنش میرسه بگو برات رخت و لباست رو از اون

 آب سفارش بده. منتها مهستی خیلی حرف من رو نمیخونه.

ر در دلش باز شده بود از بن سینه آه پوران که انگار زخمی ناسو

یکباره برگشت و به کشید و با غیظ به مهستی نگاه کرد. به

اش را پنهان کند. اافسانه نگاه کرد و او مجبور شد خنده  

ی پدرت رو از ما دیر بود. پوران امان نداد. گفت: خدا سایه

زنم. سرتون کم نکنه. به احترام حاجی هست اگه حرفی نمی

افسانه جون حاجی گفت یه تکه زمین گذاشته کنار برای میگم 



ام. مثل اینکه از شوهرت خریده. میدونی کجاست این زمینی نوه

 که میخواد بزنه به نام سحر؟

جوشد. او از این قرار و افسانه حس کرد ته دلش چیزی می

مدارها خبر نداشت. بالفاصله فکر کرد پس چرا برای نیما 

هایش را به هم فشرد ولی د؟ عصبی لبانهمچین کاری نکرده

طور که با پر روسری افسانه بازی پوران دست بردار نبود، همین

گفت خوب شد مون میکرد گفت: حاجی اون سری اومد خونهمی

مهستی دختر دار شد. اگر قرار باشه یکی این کسب و کار من رو 

 نگه بداره همین دختر مهستیه.

ی روسری را از دست پوران وشهافسانه دیگر طاقت نیاورد. گ

کشید بیرون و گفت: نه خبر ندارم زمینی که میگید کجاست. 

هرچند گمون نکنم زمین مرغوبی هم باشه. قرار بود یکیش رو 

هم بزنه به نام نیما حسام قبول نکرد. ماشاال حسام اونقدری داره 

های آقاجونم نباشه.بخشیکه چشمش به این حاتم  

اختیار با خواهرش چشم در سمتی دیگر و بی بعد رو گرداند به

چشم شد. مهستی که نگران به خواهرش و مادرشوهرش زل زده 



های خواهرش دید که چطور پوران با حسرت به لباسبود، می

ی دانست که شب به خانه نرسیده همهکند و خوب مینگاه می

کند. صدای عمه اشرف ها را مثل سیخ توی چشمش فرو میاین

گفت: گمونم دخترت دسته گل به آب ا به خود آورد که میاو ر

 داده مهستی خانم. ببر عوضش کن.

مهستی از جا جست. هاجر که خم شده بود تا دیس میوه را روی 

های نوبرانه رویش بگذارد دستپاچه شد و دیس میوهمیز روبهگل

ها را جمع کند و زمین ریخت. مهستی دستپاچه نشست تا میوه

کرد. کسی جز خواهی میاش معذرتخاطر گیجیهتندتند ب

خواد پوران حواسش به او نبود. هاجر مچ دستش را گرفت: نمی

 خانم. جمعش میکنم. چیزی نشده که.

های مهربان هاجر نگاه کرد و سری به تایید درمانده به چشم

اش رفت و سحر را از او گرفت و تکان داد. بعد به سمت عمه

ی باال تا سحر را در اتاق فرحناز عوض بقهراست رفت اتاق طیک

 کند.



کرد بچه را روی تخت گذاشت و چندبار نفس کشید. حس می

کرد. بیخیال اش است. سحر نق نق میتخته سنگی روی سینه

اش شد و لباس پرچین و شکن و پوشک سحر را حال درمانده

وزید و سحر از حس خوبی که پیدا کرده درآورد. نسیم خنک می

های مهستی در یک چشم کرد. ناراحتیقون میزده قانذوق بود

باران کرد. دلش نیامد برهم زدن تمام شدند. دخترش را بوسه

بالفاصله او را پوشک کند. همانجا کنار تخت نشست و انگشتش 

زبانی های کوچک سحر داد تا او برایش با زبان بیرا به دست

آورد. درمی حرف بزند. سحر صداهای نامفهومی از خودش

 مهستی گفت: چیه؟ غیبت کی رو میکنی خوشگل خانم؟

سحر جیغی از سر شادی کشید و مهستی خندید: جان 

 دلم...خوبه؟ دوست داری بازی بازی کنی؟ 

خسته سحر دست و پا زد. مهستی آهسته کنار گوشش گفت: 

شدی؟ منم خسته شدم مامان جان. دلم میخواست هیشکی 

موندیم. من و تو و بابایی. جا میتایی همیننبود. سه  



پچ در اتاق باز شد و فرحناز آمد داخل: قربونش بره خاله. چی پچ

 میکنی کنار گوشش؟

طرف سحر و لپش را بوسید: بوی پاکن میده.نشست آن  

کنار گوش سحر گفت: غیبت مهستی خندید. فرحناز خم شد و 

 مامان بزرگت رو میکردی؟ 

زده دست و پا تکان داد. فرحناز از خنده ریسه سحر باز ذوق

جوری نگو.رفت. مهستی لبش را گاز گرفت: فرحناز این  

چه جوری؟   -  

بعد دوباره به سحر نگاه کرد: دروغ میگم خاله جان؟ اگه دروغ 

 میگم یه نقی بزن.

بار مهستی هم همراه یغ کشید و اینسحر دوباره سرخوش ج

فرحناز خندید. فرحناز گفت: از راه نرسیده چسبیده به افسانه. 

 انگار امامزاده است.



مهستی آه کشید و فرحناز ادامه داد: مهستی تا این بچه زبون 

باز نکرده جدا بشین از پوران. اینی که من میبینم از همین حاال 

ات.نقشه کشیده واسه بچه  

اش هست. دوستش میگی واسه خودت؟ نقشه چیه. نوه چی  -

 داره.

آره جون خودت. خیلی دوستش داره. من بودم تو بیمارستان   -

 تا فهمیدم دختر زاییدی ول کردم رفتم.

خب سنتیه. دلش میخواد اسم بهرام بمونه.  -  

گفتم حاال از ایششش. قربونم بره. من اگه جای تو بودم می  -

دی که میخوای فامیلش هم بمونه برات.شوهرت چه خیری دی  

 مهستی دستپاچه لبش را گاز گرفت: وای فرحناز هیچی نگو.

فرحناز اخم کرد: آخه تو چقدر ترسویی مهستی. اینجا که 

 هیشکی جز ما نیست.

مهستی نگران به سمت پنجره رفت و باغ گل را نگاه کرد. حیاط 

بودند. سوت و کور بود. خوشبختانه همه هنوز داخل سالن 



فرحناز گفت: تازه اصالً بشنوه. مگر دروغ میگم. به خدا اگه 

بخوای کاری کنی اختیار سحر هم بیفته دست مادرشوهرت من 

 میدونم با تو. 

مهستی کنار پنجره ایستاد و به سحر که دیگر از دست و پا زدن 

کار کنم؟ بهرام حاال گفته میخوام خسته شده بود زل زد: مثالً چه

قه بسازم تو اون تیکه زمینی که خریده. یه دو طب  

دانه...گهی لوف فرحناز پوزخند زد: آره. شتر در خواب بیند پنبه

 لوف خورد گه دانه دانه.

این را گفت به سمت در رفت: بذار من از ایران برم یه کاری 

 میکنم دخترت رو با دست خودت راهی کنی بیاد

 کسی بشه واسه خودش.

بافی نکن. قدر خیالدی. فرحناز اینباز که حرف رفتن ز  -

 میدونی که آقاجون محاله اجازه بده.

آره میدونم ولی من مثل تو نیستم که هرکی زور گفت خودم   -

رو با حرفای باد هوا قانع کنم. مث افسانه هم نیستم که با جیغ و 

 داد حقم رو بخوام. به من میگن فرحناز...



کرد. فقط ش صدایش میمنتظر نماند مهستی جواب بدهد. مادر

 گفت: زود بیا. خان داداش تشریفش رو آورد. 

مهستی نفسی از سر راحتی کشید و پوشک سحر را عوض کرد. 

باز فرحناز با هشدارهایش دلش را ریش کرده بود. به چشمان 

رسید که مجبور شود عسلی دخترش خیره شد. یعنی روزی می

محال بود بگذارد دخترش را از خانه فراری دهد؟ دلش لرزید. 

وقت سحر از جلوی چشمش دور شود. آرام گفت: من هیچ

 مجبورت نمیکنم کاری بکنی که از خونه فراری بشی عزیزم.

 صدای بهرام را از پشت سرش شنید: اینجایی؟

کار؟از جا پرید: اومدی اینجا چه  

بهرام سحر را بغل کرد و رفت کنار پنجره. سحر کنجکاو در 

چرخاند. بهرام گفت: انگار بهشته.چشم می تاریکی پشت پنجره  

ی مهستی کنارش ایستاد. بهرام دست آزادش را دور شانه

شد کار و زندگی رو ول کنم بیاییم مهستی انداخت: کاش می

 اینجا یه خونه بخریم.



گفتم بهت. اگه مهستی مشتاق گفت: آره به خدا. من که هزار بار 

از حسام خان پرس و جو کنی حتماً یه تکه زمین خوب سراغ 

ام به خدا. تو هم که کارت ساخت داره همین دور و بر. من راضی

 و سازه. بهرام چه فرقی میکنه اینجا باشی یا تهرون؟

بهرام ساکت به تاریکی زل زد. گرمای تن دخترش بهش آرامش 

زویش فشرد ولی جوابش را تر در باداد. مهستی را محکممی

ها راضی طرف خوشحال بود که مهستی به کمتریننداد. از یک

خواست یک زندگی مرفه و طرف دلش میاست اما از یک

زدنی تا خبرش به گوش برانگیز بسازد. یک زندگی مثالحسرت

پدرش برسد و بداند که رها کردن او و مادرش بزرگترین اشتباه 

است برای مهستی و دخترش همان خواش بوده. میزندگی

 زندگی رویایی را بسازد که مادرش آرزوی داشتنش را داشت. 

زیر لب گفت: میاییم. یه کم صبر کنی منم یه باغ قشنگ 

 میسازم مثل همین. حتی بهتر. یه کم صبر کن مهستی.



مهستی آه کشید: بعضی چیزا بهرام همون موقع که میخوای 

اگه دیر بهش برسی دیگه فایده  داشته باشیش به دلت میشینه.

 نداره.

کرد تکان تکان داد: عزیزم بهت تابی میبهرام سحر را که بی

قول میدم هرچی بخوای برات فراهم کنم. اگه تو دلت با من باشه 

 هروقت بهش برسی به دلت میشینه.

ی بهرام دوباره مهستی را نرم کرد: لحن مهربان و دلجویانه

شیر بدم. گرسنه شده.هرچی تو بگی. بده بهش   

 سحر را روی زانویش گذاشت. بهرام گفت: حمید اومده.

آنکه به بهرام نگاه کند گفت: خب؟مهستی بی  

دانست چرا مهستی نگاه دزدیده. حمید آنقدر بهرام خوب می

دانستند بدجور گرفتار الکل مباالتی کرده بود که حاال همه میبی

. نگران نباش.شده. آرام گفت: زن بگیره درست میشه  

مهستی فقط سر تکان داد. بهرام پرسید: میخوای براش شیر 

 درست کنم.



مهستی دستپاچه سر تکان داد: نه! خودم درست میکنم. تو برو 

 پایین پیش مردها.

دانست مهستی نگران بهرام ترجیح داد اصرار نکند چون می

رخ های مادرش است. از اتاق بیرون آمد و با افسانه رخ به طعنه

شد. زود نگاه دزدید. افسانه گفت: مهستی هنوز بچه رو عوض 

 نکرده؟

 بهرام گفت: چرا عوض کرده. االن میادش.

ها از آن این را گفت و زود از کنار افسانه رد شد. با اینکه سال

مکالمه تلفنی بین او و افسانه گذشته بود ولی هنوز از 

نفر  کسی جز خودشان دوشد. هیچاش عصبی مییادآوری

دانستند که افسانه به او زنگ زده و ابراز محبت کرده و نمی

وقت کسی جز بهرام خیلی محترمانه او را رانده بود چون هیچ

زیری و مالحت مهستی مهستی به چشمش نیامده بود. سربه

برای بهرام که آرزوی داشتن زنی آرام داشت چیزی نبود که در 

ازد. برابر زیبایی و سرکشی افسانه رنگ بب  



ها که پایین رفت اول از همه به حمید نگاه کرد. او اما از پله

حواسش جای دیگری بود. معلوم بود در حال خودش نیست. 

بهرام فکر کرد حمید با داشتن چنین خانواده شناخته شده و 

کند. ترجیح داد کنار باجناقش آبرومندی واقعاً ناشکری می

و سازهای تهران  بنشیند و کمی از اوضاع و احوال ساخت

بپرسد. شک نداشت حاال که یک سال از تمام شدن جنگ 

گذارد و حسام به در تهران سر به فلک می گذشته قیمت زمین

زند. هرچند او خیلی در بند زودی ثروتی هنگفت به جیب می

اش را گذاشته بود روی رام مال و منال نبود و تمام توجه و انرژی

رفت نیما نشست توی بغل پدرش و  کردن زن بداخالقش. تا جلو

وجو را بگذارد برای بعد. نگاهی به حیاط بهرام ترجیح داد پرس

 درختی انداخت و رفت آنجا احوال فیروز را بگیرد.

حیاط درختی سوت و کور بود. صدای ترق ترق گداخته شدن 

ی داخل سالن غلبه کرده بود. فیروز ها توی منقل بر همهمهزغال

جلو آمده چشم دزدید. بهرام کنارش ایستاد و تا دید بهرام 

اش زد: کمک نمیخوای پهلوون؟دستی به شانه  



های چنجه و جوجه را چپ و راست کرد: نه آقا. فیروز سیخ

 خودم هستم. شما بفرما داخل.

اش با خاطر آخرین مشاجرهپا کرد. هنوز بهپا و آنبهرام این

انی مدامفیروز عذاب وجدان داشت. از کارگاه ساختم  

شد و همه به فیروز شک داشتند و او ناخواسته چیزی کم می

تحت تاثیر حرف سرکارگر او را متهم به دزدی کرده بود. کمی 

ها کار سرکارگر بوده ولی دیر شده بود. بعد معلوم شد دزدی

فیروز را بدجور اخراج کرده بود. به جبران این اتفاق از 

ا به عنوان نگهبان باغ عبدالحسین خواست تا او و مادرش ر

 بفرستد اینجا. پرسید: اینجا راحتی؟

ها تند سرتکان داد: بله. خیلی خوبه آقا. فیروز خیره به ذغال

 دستتون درد نکنه.

اش را نوازش کرد: خدا رو شکر.بهرام شانه  

به جمعیت داخل سالن نگاه کرد و آرام گفت: حمید که دیگه با 

 اون زنه نیست؟

کرد: چی آقا؟ فیروز منگ نگاهش  



اسمش چی بود؟ پریوش؟  -  

ها ... نه نیست دیگه.   -  

بهرام نفس راحتی کشید و برگشت داخل و کنار حسام نشست و 

 به حمید که زل زده بود به او لبخند زد. 

توجه به او به سمت حسام رفت. حق حمید دید که بهرام بی

ن چایی حوصله لیواها دیگر صنمی با هم نداشتند. بیداشت. آن

را که هاجر برایش آورده بود هورت کشید و نگاهش کشیده شد 

به طرف روشن که گرم صحبت با فرحناز بود. اصالً در باغ نبود 

اش چه حال خرابی دارد. فکر کرد اگر که ببیند همسر آینده

ی پرینوش جای او بود ... عصبی از روشن رو گرداند و به بقیه

ش به کار خودش بود. عمه اشرف ها نگاه کرد. هرکسی سرمهمان

سرگرم با مادرشوهر مهستی، حامد در بحر پسر عمه اشرف که 

های هم سن و سال خودش بود. مادرش، جیران با یکی از عروس

های شوهر زد و پدرش مثالً گوش به حرفعمه اشرف حرف می

دانست که شش دانگ حواسش عمه داده بود اما حمید خوب می

ت از پا خطا کند. فکر کرد کاش زودتر این پیش اوست مبادا دس



ای که حاال کننده تمام شود تا او برگردد به همان خانهشب کالفه

خواست تا صبح آنقدر دیگر پرینوش را در خود نداشت. می

کرد؟ البد در کار میمست کند. پرینوش حاال چهبخورد تا سیاه

داده بود ای که مادرشوهر سابقش با منت به او اتاق حقیرانه

ریخت. ولی نه. پرینوش همچین زنی نشسته بود و اشک می

کرد که دیگر کرد. فقط وقتی گریه مینبود. به سختی گریه می

هیچ کاری از دستش برنیاید. مثل امروز عصر که مطمئن شد 

شود. واقعاً قرار بود شود هیچ بدتر هم میشان بهتر که نمیرابطه

طور شود. باید به تالفی قبول نگذاشت ایبدتر شود؟ نباید می

ی خوب برای گرفت و یک خانهاین ازدواج از پدرش پولی می

کرد. به اسم خودش تا پرینوش پرینوش و دخترش اجاره می

مجبور شود باز هم کنارش بماند...باید پرینوش را وابسته به 

داشت...باید... خودش نگه می  

زد صدای مادرش او را از چاه ویلی که درونش دست و پا می

ها نگاه کرد که به هم تعارف بیرون کشید. منگ به میهمان

کردند سر سفره بروند. از جا بلند شد. پدرش کنارش ایستاد: می

 تعارف کردن که بلدی یا اینم بلد نشدی هنوز؟



دعوت ها را چشم از نگاه برزخ پدر گرفت و جلو رفت و مهمان

کرد به باغ گل بروند. سفره را انداخته بودند روی بالکن. صبر 

کرد همه بروند. چشم گرداند تا فیروز را پیدا کند. اما او را ندید. 

رفت داخل آشپزخانه. مادرش پرسید: اومدی اینجا چرا قربون 

 شکلت برم؟

جواب گذاشت و رفت سراغ هاجر که پهن شده بود کف او را بی

گرفت. پرسید: دیگ داخل قابلمه کشتی میبا تهآشپزخانه و 

 فیروز کجاست؟

طور که مشغول بود گفت: تو حیاط درختی. کنار هاجر همان

 منقل کباب.

جا به تر از همهرفت به حیاط درختی. جایی که بوی کباب غلیظ

زد. های کباب را باد میرسید. فیروز تند تند سیخمشام می

نی؟پرسید: چرا اینجا کباب میک  

افتاد. طرف دود راه میفیروز سیخ ایستاد: آقا گفتن. اون

 میخواست بوی گل گم نشه وسط دود و دم.



های کرد پدرش این خصلتحمید پوزخند زد. گاهی فکر می

عجیب و غریب را از کی به ارث برده؟ فیروز متوجه شده بود چرا 

حمید سراغش آمده چون گفت: آقا سپردم براتون بیارن همون 

ه خواسته بودین. ک  

بگو ببرن همون آپارتمان خودم.  -  

اونجا؟  -  

آره.   -  

مونید...گفتم خب ... گفتم بیارن ... فکر کردم شب همینجا می  -

 بیارن اینجا.

های حمید گرد شد: اینجا؟ عقل نداری تو؟چشم  

فیروز دستپاچه بادبزن را کناری گذاشت: نترسید. در باغ رو 

بیاره بگذاره توی اتاق خودمون ته باغ. کش کردم. گفتم نیم

 کسی نمیفهمه.

 حمید نفس راحتی کشید: خیلی خب.

 خواست برود داخل که فیروز گفت: فقط یه چیزی حمید خان.



 حمید چرخید طرف او: بله؟

اون سری از دستتون خیلی شکار شده بودن.  -  

 حمید اخم کرد: چطور؟

ندادین باور نکردن. هرچی قسم و آیه آوردم شما اونا رو لو   -

االن هم خبر ندارن اینجا باغ شماست وگرنه محال بود چیزی 

 براتون بیارن. گفتم خبر داشته باشید.

های فیروز و او چشم دزدید. بار آخری حمید خیره ماند در چشم

ساز آورده بودند، که رفقای فیروز برایش نوشیدنی الکلی دست

نوشیدنی راهی باغ شده  احتیاطی کرده بود و با همانحمید بی

بود و ماموران بین راهی دستگیرش کرده بودند. اگر 

کندند. او مجبور شده سفیدی پدرش نبود پوستش را میریش

بود فروشنده را لو بدهد و ماموران ریخته بودند سر او و 

اش کرده بودند. بیچاره  

گفت: بهشون بگو خیلی گردن کلفتی کنن واقعاً جاشون رو لو 

ها رو...زود بیار کباب میدم.  

 فیروز هیچی نگفت و حمید



برگشت داخل. سالن خالی از جمعیت شده بود. صدای برخورد 

رسید. با اینکه میلی به غذا ها به گوش میقاشق و چنگال

نداشت رفت بیرون. بهرام اصرار کرد کنار او بنشیند. حسام 

 پرسید: افسانه داخل بود؟

رفت. رقدانم، بتا خواست بگوید نمی  

خانه در تاریکی محض فرو رفت. هرکسی غری زد. عبدالحسین 

 گفت: دیگه واسه چی خاموشی زدن؟

ها باال گرفته بود. عبدالحسین گفت: فیروز؟ فیروز بپر همهمه

 اون چراغ زنبوری رو بردار بیار.

وقت زمان های بیی خاموشیکردند دیگر دورههمه فکر می

های دور سفره مستولی بر آدم جنگ تمام شده، اما موج ترس

های مشترک فراوانی داشتند از ها خاطرهی آنشده بود. همه

های های مکرر و آژیرخطرهای قرمز که خبر از بمبارانخاموشی

داد. خبری از فیروز نشد. عبدالحسین عصبی از ها میعراقی

برهم خوردن مراسم پر رنگ و لعاب شام فندک زد: حامد برو 

ی رو بیار. چراغ زنبور  



 حمید از جا بلند شد: من میرم. 

عبدالحسین دید که پسر بزرگش کورمال کورمال از کنارشان رد 

 شد. گفت: فیروز کجاست؟

طرفیه. حمید زیر لب پراند: تو حیاط اون  

 عبدالحسین گفت: حامد بپر چندتا شمع بیار.

پات رو اول صدای آخ آمد و بعد صدای دمغ جیران را شنید: 

 گذاشتی وسط سفره؟ 

عبدالحسین حس کرد چیزی مثل دلشوره از ته وجودش شروع 

ها روشن است. پس های همسایهبه حرکت کرد. متوجه شد چراغ

ها بیشتر شد. ها رفته بود؟ صدای همهمهچرا برق ساختمان آن

کرد که مثالً خواسته بود زرنگی جیران داشت حامد را توبیخ می

چیز. هرکسی سفره بپرد و گند زده بود به همهکند و از روی 

گفت. از جا بلند شد: بشینید. فیوز پریده.چیزی می  

دستی کرد: اجازه بدین من درستش کنم.بهرام پیش  



راه افتاد داخل ساختمان و برای بار دوم به افسانه برخورد کرد. 

 افسانه هینی کشید و عقب رفت. بهرام گفت: کجا بودین؟

دیگا رو بیارم ... برق چی؟ ... من همینجا ... رفتم ته افسانه گفت:

 چرا رفت؟

دونم. فیوز پریده.بهرام گفت: نمی  

جا روشن شد. حمید با چراغ به وسط هال که رسید دوباره همه

 زنبوری هاج و واج به باالی سرش نگاه کرد: اومد؟

حاال عبدالحسین و حامد و حسام هم به سالن آمده بودند. بهرام 

رود. گفت: سحر گریه ی دوم مید که مهستی به سمت طبقهدی

 کرد؟

مهستی جواب داد: نه! خوابیده. ولی میترسم سر و صدا از پنجره 

ام.رفته باشه داخل بیدار شده باشه. میترسه بچه  

توجه به بقیه رفتند باال. مهستی در اتاق را باز کرد. هردوشان بی

 بعد ترسیده گفت: کو سحر؟



ی مهستی به جای خالی دخترش روی تخت وی شانهبهرام از ر

 نگاه کرد: اینجا بود؟

مهستی دوید داخل اتاق و دور تخت فرحناز را نگاه کرد. 

باره باال یکپرسید کو سحر؟ صدایش بهترسیده و لرزان مدام می

گرفت. بهرام سرجایش خشک شده بود. مهستی برگشت سمت 

 شوهرش: تو بردیش بیرون؟

چفت شده بود. مهستی دوید توی اتاق کناری.  های بهراملب

کم صدایش به گوش بقیه رسید و همه سرآسیمه دویدند کم

داخل. اول از همه حامد بود که رسید باال. بهرام منگ بود و فقط 

کرد که خورشتی شده بود.ی شلوار حامد نگاه میبه پاچه  

*** 

به ویال حال هوا گرگ و میش بود که مهستی و بهرام خسته و بی

برگشتند. دیگر خبری از سور و سات شب قبل نبود. مهستی به 

ی غذا خوردههای نیمهای خورشت، بشقابهای پلو و ظرفدیس

توجه کف آشپزخانه های نیمه پر دوغ نگاه کرد که بیو لیوان

روی هم سوار شده بودند. جیران اولین نفری بود که به سمتشان 



ف کرده بود. جیران پرسید: چطو های او هم سرخ و پرفت. چشم

 شد؟

ها. بهرام اما دنبال سرش حرف راه افتاد طرف پلهمهستی بی

نرفت. مهستی شنید که او مشغول توضیح دادن است. از دیشب 

ی یک قرن گذشته بود. تمام تا آن لحظه برای مهستی به اندازه

ین خانه را زیر و رو کرده بودند. اما سحر انگار آب شده و توی زم

رفته بود. آخر سر حسام بود که پیشنهاد داد به پلیس زنگ 

شان پرس و جو کردند و بزنند. ماموران کالنتری آمدند و از همه

بعد خواستند همراهشان به کالنتری بروند. قرار بود امروز صبح 

ها. مهستی اما ته دلش کسی را بفرستند برای بازجویی از مهمان

فایده است. دخترش را دزدیده بی کارهاداد که اینگواهی می

بودند. همان وقت که برق رفت به دلش بد افتاده بود ولی چه 

کسی سحر را برده بود؟ دوباره اشکش راه افتاد. حاال دخترکش 

سوخت. پوست سرش هایش از فرط گریه میکجا بود؟ چشم

های کرد و روی لباسش لکهسوخت. بند بند تنش درد میمی

. سحر شیر خورده بود؟ طاقت نیاورد. ضجه زد. شیر افتاده بود

فرحناز بود که سرآسیمه خودش را به او رساند. و کمی بعد 



جیران و بهرام هم رسیدند. فرحناز التماسش کرد آب قند بخورد 

ام رو خوام...من بچهگفت: نمیولی او فقط یک جمله می

ام گشنه است حاال... ام کجاست؟...بچهمیخوام...بچه  

ی بقیه هم راه افتاد. باالخره بهرام بود که خواست بروند هگری

تابی نکن.بیرون و خودش کنارش نشست. آرام گفت: مهستی بی  

های مهستی لرزید وقتی اشکهایش میلرزید. دستصدایش می

کرد. مهستی خودش را در آغوش شوهرش انداخت: را پاک می

ام کو؟ بهرام بچه  

فشرد: پیداش میکنم.  بهرام او را محکم به خودش  

داند دارد قول بیخود ای که میبغض او هم شکست. مثل درمانده

ی تاب کرد. صدای خستهدهد. همین مهستی را بدتر بیمی

قدر به خودت گفت: بلند شو دختر. اینپدرش را شنید که می

محنت نده. پیداش میکنن. خودم سپردم بهشون پیداش کردن 

گیرن.یه مژدگونی خوب از من ب  



گفت: بهرام این بعد صدای مادرشوهرش را شنید که می

بازیا چیه؟ بلند شو برو کالنتری بشین ببین چه میکنن. بلند لوس

 شو.

های حال از جا بلند شد. مهستی جرات نداشت در چشمبهرام بی

ی اتاق. پوران گفت: غضبناک پوران نگاه کند. چمباتمه زد گوشه

ر خودت نگه بدار؟ حاال زانوی غم بغل صد دفعه نگفتم بچه رو کنا

 گرفتی؟ 

جیران براق شد: پوران خانم این طفلک خودش داره از کف 

 میره. حاال چه وقت نمک پاشیدن به زخمشه؟

عبدالحسین استغفرالهی گفت و رو کرد به پوران: حاج خانم 

مون االن پریشونیم. شما بفرما پایین. حرص نخور. خوب همه

 نیست...

رد به جیران: ببرشون پایین.بعد رو ک  

اتاق دوباره خلوت شد. صدای مادرشوهرش مثل تیر توی قلبش 

نشست. عبدالحسین نشست کنارش: بلندشو باباجون. بد به می

 دلت راه نده. پیداش میکنن به امید خدا. 



ام مهستی فقط خیره ماند به رو به رو. بعد لب زد: کی برده بچه

 رو؟

اش. عبدالحسین آن را پاک یک قطره اشک چکید روی گونه

اش را بوسید. او هم کرد. سر مهستی را توی بغل گرفت و پیشانی

اش گرفته بود: پیدا میشه. نذر کردم امسال عاشورا کل گریه

 هیاتمون رو شام بدم. نترس. توکلت به خدا باشه.

یک ماه مهستی از ته دل دعا کرد اگر دخترش پیدا شد، هرسال 

های اشکی به صورت های یتیم غذا بدهد. با همان چشمبه بچه

ی پدرش زل زد: یعنی دعام مستجاب میشه؟خسته  

 عبدالحسین مطمئن سر تکان داد: ایشاال... بگو ایشاال.

 بعد از جا بلند شد: یه کم دراز بکش. 

 بلند صدا زد: فرحناز ... فرحناز بابا کجایی؟

د، خودش را انداخت داخل: بله آقاجون؟فرحناز انگار پشت در بو  

حواست به خواهرت باشه.   -  



این را گفت و از اتاق بیرون رفت. فرحناز دست مهستی را 

 گرفت: بلند شو قربونت برم من. بیا ...

نکن... چکارم داری...همینجا خوبه.  -  

بیا بخواب یه کم. داری از کف میری که...  -  

نه ...  -  

مقاومت مهستی نداد. او را به زور بلند کرد و فرحناز اهمیتی به 

ای را که دیشب زیر پای روی تخت خواباند. دید مهستی مالفه

دخترش روی تخت انداخته بود بویید و در آغوش گرفت. دلش 

اش را گرفت. یک از دیدن این صحنه کباب شد ولی جلوی گریه

دش مالفه از کمد بیرون آورد و روی مهستی که مثل بچه در خو

جمع شده بود انداخت و نشست پایین تخت. داشت سعی 

کرد بفهمد چه کسی ممکن است سحر را برده باشد ولی می

های مهستی رسید. صدای نالهکرد به جایی نمیهرچه فکر می

ی تخت و مالفه را از ی فکرهایش را پاره کرد. نشست لبهرشته

ده موهای روی صورتش کنار زد. مالفه خیس از اشک بود. درمان



ی مهستی را بوسید: گریه نکن عزیزم. تو رو خدا گریه کردهعرق

 نکن. 

دانست چطور یک مادر ولی خودش زودتر اشکش راه افتاد. نمی

کرده را دلداری بدهد. مادرش آن پایین داشت با گمبچه

گرفت. پس چراداد و تیشه میمادرشوهر مهستی اره می  

کرد و اسم هستی باز مویه میآمد پیش خواهرش؟ مافسانه نمی

فهمید زد. باید یکی که زبان مهستی را میسحر را صدا می

ماند. یکی مثل افسانه. او مادر بود. حرصی داد زد: کنارش می

 افسانه!

افسانه شنید که فرحناز او را صدا کرده ولی اهمیتی نداد. 

هایش را پاک کند. خواست بنشیند کنار مهستی و اشکنمی

ی او در آشوب نبود. باید کسی به اندازهیلی بد بود. هیچحالش خ

کرد. دیشب حماقت کرده بود و حاال باید جبرانش کاری می

ی داخل توجه به جمعیت افسرده حال و درماندهکرد. بیمی

جوری به حمید حالی سالن رفت توی حیاط درختی. باید یک

گذاشت. میکرد برود سراغ فیروز. اما خودش نباید پا پیش می



فهمیدند که او دیشب چه دیده همین دو زار احترام و اگر می

ها رفت. حمید را البالی درختاعتباری هم که داشت از بین می

کشید. اگر این پیدا کرد. پشت به او نشسته بود و سیگار می

پروا سیگار بکشد. طور بیاتفاق نیفتاده بود محال بود حمید این

برد. ز بدجور از آقاجانش حساب میدر این سن و سال هنو

محکم قدم برداشت تا حمید را متوجه حضورش بکند. حمید 

ها و چرخید به طرف افسانه. برگسیگار را پرت کرد الی خاک

کار داری؟ی خون بود. گفت: چههایش کاسهچشم  

وقت با او خوب نبود. نه وقتی که دختر خانه بود و نه حمید هیچ

م درآمد. حمید فهمیده بود که افسانه وقتی به همسری حسا

دلش برای بهرام لرزیده است؛ حتی زودتر از خودِ بهرام این را 

فهمیده بود و غیرتی شده بود و بعد وقتی حسام به 

اش آمد حمید بود که بیشتر از بقیه بهش فشار آورد خواستگاری

تا بله را بگوید. از همان موقع افسانه دیگر برادرش را ندید. 

ادری که فقط دو سال بزرگتر از خودش بود و کودکی پر شر و بر

 شوری با هم گذرانده بودند.



کار داری؟حمید دوباره پرسید: چه  

سعی کرد خودش را ناراحت نشان بدهد. ناراحت نبود. مضطرب 

زده گفت: اون موقع ... دیشب ... دیشب همه سر بود. با لحنی غم

غیبش زده بود.  سفره بودن. فقط او پسره فیروز ...  

 حمید گارد گرفت: که چی؟

میگم یعنی اون شاید دیده باشه کی از در باغ اومده داخل.   -  

پلیس ازش سوال کرد. گفت موقع خاموشی رفته بوده تو   -

 آشپزخونه پیش مادرش نون بگیره. هاجر هم همین رو گفت. 

شاید دروغ گفته باشن.  -  

وشن کرد و سر چرخاند حمید اخم کرد. عصبی سیگار دیگری ر

طرف اتاقکی که محل زندگی هاجر و فیروز بود. پک محکمی به 

اش بیرون فرستاد. خودش سیگارش زد و دودش را ممتد از بینی

دانست فیروز حتماً از ماجرا خبر دارد ولی چطور هم می

توانست این را ثابت کند. فکر کرد حتماً همان رفقای الدنگ می

ی او را به دل گرفته نشان به ماموران کینهفیروز که سر لو داد

توجه به اند. بیبودند مخفیانه وارد باغ شده و سحر را دزدیده



های افسانه راه افتاد طرف آلونک. در آن را به شدت باز حرف

ی اتاق نشسته بود. کرد و با کفش وارد اتاق شد. فیروز گوشه

طرفش بهمقدمه حمید که وارد شد سرپا بلند شد. حمید بی

اش را سفت گرفت. فیروز گفت: چته؟هجوم برد و یقه  

صدایش بلند بود. هاجر از اتاق پشتی آمد تو و جیغ زد: ولش 

ام؟کن. چکار داری به بچه  

ی لباسش هنوز توی حمید فیروز را محکم به دیوار کوباند. یقه

های سرخ فیروز: کجا بردینش؟دستش بود. خیره شد در چشم  

و سعی کرد حمید را از فیروز جدا کند ولی حمید  هاجر جلو آمد

 در حال خودش نبود. دوباره داد زد: کجا بردینش؟

هاجر رفت بیرون و شروع کرد به داد و بیداد. فیروز توی خودش 

 مچاله شد: ولم کن. چکارم داری؟

عقب افتاد حمید او را هل داد. تعادل فیروز به هم خورد و از 

آمد. ی اتاق. نفسش باال نمیهای گوشهخوابی رختروی کپه

تون.دونم کی اومده سراغ بچهنالید: من کاری نکردم. من نمی  



اش گرفته بود. حمید دوباره حمله کرد طرفش: عوضی گریه

آشغال. هرچی هست زیر سر توئه. در رو باز گذاشتی که بیان 

 سراغ بچه؟

کرد. در اتاق دوباره باز شد. شت گریه میفیروز هیچی نگفت. دا

هاجر جلز و ولز کنان آمد داخل. حسام و افسانه هم پشت سرش 

بودند. حسام رفت طرف حمید مچ دستش را محکم گرفت: چکار 

 میکنی حمید؟

های حسام نگاه نکرد. عصبی لگدی به دیوار زد. حمید به چشم

مانعش شد.  خواست دوباره به طرف فیروز حمله کند ولی حسام

کرد. به او را به زحمت بیرون فرستاد. هاجر هنوز زنجموره می

افسانه که هاج و واج در چارچوب اتاق ایستاده بود اشاره کرد تا 

ها خوابهاجر را ببرد. بعد رفت طرف فیروز و او را از روی رخت

لرزید. حسام دلش به حالش سوخت. بلند کرد. فیروز هنوز می

دونی فیروز؟آرام گفت: چی می  

اش را نوازش کرد: اش را باال کشید. حسام شانهفیروز آب بینی

 نگاه کن پسرجان! به من نگاه کن.



های حسام و او حس کرد فیروز سر بلند کرد و زل زد توی چشم

کند. آنقدر باتجربه و دنیا دیده بود که فیروز دارد نقش بازی می

شتباهی کردی هنوز این چیزها را زود بفهمد. گفت: ببین اگر ا

برای جبرانش دیر نیست. من خودم پشتت هستم. فقط بگو 

کار کردی. چه  

دونم. دیشب هم گفتم فیروز چشم دزدید و نالید: من هیچی نمی

به اون پلیسا... گفتم کجا بودم. هیچی نفهمیدم. تاریک بود. 

دید. چشم چشم رو نمی  

ه بوصدای بهرام هردوشان را هوشیار کرد. بهرام آمد  

د وسط اتاق. حسام خواست او را بیرون ببرد ولی بهرام دست 

روی فیروز ایستاد. با صدایی لرزان حسام را عقب زد و آمد روبه

ی و درمانده گفت: تو چی میدونی فیروز؟ ها؟ تو میدونی کی بچه

 من رو برده؟

باره براق شد. صدایش را بلند کرد: دست از سرم فیروز یک

یوار کوتاه گیر آوردین؟ اون دفعه دزدی کارگاهت بردارید. بازم د

ات رو؟رو میخواستی بندازی گردنم حاال گم شدن بچه  



های فیروز را بگیرد: بهرام عصبی و ناراحت سعی کرد دست

خیلی خب، میدونم تو گناهی نداری. غلط کردم. اشتباه کردم 

 بهت بهتان زدم. بگو سحر کجاست.

لرزید. هایش بدجور می. شانهاین را گفت و اشکش راه افتاد

های گره خورده ایستاده بود رو به روی فیروز اخم کرده با مشت

بهرام. حسام پیش رفت و دوباره خیره شد به فیروز. او هم 

نگاهش کرد: فردا باز معلوم میشه یکی از خودتون بچه رو گم و 

 گور کرده، روسیاه میشین.

: به خدا نفرینتون ی حرف پسرش را گرفتهاجر بود که ادامه

ام نفرینتون میکنم. میکنم. اگر خار بره کف پای بچه  

حسام دست بهرام را گرفت و او را از آلونک بیرون برد. بهرام در 

کرد. افسانه هم دنبال حال خودش نبود. هنوز داشت گریه می

کشید. حسام بهرام سرشان آمد. حمید دوباره داشت سیگار می

توجه پسرش شد که ترسیده و غمگین کز را برد داخل و تازه م

ی سالن. کرده بود گوشه  



رفت طرف نیما و دستش را گرفت و او را برد به حیاط گل. او را 

های کوچکش را توی دست حصیری و دست نشاند روی صندلی

 گرفت: حالت خوبه بابا جون؟

ها. دختر اش را بوسید: نترسینیما فقط سر تکان داد. پیشانی

پیدا میشه. ات خاله  

 نیما لب برچید: کی بردتش؟

ی دوستت؟دونم. میخوای ببرمت خونهحسام آه کشید: نمی  

های مهستی دوباره بلند شده نیما سر باال انداخت. صدای ضجه

کردند و جیران به هواداری بود. پوران و بهرام با هم بحث می

کرد. حامد رفته بود توی حیاط درختی و دخترش داد و قال می

ی هیاهوی سالن. زمینهصدای داد و قال او و حمید شده بود پس

تر از همیشه بود. ته دلش آشوب شد. نیما را افسانه اما ساکت

محکم در آغوش گرفت و سعی کرد به این فکر نکند که دیشب 

وقتی دخترک گم شد افسانه سر سفره نبود. نیما را همانجا 

کرد.کاری میگذاشت و برگشت به حیاط درختی. باید یک   



کار کند تا بچه آرام بگیرد. او را دانست دیگر چهپرینوش نمی

پشت و رو خواباند و کمرش را مالش داد. سعی کرد با قاشق کمی 

ی فیروز بهش آب قند بدهد و در دل هر فحشی بلد بود حواله

دانست اسمش چیست. مهستی هنوز حامله بود کرد. حتی نمی

ای که حمید خریده بود. به د به خانهکه پرینوش از باغ کوچ کر

 دخترش خورشید اشاره کرد: برو ببین عمو فیروز اومده یا نه.

 خورشید نچی گفت و غر زد: چندبار برم مامان؟ نیومده.

غره رفت: بهت میگم برو نگاه کن بگو چشم. پرینوش بهش چشم

ها. فقط دم در نگاه کن ببین موتورش میاد یا از باغ بیرون نری

ه.ن  

خورشید عروسکش را برداشت و از خانه بیرون رفت. پرینوش 

دخترک را روی پاهایش خواباند و تکان تکان داد. بچه باالخره از 

فرط خستگی خوابش برد. پرینوش سرش را به دیوار تکیه داد و 

شد. به خودش هایش را روی هم گذاشت. داشت دیوانه میپلک

وی چاه رفته. به صورت فرستاد که با طناب فیروز تلعنت می

خیس از اشک دخترک نگاه کرد و آه کشید. بیچاره 



کرد؟ یک لحظه به مادرش...بیچاره مهستی...حاال چه کار می

انجام ولی زود سرش زد بچه را بردارد بگذارد دم در باغ نیک

شد. ترس مثل دید بیچاره میمنصرف شد. اگر کسی او را می

سته بود. فلجش کرده بود.طنابی محکم دست و پاهایش را ب  

دوباره پلک روی هم گذاشت و تمام اتفاقات دیروز پیش 

هایش جان گرفت. بعد از ظهر وقتی از پیش حمید رفت تا چشم

ای را که همراه حمید و با ذوق برای آن چند تکه اسباب اثاثیه

آپارتمان خالی خریده بود جمع کند دوباره اشکش راه افتاد. 

هایش را م با وانت آمد تا کمک کند وسیلهحتی وقتی فیروز ه

اش را بگیرد. فیروز مدام جابجا کند نتوانست جلوی گریه

دانست کرد ولی دم برنیاورد. میزد و لیچار بارش میپوزخند می

مجبور است فعالً به دل فیروز راه برود تا وقتی که حمید پولی 

یایی و ی یک خانه بهش بدهد. با هم آمدند باغ ضبرای اجاره

فیروز گفت که باید برود. بعد دوباره پوزخند زد: امشب مهمونیه. 

 عشقت هم اونجاست. با زنش...



کردند در دل پرینوش ولی او ساکت ماند. انگار سیخ داغ می

انجام.موقع رفتن فیروز گفت: ساعت ده شب بیا دم باغ نیک  

واسه چی؟  -  

بیا تا بفهمی.   -  

دیگه با اون کاری ندارم.من   -  

کی گفت قراره با اوووون کاری داشته باشی. بیا یه چیزی باید   -

کش میکنم بیا جلوی در منتظر باش ببینی. زنگ نزن. در رو نیم

 تا بیام.

واسه چی؟  -  

فیروز چشم دراند: هی من رو سیم جین نکن. ساعت ده اونجا 

ات میکنم. باش. دیر کنی بیچاره  

و رفت. پرینوش دور خودش چرخید و فکرش هزار  این را گفت

راه رفت. آخر سر تصمیم گرفت خورشید را بخواباند و برود به 

خواهد بکند. جلوی انجام تا ببیند فیروز چه غلطی میباغ نیک

در که رسید خبری از فیروز نبود. کنجکاو شده بود بفهمد داخل 



آهسته وارد باغ چه خبر است. دوست داشت زن حمید را ببیند. 

جا ساکت بود. معلوم بود همه در حیاط گل جمع باغ شد. همه

ها جلو رفت و دید که فیروز و حمید با اند. از البالی درختشده

زنند. دلش هری پایین ریخت. کمی به همان حال هم حرف می

گویند ولی آنقدر ایستاد و سعی کرد بفهمد به همدیگر چه می

ی دستگیرش نشد. راه رفته را زدند که هیچآهسته حرف می

برگشت وجلوی در کمی این پا و آن پا کرد. تصمیم داشت 

جا تاریک شد. اعصابش به هم برگردد به باغ ضیایی که همه

ریخت. فکر کرد برق کل منطقه قطع شده. نگران دخترش 

شد گشت. اگر خورشید بیدار میخورشید شده بود. باید برمی

شد. هنوز چندمتر بیشتر دور نشده حتماً از ترس زهره ترک می

گفت: کجا داری میری؟بود که صدای فیروز را شنید که می  

دوان دوان برگشت به طرف باغ. فیروز چیزی انداخت توی 

 بغلش: ببرش باغ ضیایی.

نق بچه که بلند شد ترسیده عقب کشید: این کیه؟نق  



برو تر توی بغلش هل داد: بگیرش. برو ... فیروز بچه را محکم

 بهت میگم ....

 پرینوش مقاومت کرد: تا نگی کیه نمیرم.

ی بهرام و ی پرینوش را فشار داد: بچهفیروز عصبی شانه

مهستی. اگه نبریش میگم تو دزدیدیش. از همینجا یک راست 

میبرنت زندان. اون حمید الدنگ هم تره برات خورد نمیکنه. 

ه تو باغ. صاحب موندمونم و دخترت که بیوقت من میاون

 میخوای همچین چیزی؟

اش را تمام تنش یخ کرد. دیگر نتوانست فکر کند. فیروز که شانه

محکم گرفت و هلش داد، خود به خود راه افتاد طرف باغ ضیایی. 

توانست تعادلش را لرزیدند که به سختی میپاهایش چنان می

حفظ کند. بچه به بغل به باغ ضیایی برگشت. توی اتاق بود که 

همید یک نوزاد را با خودش همراه آورده. یک دختربچه که ف

کرد.بدجور گریه می  

فهمید اصرارهای فیروز برای اش گرفت. تازه میپرینوش گریه

رفتن به باغ ضیایی برای چه بوده است. او با یک تیر دو نشان 



گرفت و هم ... یادش بود زده بود. هم پرینوش را توی چنگ می

ی بهرام را که به او بهتان دزدی زده بود به هکه فیروز چطور کین

خودش با او  دل گرفته. یادش بود چقدر از حمید به خاطر رابطه

نفرت دارد. و یادش بود که رفقای فیروز وقتی از زندان آزاد 

شدند به خاطر دردسری که حمید برایشان درست کرده بود او را 

ترک که یک دل سیر زدند و بعد هم رهایش کردند. به دخ

حال روی پاهایش خواب ربی  

فته بود نگاه کرد. این بچه داشت تقاص اشتباهات بزرگترهایش 

ای باز شد. خورشید آمد داخل. داد. در اتاقک با قیژهرا می

اش گذاشت: هیس! پرینوش راست نشست و انگشت روی بینی

 تازه خوابیده.

 خورشید اخم کرد: عمو نیومد.

افتاد بیچاره شد. اگر فیروز گیر میپرینوش داشت دیوانه می

تقصیر است؟ کرد او در این اتفاق بیشد. چطور باید ثابت میمی

کند. بعد چه بالیی مطمئن بود حتی حمید هم حرفش را باور نمی

کرد. بچه را آهسته جابجا آوردند؟ باید یک کاری میسرش می



کرد و کنار اتاق گذاشت. خورشید کنجکاو کنارش نشست: 

ی کیه؟مان این بچهما  

دونم. میتونی مراقبش باشی تا من پرینوش آه کشید: نمی

 برگردم؟

کجا میخوای بری؟  -  

میام عزیزم. میام. تو حواست بهش هست؟  -  

کجا میخوای بری؟ منم میام.  -  

گردم. باشه؟نه. نمیشه. زود برمی  -  

ی دخترش سوخت. اگر شوهرش بود دلش برای نگاه رنجیده

شد. اگر کس و کاری داشت به چنین جایی کشیده نمی وقتهیچ

... آه کشید. چادرش را سر کرد و از باغ بیرون رفت. باید هرجور 

توانست قانعش کند که او زد. شاید میشده با حمید حرف می

هیچ تقصیری نداشته. امیدوار بود هنوز توی باغ باشد. 

جلوی باغ  انجام که رسید قدم سست کرد.های باغ نیکنزدیکی

شلوغ بود. یک ماشین پلیس آنجا بود. کمی جلوتر رفت و در 

که دستبند به پناه یک دیوار ایستاد. دید که فیروز در حالی



خواست بهش دهد. حمید میهای رکیک میدست دارد فحش

حمله کند ولی شوهر افسانه جلویش را گرفته بود. یک سرباز به 

خواست قلب پرینوش میزور فیروز را هل داد داخل ماشین. 

شد. گفت او هم بیچاره میبایستد. اگر فیروز جای بچه را می

شد. راهی را که رفته بود پا به دو برگشت. صاحب میدخترش بی

آمد. دوان دوان رفت داخل اتاقک. خورشید نفسش باال نمی

دخترک را که باز بنای گریه گذاشته بود توی بغل گرفته بود و 

لید: لباس بپوش، باید بریم.رفت. ناراه می  

اش که اینجا و آنجا ول هراسان و سرگشته به اسباب و اثاثیه

رفت. خورشید منگ شده بودند نگاه کرد. وقت نداشت. باید می

 ایستاده بود جلوی رویش. تشر زد: زودباش بهت میگم.

بچه را از او گرفت. دخترک دوباره خودش را خیس کرده بود. 

و دور پاهای بچه پیچید. دست دخترش را ای برداشت مالفه

گرفت و ترسان و لرزان از باغ بیرون زدند. فکرش به کل مختل 

دانست از کدام طرف برود تا به خیابان برسد. اما شده بود. نمی

انجام برود. در طول راه فقط مطمئن بود نباید به سمت باغ نیک



اموش کند. کرد که باید حمید را برای همیشه فربه این فکر می

کرد به انتقام رها کردنش بچه را دزدیده. باور حتماً فکر می

ها از گور فیروز بلند شده. نه باور ی این آتشکرد همهنمی

کرد. حمید بدبین بود.  باالخره رسید به یک خیابان اصلی و نمی

خلوت. چشم چرخاند بلکه کسی را پیدا کند و کمک بگیرد ولی 

یچی نبود. خورشید دنبال سرش کشیده آنجا جز دار و درخت ه

رویم. بچه آنقدر گریه کرده بود پرسید کجا میشد و دائم میمی

کرد. باالخره یک بقالی پیدا کرد. خودش را انداخت که خرخر می

 داخلش: چطوری میشه برگردم تهرون؟

ای حرف شمارهپیرمرد نگاهی به سر تا پای پرینوش انداخت و بی

یده گفت: به کی زنگ میزنی؟گرفت. پرینوش ترس  

 پیرمرد گفت: آجانس!

 بعد مشکوک به پرینوش زل زد: شوهرت کجاست؟

ی مظلومی را به خود گرفت که این دو سه پرینوش همان قیافه

 سال خوب جواب داده بود. گفت: مفقوداالثره.



نگاه پیرمرد مهربان شد. تلفنی خواست ماشینی بفرستند جلوی 

داری دخترجان؟بقالی. بعد گفت: پول   

 پرینوش لب گزید و گفت: نه خیلی.

ای کاغذی برداشت و شکالت و بیسکوییت ریخت پیرمرد کیسه

داخلش و داد دست خورشید. یک اسکناس پنجاه تومانی هم 

گذاشت پر شال بچه و او را روانه کرد. وقتی سوار ماشین شدند 

کرد. در اشک پرینوش باز هم راه افتاد و تا خود تهران گریه 

مسیر برگشت، راننده چندبار سعی کرد سر حرف را با پرینوش 

باز کند ولی او راه نداد. آخر سر آنقدر دلش به حال او سوخت که 

ی پامنار پیاده کرد و های محلهها را نزدیکیکرایه هم نگرفت. آن

رفت. ماشین که کامل دور شد پرینوش فکر کرد چرا بچه را 

کرد؟ شاید. حاال برش گرداند؟ قبول می نداده به همان راننده

های تنگ و دلگیری که در کوچهاینجا بود. توی  همان کوچه پس

آن خودش را شناخته بود. تازه پانزده ساله شده بود که او را 

اش ی پر دار و درخت روستاییشوهر دادند به نعیم و او از خانه

ای تربچهی این کوچ ناخواسته شده بود دخجدا کردند. نتیجه



اش دزدیده شده بود. راه هفت ساله و دخترکی که از خانواده

ی مادرشوهرش ولی کمی که جلو رفت به این افتاد به طرف خانه

آیند راست میفکر کرد اگر فیروز به دزدی بچه اعتراف کند یک

داد تا طور که بچه را تکان میگرد کرد. همیناینجا. عقب

اش کرده جایی که راننده پیادهاش قطع شود برگشت به گریه

رفت؟ فقط یک اسم در ذهنش جان گرفت: بود. حاال کجا باید می

 ناجیه! 

های خیاطی آشنا شده بود و بعد ارتباطشان را با ناجیه در کالس

ادامه داده بودند. از یک سال و نیم پیش که به باغ رفت هربار به 

قبل که با حمید گرفت و شش ماه آمد از او هم خبر میتهران می

اش ی پوشالیبه آن آپارتمان رفتند، دو بار ناجیه را به خانه

دعوت کرد. به او نگفته بود که این خانه و زندگی روی آب بنا 

شده و ناجیه از اینکه بعد از دو سال در به دری باالخره سر و 

سر و سامان گرفته خیلی ذوق کرد. حاال برگشته بود. بی

ی اضافه. باید به ناجیه چی با یک بچه تر از قبل وسامان

گفت؟ ترجیح داد فکر کردن به این قضیه را بگذارد برای بعد. می

کرد. تاکسی گرفت و یک فعالً باید جایی برای خواب پیدا می



ای جورهایی هم محلهتر پیاده شد. ناجیه یکایستگاه پایین

اش خانهشد. امیدوار بود او اجازه بدهد چند روزی در حساب می

کند و بماند. خبر داشت که شوهرش در جهادسازندگی کار می

های ایران در حرکت است. دعا کرد ماه به ماه توی جاده

شوهرش خانه نباشد. وقتی جلوی در رسید دوباره مردد شد. 

لولید. ولی وقتی صورت هزار جور فکر توی سرش می

شتر ی دخترک را دید تصمیمش را گرفت. اگر بیپریدهرنگ

رفت. از دیشب تا به این کرد بچه از کف میدست دست می

ی در قدیمی را محکم لحظه جز آب قند چیزی نخورده بود. کوبه

 کوبید. ناجیه بود که پرسید: کیه؟

 نفس گرفت: منم ناجیه، پرینوش.

زده پرینوش را برانداز کرد ولی در به سرعت باز شد. ناجیه ذوق

دانست سر و اخت. پرینوش میاش رنگ بخیلی زود خوشحالی

 ظاهرش خیلی داغان است. ناجیه پرسید: خوبی؟

طاقت نیاورد و زد زیر گریه. ناجیه اجازه داد وارد شوند. یک ریز 

های ریخت. از پلهپرسید و پرینوش فقط اشک میسوال می



اش زندگی بالکن قدیمی باال رفتند. ناجیه با برادر شوهر و جاری

ی اول بودند و ناجیه و شوهرش در تنها اتاق هها طبقکرد. آنمی

ی دوم ساکن شده بودند. وقتی به اتاق رسیدند پرینوش طبقه

کمی به خودش مسلط شد. از ناجیه خواست پتویی برای بچه 

بیاورد و او را که زمین گذاشت باالخره فهمید باید چه بگوید. 

ی هباره که این بچیک مشت راست و دروغ سر هم کرد در این

خودش و حمید است و آن را از چشم همه پنهان کرده بوده 

کشیده بگوید در حالی که فقط صیغه است  چون خجالت می

کند. تا به حال دار شده. مطمئن بود ناجیه اصالً شک نمیبچه

باوری او در زندگیکسی به خوش  

اش ندیده بود. گفت که حمید او را رها کرده و رفته سراغ 

و حاال او مانده و دو بچه از دو مرد روی دستش. اش دخترعمه

 بعد نالید: دیروز تاحاال هیچی نخورده.

حرف از اتاق بیرون رفت. ناجیه نگران به بچه نگاه کرد. بعد بی

جوشید. فکر کرد نکند دل پرینوش مثل سیر و سرکه می

بیرونشان کند؟ ولی وقتی ناجیه با یک شیشه شیر و یک دست 



اتاق شد نفسی از سر راحتی کشید. ناجیه شیشه لباس بچه وارد 

 شیر را داد دست پرینوش: بده بخوره. شیر خشکه.

دار شده.معصوم بچه  

معصومه جاری ناجیه بود. زیر لب گفت چه خوب و بعد دخترک 

ی شیر را توی دهنش گذاشت. بچه چنان به را برداشت و شیشه

خره بعد از زد انگار از قحطی برگشته. و باالپستانک مک می

بار به خاطر سیر شدن خوابش برد. تابی اینها گریه و بیساعت

 ناجیه پرسید: اسمش چیه؟

فکر گفت: ستارهپرینوش آه کشید و بی  

چه اسم قشنگی. چند ماهشه؟  -  

پرینوش سعی کرد به یاد بیاورد روزی که این دخترک به دنیا 

پاییز بود. آمده کی بوده. مطمئن بود حمید این را بهش گفته. 

 گفت: هفت ماهشه

آخی. نامرد عوضی چطور دلش اومد؟  -  



پرینوش چشم دزدید. ناجیه گفت: مصطفی نیستش. ماموریته. 

 راحت باش.

این را گفت و از اتاق بیرون رفت. پرینوش بالفاصله به خورشید 

 نگاه کرد: هرچی ازت پرسیدن بگو نمیدونم. باشه عزیزم؟

حال کنار دخترک ش خسته و بیخورشید سر تکان داد. پرینو

 دراز کشید و پلک روی هم گذاشت و نفهمید کی خوابش برد. 

*** 

بارید و سر و صدایش بسیار بلند بود. اما صدای باران شالقی می

رسید. حامد فکر کرد شاید فریادهای فیروز همچنان به گوش می

ده ای نامعلوم زل زخیاالتی شده. به حمید که در تاریکی به نقطه

بود نگاه کرد. باز هم در عوالم خودش بود. درست مثل مهستی 

ریخت. آورد و اشک میای خلوت گیر میکه در این ده روز گوشه

داد. کالفه از جا بلند شد. حمید حواسش فیروز داشت فحش می

 جمع شد: کجا؟

 حامد ناراحت به در اشاره کرد: برم ببینم چشه. 



ذار اونقدر داد بزنه که گلوش پاره حمید اخم کرد: الزم نکرده. بگ

 بشه.

حامد کالفه گفت: آخه داداش این که راهش نیست. اگه این 

دونست همون روز که پلیس اومد کت بسته بیچاره چیزی می

 بردش بروز میداد. ندیدی چطور 

 آش و الش برگشت؟

حمید جوابش را نداد. ده روز پیش به اصرار حمید و توصیه 

زدند و او را به عنوان مظنون معرفی  حسام، به پلیس زنگ

ها ناچار به شکایت از فیروز شد. دو کردند. بهرام تحت فشار آن

روز فیروز را در بازداشت نگه داشتند. هاجر را همان روز 

فرستادند برود پی کارش. وقتی پلیس نتوانست چیزی از فیروز 

وز را گیر بیاورد، بهرام را خواست و توضیح داد که بهتر است فیر

ول کنند. او هم رضایت داد. فیروز به هوای مادرش به باغ 

برگشت ولی وقتی او را ندید تصمیم گرفت برود. اما حمید 

نگذاشت. او را در همان آلونک زندانی کرد بلکه بتواند از زیر 

کار کرده. حاال هشت روز بود که فیروز زبانش بکشد با بچه چه



کسی ار خبر داشتند ولی هیچآنجا حبس شده بود. همه از این ک

رفت پشت در دانست کار درست چیست. مهستی هر روز مینمی

اش را بگوید. بهرام کرد فیروز جای بچهو با گریه التماس می

اش را از این رو به داد اگر بچه را برگرداند زندگیبهش وعده می

گفت که از هیچی خبر آن رو کند ولی فیروز یک کالم بود. می

. توی این چند روز هاجر هم به باغ سر زده بود. بیچاره ندارد

بار مهستی که اش هنوز در بازداشت است. یککرد بچهخیال می

های هاجر را دید خواست فیروز را ول کنند ولی حمید گریه

کوتاه نیامد. حبس کردن فیروز شده بود کالفی سردرگم که روز 

پیچید. به روز بیشتر به هم می  

ز تبدیل به زوزه شده بود. حامد نگران بود مبادا آن صدای فیرو

توجه به هشدارهای برادرش از ویال بیرون بیچاره دیوانه شود. بی

آسا خودش را به آلونک ته باغ رساند. فیروز زد و زیر باران سیل

هایی خواند. حامد مطمئن بود از همان زهرماریداشت آواز می

ی ت. رفت پشت پنجرهکه برای حمید جور کرده نوشیده اس

دار و گفت: چته؟ حفاظ  



 فیروز کرکر خندید: چمه؟ تو بگو...

صدای رعد آمد و بعد برقی تند فضای نیمه تاریک باغ را روشن 

کرد. فیروز شروع کرد به کف زدن. حامد مطمئن بود او دیوانه 

شده. گفت: فیروز داداش حمید بیخود تو رو اینجا ننداخته. بیا و 

گو همدستت کی بوده. من خودم ریش گرو میگذارم آدم باش. ب

ام کاری به کارت نداشته باشن. دلت به حال خواهر بیچاره

 بسوزه.

خوای واسه من ریش فیروز آروغ زد و بعد شیشکی بست: تو می

 گرو بگذاری؟ تو بچه مزلف؟

خوابیده دانست در وجود فیروز چه چیزی حامد عصبی شد. نمی

کند. از حرف زدن با او انگیز میطور نفرتکه لحنش را این

خواست برگردد داخل که صدای در زدن شنید. پشیمان شد. می

حال یک گوشه افتاده بود نگران به ویال و بعد به فیروز که بی

شد دوباره داد و فریاد نگاه کرد. اگر فیروز متوجه صدای در می

خودش را به در باغ رساند. فکر کرد  انداخت. بالفاصلهراه می

شاید پدرش باشد. در این ده روز، یک خط در میان به باغ سر 



کرد. از دیدن دکتر ضیایی پشت در جا زده بود. ولی اشتباه می

خورد. ضیایی چتر بزرگ سیاهی روی سرش گرفته بود. حامد 

 دست دراز کرد: به به آقا

 ی دکتر. برگشتین به سالمتی؟

ذب دست داد: بله. قرار نبود برگردیم ولی یه سری ضیایی مع

 کارامون گیر و گور داشت ...

 حامد حرفش را برید: امری باشه!

ضیایی توقع داشت حامد او را به داخل خانه دعوت کند و از 

کند تعجب کرده بود. برای دید او چنین کاری نمیاینکه می

 همین گفت: مزاحم نیستم؟

تونم دعوت کنم تشریف بیارید د نمینه! راستش ... ببخشی  -

 داخل. مهمونی زنونه است. من هم موندم فرمون مادرم رو ببرم.

آهان. چقدر خوب. پس یه وقت دیگه مزاحم میشم. فقط این   -

 نگهبان باغتون ... فیروز هست؟

 حامد ابرو به هم گره زد: فیروز؟ چکارش دارید؟



کلید باغ رو سپرده  قیافه ضیایی در هم رفت: واال چه عرض کنم.

بودم دستش که مراقب اونجا باشه. حاال اومدم میبینم خبری 

ازش نیست. یه مشت خرت و پرت و اسباب اثاثیه هم توی 

ی سرایداریه. خونه  

بازی فیروز بود. حامد گیج شده بود. از یک طرف نگران کولی

 گفت: عجیبه. چیزی به ما نگفته بود. حاال مشکل چیه؟

ها مال خواستم ببینم اون خرت و پرتنیست. می مشکلی که  -

خوام باغ رو بدم دست کسی. کیه. بهش تاکید کرده بودم نمی  

بله... خب ... شما تشریف ببرید. من خودم خبرش میکنم بیاد   -

 اونجا.

ی حرف را نگیرد. بارش شدید باران باعث شد ضیایی دنباله

ستاد. سر تا وقتی رفت حامد در را بست و کمی آن پشت ای

گفت. دلش مثل پایش خیس شده بود. باید قضیه را به حمید می

کوبید. یعنی ممکن بود این سرنخی برای پیدا کردن طبل می

 سحر باشد؟

زد؟پا به دو برگشت داخل. حمید گفت: کی بود زنگ می  



ضیایی!  -  

ضیایی؟!  -  

آره. بیا بریم بیرون داداش. باید باهات حرف بزنم.   -  

و مفید  از جا بلند شد و هردو بیرون رفتند. حامد خالصه حمید

آمد ای که از دهان حامد بیرون میقضیه را به او گفت. هر کلمه

زد. گفت: تو بمون پیش مهستی. من برم قلب حمید تندتر می

 ببینم چی به چیه.

امان نداد حامد حرفی بزند و پا به دو از در ویال بیرون رفت. تا به 

هایش پر از گل و شل شدند. سر و برسد کفش باغ ضیایی

هایش نداشت. برای او همیشه ظاهرش هم دست کمی از کفش

تمیزی و خوشتیپی اهمیت داشت ولی در آن لحظه فقط یک 

ها مال چرخید. اینکه بفهمد آن خرت و پرتچیز در ذهنش می

چه کسی است. دکتر ضیایی از دیدن حمید جا خورد. او ولی 

ی سرایداری؟ت: کجاست خونهمقدمه گفبی  

دعوت به ی باغ اشاره کرد و حمید بیضیایی با دست به گوشه

سمت خانه رفت. تا ضیایی به او برسد، در خانه را هم باز کرده 



های توانست درست نفس بکشد. با همان کفشبود. دیگر نمی

کثیف وارد خانه شد. الزم نبود خیلی به خودش فشار بیاورد تا 

ای هستند که ها همان اسباب و اثاثیهخرت و پرت این بفهمد که

با پرینوش خریده بودند. جلوتر رفت. چیزی عجیب نظرش را 

جلب کرد. با پاهای لرزان نشست وسط آن بساط درهم ریخته و 

شناختش. لباس سحر ای نگاه کرد که خوب میگانهبه لباس بچه

ستاد آنجا و بود. سرپا شد و دور خودش چرخید. منگ و مات ای

چی شده حمید خان؟  -سعی کرد بفهمد قضیه چیست.   

حرف از اتاق بیرون زد. طور گیج به ضیایی نگاه کرد و بیهمان

های مسیری را که آمده بود به همان سرعت برگشت. حاال پاچه

های ریز و درشت گل شده بود. حامد شلوارش هم پر از شتک

او یکراست رفت سمت کشید. اما روی بالکن انتظارش را می

 آلونک و در را باز کرد و هجوم برد به فیروز: کثافت عوضی! 

او را زیر مشت و لگد گرفت. فیروز غافلگیر شده بود و 

توانست از خودش دفاع کند. حامد بود که او را از فیروز نمی

اش نگاه کرد و بعد به صورت له و های خونیکند. حمید به مشت



هایی که چند روز قبل روی صورتش جا ی فیروز. زخملورده

خوش کرده بودند دوباره دهان باز کرده بود. حامد داد کشید: 

 چی شده؟

حال انگشت گرفت طرف فیروز: مادرت رو به عزات حمید بی

 میشونم. کجاست اون لکاته؟

ام.فیروز نالید: بیا من رو بکش. من رو خالصم بکن. به خدا راضی  

ولی حامد مانعش شد. حمید گفت: حمید یک قدم جلو گذاشت 

ی دکتر ضیایی؟تو پرینوش رو آوردی توی خونه  

هق کنان گفت: بله. من آوردم. دلم به حالش سوخت. فیروز هق

داد خونه. دست بیچاره سرپناه نداشت. مادرشوهرش راهش نمی

به دامن مادرم شده بود که یه جایی براش پیدا کنه. مادرم به من 

ه کار خیری کرده باشم. گناه من چیه هربار سپرد. منم گفتم ی

 میخوام ثواب کنم کباب میشم؟

تر پرسید: حاال های فیروز دل حمید را به رحم آورد. مالیمناله

 کجاست؟



دونم. ده روزه اینجا اسیرم کردین. از کجا خبر دارم چه می  -

 من؟

ماجرا شد کم برایش روشن میحمید سعی کرد فکر کند. کم

چیست. مطمئن بود دزدیدن بچه کار پرینوش بوده. حتماً فیروز 

را خام کرده بود تا او را بیاورد باغ ضیایی و بعد کمین نشسته 

بود تا در فرصت مناسب سحر را بدزدد. برای همین اصرار 

خواهد او برایش خانه پیدا کند. حتی نخواسته کرد که نمیمی

ی پیدا کردن خانه حرف بزند بود حمید مستقیم با فیروز برا

خواست پنهانی با فیروز زد و بند کند اش بود. میچون این نقشه

برای نزدیک شدن به ویال و بعد دزدیدن سحر.  صدای پرینوش 

حمید دلم میخواد یه بچه از تو »گفت: در گوشش زنگ زد که می

 داشته باشم....حمید....خوش به حال مهستی ..

شون رو چی ست داره نه؟ .... حمید اسم بچه.. خیلی بهرام رو دو

پرینوش چند ماهی « میخوان بگذارن؟ .... بگو بگذارن ستاره....

های خانه آشنا بود. اینجا زندگی کرده بود و به تمام سوراخ سنبه

سر و صدا دانست چطور بیدانست فیوز برق کجاست. میمی



ته. رفت جلوی وارد خانه شود....مطمئن بود کلید ویال را هم داش

هایش را گرفت: پرینوش اون شب پای فیروز نشست و دست

 نیومد باغ؟

دونم. من خبر از کرد. نالید: من هیچی نمیفیروز هنوز گریه می

 هیچی ندارم.

خوب فکر کن. چیزی نگفته بود بهت؟   -  

چی مثالً؟  -  

دونم. هرچی که ... از من کینه به دل گرفته بود؟نمی  -  

هایش را پاک کرد. بعد شد. با پشت دست اشک فیروز ساکت

کرد. اون روزی هم که رفتم دنبالش گفت: نفرینتون می

هاش رو جمع کنم قسمم داد به شما نگم کجا میره. از من وسیله

کنید. وقتی گفتم همین تابستون گفت پرسید کی عروسی می

 زهرم رو میریزم بهشون.

کرد ولی قبل از آن یدا میحمید از جا بلند شد. باید پرینوش را پ

رفت حامد پرسید: زد. وقتی بیرون میباید با بهرام حرف می

کارش کنیم؟چه  



رمق نالید: هیچی. ولش کن بره. کرد. بیبه فیروز اشاره می  

حامد به فیروز که در خودش جمع شده بود نگاه کرد. درست سر 

نگاه کرد در نیاورده بود قضیه چیست. همانجا ایستاد و به فیروز 

که لنگ لنگان از جلوی رویش رد شد و کیف کوچکی را از کنار 

بارید اما صدای اتاق برداشت و بیرون زد. باران هنوز تند می

شد. پرقدرت موتور فیروز را به خوبی شنید که از آنجا دور می  

*** 

حمید به برادرش سپرد که مراقب مهستی بماند. خودش سوار 

ان رفت. ابرها هرچه به تهران ماشین شد و به سمت تهر

بارید و جز نم میشدند. باران نمتر میشد، پراکندهتر مینزدیک

کن هیچ صدایی نبود اما در ذهن حمید هزاران پاکصدای برف

کردند. بیش از همه صدای پرینوش بود که صدا با هم نجوا می

ی خودش، دخترش و زندگی سه نفره با حمید حرف درباره

های هایی از حسادت را در حرفکم رگهمید کمزد. حمی

شد کرد و بیش از پیش مطمئن میی پرینوش کشف میگذشته

که سحر حاال پیش اوست. پایش را بیشتر روی پدال فشار داد. 



آنقدر دلهره داشت که برای یک لحظه آرزو کرد ماشینش پرواز 

بود و باران کند و او را به محل کار بهرام برساند، اما جاده لغزنده 

 ترافیک نسبتاً سنگینی درست کرده بود. 

ی کاش به بهرام زنگ زده بود و با هم جلوی خانهفکر کرد ای 

مادرشوهر پرینوش قرار گذاشته بودند ولی بعد فکر کرد بهتر 

است هردوشان با هم بروند آنجا. تا به بهرام برسد انگار در 

برد. او را به جایی می ای گیر افتاده بود و ذهنش هر لحظهگردونه

گشت که او را بیشتر مطمئن کند هایی مییک دم دنبال نشانه

ای درست کرده، چند لحظه پرینوش واقعاً از قصد چنین فاجعه

کرد که حاال چطور او را تنبیه کند. مطمئن بعد به این فکر می

بود به راحتی از کنارش نخواهد گذشت. حتی تا مرز به زندان 

یش رفت. انداختنش پ  

های آن محل کار بهرام در جایی نسبتاً شلوغ بود. وقتی از پله

اش با رفت به رابطهی درب و داغان باال میساختمان فرسوده

کرد. او از هیچ به اینجا رسیده بود. حمید همیشه بهرام فکر می

کرد ولی با این اتفاق دیگر چیزی به پشتکار بهرام حسادت می



اشت. مطمئن بود زندگی خواهرش برای حسادت وجود ند

مهستی و بهرام روی موج موفقیت سوار شده بود و امیدوار بود 

با برگشتن سحر این موج همچنان پابرجا بماند. پشت در دفتر 

کرد چطور جریان را به که رسید نفس تازه کرد. باید فکر می

بهرام بگوید. هرچه نباشد خودش هم یکی از مقصران اصلی این 

ود. حتی کمی ترسیده بود ولی باالخره دل به دریا زد و ماجرا ب

وارد دفتر شد. آنجا سوت و کور بود. بلند بهرام را صدا زد اما 

کسی جواب نداد. برای یک لحظه به ذهنش رسید نکند بهرام 

اصالً دفتر نبوده؟ بعید نبود. به هرحال کار او پیمانکاری ساخت 

اق مدیریت را باز کرد وقتی جاده و خیابان بود. ناامیدانه در ات

بهرام را با سر و شکلی ژولیده دید جا خورد. بهرام با همان حال 

نژند به صندلی تکیه داده و خوابش برده بود. آهسته به طرفش 

اش را گرفت و اسمش را صدا زد. بهرام مثل برق رفت و شانه

ی خون بود. گیج و منگ هایش کاسهها از جا پرید. چشمگرفته

مید خیره ماند. به ح  

 وقتی حمید گفت: خوبی؟



 مثل برق از جا پرید. پرسید: چی شده؟ فیروز چیزی گفت؟

داند. حمید سر باال انداخت. بهرام مطمئن بود حمید چیزی می

ایستاد مقابلش و التماس کرد: چی شده پس؟ از کالنتری خبری 

 اومده؟

بزن  حمید باز سر باال انداخت. بهرام کالفه گفت: درست حرف

 ببینم چطور شده. جونم باال اومد المصب.

خواست برود باغ. ولی جوابی نیامد. بهرام رفت طرف در. می

حمید باالخره به حرف آمد: امروز دکتر ضیایی اومده بود باغ. 

ی سرایداریشون. گفت فیروز یه مشت اثاثیه گذاشته توی خونه

بود.رفتم ببینم چی بوده...وسایل ... وسایل سحر اونجا   

بهرام در سکوت چهارچشمی به حمید زل زد. دل توی دلش 

نبود. حمید ادامه داد: اون زنه بود ... پرینوش ... فکر کنم 

 دزدیدن بچه کار اون بوده.

انگار با پتک کوبیده بودند توی سرش. چند قدم جلوتر رفت و 

بازوهای حمید را محکم گرفت: درست حرف بزن ببینم. مگر ... 



ی ی تو بود... چطور از خونهآخه اون زنه که توی خونه اونجا ....

 دکتر ضیایی سردرآورده؟

فیروز بهش جا داده. دلش به حالش سوخته بود. ولی مطمئنم   -

 از قصد میخواسته نزدیک باغ باشه.

سعی کرد معنی حرفی را که حمید زده بود بفهمد ولی باز هم 

شت؟ همین را آورد. فیروز چه دخلی به پرینوش داسردرنمی

پرسید. حاال نوبت حمید بود گیج بزند. گفت: خب میشناختن 

ی شد همسایههمدیگه رو ... یعنی اون زنه ... پرینوش ... می

مادربزرگ فیروز...اصالً از اول هاجر آوردش توی باغ کنار دست 

 خودش.

بهرام چندبار پلک زد. به صورتش دست کشید و سعی کرد  

شنید. فقط خورد. اما او نمیید تکان میهای حمتمرکز کند. لب

زد. اینکه فیروز و پرینوش با هم یک جمله در سرش زنگ می

دانست. اصالً به ذهنش هم اند. او این ماجرا را نمیآشنا بوده

ها نسبتی داشته باشد. حاال نرسیده بود که پرینوش با آن

فهمید چرا وقتی سعی کرد حمید را مجاب کند با پرینوش می



وقت بگذراند فیروز برزخ شده. بعید نبود خود فیروز مادرش را 

مجبور کرده باشد که پرینوش را بیاورد باغ. ولی بهرام این را 

ریخت و دانست. او مثل همیشه که برای آینده نقشه مینمی

کرد سعی کرده بود حمید را به پرینوش نزدیک ریزی میبرنامه

بخش نفره چقدر لذتکند شاید که حمید بفهمد زندگی دو 

است. اصالً برای همین خودش افتاده بود دنبال خانه خریدن 

برای حمید و حتی به عبدالحسین گفته بود نگران نباشد او 

کند که حمید خیلی زود دل به ازدواج بدهد. و حاال میکاری می  

اند. او مار در آستین هایش علیه خودش شدهدید که تمام نقشه

رینوش را فدا کرده بود تا حمید را سر راه بیاورد پرورانده بود. پ

و اعتماد پدرزنش را بخرد و تاوانش شده بود از کف رفتن دختر 

 خودش. 

های شدید حمید او را به خودش آورد: چته تو؟ میگم باید تکان

شون.بریم دم خونه  

نه ... بریم باغ.  -  

باغ واسه چی؟   -  



ی عوضی خوب میدونه پرینوش کجاست. فیروز از پسرهاون   -

اومده. واسه همین آورده بودش باغ...من پرینوش خوشش می

فهمیدم همدست دونستم میدونستم. اگه میباید این رو می

 فیروز پرینوش بوده. 

کی؟ فیروز؟ نه بابا. اون بیچاره روحش هم خبر نداشت. ولش   -

 کردم رفت.

شدند. داد زد: چکار کردی؟های بهرام گرد چشم  

حمید جا خورد. یک قدم عقب رفت: ولش کردم رفت. اون 

کاره بود. هیچ  

هایش را گره کرد. چرا حمید بهرام پلک روی هم گذاشت. مشت

قدر زود بازی قدر احمق بود؟ چرا همیشه اینهمیشه این

خورد. پلک باز کرد و حمله کرد به او: توی احمق چرا فکر می

قل کلی؟ عوضی یه درصد فکر نکردی اینا با هم میکنی ع

 همدست بودن؟

داد او را به دیوار چسباند: طور که بلند بلند فحش میهمین

 بیشعورتر از تو هم توی عالم هست؟



حمید بهرام را محکم هل داد عقب و صدایش را بلندتر کرد: چه 

 مرگته؟ اگر همدست باشن که بدبخت شدیم. بجنب

نداشت. مثل سنگ سرجایش ایستاده بود.  بهرام انگار توان

اش را با تهدید طرفش گرفت: یادت باشه حمید انگشت اشاره

اون زنیکه رو تو انداختی تو دامن من. حاال خوب میفهمم چرا. 

بیچاره فکر نکن نفهمیدم همیشه چشمت دنبال زندگی و 

ی من بوده ولی تو این اوضاع قمر در عقرب اگر بخوای خونواده

دونم با تو.گه قبالً رو هم بزنی من می گند و  

این حرف برای بهرام سنگین آمد. حمید به چیزی اشاره کرده 

بود که مثل راز مگو بود. نفس نفس زنان دوباره به طرفش رفت. 

حمید جا خالی نداد. مچ بهرام را محکم گرفت و او را به عقب 

دنبالشون.هل داد و راه افتاد به طرف در: برو جهنم. خودم میرم   

 بهرام دنبال سرش دوید: مگه جاشون رو بلدی؟

حمید حرصی سر تکان داد: یه ساعته دارم چی زر میزنم پس؟ 

ی مادربزرگ فیروز. اگر تو راست بگی. فیروز االن میریم در خونه

 اونجاست. 



ها پایین دیگر هیچ حرفی باقی نبود. هردوشان پا به دو از پله 

شستند. بهرام گفت: مهستی خبر رفتند. وقتی توی ماشین ن

 داره؟

زنان سوییچ را چرخاند: نه...حامد پیشش مونده.حمید نفس  

کردی بره.بهرام گفت: نباید پسره رو ول می  

حمید پا روی گاز فشار داد: ترسیدم. گفتم میره شکایتمون رو 

 میکنه. یه لحظه مخم کار نکرد.

ید بوده ولی بهرام فکر کرد البته این هم یک دلیل حماقت حم

شد کرد چون خودش هم در زندانی کردن فیروز فعالً کاری نمی

دلیل به فیروز شک نکرده. بار مطمئن بود بیمقصر بود اما این

حاال فقط مهم این بود که خودشان را برسانند به فیروز یا به 

 پرینوش. 

آمد. وقتی به ابرها متراکم شده بودند و سوز سردی می

و تنگ پامنار رسیدند، حمید ناچار شد شورلت های باریک کوچه

را که عین کشتی پهن و بزرگ بود سر کوچه پارک کند. 

ی تاریک و ساکت هردوشان با عجله از مسیرهای آب گرفته



های قدیمی و کهنه حمید گذشتند تا باالخره جلوی یکی از خانه

ایستاد. مردد به درها نگاه کرد و باالخره به سمت دری که از 

تر بود رفت. بهرام هم دنبال سرش کشیده شد. حمید ه کهنههم

زنگ زد. چندبار پشت سرهم شاسی زنگ را فشار داد و بعد با 

لخ پایی به گوش رسید. در که باز مشت روی در کوبید. صدای لخ

شد بهرام هاجر را دید که صورتش را چنگ انداخته بود. جلو 

 رفت: فیروز کجاست؟

خوای؟ به ی جیغ زد: چی از جونمون میای وحشهاجر مثل گربه

ام بهتون دزدی زدی هیچی نگفت...بردین اسیرش کردین بچه

ام اونجا اسیر بود کتکش زدین؟ این همه روز اومدم دم باغ بچه

 هیچی نگفتین؟ الهی خیر نبینین...الهی ...

ها یکی یکی از در کشید که همسایههاجر چنان جیغ می

د. بهرام دستپاچه گفت: هاجر خانم یه هایشان بیرون آمدنخانه

 دقیقه گوش کن ... 

کرد. کرد او را آرام کند هاجر بدتر داد و قال میهرچه سعی می

خون بگیر یه دیقه.باالخره حمید بود که تشر زد: خفه  



هاجر ترسیده عقب کشید. چند نفری خواستند دخالت کنند 

فته زل زد به گرهای خونولی بهرام مانعشان شد. حمید با چشم

 هاجر: کجاست میگم؟

دونم. اومد یه سر پیش من رفت. هاجر شروع کرد به شیون: نمی

 زدین خونین و مالینش کردین...ذلیل بشین...

ام رو پر حمید نگران به بهرام نگاه کرد. هاجر ادامه داد: بچه

دادین. هر بالیی سرش بیاد گردن شماست. میرم شکایتتون رو 

کنم.می  

دونی پسرت چه آتیشی به پا فت: خودت هم خوب میبهرام گ

کرده. اگر گناهی نکرده بود خودش یه راست میرفت کالنتری از 

 ما شکایت کنه عوض اینکه بیاد سراغ تو. 

زد و با مشت به هاجر روی زمین خیس نشست. هنوز ضجه می

کوبید: خدایا خودت میبینی .... خودت شاهدی ... اش میسینه

ضعیف چزونی میکنن؟  میبینی چطور  



بعد رو کرد به بهرام: مگر اون دفعه بهش بهتون دزدی نزدی؟ 

مگر تونست حقش رو بگیره ازت؟ چشمش ترسیده بود 

ام...رفت از ترس شما کافرا....بچه  

 این را گفت و از ته دل ضجه زد: ای خدا.

 توی کوچه غلغله شده

بود. حمید اما کوتاه نیامد. جمعیت را شکافت و رفت به طرف 

ی پرینوش که حاال پیرزنی اخمو جلوی درش ایستاده بود. خانه

حمید مطمئن بود او مادرشوهر سابق پرینوش است. جلو رفت و 

 گفت: حاج خانم یه دقیقه تشریف بیارید.

 زن مشکوک به حمید خیره شد: ها؟ چه کار داری با من؟

اش و در را روی هم انداخت که او را کشاند داخل خانهحمید 

 مردم به داخل حیاط سرک نکشند. پرسید: عروست کجاست؟

بهرام هم خودش را رسانده بود. زن گفت: به عروس من چه 

 کارداری؟



هنوز چیزی نگفته بودند که هاجر خودش را انداخت داخل خانه: 

 چه کار دارین به این بیچاره؟

قب راند. حمید دوباره سوالش را تکرار کرد. زن بهرام او را ع

طور بد اخم گفت: من عروس ندارم. طالقش رو که گرفت همان

 دیگه سراغ من نیومد.

حمید ترسیده به بهرام نگاه کرد و او ناامیدانه به هاجر زل زد: 

ی من رو بردن. اگر نگاه کن هاجر خانم، پسر تو با اون زنک بچه

کنم که صدای سگ ازشون دربیاد. کولی گیرشون بیارم کاری می

ی تخم جن! بازی درنیار. عاقل باش. خودت رو نده دست او پسره

 بگو اگه چیزی میدونی. 

گردین به صالبه بکشین؟ هاجر از تک و تا نیفتاد: دنبال یکی می

ی کدوم خیابون شده ام آوارهدونستم بچهخیال کردی اگر می

کالنتری. گفتم؟ برو تا زنگ نزدم بهت می  

بهرام عصبی به حمید نگاه کرد اما او هم درمانده و بالتکلیف 

بود. دوباره به هاجر نگاه کرد: خیلی خب. یادت باشه پس. 

ات رو میکنی.خودت داری گور بچه  



 این را گفت و رو کرد به بهرام: بریم کالنتری.

این را گفت و از در خانه بیرون زد. باید زودتر به پلیس خبر 

اد چه اتفاقی افتاده. از میان جمعیت کنجکاو رد شد و پا به دمی

دو به سمت خیابان رفت. در همان حال که از باران خیس شده 

کرد برای خبر کردن پلیس دیر نشده باشد.بود دعا می  

*** 

خورد اما گاهی چشمش روی شوهر ناجیه در سکوت غذا می

خورد سر میلغزید. هربار نگاهش بشقاب پرینوش و خورشید می

داد. حس ها پرینوش به زحمت لقمه را فرو میهای آنروی دست

خورد. ناجیه مثل چند بار قبل فقط میخ کرد قلوه سنگ میمی

کرد نگاهش به نگاه شوهرش شده بود توی بشقابش و سعی می

کم وقت دانست که کمیا پرینوش نیفتد. پرینوش خوب می

کرد. سه هفته کری میرفتنش رسیده است. باید زودتر یک ف

بود که آنجا پالس شده بود و در این مدت یک شب راحت 

کرد و به نخوابیده بود. گاهی تا دم اذان صبح خودخوری می

کرد راهی برای فرستاد ولی هرچه سعی میاقبال کجش لعنت می



رسید. از همان اول حل مشکلش پیدا کند چیزی به ذهنش نمی

هرش را زده بود. شک نداشت اگر ی مادرشوقید رفتن به خانه

پلیس بخواهد دنبالش بگردد اولین جایی که خواهد رفت 

اش ولی این ی پدریبار تصمیم گرفت برود خانهآنجاست. یک

ی خوبی نبود. اگر قرار بود او را پیدا کنند، دومین هم گزینه

ی دود زده بود که ی تو سری خوردهگشتند آن خانهجایی که می

باری را برایش رقم زده بود. بعد به ین سرنوشت نکبتاز اول چن

توانست این فکر کرد که برگردد باغ و بچه را تحویل بدهد. می

طوری خیالش از بابت دستگیری و کار را بکند. اینمخفیانه این

شد. پناهی خورشید راحت میبی  

نق ستاره بلند شد. پرینوش غذایش را نیمه کار رها صدای نق

سراغ بچه رفت. گرسنه بود و باز مجبور بود از  کرد و به

های قرضی جاری ناجیه به او بخوراند. به صورت شیرخشک

آنکه به ناجیه یا نحیف و زرد بچه نگاه کرد و آه کشید. بی

ی شیر را برداشت و از اتاق بیرون زد. شوهرش نگاه کند شیشه

او  وعده شیر خشک به بچه بدهد. باقی روزتوانست یکفقط می

ی مخصوص قند و هویج پخته و غذاهای سادهرا با آب



قدر در این مدت نوا آنکرد. دخترک بیشیرخواران سیر می

بلعید. گرسنگی کشیده بود که هرچیزی را بدون ادا و گریه می

ی شیر خشک را اندازه گرفت و در پرینوش با احتیاط پیمانه

 شیشه ریخت و با آب جوش مخلوط کرد. 

ش هنوز نیومده؟بابا  -  

پرینوش برگشت و به معصومه، جاری طلبکار ناجیه، نگاه کرد. 

ظاهراً بهش گفته بود پدر بچه مثل شوهر خودش ماموریت است 

که پدر ستاره برگشت عوض آن قوطی و قول داده بود همین

شیر، یک قوطی شیر و یک قوطی سرالک به او خواهد داد. 

گرفت: نه! میادش همین  پرینوش ظاهر جدی و مطمئنی به خود

امروز و فردا. بهش گفتم حتماً برای گل پسرت دوتا قوطی شیر و 

 سرالک بیاره.

معصومه پشت چشمی نازک کرد که یعنی حنایت دیگر پیش من 

رنگی ندارد. پرینوش چشم دزدید و به سرعت از آشپزخانه 

بام را دوتا یکی کرد ولی ی آهنی تا روی پشتپلهبیرون رفت. راه

وقتی خواست وارد اتاق شود صدای بگو مگوی ناجیه و شوهرش، 



علی، را شنید. علی هفته پیش از ماموریت برگشته بود و این 

کردند. اصالً دلش سومین باری بود که با هم جر و بحث می

خواست زندگی آن بیچاره را از هم بپاشاند. همانجا روی نمی

عصبانیت از اتاق بام منتظر ایستاد تا وقتی که علی با پشت

 بیرون آمد و نگاه غضبناکی به پرینوش کرد و رفت.  

وقتی پرینوش به اتاق برگشت دید که خورشید بچه را بغل 

دهد. ناجیه یک گوشه نشسته بود و گرفته و تکان تکان می

هایش اشکی بود. پرینوش شیشه را به خورشید داد و کنار چشم

ا میرم.ناجیه نشست: عیب نداره. من همین فرد  

 ناجیه نگران دست پرینوش را گرفت: نه! کجا میخوای بری؟

دونم. شاید برگشتم روستامون. نمی  -  

های ناجیه برق زد: میتونی برگردی؟چشم  

پرینوش به دروغ لبخند زد: آره. شرمنده این همه وقت شدم 

 وبال گردنت.



ناجیه غمگین سر تکان داد: بخدا اگه دست خودم بود تا هروقت 

خواست میگذاشتم بمونی. علی هم نیت بدی نداره. ت میدل

اش اومد شاکی شد کی جواب میده.میگه فردا کس و کار بچه  

 پرینوش آه کشید: راست میگه.

با خودش فکر کرد همین حاال هم کس و کار آن دخترک بیچاره 

کسی توی این دنیا شان هستند ولی هیچدر به در دنبال بچه

رفت زد. باید میاش خورشید را نمیفلکیدلش شور او و دختر ط

داد اما قبل از آن باید به حمید زنگ باغ سر و گوشی آب می

زد تا بفهمد در غیبت او چه اتفاقاتی افتاده است. از جا بلند می

شد و ملتمسانه به ناجیه نگاه کرد: قربونت برم حواست به این 

 دوتا هست من یه جایی برم و برگردم؟

اچه بچه را زمین گذاشت: منم میام.خورشید دستپ  

 ناجیه گفت: کجا میخوای بری؟

دید دخترش پرینوش برای یک لحظه جا خورد. از اینکه می

کند او ترسد مادرش او را بگذارد و برود و ناجیه خیال میمی

هایش را محکم کند. بغض گلویش را فشرد. لبها را رها میبچه



. بعد گفت: میرم به حمید به هم چسباند و از بینی نفس کشید

 زنگ بزنم.

 خورشید گفت: منم ببر مامان.

گردم.پرینوش به دخترش لبخند زد: عزیزم نمیشه. زود برمی  

 ناجیه گفت: چرا میخوای بهش زنگ بزنی. مگر نگفتی ...

پرینوش علی برگشته بود توی اتاق و ناجیه حرفش را خورد. 

خوای بخرم؟ تا سر کوچه میرم و گفت: بیرون چیزی نمی

 برمیگردم.

 علی گفت: میام باهاتون منم.

پرینوش و ناجیه نگاهی رد و بدل کردند. ناجیه گفت: کجا 

 میخوای بری؟

میرم کپسول گاز رو پر کنم.   -  

من میبرمش.  -  

سنگی  -  

 نه. کار شما نیست.



. ناجیه دست پرینوش را حرف رفت بیروناین را گفت و بی

خواد بگه زودتر بری. ناراحت نشی گرفت و فشار داد: حتماً می

 یه وقت.

پرینوش آه کشید: نه! نگران نباش. فقط بهش که نگفتی ماجرای 

 حمید رو؟

دونه. گفتم مادرشوهرت گفته ناجیه آهسته گفت: نه! چیزی نمی

د و نمیتونه خرجت رو بده بیرونت کرده. فکر میکنه خورشی

 ستاره دخترای نعیم هستن.

پرینوش سری به تایید تکان داد و به ناجیه لبخند زد و از اتاق 

بیرون رفت. علی جلوی در منتظرش بود. در سکوت کنار هم 

زدند. از پیچ کوچه که رد شدند علی لب باز کرد: ناجیه قدم می

 میگه شوهرت مفقوداالثر شده.

بله.  -  

اسمش چی بود؟  -  

نعیم  -  



نعیم چی؟  -  

نعیم سازگار.  -  

مطمئنی جزو مفقوداالثرهاست.  -  

 پاهای پرینوش سست شد: یعنی چی؟

علی زیرچشمی نگاهش کرد: من تو این دو سه روزه از 

ایم سوال کردم. پرس و جو کردم. اونا هم همکارهای جبهه

ی جبهه گشتن دنبال اسم شوهرت. این بنده خدا اصالً سابقه

 نداره.

م کرد: یعنی من دروغ گفتم؟پرینوش اخ  

علی کپسول سنگین گاز را دست به دست کرد: شاید هم 

شوهرت بهت دروغ گفته. جنگ که هشت ماهه تموم شده. 

 گفتی دخترت چند ماهشه؟

 پرینوش دستپاچه شد: هشت ماه.

فکر کردم به ناجیه گفتی  هفت ماهه است.   -  

نه! نگفتم. اشتباه شنیده.  -  



فرض که هشت ماهشه. یعنی وقتی جنگ  خیلی خب. حاال  -

تموم شد شوهرت تهرون بوده. چطوری مفقوداالثر شده که بچه 

 هم پس انداخته؟

بار بود. رسیده بودند جلوی بقالی لحن علی تحقیرآمیز و شماتت

محله. پرینوش سرش را پایین انداخت. علی کپسول را زمین 

ساده است هرچی بهش بگی باور میکنه ولی من گذاشت: ناجیه 

ام بشینه. تا آخر هفته خواد یکی مث تو سر سفرهنه! دلم نمی

ی من میری.جمع میکنی از خونه  

شد خیره ماند. صدایش توی گوشش پرینوش به علی که دور می

اش چه فکری کرده بود؟ حالش زد. یکی مثل تو...دربارهزنگ می

ی تولیدی ان حال خراب شمارهخراب شده بود. با هم

انجام را گرفت. حمید معموالً اگر کار خاصی عبدلحسین نیک

ماند. وقتی زنی گوشی را برداشت پرینوش گفت: نداشت آنجا می

انجام هستن؟آقای نیک  

انجام؟زن خسته و کالفه پرسید: کدوم نیک  

انجام.حمید ... حمید نیک  -  



نیستن.  -  

کی رفت؟  -  

کجا؟  -  

اصالً امروز اومده تولیدی؟  -  

شما؟  -  

من ... یه سری خرج لباس بود سفارش داده بود نیومده بگیره.  -  

دونم چی میگی. حمیدخان یک ماهه تولیدی نیومده.نمی  -  

ی تلفن پرینوش گوشی را قطع کرد. سکه دیگری داخل جعبه

ی عبدالحسین را گرفت. ی خانهای بقالی انداخت و شمارهسکه

توانست باهاش تلفنی حرف حمید آنجا هم نبود دیگر نمی اگر

بزند. ویالی بومهن تلفن نداشت. تلفن خانه چندبار بوق خورد تا 

باالخره کسی گوشی را برداشت. صدای جیران خانم را شناخت. 

شناسد. تماس را قطع کرد. فقط مطمئن بود او هم صدایش را می

گرفت. دوباره جیران  بار دیگر تماسی دیگر داشت. یکدو سکه



گوشی را برداشت و پرینوش شنید که جیران با غیظ گفت: 

زنه.حمید بیا ببین کیه حرف نمی  

تپید. وقتی گوشی را کوبید روی شاسی. قلب پرینوش بدجور می

ی حمید را شنید که گفت بله قلبش فرو ریخت. صدای گرفته

  هایش عرق کرده بود. حمید عصبانی گفت: بنال!کف دست

پرینوش عمیق نفس کشید. صدای حمید مالیم شد: کیه؟ چرا 

زنی؟حرف نمی  

 پرینوش به خودش جرات داد لب باز کند: الو حمید؟

 مکثی پیش آمد. پرینوش گفت: الو؟

لرزید وقتی گفت: پرینوش؟ کجایی؟صدای حمید به وضوح می  

خواست تا از سرنوشت اش گرفته بود. نمیدلش لرزید. گریه

لع نشده راجع به بچه چیزی بگوید. برای همین گفت: فیروز مط

 خوبی؟ 

خوبم. کجایی؟ چرا غیب شدی؟   -  



های پرینوش تیز شد. منظورش چی بود که غیب شده. گوش

 پرسید: مگه ... مگه اومدی دنبالم؟

ام ... چی؟ ... نه ... یعنی میگم یه زنگ نزدی بپرسی زنده  -

قدر بود. ام...معرفتت همینمرده  

هایی را از پرینوش خواست نفس راحتی بکشد که صدای پچپچه

پشت گوشی شنید. انگار کسی سعی داشت چیزی به حمید 

بگوید. پرینوش آب دهنش را فرو داد: میگم که ... من باید 

 برم...دوباره بهت زنگ میزنم.

نه! نه! صبر کن. کجا میخوای بری؟ کجایی؟ بگو همین حاال   -

 بیام دنبالت.

ی پرینوش بیشتر شد. نالید: حاال چرا اینقدر عجله رهدلشو

 داری. قبالً که ...

اشتباه کردم. گه خوردم. کجایی پرینوش...  -  

چیزی شده؟  -  



دانست های حمید به گوشش رسید. خوب مینفسصدای نفس

شود. معلوم بود از عصبانیت در حال طوری میهایی اینچه وقت

حس شده گوشی تلفن را محکم یهای بانفجار است. با انگشت

 گرفت: بهت زنگ میزنم باشه؟

های حمید مثل نیزه فرو رفت توی گوشش باره صدای نعرهبه یک

ات گفت: کجایی مادر به خطا! اگر دستم بهت برسه بیچارهکه می

 میکنم. میفهمی؟

آنقدر ترسید که گوشی را محکم سر جایش کوبید. قلبش 

اش بیرون بپرد. این یعنی که فیروز ماجرا را خواست از سینهمی

لو داده بود و محال بود همه چیز را گردن گرفته باشد. لحن 

کرد. باید هرجور شده بچه را هولناک حمید مو بر تنش سیخ می

اش. گرداند پیش خانوادهبرمی  

*** 

پیچید. پنج ساعت پیش حمید مثل ماری زخمی به خودش می

ای ترسیده نزدیکش شده بود ولی خشم و نوش مثل پرندهپری

موقعش او را پر داده بود. جیران و عبدالحسین عصبانیت بی



زده نگاه دوخته بودند به گوشی تلفن. جیران تند تند تسبیح غم

کرد تلفن دوباره زنگ بخورد ولی هیچ انداخت و دعا میمی

خر سر او بود که کشید. آهای کوتاه میخبری نبود.  فرحناز آه

 گفت: کاش یکی بره باغ! شاید بچه رو ببره اونجا.

عبدالحسین انگار منتظر همین حرف بود. از جا بلند شد: جیران 

 کت من رو بیار! 

جیران بالفاصله تسبیح را زمین گذاشت و دنبال سر شوهرش به 

اتاق رفت. عبدالحسین دست به چانه خیره مانده بود به قالی 

جیران زیرچشمی نگاهش کرد و کت را از کمد اتاق خواب. 

بیرون آورد و روی تخت گذاشت. مانتو و چادر خودش را هم 

رفت آنجا، کنار درآورد. دلش آرام و قرار نداشت. باید می

اش بود. دخترش که تک و تنها توی باغ چشم انتظار جگرگوشه

در این مدت هرکاری کرده بودند حاضر نشده بود برگردد تهران. 

اش تهران بود و فرمان مادرش را بهرام دوپاره شده بود. یک تکه

برد و نیمی از وجودش بومهن بود و مدام به کالنتری آن می

زد بلکه خبر جدیدی از دخترکش بگیرد. منطقه سر می  



خودم تنها میرم.  -  

دونه چرا ام از هیچی خبر نداره. نمیجیران نگاهش کرد: نه! بچه

اش سنگین شده. االن هم بفهمه گم شدن بچهبهرام با حمید سر

افته.زیر سر این زنک بوده پس می  

عبدالحسین مقاومت نکرد. کتش را پوشید و از اتاق بیرون رفت. 

حوصلگی مانتو پوشید و وقتی جیران فرحناز را صدا کرد. با بی

فرحناز آمد توی اتاق گفت: از کنار تلفن جنب نخور. یه وقت 

. دوباره زنگ میزنه  

بعد صدایش را پایین آورد: اگه زنگ زد نگذار حمید حرف بزنه. 

 بهش بگو آقاجونت چی گفته.

فرحناز سر تکان داد و جیران از اتاق بیرون رفت. عبدالحسین 

شود گفته بود اگر پرینوش بچه را پس بیاورد خودش ضامنش می

 اشکند تا با بچهای اجاره میکه بهرام شکایت نکند. برایش خانه

کرد اگر دستش به پرینوش برسد آنجا بماند ولی جیران فکر می

برد. هم به خاطر آنکه حمید را از راه به هایش را میحتماً گیس

اش در قبال مهستی.در کرده بود و هم به خاطر گناه نابخشودنی  



کرد که وقتی از خانه بیرون زدند به تمام لحظاتی فکر می

ه یادش به روزی افتاد که پرینوش پرینوش در باغ بود و ناخودآگا

خواست خداحافظی کند. از قضا آن روز مهستی و بهرام هم می

ها سرزده به آنجا فهمید چرا آندر باغ بودند و جیران حاال می

آمده بودند. در بین بگو مگوهای حمید و بهرام فهمید که او 

ی خراب را صیغه کند. مشوق حمید بوده تا آن دختره

دانست و جیران نگران واکنش هنوز این را نمیعبدالحسین 

خواست برود، مهستی با یک شوهرش بود. روزی که پرینوش می

چمدان لباس و کیف و کفش سراغش رفت و برایش آرزوی 

اختیار اشکش راه افتاد. خوشبختی کرد. از یادآوری آن اتفاق بی

 ام چه دلدونی بچهعمیق آه کشید و دعا کرد: خدایا خودت می

انتظاری درش بیار.بزرگ و مهربونی داره. خودت از چشم  

 عبدالحسین هم آه کشید: آمین! 

بعد دستمالی به زنش داد: اشکات رو پاک کن جیران. مهستی 

خودش دلش خونه! تو باید سنگ صبورش بشی، نه استخون الی 

 زخمش.



خواست حمید جیران سری تکان داد و اشکش را پاک کرد. نمی

گشت تا ای میتفاق مقصر بداند. مدام دنبال بهانهرا در این ا

اشتباهات پیش آمده را گردن این و آن بیندازد ولی ته دلش 

تقصیر نبوده. اش بیدانست که او هم در گم شدن نوهمی

اختیار پرسید: حاال تکلیف عروسی حمید چی میشه؟ بی  

کنم. هیچی! تا سحر پیدا نشه که من کاری نمی  -  

انم چی؟ ناراحت نشه؟اشرف خ  -  

نه! اینقدر عقل توی سرش هست بفهمه تو چه مصیبتی گیر   -

 افتادیم. 

دانست اشرف حاال شب و روز جیران دیگر حرفی نزد. خوب می

کند. از آن شبی که سحر بابت عقب افتادن جشن خودخوری می

شان ولی عبدالحسین گم شده بود، فقط یک بار آمده بودند خانه

کند. پرسی میزند و احوالهر روز زنگ میگفت که می  

به در باغ که رسیدند عبدالحسین دوباره سفارش کرد: حواست 

 باشه، مهستی هیچی نفهمه. 

 جیران سر تکان داد و عبدالحسین زنگ در را زد.



ها بدجور سرد صدای زنگ در سکوت باغ پیچید. هوای آنجا شب

شش بعد از ظهر  شد. مهستی نگاهی به ساعت انداخت. تازهمی

بود. بهرام امروز صبح گفته بود شب مجبور است برود خانه. از 

طور روی مبل خوابش برده بود. فکر کرد جا بلند شد. حامد همان

اش پیدا شده باشد؟ مثل گنجشکی یعنی ممکن است بچه

سرکنده تا دم در دوید. زمین خیس و گلی بود اما مهستی 

کرد و پدر و مادرش را دید آه از اهمیتی نداد. وقتی در را باز 

نهادش بلند شد. حتماً دوباره آمده بودند او را راضی کنند 

 برگردد خانه. 

اخم کرد. زیر لب سالمی پراند و برگشت داخل. حامد هنوز 

اش را بار بچهی باال، توی اتاقی که آخرینخواب بود. رفت طبقه

ها . کنار لباسآنجا دیده بود. در را بست و دراز کشید روی تخت

اش. پلک روی هم گذاشت و گوش تیز کرد و شیشه پستانک بچه

شنید بشنود آن پایین چه خبر است. صدای مبهم مادرش را می

کرد. موقع حامد او را شماتت میکه داشت به خاطر خواب بی

 دلش برای حامد سوخت. آن طفلک



 طور توبیخ شودحاضر شده بود پیشش بماند و حقش نبود این

دانست ولی حتی حوصله نداشت تا به مادرش اعتراض کند. می

دانست آید داخل. میشود و مادرش میکمی بعد در اتاق باز می

دانست کند گریه نکند تا دل او خون نشود. میمادرش سعی می

اش. این را کند که برگردد سر خانه و زندگیباز هم نصیحتش می

آمدند آنجا و هربار در میان میبارها و بارها شنیده بود. یک روز 

کردند او را برگردانند ولی مهستی ای سعی میبه شیوه

توانست برگردد. نمی  

های مادرش اولین چیزی خس نفسدر اتاق باز شد. صدای خس

های بود که به گوشش رسید. فکر کرد صدای نفس کشیدن

دخترش چطور بوده؟ سعی کرد به یاد بیاورد. در این سه هفته 

هایی که با گذشت بارها و بارها به تمام لحظهکه از گم شدنش می

او داشت فکر کرده بود. به وقتی فهمید حامله است. به نه ماهی 

که او را در شکم داشت. به وقتی دانست دختر است و فهمید 

اش بگذارد. به وقتی بین اسم سحر و سینا باید اولی را روی بچه

ه نه ماه در شکم حمل کرده بود توی ای را کبار بچهبرای اولین



ی ها لحظهآغوش گرفت و عطرش را نفس کشید و به میلیون

 شیرین و تلخ بعد از آن. 

طور اشک نریز.الهی دردت به جونم مادر! این  -  

ی زیاد و هایش به خاطر گریهریخت. لبباز هم داشت اشک می

ر کم آبی بدنش پوسته پوسته شده بود. پوست صورتش انگا

صدسال پیر شده بود و جان نداشت نفس بکشد. خوب 

دانست اگر زنده مانده فقط به امید پیدا کردن دخترش است. می

دادند حاضر بود صبح اگر برادرش، پدرش یا شوهرش اجازه می

تا شب جلوی کالنتری بست بنشیند تا باالخره کاری کنند ولی 

یم.  پس تنها کار کنکارها را میی اینها گفته بودند ما همهآن

باقی مانده گریستن بود و دعا کردن و زنده کردن خاطرات 

زد. کرد و با او حرف میدخترش. گاهی هم به آسمان نگاه می

شنود. اگر جز این مطمئن بود دخترش هرجا باشد صدایش را می

های ترسناکی که دست از سرش دید. خواببود خوابش را نمی

کرد. انگار هایش گریه میی خوابداشتند. سحر در همهبرنمی

 گرسنه بود. 



گفت. منگ نگاهش کرد: صدای مادرش بود که داشت چیزی می

ام هرجا هست گشنه است.مامان! بازم خواب سحر رو دیدم. بچه  

خواست حمید جیران سری تکان داد و اشکش را پاک کرد. نمی

شت تا گای میرا در این اتفاق مقصر بداند. مدام دنبال بهانه

اشتباهات پیش آمده را گردن این و آن بیندازد ولی ته دلش 

تقصیر نبوده. اش بیدانست که او هم در گم شدن نوهمی

اختیار پرسید: حاال تکلیف عروسی حمید چی میشه؟ بی  

کنم. هیچی! تا سحر پیدا نشه که من کاری نمی  -  

اشرف خانم چی؟ ناراحت نشه؟  -  

اینقدر عقل توی سرش هست بفهمه تو چه مصیبتی گیر نه!   -

 افتادیم. 

دانست اشرف حاال شب و روز جیران دیگر حرفی نزد. خوب می

کند. از آن شبی که سحر بابت عقب افتادن جشن خودخوری می

شان ولی عبدالحسین گم شده بود، فقط یک بار آمده بودند خانه

کند. رسی میپزند و احوالگفت که هر روز زنگ میمی  



به در باغ که رسیدند عبدالحسین دوباره سفارش کرد: حواست 

 باشه، مهستی هیچی نفهمه. 

 جیران سر تکان داد و عبدالحسین زنگ در را زد.

ها بدجور سرد صدای زنگ در سکوت باغ پیچید. هوای آنجا شب

شد. مهستی نگاهی به ساعت انداخت. تازه شش بعد از ظهر می

مروز صبح گفته بود شب مجبور است برود خانه. از بود. بهرام ا

طور روی مبل خوابش برده بود. فکر کرد جا بلند شد. حامد همان

اش پیدا شده باشد؟ مثل گنجشکی یعنی ممکن است بچه

سرکنده تا دم در دوید. زمین خیس و گلی بود اما مهستی 

از  اهمیتی نداد. وقتی در را باز کرد و پدر و مادرش را دید آه

نهادش بلند شد. حتماً دوباره آمده بودند او را راضی کنند 

 برگردد خانه. 

اخم کرد. زیر لب سالمی پراند و برگشت داخل. حامد هنوز 

اش را بار بچهی باال، توی اتاقی که آخرینخواب بود. رفت طبقه

ها آنجا دیده بود. در را بست و دراز کشید روی تخت. کنار لباس

اش. پلک روی هم گذاشت و گوش تیز کرد ک بچهو شیشه پستان



شنید بشنود آن پایین چه خبر است. صدای مبهم مادرش را می

کرد. موقع حامد او را شماتت میکه داشت به خاطر خواب بی

دلش برای حامد سوخت. آن طفلک حاضر شده بود پیشش بماند 

طور توبیخ شود ولی حتی حوصله نداشت تا به و حقش نبود این

شود و دانست کمی بعد در اتاق باز میمادرش اعتراض کند. می

کند گریه نکند دانست مادرش سعی میآید داخل. میمادرش می

کند که دانست باز هم نصیحتش میتا دل او خون نشود. می

اش. این را بارها و بارها شنیده بود. برگردد سر خانه و زندگی

ای سعی ار به شیوهآمدند آنجا و هربیک روز در میان می

توانست برگردد. کردند او را برگردانند ولی مهستی نمیمی  

های مادرش اولین چیزی خس نفسدر اتاق باز شد. صدای خس

های بود که به گوشش رسید. فکر کرد صدای نفس کشیدن

دخترش چطور بوده؟ سعی کرد به یاد بیاورد. در این سه هفته 

هایی که با و بارها به تمام لحظه گذشت بارهاکه از گم شدنش می

او داشت فکر کرده بود. به وقتی فهمید حامله است. به نه ماهی 

که او را در شکم داشت. به وقتی دانست دختر است و فهمید 

اش بگذارد. به وقتی بین اسم سحر و سینا باید اولی را روی بچه



د توی ای را که نه ماه در شکم حمل کرده بوبار بچهبرای اولین

ی ها لحظهآغوش گرفت و عطرش را نفس کشید و به میلیون

 شیرین و تلخ بعد از آن. 

طور اشک نریز.الهی دردت به جونم مادر! این  -  

ی زیاد و هایش به خاطر گریهریخت. لبباز هم داشت اشک می

کم آبی بدنش پوسته پوسته شده بود. پوست صورتش انگار 

داشت نفس بکشد. خوب صدسال پیر شده بود و جان ن

دانست اگر زنده مانده فقط به امید پیدا کردن دخترش است. می

دادند حاضر بود صبح اگر برادرش، پدرش یا شوهرش اجازه می

تا شب جلوی کالنتری بست بنشیند تا باالخره کاری کنند ولی 

کنیم.  پس تنها کار کارها را میی اینها گفته بودند ما همهآن

گریستن بود و دعا کردن و زنده کردن خاطرات  باقی مانده

زد. کرد و با او حرف میدخترش. گاهی هم به آسمان نگاه می

شنود. اگر جز این مطمئن بود دخترش هرجا باشد صدایش را می

های ترسناکی که دست از سرش دید. خواببود خوابش را نمی



نگار کرد. اهایش گریه میی خوابداشتند. سحر در همهبرنمی

 گرسنه بود. 

گفت. منگ نگاهش کرد: صدای مادرش بود که داشت چیزی می

ام هرجا هست گشنه است.مامان! بازم خواب سحر رو دیدم. بچه  

مادر او را سفت در آغوشش فشرد: نیست مادرجون! خیالت 

 راحت.

 مهستی خودش را کند: از کجا میدونین؟

د: خبری دید که مادرش چشم دزدید. مهستی نگران پلک ز

 شده؟

اش گرفته بود. دلش آشوب شد. مادر سر باال انداخت. او هم گریه

از روی تخت پایین رفت و تا مادرش به خودش بجنبد رسیده 

پچه ها. جایی که حامد و پدرش در حال پچبود به پایین پله

بودند و با دیدن مهستی هردوشان حرفشان را خوردند و به او 

ر رفت و با التماس به پدرش نگاه کرد. نگاه کردند. مهستی جلوت

حالش درست مثل روزی بود که خبر مرگ مادربزرگش را شنید. 

مند اش عالقهدانستند که او چقدر به مادربزرگ مادریهمه می



است و برای همین بود که او آخرین نفری بود که دانست 

کرد تنش سست شده، دلش به مادربزرگش فوت کرده. حس می

شدند. به خودش جرات داد هایش گزگز میبود و لبهم پیچیده 

 بپرسد: سحر حالش خوبه؟

حامد زودتر از عبدالحسین فهمید مهستی در حال غش کردن 

است. خودش را به خواهرش رساند و قبل از اینکه مهستی روی 

زمین ولو شود او را گرفت. عبدالحسین نگران همسرش را صدا 

ی شنید. وقتی چشم باز کرد زد. این آخرین چیزی بود که مهست

روی مبل دراز کشیده بود و صورتش نمناک بود. سه عضو 

کردند و مهستی هنوز زده نگاهش میاش نگران و غمخانواده

ها چه خبری برایش دارند. خواست حرف بزند دانست آننمی

قدر هایش را نوازش کرد: قربونت برم چرا اینولی مادرش انگشت

هیچ طوری نشده. فقط ... به خودت محنت میدی؟  

گوید ولی او تمام وجودش چشم شده بود بداند مادرش چه می

دونید. تو رو به کرد. نالید: بگید هرچی میدست دست می

پرستید بگید.هرچی می  



 پدرش بود که لب باز کرد: سحر پیش پرینوشه!

ی زدههای غمهای مهستی گرد شدند. هاج و واج به چشمچشم

کرد و زیر لب اسم پرینوش را با خودش تکرار کرد.  ها نگاهنآ

اش پیش پرینوش است. کرد بفهمد چرا بچهداشت سعی می

ی الدنگ فیروز دست به حامد زحمتش را کم کرد: با اون پسره

 یکی کردن بردنش. عصری زنگ زده به حمید...

 نالید: حمید؟ 

همد. حامد ها را به هم بفکرد ربط این آدمتر از قبل سعی میگیج

به زحمت توضیح داد: پرینوش نشسته بود زیر پای داداش حمید 

 که بگیردش. داداش قبول نکرده، اونم همچین غلطی کرد. 

مهستی یادش آمد که آن روز بارانی وقتی فیروز را ول کردند 

شان برگشته کسی جواب باره رایبرود هرچه پرسید چرا به یک

. چرا ولش کردین؟ نه فیروز درستی بهش نداد. گفت: پس چرا ..

ی منو نبرده. من خودم نصفه شب رفتم باهاش حرف زدم. بچه

 گفت هیچی نمیدونه.



ی راست تو شکمش عبدالحسین گفت: اون حروم لقمه یه روده

 نبود باباجون.

 مهستی نالید: نه فیروز مدیون ما بود. بهرام آوردش اینجا. 

ی ...حامد گفت: کینه  

ستی نگران منتظر توضیح برادرش بود. حرفش را خورد. مه

 عبدالحسین گفت: هرچی که بوده، اون دوتا بچه رو بردن. 

 مهستی با صدایی لرزان پرسید: کجا؟ کجا بردن؟

دونیم مادر. اون زنک تلفن زد خونه، نشد جیران گفت: نمی

باهاش حرف بزنیم ولی االن فرحناز نشسته خونه اگر دوباره 

ات رو بیاره.بچهتلفن زد بهش بگه   

کرد پرینوش در حق او چنین کاری کرده باشد. مهستی باور نمی

پرینوش برایش از یک دعا نویس، دعا گرفته بود که باردار شود. 

اش درددل کرده بود و مهستی ی زندگیپرینوش با او درباره

داد. چرا باید آمد دور از چشم بقیه به او پول میهربار به باغ می

ری کرده باشد؟ نالید: میاردش نه؟همچین کا  



مادرش مطمئن سر تکان داد: میاره. از صداش معلوم بود 

 پشیمونه. 

حامد اضافه کرد: سپردن به پلیس دنبالشون بگرده. خیالت 

دونن دنبالشون تونن جنب بخورن. میراحت از تهرون نمی

 هستیم.

قلب مهستی فشرده شد. پلک روی هم گذاشت و اجازه داد 

ی چشمش به پایین بلغزد. آرام زمزمه کرد: بهرام ز گوشهاشک ا

 میدونه؟

اش را بوسید و مادرش موهایش را نوازش کرد و پدرش پیشانی

 کنار گوشش گفت: میدونن همه. 

صدای خشمگین حامد را شنید: اگه شده برم تو چاه پیداشون 

 میکنم. خیالت راحت آبجی.

کار بود. لب زد: من چه جا تار و لرزانمهستی چشم باز کرد. همه

 کنم؟

ی ما قربونت برم. اگر بخواد خبری مادرش گفت: بیا بریم خونه

 بشه زنگ میزنن اونجا.



خیز شد: مانتو و روسریم رو بده.مهستی نیم  

ها. مادرش کمک کرد بنشیند و پدرش حامد دوید  به سمت پله

یک لیوان آب قند داد دستش: این رو بخور بدحال شدی. جون 

یری...بگ  

ی لبش ریخت مهستی به زحمت چند جرعه خورد. آب از گوشه

طور اش بود و اینهای شیری که سهم بچهروی لباسش. روی لکه

فایده هدر رفته بودند. نتوانست تحمل کند. لیوان را پس زد. بی

کرد. ملتمسانه به مادرش اش میفکر گشنه بودن سحر دیوانه

ت نه؟نگاه کرد: پرینوش حواسش بهش هس  

مادرش با صدایی لرزان نالید: آره قربونت برم. پرینوش نون و 

 نمک ما رو خورده. حتماً فیروز خامش کرده. نه عبدالحسین؟

ات عبدالحسین سری تکان داد: حتماً حتماً. حواسش به بچه

 هست. اصالً زنگ زده چون پشیمون بوده. 

شد و هایش برگشته بود پایین. به زحمت بلند حامد با لباس

رفتند متوجه شد حامد مانتو پوشید. وقتی از باغ بیرون می



آید. سرجایش ایستاد و سر چرخاند به طرف همراهشان نمی

 برادرش: تو چرا نمی

 ای؟

مونم اینجا. یه وقت شاید برگردن اینجا. من حامد گفت: من می

 باشم ...

مهستی درمانده نگاهی به پدر و مادرش و بعد به حامد انداخت. 

توانست صد پاره شود و هر در آن لحظه آرزو کرد کاش می

جا منتظر دخترش بماند. اش یکتکه  

*** 

بهار رخت خودش را کامل روی شهر پهن کرده بود و آفتاب 

داد. بهرام آرام درخشان خردادماه خبر از یک تابستان گرم می

ی همسرش پریدهسرجایش نشست و به صورت نحیف و رنگ

ر خبری از آن لبخند مهربانی نبود که وقت خواب نگاه کرد. دیگ

کرد. به جای آن زن ها شبیه میصورت مهستی را به فرشته

گون زنی درمانده و ناامید در کالبد مهستی حلول کرده فرشته

کرد. خودش هم دست کمی از او بود که بهرام را دیوانه می



ز نداشت. یک ماه بود که دخترشان را دزدیده بودند و هنو

دزدها پیدا کند. با احتیاط کسی نتوانسته بود سرنخی از بچههیچ

از جا بلند شد و لباس پوشید. از یک هفته پیش که پرینوش به 

حمید زنگ زده بود مهستی برگشته بود تهران و تازه دیشب بود 

اش. عبدالحسین و جیران هم او که التماس کرد برگردد به خانه

میده بودند بهرام دوست ندارد را تشویق کردند چون خوب فه

برای دیدن همسرش به آنجا برود. رو در رو شدن با حمید برایش 

ای نبود به این فکر کند که اگر حمید آور شده بود. لحظهعذاب

کرد حاال سحر پیش خودشان بود. لوحانه فیروز را رها نمیساده

حال از اتاق خواب بیرون رفت. مادرش نشسته بود سر افسرده

اش و تا او را دید گفت: چای بیارم برات؟ای همیشگیج  

در تمام این مدت مادرش او را تر و خشک کرده بود. در غیاب 

های حمایتگرش را کامل روی سر بهرام مهستی پوران بال

گشوده بود و بهرام از این بابت مدیون مادرش بود. لبخند زد: 

 میخورم خودم، شما زحمت نکشید. 



تعارف پسرش نداد. رفت توی آشپزخانه و  پوران اهمیتی به

بهرام بالتکلیف وسط سالن ماند. دوست داشت مهستی هم بیدار 

های آرامبخش نزدیک صبح خوابش بود. ولی او به لطف قرص

برده بود. نگاهی به ساعتش انداخت. یک ساعت دیگر باید 

گرفت. به خودش جنبید و رفت توی رفت جای حمید را میمی

مادرش لیوان چای را داد دستش ولی او آنقدر در آشپزخانه. 

خودش فرو رفته بود که متوجه داغی لیوان نشد. پوست دستش 

 چنان سوخت که آن را ناغافل ول کرد. 

مهستی « وای»صدای شکستن چیزی و بعد داد پوران که گفت 

را از خواب پراند. هراسان سرجایش نشست. سرش سنگین بود. 

انش چوب خشک شده بود. به هر سوخت و زباش میمعده

لخ کنان رفت داخل هال. زحمتی بود از تخت پایین آمد و لخ

گفت: ببخشید. طوریتون نشد؟ االن خشکش صدای بهرام که می

کنم... به گوشش رسید. رفت توی آشپزخانه و دید که بهرام می

های لیوان شکسته است. پرسید: چی مشغول جمع کردن تکه

 شده؟



طرفش: هیچی!  بهرام چرخید  

ها را همانجا به حال خودش ول کرد و آمد طرفش: خرده شیشه

 بیدارت کردم؟ نترس. چیزی نیست. 

ی مهستی حلقه کرد و موهای های فروافتادهبازویش را دور شانه

اش را پشت گوشش انداخت. پوران گفت: برو یه آب بزن ژولیده

 به دست و صورتت.

را آرام از آشپزخانه بیرون برد ولی گر بود. بهرام او لحنش توبیخ

 مهستی شنید که پوران گفت: آدم باید کفاره بده از دیدنش.

تر در بازوهایش فشرد. انگار به زبان بی زبانی بهرام او را محکم

گفت عیب نداره. نشنیده بگیر. مهستی حتی آنقدر جان می

نداشت که بخواهد جوابی بدهد. به کمک بهرام رفت داخل 

ی و آبی به سر و صورتش زد. بهرام با حوله صورتش را دستشوی

 خشک کرد: بیا با هم صبحونه بخوریم.

میل ندارم. کی میری؟  -  

داشتم میرفتم. بیا یه چای بخوریم با هم بعدش میرم.  -  



خورم. برو زودتر. نمی  -  

دیگر به هیچ دید که بهرام رنجیده نگاهش کرد اما اهمیتی نداد. 

داد حتی دلخوری شوهرش. با اینکه کسی چیز اهمیت نمی

ی پدرش مانده چیزی نگفته بود ولی در این یک هفته که خانه

بود از رفتار خصومت آمیز بهرام و حمید حس کرده بود شوهرش 

کند در گم شدن سحر مقصر است. وقتی به بیش از آنچه فکر می

ودتر.سالن برگشتند، مهستی گفت: برو ز  

ی مبل برداشت و پوشید. بهرام سری تکان داد و کتش را از لبه

پوران انگار منتظر این حرکت بود، از آشپزخانه بیرون آمد: کجا؟ 

ها.با شکم خالی نمیری  

لحنش بیش از آنکه نگران باشد دستوری بود و مهستی خوب 

ای حضور دارد که از دانست در عمق وجود بهرام هنوز بچهمی

برد. درست حدس زده بود بهرام مردد بدجور حساب می مادرش

نگاهی به مهستی و بعد به مادرش انداخت و رفت داخل 

آشپزخانه. پوران هم پشت سرش رفت درحالی که بلند بلند 



گفت: عوض اینکه یه لقمه بده دستش، مجبورش میکنه مثل می

 خودش مریض و درمونده بشه.

به هم کوبید. صدای پوران  مهستی رفت توی اتاق و در را محکم

 بلندتر شد: چه خبرته؟

و بعد دیگر صدایی نیامد. حتماً بهرام مثل همیشه داشت به 

کرد سر به سرش نگذارد. عمیق نفس کشید مادرش التماس می

های سحر نبود. و  توی اتاق چشم چرخاند. هیچ اثری از وسیله

تکه  گذاشت آنجا بود و نهای که کنار تختش مینه گهواره

ی سرگرمی های کوچک و بزرگی که مایهبازیها و اسبابلباس

دخترکش بودند. دیشب بهرام نگذاشته بود او به اتاق سحر برود 

ها را هم برداشته بود مبادا مهستی بدحال و حتماً این وسیله

کرد. انگار که شود. اما غیبت این چیزها بود که حالش را بدتر می

نبوده، انگار که مثل ده سال قبل فقط ای اینجا وقت بچههیچ

خودشان دوتا بودند و پوران. انکار حضور سحر بود که مهستی را 

داد. دوباره اعذاب می  



ز اتاق بیرون رفت و بلند بهرام را صدا زد. بهرام با لیوان چای به 

دست هراسان به سالن برگشت. مثل همیشه پوران هم دنبال 

گاه کند خیره به بهرام پرسید: آنکه به مادرشوهرش نسرش. بی

ام کو؟های بچهوسیله  

لرزید. پوران خیلی سعی کرد گریه نکند ولی صدایش می

دستی کرد: من جمعشون کردم. در اتاق رو هم قفل کردم. پیش

کنم.ات پیدا شد در اتاقش رو باز میهروقت بچه  

اش با ی نوهتوانست دربارهنفس افتاد. چطور میمهستی به نفس

این سنگدلی حرف بزند. گفت: برمیگرده. همین روزاست که 

 برگرده.

بهرام پیش آمد: آره عزیزم. برمیگرده. گفتیم جلوی چشمت 

 نباشه بیشتر ناراحت بشی.

پوران پوزخند زد. مهستی براق شد. بهرام را رد کرد و رفت 

 ایستاد جلوی روی پوران: چته؟ چرا میخندی؟

این چه طرز حرف زدنه؟ پوران ابرو گره زد: چه غلطا!  



اما مهستی کوتاه نیامد: ده ساله تو کلفت بار من میکنی شده 

 بگم این چه طرز حرف زدنه؟ 

های پوران گرد شد: ببند دهنت رو. اگه ده سال اینجا چشم

 موندگار شدی از خانمی من بوده. 

خانمی تو؟ تو اگر خانمی بلد بودی که شوهرت رو نگه   -

 میداشتی. 

هایش فهمید چه شد. برای یک لحظه جلوی چشممهستی ن

روشن شد و پوست صورتش سوخت. پوران به او سیلی زده بود. 

دست گذاشت روی پوست صورتش: چطوری دلت میاد اینجوری 

 باشی؟ چطوری؟

سوخت. پوران اما هنوز از جلز و ولز حرفی که شنیده بود می

ها. بهش نگیگردن کشید تا بهرام را بهتر ببیند: یه وقت هیچی   

ها نگاه کرد. دید که مادرش رمق فقط به آنبهرام خسته و بی

دلخور از این طرف به سمت اتاقش رفت و مهستی مثل پلنگی 

زخمی از آن طرف به اتاق خوابشان پناه برد. درها که به هم 

کوبیده شدند دندان به هم سایید. بیش از همه از مادرش دلخور 



کرد. انگار که ستی و او را درک نمیبود که موقعیت بحرانی مه

یک عمر تحمل زخم خیانت شوهرش شده بود تاول چرکی و 

بودند تاول ترکیده حاال ... حاال که همه باید مرهم همدیگر می

شنید که شان را بیش از پیش به گند کشیده بود. میبود زندگی

اش کند که جوانی و سالمتیکنان خودش را نفرین میپوران مویه

نشناس هدر داده. برای بهرام که هربار را به پای پسری نمک

شنید، این ها را میکرد همین نفرینکاری خالف میل مادرش می

خواست برود واکنش مادرش عادی شده بود. ولی دیگر نمی

اش را رفع کند. خودش هم دلخور بود. خیلی زیاد. دلخوری

ه بود و دیگر های وجودش را از دست دادخودش هم یکی از تکه

توان دلداری دادن به مادری را نداشت که هنوز بعد از بیست و 

کرد. لیوان چای را ی آزار او میچند سال رفتن پدرش را بهانه

 زمین گذاشت و از خانه بیرون زد.

در تمام مسیر، باز هم اتفاقاتی را مرور کرد که او را به این نقطه 

هایش سنگینی انهکم روی شرسانده بود. عذاب وجدان کم

بار واقعاً تهدیدش را جدی کرد و نگران بود مبادا مادرش اینمی

کند و برای همیشه برود. این ترس دائمی بهرام بود. ترس رفتن 



رفت همیشگی مادری که هم پدرش بود و هم مادرش. اگر او می

کردند و مهستی کرد؟ اگر سحر را پیدا نمیباید چکار می

شد، نبودن مادرش او را دیوانه ب نمیوقت دوباره خوهیچ

کرد. وسط راه تصمیم گرفت برگردد و از مادرش دلجویی کند می

ولی منصرف شد. به خودش امیدواری داد که باز هم یک تهدید 

خواست توخالی کرده، اصالً مادرش کسی جز او نداشت. کجا می

 برود؟ 

حمید تا ای رسید که در آن شب بارانی همراه وقتی به سر کوچه

اش دویده بودند بلکه به سحر برسند ماشین را نگه داشت. ته

شورلت حمید چندمتر جلوتر پارک شده بود. از دیدن آن ماشین 

قواره کفری شد. به او گفته بود ماشین جمع و جورتری پهن و بی

ی باریک رد شود ولی انگار حمید بیاورد تا بتواند از آن کوچه

حساب نکرده بود. از ماشین پیاده شد  جایشاین حرف را به هیچ

و در آن را محکم به هم کوبید. از کنار ماشین خالی حمید 

های کنجکاو اهل محل هم توجهی نشان نداد. گذشت و به نگاه

تر و طرفهای آن کوچه و چند کوچه اینی آدمحاال تقریباً همه

ی روز جلوی خانهدانستند چرا سه مرد شبانهتر میطرفآن



دهند. یک هفته بود که کار او، حمید اجر و پرینوش کشیک میه

و حامد شده بود چشم دوختن به آن دو در بلکه فیروز یا 

پرینوش باالخره آفتابی شوند و گیر بیفتند. پلیس گفته بود 

ها کار کند و نیازی نیست آنخودش به مساله رسیدگی می

رده هیچ اش را گم کبیشتری بکنند ولی برای پدری که بچه

رسیدگی و توجهی کافی نیست و این را بهرام بهتر از هرکسی 

دانست. می  

سر پیچ که رسید حمید را مشغول دود کردن سیگار دید. 

ها کشیک بدهد. بهرام دیشب نوبت او بود که تا صبح جلوی خانه

ها آنجا بماند ولی حامد گفته بود اصرار کرده بود خودش شب

سیم کنند مبادا به خاطر خستگی بهتر است کشیک شب را تق

زیاد خوابشان ببرد. حمید متوجه حضور بهرام شد. باز هم 

صورتش عبوس و گرفته بود. بعد از آن دعوای اساسی در دفتر 

ی فیروز یا پرینوش با هم کدام یک کلمه به جز دربارهبهرام هیچ

حرف نزده بودند. ته سیگارش را زمین انداخت و با پا له کرد. 

م گفت: چرا ماشینت رو سر کوچه گذاشتی؟بهرا  



حمید مشغول چپ و راست کردن ته سیگار شد: تو ماشین 

خواستم باد بخبرد. میخوابم می  

ام.وره به کله  

هایش از بعد سر بلند کرد و زل زد به بهرام تا ببیند چشم

ی خون شده. بهرام خوابی و دود کردن سیگار دوباره کاسهبی

چ خبری نشده؟ناامید پرسید: هی  

حمید نچی گفت و سر باال انداخت. بهرام عمیق نفس کشید: 

 فهمیدن. تا وقتی کشیک بدیم محاله برگردن.

کار کنیم؟ هرکار میگی تا همون رو بکنیم.میگی چه  -  

دونم. شاید بگردم یکی دوتا از کارگرا رو ...نمی  -  

جوری پاسبونی هم نزن. هیشکی دلش نسوخته اینحرفش   -

بده. پول رو میگیرن میرن خونه تخت میخوابن. دم صبح 

برمیگردن سر کشیک. از کجا میخوای بفهمی همچین کاری 

 نمیکنن؟

 حق با حمید بود. گفت: خیلی خب. خودمون انجامش میدیم.



آنکه دست بدهد یا خداحافظی کند از بهرام جدا شد. حمید بی

گفت که شب قبل ر مثل قبل با هم رفیق بودند حتماً بهش میاگ

اش بیرون آمده و مجبور شده او را تعقیب کند. هاجر از خانه

هاجر حدود ساعت یک نیمه شب از خانه بیرون آمد و پای پیاده 

تا سر کوچه رفت. در آن وقت شب هیچ ماشینی در خیابان نبود. 

ک ماشین برایش نگه هاجر باز هم پیاده رفت تا جایی که ی

داشت و او ماشین را تا ترمینال تعقیب کرد. دید که هاجر 

چرخی در ترمینال زد و این پا و آن پا کرد و تازه آن موقع بود 

که حمید فهمید چه اشتباهی کرده. هاجر او را دنبال خودش 

کشانده بود تا فیروز بتواند به خانه برود. بالفاصله سوار ماشین 

ی فیروز گاز داد ولی باز هم دیر رسیده بود. انهشد و تا دم خ

هاجر یک ساعت بعد برگشت و به حمید که مثل مار زخمی به 

پیچید پوزخند زد و وارد خانه شد و بعد در را محکم خودش می

ها دو نفری کشیک گفت مجبورند شببست. باید به حامد می

د چیزی بدهند که دیگر همچین گندی بار نیاید. اما بهرام نبای

ریخت.بار حتماً خونش را میفهمید چون اینمی  

*** 



بار ستاره و خورشید را هم با خودش آورده بود چون پرینوش این

ی ناجیه بماند. شوهرش تواند در خانهدانست دیگر نمیمی

روز جلوی بقالی، قبل از آنکه به حمید زنگ بزند باهاش همان

اش برود و همان شب هاتمام حجت کرده بود که زودتر از خان

بار حتی ناجیه هم از رفتن او و دوباره به ماموریت رفته بود. این

تر ها استقبال کرده بود. هوای بومهن به نسبت تهران خنکبچه

بود. پرینوش تمام روزهایی را که ناچار شده بود ستاره را پیش 

شد خودش نگه دارد شمرده بود. با امروز، یک ماه و ده روز می

چرخید. اگر در و بالتکلیف با یک بچه دور خودش میاو دربه که

ترسید طور ترسناک تهدیدش نکرده بود و او کمتر میحمید آن

شاید حاال وضع همه بهتر بود ولی لحن هولناک حمید شده بود 

گرفت ستاره را برگرداند کابوس روز و شبش و هربار تصمیم می

لرزاند. تنش را می  

ان اون پسره دوباره اومد.خورشید گفت: مام  

پرینوش ترسیده بچه را که داخل یک ساک دستی گذاشته بود 

تر بیشتر زیر چادرش پنهان کرد و دست خورشید را محکم



زد بلکه انجام سر میگرفت. این سومین باری بود که به باغ نیک

ای بجوید. فهمیده بود که دیگر کسی در باغ بتواند راه چاره

م امید داشت باالخره برای آنجا سرایداری نیست ولی باز ه

بگیرند تا او بتواند بچه را بگذارد دم در باغ و برای همیشه 

ناپدید شود. پسر بهشان نزدیک شد و برخالف بارهای قبل از 

کنارشان رد نشد. او را تا به حال این دور و بر ندیده بود و 

یب دانست اهل کدام خانه باغ است. سر و ظاهرش هم عجنمی

هایش جوری بود انگار قبالً جایی جز ایران زندگی بود و لباس

 کرده. پسر جلو آمد و گفت: های!

های آبی و موهای طالیی او پرینوش به دیوار چسبید و به چشم

نگاه کرد. پسر چیزی به زبان خارجی بلغور کرد. پرینوش سری 

ی نفهمیدن چپ و راست کرد. پسر گفت: بیژن! من به نشانه

ن. بیژ  

رسید بیشتر از بیست سال داشته نظر نمیپرینوش اخم کرد. به

 باشد. گفت: خب به من چه؟



پسر انگار منظور پرینوش را نگرفت. نیشش باز شد. دستش را به 

تر شد: برو کنار ببینم.جلو دراز کرد و اخم پرینوش پررنگ  

بیژن از حاالت صورت پرینوش فهمید او را ناراحت کرده. عقب 

و زیر لب دوباره به زبان خارجی چیزی گفت. پرینوش پا کشید 

انجام. به خودش لعنت فرستاد که تند کرد به سمت باغ نیک

کرد کارش دوباره به بومهن آمده. از همان اول هم حس می

بیخود بوده. چند قدمی از بیژن دور نشده بود که او گفت: بیژن 

 ضیای ... ضیای.. داکتر ضیای

ه بیژن زل زد. پس او پسر دکتر ضیایی بود. پرینوش چرخید و ب

فیروز گفته بود او قبل از انقالب با زنی خارجی ازدواج کرده و از 

اند. بالفاصله یادش اش از ایران رفتهوقتی جنگ شده زن و بچه

هایش در باغ ضیایی جا مانده. ایستاد و منتظر به آمد که وسیله

: شما تهران؟ تر شد و پرسیدبیژن نگاه کرد. او نزدیک  

داند. پرینوش گفت: تو باغ معلوم بود پسرک اصالً فارسی نمی

 تنهایی؟



بیژن قیافه ناراحتی به خودش گرفت: یس یس خیلی تنها. پدرم 

 ... داکتر تهران...دو روز تنها...

پرینوش کم مانده بود از خنده ریسه برود. انگار هرچه آدم 

شدند. اول شوهرش می شده و تنها بودند جذب اووامانده و گم

کرد، بعد ای زندگی میدرهکه حاال معلوم نبود کدام جهنم

نوا و حاال هم پسر دکتر ضیایی به سراغش آمده بود. ی بیستاره

 گفت: دکتر کجاست؟

تهران.  -  

 ..نگران...فون نیست اینجا؟

بعد کارت ویزیتی را جلوی پرینوش گرفت که روی آن نوشته 

ضیایی متخصص داخلی  بود: دکتر اسفندیار  

به همراه شماره تلفن و آدرس مطب. تازه فهمید منظور بیژن 

گشت به پدرش تلفن کند. آدرس همان چیست. دنبال جایی می

بقالی را که سر خیابان بود به او داد و صبر کرد تا او دور شود. 

های پشتی شد. جایی که باغ کوچهبالفاصله راهی کوچه پس

کشید. برای یک لحظه به ور انتظارش را میانجام سوت و کنیک



ی خارجی ذهنش رسید کاش بچه را بگذارد پیش این پسره

توانست چند تکه از احمق و برود. بد فکری هم نبود. شاید می

اسباب و وسایلش را هم از توی باغ بردارد. وقتی سرکشی به باغ 

آن انجام را تمام کرد دوباره به سمت باغ ضیایی رفت. در نیک

تر از همیشه بودند. خورشید کالفه ها خلوتوقت سال کوچه باغ

 گفت: مامان گرمه. تشنه شدم. 

اش داد: باشه. بذار این بچه رو بسپاریم دست پرینوش دلداری

خرم.صاحبش. برات بستنی می  

ساک دستی را از زیر چادرش بیرون آورد و بچه را وارسی کرد. 

تر به او داده بود و معلوم پیمان ی شیر را پر وامروز آخرین وعده

بود آنقدر  از سیر شدن خوشحال است که حتی حاضر نیست 

چشم باز کند. کمی او را باد زد مبادا گرما زده شود و دوباره 

 ساک را زیر چادرش پنهان کرد. 

حدود دو ساعت بالتکلیف جلوی باغ ضیایی پرسه زد ولی خبری 

گردد. ه او برنمیاز پسرش نشد. به این نتیجه رسید ک

توانست بیشتر از این خطر ماندن در آن کوچه را به جان نمی



بخرد. هرآن ممکن بود دکتر ضیایی خودش سر برسد و مطمئن 

بود او هم از ماجرای گم شدن ستاره باخبر شده. دست از پا 

 درازتر سوار ماشینی شد و برگشت به تهران.

کرد. اما پرینوش میقراری ستاره دوباره بیدار شده بود و بی

ی ی یک شب اجارهدیگر جایی نداشت بماند. حتی به اندازه

کرد و به سراغ مسافرخانه هم پول نداشت. باید ریسک می

کند درست است یا نه. دانست کاری که میرفت. نمیفیروز می

ی ماشین تکیه حال به خورشید که سرش را به شیشهافسرده

ی ریز عرق را از روی صورتش پاک کرد هاداده بود نگاه کرد. دانه

و سرش را بوسید. او تنها دارایی ارزشمندش در این جهان بود و 

گرفتند، توانست به هیچ قیمتی رهایش کند. اگر او را مینمی

اش و بخت دخترش افتاد زیر دست مادرشوهر عجوزهاش میبچه

شد. مثل خودش سیاه می  

چه را در ساک دستی های خانه که رسید دوباره بنزدیکی

گذاشت و او را زیر چادرش قایم کرد. حسرت خورد که چرا این 

توانست او تر میبچه بزرگتر نیست. مثالً اگر دو ساله بود راحت



ی ی شیرخوارهها و برود. ولی یک بچهرا رها کند همین نزدیکی

شد هرجایی رها کرد. سر گذری که به پا را نمیدستزبان و بیبی

کرد. رسید یک مسجد بود. بچه بدجور گریه میی هاجر میخانه

کرد. وارد مسجد شد. ی بدبویش خالص میباید او را از شر کهنه

یک ساعت تا اذان ظهر وقت بود. به خورشید گفت جلوی 

وضوخانه منتظر بماند و خودش بچه را برداشت و داخل برد. 

کسی به ی ستاره ی عوض کردن کهنهشانس آورد که در فاصله

وضوخانه نیامد. بچه دوباره آرام گرفته بود و حریصانه انگشتش 

مکید. دل پرینوش ریش شد و همانجا دعا کرد همه چیز به را می

خیر بگذرد. دوباره او را داخل ساک دستی گذاشت و از مسجد 

 بیرون رفت.

کرد مبادا پلیسی ببیند. آنقدر چشم چشم می در مسیر خانه

ک نداشت کسی را برای نگهبانی جلوی خانه ترسیده بود که ش

اند ولی خبری نبود. جز یک پیکان زرد قناری و ... از گذاشته

دیدن حامد پاهایش سست شد. خودش را در پناه دیوار 

ی یک خانه پنهان کرد و به حامد خیره ماند. بچه آمدهپیش

کرد. باید تصمیم کرد. گرمای داخل ساک اذیتش مینق مینق



ای نبود ت برود یا بماند. اما کجا را داشت که برود. چارهگرفمی

که بماند. چادرش را روی صورتش کشید و ساک را سر بازویش 

 انداخت. به خورشید گفت: مامان جون بیا زیر چادرم.

 خورشید متعجب نگاهش کرد: چرا؟

پرینوش کالفه به ماشین نگاه کرد. شاید بهتر بود کمی صبر کند. 

قرار شده. دوباره در پناه حامد هم از گرما بی نظرش رسیدبه

دیوار ایستاد و با خودش گفت: نیم ساعت صبر میکنم اگه رفت، 

گردم. به این فکر ی هاجر اگه نه میرم دوباره برمیمیرم در خونه

کرد که اگر برگشتم و حامد دوباره اینجا بود؟ خورشید معصومانه 

ی رود در خانهزیر چادرش قایم شده بود. بهتر نبود ب

عبدالحسین؟ ته دلش خالی شد. تصور اینکه او را بگیرند و به 

اش تر شود دویوانهپناهپناه بیی بیزندان بیندازند و این بچه

کرد. آه کشید. باید هرجور شده خودش را به آن خانه می

رساند. دوباره در پناه دیوار ایستاد و زل زد به حامد.می  

ی ماشینش جابجا شد. حامد عصبی روی صندلی داغ شده

نگاهی به ساعتش انداخت. نزدیک ظهر بود. باز صدایی 



تو روز روشن محاله »گر در گوشش نجوا کرد: وسوسه

برگردن...اصالً از کجا معلوم که دوباره برگردن...بیخیال...فقط دو 

شد که دلش برای شادان تنگ شده بود. یک ماه می« ساعته.

ماه فقط تلفنی حرف زده بودند ولی همدیگر را ندیده بودند. یک

اش را تحمل کند. خوب توانست بیشتر از این دوریدیگر نمی

دانست که حاال فصل امتحانات است و شادان امروز امتحان می

 داشت. از آنج

ی شادان نیم ساعت با ماشین راه بود. و اگر سر وقت ا تا مدرسه

شادان را که تازه امتحانش را داده بود  توانسترسید میمی

نیم ساعت تا مدرسه ... نیم »ببیند. همان صدا دوباره گفت: 

ساعت تا برسونیش بیمارستان پیش مامانش ... نیم ساعت 

بهرام قرار بود دو بعد از ظهر جایش « شه...برگردی... طوری نمی

جا نمیاد کسی. از ک»اش کرد: را بگیرد. باز همان صدا وسوسه

میفهمن تو رفتی؟ از صبح هیشکی از اون در نه تو رفته نه 

دیگر معطل نکرد. ماشین را روشن « فهمن.بیرون اومده...نه نمی

 کرد و پایش را روی پدال گاز فشار داد.



آنکه متوجه پرینوش دید که حامد از کنارش رد شد و رفت بی

ی هاجر. حضورش شود. دوباره پا تند کرد به طرف خانه

تپاچه زنگ را فشار داد و بعد با مشت محکم به در کوبید. دس

 هاجر غرغرکنان داد زد: چه خبرته...کیه ... سر آوردین مگه؟

در را که باز کرد انگار جن دیده باشد دو قدم عقب رفت. 

پرینوش خودش را انداخت داخل خانه و در را بست. ترسیده 

داد.انجام سر کوچه کشیک میگفت: پسر نیک  

دیدت؟  -  

نه. رفت.   -  

هاجر باور نکرد. خودش رفت وسط کوچه و سر و گوشی آب داد. 

 دوباره برگشت داخل: کجا رفت؟ دیدت آره؟

نه به جان خورشید. اول من ماشینش رو دیدم. قایم شدم تا   -

 بره.

نق ستاره هاجر را متوجه برآمدگی زیر چادرش کرد. صدای نق

دست پرینوش گرفت و با  چادر را پس زد و ساک دستی را از



زده داخلش را نگاه کرد. پرینوش گفت: اون پسر های وقچشم

ات کجاست؟مردهذلیل  

حرف رفت داخل. پرینوش و هاجر بچه را بغل گرفت و بی

خورشید هم دنبال سرش رفتند. هاجر در را بست. پرینوش 

متوجه مادر هاجر شد که روی تشکی کنار اتاق دراز کشیده بود. 

ره پرسید: فیروز کو؟دوبا  

هایش باره به سمتش حمله برد و گیسو نفهمید چرا هاجر به یک

را کشید. پرینوش سعی کرد خودش را از دست هاجر خالص کند 

طور که موهایش را دور مچش ولی او زورش زیادتر بود. همین

پیچانده بود، روی کمرش نشست و سرش را چندبار به زمین 

ی پیرزن اره و جیغ خورشید و نالهی ستکوبید. صدای گریه

داد و پیچید وسط صدای هاجر که بلند بلند فحشش میمی

کرد. پرینوش چنگ انداخت روی دست هاجر ولی نفرینش می

هایش را فرو کرد فایده بود. مچ پایش را محکم گرفت و ناخنبی

های هاجر شل شدند. پرینوش به زحمت در پوست پایش. دست

هیکل سنگین هاجر بیرون کشید. نفس نفس خودش را از زیر 



کنان خودش را چسباند به زد. خورشید دوید طرفش و گریهمی

اش را جلوی رویش تکان داد: االن زنگ او. هاجر انگشت اشاره

 میزنم به عبدالحسین بیاد ببردت. 

پرینوش از جا جست. مچ دست هاجر را گرفت و جیغ زد: گه 

ت بچه رو انداخت تو دامن من ی تخم حروممیخوری. اون پسره

ی منو میگیری؟حاال هار شدی پاچه  

ی کس و کارت. هاجر از تک و تا نیفتاد: گه تو میخوری و همه

ی من رو نیار که زندگیت رو سیاه ی هرجایی. اسم بچهدختره

کنم.می  

باشه. برو بهشون بگو بیان تا قشنگ بگم اون شب فیروز   -

س میکشم؟کار کرد. فکر کردی پا پچه  

هاجر را هل داد عقب و به سمت ساک رفت و ستاره را از آن 

بیرون آورد. دخترک از شدت گریه کبود شده بود. پرینوش 

تکان تکانش داد. رو کرد به خورشید: چادر من رو بردار تا بریم 

 کالنتری.

 هاجر سد راهش شد: کجا؟ صبر میکنی تا فیروز بیادش.



ید اما همچنان عصبانی به پرینوش باالخره نفس راحتی کش

 هاجر تشر زد: برو بگو لشش رو بیاره خبر مرگش.

 هاجر به تنها اتاق خانه اشاره کرد: برو اونجا ساکتش کن.

پرینوش به حرف هاجر گوش داد ولی وقتی هاجر در را پشت 

سرش قفل کرد تازه فهمید چه اشتباهی کرده. داد زد: چه غلطی 

 کردی؟

کرد. صدای هاجر را و بدجور گریه میطرف در بود خورشید آن

بینی. ات رو هم نمیشنید که گفت: اگر داد و قال کنی رنگ بچه

برگشته رو آواره کردی، خیال کردی هرکی هرکیه؟ فیروز بخت

ات رو آواره کنم.داد بزن تا بچه  

پرینوش ترسیده به در چسبید و التماس کرد: هاجر تو رو به 

ن این در رو. این بیچاره داره جون هرکی دوست داری باز ک

 هالک میشه.

 ولی گوش هاجر بدهکار نبود. گفت: همینجا میمونی تا برگردم. 



لرزاند. داشت التماس های خورشید تنش را میصدای جیغ

باره ساکت شد. یککرد ولش کند ولی نفهمید چی شد که بهمی

ام رو؟داد زد: چکار کردی بچه  

حاال جیغ بزن تا جونت درآد. هاجر گفت: کردمش توی حموم.  

اش گرفته بود. شروع کرد به التماس کردن. باور پرینوش گریه

طور مستجاب شده باشد. صدای کوبیده کرد دعایش ایننمی

ای ندارد. باید شدن در که به گوشش رسید فهمید تقال فایده

ی بعدی زندگی برای او چیست.کرد تا ببیند نقشهصبر می  

*** 

ی ماشین را پایین ی لباسش را باز کرد و پنجرهبهرام دکمه

کشید تا خواب از سرش بپرد. بوی تند فاضالب خورد زیر 

اش تکیه داد و خیره ماند به در خانه. امروز دماغش. به صندلی

هم هیچ خبری نشده بود. روز قبل وقتی به خانه برگشت دید که 

مادرش چمدان بسته و منتظر روی مبل نشسته است. تا 

چشمش به او افتاد گفت: بلیت بگیر برام. دیگه بسه هرچی 

 خفت کشیدم.



بهرام هیچی نگفت. خواست برود داخل اتاق خواب که مادرش 

جدی گفت: آره. برو نازش رو بکش. من دیگه به چه کارت میام. 

ی برو همون برات بهتره. خدا رو چه دیدی. یه وقت هم یه بچه

گیتون رو بکنید. دیگه یه دیگه برات آورد، خوش و خرم زند

پیرزن هف هفو هم نیست صبح تا غروب نک و نال کنه جلوی 

 روت.

بهرام دندان به هم سایید و چرخید طرفش: چی میگی مادر؟ 

تر از گل بهتون حرف زدم؟چی میگی؟ من کی نازک  

تو که هیچی. اون مار هفت خط ولی خوب بلده سر انگشت   -

 بچرخوندت.

بیچاره چه کار به شما داره؟ اون که نا نداره راه بره. چرا اون   -

مون رو بردن. میفهمی؟ متوجه نمیشی حال و روز ما رو؟ بچه

ام معلوم نیست االن تو کدوم خراب شده است. چرا نمک به بچه

 زخمم میپاشی؟

های مهستی تمام شده بود. بهرام مادرش جر و بحثشان با ضجه

شان دلخور مسرش برسد و آخر سر هر سهرا ول کرده بود تا به ه



ای پناه بردند و خانه در سکوتی مرگبار فرو و رنجیده به گوشه

رفت. امروز هم سر کار حاضر نشد. کارگرها هم از خدا خواسته 

ریزی شهرکی که ی آسفالتعاری و پروژهزده بودند به در بی

هوا.  اش را به هزار ضرب و زور برده بود رفته بود رویمناقصه

سرکارگر گفته بود ناظر شهرداری گزارش رد کرده ولی او به 

جای جواب گوشی را قطع کرده بود. با خودش فکر کرد وقتی 

خواهم صد سال سیاه مان شود میام نیست که چراغ خانهبچه

 هیچ خیابانی آباد نشود. 

ی چشمش هایش را روی هم فشرد و اشکی را که از گوشهپلک

پاک کرد. ساعت تازه نه شب بود و او باید تا صبح  راه افتاده بود

ها ی شبگفت امشب با بقیهداد. حسی غریب میکشیک می

ی کند هرچند به این حس مشکوک بود و آن را نتیجهفرق می

دانست که در این یک ماه و ده روز به های بیخودی میامیدواری

ه خودش داده بود. خواست صندلی ماشین را کمی خم کند ک

دید در خانه باز شد. هوشیار سرجایش نشست. دید که هاجر از 

هایش را ریز کرد. هاجر عمداً از کنار خانه بیرون آمد. چشم

رفت ماشینش رد شد و رفت. بهرام مردد به مسیری که او می



نگاه کرد. دو دل شده بود. یعنی ممکن بود برای دیدن فیروز از 

ود و امکان سر و ته کردن خانه بیرون آمده باشد؟ کوچه تنگ ب

ماشین وجود نداشت. دنده عقب گرفت. هاجر تندتر رفت و او 

هم بیشتر پا روی پدال فشرد. به سر گذر رسید و ماشین را سر 

و ته کرد. هاجر رسیده بود به خیابان اصلی. دور زد و دنبال 

یکباره شروع کرد به سرش رفت. کمی که جلوتر رفتند هاجر به

دار از دن. بهرام جا خورده بود. چند مغازهجیغ و داد کر

هایشان بیرون ریختند. هاجر به ماشین او اشاره کرد و داد مغازه

 زد: ایهاالناس به دادم برسید. نجاتم بدین.

کار کند. هرچه دانست چهبهرام سرجایش خشک شده بود. نمی

کرد. یک نفر شد هاجر بیشتر جیغ و داد میجمعیت بیشتر می

ماشین آمد و تا او به خودش بجنبد درش را باز کرد و به سمت 

کشیدش بیرون. مرد عبوس و ریشویی بود که اورکت ارتشی 

 پوشیده بود. گفت: واسه چی اومدی دنبالش؟

ی این بدبخت پالس یک نفر گفت: کار هر روزشونه. دم در خونه

 شده.



 مرد زیر کتف بهرام را گرفت و محکم تکانش داد: الل شدی چرا؟

هاجر خودش را به مرد رساند و نالید: برادر به دادم برس. از 

دونم دیگه به کی پناه ببرم.صبح تا شب دنبال سرم افتاده. نمی  

من کنان گفت: نه دروغ میگه. من کاریش ندارم.بهرام من  

یکی محکم کوبید پشت گردنش. صدایی به گوشش خورد که 

ال ناموسش گفت: فیروز رو انداختی زندون بیفتی دنبمی

غیرت؟بی  

ی رفیق فیروز را شناخت. گفت: چی میگی بهرام چرخید و چهره

 واسه خودت؟

ی ریشو اجازه نداد بیشتر حرف بزند. خیلی جثهولی مرد درشت

خونسرد بیسیمی از جیب بزرگ اورکتش درآورد و به همکارانش 

زد به چه ارگانی پیغام داد خودشان را برسانند. حدس می

د. دستپاچه التماس کرد: حاجی اشتباه گرفتی. به قرآن انوابسته

 قسم من کاری بهش ندارم.

 هاجر گفت: قرآن بزنه تو کمرت. کم دروغ بگو. 



خیلی طول نکشید که بهرام را مجبور کردند همراهشان برود. 

هرچه خواهش و التماس کرد ولش کنند و به حرفش گوش 

اجر از عمد این بدهند کسی اهمیت نداد. بهرام مطمئن بود ه

ها را راه انداخته. خواست خودش را از چنگ ماموران کاریشلوغ

رها کند. تقال کرد و موفق شد. دوید به طرف خانه ولی خیلی 

دور نشده بود که دوباره به دام افتاد. او را کشان کشان بردند. 

ی هاجر بود و ی کهنهی تاریک خانهبهرام چشمش به پنجره

دادند. بود. فکر کرد کاش دو نفری کشیک می اشکش راه افتاده

گفت از هاجر رو دست خورده حتماً ریشخندش اگر به حمید می

کرد.می  

هوا تاریک شده بود که در دوباره باز شد. چراغ اتاق سوخته بود 

دانست سایه سیاهی که در چارچوب ایستاده و پرینوش نمی

سوخت.کیست. گلویش به خاطر جیغ و داد زیاد می  

کرد. هاجر بدجور صدایش گرفته بود و پوست سرش زق زق می

موهایش را کنده بود. ستاره را به خودش فشرد و نالید: کو 

 دخترم؟



سایه جلوتر آمد. پرینوش مطمئن شد هاجر پیش رویش نیست. 

 از جا بلند شد و نالید: کو خورشید؟

دیگر اشکی نداشت بریزد. التماس کرد: من هیچی بهشون 

کاری به کارمون نداشته باشید. دخترم کجاست؟نگفتم.   

ی الکل از چند متری به مشامش رسید. بوی مشمئز کننده

 نامطمئن گفت: فیروز؟

زهرمار.  -  

التماس کرد: به جون خورشید من نرفتم سراغشون. من هیچی 

 بهشون نگفتم.

کردن.فیروز پوزخند زد: اگر میگفتی هم باور نمی  

س کشید: خوابه. جلوتر آمد. پرینوش پا پ  

فیروز اهمیتی نداد. بچه را از آغوشش بیرون کشید و مثل 

جانوری خونخوار او را بویید. پرینوش از ترس در حال سکته بود. 

خواست از اتاق بیرون برود. نور آهسته به سمت فیروز رفت. می

تابید ولی هیچ صدایی به گوش ضعیفی از هال به داخل اتاق می



ر فیروز رد شد ولی هنوز یک قدم فاصله رسید. از کنانمی

 نگرفته فیروز مچ دستش را سفت گرفت: کجا؟

میرم پیش دخترم. خوابیده نه؟ خوابش برده؟ مادرت   -

 کجاست؟

تر فشار داد: کدوم گوری سر به فیروز مچ دستش را محکم

 نیست شدی یه ماهه؟

ن پرینوش آب دهانش را فرو داد و تند تند توضیح داد که از هما

فردای روزی که بچه را دستش سپرده چه اتفاقاتی را پشت سر 

گذاشته است. به ماجرای تلفن حمید که رسید، بغضش شکست: 

به خونم تشنه بود. چی بهشون گفتی؟ اصالً چرا فکر میکنن بچه 

 رو من دزدیدم؟

که ده روز تو فیروز پوزخند زد: ندزدیدی؟ بچه پیش تو بوده. من 

 اون سگدونی زندونی بودم.

 پرینوش پرسید: فرستادنت زندان؟

چقدر تو خرفتی؟ زندان کجا بود. منو تو باغشون زندونی   -

 کردن.



 پرینوش هینی کشید: چرا شکایتشون ...

حرفش را خورد. فیروز عمیق نفس کشید: هربار اون حمید 

که دیگه کردم زد فقط به این فکر میحروم لقمه کتکم می

رسه. آخ که دلم بدجور خنک شد ذلیلی و دستشون به بچه نمی

شون رو دیدم. اسیری  

 پرینوش گفت: بهشون گفتی منم همدستت بودم؟

نبودی؟ خودت بچه رو از من گرفتی.   -  

خواستم. مجبورم کردی. من نمی  -  

بعدش چرا پس نیاوردیش؟  -  

پناه شدن یپرینوش خواست بگوید از ترس زندان. از ترس ب

دخترم. همان چیزی که تو با آن من را تهدید کردی ولی منصرف 

کل کند. در عوض گفت: منتظر بودم خواست باهاش کلشد. نمی

کار میکنی.ببینم تو چه  

دار گفت: جدی؟ فیروز با لحنی کش  



پرینوش تند سر تکان داد. فیروز پرسید: پس چرا به حمید زنگ 

 زدی؟

چی به چیه. خواستم ببینم می  -  

مون؟چرا نیومدی دم خونه  -  

ترسیدم پلیس بگیردم.  -  

فیروز ریز ریز خندید. بعد مچ دست پرینوش را ول کرد: برو 

 بیرون یه لقمه نون بخور.

هایش پرینوش از خدا خواسته از اتاق بیرون رفت. نور تند چشم

را زد. خبری از هاجر نبود. دخترکش کز کرده توی خودش 

اش را ود. جلوتر رفت و بوی ناخوشایند ادرار شامهخوابیده ب

اذیت کرد. نشست کنار خورشید و دست کشید روی سرش و او 

آلود های خوابباران کرد. خورشید از جا پرید و با چشمرا بوسه

خودش را انداخت توی بغل او. پرینوش دخترش را سفت توی 

ن بغل گرفت و سعی کرد گریه نکند. کنار گوشش گفت: اال

 میریم.



او را از جا بلند کرد. فیروز بچه به بغل از اتاق بیرون آمد: صبر 

 کن. 

 پرینوش پرسید: کو مادرت؟

میادش حاال.   -  

زنان آمد داخل. فیروز هنوز حرفش تمام نشده بود که هاجر نفس

بچه را به پرینوش داد و چشمکی به او زد. به سمت مادرش رفت 

ر سرش را عقب کشید: نکن. دوباره و سعی کرد او را ببوسد. هاج

زهرمار ریختی تو شکمت؟ آخرش مثل اون بابای گور به گوریت 

 سکته میکنی میمیری.

فیروز باز سر به سر مادرش گذاشت. پرینوش فرصت را مناسب 

حرف دست دید. رفت توی اتاق و چادرش را برداشت. بی

ن زماخورشید را گرفت و خواست برود اما فیروز و هاجر هم

 گفتند: کجا؟

ها لبش را محکم دندان گرفت. پلک روی پرینوش پشت به آن

ی جهنمی هم گذاشت و از ته دل دعا کرد زودتر از این خانه



خالص شود. چرخید طرفشان: بچه رو که پس آوردم صحیح و 

اش به من مربوط نیست.سالم. بقیه  

ه هاجر گفت: اگر زودتر آورده بودیش یه حرفی. صبر کن تا کوچ

 خلوت بشه.

 فیروز گفت: فرستادیش پی نخود سیاه؟

شون. به خدا جیگرم مادر زودتر بچه رو ببر بنداز دم خونه  -

کرد.جوری گریه میکباب شد باباش اون  

بیخود جیگرت کباب نشه. اینا هفت خط روزگارن.   -  

 پرینوش از هاجر پرسید: کی اون بیرونه؟ باهاشون حرف زدین؟

 هاجر اخم کرد: تو یکی حرف نزن که جیگرت رو درمیارم.

فیروز گفت: راست میگه. من یه گهی خوردم خام شدم گذاشتم 

 بچه رو برداری ببری. حرف نمیزنی تا خودم درستش کنم.

تر گرفت. فهمید مجاب کردن پرینوش دست خورشید را محکم

 گرفت.هاجر محال است. او توی این فاجعه طرف پسرش را می

 رو کرد به فیروز: چکار کنیم؟



 هاجر گفت: بذار یه سر و گوشی آب بدم.

این را گفت و دوباره چادرش را به دندان گرفت و از خانه بیرون 

رفت. فیروز گفت: االن کل پلیسای تهرون دنبالت هستن. دو راه 

بیشتر نداری. یا با من میای تا ببرمت یه جای امن یا میمونی 

سراغت.  اینجا تا پلیس بیاد  

 پرینوش به ستاره که از خستگی و گرسنگی ب

زد نگاه کرد: بچه رو چکار میکنی؟حال دست و پا میی  

شون.میبرم میگذارم در خونه  -  

بلدی کجا زندگی میکنن؟  -  

نه فقط تو که خودت رو انداختی زیر پای پسرشون بلدی.  -  

 پرینوش چشم دزدید و سری به تایید تکان داد: خیلی خب.

 باهات میام.

فیروز خوشحال، مثل کسی که تمام تیرهایش به هدف نشسته 

 گفت: باریکال. 



هاجر برگشته بود داخل. به فیروز نگاه کرد: هیشکی نیست 

شون برگرد.مادر. ببر بذارش دم خونه  

فیروز گفت: نه، نمیشه که همین حاال برگردم. خیال نکن اینا 

دون ول نمیکنن.دست بردار هستن. تا من رو نندازن زن  

کشه.الهی که ذلیل بشه هرچی آدم ضعیف  -  

پرینوش توی دلش گفت آمین و به فیروز خیره شد. هاجر نگران 

 پرسید: پس کجا میری؟

میرم طرف کردستان. یه رفیقی داشتم اونجا تو شرکت   -

مهندس کار میکرد اهل اونجا بود. یه مدت پیشش میمونم تا بعد 

 ببینم چی میشه.

ات. اونجا رو که کسی نمیشناسه.مادر. برو قزوین پیش عمه نه  -  

خیلی خب. حاال ببینم چی میشه. خودم زنگ میزنم به اوس   -

 ماشاال پیغام میگذارم خبرت میکنم.

دانست فیروز یک این را گفت و راه افتاد. پرینوش خوب می

دانست که او قرار نیست ی راست در شکمش نیست. میروده



های پوشالی پسرش لوحانه به قولاجر بیچاره سادهبرگردد و ه

دل بسته بود. ولی با کاری که هاجر بعد از ظهر کرد محال بود 

 باهاش همدردی کند. 

با فیروز از خانه خارج شدند. یک کوچه باالتر، فیروز موتورش را 

برق زنجیر کرده بود باز کرد و همگی بر ترک که به تیر چراغ

رفت رف راه افتادند ولی مسیری که او میحموتور نشستند. بی

کرد. کامالً با جایی که محل زندگی پدر و مادر ستاره بود فرق می

دانست به هایی زندگی کنند. میها در چنین محلهمحال بود آن

اند. فیروز باالخره موتور را نگه داشت و بچه شوش نزدیک شده

 را از پرینوش گرفت: همینجا بمون تا برگردم.

کجا میبریش؟  -  

کاریت نباشه. یه رفیقی دارم قبول کرده بچه رو ببره بسپره   -

 به پدر و مادرش.

 پرینوش باور نکرد: دروغ میگی. 

 فیروز نیشخند زد: چه فرقی به حال تو داره؟



پرینوش التماس کرد: تو رو خدا بده به من خودم میبرم میدم 

 بهشون. حواسم هست کسی نبینه. 

اش بگو باشه.گم میسپرمش دست خونوادهچته تو؟ می  -  

این را گفت و به سرعت از آنجا دور شد. هوا تاریک بود و چشم 

دید. پرینوش فکر کرد نباید آنجا بماند. او تمام چشم را نمی

تالشش را کرده بود تا بچه را برساند دست پدر و مادرش. از 

دست  افتاد تقصیر او نبود.اینجا به بعد دیگر هر اتفاقی می

خورشید را گرفت و پا به دو از موتور دور شدند. چند کوچه 

زد ایستاد. خورشید پرسید: باالتر درحالی که نفس نفس می

 مامان ستاره رو کجا برد عمو فیروز؟

 پرینوش لبش را محکم دندان گرفت: برد بده به مامان واقعیش.

پس چرا گریه میکنی؟  -  

هیچی. دلم براش تنگ میشه.  -  

مامان عمو فیروز خیلی بده نه؟  -  

آره مامان. عمو فیروز خود شیطانه.  -  



این را گفت و اشکش راه افتاد. صدای غرش موتوری به گوشش 

رسید. خودش را در تاریکی پنهان کرد و دید که فیروز به 

رفت که او را پیدا کند. فکر شود. حتماً میسرعت از آنجا دور می

شدم و کمی بعد یادش افتاد دیگر  کرد چه خوب که همینجا قایم

رفت. شاید هیچ سرپناهی ندارد. باید برای همیشه از تهران می

گفت فیروز بچه را با خودش برده، شاید گشت و میبعداً برمی

گفت ولی مطمئن بود تا زد و ماجرا را میهمین فردا تلفن می

جای امنی برای خودش و دخترش پیدا نکند چنین کاری 

کند. نمی  

*** 

های صدای تلق تلق کولر حسام را از خواب پراند. با چشم

خواب اول نگاهی به ساعت روی پاتختی انداخت. ده صبح نیمه

بود. چرخید و به افسانه که در خودش جمع شده بود نگاه کرد. 

ای چند وقت بود او را به چنین حالی ندیده بود؟ مثل بچه

اختیار لبخند زد. حاال شیرخواره که محتاج آغوشی امن بود. بی

بیش از هر زمان دیگری باور پیدا کرده بود که کار دنیا واقعاً 



کرد گم شدن دختر بهرام باعث حساب و کتاب است. فکر میبی

نزدیکی بیشتر افسانه و پسرشان نیما شود. افسانه فقط برای 

داد. حسام این را به وضوح درک کرده بود. اما همه نیما جان می

کس از آب در آمد. یک شب بعد از گم شدن سحر، چیز برع

هیچ حرف  افسانه بود که در اتاق خواب مشترکشان را زد و بی

شان برگشت. حسام سعی کرد ای دوباره به تخت دونفرهاضافه

جوری رفتار کند تا افسانه احساس امنیت کند. خوب درک 

ر کرد این واکنش به اتفاق هولناکی بوده که بر سرشان آوامی

شده و امیدوار بود با رفتار سنجیده، زن سرکش و ناسازگارش را 

پابند خودش کند. ظاهراً تالشش نتیجه داده بود. سه ماه بود که 

کرد. عمیق آه کشید.افسانه بیشتر با او مدارا می  

کشی؟چرا آه می  -  

ی دونم چرا یهو یاد اون بچهبه چشمان مست افسانه زل زد: نمی

نوا افتادم.بی  

افسانه کالفه تکان خورد. پلک روی هم گذاشت: حرفش رو نزن. 

 اعصابم به هم میریزه.



خواست بچرخد و زنش را در آغوش بگیرد که صدای زنگ خانه 

بلند شد. هردوشان سرجا نشستند. افسانه گفت: کیه روز 

ای؟جمعه  

 حسام زیر لب گفت: خدا به خیر کنه.

خانه رفت. آیفون را از تخت کنده شد و سرآسیمه به سمت در 

 برداشت: بله؟

ی حامد بود که گفت: سالم. حامدم.صدای خسته  

ی در را فشار داد. افسانه هم آمده بود بیرون: کی بود؟دکمه  

حامد.  -  

اختیار به هردوشان در سکوت به هم نگاه کردند. حسام بی

تقویم دیواری خیره شد. امروز دقیقاً دو ماه از گم شدن سحر  و 

ه از آخرین باری که پرینوش به حمید زنگ زده بود یک ما

گذشت. هنوز هیچ ردی از پرینوش و فیروز پیدا نکرده می

 بودند. 

 کمی بعد حامد پشت در بود. افسانه بود که پرسید: چطور شده؟



ی حامد غمزده به افسانه نگاه کرد: لباس بپوش، باید بریم خونه

 آبجی.

آنقدر که دوستش داشت.  گفت آبجی.حامد فقط به مهستی می

 افسانه نالید: بچه پیدا شده؟

نه!  -  

پس چی؟ نصف عمرم کردی. چی شده؟  -  

ی فیروز پیدا شده.جنازه  -  

افسانه هینی کشید و حسام نگران به در اتاق نیما نگاه کرد. 

خواسته قاچاقی از کردستان بره ترکیه. مرده.حامد گفت: می  

روی زمین نشست.  حسام افسانه جلوی دهانش را گرفت و 

دانست این اتفاق کار چه کسانی است. او چندماهی در می

های های زیادی از کوملهی کردستان جنگیده بود. داستانجبهه

 مخالف شنیده بود. 

 به سمت افسانه رفت و او را از روی زمین بلند کرد: خوبی؟

زده زل زده بود به قالی. های وقافسانه با چشم  



اش یخ زده بوده. پاسدارای لب مرز پیداش حامد گفت: جنازه

ی دیگه.کردن. با چندتا جنازه  

ی چه کسانی را حسام جرات نداشت بپرسد جز او جنازه

اند. حامد خودش توضیح داد: سرش رو پیدا نکردن. از جسته

ی یه زن روی کارت شناسایی توی جیبش فهمیدن کیه. جنازه

یوش بوده. بدنشون لت و پار شده بوده.هم بوده. احتماالً پر  

هقش افسانه طاقت نیاورد. دست گرفت جلوی صورتش و هق

بلند شد. حامد آه کشید: اگه ... اگه بچه همراهشون بوده باشه 

.... 

نتوانست حرفش را تمام کند. بغضش شکست. صدای باز شدن 

در اتاق نیما حسام را هوشیار کرد. به سمت او رفت. نیما  

کرد. پرسید: بابا چطور شده؟ده به دایی و مادرش نگاه میترسی  

هیچی بابا جون. طوری نیست. برو تو اتاقت.  -  

سرش را بوسید و در را بست. افسانه باز مات و متحیر زل زده 

گفت کرد. مسخره بود اگر میبود به قالی. حامد هنوز گریه می

چه را نکشته امیدوار باشید. شاید بچه همراهشان نبوده، شاید ب



های پر برف خدمت کرده بود روشن باشند. برای او که در آن کوه

ها بچه را نکشته باشند، سرما او را از پا بود که حتی اگر کومله

ای پیدا نشده شاید به این خاطر بوده که درآورده و اگر جنازه

اند... ها لت و پار شدهها ... حامد همین االن گفته بود جنازهگرگ

ها...گرگ  

اش را نوازش کرد: چیزی میخوری به سمت حامد رفت و شانه

 بیارم برات؟

هایش را حامد سر باال انداخت. چند نفس عمیق کشید و اشک

کرد به خودش مسلط بماند که سعی میپاک کرد. بعد در حالی

به ما  گفت: دیشب به بهرام خبر دادن. اونم امروز اومد خونه

 گفت. 

فسانه: مامان حالش خیلی بده. بهرام اومده بود بعد رو کرد به ا

 ببردش که به مهستی بگن ... 

طوری ات اینصدایش لرزید: مامان گفت من دل ندارم بگم بچه

 شده. گفت بیام دنبال شما. 



های خیس به حامد زل زد: من؟ من بهش بگم؟ افسانه با چشم

رحمید شماها.چقدر بی  

و دستش را گرفت: آروم  حسام دستپاچه به سمت افسانه رفت

 باش. 

های حسام بیرون افسانه خشمگین دستش را از الی انگشت

کشید: یه جوری رفتار نکن انگار با یه دیوونه طرفی. ببین چی از 

 آدم میخوان...

حامد من من کرد: بهشون گفتم .... من ... به خدا منظور بدی 

 نداشتن ... آقاجون هم گفت به تو ... نگیم...

رفته داشت میافسان  

توی اتاق ولی این حرف را که شنید، سرجایش ایستاد. قلبش 

کشید. نفسش تنگ شده بود. چرخید و به حامد نگاه تیر می

 کرد: آقا جون گفت به من نگی؟

دونست عصبانی میشی... حاال طوری نشده. خودم با می  -

 داداش حمید ....



گم مهستی دونست عصبانی میشم یا ترسید یه جوری بمی  -

 پس بیفته؟ 

 رو کرد به حسام: لباس بپوش بریم. 

هایش را عوض کرد و برگشت تا حسام به خودش بجنبد، لباس

 بیرون: بمون پیش نیما تا برگردم.

نه. منم میام.   -  

خوای بیای مهستی رو دلداری بدی؟ نترس. خودم از چیه می  -

دیده رو  پسش برمیام. هیشکی مث من نمیتونه اون بدبخت داغ

 آروم کنه.

اش را گرفته باشد. وقتی بهش زل امیدوار بود حسام نیش کنایه

زد مطمئن شد او منظورش را گرفته ولی این باعث نشد آرام 

ی تسکین قلبش نشده بود. خوب شود. حتی طعنه زدن هم مایه

دانست دادن این خبر به مهستی چقدر سخت است. می

نی بود که باعث رسیدن این مخصوصاً اینکه خودش یکی از کسا

 فاجعه به چنین جایی شده بود. 



ی هردوشان سوار ماشین شدند و راه افتادند به سمت خانه

توانست به شوهرش بگوید آن شبی کرد میخواهرش. آروز می

که فیروز به سراغ بچه آمد، او هم توی اتاق بوده. برق رفته بود و 

نشد. رفته بود و به  فیروز آنقدر عجله داشت که متوجه حضورش

ی خواهرش سحر با خشم زل زده بود و آرزو کرده بود کاش بچه

بمیرد تا دوباره خودش و نیما در مرکز توجه خانواده باقی بمانند. 

ترین شکل حاال انگار آرزویش برآورده شده بود. به حقیرانه

ی شش ماهه حسادت کرده بود و وقتی فیروز ممکن به آن بچه

غل زده و رفته بود دم برنیاورده بود. حرف تا نوک او را زیر ب

گشت. در آن لحظه آنقدر خشمگین شده آمد و برمیزبانش می

بود که اجازه داده بود چنین مصیبتی پیش بیاید و بعد جرات 

نکرده بود به کسی بگوید چه چیزی دیده. امیدوار بود حمید 

رو دست فیروز را مقر بیاورد ولی او هم از آن جانور خبیث 

 خورده بود. لب زد: حسام...

جان دلم؟  -  



پلک روی هم گذاشت و دل به دریا زد: من اون شب دیدم فیروز 

 بچه رو برد...

توقع داشت سرعت ماشین کم شود. یا حسام جا بخورد ولی 

هیچ اتفاقی نیفتاد. چشم باز کرد و دید شوهرش ابرو گره کرده و 

ته. ترسید. اشکش راه با دو دست محکم فرمان ماشین را گرف

افتاد: به خدا اگر میدونستم همچین میشه غلط میکردم بهتون 

 نگم... حسام...

فهمید چرا افسانه ترسیده حسام عمیق نفس کشید. حاال می

بود. چرا دوباره برگشته بود به اتاق خوابشان. بار عذاب وجدانش 

چرا  چنان سنگین شده بود که جانش را به لب رسانده بود. نالید:

 حاال گفتی؟ چه فایده که حاال گفتی؟ 

ریخت: دیگه هایش پایین میافسانه لب به هم فشرد. هنوز اشک

تونستم پیش خودم نگهش دارم.نمی  

حسام چیزی نگفت. چه داشت بگوید؟ دانستن این راز دیگر 

ی بهرام هیچ های خانهکرد. تا نزدیکیدردی از کسی دوا نمی

جلوی خانه که رسیدند حسام گفت: دیگه کدام حرفی نزدند. 



جا نگو. اون بچه دیگه رفت تموم شد. خودت رو این رو هیچ

 جلوی بقیه خوار نکن.

لحنش چنان شماتت بار و کوبنده بود که افسانه جا خورد. ته 

وقت با چنین لحنی باهاش حرف نزده دلش لرزید. حسام هیچ

داد. خیلی بود. خواست دستش را بگیرد ولی حسام اجازه ن

 محکم گفت: از االن گردنت زیر دین خواهرته. یادت باشه.

تا افسانه لب باز کرد چیزی بگوید حسام از ماشین پیاده شد و 

زنگ در را زد. به زحمت از ماشین پیاده شد. چشم دوخت به 

حسام ولی او خیره مانده بود به رو به رو. بهرام در را باز کرد. 

م گفت: فهمید؟اش داغان بود. حساقیافه  

ها وارد شوند. افسانه چشم دوخته حرف کنار رفت تا آنبهرام بی

ها باال رفتند و وارد شدند و افسانه بود به جلوی پاهایش. از پله

ها و ی درهم ریخته شوکه شد. لباساز دیدن آن خانه

های سحر پخش شده بود کف سالن. صدای ناله و بازیاسباب

رسید. داشت مهستی را به گوش می ی پوران از اتاقشمویه

کرد. خون افسانه به جوش آمده بود. یکراست رفت به نفرین می



طرف اتاق خواب خواهرش ولی او آنجا نبود. صدای بهرام را 

 شنید: رفت باغ...

 افسانه چرخید سمت بهرام: باغ؟ چرا؟

پوران لنگ لنگان بیرون آمد: خواهرت دیوونه شده. از صبح که 

گرفت. میبینی که چه به اش رو میرده بود سراغ بچهچشم باز ک

 روز خونه آورده. 

حال نالید: چرا گذاشتین بره؟افسانه بی  

گذاشتم بره؟   -  

ساعدش را نشان داد: نگاه کن چه به روزم آورده. هرکار کردم 

جلوش رو بگیرم نتونستم. وحشی شده بود. چنگ انداخت روی 

ام رو واب دیدم دم صبح بچهدستم. خواب نما شده بود. گفت خ

 برگردوندن باغ.

بعد رو کرد به بهرام: تو هم که معلوم نبود کجا ول کردی رفتی از 

دیشب... نمیگی مادر بدبختت با این زن دیوونه چه به روزش 

 اومده ... نمیگی ...



شان سیخ کرد. گفت: کجا ی بهرام مو بر تن همهصدای نعره

ها چرخیدم تو دیدم. عین دیوونهبودم؟ کجا بودم؟ رفتم جنازه 

خیابون... در به در بودم تو خیابون ... داشتم زار میزدم به حال 

ی عبدالحسین ام که نیست و نابود شد .... رفتم در خونهبچه

ببینم چه خاکی به سرم بکنم .... طاقت نداشتم خبر بدم به 

اش هم پیدا نشده...ات مرده ... جنازهمهستی بچه  

باز به بدهان نیمه پوران با  

هرام نگاه کرد. رنگش پریده بود. افسانه تیر آخر را زد: چی 

میخوای از جون خواهرم؟ ده سال خونش رو کردی تو شیشه 

 بس نبود؟ بیا ... حاال رفته ... بشین تنها با پسرت سروری کن.

 رو کرد به حسام: بریم باغ.

ه بود نگاهی به پوران که هنوز سرجایش خشک شدحسام نیم

انداخت و به سمت بهرام رفت که دو زانو نشسته بود وسط رخت 

بویید. خواست حرفی بزند ولی ها را میاش و آنهای بچهو لباس

کند. دید که هیچ حرفی کوه غم او را سبک نمی  

*** 



اش اینقدر ساده به دید عمر خوشبختیجیران به خواب هم نمی

ی مهستی علوم شده بود بچهسر آید. و حاال بعد از سه ماه، که م

به چه سرنوشت شومی گرفتار شده هاجر مقابل رویش نشسته 

زد حاللش کنند. زبانش قفل شده بود. حتی به این بود و زار می

حوصله و خسته به چرخید که بگوید ساکت شو. بینمی

عبدالحسین نگاه کرد بلکه او حرفی بزند. اما شوهرش انگار لذت 

زاری هاجر. حمید بود که به جای هردوشان داد برد از گریه و می

 زد: خفه شو! کی گفت بیای اینجا؟ بلند شو گورت رو گم کن. 

هاجر مثل گنجشک توی خودش جمع شد. ترسیده به حمید 

 نگاه کرد و لب جنباند: حقمه هرچی بگید. 

حمید عصبی جلو رفت. عبدالحسین سرجایش تکان خورد: بیا 

 بشین!

های گره شده که هکار نبود. با همان مشتاما حمید گوشش بد

دانست عالمت خشم طوفانی پسرش است جیران خوب می

سرگرداند طرفشان: چرا راهش دادین داخل آقاجون؟ دلتون 

خواد خودتون رو آزار بدین؟می  



دوباره رو کرد به هاجر: فکر کردی زرنگی ها؟ با اون پسر ... 

یش ما بخندی؟ خدا ات دست به یکی کردی که به رحروم لقمه

ات جای حق نشسته بود. حاال اینقدر ناله بزن که بمیری. بچه

 زنده نمیشه دیگه.

پاشیدند به دل زخمی هاجر. دوباره انگار مشت مشت نمک می

داد و هقش باال رفته بود. خودش را به چپ و راست تکان میهق

کرد. حمید خم شد و زیر کتفش را گرفت: برو قبرستون گریه می

سوزه.گریه کن. اینجا کسی دلش به حال تو یکی نمی  

 عبدالحسین به حمید توپید: گفتم بشین سرجات، بگو چشم!

حمید کتف هاجر را رها کرد و دوباره مشت گره کرد. نگاهی به 

خواست مثل همیشه طرف پسرش جیران انداخت ولی او نمی

ه دید ترین کار بود. حمید کدربیاید. در آن موقعیت این اشتباه

شود عصبی از خانه بیرون زد. جیران آبی از مادرش گرم نمی

رود. در این مدت پناهگاهش دانست پسرش کجا میخوب می

ی بخت ی نحسی که مثالً قرار بود خانهشده بود همان خانه

خورد که از خود رفت آنجا و آنقدر میحمید و عروسش باشد. می



دیده بود ولی نتوانسته بود خود شود. جیران اینها را به چشم  بی

هایش ازش حساب وقت آنقدر جدی نبود که بچهکاری کند. هیچ

هایش را عین دخیل ببرند. صدای هاجر او را به خود آورد. دست

کنم که سفت گرفته بود: پیش مرگتون بشم من، هرکار بگید می

 حاللم کنید.

د: جیران دستش را محکم کشید. هاجر را هل داد عقب  و تشر ز

ام رو برگردونی؟ میتونی خوای بکنی؟ میتونی نوهچه کار می

دخترم رو که از دنیا بریده برگردونی؟ زندگیش رو پاشون کردی. 

تونی مثل اولش درستش کنی؟می  

عبدالحسین پرید وسط حرف جیران: چی میگی جیران؟ این 

داد دست اون پسر ضعیفه اگر عقل داشت که خودش رو نمی

 ناخلف.

رمانده گفت: آقا به قرآن مجید قسم اون روز که از باغ هاجر د

اومد خونه خونین و مالین پس افتادم. شما مگر از قوم یزید 

جور لت و پار کردین؟ام رو اونبودین که بچه  



داری. اگر جیران داد زد: عجب رویی داری هاجر. عجب رویی 

کردن. اگر دهن باز کرده ریگی به کفشش نبود که زندانیش نمی

بود بگه چه آتیشی تو دامن ما انداخته هیشکی کاری به کارش 

نداشت... هرچی سرش اومد حقش بود...دستمون درد نکنه. 

 خوب کردیم. دیدی که خدا چطور جزاش رو داد.

اگر بابا باالی  ام عمرش رو داد پای رفیق بد.هاجر زار زد: بچه

شد؟ ما که از وقتی چشم باز کردیم سرش بود کی همچین می

کش دنیا بودیم. بیایید و بزرگی کنید حاللش کنید اون محنت

 دنیا به آتیش جهنم نسوزه.

عبدالحسین دستش را گرفت طرف هاجر: حاللیت رو که باید از 

نوا بگیری. ی بیپدر و مادر اون بچه  

و هرکار بگی میکنم که حاللش کنن. اگر چه بکنم؟ شما بگ  -

شده تا آخر عمر کنیزی مهستی خانم رو میکنم که حاللم کنه. 

 فقط شما بگو من ...



عبدالحسین به یکباره از جا بلند شد. جیران هم از این حرکت 

آنی جا خورد. هاجر کمی خودش را جمع کرد و ملتمسانه به 

 عبدالحسین نگاه کرد. 

بگم. بلند شو تا بهت  -  

هاجر بالفاصله از جا بلند شد. جیران پرسید: نبریش پیش 

ام دلش خونه هنوز.مهستی عبدالحسین! بچه  

برمش اونجا. میخوام ببرمش باغ.نه نمی  -  

 هاجر و جیران با هم گفتند: کجا؟

باغ. مگر نگفتی هرکار بگم میکنی. باید بریم باغ.  -  

 جیران پرسید: باغ میبریش چه کار؟

حرف از خانه بیرون رفت. قول ابی نگرفت. عبدالحسین بیاما جو

داده بود این راز را پیش خودش نگه دارد. بهرام خواسته بود این 

ی فیروز لطف را در حقش بکند. روزی که بهرام خبر آورد جنازه

پیدا شده، همراهش تا سردخانه رفت. جز او سه نفر دیگر هم 

ن و یک مرد دیگر. هویت وسط کوه و کمر پیدا شده بودند. دو ز



کدامشان جز فیروز معلوم نبود. وقتی از کالنتری هیچ

گشتند بهرام گفته بود مطمئن نیستم پرینوش همراه فیروز برمی

بوده یا نه و بعد خیلی جدی به عبدالحسین نگاه کرده بود: ولی 

خوام هیشکی بدونه ام با کدومشون بوده. نمیمعلوم نیست بچه

ت. اگر مهستی بفهمه تا زنده است چشم انتظار پرینوش زنده اس

 برگشتن سحر میمونه. 

نگری بهرام را تحسین کرده بود و عبدالحسین در دل آینده

همانجا خیالش را راحت کرده بود که این راز پیش خودش 

خواست حتی به جیران هم چیزی بگوید. مطمئن ماند. نمیمی

 بود او با کم

دهد. هاجر و جیران آمده ب میجا بند را آهایش یکطاقتی

خواد بیای.بودند بیرون. عبدالحسین رو کرد به زنش: شما نمی  

 به هاجر اشاره کرد: زودباش بجنب!

 جیران دلخور گفت: حاال دیگه من نامحرم شدم؟

این حرفا چیه خانم؟ اونجا که میدونی شده بیغوله. میای   -

گردم زود.میبینی بدتر عذاب میکشی. برمی  



ان دلخور رفت داخل خانه. هاجر سوار شد. معلوم بود جیر

ترسیده. حق داشت. بعد از آن بالیی که سر فیروز آورده بودند 

کدامشان اطمینان نداشت. ولی عبدالحسین دیگر به هیچ

 مطمئن بود او تنها کسی است که شاید بتواند کمکش کند. 

کرد اما آن هیچ حرفی تا باغ رفتند. گرمای مرداد ماه غوغا میبی

ها انگار هیچ از جهنمی که تهران را بلعیده بود خبر کوچه باغ

های گیالس نداشتند. در را باز کرد و ماشین را داخل برد. شکوفه

های یاقوتی سرخ نشسته بود. ریخته بودند و جایشان دانه

افسرده حال به باغی که عاشقش بود نگاه کرد. این باغ دیگر 

شد. اش نمییی دلخوشوقت مایههیچ  

 هاجر گفت: آقا چه بکنم؟

راست رفت سراغ جواب گذاشت و یکعبدالحسین هاجر را بی

گرفته بود. جا پاهای ی سرایداری. آنجا درهم ریخته و خاکخانه

اش مانده بود. هاجر پشت سرش بود. باز زیادی روی فرش کهنه

.ی هاجر ندادکرد. عبدالحسین اهمیتی به گریهداشت مویه می  



ها پر از خاک بودند. داخل خانه رفت طرف ساختمان ویالیی. پله

راست رفت ها مهم نبود. یکهم کم از بیرونش نداشت. ولی این

ها پژمرده بودند. به حیاط گل و آه از نهادش برآمد. تمام گل

ی جانوری محتضر به های رز رونده مثل بازوهای خشکیدهبوته

ی فرحبخش و از آن باغچه دیوار چسبیده بود و دیگر خبری

هایی که در خنکای بالکن روی زمین دلنواز نبود. میو میوی گربه

هایی هایش همانلم داده بودند او را به خود آورد. این گربه و بچه

بودند که مهستی ضامنشان شده بود. قلبش تیر کشید. انگار 

گرفتند ولی عبدالحسین جوابی ها هم احول مهستی را میآن

اش بار نگاهی به باغ پژمردهشان نداشت. برای آخرینبرای

انداخت و ته دلش خالی شد. انگار زندگی خودش بود که رو به 

کرد شوکت و جاللش به دست وقت فکر نمیرفت. هیچزوال می

 پسرکی آس و پاس پرپر شود. 

پا پس کشید و برگشت به حیاط درختی. هاجر جلوی در 

کند. رفت باالی موهایش را میاش چمباتمه زده بود و خانه

 سرش: ننه من غریبم بازی درنیار.



هاجر خودش را تکان داد: دلم خونه. کی از دل من خبر داره. 

 هیشکی .... هیشکی .... خدایا.

عبدالحسین تشر زد: اینا تقاص کم عقلی خودته. بسه بلند شو 

 حرف دارم باهات.

ماند به هاجر به زحمت خودش را جمع و جور کرد و خیره 

های عبدالحسین. لب  

هایی که دانست از کجا شروع کند. دل به دریا زد: اون جنازهنمی

 پیدا شد ... پرینوش وسطشون نبوده.

های گرد شده یک قدم عقب رفت: زنده است؟هاجر با چشم  

شاید. اون که کس و کاری نداشت بیاد نشونی بده از رخت و   -

چیزی روی تنش ... تو خودت فکر ای ای ... پیسیلباسش ... لکه

 میکنی پرینوش باهاشون رفته باشه؟

کرد. هاجر گیج و منگ به عبدالحسین نگاه می  

شنفتی؟  -  



شد با فیروز بره. اون شبی که بچه رو ها ... نه ... باورم نمی  -

خواست خودش رو گم و گور کنه. معلوم بود از برداشتن بردن می

ت خیال کردم راستی راستی بچه رو فیروز ترسیده. من سیاه بخ

دونستم فیروز ی بهرام خان. اگر میمیبرن میگذارن دم در خونه

چه نیتی داره جفت پاهاش رو قلم میکردم. محال بود  بگذارم 

 بچه رو ببره. 

خواد صغرا کبرا بچینی. اینا رو صد دفعه خیله خب. نمی  -

نمیکنه. ی دیگه هم بگی فرقی تو ماجرا گفتی. هزار دفعه  

یعنی میشه فیروز هم نمرده باشه؟  -  

ای نه! اون رو که خودت دیدی معلوم شد بوده. منتها هیچ بچه  -

ها نبوده. پرینوش یه دختر شیش ساله داشت همراه جنازه

 درسته؟

ها. خورشید بود اسمش. نبوده همراهشون؟  -  

نه.   -  

سحر چطور؟ اون بوده باهاشون؟  -  



ها ستی به صورتش کشید. توی برفعبدالحسین کالفه د

زخمی که به گردن سحر آویخته بودند پیدا شده گردنبند چشم

ی همراه دو زن مرده هم چند تکه لباس بچه کشف بود. در بقچه

توانست داشته باشد. فیروز ها فقط یک معنی میکرده بودند. این

دانست و کسی نمیبچه را همراه خودش برده بود. چرا؟ هیچ

فهمیدند مگر اینکه ... رو کرد به هاجر: وقت هم نمیهیچ شاید

گفتم بیای اینجا بمونی چون شاید پرینوش نرفته باشه همراه 

پسرت. شاید برگرده اینجا. شاید چیزی بدونه که به درد بخوره. 

الجوشن بچه رو با خودش برده. حداقل بفهمیم چرا اون شمر ذی  

اش را گرفت نگشت اشارههاجر تند تند پلک زد. عبدالحسین ا

طرفش: وای به حالت اگه دوباره خودسر بازی دربیاری. هیشکی 

دونه. اگر جز من و تو خبر نداره از این ماجرا. جیران هم نمی

بشنفم لب باز کردی روزگارت رو که سیاه میکنم هیچ! هر شب 

ات تو زمهریر جهنم به خودش بلرزه.سر سجاده دعا میکنم بچه  



هایش. بعد گفت: ا چند بار محکم کوبید روی لبهاجر دستش ر

نه هیچی نمیگم. دهنم قرص قرصه. خیالتون تخت. شب و روز 

 چهار چشمی باغ رو میپام که اگر کسی اومد بفهمم. 

آ باریکال. میسپرم به حامد هر هفته بهت سر بزنه. هرچی الزم   -

 داشتی بگو بخره برات. از این ور

ها اگر . خودم هم سپردم به همسایهو اون ور هم پرس و جو کن

 چیزی دیدن خبرت کنن. 

چشم ... چشم.  -  

عبدالحسین دردمند به درختان گیالس که زیر بارشان خم شده 

بودند نگاه کرد. اما دیگر دل و دماغ نداشت کارگر خبر کند که 

های قبل نبود که بار درختان را سبک کنند. امسال مثل سال

شد چند صندوق گیالس. شک یش میهاسهم هرکدام از بچه

اش مثل های امسال ترش خواهند شد. مرگ نوهنداشت گیالس

 گردی مسموم بر سر و روی درختان نشسته بود. 

*** 



ی آموزش زبان را زیر و رو کرد. های زهوار درفتهفرحناز جزوه

داد حس و حالش ها را به او میاگر چهارماه پیش اکرم این جزوه

ها را ریخت داخل پالستیک بود. آه کشید. جزوهجور دیگری می

ات درد نکنه. ولی من و گرفت طرف دوستش: دست دختر خاله

خوام برم فنالند.نظرم عوض شده. نمی  

ها را از دست فرحناز گرفت و اکرم اخم کرد. پالستیک جزوه

ریخت توی کیفش. فرحناز حوصله نداشت ناز اکرم را بخرد. 

ی ضخیم برزنتی جلوی در مدرسه ت. پردهکمی از او فاصله گرف

رقصید. امسال، آخرین باری بود که به این در دست باد می

رفت به دنبال آمد. بعد از آن هرکسی میدبیرستان می

های کالسشان تابستان گذشته نامزد سرنوشتش. چندتا از بچه

کرده بودند و دل توی دلشان نبود دیپلم بگیرند و بروند سر 

شان. یکی دوتایی مثل او و اکرم قصد داشتند دگیخانه و زن

ی دوستانش عجیب و بروند خارج. هرچند این کار از نظر بقیه

کردند کنکور قبول شوند و ناممکن بود. بقیه هم آروز می

های دانشگاه. او چه قصدی داشت؟ احساس بنشینند سر کالس

حالی های خرداد ماه را در کرد پوچ و توخالی شده. امتحانمی



شان افتاده بود. بعد از گم داد که هر روز اتفاقی عجیب در خانه

شان از هم پاشیده بود. ی زندگی همهشدن سحر، انگار شیرازه

کرد. همین اگر این اتفاق نیفتاده بود حاال همه چیز فرق می

انتظاری گذشته بود با هلهله تابستانی که با اشک و گریه و چشم

اش. رفت سر خانه و زندگیمی گذشت. حمیدو شادی می

اش شد. حامد دلش را به عشق تازهاش میمهستی سرگرم بچه

داشت و او تمام روزهای تابستان را به خواندن زبان گرم نگه می

که زیر درختان گیالس گذراند. در حالیاز روی خودآموز می

بست و نشست چشم میزد و یا روی تاب میباغشان قدم می

داد. اما ی خارج رفتن را پر و بال میارنگش دربارهرویاهای رنگ

حوصلگی حاال ورق برگشته بود. همه چیز رنگ و بوی غم و بی

ها از دیدن گرفته بود. روز اول مهر وقتی وارد کالس شد خیلی

اش جا خوردند. فقط اکرم صورت خسته و چشمان گود افتاده

دانست چه بالیی سرشان آمده.  می  

کم باید ت مچی ظریفش انداخت. حامد کمنگاهی به ساع

شد. پشت سرش را نگاه کرد. اکرم همانجا ایستاده پیدایش می

 بود. گفت: اگه میخوای صبر کن حامد تو رو هم برسونه.



زده به طرف فرحناز آمد: از دوستش های اکرم برق زد. ذوقچشم

 چه خبر؟

اش حرف دونم. دیگه دربارهای باال انداخت: نمیفرحناز شانه

مون بیشتر ناراحته.زنیم. حامد از همهنمی  

دانست چرا. یکی دیگر از باد اکرم خوابید. فرحناز خوب می

تفریحات او و اکرم به جز نقشه کشیدن برای خارج رفتن، حرف 

فهمید ی شادان و حامد بود. دست اکرم را گرفت. میزدن درباره

حال و هوای  کند تا او را بهکه دوستش تمام تالشش را می

تواند ها نمیدانست به این زودیگذشته برگرداند ولی فرحناز می

تبدیل شود به همان دختر شوخ و شنگ و شیطانی که کل کالس 

افتاد. اکرم وقت این اتفاق نمیریخت. شاید هم هیچرا به هم می

طوری به هم بریزی دلجویانه دستانش را فشار داد: تو نباید این

گفتم خارج رفتن اونم تنهایی نشدنیه؟ ه من میفرحناز. یادت  

های تکراری و خواست وارد بحثفرحناز رو برگرداند. نمی

روی او فایده شود ولی اکرم کوتاه نیامد. چرخید و دوباره روبهبی

 ایستاد: مگه تو نبودی که میگفتی اگر از آسمون سنگ بباره ...



شتباه کردم.حرف اکرم را قطع کرد: اشتباه کردم اکرم. ا  

های فرحناز را رها لحنش تلخ و گزنده بود. اکرم وا رفت. دست

ی ما چه جهنمی شده. کرد. فرحناز گفت: تو نمیدونی تو خونه

هیشکی دل و دماغ نداره. بیچاره آقاجونم تو این مدت چندبار 

حالش بد شده. فشار خونش کم و زیاد شده. مامانم که دیگه 

ی آبجی مهستیه. بس که پوران خانم گفتن نداره. یه پاش خونه

بازی درمیاره. یه پاش باغه. جلب  

باغ دیگه چرا؟  -  

فرحناز کالفه سر تکان داد: هربار آبجی دعواش میشه تو 

اش ول میکنه میره باغ. باورت میشه؟ حاضره بره ور دل خونه

 اون هاجر گور به گوری ولی پیش مادرشوهرش نباشه.

جانی گفت. فرحناز که انگار داغ دلش تازه اکرم زیر لب آخی بی

اش هم که دیگه نگو. هرچی عرضهشده بود، گفت: اون شوهر بی

کاری ات رو سوا کن میگه چشم ولی هیچمامان بهش میگه خونه

 نمیکنه. 



اکرم کنجاو پرسید: آخه من سر درنمیارم، آقاجونت چرا هاجر رو 

اون بود هاجر رو تکه تکه میکرد.فرستاد باغ؟ هرکی جای   

ی چه میدونم واال. البد یه چیزی هست که نگذاشته بره. هفته  -

پیش که باز آبجی مهستی رفته بود اونجا، با مامان رفتیم 

دنبالش. مامان هاجر رو ذله کرد بفهمه چرا آقاجون آوردتش 

اونجا دریغ از یه جمله. از اولش هم موذی بود. اگر نبود که 

اومد.ین مصیبتی سرمون نمیهمچ  

ی نفهم. بگو میمردی خبر میدادی پسر واقعاً. زنیکه  -

ات بچه رو برده؟عزامونده  

اش. خدا هم خوب گذاشت تو کاسه  -  

واال حق دارین که ناراحت باشین ولی من میگم اینا همش   -

 میگذره. بعدش پشیمون نمیشی؟

دانست نمی خواست بگوید نه ولی زبانش نچرخید. خودش هم

دانست که تصمیمی که گرفته درست است یا نه. این را خوب می

تر از قبل خواهد بود. اگر اسم خارج رفتن بیاورد کارش سخت

 قبالً کورسوی امیدی به حامد د



ترسید اشت که هوایش را داشته باشد ولی حاال چی؟ می

اش جان آقاجانش را به خطر بیندازد. زیر پافشاری روی خواسته

دونم اکرم. ولم کن. حاال کو تا تابستون سال دیگه. لب گفت: نمی

 امسال باید کنکور بدیم. شاید وقتی لیسانس گرفتم برم...

اکرم خواست چیزی بگوید ولی ماشین حامد جلوی پایشان 

ها رو بخون. منم خدا کریمه. ایستاد. فرحناز گفت: تو اون جزوه

یای با ما؟نمی  

م. راستی فردا امتحان شیمی داریم یادت نه! با اتوبوس میر  -

 نره.

پوف ... هنوز یه ماه نشده اومدیم مدرسه خانم قاسمی امتحان   -

هاش رو شروع کرد. گرفتن  

 با هم دست دادند و فرحناز سوار شد. 

حامد جواب سالم خواهرش را داد و ماشین را راه انداخت. 

کشید. میدانست چطور حرف شادان را پیش بکشد. خجالت نمی

ی فرعی که بیرون آمدند فرحناز گفت: امشب میری از کوچه

 باغ؟



باغ؟ باغ واسه چی؟  -  

مامان بهت نگفت مگه؟  -  

آبجی دوباره رفته اونجا؟  -  

هوم.  -  

کالفه فرمان را فشار داد. از رفت و آمد مکرر بین تهران و بومهن 

ی از خسته شده بود. از دست همه عصبانی بود. بیشتر از هرکس

بهرام که عرضه نداشت مرهم زخم خواهرش باشد. زیر لب غر 

خاصیت.زد: شلغم بی  

 فرحناز پقی زد زیر خنده. حامد گفت: چیه؟

منظورت به بهرام بود؟  -  

نیست؟  -  

چرا ولی اون بیچاره هم تقصیری نداره. اونم داغداره. یه مامان   -

نفهم هم داره که خونش رو کرده تو شیشه.زبون  



ی این اتفاق تلفنی ها با شادان دربارهاین چند ماهه ساعتدر 

زد. فرصت را مناسب ها را میحرف زده بود. او هم همین حرف

 دید و گفت: چقدر شما دخترا عین هم حرف میزنین.

ما دخترا؟  -  

فرحناز مشکوک نگاهش کرد. او ولی مستقیم به جلو نگاه کرد و 

د. فرحناز گفت: از دخترای ی تایید تکان دافقط سری به نشانه

 مردم چه خبر.

هایش را به هم فشار داد: خوبن. سالم میرسونن. حامد لب  

سالمت باشن. چه کارا میکنه؟  -  

هرچی تو خبر داری منم خبر دارم.  -  

چاخان نکن حامد. یعنی ندیدیش؟  -  

ببیند یادش خواست شادان را اختیار اخم کرد. هربار میحامد بی

افتاد که دو ساعت زودتر کشیک دادن را تمام به آن روزی می

اش ها عذاب وجدان دیوانهکرده و رفته بود دنبال شادان. شب

بازی بهرام را کرد. دقیقاً همان شب بود که هاجر با کولیمی



انداخت توی دردسر. بارها از خودش پرسیده بود: یعنی ممکن 

ی هاجر رفته باشد؟به خانه بود توی آن فاصله پرینوش  

آن شب بهرام را برده بودند بازداشتگاه تا توضیح بدهد چرا 

داده. تا او بتواند ثابت کند ی یک زن بیوه کشیک میجلوی خانه

ماجرا چیست و ماموران پلیس از کالنتری بومهن استعالم 

بگیرند، چند ساعت گذشته بود. وقتی بهرام آزاد شد گفت که 

کسی به خانه وارد موقع کشیک دادن او هیچمطمئن است 

گرفت که هر اتفاقی نشده. حامد بالفاصله با خودش نتیجه می

افتاده مربوط به بعد از رفتن بهرام بوده. نه محال بود کسی در 

ی آن دو ساعتی که او جیم شده بود تا شادان را ببیند به خانه

 هاجر رفته باشد. 

 فرحناز گفت: حامد کری مگه؟

چی؟  -  

چرا میری تو هپروت یهو؟  -  

ها؟   -  

میگم میخوای بری شادان رو ببینی؟  -  



چطور؟  -  

دیدم مهربون شدی اومدی دنبالم.   -  

اش جا به جا شد: میخوام برم یه سری خرت و حامد توی صندلی

پرت آبجی داده ببرم شیرخوارگاه. گفتم اگه دوست داری با هم 

. بیادش.بریم. به ... شادان هم بگم ..  

ی فرحناز توی هم رفت. حامد گفت: نگم؟قیافه  

نه بگو.   -  

هنوز حرف از دهن فرحناز بیرون نیامده بود که ماشین را کناری 

کرد خود زد و خودش را انداخت توی کیوسک تلفن. دعا دعا می

شادان گوشی را بردارد. چرخید طرف خیابان و به فرحناز که 

کرد زل زد.میکرده صندلی عقب را نگاه بق  

های پالستیکی پر از شیرخشک و پوشک فرحناز با دیدن کیسه

بازی ها چند تکه اسباببچه دلش کباب شد. توی یکی از کیسه

سحر بود. از وسط دو صندلی خم شد و آن را برداشت. خوب 

ها را به حسام سفارش شده بود تا برایش از یادش بود که این

شدند. های پرورشگاهی مییب بچهشان نصدبی بیاورد. حاال همه



باری بود که مهستی چیزی برای شیرخوارگاه این دومین

کاش خود کرد ایفرستاد. اما فرحناز آروز میاصغر میعلی

داد به مسئوالن پرورشگاه. شاید حالش ها را میمهستی این

شد. بهتر می  

ی حامد برگشت داخل ماشین و سوییچ را چرخاند. از قیافه

اش معلوم نبود شیر است یا روباه. پرسید: میادش؟روختهبراف  

آره. ولی قول دادم زود برگردونمش خونه.   -  

چه پسر خوبی.   -  

زده خندید و پا روی پدال گاز فشرد. فرحناز فکر حامد خجالت

کرد این درست است که او به آرزوهایش پشت پا بزند و به کل 

؟ اگر به قول اکرم چند خیال خارج رفتن را از سرش بیرون کند

جا رسیدند و او به هیچگذشت و همه به مراد دلشان میسال می

شد؟ رسید پشیمان نمینمی  

وقتی به شیرخوارگاه رسیدند شادان جلوی در منتظرشان بود. 

ای آمده بود. حامد تا او را دید به کل مثل همیشه با لباس مدرسه

شت و به سمت شادان ها را برداخواهرش را فراموش کرد. کیسه



ی ماشین بیرون برد: من پرواز کرد. فرحناز سرش را از شیشه

مونم.همینجا می  

ای به فرحناز انداخت و رفت به طرف حامد نگاه قدرشناسانه

ها بازشادان. از وقتی مدرسه  

دید. به جز آن بار که بار بود که شادان را میشده بودند، اولین

فقط یک بار در تابستان آن هم خیلی  کشیک را رها کرده بود ...

کوتاه جلوی بیمارستان موفق به دیدن شادان شده بود. حس 

آید. شادان مثل همیشه متین و کرد قلبش دارد از جا درمیمی

کرد یعنی او آرام آنجا روبرویش ایستاده بود. حامد گاهی فکر می

قتی کند؟ وتابی نمیمن را دوست ندارد؟ اگر دوست دارد چرا بی

تابی و دیوانگی های زیادی راجع به بیدبیرستانی بود قصه

هایش داده بودند شنیده بود. دخترهایی که دل به همکالسی

هایی که گاهی تا مرز خودکشی دخترها در شب عروسی هم قصه

های از خود بی خود شده چون به وصال رفت و معشوقپیش می

به نیست هایش نرسیده بودند خودشان را سر همکالسی

ها همه الف گزاف است ولی کرد اینکردند. حامد فکر میمی



تابی به خرج آمد شادان هم مثل آن دخترها کمی بیبدش نمی

 بدهد. 

ها را جلوی پای شادان گذاشت و بهش لبخند دستپاچه کیسه

 زد: سالم.

سالم. خوبی؟   -  

تا االن گفت حاال که تو را دیدم خوبم...یا، نه خوب نبودم باید می

هایی را رسید تمام جملهکه تو را دیدم ولی هربار به شادان می

برد. ذهنش مثل که پیش خودش تمرین کرده بود از خاطر می

شد. شادان خم شد و یکی از تخته سیاه خالی و تاریک می

ها را برداشت: بریم. کیسه  

ها را تحویل دادند، در جواب حامد از خودش وا رفت. وسیله

ای گفتند و وقتی سئوالن شیرخوارگاه چند جملهتشکر م

خواستند برگردند شادان گفت: میای ببینیمشون؟می  

تفاوتی شادان حامد هنوز گیج بود. از خونسردی و بی

ی شد او به اندازهکم داشت مطمئن میآورد. کمسردرنمی

ی این رابطه نشده. چطور باید او را دلبسته خودش دلبسته



ستگاری؟ ولی او که قول ازدواج داده بود. حتی کرد؟ با خوامی

بعد از این قول هم شادان چندان خوشحال نشده بود. شاید فکر 

کرد بعد از درهم کرد این رابطه شوخی است. حامد فکر میمی

شان تحمل چنین چیزی را ندارد. شادان گفت: ریختن خانواده

 آره یا نه؟

حوصله سری تکان داد: نه! فرحناز اونجا تو ماشین منتظره.بی  

 شادان جدی زل زد به صورتش: خیلی طول نمیکشه. 

آخه ...  -  

بیا ... لطفاً.  -  

برای آنکه دل شادان را نشکسته باشد دنبال سرش راه افتاد. 

هاست ولی مسئول شیرخوارگاه گفت که موقع خواب بچه

ان. شادان بیش از حد معمول تشکر نظر ببینندشتوانند یکمی

کرد و راه افتاد به طرف اتاقی که انتهای راهرو بود. حامد دنبال 

پدر و های بیسرش کشیده شد. اصالً دوست نداشت آن بچه

افتاد ولی اش میمادر و بیچاره را ببیند. یادش به خواهرزاده

نتوانست مقاومت کند. وارد اتاق شدند و اولین چیزی که به 



ها کهنه و ها بود. تختشام حامد رسید بوی ماندگی و ادرار بچهم

ها ها وضع بهتری نداشتند و بچهدرب و داغان بودند. تشک

وسط این بوی نامطبوع خوابیده بودند. دلش به هم پیچید. 

چرخید به سمتی که شادان ایستاده بود. پشت به او زل زده بود 

م.ها. گفت: بسه دیگه بریبه یکی از بچه  

ولی شادان واکنشی نشان نداد. مجبور شد برگردد، وقتی کنار 

هایش حلقه زده. متعجب شادان رسید دید که اشک توی چشم

 پرسید: چی شده؟

 باز هم جوابی نگرفت. اصرار کرد: شادان؟ خوبی؟

ها. شادان برگشت و زل زد به نگاه نگرانش: بیچاره  

ها رون رفت. از بچهصبر نکرد حامد حرفی بزند زودتر از اتاق بی

دل کند و بیرون زد. شادان توی راهرو نبود. وقتی از ساختمان 

بیرون رفت دید که نشسته روی صندلی عقب و با فرحناز حرف 

های زند. انگار نه انگار چند دقیقه قبل از دیدن بچهمی

شیرخوارگاه اشکش راه افتاده. با خودش فکر کرد نکند شادان 



خواست ی زود آن فکر را پس زد. نمیمشکل روحی دارد؟ خیل

 آن را جدی بگیرد. 

*** 

ی خاک گرفته بیرون را نگاه کرد. هوا ابری بهرام از پشت پنجره

و خاکستری بود درست مثل دلش که انباشته از خستگی و 

اش نداشت. ناامیدی شده بود. دیگر کاری در دفتر ساختمانی

ات گرفته بود با لطف ای را که فروردین ماه با هزار مکافپروژه

حسام و آشناهایش در شهرداری به سرانجام رساند تا حداقل 

مجبور به دادن خسارت به کارفرمایش در شهرداری نشود. بعد 

ای شرکت از تمام شدن پروژه در مردادماه دیگر در هیچ مناقصه

دانست تا آخر سال توان برگشتن به بازار نکرده بود و بعید می

شد. روابط . اوضاع مهستی روز به روز بدتر میکار داشته باشد

زن و مادرش آنقدر تیره شده بود که مطمئن بود دیگر درست 

 بشو نیست و حال خودش ... گفتن نداشت. 

کرد و ساعت از پنج عصر گذشته بود. با اینکه دیگر کار نمی

اش کساد و خالی شده بود اما هر روز صبح به دفتر ساختمانی



ها تا دیروقت زد و حتی بعضی وقتز خانه بیرون میی کار ابهانه

کسی چرخید. هیچماند و دور خودش میهمانجا توی دفتر می

دانستند فرقی به حالش کند. اگر هم میدانست او کار نمینمی

 نداشت. 

کیفش را برداشت و ناامیدانه کتش را پوشید. توی کالنتری 

ها مختومه از نظر آندادند. پرونده بومهن دیگر جوابش را نمی

ی امیدی چیزی به اندازهبود ولی بهرام هنوز امید داشت و هیچ

کرد در برزخ گیر تا این اندازه توخالی دردناک نبود. حس می

ی کدر دستشویی انتظار بود. جلوی آینهافتاده. بالتکلیف و چشم

اش نگاه کرد. از خودش پرسید: منتظر به صورت پژمرده و خسته

؟چی هستی  

صدها جواب به ذهنش رسید. منتظر برگشتن دخترش سحر! 

هنوز باور نکرده بود او مرده. آن هم با آن وضع فجیع. منتظر 

بهتر شدن حال مهستی هم بود. اما چطور؟ مهستی به کل آدم 

ی کرد زنی که ده سال صبورانه با همهدیگری شده بود. باور نمی

درشوهرش را تحمل کم و زیادهایش ساخته بود و رفتارهای ما



ی این باره از هم بپاشد. انگار طی ده سال همهکرده بود به یک

ها مثل موریانه او را از درون خورده و تهی کرده بود و گم سختی

ی مهستی شدن سحر آخرین ضربه بود به روان از هم گسیخته

تا او را از هم بپاشاند. دیگر مثل گذشته در جواب نیش و 

داد و هر ماند. جوابش را میمادرش ساکت نمیهای دائمی کنایه

خورد و ی جر و بحث نداشت آرامبخشی میوقت حوصله

های غمگین خودش در آینه پوزخند زد. خوابید. به چشممی

شد. او همراه سحر رفته بود. انتظار مهستی دیگر آدم قبلی نمی

فایده بود.بی  

ر عذاب دیگر منتظر چی بود؟ حتی از فکر کردن به آن دچا

شد. آبی به صورتش پاشید و از دفتر بیرون زد. وجدان می

دانست در خانه کسی منتظرش نیست. آنجا فقط سکونتگاه می

 اجباری ساکنانش شده بود. 

هایی فکر کرد که اوضاعش را بهتر حلتا رسیدن به خانه به راه

وقت خودش را تا این اندازه درمانده حس نکرده بود. کند. هیچ

کرد. از آن راهی برای رد شدن از مشکالتش پیدا می همیشه



های ی بچهاش با بقیهوقتی که به مدرسه رفت و فهمید زندگی

هم سن و سالش فرق دارد؛ فهمید خانواده یعنی مادر و پدر با 

های دیگر عمو و عمه و خاله و دایی دارند و هم، فهمید بچه

ها را کدام از اینهیچ ها خواهر و برادر دارند و اوتر از اینمهم

های زیادی را در این فکر گذراند که چطور ندارد روزها و شب

ها را بپوشاند، پنهان کند و یا اگر کسی فهمید این تفاوت

توضیحی مناسب برایش پیدا کند از همان موقع تبدیل شد به 

ریخت، قصه باش بود. نقشه میپسرکی که دائم در حال آماده

کرد تا بقیه نفهمند شبیهشان هرکاری میساخت و خالصه می

نیست. بعد از آن در دبیرستان و دانشگاه شگردهایش را روی 

چیزهای دیگر پیاده کرد. قلق استادها را برای نمره گرفتن کشف 

دانست چطور مجابشان کند بهش کار دانشجویی کرد و یا میمی

که دید بدهند. او همیشه خودش را سربازی در میدان نبرد می

برای حفظ جانش باید نقشه بکشد. برای همین بود که عاشق 

 مهستی شد.

شد او را رام کرد و دنبال خود مهستی چموش نبود. راحت می

کشاند. برای رد شدن از سد عبدالحسین هم آنقدرها کارآزموده 



و باتجربه شده بود که چندان زحمتی به خودش نداد. برای بهرام 

جا. زندگی برای او میشه و همهطور بود. ههمه چیز همین

برخالف دیگران، برخالف حمید که همیشه همه چیز برایش 

حاضر و آماده بود معنای متفاوتی داشت. زندگی برای بهرام مثل 

یک جنگ همیشگی بود. وحاال در این میدان خودش را اسیری 

ای سنگین به پایش دید که هیچ راه فراری ندارد. انگار ورزنهمی

ی دند که توان جنگیدن را ازش گرفته بود. این وزنهبسته بو

شد او را دوباره به همان حال و هوای سنگین مهستی نبود. می

ده سال پیش برگرداند. حداقل بهرام چنین امیدی داشت. 

شد مادرش بود. اگر ها میی اینی سنگینی که مانع همهوزنه

او مدارا آمد و با مادرش کمی با این وضعیت مهستی کنار می

شد ولی او یکدنده و لجباز کرد اوضاع خیلی زود درست میمی

بود. زندگی از او سنگی سخت و غیرقابل نفوذ ساخته بود که 

داد چنین شود. داد. بهرام به او حق میچیز تغییرش نمیهیچ

نوعانش مجبور وقتی او که مرد بود برای دوام آوردن در میان هم

شده بود پس اوضاع برای مادرش که ها به کشیدن انواع نقشه

آورتر مییک زن بود عذاب  



شد. مردم همیشه به یک زن تنها که شوهرش رهایش کرده بود 

گرفتند. انگار او مرتکب گناهی نابخشودنی بیشتر سخت می

که واقعیت برعکس بود. این پدرشان بود که شده باشد درحالی

ود ولی مردم این را ها را رها کرده بود و دنبال دلش رفته بآن

های تحقیرآمیز دیگران فهمیدند و زنی که هر روز با نگاهنمی

ای نداشت جز تبدیل شدن به همین چیزی شد چارهمواجه می

دانست نباید به او سخت بگیرد و طرف میکه مادرش بود. از یک

اش را غیرقابل دید که مادرش دارد زندگیاز طرف دیگر می

ی همین هربار ناخودآگاه به مرگ مادرش کند. و براتحمل می

شد. انگار مرگ کننده میکرد دچار عذاب وجدانی دیوانهفکر می

 مادرش گناهی شیرین بود که هم آرامش داشت و هم عذاب.

کالفه ماشین را جلوی خانه پارک کرد. امروز از صبح، هربار به 

 ای»آور که های مختلف فکر کرده بود این آرزوی شرمحلراه

بار فکر کرد چه رهایش نکرده بود. حتی یک« مردکاش مادرم می

آمد و شد اگر به جای دخترشان مرگ به سراغ مادرش میمی

بالفاصله چندبار به دیوار مشت کوبید تا خودش را بابت این 

 خیال شوم تنبیه کند. 



اش را چنان به هم کوبید که چهار ستون در هیلمن قدیمی

رفت برای یک لحظه آرزو کرد ها که باال میماشین لرزید. از پله

بند ی شاد مهستی و لبخند نیمکند با چهرهدر را که باز می

مادرش مواجه شود اما صدای جار و جنجال تنش را لرزاند. در 

تاریکی راهرو توی پاگرد ایستاد و عمیق آه کشید. باید یک 

اند. از ی کسی او را از جا پرگرفت. صدای سرفهتصمیم محکم می

ها نگاه کرد. همسایه پایینی آنجا جلوی در خانه باالی نرده

 ایستاده بود. تا بهرام را دید گفت: سالم مهندس!

زده جواب داد: عصر بخیر آقای نائمی. امری هست؟خجالت  

بله چند لحظه تشریف بیارید.  -  

ها به هم زد چه چیزی قرار است بشنود. وسط راه پلهحدس می

انداخت روی ای فریادهای مهستی خط میرسیدند. صد

اعصابش. توی خودش جمع شد. نائمی هم انگار معذب بود. چون 

ها انداخت و پلهکمی من من کرد و چندباری نگاهی به راه

دونم داغ دیدین. حق هم دارید. خدا باالخره گفت: ببخشید. می

بهتون صبر بده ولی آقا مهندس ما هم اینجا عاصی شدیم. شما 



افته. از سر ت رو از در میگذاری بیرون اون باال جنگ راه میپا

جور تن ما لرزیده. خانمم چندباری صبح تا همین االن همین

خواست بره باال تذکر بده گفتم صبر کنه خودم موقع برگشتن 

ام. ما یه شما باهاتون حرف بزنم. البته بازم میگم ... شرمنده

راضی نبودیم از شما ولی االن وقت ناایم هیچعمره اینجا همسایه

دیگه خودتون کالهتون رو قاضی کنید، انصاف نیست... باالخره 

گردیم ... خانمم که مدام خونه است ما هم خسته و کوفته برمی

ها هم چشمشون ترسیده ... میگم به خدا حق دارید ....... بچه  

. بهرام اجازه نداد نائمی بیشتر دست و پا بزند. گفت: بله، چشم

کنم.ببخشید. حق دارید. من بهش رسیدگی می  

نائمی انگار خیالش راحت شده بود از این قول بالفاصله دست 

ی دیگر همانجا داد و برگشت داخل واحدشان. بهرام چند دقیقه

های مادرش گوش داد و باالخره تصمیم گرفت ماند و به نفرین

 برود داخل.



ی پوران گرفت ختهدر که باز شد مهستی چشم از صورت برافرو

مونم. بسه هرچی و دوید جلو: من رو ببر باغ. من دیگه اینجا نمی

 فحش خوردم...

پوران هم خودش را از تک و تا نینداخت: نه! چرا تو بری. بهرام 

کنه. ها؟ دروغ میگم؟ همون دفعه که چمدون که تو رو ول نمی

رفتم. بستم باید می  

پوران، رفت توی اتاق و با های تکراری توجه به حرفمهستی بی

بری یا زنگ بزنم به یک چمدان برگشت بیرون: خودت من رو می

 داداشام.

ام رو که خوب پر دادن. تو رو هات. نوهآره. زنگ بزن به داداش  -

 هم ببرن. 

قصه را از نو سر مهستی به لرزه افتاد. پوران بیشتر از ده بار این 

انداخته بود که گم شدن سحر به خاطر حمیده بوده. عصبانی داد 

ام ام نکن. کی بود موقع به دنیا اومدن بچهام نوهزد: هی نوه

نیومد یه نگاه به صورتش بندازه. حاال که رفته شده نصیب گرگ 

ات؟بیابون شد نوه  



ی ....ی من بود ... بچهآره نوه  -  

ورد. داد زد: بس کنید دیگه. خجالت بکشید. بهرام طاقت نیا

 خجالت بکشید.

مهستی با رنگ و روی پریده خیره مانده بود به صورت بهرام. 

اش را به پوران هم دست کمی از او نداشت. بهرام انگشت اشاره

تون دربیاد میرم پشت سرم رو تهدید باال برد: اگر صدا از یکی

حد قسم از االن به بعد اگر کنم. به خدای احد و واهم نگاه نمی

بینید. میرم زنید دیگه رنگ من رو هم اینجا نمیببینم جیک می

 اونقدر بکوبید تو سر و صورت همدیگه که ...

آید اما کرد جانش دارد باال میحرفش را خورد. مهستی حس می

طور عصبانی وقت بهرام را اینجرات نداشت حرف بزند. هیچ

آنکه به پوران نگاه کند برگشت توی وقت. بیندیده بود. هیچ

اتاق خواب و در را آرام بست. هیچ صدایی از سالن به گوش 

رسید. کمی بعد صدای بسته شدن دری را شنید. حدس نمی

زد که پوران هم به اتاق خودش پناه برده. نشست روی تخت می

طور سرجایش و چشم دوخت به در ولی بهرام داخل نیامد. همان



یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت ... در تاریکی  ساکت ماند.

مطلق خیره مانده بود به در ولی بهرام نیامد. بوی غذا به 

 مشامش رسی

د و بعد صدای روشن شدن تلویزیون را شنید. انگار بهرام 

آمد. شاید او تنهایی آن بیرون سرگرم بود. صدای پوران هم نمی

طور که مانهم منتظر بود پسرش برود و ازش دلجویی کند ه

مهستی چنین توقعی از شوهرش داشت. اما هیچ اتفاقی نیفتاد. 

مهستی باالخره خسته شد و روی تخت دراز کشید. فکر کرد 

چند وقت است که در تاریکی کنار بهرام دراز نکشیده؟ چند 

اند؟ پلک روی ی آینده خیالبافی نکردهوقت است با هم درباره

امد. وقتی چراغ سالن خاموش هم گذاشت. فکر کرد اما یادش نی

شد مهستی فکر کرد تصمیمی را که گرفته باید زودتر عملی 

ای شد از مادرش جدا شوند دیگر بهانهکند. اگر بهرام راضی نمی

ی این زندگی نداشت. بدون سحر و بهرام، خودش را برای ادامه

دید. هیچ مطلق!هیچ می  

*** 



هایش باال کرد. پلک صدای ویراژ موتوری خواب افسانه را پاره

پریدند. اولین چیزی که دید سقف سفید اتاق خواب بود. آهسته 

اش گذاشته و سر جایش لغزید. حسام ساعدش را روی پیشانی

اش را باز خوابیده بود. چیزی مثل ناخن تیز وسط سینهطاق

خراشید. از بودن خودش توی این اتاق، کنار دست حسام 

ی خواهرش، پیش، پشت در خانه خشمگین بود. همان چهار ماه

وقتی برای حسام اعتراف کرد چطور اجازه داده فیروز بچه را با 

خودش ببرد فهمید چیزی بینشان عوض شده. حسام دیگر به 

رویش نیاورد چه شنیده، نه آن روز و نه روزهای بعد ولی افسانه 

ی پیشهکم کم مطمئن شد دیگر خبری از آن شوهر عاشق

ای که ن شب وقتی به خانه برگشتند، مثل بچهگذشته نیست. آ

کند دوباره به اتاق خصوصی برای خریدن محبت والدینش لج می

خودش پناه برد به این امید که حسام بیاید سراغش و او را 

بازی درآوردی حق داشتی. دلداری بدهد. بهش بگوید اگر بچه

همین ات دلچرکین بودی و برای بگوید تو هم از رفتار خانواده

بود که جلوی فیروز را نگرفتی یا داد و قال راه نینداختی. حسام 

طور که دلخواه افسانه بود رفتار نکرد. حتی مثل آمد. اما آن



ی تخت ننشست. موهایش را نوازش نکرد. همیشه لبه

هایش را هم پاک نکرد. ایستاد توی چارچوب در و با لحنی اشک

هات بازیفت: این مسخرهانداخت گسرد که لرز به جان آدم می

خوام نیما خیال کنه پدر و مادرش با هم سر رو تمومش کن. نمی

 جنگ دارن. 

حسام این را گفت و رفت. خیلی جدی تکلیف افسانه را روشن 

کرد. حسام برای بودن او کنار خودش دیگر رغبتی نداشت. 

دهند. حتی دیگر گفت فقط به خاطر نیماست اگر ادامه میمی

خواست هم نبود که در یک اتاق مشترک باشند. فقط میبرایش م

خیال نیما راحت باشد که توی این اوضاع بلبشو که سنگ روی 

ای به سنگ بند نبود، پدر و مادرش با هم خوبند. چند دقیقه

همان حال روی تخت دراز کشید و بعد بدون آنکه بداند چرا بلند 

رش خوابید شد و رفت توی اتاقشان. حسام مثل یک سنگ کنا

 ولی افسانه تا صبح چشم روی هم نگذاشت. 

ها پیش رفت. جای ی آناز روز بعد ماجرا جور دیگری توی خانه

کرد دل او و حسام عوض شده بود. حاال انگار او بود که تالش می



حسام را به دست بیاورد. سرگشته و کالفه بود. گاهی از دست 

سوخت و دش میشد. گاهی دلش به حال خوخودش عصبانی می

کرد دل حسام را به دست بیاورد و بعد دوباره گاهی فکر می

ی اخمو و طلبکاری که قبالً بود. ماجرا هرچه بشود همان افسانه

اش از سر عالقه و دمیکه بود مطمئن بود این احساسات دم

 عشق نیست. 

ویراژ یک موتور دیگر... حسام سر جایش وول خورد. دستش را 

خیز شد. افسانه از اش برداشت و خمارآلود نیمیاز روی پیشان

هایش دید که حسام بهش زل زده. آرزو داشت خم الی پلک

اش را ببوسد. کاری که قبل از این اتفاقات بارها شود و گونه

انجام داده بود. ولی خیالش خام بود. حسام از روی تخت بلند 

تصمیمی شد و رفت بیرون. افسانه دوباره چشم باز کرد. باید 

گرفت. شاید بهتر بود او هم برود باغ پدرش ور دل مهستی می

فهمید او چرا همچین کاری کرده؟ نه! بست بنشیند. آیا کسی می

کردند. آه کشید و سرجایش غلت زد. دوباره همه سرزنشش می

دانست سوخت. نمیاش دوباره میته دلش قل قل جوشید. معده



وی برزخ بودن نیست. افسانه چیز بدتر از تچه مرگش است. هیچ

 در برزخ بود. بالتکلیف و سر در  گم. 

کرد. ی نیما را آماده میشد و صبحانهخیز شد. باید بلند مینیم

ته دلش به هم پیچید. دوان دوان خودش را به دستشویی رساند 

ی تلخی را که تا توی دهانش آمده بود باال آورد. عرق و زردابه

بود. چه مرگش بود؟ حسام نیامد سردی روی تنش نشسته 

بپرسد چی شده. این چندمین باری بود که دم صبح به همچین 

افتاد. به جای حسام، نیما بود که پشت در دستشویی وضعی می

کرد: مامان خوبی؟سوال می  

 آبی به صورتش پاشید و گفت: خوبم مامان! میام االن.

نگران جلوی دلاش را دید که وقتی در را باز کرد دو مرد زندگی

اند. برخالف همیشه اول به حسام نگاه در دستشویی ایستاده

های خسته و پریشانش. اما خیلی زود نگاهش را کرد. به چشم

اش را بوسید: چیه سر داد روی صورت پسرش. جلو رفت و گونه

ام باز باال زده بود.مامان جان؟ خوبم. اسید معده  

پوش بریم دکتر. صدای حسام را شنید که گفت: لباس ب  



 نیما اصرار کرد: آره مامان. من خودم میرم مدرسه.

بریمت خودمون.حسام گفت: نه بابا جان. می  

 اف

ی نیما و خواست شریک این بگو مگو شود. رابطهسانه نمی

شد و انگار او بود که هر لحظه بیشتر حسام روز به روز بهتر می

ت و درمانده به شد. به اتاق خواب برگشبه حاشیه رانده می

خواست اسیر احساسات شان زل زد. نمیخواب آشفتهتخت

پریشانش شود. چشم از تخت گرفت و در سکوت لباس پوشید. 

ورتر کشید هر لحظه شعلهخشمی که در وجودش زبانه می

شد. با خودش گفت: چه مرگته؟ از اینکه بی هیچ اعتراضی می

اش را د قبلیراضی شده بود بروند دکتر ناراحت بود. خو

ی زد نه این افسانهخواست که با غرور هر خواهشی را پس میمی

و محتاج محبت را. آن هم محبت کی؟ شوهری که  بیچاره

دوستش نداشت. شوهری که هربار طی این چهار ماه نزدیکش 

شده بود نتوانسته بود پسش بزند... که برعکس، بیشتر از قبل 

پیچید. دست گرفت جلوی  بهش چسبیده بود. باز دلش به هم



دهنش. گرمای تن حسام را پشت سرش احساس کرد. 

هایش را روی هم فشرد و دندان به هم سایید. عمیق نفس پلک

آمد. بعد صدایش آمد: افسانه؟کشید. بوی عطرش می  

آنکه رو برگرداند گفت: چیه؟بی  

چته؟  -  

دونستم که خوب بود. به همان حال جواب داد: اگر می  

ای؟نه حاملهنک  -  

چنان چرخید به طرف حسام که او چند قدم عقب رانده شد. 

تپید. مغزش داغ کرده بود. چرا خودش قلبش بدجور می

طوری گفت. سر نیما هم همیننفهمیده بود؟ حسام راست می

های اول صبح. سعی کرد تمرکز کند. حساب شده بود. تهوع

عادت ماهانه ... چیز از دستش در رفته بود. حساب روزهای همه

اختیار دست گرفت جلوی صورتش و نشست روی تخت. نه! بی

خواست. سرش را تند تند تکان داد. زیر لب مدام تکرار نمی

اش. خودش کرد چرا؟ دست سنگین حسام نشست روی شانهمی

خواست از مردی که را پس کشید. اما حسام سماجت کرد. نمی



از دستش خشمگین بود حاال نه تنها دوستش نداشت که بدتر 

ی دیگری داشته باشد. چرا خشمگین بود؟ چون او هم طرف بچه

دانست. صدای حسام کنار گوشش گفت: بقیه را گرفته بود؟ نمی

زنیم.گردم حرف میمیرم نیما رو ببرم مدرسه. برمی  

جوابی نداد. حسام چند لحظه ساکت به افسانه خیره شد و وقتی 

را جلوی صورتش گرفته از جا دید همچنان لجوجانه دستش 

بلند شد و از اتاق بیرون رفت. نیما منتظر توی سالن نشسته بود. 

کرد نگاه به پسرش که از همین حاال مثل یک مرد بالغ رفتار می

اش را به پایش بریزد. کرد. عاشقش بود. حاضر بود تمام زندگی

افسانه... هم به پای او و هم به پای افسانه. حاال اما فداکاری برای 

 دو دل بود. 

 نیما گفت: مامان میاد؟

گردم میریم درمونگاه.برم مدرسه برمینه بابا جون. تو رو می  -  

من خودم میرم.  -  

نه. مامان یه کم دراز میکشه تا من برگردم.  -  



صدای افسانه لرزان به گوشش رسید: آره قربونت برم. تو برو. 

 نترس جونم.

نیما مردد به در اتاق خواب و بعد به پدرش نگاه کرد. حسام 

کند برود مادرش را ببوسد ولی دید که چطور دل دل میمی

رود. حتی او هم از رفتارهای مادرش کالفه و سردرگم بود. نمی

آخر سر تصمیمش را گرفت. کیفش را برداشت و از در رفت 

ن شدند و بیرون. حسام هم پشت سرش رفت. وقتی سوار ماشی

سوییچ را چرخاند نیما برگشت و زل زد بهش. چند روزی بود که 

خواهد چیزی بگوید. به روی خودش کرد پسرش میحس می

کرد نیاورده بود تا او پا پیش بگذارد. همین حاال هم سعی می

خونسرد بماند. ماشین را راه انداخت. از کوچه که بیرون رفتند 

 نیما گفت: بابا؟

ه صورت نگران پسرش انداخت: جان بابا؟نگاه سریعی ب  

خواد از پیشمون بره؟مامان می  -  

ته دلش خالی شد. سعی کرد واکنش تندی نشان ندهد. 

 ابروهایش را به هم گره زد: چرا همچین فکری کردی؟



نیما شانه باال انداخت. سرش را چسباند به صندلی و گفت: چون 

 تو دیگه دوستش نداری.

کرد پسرش در فتاده بود بیشتر شد. باور نمیلرزی که به جانش ا

این سن و سال تا این اندازه به جزییات دقیق شده باشد. نفسش 

کنی. من دوستتون دارم. هردوتاتون رو را بیرون داد: اشتباه می

 دوست دارم. 

لرزید وقتی گفت: نه! من میدونم. مامان صدای نیما کمی می

بهش بود همیشه. نه  کنه. ولی تو حواستهمش بداخالقی می

 مثل حاال ...

ناچار شد ماشین را یک گوشه نگه دارد. نیما نگران چرخید 

وقت فکر طرفش. چند لحظه ساکت به هم نگاه کردند. هیچ

اش باشد. همیشه نگران این های بچهکرد او مسبب دلنگرانینمی

بود رفتار افسانه روی او تاثیر بد بگذارد ولی انگار پسرش 

ی ها بود. دستش را گذاشت روی شانهاز این حرف ترباهوش

کنم پسرم. پسرش و کمی کتفش را فشار داد: بهت افتخار می

 حاال دیگه خیالم راحته اگرم نباشم تو هوای مامانت رو داری.



 نیما اخم کرد: یعنی تو میخوای بری؟

حسام دستپاچه سر باال انداخت: نه بابا جان. منظورم این نبود. 

انت به خاطر سحر یه کم اوقاتمون تلخه.من و مام  

تقصیر مامان نبوده که سحر گم شده.  -  

لب باز کرد بگوید حق باتوست ولی دلش رضا نداد. لب بست و 

سعی کرد حرف را عوض کند: اینا بین بزرگتراست نیما. بزرگ 

خواد نگران بشی. یه کم دیگه بگذره بشی خودت میفهمی. نمی

 خوب میشیم. شایدم ...

های افسانه را داشت. همان نیما نگران به پدرش نگاه کرد. چشم

های میشی که دل و دینش را برایش داده بود. خم شد و چشم

اش را بوسیدپیشانی  

. کنار گوشش گفت: شاید همین روزا یه خواهر یا یه برادر هم 

 گیرت بیاد.

هایش رنگ نیما سیخ نشست. گل از گلش شکفته بود. گونه

ودند. او هم خندید: خوبه؟انداخته ب  



زده سر تکان داد. حسام ماشین را روشن کرد و تا نیما ذوق

ی پسرش دیگر حرفی نزدند. وقتی جلوی برسند به مدرسه

اش کرد دید که با چه غروری رفت داخل. پسرش مدرسه پیاده

دانست که وقتی بزرگ شود هشت سال بیشتر نداشت ولی می

شد.مردی عاقل و فهمیده خواهد   

گشت خانه. حاال تازه آهی عمیق از بن سینه کشید. باید برمی

اش فکر کرد به واکنش آنی افسانه نسبت به بارداریوقت می

فایده بود. بودن یک فایده بود. ادامه این زندگی بیکند. بی

وقت دوستش نداشت. حاال او ی دیگر فاجعه بود. افسانه هیچبچه

دید از خود د. او را که میهم نسبت به احساسش سردرگم بو

شد. مثل همیشه! ولی وقتی به کاری که کرده بود فکر بیخود می

ی شش ماهه، به لرزید. زنی که به یک بچهکرد تنش میمی

کند ... در تمام این روزها بارها با خودش خواهر خودش رحم نمی

کلنجار رفته بود بلکه بتواند این حرکت افسانه را توجیه کند 

آمد. ولی توانسته بود. این کار فقط از یک روح شرور برمیولی ن

خواست پسرش دیگر دیر بود. مجبور بود با او ادامه بدهد. نمی



خواست نیما را رها کند زیر بشود کسی مثل باجناقش بهرام. نمی

 دست مادری که یک رگ دیوانگی داشت.

 شدند کهماشین را جلوی خانه پارک کرد. اول باید مطمئن می

افسانه حامله است. از اینکه به نیما خبر داده بود قضیه چیست 

دانست یک واکنش غیرمنطقی بوده برای آنکه پشیمان بود. می

اش را فراموش کند ولی ممکن بود بعداً این حرف پسرش دلشوره

اش به قیمت گزافی تمام شود. اگر افسانه حامله بود باید راضی

که خواهرش در غم از دست دادن کرد بچه را نگه دارد؟ حاال می

ی دیگر سوخت ... و بدتر از آن آوردن یک بچهی خودش میبچه

 در این زندگی از درون پوسیده ...

 رفت داخل خانه و افسانه را صدا زد. 

اینجام.  -  

طرف. دید که افسانه آمد. رفت به همانصدا از آشپزخانه می

آرایش کرده دوختی پوشیده و پشت میز نشسته. لباس خوش

شناخت. بارها در خیال او را در بود. لباسی را که تن زنش بود می

این لباس حریر نازک و نیمه عریان تصور کرده بود. با همین 



موهای افشان و آرایش دلنشین. بند دلش پاره شد. افسانه 

وری لبخند زد: چیه؟ چرا ماتت برده؟یک  

یده بود زمین تا آورد. این افسانه با کسی که صبح دسردرنمی

طور آسمان فرق داشت. دید که بلند شد و به طرفش آمد. همان

وار ایستاد و اجازه داد همسرش دست حلقه کند دور مجسمه

شنید که به پوست گردنش های گرمش را میگردنش. نفس

اش را شنید خورد. تمام تنش ملتهب شده بود. صدای مخملیمی

فراموش کنیم حسام. بیا از اول  که گفت: بیا هرچی قبالً بوده رو

 شروع کنیم، باشه؟

دید که شوهرش خشکش هایش کنار گوش حسام بود. میلب

کنم، تو هم فراموش زده است. دوباره لب زد: من فراموش می

ی دوممون.کن. به خاطر نیما. به خاطر بچه  

دانست حسام چی توی سرش دارد ولی این آخرین افسانه نمی

وقتی حسام از خانه بیرون رفت کرخت و تیر ترکشش بود. 

سست روی تخت ولو شد. به تمام احتماالتی که ممکن بود پیش 

بیاید فکر کرد. به سقط بچه، به طالق و یا به نگه داشتن بچه و 



ی این زندگی. بهتر بود راه دوم را انتخاب کند. بیرون این ادامه

اگر قرار بود  ی اینجا منتظرش نبود. اماکسی به اندازهخانه هیچ

کرد پسر و کرد. کاری میادامه بدهد باید روشش را عوض می

شوهرش دو دستی بچسبند بهش. نیما که جانش به او بسته بود 

داد که و نرم کردن حسام هم کاری نداشت. چیزی را بهش می

کرد که با میل و رغبت همیشه آرزو داشت. این بار وانمود می

ر چسباند به حسام و پرسید: کند. خودش را بیشتچنین می

 قبوله؟

دست های حسام حلقه شدند دور کمرش و او را محکم گرفتند. 

خیالش راحت شد، اما زنگ تلفن رعشه انداخت به جان 

حال ولو شد روی هردوشان. حسام بود که عقب رفت. او بی

 صندلی. از همانجا شنید که حسام گفت: کدوم بیمارستان؟

توی دلش به کسی که زنگ زده بود لعنت فرستاد. در آن لحظه 

که ناچار شده بود تن به یک نقش زجرآور بدهد برایش مهم نبود 

چه بالیی سر دیگران بیاید. جز ... جز ... سرآسیمه از آشپزخانه 



اختیار گفت: بیرون رفت. حسام تلفن را زمین گذاشته بود. بی

 نیما خوبه؟

رد. بعد آمد جلو و او را محکم بغل کرد: حسام متحیر نگاهش ک

 نترس عزیزم. نترس دنیای من. 

کرد. نباید واکنش بدی به سختی این محبت غلیظ را تحمل می

داد. مثالً بغض کرد: کی بود پس؟نشان می  

تر در آغوش فشرد: فرحناز... گفت مثل اینکه حسام او را محکم

 مهستی حالش بد شده ...

ند. حسام ادامه داد: قرص خورده.جا ماحرکت همانبی  

افسانه عصبی لب گزید و ته دلش فکر کرد کاش میمرد و خیلی 

 زود عذاب وجدان گرفت. از حسام جدا شد: کجاست؟

آدرس گرفتم. تو بمون خونه...   -  

نه میام.  -  

بار به افسانه نگاه کرد. افسانه معنی این نگاه را حسام حسرت

.فهمید. چشم دزدید: بریممی  



رفت توی اتاق خواب. حسام اما چند لحظه صبر کرد. باور 

کرد افسانه به این سرعت عوض شده باشد ولی وقتی مردی نمی

 ده سال دنبال محبت زنش دویده باشد هرچیزی را

کند. هرچیزی...باور می  

**** 

سوخت. اش میسوخت. معدهاش میسوخت. بینیگلویش می

کند آدم کار خودش را می خواست نفس بکشد ولی تندلش نمی

حتی اگر روحی سرگردان و عاصی درونش حبس باشد. هیکل 

ی شوهرش. بهرام آهسته لخت و سنگینش را یله داد به شانه

داشت اما مهستی جان نداشت قدم از قدم بردارد. قدم برمی

 بهرام کالفه گفت: بیا! راه بیا. 

تونم.نالید: ولم کن. نمی  

ای نداد. او را کشان کشان جلو برد. عده بهرام اهمیتی به حرفش

کردند. چرخیدند و خیره نگاهشان میتوی راهروها ول معطل می

های خیره، از قضاوت شد. از این نگاهتر بود نگران میاگر قبل

ترین کار دنیا دست زده است. به مردم که فکر کنند به زشت



را  چیز برایش اهمیت نداشت. خودشخودکشی! اما حاال هیچ

دید که به این چیزها فکر کند. تر از آن میتر و بندبریدهفارغ

 بهرام گفت: مهستی! راه بیا.

لحن بهرام کالفه بود. حتی این هم مهم نبود. اتفاقات دم صبح 

چرخیدند. اول از کجا شروع شده جسته و گریخته در ذهنش می

ره خواست برود شهرداری ولی پوران چیزی را قرقبود؟ بهرام می

ولش کن هرجا »کرد که خوشایندش نبود. پوران گفته بود می

ی خواست از آن خانهروزها بود که می« جا.تره بره همونراحت

جهنمی برود. لحن پوران طلبکار نبود. تحقیرآمیز بود. بعد بهرام 

اگه جای من بود »چیزی را نجوا کرد و پوران پوزخند زد و گفت: 

الص بود. وقتی حامله شده بود و همین تیر خ« کرد؟چکار می

کرد؟ مرتب ویار داشت پوران گفته بود اگه جای من بود چکار می

وقتی بهرام برای ماموریت از تهران بیرون رفته بود و او دلتنگی 

کرد؟ وقتی کرد پوران گفته بود اگه جای من بود چکار میمی

 کرد و بهرام جای او سحر را نگهها بدبخوابش میدخترش شب

داشت پوران گفته بود اگه جای من بود ... اگه جای من بود ... می

انگیز همیشه ی نفرتاگه جای من بود... مهستی در این مسابقه



ها یک قدم از پوران عقب بود. این پوران بود که همیشه سختی

را مثل یک قهرمان، تنهایی و بدون شوهر و حامی به جان 

کردند به بود. بقیه هرکاری میخریده بود و سربلند بیرون آمده 

اش را از دست داده بود باز رسیدند. و حاال که بچهگردش نمی

گفت. حتی با اینکه هرگز چنین مصیبتی پوران همین را می

اش را با رفتن شوهرش یکی کرده بود. ندیده بود. البد مرگ بچه

نشنید بهرام چه جوابی داد. شاید هم جوابی نداد. او هم خسته 

. همه خسته بودند و او بدتر از همه! از پا افتاده و مایوس از بود

ادامه دادن. برای یک لحظه فکر کرد شاید پوران حق دارد. همه 

اند. از شیشه ها شیشهکه جنسشان از فوالد نیست. بعضی

شود توقع داشت نشکند. او شکسته بود و این را خودش نمی

بلند شدن و به  دانست. چه فایده داشتبهتر از هرکسی می

زندگی لبخند زدن؟ آیا چیزی عوض شده بود؟ پوران هنوز بود. 

بهرام هم خیال نداشت او را بفرستد برود. برای یک لحظه 

ها و ها و نیش و کنایهاش را تصور کرد. همان جنگزندگی آینده

شاید هم بدتر از قبل. از تصور این زندگی تمام تنش لرزید. و آن 



جا بلعید و خوابید های آرامبخش را یکقرص وقت بود که تمام

 به این امید که وقتی چشم باز کرد کنار دخترش سحر باشد.

 بهرام گفت: مهستی! به من گوش کن.

های سنگین شده به بهرام نگاه کرد. او کالفه گفت: دکتر با پلک

 گفت باید راه بری. شنیدی که ...

نجا ولو شد. هنوز زانوهایش لرزیدند. سر خورد روی زمین و هما

اینجا بود. نفهمیده بود کی به دادش رسیده. حتماً پوران! 

خوام. هایش جنبیدند: نمیعفریته! لب  

پاشو. چرا نشستی. پاشو زشته.  -  

خوام.بلندتر نالید: نمی  

بهرام زیر کتفش را گرفت و به زحمت بلندش کرد. او را کشان 

شد کند. باورش نمیدانست چکار کشان برد توی اتاق. دیگر نمی

مهستی همچین کاری کرده باشد. مادرش هراسان رفته بود 

رسید چه دانست اگر کمی دیرتر میها و خدا میسراغ همسایه

خواست یکی بخواباند زیر گوش مهستی! حالش شد. دلش میمی

خورد. وقتی رسید بیمارستان، از این وضعیت احمقانه به هم می



ی لرزان گفت چه شده و چانههای خیس و مادرش با چشم

وسطش هم هی قسم و آیه آورد که او هیچ تقصیری نداشته. 

دلش برای مادرش سوخت. او را راهی خانه کرد و زنگ زد به 

ها ی آنی عبدالحسین. چاره چه بود؟ باید زنی از خانهخانه

رسید. مهستی جلوی تخت دوباره آمد و به داد مهستی میمی

عصبی داد زد: پاشو بهت میگم!ولو شد روی زمین.   

دستی قدرتمند از عقب کتفش را گرفت. بهرام چرخید و با 

ی حمید رو به رو شد. حمید گفت: نبینم صورت درهم ریخته

 صدات رو روی خواهر من بلند کنی.

خورد ولی ترجیح داد جوابش را ندهد. خون خون بهرام را می

ه زور بلندش کرد. دوباره خم شد و زیر کتف مهستی را گرفت و ب

مهستی از درد ناله کرد. همین کافی بود تا حمید زیر بغل 

خواهرش را بگیرد و او را روی تخت بخواباند و بعد با کف دست 

صاحاب گیر آوردی؟ی بهرام: مردک مگه بیبزند تخت سینه  

صدایش ترسناک بود. مهستی توی خودش جمع شد. در همان 

اند. توی حمید به هم پیچیده حال گیج و منگ دید که بهرام و



ی گم شدن اتاق غلغله شده بود. شنید که بهرام چیزی درباره

بازی... پرینوش...و شنید که ی لشسحر گفت. چیزی درباره

 حمید جواب داد: من لش بودم؟ مرتیکه کی بود ک

ه گفت پرینوش رو صیغه کن؟ کی بود خونه جور کرد که زودتر 

تی دل آقام رو قرص کنی که خواسببرمش پیش خودم؟ می

مال؟ حواست به منه؟ مردک خایه  

کرد هوشیارتر از همیشه مهستی در همان حال خراب حس می

 است. بهرام چه کار کرده بود؟ بهرام ... نالید: حمید!

صدای فرحناز را شنید: قربونت برم. الهی بمیرم من. چی به سر 

 خودت آوردی؟

زد. فرحناز بود که شد مهستی فقط برادر بزرگش را صدا می

ی او و بلند حمید را صدا زد. کسی آمده بود هر دو نفر را حنجره

کرد. بهرام را بردند. مهستی بیرون کند. حمید اما سماجت می

داد که دعوا خواست. حمید نفس زنان توضیح میهم همین را می

نبود. یکی از کارکنان  تقصیر او نبوده. طرف صحبتش مهستی

اش را نوازش کردهبیمارستان بود. فرحناز گریه کنان صورت یخ



رفت. هرکسی طرف صحبت حمید اش میکرد و قربان صدقهمی

بود عاقبت او را هم بیرون فرستاد. مهستی لب جنباند: مامان 

 اومده؟

هق کنان گفت: نه! صبح ... صبح ... بهرام زنگ زد... فرحناز هق

برداشتم. نگذاشتم مامان بفهمه. فقط حمید خونه بود.  خودم

 همراهم اومد. 

مهستی دیگر چیزی نگفت. پلک روی هم گذاشت تا به 

چیزهایی که شنیده بود فکر کند. بهرام چرا باید همچین کاری 

کرده باشد؟ یعنی پرینوش به خاطر اینکه بهرام او را فرستاده 

ل گرفته بود؟ شاید...شان را به دبود توی دامن حمید کینه  

ی او را اصالً ی افکارش را پاره کرد. حوصلهصدای افسانه رشته

نداشت. دست سرد فرحناز که نشست روی مچ دستش دوباره به 

خودش لرزید. از روزی که سحر رفته بود، احساساتش نسبت به 

دانست چرا ولی دیگر دلش خواهرش هم تغییر کرده بود. نمی

ش باشد. فرحناز در جواب افسانه که خواست او کنارنمی



دونم. ما هم همین حاال پرسید ماجرا چیست گفت: نمیمی

 رسیدیم. حمید گفت بهت زنگ بزنم.

 افسانه غر زد: دیدمش، اون بیرون ...

بهرام باهاش دست به یقه شد.  -  

حسام موند بیرون. عقل که نداره. فقط هارت و پورت. مامان   -

 خبر داره؟

دونه. شکی نمینه. هی  -  

کرد. تو هم گریه نکن.اومد گریه و زاری میبهتر. می  -  

فرحناز جواب نداد. افسانه بود که گفت: برو ببین دکترش رو 

کنی؟پیدا می  

او که رفت، چند لحظه اتاق ساکت شد. همه رفته بودند بیرون. 

این شاید اولین بار بود که بعد از گم شدن دخترش با افسانه 

شد. حتی همان روزی هم که آمده بود ماجرای ... ها میتنهای تن

ماجرای مردن دخترش را خبر بدهد...حتی فکر کردن به این 

اتفاق هم از توانش خارج بود. آن روز هم افسانه و شوهرش با هم 



آمدند و خبر را دادند. اما او هرگز باور نکرد. افسانه آنقدر 

ی سرنوشت آدمی دربارهخونسرد ماجرا را تعریف کرد انگار دارد 

زند. آدمی که هیچ نسبتی باهاشان ندارد. خیلی دور حرف می

حتی حسام هم از این همه خونسردی جا خورد و عجیب بود که 

کرد. به زحمت مهستی در این لحظات به جزییات آن روز فکر می

هایش را باز کرد. افسانه با ابروهای گره خورده باالی سرش پلک

مون، واقعاً ... اون روز واقعاً روز که اومدی خونه بود. گفت: اون

 باورت شده بود دخترم ... مرده؟

های ابروها باز شدند. افسانه تعجب کرده بود. بهش خیره گره

خواد باور ماند تا باالخره به حرف آمد: چیزی که آدم دلش می

ی کنه یک چیزه، چیزی که اتفاق افتاده یک چیز دیگه. فاصله

کنه. الکی امیدوار میمونی که ست که آدم رو بدبخت میاین دوتا

نه این واقعی نیست. بعد پریشون میشی! سرگردون و بدبخت 

 مثل االن تو!

کشید. به زحمت نفس کشید. این جوابی نبود که انتظارش را می

اش را با نوک زبان خیس کرد. افسانه های خشکیدهلب



ت کنم. حق داری از خوام سرزنشانگشتانش را نوازش کرد: نمی

ای هم بلد نیستی. بلد نبودی پا بیفتی ولی به جز این کار دیگه

وقت. یادت دادن بری تو جلد یه دختر مظلوم توسری خور هیچ

تا دوستت داشته باشن. از وقتی یادم میاد همین شکلی بودی. 

کرد بری تو ها که دختر خونه بودی بابا مجبورت میاون موقع

، بعدش هم که بهرام.نقش همچین آدمی  

وقت مجبورش نکرده بود ... یا شاید هم به روش بهرام؟ او هیچ

خودش چنین کاری کرده بود. به زبان خوش. با پنبه سرش را 

بریده بود. درست مثل حمید که دل به پریوش داده بود. مثل 

دانست. افسانه راست آقاجانش که بهرام را امین خودش می

کرد. ن کاری را کرده بود که پدرش میگفت. بهرام هم همامی

برد و بهرام به زبان منتها آقاجانش با جذبه حرفش را پیش می

خوش. درمانده آه کشید. افسانه گفت: به خودت بیا مهستی. اول 

شه. دخترت دیگه از همه قبول کن زندگیت دیگه مثل قبل نمی

گرده. برنمی  



این حرف  هایش را محکم روی هم فشرد. قلبش هم باپلک

مچاله شد. طاقت شنیدن این جمله را نداشت. آن هم از کسی 

ی تنش بود. اما افسانه عین خیالش هم نبود. که پاره  

خوای همین جوری طی کنی به خودت مربوطه. دیر یا اگر می  -

کنه. دو راه بیشتر نداری. یا بمونی توی اون زود بهرام ولت می

باشی یا سنگات رو وا بکنی با جور که قبالً بودی خونه و همون

اش رو بفرسته بره پی بهرام. مجبورش کنی اون مادر دیوونه

 کارش. 

اگر قبول نکنه؟  -  

نفهمید چطور این جمله به زبانش آمد. انگار افسانه شده بود 

زد. شنید: قبول نزبان گویای او و حرف دلش را می  

نیستی تو گرده. الحمداهلل مثل من کنه؟ بازم به خودت برمی

خونه کسی چشم دیدنت رو نداشته باشه. قدمت سر چشم 

میره. حمید هم که مامان و آقاجونه. حامد که لب ترکنی برات می

با این اوضاع گردنش جلوت خم شده. خیالت تخت، اگر برگردی 

گه چرا اومدی مبادا آب تو دلت تکون بخوره. هیشکی نمی  



هایش اکت شد. چشمصدای یاهلل گفتن حسام آمد و افسانه س

شنید. کمی به همان هایشان را میپچههنوز بسته بود. صدای پچ

ی حال و روزش ای دربارهحال ماندند. فرحناز هم آمد. چند کلمه

مونم پیشش خودم.با هم حرف زدند و بعد فرحناز گفت: می  

افسانه اصرار نکرد بماند فقط وقت رفتن دوباره مچ دستش را 

فکر کن به چیزایی که گفتم. فشار داد و گفت:  

ترین شب زندگی مهستی بود. بدترین شب آن شب خالی

اش. حتی از آن شبی که خبر دادند دخترش دیگر زندگی

گردد هم بدتر بود. آن شب در حالی روی تخت بیمارستان برنمی

دانست این آخر راه است. حاال شد که خوب میپهلو به پهلو می

اش را بر دوش است مسئولیت زندگیکه زنده مانده و مجبور 

بکشد باید دست به انتخاب بزند و برای او که همیشه انتخاب 

شده بود این کار خیلی هم راحت نبود. همیشه بقیه بودند که به 

گفتند چه کار کند و چه کار نکند گرفتند، میجای او تصمیم می

کرد. تا آب از آب تکان نخورد و او بدون مخالفت قبول می

اش را به زبان بیاورد مبادا وقت نشده بود که خواهش قلبییچه



کسی ناراحت شود. به کسی بربخورد یا از چشم بقیه بیفتد. اما 

حاال ناچار بود انتخاب کند و پای انتخابش بایستد. کسی توی 

جوری آدم پیر میشه. با همین کرد: همینگوشش زمزمه می

میگه باید بمونی. با  خواد ولی روزگارچیزا. تو دلت مرگ می

شه. همین چیزا آدم بزرگ می  

ای خیلی قدیمی که زمانی بر سر زبان هم یادش افتاد به ترانه

ی خارجی ای از یک خوانندههایش افتاده بود. ترانهسن و سال

گفت: آخرش همه چیز خوب میشه. اگه هنوز هیچ چیز که می

به خواب  خوب نیست پس یعنی هنوز به آخرش نرسیدی. وقتی

داد و نه غیبت آزارش می رفت نه سوزش حنجره و بینیمی

بال کرد. سبکبهرام کنار تختش. احساس راحتی و خالصی می

دانست این حس فقط یک معنی دارد. به شده بود و خوب می

ی زندگی مشترکش رسیده بود. آخر قصه  

**** 

مهستی دوباره خودش را توی آینه برانداز کرد. خبری از 

های شاد و درخشانش نبود. پوستش حتی با وجود اینکه چشم



نظر تازه از زیر دوش حمام بیرون آمده بود پژمرده و زرد به

آمد. در اش بدش نمیها از خود تازهی اینرسید. اما با همهمی

دید که کمتر دیده بود. صدای باز عمق نگاه خودش جدیتی می

ن آبی را که روی دراور شدن در که آمد عمیق نفس کشید و لیوا

سوخت. رد خورد گلویش میبود تا ته سر کشید. هنوز آب که می

اش روی های پالستیکی که فرستاده بودند ته معدهلوله

داشت. مثل آدمی  اش مانده بود. صدایش هم خشحنجره

طور سرماخورده که تازه از جا بلند شده باشد. واقعاً هم همین

ی سوت و برگشته بود اینجا، توی خانه بود. سه روز بود دوباره

ی امیدش نبود. پدر و مادرش روحشان هم کوری که دیگر خانه

خبر نداشت چه کار کرده. انگار خواهر و برادرهایش مصلحت 

اختیار گفت: بهتر!دیده بودند هیچی بهشان نگویند. بی  

چشم دوخت به در اتاق خواب اما بهرام بالفاصله نیامد داخل. 

ا تیز کرد ولی خبری نبود. پوران از آن روز انگار گوشش ر

زد. نه اینکه دلش سوخته باشد. نه! فعالً ترسیده بود. جیک نمی

دار ده دید اجازه بدهد او سرپا شود تا بعد جنگ کشصالح می

شان را دوباره ادامه بدهند. برای یک لحظه فکر کرد شاید ساله



برد. کسی که تمام های زیرپوستی لذت میپوران از این جنگ

وجودش آکنده از کینه و خشم بود دیگر از چه چیزی 

توانست لذت ببرد؟ این جنگ فرساینده برای پوران یک بازی می

خواست توی این بازی بخش شده بود ولی مهستی دیگر نمیلذت

طور آماده و مرتب نشسته بود توی بماند. اصالً برای همین این

بزنند.  اتاق تا بهرام که آمد حرف  

ی در که پایین رفت، دل مهستی هم تندتر تپید. دستگیره

دوباره آب دهانش را فرو داد و صاف نشست. مضطرب 

هایش را توی هم قفل کرد و چشم دوخت به شوهرش که دست

توانست نگرانی را در نگاهش متعجب جلوی در ایستاده بود. می

عاشق آن های بهرام شده بود. ببیند. مهستی اول عاشق چشم

دادند. ی شفاف که حرف دلش را زودتر از زبانش لو میدو تیله

هرچند دیگر به این احساسش مطمئن نبود. مگر نه اینکه حمید 

گفته بود او مسبب کینه به دل گرفتن پرینوش شده. چطور 

توانسته بود زیر گوشش همچین کاری بکند؟ دیگر به یکرنگی 

چیز این دنیا اعتماد نداشت. بهرام اعتماد نداشت. دیگر به هیچ



حتی به این نگاه نگران که زل زده بود به صورتش. سعی کرد 

 عادی جلوه کند. لبخند زد: خسته نباشی.

 بهرام جلوتر آمد: ممنون. خوبی؟

بهترم.  -  

جوری نشستی اینجا؟ خبریه؟چرا این  -  

را به هم هایش اول خواست بزند به آن راه ولی خیلی زود لب

فشرد. قرار نبود مثل همیشه ناز کند تا بهرام با قربان و صدقه 

رفتن حرف را از زیر زبانش بیرون بکشد. سرش را به نشانه بله 

آرام تکان داد. بهرام عمیق آه کشید. نشست کنارش و دستش 

را برد جلو بگذارد روی دامنش. رد انگشتانش را دنبال کرد و 

خوام با هم حرف بزنیم. میکمی جمع و جورتر نشست:   

االن نه مهستی. خسته هستم. بگذار برای یه وقت دیگه.  -  

زد. حتی روزهایی که از وقت قبالً همچین حرفی نمیاو هیچ

شد. خستگی بهرام روحی بود ولی شدت فشار کار هالک می

دانست اگر حاال حرف نزنند ممکن است دیگر نتواند مهستی می



این لحظه جمع کند. آرام گفت: منم خسته  جراتش را به اندازه

 هستم بهرام. ولی ممنون میشم به حرفام گوش کنی.

هایش را از عقب ستون کرد. رویشان یله داد و بهرام دست

شنوم. سرش را گرفت به سقف. عمیق نفس کشید: بگو. می  

مهستی پلک روی هم گذاشت و نفسش را بیرون داد. باور 

اش به زحمت برای حرف زدن از خواستهکرد تا این اندازه نمی

ی اوضاع بیفتد. دل به دریا زد: من ... من خیلی فکر کردم درباره

جدیدمون. بهرام سحر رفته. من و تو دوباره شدیم همون زن و 

 شوهری که قبالً بودیم.

دونم. بهرام خوشحال و امیدوار راست نشست: آره عزیزم. می

تونیم از اول شروع ...می  

تونیم.نداد حرفش را تمام کند: نه! نمیامان   

یعنی چی؟   -  

یعنی دیگه نه من مهستی قبل هستم نه تو بهرام قبل. خیلی   -

ی حرمتا چیزا عوض شده. حتی بین من و ... پوران خانم. پرده



خوام مثل همیشه ازش گالیه کنم ولی اگر بخوایم پاره شده. نمی

.تونیمجوری نمیاز اول شروع کنیم این  

خوای خونه رو عوض کنیم؟ بریم پس چه جوری؟ می  -

 مسافرت؟ دوتایی. ها؟

های امیدواری توی های بهرام. به سوسوی ستارهزل زد به چشم

شد. با مسافرت؟ نگاهش. چقدر راحت از روی مشکلشان رد می

تا به حال دوتایی مسافرت نرفته بودند. همیشه پوران خانم هم 

جلو و جای او همیشه صندلی عقب  نشست روی صندلیبود. می

خوام بریم بود. برای یک لحظه عصبی شد: نه بهرام. نمی

خوام بریم یه خونه دیگه دوتایی. تنهایی. مسافرت. می  

های ته چشمان بهرام خاموش شدند. جایشان را رنگ مات ستاره

پوشاند. ادامه ها نگاهش را میجور وقتسیاهی گرفت که این

جوری مون بهتره. بگذار این زخم خوب بشه. اینداد: برای همه

مون رو با هم از اگه ادامه بدیم خوب نمیشه. عفونت میکنه، همه

 پا درمیاره.



تونم زده سرش را پایین انداخت: من نمیبهرام آه کشید. شرم

 مهستی. منم مثل تو زخم خوردم. رفتن سحر من رو هم از پ

 که باید به دل من راه بیای بینی اوضاعم رو؟ حاالا درآورده. نمی

خوای لج کنی؟پا بشی باهام میو هم  

قلبش فشرده شد. هنوز هم بهرام را دوست داشت. آنقدر که این 

خواست کوتاه کرد ولی نمیلحن درمانده طاقتش را طاق می

بیاید. آرام دست او را گرفت و جدی زل زد توی صورتش: من ده 

تونم. سال صبر کردم. دیگه نمی  

بهرام عصبی دستش را عقب کشید. موهایش را به هم ریخت. از 

زنم.جا بلند شد: بگذار یه مدت بگذره. چشم. با مامانم حرف می  

شناسم. ده ساله همین رو میگی. اون بهرام من تو رو خوب می  -

وقت نمیاد. خوای با مامانت حرف بزنی هیچروزی که می  

و بهش بگم باید جدا مگر نمیگی جدا بشیم؟ نمیشه که یه  -

 بشیم.



تونی. مگر نه که همیشه گفته من از پس خیلی چیزا چرا می  -

براومدم. مامانت زن ضعیفی نیست بهرام. مطمئن باش از پس 

 خودش برمیاد.

ها از دهان مهستی کرد این حرفبهرام کمی مکث کرد. باور نمی

بیرون آمده باشد. چیزی در همسرش عوض شده بود. خبری از 

آن زن مهربان و رام نبود. یک زن درمانده اما سخت مقابلش 

نشسته بود. گفت: االن وقتش نیست مهستی. من کارم رو از 

ی جدا برنمیام. دست دادم. از پس مخارج دوتا خونه  

از آقاجونم کمک میگیریم. اصالً یه مدت میریم باغشون.   -  

ی من چرا بچه شدی مهستی؟ مگه شوخیه. تو تا حاال دید  -

 جلوی آقاجونت دست دراز کنم؟ حاال که وضع بدتر هم شده.

به خاطر من.  -  

بینشان سکوت شد. برای چند لحظه هردوشان زل زدند به 

های هم. بهرام فکر کرد این چندمین بار است که مهستی چشم

آورد؟ کسی در ته خواهشی را به خاطر خودش به زبان می



ولی جوابی نبود. این  کرد جوابی پیدا کندوجودش سعی می

بار. چشم دزدید: به من وقت بده مهستی.بار بود. اولیناولین  

چرخید و از اتاق بیرون رفت. نفسش تنگ شده بود. هرگز باور 

کرد روزی به جایی برسد که مهستی هم او را مجبور به نمی

کرد یک نفر را اسم کاری بکند. اگر روزی کسی ازش سوال می

ی چشم بسته قبول کند خیلی راحت مهستی ببر که هرچه گفت

ی خودش های مسخرهبرد ولی انگار دنیا همیشه بازیرا اسم می

کرد؟ را داشت. باید چه کار می  

سالم مادر.  -  

 نگاه از قالی پیش پایش گرفت و به مادرش داد: سالم.

خسته نباشی. دست و روت رو بشور یه چای برات بریزم.  -  

ی ای ضمیمهبهرام منتظر نگاهش کرد. منتظر بود نیش و کنایه

های دائمی هایش بکند ولی سه روز بود که خبری از طعنهحرف

 نبود. لبخند زد: ممنون. 

مادرش از خدا خواسته رفت توی آشپزخانه و بهرام به در 

اش و ی اتاقشان نگاه کرد. گیر افتاده بود بین دو زن زندگیبسته



توانست مادرش را کرد. ولی چه کاری؟ چطور میمی باید کاری

قانع کند که دیگر کنارش زندگی نکند؟ مادری که او را به اینجا 

وقت رسانده بود. آن هم نه به راحتی. با چنگ و دندان. هیچ

نام دانشگاه برود. رفت روزی را که قرار بود برای ثبتیادش نمی

ی یک بلیت که هیک قران هم پول نداشتند. حتی به انداز

خودش را برساند دانشگاه پول ته جیبش نبود. نشست رو به 

روی مادرش و گفت که از دانشگاه رفتن منصرف شده. بهتر 

است فعالً برود سر کار تا اوضاعشان مرتب شود و بعد دوباره 

دهد. مادرش اخم کرد ولی هیچی نگفت. بلند شد کنکور می

ناس له شده گذاشت پیش رفت بیرون و وقتی برگشت دوتا اسک

نام کن.رویش: دیگه نشنوم از این حرفا بزنی. بلند شو برو ثبت  

مادرش همه کار کرده بود تا او به اینجا برسد. سبزی پاک کرده 

بود. خیاطی کرده بود... از به یاد آوردن آن روزهای نکبتی 

توانست او را بفرستد برود حتی به خاطر عصبی شد. نه! نمی

کرد. کار سختی نبود. حداقل از باید درکش می مهستی. او

تر نبود. شکستن دل مادرش سخت  



گرفت به سختی بغضش وقتی فنجان چای را از دست مادرش می

اش شروع شده. ای در زندگیدانست فصل تازهرا فرو داد. می

های زرد خزان است. چشم بست و سرش را فصلی که پر از برگ

درش هم هیچی نگفت. نه غری، نه تکیه داد به پشتی مبل. ما

ای. شاید او هم دلش به حال مهستی سوخته بود؟ زنجموره

دیدن او روی تخت بیمارستان درحالی که رو به موت بود 

کرد. مادرش هم آدم بود. از سنگ که نبود. هرکسی را متاثر می

مادرش گفت: بهرام تا کی میخوای به دلش راه بری مادر؟ خودت 

ردی به خاطر زنت.رو از پا درآو  

هایش دود شد رفت هوا. با همان چشمان ی امیدواریو همه

 بسته گفت: بله. حق با شماست ولی بگذارید یه کم بگذره. 

گفت: همیشه همین رو صدای غرغر مادرش را شنید که می

 میگی. ده ساله.

زد. وقتی چشم باز کرد خبری از او هم حرف مهستی را می

هایش لند شد و کالفه رفت توی اتاق تا لباسمادرش نبود. از جا ب

را عوض کند. دید که مهستی مچاله شده توی خودش و پشت به 



او خوابیده. دعا کرد صبح از خر شیطان پایین بیاید. در سکوت 

 لباس عوض کرد و برگشت بیرون.

های خشک و خسته زل زده بود به مهستی بیدار بود. با چشم

راه باز کرده بود تا داخل  نور ضعیف تیر چراغ برق که

خوابید. خیلی کار داشت. یک ساعتی در خوابش. نباید میاتاق

های جای خودش غلت زد. چراغ های خانه خیلی زودتر از شب

قبل خاموش شدند. منتظر ماند تا بهرام هم خوابش ببرد. بعد از 

وقت مجکرد هیچجا بلند شد و چمدانی را که آرزو می  

آن را پر کند برداشت و گذاشت روی تخت.  بور نشود تنهایی

هایش توی کمد انداخت. قلبش از همان لحظه نگاهی به پیرهن

توانست بماند و شد. توی سرش ولوله بود. میداشت منفجر می

توانست چون او توانست؟ نه دیگر نمیتحمل کند. مثل قبل. می

ن دو داشت ایهایش را که برمیآدم قبل نبود. هر تکه از لباسش

توانم. تا وقتی توانم. نمیشد. میجمله توی سرش تکرار می

ها تکرار شدند. بعد هرچیزی را که الزم بود بردارد این جمله

های دخترش بود. آخرین لباسی که پوشیده بود. نوبت یادگاری



هایش را بگیرد. این لباس کثیف که دیگر نتوانست جلوی اشک

دخترش بود. آن را گذاشت  داد آخرین یادگاریهیچ بویی نمی

دار هایش و بهش خیره ماند. لباس چینی لباسروی همه

زد مثل یک داغ پیش رویش سفیدی که دیگر از تمیزی برق نمی

بست اذان صبح را هم گفته بودند. بود. وقتی در چمدان را می

ای که برای بهرام نوشته فقط یک چیز دیگر باقی مانده بود. نامه

ی نبود. یک یادداشت کوتاه و شلخته. از او به بود. چیز خاص

خاطر این ده سال زندگی تشکر کرده بود و خواسته بود او را 

شد همچین چیزی از بهرام خواسته. فراموش کند. باورش نمی

نوشته بود فقط در صورتی بیاید سراغش که بین زندگی با او یا 

نامه را  زندگی سه نفره با مادرش اولی را انتخاب کرده باشد.

طور نشست تا هوا روشن گذاشت روی بالشت خودش و همان

شد. بعد مانتو پوشید و روسری و چمدان را برداشت و آهسته از 

های خیس به بهرام خانه بیرون رفت. قبل از رفتن با همان چشم

که روی مبل خوابیده بود نگاه کرد اما دعا نکرد بهرام بیاید 

توضیح. ی بیه بود. یک کینهدنبالش. یک چیزی ته دلش ماند

اش مقصر بود.بهرام هم در گم شدن بچه  



بهرام حس کرد در خانه صدا داده اما آنقدر منگ بود که 

نتوانست از جا بلند شود. بیشتر توی خودش جمع شد و سعی 

کرد بخوابد. در همان حال فکر کرد برگردد توی تخت بخوابد. 

ولی ترسید. چشم  شاید مهستی از تصمیمش منصرف شده باشد

بست و دوباره به خواب رفت تا وقتی که صدای مادرش را شنید: 

 بهرام مادر بلند شو.

زنگ صدایش هشدار دهنده بود. هراسان نشست. مادرش نگران 

کرد و در اتاق خوابشان باز بود ولی خبری از مهستی نگاهش می

 نبود. مادرش گفت: باز ول کرده رفته.

توی اتاق خواب و تمام آن را کاوید. در  توجه به مادرش رفتبی

های مهستی ها باز بود. حس کرد چند دست از لباسکمد لباس

برد. چشمش رفت چیزی با خودش نمینیستند. قبالً وقتی می

افتاد به پاکتی که روی میز آرایش بود. آن را برداشت و با دلهره 

 خواند. مادرش گفت: این چیه؟

های مادرش توی جیب پیرهنش. چشمنامه را تا کرد و گذاشت 

را کاوید. مطمئن بود او نامه را خوانده ولی اگر به روی خودش 



ترسید بهرام رهایش کند. این را آوَرَد یعنی که ... مادرش مینمی

خواند. مهستی رهایش کرده بود. مهستی رفته هایش میاز چشم

میرم  بود. گفت: هیچی. گله کرده از من. شما نگران نباش. عصر

 دنبالش.

مادرش دلخور رو گرداند و رفت اما غر زد: چه فایده. دیگه دلش 

 باهات نیست.

 ته دل بهرام خالی شد. 

*** 

طور. حمید حمید سعی کرد لبخند بزند. عمه اشرف هم همین

کنند ولی چه اهمیتی دانست هردوشان دارند نقش بازی میمی

اش ی عمهود خانهداشت. مهم حفظ ظاهر بود. پدرش گفته بود بر

پرسی چون حاال که جشن ازدواجشان عقب افتاده برای احوال

ی رابطه را نگه بود باید با این دیدارهای مصلحتی رشته

خواست دلخوری روی دلخوری بیاید و داشتند. پدرش نمیمی

عاقبت حمید و روشن هم بشود مثل مهستی و بهرام. آخ 

 مهستی! 



جان؟مهستی چطوره عمه  -  

خوبه. یعنی بهتره.  -  

زری دیگه بیاره الحمداهلل! ایشاال زودتر سرپا بشه یه کاکل  -

 چراغ اون خونه دوباره روشن بشه.

دانست کسی نمیحمید سر جایش وول خورد. جز خودشان هیچ

اش رفته باغ! خودشان هم که مهستی دو هفته است از خانه

زنگ زده  خیلی وقت نبود که خبر شده بودند. هاجر به پدرش

بود و گفته بود مهستی برگشته اینجا و او هم ظاهراً رفته بود 

سراغ بهرام ببیند ماجرا چیست. حمید تقریباً آخرین نفری بود 

کسی او را محرم که از رفتن مهستی باخبر شد. دیگر هیچ

داد. دانست و این آزارش میرازهایش نمی  

چرا توی خودتی حمید جان؟ چاییت سرد شد.  -  

نجان چای را برداشت و یک نفس آن را خورد. احساس بدی ف

اش هم انگار این را فهمیده بود. برای همین از جا داشت و عمه

 بلند شد و رفت طرف در: بذار ببینم روشن کجا مونده.



حمید واکنشی نشان نداد. بارها آرزو کرده بود این ازدواج سر 

هستی. هیچ حسی نگیرد. اول به خاطر پرینوش و حاال به خاطر م

به روشن نداشت و مطمئن بود این ازدواج مسخره عاقبتی بهتر 

از زندگی مهستی و بهرام نخواهد داشت ولی او در موقعیتی نبود 

که این را به پدرش بگوید. بدجور از چشمش افتاده بود. درست 

که مادرش مدام دنبال یک مقصر برای این اتفاق نکبتی 

زرگش باشد ولی پدرش ساده نبود. گشت تا سپر بالی پسر بمی

ی تقصیرها گردن حمید است. دانست که همهاو خیلی خوب می

طور بود؟ درست که فیروز را ول کرده بود برود. درست واقعاً این

ی مزخرفش با پرینوش بود ولی ها رابطهکه مسبب این بدبختی

ی او تقصیر داشت. او بودبهرام هم به اندازه  

آورد باغ و بعد پرینوش را انداخت توی دامنش و  که اول فیروز را

حاال هم آنقدر نامرد بود که زنش را توی آن باغ دراندشت به 

حال خودش رها کرده بود. مردک بزدل جرات نداشت بدون 

ی مادرش آب بخورد. از یادآوری این موضوع کالفه شد. اجازه

هایش گره شدند. اختیار مشتبی  



سالم.  -  

اش! نامزدش! همسر سر بلند کرد. روشن بود. دختر عمه

ای اش! او هم خبر داشت که شوهرش قبالً یک زن صیغهآینده

داشته؟ زنی که باعث و بانی خودکشی خواهرش و عقب افتادن 

جشن ازدواجشان شده؟ نه محال بود بداند. زیر لب سالمی 

 پراند. روشن نشست روبه رویش و پرسید: خوبی؟

چرخید حرف بزند. اصالً چه حرفی داد. زبانش نمی سر تکان

داشت با او بزند؟ توی این سی سال زندگی سر جمع سی بار هم 

با روشن حرف نزده بود که بداند او چطور دختریست. در ذهنش 

روشن کسی بود شبیه خواهرهایش. شبیه کدامشان بود؟ 

شاد و ی سرکش و لجباز یا فرحناز مهستی رام و مهربان...افسانه

افتاد دانست. مسخره نبود؟ اگر این اتفاقات نمیشنگول؟ نمی

ای که پدرش برایش خریده بود و حاال رفته بودند توی آن خانه

کردند. ی خودش و پرینوش زندگی میالبالی خاطرات عاشقانه

 پرینوش! حاال فقط به مرگش راضی بود. 

مهستی جون خوبه؟  -  



نباند: بهتره.حوصله لب جحواسش جمع شد. بی  

توی باغ اذیت نیست؟  -  

دانست؟ روشن با آن متعجب نگاهش کرد. او از کجا می

های عسلی خیلی جدی زل زده بود بهش. انگار دکتری چشم

باشد که از سیر تا پیاز دردهای مریضش خبر داشته باشد و حاال 

خواست بداند حال و روز مریض چطور است. دوباره سر می

روشن گفت: قصد فضولی ندارم. مامانم هم  جایش وول خورد.

دونه که روشن رفته باغ. نمی  

شما از کجا باخبر شدی؟  -  

حامد زنگ زد خواهش کرد باهاش صحبت کنم.  -  

حامد؟  -  

بله.  -  

خواست بگوید به حامد چه ربطی داشت که روشن ادامه داد: من 

خواست و مهستی جون با هم خوب بودیم همیشه. حامد هم می

... 



چرا به افسانه نگفت؟  -  

های کرد ته مایهروشن در آرامش لبخند زد ولی حمید حس می

آن لبخند مثل پوزخند است. مثل اینکه بگوید آقا جان من را 

دانی افسانه چشم دیدن خواهر خودش رنگ نکن. یعنی تو نمی

دانست؟ مثالً خبر را هم ندارد؟! روشن دیگر چه چیزهایی می

نه چشمش دنبال بهرام بوده؟ نباید به این داشت که افسا

کرد. آرام پرسید: اگر حامد گفت زنکی فکر میچیزهای خاله

پرسی؟باهاش حرف بزنی چرا حالش رو از من می  

تونستم تنهایی برم باغ. اونجا هم که روشن عمیق آه کشید: نمی

 تلفن نداره. نگرانش بودم. منتظر بودم بیای با هم بریم.

زد. و چه عجیب که اولین و صمیمی حرف میچقدر راحت 

اش اوضاع مهستی بود و نه تاریخ ازدواجشان. نگرانی  

با هم بریم باغ؟ عمه اجازه میده؟  -  

بله.  -  

میدونه کجا میریم؟  -  



نه.  -  

پس چی؟  -  

کنه شما اومدی روشن صدایش را پایین آورد: مامان فکر می

من گفتم اجازه بده خودم درباره تاریخ عروسی با ما حرف بزنی. 

 راجع بهش با شما حرف بزنم اونم قبول کرد. 

ی عروسی حرف بزنی؟حاال قراره درباره  -  

من همچین چیزی گفتم؟  -  

 حمید دستپاچه شد. دستی به موهایش کشید: نه! 

االن میرم حاضر میشم بریم باغ.  -  

به عمه چی میگی؟  -  

شام بخوریم.  میگم شما خواستی با هم بریم بیرون  -  

باور میکنه؟  -  

من این رو میگم قانع کردن مامانم با شما.   -  



کرد معطلی رفت بیرون. جا خورده بود. فکر میاین را گفت و بی

زند که اصالً نشیند کنارش و از چیزهایی حرف میحاال روشن می

هاست. تر از این حرفدید که او عاقلنداشت و میاش را حوصله

عمه اشرف برگشت داخل اتاق: کجا میخوای بری حمید جان. من 

شام درست کردم. بمونید آقا عزت هم میادش، دور هم شام 

خوریم.می  

روشن گفته بود قانع کردن مامانم با شما... خیلی جدی گفت: 

مدیگه شام چشم. یه شب دیگه ایشاال میایم اینجا دور ه

خوریم. امروز دلم خواست با روشن خانم بریم یه دوری بزنیم. می

 از اون شب مهمونی تا االن نشد...

گم عمه جان. اجازه بده عقد کنید بعد بله. منم همین رو می  -

هروقت خواستی بیا دنبال زنت ببرش بیرون. آقا عزت هم بدونه 

اجازه روشن رفته بیرون اوقاتش تلخ میشه.بی  

اش نگاه کرد. مطمئن بود شوهر عمه اشرف بدون درمانده به عمه

خورد ولی حاال او را پیش انداخته بود ی او آب هم نمیاجازه

ترسید؟ به مبادا او و روشن با هم تنها بیرون بروند. از چه می



قدر به او مطمئن بود؟ حمید اعتماد نداشت؟ پس چرا روشن این

زنم به آقا عزت ازشون نگ میزورکی لبخند زد: من خودم ز

 اجازه میگیرم. باالخره حاال نه یکی دو ماه دیگه میشم دوماتون.

ایشاال. تا قسمت چی باشه.  -  

باز ماند. نگاه عمه سرد بود و جدی. مگر روشن هایش نیمهلب

اند او درباره تاریخ عروسی حرف ها منتظر بودهنگفته بود آن

اختیار گفت: قسمت که شت. بیبزند؟ پس این نگاه چه معنی دا

همون اردیبهشت معلوم شد عمه جان. فقط مونده یه جشن 

عروسی که اونم ... حال مهستی بهتر بشه حتماً از خجالتتون 

 درمیاییم.

عمه نگاه دزدید. دلخور رو گرداند به در اتاق: واال عمه جان من 

خواستم به آقاجونت زنگ بزنم بگم ... خودم می  

زیر لب استغفرالهی گفت و کالفه دوباره به در اتاق ساکت ماند. 

 نگاه

آورد چه اتفاقی افتاده. عصبی پرسید: کرد. حمید سر در نمی

 میخواید جشن رو به هم بزنید؟



 عمه نگران ابرو گره زد: چرا جوش میاری حمید جان؟ 

خواید به هم بزنید؟حمید از جا بلند شد: چرا می  

از جا بلند شد: بشین پسر. چرا  عمه هم به واکنش رفتار حمید

 یهو اینجوری شدی؟

های حمید دوباره گره خوردند: شما جواب سوالم رو بده تا مشت

 بگم چرا جوش آوردم. کسی چیزی گفته؟

 عمه دوباره چشم دزدید. 

آره؟  -  

نه. چی باید بگن؟ من استخاره گرفتم سه بار بد اومد. البد   -

 خیریتی توش بوده ...

ی مهستی گم شده؟ وسط حرفش: که بچه حمید پرید  

خدا مرگ بده منو. این چه حرفیه عمه جان.  -  

همین دیگه. البد خیریتی بوده این عروسی به هم بخوره به   -

ی مهستی گم شده.خاطرش بچه  



عمه لب گزید. اخم کرد و با لحنی که حمید بیشتر از پدرش 

حرف  سراغ داشت گفت: من همچین چیزی نگفتم حمید جان.

ی توی دهن من نگذار. آقا عزت یه حرفایی شنیده بود درباره

دونید. اگر به فیروز و اون زنک پرینوش. شما که ما رو محرم نمی

ی طفل معصوم رو بردن با خودم گفته بودید چرا اون بچه

خودشون... از تو توقع نداشتم حمید جان. از پدرت هم توقع 

ید گوشت قربونی که نداشتم دختر طفل معصوم من رو بکن

 زندگی تو سر و سامون بگیره.

هایش داغ شده. رگ گردنش نبض کرد گوشحمید حس می

هایش هنوز گره بودند و نگاهش خیره مانده بود به زد. مشتمی

کرد؟ نفسش را اش. باید چه کار میصورت عبوس و دلخور عمه

به دونم کی خبرا رو رسونده عمیق از سینه بیرون داد: من نمی

آقا عزت. هرکی بوده بدخواه بوده که این حرفای مفت رو زیر 

خوام با روشن خانم حرف بزنم. گوش شما خونده. فعالً هم می

هام رو باهاش وا بکنم. اگر خودش هم راضی به این سنگ

 عروسی نباشه حرفی ندارم.



اختیار روشن دست آقاشه عمه جان. سرخود نیست که   -

گیره.خودش برا خودش تصمیم ب  

ایم. اینجا دیگه فقط ی همدیگهفعالً که شیرینی خورده  -

رضایت روشن یا آقاش شرط نیست. آقاجون روشن رو از شما 

خواستگاری کرد برای من شما هم گفتین بله. از اینجا به بعد ما 

هم توی بازی هستیم. هم من، هم روشن. مترسک سر جالیز که 

اً و طاعتاً  بگید فسخ نیستیم شما بگید عقد کنید بگیم سمع

 کنیم بگیم روی چشم.

عمه جواب نداد. از او بعید بود. همه عمه اشرف را به طلبکاری و 

شناختند. این یعنی که نرم شده است. پشت حاضرجوابی می

طور سرپا حرف رفت بیرون. حمید همانچشمی نازک کرد و بی

 ایستاده بود. یکی توی سرش گفت: چه کار کردی؟

گفت دانست. اگر هر وقت دیگری بود و عمه مینمیخودش هم 

آورد ولی حاال همه جشن را به هم بزنند از خوشحالی بال درمی

ها حیثیتش را نشانه گرفته بودند. بعد از آن کرد. آنچیز فرق می

های سنگین پدرش بار مهستی و بهرام، سکوتهای شماتتنگاه



ردآور بود. ی عمه اشرف خیلی داز خانواده« نه شنیدن»

ی یک پول بشود. روشن مانتو خواست اینجا هم سکهنمی

 پوشیده توی درگاه اتاق ظاهر شد: من حاضرم.

چیز را  برای چند لحظه به چشمان او نگاه کرد. روشن همه

زده سر تکان داد: بریم.دانست. خجالتمی  

ی عمه بیرون زدند. دم در عمه بند از خانهبا یک خداحافظی نیم

وشن گفت: زود برگرد.به ر  

لحنش دلخور بود و این یعنی روشن هم باهاش جنگیده. چرا؟ 

دانست بین او و پرینوش سر و سری بوده پس چرا اگر روشن می

 همراهش آمده بود؟ 

انداخت در سکوت نشستند توی ماشین و حمید ماشین را راه 

اما روشن ساکت نشسته بود. حمید منتظر بود لب وا کند و 

گفت. خونسرد و جدی زل زده چیزی بگوید ولی او هیچی نمی

رویش. حمید طاقت نیاورد. پرسید: بریم ی روبهبود به منظره

 باغ؟

قرار بود جای دیگه بریم؟  -  



نه! یعنی ...  -  

های ی حرفحرفش را خورد. توان نداشت بالفاصله درباره

اش چیزی بگوید. روشن هم این را فهمید که خودش سر عمه

اش حرف زد ... صحبت را باز کرد: اون چیزایی که مامان درباره

 اونا رو هاجر بهش گفته بود.

هاجر؟!   -  

بله. ولی این مال حاال نیست. همون وقتی که فیروز رو توی   -

وی پاسگاه نگهش کرد تباغ نگه داشته بودین، که هاجر خیال می

مون. داشتن اومد خونه  

ی شما رو از کجا بلد بود؟خونه  -  

یادت نیست؟  -  

چی یادم نیست؟  -  

یه بار ... اومدیم باغ. ماشین بابا خراب شده بود. قرار بود شما   -

ما رو برسونی ولی وسط مهمونی ول کردی رفتی. فیروز اومد ما 

ک و لحاف انداخت تو رو رسوند. مامان هم برگشتنی چندتا تش



ماشین که فیروز ببره باغ بده مادرش مالفه بدوزه براشون. 

ها. ی بعد هردوتایی با هم اومدن واسه آوردن تشکدفعه

مون رو فهمیدن. اینجوری آدرس خونه  

حمید هرچه فکر کرد یادش نیامد این ماجرا مال کی بوده ولی 

ی خانوادهگوید. او بارها وقتی مطمئن بود روشن راست می

اش میهمانشان بودند میهمانی را پیچانده بود. هربار به یک عمه

اختیار پوزخند زد. باور ی پرینوش. بیبهانه و بیشتر به بهانه

اش شده باشد لو ی عمه نتیجهکرد در رفتن از دست خانوادهنمی

اش با پرینوش. فکر کرد دنیا چقدر گرد است. رفتن رابطه  

زنی؟خند میروشن گفت: چرا پوز  

به ...  -  

نگاهی به روشن انداخت: منظور بدی نداشتم... خب! هاجر نیم

 اومد چی گفت پشت سرم؟

ی ماشین: چیزای خوبی نگفت.روشن رو گرداند به پنجره  



حمید سرعت ماشین را کم کرد. روشن سر چرخاند طرفش: 

کرد گیر هاجر بیچاره فقط فکر نجات پسرش بود. خیال می

یر سر شماست. افتادنش ز  

کرد.درست فکر می  -  

اومده بود بدگویی شما رو بکنه پیش مامانم که طرف فیروز رو   -

دونست اگر مامانم نرم بشه حتماً یه کاری از بگیره. اونم می

 دستش برمیاد برای فیروز. 

چی گفت؟  -  

گفتم که حرفای خوبی نزد.  -  

بگو میخوام بشنوم.  -  

ستی. گفت شما آدم خوبی نی  -  

های چرخد حرفسکوت کردند. معلوم بود روشن زبانش نمی

هایی. البد هاجر از زد چه حرفهاجر را بگوید. حدس می

ی حمید توی باغ صحبت کرده بود و عیش و های مردانهمیهمانی

شان. از پرینوش هم حتماً گفته بود. اما چقدر های ممنوعهنوش



ینوش هم در گم شدن دانست پرگفته بود؟ هاجر آن موقع نمی

ی اون زنک... سحر نقش داشته. اصرار کرد: درباره  

خوام راجع بهش حرف بزنم.نمی  -  

ای که به زیردستش لحنش محکم و کوبنده بود. مثل باالدستی

 دستور بدهد. حمید ساکت شد. 

روشن ادامه داد: اینا رو که گفت مامان تصمیم گرفت عروسی رو 

اوضاع یه کم مرتب بشه بعد حرفش رو به هم بزنه. منتظر بود 

خواست توی اون مصیبت به هم خوردن نامزدی پیش بکشه. نمی

 هم بشه قوز باال قوز. 

ی بیرون شهر دوباره بینشان سکوت شد. افتاده بودند توی جاده

و جز صدای ور ور باد و موتور ماشین هیچ صدایی به گوش 

داغ شده. حاال  هایشکرد گوشرسید. حمید دوباره حس مینمی

کرد؟ اگر قرار بود این ازدواج به هم بخورد پس باید چه کار می

کرد؟ پرسید: تو هم موافق بودی؟روشن کنار دستش چه کار می  

که عروسی نکنیم؟  -  

آره.  -  



تو بودی و میشنیدی نامزدت همچین آدمیه غیر از این   -

خواستی؟می  

 زیر لب گفت: نه!

ی ماشین: فعالً مهستی روشن دوباره رو گرداند طرف پنجره

 مهمه. 

 دوباره برگشت رو به حمید: درسته؟

نگاهی به چشمان غمگین روشن حمید فقط سر تکان داد. نیم

انداخت. دوباره حواسش را داد به جاده. حسش نسبت به این 

دانست خوشحال باشد یا ناراحت. روشن ماجرا مبهم بود. نمی

هنوز هم بهش فکر میکنی؟گفت:   

جا خورد. توقع این سوال را نداشت. با دو دست فرمان ماشین را 

کرد. سفت چسبید. اما نگاه سمج روشن رویش سنگینی می

ام. غرید: به خونش تشنه  

خبر دارم یه مدت با هم زندگی کردید.   -  

هاجر گفت؟  -  



نه!  -  

پس چی؟  -  

: خودم فهمیدم.لرزید وقتی آهسته گفتصدای روشن می  

دوباره سرعت ماشین کم شد. روشن سرش را پایین انداخته بود. 

کرد. حمید گفت: روشن؟!انگار گریه می  

تر شد. ایستاد کنار جاده. روشن جوابی نیامد. سرعت ماشین کم

هنوز سرش پایین بود. حمید چرخید طرفش: من خودم با بابام 

زنم ...حرف می  

روخته خیره ماند بهش: دیدمتون. با روشن عصبی با صورتی براف

ای رو که بابات خریده بود آقا داداشم اومده بودیم اون خونه

ام چه خواست بدونم خونهببینیم. من اصرار کردم. دلم می

شکلیه. اومدیم اونجا دیدم پرینوش از در آپارتمان اومد بیرون. 

دونی چقدر ترسناک بود؟می  

هایش ش و شانهبغضش شکست. دست گرفت جلوی صورت

دانست چه کار کند. لرزیدند. حمید دستپاچه شده بود. نمی

 نالید: روشن ... گریه نکن... ببخشید...



روشن هق هق زنان گفت: ببینی شوهرت با یکی دیگه تو 

ای که مال توئه ... با یه زن دیگه ...خونه  

دوباره زبانش بند آمد. حمید خم شد طرفش. دست دراز کرد 

وشن را بگیرد ولی او خودش را عقب کشید: به من های ردست

 دست نزن.

حمید عقب کشید: روشن تو رو خدا تو دیگه گریه نکن. من 

 داغونم. میفهمی؟

ی روشن شدیدتر شد. حمید التماس کرد: روشن! گوش کن گریه

خواستم همچین چیزی بشه. ... ببین من رو ... باور کن من نمی

 تقصیر

ی خودش برید و دوخت. اینایی که میگی من نبود. آقاجونم برا

 مال کی هست؟

روشن رنجیده بدون آنکه به حمید نگاه کند گفت: روز قبل از 

 مهمونی بله برون. روز قبل از گم شدن سحر.

حمید تکیه داد به پشتی صندلی و عمیق آه کشید. روشن گفت: 

 هنوز بهش فکر میکنی؟



مون زندگی همهبراق نشست سر جایش: به کی؟ به اون زنک که 

تو که همچین چیزی  ام. اصالًرو پاشون کرد؟ به خونش تشنه

دیدی چرا پا پس نکشیدی؟ همون روز اگر میگفتی به آقا 

افتاد.کدوم از این اتفاقا نمیداداشت چی دیدی هیچ  

ی روشن بند آمد. حمید تازه فهمید چه گندی زده. گریه

خورد. وسی به هم میدستپاچه ادامه داد: میگم یعنی نهایتش عر

شد سر کسی. سرشکستگیش دیگه همچین مصیبتی آوار نمی

موند واسه من.فقط می  

روشن رنجیده نگاهش کرد. صورتش سرخ سرخ شده بود. 

تر شده اش روشنی عسلیطور. دو تیلههایش هم همینچشم

هایش به باال تاب برداشته بود. عذاب وجدان گرفت بودند و مژه

کرد. به زیبایی روشن که دلش این چیزها توجه میاز اینکه به 

شکسته بود. فکر کرد این مصیبت تاوان شکستن دل روشن 

خواست با کرد. انگار میبوده؟ روشن هنوز بهش نگاه می

هایش چیزی به او بفهماند. دلش لرزید. روشن دوستش چشم

داشت. با وجود اینکه پرینوش را دیده بود... به کسی چیزی 



بود چون دوستش داشت. چشم دزدید. روشن گفت: فعالً نگفته 

کنیم برای این عروسی چه باید بریم پیش مهستی. بعداً فکر می

 کار کنیم.

حرف ماشین را راه انداخت و تا جلوی باغ دیگر حرف حمید بی

هایش نزدند اما از اینکه کسی پیدا شده بود که به خاطر حماقت

ا کرده بود. کرد احساس خوبی پیدسرزنشش نمی  

**** 

که از گرما گر گرفته بود جلوی آرایشگاه نگه حمید در حالی

داشت. بیرون یخبندان بود. برف از صبح زود شروع به باریدن 

کرده و تهران زیر لحاف سنگین و سردی پنهان شده بود. 

اش بود و عروسیماشین عروس همان شورلت پت و پهن خودش 

های شد که از کوچکترین میهمانیآنقدر جمع و جور برگزار می

تر بود. سعی کرد بر اعصابش شان هم خلوتفامیلی خانواده

ریزان در چنین هوایی تنها یک نشانه مسلط شود. این عرق

 داشت: به شدت مضطرب و پریشان حال بود. 



شگاه کوچکی چندباری نفس تازه کرد و چشم دوخت به در آرای

اش چند کوچه بیشتر فاصله نداشت. جشن نه ی پدریکه با خانه

شد. نسبت به زندگی ی پدری برگزار میدر باغ که در همان خانه

ی پیش اش احساساتی مبهم داشت، درست مثل منظرهتازه

دانست خورد. نمیهای سفید برف هاشور میرویش که زیر دانه

ت تاثیر فداکاری، فهمیدگی و روشن را دوست دارد یا فقط تح

صبر او قرار گرفته است. اما از یک چیز مطمئن بود: نسبت به 

کرد. احساسی که قبالً خیلی روشن احساس مسئولیت می

تر شده بود. تر نسبت به پرینوش داشت ولی حاال پررنگرقیق

بیشتر نگران این بود که نتواند روشن را خوشحال کند. 

شان به درازا کشید باز هم قتی رابطهدانست در آینده ونمی

همین قدر به او تعهد خواهد داشت یا نه و همین ناراحتش 

دانست گذر زمان باعث شناخت و میکرد. خودش را خوب میمی

شود از زنی که کنارش است دلزده شود. فقط با پرینوش این می

اتفاق نیفتاده بود که آن هم شش ماه بیشتر کنارش نبود و بعد 

آن اتفاقات ... حاال روشن قرار بود یک عمر زیر یک سقف  هم

 کنارش باشد...دوست نداشت این دختر مهربان را اذیت کند. 



در آرایشگاه باز شد. از جا جهید و از ماشین پیاده شد. روشن 

روی پر از زیر چادر سفیدی که بر سر انداخته بود مردد به پیاده

واهرش فرحناز هم دم در ها و خکرد. برادر زنبرف نگاه می

ایستاده بودند. بوی غلیظ اسفند در فضا پیچیده بود. حمید با 

ترین مسیری که جلوی پایش بود به سمت روشن احتیاط از امن

رفت. روشن لبخند به لب نگاهش کرد و حمید صورت زیبای 

روشن را از باال تا پایین سِیر کرد. آرایشش ساده بود. خیلی 

که گفت: آقا داداش بجنب لباسش نازکه! ساده. فرحناز بود  

دست روشن را گرفت و با احتیاط او را به طرف ماشین برد. 

کدام حرفی های روشن هم مثل خودش گرم بودند. هیچدست

نزدند. حمید کمک کرد روشن سوار شود و بعد خودش پشت 

فرمان نشست. سرش را از پنجره بیرون برد و بلند گفت: حامد 

 االن میادش!

گشتند داخل منظورش به همراهان روشن بود که داشتند برمی

سوز بود. حمید ماشین را روشن آرایشگاه. سرما واقعاً استخوان

 کرد و آهسته گفت: بخاری بزنم؟



 روشن آهسته نجوا کرد: نه! 

بعد از آن روزی که با هم به باغ رفته بودند تا به داد مهستی 

گاه کرده بود. روشن اجازه تر نشان جدیبرسند حمید به رابطه

نداده بود خانواده راجع به عروسی حرفی بزنند و محکم جلوی 

مادرش ایستاده بود. با جان و دل کنار مهستی مانده بود تا آن 

ی های خانوادهروزهای سخت را بگذارند. حتی پیه طعنه و کنایه

اش که ها برای حمید و خانوادهخودش را به تن مالیده بود و این

گذراندند یک دنیا ارزش داشت. مخصوصاً روزهای تلخی را می

برای مادرش جیران که دل خوشی از خواهرشوهرش نداشت. 

حاال روشن دختر چهارم مادرش بود و احترامش بیشتر از قبل 

ی خصوصی خودش و روشن هنوز گنگ واجب شده بود. اما رابطه

زدند و و مبهم بود. کمتر راجع به خودشان و آینده حرف می

حمید نگران بود نکند روشن در حال انتقام گرفتن باشد. بعد از 

بالیی که پرینوش سرش آورده بود دیگر به هیچ زنی خارج از 

کرد روشن دارد او را به ی خانواده اعتماد نداشت. فکر میدایره

کند تا به وقتش بزند زیر همه چیز و برود خودش وابسته می

ال هردوشان در ماشین بودند. کنار اش. اما حادنبال زندگی



رفتند. یک می همدیگر. در سکوت و به آرامی به سمت خانه

کوچه مانده به محل جشن، باز هم روشن بود که سکوت را 

 شکست: تصمیمت راجع به اون خونه چی شد؟

حمید حس کرد حالت تهوع گرفته. روشن گفته بود نه عروسی 

ل. گفته بود در این شرایط خواهم و نه سور و سات مفصبزرگ می

دایی را بکنیم ولی بهتر است مراعات حال مهستی و دایی و زن

ی تو و یک زن ای که کاشانهخواهد بروم در آن خانهدلم هم نمی

دیگر بوده زندگی کنم. حمید قول داده بود خانه را رد کند برود 

کرد چرا ولی اوضاع کمی کساد بود و پدرش هم اصالً درک نمی

ید در این وضعیت به فکر فروش آن خانه باشد. در واقع با

دانست روشن از همه چیز عبدالحسین حق داشت. او که نمی

خبر دارد. حتی از همخانه شدن پسرش با پرینوش! اگر حمید 

توانست از او کمک بگیرد و یا اگر اش با بهرام خوب بود میرابطه

کرد ولی جویی میارهزد از حسام چاش را با تیر نمیافسانه سایه

انگار رفتن سحر باعث شده بود حمید بیش از پیش تنها و 

داد از حامد بخواهد تا پدرش رفیق بماند. غرورش اجازه نمیبی

 را راضی کند. 



کنم. این روشن آه کشید: میدونی که من اصالً اونجا زندگی نمی

 رو همون موقع بهت گفتم.

باشه! فعالً که مهمون حمید عصبی فرمان ماشین را چسبید: 

 آقاجون هستیم. به من وقت بده تا درستش کنم. شاید ...

شاید چی؟  -  

جای دیگه گرفتیم. شاید دادمش اجاره بعد خودمون یک  -  

چرا االن ندادی اجاره؟   -  

دونه چون ... سند اونجا که به نام من نیست. آقاجون هم نمی  -

خوایم اونجا زندگی کنیم.چرا نمی  

دونه؟دایی نمی  -  

داد. حمید زور زد که بگوید: لحن روشن خبر از ناباوری می

دونه که تو میدونی. فکر میکنه فقط مامان و بابات خبر نمی

 دارند. مامانت هم صالح ندیده بهش چیزی بگه.

مامان همه چی رو واگذار کرده به خودم. این رو که خوب   -

 میدونی!



ام را نی که من قید خانوادهباز هم سکوت. این حرف روشن یع

زدم و پشت تو ایستادم، در عوض تو هم باید هوای من را داشته 

دادند. های نامرئی بودند که آزارش میباشی. همین مسئولیت

های پیچیده و ظریف همیشه همین بود. اصالً حوصله این رابطه

داد همه چیز را باری به هر جهت بگذراند. را نداشت. ترجیح می

وز را خوش باش تا فردا چه پیش آید. کالفه به سمت روشن امر

 چرخید: تو االن نگران خونه هستی؟ امروز؟

 روشن عمیق نفس کشید: امروز ... چه برفی شد یهویی.

خواهد بحث را کش بدهد. حمید دستش آمده این یعنی که نمی

 هایی دارد. یکیش همین حرف عوضبود روشن چه عادت

خواست حرف بزنند. ی که به هر دلیلی نمیهایش بود وقتکردن

رسیدند جلوی در. حمید دید که یکی دوید داخل خانه تا خبر 

حال به گوسفندی اند. افسردهبدهد که عروس و داماد رسیده

نگاه کرد که بیخیال کنار در ایستاده بود و خبر نداشت چند 

کرد. پنداری میدقیقه بعد سالخی خواهد شد. باهاش همذات



کم جلوی در شلوغ شد. روشن خواست پیاده شود. حمید کم

 گفت: بگذار کمکت کنم.

روشن نشست روی صندلی و حمید از ماشین پیاده شد و از آن 

اش را گرفت و با هم به طرف در رفتند. طرف دست زن عقدی

مادرش با آیینه و قرآن به استقبالشان آمده بود. دود اسفند فضا 

رفت اما حمید پاشیده شدن به تاریکی می را انباشته بود. هوا رو

ی جلوی در های پاخوردهخون گرم و سرخ گوسفند را روی برف

به خوبی دید و قلبش فشرده شد. با روشن از روی خون گذشتند 

و وارد خانه شدند. در میان هلهله و هیاهوی جمعیت اندکی که 

 برای شادباش جشن آمده بودند رفتند داخل.

شدند که ماشین حامد هم رسید. ارد خانه میعروس و داماد و

وقتی زن برادرهای روشن پیاده شدند، حامد رو به فرحناز گفت: 

 چرا خودت رو شکل اوشین کردی؟

شو ببینم!فرحناز حرصی مشتی به بازوی حامد کوبید: گم  



حامد ریز ریز خندید. فرحناز گفت: ولی خیلی حیف شد عروسی 

تونست گرفتیم شادان هم میغ میقدر خلوت شد. اگه تو بااین

 جای دوست من بیادش!

غش خندید: تا دفعه های حامد رفتند توی هم و فرحناز غشاخم

 دیگه منو مسخره نکنی.

سکوت حامد کش آمد. فرحناز نگران سر خم کرد: چی شد 

 یهو؟ 

حامد عمیق آه کشید و ناخودآگاه اسم مهستی را زیر لب زمزمه 

شد که هم رفت توی هم. چند ماه میهای فرحناز کرد. اخم

مهستی رفته بود باغ و هیچ کسی حریفش نشده بود برگردد 

 خانه. آهسته گفت: یعنی بهرام امشب میاد؟

حامد سرش را تکیه داد به صندلی ماشین. صدای هلهله خط 

انداخت روی سکوت سپید کوچه. فرحناز سعی کرد به می

مثل گرهی کور در گلویش چیزهای خوب فکر کند ولی بغض 

مانده بود. به زحمت آب دهانش را فرو داد. در خانه باز شد و 

حمید آمد بیرون. روی صورتش عرق نشسته بود. آنقدر در فکر 



بود که حتی متوجه حامد و فرحناز نشد. عصبی سیگاری آتش 

پروا همانجا شروع کرد به پک زدن. بخار و دود مثل نفس زد و بی

زد. فرحناز دید که فک حامد منقبض نش بیرون میاژدها از دها

شد. از وقتی فهمیده بود علت گم شدن سحر حمید بوده دیگر 

توانست مثل گذشته دوستش داشته باشد. فرحناز این نمی

دید. با هم سرسنگین ترش میتغییر را در رفتار برادر کوچک

زور شده بودند. انگار سحر ریسمانی بود که این خانواده را به 

بند و غیر های نیمچسبانده بود به هم و حاال در غیبتش رابطه

شان از هم پاشیده بود. حامد گفت: پیاده شو دیگه! حاال صمیمی

 خیال میکنن یه چیزی شده!

تو نمیای؟  -  

نه!  -  

کجا میری؟ آقا  -  

 جون ناراحت میشه. به خاطر اون تحمل کن.

میخوام برم دنبال بهرام.  -  

خود. اون اگه شعور داشته باشه خودش میاد. چی؟! بی  -  



آقاجون گفت.  -  

طور ماند. حامد چشم از حمید که باز فرحناز هماندهان نیمه

ها شده بود دزدید: برو! تازه متوجه آن  

حرف از ماشین پیاده شد. حامد ماشین را راه انداخت فرحناز بی

د. از دست آنکه به حمید نگاه کند از آن سر کوچه بیرون زو بی

ی او نبود برود دنبال شوهر خواهرش. پدرش ناراحت بود. وظیفه

ای اند ولی چارهکرد با این کار خودشان را کوچک کردهحس می

خواست پدرش فکر کند دیگر کسی حرفش را نداشت. نمی

خواند. این اتفاقات کمر آقاجانش را دوال کرده بود. ماشین به نمی

ی بهرام برسد هزار چیز در خانهرفت. تا به سختی پیش می

ترینشان شادان بود. دلش برایش تنگ سرش چرخ خورد. مهم

توانست مهستی را تنها بگذارد. داوطلبانه حاضر شده بود اما نمی

شده بود توی باغ کنارش بماند. مهستی دیگر آن خواهر مهربان 

ی گذشته نبود. هر روز بیشتر از قبل در خودش فرو دهندهو پناه

رفت. گوشت تلخ شده بود. افسرده و از دنیا بریده... آنقدر می

کرد برای جشن عروسی حمید هم پا از افسرده که حامد باور نمی



اش آن باغ بیرون بگذارد ولی آمده بود. تنها، بدون شوهر و بچه

رفت. اگر بود او مجبور نبود وقتش را بین که اگر بود حاال راه می

ای تا بومهن و قرارهای کوتاه چند دقیقه کارگاه پدرش، رانندگی

ی بهرام. با خودش گفت: با شادان قسمت کند. رسید جلوی خانه

گردم. اصالً خدا کنه نباشه. مردک میرم بهش میگم و برمی

 ترسوی عوضی!

دندان قروچه کرد. اورکت سبزش را روی کت و شلوار پوشید و 

ید. زنگ زد. تا از ماشین پیاده شد. سرمای هوا صورتش را خراش

سه شمرد. مردد بود دوباره زنگ بزند یا نه. پدرش گفته بود برو 

دنبالشان و خواهش کن امشب را بیایند. گفته بود بعد 

کنیم. چرا زنیم مشکل شما را حل مینشینیم حرف میمی

شود؟ نه! این کرد همه چیز با حرف زدن حل میپدرش فکر می

شدند ند. درست که دیده نمیجور مشکالت زخم روح و روان بود

گرفتند. ریز جان آدم را میولی درست مثل یک زخم خون

خواست دوباره زنگ را فشرد. کمی این پا و آن پا کرد و وقتی می

بچرخد طرف ماشینش، صدای خسته و عصبی بهرام را شنید: 

 بله؟



دانست چی بگوید. بگوید آمده دنبالش که بروند عروسی نمی

بانی این بالها شد؟ خودش هم مقصر بود. بهرام  کسی که باعث و

تر گفت: کیه؟عصبی  

منم! حامد.  -  

جوابی نیامد. بعد صدای گذاشته شدن آیفون سر جایش را 

دانست برود یا شنید. چطور این همه غریبه شده بودند؟ نمی

کشید. صبر کند. هوا واقعاً سرد بود. بند انگشتانش تیر می

وی جیب اورکت. نگاهی به پنجره هایش را فرو کرد تدست

انداخت و باالخره بهرام را دید که در درگاه خانه ظاهر شد. از 

هایش را نتراشیده بار جا خورد. ریشدیدنش در این وضع فالکت

هایش گود افتاده بود. اگر بود. موهایش ژولیده بود و پای چشم

دید داغ دلش دوباره تازه مهستی شوهرش را به این شکل می

شد. همان لحظه حس کرد محال است بهرام بیاید. این چه می

ای بود که بیایند دنبالشان؟ بهرام گفت: عروسی تصمیم ابلهانه

 حمیده امروز! خبر دارم.

آقاجونم گفت بیام دنبالتون. گفت ... گفت ...  -  



ام. مادرم چند روزه بستری شده لطف داشتن ولی شرمنده  -

 بیمارستان. 

فت: بد نباشه.اختیار گبی  

بد نبینید. االن بهتره. یعنی االن خونه است. نمیشه تنهاش   -

 بگذارم.

ای که ماموریتش را به انجام رسانده باشد سری حامد مثل بچه

تکان داد و برگشت طرف ماشینش. توقع داشت بهرام حال 

مهستی را بپرسد ولی در عوض شنید که گفت: چند روز پیش 

 رفتم کالنتری. 

جلوی در ماشین ایستاد: کالنتری برای چی؟حامد   

از هاجر شکایت کردم.  -  

حامد اخم کرد و بهرام با همان صورت سنگی و پژمرده ادامه داد: 

پسرش که گور به گور شد ولی مطمئنم میدونه رفیقاش کیا 

بودن. میخوام مجبورش کنم حرف بزنه. برم سراغ رفیقاش 

ام رو پیدا کنم.بچه  



ا. هاجر االن ور دل خواهرم مونده تو اون زحمت نکش شم  -

دونست تا االن گفته بود.خونه باغ. اگر چیزی می  

بله دیدمش توی باغ. خانوادگی تو کار جمع کردن دزدا و   -

ها دور خودتونید انگار.پاپتی  

حامد عصبی دندان به هم سایید. لرز به جانش افتاده بود. نه از 

وم بود بهرام آنقدر عصبانی سرما که از حرف مفت بهرام. معل

است که دنبال یک سیبل برای تیر اندازی است. ولی اشتباه 

کرد. او حمید نبود که زود از کوره در برود. خیلی خونسرد می

اش خودت!گفت: راست میگی. نمونه  

حتی اجازه نداد بهرام حرف بزند. سوار ماشین شد و برگشت. 

ماشین حتماً لیز  چنان گاز داد که اگر زنجیر چرخ نداشت

شد. وقتی برگشت دید که خورد و با دیوار شاخ به شاخ میمی

حمید باز هم همانجا توی کوچه است. ماشین را پارک کرد و 

 سرش را زیر انداخت. حمید پرسید: نیومد؟

نه!  -  



دیگر حرفی نداشتند بزنند. حامد از کنارش رد شد و او را تنها 

زد. از صبح آتش به آتش گذاشت. یک نخ سیگار دیگر آتش 

کسی هم جلودارش نبود. تقریباً سیگار روشن کرده بود. هیچ

کشد. خیلی به وقت شام نمانده دانستند که سیگار میهمه می

برکت تمام کرد زودتر این عروسی نحس و بیبود. دل دل می

ی هیچ کسی را نداشت. شود و همه بروند پی کارشان. حوصله

فهمید خانه را روشن کن و او تازه می روشن گفته بود تکلیف

درخواستش خیلی جدی است. فعالً که قضیه را حواله داده بود 

خواستند با هم بروند مشهد و او به بعد از ماه عسلشان. می

خواست دخیل ببندد خواست از کارهای بدش توبه کند. میمی

که اگر سحر پیدا شد دیگر لب به هیچ خوردنی و کشیدنی و 

ای نزند. آسمان را نگاه کرد. ابرهای سرخ قصد نی ممنوعهنوشید

دانست امشب هم برف سنگینی ترکیدن نداشتند. حمید می

اش به سردترین عروسی جهان تبدیل خواهد بارید و عروسی

شد.می  

*** 



هم ایستاده هاجر ساکت ماند. هردوشان در تاریکی و سرما کنار 

دید. هاجر با بغض گفت: کدام صورت آن یکی را نمیبودند و هیچ

خانم بخدا خوابش رو دیدم. خواب نبود. واقعی بود. اومده بود 

اش راه افتادم. اومد اینجا. باالی سرم صدام میزد. بلند شدم پی

 تا خودم رو رسوندم رفته بود. کور بشم اگر دروغ بگم. 

حرف ترسید. نکند واقعاً فیروز نمرده مهستی یک آن از این 

بود؟ نه محال بود. پزشکی قانونی هویتش را تشخیص داده بود. 

انتظار بود. گفت: خواب ها خیاالت یک مادر تنها و چشماین

 بوده! بیا بریم. خیلی سرده.

همپای هم برگشتند داخل ویال. زیر نور چراغ مهستی صورت 

گفت: یه چای بگذار گرم  ملتهب و چشمان قرمز هاجر را دید.

 بشیم.

هاجر رفت توی آشپزخانه و مهستی مدتی به همان حال ماند. از 

جوری طی خودش پرسید: آخرش که چی؟ تا کی میخوای این

 کنی؟



فرستاد برود. یا؟ هاجر برگشت داخل سالن و باید هاجر را می

 گفت: آب سرده دیر جوش میاد.

گردی تهرون؟توجه به او گفت: چرا برنمیمهستی بی  

کنم. خیال پاچه شد: غلط کردم خانم. دیگه گریه نمیهاجر دست

کردم صدام بلند باشه.نمی  

صدات بلنده. هربار گریه میکنی میشنوم.  -  

کنم. خیالتون راحت. چشم! چشم! دیگه حواسم رو جمع می  -  

تونم ببینمت. اگر هم تا االن خواد. میگم برو. نمینه! نمی  -

م واسه خاطر آقاجونم بوده. اون گفت تو باشی که چیزی نگفت

 تنها نمونم. 

راست گفته خانم. راست گفته. تک و تنها اینجا خوف   -

کنی؟نمی  

دانست چی بگوید. مردد بود. هاجر شروع کرد به التماس و نمی

او ساکت نگاهش کرد. اگر قرار بود هاجر اینجا بماند باید تصمیم 

توانست مثل مهستی نند. دیگر نمیگرفت چطور با هم تا کمی



چند ماه قبل برایش دلسوزی کند. او هم در گم شدن دخترش 

مقصر بود. اما هنوز هم آنقدر سنگ نشده بود که نسبت به 

تفاوت باشد. برای همین گفت: خیلی خب! بمون اش بیناراحتی

 ولی به یه شرط!

کنم خانم. دیگه گریه نمی  -  

ی خون. یا بشنوم چشمات شده کاسهخوبه! نمیخوام ببینم   -

 داری ناله میکنی. 

چشم! چشم! حواسم هست.  -  

این آخرین اتمام حجت با هاجر بود و دیگر نه شنید که گریه 

شان بهتر هایش را دید. بعد کمی رابطهکند و نه سرخی چشم

شد نه آنقدر که درد دل کنند.  ولی حاال! درست یک سال بعد از 

خواست با کسی حرف بزند. ی دلش میگم شدن دخترش خیل

اش به معنای واقعی کلمه بهش بگوید هوا که روشن شود زندگی

خالی خواهد شد. بگوید تمام این چند ماهی که تنها در باغ 

انتظار بهرام بود که بیاید و بگوید بین پوران و مانده بودند چشم

بود.  طور نشدهشان را انتخاب کرده ولی ایناو، زندگی دو نفره



شان بهرام چندین بار به باغ سرکشی کرده بود ولی هربار رابطه

بدتر از قبل شده بود. هردوشان سر هم داد کشیده بودند و 

بار وقتی بهرام به سمت هاجر حمله کرده بود مهستی آخرین

خجالت بکش! چرا خیال »جلویش ایستاده بود و داد زده بود: 

بگو مگو کرده « ن و اونه؟میکنی هرچی بال سرت میاد تقصیر ای

بودند و مهستی زهرش را ریخته بود. با همان حال عصبی و 

لرزان گفته بود: تقصیر نداری! مادرت یه عمر توی گوشِت خونده 

هرچی بدبختی کشیدین به خاطر رفتن بابات بوده. یاد گرفتی تو 

بازی ان. یاد گرفتی با موذیهم. یاد گرفتی فکر کنی بقیه عوضی

نشستی زیر پای جوری نبود نمیرو جلو ببری. اگر این کارهات

رفتی تو جلد حمید که بره دنبال سر اون پرینوش کثافت. نمی

جوری نبود حاال آقاجونم براشون خونه خالی جور کنی. اگر این

ی خودم بودم نه مثل حاال که دو ام پیش من بود. تو خونهبچه

ی به امان خدا.دستی چسبیدی به مادر مریضت، منم ول کرد  

ها دندان روی هایش تمام شد به نفس نفس افتاد. ماهوقتی حرف

ی این ها همهجگر گذاشته بود و الم تا کام حرف نزده بود. ماه

اش را بیرون ها را با خودش نشخوار کرده بود و وقتی همهحرف



ریخت احساس کرد سبک شده. بار ده سال دلخوری را زمین 

که این ده سال چقدر عذاب کشیده و به  گذاشته! تازه فهمید

خاطر عشق فقط تحمل کرده. تازه فهمید که به خاطر عشق به 

مردی که ارزشش را نداشت زجر کشیده. انگار که بهرام هم خلع 

هایش قفل شده سالح شده بود. رنگ از صورتش پریده بود. لب

های گره شده سر جا خشکش زده بود. مهستی که بود و با مشت

هایش را زد رو کرد به هاجر: برو تو اتاقت!حرف  

ی باال و هاجر گوش به فرمان رفت. خودش هم نماند. رفت طبقه

خودش را توی اتاقش حبس کرد. حتی آن لحظه هم امید داشت 

فایده بود. اش بیمعجزه شود و بهرام تکانی بخورد ولی امیدواری

اغ نیامد. بهرام از همان راهی که آمده بود رفت و دیگر به ب  

های توی حیاط آفتاب درآمده بود. دیگر خبری از صدای گربه

حال از پنجره دور شد. یک ساعت دیگر گل نبود. خسته و بی

ای که چند آمد دنبالش تا بروند محضر! بغض کهنهآقاجانش می

هق کنان بلند داد ماه در گلویش مانده بود باالخره شکست. هق

 زد: ای خدا! چرا؟



ی پایین بود. وقتی صدای مهستی را شنید از سین طبقهعبدالح

جا بلند شد. هاجر دلنگران دوید توی سالن. عبدالحسین 

خواست برود باال. هاجر خیلی جدی گفت: نه! بگذارید گریه 

 کنه! 

ی ی مهستی بلندتر شده بود. داشت همهصدای ناله و ضجه

ن گفت: برو کرد. عبدالحسیهستی را از باال تا پایین نفرین می

 آرومش کن!

نه! بذارید گریه کنه! از وقتی اومدیم اینجا یه چکه اشک هم   -

نریخته. بذارید سبک کنه خودش رو. خدا میدونه اگر گریه 

گذاشت... خدا اومد. کینه رو کینه میکرد چه بر سرش مینمی

اومد...میدونه چه بر سرش می  

منظور  دانستبغض هاجر هم شکست. عبدالحسین خوب می

هایی بود که پسرش فیروز روی هم انباشته بود و آخر هاجر کینه

ها سیاه شده بود. صدای سر روزگارش به خاطر همین کینه

مهستی قطع شد. عبدالحسین برگشت و خسته نشست روی 

 مبل. هاجر گفت: دکتر ضیایی هم اومده اینجا.



های عبدالحسین تیز شد: اومده باغ ما؟گوش  

ش را پاک کرد: نه! اومده موندگار شده بومهن! هایهاجر اشک  

چه دخلی به ما داره؟  -  

شما رو پرسید. گفت اگر کاری  یکی دوباری دیدمش! احول  -

 داشتین ما هم هستیم. خبرمون کنید.

ما؟ زنش هم برگشته؟  -  

نه! خودش و پسرش بیژن اومدن فقط!  -  

الزم نکرده. مگر حامد سرکشی نمیکنه؟   -  

چرا.   -  

ها دیگر حرفی نزدند. مهستی آمده بود بیرون. داشت از پله

آمد پایین. عبدالحسین بلند شد و جلو رفت. مهستی از می

دیدنش جا خورد. هاج و واج نگاهی به هاجر کرد و او گفت: 

 همین االن اومدن. 



ها و عبدالحسین فهمید که نباید به روی خودش بیاورد گریه

ی حرف هاجر گفت: سرما یده. در ادامههای مهستی را شنضجه

 خوردی بابا جون؟

هاست. حساسیت دارم مهستی چشم دزدید: به خاطر گرد گل

هام سرخ میشه.بهشون چشم  

میخوای بسپرم حامد برات قرص بگیره. از همونا که خودش   -

 میخوره؟

نه! خوبم. چقدر زود اومدین.  -  

اگر ناراحتی تا برم؟  -  

میدوار که مهستی از آن حال دربیاید. لحنش شوخ بود و ا

ی خودتونه!مهستی لبخند زد: چه حرفیه! اینجا خونه  

پاچه هم گرفتم. عبدالحسین لبخند زد: کله  

ها: میز بچینم تو باغ گل؟هاجر پرید وسط صحبت  

ها نمیگذارن یه لقمه راحت عبدلحسین گفت: نه! اون گربه دله

 بخوریم.



!مهستی آه کشید: بریم زودتر  

راه حرف بسته شد. عبدالحسین دلش ریش شده بود. برای 

ی خودش شده اش که عوض خانمی کردن در خانهدختر بیچاره

بود تارک دنیا و یک گله گربه دور خودش جمع کرده بود. 

اش خوب شود و یک امیدوار بود باالخره حال دختر عزیز دردانه

تر ضیایی ی ذهنش به دکآب خوش از گلویش پایین برود. گوشه

کرد. اگر زنش برنگشته بود شاید ... زود فکر را پس هم فکر می

 زد و از جا بلند شد: یا علی! 

کرد. چشمش به ته رو را گز میبهرام کالفه جلوی در محضر پیاده

سیگارهایی بود که خودش ریخته بود روی زمین. مادرش از 

فش صبح اصرار کرده بود با هم بیایند محضر ولی گوش به حر

نداده بود. آن روز سرد زمستانی که رفت باغ و مهستی آن 

های برنده را مثل خنجر فرو کرد توی قلبش مطمئن شد حرف

شناخته نیست. عمر این مهستی دیگر همان زنی که می

شان به سر آمده بود. از همان روز شد مرغ سرکنده. زندگی

هی از کرد که چرا گذاشته رفته، گاگاهی مهستی را مالمت می



شد که باعث و بانی این جدایی شده دست مادرش عصبانی می

خورد که طرف ی زنش حرص میبود و گاهی از دست خانواده

اش های مهستی بدجور زخمیاند ولی حرفمهستی را گرفته

زیرکاه و افتاد که مهستی گفته آبکرده بودند. هربار یادش می

گردن این و آن،  اندازدهایش را میموذی است، گفته مصیبت

گفته حاضر نیست مسئولیت کارهایش را برعهده بگیرد... هربار 

عنوان حاضر نبود گرفت. به هیچکرد گر میبه این چیزها فکر می

قبول کند او هم در این اتفاقات سهمی داشته. حتی حاال هم که 

کرد که بقیه درکش جلوی محضر ایستاده بود به این فکر می

ماشین عبدالحسین را دید که کنار خیابان پارک  اند. وقتینکرده

کرد زود رفت داخل محضر. اینجا را خودشان پیدا کرده بودند. 

یک ماه پیش مادرش نشسته بود کنار دستش و آنقدر توی 

ها یک سره کن که گوشش خوانده بود که برو تکلیفت را با این

تکلیف باالخره زنگ زده بود به پدر زنش و گفته بود بهتر است 

این زندگی را روشن کنند. توقع داشت او بگوید بیا حرف بزنیم 

زنم خبرت ولی عبدالحسین گفته بود: با مهستی حرف می

کنم! بعد تق! بدون یک خداحافظی خشک و خالی گوشی را می



قطع کرده بود. دو هفته پیش عبدالحسین زنگ زده بود و گفته 

دد و اگر بهرام هم بود مهستی حاضر نیست با این شرایط برگر

تواند شرایط را عوض کند بهتر است جدا شوند! نمی  

ی خسته و الغر مهستی نگاه کرد و بند دلش پاره شد. به چهره

حتی یک لحظه فکر کرد بیخیال همه چیز شود و بگوید راضی به 

طالق نیست. ولی خیلی زود منصرف شد. در این دو هفته کارها 

داده بود تا زود همه چیز را جمع  تمام شده بود. به وکیل پول

کند و حکم دادگاه را بگیرد. حاال فقط یک قدم مانده بود تا اسم 

اش خط بخورد. ی دوم شناسنامهمهستی برای همیشه در صفحه  

کدام آنکه یک کلمه حرف بزنند رفتند در اتاق محضردار. هیچبی

ود. های سردفتردار را نشنید. اصالً توی حال خودش نباز حرف

لرزید، برخالف مهستی که محکم و دستش موقع امضا می

کرد ده سال زندگی مشترک با کرد. باور نمیمطمئن امضا می

چند امضای ناقابل تمام شود. با امضای لرزان او و امضای مطمئن 

مهستی. جایشان انگار عوض شده بود. مهستی خودش را پیدا 

. آن روزها رفته شناختکرده بود و بهرام دیگر خودش را نمی



شد آن روزهای خوب را شد؟ میبودند. برای همیشه! یعنی می

ها دیگر هیچ فراموش کرد؟ شک داشت. اما روی کاغذ آن

ی زندگی پرونده 69نسبتی با هم نداشتند. در اردیبهشت سال 

وار دوستش داشت برای همیشه بسته شد.او و زنی که دیوانه  

*** 

ها مودب و سر به زیر نشسته بود ایشادان مثل شاگرد مدرسه

ریخت و نگاهش بین روی مبل، برعکس او حامد شر شر عرق می

خورد دوید. گاهی به حال شادان غبطه میشادان و مهستی می

قدر خونسرد است و مسلط به خود. شاید یک دلیل که این

تکلف همین بود. هاجر آمد دلبستگی عمیقش به این دختر بی

ودش جمع شد. نگران بود مبادا او ماجرای داخل سالن توی خ

آوردن شادان به باغ را پیش پدرش لو بدهد. انگار مهستی هم 

ها رو نشونش دادی؟اش را فهمید که گفت: گربهنگرانی  

حامد مردد به شادان و بعد به خواهرش نگاه کرد. از این حرفش 

آمدید! یا بگوید خانمت خجالت کشید. توقع داشت بگوید خوش

ها چیزهایی نبود که معرفی کن من هم بیشتر بشناسمش! این رو



گفت؟ یک خواهر بزرگتر در اولین مالقات عروس خانواده می

 گربه! شادان بود که به جای او گفت: کجا هستن؟

ها ذوق کرد و حامد بیشتر در خودش فرو رفت. مهستی مثل بچه

ا بچه مهستی رفت طرف باغ گل: بیا تا نشونت بدم. امسال چندت

 کرده. ببینی عاشقشون میشی!

هردوشان رفتند توی حیاط گل. حامد با چشم دنبالشان کرد. 

هاجر گفت: از صبح که چشم باز میکنه توی حیاط گله تا شب. 

خواست برداره مادره پنجه هاش رو میاون روز یکی از توله

 کشید روی دستش!

 حامد نگران ابرو به هم گره زد: زخمی شد؟

ی دکتر نیومد ولی زخمش بد بود. رفتم دم خونه خون که  -

 ضیایی دوا و باند گرفتم بستمش.

موقع آمدن آنقدر دستپاچه بود که حتی نفهمید دست مهستی 

ای کارهزخم شده. از جا بلند شد و با غیظ گفت: تو اینجا چه

 پس؟ 



ها بازی نکن خانم؟ هاجر بق کرد: چه کار کنم من؟ بگم با گربه

ت. بچه که نیس  

آه عمیقی کشید و رفت. حامد کالفه رفت توی حیاط گل و دید 

ی بالکن و به اند گوشهنشسته که مهستی و شادان عین دو بچه

کنند. مهستی چنان قربان های چند روزه نگاه میتوله گربه

ی ... قلبش تیر انگار بچهی آدمند. رفت انگار بچهشان میصدقه

ها جای خالی دخترش را پر کرده بودند و جای خالی کشید. این

شان شان گذشته بود. همهشوهر نامردش! سه ماه از جدایی

کند ولی انگار کردند مهستی باالخره از باغ دل میخیال می

جورهایی با این تصمیم نداشت دیگر برگردد تهران. همه یک

بودند. حتی پدرش که مهستی را بیشتر از قضیه کنار آمده 

شان دوست داشت. همه  

رفت جلو و ایستاد باالی سرشان. شادان سر بلند کرد و لبخند 

های روشن و شفافش و حامد هم زد. نور افتاد توی مردمک

اختیار لبخند زد. شادان گفت: ببین چه خوشگلن!بی  



اش. به های زندگیحامد روی دوپا نشست کنار عزیزترین زن

های خاکستری و سیاه و سفید نگاه کرد. واقعاً قشنگ توله گربه

 بودند. مهستی گفت: میخوای یکیش رو بدم بهت؟

 شادان ذوق کرد: وای آره.

ان. مادرشون هالک میشه. یه کم که مهستی گفت: نه حاال. بچه

شدن، بیا ببر یکیش رو. کدومش رو میخوای؟ بزرگ  

هاست همدیگر را انگار سالزدند چنان صمیمی حرف می

شناسند. حامد نگران به مچ بانداژ شده دست مهستی نگاه می

 کرد: مهستی دستت چطو شده؟

هایش رفت توی هم: اختیار باند را لمس کرد. اخممهستی بی

 دست زدم به اینا مادرشون پرید بهم.

بعد زیر لب زمزمه کرد: به این میگن مادر! چارچشمی حواسش 

ه!هاشبه بچه  

اختیار لغزید روی شادان. نگران حامد به رعشه افتاد. نگاهش بی

ی خواهرش بکند ولی دید که شادان بود شادان فکر بدی درباره



مچ دست مهستی را نوازش کرد. حامد با حرص گفت: تو مادر 

 خوبی بودی مهستی. اینقدر خودت رو سرزنش ...

 مهستی از جا جست. عصبی گفت: نیستم! نبودم. 

کرد رفت داخل. شادان ایستاد مقابل حامد: بعضی چیزا رو  ول

 نمیشه با حرف درستش کرد حامد. این هزار بار.

ها که دور و بر مادرشان او هم رفت و حامد درمانده به بچه گربه

کردند خیره ماند. شادان بارها این حرف را زده جست و خیز می

کند. برگشت می دانست چرا مدام آن را تکراربود ولی حامد نمی

اند ور دل هم. به سمت در ویال و دید که هردوشان نشسته

گفت: پس اون خاکستریه مال من! اسمش هم شادان داشت می

 میگذارم اَبرَک!

مهستی لبخند زد: قشنگه! اون یکی سیاه سفیده که دمش 

 حناییه اسمش سحره.

 بدن حامد منقبض شد. شادان گفت: مطمئنید دختره؟

با همشون فرق داشت ... چطور؟ نه! چون  -  



وقت سه رنگ ها یا تک رنگن یا دو رنگ. هیچآخه گربه ماده  -

 نمیشن.

واقعاً؟ کی گفته؟  -  

یه همسایه داریم دامپزشکه. اون گفت.  -  

مهستی پکر شد. شادان بالفاصله گفت: حاال خیلی هم مهم 

 نیست. سحر قشنگه! بهش میاد خیلی.

خل و چالنه را نداشت. رفت داخل و  وگویحامد تحمل این گفت

 رو کرد به شادان: کاش زودتر بریم.

اختیار پرسید: کجا؟ هنوز یه ساعت نیست اومدین.مهستی بی  

دیرش میشه. دوست داشتم با هم آشنا بشید که شدید. امروز   -

 هم مهمونیه دیگه زودتر ببرم برسونمش!

ی بگذار حرف از جا بلند شد. مهستی گفت: میخواشادان بی

 بمونه. 

اش معنیهر دوشان به مهستی نگاه کردند و او از اصرار بی

کشید. چشم دزدید: باشه! حاال امروز نشد ولی ... خجالت  



 امیدوار به شادان نگاه کرد: بیا بازم اینجا. خوشحال میشم.

 شادان لبخندی پررنگ زد: چشم! 

فت: کاش تو ی صمیمانه. شادان گکرد از این رابطه حامد هم ذوق

 نرسونی من رو.

- 

 چرا؟

ترسم بهمون گیر بدن. می  -  

که جسارت به خرج داده بود و او را شادان حق داشت. همین

هایش ریخته بود. دوست تنهایی به باغ آورده بود نصف گوشت

منظور گذرشان بیفتد به ی بیدیدار سادهنداشت به خاطر یک 

کالنتری. دمغ از این اجبار ناخواسته رو کرد به هاجر: گفتی 

 آژانس کجاست؟

خودم میرم دنبالش. میشناسن من رو. میگم یه راننده خوب   -

 بفرستن.



شان شده و قرار نیست چیزی به این یعنی که هاجر هم پایه

ان رفته بود و او هم عبدالحسین بگوید. نیم ساعت بعد شاد

رسد.پشت سرش رفت تا مطمئن شود که سالم به مقصد می  

شادان و حامد که رفتند مهستی دوباره رفت توی الک خودش. 

از دختری که برادرش انتخاب کرده بود خوشش آمد. فکری 

کرد موذیانه چسبیده بود توی سرش. هربار به دخترک نگاه می

کرد یعنی دخترش هم . فکر میی سحر خیره شدهانگار به آینده

قدر عاقل و آرام؟ شود؟ همینوقتی بزرگ شد این شکلی می

حامد نگفته بود قرار است با کسی بیاید. او حتی به ذهنش هم 

که اش باشد ولی از اینرسید که برادرش کسی توی زندگینمی

دید چنین دختری انتخاب کرده خوشحال بود. می  

وباره به صدا درآمد. آخر هفته بود و چند ساعت بعد زنگ ویال د

آمدند باغ! درست مثل گذشته! انگار نه انگار خیلی همه می

چیزها عوض شده است. هاجر در را باز کرد. بعد صدای مادرش 

پرسید: برنج را دم انداخته یا را شنید که هنوز از راه نرسیده می

 نه؟



یاید ویال. از قدر دیر باگر او اینجا نبود، محال بود جیران این

زد ولی انگار قانونی نانوشته صبح خروسخوان اینجا حاضری می

ی مهستی بینشان بوجود آمده بود که از این به بعد اینجا خانه

ها هم بیشتر از میهمان نیستند. است و آن  

خواست جیران تا وارد شد به زحمت لبخند زد. دلش نمی

انست در دلش ددخترش خیال کند ناراحت است. فقط خدا می

چه غوغایی است. مهستی نازنینش همه چیزش را از دست داده 

اش. روزی نبود که به این اش، شوهرش، خانه و زندگیبود. بچه

رسید چیزها فکر کند و اشکش راه نیفتد. ولی به مهستی که می

تر از همیشه کشید که نلرزد. مهستی را محکمافسار دلش را می

اش رفت. مهستی هم خودش را پس بغل گرفت و قربان صدقه

 نکشید. جیران پرسید: بهتری؟

دانست چه مهستی فقط به یک بله اکتفا کرد. جیران دیگر نمی

ی سرکشی به شام پناه برد به آشپزخانه. بگوید. به بهانه

عبدالحسین هم این صحنه را دید ولی به روی خودش نیاورد. 

راست رفت توی  خیلی عادی با مهستی حال و احوال کرد و یک



ها اضافه شده ی تازه به قبلیتا بچه گربهحیاط گل. پنج شش

بودند. معلوم نبود اگر به همین منوال پیش بروند آنجا چه شکلی 

ی دیوار نشسته بودند و یکی زیر شود. دوتا گربه روی هرهمی

ها ای آنجا پهن کنند و گربهها لم داده بود. کافی بود تا سفرهبوته

گر سلم و تور حمله بیاورند به سفره. آن باغ گل دیگر مثل لش

وحشی برای قلمروی دلپذیر عبدالحسین نبود. شده بود باغ

ی دخترش!خوردهتسکین دل زخم  

کند ولی ها را نگاه میای گربهمهستی دید که پدرش با چه غصه

کردند. به این ها عادت میاهمیتی نداد. باید به این همخانه

شمشان به دست او بود تا سیرشان کند و نازشان را ها که چبچه

 بخرد. 

صدای روشن او را متوجه حیاط درختی کرد. حمید و روشن هم 

آمده بودند. رفت به استقبالشان. روشن از وقتی ازدواج کرده 

اختیار توی دلش گفت بود صد چندان زیبا شده بود. مهستی بی

کردند. مهستی حیف این دختر! حمید و روشن باهاش روبوسی 

های روشن را گرفت: بهتر شدی؟چشم از حمید دزدید و دست  



زده خندید و سر تکان داد. مهستی کنجکاو روشن خجالت

تر خندید: خیال کردم صورت روشن را کاوید. روشن عمیق

ام. تقصیر مامان بود بیشترش.حامله  

زده پرسید: نیستی؟مهستی حسرت  

چه موقعیتی است، لبخندش را  روشن انگار تازه فهمیده بود در

 جمع کرد: نه! فعالً زوده. نیست؟

طرف بالکن سیگاری روشن مهستی زیرچشمی حمید را که آن

هایش را بست. روشن خوشحال از کرد پایید. بعد آرام پلکمی

اینکه همدستی پیدا کرده کنار گوش مهستی گفت: قربون آدم 

 چیز فهم.

فرحناز خودش را رساند  ی مهستی را بوسید.بعد محکم گونه

ای هم میدین به هم. بهشان: چه دل و قلوه  

 روشن خندید: کوفت تو هم.

خوبی آبجی خانم؟ حامد کو؟  -  

حامد؟!   -  



خواست حمید بفهمد که حمید چرخید طرفشان. مهستی نمی

ی همسر حامد با ماشینش پشت سر ماشین آژانس رفته بدرقه

چیزی الزم داشتم اش. خیلی خونسرد گفت: یه آینده

 فرستادمش بخره.

ها نگاه کرد. حمید برگشت به همان طرف و روشن کنجکاو به آن

 فرحناز آهسته گفت: تر زدم نه؟

 روشن ریز ریز خندید: حامد بفهمه خونت مباحه!

دونید شماها؟مهستی گفت: می  

خانم! بعله آبجی  -  

از کی؟  -  

ونم. خیلی وقته! یک سال و نیم میشه دیگه مید  -  

روشن متوجه شد حمید حواسش بهشان است. ابرویی باال 

 انداخت و بلند گفت: حمید بیا!



دست او را گرفت و بردش داخل. مهستی با لبخند به روشن نگاه 

کرد. فرحناز گفت: خیلی ماهه! مامان یه دل نه صد دل عاشقش 

 شده. 

اومد بشه زن بشه! کجا عروس به این ماهی گیرش میبایدم   -

اش.عرضهپسر بی  

فرحناز جوابی نداشت. لب به هم فشرد و برای عوض کردن حرف 

 گفت: راستی بهت گفتم کنکور چطور

 شد؟

کنکور؟ مگه دادی؟  -  

ای دادم. و تر زدم.اووووه. کجایی خواهر. همین چهارشنبه  -  

دم. این چه مدل حرف زدنه!فرحناز بسه هی تر زدم تر ز  -  

طور فرحناز از این لحن تند مهستی جا خورد. اگر افسانه این

کرد ولی از مهستی بعید بود. نتوانست کرد تعجب نمیرفتار می

چیزی بگوید چون افسانه و حسام و نیما آمده بودند. مهستی تا 

صدای زنگ را شنید رفت داخل. فرحناز ماند روی بالکن و دید 



م چطور با احتیاط دست زنش را گرفته و آهسته او را که حسا

های فرحناز آورد. افسانه توی ماه نهم بارداری بود. اخمجلو می

موقع افسانه خوشحال کسی از بارداری بیرفت توی هم. هیچ

اش بودند نشده بود. در وضعیتی که همه نگران مهستی و آینده

شان تقریباً همه آمد.نظر میکار افسانه یک رفتار عجیب به

ای ندارند و اینکه بعد از ی عاشقانهدانستند او و حسام رابطهمی

ده سال دوباره حاضر شده بود یک بچه بیاورد ... همه این را از 

حال کسی هم دیدند و نه حسام. با اینچشم افسانه می

کرد که توانست چیزی بگوید. فرحناز باز به این فکر مینمی

تن شدن کار درستی بوده؟ کنکور را هم که گند بیخیال خارج رف

زده بود. عصبی فکرش را پس زد. جلو رفت و نیما را سفت توی 

 بغل گرفت: خاله قربونش بره! 

نیما خودش را عقب کشید. فرحناز سر به سرش گذاشت: یه 

 بوس نمیدی؟

نیما اخم کرد. حسام و افسانه رسیده بودند روی بالکن. حسام رو 

: چرا اخم کردی بابا جون. به پسرش گفت  



غش خندید: زده چیزی زیر لب گفت. فرحناز غشنیما خجالت

 چه واسه من جدی شده.

ام نگذار فرحناز.افسانه نفسش را بیرون داد: سر به سر بچه  

فرحناز شل و ول به هردوشان سالم کرد و برای فرار از 

رو صحبتی با خواهرش دست انداخت دور گردن نیما: آتاریت هم

 نیاوردی خسیس خان؟

جواب نیما خودش را از کمند دست فرحناز بیرون کشید و بی

دوید داخل. حسام هم رفته بود. افسانه خواست حرفی بزند ولی 

ی نیما از او دور شد. افسانه همانجا توی بالکن فرحناز به بهانه

کنند. دانست بقیه نسبت بهش چه فکری میایستاد. خوب می

او بود؟ کسی توی سرش نجوا کرد همیشه  ولی مگر تقصیر

زده به حسام تقصیر توست. چه بخواهی و چه نخواهی. حسرت

شان نگاه کرد که مشغول خوش و بش با پدرش بود. اگرچه رابطه

نسبت به قبل خیلی بهتر شده بود ولی حسام مردی نبود که به 

یر این راحتی بشود خامش کرد. افسانه این را چند روز بعد از تغی

اش نسبت به حسام فهمید. شوهرش روزهای اول رفتار یکباره



واقعاً باور کرده بود که او سر به راه شده ولی هرچه بیشتر 

کرد و بیشتر گذشت انگار حسام بیشتر به این ماجرا فکر میمی

کند. برای همین دوباره فهمید که افسانه فقط نقش بازی میمی

ی د. دیگر دیر شده بود. او بچهمعنی شده بوشان سرد و بیرابطه

دومش را هم باردار بود و نه راه پس داشت و نه راه پیش. افسانه 

 با خودش فکر کرد: نه هنوز دیر نشده. میدونم چکارش کنم. 

دار نیما را نگاه کرد غصهدر همان حال که به این چیزها فکر می

حاال زد. اگر همین کرد. مجبور بود. باید زور آخرش را هم می

شناخت دیگر شد همان شوهر گوش به فرمانی که میحسام نمی

توانست او را عوض کند.هرگز نمی  

اش نگاه کرد. هوا رو به تاریکی مهستی کالفه به ساعت مچی

آوری با هم کسی قصد رفتن نداشت. ناهار ماللرفت ولی هیچمی

ی چیزهایی خورده بودند و بعد هرکسی مشغول صحبت درباره

ی سیاست بود که فکرش را مشغول کرده بود. مردها دربارهشده 

ی اتفاقاتی که در ها دربارهزدند و زنو خرج و برج حرف می

کرد که دیگر فامیل افتاده بود. مهستی خیلی خوب درک می



های سرخوش و شاد گذشته نیست. جای خالی خبری از آن جمع

اه از بهرام بدجور توی چشم بود. حتی با اینکه چهار م

گذشت مهستی هنوز غیبت بهرام را باور نکرده شان میجدایی

ی افسانه افتاد و بعد اختیار نگاهش به شکم برآمدهبود. بی

نگاهشان به هم گره خورد. همان وقت حسام از جا بلند شد: با 

 اجازه رفع زحمت کنیم.

های ام تازه رفته به گربهمادرش تعارف کرد: بمونید حاال. بچه

اش غذا بده.خاله  

اش! کاش همه مثل های خالهمنظور جیران به نیما بود. گربه

پذیرفتند. شاید زندگی قدر ساده اتفاقات را میمادرش این

شد. حسام گفت: نه دیگه! خیلی مزاحم تر میطوری آساناین

 شدیم. افسانه خانم هم خسته شده!

ینجا خواستم بگم چند روزی اافسانه جواب داد: اتفاقاً می

مونم.می  



ها قطع شد. همه به افسانه نگاه کردند. انگار فحش زشتی پچهپچ

داده باشد. حسام هاج و واج نگاهش کرد. حمید بود که گفت: 

 بمونی که چی بشه؟ 

افسانه براق شد: خسته شدم از گرمای تهرون. اینجا خوبه! 

 خنکه!

د که جا توی حیاط حرف مادرش را شنیده بونیما انگار از همان

زده دوید داخل: آخ جون! بمونیم مامان!ذوق  

افسانه لبخند زد: نه قربونت برم. تو با بابات برو. تنها نمونه توی 

 خونه!

نیما به پدرش نگاه کرد ولی بقیه داشتند به افسانه نگاه 

ای توی کرد که باز چه فتنهکردند و مهستی به این فکر میمی

ه به مهستی نگاه کرد. از لولد. حسام درماندسر خواهرش می

کشید. وقتی افسانه حامله شده بود حسام از رویش خجالت می

فهمید چرا او باید به خاطر این اتفاق معذب شده مهستی نمی

کرباشد. حس می  



داند که ... نتوانست بیشتر به ماجرا فکر کند چون د او چیزی می

 حسام گفت: هر طور صالحته! نیما بابا جون راه بیفت!

سکوت سنگین نشکست. عبدالحسین زیر لب استغفرالهی گفت 

و جیران خودش را وسط انداخت: مادر پا به ماهی! برگرد تهرون 

 حاال بعدش وقت زیاده، بیا هرچی میخوای بمون.

 بعد از مهستی طلب کمک کرد: نه مهستی؟!

داد. دستش را توی هوا ها نمیاما مهستی اهمیتی به این نگرانی

اختیار اینجا که با من نیست. اختیار افسانه هم دست  تکان داد:

 خودشه! 

ی همگی!حسام حرف را کوتاه کرد: با اجازه  

رفت طرف عبدالحسین و با او دست داد و بعد با حمید و حامد 

کرد. حسام خداحافظی کرد. نیما نگران به مادرش نگاه می

های افسانه. شک نداشت از عمد کردن خسته بود از رنگ عوض

خواست ی ماندنش توی باغ حرف زده ولی نمیجلوی همه درباره

کوتاه بیاید. دست نیما را محکم گرفت و با هم رفتند طرف 

 ماشینشان. نیما بغض کرده پرسید: مامان کی برمیگرده؟



 حسام سعی کرد عادی رفتار کند: برمیگرده! زود برمیگرده. 

کرد: چرا نگذاشت منم بمونم!شدند. نیما ول نمیسوار ماشین   

 حسام کالفه خندید: دوست نداری پیش من بمونی بابا جون؟

هایش بازی بازی کرد ولی جواب نداد. زده با انگشتنیما خجالت

حسام ماشین را راه انداخت. بعد گفت: مامانی خسته بود. بعضی 

قتی ...وقتا مامانا میخوان با خواهرشون تنها بمونن. و  

دونم!نیما حرفش را برید: می  

چی میدونی؟  -  

وقتی بزرگ شدم میفهمم.   -  

حسام غمگین لبخند زد. یک دستش را از روی فرمان برداشت و 

موهای پسرش را نوازش کرد. توی دلش آشوب بود. فکر کرد نگه 

داشتن آن بچه گناه بزرگی بوده، هم در حق خودش و هم در 

داشتند. گاهی امیدواری بیهوده چشم می حق بقیه! نباید نگهش

بیند اشتباه کرده که ته چاه افتاده کند؛ وقتی میآدم را کور می

ی بارداری افسانه چنین حسی داشت.است. حسام درباره  



*** 

بیند. کرد دارد خواب میمهستی آنقدر گیج بود که فکر می

های دست هاجر شدیدتر شدند به زحمت چشم باز وقتی تکان

رد. لخت و سنگین نشست و آب دهنش را فرو داد. خواست ک

ی هاجر و رنگ های از هم دریدهبپرسد چه خبر شده ولی چشم

اش او را هوشیار کرد. اولین چیزی که به ذهنش رسید پریده

 افسانه بود. نگران پرسید: حالش خوبه؟

امان نداد هاجر چیزی بگوید به سرعت از روی تخت پایین آمد و 

ی اول. بعد یادش آمد افسانه همین های طبقهه طرف پلهدوید ب

توانست صدای کرد میباال خوابیده. اگر کمی بیشتر دقت می

گرد کرد به طرف اتاقی که افسانه هایش را هم بشنود. عقبناله

نگران دنبال سرش آمد: خانم دردش داخلش بود. هاجر هم دل

 گرفته! چه خاکی به سرمون بریزیم؟

کرد و زده بود که فکرش کار نمیلرزید. چنان هیجانمهستی می

کرد. رفت هایش بیشتر دلش را آشوب میهاجر با دستپاچگی



نالد. با هاجر  نگاهش توی اتاق و دید که افسانه خم شده و می

کردند. هاجر گفت: خدایا خودت به خیر کن!می  

اش را سفت کردههای یخمهستی رفت طرف خواهرش و دست

قفل کرده بود. همین دیشب همه اینجا بودند. همین گرفت. 

دیشب مادرش به التماس خواسته بود حرفی بزند بلکه افسانه 

کرد به همین توی باغ نماند و او از عمد لج کرده بود. باور نمی

زودی افسانه دردش گرفته باشد. افسانه کوتاه و بریده نفس 

ساکت و گیج  کرد. خودش اماکشید و هاجر هنوز جز جز میمی

های خواهرش را سفت چسبیده بود. ایستاده بود آنجا و دست

زایید و نه افسانه! افسانه باالخره نالید: انگار او بود که داشت می

 مهستی یه کاری بکن!

کدامشان به کرد. آفتاب هنوز نزده بود. چرا هیچچه کار باید می

تنها  عقل ناقصشان نرسید که نباید سه زن را توی این باغ

هایش را بیشتر فشار داد و بعد نشست. بگذارند؟ افسانه انگشت

ی توی شکمش را ندارد. به حالتی که انگار دیگر تحمل بچه

زد توی سر خودش و عین اسفند روی مهستی پلک زد. هاجر می



شد. گفت: خانم چه بکنیم؟ خانم چرا آتش باال و پایین می

 واستادی؟

ی یکی! بجنب!برو در خونهافسانه التماس کرد: مهستی   

کشید محکم و طلبکار لحن افسانه حتی در این حال که درد می

عرضگی که چسبیده بود به بود. از خودش بدش آمد. از این بی

 تمام رفتارهایش. هاجر گفت: خانم؟

توانست کمکشان عمیق نفس کشید. فقط یک نفر بود که می

ضیایی! ی دکترکند. رو کرد به هاجر: برو دم خونه  

حرف اضافه دوید بیرون. خودش فکر های هاجر برق زد. بیچشم

کرد باید چه کار کند؟ افسانه خیس عرق شده بود. باید وسایل 

ها ... حتماً آب گرم الزم کرد. درست مثل فیلمالزم را آماده می

 بود و دیگر چه؟ آهان مالفه! رفت طرف در. افسانه گفت: نرو!

د. ملتمسانه بود. از دست خواهرش لحنش دیگر طلبکار نبو

ماند اینجا. مگر خودش خانه و زندگی عصبانی بود. نباید می

داد. بهش محل نگذاشت. نداشت؟ شوهرش که برایش جان می

رفت سمت اتاق خودش و گیج و منگ در کمد توی اتاقش را باز 



های کرد و قلبش فشرده شد. بدجور فشرده شد. کنار مالفه

های زمان نوزادی گانه بود. لباسلباس بچهتاشده چند دست 

ها را هم با خودش آورده بود. نه همان روزی که از خانه سحر! این

شان تا بار با حامد رفت خانهرفت. بعدتر که طالق گرفتند، یک

وسایلش را جمع و جور کند اما هیچی برنداشت مگر آنکه مال 

خودش  دخترش باشد. هرچیزی که مال سحر بود برداشت با

آورد. آن روز بهرام نبود. پوران هم از اتاقش بیرون نیامد. حاال 

خواست ها اینجا بودند. چیده شده روی هم...نمیی لباسهمه

گریه کند. یاد گرفته بود سر هرچیزی گریه نکند. اما مواجه 

زایید اش آن هم وقتی خواهرش داشت میهای بچهشدن با لباس

هایش محکم روی هم فشرد. دندان هایش راچیز کمی بود؟ پلک

زد. طور. عمیق نفس کشید. افسانه داشت فریاد میرا هم همین

ها را برداشت و برگشت چشم باز کرد و چنگ زد چندتا از مالفه

انگیز بیرون. افسانه رنگ به رو نداشت. هنوز به همان حال رقت

نه و خیز. برگشت توی آشپزخاروی زمین بود. با پاهایی باز و نیم

اختیار چشمش لغزید فکر کرد اگر دکتر ضیایی نباشد چی؟ بی

توانست که بچه را به دنیا روی چاقوها و دلش ضعف رفت. نمی



اش توانست همچین کاری بکند. آنجا بود که گریهبیاورد. نه! نمی

آمدند گرفت. اما صدای هاجر و دکتر ضیایی که دنبال سر هم می

ید جلوی در. دکتر ضیایی نگذاشت اشکش راه بیفتد. دو

شنبه جلوی های شنبه یکخدا با موهای آشفته و لباسبنده

رویش بود. سالم کرد و دکتر خیلی جدی جواب داد و پرسید: 

 زائو کجاست؟

هاجر راه را نشانش داد. مهستی سعی کرد بفهمد دکتر ضیایی 

تخصصش چیست. یادش نیامد ولی به خودش دلداری داد هرچه 

بیشتر حالیش است. هاجر دوباره برگشته بود پایین و  باشد از او

کرد. صدای دکتر را توجه به او داشت قابلمه را پر از آب میبی

گفت یکی بیاید اینجا. با هاجر نگاهی رد و بدل شنید که می

خواست خواست بگوید تو برو تا من بیایم. دلش نمیکردند. می

هاجر گفت: خانم برو  کنار افسانه باشد. از دستش عصبانی بود.

 پیش خواهرت! گناه داره.



حرف هاجر ترساندش. درست در همان لحظه فهمید چقدر 

دل شده است. اما دست خودش نبود. به اکراه ای و سنگکینه

 رفت بال

چید پایین ا. دکتر سر حوصله داشت وسایل توی کیفش را می

طور عبوس و گرفته تخت. دید که مهستی آمد داخل. همان

آنقدر خونسرد بود که انگار « کمکش کن بره روی تخت.»فت: گ

حرف رفت خواهد یک زخم ساده را پانسمان کند. مهستی بیمی

تواند بلند شود. دکتر دست از کار گفت نمیطرف افسانه که می

کشید و عمیق نفس کشید بعد گفت: هنوز وقتش نیست. بلند 

 شو ... 

حرف رفت ترسید. بیلحنش سرد و تلخ بود. حتی مهستی هم 

طرف افسانه و به زحمت بلندش کرد و کشاندش روی تخت. 

اش بده به تاج دکتر نگاهی انداخت و گفت: ببرش باالتر! تکیه

 تخت!

هیچ حرفی دستورات را انجام داد. افسانه هنوز ناله مهستی بی

کرد. مهستی عصبی شده بود. دکتر جلو آمد و افسانه را می



مک کنند لباسش را ببرد باالتر. مهستی معاینه کرد. گفت ک

کشید. خیلی زیاد. دکتر ضیایی فقط یک همسایه خجالت می

جورهایی ی دور و از وقتی فهمیده بود یکبود. یک همسایه

اش در ماجرای گم شدن دختر او نقش داشته کمی هم خانه

بار آمده دم در و گفت یکسرسنگین شده بود اگرچه هاجر می

مک خواستند روی او حساب کنند. اما حاال گفته هروقت ک

ها در این وضعیت معلوم بود خیلی هم از کمک کردن به آن

خوشحال نیست. وقتی به خودش آمد که دکتر خودش کارهای 

الزم را کرده بود. در دل افسانه را نفرین کرد که باعث چنین 

آوری شده ولی وقتی به صورت خیس از عرقش وضعیت خجالت

ای از خودش شرم کرد که او را نفرین کرده. دکتر مالفهنگاه کرد 

انداخت روی زانوهای لرزان افسانه. مهستی رفت کنار خواهرش 

 و دستش را گرفت: هیچی نیست! نفس بکش! 

شد. صدایش آنقدر لرزان و ضعیف بود که به زحمت شنیده می

تر از قبل گفت: بار مسلطبار دیگر امتحان کند. اینسعی کرد یک

 نفس بکش افسانه! عمیق نفس بکش!



های خواهرش را نوازش کرد. حس کرد افسانه طور دستو همین

دیگر مضطرب نیست و وقتی به خودش آمد که دید دکتر دست 

کند. چندبار پلک زد و رو به کمر ایستاده و با لبخند نگاهش می

گرداند. گیج شده بود. دکتر گفت: من دکتر زنان نیستم ولی فکر 

اونقدرها حالیم باشه چه کار کنم.کنم   

مهستی مجبور شد دوباره نگاهش کند. او دیگر عبوس نبود. 

چندبار سرش را تکان داد و دوباره زل زد به افسانه. جرات 

نداشت دوباره برگردد به دکتر نگاه کند و ببیند بهش زل زده. 

گرفت. پدرش تازه یادش افتاد هیچی روی سرش نینداخته و گر 

ای باال انداخت و بعد شد. کالفه شانهفهمید عصبانی میاگر می

کرد او دیوانه است. که این هم خجالت کشید. دکتر حتماً فکر می

داد در آن وضعیت اصالً اهمیتی نداشت. فعالً باید حواسش را می

ی دیوانه که برای درآوردن لج شوهرش قصد به افسانه! افسانه

جا بماند و همه را نصف عمر کند. عجیب بود که در کرده بود این

ها کرد. ولی اینکننده به چنین چیزی فکر میآن لحظات نگران

چیز خیلی کند و سخت گذشت. هاجر دست خودش نبود. همه

زده است. کنار دست دکتر نشسته بود و معلوم بود او هم خجالت



زاییدن چیزی کردند. ی نایابی بود که به ناچار تحملش میتجربه

توانستند ها تا وقتی خودشان مادر نشده بودند نمیبود که آن

اش کنند. ولی حاال کنار یک دکتر به ناچار داشتند لحظه تجربه

کردند. این برای مهستی دردناک بود. اش را مرور میبه لحظه

برای هاجر چطور؟ او هم بچه نداشت. مثل خودش! و شاید دیگر 

کردند. بغض سخت گلویش را ا نمیفرصت مادر شدن پید

فشرد اما چنان لبش را محکم گاز گرفته بود که به جای اشک می

 خون از لبش راه افتاده بود.

باالخره تمام شد.  صدای اذان صبح که بلند شد بچه به دنیا آمد. 

شان خیس عرق بودند. دکتر یک دختر سفید و تپل و زیبا! همه

گرفت و با مشت آهسته  پاهای کوچک دخترک را سر و ته

هایش که درآمد با چندبار کوبید به پشتش و بعد صدای گریه

کمک هاجر او را پیچید توی یک مالفه. مهستی نفهمید چه بر 

های افسانه سرش آمده. به زحمت دستش را از الی انگشت

آمد. و فکر کرد اش نمیبیرون کشید و از اتاق دوید بیرون! گریه

فکرش نرسیده این دور و برها مسجد است؟ چرا تا به حال به 

رسید. به دستش که به انگیز به گوش میصدای اذان صبح حزن



خاطر فشار انگشتان افسانه سرخ و متورم شده بود نگاه کرد و 

وقت مثل یک زن دردمند و تنها گریه کرد.آن  

*** 

افسانه گیج خواب بود که صدای همهمه را شنید. نور گرم آفتاب 

پرده خودش را رسانده بود داخل و پوست دستش را از درز 

سوزاند. به زحمت دستش را برد زیر مالفه. بچه کنارش نبود. می

در همان گیجی شنیده بود که باید او را ببرند جایی... حتماً 

بیمارستان تا مطمئن شوند که سالم است. هنوز نیاورده بودنش. 

کرد اشد. فکر میطوری تمام شده باش اینکرد نقشهباور نمی

خواهد چند روز اینجا بماند قبول دیشب وقتی به حسام گفت می

کند و او کرد حسام کمی برای برگشتنش اصرار مینکند. فکر می

تواند برای او پشت چشم نازک ها دوباره میباالخره بعد از مدت

ی کند. در این نه ماه از هم دور و دورتر شده بودند. نقطه

بود نیما و آن بچه که در شکمش بود. حسام اتصالشان شده 

کرد ولی فقط همین! انگار تصمیمش را واقعاً مراعات حالش را می



گرفته بود که دیگر او را دوست نداشته باشد. فقط به عنوان مادر 

هایش بهشبچه  

احترام بگذارد. و این آخرین تیر ترکش بود. اما وقتی حسام 

پا به ماهش آنجا تک و  جلوی همه خیلی راحت قبول کرد زن

تنها بماند چنان جا خورد که نتوانست هیچ واکنشی نشان بدهد. 

مطمئن بود علت زایمانش همین بوده؛ همین رفتار حسام که 

ها نزدیک شد. مادرش بهش شوک وارد کرده بود. صدای همهمه

بود و پدرش! اما گوش به زنگ بود بداند حسام کجاست. چرا 

نی کسی خبرش نکرده بود؟ ته دلش آمد؟ یعصدای او نمی

 آشوب بود. در باز شد و مادرش آهسته گفت: خوابه!

 پدرش نفسش را پرغیظ بیرون داد: خدا رحم کرد. 

اش دیگر هیچی نگفتند و برگشتند بیرون و در را بستند. گریه

گرفته بود. چرا حسام و نیما نیامده بودند. چرا مادرش حتی 

چه طوریش شده بود؟ از این فکر نیامد او را ببوسد؟ نکند ب

هایش باال پرید. نالید: مهستی!نگران شد. پلک  



های مادرش دلخور پدر و مادرش بودند که برگشتند داخل. چشم

خیز شود. مادر جلو بود و پدرش هم گفتن نداشت. سعی کرد نیم

آمد و کمک کرد بنشیند. بعد ترکید: این چه کاری بود کردی؟ 

.خدا بهتون رحم کرد  

ام کجاست؟درمانده نالید: بچه  

 پدرش بود که گفت: روشن و حمید بردنش بیمارستان. 

حالش خوبه؟  -  

الحمداهلل!  -  

لرزید. پدرش باالخره رضا داد لبخند بزند: مبارک صدایش می

 باشه!

اش سوخت که جلو آمد و و مادرش انگار دلش برای درماندگی

ماشاال. اش را بوسید: چه خوشگلی هم هستپیشانی  

زده گفت: حسام کو؟خجالت  

جرات نداشت به چشمان پدرش نگاه کند. زل زده بود به صورت 

 مادرش. او گفت: میادش حاال!



ته دلش قل قل جوشید. حس کرد گرمش شده. پدرش که بیرون 

 رفت راحت شد. دوباره پرسید: کجاست؟ چرا نیومده؟

 مادر با اخم نگاهش کرد: گفت میادش. عصر!

لرزید. پلک اش میدنیا را روی سرش خراب کردند. چانهانگار 

زد. نمی  

جیران طاقت نداشت افسانه را به این حال ببیند ولی هیچ چیزی 

شان از رسید تا دخترش را دلگرم کند. همههم به ذهنش نمی

این ماجرا عصبی شده بودند. دست افسانه را نوازش کرد: حق 

 بده بهش! هرکی یه ظرفیتی داره.

ران دید که افسانه رو گرداند. بعد دستش را بیرون کشید و جی

درازکش خوابید. جیران عمیق آه کشید و مالفه را روی افسانه 

مرتب کرد. لب باز کرد چیز دیگری بگوید ولی افسانه گفت: بره 

 به جهنم. نیما رو بیارید ببینمش!

جیران دستپاچه گفت: میان حاال. بداخمی نکن. وضع رو خرابتر 

کن افسانه! ن  



خواست حرف هایش که نمیافسانه جوابش را نداد. عین بچگی

 بزند مالفه را کشید روی سرش و گفت: نیما رو بیارید.

ای ندارد. دانست حرف زدن بیشتر دیگر فایدهجیران می

برگشت بیرون. صدای شوهرش را شنید که از اتاق کناری 

تر ضیایی از زد. دم صبح دکآمد. داشت با مهستی حرف میمی

باغ خودشان زنگ زده بود و خبر داده بود چه شده. لباس 

پوشیده و نپوشیده راه افتاده بودند طرف بومهن. حامد آورده 

بودشان و حمید و روشن و فرحناز هم دنبال سرشان آمدند. 

وقتی رسیدند که افسانه خوابیده بود. مهستی و دکتر ضیایی 

ی خون بود. ی مهستی کاسههاروی بالکن ایستاده بودند. چشم

آمیز بوده و دکتر ضیایی دلشان را قرص کرد که زایمان موفقیت

بعد گفت بهتر است بچه را ببرند بیمارستان و دیگر نشنید چه 

 گفته! 

آهسته رفت پشت در اتاق و شنید که عبدالحسین دارد 

گوید: مطمئنی؟می  

بله!  -  



بهش بگم نه؟  -  

نه!  -  

دعوت رفت داخل. زنند. بینفهمید دارند از کی یا چی حرف می  

عبدالحسین به صورت دلخور جیران نگاه کرد و مطمئن شد 

ی بهرام حرف هایشان را شنیده ولی آنقدر که بفهمد دربارهحرف

زنند. تصمیم داشت بگوید که بهرام آمده دم مغازه و خجول و می

ستی حرف بزند. خودش بود درمانده التماس کرده بگذارند با مه

که گفته بود دیگر حق ندارد دور و بر دخترش بپلکد و بهرام 

اجازه نیاید باغ. اما این اتفاق برد که بیآنقدر ازش حساب می

نگذاشته بود ماجرا را با جیران درمیان بگذارد. جیران آمد جلو و 

 اخم کرد: چه خبره؟

! بهرام مهستی با همان چشمان سرخ و خسته گفت: هیچی

 خواسته برگرده.

انگار دنیا را بهش داده باشند. این خبر آنقدر خوشحالش کرد که 

به کل یادش رفت افسانه چه کار کرده و حسام نیامده باغ. رفت 

 جلو: راست میگی؟



 عبدالحسین اخم کرد: چرا گل از گلت شکفت حاال.

های جیران روی صورت مهستی و بعد شوهرش چرخید. تا چشم

کرد اگر بهرام برگردد و مهستی را ببرد همه ه فکر میآن لحظ

خیال بوده. شود ولی متوجه شد که خیلی خوشچیز حل می

 مهستی عمیق آه کشید: حمید نیومد؟

این یعنی که حرف تمام است. اگر هم نبود مهستی تمامش کرد. 

 از جا بلند شد: چرا آقا حسام نیومد؟

حرف از اتاق بیرون یپدر و مادرش جوابی نداشتند. مهستی ب

آمد و اجازه داد خودشان با هم بر سر بهرام حرف بزنند. دلش 

خواست برگردد. آنقدر برایش تنگ شده بود؟ خیلی زیاد. اما نمی

دانست چکار کند. دم اذان ازش کینه به دل داشت که نمی

صدا گریه کرده بود. دکتر ضیایی بود نشسته بود روی بالکن و بی

گویم و او از جا خود آورد. بهش گفت تسلیت میکه او را به 

 پرید. بعد هراسان پرسید: افسانه طوریش شده؟

ضیایی نگران سر تکان داد: نو نو آی مین ... بعد انگار فهمید 

کند و نباید انگلیسی حرف بزند اایران زندگی می  



 دامه داد نه خوبه افسانه. منظورم دخترت بود.

اش: ببخشید... گندش بزنن! نباید یو باز دست کشید روی پیشان

گفتم. حاال می  

مهستی سرد نگاهش کرد: ممنون که اومدین. باید برم بیرون یه 

 جایی پیدا کنم تلفن کنم به مامانم.

ی من خط تلفن داره.دکتر گفت: خونه  

معذب بود. سر به زیر رفت داخل و از هاجر خواست همراه دکتر 

کند کار را میکتر گفت خودش اینبرود و خانواده را خبر کند. د

ی تلفن را بدهند...وقتی رفت هاجر گفت: خیلی خرش اگر نمره

 میره!

مهستی سوال کرد چرا و هاجر جواب داد اینجا فقط دکتر خط 

تلفنش راه افتاده. دکتر باز هم برگشت و منتظر ماند تا خانواده 

و سر برسند ولی مهستی دیگر او را ندید. زودرنج شده بود 

ی سحر کاره دربارهحساس! فکر کرد دکتر ضیایی چرا باید یک

حرف بزند؟ چون دیده بود گریه کرده؟ برای همین بود که بست 

اش سر رسیدند. البد نشست کنار افسانه تا باالخره خانواده



پدرش هم مثل دکتر ضیایی همین فکر را کرده بود که همه چیز 

نی بهرام را آورده بود. را ول کرده بود و یک راست خبر پشیما

دانست.حاال بهرام کجا بود؟ نمی  

های طبقه دوم ایستاده و زل فرحناز دید که مهستی کنار نرده

خواست زده به پایین ولی حواسش جای دیگریست. دلش نمی

تنهایی برود پیش افسانه. از دستش ناراحت بود. شب قبل وقت 

مید بودند و کدامشان حرف نزدند. توی ماشین حبرگشتن هیچ

ی سبکسر. نیاورد و گفت: دختره باالخره حمید بود که طاقت

 ببینم کاری میکنه اینم بندازن بیرون یا نه!

 روشن نهیب زد: عه! حمید...

و حمید ساکت شد. فرحناز جا خورد از این همه کرنش. آن هم 

از برادرش حمید که خدا را هم بنده نبود. توی آیینه جلوی 

نگاه کرد و نیشش باز شد. عوض روشن، حمید  ماشین به روشن

اش را شکار کرد و بق کرده گفت: خنده داشت؟خنده  



جرات نکرد چیزی بگوید. خنده از روی لبش پر کشید. صبح هم 

ی غرهای دیشب را قرقره آمدند باز حمید بود که ته ماندهکه می

 کرد: اگر شوهرش طالقش بده واال که حق داره. 

شت روشن باز بشود ترمز شوهرش ولی انگار فرحناز توقع دا

تشخیص داد ساکت بماند تا حمید حرصش را خالی کند. نفهمید 

چرا و حمید هی غر زد و هی غر زد تا وقتی که رسیدند به ویال؛ 

آنوقت روشن گفت: خیلی خب عزیزم! راحت شدی؟ هرچی 

 حرص داشتی خالی کردی؟ االن همه ناراحتن. دیگه تمومش کن!

حمید ساکت شد. فرحناز صبر کرد تا حمید برود داخل و و باز 

 بعد روشن را سفت بغل کرد: خیلی ماهی به قرآن!

 روشن خندید ولی چیزی نگفت. 

ها آمد پایین و گیج به دور و بر فرحناز دید که مهستی از پله

 نگاه کرد. رفت جلو: چیزی میخوای؟

هاجر کو؟  -  

بود که!سرش را به دور و بر چرخاند: همینجا   



 مهستی گفت: حسام چرا نیومد؟

دونم آقاجون با فرحناز شانه باال انداخت: خبر ندارم. فقط می

دکتر رفتن تا دم باغشون. بعد که برگشت برزخ بود. فکر کنم 

دونم چی شد.بهش زنگ زد خبرش کرد ولی دیگه نمی  

 بالفاصله اخم کرد: حقشه! بذار بفهمه با این کاراش عزیز نمیشه!

توقع داشت مهستی دم به دمش بگذارد ولی دید که او اخم کرد: 

 بیا بریم بهش زنگ بزنیم. 

 ابروی فرحناز باال پرید: به آقا حسام؟

اشکالی داره.  -  

دانست چه بگوید. زیر لب گفت: نه! به آقا جون نمیگی؟نمی  

نه!   -  

این را گفت و برگشت باال. همانجا ایستاده بود که دید مهستی 

دانست پدر و مادرش چرا از اتاق شت. لباس پوشیده بود. نمیبرگ

آیند. مهستی گفت: بپوش بریم.مهستی بیرون نمی  



اش را از روی مبل برداشت و راه افتاد دنبال سر فرحناز روسری

رفتند پایین هاجر را دیدند که نشسته بود مهستی. وقتی می

انداخت. های بالکن بلند حیاط درختی و تسبیح میروی پله

 مهستی رفت جلو: اینجایی؟

هایش خسته بودند و سرخ. گفت: کاری هاجر سر چرخاند. چشم

 داری خانم؟

فرحناز برای اولین بار دلش برای هاجر سوخت. تقریباً هم سن 

مهستی بود ولی انگار ده سال پیرتر از او شده بود. مهستی 

.گفت: برو یه ساعت بخواب! از دیشب چشم روی هم نگذاشتی  

فرحناز در لحن خواهرش همان مهربانی و عطوفتی را حس کرد 

تر از او به یاد داشت اما در البالی این مهر نوعی که قبل

سرسختی هم حاضر بود که قبالً از مهستی سراغ نداشت. هاجر 

 گفت: منتظرم آقا حامد بیاد. رفته وسیله بخره کاچی بپزم.

ها پزه. به گربهمهستی گفت: نمیخواد. مامانم هست خودش می

 شیر بده برو یه خرده بخواب. 

 هاجر چشمی گفت و رفت. فرحناز گفت: حاال کجا بریم؟



ی دکتر ضیایی! خونه  -  

ها. گفت صبح میرم بیمارستان. فکر نکنم خونه باشه  -  

پسرش هست.  -  

پسرش؟  -  

ی کوچه که ماشین حمید سر رسید. رسیده بودند به میانه

لش شد و دوید جلو. اگرچه چشم دیدن فرحناز بیخیال سوا

اش را ببیند. مهستی افسانه را نداشت اما دل توی دلش نبود بچه

همانجا ایستاد و دید که فرحناز تا کمر خم شد توی ماشین. دید 

ی دختر افسانه رفت. درست مثل همان که چطور قربان صدقه

روزی که آمده بود بیمارستان دیدن دختر خودش سحر. جلو 

ت. حمید بود که ماشین را راه انداخت و کنارشان ایستاد. نرف

بچه توی بغل روشن بود. روشن ... مهربان لبخند زد: خیر باشه! 

 جایی میرید؟

 مهستی آگاهانه از نگاه کردن به دخترک امتناع کرد: میاییم.

 حمید گفت: صبر



 کن بچه رو ببریم داخل میام میرسونمت هرجا بخوای بری.

وری نمیریم.نه! جای د  -  

کجا؟  -  

رود تا به حسام زنگ بزند. حمید درک خواست بگوید مینمی

قدر مهم است. روشن کرد چرا آمدن حسام برای مهستی ایننمی

 بود که به دادش رسید: حمید برو. بچه گرسنه است. 

بعد دوباره به مهستی لبخند زد. مهستی جواب لبخندش را داد و 

ی دکتر حرف رفت طرف خانهیماشین راه افتاد. مهستی ب

 ضیایی که صد متر جلوتر بود. فرحناز هم دنبال سرش دوید.

رود. اما دانست چرا مهستی اینقدر تند راه میفرحناز نمی

هایش را تند کرد فهمید چرا نخواست بچه را ببیند. قدممی

زودتر برسد به او و وقتی رسید که مهستی زنگ را زده بود و 

ر خوابیده بودند که تا زنگ خورد در باز شد و انگار که پشت د

های روشن در را به رویشان باز پسری قد بلند و بلوند با چشم

کرد. فرحناز با دهانی نیمه باز زل زد به پسر که انگار از الی 

ی هایی بیرون پریده بود که نرجس، دختر خالهپستالکارت



ا را تجزیه و فرستاد. ذهنش فرصت نکرد ماجراکرم، برایشان می

تحلیل کند. مهستی بود که برگشت چپ چپ نگاهش کرد: میای 

 داخل یا نه؟

دانست اسمش حتی متوجه مکالمه خواهرش با پسر که حاال می

اش را بیژن است نشده بود. آب دهانش را فرو داد و روسری

 مرتب کرد. بیژن گفت: بفرماید...بفرماید....

رفت. سر به زیر در حالی که اش گی بیژن خندهفرحناز از لهجه

کرد نخندد دنبال سر مهستی راه افتاد. سعی می  

ی باغ بود مهستی وارد ویال شد. زیرچشمی به آلونکی که گوشه

نگاه کرد. بارها سعی کرده بود آخرین جایی را که دخترش نفس 

توانست از دکتر ضیایی کشیده بود ببیند ولی نتوانسته بود. می

آلونک سرایداری را نشانش بدهد ولی خواهش کند تا آن 

نخواسته بود. دلش را نداشت. اما حاال توی باغ بود. دید که 

فرحناز سخت سرگرم صحبت با بیژن است. راهش را کج کرد به 

طرف آلونک و با احتیاط درش را باز کرد. معلوم بود از پارسال تا 

ی انخورده باقی مانده. اسباب اثاثیهطور دستبه حال همان



های مستعمل و حقیرانه این گوشه و آن گوشه افتاده بود. کارتن

خاک گرفته و یک تکه فرش که رویش هیچ چیز نبود. جلو رفت 

ها در به در و به فرش نگاه کرد. حتماً پرینوش آن شبی که آن

دنبال دخترش بودند اینجا نشسته بوده. لبش را زیر دندان فشار 

مادری بود که نفهمیده بود  سوخت. چطورداد. دلش جز جز می

دخترش زیر گوشش بوده. مگر نه اینکه مادرها دلشان به دل 

هایشان بیشتر از هرکسی راه دارد؟ لبش از شدت گزیده بچه

ی خاک سوخت. نشست روی فرش کهنهشدن زیر دندان می

هایش سر خوردند روی گرفته و دست کشید روی آن. چشم

اشق کوچکی داخلش بود. حسی لیوان کدری که یله شده بود و ق

گفت پرینوش با این قاشق به دخترکش آب غریزی می

ی ریز چسبیده بودند ته لیوان و همانجا مرده داده...چند مورچه

قند توی لیوان بود. قاشق و لیوان را برداشت و بوسید. بودند. آب

وقت در باز شد و فرحناز و بیژن آمدند داخل. فرحناز همان

ی قلبش: وای خدا رو شکر! اینجایی؟دست گذاشت رو  



کرد. خجالت کشید. از جا بلند شد. بیژن متعجب نگاهش می

گفت چه اتفاقی افتاده و دکتر ضیایی حاال حتماً به پدرش می

اش کم است. مهم بود؟ نه!شد مهستی یک تختهمطمئن می  

بیژن رو کرد: نگاه از هردوشان دزدید و رفت بیرون. بعد جدی به 

 میشه یه تلفن بزنم؟

یس یس!  -  

اش کرد داخل اما خودش همانجا ایستاد. فرحناز بیژن راهنمایی

سعی کرد نیشش را ببندد ولی موفق نشد. یس! یس! بیژن هم 

 خندید: خیلی بده که فارسی نتونستم حرف بزنم هنوز؟

فهمید چه مرگش شده. اش را ول داد. نمیفرحناز راحت خنده

ار جلوی این پسر به کل عقلش زایل شده بود. فقط چون انگ

هایی بود که آرزو ها بود؟ چون شکل یکی از آنشکل خارجی

داشت روزی در کشورشان آزاد و رها زندگی کند؟ تا اینجای کار 

دانسته بود که بیژن به اجبار برگشته ایران چون عاشق پدرش 

زندگی کند. چون بوده و مادرش دیگر حاضر نبوده برگردد اینجا 

انقالب یا به قول بیژن رِوِلوشن باعث شده بود زندگی در ایران با 



گذشته خیلی فرق کند. چیزی که مادرش دوست نداشت. 

 فرحناز گفت: عیب نداره. یاد میگیری.

 بیژن لبش را بیرون داد: چطور آخر؟

کم با بقیه حرف بزنی.طور که کماین  -  

کسی نیست اینجا آخر.  -  

نهایی؟ت  -  

یس!  -  

تهران هم نمیری؟  -  

نوپ!  -  

چی؟  -  

نه نمیرم تهران. دوست ندارم تهران باشم. اینجا مثل خانه   -

 خودمان است. 

ی خودتون؟ خونه  -  

اونجا. یو اس آ.  -  



آهان. امریکا.   -  

دلت تنگ شده برای مامانت؟  -  

سو ماچ. سو ماچ. ولی رفته آریزونا با دوست پسرش.  -  

های فرحناز گرد شد. مطمئن نبود درست شنیده. بیژن چشم

زد؟ مادرش با دوست پسرش ی مادرش حرف میداشت درباره

 رفته! بیژن متعجب از واکنش فرحناز گفت: چی شد؟ 

توانست چیزی بگوید. خوشش نیامد از این همه راحتی نمی

ی مادرش حرف طور دربارهبیژن. منظورش چی بود که این

نداشت؟ بیژن اصرار کرد: چیزی شد؟ چی شد؟ زد؟ غیرت می  

فرحناز شانه باال انداخت: هیچی. چیزه میشه منم برم پیش 

 خواهرم؟

بیژن عقب کشید تا فرحناز برود داخل. مهستی دید که فرحناز 

 آمده. اما او هنوز نشسته بود کنار تلفن. تا فرحناز را دید

ریه تو بالفاصله گوشی را برداشت و بعد گفت: این چه جو

 میفهمی؟



فرحناز گوشی تلفن را نگاه کرد. تا به حال چنین مدلی ندیده 

اش بود. رفت جلو: نه این دیگه چه هایش روی دستهبود. دکمه

چیزاشون یه مدل دیگه است.جوریه؟ پناه برخدا همه  

 بیژن به دادشان رسید: من میدونم.

بعد ای را که مهستی گفته بود گرفت گوشی را گرفت و شماره

ای را فشار داد و گوشی را برگرداند به مهستی. او به دکمه

خواست فرحناز اشاره کرد بروند بیرون و فرحناز انگار دلش نمی

برود ولی ناچار رفت. تلفن دو سه بار بوق خورد تا باالخره نیما 

اختیار لبخند زد: قربونت برم نفس زنان جواب داد. مهستی بی

 خاله جون!

اله نی نی مامان اومده؟نیما پرسید: خ  

 فرصت نکرد چیزی بگوید چون حسام آمد پشت خط: بله!

بارید. معلوم بود خیلی جلوی خودش را نگرانی از صدایش می

 گرفته که نیاید. مهستی گفت: سالم!

سالم. مهستی خانم شمایی؟  -  



بله!  -  

افسانه خوبه؟  -  

چرا خودتون نمیایید ببینید؟  -  

شناخت. مکث کرد. مهستی حسام را به رفتارهای سنجیده می

ی حمله بود حسام حتی اگر چنین برعکس خواهرش که آماده

کرد و بعد عمل. مهستی گفت: قصدی داشت اول فکر می

دونم از دستش دلخورید.می  

من شرمنده روی شما شدم مهستی خانم. خیلی توی زحمت   -

 افتادین.

افتم.وی زحمت میاگر نیایید بیشتر ت  -  

باز هم سکوت شد. البد توقع چنین حرفی نداشت. آن هم با 

خوام ای. اما اهمیتی نداشت. ادامه داد: من نمیچنین لحن گزنده

دونم بین شما چی میگذره ولی لطفاً افسانه اینجا باشه. نمی

مشکلتون رو یه جور دیگه حل کنین. من ... من عادت کردم به 

افسانه اونجا باشه...میفهمید چی میگم؟ این وضعیت... اگر  



صدای حسام سنگین و سرد توی گوشش نشست: بله! همین 

افتم.حاال راه می  

خیلی ممنونم. منتظرم.  -  

هایش یخ کرده بود. به زحمت توانست تماس را نوک انگشت

قطع کند. هرچند مطمئن نبود که تماس قطع شده باشد. کار با 

ای باال انداخت. تلفن را برگرداند سر آن تلفن راحت نبود. شانه

خندد. غش دارد میجایش. رفت بیرون و دید که فرحناز غش

معلوم نبود بیژن چی گفته یا چه کار کرده که او را سر ذوق 

آورده. مهستی دوبار با بیژن صحبت کرده بود. هردوبار تصادفی 

و فهمیده بود او اینجا تنهاست و اصالً هم بلد نیست فارسی 

 حرف بزند. 

فرحناز سر چرخاند و دید مهستی با صورتی سنگی بهشان زل 

اش را خورد. حتی بیژن هم دیگر نخندید. مهستی زیر زده. خنده

لب از بیژن تشکر کرد و راه افتاد به سمت در باغ. فرحناز هم 

دنبالش رفت. بیژن اما در آخرین لحظه خودش را رساند به 

نگ بزنم؟فرحناز و گفت: میشه به شما ز  



آنکه فرحناز برای بار دوم تعجب کرد. از این همه راحتی! بی

هایش گل کرد گونهجوابش را بدهد رفت بیرون. حس می

 انداخته.

*** 

زده با یک سبد گل حسام مغموم به نیما نگاه کرد که هیجان

سوخت. فقط یک نشسته بود کنارش. دلش برای پسرکش می

طور دلتنگش شده بود. دلش این شب از مادرش جدا افتاده بود و

وقت نفهمیده سوخت. چیزی که افسانه هیچبرای خودش هم می

کرد او مرد ذلیل حد و حصر شوهرش بود. خیال میبود غرور بی

و خواری است که این همه سال برایش صبوری کرده ولی اشتباه 

کرد. حسام برای خودش حد و حدودی قائل بود. همه چیز می

احترامی کاری و بیکرد اال دو چیز: پنهانحمل میافسانه را ت

کردن به او جلوی چشم بقیه! و افسانه فقط در عرض یک سال 

هردو کار بد را انجام داده بود. اول درباره خواهرش پنهانکاری 

کرده بود. و خیلی هم بد این کار را کرده بود. گاهی که تنها 

دن سحر کرد اگر افسانه همان شب گم ششد فکر میمی



گفت که فیروز بچه را برده حاال همه حالشان بهتر نبود؟ می

وقتی که افسانه اعتراف کرد چه چیزی را پنهان کرده همان

های تواند دوستش داشته باشد. تالشحسام حس کرد دیگر نمی

ی از هم بعد فقط تقالهای بیخود بودند برای نجات یک رابطه

را نرم نکرده بود که گسسته. حتی حاملگی افسانه هم دلش 

ی افسانه نگاه بدتر حالش را بد کرده بود. هربار به شکم برآمده

کرد که از گرفت. خودش را سرزنش میکرد حالت تهوع میمی

کرد که نتوانسته دار شده. خودش را سرزنش میچنین زنی بچه

های دلش عقلش دار باشد و خواهشمثل این همه سال خویشتن

ی دیگر از چنین زنی... اش شده یک بچهنتیجهرا زائل کرده و 

ی کرد بهش حق بدهد. همهانصاف و شرور. گاهی سعی میبی

زد گذاشت توی یک کاسه و یک برچسب میرفتار افسانه را می

هایش آمیز عبدالحسین با بچهرویش: اینها تقاص رفتار تبعیض

م کرد به خواهرش و آن کار بچگانه هبود. افسانه حسادت می

زد که ی همین چیزها بود. اما آخر سر کسی نهیبش مینتیجه

ها بهانه است. انگار کسی را بکشی و بعد بگویی چون این این

شد و آن شد آدم کشتم. ولی آن شبی که افسانه جلوی همه 



خواهد بماند توی باغ گور این ی یک پولش کرد و گفت میسکه

کرد با این امتناع فکر میرابطه را کند. افسانه آنقدر بچه بود که 

تواند بازی ده سال گذشته را دوباره از ها میها و دور شدنکردن

 سر بگیرد. چه فکر خامی!

 نیما گفت: بابا چرا اخم کردی؟

به زور خندید. تصمیم داشت نقاب بزند. حاال دو بچه داشت. بچه 

 را ندیده بود و نتوانسته بود اولین

اش تقصیر افسانه بود. ها همهو اینبیند کسی باشد که او را می

سعی کرد تمرکز کند. حاال دو بچه داشت و درقبالشان مسئول 

توانست تا ابد خواهد بکند. میتوانست هرکار میبود. افسانه می

بماند توی باغ...کاش که مهستی زنگ نزده بود. در قبال او هم 

توانست در رنجی که افسانه به کرد. نمیاحساس دین می

واهرش تحمیل کرده بود سهیم باشد. برای همین داشت خ

ماند تا افسانه خودش با بچه بیاید. رفت باغ! وگرنه آنقدر میمی

رفت تا دخترش را از او بگیرد و کار را آمد فقط میاگر هم نمی

یکسره کند. بزرگ شدن نیما زیر دست چنین مادری چه لطفی 



. عجیب بود که فکر شدمادر بزرگ میداشت؟ همان بهتر که بی

های وجودش حسی کرد دوباره زن بگیرد...نه هنوز آن ته تهنمی

مبهم به افسانه داشت. حسی که دیگر عشق خالص هم نبود. 

جور کشش غریزی نسبت به زنی که او را تمام و کمال یک

گشت هرگز دنبالش تصاحب نکرده بود. اگر افسانه برنمی

محال بود عبدالحسین  داد.رفت. شاید هم طالقش مینمی

مخالفت کند. از اول هم به این دلیل اجازه داده بود او به 

های خواستگاری دخترش برود چون امیدوار بود این وصلت چرخ

خواست به اش را دوباره بچرخاند. نمیی کاسبیبه گل نشسته

های تلخ اما این چیزها فکر کند ولی این چیزها .... این واقعیت

گذاشتند رویش وجود داشتند. در یز میمهم که اسم چ

شدند تا به وقتش بپرند های ذهن قایم میترین گوشهتاریک

بیرون. عبدالحسین دخترش را به او داده بود تا درعوض تجارت 

اش را نجات بدهد. اول انقالب بود و بعد جنگ و کار ورشکسته

و  اش بدجور کساد شده بود. او بود که به دادش رسیدخانهخیاط

کرد. نیما بعد افسانه را خواستگاری کرد که ای کاش چنین نمی

 پرسید: کی میرسیم پس؟ 



میرسیم. چقدر عجولی بچه!  -  

 نیما اخم کرد. حسام آه کشید: حاال اسمش رو چی بگذاریم؟

آیدا!  -  

آیدا؟ چرا؟  -  

مامان گفت.  -  

مامان...  -  

خوبه نه؟  -  

یما!بله که خوبه. آیدا خانم و آقا ن  -  

توانست هایش جان گرفت. دختردار شده بود. میلبخند روی لب

 پدر خوبی برای دخترش باشد؟ 

وقتی رسیدند نیما امان نداد. تقریباً از ماشین پرواز کرد. 

عبدالحسین به تنهایی آن باال روی بالکن منتظرش بود. مادرزن 

که بگوید از کارش دلخور است. نیما دوید جلوی نیامده بود 

پدربزرگ و سبد گل را داد به او. سالنه سالنه باال رفت. داشت 

داد تا نیما برود داخل. عبدالحسین سبد گل را لفتش می



اش و حسام شنید که گفت: خودت باید برگرداند توی بغل نوه

 بهش بدی.

دست داد.  نیما که رفت با هم رخ به رخ شدند. حسام سرد

اش را پنهان عبدالحسین هم چندان تالشی نکرد تا دلخوری

 کند. گفت: راضی به زحمت نبودیم. 

حسام چیزی نگفت. رفتند داخل. جیران با غیظ نگاهش کرد. 

حمید سرد دست داد و حامد نیم خیز شد و زیر لبی سالم داد. 

 شان از رفتارش دلخورند ولی اهمیتی نداد. درمعلوم بود همه

ها او داماد عاقل عبدالحسین بود. حتی فکر کرد تمام این سال

باید خوشحال باشند که دختر چموش و سرکشی مثل افسانه را 

ها باال تحمل کرده و اجازه نداده اذیتشان کند. سنگین از پله

زده چیزی ی بچه ته دلش را لرزاند. نیما ذوقرفت. صدای گریه

مایید. وارد شد. نیما دوید گفت. در زد. افسانه نگفت بفرمی

 طرفش: بابا بیا ببین چقدر کوچولوئه!

خیز گوشش به نیما بود و نگاهش به افسانه که تلخ و عصبی نیم

نشسته بود روی تخت. جلو رفت و سالم کرد. افسانه رو گرداند. 



ی تخت و  دست دراز کرد بچه را که توی بغل زنش نشست لبه

ده ببر او را پس زد. نیما از باال بود بردارد ولی افسانه مثل ما

پریدن دست کشید. حسام مطمئن بود پسرش بعد از ده  پایین

ها فهمد آنسال زندگی با چنین پدر و مادری با هر حرکتی می

خواست نیما شاهد این در آن لحظه چه حسی به هم دارند. نمی

 چیزها باشد. گفت: پسرم میری برای مامان یه لیوان آب بیاری؟

گوش کن دوید بیرون. حسام زل زد به صورت پر اخم و ما حرفنی

ی افسانه. حتی با این حال بد باز هم زیبا بود. خیلی پریدهرنگ

اش را لرزاند و رگ احساسات مردانهزیبا. آنقدر که دلش را می

جنباند. گفت: نمیخوای بچه رو بدی ببینم؟می  

داد. بعد از جا  افسانه تکان نخورد. حسام نفسش را عمیق بیرون

 بلند شد برود که افسانه گفت: چرا نیومدی؟

ایستاد و سر به سقف گرفت. افسانه بود که ادامه داد: اینقدر 

 حال به هم زن شدم برات؟ مگه من چه کار کردم؟ 

دانی؟ خواست بگوید نه به خواست لب باز کند بگوید واقعاً نمی

ت. خواست بگوید ... ام برایای که من حال به هم زن بودهاندازه



ها داشت بزند ولی نتوانست چون افسانه حرفی زد خیلی حرف

که مخش سوت کشید. پلک زد و سعی کرد چیزی را که شنیده 

تر گفته بود وقتی حرفی زیاد درک کند. کسی خیلی قبل

تان کند یعنی که بخشی از وجودتان است که عصبانی

نیما رو از ترس »د: اید قبولش کنید. افسانه گفته بونخواسته

انداختی تو دامنم که ولت نکنم برم. وگرنه من زنی نبودم بمونم 

و حاال او از دست افسانه عصبانی بود. خیلی زیاد چون « کنار تو!

ها خودش کرد. سالها انکارش میاو واقعیتی را گفته بود که سال

کرد که نیما حاصل محبتی هرچند کم رمق بین را دلخوش می

بوده و نه پابندی بها آن  

افسانه  « کنار تو!»اش. رای نگه داشتن این زن سرکش در زندگی

این دو کلمه را با غیظ بیشتری گفته بود تا تاکید کند شوهرش 

مقدار است. چقدر در نظرش بی  

نیما برگشته بود توی اتاق. حتی نتوانست جلوی پسرش خوددار 

دلم برات تنگ  بماند. چرخید طرف افسانه و گفت: خیال نکن

چی تموم شده بود که اومدم دنبالت. نه افسانه خانم. دیگه همه



شد. اومدم چون خواهرت زنگ زد گفت بیا زنت رو ببر تحمل 

 دیدنش رو ندارم. 

افسانه هاج و واج به حسام زل زد. خواست چیزی بگوید اما 

اش را جلویش به تهدید تکان داد: اگه حسام انگشت اشاره

زنی با من طرفی. خواستم بدونی چقدر منفوری حرفی بهش ب

جور ادامه پیش همه. حاال فکرهات رو بکن. اگر بخوای همین

ها رو هم میبرم بدی دیگه قید اون خونه و زندگی رو بزن. بچه

که قشنگ آزاد بشی بری کنار هرکی دوست داری ازش بچه 

 بیاری!

یستاده بود حسام این را گفت و رفت بیرون. نیما با رنگ پریده ا

آنجا. افسانه دست دراز کرد طرفش اما قبل از آنکه پسرکش 

برود توی آغوشش حسام برگشت و مچ دست نیما را گرفت و او 

را با خودش برد. بعد شنید که با همه خداحافظی کردند. از شدت 

ناراحتی گر گرفته بود. مهستی زنگ زده بود به حسام؟ خشم 

آمد. نه این نوردید و پیش میمثل طوفان تمام وجودش را درمی

اش را گرفت. او بود که خود واقعیخشم نبود که او را در برمی



ای را که هرکاری از دستش یافت. دختر سرکش و دیوانهبازمی

آمد.برمی  

هایی اول مادرش آمد داخل اتاق. با رنگی پریده و چشم 

گر و مثل همیشه که حق به جانب بود گفت: چه آتیشی سرزنش

 سوزوندی؟ 

های پر از سرزنش. حمید بعد پدرش آمد و حمید...با همان چشم

 تیر آخر را شلیک کرد: حقته هرچی سرت بیاد. لیاقتت همینه.

ای خشک نشسته بود و زل زده بود بهشان. مثل مجسمه

توانست دهان باز هایش به هم چفت شده بودند و حتی نمیلب

چون دختر دلخواه شما  کند و بگوید چرا؟ چرا حقم همین است؟

دهم که جسارت داشتم عاشق کسی نبودم؟ تاوان این را می

گفت. حاال خوب بشوم و به او ابراز کنم؟ نباید چیزی می

کرد به وقتش جوابشان را دانست که تنهاست و باید صبر میمی

که بچه و بدهد. جواب مهستی را که در اوج بدبختی در حالی

ود باز هم عزیزتر بود و بدتر ... به این شوهرش را از دست داده ب

زد. وقتی هم قانع نبود.  باز هم برای جلب توجه بیشتر حرص می



گوید رفتند بیرون. مهستی بود که آمد داخل. دیدند هیچ نمی

 بار نگ پریده..رو گرداند.

کند. نفهمید چرا. مهستی دید که افسانه با چه نفرتی نگاهش می

بقیه که آمده بودند سروقت افسانه او وقتی حسام رفت برخالف 

دوید دنبال سر حسام و پرسشگرانه نگاهش کرد. حسام 

شرمسار چشم دزدید. نیما را که بغض کرده بود سوار کرد. 

 مهستی رفت جلو: چطور شد؟

حسام ابرو گره کرده بود. بعد برگشت و غمگین نگاهش کرد: 

ین خودش تازه زایمان کرده. دل نازک شده. یه کم تحملش کن

 میاد خونه! شرمنده مهستی خانم.

زد آنقدر زیاد بود که مهستی غمی که در نگاه حسام موج می

کرد او هم مثل خودش نتوانست چیز دیگری بگوید. حس می

آمد این بود که درمانده است و تنها کاری که از دستش برمی

چیزی نگوید. سری تکان داد و گذاشت بروند. نیما داشت گریه 

رد. دل مهستی کباب شد برای مظلومیت آن بچه. برگشت کمی

کرد دید که افسانه رنگ به رو ندارد. بچه گریه میباال و حاال می



گذاشت. با اکراه پیش رفت تا بچه را بغل کند، و افسانه محل نمی

 افسانه نگذاشت: نه! شیر میخواد. 

بعد در سکوت مشغول شیر دادن به دخترش شد. مهستی گفت: 

رفت؟ مگه ... چرا  

افسانه امان نداد حرفش شروع شود. گفت: چرا نداره. گفت بمون 

 اینجا تا حالت خوب بشه. منم گفتم باشه. 

مهستی جا خورد. واقعاً حسام همچین حرفی زده بود؟ 

آورد. فکر کرد البد افسانه لجبازی کرده و حسام هم سردرنمی

خواهد ولی می کوتاه آمده. خبر داشت او چقدر خاطر افسانه را

فهمید چرا افسانه نخواسته برود. او که از صبح چشمش به نمی

وقت از کارهای خواهرش در اتاق بود تا حسام بیاید. هیچ

جور بود. حتی همان وقتی که او و آورد. همیشه همینسردرنمی

دید که بهرام نامزد کردند هم گاهی رفتارهایی از افسانه می

بار فکر کرد نکند او از بهرام حتی یک توانست درکشان کند.نمی

ها آید؟ ولی خیلی زود این فکر را پس زد و تا مدتخوشش می

کرد. حاال هم به خاطر چنین فکر زشتی خودش را سرزنش می



کرد نکند حسام زده زیر قولش و به افسانه گفته ... نه او فکر می

و وقتی طور نشناخته بود. افسانه فقط عصبانی بود حسام را این

کرد. شد با همه بد تا میعصبانی می  

*** 

ها را به هم شنید که از عمد کاسه بشقابصدای مادرش را می

کوبد ولی قصد نداشت از تختش بیرون بیاید. چهار ماه بود می

رفت. دفترش را تحویل داده بود. ماشینش را که سر کار نمی

ی در یک خانهفروخته بود. از آن خانه بلند شده بودند و حاال 

کردند و قصد هم نداشت حاال حاال برگردد کوچکتر زندگی می

شود سر کار. اولش مادرش خیال کرد اوضاع خیلی زود عادی می

ولی وقتی چهار ماه گذشت دانست که حال پسر عزیزش 

هاست. سعی کرد مدارا کند و بعد شروع تر از این حرفخراب

فهمید که مهستی چه کرد به گیر دادن. بهرام حاال خوب می

کرد. عذابی کشیده در این ده سال! و همین بیشتر دلتنگش می

مخصوصاً از دیروز که عبدالحسین آب پاکی ریخته بود روی 

دستش و گفته بود با مهستی حرف زده و او قبول نکرده بهرام 



برگردد. در اتاق به شدت باز شد و او سریع چشم بست. پوران 

ی! الکی چشمات رو نبند بهرام.جلو آمد: میدونم بیدار  

جوری از دست گیرهای ترها وقتی بچه بود اینتکان نخورد. قبل

زد. یک لحظه فکر کرد. خودش را به خواب میمادرش فرار می

کرد در این ده سال همین کار را نکرده؟ مهستی را انداخته بود 

جلو و خودش پشتش سنگر گرفته بود. وای که چقدر دلش تنگ 

ای زن سر به زیر و مهربانش. چشم باز کرد و نشست توی بود بر

تخت. دستی کشید پشت گردنش و سر چرخاند طرف مادرش: 

 بله بیدارم. امرتون؟

 پوران لب برچید: چرا همچین میکنی مادر؟

 عمیق نفس کشید: میگی چه کار کنم؟

های دلخور مادرش. مهستی هم با بعد خیره شد به چشم

پوران گفت: بلند شو برو حموم. شدی زد. هایش حرف میچشم

 عین معتادا.

بارید. حتی بغض داشت و درماندگی از تمام رفتارهایش می

خودش گفته بود برو دنبال مهستی. انگار او هم فهمیده بود چه 



رود گفته بود اگر بخواهد خودش میاند. جواهری را از کف داده

خان و او قبول نکرده بود. مطمئن اندازد به عبدالحسینرو می

بود مهستی اگر بفهمد بهرام باز مسئولیت را انداخته گردن یکی 

شود. خودش رفته بود و کیلو کیلو عرق ریخته دیگر دلخور می

 بود تا حرفش را بزند. پوران پرسید: رفتی پیش پدرزنت؟

اختیار پوزخند زد. پوران براق شد: چرا ریشخندم میکنی؟بی  

بهرام دوباره ولو شد روی تخت و زل زد به سقف: پدر زنم؟ تا 

دیروز که به هر دری زدین بکنیدش بیرون. کم مونده بود برای 

طالق شیرینی پخش کنین بین اهل محل. حاال که مهر طالق 

ر زنم؟ی مهستی، باباش شد پدکوبیدم پای شناسنامه  

را با فشار تلفظ کرد. پوران دلخور چرخید طرف در « م»از عمد 

ولی انگار منصرف شد. برگشت: میگی چه کار کنم؟ تقصیر من 

 بوده؟ 

طور به او که بهرام سکوت کرد. پوران هم هیچی نگفت. همان

شان خیره ماند وقتی دید باز خوابیده بود روی تخت دو نفرهطاق



خورد گفت: اون روز معصوم خانم رو میبهرام از جایش جنب ن

 دیدم. یادت میاد کی رو میگم؟

بهرام خوب یادش بود. معصوم خانم همسایه دیوار به دیوارشان 

های آماده بودند. بود و همراه مادرش توی کار بسته بندی سبزی

سری تکان داد. پوران جلوتر آمد: اون روزی زنگ زدم بهش. 

خبر گذاشتی ما دی و چرا یکهو بیاونم کلی گله کرد که کجا بو

رو از خودت و زندگیت. شوهرش رحیم آقا خدابیامرزدش رحمت 

 خدا رفته. خودش مونده و دختر آخریه...

ای در سر دارد. عصبی بهرام بالفاصله فهمید مادرش چه نقشه

خوام بشنوم خودش را ولو کرد روی تخت: خدا بیامرزدشون. نمی

 دیگه.

بخش بود که از جا بلند شد و رفت توی یاین فکر آنقدر انرژ

رفت و با زنش حرف کرد...باید میحمام. باید خودش را مرتب می

زد...حس عجیبی داشت. مثل همان بار اول که با مهستی به می

ها آمده بود عنوان نامزدش رفتند بیرون. همان دلشوره

 سراغش. 



ی آیدا هاکرد به گریهمهستی توی سالن نشسته بود و سعی می

توجه بماند. افسانه دیوانه شده بود. تالفی رفتارهای حسام را بی

خواست برود سراغ آورد ولی مهستی هم نمیسر بچه در می

اش شود و فردا روز ترسید دلبستهدخترک نو رسیده چون می

خورد. داشت به این فکر ی بدتری میرفت او ضربهاگر افسانه می

آوردند ی دیگر با هم میند و یک بچهماکرد اگر با بهرام میمی

ای از زیر پاهایش فرار کرد و شد؟ گربهاش بهتر نمیزندگی

جا و آنجا میو میو هایی که اینفکرهایش پراکنده شدند. به گربه

ی بچه و خرناسه کردند نگاه کرد. عصبی از صدای گریهمی

د. ها رفت داخل و هاجر را صدا کرد. هاجر نبوهای گربهکشیدن

کرد نگاه کرد: ی باال و به افسانه که داشت گریه میرفت طبقه

 بچه خفه شد چرا ولش کردی؟

 لحنش پر از سرزنش بود. افسانه اخم کرد: به تو مربوط نیست.

عصبی سر تکان داد و خواست برود ولی دلش نیامد. پاهایش 

سست شدند. رفت جلوتر و به آیدا که رنگ و رویش زرد شده 

رد. بند دلش پاره شد. بچه زردی گرفته بود. چطور بود نگاه ک



مرد. قلبش بنای تند رسیدند مینفهمیده بودند؟ اگر بهش نمی

تپیدن گذاشت. آن را بغل گرفت و عصبی داد زد: خاک تو سرت 

 افسانه! لیاقت نداری.

لرزیدند. ها پایین رفت. پاهایش میدستپاچه و هراسان از پله

دانست کجا رفته. باید بچه را نیامد. نمیهاجر را صدا زد ولی او 

رفت. به پوست زرد و رساند بیمارستان وگرنه از دست میمی

هاحال آیدا زل زد. به دانهبی  

هایش پخش شده بودند. رفت توی ی زردرنگی که تا پشت پلک

اش حیاط درختی و دوباره هاجر را صدا زد و او باالخره سر و کله

شده تا برای پسر بود توی آن آلونک خرابپیدا شد. دوباره رفته 

اش عزاداری کند. حتی او هم از به دنیا آمدن آیدا منقلب مرده

هایش را از سر گرفته بود. عصبانی گفت: شده بود و دوباره گریه

 کری مگر؟ 

 هاجر دوید جلو: چطور شده؟

های هاجر خیس اشک بودند. نگاهی به آسمان عصرگاهی چشم

های هاجر نگاه کرد: بچه زردی گرفته.به چشم انداخت و دوباره  



هاجر دست روی دست کوبید: خدایا به خیر بگذرون. برم دنبال 

 دکتر ضیایی؟

تونه بکنه. بدو برو آژانس یه ماشین بگیر کار مینه! اون چه  -

 ببریمش بیمارستان.

هاجر معطل نکرد و دوید به سمت ویال تا لباس بپوشد. بچه 

کرد. مهستی برگشت داخل و فکر کرد آن میهمچنان ناآرامی 

وقتی که سحر زردی گرفته بود چه کار کردند تا بدتر نشود؟ 

خورد. دوباره برگشت باال و رو به افسانه گفت: شیر! باید شیر می

 بهش شیر بده.

 افسانه اخم کرد: نمیخوام.

کرد افسانه آنقدر سر لج های مهستی گرد شدند. باور نمیچشم

اش برایش تفاوتی نکند. شد که حتی مرگ و زندگی بچهافتاده با

رفت جلو و بچه را گذاشت توی بغل خواهرش: غلط میکنی. 

 زودباش!

اش کم محلی کند تا افسانه جا خورد. نیت کرده بود آنقدر به بچه

ها حسام را برگردانند ولی مطمئن نبود حسام حاضر شود آن



توانست چیزی بگوید. برگردد. لحن مهستی چنان برنده بود که ن

اش را گذاشت توی دهن بچه ولی او حاضر نبود شیر سینه

کرد به بچه کمک کند تا شیر بخورد. مهستی داشت سعی می

دید که چقدر نگران است. مهستی نگاهش کرد: بخورد. می

 بجنب! خودت بده بهش! بچه زردی گرفته کوری نمیبینی؟

اش خیره مانده بود دل افسانه فرو ریخت. از بس به صورت بچه

اش نشده بود. اگر زردی گرفته بود متوجه تغییر رنگ تدریجی

یعنی ممکن بود بالیی سرش بیاید و این یعنی برگشتن حسام 

اش را چپاند توی دهن شد. هراسان سینهدیگر جزو محاالت می

دخترش. رنگش پریده بود. نگران به مهستی گفت: زنگ بزن به 

 حسام!

بریمش تا اون بیاد طول میکشه. خودمون می مهستی غیظ کرد:

 دکتر!

تونم.من که نمی  -  

اش شده. دیگه زخمات خوب تونی. بچه دو هفتهچرا نمی  -

 شده. شیر بده بهش حاضر شو ببریمش. 



این را گفت و از اتاق بیرون رفت. هاجر برگشته بود و رنگ به رو 

 نداشت: خانم گفت ماشین تا یه ساعت دیگه نیست.

هستی اخم کرد. یادش به روزی افتاد که سحر را با بهرام بردند م

بیمارستان. هردوشان نگران بودند ولی بهرام بود که به او 

کنند که داد طوری نشده و حتماً آنجا کاری میدلگرمی می

های بهرام خیالش را راحت شان خوب شود. دلگرمی دادنبچه

گر به گذشته فکر کرد ولی حاال چی؟ به خودش نهیب زد دیمی

دانست چرا امروز مدام به نکند. همه چیز تمام شده بود ولی نمی

ی دکتر ضیایی؟ افتاد. هاجر گفت: برم دم خونهفکر بهرام می

 پسرش هست. 

برو.  -  

پوشیده و هاجر که رفت برگشت پیش افسانه و دید که لباس 

هایش خیس اشک بودند ولی مهستی دلش حاضر است. چشم

ی افسانه که حتی سوخت. از این رفتار سنگدالنهبرایش نمی

حاضر شده بود بچه را به خاطر برگرداندن حسام قربانی کند 

جری بود. از اینکه حتی دلش برای پسرش نیما تنگ نشده بود 



آژانس نیست.  بدش آمده بود. به جای دلداری دادنش گفت:

 هاجر رفت دنبال دکتر ضیایی.

افسانه فقط سر تکان داد. چند دقیقه بعد هاجر آمد و خبر داد 

خود دکتر خانه بوده. مهستی فکر کرد آیا الزم است خودش هم 

ی ناالن افسانه کرد و دیگر معطل همراهشان برود؟ نگاهی به بچه

پایین. به  نماند. زود چیزی پوشید و بچه را بغل گرفت و رفت

هاجر گفت همانجا بماند و افسانه هم دنبال سرش ریسه شد. از 

در ویال که بیرون رفتند دکتر ضیایی هم با ماشینش سر رسید. 

افسانه زودتر سوار شد. مهستی بچه را با دقت بغل گرفت و دکتر 

 ضیایی خم شد و در را برایش باز کرد تا مهستی سوار شود. 

سر کوچه و از دیدن مهستی که داشت بهرام تازه رسیده بود 

شد سرجا خشکش زد. هوا نیمه سوار ماشین یک مرد غریبه می

تاریک بود و نتوانست بفهمد آن مرد کیست. توی بغل مهستی 

یک بچه بود. دلش آشوب شده بود. یعنی مهستی ازدواج کرده 

بود؟ زود پیش خودش حساب کرد بفهمد چقدر از طالقشان 

ل بود این بچه مال مهستی و شوهر جدیدش گذشته ولی نه محا



باشد. شاید...شاید مرد خودش یک بچه داشته. یک مرد زن 

مرده با یک بچه که مهستی حاضر شده با او ازدواج کند. خشم و 

جوشید. ماشین آهسته از اش میغصه همزمان در سینه

کنارشان رد شد. مهستی محال بود او را بشناسد. ماشینشان را 

شان آمده بود باغ. ماشین از ود و با ماشین همسایهفروخته ب

کنار دستش رد شد و بعد بهرام برگشت و به رد گرد و خاکی که 

ماشین راه انداخته بود نگاه کرد. عصبی فرمان ماشین را گرفته 

کرد مهستی به این سرعت او را داد. باور نمیبود و فشارش می

شت. شاید برای همین فراموش کرده باشد. ولی انگار واقعیت دا

بود که حاضر نشده بودند بهرام برگردد چون به خواستگار 

کرد. چیزی راه گلویش را بسته بود. چیزی که جدیدش فکر می

نه بغض بود و نه غم. بیشتر خشم بود. به در باغ نگاه کرد. 

 مهستی

شان اینجا یک خانه داشته زمانی آرزو داشت خانواده سه نفره

عرضگی به خرج داده بود تا باالخره نقدر بیباشند. بهرام آ

مهستی خودش آرزویش را برآورده کرده بود. حاال هم بچه 



داشت و هم شوهر و هم یک خانه دور از شهر پرهیاهوی تهران. 

 او چه داشت؟ هیچ!

دنده عقب گرفت و از کوچه باغ بیرون زد. آن همه شور و شوقی 

لش جوشیده بود تبدیل که اول کار برای برگرداندن مهستی در د

شده بود به خشم و حسرت. به زحمت آب گلویش را فرو داد. 

کرد. این گشت و برای همیشه مهستی را فراموش میباید برمی

زندگی به معنای واقعی کلمه تمام شده بود. خشمگین بود از 

چرخید. کسی که سرنوشتش و تنها اسم یک نفر در ذهنش می

وشت تلخی بوده است: پدرش! کرد مسبب چنین سرنفکر می  

خواست برود او را مالقات کند. می  

*** 

تر با وجود دکتر ضیایی و پسرش در جمع خانوادگی همه رسمی

شد که دکتر ها باعث نمیکردند. اما هیچ کدام از اینرفتار می

سو نچرخد و او را در  مدام چشمش پی مهستی به این سو و آن

های رندانه از چشم د. این نگاههای مختلف شکار نکنموقعیت

کم داشت به جوش ماند و خونش کمعبدالحسین دور نمی



هایی که آمد. جیران به او پیشنهاد داده بود برای جبران لطفمی

دکتر در حقشان کرده به میهمانی دعوتشان کنند ولی حاال از 

قبول این پیشنهاد پشیمان بود. باالخره طاقت نیاورد. وقتی 

ی غذای ناهار به حیاط گل رفت ای بردن ته ماندهمهستی بر

عبدالحسین هم دنبال سرش ریسه شد. مهستی اصالً در این 

ها دورش جمع ی گربهعوالم نبود. روی دوپا نشسته بود و گله

شده بودند تا سهم غذایشان را از او بگیرند. عبدالحسین باید 

ما کرد تا دخترش برگردد تهران پیش خودشان. اکاری می

دانست از کجا موضوع را شروع کند. این شاید برای جوش نمی

ی حسام و افسانه هم بهتر بود. ی ترک خوردهخوردن رابطه

کسی شد که به زنش سر نزده بود و هیچحسام سه هفته می

گشت افسانه شود. اگر مهستی برمیدانست بعدش چه مینمی

ای برای ماندن نداشت. هم بهانه  

کند پدرش یک گوشه ایستاده و سیگار دود می مهستی که دید

سر چرخاند و نگاهش کرد. نور کم رمق آفتاب تابیده بود روی 

تر کرده بود با این حال پوست سفید پدرش و او را درخشان

دید که پدرش نسبت به شش ماه قبل که آمده بود اینجا تا می



دانست قرار تر شده. میبروند برای کارهای طالقش شکسته

زد. فکر کرد شاید بهرام است چیزی بهش بگوید و دلش شور می

بار باید چه پرسید ایندوباره برگشته و داشت از خودش می

شان را ده ساله خواست زندگیجوابی بدهد. اگر بهرام می

شد بهش فرصت جور دستی دستی دور نریزند شاید میهمین

بود رنگ شده دیگری داد. حاال که رد گم شدن سحر کم

ها نگاه کرد. نه! او نذر کرده بود اینجا بماند تا شاید...به گربه

روزی که خودش مطمئن شود سحر برای همیشه رفته و یا اینکه 

دخترش باالخره برگردد. بودن هاجر در این باغ به درخواست 

پدرش هنوز برایش مثل یک معمای سربسته بود. هاجر که 

به دخترش سحر ربط گفت ولی مهستی بودنش را هیچی نمی

داد.می  

عبدالحسین جلو آمد و گفت: این همه گربه جمع کردی دور 

ی افسانه مریض میشه.خودت بابا جون بچه  

ذارم برن داخل ی دوم هستن. نمیمهستی اخم کرد: اونا طبقه

 ساختمون.



عبدالحسین پک محکمی به سیگارش زد: اینا که فهم و شعور 

ون نیست میان.ندارن. باالخره یه جا حواست  

اش. من که مهستی بیشتر اخم کرد: افسانه برگرده خونه

 اجبارش نکردم اینجا بمونه.

عبدلحسین دود سیگار را ممتد داد بیرون و سری به تاسف 

ی یه ماهه اینجا تکان داد: اون اگر عقل داشت که حاال با یه بچه

 نبود. بنده خدا دکتر ضیایی هم انگار از دست اون توی زحمت

 افتاده.

مجبور شدیم خبرش کنیم بیاد ببریمش بیمارستان. بچه   -

 زردی گرفته بود. 

مادرت گفت. من میگم برگردیم تهرون. حاال اون روز دکتر   -

خونه بود به دادتون رسید. فردا روز اگر بالیی سر خودتون بیاد 

چطور؟ من و مادرت شب به شب که میشه دل توی دلمون 

کنید. یه خواب راحت نداریم. ا چه مینیست شما تنها اینج  

حامد که ماشاال هر هفته دو سه بار میاد و میره. کجا تنهاییم؟  -  



تره. افسانه هم باشه. کنار گوش خودم باشی خیالم راحت  -

 برگرده سر خونه زندگیش.

خورم. اگر مهستی از جا بلند شد: من که گفتم از اینجا جنب نمی

شم میگردم ...راضی نیستین توی باغ با  

نه بابا جون چرا لب برمیچینی. کی همچین چیزی گفتم من؟  -  

مهستی نگذاشت پدرش ادامه بدهد. زیر لب چیزی گفت و 

برگشت داخل. عبدالحسین فهمید راضی کردن مهستی اصالً 

کار راحتی نیست. ته سیگارش را زمین انداخت و آن را با پا له 

هایی که جویده بودند ان مرغها داشتند بر سر استخوکرد. گربه

طور کردند. یادش به سحر افتاد که ممکن بود همیندعوا می

های بیابان شده باشد. ته دلش زیر و رو شد و درد ی گرگطعمه

نامحسوسی که از یک سال پیش قلبش را نشانه رفته بود دوباره 

اش را پر کرد. سینه  

بچه را این  افسانه دید که پدرش دلخور برگشته داخل سالن.

اند و دیده بود دانست از چه حرف زدهدست آن دست کرد. نمی

کند. یعنی شوهر چطور پدرش با غضب به دکتر ضیایی نگاه می



جدیدی برای مهستی پیدا شده بود؟ به دکتر و پسرش نگاه کرد 

قدر فهمید چرا مهستی اینو حسادتش جوشید. نمی

پوش ز یک دکتر خوششانس است. آن از بهرام و این هم اخوش

ی دومی را که از یک مرد و پولدار. آن وقت خودش داشت بچه

داد. خشمش زبانه کشید. حسام پاتال گیرش آمده بود شیر می

ها آنقدر دلتنگ نیامده بود. نیما را هم نیاورده بود و افسانه شب

توانست گریه نکند. شده بود مرغ شد که نمیپسرش می

خواست بار میگرفت. یکمیم تازه میسرکنده و هربار یک تص

خواست برگردد و بگوید بار میدرخواست طالق بدهد. یک

گرفت هرطور شده نیما را هم بار تصمیم میپشیمان است. یک

ی این تصمیمات به نظرش پوچ و بیاورد پیش خودش و صبح همه

آمدند. فرحناز راه نگاهش را سد کرد. منگ به او مسخره می

فرحناز گفت: مامان میگه بچه رو بده ببرم باال  خیره ماند.

 بخوابونم.

 نفهمید چ



را مادرش چنین خواهشی داشته. آیدا را آهسته از خودش جدا 

ریزان از جمع دور کرد و به او داد. فرحناز بچه را گرفت و عرق

دانست آیا بیژن از پشت سر همچنان بهش خیره مانده شد. نمی

طور نگاهش نکند. یا حداقل این یا نه. دعا کرد عقل کند و

اش را موقع نگاه حواسش را بیشتر جمع کند. یا آن نیش وامانده

کردن ببندد. فرحناز سنگینی نگاه حمید را روی خودش حس 

کرد. بیژن آنقدر بهش خیره شده بود و در هر موقعیتی سعی می

کرده بود سر صحبت را با او باز کند که باالخره مادرش از ترس 

تی نشدن حمید او را فرستاده بود پی نخود سیاه. وقتی به غیر

ی دوم رسید بچه را آهسته گذاشت روی تخت و به او زل طبقه

بران حمید. آن زد. ذهنش پر کشید به بهار سال قبل. به شب بله

جوری روی تخت گذاشته بودند. حمید موقع هم سحر را همین

 سحر رفته بود. آیدا خواست برود فنالند. حاالزن نداشت و او می

به دنیا آمده بود. مهستی طالق گرفته بود. حامد و شادان 

های کنکور آمده شان بهتر شده بود و خودش چی؟ نتیجهرابطه

چرخید. بود و او قبول نشده بود. آس و پاس توی خانه ول می

های اش سوخت. باز یاد نگاهدلش برای آرزوهای برباد رفته



و ته دلش لرزید. یعنی بیژن از او خوشش مهربان بیژن افتاد 

شد. بیژن گفته بود طور بود که خیلی خوب میآمده بود؟ اگر این

رود آنجا به مادرش سر بار میشهروند امریکاست و سالی یک

اش با یک تیر دو نشان آمدند خواستگاریزند. وای اگر میمی

فت. رکرد و هم از ایران میزد. هم یک شوهر خوشتیپ میمی

اش پر ی شادیافتاد همهولی یاد دو خواهر بزرگش که می

آمد چی؟ یا کشید. اگر بیژن هم مثل بهرام توزرد از آب درمیمی

آمد اینجا ور وقت او هم باید میکرد چطور؟ آنمثل حسام لج می

 دل مهستی و افسانه؟ سردرگم و کالفه بود. 

فروخته بود. در اتاق باز شد و مادرش آمد داخل. صورتش برا

فرحناز به روی خودش نیاورد و خودش را مشغول مرتب کردن 

طرف تخت نشست و زل زد پتوی روی آیدا کرد. جیران آمد و آن

اش. ولی معلوم بود این کار بهانه است. طاقت به صورت نوه

نیاورد و گفت: کاش زودتر برن. هم بابات هم آقا داداشت 

 خونشون به جوش اومده.



کرد: بس که امل هستن. ابروهای نازک جیران به هم  فرحناز اخم

 گره خورد: دیگه چی؟

فرحناز شانه باال انداخت: همین دیگه. فکر میکنن هر مردی به 

های دور و برشون نگاه کنه نیتش شومه.زن  

حاال نباشه هم. این چه طرز رفتاره؟ از پسرش که اونجا بزرگ   -

نی ازش گذشته دیگه.شده انتظاری نیست. باباش که ماشاال س  

های فرحناز زنگ زدند: باباش چی؟ مگه اون به کی نگاه گوش

کرد؟می  

جیران اخم کرد: ماشاال از بس حواست به پسره بوده دیگه 

 هیچی هم نفهمیدی.

ی فرحناز براق شد: من نگاهش کردم یا اون من رو کرده یه لقمه

 چپ؟ 

 جیران خندید: همین روزاست که بیان خواستگاریت.

بیان تا حمید و حامد خونشون رو بریزن.  -  



ای هست. خودش ولی نه! یه باباش که ماشاال مرد جاافتاده  -

اش انگار کمه. همش نیشش بازه.تخته  

ی خواهد برود زیر زبانش ببیند مزهدانست مادرش میفرحناز می

ای باال انداخت و داد. شانها لو میدهنش چیست. نباید خودش ر

 از جا بلند شد: چی بگم واال.

خواست با تا جیران بخواهد حرف دیگری بزند رفت پایین. می

ها که حامد برگردد تهران چون او با شادان قرار داشت. توی پله

رسید اول به دکتر ضیایی نگاه کرد. او گرم صحبت با پدرش بود. 

بیژن را به خودش دید. چشم چرخاند  یاما دوباره نگاه خیره

 روی حامد و گفت: بریم داداش؟

دانست قرار است حامد از خداخواسته بلند شد. روشن هم می

 کجا بروند. برای همین وقتی حمید گفت: کجا؟

روشن گفت: با دوستش قرار گذاشته برن کتابخونه برای کنکور 

 درس بخونن.

هم باید کنکور بخونی  بیژن گفت: اوه چه جالب. بابا میگه تو

 اینجا.



تر شد. همه برگشتند به بیژن نگاه کردند. اخم حمید پررنگ

هایش چاره نداشت برود یکی بخواباند زیر گوش پسره که چشم

را درویش کند. وقتی حامد و فرحناز رفتند روشن کنار گوشش 

 گفت: چرا رنگ به رنگ شدی عزیزم؟

حیاط گل. تک و  حرف رفت تویحمید عمیق نفس کشید و بی

جنگیدند. ی غذا میها آنجا بودند و بر سر باقیماندهتوک گربه

کرد. آن یکی که زده بود به سرش و با خواهرهایش را درک نمی

وجبی مانده بود اینجا. این یکی هم شده بود ی نیمیک بچه

ی هیز انگار های آن پسرهها. فرحناز هم که از نگاهی گربهدایه

شده بود. سیگارش را روشن کرد و محکم پک خوش خوشانش 

ها چند دانست. آنها چه جور موجوداتی بودند؟ هنوز نمیزد. زن

کردند. مادرش، ی عبدالحسین زندگی میماه بود که خانه

گفت. اما هر شب توی تر به روشن چیزی نمیجیران، از گل نازک

اتاق خوابشان بحث رفتن از آن خانه وسط بود. روشن سعی 

کرد مدارا کند. بعضی رفتارهایش او را یاد پرینوش می

انداخت. پرینوش... کجا بود االن؟ مطمئن بود همراه فیروز می

کرد حالش نرفته. هنوز وقتی به ماجراهای یک سال قبل فکر می



شد. به اینکه پرینوش دور از چشم او با فیروز برای خراب می

ر گذاشته. با او همدست ی دکتر ضیایی قرار و مداماندن در خانه

گذاشت همه بهش احترام میی مهستی را که اینشده و بچه

 دزدیده...باورش برایش سخت بود. ولی

ی اتفاقات باورپذیر بودند؟ همین بهرام نامرد که تا تقی مگر بقیه

به توقی خورد زنش را ول کرد به امان خدا. حمید رفته بود 

ای بود تا او را گیر ل بهانهآمارش را در آورده بود. هنوز دنبا

بیندازد و یک کتک مفصل مهمانش کند. خبرش را داشت که 

برگشته سراغ پدرش و انگار که پدرش هم حسابی تحویلش 

گرفته و کار و بار کسادش را رونق داده. از همان اول هم 

اش دارد ولی دانست این پسر چه خشمی به او و زندگیمی

ماد کرده بود. در دادگاه خیالی عبدالحسین بیخود به او اعت

حمید، بهرام مقصرترین آدم برای پیش آمدن چنین مصیبت 

کرد فرصت پیدا کند تا او را حسابی بچزاند. بزرگی بود و آرزو می

ها را از دور و بر ها و آنسیگارش را نصفه پرت کرد طرف گربه

 خودش تاراند.



**** 

الی مادرش از این کرد خوشحتنها چیزی که بهرام پیشبینی نمی

اتفاق بود. برای او که همیشه قبل از هر تصمیمی تمام احتماالت 

زد غیر قابل باور بود که سنجید و بعد دست به عمل میرا می

مادرش از مالقات او و پدرش احساس شعف کند. وقتی برای 

ی عمیقی داشت که اولین بار به مغازه پدرش سر زد چنان دلهره

ی دانست پدرش یک مغازهند. مینزدیک بود سکته ک

دانست که این فروشی کوچک در خیابان انقالب دارد. میاغذیه

دانست که اصالً مغازه را از پدر زن دومش به ارث برده و می

همین چیزها بوده که پدرش را مجاب کرده او، تنها پسرش و 

ای بگیرد. همین مال و منال ناچیز مادرش را رها کند و زن تازه

اش اش را برانگیخته بود تا پشت پا بزند به زندگی خانوادگیطمع

اش. قبلی  

آن روزی که مهستی را دید همراه یک مرد دیگر با خودش گفت 

هایش را با پدرش صاف کند. رفتار وقتش است برگردد و حساب

جورهایی او را مثل مهستی به نظرش تحقیرآمیز آمده بود. یک



ک زندگی را رها کرده بود و یک دید که خیلی راحت یپدرش می

های قبلی ساخته بود. حاال که دیگر زندگی تازه روی خرابه

رسید چه بهتر که برود سروقت کسی که دستش به مهستی نمی

ی فروخورده در وجودش شده بود. عقده از اول مسبب این همه  

به آدرسی که در دست داشت سر زد و دانست پدرش دو سالی 

فروشی نیست و یکی دو صاحب آن اغذیه شود که دیگرمی

خیابان باالتر چلوکبابی راه انداخته است. پدرش از زن دومش 

صاحب پسر نشده بود و از او چهار دختر داشت. آن روز 

راست نرفت داخل چلوکبابی. فقط دورادور آن را از نظر یک

گذراند. سعی کرد در بین کارکنان مغازه پدرش را بیابد و او را 

تر. چندبار دیگر که شکمش بزرگتر شده و صورتش شکستهدید 

روز جراتش را جمع کرد و حوالی مغازه پرسه زد تا باالخره یک

وارد چلوکبابی شد. خیلی طول نکشید که پدرش هم او را 

بار آمده بود شناخت. وقتی تازه درسش تمام شده بود یک

. هرگز سروقتش ولی بهرام او را با خشونت از خودش رانده بود

 درباره این مالقات با مادرش حرف نزده بود. 



های هم خیره ماندند هردوشان دستپاچه شدند. مدتی در چشم

اش بلند شد و و باالخره پدرش بود که از پشت پیشخوان مغازه

رفت جلو و خواست بهرام را در آغوش بگیرد ولی او پس کشید. 

 پدرش هاج و واج نگاهش کرد. معلوم بود پیش چشم

دانست بهش چی بگوید. زیردستانش کنف شده. بهرام نمی

ها در ذهنش ماسیده بودند و زبانش سنگین شده ی حرفهمه

بود. پدرش خواست بروند توی آشپزخانه. هنوز ساعت پخت غذا 

شروع نشده بود. قبول کرد. آنجا نیم ساعت تمام در سکوت کنار 

پرسید: چرا ما رو هم نشستند. تا باالخره بهرام زبان باز کرد و 

 ول کردی رفتی؟

ی عشقی پدرش شرمگین سر پایین انداخت. بعد آهسته درباره

های بعد از آن. وقت آمده بود سراغش حرف زد و پشیمانیکه بی

ی این گفت که بارها خواسته ظلمی را که در حق او و و درباره

مادرش کرده جبران کند ولی مادرش او را پس زده. بهرام دلش 

دانست چه خشمی نسبت به پدرش ی مادرش سوخت. میبرا

پرسید اما آیا حق داد ولی از خودش میداشته. بهش حق می

داشته بین او و پدرش هم فاصله بیندازد؟ شاید این مرد که حاال 



هایش دیگر نور و درخشندگی یک مرد خوشحال را ندارند چشم

تنها  شوهر خوبی برای مادرش نبوده ولی برای او به عنوان

شده؟ دیگر برای جواب دادن به این پسرش هم پدر خوبی نمی

سوال دیر بود. آن روز یک ساعت یا شاید دو ساعت به 

ی قبل از دستش های پدرش گوش داد. دیگر به اندازهحرف

 خشمگین نبود.

شده بود همان مردی که با حساب و کتاب و سنجیده پیش 

وجدان پدرش کمک توانست از عذاب رفت. شاید حاال میمی

اش. همین بگیرد برای رونق بخشیدن به کار و بار داغون شده

کار را هم کرد. دو سه بار دیگر در چلوکبابی مالقات کردند تا 

طور باالخره گفت چه بر سرش آمده و روزگار خوبی ندارد. همان

که پیشبینی کرده بود پدرش سخاوتمندانه حاضر شد کمک کند 

ی شرکت رو به زوالش را به اندازی دوباره ی راهتا او سرمایه

گذشت بیشتر نگران این رابطه دست بیاورد. اما هرچه می

دانست جوید. نمیاش را میشد. عذاب وجدان خرخرهمی

کرد جز مادرش چه واکنشی نشان خواهد داد. هر فکری می

آورد چرا. تصمیم گرفت اینکه ببیند خوشحال شده. سر درنمی



کم به خواست مادرش که کمتر به او بگوید. نمیموضوع را زود

ها حال و روز خوب پسرش شک برده بود خودش کشف کند آن

کنند. دل به دریا زد و یک شب کلی همدیگر را مالقات می

صغری کبری چید و ماجرا را گفت. دید که مادرش لبخند عمیقی 

روی لبش نشست و پرسید: دید که چه آقایی شدی واسه خودت 

 نه؟

کم او هم شد محرم رازهایش و زده سر تکان داد. کمبهرام ذوق

گفت چه گفته و چه گشت میهربار از مالقاتش پدرش برمی

شون دختر اند. تا اینکه مادرش پرسید: توی خونوادهشنیده

پسر من؟ندارن برای گل  

بار پدرش حرف خورد. یکبرای بار دوم بود که جا می

کشیده بود. دختر بیست و یک ی زنش را پیش خواهرزاده

تواند همسر خوبی برای پسرش بشود. کرد میای که فکر میساله

پدرش گفت موضوع را با زنش هم درمیان گذاشته و او هم 

مخالفتی با این موضوع ندارد. بهرام هم معطل نکرد و هرچه 

 شنیده بود را گذاشت کف دست مادر



همان روز بود و  ش و قرار شد بروند خواستگاری دختر. حاال

کرد اوضاع خوب پیش بهرام دوباره لبریز از اضطراب دعا می

برود. پدر و مادرش قرار بود بعد از بیست و چند سال همدیگر را 

ترین ی عروس و داماد. این عجیبمالقات کنند. در نقش خانواده

توانست به چشم ببیند و از درکش عاجز چیزی بود که او می

 بود. 

گفت: بهرام یه ساعته توی اتاق را شنید که می صدای مادرش

 موندی چه کار. زودباش دیر میشه.

جلوی آیینه به صورت خودش نگاه کرد. هیچ خبری از شور و 

هایش نبود. قرار نبود برود خواستگاری دختری شعف در چشم

خواست دختری بگیرد که فقط بار میکه عاشقش شده بود. این

ختر را فقط از روی عکس دیده بود. بهش پیشنهاد شده بود. د

ی مهستی. شاید هم چون دوستش زیبا بود ولی نه به اندازه

ی دختر هم مثل کرد. به هرحال خانوادهنداشت چنین فکری می

کرده نبودند و از اینکه یک ی زن بابایش چندان تحصیلخانواده

شان را بزند خوشحال به نظر خواست برود در خانهمهندس می



سیدند. مخصوصاً اینکه پدر داماد هم آشنا بود و پیش رمی

ها پدرش را به ی عروس حسابی ارج و قرب داشت. آنخانواده

شناختند و احترامش را خیلی داشتند. نام حاج مصطفی می  

از اتاق بیرون رفت. مادرش حسابی به خودش رسیده بود. 

بعد از درخشید و انگار نه انگار قرار است بروند تا صورتش می

 این همه سال با پدرش مالقات کنند. به مادرش گفت: بریم؟

پوران از جا بلند شد و رفت توی آشپزخانه و اسفند دود کرد و 

آورد دور سر بهرام چرخاند و زیر لب دعا خواند. بهرام سبد 

ی مادرش خریده بودند برداشت و راه بزرگ گل را که به سلیقه

ی پدرش د سر صحبت را دربارهافتادند. در مسیر هرچه سعی کر

باز کند زبانش نچرخید. مادرش هم جز لبخندی محو هیچ چیزی 

 روی صورتش نبود. 

ی عروس، بهرام به رعشه افتاده بود. وقتی رسیدند به خانه

رسید. زنگ را برعکس مادرش که محکم و مطمئن به نظر می

آنکه کسی پشت آیفون بگوید: کیه؟ پوران رو کرد زدند و قبل از 

های مظلوم نگاهش کرد و گفت: مادر جون به بهرام و با چشم



ایشاال خوشبخت بشی ولی از همین اول باهاشون شرط کن که 

 قراره با من زندگی کنی.

اش ولی چیزی کرد کسی پا گذاشته روی خرخرهبهرام حس می

خوابی برایش دیده. او نگفت. همانجا فهمید که مادرش چه 

هایی را که به خواست عروسی انتخاب کند تا انتقام تمام سالمی

ی شوهرش بگیرد.کامش زهر شده از شوهرش و خانواده  

ی پدر و مادرش دیگر هیچ چیز برایش مهم نبود. حتی مواجهه

ها چطور به هم نگاه کردند. بعد از این همه سال. نفهمید که آن

هوویش چه جور برخورد کرد و حتی نفهمید نفهمید مادرش با 

هایی دیدند. تمام مدت ها را چطور آدمی عروس آنخانواده

حواسش به مادرش بود که رفته بود در جلد مظلومیت و جوری 

کرد انگار زنی زجرکشیده است و دید که بقیه چقدر با رفتار می

ها بوده که پدرش او مهربان برخورد کردند انگار تقصیر آن

ها شده. این رفتار مادرش را خوب ی آنعاشق یکی از خانواده

شناخت. این مدل عذاب وجدان دادن به دیگران تا مجاب می

ها هرگز به ترین زن عالم است. مطمئن بود آندیدهشوند ستم



دهند. اینجا تصمیم با او بود که این خواستگار جواب نه نمی

اند که برایش پسندیده ای راتجربهبگوید این دختر ساکت و کم

خواهد یا نه. وقتی خواستند عروس و داماد با هم تنها حرف می

خواست دانست باید چه تصمیمی بگیرد. آیا میبزنند هنوز نمی

بشود آلت دست مادرش و به میل او راه برود یا نه! از این خانه 

 بزند بیرون و بیخیال این وصلت شود. 

شسته بودند. دختر منتظر بود هردوشان ساکت رو به روی هم ن

او سر حرف را باز کند و بهرام در بزرخ خودش گرفتار بود. سعی 

اش با مهستی فکر کرد. به کرد تمرکز کند. به ده سال زندگی

تمام روزهایی که ناچار بود تعادل را بین مادر و زنش برقرار نگه 

هزینه نبود. بهای این تعادل اضطراب و دارد و این کار کم

اخوشی دائمی بود. اگر همان اول به دل مادرش راه رفته بود و ن

تر زنی گرفته بود که به دلخواه او باشد این ده سال شاید شیرین

گذشت. درست که در خلوت خودش عاشقانه زنش را دوست می

ماند. نداشت ولی در زندگی اجتماعی حداقل اعصابش راحت می

گی پدر و مادرش، همانجا تصمیمش را گرفت. در میدان زند

ی نهایی کسی نبود جز خودش!بازنده  



بار ازدواج کردم رو کرد به دختر و گفت: من عمران خوندم. یک

ام رو دزدیدن و زنم ولی نتونستیم با هم زندگی کنیم چون بچه

هم نازا بود و خواست جدا بشیم. االن یه شرکت دارم که خدا رو 

ه. مادرم رو هم که شکر وضعش بد نیست. دستم به دهنم میرس

ی جدا بگیرم کنیم. قرار هم نیست خونهدیدین. با هم زندگی می

براش. با زن قبلی خودم هم همین رو شرط کردم و قبول کرد. با 

وقت. مادرم اگر به دلش راه برید هم هیچ مشکلی نداشتن هیچ

زن بدی نیست. من هرچی دارم از ایشونه و اگر با این شرط 

گه حرفی ندارم.مشکلی ندارید دی  

های نجمه نگاه کرد. به نظر سردرگم ساکت ماند و به چشم

زنتون رو دوست »رسید و دستپاچه. وقتی او پرسید: می

خیالش راحت شد. او حتی نفهمیده بود این شرط «  داشتین؟

چقدر برایش خطرناک خواهد بود. عمیق نفس کشید و دروغ 

ابعدی را گفت: نه اونقدری که بعد از ده س  

 ل به پاش بمونم.



وقتی این را گفت فکر کرد شاید هم دروغ نبوده. و تازه فهمید 

کسی را دوست نداشته جز خودش. اگر جز وقت هیچکه او هیچ

کرد. نجمه گفت: دیگه این بود که برای مهستی بیشتر تالش می

 قرار نیست ببینیدش؟

نه چرا ببینمش. بین ما که دیگه چیزی نیست.  -  

دونید فقط نگران همین هستم. نکنه فردا بیاد توی من می  -

 زندگیمون؟

اون زن برای من تموم شده. خیالتون از این بابت راحت. ما   -

یک بچه داشتیم که از دست رفت. دیگه چیزی نیست ما رو به 

 همدیگه وصل کنه. 

خواستم مطمئن بشم. بله. حاج خانوم گفتن به مادرم. می  -  

ادگی نجمه سوخت. آنقدر کم تجربه بود که بهرام دلش به حال س

کرد هر چرخد. فکر میکرد دنیا بر مدار صداقت میفکر می

حرفی از زبان او بیرون بیاید وحی منزل است و هرگز عوض 

های من موافقید؟نخواهد شد. گفت: پس با شرط  



ام حرفی نداشته باشن منم نجمه شرمگین خندید: اگر خانواده

 حرفی ندارم.

تونم قبول مین حاال بگم فردا که رفتیم زیر یک سقف نمیه  -

تون برگرده بگید از زندگی با مادرت پشیمون شدم.کنم رای  

ی دو نگرانی در صورت نجمه پیدا شد. گفت: خب ... یه خونه

 طبقه ...

کاری کرد. البته از همین االن قول حاال اون رو میشه یک  -

ت. ولی اگر از پسش نمیدم چون اونقدرها وضعم خوب نیس

بربیام یه خونه میسازم خودم که مجزا باشه. مادرم با عروس 

 قبلیش هم بد نبود. ده سال با هم زیر یک سقف زندگی کردن. 

زده بود تند سر تکان داد: بله. نجمه انگار بابت حرفش خجالت

 ببخشید. منظور بدی نداشتم. 

کنم. ن نمیهای زنونه است. من خودم رو قاطیشواینا حرف  -

قبالً هم خودشون با هم مشکالتشون رو حل میکردن. قصد 

بار هم نشد شکایت ندارم مقایسه کنم ولی اون بنده خدا یک

کرد.مادرم رو بیاره پیش من. خودش یک کاریش می  



خواست گفت پشیمان نبود. میهایی که میبهرام اصالً از دروغ

سیاست نشان بدهد همین اول زن سابقش را اهل مدارا و صبر و 

تا نجمه هم تالش کند همچین زنی باشد مبادا از او عقب بیفتد. 

ها سعی جور نبود. بهرام خیلی وقتکه همیشه ایندر حالی

کرد میانداری کند و سنگ زیر آسیای رابطه ی مهستی و می

رفتند او مطمئن بود شد. وقتی از اتاق بیرون میمادرش می

ی خواهد شد چون همه چیز به مراد زندگی جدیدش بهتر از قبل

توانست باالخره طوری شاید او هم میشد و ایندل مادرش می

 نفس راحتی بکشد.

**** 

کرد که دور و بر دخترش ای نگاه میافسانه عصبی به گربه

پلکید. با دو قدم بلند به گربه نزدیک شد و او را فراری داد. می

ی اتاق و به جرهلرزیدند. برگشت به سمت پنهایش میلب

ها ایستاده بودند و مهستی و فرحناز که توی حیاط کنار گربه

وقت او را خندیدند نگاه کرد. هیچکردند و میپچ میآهسته پچ

وقت او را مثل خواهر شان راه نداده بودند. هیچدر جمع صمیمی



وقت مثل امروز خودشان ندیده بودند ولی افسانه هم هیچ

ها احساس نکرده بود. از همان و دور از آن خودش را تک افتاده

ها نیان توی باال بلند داد زد: اون در وامونده رو ببندین این گربه

 خونه.

دید که هردوشان از جا پریدند. فرحناز برگشت و با غیظ نگاهش 

کرد. مهستی دوید و در را بست. سرش را از پنجره آورد داخل و 

هایش را توی خت و دستی تبه دخترش نگاه کرد. نشست لبه

شد یک هم مشت کرد و خیره شد به قالی زیر پایش. با امروز می

کم داشت ماه و ده روز که از حسام هیچ خبری نشده بود. کم

گردد دنبالش اما دلش را هم وقت برنمیشد که او هیچمطمئن می

نداشت خودش برای رفتن کاری کند. در اتاق باز شد و فرحناز 

 آمد داخل.

رحناز به افسانه نگاه کرد. به خواهری که همیشه لبریز از خشم ف

دید که تکلیفش با خودش و نفرت بود. اما حاال زنی درمانده می

معلوم نیست. مادرش جیران خواسته بود بیاید اینجا با افسانه 

دانست حرف بزند ببیند چه فکری در سرش دارد. حتی او هم می



که حرف دلش را بزند صمیمی نیست.  ایها به اندازهافسانه با آن

ها رو از دور و ات که مجبور نشی گربهرفت جلو و گفت: برو خونه

 بر بچه فراری بدی.

 افسانه ابرو به هم گره زد: کی فرستادت؟

اش قفل کرد: بگو هایش را روی سینهفرحناز اخم کرد و دست

کی نفرستاده. به نظرت کسی هم هست دلش بخواد وضع تو این 

اشه؟ب  

تون. کی براش مهمه وضع من افسانه از جا بلند شد: آره. همه

تون به آب و آتیش نزدین چی باشه. مهستی اینجا بود همه

 برگرده سر خونه و زندگیش؟

کنی؟کرد. خودت رو با اون مقایسه میاون فرق می  -  

آشفته دانست لحنش تحقیرآمیز است و افسانه را فرحناز می

توانست جز این مدل با او کند ولی دست خودش نبود. نمیمی

حرف بزند. افسانه هم فهمید انگار که بدتر آشوب شد و گفت: 

آره راست میگی. من کی باشم خودم رو با دختر شاه پریون 

 مقایسه کنم.



انصافی. خیلی. فرحناز براق شد: افسانه خیلی بی  

وقت نخواستین ببینین من تو انصافم یا شماها که هیچمن بی  -

 زندگیم چی میکشم؟

مگه تو زندگیت چی کم داری؟ شوهرت که برات میمرد   -

همیشه. دستتون هم به دهنتون میرسه. ماشاال یه پسر هم داری 

ی گل. دیگه چی کم داری؟مثل دسته  

بینید. افسانه پوزخند زد: آره. همش همین چیزا رو می  

انه زمانی به بهرام زنگ زده بود تا فرحناز یادش افتاد که افس

ها که یادآوری چنین بگوید دوستش دارد. مثل تمام این سال

دونم. راست لرزاند عصبی شد. گفت: آره میچیزی دلش را می

 میگی. یه چیزای دیگه هم واسه زندگی الزمه.

بعد صدایش را پایین آورد و گفت: مثالً عشق! ولی افسانه خانم 

وقت خودت بهتر از هرکسی این ده نداره هیچعشق یه طرفه فای

 رو میدونی.

های افسانه گرد شدند. کمی جلوتر آمد و دستپاچه گفت: چشم

 من...منظورت چیه؟



فرحناز دل به دریا زد: دیدی که بهرام خانی که این همه سال 

دلت براش رفته بود چه بر سر مهستی آورد. دیگه دم از عشق 

 نزن پس!

ن گچ. به اجزای صورت فرحناز که حق به رنگ افسانه شد عی

شد او جانب جلوی رویش ایستاده بود خیره ماند. باورش نمی

باخت. رفت چیزی از این موضوع بداند. اما نباید خودش را می

اش را جلوی رویش تکان داد: یه بار دیگه جلو و انگشت اشاره

 حرف مفت بزنی ... 

هستی دیگه چیزی کار میکنی؟ مفرحناز حرفش را برید: چه

دونم اون شبی که سحر رو نداره از دست بده. فکر میکنی نمی

 بردن تو هم توی اتاق بودی؟ 

افسانه سر جا خشکش زد. خشم مثل طوفان وجودش را شخم 

زد و باال آمد و دستش دیگر در اختیار خودش نبود. چنان کوبید 

توی دهن فرحناز که صدایش بلند شد. فرحناز هینی کشید و 

کدامشان نفهمیدند چی زیر لب فحشی به او داد و دیگر هیچ

 شد. داد و هوارشان باال رفت.



ی دوم به مهستی متعجب به صدای جیغ و دادی که از طبقه

رسید گوش داد. اول شک کرد درست شنیده ولی گوش می

ی بچه هم بلند شد از جا پرید و دوان وقتی صدای جیغ و گریه

فت. از دیدن چیزی که پیش رویش بود جا ها باال ردوان از پله

عقل داشتند موهای ی کمخورد. فرحناز و افسانه عین دوتا بچه

کرد. کشیدند. آیدا آن طرف داشت گریه میهمدیگر را می

دانست اول برود سراغ آیدا یا خواهرهایش را از هم سوا نمی

هایش سایه انداخت. دوید اش بر تمام حسی مادریکند. غریزه

رف بچه و او را بغل گرفت و به خودش چسباند. آیدا همچنان ط

:نی افسانه بچه ترسیده؟کرد. مهستی گفت: چه کار میگریه می  

ها هنوز به هم پیچیده بودند. بچه را از اتاق برد بیرون و ولی آن

ها شد صدای داد و قال آننوازشش کرد. هرچه از اتاق دورتر می

وی حیاط درختی و شروع کرد به شد. رفت تتر میرنگهم کم

بار بود که تکان دادن آیدا. باالخره بچه ساکت شد. مهستی اولین

دیشد. میقدر نزدیک میبه دختر افسانه این  



پناه در آغوشش ی بید که او چطور سرش را عین یک جوجه

ای برای شیر های کوچکش به دنبال سینهپنهان کرده و با لب

تر به خودش فشار داد. آیدا ا بویید و محکمگردد. او رخوردن می

دانست چرا خواهرهایش ساکت شد. کالً دختر ناآرامی نبود. نمی

کردند ولی این یک اند. قبالً هم با هم بگو مگو میبه هم پریده

وقت ازشان ندیده بود. دوباره به آیدا نگاه کرد مدل رفتار را هیچ

 االن حتماً و فکرش رفت سمت سحر! یعنی او کجا بود؟

هایش درآمده بودند. کسی بهش نهیب زد اگر که زنده دندان

گفت که او زنده است. حسی که با تمام باشد. حسی غریب می

وجود باورش داشت. بغضش نگرفت اما دلتنگی مثل طنابی 

ای کلفت افتاده بود دور قلبش و آن را به بند کشیده بود. چاره

ظاری. انتنداشت جز تحمل و صبر و چشم  

خانم خواهرهاتون چشون شده؟  -  

های حیاط درختی و آیدا توی بغلش خواب نشسته بود روی پله

رفته بود. سر چرخاند و به هاجر که باالی سرش نگران نگاهش 

دونم. ولشون کن. کرد زل زد: نمیمی  



دوباره آیدا را توی بغلش جابجا کرد. دخترک لب برچید و دل 

لحظه آرزو کرد کاش او به جای افسانه مهستی لرزید. برای یک 

 مادر آیدا بود. از این آرزو عذاب وجدان گرفت. 

اش فرحناز با سر و صورت گل انداخته آمد توی حیاط. چانه

هایش اشکی بودند. دید که مهستی چطور لرزید و چشممی

کشد و ی آیدا را بو میها نشسته و سر و کلهمظلومانه روی پله

اش را روی سرش را به زور داد پایین. روسریبوسد. بغضش می

مرتب کرد و جلوتر رفت. مهستی هنوز متوجه فرحناز پشت 

سرش نشده بود. داشت آهسته در گوش آیدا چیزی زمزمه 

دانست چی. عمیق نفس کشید تا مهستی را کرد. فرحناز نمیمی

متوجه حضور خودش کند. مهستی چرخید و او را دید. اخم کرد: 

شده بود؟تون چه  

فرحناز اخم کرد: هیچی. واقعاً زده به سرش افسانه. من میرم 

گردم.بیرون و برمی  

کجا میری؟  -  

زنگ بزنم به حامد بیاد دنبالم.  -  



ها را دوتا یکی کرد و راه افتاد مهستی هیچی نگفت. فرحناز پله

ی دکتر ضیایی. در مسیر به دعوایی که راه افتاده بود طرف خانه

حاال مطمئن بود افسانه شب گم شدن سحر واقعاً توی  فکر کرد.

اتاق او بوده. تا قبل از این دعوا زیاد مطمئن نبود ولی گارد 

ی افسانه مطمئنش کرده بود درست فکر کرده. باور بسته

کرد خواهرش تا این اندازه سنگدل باشد. یعنی به خاطر نمی

فر شده بود. همین بود که حسام رهایش کرده بود؟ از افسانه متن

ی دکتر رسید متوجه خورد. وقتی جلوی خانهخون خونش را می

شد زنی چادری با عجله از آن سوی کوچه باغ بیرون زد. چندان 

توجهی به زن نکرد. زنگ خانه را زد و کمی بعد بیژن در را باز 

کرد. تازه متوجه شد سر و ظاهرش چندان مرتب نیست. دستی 

های ا جلوتر آورد تا جای انگشتبه موهایش کشید و روسری ر

افسانه روی صورتش را بپوشاند. بیژن دوان دوان آمد بیرون و از 

بار بود که تنها هایش برق زدند. فرحناز اولیندیدن فرحناز چشم

گذاشت. مطمئن نبود کارش درست باشد ولی به اینجا قدم می

رود. خواست زودتر از آنجا بافسانه جوری رفتار کرده بود که می

 بیژن گفت: فون؟



فرحناز سر تکان داد. بیژن از کنار در عقب رفت تا راه باز شود. 

حرف مسیر ویال را یش گرفت. بیژن فرحناز رفت داخل و بی

آمد. وقتی جلوی در رسیدند پرسید: واتس آپ؟دنبال سرش می  

دانست او دارد فرحناز با همان انگلیسی شکسته بسته می

اش گرفت. او چه خبری ی یک لحظه خندهپرسد چه خبر؟ برامی

ای باال انداخت و گفت: هیچی! داشت به این پسر بدهد؟ شانه  

کنکور میخونی؟  -  

نه!  -  

رفت داخل و ندید بیژن از جوابش چه حالی شده. اتوماتیک به 

 سمت تلفن رفت. بیژن هم نشست کنارش: بیا با هم بخونیم.

های تلفن ماند. رنگ به رنگ شد. چطور دست فرحناز روی دکمه

ی آن دوتا در این مملکت کرد رابطهباید به این پسر حالی می

ها حق ندارند از یک فرسخی ی پنبه و آتش است و آنمثل رابطه

 همدیگر هم رد شوند؟ گفت: نمیشه.



ر ی خانه را گرفت. مطمئن نبود حامد خانه باشد. قرابعد شماره

ی شادان او را ببیند. بیژن بود یک سر برود جلوی در مدرسه

 پرسید: وای؟

زد داد. حدس میخورد ولی کسی جواب نمیتلفن بوق می

کسی خانه نیست. یادش آمد مادرش و روشن قرار بوده هیچ

ی عمه اشرف. تلفن را قطع کرد و جواب داد: چون بروند خانه

 نمیشه. توضیحش سخته!

انگلیسی یاد میدم. تو به من فارسی.من به یو   -  

 فرحناز خندید: میگم نمیشه. داداش و بابام اجازه نمیدن.

های روشن بیژن برق زدند: یواشکی!چشم  

زل زده بود به فرحناز و مشتاقانه منتظر جواب بود. فرحناز فکر 

زده شود. خجالتکرد پس این پسره هم چیزهایی حالیش می

دوست ندارم. سرش را پایین انداخت: من  

بیژن کمی جلوتر نشست و فرحناز ترسیده عقب کشید. قلبش 

زد. بیژن فهمید او را ترسانده و دوباره برگشت سر جای تند می

 اولش: ناز میکنی!



های گرد نگاهش کرد. بیژن باز و چشمفرحناز با دهان نیمه

قهقهه زد: ددی میگه دخترهای ایرانی همش ناز میکنن. همین 

و میکنی نه؟کاری که ت  

فرحناز زبانش بند آمده بود. تا به حال با هیچ پسری جز 

کار کند. دانست باید چهبرادرهایش صمیمانه حرف نزده بود. نمی

 از جا بلند شد. بیژن هول کرد: بشین پلیز. پ

 لیز. 

فرحناز به حرفش گوش نداد. رفت طرف در. بیژن همچنان 

ناز!دستپاچه بود: لطفاً فاراح  

زده اش گرفت. بیژن هم ذوقاز تلفظ اسمش خنده فرحناز

خندید: فقط دوست باشیم. پلیز! من تنها هستم اینجا. خیلی 

 تنها. اوری دِی. 

فرحناز دلش سوخت. فکر کرد شاید بشود بیاید و توی این مدت 

بیکاری از بیژن انگلیسی یاد بگیرد ولی فکر حمید و حامد که 

با این حال نگفت نه! اگر  شد.افتاد مو بر تنش راست میمی

کرد. ریزی میخواست چنین کاری کند باید قبلش برنامهمی



یادش آمد که برای چه کاری اینجاست. فکر کرد بهتر است 

بار دیگر تلفن بزند. گفت: میشه دوباره زنگ بزنم؟یک  

رفتند طرف تلفن بیژن بیژن سریع سر تکان داد وقتی دوباره می

مد اینجا دوباره؟گفت: راستی اون زن او  

فرحناز متعجب نگاهش کرد و بیژن توضیح داد: همون زن 

 استرنج!

استرنج؟  -  

فیریک! عجیب... آم ... مرموز!  -  

منظورت چیه؟  -  

از شما پرسید. خواستم بیارمش پیش شما ترسید. فرار کرد.   -

 به ددی زنگ زدم گفتم. 

آن زن تپد. مطمئن بود کرد قلبش تندتر میفرحناز حس می

 مرموز پرینوش بوده. گفت: چرا ... چرا اومد اینجا پیش تو؟



ی دکتر بعد یادش به وسایل اسقاطی پرینوش در انباری خانه

گشت که فرحناز ای میضیایی افتاد. بیژن هنوز دنبال کلمه

هاش رو ببره؟پرسید: اومده بود وسیله  

ی هابیژن منگ نگاهش کرد. فرحناز شمرده شمرده گفت وسیله

شان است. بیژن گفت: اوه...نه! برای اون آن زن در انباری خانه

 نبود. قبالً هم آمده بود. با یک بچه و یک سبد.

آمد توی دهنش. به زحمت لب باز کرد: قلب فرحناز داشت می

 کی اومد؟ اینی که میگی برای کی هست؟

سامر! شاید اِگِست یا ... یا ...  -  

تابستون؟ به کسی نگفتی؟  -  

نوپ!   -  

فرحناز نشست کنار تلفن و خواست بیژن هم بنشیند. گفت: 

 دیگه کی اومد. 

تو دی!   -  

امروز اومد؟ دیگه از اون موقع نیامده بود؟  -  



نوپ!  -  

با گفت. اش گرفته بود. باید به کسی این را میفرحناز گریه

ی خانه را گرفت. بیژن نگران و متعجب های لرزان شمارهدست

کرد. فرحناز خدا خدا کرد حامد خانه باشد و بود. نگاهش می

 گفت: الو حامد زود بیا ویال!

حامد نگران پرسید چی شده و فرحناز تند تند ماجرا را تعریف 

رساند. کرد. حامد گفت زود خودش را می  

داد که انگار همین دیروز سحر گم میحامد چنان در جاده گاز 

شده است. خیلی زود به بومهن و ویالیشان رسید. فرحناز و 

ی او منتظرش بودند. حامد از پسر دکتر ضیایی جلوی در خانه

ماشین پیاده شد و خواست فرحناز برگردد به ویالی خودشان. 

بعد سعی کرد از آن پسر خل و چل دربیاورد ماجرا چه بوده ولی 

گفت همانی بودند که به فرحناز گفته بود م چیزهایی که میتما

گفت جز اینکه تاریخی که راجع به آمدن پرینوش به ویال می

ی ها جلوی خانهتابستان نبود. مهرماه بود. همان حدودی که آن

دادند و این بدجور حالش را گرفت. یعنی فیروز کشیک می



ه باشد که مادر ممکن بود پرینوش همان روزی به ویال سر زد

بار تحویل ماموران بسیجی داده فیروز بهرام را با آن وضع خفت

جور بوده باشد یعنی شان سر بزند؟ اگر اینبود تا پسرش به خانه

شد ی فیروز سر زده و آن روز میپرینوش هم همان روز به خانه

اش رفته بود. همان زمانی که او برای دیدن شادان به مدرسه

هایش کرد بار عذاب وجدان چنان روی شانهحامد حس می

کند که دیگر توان تحملش را ندارد. باید ماجرا را به سنگینی می

هایی که دادند. پرینوش زنده بود. با نشانیکالنتری اطالع می

بیژن داده بود مطمئن بود آن زنی که دیده پرینوش بوده. و این 

به ویال بیاید؟ البد  یعنی سحر هم زنده بود؟ حتماً وگرنه چرا باید

طور بوده باشد. رو خواسته بچه را برگرداند. دعا کرد همینمی

 کرد به بیژن: اگه یه بار دیگه اومد میتونی مجبورش کنی بمونه؟

 بیژن متعجب نگاهش کرد: چی؟

حواسش رو پرت کنی که بمونه؟   -  

وقتی تعجب بیژن بیشتر شد تمام ماجرا را برایش تعریف کرد 

هایش را فهمیده باشد. ی حرفئن نبود او همهولی مطم



...« کیدنپر! هاستیج و »طور که او نفهمید منظور بیژن از همان

ها اش را بکند. آنچیست. در هرحال بیژن قول داد تمام سعی

روز جلوی خانه کشیک توانستند مثل سال قبل شبانهدیگر نمی

النتری بود. بدهند. تمام چشم امید حامد به بیژن و ماموران ک  

خواست از بیژن جدا شود افسانه را دید که بچه به بغل وقتی می

آید. به هم که رسیدند پرسید: کجا داری میری؟به سمتشان می  

 افسانه با اخم گفت: زنگ بزنم به حسام بیاد دنبالم.

نفر دیگر حامد فکر کرد شاید بهتر باشد جز مهستی و هاجر یک

نوش آمد بتوانند نگهش دارند. ماجرا را هم اینجا باشد تا اگر پری

به او گفت. افسانه متعجب به حامد نگاه کرد: پس فرحناز واسه 

 همین دستپاچه بود؟

آره. میمونی یه چند مدت دیگه؟ تو که اینجا بودی تا االن هم.  -  

های حامد نگاه کرد. بعد از دعوای سختی که با فرحناز به چشم

اش در آغوش مهستی و نگاه بچهفرحناز داشت و بعد از دیدن 

دید. کس و کارترین آدم دنیا میتفاوتش به او خودش را بیبی



حاال هم حامد فقط خواسته بود او بماند تا بتوانند پرینوش را گیر 

ای باال انداخت: نه!تفاوت شانهبیندازند. بی  

وقت یه کار درسحامد عصبی نگاهش کرد: هیچ  

 ت ازت برنیومده افسانه!

ی افسانه قل قل جوشید. به حامد نگاه کرد. کمی م در سینهخش

با خودش کلنجار رفت تا ببیند چه جوابی بدهد. آخر سر گفت: 

 خیلی خب میمونم.

دانست افسانه برای چه حامد سرش را تکان داد ولی او نمی

 قبول کرده بماند. 

**** 

این  بیژن که آمد جلوی در خانه مهستی دانست با او کار دارد. از

هایی که حسام راه انداخته بود خسته بود ولی بازیموش و گربه

خواهد این بازی را ادامه دانست چطور به او بگوید دیگر نمینمی

زد. وقتی که مطمئن بدهد. مثل امروز معموالً اول صبح زنگ می

زند. اما فهمد او به مهستی زنگ میبود افسانه خواب است و نمی

آید دنبالش تا با هم بروند و هربار بیژن می مهستی معذب بود که



جواب تلفن را بدهد. یکی دوبار دکتر ضیایی پرسیده بود پشت 

تلفن کیست و ناچار شده بود توضیح بدهد حسام شوهر افسانه 

زند. انگار است ولی دکتر نپرسیده بود پس چرا با زنش حرف نمی

دکتر دانست. مهستی مطمئن بود این را کسر شان خودش می

کند. با این حال امروز تصمیم ی او فکرهای خوبی نمیدرباره

گرفته بود جلوی چشم دکتر ضیایی با حسام اتمام حجت کند و 

بگوید دیگر حاضر نیست خبربیار حال زن و دخترش باشد. به 

هاجر سپرد مراقب خانه باشد و همراه بیژن از آنجا رفت. از دو 

طور به هم پلکیده بودند حس هفته پیش که فرحناز و افسانه آن

کند و سر تر با او رفتار میکرد بیژن کنجکاوتر و مهربانمی

آورد چرا. وقتی وارد ویال شدند اول به میز صبحانه نگاه درنمی

کرد و بعد به دکتر اسفندیار ضیایی که با اخم پشت میز نشسته 

زده رفت طرف تلفن و زیر لب سالم کرد. دکتر فقط بود. خجالت

با سر جواب سالمش را داد. مهستی منتظر زنگ حسام ماند و 

کمی بعد با اولین زنگ تماس را وصل کرد. کسی پشت خط گفت: 

 های!



صدای شاد و شنگول یک زن بود. دستپاچه به بیژن و دکتر نگاه 

 کرد. زن دوباره گفت: های! انی بادی ایز هیر؟ بیجن؟

!مهستی گفت: ببخشید دکتر! با شما کار دارن  

دکتر ضیایی تند از پشت میز صبحانه بلند شد و تلفن را از 

دست مهستی گرفت و شروع کرد به انگلیسی صحبت کردن. 

گویند ولی از لحن و رفتار ها چی میفهمید آنمهستی اصالً نمی

ی خوبی با کرد آن زن و دکتر رابطهی دکتر حس میپرخاشگرانه

ار اسم بیژن را آورد و هم ندارند. آخر سر هم دکتر ضیایی چندب

ی یس و نو کرد و تلفن را محکم سر جایش کوبید. بعد مکالمه

بار اش را با بیژن ادامه داد. تلفن دوباره زنگ خورد. اینانگلیسی

ای شروع کرد به انگلیسی بیژن تلفن را برداشت و با لحن کالفه

کشید با آن زن حرف بزند. مهستی حرف زدن. انگار خجالت می

زد همسر دکتر پشت خط باشد. از فرحناز شنیده بود میحدس 

مادر بیژن از پدرش جدا شده و بیژن حاضر شده بیاید ایران 

چون مادرش حاال یک نامزد تازه دارد. صدای دکتر ضیایی از جا 

کرد بیاید صبحانه بخورد ولی مهستی پراندش. داشت تعارف می



د اول صبحی زده گفت: نه! ممنون میل ندارم. ببخشیخجالت

 مزاحم شما هم شدم.

ای که هیچ نسبتی با حالت چند دکتر با لحن مهربان و دلجویانه

ی دقیقه قبلش نداشت گفت: نه! راحت باشید! ببخشید مایه

دونم با این زن چه کار کنم.ناراحتی شما شدم. نمی  

بیژن تماس را قطع کرد ولی دکتر ضیایی انگار حواسش نبود. 

ق و حالش حاال که یارو ردنک ولش کرده گفت: رفته پی عش

ای هم داره. اونا مادر هستن. مادرهای ما هم یادش افتاده بچه

 مادر هستن.

مهستی از این حرف معذب شد. دکتر هم این را فهمید ولی 

بار حسام پشت چیزی نگفت چون تلفن دوباره زنگ خورد. این

ن را های کنجکاو پدر و پسر تلفخط بود. مهستی جلوی چشم

 گرفت: سالم آقا حسام خوبی؟

ی زحمت شما دونم مایهممنونم. شرمنده مهستی خانم! می  -

 شدم.



خواستم راجع به همین حرف مهستی معطل نکرد: حقیقتش می

بزنم. راستش بهتره بیایید دنبال افسانه. من دیگه ترجیح میدم 

 توی روابط شما دخالت نکنم. 

معلوم بود حسام جا خورده چون چند لحظه سکوت کرد. 

 مهستی از فرصت استفاده کرد: نیما دلتنگ مادرش نیست؟ 

چرا...من رو ذله کرده ولی اگر بیام دنبال افسانه دوباره اون   -

 رفتارهای بیخودش رو از سر میگیره.

سری قبل که گفتم بچه زردی گرفته بود. اگر بالیی سرش   -

کردیم؟ باز خوبه یه چه خاکی به سرمون میاومد ما می

ی درست و درمون داریم.همسایه  

گفت زیر چشمی به دکتر ضیایی نگاه کرد و دید وقتی این را می

که لبخند محوی روی لبش نشسته. قصد نداشت از او دلبری 

کند ولی بهتر از این بود که دکتر فکر کند او و حسام سر و سری 

ی مکث گفت: شما یه مقدار دیگه تحمل دارند. حسام بعد از کم

 کن. من خیالم راحته افسانه با پای خودش برمیگرده.

قدر مطمئنید؟ از کجا این  -  



مجبوره.  -  

چرا؟  -  

به خاطر نیما.  -  

کنید؟مهستی عصبی شد: دارید گروکشی می  

ای هم برای من گذاشته؟ی دیگهخواهر شما چاره  -  

سرد گفت: تا آخر این ماه هم  مهستی جوابی نداشت. با لحنی

کنم ولی بعدش دیگه زنگ نزنید لطفاً. نیما االن فصل صبر می

اش هست. دلتون برای اون بسوزه الاقل.مدرسه  

حسام آه عمیقی کشید و با یک چَشم خداحافظی کرد. مهستی 

خواست سر صحبت را با او باز سریع از جا بلند شد. دکتر می

اد وکند ولی مهستی اجازه ند  

 زود از خانه بیرون زد. 

ی دکتر ضیایی بیرون آمد. از افسانه دید که مهستی از خانه

وقتی ماجرای برگشتن پرینوش پیش آمده بود سحرخیز شده 

گذراند به بود و بیشتر وقتش را توی حیاط ویال و جلوی در می



بیند. اگرچه نفری باشد که او را میاین امید که خودش اولین 

حرفی که حامد زده بود تصمیم گرفته بود حتی اگر اولش با 

اش را دوباره پرینوش را دید او را فراری بدهد تا حال خانواده

بگیرد ولی مثل تمام تصمیماتی که این چند ماه گرفته بود و زود 

ازشان برگشته بود از تصمیمش منصرف شده بود. حاال فقط دعا 

داند راجع به چه میکرد پرینوش را ببیند و وادارش کند هرمی

دختر مهستی بگوید به این امید که راه را برای آشتی با 

اش باز کند. افسانه مطمئن بود مهستی هیچی از ماجرای خانواده

داند. فقط او و هاجر بودند که چشم به راه پرینوش پرینوش نمی

بودند و بینشان رقابتی سخت در جریان بود که زودتر از آن یکی 

یر بیندازند. اما اینکه حداقل در این ده روز مهستی پرینوش را گ

سه بار صبح زود از خانه بیرون زده بود هم برایش جای سوال 

ها کجا دانست پس صبحداشت. اگر او چیزی از قضیه نمی

رفت؟ امروز صبح باالخره فهمیده بود. باور اینکه مهستی می

میهمانی  رود به دیدن دکتر ضیایی چندان سخت نبود. در آنمی

کذایی دیده بود چشم دکتر چطور دنبال مهستی است. و البد 

گذراندند. هردوشان دور از چشم بقیه روزهای خوبی را می



خواست بهش تصمیم داشت این موضوع را به رویش بیاورد. می

تواند او بفهماند این قالب مظلومیتی که درونش پنهان شده نمی

داند یواشکی عشق می خواست بهش بگویدرا گول بزند. می

جدیدی پیدا کرده تا کمتر ادای یک مادر بچه از دست داده را 

آور با فرحناز جلویش بازی کند. بعد از آن دعوای خجالت

مهستی بهش گفته بود: چرا مثل یه زن عاقل رفتار نمیکنی 

 افسانه؟

این هم زخم دیگری بود که افسانه به جان خریده بود و حاال 

ها باال آمد افسانه ی کند. وقتی مهستی از پلهوقتش بود تالف

 گفت: خوش گذشت؟

کشید؟ مهستی جا خورد. خواهرش پشت در کشیکش را می

 گفت: چی؟

با دکتر منظورمه. خوش گذشت؟  -  

زبانش بند آمد. افسانه اما کوتاه نیامد: بابا هم خبر داره؟ آره. 

ر بکنی ات رو گم کردی هرکاواسه تو عیبی نداره. آخه تو بچه

 حالله.



های سنگین دکتر خون مهستی به جوش آمده بود. بعد از نگاه

های ناحق افسانه را نداشت. تحمل هیچی را نداشت. تحمل طعنه

ها ها و گلخواست ولش کنند به حال خودش تا با گربهاو فقط می

اش تنها بماند. او از عمد دور و بر دختر های اندک بچهو خاطره

کید مبادا بهش دلبسته شود و حاال خواهرش پلافسانه نمی

زد. افسانه نیشخند زد: چرا ها را بهش میداشت بدترین تهمت

شدی عین لبو؟ عیب نداره. دیگه شوهر که نداری. عوضش یکی 

ی مو بور! ایشاال دومیش رو هم به بهترش نصیبت شده. با یه بچه

ها بیاری.همین زودی  

خوش کرده بود. درمانده به  بغض مثل سنگ خارا توی گلویش جا

ها افسانه نگاه کرد. به حسام قول داده بود هیچی راجع به تلفن

نگوید ولی فکر کرد چرا نباید هیچی بگوید؟ مگر بار اولی که از 

حسام خواست بیاید دنبال زنش و نگوید او چنین چیزی 

خواسته به قولش عمل کرده بود؟ افسانه خودش گفته بود حسام 

ا به من گفته. سعی کرد خودش را کنترل کند با این چیز رهمه

لرزید وقتی گفت: بیچاره من نمیرم پیش دکتر حال صدایش می

های شوهر تو رو بدم.ضیایی. میرم جواب تلفن  



افسانه مطمئن نبود درست شنیده. چرخید طرف مهستی که تند 

رفت. پرسید: چی ی دوم ویال باال میهای طبقهتند داشت از پله

فتی؟گ  

ها ایستاد: همین که شنیدی! زنگ میزنه به ی پلهمهستی میانه

 من.

چرخید. حسام به مهستی زنگ دنیا انگار دور سر افسانه می

اند؟ ها با هم در تماس بودهزد؟ چرا؟ پس این همه مدت آنمی

اند؟ تحمل این موضوع که جز دکتر هایی به هم زدهچه حرف

ود دنبال سر مهستی غیرممکن ضیایی شوهر خودش هم افتاده ب

کرد مگر مهستی چه کوفتی در رفتارش دارد که این بود. فکر می

همه مرد چشمشان دنبالش است. سعی کرد منطقی فکر کند. 

زد حال او را بپرسد ولی خشم چنان مثل آره. حسام زنگ می

توانست باور کند ماجرا خوره در وجودش رخنه کرده بود که نمی

اش بهانه بود که حسام با باشد. نه! حال او و بچه فقط همین بوده

فهمد و بهش گفته بود زنم من را نمیمهستی درد دل کند. حتماً 

 مهستی هم همدردی کرده بود...



خواست برود به حسام زنگ بزند و عصبی از خانه بیرون زد. می

خواست با او اتمام آید به او بگوید. میهرچه از دهنش درمی

بگوید بیا من را طالق بده. وقتی جلوی در ویال  حجت کند و

ها. رسید آفتاب کم رمق پاییزی تازه پهن شده بود روی درخت

داغ بود. در را که  وزید اما افسانه مثل کورهباد نسبتاً سردی می

باز کرد متوجه یک پاکت نامه شد که از الی در افتاد داخل. از 

ود. پاکت نامه را برداشت و ویال بیرون را نگاه کرد. کسی آنجا نب

هایش روی کلمات تند تند کاغذ داخلش را بیرون آورد. چشم

دویدند. آن نامه را پرینوش نوشته بود. توضیح داده بود چه می

داند چه بر سر سحر آمده است اتفاقاتی افتاده و گفته بود نمی

داند حدوداً بار آخر فیروز سحر را به کجا برده. آدرس اما می

ی راجای  

که بار آخر سحر را به فیروز داده بود هم نوشته شده بود. 

لرزیدند. به آسمان نگاه کرد. حاال باید تصمیم هایش میدست

خواهد بار مطمئن بود کاری که میگرفت چه کار کند. و اینمی

کرد. انجام بدهد درست است. اصالً هم احساس پشیمانی نمی

عرق سردی که بر تنش  بست وکم از وجودش رخت میخشم کم



انداخت. نامه را توی لباسش نشسته بود جانش را به لرز می

پنهان کرد و از خانه بیرون رفت تا به حسام زنگ بزند اما نه 

خواست بگوید بیا دنبالم تا برگردم.برای دعوا. می  

پرینوش نگران به خانه نگاه کرد. دید که افسانه با عجله از آنجا 

ی دکتر ضیایی رفت. مطمئن بود مت خانهبیرون آمد و به س

بار، دو بار دیگر به اینجا اند. جز ایندادهها کشیکش را میآن

آمده بود بفهمد اوضاع از چه قرار است و از دیدن هاجر جلوی 

انجام جا خورده بود. دیگر مطمئن شده بود که فیروز ی نیکخانه

را گردن او اند به آن خانه و تمام تقصیرات و هاجر برگشته

توانست برود و بگوید همه چیز دروغ بوده. اند. نمیانداخته

ی مو بور اند. این را آن پسرهدانست سحر را هم برگرداندهمی

ی کوچک دارند. ها یک بچهدکتر ضیایی گفته بود. گفته بود آن

دانست مطمئن نبود پسر ضیایی منظورش از چون انگلیسی نمی

چند ساله است. او با ایما و اشاره نشان ی بیبی دقیقاً یک بچه

ی خیلی کوچک است. از اینکه داده بود که منظورش یک بچه

کرد ولی مطمئن دید اوضاع مرتب شده احساس راحتی میمی

بود فیروز همه چیز را گردن او انداخته و معلوم نبود اگر او را 



ی حاال یک در هزار تصادفی ببینند چه رفتاری نشان بدهند. برا

همین تصمیم گرفته بود کل ماجرا را بنویسد و در یک نامه 

انجام تا بدانند که او در این ماجرا ی نیکبیندازد در خانه

کمترین تقصیر را داشته. حتی آدرس جایی که فیروز بچه را 

برده بود نوشته بود تا اگر الزم شد بروند تحقیق کنند و 

کرد نوش فکر میگوید. پریخودشان مطمئن شوند او راست می

شود و فیروز هم دستش رو نیتش ثابت میطوری حسناین

توانست در حق آن خواهد شد. این بهترین کاری بود که می

خانواده بکند. اینکه نگذارد کسی مثل فیروز یا هاجر توی آن 

خانه بغل گوششان زندگی کنند. وقتی مطمئن شد افسانه وارد 

د. هرچه که بود او کارش را ی ضیایی شده نفس راحتی کشیخانه

توانست با خیال راحت برای همیشه از انجام داده بود. حاال می

 تهران برود و مطمئن باشد که دیگر کسی دنبالش نخواهد گشت.

**** 

توانست بفهمد حسام در تمام راه هردو ساکت بودند. افسانه نمی

کرد او هرگز از برگشتنش چه حالی دارد. شاید هم آرزو می



وقت این همه از همدیگر ها هیچرنگردد. باورش سخت بود. آنب

دور نبودند. در حالیکه کنار همدیگر نشسته بودند اما حرفی 

نداشتند با هم بزنند و هیچ اشتیاقی برای بودن کنار هم 

نداشتند اما افسانه حاال مطمئن بود حسام گوش شنوایی برای 

تا به او نشان دهد  خواست برگرددهایش پیدا کرده و میتنهایی

اش را با خواهرش شریک حاضر نیست عقب بکشد تا او تنهایی

ای برای آزار او پیدا کرده بود. دیگر الزم نبود شود. حاال بهانه

آمیز به شوهرش بزند تا او را های طعنهلجبازی کند یا حرف

عاصی کند. همین برگشتنش کافی بود. نامه را در قنداق آیدا 

کشید. مهستی ود و با لذت روی آن دست میپنهان کرده ب

اختیار لبخند زد. مجبور بود تا ابد چشم انتظار دخترش بماند. بی

وقتی به خانه رسیدند نیما هنوز از مدرسه برنگشته بود. نگاهی 

ای بار اش انداخت و خواست طعنهی خانهبه سر و وضع آشفته

در اتاق  حسام کند اما جلوی خودش را گرفت. بچه را برد و

حرف سمت تلفن رفت. به زنی خوابشان روی تخت گذاشت و بی

کرد زنگ زد تا بیاید و که همیشه در کارهای خانه کمکش می

 خودش به آشپزخانه رفت تا برای نیما ماکارونی درست کند.



حسام کمی دور خودش چرخید و وقتی دید افسانه حرف 

دانست چه اتفاقی افتاده که زند به اتاقشان پناه برد. نمینمی

افسانه باالخره راضی به برگشتن شده. اما همین که برگشته بود 

خیلی خوب بود. دلتنگش بود و برای همین خودش را سرزنش 

توانست مهری را که در سلول به سلول تنش نسبت کرد. نمیمی

نست یک لحظه از نگرانی توابه این زن داشت بیرون کند. نمی

کرد این همه دوری، آن نسبت به او دست بکشد. فکر می

هایی که بار آخر از زبان افسانه شنیده بود و تمام کارهایی حرف

که نسبت به مهستی کرده بود باعث شود باالخره از افسانه دل 

دید که چنین چیزی نشدنی است. ببرد ولی حاال می  

او را بغل کرد. دخترش هم مثل  دست کشید به قنداق بچه و

فهمید کسی کرد. انگار میمادرش زیبا بود. دخترک ناآرامی می

جز مادرش او را بغل کرده. حق داشت. برعکس نیما که از 

ی تولد کنارش بود، این یکی را هنوز یک ساعت هم در لحظه

آغوش نگرفته بود. وقتی نق نق آیدا بلند شد دید که افسانه به 

اتاق آمد و هراسان بچه را بغل گرفت. جا خورد. سرعت به 

 پرسید: چرا همچین میکنی؟



 افسانه گفت: هیچی! 

حسام در حرکاتش دقیق شد. افسانه بچه را جوری بغل گرفته 

خورد و صدای بود که تنش با او مماس نشود. اما آیدا تکان می

آمد. تا خواست همین را بگوید خشی مرموز از قنداقش میخش

ه بچه را برداشت و به حمام رفت. او چیزی در قنداق پنهان افسان

کرده بود؟ چه چیزی؟ دنبال سرش تا حمام رفت اما افسانه گفت: 

 میخوام عوضش کنم. برو بیرون. برو به غذا سر بزن نسوزه.

حسام ناچار شد برود به آشپزخانه. و افسانه توانست نفس 

کند. زود قنداق را کرد حسام بچه را بغل راحتی بکشد. فکر نمی

باز کرد و نامه را برداشت. اول خواست آن را پاره کند و در چاه 

کرد این نامه مثل یک حمام بریزد ولی بعد منصرف شد. حس می

سند گنج است که باید آن را نگه دارد. روزی را پیش خودش 

اش و از ته کرد که آن را پرت کند توی صورت خانوادهتصور می

دانست آیا آن روز خواهد آمد یا نه بخندد. نمیدل به ریششان 

ولی عزمش را جزم کرده بود تا رسیدنش صبر کند. بچه را عوض 

کرد و کاغذ را جایی توی حمام پنهان کرد و بیرون آمد. مطمئن 



نبود حسام یکدفعه به سراغش نیاید و نخواهد با هم رابطه 

دید و داشته باشند. حسام بیرون حمام منتظرش بود. چشم دز

 گفت: دنبال نیما نمیری؟

خواهد دوش بگیرد. افسانه رود اما میحسام زیر لبی گفت می

مطمئن بود حسام چیزی فهمیده ولی خیالش راحت بود 

تواند آن نامه را پیدا کند. آن را قایم کرده بود توی قوطی نمی

شویی. با این حال دلشوره داشت و تا وقتی خالی پودر لباس

یرون و او دور از چشمش قوطی را چک نکرد حسام برگشت ب

ای را ها و هر سوراخ سنبهخیالش راحت نشد. حسام رخت چرک

رسید گشته بود ولی البد فکر کرده بود هر که به ذهنش می

چیزی که افسانه قایم کرده آنجا نیست. نامه را برداشت و در 

 لباس زیرش پنهان کرد.

که او از حمام بیرون حسام حواسش بود که افسانه به محض آن

هایش آمد برگشت آنجا. اشتباه کرده بود. افسانه آن را در لباس

پنهان نکرده بود. هرچیزی بود در همان حمام قایم شده بود اما 

خواست او را مجبور کند لب باز کند و بگوید چی را از کجا؟ نمی



کند. باید این بازی را تا آنجا که خودش کشف چشمش پنهان می

زد. داد. ته دلش شور میافسانه چی را قایم کرده ادامه میکند 

ی فکر کرد نکند افسانه با کسی در ارتباط است و با هم نامه

کنند؟ سریع این فکر را عقب راند. شوم رد و بدل می فدایت

ی طوری نبود. ولی با همهزنش هر اخالقی که داشت دیگر این

مگر او نبود که اجازه  توانست چندان مطمئن باشد.ها نمیاین

اش را بدزدند؟ پس ممکن بود کارهای داده بود خواهرزاده

دیگری هم بکند. مثالً با آن دکتره در بومهن سر و سری پیدا 

شد. نگذاشت فکرش ادامه پیدا کند. کند. حالش داشت بد می

 بای

ریخت. رفت دنبال نیما و این فکرهای مسموم را دور مید می  

دلش نبود نیما را ببیند. باالخره بعد از دو ماه  افسانه دل توی

توانست او را وقت میهای وقت و بیهای شبانه و دلتنگیگریه

سفت توی بغل بگیرد و او را بو بکشد. موهایش را ببوسد و قربان 

اش برود. وقتی حسام در را باز کرد چنان به سویش دوید صدقه

را نداشت. پسرش  که نیما کمی عقب رفت. توقع چنین رفتاری



را سفت در آغوش گرفت ولی او هیچ واکنشی نشان نداد. داشت 

های نیما نگاه کرد. اما او ترسید. روی دو پا نشست و به چشممی

کم داشت خیره مانده بود به زمین و صورتش پر از اخم بود. کم

فهمید ماجرا چیست. گفت: با مامان قهری؟می  

یند. نیما خواست برود دنبال سر حسام نماند تا این صحنه را بب

پدرش ولی افسانه نگذاشت. مچ دستش را گرفت و سعی کرد 

گریه نکند. ملتمسانه گفت: نیما جان قربون صورت ماهت برم 

 نگاه نمیکنی به من؟

نیما دستش را به زور از دست افسانه بیرون کشید و دوید توی 

رون و دانست چکار کند. حسام برگشت بیاتاقش. افسانه نمی

 آهسته گفت: یه کم بهش وقت بده.

اش را گرفت. تا آن لحظه فهمیده بود افسانه جلوی گریه

اش و نه شوهرش ولی کسی دوستش ندارد. نه خانوادههیچ

ها آنقدر مهم نبود که بفهمد پسرش هم دیگر او کدام از اینهیچ

را دوست ندارد. اشکش راه افتاد. حسام جلو آمد تا او را دلداری 

دهد ولی اجازه نداد. برگشت توی آشپزخانه و شروع کرد به 



شستن خیار و گوجه و کاهو. اشکش هنوز به راه بود. صدای 

توجهی کند ی آیدا او را به خودش آورد. اول خواست بیگریه

ولی دلش نیامد. وسایل ساالد را همانجا ول کرد و برگشت توی 

ت پسرش لبخند زد: اتاق. نیما هم آنجا بود. رفت جلو و به صور

 میخوای بغلش کنی؟

زده سر تکان داد. آیدا را آهسته گذاشت توی بغل نیما خجالت

 نیما و گفت: تکونش بده که آروم بشه.

 نیما پرسید: شیر میخواد؟

هایش را پاک کرد و سر تکان داد. نیما گفت: مثل افسانه اشک

 سحر!

ا خواهرش افسانه جا خورد. یعنی حسام چیزی گفته بود که نیم

کرد؟ جای پرسیدن نبود. گفت: را با دختر مهستی مقایسه می

ها وقتی کوچیک هستن شیر میخوان. تو هم ی بچههمه

جوری بودی.همین  

مقدمه رفت و او را سفت بغل نیما آیدا را داد به مادرش و بعد بی

 گرفت. 



حسام در درگاه اتاق شاهد این صحنه بود. دید که افسانه با یک 

نیما را سفت بغل گرفت و با دست دیگرش آیدا را. هر دست 

اختیار شان پشت به او بودند و چسبیده به همدیگر. بیسه

لبخند زد اگرچه توی دلش خون بود. دیدن این تصویر مهربانانه 

کرد که تنها پناه افسانه همین دو بچه هستند و دلش را گرم می

 این خانه!

**** 

ی شادان با مهستی را سرخوشانه هایحامد داشت با لذت خنده

کرد که صدای وارد شدن ماشین به باغ را از پشت پنجره نگاه می

کاشتند و هاجر شنید. مهستی و شادان داشتند در باغ گل می

کدامشان توقع ورود یک میهمان کرد. هیچهم کمکشان می

وارد را نداشتند. حامد دوید طرف حیاط درختی و با دیدن تازه

دید چه درش دستپاچه شد. اگر او شادان را اینجا میماشین پ

کرد؟ دوید توی حیاط گل و مهستی و شادان فکری با خودش می

را صدا کرد. هردوشان دست از کار کشیدند. حامد رو کرد به 

 مهستی: آقاجون اومده اینجا.



اختیار به شادان نگاه کرد و بعد رو کرد به حامد: برو مهستی بی

طرف ی باال. بعد بیارش اینا من ببرمش طبقهمشغولشون کن ت

 توی حیاط گل.

هایشان را شنید و مثل یک هاجر هم سر رسیده بود و حرف

 همدست گفت: من میرم چای بگذارم.

حامد معطل نکرد دوید طرف حیاط درختی. مهستی دست 

ی دوم. شادان رنگ به رو شادان را گرفت و او را برد طبقه

های خاکی د توی اتاق. مهستی دستنداشت. هردوشان رفتن

شادان را فشار داد تا دلگرمش کند. به او لبخند زد: چیزی 

فهمه تو اینجایی.نیست. نمی  

هردوشان صدای حامد و پدرش را شنیدند که وارد سالن 

زند. حتی هاجر شدند. معلوم بود حامد از عمد بلند حرف میمی

مهستی را زد. عبدالحسین داشت سراغ هم بلند حرف می

گرفت و هاجر گفت: فکر کنم توی حیاط گل باشن!می  

های هاجر متشکر بود. دیگر مثل مهستی ته دلش از این محبت

ی ی طبقهکرد. وقتی از پنجرهقبل با او احساس خصومت نمی



دوم صدای عبدالحسین را در حیاط گل شنیدند که داشت به 

کند؟گفت: آنجا چه کار میحامد می  

ی اول برد. شادان را گرفت و آهسته او را به طبقه مهستی دست

ها دارند هر لحظه ممکن بود عبدالحسین رو برگرداند و ببیند آن

روند. گذرند و به حیاط درختی میپا به دو از سالن می  

ی پدرش مهستی و شادان را دید که وارد حامد از باالی شانه

ا گرفته بود اند. در جواب پدرش که سراغ مهستی رسالن شده

ی باال.دونم! شاید رفته طبقهگفته بود: نمی  

ولی حواسش به سوال دوم نبود. عبدالحسین دید که حامد دارد 

کند. خواست بچرخد که حامد به جایی پشت سرش نگاه می

دستش را گرفت. از این حرکت جا خورد. حامد گفت: چی 

 پرسیدین؟

توجه به سوال حامد چرخید طرف سالن ولی عبدالحسین بی

چیزی آنجا ندید. حامد توانست نفس راحتی بکشد. عبدالحسین 

 گفت: حالت خوبه؟



حامد گفت: بله! بله! بگذارید برم دنبال مهستی و بالفاصله 

برگشت توی سالن. هاجر با یک سینی چای برگشت بیرون و آن 

ماه در آن وقت ظهر خیلی سوز را گذاشت روی میز. هوای اسفند

 نداشت. رو کرد به هاجر: حواست کجاست؟

بله؟  -  

میگم چرا چای آوردی؟  -  -  

چرا؟ ... هاااا! ماه رمضونه! شما روزه هستین آقا؟  -  

دستپاچه سینی چای را برداشت ببرد داخل اما عبدالحسین 

صدایش زد و هاجر سر جا ماند. عبدالحسین گفت: مهستی 

 کجاست؟

کنم بیان. اجر این پا و آن پا کرد: االن صداشون میه  

بعد سینی چای را برداشت که برود داخل ولی عبدالحسین 

دستش را باال برد که یعنی الزم نیست. خواست او بنشیند. باید 

گفت. خبر داشت که مادر فکری را که در سرش بود به هاجر می

شان را ایی اجارهماه پیش فوت کرده. خانههاجر همین یک

همان موقع که خبر مرگ فیروز آمد پس داده بودند و مادرش را 



ی بهزیستی. ی سالمندان زیر نظر ادارهبرده بودند به یک خانه

ی هفتاد بود و شور انقالبی هنوز آنچنان پرقدرت بود اوایل دهه

که امثال هاجر مشکلی برای رفع و رجوع مشکالتی نظیر این 

گر عذر هاجر را بخواهد او آواره نخواهد دانست انداشتند. می

ها طبق ماده صد فرمان شد. البد از طریق بنیاد مسکن که تازگی

امام کمر همت بسته بود برای اقشار ضعیف خانه بسازد 

خرید کند. عبدالحسین توانست یک خانه حوالی تهران پیشمی

ان قصد داشت پولی برای این کار به او بدهد. دیگر از این که جیر

مدام بودن هاجر در آن باغ را بهش سرکوفت بزند خسته بود. از 

انتظار بمانند بلکه خبری از سحر بشود. دو سال از اینکه چشم

آن ماجرا گذشته بود و هیچ خبری نشده بود. باید مهستی را 

شد برگشته گرداند تهران. حاال که افسانه هم یک ماهی میبرمی

دلیلی برای ماندن او در این  اش دیگربود سر خانه و زندگی

شده وجود نداشت. حتی تصمیم داشت باغ را بفروشد. خراب  

 هاجر ترسیده پرسید: کاری داشتین با من؟



های نگران هاجر نگاه کرد و پرسید: دیگه عبدالحسین به چشم

 خبری از پرینوش نشد؟

نه آقا! من چهارچشمی حواسم به بیرون هست. به دکتر   -

هم سپردم که مراقب باشن...ولی نیومده اینجا. ضیایی و پسرش  

پسر دکتر مطمئنه اون زنی که گفته همون کسی هست که ما   -

 دنبالش هستیم؟

خدا عالمه!  -  

عبدالحسین خواست حرف رفتن هاجر را پیش بکشد اما 

مهستی با سر و روی خاکی وارد حیاط شد و رفت تا با پدرش 

طرف ببین حامد ت: برو اونروبوسی کند. مهستی رو به هاجر گف

خواد.چی می  

عبدالحسین فکر کرد اگر مهستی توی حیاط درختی بوده چرا او 

ی سرایداری بوده است. زد شاید توی خانهرا ندیده؟ حدس می

ولی چرا؟ مهستی فرصت فکر کردن به او نداد. شروع کرد به 

ی باغ گل و اینکه قرار است امسال چه حرف زدن درباره

ی آنجا بکارند.هایگل  



حامد دید که هاجر دوان دوان به طرفشان آمد. شادان پشت 

ماشین پدرش دست به سینه و عصبی ایستاده بود. با آن سر و 

تر شده. هاجر روی خاکی و عصبانی حتی به نظرش رسید بامزه

جلو آمد و گفت: مهستی خانم سر آقا رو گرم کرده که 

 بفرستیدشون برن!

ن حرف جلو آمد: برم؟ با این قیافه کجا برم شادان با شنیدن ای

 تنهایی؟ حامد باید خودت من رو ببری!

حامد هم قصد نداشت او را تنها بفرستد برود ولی حاال ماشینش 

توانست آن را تکان جلوی ماشین پدرش گیر افتاده بود و نمی

دهد. به هاجر گفت: برو به بابا بگو سوییچش رو بده ماشینش رو 

!ببرم بیرون  

مهستی دید که هاجر برگشته. اما صدای ماشین حامد را نشنید. 

 رو کرد به پدرش: کاری داشتین سر زده اومدین اینجا؟

 هاجر همان وقت سر رسید و ماجرای ماشین را گفت. 

عبدالحسین متعجب به مهستی و هاجر نگاه کرد. چرا حامد 

کر خواست برود؟ چرا خودش نیامده بود سوییچ را بگیرد؟ فمی



کرد شاید با فرحناز توی حیاط درختی مشغول صحبت شده. اما 

آورد چه خبر شده. دست کرد توی جیبش و در باید سر درمی

 همان حال راه افتاد طرف در: خودم میبرمش بیرون!

 مهستی و هاجر هردو با هم گفتند: نه!

عبدالحسین ایستاد و به دخترش نگاه کرد. مهستی گفت: بدین 

 من ببرم!

توجه به حرف مهستی رو کرد به هاجر: فرحناز الحسین بیعبد

 کجا مونده؟

زد هاجر منگ به عبدالحسین نگاه کرد. مهستی حدس می

فرحناز سرش کجا گرم شده باشد. برای همین گفت: حامد و 

فرحناز با هم بحثشون شده بود قبالً. شاید دارن رفع کدورت 

 میکنن.

سر چی بحثشون شده بود؟  -  

. افسانه!سر ..  -  



عبدالحسین متعجب به مهستی نگاه کرد: سر افسانه؟ چی شده 

 مگه؟ نکنه دوباره با حسام مرافعه داشته؟

نه! مال االن نیست. همون موقع که افسانه اینجا بود فرحناز   -

افسانه. حامد هم بهش توپید که چرا سر موندنش بحث کرد با 

کرد افسانه بمونه پیش من. کنین. حامد اصرار میبحث می

گفت نه!فرحناز می  

عبدالحسین به کل از صرافت رفتن به حیاط درختی افتاده بود. 

حامد به افسانه ماجرای پرینوش را گفته بود. مطمئن بود بحث 

ی باعث شده بود حامد و فرحناز به خاطر این قضیه بوده ولی چ

شد. فرحناز نخواهد افسانه توی باغ بماند؟ داشت گیج می

 مهستی گفت: کلید رو بدین به هاجر ببره!

حواس سوییچ ماشین را داد به هاجر ولی فکرش عبدالحسین بی

ی افسانه ی رو به سردی رفتهسخت مشغول ماجرا بود. به رابطه

این روز افتادند. کرد و اینکه چرا یکدفعه به و حسام فکر می

خبر بودند؟ باید دانست که بقیه از آن بییعنی افسانه چیزی می

پرسید. وقتی به خودش آمد که دید هاجر این را از حسام می



کند. از این اتفاقات رفته و مهستی چهارچشمی او را نگاه می

آورد.هیچ سر درنمی  

هاجر سرآسیمه به حیاط درختی برگشت و سوییچ را داد به 

خواست بیاد! خانم نگذاشت. مثل اینکه حامد: آقا خودش می

 فرحناز خانم هم اومده همراهش!

جوشید. کمی تا هاجر برگردد مهستی دلش مثل سیر و سرکه می

بعد هاجر برگشت. فرحناز همراهش نبود. پرسید: پس فرحناز 

 کو؟

دانست چی بگوید. مهستی سعی کرد حرف را عوض هاجر نمی

ه پدرش: نگفتین چرا یکدفعه سر زده اومدین کند. رو کرد ب

 اینجا.

مقدمه گفت: اومدم دنبال تو عبدالحسین به هاجر نگاه کرد و بی

 برگردیم خونه!

ی مهستی رفت توی هم. هاجر نگاه نگرانش را بین او و قیافه

عبدالحسین چرخاند. پدرش رو کرد به هاجر: شما هم باید بری 

 دنبال یه جای دیگه!



پرید. مهستی گفت: نمیتونه! رنگ هاجر  

چرا؟  -  

خورم. باید بمونه کنار من. بهتون گفتم من از اینجا جنب نمی  -

 چندبار بگم؟

نمیشه بمونی دیگه دختر. اینجا تنهایی خطرناکه. حامد که   -

تونه بیاد پیش شما. همیشه نمی  

مهم نیست. اگر هاجر رو بکنید بیرون من هم میرم دنبال یه   -

گردم. دوتایی میریم یه جای دیگه.مین اطراف میجایی ه  

کرد او به عبدالحسین متعجب به مهستی نگاه کرد. باور نمی

اش بوده. هواداری زنی بلند شده باشد که مسبب گم شدن بچه

کسی سر از کار بست خورده بود. به قول حمید هیچدوباره به بن

طرفی آن آورد. صدای روشن شدن ماشین در حیاطها درنمیزن

ی افکارش را پاره کرد. رشته  

حامد سوار ماشین پدرش شد و از در بیرون رفت. دید که شادان 

دوان دوان از حیاط خارج شد. نفهمید چرا ننشسته توی ماشین 

و پیاده رفته ولی وقتی بیرون رفت و دید که شادان و فرحناز 



همراه بیژن پسر دکتر ضیایی وسط کوچه هستند ماجرا دستش 

آمد. ماشین را بیرون پارک کرد. به کل یادش رفته بود االن 

هایی بلند به طرف فرحناز خودش گیر چه چیزی است. با قدم

هایش گره شده بودند. شادان رفت که رنگ به رو نداشت. مشت

 جلو آمد و با نگاهی تهدیدگر گفت: آبروریزی راه ننداز حامد!

ر دکتر ضیایی و داد اما حامد گوشش بدهکار نبود. رفت طرف پس

کنی؟زد: داری چه غلطی می  

فرحناز عقب عقب رفت ولی شادان کوتاه نیامد. خودش را 

 انداخت وسط حامد و بیژن و گفت: حامد سر و صدا نکن. 

مچ دست حامد را گرفت و او را به سمت دیگر کشاند. پسر دکتر 

گفت. داشت ضیایی دستپاچه داشت به انگلیسی چیزی می

اش را خواهیکرد ولی حامد معذرتاهی میخومعذرت

خواست. نمی  

 فرحناز به خودش آمد. اگر کمی بیشتر در ه

شد. رفت جلو و با دعوا می ماند حتماًشدگی میمان حال مسخ

 صدایی لرزان التماس کرد: حامد تو رو خدا! ولش کن!



اش گرفته بود. باالخره شادان حامد را عقب کشید. بیژن گریه

ف فرحناز و همین کافی بود تا حامد دوباره به سمتش رفت طر

هایش را به حالت تسلیم هجوم ببرد. بیژن عقب کشید. دست

باال برد و عقب عقب به سمت باغ خودشان رفت. صورت حامد 

شد. فرحناز نالید: به اش باال و پایین میبرافروخته بود. سینه

 خدا هیچی نبود.

ی بزند. شادان گفت: دستت حامد دست بلند کرد به گوشش سیل

 رو روش بلند کنی نه من نه تو!

دست حامد توی هوا ماند. فرحناز توی خودش جمع شده بود. 

زده به شادان نگاه کرد و او سعی کرد با لبخند دلگرمش خجالت

 کند. شادان گفت: برو داخل! بابات االن میاد بیرون!

. شادان با زده سر تکان داد و دوید به طرف درفرحناز خجالت

های غضبناک حامد و بار خیره شد در چشمنگاهی سرزنش

 گفت: خجالت نمیکشی؟

ی ناموس دزد باید حامد براق شد: من خجالت بکشم؟ اون پسره

 خجالت بکشه!



ناموس دزد؟ اگه اون ناموس دزده پس تو چی هستی؟  -  

حامد به تته پته افتاد. گفت: من... من و تو ماجرامون فرق داره. 

ن قراره تو رو بگیرم.م  

های شادان رفت توی هم: برو ماشین رو بیار توی راه حرف اخم

زنیم. برو!می  

حامد انگار جلوی رفتار محکم شادان کم آورده بود. همیشه 

ی سخت خودش رفت در پوستهجور بود. وقتی شادان میهمین

مقاومت کند. دوستانش به همچین توانست جلویش حامد نمی

گفتند؟ زن ذلیل؟ برگشت توی حیاط و دید مردانی چه می

فرحناز هنوز آنجاست. صورتش خیس و سرخ بود. سعی کرد 

نگاهش نکند. سوار ماشین خودش شد و آن را از باغ بیرون برد. 

دوباره ماشین پدرش را برگرداند توی باغ و سوییچ را انداخت 

و گفت ببرد بدهد به پدرش. برگشت بیرون و  جلوی پای فرحناز

دید که شادان نشسته توی ماشین. در آن را به ضرب باز کرد و 

محکم به هم کوبید ولی شادان اصالً نترسید. وقتی راه افتادند 

جوری کردی؟شادان گفت: چرا این  



ی حامد هیچ حرفی نداشت بزند. تصور دیدن فرحناز با آن پسره

آورد. محکم فرمان را م خونش را جوش میدیالق خارجی با ه

خوای بیای دنبال من فرحناز گرفت. شادان گفت: چطور وقتی می

خواد ...میشه خواهر عزیز و خوبت ولی وقتی اون طفلک هم می  

حرفش رو نزن!  -  

خواد حرفش رو بزنم. فرق اون با من چیه؟دلم می  -  

ما قراره ازدواج کنیم.  -  

رشون برسه به ازدواج. چه اشکالی داره با هم شاید اونا هم کا  -

حرف بزنن. ببینن به هم میخورن یا نه! خودت نبودی میگفتی 

اگه مهستی و بهرام یه کم قبل ازدواج بیشتر حرف میزدن شاید 

شد؟ یا غر نمیزدی اگه بابا حمید رو مجبور مهستی زن بهرام نمی

میخوای  کرد به زور زن بگیره االن سحر گم نشده بود؟نمی

 فرحناز هم بشه مث اونا؟ یا اون یکی خواهرت افسانه ...

خیلی خب! فهمیدم. بسه!  -  

ی چشم به صورت شادان نگاه کرد. لبش به لبخندی از گوشه

اش بار کج شده بود. عاشق این لبخندهای زیرپوستیشیطنت



اش هایش را باز کند مبادا ابهت مردانهخواست اخمبود. اما نمی

خوام اون ان بریزد. با همان حال بق کرده گفت: نمیپیش شاد

کس و کاره.پسره فکر کنه خواهر من بی  

برگشت و به صورت شادان نگاه کرد. خبری از لبخند روی لبش 

کشید شادان توی نبود. همیشه وقتی این موضوع را پیش می

رفت. دل به دریا زد و با لحنی مهربان گفت: الک خودش فرو می

ه اخم کردی؟چرا دوبار  

ی بیرون. حامد شادان شانه باال انداخت و چشم دوخت به منظره

به خودش جرات داد دستش را بگیرد. شادان اما دستش را پس 

حال آه کشید. حامد اصرار کرد: چی شد؟ چرا رفتی کشید و بی

 تو لک عزیزم؟

هایش جمع شادان برگشت و به حامد نگاه کرد. اشک توی چشم

رچید. حامد نگران گفت: چت شد شادان؟شده بود. لب ب  

اگه ... اگه بفهمی من هیچ کس و کاری ندارم چی؟  -  

ی شادان حرف نزده ی خانوادهقدر صریح دربارهتا به حال این

کرد شادان طفره ی پدرش سوال میبودند. هربار حامد درباره



گفت که خیلی رفت. همیشه حرف از مادرش بود و شادان میمی

ترین زن دنیاست. حامد فکر وست دارد و مادرش مهرباناو را د

کرد پدر شادان مرده است. پرسید: منظورت چیه؟می  

کرد جلوی های شادان به هم چسبیده بودند. داشت سعی میلب

اش را بگیرد. حامد دوباره سوالش را تکرار کرد. شادان به گریه

است. ما رو دونم کجزحمت لب باز کرد: من بابا ندارم. یعنی نمی

 ول کرده و رفته!

انگار آب سردی ریخته بودند روی سر حامد. اولین کسی که 

پیش چشمش آمد بهرام بود. پس سرنوشت شادان هم مثل 

اش حاضر بودند با این مساله کنار بهرام شده بود؟ خانواده

 بیایند؟ شادان گفت: چیه؟ چرا ساکتی؟

شادان گفت:  کند.زبان حامد نچرخید بگوید به چی فکر می

خوریم برای همین بود. وقتی اصرار کردم ما به درد هم نمی  

اشکش راه افتاد. حامد دلش زیر و رو شد. گفت: بهشون نمیگیم! 

 میگیم بابات فوت کرده.

 شادان عصبی گفت: نمیشه! 



چرا نمیشه؟  -  

فامیل من و مامانم یکیه! مامانم به اسم من برام شناسنامه   -

 گرفته.

کند. چرا مادرش چنین کرده بود؟ کرد دارد سکته می حامد حس

نکند شادان ... نکند او ... نکند کسی که دوستش داشت 

 حرام...سرش را به شدت تکان داد

 . درمانده به شادان نگاه کرد: چرا زودتر نگفتی؟

شادان عصبی به حامد نگاه کرد: باز کن در رو میخوام پیاده 

 بشم!

داشت. شادان دستش را گرفته بود به حامد توقع این حرف را ن

خواست وسط جاده پیاده شود. ترسید. سرعت دستگیره و می

ماشین را کم کرد و شادان در را باز کرد. حامد پا کوبید روی 

ترمز و شادان خودش را از ماشین بیرون انداخت. حامد عصبانی 

ها و زد. شادان از جا بلند شد حاال جز دستنفس نفس می

اش هم خاکی شده بود. اما رنگش لباس مدرسهیتونیموهای ز



پاهایش جان نداشت از ماشین پیاده شود و ببیند بالیی سر 

 شادان آمده است یا نه؟

**** 

ی هیچ کاری نداشت. از وقتی حامد قدغن کرده فرحناز حوصله

ای برای درس خواندن هم نداشت. از بود به باغ برود دیگر انگیزه

دید برادرش حق خودش بود. از اینکه میدست حامد عصبانی 

فهمید حتی ی او تصمیم بگیرد کالفه بود. حاال میداند دربارهمی

زده او ته دلش وقتی راجع به خارج رفتن با حامد حرف می

مطمئن بوده این اتفاق جزء محاالت است و این بیشتر 

کرد. برای همین دیگر بیرون رفتنش با شادان و اش میعصبانی

د به کل تعطیل شده بود و فقط همین بود که دلش را خنک حام

دید که برادرش شده مثل مرغ سرکنده. حال و کرد. میمی

خواست کوتاه روزش در دوری از شادان خوش نیست ولی نمی

شان پا پیش بگذارد. هرچند دلش برای بیاید و برای همراهی

لی خواست شادان را ناراحت کند وسوخت. نمیشادان هم می

خواهند بروند ای نداشت. وقتی دید مادرش و روشن میچاره



بیرون خرید کنند تصمیم گرفت به شادان زنگ بزند و احوالش 

کرد را بپرسد. قبالً هم این کار را کرده بود. مادر شادان فکر می

ای هستند. تصمیم داشت بعدش هم به مدرسهها دوست و همآن

این فکر مطمئن نبود. بعد از آن بیژن زنگ بزند. اگرچه چندان از 

کشید با رفتار زشتی که حامد در حق بیژن نشان داد خجالت می

ها را کرد؟ آنهم حرف بزنند. او پیش خودش چه فکری می

دید؟ بیژن گفته بود آنجا توی امریکا به چطور موجوداتی می

گویند کمل رایدر! یعنی شترسوار! آنجا فکر ها میایرانی

ها عرب هستند و در بیابان زیر چادر زندگی رانیکردند ایمی

ها کلی شان چاه نفت دارند. فرحناز از این حرفکنند و همهمی

ها کرد آنخندید. اما حاال ناراحت بود. رفتار حامد ثابت نمیمی

واقعاً همچین موجودات عجیبی هستند؟ کالفه سعی کرد این 

ت و منتظر ماند. خود ی شادان را گرففکرها را دور بریزد. شماره

 شادان تلفن را جواب داد. فرحناز گفت: سالم!

شادان کمی مکث کرد و با لحنی سرد جواب داد: برای چی زنگ 

 زدی؟



 فرحناز جا خورد. گفت: خب خواستم حالت رو بپرسم.

خوبم. لطفاً دیگه با من تماس نگیر!  -  

ی رابطهکرد تق! گوشی را گذاشت. فرحناز وا رفت. فکر نمی

حامد و شادان شکرآب شده باشد. یعنی این موضوع به ماجرای 

ی شادان را گرفت. تلفن ی پیش ربط داشت؟ دوباره شمارههفته

داد. سرخورده تماس را قطع خورد ولی کسی جواب نمیزنگ می

هایش را به مهستی زد. حامد حرفکرد. باید به مهستی زنگ می

یایی را گرفت و بیژن بالفاصله ی دکتر ضی خانهزد. شمارهمی

 جواب داد: هلو!

 فرحناز ته دلش لرزید. با صدای مخملی گفت: هلو!

ناز تویی؟زده گفت: فاراحبرخالف شادان بیژن هیجان  

آمد. کرد خوشش میجوری تلفظ میاز اینکه بیژن اسمش را این

 گفت: یس! ایتز می!

به انگلیسی ای دست و پا شکسته حرف زدند. فرحناز چند جمله

و بیژن به فارسی. بیژن نگران حالش بود و گفت: چندباری از 



ات پرسیدم. گفت ایتز فاین! ولی من نگران بودم. مهستی درباره

 سو سو نگران بودم. کتکت زد؟

 ابروهای فرحناز باال پریدند: کی؟

برادرت! عصبانی بود سو سو!  -  

کتک فرحناز خجالت کشید. شمرده شمرده توضیح داد که 

ها ممکن نیست. توضیح داد نخورده ولی دیدارشان به این زودی

دهد. فرحناز در تمام غیرت یعنی چه و ناموس چه معنایی می

افتاد که با دوست پسرش رفته بود مدت یادش به مادر بیژن می

دانست چنین کسی این چیزها را بفهمد. مسافرت و بعید می

تواند اهرش تا ببیند میآخر سر خواست که بیژن برود دنبال خو

 بیاید دیدنش یا نه! بیژن از خدا خواسته قبول کرد. 

فرحناز تماس را قطع کرد و منتظر ماند. یک ربع بعد تلفن خانه 

زنگ خورد. مهستی پشت خط بود. فرحناز گفت که به شادان 

خبر بود. از فرحناز زنگ زده و چه اتفاقی افتاده. اما او هم بی

یاورد ویال تا ببینند چه اتفاقی افتاده است.خواست حامد را ب  



های وقتی مهستی گوشی تلفن را سر جایش گذاشت به چشم

دانست که نگران و منتظر بیژن نگاه کرد. بدون هیچ سوالی می

او نه یک دل که صد دل عاشق فرحناز شده. برای یک لحظه 

طور دلش به حالش سوخت. دلش برای آن روزهایی که همین

شان سر بزنند تنگ ماند تا بهرام و حمید به خانهظار میانتچشم

کم گذشت. عید کمشد. ولی از آن روزها خیلی وقت بود که می

شد که رسید و دو ماه دیگر دقیقاً دو سال میاز راه می

کرد سرنوشتش اش از این رو به آن رو شده بود. باور نمیزندگی

د: فرحناز داره میاد به اینجا ختم شده باشد. به بیژن لبخند ز

 اینجا. شاید بشه ببینیش!

های روشن بیژن از خوشحالی برق زدند. مهستی برگشت چشم

فهمید چرا حامد باغ و به هاجر گفت شام تدارک ببیند. باید می

ده روز است که شادان را نیاورده باغ. دقیقاً از آن روزی که 

سراغ  ها سر برسند رفتپدرش به اینجا سر زده بود تا آن

ها سرگرم شد. هایش و با آنگربه  



وقتی رسیدند دم باغ حامد از فرحناز پرسید: مطمئنی نمیدونی 

 آبجی چه کار داشته؟

دونم. گفت دوتایی بیایید اینجا.فرحناز شانه باال انداخت: نه نمی  

از در باغ که رفتند داخل دید مهستی جلوی در روی بالکن 

رفت. از ماشین که پیاده میمنتظرشان است. فکرش هزار راه 

شدند از دیدن بیژن که از در ویال بیرون آمده بود جا خورد. نگاه 

باری به فرحناز انداخت و او توی خودش جمعشماتت  

گفت که او هم غافلگیر شده. ی فرحناز میشد. نگاه دستپاچه

سری به تاسف تکان داد و زودتر از فرحناز راه افتاد به طرف 

یال. مهستی مطمئن پیش رفت و با حامد روبوسی بالکن بلند و

بازی درنیاری که با من طرفی!کرد و کنار گوشش گفت: غیرتی  

زده عقب کشید. مهستی به فرحناز که معلوم بود حامد خجالت

گنجد لبخند زد. حامد لبخندش از خوشی در پوست خودش نمی

لی ی فرحناز را هم دید. برای همین با بیژن خیرا دید. خنده

سرد برخورد کرد. حتی با او دست نداد. وقتی وارد ویال شدند 

 هاجر برایشان چای آورد. فرحناز گفت: اذون گفتن؟



ات رو باز کن!مهستی گفت: آره. روزه  

 بیژن پرسید: چی کار کنه؟

مهستی نرم خندید و هاجر سعی کرد برایش توضیح بدهد 

. حامد شدمنظور مهستی چی بوده ولی بیژن بیشتر گیج می

 کالفه گفت: اینا این چیزا حالیشون نیست. کافرن!

مهستی اخم کرد: حاال تو که مسلمونی خودت روزه میگیری 

 مگه؟

حامد حرفی نداشت بزند. کمی که گذشت مهستی رو کرد به 

 حامد و گفت: با شادان دعوات شده؟

کرد موضوع آمدنش به حامد جوابی نداشت بدهد. فکر نمی

باشد. نگاهی به بیژن و فرحناز انداخت که خودش ربط داشته 

ها هم از این عشق کردند. مطمئن بود آنکنجکاو نگاهش می

سرانجام تمام شده بود. آن روز که خبر دارند. عشقی که بی

شادان از ماشین بیرون رفت حامد با التماس او را به ماشین 

هم  خداحافظی ازبرگرداند و بدون حرف تا تهران رفتند و بعد بی

دانست جدا شدند و دیگر هیچ چیزی بینشان نبود. حامد نمی



باید چه کار کند یا با کی حرف بزند. صدای مهربان مهستی او را 

گفت: بیا بریم تو باغ گل حرف بزنیم اگه به خودش آورد که می

 اینجا راحت نیستی.

 دوباره به بیژن و فرحناز نگاه کرد. مهستی گفت: پاشو!

واست با کسی حرف بزند که قید تنها ماندن خآنقدر دلش می

کرد فرحناز با بیژن را زد و دنبال مهستی بیرون رفت. باور نمی

بغض توی گلویش باال بیاید ولی آمده بود. دلتنگ شادان بود و 

حاال انگار سنگ صبوری پیدا کرده بود تا راجع به مشکلش 

نوز ها. هوا هحرف بزند. مسهتی خواست بنشینند روی صندلی

 سرد بود ولی نه برای حامد که از التهاب گر گرفته بود. 

اش را سفت دور خودش پیچید و گفت: مهستی ژاکت پشمی

 خب میشنوم.

کند بغضش را قورت دهد. سیبک زیر دید که حامد تقال میمی

خورد. خم شد و دست گذاشت روی گلویش تکان تکان می

!دست برادرش: به من بگو چی شده قربونت برم  

جانی به مهستی زد و گفت: از شادان جدا شدم.حامد لبخند کم  



ابروهای مهستی باال پریدند. پرسید: چی؟! چرا؟ با هم خوب 

 بودین که!

حامد جان کند تا توانست اتفاقی را که آن روز افتاده بود تعریف 

کرد. وقتی حامد گفت: میگه کند. مهستی این را درک می

بابام کیه! میگه ولمون کرده رفته!دونم نمی  

مهستی تکیه داد به صندلی فلزی سرد. لرز به جانش نشسته 

دانست این حرف یعنی چه! شادان مثل بهرام بود و او بود. می

پدر بزرگ شده باشد یعنی چه. ای که بیدانست بچهخوب می

های درمانده و اگر مادر شادان هم مثل پوران بود چی؟ به چشم

آلود گفت: چرا ی حامد نگاه کرد. با لحنی حزنک نشستهبه اش

 ولشون کرده؟ 

به من گفت مامانم به اسم خودش برام شناسنامه گرفته.  -  

مهستی برای بار دوم تعجب کرد. یعنی شادان .... حامد نگذاشت 

کردم. رفتم تحقیق بیشتر فکر کند. گفت: منم مث تو فکر می

ی واقعیش تو بیمارستان ول کردم آبجی. شادان رو خانواده

 کردن رفتن. 



گفت. او واقعاً تحقیقی حامد تمام واقعیت را به مهستی نمی

نکرده بود. فقط روزی را به یاد آورده بود که با هم به 

شیرخوارگاه سر زده بودند تا وسایل سحر را به آنجا اهدا کنند و 

آن روز های شیرخوره را ببینند. یادآوری شادان خواسته بود بچه

کرد او هم پرورشگاهی است. برای اینکه حدسش مطمئنش می

را محک بزند مستقیم سراغ مادر شادان رفته بود و خودش را به 

عنوان خواستگار معرفی کرده بود و خواسته بود بداند راز زندگی 

شادان چیست. مادرش اول طفره رفته بود ولی وقتی اصرار 

دان وقتی به دنیا آمده مادرش حامد را دیده بود گفته بود که شا

ی همسرش که روستایی بودند زن مشکل کلیه داشته و خانواده

و بچه را به حال خودش در همان بیمارستانی که مادر شادان کار 

اند. مادر واقعی شادان خیلی جوان کرده رها کرده و رفتهمی

او اش چه کار کند. روز بعد دانسته با بچهبوده. سیزده ساله و نمی

اند بدون آنکه بچه را ببرند. اش رفتههم همراه خانواده

ها حق داده چنین کنند چون امثال پرستارهای بیمارستان به آن

او را در بیمارستانشان زیاد دیده بودند. یک دختر جوان مریض 

اش بربیاید؟ شادان مدتی میهمان خواسته از پس بچهچطور می



در شادان که تازه طالق گرفته بخش نوزادان بیمارستان بوده و ما

بوده به او دلبسته شده به حدی که تصمیم گرفته بچه را پیش 

های رو به انقالب به هم خودش نگه دارد. اوضاع کشور درسال

کند و با دادن ریخته بوده. مادر شادان از این فرصت استفاده می

کند.ی خودش میپول به یک وکیل نام شادان را وارد شناسنامه  

کرد باز به حامد نگاه کرد. سحر را تصور میهستی با دهانی نیمهم

کردند. ته قلبش احساس ی دیگری زندگی میکه حاال با خانواده

کرد. یعنی ممکن بود دخآرامش می  

شانس بوده باشد و حاال به زن مهربان قدر خوشترش هم همین

خترش دیگری بگوید مادر؟ تمام این دو سال را با کابوس اینکه د

دید دچار سرنوشت بدی شده باشد از سر گذرانده بود ولی می

 که ممکن است اتفاقات خوب هم بیفتند. 

حامد که صورت متحیر خواهرش را دید گفت: به نظرت آقاجون 

 حاضر میشه بیاد خواستگاری همچین کسی؟

ی گل نگاه های نورستهمهستی نفس عمیقی کشید و به بوته

کنم.یکرد: نترس من درستش م  



های غمگین حامد زل زد: خودت مشکلی با برگشت و به چشم

 این قضیه نداری؟

حامد سر باال انداخت و شرمگین گفت: من دوستش دارم. خیلی 

 دوستش دارم.

ی بیژن هردوشان را از آن حال مهستی لبخند زد. صدای قهقهه

بیرون آورد. حامد اخم کرد. مهستی گفت: حامد به بقیه هم حق 

جوری خدا هم بیشتر کمکت میکنه.وشحال باشن! اینبده خ  

حامد سعی کرد عصبانیتش را کنترل کند و فقط به تکان دادن 

سر اکتفا کرد. بعد گفت: آبجی به هیشکی نگو ماجرای شادان 

 چی بوده باشه؟

خم شد و موهای خرمایی « باشه عزیزم. نمیگم.»مهستی لب زد: 

 حامد را بوسید. 

**** 

ی دوم ویال نشسته بود و به هیاهوی باغ گوش هجیران در طبق

داد. دو سال پیش اردیبهشت بود که داشت کت و دامنش را می

گری کند. شب ی شوهرش جلوهکرد تا جلوی خانوادهامتحان می



اش سحر! همه آن شب را بران حمید ... نه شب گم شدن نوهبله

ولی بهار نبود. آوردند. حاال دوباره اینجا بود طور به یاد میاین

ها در باغ گل و سالن شد. زنتابستان بود. امشب حامد داماد می

های پایین نشسته بودند و مردها در باغ درختی زیر گیالس

ی خالی داشت. انگار گم اش یک حفرهسرخ. اما شاد نبود. زندگی

اش کنار زده بود و او شدن سحر یک پرده از روی خوشبختی

ی خوشبخت چه چیزهایی آن خانواده توانست ببیند زیرمی

خوابیده است. زندگی مهستی از هم پاشیده بود، زندگی افسانه 

و حمید هم به نخی بند بود. حامد هم با انتخاب این دختر دل 

های ها و حرف زدنپدرش را به درد آورده بود. اگر خواهش

مداوم مهستی نبود محال بود عبدالحسین چنین عروسی را به 

کرد به دلش بد راه ها سعی میی اینش راه بدهد. با همهاخانه

ترسید؟ اما حاال زن شان نمیندهد. مگر از آمدن روشن به خانه

حمید از چشم هم برایش عزیزتر بود. شاید این دختر هم که 

معلوم نبود کس و کارش کی هستند مثل روشن خوب از آب 

خورد. آمد. هرچند چشمش آب نمیدرمی  



ند شد و رفت کنار پنجره. بغض راه گلویش را سفت بسته از جا بل

ی عروس بیشتر همکاران مادرش در های خانوادهبود. میهمان

دانست حامد این دختر را کی و بیمارستان بودند. جیران نمی

شان به همان ی آشناییدانست که رشتهکجا دیده ولی خوب می

بیمارستان رفته گردد که مهستی برای زایمان به روزهایی برمی

توانست. گاهی فکر می خواست بدبین باشد ولی نمیبود. نمی

یمن نبوده. هر لحظه اش خوشکرد پا قدم آن بچه برای خانواده

منتظر اتفاقی ناخوشایند بود که این شادی نصفه نیمه را خراب 

کند. از دیدن هاجر که همراه دو زن خدمتکار دیگر البالی 

دانست چرا شکش راه افتاد. هنوز نمیپلکید اها میمیهمان

گفت عبدالحسین این زن را نگه داشته توی باغ. خودش که می

ها برای جیران باورپذیر نبود. گذارد برود ولی اینمهستی نمی  

باز شدن در اتاق او را به خودش آورد. مهستی و روشن با هم 

یه وارد اتاق تاریک شدند. هنوز متوجه او نبودند. روشن گفت: 

 کم دراز بکشم بهتر میشم تو برو بیرون پیش مهمونا عزیزم. 



هایشان که به تاریکی عادت کردند جیران را دیدند. چشم

مهستی بود که هیکل مادرش را تشخیص داد. گفت: اینجا چه 

کنی مامان؟کار می  

 جیران آهسته گفت: اومدم یه چیزی بردارم.

دانست دروغ مهستی لرزش صدای مدارش را تشخیص داد. می

گوید ولی به روی خودش نیاورد. جیران پرسید: حالت خوبه می

 عزیزم؟

روی صحبتش با روشن بود. روشن گفت: آره. روی صندلی 

 میشینم خسته میشم. 

ی روشن کشید. او پنج مهستی دستی روی شکم نسبتاً برجسته

ی روشن ماهه باردار بود. جیران جلو آمد و موهای شینیون کرده

وسید: درد و بالت توی سر حسودات!را ب  

ای روی نیمه مهستی و روشن خندیدند. جیران لبخند نصفه

لبش آورد و از اتاق بیرون رفت. روشن عمیق نفس کشید: 

 هرچی جلوتر میریم نفسم بدتر تنگ میشه!



کرد مهستی با حسرت به شکم روشن نگاه کرد. داشت فکر می

های اطرافش مادر شدن زناین تاوان کدام گناهش است که باید 

را پشت سر هم ببیند و غصه بخورد؟ انگار روشن نگاه 

رمق اتاق دید که دست اش را در روشنایی کمزدهحسرت

 گذاشت روی دست مهستی: عزیزم ایشاال قسمت خودت!

مهستی تلخ لبخند زد. روشن گفت: آقای دکتر دیگه نیومد 

 سرکشی؟

ای داری روشن. چه دل خجسته  -  

ای وای! چرا؟  -  

گنجید که دوباره مهستی جوابی نداشت. حتی در فکرش هم نمی

ازدواج کند. آن هم با کسی مثل دکتر اسفندیار ضیایی. 

خواست به روشن بگوید نذر کرده تا وقتی دخترش برگردد نمی

جا تنها زندگی کند. روشن که سکوتش را دید خواهد همینمی

دونه چه مد از خوشحالی نمیگفت: دختره خیلی نازه ماشاال. حا

ی تو میره. کار کنه. همش هم چپ میره راست میاد قربون صدقه

گرفت.میگه تو نبودی این عروسی سر نمی  



کرد دادل مهستی شاد شد. حس می  

کند. باالخره او هم روزی رد در حق دختر خودش مادری می

خواست شوهر کند. دعا کرد خدا کاری کند شد و میبزرگ می

خودش شاهد عروس شدن دخترش باشد. بغض دوباره توی  که

هایش را محکم به هم فشار داد مبادا گلویش گیر کرده بود. لب

اشکش راه بیفتد. از جا بلند شد: تو یه کم استراحت کن! من برم 

 پایین.

روشن دستش را به مهربانی فشرد و اجازه داد برود. مهستی از 

بران جلوی روز میهمانی بله ها پایین رفت. برای یک لحظهپله

هایی که زمانی چشمش نقش بست. حاال روی آن صندلی

مادرشوهرش پوران و افسانه نشسته بودند دو زن غریبه جا 

ها از البالی موسیقی خوش کرده بودند. صدای میو میو گربه

توانستند رسید. امشب میشد به گوش میشادی که پخش می

 دلی از عزا دربیاورند. 

ها فرحناز را دید که البالی چرخاندن وسط مهمان ع چشمموق

زند. برای یک ی سالن حیاط درختی را دید میهای آویختهپرده



توجه خیال و بیقدر بیلحظه دلش خواست جای او باشد. همین

قدر سرگشته برای پیدا کردن ها. همینبه نگاه کنجکاو دیگر زن

ودش آمد. رفت طرف جفتش البالی مردهای اتو کشیده. به خ

اش.فرحناز و دست گذاشت روی شانه  

های خندان مهستی مواجه شد. فرحناز از جا پرید و با چشم

زده گفت: دارم دنبال حامد میگردم. شادان کارش داره.خجالت  

کند. این را از دانست مهستی دروغش را باور نمیفرحناز می

ت: دیدیش خواند. آهسته کنار گوشش گفهای خندانش میچشم

 چه خوشگل شده؟

کی؟  -  

همون که میدونی.  -  

نه ندیدم. چه شکلی شده مگه؟  -  

کدوم کراوات زده ماه شده. خیلی خوشتیپ شده آبجی. هیچ  -

 از پسرای هم سن اون کراوات ندارن. 



مهستی عمیق لبخند زد: حاال دلت واسه یه کراوات نره. مهم 

 چیزای دیگه است.

شکر مادر شوهر هم ندارم. باباش هم که  چی مثالً؟ خدا رو  -

دکتره. دیگه چی میخوای؟ تازه عروسی کنیم میاییم اینجا ور 

 دل خودت. 

کرد این حرف مهستی را خوشحال کند ولی دید فرحناز فکر می

هایش غمگین شدند. نگاهش را دزدید و با نگاه کنجکاو که چشم

وش کرده بود ی شوهرش جا خافسانه که توی سالن کنار خانواده

ی حسادت را در توانست شعلهتالقی کرد. از همان فاصله هم می

های خواهرش ببیند. از چند ماه پیش که کارشان کشیده چشم

بود به گیس و گیس کشی با هم سر سنگین بودند و فرحناز هم 

شان را بهتر کند. مهستی پرسید: حمید ای نداشت رابطهعالقه

نوز؟فکری به حال خونه نکرده ه  

اش ی موی فر شدهفرحناز به خودش آمد. سر باال انداخت و طره

مثل فنر تکان خورد. مهستی رفت و فرحناز دوباره از الی پرده 



بیرون را رصد کرد ولی نگاه غضبناک حمید را که دید از ترس 

 پرده را انداخت.

حمید چاره نداشت برود جلوی در و گوش فرحناز را بپیچاند 

دانست قه از الی پرده مردها را دید نزند. خوب میبلکه دم و دقی

ها را از نظر گذراند. گردد. سرسری میهمانچشمش دنبال کی می

هایش بیژن و پدرش جایی نزدیک در زنانه نشسته بودند. دندان

را به هم فشرد و توی دلش بهشان فحش داد. پدر و پسری هردو 

خواست میبرای خواهرهایش دندان تیز کرده بودند. دلش 

کرد به هر ضرب و زوری شده مهستی را از باغ پدرش را وادار می

ای را که توانست. عبدالحسین خانهشان ولی نمیبیاورد خانه

ی او و روشن باشد داده بود به حامد و سر قرار بود روزی خانه

ی حاملگی روشن پیش کاله مانده بود. اگر قضیهخودش بی

ی ای زنش را توی خانهت به چه بهانهدانسنیامده بود دیگر نمی

دانست عمر این همخانگی به اندازه پدرش نگه دارد. اما می

آمد فوقش یکی دو ماه بعد باید زایمان روشن است. بچه که می

شدند. پدرش آب پاکی را ریخته بود روی باالخره سوا می

دستش و گفته بود فعالً برایش ممکن نیست برای گرفتن خانه 



گوید. از عمد به حمید دانست او دروغ میند. خوب میکمکش ک

کرد که هم تنبیهش کند و هم پسر سر به هوایش را کمک نمی

ای نشسته بود و کنار گوش خودش نگه دارد. به پدرش که گوشه

کرد نگاه کرد. از جمع فاصله گرفت ها خوش و بش میبا میهمان

میق به ریه ای خلوت سیگاری آتش زد. دودش را عو در گوشه

کرد که اگر عبدالحسین این قدر فرستاد. داشت به این فکر می

بود. اگر او به جای شان بهتر میخودرای نبود شاید وضع همه

گرفت شاید کارشان به اینجا کرد و تصمیم نمیبقیه فکر نمی

رسید.نمی  

چشمش چرخید طرف آلونک متروکی که ته باغ مثل چشم 

ده بود. و بعد لغزید روی استخر بزرگی خالی مرده بهش خیره مان

ها جا خوش کرده بود. از یادآوری پرینوش لب که پشت درخت

کسی استخر ... ته دلش لرزید. هنوز دلتنگش بود؟ هیچ

ی بار پرینوش را دیده. جلوی خیاطخانهدانست او یکنمی

پدرش. آمده بود به حمید سر بزند. حال و روز خوبی نداشت. 

د. آمده بود به حمید التماس کند کمکش کند. چه آواره شده بو

احمقی بود. با هم حرف زده بودند. پرینوش خوشخیاالنه فکر 



اش برگشته. گفت کرد فیروز زنده است و سحر پیش خانوادهمی

چیز را توضیح داده. حتی آدرس ای داخل باغ انداخته و همهنامه

ید گفت. او هم آخرین جایی را که فیروز بچه را برده بود به حم

وادارش کرد بروند به همان آدرس ولی نتوانستند بفهمند سحر 

اند. هرچند دو سه نفری گفتند که فیروز را توی کدام خانه برده

 زیاد به آن محله سر می

ی یکی از های خانهزده چون آنجا پاتوقش بوده. تا نزدیکی

اجرای دوستانش هم رفتند ولی او افتاده بود زندان و کسی از م

ی شیرخواره که دو سال پیش به اینجا آورده شده باشد یک بچه

بست خورده بود. پرینوش را چنان با خفت خبر نداشت. باز به بن

از خودش رانده بود که برود پشت سرش را هم نگاه نکند. 

تصمیم داشت خودش به تنهایی به آن محله برگردد و دنبال بچه 

دار خانه های کشو بحث بگردد ولی حاملگی روشن پیش آمد

نداشتنشان و فکر کرد گشتن دنبال آن بچه بعد از این همه وقت 

دیگر چه فایده دارد وقتی هیچ سرنخی نیست. کالفه ته سیگار 

را زمین انداخت و با کفشش آن را له کرد. سرخی سیگار آهسته 



به خاموشی گرایید. سر چرخاند و دید حامد از دور نگاهش 

گار دیگر درآورد و آتش زد.کند. یک سیمی  

پایید که داشت سیگار دومش را روشن حامد نگران حمید را می

کرد. زیرچشمی حواسش به پدرش بود که او هم غضبناک می

بیند. عذاب وجدان داشت. خودش را غاصبی این صحنه را می

ی برادر بزرگش را تصاحب کرده ولی چه کار دید که خانهمی

توانست روی حرفش امر پدرش بود و نمی توانست بکند؟ امرمی

خواست حرف بزند. حرف بزند. شاید هم نمی  

داد که عرضه دارد خوشبختش باالخره باید به شادان نشان می

کند. چه چیزی بهتر از اینکه از همین اول خانه و ماشین داشته 

دانست شادان عروس دلخواه پدرش باشند؟ هرچند خوب می

دو برای راضی کردن عبدالحسین نیست. او و مهستی هر

جنگیده بودند. کار پدرش به بیمارستان کشیده بود و آخر سر 

ای جز تسلیم ندارد قبول کرده بود بروند خواستگاری انگار چاره

شادان. از این بابت ممنون مهستی بود. عزمش را جزم کرده بود 



دانست چطور ولی هرطور شده لطفش را جبران کند. نمی

آید.باالخره یک بار فرصتش پیش میدانست می  

کننده فکر کند. خواست به چیزهای نامربوط و نگراندیگر نمی

کرد. به اش بود و باید به آینده فکر میامشب، شب عروسی

خواست به روزهای خوبی که قرار بود با شادان بسازند. حتی نمی

رفتارهای مضحک بیژن که سعی داشت ایرانی برقصد فکر کند. 

های قدی سالن نگاه کرد. مطمئن بود فرحناز همین پنجرهبه 

زند. یعنی واقعاً دلش رفته حاال دارد از الی پرده بیرون را دید می

ی ی دیالق که هیچ اهمیتی به نگاه و خندهبود برای این پسره

اش چه کرد؟ خانوادهداد و در عالم خودش سیر میها نمیمیهمان

دند.سرنوشت عجیبی پیدا کرده بو  

**** 

اش، روشن و یک اول بهرام بود که حمید را دید. با دختر عمه

ی یک ساله در کالسکه. ایستاده بودند در خیابان پسر بچه

کردند. ی پشت ویترین نگاه میگانههای بچهسنایی و به لباس

خواست راه رفته را برگردد ولی نجمه، به کل حواسش پرت می



بان را بروند بلکه بتوانند یک جفت بود و اصرار داشت تا ته خیا

ی آبی برای پسرشان فرزاد پیدا کنند. تا به گانهکفش بچه

های خودش بجنبد حمید هم او را دید. برای چند لحظه در چشم

هم خیره شدند. بهرام فکر کرد حتماً حمید هم دارد در نگاه او 

 گردد. دنبال بیست سال رفاقتی که با همدنبال یک رد آشنا می

ی قوم و خویشی و مطمئن بود مثل داشتند و ده سال رابطه

تر ها با هم از هرکسی غریبهکند. آنخودش هیچی پیدا نمی

 بودند. 

ای نشدند که بین نه نجمه و نه روشن متوجه این نگاه چند ثانیه

ی غریبه از کنار شوهرهایشان رد و بدل شد. بعد مثل دو خانواده

 هم گذشتند. 

ی بهرام هیچی پیدا نکرد. پس او دوباره ه افسردهحمید در نگا

زن گرفته بود و بچه داشت. بیچاره خواهرش که توی آن باغ 

کرد. دلش را خوش کرده بود به عین یک تارک دنیا زندگی می

ها. حمید مطمئن بود اگر مهستی کمی های گل رز و گربهبوته

ا نرمش به خرج دهد دکتر ضیایی در یک چشم بر هم زدن پ



وقت شاید وضعش از اینی که هست پیش خواهد گذاشت و آن

آمد. حتی یکی دو شود. اما مهستی کوتاه نمیبهتر می

اند چنان خواستگاری را که روشن گفته بود سراغش آمده

تارانده بود که دیگر کسی جرات نداشت اسم خواستگار پیش 

رویش بیاورد. همه این وضع را پذیرفته بودند. درست مثل 

کم به خاطر راکد ماندن تبدیل به مرداب شود. ای که کمشمهچ

طور شده بود. برگشت و از پشت سر به زندگی مهستی هم همین

رفت نگاه کرد. او هم برگشته بود و به حمید بهرام که داشت می

کرد. زود سر چرخاند و با روشن وارد یک مغازه شدند. نگاه می

ش فکر کند. خودش به حوصله نداشت به زندگی بعدی نارفیق

شان بدجور شکرآب ی کافی با روشن مساله داشت. رابطهاندازه

بود و همین امروز و فردا بود که روشن بچه را بردارد و برگردد 

اش.ی پدریخانه  

بهرام دید که حمید رفت توی مغازه. او هم مثل خودش صاحب 

شت پسر شده بود. آیا حمید هم مثل وا داده بود و تسلیم سرنو

طور باشد. از دست رفتن زد اینشده بود؟ بهرام که حدس می

دخترش از فرود آمدن شهاب سنگ در آن خانواده هیچی کم 



داد که در دل حوصله خبر میفروغ و کمنداشت. آن نگاه بی

 حمید چه خبر است. نجمه گفت: چرا وایسادی؟

 بهرام راه افتاد: یه چیزی یادم افتاد.

چی؟  -  

کارم بود. مهم نیست. یدرباره  -  

خدا کنه کفش رو پیدا کنم.  -  

شه اگه فرزاد کفش سیاه بپوشه.حاال قرآن خدا غلط نمی  -  

 نجمه اخم کرد: باز تو نق زدی بهرام؟ اگه حوصله ند

 اری برو. خودم میگردم.

بهرام هیچی نگفت. سه سال بود که از مهستی جدا شده بود 

دش به او نیفتد. دروغ بود که از ای یاولی روزی نبود که به بهانه

دل برود هرآنکه از دیده رود. دروغ بود که سرگرم زندگی 

ی آن کسی را که دوست داری کمرنگ روزمره شدن خاطره

ها دروغ بود و بهرام حاضر بود این را شهادت ی اینکند. همهمی

 بدهد. 



ات نجمه گفت: تو یه طوریت هست! نکنه اون مامان فوالدزره

ره یه حرفی پشت سر من زده؟دوبا  

قلب بهرام فشرده شد. ترجیح داد سکوت کند. اره دادن و تیشه 

گرفتن چه فایده داشت؟ نجمه اما کوتاه نیامد: اگر دوباره دهنش 

های من و فرزاد رو هام میگم بیان وسیلهرو وا کنه به آقا داداش

ی بابام. گفته باشم. جمع کنن بریم خونه  

کرد. نجمه بیشتر تاخت: به خدا خسته شدم از بهرام باز سکوت 

هاش.بکن نکن  

بهرام عمیق نفس کشید. نجمه مثل مهستی نبود. جلوی مادرش 

دانست ریخت که هرکی نمیشد و چنان برایش زبان میموش می

کرد یک روح در دو بدن هستند ولی پشت سرش بهرام فکر می

ایستاد: نجمه  خرید.های او را به جان میبود که تمام نق نق

خوای تمومش کنی؟نمی  

ی بچه را تندتر نجمه ادایش را درآورد و زیر لب غر زد. کالسکه

خوام.راند: بیا بریم خونه. اصالً نمی  



بهرام از خدا خواسته دنبال زنش راه افتاد. برای یک لحظه تصور 

شد؟ محال آمد اینجا چی میکرد اگر به جای نجمه با مهستی می

وقت پشت سر مادرش بد ر عصبی شود. مهستی هیچطوبود این

وقت عین کرد. هیچوقت او را ریشخند نمیگفت. هیچو بیراه نمی

کشید. آه مثل کرد و او را دنبال سر خودش نمیها قهر نمیبچه

اش بلند شد. برگشت و پشت سرش را نگاه کرد. دود از سینه

 خبری از حمید نبود. 

ان لنگان لنگان به استقبالشان آمد. وقتی به خانه برگشتند پور

ی مادرش بود. یاد گرفته بود با بهانه پا درد و این هم ادای تازه

دست درد بیشتر جلب محبت کند. پوران گفت: چقدر طولش 

خواست؟دادین مگه یه کفش خریدن چقدر وقت می  

نجمه اخم کرد: خانم جون به خدا اگه خودمون دوتا رفته بودیم 

کردیم. حیف که پاهاتون درد میکنه وگرنه می یه چیزی پیدا

 محال بود با بهرام برم. 

 پوران اخم کرد: چرا مگه چی شده؟



قدر اخم و تخم کرد که نجمه بچه را داد بغل مادرشوهرش: این

خواد واسه دشمنش بره خرید.بیایین و ببینین. انگار می  

 ام خسته میشه. صبح تا شبپوران پشت چشم نازک کرد: بچه

که دنبال یه لقمه نونه! یه روز تعطیل هم که باید راه بیفته دنبال 

کار کنه؟خریدهای تو. چه   

نجمه حرصی به بهرام نگاه کرد و خیلی زود لبخند به لب نشاند: 

 راست میگین به خدا. برا همین میگم کاش شما بودین. 

حاال چیزی پیدا کردین یا نه؟!  -  

ت منم گفتم برگردیم گل پسرتون نه واال. بهرام حوصله نداش  -

 خسته نشه. نیست دو سالشه!

این را گفت و به تمسخر خندید. بهرام نشنید مادرش در جواب 

شان نجمه چی گفت. برگشته بود توی اتاقش و به تخت دو نفره

های مختلف دار شده بود به بهانهکرد. نجمه از وقتی بچهنگاه می

کرد. تصمیم داشت برود مل میکرد. او هم فقط تحاز او دوری می

خواست ببیند مهستی هنوز آنجا انجام سر بزند. میو به باغ نیک

کند یا نه. او هم صاحب بچه شده است؟ مهستی مثل زندگی می



ها خوابش را یک آرزوی محال شده بود که بهرام حتی شب

دید.می  

داد. نجمه آمد توی اتاق. زیر لب داشت به مادرش فحش می

نشنیده گرفت. نجمه گفت: بهرام چرا یه چیزی به مادرت بهرام 

 نمیگی؟ همه فهمیدن خون من رو کرده توی شیشه جز تو!

اش را پرت کرد روی تخت و لباس راحتی پوشید. کالفه روسری

تر و زده به اندام توپر زنش نگاه کرد. او جوانبهرام خجالت

ایمان فروکش اش انگار بعد از زتر بود ولی امیال زنانهسرحال

های کرده بود. برعکس مهستی ... ای لعنت به این فکر و خیال

کننده. دیوانه  

ی شوهرش را روی خودش دید. نیشش باز شد: نجمه نگاه خیره

هات رو درویش کن!چشم  

بهرام خسته نگاهش کرد. حتی حوصله نداشت باهاش شوخی 

ل کند. نجمه گفت: به دلم موند جلوی شوهرم یه لباس خوشگ

بپوشم. ولی عیبی نداره. وقتی دوست داری با مادرت زندگی 

 کنی باید پیه این چیزا رو هم به تنت بمالی دیگه.



ها متنفر این را گفت و از اتاق بیرون رفت. بهرام فکر کرد از زن

جور او را چزانده بودند. این وسط فقط است. هرکدامشان یک

صمیم گرفت دلش برای مهستی تنگ شده بود. همان لحظه ت

ها همیشه انجام آب بدهد. آنبرود سر و گوشی جلوی باغ نیک

شدند. از اتاق که بیرون آمد دید روزهای جمعه توی باغ جمع می

خورند. انگار اند کنار هم و دارند چای میمادرش و نجمه نشسته

نه انگار همین چند دقیقه پیش داشتند طعنه و کنایه بار هم 

یرم شرکت!کردند. گفت: من ممی  

کار داری مادر؟ای چهروز جمعه  -  

آره. یه امروز رو بمون توی خونه!  -  

اهمیتی به حرفشان نداد. زیر لب چیزی پراند و بیرون زد. توی 

ماشینش که نشست دستی به داشبوردش کشید. ماشین را تازه 

های پدرش مدل قدیمی اما سرپا بود. اگر کمکخریده بود. یک 

توانست راحت آن را معامله کند. مادرش توی میهمانی نبود نمی

شود و روز خانوادگی گفته بود بهرام با آن ماشین لکنته اذیت می

 بعد این ماشین قبراق نصیبش شده بود. ماشین را راه



ان ی پدر و مادرش فکر کرد. چیزی بینشانداخت و به رابطه

ای کهنه شده. البته بیشتر از طرف نمانده بود جز خشم و کینه

کرد. سر نجمه مادرش که آن را هم با آزار دادن نجمه تالفی می

ی مادر نجمه و زن بابایش شکرآب شده بود. دو خواهر بعد رابطه

از یک عمر به خاطر پوران به جان هم افتاده بودند. زن بابایش 

دید. گفته بود اگر تو این لقمه را می همه چیز را از چشم پدرش

برای دختر خواهرم نگرفته بودی حاال وضعمان این نبود. پدرش 

هم مثل خودش شده بود چوب دو سر طال و دو مرد بیش از پیش 

طور داد اینبه هم نزدیک شده بودند. گاهی به نجمه حق می

باهاش رفتار کند. او هم رفتارهای مادرش را سر او تالفی 

داد که ولشان کرده باشد و کرد. حتی به پدرش هم حق میمی

کرد. رفته باشد. مادرش کم فتنه به پا نمی  

آنقدر در فکرهای مشوش و شلوغش دست و پا زد که نفهمید 

کی به آن کوچه باغ رسیده است. پاییز تازه از راه رسیده بود اما 

 هوای بومهن خنک بود. در آن عصر جمعه کوچه کامالً خلوت

بود. سر کوچه ماشین را گذاشت و رفت جلوتر تا سر و گوشی 

ی همسر دانست خانوادهآب بدهد. در باغ بسته بود ولی می



ی باغ هستند. هرچند همین چند سابقش پشت درهای بسته

های ساعت پیش حمید را دیده بود که با زنش حوالی مغازه

زد. فروشی خیابان سنایی پرسه میگانهبچه  

ند خندیدن کسی پشت در او را از جا پراند. دستپاچه صدای بل

برگشت طرف ماشین و پشت آن پناه گرفت. خواهر کوچک 

کرد. مهستی از در بیرون آمد. یک بچه هم کنارش تاتی تاتی می

ی کی بود؟ کمی جلوتر رفت تا او را یک دختربچه! این بچه

گرفت و  ببیند. فرحناز کمی دور و برش را پایید بعد بچه را بغل

تندتر به سمت مخالف بهرام رفت. کمی بعد در باغ دکتر ضیایی 

هم باز شد و پسری با موهای کوتاه طالیی از در بیرون آمد. 

هردوشان پشت یک درخت پنهان شدند. بهرام سعی کرد یادش 

بیاید آن پسر کیست و خیلی زود یادش آمد. او بیژن بود. پسر 

ن و حاال با فرحناز سر و سری دکتر ضیایی! پس برگشته بود ایرا

خواست بداند آن داشت. دو دل بود جلو برود یا نه. فقط می

دختربچه مال کیست. یادش به آن روزی افتاد که مهستی را 

ی دیده بود بچه به بغل که سوار یک ماشین شد. یعنی بچه

ی افسانه ی شوهر مهستی؟ محال بود این بچهمهستی بود؟ بچه



آنقدرها با هم خوب نبودند که بخواهند دوباره  باشد. او و حسام

 از هم بچه داشته باشند.

هایی باالخره دل به دریا زد و رفت به سمتشان. توی ذهنش بهانه

اش ترین بهانهخواست پیش بکشد باال و پایین کرد. مهمرا که می

ی خام و مضحکی و برای همین خبر گرفتن از سحر بود. چه بهانه

ها که رسید سالم کرد. را بریده بود. به آندلشوره امانش 

ها از جا پریدند. هردوشان مثل برق گرفته  

کرد قلبش آمده توی دهانش. دستش روی فرحناز حس می

های گرد شده داشت به بهرام نگاه اش بود و با چشمسینه

کرد و در همان حال فکر کرد چقدر شکسته شده. بیژن به می

او کیست ولی ذهن فرحناز قفل کرده  انگلیسی از فرحناز پرسید

بود. بهرام آمد جلو و به دختر افسانه خیره ماند. فرحناز آیدا را 

پشت سر خودش پنهان کرد. بعد بالفاصله خودش را جمع و جور 

کرد. اخم نشست روی صورتش و با عصبانیت گفت: اینجا چی 

 میخوای؟



سراغ  جان گفت: اومدممعلوم بود بهرام هم ترسیده. چون کم

 سحر رو بگیرم.

فرحناز جراتش بیشتر شد: جا قحط بود؟ واسه چی اومدی 

 اینجا؟

بهرام هاج و واج نگاهش کرد. فرحناز بچه را بغل کرد. بیژن جلو 

آمد و دوباره به انگلیسی پرسید او کیست و فرحناز که حاال 

اش خوب شده بود توضیح داد بهرام چه نسبتی انگلیسی

بازی را در این مدت خوب یاد هم غیرتی باهاشان دارد. بیژن

هایش را مشت کرد و جلوتر رفت. بهرام ترسید گرفته بود. دست

 و عقب کشید. بیژن گفت: برو دنبال کارهات!

بود! اما « برو پی کارت»اش گرفته بود. منظور بیژن فرحناز خنده

جلوی خودش را گرفت. بیژن را عقب کشید و رو کرد به بهرام: از 

بر نداریم. تو هم برو تا به حامد نگفتم بیاد سراغت!سحر خ  

ی کیه؟بهرام درمانده به آیدا نگاه کرد: این بچه  

کند. با غیظ فرحناز شستش خبردار شد بهرام چه فکری می

ی آبجیمه! گفت: بچه  



گفت آبجی. پس بهرام وا رفت. فرحناز فقط به مهستی می

رگشت طرف آنکه حرفی بزند بدرست حدس زده بود. بی

چیز تمام زد مبادا اشکش راه بیفتد. همهماشینش. نفس نفس می

گشت به همان زندگی جهنمی خودش!شده بود. باید برمی  

**** 

فرحناز از او خواسته بود برود سراغ بهرام و بخواهد دست از سر 

کرد بهرام بعد از نزدیک به چهار مهستی بردارد. حسام باور نمی

ش هنوز دنبال او باشد. اگرچه حاال سال از گم شدن دختر

خودش یک پسر یازده ساله و یک دختر دو ساله داشت و 

ای جز دانست برای پدر و مادری که هیچ دلخوشیمی

ها یعنی چه ولی هایشان ندارند دلتنگی برای جگرگوشهبچه

اش را به چشم ماجرای بهرام فرق داشت. او بزرگ شدن بچه

نبود که این همه دلتنگش باشد.  ندیده بود پس چندان منطقی

آمد. آیا باید بهرام حتماً به هوای دیدن مهستی به باغ می

رفت سراغ بهرام و او را طور که فرحناز خواسته بود میهمان



کرد؟ اگر سه سال پیش بابت یواشکی سر زدن به باغ شماتت می

 بود اوضاع

را از چندان برای تصمیم گیری سخت نبود. به جای آنکه بهرام 

ها به هم نزدیک شوند. آن کرد آنزنش دور کند وساطت می

ی خودش بود که فرصت از موقع چنان درگیر آشفتگی خانه

دست رفته بود و حاال پادرمیانی برای برگشتن بهرام کاری 

رسید. عجیب به نظر می  

کارت داشت؟چرا رفتی توی فکر؟ فرحناز چه  -  

ی چشم کرد از گوشهمی طور که مستقیم به جاده نگاههمان

نگاهی به افسانه و آیدا در بغلش انداخت. تصمیم گرفته بود 

ای باال انداخت: چیز دیگر افسانه را محرم رازهایش نداند. شانه

 خاصی نگفت. 

افسانه پوزخند زد. حرف حسام را باور نکرده بود. مطمئن بود 

هرچیزی هست به مهستی ربط دارد چون توی باغ دید که 

حال برگشت. ناز چطور یواشکی بیرون رفت و بعد آشفتهفرح

دید که خواهرش بدجور توی فکر است و وقتی هردوشان 



گشتند و به مهستی نگاه کردند گاهی برمیپچ میدرگوشی پچ

کردند. چه اتفاقی آن بیرون افتاده بود؟ از حسام پرسید: می

 دکتر ضیایی از مهستی خواستگاری کرده؟

صورت حسام به وضوح توی هم رفت. البد افسانه دید که 

شد حسام عاشق کم داشت مطمئن میکرد. کمحسادت می

خواهرش مهستی شده است. بدنش مور مور شد. چند وقتی 

کرد تمام بدنش به گز گز شد که هربار به این چیزها فکر میمی

رفت. حق داشت. نداشت؟ هر زنی که افتاد. یا سرش گیج میمی

افتاد. دوباره پرسید: چی بین این حال بد می جای او بود به

 شماها هست که من خبر ندارم؟

 حسام اخم کرد: بین ما یعنی کی؟

تونه. فرحناز داشت چی چرا اخم کردی؟ منظورم بین همه  -

ی چشم سفید چه خوابی برای گفت؟ دخترهکنار گوشت می

 زندگی من دیده؟

ورد افسانه از چی آدهان حسام از تعجب باز ماند. سر در نمی

زند. خبر داشت دیگر با هم خوب نیستند. حتی دیده حرف می



شان بدهد ولی هم بود که جیران چندبار سعی کرده آشتی

افسانه و هم فرحناز یکدنده بودند. رسیده بودند نزدیک خانه. 

ترجیح داد با افسانه دهن به دهن نشود. هربار بحثی بینشان 

خواست صدا راه انداخته بود. نمی پیش آمده بود افسانه سر و

طوری هم دخترش جو خانه بیش از قبل آشفته شود. همین

 عصبی و بدقلق شده بود و نیما دیگر مثل قبل سرزنده نبود. 

رسیدند خانه. ماشین را پارک کرد جلوی در. سعی کرد بر 

اعصابش مسلط شود. رو کرد به افسانه و با اشاره کوتاهی به 

ن گفت: کوتاه بیا خانم.صندلی عقب ماشی  

 افسانه پوزخند زد: خانم! خانم!

در ماشین را باز کرد و خواست نیما هم پیاده شود. در را محکم 

هایش را روی هم فشرد. به هم کوبید. حسام عصبی چشم

شدند. او از خواستگاری های افسانه توی سرش تکرار میحرف

اه هم اسفندیار ضیایی حرف زده بود. پس مهستی خاطرخو

تر از آن تر و خستهدانست خواهر زنش نجیبداشت. ولی می

ای که پیش رویش است فکر کند. اگر ی تازهاست که به آینده



افسانه بود چطور؟ حتی الزم نبود فکر کند. افسانه روزی که 

دخترشان به دنیا آمد جوابش را داده بود. گفته بود تو من را 

پابندت شوم. اگر این بالها سر  مجبور کردی برایت بچه بیاورم تا

کرد. افسانه آمده بود شک نداشت به سال نکشیده شوهر می

گشت به گذشته محال بود کسی مثل اش گرفت. اگر برمیغصه

شد افسانه را برای زندگی انتخاب کند. یا حداقل تا مطمئن نمی

گرفت. زنش دوستش ندارد از او بله نمی  

اند. از نیما خواست برود توی اتاق افسانه آیدا را روی تخت خواب

اش را آماده کند. حسام هنوز نیامده بود باال. و وسایل مدرسه

شد. خون خونش را نفسش تنگ شده بود. دلش زیر و رو می

خورد. چندبار قبل که به باغ آمده بودند هم فرحناز همین کار می

پچ نشستند و پچرا کرده بود. بعد با مهستی و روشن می

خندیدند. ولی تا به حال نشده بود فرحناز سراغ ردند و میکمی

حسام بیاید و با او درگوشی حرف بزند. حتی مادرش هم متوجه 

شد و او را کشید کنار و با هم حرف زدند. امروز روشن و حمید 

ها. پچ کرد و باز همان خندهنیامده بودند و فرحناز با شادان پچ

محرم به شنیدنش نبود؟ خودش ها از چی خبر داشتند که او آن



دید. حاال حسام هم جزو محرم اسرارشان حساب را تنهاترین می

 شده بود. ولی محرم چه اسراری

برگشت توی سالن و از پنجره به حسام نگاه کرد که در ماشین 

نشسته بود و به جایی نامعلوم خیره مانده بود. نکند آن راز 

و دکتر ضیایی بود؟ حتماً همین بوده. و البد ی مهستی رابطه

دانست خواست به خواستگاری مهستی بیاید ولی نمیدکتر می

چطور. البد فرحناز به فکرش رسیده از حسام کمک بگیرد. 

توانست هرچه نباشد او داماد بزرگ پدرش بود و اگر الزم بود می

سی رفته پا درمیانی کند برای این ازدواج. ولی فرحناز پیش بد ک

دانست مهستی و شوهرش وقتی او در باغ بود بود. فرحناز نمی

زدند. قضیه را فقط او و مهستی یواشکی با هم حرف می

دانستند. بعد از آن روزی که مهستی این ماجرا را به رویش می

آورد و او از باغ رفت با هم سرسنگین شده بودند. حتی حاال هم 

جا با حسام دارد یا نه. او که همهها ادامه معلوم نبود این تلفن

ها کاری به کار هم نبود تا کنترلش کند. اگرچه در باغ آن

کرد های باغ را شرکت مینداشتند. افسانه از عمد تمام میهمانی



ی عاطفی شوهرش و مهستی پیدا تا بلکه بتواند سرنخی از رابطه

 کند و چیزی نیافته بود.

اری به هم نداشتند و یا چون ها دیگر کیا به این خاطر که آن

کردند. دوباره به حسام نگاه کرد. دید که سنگین از احتیاط می

ها سیگاری شده ماشین پیاده شد و سیگاری آتش زد. تازگی

بود. البد از غم فراق مهستی جانش. فرحناز چی بهش گفته بود 

ی دکتر ضیایی به مهستی؟ حتماً برای همین جز ماجرای عالقه

طور دمغ شده بود. البد جا خورده بود که سام اینبود که ح

مجبور است بین مهستی و آن دکتر از فرنگ برگشته را جوش 

 بدهد. 

خواست از جا دلش بیشتر آشوب شد. دستش از شدت درد می

شدند. نشست روی تخت و فکر کنده شود. پاهایش گز گز می

بهش کرد چطور از زیر زبان حسام بیرون بکشد که فرحناز چی 

کرد. هرچند حسام دیگر گول گفته. باید کمی مهربان رفتار می

خورد. خیلی وقت بود دستش پیش او رو رفتارهای او را نمی

 شده بود. 



حسام برگشت داخل و دید زنش توی اتاق خواب تنها نشسته. 

شستش خبردار شد قرار است بینشان دعوا شود. افسانه 

ماند. اب منتظرش میها توی اتاق خوجور موقعهمیشه این

ای بردارد. ها تا حولهآنکه نگاهش کند رفت طرف کمد لباسبی

 افسانه گفت: باز سیگار کشیدی؟

ی حمام را برداشت و خواست بیرون حسام جواب نداد. حوله

برود. افسانه نرم صدایش کرد. پس ماجرا دعوا نبود. افسانه 

دن! که البد خواست از سالح دیگرش استفاده کند: دلبری کرمی

بفهمد فرحناز چی در گوشش گفته. چرخید طرف او و چیزی را 

که در ذهنش بود سبک سنگین کرد. چه ضرری داشت بهش 

بگوید ماجرا چیست؟ این که یک راز نبود. شاید هم بود. اگر 

گفت ممکن بود زن بیچاره آزار ببیند. از افسانه به مهستی می

ذیت کند. افسانه که سکوتش آمد تا بقیه را ازنش هرکاری برمی

زنید؟ باور کن کدومتون با من حرف نمیرا دید گفت: چرا هیچ

من خوشحال میشم مهستی دوباره ازدواج کنه. اون دکتره آدم 

 خوبیه.



حسام پرسید: کی بهت گفته دکتر ضیایی از مهستی خوشش 

 میاد؟

افسانه ابرویی باال انداخت: معلومه. خودم دیدم چطوری مهستی 

نگاه میکنه. نه یک دل که صد دل عاشقش شده. فقط  رو

دونم چرا مهستی دست دست میکنه.نمی  

های بهرام خبر حسام فکر کرد شاید خود مهستی از سرکشی

دارد. شاید منتظر است بهرام برگردد. گفت: شاید منتظر یکی 

 دیگه است. 

حسام نفهمید چرا دهان افسانه از تعجب باز ماند. انگار حرف 

جوری شد؟ات چرا اینربوطی زده باشد. گفت: قیافهنام  

هایش و افسانه از جا بلند شد و جلو آمد. خیره شد در چشم

 پرسید: منتظر کی؟

خواست اسم بهرام را بیاورد. افسانه حسام شانه باال انداخت. نمی

 دوباره پرسید: منتظر کی؟



خواست وارد مشاجره شود. افسانه حسام چرخید طرف در. نمی

لرزید. نالید: تو اش. صدایش میاز پشت چنگ انداخت به شانه

 باهاش سر و سری داری؟

انگار جریان فشار قوی برق به فرق سرش وصل کرده باشند. 

توقع هرچیزی داشت جز این یکی. خونش به جوش آمد و 

هایش منقبض شدند. چرخید طرف افسانه و عصبی گفت: عضله

 حرف دهنت رو بفهم.

لرزید. گفت: راست بگو. تو دوستش داری نه؟بید میافسانه مثل   

چرا چرت و پرت میگی زن؟  -  

افسانه داد کشید: به من دروغ نگو. تو هم دوستش داری. 

 مطمئنم.

اش گرفته بود. خواست برود ولی افسانه با مشت حسام خنده

اش: نامرد هوسباز!کوبید به سینه  

گفت: تو حالت  خواست کاری کند که بعداً پشیمان شود.نمی

ی عالم و آدم شک خوش نیست. عقلت زائل شده وگرنه به همه

کردی.نمی  



بار دست افسانه را از مچ گرفت و پرت کرد عقب. چرخید این

داد. توجهی نکرد. از طرف در. افسانه گریان داشت فحشش می

اتاق بیرون رفت ولی افتادن چیزی سنگین کف اتاق ترساندش. 

وی زمین ولو شده است.برگشت و دید زنش ر  

افسانه نفهمید چه بر سرش آمد. همه چیز در یک چشم برهم 

هایش سیاهی زدن اتفاق افتاد. پاهایش را حس نکرد و چشم

کرد. جان کشید و گردنش ذق ذق میرفتند. سرش تیر می

نداشت از جا بلند شود. حسام بود که دوید توی اتاق و خواست 

خت و سنگین بود که بلندش کند ولی بدنش چنان کر

توانست کنترلش کند. حتی زبانش هم سنگین شده بود. ته نمی

افتاد. زد. این چندمین باری بود که به این حال میدلش شور می

بار نتوانست غذا را هایش تار شده بودند. یکبارهای قبل چشم

درست قورت دهد و نزدیک بود خفه شود و یک بار دیگر حس 

را از دست داده ولی این اولین بار بود که کرد کنترل ادرارش 

دید که روی زمین ولو شده بود. نفسش به شماره افتاده بود. می

کشاند. از این حسام چطور دستپاچه او را به طرف تخت می



برد. خیلی وقت بود که نگرانی توجه در عین درماندگی لذت می

. آمدعمیق حسام را ندیده بود. آخرین بارش را یادش نمی  

گفت اش میحسام افسانه را روی تخت نشاند. صورت عرق کرده

که واقعاً حالش خوب نیست. با دستمال نم عرق را از پیشانی و 

هایش گرفت. برگشت طرف سالن تا برایش آب بیاورد. چه شقیقه

بر سر این زن آمده بود؟ نیما را دید که با نگاهی ترسان وسط 

ت توی آشپزخانه و از شیر آب توجه به او رفسالن ایستاده. بی

گشت بیرون نیما گفت: مامانی باز یک لیوان پر کرد. وقتی برمی

 حالش بد شده؟

بار نبود؟ رفت طرف نیما و پرسید: مگه بازم باز؟ یعنی این اولین

 افتاده بود رو زمین عزیزم؟

نه یه بار نزدیک بود خفه بشه موقع غذا  -  

 خوردن.

ی حسام. نفسش رفت د تخت سینهانگار یکی با کف دست کوبی

ها نبود. گفت؟ االن وقت این حرفو برگشت. نیما چی می

برگشت توی اتاق و سعی کرد آهسته چند جرعه آب به خورد 



افسانه بدهد. وقتی رنگ و رویش به حال عادی برگشت دست 

اش را دار از عرقش و ناخواسته پیشانیکشید روی موهای نم

حسام شبیه یک لحاف چهل تکه شده  بوسید. افسانه در خیال

هایش را هنوز خیلی دوست داشت و بعضی بود که بعضی بخش

هایش را اصالً دوست نداشت. دید که افسانه او را پس نزد. بخش

ی توجه و دلش به حالش سوخت. از اینکه او را در این حد تشنه

دید ناراحت شد. نشست روی تخت کنارش و دستش محبت می

ی به سرت اومده افسانه؟را گرفت: چ  

های های بلند و مژهاو پلک روی هم گذاشته بود. پشت پلک

هایش را بوسید: نهایت زیبا بودند. پشت چشمدارش بیقوس

قدر با خودت بد تا نکن. این فکرهای بیخود رو بریز دور. این  

های زنش و او را به خودش فشرد. دستش را حلقه کرد دور شانه

: من وقتی تو رو دارم که دیگه چشمم دنبال کنار گوشش گفت

 یکی دیگه نمیره!



کرد افسانه تکانی خورد و چشم باز کرد. اما حسام حس می

کند. مثل آدمی که کور باشد. افسانه جور عجیبی نگاهش می

برد دکتر. ی عصبی نبود. باید او را میماجرا فقط یک فشار ساده  

شان نگاه کرد و فکش ی درهم ریخته****حسام به خانه

منقبض شد. توی حمام یک کپه لباس تلنبار شده بود. روی 

ها یک کوه ظرف انباشته شده بود و کف خانه پر بود از کابینت

خرده ریز نان و چیزهای دیگر. بوی بدی کل خانه را گرفته بود. 

. دو ماه پیش طور پیش برودداد اوضاع ایننباید اجازه می

. اس دارد. دکتر گفته بود اضطراب و فهمیده بودند افسانه ام

ی پیشرفت بیماری است و آشفتگی روحی بیش از هرچیزی مایه

تا به خودشان بجنبند بیماری خزیده بود توی تن زنش. تن 

خواست کسی از زیبای زنش و او را از پا انداخته بود. افسانه نمی

هم به حرفش گوش داده بود ولی وقتی ماجرا بو ببرد. حسام 

ای نبود. افسانه از حرکت ناتوان شد دیگر جای هیچ الپوشانی

ها را ماتم گرفته بود. ی آنرسید ولی خانهعید داشت از راه می

دانست سوسن است. همان زنی که همیشه زنگ در را زدند. می

اشت. بار فرق دکرد. اما ایندر تمیز کردن خانه به زنش کمک می



توانست کنار دستش بایستد و بهش دستور بدهد. زنش نمی

کند حالش دکتر گفته بود یک مسافرت بدون تنش کمک می

تر کند. اول بهتر شود و شاید هم پیشرفت بیماری را کند

ها را هم با خودش ببرد ولی بعد به نظرش رسید خواست بچهمی

 شاید دوتایی بروند بهتر باشد. 

ی درهم ریخته نگاه کرد. پرسید: از و به خانهسوسن آمد باال 

 کجا شروع کنم؟ افسانه خانم خودش نیست؟

ی مادرش بود. آنجا شده بود بازار شام. حمید و زن و افسانه خانه

اش هم اش آنجا بودند. فرحناز هم بود و حاال افسانه و دو بچهبچه

یز اضافه شده بودند. گفت: نه! من هم دارم میرم. خونه رو تم

 کردی کلید رو پیش خودت نگه دار. 

این را گفت و از خانه بیرون زد. تحمل آنجا با این وضع آشفته و 

ها ناممکن بود. وقتی توی ماشین نشست در غیبت افسانه و بچه

ها فقط یک کابوس باشد. ی اینبرای یک لحظه آرزو کرد همه

ی پنهان اش بود که از زیر یک الیهولی نبود. این واقعیت زندگی



بیرون زده بود. مثل زخمی ناسور که پنهان کردن چرک و 

 عفونتش دیگر ممکن نبود. سوییچ را چرخاند و راه افتاد.

ها دانست گذاشتن بچهی پدرزنش رسید هنوز نمیوقتی به خانه

پیش جیران کار درستی است یا نه. در را که زد صدای شادان و 

ده روز دیگر عید از راه حامد را هم شنید. همه آنجا بودند. 

کسی دلش خوش نبود. وقتی رفت داخل رسید ولی انگار هیچمی

دید که جیران و عبدالحسین لباس پوشیده و روی مبل 

اند. گفت: خیر باشه! جایی میرید؟ نشسته  

حمید دلخور و کالفه گفت: بابا دوباره قلبش تیر میکشه. میخوان 

 برن اکو بدن.

ین بازار شام، بیماری عبدالحسین انگار همین یکی کم بود. در ا

هایی که سرسری جمع کرده و توی ی آخر باشد. به چمدانضربه

صندوق عقب ماشینش چپانده بود فکر کرد. شاید بهتر بود 

ی دیگر انداختند. افسانه دلمرده یک گوشهمسافرت را عقب می

توانست این سفر دو نفره را عقب بیندازد نشسته بود. نه نمی

گرنه ممکن بود روزگارشان بشود مثل بهرام و مهستی. و  



حامد خواست چیزی بگوید ولی جیغ و فریاد آیدا و میالد که سر 

یک قاشق با هم دعوایشان شده بود او را منصرف کرد. شادان 

دوید طرف میالد و فرحناز آیدا را بغل کرد. هردو بچه داشتند 

رو ببر بیرون یه  کردند. روشن رو به حمید گفت: بچهگریه می

 دوری بزن باهاش. حامد آقاجونت رو میبره درمونگاه.

کرد و تابی میخانه بدجور شلوغ شده بود. نیما هم بی

دانست اش بگیرد. حسام نمیخواست آیدا را از بغل خالهمی

اش در آن خانه کار درستی است یا نه. حمید گذاشتن دو بچه

برد. شادان و حامد و جیران  اش را بغل کرد و از خانه بیرونبچه

ها ماندند. هم عبدالحسین را بردند و فقط فرحناز و افسانه و بچه

کرد. فرحناز گفت: آقا حسام تاریخ پروازتون آیدا هنوز گریه می

 کی هست؟

السویه بود نگاه کرد و حسام به افسانه انگار این سفر برایش علی

 زیر لب زمزمه کرد: امشب!

داد گفت: به سالمتی!که آیدا را تکان تکان میطور فرحناز همان  



خواست آیدا را از او بگیرد. نیما ول کن فرحناز نبود. هنوز می

کند. او کرد که نیما دارد با این کار لجبازی میحسام درک می

هم از اینکه قرار نبود همراه پدر و مادرش باشد ناراحت بود. 

جون ول کن دیگه.فرحناز کالفه سر نیما داد زد: اِه خاله   

نیما اخم کرد و دلخور به پدرش نگاه کرد. افسانه دستش را 

جا نمیام. حال توی هوا تکان داد: من با این وضع هیچبی  

 فرحناز غر زد: کدوم وضع!

هام رو ول کنم اینجا دق میکنن.خودت داری میبینی. بچه  -  

 حسام گفت: پرواز رو کنسل کنم؟

جا تو گوش ندادی.م هیچهمون اول هم گفتم نمیا  -  

بد کردم خواستم یه آب و هوایی عوض کنی؟  -  

ها رو ببرید فرحناز خودش را جلو انداخت: میگم بهتر نیست بچه

 باغ؟



کرد او قبول کند. آنجا حسام ساکت به افسانه زل زد. دعا می

حداقل این بساط بلبشو به راه نبود. نیما بود که گفت: من 

 میخوام برم باغ.

زنیم.ناز بیشتر اصرار کرد: ما هم میریم بهشون سر میفرح  

حسام جرات نداشت حرفی بزند. هر حرفی ممکن بود از طرف 

افسانه با چیز دیگری اشتباه برداشت شود. افسانه آه کشید: من 

در و پیکر تنها نمیگذارم.هام رو توی اون باغ بیبچه  

سایهدر و پیکره. یه همفرحناز کوتاه نیامد: کجاش بی  

هاشون. مگه نه آقا هم دارن. تازه عیده بقیه هم میان توی باغ

 حسام.

حسام با دست موهایش را عقب راند. گفت: هرچی افسانه بگه. 

 نمیخوام دلش شور بزنه.

به زنش نگاه کرد. او به زحمت از جا بلند شد و رفت طرف 

طور. نیما آویزان آشپزخانه. حسام دنبالش رفت. نیما هم همین

اس مادرش شد: مامان اجازه بده بریم باغ. مامان تو رو خدا.لب  



افسانه به چشمان ملتمس پسرش نگاه کرد. اما گوشش به حسام 

کند یا نه ولی وقتی دید شوهرش چیزی بود ببیند او اصرار می

گوید شانه باال انداخت: هرچی بابات بگه!نمی  

د. ی افسانه و او مورمورش شحسام دست گذاشت روی شانه

 کنار گوشش گفت: هرچی تو بگی عزیزم.

شان فکر کرد. این باجی بود که حسام افسانه به سفر دو نفره

داد یا واقعاً نگرانش بود؟ رو کرد به حسام: بهش می

هاشون رو جمع کن ببریمشون.وسیله  

کرد. هیچ های شوهرش نگاه گفت خوب در چشموقتی این را می

کرد چیزی در نگاهش معلوم نبود. نه شادی و نه غم. آروز می

کند ولی توانست برود توی سر حسام ببیند به چی فکر میمی

ی مهستی و توانست. حاال که مریض شده بود راه برای رابطهنمی

شد نه؟ این فکر مثل خوره تمام وجودش را حسام بازتر می

خورد. می  



شدند و راه افتادند. در تمام طول راه هم  در سکوت سوار ماشین

حرف نزدند. فقط نزدیک باغ که رسیدند حسام گفت: به حامد 

 میگم بیاد مدام بهشون سر بزنه. نگران نباش!

افسانه فقط آه کشید. بعد گفت: مهستی میدونه باید مراقب 

ها باشه؟بچه  

 حسام نگاهش کرد: نه! از کجا بدونه.

ش خبر ندادی یعنی؟افسانه طعنه زد: تو به  

حسام هیچی نگفت و افسانه بیشتر حرص خورد. دستش دوباره 

کننده خالص کرد از این فکرهای دیوانهدرد گرفته بود. هرچه می

توانست. جلوی باغ رسیدند و حسام زودتر پیاده شد و شود نمی

ای هم داره...زنگ را زد. افسانه فکر کرد ببین چه عجله  

هاجر و مهستی به هم نگاه کردند. زنگ در که بلند شد 

های گل سرخی هردوشان توی حیاط گل بودند و با لذت به بوته

کردند. آنجا هوا سرد که زودتر از موعد شکفته بودند نگاه می

تر بودند. هاجر گفت: کیه ها عجولبود ولی انگار بعضی گل

 یعنی؟



 مهستی آه کشید: البد دوباره از تهرون زنگ زدن. بیژنه!

اجر رفت و در را زد و از همانجا داد زد: آقا حسامه!ه  

مهستی ابرو به هم گره زد. یعنی چه کار داشت؟ مریضی افسانه 

شان را به هم ریخته بود. این را از مادرش بدجور اوضاع خانه

داد. رفتن سحر هر اتفاق دیگری را شنیده بود ولی اهمیتی نمی

ضی خواهری مثل داد مخصوصاً مریبرایش معمولی جلوه می

 افسانه.

ها وقتی به حیاط درختی رسید دید که حسام و افسانه و بچه

آیند جلو. از بالکن پایین رفت و با اکراه صورت افسانه دارند می

 را بوسید: بهتری؟

 افسانه بق کرد: نه!

 مهستی به حسام نگاه کرد: خیر باشه.

کشید بگوید چرا آنجا حسام دست دست کرد. خجالت می

تند. افسانه راحتشان کرد و ماجرا را رک گفت. مهستی جا هس

دانست چی بگوید. حتی ترسیده بود. ترسیده خورده بود. نمی

ها را درست نگه دارد و بالیی سرشان بود که نکند نتواند آن بچه



ی کنان گفت: خب چرا ... چرا نگذاشتینشون خونهبیاید. من من

 آقاجون؟

شد. همین امروز آقاجون رو بردن نمیافسانه با غیظ گفت: اونجا 

 درمونگاه.

 بند دل مهستی پاره شد: بردن درمونگاه؟! چرا؟

حسام توضیح داد چی شده و بعد ملتمسانه به مهستی نگاه کرد: 

ها نمونن اینجا باید سفر رو کنسل کنیم. مساله پول اگر بچه

خواد افسانه رو ببرم سفر. براش خوبه.بلیتش نیست. دلم می  

ما التماس کرد: خاله بگذار بمونیم. نی  

های مهستی به نیما نگاه کرد. به صورت معصوم و چشم

غمگینش. دلش ریش شد. دیگر جای فکر کردن نبود. گفت: خب 

 ... باشه! بمونن. سفرتون چند روزه؟

 افسانه گفت: پنج روز. 

ها تواند از پس آنمهستی فکر کرد پنج روز خیلی هم نیست. می

دست دراز کرد طرف حسام و او آیدا را داد بغلش. آیدا  بربیاید.



اش اخت نبود. مهستی ی نیما با خالهکرد. او به اندازهناآرامی می

او را آرام تکان داد و بناگوشش را بوسید. او را به خودش فشرد 

ی اش رفت. دخترک انگار تشنهو بیشتر بوسیدش و قربان صدقه

زده ر بغلش آرام گرفت. خجالتتوجه و آغوش گرم بود که زود د

کند. به به افسانه نگاه کرد و دید با چه حسرتی نگاهش می

رویش لبخند زد: ایشاال خوش بگذره. برو خیالت راحت باشه. 

کنم.مثل چشم ازشون مراقبت می  

توقع داشت افسانه خوشحال شود ولی نشد. به جای او حسام 

تشان کند بود که تشکری خشک و خالی کرد. خواست دعو

هایشان را داخل ولی افسانه گفت بهتر است بروند خانه وسیله

جمع کنند و مهستی اگرچه فهمید او بهانه آورده بیشتر نماند 

بیشتر اصرار نکرد. وقتی رفتند هاجر بود که آمد جلو و پرسید: 

ها رو گذاشتن اینجا؟بچه  

کرد او هم ترسیده است. هردوشان تبدیل شده مهستی حس می

ودند به دو زن تنها که از برعهده گرفتن هر مسئولیتی هراسان ب

باخت. باید چند روز بودند. ولی مهستی نباید خودش را می



گذاشت تا خواهرش برگردد. رو کرد به نیما دندان روی جگر می

مون داره بچه میاره.و گفت: اون گربه حنایی  

های نیما برق زدند: خاله یکیش رو بده به من!چشم  

ها باید پیش مامانشونهستی نرم خندید: بچهم  

باشن. نمیشه خاله. ولی یکیش مال تو باشه. هر وقت اومدی 

 اینجا خودت بهش غذا بده.

جان گفت. هاجر دستش را گرفت و او را همراه ای کمنیما باشه

خودش برد به حیاط گل. مهستی نگاهی به آیدا انداخت که در 

هایی که با بهانه یا م لحظهآغوشش خوابیده بود و مثل تما

بهانه به سحر فکر کرده بود دوباره به یاد دخترش افتاد. به بی

کند. فکری تلخ مثل شمشیر اینکه حاال کجاست یا چه کار می

دو لبه ذهنش را شکافت. اگر تمام این روزها فقط در یک توهم 

زندگی کرده بود چطور؟ اگر سحر واقعاً زنده نبود...سرش تیر 

داد وگرنه ذهنش مثل . نباید به این فکر بال و پر میکشید

شد. ترجیح داد به جای های دیوانه شلوغ میقفسی پر از مرغ

ی دکتر ضیایی و به خانه زنگ بزند احوال این فکرها برود خانه



اش و پدرش را بپرسد. آفت بیماری افتاده بود به جان خانواده

هایش خیس چشم کرد.داشت مثل پاییز عمرشان را زرد می

آمد؟ باز هم مرد چه بر سرش میشدند. اگر پدرش می

کردند برگردد گذاشتند اینجا تنها زندگی کند یا مجبورش میمی

 به تهران؟

**** 

تحویلی این اولین سال تحویل مهستی در باغ بود. اولین سال 

که پدرش کنارش نبود. شوهرش کنارش نبود. اولین سال تحویل 

با هاجر و بچه های افسانه و پسر حمید در باغ. پدرش در 

بیمارستان بود و همه رفته بودند آنجا. در عوض حمید هم 

پسرش میالد را آورده بود پیش او تا بتوانند همراه خانواده در 

های خواهر و پرستار بچهبیمارستان حاضر شوند. او شده بود 

برادرش. از این کار ناراحت بود؟ نه! حتی خوشش آمده بود. 

ها سه مادری کردن در خونش بود. اگر قرار بود در جهان برای زن

نقش زن قوی، زن دلبر و زنی که مادر است در نظر بگیرند به او 

رسید. به هاجر نگاه کرد. او هم مثل حتماً سومین نقش می



ها را کنار هم نگه داشته بود شاید یک دلیلی که آن خودش بود.

ی محبت بینشان را محکم کرده بود شباهتشان در کم رشتهو کم

 مادری کردن بود. 

 نگاهی به ساعتش انداخت: پنج عصر!

سال تحویل شده بود. بدون شنیدن صدای توپ در کردن از 

رسیدن به تلویزیونی که نبود. بین جیغ و داد آیدا و میالد بر سر 

های نیما برای برگشتن به باغ تنگ ماهی و باال و پایین پریدن

هایی که تازه به دنیا آمده بودند. غرق گل و سر زدن به بچه گربه

 در خوشی شد و خندید. به هاجر گفت: سال نو مبارک!

ی چشمش گرفت و بلند شد سر و او هم نم اشک را از گوشه

هاجر و نیما عیدی داد. دو صورت مهستی را بوسید. مهستی به 

اسکناس نو الی قرآن برای هردوشان. پول اندکی که از فروش 

کرد و طالهایش به دست آمده بود و حاال پدرش با آن کار می

ی داد تا زیر بار منت خانواده نباشد. با همهسودش را بهش می

اش در آن باغ چند ی زندگیدانست هزینهها مهستی میاین

ل است. برابر آن پو  



آیدا را بغل گرفت و اجازه داد هاجر پسر سرتق حمید را بغل  

کند. همراه نیما رفتند به باغ گل. آنجا پر از گربه بود. میالد از 

خواست از بغل دیدن آن همه گربه هیجان زده شده بود و می

هاجر بپرد پایین. مهستی گفت: نذاریش پایین. یه خراش بیفته 

مون رو میریزه.تاییرو دستش باباش خون دو  

تر گرفت. مهستی دلش سوخت. او هنوز از هاجر میالد را محکم

ی فیروز ترسید. با اینکه برادرش به نوعی مسبب کینهحمید می

شده بود و او را به کشتن داده بود ولی هاجر هنوز از او 

ترسید. حق هم داشت. حمید دوست نداشت پسرش را می

اصرار کرده بود این کار را بکنند. بگذارد توی باغ. روشن ولی 

ی بابام مامانم روشن به مهستی گفته بود: اگه ببرمش خونه

شروع میکنه به طعنه زدن که یه خونه و زندگی درست درمون 

 نداری عید رو به دلم زهر میکنه.

آمدند شان میمهستی چیزی نگفته بود. در هر حال شب همه

ستی هم امروز عصر از ترکیه بردند. مههایشان را میآنجا و بچه

بار با هم از راه دور حرف زده بودند. خدا را گشت. فقط یکبرمی



های کرد که مجبور نیست برای جواب دادن به تلفنشکر می

بار خود افسانه پشت ی دکتر ضیایی. آن یکحسام برود خانه

خط بود. مهستی نیما را هم با خودش برده بود تا با مادرش حرف 

های نیما وقتی دوباره گوشی را گرفته بود بعد از صحبت بزند و

 حس کرده بود افسانه گریه کرده. 

برد و آنجا دوباره به حالت هایش را میآمد و بچهامشب او هم می

ها و شد پر از خرناسهاش سوت و کور میگشت. خانهاول برمی

ها. آیدا را بوسید و او را زمین گذاشت. با میومیوهای گربه

احتیاط کنارش شروع کرد به راه رفتن. آیدا از خوشی جیغ 

اش رفت. نیما دوید طرف خواهرش و زد. مهستی قربان صدقهمی

ای که حاال مال خواست او را ببرد پیش گربهدستش را گرفت. می

ی سیاه و سفید و فسقلی. مهستی گفت: خودش بود. یک گربه

 یواش خاله جون!

را کند کرد اما آیدا شیطان بود.  هایشگوش کن قدمنیما حرف

داشت. مهستی عین عروسک کوکی نامتعادل و تند قدم برمی

های میالد رفت تا مراقبشان باشد. صدای جیغپشت سرشان می



که بغل هاجر بود بلند شده بود. مهستی برگشت و بلند به هاجر 

 خندید: بیارش اینجا اون شیطونک رو.

نار دست آیدا ولی میالد هاجر پیش آمد. بچه را گذاشت ک

رفت طرف توانست راه برود. چهار دست و پا داشت مینمی

ها با او اها. مهستی جلوتر رفت. گربهگربه  

ای که تازه به جمع ترسیدند. جز همان گربهخت بودند و نمی

مهمانان مهستی پیوسته بود و مشکوک با پشتی خمیده و 

کرد. مهستی به ه میها را نگاموهایی سیخ شده جلو آمدن آن

 نیما گفت: مراقب خواهرت باش. 

نیما رفت جلو و آیدا را سفت گرفت. مهستی میالد را از روی 

شان رویزمین بلند کرد. هم آیدا و هم میالد از اینکه جلو پیش

زده خندید. لپ را گرفته بودند جیغ کشیدند و مهستی هیجان

در دلش برای این تپل میالد را سفت بوسید و او را چالند. چق

دانست. هاجر های خالصانه تنگ شده بود فقط خدا میمحبت

 گفت: ببریمشون داخل؟



صدای هاجر و زنگ در پیچیدند به همدیگر. دل مهستی شور 

افتاد. کسی قرار نبود آن ساعت بیاید سراغشان. یعنی اتفاقی 

برای پدرش افتاده بود؟ رو کرد به هاجر: من میارمشون. برو ببین 

یه!ک  

هاجر هم انگار دلشوره داشت. دوید توی سالن. مهستی رو کرد 

 به نیما: بیارش داخل خواهرت رو قربونت برم. 

کنان بغل گرفت و دنبال سر هنگوش کن آیدا را هننیما حرف

مهستی ریسه شد. وقتی رسیدند داخل هاجر گفت: دکتر ضیایی 

 و پسرش هستن!

 ابروی مهستی باال پرید: وا!

دانم باال گرفت. همراه ی چه میهایش را به نشانهف دستهاجر ک

ها رفتند به حیاط درختی. دکتر با یک جعبه شیرینی به بچه

آمدند و قلب مهستی بنای تند تپیدن همراه بیژن جلو می

تواند حس کند مردهای دیگر نسبت گذاشته بود. هر زنی می

ی از او بهش چه نظری دارند و مهستی فهمیده بود دکتر ضیای

آید. اما او از قبل تصمیم گرفته بود حتی اگر دکتر پا خوشش می



کرد. شاید او پیش گذاشت بهش بگوید نه! اما شاید اشتباه می

خواست برای پسرش بیژن پا پیش بگذارد. در این صورت می

کرد تا فرحناز و بیژن به هم برسند. مهستی تمام تالشش را می

ها به ر دخترش گم نشده بود و آنکرد اگگاهی به این فکر می

ی دکتر آمد و شد خاطر یک خط تلفن ناقابل این همه به خانه

شد؟ شان باز میکردند آیا پای دکتر و پسرش به خانهنمی

نخواست به جوابش فکر کند. دکتر و پسرش با کت و شلوار 

های پهن براق جلو رویشان بودند. به زور لبخند شیک و کراوات

گفت: نوروز مبارک!زد. بیژن   

 دکتر اما گفت: سال نو مبارک!

زده زمزمه کرد: سال نو شما هم مبارک.مهستی خجالت  

پس آمده بودند عید دیدنی. چه وقت نامناسبی برای این کار 

ها اوضاع رفتند دکتر ضیایی گفت: با بچهها که باال میبود. از پله

 مرتبه؟

اشاال مهستی خانم هاجر به جای او جواب داد: الحمداهلل! م

 قلقشون دستشه. انگار یه عمر مادرشون بوده.



خواست از او تعریف کند ولی مهستی خوشش اگرچه هاجر می

نیامد. پدر و پسر آمدند توی سالن و نشستند کنار بخاری. هوا 

هنوز سرد بود. مهستی میالد را از بغل هاجر گرفت و خواست 

بود تا نگذارد او به حیاط  چای بیاورد. نیما در کلنجار با خواهرش

زد. مهستی آیدا را صدا زد و با گل برگردد. ولی آیدا جیغ می

 انگشت به تنگ ماهی زد: بیا اینجا. 

خواسته آیدا انگار ماهی گلی بود. به کل یادش رفت کجا می

اش برود. تاتی تاتی کنان برگشت پیش مهستی. دکتر خنده

ناز خوبه؟گرفت. بیژن گفت: فاراح  

اند روی سرش. مطمئن بود ستی حس کرد آب داغ ریختهمه

ی پسرش با فرحناز خبر دارد ولی ی صمیمانهدکتر از رابطه

طور صریح حالش را بپرسد. دکتر وقت نشده بود بیژن اینهیچ

که خجالت مهستی را دید گفت: این پسر ما هنوز خیلی آداب 

ر نکته دونه هر سخن وقتی و هها رو بلد نیست. نمیایرونی

 مکانی دارد.



بیژن هاج و واج به پدرش نگاه کرد. دکتر خم شد و یک شیرینی 

 خانگی برداشت: به به! دستپخت شماست؟

سوخت. زمزمه کرد: نوش جان!مهستی هنوز در تب خجالت می  

دکتر شیرینی را خورد و دوباره به به کرد: عالیه. عالی! 

 امیزینگ. 

ها امتحان بعد به انگلیسی از بیژن خواست او هم از شیرینی

ها را به کمک نیما و هاجر کند. مهستی لبخند زد. این شیرینی

پخته بودند. نیما از اینکه مسئولیتی بهش داده شده بود خیلی 

خوشحال بود. شاید برای همین بود که گفت: من و خاله با هم 

 پختیم.

رد کوچک!دکتر کف زد: آفرین به تو م  

دانست وقتی او برود نیما خندید و مهستی غرق شادی شد. می

ها خیلی دل شود ولی یاد گرفته بود به آدمدلش برایش تنگ می

 نبندد. دکتر گفت: حال پدرتون چطوره؟

های مهستی: بد نیستن. هنوز غم سایه شد و نشست روی چشم

 مرخص نشدن.



چرا نبردینشون یه جای بهتر؟  -  

هتر؟ اونجا هم جای بدی نیست.جای ب  -  

کردم آوردینشون بیمارستان فیروزگر سفارش میاگر می  -

 مراقبشون باشن.

کنم. مهستی گیج شد. دکتر گفت: منم اونجا کار می  

مهستی آهانی گفت و دکتر بیشتر اصرار کرد: با خانواده حرف 

 بزنید بیارنشون اونجا. 

مید میگم ببینم چی دونم. چشم ... حاال به داداش حنمی  -

 میشه.

سکوت بر جمع سایه انداخت. مهستی معذب بود. هاجر که با 

ی غذا دادن به میالد از جا بلند شد و سینی چای رسید به بهانه

رفت توی آشپزخانه. پسر حمید خیلی بد قلق بود و راحت غذا 

خورد. جیغ و دادش چنان بلند شده بود که دکتر آمد توی نمی

ستی دوباره افتاده بود به لرز و عرق نشسته بود آشپزخانه. مه

های پرپشتش اش. دکتر بچه را بغل گرفت و با سبیلروی شقیقه

داد. میالد اول کمی گریه کردغبغبش را قلقلک می  



اش بلند شد. دکتر او را باال و پایین ولی بعد صدای جیغ و خنده

ستی خالی انداخت زیر پای مهانداخت و هربار او را باال میمی

تپید که نفسش بند آمده بود ولی شد. قلبش چنان تند میمی

میالد انگار از این کار خوشش آمده بود و جیغش بلندتر شده 

بود. کمی بعد دکتر نشست پشت میز و با بازی بازی به میالد غذا 

داد. مهستی در صورت جدی دکتر ناگهان بهرام را دید و دلش 

ها بازی کند. او هم پدر خوبی با بچهگرفت. او هم بلد بود چطور 

کرد؟ ازدواج کرده بود؟ وقتی به شد. حاال کجا بود؟ چه کار میمی

زده چشم خودش آمد که دکتر هم زل زده بود به او. خجالت

 دزدید: من برم به دختر خواهرم غذا بدم.

ی دکتر از هم وا رفت. دیگر خبری از آن به وضوح دید قیافه

هایش نبود. اما اهمیتی نداد. به ها و لبچشمشعف اول کار در 

هر زحمتی بود از نگاه او فرار کرد و رفت سراغ آیدا. او برعکس 

توانست بگوید خیلی بد غذا نبود. حتی میاش اصالًبرادرزاده

شکموست. دید که بیژن هم آیدا را بغل کرده و به او اجازه داده 

رای گرفتن دو دستش را بکند توی تنگ ماهی و شانسش را ب



اش گرفت. پدر و ماهی کوچولوی داخل تنگ امتحان کند. خنده

دوست بودند. پسر ذاتاً بچه  

ای که بیژن با نیما و آیدا راه گانههمانجا ایستاد و به بازی بچه

انداخته بود نگاه کرد. هاجر هم کنارش ایستاد و گفت: خوب که 

سه تا بچه! اومدن. دیگه داشتم سرسام میگرفتم از دست این  

مهستی بازوی هاجر را لمس کرد ولی چیزی نگفت. فقط نرم 

خندید. بیژن که از پای تنگ بلند شد و به سمت حیاط درختی 

ها هم دنبال سرش رفتند. صدای افتادن و شکستن رفت. آن

طرف برگرداند. دوتا گربه پای شان را به آنتنگ بود که سر همه

ها. ها نبود. هاجر گفت: ای دلهتنگ ماهی بودند و خبری از ماهی

 آخر کار خودتون رو کردین؟

 نیما نالید: به خدا من در رو باز نگذاشتم.

کرد محبت کردن فشرد. به این فکر میبغض گلوی مهستی را می

کسی فایده ندارد. باالخره هرکسی یک روزی خنجرش را به هیچ

کند توی پشتت.از پشت فرو می  



پراند. دکتر ضیایی دور از چشم هاجر که لمس دستی او را از جا 

کرد و دور از چشم پسرش که های تنگ را جمع میداشت شیشه

با آیدا توی حیاط بود او را لمس کرده بود.  مهستی عصبی 

 خودش را کنار کشید و اجازه نداد دکتر حرفی بزند.

*** 

چکید با پشت دست جیران اشکی را که داشت از چشمش می

هدف به پوست دستش که آثار پیری روی آن بیپاک کرد. بعد 

شد خیره ماند. این چه سرنوشتی بود که برای کم نمایان میکم

خورد؟ شوهرش یک ماه بود که در خانه اش رقم میخانواده

افتاده بود. روشن و حمید با هم سرسنگین شده بودند و افسانه 

گی شان در باغ زندرفت. مهستی دور از همهبا عصا راه می

خواست به تهران برگردد دمغ بود. دردمند کرد و از اینکه میمی

کرد زل زد: مهستی بیاد به افسانه که بق کرده بهش نگاه می

 اوضاعتون بهتر میشه!

افسانه از مادرش رو گرداند. دوباره اردیبهشت شده بود. یک 

اردیبهشت نحس دیگر. پنج اردیبهشت گذشته بود از رفتن 



کرد روزی برسد که مجبور شود با رگز فکر نمیدختر مهستی و ه

بار مادرش بحث آمدن خواهرش در یک خانه زندگی کند. اولین

مهستی را پیش کشید. گفت اگر یک زن محرم به خانه بیاید که 

هایش باشد بهتر از یک خدمتکار غریبه است. دلسوز او و بچه

ت. نتوانست جلوی خودش را بگیرد و داد و بیداد راه انداخ

دانست چقدر از کسی نمیکسی از دل او خبر نداشت. هیچهیچ

ترسد درحالی که خودش دیگر اش میبودن خواهرش در خانه

حتی توان همخوابگی با شوهرش را نداشت. حسام بود که خیلی 

جدی جلوی مادرش ایستاد و گفت خودشان یک فکری به 

ها به آنکنند. بعد دو سه نفری آمدند و افسانه دید حالش می

هایش نیستند. دکتر گفته بود ام. اس ی خودش نگران بچهاندازه

تر در وجودش النه کرده. شاید حتی قبل از آنکه از خیلی قبل

آیدا را حامله شود ولی حاملگی عالیمش را پنهان کرده و بعد 

دوباره با قدرت برگشته تا او را از پا بیندازد. از پا افتاده بود. 

ه از جنگیدن مداوم باالخره خودش به حسام درمانده و خست

گفته بود از مهستی خواهش کند بیاید آنجا. به خودش دلخوشی 

داد اگر بینشان سر و سری باشد حداقل جلوی چشمش می



توانست حتی یک لحظه از این فکر غافل شود که هستند. نمی

ها به هم عالقه دارند. مادرش دستش را مهربان گرفت: چرا آن

در توی خودتی؟ مگر چه عیبی داره مهستی اینجا باشه؟قاین  

کرد دستش را از زیر دست مادرش پس کشید. گاهی فکر می

ها دهد چشم بر روی واقعیتمادرش کودن است. یا ترجیح می

رسید. او همیشه چشم روی تر به نظر میببندد. دومی واقعی

داد حریم امن و راحتش بست و اجازه نمیها میواقعیت

کرد زیر برف! عین کبک.دستخوش طوفان شود. سرش را می  

به عصایش تکیه داد و رفت کنار پنجره ایستاد. حسام رفته بود 

گفت مهستی از اینکه او را کاندید دنبال مهستی. هرچند می

اند دل خوشی ندارد ولی افسانه مراقبت از خواهرش کرده

وی ماشین ها را تصور کرد که تکرد. آنحرفش را باور نمی

اند. مهستی جای او نشسته بود و حتماً حسام دستش را نشسته

طور که گاهی همین کار را با گذاشت روی پای مهستی همانمی

کرد. قبل از اینکه ایناو می  



بیماری بالی جانش بشود و حس پاهایش را بگیرد. حاال دیگر 

خانم حالت »گفت کرد. البد به مهستی میاین کار را نمی

و مهستی اصالً از اینکه حسام شبیه پیرمردها باهاش « ره؟چطو

گرفت. تمام بدنش به گزگز افتاد. ماشین زد عقش نمیحرف می

حسام را دید که جلوی خانه پارک کرد. خودش را کمی عقب 

کشید. دید که حسام اول پیاده شد و مهستی کمی توی ماشین 

او هم در ماشین را ماند و باالخره وقتی حسام این پا و آن پا کرد 

باز کرد. حسام تعارف کرد او جلو برود و خودش دنبالش راه 

ها چقدر با هم صمیمی هستند ای که بگوید آنافتاد. هیچ نشانه

وجود نداشت. صدای زنگ که بلند شد از جلوی پنجره کنار 

 رفت.

ی افسانه باال رفت. جان کنده بود تا های خانهمهستی آرام از پله

کرد شکسته شود بگیرد. حسام ی را که دل دل میجلوی بغض

ی اوضاع به هم خبر آمده بود باغ و دربارهی پیش بیهفته

شان حرف زده بود. همان لحظه مهستی فهمیده ی خانهریخته

بود او چه خواهشی دارد و کالفه شده بود. پیش دستی کرده بود 

 و گفته بود: یه مدت بیاریدش پیش من!



جا را کرده بود. گفته بود: نیما مدرسه داره. همه حسام انگار فکر

 خودش هم هر هفته باید بره پیش دکتر. سخت میشه.

و بعد ملتمسانه و محجوب به مهستی چشم دوخته بود اما او از 

دانست چه کار کند. تازه توانسته بود به زبان دلشوره نمی

 بپلکد.زبانی دکتر ضیایی را شیرفهم کند که نباید دور و برش بی

هایش شکفته بودند و تازه چند نهال های قشنگ گلتازه بوته

رفت تکلیف ی زردآلو در باغ گیالس کاشته بود. اگر میتازه

ها بود؟ رفت کی حواسش به گربهشد؟ اگر میها چه میاین

حسام قول داده بود خودش به هاجر سر بزند. قول داده بود 

اش. او هم فهمیده بود ه خانهاوضاع که مرتب شد او را برگرداند ب

ی این باغ شده. مهستی گفته بود: چرا مهستی چقدر دلبسته

برید پیشش؟فرحناز رو نمی  

حسام سریع جواب داده بود: هم اینکه کنکور داره امسال. هم 

ی کنه ... هم ... خب باالخره تجربهافسانه باهاش خوب تا نمی

 مادری نداره.



این حرف حسام قلبش را به هم فشرده بود. نفسش را تنگ 

کرده بود. انگار کسی به گوشش سیلی زده بود. اما خودش را 

کنترل کرده بود مبادا واکنش تندی نشان بدهد. حسام خواهش 

تر هستن.ها هم خوشحالکرده بود: اگر شما بیایید بچه  

نه چه دانست افسامهستی آه کشیده بود. عمیق و خسته! نمی

فکری خواهد کرد. او به افسانه گفته بود حسام بهش زنگ 

هایشان نه به خاطر خودش زند و افسانه فکر کرده بود تماسمی

وقت سعی ی مخفیانه است. مهستی هیچکه به خاطر یک رابطه

نکرده بود افسانه را از اشتباه دربیاورد. گاهی به خاطر این 

گاهی در خلوت فکر  آمد. هرچندسنگدلی از خودش بدش می

خواستم محال بود افسانه باور کند. او کرد حتی اگر هم میمی

کرد که خودش دوست داشت.فقط چیزی را باور می  

ی خواهرش بود. مادرش در را باز کرد و ساک حاال پشت در خانه

هایش را بوسید. مهستی وارد شد و کوچکش را گرفت و گونه

زده به سمتش آمد. حاال ود که ذوقنفر بعد از جیران آیدا باولین

ی خوشی از بودن با رفت. او هم انگار خاطرهتر راه میمتعادل



زده به طرفش قدم طور هیجاناش داشت که اینخاله

داشت. جلوتر رفت و او را بغل کرد و تن گرم و تپلش را برمی

چالند. افسانه نیامده بود استقبالش. جیران گفت: خیر ببینی 

 مادر!

جهی به حرفش نکرد. حسام گفت: من میرم دنبال نیما!تو  

حتی داخل نیامد. جیران کنار گوش مهستی گفت: از بس افسانه 

گوشت تلخی میکنه بنده خدا حال و حوصله براش نمونده. مادر 

 کنارشون باش. نذار زندگیشون از هم بپاشه.

 دیدند؟اش او را چی میقلب مهستی دوباره به درد آمد. خانواده

زد پای او را شان لنگ مییک آدم یدکی که هرجا زندگی

کشیدند وسط؟ خواست همین را به مادرش بگوید ولی دید می

رنگ به رو ندارد. دلش برایش سوخت. او هم به روش خودش 

ی این زندگی از هم پاشیده را نگه کرد شیرازهداشت سعی می

اند کردهدارد. خبر داشت که روشن و حمید مدتیست با هم قهر 

بند و باری که قبالً و حمید باز برگشته سراغ همان زندگی بی

ی پدرش بدجور به هم ریخته بود و داشت. اوضاع خیاطخانه



حتی حرفش بود باغ را هم بفروشند. مهستی از همان لحظه باغ 

توانست شد چطور میطور میدید. و اگر اینرا از دست رفته می

اوضاع زود روبراه شود و باغ از دست نذرش را ادا کند؟ دعا کرد 

 نرود. 

ی افسانه سه ساک کوچکش را برداشت و برد به اتاق آیدا. خانه

خوابه بود. یک تخت یک نفره کنار تخت آیدا گذاشته بودند. 

ی گریه بود ولی نباید خودش کنار تخت صورتی رنگ آیدا. آماده

اغ باخت. ساک را گذاشت همانجا و یکراست رفت سررا می

 افسانه. او روی تخت دراز کشیده بود. به زحمت لبخند زد: سالم!

کرد بیدار است ولی افسانه چشم باز نکرد. مهستی حس می

سعی نکرد به رویش بیاورد. از اتاق بیرون رفت و دید مادرش 

ی رفتن است. جیران گفت: برگردم خونه. آقاجونت آماده

 تنهاست.

فرحناز کجاست؟  -  

ونه! این دختر هم کشت ما رو با کنکورش! دو ساله رفته کتابخ  -

 هی کنکور دارم. کنکور دارم...



مهستی مطمئن نبود فرحناز کتابخانه باشد. حتماً با بیژن در 

 پارکی جایی قرار داشتند. چیزی نگفت.

 به مادرش گفت: کاش بمونید حسام برگرده شما رو برسونه!

برگرده دیر میشه. نه! میرم سر خیابون ماشین میگیرم. تا  -  

مهستی اصرار نکرد و جیران رفت. برگشت داخل خانه. آنجا 

بار زنی به نام کامالً مرتب بود. حسام گفته بود هر سه روز یک

زد امروز صبح کند. حدس میآید و خانه را تمیز میسوسن می

ای که دو بچه هم سوسن اینجا بوده وگرنه محال بود خانه

قدر تمیز باشد. دوباره به افسانه سر اینکنند داخلش زندگی می

زد و وقتی دید او خوابیده برگشت توی آشپزخانه و شروع کرد 

کرده است زمینی سرخدانست نیما عاشق سیببه پختن غذا. می

زمینی ای عاشق این چیزها بود. چند سیبطور که هر بچههمان

برداشت و خودش را مشغول کرد ولی نفهمید چرا دلش شور 

دار های نقشزمینی نگاه کرد. به کاشیهای سیبفتاده. به خاللا

کرد ای. داشت سعی میهای مغزپستهآشپزخانه و به کابینت

فهمید. بیخیال بفهمد این دلشوره از کجا پیدایش شده ولی نمی



زمینی شد. برگشت توی اتاق. آیدا خواب بود. سرخ کردن سیب

اختیار آلبوم عکسش بینشست روی تخت و ساکش را باز کرد و 

های سحر و خودش. را بیرون آورد. تمام آلبوم پر بود از عکس

ها بریده شده بودند. بهرام را ازشان حذف کرده بعضی عکس

بود. دست کشید روی صورت دخترکش و عمیق آه کشید. به 

اش شده.خودش دلداری داد حتماً دوری از باغ باعث دلشوره  

م آوردند به ذهنش. نکند در دوری او و فکرها مثل موریانه هجو

خبری بشود و او نفهمد؟ هاجر قول داده بود حواسش را جمع 

ماندند بهتر نبود؟ کالفه آلبوم را کند ولی اگر دو نفری آنجا می

بست. برگشت به آشپزخانه و دید که افسانه لنگان با یک 

 ماهیتابه رفته سراغ گاز. با چند قدم بلند خودش را به خواهرش

 رساند: بیدار شدی؟

آنکه نگاهش کند گفت: بیدار بودم. افسانه بی  

میخوای چه کار کنی؟  -  

زمینی سرخ کنم.کوری مگر؟ میخوام سیب  -  



مهستی از این رفتار تند جا خورد ولی آن را گذاشت به حساب 

بیماری افسانه. مهربان دستش را گرفت: نمیخواد. من سرخ 

 میکنم. تو برو استراحت کن.

افسانه غضبناک نگاهش کرد: فکر کردی اومدی اینجا میگذارم 

 خونه و زندگی من رو ازم بگیری؟

ته حرفش با بغضی که شکسته بود در هم آمیخت. زد زیر گریه و 

مهستی هاج و واج نگاهش کرد. سعی کرد حرفی را که شنیده 

کرد معنی حرف افسانه اصالً خوب بود حالجی کند ولی حس می

توانست اینجا بماند. افسانه او را به چشم یک نمی نبوده. نه!

اش ... و دیگر چه؟ دید. غاصب خانه و زندگیغاصب می

هایش... شوهرش؟ ته دلش زیر و رو شد. به تته پته افتاد: بچه

 من ... چی ... من که نخواستم بیام.

افسانه تکیه داد به کابینت. عصایش افتاد روی زمین و صدای 

گرفت: حاال که اومدی. ولی حواست رو جمع کن. بدی داد. نفس 

 تو اینجا مهمونی. حالم که بهتر بشه باید بری. میفهمی؟



ای که کار بدی کرده باشد تند سر تکان داد. از مهستی مثل بچه

کرد؟ او که خودش بدش آمده بود. چرا باید همچین کاری می

ند صدای نخواسته بود بیاید اینجا. تا به خودش بجنبد و حرفی بز

تیز زنگ پیچید میان جو متشنجی که پیش آمده بود. رفت 

طرف در و آن را باز کرد. افسانه هم لنگان خودش را رسانده بود 

زنان خودش را رساند داخل خانه و گفت: بیرون. نیما بود که نفس

فهمید علت مهستی تازه می« مادرجون تصادف کرده!»

اش چه بوده است.دلشوره  

ها را از حلوا پر کرد و ریخت ظرفطور که اشک میفرحناز همین

در همان حال به عکس مادرش که از روی میز ناهارخوری بهش 

هایش تندتر ریختند. مدام به این خندید نگاه کرد. اشکمی

کرد که آیا این اتفاق در تقدیر مادرش نوشته شده سوال فکر می

اش نوادهیا گم شدن سحر که حاصل اشتباهات ریز و درشت خا

جواب و آزاردهنده ها را به اینجا کشانده؟ این سوالی بیبود آن

بود. دلش برای او تنگ شده بود. یک سال تمام ندیده بودش. 

شان یک سال تمام بود که مادرش در گور خوابیده بود. همه

نگران حال پدرش بودند ولی مادرش ناغافل ورپریده بود. لبش 



خواست حال پدرش از لند شود. نمیرا گاز گرفت مبادا صدایش ب

اش به چنین کرد زندگیاینی که بود بدتر شود. کجا فکرش را می

خواست برود فنالند و تنها و آزاد زندگی جایی برسد؟ زمانی می

ی او را که کند و حاال شده بود پرستار پدر علیلش. صدای ناله

هایش را با پشت دست پاک کرد و عمیق نفس شنید زود اشک

کشید تا حالش سر جا بیاید. امروز سر سال مادرش بود و باید 

رفتند سر خاکش. می  

عبدالحسین به زحمت توی جایش تکان خورد. پوست بدنش 

خارید. کسی نبود او را جابجا کند. اگر حامد و بدجور می

آمدند به دادش برسند که شانس آورده بود عروسش شادان می

ها بود که حسام آمد خانه و عوگرنه هیچی. پارسال همین موق

حمید را با خودش برد. نخواسته بودند خبر به گوشش برسد ولی 

وقتی معلوم شد جیران دوام نیاورده یواش یواش خبر را بهش 

ی دوم را هم زد. نیمی از تنش دادند و او طاقت نیاورد و سکته

اش از حاال در اختیارش نبود. نه فقط تنش که تمام زندگی

گشته که ی افسانه برمیخارج شده بود. جیران از خانه اختیارش

با ماشین تصادف کرده و همانجا در دم تمام کرده بود. دوباره 



های سرخش فرحناز را صدا کرد و او باالخره سر رسید. چشم

ی روی این گفتند که باز گریه کرده. شرمنده بود. شرمندهمی

اینکه  دختر که پابند تن علیل پدرش شده بود. عوض

گاهش شود، سربارش شده بود. ناالن گفت: بابا جون ببین تکیه

 حمید کجاست. تنم به جز جز افتاده اینجا.

فرحناز چشم از بدن سنگین پدرش گرفت و رفت دنبال 

دانست او را کجا پیدا کند. البد دوباره رفته بود به برادرش. می

جای کرد کاش زیرزمین زهرماری کوفت کند. گاهی آرزو می

مادرش او مرده بود. اصالً هم از این بابت عذاب وجدان نداشت. 

کسی حاال که روشن هم ولش کرده بود بود و نبودش به حال هیچ

های زیر زمین پایین رفت و در همان حال فرقی نداشت. از پله

 حمید را صدا کرد. 

حمید صدای فرحناز را شنید. بطری خالی توی دستش را 

ی پشت های تلنبار شدهپشت خرت و پرت چرخاند و انداختش

 سرش. فرحناز همانجا دم در گفت: بابا کار داره باهات. بیا باال.



ی مستقل شدنشان روشن سه ماه بود که رهایش کرده بود. قصه

آنقدر کش آمده بود که کار رسیده بود به مرگ مادرش. اما 

ه روشن دیگر دنبال مستقل شدن نبود. او که رو آورده بود ب

خوردن الکل ولش کرده بود رفته بود. حمید از خودش 

ام؟پرسید: دلم براش تنگ شده؟ برای زن و بچهمی  

کشید ولی واقعیت داشت. جوابش یک نه بزرگ بود. خجالت می

کدامشان را ی هیچها تنگ نشده بود. حوصلهاو دلش برای آن

دانست که همچین جانوری هست ولی مینداشت. از اول هم 

کسی باورش نشده بود. حتی روشن! به زحمت از جا بلند هیچ

ها باال رفت. توی حیاط دید که حامد هم شد و گیج و ویج از پله

سر رسیده. پسر خوشبخت بابا، همراه زن عاقلش. این اصطالحی 

برد. آخ که دلش چقدر برایش بود که مادرش همیشه به کار می

دادند که ها تاوان چه اشتباهی را پس مینگ شده بود. آنت

 کارشان کشیده بود به اینجا؟ 

دانست حامد از دیدن حمید در آن وضع آشفته جا نخورد. می

چیزی خورده. شادان را فرستاد داخل و رفت جلو. دیگر خبری 



از احترام گذاشتن نبود. جدی مقابل حمید ایستاد و گفت: بوی 

خوردی رسخی میاد. یه امروز رو کوفت نمیگندت از سه ف

 میمردی؟

حمید بریده بریده خندید. بعد توی صورت حامد آروغ زد. حامد 

دانست سرش را عقب گرفت و صورتش توی هم جمع شد. می

اش برادرش از دست رفته است و دلش به حال زن و بچه

رفت یا اگر سوخت. شاید اگر مادرش بود اوضاع بهتر پیش میمی

شان. اما او تازه برگشته بود به باغ و دلش آمد خانههستی میم

خواست خلوتش را برهم بزند.نمی  

ی فرحناز و او رفت داخل و دید شادان دست گذاشته پشت شانه

دهد. دلش برای بوسیدنش پر کشید. در این یک را دلداری می

سال شادان سنگ صبور خواهرهایش شده بود. سنگ صبور 

ود. سنگ صبور شوهرش شده بود. انگار همدردی ها شده ببچه

فهمید چرا و خوشحال بود که کردن توی خونش بود. حامد می

اش ایستاده و با شادان ازدواج کرده. در آن جمع جلوی خانواده



ماتم زده شاید فقط خودش بود که هنوز خوشبخت به حساب 

آمد. می  

د. به رفت سراغ پدرش و کمک کرد او از روی تخت بلند شو

زحمت روی ویلچر نشاندش و بردش حمام و در میان دعاهای 

پدرش او را شست. کارش که تمام شد پدرش گفت: اوضاع کار 

 چطوره؟

خواست ناراحتش کند ولی اوضاعشان چندان تعریفی نمی

های حسام هنوز کلی بدهی داشتند نداشت. حتی با وجود کمک

تولیدی را ببندند. در شدند در و امروز و فردا بود که مجبور می

 نبود

داد و او دست تنها مسئولیت پدرش حمید هم دل به کار نمی

چرخاندن تولیدی را برعهده داشت. شغلی نبود که دوستش 

پاشید. گفت: بد داشته باشد ولی بدون او همه چیز از هم می

 نیست. میگذره.

خواستم باهات حرف بزنم سر تولیدی.پدرش نفس تازه کرد: می  



حرف ویلچر را هل داد طرف اتاق. جای خالی مادرش بدجور بی

زد. حتی با وجود یک سال از رفتنش هربار به این توی ذوق می

فشرد. پدرش سکوتش را که دید آمد بغض گلویش را میاتاق می

خوام سه دانگش رو بزنم به نام تو!گفت: می  

سرجا خشکش زد. عبدالحسین گردن چرخاند تا صورت وا رفته

ی حامد را ببیند. ادامه داد: به خواهرهات هم هرکدوم یک دانگ 

 میدم. 

 حامد پرسید: حمید چطور؟

اون که آدم نیست. بره نون خودش رو هرجور بلده دربیاره.  -  

جوری شر به پا میشه. نکن این کار رو آقاجون. این  -  

مهم نیست. وضعمون از اینی که هست بدتر نمیشه. کمک کن   -

وشم.لباس بپ  

دیگر حرفی باقی نماند. اگر هم باقی بود حامد فهمید که االن 

وقتش نیست. زنگ خانه دوباره به صدا درآمده بود. از الی در 

دید که شادان رفت و در کوچه را باز کرد و بلند گفت: افسانه 

 خانمه!



در تقی کرد و باز شد. حسام اجازه داد آیدا و نیما اول بروند 

افسانه را از صندوق عقب درآورد و کمک کرد  داخل و بعد ویلچر

شان یک ها غمگین وارد خانه شدند. خالهبنشیند رویش. بچه

قرار بودند. ویلچر را هل ها بیهفته بود که برگشته بود باغ و آن

شدند آخ انداز جلوی در که رد میداد داخل حیاط. از روی دست

زنش عاصی شده افسانه درآمد ولی حسام اهمیتی نداد. از دست 

بود. یک سال پیش مصیبت دوباره آمده بود سراغشان. وقتی با 

گشتند دیده بود که سر خیابان مردم جمع نیما از مدرسه برمی

ی غرق در اند. پیاده شده بود ببیند چه خبر است و جنازهشده

خون مادرزنش را دیده بود. تا به خودش بیاید نیما هم آمده بود 

او را فرستاده بود عقب و خواسته بود  جلو ولی حسام زود

وقت نفهمید نیما چطور فهمیده آن زنی خودش برود خانه. هیچ

که تصادف کرده مادربزرگش است. خودش باالی سر جیران 

وقت هم همه ایستاده بود تا آمبوالنس برسد هرچند همان

 فهمیده بودند که او تمام کرده. 

جا را برداشته بود. افسانه را با ویلچر رفتند داخل. بوی حلوا همه

به حال خودش رها کرد و رفت تا به عبدالحسین سالم کند. با 



حامد توی اتاق خواب بودند. با او دست داد و برگشت بیرون. 

گیرد. پس او هنوز نیامده بود. شنید که نیما سراغ مهستی را می

فکر کرد من هم دلتنگش هستم؟ از این فکر خجالت کشید. ولی 

انست که کار اشتباهی نکرده. از خودش مطمئن بود و بابت دمی

ای نداشت. آن هیچ شرمندگی  

روزهای بعد از مرگ جیران جهنم بود. مهستی تمام مدت مراقب 

ها بود هرچند خودش هم حال و روز خوبی نداشت. افسانه بچه

اش انگار منتظر فرصتی برای کرد و بیماریتابی میبدجور بی

ود با قدرت بیشتری به جسمش حمله برده بود. تا یورش دوباره ب

چیز کم همهچهار ماه و ده روز جیران اوضاع همین بود. بعد کم

دوباره افتاد در مسیر خودش. فرحناز شد پرستار پدرش و 

کرد مهستی شد پرستار خواهرش. حامد این وسط سعی می

هوای هر دو طرف را داشته باشد و حمید مثل همیشه خودش را 

گرفت تا یک هفته نار کشید. همه چیز داشت سر و سامان میک

پیش که آن اتفاق پیش آمد. با غیظ به افسانه که داشت به 

گفت نگاه کرد. او هم متوجه نگاه شوهرش شد فرحناز چیزی می



و سر چرخاند و بهش خیره شد. در نگاه هردوشان خشم موج 

زد.می  

آره حق با منه! تقصیر  حق با منه!»افسانه از حسام رو گرداند. 

افسانه از یک هفته پیش هزار بار این جمله را « خودش بود.

کرد بدتر تکرار کرده بود ولی هرچه بیشتر تکرارش می

اند. کسی ته وجودش ها کلماتی پوچ و توخالیفهمید که اینمی

طور نمک زد نه! حق با تو نیست. حق مهستی نبود اینداد می

را بشکنی ولی افسانه حاضر نبود این  خورش باشی و نمکدانش

 را قبول کند. فرحناز گفت: آبجی چرا نیومده هنوز؟

 شادان بود که جواب داد: گفت من یک راست میام بهشت زهرا. 

همه ساکت ماندند. فرحناز با غیظ به افسانه نگاه کرد. 

دانست چه اتفاقی افتاده که مهستی ترجیح داده بعد از یک نمی

خواست هم بداند. چیزی ته ذهنش وول باغ. نمیسال برگردد 

خورد. یک دلخوشی ساده که به خاطر آن عذاب وجدان می

تر داشت. اگر مهستی برگشته بود باغ پس او و بیژن راحت

توانستند همدیگر را ببینند. هرچند با این وضعی که پدرش می



و  داشت معلوم نبود بتواند مدام به باغ سر بزند مگر اینکه حامد

دانست شادان شادان گاهی نگهداری از پدرش را قبول کنند. می

آورد ولی نگهداری از یک آدم مریض کاری نبود که نه نمی

 هرکسی در دراز مدت بتواند آن را ادامه دهد. 

کسی همه جمع شدند و راه افتادند به طرف بهشت زهرا. هیچ

جا ه همهی خالی و بسراغ حمید را نگرفت. او برگشت داخل خانه

نگاه کرد. خانه سوت و کور بود و به هم ریخته. درست مثل روز 

بله بران! پوزخند زد. عمیق نفس کشید و رفت توی آشپزخانه و 

دانست ی عرق نعنا را برداشت و چند قلپ خورد. میشیشه

ی خواست عمه اشرف جلوی همه سکهآید. نمیروشن هم می

 یک پولش کند. 

اش را داد.ه شد و کرایهمهستی از تاکسی پیاد  

دید که حمید هم تازه رسیده. دور قبر مادرش شلوغ بود ولی 

پاهایش جان نداشتند جلو بروند. از مواجه شدن با افسانه 

ترسید. از اینکه جلوی همه حرفی بزند و او طاقت نیاورد و با می

هم جر و بحث کنند. چند نفس عمیق کشید و آهسته جلو رفت. 



داد. مهستی سید. دهنش بدجور بوی عرق نعنا میحمید به او ر

زد چرا. خودش را هم با ادکلن خفه کرده بود. حمید حدس می

 گفت: چرا نیومدی خونه؟

مهستی شانه باال انداخت: دیگه گفتم یه راست بیام اینجا. نرفتی 

 دنبال روشن؟

نه! برم بگم چی؟   -  

اشت اش را برداشت. دست گذمهستی ایستاد و عینک دودی

ی حمید: برو دنبالش. حمید نذار مامان ...روی شانه  

بغض نگذاشت بیشتر حرف بزند. حمید هم طاقت نیاورد. انگار 

اش را گذاشت روی خواست. پیشانیای برای گریه میشانه

ی خواهرش و گریه کرد. مهستی با دست پشت حمید را شانه

بابا با همدیگه.  نوازش کرد و گفت: من بابا رو میبرم باغ. فرحناز و

 دکتر ضیایی از ...

حمید راست ایستاد. مهستی جدی به چشمان برادرش نگاه کرد: 

خواد با بیژن بره. اجازه خواست دکتر داره برمیگرده امریکا. می

بیاد خواستگاری فرحناز برای بیژن. فرحناز که شوهر کنه. من و 



روشن رو برگردون خونه. نگذار زندگیت مونیم با هم تنها. بابا می

 از هم بپاشه حمید.

 حمید گفت: چرا برگشتی باغ مهستی؟

خواست بگوید افسانه دوباره زده به مهستی چشم دزدید. نمی

رفتم افسانه سرش. گفت: دیگه وقتش بود برگردم. اگه نمی

شد. بیخیال زندگیش می  

کردند. می کمی در سکوت جلو رفتند. جمعیت داشتند نگاهشان

حمید گفت: این پسره آدم درستیه؟ نکنه فردا فرحناز پشیمون 

 بشه؟

اش ندیده. او بود تر در زندگیمهستی فکر کرد از بیژن درست

که در غیبت حامد مراقب باغ مانده بود. او بود که به هاجر 

کرد و او بود که در این یک سال هوای فرحناز را سرکشی می

دروغ گفته بود. دکتر پا پیش گذاشته داشت. هرچند به حمید 

بود برای خواستگاری از خودش. دو روز پیش! اما مهستی خیلی 

رک گفته بود بهتر است فکرش را هم نکند چون او منتظر 

دخترش است اما بهتر است بزرگتری کند و دست بیژن و فرحناز 



حرف رفته بود را بگذارد در دست هم. دکتر جا خورده بود و بی

روز که برگشته بود و گفته بود یک روز برای خواستگاری تا ام

 معین کنند.

رو کرد به حمید: پسر خوبیه! نگران نباش. من این چند سال 

دونم از هر آشنایی ی کافی. میاونجا بودم شناختمشون به اندازه

 دلسوزترن.

حمید آه کشید. مهستی نگاهش کرد: حمید تو رو خدا به خاطر 

خودت رو جمع کن! نگذار زندگیمون از اینی مامان هم که شده 

شاد بشیم. من با روشن هم حرف که هست بدتر بشه. نذار دشمن

 زدم. اون دوستت داره. ناامیدش نکن.

حمید سری تکان داد و عمیق آه کشید. هردوشان رسیده بودند 

به جمعی که دور قبر جیران جمع شده بودند. مهستی به افسانه 

طور. آیدا و نیما ذوق زده از دیدن هم همین نگاه نکرد. به حسام

مهستی رفتند و چسبیدند به او. اما مهستی چندان باهاشان 

کشید. مهربانی نکرد. هنوز از اتفاقی که افتاده بود خجالت می

کرد آن روز مثل روز پیش چشمش بود و هرکاری می



توانست فراموشش کند. رفت جلو و نشست کنار فرحناز. او نمی

کرد انگار مادرشان همین دیروز از خود بیخود گریه می چنان

مرده است. توی گوشش گفت: عزیزم همین روزا بیژن میاد 

 خواستگاریت. 

های گشاد نگاهش کرد. خیلی ی فرحناز بند آمد. با چشمگریه

 زحمت کشید تا لبخند نزند. لبخندی غمگین و پر درد.

ه کرد. به تر به جمع دور قبر نگاعبدالحسین کمی عقب

هایش که مغموم نشسته بودند کنار هم. قلبش دوباره تیر بچه

خورد. کسی نگفته بود که دیگر داروهایش را نمیکشید. به هیچ

خواست زودتر برود. او دیگر از این زندگی خسته بود. می

نتوانسته بود جا پای اوستاکارش بگذارد و یک زندگی موفق و 

همه به آن غبطه بخورند. عمیق خوب بسازد. یک زندگی شاد که 

اش را نفس کشید. باید زودتر تکلیف آن کارگاه و خانه و زندگی

مرد. کرد و با خیال راحت میمعلوم می  

**** 

 هفده سال بعد:



با آرنج زد به پهلوی ترمه. او سر از ظرف ساالد برداشت و با 

های گرد و طلبکار به صورتش نگاه کرد. بعد خیلی با چشم

ط گردنش را چرخاند و به همان جایی نگاه کرد که ستاره احتیا

زیر نظر داشت. نیشش باز شد. شالش را عقب کشید و موهایش 

ات رو را ریخت توی صورتش. ستاره گفت: اول اون دهن وامونده

 پاک کن.

اش را پاک ترمه چندتا دستمال از روی میز برداشت و لب و لوچه

بر بود. میزهای پیتزافروشی کرد. هردوشان حواسشان به دور و 

ها هم قصد نداشتند امروز کار کنند. هنوز پر نشده بود. آن

دوست داشت با ترمه یک حالی به خودشان بدهند. ترمه رژ 

لبش را درآورد و آرایشش را پررنگ کرد. بعد لبش را که حاال 

 صورتی جیغ شده بود غنچه کرد و پرسید: خوبه؟

شد. گفت: بیست. میستاره خندید. بهتر از این ن  

از جایش بلند شد و رفت طرف پیشخوان پیتزا فروشی که پول 

اش را زد به کتف یکی از غذا را حساب کند. از عمد کوله

اش. فقط سی ثانیه تا پسرهایی که ولو شده بود روی صندلی



شان فاصله بود. گوشی را درآورد و پیام داد به عملی شدن نقشه

پسری بود که اول  ای ترمه و آن سههشاهرخ. گوشش به صحبت

خواستند بپرند به او ولی زود گاردشان باز مثل خروس جنگی می

ها دستش بود. دعوا شد. عاشق ترمه بود. خوب قلق این پسربچه

کردند. که نکردند هیچ، تازه داشتند با هم بگو بخند هم می

گوشی را چپاند توی جیبش و رفت طرفشان. حاال شده بودند 

کردند سر به دو! مطمئن بود پسرها داشتند حساب میسه 

ماند. لبخند زد و با هم دست دادند. صورت کاله میکدامشان بی

یکیشان پر از جوش بود و معلوم بود از همین اول خودش را 

داند. رفت کنارش ایستاد و پرسید: کدوم دبیرستان بازنده می

 میری؟

ر دنیا را بهش داده آن دوتا هم حواسشان جمع شد. پسره انگا

 بودند گفت: همین خیابون پشتی! دو در کردیم.

 ترمه با ناز خندید: چه باحال! مث ما. 

 ستاره تشویقش کرد: ای ول. خوشم اومد.

جاها.ترمه گفت: من یه پارکی میشناسم همین  



تر بود گفت: میدونم کجا رو میگی. پوشیکی از آن دوتا که شیک

 بلدم.

کرد: با کی رفتی؟ ترمه پشت چشم نازک  

زد خودش را قاطی جمع کند پسر سومی که خیلی بال بال می

 گفت: با هیشکی بابا. خودمون. 

 بعد صدایش را آورد پایین: اهل گل هستین؟

 ستاره چشمکی بهش زد: اگه باشه بدمون نمیاد.

با ترمه نگاهی رد و بدل کردند و به هم لبخند زدند. ترمه گفت: 

حساب کنم، بعدش بریم عشق و حال. برم پول غذامون رو  

کنیم.جوشی گفت: ما حساب میپسر جوش  

دلیل دوستشان وا رفتند ولی آن دوتا از دست و دل بازی بی

خواستند کم بیاورند. ای نداشتند با او همراهی کنند. نمیچاره

ستاره یک تکه از پیتزایی که توی سینی چوبی جلوی رویش بود 

به پسر جوشی لبخند زد: دمت گرم پسر!برداشت و گاز زد. بعد   



تاپ داده باشند پسر از خوشحالی مثل االغی که بهش تی

هایش هم بزرگ بودند. خندید. غیر از اینکه جوش داشت، دندان

 اسبی بود برای خودش.

پول پوش ی شیکرفتند بیرون و منتظر پسرها ماندند. پسره

 پیتزاها را حساب کرد. ترمه گفت: گوشیش رو دیدی؟

شیم.دیدم. بذار ببینم حاال چقدر کاسب می  -  

ی ترمه ریز ریز خندید. وقتی آمدند بیرون، ترمه زد به شانه

پوش و گفت: خب نگفتی چن سالته!ی شیکپسره  

دانستند پسرهای هم ترمه و هم ستاره خیلی وقت بود که می

ی شان خیلی حساسند. پسرهروی سن اول دبیرستانی

پوش گلو صاف کرد: خودتون چن سالتونه؟شیک  

دونی که.شون رو بپرسی، میستاره گفت: از خانوما نباید سن  

آن دوتا خندیدند. انگار کیف کرده بودند از خیط شدن 

فهمید ها پولدارتر است. خوب میدوستشان که معلوم بود از آن

های بهتر ی که ستاره همیشه به آدمچه احساسی دارند. احساس

از خودش داشت. احساس نادیده گرفته شدن، احساس بدِ تک 



وقت مثل ستاره نبودند. حتی ها هیچافتادن، جدا افتادن. ولی آن

اختیار آه کشید. شان از دوستشان بدتر بود. بیاگر وضع مالی

زحمت ستاره را قاپ زده. کرد بیجوشی فکر میپسر جوش

چیه؟ از چی ناراحتی؟گفت:   

ستاره نگاهش کرد. حتی برای یک لحظه دلش برایش سوخت که 

قدر ساده است ولی همیشه یکی توی سر ستاره عین خروس این

ستاره اسمش را « بیخود!»جنگی آماده بود بهش پرخاش کند: 

هایی نبود که کدام از آنشبیه هیچ«. مامانِ کولی»گذاشته بود 

د. از هرکدامشان چیزی قرض گرفته بود. اسم مامان رویشان بو

زده، از یکی بازوهای کلفت، از های درشت و وقاز یکی چشم

ی کوبیدن توی سر، از یکی پاهای از هم باز ی آمادهیکی وردنه

مانده. صورت هم نداشت. دوتا چشم بود معلق مانده باالی دو 

ست که وصل بودند به هیکلی بزرگ و پاهایی کلفت و چاق. 

روزی فهمید این قیافه را بیشتر از هر وقتی کجا دیده. توی یک

کسی ابری به پا که هیچکارتن تام و جری! همان زن دمپایی 

کرد تا صورتش را ندیده بود و موش توی کارتون انگولکش می

ی بیچاره. ستاره حواسش را داد به ترمه که با بیفتد به جان گربه



رفت. پسر جلو جلو میآن دوتا حسابی گرم گرفته بود و 

جوشی ولی هنوز دنبال وصل کردن خودش به ستاره بود. جوش

ترسید وقتی به پارک رسیدند ستاره بیخیالش شود. انگار می

 حق هم داشت. ستاره خیلی ازش سر بود. گفت: کسی اذیت

 کرده؟  

 ستاره شانه باال انداخت: نه! با مامانم دعوام شده.

ه تاسف تکان داد. انگار بخواهد پسر جوشی نچی گفت و سری ب

دانست. روحش هم فهمم چه مکافاتی داری. ولی نمیبگوید می

از چیزهایی که ستاره تجربه کرده بود خبر نداشت. ستاره بهش 

 لبخند زد: اسمت چیه؟

علی  -  

 لبخندش را کش داد: منم سارا. 

 زیر لب گفت: چه اسم قشنگی!

هم که بود همین را ستاره مطمئن بود اسمش هر چیز دیگری 

طور که آرام های تکراری را از بر بود. همینگفت. این جملهمی



شدند ستاره از سن و سالش و محل آرام به پارک نزدیک می

زده گفت تازه رفته اش و آرزوهایش پرسید و او خجالتزندگی

اش فاصله شان یک ایستگاه با مدرسهتوی شانزده سالگی، خانه

د فوتبالیست شود. آرزوی مشترک نصف دارد و دوست دار

ها را پسرهایی که تا به حال باهاشان آشنا شده بود. ولی این

زده و مشتاق نشان داد تا جایش خودش را ذوقبهش نگفت. به

ها دور شده بود. حسابی با او جور شود. ترمه زیادی از آن

هایش را تندکرد تا بهشان برسد. علی هم دنبال سرش آمد. قدم

سن خودش هست ولی اشتباه کرد که ستاره  همی فکر میعل

شد. هرچند روز تولدش کرد. او شش ماه دیگر هجده ساله میمی

ها تاریخ تولدشان برایش چندان اهمیتی نداشت. بیشترِ آن

آمدند روزی به دنیا میواقعی نبود و اصالً مگر مهم بود؟ همه یک

کجایش نبود چمردند. هیشکی هم به هیو یک روزی هم می

ها برای از هرکسی کِی به دنیا آمده و کِی مرده است. این

هایشان هم مابهتران بود که حتی برای دندان درآوردن بچه

گرفتند. یا برای از پوشک گرفتنشان. ستاره مطمئن جشن می



پی کردنت هم برای بقیه بود باید جزو از مابهتران باشی تا پی

 مهم بشود. 

شان به هم رسیدند. ساعت سه عصر بود. مهجلوی در پارک ه

سه عصر دوشنبه بیستم اردیبهشت ماه! و این یعنی پارک خیلی 

ها معموالً توی روزهای شلوغ ریسک هم شلوغ نیست. آن

کردند. ترمه گفت: سارا جون، رادمهر میگه اون ته پارک نمی

 خلوته!

 ستاره سری تکان داد: بریم همونجا!

پوش گفته بود. ی شیکبه طرفی که پسرهحرف راه افتادند بی

آمد اسمش این باشد. اش که نمیرادمهر! هه! به قیافه

توانست اسم خودش را بگذارد دیوید بکهام. کلی جان کنده می

بود که موهایش را شبیه او آرایش کند. نگاهی به ساعت 

ارزید. بعد فکر کرد اش انداخت. حداقل پانصد تومان میمچی

روی هم قیمتش نصف همین هم نیست. از کنار  کل هیکل من

صدا رسیدند به کنج پارک! دستشویی عمومی رد شدند و بی  



ترمه نگاهی به ستاره و علی انداخت. علی چهارچشمی زوم 

اش است و باید کرده بود روی ستاره. البد فکر کرده بود ناجی

 مراقبش باشد و ستاره هم او را به غالمی قبول کند. ستاره به

تر. بعد هردوشان نگاهی به دور و ترمه اشاره کرد بیاید نزدیک

برشان انداختند. پارک به اندازه کافی خلوت بود. خود پسرها 

ترین جای پارک را هم آنقدر احمق بودند که از عمد دورافتاده

انتخاب کرده بودند. خبر نداشتند ستاره و ترمه اینجا را مثل کف 

رویشان بهاد کنار ستاره. پسرها روشناسند. ترمه ایستدست می

 بودند. رادمهر گفت: پوریا بجنب دیگه!

زد مخ ترمه را بزند. پوریا اسم همان پسری بود که دست و پا می

کرد علی همان اول مخ ستاره را زده است و باید البد فکر می

شانسش را با ترمه امتحان کند. ستاره فکر کرد اگر واقعاً قصد 

بردند؟ وقت نداشت ها دوست شویم کدامشان میداشتیم با آن

 به این چیزهای مزخرف فکر کند. 

بری را از پوریا سرش توی کیفش بود. ستاره آرام تیغ موکت

شان ایستاده جیبش بیرون کشید و گرفت طرف علی که نزدیکِ



بود. ترمه از آن طرف اسپری فلفل را گرفت طرفشان. علی جا 

چسبید به دوتا دوستش. ستاره خورد. چند قدم عقب رفت و 

 گفت: خیلی خب هرچی دارید بریزید وسط.

تاشان خشکشان زده بود. اول کمی نگاهشان کردند. فکر سههر

نظر کنند. واقعاً هم شبیه یک شوخی بهکردند شوخی میمی

رسید. دو دختر در حال تهدید سه پسر بودند. علی لب باز می

یچی نمیگی! یاال!کرد. ستاره تیغ را برد جلوتر: ه  

رادمهر یک قدم جلو آمد. ترمه اسپری را تکان تکان داد: بیای 

 جلو اونقدر میزنم که مث سگ صدا بدی. 

تونین بکنین.کاری نمیپوریا گفت: گه خوردین. هیچ  

 ستاره پوزخند زد: امتحان کن.

پوریا خیز برداشت طرف ستاره و او کاتر را آورد پایین و جوری 

ار جین پوریا که شلوار از روی رانش جر خورد. کشید روی شلو

پوریا از ترس داد کشید و رفت عقب. ترمه معطل نکرد. 

دانست وقت ندارند. گفت: خودتون خواستین!می  



اسپری را پاشید توی صورتشان. دادشان رفت هوا. علی گریه 

کنان نشست روی دوپا. آن دوتا پشت به دخترها چسبیدند به 

هایشان را برداشت. ترمه یک رفت و کیف دیوار. ستاره جلو

ها. هرچی به درد چشمش به پسرها بود و یک چشمش به کیف

خورد برداشت و ریخت توی کیف خودش. ستاره گفت: داد می

تا غول تر چندطرفبینید. ما تنها نیستیم. اونبزنید بد می

 بیابونی کشیک میدن. اینجا قلمرو ماست.

تاره کاتر را دوباره گرفت طرفش: پوریا زیر لب فحش داد. س

حرف بزنی میگم بیان اینجا حسابت رو برسن. شلوارت رو هم 

 پاره کردم آماده باشی. میفهمی که چی میگم.

شان گرفته بود. ستاره چند قدم رفت طرفشان. آنقدر گریه

 ترسیده بودند که چسبیدند به هم. گفت: موبایل و ساعت! یاال.

هایش سرخ اش را گرفت طرفش. چشممقاومت گوشیرادمهر بی

سرخ بود. ستاره موبایل را قاپید و بعد ساعتش را باز کردم. ترمه 

کار پوریا را ساخت و موبایلش را قاپ زد. علی اما مظلوم کز 



کرد. ستاره گفت: گوشی تو هق میکرده بود توی خودش و هق

ی خری!دارم. دلم برات سوخت. خیلرو برنمی  

ها. مجبور شدند سرشان ترمه دوباره اسپری را گرفت سمت آن

خواستند. ها هم همین را میهایشان قایم کنند. آنرا توی دست

تا بفهمند چی شده، هردوشان دویدند طرف راه فرعی کنار 

کرد پارک و از روی دیوار کوتاهی که پارک را از خیابان جدا می

ی پشت پارک. تند داخل کوچهراست رفطرف و یکپریدند آن

زدند. ستاره غر زد: چه خبر بود کل اسپری رو نفس نفس می

 خالی کردی تو هوا؟ خودمون هم کور شدیم.

ترمه اخم کرد: تو میمیری یه بار به جای زر مفت زدن از آدم 

 تعریف کنی؟

 ستاره نیشخند زد: آره میمیرم. رد کن بیاد.

برداشته بودند از توی کیفش طور که وسایلی را که ترمه همان

آورد گفت: نری مفت بدی اینا رو. حواستو جمع کن.درمی  

جوابش را نداد. وسایل را گرفت و راه افتاد به سمت مخالف 

آمد. می پارک. وقتی برگشت عقب ترمه را ندید. ازش خوشش



دختر تر و فرزی بود. مثل خودش سر نترسی داشت و این برای 

دند توی دل این شهر خیلی الزم بود.ها که ول شده بوآن  

تا پسر خنگ را تصور ساعت چهار عصر بود. توی ذهنش آن سه

اند. حاال کرد که به خیال خودشان دوتا دختر ساده را گول زده

کردند چطور به مامان نشسته بودند یک گوشه و داشتند فکر می

 و بابای عزیزشان خبر بدهد یکی ازشان دزدی کرده. مطمئن بود

اند سرشان. گفتند چندتا زورگیر گردن کلفت ریختهبه دروغ می

کردند. ولی محال بود بروند کالنتری شکایت همه هم باور می

شدند راستش را بگویند و این برایشان وقت مجبور میکنند. آن

شد چون برای یک پسر عیب بود که از یک دختر خیلی بد می

 رکب بخورد. 

که ماشین اپتیمای سیاهی را  

رویی ایستاده بود نگاه کرد. فکر کرد چی پشت چراغ قرمز روبه

وقت دیگر مهم شدم؟ آنها میشد من هم صاحب یکی از اینمی

ی شیک و یک ماشین نبود کی هستم و چی هستم. یک خانه



آوردم با هم باال. خودم بودم و خودم. شاید مینا را هم می کالس

 زندگی کنیم. شاید شاهرخ هم ...

چراغ سبز شد و ماشین جلوی پایش ترمز زد. توقع این کار را 

بری را توی جیبش لمس نداشت. کمی رفت عقب و تیغ موکت

های کرد. راننده شیشه را داد پایین. آماده بود بدترین فحش

ی راننده کند که سر جا خشکش زد. یعنی به همین عالم را حواله

ماشین. آنقدر  زودی آرزویش برآورده شده بود؟ پرید توی

خوشحال بود که نتوانست نیشش را ببندد. پرسید: کی ماشینت 

 رو عوض کردی شاهرخ؟

 شاهرخ بق کرده نگاهش کرد: علیک سالم.

دست کشید به بند و بساط جلوی ماشین ولی سالم نکرد. در 

ها.عوض گفت: کار و بارت حسابی گرفته  

بهت گفتم بیا با او هم به تالفی جوابش را نداد. فقط گفت: من که 

رسوندت.جا نمیها به هیچخودم کار کن. این دله دزدی  

خواست حرف را بکشاند به جایی صاف نشست روی صندلی. نمی

که دوست نداشت. تازه فهمید پول این ماشین از کجا آمده. ولی 



آمد قصه را کش بدهد. گفت: بابا کاری شاهرخ انگار بدش نمی

های خودت بار بری تو پارک مشتریننداره. تو بر و رو داری. چ

ها رو کجا جاساز کنی رو پیدا میکنی. خودم یادت میدم جنس

 که گیر نیفتی. 

رو. شاهرخ هم دیگر دنبال بهشانه باال انداخت و زل زد به رو

قضیه را نگرفت. پشت چراغ قرمز بعدی گفت: خودت میدونی 

ارم. فقط دلم من به این چیزایی که از مردم کش میری احتیاج ند

 برات میسوزه. 

سوخت. دلسوزی از آن چیزهایی بود که حال دلش برایش می

کرد. از وقتی چشم باز کرده بود همه دلشان ستاره را بد می

برایش سوخته بود. نگاه مردم روی او مثل نگاهشان به سگی 

هایشان را کرد ته ماندهزخمی و بیچاره بود که وادارشان می

ی محبتشان ... خودش ی غذایشان، ته ماندهاندهمبهش بدهد. ته

دید که مردم چیزهای به دردنخورشان را را آدم دست دومی می

دادند. چیزهای اضافه برای یک آدم اضافی.تحویلش می  

باز رفتی تو لَک؟ چی آوردی؟  -  



های بانکی را گذاشت ها و کارتها و ساعتنگاهش نکرد. موبایل

چرمی را همان اول برداشته بود برای وسط. ترمه دستبندهای 

خودش. چراغ سبز شد و شاهرخ راه افتاد. نیم نگاهی به وسایل 

ها که به درد نمیخوره. رمزشون رو میدونی؟کرد: کارت  

نه!  -  

ها پوزخند زد. با یک دست فرمان را گرفت و با یک دست وسیله

هم  ها روها رو برات آب میکنم. ساعترا زیر و رو کرد: گوشی

ارزه. تقلبیه.بردار. مفت نمی  

 صدایش درآمد: چی چی رو تقلبیه. 

دونستم بابا جونت هر هفته شاهرخ کرکر خندید: ببخشید نمی

 یه ساعت مارک برات میخره. اصل رو از فِیک تمیز میدی.

ی شاهرخ: مزخرف نگو.با مشت کوبید به شانه  

چسباند شاهرخ دستش را آورد جلو مچش را بگیرد. خودش را 

به در ماشین. شاهرخ بلند خندید و چند بار با کف دست زد به 

رانش: خیلی خب بابا. بیخیال. از تو بهتر سراغ دارم از خداشون 

 هم هست با من باشن.



حرفش دل ستاره را لرزاند. همیشه با همین چیزها زجرش 

داد. گفت: پولش رو کی میدی؟می  

رچی میخوای.شاهرخ به داشبورد اشاره کرد: بردار ه  

 داشبورد را باز کرد. پر از تراول بود. گفت: چقدر بردارم؟

هرچی میخوای.  -  

صدقه الزم ندارم.  -  

شاهرخ اخم کرد: چقدر لج میکنی ستاره. خیلی خب. پونصد 

اش خوبه؟برای همه  

کیفش. حرف پانصد تومان شمرد و ریخت توی خوب بود. بی

آمد. شاهرخ پرسید: برسونمت؟شان درمیخرج دو هفته  

خواست بهش رو رخش نگاه کرد. دوستش داشت ولی نمیبه نیم

ام کن.بدهد. گفت: نه! همین دور و بر پیاده  

کمی جلوتر رفت و یک گوشه نگه داشت: ولی بازم فکر کن روی 

پیشنهادم. خودت میدونی من به هرکسی این پیشنهاد رو 

م. نمید  



دانست چرا های شاهرخ که سرخ شده بودند. میزل زد به چشم

ی ولی هیچی نگفت. فقط سر تکان داد. دست برد به دستگیره

در که شاهرخ گفت: دیگه هم از این آت آشغاال نیار واسه من. 

 خطر داره.

خواست مجبورش کند برود وردستش جنس بفروشد. شاهرخ می

و خانم خودش باشد این بهترین  اگر قرار بود پولی به جیب بزند

ترسید. زیر لب گفت: باشه.راهش بود ولی می  

طرف خیابان. شاهرخ منتظر ماند از ماشین پیاده شد و دوید آن

های تا او تاکسی بگیرد و بعد گازش را گرفت و رفت. همین توجه

کرد از او خوشش زیرپوستی بود که خیال ستاره را جمع می

کرد دستش بهش نخورد اسش را جمع میآید. فقط باید حومی

 وگرنه کار تمام بود. 

**** 

نیما به عکس خندان پدرش در قاب نگاه کرد. دلش برای این 

اش های مهربان اما پرجذبه تنگ شده بود. خاله مهستیخنده

ای کپی پدرت. مثل سیبی که با او از وسط نصف گفت تو شدهمی



اش به رفتارشان است لهدانست منظور خاکرده باشند. نیما می

 ی مادر و پدرش با هم. چشموگرنه صورتش ترکیبی بود از چهره

و ابرویش را از مادرش به ارث برده بود و قاب صورت و بینی و 

گفت: داداشم از اون مردای چانه و لبش را از پدرش. آیدا می

ی دوستام دنبالشه.خراب کن شده که چشم همهخونه  

ی آمد. او اهل خراب کردن خانهشش نمیاز این حرف آیدا خو

خواست. خراب بود. زن هم نمیکسی نبود. او خودش خانههیچ

طور ادامه خواست این زندگی آرام و بدون موج همینفقط می

های مادرش را نداشت. ی دعواها و گیر دادنپیدا کند. حوصله

ها و قهرهای خواهرش را هم نداشت. اگر زن بازیی لوسحوصله

شد. هرچند گرفت روزگار خودش و آن زن بیچاره سیاه میمی

فهمید نگرانش بود و وقت اش که بیشتر از هرکسی او را میخاله

گشت. او فقط به یک وقت برایش دنبال یک دختر خوب میو بی

کرد. به عملی کردن قولی که قبل از مرگ پدرش به چیز فکر می

 او داده بود. 



رفت تا مطمئن شود مادرش خواب آهسته به سمت در اتاق 

است. هرچند اگر هم بیدار بود پایی نداشت که به سرعت بیاید 

سراغش ولی به قول پدرش احتیاط شرط عقل بود. وقتی مطمئن 

ها و از باالترین شد مادرش خواب است برگشت سراغ کمد لباس

کاغذی را که حسام به او داده بود درآورد و نگاهش کرد.  طبقه

ی عرق رویش مانده ذ زرد و کهنه بود که جای چند لکهیک کاغ

ی تخت و برای بار چندم آن را خواند. بود. نشست لبه  

وقتی حسام به بیمارستان رفت انگار خودش فهمیده بود 

روزهای آخر عمرش است نیما را کشید کنار و به او گفت: اینو از 

زرگت ها که تازه مادربوسایل مادرت پیدا کردم. همون موقع

ات رو که یادته؟فوت شده بود و مامانت از پا افتاد. دختر خاله  

شد یادش برود. گم شدن سحر باعث شده بود پدرش مگر می

وقت مادرش را دوست نداشته باشد. نیما هم نفهمید دیگر هیچ

چرا. حتی وقتی توی بیمارستان این را از پدرش پرسید او زیر 

اند. ولی نیما گانه بودهچهها خیاالت ببار نرفت و گفت این

شان بعد از گم شدن سحر از طور نبوده. زندگیدانست اینمی



کرد آمدن خواهرش آن را کمی این رو به آن رو شد. فکر می

ی دو ماه طور نشد که برعکس بدتر شد. خاطرهبهتر کند ولی این

ماندن مادرش در باغ بعد از به دنیا آمدن آیدا مثل روزهای 

کرد ذهنش حک شده بود. هروقت بهش فکر میجهنم ته 

گرفت.سردرد می  

هایی لرزان به آدرسی که پایین یادداشت نوشته پدرش با دست

شده بود اشاره کرد: من چندبار رفتم این آدرس بلکه سرنخی 

پیدا کنم. یکی هم پیدا شد گفت یادشه همون موقع یه بچه 

. شیش جلوی مسجد محله پیدا شده. نه درست همون موقع

هفت ماه بعدش. یعنی همون وقتی که خبر دادن فیروز کشته 

 شده.

نیما این را هم یادش بود. وقتی پدرش خواست بگوید فیروز کی 

دونم. بوده و چرا کشته شده نیما فقط اخم کرد و گفت: می  

هایی خسته و پر از سوال نگاهش کرد و نیما حسام با چشم

حواسشون به سحر بود که  مجبور شد توضیح بدهد: اونقدر همه

کسی نفهمید من هم این چیزا رو میشنوم. وسط حرفاتون هم 



فهمیدم پرینوش کیه. هم فیروز. مادرش میشه همون هاجر خانم 

 که با خاله توی باغ زندگی میکنه درسته؟

حسام غمگین لبخند زد: آره بابا جون. این نامه رو پرینوش 

دست مادرت اهلل اعلم. من  نوشته و انداخته تو باغ. چرا افتاده

رفتم دنبال آدرسی که توی نامه هست. ولی آدمای مسجد عوض 

کرد. شده بودن. گفتن یه بنده خدایی بود توی مسجد زندگی می

آدرسش رو پیدا کردم ولی بعد فهمیدم مرده. همون موقع دیگه 

فایده است و دنبالش نگشتم. حاال تو باید فکر کردم گشتنم بی

جای دیگه دنبال سحر بگردی. بری از یه   

از کجا؟  -  

از بهزیستی مثالً. بپرسی توی اون تاریخی که سحر گم شده   -

ای آوردن اونجا ات از چنین محلهدختری با نشونی دخترخاله

 تحویل شیرخوارگاه بدن یا نه.

من که نسبت نزدیکی باهاش ندارم.  -  

 چرا باید به من جواب بدن؟



از چین و چروکش را گذاشته بود روی  حسام ملتمسانه دست پر

های جوان پسرش: اگر از پا نیفتاده بودم خودم یه راهی دست

کردم.پیدا می  

انتظار هاست چشمدانست او سالاش بود. مینیما عاشق خاله

دخترش مانده ولی اگر پدرش نتوانسته بود ردی از سحر پیدا 

برایش مهم بود کند دلیلی نداشت او بتواند. و اصالً چرا پدرش 

این دختر گمشده را پیدا کند؟ همین را پرسیده بود و حسام 

ات داریم. اون مادر دوم تو و گفته بود: چون ما دینی به خاله

 آیداست. دوست نداری چشمش روشن بشه؟

البته که دوست داشت. اما این هم کاری ناممکن به نظر 

ه به او داده رسید. وقتی پدرش فوت کرد تا دو سال قولی را کمی

بود فراموش کرد اما وقتی شش ماه پیش خاله مهستی گفت 

حسام به خوابش آمده و احوال نیما را از او گرفته دلش هری 

پایین ریخت. نزدیک اردیبهشت بود. همان زمانی که سحر گم 

شده بود. هرگز دوست نداشت پدرش را از خودش ناامید کند. 

گفت برگرداندن سحر نهایت دلتنگش بود و اگر کسی میبی



ی ماه شود پدرش زنده شود حتی اگر شده به کرهباعث می

شان را زیر و رو رفت تا این دختر را که رفتنش زندگی همهمی

 کرده بود پیدا کند و برگرداند. 

کاغذ را تا کرد و سرجایش گذاشت. عکس سحر را با همان 

هایش بار پوشیده بود از همانجا زیر لباسلباسی که آخرین

 برداشت و توی جیب پیرهنش گذاشت. 

رفت به اتاق مادرش و به او سر زد. مادرش خواب بود. یا شاید 

هم خودش را به خواب زده بود. این عادت قدیمی هنوز از سرش 

اش بعد از یک سال نیفتاده بود. نیما خوب یادش بود وقتی خاله

ش کرد تا ها دوباره به باغ رفت مادرش بسیار تالزندگی با آن

اش را با پدرش خوب کند ولی پدرش دیگر به او دوباره رابطه

شان تبدیل شد به یک زندگی تلخ و کرد و زندگیتوجهی نمی

گزنده که گاهی آتش جنگ و جدل از زیر خاکستر سرد آن 

وقت سعی نکرد راه دیگری جهید. اما مادرش هیچبیرون می

همان راه برای جلب توجه همسرش امتحان کند. همیشه 

همیشگی. کمی مهربانی و مقدار زیادی خشم و کینه. و حاال 



کرد. برای نوبت او بود. با نیما هم درست مثل شوهرش رفتار می

اش همین بود که نیما بیشتر وقتش را در بومهن پیش خاله

گذراند. می  

دو هفته از آپارتمان بیرون آمد و سوار ماشینش شد. بعد از 

های بسیار توانسته بود رابطی پرس و جو و از جیب خرج کردن

های آن دوره را بگردند اش بایگانیپیدا کند که بدون حضور خاله

فهمید چرا پدرش خواسته و رد سحر را بزنند. نیما حاال خوب می

بست ها به بناش را درگیر این ماجرا نکنند. اگر این تالشخاله

خورد. قلبش توان ی بدی میاش ضربهستیرسید خاله مهمی

ای را نداشت. قلب نحیف و رنجورش که از یک چنین ضربه

پدربزرگش عبدالحسین فقط به او ارث رسیده بود ممکن بود با 

 این ضربه نامیزان شود. 

در راه به اتفاقاتی فکر کرد که ممکن بود پیش بیایند. اگر سحر 

اش و او ار او را ببرد پیش خالهتوانست با افتخکرد میرا پیدا می

را بعد از هفده سال از چشم انتظاری دربیاورد. البته معلوم نبود 

ای درنیامده باشد. آیا سحر تا به حال به فرزندخواندگی خانواده



اش بیاید؟ او چطور ی قدیمیاو حاضر بود به دیدن خانواده

دایی زن گیر بود یا مثلدختری شده بود؟ مثل آیدا لوس و بهانه

شادان مهربان و خودساخته؟ شاید هم مثل مادرش مهستی 

های نازک. از به یادآوردن لب برچیدنشده بود. مهربان و دل

گذاشت اش وقتی کسی با حرفی سر به سرش میخاله مهستی

ها اختیار لبخند زد. اگر مثل او شده بود که البد خیلیبی

گفتند. نمی تر بهششدند و از گل نازکخاطرخواهش می  

به محل قرار رسیده بود. رابطش گفته بود بهتر است جایی 

بیرون محل کارش مالقات کنند. نیما عمران خوانده بود و 

کرد و از همان اول کار که با سازی میوردست پدرش ساختمان

های دولتی سر و کار پیدا کرده بود فهمیده بود دم و دستگاه

کند به شرط آنکه آدمش را پیدا هیچ گرهی نیست که نتواند باز 

 کند و برای او حسابی خرج کند.

ای الکتریکی رفت که آن از ماشین پیاده شد و به سمت مغازه

ی یک در سه جمع و جور بود. طرف خیابان بود. یک مغازه

رابطش مردی بود چهل ساله به نام نودهی که در سازمان 



اش وقت مغازه کرد و بعد از ظهرها را هم دربهزیستی کار می

هایی که خرج کرده بود بهش قول گذراند. نیما عالوه بر پولمی

داده بود اگر کارش را راه بیندازد از طریق آشناهایش در 

شهرداری کاری کند تا مجوز مغازه که به خاطر سندش دچار 

 گرفت و گیرهای بدجور شده بود را باطل نکنند. 

آید رفت ته مغازه اش میهنودهی تا نیما را دید که به سمت مغاز

ی آبی برگشت پشت پیشخوان مغازه. قلب نیما و با یک پوشه

اختیار شروع کرد به تند تپیدن. یعنی آن پوشه آدرس سحر بی

بود؟ جلوی مغازه رسید و با نودهی دست داد. نودهی مثل 

فاتحی پیروز با انگشت اشاره روی پوشه زد: اینم چیزی که 

یلت پارسا بود دیگه؟میخواستی مهندس! فام  

نیما جدی نگاهش کرد. منظورش چی بود؟ نگاهی به دور و برش 

 انداخت و گفت: بله! چطور؟

ی من چی شد ی سند مغازهنودهی پوشه را عقب کشید: قضیه

 پس؟



گوید. کیف چرمش را باز کرد و دانست نودهی این را مینیما می

نفر را پیدا ها، یک سر رسیدش را درآورد و وسط شماره تلفن

کرد. آن را از دفتر سر رسید کند و به نودهی داد: میری پیش 

 ایشون میگی پارسا من رو فرستاده. ببین چی بهت میگه.

نودهی به خنده گفت: االن دیگه همه تلفن دارن مهندس. تو 

ها رو تو دفترت مینویسی؟هنوز شماره  

پانزده نیما این عادت را از پدرش به ارث برده بود. از همان 

کاره های نیمهها کنارش در ساختمانسالگی که تابستان

گرفت. چرخید و راه و چاه مدیریت کارگرها و بناها را یاد میمی

 لبخند غمگینی زد: از بابای خدابیامرزم یاد گرفتم.

نودهی زیر لب خدابیامرزی گفت و پوشه را هل داد طرف نیما 

تاده باشی پی ولی آن را رها نکرد: مهندس من رو نفرس

 نخودسیاه. کارم رو راه میندازه اینی که آدرس دادی؟

اگه تو کارت رو خوب انجام داده باشی خیالت راحت منم برات   -

مایه گذاشتم. بعداً شاید دوباره مجبور بشم بیام سراغت پس 

سوزونم.های خودم رو نمینگران نباش. من مهره  



الخره از پوشه دل تر شد و باهای نودهی پهنلبخند روی لب

ها کند. نیما آن را باز کرد و تند تند آن را ورق زد. یکی از برگه

شرح پیدا شدن بچه بود با مشخصات ظاهری اما خبری از عکس 

نبود. اسم بچه را گذاشته بودند ستاره...چرا ستاره؟ در شرح 

ماجرا نوشته شده بود همراه بچه یک نامه پیدا شده و در آن 

اش ربوده شده ولی هیچ ده این بچه از خانوادهتوضیح داده ش

اسم و آدرسی از کسانی که ممکن بود او را دزدیده باشند پیدا 

ها نشده بود. بچه به کالنتری محل تحویل داده شده بود و آن

ی تهران های گم شدهسعی کرده بودند مشخصاتش را با بچه

 تطبیق دهند. 

را با مشخصات سحر تطبیق اند او زد چرا نتوانستهنیما حدس می

ها حتماً ی سحر در بومهن بود و آن سالدهند چون پرونده

سیستمی برای یکپارچه کردن اطالعات گمشدگان نبوده. نیما 

 مطمئن نبود حاال هم چنین چیزی وجود داشته باشد.

باقی ماجرا را خواند ولی چیز زیادی دستگیرش نشد. بچه به 

های دیگر را خواند. اسم بود. برگهشیرخوارگاه آمنه تحویل شده 



خانه آنجا بود. جاهایی که دخترک رفته بود. پرورشگاه چند یتیم

دوید. های نیما روی کلمات میرفیده ... پرورشگاه نرجس...چشم

وقت از پرورشگاه بیرون نرفته بود. اما از کجا باید پس سحر هیچ

شد این دختر همان سحر است؟مطمئن می  

ودهی: از کجا بدونم این همون دختریه که دنبالش رو کرد به ن

گردم؟می  

نودهی گفت: از آدرسی که پیداش کردن. مگه چند نفر تو اون 

 تاریخی که شما گفتی توی اون آدرس ول شده بوده؟

ی درست درمونی نیست. نیما دو دل بود: باالخره اونجا محله

 یعنی میگم شاید فقط همین یه مورد نبوده.

گذاشت روی پوشه: شما گفتی بگرد دنبال یه ... نودهی دست  

اش را باال گرفت: یک دخترباشه ...انگشت اشاره  

انگشت دومش را هم باال برد: دو توی اون آدرس ولش کرده 

 باشن



انگشت سومش را هم باال گرفت: سه مربوط به سال شصت و 

 هفت باشه. میبینی که هر سه تا مورد باهاش تطبیق داره.

ها را دهی بود. این دختر حتماً سحر بود. دوباره برگهحق با نو

ورق زد و باالخره توانست عکسی از او ببیند. دختری زیبا با 

هایی جنگجو پیش رویش بود. انگار با عکاسی که از او چشم

عکس گرفته بود هم سر جنگ داشت. ضربان قلبش همچنان باال 

الفاصله اش رسید. باید ببود. به آدرس محل سکونت فعلی

گرداندند خانه. اگر پدرش مریض رفتند سراغش و او را برمیمی

اش. اگر او دو نشده بود شاید خیلی زودتر او برگشته بود به خانه

طور. احساس سال ماجرا را پشت گوش نینداخته بود هم همین

شرم کرد. اما حاال یک آدرس داشت. رو کرد به نودهی: چطوری 

 باید بریم سراغش؟

ر و مادرش میتونن برن درخواست بدن ... فقط مهندس پد  -

حواست باشه نگی من این پرونده رو برات آوردم که برام بد 

 میشه. اینا اطالعات محرمانه است. 



نیما فقط بخش اول حرف نودهی را شنید. باید با دایی حامد و 

زد تا ببینند چه کار کنند ولی قبل از هرچیزی شادان حرف می

مهستی  رود و از نزدیک سحر را ببیند. دختر خالهخواست بمی

 را.

**** 

های صورتی و نارنجی ولی هنوز آسمان پر شده بود از پشمک

خبری از باران نبود. برعکس بقیه که عاشق هوای ابری و بارانی 

هستند ستاره از این هوا متنفر بود. دوست داشت همیشه آفتاب 

کننده که خیال آدم را لگرمجا پهن باشد. آفتابِ مهربان و دهمه

کسی کند دیگر قرار نیست نگران سرما، تنهایی و بیراحت می

 باشد. 

وقتی رسید جلوی خوابگاه ریحان، اول شالش را با مقعنه عوض 

کرد. کوچه خلوت و سوت و کور بود ولی باز هم همان ماشین 

فهمید دقیقاً مشکوک لعنتی ته کوچه به چشمش خورد. اگر می

بار سه سه روز پیش گردد خیلی خوب بود. اولینچی میدنبال 

تر تعقیب ستاره را شروع کرده متوجهش شد. شاید او خیلی قبل



بود ولی او تازه اول اردیبهشت این را فهمید. بار اول و دوم 

نفهمید او را زیر نظر دارد و فقط مثل چیزی آشنا که قبالً هم 

قتی دوباره دید که دیده باشد بهش نگاه کرد ولی بار سوم و

دهد دوید طرفش و او هم نزدیک دبیرستانشان کشیک می

گازش را گرفت و رفت. مینا گفت باید به یکی از مادرها بگوییم 

ها وقتدانستند ستاره بعضیها که نمیولی ستاره اجازه نداد. آن

کند. شاید راننده این ماشین یکی از کارهایی مییواشکی چه

کردند و ش زده بود. بعد حتماً پلیس را خبر میکسانی بود که تیغ

کن نبودند.  آوردند ولتا ته ماجرا را در نمی  

هنوز نتوانسته بود صورت راننده را درست ببیند. همیشه از 

کرد که تا بهش برسد فرصت فرار داشته جایی دنبالش مییک

تر خواست غافلگیرش کند ولی او خیلی زرنگبار هم باشد. یک

خواند. همیشه نصف صورتش را ها بود. دستش را میاز این حرف

داد. وقتی دوباره او را های ماشینش را  باال میپوشاند. شیشهمی

ها شروع ته کوچه دید برایش شکلک درآورد. کاری که تازگی

ی انگار کرده بود تا شاید عصبانی بشود و بیاید سروقتش ول



داد. آنقدر ایستاد جلوی در مجسمه بود. هیچ واکنشی نشان نمی

 تا باالخره بیخیال شد و رفت. 

دانست به زنگ را زد. آقا نقی در را باز کرد. بهش نگاه نکرد. می

خاطر دیر رسیدن اوقاتش گه مرغی است و تا متلکی بارش نکند 

د شد ولی شود. از جلو کیوسک نگهبانی با عجله ربیخیال نمی

ی ولگرد!ترکشش خورد به گوشش. گفت: دختره  

داد ولی فقط پوزخند اگر اوضاع خطری نبود حتماً جوابش را می

زد. حیاط خلوت بود. سودابه و شیرین نشسته بودند لب حوض و 

کتابشان جلوی رویشان بود. رفت طرفشان. خودشان را جمع و 

ها.جور کردند. گفت: خرخون  

ها رفت باال و هنوز داخل راهرو نشده مینا لهمحل ندادند. از پ

 پرید جلوی رویش: کجا رفته بودی؟

قلبش هری ریخت. با چشم به اتاق خانم موال اشاره کرد و زیر 

ستاره خواست بپرسد دقیقاً « مادر خیلی عصبانیه.»لب گفت: 

داند ولی مینا نگاهش را دزدید و از کنارش رد شد. رفت چی می



ای باال انداخت و رفت داخل. رین. ستاره شانهطرف سودابه و شی

ها!البد دوباره از مدرسه زنگ زده بودند به خانم موال. لعنتی  

های ی دوم و اتاقهایی که به طبقهپاورچین رفت به سمت پله

رسید ولی خانم موال کمین کرده بود پشت در اتاقش. از ها میآن

بیا اینجا ببینم. جلو در که رد شد داد زد: کدوم گوری میری؟  

آب دهنش را فرو داد و چرخید طرف در اتاق. پشت در ایستاد. 

خواد ادای ی سرش: بیا داخل، نمیباز صدایش را انداخت کله

ها رو دربیاری.بچه خوب  

نفسش را بیرون داد و رفت داخل. نشسته بود پشت میز زهوار 

بی سالم اش و عین مادر فوالد زره اخم کرده بود. زیر لدررفته

های باریکش تکان نخوردند. پرسید: کجا رفته کرد ولی لب

 بودی؟

های کثیفش. ستاره سرش را انداخت پایین و زل زد به کفش

 خانم موال ته خودکارش را چندبار کوبید روی میز: کری مگه؟

 ستاره این پا و آن پا شد. با احتیاط نگاهش کرد: رفته بودم ... 

قبرستون!   -  



انی بود. ستاره نالید: هرچی گفتن دروغه!بدجور عصب  

خیز شد: دروغه؟ من رو رنگ میکنی بچه؟ یعنی مدیر نیم

تون به من دروغ گفته که امروز نرفتی مدرسه؟مدرسه  

 ساکت ماند.

ی کدوم گوری رفته بودی؟ باز افتادی دنبال سر این دختره  -

 مزخرف؟ آخرش اگه معتادت نکرد. حقت هم همینه. معتاد بشی

بیفتی تو کانال فاضالب بلکه از دستت راحت بشیم. تو و امثال 

 تو لیاقتتون همینه. 

داد. از وقتی چشم باز ها آزارش نمیخیلی وقت بود که این حرف

های مختلف توی سرش فرو کرده کرده بود همین را به شکل

بودند. برای اینکه بیشتر از این عصبانی نشود با گردن خم شده 

ید.نالید: ببخش  

خانم موال پوزخند زد. ستاره هیچی نگفت. گذاشت هرچی دلش 

هایش را از حفظ بود. او  ی حرفخواهد نصیحتش کند. همهمی

فهمید چی به صالحش است. دختر سر راهی تنهایی بود که نمی

دانستند چی اش بودند که میی مادرهای موقتیخانم موال و بقیه



ها بودند و ی ستاره آنبرایش خوب است و چی بد. خانواده

کردند. دخترهای دیگری که توی این خانه زندگی می

آمد. کی بود که دار و احمقانه مینظر ستاره خندههایش بهحرف

مادرهای موقتی که هرکدام چند ماهی و گاهی ی ایننداند همه

ها را به راه و روش خودشان تربیت کرده بودند به چند سالی آن

گیرند این نقش را قبول ز بهزیستی میخاطر حقوقی که ا

شدند ها بودند و گاهی میاند. مادرهایی که گاهی مادر آنکرده

 مادر

وقت مطمئن نبودند های دیگر. هیچهای دیگر در پرورشگاهبچه

تا کی کنارشان خواهند ماند. فقط به خاطر اینکه محل 

الی ی دیگری انتقشد یا به هر دلیل مسخرهشان عوض میزندگی

کدامشان هم های تازه و هیچشدند مادر بچهگرفتند و میمی

ها به این مادرهای نصفه نیمه دل برایشان مهم نبود که آن

حوصله، بداخالق، عصبانی یا اند. حاال گیرم که مادرهای کمبسته

ها که در این دنیا ای بودند ولی برای ستاره و دیگر بچهخسته

شد. ولی این م نعمتی حساب میکسی را نداشتند همین ههیچ



ای برای های خانم موال دیگر ادا بود. آخر کدام خانوادهدلسوزی

گرفت؟ هایش پول مینگهداری بچه  

 خانم موال گفت: کجایی؟ هوی!

 زیر چشمی نگاهش کرد: گوشم به شماست مادرجون!

ات به منه پس چرا جواب سوالم رو نمیدی؟اگه گوش  -  

 عمیق آه کشید: ستاره به خدا اگه بخوای سکوت کرد. خانم موال

جوری ادامه بدی میفرستمت کانون!همین  

اسم کانون مو به تن ستاره سیخ کرد. ترسیده نگاهش کرد: نه 

خونم. دیگه مادرجون. به خدا حواسم هست. چشم! درسم رو می

اجازه نمیرم سینما. مدرسه که تعطیل شد یه راست با آقا هم بی

م خونه!گردموسوی برمی  

کرد نگاهش کرد. ابروهای پرپشت خانم موال وقتی اخم می

رسید. حتی دماغ پهنش که نوکش شبیه نظر میتر بهترسناک

کرد. خانم موال را های لبش آمده بود پف میپیکان تا نزدیکی

بار وقتی پنج ساله بود در پرورشگاه رَفیده دیده بود. آن اولین

ره همیشه از خال گوشتی کنار موقع مادر شیفت شب بود و ستا



دید آن چیزی که کنار ها خواب میترسید. شبدماغش می

های ریز است دماغش است خال نیست. یک موش موذی با چشم

رود شود میها که هوا تاریک میکه نشسته کنار لبش و شب

رود توی مغزش و آن را جا میتوی سوراخ دماغش و از آن

گر زیاد اذیت کند از آنجا بیاید پایین ترسید اجود. ستاره میمی

و برود توی سر او. دو سال توی رفیده بود و دیگر ندیده بودش 

مادر! آنجا فقط یک های بیتا اینجا. دوباره شده بود مادر بچه

مادر ساده بود ولی حاال پیشرفت کرده بود و مدیریت اینجا را 

 برعهده داشت. 

گه معذرت خواهی فایده خانم موال از جایش بلند شد: نه دی

 نداره. 

اش گرفت. رفت جلو و لبه ی آستینش را گرفت: ستاره گریه

 مادرجون غلط کردم.

ات رو میزنم فردا آقا موسوی دستش را محکم عقب کشید: نامه

 خودش ببره تحویلت بده.



اشک ستاره سرازیر شده بود: کانون نه مادر جون. به خدا غلط 

جا کمک مونم همینه مدرسه نرم؟ میخواین دیگکردم. اصالً می

 مامان آسیه، تو آشپزخونه. هر کاری هم گفت ...

ی حرفش را برید: خیلی خب! جمع کن خودتو! دختره

گنده. خرس  

هایش را محکم فشار داد به هم و تند تند سر تکان ستاره لب

 داد: چشم!

تهدید باال برد: گره ابروهای موال باز شد و انگشتش را به نشانه 

بار دیگه از این غلطا بکنی دیگه بخششی توی کار اگه یک

 نیست.

 سکوت ستاره را که دید داد کشید: فهمیدی؟

ستاره از جا پرید. باز سر تکان داد. عین عروسکی که سرش 

روی گردنش لَق بزند. خانم موال گفت: از دست شماها من آخرش 

خوام. تو که کس و میکنم. دختر جون من صالحت رو سکته می

کاری نداری. حداقل درس بخون به یه جایی برسی. شیش ماه 



دیگه از اینجا ترخیص شدی بتونی حداقل گلیم خودت رو از آب 

 بیرون بکشی.

تواند حتی حاال هم که انگار مرض دارد. نمی»ستاره فکرد کرد 

من را بخشیده دست از ترساندَنَم بکشد. زود حرف ترخیص را 

ید که بدانم خیلی نمانده تا برای ابد من را بفرستد توی وسط کش

«گنداب شهر تا مثالً وارد زندگی اجتماعی بشوم.  

 خانم موال گفت: به آسیه بگو یه چای بیاره.

چشم مادرجون!  -  

ستاره این را گفت و زود از اتاقش بیرون پرید. نفسش بند آمده 

اره بهش محل بود. مینا ایستاده بود پشت در. نگران بود. ست

نداد. رفت طرف آشپزخانه و به مادر دیگرشان که مسئول پخت 

و پز بود گفت برای خانم موال چای ببرد. ولی مینا دنبال سرش 

ها آنجا ده نفر بودند که در چهار اتاق ها رفت باال. آنآمد. از پله

کردند. اتاق مطالعه و تلویزیون هم ی دوم زندگی میدر طبقه

اند زد حاال همه جمع شدهد و ستاره حدس میهمین طبقه بو

جلوی تلویزیون. رفت توی اتاق خودش که با مینا شریک بود. 



کسی جرات نداشت بیاید توی اتاق آن دو نفر چون ستاره هیچ

پیچید که از تصمیمش پشیمان بشود. آنقدر به پر و پایش می

ه ولی مینا خیلی سمج بود. او را هم از همان پرورشگاه رفید

ی شناخت. هردوتایی برای اولین بار با هم فهمیدند که با بقیهمی

ها با پدر و مادرهایشان زندگی های مدرسه فرق دارند. آنبچه

کردند. بعد که برگشتند و با هیجان این را برای بقیه تعریف می

شان کردند. نازنین بود که گفت: کردند بزرگترها حسابی مسخره

ای یعنی کسی که زیر خونه«. ایخونه»یگیم خب آره. ما به اونا م

کرد. پدر و مادری داشت که با بقیه سقفی جدا زندگی می

شدند و برای خودشان اتاق و وسایل شخصی شریکش نمی

شان نکرده مخصوص داشتند. چیزهایی که ستاره هرگز تجربه

 بود.

ها فرق دارند. انگار که جذام فهمیدند آنها هم می «ایخونه»

هایشان کردند و بعضیجوری نگاهشان میشته باشند. یکدا

حتی دوست نداشتند کنارشان بنشینند. آنجا ستاره و مینا تنها 

 پناه



هم بودند. تا وقتی بروند کالس چهارم با مینا بود بعد او را 

کس و های بیفرستادند به یک جای دیگر و چون دنیا برای آدم

بقیه است توی این شهر پر کاری مثل ستاره همیشه کوچکتر از 

از آدم باز به هم رسیده بودند. روز اول مینا از دیدن ستاره 

وای ستاره »هایش برق زدند و گفت: خیلی ذوق کرد. چشم

دروغ چرا. ستاره هم از دیدنش خوشحال شده بود « خودتی؟

هایش را مثل او جار بزند. وقت عادت نداشت خوشحالیولی هیچ

تی کی باشه؟ بَدَلَم؟ خواسگفت: نه پس می  

کرد. تا قبل از آمدن مینا، خودش تنها توی اتاق حکمرانی می

ها یواشکی چیز میزهایی را که با ترمه کش رفته الزم نبود شب

بودند چک کند. خواست حساب کار دستش بیاید. بهش گفت: 

تونی بیای پیش من!خیال نکنی می  

ندارد چنین رفتاری مینا جا خورد. ستاره مطمئن بود مینا توقع 

رفتند ستاره بود که از او از او ببیند. وقتی با هم به مدرسه می

کرد. ولی دنیا برای امثال ستاره ها دفاع میایجلوی خونه

های چرخد. اتفاقات بدی که برای آدمهمیشه روی دور تند می



ها ماهی دوبار بود. بار بیفتد برای آنمعمولی شاید سالی یک

ها همیشه بیشتر بود. و همین آدم را ا از فاجعههسهمیه آن

کند. درست مثل الهام کند. افسرده میکند. معتاد میعوض می

اند. شاید دانست حاال کجای این شهر گم شدهیا سهیال که نمی

 هم مرده بودند. 

آخر سر هم خانم موال بود که حرف آخر را زد و مینا شد  

اش.اتاقیهم  

ی دلگیر کوچه معلوم بود. هوا تاریک رهاز پشت پنجره منظ 

شده بود و ابرهای صورتی و نارنجی هم توی تاریکی گم شده 

بودند. مینا خودش را به ستاره نزدیک کرد ولی ستاره بهش 

 توپید: چته؟ حوصله ندارما. سیریش نشو.

پاهایش را جمع کرد توی شکمش. کمی به همان حال ماندند. 

، گفت: اون شیرین خپله جاسوسی بعد بدون اینکه نگاهش کند

 منو کرده آره؟

مینا سر باال انداخت. ستاره چرخید طرفش و چهارزانو نشست 

 روی تخت: پس کی؟



خانم موال خودش به مدیر مدرسه سپرده بود حواسش به تو   -

باشه. عصر موقع برگشتن وقتی سوار ون شدیم، خانم مدیر اومد 

برگشت داخل مدرسه.نگاه کرد، تا دید نیستی هیچی نگفت   

خواست حال خانم ستاره نفسش را حرصی داد بیرون. دلش می

فرضی را بگیرد. زیادی موی دماغ شده بود. گفت: عوضی! فکر 

جوری خودش رو شیرین کنه. حاال بگذار یک تونه اینکرده می

 آشی براش بپزم یک وجب روغن بده.

خودت  قدر برایمینا ملتمسانه دستش را گرفت: ستاره این

دردسر درست نکن. مگه نشنیدی مادر چی گفت؟ میفرستنت 

ها. کانون  

ستاره عصبی دستش را از دست مینا بیرون کشید. دراز کشید 

ها بود. مهم روی تخت و خیره شد به سقف. کانون هیوالی آن

نبود چقدر تحقیرشان کنند. مهم نبود چقدر بزنند توی سرشان. 

کرده بودند. به بوی بد ها بهش عادت هرچی که بود آن

خوابیدند. به غذای آبکی ها میای که روی آنهای کهنهتشک

ها و های قلدرتر، به خودکشیآشپزها، به جیغ و داد بچه



آمد کانون هایی که سرشان میها. اما توی آلبوم مصیبتخودزنی

شد برای هرکسی آرزو کرد. کانون بدترین اتفاقی بود که می

های تاد، دخترهای خیابانی، یعنی آدمیعنی دخترهای مع

ها را گرگ کرده بود. کانون ها آنای که زندگی توی بیغولهغریبه

 یعنی قلب جهنم!

ستاره تند تند پلک زد. مینا یواش خودش را جلو کشید: یعنی 

کنن؟واقعاً شیش ماه دیگه بیرونمون می  

دونم. کالفه چشم بست: نمی  

شان ازش اه افتاده بود که همههایی رشد پچپچهچند وقتی می

کردند راجع بهش حرف نزنند. ترسیدند و سعی میمی

ی خاطرات ترسناکی که از فرستادنش ته ذهنشان. پیش بقیهمی

ها زندگی داشتند. اما خانم موال امروز جدی بود. این یعنی شایعه

حقیقت داشتند. مینا بود که دوباره پرید وسط خیاالت 

میگم آقا مسعودی گفته اونایی که دانشگاه  اش:کنندهناراحت

نظرت ما دانشگاه قبول قبول بشن میتونن بمونن! یعنی به

 میشیم؟



ترسم برم بیرون. ستاره پوزخند زد. مینا ادامه داد: وای من می

اصالً کجا باید زندگی کنیم؟ ما که نه غذا پختن بلدیم، نه کار 

 کردن بلدیم.

چقدر خلی بخدا.یعنی مشکل تو فقط همینه؟   -  

پس چی؟  -  

پس چی؟! به جای درس خوندن فکرت رو کار بنداز.  -  

اش را کند: مینا ملتمسانه نگاهش کرد. بلند شد نشست و مقنعه

هیچ فکر کردی کی به ما خونه اجاره میده؟ اصالً با کدوم پول 

 خره؟

گفت بهزیستی خودش کمک میکنه.لعیا می  -  

ستاره دوباره پوزخند زد: خاک تو سرت مینا. واقعاً خیلی خلی. 

فکر میکنی اونا چی میدن؟ دو زار میگذارن کف دستمون میگن 

اش با خودتونه. مگه یادت نیست نیلوفر رو؟ برید کار کنید بقیه  

ی رنگ و رو رفته. نیلوفر مینا ترسیده چشم دوخت به مالفه

ک پسر فرار کرده بود تا با او خودش از خوابگاه رفته بود. با ی



خوشبخت شود. پسره هم سر شش ماه ولش کرده بود. مجبور 

شده بود برگردد خانه ولی جایش را داده بودند به یکی دیگر. دو 

ها بزرگتر بود. گفته بودند برود کار کند. اولش هیچ سال از آن

کاری پیدا نکرده بود. رفته بود پیش مرجان که کارش تیغ زدن 

ها بود و آخر سر وقتی جانش به لبش رسیده بود باالخره به مرد

هربدبختی شده توی یک تولیدی لباس کار پیدا کرده بود. حاال 

 هم توی یک اتاقک درب و داغان

هایی که کرد. کمکته شهر با یک نفر دیگر شریکی زندگی می

شد خرج ده روزش هم نبود. بهش می  

دمون برمیاییم.ستاره گفت: غصه نخور. ما از پس خو  

خونم که برم خورم. اونقدر درس مینه! من از اینجا تکون نمی  -

 دانشگاه. 

ستاره نتوانست جلوی نگاه تمسخرآمیزش را بگیرد. مینا هم 

دونم. دانشگاه ی ناخنش: میفهمید. شروع کرد به بازی با گوشه

به حال تو. حداقل اگر  قبول شدن راحت نیست. باز خوش

ی اون دوستت ترمه هست ...درمونده بش  



 ستاره عصبی گفت: خفه میشی یا نه؟ گفتم اسم ترمه رو نیار... 

 مینا ناامید نگاهش کرد ولی هیچی نگفت. 

خواست بهش ستاره عصبی مالفه را کشید روی سرش. حتی نمی

فکر کند. ولی مینا ول کن نبود. ستاره اخالق مینا دستش بود 

شود. صدای مینا را شنید که می های آدمدانست همیشه کنهمی

گفت:  باید درس بخونیم. باید بریم دانشگاه. می  

دانشگاه! باشه. برو اونقدر خر بزن که قبول بشی. حاال هم ول   -

خوام بخوابم.کن می  

زند مینا کمی نشست ولی وقتی دید ستاره باهاش حرف نمی

 خوابید و وقتی چشم بازخواست میبلند شد رفت. دلش می

جای دیگر بود. حرف خانم موال خیلی ترسانده کردم یکمی

کرد. باید به پیشنهاد شاهرخ هایش را جمع میبودش. باید پول

کرد.فکر می  

**** 

تا در باز شد السا پرید توی بغل نیما. نیما خندید و دختر 

اش را از خودش جدا کرد. ولی السا آنقدر از دیدن پسر دایی



کرد. نیما داشت کالفه ود که ول نمیاش خوشحال شده بعمه

ها شد. با اینکه السا یازده سالش شده بود ولی هنوز مثل بچهمی

شد که تربیت دایی حامد و زنش کرد. گاهی متعجب میرفتار می

اش شده باشد کسی مثل این دختر. گفت: مامان و شادان نتیجه

ان؟بابا خونه  

 السا باالخره عقب رفت: اوهوم. 

های سبز خانه شد موجی از شادی وجودش را گرفت. مبل تا وارد

تراش سه وجهی چوبی و فرش آبی های خوشای با پایهمغزپسته

نواز کرده بود. شادان هم جلو آمد و از و زرد آنجا را بسیار چشم

ای دیدن نیما جا خورد. حق داشت. آخرین بار یک ماه و خرده

ده بودند و دیگر اینکه پیش در دید و بازدید عید همدیگر را دی

رفت. لبخند زد: از این طرفا!شان نمینیما معموالً سرزده به خانه  

توانست صبر ی شادان دید ولی دیگر نمینیما تعجب را در چهره

کرد. دو اش حمل میکند. دو هفته بود که رازی بزرگ را در سینه

هفته تمام مدت سحر را که اسمش شده بود ستاره از مدرسه تا 

اش و بعد به جاهای دیگر تعقیب کرده بود. و جلوی محل زندگی



همین امروز سحر برایش شکلک درآورده بود که بگوید خبر 

کرد. در کند. دیگر نباید دست دست میدارد او تعقیبش می

 جواب شادان گفت: دایی نیست؟

کم پیداش میشه. شادان نگاهی به ساعت دیواری انداخت: کم

 چیزی شده؟

ها همیشه داد نگران باشد. در فامیل آنان حق میبه شاد

موضوعی برای دلشوره وجود داشت.  گفت: نه! یعنی چطور ... 

 بگم ... حاال بذارید دایی بیاد.

شادان به السا که خیره مانده بود به نیما نگاه کرد. گفت: برو تو 

 اتاقت!

 السا غر زد: نمیرم.

فت توی اتاق و در را غره رفت و السا ترسان ر شادان بهش چشم

به هم کوبید. نیما فکر کرد دخترهای فامیلش چقدر لوس 

اند. چیزی که ازش بیزار بود. سحر چطور؟ او هم لوس بود؟ شده

کسی را لوس بار محال بود. زندگی در آن محیط خشن هیچ

آورد. از وقتی پایش به پرورشگاه محل زندگی سحر باز شده نمی



کرد که اگر . هر شب به این فکر میبود خواب و خوراک نداشت

رفت. اش خیلی بهتر پیش میسحر را ندزدیده بودند زندگی  

 شادان نزدیکش شد: مهستی حالش خوبه؟ مامانت ...

 نیما خیالش را راحت کرد: بله. موضوع اونا نیستن.

همان وقت در دوباره باز شد و حامد آمد داخل و به جای سالم 

 پرسید: چیزی شده؟

طور سر ی شادان نگرانش کرده. و همیندانست قیافهمینیما 

 زده آمدن خودش. گفت: بله!

خواست سرپا و یکهویی هردوشان ساکت شدند. اما نیما نمی

 ماجرا را تعریف کند. گفت: میشه یه چای بدین به من لطفاً؟

همان حرف رفت توی آشپزخانه. حامد جلو آمد و شادان بی

هایی را که شادان پرسیده بود دوباره پرسید. نیما گفت: سوال

میگم بهتون حاال. اصالً برای همین اومدم اینجا. چون کسی نبود 

 جز شما که باهاش مشورت کنم.



شادان با یک لیوان چای برگشت بیرون. هر سه نفرشان 

نشستند دور میز ناهار خوری. انگار جلسه مهمی داشته باشند. 

نفس گرفت. یک قلپ از چای داغ خورد. گلو و زبانش  نیما

 سوخت. حامد گفت: عجله نکن! 

ها را توی سرش نیما لیوان را زمین گذاشت و سعی کرد جمله

های حامد نگاه کرد: موضوع مربوط به مرتب کند. بعد به چشم

 سحره!

هایشان دقت کرد. شادان با دهان نیمه باز نگاهش به صورت

با ابروهای باال رفته. شمرده شمرده توضیح داد کرد و حامد می

ماجرا از چه قرار است. آن بخشی را که مربوط به پیدا کردن نامه 

به دست پدرش بود پنهان کرد. هنوز هم برای خودش سوال بود 

وقتی که پیدا کرده به پدرش نداده. چرا مادرش نامه را همان

بد شود. حتماً خواست نگاه حامد و شادان نسبت به مادرش نمی

مادرش دلیلی برای خودش داشت. حرفش که تمام شد با حوصله 

هایشان جواب داد و باالخره رسید به آخر ماجرا: پیداش به سوال

دونم کجا زندگی میکنه.کردم. می  



 حامد به و

اکنش حرف نیما از جا بلند شد و دور خودش چرخید. نیما به 

چطور دستپاچه شده.  دید که اواش دقت کرد. میرفتار دایی

ی صندلی را گرفت و خم حامد دست کرد توی موهایش. بعد لبه

 شد جلو: مطمئنی خودشه!

آره.  -  

 شادان بود که پرسید: از کجا؟ شاید مدارک جعلی باشه.

نیست. از یه طریق دیگه هم بررسیشون کردم. اصل بود.   -  

حامد راست ایستاد و سرش را رو به سقف گرفت. با دست 

وهایش را محکم عقب کشید. نیما بلند شد و دست گذاشت م

اش: حاال باید برش گردونیم.ی داییروی شانه  

 شادان گفت: به مهستی میگید؟

کدامشان جواب ندادند. حامد زیر لب شروع کرد به هیچ

زمزمه...خدایا...باورم نمیشه...خدایا...یعنی راسته؟....و  چندبار 



زده شده بود. شادان دوباره هیجاندیگر خدا را صدا زد. نیما 

 گفت: برم دوتا لیوان شربت بیارم.

ترین از سالن رفت توی آشپزخانه. نیما مطمئن بود پیش درست

اش بود. های فامیل آمده. دایی کوچکش عاشق خاله مهستیآدم

اش را طور. اصالً کسی بود که در آن فامیل خالهشادان هم همین

ک نفر، مادرش افسانه!دوست نداشته باشد؟ فقط ی  

سوال دایی حامد حواسش را جمع کرد. پرسیده بود: چرا زودتر 

 نگفتی به ما؟

باید اول میدیدمش. منم مطمئن نبودم خودش باشه. تازه االن   -

هم هنوز نگرانم. اگه واقعاً خودش نباشه چی؟ اگه فقط توهم زده 

 باشم چی؟

باید مهستی بره درخواست بده.  -  

نه! شادان گفت:  

 هردوشان برگشتند نگاهش کردند. حامد پرسید: چرا؟



شادان سینی توی دستش را گذاشت روی میز: اگه اشتباه کرده 

باشید مهستی خیلی اذیت میشه. حامد اون تازه عمل قلب باز 

 کرده. مثل اینکه حواست نیست.

نیما گفت: منم همین فکر رو کردم. برای همین اومدم اینجا 

ار کنیم.ببینم باید چه ک  

حامد نشست. شادان یک لیوان شربت داد دست حامد: بخور! 

 رنگت پریده.

مقاومت شربت را گرفت و چند قلپ خورد. هر سه حامد بی

نفرشان ساکت به جایی زل زده بودند. نیما منتظر بود ببیند 

گویند. حامد از جا بلند شد و شروع کرد به قدم ها چه میآن

زده اش بیشتر از او هیجانا داییکرد چرزدن. نیما درک می

شده. وقتی سحر گم شد نیما حدوداً هم سن االن السا بود و 

حامد سه چهار سال کوچکتر از االن خودش. طبیعی بود حامد 

بیشتر از او درگیر ماجرا شده باشد. حتی یادش بود که زمانی او 

دادند ی فیروز کشیک میو دایی حمید و بابای سحر جلوی خانه

که ردی از سحر پیدا کنند. بل  



شادان گفت: نمیشه بدون اینکه بهشون بگیم سحر رو بیاریم 

 پیش مهستی یه مدت بمونه؟

ها رو خوب هردو نفر به شادان نگاه کردند. او گفت: من این بچه

میشناسم. اونا خیلی بدقلق هستن. اینجوری نیست که تا گفتین 

یارن بپرن توی بغل ات هستیم از خوشحالی بال دربما خانواده

آدم. یه عمر کینه و خشم توی وجودشون تلنبار شده. اگه بفهمه 

 و مهستی رو پس بزنه چی؟ من نگران همین هستم.

نیما به رفتارهای سحر فکر کرد. حق با شادان بود. حتی اگر هم 

داد. او عضو رفتارهای او را ندیده بود باز حق را به شادان می

های بود که سر و کارش با بچه افتخاری یک گروه خیریه

ها را قبول ی کار کردن شادان با این بچهپرورشگاهی بود. تجربه

 داشت.

پرسه شما کی هستین اومدین حامد گفت: چطور بیاریمش؟ نمی

 دنبال من؟ بهزیستی هم هست.

نیما به نودهی فکر کرد. گفت: شاید بشه راهی پیدا کنم. البته 

که ممکنه کمک کنه.مطمئن نیستم ولی کسی هست   



حامد دوباره بلند شد و شروع کرد به قدم زدن: به مهستی چی 

بگیم؟ اگه دخترش اینجور که میگی بدقلقی کنه و ناخواسته 

 آزارش بده چی؟

شادان گفت: به هرحال حتی اگه هم بهش بگید ممکنه بدقلقی 

 کنه.

کنید که یه بعد رو کرد به حامد: ولی مهستی رو باید توجیه 

مدت کنار یه دختر با این مدل زندگی بمونه تا اخالق هم 

 دستشون بیاد. نیما تو باید مهستی رو توجیه کنی.

نیما سر تکان داد. از اول هم قصد نداشت این بخش را به 

ی ی یکی دیگر بگذارد. حامد رفت جلو و مهربان شانهعهده

ن و خودش را شادان را نوازش کرد. همان وقت السا آمد بیرو

برای حامد لوس کرد. حامد او را سفت در آغوش فشرد و چندبار 

بوسیدش. حتی السا هم از این محبت زیاد پدرش جا خورده بود. 

 متعجب به نیما نگاه کرد: یکی نمیگه چی شده؟

شادان خندید: چرا االن برات توضیح میدیم. برو بچه کمتر 

 خودت رو لوس کن.



نداخت: من باید برم پیش خاله. بهش نیما نگاهی به ساعتش ا

 قول دادم امشب بهش سر بزنم. 

اش نسبت به وقتی که نیما وارد خانه شادان سر تکان داد. قیافه

هایش هنوز نگران دید که چشمتر بود ولی حامد میشد آرام

هستند. حامد تا دم در دنبالش رفت: بار بعدی خواستی بری 

 ببینیش منم میام.

ها خداحافظی کرد. در تمام مسیر ن داد و با آننیما سری تکا

فهمید او فکرش مشغول سحر بود. اگر پدرش زنده بود و می

ی خانواده چه شد؟ بقیهچنین سرنوشتی پیدا کرده چه حالی می

دادند؟ هزاران سوال جور واکنشی نسبت به برگشتن او نشان می

چطور تر از همه اینکه خورد و مهمواجور در ذهنش چرخ می

سحر را بدون اینکه خودش و مادرش نسبتشان را ندانند کنار 

هم نگه دارد؟ فکرهایش آنقدر زیاد بودند که از ترافیک جاده 

آمد که خیلی وقت پیش این چیزی نفهمید. یادش میاصالً 

 ترافیک بسیار ک



آمدند تا دور هم متر بود. همان زمانی که هر هفته به باغ می

ها به اصرار خودش پیش خاله وقتی تابستان جمع شوند. و بعدها

داد. هایش غذا میماند و با او به گربهمهستی می  

به ویال رسیده بود. زنگ را زد و وقتی در باز شد ماشینش را برد 

داخل حیاط. قبالً آنجا فقط باغ گیالس بود ولی حاال چند مدل 

اش به خالهی دیگر هم در باغ داشتند. زردآلو و هلو و گردو. میوه

هایش عشق ها و گلآن باغ جان بخشیده بود و به تمام درخت

ورزید.می  

از ماشین که پیاده شد او را دید که تا جلوی در آمده و روی 

بالکن منتظرش است. ده بار بیشتر گفته بود نباید زیاد به 

خودش فشار بیاورد ولی او گوشش بدهکار نبود. گاهی فکر 

ربانی خاله مهستی در وجود مادرش کرد کاش کمی از مهمی

دانست مادرش دوستش دارد ولی هرچه بزرگتر افسانه بود. می

شد بیشتر از هم فاصله گرفته بودند. می  

ها باال رفت: خاله جان باز که اومدی بیرون!از پله  



ها رو زدی. قربون قد و مهستی لبخند زد: باز که تو همین حرف

برام بد نیست. باالت برم یه کم راه رفتن که  

اش نگاه کرد و به چین و های خندان خالهنیما به چشم

های دانست او شبهایی که برای سنش زیاد بودند. میچروک

زیادی را با دلتنگی برای دخترش گریه کرده و از فکر مواجه 

لرزید.ها با هم ته دلش بدجور میکردن آن  

ظاهر شد: خوب رفتند داخل ویال و هاجر با قیافه اخمو جلویش 

که اومدین. از عصر من رو ذله کرد بس که هی گفت برو تو کوچه 

 ببین نیما چرا نیومد.

 نیما بلند خندید: ای داد بیداد. 

 هاجر گله کرد: با این زانو درد پیرم دراومد.

مهستی لب برچید: حاال خوبه از کوه نرفتی باال. برات بد نیست 

 که هاجر. یه کم الغر میشی.

یر لب غری زد و رفت چای بیاورد. نیما رفت به باغ گل. هاجر ز

طرف لمیده بودند. مهستی هم کنارش ها این طرف و آنگربه



ایستاده بود: فصل زاییدنشونه خونه رو گذاشتن روی سرشون. 

شون رو فراری بده.هاجر چاره نداره بزنه همه  

د: اش نگاه کرد. پرسیاین را گفت و بلند خندید. نیما به خاله

 خاله چرا بهشون پناه دادی؟

 مهستی متعجب نگاهش کرد: چرا؟!

چرا تعجب کردی. آره. دوست دارم بدونم.  -  

دونم. شاید مهستی شانه باال انداخت و عمیق آه کشید: نمی

سوخت.چون دلم براشون می  

خواست او را ناراحت کند. پدرش یکبار گفته بود نیما نمی

ها پر کرده. دل دل این گربهمهستی جای خالی دخترش را با 

کرد ماجرای سحر را به او بگوید ولی جلوی خودش را گرفت. می

شادان شدیداً توصیه کرده بود دست نگه دارند. اما باید واکنش 

فهمید. گفت: خاله ...او را نسبت به ورود سحر می  

 مهستی رو کرد به او: جان خاله؟



کان نداشته باش. بخوام اگر ... اگر یه دختری باشه که جا و م  -

 یه مدت بیاد اینجا میشه؟

ابروهای مهستی به هم گره خوردند. نگاهش پر از نگرانی شد. 

 چرخید تا درست مقابل نیما قرار بگیرد و بعد پرسید: یعنی چی؟

هایش و خیلی جدی و خونسرد به نیما دست کرد داخل جیب

درش به ارث اش نگاه کرد. این هم عادت دیگری بود که از پخاله

برده بود. کنترل خود در شرایط بحرانی. گفت: اول باید بدونم 

 نظر شما چیه تا بعد کامل بگم بهتون.

مهستی گفت: یه حرفی میزنی خاله جان. یعنی چی که جا و 

خانواده است؟ نکنه گولت زده؟مکان نداره. مگه بی  

دوست داشت. دالنه را های سادهنیما نرم خندید. این نگرانی

شناسه. ولی باید یه مدت کسی گفت: نه! من رو اصالً نمی

 مراقبش باشه تا بعد برگرده ... برگرده جایی که بوده.

مهستی نشست روی صندلی فلزی و به فکر فرو رفت. نیما ادامه 

 داد: اگه شما راضی نباشید ...



مهستی سر بلند کرد: نه! بگو بیادش. ولی مطمئن باشم دختر 

ه؟خوبی  

اش نگاه کرد. این نگاه را های خالهنیما در سکوت به چشم

شناخت. خیلی سال قبل وقتی پدرش او و آیدا را سپرده بود می

طور نگران اش همیندستشان تا با مادرش بروند مسافرت خاله

هایش شک به پدرش نگاه کرده بود. انگار به خودش و توانایی

بود. اما آن یک هفته  ی دیگرداشت. انگار منتظر یک فاجعه

قدر بهش خوش گذشت که آرزو بهترین تعطیالت نیما شد و آن

اش زندگی کند. جلو کرد دوباره فرصتی پیش بیاید که کنار خاله

اش را بوسید: دختر خوبیه خاله رفت. خم شد و موهای خاله

 جون. 

مهستی سرش را کمی باال گرفت. در نگاهش آرامش و آسایش 

: اگر تو بگی خوبه حتماً خوبه. زدخیال موج می  

**** 

از دو روز پیش که تصمیم گرفته بود به شاهرخ برای فروختن 

داد خانم کریستال کمک کند سر به هوا شده بود و اهمیتی نمی



دانست فرضی مدیر مدرسه گزارشش را به خانم موال بدهد. می

شود. آرامش ها از این زندگی نکبتی خالص میهمین زودی

ی عصبی و وجودش را لبریز کرده بود. دیگر آن ستاره عجیبی

گذاشت. با کسی دعوا مضطرب نبود. دیگر سر به سر کسی نمی

کرد. آنقدر آرام شده بود که حتی مامان زینت که نمی

ترین مامان خوابگاه بود هم ها روانیترین و به قول بچهبداخالق

از قوانین آنجا  داد. به هیچ کدامشک کرده بود. ولی اهمیتی نمی

داد. آنقدر بیخیال شده بود که با شاهرخ جلوی در اهمیت نمی

ها و آقا مدرسه قرار گذاشت. زنگ را که زدند جلوی چشم بچه

رنگش شد. شاهرخ پرسید: موسوی رفت و سوار اپتیمای سیاه

 پس باالخره تص

 میمت رو گرفتی؟

ه. سر نرسید ستاره گفت: راه بیفت تا اون مدیر دیوونه  

های شلوغ رد شدند شاهرخ ماشین را راه انداخت. از خیابان

بدون آنکه یک کلمه حرف بزنند. شاهرخ هم احساس کرده بود 

جور دیگر شده. توی حرکاتش و طرز نشستنش. شاید ستاره یک



بینم که سرت رو باال گرفتی. آ برای همین بود که گفت: می

شکلی خوبه. باریکال. همین  

ای پرسیده های خونهکالسیبار یکی از همد. یکجوابش را ندا

کنید؟تون قوز میبود: چرا شما همه  

ستاره اول نفهمید منظورش چیست. بعد که توضیح داد 

های پرورشگاهی، است دوباره سوالش را منظورش از شما، بچه

تکرار کرد. جوابی نداشت. حتی خودش هم متوجه نشده بود که 

ن متوجه نشده بودند. عادت کرده کدامشاکند. هیچقوز می

هایشان را توی هم بودند همیشه سرشان پایین باشد و شانه

کردند کمتر از بقیه هستند و ها همیشه خیال میجمع کنند. آن

کشیدند. از این سرنوشت خجالت می  

خانه. شاهرخ گفت: بریم یه های یک قهوهرسیدند به نزدیکی

رف نداره.هاش حقلیون بزنیم؟ اینجا قلیون  

خانه یادش نبود قبالً تعریف اینجا را کرده. صاحب قهوه

های مخصوصش قلیان سفارشی اش بود. برای مشتریمشتری

کرد. دوسیب با مخلوطی از تنباکو و کریستال. از وقتی حاضر می



اش خیلی پاتوقش لو رفته بود و پلیس زده بود توی کاسه کوزه

کرد. سیستم کار را نمینه اینخاکرد. دیگر توی قهوهاحتیاط می

زدند و او با ها زنگ میقلیان تلفنی راه انداخته بود. مشتری

گفت: کارش بیسته. جوری فرستاد. شاهرخ میپیک قلیان را می

کنه که بری تو فضا. همه چیز رو با هم مخلوط می  

کشم. خودت ستاره در جواب سوالش گفت: من قلیون نمی

 میدونی.

ه باکالس! چی میکشی همون رو برات سفارش پوزخند زد: چ

 بدم؟ سیگار برگ خوبه؟

 اخم کرد: قرار بود مسخره بازی درنیاری. یادت رفت؟

هایش رفت توی هم: خیلی خب بابا. همش میزنی تو شاهرخ اخم

 حال آدم. بزرگترت یادت نداده با یه جنتلمن چطور رفتار کنی؟

ی کرد: بزرگتر اگر این را با لحن بدی گفت. او هم حاضر جواب

داشتم که اینجا نبودم شاهرخ خان! ولی هرچی تو بگی بریم 

 قلیون بزنیم.



شاهرخ گل از گلش شکفت. ماشین را پارک کرد و پیاده شد. 

ها پایین طور که از پلهستاره هم دنبال سرش راه افتاد. همین

 بار یککرد. او را اولینرفتند به طرز راه رفتن شاهرخ نگاه میمی

بود. یعنی مادرش کولی بود و « تایی»سال پیش دید. شاهرخ 

ها به کسانی که از خون خودشان نبودند پدرش نه! کولی

گفت مادرم خیلی زیبا بوده. آنقدر زیبا که گفتند تایی. میمی

پدرم دل و دین از کف داده و او را عقد کرده. پدرش ظاهراً یک 

شوش. گاراژ ماشین تر از میدان گاراژ  بزرگ داشته پایین

کند و مادر را سنگین ولی عشق پدرش مدتی بعد فروکش می

روی دستش. هربار ستاره  ماند و یک بچهدهد. او میطالق می

داد. ستاره با پرسید مادرت حاال کجاست جوابش را نمیازش می

دید. کرد چون خودش را شبیه او میشاهرخ احساس نزدیکی می

ها بزرگ ناه. شاهرخ الی دست کولیسرپبی سر و صاحب و بی

ها شده بود و ستاره الی دست مادرهای تقلبی. او سر چهارراه

هایی که رگ پول گدایی کرده بود و ستاره توی پرورشگاه از آن

شان باد کرده بود محبت گدایی کرده بود. آخر سر دوستیانسان



ی هردوتاشان فهمیده بودند توی این دنیا هیشکی به اندازه

 خودشان دلسوزشان نیست. 

شاهرخ رفت روی تخت و لم داد به متکای گرد. با کف دست زد 

 کنار خودش: بیا اینجا .

کرد ستاره هم یکی از همان داد. فکر میهمیشه دستور می

فروش سر چهارراه هست که شب به شب جمعشان های گلبچه

آبادشان. ستاره هم همیشه لجش را برد توی حلبیکرد میمی

اش کند. قرار بود خواست عصبانیبار نمیآورد. ولی ایندرمی

باهاش کار کند. شاهرخ گفت: خب خانم خانما! بگو ببینم آفتاب 

 از کدوم طرف دراومده مهربون شدی؟

خانه یک سینی پر از میوه و آلوچه و هیچی نگفت. شاگرد قهوه

نبات و آجیل گذاشت جلوی پایشان. معلوم بود احترام شاهرخ 

اش پر و پیمان بود. شاهرخ گفت: یه را خیلی دارند. سینی

 دوسیب مخصوص بده.

با اخم نگاهش کرد. شاهرخ بهش چشمک زد و رو به شاگرد 

 گفت: یه پرتقال هم بیار واسه خانم!



بعد چرخید به طرف ستاره و یک مشت آجیل برداشت: مشغول 

 شو!

وقت کشید. مطمئن بود اگر هر او میلیش به هیچ چیز نمی

کرد. شاهرخ خیلی در قید و بند دیگری بود اصالً تعارف نمی

گفت: خوشم میاد همیشه عین اداهای لوس نبود. می

کنی.ها رفتار میزدهقحطی  

گفت خیلی هم خندید ولی چیزی که میستاره به حرفش می

طوری غذا ها از بچگی یاد گرفته بودند ایندروغ نبود. آن

خورد. یدند یکی سهمشان را دو لپی میجنببخورند. اگر دیر می

ها توی پرورشگاه گاهی با سهم غذاهایشان معامله بچه

دادند، عروسک یکی را یک شب کردند. یک وعده میوه میمی

کن خوشگل و دادند، پاکگرفتند. نصف ناهار میقرض می

بار گرفتند. یکخوشبویی را که رقیب داشت دو روز قرض می

ها شما گفت: بچهانون باز شده بود میسوسن که پایش به ک

مون زندونی هستیم. این کنید. همهکنید زندگی میخیال می



آدمایی که من دیدم عین شما هستن. با هم جنس تبادل میکنن. 

 ناهار میدن سیگار میگیرن. 

 شاهرخ گفت: هوی! چته تو

ی گنج تو نقش قالیه؟؟ نقشه  

خوام باهات کار کنم.ستاره سرش را بلند کرد: نه! می  

 شاهرخ یک لحظه دست از جویدن آجیل کشید: جدی؟

شانه باال انداخت: آره. چرا تعجب کردی؟ مگر نگفته بودی بیام 

وردستت. فکرهام رو کردم دیدم بهترین راه واسه پولدار شدن 

م توی کنهمینه. ولی همین اول کار بگم فقط جنس رد و بدل می

های اونچنانی میام. ی کسی میرم، نه تو مهمونیپارک. نه خونه

فقط توی پارک. فردا نیای بگی فالنی چشمش رو گرفته خواسته 

 بری مهمونی باهاش که من یکی نیستم.

شاهرخ نیشش تا بناگوش باز شد. با اینکه سیگاری بود ولی 

د. هایش مثل صدف سفید بودند. ستاره هم نیشش باز شدندان

ی ستاره و او را به خودش هوا دست انداخت دور شانهشاهرخ بی



چسباند: تو که عزیز دل منی. کسی جرات داره بهت نگاه چپ 

 بندازه؟

دانست شاهرخ با شرط و شروطش دل ستاره آرام گرفت. نمی

دید خیالش اش را میآید. ولی حاال که خوشحالیچطور کنار می

وستش دارد. راحت شده بود که او واقعاً د  

ها را آوردند. صبر کرد تا تکه پاره کردن تعارف شاهرخ و قلیان

چی تمام شود. شاهرخ پک عمیقی به قلیان زد و بعد خانهقهوه

هایش تمام شد آرام شرایط کار را برایش توضیح داد. وقتی حرف

رقصید. دود مثل یک الیه مه غلیظ باالی سرشان می  

های شاهرخ که ه گرفته بود. به چشمستاره از همان لحظه دلشور

ی خون نگاه کرد. پرسید: از کی شروع کنم؟شده بود کاسه  

تری به قلیانش زد و گفت: همونجوری که شاهرخ پک محکم

گفتی فقط توی پارک. اگه بفهمم این وسط من رو دور زدی یا با 

برم.یکی ریختی روی هم سرت رو بیخ تا بیخ می  

زند. خودش را جمع و جور کرد و یدانست شاهرخ الف نممی

 بهش لبخند زد: من غلط بکنم همچین کاری بکنم آقا.



ها بلدن ایبار گفته بود: ستاره دقت کردی خونهمینا یک

 خودشون رو لوس کنن؟ ما این چیزا رو هم بلد نیستیم. 

ها باید یاد جا بود که فهمید گاهی برای گول زدن آدماز همان

دانست لوس کردن واقعی چه کند. نمی بگیرد خودش را لوس

آورد.  حسی دارد. فقط ادای آن را درمی  

خوشانش شده بود. گفت: قربون آدم چیز فهم.شاهرخ خوش  

بعد سیبی برداشت و پوست گرفت. بوی آن پیچید زیر دماغش. 

خواست بیرون برود حس کرد کسی کمی آنجا ماندند و وقتی می

اهمیت نداد ولی وقتی دید آن  کند. اولخیره خیره نگاهش می

مرد رفت و سوار همان ماشین آشنایی شد که روزها تعقیبش 

کرد دلش ریخت. آن مرد کی بود؟ سعی کرد بهش اهمیتی می

ندهد. از دود قلیان منگ شده بود. گیج و ویج سوار ماشین 

های خوابگاه که شدند. شاهرخ راه افتاد طرف خوابگاه. نزدیکی

شه؟ من رو خ اگه ... اگه گیر بیفتم چی میبودند گفت: شاهر

میفرستن کانون یا میرم زندان؟ من هنوز هیجده سالم نشده. 



فرستن کانون. آره شاهرخ؟ تو کانون رفتی؟ اونجا چی حتماً می

 میشه شاهرخ؟

تر از ستاره بود. سرش را تکان داد: هیچی! میری شاهرخ گیج

ی.بزرگ میشی برمیگردی. خیال کن رفتی سرباز  

وقت خدا دلش را قرص ستاره پکر شد. از اینکه شاهرخ هیچ

کرد. نزدیک خوابگاه شاهرخ نگه داشت. پرسید: کم و نمی

 کسری نداری؟

زد ولی ترمه یادش به ترمه افتاد. دو روز بود بهش زنگ می

داد. البد گورش را گم کرده بود رفته بود اش را جواب نمیگوشی

نکنه.ترکیه. گفت: نه! دستت درد   

ی صدمنی شاهرخ سرش را جوری باال و پایین کرد انگار وزنه

است. هنوز در ماشین را نبسته بود پایش را فشار داد روی گاز و 

 رفت. 

ی سوت و کور و ی تاریک و یک خانهستاره ماند و یک کوچه

دلگیر... و آن ماشین که باز لنگر انداخته بود ته کوچه. دوید 



گرفت و رفت. داد زد: اگه راست  طرفش. ماشین دنده عقب

 میگی وایسا ترسو!

گرد کرد به طرف مطمئن نبود حرفش را شنیده باشد. عقب

خوابگاه و زنگ را زد. آقا نقی در را باز کرد. گفت: به به از این 

 طرفا.

محل نداد. رفت داخل. حیاط خالی بود. حتماً نشسته بودند پای 

گر از این چیزها نگاه ها دیایسریال آبکی تلویزیون. خونه

کردند چون ماهواره داشتند چیزی که او هنوز خودش به نمی

آمدند و از عشق ها هر روز میایچشم ندیده بود. خونه

ای و مکزیکی سر های ترکیهجدیدشان که از یکی از این سریال

ها هاج و واج از میان زدند و آندرآورده بود حرف می

ی کی هست و فهمند کی بچهکردند بهایشان سعی میحرف

کدامشان به آن یکی خیانت کرده. در اتاق خانم موال قفل بود. 

ها مامان فهیمه را دید. گفت: باز رفتی ددر ستاره توی پله

 دودور؟



برد. اما حاال تر که بود خیلی از او حساب میجوابش را نداد. بچه

ر کرک و پرش ریخته بود. معلوم نبود چه غلطی کرده که دیگ

های گفتند یکی از بچهها میدادند. بچهبهش شیفت صبح نمی

ی ریحان بهش گفته نگهبانی خواسته اذیتش کند ولی او خانه

های مامان فهیمه. شده از قوم و خویشمحل نداده. نگهبان می

اند. دختره رفته اداره و گزارش داده و نگهبان را اخراج کرده

شب. مامان فهیمه هم پرت شده به شیفت   

راست رفت توی اتاق. سودابه و مینا نشسته بودند کنار هم و یک

کردند. سودابه تا او را دید بلند شد رفت بیرون. حتی پچ میپچ

 به صورتش نگاه نکرد. مینا گفت: چرا اون کار رو کردی؟

منظورش سوار ماشین شاهرخ شدن بود آن هم جلوی در 

 مدرسه.

 شانه باال انداخت. 

  عصبانی بود. خانم موال  -

جهنم.  -  



دراز کشید. منتظر بود مینا حرف دیگری بزند. نزد. از باالی 

سرش خیره مانده بود به صورت ستاره. وقتی دید مینا حرف 

زند، گفت: یه فاتحه هم بخون حداقل!نمی  

اون دختره ترمه اومده بود دم در.  -  

 راست نشست: چی؟ چکار داشت؟

چی رو.موال اومد کل اتاق رو ریخت به هم. همهخانم   -  

شد. به سر و وضع اتاق نگاه کرد. قلبش داشت از جا کنده می

 مینا ادامه داد: تازه مرتب کردم.

خواست جلوی مینا برود ها را دیده بودند؟ نمییعنی پول

 سروقتشان. گفت: خب؟

 دونم دنبال چی میگشت ولی پیداش نکرد. مطمئنم فردانمی  -

 میفرستت کانون!

ی احمق چرا آمده اینجا. به رفتار آقا نقی فهمید ترمهستاره نمی

زدند. یعنی اتفاق بدی و مامان فهیمه فکر کرد. نیشخند می

کردند که اتفاق جور رفتار میها فقط وقتی اینافتاده بود؟ آن



های بدجنسی که کشید. مثل بچهبدی انتظارش را می

درتر پیدا شده تا حال رقیبشان را دانستند یک آدم قلمی

کدامشان دل خوشی از ستاره نداشتند. رفت زیر بگیرد. هیچ

مالفه: مهم نیست دیگه هیچی. هر غلطی میخوان بکنن. اصالً 

 فکر کن منو میفرستن سربازی!

چرخید.چشم بست. دنیا دور سرش می  

*** 

سحر که دوید طرف ماشینش، دنده عقب گرفت و با سرعت از 

ه بیرون رفت. سحر وسط کوچه ایستاد و بلند چیزی گفت کوچ

ها باال بودند و نیما چیزی نشنید. تا از کوچه بزنند ولی شیشه

بیرون نه او و نه حامد هیچ حرفی نزدند. نیما فکرش پیش 

گردش امروز سحر بود. دیده بود که جلوی مدرسه سوار یک 

خانه. دل قهوهاند ماشین مدل باال شده و با آن پسرک الت رفته

ی بو گرفته دست سحر را بگیرد توی دلش نبود برود به آن دخمه

و بیاوردش باال. سرش داد بکشد و بگوید چرا در این سن پا 

گذاری همچین جایی؟ بگوید حیف تو نیست با همچین آدمی می



میگردی؟ حتی حامد هم خونش جوش آمده بود و زیر لب به آن 

ت از خوابگاه دور شدند. اول حامد پسره فحش داده بود. در سکو

بود که پرسید: اون آشنایی که گفتی چه کار کرد؟ میشه سحر 

شده؟ رو زودتر بیاریم بیرون از این خراب  

و بعد دوباره سری به تاسف تکان داد و زیر لب گفت: طفلک 

مهستی! دلش خوش بود دخترش یه جای خوبه! نیست ببینه چه 

ای به ما!بر سرش اومده. وای! وای! و  

گفت دید. او جوری میاش فقط عصبانیت نمینیما در لحن دایی

وای انگار خودش هم در گم شدن سحر مقصر بوده. چیزی 

دانست کجا برود. از راند. نمیهدف توی خیابان مینگفت. بی

دیدن سحر با آن پسره جا خورده بود. هردوشان جا خورده 

بنده خدا کی اوضاع رو بودند. حامد دوباره پرسید: نیما اون 

ردیف میکنه؟ اگه فکر میکنی کاری ازش برنمیاد دیگه معطل 

 نکنیم. 

 نیما نیم نگاهی به حامد انداخت: یعنی چی؟



حاال شادان یه حرفی زد ولی اگه دست دست کنیم این   -

دختره معلوم نیست چه بالیی سر خودش بیاره. بریم جلو حرف 

و دربیاره از این بیغوله.بزنیم با مهستی که بیاد دخترش ر  

نیما ساکت ماند. نودهی آب پاکی را ریخته بود روی دستش. 

گفته بود اصالً راه ندارد که آن دختر را بدون درخواست رسمی 

ها بدهند. انگار خودش هم از این وضع دلخور والدینش به آن

بود. به نیما گفته بود: حاال بزرگ که میشن ولشون میکنن به 

ا ولی اگه یکی بیاد بخواد بهشون کمک کنه اینجور هامان خدا

 سنگ جلوی پاش میندازن.

زنم جوری که پس حامد گفت: من خودم با مهستی حرف می

 نیفته!

 نیما دل به دریا زد: نه! بگذارید یه راه دیگه رو امتحان کنم.

 حامد پرسید: چه راهی!

قع وقتی اش از این راه خوشش بیاید. در وانیما مطمئن نبود دایی

نودهی ناامیدش کرده بود به این فکر افتاده بود. عمیق نفس 

 کشید و خونسرد گفت: من امروز میرم سراغ باباش!



های گرد شده زد. حامد جا خورد. چون با چشمدرست حدس می

 نگاهش کرد: باباش؟! منظورت بهرامه؟ 

اش نگاه نکرد. حامد نیما آرام سرش را تکان داد ولی به دایی

ی تکیه داد به صندلی. دوباره ساکت شدند و نیما برای عصب

اینکه حامد چیز بیشتری نگوید پرسید: به خاله فرحناز زنگ 

 زدی؟

 حامد خندید: آره.

ی کوچکش واکنش دانست چرا حامد خندیده. حتماً خالهنیما می

خندی حامد عجیبی نشان داده بود. تا بخواهد بپرسد چرا می

ی گوشم پاره شد. جیغ زد که پرده گفت: اونقدر توی تلفن

قدر جیغ زده بود وقتی بود که زنگ زدم آخرین باری که این

بهش بگم بابا فوت کرده باید برگرده ایران. ولی اون جیغ کجا، 

 این جیغ کجا. گفت همین فردا بلیت میگیره برمیگرده.

نیما توقعی جز این نداشت. برگشتن سحر مثل برگشتن بهار به 

زده را ای ماتمای خوش که خانهیزی بود. مثل نغمهباغی پای

کرد. بخشید. اما دیدنش در این وضعیت نگرانش میشادی می



ی برگشتن حاال بیشتر از قبل مطمئن بود که شادان درباره

ی سحر به خانه درست گفته. حامد گفت: باباش رو مقدمهبی

 میبینی نه؟

ار نیما به حساب نیما هومی آهسته گفت. بهرام به نوعی همک

آمد. او هم از قدیم مثل پدرش در کار ساخت و ساز بود و می

کرد. برای حاال یک شرکت فنی مهندسی بزرگ را اداره می

همین طبیعی بود گاهی همدیگر را ببینند. نه برای همکاری. 

کنند ی مشترک کار میبیشتر به عنوان دو نفر که در یک زمینه

افتد. ک میو گذرشان به جاهایی مشتر  

برنداره سحر رو ببره پیش خودش!  -  

این هم نگرانی دیگر نیما بود. عمیق آه کشید: باید راضیش کنم 

 همچین کاری نکنه.

حامد پوزخند زد: هرچند اون بهرامی که من میشناسم بدون 

دونم بخواد دختری که ی مادرش آب هم نمیخوره. بعید میاجازه

رو اصالً ببینه. زندگیش به خاطرش از هم پاشید  



اش. از او خداحافظی کرد و قول ی داییرسیده بودند جلوی خانه

ی مالقاتش با بهرام هرچه شد به او بگوید. ماشین را داد نتیجه

روشن کرد و دور زد. با بهرام در دفتر کارش قرار داشت. زنگ 

آمده و الزم است زده بود و گفته بود موضوع مهمی پیش 

همدیگر را ببینند. بهرام طفره رفته بود و نیما مجبور شده بود 

 بگوید: یک موضوع مهم خانوادگی است.

شک داشت بهرام باز هم قبول کند ولی او خیلی زود قبول کرده 

بود. نیما از بهرام چیز زیادی به یاد نداشت. تمام خاطراتش 

دمند دنبال دخترش گشت به دورانی که او آشفته و دربرمی

اش گشت. بعد یک روز صبح دانست که او برای همیشه خالهمی

دید و نگران ها کابوس میرا رها کرده و برای همین بود که شب

ترسید پدرش او و بود همین اتفاق روزی به سر خودش بیاید. می

 مادرش را رها کند و برود. این کابوس هنوز ادامه دا

پناه فوت کرده بود آن حس رها و بی شت. حتی با اینکه پدرش

شدن مثل گیاهی مرموز در عمق وجودش ریشه دوانده بود و 

داشت. دست از سرش برنمی  



جلوی دفتر بهرام مشیری در میرداماد جای پارک نبود. ناچار 

ای خیلی جلوتر بگذارد و کوچهشد ماشین را در کوچه پس

چشمش پس  ی سحر از پیشبرگردد. در راه یه لحظه قیافه

رفت. او دختر زیبایی بود و عجیب نبود مردهای زیادی ازش نمی

کرد چه شانسی خوششان بیاید و در این وضعیتی که زندگی می

داشت که یک مرد خوب جلوی پایش سبز شود؟ سعی کرد به 

گرداند این چیزها فکر نکند. او باید هرطور شده سحر را برمی

کرد. بعد فرصت بود تا ی میاش و وصیت پدرش را عملپیش خاله

 همه چیز را درست کنند. 

بهرام تنها داخل دفتر منتظرش بود. جز خودش کسی آنجا نبود. 

توانست نیما که وارد شد ایستاد و با هم دست دادند. نیما می

های او هم ببیند. تا نشستند بهرام های نگرانی را در چشمرگه

 گفت: موضوع راجع به سحره؟

د. هنوز درست و حسابی روی کاناپه جا نگرفته بود. نیما جا خور

نور مالیم نارنجی فضا را روشن کرده بود و از پنجره صدای بوق 

رسید. وقتی جواب نداد بهرام از جا بلند ها به گوش میماشین



شد و پشت به او و رو به پنجره ایستاد. بینشان سکوت افتاد. 

 بهرام پرسید: مهستی چطوره؟

اش حرف ی خالهطور صمیمی دربارهاشت بهرام ایننیما توقع ند

شان. زمزمه کرد: بزند. آن هم بعد از نزدیک به دو دهه از جدایی

 خوبه! تازگی یه عمل سخت داشته ولی االن خوبه!

 بهرام به واکنش حرف نیما چرخید طرفش: عمل؟ چه عملی؟

آمد. یعنی او هنوز به این رفتار به نظر نیما غیرطبیعی می

اش کرد؟ از اینکه راجع به مسائل خصوصی خالهاش فکر میلهخا

ای نداشت. برای اینکه حرف زده بود پشیمان شد ولی چاره

بهرام را راضی کند تا سحر را با خودش نبرد روی این قضیه 

های بهرام و گفت: عمل قلب! حساب کرده بود. زل زد به چشم  

برگشت نشست  ی بهرام به وضوح توی هم رفت. دوبارهقیافه

پشت میز و خیره شد به سطح زرشکی آن. مدتی در سکوت 

 نشستند. بهرام باالخره سر بلند کرد و پرسید: موضوع چیه؟

دخترتون رو پیدا کردم.  -  

 بهرام پوزخند زد: از کجا؟



نیما دوباره جا خورد. بهرام گفت: میدونی من کل این شهر رو 

شتن دنبال سوزن تو زیر و رو کردم برای پیدا کردنش؟ مثل گ

 انبار کاهه.

کجا رو گشتین؟ شاید جای درستی رو نگشتید.  -  

اش و صدای جیرجیرش بلند شد. نیما بهرام تکیه داد به صندلی

گفت: بابا یه سرنخ پیدا کرده بود از جایی که سحر رو ول کرده 

اش رو بگیرم.کرد از من خواست پیبودن. وقتی فوت می  

گفت: مطمئنی دختر منه؟ اگه نباشه چی؟  بهرام عمیق آه کشید.

من سر اعتماد کردن به یه مشت شارالتان که گفته بودن دخترم 

رو پیدا کردن بدجور ضرر دادم. زندگیم داشت به خاطرش از هم 

پاشید.می  

نیما کنجکاو بود بداند بهرام چند بچه دارد ولی جلوی خودش را 

ی مهم اینجا سالهگرفت که چیزی نپرسد. به او ربطی نداشت. م

بار تقریباً مطمئنم. خودش رو هم فقط سحر بود. گفت: این

 دیدم. 



بهرام انگار هنوز باور نکرده بود. دوباره پوزخند زد: البد یه 

هاش نشونت داده که باور کنی راست میگه. عکس هم از بچگی

ی راست توی شکمشون نیست. اینا یه روده  

ن نمیدونه کی هست. من از دور اش: اونیما تکیه داد به صندلی

دیدمش. برای اینکه مطمئن بشید خیلی کار سختی ندارید. 

تونیم بریم بهزیستی درخواست آزمایش بدید.می  

بهرام دستش را توی هوا تکان داد: دیگه از این چیزا خسته 

 شدم. این دفعه دیگه نه!

قدر سخت باشد. خم شد جلو و کرد کارش ایننیما فکر نمی

دونم شما قبالً جدی گفت: ببینید آقای مشیری! من نمیخیلی 

دفعه اشتباه نکردم. کجا دنبال سحر گشتید ولی من مطمئنم این

اون دختر، سحره و توی وضعیت خوبی هم نیست. باید زودتر 

اش.برگرده خونه  

چشه مگه؟ نکنه مریضه؟  -  

یی که ی بهرام دید. از ماجرانیما باالخره آثار نگرانی را در چهره

امروز دیده بود حرف زد و بهرام به فکر فرو رفت. نیما گفت: شما 



باید کمک کنی سحر برگرده پیش خاله. اون مریضه. شاید دیدن 

 دخترش حالش رو خوب کنه.

های بهرام غمگین شدند. نیما ادامه داد: من به کمک شما چشم

خوام اول کار خاله بدونه این دختری که احتیاج دارم. نمی

شش هست دختر خودشه. قلبش تحمل یه شوک به این پی

بزرگی رو نداره. باید یه مدت بدون اینکه هر کدوم بدونه اون 

یکی چه نسبتی باهاش داره با هم زندگی کنن تا وقتی اوضاع 

تونی به ما کمک کنی.مناسب بود بهشون بگیم. فقط شما می  

لوم بود در ی غمگین به نیما خیره ماند. معبهرام با همان قیافه

کند. عمیق نفس کشید و سرش چیزی را سبک سنگین می

دوباره خودش را ولو کرد روی صندلی چرخان پشت میز: بر 

فرض که این دفعه اون کسی که میگی دختر واقعی من باشه. 

 چطور این رو ازش پنهان کنیم؟

نیما به اینجای کار خیلی فکر نکرده بود. تمام امیدش پول خرج 

رای پنهان کردن ماجرا. بهرام هم ظاهراً همین راه در کردن بود ب



فکرش بود. چون گفت: خیلی خب! به خاطر مهستی یه جوری 

کنیم. کی بریم دنبالش؟حل و فصلش می  

نودهی به نیما گفته بود مراحل کار چطور است و او هم همه چیز 

 را برای بهرام توضیح داد. اما بهرام گفت: بد

یه سفر باید برم لندن. فردا صبح زود  موقعی اومدی. من فردا

 بلیت دارم. تا برگردم یه هفته طول میکشه. 

خواست بگوید آیا برایش مهم نیست به خاطر دخترش نیما می

این سفر را عقب بیندازد؟ ولی چیزی نگفت. فکر کرد بهرام 

دختری که نیما حرفش را زده نسبتی خونی هنوز از اینکه این 

باهاش دارد مطمئن نیست. البد قبالً چندبار به امید یافتن 

دخترش تا مرز سکته رفته و برگشته و آنقدر ناامید شده که 

دهد فکر کند این بار هم مثل بارهای قبل است. ترجیح می

نتیجه و بیهوده.بی  

کنم تا برگردید.یاز جا بلند شد و با بهرام دست داد: صبر م  

 موقع بیرون رفتن از دفتر بهرام پرسید: دایی حمیدت چطوره؟

 نیما فقط گفت: خوبه!



ولی حرفش چندان واقعیت نداشت. اگر قرار بود در آن فامیل 

شان پشت همدیگر ردیف کنند ها را به ترتیب خوشبختیآدم

رسید. ی آخر به حمید میرتبه  

**** 

دیوار ستاره را از جا پراند. دور و برش  برخورد شدید در اتاق به

را نگاه کرد. مینا دم در بود. کنار خانم موال و مامان فهیمه. چند 

نفر دیگر هم پشت سرش بودند. شیرین و سودابه و لعیا. خانم 

 موال آمد جلو و گفت: بلند شو ببینم! 

از روی تخت بلند شد. خانم موال مچ دستش را محکم گرفت و 

ی اتاق: بپوش!کمد زهوار درفته هل داد طرف  

رود. معلوم بود تصمیمش را گرفته. الزم نبود بپرسد کجا می

واکنش شروع کرد به پوشیدن. خانم موال به بقیه اشاره کرد بی

ها را بیایند داخل. نگاهشان کرد. منظورش چی بود که آن

 فرستاده بود توی اتاقش؟ گفت: بگردین خوب!



اینجا را گشته بودند این کارش دیگر چه بند دلش پاره شد. اگر 

ی مانتو را ول کرد: چیکار های نیمه بستهمعنی داشت؟ دکمه

 میکنین؟

ها نگاه کرد کرد. ستاره سرگردان به بچهخانم موال نگاهش نمی

کردند. مینا یک گوشه اش را زیر و رو میکه داشتند کل زندگی

ه بود پای تخت و جوید. لعیا نشستایستاده بود و ناخنش را می

اش را کشید. ستاره شانهوسایلی را که آن زیر بود بیرون می

 محکم گرفت و کشیدش عقب: دست نزن به چیزای من عوضی.

مامان فهمیه مچ دستش را محکش گرفت و هل داد طرف مینا: 

 حرف نباشه.

در چشم برهم زدنی تمام زندگی ناچیز ستاره پخش شد وسط 

شان را جا نیست، همهیز ناجوری آناتاق. خیالش جمع بود چ

هایی بود که وسط خرت و سپرده بود به ترمه. فقط نگران آن پول

ی مینا قایم کرده بود. اگر وسایل او را های بالاستفادهپرت

دست و پایی آنجا بود و گشتند چی؟ عین موجود بدبخت و بیمی

 شان به وسایلش را بگیرد.توانست جلوی هجوم وحشیانهنمی



خواست حسابی کار را کرده. میفهمید خانم موال چرا اینحاال می

تحقیرش کند. بغض مثل کلوخ سفت بیخ گلویش ایستاده بود. 

اش بگیرد. هایش را به هم فشار داد مبادا گریهدندان  

 مینا کنار گوشش گفت: به شاهرخ زنگ بزن!

زود. طرف!هایشان شد. داد زد: برو اونپچهخانم موال متوجه پچ  

 ستاره رفت سمت خانم موال: مادرجون دنبال چی هستی؟

 خانم موال با لحنی تهدیدگر و خونسرد گفت: حاال معلوم میشه! 

ها سر کرده بود توی کیف ستاره. یادش آمد شیرین مثل فضول

پاکت سیگار را برنداشته. شیرین زیر چشمی نگاهی به ستاره 

دانست احتی کشید. میانداخت و کیف را گذاشت کنار. او نفس ر

بعداً باید به جبران لطفی که در حقش کرده یک چیزی بهش 

هایی بود که عین گورکن در حال نبش بدهد. حواسش به دست

اش بودند. مینا دوباره خودش را رسانده بود به ستاره. قبر زندگی

بار لعیا متوجه شد. چشمش دوباره خواست چیزی بگوید و این

سایل مینا رو هم بگردیم؟برق زد: مادرجون و  

 خانم موال گفت: بگرد.



ستاره به مینا نگاه کرد ولی او خونسرد دست به سینه ایستاده 

بود کنارش. فقط به لعیا گفت: وقتی گشتی خودت هم 

 برمیگردونی سرجاش. جاسوس!

آورد چه اتفاقی افتاده. خواست برود سمت ستاره سر در نمی

شید و کنار گوشش گفت: خانم موال که مینا آستینش را ک

هات پیش منه نگران نباش!پول  

ستاره متعجب نگاهش کرد. اما او هیچ واکنشی نشان نداد. شیدا 

پرسیدند چی شده. ولی و زیبا هم سر رسیده بودند و هی می

کسی بهشان جواب نداد. اتاق شده بود محشر کبرا. همه چیز 

انتوهای های دراز سگ وسط اتاق کش آمده بود. ممثل روده

هایی که شاهرخ برایش کادو خریده بود. رنگ و رو رفته. شال

ها کش رفته بود. لوازم دستبندهای زینتی که از دستفروش

ها بلند کرده بود. باالخره همه خسته و ناامید آرایشی که از مغازه

از هم زدن آشی که پخته بودند دست کشیدند. لعیا گفت: 

 نیست.



ی اول. از رفت و کشان کشان برد طبقهخانم موال مچ دستش را گ

ها کنجکاو و گوش به زنگ هایش که توی پلهایخانهجلوی هم

بودند رد شدند. خانم موال او را هل داد داخل اتاق خودش و آن 

را چنان به هم کوبید که همه حساب کار دستشان بیاید. با 

 حرفی که مینا زده بود حاال مطمئن بود ماجرا به سرکشی دیشب

کرد به ذهنش ترمه به خانه ربط دارد ولی هرچه فکر می

ها را به خانم موال گفته ی پولرسید ترمه چرا باید قضیهنمی

 باشد.

خانم موال نشست پشت میز ریاستش: حاال مثل آدم میگی اون 

 وقتایی که از مدرسه فرار میکردی کدوم گوری میرفتی.

: سینما...محال بود بگوید. خودش را زد به موش مردگی  

 موال نگذاشت حرفش تمام شود. داد زد: دروغ نگو. 

اش ها داد کشیده بودند. هرکسی حوصلههای زیادی سر آنآدم

رفت، هرکسی از جای دیگری عصبانی از نصیحت کردن سر می

کرد و هرکسی فکر ها را تحمل نمیهای آنشد و بازیگوشیمی

د کشیده بود. مگر ها الیق توهین هستند سرشان داکرد آنمی



ی به خاطر همین نبود که وقتی ندا ازدواج کرد و خانواده

کردند شوهرش او را به جرم پرورشگاهی بودن هر روز تحقیر می

آورد؟ چون به داد و فریاد عادت کرده بود و اگر دم برنمی

شد یا کرد و عصبی میکردند باور نمیروزی با او مهربانی مییک

ه دوباره مثل قبل با او رفتار کنند. خودش کرد ککاری مییک

ها را به ستاره گفته بود. اما این داد خانم موال دیگر زیادی این

کردن  دانست التماسبلند بود. حتی او هم از جا پرید. می

فایده است. خودش را جمع کرد و سر به زیر منتظر دستور بی

اش ماند. نهایی  

 خانم مول

کردم اون ا گفت: حیف که دلم برات میسوزه، وگرنه مجبورت می

تون رو وقت هردوتاییی عوضی رو بکشونی اینجا. اوندختره

دادم. تحویل پلیس می  

ای در همان حال ساکت ایستاد. باز هم چیزی نگفت. یک دقیقه

دفعه در اتاق باز شد و زد. یکخانم موال گاهی زیر لب غری می



سرش را آورد داخل. اول نگاهی به ستاره کرد و مامان فهیمه 

 بعد به خانم موال. گفت: آقا موسوی دم دره.

خانم موال سری تکان داد: یه چای بیار گلوم پاره شد از بس 

 حرص این رو خوردم.

تری وقتی مامان فهیمه رفت، خانم موال آه کشید و با لحن مالیم

شاید آدم شدی. گفت: خودت خواستی ستاره. حاال میری اونجا 

ما که حریف تو نشدیم بلکه اونجا بتونن یادت بدن تیشه به 

ی خودت نزنی.ریشه  

هایش جوشید. اشک از چشمقل میی ستاره قلخون توی سینه

هایی ی وقتهایش گوش نداد. مثل همهبارید دیگر به حرفمی

خواست به چیزی که دوست نداشت گوش کند و فکر که نمی

آکواریوم پر از آب هستی و هیچ صدایی به گوش کرد در یک می

بار وقتی شاهرخ او را برد پاساژ پالسکو آن رسد. اولیننمی

های بزرگ را در زیر زمین آنجا دید. او قرار کاری آکواریوم

ای که داشت و تا وقتی برگردد ستاره ایستاد پشت ویترین مغازه

شد.  یک آکواریوم بزرگ بود و محو دنیای رنگی توی آب  



های کوچولو را خورد. ماهیهای خانم موال هنوز تکان میلب

زنند و از جلوی خانم موال رد دید که به بدنش توک میمی

گفت: آدم شوند. همه چیز توی اتاق شناور بود. شاهرخ میمی

وقتی کریستال بزنه میره توی ابرها. سبک میشه و میره باال. دنیا 

جاش نیست دیگه. به هیچ  

کردم. دید خانم موال کرد شاید من هم باید همین کار را می فکر

از جا بلند شد و آمد طرفش. مهربان دستش را گرفت و با هم از 

ها آن پایین کرد بچهاتاقش بیرون رفتند. دیگر مقاومت نمی

ها البالی خورد. ماهیهایشان تکان میجمع شده بودند و لب

آمدند. از جلوی مینا که یچرخیدند و دنبال سرشان مها میبچه

شدند مکث کرد. خیلی سریع توی گوشش گفت: اگه رد می

 شاهرخ اومد جلوی مدرسه خبرش کن.

ترسد جذام بگیرد. مینا خودش را عقب کشید. مثل آدمی که می

گذشت و داد. بدون او آنجا بهش سخت میستاره بهش حق می

ار دادن مینا را ها بعد از غارت کردن وسایل ستاره، آزحتماً بچه

رسد. کردند. دوست داشت بداند تختش به کی میشروع می



دانست وقتی برگشت دیگر جایی برایش باقی مانده بعید می

خواست خودش از اینجا برود باشد. اصالً محال بود برگردد. می

که بیرونش کنند. قبل از آن  

خانم موال نشست صندلی جلو و ستاره را فرستاد پشت سرش. 

های در بود. دیگر کاری که کرد زدن قفلا موسوی اولینآق

دانست ممکن است حسابی به وظایفش وارد شده بود. خوب می

تر از آن است که تکان حسفرار کند. ولی خبر نداشت ستاره بی

کسی حرف نزد. ماشین راه افتاد و در طول مسیر هیچبخورد. 

ی عازم آنجا شوند. طور نبود که مسافران کانون تنهایهمیشه این

شدند و معموالً هم بهشان ی آنجا میگاهی دو سه نفر با هم روانه

دادند مبادا بدقلقی کنند.خبر نمی  

افتاد تا آنجا. ولی ستاره خانم موال هم دنبال سرشان راه نمی

دانست چرا خانم موال او را مفتخر به همراهی کرده بود. کمی نمی

قصد داشت با دوتا از همکارانش که  که جلو رفتند فهمید. ظاهراً

مدتی بود به آن مرکز منتقل شده بودند دیداری تازه کند. 

های بدی ها ذاتاً آدمخواست رفع دلتنگی کند. مادرهای آنمی



های گفت که خودش هم یکی از بچهنبودند. این را مرضیه می

ها در نقش مادر پرورشگاه بود و حاال توی یکی از همین خانه

های خودشان را ها هم بدبختیگفت آنشان بود. میقبمرا

گذاشت اعصاب درست و درمان دارند. مشکالت زندگی نمی

فهمم ام خوب میگفت حاال که بزرگ شدهداشته باشند. و می

کنید آورد. کاری میهای شما چقدر حرص آدم را درمیلجبازی

ست چقدر دانماند. نمیای جز زورگویی برایش نمیکه آدم چاره

گفت. کسی که از بچگی حق با اوست. شاید هم راست می

اخالق و ی خوشاش بیاید، بچهپناهی سایه به سایهاحساس بی

های بزرگتر بهش شود. کسی که وقتی بچهکنی نمیگوشحرف

اش دفاع کند یاد گویند و پدر و مادری ندارد که از حقزور می

گیرد ولی یاد نمیگیرد خودش از حق خودش دفاع کند. می

کند زورگویی بهترین راه چطور از حق خودش دفاع کند. فکر می

ها فاصله ها برای همین از آنایاست. توی مدرسه خونه

ها پا پیش ایها بلد نبودند مثل خونهگرفتند. چون آنمی

گویند جز بگذارند برای دوستی، بلد نبودند وقتی بهشان زور می

ها همیشه وقتی زورشان نند. هرچند آنزورگویی کار دیگری بک



رسید پشت دیوار امن خانواده پناه به امثال ستاره نمی

کردند به پدر و مادرشان خواهند گفت تا گرفتند و تهدید میمی

ها را کف دستشان بگذارند. حق آن  

کرد کسانی مثل ستاره مرضیه مادر مهربانی بود. چون درک می

شدند و ها سوارش میمین بچهچقدر محتاج محبتند. برای ه

کردند. برای همین او را مدام از این خانه به آن خانه منتقل می

های ی ریحان رفت جایی که بچهوقتی یک سال پیش از خانه

کردند دل همه برایش تنگ شد ولی کوچکتر را نگهداری می

کسی فکر کسی از رفتنش عذاب وجدان نگرفت. چون هیچهیچ

کرد کار بدینمی  

دونم چرا هربار ازم قول میگیره دیگه گفت: نمیکرده. دریا می

تونم سر قولم بمونم. انگار شیطون میره تو جلدم دعوا نکنم نمی

گذاره آدم باشم. میدونی دست خودم نیست. به هرکی هم نمی

کنه.میگم باور نمی  

خواست به ماشین باالخره ایستاد جلوی در. حتی دلش نمی

د. اول آقا موسوی پیاده شد و تندی خودش را ساختمان نگاه کن



رساند به در عقب. بعد خانم موال از ماشین پایین آمد. ستاره 

تر از قبل به رعشه گرفته بود. خانم موال لبخند زد و او را آرام

اش رو بیار سمت ورودی هدایت کرد. به آقا موسوی گفت: نامه

 قربون دستت!

حتی قبل از اینکه ترمه بیاید ی انتقالی ستاره این یعنی نامه

ی توانستند بدون اجازهها نمیسروقتش آماده بوده. آن

ها را بفرستند کانون. پس یعنی خانم موال واقعاً ها آنباالدستی

کرد به او فرصت بدهد و نامه را پشت گوش داشت سعی می

هایش را به هم فشار داد. فکش درد گرفته انداخته بود؟ دندان

ها رفتند. همان اول د داخل و کارها انجام شد و آنبود. رفتن

چشمش به ثمین افتاد و مو روی تنش سیخ شد. چهار سال بود 

او را ندیده بود. ثمین هم مثل نیلوفر با یک پسر فرار کرده بود. 

کسی از فرار ثمین ناراحت نشد. نافش را با شر بریده ولی هیچ

نبود جز شیرین  کسی از دست آزارهایش درامانبودند. هیچ

دانست از بین آن همه دختر  اش بود. ستاره نمیخپله که نوچه

چرا شیرین چشمش را گرفته بود. ثمین نیشخندی زد و بلند 

طرفا! پس تو هم پات به اینجا رسید.گفت: به به از این  



فایده است. او دانست بیستاره سعی کرد نگاهش نکند ولی می

چیزی هم ره سرگرم باشد و هیچنیت کرده بود فعالً با ستا

آمد و او را فراری جلودارش نبود. فکر کرد کاش شاهرخ می

افتد. حاال با دیدن ثمین داد. مهم نبود بعدش چه اتفاقی میمی

چیز مهم نبود. دیگر هیچ  

بار زهره را مجبور کرد سوپ او را که روی زمین سوسن یک

تقصیر زهره بوده  کردریخته بود تا ته لیس بزند چون خیال می

کرد. ستاره بود که که سوپش روی زمین ریخته. اشتباه می

یواشکی برای انتقام این کار را کرد. در آن لحظات فکر کرد یعنی 

دهم؟ دارم تاوان کارهای بدم را می  

*** 

زد چشمش به طور که مشاور کانون داشت برایش حرف میهمین

تان سبز پررنگ شده ی دلگیر پشت پنجره بود. برگ درخمنظره

توانست سستی و رخوتی را که عین بود اما خرداد پر نور هم نمی

بختک روی فضای کانون اصالح و تربیت افتاده بود محو کند. 

ستاره به خاطر حماقت ترمه گذرش به کانون افتاده بود. بعد از 



شان در انتهای پارکی در شمال شهر به ی دو نفرهآخرین حمله

تر بود و خرابشان کله، پوریا، همان که از همهآن سه پسربچه

بری شلوارش را پاره کرده بود تصادفی ترمه ستاره با تیغ موکت

دانست حماقت ترمه باعث دیده شدنش را دیده بود. ستاره نمی

ها با هم. شده بود یا بدشانسی هردوشان. شاید هم هردوی این

یی که دست به ها یک قانون داشتند. نباید دور و بر جاآن

زدند آفتابی شوند. ولی ترمه این قانون را زیر پا زورگیری می

گذاشته بود و از شانس خرابش پوریا را با چند پسر بزرگتر دیده 

خورد زده بودند. بود. پسرها او را گیر انداخته بودند و تا می

شاید هم کارهای بدتری کرده بودند. ترمه قول داده بود 

برگرداند. التماس کرده بود ولش کنند ولی  ها را بهشانگوشی

شوند او را ول کنند که ها گفته بودند به شرطی حاضر میآن

ستاره را هم بکشاند توی تله. پس هر چهار نفری آمده بودند دم 

های ترمه و پسرها باعث شده بود آقا خوابگاه ستاره. پرسه زدن

پلیس را  نقی مشکوک شود و به خانم موال خبر بدهد و او هم

کشانده بود وسط. معلوم نبود پسرها چه بالهایی سر ترمه آورده 

بودند که به محض رسیدن ماشین پلیس از ترس فرار کرده 



بودند ولی ترمه گیر افتاده بود و برای اینکه ماجرا لو نرود به 

. پولی که مال خودش دروغ گفته بود ستاره پول او را دزدیده

اند. برای تا پسری بوده که فرار کردهنبوده و متعلق به آن سه

اند. ترمه گفته بود حاال آمده پولش را همین هم او را کتک زده

افتاد و برای همین بلد پس بگیرد. او اولین بار نبود که گیر می

اش را حفظ کند. پلیس آمده بود سراغ خوابگاه و بود خونسردی

ته زیربار نرفته بود جریان را به خانم موال گفته بود. خانم موال الب

گویی کرده بود. چون هیچ شاکی خاصی و ترمه را متهم به دروغ

وسط نبود پلیس ترمه را ول کرده بود برود ولی خانم موال 

هایی هستند که همیشه یکی از بهترین ها بچهدانست آنمی

هایشان دیوار بلند دروغ است. پناهگاه  

ی خانم نسیمی که تند هاستاره کالفه آه کشید و دوباره به لب

نگری ی اهمیت آیندهجنبید نگاه کرد. داشت دربارهتند می

هایی که زد. نگاهش روی تک تک بچهشان حرف میبرای

هاشان خمار وار توی اتاق نشسته بودند چرخید. بعضیدایره

بودند و آب از دماغ و دهنشان راه افتاده بود. فکر کرد یعنی اگر 

رسید؟ شاهرخ عاقبتم به اینجا میشدم همکار من هم می



فروش مواد مخدر بود به مینا گفته بود شیرین که برادرش خرده

کنند مثل ها را معتاد میها شاخ نشوند آنبرای اینکه فروشنده

برادر خودش که معتاد شده بود و آخر هم سر همین چیزها مرده 

بارهای یکها آدمبود. برای شاهرخ و امثال او، فروشنده  

آمدند توی دم و مصرف بودند. تا وقتی از پس پخش مواد برمی

که از کار افتاده و کارتن خواب ماندند ولی همیندستگاهشان می

انداختند تا یک گوشه سقط شوند. ها را دور میشدند آنمی  

 خانم نسیمی گفت: ستاره اون بیرون چیه؟

هم ستاره چشم از پنجره گرفت و به نسیمی لبخند زد. بعد 

ای باال انداخت و زیر لب گفت: آزادی!شانه  

ثمین شیشکی بست. ستاره بهش محل نداد. ثمین روز اول 

چنان موهایش را کشیده بود که حساب کار دستش بیاید و بداند 

 آنجا رییس کیست!

خواست قرار بود تا پاییز سال بعد توی کانون باشد. ولی او نمی

نی پشت اتاق مشاوره را بیشتر اینجا بماند. دیروز حفاظ آه

برداشته بودند تا یک حفاظ جدید بگذارند. اصالً برای همین بود 



های مشاوره شرکت که حاضر شده بود برای دومین بار در جلسه

زد. از اینکه حاضر شده کند. خانم نسیمی مرتب به او لبخند می

ها همراهی کند خوشحال بود. ستاره هم گذاشت در بود با آن

ودش بماند. جلسه باالخره تمام شد. ستاره این پا و اشتباه خ

ها بروند. انگشت وسط دست چپش بدجور ذق پا کرد تا بچهآن

کرد. خانم نسیمی که معطل شدنش را دید، ذق می

هایشان را تند مرتب کرد و گفت: ها؟ چیه ستاره؟پرونده  

ها به خودش بگیرد. ستاره رفت جلو و سعی کرد قیافه بدبخت

رد تا حواس نسیمی جمع شود. دوباره پرسید چه مشکلی صبر ک

دارد. ستاره لب برچید و دستش را از توی جیب روپوش درآورد 

ها کار سختی نبود زمان زد زیر گریه. گریه کردن برای آنو هم

های مزخرف داشتند تا بهش فکر همیشه به اندازه کافی خاطره

اش نگاه م کردهشان بگیرد. نسیمی به انگشت ورکنند و گریه

هایش رفت توی هم: چی شده؟ انگشتت چرا کبود کرد و اخم

 شده؟



ستاره تند تند توضیح داد کار ثمین است. نسیمی عصبانی شد و 

 عمیق نفس کشید. پرسید: چرا نرفتی بهداری؟

وقت ... وقت اونستاره آب دماغش را باال کشید: اون  

وقت چی؟اون  -  

کردن.توبیخم می  -  

نسیمی سری به تاسف تکان داد. گفت: بیا بریم با خودم. مشکلی 

 نیست.

 یک قدم رفت عقب! نسیمی پرسید: چیه؟

خوبه. تو رو خدا خانم نسیمی فقط یه قرص مسکن بگیرید   -

 برام. 

جور که نمیشه.این  -  

خوبه. به جون خودم خوبه ولی به من قرص نمیدن. فکر   -

جور کردم که مسکن بگیرم.اینمیکنن خمارم الکی انگشتم رو   

دانست از چی حرف نسیمی غمگین نگاهش کرد. خوب می

زند. اینجا دخترهایی که معتاد بودند گاهی به خودشان می



بخش بگیرند و کمتر درد زدند تا از بهداری قرص آرامآسیب می

دونی من پاک پاکم.خماری بکشند. ستاره گفت: شما که می  

جا بمون تا برگردم.کان داد: همیننسیمی سری به تایید ت  

هایش را با آستین پاک ستاره سرش را پایین انداخت و اشک

کرد. توی دلش غوغا بود. وقت زیادی نداشت. به محض آنکه 

نسیمی از اتاق بیرون رفت پرید طرف پنجره و آن را باز کرد. 

ی اول بود. جزو اتاق مشاوره سمت شرقی ساختمان و در طبقه

هایی بود که به خیابان راه داشت. یک صندلی اقمعدود ات

گذاشت زیر پایش و از پنجره باال رفت. ارتفاعش از آن طرف 

خیلی نبود. شاید یک متر و نیم. در را باز کرد. قلبش تند 

ها تپید. خودش را به پنجره آویزان کرد. چشم بست و دستمی

لی را رها کرد. با ته خورد زمین و پاهایش تیر کشیدند و

دوید. از جا بلند شد گردد. باید میدانست االن نسیمی برمیمی

و با تمام قدرت دوید. کمی جلوتر عابران پیاده با تعجب نگاهش 

ی خاکستری و کردند. دختری با روپوش رنگ و رو رفتهمی

هایشان دمپایی و روسری کهنه در حال دویدن بود. شاید بعضی



نفری نبود که از کانون فرار نآید. اولیدانستند از کجا میمی

کرد که حاال باید دوید به این فکر میطور که میکرد. همینمی

کجا برود؟ هیچ جواب روشنی نداشت. باالخره در میان بوق 

ها از عرض اتوبانی که جلوی راهش سبز شده ی ماشینکرکننده

های خلوت بود رد شد و خودش را انداخت توی یکی از فرعی

اش از شدت هیجان آمد. سینهوبان. نفسش درنمیطرف اتآن

زد. به سوخت و تمام عضالت پاهایش مثل قلب نبض میمی

زحمت آب دهانش را فرو داد و دست به زانو سعی کرد هیجانش 

را کنترل کند. اولین درسی که شاهرخ به او داد همین بود: اگه 

افته ینتونی به ترس خودت غلبه کنی، اولین شکاری که به دام م

 خودت هستی.

چند نفس عمیق کشید و یواش یواش راهش را کشید به سمتی 

رفت رسید. باید اول میکه انتهایش به یک خیابان باریک می

هایش دست او بود و باید هرجور شده آن را سروقت مینا. پول

گرفت. پس می  



دانست چطور از آنجا خودش را برساند به مدرسه. نه پول اما نمی

ها پدر و مادری دانست دقیقاً کجاست. آنو نه میداشت 

ها را از بچگی گز کنند. یا دوست نداشتند که همراهشان خیابان

هایش همراه هم وقت بگذرانند. کل هایی که در پارکو رفیق

شان ی موقتیها از شهر مسیر محدود خانهی شخصی آنتجربه

کی بود بود به مدرسه و برعکس. آن هم نه تنها. همیشه ی

ها مثل جنگلی بزرگ شان کند. بنابراین شهر برای آنهمراهی

بود که ممکن بود توی آن گم بشوند. ستاره با ترمه فقط باالشهر 

های آنجا را ها و خیابانها، پیتزافروشیرا گشته بود و اسم محله

مثل آب خوردن بلد بود ولی اینجا برایش ناشناخته بود. با دیدن 

آورد و یک وچکش را تاتی تاتی کنان جلو میی کزنی که بچه

دستش هم به گوشی بود چیزی مثل جرقه در ذهنش درخشید. 

های سبز به او ی چاقش با چشمزن حواسش به ستاره نبود. بچه

خندید. آهسته جلو رفت و با یک حرکت سریع بچه را از می

دست مادرش قاپید و کشاند طرف خودش. بچه تلو تلو خورد و 

اش رفت هوا. زن ترسیده و منگ سرجا انو افتاد. گریهروی ز



خشکش زد. قبل از اینکه فرصت کند جیغ بزند ستاره گفت: 

 هیچ کاری باهاش ندارم.

زد. ستاره گفت: فقط چه خطر را حس کرده بود و داشت ونگ می

 یه کم پول بده به من و گوشی تلفنت که یه زنگ بزنم.

طور که چشمش به همین زن ترسیده کیف پولش را درآورد و

اش بود دوتا اسکناس پنج تومانی داد و ملتمسانه ستاره و بچه

ام رو بده.گفت: هیچی توی کیفم نیست. تو رو خدا بچه  

دماغو ی آبلحظه به آن بچهاش گرفته بود. یکستاره گریه

اش شد. دست دراز کرد: گوشی تلفن.حسودی  

ا آرام هل داد طرف زن تلفنش را داد دست ستاره و او بچه ر

را سفت توی بغل گرفت مادرش. زن عین پلنگ جست زد و بچه 

و شروع کرد به بوسیدنش. ستاره گفت: وایسا تلفنت رو بدم 

 بهت.

گفت که مدرسه خیلی وقت است تعطیل ساعت روی گوشی می

 شده. مینا االن خوابگاه ب



اش. چند زنگ خورد تا باالخره مینا ود. زنگ زد به گوشی

آلود گفت: بله؟وابخ  

ها همین بود. خواب! هیچ کار دیگری نداشتند کار همیشگی آن

ی آینده هایشان فکر کردن یا دربارهجز خوابیدن و به غصه

 نامعلوم خیالبافی کردن. گفت: ستاره هستم.

 مینا منگ گفت: وای ستاره خوبی؟ اونجا خوبه؟

با لباسم  ستاره نگذاشت بیشتر حرف بزند. گفت: امانتی من رو

 بیار سر کوچه. یک ساعت دیگه منتظرتم. دیر کنی بد میبینی.

تماس را قطع کرد. شماره را از حافظه گوشی پاک کرد و تلفن را 

 دراز کرد طرف زن.  او گفت: دختر جون حالت خوبه؟

 ستاره خیره نگاهش کرد: نظر خودت چیه؟

ز او اش زن را ترساند. گوشی را گرفت و به سرعت انگاه خیره

کرد وزید. دعا میدور شد. هوا تاریک شده بود و نسیم گرمی می

مینا به حرفش گوش کرده باشد. رفت سر خیابان و از تنها 

سوپری درب و داغان محله پرسید اینجا کجاست. وقتی اسم 

محله را گفت فهمید خیلی دور نیست. دوباره ساعت را نگاه کرد 



به سمتی که احتمال دیده  ها راهش را گرفتکوچهو از کوچه پس

ی تعقیب کسی حوصلهدانست هیچشدنش کمتر بود. هرچند می

یک دختر فراری از کانون را ندارد. توی این شهر آنقدر 

تر برای تعقیب وجود داشت که کسی کلفتکارهای گردنخالف

ی کافی از کانون دور شد به فرار او اهمیت ندهد. وقتی به اندازه

تاد و یک ماشین دربست گرفت به طرف کنار خیابان ایس

 خوابگاه. 

محل قرارهای مخفیانه همیشگی ستاره و مینا یک پارک محلی 

ی خانم موال ها گاهی با اجازهکوچک نزدیکی خانه بود. بچه

خوردند. البته این اجازه رفتند آنجا و یکی دو ساعتی هوا میمی

های لی از عشقشد. خیها صادر میفقط برای شانزده سال به باال

ها که در ذهنشان منتظر رسیدن یک ناجی بودند موقتی بین آن

گشتند توی همین دردسر میی بیهایی که دنبال یک رابطهو آن

افتاد. جرات نداشت بنشیند روی نیمکت. ها اتفاق میپارک

بار برگشتن به کانون یعنی ممکن بود کسی او را ببیند و این

زد و گاهی به نیمکتی که با مینا پرسه میزندان. همان دور و بر 

کرد. ده دقیقه از نشستند نگاه میها روی آن میبیشتر وقت



آید. او ساعت قرارشان گذشته بود ولی مطمئن بود مینا می

کرد نه آدمی نبود که به کسی نه بگوید. به ستاره که جرات نمی

شود. بگوید. مطمئن بود دیر یا زود پیدایش می  

ی فراری کردند انگار که یک دیوانهری نگاهش میمردم جو

کم هوا رو به گرم شدن اند. حق داشتند. با اینکه کمدیده

ها خنک بودند و لباس زبری که ستاره پوشیده رفت اما شبمی

بود مناسب این فصل نبود. تصمیم داشت به محض آنکه در 

هایش را عوض کرد به شاهرخ سرویس بهداشتی پارک لباس

های خوبش را بیاورد. و آرزو کرد مینا لباسبزند. دعا می زنگ

 کرد کاش گفته بودم لوازم آرایشی هم ...

اش را تکان داد و از جا پرید. کمی عقب رفت و بعد دستی شانه

اش را گرفته. مینا بود. نفس راحتی کشید. چرخید ببین کی شانه

 مینا نگران نگاهش کرد: فرار کردی؟

ی توی دست مینا بود. آن را قاپید. یک کیسه چشم ستاره دنبال

مانتوی مشکی که از تاناکورا خریده بود، یک شلوار کتانی 

خاکستری که از یک مغازه کش رفته بود و یک کفش سیاه 



ی یکی از خیرین به کل دخترهای خوابگاه بود. معمولی که هدیه

با شالی قرمز که شاهرخ برایش هدیه آورده بود و یک کیف 

کوچک معمولی که خودش خیلی وقت پیش خریده بود. مینا 

 گفت: خانم موال خیلی ...

هام کو؟اسمش رو نیار که ازش متنفرم. پول  -  

اش و یک پاکت بیرون آورد: مینا تند دست کرد توی کیف دستی

ات رو توی وسایل من قایم میکنی. دونستم چیزای مهممن می

کنی؟برای منم دردسر درست میفکر نکردی   

ها لحنش دلخور بود ولی نه خیلی. ستاره پاکت را باز کرد و پول

را شمرد. بهش دست نزده بود. وقتی سرش را بلند کرد دید مینا 

کند. زود صد تومان جدا کرد و ها نگاه میبا حسرت به اسکناس

 گرفت طرفش: بیا اینم مزدت.

ار رو نکردم.ک مینا اخم کرد: واسه مزد این  

خواستی کتاب ستاره دستش را تکان داد: بگیر دیگه. مگه نمی

 تستی بخری کنکور قبول بشی؟



ها را انداخت توی دهن ها نگاه کرد. آنمینا دو دل به اسکناس

ی کیفش. ستاره گفت: کسی که نفهمید کجا اومدی؟بازمانده  

نه! آقا نقی با من خوبه میدونی که.  -  

شور برده.ید. مینا زیر لب گفت: مردهستاره کرکر خند  

های شهالی مینا بود. آقا نقی عاشق ابروهای پیوسته و چشم

 ستاره گفت: بیا یه دقیقه.

مینا پرسید کجا ولی ستاره جوابش را نداد. رفت طرف سرویس 

بهداشتی. وارد که شدند ستاره گفت: بمون بیرون در! تا من 

هام رو عوض کنم.لباس  

طرف در بود و او آن طور که ستاره ایننکرد. همان مینا مخالفتی

طرفش تند تند از اتفاقاتی که در غیاب ستاره افتاده بود حرف 

زد. خبر جالبی درکار نبود. باز یکی فرار کرده بود. یکی پشیمان 

خواست شوهر کند. دو نفر دعوا کرده برگشته بود. یکی می

د آن یکی توی بودند. مادر مریض یکی مرده بود. پدر معتا

مالقات آخر دخترش را تا حد مرگ کتک زده بود. چیزهایی که 

شنیدند یا از نزدیک شاهدش بودند. ولی یک چیزی همیشه می



توجهش را جلب کرد. مینا گفت: یه ماشین آبی نفتی یه مدت 

پلکید. اومد این دور و بر میهی می  

 ستاره داشت به

سی کف دستشویی بهش کشید که خیزحمت شلوارش را باال می

حرکت ماند: خب؟نخورد. دستش بی  

ی تو سوال کرد.یه بار هم اومد نزدیک درباره  -  

 شلوار را به زحمت باال کشید و آمد بیرون: چی پرسید؟

مینا نگاهی به دور و بر انداخت: زود باش دیر کنم آقا نقی اذیتم 

 میکنه.

. گفت: بنال ستاره برگشت داخل ولی فکرش آن بیرون مانده بود

 دیگه. 

گفت کجایی؟  -  

تو چی گفتی؟  -  

هیچی!  -  

یعنی چی هیچی؟   -  



دونستم کیه. گفتم مزاحم نشو. چه می  -  

ی مانتو را بست و آمد بیرون: همین؟آخرین دکمه  

پس چی؟ فکر کردم یکی از همونایی هست که یه مدت   -

پلکی.باهاشون می  

ون من از پارسال تا حاال ی مینا: آخه احمق جیکی زد پس کله

پلکم؟ اون رو هم که تو دیدی.جز با شاهرخ با کی می  

دونستم که راست میگی؟ فکر مینا اخم کرد: از کجا باید می

 کردم البد یکی هست که از من قایم کردی.

حاال چه شکلی بود؟  -  

نفهمیدم. اصالً برای همین ترسیدم آمار تو رو بدم.  -  

اشت آره؟عینک دودی بزرگ د  -  

آره. توی ماشینش تاریک بود. واقعاً نفهمیدم چه شکلیه.   -

 صداش ولی جوون بود. 

ستاره شال را از توی کیسه درآورد و انداخت روی موهای چرب 

های نکبتی را ریخت توی کیسه و اش. لباسو به هم چسبیده



آمد انداخت توی سطل زباله کنار بیرون میوقتی از دستشویی 

 در سرویس. پرسید: دیگه چیزی نفهمیدی؟

نه!   -  

آورد این آدم مشکوک از به هم نگاه کردند. ستاره سر درنمی

کند. از پارک بیرون آمدند. کجا پیدا شده و چرا او را تعقیب می

 مینا گفت: حاال شب کجا میری؟

دانست جوابش چیست میستاره ازش چشم دزدید. مینا خوب 

ترسی؟ولی به روی هم نیاوردند. پرسید: نمی  

اس. راستی ثمین رو نه! هرچی باشه بهتر از اون خراب شده  -

 هم دیدم.

لرزاند. های مینا گرد شدند. حتی اسمش تن بقیه را میچشم

اسم ثمین که آمد وسط مینا گفت: آره. زندگی با هرکسی بهتر از 

 زندگی با ثمینه. 

بندی زد: اینجا فقط یه ثمین دیده بودی حساب تاره لبخند نیمس

ات زندگی کنن.تا ثمین بغل گوشکن اونجا ده بیست  



نچ کرد. جلوی سرویس بهداشتی ستاره دست گذاشت مینا نچ

های مینا ی مینا و او را نوازش کرد. اشک توی چشمروی شانه

شود ولی یفهمید او چقدر دلش تنگ مجمع شده بود. ستاره می

ها شوند. هردوشان ی آدمها جوری نبود که دلبستهزندگی آن

ی موقتی همدیگر بودند. اما با ها خانوادهدانستند. آناین را می

زنم.ی مینا را بوسید:  بهت سر میها خم شد و گونهی اینهمه  

دانم. ستاره دستش را مینا تند تند سر تکان داد که یعنی می

تا نقی کچل عصبانی نشده.سفت فشرد: برو   

غش خندید. وقتی مینا راه افتاد به طرف این را گفت و غش

خوابگاه، باالخره دل کند و در جهت مخالف قدم برداشت. حاال 

دختری تنها بود با دوزار پول توی جیبش، یک دست لباس کهنه 

 و یک شهر ناشناخته پیش رویش! 

*** 

ای کنار جاده راه باریکهخانه حوالی پارک چیتگر بود. از قهوه

رسید. مثل رفت و به آن میخاکی در میان درختان جلو می

ها جایی بود زیرزمینی و نیمه تاریک و در آن خانهبیشتر قهوه



وقت روز خلوت و کم رفت و آمد. نیما کالفه و پریشان بود. سحر 

مثل پرنده از قفس پریده بود. بعد از برگشتن بهرام ده روز طول 

ه بود تا بتوانند روال قانونی و بعد مراحل توجیه پرسنل کشید

برای بردن سحر را انجام دهند و در این ده روز او سحر را ندیده 

کسی هم جوابگو نبود که بود. نه در مدرسه و نه در خوابگاه. هیچ

گفتند محرمانه است و تا مدرکی قانونی سحر کجاست. همه می

اطالعاتی راجع به او بدهند. نیما  توانندبرای مالقاتش نباشد نمی

کرد به سحر حتی با یکی از دخترهای خوابگاه که فکر می

تر است حرف زده بود بلکه چیزی دستگیرش شود ولی نزدیک

دختر بدتر ترسیده و رم کرده بود. درست وقتی به سرچشمه 

های زیاد کردن رسیدند و بعد از رفت و آمدهای بسیار، پول خرج

فتن در سیستم اداری اجازه مالقات با سحر صادر شد و زیرآبی ر

اند کانون اصطالح تربیت کودکان و دانستند او را فرستاده

 نوجوانان اما دلیلش را نگفتند!

وقتی نیما این را شنید انگار آب یخی روی سرش ریخته بودند. 

ها کوتاه نیامد. همراه حامد و بهرام به کانون رفتند ی اینبا همه

تر دخترک را که هنوز هجده ساله نشده بود بیاورند بیرون تا زود



خواست سرش را به دیوار اما دانستند فرار کرده. نیما دلش می

بکوبد. بهرام عصبانی و ناامید شده بود و حامد دست کمی از او 

نداشت. حتی بین بهرام و حامد بحث پیش آمد و همدیگر را به 

توجهی و ذشته بود. به کمها از آن گچیزی متهم کردند که سال

مسئولیتی در قبال سرنوشت دختری که دیگر نبود. فرار کرده بی

شود او را پیدا کرد. حامد مثل غریقی دانستند کجا میبود و نمی

که به دنبال راه نجات است از نیما پرسیده بود: یعنی ممکنه 

 برگرده؟

ال اما بهرام به جای او جواب داده بود: هرچی هفده هجده س

اش، اونم برمیگرده اینجا. پیش پرینوش برگشت خونه  

خداحافظی رفته بود. نیما دو سه روز بعد پوزخند زده بود و بی

کرد که ممکن است به سحر هایی فکر میتوی لک بود و به راه

زد. به کل کارش را کنار برسد. به خوابگاه و مدرسه سر می

بود تا باالخرهوجوی سحر گذاشته بود و تمام وقت در جست  

روز پشت چراغ قرمز با دیدن یک اپتیمای سیاه یادش به یک

خانه تعقیب کردند. همان روزی افتاد که سحر را تا این قهوه



خانه وقت ممکن بود سحر پیش آن پسری باشد که با او در قهوه

خانه گذرانده بود. ماجرا را به حامد گفت و هردو بالفاصله به قهوه

چی درمیان گذاشتند. او در ازای خانهرا با قهوه رفتند و ماجرا

گرفتن چند تراول درشت قول داد به محض آنکه آن مرد به 

خانه سر زد خبرشان کند. و حاال هردوشان آنجا بودند و قهوه

خانه پارک شده بود.اپتیما جلوی قهوه  

جوید: من میرم اش که لبش را عصبی مینیما رو کرد به دایی

جا بمون گوش به زنگ!حرف بزنم. شما همین پایین باهاش  

دونیم با چه مطمئنی دو نفری بریم بهتر نیست؟ ما که نمی  -

 جور جونوری سر و کار داریم.

مون بیرون بمونه. برای همین میگم بهتره یکی  -  

حامد بالفاصله قبول کرد. در این مدت او از روزهایی که جلوی 

ای نیما حرف زده بود و انگار دادند بری پرینوش کشیک میخانه

ها. به نیما گفته بود انگار خدا دوباره برگشته بودند به آن سال

فرصتی به ما داده تا اشتباهاتی را که آن موقع باعث شد این 

 دختر از دست برود جبران کنیم. 



خانه رفت. جز دو پسر نیما از ماشین پیاده شد و به سمت قهوه

زد. خانه پرسه نمیو بر قهوه هم سن و سال خودش کسی دور

ها را دوتا یکی کرد و رسید به سالن داخلی که دیوارهایش پر پله

های شاهنامه رویشان نقاشی های عریض که صحنهبود از پارچه

ها شده بود. چشم گرداند و آن مرد مرموز را روی یکی از تخت

ودند. ای به دیوار کوبیده بپیدا کرد. باالی سرش یک تبرزین نقره

مرد تنها نبود. دو نفر دیگر هم همراهش بودند و هر سه نفر 

کشیدند. داشتند قلیان می  

افتد عمیق نفس کشید و به خودش دلگرمی داد اتفاق بدی نمی

تر پشت طرفخانه کمی آنهرچند مطمئن نبود. صاحب قهوه

کرد. طور وانمود میدخل نشسته بود و حواسش به او نبود یا این

لو رفت و ایستاد پیش پای مردهایی که ولو شده بودند نیما ج

 روی تخت!

 گفت: سالم!



های به خون کسی جوابش را نداد. صاحب اپتیما با چشمهیچ

نشسته خیره خیره نگاهش کرد. نیما یک قدم جلوتر رفت. دهان 

 باز کرد چیزی بگوید که یکی از مردها گفت: پلیسی؟

 نیما خونسرد نگاهش کرد: نه!

سوس پلیسی پس!جا  -  

نه! اومدم دنبال یه دختری که شما میشناسیدش. اسمش   -

 ستاره است.

اش اشاره صاحب اپتیما پوزخند زد. با ابرو به مرد سمت راستی

کرد و تا نیما به خودش بیاید او با نی قلیان کوبید به ساق پایش. 

ای قلیان را ایستاد روی تخت و گلدان شیشهمرد سمت چپی 

کوبید توی پشت نیما. آب ریخت روی لباسش و بوی تنباکو بلند 

زدند. شد. دو مرد افتاده بودند به جانش و او را بدجور کتک می

یکی صورتش را نشانه رفته بود و آن یکی شکمش را. نیما باید 

تند. شکسهایش را میجنبید وگرنه استخوانبه خودش می

دستش را حائل صورتش کرد و پای مرد را که به قصد ضربه 

پایین آمده بود محکم از مچ گرفت و چنان کشید که او تعادلش 



را از دست داد. نیما بالفاصله جا خالی داد و مرد با سر و صدا 

افتاد زمین. آن یکی هم عقب رفته بود. نیما ایستاد و گارد حمله 

کند. یک ستند او بوکس کار میدانکدامشان نمیگرفت. هیچ

ضربه پرتاب کرد به سمت مردی که عقب رفته بود. دو قدم جلو، 

دو قدم عقب! مرد به سمتش حمله برد و نیما جا خالی داد و او 

ی تخت تا با سر هل خورد طرف تخت. دو دستش را گرفت به لبه

و آجیل. نیما چرخید طرفش و با مشت  نرود داخل ظرف میوه

خیز بید به پهلوی او. آن یکی بلند شده بود و نیممحکم کو

کشید عقب. نیما با مشت ایستاده بود و نفس نفس خودش را می

زد. خون از بینی و باالی ابرویش راه افتاده بود. باالخره می

صاحب اپتیما بلند شد. نیما برق چاقو را توی دستش دید. آدم 

آورند. نیما خیلی م نمیها که اصالً کرسید. از آنجلبی به نظر می

کرد. مردی که زمین افتاده وقت نداشت. باید آن دوتا را ناکار می

بود حمله برد طرفش و با یک مشت توی صورتش نقش زمین 

شد. آن یکی از عقب حمله کرده بود و نیما را غافلگیر کرد. 

مشتش خورده بود پشت کتف نیما. صاحب اپتیما جلو آمد و با 

ه سمتش پرت کرد. نیما دوباره جاخالی داد و ای بچاقو ضربه



چاقوی صاحب اپتیما هوای خالی را جر داد. نیما خم شد و با 

چند مشت کاری در شکم او انداختش عقب اما تا به خودش 

ای به پایش زد. نیما بیاید یکی از آن مردها با چاقو ضربه

سوزشی عمیق در رانش حس کرد و از درد داد کشید. آن سه 

خانه بیرون زدند. نیما خودشان را جمع کردند و از قهوهنفر 

چی بهشان خبر داده که او دنبالشان است. خانهمطمئن بود قهوه

رسید اما حاال فقط سحر مهم بود. با بعداً باید به حسابش می

اش را در آورد به حامد زنگ بزند که دستی خونی و لرزان گوشی

که کسی نشنود گفت:  خودش زنگ زد. نیما فقط آهسته جوری

اومدن بیرون. برو دنبالش ببین کجا میره وگرنه سحر رو پیدا 

کنیم.نمی  

ها برای تعقیب و حرف تماس را قطع کرد. انگار سالحامد بی

گریز منتظر مانده باشد. نیما کشان کشان خودش را به سمت 

خانه رساند و نالید: زنگ بزن آمبوالنس وگرنه پیشخوان قهوه

نجا چه غلطی میکنی!میگم ای  

خانه پریده بود. بدون حرفرنگ از روی صاحب قهوه  



 کاری را که نیما گفته بود انجام داد.

دو ساعت بعد نیما در بیمارستان بود. پایش صدمه ندیده بود و 

ی های روی صورتش چندان عمیق نبودند ولی با همهجراحت

داشت  ها بدنش کوفته بود. روی تخت دراز کشیده بود واین

ای جعلی از زورگیری چند نفر برای سربازی که مشغول قصه

های کرد که حامد سر رسید. با چشمتهیه گزارش بود تعریف می

کرد. پرسید: چطور شد؟گشاد شده به او نگاه می  

خیز نشست و کرد. نیما نیمحامد هنوز مات و مبهوت نگاهش می

رفت حامد گفت: از سرباز خواست گزارش را تمام کند. وقتی او 

 چرا نگفتی این بال رو سرت آوردن؟

اومدی سراغ من. حاال اگر میگفتم به جای تعقیب اونا می  -

 تونستی چیزی پیدا کنی دایی؟

ی تایید تکان داد: رفت تو یه مجتمع حامد سری به نشانه

 آپارتمانی. نفهمیدم کدوم واحد ولی بلوکش رو فهمیدم.

اند. ی قابل اتکا رسیدهنقطهنیما حس کرد باالخره به یک 

خستگی و درد از تنش پر کشید. امیدوار بود خیلی زود سحر را 



گیر بیاورند و برگردانند خانه. اما از طرفی نگرانش بود. نگران از 

اینکه آن مرد با اتفاق امروز آسیبی به دخترک بزند. قلبش از 

ند از کرد کاش راهی بود که بتواتپید و آرزو میترس تندتر می

 سحر محافظت کند.

**** 

زده به هزارتوی نت تاپ و هیجانستاره نشسته بود پای لپ

وقت صاحب چنین چیزی نبودند. ها هیچکرد. آنسرکشی می

شان که خانم فرضی، جز چند کامپیوتر اسقاطی داخل مدرسه

کرد هیچ چیزی مدیر مدرسه، مثل جانش ازشان محافظت می

زد و تاپ ضربه میبه کلیدهای نرم لپ آنجا نبود. با نوک انگشت

نوشت و از دیدن وجو میچیزهایی داخل باکس سفید جست

کرد. انگار زیر پایش آمدند ذوق میهای درهمی که باال میعکس

کردند. دری به دنیای جدید به رویش باز شده بود و را خالی می

خواست کشفش کند. صدای چرخیدن کلید توی قفل او می

تاپ را تند ببندد. شاهرخ گفته بود حق ندارد بدون لپباعث شد 

ی او بهش دست بزند. صاف نشست روی تنها مبلی که اجازه



سالن خالی را زینت داده بود و چشم دوخت به در آپارتمان. یک 

کرد. با شاهرخ خورده بودند و هفته بود که اینجا زندگی می

ه اینکه دلش خوابیده بودند ولی شاهرخ بهش دست نزده بود. ن

گفت گذاشتم به وقتش که آماده بودی. برای ستاره بسوزد. می

دانست وقتش کی است ولی هنوز زود است. ستاره نمی

دانست او آن بیرون چند نفری برای خودش دارد و ستاره هم می

های خوابگاه تعریف کرده بودند داد. یکی دوتا از بچهاهمیتی نمی

شوند ولی نباید گر هم دوست میشوهرشان گاهی با چند نفر دی

شود برگشتن به خوابگاه و یا اعتراض کنند وگرنه عاقبتشان می

آوارگی در شهر بی در و پیکری که هیچ کسی در آن منتظرشان 

ی نبود. شاهرخ آمد داخل. موهایش کمی آشفته بود و دکمه

لباسش کنده شده بود. نگران بلند شد و به طرفش رفت: چی 

 شده؟

اختیار به حرف آمد و نشست روی مبل. ستاره بییشاهرخ ب

ی خون بودند. شاهرخ معتاد شده هایش نگاه کرد. کاسهچشم

دانست او طور نیست ولی ستاره میگفت نه اینبود هرچند می



خود دلشوره گرفته بود. شاید هم کند. بیمعتاد شده و انکار می

برات آب بیارم؟خود نبود. نگاه شاهرخ غریبه بود. رفت جلو: بی  

شاهرخ سر تکان داد و ستاره دوید توی آشپزخانه. از وسط 

های کثیف روی کابینت یکی برداشت و زیر شیر آب لیوان

شست. او بلد نبود خانه را تمیز کند و شاهرخ هم چندان 

آورم اینجا را سر و سامان گفت یکی را میداد. میاهمیتی نمی

ی آب معدنی را بیرون آورد. بدهد. یخچال را باز کرد و شیشه

توی یخچال پر از میوه و مواد غذایی بود. چیزی که ستاره به 

ندرت در خوابگاه دیده بود. با لیوان برگشت بیرون و آن را 

طور که خیره خیره به ستاره نگاه گرفت طرف شاهرخ. او همان

کرد لیوان را گرفت و تا ته سر کشید. اما نگاهش را از ستاره می

ی ستاره بیشتر شده بود. عصبی خندید: چرا اشت. دلشورهبرند

جوری نگاهم میکنی؟این  

تاپ: بیا بشین تا بهت شاهرخ لیوان را کوبید روی میز کنار لپ

 بگم!



ی شان اندازهستاره با ترس جلو رفت و نشست روی مبل. فاصله

دوتا آدم بود. موهایش را انداخت پشت گوشش و رو کرد به 

اش ی سنگین دست او روی بینیپرسد ولی ضربهشاهرخ چیزی ب

هایش را ستون کرد که سرش به باعث شد عقب بیفتد. دست

اش راه افتاد. ی چوبی مبل نخورد. خون گرم از بینیدسته

شاهرخ چرخید طرفش و یک پایش را روی مبل زیر بدنش جمع 

 کرد: پس دو هفته فرستادنت کانون!

را پاک کرد. هنوز اش ستاره با پشت دست خون بینی

زند. منگ نگاهش کرد. دانست شاهرخ از چی حرف مینمی

کنی؟شاهرخ داد زد: من رو رنگ می  

ی ستاره توی خودش جمع شد. شاهرخ مشت دوم را حواله

ی صورتش کرد و تا او به خودش بجنبد مشتش کنار شقیقه

ستاره فرود آمد. شاهرخ گفت: راستش رو بگو. این دو هفته تو 

کدوم دیوثی حال میکردی؟بغل   

رفت. هاج و واج به زبان ستاره بند آمده بود. چشمش سیاهی می

 شاهرخ نگاه کرد: چی شده؟



شاهرخ امان نداد. کمربندش را باز کرد و افتاد به جان ستاره. 

ها مثل یک رشته روغن داغ روی پوست نازک و سفیدش ضربه

تاده بود. گرفت. اشکش راه افریختند و او آتش میفرو می

کرد سگک کرد بس کند و سر و صورتش را قایم میالتماس می

 ک

ها و لبش نخورد. باالخره شاهرخ کوتاه آمد. بدن مربند به چشم

ای کرد. شاهرخ خم شد روی ستاره که مثل بچهستاره جزجز می

 در خودش جمع شده بود: مینالی یا باز بزنم؟

دم. کی گفته دروغ هق کنان گفت: به خدا کانون بوستاره هق

 گفتم؟

ای که یه مدته دنبالته کیه؟زادهشاهرخ داد زد: پس اون حروم  

ای فکر فهمید منظور شاهرخ کیست. همان ستاره بدون لحظه

آورد او کیست و برای همین ماشین آبی نفتی... سر در نمی

توانست به شاهرخ توضیح بدهد این ماشین مدتی است نمی

مئن بود هرچی هم بگوید شاهرخ باور افتاده دنبال سرش. مط

دونم چی میگی!کند. نالید: نمینمی  



بار با مشت افتاد به جانش: به من دروغ نگو! شاهرخ این

میفهمی؟ به من یکی دروغ نگو! رفتی حال کردی طرف ولت 

کرده اومدی سراغ من. کیه ستاره تا نگی دست از سرت 

دارم.برنمی  

زد و فسش بند آمده بود. زار میستاره زیر مشت و لگد شاهرخ ن

کرد. ستاره کتک زیاد کرد بس کند ولی او ول نمیالتماس می

خورده بود. از مادرهای پرورشگاه، از بزرگترهای قلدرتر، از 

ی این ها، از هرکسی زورش بهش رسیده بود و همهایخونه

ها یک درس یادش داده بودند. اگر کم بیاورد کارش ساخته کتک

زد او فقط با گریه ای همین هرچه شاهرخ مشت میاست. بر

کرد. آنقدر این را گفت تا باالخره حرف خودش را تکرار می

شاهرخ دست کشید. خسته شده بود. رفت توی آشپزخانه و 

برای خودش مشروب ریخت و الجرعه سرکشید. تمام بدن 

سوخت. انگار انداخته بودنش در آب جوش. نفسش باال ستاره می

د. شاهرخ گفت: رفتی کانون آره؟ بذار بهت بگم ماجرا چی آمنمی

بوده. از خوابگاه فرار کردی با اون دیوث اونم حسابی دستمالیت 

ی گهی ولت کرده رفته. تو اومدی کرده آخر سر هم عین کهنه



ی کانون رو سر هم کردی...حاال آقا دوباره فیلش سراغ من قصه

 یاد هندستون کرده .... 

یوان نوشیدنی ریخت و یک ضرب باال رفت. ستاره دوباره یک ل

لرزید. جز سوزش عمیق پوست حاال درد هم اضافه شده بود. می

کشید. نالید: من کانون بودم. هرکی هرچی گفته ...قلبش تیر می  

 شاهرخ داد زد: زر نزن!

ستاره ساکت شد. شاهرخ برگشت و نشست کنارش. موهایش را 

ط اگه دروغ گفته باشی من گرفت و سرش را عقب کشید: فق

 میدونم با تو!

طور که موهایش توی مشتش بود سرش را محکم تکان همان

 داد: حالیته؟

ستاره به زحمت توانست سرش را تکان بدهد. بدن شاهرخ شل 

شده بود. موهای ستاره را ول کرد و ولو شد روی مبل. شروع 

ی احمق!کرد به خندیدن: پسره  



ستاره جرات نداشت بپرسد کدام پسر. شاهرخ به ور ور افتاده 

بود: خیال کرده با هالو طرفه. اومده آدرس میخواد از من! از 

 من...فکر کرده دفتر گمشدگانه....

بریده بریده خندید. سنگین برگشت طرف ستاره و نگاهش کرد: 

تو مال منی فقط! خرجت رو میدم. زندگیت رو درست میکنم که 

ات رو نپری. قبالً هم بهت گفتم اگه هرز بپری خودم خرخرههرز 

کنم. پاره می  

ستاره توی خودش جمع شد. اشکش خشک شده بود. شاهرخ 

دستش را دراز کرد و او را کشید طرف خودش. تمام بدن ستاره 

ای سمی در بدنش منتشر شد اما به لرزش افتاد. درد مثل ماده

و را سفت به خودش جرات نداشت مقاومت کند. شاهرخ ا

ات میکنم.چسباند: تو مال منی. ول کنی بری بیچاره  

ستاره خودش را به شاهرخ چسباند. با اینکه کتک خورده بود. با 

گیرد ولی از او بدش نیامده کرد جانش را میاینکه تهدیدش می

گفت: کرد بیشتر دوستش دارد. با خودش میبود. حتی حس می

به بقیه! دوستم داره. حسودی میکنه  



وقت برای کسی تا این اندازه ارزشمند نبود و او تا به حال هیچ

های خونریز روی بدنش از اینکه برای همین با وجود تمام زخم

شاهرخ اینقدر بهش توجه نشان داده بود غرق در لذت بود. 

تونم ولت کنم. شاهرخ موهایش را بوسید: لعنت به تو که نمی

ابام گرفتار شدم که اسیر اون مادر لعنت بهت دختر! به بالی ب

ام شد. هرزه  

ستاره خودش را توی بغل شاهرخ قایم کرد: من مثل مادرت 

کنم. تو هم قول بده من رو وقت ولت نمینیستم شاهرخ! من هیچ

 ول نکنی.

کرد دارد خفه تر بغل کرد. ستاره حس میشاهرخ او را محکم

روی هم گذاشت: های دردناکش را شود ولی جیک نزد. پلکمی

من کانون بودم شاهرخ. برو هرجور میخوای ته و توش رو دربیار. 

 دروغ نگفتم بهت!

اش را محکم بوسید. دهنش بوی های روی پیشانیشاهرخ زخم

اش را جمع کرد. بوی خون و الکل داد. ستاره بینیالکل می



اش پیچیده بود. شاهرخ گفت: پس اون مردک همزمان در شامه

کی بود؟آسمون جل   

های ستاره زنگ زدند. شاهرخ هنوز دنبال سردرآوردن از گوش

دانست نباید هیچی بگوید. باید ماجرای آن مرد بود ولی می

دونم کی خبری. بغض کرد: نمیی خودش. به بیبچسبد به قصه

دونم.بوده شاهرخ. باور کن نمی  

کن  فهمم. دعاشاهرخ او را چالند: معلوم میشه حاال. باالخره می

 ربطی به تو نداشته باشه وگرنه ...

اش را کامل کرد: من رو میکشی. ستاره جمله  

شاهرخ کامالً مست شده بود. بلند خندید. بریده بریده و شل و 

 ول. ستاره گفت: برات یه لیوان دیگه بریزم؟

هوم؟  -  

یه لیوان دیگه از اینی که خوردی.   -  

آره. بریز. دوتا لیوان بریز.   -  



لنگید و ه با احتیاط از آغوش شاهرخ بیرون آمد. پایش میستار

کشید. سرش گیجکتفش بدجور تیر می  

رفتند. به زحمت خودش را رساند هایش سیاهی میبود و چشم

بار های کثیف مشروب ریخت. یکبه آشپزخانه و در همان لیوان

های خوابگاه که تازه شوهر کرده بود آمد وقتی یکی از بچه

بزند گفت: شوورم مشروب زیاد میخوره. وقتی هم  بهشان سر

تونه مشروب میخوره هوسش زیاد میشه ولی تا من رو نزنه نمی

 کاری بکنه!

ها کرکر خندیده بودند. ستاره آن موقع فقط دوازده سالش بچه

اش از خوابگاهیبود و خیلی طول نکشید تا بفهمد منظور هم

بزرگتر بود گفته بود: از ها که چیست. آن روز یکی از بچه« کار»

بس دوستت داره. بعضیا از دوست داشتن زیاد کتک میزنن 

 زنشون رو.

هایی از تحقیر ها که هر توجه و محبتی رگهی بچهبرای او و بقیه

ی  آیین اش بود کتک زدن باالترین نقطهو توهین چاشنی

آمد. ستاره به زحمت یک جرعه از داشتن به حساب می دوست



تند و تیزش خورد و سعی کرد دردهایش را فراموش  نوشیدنی

کند. شاهرخ دوستش داشت و به خاطرش غیرتی شده بود. لذت 

کشف این نکته باعث شد از خوشی لبخند بزند. نوشیدنی 

شاهرخ را برایش برد و اجازه خواست کمک کند او لباسش را 

عوض کند. شاهرخ سنگین سرش را تکان داد: دو روز دیگه که 

ی صورتت بهتر شد میری تو پارک کارت رو شروع میکنی. زخما

 تا اون موقع ور دل خودم میمونی عشق و حال.

 ستاره تند سر تکان داد: هرچی تو بگی.

**** 

نیما در پنجره ماشین انعکاس صورت خودش را دید. جای 

ها روی صورتش متورم بودند. پلک چپش بدجور سرخ مشت

بیه خالفکارها. سه روز کشیک اش شده بود ششده بود و قیافه

جا نرسانده بود. کشیدن جلوی آن مجتمع آپارتمانی او را به هیچ

گشت. دیگر از نه او و نه حامد را. باید دنبال یک راه دیگر می

ی شهر خسته وجوی سحر و یا حتی شاهرخ در این نقطهجست

کرد شاید حامد اشتباه کرده یا شاید اینجا یک شده بود. فکر می



ها دیگر توی این آپارتمان نیستند. کان موقت بوده و آنم

ماشین را روشن کرد و سرگردان خیابان جلوی مجتمع را دور زد 

ی سحر که عاطل و باطل روی صندلی و پایین رفت. به پرونده

عقب ماشین افتاده بود نگاه کرد. بهرام وکالت داده بود به او تا 

فایده وجوها بیاین جست دنبال کار سحر بیفتد. به نظر بهرام

بود. به نظرش آن دختر که اسمش ستاره بود سحر نبود و اگر 

شد. نیما اصرارهای حامد و نیما نبود به کل بیخیال ماجرا می

هایی که به شکمش زده بودند عمیق نفس کشید. جای مشت

کرد. یعنی سحر حالش خوب بود؟ به حماقت بدجور درد می

مستقیم رفته سراغ آن مرد که حاال  فرستاد کهخودش لعنت می

چی اسمش را لو داده خانهدانست اسمش شاهرخ است. قهوهمی

بود و گفته بود آدم خطرناکی است و بهتر است دور و برش 

دانست و برای همین قدر خطرناک بود؟ این را نمینپلکد. چه

وقت خودش را آورد هیچنگران سحر بود. اگر بالیی سرش می

. بخشیدنمی  

رفت. از کم رو به تاریکی میوقتی رسید جلوی خوابگاه هوا کم

بس به آنجا سر زده بود تمام دخترها و پرسنل آنجا 



شناختندش. رفت جلوی در و زنگ را زد. مرد کچلی که نقی می

هایش ی نیما اخمزدند در را باز کرد. با دیدن قیافهصدایش می

 توی هم رفتند: باز که تو اینجایی!

خانم موال هست؟  -  

ها نیستن؟خیر. تشریف ندارن. چندبار بگم شب  -  

فایده بود! خواست برود نیما یادش رفته بود. آمدنش به اینجا بی

 که نقی گفت: پیدا کردی اون آکله رو؟

نگاه اش های پرکینهقدم کند کرد و چرخید طرف نقی و به چشم

کرد. دلش برای آن دخترها سوخت که مجبور بودند چنین مردی 

 را کنار خودشان تحمل کنند. اخم کرد: درست حرف بزن!

اش میشی؟کارهچه  -  

به تو ربطی نداره.  -  

پرسید: آقا نقی صدای دختری دوید میان حرف زدنشان. می

 میشه برم بیرون؟ یه چیزی باید بخرم.



همان دختر فضولی بود که هربار به اینجا شناخت. این صدا را می

اش جلوی اتاق مدیر پیدا شده بود. همان سر زده بود سر و کله

کرد دوست سحر است. نقی با دیدن دختر گل کسی که فکر می

از گلش شکفت. نیما چندشش شد وقتی نقی گفت: قربون 

 صورت ماهت نه نمیشه. خبر داری و میپرسی باز؟

شه بگم بهت چی میخوام خدا الزمه. نمی دختر التماس کرد: به

گفتم خودت بری بخری!وگرنه می  

هات بذار برم.نقی کرکر خندید. دختر ناز کرد: آقا نقی جون بچه  

آور حالش بد شد. راهش را کشید و ی چندشنیما از این مکالمه

رفت. توی ماشین نشست و سوییچ را چرخاند. کسی محکم به 

جا پرید. همان دختر بود. داشت  ی ماشین کوبید. ازشیشه

پایید. شیشه را پایین کشید: بله!نگران دور و برش را می  

ای؟دنبال ستاره  -  

 نیما کنجکاو نگاهش کرد: خبری داری ازش؟

دختر دوباره نگران دور و برش را نگاه کرد: بذار سوار بشم. اگه 

مرده من رو ببینه بد میشه.نقی ذلیل  



د و اجازه داد دختر سوار شود. رنگش پریده نیما زود قفل در را ز

پایید. بود و هنوز دور و برش را می  

راه بیفت از اینجا بریم تا بگم بهت!  -  

بارید. هایش میلحن دختر گستاخ بود با این حال ترس از کلمه

اش انداخت و یادش های کهنه و رنگ و رو رفتهنگاهی به لباس

ها برای دو قران پول این به حرف بهرام افتاد که گفته بود

حاضرند جان بدهند. نباید گولشان را بخوری. با این حال ماشین 

را روشن کرد و از کوچه بیرون زدند. دختر خندید: چی به سرت 

 اومده؟ شاهرخ کتکت زده؟

های نیما زنگ زدند. چرخید و به دختر نگاه کرد. او پشت گوش

 چشم نازک کرد: اسمم میناست.

میشناسی؟ شاهرخ رو  -  

آره.   -  

میدونی کجا زندگی میکنه؟  -  

نه!   -  



کرد. مینا هایش را حس مینیما گردش سریع خون در شقیقه

 گفت: بریم یه جا شام بخوریم تا بهت بگم!

حرف ماشین را انداخت توی اتوبان یادگار و پا روی گاز نیما بی

 فشار داد. مینا گفت: تو کی هستی؟

را گرفته بود. گفت: یکی که ستاره رو  هیجان تمام وجود نیما

 خیلی دوست داره.

خوش به حال ستاره. چقدر خاطرخواه داره.  -  

نیما چیزی نگفت. مینا شروع کرد به بازی با در داشبورد ماشین: 

تیپ! اگه منم اندازه ستاره زبل بودم شون هم پولدار و خوشهمه

شد. خاک میترسیدم حتماً یکی مثل تو یا شاهرخ نصیبم و نمی

ترسم. خاک تو سرم. تو سر من که از همه می  

رفت. خواست دختر را بترساند. باید با احتیاط پیش مینمی

رسیدند به یک رستوران. مینا گفت: اوف چه جایی! من با این 

 لباسای کهنه روم نمیشه بیام اینجا.

نیما کالفه بود. آن رستوران چندان هم مجلل نبود. گفت: عیب 

ی من که بدتر نیست. . از قیافهنداره  



 مینا ریز خندید: چقدر باحالی!

حرف از ماشین پیاده شدند و رفتند داخل رستوران. گارسن بی

کرد. نیما اهمیتی نداد. چهار چشم و مشکوک نگاهشان می

 گوش شده بود تا

منو را که مینا لب باز کند و بگوید از سحر خبری دارد یا نه. 

ها آن را برداشت و شروع کرد به زده مثل بچهآوردند مینا ذوق

 نگاه کردن به فهرست. نیما با احتیاط پرسید: باهاش حرف زدی؟

اوهوم.  -  

کی؟  -  

همین دیروز.  -  

هایش برق زدند: قراره ببینمش. منو را گذاشت زمین و چشم  

د سحر را پیدا قلب نیما فرو ریخت. یعنی به همین راحتی قرار بو

دانست چه کار کند. صاف نشست و خیره کند؟ از خوشحالی نمی

شد به مینا که باز حواسش رفته بود به منوی رستوران. صبر کرد 



خواهد سفارش بدهد و باالخره کارش که تمام شد تا او هرچه می

 پرسید: چرا اینا رو داری به من میگی؟

کرده جنس  چون نگران ستاره هستم. شاهرخ وادارش  -

 بفروشه.

برای بار دوم نیما حس کرد قلبش لرزیده. پس منظور 

چی از خطرناک همچین چیزی بود. مینا نگران به نیما خانهقهوه

 زل زد: تو که از این کارا نمیکنی؟ نه؟

 نیما سر باال انداخت. 

ستاره به من نگفته بود یکی دیگه هم تو زندگیش هست. اگه   -

 دیدمش بهش میگم.

ما نگران گفت: نه!نی  

مینا جا خورد. ترسیده نگاهش کرد. نیما سعی کرد خودش را 

ی ما پیچیده است. اگر بگی من رو دیدی کنترل کند: ببین قضیه

وقت معتاد میشه. ممکنه سح... ستاره بچسبه به شاهرخ اون

بدبخت میشه. بذار اول از شاهرخ جداش کنیم بعد هرچی 

 خواستی بهش بگو!



تر نگاهش کرد. معلوم بود اعتمادش به او کمرنگ مینا مشکوک

شده. نیما برای اینکه حواسش را پرت کند پرسید: حالش خوب 

 بود؟

 مینا اخم کرد: نه! 

نیما حس کرد زیر پایش خالی شده. چرا باید حالش خوب باشد 

کند؟ مینا توضیح داد: مثل دیلر کار میوقتی دارد با یک درگ

ه. تقصیر توئه که رفته بودی اینکه شاهرخ بهش شک کرد

پاتوقشون دنبال ستاره. گفت شاهرخ کتکم زده بفهمه اون مرده 

 کیه. منظورش تو بود. 

سوخت. کرد دوباره کتک خورده. پشت پلکش مینیما حس می

اش نگاه کرد: بهش نگم تو رو هم کتک مینا به صورت زخمی

 زده؟

 نیما آه کشید: نه! 

شدی؟ ستاره پرسید دوباره سر و مینا گفت: کجا باهاش آشنا 

طرفا پیدا شده یا نه. منم گفتم اومدی خوابگاه ات اونکله

 دنبالش. کار بدی کردم؟



دانست چی بگوید. سفارششان آماده شده بود. پیتزا و نیما نمی

زمینی سرخ کرده و نوشیدنی! مینا چنان ساالد و سیب

عمرش این همه کرد انگار در زده به میز مقابلش نگاه میهیجان

اش را باز کرد و چند ی آب معدنیغذا با هم ندیده. نیما شیشه

قلپ خورد و اجازه داد مینا از غذا خوردنش لذت ببرد. او با 

کرد نیما هم یک جوید و هی تعارف میاش را میدهان باز لقمه

تکه پیتزا بخورد ولی نیما اشتها نداشت. سحر کتک خورده بود 

اقت خودش. صبر کردن در آن موقعیت کار آن هم به خاطر حم

خواست دختر ول کند برود. مینا که سیر راحتی نبود ولی نمی

 شد خندید: دستت درد نکنه. چسبید.

 نیما خم شد جلو: میتونی االن بهش زنگ بزنی؟

نه!  -  

چرا؟  -  

شاهرخ پیششه. اگه بفهمه به من زنگ میزنه کتکش میزنه.   -

ه هیشکی ستاره رو ببینه.شاهرخ عاشقشه. چشم ندار  



رسید نیما توی دلش به شاهرخ فحش داد. اگر دستش بهش می

زد که جانش دربیاید. غمگین به مینا نگاه کرد: آنقدر کتکش می

 ستاره چی؟ اونم دوستش داره؟

اشه. مینا مشغول خوردن ساالد بود: اووووه خیلی. دیوونه  

مردی باشد که  تواند عاشقکرد چطور دختری مینیما درک نمی

زند. گفت: زند. شک کرد شاید مینا دارد الف میاو را کتک می

 یه اس ام اس که میتونی بهش بدی. نمیتونی؟ 

مینا با دهان پر نچ گفت. ساالد را قورت داد و اضافه کرد: 

تا سوراخ قایم میکنه. گفتم گوشیش رو خاموش میکنه تو هفت

شی داره باز کتکش که شاهرخ روش غیرت داره اگه بفهمه گو

 میزنه.

نیما کالفه به صندلی تکیه داد. مینا گفت: فردا باهاش حرف 

میزنم بهش میگم شاهرخ رو ول کنه. ولی خیلی امیدوار نشو. 

 ستاره عاشقشه. خودش به من گفت.

ولی اون مرد کتکش میزنه.  -  

ی مردا کتک نمیزنن؟خب بزنه! مگه بقیه  -  



نه!  -  

نکن. همه کتک میزنن.چاخان   -  

نیما با غصه به مینا نگاه کرد. ته دلش آشوب بود. این « همه!»

طور که شادان گفته بود بدجور آسیب دیده بود. دختر همان

وقت گرفت چون هیچزورگویی و نفهمی را با عشق اشتباه می

طعم یک محبت واقعی را نچشیده بود. گفت: فردا قراره کی 

 ببینیش؟ کجا ببینیش؟

شک دوباره سراغ مینا آمده بود. چشم دزدید: نمیشه بگم. بهش 

 قول دادم.

اون شاهرخ مجبورش کرده جنس بفروشه اگه پلیس بگیردش   -

افته زندان. باید به من بگی تا کمکش کنم. می  

باره از جا بلند شد. هاج و واج نیما نفهمید چرا مینا به یک

 نگاهش کرد. مینا گفت: تو پلیسی آره؟

ما دستپاچه شد: نه! کی گفته؟نی  

ستاره گفت تو پلیسی. قبول نکردم.   -  



مینا انگار دیوانه شده بود. نیما دستپاچه بلند شد. مینا توضیح 

داد: ستاره گفت به خاطر کارایی که کرده دنبالش هستن. 

 میخوای بندازیش زندان عوضی؟

های تا نیما به خودش بجنبد او دویده بود بیرون. مشتری

کردند. ترجیح داد خونسرد از توران متعجب نگاهش میرس

رستوران بیرون برود. کنار ماشینش ایستاد و دید که مینا برای 

یک تاکسی دست بلند کرد و موقع سوار شدن نگاهی به او 

کرد که بهترین راه انداخت. تاکسی که رفت فقط به این فکر می

 برای

گرفت و تماس میبرگرداندن سحر کدام است. باید با نودهی 

هیز، نقی،  کرد کمک کند. به کمک آن مردک چشممجابش می

 هم احتیاح داشت.

سوار ماشین شد و برگشت خانه. مادرش بیدار بود. بر خالف این 

زد تا بگوید با هم قهر چند روز که همیشه خودش را به خواب می

هستند. نشسته بود روی ویلچر و درست مقابل در آپارتمان 



مانده بود. در را که باز کرد چشم در چشم شدند. سالم  منتظرش

 کرد. افسانه گفت: هیچ معلومه کجایی؟

هایش را باز کرد: چی شده باز؟نیما خسته تای آستین  

ها ی آیدا را بکند. این مدت به کل از آنمنتظر بود مادرش گله

پیچیدند. آیدا غافل شده بود و بدجور به پر و پای هم می

کرد ی خوبی نداشت. نیما سعی میا مادرش رابطهوقت بهیچ

کردند هوای دو طرف را داشته باشد وگرنه زندگی را برایش می

 جهنم.

افسانه گفت: فکر کردی باورم شد تو محل کار کارگرها کتکت 

مون!زدن؟ فرحناز امروز اومده بود خونه  

خاله فرحناز برگشته بود ایران. درست وقتی که فهمیدند سحر 

اش کانون فرار کرده. چرخید طرف مادرش. مطمئن بود خالهاز 

های افسانه: خب!چیزی به او نگفته. زل زد به چشم  

فرحناز واسه چی برگشته ایران؟  -  

ی تاسف تکان داد: این رو نیما کالفه لبخند زد و سری به نشانه

 هم من باید توضیح بدم؟ چرا از خودش نپرسیدین؟



گرفت. احوال تو رو میپرسیدم. هیچی نگفت.   -  

تر ویلچر را جلوتر راند و سر گرفت باال تا صورت نیما را دقیق

 ببیند: به من بگو نیما. من مادرت هستم.

و از این حرف عذاب وجدان « نیستی!»نیما توی دلش گفت 

گرفت. این حقیقت داشت که او مهستی را بیشتر مادر خودش 

بوسید: خیلی خسته دانست. خم شد و پیشانی افسانه را می

 هستم مامان. بذار برای بعد.

افسانه اخم کرد. حتی با وجود بیماری و خشمی که از وجود 

ی سحر... کشید ولی هنوز زیبا بود. به اندازهمادرش زبانه می

اصالً سحر بیشتر از آنکه شبیه مادر خودش باشد شبیه افسانه 

اتاقش. باید بود. وقتی به خودش آمد که دید افسانه رفته توی 

کرد. فردا روز سختی در پیش داشت.استراحت می  

**** 

ستاره با پاهای لرزان از ماشین شاهرخ پیدا شد. با صورت کبود 

و زخمی به شاهرخ لبخند زد. شاهرخ با اخم نگاهش کرد و 

دانست جواب لبخندش را نداد. هیچی نگفت و رفت. ستاره می



ن یک امتحان بود و اگر در باید خودش را به شاهرخ ثابت کند. ای

اش را با دو بند پشتیشد کارش ساخته بود. کولهآن رد می

های نحیفش و رفت داخل پارک. اینجا را خوب انداخت روی شانه

ها بیایند سراغش و جنس را بگیرند شناخت. قرار بود مشتریمی

و بروند. شاهرخ پنج مشتری گذاشته بود در فهرستش تا اگر 

ی فعالیتش را گسترده کند. ت انجام داد بعد دایرهکارش را درس

خواهند به پولی که میهای بیتوضیح داده بود مراقب مشتری

کرد با این تن و بدن زور جنس بگیرند باشد. ستاره فکر می

آمد. او کسی جز شاهرخ آیم؟ باید برمیزخمی از پسش برمی

ختم  زد معلوم نبود سرنوشتش به کجانداشت و اگر گند می

کرد شود. امروز قرار بود مینا را هم ببیند. با اینکه فکر میمی

شود ولی اشتباه کرده بود. اش تنگ نمیهرگز دلش برای گذشته

جز شاهرخ فقط مینا بود که او را دوست داشت. دیروز صبح با 

هم تلفنی حرف زده بودند و ستاره آدرس این پارک را به او داده 

ت دیگر همدیگر را جلوی آبنمای بزرگ بود. قرار بود یک ساع

پارک مالقات کنند. شروع کرد به پرسه زدن همان دور و اطراف. 

پسری با موهای بلند و تتوهایی روی بازوهایش جلو آمد. یک 



هایش را سیاه کرده اش انداخته بود و دور چشمحلقه در بینی

تر شد و زیر لبی بود. ستاره از او چشم دزدید. پسر نزدیک

ای که اسم رمزشان بود. ستاره ایستاد. یزی گفت. همان جملهچ

دور و برش را نگاه کرد و وقتی مطمئن شد آنجا خلوت است 

ی کوچک از آستر پشتی و یک بستهدست کرد توی کوله

پشتی بیرون کشید و وقتی پسر پول را رد کرد بسته را به کوله

حاال باید او داد. پسر که دور شد نفسی از سر راحتی کشید. 

الیه های منتهیها، پشت درخترفت سر قرار دوم. باالی پلهمی

ها باال رفت. فکر کرد اگر خوب غربی پارک. قدم تند کرد و از پله

کار کند شاید بتواند بشود دست راست شاهرخ. دوست نداشت 

فروشی کند. نگاهی به ساعتش انداخت و دور و توی پارک خرده

آمد. مشتری دوم بود؟ زن قد از دور میبرش را پایید. یک زن 

بلند بود و بسیار الغر. با پوستی زرد. آمد و همان جمله را تکرار 

کرد و جنسش را گرفت و رفت. اگر سه مشتری دیگر را هم به 

کرد کار تمام بود. بعد تا قبل از برگشتن همین راحتی رد می

یش را توانست نیم ساعتی با مینا وقت بگذراند. جاشاهرخ می

ی خیابان عوض کرد تا به قرار سوم برسد. این یکی در حاشیه



کنی باید مراقب بود. شاهرخ گفته بود هربار جایت را عوض می

دور و برت باشی که کسی تعقیبت نکند. بعداً که وارد شدی 

زد اینجا پاتوق ثابت خودت را خواهی داشت. ستاره حدس می

ا هم به قلمرو فروش مواد قلمرو شاهرخ نیست. او داشت اینجا ر

آید. کرد تا ببیند بعد چه پیش میخودش اضافه می  

به سر قرار چهارم که رسید پاهایش سست شدند. از دیدن 

کرد؟ کار میای آشنا بند دلش پاره شد. نقی اینجا چهچهره

یادش به مینا افتاد. او ستاره را لو داده بود؟ قلبش فشرده شد. 

کرد. ده بود و خیره خیره نگاهش مینقی رو به رویش ایستا

نشینی. چرخید به سمتی دیگر و تند تند شروع کرد به عقب

کرد؟ اگر نقی او را با سه بسته کریستال کیف را باید چه می

انداخت گرفت زندان روی شاخش بود. اگر کیف را دور میمی

اش گرفته بود. چرخید شاهرخ ممکن بود بیرونش کند. گریه

کند یا نه؟ ولی او نیامده بود. نقی دارد تعقیبش میعقب ببیند 

اش آورد چی شده. فکر کرد نکند نقی هم مشتریسر در نمی

خواست برگردد طرف آمد. نمیبوده؟ ایستاد. نفسش در نمی

هایش را کند کرد و آهسته در جهت نقی. ریسکش زیاد بود. قدم



ولی یک دم از کرد مخالف نقی به راهش ادامه داد. باید تمرکز می

داد و شد. در دلش به او فحش میفکر مینا و خیانتش غافل نمی

اش آشنا رفت. مردی راهش را سد کرد. قیافهعصبی جلو می

رود و تا خواست به خودش نبود. نگاهش کرد ببیند چرا نمی

لرزید. تقال بجنبد مرد مچ دستش را سفت چسبید. ستاره می

بدهد ولی او زورش زیاد بود. کرد خودش را از دست مرد نجات 

ها و خیلی زیاد. خواست جیغ و داد راه بیندازد ولی با آن جنس

ای به نظرش نرسید. التماس کرد: های توی کیف کار عاقالنهپول

 ولم کن! تو کی هستی؟ چه کارم داری؟

ی پارک. گفت. او را کشان کشان برد تا حاشیهمرد هیچی نمی

ستاده بودند. وسط روز بود و پارک های کمی ایجایی که ماشین

خلوت. مرد او را جلوتر برد. ستاره پاهایش را سفت روی زمین 

چسبانده بود که مرد نتواند راحت حرکتش بدهد. مرد هم این را 

هایش را گرفت و او را روی فهمید و با دو دست مچ دست

شود. آسفالت داغ کشید. ستاره دید اگر کاری نکند بیچاره می

شید: ولم کن! تو کی هستی؟جیغ ک  



شناخت. همان رسیدند نزدیک یک ماشین. ستاره ماشین را می

کرد. دو مرد و یک زن از آن پیاده آبی نفتی که تعقیبش می

تر که ستاره مطمئن بود همان کسی است که شدند. مرد جوان

تر!کرده گفت: آقای نودهی یواشتعقیبش می  

 نودهی گفت: ولش کنم در میره!

 مرد جوان گفت: بیارش تو ماشین!

اش گرفته بود. التماس کستاره گریه  

 رد: به خدا من کار بدی نکردم. ولم کنین برم.

تر و آن زن نودهی او را هل داد توی ماشین. آن مرد مسن

نشستند دو طرفش. مرد جوان نشست پشت فرمان و نودهی هم 

. ستاره زدکسی حرف نمیصندلی بغل راننده. توی ماشین هیچ

سوخت. نفسش هایش میخیس عرق شده بود و جای زخم

آمد. همان وقت نقی هم سر رسید و نگاهش کرد. نیشخند درنمی

زد. مرد جوان پیاده شد و او را برد دورتر. ستاره فکر کرد اگر به 

صورت زن چنگ بیندازد شاید بتواند فرار کند. چرخید طرف زن 

کشید. آن یکی مرد خم و چنگ انداخت روی صورتش. زن جیغ 



فایده بود. در آن محیط تنگ شد و مچ ستاره را سفت گرفت. بی

توانست کار زیادی بکند. مرد گفت: فرحناز چیزیت نشد؟نمی  

زن گفت: نه! وای پناه بر خدا. دختر کاری باهات نداریم. یه 

 دقیقه آروم بگیر.

دین ؟ستاره گریه کرد: اگه کار ندارید پس چرا من رو زندانی کر  

مرد جوان برگشت توی ماشین و فرحناز گفت: قفل درها رو بزن 

 نیما!

فایده است. ها تقی صدا کردند و ستاره دانست دیگر تقال بیقفل

نودهی چرخید عقب و گفت: از کانون چرا فرار کردی؟ اونی که 

 براش جنس میفروشی کیه؟ آدرسش کجاست؟

رسنل اداره هستم. ستاره خیره شد به نودهی. او گفت: من جزو پ

خوایم ببریمت کانون تحویلت بدیم.می  

هایی که داخلش زندگی و کار ی آناداره یعنی بهزیستی. همه

شناختند و این یعنی نودهی کردند آنجا را به این اسم میمی

گوید و واقعاً از طرف بهزیستی آمده. گریه کرد: تو رو راست می

ی نکردم.خدا من رو برنگردونید کانون! من کار  



نودهی گفت: یعنی اگر کیفت رو بگردیم داخلش مواد مخدر پیدا 

کنیم؟نمی  

ها را پیدا کنند. کنند تا جنسستاره مطمئن بود کیف را پاره می

آروز کرد کاش کیف را همانجا توی پارک دور انداخته بود. دوباره 

 از در التماس وارد شد: تو رو خدا ولم کنین.

که ما رو ببری پیش اونی که بهت جنس نودهی گفت: به شرطی 

 فروخته.

کشتند محال بود ستاره ساکت نگاهش کرد. حتی اگر او را می

طرفش نشسته بود گفت: آقا شاهرخ را لو بدهد. مردی که آن

ی خودمون تا فکرهاش رو بکنه. بذار یه مدت ببریمش خونه  

دانست اسمش مردی که پشت فرمان نشسته بود و ستاره می

ست گفت: یعنی نبریمش خوابگاه پیش خانم موال؟نیما  

 ستاره پرخاش کرد: تو کی هستی؟ من دیدم دنبالم میکردی. 

 فرحناز گفت: فکر کن پلیسه. 



ستاره مطمئن بود آن مرد پلیس است. جرات نکرد چیز بیشتری 

بگوید. فرحناز به مردی که آن طرف ستاره نشسته بود گفت: 

 حامد تو چی میگی؟

چیز بستگی به خودش داره. یه مدت بیاد اونجا همه حامد گفت:

 زندگی کنه شاید سر عقل اومد. 

دانست کجا. لنگد ولی نمیجای کار میکرد یکستاره حس می

چه دلیلی داشت پلیس به جای اینکه او را تحویل کانون بدهد و 

ها اسمش را یا بفرستدش خوابگاه او را ببرد به جایی که آن

داد باهاشان ه؟ در این وضعیت ترجیح میاند خانگذاشته

دانست چه خطری در کمینش نشسته همکاری کند. هرچند نمی

است. ممکن بود او را سر به نیست کنند. یا کارهای بدتر ولی اگر 

آورد و کاری به کارش نداشتند شاید فرصتی پیدا هم شانس می

خواهند. شاید هم ها چی از جانش میکرد بفهمد آنمی

بار مطمئن نبود شاهرخ دوباره وانست فرار کند. هرچند اینتمی

 ببخشدش.

 نالید: هرجا بگید میام!



 نودهی گفت: قربون آدم عاقل!

 نیما رو کرد به نودهی و گفت: بریم بیرون حرف بزنیم.

وقتی آن دو نفر از ماشین پیاده شدند ستاره سرش را پایین 

کنند. و نگاهش میدید که حامد و فرحناز کنجکاانداخت ولی می

اند. ترجیح انگار او جانور نایابی است که در جنگل شکارش کرده

کدامشان حرف نزند. فرحناز دستش را پیش آورد و داد با هیچ

چی درست میشه دختر جون نگران روی دستش گذاشت: همه

 نباش!

هایش را از ستاره دستش را از زیر دست زن بیرون کشید. لباس

ابی کرد. زن وضعش خوب بود. فکر کرد نکند ی چشم ارزیگوشه

ها اعضای باند رقیب شاهرخ هستند؟ صدای نودهی یک این

گوید: دیگه از اینجا با لحظه باال رفت و ستاره شنید که می

 خودت!

ستاره دوباره نگران شد. اشک از چشمش راه افتاده بود. فرحناز 

ما کاری به صورتش نگاه کرد: ای وای گریه نکن عزیزم. بخدا 

 باهات نداریم. 



طرف ستاره نشسته بود خیره شد و با چشم بعد به حامد که آن

چیزی به او گفت که ستاره نفهمید یعنی چی. حامد به جای او 

 گفت: شادان که گفت چرا نه!

 فرحناز به حرف آمد: آخه ... چی بگم ... 

اش شد هایش را گرفت جلوی صورتش و گریهستاره دست

هق! حامد نچی گفت و فرحناز هم بغض کرد: گریه نکن هق

 عزیزم. قول میدم حالت بهتر میشه با ما.

کارم دارید؟ستاره نالید: آخه شما کی هستین؟ چه  

حامد کالفه گفت: فکر کن یه عده که خیر و صالحت رو میخوان. 

 حاال شاید اومدی و دیدی زندگی با ما بد هم نیست.

زوری؟ زوری که نمیشه! من میخوام برم تابی کرد: ستاره بی

 بیرون. تو رو خدا بذارید برم. شوهرم نگرانم میشه.

 فرحناز متعجب گفت: شوهر؟ تو که شوهر نداری.

 ستاره زار زد: دارم. میاد دنبالم. اگه ببینه دیر کردم کتکم میزنه.



ی الدنگه که نیما رو کتک زد. حامد گفت: منظورش همون پسره

آره؟ تو رو هم زده  

ستاره هیچی نگفت. پس شاهرخ فقط او را کتک نزده بود. با آن 

 پسر مرموزی که

کرد هم گالویز شده بود. ولی چرا. او کی بود؟ مدتی تعقیبش می

ها جزو باند رقیب شاهرخ شد آنکم داشت مطمئن میکم

هستند و البد او را گروگان گرفته بودند تا شاهرخ از قلمروشان 

ی شاهرخ حاضر بود به خاطر او چنین کاری کند؟ بیرون برود. ول

مطمئن نبود. نتوانست بیشتر فکر کند چون نیما سوار شد ولی 

گفتند بعضی از اعضای نودهی نه! برایش عجیب نبود اگر می

اند. او طی هجده سال اداره هم به چنین مسایلی آلوده شده

ی چیززندگی آنقدر چیزهای عجیب دیده بود که دیگر از هیچ

شد. نیما ماشین را روشن کرد و در سکوت راه متعجب نمی

دانست به کجا!افتادند ولی ستاره نمی  

**** 



وقتی رسیدند به ویال هوا کامالً تاریک شده بود. نیما آنقدر 

کرد اگر همانجا روی مبل بخوابد بیهوش خسته بود که فکر می

وقت با شود. شب قبل تا صبح نخوابیده بود. امروز صبح اول می

نودهی رفته بودند جلوی خوابگاه و نودهی سبیل نقی را چرب 

کرده بود تا کمکشان کند. هر پنج نفر مینا را تا پارک تعقیب 

کرده بودند تا برسند به سحر. نیما اول تصمیم نداشت او را 

مستقیم از پارک ببرد به ویال ولی وقتی یادش به آن خوابگاه و 

آن طرف دید سحر ترسیده این مدیر بداخالقش افتاد و از 

اش کرد از تصمیم را گرفت. نودهی مخالف بود ولی نیما راضی

آنجای کار را بسپارد به او. دیگر حاضر نبود حتی یک لحظه هم 

 ریسک دور شدن از سحر را به جان بخرد. 

حامد از ماشین پیاده شد و در ویال را باز کرد. او از آیینه به 

حال چشم دوخته بود . خاله فرحناز بیفرحناز و سحر نگاه کرد

به جلو و سحر نگران مثل گنجشکی اسیر دور و برش را 

دید که صورت او هم پایید. نیما دلش برایش سوخت. میمی

گری فحش داد. کبود شده و باز به شاهرخ به خاطر این وحشی

وارد ویال که شدند حامد در را قفل کرد. هاجر آمده بود بیرون و 



کرد. فرحناز و سحر هم همراه ز روی بالکن نگاهشان مینگران ا

او از ماشین پیاده شدند. نیما رو کرد به هاجر که تا جلوی ماشین 

 آمده بود و گفت: ایشون رو ببر اتاقش!

کرد. ملتمسانه به سحر ایستاده بود جلوی ماشین و باز گریه می

او  فرحناز نگاه کرد. نیما به نظرش رسید بهتر است خودش با

حرف بزند. از حامد و فرحناز خواست بروند داخل. ایستاد مقابل 

دونم که دونم که ترسیدی، میسحر و مهربان نگاهش کرد: می

کنی میخوایم بالیی سرت بیاریم و ...فکر می  

سحر از گریه دست کشید و نالید: چرا من رو آوردین اینجا. تو 

 رقیب شاهرخی نه؟

گوید. وقتی نگاه نگران و کنجکاو او فهمید سحر چی مینیما نمی

را دید ترجیح داد اجازه دهد او در اشتباهش بماند. شاید بد هم 

ی تایید تکان داد: آره. تو یه مدت اینجا نبود. سرش را به نشانه

حساب کنیم. پس خیالت مهمون ما هستی تا ما با هم تسویه

 راحت توی این مدت در امانی.



های درشت لرزید ولی با آن چشممیاش ستاره بغض کرد. چانه

ترش کرد گریه نکند و همین مظلومبه اشک نشسته سعی می

لرزاند. انگار سحر هم این کرد. آنقدر مظلوم که دل نیما را میمی

 را فهمیده بود که با همان صدای لرزان گفت: 

 شاهرخ من رو میکشه. تو رو خدا بگذار برم!

کشید. سرش را خم کرد و  نیما یک قدم جلو رفت و سحر عقب

های دردمند و پر اشک سحر چشم دوخت. داشت در به چشم

ی کرد واقعیت را به او بگوید یا نه. نیمهسرش سبک سنگین می

ها زندگی در ای که طی سالگفت نه! همان نیمهعاقل ذهنش می

ها مسائل آن زندگی پرتالطم خانوادگی یادش داده بود در بحران

ی احساساتی ذهنش بود که نگه دارد. اما نیمهمهم را پنهان 

کرد زبان باز کند. ترجیح داد عاقل بماند. مدام توجیهش می

جدی به سحر نگاه کرد: بیا بریم داخل دوش بگیر. استراحت کن. 

زنیم. بعدش با هم حرف می  



فایده است. اش دریافت که مقاومت بیشتر بیسحر از نگاه جدی

راه افتاد. داخل که شدند، هاجر  برای همین ساکت همراهش

 گفت: اتاق رو آماده کردم. 

نیما سحر را سپرد دست هاجر و خودش با حامد و فرحناز داخل 

ی پایین ماند. وقتی مطمئن شدند سحر دور شده سالن طبقه

فرحناز گفت: آخه این چه کاری بود کردین شما دوتا؟ فردا اگه 

واب کنین کباب بره پیش پلیس شکایت کنه چی؟ اومدین ث

 شدین.

حامد به نیما نگاه کرد. انگار حوصله یکی به دو با خواهرش را 

کنه ما رقیب اون نداشت. نیما گفت: حاال کاریه که شده. فکر می

 پسره هستیم گروگان گرفتیمش.

فرحناز عصبی نشست روی مبل: وای خدا. همین مونده بود فکر 

اش کنی با ای آمادهجوری دیگه چطور میخوکنه خالفکاریم. این

 مهستی رو به رو بشه؟

گوید. نیما حامد هم جوابی نداشت و منتظر بود ببیند نیما چه می

خسته به سقف خیره ماند: االن جای این حرفا نیست. باید بمونه 



کنم. ولی منم تا ببینه کاری باهاش نداریم بعدش یه فکری می

کنم بهتره چیزی بهش نگیم.مثل شادان فکر می  

چی درست امد برای کوتاه شدن بحث گفت: تا االن که همهح

 پیش رفته. بذار ببینیم چی میشه.

ی تو؟فرحناز پرسید: مهستی نگفت چرا باید برم خونه  

روی صحبتش با حامد بود. نیما به جای او جواب داد: من به خاله 

 گفتم یکی رو میارم اینجا. گفتم بهتون که!

نپرسید چرا من نباید بیام ببینمش؟بعد   -  

پرسید ولی خواهش کردم اجازه بده چند روز اینجا باشه تا با   -

محیط اخت بشه بعد همدیگه رو ببینن. خاله رو که میشناسی رو 

زنه.حرف من حرف نمی  

 تلفن فرحناز زنگ خورد. گفت: بیژنه!

 ها جدا شد و شروع کرد به انگلیسی حرف زدن اما نیمااز آن

دهد. معلوم بود بیژن دانست دارد ماجرای امروز را توضیح میمی

هم با کارشان موافق نیست و فرحناز بیشتر از قبل نگران شده 



بود. حامد گفت: فرحناز راست میگه. جلو خودش چیزی نگفتم 

 چون میدونی که چطوره. 

نیما خسته ولو شد روی مبل: شاید زیاد مجبور نشیم الپوشونی 

جور که شادان گفته بهش ان نباش دایی. بذار همونکنیم. نگر

جوری هی نظرمون رو عوض فرصت بدیم با محیط اخت بشه. این

 کنیم بدتره. بذ

 ار همین راهی که پیش اومدیم رو جلو بریم.

 حامد عمیق نفس کشید و به ساعتش نگاه کرد: من باید برگردم.

نم اینجا نیما؟تلفن فرحناز هم تمام شده بود. گفت: الزمه من بمو  

نیما سر باال انداخت: نه! خاله مهستی شک میکنه. شما هم برو 

چی هست.ی دایی حامد. خودم حواسم به همهخونه  

افته بهش اگه یه لحظه هم حس کردی داره اتفاق بدی می  -

 ماجرا رو بگو. باشه خاله جان؟

نیما لبخند زد: چشم خاله! میگم بهش. شما نگران نباش. اینجا 

یرانه. هرچیزی ممکنه داخلش اتفاق بیفته. ا  



 فرحناز اخم کرد: چی بگم واال. 

به محض آنکه حامد و فرحناز رفتند نیما دراز کشید روی مبل و 

هایش. پلکش هنوز ذق ذق ساعدش را گذاشت روی چشم

کرد ولی احتیاج به تاریکی داشت. هاجر آمد سراغش. او می

خواسته بود بهش بگویند  دانست که این دختر کیست. حامدمی

 و اضافه کرده بود: خیالتون تخت هاجر دهنش قرصه!

هاجر ایستاد باالی سر نیما. نیما ساعدش را از روی چشمش 

خیز شد: خوابید؟برداشت و نیم  

نه! رفته دوش بگیره. چشمم کف پاهاش چقدر ماهه! عین   -

 خود مهستی خانم.

هاجر بنشیند رو به این را گفت و زد زیر گریه. نیما خواست 

رویش و خودش هم راست نشست. بعد گفت: هاجر خانم باید 

هات ازش مراقبت کنی. این دختر االن مث گنجیشک مثل چشم

 ترسیده. فکر میکنه ما دشمنش هستیم. 

چرا بهش نمیگید کیه؟   -  



هایی را که از شادان نیما حوصله نداشت دوباره تمام حرف

تکرار کرده بود تعریف کند. گفت: شنیده بود و برای فرحناز 

الزمه یه مدت بمونه اینجا. باید مراقبش باشی. اگه بدقلقی کرد 

 باهاش بداخالقی نکن. اگه با خاله ...

چشم. حواسم هست. مهستی خانم گردن من دین داره. من   -

 میشم چهار چشم و گوش حواسم بهش میمونه.

*** 

ر آسودگی کشید و چیز آرام گرفت نیما نفسی از سوقتی همه

خواست هاجر برایش یک لیوان چای بیاورد. بلند شد و در سالن 

زد ها حفاظ داشتند و اگر سحر به سرش میرا قفل کرد. پنجره

اش را توانست. دوباره نشست روی مبل و چاییفرار کند نمی

خورد. اما چایی گرم و تازه هم نتوانست جلوی سنگین شدن 

نجا دراز کشید روی مبل و خوابش برد. هایش را بگیرد. هماچشم

ی سحر جلوی در خواب و بیداری چشم های از اشک برق افتاده

داشتند. میل رفتند و قلبش را به تالطم وا میرویش رژه می

مهارناپذیری داشت به اینکه او را در آغوش بگیرد و آرام کند. 



 ها منتظر این لحظه بوده است مثل یک ناجی که ازانگار سال

هایی را که برای این دختر و دریگذشته آمده تا تمام دربه

اش پیش آمده جبران کند. صدای تکان خوردن خانواده

ی در خواب سبکش را مغشوش کرد. اول فکر کرد دارد دستگیره

ی سیاهی را دید که جلوی در بیند ولی وقتی سایهخواب می

ودش بجنبد مشغول ور رفتن با قفل است از خواب پرید. تا به خ

دید که سحر قفل را باز کرده و از سالن بیرون دویده. حساب 

اینجای کار را نکرده بود که او ممکن است شگرد باز کردن قفل 

انواع درها را بلد باشد. هراسان از جا جهید و پا برهنه دوید 

گذاشت بفهمد سحر کجاست فقط حدس بیرون. سیاهی نمی

د. دستپاچه چیزی پوشید و زد به سمت در ویال رفته باشمی

رفت همان طرف اما سحر آنجا نبود. سعی کرد در تاریکی 

خش پاهایی که هایش را تیز کرد و به خشدنبالش بگردد. گوش

دویدند دقت کرد. خودش را چسباند به در جهت موافق او می

دانست در خروجی کجاست و رفته بود طرف دیوار. سحر نمی

کرد. داشت اشتباهش را جبران می ی باغ و حاالآلونک گوشه

وقتی جلو رسید نیما راهش را سد کرد. سحر جیغ کوچکی 



کشید و عقب رفت. نیما چند قدم به طرفش برداشت: کجا داری 

 میری؟

جا.جا. هیچمن کرد: هیچسحر من  

 نیما دستش را دراز کرد: بیا اینجا! 

م بیا!سحر سر جایش ایستاد. نیما دستش را تکان داد: بهت میگ  

دانست لحنش خشن و سرد است. درست مثل وقتی که به می

تر از آیدا بود. همانجا داد ولی این دختر سرتقآیدا دستور می

ایستاده بود و در تاریکی بهش خیره مانده بود. نیما خودش جلو 

رفت و سحر چرخید و پا به فرار گذاشت ولی نتوانست خیلی 

ای خشکیده و ه بود به شاخهدور شود. در تاریکی پایش گیر کرد

زمین خورده بود. نیما رسید باالی سرش: چرا حرف گوش 

 نمیدی؟

 سحر داد زد: دست به من نزن.

نیما عقب کشید: خیلی خب! ببین میخوام کمک کنم بلند بشی! 

 کاری بهت ندارم.



خودم بلدم بلند بشم.  -  

شد. روشن میکم این را گفت و به زحمت از جا بلند شد. هوا کم

 نزدیک صبح بود. نیما گفت: طوریت نشد؟

سحر درمانده نگاهش کرد ولی جوابش را نداد. نیما گفت: بیا 

خود نکن. قدر تقالی بیبریم داخل! این  

سحر دوباره گریه کرد: من هیشکی رو ندارم جز شاهرخ. اگه 

کنم.نذاری برم اونم من رو ول میکنه. تو رو خدا...التماس می  

پناهی سحر تمام احساسات زیر و رو شده بود. بی نیما

اش را بیدار کرده بود. با چند قدم بلند رفت طرف حمایتگرانه

سحر و او را سفت در آغوش گرفت. تن سحر گرم بود و واقعاً 

تپید. او را نوازش کرد: آروم باش! خب؟ مثل یک گنجشک می

 آروم باش فقط. قول میدم اینجا حالت خوب بشه.

کرد باید با مقاومت در آغوشش بود و نیما احساس میبیسحر 

تر کرد ی دستش را کمی سفتتمام وجود او را آرام کند. حلقه

 ولی اشتباه کرده



بود. سحر مثل موجودی هراسان خودش را از او جدا کرد. با 

اش را پاک کرد. در این وضعیت شبیه یک پشت دست بینی

چشم دزدید از آن نگاه رسید. نیما ی تخس به نظر میبچه

ی وحشی. دستش را دراز کرد طرفش: بیا بریم داخل با هم خیره

 صبحونه بخوریم و حرف بزنیم.

هایش را باال آورد و دید که سحر پوست اما اتفاقی نیفتاد. چشم

لبش را با خشونت کند و خون از لبش راه افتاد. دست کرد در 

داد ولی سحر خون جیب شلوارش و یک دستمال درآورد و به او 

روی لبش را مکید و با کینه نگاهش کرد. بعد چرخید طرف 

ساختمان  و زودتر از نیما وارد آنجا شد. نیما کمی مکث کرد. آن 

ای که سحر را در آغوش گرفته بود با خودش مرور چند لحظه

ریز را بغل کرده. دلش زیر و کرد که یک زخم خونکرد. حس می

کان داد و برگشت داخل.رو شد. سری به تاسف ت  

هاجر هنوز خواب بود. عجیب هم نبود. دیشب تا دیروقت بیدار 

مانده بود. رفت توی آشپزخانه و سماور را روشن کرد. سحر توی 

کرد و در همان حال سالن نشسته بود و دور و برش را نگاه می



کرد. نیما آرزو هایش را با پشت دست پاک میگاهی اشک

کمی بعد میز صبحانه آماده بود. بلند گفت:  توانستکرد میمی

 تشریف بیارید.

لحنش کامالً جدی بود و انگار سحر تصمیم گرفته بود حرف 

گذاشت لجبازی کند. آمد گوش بدهد. شاید هم گرسنگی نمی

توی آشپزخانه و اول به میز صبحانه و بعد به صورت نیما نگاه 

 کرد. او لبخند زد: بفرمایید!

کج و کوله کرد و با خشونت صندلی را عقب سحر صورتش را 

کشید و نشست. نیما برایش چای ریخت و تکیه داد به 

های روی صورتش نگاه ها و کبودیاش. داشت به زردیصندلی

اش پر از خراش بود. اش ورم کرده بود و پیشانیکرد. بینیمی

وقتی که سحر دست دراز کرد نان بردارد دید که روی ساعدش 

ی زخم است. نفسش بند آمد. ذهنش یک لحظه از این پر از جا

شد که اگر سحر گم نشده بود االن چنین حال و فکر غافل نمی

 روزی نداشت. 



حرف لقمه بزرگی از خامه و مربای توت فرنگی گرفت و سحر بی

ی لبش بیرون زده بود. با زبان آن را لیسید. خورد. خامه از گوشه

واکنش غیرارادی عقب جهید. نیما خم شد جلو و سحر در یک 

نیما غصه اش گرفت. این واکنش کسی بود که ناغافل کتک 

خورده باشد. سعی کرد مهربان لبخند بزند: چیه؟ بهت میگم 

 نترس.

زد. نیما چای خودش را برداشت و یک جرعه اما او حرف نمی

داد. گرفت و نجویده قورت میهای بزرگ میخورد. سحر لقمه

تر. منیما خندید: آرو  

های سحر از جویدن ایستاد. با کینه نگاهش کرد. نیما لب

 فنجانش را زمین گذاشت: چی شد؟

 سحر لج کرد: سیر شدم.

جون.درد نگیری بچهتر که دلنگفتم که نخوری. گفتم آروم  -  

به تو چه!  -  



داد تا با او مهربان سحر مثل سنگ خارا بود. هیچ مدلی راه نمی

های ماند. مثل پدرش که در مقابل بدقلقییباشند. باید صبور م

خوام. مادرش صبور بود. لبخند زد: خیلی خب! معذرت می  

سحر هیچی نگفت. نیما از جا بلند شد و به ساعتش نگاه کرد. 

شاید بهتر بود او را با خودش ببرد. مطمئن نبود تنها گذاشتنش 

و که با هاجر کار درستی باشد. جلوی در آشپزخانه گفت: غذات ر

 تموم کردی با هم میریم.

ی نگران سحر پیدا شد. چرخیده بود طرفش وقتی دوباره قیافه

 پرسید: کجا؟

سعی کرد از نگرانی درش بیاورد: جای دوری نمیریم. من اینجا 

ات رو یه کار ساخت و ساز دارم. تو هم با من میای. حاال صبحونه

 تموم کن تا من دوش بگیرم.

هاجر بیدار شده بود. وقتی مطمئن شد قفل  او را رها کرد و رفت.

هایی که فرحناز دوم در سالن را هم زده از هاجر خواست از لباس

برای سحر خریده بود یک دست آماده کند تا بپوشد و بعد رفت 

 دوش بگیرد.



*** 

ماشین نگه داشت و نیما چرخید طرف ستاره. او ولی مستقیم به 

پیش شاهرخ بود. یعنی با  ی فکرشکرد. همهرو به رو نگاه می

هم حرف زده بودند؟ اگر بله چی گفته بودند؟ شاهرخ حاضر بود 

او را برگرداند پیش خودش؟ دیروز او را برده بودند به یک 

ی خیلی قشنگ. بهش یک اتاق داده بودند که به خواب هم خانه

رنگ و لیمویی دید. یک اتاق پر نور با تختی نو و روتختینمی

های کوچک صورتی. و هایی از همان رنگ با گلدهخوشبو. پر

یک دراور سفید درست مثل تخت. کشوها را وارسی کرده بود و 

های قشنگی توی آن است. آن زن که اسمش دیده بود چه لباس

ها مال او هستند و ستاره نتیجه ی لباسهاجر بود گفته بود همه

اند. ماده کردهها این اتاق را حتی قبل از آمدنش آگرفته بود آن

خواست. او دلش برای شاهرخ تنگ ولی ستاره این چیزها را نمی

اثاثیه زندگی شده بود حتی با اینکه در یک آپارتمان لخت و بی

شناخت با این چیزهای کردند. او عشقش را به کسی که میمی

زد. نیما گفت: اینجا شناخت تاخت نمیقشنگ و کسانی که نمی

 محل کار منه!



شانه باال انداخت: به من چه! ستاره  

دارد. چرخید و باهاش چشم دید که نیما دست از زل زدن برنمی

 در چشم شد: چیه؟ آدم ندیدی؟

طور نبود. دید که لبخند کرد او را عصبانی کرده ولی اینفکر می

تر شده. گفت: حاال باید چه کار کنم؟ اصالً کار تو نیما پررنگ

ن خرابه چیه من رو آوردی چیه؟ مگه جنس نمیفروشی؟ ای

 داخلش؟

 نیما خندید: خرابه؟ اینجا کارگاه ساختمانیه. 

 ستاره منظور حرفش را نفهمید. منگ نگاهش کرد و نیم

ا توضیح داد: اینجا قراره بشه یه آپارتمان خوشگل. منم مهندس 

 عمران هستم. البته گاهی هم جنس میفروشم.

 این را گفت و خندید. ستاره اخم کرد: خودت رو مسخره کن!

نیما بلندتر خندید: چرا اخم کردی حاال؟ بیا بریم ببین شاید هم 

 خوشت اومد. دوست داری بری دانشگاه؟



دید موهایش را از ریشه در یادش به مینا افتاد. اگر او را می

بوط هایش او بود. اخم کرد: به تو مرآورد. مسبب بدبختیمی

 نیست. 

طور زل زده بود اش کند. نیما همینباز هم نتوانسته بود عصبانی

خوام هایش و منتظر جواب بود. برای همین گفت: نه نمیبه چشم

 برم دانشگاه. 

نیما قفل در را زد: چرا؟ دوست نداری درس بخونی برای خودت 

ای ات چه برنامهکسی بشی؟ اصالً تا حاال فکر کردی برای آینده

 داری؟

های نیما مثل خانم نسیمی بود. مگر کسی که در آینده...حرف

تواند به آینده فکر کند؟ آسمان خدا یک ستاره هم ندارد می

کسی و دلهره و ترس. این ی او از قبل معلوم شده بود. بیآینده

ی آینده حرف ی او بود. حاال این مرد آمده بود و دربارهآینده

حرف از ک عمر کنارش زندگی کند. بیزد انگار قرار است یمی

ماشین پیاده شد. جلوتر رفت و وارد ساختمان شد. مردی جلوی 

در نگهبانی بود. درست مثل نقی که توی حیاط خوابگاهشان در 



نشست مبادا کسی بدون اجازه وارد آنجا اتاقک نگهبانی می

شود. نیما با نگهبان خوش و بش کرد و دنبال سر ستاره راه 

ساخته و خواست ازشان های نیمستاره رفت به طرف پله افتاد.

طرف.باال برود. نیما جلو دوید: کجا میری. بیا این  

ی حیاط کنار مصالح بود هدایت او را به سمت کانکسی که گوشه

ی آن میزی بود پر از کرد. کانکس گرم و دم کرده بود. گوشه

خانم موال  کاغذهای بزرگ و کوچک و زونکن. ستاره را یاد اتاق

ای. نیما های قهوهانداخت. رفت نشست روی یکی از صندلیمی

اسپیلت داخل کانکس را روشن کرد: عجب هوایی شده. شده 

 سونای خشک. گرمت نیست؟

ستاره شانه باال انداخت. تا به حال کسی از او نپرسیده بود 

دادند چه گرمش است یا سردش است. امکاناتی که بهشان می

کردند و بابت آن شکرگزار اد باید فقط قبولش میکم و چه زی

های کتانی صورتی رنگش نگاه کرد. دوستشان بودند. به کفشمی

داشت. تا به حال کفشی به این خوشگلی نپوشیده بود. انگار نیما 

 هم متوجه شد که گفت: خیلی بهت میاد. 



برگشت و به لبخندی که پهن شده بود روی صورتش خیره ماند. 

اهرخ زنگ نزده بهت؟گفت: ش  

ستاره اخمی را که به وضوح روی صورت نیما نشست تشخیص 

دونست پیش شماها هستم داد. تکیه داد به صندلی: اگه می

زد. حتماً زنگ می  

های ستاره زل زد و او آستین کوتاه مانتوی نخودی نیما به دست

هایش دانست نیما به زخمرنگ را به زحمت پایین کشید. می

رحمی او را کرد شاهرخ از سر بیکند. و البد فکر میینگاه م

طور نبوده.  نیما گفت: اگه از دانست اینکه میکتک زده در حالی

دستت عصبانی بشه چی؟ میخوای برگردی پیش اون که کتکت 

 بزنه؟ کتک خوردن دوست داری؟

کرد چرا. صبح لحنش کالفه و مضطرب بود. ستاره درک نمی

در ویال فرار کند او را بغل کرده بود. در  خواست ازوقتی می

آغوشش احساس ترس داشت. تا به حال کسی جز شاهرخ او را 

بغل نکرده بود ولی جنس رفتارشان با هم فرق داشت. این مرد 



مالیم بود. لوس بود. ستاره از این مدل رفتارهای سوسول 

آمد. نیما گفت: چی برات بیارم؟خوشش نمی  

خچال کوچک و درش را باز کرده بود. ستاره ایستاده بود جلوی ی

های رنگارنگ سرک کشید و دید داخل یخچال پر از شیشه

 آبمیوه است. شیطنتش گل کرد: مشروب نداری؟

اخم های نیما دوباره رفتند توی هم. ولی چیزی نگفت. خم شد و 

ی آبمیوه بیرون آورد و گرفت از داخل یخچال یک شیشه

اصالً تو نباید مشروب بخوری. این رو طرفش: مشروب ندارم نه! 

 که میدونی؟

 ستاره زیر لب گفت: به تو چه!

خورم. نیما وانمود کرد نشنیده و او شانه باال انداخت: سیرم. نمی  

حرف شیشه را برگرداند داخل یخچال: خیلی خب. نیما بی

جا باش تا برگردم.همین  

فت. نیما رود ولی نگاش سر میخواست بگوید اینجا حوصلهمی

رفت بیرون و در را قفل کرد. ستاره از جا جهید و دور و برش را 

جا را وارسی کرد تا آورد. همهنگاه کرد. از کاغذها سر درنمی



ای از این مرد ناشناس پیدا کند. توی کشوی کمد مدرک و نشانه

یک قاب عکس پیدا کرد. قاب عکس یک مرد که کنار نیما 

نیما خیلی کمتر از حاال بود. ایستاده بود. توی عکس سن 

خندیدند. فکر کرد البد این مرد هردوشان رو به دوربین می

 پدرش است. آه کشید: خوش به حالش!

ها را به دوباره شروع کرد به وارسی اتاق. تمام کشوها و زونکن

هم ریخت. دور خودش چرخید و وقتی هیچی پیدا نکرد همانجا 

م گذاشت. شب قبل اصالً روی صندلی گلوله شد و چشم روی ه

نخوابیده بود و تا صبح در هراس و دلهره به سر برده بود برای 

 همین خیلی زود خوابش برد. 

تکان دستی او را از جا پراند. راست نشست و منگ و گیج دور و 

آمد کجاست. سر بلند کرد و با برش را نگاه کرد. یادش نمی

جوری ید: چرا اینپرسچیز یادش آمد. داشت میدیدن نیما همه

 خوابیدی؟



هیچی نگفت. نیما رفت به سمت یک کاناپه و آن را باز کرد. 

کاناپه تبدیل شد به تخت. ستاره با حیرت به چیزی که مقابلش 

فبود نگاه کرد. تازه می  

زند شو حرف میخوابی تختی کاناپههمید وقتی ترمه درباره

د که وقتی پول کردنها گاهی خیالبافی میمنظورش چیست. آن

ی زیادی به جیب زدند با هم خانه بگیرند و ترمه عاشق کاناپه

شو بود. نیما گفت: بیا اینجا دراز بکش! اونجوری خوابتخت

 اذیت میشی.

خوام. خواب از سرم پرید.لجبازی کرد: نمی  

حرف مشغول جمع و جور کردن نیما رفت نشست پشت میز و بی

م ریخته بود. زیر لب گفت: انگار هایی شد که ستاره به هزونکن

 گربه انداختم تو اتاق. چرا اینا رو به هم ریختی؟

کرد. دوست داشت امتحانش ستاره هنوز داشت به کاناپه نگاه می

کند. رفت آنجا و نشست رویش. نیما حواسش نبود. دراز کشید و 

کرد ولی ستاره اش لذت برد. نیما هنوز نگاهش نمیاز نرمی

واسش به اوست. چشم روی هم گذاشت و منتظر مطمئن بود ح



واکنش بعدی نیما ماند ولی او همانجا مانده بود پشت میزش. 

آمد و بعد صدای زنگ تلفن. جواب خش کاغذها میصدای خش

 داد: سالم مامان! نه محل کارم هستم. نه! 

توانست صدای تیز زنی را محو و کمرنگ بشنود. معلوم ستاره می

داد. کمی است. اما نیما خونسرد جوابش را میبود زن عصبانی 

نفر دیگر آمده بود پشت خط. بعد تن صدا عوض شد. انگار یک

نیما هم لحنش عوض شد و عصبانی گفت: کجا میخوای بیای؟ 

 صد دفعه نگفتم باهاش بحث نکن؟ 

صدا دوباره تیز شد. این یکی زن هم عصبانی بود. مکالمه که 

ابید و زل زد به نیما که حواسش تمام شد ستاره روی شکم خو

 جای دیگری بود. پرسید: کی بودن؟

 حواس نیما جمع شد: چی؟

کی بودن پشت خط؟  -  

نیما به جای جواب آه کشید و ستاره گفت: عصبانی بودن از 

 دستت. چه کار کردی؟

کار. ریز ریز خندید. نیما غمگین نگاهش کرد: هیچ  



ای که سر به سر ستاره پاهایش را تکان تکان داد. عین بچه

بزرگترش بگذارد: مگه میشه. ما تو خوابگاه که بودیم همیشه یه 

هامون عصبانی بشن.کردیم مامانکاری می  

هاتون؟ مگه چندتا مامان اش: ماماننیما دست گذاشت زیر چانه

 داشتین؟

دگی در ستاره مشکوک نگاهش کرد. این مرد هیچی از زن

دانست. غلت زد و روی پشت خوابید. خیره ماند پرورشگاه نمی

 به سقف کانکس: خیلی! از تو بیشتر مامان داشتیم. 

پلک روی هم گذاشت تا نیما دیگر سوالی نپرسد. هیچ صدایی 

خورد که هایش غوطه میطور در تاریکی پشت پلکنبود. همان

ه بود روی آن. جایی تکان کاناپه او را از جا پراند. نیما نشست

نزدیک پاهایش. ستاره سیخ نشست: دست به من نزنی که جیغ 

 میکشم.

هایش را باال برد: نه! چرا فکر میکنی میخوام بهت نیما دست

 دست بزنم؟



های ستاره زانوهایش را جمع کرد توی شکمش. جای کفش

رنگ. خم شد و با کف ی زرشکیخاکی مانده بود روی کاناپه

وی کاناپه. گرد و خاک زیادی راه افتاد. نیما سرفه دست کوبید ر

 کرد: ولش کن! اینجا پر از خاکه. 

بدتر سرفه کرد. رفت طرف در و آن را باز کرد تا خاک بیرون 

برود. ستاره زیر نور تند آفتاب کارگرها را دید که دارند کار 

آورد این مرد کارش دقیقاً چیست. فکر کرد کنند. سر در نمیمی

فروشد. او هم کار و کاسبی اهرخ هم که فقط جنس نمیخب ش

ها بود فروش چهارراههای گلدومی دارد. ولی کار شاهرخ با بچه

ساخت.نه مثل این یکی که واقعاً داشت خانه می  

 پرسید: تا حاال چندتا خونه ساختی؟

تا!نیما جلوی در بود. چرخید طرفش و نگاهش کرد: چهل و هفت  

ال پریدند: هوووو! چقدر زیاد. واسه کی این همه ابروهای ستاره با

 خونه ساختی؟ 

دونم. نمی  -  

دونی؟نمی  -  



شناسم. من از بچگی کنار بابام شون رو که نمینه! صاحب همه  -

 کار کردم. اونم کارش همین بود.

 ابروهای ستاره گره خوردند توی هم: پس جنس فروختن ... 

من رو آوردی اینجا؟راست ایستاد: بگو کی هستی. چرا   

نیما در را بست و نشست پشت میزش. معلوم بود توی فکر 

است. ستاره رفت جلو تا نزدیک میز و منتظر ماند. نیما سر بلند 

 کرد: ببین سحر...

سحر کیه دیگه!  -  

چیزه ... ستاره منظورم بود. ستاره خانم!  -  

 ستاره با شیطنت پرسید: اسم زیدت سحره؟ 

ال انداخت: شاید. نیما ابرویی با  

 ستاره نیشش باز شد: حتماً عصبانیه که با منی نه؟

 نیما گفت: دندونات رو هم مسواک نزدی اومدی؟

ستاره خجالت کشید و زود لبش را چفت کرد روی هم. نیما تکیه 

اش: من زید ندارم، تو هم نباید به اون پسره فکر داد به صندلی



تت داشت وادارت کنی. اون تو رو دوست نداشت. اگه دوس

زد. کرد بری توی پارک جنس بفروشی. کتکت نمینمی  

خواست راجع به شاهرخ بد فکر ستاره مضطرب شده بود. نمی

اش بدگویی کند. کند. دوست نداشت این مرد غریبه درباره

 عصبانی داد زد: خفه شو!

خورده. اهمیتی باز نگاهش کرد. معلوم بود جا نیما با دهان نیمه

نداد. برگشت سمت کاناپه و محکم نشست روی آن و دوباره گرد 

و خاک بلند شد. نیما دیگر هیچی نگفت. خودش را به کاغذهای 

روی میز مشغول کرد. بعد از ده دقیقه با عصبانیت از اتاق رفت 

بیرون و درش را قفل کرد. ستاره نگران شده بود نکند او کاری 

آمد. کالفه ام شود ولی هیچی ازش برنمیکند که به ضررش تم

هایی را که نیما شروع کرد به قدم زدن و دوباره تمام زونکن

ها ها زیر و رو کرد. پشت یکی از زونکنبرگردانده بود توی قفسه

یک بسته سیگار و فندک پیدا کرد. عصبی یک نخ روشن کرد و 

 کشید. کانک

ا آن را خاموش نکرد. س پر از دود شد و ستاره به سرفه افتاد ام  



تا وقتی نیما برگردد داخل کانکس کل پاکت را دود کرده بود. 

سوخت. نیما هایش از دودی که آنجا جمع شده بود میچشم

 حیران به او نگاه کرد: چه ... چه کار کردی تو؟

 محل نداد. نیما گفت: سیگار کشیدی؟

کوری مگه؟  -  

شد و عصبانی آمد طرفش و ستاره توی خودش جمع 

هایش را بست. منتظر سیلی بود اما هیچ اتفاقی نیفتاد. با چشم

کند. گفت: ترس چشم باز کرد و دید نیما دارد خیره نگاهش می

 من رو نزن! 

هایش گره شده هایش را فرو برد توی دهنش. مشتنیما لب

شد. گفت: هیشکی اش باز و بسته میی بینیبودند و پره

جور رفتار کنی. این کارا در ی نباید اینخواد تو رو بزنه! ولنمی

 شان یه دختر به سن تو نیست.

این حرفی بود که زیاد شنیده بود. مدیرشان در مدرسه هربار 

گفت اما نه با این لحن خواست شماتتش کند همین را میمی

ی توجه نباشد. انگار گفت. انگار او شایستهمهربان. با تحقیر می



د که خب همین هم بود. او را جلوی در از زیر بته درآمده باش

یک مسجد ول کرده بودند و رفته بودند. همیشه به این فکر 

گرفت حتماً کرد که پدر و مادرش کی هستند و نتیجه میمی

 دوتا آدم آس و پاس و معتاد. 

ی کافی شر به پا کردی.نیما گفت: بلند شو بریم خونه! به اندازه  

ال سر نیما راه افتاد. تند قدم حرف بلند شد و دنبستاره بی

داشت که به او برسد. وقتی نزدیکش شد گفت: سیگارت برمی

 خیلی خوشمزه بود. میشه واسه منم از اینا بخری؟

نیما ایستاد و چرخید طرفش: نه خیر! اون سیگار هم مال من 

 نبود. 

چاخان نکن. از دست بابات قایمش کردی آره؟ منم چیز   -

کردم. ولی جای بدی جاساز کرده بودی. میزهام رو قایم می  

 نیما خندید: جدی؟ حاال بعداً یادم بده چطوری جاساز کنم.

 ستاره ذوق کرد: اگه دختر خوبی باشم من رو ول میکنی برم؟



نیما نگاهش کرد. ستاره امیدوار شده بود و ملتمسانه منتظر 

جواب بود. باالخره نیما گفت: آره...شیش ماه اینجا باش اگه 

ی دوست نداشتی بمونی خودم میبرم میذارمت پیش اون پسره

 الدنگ!

ستاره لقبی را که نیما به شاهرخ داده بود نشنیده گرفت: شیش 

 ماه؟ نه خیلیه. یه ماه. باشه؟

 رسیده بودند به ماشین. نیما در را باز کرد: نه! 

 ستاره اخم کرد: پس اگه فرار کردم نگی چرا!

ه رو به رو نگاه کرد. چند ثانیه نیما نشست پشت فرمان و ب

بینشان سکوت شد. سوییچ را چرخاند و خیلی جدی گفت: تو 

 نمیتونی از دست من فرار کنی خیالت تخت!

کرد و بعد ستاره هیچی نگفت. در سکوت باز به شاهرخ فکر می

به واکنشی که ممکن بود نشان بدهد. محال بود شش ماه آنجا 

توانست از اینجا هم ه بود و حتماً میبماند. او از کانون فرار کرد

ماند. فرار کند. فقط باید منتظر فرصت می  

**** 



دوباره شب شده بود اما سحر که نیما حاال دوست داشت او را 

ها ستاره صدا بزند توی حیاط گل نشسته بود و سر به سر گربه

خواستند شیر بخورند ولی سحر پخ ها میگذاشت. گربهمی

خندید. هاجر با غش میکردند بعد غشها فرار میکرد و آنمی

کرد و نیما مطمئن بود چاره ندارد صورتی پر از اخم نگاهش می

اش های عزیزش دور کند. خندهسر سحر داد بزند و او را از گربه

گرفته بود. رفت بیرون و به هاجر گفت: هندونه قرار بود بیاری 

 برامون هاجر خانم چی شد پس؟

ظ به سحر نگاه کرد و رفت داخل. نیما نشست روی هاجر با غی

هایش رفته خندید. اخمصندلی و زل زد به سحر او اما دیگر نمی

هایش ساخته بود بلکه بود توی هم. دو روز بود که با ناسازگاری

گشت خانه این دختر نرم شود و نشده بود. امشب باید برمی

ی او بماند باغ. کرد. قرار بود حامد به جاوگرنه مادرش شک می

اش خندیده بود: مث اون وقتی از او خواهش کرده بود بیاید دایی

اومدیم ها که مهستی اینجا تنها بود. من و شادان میموقع

رفت. دیدنش. شادان هنوز مدرسه می  



بعد هم آه کشیده بود انگار دلش برای آن روزها تنگ شده باشد. 

نامت میکنم یه ثبت نیما گفت: از امسال که گذشت. سال دیگه

ی خوب!مدرسه  

ی شیر و محل نداد. نیما خم شد سحر انگشتش را کرد در کاسه

ات چی بوده؟جلو: رشته  

جوابی نیامد. کالفه بود؟ خیلی ولی صبرش هم زیاد بود. گفت: 

 نمیخوای با من حرف بزنی؟

 سحر از جا بلند شد برود داخل: نه! میخوام بخوابم. 

بیاره. صبر کن! شام هم که نخوردی. هاجر رفت هندونه  -  

خوام.نمی  -  

کرد و نیما حدس زد منتظر اما نرفت داخل. این پا و آن پا می

خبری از طرف شاهرخ است. باالخره وقتش بود تصمیمش را 

عملی کند. تلفنش را از جیبش درآورد و گرفت سمتش: بیا، 

 بهش زنگ بزن!



سحر ناباور به گوشی زل زده بود. نیما تلفن را تکان داد: بگیرش 

خب! فقط باید بذاری رو اسپیکر من هم بشنوم چی میگه! بهش 

خونه ...بگو همونی که تو قهوه  

ی شاهرخ را سحر امان نداد. گوشی را گرفت و تند تند شماره

کرد. نیما از جا بلند شد و او گرفت. مشکوک به نیما نگاه می

ی بالکن. نیما دست در جیب مقابلش ایستاده بود. رفت گوشه

 گفت: بذار رو اسپیکر!

سحر به حرفش گوش داد و تماس را گذاشت روی بلندگو. تلفن 

چند بوق خورد اما شاهرخ جواب نداد. سحر گفت: چرا جوابم رو 

 نمیده؟

 نیما شانه باال انداخت: شاید چون شماره رو نمیشناسه!

 سحر شروع کرد

فرستد. ده دقیقه ه نوشتن چیزی. معلوم بود دارد مسیج میب

کرد طور گذشت. سحر نگران طول و عرض بالکن را طی میهمین

توانست بفهمد چطور دار حواسش به او بود. هنوز نمیو نیما غصه

سحر زندگی در این خانه را دوست نداشته باشد ولی بودن کنار 



واهد ولی بالفاصله یاد زند را بخای که کتکش میمرد دیوانه

وقت زد. نیما هیچمادرش افتاد که مدام عشق پدرش را پس می

فهمید چرا. صدای زنگ تلفن بلند شد. سحر آن را گذاشت نمی

 روی بلندگو و گفت: سالم! 

 مرد گفت: سالم و مرگ! کدوم قبرستونی گم و گور شدی؟

ی سحر عصبانی به نیما نگاه کرد: ببین شاهرخ من پیش همون

هستم که دنبالم بود. من رو به زور نگه داشته. میگه میخواد 

 باهات تسویه حساب کنه.

ی الشی! اگر دستم بهت برسه لت و کمتر گه بخور دختره  -

کنم!پارت می  

شاهرخ! بخدا راست میگم.  -  

گفتم ببند دهن لجنت رو. اگر راست میگی آدرس بده تا بیام   -

 سراغت!

نگاه کرد: آدرس رو بده بهش! سحر ملتمسانه به نیما  

 شاهرخ پرسید: کی اونجاست؟



طور که روی نیما دست دراز کرد و گوشی را گرفت و همان

بلندگو بود گفت: پارسال دوست امسال آشنا. خوبی شاهرخ 

 خان؟

های لقمه کی هستی؟ دستم بهت نرسه فقط! جنستوی حروم  -

بگو از االن  ی هرجایی هممن رو بلند میکنین؟ به اون دختره

 خودش رو مرده بدونه!

نیما زیر چشمی به سحر نگاه کرد. او ترسیده دست گرفته بود 

جلوی دهنش و اشکش راه افتاده بود. نیما دست کرد داخل 

هات رو میخوای؟ بیا تا طور خونسرد گفت: جنسجیبش و همان

بدمشون بهت. فکر کردی خیلی مردی؟ دست رو دختر مردم 

میکنی کسی نیست خدمتت برسه نه؟ جرات  بلند میکنی فکر

داری بیا سراغش تا کاری کنم خودت بیفتی به پاش بگی غلط 

 کردم!

تلفن را قطع کرد و سحر زار زد: چرا باهاش اینجوری حرف 

کار رو کردی؟ من دیگه هیشکی رو ندارم. چرا زدی؟ چرا این

 اینجوری کردی؟



رده بود ولی آنقدر در باره حمله کرد به نیما. او جا خوبعد به یک

زنی مهارت پیدا کرده بود که خودش را با یک گام سریع بوکس

های سحر را توی هوا عقب بکشد. در همان حال مچ دست

زد و ی وحشی تمام عیار. جیغ میگرفت. شده بود یک گربه

کرد که توی باغ هستند و داد. نیما خدا را شکر میفحش می

شود. آنقدر تحمل کرد تا وجه نمیها را متبازیکسی این کولی

سحر باالخره دست از تقال برداشت و روی زانوهایش خم شد. 

کرد. هاجر ترسیده آمد بود بیرون و یک نگاه به نیما هق میهق

ی دردناک کرد و یک نگاه به سحر. نیما با اخم به صحنهمی

مقابلش خیره مانده بود. به خودش آمد. رفت جلو و به هاجر 

راش یه نوشیدنی آرامبخش درست کن!گفت: ب  

خم شد و دست سحر را گرفت. سحر با خشونت او را پس زد: 

 ولم کن عوضی! از جون من چی میخوای؟ 

نیما توجهی نکرد. زیر کتف سحر را گرفت و او را بلند کرد. سحر 

 تقال کرد: ولم کن!



کشید. نیما مجبور شد با دو دست دوباره داشت جیغ می

را سفت بگیرد و داد بزند: بس کن!  های سحرشانه  

کرد. نیما عصبی تکانش هق میسحر دست از تقال برداشت. هق

بینی اون آدم به دردت نمیخوره؟ داد: چرا چشمات رو بستی نمی

 ها؟ شعور نداری ببینی؟

سحر با نفرت نگاهش کرد و با صدای گرفته داد کشید: اون 

ی کسی هست که من دارم کثافت عوضی.همه  

خواهد نیما نفس گرفت. حاال تازه فهمیده بود چرا سحر نمی

اند پس بماند. چرا این خانه و آرامشی را که دو دستی به او داده

کس و کار شود. ترسید رهایش کنند و بیزند. سحر میمی

 دستش را گرفت: بیا بشین اینجا تا بهت بگم...

خوام...ولم کن.چی بگی. نمی  -  

و جدی گفت: بهت میگم بیا بگو چشم! با خشم کنترل شده   

در کمال تعجب دید سحر دست از مقاومت برداشت. انگار عادت 

دهند حرف گوش کند. کرده بود فقط وقتی بهش دستور می

ی شیر و گربه و ها. سحر لگد زد به کاسهنشستند روی صندلی



صورتش و سعی کاسه با هم پریدند هوا. نیما دست کشید روی 

کرد از کوره در نرود. ضربان قلبش باال گرفته بود. باید طاقت 

خواست هرچه شد. و میآورد. باالخره این دختر رام میمی

زودتر این اتفاق بیفتد. قبل از اینکه خاله مهستی برگردد خانه. 

دانست او طاقت همچین رفتارهایی را ندارد. حاال بیشتر از می

ایمان آورده بود که گفته بود این دختر  قبل به حرف شادان

شوید. او به مدل اش میدهد شما چه کارهدیگر اهمیتی نمی

زندگی خاص خودش عادت کرده و همان را هم دنبال خواهد 

رود. بعد دست از پا درازتر کند میکرد. امروز نه! فردا ول می

از گردد و دوباره همین آش و همین کاسه. باید او را قبل برمی

آنکه با واقعیت مواجه شود برای این مدل زندگی آماده کنید. 

اش کنید برای بودن کنار خودتان. باید که اهلی  

 سحر گفت: بگو! چی میخواستی بنالی؟

کرده رسیده بود. آن را با احتیاط گذاشت دم هاجر با لیوان دم

دست سحر. نیما از او خواست برود داخل. هاجر که رفت به 

شاره کرد: بخورش حالت جا بیاد.نوشیدنی ا  



خوام. بگو ...نمی  -  

تا نخوری نمیگم. پس رو حرف من حرف نزن.  -  

 سحر لیوان را برداشت و یک قلپ خورد.

نیما کالفه سری تکان داد و دستش را گرفت جلوی صورتش 

ی پایینی صورتش زیر دستش پنهان شده بود. جوری که نیمه

کرد از کجا شرفکر می متفکر به سحر نگاه کرد. داشت  

وع کند. همین حاال کاری کرده بود تا سحر از او متنفرتر شود. 

دهد به او. مطمئن بود رفتار زشت شاهرخ با خودش را ربط می  

 گفت: آوردمت اینجا که برای همیشه بمونی.

سحر سرفه کرد. دمنوش پریده بود توی گلویش. نیما ترسیده از 

پشتش: چی شدی؟ جا بلند شد و چندبار کوبید  

قدر محکم نزن. پشتم درد سحر خودش را کنار کشید: این

 میکنه.



نیما منگ نگاهش کرد و وقتی یادش آمد او کتک خورده لب 

پایینش را محکم مکید. سحر گفت: منظورت چیه برای همیشه؟  

 یعنی من و تو با هم؟

اش گرفت. مامان و خواهرش کم بودند این هم اضافه نیما خنده

اش را دید دوباره رفت توی هم. نیما گفت: . سحر که خندهشود

بدت میاد جای به این قشنگی زندگی کنی؟ اتاق خودت رو 

داشته باشی. یکی باشه کارهات رو بکنه. یکی باشه مواظبت 

 باشه. 

تر ادامه داد: هرجور دوست سحر منگ نگاهش کرد. نیما مشتاق

آشنا بشی.های خوب داشته باشی لباس بپوشی. با آدم  

من و تو با هم؟ مامان بابات چی میگن؟ میدونن من   -

پرورشگاهی هستم؟ نه نمیدونن. اگه میدونستن که من رو اینجا 

کردی.تو این باغ قایم نمی  

ی نیما گفت انگار کسی با ناخن سینهای که سحر میبا هر جمله

دید تمام نگرانی شد وقتی میخراشید. دلش فشرده میرا می

هاست.مواجه شدن با دیگران و معرفی خودش به آن سحر  



ها کسی قرار نیست این سوالبرگشت نشست سر جایش: هیچ

 رو ازت بپرسه. 

تو هم کسی رو نداری نه؟ بابات رو دیدم تو عکس. مرده؟  -  

جلوی  نیما به لب برچیدن سحر نگاه کرد. انگار خاله مهستی

ن نبود که من و تو با رویش نشسته بود. خم شد جلو: منظورم ای

هم زندگی کنیم. من یه خاله دارم که با هاجر اینجا زندگی 

ام زندگی کنی. میکنه. تو با خاله  

االن کجاست؟ مث این خانومه اخموئه؟  -  

میادش و نه مث این خانومه اخمو نیست. خیلی مهربونه.  -  

ات؟چرا میخوای باهاش زندگی کنم؟ خودت کجاست خونه  -  

اش رو ره نگاهش کرد: اگر صبر کنی جواب همهنیما خی

فهمی. می  

سحر گردنش را کج کرد: من رو دوست داری؟ واسه همین 

کردی؟ من رو کجا دیدی راستش رو بگو.تعقیبم می  



نیما از این همه صراحت جا خورد. اصرار کرد: دوست داری اینجا 

خواد تو رو بکنه بیرون. دوست زندگی کنی؟ کسی هم نمی

؟ داری  

اول تو جوابم رو بده تا من بگم.  -  

جواب چی رو بدم؟  -  

تو چرا من رو آوردی اینجا به زور؟ الکی نگو رقیب شاهرخی   -

 که باورم نمیشه. من رو هم گول نزن چون فایده نداره.

ی از گریههایش های نیما. چشماین را گفت و خیره شد در چشم

طور. نیما در دو دو اش هم همینزیاد سرخ شده بودند. نوک بینی

های دید. چشمهای ستاره ترس و نگرانی و ناامیدی را میچشم

هایی که برای کرد وقتاش را تداعی میهای خالهاو نگاه

دانست چطور این غم و شد و نیما نمیاش دلتنگ میگذشته

کند. شاید باید از در دیگری وارد  ترس و ناامیدی را از او دور

داشت کسی او را شد. دری که ستاره را امیدوار نگه میمی

دانست گفتن این دوست دارد. کسی نه از جنس شاهرخ. نمی

حرف برایش گران تمام خواهد شد یا نه ولی باید امتحانش 



اش حداقل. سحر گفت: داری نقشه کرد. به خاطر خالهمی

 میکشی ...

کشم. من لند شد و رفت جلو. لبخند زد: نه! نقشه نمیاز جا ب

کردم. تو خیابون دیدمت ازت خیلی وقت بود که دنبالت می

 خوشم اومد برای همین خواستم ...

سخت بود دروغ گفتن. نفس گرفت: آره. ازت خوشم اومد 

 خواستم مال من باشی.

یما کرد. نباز سر باال گرفته بود و نگاهش میسحر با دهان نیمه

ات چشم دزدید. برگشت بنشیند سر جایش. سحر پرسید: خاله

 پیره؟

ی یعنی نیما منظورش را نگرفت. چرخید طرفش و سری به نشانه

ات چی تکان داد. سحر گفت: من رو میخوای بشم پرستار خاله

شون. مگه نه؟ مث طناز که یه زن و شوهری اومدن بردنش خونه

دارن بعدش معلوم شد دنبال مث شما پولدار بودن. گفتن بچه ن

پرستار مفتی میگشتن واسه مامان علیلشون. نه داداش! اگه فکر 

 کردی میتونی سر من از این بازیا دربیاری کور خوندی.



ی نیما را تکرار کرد: مال من باشی. بعد هم با تمسخر عین جمله

 هه! 

این را گفت و بدون آنکه منتظر جواب بماند برگشت داخل ویال. 

ا خسته تکیه داد به صندلی. از خودش و این اعتراف نیم

ی دروغکی بدش آمده بود. زنگ موبایلش بلند شد. شماره

 شاهرخ بود. جواب داد: بله!

گوشی رو بده به اون دختره.  -  

اگه ندم چه غلطی میکنی؟  -  

گفتم گوشی رو بده بهش با اعصاب من بازی نکن.  -  

اش را توی ی کالفگیهمهنیما نتوانست خودش را کنترل کند. 

گوشی فریاد کشید: گوش کن مردک عوضی دیدم چه بالیی 

سرش آوردی. شانس آوردی دم دستم نیستی. شانس آوردی 

ولی فقط یک بار دیگه فکرش رو به ذهنت راه بده تا خودم بیام 

 اون مخ داغونت رو بپاشم رو دیوار. حالیته؟

لرزید. عرق یصدای بوق قطع پیچید توی گوش نیما. بدنش م

ریزی نشسته بود روی پشتش. چندبار عمیق نفس گرفت و 



مشتی کوبید به دیوار. وقتی چرخید طرف در دید که سحر آنجا 

ایستاده و زل زده بهش. البد دیده بود به دیوار مشت کوبیده و 

کرد چه فرقی بین او و شاهرخ هست. حاال هم داشت فکر می

کنی؟ کالفه گفت: به چی نگاه می  

اش. شدهسحر چندبار پلک زد. نگاهش سرید روی مشت گره

 نیما مشتش را باز

 کرد: برو داخل یه چیزی بخور رنگت پریده.

مونم اینجا. سحر با لکنت گفت: ب...هش کاری نداشته باش. می

 تا هروقت که گفتی. خب؟

معلوم بود ترسیده. ولی نه برای خودش. برای آن مردک 

. سحر لبخند زد. لبخندی آمیخته با وجود. آهسته جلو رفتبی

ترس و نگرانی. نزدیکش که رسید سعی کرد از فرصتی که پیش 

آمده نهایت استفاده را ببرد. برای همین جدی گفت: پس دیدی 

 که توی نگه داشتنت جدی هستم.

سحر سرش را پایین انداخته بود. تند تند سر تکان داد. نیما 

ال گرفت و مجبورش کرد به اش را بادستش را جلو برد و چانه



هایش نگاه کند. با همان لحن جدی و محکم گفت: مهم چشم

نیست چرا اینجا هستی. االن هم که دیدی دیگه کسی نیست 

 بخواد بیاد دنبالت. پس چی؟

های سحر سحر پلک زد. نیما طاقت نداشت ترسی را که در چشم

مونم. النه کرده بود ببیند. دستش را عقب برد. سحر گفت: می

مونم.باشه. شیش ماه می  

اش معلوم شود. هایش را توی دهنش فرو برد مبادا خندهنیما لب

دید حتی با وجود این اتفاقات او هنوز با لجبازی از اینکه می

اش گرفته بود. سری تکان کند خندهشرطشان را یادآوری می

 داد و آرام گفت: آفرین دختر خوب. حاال برو.

شت داخل و نیما نفسش را بیرون داد. معطلی برگسحر بی  

وقتی برگشت داخل حامد هم رسیده بود. بابت ماندنش در ویال 

تشکر کرد و قبل از آنکه حامد بپرسد چرا اینقدر خسته و 

 درمانده است خداحافظی کرد و راه افتاد طرف خانه.

دانست آنقدر انرژی سوزانده بود که دیگر جان نداشت ولی می

زد. مادر و اش است و درست هم حدس میختیتازه اول بدب



خواهرش دوباره با هم دعوا کرده بودند و حاال هرکدام 

خواست ثابت کند تقصیر آن یکی بوده. آخر سر هم آیدا با می

رود باغ پیش خاله مهستی و گریه و داد و بیداد تهدید کرد می

 مادرش گفت برود به درک!

رفت توی اتاق آیدا. فعالً  نیما گذاشت تا مادرش بخوابد و بعد

داشت تا اوضاع مساعد شود. آیدا با باید او را از آنجا دور نگه می

صدایی تو دماغی خواست بیاید داخل و نیما در را باز کرد و دید 

او یک کوه دستمال کاغذی کپه کرده پایین تختش. گفت: 

 خودت هم انگار خوشت میاد صداش رو دربیاری!

هام هم حق ندارم پاک نگاه کرد: چیه؟ اشکها آیدا به دستمال

 کنم؟ یا باید با آستینم پاک کنم؟

نیما یاد سحر افتاد که همین کار را کرده بود. گفت: نه! ولی بریز 

 تو سطل. مامان وسواسه!

اش: آیدا بلند شد و نیما را بغل کرد. سرش را گذاشت روی سینه

 نیما من دلم واسه بابا تنگ شده. 



تر بود. اما راه افتاد. آیدا یک سال از سحر کوچک اشکش دوباره

تر بود. مثل یک بچه. موهای انگار ده سال از نظر عاطفی جوان

هق کرد: خواهرش را بوسید و در سکوت نوازشش کرد. آیدا هق

ام میکنه. چرا نیستی خونه! من رو با این تنها نگذار. دیوونه

 آخرش یه کاری میکنه ول کنم از اینجا برم.

های عسلی ی خواهرش را گرفت و در چشمنیما زیر چانه

 زیبایش نگاه کرد: کجا بری اون وقت؟

آیدا شانه باال انداخت. درست مثل سحر. بغضش ترکید: 

دونم. یه جایی که چشمم به این نیفته. فردا هم میرم پیش نمی

 خاله. هرکی هم بدش بیاد مهم نیست.

ی دایی حامد.چند روز رفته خونهخاله   -  

مگه خاله فرحناز پیشش تو ویال نیست؟  -  

ی دایی حامد. شاید چند روز دیگه تو نه دوتایی رفتن خونه  -

باغ مهمونی بگیرن. اون موقع اگه خواستی بمون. من خودم 

 هوات رو دارم که مامان هم غر نزنه.



مامان  آیدا مشکوک نگاهش کرد: پس واقعاً یه چیزی هست.

 توهم نزده.

خوای به من بگی چی شده؟نیما چشم دزدید. آیدا گفت: نمی  

گفت؟ خاله فرحناز قدغن کرده بود ماجرا را به باید به او می

ی آیدا نگفته بود. اشاره زد به مادرش بگوید ولی چیزی درباره

تخت و خواست آیدا بنشیند. او هم حرف گوش کن نشست 

مام ماجرا را برای آیدا گفت. دهان آیدا ی تخت. نیما آهسته تلبه

زده پرسید: االن دختر خاله از تعجب باز مانده بود. هیجان

 مهستی اونجا تو باغه یعنی؟ 

ی تایید تکان داد. نیما سری به نشانه  

چرا من رو نبردی ببینمش؟  -  

اش هستیم. خوایم فعالً بدونه ما خانوادههمین االن گفتم نمی  -

ه بره. خیلی بدبینه.ممکنه ول کن  

یاال من رو باید ببری ببینمش.  -  

 نیما خندید: مگه حیوون باغ وحشه که بری ببینیش.



پس این چند روزی که غیبت زده بود اونجا پیش اون بودی؟   -

 خوشگله؟

 یک تای ابروی نیما باال رفت: این یعنی چی؟

 نیش آیدا باز شد: وای مامان بفهمه تو از دختر خاله مهستی

ات اومده سکته میکنه.خوش  

ها رو جمع کن بریز تو سطل.نیما اخم کرد: این دستمال  

خندید. نیما از اتاقش بیرون آمد و رفت تا برای آیدا هنوز می

هایی که باعث چند ساعت هم که شده دراز بکشد و از شلوغی

 شده بودند سرسام بگیرد دور شود. 

**** 

بود. مثل هفت روز  ستاره خودش را توی اتاق حبس کرده

کرد با او از در مهربانی وارد شود و گذشته که نیما سعی می

ی دوستانش در پرورشگاه چیزی ستاره او را پس زده بود. تجربه

ها اعتماد وقت به این خانوادهبود که بهش یاد داده بود هیچ

های خیلی هایی بود که از بچهنکند. هرچند همیشه داستان



هایی که شانس آورده بودند و از ردند. از بچهککوچک تعریف می

به فرزندخواندگی پذیرفته شده بودند ولی ب همان بچگی  

شدند. او که دیگر زرگترها اغلب بدشانس بودند و برگردانده می

ی شش هفت ساله هم نبود. او یک دختر جوان حتی یک بچه

وقت بیفهمید. او هیچبود. فقط شاهرخ زبان او را خوب می

کرد چون اصالً مگر در دنیا کسی هم بود چشمداشت محبت نمی

چشمداشت محبت کند؟ شاهرخ مرد خشنی بود ولی صاف که بی

ها آب زیرکاه و موذی بودند. و صادق بود. این  

گفت: ای به در خورد و ستاره صدای نیما را شنید که میتقه

راجع  ام داره برمیگرده خونه. نمیخوای بیای بیرونستاره خاله

 بهش حرف بزنیم؟

های نیما را شنید که جوابش را نداد. سکوت شد. بعد صدای قدم

شد. ستاره زیر لب غر زد: چه سوسوله!دور می  

در را  قدر حوصله کند. حتماًاگر شاهرخ بود محال بود این

شکست ولی این پسر حتی وقتی در اتاق باز بود بدون در می

برای ستاره عجیب بود. چطور آمد. این چیزها زدن داخل نمی



امکان داشت کسی داخل اتاق خصوصی تو سرک نکشد حتی 

ها در خوابگاه زیاد این کار را وقتی در اتاق قفل نیست؟ مامان

دانستند در وسایل خصوصی ها حق خودشان میکردند. آنمی

دخترها سرک بکشند چون به قول خودشان نگرانشان بودند. 

کردند. اصالً همه همین کار ن کار را میدخترهای بزرگتر هم همی

کرد. کردند. فقط انگار اینجا ماجرا فرق میرا می  

صدای فرحناز آمد. گفت: ستاره خانم! میشه در رو باز کنی با هم 

 حرف بزنیم؟ لطفاً!

های غریبی. از همان پشت در داد زد: ستاره خانم! لطفاً! چه کلمه

 چه کارم دارید؟

زنیم. مث دوتا دوست!فقط یه کم گپ ب  -  

من دوستی ندارم. الکی واسه من نقش بازی نکن!  -  

-  ...  

اگه من دوستتون هستم چرا زندانیم کردین؟  -  

کی تو رو زندانی کرده؟   -  



هر شب یکی اینجا میخوابه که فرار نکنم. در خونه رو قفل   -

کنین. اینا اگه زندانی کردن نیس پس چیه؟می  

-  ...  

دوستم هستین بذارین برم.اگه   -  

کجا بری؟ بذار من بیام داخل حرف بزنیم اگر قانعم کردی   -

 خودم قول میدم اجازه بدم که بری.

های پوچ زیاد در ته دل ستاره خالی شد. هرچند از این قول

اش گرفته بود ولی او دختری بود که در پرورشگاه بزرگ زندگی

ها دل ببندد. به لیشده بود. کسی که عادت داشت به قول خی

گفتند باز هم بهشان آمدند و میقول مراجعانی که در کودکی می

شدند و دیگر زنند ولی بعد از یکی دو هفته خسته میسر می

گفتند عید امسال برایشان گشتند. به قول مادرها که میبرنمی

رسید. بلند خرند ولی آن عید هرگز نمیفالن مدل کفش را می

ز کرد و برگشت روی تختش چهارزانو نشست. شد و در را با  

وقت الی در آهسته باز شد و فرحناز با لبخند داخل آمد. هیچ

ندیده بود او لبخند نداشته باشد. خوش به حالش. البد خیلی 



های هم نگاه کردند. فرحناز جلو آمد و خوشبخت بود. به چشم

 پرسید: اجازه هست بشینم اینجا؟

کرد. ستاره روی ز آرایش اشاره میداشت به صندلی جلوی می

ها را پرت کرده بود آیینه را با رژ لب خط خطی کرده بود. لباس

وری روی آن افتاده بود. آن شب ی تخت هم یککف اتاق و مالفه

به نیما قول داده بود بیماند ولی قول نداده بود خیلی هم سر به 

اد. هنوز دراه باشد. انگار فرحناز اهمیتی به این موضوع نمی

اتاق من بود.  زد. رو کرد به ستاره: اینجا قبالًداشت لبخند می

خیلی سال قبل که تازه ساخته شده بود. نه گاز داشت، نه تلفن. 

 با شوهرم همینجا توی این خونه آشنا شدم. 

ای باال انداخت: به من چه!ستاره شانه  

؟ فرحناز نشست روی صندلی میز آرایش: از اتاقت خوشت میاد

هاش رو گفت بذاریم خودت به سلیقه خودت وسیلهنیما می

ی من رو هم دوست داشته بخری ولی من فکر کردم شاید سلیقه

 باشی!



ستاره فقط خیره به فرحناز نگاه کرد. این زن چه دل خوشی 

وقت کرد. برای او که هیچداشت. توی چه عالمی سیر می

ی نداشت در چه شد فرقی خودش خریده نمیچیز به سلیقههیچ

اتاقی زندگی کند. گفت: برام مهم نیست. من اینجام چون 

ی پوکتون فرو کنین.مجبورم. اینو تو کله  

فرحناز عمیق نفس کشید و ستاره توی خودش جمع شد. از 

دانست باالخره ها بود و میوقتی آمده بود منتظر واکنش تند آن

مثل سگ  زنند کهآوردند و آنقدر کتکش میجایی کم مییک

های فرحناز: به زوزه بکشد. اما لبخند دوباره برگشت روی لب

 من بگو اگر اینجا بری میخوای چه کار کنی. من گوش میکنم.

میرم خوابگاه.  -  

اونجا نمیتونی بری. من رفتم سوال کردم. دخترهایی که   -

 هجده سالشون تموم شده باشه باید از اونجا برن.

از نگاه کرد. مطمئن بود راست ستاره دقیق به صورت فرحن

گوید. خانم موال هم همین را گفته بود. فرحناز که سکوت او می



را دید ادامه داد: تازه تو از کانون فرار کردی. اگه برگردی 

 تحویلت میدن.

ستاره شروع کرد به بازی با انگشتانش. بدون آنکه به فرحناز 

 نگاه کند گفت: میرم پیش شاهرخ!

. ستاره با احتیاط سر بلند کرد و دید فرحناز بینشان سکوت شد

هایش پر از غم و حیرت کند. چشمجور عجیبی نگاهش می

ها شناخت. خیلیها را خوب میبودند. او این مدل نگاه

جوری نگاهش کرده بودند. مثل اینکه بگویند بیچاره چه همین

ای که شانس بدی دارد. به چه چیزهایی دلخوش کرده. به آینده

اش معلوم نیست. ته  

اخم کرد: اینجوری نگام نکن. شاهرخ من رو دوست داره. وقتی 

 از کانون اومدم بیرون هوام

 رو داشت. اگه شما نیومده بودین االن پیش همدیگه بودیم.

فرحناز پا روی پا انداخت: مگه تلفنی باهاش حرف نزدی؟ نیما 

 گفت تهدیدت کرده اگه ببیندت تو رو میکشه!

ی داد زد: تقصیر شما عوضیاست. ستاره عصب  



فرحناز در سکوت نگاهش کرد. ستاره زانوهایش را جمع کرد 

ها. فرحناز آهسته بهش توی شکمش و سرش را گذاشت روی آن

اش. ستاره از جا پرید: به نزدیک شد و دست انداخت دور شانه

 من نزدیک نشو!

بری  فرحناز عقب کشید: باشه! ببین عزیزم ما قبل از اینکه تو

 کانون دنبال این بودیم که بیاریمت اینجا. 

 ستاره زود سر بلند کرد: چرا؟

خب دنبال یه نفر بودیم که مونس تنهایی خواهرم باشه. یکی   -

 از دوستام گفت میشه از ... میشه از دخترای ...

پرورشگاهی یکی دستچین کنین آره؟ دروغ نگو! حتی اگر   -

ر از من بود اونجا. محال بود خانم هم اینجور بوده باشه صدتا بهت

قدر چاخان نبافید موال یکی مثل من رو به شما پیشکش کنه. این

واسه من. یه بار میگین رقیب شاهرخید. یه بار ... اون پسره 

همه رنگ پرستم اینمیگه چون چشمم دنبالت بوده. آفتاب

 عوض نمیکنه به خدا.



بوده. هم اش با هم فرحناز خندید: حاال فرض کن همه

خواستیم بیای پیش خواهرم کنارش باشی، هم ...می  

اون پسره عاشق من بوده آره.  -  

دونم. باید از خودش تر شد: این رو دیگه نمیخنده فرحناز عمیق

خواست یکی باشه کنار گم دلمون میبپرسی ولی هنوز هم می

 خواهرم. یه دختر خوب مثل تو.

ستاره اخم کرد: خر خودتی. خانم موال از من متنفره. اونجا 

 هیشکی چشم دیدن من رو نداره.

 فرحناز لبش را گاز گرفت: اینجور حرف زدن خوب نیست. 

 ستاره شانه باال انداخت: من هرجور بخوام حرف میزنم. 

فرحناز کالفه نفسش را بیرون داد: تقصیر نیماست. اون گفت یه 

هتون و فکر کرده تو بهترین کسی هستی که مدت رفته خوابگا

 میشه پیش مهستی بمونه. 

 ستاره حیران به فرحناز نگاه کرد: چرا همچین فکری کرد؟ 



فرحناز شانه باال انداخت: شاید چون همیشه از دخترهای سرتق 

بینی گاهی چندتا دلیل باهمدیگه باعث یه اومده. میخوشش می

شه.اتفاق می  

ت لحنش غمگین شد. انگار یاد چیزی افتاده گفوقتی این را می

های چشم فرحناز خیره ماند. او دروغ را خوب باشد. در مردمک

گوید. شاید هم کشید اما مطمئن بود فرحناز دروغ نمیبو می

مثل خودش دروغگوی ماهری بود. فرحناز ادامه داد: بعدش 

دی. فهمیدیم تو رو فرستادن کانون. رفتیم اونجا و گفتن فرار کر

خواستیم بیخیال تو بشیم ولی نیما قبول نکرد. ما می  

یعنی پس واقعاً من رو دوست داره؟ رقیب شاهرخ هم نیست   -

 نه؟ 

های ردیفش معلوم شدند: نه! نیما فقط فرحناز خندید و دندان

 نگران تو بود مبادا با شاهرخ کارت بکشه به زندان. 

کنم. کیه که ور نمیتوانست باور کند. گفت: نه! باستاره نمی

 دنبال دردسر بگرده.



یکی که خیلی نگران بقیه است و دردسرهاش رو به جون   -

 بخره. 

نیما من رو دوست داره؟  -  

اش را گرفت. ستاره اخم کرد: ولش کن! به زور جلوی خنده

دوست هم داشته باشه مهم نیست. من که دوستش ندارم. من 

هش بگو! االنم اگه قول فقط شاهرخ رو دوست دارم. این رو ب

خوام اذیتش کنه.دادم بمونم واسه اینه که نمی  

فرحناز آهسته پشت ستاره را نوازش کرد: خیلی خب! قبول. تو 

به نیما قول دادی شش ماه اینجا بمونی و بعد اگر دوست نداشتی 

 بری دنبال زندگی خودت.

 ستاره دردمند نالید: شیش ماه خیلی زیاده. شاهرخ ...

هرخ اگه دوستت داشته باشه برات صبر میکنه. اتفاقاً خوبه شا  -

 که امتحانش کنی ببینی چقدر حاضره برات صبر کنه.

کرد. االن دیگه دونست پیش شماها هستم، صبر میاگه نمی  -

ام رو با تیر میزنه. سایه  



کسی که یکی رو دوست داشته باشه همیشه یه جوری   -

 خودش رو قانع میکنه.

کت شد. به نظرش رسید این حرف درست است. با این ستاره سا

 حال گفت: شش ماه زیاده.

خیلی خب! قبول. سه ماه. اما تو هم باید قول بدی که سه ماه   -

 بمونی و کمتر اذیت کنی. 

ستاره حساب کرد و دید ده روز است که اینجاست. فرحناز از جا 

و ماه و بلند شده بود. سرش را باال گرفت: ده روزش گذشته! د

 بیست روز.

فرحناز بلند خندید: یه جوری حساب میکنی انگار ما تو رو 

 اَبیوس کردیم.

چی چی؟  -  

اذیت ... ولش کن! قبوله هرچی تو بگی.   -  

همان لحظه کسی در اتاق را زد. فرحناز به ستاره نگاه کرد: بیاد 

 داخل؟



 ستاره بق کرد: در که بازه دیگه چرا میپرسی!

 فرحناز بلند گفت: بفرمایید. 

نیما آمد داخل و حیران به اتاق درهم ریخته نگاه کرد. ستاره 

اش فرحناز زل زد و او زیرچشمی حواسش به او بود. نیما به خاله

 گفت: ستاره خانم قول داده سه ماه پیش ما بمونه.

دو ماه و بیست روز.  -  

همون!   -  

نها باهاش صحبت کنم؟تونم تنیما عمیق آه کشید: باشه! می  

قبل از آنکه فرحناز چیزی بگوید ستاره طلبکار گفت: هوی 

خوام.خودم اینجام وکیل وصی نمی  

نیما و فرحناز نگاه کوتاهی به هم انداختند و نیما به فرحناز 

 گفت: خاله برگشته. شما برو. ما هم میاییم.

فرحناز سری تکان داد. دستی به پشت ستاره کشید و رفت 

ن. نیما دوباره نگاهی به اتاق درهم ریخته انداخت و خیره بیرو



ماند به صورت ستاره. بدون آنکه حرفی بزند. ستاره دراز کشید 

 روی تخت. نیما گفت: خسته نشدی ا

قدر خوابیدی؟ین  

ستاره به این فکر کرد که خوابیدن تنها کاری بوده که تا این سن 

کس و پول و بیآدم بیی کارها انجام داده. گفت: بیشتر از همه

 کار چه تفریحی بلده جز خوابیدن؟

پول نیما جلو رفت و ایستاد باالی سر ستاره: االن که دیگه بی

نیستی. ما هم مثالً آشناهات. اگر با خودت لج نکنی هردوش رو 

 داری از این به بعد.

ستاره چرخید به سمت پنجره. پشتش به نیما بود. گفت: پولتون 

تون رفته. کس و کار زوری هم کنین که از کفرو الکی خرج ن

 مبارک خودتون.

نیما نشست روی تخت. ستاره خودش را کشید طرف دیوار. حاال 

شنید. نیما گفت: برگرد مثل یه دختر فقط بوی عطر او را می

 عاقل با هم حرف بزنیم. این کارا مال یه بچه است. 



کرد. ستاره اش را لمس ستاره اهمیتی نداد. نیما آرام شانه

خودش را جمع کرد: به من دست نزن. شاهرخ اینقدر معرفت 

 داشت که تا خودم نخوام به من دست نزنه.

ی نیما دستش را برداشت و ستاره با تمسخر خندید: فرق دیگه

دونی چیه؟شاهرخ با تو می  

خیز نشست: نیما جواب نداد. ستاره سرجایش چرخید و نیم

سوسول نیست. هرکاری دلش فرقش اینه که شاهرخ مث تو 

کنه. بخواد می  

کنه یا هرکاری دلش بخواد باالخره تا نخوای کاری نمی  -

کنه؟ کدومش؟می  

کرد چه جوابی ستاره مدتی به نیما نگاه کرد. داشت فکر می

بدهد ولی هیچی به ذهنش نرسید. نیما لبخند زد: کم آوردی 

 پس؟

خوام زود بگو می ستاره اخم کرد: عمراً. کارت چی بود حاال؟

 بخوابم.

خوام ببرمت با هم آشنا بشید. ام اومده. میخاله  -  



ی حرفش را بزند ولی ستاره خرید زیر خواست بقیهنیما می

مالفه و از همان پشت گفت: فعالً حال ندارم. هروقت حالش بود 

 خبرت میدم بفرستش باال.

ی که در دید صورت نیما چه شکلی شده ولی با رفتارستاره نمی

زد برود پی کارش. تکان این ده روز از او دیده بود حدس می

اش را کمی گفت که او بلند شده. سایه محوخوردن تخت می

اختیار لبخند زد رود بیرون و بیدید. فکر کرد االن میدورتر می

ولی لبخندش زیاد طول نکشید. نیما مالفه را به شدت پس زد. 

صورت نیما بود دید و ترسید.  ستاره اخم غلیظی را که روی

خیز نشست. نیما گفت: دوست داری هرکاری رو از راه دوباره نیم

سختش انجام بدی نه؟ خیلی خب. باشه. از این به بعد هر چیزی 

خوام. بار دومی نداره. رو یه بار ازت می  

رفت بیرون که ستاره گفت: اگه نیام مثالً چه کار داشت می

 میکنی؟

ید و دلهره به زبان آورده بود. نیما چرخید طرفش: این را با ترد

آهان خوبه هنوز اونقدر عقل تو سرت هست بدونی حرف گوش 



کنه. یه بار محترمانه ازت ندادن یه مشکالتی هم برات درست می

کنم اگر جوابش رفتار درست بود که هیچی. اگر نه خواهش می

دیگه هم  مجبوری به جاش ده روز بیشتر بمونی. چطوره؟ کارای

تونم انجام بدم. مثالً کاری کنم اون عشق عزیزت به دردسر می

 بیفته. انتخابش با خودت.

های ستاره آویزان شد. میل شدیدی داشت تا نیما را عاصی لب

کند ولی همانطور که خودش گفته بود آنقدر عقل داشت که 

خود برای خودش نتراشد. گفت: خیلی خب بابا. دردسر بی  

د شد و راه افتاد طرف در. نیما دستش را کشید: صبر از جا بلن

 کن!

دیگه چه غلطی باید بکنم؟  -  

نیما به صندلی اشاره زد و ستاره رفت و آنجا نشست. بعد گفت: 

ام خیلی وقت نیست قلبش رو عمل کرده. هر جور فشار خاله

 روحی روانی براش سمه! 

افتاد طرف  ستاره حوصله نداشت سخنرانی نیما را گوش کند. راه

 در. نیما گفت: کجا؟



تر بهش نگم. چشم جناب یزید.گرفتم چی شد. از گل نازک   -  

خورد. از اتاق که بیرون اش را میزیرچشمی دید که نیما خنده

رفت. فرحناز همانجا پشت در مانده بود. گفت: ها؟ شما نصیحتی 

 ندارین؟ 

یما را دید. فرحناز به پشت سر ستاره نگاه کرد. او هم برگشت و ن

دانست چرا. حتی کرد نیما دستپاچه است ولی نمیحس می

کرد. نیما سعی کرد فرحناز هم بود. این را از نگاهش حس می

 بهش لبخند بزند: چیه؟ 

ها چرخید. مطمئن بود نگرانند. نگاه مشکوکش به نوبت روی آن

کدامشان متوجه نشدند که انگار قرار بود اتفاق بدی بیفتد. هیچ

وقت در ترس و ها هیچشان را فهمیده. آناره دستپاچگیست

اضطراب زندگی نکرده بودند تا بدانند برای کسی مثل ستاره که 

دائم در چنین وضعیتی زندگی کرده فهمیدن این چیزها چقدر 

راحت است. وقتی فرحناز دستپاچه گفت: کاش ما زودتر بریم 

 پایین تو بعدش بیای! 



به چیزی که حس کرده بود شک  ستاره دیگر یک لحظه هم

ها رفتند پایین و ستاره فکر کرد نکرد. گفت: خیلی خب! آن

نکند به زور نگه داشتنش در این خانه به آن زنی که قرار بود 

 ببیندش ربط دارد؟ ولی چه ربطی؟ 

**** 

نیما از شدت اضطراب روی پا بند نبود. تنش و دلهره در فضا 

ها گیری ظرفآشپزخانه دنبال لکهخود توی زد. هاجر بیموج می

کم داشتند بود. حامد رفته بود توی حیاط گل و به رزهایی که کم

شدند مشغول شده بود. فرحناز خودش را حبس کرده پرپر می

گرفت او را ستاره صدا بود توی اتاق سحر...سحر...باید یاد می

 چیز به زد همهکند. اگر جلوی خاله مهستی او را سحر صدا می

ریخت. تنها کسی که فقط کنجکاو بود تا زودتر دختری را هم می

که نیما به اینجا آورده بود ببیند خاله مهستی بود اما او هم انگار 

اضطرابی را که در خانه پراکنده شده بود حس کرده بود. نیما از 

اش اتاق سحر...نه...ستاره بیرون آمد و فکر کرد یعنی او و خاله

گفت ی ستاره که میح برسند؟ اتاق درهم ریختهتوانند به صلمی



اش را توجیه کرده کار راحتی نیست. دایی حامد و شادان خاله

خواستند با ستاره هماهنگ بودند که ستاره از کجا آمده. اول می

شوند و بگویند چیزی از بودنش در پرورشگاه نگوید ولی شادان 

جوری ازشان ینگفت محال است ستاره زیر بار این حرف برود. ا

کرد که آمد تهدیدشان میگرفت و هربار بحثی پیش میآتو می

موضوع را به مهستی خواهد گفت. برای همین به مهستی گفتند 

این دختر پرورشگاهی است و مدتی در ندامتگاه مخصوص 

کودکان و نوجوانان زندگی کرده. مهستی نگران پرسیده بود: 

 چرا آوردینش اینجا؟

ود چون جایی برای زندگی نداشته و دختر خوبی شادان گفته ب

ها در گردد آن بیرون و خیلیاست. اگر مراقبش نباشند برمی

اش کنند.کمینش هستند تا بیچاره  

مهستی هاج و واج به حامد و شادان نگاه کرده بود ولی چیز 

بیشتری نپرسیده بود و نیما توانسته بود نفس راحتی بکشد. از 

کرد. از همه اعتماد داشت خدا را شکر میاو ایناش به اینکه خاله

انتظار ورود ستاره بود نگاه کرد. ها به مهستی که چشمباالی پله



فرحناز هم کنارش بود. آهسته در گوش نیما زمزمه کرد: قلبم 

داره از جا درمیاد نیما. باورم نمیشه! باورم نمیشه بعد هفده 

مش به دیدن هجده سال دوباره توی این خونه مهستی چش

 دخترش روشن میشه!

اش نگاه کرد. اگرچه نیما چرخید و به صورت مضطرب خاله

خودش در زمان گم شدن سحر ده ساله بود اما آن روزها را به 

طور نگران داد که ایناش حق میآورد. به خاله و دایییاد می

باشند. سعی کرد به خودش مسلط شود. به فرحناز لبخند زد: 

خاله! همه چی درست میشه.نگران نباش   

ها پایین رفتند. مهستی مشکوک به فرحناز نگاه کرد: از پله

 رنگت چرا پریده فرحناز؟

 نیما گفت: کجا رنگش پریده خاله جون! 

مهستی با غیظ به نیما زل زد: تو خواهر من رو بهتر از خودم 

 میشناسی بچه؟

د. فکر اش را پنهان کننیما سعی کرد با خنده رفتار دستپاچه

داد؟ به روزی فکر کرد اگر بابا اینجا بود چه واکنشی نشان می



زده تنها کرد که فهمیدند سحر گم شده. در آن جمع آشوب

حسام پارسا، پدرش، به خودش مسلط مانده بود و نیما این را به 

کرد او را ضوح یادش مانده بود. حتی به خاطر داشت که سعی می

ترسد. چقدر دلش برای پدرش سفت در آغوش بگیرد مبادا ب

 تنگ شده بود. 

ها مهستی از جا بلند شد و نیما به خودش آمد. چرخید طرف پله

آید. برخالف این چند روز شبیه یک و دید ستاره دارد پایین می

ی پنجول کشیدن نبود. انگار تهدیدهایش خوب اثر ی آمادهگربه

مد.آها پایین میطور آرام از پلهکرده بود که این  

اش و دید که او با حیرت دارد به ستاره نگاه رو گرداند طرف خاله

زد. یعنی فهمیده بود این دختر نسبتی کند. پلک هم نمیمی

عمیق و خونی با خودش دارد؟ ضربان قلبش باال رفته بود. ستاره 

ها پایین آمد و آرام به مهستی سالم کرد. مهستی به از پله

م! نیما نگفته بود دختر به این رویش لبخند زد: سالم عزیز

 خوشگلی قراره اینجا زندگی کنه!



اش محو زیبایی ستاره شده بود. به نیما نفس راحتی کشید. خاله

صورت ستاره نگاه کرد و با چشم از او خواست زبان درازی نکند. 

مطمئن نبود ستاره به حرفش اهمیت بدهد ولی در کمال تعجب 

و گفت: ممنون!دید که ستاره ملیح لبخند زد   

مهستی جلو رفت و ستاره را در آغوش گرفت. نیما دید که خاله 

اش بگیرد. فشارد مبادا گریههایش را به هم میفرحنازش لب

کرد و دایی هایش را پاک میهاجر پشت سرشان داشت اشک

زده به این هایی غمحامد در چارچوب در ورودی سالن با چشم

تپید. دید که نیما هنوز تند میمنظره خیره مانده بود. قلب 

مهستی بیرون کشید و به  ستاره خودش را از حصار آغوش خاله

ی نیما هستی؟صورت او خیره ماند. پرسید: تو خاله  

 مهستی برگشت و به نیما لبخند زد: آره. 

ستاره گفت: نیما خیلی تعریف تو رو داده. فکر کردم پیرتر 

 هستی.

نیستم.مهستی خندید: خیلی هم جوون   

چند سالته؟  -  



بهم میاد چند سالم باشه؟  -  

دونم.ستاره شانه باال انداخت: نمی  

نیما فکر کرد باید یادش بدهد این شانه باال انداختن را بیخیال 

دهد. بعد به نظرش رسید ادب نشان میشود. او را گستاخ و بی

اش کمک کند ستاره شاید خاله مهستی با مهربانی ذاتی

گستاخش را کنار بگذارد. رفتارهای   

 فرحناز گفت: هاجر  چیزی نمیاری بخوریم گلومون خشک شد.

مهستی چرخید و چشمان سرخ هاجر را شکار کرد: چرا گریه 

 کردی هاجر؟

 هاجر دستپاچه به آشپزخانه پناه برد. ف

از چشم رحناز و نیما عصبی نگاهی با هم رد و بدل کردند که 

ستاره دور نماند. حامد جلو آمد و به ستاره سالم کرد. او هم زیر 

 لبی جوابش را داد. بعد پرسید: شادان کو؟

 مهستی متعجب به حامد نگاه کرد: شما اومده بودین اینجا؟



خواست با ستاره خانم حرف حامد دستپاچه گفت: بله! شادان می

 بزنه. 

نگاه کرد. او مجبور  مهستی آهانی گفت و مشکوک به فرحناز

شد بگوید: شادان نگران بود قبل از اومدن شما ستاره واسه 

دونید که یه مدت توی اون زندگی اینجا راحت نباشه. می

 موسسه ... توی ....

ستاره گفت: پرورشگاه. آره من از پرورشگاه اومدم الزم نیست 

جلوی خودم رعایت کنین. االن هم اینجا هستم چون قول دادم 

تر خوبی باشم دو ماه و بیست روز کنارتون زندگی کنم. دخ  

سکوت بر جمع سایه انداخت. صدای میوی کشدار دو گربه دوید 

اختیار هایشان. مهستی سر چرخاند طرف حیاط و بیبین حرف

ها رو دیدی؟لبخند زد. رو کرد به ستاره: گربه  

پلک اش به حامد نگاه کرد و او نیما متعجب از این واکنش خاله

روی هم گذاشت. انگار دیدن این رفتار برایش عادی بود. ستاره 

 پرسید: اینا رو چرا نگه میداری؟



مهستی موهایش را پشت گوشش انداخت: بیا بریم نشونت بدم 

های ماهی هستن.چه بچه  

ابروهای ستاره به هم گره خوردند. مهستی رفت توی حیاط و 

حرکتی کرد انگار  ستاره متعجب به نیما نگاه کرد و با دست

بگوید این زن کم دارد؟ نیما اخم کرد و فرحناز غمگین آه 

کشید. ستاره دنبال سر مهستی از سالن بیرون رفت. فرحناز 

نفسش را بیرون داد. حامد جلو آمد و گفت: خدا به خیر 

 بگذرونه.

هاجر هم به جمعشان پیوسته بود: خوب کردین از قبل نگفتین 

افتاد.ستاره دخترشه! پس می  

 فرحناز گفت: چرا؟

ی سحر حرف هاجر غمگین بهشان نگاه کرد: بعضی وقتا درباره

میزنه. میگه میدونم حاال بزرگ شده خانمی شده برای خودش. 

گاهی میگه شاید رفته باشه دانشگاه. شاید به یکی دیگه بگه 

دونم این فکرا از کجا افتادن توی سرش که خیال مامان. نمی

ی خوب بزرگ شده.ش یه خونوادهمیکنه دخترش پی  



حامد گفت: به شادان گفته بود شاید یکی مثل مامان تو پیش 

 پای دختر من اومده باشه. این فکرا از اینجا به سرش افتاده.

اش که همراه ستاره نشسته بودند به نیما غمگین به خاله

ها زل زد. هاجر گفت: خدا کنه دختره عقلش برسه تماشای گربه

بره. اگه بره مهستی خانم دق میکنه.ول نکنه   

نیما زود برگشت و به هاجر نگاه کرد: هاجر یه وقت نشنوم گرا 

 دادی به خاله که ستاره کیه!

هاجر دستش را آرام کوبید روی دهانش و زمزمه کرد: از جانب 

 من خیالتون راحت. 

 فرحناز خندید: چای چرا آوردی توی این گرما. برو شربت بیار.

تکان داد و رفت توی آشپزخانه. فرحناز رو کرد به  هاجر سری

کرد با خنده طور که به خواهرش و ستاره نگاه مینیما و همان

 گفت: از من میپرسه نیما من رو دوست داره؟ 

های نیما نگاه کرد. او منگ به فرحناز زل زد. چرخید و به چشم

شه ها. بذارید برسه بعد براش نقحامد خندید: از دست شما زن

 بکشید.



 نیما رو کرد به حامد: همینو بگو. میبینی دایی!

هر سه نفرشان خندیدند. سه ساعت بعد هوا تاریک شده بود. 

شام خورده بودند و هرکسی در سکوت دور میزی که توی حیاط 

دانست باید گذاشته شده بود به جایی خیره مانده بود. نیما می

شان ی خانههم ریختهشب را اینجا بماند ولی نگران اوضاع به 

بود. آیدا و مادرش بدجور با هم دعوایشان شده بود و اگر وضع 

افتد. اما از کرد معلوم نبود چه اتفاقی میطور ادامه پیدا میهمین

طرفی نگران بود اگر برود سحر از خانه فرار کند. هنوز به او 

اعتماد نداشت. ولی چاره چه بود. باالخره باید یک روزی به او 

کرد. دایی حامد خداحافظی کرد و رفت. خاله فرحناز اعتماد می

ماند و نیما از سحر خواست با هم گفت پیش مهستی در ویال می

تنها حرف بزنند. مهستی کنجکاو نگاهشان کرد و نیما خجالت 

کشید. دید که وقتی وارد سالن شدند خم شد و توی گوش 

گاه کرد. نیما نگاه ها نفرحناز چیزی گفت و او با شیطنت به آن

خاله فرحناز را نادیده گرفت و سعی کرد حواسش را بدهد به 

ی خودمون.گردم خونهسحر. گفت: من امشب برمی  



تون کجاست؟خونه  -  

تهرون!  -  

خوش به حالت.  -  

چرا؟  -  

من رو انداختی اینجا خودت میری تهرون عشق و حال. زید   -

 گفتی نداری. زن چطور؟ زن نداری؟

نه!  -  

دروغ نگو به من. صداش رو شنیدم پشت گوشی.   -  

ندارم. دلیلی نداره بهت دروغ بگم.  -  

ستاره ادایش را درآورد. نیما کالفه دست کشید به موهایش: من 

 باید برم خب؟!

برو به من چه!  -  

میذاری حرفم رو بزنم یا نه.  -  

یا نه!  -  



هایش را به هم سایید. ستاره این را گفت و خندید. نیما دندان

هایش را آویزان کرد: خیلی خب حاال بق نکن واسه من. لب

 چقدر تو لوسی. مامانت زیادی نازت رو کشیده.

نیما فکر کرد کاش این طور بود. ولی نبود. حداقل از بعد از گم 

اشیه رانده شدن سحر ماجرا جور دیگری پیش رفته بود. او به ح

 شده بود و جز پدرش کسی به او اهمیت نداده بود. 

هوی! چیه رفتی تو هپروت!  -  

نیما نتوانست تحمل کند. مچ دست سحر را گرفت و او را کشاند 

هایش. ستاره ترسیده نگاهش کرد. ای دور از چشم خالهگوشه

 نیما هم اهمیتی نداد او را ترسانده. گفت: بار آخرت باشه می

جوری حرف میزنی!اینبینم   

اش را به حالت تهدید باال گرفته بود. سحر نگران انگشت اشاره

 نگاهش کرد: چیه خب!

تر گرفت و انگشتش را تکان داد: نیما مچ دستش را محکم

 شنیدی یا نه!



 سحر لب برچید: آره شنیدم. دستم رو ول کن.

 ی خودش نگاه کرد.نیما به دست ظریف او میان انگشتان کشیده

ها شل شدند. سحر زود دستش را عقب کشید ولی قفل انگشت

توانست رد سرخی را که روی آن باقی مانده بود ببیند. نیما می

گیری پیش تند رفته بود؟ مهم نبود. فهمیده بود گاهی سخت

دهد. ستاره گفت: برم؟سحر بهتر جواب می  

نه!  -  

خب بگو! چی میخوای بگی.  -  

امشب دارم میرم. سعی نکن فرار  هیچی. خواستم بگم من  -

 کنی چون اگه این کار رو بکنی ...

خورم. خیلی خب بابا.سحر اخم کرد: حبس ابد می  

این را گفت و رفت طرف در سالن اما قبل از آنکه برود داخل 

اش گرفت ولی جلوی برگشت و ادای نیما را درآورد. او خنده

 خودش را گرفت.

**** 



مادرش نگاه کرد ولی هیچ تالشی نکرد تا آلود نیما به صورت اخم

سر صحبت را با او باز کند. نگاهی به خواهرش آیدا که روی 

ی دیدن چیزی، صندلی عقب نشسته بود انداخت. او هم به بهانه

سرش را کرده بود توی موبایلش. نیما سعی کرد روی 

ی اعضای اش تمرکز کند. امروز روز مهمی بود. همهرانندگی

دانست که یک دختر به شدند. مادرش حاال میمع میخانواده ج

ی مهستی آمده تا با او زندگی کند. او نتوانسته بود بیشتر خانه

از این به مادرش راجع به ستاره توضیح بدهد و باقی کار را به 

شد که خودش به اش فرحناز سپرده بود اما این دلیل نمیخاله

توانست بگوید اگر حتی میستاره فکر نکند. حاال بعد از دو هفته 

ها شود. برای بداخالقییک روز او را نبیند دلش برایش تنگ می

ای هم هایش که هیچ رنگ و بوی لوس و دخترانهبازیو سرتق

نداشت. اگرچه سحر دوبار در این مدت سعی کرده بود از آن 

خانه برود ولی مهستی و بیشتر هاجر تالش کرده بودند او را 

نند. آخرین تالشش مربوط به امروز صبح بود وقتی پابند خانه ک

هایش بود و هاجر خاله مهستی در حیاط گل مشغول وارسی بوته

دید. هاجر آمده بود و در آشپزخانه ناهار میهمانی را تدارک می



دیده بود  خبری از او نیست. سریع به نیما زنگ زده بود و نیما 

را سر خیابان گیر  خودش را از کارگاه رسانده بود باغ و سحر

اش را انداخته بود. سحر گفته بود قصد داشته محیط زندگی

بشناسد ولی نیما به روی خودش نیاورده بود که او دروغ 

گوید. سحر از اخم نیما خیلی ترسیده بود و سعی کرده بود از می

 دلش دربیاورد ولی نیما بهش رو نداده بود. 

برهمش بیرون کشید. سوال مادرش او را از فکرهای درهم و 

پرسیده بود: فرحناز میگه دختره تو پرورشگاه زندگی میکرده. 

 از کجا پیداش کردین؟

نیما جواب این سوال را بارها با خودش تمرین کرده بود: خاله و 

 شادان پیداش کردن.

چرا باید یکی از پرورشگاه بیاد پیش مهستی؟  -  

قبش باشه.چون قلبش رو تازه عمل کرده یکی باید مرا  -  

چه حرفا! مگه پرستار قحطه.  -  

نیما فرمان ماشین را محکم فشار داد. توی آیینه نگاهی با آیدا 

رد و بدل کرد. آیدا اخم داشت. گفت: نه قحط نیست ولی گفتن 



یه ثوابی بکنیم. هم اون از آوارگی دربیاد، هم خاله یه همدم پیدا 

 کنه.

های خونی آدم همدم شدن، یه غریبه افسانه غر زد: هرچی بچه

 هم همدم میشه.

آیدا نفسش را عمیق بیرون فرستاد و برای عوض شدن بحث 

 گفت: میالد و یلدا هم میان؟

اختیار رفت توی هم. از پسر دایی حمید اصالً های نیما بیاخم

خوش و عالف بود ولی حس میآمد. به نظرش الکیخوشش نمی

کرد آیدا به او عالقه پیدا کرده. گفت: خاله همه رو دعوت کرده 

 البد اونا هم میان.

شون رو ندارم. افسانه غر زد: اصالً حوصله  

جوابش فقط سکوت بود. افسانه به واکنش این رفتار آه کشید و 

سر چرخاند طرف پنجره ماشین تا منظره بیرون را تماشا کند. 

ت ولی از وقتی پدرش راجع به سوخنیما دلش برای مادرش می

آن نامه که در وسایل مادرش پیدا شده بود حرف زده بود 

هایش نسبت به او عوض شده بود. بارها با خودش فکر حس



کرد تغییر رفتار بابا با مامان به این نامه ربط داشته؟ دوست می

 نداشت به جوابش فکر کند.

وز کسی نیامده رسیدند به ویال و نیما ماشین را برد داخل. هن

بود. مهستی جلوی در به استقبالشان آمد. افسانه غر زد: یه 

 جوری رفتار میکنه انگار صاحب اینجاست.

کند. آیدا نیما دید که مادرش چطور با خشم به آیدا نگاه می

رفت تا خاله را در آغوش بگیرد. حق ها باال میدوان دوان از پله

توانست برایش آیدا میاخالق و مهربان بود. داشت. او خوش

وقت سعی نکرده بود درددل کند. هرچند خاله مهستی هیچ

اش ذاتی بود و به همه جای مادرشان را برایشان بگیرد. مهربانی

ها. نیما به زحمت مادرش را ها و گربهکرد حتی به گلنثارش می

ها باال برد. مهستی با افسانه روبوسی کرد. افسانه گفت: از پله

یدت کجاست؟دختر جد  

دهان خاله مهستی از تعجب باز ماند. افسانه اهمیتی نداد و رفت 

داخل. نیما مجبور شد الکی لبخند بزند: مامانه دیگه! به دل 

 نگیرید. ستاره کجاست؟



مهستی لب برچید: تو اتاقش خودش رو حبس کرده میگه من 

 مهمونی نمیام. کسی رو نمیشناسم. 

هستی توضیح داد: هرچی بهش رفتند داخل مطور که میهمین

 میگم ا

ین مهمونی واسه آشنا شدن تو با بقیه است زیر بار نمیره. تو بیا 

 باهاش حرف بزن شاید راضی بشه.

نیما به سالن نگاه کرد. خبری از آیدا نبود. مطمئن بود رفته 

سروقت ستاره. با اینکه هزاربار برایش توضیح داده بود جلوی 

لی انگار گوشش بدهکار نبود. سری اش را بگیرد وکنجکاوی

ها باال رفت. آیدا پشت در اتاق ایستاده بود. تا تکان داد و از پله

 نیما را دید گفت: در رو قفل کرده. 

 نیما گفت: شما برو پایین، تا من باهاش حرف بزنم.

ای به در زد: ستاره خانم؟آیدا ایشی گفت و رفت. نیما تقه  

به در زد. کمی بعد صدای چرخیدن صدایی نیامد. نیما دوباره 

کلید در سوراخ قفل به گوش رسید و بعد در باز شد. نیما گفت: 

 اجازه هست؟



زندان که اجازه نمیخواد. -  

نیما خسته از این همه سماجت و پافشاری ستاره آه کشید. رفت 

داخل و دید که دوباره اتاقش را به هم ریخته. برای یک لحظه 

خواستند جان گرفت وقتی می تصویر مادرش پیش چشمش

آورد. گفت: ها درمیبروند میهمانی و همین بال را سر کمد لباس

 چرا اتاقت رو به هم ریختی؟

دلم خواست.  -  

ی تخت: هنوز به خاطر صبح ناراحتی؟نشست لبه  

ستاره با کینه نگاهش کرد. گفت: من به شاهرخ زنگ زدم. دیگه 

 جوابم رو نمیده.

از تلفن ویال استفاده کرده. زد کنار دستش دانست او نیما می

 روی تخت: بیا بشین اینجا.

ستاره شانه باال انداخت: نمیام. ولم کن برو بیرون به مهمونی 

ات برس!مسخره  



نیما راست ایستاد: چرا بهش زنگ زدی. تو قول دادی سه ماه 

هات رو اینجور نگه ی قولاینجا بمونی. قول ندادی؟ همه

 میداری؟

ها. پوزخند زد: دلت خوشه ستاره  

جوری حرف زدی؟ تو کی میخوای یاد نیما اخم کرد: باز این

 بگیری درست حرف بزنی؟

درستش چه جوره بگو من هم بدونم.  -  

کل کردن بدم میاد. از تر شد: ببین من از کلاخم نیما پررنگ

بازی خیلی بدم میاد ولی میدونی از چی بیشتر از همه بدم لوس

گانه. حاال مثل یه دختر بالغ درازی و رفتار بچهزبون میاد؟ از

 لباس بپوش بیا پایین.

غم نشست روی صورت سحر. دوباره مظلوم شده بود. نیما از او 

چشم دزدید و رفت بیرون. آیدا پشت در فالگوش ایستاده بود. 

تا نیما را دید نیشش باز شد: چرا عین باباها باهاش حرف میزنی 

 مگه چند سالشه؟



دونی ولی عقلش نیما سری به تاسف تکان داد: سنش رو که می

ی تو کمه!هم اندازه  

آیدا اخم کرد و مشت کوبید توی بازوی برادرش: بیخود. من 

 خیلی هم عاقلم. حاال کی میاد چشممون به جمال...

های آیدا: برو!نیما انگشت گذاشت روی لب  

آیدا با تعجب برادرش را نگاه کرد ولی چیزی نگفت و راه افتاد به 

ها پایین رفتند. ها.خودش را به آیدا رساند. با هم از پلهسمت پله

حامد و شادان و السا هم رسیده بودند. نیما چشم گرداند دنبال 

فرحناز و شادان گفت: توی حیاطه داره با بیژن تلفنی حرف 

 میزنه.

د خاله فرحناز مدتی پیش دایی حامد بماند تا نیما خواسته بو

خاله مهستی و سحر با هم اخت شوند. مهستی از نیما پرسید: 

 چی شد؟

 معلوم بود نگران است. نیما لبخند زد: میادش حاال.



مهستی خندید: من که زبونش رو حالیم نمیشه. از هر دری وارد 

 یش کنیبست. گفتم تو بیای مگر بتونی راضمیشم میخورم به بن

 بیاد پایین.

افسانه اخم کرد: یعنی نیما بهتر از تو میتونه از پس یه الف بچه 

داری یادت رفته. بربیاد؟ چه حرفی میزنی مهستی. نکنه بچه

ی من که خوب بلد بودی.خونه  

همه ساکت ماندند. همان لحظه فرحناز هم آمد داخل و سکوت 

نیما از این همه  جمع را که دید بالفاصله به افسانه نگاه کرد.

ی تلفن از گوشت تلخی مادرش کالفه بود. بلند شد و به بهانه

شنید که داشتند سالن بیرون رفت. صدای آیدا و السا را می

زدند. توی های موبایلی با هم حرف میی آخرین بازیدرباره

حیاط شروع کرد به قدم زدن. آفتاب داغ بود و تنش عرق 

های اد اینجا باشد و شاهد طعنهدنشسته بود ولی ترجیح می

ی اتاق سحر گدازان مادرش نشود. سر بلند کرد و به پنجره

آمد. ابروهایش چشم دوخت. دودی کمرنگ از پنجره بیرون می

هایش جمع شدند. برگشت داخل. به هم گره خوردند و چشم



تاریکی و خنکی سالن جلوی چشمش را سیاه کرده بود. کمی 

بار بدون در ی دوم. اینفتاد به طرف طبقهمکث کرد و بعد راه ا

زدن وارد اتاق شد و دید که سحر لب پنجره نشسته و سیگار 

آنکه چیزی بگوید سیگار را از کشد. عصبی جلو رفت و بیمی

دستش گرفت و پرت کرد بیرون. سحر هاج و واج نگاهش 

کرد. حتی ترسیده بود. نیما گفت: این رو کی بهت داده؟می  

د: چی؟ خب ... از ... خب ...سحر لب ز  

از جا بلند شد و لبش را گاز گرفت. نیما سعی کرد صدایش را 

لرزید: کی بهت سیگار داده؟ کنترل کند. اما هنوز می  

این ... میالد.  -  

ابروهای نیما از تعجب باال رفتند. میالد کی آمده بود آنجا؟ چرا 

اومد اینجا به خاله مهستی چیزی بهش نگفته بود؟ پرسید: میالد 

 تو سیگار داد؟

اش سر بزنه، خودش هم سیگار کشید. آره. اومده بود به عمه  -

 منم گفتم یکی بده بهم. داد...چیه مگه؟ خودت هم میکشی.



اخم نیما برگشت سر جایش. فقط همین یکی را کم داشت. اینکه 

میالد اینجاها آفتابی شود و کاری کند که هرچه رشته بوده پنبه 

ها با هم بپلکند. گفت نگذارد آنباید به خاله مهستی میشود. 

 عصبی به سحر نگاه کرد.

معلوم بود ترسیده. گفت: اون روز که یادته راجع به اینجا بودن 

 چی گفتم. آره؟

 سحر عصبی گفت: دیگه داری زیادی زور میگی. 

قدر واسه من قلدر ی نیما: اینبا کف دست محکم کوبید به سینه

ار عوضی!بازی درنی  

داد در نیما دستش را مشت کرد. در این جور مواقع ترجیح می

سالن ورزشی باشد و آنقدر به کیسه بوکس مشت بزند که 

خشمش خالی شود. این راهی بود که پدرش نشانش داده بود. 

وقتی نوجوان بود و مادرش به او بدجور گیر میداد و او 

رش او را برد توانست جلوی خودش را بگیرد، یک روز پدنمی

نام کرد و گفت: حاال هرچی حرص داری زنی ثبتباشگاه مشت

 روی کیسه بوکس خالی کن!



اما در آن لحظه هیچ کیسه بوکسی نزدیکش نبود. حتی پدرش 

اش بگوید. برای یک لحظه از سحر هم نبود که با او از درماندگی

متنفر شد. گفت: خسته شدم از دستت. خیلی خب! بعد از این 

ونی برو.مهم  

های سحر از تعجب گرد شدند: واقعاً؟چشم  

آره! واقعاً. اما اگه رفتی و شاهرخ تو رو دک کرد حق نداری   -

 برگردی. پس خوب فکرهات رو بکن. 

های سحر النه کرده بود توانست ترسی را که در چشمنیما می

ببیند. فکر کرد تهدیدش جواب داده. برای همین اضافه کرد: 

دونی اون پسره اندازه یه ارزن برات ارزش قائل خودت هم می

نیست ولی اگه من بگم میخوای لجبازی کنی. برو خودت به 

 چشم خودت ببین تا باورت بشه.

شد.جوری نمیتقصیر توئه! اگه تو نبودی این  -  

وقت قرار نبود هیچ اتفاقی بیفته که از تقصیر منه؟ یعنی هیچ  -

 دستت عصبانی بشه؟ 

اند. سحر ساکت م  



قدر پررو بازی تو اگه میدونستی چرا اینجایی این  -

 درنمیاوردی. الکی هم پشت سر میالد حرف نزن!

این جمله را آیدا گفته بود. نیما چرخید و به خواهرش نگاه کرد. 

هایش را های خشم را در نگاهش ببیند. مشتتوانست شعلهمی

ولی زده بود. زد تر گره کرد. آیدا نباید این حرف را میمحکم

برگشت و به سحر که رنگش پریده بود نگاه کرد. آیدا گفت: 

عجب رویی داری. این همه داداشم مراقبت بوده بهش میگی 

 عوضی؟

 نیما گفت: آیدا بسه! برو بیرون.

 آیدا غر زد: خب بهش ...

 نیما نگذاشت ادامه دهد: گفتم بسه! برو بیرون.

آیدا رفت و در را به هم کوبید. در چشمان سحر دو عالمت سوال 

درخشید. نیما مطمئن بود او خواهد پرسید من چرا بزرگ می

 اینجا هستم ولی نپرسید. به جای آن گفت: من نمیام پایین!



فک نیما منقبض شد. خشمگین به سحر نگاه کرد. چند ثانیه یا 

د: خیلی خب! اینجوری شاید هم بیشتر تا باالخره سحر کوتاه آم

 نگام نکن میترسم. میام. 

آمدند نیما ها پایین میهمراه او از اتاق بیرون آمد. وقتی از پله

فقط حواسش به میالد بود که تازه رسیده بود و با دیدن سحر 

دانست که این برایش دست تکان داد. دایی حمید هم حاال می

رویش خندید. دختر کیست و با دیدنش از جا بلند شد و به 

طور. سحر کنار گوش نیما گفت: اینا دایی روشن هم همینزن

 چرا اینجوری به من نگاه میکنن؟

 نیما غر زد: از خودشون بپرس!

وقت بازم تهدیدم میکنی.اون  -  

نه که تو هم بدت میاد.  -  

سحر هیچی نگفت و رسیدند پایین. سحر زیرلبی به جمع سالم 

ر در آن فضا معذب بود. مهستی رو کرد و رفت توی خودش. انگا

به همه گفت: این خوشگل خانم اسمش ستاره است. قراره یه 

 مدت کنار من زندگی کنه. 



کرد خاله مهستی اصالً شک نکرده چرا نیما با خودش فکر می

پرسد چطور همچین چیزی ممکن شده؟ میالد کسی نمیهیچ

 بود که گفت: شاید هم برای همیشه.

و او هم نیشش باز شد. اما قلب نیما فرو  به سحر چشمک زد

ریخت. ممکن بود میالد به او بگوید سحر چرا اینجاست؟ نیما به 

کرد خاله فرحناز نگاه کرد او کالفه سر تکان داد. باید کاری می

کرد زودتر که او بیشتر از این به سحر نزدیک نشود. خدا خدا می

همه فشار روانی  این دختر چموش سر به راه شود تا از شر این

کرد: یه کم دیگه صبر کن خالص شود. مدام با خودش تکرار می

 نیما. یه کم فقط! 

 نیما صدای سیلی خوردن شنید و آیدا که داد زد: برو به جهنم!

خودش آمد. سحر سیلی زده بود توی گوش آیدا و میهمانی به 

 هم ریخته بود. کمی بعد دید که آیدا گریان رفت بیرون و میالد

گشت توی اتاقش. مانده دنبال سرش رفت. سحر هم داشت برمی

بود برود دنبال کدامشان. ترجیح داد برود دنبال خواهرش که 

کرد. میالد هم تکیه داده حاال توی ماشین نشسته بود و گریه می



ها پایین کشید. نیما با عجله از پلهبود به ماشین و سیگار می

بر آیدا نپلک!رفت و به میالد تشر زد: دور و   

میالد با چشمانی سرد بهش خیره شد. سیگار را انداخت روی 

طور رها کرد و رفت. نیما سیگار را های کهنه و آن را همانبرگ

کرد خاموش کرد. رفت داخل ماشین و به آیدا که هنوز گریه می

 نگاه کرد: چی شد یه دفعه؟

تکرار داد. نیما آیدا به جای هر حرفی فقط تند تند فحش می

 کرد: بهت میگم چی شد؟

هیچی! هنوز نیومده داره با این و اون تیک میزنه. تو هم که   -

 همش حواست بهش هست. پس من چی؟

در سکوت به خواهرش نگاه کرد لب باز کرد چیزی بگوید که 

خاله مهستی سر رسید. رنگ به رو نداشت. نیما نگران از ماشین 

 پیدا شد: خاله خوبی؟

م. بذار من باهاش حرف بزنم. برو ببین اون یکی خوبم عزیز  -

 چشه. در رو قفل کرده فکر کنم داره چیز میزهاش رو میشکنه.



ی زبان نفهم گیر افتاده. نگاهی نیما حس میکرد وسط دوتا بچه

اش انداخت و رفت ببیند سحر دارد چه کار قدرشناسانه به خاله

کند.می  

**** 

های گرفته بود و به شیشهستاره غمگین زانویش را توی بغل 

ها به او تعلق کرد. نه اینعطری که زمین کوبیده بود نگاه می

نداشتند. این اتاق قشنگ و این تخت شیک مال او نبودند. 

کرد. درست مثل وقتی که خوشحال احساس توخالی بودن می

رود ولی وقتی به بود که مانتو و شلوار نو پوشیده و به مدرسه می

وقت ید که بقیه بهترش را دارند. او هیچآنجا رسید د

جایی بهش توهین ها یکها بشود. آنتوانست مثل این آدمنمی

آوردند که بهشان تعلق ندارد. اشکش کردند و به رویش میمی

ی لوس بهش زده بود لجش راه افتاده بود. از حرفی که آن دختره

 گرفته بود و یکی زده بود توی گوشش. همه مات و متحیر

نگاهش کرده بودند و آن نیمای گیج و منگ هم نفهمیده بود چه 

اتفاقی افتاده که البته این بهترین قسمت ماجرا بود. معلوم نبود 



کرد. شاید با مشت دید چه کار میاگر او این صحنه را می

هایش را کوبید توی صورتش. توی اتاق دیده بود چطور مشتمی

روزی از . باالخره نیما هم یکی کتک زدن استگره کرده و آماده

کرد زد و بعد پرتش میشد و کتکش میدست ستاره خسته می

ی در کرد. دستگیرهکسی او را آدم حساب نمیتوی خیابان. هیچ

های به اشک نشسته به آن نگاه باال و پایین شد. ستاره با چشم

وقت کرد. آن دختره گفته بود اگر بدانی چرا اینجایی هیچ

گفت اینجا چه خبر است ها را نمیکنی. یکی باید بهش میکاراین

ی در دوباره باال و پایین شد و بعد صدای نیما ولی کی؟ دستگیره

 آمد: در رو باز کن. چرا هربار این در کوفتی رو قفل میکنی!

ی لجبازی نداشت. لجبازی کردن هم برای ستاره حدی حوصله

همان صورت خیس از  حرف باز کرد و باداشت. رفت و در را بی

کسی نیما رفت توی هم. هیچ اشک نگاهش کرد. دید که قیافه

همراهش باال نیامده بود. البد با هم مشورت کرده بودند و به این 

نتیجه رسیده بودند او را بفرستند برود رد کارش. برای همین 

خوای.خوای بمونم؟ نه دیگه مطمئنم نمیگفت: هنوزم می  



های پخش و پال روی زمین. بود  به خرده شیشهنیما خیره مانده 

کنم نترس.ستاره گفت: اینا رو جمع می  

خواد.نمی  -  

باشه. امروز باید برم؟  -  

کجا بری؟  -  

مگه نیومدی همین رو بگی؟  -  

نه!  -  

پس چی؟  -  

لباس بپوش بریم بیرون. یه دوری بزنیم موندن زیاد تو خونه   -

 عصبیت کرده.

دانست چی بگوید. زیر لب گفت: پس برو بیرون!ستاره نمی  

آورد. خواسته حرف بیرون رفت. از کارهایشان سردرنمینیما بی

بود بماند؟ حتی با اینکه به خواهرش سیلی زده بود؟ نکند 

خواست بیرون این خانه کتکش بزند؟ جایی که جلوی چشم می

باالخره او هم  بقیه هم نباشد؟ دلش زیر و رو شد اما نترسید.



داد. لباس پوشید و با نیما از باید آن روی خودش را نشان می

کسی نگاه سالن بیرون زدند. سر ستاره پایین بود و به هیچ

کرد فقط شنید که آن دختره گفت: برو گمشو!نمی  

غره رفت. یکی دیگر گفت: دید که نیما برگشت و به او چشم

ی عوضی!دختره  

ها با هم آمده اخت. خواهر میالد بود. آنشناین صدا را هم می

قدر عصبانی شده. ستاره که فهمید چرا او اینبودند اینجا. نمی

به او بد نکرده بود. شاید با خواهر نیما خیلی صمیمی بود. مثل 

خودش و مینا که همیشه هوای همدیگر را داشتند. سوار ماشین 

تا او صحبتش  که شدند تلفن نیما زنگ خورد. ستاره منتظر ماند

کرد گفت همین امروز و نیما سعی میتمام شود. کسی داشت می

قانعش کند بگذارد برای یک روز دیگر. آخرسر مرد پشت تلفن 

زورش چربید. نیما خسته آه کشید و ماشین را راه انداخت. از 

 ویال که بیرون زدند ستاره گفت: کجا میریم؟

اول میریم کارگاه!  -  

جاست؟کارگاه دیگه ک  -  



همونجایی که روزای اول با هم میرفتیم.  -  

زده به نیما ستاره عمیق نفس کشید. حدسش درست بود. غم

 نگاه کرد: اونجا چرا میریم؟

یکی با من کار داره. شنیدی که!  -  

دروغ میگی.  -  

نیما با تعجب نگاهش کرد و ستاره شانه باال انداخت: عیب نداره. 

اونجا حسابم رو برسی.میدونم میخوای من رو ببری   

بعد روزی را به یاد آورد که شش سال بیشتر نداشت. یکی از 

ترسیدند ستاره را در حالی که ها که همه ازش بدجور میمامان

خوابش گیر انداخت. همه جایش را خیس کرده بود در رخت

دانستند تنبیه کسی که خودش را خیس کند چیست. یک می

بود که انگار در زمان جنگ به جای اتاقک مخروبه ته پرورشگاه 

کرد باید تا شد. اگر کسی خودش را خیس میسنگر استفاده می

بارش بود که ماند. ستاره اولینوقتی هوا تاریک شود آنجا می

شد. وقتی وارد اتاق شدند به پای همچون جایی زندانی می

 مادرش افتاد و زار زد بلکه او را ببخشد ولی این تنبیه برای همه



شد و استثنایی در کار نبود. در که قفل شد ستاره اجرا می

هراسان به فضای تاریک آنجا چشم دوخت و وقتی به خودش 

آمد که دید دوباره خودش را خیس کرده. زمستان بود و هوا 

ی اشباحی توانست سایهشد. او میخیلی زود سرد و تاریک می

نده بودند ببیند. را که در گوشه و کنار اتاقک به صورتش خیره ما

سوخت. بعد از آن، آنقدر ترسید که تا چند روز بعد در تب می

 زندانی شدن در هیچ اتاقی او را تا این اندازه نترساند. 

های گرد به سرچرخاند و دید که نیما دستش را گرفته. با چشم

کردند. دست های او نگاه کرد که انگشتانش را نوازش میدست

 دی

کرد طور که مستقیم جلو را نگاه مید و همانگرش به فرمان بو

خواد تنبیهت کنه ستاره. من نگرانتم. گفت: کسی نمی  

نیما یک نگاه گذرا به او انداخت و دوباره خیره ماند به جاده رو 

مون نگرانت هستیم. ولی تو نمیخوای با ما راه به رویش: همه

 بیای. فقط یه تِیک کار خودت رو میکنی. 

خواستم بزنمش.به من فحش داد. من نمیخواهرت   -  



تر گرفت ولی چیزی نگفت. ستاره از هایش را محکمنیما انگشت

نوازش دستش احساس عجیبی داشت. مثل مینا بود وقتی خیلی 

 های خیلی کمی از این مدل محبتشد. او تجربهنگرانش می

جوری نبود. بغضش وقت اینها داشت. شاهرخ که هیچکردن

د. برای یک لحظه دلش برای مینا تنگ شد. باید گرفته بو

رفت خوابگاه دیدنش. مطمئن بود مینا به جبران لو دادنش می

اش بکشد و بفهمد او چرا تواند سرکی در پروندههم که شده می

خورد. نیما جا به درد میاینجاست. مینای فضول باالخره یک

ها کردندستش را رها کرد. ستاره اما دوست داشت این محبت 

تر شود. از بس که کمبود داشت. گفت: میشه من رو ببری طوالنی

 خوابگاه دوستم رو ببینم؟ دلم براش تنگ شده.

 نیما لبخند زد: چه عجب!

چی چه عجب!  -  

ی الدنگ هم تنگ شد.که تو دلت واسه کسی جز اون پسره  -  

من مگه تو زندگی کی رو داشتم که دلم براش تنگ بشه؟  -  



باره دستش را نوازش کرد: باشه. به شرطی که دختر نیما دو

ی چندمه که دارم ازت قول میگیرم.خوبی باشی. این دفعه  

ستاره لبخند زد و شالش را مرتب کرد. دست نیما برگشت روی 

فرمان. ستاره گفت: این دفعه دیگه قول میدم دختر خوبی باشم. 

 قول مردونه!

عد دوباره یک نگاه گذرا نیما سرش را عقب برد و بلند خندید. ب

 به او انداخت: به تو که نمیاد قول مردونه بدی!

چرا مگه من چی از بقیه کمتر دارم؟  -  

یه سبیل کلفت!  -  

های رخ جدی نیما نگاه کرد. بعد به انگشتستاره خندید. به نیم

ی ظریف و باریک پشت ظریف خودش که مثل چند ساقه

ی نیما پنهان مانده بود. عذاب وجدان مردانههای بلند و انگشت

گرفت. از اینکه حس خوبی از این لمس شدن پیدا کرده بود. 

انگشتانش را بیرون کشید و نیما دستش را گذاشت روی پای 

 خودش. تا برسند کارگاه دیگر حرفی نزدند. 



ی چند طبقه به نسبت روز نیما جلوی کارگاه نگه داشت. آن خانه

رسید. نگهبان تر به نظر میره واردش شده بود کاملاولی که ستا

 رسید جلوی در و گفت: آقا مهندس تو کانکس منتظرتونه!

نیما سری تکان داد و وارد شد. ستاره خواست پیاده شود ولی 

 نیما گفت: چند دقیقه اینجا بمون تا برگردم.

دست ستاره از روی دستگیره افتاد. نیما کولر را روشن گذاشت. 

ها را باال کشید و رفت. ستاره به دور و برش نگاه کرد. شیشه

های اش سر رفت. شروع کرد به بازی با دکمهکمی بعد حوصله

ضبط صوت. صحبت نیما طوالنی شده بود. ستاره فکر کرد کاش 

آمد. برای همین از ماشین پیاده شد و گشت. اما او نمیبرمی

آنجا بیرون  وقت نیما و یک مرد ازرفت سمت کانکس. همان

کرد. نیما دستپاچه شده بود. آمدند. مرد عجیب نگاهش می

ستاره مشکوک به هردوشان نگاه کرد. آن تو چه خبر شده بود؟ 

تر ربط به سرش زد. مرد آمد جلو و عمیقحتی فکرهای بی

ی مرد رو کرد به نیما: نگاهش کرد. ستاره دستپاچه از نگاه خیره

 چقدر طولش دادی!



ببخش! بیا بریم.نیما گفت:   

مرد جلو آمد و دستش را دراز کرد تا با ستاره دست بدهد. او 

دانست چه کار کند برای همین دوباره به نیما نگاه کرد. انگار نمی

گاهش در آن موقعیت بود. نیما خندید: دست بده نیما تنها تکیه

 با مهندس!

زده دستش را پیش برد و با او دست داد. مرد ستاره خجالت

بخند زد: من بهرام مشیری هستم. ل  

فهمید چرا این مرد خودش را معرفی کرده. بهرام ستاره نمی

ی منه!کارتی درآورد و گرفت طرف ستاره: این شماره  

شد. نیما خواست کارت را به جای ستاره تر میاو هر لحظه گیج

خواهد او بگیرد و در یک لحظه کوتاه ستاره حس کرد نیما نمی

یرد. برای همین قبل از نیما کارت را قاپید و انداخت کارت را بگ

 توی جیب شلوارش. بعد خندید: خب بریم؟

معلوم بود نیما پکر شده ولی ستاره به روی خودش نیاورد. 

برگشتند توی ماشین و نیما بالفاصله گفت: مگر بهت نگفتم 

 بمون توی ماشین؟



کردین؟ام سر رفت. اون تو چه کار میستاره اخم کرد: حوصله  

 نیما متعجب نگاهش کرد: منظورت چیه؟

خجالت گفت: اون آقاهه کی بود؟ چرا اصرار داشت ببیندت؟ بی

 دلش برات تنگ شده بود؟

نیما پایش را کوبید روی ترمز و ستاره هل خورد جلو. نیما گفت: 

 چی تو اون فکر خرابت میگذره؟

را غش خندید: فکرای بد. خب چیه! تو خوابگاه دختستاره غش

 میگفتن پسرا تو خوابگاه خودشون اینجوری هستن.

اش: از دست تو آخرش دیوونه میشم. نیما کوبید به پیشانی  

ستاره هیچی نگفت و در سکوت پیش رفتند تا رسیدند به یک 

رستوران. وقتی ماشین ایستاد نیما گفت: بریم ناهار بخوریم که 

 از گشنگی دارم میمیرم. 

رستوران. میدونی چقدر وقته نرفتم؟ ستاره لبخند زد: آخ جون  

آخرین بار کی بوده؟  -  



های نیما: سه ماه پیش با ستاره ایستاد و زل زد توی چشم

 شاهرخ!

نیما فقط چند لحظه به چشمان ستاره نگاه کرد و راه افتاد طرف 

رستوران. ستاره کارتی را که از آن مرد گرفته بود از روی جیب 

اش لمس کرد.شلوار کتانی  

گفت که ماجرا از چه زد. شاید او میباید به این مرد تلفن می

 قرار است. 

**** 

ستاره با لذت به خودش در آیینه نگاه کرد. شال زرد و آبی، 

مانتوی آبی آسمانی و شلوار جین یخی و کیف طرح گلیم زرد و 

هایش شاد بودند و نارنجی و کفش کتانی آسمانی. ترکیب لباس

شبخت رو به روی آیینه ایستاده است. گفتند دختری خومی

ها را فرحناز بهش هدیه داده بود. اصرار داشت ستاره او را این

بار به زور خودش را راضی کرد به خاله صدا بزند و وقتی اولین

« خیلی ممنون خاله!»ها ازش تشکر کند و گفت: خاطر این لباس

شت های او حلقه زده. انگار آرزو دادید که اشک توی چشم



کسی خاله صدایش بزند در حالیکه در آن میهمانی نحس دیده 

زند. رژ لب صورتی کمرنگ را برداشت بود آیدا خاله صدایش می

های های کوچکش. دوباره در آیینه به چشمو کشید روی لب

های درشت و بادامی و درشتش نگاه کرد. صورتش با آن چشم

اهرخ به او دماغ کوچولوی سرباال حالتی بچگانه داشت. ش

کرد. موهایش را گفت شبیه سنجاب است و ستاره ذوق میمی

مرتب کرد و کمی از آن را بیرون ریخت. تیغ آفتاب روی رنگ 

داد. دیگر خانم تر نشان میلغزید و آن را روشناش میخرمایی

توانست بهش تذکر بدهد که حجابت را رعایت کن. او موال نمی

گشت خوابگاه. اما همین هم یحاال در نقش دختری آزاد برم

کردند برگردد کانون انداخت. اگر مجبورش میدلش را شور می

چی؟ نیما خیالش را راحت کرده بود که کسی کاری به کارش 

ندارد و هرچه ستاره اصرار کرده بود مینا را بیرون خوابگاه ببیند 

دانست چرا. قبول نکرده بود. گفته بود آنجا بهتر است. ستاره می

ترسید او دوباره بزند به سرش و فرار کند ولی خبر نیما می

فایده نداشت تا وقتی نتواند با شاهرخ حرف بزند فرار کردن بی

کم داشت شک ای که اینجا بود کماست. هرچند در این سه هفته



خواهد برود؟ ولی کرد که آیا کارش درست است که میمی

های نیما رسید و حرفتقدر که از برگشتن به خوابگاه میهمان

توانست مطمئنش کند آنجا کسی کاری به کارش ندارد به نمی

همان اندازه از زندگی دائمی در این خانه نامطمئن بود. از خیلی 

وقت پیش با خودش تمرین کرده بود تا فقط به چیزهایی باور 

های خودش دیده داشته باشد که یا درست بودنشان را با چشم

ودش شنیده. های خیا با گوش  

دانست مهستی است. او هم خواسته بود کسی در اتاق را زد. می

خاله صدایش بزند. خاله مهستی. گاهی دوست داشت بهش 

هایی که مراقبشان بگوید مامان مهستی. توی خوابگاه به زن

گفتند و مهستی بیش از هرکسی در این مدت بودند همین را می

قبول نکرده بود. گفته بود اگر ازش مراقبت کرده بود. اما مهستی 

ترم. انگار او هم باور نداشت ستاره قرار بگویی خاله من راضی

است مدت زیادی آنجا بماند و این هم نشانه دیگری بود که 

ستاره را مطمئن کند ماندنش در آن خانه دائمی نیست. آرام 

 گفت: بفرمایید.



ستی مهستی پشت در بود. به روی هم لبخند زدند و چشم مه

هایی که مچاله شده اینجا و آنجا ریخته شده لغزید روی لباس

بودند. هاجر چندبار خواسته بود اتاقش را مرتب کند ولی 

مهستی اجازه نداده بود. گفته بود او باید یاد بگیرد خودش اتاق 

اش را نظافت کند. در خوابگاه هم مادرها همین را شخصی

د. همیشه مادرها کرگفتند هرچند کسی بهش عمل نمیمی

کردند و البته بدشان هم ها را جمع و جور میبودند که اتاق

شد تا اوسایلشان را وارسی کنند. آمد چون فرصت پیدا مینمی

مهستی گفت: نیما زنگ زد گفت نیم ساعت دیگه اینجاست. تا 

 اون موقع اتاقت رو مرتب کن عزیزم.

م.ستاره کجکی لبخند زد: وقتی برگشتم مرتب میکن  

هایی که دیروز به خاطر بیرون رفتن با مهستی رفت طرف لباس

ها را برداشت: یاد بگیر هرچیزی رو همون نیما پوشیده بود و آن

 موقع که درمیاری مرتب کنی که این جور تلنبار نشه روی هم.



انداخت: لباسی شروع کرد به صاف کردن مانتو. آن را روی چوب

ها رو مدام اتو بزنی خراب میشن. دوست حیفه عزیزم. این لباس

هات زود خراب بشه؟داری لباس  

های دست به تر بود و آدمستاره هیچی نگفت. قبالً که کوچک

دادند آنقدر ازشان مراقبت خیر برای عید بهشان لباس نو می

اقبت ها بد بود و مرکرد که مبادا خراب شوند ولی جنس لباسمی

گفتند تعداد شد سالم بمانند. مادرها میزیاد هم باعث نمی

ها ها هستند زیادند و هرچه هم که این آدمهایی که مثل آنبچه

های آید و مجبورند لباسپول خرج کنند ولی باز کم می

تری بخرند که به همه لباس نو برسد. سوسن در جواب این ارزان

ها رو اح شکمتون! پولگفت: اروبست و میحرف شیشکی می

 هاپولی میکنن بعد یه مشت جنس بنجل میندازن به ما.

دادند حرف مادرها را باور کنند تا حرف اما همه ترجیح می

ماندند شان میرا. مادرها گاهی خودشان در خرج زندگی سوسن

و معلوم بود دستشان کج نیست. مهستی گفت: چرا اونجا 

 وایسادی زل زدی به لباسات؟



هوم؟ هیچی. میشه یکیش رو ببرم واسه دوستم؟ خوشحال   -

 میشه.

های پر از ترحم که مهستی غمگین نگاهش کرد. از همان نگاه

 ستاره ازش متنفر بود. 

مهستی گفت: یه روز با هم میریم بازار یه دست نو بخر ببر برای 

 دوستت. اینا رو که پوشیدی خودت.

خواد. الزم نداره.نمی  -  

احت شدی خوشگل خانم؟چرا نار  -  

از دلسوزی بی  -  

 خودی خوشم نمیاد.

ی کسانی که ترحم توقع داشت مهستی دستپاچه شود. مثل همه

افتادند ولی آورد به تته پته میکردند و وقتی به رویشان میمی

کنم. ولی یه مهستی لبخند زد: خیلی خب! دلسوزی بیخود نمی

ردی چه شکلی بوده که روز باید به من بگی جایی که زندگی میک

 بدونم چه چیزایی دیدی و شنیدی تو زندگیت.



واسه چی؟ که بیشتر ترحم کنی به من؟  -  

نه! که بیشتر بشناسمت. منم یه روز بهت میگم چرا اینجا تنها   -

تو باغ زندگی میکنم. هرکسی یه سرگذشتی داره ستاره خانم. 

ی سختیای عالم مال تو تنها بوده.فکر نکن همه  

ترم. تو رو مامان بابات نبردن بذارن ولی من از تو بدشانس  -

 جلوی در مسجد. دوستت داشتن. مراقبت بودن.

های مهستی در یک چشم بر ستاره در کمال ناباوری دید چشم

 هم زدن پر از اشک شد. ترسید: نکنه تو هم مثل من بودی؟

اش گرفت. ستاره دستپاچه شده بود. خم شد مهستی بدتر گریه

هایش عین و شلواری را که روی زمین افتاده بود برداشت. پاچه

دانست چی بگوید یا فنر جمع شده بودند. آن را تکاند. نمی

چکار کند. فکر کرد اگر اتاق را مرتب کند مهستی دیگر گریه 

کند. وقتی شلوار را مرتب کرد یادش به کارتی افتاد که در نمی

کش را پاک کرد: اون چیه؟جیبش بود. آن را درآورد. مهستی اش  

ستاره محض دلجویی کارت را گرفت طرف مهستی: هیچی! تو 

 دفتر نیما بود برداشتم. از شکلش خوشم اومد.



نیما گفته بود کارت را بهش بدهد ولی او گوش نداده بود. و حاال 

ترسید اگر این را بگوید مهستی دوباره گریه کند. او اشکش می

این که یه کارت ساده است. از چیش را پاک کرد و لبخند زد: 

 خوشت اومد؟

پرسید دست دراز کرد آن را بگیرد. در همان حال که این را می

توانم آن را بدهم. به ناچار کشید بگوید نمیمی ستاره خجالت

کارت را دراز کرد طرف مهستی و دید که اوضاع بدتر شد. 

د. بعد زل کرهای گردشده به کارت نگاه میمهستی حاال با چشم

های ستاره: گفتی این رو از کجا آوردی؟زد به چشم  

تو ... تو دفتر کار نیما بود. چرا این شکلی شدی؟  -  

رنگ شدند. ابروهایش به هم گره خوردند. های مهستی بیلب

گشت که خیره شد به ستاره. انگار در صورتش دنبال چیزی می

ی قلبش. ی تخت و دست گذاشت روشد. نشست لبهپیدا نمی

دونستم این ستاره هراسان گفت: حالت خوبه؟ به خدا من نمی

 چیه. نیما میدونه من برداشتم. اصالً ... میخوای از خودش بپرس!



مهستی دردمند به ستاره نگاه کرد: بهرام چرا نیما رو میبینه. به 

 من چیزی نگفته بود.

میشناسیش؟  -  

ه برگشت به ستاره مهستی سر تکان داد. هنوز در فکر بود. دوبار

زل زد و او معذب چشم دزدید. مهستی عمیق آه کشید و به 

 جایی نامعلوم خیره ماند: بهرام شوهر سابق منه!

 ستاره نشست کنارش: جدی؟ دلت براش تنگ شده؟

ای توخالی و پوچ که ستاره جنسش را مهستی خندید. خنده

شناخت. مثل کسی که بگوید ای بابا عجب خیال خوب می

ی داری! کنجکاو گفت: من دیدمش!خوش  

خواست واکنش بعدی مهستی را ببیند. منتظر تعجب بود و می

 دید که مهستی اخم کرد: کجا؟

همونجا توی کارگاه. با نیما حرف زدن. مرد خوبی بود. خیلی   -

نظرم آدم خوبی اومد. چقدر وقته جدی بود و اخمو ولی به

 ندیدیش؟



جدی و اخمو بود؟ بهش نمیاد. ولی آدما عوض میشن. بهرام   -

 اونم عوض شده. آره بعد این همه سال حتماً عوض شده.

ها که کنار هم آه کشید. نیما آمده بود توی درگاه اتاق و به آن

کرد. پرسید: کی عوض شده؟نشسته بودند نگاه می  

اش اما لبخندی که روی لبش بود با دیدن کارت توی دست خاله

کید. مهستی گفت: چرا نگفتی بهرام رو میبینی؟خش  

حاال نوبت نیما بود که دستپاچه شود. گفت: چی؟...راستش....ما 

همکاریم دیگه....سر ساختمونی که میسازم....خاله ناراحت نشو. 

 مساله کاری بوده.

برد. حتی ستاره از دیدن نیما که دستپاچه شده بود لذت می

ید که او هم از کسی ترسیده. دلش خنک شده بود. باالخره د

آنکه به نیما نگاه کند از مهستی کارت را برگرداند به ستاره و بی

اتاق بیرون رفت. ستاره نیشش باز شد: نگفته بودی با شوهر 

پری.ات میقبلی خاله  

نیما با خشم جلو آمد و تا ستاره به خودش بیاید کارت را از 

کند ستاره جست زد  دستش قاپید ولی وقتی خواست آن را پاره



و کارت را گرفت. نیما مچ دست ستاره را گرفت: بده به من اون 

 رو.

ستاره تقال کرد و کارت را انداخت توی کیفش. نیما بند کیف را 

گرفت و آن را کشید طرف خودش. با دست دیگرش مچ ستاره را 

گرفته بود. زور ستاره به او نرسید. دستش را فرو کرد توی کیف 

ا درآورد و جلوی چشم ستاره پاره پاره کرد: چرا تو و کارت ر

 اینقدر وحشی هستی؟

خواهد ولی خواست بگوید دلم میزد. میستاره نفس نفس می

شود. برای همین با کرد اگر این را بگوید برایش بد میحس می

هایی پر از خشم به او نگاه کرد. نیما از اتاق رفت بیرون. چشم

زد. ستاره نشست روی زمین و یاش را صدا مداشت خاله

های کارت را جمع کرد ولی فایده نداشت. نیما آن را صد خرده

تکه کرده بود. زیر لب غر زد: من وحشی هستم یا توی از 

وحش در رفته.باغ  



خواست. میالد شماره تلفنش عصبی شده بود و دلش سیگار می

وقت توانند با هم را داده بود و گفته بود هروقت خواست می

زد. اصالً شاید بهتر بودبگذرانند. باید به او زنگ می  

های کارت را جمع کرد و ریخت توی با میالد برود خوابگاه. خرده

سطل کوچک کنار میز آرایش. اگر به حرف مهستی گوش داده 

هایش را همان روز مرتب کرده بود آن کارت حاال بود و لباس

 جایش توی سطل زباله نبود. 

بعد نیما برگشت: بلند شو ببرمت پیش دوستت! چند دقیقه  

مقاومت بلند شد و دنبال تر بود. بیلحنش نسبت به قبل آرام

 سرش راه افتاد. 

**** 

وقتی توی ماشین نشستند ستاره حس کرد نیما هنوز از دستش 

عصبانی است. میلی غریزی داشت که از دلش دربیاورد ولی فکر 

دش را جلوی او کوچک کرده. کرد اگر این کار را بکند خومی

دوست نداشت نیما فکر کند برای ستاره آدم مهمی هست. 

شدند و ستاره بعد از یک ماه باالخره کم وارد تهران میکم



بلعید. دلش برای دید و با ولع میهای شلوغ شهر را میخیابان

وقت این ازدحام و در هم فرو رفتگی تنگ شده بود. اگرچه هیچ

کرد تهران جایی دانست و فکر میاز آن نمیخودش را جزئی 

کرد ها را گز میبرای امثال او ندارد ولی وقتی با ترمه خیابان

کرد آن شهر با تمام عظمتش جایی بیشتر از هر وقتی حس می

است برای پنهان شدن. برای گم شدن و ناشناس ماندن. جایی 

ت پرسید. دوسشناخت و از سرگذشتش نمیکه کسی او را نمی

ها را با لذت بیشتری رصد کند ولی هربار داشت منظره

گرفت. کرد حرصش میآلود نگاه میگشت و به نیمای اخمبرمی

داد. آخر سر طاقت این اتفاق مثل یک ریگ ته کفش آزارش می

ات رو. نیاورد و گفت: چرا اینجوری کردی قیافه  

 نیما حواسش به ترافیک پیش رویش بود: چه جوری!

جوری که با یه من عسل هم نمیشه خوردت. همین  -  

مدلشه.  -  



فایده است. مستقیم رفت ستاره دید به این در و آن در زدن بی

خواستم بهش بدم کارت رو. بهش نگفتم سر اصل مطلب: من نمی

 که ...

خوای یه کم ادب داشته باشی نه؟بهش چیه؟ به ایشون. نمی  -  

شت. ساکت زل زد به توی ذوقش خورد. حاال خودش هم اخم دا

رفتند. نیما برگشت هایی که جلوی رویش پیش میماشین

 نگاهش کرد: تا یه چیزی هم بهت میگن قهر میکنی. 

ستاره محل نداد. نیما گفت: اون آقایی که دیدی میشد شوهر 

خواست بدونه سابق خاله مهستی. از هم جدا شدن ولی دلم نمی

 ما همدیگه رو میبینیم.

ه حرف زدن باز شده. چرخید طرف نیما: میخوای ستاره دید را

 آشتیشون بدی؟

نیما خندید: چی؟ نه! چرا همچین فکری کردی؟ بهرام خیلی 

 وقته ازدواج کرده، دوتا بچه داره.

ستاره یادش به صبیه افتاد که مدتی شد زن یک نفر ولی چون 

ها منتظر بود شد آن مرد طالقش داد. صبیه تا مدتدار نمیبچه



ش برگردد ولی وقتی فهمید او یک زن دیگر گرفته و از او شوهر

طور شده بود؟ البد. دار شده خل شد. مهستی هم همینبچه

اش پلکید. گفت: چون بچهها نمیقدر دور و بر گربهوگرنه این

شده طالقش داده نه؟نمی  

های گرد شده نگاهش کرد: کی این رو بهت گفته؟ نیما با چشم

 میالد؟

ید. خواست سر به سر نیما بگذارد: آره. مگه چیه؟ستاره خند  

خواست او را های نیما دوباره رفتند توی هم. ستاره نمیاخم

طور ببیند. گفت: شوخی کردم بابا. میالد کجا بود. تو خوابگاه این

جور آدمی بود. یکی از دخترایی که اونجا زندگی که بودیم همه

کرد اینجوری شده بود. می  

نیما سرش را آهسته باال و پایین برد. ولی چیزی نگفت. ستاره 

خوشحال از اینکه نیما دیگر عصبانی نیست حواسش را داد به 

آمدند. هایی که به نظرش آشنا میهای بیرون. به خیابانمنظره

قبالً با ترمه اینجاها را گز کرده بود. نیما ماشین را برد طرف 

اش لباس و ز یکی دوتا مغازهشناخت. اپاساژی که ستاره می



تپد. نگران کرد قلبش تند میبدلیجات بلند کرده بود. حس می

 پرسید: چرا اومدیم اینجا؟

نیما گفت: چون خاله خواست قبل از رفتن بریم جایی یه چیزی 

 برای دوستت بخری.

خواد.نمی  -  

چرا؟  -  

ند و دیددارها او را میستاره آب دهنش را فرو خورد. اگر مغازه

شناخت چون شد؟ یکیشان که حتماً میشناختند چه میمی

ی آخری که یک گوشواره بلند کرده بود مچش را گرفته لحظه

بود و او و ترمه پا به دو از پاساژ بیرون زده بودند. نیما دوباره 

 پرسید: چرا؟

خواد بریم.اش گرفته بود. نالید: دوستم چیزی نمیگریه  

گرفته بود. او متعجب نگاهش کرد: چرا  اختیار دست نیما رابی

 این شکلی شدی؟ 



توانست به نیما توضیح بدهد که اشکش راه افتاده بود. نمی

زمانی در نقش دزد به اینجاها سر زده. نیما ماشین را نگه داشت 

ی از و چرخید طرف ستاره که حاال از ترس شده بود عین مرده

زش کرد: به من نگاه گور در رفته. آهسته دستش را گرفت و نوا

 کن!

کشید سرش را بلند کند. نیما دست گرفت زیر ستاره خجالت می

اش و خودش کاری کرد صورت ستاره باال بیاید: چت شد؟ چانه

 اونجا کسی اذیتت کرده؟

ستاره تند سر تکان داد ولی هنوز چشمش میخ شده بود به 

 شلوار خودش. نیما گفت: پس این قیافه چیه؟

جور نکن!چید. نیما گفت: آخ اینستاره لب بر  

فهمید منظورش چیست. نیما با ستاره حیران نگاهش کرد. نمی

ابروهای گره خورده هنوز منتظر جواب بود ولی او جوابی نداشت. 

 نفس گرفت: بریم یه جای دیگه. اینجا منو یاد کسی میندازه.

های نیما دوباره برگشتند. صاف نشست و محکم تکیه داد به اخم

اش. یک دستش به فرمان ماشین بود و به رو به رو نگاه ندلیص



کرد. آرام گفت: آره. خیلی بده آدم بره جایی که اون رو یاد می

 کسی میندازه.

تو رو یاد کی میندازه؟ زیدت که ولت کرده؟  -  

نیما به تاسف سر تکان داد. اما اخمش باز شده بود و لبخند 

ول کن این زید من نیستی زد. سر چرخاند طرف ستاره: تو می

 نه؟ اصالً چرا میگی زید؟ 

پس چی بگم؟  -  

دوست دختر مثالً. نامزد. هزارتا اسم هست.  -  

اسمش مهم نیست. رسمش م  -  

 همه.

جدی؟ رسمش چیه؟  -  

ستاره دهان باز کرد بگوید رسمش را باید از شاهرخ یاد بگیری 

. لب بست. ولی نگفت. نفهمید چرا دلش نیامده او را حرص بدهد

اش دست نیما گفت: اینجا جایی هست که بابام ساخته. پروژه



ها من رو اینجا میشناسن واسه همین آوردمت بابام بوده. خیلی

 اینجا.

دیدند آبروی نیما ها را با هم میبند دل ستاره پاره شد. اگر آن

نفر دیگر هم بار بود که به جز خودش نگران یکرفت. اولینمی

شد. درمانده ته به جز شاهرخ که گاهی نگرانش میشد. البمی

نگاهش کرد: ببین...تو رو خدا بیا بریم. دوستم هیچی نمیخواد. 

اصالً من میشینم تو ماشین تو برو هرچی دوست داری براش بخر 

 بیار.

یعنی چی برم یه چیزی بخرم بیام. دوست توئه!    -  

به ناچار پیاده  دیگر معطل نکرد و از ماشین پیاده شد. ستاره هم

لرزیدند. پاساژ شلوغ بود. فکر کرد شد. پاهایش به وضوح می

رفت فروشی نبود. نیما داشت میی بدلیبرود به سمتی که مغازه

 همان طرف. راهش را کج کرد. نیما گفت: کجا میری؟

بیا از اینجا یه چیزی بخریم. اونجا هیچی نداره.  -  

مگه اومدی اینجا؟  -  



فروشی در راهروی سمت چپ بود. اما سمت بدلیهیچی نگفت. 

ازش یک شال بلند کرده بود. راست هم یک مغازه بود که قبالً 

دعا کرد حداقل این یکی نشناسدش. نیما داشت دنبالش 

آمد. ستاره چشم گرداند و وارد یک مانتوفروشی شد. می

پسندید؟ سرسری به مانتوها نگاه کرد. مینا اگر بود کدام را می

های این مدلی ه یک مانتوی نخی بنفش دست کشید. مینا رنگب

دوست داشت. سریع همان را برداشت کسی مچ دستش را 

دار نگاه کرد. او گفت: بذار سر جاش. هرچه فکر گرفت. به مغازه

 کرد یادش نیامد از اینجا چیزی بلند کرده باشد.

 مرد گفت: گفتم مانتو رو ول کن.

 نیما جلو آمد: آقا چه کار میکنی؟

توجه به نیما رو کرد به همکارش: زنگ بزن حراست بگو مرد بی

 گیرش انداختیم.

دید که اش گرفته بود. ترسیده به نیما نگاه کرد. میستاره گریه

پوستش از عصبانیت سرخ شده. جلو آمد و مچ دست مرد را 

 محکم گرفت: دستش رو ول کن گفتم.



یامد: تو هم همدستشی یا گولت زده تیغت بزنه؟مرد کوتاه ن  

چی میگی واسه خودت! دستش رو ول کن تا مچ دستت رو   -

 خرد نکردم.

های مرد شل شدند و ستاره نفس ستاره بند آمده بود. انگشت

تند رفت پشت سر نیما قایم شد. نیما دستش را برد پشت سرش 

بعد بازویش را و دست ستاره را گرفت و او را آورد کنار خودش. 

حلقه کرد دور او و محکم چسباندش به خودش. مرد گفت: این 

خانم دستش کجه! اگه نمیدونستی بدون. همین چندماه پیش از 

ها چیز بلند کرده. تو دوربین مداربسته هست دو سه تا بچه

دارا که اگه اومد تحویلش بدیم ی مغازهصورتش. سپردن به همه

 به حراست پاساژ!

یک مرد با یونیفرم رسمی مخصوص حراست آمد  همان وقت

داخل مغازه و با دیدن نیما گل از گلش شکفت: به به آقای 

 پارسای گل! پس دزد پاساژ رو شما گرفتی؟

نیما اخم کرد: نه خیر اشتباه شده. ایشون خانم بنده رو با یکی 

 دیگه اشتباه گرفته.



ب مغازه نگاه پوش هاج و واج به ستاره و بعد به صاحمرد یونیفرم

 کرد. صاحب مغازه گفت: خانم شما؟ 

اشتباه شده. ببخشید. پوش گفت: حتماًمرد یونیفرم  

دار چیزی گفت. ستاره هنوز در بعد خم شد و در گوش مغازه

تپید. دید که ابروی حصار بازوی نیما بود و قلبش تند می

دار باال رفت و صورتش سرخ شد. بالفاصله آمد جلو و از مغازه

ی دیگه نیما عذرخواهی کرد. نیما عبوس نگاهش کرد: دفعه

 چشمات رو خوب باز کن بعد مچ دست یکی رو بچسب!

دست ستاره را گرفت و هردوشان از پاساژ بیرون آمدند. ستاره 

اش نداد. سوار ماشین شدند. ستاره زد زیر گریه ولی نیما دلداری

اشتم. گفت من چیزی ازش برندهق کنان گفت: دروغ میهق  

 نیما عصبی گفت: س.س.س! هیچی نگو.

ستاره آرام گریه کرد. نیما کالفه ماشین را روشن کرد. دستی 

کشید به موهایش و راه افتاد. تا برسند به خوابگاه هیچ حرفی 

بینشان پیش نیامد. ستاره مضطرب به نیما نگاه کرد. یعنی او را 



دادند. جلوی رفت؟ حتماً او را تحویل کانون میگذاشت و میمی

 خوابگاه گفت: تو رو خدا برگرد باشه؟

دار نگاهش کرد: برو دوستت رو ببین و بیا.نیما غصه  

کرد. نالید: قول میدی؟ ستاره حرف نیما را باور نمی  

 نیما لبخند زد: آره قول میدم. حاال برو. 

ستاره از ماشین پیاده شد و تا وقتی نقی در را بزند چندبار 

شین نیما نگاه کرد. دید که او تکیه داده به برگشت و به ما

زند تا دلش را گرم کند. با قلبی که اش و به او لبخند میصندلی

تپید وارد حیاط خوابگاه شد. سودابه و شیرین طبق هنوز تند می

معمول توی حیاط کنار هم نشسته بودند و با دیدنش از جا بلند 

اد. رفت داخل و شدند و جلو آمدند. ستاره بهشان اهمیتی ند

 خانم موال به پیشوازش آمد: به به ستاره خانم! راه گم کردی.

هایش هنوز از گریه قرمز و خیس بودند. لبخند زد. خانم چشم

ی خوب قبول کرده سرپرستت موال گفت: شنیدم یه خانواده

 بشه. شانس آوردی دختر!



دانست نیما چطور همچین چیزی را به ستاره هیچی نگفت. نمی

ها قبوالنده. حتماً همان مردی که در پارک او را گیر انداخته آن

ها هم که از خدا بود کمکش کرده بود این قصه را بسازد. آن

 خواسته یکی از دخترها از جمعشان کم شود.

خور اضافی بودند و زحمت. هرچه زودتر یکی ها همیشه نانآن

و شدند تر میگرفت خوشحالشان را برعهده میسرپرستی

تر مثل خانم موال. خانم موال گفت: شیرینی هم که مهربان

 نیاوردی. دست خالی برگشتی؟

ستاره یادش به اتفاق یک ساعت قبل افتاد و ته دلش لرزید. 

ی دیگه میارم. مینا کجاست؟گفت: دفعه  

ی باال اشاره کرد: استثنائاً به جای سرک خانم موال به طبقه

 کشیدن تو اتاق من باالست.

را گفت و خندید. ستاره از کنارش رد شد و راه افتاد به طرف  این

اتاقشان. چند ماه دوری از آن محیط باعث شده بود بفهمد چه 

، دیوارهای دوده های کبره بستهجای بدی زندگی میکرده. کاشی

های چرک و وقتی رسید جلوی زده و پر از لکه و سوراخ، نرده



های کهنه فته و روتختیهای زهوار درراتاق و چشمش به تخت

اش ایجاد شده توانست تفاوتی را که در زندگیافتاد به وضوح می

بود حس کند. آنجا دلگیر بود و شبیه قفس. مینا نشسته بود 

زد. وقتی روی تخت و با دختری که صورتش آشنا نبود گپ می

ستاره رسید جلوی در اول یک نگاه گذرا به او انداخت و دوباره 

شد. انگار مغزش دیر به او فرمان داده بود کی  مشغول صحبت

جلوی در است. بار دوم نه تنها جیغ کشید که از جا بلند شد. 

کرد. ستاره بعد از ها نگاه میرویش متعجب به آندختر روبه

تحمل آن فشار عصبی باالخره توانست لبخند بزند. مینا پرید 

 جلو و او را بغل گرفت: ستاره خودتی؟

گفت؟ دومین بار بود که مینا همین جمله را میاین چندمین

ها. اجازه داد مینا احساساتش را با در آغوش بار...بعد از سال

گرفتنش تخلیه کند. فکرش پیش اتفاق بعد از ظهر بود وقتی 

نیما او را محکم به خودش چسباند و نگذاشت کسی اذیتش کند. 

ی که برای کرد. ستاره هم گریه کرد. چیزمینا داشت گریه می

دانست ستاره به خاطر ماجرای پاساژ مینا عجیب بود ولی او نمی



ترسیده و احساساتی شده است. برای همین بود که پرسید: 

 حالت خوبه؟

اش را معرفی کرد: ملیحه! اتاقیستاره فقط سر تکان داد. مینا هم

 به جای تو اومده. اینم ستاره که خیلی حرفش رو زدم.

حالتی داشت. انگار به ستاره حسودی بی ملیحه نگاه سرد و

کرد. گفت: به سالمتی.می  

بعد ول کرد و از اتاق رفت بیرون. مینا دست ستاره را گرفت و او 

 را کشید داخل اتاق: کجا بودی؟ حالت خوبه؟

یکی در میان و رگبار سواالت پی در پی بر سر ستاره باریدند. او 

شد. مثالً اینکه جواب داد و خودش هم چیزهایی دستگیرش می

نیما واقعاً از خیلی قبل دنبالش بوده. آخر سر وقتی همه چیز را 

کرد. ستاره خندید: آره. خیلی گفت مینا با دهانی باز نگاهش می

 عجیبه!

یعنی اون شب که گفتم تو پارک میخوام تو رو ببینم من رو   -

دن؟ من فکر کردم تو خودت نیومدی سر قرار. اون تعقیب کر

 نقی گور به گوری هم هیچی به من نگفت.



آره. تو گرا دادی من رو گیر انداختن.  -  

 مینا دلجویانه دستش را گرفت: بد که نشد نه!

 نگاهی به سر تا پای ستاره انداخت: نه بد نشده.

 ستاره بلند شد در اتاق را بست. برگشت نشست سر جایش و

ی من ببینی چی به چیه؟ گفت: میتونی بری تو پرونده  

ی تو؟ یعنی تو اتاق خانم موال؟مینا عقب نشست: پرونده  

آره. تو رو خدا مینا. من مطمئنم اونجا یه چیزی هست. باید   -

 بفهمم اینا کی هستن.

ولش کن ستاره. تو که وضعت خوبه. خوش به حالت. کاشکی   -

اومد.ییکی اینجوری سر راه من م  

ستاره دلش سوخت. مینا چنان با حسرت این جمله را گفته بود 

کرد شاید بشود او را هم ببرد به باغ. آنجا که جا که حتی فکر می

زیاد بود چه اشکالی داشت؟ جلوی خودش را گرفت مبادا چنین 

ای به او بدهد. به جایش گفت: اگه این کار رو بکنی یه وعده

و خدا مینا. جوری جبران میکنم. تو ر  



او هنوز مردد بود ولی ستاره مطمئن بود حس کنجکاوی مینا بر 

ترسش غلبه خواهد کرد. و دیگر اینکه مینا حاضر بود برای او 

هرکاری کند. اصرار کرد: کاری نداره. وقتی خانم موال نیست برو 

 زود نگاه کن و برگرد. قول میدم جبران کنم.

و بگی!مینا عمیق آه کشید: باشه. هرچی ت  

 ستاره لبخند زد: چیز میزهام رو بردن از اینجا؟

ای از زیر آن بیرون کشید و مینا رفت سمت تختش و ساک کهنه

گذاشت پیش پای ستاره. شالی که از آن پاساژ دزدیده بود روی 

ی چیزها بود. دندان به هم سایید و زیر لب فحش داد. بعد همه

ی ی وقت نشد. دفعهخواستم یه چیزی برات بگیرم ولگفت: می

دیگه اومدم حتماً برات یه چیزی میخرم. اینا وضعشون خوبه. 

 این چیزا هم همش برای خودت باشه.

اش را مینا خوشحال دوباره آمد و ستاره را بغل کرد و او هم گونه

بوسید. عجله داشت زود برگردد. اگر آن اتفاق نیفتاده بود 

ان بود نیما رفته باشد. ترجیح میداد بیشتر بماند ولی حاال نگر

ها را بدهد و آخر سر گفت کمی نشست تا مینا اخبار کل بچه



باید زودتر برود و پا به دو از آنجا بیرون آمد. حتی از خانم موال 

هم خداحافظی نکرد. به متلک نقی هم توجهی نشان نداد و 

وقتی جلوی در ماشین نیما را دید که منتظرش است توانست 

د. او سر قولش مانده بود.نفس راحتی بکش  

**** 

کرد. نیما داشت به کارهایی که از سحر سر زده بود فکر می

دزدی! توقع این یک کار را نداشت ولی بارها با خودش تکرار 

دانستی او در کانون اصالح و تربیت بوده است. کرد مگر نمیمی

فرستند آنجا ولی هربار برای بدقلقی و لجبازی که کسی را نمی

گفت باز هم ته دلش امیدوار بود نهایت کار بد ن را به خود میای

ها...شانس سحر لجبازی با این و آن بوده باشد. دزدی از مغازه

آورده بودند که دست البرزی، کارمند حراست پاساژ، را خودش 

آنجا بند کرده بود و به نیما مدیون بود وگرنه ممکن بود کار به 

ی وی چندین و چند سالهتر بکشد و آبرجاهای باریک

شان برود. توی آن پاساژ چند نفر از رفیق و رفقای خانوادگی

فهمیدند او خودش و پدرش هم مغازه داشتند و اگر می قدیمی



همراه دختری که دستش کج است به پاساژ آمده یک آبروریزی 

افتاد. تمام عیار راه می  

و زنگ  های خرید را از صندلی عقب ماشین برداشتپالستیک

خواست زود برگردد خانه. امروز نوبت دکتر مادرش ویال را زد. می

کرد. در باز شد و تا وارد شد دید هاجر بود و نباید دیر می

آید. اولین فکری که به ذهنش رسید فرار سرآسیمه دارد جلو می

ی سحر بود. آن روز بعد از اینکه از خوابگاه او را برگردانده دوباره

داد سکوت وانسته بودند حرف بزنند. نیما ترجیح میبود خانه نت

کند و هرچه سحر سعی کرده بود از در آشتی وارد شود بهش رو 

خواست نشان دهد از کارش بدجور عصبانی است نداده بود. می

اش و اگر جلوی بقیه هوایش را داشته دلیلش تایید رفتار گذشته

بهتر است از این  نبوده. حتماً سحر به این نتیجه رسیده بود که

زنان خانه برود. دلهره مثل خوره افتاده بود به جانش. هاجر نفس

 جلو آمد: مهستی خانم حالش بده!

ها از دست نیما افتادند. دوان دوان خودش را رساند داخل کیسه

خیز روی مبل نشسته و رنگ به رو اش نیمسالن و دید خاله



کنارش و آهسته  کشید. نگران نشستندارد. به سختی نفس می

جان سری تکان داد. نیما گفت: قرصتون صدایش زد. مهستی بی

 رو خوردین؟

گشت ولی خبری مهستی سری پایین آورد. نیما دنبال سحر می

 نبود. گفت: لباس بپوشید بریم بیمارستان.

هایش را باز کرد: خوب میشم! خوبم.مهستی به زحمت لب  

دوتا گربه آمده بودند های سردش دست نیما را گرفت. با دست

پلکیدند. هاجر هم رسیده بود. اش میداخل و دور پاهای خاله

گفت: ببرش بیمارستان نیما خان. هرچی میگم زنگ بزنم آژانس 

 با هم بریم قبول نمیکنه.

 نیما اصرار کرد: راست میگه هاجر. بلند شین بریم. 

ار مهستی سعی کرد صاف بنشیند. نیما اجازه نداد. برعکس اصر

کرد دراز بکشد. مهستی پاهایش را روی مبل صاف کرد. هاجر 

 گفت: از دست اون دختر گور به گوری به این روز افتاده.

های نیما. برگشت و به خشم مثل مایعی گدازان دوید در رگ

 هاجر نگاه کرد: از دست ستاره؟



 هاجر اخم کرد: مگه چندتا دختر اینجا داریم. 

ور شوند. نیما گفت: بیا کمک کنم با چشم خواست از مهستی د

 اینا رو ببری داخل آشپزخونه. 

به همین بهانه همراه هاجر رفتند توی آشپزخانه. هاجر امان 

نداد. گفت: میالد اومده بود اینجا. شما که سپردی اجازه نده با 

میالد جایی بره من و مهستی خانم هی بهش گفتیم اگه بره نیما 

دفعه چه کار کرد. رفت تو حیاط  دونید یهناراحت میشه نمی

شون در ها رو برداشت چنان پرت کرد که همهی شیر گربهکاسه

گری. میالد هم کرکر رفتن. شروع کرد به داد و قال و کولی

های دونید جونش به اون گربهخندید. مهستی خانم رو که میمی

ی همون گربهه هستن که موقع به حنایی بنده. میگه اینا دنباله

نیا اومدن سحر اینجا خونه داشتن. دختره برداشت یه کلوخ د

هاش جیغش رفت هوا. بعد گنده پرت کرد طرفشون. یکی از توله

هم با میالد ول کردن رفتن. مهستی خانم هم زد زیر گریه. انگار 

ی خودش رو زده بودن. همون بهتر به مهستی خانم نگفتین بچه

که چطوری از پا افتاده. بینید ای میاش شده همچین آکلهبچه



خدا میدونه چقدر ترسیدم. خودمم قلبم تیر کشید. یه قرص 

 انداختم زیر زبون خانم. یکی خودم خوردم.

نیما هاج و واج به هاجر نگاه کرد. مطمئن بود سحر دارد لجبازی 

توجهی نیما داشت کاری کند. جز این نبود. به خاطر بیمی

توجه کند ولی بد راهی انتخاب کرده بود. خیلی کرد او بهش می

ماند تا برگردد. بد راهی انتخاب کرده بود. باید منتظرش می

خواست بهش زنگ بزند تا او به هدفش برسد. برگشت نمی

اش را اش بهتر شده. پیشانیبیرون و دید رنگ و روی خاله

نی؟کبوسید: خاله جان نمیگی با این کارا بند عمر منم پاره می  

 مهستی لب برچید: خدا نکنه قربون قد و باالت برم من. 

جوری با نیما رفت جلو و نشست پایین مبل: نکن خاله. نکن این

 خودت. 

مهستی با بغض گفت: نیما این دختره یه رگ آدمیزاد تو وجودش 

خوام بدش رو بگم ولی کاش بودی میدیدی چطور هست؟ نمی

ها رو زد.بستهاون زبون  



ی چشمش قل خورد پایین. نیما با نوک انگشت گوشهاشک از 

اشک را پاک کرد: االن میرم براشون شیر میبرم. نگرانشون 

ها. خودم اینجا هستم.نباشی  

اش در مهستی دردمند لبخند زد. نیما تحمل دیدن صورت خاله

این حالت مظلوم را نداشت. رفت توی حیاط و دید خبری از 

اند برگردند. از هاجر نوز جرات نکردهها نیست. معلوم بود هگربه

 خواست شیر

هایی را که این طرف و آن طرف گذاشته شده بود بیاورد و کاسه

کم از سوراخ و ها کمپر از شیر کرد. کمی منتظر ماند تا گربه

ی دیوارها آمدند پایین و با ها و باالی هرههای زیر بوتهسنبه

اش ی حنایی خالهگربههای شیر نزدیک شدند. احتیاط به کاسه

اختیار لبخند زد. از این تناقض هایش هم آمدند. نیما بیبا توله

هایی را زده اش گرفته بود. دختر خاله مهستی گربهعجیب خنده

بود که مادرش یک عمر نذر کرده بود به خاطر سالمتی او زیر پر 

اش خواست بیاید و با چشم و بالش بگیرد. رفت داخل و از خاله

اند از یاد های شکمویش کتکی را که خوردهدش ببیند گربهخو



اند. مهستی با احتیاط بلند شد و هردو به حیاط گل رفتند. برده

های گل نگاه کرد و آه کشید. نیما تازه متوجه مهستی به بوته

اش نگاه رخ خالهاند. به نیمها چیده شدهشده بود که بیشتر گل

 کرد: کار ستاره است؟

دونم باید باهاش چه کار کنم. یه ساعت خوبه فت: نمیمهستی گ

یه ساعت دیگه انگار شیطون خزیده زیر پوستش. امروز هم این 

بسته آورد. های زبونبال رو سر گربه  

کشید به نیما اش خسته و کالفه بود. انگار خجالت میلحن خاله

ا ها خوشم. نیمها و گربهبگوید کاش او را ببری. من با همین گل

دستش را به نرمی نوازش کرد: خاله جان یه کم بهش فرصت بده. 

ها. خیال کن اونم دنبال یه سرپناهه. مث همین گربه  

مهستی آه کشید: من که حرفی نزدم. ولی تو رو هم اسیر کرده 

دید چه جواهری کنار گوششه. ولی خاله. کاشکی عقل داشت می

الد بچرخه. نیست دیگه. خودش دلش میخواد با یکی مثل می  

دوباره لب برچید: با هم سیگار میکشیدن تو حیاط. وقتی بهش 

 گفتم کار درستی نمیکنی همچین کرد.



نیما سری به تاسف تکان داد: بهش گفتم حق نداره سیگار بکشه 

ولی خب بچه که نیست. هرچی هم بگی باز خودش باید قبول 

 کنه انجام بده یا نده. دست ما نیست.

آه کشید: میدونم خاله. من خیلی وقته میدونم تر مهستی عمیق

خیلی چیزا دست آدم نیست. یکی مث این دختره پشت پا 

میزنه به بخت خودش، یکی هم دختر من که نمیدونم حاال 

 کجاست.

این را گفت و برگشت داخل. نیما دندان به هم سایید. همین 

دیشب با شادان حرف زده بود و او گفته بود شاید بهتر باشد 

ی رفتارهای ستاره توضیح داده بود بیشتر صبر کنند. نیما درباره

و اینکه جلوی خوابگاه چقدر از رفتن نیما ترسیده بوده. شادان 

هایی از عادت کردن ستاره به زندگی تازه تلقی ها را نشانهآن

طور بود؟کرده بود. ولی واقعاً این  

ا مهستی و کالفه زنگ زد به خاله فرحناز. او هم منتظر بود ت

سحر زودتر بدانند چه نسبتی با هم دارند. گفته بود تا این روز را 

روم. فرحناز گفت: آلو!به چشم خودم نبینم از ایران نمی  



 نیما لبخند زد: قربون آلو گفتن شما برم من.

غش خندید: شرمنده خاله جان. دست خودم نیست. فرحناز غش

اله؟ی یه عمر زندگی تو غربته. جانم خنتیجه  

خواستم بدونم امکانش نیما کمی مکث کرد و بعد گفت: می

 هست بیایید پیش خاله مهستی؟

 فرحناز نگران گفت: چی شده؟ سحر کار بدی کرده دوباره؟

نیما با خودش فکر کرد دوباره که نه! کالً در حال خرابکاری است. 

اما به جای آن گفت: یه کم بدقلقی میکنه. شادان هم میگه 

ر کنیم فعالً وگرنه بهش میگفتم چرا اینجاست.بهتره صب  

نه خاله جان همون بهتر ندونه. مهستی واقعاً تحمل یه شوک   -

به این بزرگی رو نداره. اگر اینجا نبودم به چشم خودم ببینم چه 

گفتم همچین چیزی.حال زاری داره نمی  

های خاله رو اذیت کرده اونم قلبش گرفته.امروز گربه  -  

ناز بود که سکوت کند. نیما شروع کرد به قدم زدن. نوبت فرح

 فرحناز گفت: میام امشب. این بچه چرا اینجور میکنه آخه!



خودمم عاصی شدم. االن هم رفته با میالد بیرون.  -  

ای بابا! همین یکی رو کم داشتیم که با پسر حمید جوین بشه!  -  

چی بشه؟  -  

میرسونم. جوین...سر به سرم نذار دیگه. خودم رو  -  

نیما تشکر کرد و گوشی را قطع کرد. همان وقت صدای خنده و 

داد و قال سحر را شنید که برگشته بود. میالد هم همراهش بود. 

برگشت داخل. به وضوح دید که سحر از دیدنش جا خورده. 

میالد هنوز نیشش باز بود. مهستی با دلخوری به هردوشان نگاه 

نیما رو کرد به سحر: شما برو باال تو  کرد و به آشپزخانه پناه برد.

 اتاقت تا بیام.

دید که سحر ترسیده اما اهمیتی نداد. وقتی سحر رفت رو کرد 

 به میالد: تو واسه چی اینجا میپلکی؟

پدر و مادرش دنده. ناسازگار و دردسرساز. میالد غد بود و یک

هم از دستش عاصی بودند هرچند این بچه حاصل ناسازگاری 

دانست دایی حمیدش دائم پدر و مادرش با هم بود. خوب می

کند بار دست بزن پیدا میمعتاد به الکل است و هرچندوقت یک



دایی روشن هم از یک جایی به بعد تصمیم گرفته وضعیت و زن

ر وا داده بود. میالد گفت: مگه جور که هست بپذیرد. انگارا همین

ی ماست. بابام هم اینجا سهم ی همهصاحب اینجایی! اینجا خونه

 داره.

باغ هنوز انحصار ورثه نشده بود و همه در آن سهم داشتند از 

جمله مادر خودش افسانه. نیما گفت: سهم بابات چقدره تا چک 

 بنویسم دیگه اینجاها پیدات نشه!

ا چند قدم جلو رفت و در چشمان گستاخ میالد پوزخند زد. نیم

خواست ببیند این پسر میالد خیره ماند ولی حرفی نزد. می

 چقدر رو دارد. میالد باالخره

 کوتاه آمد: خودش زنگ زد به من گفت بیا دنبالم.

خودش غلط کرد. شما هم بدون هماهنگی با خاله مهستی یا   -

 من حق نداری باهاش حرف بزنی.

این دختره اسمش ستاره نیست. اسمش چیه! مامان میگه  -  



نیما مطمئن شده بود که دایی حمید و روشن همه چیز را به 

اند. البد به خواهش خاله فرحناز. گفت: اونش هایشان نگفتهبچه

 هم به تو مربوط نیست. 

من ازش خوشم میاد.  -  

های ذهنش حمله کرده بود. به ترین حفرهانگار کسی به پنهان

کرد. همان پستوهای هایی که خودش هم انکارش میجاهمان

رنگش به سحر را در خود جا داده بود. ی کمتاریکی که عالقه

جا کردی سعی کرد خودش را کنترل کند. آرام گفت: شما بی

ات اومده.ازش خوش  

 میالد اخم در هم کشید: چیه سهم توئه؟

ود. از های نیما گره شدند. خیلی وقت بود باشگاه نرفته بمشت

اش به او زده بودند...گفت: بعدِ کتکی که شاهرخ و دار و دسته

تون. فرض کن آره. نبینم دور و برش بپلکی. حاال هم برو خونه  

خداحافظی اش خیلی ترسو بود. بیمیالد بر خالف رفتار قلدرانه

راهش را کشید و رفت. میالد که رفت مهستی از آشپزخانه 

ت ندارم با پسر داییت اینجور حرف بیرون آمد. گفت: خاله دوس



بزنی. نکن این کار رو کدورت پیش میاد. دایی حمید هم بشنوه 

 بدش میاد.

ی این حرف چیست. مهستی گفت: ما دانست ادامهنیما نمی

خواد مون رو کردیم این دختر اذیت نشه. شاید نمیی سعیهمه

ی ای نیست بره؟ هیچ کس و کاراینجا زندگی کنه. جای دیگه

 نداره؟

زد که نیم ساعت زبانی همان حرفی را میاو داشت به زبان بی

پیش نتوانسته بود بزند ولی حاال که بین نیما و میالد بحث پیش 

آمده بود جراتش را پیدا کرده بود آن را به زبان بیاورد. نیما 

 گفت: از بودنش خسته شدین؟

یش خوام بین خانواده کدورت پمهستی چشم دزدید: من نمی

بیاد خاله جان. قبالً یه دور همه از هم پاشیدن. خیلی طول 

ترسم ترسم خاله جان. میکشید تا اوضاع یه کم بهتر بشه. می

چی به هم بریزه. مامانت هم دلخوره از این اوضاع. دوباره همه

شون آشوب وقت تو خونهفقط مونده حمید دلخور بشه اون

 میشه. من از این چیزا میترسم.



توانست بگوید اش نگاه کرد. چطور میدر سکوت به خالهنیما 

ی خودت است و این دختر را باید تحمل کنی؟ او جگرگوشه

کنم.خوب یا بد باید قبولش کنی؟ سری تکان داد: یه کاریش می  

ای ی دوم. تقهصبر نکرد مهستی حرف بیشتری بزند. رفت طبقه

ارد اتاقش شد. به در زد و قبل از آنکه سحر بگوید بیا داخل و

اش. جا مرتب بود حتی روتختیمعلوم بود خیلی ترسیده. همه

تکیه داد به در: نگفتم بدون هماهنگی با من نباید از خونه بری 

بیرون؟ نگفتم نباید سیگار بکشی؟ گفتم یا نگفتم؟ شر به پا 

افتاد ام قلبش از کار میکردی که بگی خیلی قلدری؟ اگه خاله

ی ... دی یا اون پسرهداجوابش رو تو می  

حرفش را ادامه نداد. ستاره توی خودش جمع شده بود. رفته بود 

در الک مظلومیت. نیما از در فاصله گرفت و جلوی روی سحر 

ایستاد. آنقدر نزدیک که او مجبور شد سرش را باال بگیرد. کمی 

خودش را عقب کشید. نیما گفت: وسایلت رو جمع کن میریم 

 خوابگاه.



حرف دهان نیمه باز نگاهش کرد. ولی هیچی نگفت. بی سحر با

 ایستاد: من چیزی ندارم که بردارم.

چند دست لباس بردار.  -  

خوامشون.نمی  -  

میری چند روز اونجا میمونی فکرهات رو میکنی بعد اگه فکر   -

 کردی اینجا بهتره باید با قوانین اینجا زندگی کنی. 

لرزید. داشت اش میو چانهسحر هیچی نگفت. سرش پایین بود 

رفتند خبری از کرد گریه نکند. از در خانه که بیرون میسعی می

مهستی و هاجر نبود. سحر نشست توی ماشین و نیما زنگ زد به 

انداخت تا چند وقت جایی به او در نودهی. باید او را پیش می

گفت کرد بدهند. باید میخوابگاهی که سحر در آن زندگی می

باشند در این مدت از خوابگاه بیرون نرود. از همین االن  مراقبش

زد که مبادا تصمیم اشتباهی گرفته باشد ولی دلش شور می

گفت مرد با همین تصمیمات حرف پدرش یادش آمد که می

شود. حتی اگر اشتباه باشند. بزرگ است که ساخته می  

**** 



یده بود. فانیما کالفه سرش را تکیه داد به صندلی ماشین. بی

فایده بود. ستاره یا سحر ... دیگر مهم نبود چه اسمی انتظار بی

رویش بگذارند از دستشان پریده بود. و نیما بود که خودش را 

دانست. آن شب در سکوت او را برگردانده بود خوابگاه مقصر می

و سبیل نقی و آن یکی مدیر خوابگاه و نودهی را چرب کرده بود 

زد و ش باشند. خودش هر روز زنگ میکه چهارچشمی مراقب

شد او هنوز توی خوابگاه است. گرفت و مطمئن میاحوالش را می

گفت افسرده شده و دل و دماغ ندارد و نیما هرچند نقی می

سوخت ولی او شماره تلفن مهستی را داشت. دلش به حالش می

ی آخر توی کاغذی شماره را نوشته بود و بهش داده نیما لحظه

تا اگر تصمیمش عوض شد زنگ بزند. حاال از این کار بود 

پشیمان بود. آخر شبی اما سحر از خوابگاه فرار کرده بود چون 

نگهبان خوابگاه معلوم نبود سرش به کدام کوفتی گرم بوده 

بالفاصله به نیما زنگ زده بود و با کلی ترس و لرز ماجرا را بهش 

 گفته بود. 



کارم اشتباه بود. نباید میگذاشتم این نیما کالفه رو کرد به حامد: 

همه وقت بمونه اینجا. یه هفته زیاد بود. ولی منتظر بودم خودش 

کرزنگ بزنه. فکر نمی  

دم اینقدر لجباز باشه. یعنی یه ماه موندن توی اون خونه رو به 

 هیچ حساب کرده بود؟

اشتباهی شده تر بود. انگار خودش هم مرتکب حامد از او کالفه

باشد. گفت: اتفاقیه که افتاده. کاش بهش گفته بودیم کی 

جوری یه امیدی بود برگرده.هستیم. این  

نیما عصبی نفسش را بیرون داد. حامد گفت: نریم پیش پلیس؟ 

گفت اگه بگید دختره فرار کرده کمک میکنن. این نگهبانه می  

ای پوشوندن نیما سری به تاسف تکان داد: نه دایی جان این بر

گند خودش همچین چیزی گفته. شما فکر میکنی اینا اصالً 

 براشون مهمه یکی از این دخترا فرار کنن؟

حامد هم انگار به حرف خودش باور نداشت که چیزی نگفت. اما 

نیما یادش به شاهرخ افتاد. شاید سحر رفته بود پیش او. این 

برگشتن  قدر که سحر فکر و ذکرشتری بود. اینسرنخ محکم



توانست رفته باشد. از جای دیگری نمیپیش شاهرخ بود هیچ

ی شاهرخ را برداشته بود ی تلفن توی ویال شمارهروی حافظه

ولی شماره مسدود بود. بعد رفته بود سراغ مینا و او با عصبانیت 

و داد و قال گفته بود دست از سرش بردارد. گفته بود تقصیر او 

ه. عصبی گفت: دختره خودش رو بوده که ستاره آواره شد

 انداخت تو دهن شغال!

 حامد نگاهش کرد: منظورت کیه؟

ی عوضی که من رو کتک زد.همون پسره  -  

فکر میکنی رفته سراغ اون؟  -  

دونم. با اون تهدیدهایی که پشت تلفن کرده بود مگر مغز نمی  -

خر خورده باشه که دوباره برگرده پیشش. ولی خب مگه کجا رو 

ره دیگه؟دا  

راه بیفت پس معطل چی هستی؟  -  

کجا بریم؟  -  



ی پالک ماشینش رو پیش پلیس. من اون روز شماره  -

 برداشتم. 

اش نگاه کرد. زود سوییچ را سر جایش زده به دایینیما هیجان

کرد که ممکن چرخاند و ماشین را راه انداخت. به این فکر می

بود در تاریکی. یادش  است با همین سرنخ به سحر برسند؟ تیری

به پدرش در روزهای آخر بیمارستان افتاد. گفته بود: هیچ 

سرنخی رو دست کم نگیر. هیچی. سعی کن هرچی پیدا کردی تا 

شد به ته دنبال کنی. منم با همینا رسیدم به آدرسی که ختم می

 دختر مهستی!

فکر کردن به پدرش خود به خود او را یاد بحثی انداخت که 

ی پیش به خاطر سحر از ا مادرش راه انداخته بود. هفتهدیشب ب

قرار دکتر جا مانده بود. روز بعد هم مادرش لج کرده بود و حاضر 

اش عود کرده بود و نشده بود بیاید دکتر و دیشب مریضی

هردوشان بر سر اینکه تقصیر کیست بحثشان شده بود. آیدا هم 

شده بود. امشب خودش را وسط انداخته بود و اوضاع پیچیده 

هم که این خبر را بهش داده بودند. فکر کرد یعنی ممکن است 



یک روز آب خوش از گلوی من پایین برود؟ فکر کردن به این 

گرفت. انگار در سرنوشتش جز مصیبت و آرزو هم جان نیما را می

 اندوه و رنج چیزی ننوشته بودند. 

اشت: بگیم رسیدند جلوی کالنتری محله، نیما ماشین را نگه د

 چی؟

واقعیت رو میگیم. میگم من دایی سحر هستم و از خونه فرار   -

پرسن اون قبالً کجا زندگی میکرده.کرده. اونا که نمی  

نیما کمی مکث کرد. اگر سحر در کانون نگهداری شده بود پس 

آوردند شد. و بعد ته و تویش را درمیدار حساب مییعنی سابقه

کرده و کار بیخ پیدا رشگاه زندگی میفهمیدند او در پروو می

ای نداشت. مجبور بود پیه همه چیز را به کرد ولی دیگر چارهمی

تنش بمالد. حتی گیر افتادنش پیش پلیس و رو شدن دستش 

خواست به افتاد. نمیها. پای نودهی هم بدجور گیر میبرای آن

 این چیزها فکر کند.

و جلوی در کالنتری به  از صندلی ماشین کنده شد. آمدند بیرون

پرسید توضیح دادند برای چه سربازی که علت حضورشان را می



اند. رفتند داخل. کالنتری در آن وقت شب خلوت بود کاری آمده

آمد کسی ها میو آرام. جز صدای داد و قالی که از یکی از اتاق

ها در راهروها نبود. نشستند روی صندلی تا در اتاق باز شود. آن

یم با رییس کالنتری کار داشتند. حامد گفت: اجازه بده من مستق

 حرف بزنم. زبون اینا رو من بهتر میفهمم.

نیما متعجب نگاهش کرد. حامد توضیح داد: یادمه وقتی سحر 

گم شد تا یه سال همراه بابای خدابیامرزم کارمون شده بود اومد 

ته اوضاع ی پرینوش و فیروز. البو رفت به کالنتری بومهن و محله

وقت عوض نمیشن یکیش خیلی عوض شده ولی بعضی چیزا هیچ

 رفتار مامورای قانون.

این را گفت و تلخ خندید. نیم ساعتی به همان حال ماندند. تلفن 

دانست مادرش است. داد. میخورد ولی او محل نمینیما زنگ می

شد ولی کم از این وضعیتی که راه انداخته بود خسته میکم

خواست کاری را که شروع کرده بود سرسری کرد. نمییتحمل م

تمام کند هرچند با این تصمیمی که گرفته بود و سحر را 

 برگردانده بود خوابگاه گند زده بود به همه چیز.



در اتاق باالخره باز شد و دو مرد که همچنان عصبی بودند و  

ما زدند از آنجا آمدند بیرون. حامد بلند شد و نیبلند حرف می

دنبال سرش به اتاق رییس کالنتری رفتند. مردی بود جا افتاده با 

های درهم و اوقاتی تلخ. پیش از آنکه موهای جوگندمی. اخم

بپرسد چه کار دارند داد زد برایش چای ببرند بعد گفت: اینم 

 اوضاع امشب ما. 

ها و پرسید چه کار اما بیشتر توضیح نداد. در عوض رو کرد به آن

حامد شمرده توضیح داد دختر خواهرشان فرار کرده و دارند. 

اند دنبال او. آمده  

رییس کالنتری انگار به شنیدن این چیزها عادت داشت. کاغذی 

 از کازیو رو

 ی میز درآورد که شبیه فرم بود. پرسید: علت فرار؟

 حامد گفت: اختالف با خانواده.

راه مطمئنید فرار کرده؟ پیش دوست و رفیقاش نیست؟   -

 نیفتاده بره متل قو؟

بله مطمئنیم.  -  



چقدر وقت گذشته از فرارش؟  -  

دانست اگر بگویند هنوز بیست و چهار ساعت نشده نیما می

گیرند برای همین گفت: حدود یه روز.اش نمیجدی  

رییس کالنتری فرم را هل داد طرف حامد: چرا پدر و مادرش 

 نیومدن دنبالش؟

وجوگر مامور کالنتری نگاه کند های جستآنکه به چشمحامد بی

 گفت: از دستش عصبانی بودن.

بار اولش بوده فرار کرده؟  -  

نه!  -  

بار اوله اومدین کالنتری؟  -  

بله.  -  

رییس کالنتری به فرم اشاره کرد: اسم و مشخصاتش رو 

بنویسید. سن و هرچی که کمک کنه به شناختنش. عکسش رو 

دین ضمیمه پرونده کنیم. به باباش هم بگین بیاد. تا ولی هم ب

 بچه نیاد نمیشه کاری کرد.



معطلی از اتاق رفت بیرون نیما و حامد به هم نگاه کردند. نیما بی

تا به بهرام زنگ بزند و در همان حین شنید که رییس کالنتری 

پرسد: گفتین بار اوله اومدین کالنتری؟ چرا؟می  

تن برداشت. نیما ایستاد. حامد نگاهی با نیما حامد دست از نوش

پلکید ی ناتو بود دور و برش میرد و بدل کرد و گفت: یه پسره

کنیم با اون باشه. فکر می  

دونید کجا زندگی میکنه؟می  -  

شدیم قربان.دونستیم که مزاحم شما نمیاگه می  -  

هیچ نشونی هم ازش ندارید؟  -  

ن و شماره تلفنش رو داریم.چرا شماره پالک یه ماشی  -  

اونا رو هم بنویسید.  -  

اش و رییس کالنتری بود که نیما در سکوت حواسش به دایی

هرکدام به کاری مشغول بودند. برای بهرام پیامک فرستاد و 

گفت چه اتفاقی افتاده ولی جوابی نیامد. گفت: بهشون خبر 

 دادم. باباش خیلی ناراحته. میاد فردا. 



شد حامد آن را برگرداند روی میز. رییس کالنتری از فرم که پر 

 جا بلند شد: در پناه خدا!

کی خبر میدین؟  -  

هروقت چیزی فهمیدیم. آدرس و تلفن که نوشتین. به   -

اش یادتون نره بگید بیاد.خانواده  

ام رو نوشتم.بله بله. شماره خودم و شماره خواهرزاده  -  

ی کنجکاو به نیما نگاه کرد ولی به نیما اشاره کرد. رییس کالنتر

کند گفت: االن چیزی نپرسید. نیما که دید او خیره نگاهش می

کنید با این اطالعات دقیقاً؟کار میچه  

ها. هر اطالعی فرستیم آگاهی دایره جنایی بخش مفقودیمی  -

 کسب بشه در جریانتون میگذارن.

ه نظر بند دل نیما پاره شد. دایره جنایی. چقدر ترسناک ب

آمدند حتی حامد هم فهمیده رسید. از کالنتری که بیرون میمی

بود نیما قافیه را باخته برای همین بود که دست گذاشت روی 

کنن. جان! پیداش میاش داد: نترس داییاش و دلداریشانه

 صحیح و سالم برمیگرده خونه.



ی ی خانهنیما سر تکان داد و در سکوت برگشتند خانه. حوصله

ای نبود. در را که باز کرد از سکوتی ودشان را نداشت ولی چارهخ

که در خانه پهن شده بود احساس آرامش کرد. معلوم بود 

ی الغر او را مادرش خوابیده ولی آیدا بیدار بود. تا وارد شد سایه

پچ کرد: تشخیص داد. آیدا آهسته از روی مبل بلند شد و پچ

 پیداش کردی؟

نه! نیما هم زمزمه کرد:  

فهمید لحنش مایوس است. برای چندمین بار به خودش هم می

خودش لعنت فرستاد که او را فرستاده خوابگاه. اگر بالیی سرش 

بخشید. به قاب عکس پدرش وقت خودش را نمیآمد هیچمی

ی سالن نگاه کرد. روبان سیاه روی عکس دلش را آشوب گوشه

آن قاب عکس. آیدا  کرد دراختیار سحر را تصور میکرد. بیمی

 گفت: برات یه لیوان نسکافه بیارم؟

سری به تایید تکان داد. آیدا رفت توی آشپزخانه و نیما حرکتش 

را دنبال کرد. دید که او متفکر کتری برقی را روشن کرد و از 

ی فوری درآورد و ریخت در ماگی که کابینت یک بسته نسکافه



شروع کرد به وارسی مال خودش بود. خسته ولو شد روی مبل و 

فایده بود. گوشی موبایلش. دوباره به شاهرخ زنگ زد ولی بی

بهرام هم جواب نداده بود. آن روزی که به کارگاه رفتند که بال 

زد هرطور شده دخترش را ببیند. با هم حرف زدند و بال می

اش کرد کمی بیشتر صبر کند ولی دم در دیگر طاقت راضی

اش دید و از به سحر. همان کارتی که خاله نیاورد و کارتش را داد

 دستش دلخور شد. 

طوری فکر کرد کاش برای سحر یک موبایل خریده بود. این

ی تر پیدایش کنند. آیدا با یک لیوان نسکافهممکن بود راحت

گرم برگشت. ماگ را که گرفت موبایلش زنگ خورد. صدایش 

اشت روی میز و بلند بود و سکوت خانه را خراش داد. ماگ را گذ

اش بود. قلبش گروپ گروپ بالفاصله تماس را جواب داد. دایی

تپید. آیدا هم نگران رو به رویش ایستاده بود. آهسته گفت: می

 جانم دایی؟

نخوابیدی هنوز؟  -  

نه! چیزی شده؟  -  



از اداره آگاهی زنگ زدن خواستن زودتر بریم اونجا.  -  

نیما حس کرد نفس کم آورده. یعنی چه اتفاقی افتاده بود. سر 

 جایش میخ شد: خیابون شاپور؟

بله.  -  

نگفتن چی شده؟  -  

نه! زود خودت رو برسون.  -  

تماس را قطع کرد و به چشمان نگران آیدا نگاه کرد. اما 

توضیحی نداد. به جای آن به تمام اتفاقات ناخوشایندی که 

ی سحر در د فکر کرد. به پیدا شدن جنازهممکن بود پیش بیای

حالیکه از کتک خوردن زیاد کبود شده بود بیشتر از همه. فکش 

لرزید. منقبض شده بود و تمام تنش می  

**** 

کرد شاهرخ در این یک ماه کرد اینجا باشد. باور نمیباور نمی

منتظرش مانده باشد ولی حقیقت داشت. او در این همه مدت 

مانده بود و ستاره از دانستن این ماجرا به خودش  انتظارشچشم



گنجید و هر لحظه لرزید. از شادی در پوست خودش نمیمی

منتظر بود در باز شود و شاهرخ او را در آغوش بکشد. دیگر 

توانستند با ها میی آن اتفاقات مزخرف تمام شده بود و آنهمه

ن هیچ طور که خودشان دوست داشتند. بدوهم باشند. همان

خواست نیما را ببیند و به ای. خیلی دلش میقانون مسخره

ریشش بخندد. بهش بگوید حتی او هم نتوانسته کسی مثل 

ستاره را اسیر خودش کند. بهش بگوید بیا ببین که شاهرخ 

 منتظرم مانده.

یک هفته قبل وقتی نیما او را به خوابگاه برگرداند ستاره مطمئن 

ها هم از کرده درست بوده. آنمی شد هرچه تا آن لحظه فکر

ی رفتار اشتباهش او را پس دستش خسته شده بودند و به بهانه

تواند زنگ فرستاده بودند. نیما گفته بود اگر پشیمان شد می

 ها تعارف آبدانست اینبزند تا بیاید دنبالش ولی ستاره می

دانست حتی اگر هم زنگ بزند جوابی نخواهد حمامی است. می

های گریان برگشت خوابگاه فت. و یک هفته بعد مینا با چشمگر

و به ستاره التماس کرد از شاهرخ بخواهد دست از سرش بردارد. 

گذاشت ستاره تنها از خوابگاه بیرون برود. ستاره نقی نمی



فهمید منظور مینا چیست تا باالخره او زبان باز کرد و گفت نمی

مدرسه خفت کرده و  ی خلوت نزدیکشاهرخ او را در کوچه

خواسته پیغامش را به ستاره برساند. یک پیغام کوتاه و یک 

اگر هنوز من را قبول داری همین امشب »شماره تلفن. گفته بود: 

های اشکی گفته بود خیلی مینا با همان چشم« زنگ بزن.

ترسیده و قسم خورده پیامش را به ستاره خواهد رساند. مینا 

ای به خوابگاه و از کجا فهمیده تو برگشتهدانم او گفته بود نمی

ستاره گفته بود البد اینجا جاسوس دارد. ستاره زنگ زده بود و 

آدرس گرفته بود و شب مینا سر نقی را گرم کرده بود و فرصت 

 فرار پیش آمده بود.

حاال جلوی در واحد آپارتمانی بود که شاهرخ آدرسش را به مینا  

هایش تپید. سر انگشتجان تند میداده بود و قلبش از شدت هی

یخ شده بود و نفسش بریده بود. انگشت گذاشت روی زنگ. 

کمی بعد صدای پایی را شنید و در که باز شد انگار دنیا را به 

ستاره داده بودند. لبخند مثل آبرنگ دوید در تمام اجزای 

هایش برق زدند. شاهرخ با خنده جلوی در بود. صورتش و چشم

ا ستاره برود داخل. او هم معطل نکرد. کنار رفت ت  



در بسته شد. ستاره چرخید طرف شاهرخ. دهان باز کرد بگوید 

ی محکم دست شاهرخ او را دلم برایت تنگ شده ولی ضربه

هایش سیاهی رفت. منگ شده بود. کوباند به دیوار. چشم

تر بود. پلک زد. شاهرخ از دستش عصبانی ی دوم محکمضربه

کرد. داد. باید خودش را دوباره به او ثابت میمیبود. بهش حق 

وقفه روی سر و داد. ضربات مشتش بیاما شاهرخ امان نمی

آمدند. حتی صدای شکستن استخوان صورت ستاره فرود می

زد. ظریف مچ دستش را شنید. شاهرخ به قصد کشتن او را می

گذاشت نفس بکشد و اش و نمیدست گذاشته بود روی خرخره

گذاشت شد دست بزرگش را میدایی از گلویش خارج میتا ص

های شاهرخ از آورد. چشمروی دهانش و نفسش را بند می

تر بودند و دهنش بیشتر از هر وقتی بوی الکل همیشه سرخ

ی سالن سر داد. پاهای ستاره سست شدند و همانجا گوشهمی

 خورد روی زمین.

یش حرف هازد. فقط مشتشاهرخ یک کلمه هم حرف نمی

زدند. حتی نای نالیدن زدند و پاهایش که مدام به او لگد میمی

های به اشک نشسته نگاهش کرد. هم نداشت. ملتمسانه با چشم



ای سرخ جلوی چشمش را گرفته و شاهرخ کرد پردهحس می

لرزید.ی سرخ میپشت آن پرده  

باالخره شاهرخ خسته شد و دست از کتک زدن برداشت. موهای 

سوختند. تنش شده بود یک ذغال گدازان اما جزجز میستاره 

آورد. او شاهرخ بود. دوستش داشت. آره حتماً دم برنمی

زد اما آمده بود دنبالش و دوستش داشت. حتی اگر کتکش می

 این یعنی دلش برایش تنگ شده بود. 

هام رو های گره شده ایستاد باالی سرش: جنسشاهرخ با مشت

کنم؟ بال هرزگی فکر میکنی من ولت میبلند میکنی میری دن

گرای من رو میدی به پلیس فکر میکنی دست از سرت 

ات برمیدارم؟ قسم خورده بودم خودم با دستای خودم پاره پاره

 کنم. 

ی ستاره مچاله شد توی هم. معنی حرف تن در هم کوبیده

فهمید. به زحمت سر باال گرفت و نگاهش کرد. شاهرخ را نمی

خواست کتکش بزند. گرفته بود و دوباره می شاهرخ نفس



هایش خونی بودند. ستاره نالید: من تقصیری ندارم. به خدا مشت

دونستم اونا کی هستن.من نمی  

های های بیشتر بود. به سر و صورتش، به شانهجوابش مشت

کرد. شده بود یک لرزانش و به پهلوهایش. دیگر درد را حس نمی

زد. تنش ولی شاهرخ هنوز کتکش می جانتکه گوشت لخم و بی

ی یک جانور مرده. بوی خون در سنگین شده بود. مثل الشه

مشامش بود و تهوع و دلپیچه داشت. روی زانوها افتاد و چندبار 

اش بود ریخت روی زمین. شاهرخ عصبی عق زد. هرچه در معده

صورتش را فرو کرد در استفراغ خودش و ستاره دیگر نفهمید 

هایش سیاه شدند و از حال رفت.دنیا پیش چشمچی شد.    

وقتی به هوش آمد هنوز همانجا روی زمین یخ در خودش جمع  

های متورمش را آهسته باز کردشده بود. پلک  

داد و خون و اشک و استفراغ روی . بدنش بوی مردار می

آمد. آن آپارتمان خالی صورتش خشکیده بود. هیچ صدایی نمی

لی که با هم داخلش بودند. شاهرخ کمی بود. مثل همان او

تر روی مبل ولو شده بود. خواست بلند شود ولی طرفآن



نتوانست. جان نداشت. نالید بلکه شاهرخ دلش بسوزد و به 

دادش برسد. شاهرخ سر جایش چرخید. ستاره سالن را رصد 

تیر شاهرخ روی میز جلوی رویش بود. قلبش فرو کرد. هفت

تیر شاهرخ را ندیده بود. یعنی فتوقت هریخت. او هیچ

خواست یک تیر توی مغزش خالی کند؟ چطور کار به اینجا می

رسید؟ از کجا افتاد روی دور بدشانسی؟ در آن لحظه فقط آرزو 

کرد نیما بیاید و او را از دست شاهرخ نجات بدهد. آرزویی می

 پوچ و محال. 

رخ از جا کمی بعد کسی چندبار به در چوبی واحد کوبید. شاه

پرید. ستاره بیشتر توی خودش جمع شد. شاهرخ رفت و با 

تیرش دستش بود. احتیاط در چشمی در بیرون را دید زد. هفت

بعد آهسته در را باز کرد. دو مرد گردن کلفت آمدند داخل خانه.  

ی سالن افتاده بود نگاه کردند. شاهرخ گفت: اول به او که گوشه

ت تموم شده. ببرید گم و گورش ی نجاسکار من با این تکه

 کنین. 



قلب ستاره از ضربان ایستاد. به هر زحمتی که بود سر جایش 

 نشست. تکیه داد به دیوار و ملتمسانه نالید: نه!

شاهرخ پوزخند زد: نه چی؟ نه گه خوردی؟ نه دیگه این تو 

ها نیست. قسم خورده بودم گیرت بندازم بمیری از اون تو بمیری

ی کهنه واسه من کمتری. بیارم که آوردم االن از لتهحالت رو جا 

 میبینی که دست هم بهت نزدم. 

بعد به دو مرد نگاه کرد: مال شما. هرجور دوست دارین باهاش تا 

 کنین.

ستاره گریه کرد هرچند مطمئن نبود اشکی برای ریختن داشته 

باشد. کسی را نداشت که در عمق تاریکی و سیاهی صدایش 

ای و نه خدایی. انوادهبزند. نه خ  

جانش را کشان کشان دو مرد آمدند طرفش و بدن نحیف و بی

بردند طرف در. شاهرخ دنبال سرش آمد. ستاره دست گرفت به 

ی شلوار شاهرخ و مچ دستش تیر کشید. دردمند نالید. پاچه

زاده گفته ی حرومشو بمیر. به اون پسرهشاهرخ به او لگد زد: گم



یگذارم روی دلش. سزای زن هرزه همینه. بودم داغت رو م

 فهمیدی؟

فایده است. امروز روز آخر ستاره دانست التماس کردن بی

کرد. دلش برای نیما تنگ شده بود. دلش عمرش بود و باور نمی

گفت غلط کردم. هرکاری بگویی گشت و میخواست برمیمی

ل از کنم ولی دیگر دیر شده بود. خیلی دیر. یکی از مردها قبمی

آنکه بیرون بروند گفت: خودت هم زودتر جمع کن برو. موندنت 

 اینجا خطرناکه.

بردند بکشند. چرا؟ به چه ستاره چشم بست. داشتند او را می

گناهی؟ دو مرد او را به زور سرپا نگه داشتند. یکیشان زودتر 

جا را دید زد و اشاره کرد امن است. آن یکی رفت بیرون و همه

ه را گرفت و او را کشان کشان تا پای آسانسور زیر کتف ستار

برد. ستاره فکر کرد شاید راهی باشد. راهی که بتواند خودش را 

ای، دادی، چنگ انداختنی به ریسمان نجات بدهد. تقالیی، ناله

زندگی...خواست بنالد ولی مرد محکم جلوی دهنش را گرفت. 



ها ! از پلهشد. مرد گفت: آسانسور خطرناکهستاره داشت خفه می

 میام.

آن یکی سری تکان داد و سوار شد. همراه ستاره او را برد طرف 

ی ساختمان بود و متروک. قبل از های اضطراری که گوشهپله

ای هایش که دو گوی سیاه در زمینهآنکه او را پایین ببرد با چشم

زردی گرفته بودند خیره ماند به ستاره: جیکت در بیاد از 

یکنم پایین. میدونی که کاری برام نداره.همینجا پرتت م  

هایی که روی هر پاگرد به بیرون باز شده بود اشاره به پنجره

کرد. ستاره مطمئن شد دیگر هیچ راه فراری ندارد. هیچی! 

دانست چطور به این سرعت دوباره هایی که نمیاشک

دادند. از اند صورت دردناکش را مثل تیغ خراش میجوشیده

رفتند جان ستاره ای که پایین میها رفتند پایین. هر پلهپله

کرد. به رفت. در آن لحظات به حماقت خودش فکر میدرمی

اینکه نیما گفته بود این مرد تو را دوست ندارد و باور نکرده بود. 

پس اگر به این روز افتاده بود حقش بود. بعد فکر کرد ولی حقش 

داشته باشد. حقش نبوده از این  بارینبوده چنین زندگی نکبت



کس و ی بیدنیا هیچ سهمی نبرد. این انتخاب او نبوده که بچه

ای نباشد و در سرپناهی باشد. انتخاب او نبوده خونهکار و بی

دانست روزی سرنوشتش به اینجا پرورشگاه زندگی کند. اگر می

کرد. در بطن شود هرگز به دنیا آمدن را انتخاب نمیختم می

مرد. ماند و میدانست دوستش نداشته میادری که میم  

دید که هنوز شب ها میها. از پنجرهرسیده بودند پایین پله

جا ساکت و در خواب فرو رفته است. هوا مثل قیر سیاه بود. همه

ها روی زانوها خم شد و نالید: ولم کن! تو رو خدا.بود. جلوی پله  

ند گرفت و فشار کوچکی اشکش راه افتاد. دست مرد را دردم

داد. مرد نگاهش نکرد. انگار مطمئن بود اگر به ستاره نگاه کند 

رسیدند به ماشینی سیاه که به کم میدلش خواهد سوخت. کم

نظر ستاره شکل تابوت بود. تابوت او! پارکینگ آپارتمان دو 

هق کرد. طبقه زیر زمین بود. دیگر هیچ راه گریزی نداشت. هق

ای از جلوی پایشان یده نداشت. نزدیک ماشین گربهنالید ولی فا

هایی فکر کرد که در آن باغ خوشحال فرار کرد و ستاره به گربه

ی آن گربکردند. او حتی به اندازهزندگی می  



ها هم از زندگی سهم نداشت. دلشکسته آه کشید و گربه ه

طور فکر ی دور نگاهش کرد. یا ستاره اینمتعجب از آن فاصله

. پلک روی هم گذاشت و آرزو کرد معجزه شود و مینا آدرس کرد

جوری به نیما برساند ولی آیا ممکن بود؟ با تمام اینجا را یک

بار به تالفی تمام وجود خدا را صدا زد و خواست که همین یک

 دردهایی که در زندگی به اجبار تحمل کرده به دادش برسد. 

لحظه موبایلش زنگ  مرد خواست او را سوار کند ولی برای یک

خورد. ستاره را رها کرد و او ولو شد روی زمین. تلفن که تمام 

شد خم شد ستاره را بکشاند توی ماشین و او حس کرد باید 

مقاومت کند. هرچه در توان داشت جمع کرد و جیغ کشید: ولم 

 کن.

ها دستپاچه سوار ماشین شدند مرد رهایش کرد. بعد دید که آن

های ماشین روی زمین ا سوار کنند. الستیکبدون آنکه او ر

طور کشان دور شد. ستاره همانکشیده شدند و ماشین جیغ

روی زمین ولو شده بود. سعی کرد از جا بلند شود. زانوهایش 

لرزیدند. گلویش هم خشک شده بود. روی زمین خزید. باید می



فهمید چه اتفاقی افتاده رساند به آسانسور. نمیخودش را می

کرد هرچه بوده کم از معجزه نداشته. گربه هنوز در لی فکر میو

کرد. بهش های خاکستری نگاهش میپارکینگ بود و با چشم

ی یک معجزه بود. کشان کشان رسید لبخند زد. انگار او نشانه

پای آسانسور و وقتی در آن باز شد مردی با یونیفرم سبزرنگ از 

ت. بیایید.آن بیرون آمد. داد زد: دختره اینجاس  

ستاره دانست ماجرا هرچه که بوده تمام شده. معجزه اتفاق 

افتاده بود. فقط توانست پلک روی هم بگذارد و دوباره دنیا پیش 

بار در قعر آسودگی غرق شده هایش سیاه شدند. اما اینچشم

 بود. 

**** 

ی ستاره منگ و مات روی ویلچرش نشسته بود و به فاصله

کرد. مچ دستش جان نداشت اه میخودش تا در اتاق نگ

خواست او را تا های ویلچر را بچرخاند. پرستاری که میچرخ

دستشویی ببرد انگار یادش رفته بود برگردد و ستاره با یک کوه 

اش سفت و سخت چشم دوخته بود به در و انتظار گریه در سینه



را کشید. کاری که در این عمر کوتاه کم انجام نداده بود. گریه می

های عمیق فرو هایش برسد با نفسی چشمآنکه به حلقهبی

داد. برای همین خورد و بازدمش را بریده بریده بیرون میمی

وقتی نیما به جای آن پرستار در قاب در ظاهر شد بند اختیارش 

هایش راه افتادند. نیما دوید جلو و خم شد و بریده شد و اشک

نج روزی که دائم و وقت و موهایش را بوسید. مثل این چهار پ

اش در بیمارستان ظاهر شده بود دستش را وقت سر و کلهبی

پشت ستاره کشید و کنار گوشش زمزمه کرد: باز چرا گریه 

 میکنی تو؟

ستاره سرش را باال گرفت. انگار دردهایش در وجود نیما هم 

کرد. لب طور غمگین نگاهش میمنعکس شده بودند که او این

های نیما گره خوردند و فکش منقبض شد. روح برچید. ابرو

شناخت. روحی ای در وجودش حلول کرده بود که آن را نمیتازه

از یک دختر لوس که حاال بلد بود ناز کند. با بغض گفت: 

خواستم برم دستشویی! قرار بود پرستاره بیاد من رو ببره می

 ولی یادش رفته.



رف در: عیب نداره. نیما ویلچر را با یک حرکت نرم چرخاند ط

برمت.واسه این چیزا که دیگه نباید گریه کنی. خودم می  

تر نفس کشید و رفتند ستاره عمیقوقتی از در اتاق بیرون می

هایش همراه بوی مواد ضدعفونی کننده عطر نیما را هم به ریه

بویی خواست هیچفرستاد. به این بو عجیب عادت کرده بود. نمی

اش نگه و تیز و گران شاهرخ را در حافظه نه حتی عطرهای تند

دارد. او به همین بوی عجیب و مالیم که مثل صاحبش مهربان 

 بود احتیاج داشت. 

رسیدند جلوی دستشویی و نیما گفت: االن به یه بهیار میگم 

 بیاد ببردت داخل!

 ستاره نالید: کی من رو از اینجا میبری؟ خسته شدم.

حرف میزنیم حاال صبر کن. ی این هم نیما گفت: درباره  

هایش فرستاد ته اش را با باقی اشکتابیستاره سر تکان داد. بی

دلش. چند دقیقه بعد وقتی سبک شده بود نیما گفت: هوا یه کم 

تر شده امروز. میخوای ببرمت پایین یه هوایی بخوری؟خنک  



داد. مالقات آمد آنجا انجام میاین کاری بود که هربار می

ش مهستی و هاجر بودند. شادان و حامد، روشن و حمید کنندگان

رسیدند و دور و برش حسابی شلوغ و فرحناز هم آخر کار می

رفت. مثل آمد و دیرتر میشد اما نیما همیشه زودتر میمی

 امروز. 

سوار آسانسور شدند و وقتی در بسته شد نیما از پشت سر 

کرد و سرش را ی ستاره را نوازش کرد. او گردنش را خم شانه

وری روی دست نیما گذاشت و انگشتان گرم نیما یک طرف یک

صورتش را لمس کردند. گفت: بعدش که از اینجا مرخص بشم 

 واقعاً من رو میبری باغ؟

نیما گوش ستاره را با مالیمت نوازش کرد: چرا روزی سه بار این 

 رو میپرسی؟ 

باورم نمیشه. ستاره آه کشید: چون باورم نمیشه. تا نبری من رو  

نیما فقط آه کشید. از آسانسور آمدند بیرون و نیما از رمپ کنار 

ای که های باغچهها ویلچر را آهسته پایین برد تا نزدیکیپله

ام شد.چندان هم سرسبز نبود. ستاره گفت: وای تشنه  



 نیما گفت: االن برات آبمیوه میگیرم.

ریض شده بود. اش بارها مستاره غرق در خوشی شد. در زندگی

تب کرده بود، زمین خورده بود و زخم برداشته بود و هرماه به 

وقتی خاطر عادت ماهانه دردهای شدید تحمل کرده بود اما هیچ

طور توجهی را بهاین  

چشم ندیده بود. برای همین حتی حاضر بود با وجود سختی 

رفتن به دستشویی و برگشتن باز هم آبمیوه بخورد. به شرطی 

ما آن را خریده باشد. که نی  

های رنگارنگ برگشت. ویلچر را نیما با یک کیسه پر از آبمیوه

هل داد به سمت نیمکتی که حاال خالی شده بود و آن را درست 

روی نیمکت سنگی گذاشت. خودش نشست روی نیمکت و بهرو

ها خنک ها را گذاشت روی پاهای ستاره. آبمیوهپاکت آبمیوه

چقدر آرامبخش است. حتی با وجود  بودند و او حس کرد

کردند. خجالت شان که پاهای نحیفش را اذیت میسنگینی

کنند. های پاهایش درد میکشید به نیما بگوید زخممی



ترسید آن روز را به یادش بیاورد و او به این فکر کند که چه می

 دختر احمقی بوده که شاهرخ را بهش ترجیح داده. 

ی؟نیما گفت: امروز بهتر  

 ستاره سر تکان داد. نیما لبخند زد: از دیروز هم بهتر؟

ستاره باز سر تکان داد. نیما خندید: زبونت رو هم انگار گربه 

 خورده.

هایش ستاره سر تکان داد. نیما چند ثانیه در سکوت به چشم

خیره شد. بعد گفت: یه کم دیگه صبر کنی میبرمت باغ. دکتر 

وگرنه من که بیشتر از تو دلم میخواد از اینجا گفته باید بمونی 

 بیای بیرون.

هایش را فرو کرد توی دهنش. شده بود شکل یک ستاره لب

ی دو ساله. نیما خم شد جلو ولی نگاهش همچنان خیره بود. بچه

ستاره تند پلک زد. کمی در صندلی ویلچرش وول خورد. نیما 

کرد و داد دست  حرف پاکت آب آناناس را بازراست نشست و بی

ستاره: بیا. یه کم اینجا بمونیم بعد برگردیم باال. االن بقیه هم 

 میرسن.



ستاره اخم کرد: نمیشه بگی نیان اینجا؟ فقط خودت بیای؟ من 

 فقط دوست دارم تو رو ببینم با خاله مهستی رو.

نیما لبخند زد. با شیطنت. گفت: اگه این رو بگم خون هردوتامون 

 رو میریزن که.

هایش را غنچه کرد. ستاره نی را کرد توی دهنش و لب

هایش را هم گرد کرد و یک قلپ از آبمیوه را خورد. نیما به چشم

هایش جنبیدند: جانم!ادایش خندید و لب  

طور. زود خودش را جمع و ستاره دستپاچه شد. نیما هم همین

جور کرد و راست ایستاد. همان وقت تلفنش زنگ خورد. همیشه 

گرفت خورد و نیما از او فاصله میها تلفنش زنگ میموقع همین

رفت توی هم. ستاره هایش میشد اخمو وقتی تماس قطع می

کرد. به کسی دانست کی پشت خط است و حتی حسادت مینمی

که نیما حتی با وجود آنکه معلوم بود دوست ندارد باهاش حرف 

خواست ار اما نمیبگذارد. اینجواب نمیبزند اما تماسش را بی

خیال از کنار این تماس بگذرد. برای همین تا نیما برگشت بی

 پرسید: کی بود؟



زده عمیق آه کشید: ی ماتمنیما نشست و با همان قیافه

 هیشکی! مهم نیست. 

ها اشاره کرد: یکی دیگه برات باز کنم؟به آبمیوه  

کی از  ستاره اخم کرد و شانه باال انداخت. نیما گفت: این عادت

افته بچه؟سرت می  

ی بچه خوشش آمده بود. ستاره رو گرداند. حتی با اینکه از کلمه

دید مردی او را بچه وقت بچگی نکرده بود و از اینکه میاو هیچ

هایش کرد. نیما دستش را توی دستکند کیف میخطاب می

 گرفت: مامانم بود. حاال قهر نکن.

تت میکنه؟ستاره تند برگشت و نگاهش کرد: اذی  

ها نیما چیزی نگفت. رو گرداند و به دو نفری که دورتر از آن

نشسته بودند خیره شد. ستاره گفت: بهش محل نده. این مامانا 

کارشون فقط اذیت کردنه. بخوای بهش محل بدی بدبختت 

 میکنه.

نیما برگشت و نگاهش کرد. ستاره توقع داشت او عصبانی شود و 

دید که شبیه غم و نگاهش چیزی می یا تعجب کند اما در عمق



تنهایی بود. انگار یک همدم پیدا کرده باشد. انگشت نیما را 

 سفت گرفت: هروقت ناراحتت کرد بیا با من حرف بزن. باشه؟

نیما دستش را بلند کرد و کف آن را نرم بوسید. قلب ستاره 

باری بود که نیما جز لمس کردن کار دیگری هم لرزید. این اولین

کرد. دستش را مشت کرد و آب دهنش را فرو خورد. نیما می

عمیق نفس کشید: اونجا که بودی خیلی اذیت شدی میدونم. 

ی زندگیت مال خودته. ولی دیگه تموم شد. بقیه  

خندی؟ فکر ستاره کجکی خندید. نیما پرسید: چرا اینجوری می

 میکنی دروغه؟

تو که نمیگی چرا من رو بردی...  -  

ن بحث تکراری؟ باز همو  -  

اگه ندونم چرا من رو اینقدر دوست داری از کجا میتونم باور   -

 کنم که همیشه اینجوری میمونی؟

هایش که روی نیمکت ستون نیما عقب رفت و تکیه داد به دست

 کرده بود. گفت: حالت که بهتر شد بهت میگم.



میگی چرا تعقیبم میکردی؟  -  

ر کردم یکی از اونایی هستی نیما سر تکان داد. ستاره گفت: فک

 که ازت یه چیزی دزد...

نیما راست نشست و انگشت گذاشت روی لب ستاره: س.س.س! 

 اون گذشته رو فراموشش کن. باشه؟

ستاره لبش را فرو برد توی دهنش و سر تکان داد. چشم از نگاه 

طرف ایستاده هایی که این طرف و آنی نیما گرفت و به آدمخیره

کردم خوش به حال . بعد خندید: همیشه فکر میبودند زل زد

ی تن مردم. یه خونواده دارن که بهش بچسبن. بگن ما هم وصله

وقت نمیفهمی که ول بودن چقدر بده. یکی هستیم. تو هیچ

زندگی رو زهرمارت میکنه. یه کاری میکنه ازش سیر بشی. دلت 

ه وقت بیدار نشی. از خدا متنفر میشی. ببخواد بخوابی هیچ

خواد بقیه رو هرکی مث خودت نیست حسودی میکنی. دلت می

سوزه. آزار بدی. دلت هم براشون نمی  

های غمگین نیما: میفهمی اینا رو؟چرخید و زل زد به چشم  

 نیما عمیق نفس



اش باال و پایین رفت: نه!کشید. سینه  

میدونستم.   -  

ها جای ی تن دارن بعضی وقتولی اونایی هم که وصله  -

ی درست ها که وصلهی خونوادهناجوری وصله خوردن. همه

 نمیشن.

ی ستاره در سکوت به نیما خیره شد. منتظر بود او هم درباره

خودش حرف بزند. چیزی بگوید که بیشتر با هم همدلی کنند اما 

شد و گفت: فکر کردن به این چیزا که گذشته رو او از جا بلند 

 درست نمیکنه ستاره. فقط آینده رو به گند میکشه.

ستاره سر بلند کرد تا نیما را بهتر ببیند. حرفی را که او زده بود 

آلود ای مهوقت آینده را جز هالهزیر زبانش مزه مزه کرد. او هیچ

ا چیزی که در توانست به گذشته، به تنهندیده بود. چطور می

دانست توجه بماند؟ اما این را هم میزندگی نثارش شده بود بی

ی پوچ بدهد. او به خواهد با این حرف به او وعدهکه نیما نمی

هردلیلی آمده بود تا از آن زندگی ترسناک نجاتش بدهد و این 

 را با تمام وجود ثابت کرده بود. بهش لبخند زد: نیما؟



بله!  -  

گی جانم.نه باید ب  -  

جوری رک بگی.نیما بلند خندید: حتی اگه اینم بخوای نباید این  

دوست دارم. من ناز کردن و اینا بلد نیستم.  -  

نیما ویلچر را چرخاند و او را آهسته به طرف ورودی بیمارستان 

 برد: باشه. بدون ناز هم ...

حرفش را خورد. ستاره سرچرخاند: بدون ناز چی؟ دوستم 

 داری؟ 

اش تنهبا تمام نیم ا به واکنش این حرف ایستاد. ستاره تقریباًنیم

کرد. نیما گفت: واسه چرخیده بود طرف او و نگران نگاهش می

این حرفا خیلی خیلی زوده بچه جان. تو حاال حاال باید زندگی 

 کنی. چیه همش گیر دادی به اینکه من دوستت دارم یا نه.

وز کرد توی خودش. نیما او را رو و قبهستاره چرخید به سمت رو

حرف برد طرف آسانسور و جلوی آن ایستاد. بعد خم شد و بی

 کنار گوشش گفت: باز قوز کردی؟ 



ستاره شانه باال انداخت و نیما پشتش را مهربانانه نوازش کرد 

ولی ستاره دوباره بغضش گرفته بود. حس کم بودن و ناچیز بودن 

ه بود. حس اینکه برای نیما مثل یک ابر سیاه روی سرش ایستاد

خواهدش. کم است و او نمی  

**** 

ی رفت. کاسهبا پاهایی لرزان و آهسته به سمت حیاط گل می

خورد. مهستی پشت سرش بود و مراقبت شیر در دستش لق می

اش کرد تا زمین نیفتد و گاهی زیر لب حتی قربان صدقهمی

. عرق از کرد دو قدم بیشتر برداردرفت و تشویقش میمی

گرفت مبادا کم هایش شره کرده بود اما لبش را گاز میشقیقه

خواست مهستی را ناامید کند. او بیاورد و نقش زمین شود. نمی

دهد و زند و حالش را گزارش میگفته بود به نیما زنگ می

خواست با این کار گزارش بد بفرستد برای نیما. نیمای نمی

نجات داده بود. که دو هفته  عزیزش که او را از دست شاهرخ

تمام در بیمارستان مثل پروانه دورش چرخیده بود و آن 

رنگ را کنار گوشش نجوا کرده بود. های قشنگ و خوشحرف



نیما که حاال بخش بزرگی از وجودش شده بود. بقیه هم این را 

فهمیده بودند؟ مثالً مهستی؟ نه. نیما جلوی بقیه فقط مودب بود 

خواهد جلوی بقیه ا فهمیده بود که او نمیو ستاره این ر

دارش کرده بود. او هایش را نشان بدهد. و همین غصهمهربانی

وقت آنقدر مهربان نشده بود که ستاره مطمئن شود هیچ

ی مهربانی وقتی کسی را دوست داری دوستش دارد. اصالً اندازه

 شناخت. برای همینها را میتوجهیچقدر است؟ او فقط مدل بی

کم در قلبش جوانه زده ای را که کمبود که تصمیم گرفت عالقه

کرد. بود و بر تمام وجودش سایه انداخته بود از همه پنهان می

حتی از خود نیما مبادا بعداً بفهمد نیما هیچ عشقی به او نداشته 

و برای هزارمین بار از خودش و سرنوشت مزخرفی که دنیا به او 

 داده متنفر شود.

ه حیاط پر از گل. آهسته نشست روی صندلی. هاجر رسید ب

 های نحیف و لرزانش گرفت. تولهپیش دوید و کاسه را از دست

انتظار بودند. مهستی هم آمد بیرون. یک ها از قبل چشمگربه

لیوان آب خنک دستش بود. آن را داد دست ستاره: بیا عزیزم. 

 بخور حالت جا بیاد.



خواست با آن وضع لیوان را نمیلرزیدند. هایش هنوز میدست

خورم حاال. نیما نمیاد امروز هم؟بگیرد. گفت: می  

دونم عزیزم. شاید آخر شب بیاد.مهستی آه کشید: نمی  

های ستاره برق زدند: خودش گفت؟چشم  

آلود و پر غصه بود. انگار از اینکه فکر و ذکر قیافه مهستی اخم

ه داد به صندلی و زل زد ستاره فقط نیما بود دلخور شده بود. تکی

هایش. ستاره گفت: اصالً نیاد. مهم نیست خیلی هم. به گربه  

مهستی به واکنش حرف ستاره برگشت و نگاهش کرد: اینجا 

 اذیت هستی مگه؟

دانست چرا هاجر ستاره سرش را به چپ و راست تکان داد. نمی

کند. حتی مهستی هم متعجب برگشته خیره خیره نگاهش می

رد و او دستپاچه برگشت داخل ویال. مهستی گفت: نگاهش ک

امروز از روشن و شادان و فرحناز هم دعوت کردم بیان اینجا 

ها وقت بگذرونی. پیش ما باشن. بد نیست یه کم با خانم  

زد. اخم کرد: اگه منظور مهستی چی بود؟ داشت بهش طعنه می

گفتین بیان.اینجوره به آیدا و یلدا هم می  



به وقتش میان. اونا هم  -  

وقتش کی هست؟  -  

موقع کنکوره. دارن درس میخونن. بعدش میان.   -  

اون خواهرت که فلجه. اون چرا نمیاد؟  -  

اش. ستاره گفت: مهستی آه کشید و محکم تکیه داد به صندلی

با  همیشه یکی هست زندگی رو به دل آدم زهر کنه. به دل همه

هم گفتم. هم. بهترین کار کم محلیه. به نیما  

های مهستی. گفت: بعضیا ها و لبغم دوباره سایه شد روی چشم

 یه عمر عادت کردن به کم محلی. فرقی به حالشون نداره. 

ترکونه حتی اگه بگه حالم خوبه.ولی جواب میده. طرف رو می  -  

باید مهستی قهقهه زد: مگه میدون جنگه قربونت برم. آدم 

بگرده یه راه خوب واسه حرف زدن پیدا کنه. بعض پیدا کردن یه 

 راه خوب برا قهر کردنه.



وری لم داد روی صندلی: دنیا روی خوش نشون نمیده ستاره یک

به اونایی که خوبن. من دیدم که میگم. مثالً همین مینا دوستم. 

 خیلی خیلی بهتر از منه ولی چرا شانسش نخوند؟

منظورت چیه؟  -  

ای؟ میگم چرا به جای من، اون نیومد تو همچین خونه  -  

مهستی کالفه دامن پیرهنش را صاف کرد. ستاره هنوز کنجکاو 

خبرتر کرد ولی انگار او هم از همه بیبه صورت مهستی نگاه می

بود. در این چند روز مثل یک پروانه دور و برش چرخیده بود و 

نشده بود که چی شد که کنجکاو  مراقبش مانده بود. اما هیچ

رفت و چه بالهایی سرش آمد. انگار از فکر کردن به اتفاقاتی که 

ترسید. برای ستاره افتاده بود می  

ستاره گفت: دیدی. تو هم فکر میکنی حقم نبوده همچین 

 شانسی داشته باشم.

انگیز نگاهش کرد: نه! هرکسی تو این دنیا یه حقی مهستی غم

تونه اون حق رو از ی خدا نمیبنده داره. اونم دست خداست.

بقیه بگیره. میدونم که حق گرفتنیه ولی گاهی خدا خودش میاد 



و حق یکی رو میذاره کف دستش. چه بخواد و چه نخواد. مال تو 

جور بوده حتماً. وگرنه دوباره برنمیگشتی تو این خونه. هم همین

که تو من دیگه چیکاره باشم که بخوام به این چیزاش فکر کنم 

 حقت بیشتره یا بقیه؟

های مهستی سردرنیاورده بود ولی ستاره لبخند زد. زیاد از حرف

خواهد با آن مبارزه کند. از دانست او تن داده به تقدیر و نمیمی

جا بلند شد و به سمت مهستی رفت. او خودش را جمع و جور 

کرد. رفت جلو و خم شد موهای مهستی را بوسید. برای یک 

ای بسیار بش لرزید. بوی موهای مهستی انگار خاطرهلحظه قل

ای که قبلدور در ذهنش زنده کرده بود. خاطره  

اً تجربه کرده بود و از یاد برده بود. گفت: بوی موهات چقدر 

 خوبه!

به خاطر شامپوئه!  -  

چیه مگه؟  -  

یه شامپوی قدیمی. دیگه ازش خیلی تولید نمیشه ولی نیما   -

ر میاره. میدونه خیلی دوستش دارم.همیشه واسه من گی  



نیما چقدر هوای تو رو داره. خوش به حالت.  -  

غش خندید و ستاره را کشید در آغوشش: مهستی غش

 حسودی نکن خوشگل من! حسودی نکن. 

در آغوش مهربان مهستی آرامشی عجیب پیدا کرده بود که قبالً 

حالم  اش را نداشت. گفت: نیما سیخی چند. من همینجاتجربه

 خوبه.

اش را مهستی خم شد و موهایش را کنار زد و زخم روی گونه

 آرام بوسید: خدا رو شکر عزیزم. خدا رو شکر.

چند دقیقه بعد صدای زنگ بلند شد. مهستی و ستاره از هم جدا 

های خانواده بودند. ستاره آهسته شدند. هاجر در را باز کرد. زن

طرف و دید که ت آنو به کمک مهستی رفت به حیاط پر درخ

فرحناز از پشت فرمان بیرون آمد. شادان و روشن هم توی 

ماشین بودند و البته یلدا. همان دختر بداخالقی که حاال ستاره 

مطمئن بود چشم دیدنش را ندارد. آن هم به خاطر نیما. همگی 

پرسی کردند و بعد نوبت ها آمدند باال و با مهستی احوالاز پله

دیدند ستاره از بستر شان از اینکه میره بود. همهروبوسی با ستا



محلی کرد. بیماری بلند شده خوشحال بودند جز یلدا که کم

لرزیدند و ستاره چندان حال مساعدی نداشت. پاهایش می

ی پشتش عرق نشسته بود. همگی رفتند داخل ویال و هوای تیره

لی یلدا محمطبوع خنک ستاره را آرام کرد. آنقدر که بتواند کم

پرسید: امروز را تحمل کند. ولو شد روی مبل و به فرحناز که می

 چطوری؟

 لبخند زد: بد نیستم. خیلی بد نیستم.

شادان! شادانِ مهربان بلند شد و آمد جلو و با دقت به صورتش 

 نگاه کرد: نه! خدایی خیلی بهتر شدی.

 پروا داشتجور رفتار بیآمد. یکستاره از او خیلی خوشش می

که انگار از گذشته به ارث برده بود. یک جور شباهت با خودش. 

 لبخند زد و دستش را باال آورد: آره خدایی بهترم. بزن قدش.

روشن به واکنش این رفتار ستاره خندید. روشن هم مهربان بود 

اش شبیه مهستی بود. مثل یک مادر مهربان اما جنس مهربانی

خورد. ستاره آن ها میبچه که فقط به درد مراقبت و مواظبت از

جنس را هم دوست داشت به شرطی که مال خودش تنها بود و 



خواست با دیگران قسمتش کند. نه مثل وقتی که در نمی

پرورشگاه بود و سهمش از مهربانی مادرهای دلسوزی که نایاب 

شد.بودند تنها چند دقیقه در روز می  

ت: نیما کی میاد؟هاجر آمد و برای همه شربت آورد. فرحناز گف  

مهستی گلو صاف کرد: نیما یکی دو روزه نتونسته بیاد. سرش 

گرم کارهاشه تو ساختمونی که میسازه. افسانه هم مثل اینکه یه 

احوال بود.مقدار ناخوش  

ستاره زیرچشمی به یلدا نگاه کرد و دید که او چقدر با لذت 

و میپرسه.لبخند زد. از عمد گفت: ولی هر روز زنگ میزنه حالم ر  

فرحناز بلند خندید: عاشقتم عزیزم. هیچ ناز و ادای دختروای 

 ایرونی رو نداری. 

مهستی اخم کرد: چیه نکنه نقشه داری اینم برداری ببری با 

 خودت.

فرحناز لبخندش را کش داد: حاال مگه چی میشه. اینم ببرم با 

 خودم.



و بکنه.تر کرد: به نیما بگو تا پوستت رمهستی اخمش را پررنگ  

 شادان پرسید: خودت چی مهستی. فرقی برات نداره ببردش؟

کرد. مهستی چرخیده بود به سمت شادان و خیره نگاهش می

ربطی از او پرسیده باشند. آخر سر روشن بود که انگار سوال بی

خواید؟گفت: خودش اینجا نشسته شما از این و اون چرا نظر می  

 مهستی گفت: آره. خودش که هست. از خودش بپرسین.

 فرحناز گفت: بگو عزیزم.

دانست منظورشان چیست. گیج و منگ نگاهشان ستاره نمی

کرد. یلدا پوزخند زد: این به عمرش پاشو از تهرون هم بیرون 

نگذاشته حاال فکر کردین نظرش رو بپرسین درباره امریکا رفتن 

 چی میگه!

آنکه منتظر جواب بماند از آنجا پرید توی بی کتابش را برداشت و

حیاط گل. حق با یلدا بود. او را چه به امریکا رفتن. اصالً امریکا 

چه شکلی بود؟ اهمیتی نداشت. او حاضر نبود از اینجا جنب 

 بخورد. گفت: من ... 



اختیار به مهستی نگاه کرد: من اینجا رو دوست دارم. بعد بی

 عیبی داره بمونم مگه؟

های مهستی چنان مهربان شدند که ستاره به عمرش چشم

چنین موجی از مهر را ندیده بود. او بلند شد و برای بار چندم 

موهای ستاره را بوسید: نه عزیزم چه عیبی داره. تا هروقت 

 خواستی بمون. من که ... من که دوست دارم.

ی توانست از البالی آغوش مهربان مهستی خندهستاره می

ها چرا ی را که روی لب آن سه زن پهن شده بود ببیند. آنرضایت

آورد. ترجیح داد فعالً زدند؟ ستاره سردرنمیطور لبخند میاین

از محبتی که مهستی نثارش کرده بود لذت ببرد. در غیاب نیما و 

با وجود کسی مثل یلدا او به این سنگر امن و آرام بسیار احتیاج 

 داشت.

**** 

کنار تخت و به صورت سحر در خواب نگاه نیما نشسته بود 

ی کتانی گیر افتاده بود. با این کرد. نور تند آفتاب پشت پردهمی

حال نگران بود گرمای خورشید سحر را آزار دهد. خیلی ضعیف 



پناه و رنجور پریده. الغر و از پا افتاده. آنقدر بیشده بود و رنگ

آغوش بگیرد و  ای درخواست او را مثل بچهکه نیما دلش می

دانست سحر چقدر به یک آغوش امن و مهربان نوازش کند. می

گرفت. حاال که سحر محتاج است اما باید جلوی خودش را می

 بهتر شده بود دیگر این همه نزدیکی و مهربانی خوب نبود. 

ی آگاهی رفتند متوجه آن شبی که هراسان و آشفته به اداره

اند متعلق به یک باند تری دادهشدند شماره ماشینی که به کالن

ی سوخته خطرناک موادمخدر است که به تازگی با یک جنازه

کشف شده. نیما وقتی این را شنید روی دو زانو نشست و 

هایش پنهان کرد. کسی او را صدا زد و صورتش را بین دست

گفت که جنازه مال یک مرد بوده اما این هم باعث نشد نیما 

یس از او خواست هر اطالعات دیگری دارد کمتر نگران شود. پل

ها تر از هرکسی بود. آندر اختیارشان بگذارد و او دستش خالی

را سوال و جواب کردند. کارشان بیشتر شبیه بازجویی بود تا 

وجو و نیما و حامد ناچار شدند پای بهرام را هم وسط پرس

ان بکشند و کل ماجرا را تعریف کنند. آخر سر یکی از کارآگاه



تری برسند. او دایره جنایی بود که کمکشان کرد به سرنخ مهم

 پرسیده بود: دوست صمیمی این خانم کیه؟

بالفاصله رفته بودند سراغ مینا و او آدرس آن خانه را داده بود. 

نیما سحر را آش و الش در بیمارستان مالقات کرد. شاهرخ 

جایی و خواستند سحر را ببرند دستگیر شده بود. ظاهراً می

ها را شنید به خودش لعنت فرستاد که آن بکشند و وقتی این

کم گرفته و اجازه داده سحر فرصت پیدا مردک جانی را دست

گفت تقصیر تو کند به او نزدیک شود. هرچه خاله مهستی می

اش گفته بود: مگه چند کرد. در جواب خالهنیست نیما قبول نمی

. چه میفهمه...خاله مهستی سالشه خاله. تازه هیجده سالش شده

 هم کوتاه آمده بود. 

های او دستش را آهسته گذاشت روی پیشانی سحر و پلک

ها هنوز خوب نشده بود. نیما سریع دستش را لرزیدند. جای زخم

 برداشت: بیدارت کردم؟

 سحر ناله کرد: درد دارم.



صورت نیما رفت توی هم. دو هفته تمام در بیمارستان بستری 

های سحر نام خودش را شنیده بود و هذیان بود. در

هایش را که ترکم نکن! و برای همین نخواسته بود کسی التماس

کس آنجا مراقبش باشد، نه خاله فرحناز و نه شادان و نه هیچ

دیگری. یک هفته بود که از بیمارستان مرخص شده بود و 

رد ی دبستند ولی انگار لکهکم از تن سحر رخت برمیها کمزخم

هنوز قصد نداشت از وجودش پاک شود. کنار گوشش زمزمه 

 کرد: دیگه نباید مسکن بخوری. خوب نیست.

هایش بسته سحر لب برچید و عمیق نفس کشید. هنوز چشم

های کبودی که روی ی لکههای بلندش حتی با همهبودند و پلک

کرد دیگر رسیدند. نیما حس میخودشان داشتند زیبا به نظر می

تواند از این دختر دور بماند. انگار چیزی در وجودش بود که نمی

کشید. یک تنهایی عمیق که در وجود او را به سمت خودش می

نیما هم بود. یک فهمیده نشدن طوالنی مدت و یک دلشکستگی 

مزمن! که او را هم مردی تنها بارآورده بود بدون حتی یک رفیق 

یی که دست سحر تاب دست کشید روی مالفه، جاصمیمی. بی

بود. او باالخره پلک باز کرد. مالفه را پس زد و دست نیما را 



حرف هایش خیره ماند. هردوشان بیگرفت. در سکوت به چشم

های خشکش را به هم نگاه کردند. بدون پلک زدن. سحر لب

 خیس کرد: باز خواب بد دیدم.

 نیما غمگین لبخند زد: خواب چی؟

خواب دیدم شاهرخ اومده های سحر مرطوب شدند: چشم

 دنبالم. 

 نیما دستش را آرام نوازش کرد: شاهرخ دیگه تو زندانه. 

خیز شد. نیما راست نشست: همه سحر عمیق نفس کشید و نیم

 پایین منتظرت هستن. 

سحر خندید: چقدر مهربون. چقدر تند تند میان عیادتم. من 

 عادت ندارم به این چیزا.

کرد سحر نسبت به بار اولی که به ر مینیما باز هم لبخند زد. فک

تر شده. حاال دیگر مطمئن بود او تر و مهرباناینجا آمده بود رام

اش همینجاست. همه دانست خانهکند برود. مییکهو ول نمی

منتظر بودند دخترک بهتر شود تا بتوانند بگویند نسبتش با 

 ها چیست. ولی این هم خودش یک نگرانی دیگر بود. آیاآن



توانست قبول توانست این واقعیت را هضم کند؟ میسحر می

اند تا پیدایش کنند ولی ها تالش کردهها تمام این سالکند آن

اند؟ نیما به دو سالی فکر کرد که نرفته بود دنبال موفق نشده

سرنخ و از تصور تک به تک روزهایی که بر سحر سخت گذشته 

د سحر از دستشان بود دچار عذاب وجدان شد. امیدوار بو

 عصبانی نشود. 

در اتاق باز شد. نیما دست سحر را رها کرد اما دید که خاله 

ها که حاال جدا افتاده از های آنمهستی چشم دوخته به دست

شده بود. انگار بابت بیرون  هم روی مالفه بود. او هم مهربان

تونی کردن سحر عذاب وجدان گرفته بود. گفت: وقت ناهاره. می

یای پایین عزیزم یا ناهار رو بیارم اینجا برات؟ب  

سحر به نیما نگاه کرد و او گفت: میاد پایین. خوب نیست این 

 همه تو تخت بمونه!

 سحر لب برچید: من اینجا حالم بهتره.

دونم مهستی گفت: تا همین دو روز پیش هم خوب بودها نمی

 چطور شد دوباره تب اومد سراغش.



های نیما نگاه کرد و او نگاهش را داد به سحر برگشت و به چشم

جای دیگر. مضطرب شده بود. دو روز تمام از سحر دور مانده یک

اش با هم اخت شوند ولی بود تا فرصتی پیش بیاید و او و خاله

 این دوری انگار عوارضی هم داشت. 

میگه قربون اش نگاه کرد و او گفت: نیما راست نیما به خاله

شکلت برم. بهتره بیای پایین. ناهار خوردی برگرد استراحت کن 

 عزیزم.

های خاله مهستی شبیه یک مادر بود. یک مادر گفتن« عزیزم»

آنکه بدانند به هم جوش خورده بودند. سحر ها بیدلسوز. آن

 گفت: چشم!

بال. نیما کمکش کن بیاد. من رفتم.مهستی لبخند زد: بی  

رد سحر از روی تخت بلند شود. آثار کوفتگی هنوز نیما کمک ک

روی بدنش معلوم بود. سحر جلوی آیینه دستی به موهایش 

کشید و نفسش را مثل آه بیرون داد: هربار به صورت خودم نگاه 

افته به اون شب. بهت گفتم نصفه شبی یه گربه میکنم یادم می

 هم توی اون پارکینگه بود؟



بروی نیما باال رفت: واقعاً؟ زدند. اهایش برق میچشم  

بهش نگاه کردم آرزو کردم نجات پیدا کنم که یهو اون پلیسا   -

 ریختن تو پارکینگ.

پس گربهه واسطه شده دعات مستجاب بشه.   -  

 سحر خندید. گفت: ولی من که اینجا اذیتشون کرده بودم.

شاید دعای یکی دیگه مستجاب شده.   -  

تی که هنوز از سرش نیفتاده بود. سحر شانه باال انداخت. عاد

صورتش رفت توی هم. انگار دردی بد افتاده بود به جانش. رفت 

مقدمه دستش را اش را نوازش کرد. سحر بینزدیک و آرام شانه

حلقه کرد دور کمر نیما و او جا خورد اما ترجیح داد عقب نکشد. 

اش و چشم بست. سحر یک طرف صورتش را چسباند به سینه

موهایش را نوازش کرد: گاهی شبیه گنجیشک میشی.نیما   

قلبت چقدر تند میزنه.  -  

شاید چون تو اینجوری چسبیدی به من!  -  

 سحر خودش را از او کند: اون دختره یلدا دوستت داره.



دختر دایی حمید؟  -  

اوهوم.  -  

خوش به حالش پس!  -  

فقط خوش به حال اون؟ خودت چی؟ دوستش نداری؟  -  

ید. سحر اخم کرد: چیه؟ جوک گفتم؟نیما خند  

دونم چرا همه اینجا چپ و راست دنبال چسبوندن نه فقط نمی  -

 این و اون به هم هستن.

سحر پافشاری کرد: بگو خب. دوستش داری یا نه؟ اگه بدونم 

 دوستش داری ... میکشم کنار.

هایش و او دار زل زد به چشمنیما بلندتر خندید. سحر غصه

ی سحر: بیا بریم خورد. دست گذاشت پشت شانهاش را خنده

 پایین فعالً تا منم فکرهام رو بکنم ببینم دوستش دارم یا نه. 

بار او عقب نکشید. سحر لبخند زد و دوباره چسبید به نیما و این

طور که آید. هماندانست یلدا از او خوشش مینیما می

او این دانست آیدا از میالد خوشش آمده ولی در دنیای می



معنا بودند. هرگز تصور نکرده بود خانه و زندگی ها بیرابطه

مستقل داشته باشد. زندگی پدر و مادرش جلوی چشمش بود. 

طور. زندگی خاله دایی روشن هم همینزندگی دایی حمید و زن

کرد یکی بود یادآوری کند مهستی... هربار به این چیزها فکر می

ها عاشق شده ژن هم هستند اما آنحامد و شادان یا فرحناز و بی

بودند و برای همین خوشبخت بودند. او هم دلش عشق 

خواست و آن را در دخترهای دور و برش پیدا نکرده بود. می

دخترهای اندک دور و برش. تمام کار او با مردها بود. با کارگرها 

های آرشیتکت هم بودند که البته و بناها. تک و توک مهندس

ی نزدیک شدن داده بود. آن رای کار بهشان اجازهنیما فقط ب

ها پر کند. با سحر توانست با آنانتها را نمیتنهایی عمیق و بی

خواست بهش فکر کند.چطور؟ نمی  

 سحر گفت: تو تا حاال کسی رو دوست داشتی؟

هایش را نرم لمس کرد وقتش بود او را از خودش جدا کند. شانه

ن کنجکاوش نگاه کرد. پرسید: و ازش فاصله گرفت. به چشما

 خودت چی؟



نه!  -  

پس شاهرخ چی؟  -  

خواست من سحر سرش را پایین انداخت. آه کشید: اون که می

 رو بکشه!

ی ی بازویش گرفت. چانهنیما طاقت نیاورد. دوباره او را در حلقه

لرزید. نیما کنار گوشش گفت: عیب نداره. شاید اگه یه سحر می

شدی.بود عاشق یکی مث شاهرخ نمیمرد خوب جلوی پات   

وقت گذر سحر پوزخند زد: اونجایی که من زندگی میکردم هیچ

افتاد.یه مرد خوب بهش نمی  

کنی. حاال که دیگه اونجا زندگی نمی  -  

تو من رو دوست داری؟  -  

نباید دانست چی بگوید. کمی مکث کرد و باالخره گفت: نمی

 فقط اونایی که تو رو دوست دارن دوست داشته باشی. 

یعنی چی؟  -  



یعنی دوست داشتنت نباید به این شرط باشه که بقیه دوستت   -

 داشته باشن.

وقت سحر سرش را باال گرفت و نگاهش کرد: من میدونم هیچ

 برای یکی مثل تو خوب نیستم.

وقت دیگه هیچقلب نیما لرزید. ابروهایش به هم گره خوردند: 

این حرف رو نزن. تو خیلی خوبی. صاف و صادقی. مردا باید 

تر آرزوشون باشه یکی مث تو داشته باشن ولی باید یه کم با ادب

 باشی.

اش گرفت. سحر با مشت آرام کوبید گفت خندهاین را که می

 توی بازویش: دوست ندارم با ادب باشم. 

یک دختر شیطان اما رفتارش مثل آیدا بود. در وجود او هم 

شد. کرد بیدار میمعصوم خوابیده بود که اگر فرصت پیدا می

مون فکرای بد عمیق نفس کشید: دیگه بهتره بریم پایین. درباره

 میکنن.

سحر خندید. و باز جلوی آیینه به سر و صورت خودش نگاه کرد. 

نیما رفت طرف در و سحر هم به او پیوست. همراه هم رفتند 



توانست تحسین را در کردند. نیما میه نگاهشان میپایین. هم

ها کنار هم نگاه خاله فرحناز و شادان ببیند. انگار دیدن آن

زد. داد. اما مادرش با غیظ این منظره را دید میبهشان لذت می

طور. پایین که آمدند آیدا دوید طرف سحر میالد و یلدا هم همین

کرد با سحر صمیمی می و با او روبوسی کرد. اگرچه آیدا سعی

توانست به کسانی که به نوعی شود ولی او هنوز آماده نبود. نمی

 بهش توهین کرده بودند اعتماد داشته باشد. 

 مادرش گفت: شازده خانم از خواب ناز بیدار شدن باالخره؟

زده توی خودش جمع شد. نیما خشمگین به سحر خجالت

د: خوابش هم که خیلی مادرش نگاه کرد. اما مادرش کوتاه نیام

 سنگینه! 

 مهستی گفت: برات چای بیارم یا شربت ستاره جان؟

فرحناز گفت: شربت بهتره. هاجر خانم قربون دستت یه لیوان 

 شربت بیار.

روشن هم پرید وسط و گفت: رنگ و روش انگار بهتره نسبت به 

 چند روز پیش. آب رفته زیر پوستش.



گفت. اما او تمام توجهش یو همهمه راه افتاد. هرکسی چیزی م

به سحر بود که ساکت و در خود فرورفته یک گوشه نشسته بود. 

ها را تقلبی کنند. آندانست چنین توجهاتی اذیتش میمی

دید. دایی حمید گفت: سحر خانم بهتر بشه ...می  

اش را پیدا کند. او مکث کرد. نیما با دلهره چشم گرداند تا خاله

هاجر. مادرش گفت: سحر یا ستاره؟رفته بود دنبال سر   

مشکوک بود و کنجکاو. فرحناز گفت: داداش ماشاال شما 

ها.ات بدجور نم برداشتهحافظه  

 میالد گفت: سحر کی بوده؟!

کرد. او هم منتظر جواب بود. نیما با دلهره داشت به سحر نگاه می

ها بفهمند با هم مادر و دخترند؟ یعنی االن وقتش بود که آن

بهت میگم میالد. تو از جا بلند شد. آیدا گفت: حاال بعداً عصبی

 هم وقت گیر آوردی؟

 افسانه گفت: نیما کجا رفتی. بیا ببینم.



کوبید. فرحناز نیما وسط راه ایستاد. قلبش تند توی سینه می

گفت: افسانه جان خواهش میکنم حاال کوتاه بیا. من خودم 

زنم.باهات حرف می  

ربت آمده بود بیرون. حامد پرید جلو و مهستی با یک سینی ش

آن را از دستش گرفت. جمع ساکت شده بود و صدای جرینگ 

رسید. انگار او هم ها به وضوح به گوش میجرینگ لیوان

ی دیگه بریم یه سفر! دستپاچه بود. شادان گفت: کاش هفته

جمعی. االنم که دیگه تابستون شده.دسته  

ها را تعارف کرد. نیما برگشت کسی جوابش را نداد. حامد شربت

ی سالن. سحر داشت کنجکاو نگاهش نشست روی مبل گوشه

کرد و او آمادگی نداشت در این لحظه رازی را که توی سینه می

دانست.نگه داشته بودند بیرون بریزد. چرا؟ نمی  

کرد.شاید هم علتش را انکار می  

**** 

کم انی کمعصر هرکسی یک گوشه در حال چرت زدن بود. میهم

شد ولی ستاره در هول و وال بود. چیزی در داشت تمام می



سوخت. نیما تمام مدت حواسش به او بود و اش جزجز میسینه

خواست. مادرش از این توجه ناراضی بود. آن ستاره این را نمی

طور. مطمئن بود هیشکی راضی اش یلدا هم همیندختر دایی

زدواج کند. او خودش را خیلی شود کسی مثل ستاره با نیما انمی

دید. ولی حاال این سحر شده بود پارازیت توی ها میکمتر از آن

سرش. خودب یادش بود روز اولی هم که اینجا آمد نیما او را 

سحر صدا زد. و حاال دوباره حمید همان اسم را برده بود. این 

سحر کی بود؟ ستاره به وضوح اضطرابی را که روی جمع سایه 

کرد. او همیشه در التهاب زندگی کرده بود ته بود حس میانداخ

اش بود. باید به ناپذیر از زندگی کوفتیو اضطراب جزئی جدایی

زد. آن مدتی که به زور برگشته بود خوابگاه آنقدر مینا زنگ می

افسرده شده بود که به کل از صرافت پیدا کردن علت این 

ید نیما باز حواسش به اتفاقات افتاده بود. سر که بلند کرد د

 اوست. لب زد: حالت خوبه؟

 ابرو باال انداخت. نیما اخم کرد: چرا؟

 ستاره از جا بلند زد: من میرم باال تو اتاقم. 



نیما هم دنبال سرش رفت و شنید که میالد پوزخند زد. شاید هم 

توانست درست بفهمد کدامشان مادر نیما بود. از پشت سر نمی

توی اتاق که تنها شدند نیما گفت: خسته شدی؟اند. بوده  

آره میخوام دراز بکشم.  -  

باشه.   -  

نیما؟  -  

رفت بیرون. چرخید طرفش: جان؟نیما داشت می  

ستاره مکث کرد. ته دلش از این حرف لرزیده بود. کسی در کل 

اش به او نگفته بود جان! نیما آمد جلو: چیه؟زندگی هجده ساله  

و بدی به مینا زنگ بزنم؟ دلم براش تنگ شده.میشه تلفنت ر  -  

آره عزیزم.  -  

هایش نگاه نکند. دلش یک حال خوبی شد. سعی کرد به چشم

 گوشی را گرفت: حرف میزنم بعد بیا ببرش.

 نیما سر تکان داد: باشه!



ی مینا را گرفت. صدای از اتاق رفت بیرون و ستاره شماره

وی تخت. خندید: سالم!گفت که باز ولو شده رآلودش میخواب  

 مینا هینی گفت و پرسید: ستاره خودتی؟

 باز هم همین را پرسیده بود. گفت: آره خودمم. 

مینا را تصور کرد که دست گذاشته روی قلبش و کنجکاو دور و 

کند کسی فالگوش نایستاده باشد. کاری که برش را نگاه می

نا از گفت که میکرد. صدای جیرجیر تخت میخودش همیشه می

جا بلند شده. پرسید: حالت خوبه؟ نیما گفت تو بودی که جونم 

 رو نجات دادی.

گفتم اون خاک تو گورم کنن. کاش زبونم الل میشد نمی  -

دونستم ...ناموس گفته بری دیدنش. به خدا اگر میشاهرخ بی  

باشه. بخشیدمت.  -  

واقعاً؟  -  

آره. باید یه بار بیای اینجا ببینمت.  -  



است میگی؟ میام. یه چیز خیلی مهمی هم فهمیدم باید بهت ر  -

 بگم.

چی؟  -  

ات رو دیدم. پرونده  -  

جان گفت: خب!قلب ستاره ضربان گرفت. راست نشست. کم  

ها. وقتم کم بود. ستاره... خیلی دقیق نتونستم بخونمش  -

باورت نمیشه. ولی تو بابا داری. اسمش هم بهرامه. بهرام 

آخه چه جوری فهمیدن اسمش چیه؟ .... نوشته مشیری... ولی 

ات دادن سحر...یعنی چی این؟بود تو رو تحویل خونواده  

ستاره حس کرد جریان خون توی بدنش متوقف شده. به واکنش 

هایش مثل طبل کرد شقیقهاین حرف سر پا ایستاد. حس می

های مینا گفت: باشه!توجه به حرفکوبند. بیمی  

های بلند مینا قطع کرد. دستش جان الو گفتنتماس را میان الو 

نداشت. گوشی افتاد روی زمین و بدجور صدا داد. اما او منگ 

ها بود و لرزان. فشارش افتاده بود. زانوهایش سست شدند. کلمه

فهمید چرا نیما سعی کرده خوردندو تازه میتوی سرش چرخ می



م مشیری ... بود کارتی را که آن مرد داده بود ازش بگیرد. بهرا

ها انتخاب ستاره مشیری ... نه ستاره نه! این اسمی بود که آن

کرده بودند. او اینجا بود چون اسم او سحر بود...و اگر بهرام 

اش. روی پدرش بوده پس مهستی ... مادرش بود...مادر واقعی

شدند. بارها پیش از این روزی هایش گزگز میزانو نشست....لب

کند. این که پدر و مادرش را مالقات میرا تصور کرده بود 

های پرورشگاهی داشتند. حتی ی بچهآرزویی بود که همه

هایی که پدر و مادری داشتند که معتاد و بیچاره بودند و از آن

کردند ها خیال میهایشان برنیامده بودند. آنپس نگهداری بچه

هرگز شان نیستند و کسانی مثل ستاره که ی واقعی خانوادهبچه

ها چنین آرزویی را پر و بال پدر و مادری نداشتند بیش از آن

دید که روزی فرا رسیده که یک دادند. او در خیال خودش میمی

گویند از اینکه تو را اند بهزیستی دنبالش و میزن و مرد آمده

رها کردیم جلوی در مسجدی در پامنار پشیمانیم. بعد دستش را 

ا کنار خواهر و برادرهایش زندگی کند. بردند تگرفتند و میمی

کرد در خیال حتی بزرگ شدندش را کنار پدر و مادرش تصور می

انتهای او همیشه پر بود های خالی و بیو ازدواج کردنش ... شب



توانست آن ها نبودند چطور میهای رنگی و اگر ایناز این خیال

 همه تلخی و سختی را دوام بیاورد؟

اند فهمید چرا او را به زور آوردهود. حاال میتنش عرق نشسته ب

به این خانه. اما چرا واقعیت را بهش نگفته بودند؟ شوک دانستن 

کرد دمای بدنش باال این واقعیت چنان زیاد بود که حس می

اش بود؟ نیما رفته. زمین داغ بود یا تنش؟ مهستی مادر واقعی

اش از خالهاش بود؟ فرحناش بود؟ میالد پسرداییپسرخاله

ی او بودند؟ ی خوشبخت خانوادهها .... این خانوادهبود...این

رفتند. وقتی به خودش آمدند و مینظم و ترتیب میفکرها بی

کرد. آمد که نیما برگشته بود توی اتاق و هاج و واج به او نگاه می

اش: دید که نزدیک شد و خم شد. دست گذاشت پشت شانه

 ستاره!

ی یک فیلم چرخید طرفش. نگاهش ی آهستهسرش مثل صحنه

اش پس زد. کرد. دستش را باال برد و دست نیما را از پشت شانه

خواست تا چیزی را که دانسته بود درک کند. نیما گفت: زمان می

 چی شد؟ تو خوابگاه اتفاقی افتاده؟



برو!  -  

چی؟  -  

میخوام بخوابم.  -  

ات شد یه دفعه؟اره؟ چهچرا ولو شدی رو زمین ست  -  

صدایش رفته بود باال. کمی بعد در اتاق باز شد. جمعیتی جلوی 

های تار در بود. جمعیتی که با او نسبتی داشت. در میان صورت

ها توانست صورت مهستی را تشخیص دهد. این زن مادر آدم

اش بود. چرا او را رها کرده بود؟ آب دهنش را فرو داد. مچ واقعی

دونم چرا ا را گرفت و از روی زمین بلند شد: نمیدست نیم

 چشمم سیاهی رفت. 

زده کمک کرد روی تخت دراز بکشد. نیما نگران و هیجان

 مهستی آمد جلو: من کنارش هستم عزیزم. شما برو پایین.

همه رفتند و مهستی ماند. ستاره غریبانه به او نگاه کرد. به 

هایش و ریز کنار چشمهای اش. به چینپریدهصورت سفید رنگ

ای میانشان دویده بود. های سفید نقرهموهایش که جا به جا نخ



اش: خدا دست سنگین و سرد مهستی نشست روی پیشانی

 مرگم بده چرا رنگ و روت پریده خاله؟ 

ستاره دستش را چسبید. چرا او اصرار داشت بهش بگوید خاله؟ 

تاده دختر دانست این تن رنجوری که روی تخت افمگر نمی

 خودش است؟ مهستی دستش را نوازش کرد: چی شده عزیزم؟

 ستاره دیگر طاقت نداشت. نالید: چرا از شوهرت جدا شدی؟

های مهستی گرد شدند. معلوم بود توقع شنیدن این سوال چشم

کرد اگر دیرتر را نداشته. ولی ستاره عطش داشت بداند. حس می

مهستی را گرفت و بفهمد سرگذشتش چی بوده میمیرد. دست 

جوری التماس کرد: بگین! من دوست دارم باهام حرف بزنی. این

 حالم خوب میشه. باور کن خاله!

فهمید چرا مادرش ترکش کرده خاله...آره...تا وقتی نمی

توانست او را مامان صدا بزند....مهستی خندید: حاال وقتش نمی

ت میگم.نیست عزیزم. االن مهمون داریم. یه شب سر فرصت به  

کنم.ترسم. بمون. بگو...خواهش میستاره نالید: نه! نرو. من می  

 مهستی گیج شده بود. گفت: میخوای به نیما بگم بیاد؟



خوام. تو بمون. مچ دست مهستی را سفت چسبید: نه! نمی

کنم. برام حرف بزن. بگو...تو رو به جون نیما.التماس می  

خور دختر. حاال یهو مهستی لبش را گزید: به جون کسی قسم ن

 چرا گیر دادی به این ماجرا؟

دونم. بگو...میخوام برام تعریف کنی. بچه هم داشتین؟ نمی  -  

این حرف مهستی را برآشفت. موهایش را عقب زد و از جا بلند 

خوام راجع بهش حرف بزنم. چی شده که یهو این به شد: نمی

 ذهنت رسیده تو؟

بود. ستاره توی خودش گلوله باره متخاصم شده رفتارش به یک

 شد. لب برچید: نرو!

کرد. دانست لحنش لبریز از مظلومیت است. نقش بازی نمیمی

یکی از معدود بارهایی بود که خودِ خودش بود. اشکش راه افتاد. 

مهستی دوباره نرم شد. برگشت و نشست لب تخت. خم شد و 

 پیشانی ستاره را بوسید: باشه گریه نکن. میگم بهت.

بران حمید بود آهسته شروع کرد به تعریف کردن از شبی که بله

ی ها رفتند و کسی به اسم فیروز دخترش را دزدید. همهو برق



ماجرا را جزء به جزء تعریف کرد. حتی وقتی خبر مرگ فیروز 

آمد و هاجر التماس کرد پسرش را حالل کنند. مهستی گفت 

وقت باور نکرده. اند دخترش مرده ولی او هیچهمه فکر کرده

ها چشم انتظار دخترش سحر مانده بلکه گفت تمام این سال

روزی او برگردد به همین خانه. گفت حاال باید برای خودش 

خانمی شده باشد. گفت و گریه کرد. ستاره هم پا به پای او اشک 

پرسید تو چرا خندید و هی میریخت. مهستی وسط گریه می

های بیشتر بود. وقتی حرف کنی ولی جوابش اشکگریه می

مهستی تمام شد ستاره سرش را گذاشت روی پاهای مهستی و 

 نالید: دنبالش هم گشتین؟

دونستم دونستم دخترم زنده است. میمهستی آه کشید: من می

ای نداشتم جز اینکه اینجا پرینوش از جاش خبر داره. چاره

ست. منتظرش بمونم شاید یه روزی برگرده و بگه دخترم کجا

 شاید هم پیش خودش نگهش داشته باشه.



آه کشید. عمیق و جانسوز. ستاره صورتش را مثل گربه مالید به 

پای مهستی و او موهایش را نوازش کرد. خندید: حاال خیالت 

 راحت شد؟

ستاره سر بلند کرد. بدنش ملتهب بود. تب داشت اما به روی 

 خودش نیاورد. گفت: آره. میشه مامان صدات کنم؟

 مهستی اخم کرد: نه!

چرا؟   -  

دونم.نمی  -  

میترسی به من دل ببندی آره؟ منم مثل تو هستم. منم   -

 دوست ندارم به کسی دل ببندم بعد ولم کنه بره.

مهستی باز خندید: نیما میگه تو خیلی باهوشی. من باورم 

 نمیشه. بگیر بخواب.

من خوابم بره خواست بلند بشود ولی ستاره اجازه نداد: نه! بذار 

 بعد برو. االن نرو خب؟

 مهستی خم شد و صورت ستاره را بوسید: چت شد یهو؟



نتوانست چیزی بگوید. در اتاق باز شد و نیما را دید که آمده 

اش. خندید. نیما آمد جلو. مهستی حیران به داخل. پسر خاله

خندید نگاه کرد. نیما گفت: چی شده؟ چرا ستاره که می

ده؟چشماتون سرخ ش  

مهستی توی خودش جمع شد. موبایل نیما زنگ خورد. آن را 

 گیج نگاه کرد: شماره ناشناسه. 

برق از تن ستاره گذشت. راست نشست و دوباره هر دو نفر 

من کنان گفت: میناست البد. متعجب نگاهش کردند. ستاره من

 جوابش رو نده.

 نیما اخم کرد: چرا؟

. اصالً ... اصالً دیگه کاری زنمستاره گفت: بعداً باهاش حرف می

 باهاش ندارم. 

ها موبایل نیما را توجه به نگاه حیران آناز جا بلند شد و بی

گرفت و تماس را وصل کرد و عصبی داد زد: دیگه به من زنگ 

 نزن عوضی. 



کوبید که نفسش را بند آورده بود. نیما آمد قلبش چنان تند می

چت شده؟جلو و موبایل را گرفت: هیچ معلومه   

لرزید و میان فکرهای درهم و برهمش دنبال دروغی ستاره می

وقفه گشت تحویل نیما بدهد. صدایی در سرش تند و بیمی

خواهند تو بدانی کی هستی. مواظب باش. کرد آنها نمیتکرار می

هیچی نگو. مهستی بلند شد و ستاره را محکم در آغوش گرفت. 

به مهستی و او مرتب موها  ریزان خودش را چسباندستاره اشک

هقی پی در پی. در ی ستاره شد هقبوسید. گریهو صورتش را می

هق گفت: پیشم بمون. نرو. فقط تو بمون.میان هق  

 مهستی آهسته به نیما گفت: هستم اینجا. شما برو خاله جان.

 نیما کالفه گفت: آخه من نباید بدونم چی شده؟

بغل مهستی و بوی تنش را ستاره خودش را قایم کرده بود در 

کشید. مهستی گفت: بذار حالش جا بیاد عمیق به سینه می

 خودش میگه خاله جان. اصرار نکن. 

وقت بود که ستاره از مهستی جدا حرف رفت و تازه آننیما بی

های خیس و سرخ بهش خیره شد. آنقدر منگ بود شد و با چشم



را برگرداند به دانست چه کار کند. مهستی بود که او که نمی

هایش تخت و خواست دراز بکشد. دستش را گرفت و پشت پلک

 را بوسید: بخواب قربون شکلت برم. 

ستاره پلک روی هم گذاشت. سرش سنگین شده بود و دلش 

هایشان فرحناز و خواست آن را از جا بکند. چندبار بین حرفمی

راه ها را شادان آمدند پشت در و ستاره از مهستی خواست آن

خواست ندهد. مهستی هم قبول کرد. انگار خودش هم دلش نمی

زده گفت: بار هم خجالتآلود ببینند. یکهای اشکاو را با چشم

ی دیروز رو از تو گور کشیدم بیرون ی کهنهاگه بفهمن باز قصه

 ناراحت میشن.

 ستاره گفت: سرم داره میترکه!

یارم؟بس که گریه کردی. میخوای یه مسکن برات ب  -  

نه!   -  

شد و بغضش دوباره برگشته بود. بغضی که مثل برف بود. آب می

ات گم نشده شد سر جای اولش. گفت: اگه بچهدوباره تلنبار می

 بود حاال با شوهرت و اون داشتین زندگی میکردین.



ی چیزی را که مهستی هیچی نگفت. فقط آه کشید. ستاره دنباله

او و پدر و مادرش کنار همدیگر در گفته بود در خیال تصور کرد. 

کردند. خوش و خرم...احساس توخالی بودن این خانه زندگی می

کرد. هجده سال از عمرش در بدترین شرایط گذشته بود فقط می

چون یک نفر خواسته بود از این خانواده انتقام بگیرد. پرسید: 

 فیروز چرا این کار رو کرد؟

همه سوال واسه چیه؟ مهستی کالفه گفت: بسه دیگه. این  

ستاره ترجیح داد دیگر چیزی نگوید. سر دردش بدتر شده بود. 

خیز نشست: خیلی انگار توی سرش بمب منفجر کرده بودند. نیم

 سرم درد میکنه.

 مهستی نگران به او نگاه کرد: چرا شدی عین لبو؟

 از جا بلند شد. ستاره نالید: نرو!

کتر.بذار به نیما بگم بیاد ببریمت د  -  

نه! خوبم. بمون.  -  



مهستی اهمیتی به حرفش نداد. جلوی در کمی خودش را مرتب 

کرد و رفت بیرون. ستاره خودش را رها کرد وسط رختخوابی که 

عین کوره داغ بود. بغضش آب شد و اشکش راه افتاد. 

دانست چه حسی دارد. خوشحالی؟ خشم؟ غم؟ آرامش؟ نمی

آمد توی اتاق. منگ بود و سردرگم. نیما هراسان   

توانست بفهمد های نیما نگاه کرد. به وضوح میستاره به چشم

چیز را فهمیده. دانست ستاره همهکه او چه فکری دارد. او می

اش خواست بیرون برود. در را بست و برای همین بود که از خاله

ی چی حرف میزدی؟تکیه داد به آن: با خاله درباره  

 ستاره نشست: هیچی!

اشکش دوباره راه افتاده بود. اختیار این یکی را اصالً نداشت. 

 نیما آهسته جلو آمد: ستاره...

اش. ستاره حسی غریب آمد جلوتر و دست گذاشت روی پیشانی

ها با هم نسبتی داشتند. نیما گفت: تب به او داشت. حاال آن

 داری؟!



 نیما نشست کنارش. او را در آغوش گرفت و اجازه داد گریه 

دونی ستاره!کند. خودش هم ملتهب بود. گفت: تو می  

دانست تر در آغوش گرفت. نمیتنش لرزید. نیما او را محکم

حرف نیما را تایید کند یا نه. نیما او را از خودش جدا کرد و به 

هایش خیره شد: تو میدونی. آره؟ مینا چی بهت گفت؟چشم  

داد. نیما دوباره دیگر نتوانست طاقت بیاورد. فقط سرش را تکان 

های داغش را طور که اشکاو را به خودش فشرد و ستاره همان

ریخت گفت: چرا؟ چرا هیچی به من نگفتین؟ روی پیرهن نیما می

دونه مامان منه؟چرا اون نمی  

تر به خودش فشرد. ستاره زار زد: هق کرد. نیما او را محکمهق

بود که گفت: آره عزیزم. ها را گم کرد. نیما من ... من ... ولی کلمه

ات هستیم. تو خانواده داری. ما خانواده  

این حرف انگار خبری تازه بود. مثل شوک یک جریان الکتریکی 

 که مدام روی قلب آوار شود. 

نیما!  -  

جانم.  -  



نیما!  -  

جانم نازنینم.  -  

دونم چی شده. حالم خوب نیست. یه جوری هستم. سرم نمی  -

 داره میترکه. 

دونم باید چه آخ! عزیزم. بذار به خاله فرحناز بگم بیاد. نمی  -

 کار کنم من....بگم بیاد عزیز دلم؟

چرا بهش نگفتین من دخترشم؟ ها؟  -  

هایش را پاک کرد: نیما دردمند نگاهش کرد. با سرانگشت اشک

 اون روزی که با میالد رفتی دیدی که چطور قلبش نامیزون زد. 

اد. نیما نفس گرفت: خیلی وقت نیست که ستاره از گریه ایست

اومد...عمل کرده اگر بهش میگفتیم و یهو یه بالیی سرش می  

شد؟شد بگید. نمیگفت. نالید: به خودم که مینیما راست می  

فشرد. نیما انگار کسی قلبش را گرفته بود و توی مشت می

اش حرف میزنیم. اش: بعداً دربارهصورتش را چسباند به سینه

ذار بریم دکتر االن باشه عزیزم؟ب  



این همه محبت یکجا برای شوکی که به ستاره وارد شده بود 

کرد. مثل کسی که از خوابی پناهی میالزم بود. احساس بی

ترسناک بیدار شده باشد. نیما آهسته از جا بلند شد و شادان و 

شنید. هایشان را میفرحناز را صدا کرد. پشت در صدای پچپچه

داند که عضوی از کرد که حاال او هم میداشت خبرشان می حتماً

این خانواده است. هنوز نتوانسته بود این را درک کند. عضو یک 

اش را داشته باشد. او خانواده بودن چیزی نبود که او تجربه

شکل بود که کسی بهش ی بیهمیشه بخشی از یک توده

داد. اهمیتی نمی  

ت در آغوش گرفت. بعد نوبت فرحناز آمد داخل و او را سخ

ای متحرک روی تخت نشسته شادان بود. ستاره منگ مثل مرده

داد هرکسی او را نوازش کند. کمی بعد روشن هم بود و اجازه می

سر رسید و او هم همان کار را کرد. نیما گفت: خاله و مامان االن 

 شک میکنن. 

سرش پر از همهمه بود. قلبش خالی از از حس. فرحناز 

هایش را پاک کرد: داره تو تب میسوزه. ببریمش درمونگاه.اشک  



نیما جلو دوید و او را آهسته از تخت بلند کرد. هرکسی یک تکه 

ای بود که کلی زیر دست لباسش را به او پوشاند. انگار ملکه

ها پایین بیاید. ستاره مادرش را دید داشت. نیما کمک کرد از پله

برادرهایش که باالی پله ایستاده  که با حسرت به خواهر و زن

ای قدیمی برایش زنده شده بود. کند. انگار خاطرهبودند نگاه می

ای مربوط به آن شب تاریک طوالنی که دخترش را گم خاطره

 کرد.

**** 

ترین قسمت ماجرا گفتن حقیقت به دانست سختنیما نمی

کار اش خواهد بود یا به سحر. هرچه که بود یک قسمت این خاله

ی آن آنکه زحمتی بکشد تمام شده بود. هرچند عارضهسخت بی

شده بود یک تب سخت و ویرانگر برای سحر. دو روز تمام بود که 

گفت. خاله فرحناز و شادان هوای سوخت و هذیان میدر تب می

خوب و تعطیالت و هزار چیز دیگر را برای مهستی بهانه کرده 

راقب سحر باشند. خاله مهستی بودند تا توی باغ اتراق کنند و م

هم با نگاهی لبریز از گناه پا به پایشان هرکاری از دستش 



کرد در تبِ سوزان سحر داد. شاید فکر میآمد انجام میبرمی

نقشی دارد. داشت؟ بله ولی ناخواسته. با تعریف کردن ماجرای 

خواست گم شدن سحر در آن میهمانی نحس. نیما دلش می

ی فقط خودش بماند و سحر را پاشویه کند. حولهشان بروند. همه

ای هایش را با بوسهاش بگذارد و جواب نالهخنک روی پیشانی

اش را اش بدهد. موهای خیس و آشفتهروی پیشانی و شقیقه

ای بگوید که منتظرش نوازش کند و کنار گوشش از آینده

 نشسته بود. 

ه بودند نگاه های شمعدانی رنگ گرفتهایش که مثل گلبه گونه

کرد. با پشت دست پوست لطیفش را نوازش کرد: خوب شو بچه! 

 همه نگرانت هستن.

ی سرراستی از ی سحر جنبیدند ولی جملههای پوسته پوستهلب

بینشان بیرون نیامد. خاله فرحناز با شوهرش در امریکا در تماس 

داد و بود. بیژن که حاال روانپزشک بود بهشان مشاوره می

کرد از ش که علوم تربیتی خوانده بود سعی میاخاله

هایش برای بهتر کردن حال سحر کمک بگیرد ولی نیما آموخته



ها خوب نخواهد شد. مگر خودش دانست حال او به این زودیمی

توانسته بود از شکاف هولناکی که بین پدر و مادرش بود جان 

ه ساله های هجدی زخمسالم به در ببرد که حاال سحر با تجربه

ی عمیق واقعیت رد شود؟ بتواند راحت از آن دره  

ی او را بوسید. سحر نفسش را بیرون داد. باز هم خم شد و گونه

هایش لرزیدند. نیما با ابروهای گره خورده گفت. پلکهذیان می

اش را ول کرده بود و توی باغ لنگر کرد. کار و زندگینگاهش 

انتظارش بود. مادرش کاره چشمانداخته بود. آن ساختمان نیمه

کرد بالفاصله دانست چرا تا به کار فکر میطور. نمیهم همین

آمد. انگار توجه به او فقط یک وظیفه مادرش هم به خاطرش می

 باشد. 

اینکه صورتش چندان خاله مهستی آمد داخل اتاق. با 

توانست ببیند که او خسته است. رنگ نبود اما نیما میپریده

مهستی سینی را گذاشت روی میز آرایش و نشست کنار دست 

دونم چرا یهو تر از پاهای سحر. آه کشید: نمینیما کمی پایین

اینجور شد. اون روز خواست براش تعریف کنم چرا اینجا زندگی 



نیما جان تو  که آوردیش اینجا بگو. قبالً  کنم. منم گفتم. می

 بالیی سرش اومده مثل چیزی که سر من اومد؟

دانست که اش خیره شد اما نه خیلی طوالنی. مینیما به خاله

ها آمادگی مواجه ممکن است با نگاهش همه چیز را لو بدهد و آن

شان را های زندگیشدن پس افتادن با دوتا از عزیزترین

 نداشتند. 

 گفت: نگران نباشین. وقتی بهتر شد خودش بهتون میگه!

مهستی گفت: کمکش کن یه کم سوپ بخوره. از قبلش هم که نا 

و نوای درستی نداشت. یهو تب هم بختک شد روی تنش! دختر 

 طفلکی.

دین.نیما گفت: چرا خودتون بهش نمی  

دونم تو بهش غذا بدی میخوره.می  -  

د زد: دو روزه اینجا بست نیما تند پلک زد. مهستی لبخن

 نشستی کنار تختش بعد من بهش غذا بدم؟



دستپاچه خواست توجیهی برای بودنش دست و پا کند ولی 

 مهستی بالفاصله گفت: فقط باید مادرت رو هم راضی کنی.

اش کش پیدا نکند نیما کالفه لبخند زد. برای آنکه حرف خاله

آرام سحر را صدا  بلند شد و سینی را آورد و گذاشت روی پایش.

زد اما او بیدار نشد. شروع کرد به هم زدن سوپ تا خنک شود. 

مهستی انگار فرصتی پیدا کرده بود راجع به آن دو نفر حرف 

اش را نداشت. مهستی گفت: خاله بزند. چیزی که نیما آمادگی

جان اگه مادرت راضی نباشه کارت سخت میشه. این دختر هم 

عوای زنت و مادرت میشه جهنم. که سرتقه! زندگیت وسط د  

نیما سوپ را تندتر هم زد. زنش؟ او کی به این چیزها فکر کرده 

خوام به این چیزا فکر اش نگاه کرد: برای همین نمیبود؟ به خاله

 کنم.

مهستی بازوی نیما را نوازش کرد: من این همه مدت منتظر بودم 

ارم. بعد تو ببینم کی چشم تو رو میگیره خودم برات پا پیش بگذ

 میگی بهش فکر نکردی؟



های قارچ درون کاسه غوطه نیما سوپ رقیق را نگاه کرد. تکه

خوردند. مثل خودش که وسط چیزی آشفته و درهم می

دونستم چون چرخید. مهستی گفت: از همون اول میمی

 دوستش داشتی آوردیش پیش من!

امد بار لبخند زد: حدستش را گذاشت روی پای نیما و شیطنت

هم شادان رو آورد پیش من بار اول. خودم دستشون رو گذاشتم 

تر بود داییت ولی شادان هم سن تو دست هم. از االن تو کوچیک

 همین بچه بود.  

توانست در چشم نیما سر به زیر به سوپ خیره ماند. نمی

اش خیره شود. مطمئن بود حتی اگر زبانش را سفت نگه خاله

تواند چفت روی دهانش اما نگاهش نمی هایش بشونددارد و لب

کاری کند. مهستی خم شد و پیشانی نیما را بوسید: پنهان

ی شکر به جا قربونت برم که شرم و حیا داری. مادرت باید سجده

 بیاره به خاطر داشتن یکی مثل تو.

 در اتاق دوباره باز شد. فرحناز آمد داخل: حالش خوبه؟



ز نگرانی مثل مرغ سرکنده است. دید که خاله فرحناز انیما می

زد. مهستی برعکس خاله مهستی که آرامش درونش موج می

گفت: خوبه! تب داره فقط که ایشاال همین امشب میبره. مگه 

 میشه نیما کنارش باشه حالش بد بمونه!

 نیما سری تکان داد: خاله بیخیال.

کشم یهو مهستی خندید: ببین فرحناز! تا حرفش رو پیش می

آهوی گریزپا فرار میکنه.مثل   

صورت فرحناز هم از خنده شکفت: راست میگه خاله جون! 

 عشق معجزه میکنه. این رو همه میدونن. حتی مردم بالد کفر.

غش خندیدند. نیما کالفه شده بود. فرحناز هایش غشخاله

گفت: بذار خودش بهش آب و دون بده خواهر. تو بیا بریم بیرون 

جر باز سر دوتا فنجون چای سرمون غر یه چای بخوریم که ها

 میزنه.

باز از شوق خندیدند. نیما عمیق آه کشید. شوخی شوخی 

کرد. دست چیدند و این نگرانش میداشتند برایش برنامه می

 داغ سحر را گرفت: سحر خانوم! پا نمیشی غذات رو بخوری؟



سحر به سختی پلک باز کرد و دل نیما فرو ریخت. او همه چیز را 

یده بود؟ سعی کرد لبخند بزند. سحر منگ نگاهش کرد. شن

 گفت: من مامانم رو میخوام. 

حال بود و نیما حس کرد زیر پایش خالی شده. صدای سحر بی

 خسته. گفت: اونم میاد. اول بیا غذا بخور. 

 سحر بغض کرد: نه! 

نه چی؟ نمیشه که. دو روزه تب داری. هی باال و پایین شده.   -

ری طی کنیم مجبور میشم ببرمت بیمارستان جواگه همین

بستریت کنم. دکتر گفته باید مایعات زیاد بخوری که تبت بیاد 

 پایین.

بهش بگین. من میخوام بخوابم توی بغلش. خوابش رو دیدم   -

 وقتی بچه بودم. خواب دیدم خوابیدم توی بغلش.

معلوم بود هنوز در حال و هوای هذیان است. لبخند زد: من نمی

 خوام بهش بگم. نه تا وقتی تو حالت خوب نشده.

بگو. بگو ازم مواظبت کنه.   -  



خودم ازت مواظبت میکنم.  -  

ی سوپ را پیش کشید و سحر دردمند نگاهش کرد. نیما کاسه

مقاومت خورد. یک قاشق از آن را برد جلوی دهن سحر و او بی

گنجشکی که از دست مادرش غذا بخورد. نیما در سکوت...مثل 

سنج را آورد و گذاشت در دهنش و دید که هنوز نیم درجه تب

 تب دارد. و این خوب نبود. 

گشت خانه .... چی موبایلش زنگ خورد. مادرش بود. اگر برنمی

خوری؟شد؟ فکش منقبض شد. به سحر لبخند زد: خودت میمی  

ید. هیچی نگفت. نیما رفت های سفسحر لغزید البالی مالفه

بیرون و تلفن را جواب داد. آیدا بود که با صدای گرفته نالید: 

 نیما کجایی؟ بیا خونه!

 ته دلش لرزید. آهسته گفت: چی شده؟

مامان حالش خوب نیست. بیا خونه. فهمیده که ستاره کیه.  -  

چرا بهش گفتی؟  -  

دونم از کجا فهمیده.من نگفتم به خدا. نمی  -  



باشه. اومدم.  -  

برگشت توی اتاق و دید سحر خوابیده. شاید هم خودش را به 

گشت خانه. قضیه را به خواب زده بود. هرچه که بود باید برمی

خاله فرحناز گفت و راه افتاد به سمت تهران. شادان هم 

گشت. در طول مسیر نیما ساکت بود. همراهش برمی

نگران نباش. خوب  های تهران که رسیدند شادان گفت:نزدیکی

 میشه نیما جان. 

نیما از عالم خودش بیرون آمد: چقدر طول میکشه به نظرت 

 شادان؟

اش شاید خیلی زیاد. شوک روانی بهش وارد شد. من تجربه  -

 کردم. 

دانست که شادان هم به نوعی بچه نیما نگاهش کرد. او می

ده وقت آن محیط را تجربه نکرپرورشگاهی است هرچند او هیچ

بود. منتظر ماند تا شادان حرف بزند. و او گفت: من ده سالم بود 

که فهمیدم. مثل سحر تصادفی فهمیدم. مامانم داشت با 

ی من حرف میزد که حرفاشون رو شنیدم. منم دوستش درباره



تب کردم. تمام مدت کابوس میدیدم که یکی تو تاریکی دنبالم 

مانم غریبه شده بودم. میکنه. میخواد من رو بدزده ببره. با ما

دونست چی به سرم اومده تا وقتی که من رو برد مامانم نمی

پیش یکی از همکارهاش که روانشناس بود. اون بهش گفت 

ممکنه فهمیده باشم. بعد با من حرف زد و گفت با اینکه دختر 

واقعیش نیستم ولی من رو از هرکسی تو دنیا بیشتر دوست داره. 

ت خاطر احتیاج داره. باید مطمئن بشه که سحر هم االن به امنی

همه دوستش دارید. بیشتر از همه مادرش. اما میدونم که این 

کننده باشه. باید اون روی قضیه ممکنه برای مهستی هم شوکه

کم بهش نزدیک بشه. خوب دخترش رو ببینه تا بتونه کم

های های روحی هم خوب میشن ولی همیشه دیرتر از زخمزخم

اموش میشن.جسمی فر  

های شادان فکر کرد. باید موقعیتی پیش نیما در سکوت به حرف

آورد که سحر با مادرش بیشتر تنها بماند. اما نه حاال که هنوز می

ی تب بود. شادان را سر راه پیدا کرد و برگشت خانه. در کوره  



قبل از آنکه در ماشین را باز کند تلفنش دوباره زنگ خورد. این 

گرداند. برد و برمینگ تلفنی او را تا حد مرگ میروزها هر ز

بار بهرام مشیری بود. نزدیک چند هفته بود که از او خبر این

نداشت. تقریباً از آن روزی که سحر را از دست شاهرخ نجات 

داده بودند. خواسته بود آزمایش ژنتیک بدهند تا مطمئن شود 

ر بهرام را از سحر واقعاً دخترش است و او با چند تار موی سح

 سر خودش باز کرده بود. 

 تلفن را جواب داد: بله!

جوابش اومد.   -  

جواب آزمایش؟  -  

خواستم مطمئن بشم که درسته. فرستاده بودم آلمان. می  -

 سحره! خودشه!

شد که این زده نبود. انگار چند وقتی میصدایش چندان بهت

ر.واقعیت را فهمیده بود. لبخند زد: خب خدا رو شک  

میخوام ببینمش. میخوام دخترم رو ببینم.  -  



دیدین که تو بیمارستان چه وضعی داشت. هنوز حالش خوب   -

 نشده.

مهم نیست. باید ببینمش.  -  

باز که مرغتون یه پا داره آقای مشیری. اون روز توی کارگاه   -

 هم براتون توضیح دادم به وقتش. 

خودم به وقتش  بهرام سکوت کرد. نیما گفت: مطمئن باشید

 میارمش دیدنتون.

شقی.مثل پدرت کله  -  

شاید هم مثل اون صبرم زیاده.  -  

مونم ولی من صبر من خیلی زیاد خیلی خب. پس منتظر می  -

 نیست.

پیاده نیما چیزی نگفت در عوض خداحافظی کرد و از ماشینش 

شد. قبل از آنکه وارد آپارتمان شود همه چیز را با خودش مرور 

ها را به مادرش ی اتفاقاتی را که افتاده بود. باید آنکرد. همه

داد اما نه پیش از آنکه بداند او از کی خبر را شنیده. توضیح می



دانست زد دایی حمید بهش گفته باشد هرچند میحدس می

است با هم سرسنگین هستند.هاش سالمادرش و دایی  

در را که باز کرد مادرش را منتظر جلوی در دید. پرسید: چرا 

 هیچی به من نگفتین؟

نیما خلع سالح شد. آیدا از پشت سر با اخم شکلکی درآورد و 

 نیما چشم دزدید. رفت جلو و گفت: کی به شما گفت ماجرا رو؟

ن از بابای افسانه داد زد: حاال دیگه من بهت نامحرم شدم؟ او

نامردت که کم مونده بود من رو طالق بده مهستی رو بگیره. اینم 

 از تو.

صدایش لبریز از خشم و نفرت بود. نیما از حرف مادرش جا 

هایش گره شدند. افسانه گفت: فکر کردی چرا خاله خورد. مشت

مون رفت؟ چون پای بابات جونت یهو شما رو ول کرد از خونه

اال خودش کم بود دخترش رو هم براش لغزیده بود. ح

برگردوندین بختک بشه رو زندگی من؟ کدوم گوری بوده تا 

 االن؟ 



طور آمد ایننیما در سکوت مادرش را نگاه کرد. چطور دلش می

ی دختر خواهرش حرف بزند؟ خوب آن روز را یادش بود. درباره

ها به روزی که خاله مهستی بعد از یک سال ماندن کنار آن

ه برگشت باغ. انگار پرتاب شده بود به گذشته. از الی در باریک

ها توی اتاقند. مادرش یک اتاق خواب پدر و مادرش دید که آن

روسری پر نقش و نگار دستش بود و آن را پرت کرد توی صورت 

 پدرش و پرسید: این چیه؟

 پدرش گفت: روسری!

اش و مادرش با خشم نالید: تو اتاق مهستی پیداش کردم. تو بر

 خریدی؟ کی بهش دادی؟ دیشب که من خوابیده بودم؟

پدرش روسری را که افتاده بود جلوی پایش برداشت و از وسط 

 جر داد: آره. حرف حسابت چیه حاال.

گوید. آن روسری را خود خاله دانست پدرش دروغ مینیما می

مهستی همراه نیما خریده بود تا روز مادر به او هدیه دهند. 

اش گرفت. رش هدیه را پاره کرده گریهوقتی دید پد  



ی سوزناک مادرش او را برگرداند به سالن پذیرایی. خیره گریه

وقت بهت خیانت نکرد. اون شد در نگاه او و گفت: بابا هیچ

روسری رو که تو پرت کردی تو صورت بابا من برات خریده بودم 

با برای روز مادر. من و خاله مهستی با هم. به خاله گفتم با

روسری رو پاره کرده چون تو فکر کردی بابا خریده واسه خاله 

 اونم ما رو ول کرد و رفت.

باز به نیما نگاه پریده بود. با دهان نیمهصورت افسانه رنگ

های گره کرد. انگار کسی بهش سیلی زده باشد. نیما با مشتمی

 کرده رفت توی اتاقش و در را محکم به هم کوبید.

**** 

 ها جایش را گرفته بودند. کابوسبود ولی کابوستب رفته 

برگشتن به پرورشگاه. برگشتن به قلب تاریکی و تنهایی. مردد 

ی موبایلش نگاه کرد. نیما گفته بود هروقت از به گوشی تازه

شبانه روز که حس کرد حالش بد است به او زنگ بزند. خانه در 

اجر هم تاریکی مطلق فرو رفته بود. مادرش خواب بود. ه

دانست که ستاره...سحر...اسمش چه طور. هاجر هم میهمین



شان دانست که او همه چیز را فهمیده و این رابطهبود؟ هاجر می

های زده بودند و نگاههای هاجر خجالترا عوض کرده بود. نگاه

ستاره خشمگین. پسر هاجر او را به این روز انداخته بود. با هم 

کرد کرد. درک نمیستی را ناراحت میزدند و این مهحرف نمی

چرا مادرش حاضر شده کسی مثل هاجر را کنار خودش نگه 

دارد. نفس کشیدن با هاجر زیر یک سقف راحت نبود. از جا بلند 

خواست برود و مثل این چند شب دوباره به مهستی در شد. می

ها پایین خواب نگاه کند. از اتاق بیرون رفت و پاورچین از پله

. در اتاق مهستی همیشه باز بود. رفت داخل و با دقت به آمد

خواب صورتش رمق چراغصورتش نگاه کرد. زیر نور کم

رسید. اخم ظریفی بین ابروهایش تر به نظر میپریدهرنگ

خواست نشسته بود. هیچ شبی این اخم نرفته بود. دلش می

احت قدر ناررفت توی سر مادرش تا بفهمد چه چیزی او را اینمی

زد. کند که با اخم خوابیده. در بیداری که همیشه لبخند میمی

های نامنظمش ای بهش نگاه کرد و به صدای نفسچند دقیقه

گوش داد. نیما، فرحناز، شادان و روشن همگی حداقل یک بار 

خندد ولی هنوز رود و میگفته بودند مهستی با اینکه راه می



. قلبش از یادآوری این برای دانستن چنین رازی آماده نیست

ترسید مبادا وقتی فهمید بمیرد. ترسید. میها لرزید. میحرف

لبش را محکم زیر دندان فشار داد. حتی فکر کردن به این اتفاق 

ترساندش. مهستی سر جایش تکان خورد و ستاره آهسته از می

خواست برگردد به اتاقش ولی نور ضعیفی اتاق بیرون رفت. می

اغ توجهش را جلب کرد. در تاریکی مطلق دیدن آن در انتهای ب

آمد که حاال نور چندان سخت نبود. نور از همان آلونکی می

بار رفته دانست زمانی محل زندگی هاجر و فیروز بوده. یکمی

اش نگاه کرده بود بود داخلش و به دیوارهای زخمی و نم کشیده

رگردان کرد روحی خبیث و سو قلبش فشرده شده بود. حس می

طور که آنجا حضور دارد. از سالن با احتیاط بیرون رفت. همین

شد تا به آن آلونک برسد به ها رد میآهسته از البالی درخت

چیزهای مختلفی فکر کرد. بیشتر از همه به نیما که بعد از 

آمد؟ فروکش کردن تبش دیگر آنجا نیامده بود. چرا نمی

دانست ولی حاال که می دانست. دلش برایش تنگ شده بودنمی

زد. با هم چه نسبتی دارند برای دیدنش چندان دست و پا نمی

نیما نگفته بود چرا از بین تمام اعضای خانواده او تصمیم گرفته 



ترسید علت ترسناکی پشت آن پیدایش کند و ستاره می

خوابیده باشد. رسید به آلونک و گوشش را تیز کرد. صدای هاجر 

هایش مویه کرد و البالی گریهاشت گریه میرا تشخیص داد. د

گفت: چرا به خوابم کرد. اسم فیروز را هم شنید. داشت میمی

کنی مادر؟میای فیروز؟ سحر که برگشته. چرا تو هنوز ناله می  

خشمی آنی وجودش را لرزاند. رفت داخل. هاجر از جا پرید. با 

ه های خیس و دریده خیره شد به ستاره. به هم خیرچشم

ماندند. ستاره گفت: ناله میکنه؟ ایشاال تو آتیش جهنم روزی 

بخشمش. هزار بار بسوزه. من رو بدبخت کرد پسرت. من که نمی

کنم. حاللش که نمی  

هاجر انگار توان نداشت از جا بلند شود. چمباتمه زده بود کنج 

اتاق و چیزی در بغلش بود. چیزی مثل قاب عکس. ستاره رفت 

ت سعی کرد قاب را از هاجر بقاپد ولی او جلو و با خشون

 نگذاشت. هاجر با صدایی دردمند گفت: ببخشش دختر!

 ستاره گفت: عکسشه؟ بده ببینمش.



ی ستاره را که دید هاجر مردد نگاهش کرد ولی نگاه خیره

خودش قاب را دراز کرد طرفش. ستاره به صورت رنگ و رو 

خندید دقیق د و میای که به جایی نامعلوم خیره مانده بورفته

نگاه کرد. صورتی که در این چند روز بارها پیش خودش مجسم 

ی ترسناکی که در ذهن کرده بود. اما این چهره به آن قیافه

ساخته بود هیچ شباهتی نداشت. هاجر گفت: حاللش کن. این 

ی عمرم میشم همه سال کنیزی مهستی خانم رو کردم. بقیه

 کنیز هردوتاتون.

پا آمد جلو و افتاد به پاهای ستاره. او عقب کشید:  چهار دست و

ای بدبخت. همش بینی چی شدم؟ یه عقدهبخشم. نمینمی

 تقصیر پسر لجن تو بوده.

نتوانست خشمش را کنترل کند. قاب را کوبید زمین. هاجر 

گریان و لرزان رفت طرف قاب و عکس را برداشت. ستاره هنوز 

و عکس را از دستش گرفت خشمگین بود. حمله کرد طرف هاجر 

و پاره کرد. هاجر جلوی دهانش را گرفت و بلند بلند زار زد. 

ستاره برای یک لحظه از رفتارش خجالت کشید ولی زور خشم و 



اش چربید. پشت کرد به هاجر و دوان دوان برگشت داخل کینه

زنان خودش را رساند به اتاق مهستی. تمام تنش ویال. نفس

داشت تا پناه ببرد. به آغوشی امن که او را لرزید. احتیاج می

مطمئن کند دیگر قرار نیست آن زندگی وحشتناک را تحمل 

کند. جلوی تخت مهستی ایستاد. هنوز نفسش سر جا نیامده 

ی تخت و دست مهستی را بود. آهسته جلو رفت. نشست لبه

لمس کرد. این کار او را از خواب بیدار کرد. مهستی هراسان سر 

ت: چت شده؟ حالت بده؟جا نشس  

لرزید. سر باال اش میهایش چفت شده بودند روی هم. چانهلب

انداخت. مهستی خودش را جلو کشید و بغلش کرد. ستاره همین 

خواست. چشم بست و چندبار عمیق نفس کشید تا حالش را می

جا بیاید. مهستی موهایش را نوازش کرد: چی شده عزیزم؟ باز 

 خواب بد دیدی؟

ذاری بخوابم کنارت؟تند سر تکان داد. بعد التماس کرد: میتند   

دستِ مهستی از نوازش کردن باز ایستاد. عمیق نفس کشید: تو 

 که بچه نیستی. 



دلش شکست. لحن مهستی خسته و ناامید بود. توقع داشت 

اش های ناتمام را با آغوش باز هدیهمهستی کمی از آن مهربانی

خواد. دلشون بغل می هادهد. گفت: مگه فقط بچه  

لرزید. مهستی او را از خودش جدا کرد و با همان صدایش می

 چشمان روشن به صورتش نگاه کرد: نه! ولی ...

 نگاهش را دزدید. ستاره اصرار کرد: چی؟ چی میخواستی بگی؟

ی ولی کلمه« مامان»خواستی بگی آرزو داشت بگوید چی می

: دل نبند به هیشکی آخر را با درد فرو خورد. مهستی گفت

 ستاره جان. به هیشکی. آدما موندنی نیستن.

های ستاره. آمده بود دلتنگی و اشک راه گرفت روی گونه

گفت اش را در آغوش مادرش دور بریزد و حاال او میپناهیبی

هایش را است. مهستی کالفه با دستمال اشکدل بستن اشتباه 

 پاک کرد. گفت: برو بخواب تو اتاقت عزیزم. برو.

آنکه به صورت مهستی نگاه کند از جا دیگر حرفی نمانده بود. بی

بلند شد و رفت طرف در. قبل از بیرون رفتن برگشت و دید 

فهمید که مادرش مهستی منگ به رو به رو خیره شده. این را می



ترسد. دخترش را ازش گرفته بودند. ها میثل خودش از آدمهم م

شوهرش ولش کرده بود و رفته بود. ولی ... ولی چطور هاجر را 

نگه داشته بود؟ گفت: پس چرا با هاجر موندی اینجا؟ یعنی هاجر 

تره که کنارش موندی؟ هاجر از من که هیشکی رو ندارم بدبخت

ست؟... هم اندازه پسرش گناه گردنشه. نی  

هایش هایش را محکم روی هم فشرد. پلکمهستی پلک

قدر کنم اینلرزیدند. با چشم بسته گفت: خواهش میمی

ی من رو نبش قبر نکن.گذشته  

کسی را ی هیچهایی که حوصلهلحن مهستی شده بود مثل وقت

نداشت. ستاره کالفه شده بود و عصبانی. دهان باز کرد چیزی 

ی من زنده دونه بچهجر ... هاجر میبگوید که مادرش گفت: ها

 است. 

از کجا؟  -  

بابام بهش گفته.  -  

وقت نگفت هایش را باز کرد و به ستاره نگاه کرد: هیچبعد چشم

انتظاری میدونه. ولی میدونه. نگهش داشتم به چشم ببینه چشم



اش چه به روز خودش و چقدر سخته. نگهش داشتم ببینه بچه

ی خودم بدبخته. ببینه بعد دیدم اندازه من آورده. نگهش داشتم

ی تنمون مونم و هاجر بدبخت که پارهتو هم میری باز من می

 رفته. حاال خیالت راحت شد؟ برو دیگه.

چند ثانیه به همان حال ماند و مادرش را نگاه کرد و وقتی دید 

آنجا آغوشی برای پناه دادنش نیست از اتاق بیرون رفت. هاجر 

خل. ستاره را که دید نگران به سمتش آمد: باز برگشته بود دا

 رفتی باالی سرش؟

رفته و به ها میپس تمام مدت هاجر هم خبر داشت که او شب

کرده. از اینکه هاجر بیشتر از خودش نگران حال مادرش نگاه می

 مادرش شده بود پر از حسادت شد. گفت: به تو چه!

د. او همیشه برگشت توی اتاق خودش. حالش بد بود. خیلی ب

پس زده شده بود و این دردی نبود که نشناسد ولی در آن لحظه 

توانستند قلب خالی و دردمندش را ها نمیهیچ کدام از این حرف

ی نیما را گرفت و عصبی پاهایش را تکان داد. آرام کنند. شماره



ای آلود و آشفتهچند بوق خورد تا باالخره نیما با صدای خواب

 گفت: ستاره؟

ب برچید. ل  

ستاره حالت خوبه؟  -  

نه!  -  

چی شده؟   -  

نیما!  -  

-  ...  

نیما رفتم پیش مامانم بخوابم گفت نه!  -  

های عمیق نیما اش راه افتاد. نفسو بعد بغضش شکست و گریه

گفت که پشت خط است. نالید: هیچی نمیگی؟می  

 جوابی نیامد. ستاره دردمند گفت: کار بدی نکردم. فقط خواستم

خواست بغلم کنه. کار بدی نکردم من.بخوابم پیشش. دلم می  

دونه تو کی نیما گفت: نه کار بدی نکردی ولی خاله که نمی

 هستی. بهش حق بده.



کرد. من که نگفتم شد قبول مینمیدم. اصالً...اصالً چی می  -

کرد دختر خودش هستم.... یه کم فقط دلش هرشب ... خیال می

دونست من دخترش هستم که دلش ید میسوخت. حتماً بامی

 بسوزه برام؟ 

انگیز و نیما ساکت بود. از خودش بدش آمد که اینقدر رقت

 بیچاره شده. گفت: خداحافظ.

باز هم جوابی نیامد. صورتش را فرو کرد توی بالشت و زار زد. 

آنقدر که تمام توانش از بین رفت و دردمند در خودش مچاله شد 

حال خوابید. و بی  

اش او را از خواب پراند. نرمی و سنگینی دستی روی گونه

های گشاد کوبید. با چشمهراسان نشست. قلبش مثل طبل می

شده به نیما که کنارش نشسته بود نگاه کرد. بعد سر چرخاند 

ی اتاق. طرف پنجره  

 نیما گفت: ساعت چهار و نیمه. 

تو اینجا چه کار میکنی پس؟ کی بهت گفت بیای؟  -  

هیشکی. خودم اومدم. کلید اینجا رو دارم.  -  



جور میخوای خیره بشی به زبانش بند آمده بود. نیما گفت: همین

 من؟

برای چی اومدی؟  -  

شد اعدام. اومدم که منم حکمم مینمی  -  

 این را گفت و نرم خندید. بعد دستش را باز کرد: بیا!

نوازش  معطلی در آغوشش جا گرفت. نیما موهایش راستاره بی

بار گفت: خوشم میاد ناز کرد. بعد با همان لحن شوخ و شیطنت

 کردن هم تو کارت نیست.

ستاره مشت آرامی به بازویش زد. نیما موهایش را نرم بوسید و 

تر که درست طرفستاره غرق خوشی شد. نیما گفت: برو اون

 بشینم.

جوری خوبه.خوام. همیننمی  -  

داقل. یکی بیاد ببینه چی فکر بذار در اتاق رو ببندم ح  -

کنه.می  



کنی براشون مهمه؟ نیست. اگر بود که تا االن اومده خیال می  -

 بودن.

تر او را به خودش چسباند و عمیق نفس کشید. ستاره نیما محکم

 گفت: فقط برای تو مهمه. تو اومدی منو پیدا کردی. 

ضعیت نیما هیچی نگفت. ستاره سرش را باال گرفت ولی در آن و

خورد. انگشت دید که تکان میفقط سیبک زیر گلوی نیما را می

کاری کشید روی آن و نیما سرش را عقب کشید: دیگه دست

 نکن منو!

های هم خیره هردوشان خندیدند و برای چند ثانیه در چشم

ماندند. نیما عقب کشید و او را از خودش جدا کرد: بسه دیگه 

 عین کوآال چسبیدی به من.

ه اخم کرد: کنتور میندازه بغلت مگه؟ستار  

نیما ریز ریز خندید. از جا بلند شد و نشست روی صندلی. ستاره 

خورمت.گفت: نترس نمی  

های پر خنده نگاهش کرد: خیلی نیما سری تکان داد و با لب

 خشنی. یه کم لطافت داشته باش بچه!



ای کرد: خوشم میاد بهم میگی بچه! ستاره تک خنده  

ی دیگه. نیستی؟ابچه  -  

ستاره چشم دزدید. تکیه داد به تاج تخت و زانوهایش را بغل 

اش را گذاشت روی زانوها: تو هم اگه جایی که من کرد. چانه

وقت فهمیدی نه بچه نیستم. هیچوقت میبزرگ شدم بودی اون

 نبودم. 

خواد نیما آمد و چهارزانو نشست رو به رویش: میدونم دلت می

دونم بغل اون رو میخوای. منم یه ی کی هستی. میبه مامانت بگ

 زمانی مثل تو بودم. دلم میخواست مامانت ... مال ... من باشه. 

خواست سوالی بپرسد ولی نیما ستاره راست نشست. می

دونم. اگر یه خرده صبر ی اینا رو میمعطلی ادامه داد: همهبی

مه سال چی درست میشه. مامانت هم این هوقت همهکنی اون

منتظر تو بوده. فکر نکن فقط از تو فرار میکنه. از همه فرار 

میکنه. منم وقتی بچه بودم یه مدت با مامانت زندگی کردم. 

دیدم که هربار خواست جای خالی تو رو با یکی پر کنه چطور 



اش درست میشه. زندگی بهش پشت کرد. ولی به قول بابام همه

قدر غصه نخور.این  

است مامانم مال تو باشه؟ اینقدر از مامان خودت خودلت می  -

 بدت میاد؟ 

نیما کالفه سرش را به سقف گرفت. ستاره خیره مانده بود بهش 

ولی چیزی نگفت. نیما دوباره نگاهش کرد: خیال کن منم مثل 

اَم. تو  

وقت مثل من نمیشی.نیستی. تو هیچ  -  

ی درد اونا همیشه که نباید زندگیت کپی بقیه باشه تا بفهم  -

 یعنی چی. وقتی میگم مثل تو یعنی که ...

تو هم تنهایی.  -  

تر رفت و به هایی غمگین نگاهش کرد. ستاره نزدیکنیما با چشم

های نیما که روی پاهایش بودند زل زد. بعد دستش را دست

های خودش: برای همین اومدی دنبالم؟گرفت توی دست  



نیما. اما چیزی که در مشتاق و منتظر خیره ماند به چشمان 

دید یک بله محکم نبود. نیما لبش را فرو برد هایش میچشم

 توی دهنش و به پنجره نگاه کرد: هوا داره روشن میشه!

طرف سر چرخاند: حاال به مامانم چی میگی؟ستاره هم به همان  

مونم ببینه دختر لوسش واسه بغل شدن لج میرم دیگه. نمی  -

 رفته بوده.

 ستاره خندید: آیدا و مامانت نگفتن این وقت شب کجا میری؟

نیما نوک دماغش را آرام گرفت و تکان داد: آیدا و مامانم نگهبان 

 من نیستن که همچین چیزایی بپرسن سنجاب!

های ستاره رفت توی هم. عقب کشید. اخم  

چی شد؟  -  

هیچی.   -  

یاد کسی افتادی؟  -  

نه!  -  

گفت سنجاب؟بهت می  -  



گیر نده!  -  

باشه.   -  

 ستاره نگران نگاهش کرد: ناراحت شدی؟ 

 نیما لبخند زد: نه! االن حالت خوبه دیگه؟ 

خواست نیما برود های ستاره هنوز توی هم بود. دلش نمیاخم

گفت نباید برای ماندنش اصرار کند. حسی که آن ولی حسی می

از روی حرف. نیما آمد جلو و موهایش را شناخت. بیرا نمی

صورتش کنار زد: از تهرون نکوبیدم بیام اینجا که آخرش هم این 

ها.شکلی ببینمت  

هایش دانست چشمستاره به زحمت لبخند زد. هرچند می

کنند. نیما راست ایستاد: کاری نداری های دلش را فاش میغصه

 دیگه؟

ستاره از روی تخت پایین آمد و دوباره رفت طرف نیما و 

اش را گذاشت روی لقه کرد دور کمرش. گونههایش را حدست

اش ولی نیما هیچ واکنشی نشان نداد. آرام گفت: تو خیلی سینه

 خوبی نیما. کاش ... 



 سرش را عقب گرفت: تو ... تو ... 

کالفه برگشت روی تخت و در همان حال گفت: هیچی اصالً. خل 

 شدم. 

ن به مالفه را کشید روی سرش: تو از شاهرخ خیلی بهتری. م

خورم. درد تو نمی  

منتظر ماند و وقتی هیچ واکنشی ندید مالفه را عقب زد و دید 

خندد. حرصی گفت: مسخره نکن!نیما می  

لیاقتم بیشتر از ایناست آره؟ این حرفا رو معموالً پسرا میگن.   -

 اونم به کسی که میخوان بپیچوننش.

یام. ها ناز و ادا بایمن بلد نیستم مث ... مث خونه  -  

مث کیا!؟  -  

ها. مث خواهر تو که همیشه یه سقفی باال سرش بوده. ایخونه  -

کشش بودین. شماها هم نازش  



نیما کالفه دستی به صورتش کشید و برگشت کنار تخت. مالفه 

اش را بوسید. بعد را روی تنش مرتب کرد و خم شد پیشانی

 گفت: شب بخیر!

ره دست کشید روی منتظر جواب نماند و رفت بیرون. ستا

هایش را گذاشت روی لبش.اش و انگشتپیشانی  

*** 

خواب بود اما دوباره نوازش دستی او را بیدار کرد. عمیق نفس 

کشید. نه! نیما برنگشته بود. این بوی عطر مادرش بود. با احتیاط 

چشم باز کرد. مهستی به رویش لبخند زد: نمیخوای بلند بشی 

صبح شده.خوشگل خانم؟ ساعت یازده   

حس و حال نگاهش کرد. حتی با آنکه نیما دیشب آمده بود و بی

هایش را مرهم گذاشته بود اما باز هم از دست مادرش تمام غصه

دلی در کنار دلی و سنگعصبانی و ناراحت بود. این حد از نازک

کرد. آدم باید یک عمر در هم را هرکسی راحت درک نمی

زمان هم زودرنج شود د تا بتواند همها بوده باشامتحان نامالیمت

هایش که فهمیده بود بار یکی از معلماحساس. یکو هم بی



پرورشگاهی است تصمیم گرفته بود بیشتر برایش وقت بگذارد 

ولی بعد از مدتی از او کناره گرفته بود و همیشه برایش سوال 

 های پرورشگاه داستانیها بعد یکی دیگر از بچهبود که چرا. سال

گفته بود دقیقاً عین همین چیزی که سر او آمده بود. ستاره 

 پرسیده بود: چرا؟ چرا اینجوری کرد باهات؟

آن دختر گفته بود: آها! با تو هم همین کار رو کردن؟ نپرسیدی 

 ازشون چرا؟

خواست ستاره معصومانه گفته بود: نه! ازش بدم اومد. دلم می

 میکشتمش.

دقیقاً. من پرسیدم. نه از خودش. از خانم مدیرمون. چون   -

دونستم زیر سر اون بوده. گفت دلم براش سوخت. تو کمبود می

ی بنده خدا میشی فردا اگر به خاطر خیر و محبت داری. وابسته

صالحت هم بهت اخم و تخم کنه حالیت نمیشه فکر میکنی 

شتش. دشمن خونیته. خنجر رو تا دسته فرو میکنی تو پ  

 مهستی گفت: از من دلخوری؟

 ستاره  چشم بست: نه! 



خواد زیادی گفت. مهستی آه کشید: من فقط دلم نمیدروغ می

ی کسی بشی. اگر ... اگر دختر خودم هم بود همین رو وابسته

دادم. بهش یاد می  

چرا؟ مگر یه بار نگفتی آدم باید یاد بگیره با بقیه حرف بزنه.  -  

آره.  مهستی لبخند زد:  

خب پس چی؟  -  

شون شدن فرق حرف زدن و دوست داشتن آدما با وابسته  -

 داره عزیز دلم. 

دانست چه فرقی بین این دوتا هست. آه کشید. خیلی ستاره نمی

چیزها بود که بلد نبود یا آن را اشتباه یاد گرفته بود. مثالً معنی 

دانست یدوست داشته شدن از طرف یک مرد...این را که اصالً نم

چه جور است. مهستی گفت: من عاشق شوهرم بودم. عاشق 

ام بودم ولی آخرش چی شد؟ زندگیم و بچه  

خیز نشست و غمگین به مهستی نگاه کرد که مثل ستاره نیم

شد. آلود میهایش اشکرنجید چشمهایی که میی وقتهمه

دستش را گرفت ولی هرچی فکر کرد چه چیزی بگوید تا او را از 



ه نجات دهد چیزی به فکرش نرسید. مهستی با نوک انگشت غص

اشکش را پاک کرد. لبخند زد: همه رو دوست داشته باش ولی نه 

 اونقدری که اگه رفتن از پا بیفتی. 

ستاره نتوانست مقاومت کند و خودش را انداخت در بغل 

مهستی. او اول کمی مکث کرد ولی باالخره رضایت داد 

های ستاره حلقه کند. ستاره به جنس ههایش را دور شاندست

ها فکر کرد. جنس آغوش نیما و مادرش. هردوشان آغوش

بخش بودند و مهربان ولی هرکدام طعم خودش را داشت. امنیت

دانست که فرق شان نداشت فقط میهیچ تعریفی از مزه

وقت نمیرم. قول میدم. کنند. گفت: من هیچمی  

نه؟ مهستی بوسیدش: نیما اینجا بود  

 ستاره سیخ نشست و متعجب نگاهش کرد: از کجا فهمیدی؟

مهستی خندید و هیکل نرم و تپلش تکان خورد: لباست بوی 

 عطرش رو میده.

ستاره سرش را زیر انداخت. مهستی با همان لب پر خنده ادامه 

 داد: حاال دیگه یواشکی میاد و میره؟



. دیشب ستاره ترسیده جواب داد: من ... من بهش گفتم بیاد

 ترسیده بودم خیلی. واسه همین اومد. بهش نگو تو رو خدا. 

مهستی پلک روی هم گذاشت یعنی باشه و بعد چشم باز کرد و 

 مهربان گفت: ببخش اگر دیشب ترسوندمت. 

کمی مکث کرد و ادامه داد: اذیتش نکن! اونم اندازه تو سختی 

 کشیده تو زندگیش. 

ونم هاجر چش شده از صبح با یه داز جا بلند شد: بیا پایین. نمی

 من عسل هم نمیشه خوردش.

دل ستاره لرزید. مهستی رفت بیرون و او لباسش را عمیق 

اش پیچید. نتیجه گرفت بویید. رد کمرنگی از عطر نیما در شامه

طور بلد مهستی خیلی نیما را دوست دارد که بوی عطرش را این

 است. 

ها و شغول گلوقتی رفت پایین مهستی در حیاط گل م

هایش بود. راه کشید توی آشپزخانه و دید که هاجر جلوی گربه

آمد. سینک ظرفشویی مشغول است. صدای فین فینش هم می

میز صبحانه هنوز پهن بود. صندلی را عقب کشید و نشست. 



هاجر از جا پرید. برگشت و ناراحت به ستاره نگاه کرد ولی او 

فتن شد و دید که هاجر روی خودش نگذاشت. مشغول لقمه گر

منقلب از آشپزخانه بیرون رفت. لقمه را کالفه انداخت روی میز 

و سرش را محکم با دست گرفت. اگر قرار بود برای همیشه آنجا 

وقت تکلیف او و هاجر چی بود؟ زندگی کند آن  

چی شده ستاره؟  -  

سر بلند کرد. مهستی گفت: دیدم اومدی تو آشپزخونه. هاجر 

 چرا رفت؟

درمانده به مادرش نگاه کرد. مهستی آمد و نشست پشت میز: 

 اتفاقی بین شما دوتا افتاده؟

قلبش شروع کرد به تند تپیدن. مهستی هنوز منتظر جواب بود. 

ی خامه و مربا گرم کرد. مهستی گفت: این چند سرش را با لقمه

 روزه همش باهاش سرسنگین بودی. چطور شده؟ 

منه!هاجر بود که گفت: تقصیر   

مهستی چرخید تا هاجر را ببیند. اما او داشت به ستاره نگاه 

دانست زد. ستاره میهایش التماس موج میکرد. در چشممی



ها مادر چرا. حتماً ترسیده بود مبادا او دهان باز کند و بگوید آن

 و دخترند. ستاره گفت: نه اشکالی نداره.

مهستی برگشت و به ستاره نگاه کرد: چی اشکالی نداره؟ چی 

 شده؟

هیچی خانم. چیزی نیست. شما خودت رو ناراحت نکن.  -  

ستاره گفت: هاجر اون روز غر زد چرا اتاقت مرتب نیست 

 دعوامون شد. 

کردم هاجر حاال جایی بود بین مهستی و ستاره: نباید فضولی می

 تو کارشون.

ن چه حرفیه. فضولی چیه. مهستی اخم کرد: ای  

ای را که در دهان داشت جوید. هاجر گفت: ستاره با حرص لقمه

 االن چای میریزم میارم.

مهستی همچنان اخم داشت. گفت: الزم نیست. هرکی چای 

 بخواد خودش میریزه.



معطلی رفت طرف سماور: برای شما ستاره از جا بلند شد و بی

 هم بریزم؟

از لحنش دانست که او آرام شده.  پشتش به مهستی بود ولی

 مهستی گفت: لطفاً.

قدر لبخند زد. هاجر گفت: الهی قربون قد و باالت بشم که این

 خانمی.

ها را پر کرد و برگشت سر میز. هاجر جواب فنجانستاره بی

خوشحال و لبخند به لب خیره مانده بود به ستاره ولی او نگاهش 

. هاجر هم دانست که این توانست. دست خودش نبودنکرد. نمی

شود. لبخند از روی لبش رفت. ها پاک نمیکدورت به این راحتی

ستاره این را زیرچشمی دید. هر سه نفرشان نشستند پشت میز 

کرد که چقدر این و چای خوردند. ستاره دائم به این فکر می

اتفاق عجیب است. با مادرش و مادر کسی که روزگارش را سیاه 

اختیار گفت: چه مسخره!ر هم نشسته بودند. بعد بیکرده بود کنا  

چی؟  -  



مهستی این را پرسیده بود. خجالت زده به مادرش نگاه کرد: 

کردم. هیچی. داشتم به یه چیزی فکر می  

مهستی دیگر هیچی نگفت. در سکوت چایش را خورد و موقع 

بیرون رفتن از آشپزخانه گفت: به هاجر کمک کن میز رو جمع 

زم.کنه عزی  

هاجر و ستاره هردو به هم نگاه کردند. وقتی مهستی رفت هاجر 

خواد خودم هستم. شما برو به کارهات برس.گفت: نمی  

ستاره کمی این پا و آن پا کرد. بعد گفت: نه! مامانم گفت کمک 

 کنم.

از گفتن اسم مامان پیش هاجر حس خوبی پیدا کرد. حسی 

اه افتاد و زیر لب سراسر خوشی و لذت. هاجر دوباره اشکش ر

 شروع کرد به شکر خدا. 

میز را که جمع کردند تلفن زنگ خورد. هاجر گفت: فرحناز 

 خانمه. خواب بودین دوبار زنگ زد. کار داشت باهاتون.



دوید طرف تلفن و آن را جواب داد. در این چند روز شادان و 

فرحناز نوبتی به او زنگ زده بودند تا حالش را بپرسند. گفت: 

و؟ال  

 فرحناز گفت: سالم.

لحنش با همیشه فرق داشت. چندان خوشحال و مهربان نبود. 

جواب داد و فرحناز گفت: عزیزم میشه امروز عصر بریم بیرون با 

 هم حرف بزنیم؟

بیرون؟ واسه چی؟ چی شده؟  -  

هیچی. نترس. چیزی نیست. نیما هم میادش. فقط به مامانت   -

 هیچی نگو. 

بگم کجا میرم؟  -  

هاجر گفت بگی میخوای بری دیدن دوستت. حاال شاید هم   -

 نیما اومد دنبالت. ولی نگو قراره من رو هم ببینی. 

باشه کم جانی گفت و خداحافظی کرد. هاجر گفت: خودم حواسم 

 هست. 



چی شده هاجر؟  -  

هیچی. نترس. هیچی نیست بخدا.  -  

بود که هرچه اصرار کرد هاجر هیچی نگفت. نیما راست گفته 

هاجر مثل گاوصندوق هزار قفله است و هیچی از دهانش 

آید. تا عصر که به بهانه سر زدن به دوستش با نیما راهی درنمی

 شد دلش مثل سیر و سرکه جوشید و به هزار چیز فکر کرد.

*** 

نیما کش و قوسی به کمرش داد و چند نفس عمیق کشید. از 

راست ه تهران یکخستگی جان نداشت. صبح به جای برگشتن ب

آمده بود کارگاه و یکی دو ساعت روی کاناپه خوابیده بود. اما 

ی امروز صبح در اتاق سحر جلوی کدام خواب؟ مدام صحنه

دانست تکلیفش با کرد. نمیاش میرفت و کالفهچشمش رژه می

خواست با آن چیزی که آرام آرام در خودش چیست. یا نمی

ود. او به پدرش قول داده بود سحر زد رو به رو شدلش جوانه می

را پیدا کند و به قولش عمل کرده بود ولی اینکه سحر توی دلش 

کم داشت ترسید. لذت عشق را کمجا باز کند... از این بسیار می



اش... مثل ی زندگی پدر و مادرش، خالهچشید ولی خاطرهمی

رش لرزاند. آن شبی که مادافتاد و تنش را میسایه روی آن می

فهمید سحر با مهستی چه نسبتی دارد با هم حرف نزده بودند. 

مادرش رفته بود در الک سکوت. شاید که داشت به نقش 

دانست کرد در گم شدن آن دختر طفلکی. اما میخودش فکر می

که او اگر بداند نیما نسبت به سحر احساسی دارد دوباره شمشیر 

های طوالنی گرفتن وجدان از رو خواهد بست. مادرش اهل عذاب

تر از این که پسرش بخواهد دختر ای بزرگنبود. چه فاجعه

ی مهستی را برای زندگی انتخاب کند؟ یک سر دیگر ماجرا قصه

ها همیشه با خوردند؟ آدمخودش بود و سحر. اصالً به درد هم می

های تاریک شوند. حفرهکمبودهایشان است که به هم وصل می

کنند و گردند و همدیگر را پیدا میکه می ها هستنددرون آدم

شود. او تنهایی و رنج تنها بودن سحر را وقت عشق متولد میآن

خواست به آن اجازه دهد کرد ولی تا میبا بند بند تنش حس می

که به تنهایی خودش وصل شود تصویر مادرش پرقدرت جلوی 

بست. کالفه سر تکان داد. نه! نباید هایش نقش میچشم

کسی گذاشت این احساس لعنتی جان بگیرد. به نفع هیچیم



نبود. مگر آن دختر طفلی چه گناهی داشت که پابند این 

اش چه گناهی از گذشته شود؟ مگر خاله مصیبت کش آمده

داشت که بعد از این همه سال درد دوری کشیدن حاال درد 

وقت خواهرش و البد های وقت و بیزبان اش بشود زخمتازه

ی دخترش. پس خودش چی؟ گور پدر خودش های تازهصهغ

ها  باشد. زنگ زد به خواست مرد این جور میداناصالً. نه! او نمی

ای که در راه خاله فرحناز تا او را پیش بیندازد برای ماجرای تازه

 بود. 

تا عصر سعی کرد فقط به کار توجه کند. نزدیک ساعت مالقات 

گهبان ساختمان چیزهایی گفت و راه از کانکس بیرون آمد و به ن

افتاد. وقتی رسید جلوی باغ کمی منتظر ماند. باید ذهنش را 

کرد. از هر چیزی که رنگ و بوی عالقه به سحر داشت. پاک می

یاد پدرش افتاد. گفته بود: پسر جون اگه دیدی دلت افتاده پی 

جوری یه عشق محال افسارش رو سفت بکش. عشق این

ه. عمر خودت و بقیه رو به خاطرش تلف نکن. ارزشش رو ندار

 زندگی رو به خاطرش به دل خودت زهر نکن. 



خواست به نصیحت پدرش گوش کند. او سرد و گرم چنین می

ی خواست به این زنجیرهعشقی را خوب چشیده بود و نیما نمی

ی تازه اضافه کند. بدبختی یک حلقه  

اش هم بود. لهرفت داخل. سحر روی بالکن منتظرش بود. خا

باهاش سالم و علیک کرد و در جواب نگاه مشتاق سحر لبخند 

قیدی. از خاله خداحافظی کردند و زد. یک جور لبخند از سر بی

آمدند بیرون. سحر که نشست سر جایش اول از همه پرسید: 

 چی شده نیما؟

خواست خودش را قاطی ماجرا کند سعی کرد نگاهش نکند. نمی

ر نگران که بشود اول از همه به خودِ او پناه دانست سحچون می

آورد و این خوب نبود. اصالً برای همین زنگ زده بود به می

اش. گفت: حاال میریم خاله بهت میگه.خاله  

جوری میکنید؟هایش را کشید توی هم: چرا اینسحر اخم  

کنیم؟می  -  

آره. هم تو. هم اون هاجر. دوست دارید سکته بدید آدمو؟  -  

نترس. چیزی نیست. تازه شاید خوشت هم بیاد.  -  



چیه خب؟  -  

گفتم صبر کن. بگو چشم.  -  

کرد ولی او فقط به رو به رو خیره مانده سحر بر و بر نگاهش می

بود و حواسش به خیابان بود. سحر خم شد و بیشتر نگاه کرد. 

نگاهی بهش انداخت و دوباره حواسش را داد به رانندگی. نیم  

بق کردی حاال؟ مامانت دعوات کرد؟چرا   -  

ام.فرمان را محکم گرفت: چیزی نیست فقط خسته  

کردم جای به من دروغ نگو. من خودم گنجیشک رنگ می  -

 قناری مینداختم به مردم.

لبخند کمرنگی روی لبش جان گرفت. این بچه اصالً موقع دل 

رو بستنش نبود. حاال حاال جا داشت تا بزرگ شود. گفت: تو من 

شناسی. بقیه که میشناسن میدونن وقتی خسته خیلی نمی

جوری میشم.هستم همین  

شاپی که محل سحر باالخره کوتاه آمد و تا برسند به کافی

شاپ قرارشان بود دیگر چیزی نگفت. فرحناز توی کافی



منتظرشان بود. موقع پیاده شدن از ماشین سحر کمی این پا و 

لی وقتی دید سحر ایستاده برگشت آن پا کرد. نیما جلوتر رفت و

 و نگاهش کرد: چرا نمیای پس؟

ات!دونم چی میخواد بگه خالهمن می  -  

چی؟  -  

مامانم درباره دیشب بهش گفته؟  -  

 نیما ایستاد: مامانت مگه میدونه؟ 

ستاره خجول چشم دزدید. نیما راهی را که رفته بود برگشت: 

 بهش چی گفتی ستاره؟

ای را به بازی گرفته بود و با نوک کفش نخالهطور سرش زیر همان

جان ی کمبود. نیما کالفه شد. همین امروز که قرار بود این رابطه

را به کل از ریشه دربیاورد خاله مهستی فهمیده بود که دیشب 

 به ویال رفته. عصبی گفت: ستاره به من نگاه کن.

گاه کرد: من ستاره باالخره از آن نخاله دل کند و ترسان به نیما ن

نگفتم بهش. خودش فهمیده بود. بعدش هم خیلی عصبانی نشد. 



بهش گفتم من ازت خواستم بیای. یعنی فکر کردم عصبانی 

ات میگم ما کار بدی نشده. چون خندید. االن هم میام به خاله

 نکردیم.

فرحناز چه  نیما توانست نفس راحتی بکشد. گفت: آخه خاله

تازه مگه من خودم شعور ندارم که یکی  ربطی به این قضیه داره.

 دیگه بیاد راجع به کارام با تو حرف بزنه. 

ی تو هم ی من خالهدید که سحر وا رفته. گفت: در ضمن خاله

 میشه. حاال بیا اونجا واینستا.

شاپ رفت داخل. هوا خیلی گرم شده بود و خنکی داخل کافی

بخش بود. چشم چرخاند و فرحناز را دید که یک میز وسط آرام

سالن خلوت انتخاب کرده و نشسته. اگر دست او بود جای 

کرد. سحر هم کنارش بود. گفت: جا قحط تری انتخاب میدنج

 بود؟

توانیم جا را عوض کنیم ولی خواست بگوید اگر دوست داری می

هتر بود. گفت: داد بمنصرف شد. هرچی کمتر دل به دلش می

 حاال این یه بار رو ببخش. 



 سحر غر زد: نه بخدا. تو یه چیزیت میشه. 

اش برداشت. رفتند جلو و فرحناز با دیدنشان سر از گوشی

بهشان لبخند زد و خواست بنشینند. سحر نشست ولی نیما 

تصمیم نداشت بماند برای همین گفت: من یه کاری دارم. شما 

..حرفاتون رو بزنید تا .  

اما فرحناز امان نداد: کارت هرچی هست بذار برای بعد. بشین 

 شما هم لطفاً.

آخه بود و نبود من که خیلی مهم نیست.   -  

هست. بشین نیما.  -  

نیست خاله جان.   -  

وا. چته نیما؟ خوبی؟  -  

سحر بود که به جای او جواب داد: نه خوب نیست. معلوم نیست 

میکنه.با کی دعواش شده سر ما خالی   

دانست چی بگوید. با اکراه نشست. چشمش به میز بود نیما نمی

دانست هر دو نفرشان دارند خیره خیره نگاهش ولی می



جور کنند. سر بلند کرد. حدسش درست بود. خندید: چرا اینمی

کنید؟نگاه می  

چشمی نازک کرد: سحر راست میگه. فرحناز پشت  

ام. اگه یه کم خستهعمیق نفس کشید: چیزی نیست. ببخشید   

چی آمد و نگذاشت آن بحث کش پیدا کند. نیما منو را داد کافه

 دست سحر: بفرمایید.

خورم.سحر اخم کرد: من چیزی نمی  

 فرحناز گفت: چرا خب؟ تو چت شد دیگه دختر؟

من االن تو دلم رخت میشورن. زود بگین چی شده.  -  

ر کرد. فرحناز حرف آن را با چشم مرونیما منو را گرفت و بی

 عمیق نفس کشید و رو کرد به سحر: خوبی خاله جان؟

اگر بگید چرا اینجا اومدیم بهتر میشم.  -  

نیما زیرچشمی به فرحناز نگاه کرد و او هم متوجه شد. سر 

جایش راست نشست و لبخندزنان گفت: نیما به من گفته که تو و 

 بابات با همدیگه یه مالقات کوچیکی داشتین.



نگاه به فرحناز و یک نگاه به نیما انداخت: آره. همون  سحر یک

 باری که مهمونی بود بعد دعوا شد.

هایی که باعث شد تو برگردی خب واقعیت اینه که نصف کمک  -

 پیش ما روی دوش ایشون بوده. 

ایشون یعنی بابام؟  -  

اش را به زحمت کنترل کرد و فرحناز گفت: بله! االن نیما خنده

ی میکنه ببیندت.هم روزشمار  

العملش را ببیند. توقع نیما حواسش را داده بود به سحر تا عکس

داشت سحر خوشحال شود یا نگران ولی در کمال تعجب دید که 

 او عصبانی شد و گفت: بره گم شه!

های اختیار دستش را گرفت جلوی دهانش. با چشمفرحناز بی

و به صورت کرد. نیما منو را گذاشت روی میز گرد نگاهش می

عصبانی سحر نگاه کرد: تو چرا متوجه حرفایی که میزنی نیستی 

وقت؟ هیچ  

هستم. خیلی هم خوب هستم. من بابایی که مامانم رو ول   -

خوام. اصالً دوست ندارم ریختش رو هم ببینم. کرده رفته نمی  



کرد او التماس میفرحناز حیران به نیما نگاه کرد. انگار با چشم 

چیزی بگوید ولی نیما هم حرفی نداشت. فرحناز گفت: قربون 

دونی ولی من اون روزها رو شکل ماهت برم خاله جان تو که نمی

خوب یادمه. بابات خودش رو به آب و آتیش زد تا تو رو پیدا 

 کنه. 

ولی مثل مامانم صبر نکرد که من برگردم.  -  

یست عزیزم.همه چی که به این سادگی ن  -  

میدونم نیست ولی نشون داد به اندازه مامان من رو دوست   -

خوام ببینمش. اصالً مگه زن نداره؟ ها نداشته. پس حاال هم نمی

 نیما؟ خودت گفتی زن داره با دوتا بچه. همونا بس براش هستن. 

دونی؟فرحناز بود که پرسید: راست میگه نیما؟ تو از کجا می  

اش: موقعی که رفته بودم ازش بخوام صندلینیما تکیه داد به 

 بیاد کمک کنه سحر رو بیاریم بیرون از اونجا خودش گفت. 

بعد رو کرد به سحر: زن داشته باشه، چه اشکالی داره؟ بابای تو 

 که هست هنوز. 



خوام. اسمش رو هم خوام. اصالً نمیمن همچین بابایی نمی  -

 نیارید پیش من. اصالً و ابداً.

قدر مشکل شود. خواست حرفی بزند کرد ماجرا اینفکر نمینیما 

ها. گفت: برای من و چی آمده بود برای گرفتن سفارشولی کافه

 ایشون دوتا اسموتی رزبری بیارید.

 فرحناز گفت: منم یه الته لطفاً.

چی که رفت سحر گفت: کی گفت جای من سفارش بدی؟کافه  

بخوری بلکه این نیما جدی نگاهش کرد: خواستم یه چیزی 

 آتیشی که تو دلت قل قل میکنه خاموش بشه.

دونم چرا بینی. نمیسحر غمگین شد. رو کرد به فرحناز: می

جوری میکنه. تو رو خدا بهش بگو چشه.این  

بار به سحر و بعد نیما نگاه کرد و گفت: خب فرحناز شیطنت

کنی؟عزیزم بهش بگو چته. چرا اینقدر اذیتش می  

تری نفسش را بیرون داد: االن بحث سر چیزای مهمنیما کالفه 

 بود فکر کنم. 



رو کرد به سحر: ستاره خانم چه بخوای چه نخوای بهرام پدرته. 

باید ببینیش. اگه شده یک بار. ولی باید ببینیش. بعدش اگه 

 دوست نداشتی دوباره ببینیش به خودش بگو. 

تو هم میای؟  -  

کجا؟  -  

وقتی خواستم ببینمش.  -  

اش را به سختی نگه داشته. خیلی نیما دید که فرحناز خنده

 جدی گفت: نه! 

نه؟  -  

نه! دیدن دیو دو سر که نمیری. داری میری بابات رو ببینی.   -  

اگه تو نیای منم نمیرم ببینمش.  -  

اش را با حرص هورت ها را آورد. نیما اسموتیچی سفارشکافه

رد. گفت: میل خودته. ککشید. سحر همچنان داشت نگاهش می

 من بهش میگم پیغام فرستادی گفتی نمیخوای ببینیش. 



فرحناز اخم کرد: وا یعنی چه! بلند میشه میاد باغ. مهستی پس 

افته.می  

اش خورد: این رو چرا به من میگی نیما دوباره کمی از نوشیدنی

 خاله جان؟ به این بگو.

ای بلند شدی. هفرحناز اخم کرد: معلوم نیست امروز از چه دند

خوردی حاال چی شد یه تو بیمارستان که از کنارش جنب نمی

 دفعه؟ خب برو باهاش چی میشه مگه؟ 

ازش کم میشه البد. مامانش دعواش میکنه حتماً.  -  

فرحناز بلند خندید ولی نیما هیچ واکنشی نشان نداد. سحر 

 گفت: بگو چته نیما. 

لرزید. نیما خودش را کنترل کرد مبادا دلش بسوزد. صدایش می

 با لحنی سرد و خشک گفت: من طوریم نیست. 

اش گفت: در ضمن بیمارستان رفتنش یه سرش به بعد رو به خاله

خواستم جبران دونستم میخاطر من بود. خودم رو مقصر می

 کنم.



 زیر چشمی به سحر نگاه کرد و دید که با صورتی حیران

اش شده. خودش را با نی داخل لیوان سرگرم کرد. سحر از خیره

 جا بلند شد: بریم.

 هردوشان همزمان گفتند: کجا؟

خوام ببینمش که دیگه راه زنم میگم نمیمن بهش زنگ می  -

 نیفته بیاد باغ. 

فرحناز گفت: باشه عزیزم. این نیما امروز انگار حالش خوب 

بشین اسموتیت رو بخور.نیست. تو ناراحت نکن خودت رو.   

دار زل زد به چشمان نیما و او نگاهش را دزدید. سحر غصه

حال نشست سرجایش و دیگر حرفی نزد. نیما حالش بد شده بی

دانست اگر بخواهد بند بود. دوست نداشت ناراحتش کند ولی می

شاپ آمدند این محبت را ببرد باید تحمل کند. کمی بعد از کافی

تر راه افتاد. فرحناز گفت: چی شده نیما؟ چرا بیرون. سحر جلو

جوری میکنی؟باهاش این  

چه جوری؟   -  



فرحناز دوباره پشت چشم نازک کرد: خودت رو نزن به اون راه. 

 چی شده؟ مامانت حرفی زده؟

نیما دستی به موهایش کشید: سر چی خاله جان؟ سر چی باید 

 حرف بزنه؟

نبودم و دیگه زیاد عزیزم درسته من خیلی وقته اینجا   -

شناسمت ولی کور که نبودم. دیدم چطوری حواست بهش نمی

خوام اسمی روش بگذارم ولی توجهت رو دیدم بود. حاال نمی

 بهش. 

پناه بود. االن دیگه ... کردم چون تنها بود. بیتوجه می  -  

صدای سحر غافلگیرش کرد که گفت: دلت برام سوخت؟ دیشبم 

؟ دلت برام سوخته بود؟ ازت متنفرم. واسه همین اومدی پیشم

 آشغال عوضی!

فرحناز هینی کشید و قلب نیما فشرده شد. سحر گریان دوید 

 طرف خیابان. فرحناز گفت: برو دنبالش. 

 نیما خودش را رساند بهش: کجا میری. وایسا



شو. ازت متنفرم. رفت داد زد: گمطور که میسحر همین  

گرفت و کشیدش سمت  نیما پشت سرش رفت و مچ دستش را

 خودش: وایسا بهت میگم.

کرد که نیما فکر کرد سحر ایستاد. چنان با خشم نگاهش می

دانست االن بهترین کار اش را دیده. مینکند دشمن خونی

خواست به حرف دلش گوش کند. خیلی جدی چیست ولی نمی

گفت: تنها بودی ولی دیگه نیستی. مامانت رو داری. بابات رو 

ند وقت دیگه دوست و رفیق پیدا میکنی. احتیاجی...به داری. چ

من نداری. دلم برات نسوخت. خواستم تا وقتی آدمای مهم 

 زندگیت بیان جلو هوات رو داشته باشم. 

هایش را پاک کرد: زد. با آستین مانتو اشکسحر نفس نفس می

احتیاج دارم. تو از کجا میدونی احتیاج ندارم؟ ها؟ حق نداری 

جوری. بیای باهام حرف بزنی بعدش ول کنی بری این نصفه شب  

اش گرفت. همین چنان طلبکارانه این را گفته بود که نیما خنده

تر کرد: ببخشید مث اون دختر لوسا بلد نیستم قهر سحر را جری

 کنم. من اینجوری یاد گرفتم هرچی میخوام به زور گیر بیارم. 



. بینمخنده نیما بیشتر شد: بله دارم می  

اش را خورد و حرفی را که اصالً دوست نداشت زد: ولی بعد خنده

 من همچین دختری رو دوست ندارم. 

*** 

شاپ زده بود آنقدر بود که تا دو شوک حرفی که نیما جلوی کافی

ی سکوت بگیرد. گفته بود همچین دختری را دوست روز روزه

تا بتواند  ندارد. این جمله را هزار بار با خودش تکرار کرده بود

هضمش کند. واقعیت مثل یک سیلی محکم به صورتش خورده 

وقت دلش فهمید که کسی مثل نیما هیچفهمید. میبود. باید می

ادب و قدر پررو و بیدهد دست دختری مثل او که اینرا نمی

طور شده مهم این بود که نفهم است. مهم نبود او چرا اینزبان

داشت. نیما همچین دختری را دوست ن  

نخواسته بود او را برگرداند ویال. با فرحناز برگشته بودند و در 

کرد که نیما از روی طول راه فرحناز مدام داشت توجیه می

عصبانیت این حرف را زده و نباید به دل بگیرد. به دل نگرفته 



بود. دلش همان موقع که این را گفته بود شکسته بود و دیگر 

. یک کلمه هم حرف نزده بود  

و حاال دو روز بود که او را ندیده بود. فرحناز مانده بود آنجا و 

گفت زند. هرچی مادرش میدانست که تلفنی با نیما حرف میمی

داد. آخر سر فرحناز بود که گفت با نیما چی شده جوابی نمی

حرفش شده و برای همین ناراحت است. مهستی خواسته بود با 

ازه نداده بود. گفته بود بگذارد نیما حرف بزند ولی فرحناز اج

مشکلشان را خودشان حل کنند. صدای زنگ موبایل آمد. صدای 

ها زنگ موبایل فرحناز بود. حتماً نیما بود. خودش را رساند به پله

و گوش چسباند بشنود چه خبر است. مثل همین دو روز. فرحناز 

کام  جواب داد: نمیخوای بیای خودت ببینیش؟ ... نه خیر. الم تا

ی زنه. ببینیش دلت کباب میشه براش. عین جوجهحرف نمی

کنه تو خودش...نه خیر...نه خیر اینا رو بارون خورده کز می

گم عذاب وجدان بگیری...اصالً به من ربطی نداره بخوام نمی

آسمون ریسمون ببافم عین خاله خانباجیا بچسبونمتون به هم. 

دونم وقتش ه میهرچی که هست رو دارم میگم بهت....بل

نیست....آره بچه است....حاال نگفتم همین فردا بگیرش که...اصالً 



تو حق نداری جاش تصمیم بگیری....بله به شادان هم 

گفتم....اونم حرف من رو میزنه....نیما به من بگو چرا یهو 

جوری شدی تا ... همش همین رو میگی...نه دیگه چرا باور این

زنم. دیگه جور شدی من دیگه حرفی نمیکنم....تا نگی چرا این

هم به من زنگ نزن حالش رو بپرس. اگه خیلی برات مهمه 

 خودت بیا ببینش.

گفت: نیماست؟ بده حاال مادرش هم اضافه شده بود و داشت می

 به من ببینم چشه! بده به من...

زنم.فرحناز گفت: میگه شب میام باهاتون حرف می  

 دل ستاره لرزید. 

پس شام منتظرشیم.  -  

میگه آخر شب میام. خیلی خب. منتظریم پس!  -  

اش زیر سر افسانه تماس قطع شد. فرحناز گفت: به خدا اینا همه

 است. حاال تو هی بگو نه!

دونم به خدا.چه می  -  



البد نشسته زیر گوشش خونده این دختره کس و کار نداره   -

 خون به دلش کرده. 

ز. مگر شادان نبود؟ االن زندگی حامد این چه حرفیه فرحنا  -

 بده؟ 

شناسی؟ همه که مث تو نیستن مهستی. افسانه رو نمی  -  

چرا میشناسم. ولی دلم میسوزه برای این بچه. گناهش چیه   -

مگر؟ کار دل که دست خود آدم نیست. به خدا روزی که اومد 

خوام یه دختری بیارم یه مدت پیش تو باشه همون گفت می

دونه چقدر خوشحال اش. خدا میفهمیدم دلش رفته واسهموقع 

دونی. هروقت اسم زن گرفتن میارم شدم براش. تو که نمی

 جلوش همچین میره تو لک انگار گفتمش برو میدون جنگ. 

رو بدبخت کرده یه عمر. چی بگم.  خودخواهی افسانه همه  -

 حاال بذار شب بیاد باهاش حرف بزنیم ببینم چی میگه.

را گفتند و رفتند توی حیاط گل اما ستاره همانجا نشست و  این

کند. نیما دانست که مادرش اشتباه میبه فکر فرو رفت. خوب می

برای خاطر دلش نبود که او را آورده بود به آن خانه ولی واقعاً به 



خاطر مادرش افسانه عقب کشیده بود؟ برای یک لحظه از افسانه 

بود نیما پس بکشد. چون او را به  متنفر شد. نه چون باعث شده

دانست. ولی اگر اش الیق پسرش نمیخاطر زندگی گذشته

فهمید او دختر خواهرش است چطور؟ ته دلش لرزید. باید می

کس و کاری رساند که او دختر بیجوری به گوشش مییک

شد و دیگر فهمید حتماً نظرش عوض مینیست. اگر این را می

رفت سوال ها باال مید. وقتی داشت از پلهکرنیما را اذیت نمی

دیگری جای قبلی نشست. چرا نیما خودش به مادرش این را 

اش مثل نگفته؟ یا گفته و او باز هم مخالفت کرده؟ تمام امیدواری

ماند تا نیما بیاید و بگوید چرا او دود رفت به هوا. باید منتظر می

 را نخواسته. 

از اتاقش بیاید بیرون و با هم شب به اصرار فرحناز حاضر شد 

شام بخورند. هرچند خودش هم تصمیم داشت سر میز شام 

حاضر شود به این امید که نیما بیاید و همدیگر را ببینند ولی 

خبری نشد. آخر سر دست از پا درازتر برگشت توی اتاقش. 

فرحناز و مادرش و هاجر هرسه توی حیاط گل نشسته بودند و 

به ناراحتی ستاره و رفتار نیما. ستاره توی کشید گاهی حرف می



انتظار بود. تا این سن بارها و اتاقش زیر پنجره زانو به بغل چشم

انتظاری کشیده بود. برای زنان و مردانی که چند بارها چشم

گرفتند و گاهی هایشان را به عهده میصباحی مسوولیت هزینه

وقت ا هیچهآمدند ولی عمر این آمد و رفتبه دیدنشان می

انتظاری و طوالنی نبود  و باز آدم تازه و دل بستن دوباره و چشم

ی بسته هزاربار در زندگی ستاره اتفاق برنگشتن. این دایره

کرد. نیما که غریبه نبود. گذری افتاده بود. اما این بار فرق می

 نبود. نیما خودش آمده بود دنبالش و او را پیدا کرده بود. 

آمدند تا وقتی که صدای رفتند و میسرش می این فکرها توی

سالم گفتن نیما او را از جا پراند. آمده بود. زنگ هم نزده بود 

ی اتاق کسی در را به رویش باز کند. یواشکی سرش را از پنجره

بیرون برد تا ببیندش. نیما پشت به او داشت با خاله و مادرش 

معرفت یکدفعه بیکردند که چرا ها گله میکرد. آنروبوسی می

داد. ستاره فهمیده بود که او زیاد اهل شود و او جوابی نمیمی

دانست حرف حرف زدن و توضیح دادن نیست. هروقت الزم می

زد. می  



ی اتاق و ستاره سریع سرش را دزدید و نیما چرخید طرف پنجره

زد. آب دهنش را فرو خورد و نشست روی تخت. قلبش تند می

ز کرد. فرحناز گفت: رفت خوابید. صداش کنم؟هایش را تیگوش  

 قلب ستاره تندتر تپید. نیما گفت: نه! چرا بیاد؟

مادرش بود که جواب داد: که ببینه تو رو. از خواب و خوراک 

 افتاده. 

زنه آقا نیما.هاجر اضافه کرد: حرف هم نمی  

فرحناز ادامه داد: شده عین یه گل پژمرده. عین همین گالی 

آفتاب.باغچه زیر   

سکوت شد. فرحناز راست گفته بود. منتظر ماند بداند جواب 

نیما چیست. وقتی حرف نزد مادرش بود که گفت: افسانه چیزی 

 بهت گفته قربونت برم؟ اگه آره بذار خودم...

 نیما حرفش را برید: نه خاله جون. به مامان ربطی نداره. 

 فرحناز پرسید: پس چی؟ 



ه هاجر گفت: برو براش یه لیوان دوباره سکوت شد و مهستی ب

 چای بیار قربون دستت.

هاجر که رفت باز هم سکوت بود. آنقدر طوالنی که ستاره دوباره 

کرد آهسته حرف بلند شد از پنجره نگاهشان کرد. فکر می

طور نبود. نیما خیره شده بود به میز و آن دو نفر زنند ولی اینمی

دوباره برگشت سرجایش  هم منتظر چشم دوخته بودند به نیما.

نشست و شنید که فرحناز گفت: چرا ساکتی عزیزم. خب بگو 

قدر فاصله گرفتی. اگر دلیلت موجه باشه بدونیم ما هم چرا این

کنم.من خودم یه جوری قانعش می  

شد. قلب ستاره دوباره بنای تند تپیدن گذاشت. نه! او قانع نمی

ش کند. حداقل تا قبل از توانست به این راحتی نیما را فرامونمی

آنکه نیما بگوید: چون ... من خودم یکی رو در نظر دارم منتظرم 

 شرایطش درست بشه بعد برای خواستگاری پا پیش بگذارم.

 بند دل ستاره پاره شد. مهستی گفت: نیما؟

تر گفت: به من نگاه کن ببینم. جوابی نیامد. مهستی جدی  



حالتی درمانده و کالفه اما  لحنش خیلی جدی و سرد بود. نیما با

 همراه با خنده گفت: بله؟

چی شد که یهو اسم یه نفر اومد وسط؟ تا االن که هیچ حرفی   -

خوای سر من رو شیره بمالی.نبود. نگو که می  

 صدای فرحناز آمد: آره نیما؟ 

نه! گفتم که شرایطش مناسب نبود برای همین هیچی نگفتم.   -  

اش گرفته بود. بلند شد و رفت دوباره سکوت شد. ستاره گریه

طرف در اتاق ولی توی درگاهی پایش سست شد. چرا باید به 

کرد؟ هرچه فکر کرد جوابی برای زور خودش را به او تحمیل می

سوالش نداشت. هاجر از توی سالن مادرش را صدا زد. ستاره 

ی یعنی همه برگشت نشست روی تخت. اشکش راه افتاده بود.

ها الکی بود؟ لبش را محکم گاز گرفت که صدای آن مهربانی

قدر اخمات اش بلند نشود. صدای فرحناز آمد: حاال چرا اینگریه

 توی هم رفته؟

 نیما گفت: تا خاله مهستی نیست بگم که از شما توقع نداشتم.



های ستاره تیز شد. آمده بودند درست زیر پنجره اتاق. گوش

ت: وا؟ منظورت چیه؟فرحناز گف  

دونی.خاله نمیدونه سحر دخترشه. شما که می  -  

خب بدونم. این چه ربطی به قضیه تو و سحر داره؟  -  

باز صدایی نیامد. ستاره لرز لرزان بلند شد و نگاه کرد. هردوشان 

زل زده بودند به هم. باز سرش را دزدید. نیما گفت: خاله االن 

وقتی بفهمه سحر دخترشه ماجرا ترین نگرانیش من هستم. مهم

کنه. فرق می  

ترسی دخترش رو نده بهت؟ کی بهتر از تو فرحناز خندید: می

 آخه؟ 

هایی ترسم. از کل مکافاتنیما کالفه گفت: نه من از این نمی

ترسم که بعدش پیش میاد. حاال گیرم که ... سحر بخواد من می

کنین به همین آسونیه؟تو زندگیش باشم فکر می  

خیاالنه گفت: بله به همین آسونیه. مثالً خود فرحناز خیلی خوش

دیدم با هم ازدواج کنیم ولی من با بیژن تو خواب هم نمی

میبینی که کردیم. کار نشد نداره آقا نیما فقط آدمش مهمه. بعد 



هم من نگفتم همین فردا بساط عروسی راه بندازین. این دختر 

آشتی کنه. تا اون موقع اون خواد تا با زندگی خیلی وقت می

چیزهایی هم که نگرانشی حل میشه. اصالً شاید توی این مدت 

خود ستاره فهمید تو آدم مناسبش نیستی هرچند با روحیاتی 

 که ازش دیدم بعیده چشمش کسی جز تو رو ببینه اصالً. 

امید توی دل ستاره شروع به جوشیدن کرد ولی نیما تیر خالص 

تم من رو راضی کنید. اونی که قراره باهاش را زد: اینا رو نگف

ازدواج کنم یکی دیگه است. اینا رو گفتم بیخود سر وصل کردن 

ما به هم اصرار نکنید که فردا وقتی خاله فهمید ماجرای سحر 

چیه توی معذوریت بیفته. در ضمن سحر به قول خودتون 

احساساتی شده فردا که حالش بهتر شد خودش هم میفهمه از 

هتر براش خیلی هست. من ب  

فرحناز گفت: حاال چی شد یهو یادت افتاد یکی هست که قراره 

 باهاش ازدواج کنی؟

لحنش مثل این بود که بگوید برو خودت را رنگ کن. نیما کمی 

 مکث کرد و بعد گفت: یهو یادم نیفتاد.



! نیما! بس کن. من دیدم چقدر حواست بهش بود. نیما  -  

عذاب وجدان داشتم. حواسم بهش بود چون  -  

مگه تقصیر تو بود که افتاد بیمارستان؟  -  

نه اصالً ماجرا این نیست.   -  

چیه پس؟  -  

ببین خاله. بابا همون دو سال پیش که فوت کرد از من قول   -

گرفت برم دنبال سحر. من جدی نگرفتم. دو سال پشت گوش 

من رو  انداختم تا خاله مهستی گفت بابا اومده به خوابش احوال

وقت کرد شاید هیچپرسیده. اگر خاله خوابش رو برام تعریف نمی

گشتم دنبالش. بهش توجه کردم چون دو سال از عمرش به نمی

خاطر من هدر رفت توی اون وضعیت. بعد دیدم داره اشتباه 

کنه خودم رو کشیدم کنار که دوباره ضربه نخوره. برداشت می  

مه آدم بابای تو براش مهم آخرش هم نگفتی چرا بین این ه  -

 بوده بگرده دنبال دختر مهستی.



نیما جوابی نداد. چون مهستی و هاجر برگشته بودند بیرون. بعد 

ی تمام شدن صدای مادرش و هاجر آمد که داشتند درباره

های زدند. ولی ستاره با چشمهای قلب مادرش حرف میقرص

اب تابیده بود روی گشاد مانده خیره شده بود به تاریکی. نور مهت

های نیما کرد حرفی لیمویی رنگ تخت و ستاره سعی میمالفه

را هضم کند. نیما به خاطر قولی که به پدرش داده بود آمده بود 

های سربی توی مغزش شلیک دنبالش؟ کلمات مثل گلوله

اش دنبال شدهی گمشدند. نیما به خاطر پیدا کردن دخترخالهمی

و آمده بود چون پدرش خواسته بود. آن هم ستاره نگشته بود. ا

شود بیست و چهار ماه. نه حاال. دو سال پیش...دو سال می

ها دقیقه. ستاره ای روز، هزاران ساعت و میلیونهفتصد و خرده

اختیار یاد تمام خاطرات تلخی افتاد که در این دو سال تحمل بی

های تلخ هم هکرد این خاطرکرده بود. اگر نیما او را فراموش نمی

ها. دو سال پیش پانزده سال و شدند روی قبلیتلنبار نمی

کرد بمیرد. به خاطر ای سنش بود و شب و روز دعا میخرده

های کالسیهای روی صورتش، به خاطر نگاه تحقیرآمیز همجوش

نوجوانش، به خاطر اینکه در دوران بلوغ بود و بیش از هر زمان 



کرد تا اینکه ترمه را پیدا س میدیگری خودش را بدبخت احسا

ها ی اینکرد و بعد دزدی کردن را یاد گرفت و بعد شاهرخ...همه

اتفاق افتاده بود چون نیما نخواسته بود به قولی که داده عمل 

وقت خدا هم دید هیچکند و شاید اگر مادرش چنان خوابی نمی

سرش گشت دنبالش. و اصالً بابای نیما چرا چنین قولی از پنمی

گرفته بود؟ طاقت فکر کردن به این چیزها را نداشت. نه حاال که 

اش دارد. نه دانسته بود نیما بهش دروغ گفته و یکی در زندگی

های نیما به خاطر عذاب وجدان حاال که فهمیده بود تمام محبت

خودش بود. فکش قفل شده بود. وقتی به خودش آمد که نیما 

میشه مهستی تا دم در حیاط کرد. مثل هداشت خداحافظی می

اش کرد و بعد برگشت. درختی همراهی  

دیگر چیزی نبود که ستاره به آن اهمیت بدهد جز یک چیز. 

بفهمد چرا بابای نیما چنین قولی از او گرفته. سعی کرد دیگر 

وار در ترسید جنینهایی که میی وقتگریه نکند. مثل همه

 خودش مچاله شد و چشم بست.

*** 



اش را محکم فشار داد روی های لرزان و عرق کردهدست ستاره

هایش. چند نفس عمیق کشید ولی حالش بهتر نشد. مهستی ران

چشید و با لذت به گاو زبانش را نرم نرمک می داشت دمنوش گل

کرد. ستاره به ساعتش نگاه کرد و توی صندلی ها نگاه میگربه

نگاهش کرد:  راحتی جا به جا شد. هنوز وقت داشت. مهستی

 حالت خوبه؟

دانست چطور حرف را بکشاند به جایی که بتواند تنها از نمی

 خانه بیرون برود. لبخند زد: خوبم.

مهستی جوشانده را گذاشت روی میز و از جا بلند شد. از صبح 

رنگش حال بود و ستاره این را از نگاه خسته و صورت بیبی

بیندازد به جان  خودیی بیخواست دلشورهفهمید. نمیمی

مادرش. هاجر هم آمد داخل حیاط و نشست روی صندلی جوری 

که با ستاره چشم تو چشم نشود. هفت روز از آخرین باری که 

گذشت. در این هفت روز نرم نرمک نیما را دیده بود می

چیزهایی را که از زبان او شنیده بود هضم کرد و تصمیم گرفت 

نداشت، مثل شاهرخ.  دیگر بهش فکر نکند. نیما دوستش  



 هاجر گفت: ایشاال جوابش خوبه. نترس!

ی آزمایش ها. داشتند دربارهوگوی آنحواسش را داد به گفت

آورد آن آزمایش چه زدند. سر درنمیخون مادرش حرف می

اش معلوم ولی هرچه که بود نتیجهربطی به جراحی قلب دارد 

کرد مادرش رو به بهبود است یا که هنوز احتیاج به می

های پزشکی بیشتری دارد. مهستی گفت: اون دفعه که مراقبت

خوام اگر جواب آزمایشم خوب مهمونی خوب از کار درنیومد. می

بود یه مهمونی دیگه اینجا بدم. مدرسه و کنکور هم تموم شد 

حته.خیال همه را  

اهلل گفت و به ستاره نگاه کرد. او شاهاجر چندبار پشت سر هم ان

ها. باید راهی پشت چشم نازک کرد و حواسش را داد به گربه

کرد حرف بیرون رفتن را پیش بکشد. مهستی گفت: پیدا می

هایی اینجا گرفتیم. یادته هاجر؟یادش بخیر چه مهمونی  

پایش را جمع کرد زیر ستاره کنجکاو چرخید طرف مادرش و یک

 بدنش: اون موقع که هنوز دخترت رو ندزدیده بودن؟



اختیار از دهانش پریده بود. هاجر لبش را گاز گرفت این حرف بی

و مهستی حیران به ستاره نگاه کرد. هاجر به دادش رسید: 

زد از دست مادر جیران خانم بنده خدا همیشه دلش شور می

 خانم حمید خان.

گار با حرف ستاره از دنیا کنده شده بود. هاجر ولی مهستی ان

سعی کرد حال و هوا را عوض کند. به اصرار گفت: یادتونه اون 

 سالی که نیما و آیدا اینجا بودن؟

های مهستی: آره. بابای بیژن و خودش لبخند برگشت به لب

 اومدن عید دیدنی. 

 غش خندید. مهستی اخم کرد: باز یادت افتاد به اونهاجر غش

 ماجرا؟

چرخید. گفت: کدوم ستاره با چشم بین مادرش و هاجر می

 ماجرا؟

هاجر دهان باز کرد و مهستی لب گزید: هیس! بخدا اگر بهش 

دونم با تو.بگی من می  

اش: بگو! ستاره راست نشست روی صندلی  



خندید و مهستی به زحمت لبش را دندان هاجر هنوز می

اال.گرفت. ستاره اصرار کرد: بگین یمی  

های مهستی گفت: آقای توجه به چشم و ابرو آمدنهاجر بی

دکتر، یعنی پدر آقا بیژن، دلش پیش مهستی خانم گیر کرده 

زد یه جوری نظرش رو جلب بود. خودش رو به آب و آتیش می

کنه. تو عید که اومدن اینجا یه کتابی آورده بود مال دکتر 

 هاالکویی.

 مهستی تصحیح کرد: هُالکویی. 

تاره پرسید: کی هست اینی که میگین؟س  

مهستی توضیح داد که دکتر هالکویی یک روانشناس مشهور 

کند و آن زمانی که حرفش را است که در امریکا زندگی می

های زنند هنوز در ایران خیلی مشهور نشده بوده ولی ایرانیمی

های کل امریکا از طریق مرکز ساکن کالیفرنیا و بعد ایرانی

شوند ولی حاال خیلی از که در آنجا زده با او آشنا می بهزیستی

اش که درباره ها در کل جهان به خاطر برنامه تلوزیونیایرانی

شناسند. مشکالت روانشناسی است او را می  



توضیحات مهستی که تمام شد، هاجر ادامه داد: آره. یه کتابی 

شه. آقا آورده بود برای مهستی خانم. گفت بخونه تا حالش بهتر ب

بیژن هم اون موقع یک دل نه صد دل عاشق فرحناز خانم بود. 

بنده خدا خبر نداشت باباش دلش رفته برای مهستی خانم. مثالً 

 خواست خوش خدمتی کنه جلوی باباش گفت ...

اش گرفت و مهستی اخم کرد: هاجر ول کن تو رو هاجر خنده

 خدا.

دکتر هاالکویی هاجر نفس گرفت: آقا بیژن گفت بابا هرشب با 

خوابه. من و فرحناز خانم و مهستی خانم هاج و واج مونده می

بودیم چی میگه این بنده خدا. باباش هول شد گفت این بیژن ما 

خواد بگه ...فارسی بلد نیست می  

غش خندید و مهستی با خنده و حرص گفت: بیژن هاجر غش

با  خواست هم بگهدونست کتاب به فارسی چی میشه. نمینمی

bookبوک ) خوابه. کالً اون کلمه رو درز ( دکتر هالکویی می

اش شد همینی که هاجر گفت. گرفت جمله  



غش خندید: وای بدبخت باباش ... ستاره کوبید روی پایش و غش

خوابه.... باباش رو ترکوند که جلوی شماها.با دکتر هالکویی می  

ستاره  کرد. مهستی رو بههایش را پاک میهاجر داشت اشک

لبخند زد: آره بیچاره. تا کلی وقت بعدش بابای بنده خداش 

پرید جلو یه وقت دوباره خواست حرف بزنه میهربار بیژن می

کاری نکنه.خراب  

ستاره گفت: فرحناز که با بیژن عروسی کرد. تو چرا با باباش 

 عروسی نکردی؟

طور. الزم نبود چیز مهستی دوباره غمگین شد. هاجر هم همین

دانست که بیژن و پدرش هردو امریکا بیشتری بپرسد. می

انتظار هستند و مادرش به خاطر او نرفته بود. مانده بود چشم

دخترش. تصور این واقعیت دلش را لرزاند. از جا بلند شد و 

مقدمه مهستی را بغل کرد و بوسید. مهستی جا خورده بود و بی

کرد زیاد ابراز می اش گرفته بود. مهستی اگرچه سعیهاجر گریه

محبت نکند ولی اجازه داد ستاره یک دقیقه در آغوشش بماند. 

کرد ی سرگردان غنیمتی بود. حاال حس میهمین هم برای ستاره



حالش بهتر است و دیگر مضطرب نیست. راست ایستاد و گفت: 

 ای وای دیرم شد.

 مهستی گفت: یعنی چی؟

 ستاره به هاجر نگاه کرد: بهش نگفتی مگه؟

خواست کمکش کند و او نگران به مهستی با چشم از هاجر می

 نگاه کرد و باالخره تسلیم شد: نه. 

خوام برم خوابگاه پیش دوستم مینا. ستاره اخم کرد: گفتم می  

تنهایی؟  -  

گیرم. اون روز پشت تلفن سرش داد آره خب. آژانس می  -

قهر کرده. منم که کسی کشیدم بیچاره کلی ناراحت شد. باهام 

خوام برم از دلش دربیارم.رو ندارم جز اون. می  

چرا سرش داد کشیدی اصالً؟  -  

ستاره فکر اینجا را نکرده بود. اما کم نیاورد: یه چیزی گفت 

 درباره بابام ناراحتم کرد. 

چی؟  -  



ای به خودش گرفت و آه کشید: گفت بابام زدهقیافه مظلوم و غم

 مرده.

ینی کشید و هاجر با تعجب بهش زل زد. مهستی مهستی ه

زده بلند شد و او را بغل کرد: الهی من بمیرم. برای همین هیجان

گفتی به ما چی شده. جور ریختی به هم؟ خب یه کلمه میاون

 چرا ... چرا نرفتی .....

طور که در آغوش مهستی بود گفت: ستاره همان

کرد بره. بودم ولم نمیاش؟ اون اگه من براش مهم جنازهتشییع

 معتاد بدبخت!

اختیار گفت: واقعاً.هاجر بی  

مهستی سر گرداند طرف هاجر و با غیظ نگاهش کرد. از ستاره 

خوای به نیما بگم بیاد...جدا شد و گفت: می  

نه!   -  

زده یک نگاه به هاجر و یک نگاه به او انداخت و زیر مهستی غم

س راحتی کشید و رفت تا ی کم جانی گفت. ستاره نفلب باشه



اش پیدا شد. ستاره حاضر شود. توی اتاق بود که هاجر سر و کله

گردم. گفت: نترس برمی  

کجا داری میری؟  -  

دارم میرم دیدن همون بابایی که چند دیقه پیش کشتمش.  -  

هاجر هیچی نگفت و ستاره خندید. موقع بیرون رفتن از اتاق 

ولی ستاره محل نداد. جلوی هاجر هم گفت کاش با نیما برود 

افتد ولی در چشم هاجر زنگ زد به پدرش و گفت دارد راه می

کمال تعجب شنید که او آمده است دنبالش. از باغ بیرون آمد 

های چند ماشین اینجا و آنجا پارک شده بودند جلوی آپارتمان

طور ها همانسر به فلک کشیده. در آن کوچه فقط باغ آن

های قد و شان شده بودند آپارتمانه بود. بقیهقدیمی باقی ماند

نیم قد و آن کوچه را شلوغ کرده بودند. از جلوی دری رد شد که 

ی پدری شوهرش بیژن بوده. با هم رفته فرحناز گفته بود خانه

بودند قدم بزنند و فرحناز جلوی در ایستاده بود و گفته بود: 

 پرینوش تو رو اینجا قایم کرده بود.



عی کرده بود تصور کند قبالً آنجا چه شکلی بوده ولی ستاره س

نتوانست. درک ذهنی او از فضایی که دیگر وجود نداشت ضعیف 

شد سعی بود. در تمام مدتی که به لحظه مالقات نزدیک می

کرد روی خودش کار کند تا وقتی با پدرش مواجه شد می

 کنترلش را از دست ندهد. اگر ماجرای قول نیما و پدرش در

زد. امیدوار بود پدرش چیزی از میان نبود هرگز به او زنگ نمی

این ماجرا بداند. باالخره او هم تا مدتی بعد از گم شدنش با این 

 خانواده زندگی کرده بود. 

ای را که فرحناز آن روز زنگ زدن راحت نبود. چندبار شماره

داده بود گرفت ولی زود منصرف شد و قطع کرد تا امروز صبح 

من کنان خودش را دور از چشم مادرش تماس گرفت و من که

کرد قرار معرفی کرد و در بین شور و هیجانی که پدرش ابراز می

 شد امروز عصر همدیگر را ببینند. 

وقتی رسید به سر خیابان ماشین پدرش را تشخیص داد. همان 

 ربلند شیکی که در کارگاه نیما دیده بود. پدر...بابا...بابا...دشاسی

ها باشد. بیشتر آمد که بابا محبوب بچهپرورشگاه کم پیش می



باباهایی که وجود داشتند معتاد بودند و ولگرد. به خاطر حقوق 

بردند خانه و وقتی هایشان را به زور از خوابگاه میبهزیستی بچه

گرداندند. یا ها را برمیخورد دوباره آنکفگیرشان به ته دیگ می

شان و یا دادند به موادفروشان محلهبه زور شوهرشان می

شنید کردند که هرکسی میکارهای بدتری با دخترهایشان می

ها اما بهتر بودند. همیشه شد. مامانمو روی تنش راست می

آمد که مادری به هایشان. کم پیش میقربانی بودند مثل بچه

خاطر حقوق بهزیستی و یا مواد دخترش را حراج کند. خیلی 

باباها. برای همین تصور بابا برای کسی مثل ستاره چیزی کمتر از 

شاخ و دم و این تصویر پاک نشده بود های هیوالی بیبود در مایه

چون فهمیده بود پدرش به خاطر او صبر نکرده. مادرش را رها 

کرده و رفته رد کار خودش. وقتی رسید، پدرش از ماشین پیاده 

آغوش بگیرد ولی ستاره شد و به سمتش آمد. خواست او را در 

ها پدر و دختر بودند ولی ستاره با او زود عقب کشید. اگرچه آن

کرد. بهرام هم این را ای بیشتر احساس غریبگی میاز هر غریبه

 فهمید که زود پس کشید و معذرت خواست. بعد گفت: بریم؟



معلوم بود او هم دستپاچه است. ستاره این را از لرزش دستانش 

کرد. با هم سوار ماشین شدند و موقعش حس میبی و لبخندهای

 راه افتادند. 

روند و تمام مدت هردو سکوت کرده بودند. دانست کجا مینمی

شدند فهمید قرار نیست در ولی وقتی به تهران نزدیک می

خواست او را به جای خاصی ببرد. خیابان چرخ بزنند. بهرام می

به رستوران برده بود.  شاید به رستوران. مثل نیما که او را

داد بهش فکر نیما...دلش برایش تنگ شده بود ولی ترجیح می

 نکند. 

وقتی جلوی یک ساختمان شیک در میرداماد نگه داشتند بهرام 

 باالخره به حرف آمد: خوش اومدی!

ستاره متعجب به بهرام نگاه کرد و او گفت: اینجا محل کار منه! 

تی میتونی بیای و توش کار جایی که بعداً هم اگر دوست داش

 کنی.

کرد او را آورده ستاره توقع این حرف را نداشت. فکر می

اش آشنا کند ولی بهرام او را به محل شان تا با خانوادهخانه



تواند آنجا کار کند. از اینکه گفت میکارش آورده بود و تازه می

گرفت. ترجیح داد فقط اش میکردند غصهبالفاصله قبولش نمی

روی ماجرای گم شدنش در آن شب نحس تمرکز کند و بس چون 

های نیما و پدرش به همان به این نتیجه رسیده بود علت تالش

 شب ربط دارد.

از ماشین پیاده شد و با هم رفتند به طرف ورودی. جلوی در 

نگهبان تا کمر برای پدرش خم شد و او فقط سری تکان داد. از 

دی پرجذبه بود. هردوشان این حرکت خوشش آمد. پدرش مر

ی آخر را زد. آسانسور ی طبقهرفتند طرف آسانسور و او دکمه

توانست از آنجا ببیند که یواش یواش از پاناروما بود و ستاره می

گیرند. درست مثل خودش که از فرش به عرش زمین فاصله می

اختیار لبخند زد. این از چشم بهرام دور نماند. رسیده بود. بی

ات اومد دخترم؟خوشگفت:   

ستاره به واکنش سوال بهرام نگاهش کرد. گفته بود دخترم...چه 

ها به او گفته بودند ی ناآشنا و در عین حال آشنایی...خیلیواژه



دخترم اما جنس این یکی فرق داشت. این یکی واقعی بود. 

اش کند.مزهتر از آنکه ستاره بتواند زیر زبان مزهخیلی واقعی  

دی شدند بسیار وسیع و تمیز و روشن. زنی جوان وارد واح

بالفاصله جلوی پای بهرام از پشت میزش بلند شد: سالم جناب 

 مهندس!

ستاره دید که پدرش به زن که احتماالً منشی بود هم با تکان 

دادن سری جواب داد و به سمت دری چوبی و دو لنگه رفت که 

چوبی  انتهای سالن بود. کل سالن با دیوارهای موقتی

توانست صدای حرف زدن و بندی شده بود و ستاره میپارتیشن

خنده را از پشتشان بشنود. بهرام به زن گفت: بگید کسی مزاحم 

 نشه. تلفن هم وصل نکن لطفاً.

 بعد به روی ستاره لبخند زد: بیا عزیزم!

داخل اتاق ی ستاره شده بود. این حجم از اتفاقات باعث سرگیجه

هایی بلند مجلل و که آن هم وسیع بود با میزی بزرگ و پنجره

تابید. ستاره به های سقف میپرابهت بود. نور مالیمی از گوشه

های تلوزیونی. عمرش چنین اتاق قشنگی ندیده بود جز در فیلم



همانجا جلوی در ایستاد و بهرام گفت: چرا ایستادی عزیزم. بیا! 

 بیا بشین.

ت انتهای میز که یک میز پهن دیگر به آن وصل شده خودش رف

ای را زد: سرویس پذیرایی بود و خم شد روی تلفن و دکمه

 مخصوص بیارید.

ساعت پنج عصر بود. بهرام آمد جلو و روبه روی ستاره نشست. 

 گفت: نمیشینی عزیزم؟

افتاد. ستاره چشم دزدید و بند عزیزم گفتن از زبانش نمییک

نگاه کنجکاو و پر تعجب بهرام معذبش  نشست پشت میز.

کرد. بهرام...بهرام نه ... او پدرش بود. بابا...سخت بود درک می

کردنش. نشست و لبخند زد. بهرام گفت: چقدر شبیه مادرت 

 شدی!

ستاره متعجب نگاهش کرد. او شبیه مهستی بود؟ نه آنقدر که 

ه ها با هم زندگی کردخود مهستی بفهمد. شاید هم چون آن

اش عادت کرده بود. برعکس بهرام که بودند و مهستی به قیافه

گفت. شد او را ندیده بود. این چیزی بود که نیما میها میسال  



 ستاره زیر لب گفت: شاید!

بهرام دست زد زیر چانه و در سکوت او را نگاه کرد. ستاره سر 

ی مانتویش مشغول کرده خورد. خودش را با دکمهجایش وول می

د که کمتر معذب شود. بهرام باالخره به حرف آمد: حالت بو

 بهتره؟

بله!  -  

گفت هنوز به مهستی نگفتین که تو دخترش هستی. نیما می  -

 راست میگه؟

های بهرام رفت توی هم. به عالمت تایید سر تکان داد. اخم

 ستاره نفهمید چرا. بهرام گفت: چرا نگفتن؟

چون میترسن حالش بد بشه.  -  

م سری به تاسف تکان داد: از اون فامیل هزاررنگ یه حرف بهرا

 راست درنمیاد.

 ستاره متعجب نگاهش کرد: یعنی چی؟

نیما بهت گفته کجاها دنبالت گشتیم؟  -  



نه!  -  

نه؟!  -  

من از ... من از مامانم غیرمستقیم پرسیدم ماجرای گم شدنم   -

چی رو گفت.چی بوده. اونم همه  

من هم حرف زد؟ یچی گفت؟ درباره  -  

ستاره خیره شد در چشمان پدرش. کنجکاوی او نسبت به 

کرد. مگر خودش مادرش را ول واکنش مادرش را درک نمی

حال کل اتفاقاتی را که افتاده بود مو به مو برای نکرده بود؟ با این

بهرام تعریف کرد. با اینکه یادآوری آن سخت بود و قلبش را 

داشت. بهرام در سکوت مثل موجودی یدوباره به تند تپیدن وا م

کجا حرفش را هایش را شنید. هیچکه مسخ شده باشد حرف

قطع نکرد و اجازه داد او بدون دلهره ماجرا را تعریف کند. ستاره 

ی روزی که مهستی کارت را دیده بود هم حرف زد و حتی درباره

چیزهایی را که راجع به او گفته بود برای پدرش تعریف کرد. 

کشید. کرد و گاهی آه میهرام غمگین به صورت ستاره نگاه میب

هایشان سرویس پذیرایی مخصوص هم رسید. یک وسط حرف



سینی چرخدار با چند مدل آبمیوه طبیعی تابستانی، 

دانست چرا این سرویس او را های تر و آجیل. ستاره نمیشیرینی

رد بر یاد شاهرخ انداخته. حس بدی پیدا کرده بود اما سعی ک

هایش که تمام شد بهرام برایش یک خودش مسلط بماند. حرف

 لیوان آب هندوانه ریخت: بخور عزیزم!

ی خنک ستاره لیوان را برداشت و یک نفس خورد. آب هندوانه

انگار آب روی آتش بود. حالش را جا آورد. بهرام تکیه داد به 

اش: از خودت پذیرایی کن! اینجا متعلق به خودته صندلی

خترم.د  

حاال نوبت ستاره بود تا راجع به آن اتفاق بپرسد. داشت دنبال 

هایش: گشت که بهرام زل زد توی چشمی مناسب میجمله

 دوست داری بیای با من زندگی کنی؟

هایش باز شدند. ستاره از این حرف جا خورد و دهن و چشم

سم بهرام ادامه داد: من ازدواج کردم. تو االن یه خواهر داری به ا

 فرین، یه برادر داری به اسم فرزاد. 

 خندید: فرزاد یه سال و نیم از تو کوچیکتره. 



ستاره سریع حساب کرد پس پدرش بعد از گم شدن او بالفاصله 

ها ازدواج کرده. خوشش نیامد. بهرام گفت: ما همین نزدیکی

تونی بیای کنار ی ویالیی بزرگ. میکنیم. تو یه خونهزندگی می

کنی. چی میگی؟ ما زندگی  

دونم.نمی  -  

بهش فکر کن. بهتر از زندگی کردن تو اون باغ درب و داغون   -

بیرون شهره. خیلی بهتره. اینجا هرچی بخوای دم دستته. کنکور 

 که ندادی؟

نه!  -  

خونید با هم میرید دانشگاه. مهم نیست. هردوتایی درس می  -

 شاید هم فرستادمتون خارج.

ستاره در بهت به پدرش خیره شد. خارج...کل مسافرتی که او 

شد رفته بود شامل یک سفر به مشهد و یک سفر به شمال می

آن هم خیلی وقت پیش که بهزیستی بودجه چنین تفریحاتی را 

داشت. و حاال یکباره با پیشنهاد خارج رفتن مواجه شده بود. 

 گفت: من ... من ...



ی بهت اجازه ندن ولی نگران نباش. اجازه دونم نگرانی اونامی  -

تو اول دست منه عزیزم. اگه خودت بخوای اونا هیچ کاری 

تونن بکنن.نمی  

ستاره از این حرف جری شد: اونا اذیتم نکردن. نیما خیلی 

طور.حواسش به من بوده. مامان هم همین  

باز رو باور نکنی یه ی حقهبهرام پوزخند زد: حرفای اون پسره

. وقت  

ستاره منگ به پدرش نگاه کرد. او هم انگار توقع جا خوردنش را 

داشت. گفت: بذار منم داستانی رو که سر گم شدن تو پیش اومد 

 بگم. 

ی های آن خانواده. دربارهو بعد شروع کرد به تعریف کردن رابطه

ی اند. دربارهوقت با هم خوب نبودهپدر و مادر نیما گفت که هیچ

کرد. که به زندگی او و مهستی حسودی می مادرش افسانه

اش را جمع کند و ی حمید که عرضه نداشت زندگیدرباره

همیشه دنبال ولگردی بود و آخر هم با پرینوش ریخت روی هم 

های پدرش را عین ی خیلی چیزهای دیگر. ستاره حرفو درباره



 چید. مادرش تنها گفته بود فیروز او را دزدیدهپازل کنار هم می

هایش راجع به اش کینه داشته و باقی حرفچون از خانواده

اند.زمانی بود که در به در در تهران و لواسان دنبالش گشته  

ی شنید. علت کینهی پشت ماجرا را میاما حاال داشت قصه

کم تصویر ترسناکی از شب گم کرد و کمفیروز را درک می

ی ن همهگرفت. تصویری که در آشدندش در ذهنش شکل می

آن خانواده در دزدیده شدنش نقش داشتند حتی مادر نیما. 

پدرش گفت: مادر نیما همین دو سال پیش خودش اومد به من 

گفت اون شبی که فیروز تو رو برد تو اتاقت بوده. شوهرش 

حسام تازه فوت کرده بود. گفت بعدش پرینوش اومده یه نامه 

ب وجدان گرفته. انداخته تو باغ و اون برداشتتش. گفت عذا

وقت تو خواست کاری کنه من بگردم دنبال تو. انگار من هیچمی

رو فراموش کرده بودم. ولی وقتی گفتم نامه رو نشونم بده هیچی 

دستش نبود. گفت گم شده. اومده بود بدونه شوهرش نامه رو 

دونستم عذاب وجدانی در آورده داده به من یا نه. از اول هم می

ن بود بقیه به روش بیارن چه گندی باال آورده. کار نیست. نگرا

منم دکش کردم. اگه اون شبی که فیروز تو رو برد داد زده بود یا 



موندی. اگه یکی رو خبر کرده بود تو این همه سال از ما دور نمی

ی پرینوش رو قایم نکرده بود یه راهی بود تو رو پیدا کنیم. نامه

 اگر ... 

شنید جز صدای بود. هیچی نمیهای ستاره کیپ شده گوش

تپید. نفسش تنگ شده بود و وار میکوبش قلبش که دیوانه

فش توی شدند. خون فشهایش دوباره داشتند داغ میگونه

گفت مثل سیخ توی ای که بهرام میجوشید و هر جملهسرش می

ی چیزهایی رفت. دیگر الزم نبود از پدرش دربارهگوشش فرو می

فهمید چرا پدر نیما والی بپرسد. حاال میکه دنبالش بود س

دنبالش بوده و از نیما قول گرفته او را هرجور شده پیدا کند. 

چون مادر نیما نه تنها ... نه تنها در گم شدنش مقصر بوده که 

ها ی اینحتی بعد از آن هم اجازه نداده او را پیدا کنند. و با همه

نکرده.نیما دو سال تمام بیخیال نشسته و کاری   

اختیار از جا بلند شد. عرق سردی روی تنش نشسته بود و بی

ی تب و لرزی شدید است. کرد دوباره در آستانهحس می

ی نفرین هایش کوتاه و بریده برده شده بودند. تمام گذشتهنفس



های دائم شبانه و اش مثل تندباد از مقابلش گذشتند. گریهشده

های کهنه و تحقیرهای باسحوصله، لهای مادران بیغرهچشم

های دیگر، تمام کمبودها...کمبود پول، کمبود محبت، کمبود آدم

زندگی...تنش گر گرفته بود. این گذشته مثل هیزم خشک مدام 

ور شدن بود و پدرش با این قصه انگار آن را آتش ی شعلهآماده

 کشیده بود.

 بهرام از آن طرف میز دوید طرفش و خواست او را در آغوش

ی بگیرد ولی ستاره دستش را باال آورد و بهرام را در فاصله

نزدیک به خودش نگه داشت. پدرش عقب رفت ولی همچنان با 

کرد و در همان حال توضیح نگاهی مضطرب صورتش را رصد می

ها اگرچه ازدواج کرده ولی از داد که در تمام این سالمی

ل خرج جستجو دست نکشیده بود. توضیح داد که چقدر پو

اند و باالخره یک جایی قبول کرده و چند نفر سرش کاله گذاشته

کرده شکست خورده و دست از گشتن کشیده بود. ستاره 

لرزید. نالید: چرا مامان رو ول ریخت و میاختیار اشک میبی

کردی. اون ... اون موند توی باغ منتظر من... تو ولی نموندی. تو 

 رفتی .... تو ....



دید که فه دست کشید توی موهایش. ستاره میبهرام کال

هایش را محکم به هم فشرده. با همان چشمان پر از اشک لب

منتظر جواب بود. بهرام عصبی گفت: مهستی خودش نخواست 

بمونه. ببین عزیزم تو االن ناراحتی. خیلی چیزا هست که از 

رت اون دونی. مثالً اینکه ... مثالً اینکه مادرابطه من و مادرت نمی

کرد بین مادرم و اون یکی رو انتخاب کنم. روزا اصرار می

شد. مادرت هم گفت پس من رو طالق بده. چه کار باید نمی

کردم؟می  

حال کرد. بهرام بیهق میستاره هنوز به پدرش زل زده بود و هق

که به جایی نامعلوم خیره مانده نشست روی صندلی و در حالی

شد بذارن تو رو ببینم. همین نیما هربار بود گفت: من باورم نمی

گفت حالت هنوز بده. اونقدر ترسیده بودم که زدم میزنگ می

شون، باهاش رو در رو حرف بزنم. خودش نبود. به رفتم دم خونه

مادرش گفتم تازه فهمیدم اونم خبر نداره تو کی هستی. فقط 

فهمیدم پسرش واقعاً راست گفته که حالت خوب نیست برای 

کردم برای دیدنت. شماری میهمین صبر کردم وگرنه لحظه  



ستاره چند نفس عمیق کشید و خوب به صورت غمگین پدرش 

آمد. هرچند ی قبل از او بدش نمینگاه کرد. حاال دیگر به اندازه

هنوز از اینکه پدرش منتظرش نمانده بود دلچرکین بود ولی با 

او به نسبت بقیه در فهمید که هایی که شنیده بود میاین حرف

 گم شدنش کم تقصیرتر بوده است. 

های پدرش سرخ سرخ هستند. بهرام چرخید و ستاره دید چشم

چشم دزدید و بهرام بلند شد یک دستمال کاغذی بهش تعارف 

کرد مغزش کرد. ستاره توی دستمال محکم فین کرد. آرزو می

شد: من هم بریزد توی دستمال. دوباره سردرد گرفته بود. بلند 

 رو برگردونید خونه!

 بهرام راست ایستاد: ناراحتت کردم؟

ستاره هیچی نگفت. فکری نامفهوم در ذهنش در حال چرخیدن 

شد به یک گردباد. سعی کرد فعالً بهش کم تبدیل میبود و کم

فکر نکند. حاال همه چیز را راجع به آن شبی که سرنوشتش 

نیما و پدرش دنبال  تر اینکهدانست و یک چیز مهمعوض شد می

او گشته بودند تا گناه مادرش را بشویند. تلخ پوزخند زد. حاال 



ای بهش حتی از قبل هم بیشتر مطمئن بود که نیما اصالً عالقه

نداشته و هرکار کرده فقط برای ماله کشیدن روی گندهای 

اش بوده. خانوادگی  

تت بهرام گفت: عزیزم میدونم ترسیدی ولی باور کن بابا دوس

داره. مادربزرگت هم اگر ببیندت خیلی خوشحال میشه. مامان 

 پوران ....

های هایش. همان کتانیستاره فقط خیره مانده بود به کتانی

آید. حس بدی صورتی که نیما در کارگاه گفته بود بهش می

ی عمیقی نسبت به او پیدا کرده بود. به او و مادرش! حس کینه

ها شبخت داشت. انگار آنکه همیشه نسبت به مردم خو

اش را دزدیده باشند.خوشبختی  

**** 

کشید. تر از در ویال انتظار مینیما هنوز توی ماشین کمی عقب

آمدند. هاجر گفته ها نمیشد ولی آنهوا دیگر داشت تاریک می

بود که سحر رفته دیدن پدرش. اول خوشحال شد. از اینکه 

ده بود. دیگر نگران نبود سر سحر باالخره به فکر این مالقات افتا



زد و نیما ی بهرام جلوی ویال پیدا شود. هر روز زنگ میو کله

گفت ماجرا را به سحر گفته و باید منتظر بماند تا خودش می

تصمیم بگیرد به مالقاتش بیاید. اما هاجر بود که باز نگرانش کرد. 

از اینکه خبرش کرده بود تشکر کرد و خواست تماس را قطع 

ترسم آقا بهرام کاری کنه ما از چشم د که هاجر گفت: میکن

 سحر بیفتیم.

 نیما اول خندیده بود: این حرفا چیه.

هاجر گفته بود: بهرام تا سه چهار سال بعد از طالق باز هم گاهی 

زد. اومد به مهستی سر میمی  

خاله باهاش ...  -  

بحثشون نه! نه! یواشکی. ولی یه بار مهستی خانم فهمید باز   -

ات ما رو بدبخت کردن. شد. آقا بهرام هم گفت خانواده  

به خانواده ما چه ربطی داره؟  -  

هاجر در جواب این سوال توضیح داده بود که نه فقط آن باری 

اند که بار آخری که که بهرام و مهستی با هم در کوچه بحث کرده

 بعدش طالق گرفتند بهرام همین حرف را زده چون معتقد بوده



کردند او هم چنین کاری ها در حق فیروز بدی نمیاگر آن

ها تقصیر دارد کرد. مهستی گفته بود بهرام هم به اندازه آننمی

ها نیما زد. بعد از این حرفولی بهرام همیشه حرف خودش را می

ها را به دل داشته باشد و ی آننگران شده بود مبادا بهرام کینه

ن پیش مادرش را بزند. مخصوصاً کاری کند که سحر قید ماند

اینکه فهمیده بود بهرام بوده که به مادرش خبر داده هویت 

واقعی ستاره چیست. افسانه به نیما نگفته بود چرا بهرام آمده 

شان و او را مطلع کرده و نیما هم ترجیح داده بود در آن خانه

 اوضاع درهم و برهم پی موضوع را نگیرد. 

آمد و نورباال زده بود از رو به رو می ماشین شاسی بلندی که

توجهش را جلب کرد. ماشین بهرام بود. جلوی در ویال نگه 

داشت. کمی معطل کرد و بعد سحر پیاده شد. نیما خودش را 

پایین کشید تا ماشین رد شود. دید که سحر جلوی در ویال 

کرد. نیما بالفاصله از ایستاده بود و به رفتن ماشین نگاه می

ن پیدا شد. سحر منتظر بود در را باز کنند. یادش آمد ماشی

پالستیک داروها را برنداشته. با عجله برگشت و آن را برداشت 

داد بیرون ولی در ویال باز شد و سحر رفت داخل. ترجیح می



خانه با او حرف بزند. دوید و دستپاچه کلید را انداخت توی قفل 

های فرو نبود. سحر با شانهو در ویال را باز کرد. کسی روی بالکن 

رفت. نیما پا تند کرد و خودش را به سحر افتاده داشت پیش می

اش. سحر از جا پرید. هینی رساند. دست گذاشت پشت شانه

کشید و ترسیده عقب کشید. وقتی فهمید نیما پشت سرش 

های سرخ و خشمگینش بوده آرام شد ولی نیما از چشم

دانست از دست او لی هنوز نمیفهمید که سحر دلخور است ومی

که بیخیالش شده یا به خاطر مالقات با بهرام. سحر بود که با اخم 

 گفت: اینجا چه کار میکنی؟

نیما پالستیک داروها را نشانش داد: اومدم داروهای خاله رو 

 بیارم. خوبی؟

و رفت. جواب پشت کرد به او سحر چند ثانیه نگاهش کرد و بی

 نیما پشت سرش راه افتاد: بیرون بودی؟

به تو چه!  -  

ستاره.  -  

ها دوباره برگشت طرفش: چیه؟سحر جلوی پله  



میخوای بریم ... یه دوری بزنیم؟  -  

نه!  -  

دانست چه کار کند. ها باال رفت. نمیاین را گفت و پا به دو از پله

که خطر  گفتهایش میاش هم بود. جواب آزمایشنگران خاله

زد و چیزی هنوز دور نشده و اگر سحر یکهو به سرش می

شد. رفت داخل و دید که مهستی و گفت اوضاع وخیم میمی

 هاجر توی سالن هستند. مهستی گفت: سحر با تو بود؟

لحنش متعجب بود. نیما به کیسه داروها متوسل شد: نه! اومدم 

ها رو بدم. با هم رسیدیم.این  

شد: قربون دستت خاله جان. حامد گفت  مهستی از جا بلند

 خودم میگیرم که. 

وقتم آزاد بود رفتم دنبالش.   -  

هاجر نگران خیره مانده بود به نیما جوری که مهستی گفت: 

ات زده؟هاجر چرا خشک  



ی آوردن چایی ی داروها را داد به هاجر و او به بهانهنیما کیسه

جان. خوبی؟  رفت توی آشپزخانه. مهستی گفت: بشین خاله

 مامانت چه طوره؟ آیدا هم که دیگه سرسنگین شده اینجا نمیاد.

های طبقه دوم انداخت و یک نگاه به نیما یک نگاه به پله

اش و رفت نشست کنار او: اعصابش خرده. میگه کنکورم رو خاله

 خراب کردم.

فدای سرش. تازه دو تا کالسش رو هم که جهشی کرد یه سال   -

مگه تو دانشگاه چی میدن. دولتی نشد میره آزاد.جلوئه. بعدم   

کرد با ای گفت. داشت فکر میفکر نیما مشغول بود. زیر لب بله

سحر مستقیم حرف بزند یا نه. مهستی گفت: فوقش میاد اینجا با 

 ستاره درس میخونن. سال دیگه با هم دوباره کنکور میدن.

سر سنگین  نیما سری به تایید تکان داد. مهستی گفت: باهات

 حرف زد؟

اش: کی؟ آیدا؟سر چرخاند طرف خاله  

 مهستی خندید: نه خیر. ستاره.



نیما عمیق نفس کشید. فکر کرد کاش این بالتکلیفی زودتر تمام 

شود. مهستی گفت: برو یه کم باهاش حرف بزن. البته اگه نامزد 

 خیالیت ناراحت نمیشه.

مهستی گفت:  تر شد. نیما دلخور نگاهش کرد واش عمیقخنده

 فکر کردی من باور میکنم این چیزایی که گفتی؟ 

اش زد: برو نیما حرفی نداشت بزند. مهستی دستی به شانه

باهاش حرف بزن. اونم مث تو دل و دماغ نداره. میدونستی اون 

 روزی که حالش بد شده بود به خاطر چی بود؟

 نیما نگران شد. مهستی آه کشید: طفلک خبر شده بود باباش

 مرده.

های نیما گرد شدند: خودش گفت!؟چشم  

مهستی سر تکان داد. از جا بلند شد: االن هم رفته بود خوابگاه 

پیش دوستش. همون خبرش کرده بود باباش مرده. من میرم یه 

 چیزی آماده کنم برای شام. برو یه کم باهاش حرف بزن. 

ولی  این را گفت و رفت توی آشپزخانه. هاجر با چای آمد بیرون

ها نگاه کرد و نیما هم مسیر نگاهش را حرفی نزد. فقط به پله



کرد سحر فالگوش ایستاده. از جا بلند گرفت. البد هاجر فکر می

ها. کمی مکث کرد. فکرش درهم ریخته شد و رفت سمت پله

بود. اینکه سحر برای این مالقات چنین دروغی گفته بود چه 

ر بود؟ حاال چطور؟ دیگر داد؟ اینقدر از پدرش متنفمعنی می

ها باال رفت. پشت در اتاق نفس گرفت و در زد معطل نکرد. از پله

ولی صدایی نیامد. دوباره در زد ولی خبری نشد. دستگیره را 

 آرام پایین کشید. در قفل بود. آهسته گفت: ستاره؟

جوابی نیامد. باز صدایش زد ولی فرقی نکرد. موبایلش را درآورد 

کنم بذار حرف بزنیم. هاجر گفت داد: خواهش میو بهش پیامک 

 رفته بودی پیش بابات.

 سحر جواب داد: عوضی فوضول!

 نوشت: خوش گذشت؟ 

کمی طول کشید تا جواب بدهد. نوشته بود: آره خیلی. دوستم 

باز.داره. بیشتر از شماها. بیشتر از توی حقه  

و گفت: پس هاجر اشتباه نکرده بود. کالفه دستگیره را کشید 

 بذار بیام داخل. 



خواد ی موبایلش بلند شد. سحر نوشته بود: دلم نمیدینگه

چی رو بهش شد همهریختت رو ببینم. اگر مامانم حالش بد نمی

تو و اون مامان کثافتت. گفتم. دربارهمی  

اختیار لبش را گاز گرفت و دستش را مشت کرد. بهرام نیما بی

محکم دستگیره را باال و پایین چی راجع به مادرش گفته بود؟ 

شو.خوام ببینمت. برو گمکرد. باز پیامک آمد: نمی  

شده بود همان دختری که روز اول به اینجا آمده بود. سر گرفت 

به سقف و آه کشید. سحر پیامک داد: من دوست داشتم. خیال 

کردم تو هم منو دوس داری. حاال فهمیدم چرا اومدی دنبالم. تو 

چی هسی. مث اونا که منو بدبخت کردن. بابام همههم مث بقیه 

 رو گفت.

ی موبایلش. کالفه نوشت: باشه. فقط خیره مانده بود به صفحه

 اگر میشه تالفیش رو سر مامانت در نیار. اون تقصیری نداره.

زد. از اینکه سحر ازش متنفر منگ بود. باید با بهرام حرف می

چیز را کند همهر میبود حس بدی داشت. مثل کسی بود که فک

فهمد باره میداند ولی به یکی خودش و احساسش میدرباره



اشتباه کرده. در این مدت با خودش کنار آمده بود که سحر را به 

حال خودش بگذارد و اجازه بدهد هرچه در دلش بوده فراموش 

ها حرف شود ولی حاال که سحر حاضر نبود حتی او را ببیند و این

ها پایین رفت و وقتی مهستی اراحت شده بود. از پلهزد نرا می

اصرار کرد برای شام بماند مادرش را بهانه کرد و از ویال بیرون 

زد. وقتی توی ماشین نشست یک پیامک بلندباال از سحر رسید. 

نوشته بود: یه روز به مامانم میگم مامان تو اون شبی که من رو 

اون پرینوش نامه  دزدیدن نگفته کار کی بوده. بهش میگم

گذاشته دم در ولی مامانت قایمش کرده. بهش میگم تو هم واسه 

وقت خدا هم دوستم مامانت راه افتادی دنبالم گشتی. هیچ

نداشتی. همش رو بهش میگم که اونم مثل من بدونه شماها 

خواد ریخت چقدر عوضی هستین. اون وقت دیگه دلش نمی

وقت ببین چه کار ه اونشماها رو ببینه. بذار حالش خوب بش

 میکنم.

های منگ چندین بار پیامک سحر را خواند. نیما عین آدم

ترساند. سحر پر از خشم و کینه بود. حاال ی آخر او را میجمله

توانست کمکی به بهتر شدن حالش کند. گوشی حتی او هم نمی



اش را چسباند به را پرت کرد روی صندلی کناری و پیشانی

پلک روی هم گذاشت و سعی کرد فکر کند بلکه  فرمان ماشین.

راه حلی برای این مشکل پیدا کند. اگر قرار بود آمدن سحر 

شدند. محال بود او دوباره زخم قدیمی را باز کند باید آماده می

ها از گناهانشان بگذرد و این خیلی چیزها را عوض به این راحتی

به اندازه قبل دوست  اش فکر کرد. آیا دیگر او راکرد. به خالهمی

خواهد داشت؟ نیمای عزیزش خواهد بود؟ سر بلند کرد و نفس 

گرفت. سوییچ را سر جایش چرخاند که زنگ تلفنش بلند شد. 

ی ویال افتاده بود. سریع جواب داد. خاله مهستی بود که با شماره

کرد اگر هنوز دور نشده برگردد. دستپاچه از گریه التماس می

دوید طرف در پرسید چی د و در حالی که میماشین بیرون آم

شده. خاله گفت ستاره دیوانه شده و پریده به هاجر. گفت: 

 اومدم.

ها را دوتا دوباره دوید توی ویال. صدای جیغ و فریاد بلند بود. پله

های طبقه دوم یکی کرد و خودش را رساند داخل. سحر وسط پله

جر ولو شده بود کف داد. هاهای ناجور میایستاده بود و فحش

اش کج شده بود و موهایش آشفته بودند. مهستی زمین. روسری



سعی داشت از جا بلندش کند و همین سحر را جری کرده بود. 

ها. سحر جیغ داد. محکم رفت طرف پلهباید قاطعیت به خرج می

 کشید: گم شو!

حتی نگاهش نکرد. رفت جلو مچ دستش را گرفت و از پله 

کرد. مهستی دوید جلو و سحر مقاومت میآوردش پایین. 

 التماس کرد: ولش کن نیما!

نیما توجهی نکرد. سحر را کشان کشان برد بیرون. او هنوز 

انداخت. خاله مهستی کرد و چنگ میداشت داد و فریاد می

کرد. سحر را کشید سمت خودش. آمده بود بیرون و گریه می

 نکند. سحر با جیغ هایش را محکم قفل کرد دور او تا تقالدست

گفت ولم کن ولی نیما آنقدر او را در همان حال سفت و داد می

گرفت تا باالخره خسته شد و به نفس نفس زدن افتاد. مهستی از 

دید که کرد. نیما میهمان فاصله با گریه به این منظره نگاه می

لرزد. برای اینکه حالش را بهتر کند دلجویانه رنگش پریده و می

شما برو داخل خاله جان. چیزی نیست. حمله عصبی بهش  گفت:

کنم.دست داده. برو من درستش می  



کرد. هق میمهستی مردد به سحر نگاه کرد. او داشت هق

باالخره رضایت داد برود داخل. نیما سحر را ول کرد. رفت 

هایش را از درگاهی برداشت. خاله داشت هاجر را دلداری کفش

انداخت جلوی پای سحر: بپوش!ها را داد. کفشمی  

سحر محل نداد. نیما مچ دستش را محکم گرفت و هلش داد 

ها را هم برداشت. او را با پای برهنه هل داد تا نزدیک جلو. کفش

ها را انداخت پایین: بپوش مث در اصلی ویال. آنجا دوباره کفش

ی آدم.بچه  

بپوش! کنان شانه باال انداخت. نیما داد زد: میگمسحر گریه  

پوشم. چی از جونم سحر توی خودش جمع شد. زار زد: نمی

خوای.می  

ها را باز کرد. مچ پای سحر را کشید جلو نیما نشست و بند کفش

و کاری کرد پایش را بلند کند. تعادل سحر به هم خورد و نزدیک 

بود بیفتد. نیما پای او را ول کرد. سحر باالخره کوتاه آمد و 

نیما خواست دستش را بگیرد ولی او عقب  ها را پوشید.کفش

های به خون نشسته نیما را نگاه کرد: خودم میام.کشید. با چشم  



نیما راه باز کرد و سحر از ویال بیرون رفت. خودش هم راه افتاد و 

کرد تا گشت نگاه میحرف رفت طرف ماشین. گاهی برمیبی

سوار  آید. قفل ماشین را زد و هردوشانمطمئن شود سحر می

زد. حتی شدند. در سکوت راه افتاد. سحر دیگر حرف نمی

روند. دانست کجا میرویم. خودش هم نمیپرسید کجا مینمی

شد. خسته شده رفت جایی گم و گور میخواست میدلش می

هدف در بود از این همه کشمکش و جنگ فرسایشی. بی

زد. باالخره سحر گفت: کجا میری؟ها چرخ میخیابان  

ابش را نداد. جو  

گفتم کجا...  -  

قبرستون!  -  

سحر دماغش را باال کشید و زیر لب شروع کرد به فحش دادن. 

اش کند. خودش را به نشنیدن خواهد عصبانیدانست مینیما می

اش و خیره زد. سحر باالخره خسته شد و تکیه داد به صندلی

دند. ها مسافرش بوماند به خیابان خلوت و تاریکی که فقط آن

طور نیم ساعتی چرخیدند تا رسیدند به یک جای پرت و همین



خالی از ساختمان. نیما ماشین را نگه داشت. سحر راست 

 نشست: اینجا کجاست؟

دونم.نمی  -  

هاجر حقش بود.  -  

نیما نفسش را ممتد از بینی بیرون داد. چرخید طرف سحر و 

شد  نگاهش کرد: حقش بود؟ اون روزی که مامانت حالش بد

بردیمش بیمارستان عمل کنه هاجر بود که خبرمون کرد. این 

همه مدتی که توی تخت افتاده بود هاجر حواسش بهش بود. این 

های همه سالی که تو نبودی هاجر بود که پای گریه و غصه

وقت من دیگه مامانت نشست. اگر نبود مامانت هم رفته بود. اون

پیش مامانت. چون مامانی گشتم دنبال تو یکی برگردی عمراً می

 وجود نداشت که بخوام تو رو بیارم پیشش. حقش بود؟

سحر با اخم غلیظ خیره مانده بود به تاریکی. نیما دوباره راست 

اش همچین کاری کرد این رو نشست: گناه هاجر نبود که بچه

تونی بفهمی؟میتونی بفهمی یا اونقدر مریضی که اینم نمی  

وز رو فراری داده. گفت ...بابام گفت هاجر فیر  -  



صدایش را باال برد: برام مهم نیست بابات چی گفته. من خودم 

اونقدر بزرگ شده بودم یادم بمونه چی شد و چه طور شد. فکر 

میکنی وقتی رفتی ما یادمون رفت تو رو؟ هاجر این کار رو کرد 

چون بابات و داییت فیروز رو زندانی کردن کتکش زدن. اونم 

اش آوردن پس واجبه کرد حاال که این بال رو سر بچهخیال می

کنی بعد اش رو فراری بده. اذیتش کردن مث تو که فکر میبچه

هیجده سال حقشه توی این سن و سال بهش توهین کنی. اونم 

 به خاطر گناهی که از سر نادونی کرده. 

اش را باال کشید. نیما دستمالی بهش داد: سحر دوباره آب بینی

پاک کن! بگیر   

اش را پاک کرد. نیما او لجبازی کرد. با آستین مانتو آب بینی

دستمال را پرت کرد روی پاهای سحر. بعد گفت: خیلی خب تو 

ی ما عصبانی باشی. بهترین حق داری تا آخر عمر از دست همه

 روزای عمرت رو ازت گرفتیم. هرکدوم یه جوری. 

تون در حق من بدی کردین. تو هم تون ... همههمهآره.   -

طور.همین  



خودم رو استثناء نکردم.   -  

سکوت شد. نیما فرمان ماشین را به بازی گرفت. سحر هنوز 

داند با این کرد. معلوم بود کالفه و سردرگم است. نمیگریه می

حجم از واقعیت چطور مواجه شود. هم کم سن بود و هم زخم 

داد راحت با واقعیاتی که شنیده کنار ما به او حق میخورده و نی

نیاید. گفت: من نمیگم ما اشتباه نکردیم ولی هرکدوم باالخره یه 

 جوری سعی کردیم جبرانش کنیم. 

سحر پوزخند زد. نیما خودش را کنترل کرد مبادا تند شود. 

دوباره چرخید طرف ستاره و شمرده و آرام توضیح داد: وقتی تو 

دگی ما زیر و رو شد ستاره. بابام عاشق مامانم بود ولی رفتی زن

مون شد جهنم. بعد وقتی تو رفتی همه چی عوض شد. زندگی

هم که آیدا اومد هیچی بهتر نشد. من بابام رو دوست داشتم. 

خیلی دوستش داشتم. توی اون خونه فقط بابام بود که هوای 

دستش مون رو داشت. مریض که شد من داغون شدم. از همه

رفت. همیشه اون بود که هوای ما رو عصبانی بودم. بابام نباید می

 داشت. اون بود که ... 



هایش را توانست درست حرف بزند. لبحالش بد شده بود. نمی

محکم مکید و نفس گرفت: وقتی که از پیش ما رفت خیلی به هم 

ریختم. هم من، هم آیدا. پشتمون خالی شد یه دفعه. توی اون 

خواستم دنبال قولی که بهش داده بودم برم ط اگر هم میشرای

تونستم. میفهمی اینو؟ نمی  

سحر نگاهش کرد. رنگ نگاهش دیگر خشمگین نبود. نیما ادامه 

خواستم دوباره خودم داد: نمیگم کار خوبی کردم ولی زمان می

رو پیدا کنم. بفهمم باید از این به بعد با یه مادر مریض و همیشه 

... با یه خواهر عصبی چه طور کنار بیام. من شده بودم افسرده 

جور....پشتیبان اونا و خودم هم که اون  

بابام گفت مامانت ...  -  

اش رو. من خبر نداشتم تا همین دو سال پیش آره گفتی همه  -

 که بابام نامه رو نشونم داد.

پس یه نامه بوده.  -  

م مرد خوبی بود ستاره. بله بوده. بابام پیداش کرده بود. بابا  -

دونست به گردن خاله دین داره. وقتی فهمیده بود خودش می



افتاده بود دنبال تو ولی اجل بهش مهلت نداد واسه همین از من 

قول گرفت هرجور هست دنبالت بگردم. به من نگفت اون نامه رو 

 کجا پیدا کرده ولی خب من که بچه نبودم دیگه. 

تی تا دو سال پیش؟یعنی تو هیچی نمیدونس  -  

نه!  -  

به مامانت گفتی؟  -  

چی رو؟  -  

که بابات نامه رو پیدا...  -  

نه!  -  

چرا؟   -  

نیما آه کشید: چون مریضه. چون گفتنش چه فایده داشت 

گفتم؟شد اگر میدیگه؟ بعد این همه سال. زندگی کی بهتر می  

ت: تر شده. برای همین گفسحر آه کشید. نیما حس کرد او آرام

اجازه بده زندگی روی خوشش رو بهت نشون بده. نفرت از بقیه 



ات رو درست نمیکنه. از االن به بعد سعی کن از زندگیت گذشته

 لذت ببری.

دونم لذت بردن یعنی چی. من اصالً نمی  -  

یاد میگیری. فقط بذار زمان بگذره. از شادان کمک بگیر. ما   -

خواد کنار ه. دلمون میخواد تو حالت خوب باشهمه دلمون می

 مامانت خوشحال باشی. 

بابام گفت بیا با من زندگی کن.  -  

دانست چه بگوید. سحر نگاهش کرد: برم؟دل نیما لرزید. نمی  

دونم. ببین چی خوشحالت نیما کالفه تکیه داد به صندلی: نمی

 میکنه. همون کار رو بکن. 

یادم نیفته چه کار تونم هی به شما نگاه کنم تونم. نه نمینمی  -

کردین. تو نه! تو رو همین االن بخشیدم ولی مامانت چی؟ اون 

دایی حمیدت چی. کاشکی میشد فقط تو و مامانم و دایی 

حامدت و خاله فرحناز پیش من باشین. نه اصالً بهش فکر هم 

کنم دیوونه میشم. مث امشب. یهو میزنه به سرم. دست می

 خودم نیست. 



ن فردا همه چی درست میشه. اصالً هم الزم منم نگفتم همی  -

تونی این چیزا رو یه ات بیاد. ولی مینیست به زور از کسی خوش

 جور دیگه حل کنی نه با جیغ و داد و فحش و توهین. 

ای بلد نیستم.چه جوری؟ من راه دیگه  -  

مادرش بود. از موبایل نیما زنگ خورد و نتوانست چیزی بگوید. 

 ماشین پیاده شد و تلفن را جواب داد: بله؟

کرد. مادرش گفت: کجایی؟ باز رفتی سحر کنجکاوانه نگاهش می

ی قشنگت؟پیش خاله و دختر خاله  

میام یه ساعت دیگه.  -  

خوبه دیگه. هرشب هرشب اونجایی. انگار نه انگار مادر و   -

 خواهری هم داری. 

. کجا هرشب هرشب؟ اممن که ده شبه خونه  -  

افسانه آه کشید: حداقل یه خبری بده وقتی نمیخوای بیای. این 

انتظارت نمونیم.همه چشم   



بست تا بیشتر بهش عذاب از عمد خودش را با آیدا جمع می

 وجدان دهد. عمیق نفس گرفت. افسانه گفت: کجایی حاال؟ 

میام. شما بخواب.   -  

خداحافظ.  -  

درش حاضر نبود حرف کسی را بشنود تماس مثل همیشه که ما

ها در آسمان طرفه قطع شد. به آسمان نگاه کرد. ستارهیک

تاریک و پر دود تهران ناپیدا بودند. در ماشین باز شد. سر 

چرخاند طرف سحر که پیاده شده بود. آمد کنارش ایستاد. 

کردند. سحر زدند. هردو به آسمان نگاه میکدام حرفی نمیهیچ

گفت هرکی تو ها میکوچیک بودم یکی از بچه گفت: وقتی

کس و کاریم. من که آسمون یه ستاره داره حتی ما که بی

وقت باور نکردم. هیچ  

رخش نگاه کرد و مهربانانه گفت: تو که ستاره الزم نیما به نیم

 نداری. خودت اسمت ستاره است.



 سحر برگشت و نگاهش کرد: بابام گفت بیا با ما زندگی کن ولی

ی خواد پیش مامان خودم باشم. عقدهخواد برم. دلم میدلم نمی

 این همه سال رو که مامان نداشتم دربیارم. 

رویشان: کاشکی انتهای روبهکالفه رو گرداند طرف تاریکی بی

کرد خودمون دوتا تنها باشیم. من و مامانم فقط. مامانم قبول می

جدا کردن.  دیگه چشمم نیفته به اونایی که ما رو از هم  

بار درست رو به رویش بود: من بلد دوباره چرخید طرف نیما. این

 نیستم کسی رو دوست داشته باشم نیما. تو بلدی. 

های درشت و مظلومش را پوشانده ی شفاف اشک چشمپرده

طاقت شد. دست کرد توی جیبش مبادا بود. لب برچید و نیما بی

: مامانت رو ول کن بیا با زده گفتجایی کند. سحر غمرفتار نابه

 ما.

ای نیما سری به تاسف تکان داد. سحر با دو چشم منتظر و چانه

کرد: من دوستت دارم. لرزان نگاهش می  

شد. گفت: کرد کار سخت میطور صادقانه اعتراف میوقتی این

 تو میتونی مامانم رو ببخشی؟



 سحر دوباره رفت توی الک خشم: نه!

وست داری؟ چرا پس به خاطر من مگه نمیگی من رو د  -

 همچین کاری نمیکنی؟

زل زده بود به زمین و عصبی با نوک کفش روی خاک را 

ها تصمیم گرفتن خراشید. نیما گفت: میبینی؟ بعضی وقتمی

 سخت میشه. 

کنی. نه تو سختش می  -  

خواد اذیت بشی.نیما کالفه شد: من فقط دلم نمی  

کرد. ده بود. داشت گریه میسر بلند کرد. نوک دماغش قرمز ش

اش را پاک ها و آب بینیلب برچید و دوباره با آستین مانتو اشک

 کرد. 

جوری که میکنی خیلی اذیت میشم. خیلی.این  -  

منتظر جواب نماند. رفت سوار شد. او هم برگشت پشت فرمان و 

راه افتادند. دوباره بینشان سکوت شده بود. رسیدند ویال. نیما 



اینکه داخل شوند گفت: حاال سر چی با هاجر گیس و قبل از 

کشی راه انداختی؟گیس  

 شانه باال انداخت: هیچی. 

سر هیچی اون بیچاره رو کشیدی به فحش؟  -  

هی گیر داده بود بیا شام بخور عصبیم کرد.  -  

نیما هیچی نگفت. سحر آه کشید: حاال مامانم از دستم دلخوره. 

 هاجر رو خیلی دوست داره.

خواست در را باز کند، نیما دستش را گرفت. این را چنان با 

طوری ولش کند برود. سحر حسرت گفته بود که دلش نیامد آن

هایش که توی دست نیما جا مانده بود نگاه برگشت و به انگشت

کرد. نیما گفت: هر وقت فکر کردی خیلی عصبی هستی زنگ 

 بزن به خودم. 

ماشین پیاده شد. نیما کمی سحر دستش را کشید بیرون و از 

مکث کرد و بهتر دید داخل نرود. مطمئن بود حاال آنقدر آرام 

نگاهی بهش وار نزند. سحر نیمشده که دست به کارهای دیوانه

 انداخت و زنگ را زد. وقتی که رفت داخل نیما هم راه افتاد. 



داد. کم جایش را به خنکی می***گرمای داغ تابستان کم

بک و دلنشین شده بود اما بار غمی که روی دل عصرها هوا س

ی دیگر گذشته بود. بعد ستاره بود هنوز سنگین بود. یک هفته

از آن جیغ و دادهایی که راه انداخت مادرش چند روزی با او 

طور. در عوض مرتب به پدرش سرسنگین بود. هاجر هم همین

ان زد و یک بار دیگر او را دیده بود. باز هم در همزنگ می

شرکت. بعدش با هم شام خورده بودند و از گذشته حرف زده 

ها زندگی کند. بودند. ولی پدرش دیگر اصرار نداشت بیاید با آن

ستاره این را گذاشته بود به حساب اینکه خودش هم رغبتی 

پرسید باالخره زدند مینشان نداده. پدرش هربار با هم حرف می

نه بود. مادرش دوبار  به مهستی گفته چه کسی است؟ و جواب

رفته بود دکتر و اگرچه خیلی با هم حرف نزده بودند اما جسته و 

گریخته فهمیده بود که قلبش هنوز دچار مشکل است. هنوز 

کشید کرد. آه میرفت باالی سرش و سیر نگاهش میها میشب

خواست نیما را خبر کند تا بار کرد. حتی دلش میو گریه می

آمدند لی این کار را نکرد. نیما و حامد میغمش را سبک کند و

گردند. حاال فهمیده بود دید که چطور دور مادرش میآنجا و می



که از بین مردهای خانواده این دوتا بیش از هرکسی به مادرش 

آمد ستاره خودش را در اتاق حبس اند. نیما که میدلبسته

اید سراغش. کرد اما مدام چشمش به در اتاق بود شاید نیما بیمی

کرد که به او نزدیک شود و او را ناکام اما نیما هم تالشی نمی

گذاشت. دو شب قبل باالخره مادرش بهش روی خوش نشان می

داده بود. وادارش کرده بود با هاجر روبوسی کند و بعد گفته بود 

خواهد میهمانی بدهد. قرار بود همه آنجا جمع آخر هفته می

شت خاله فرحناز به امریکا بود. فرحناز  شوند. مناسبتش هم بازگ

با ستاره تلفنی حرف زده بود. گفته بود خیلی دوست دارد روزی 

ها چه نسبتی دارند پیششان باشد ولی شنود آنکه مهستی می

اش آنجا روی هوا مانده بود. ناچار بود برگردد چون کار و زندگی  

خالی از  هایشستاره نگاهی به خودش توی آیینه انداخت. چشم

حال و پژمرده بود اما هر نوع شور و شوقی بودند. پوستش بی

تپید. تصمیمش را گرفته بود و دیگر قلبش بدجور می

خواست با مادرش جلوی چشم همه خواست صبر کند. مینمی

ها را با خودش تکرار حرف بزند و بگوید که کیست. چندبار جمله

بود که وقتی این خبر کرده بود و مادرش را در ذهن مجسم کرده 



کند. حتی تصور این چیزها هم شنود از خوشحالی گریه میرا می

آورد. تصور در آغوش کشیدن مادرش، نه در اشکش را درمی

اش. اما تصمیم نداشت پناه که در نقش واقعینقش آدمی بی

اش شدند حرف بزند. هرچند بعد درباره کسانی که باعث جدایی

هایی نین تصمیمی داشت ولی با حرفاز حرف زدن با پدرش چ

داد این را بگذارد برای بعد...برای وقتی که که نیما زد ترجیح می

 مادرش تحمل شنیدن تمام واقعیت را پیدا کند. 

مادرش و هاجر توی آشپزخانه بودند. رفت سراغشان و عمیق 

 نفس کشید: آخ جون قورمه سبزی!

رده بودند ولی هاجر هاجر ترسیده نگاهش کرد. با اینکه آشتی ک

شد. ستاره هم ترسید و دیگر بهش چندان نزدیک نمیهنوز می

از این اتفاق خیلی ناراضی نبود. مهستی خندید: هاجر سنگ 

 تموم گذاشته.

شان چندان طوالنی نشد. زنگ را زده بودند. ستاره گفت: مکالمه

کنم.من باز می  



به استقبال.  ی دایی حمید بودند. همراه مادرش رفتندخانواده

ها که قبل از اینکه برسند به بالکن مهستی گفت: اون موقع

اومدن استقبال مهمونا.جا میاومدیم باغ مامان و بابام همینمی  

بعد آه کشید. ستاره دستش را گرفت و محکم فشرد. 

هایش سرد بودند. نگران نگاهش کرد: حالت خوبه؟انگشت  

که همیشه بوده همراه من.ام. این خستگی آره. یه کم خسته  -  

دوست نداشت امروز حال مادرش بد باشد. محض اطمینان 

خوای؟ دوباره پرسید: مطمئنی دکتر نمی  

مهستی موهایش را انداخت پشت گوشش: نه عزیز دلم. بیا جلو. 

 اومدن.

ها باال ها که داشتند از پلهستاره حواسش را داد به میهمان

و آمدند. سالم و علیک کردند و آمدند. اول روشن و حمید جلمی

اش او را محکم بغل کرد. ستاره هم روشن با همان مهربانی ذاتی

در جواب او را بوسید ولی با حمید چندان گرم نگرفت. اصالً 

چشم دیدنش را نداشت. بعد یلدا آمد و با دماغ باال گرفته 



آنکه محلش بدهد رفت داخل اما میالد همانجا ایستاد و گفت: بی

والت؟اح  

 ستاره خندید: ای بدک نیستم. دیگه نیومدی این طرفا.

اومدم که اون مرتیکه بزنه ناکارم کنه؟می  -  

های ستاره گرد شد: کدوم مرتیکه؟چشم  

نشور. نیما.همین مردک کون  -  

اختیار اخم کرد. از این که میالد به او توهین کرده بود ستاره بی

فتی تو نخش؟ شما دخترا ناراحت شد. میالد هم فهمید: ها؟ ر

 آدم نیستین هِچ نمیفهمین. هِچ!

ستاره محل نداد. میالد سیگاری روشن کرد و رفت به سمتی که 

در تیررس نگاه کسی نبود. ستاره ولی دنبالش نرفت. برگشت 

داخل. هاجر مشغول پذیرایی بود. مادرش با روشن و یلدا گرم 

کشید. فکر می صحبت بود و حمید رفته بود در حیاط گل سیگار

ی هم هستند. خواست برود به آشپزخانه که کرد پدر و پسر لنگه

 روشن گفت: بیا اینجا ببینمت خوشگل خانم.



مجبور شد بنشیند کنارشان. زیرچشمی به یلدا نگاه کرد و در 

جواب روشن که حالش را دوباره پرسیده بود زیر لبی تشکری 

؟پراند. بعد از یلدا پرسید: چند سالته تو  

یلدا خودش را به نشنیدن زد. روشن گفت: مامان جان با تو 

 هست ستاره.

ستاره منتظر بود. باالخره یلدا نگاهش کرد: شونزده سال و سه 

 ماه.

تر. مثالً سیزده سال و این تر باشی. خیلی بچهبهت میاد بچه  -

 حدودا. 

 روشن خندید: وای قربونت برم. همه همین رو میگن.

ستاره نگاه کرد. ستاره مطمئن بود یلدا منظورش  یلدا عصبانی به

خواست بهش یادآوری کند برای نیما خیلی کوچک را گرفته. می

 است. مهستی گفت: خودت ولی باید هم سن و سال آیدا باشی.

ستاره چرخید طرف مادرش. با حیرت به او نگاه کرد. تا به حال 

ه مادرش ی سنش با هم حرف نزده بودند. عجیب نبود کدرباره



شود؟ گفت: دانست او چند ماه دیگر هجده ساله میحتی نمی

ای.آره. یه کم از آیدا بزرگترم. حدود یه سال و خرده  

زده نگاهش کرد و ستاره چشم دزدید. دوباره زنگ را روشن غم

زدند و ستاره همراه مادرش رفت جلوی در. شادان و حامد با 

به السا فکر نکرده بود  دخترشان آمده بودند. در این مدت زیاد

اش غبطه ولی همان چندبار هم که فکر کرده بود به خوشبختی

خورده بود. او وقتی هم سن السا بود خیلی سختی کشیده بود 

چون تازه با محیط بیرون پرورشگاه آشنا شده بود و فهمیده بود 

اختیار آه کشید. مهستی متوجه شد: چیه با بقیه فرق دارد. بی

 عزیزم؟

بندی زد و شانه باال انداخت: هیچی.لبخند نیم  

ها هم آمدند و روبوسی کردند. مهستی پرسید: فرحناز آن

 کجاست؟

شادان گفت: با افسانه خانم و آیدا میان. نیما مثل اینکه کارش 

 سر ساختمون گیر کرده. قرار شد فرحناز خانم بره دنبال اونا.



ما نیاید؟ دلش این حرف قلب ستاره را فشرد. ممکن بود نی

اش رفت خواست وقتی او نیست رازش را فاش کند. قیافهنمی

توی هم. میالد هم که هنوز بیرون بود فهمید و پوزخند زد. همه 

رفتند داخل. حمید هم آمده بود. همه دور هم جمع بودند و 

کرد. همه ها را پراکنده دنبال میستاره در سکوت بحث

زدند که او در هیچ کدامشان میخندیدند و از خاطراتی حرف می

دار از جا بلند شد و رفت توی حیاط سهمی نداشت. غصه

طور زل زده بود به کسی متوجه رفتنش نشد. همیندرختی. هیچ

هایشان نبود و به این فکر ها که دیگر خبری از میوهدرخت

کرد که آنقدر درگیر اتفاقات ریز و درشت شده که حتی می

اند. ها را چیدهاند و کی میوهها میوه شدهنفهمیده کی شکوفه

یادش به روزی افتاد که با مدرسه رفته بودند اردو. پاییز بود و 

زده جایی رفته بودند که درخت خرمالو داشت. آنقدر هیجان

ها از درخت رفته بود باال و خرمالو توجه به معلمشده بود که بی

رم اینکه چیده بود. هرچند سهمش شد کتک و توهین به ج

وحشی است و کسی تربیتش نکرده. به سرش زد کاری کند. 

ها را نگاه کرد. درخت سیب وسط باغ رفت پایین و خوب درخت



هایش ی پر گره درخت نگاه کرد و دمپاییهنوز بار داشت. به تنه

ی درخت و سعی کرد هایش را بند کرد به تنهرا درآورد. دست

تش رفت ولی دوباره سعی برود باال. نتوانست. پوست کف دس

هایش سفت ی روی تنه را با انگشتبار گودی کهنهکرد. این

ی درخت. دست گرفت و کف پای راستش را چسباند به تنه

ی دم دستش و آن یکی ترین شاخهدیگرش را گیر داد به پایین

پا را هم چسباند به درخت. به نفس نفس افتاده بود. کمی 

ی بعدی را گرفت. کف ست شاخهخودش را باال کشید و با د

طور سوختند ولی کوتاه نیامد. همینها و پاهایش میدست

وار خودش را از درخت باال کشید و وقتی به اولین مورچه

ی تنومند رسید توانست کمی نفس تازه کند. درخت شاخه

های خیلی عمر کرده بود و ستاره چشم گرداند تا یکی از شاخه

د و رویش جا بگیرد. باالخره در جایی که کلفت آن را انتخاب کن

ی درخت دو شاخه شده بود نشست و عرقی را که از روی تنه

هایش راه گرفته بود پاک کرد. از روی زمین حدود دو متر شقیقه

توانست فاصله داشت. حس خوبی پیدا کرده بود. از آن باال می

قه که ی ویال را بهتر ببیند. دست دراز کرد و از یک سامنتظره



چند سیب را کنار هم جا داده بود یکی کند. دوتا سیب هم 

افتادند زمین. اولین گاز را که به سیب زد صدای ماشین را شنید 

و بعد صدای فرحناز و آیدا و افسانه. از جویدن دست کشید. 

جایی که نشسته بود در دید کسی نبود ولی باالخره آن سه نفر 

ا. حمید بود که ویلچر افسانه را باال هاند پای پلهرا دید که رسیده

تر جوید و قورت داد. فکر برد و ستاره با خشم سیب را محکم

هایی که او را کرد چقدر خوب که اینجاست. تنها و دور از آدم

ها باعث آرامشش بودند. خش برگاند. صدای خشآزار داده

رسید و شد و صدای اذان به گوشش میکم بنفش میآسمان کم

ی داد. تکیه داد به تنهانگیز میآن باغ پر از سکوت حالی حزنبه 

ی نسیم میان درخت و چشم بست و گوش سپرد به زمزمه

انگیز اذان. اذان که تمام شد فهمید دنبالش ها و نوای غمدرخت

رسید که گردند. صدای مادرش و فرحناز توی باغ به گوش میمی

نخورد. سیب  زدند ولی از جایش جنباسمش را صدا می

خورده را پرت کرد پایین و آه کشید. حاال جلوی در همهمه نیم

 شده بود.



توانست بشنود چه مادرش انگار نگران بود اما از آن فاصله نمی

ی شبی که گم شد گوید. حس عجیبی داشت. انگار که صحنهمی

دید. بهشان دقت کرد. حاال حمید داشت به را جلوی خودش می

ها گفت و بعد پدر و پسر همراه حامد از پلهمیالد چیزی می

خواستند بروند دنبالش. دید که میالد رفت پایین آمدند. می

طرف ماشینشان. مادرش هم آمده بود پایین و داد زد: بذارین به 

 نیما زنگ بزنم.

زد. خوشش آمده بود. باالخره در در صدایش نگرانی موج می

ده بود که از ته دل اش کسی پیدا شطول زندگی هجده ساله

گذاشت نگرانش شود. فکر کرد برود یا نه؟ حسی موذیانه نمی

ها شوند. زنخواست ببیند تا کجا نگرانش میپایین بیاید. می

شد. مادرش چندین بار کم تاریک میبرگشتند داخل. هوا کم

آمد بیرون و باز برگشت داخل. مردها برگشته بودند و باز همه 

زدند. نیما هم در این فاصله رسید و حرف می روی بالکن داشتند

دید که پریشان و مستاصل است. ستاره دلش شور افتاد. می

کرد و گوشی تلفن روی گوشش بود. مدام به ساعتش نگاه می

زد. اما موبایل توی اتاق بود. حتماً داشت به موبایلش زنگ می



با هم همه دوباره برگشتند داخل. جز نیما و خاله فرحناز. کمی 

حرف زدند و نیما او را هم فرستاد داخل. بعد دستش را بند کرد 

به کمربندش و زل زد به تاریکی. دیگر طاقت نیاورد. صدایش زد. 

اش گرفته بود. البد نیما سرش را به طرف صدا چرخاند. خنده

بار نیما با سرعت کرد توهم زده. دوباره صدایش زد و اینفکر می

ی نزدیکی به نیده بود آمد. حاال در فاصلهبه سمتی که صدا را ش

ها و بیش های انبوه و شلوغ درختدرخت ایستاده بود. اما برگ

گذاشت ستاره را ببیند. کمی شاخه را تکان از آن تاریکی نمی

ی بلندش را بگیرد. داد و نیما از جا پرید. نتوانست جلوی خنده

سرش را نگاه  های ریز شده باالینیما آمد زیر درخت و با چشم

 کرد. ستاره گفت: سالم.

خیره نگاهش کرد و ستاره ترسید. خواست برگردد طرف ویال که 

 ستاره گفت: نرو. گیر افتادم این باال.

 نیما سر جا ایستاد: اصالً معلومه چه کار میکنی؟ 

اومدم سیب بچینم گیر افتادم. خجالت کشیدم بگم اینجام.   -

 منتظر بودم تو بیای. 



پایین. میگیرمت. بیا  -  

 ستاره با احتیاط کمی پایین آمد. نیما گفت: مواظب باش.

آویزی نداشت. از ترس درخت را رسید به جایی که هیچ دست

ی زبر درخت هایش زور نداشتند و روی تنهچسبید ولی دست

سر خورد پایین. نیما کمرش را گرفت و با یک حرکت او را 

یش هم بدجور هاگذاشت روی زمین. حاال ساق دست

کردی؟سوختند. نیما عصبانی گفت: اون باال چیکار میمی  

داد گفت: اومدم سیب طور که پوست دستش را مالش میهمین

 بچینم.

نیما نفس بلندی کشید و دست به کمر بهش خیره ماند. ستاره 

 چشم دزدید. 

حاال هی بهش ور نرو بدتر زخم میشه.  -  

خیلی میسوزه.  -  

حقته.   -  



ه چیزی نگفت. نیما دستش را گرفت و نگاه کرد: ببین چه ستار

 کار میکنی. بیا بریم داخل یه چیزی بزنن بهش. 

 سفت سر جایش ایستاد: نه! 

نه؟  -  

خجالت میکشم. از دستم عصبانی میشن.   -  

نیما اهمیتی به حرفش نداد. مچ دستش را گرفت و او را دنبال 

اینجا.  سر خودش کشید: تا صبح که نمیشه بمونی  

صبر کن دمپاییم رو بپوشم. کف پام زخم شد.  -  

ها وقت مهستی هم آمد بیرون و دید که آننیما ایستاد. همان

ها هستند. ستاره دوید طرف درخت و چشم البالی درخت

ها را پیدا کند. نیما گفت: نیا خاله. چیزی چرخاند تا دمپایی

 نیست. 

کند. نیما به گاهش میستاره برگشت و دید که مادرش با حرص ن

جای او توضیح داد: رفته بود سیب بچینه همونجا باالی درخت 

 خوابش برده.



ابروی مهستی باال پرید. مشکوک به او و نیما نگاه کرد و ستاره 

 لب زد: ببخشید.

کردند. نیما بقیه هم آمده بودند بیرون و با تعجب نگاهشان می

ی خوب شد؟کنار گوشش گفت: االن خودت رو ضایع کرد  

خواستی بیای نه؟به جاش تو اومدی ویال. نمی  -  

نیما حرفی نزد. ستاره نگاهش کرد و دید با اینکه اخم دارد ولی 

خندند. او هم لبخند زد. نیما گفت: بجنب.هایش انگار میلب  

دوباره همان رفتند باال و نیما قبل از آنکه کسی حرفی بزند 

دروغی را که به مادرش گفته بود تحویل داد. همه به هم نگاه 

 کردند و افسانه پوزخند زد: اینم یه جور جلب توجهه دیگه.

نیما با خشم به مادرش نگاه کرد و این از چشم ستاره دور نماند. 

 حمید گفت: همه رو نگران کردی.

ه فرحناز لحنش عصبانی بود. ستاره بهش زل زد. آنقدر جدی ک

 گفت: حاال عیبی نداره. بیا ببینم با خودت چه کار کردی. 

 ستاره لب جنباند: چیزی نیست.



کننده بیاورد. مهستی هاجر را صدا زد و خواست کرم مرطوب

کردند و نیششان باز بود. ستاره حس آیدا و میالد به هم نگاه می

خجالت  بار بود که از رفتارشکرد چه کار زشتی کرده. این اولین

کشید و مطمئن بود با این حماقت دیگر عمراً بتواند راز می

ها. افسانه گفت: خودش و مادرش را فاش کند. رفت طرف پله

 شما کجا میری دنبالش؟

آید باال. همه ساکت ستاره برگشت و دید که نیما هم دارد می

 ماندند و یلدا غر زد: بس که لوسه.

ایستاده بود: برو دیگه.  نیما رو به ستاره کرد که بین راه  

خودش هم پشت سرش آمد. شنید که افسانه چیزی غرغر کرد. 

 نیما گفت: توجه نکن. برو.

های روی حرف رفت سراغ کرموقتی رسیدند داخل اتاق نیما بی

دید که عصبانی است. رفت جلو: ببخشید. میز. ستاره می

خواستم ناراحتتون کنم.نمی  

ی میکنی بعد که گندش دراومد دقت کردی همیشه یه کار  -

 پشیمون میشی؟



گفتم که ببخشید.  -  

کننده وجو شد: کدومش مرطوبحرف مشغول جستنیما بی

 است؟

در باز شد و فرحناز آمد داخل. به نیما نگاه کرد: شما برو پایین 

 خاله جان. من هستم.

 نیما اخم کرد: چی شده؟

ین بهتره.دونم نگران شدی ولی اگر بری پایهیچی. می  -  

ی تخت: راست میگه. برو.ستاره نشست لبه  

ی دراور. سرش پایین بود. نیما دو دستش را ستون کرد به لبه

 کمی مکث کرد و بعد راست ایستاد: خیلی خب!

این را گفت و بالفاصله از اتاق بیرون رفت. فرحناز سعی کرد 

 لبخند بزند: آخه دختر باالی درخت رفتی چه کار؟ 

ل ور رفتن با پوست نازکی شد که کف دستش ور ستاره مشغو

 آمده بود. فرحناز نشست کنارش: مامانت نزدیک بود پس بیفته.



ستاره پوست را کند و کف دستش خونی شد. فرحناز مچ 

خواد. بدتر میشه. دستش را گرفت: نکن! کرم هم نمی  

ی خجالتی که داشت ته سوخت اما با همهپوستش بدجور می

اش را بوسید: زد. فرحناز گونهها غنج میرانیدلش از این نگ

 پاشو بریم پایین. یه امشب رو بدقلق نباش. مثالً مهمونی منه!

در دوباره باز شد و مهستی آمد داخل. فرحناز یک نگاه به ستاره 

و یک نگاه به مهستی انداخت و آه کشید. ستاره متعجب نگاهش 

 کرد. مهستی گفت: خوبی؟ 

اش گرفته بود. با صدای لرزانی گفت: خوبه فرحناز انگار گریه

 خواهر. برو االن میاییم.

 مهستی نگران شد: چیزی شده؟

ترها. نه! یهو دلم تنگ شد واسه قبل  -  

حرف رفت بیرون. فرحناز جلوی اشکش را مهستی اخم کرد و بی

 نگرفت. ستاره گفت: چی شد یهو؟



ا پاک کرد: لرزید. تند تند اشکش ری فرحناز به شدت میچانه

یاد اون شبی افتادم که تو گم شدی. همون روز با مامانت 

جا نشسته بودیم. تو رو خوابونده بودیم روی تخت. داشتم همین

برم. مامانت هم غر گفتم میرم خارج دخترت رو هم میبهش می

زد جرات داری... می  

چندبار بوسید. نتوانست ادامه بدهد. ستاره را محکم بغل کرد و 

بعد آه کشید: دلم برای روزایی که هم سن و سال تو بودم تنگ 

مون. مامانم بود. بابام بود. آقا شد. چقدر آرزو داشتیم همه

 حسام... خدا بیامرزدشون. 

های بسته اش نگاه کرد. فرحناز چندبار با لبستاره منگ به خاله

تر. مث عمیق نفس کشید و بعد خندید: همه نگرانت شدن دخ

 همون شبی که گم شدی. 

ستاره که این حرف را شنید مطمئن شد همین حاال باید قضیه را 

علنی کند. برگشتند پایین و همه دوباره ساکت شدند. ستاره 

های درهم رفته با گوشی زیرچشمی به نیما نگاه کرد که با اخم



رفت. رفت نشست کنار میالد و آیدا. رو به روی موبایلش ور می

ا. مهستی گفت: هاجر قربون دستت یه چای دیگه بیار.نیم  

کردند جو سنگین بود و هرچه فرحناز و شادان و روشن سعی می

شد. میالد خم شد و از روی میز یک اوضاع را عادی کنند نمی

سیب برداشت داد به آیدا و گفت: بیا بده بهش بخوره دیگه از 

 درخت نره باال.

غره رفت ساکت نیما بهش چشم آیدا ریز ریز خندید ولی وقتی

مقدمه رو کرد به حمید و گفت: این پسرت رو شد. افسانه بی

خوای زن بدی حمید؟نمی  

حمید سرد به افسانه نگاه کرد. روشن در حالی که دستپاچه 

گرفت جواب داد: میالد هنوز سربازی هم سیبی را پوست می

 نرفته. وقت زن گرفتنش نیست که افسانه جون.

گفت: اگر به زن گرفتنه نیما که خیلی وقته از موقعش  حمید هم

 هم رد کرده. 

افسانه گفت: نیما اگر زن نگرفته چون نگران من و خواهرشه. 

 میالد که ماشاال شما باال سرش هستین. 



نیما سر جایش تکان خورد. مهستی بود که گفت: آره به خدا.  

 نیما همش نگران شماست وگرنه دختر خوب هست براش.

افسانه براق شد و اشاره کرد به ستاره: اگر منظورت به اینه که 

سن و سالش به میالد بیشتر میخوره. حاال الزم نیست همین 

 فردا عروسی کنن. بره سربازی برگرده ...

 نیما عصبی گفت: مامان ول کن. 

حامد پادرمیانی کرد: مثالً اومدیم گودبای پارتی بابا.  االن چه 

 وقت این حرفاست؟

 فرحناز هم بلند گفت: راست میگه.

افسانه اخم کرد: اتفاقاً همین االن وقتشه. روشن جون این 

پسرت هم به باباش رفته. دست نجنبونی میبینی یهو شده هم 

 سن اون وقتای حمید یه وقت شر میشه.

کرد. همه عصبی شده حمید با نفرتی آشکار به افسانه نگاه می

کرد ولی او نیما نگران نگاهش میبودند. ستاره بیشتر از بقیه. 

کرد که چطور جواب توجهی بهش نداشت. فقط به این فکر می



وقاحت افسانه را بدهد. شادان گفت: هرکی هروقت خودش 

 بخواد زن میگیره. 

 آیدا بود که حرصی گفت: واقعاً. 

آمد. گفت: و میالد پقی زد زیر خنده. اما افسانه کوتاه نمی

گم؟مهستی تو بگو. بد می  

کرد. گفت: نه بد نمیگی. مهستی هاج و واج به افسانه نگاه می

 فقط اینکه ستاره نیما رو دوست داره. نیما هم دوستش داره.

 همه ساکت شدند. افسانه گفت: نیما بیخود کرده.

تقریباً داد زده بود. مهستی از جا پرید و ستاره دیگر نتوانست 

ا برگشت طرفش. نیما ی سرهطاقت بیاورد. از جا بلند شد. همه

خوای بریم بیرون؟هم بلند شده بود. گفت: ستاره می  

 افسانه رو کرده بود به نیما: تو خودت رو قاطی نکن.

ستاره گفت: آره راست میگه نیما تو خودت رو قاطی نکن تا 

مامانت بدبختت کنه. مث من که بدبخت شدم. فکر میکنی 

بهم گفت.دونم چه کار کردی؟ بابام همه چی رو نمی  



نیما پرید جلو و رو به روی ستاره ایستاد: االن نه! خواهش 

کنم.می  

 مهستی با حیرت گفت: بابات؟ مگه نگفتی مرده؟

کرد ولی او نیما را نیما هنوز داشت ملتمسانه به ستاره نگاه می

کنار زد. خشم چشمش را کور کرده بود و ذهنش بدجور قاطی 

دونم.چی رو میهمهشده بود. رو به افسانه گفت: من   

طور رنگ از روی افسانه پریده بود. ستاره از اینکه او را این

برد. گفت: فیروز که اومد تو اتاق تو هم دید لذت میترسان می

اونجا بودی. به هیشکی هم هیچی نگفتی. بعدش پرینوش اومد 

یه نامه انداخت توی باغ گفت من کجا هستم ولی تو نامه رو قایم 

 کردی. 

کسی کردند. صدا از هیچه داشتند به افسانه نگاه میهم

دونم فیروز چرا این کارو آمد. ستاره رو کرد به حمید: میدرنمی

 کرد.

 روشن دردمند نالید: نیما جلوش رو بگیر.

 فرحناز گفت: ببرش بیرون نیما. 



مادرش نیما خواست دستش را بگیرد ولی او سریع چرخید طرف 

و با گریه گفت: مامان من دخترت هستم. همونی که اینا ازت 

 جداش کردن. 

رقصید. پلک روی هم گذاشت و ی اشک میمادرش پشت پرده

هایش چکیدند. پشت پلکش تاریک بود و منتظر بود اشک

مادرش بیاید بغلش کند ولی شنید که چیزی سنگین افتاد روی 

چشم که باز کرد دید همه زمین و بعد همه چیز در هم پیچید. 

اند جایی که مادرش ایستاده بود. پاهایش انگار روی جمع شده

زمین میخ شده بودند. دید که نیما همه را عقب فرستاد. از حامد 

خواست کمکش کند و مادرش را گذاشتند روی مبل. شادان و 

طرف مبل ایستاده بود روشن نشسته بودند پای مبل، فرحناز آن

د توی سر خودش. یلدا السا را سفت گرفته بود توی زو هاجر می

های بغلش و آیدا گریان چسبیده بود به میالد و میالد با چشم

کرد. افسانه مثل مجسمه روی گشاد شده به ستاره نگاه می

دارش خشک شده بود. زانوهایش لرزیدند و صندلی چرخ

با نشست روی زمین. جرات نداشت جلو برود. باور نکرده بود... 

اندازد ولی باور اینکه همه گفته بودند این خبر مادرش را از پا می



اند راست بوده. به دید که هرچه گفتهنکرده بود. حاال اما می

سکسکه افتاده بود و وقتی نیما و حامد با هم مادرش را بردند 

ها حتی جان بیرون و حمید دوید تا ماشین را بیاورد جلوی پله

ای که ود. همه رفتند بیرون.او ماند و دو گربهنداشت از جا بلند ش

کردند. بوی خورشت آمده بودند داخل سالن و خیره نگاهش می

 ته گرفته همه جا را پر کرده بود. 

*** 

شب از نیمه گذشته بود که توی سالن سر و صدا شد. سر شب 

نیما، حامد، فرحناز، حمید و روشن رفته بودند بیمارستان. فقط 

ها، افسانه، هاجر و شادان. وقتی مادرش را بردند بچه مانده بودند

ستاره هنوز روی زمین نشسته بود و به جیغ و دادهای آیدا و 

داد. میالد سعی داشت آیدا را آرام افسانه توی حیاط گوش می

کند. آیدا خشمگین مادرش را به خاطر کاری که کرده بود 

د اجازه بدهد او کرکرد و شادان به افسانه التماس میشماتت می

اش را کشاند توی وقت بلند شد و تن خستهرا ببرد داخل. همان

گرفت. آیدا اتاق. در را نبست. گاهی آن پایین جر و بحث باال می



اختیار کرد. ستاره بیانداخت و افسانه مویه میجیغ و داد راه می

کرد. ذهنش پر های روی پوستش را با کف دست لمس میخراش

کرد. دوبار به نیما بود و به هزار چیز همزمان فکر میاز همهمه 

زنگ زد اما جوابی نگرفت. تلفن کسی جز نیما را هم نداشت. 

بار آمد باال و خواست برای شام برود پایین ولی فقط شادان یک

ثبات است با حال مادرش را پرسید و او گفت هنوز وضعیتش بی

شی سرسری سعی شنیدن این حرف گریه کرد و شادان با نواز

 کرد او را آرام کند. 

آمد. اما خبری از شب بود که برگشتند. صدای مردها مینیمه

ها رفت. داشتند راجع به ی پلهنیما نبود. از جا پرید و تا نیمه

ی سنگی سفتی توی زدند و بغض مثل مهرهمادرش حرف می

 گلویش گیر کرده بود. حمید بود که گفت: زبونش رو بخیه زدن!

دای هین و ای وای گفتن بلند شد. جسته و گریخته حرف ص

زدند ولی فهمید مادرش چنان دچار شوک شده که زبان می

خودش را گاز گرفته. دانست تا دم مرگ رفته و برگشته. همانجا 

ها نشست و صورتش را با دست پوشاند. به خودش لعنت روی پله



شود. باالخره ی تباهی و شر میرود مایهفرستاد که هرجا میمی

ها تمام شد و همه خسته و کوفته جایی پیدا کردند و حرف

خوابیدند. او پیش از اینکه کسی متوجه بودنش شود برگشت 

توی اتاق و تا صبح زل زد به پنجره. دم صبح وقتی آسمان به 

ها رنگ خاکستری کمرنگی درآمد و صدای میو میو کردن گربه

ه در سکوت و تاریکی فرو رفته بلند شد از اتاق بیرون آمد. خان

ی های درهم ریختهبود. آهسته وارد آشپزخانه شد و به ظرف

ها خیره ماند. اشکش دوباره درآمده بود. از یخچال روی کابینت

ها شیر ی شیر را برداشت و رفت توی حیاط گل و برای گربهدبه

های ها جمع شدند و اشکشان آمدند دور کاسهریخت. همه

ها جای خالی مادرش را دتر باریدند. با بودن این گربهستاره تن

کرد؟ آنقدر کرد. اگر میمرد چه کار میبیشتر حس می

کرد زمین دهان باز کند و دار بود که آرزو میزده و غصهخجالت

ی حنایی که کنار او را ببلعد. دردمند دست کشید روی سر گربه

دار کرد. غصهپایش تند تند زبان کوچکش را توی شیر فرو می

گفت: شماها یه بار منو نجات دادین. یه بار دیگه مامانم رو نجات 

 بدین. 



گربه از زیر دستش بیرون خزید. ستاره لبش را محکم گاز گرفت 

های گرم روی صورتش را با پشت دست پاک کرد. تا و اشک

وقتی هوا کامالً روشن شود همانجا روی صندلی نشست. بعد 

ی نیما را گرفت. پنج شش اتاقش و شماره دوباره برگشت توی

شد که نیما جواب داد. خیال میبوق خورد و دیگر داشت بی

دار بود. قلب ستاره شروع کرده بود به صدایش خسته و خش

تند تپیدن. نیما دوبار الو گفت تا باالخره توانست زبان باز کند: 

 مامانم ... 

دل ستاره را  جوابش یک نفس عمیق بود. مثل آهی سوزان که

لرزید. نالید: حالش خوب میشه؟لرزاند. صدای خودش هم میمی  

فعالً خطر رفع شده.   -  

خوام ببینمش. تو رو خدا بیا دنبالم. می  -  

تونم.نمی  -  

چرا؟   -  

دونم. چون ... نمی  -  



آدرس بده خودم بیام. تو رو خدا نیما. من دیشب تا حاال   -

جا باشه میام.نخوابیدم. تو رو خدا. هر  

نیما دوباره آه کشید و بعد کالفه گفت: اگر نزده بود به سرت حاال 

 مادر طفلکت نخوابیده بود تو آی سی یو. 

توانست هیچی بگوید. نیما باالخره ریخت و نمیستاره اشک می

 بر خشمش مسلط شد: برو یه مدت پیش بابات!

االن همه ی ستاره بند آمد. قلبش فرو ریخت. نیما گفت: گریه

 حالشون بده. دوباره یه بحثی چیزی پیش میاد ...

کنم. اصالً تو اتاقم نه! قول میدم هیچی نگم. هیچ کاری نمی  -

مونم بیرونم نمیام. می  

 نیما پوزخند زد و ستاره توی خودش جمع شد. 

خودم به بابات خبر دادم. قرار شد بیاد دنبالت.  -  

.جا نمیرمخشمگین شد: چرا؟ من هیچ  

میبینی؟ همیشه میخوای کاری که دلت میخواد بکنی. اصالً   -

فکر نمیکنی به بقیه. فکر نمیکنی چه بالیی سرشون میاری. 



اش میشه وقتی ازت خواهش میکنم نکن و گوش نمیدی نتیجه

همینی که میبینی. مادرت تا دم مرگ رفت و برگشت. برات 

 مهمه؟ نه! خودت فقط مهمی. 

گفت ریخت. کسی مدام توی سرش مییصدا اشک مستاره بی

خواست بگو تقصیر افسانه بوده ولی جلوی زبانش را گرفت. نمی

 بیشتر از این نیما را عصبانی کند. نالید: اگه بمیره منم میمیرم.

ی نیما را شنید. نفس کشیدن کالفه  

نیما تو رو خدا بگو حالش چقدر بده.  -  

خوام ونجا نباشی بهتره. نمیدونم. فعالً تحت نظره. تو هم انمی  -

ها رو سر تو بشکنم ولی اگر نباشی اونجا خیال ی کاسه کوزههمه

تره. اگر مامانت رو دوست داری فعالً اونجا نمون. منم راحت

 خودم هروقت بهتر شد میام دنبالت.

حوصله. کرد. نیما خسته بود و بیهق میستاره دیگر داشت هق

بهرام کی میاد دنبالم؟ نمیشه قبل از اش را باال کشید: آب بینی

 رفتن مامانم رو ببینم؟



نیما دوباره آه کشید: خیلی خب! بیا بیمارستان. میگم بیاد اینجا 

 دنبالت. هرچی الزم داری جمع کن با خودت بیار.

انگار که نیما رو به رویش نشسته باشد تند تند سر تکان داد: 

 کجا بیام؟

میزنم به دایی حامد برسوندت. بیدار که شد زنگ بزن به زنگ   -

 خودم خبرش کنم.

باشه کم جانی گفت و تماس بدون خداحافظی قطع شد. 

های گریان بلند شد و هایش دوباره راه افتادند. با چشماشک

اش را چپاند توی کوله چند تکه لباس و وسایل ضروری

بیدار شدن اهالی  اش. لباس پوشید و منتظر ماند تا صدایپشتی

خانه را بشنود. یک ساعت بعد باالخره راهی بیمارستان شد. 

کرد زیر شالق نگاه بقیه آمد حس میها پایین میوقتی از پله

زد و او جرات نداشت کسی حرف نمیسوزد. هیچدارد جزجز می

 سرش را باال بگیرد. 

حامد توی ماشین منتظرش بود. سوار شدند و در سکوت راه 

ای که گذشت های حامد در هم بود. چند دقیقهادند. اخمافت



خواست اینجور بشه ولی شد. خودت رو باالخره گفت: دلم نمی

خوام حاال که مامانت تو بیمارستانه تو هم سرزنش نکن. نمی

 غصه بخوری. اگه بفهمه مراقبت نبودیم دلخور میشه.

ن میری ستاره نگاهش کرد ولی چیزی نگفت. حامد ادامه داد: اال

ی بهرام؟خونه  

فقط سر تکان داد. حامد گفت: پیش چشم حمید و افسانه 

 نباشی بهتره.

ستاره نگران نگاهش کرد: مامانم حالش خیلی بده؟ واسه همین 

فرستید برم؟دارید من رو می  

های درهم رفته سری به تاسف تکان داد. حامد با همان اخم

دو پیاده شدند و دیگر حرفی نزدند تا جلوی بیمارستان. هر

ستاره دنبال سر حامد راه افتاد اما نیما را دید که در محوطه قدم 

های پف کرده و سرخ نگاهش زند. دوید جلو و با همان چشممی

 کرد: سالم!

نیما دلخور بود و خسته. سرش را در جواب تکان داد و با حامد 

 دست داد. حامد پرسید: چطوره؟



تر نشده.جور که دیشب بود. بدهمون  -  

خدا رو شکر. ولی باید ببریمش یه جای مجهزتر.  -  

تا وضعیتش ثابت نشه نمیشه تکونش داد.  -  

قرار گفت: بریم ببینمش.ستاره بی  

دیدن که نمیشه. تو آی سی یو هست.   -  

خوام ببینمش. تو رو خدا.می  -  

نیما و حامد به هم نگاه کردند و نیما گفت: بیا ببینم چه کار 

رد.میشه ک  

پناه دنبال سر نیما راه افتاد. جلوی در نیما او را به ای بیمثل بچه

نگهبان نشان داد و خواهش کرد اجازه بدهد برای چند دقیقه 

بروند داخل تا ستاره مادرش را ببیند. طول کشید تا نگهبان 

راضی شود چون ساعت ویزیت بیماران بود و همراهان باید 

تمام شود. بیمارستان خلوت و  ماندند کار پزشکانمنتظر می

جمع و جور بود. باالخره به هر زحمتی بود رسیدند به راهرویی 

های ویژه را که ی مراقبتکه آی سی یو در آن بود. ستاره کلمه



هایش لرزید و اختیار اشکدید دوید به طرف در. تمام تنش می

ی در دو لنگه چشم گرداند ولی خبری نبود. را نداشت. از شیشه

 ناامید به نیما نگاه کرد: کجاست؟

تونی ببینیش از بیرون.گفتم که نمی  -  

تو رو خدا. من میرم داخل.  -  

صبر نکرد نیما حرفی بزند. در را با احتیاط باز کرد و داخل شد. 

ها ها کشیده شده بود. صدای بیب بیب دستگاههای تختپرده

بود که  نشست توی گوشش و بوی الکل و دارو آنقدر غلیظمی

شد. قبل از آنکه جلوتر اش هم رد میحتی از بینی کیپ شده

برود پرستاری به همراه یک دکتر از پشت پرده آمدند بیرون. 

 پرستار گفت: تو اینجا چه کار میکنی؟ برو بیرون! زود. یاال.

 ستاره از جایش تکان نخورد: اومدم مامانم رو ببینم. تو رو خدا.

اش و . پرستار دست گذاشت پشت شانهدکتر معطل نماند و رفت

 آرام هدایتش کرد به طرف در: برو بیرون.

جلوی در ستاره دوباره ملتمسانه نگاهش کرد: بذار ببینمش. من 

 هیجده ساله ندیدمش...



هق گریه امانش را برید. پرستار گفت: نتوانست ادامه دهد. هق

 خیلی خب بیا! مامانت اسمش چیه؟

ن گفت: مهستی! های لرزاستاره با لب  

ها. جز مادرش یک زن پرستار او را همراه خودش برد پشت پرده

پیر هم آنجا خوابیده بود. رفت کنار تخت و دست گرفت جلوی 

اش بلند شود. صورت مادرش زرد بود. دهنش مبادا صدای گریه

اش فرو رفته بود. به ای توی بینیکنار لبش خونی بود. و لوله

اش پر گیره مانند وصل بود و روی سینه اش چیزیانگشت اشاره

از سیم بود. انگار در همین چند ساعت چند کیلو الغرتر شده 

بود و موهایش ... موهایش هم سفیدتر شده بودند. نالید: مامان 

 نرو از پیشم. خب؟ غلط کردم ناراحتت کردم. نرو. 

هنوز از دیدنش سیر نشده بود که پرستار آهسته کنار گوشش 

ه دیگه بریم.گفت: بس  

هایی فرو افتاده دنبال سر پرستار بیرون رفت. قبل از با شانه

آنکه کامل خارج شود ایستاد و دوباره یک نظر مادر خسته و از 



اش را نگاه کرد. انگار روح خودش بود که روی تخت پا افتاده

جان افتاده بود. نالید: اگه دوستم داری برگرد. بی  

های گود ریخت. نیما با چشمبیرون در که رسید دیگر اشک نمی

افتاده نگاهش کرد. ستاره نفسش را بیرون داد و با آستین 

 اشکش را پاک کرد. نیما گفت: بابات بیرون منتظرته!

هایش دلش به هم فشرده شد. زانوهایش سست شدند و چشم

را کرد روی زمین. او سیاهی رفت. اگر نیما نبود سقوط می

های فلزی بودند و کمک کرد آهسته برد تا جایی که صندلی

کرد. هایش نگاه میبنشیند. سرش پایین بود و خیره به کفش

 نیما گفت: چیزی خوردی دیروز تا حاال؟

هیچی نگفت. نیما همانجا منتظر ایستاد تا باالخره ستاره سر 

 بلند کرد: بریم!

ه رفت طرف حال و سست از جا بلند شد و سالنه سالنبی

خروجی. نیما کنارش بود. دید که پدرش جایی دورتر ایستاده. 

 حامد جلو آمد: بذار کیفت رو بیارم.



رفتند جلو و پدرش هم از آن طرف آمد. وقتی به هم رسیدند 

زحمت یه چیزی بگیرید بدین بخوره. نیما گفت: قبل از رفتن بی

 حالش خیلی خوب نیست.

ی چند متری ایستاد و فاصلهپدرش دستش را گرفت. حامد در 

نیما را صدا کرد. او رفت و کیف را گرفت و برگشت. در این 

فاصله پدرش گفت: چیزی نیست االن میریم یه جا صبحونه 

خوریم. مامانت حالش خوب میشه. نترس.می  

ترین اش گرفته. خودش را بدبختنفهمید چرا دوباره گریه

توپ به این طرف و کرد. کسی که مثل موجود عالم احساس می

شود. نیما کیف را داد دست پدرش و رو طرف پاس داده میآن

 کرد به ستاره: مراقب خودت باش. خودم بهت زنگ ...

 پدرش اجازه نداد او بیشتر حرف بزند. گفت: بریم.

کند. ستاره در حال رفتن برگشت و دید که نیما دارد نگاهش می

ش.آه کشید و رفت. این بار دنبال سر پدر  

*** 



ی وسیع حاال اتاقش بنفش بود. تختش اما سفید بود و پنجره

شد. تمام این سه روز مثل خواب اتاقش رو به دیوار بلندی باز می

گذشته بود. وقتی از بیمارستان بیرون آمدند پدرش او را برد به 

یک کافه و با اصرار چند لقمه خورد. بعد رفتند شرکت. آنقدر 

اند. اما کرد چرا یک راست به خانه نرفتهمنگ بود که حتی فکر ن

مقدمه بوده و بهتر است تا عصر پدرش توضیح داد آمدنش بی

آنجا بمانند و بعد با هم بروند خانه. خیلی خسته بود و همانجا 

توی اتاق پدرش گلوله شد روی کاناپه و خوابش برد. وقتی بیدار 

کسی  کرد.شد عصر بود. تنش کوفته بود و سرش باز درد می

توی اتاق نبود. با دهان خشک نشست روی کاناپه و بالفاصله 

ی قبل زود جواب داد. گفت ی نیما را گرفت. برعکس دفعهشماره

زده گفت که حال مادرش تغییری نکرده و پرسید کجاست. غم

توی شرکت پدرش و دید که نیما مکث کرد. دیگر چیزی نگفتند 

اشت تلفنی حرف و تماس قطع شد. کمی بعد پدرش آمد. د

زد و ستاره فهمید نیما پشت خط است. پدرش گفت خودش می

داند چطور رفتار کند و تماس را قطع کرد. بعد رفتند بهتر می

خانه و در بین راه پدرش مضطرب بود. خیلی مضطرب و ستاره 



ی بزرگی در یکی از کرد. جلوی خانهاین را کامالً حس می

و بهرام باالخره لبخند زد و  های شمال شهر ایستادندخیابان

 گفت: به خونه خوش اومدی.

هایش و مادرش جلوی در همراه هم رفتند داخل. زن پدرش، بچه

آمدند به استقبالش. استقبالی که چندان هم گرم نبود. ستاره در 

ای همان لحظه دانست که در این خانه زیادی است ولی چاره

طوری بهتر کرده بود این نداشت. نیما گفته بود برو و حامد تاکید

بار تصمیم داشت تحمل کند. باالخره مادرش است. برای اولین

شد؟ این امید چنان سست بود که ترجیح شد. نمیخوب می

شد برای همیشه داد زیاد بهش فکر نکند. اگر مجبور میمی

اینجا بماند چطور؟ شب همگی کنار هم شام خوردند و پوران، 

کرد. اش سوال میبه زندگی گذشته مادربزرگش، مرتب راجع

اش حرف بزند. خواهر و خواست دربارهچیزی که اصالً دلش نمی

زدند و زن کردند و حرف نمیبرادرش زیرچشمی نگاهش می

کرد که دست از های درهم رفته به پوران نگاه میباباش با اخم

ی کم رسید به خانوادهکشید. سواالت پوران کمکنجکاوی نمی

اش. از افسانه و حسام پرسید و وقتی فهمید افسانه مادری



مریض شده انگار خبر خوشحالی بهش داده بودند. پوران از همه 

سوال کرد جز مادرش و باالخره پدرش بود که خستگی او را 

خیال سوال و جواب شود. بهانه کرد و از مادرش خواست فعالً بی

یلی به باقی شام در سکوت خورده شد هرچند که ستاره م

کرد همان چند خوردن نداشت و اگر پوران مدام مجبورش نمی

دید شبیه خورد. در رفتار پوران چیزی میلقمه را هم نمی

 رفتارهای افسانه و برای همین بود که ازش بدش آمده بود. 

کسی سراغش را نگرفت روز بعد تمام مدت توی اتاق ماند. هیچ

های خالی توی سرش. جز پوران که آمده بود برای تکمیل جا

سعی کرد عصبانی نشود یا جواب تند ندهد ولی کسی توی 

باران ذهنش با هر سوال پوران آماده بود بیرون بپرد و او را فحش

کند. وقتی نیما زنگ زد پوران کنجکاو نگاهش کرد و او از جا 

طور نشسته بلند شد و به عمد رفت کنار پنجره ولی پوران همان

کرد. باز هم اوضاع مثل عین جغد تماشایش می ی تخت وبود لبه

 روز قبل بود. نیما پرسید: حالت خوبه؟



خواست بگوید بیا دنبالم من را ببر ولی نگفت. به جای دلش می

 آن جواب داد: خوبم. 

هرچند که لحنش غمگین و افسرده بود. عصر پدرش آمد و باز با 

ر شب بهرام تر بود. آخبار سکوت سنگینهم شام خوردند و این

آمد توی اتاقش و پرسید امروز چه کار کرده و او گفت هیچی. 

های بهرام رفتند توی هم. قبل از آنکه از اتاق بیرون برود اخم

 برگشت و پرسید: مهستی خوبه؟

اسم مادرش را چنان با نگرانی بر لب آورده بود که ستاره مطمئن 

ن داد و شد او هنوز زن سابقش را دوست دارد. فقط سری تکا

حرف بیرون رفت.پدرش بی  

عصر بود و آسمان نارنجی شده بود. همین چند ماه پیش بود که 

گنجید. از اینکه بهار آمده و از خوشی توی پوست خودش نمی

قرار نیست تا شش ماه آینده هوای دلگیر و خاکستری پاییز و 

ا تواند بزده تحمل کند. از اینکه میزمستان را در آن خوابگاه غم

ها را گز کند و با شاهرخ بروند ولگردی. چند ماه ترمه خیابان

اش همین پیش او دختر آس و پاسی بود که تمام دلخوشی



ی درست و حسابی داشت و چیزها بودند ولی حاال یک خانواده

یک پدر پولدار اما دلش دیگر خوش نبود. حاال یکی مثل نیما 

ی یک ان به اندازهاش بود که خیلی دور بود و آسمتوی زندگی

رسید. سه روز بیشتر از این اتفاق انگیز به نظر میروز پاییزی غم

تاب رسید. بینگذشته بود اما برای ستاره سه سال به نظر می

هایش را محکم روی هم فشار داد ی نیما را گرفت. دندانشماره

 تا بغض توی گلویش آب شود. نیما جواب داد: بله؟

مامانم چطوره؟  -  

کنیم یه بیمارستان بهتر.خوبه. امروز منتقلش می  -  

 ته دلش لرزید: خطرناک نباشه.

نیست. با آمبوالنس میاریمش.   -  

حرف زد؟  -  

ها را محکم به هم فشرد. سکوت نیما مکث کرد و ستاره دندان

شد و ستاره تصمیم گرفت تماس را قطع کند که نیما گفت: اونجا 

 حالت خوبه؟ راحتی؟



نباشه هم مهم نیست. حاضرم برم جهنم زندگی کنم  آه کشید:

 ولی مامانم حالش زودتر خوب بشه.

یعنی چی که مهم نیست. اذیتت میکنن؟   -  

ام. نه! ولی من اینجا زیادی  -  

ی بابات هستی. میشنوی چی میگم؟ این چه حرفیه. تو خونه  -

ی بابات. خونه  

ی کی نمیفهمی زیادی بودن چه جوریه. فرقی نداره خونهتو   -

خوان.باشم. فقط میدونم که من رو نمی  

تقریباً همه موندن ویال...  -  

کنم وقتی مامانم برگشت منم نگفتم که میام اونجا. صبر می  -

 میام. 

نیما عمیق نفس کشید و آخر سر گفت: بذار یه کم اینجا اوضاع 

بالت. مرتب بشه خودم میام دن  

نیما!  -  

بله؟  -  



تو هم از من بدت میاد آره؟ اگر من ...  -  

س.س.س   -  

باشه. کاری نداری؟   -  

مراقب خودت باش. دوست ندارم وقتی میای دیدن مامانت   -

 داغون باشی. 

درمانده گفت باشه و خداحافظی کرد. خالی بود. از هر چیز 

ی بود. گوشی را کند خالخوشایندی که آدم را به زندگی وصل می

انداخت روی میز و مثل روزهای قبل ولو شد روی تخت. در اتاق 

باز شد. سر چرخاند و خواهرش را دید. نشست سر جایش. این 

دانست. اولین بار بود که او آمده بود سراغش. اسمش را می

، «فرین ول کن اون گوشی رو.»زد. مادرش مدام صدایش می

« ... فرین بجنب دیرت شد.»، «فرین بلند شو درست رو بخون.»

خورد که کسی را دارد تا مراقبش باشد. نه به حالش غبطه می

داد. فرین آمد و مثل خودش که هیشکی اهمیتی بهش نمی

 نشست روی صندلی. زل زدند به هم. ستاره گفت: کارم داشتی؟



اش را گذاشت کنار گوشی ستاره. یک گوشی شیک فرین گوشی

گانه. پا انداخت روی هم و پرسید: تا کی داشت با آویزهای بچه

 اینجا میمونی؟

رفتارش اصالً خواهرانه نبود. بیشتر شبیه کسی بود که جایش را 

دونم. اند. ستاره شانه باال انداخت: نمیاشغال کرده  

یه هفته؟ یه ماه؟ چقدر؟  -  

واسه چی میپرسی؟  -  

خوام بدونم. می  -  

حال مامانم خوب بشه بتونم دونم. تا هروقت گفتم که نمی  -

 برگردم پیشش. 

مامانت هنوز بیمارستانه؟  -  

آره. واسه چی؟  -  

کسی نیست تو رو ببره پیش خودش؟  -  

کی گفته اینا رو بپرسی؟ مامانت؟  -  

 



اش را برداشت و مشغول ور رفتن با فرین اخم کرد. گوشی

 آویزهایش شد. ستاره آه کشید: بهش بگو نترسه. میرم. 

آنکه نگاهش کند از جا بلند شد و رفت بیرون. ستاره ن بیفری

دوباره دراز کشید ولی آنقدر در این دو سه روز خوابیده بود که 

آمد. همانجا روی تخت خیره ماند به سقف و دیگر خوابش نمی

ها به همان حال ماند و به صداهای بیرون گوش داد. فرزاد ساعت

فرین بلند بلند با تلفن داد و با صدای بلند موزیک گوش می

آمد که به خندید. گاهی صدای پوران میزد و میحرف می

کرد. آن بیرون یک محلش میداد و او هم کمعروسش دستور می

توانست حق او باشد زندگی جریان داشت. یک زندگی که می

 ولی نبود. 

شب پدرش آمد سراغش و او زود چشم بست. اتاق تاریک بود. 

اش را بوسید. قلب ستاره به و خم شد و پیشانی بهرام آمد جلو

تپش افتاد. پدرش موهایش را نوازش کرد و آه کشید و زیر لب 

ی من. تو هم مثل خودمی.گفت: دخترک بیچاره  



داد. پدرش رفت ماند ستاره خودش را لو میاگر کمی بیشتر می

بیرون و او نفسش را لرزان بیرون فرستاد. پشت در اتاق صدای 

شنید. اتاق او در انتهای یک راهروی بلند بود. ها را میهپچپچ

پرسید: خوابیده؟پوران بود که می  

ها ببرش با خودت شرکت. جوابی نیامد. پوران گفت: صبح

 عادتش بده اونجا کار کنه. نمونه توی خونه بهتره.

مگر نجمه حرفی زده؟  -  

باور کنم به خودت هیچی نگفته؟  -  

مامان. بیا بریم شام بخوریم.ول کن   -  

برو بیدارش کن بیاد یه لقمه بذاره دهنش. ظهر هم نیومد   -

 بیرون. 

نجمه هم نیاوردش؟  -  

نه. منم واال جرات نکردم. میبینی که با یه من عسل هم   -

 نمیشه خوردش. 



در اتاق باز شد و ستاره دوباره چشم بست. پدرش آهسته 

خیز نشست. پدرش د و نیمصدایش کرد. در جایش تکان خور

 گفت: تو ظهر چرا ناهار نخوردی عزیزم؟

میل نداشتم.  -  

بلند شو. بلند شو بریم بیرون یه چیزی بخور.   -  

سیرم.  -  

بدون خوردن چطوری سیر شدی؟ پاشو دخترم.   -  

از جا بلند شد. بهرام « دخترم!»ی جادویی.باز هم این کلمه

او را به خودش چسباند و  اش ودستش را حلقه کرد دور شانه

ها را دید. موهایش را بوسید. از در که بیرون رفتند فرین آن

اختیار دستش را انداخت و ستاره سعی کرد روی بهرام بی

خودش نگذارد. فرین با اخم رفت توی اتاقش و در را محکم به 

هم کوبید. بهرام آه کشید و همراه ستاره رفتند بیرون و سومین 

کنار بقیه خورد. شام تلخ را   

*** 



صبح که از خواب بیدار شد صدای بگو و مگوی پدرش را با 

زدند. پدرش بار بود که بلند حرف میهمسرش شنید. این اولین

کرد آرام حرف بزنند ولی نجمه زیربار مرتب خواهش می

رفت. آهسته از اتاق بیرون آمد و از خروجی راهرو سرک نمی

گفت: وقتی اومدی نجمه داشت میکشید. پوران هم آنجا بود. 

ات برمیگرده. نگفتی قراره نگهش خواستگاری نگفتی یه روز بچه

تونم بسازم. چی ساختم با این یکی دیگه نمیداری. با همه  

پوران جواب داد: حاال مگر جات رو تنگ کرده. یه گوشه نشسته 

یه لقمه نون میخوره. باباش هم که ماشاال هزار ماشاال دستش به 

 دهنش میرسه.

دونستم قراره زندگیم بشه سنگ زیر نجمه براق شد: من اگر می

دادم. کردم بله میآسیاب غلط می  

پوران پرید بهش: سنگ زیر آسیاب کی شدی مثالً؟ از گل 

تر شنیدی اینجا؟ نازک  

ام و شوهرش باهاشون جر و پس این همه سال که سر خاله  -

ام رو بودم هربار خاله بحث پیش اومد به خاطر چی بود؟ من



دیدم بهش تیکه انداختم شوهرم رو دزدیدی؟ من بودم هربار تو 

وفایی و نامردی ام نشستم و پا شدم از بیجمع جلو شوهر خاله

 دم زدم؟

ی تو قبل اینکه بشه شوهر اون، مگر دروغ گفتم. شوهر خاله  -

 شوهر من بوده. حرف حق رو باید زد. دروغ میگم بهرام؟

آمد ولی از بهرام نه. نجمه گفت: من دیگه وار صدا درمیاز دی

ات. خود دانی.ی گمشدهدونم اینجا یا جای منه یا جای بچهنمی  

پوران جواب داد: اون بچه اگر گم نشده بود تو اصالً نبودی که 

رفت برای بخوای اینجور خط و نشون بکشی. بهرام جونش در می

 زنش. طفلک مهستی. طفلک پسر من.

مه پوزخند زد: آره شما راست میگی. یه جوری حرف نزنید نج

 انگار خبر ندارم خود شما اون زن بدبخت رو عاصی کردی. 

پوران هینی کشید و بهرام باالخره به حرف آمد: تو رو خدا بس 

 کنید. دوباره شروع نکنید.

پوران با غیظ گفت: من هرچی هم گفتم جلوی روی خودتون 

ف بزنم.گفتم. نرفتم پشت سر حر  



ترسه نجمه جواب داد: شما نگران نباش. بهرام اینقدر از شما می

جرات نداره تو خلوت هم پشت سرتون حرف بزنه. خودم چشم 

بینم رفتارهاتون رو.  دارم می  

کرد. نالید: بشکنه این دست من که پوران حاال داشت گریه می

 مردم زودتر از دست من راحتوقت نمک نداشته. کاش میهیچ

 میشدی.

برمش با خودم امروز شرکت. یه مدت بهرام درمانده گفت: می

گرده پیش مادرش.طاقت بیار برمی  

اش گرفته بود. خیلی جدی پوران انگار نه انگار همین االن گریه

خوای بفرستیش بره الی دست اونا؟ خودت رو که با گفت: می

بگیرن؟ خوای بذاری ازت ات رو هم میتیپا انداختن بیرون. بچه

اصالً مگه اختیار این زندگی دست تو نیست که هرکی دلش 

 خواست برات ببره و بدوزه؟

نجمه حرصی گفت: آها پس بگو. شما دلت برای اون دختر 

خوای بیاریش خوای ازشون زهر چشم بگیری. مینسوخته. می

شد. ای. باورم نمیگفت سادهام هی میکه من رو دق بدی. خاله  



هایی محکم به گوش ستاره رسید. دستپاچه برگشت صدای قدم

داخل اتاق. حوصله نداشت. شده بود استخوان الی زخم. انگار 

رفتنش یک جور بدبختی بارآورده بود و برگشتنش یک جور 

دیگر. لباس پوشید و وقتی بهرام آمد داخل اتاق چرخید و 

میده بود که نگاهش کرد. الزم نبود با هم حرفی بزنند. بهرام فه

زده به رویش لبخند زد: بیا ها را شنیده. خجالتستاره حرف

 دخترم.

حرف از اتاق بیرون رفتند. نجمه نشسته بود توی آشپزخانه و بی

کرد. پوران هم در سالن بود. ستاره دل دل با اخم نگاهشان می

کرد بگوید قرار نیست برای همیشه کنارتان بمانم ولی زبانش 

خواستند ینکه دوستش نداشتند و حتی نمینچرخید. از ا

فرصتی بدهند تا خودی نشان بدهد آزرده خاطر بود. تا برسند 

کدام حرف نزدند. داخل آسانسور باالخره ستاره شرکت هیچ

خواد سربار کسی باشم.زبان باز کرد: من میرم از اونجا. دلم نمی  

سربار  ی منی.هایش: تو بچهبهرام دستش را حلقه کرد دور شانه

 کسی هم نیستی.



اگرچه حرف پدرش دلگرم کننده بود ولی با رفتاری که امروز از 

توانست حدس بزند کالً آدمی نیست که کسی او دیده بود می

بار او را به همه حرفش را بخواند. داخل شرکت بهرام برای اولین

دید. یکشان های متعجب کارمندان را میمعرفی کرد. ستاره نگاه

کنجکاو بود پرسید چرا خواهر فرین خانم را تا به حال  که خیلی

زیارت نکرده و بهرام در جوابش فقط لبخند زد. ستاره مطمئن 

کنند مهندس مشیری مگر چند زن بود دارند با خودشان فکر می

 دارد و این دختر تا به حال کجا بوده؟

حتی این کار پدرش هم باعث نشد فکر کند او مردی شجاع 

گیرد. پدرش او را یاد بعضی از دش تصمیم میاست که خو

انداخت که اگرچه زیاد زحمت مادرهای پرورشگاه می

گداری هم که برد. گاهکشیدند اما کسی ازشان حساب نمیمی

زدند تا میخشان را محکم بکوبند جواب عکس حرکتی می

داد. به قول ثمین این مادرها حمال بودند فقط!می  

اتاق او و بهرام پرسید: تا حاال با کامپیوتر همراه پدرش رفتند به 

 کار کردی؟



ستاره شانه باال انداخت. کامپیوتر چیزی نبود که همه داشته 

ها که پدرش توی کار شان فقط یکی از بچهباشند. در مدرسه

دی موزیک بود کامپیوتر داشت. بهرام گفت: بیا اینجا رایت سی

ات میاد یا نه.یه کم با کامپیوتر من ور برو ببین خوش  

جوری خوام. همینحوصله نشست روی مبل: نمیستاره بی

 راحتم.

بهرام دیگر چیزی نگفت. نشست و مشغول شد. کمی بعد ستاره 

گفت: چرا مامانم رو ول کردی؟ به خاطر پوران بود؟ اون مجبورت 

 کرد؟

اش. بهرام عمیق نفس کشید و محکم تکیه داد به صندلی

هم خیره ماندند. بهرام گفت: نه! از های هردوشان در چشم

عرضگی خودم بود.بی  

دوباره سرش را انداخت پایین و مشغول شد. ستاره پرسید: 

 هنوزم دوستش داری؟

پدرش این بار سر بلند نکرد. تلفن زنگ خورد و بهرام مشغول 

صحبت شد. تماس که قطع شد ستاره دوباره همان سوال را 



ده داره اگر دوستش داشته باشم. تکرار کرد. بهرام گفت: چه فای

چی تموم شده. همه  

تایی با هم کردی االن هرسهاگر تو هم مث مامانم صبر می  -

 بودیم. کنار همدیگه.

اون روزا اونقدر حالم خوب نبود که بخوام به حاال فکر کنم.   -

خواست بمونه با من.مادرت هم نمی  

ه. خیلی تو کار ولی من حرفای پوران رو شنیدم. خیلی فضول  -

همه دخالت میکنه. فرین و فرزاد هم ازش خوششون نمیاد. حتماً 

تو کار مامانم هم خیلی سرک میکشیده. واسه همین نخواست 

 بمونه باهات.

ای که سمت راستش بهرام از جا بلند شد. چرخید طرف پنجره

بود و کمی به بیرون خیره ماند. بعد آمد و نشست کنار ستاره و 

اهش کرد: یعنی باید قید مادرم رو میزدم؟ تو که غمگین نگ

شنیدی همه چی رو. بابای من ولمون کرد رفت. من به هرچی 

رسیدم از صدقه سر مادرم بوده که زحمتم رو کشید. 



تونستم به همین راحتی بین مادر تو و مادر خودم یکی رو نمی

 انتخاب کنم. 

ره. ولی آدم باید هرچی اذیتش میکنه رو ول کنه ب  -  

گفت به شاهرخ فکر کرد و دید که خودش هم وقتی این را می

انتخاب اشتباهی داشته. او حاضر نشده بود شاهرخ را ول کند. 

به پدرش لبخند زد: نه الکی گفتم. راست میگی. به قول نیما 

 بعضی وقتا تصمیم گرفتن راحت نیست. 

ینه که بهرام تکیه داد به مبل و آه کشید: نه راحت نیست. بدتر ا

بعداً بفهمی تصمیم اشتباهی گرفتی. روزگارت سیاه میشه. چشم 

بستم روی عشقی که نثارم شده بود، تاوانش رو هر روز دارم 

میدم. االن هم که تو اینجایی. من موندم بین گذشته و امروزم. 

ی عمرم همین بس برزخ از این بدتر نمیشه. فکر کنم برای همه

 باشه. 

رو دوست داری؟هنوز هم مامانم   -  

بهرام کالفه از جا بلند شد و برگشت پشت میزش: ولش کن 

 حرفش رو نزنیم. 



ستاره شانه باال انداخت. موبایلش را درآورد و مشغول بازی شد 

های پدرش بود. موبایلش که زنگ خورد ولی حواسش پیش حرف

فکرها هم پر کشیدند. نیما بود ولی چرا حاال زنگ زده بود؟ 

اس را جواب داد. نیما آرام و مطمئن سالم کرد و دستپاچه تم

 ستاره به جای جواب پرسید: مامانم خوبه؟

به واکنش سوالش بهرام هم دست از کار کشید. نیما گفت: آره. 

 امروز خیلی بهتر بود. زنگ زدم بپرسم دوست داری ببینیش؟

درنگ جواب داد: خیلی زیاد. میای دنبالم؟بی  

ام رو بدی.ی بهراگر آدرس خونه  -  

خونه نیستم. همون شرکت هستم. بلدی؟  -  

آره بلدم. میام دنبالت نزدیک ظهر.  -  

کرد خوشحال تماس را قطع کرد و به بهرام که منتظر نگاهش می

گفت: نیما بود. گفت مامانم حالش خوب شده. میاد دنبالم بریم 

 دیدنش. 

 بهرام اخم کرد: الزم نیست بیاد دنبالت. خودم میبرمت. 



قدر فهمید چرا پدرش در مقابل نیما اینستاره وا رفت. نمی

 گاردش بسته است. گفت: چه اشکال داره اون بیاد دنبالم؟ 

نویسش را پرت کرد روی میز. دست کرد داخل بهرام کالفه روان

اش را چرخاند به چپ و راست. دوباره برگشت موهایش و صندلی

چه کارایی کرده؟  سمت ستاره و گفت: مگه بهت نگفتم مادرش  

به نیما چه ربطی داره؟ اون بود که من رو پیدا کرد.  -  

گشتم از زیر سنگ کرد خودم میاگر مادرش نامه رو قایم نمی  -

کردم. نیما هم هرکاری کرده جبران گندی هم بوده پیدات می

 بوده که مادرش کاشته. 

برام مهم نیست.   -  

ین گفت: مهم نیست؟ خون دویده بود به صورت بهرام. خشمگ

 نکنه دوستش داری؟ ها؟

ستاره جوابش را نداد. سرش را انداخت پایین و خیره ماند به 

بار ایستاد رو به کفپوش پارکت شده. بهرام دوباره برگشت و این

 روی ستاره: من رو نگاه کن ببینم. 



فهمی ولی من ای. نمیستاره سر بلند کرد. بهرام گفت: تو بچه

ون عفریته چه دل سنگی داره. نمیذارم بیفتی زیر حالیم میشه ا

 دست همچین کسی بقیه زندگیت رو هم تباه کنی.

اش: نیما ... نیما هایش را قفل کرد روی سینهستاره دست  

خواست بگوید نیما مثل تو نیست که از مادرش بترسد ولی می

دانست که این حرفش دروغ است. نیما دقیقاً به خاطر می

ا پس زده بود. همان کاری که پدرش کرده بود. به مادرش او ر

جای ماندن کنار زنی که دوستش داشت پوران را انتخاب کرده 

داد.بود که زجرش می  

 بهرام گفت: نیما چی؟ 

وقتی ستاره جواب نداد بهرام نشست کنارش: ببین دخترم 

میدونم االن به چی فکر میکنی. میدونم خیال میکنی قرار 

یما زندگی کنی. شاید اون پسره قول داده باشه نیست با مادر ن

جوری نیست. ازت مراقبت کنه ولی زندگی این  

ستاره کالفه از جا بلند شد: پس چه جوریه؟ ها؟ من دوستش 

 دارم. اون میفهمه تنهایی یعنی چی. اون مثل خودمه. 



هایش را تکیه داد به هایش را گره کرد توی هم. آرنجبهرام دست

د جلو. بدون نگاه کردن به ستاره گفت: منم یه زانو و خم ش

چی درست میشه. زمانی خیال کردم اگر برگردم سراغ بابام همه

خیال کارایی که کرده بود بشم ولی نمیشه. زخمی که خواستم بی

تو دلته همیشه باهات میمونه. نمیذاره آب خوش از گلوت پایین 

 بره. افسانه تو زندگیتون مثل همون زخمه. 

خوام عزیزم. من باباتم. بلند کرد: من بدت رو نمیسر   

تر بودی وضعت مگه همین االن نگفتی اگه ... اگه یه کم شجاع  -

ترسونی؟ چرا به جای این حرفا شد؟ پس چرا من رو میبهتر می

 نمیگی یه راه دیگه هم هست که تهش من مثل تو نباشم؟

وگندمی بهرام دستی روی موهایش کشید. ستاره به موهای ج

اختیار دست کشید رویشان. بهرام آرام سر پدرش نگاه کرد. بی

هایش را هایش نم برداشته بود. ستاره لبچرخاند طرفش. چشم

های ستاره و او به هم فشرد. بهرام دستش را حلقه کرد دور شانه

را به خودش فشرد و موهایش را عمیق بویید. آهسته گفت: دو 



ه چیزی اتفاق بیفته. هم تو و هم اون. نفر با هم باید بخوان که ی

 به زور هیچی درست نمیشه. 

لرزید. ستاره دلش سوخت. گفت: خودش هم صدای بهرام می

خورم.میگه من به دردت نمی  

لحن بهرام عوض شد. خوشحالی جای بغض نشست: مثل پدرش 

 عاقله. بهش پیام بده کدوم بیمارستان بریم. خودم میبرمت.

ها و اتفاقات او را از نیما دور ی حرفد. همهستاره دمغ شده بو

دانست چطور به کسی که این همه خوب کردند و او نمیمی

فهمید نزدیک شود. به نیما پیامک زد و گفت که دردش را می

اش کند و آدرس خواست. نیم پدرش خواسته خودش همراهی

ساعت طول کشید تا جوابش آمد. فقط آدرس بیمارستان را 

ای. بود بدون هیچ حرف اضافهفرستاده   

*** 

بیمارستانی که مهستی را در آن بستری کرده بودند بزرگ و 

مجهز بود. نیما دیگر نگران نبود مبادا کمبود امکانات باعث 

اش را آورده بودند بخش اتفاق ناخوشایندی شود. دیروز خاله



عمومی و در یک اتاق خصوصی بستری شده بود. سفر خاله 

افتاده بود و قرار شده بود تا وقتی مهستی از فرحناز عقب 

بیمارستان مرخص شود فرحناز کنارش بماند اما خاله مهستی از 

وقتی چشم باز کرده بود فقط با زحمت بسیار پرسیده بود: سحر 

 کجاست؟

ی قلبی وحشتناک باعث شده بود در عالم انگار آن حمله

از اسم  هوشی همه چیز را در ذهنش مرتب کند. همین کهبی

برد یعنی که آماده بود او را ببیند. دخترش به جای ستاره نام می

نیما و فرحناز به هم نگاه کرده بودند و فرحناز خم شده بود 

 موهای خاله مهستی را بوسیده بود: میادش فردا.

های فرحناز خیره مانده بود. زبانش درست مهستی به چشم

ه هزاران حرف در های معصوم و خستچرخید ولی آن چشمنمی

توانست برق خوشحالی را هم در آن خودشان داشتند. نیما می

اش را گرفت و گفت: ببیند. برای همین بود که دست خاله

خواستیم آماده بشید ببخشید اگر زودتر نگفتیم ماجرا رو. می

 ولی خب این جور شد. 



مهستی دست نیما را آهسته فشار داده بود. فرحناز فوری 

های اش به خاطر تالشده بود که اگر سحر برگشته همهتوضیح دا

های نیما را بیشتر فشار نیما بوده و مهستی به زحمت انگشت

داده بود. اشکش هم راه افتاده بود و نیما و فرحناز دستپاچه 

ها بند خواهش کرده بودند به خودش فشار نیاورد. اما اشک

نین زودتر خوب آمدند. نیما آخر سر گفته بود: اگر سعی کنمی

تونین برگردین خونه پیش سحر!بشین می  

کن پلک روی هم گذاشته ای حرف گوشخاله مهستی مثل بچه

بود و سری تکان داده بود که یعنی هرچه شما بگویید. دلش 

اش بدجور زیر و رو شده بود. برای مظلومیت خاله  

ه حاال جلوی ورودی بخش منتظر بود سحر بیاید تا با هم بروند ب

ی بهرام. مالقات مادرش. به مهستی نگفته بودند سحر رفته خانه

خواست این را به سحر هم یادآوری کند. اما تمرکز نداشت. می

رود دنبال سحر و در مسیر همه پیش خودش خیال کرده بود می

دهد ولی سحر پیامک داده بود که چیز را برایش توضیح می

خودش خیال کرده بود آیند بیمارستان. پیش همراه پدرش می



فرسا با دیدن سحر توی ماشینش بعد از چند روز سخت و طاقت

کند و این پیامک آب پاکی ریخته بود کمی حس خوب پیدا می

های مسخره روی دستش. خودش را به خاطر این امیدواری

کرد. نگران و کالفه و خسته بود از این همه فکر سرزنش می

خورد و آنقدر راهرو بلند را رنگارنگی که توی سرش چرخ می

رو رفته بود و برگشته بود که اگر کف راهرو سرامیک نبود قدم

شد. چرخیده بود به طرف اش گود میروی طوالنیحتماً از پیاده

در بخش بستری زنان که صدای سحر را شنید. برگشت و دید که 

دانست اگر بهرام خودش تنهاست. خیالش کمی راحت شد. نمی

داد. به زور لبخندش را پنهان د چه واکنشی نشان میکنارش بو

هایش گرد شده کرد و به سمت سحر رفت. او هم جلو آمد. چشم

زدند. لبریز از نگرانی بود. های روشنش دو دو میبودند و مردمک

 آرام گفت: سالم.

سحر آب دهنش را فرو خورد و نفسش را بیرون داد. با سر جواب 

 داد و پرسید: کجاست؟

 اشاره کرد به نیمکت فلزی گوشه راهرو: بیا اینجا.



سحر مردد به مسیر نگاهش چشم دوخت و دنبال سرش راه 

 افتاد. نشستند روی نیمکت و نیما گفت: خوبی؟

 سحر سر تکان داد و زیر لب گفت: خوبم.

نیما آهسته برایش توضیح داد که هیجان زیاد برای مادرش 

القاتشان را از هر نوع خطرناک است و بهتر است سعی کند م

تنش و اضطرابی دور نگه دارد و بهتر است که او نداند سحر حاال 

پیش پدرش مانده است. سحر فقط سر تکان داد. انگار به 

داد. فقط منتظر بود زودتر برود مادرش را هایش گوش نمیحرف

 ببیند. بهش لبخند زد: شنیدی چی گفتم؟

اون سالنه هست؟ سحر منگ نگاهش کرد: آره. اونجا تو 

 تنهاست؟

 نیما به در دو لنگه بخش نگاه کرد و آه کشید: بله. تنهاست. 

سحر از جا بلند شد. صبر نکرد او حرف دیگری بزند. قدم تند 

دانست کرد به طرف در. نیما هم مردد دنبالش راه افتاد. نمی

اش کند یا نه. جلوی در که رسیدند شماره اتاق را گفت همراهی

ث کرد. سحر گفت: بیا دیگه.و کمی مک  



بهتره من نباشم.  -  

سحر این پا و آن پا کرد. نگاهش بین در اتاق و نیما سرگردان 

بود. نیما خیالش را راحت کرد. آهسته دست گذاشت پشت 

اش و او را به جلو هدایت کرد: فقط حواست باشه به شانه

 چیزهایی که گفتم.

باز؟ تو هم بیا. من  سحر کمی مقاومت کرد: نکنه حالش بد بشه

ترسم. تنهایی می  

نیما عمیق نگاهش کرد. لبخند زد: بعضی وقتا آدم باید تنهایی 

 کارهای مهم رو انجام بده. برو.

های نیما خیره ماند و باز سر تکان داد. سحر مکث کرد. در چشم

نیما لبخند زد. اجازه داد سحر برود. کمی بعد خودش هم دنبالش 

دید که او ایستاده وسط اتاق و به مادرش نگاه رفت تا جلوی در. 

کند. خاله مهستی دوباره خوابیده بود. هرچند نیما گفته بود می

آید دیدنش ولی داروهای آرامبخش کار خودشان سحر امروز می

کردند. سحر رفت جلوتر و ایستاد کنار تخت. شاید نزدیک را می

ش را جلو برد به یک دقیقه به مادرش خیره ماند بعد مردد دست



و آهسته انگشتان او را لمس کرد. اشکش راه افتاده بود. حتی 

کرد. با تمام نیما هم شکفتن بغض توی گلوی خودش را حس می

کرد که سحر همزمان چه شوق و دردی را با هم وجود درک می

کند. شوق برگشتن دوباره به آغوش مادر و درد تمام تحمل می

مادر به دوش کشیده بود. ی تلخی که در فقدان گذشته

ها را با هم تواند هم زمان هردوی ایندانست که ذهن آدم میمی

های مالیم همه تجربه کند. این تردید و این اشک و این لمس

اش باالخره بیدار شد. اول انگار ی همین چیزها بود. خالهنشانه

متوجه نشد چرا بیدار شده و پلک روی هم گذاشت ولی دوباره 

از کرد. سر چرخاند طرف سحر که با تنی لرزان ایستاده پلک ب

بود کنار تخت. به همدیگر نگاه کردند و خاله مهستی به زحمت 

هایش را باال آورد و سحر را دعوت کرد به آغوشش بخزد. دست

نیما دیگر طاقت نیاورد. چرخید به سمت دیوار و از اتاق دور شد. 

التهاب قلبش بشود  هایش را محکم به هم فشرد مبادادندان

هایش راه بیفتد. همانجا به دیوار تکیه داد و اشک و از چشم

ها فکر هایش را مشت کرد. داشت به تمام این روزها و سالدست

شان زهر شده بود. ده دقیقه به کرد که زندگی به دل همهمی



همان حال ماند تا وقتی که خاله فرحناز سر رسید. نگران به 

سعی کرد به خودش مسلط شود. گفت: سحر  طرفش آمد و نیما

 داخل اتاقه.

 فرحناز هراسان به در نگاه کرد: تنها؟

آره نگران نباشید. خوبن.  -  

اما فرحناز مطمئن نبود. رفت جلوی در و او هم مثل نیما از 

همانجا صحنه را دید و مثل نیما منقلب شد و برگشت. او به 

هق گریه گفت: اون میان هقاندازه نیما خوددار نبود. گریه کرد و 

 روزی که سحر به دنیا اومد منم تو بیمارستان بودم. 

بعد به نیما نگاه کرد و وسط گریه خندید: ولی به جای تو حامد 

کدوم هم گریه نکردیم. حامد ...اینجا بود. هیچ  

تر شد: حامد هم تا خیالش اشکش را پاک کرد و لبخندش پررنگ

افتاد رفت بیرون. تعجب کردم.  راحت شد از حال مهستی راه

بعد فهمیدم تو بیمارستان یه دختری دیده به اسم شادان. رفت 

 دنبال اون.



هایش را با دستمال پاک کرد: هردوشان خندیدند. فرحناز اشک

 واقعاً تاریخ داره تکرار میشه. تو نمیخوای بری دنبال دلت؟

ره به نیما سر گرفت به سقف و با دهان بسته لبخند زد. دوبا

کنید نه؟های سرخ فرحناز نگاه کرد: بس نمیچشم  

 فرحناز اخم کرد: نه! 

ها را به خودشان آورد. شاید حدود نیم ساعت یا صدای سحر آن

بیشتر گذشته بود. فرحناز رفت جلو و سحر را در آغوش گرفت 

ولی او چشمش به نیما بود. رفت جلو و نیما بهش لبخند زد: 

 خوب بود؟

ن داد. نیما گفت: باز زبونت رو گربه خورد؟سحر سر تکا  

سحر باز سر تکان داد. فرحناز او را محکم بوسید. گفت: بریم 

 داخل؟ 

 سحر باالخره لب باز کرد: آره. 

نیما به حاالتش دقت کرد. آرام بود و سر به راه. انگار حاال با تمام 

ی هر دردی کردن چاره وجودش درک کرده بود که سرکشی



ن بار سه نفری برگشتند توی اتاق. خاله مهستی سعی نیست. ای

داشت بلند شود. خاله فرحناز کمک کرد تخت را نیم خیز 

کردند. سحر دست مادرش را گرفت و بوسید. مهستی هم سر 

ی مظلوم بودند کنار همدیگر. لبخند سحر را بوسید. مثل دو گربه

شروع  شان سنجاق شده بود. خاله فرحنازهای همهانگار به لب

کرد به تعریف از روزی که سحر به دنیا آمده بود. سحر با شوق 

های خاله مهستی دوباره راه افتاده بود. نیما داد و اشکگوش می

جور.گفت: خاله جون گریه نکن این  

 سحر هم بالفاصله گفت: راس میگه ... مامان.

 

سحر را اما همین کلمه اشک مهستی را بیشتر درآورد. دوباره 

اختیار کشید در آغوشش و بوسید. با همان زبان زخمی و بی

رفت. حتی خاله فرحناز هم منقلب اش میسنگین قربان صدقه

شده بود دوباره. درست دو ساعت به همان حال بودند تا گوشی 

اش نگاه های به اشک نشسته به صفحهسحر زنگ خورد. با چشم

 کرد و دکمه تماس را فشار داد: بله؟



نیما حواسش بود که سحر از تخت فاصله گرفت و بعد سریع از 

اتاق بیرون رفت. حتماً بهرام بود. دنبال سرش رفت و شنید که 

گوید: خودمم و مامان و خاله فرحناز. با نیما. نه. سحر می

دونم. نمی  

نیما دو دل بود بهش بگوید بمان یا اینکه اجازه بدهد که فعالً 

ر تماس را تمام کرد و به نیما زل زد: برگردد خانه پدرش. سح

 بابام بود.

فهمیدم.  -  

میگه بیام باال؟  -  

چی؟! نه! بیاد باال واسه چی؟  -  

سحر چشم دوخت جلوی پایش. سری تکان داد و گفت: خب 

 میخواد مامانم رو ببینه. پرسید کی اونجاست. 

کنم اومدنش درست نیما دستی به موهایش کشید: فکر نمی

ن مامانت و بابات دیگه چیزی وجود نداره.باشه. بی  

 سحر اخم کرد: پس من چی هستم؟



کرد چی بگوید. سحر راست گفته نیما مکث کرد. داشت فکر می

بود ولی حقیقت این بود که همه چیز عوض شده بود. اگرچه 

ی مشترک زندگی خاله مهستی و بهرام بود اما دیگر سحر میوه

ودش لذت ببرند. این با همدیگر توانستند با همدیگر از وجنمی

ها داشت. خودش کسی بود که از خیلی برای نیما خیلی معنی

نفره با پدر و مادرش محروم مانده بود.  های مشترک سهخاطره

توانستند از بودن او کسی بود که پدر و مادرش با همدیگر نمی

 کنارش لذت ببرند. درست مثل سحر. 

چرا اخم کردی دوباره؟   -  

های هم زل زدند. نیما رو گرداند. نگاه سحر خیره و پر از چشمبه 

خواست حرفی که دوست نداشت پیش بیاید. سوال بود و او نمی

 اما سحر جلو آمد و گفت: کی مامان رو برمیگردونی خونه؟

دونم. شاید یه هفته دیگه. چطور؟نیما نفس راحتی کشید: نمی  

اره ساکت ماندند و نیما سحر سر باال انداخت که یعنی هیچی. دوب

 دل به دریا زد: اگه میخوای برگردونمت ویال؟ 

نه! بدون مامانم نمیرم.  -  



اونجا ...  -  

خوبه. بابام حواسش به من هست. خودت مگه نگفتی اونجا   -

ی منم هست؟خونه  

آره.  -  

سحر هیچی نگفت. فرحناز آمد بیرون و به هردوشان نگاه کرد. 

سمتشان آمد و خواست بروند. وقت همان وقت نگهبان به 

توجه به تذکر نگهبان برگشت مالقات تمام شده بود. سحر بی

 توی اتاق. فرحناز پرسید: بهرام آوردش آره؟

نیما سری به تایید تکان داد و بالفاصله گفت: دوست نداشتم 

 بفرستمش بره.

بار لبخند زد و نیما سریع گفت: از اون جنبه که فرحناز شیطنت

کر میکنی منظورم نبود. بیشتر نگران این بودم که بحث و شما ف

 حرفی پیش بیاد.

خندید: حاال من که چیزی نگفتم. فرحناز اما همچنان می  



نیما گفت: مثل اینکه اونجا هم خیلی سخت نگذشته بهش ولی 

 میدونم که دلش نمیخواد بمونه. 

فرحناز آه کشید: طفلک به خاطر اشتباه یه عده دیگه آواره 

تونه راحت داشته باشه.شده. چیزی که حقش هست رو هم نمی  

کرد. ها گذشته را عوض نمینیما چیزی نگفت. تکرار این حرف

برگشت توی اتاق و از مهستی خداحافظی کردند هرچند نه 

خواست از هم جدا کدام دلشان نمیسحر و نه خاله مهستی هیچ

ه افتادند به سمت ماند و نیما و سحر راشوند. فرحناز گفت که می

خروجی. دم در اما سحر باالخره حرفی را که نیما نگران بود 

پیش بکشد، به زبان آورد. گفت: نیما تو فقط به خاطر مامانته که 

بیخیالم شدی؟ مامانم تو رو خیلی دوست داره. بیا پیش ما 

 دوتا... بیا...

نیما نفسش را عمیق بیرون فرستاد. به سحر نگاه کرد: خیلی 

خوام راجع بهش حرف بزنم.تمه. نمیخس  



خواست سحر لب برچید. با هم رفتند پایین. نیما کالفه بود. نمی

سحر را ناراحت بفرستد برود. گفت: یه مقدار صبر کن. به خودت 

 وقت بده. مطمئنم بعداً به خاطر این حرف ازم تشکر میکنی. 

ده؟سحر اخم کرد: من به اندازه هیجده سال صبر کردم. بس نبو  

نیما تند تند پلک زد. دست کرد توی جیبش و سعی کرد به 

توجه بماند. اما سحر سمج های مشتاق و منتظر سحر بینگاه

جلوی رویش ایستاد و گفت: بابام گفت تا وقتی دو نفر با همدیگه 

 نخوان هیچی درست نمیشه. 

بود به بازی ای را که جلوی پایش افتاده نیما با نوک کفش نخاله

 گرفت: بابات راست گفته.

ولی تو نمیخوای.   -  

کرد جز اینکه او را اش گرفته بود. اصالً به هیچی فکر نمیخنده

راضی به همراهی کند. درست مثل جوجه اردکی که تا سر از 

ای را که کنارش دیده جای تخم در آورده اولین موجود زنده

های پرورشگاهی ه بچهخالقش شناخته باشد. شادان گفته بود ک

همیشه اضطراب جدایی دارند و اگر حس کنند کسی که 



ها را طرد کرده تا آن آدم را برنگردانند کنار دوستش دارند آن

های سحر نگاه کرد: شوند. غمگین به چشمخودشان راحت نمی

عزیزم من کنارت هستم ولی تو باید به خودت وقت بدی. اگر 

هستم حداقل به حرفم گوش کن. واقعاً اینقدر من برات مهم  

دانست چه برداشتی از حرفش نگاه سحر انگار آرام گرفت. نمی

کرد دلش طور مظلوم نگاهش میداشته ولی همین که این

لرزید. برای او که با مادر و خواهری ناسازگار و سرکش زندگی می

کرده بود سخت نبود که با کسی مثل سحر سر و کله بزند اما 

تواند و کم بیاورد و خودش هم بشود یکی از کسانی ترسید نمی

اش و هم به خودش. که به او زخم زده. هم به او و هم به خاله

سحر آمد جلوتر و سر باال گرفت: باشه. وقت میدم. ولی دلم 

 برات خیلی تنگ میشه. 

هایش از هم باز اما لب« من هم»نیما لبخند زد. توی دلش گفت 

زد حواسش را جمع سحر را صدا مینشدند. صدای بهرام که 

کرد. از هم جدا شدند و سحر رفت سمت پدرش هرچند دوباره 

 برگشت و نیما را نگاه کرد و او به لبخندی اکتفا کرد.



*** 

صدای داد و فریاد چنان بلند بود که ستاره راست سر جایش 

نشست. مات و مبهوت به دور و برش نگاه کرد و تازه یادش آمد 

رش است. عصر برگشته بودند خانه. شنید که نجمه که خانه پد

گوید: ولم کن. برو...برو دنبال همون زنت.می  

آب دهنش را فرو داد. تپش قلب پیدا کرده بود. بعد از مالقات 

بهرام جسته گریخته راجع به مهستی پرسیده بود و ستاره 

های پدرش او را سربسته گفته بود حالش خوب بوده. کنجکاوی

کرد. اگر او هم صبر کرده بود حاال مجبور نبود می دارغصه

تاب راجع به زنی که دوستش داشت از دختر خودش طور بیاین

آمد و داد و بیداد پدرش سوال بپرسد. حاال صدای شکستن می

شنید. توی خودش جمع شد. همان موقع که برگشتند را هم می

قت ومنتظر این طوفان بود. هم نجمه و هم پوران از بی

های خیس و سرخ ستاره برگشتنشان جا خوردند. و چشم

اند. حاال صدای فرین و ها کجا بودهکنجکاوشان کرد بفهمند آن

فرزاد هم قاطی شده بود. داشتند به طرفداری از مادرشان 



آمد. او طرف بهرام بود. کردند. صدای پوران هم میجنجال می

اش را هی تخت. جمع شد توی خودش و چانکز کرد گوشه

ی گذاشت روی زانویش پلک روی هم گذاشت. اشک از گوشه

تر از پناهتر و بیچشمش شره کرد پایین. کسی هم بود که غریب

او باشد؟ دختری تنها که مادرش روی تخت بیمارستان افتاده 

تر بود پسری که ی پدرش از هرکسی زیادیبود، در خانه

و کنار او باشد. دوستش داشت حاضر نبود مادرش را ول کند 

اش را باال ها بود. آب بینیمادری که خودش مسبب این بیچارگی

ی پنهان هجده ساله را شنید که پدرش انگار قصهکشید. می

زند: دوستش دارم. دوستش دارم باالخره تاب نیاورده و داد می

 به هیشکی مربوط نیست.

زند: تو غلط کردی. شنید که مادربزرگش داد میمی  

شو بیرون.گوید: از اینجا گمهق کنان میمه هقو نج  

چشم باز کرد و دید که نجمه توی چارچوب در اتاقش ایستاده. 

تا به خودش بجنبد او را دید که آمده و وسایلش را خشمگین 

کند روی زمین. پدرش سر رسید خواست نجمه را بیرون پرت می



برود و کند ولی او بدتر دیوانه شد. به خودش جرات داد جلو 

هایش: میرم خودم. میرم.دست نجمه را بگیرد. زل زد توی چشم  

جا نمیری. بهرام آمد جلو: تو هیچ  

دانست حتی اگر هم بماند عمر اهمیتی به حرف پدرش نداد. می

کند. تر از آن چیزی خواهد بود که فکر میبودنش خیلی کوتاه

ی کارهایش از روی پدرش اگرچه مرد صادقی بود و همه

حساسات واقعی بودند ولی مرد محکمی نبود. او از این جور ا

پدرها زیاد دیده بود وقتی در پرورشگاه بود. دخترهایی که به 

کردند گشتند خانه دلشان را به این قول گرم میها برمیامید آن

که پدرشان دیگر سمت مواد نخواهد رفت اما به هفته نکشیده 

شان کرد تا هرویین بخرند هشد معاملای که میشدند سرمایهمی

کرد برای و از درد خماری خالص شوند. بهرام او را معامله نمی

شد خودش او را افتاد شاید مجبور میمواد اما اگر پایش می

بفرستد بیرون که این زندگی را نگه دارد. برای ستاره این جنس 

رفتار درست مثل همان پدرهای خمار سست اراده بود. و برای 

بود که هرچه بهرام داد زد کار خودش را کرد. چند تکه همین 



اش. از اتاق رفت بیرون. اش را جمع کرد و ریخت توی کولهوسیله

جز پوران که مغموم توی سالن نشسته بود خبری نبود. بهرام 

دنبال سرش آمد و جلوی خروجی سالن دستش را گرفت: وایسا 

 بهت میگم. کجا میری؟

ی بیچاره. واال اگه منم ذار بره دخترهپوران غر زد: ولش کن ب

کس و کار نبودم تا االن هزار بار رفته بودم.بی  

ستاره برگشت و به مادربزرگش نگاه کرد. لحن حرف زدنش، 

کس و کار جنس صدایش و نگاهش اصالً شبیه آدمی نبود که بی

فهمید. او فقط داشت ادای باشد. ستاره این چیزها را خوب می

فهمید. رفت جلو آورد. ستاره این را هم خوب میکسی درمیبی

 و بهش گفت: پاشو برو. کی جلوت رو گرفته؟ 

 پوران براق شد توی صورتش: کجا برم؟

ستاره پوزخند زد: زیر آسمون خدا اگر جا برای من بوده، برای تو 

 هم هست. فقط الکی نشین ننه من غریبم بازی دربیار.



تر شد: هی به بابام د و ستاره جریبار به بهرام نگاه کرپوران این

فهمم جنس خرابت چیه. با همین کارا نگاه نکن. فک نکن نمی

 بدبختش کردی. بدبختمون کردی. 

صدایی از پشت سرش آمد. صدایی دخترانه و پر از ناراحتی که 

گفت: راست میگه!می  

برگشت و دید که فرین است کنار مادرش ایستاده و دستش را 

گرفته. ستاره بهش لبخند زد و او هم جواب محکم توی دست 

اش در کرد با خواهر ناتنیوقت باور نمیلبخندش را داد. هیچ

همچین وضعیتی دوست شود. پوران دست گذاشت روی زانو و 

 بلند شد: بهرام یه ماشین خبر کن!

حاال همه چشمشان به بهرام بود. بیشتر از همه نجمه. ستاره 

ه من گفتی اونجا تو شرکتتون.گفت: بابا یادت نره چی ب  

بهرام کالفه دست کشید روی موهایش. پوران اصرار کرد: زود 

 باش. تف کن من رو بیرون.



بهرام مستاصل دور خودش چرخید. فرزاد هم آمده بود بیرون. 

گفت: بابا اگر مردی یه بار درست تصمیم بگیر نجاتمون بده از 

 این وضع.

هایش نگاه کرد. بهرام و نوهپوران ترسیده و نگران به عروسش 

آنکه به مادرش نگاه کند شروع کرد به ور رفتن با گوشی بی

 تلفنش. پوران گفت: چکار میکنی بهرام؟ 

طور که زد. بهرام هماندر صدایش ترس و دلخوری موج می

کرده با رنگ و رویی پریده به گوشی چشم دوخته بود گفت: اخم

ید؟همون کاری که گفتین. بگم کجا میر  

پوران انگار خشک شده باشد. بدون آنکه پلک بزند به پسرش 

خیره مانده بود. ستاره خندید: چطور شد پس؟ مگر 

خواستی بری؟ بگو کجا میخوای بری.نمی  

 پوران اخم کرد و داد زد: تو الل شو دیگه. 

 بهرام عمیق نفس کشید و زل زد به مادرش: کجا میری مامان؟ 

 نجمه گفت: اون دفعه من کجا رفتم. یه ماشین بگیر همونجا.



 پوران با صدایی لرزان نالید: من برم هتل؟ تف به شرفت بهرام.

شنید که بهرام اما توجهی به حرف مادرش نکرد. ستاره می

هایی که در موره. داشت از فداکاریپوران شروع کرده به ضجه

گفت: مگر مادرش  گفت. ستاره بلندحق بهرام کرده بود می

هاش؟ نیستی؟ ها؟ یعنی هرکی شد مادر باید منت بذاره سر بچه  

کرد. ستاره دید که پدرش با صدایی لرزان پوران داشت گریه می

آید آدرس یک هتل را داد. اش درمیکه به سختی از حنجره

کارش که تمام شد رو کرد به پوران: وسایلتون رو بعدا خودم 

تا یه خونه بگیرم براتون. هرجا دلتون میارم. اونجا باشید 

 خواست.

هایش رفتند پشت دیوار و ی پوران لرزید. نجمه و بچهچانه

ناپدید شدند. ستاره گفت: اگر پرورشگاه زندگی کرده بودی بابا 

میفهمیدی دلت الکی واسه هیشکی نسوزه. یاد میگرفتی دلت 

 فقط واسه خودت بسوزه چون دنیا جای خیلی مزخرفیه. 



خواست گریه کند وقت گفتنش. ین را به سختی گفت. نمیا

اش و از خانه بیرون زد. توی حیاط اش را انداخت روی شانهکوله

 که بود پدرش صدایش زد: کجا میری حاال؟

تواند برود. شانه باال دانست کجا میچرخید و نگاهش کرد. نمی

دونم.انداخت: نمی  

ک بود. او را بغل گرفت و گریه ها آمد پایین. هوا تاریبهرام از پله

 کرد: ببخش من رو.

ستاره فقط آه کشید. او خیلی وقت بود که پذیرفته بود از دنیا و 

هایش توقع زیادی نداشته باشد. بهرام از او جدا شد: بذار به آدم

 این پسره زنگ بزنم بیاد دنبالت.

نیما؟  -  

آره.  -  

بالم. میرم پیش خوام مجبور بشه بیاد دننه! ولش کن. نمی  -

 یکی از دوستام فعالً.

از خودت که بیخبرم نمیگذاری؟  -  



 غمگین لبخند زد: نه. میام شرکت میبینمت.

دانستند بهرام لب به هم فشرد و سر تکان داد. همان لحظه می

ها فقط در همان حد به هم گره خواهد خورد و نه که آینده آن

تاد به طرف خیابان در بیشتر. از خانه بیرون زد و پیاده راه اف

اش چطور خواهد بود. دانست روز بعد زندگیحالیکه نمی  

*** 

نیما وارد خانه شد و با خیال راحت نفسش را بیرون داد. نه آیدا 

کدام توی سالن نبودند. در تمام مدتی که گیر و نه مادرش هیچ

اش در بیمارستان بود جنگ و جدل بین مادر و کارهای خاله

هایشان هیچ یا زیاد ادامه داشت. البالی حرفخواهرش کم 

ای نبود. آیدا هربار مادرش را مقصر اتفاقات پیش موضوع تازه

کرد و افسانه اگرچه روزهای دانست و او را سرزنش میآمده می

کم عقب داد اما کماول خیلی جدی و با خشم جواب آیدا را می

شت. نگاهی کشیده بود و دیگر آن حرص و جوش اول کار را ندا

به ساعتش انداخت. شش عصر بود اما آنقدر خسته بود که 

خوابید. شد روی تخت و یک دل سیر میدوست داشت ولو می



نشست روی مبل و سرش را تکیه داد به پشتی آن. صدای 

خواست چشم ی باز شدن دری به گوشش خورد. دلش نمیقیژه

ود حتما توی زد مادرش باشد. آیدا اگر خانه بباز کند. حدس می

حرکت ماند و وقتی طور بینشست. همانسالن جلو تلویزیون می

های ویلچر به گوشش خورد حدسش صدای چرخیدن چرخ

هایش را تبدیل به یقین شد. با این حال راست ننشست و چشم

شان در همان حالت شروع هم باز نکرد. ترجیح داد  اول مکالمه

ادرش را شنید که گفت: شود. کمی صبر کرد و باالخره صدای م

 حالش چطوره؟

این سوالی بود که در تمام این روزها مرتب تکرار شده بود اما 

کرد که مادرش دلتنگ یا نگران خاله مهستی شده نیما باور نمی

باشد وگرنه کاری نداشت که بگوید من را ببر بیمارستان. همه 

خسته و  حداقل دو بار به خاله سر زده بودند جز او. با همان حال

 چشم بسته گفت: خوبه! چند روز دیگه مرخص میشه. 



کند. زل زده دانست االن مادرش چه کار میسکوت شد. نیما نمی

بهش یا نه. واکنشی نشان نداد. افسانه گفت: دخترش رو هم دید 

 یا نه؟

امروز همدیگه رو دیدن.  -  

خب؟  -  

خب چی؟  -  

درست بشین حرف بزن.   -  

خوام بخوابم.خسته هستم. می  -  

اول جواب من رو بده بعد برو تو تختت بگیر بخواب. این چه   -

 طرز رفتاره؟ 

نیما باالخره راست نشست و چشم باز کرد: چیز زیادی نیست 

برای گفتن. همدیگه رو دیدن. خوشحال شدن. قرار شد چند 

 مدت دیگه که خاله برگشت ویال، سحر هم بره پیشش. 

تیکه است نه؟ی اون مراالن خونه  -  

ی اونه.اگر منظورتون باباشه. بله خونه  -  



افسانه پوزخند زد. نیما اهمیتی نداد. خواست بلند شود که 

 افسانه گفت: نیما نکن این کار رو.

متعجب در همان حال نیم خیز به مادرش که زل زده بود بهش 

 نگاه کرد: کدوم کار؟

افسانه با اخم نگاهش کرد. خیره خیره. بعد گفت: خودت بهتر 

میدونی. آیدا گفت دوستش داری. اگه میخوای من رو دق بدی 

 برو بگیرش. 

صدایش چنان ترسیده و نگران بود انگار که نیما قرار است او را 

بفرستد به خانه سالمندان. دوباره نشست روی مبل و عمیق 

ا جلوتر کشید و ملتمسانه زل زد نفس کشید. افسانه ویلچرش ر

ی من رو به دل داره. معلوم نیست بابای به نیما: اون دختره کینه

 کثافتش چی تو گوشش خونده...

خوام نیما دستش را باال برد تا مادرش ساکت شود. بعد گفت: نمی

 یک کلمه راجع به این قضیه بشنوم. 

ره. معلوم خوخیلی خب باشه ولی اون دختره به درد تو نمی  -

نیست کجا بزرگ شده. خودت که دیدی چقدر سرخود و 



وحشیه. مهستی هم دوست نداره اون بشه عروس من. این وسط 

 عاجز میشی.

هایی که براشون کنار گذاشتی سر از چی؟ از تکه و کنایه  -

 فرصت پرت کنی تو سر و صورتشون؟ 

ند شد: هایش را محکم به هم فشار داد. نیما از جا بلافسانه لب

خوام برم سراغش دقیقاً دلیلش خود شمایی. اگر من نمی

دونم زندگی رو چطور قراره به دل همه زهر کنی. دیدم که می

 میگم.

دیدی؟ دستت درد نکنه.   -  

نیما چرخید و خسته به مادرش نگاه کرد: ندیدم؟ کم دیدم؟ 

قدر طلبکار باشی؟ بعد از این چطور مامان؟ چطور روت میشه این

ه چیزی که معلوم شده. من اگه جای خاله مهستی باشم دیگه هم

اش رو ازش گرفتی.خواد تو رو ببینم. بچهوقت دلم نمیهیچ  

من گرفتم؟ به من چه؟  -  



نیما کالفه سر تکان داد و نفسش را رو به سقف بیرون داد: خیلی 

کنم باهات. به قول معروف اونی رو که خودش رو خب. بحث نمی

ه نمیشه از خواب بیدار کرد.به خواب زد  

راه افتاد طرف اتاقش. افسانه دنبال سرش رفت و داد زد: وایسا 

ببینم. کجا فرار میکنی؟ تو هم مث اون بابای ترسوت هستی که 

رفت؟تا بهش حرف میزدم در می  

اختیار گره شدند. چرخید تا درست رو به روی های نیما بیمشت

درش حق داشته حداقل یک کرد پمادرش قرار بگیرد. فکر می

های مادرش را بدهد و حاال که نبود وظیفه او انصافیبار جواب بی

رفت. هیچ وقت این بود کار ناتمام را تمام کند. گفت: بابا در نمی

قدر دوستت داشت که وقت نفهمیدی اونرو نفهمیدی. هیچ

ی خواست با حرفاش اذیتت کنه. هرچند که همهدلش نمی

خواست ه. ولی اون دوست داشتنا لیاقت میحرفاش حق باش

 مامان. 

خواست. من زد به اونی که دلش میی حرفاشو میبرد همهمی  -

خواست. من دوستش نداشتم.دلم نمی  



 نیما پوزخند زد: پس چرا موندی باهاش؟ ها؟ 

افسانه طلبکار گفت: چون جایی نداشتم برم. چون بابا و مامانم 

. بعد هم شماها بودین.به زور من رو دادن بهش  

لرزید. نیما نفس گرفت: صدایش وقتی جمله آخر را گفت می

دادن؟ گشتی راهت نمییعنی بابا عبدی و مامان جیران اگر برمی

نگو نه که کفرم باال میاد. خود شما نبودی وقتی آیدا به دنیا اومد 

موندی تو اون باغ؟ بابا هم نیومد دنبالت که خودت تکلیف 

بدونی. اون روزی که آیدا به دنیا اومده بود یادمه خودت رو 

هام رو مامان. بابا نگفت برو دنبال زندگیت؟ نگفت من خودم بچه

 نگه میدارم؟ 

ساکت شو نیما.  -  

چرا؟ چرا ساکت بشم؟ مگر نه اینکه میگی راضی نبودی از   -

زندگیت پس چرا ادامه دادی؟ ها؟ میرفتی خب. میرفتی این همه 

مون اها رو تو شیشه نمیکردی. مردیم از بس همهسال خون م

دلمون شور شما رو زد. هربار تو این خونه جر و بحث راه افتاد 

بابا گفت مراعات حالت رو بکنیم. چون مادری...چون 



مریضی...چون دلت نازکه. بسه دیگه. خسته شدم از این همه 

 مراعات کردن. میفهمی؟ خسته شدم. 

اش. به نفس نفس افتاده بود اما ینهافسانه دست گذاشت روی س

ات جلو خواهر و برادرهات نیما کوتاه نیامد: االن که دیگه سکه

زد اون رونق شده. یه خاله مهستی بود دلش شور تو رو میهم بی

هم دیگه خیال نکنم بعد از این براش مهم باشه تو چه حالی 

آیدا چرا داری. به خودت بیا مامان. نکن این کار رو با ما. اون 

اش باید گریه کنه از دست تو؟ من رو ببین. به چشمام نگاه همه

 کن...

افسانه با اخم رو گرداند. نیما خم شد جلو: نگاه کن... میفهمی 

ام؟چقدر خسته  

افسانه زد زیر گریه اما هیچی نگفت. نیما کمی دور خودش 

تپید و چرخید. خواب به کل از سرش پریده بود. قلبش تند می

ش شده بود. رفت طرف در. افسانه نالید: کجا میری؟گرم  



خواست بگوید جهنم ولی قیافه غمگین پدرش را دید توی قاب 

کرد. آه کشید و عکس که زل زده بود بهش و شماتتش می

 ایستاد: میرم بیرون یه هوایی به سرم بخوره. 

کم تاریک وقتی جوابی نگرفت از در بیرون زد. بیرون هوا کم

رفت پیش آمد مییشه وقتی خیلی بهش فشار میشد. هممی

اش اما حاال آن ویال سوت و کور و خالی بود. گوشی خاله

موبایلش را درآورد تا به حامد زنگ بزند ولی وقتی اسم سحر را 

ها دید حس کرد دلش بیشتر از توی فهرست شماره تلفن

اش را گرفت و به سمت خواهد. شمارههرکسی صحبت با او را می

اشینش رفت. تلفن چند بوق خورد و وصل نشد. نشست پشت م

هایی که به مادرش فرمان و منگ به دور و برش نگاه کرد. حرف

زده بود عین حقیقت بودند ولی چرا حالش بهتر نشده بود؟ 

کرد؟ خودش هم از اینکه ها را دنبال نمیخودش هم همان بهانه

برای همین  ترسید؟اش را جهنم کند نمیمادرش فردا زندگی

چیز در خواست به سحر نزدیک شود؟ که همهنبود که نمی

امنیت و آسایش باقی بماند؟ مگر همین حاال به مادرش نگفته 

بود اگر راضی نبودی به ماندن چرا ماندی؟ تصمیم گرفتن برای او 



تر بود؟ کالفه دست از مادرش با دو بچه قد و نیم قد سخت

آن شب وقتی با سحر رفته  کشید توی موهایش. یادش آمد که

ها تصمیم ی پرت بهش گفته بود بعضی وقتبودند به یک جاده

گرفتن به همین راحتی نیست. راست گفته بود ولی به این معنی 

نبود که چون تصمیم گرفتن سخت است باید ازش فرار کرد. 

سحر گفته بود بابا میگه میشه همه چیز رو درست کرد به شرطی 

هم بخوان. قلبش شروع کرد به تند تپیدن.  که هر دو نفر با

ی یک راه تازه است. یک راه دانست در آستانهخودش می

کرد ولی تنها بود. ماشین سخت. اگر پدرش بود حتماً کمکش می

رفت بهشت زهرا و با او خواست میرا روشن کرد. دلش می

کرد. از پارکینگ که بیرون آمد موبایلش زنگ خورد. خلوت می

ه سحر افتاده بود روی صفحه.شمار  

ای نگه داشت و جواب داد: جانم؟گوشه  

سحر مکث کرد. نیما لبش را زیر دندان گرفت. یک دستش به 

فرمان بود و گوشی را سفت چسبانده بود روی گوشش. سحر 

 گفت: نیما خودتی؟



اش گرفت: پس کیه؟خنده  

آخه گفتی جانم.  -  

 خندید: خب بگم.

زنگ زده بودی؟  -  

آره. خواستم باهات حرف بزنم.  -  

درباره چی؟  -  

حس کرد لحن سحر غمگین و خسته است. دلش شور افتاد: 

 حالت خوبه؟

 سحر عمیق آه کشید و نیما نگران شد: کجایی؟

دونم.نمی  -  

دونی؟نمی  -  

کنم. وایسا یه دیقه.نه! یه ساعته دارم پیاده خیابون رو گز می  -  



پرسید کجاست و فهمید که با یصدایش را شنید که از کسی م

ای ندارند. سحر گفت کجاست و نیما پرسید: هم چندان فاصله

 چرا اومدی بیرون؟ کار خاصی داشتی؟

ی بابام دعوا شد سر من. نه بابا. کار خاص کجا بود. تو خونه  -

 زدم بیرون.

 اخم کرد: زدی بیرون؟ یعنی چه. وایسا همونجا تا بیام برت دارم.

برم داری؟  سحر خندید:  

بازی درنیار. اومدم.مسخره  -  

تماس را قطع کرد و عمیق نفس کشید. ربع ساعت بعد 

همانجایی بود که سحر گفته بود. او را دید که دست در جیب در 

کند. دلش زیر و رو شد. رو ایستاده و به دور و برش نگاه میپیاده

مگین هایش غها و چشمدید که اگرچه لباش. میبرای تنهایی

خیالی در رفتارش است. انگار پذیرفته بود هستند ولی نوعی بی

ها و ی سختیطور که هست قبول کند. با همهزندگی را همین

هایش. هرکسی جای او بود و از خانه پدرش بیرون زمختی

زد به شد. زنگ میهایش خیس اشک میشد چشمانداخته می



ط از آن خانه زده کند ولی او فقکرد درکش میکسی که فکر می

بود بیرون. بدون گریه و به هیچ کسی هم زنگ نزده بود. دلش 

های زندگی سوخت. برای این همه سر خم کردن جلوی تلخی

رفت جلو و برایش بوق زد. سحر او را دید و سوار شد. تا نشست 

 گفت: از بیمارستان برگشتی؟

نه خونه بودم.  -  

بابا بهت زنگ زد؟  -  

آره. نگرانت بود. چرا اومدی بیرون؟دلش فشرده شد:   

 عمیق نفس کشید: گفتم بهت اونجا جای من نیست. 

ببخش مجبورت کردم بری پیششون.  -  

نه بابا. به تو که ربط نداشت. ولی یه شری درست کردم بیا   -

 ببین.

 خندید: این دفعه گیس کی رو از جا کندی؟

مامان بزرگم.  -  

ندید: پوران خانم؟نیما فرمان را چرخاند و بلند خ  



سحر لبش را خیس کرد: آره. نشینی نصیحتم کنی که اصالً 

 حوصله ندارما. 

چی شد حاال. بگو حداقل بدونم اون بنده خدا چی گفته که   -

اش الی دندونای تو گیر کرده.پاچه  

غش خندید: هی نشسته بود ننه من غریبم بازی سحر غش

ها رو درنیار. بلند شو درمیارود منم بهش گفتم الکی ادای افلیج

دست بگیر به زانو زندگیت رو جمع کن. بابای بدبختم اگر این 

 نبود االن پیش مامان مهستی بود نه پیش اون زن....

س.س.س  -  

خیلی خب تو هم. هی عین مار فش فش میکنه.  -  

ه هم فشار داد هایش را فرو کرد توی دهنش و محکم بنیما لب

که نخندد. سحر چرخید طرفش: دروغ گفتم؟ یه کاری کردم از 

 خونه انداختنش بیرون. انتقام مامانم رو ازش گرفتم.

های گرد شده نگاهش کرد: بهرام مامانش رو هم کرد نیما با چشم

 بیرون؟ 



آره. فرستادش هتل. خدا کنه بعداً پشیمون نشه. ولی فکر   -

ش دیگه محاله پشیمون بشه.نکنم با اون زن کولی  

این را گفت و بلند خندید. نیما اخم کرده به اتفاقی که افتاده بود 

اش شبیه بهرام است. او هم فکر کرد. به این که چقدر زندگی

مثل پدر سحر درگیر مادری بود که مدام از اطرافیانش باج 

خواستی بری؟گرفت. گفت: حاال کجا میعاطفی می  

خواستم برگردم پیش دونم. میداخت: چه میسحر شانه باال ان

 مینا.

چرا به من زنگ نزدی؟  -  

 سحر سکوت کرد. نیما نیم نگاهی بهش انداخت: ها؟

سحر چرخید طرفش: زنگ بزنم که چی بشه؟ مگر نگفتی صبر 

 کنم؟ 

نیما پلک روی هم گذاشت و وقتی چشم باز کرد دید که سحر 

خواد فت: دیگه نمیکند. لبخند زد و دستش را گرنگاهش می

 صبر کنی. 



های سحر گرد شدند. نگران دستش را از الی دستان نیما چشم

 بیرون کشید: چی شده؟ 

نیما اخم کرد: چرا فرار میکنی؟ مگر نگفتی هردوتامون باید 

 بخوایم تا درست بشه همه چی؟

 سحر خندید: واقعاً؟ بابام بهت گفت نه؟

چی گفت؟  -  

بابام گفت نترسی؟   -  

نه بابات نگفت. خودم فهمیدم.  -  

دوباره دستش را جلو برد و کف آن را گرفت رو به سحر: میخوای 

 با هم باشیم یا نه؟

 سحر لب برچید. دستش را آرام جلو آورد و گذاشت توی دست

نیما و سر تکان داد. اشکش راه افتاده بود. نیما هم بغض داشت. 

خوای برگردیم بیمارستان؟آرام گفت: می  

ر تند تند سر تکان داد.سح  

*** 



های ورودی ساختمان و ورودی جلوی بیمارستان سبیل نگهبان

بخش عمومی را چرب کردند تا اجازه دادند بروند داخل. وقتی 

رسیدند به اتاق سحر دید که مادرش خواب است. به نیما نگاه 

کرد. هنوز عادت نکرده بود خودش به تنهایی تصمیم بگیرد. 

او را بداند. نیما گفت: بهتره بیدارش نکنیم.خواست نظر می  

اش کشید. هر دو سحر باز سر تکان داد و نیما دستی به شانه

آهسته رفتند داخل و دو طرف تخت ایستادند. خیره ماندند به 

تاب بود و نگران. تمام این مدت همین صورت مادرش. سحر بی

از  کرد فکر ترسناکی کهحال را داشت. صبح که چشم باز می

شد. اینکه االن شب قبل خزیده بود به ذهنش دوباره زنده می

دهند مادرش مرده است. حتی شود و خبر میزنگ تلفن بلند می

دید همین فکر ی او را میهمین لحظه هم که صورت خسته

کرد. مضطرب دست مادرش را لمس کرد. بعد نگاهش نگرانش می

کرد. او هم ه نگاهش میتر از همیشلغزید در نگاه نیما که مهربان

 لبخند زد. نیما آهسته گفت: برگردیم؟

 سحر اخم کرد: نه! بذار خودشون بیرونمون کردن بریم. 



به همین حال بودند که خاله فرحناز هم سر رسید و پرسید: شما 

 برگشتین؟

چرخید. لحنش متعجب بود و نگاهش از روی او به روی نیما می

هردو نفرشان حاال با هم اینجا  حتماً برای او هم عجیب بود که

 هستند. سحر زمزمه کرد: آره. دلم برای مامانم تنگ شد یهو. 

 نیما اضافه کرد: آوردمش دیگه. 

بار خندید. زیر هایش را ریز کرد و شسطنتخاله فرحناز چشم

لب چیزی گفت که سحر نشنید. فرحناز هم آمد کنارشان 

میشه من بمونم امشب پیشش؟ایستاد. سحر گفت:   

بابات چیزی نمیگه؟  -  

نه!  -  

خاله فرحناز و نیما نگاهی رد و بدل کردند و بعد نیما گفت: 

 خسته نیستی؟ 



وقت خسته نبود. سر باال انداخت. برای ماندن کنار مادرش هیچ

گردم کنار مادرش و نیما با هم. خاله فرحناز گفت: پس من برمی

برمتون.فت: میی حامد. نیما گخونه  

خواد. خودم میرم.فرحناز گفت: نه نمی  

طبعی بود. صبر نکرد نیما چیزی لحنش همچنان پر از شوخ

بگوید. خداحافظی کرد و رفت. دوباره کنار هم تنها شدند. کمی 

بعد پرستاری آمد و وضعیت مادرش را چک کرد. همان موقع 

لش مادرش بیدار شد و از دیدن سحر کنار تختش گل از گ

شکفت. دوباره همدیگر را بوسیدند. سحر دید که مادرش 

اش برگشت و نیما را نگاه کرد و لبخند زد و زیر لب قربان صدقه

دانست چرا ولی فقط کرد. نمیرفت. کمی احساس حسادت می

کسی خواهد مادرش را با هیچدانست که دلش نمیاین را می

سرزنش کرد.  قسمت کند حتی با نیما و برای همین خودش را

نیما گفت: من میرم بیرون ولی خونه نمیرم هرکار داشتی زنگ 

 بزن.



مهستی اصرار کرد برگردد خانه ولی نیما قبول نکرد. سحر 

خواهد برود کنجکاو نگاهش کرد. حس کرد که دلش نمی

شان ولی چیزی نگفت. نیما که رفت پایین سحر نشست خانه

هم خیره شدند. روی صندلی کنار مادرش و در سکوت به 

طور. دلش اش گرفته بود. سحر هم همینمهستی باز گریه

کدام انگار حرفی نداشتند. زدند ولی هیچخواست حرف میمی

هنوز زود بود تا در نقش جدید با هم اخت شوند و سحر این را به 

کرد. باالخره مادرش بود که پرسید: چرا زودتر تجربه درک می

 نگفتی کی هستی؟

های دور و بر مادرش نگاه کرد. اچه به دم و دستگاهسحر دستپ

مادرش دستش را تندتر نوازش کرد: نیما گفت خودت هم اولش 

دونستی.نمی  

دونستم. اون موقعی که حالم یهو بد سحر نگاهش کرد: نه نمی

 شد...

همون روز که زنگ زدی به دوستت.  -  

 سحر سر تکان داد: اون روز فهمیدم. 



خیز فشرد و اشکش باز ریخت. سعی کرد نیممهستی لب به هم 

تر بنشیند. همین تقالهای شود. سحر کمکش کرد تا راحت

خوری؟کوچک هم او را به نفس نفس انداخته بود. پرسد: آب می  

 مهستی لبخند زد: آره فدای صدای قشنگت بشم.

ترساندش. جا میدل سحر زیر و رو شد. این همه محبت یک

چه یک لیوان آب ریخت و داد دست کرد. دستپامضطربش می

اختیار لبخند زد. این را دیده بود. این صحنه را بارها مادرش و بی

و بارها در خیاالتش دیده بود که نشسته کنار مادرش که مریض 

کند. برای او که محبت دیدن و محبت است و از او مراقبت می

روش  هایی مثل بیماری بهترینکردن کار هر روزه نبود، بهانه

رسید و برای همین بود برای محبت کردن به دیگران به نظر می

اش محبت کرده که در خیاالتش بارها از همین راه به مادر خیالی

خوابید کنار خواست میهایش نم برداشتند. دلش میبود. چشم

دانست این شدنی کرد اما میمادرش و گرمای تن او را حس می

کنی قشنگم؟ا گریه مینیست. مهستی با بغض گفت: چر  



سر باال انداخت. مهستی در سکوت سرش را روی سینه گذاشت 

های قلبش آرام بود. راست نشست و و نوازش کرد. تپش

هایی را که روی پیرهن آبی بیمارستان ریخته بود را نگاه اشک

 کرد و خندید: لباست خیس شد.

 مهستی سعی کرد عمیق آه بکشد اما انگار جان نداشت. سرش

را تکان داد و پلک روی هم گذاشت. ابروهایش گره خورده بودند 

 توی هم. سحر نالید: مامان قول بده دیگه مریض نشی.

 مهستی چشم باز کرد: قول میدم. 

قول بده دیگه تنهام نگذاری.-   

قول میدم. -  

لبخند زد و دوباره در سکوت به هم خیره ماندند. سحر 

خورد که باید وشان چرخ میدانست که هزار قصه در سر هردمی

کرد. بعداً برای هم تعریف کنند اما باید صبر می  

نفهمید چقدر زمان گذشت تا مادرش دوباره به خواب رفت. از جا 

بلند شد و کمی راه رفت. کنار پنجره ایستاد و محوطه خلوت 

 آنجا را کاوید. خبری از نیما نبود. برایش نوشت: برگشتی خونه؟



تو ماشینم نشستم. جواب گرفت: نه!  

اش نگاه کرد و بعد به مادرش. نوشت: مردد به صفحه گوشی

 ماشینت کجاست؟

پایین خیابون.  -  

میام پیشت.  -  

مامانت خوبه؟  -  

خوابیده.  -  

رفت اش را انداخت توی جیبش و دیگر جوابی نیامد. گوشی

پایین. جلوی ورودی نیما منتظرش ایستاده بود. لبخند به لب 

رفت طرفش. نیما گفت: چشمات شده کاسه خون. چقدر گریه 

کنی؟می  

دانست چه بگوید. شاید تا جایی که این همه زخم در دلش نمی

ای باال انداخت و نیما نرم پشتش را نوازش خوب شوند. شانه

 کرد. پرسید: شام خوردی؟

میل ندارم. نه.  -  



نیما عمیق نفس کشید و چیزی نگفت. با هم رفتند طرف ماشین 

و نشستند داخلش. کمی در سکوت به رو به رو خیره شدند بعد 

 نیما چرخید طرفش و گفت: میخوای ببرمت لواسان؟

 متعجب بهش خیره شد: نه! مامانم تنهاست.

طور در سکوت بهش خیره ماند. سحر خندید: چیه؟نیما همان  

و هم لبخند زد: هیچی. ا  

ها تاریک و دوباره راست نشست و به رو به رو زل زد. خیابان

شد و تک و خلوت بودند. دیگر هیچ رهگذری از آنجا رد نمی

انداختند. پلک گذاشت ها سکوت خیابان را خط میتوک ماشین

روی هم و تکیه داد به صندلی ماشین و در همان حال دست نیما 

هایش را حلقه کرد دور بعد انگشت نشست روی دستش و

هایش. چشم باز نکرد. دست نیما را باال آورد و بوسید. انگشت

هیچ صدایی نبود. دستش کشیده شد. نرم و مالیم و بعد 

های گرم نیما خورد به پوستش و موهای پشت گردنش نفس

های نیما دستش را لمس کرد. چشم باز کرد و سیخ شدند و لب

به طرف او و به هم نگاه کردند. در  آهسته سر چرخاند



های میشی رنگ او هم خستگی و غم و تنهایی را دید. مردمک

هایش پلک زد و غمگین لبخند زد. انگار که نیما از نگاهش حرف

هایش و او را کشید خواند. دستش حلقه شد دور شانهرا می

های نیما روی ی نیما بود و لباش روی سینهطرف خودش. گونه

هایشان حاال در ایش بوسه نشاندند. چانه باال گرفت و صورتموه

ترین حالت ممکن به هم بود. پلک روی هم گذاشت و نیما نزدیک

هایش لغزید. خودش را هایش را بوسید. خونی گرم در شقیقهلب

جمع کرد و راست نشست. نیما دستپاچه با دو دست فرمان را 

رفت درست پایین می اش باال وچسبید و زل زد به جلو. سینه

هایش مثل خودش که لبریز از هیجان بود. تا به حال مردی به لب

طور مالیم و مهربان لمس شدن چیزی نبود بوسه نزده بود. این

که منتظرش باشد. کسی توی سرش گفت مگر همین خوشبختی 

نیست؟ دست گرفت جلوی صورتش و گریه کرد. نیما دوباره او را 

یچی نگفت. اجازه داد تا گریه کند و با به آغوش کشید اما ه

 دست پشتش را نوازش کرد. گفت: نیما!

تر در آغوشش فشرده شد: جانم؟محکم  



هیچی.   -  

خوبی؟  -  

 خوب بود. خیلی خوب. خندید و نیما موهایش را بوسید. 

*** 

سحر با ذوق و شوق سینی صبحانه را آماده کرد. آبمیوه را 

خند به لب رفت بیرون. خاله فرحناز گذاشت کنار باقی غذاها و لب

و هاجر توی حیاط گل نشسته بودند. آهسته رفت سراغ اتاق 

دید که رنگ و مادرش. مهستی نشسته بود روی تخت و سحر می

های مهستی هم به خنده باز رویش باالخره برگشته است. لب

شد. زبانش دیگر سنگین نبود. مهستی گفت: دستت درد نکنه 

 عزیزم. 

ینی را آهسته گذاشت روی تخت. مهستی پاهایش را سحر س

جمع کرد. ستاره چهار زانو نشست روی تخت. سینی وسطشان 

هایش براق و بود. مهستی با ذوق به صورت سحر نگاه کرد. چشم

 پر از شوق بودند. سحر گفت: بخور مامان.

خودت خوردی؟  -  



و سحر سر باال انداخت و مهستی خم شد یک لقمه برایش گرفت 

 دراز کرد طرفش: بیا قربون چشمات برم.

سحر لقمه را گرفت و با لذت جوید. مهستی فقط نگاهش کرد. 

های طوالنی. انگار تمام این روزها کارش همین بود. نگاه کردن

های عمیق خواست تمام لحظات از دست رفته را با این نگاهمی

 جبران کند. سحر با دهان پر گفت: خودت هم بخور دیگه.

هستی یک لقمه دیگر گفت: تو بخور من نگاهت کنم کیف کنم.م  

سحر خودش یک لقمه گرفت و داد دست مادرش: بخور زود 

 خوب بشی.

طور تا آخر مهستی لقمه را گرفت و بوسید. سحر خندید. و همین

برای هم لقمه گرفتند و ذوق کردند. صبحانه خوردن که تمام شد 

ت: حاال دراز بکش. سحر سینی را گذاشت روی دراور و گف  

ی تخت مهستی سری تکان داد و نیم خیز نشست. سحر هم لبه

نشست و دستش را گرفت. مهستی دست دیگرش را دراز کرد و 

موهایش را نوازش کرد. این هم یک کار دیگر بود برای جبران 

های ها، موها و بوسهروزهای از دست رفته. لمس دست



ای مهستی سنگین شدند. همکرر...خیلی طولی نکشید که پلک

اش را بوسید. مهستی دست انداخت دور سحر خم شد و گونه

اش را کرد داخل موهایش و گردنش و او را جلوتر کشید. بینی

 بویید. لب زد: قربونت بره مامان.

سحر خجالت کشید. کمی عقب رفت و در حالی که نگاهش به 

های مشتاق مادرش بود گفت: خدا نکنه.جایی جز چشم  

 بعد آهسته زمزمه کرد: استراحت کن زود خوب بشی.

کمی به همان حال ماند و بعد سینی را برداشت آمد بیرون. 

 فرحناز حاال توی سالن بود. پرسید: خوابید؟

های او هم شاد و براق بود. سحر سر تکان داد. حتی چشم

ای که مادرش در طور. در یک هفتههای هاجر هم همینچشم

و سحر به تنهایی برگشته بود سعی کرده بودند با بیمارستان بود 

هم خوب تا کنند. در توافقی نانوشته تصمیم گرفته بودند با هم 

ها را کنار بیایند مبادا حال مهستی بد شود. عشق به مادرش آن

با هم آشتی داده بود. سینی را گذاشت توی سینک و تلفنش را 



رایش نوشته بود: چک کرد. پدرش حالش را پرسیده بود و نیما ب

 امشب میام میبینمت.

آمد. در در تمام مدت اختیار لبخند زد. پس باالخره میبی

ها مانده بود پیش او بستری بودن مادرش در بیمارستان نیما شب

و هاجر و خاله فرحناز و موقع مالقات آمده بود دنبالش و رفته 

و  بودند بیمارستان. هر شب هردو در حیاط گل نشسته بودند

کرد با وقت باور نمیی خودشان حرف زده بودند. هیچدرباره

مردی که روزی به خونش تشنه بود این همه حرف داشته باشد. 

ی ی روزهای گذشته حرف زده بود و سحر دربارهنیما درباره

ای که قرار بود داشته باشند. نیما گفته بود باید آهسته آینده

: چرا؟ نیما گفته بود: که پیش بروند و وقتی سحر پرسیده بود

 اهلی همدیگه بشیم.

غش خندیده بود و نیما هم به خنده افتاده بود و گفته سحر غش

دونم به نظرت مسخره است ولی راسته.بود: خیلی خب. می  

های نیما: سحر از خنده باز ایستاده بود و زل زده بود به چشم

 من فقط اهلی تو میشم. 



نیما چشم دزدیده بود. و بعد که مادرش به خانه برگشت 

ی دید و بازدیدهای تر شد. در همهمهدیدارهایشان کوتاه

خانواده چندان فرصتی نبود که با هم حرف بزنند. نیما گفته بود 

 صبر کن تا به وقتش و او گفته بود: هرچی که تو بگی.

بود: به چی  خاله فرحناز او را برگرداند به زمان حال. پرسیده

 فکر میکنی؟

ها؟ هیچی؟  -  

هات؟جور لبات افتاده پشت گوشواسه خاطر هیچی این  -  

کردم.سحر بلندتر خندید: به نیما فکر می  

فرحناز چند دانه از انگوری که توی سبد روی میز آشپزخانه بود 

گفتی هم معلوم بود. بعد هم یه کم یاد بگیر ناز کند و خورد: نمی

کنی؟ زنی تو چشم آدم میگی به عشقت فکر میکنی. زل می

 حیا کن دختر جون.

داری گفت و سحر بیشتر خندید. فرحناز این را با لحن خنده

تکیه داد به کابینت و گفت: منم هم سن تو بودم مامان خدا 



گفت به خدا فردا هرکی گفت حیا کن. هی میاش میبیامرزم همه

رسته برا خودمون.فات میتو رو بگیره دو روز نشده پس  

گفت این را گفت و خندید. سحر هم ایستاد کنارش: هاجر می

 بیژن عاشق تو بوده؟

 فرحناز عمیق لبخند زد: آره. منم عاشقش بودم. 

مث من و نیما؟  -  

 فرحناز بلند خندید: فکر کنم.

های سحر از خنده ایستادند. ته دلش بعد عمیق آه کشید. لب

از یک دل پر درد بلند شده. گفت: کرد این آه لرزید. حس می

 چیزی شده؟

فرحناز دستی به پشتش کشید: عشق خیلی قشنگه. هرکسی 

شانسش رو نداره که با اونی که عاشقشه ازدواج کنه ولی 

اش این نیست. همه  

پس چیه؟  -  



فرحناز رفت نشست پشت میز و خواست سحر هم بنشیند رو به 

بیژن اومد  هایش و گفت: وقتیرویش. زل زد به چشم

جا رسیدم. ی آرزوهام یککردم به همهخواستگاری من فکر می

خواست از کنه که چقدر دلم میحاال بعداً مامانت برات تعریف می

خواستم خودم تنها برم که تو گم شدی. بعدش ایران برم. می

دیگه به کل از سرم افتاد این چیزا تا بیژن رو دیدم. انگار خدا 

اده بود برای من. ولی وقتی با هم رفتیم از خودش اون رو فرست

چی عوض شد. بیژن مادرش امریکایی بود.ایران همه  

عهههه؟  -  

گشت کشور خودش. من ولی آره. اونجا بزرگ شده بود. برمی  -

فهمیدمش. با یه چیز تازه مواجه شده بودم که درست نمی  

هایش خیس اشک شده. با سحر دید که فرحناز دوباره چشم

تی لرزان اشکش را پاک کرد و نفس گرفت. گفت: مامانم رو دس

تازه از دست داده بودم. توی همین سن و سال تو. غریب بودم 

کرد کمکم کنه ولی اونم یه اونجا. بیژن اولش خیلی سعی می

 جایی خسته شد دیگه. 



 سحر نگران نگاهش کرد: بعدش چی؟ ولت کرد؟

نیمه باز ماندند.  های سحرافسانه غمگین سر تکان داد. لب

فرحناز دوباره اشکش را پاک کرد. سحر گفت: ولی دیدم باهاش 

زنی که. پس اون کیه باهاش حرف میزنی خارجکی؟حرف می  

فرحناز خندید: خودشه. بیژنه ولی خب ما یه مدت از هم جدا 

خواستم برگردم ایران. باباش گفت برنگردم. گفت بودیم. می

ت من. قول دادم مراقبت باشم. مهستی خانم تو رو سپرده دس

کمکم کرد خودم رو پیدا کنم. خیلی طول کشید تا سرپا بشم. 

خواستم قبولش کنم چون تو بعد بیژن دوباره برگشت. اولش نمی

سختی من رو ول کرده بود رفته بود دنبال زندگی خودش. اینا 

رو االن تو دو سه جمله میگم ولی روزایی بود که از غصه و 

خواست بمیرم. واسه همین قبول کردنش سخت م میتنهایی دل

بود ولی باباش گفت بهش حق بده. اونم بلد نبوده با تو درست 

رفتار کنه. من سعی کردم بدی اون رو جبران کنم. به خاطر من 

جوری شد که کم کم یه فرصت دیگه به خودتون بدین. این



عیت همدیگه رو شناختیم و این دفعه نه به خاطر قیافه و موق

 خوب که به خاطر فهمیدن زبون همدیگه عاشق هم شدیم. 

این را گفت و لبخند زد: هیشکی اینجا اینا رو نمیدونه جز 

 داداش حامد و شادان. 

اش نگاه کرد. فرحناز دستش را جلو سحر در سکوت به خاله

دونم نیما تو رو دوست های سحر را گرفت: من میآورد و دست

ولی قول بده این دوست داشتن رو طور داره. تو هم همین

دونم بعداً همیشه زنده نگه دارید. تجربه من از تو بیشتره می

چقدر دلخوری بین شما پیش میاد. سر چیزایی که اصالً فکرش 

تون مراقبت کنی. رو هم نمیکنی ولی همیشه یادت باشه از رابطه

اگر حس کردی از پسش برنمیای بدون من هستم. من زندگیم رو 

جورایی مدیون قولی هستم که بابای بیژن به مامانت داد. حاال  یه

وقتشه ادای دین کنم. پس هروقت فکر کردی خوردی به 

بست به من زنگ بزن تا با هم یه راهی پیدا کنیم. هم من و بن

 هم شادان کنارت هستیم. باشه خاله جان؟



ی های سحر هم نم برداشته بود. در این مدت به همهحاال چشم

ها کنار اش فکر کرده بود. به هاجر که تمام این سالفراد خانوادها

مادرش بود. به شادان که مادرش او را به حامد پیوند داده بود. به 

های نیما که این همه سال جای خالی مادر خودش را با محبت

گفت مدیون مادرش مادر او پر کرده بود و حاال فرحناز که می

ها و خانه هم مدیون مادرش بودند. گربه های اینبوده. حتی گربه

کرد پاداش مادرش به خاطر پخش های این باغ...حس میگل

کردن عشق در زندگی اطرافیانش حاال به زندگی او برگشته. در 

هایش خیس اشک بودند لبخند زد و سر تکان حالی که چشم

 داد. 

*** 

قتی ی ماشین نگاهی به صورت خودش انداخت و ونیما در آیینه

مطمئن شد مرتب است از ماشین پیدا شد. یک ماه بود که 

اش فضا بدهد تا با خواست به سحر و خالهبرگشته بود خانه. می

خواست خودش هم کمی با خودش خلوت هم خلوت کنند و می

 کند. 



گشت. از سر خاک پدرش. حتی هنوز حاال از بهشت زهرا برمی

کرد زیر آن باور نمی که نزدیک به سه سال از مرگش گذشته بود

سنگ مرمر سیاه مردی خوابیده باشد که نزدیک به سی سال 

اش بوده. آشوب بود باز و همدم تمام روزهای سختی و تنهایی

دانست آرامشش کنار اوست حتی اگر دیگر نبود. آفتاب آخر می

های داغش نبود. تابید و خبری از تیغتر میشهریور ماه مهربان

ر خلوت وسط هفته قبرها را رد کرد تا رسید به در آن بعد از ظه

شد کسی بهش سر نزده بود. آن سنگ قبر که چند ماه می

عطر راه نشست و گالب را ریخت روی سنگ قبر. گالب خوش

 گرفت میان شیارهای نام پدرش: حسام پارسا.

پرپر کرد آهسته سنگ قبر را شست. دسته گلی را که آورده بود 

و نام پدرش را با آن پوشاند. بغض گره شده بود در گلویش. آمده 

هایش پر از اشک بود با پدرش حرف بزند اما نتوانست. چشم

اش که طور نبود؟ مرد ساکت زندگیشدند. مگر پدرش هم همین

آورد؟ کشید و دم برنمیکوه غم را به تنهایی پشت خودش می

ی سفید را کشیدند روی فهروزی را به خاطر آورد که مال

صورتش. آیدا همانجا وسط بیمارستان جیغ کشید و صورتش را 



زخم کرد. مادرش ضجه زد و او پدرش را دید که در درگاه همان 

اش را در خود داشت ایستاده و منتظر است تا اتاقی که جنازه

نیما راهی را که تا این لحظه رفته بود ادامه بدهد. خودش را 

رفت سمت آیدا و او را سفت در آغوش گرفت و جمع کرد و 

 نوازش کرد. مادرش را بوسید و نگذاشت بیشتر ضجه بزند. 

 آه کشید و گفت: بابا سالم!

در ذهن شنید که جوابش را داده. بعد گفت: پیداش کردم بابا. 

قولی که داده بودم بهت رو به جا آوردم ولی دل خودم رو هم 

 پیشش جا گذاشتم. 

ید: یادته گفته بودی دلت رو نباز به کسی که بندش عمیق آه کش

میشه افسارت؟ بابا دوستش دارم. مثل خودمه. مامان گفته اگر 

رفتی سراغش دیگه اسمم رو نیار. میشناسیش که؟ میخوام من 

رو ببخشی. فکر کنم بسه دیگه مراعات کردنش. یادته گفتی 

خوام ی میجوره ولوقت؟ مامان اینبعضیا اهلیِ آدم نمیشن هیچ

خوام کاری رو بکنم که خودت یه زمانی فکر کردی درسته. ... می

 دعا کن برام پشیمون نشم.



بغضی که شکسته بود نگذاشت حرف دیگری بزند. نفهمید کی 

آفتاب رختش را از روی قبرها جمع کرد. از جا بلند شد و راه 

ی خاله مهستی. افتاد به طرف خانه  

بعد منصرف شد. زنگ زد. نفسش  کلید انداخت داخل قفل ولی

هایی زد. مدت زیادی از شبتند شده بود. قلبش هم نامیزان می

که با هم در این باغ حرف زده بودند گذشته بود. هاجر پرسید: 

 کیه؟

 نفس گرفت: منم.

ای کرد و باز شد. پا گذاشت به باغ. از همانجا هم در تقه

اختیار لبخند . بیتوانست سحر را ببیند که آمده روی بالکنمی

اش حرف زد. آمده بود تا با خالهزد ولی دلش بدجور شور می

ها با هم باشند یا دهد که آندانست او اجازه میبزند. هنوز نمی

کرد؟ پا گذاشتن روی دل داد چه کار باید مینه و اگر اجازه نمی

گفت نه مادرش چندان هم راحت نبود ولی اگر خاله مهستی می

ها که رسید سحر ش باز آشوب شده بود. به پای پلهچطور؟ دل

آمد پایین. لباس زیبایی پوشیده بود که تا به حال تنش ندیده 



هایش پر از ستاره بودند. جلو آمد و خندید و چشمبود. لبش می

آهسته سالم کرد. یک تای ابرویش باال رفت. سحر خندید: خاله 

 گفت سنگین باشم.

هایش معلوم شدند. گفت: یف دندانلبش به خنده باز شد و رد

 بهت نمیاد. خودت باش.

رفتند نیما پرسید: ها باال میطور که از پلهسحر هم خندید. همان

 مامانت خوبه؟

سحر سر تکان داد. بعد کمی روی نوک پنجه بلند شد و کنار 

 گوشش گفت: دلم برات تنگ شده بود.

و نگاهش  تن نیما گرم شد. از نفس سحر کنار گوشش. ایستاد

 کرد. سحر منتظر بود. آهسته لب زد: منم.

وقتی رسیدند داخل فرحناز دست به سینه توی سالن بود. 

زده خندید و فرحناز گفت: نیشش هم تا بناگوش باز بود. خجالت

کام تو یور پراپرتی!ول  

 سحر پرسید: چی گفت خاله؟



تون خوش اومدین.نیما نگاهش کرد: گفت به خونه  

ت خوش اومدی.آمد: نه خیر گفتم به قلمروفرحناز جلو   

بعد خندید و با نیما روبوسی کرد. نیما سرک کشید به سمت اتاق 

اش و صدایش را شنید که گفت: اومدی عزیزم؟خاله  

خاله مهستی از اتاق بیرون آمد و تا بخواهد آسه آسه برسد به 

ل تر بغنیما او تند جلو رفت و او را بوسید. مهستی او را محکم

اش رفت. سحر جلو آمد و گفت: کرد و مثل همیشه قربان صدقه

اش کردی.مامان جون بسه دیگه خفه  

مهستی اما او را کشید طرف خودش و هردوشان را محکم در 

آغوش گرفت. فقط چند ثانیه طول کشید این اتفاق. در سکوت 

تر از آن بود که نخواهد اش مهرباناما نیما دلش آرام گرفت. خاله

ها به هم نرسند. هردوشان در دو طرفش بودند و رفتند به آن

سمت مبل و نشستند روی آن. هاجر با سینی چای آمد و فرحناز 

رویشان نشست. مهستی گفت: آیدا خوبه؟هم روبه  

و باز مثل تمام این روزها فقط حال آیدا را پرسیده بود. سری 

ه؟تکان داد و خاله فرحناز بود که پرسید: مامانت چطور  



نیما زیرچشمی به خاله مهستی نگاه کرد و بعد به سحر و دید که 

اند. نیما گفت: خوبه. سالم رسوند.هردوشان اخم کرده  

کسی چیزی نگفت. نیما دروغ گفته بود. مادرش نه آمده بود 

بیمارستان و نه به باغ. شاید اولش به خاطر خجالت بود اما بعداً 

دیگر خجالتی در کار نبود. اش به سحر پیش آمد که حرف عالقه

 تهدید بود و گریه و خشم. 

 مهستی گفت: چاییت رو بخور خاله جون.

نیما فنجان چای را برداشت و یک جرعه نوشید. خاله مهستی 

 دوباره گفت: چی شد امشب یاد ما کردی خاله جون؟

نیما زیرچشمی به خاله فرحناز نگاه کرد. او هم در جریان 

ن بود که فرحناز گفت: سحر بیا بریم تو تصمیمش بود. برای همی

ها شیر بدیم.حیاط به گربه  

 سحر گفت: دادم خودم بهشون عصر.

عیب نداره. بیا.  -  

 هاجر بود که گفت: چندتا گربه جدید اومدن. برا اونا ببر.



 سحر گفت: حاال میریم. نیما تازه اومده.

فرحناز از جا اش گرفته بود. سحر اصالً توی باغ نبود. نیما خنده

 بلند شد: بیا.

خواهد با او تنها باشد. گفت: خاله مهستی هم حس کرد نیما می 

 آره مامان جون. برو.

سحر به نیما نگاه کرد و او پلک روی هم گذاشت که یعنی قبول 

حرف بلند شد و رفت اما قبل از اینکه از سالن کن. سحر بی

. این هم جزو بیرون برود برگشت و به نیما نگران نگاه کرد

گشت و راه رفته رفت برمیهایش بود که همیشه وقتی میعادت

اش لبخند کرد. وقتی رفتند راست نشست و به خالهرا نگاه می

 زد. او گفت: بگو عزیزم. منتظرم.

کرد. نفس گرفت و اش میلحنش نیما را نگران کرد. دستپاچه

 گفت: راستش ...

تواند. خیره شد در چشم خواست زمینه چینی کند ولی دید نمی

خوام سحر رو ازتون خواستگاری کنم.اش و گفت: میخاله  



اش بدون پلک زدن نگاهش کرد. اخم ظریفی میان دو خاله

ابرویش جا خوش کرده بود. اخمی که بارها تا قبل از آنکه بداند 

سحر دخترش است دیده بود و بعد که سحر برگشت غیب شده 

بش دوباره بنای تند تپیدن گذاشت. سرش بود و حاال دوباره...قل

 را پایین انداخت و دستپاچه گفت: مامانم ...

دونم. خودش زنگ زد به من. قبول نکرده می  -  

 نیما حیرت زده سر بلند کرد: کی؟

اونش مهم نیست. مهم اینه که زنگ زد گفت حق ندارم تو رو   -

گه حق ازش بدزدم. گفت بهرام رو از من دزدیدی، پسرم رو دی

 نداری بدزدی.

زد. انگار کسی کنارش بمبی منفجر کرده هایش زنگ میگوش

اش ادامه داد: آره خاله جان. مامانت عاشق شوهر من باشد. خاله

بوده. ببخش که این رو بهت میگم ولی گاهی زندگی رازهای 

 ترسناکی داره.



های خشکش را به خاله مهستی انگار نفس کم آورده باشد لب

و آب گلویش را فرو خورد و ادامه داد: دوست داری  هم فشرد

 بدونی من چی بهش گفتم؟

نیما دوباره سرش را زیر انداخته بود. بینشان سکوت شد. صدای 

سکوت « ولشون کن.»زد سرخوش سحر که بلند به هاجر غر می

انداخت. آرام گفت: پس برای همین نگذاشت سحر رو را خط می

 پیدا کنید؟

ام است زندگی من خراب بشه چون من و بچهخوآره. می  -

 زندگیش رو خراب کرده بودیم.

شما و ...  -  

خواستم سحر جای تو رو بگیره. تو عزیز مامانت گفت نمی  -

دردونه بابا عبدی و مامان جیران بودی. ده سال...مامانت دلش به 

 همین خوش بود.

 دل نیما به هم فشرده شد. کالفه دست کشید توی موهایش.

هایش را گره کرد و روی پاهایش فشار داد. بعد گفت: مشت

 خب؟ 



بابات خواسته بود بگردی دنبال دخترم؟  -  

 نیما زمزمه کرد: بله.

 دوباره سکوت شد. نیما سر بلند کرد: شما بهش چی گفتین؟

لرزید. نیما اش میاش خیس اشک بود. چانههای خالهچشم

رفت توی دستش. خم شد اش را گدست جلو برد و انگشتان خاله

و دستش را بوسید. خاله مهستی هم موهای او را. نیما راست 

خواین من با سحر باشم نه؟نشست: نمی  

ترسم ترسم عزیزم. میمهستی رو گرداند. بریده بریده گفت: می

ی مادرت. ببین چه کرده با من...از کینه  

مل اش لبریز از غم و ترس بودند. نتوانست تحهای خالهچشم

 کند. از جا بلند شد. مهستی سر بلند کرد: ببخش من رو خاله. 

کرد تحمل سنگینی تن خودش را هم ندارد. نیما اما حس می

ی بیم امیدهایش نقش بر آب شده بود. آن هم به دست همه

کرد در این روز پشتیبانش خواهد شد. رفت به کسی که فکر می

جان ... طرف در اما قبل از بیرون رفتن گفت: خاله  



کردم تو مادر من باشی. تو خواست بگوید همیشه آرزو میمی

ترین مرد عالم کرد تنهاجای مادرم باشی اما نتوانست. حس می

حرف از خانه بیرون رفت. توی ماشین که نشست به است. بی

شان لرزید. تلفنش زنگ خورد. خانهنفس نفس افتاد. تنش می

ت: کجایی؟ بود. تماس را وصل کرد. مادرش گف  

هایی لرزان شماره موبایل آیدا را تماس را قطع کرد. با دست

گرفت و او با صدایی گرفته جواب داد. نیما گفت: وسایلت رو 

 جمع کن میام دنبالت.

چی شده؟  -  

جمع کن دارم میام.   -  

چی شده نیما؟  -  

خواستی جایی باشی مامان نباشه؟ جمع کن تا بیام.مگر نمی  -  

سوییچ را که چرخاند در ماشین باز شد و سحر هراسان و 

زنان گفت: نیما کجا داری میری؟نفس  



دانست چه بگوید. سحر با صدایی غمگین نگاهش کرد. نمی

 لرزان گفت: مامانم چی بهت گفت نیما؟

زنیم. هیچی عزیزم. برو حاال. بعد حرف می  -  

وید مادرش دانست چه بگوید. بگسحر التماس کرد اما او نمی

ها با هم باشند؟ آن هم به دلیلی که اصالً عجیب گذارد آننمی

زنم بعداً. برو.نبود؟ سعی کرد لبخند بزند: باهات حرف می  

سحر با نگاهی منگ و نگران عقب کشید. نیما خم شد و در 

 ماشین را بست و راه افتاد.

*** 

اش و پایین سحر اشکی را که غلتیده بود روی تیغه بینی

دونم لغزید پاک کرد. سر بلند کرد و به پدرش نگاه کرد: نمییم

 کجاست. بابا تو رو خدا پیداش کن.

بهرام از جا بلند شد و شروع کرد به قدم زدن. سحر به هر دری 

زده بود تا ردپایی از نیما پیدا کند و نتوانسته بود. آن شب وقتی 

گفته بود  حرف رفته بود از مادرش پرسیده بود چی شده و اوبی

هایش خودش بهت خواهد گفت و وقتی روزهای بعد تلفن



جواب مانده بود مادرش او را کشیده بود کناری و گفته بود: بی

 نیما ازت خداحافظی کرده. 

اش را شکافته باشد. به همان حال انگار که کسی با خنجر سینه

خرابی افتاده بود که وقتی فهمید با این خانواده نسبتی دارد. 

ادرش ترسیده بود و او هم از پا افتاده بود و باز همه آمده بودند م

باغ تا مراقبشان باشند. همه به جز نیما... یک ماه گذشته بود. 

گفت: فراموش میکنی عزیزم. یک ماه ترسناک تلخ. مادرش می

 یادت میره. نترس عمر من.

دانست دانست که او چه جور دختریست. نمیولی مادرش نمی

ن و دل بریدن برای کسی مثل او کار سختی نبوده دل کند

ی وقت و حاال اگر از پا افتاده چون این دل بریدن با همههیچ

ی نیما با تار و پودش بارها فرق دارد. تا به حال کسی به اندازه

ی عمرش. بار انگار تیشه زده بودند به ریشهتنیده نشده بود. این

 نالید: پیداش میکنی بابا؟

سید: تلفنش رو هم جواب نمیده؟پدرش پر  

نه! خاموشه. آیدا رو هم برده با خودش.  -  



آیدا کیه؟  -  

خواهرش.   -  

اش کشید. پرسید: مامانش بهرام آهانی گفت و دستی به چانه

 چی؟

کرد پیش ما ی ما فکر مینه هیچی نمیدونه. اومد خونه  -

شد. هستن... اونقدر جیغ زد که داشت خفه می  

... مامانت  -  

نه اون حالش خوبه. زنگ زد پلیس.  -  

هایش را های بهرام گرد شد و سحر با پشت دست اشکچشم

دونم. تقصیر اونه که رفته. اش تقصیر اونه. میپاک کرد: همه

 حقش بود. 

کرد مادرش چنین کاری این را گفت ولی انگار پدرش باور نمی

د. رفت کنار کرده باشد. از جا بلند شد و دستی در موهایش کشی

پنجره و متفکر به بیرون زل زد. سحر به پدرش خیره ماند. این 

کرد آخرین جایی بود که امید داشت به سرانجام برسد. حس می



خواهند کمکش کنند. بقیه از جای نیما خبر دارند ولی نمی

 پدرش چرخید طرفش: بذار با مامانت حرف بزنم. 

و بهش لبخند زد: سحر در سکوت نگاهش کرد. پدرش جلو آمد 

 قول میدم پیداش کنم ولی اول باید با مامانت حرف بزنم.

خواد ببیندت.چه جوری؟ اون ... نمی  -  

از کجا میدونی؟  -  

بهش گفتم اومدی بیمارستان. گفتم پیش تو بودم چند روز.   -

خوام چیزی گفتم دلت براش تنگ شده...گفت نگو. گفت نمی

ردی!بگی. گفت ... تو براش دیگه م  

پدرش چرخید به طرفی دیگر و با دو دست موهایش را محکم به 

ها پدرش را ناراحت دانست گفتن این حرفعقب راند. سحر می

کند. نه اینکه از اول بداند. قبالً این چیزها را خیلی می

ی سخت قلبش شکافته بود و فهمید اما حاال انگار پوستهنمی

بود که درد دیگران را جسمی گرم و تپنده جای آن را گرفته 

ای نداشت و باید به ها اما چارهی اینکرد با همهبهتر درک می

فهماند این دیدار محال است مگر به قیامت.پدرش می  



کنم بهرام عمیق آه کشید و لبخند زد: خیلی خب! پیداش می

 دیگه گریه نکن. 

در سکوت سحر لبخند زد. بهرام خواست برایشان چای بیاورند و 

کرد و برای همین چای خوردند. باالخره احساس آرامش می

 پرسید: حالت خوبه بابا؟

بهرام فنجانش را گذاشت توی زیرفنجانی و لبخند زد: خوب 

 میشه. 

مامانت برگشت؟  -  

نه!  -  

 صورت سحر به خنده شکفت: واقعاً؟ پس چرا خوب نیستی؟

کشه. بهرام آه کشید: دارم خوب میشم. یه کم طول می  

 بعد نگاهی به ساعتش انداخت: برسونمت؟

نجمه دعوات نکنه؟  -  

بهرام خندید: نه خوشحال میشه. سالم هم رسونده بهت چند 

 بار.



داداش و آبجیم چی؟  -  

مون ولی فکر کردم تو طور. دعوتت کردن خونهاونا هم همین  -

مون دیگه.شاید دلت نخواد بیای خونه  

اول نیما رو پیدا کنیم.سحر آه کشید: میخوام ولی   

 بهرام غمگین خندید. از جا بلند شد: بریم. مامانت نگران میشه.

سر تکان داد و با هم از شرکت بیرون زدند. در مسیر سحر 

کرده نیما شروع کرد به حرف زدن درباره نیما و گفت که فکر می

دفعه جا حاضر شده جلوی مامانش دربیاید و توقع نداشته یک

که از عمد غیبش زده تا هم او خسته شود و هم  بزند و گفت

 مادرش را تنبیه کند. آخر سر آه کشید: نیما فرار کرد بابا. 

شاید.  -  

چرا همینه. گفت حاال که نمیشه ما با هم باشیم بذار مامانم رو   -

 هم ول کنم. وگرنه چرا آیدا رو برداشته با خودش برده؟ 

هایش توی هم بود. . اخمبهرام دست سحر را گرفت و نوازش کرد

تونم بفهمم. بهرام گفت: تا نبینمش که نمی  



کنی؟حاال چه جوری پیداش می  -  

نگاهی بهش انداخت و لبخند زد: نترس. این بهرام برگشت و نیم

 دفعه رو حواسم هست درست دنبالش بگردم. 

دیگر هیچی نگفتند. سحر تکیه داد به صندلی ماشین و چشم 

کند؟ دلش برایش ال نیما کجاست؟ چه کار میبست. فکر کرد حا

تنگ شده بود خیلی زیاد. دعا کرد اگر او برگشت یک کار خوب 

دانست چه کاری ولی با تمام وجود دعا کرد نیما بکند. نمی

برگردد. وقتی به ویال رسیدند نم نم باران شروع شده بود. پاییز 

شد. زرد میهایشان های باغ برگرسید و درختکم از راه میکم

کند. بهش لبخند زد و دید که پدرش هم با غم به باغ نگاه می

 خداحافظی کرد.

وارد سالن که شد مادرش را چشم انتظار دید. نگاهش پر از 

 دلشوره بود. پرسید: گریه کردی سحر؟

 لبخند زد: دلم برا نیما تنگ شده.

 مهستی آه کشید: دوستت خوب بود؟



هاجر نگاه کرد. با هم دست به یکی  سر تکان داد و به جای او به

کرده بودند تا او برود پدرش را ببیند. مادرش گفت: بارون زده. 

 آش پختم برات. لباست رو عوض کن تا برات بکشم.

زیر لب تشکر کرد و رفت باال. از پشت پنجره به باغ نگاه کرد که 

رسید. یادش افتاد به روزی زده به نظر میزیر باران خیس و غم

های دلگیر کانون اصالح و تربیت بیرون را دید پشت نرده که

زد. به اندازه همان روز غمگین بود. دلش برای مینا تنگ شده می

بود. اگرچه مادرش بدجور مراقبش بود اما دلش هوای کسی را 

درمان را خوب کسی و درد بیکرده بود که این حال بی

د. مینا جواب نداد. فهمید. موبایلش را درآورد و به او زنگ زمی

خواهد همدیگر را ببینند. فکر کرد شاید او هم دیگر دلش نمی

فراموشش کرده. آه کشید. رعد و برق که زد پلک روی هم 

 گذاشت و دعا کرد اگر نیما برگشت یک کاری برای مینا بکند. 

*** 

های شن زد انگار دانهبارید و چنان به شیشه میباران تند می

جره. دراز کشیده بود روی تخت و حتی حوصله بپاشند روی پن



نهایت سرد بود. آیدا نداشت پتو بیندازد روی خودش. خانه بی

اش بدجور پتو را انداخت رویش و بعد نشست پایین تخت. قیافه

رخش نگاه کرد. زل زده خیز نشست و به نیمماتم زده بود. نیم

. گفت: خاله کردی خیس بیرون را نگاه میبود به پنجره و منظره

 امروز برمیگرده دیگه؟

طور که حواسش به باران بود سر تکان داد. نیما خم آیدا همان

 شد و بازویش را نوازش کرد: میخوای ببرمت ببینیش؟

گفت: میدونم اینجا آیدا شانه باال انداخت و نیما یاد سحر افتاد. 

دلگیره. بذار یه خرده تکلیفمون با خودمون روشن بشه 

گردیم تهران.برمی  

دانست که رفته توی مود آیدا آه کشید اما نگاهش نکرد. می

جور ادامه پیدا کند به این افسردگی. دکتر گفته بود اگر همین

شد حالش را خوب کرد. گفته بود بیاورش پیش من ها نمیراحتی

آیدا قبول نکرده بود برود مالقات روانشناسی که دو جلسه  ولی

خودش مالقاتش کرده بود. گفت: میخوای بریم بیرون یه دوری 

 بزنیم؟



آیدا برگشت نگاهش کرد: اینجا وسط بر بیابون کجا بریم دور 

 بزنیم نیما؟

گفت. بعد از یک هفته زندگی در هتل باالخره آمده راست می

های ساختمانی ساکن شده بودند که بودند در یکی از واحد

همین تابستان کارش تمام شده بود. همان ساختمانی که 

ساخت. جز روزهای اول هم که سحر را پیدا کرد داشت آن را می

ها مثل یک قبر ساکت ها هیچ همسایه دیگری نداشت و شبآن

شد توی اتاقش بخوابد و شد. آیدا گاهی حاضر نمیو ترسناک می

بنشیند تا او خوابش ببرد و بعد خودش بخوابد. مجبور بود   

میریم تهران. میریم فرودگاه بدرقه خاله.  -  

اون از دستت دلخوره. بعد هم اگر مامان بیاد چی؟ اگر سحر   -

 بیاد که حتماً میاد چی؟

کالفه دست کشید توی موهایش و تکیه داد به تخت. آیدا دلخور 

ستت دلخوره. هم از دست اضافه کرد: در ضمن خاله فرحناز از د

 تو هم از دست من. 



دانست خود آیدا هم دلخور است. روزهای اول هیجان داشت می

بعد کم کم همه چیز برایش ترسناک شد و حاال خسته کننده و 

زا. از جا بلند شد و رفت بیرون. سالن لخت بود و بسیار اضطراب

به بدبختی  سرد. هنوز شوفاژهای ساختمان راه نیفتاده بودند و او

با دوتا بخاری برقی بزرگ اتاق خودش و آیدا را گرم کرده بود. از 

اول هم تصمیمیش اشتباه بود که اینجا را برای سکونت انتخاب 

جوری هم به کرد ولی راه بهتری به نظرش نرسید. فکر کرد این

رسد و هم حواسش به آیدا خواهد بود اش میمانده کارهای عقب

ماند. سعی کرد فکر نکند. باید چای امیل دور میی فو هم از همه

ی بلند و کرد. صدای شرشر باران حاال شبیه یک همهمهدم می

هایش را ستون سر درگم بود. کتری برقی را روشن کرد. دست

یخ و خیره ماند به سطح سفید و روشن آن که  کرد روی کابینت

د. درست ریخت شده بوهای چای و گرد و خاک بدجور بیبا لکه

مثل روح و روان خودش که دیگر جای سالم نداشت. مثل 

هایش را فرو کرد توی دهن و محکم آن را به هم سحر...لب

ای نبود که به یادش نیفتد. یاد آن شبی که توی فشرد. لحظه

هایش را بوسید. عطر مالیم های هم را بوسیدند. لبماشین دست



بدن گرم و مهربانش که کرد. عطر اش را نوازش میموهایش شامه

برد. عمیق آه کشید.شست و میهایش را میانگار تمام دلهره  

صدای آیدا آمد که اسمش را برده بود. راست ایستاد و چرخید 

شرت گشادش کرده بود و با طرفش. دست در جیب سویی

هایش که کرد. شده بود شبیه بچگیموهای آشفته نگاهش می

ها کرد. آن وقتافه را پیدا میشد همین قیوقتی درمانده می

پدرش بود که آغوشش را برایش باز کند و او را مطمئن کند 

 کنارش است و نباید بترسد. آغوش باز کرد: بیا!

طور دست در جیب سرش را چسباند به آیدا آمد جلو و همان

ی خواهرش و موهای در اش. دستش را حلقه کرد دور شانهسینه

ی آیدا بلند شت صاف کرد. هق هق گریهاش را با انگهم گوریده

 شد. موهایش را بوسید: چیه؟ دلت برا کی تنگ شده؟

ی آیدا شدیدتر شد. به جای او جواب داد: برای میالد؟گریه  

 آیدا دماغش را باال کشید و زار زد: نه! بره گم شه اون.

پس کی؟ خاله مهستی؟  -  

نه!   -  



های خیس و شمصورت آیدا را از خودش فاصله داد و در چ

اش خیره شد. آیدا گفت: میدونم خیلی دیوونه است زدهخجالت

 ولی دلم براش تنگ شده نیما. 

جوری اخم نکن. ابروهایش گره خوردند به هم. آیدا گفت: این

 مامانمه.

کنی؟جور گریه میاش گرفت. گفت: برا مامان ایناختیار خندهبی  

کرد. زل یگر نگاهش نمیآیدا سرش را تند تند تکان داد. حاال د

زده بود به مارک پولیور او. نیما دست کرد در جیبش و رفت 

 سراغ فالکس تا چای دم کند. آیدا گفت: نمیشه بریم ببینیمش؟

ریخت داخل طور که پشت به خواهرش آب جوش را میهمان

 فالکس گفت: نه! 

افته میمیره بعد من تا آخر دیشب هم زنگ زد به من. نیما می  -

تونم خودم رو ببخشم. عمر نمی  

صدایش لرزان و لبریز از بغض بود. در فالکس را محکم بست و 

ی کابینت. هیچ حسی به هایش را ستون کرد به لبهدوباره دست

خواست آیدا را تحت مادرش نداشت جز خشم و نفرت. نمی



دانست مادرش اگر به آیدا زنگ فشار قرار دهد ولی خوب می

خواست او را تحت فشار روانی ل داشته. میزده فقط یک دلی

بگذارد تا برگردد. دلش نه برای او سوخته بود و نه برای دخترش. 

طور باشد. سر گرفت دید. یاد گرفته بود ایناو فقط خودش را می

 به سقف و آه کشید. آیدا گفت: من میخوام برگردم پیشش. 

فقط کشید سکوت کرد. هربار آیدا این خواهش را پیش می

کرد. این بار برگشت و جدی نگاهش کرد: حاضری سکوت می

کنی اگر قبول کنی باهات مثل یه برده رفتار کنه؟ فکر می

 برگردی رفتارهاش یادش میره؟ 

تو به خاطر خاله مهستی و سحر از دستش ناراحتی.   -  

نوبت تو هم برسه همین میشه آیدا. من نمیگم میالد به دردت   -

بفهمه یه روزی قراره بری دنبال اون همین الم  میخوره ولی اگر

 شنگه رو راه میندازه دوباره.

پس چه کار کنیم؟ هیچ وقت نبینیمش؟  -  

هیچی نگفت. دکترش گفته بود باید بتواند مادرش را ببخشد 

ولی اگر نتوانست هیچ اشکالی هم ندارد که او را برای همیشه از 



ها نم بتونم به این زودیکاش کنار بگذارد. گفت: فکر نمیزندگی

 ببینمش. 

ولی من میخوام ببینمش.   -  

اش را عقب کشید. آیدا جلو آمد و کالفه موهای درهم ریخته

 گفت: حاال اون هیچی. خاله و سحر رو چرا نمیخوای ببینی؟

سحر دید ولی وقتی که ها را میحرفی نداشت بزند. آن

فراموشش کرده باشد. وقتی خودش دیگر دلش برایش تنگ 

 نشود. گفت: بهتره یه کم ازشون فاصله داشته باشیم. 

آیدا نفسش را بیرون فرستاد. محکم و عمیق. آمد جلو و دستش 

را گرفت: پس چرا اومدی اینجا خونه گرفتی اگر میخوای 

ی خاله. دونم گاهی میری خونهفراموشش کنی؟ من که می  

جا خورد. هربار که کالفه سر ماشین را کج کرده بود طرف خانه 

باغ بدجور خودخوری کرده بود اما هیچی به زبان نیاورده بود. 

 آیدا گفت: هاجر گفت. ماشینت رو دیده دو بار دور و بر خونه.

هاجر به تو زنگ زد؟  -  



نه خاله فرحناز گفت هاجر بهش گفته.   -  

آیدا باالخره لبخند زد: دلت براش خجالت کشید و چشم دزدید. 

 تنگ شده نه؟

تنگ شده بود؟ خیلی. رفته بود به این امید که بتواند از دور 

ببیندش و ندیده بود. سرخورده و خجالت زده برگشته بود سر 

جای اول. دکتر گفته بود وقتی مشکلت با مادرت حل شد بعد 

تنگی این قرارت بکنی. اما مگر دلباید یک فکری به حال دل بی

اش ته قراری که چیزی نبود بفرستیشد. بیچیزها سرش می

ی مشکالت حل شوند و بعد بهش فکر کنی. پستوی ذهن تا همه

اش برد. کالفهآمد و کل هوش و حواسش را میطور میهمین

کرد. آیدا گفت: به خدا خاله هم اگر برگردی دلش برات می

 میسوزه. قبول میکنه.

مهستی  طور بود خالهکند. اگر اینشتباه میمطمئن بود آیدا ا

کنه. گفت نیما جان چی حالت رو خوب میزد. میبهش زنگ می

بگو تا خودم برات از زیر سنگ هم شده پیداش کنم. درست مثل 

زد. شد همین حرف را میها که هربار ناراحت میتمام این سال



از عاقبت بار حتی یک بار هم بهش زنگ نزده بود. ترس اما این

این وصلت چنان در وجودش تنیده بود که حتی حاضر بود 

ی دل نیما. صدای او را نشنود، اما تن ندهد به خواسته  

چای میخوری؟  -  

نه! ترکیدم بس که این روزا چای خوردم.   -  

لبخند زد: چی میخوای؟ گفتم که بگو برم برات میخرم هرچی 

خواد.دلت می  

زنگ خانه بلند شد. کسی ممتد و  جوابی نیامد. در عوض صدای

داد. هردوشان به هم نگاه کردند. آیدا وقفه زنگ را فشار میبی

 گفت: البد شادان و حامد هستن.

گفت رفت طرف آیفون. پرسید: و در همان حال که این را می

 کیه؟

 گوش تیز کرد و شنید که آیدا گفت: وای خاله تویی؟

را گذاشت سر جایش. تند بند دلش پاره شد. آیدا گوشی آیفون 

 تند موهایش را جمع کرد و دوید طرف اتاقش: خاله فرحنازه.



مایوس شد. چرا فکر کرده بود خاله مهستی است؟ در صدای 

اش کشید و زد. دستی به موهای آشفتهآیدا هیجان موج می

هایش را چپاند داخل چمدان و پتو رفت توی اتاق. خرت و پرت

اش برای کرد. توقع نداشت خاله را سرسری روی تختش مرتب

 خداحافظی بیاید آنجا. 

ی همکف بودند. ها  طبقهآسانسور هنوز راه نیفتاده بود  اما آن

رفت طرف در و آن را باز کرد و خاله فرحناز غر زد: شدم موش 

 آب کشیده.

اش. خواست در را آیدا هم آمده بود بیرون و پرید توی بغل خاله

صبر کن. ببندد که خاله گفت:   

 دستش روی دستگیره در ماند. آیدا گفت: کی هست دیگه؟

حرف آیدا هنوز تمام نشده بود که صدای دایی حمید را شنیدند: 

 ما!

اش داشت به نیما سرش را بیرون برد و سرجا خشکش زد. دایی

آورد.  زحمت ویلچر مادرش را جلو می  



آیدا که یک قدم عقب رفت و دلخور به خاله فرحناز نگاه کرد. 

نگاهش را دید دوید جلوی در و او هم کنارش مات و مبهوت 

ایستاد. هردوشان داشتند به صورت خسته و الغر مادرشان نگاه 

کردند. دایی حمید گفت: یخ زدیم. راه میدی ما رو؟می  

آیدا زودتر حواسش جمع شد و در را باز کرد. بازویش را محکم 

د. تازه به خودش آمده بود. ها وارد شدنکشید تا کنار برود و آن

سرش را انداخت پایین و رفت طرف اتاقش. خودش را انداخت 

داخل و در را محکم بست. چه فکری پیش خودشان کرده بودند 

اش او را آورده بودند آنجا؟ عصبی نشست روی که بدون اجازه

اش و خم شد هایش را گذاشت روی پیشانیتخت. کف دست

هایش. هیچ رو کرده بود توی رانجلو. آرنجش را از خشم ف

کرد که از آمد. داشت با خودش فکر میصدایی از بیرون نمی

خانه بزند بیرون یا بماند همانجا توی اتاق که در باز شد. راست 

ی در بود. بدنش به رعشه افتاده بود. نشست. مادرش در آستانه

تپید. مضطرب شده بود. مادرش به زحمت ویلچر قلبش تند می

های خیس ماند روی سرامیک. هل داد داخل اتاق. رد چرخ را

بعداً کلی بدبختی داشت که این رد گلی را پاک کند. عجیب بود 



کرد. افسانه آمد داخل اهمیت فکر میکه داشت به این اتفاق بی

 و خواست در را ببندد که باالخره زبانش چرخید: برو بیرون لطفاً.

مید هم آمده بود پشت دست مادرش روی در ماند. دایی ح

سرش. گفت: میره. اما بهش قول دادم یه بار بیارمش اینجا باهات 

برمش.حرف بزنه بعد خودم می  

اش نگاه کرد. اینکه او پا درمیانی کرده بود اخم کرده به دایی

شد ها میترین اتفاق دنیا بود. سالبرای آشتی دادنشان عجیب

یگر را نداشتند ولی که مادرش و دایی بزرگش چشم دیدن همد

ها جوش ی آنی شکستهحاال آمده بود کمک کند تا رابطه

بخورد. عمیق آه کشید و از جا بلند شد. پشت کرد به مادرش: 

 من حرفی ندارم باهاش. 

 افسانه گفت: نیما! مامان!

صدایش خش داشت. غم داشت. التماس داشت. دلش لرزید ولی 

شدن در آمد. بعد البالی نه آنقدر که تسلیم شود. صدای بسته 

های ویلچر که نزدیک صدای رعد و برق صدای هل خوردن چرخ

شد. عضالتش منقبض شدند و وقتی دست سرد مادرش می



نشست روی مچ دستش توی خودش جمع شد. عقب کشید و 

 چرخید طرفش: اومدی اینجا چه کار؟

اومدم ببینمت.   -  

های خاله مهستی را نتوانست جلوی پوزخندش را بگیرد. حرف

اش هزار بار با خودش تکرار کرده بود. مادرش عاشق شوهر خاله

اش را فرستاده بود به درک تا خودش بود. مادرش خواهرزاده

عزیز بماند. مادرش خون پدرش را توی شیشه کرده بود تا بهش 

بود به خاله مهستی  بفهماند ازش متنفر است و مادرش زنگ زده

و تهدیدش کرده بود مبادا پسرش با کسی که دوستش داشت 

کردن دیگران  ازدواج کند. این مادر از هیچ کاری برای بدبخت

کرد. این مادر... این مادر کسی نبود که او بتواند دریغ نمی

 دوستش داشته باشد. یا تحملش کند حتی.

من رو بیارن. زنگ  خواستنافسانه ملتمسانه نگاهش کرد: نمی

 زدم به حمید التماس کردم.

کار بدی کردی. مگه همین دایی نبود از ترس ... از ترس   -

آبرویی با رفیقش تو رو هل نداد طرف بابا؟بی  



چرا همین بود. همین که میگی بود.   -  

عصبی از مادرش که بهش نزدیک شده بود فاصله گرفت. تکیه 

ه لبریز از سرزنش نگاهش کرد. داد به دیوار پشت سرش. با نگا

 مادرش گفت: نیما به روح بابات قسمت میدم ...

اسم اون رو وسط نکش.  -  

اش لرزید. درمانده پیش آمد و با های مادرش لرزیدند. چانهلب

های لرزان پاکتی زرد و کهنه را دراز کرد طرفش: بیا. دست  

چیه؟  -  

نخوندمش. از طرف باباته.  -  

ه فاز بهش وصل کرده باشند. به خودش لرزید. انگار که برق س

لرزید. مادرش ی بید میدرست مثل دست مادرش که مثل ساقه

دستش را تکان داد: قسمم داد بازش نکنم و نکردم. گفت یه 

 روزی نیما هم ولت میکنه. اون روز این رو بده بهش. 

لرزید. نالید: نفرینش کردم که همچین حرفی هنوز صدایش می

و روز قبل از مرگش داد اینو. گفت خدا کنه که من بسوزم زده. د



ته جهنم ولی اینی که گفتم نشه... ولی اگر شد این رو بده به 

 پسرمون.

بغضش باالخره شکست. دستش افتاد. نامه روی پاهای الغرش 

کرد پاهایش دو ستون سیمانی سنگین بود. نیما حس می

سانه به زحمت توانست از جایش جنب بخورد. افهستند. نمی

بار با های ویلچر را هل داد جلو. نیما یادش آمد که یکچرخ

پدرش رفته بودند ویلچر برقی بخرند برای مادرش که راحت 

ی آخر پدرش منصرف شده بود. گفته بود حرکت کند اما لحظه

اگر زیادی لی لی به الالیش بگذارند از اینی هم که هست از پا 

لش برایش تنگ شده بود. افسانه نامه شود. چقدر دتر میافتاده

را دوباره گرفت طرفش. دست دراز کرد و آن را گرفت و بوسید. 

انگار صورت پدرش را بوسیده باشد. افسانه هق هق کرد: بد 

 کردم در حقت مامان. میدونم بد کردم.

چشم دوخت به پتوی نامرتب روی تختش مبادا نگاهش بیفتد به 

مادرش. افسانه که چیزی نشنید به ی های خیس و درماندهچشم



زحمت چرخید طرف در و تا وقتی که بیرون برود و در را ببندد 

 چشم از تختش برنداشت.

*** 

بارید. از صبح شروع شده بود و انگار خیال باران هنوز می

شویند. کرد توی دلش رخت مینداشت بند بیاید. سحر حس می

آمد توی اتاق و گفت: جوید. هاجر هایش را میاختیار ناخنبی

 شاید نیاد امروز.

از روی تخت بلند شد و به خودش در آیینه نگاه کرد. هاجر 

بالتکلیف و نگران وسط اتاق ایستاده بود. وقتی هیچی نگفت 

 هاجر ادامه داد: با این بارون ...

میادش. قول داده که بیاد. پس میادش.  -  

بشیم بریم  هاجر عمیق نفس کشید. گفت: مامانت میگه بلند

ترسه نرسیم به خداحافظی با تهرون به ترافیک نخوریم. می

 فرحناز. چی بهش بگم؟

دونم. بگو باشه اصالً.هیچی نگو هاجر. چه می  -  



هاجر رفت بیرون و سحر مضطرب شروع کرد به قدم زدن توی 

اتاق. سرش مثل باغ پشت پنجره زیر باران پر از هیاهو بود. رفت 

های گل که زیر بارش باران سر خم کرده بوتهکنار پنجره و به 

بودند نگاه کرد. مادرش را دید که در بالکن تند تند مشغول 

ها ساخته. دیگر مثل هایی است که برای گربهوارسی اتاقک

ای حال نبود. انگار که برگشتن او روح تازهروزهای اول کند و بی

از کرد و اش. لبخند زد. پنجره را بدمیده بود به جسم خسته

سرش را برد بیرون. آب ناودان ریخت روی موهایش. داد زد: 

 مامان سرما میخوری.

مهستی صدایش را شنید. راست ایستاد و با دست تند تند 

 اشاره کرد برود داخل. بعد بلند گفت: برو تو بچه!

دلش لرزید. سرش را برد داخل و دوباره بند کرد به ناخنش. بچه 

گفت. نیما که هنوز خبری ازش نبود. صدای را فقط نیما باید می

گفت: بیا پایین.هاجر را شنید که می  

قلبش هری فرو ریخت. پاهایش سست شدند. نشست روی تخت 

شد چی؟ دعا و آب دهنش را فرو داد. اگر حال مادرش بد می



ها کرد اتفاق بدی نیفتد. با پاهای لرزان رفت پایین. در میان پله

سد: کیه؟ حامده؟پرشنید که مادرش می  

هاجر چیزی نگفت و مادرش غر زد: گفتم بهش خودمون 

ها. انگار نه انگار. میاییم  

های آخر را هم طی کرد. هاجر نگران زل زد بهش و مادرش پله

 پرسید: ها؟

به مادرش نگاه کرد. رفت جلو و او را سفت بغل کرد. مادرش 

 نگران پرسید: چته سحر؟

دوست داری؟ سر بلند کرد و گفت: من رو  

 مادرش به در نگاه کرد. پرسید: نیما اومده؟

سحر چشم دزدید. هاجر رفته بود بیرون. مادرش موهایش را 

 نوازش کرد. سرش را بوسید. گفت: هنوز یادت نرفته نه؟ 

تپید. مادرش گفت: تو چی؟ من رو قلبش مثل گنجشک می

 دوست داری؟



ی مادرش را بوسید. مادرش تر مادرش را بغل کرد. شانهسفت

اش و گفت: نمیذارم هیشکی دستش را محکم قفل کرد دور تنه

 اذیتت کنه.

صدای پدرش را که شنید حس کرد مادرش به خودش لرزیده. 

تر توی درگاه چرخید و به او که با بارانی خیس و موهای خیس

حواسش نبود اما سحر دید سالن ایستاده بود لبخند زد. پدرش 

ها که چسبیده بودند به هم. که چطور با حسرت زل زده به آن

های مادرش شل شدند. سحر حس کرد قلب مادرش تند دست

تپد. ملتمسانه دستش را گرفت و گفت: مامان نگاه کن.می  

اما مادرش میخ شده بود به بهرام که هنوز جرات نکرده بود بیاید 

را تکان داد: مامان به من نگاه کن.داخل. دوباره دستش   

هایش زل زد. سحر دستپاچه آب دهنش مادرش باالخره به چشم

 را فرو داد و گفت: به خاطر من نترس. خب؟ به خاطر من مامان. 

مادرش منگ دست کشید به موهایش و بعد او را دوباره به 

 خودش چسباند. آهسته گفت: سالم. بیا تو.



ل. دید که مادرش خونسرد رو کرد به و باالخره پدرش آمد داخ

 هاجر و گفت: چای بریز برای آقای مهندس.

طور سحر جا خورد. از این لحن سرد و جدی. مهستی او را همان

که به خودش چسبانده بود با خودش جلو برد. حاال هر سه 

نفرشان رو به روی هم ایستاده بودند. پدرش یک لحظه چشم از 

های با دست آزاد اشاره کرد به مبل داشت. مادرشمادرش برنمی

: بفرمایید.رو به روی پنجره  

 پدرش پلک زد و آهسته پرسید: خوبی؟

و باالخره مادرش واکنش نشان داد. سحر لرزشش را حس کرد 

 وقتی این جمله را شنید. مادرش گفت: ممنونم. 

و این لحن مهربان و محجوبی بود که سحر تا به حال از مادرش 

. مثل کسی که به آشنایش جواب داده باشد. پدرش نشنیده بود

ها و نشست. مادرش به او نگاه باالخره دل کند و رفت طرف مبل

کرد و غمگین آه کشید. سحر خجالت زده گفت: میدونم دوست 

 نداشتی ببینیش ولی به خاطر من. باشه مامان؟

 مادرش لبخند زد: باشه. به خاطر تو من همه کار میکنم. 



ترین لبخندی بود گرفت اگرچه لبخند مادرش غمگیندلش آرام 

که دیده بود. با هم رفتند و نشستند رو به روی پدرش. او دوباره 

خیره مانده بود به مادرش و مهستی انگار از این نگاه خیره 

معذب بود. سحر این را از جا به جا شدنش روی مبل حس 

من برم چای کرد. از جا بلند شد و گفت: کرد. باید کاری میمی

 بیارم.

تا مادرش خواست حرفی بزند فرار کرد توی آشپزخانه. حاال تازه 

داد. تنش گر گرفته بود. هاجر گفت: اضطراب خودش را نشان می

 وای برو پیششون. حالش بد میشه به خدا.

هیس. بد نمیشه. هیچی نگو هاجر.  -  

ی خونی ناخنش را مکید. هاجر گفت: نشست پشت میز  و گوشه

دا خودش به خیر کنه. خ  

سحر آرزو کرد دعای هاجر مستجاب شود. موبایلش توی جیبش 

ی فرین افتاده بود روی گوشی. آهسته جواب داد. لرزید. شماره

 فرین گفت: چی شد؟

هنوز هیچی. مامانت کجاست؟  -  



ام. پیش خاله  -  

فرزاد چی؟  -  

همینجا. میگه اگر مامانم بفهمه جر واجر میشیم.  -  

را گفت و ریز ریز خندید. بعد گفت: بابام رو ندزدین یه وقت. این  

سحر دلش گرفت. آه کشید و دلخور گفت: نترس بابا. مال 

 خودتون. 

 فرین گفت: حاال نخور منو. 

اش صمیمی شده بود و دو هفته بود که با خواهر و برادر ناتنی

گفت مامان چهار بار با هم بیرون رفته بودند. فرین مدام می

اش عاشق بابا شده. مامان دیگه کاری به کار ما نداره همه

چسبیده به شوهر جونش. مامان هی دعا میکنه به جون تو که 

مون. پای اون عفریته رو بریدی از خونه  

ی رنج و عذاب کرد رفتن کسی که مایهسحر کامالً درک می

اش دیده دائمی بوده چه لذتی دارد. خودش مادرهایی در زندگی

که بودنشان مثل کابوس بود. مادرهایی که جز کینه و خشم  بود



ها رفتند بچهها نداشتند و وقتی که میهیچ حس دیگری به آن

گنجیدند. او حال فرین را که از خوشی در پوست خودشان نمی

ها شاهد رنج مادر و پدرش و خودش بود بهتر از هرکسی سال

باشه؟ کرد. فرین گفت: هر خبری شد زنگ بزندرک می  

باشه.  -  

تماس را قطع کرد. هاجر سینی به دست ایستاده بود جلوی 

 رویش. گفت: حاال زوده. صبر کن یه کم.

هاجر حرف گوش کن رفت نشست آن طرف میز و سحر به فکر 

شان فرو رفت. به فرین و فرزاد گفته بود که چه اتفاقاتی در خانه

بود از پدرش خواسته نیما را پیدا کند و گفته بود افتاده. گفته 

پدرش نیما را پیدا کرده اما هنوز نرفته سروقتش. فرزاد گفته 

 بود: ولی بابا باید بیاد مامانت رو ببینه.

نشسته بودند توی پارک و آب پریده بود پشت گلوی فرین. او و 

ی فرزاد کوبیده بودند توی پشتش و فرزاد گفته بود: اگر میخوا

 عشقت رو ببینی اول باید مامانت رو راضی کنی. 



خیال شانه فرین چپ چپ به برادرش نگاه کرده بود و فرزاد بی

 باال انداخته بود: دیدم که میگم.

اش کرده بود. به خاطر غش خندیده بود و مسخرهفرین غش

عشقی که برادرش به یک دختر در اینستاگرام پیدا کرده بود و 

برادرش را بدجور چزانده بود. سحر اما آه شان مامان نجمه

 کشیده بود و گفته بود: چه جوری راضیش کنم؟

 فرزاد گفته بود: بابا میتونه. 

 فرین نگران گفته بود: چرت نگو فرزاد. 

و فرزاد گفته بود: بابا عذاب وجدان داره به خاطر تو سحر. دلش 

نداره خواد یه کاری بکنه برات. پیدا کردن عشقت که کاری می

 براش. بهش بگو بیا مامانم رو راضی کن ببینمش. 

ها نگاه کرده بود و فرین گفته بود: اگر قول سحر نامطمئن به آن

کنیم.بدی بابام یهو عاشق مامانت نشه کمکت می  

ای که برای رسیدن به عروسک و او قول داده بود. مثل بچه

وقت جای خودش را خیس داد دیگر هیچدلخواهش قول می

ی نکند. اما این نگاه که امروز دیده بود چی بود؟ این نگاه خیره



پدرش به مادرش. خودش را تصور کرد که کنار پدر و مادرش 

ها به کنند. چقدر تصویر قشنگی بود. آنهمینجا زندگی می

شد؟ آه کشید. همراه نیما. می  

 صدای مادرش او را از جا پراند. مادرش گفت: چرا ترسیدی؟

اهش کرد: بابا رفت؟نگران نگ  

 مادرش نگاهش کرد. اخم داشت و لبخند. گفت: نه. بیا.

رفت طرف مادرش. دوباره او را بغل کرد. انگار مطمئن نبود با این 

ای روی کار باز هم دوستش داشته باشد. اما وقتی مادرش بوسه

موهایش نشاند دلش آرام گرفت. رفتند داخل سالن. دید که 

ها که پشت پنجره خودشان را ن. به گربهپدرش زل زده به بیرو

ها. نشستند و پدرش حواسش جمع چسبانده بودند به شیشه

 شد. بهش لبخند زد: خوبی عزیزم؟

اش. او هم اختیار دستش را حلقه کرد دور شانهمادرش بی

 خودش را چسباند به مادرش و گفت: خوبم. فرین و فرزاد خوبن؟

تر لبخند زد: خوبن. پدرش عمیق  



عد سکوت شد و صدای باران آمد. سکوت کش آمد. باالخره ب

 مادرش بود که آن را شکست. گفت: بابات ...

چرخید. نفس گرفت و مکث کرد. انگار این کلمه توی دهانش نمی

 گفت: بابات ... میگه ...

باز مکث کرد. پدرش بود که گفت: اومدم از مادرت اجازه بگیرم 

م اینجا. ات بیاییکه یک روز با پسرخاله  

قلب سحر دوباره شروع کرد به تند تپیدن. پدرش ادامه داد: 

ات مخالفه. به مامانت گفتم لطف کنه و بهش یه دونم که خالهمی

 فرصت بده. 

 سحر گیج پرسید: به کی؟

پدرش به جای آنکه به او نگاه کند به مادرش نگاه کرد: به نیما 

 که خودش رو ثابت کنه. 

ه کرد و دید که او هم زل زده به پدرش. سحر هم به مادرش نگا

رنگ بودند. صورتش رنگ پریده بود. صدای پدرش هایش بیلب

را شنید که گفت: ما هیچ وقت فرصت نکردیم برات پدر و مادری 

دونم که حق ندارم همچین چیزی از مامانت بخوام. بعد کنیم. می



ر دونم برای جبران دیاز اون همه بدی که در حقش کردم. می

شده. ولی قول میدم منم حواسم باشه که تو اذیت نشی. قول 

 میدم نذارم کسی زندگیت رو خراب کنه.

ها را در حالی زده بود که چشم از صورت مادرش تمام این حرف

برنداشته بود. سحر دوباره به مادرش نگاه کرد. او گفت: من به 

 قول شما اطمینان ندارم. 

درش فاصله بگیرد ولی او دل سحر فرو ریخت. خواست از ما

تر کرد. هر سه نفرشان ساکت ماندند و ی بازویش را محکمحلقه

وقت با سینی چای رسید. سحر کالفه شده بود. باز هم هاجر بی

سکوت مثل بختک افتاده بود رویشان. هاجر رفت طرف 

 آشپزخانه اما انگار دو دل بود. برگشت و گفت: مهستی خانم...

تند نگاهش کردند. هاجر گفت: هیشکی هر سه نفرشان برگش

اندازه پسر من در حق تو بدی نکرد ولی من رو پناه دادی. 

فضولیه تو کارت ولی نگاه کن به این طفل معصوم... خودت 

میبینی چطوری پر پر میزنه. آقا بهرام اگر اینجاست به خاطر 

ات دخترشه. تو مگر هزار بار پیش خودم درد دل نکردی اگر بچه



بشه دیگه از هیشکی کینه به دل نمیگیری؟ نذار این پیدا 

طفلک بشه گوشت زیر دندون. سرگردون بشه وسط تو و باباش. 

 وسط تو و نیما. 

هایش فشار داده بود که سر هاجر سینی را چنان با انگشت

هایش را تند زده بود. آنقدر هایش سفید شده بود. حرفناخن

تکرار کرده باشد. وقتی  تند که انگار بارها آن را پیش خودش

کسی چیزی نگفت گریان رفت توی آشپزخانه. سحر باور 

هایی بلد باشد. مادرش هم داشت کرد هاجر همچین حرفنمی

ی چشمش راه افتاده بود. پدرش هم کرد. اشک از گوشهگریه می

های پر از های سفت به هم چسبیده و چشمکرد. با لبگریه می

گرفته بود. مادرش گفت: من ده اش حسرت. خودش هم گریه

سال بهت وقت دادم بهرام. بس نبود؟ حاال اومدی یک کاره 

 میخوای بازم بهت اعتماد کنم؟

لحن مادرش دردمند بود. پدرش از جا بلند شد. رفت طرف 

پنجره و پشت کرد به مادرش. گفت: اشتباه کردم. ده سال اون 

 جور. هیجده سال بعد هم یه جور دیگه. 



چرخید طرف مادرش: بیست و هشت سال اشتباه کردم. تو 

 بزرگواری کن ببخش. به خاطر سحر. 

دست مادرش شل شد. از جا بلند شد و رفت طرف اتاقش. سحر 

 دنبالش رفت: مامان؟ 

مادرش ایستاد. اما برنگشت طرفش. سحر دستپاچه شده بود. 

پا ترسید. از اینکه مادرش را از دست بدهد. تمام دست و می

فایده بودند. انگار قرار نبود آب خوش از هایش انگار بیزدن

گلویش پایین برود. قرار نبود همزمان دو نفری را که دوست دارد 

با هم داشته باشد. پدر و مادرش را با هم یا مادرش و نیما را با 

هم. انگار حق او در زندگی همیشه همین بوده. بین او و نیما... 

بین او و تمام دنیا .... اگر مجبور به انتخاب بود بین او و پدرش... 

اش که همیشه کرد. لعنت فرستاد به زندگیمادرش را انتخاب می

 مجبور به انتخاب بود. نالید: نرو. اصالً هرچی تو بگی. 

ی اشک مادرش چرخید طرفش. هیکل مادرش پشت پرده

 هایش را پاک کرد. پدرش آمد جلولرزید. با پشت دست اشکمی

 و او را محکم در آغوش گرفت: گریه نکن عزیزم.



ها ایستاد. سحر ی نزدیک به آنمادرش هم آمد جلوتر. در فاصله

دست مادرش را گرفت. حاال در آغوش پدرش بود و دست 

مادرش را محکم گرفته بود. دست لرزان و سرد مادرش را. 

جور. مادرش گفت: باشه. گریه نکن این  

آرام گرفت. پدرش آرام گرفت و  سحر آرام گرفت. مادرش

آسمان هم آرام گرفته بود. مادرش با صدایی گرفته گفت: بیاد. 

قدر دلت میخوادش که بابات رو واسطه کردی قبول. ولی اگر این

خودش تنها بیاد. خودش تنها بیاد ولی بهرام یادت باشه تو 

افته.ضمانت کردی اتفاق بدی نمی  

ل میدم که همه کار بکنم پدرش گفت: هرچی که تو بگی. قو

 اتفاق بدی نیفته. قول میدم. 

لبخند زد و از پدرش جدا شد و دوباره پناه برد به آغوش 

کینه و کرد مثل باران است. شفاف و بیمادرش. تازه حس می

 چقدر دلش برای نیما تنگ شده بود. 

*** 



هوا مثل زمهریر سرد شده بود. همه رفته بودند. خودش مانده 

گرداند تهران ودش. دایی حمید گفته بود مادرش را برمیبود و خ

هایی بینشان رد و بدل شود. دانست تا برسند چه حرفو خدا می

روند پیش خاله مهستی و سحر خاله فرحناز گفته بود با آیدا می

آیی؟ گفته بود تا با هم برگردند تهران. پرسیده بودند تو هم می

 نه! 

آیم فرودگاه خواند. گفته بود میی پدرش را بخواست نامهمی

ی زرد نگاه کرد. خودم. و حاال تنها بود. مردد به پاکت در بسته

هایش را ریخته بود روی رویش پر از لکه بود. حتماً مادرش اشک

آن. پاکت نامه را به احتیاط پاره کرد. کاغذ نامه هم مثل پاکتش 

را باز کرد. های لرزان تای آن زرد بود. زرد و شکننده. با دست

دید. توی کاغذ فقط یک بیت کرد. اما درست میاول باور نمی

شعر نوشته شده بود.صدای پدرش بود که همین شعر را زمزمه 

اش را حفظ بود. پرسیده کرد زیر لب. آنقدر زیاد که نیما همهمی

بود بابا یعنی چی این؟ پدرش گفته بود وقتی بزرگ شدی 

. میفهمی. وقتی خیلی بزرگ شدی  



بزرگ شده بود. شانزده ساله شده بود و به پدرش توپیده بود 

 چرا ول نمیکنی مامان رو؟ 

پدرش گفته بود: آن پی مهر تو گیرد که نگیرد پی خویشش/ 

 وان سر وصل تو دارد که ندارد غم جانش

بزرگ شده بود. بیست و یک ساله. از پدرش پرسیده بود: خسته 

؟نمیشی این همه تلخی میکنه باهات  

پدرش خندیده بود: هر که از یار تحمل نکند یار مگویش/ وانکه 

 در عشق مالمت نکشد مرد مخوانش

بزرگ شده بود. بیست و پنج ساله. گفته بود: چه فایده این همه 

 صبر کردنت اصالً؟ 

پدرش آه کشیده بود: عهد ما با تو نه عهدی که تَغیُر بپذیرد/ 

شبوستانیست که هرگز نَزَنَد باد خزان  

بزرگ شده بود. بیست و هشت ساله. پدرش روی تخت رنجور و 

برید از دنیا. گفته بود بابا خسته افتاده بود. دیگر داشت دل می

کنی ارزشش رو داشت؟ هنوز فکر می  



دونم. پدرش بعد از مکثی طوالنی گفته بود: نمی  

و دلش لرزیده بود. بعد از آن همه صبوری و ایستادگی این 

ویرانش کرده بود. پدرش دستش را در دستان زیادی « دانمنمی»

اش گرفته بود و پدرش افسرده حال گفته بود: اگر چروکیده

اش. عشق شد افسار دور گردنت نه. نرو پی  

خواسته بود بپرسد پس تو چرا رفتی؟ چرا ماندی؟ پدرش انگار 

 فکرش را خوانده باشد گفته بود: مراقب خواهرت باش. 

ها. ام کرده بود برایش. مانده بود به خاطر آنو این حجت را تم

عشق او دیگر فقط به مادرش تعلق نداشت. به جمع چهار 

شان تعلق داشت. نفره  

ی اشک ها پشت پردهی روی کاغذ نگاه کرد. کلمهبه تنها جمله

شان گرفته بود. تک بیت ناب سعدی پیش رویش بازی

رقصید. می  

هایش تندتر باریدند. آن را د اشکتاریخ زیر نامه را که نجگاه کر

وقتی که ده ساله بود امضا زده بود. همان روزهایی که مادرش 



رفته بود باغ و تنهایشان گذاشته بود. دلش به وسعت آسمان 

 ابری باالی سرش گرفته بود. ویران بود و پریشان. 

وار تلفنش را برداشت و زنگ زد به مادرش. قلبش دیوانه

واب داد. خسته و نزار. گفت بابا برات پیام تپید. مادرش جمی

 فرستاده بود. 

کرد دیگر قرار نیست بیشتر آمد. فکر میصدای ور ور ماشین می

از این بزرگ شود. اما همان لحظه باز بزرگ شده بود. گفت: 

مون پیغام گذاشته. بخشیدمت فقط به خاطر بابا. چون برای همه

از هم بپاشیم. بعد آهسته  خواد حاال که نیستچون ... دلش نمی

همان تک بیت را خواند در حالی که صدای پدرش در گوشش 

خواند: شد که میزمزمه می  

به جَفایی و قَفایی نرود عاشق صادق/ مژه بر هم نَزَند گر بزنی 

 تیر و سَنانش.

*** 

بود و تق تق بارید. سکوت نشسته بود توی ماشین و باران باز می

کن باکی ماشین و لغزیدن نرم برفهای باران روی شیشهقطره



روی شیشه. مادرش عقب نشسته بود. خودش کنار پدرش. آیدا 

و خاله فرحناز آمده بودند و دیده بودند پدرش آنجاست. جا 

حرف ماشین گرفته بود و رفته خورده بودند. خاله فرحناز بی

زده بود و گفته بود: بعداً  بودند. دم در به مادرش لبخند

بینمتون.می  

ی ماشین زده از شیشهبرگشت و به مادرش نگاه کرد که غم

ی نیمه تاریک و کرد. محزون بود مثل جادهبیرون را نگاه می

خیس پاییزی. دلش گرفته بود. پدرش ضبط صوت را روشن کرد 

خواند: اون که سپردی به و صدای ابی ریخت توی ماشین که می

اد حسرت تمام دار و ندار ما بود...ب  

یادش افتاد به شاهرخ که همین تک مصرع را فقط یک بار با 

ی زندگی صدای بلند در مستی خوانده بود. انگار که چکیده

ها پیدا کرده بود. لرز نشست به جانش خودش را در همین کلمه

اختیار دست پدرش را سفت گرفت. پدرش هم جوابش را با و بی

اد. ترسیده برگشت عقب و دید مادرش هنوز به بیرون محبت د

 خیره مانده. 



 گفت: االن زود نیست بریم فرودگاه؟

کسی جواب نداد. پدرش در آیینه نگاه کرد و چشم دزدید. 

رخش لبریز از غم بود. مثل صورت مادرش. وقتی رسیدند به نیم

 تهران پدرش پرسید: کجا برم حاال؟

ی حامد.خونه مادرش با صدای گرفته گفت:  

پس قرار بود همه آنجا جمع شوند. تا به حال نرفته بود آنجا. 

شنید که مادرش آدرس داد و دوباره سکوت بود و صدای ابی که 

های مالیم دست پدرش. منگ بود. خواند و نوازشغمگین می

قدرها که همیشه در اش از این به بعد آندانست که زندگیمی

نخواهد بود اما بهتر از قبل بود. بهتر  کرده راحتخیال تصور می

خواند: ی ابی که میاز وقتی که کسی را نداشت. مثل همین ترانه

من خالی از عاطفه و خشم/ خالی از خویشی و غربت/ گیج و 

 مبهوت بین بودن و نبودن.

اختیار لبخند زد و چشم بست. تحمل اضطرابی که از صبح بر بی

بود. آنقدر زیاد که نفهمید کی  اش کردهدوشش سوار بود خسته

 خوابش برده. 



شنید و نوازش در خواب دید که نیما آنجاست. بوی عطرش را می

کرد. آنقدر واقعی بود که هایش حس میدستش را روی انگشت

های سنگینش را از هم باز کرد. منگ انگار خواب نیست. پلک

ستاده اش عقب رفته بود. جلوی یک خانه ناآشنا ایبود. صندلی

بودند. راست نشست و دید که به جای پدرش نیما نشسته پشت 

فرمان. پلک زد. چند بار. خودش بود. خشکش زده بود. نیما 

لبخند زد و قبل از آنکه ازش چیزی بپرسد گفت: نپری تو بغلم. 

 بابات اینجاست.

چرخید و به صندلی عقب نگاه کرد. خالی بود. اما پدر و مادرش 

رون ایستاده بودند کنار هم. دوباره برگشت به را دید که آن بی

اند. نیما گفت: منتظر بودن هایش سرخنیما نگاه کرد و دید چشم

 بیدار بشی.

حرف از ماشین پیاده لب برچید. نیما پلک روی هم گذاشت. بی

شدند. نیما جلوتر رفت و نشنید به پدر و مادرش چی گفت. 

زدند. او بود. لبخند میها اما نگاهشانه نه به نیما که به آن

لرزید. نیما برگشت و گفت: بیا. اش میچانه  



گفت. شد. مهربان میتاب میگفت بیا دلش بیاین طور که می

گفت دیگر نباید نگران هیچ چیز انگار که وقتی این را می

ها به پدر و مادرش نگاه کرد. با نگاه ی اینشد. با همهمی

ر نیما. وقتی نشستند توی ماشین گفتند برو. راه افتاد کنامی

دید که مادرش رفت طرف در خانه و پدرش را همانجا پشت 

سرش جا گذاشت. وقتی سوار ماشین نیما شدند پدرش هم دل 

کند از مادرش و رفت سوار ماشین شد. برایشان بوق زد و نیما 

 شیشه را پایین داد. پدرش گفت: مراقبش که هستی؟

 نیما گفت: بله. 

لبخند زد و او سری تکان داد و رفت. بعد مادرش آمد به پدرش 

 جلو و به هردوشان نگاه کرد. نیما گفت: مراقبش هستم خاله.

دونم. مراقب هم باشید هردوتاتون. مادرش گفت: می  

نماند جواب بگیرد. رفت و پشت در آپارتمان گم شد و نیما راه 

وشتش سوخت بس که گافتاد. دور تمام انگشتانش زخم بود. می

سوختند. را کنده بود. اما فقط پوست انگشتانش نبودند که می



تمام تنش آتش گرفته بود. نیما دستش را گرفت توی دستش و 

 دیگر چیزی نمانده بود ذوب شود. پرسید: کی اومدی؟

وقتی بابات زنگ زد گفت کجایی راه افتادم.   -  

چرا رفتی؟  -  

ود. مثل درختان دلخور نگاهش کرد. به نیم رخش که محزون ب

انکه چشم از خیابان بگیرد گفت: خزان زده زیر باران. نیما بی

 حاال که اینجا هستم. 

انگشتان نیما را محکم فشار داد. نیما گفت: شب همه میان 

 فرودگاه. تا اون موقع ...

ساعت چنده؟  -  

چهار.  -  

کجا بریم تا اون موقع؟  -  

کجا دوست داری بریم؟  -  

رویم باغ. بعد منصرف شد. نیما که سکوتش را خواست بگوید ب

 دید گفت: بریم جایی که من میگم؟



کجا؟  -  

دوست داشتم بریم بهشت زهرا پیش بابام. دوست داشتم   -

ی ... خودمون... پیش مامانم....دوست داشتم بریم میرفتیم خونه

اش مال گذشته است. ی تو....ولی اینا همهباغ...خونه  

ت: بریم یه جای تازه.مکث کرد. زود گف  

 نیما برگشت و لبخند زد: باشه.

گفتند. نیما بود و هیچ نمی در تمام طول راه دستش میان دست

انگار احتیاجی نداشتند به حرف زدن. انگار همین برای 

هردوشان کافی بود. حاال که به هم رسیده بودند بعد از آن همه 

رنج و تنهایی هیچ شمار ترس و اتفاق و رد شدن از درهای بی

رسید برای رها شدن از تشویش و ای کافی به نظر نمیکلمه

ی لمس ای به اندازهلغزیدن به دامن امنیت. هیچ کلمه

هایشان قدرت نداشت. رسیدند به لواسان و بعد به سمتی دست

شناخت. برگشت به نیما نگاه کرد: رفتند که سحر خوب می

 میری کارگاه؟

ه کارگاه نیست. خونه است. نیما لبخند زد: دیگ  



چیزی نگفت. نیما پرسید: یادته یه بار پرسیدی چندتا خونه 

 ساختی تا حاال؟

یادش بود هم سوالش را و هم جوابی را که داده بود. گفت: بهت 

 گفتم چقدر زیاد خونه ساختی.

حاال یکیش مال خودمونه.  -  

مال خودمون؟  -  

مال تو و من. وقتی که بزرگ شدی.  -  

بزرگ شدم دیگه. چقدر بزرگ بشم؟  -  

نیما لبخند زد فقط. انگار جوابش چیزی در ذهنش روشن کرده 

بود. رسیدند به ساختمانی که اولین بار وقتی پا گذاشته بود به 

این خانواده با نیما به آن آمده بود. خبری از آن کانکس نبود. 

اش را پنهان ی داخلیهای آجرچین سرخ رنگ محوطهدیوار

ده بودند. گفت: وای چه خوشگل شده.کر  

 نیما آه کشید: سخت بود ساختنش ولی آره. خوشگل شده.



هایش بود. از برگشت و نگاهش کرد. باز هم لبخند روی لب

 ماشین پیاده شدند. ایستادند مقابل در. نیما نگفت: بیا. 

 پرسید: بریم؟

 سر تکان داد و زیر لب زمزمه کرد: بریم.

تند داخل. برگشت و به جای کانکس که دستش را گرفت و رف

ی خالی بود نگاه کرد. گفت: اینجاها گل بکاریم. حاال یک باغچه

 از همونا که مامانم تو باغش داره.

هاش تر فشار داد: تا وقتی بیاییم اینجا گلنیما دستش را محکم

 هم بزرگ شده.

 پاهایش چسبیدند به زمین: مگر قراره کی بیاییم؟

تموم شد. وقتی درست   -  

 اخم کرد: نه! عروسی کنیم زود.

 نیما بلند خندید بعد گفت: بچه شدی باز؟

ذوق زده لبخند زد. رفت جلو و دستش را حلقه کرد دور کمر 

اش و نوازشش کرد. نیما. او هم دستش را گذاشت پشت شانه



رعد و برق زد و باران شالقی شد. بلند خندیدند و دویدند به 

اخل خانه. نیما در را بست و او را برد توی طرف ورودی. رفتند د

اتاقی که یک تخت تک نفره داخلش بود. و دو چمدان نیمه باز. 

 برگشت نگاهش کرد و نیما گفت: آره اینجا بودم تمام این مدت. 

 رفت نزدیک و سرش را باال گرفت. آهسته گفت: نیما؟

جانم؟  -  

دلم برات تنگ شده بود.  -  

رفت. آغوشش گرم بود و پر از امنیت. نیما نیما او را در آغوش گ

 کنار گوشش زمزمه کرد: دوستت دارم.

کرد. انگار برای اولین بار بود عجیب بود چیزی که احساس می

ها طور مطمئن و صادقانه. انگار سالکرد. ایناش میکه تجربه

منتظر مانده بود تا کسی همین جمله را در گوشش زمزمه کند و 

نایی این را پیدا کند تا چیزی را که شنیده باور او باالخره توا

تواند باور کند. کند. حاال بعد از هجده سال مطمئن بود که می

ترس از فردا. تواند عشق بورزد. بیتواند اعتماد کند. میمی



آماده برای پیش رفتن در قلب زندگی. برای همین بود که سر 

داد: من هم.های نیما و جواب بلند کرد و زل زد به چشم  
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