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 .ام يقرار يب يروزها يبرا ديام نيعشق وبهتر نيباتريبه ز ميتقد

دانم وخاطراتش راتا لحظه مرگ در قلب شكسته ام پنهان  يام را از او م يكه همه آرامش زندگ يانسان نيتر قيبه ال ميتقد

 ...كنم يم

 اول فصل

 :بچه ها از آموزشگاه خارج شدند ياهويه انيدرم

كارات  نيباا يتو دار.عاقالنه فكر كن يدونم ول يسخته م.كن رونيفكر آرش رو از سرت ب هيگم مرض يبازم دارم بهت م-

 ...يندار شيدرپ يخوب ندهيآ يروش ادامه بد نيمن مطمئنم اگه به هم.يكن يم ليخودت روبه آرش تحم

واد  خياون نم يواقعا دوسش دارم ول.تونم بدون آرش ادامه بدم ينم.ستيچه كار كنم ستاره؟به خدا دست خودم ن-

 ...كنم يمن در كنارش احساس آرامش م....من ياز زندگ يآرش شده بخش.بفهمه

 .يكن يب مرو خرا زيخودت همه چ يبا دستها يدار نينگاه كن بب تيكم به زندگ هي!؟يزن ياز كدوم آرش حرف م-

 .ارش منو دوست داره من مطمئنم يول-

آرش  يتوجه يهمه ب نيا ليدل نيكم فكر كن بب هي رشيبه رفتار اخ يتو رو دوست داشت منم قبول دارم ول يزمان هيآرش -

 ييبايبه خودت نگاه كن تو از ز.خودت روخراب نكن ندهيآ هيبچه گانت بردار مرض ياز رفتارها ه؟دستينسبت به تو چ

 يم ياش چ ندهيآ ستيكه معلوم ن يبه عشق دنيخاطر رس ؟چرابهيريگ يچرا آنقدر خودت رو دست كم م.يكم ندار يچيه

 ؟يكن يشه التماس م

مبدل شده بود  يزمستان به سرخ يكه در اثر سوز سرما هيبرچهره همچون برف مرض يقينگاه عم گريبار د ستاره

درهم گره خورده بود اما  ياش از شدت نگران يوكمان كيبار يابروها.از آرامش نبود يرنگش نشان يآب يانداخت؛در چشمها

به ستاره  يپراز اشك نگاه يمقنعه پنهان كرد وبا چشمها ريرا ز شانشيپر يموها هيمرض.به همراه داشت يخاص تيجذاب

 :انداخت وگفت

 ؟...آرش كنار بكشم يچطور خودم رو از زندگ...رميم يمن بدون آرش م-
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 ...يادامه بد تيبه زندگ يبدون آرش هم به راحت يتون يمن مطمئنم كه تو م.ازش بخواه كه تنهات نذاره.رياز خدا كمك بگ-

 .رنگ نظرشان را جلب كرد ييآلبالو يليترمز اتومب يصدا نيح يهمن در

 ؟...برن يم فيمحترم كجا تشر يدخترخانمها-

 ينيريلبخند ش لياتومب نيدو سرنش دنيبا د هيمرض.بود انداختند ستادهيكه در كنارشان ا لينگاهشان را به طرف اتومب هردو

 :زد وگفت

 !پسر عموش وهاب...آرش و!نه؟يتو ماش يك نيبب...من يخدا-

 يشناخت اما از چهره اش مهربان ياندخت وهاب را نم ليبه دو پسر جوان دورن اتومب ينگاه هيمرض يصدا دنيبا شن ستاره

خوش فرم ودهان  ينيده،بيپهن وكش يرنگ ابروها يشيدرشت وم يچشمها.ديرس يبه نظر م يپسر خونگرم.ديبار يم

رنگ  يخرمائ ييوموها يگندم يكرده بود اما آرش برخالف وهاب پوست جاديرا ا ييبايز بيكوچك وپوست سبزه اش ترك

 .شده بود رهياش به آن دو خ نهيرنگ پر از ك يشيم يداشت وبا چشمها

 :روبه آرش كرد وگفت هيمرض

 !؟يكن يچكار م نجايتو ا....آرش-

 :وآرام كنار گوشش گفت ديكوب هيمرض ياخم كرد وبا آرنج به پهلو ستاره

 رفت؟ ادتيفورا .يكه فراموشش كن ياالن به من قول داد نيتو هم-

 ...شه يم ريتمام ذهنم درگ نميب يبه خدا آرش رو كه م.ستاره جون دست خودم نبود ديببخش-

 :زننده گفت يكه با لحن ديآرش به گوش رس يصدا نيح نيدرهم

 ؟...نيگ يبه هم م نيدار يشما دوتا چ-

 :كرد وادامه داد هيبه مرض ينگاه وبعد

 ....خوام باهات حرف بزنم يم نيتو ماش نيبش ايب-

 :كرد مانع او شود يسع هيبانگاه به مرض ستاره

ده ودوباره اعصابت روبه هم  يم لتيتحو فياراج يسر هيبازم .ندره يا دهيرفتن تو فا.نكن كيخودت رو كوچ نيا شترازيب-
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 ...ير ياز خودت قدرت نشون بده بگو كه باهاش نم.رو تموم كن زياالن همه چ نيهم.زهير يم

 :درجواب ستاره گفت.بسته بود زيهمه چ يرابه رو شيعشق به آرش چشمها.داشت ديترد هيمرض

 ...ار كنمدونم چك ينم-

 :نشان داد وگفت يعكس العمل تند آرش

 .وقت ندارم اديمن ز...!البته اگه صحبتهاتون تموم شد ديسوار ش ديشم لطف كن يم فتونيكه مزاحم وقت شر ديببخش-

 :روبه آرش كرد وجواب داد ستاره

 ...شن يخونه وگرنه خانواده هامون نگران م ميزود برگرد ديشده با رمونيد يليما خ-

 :گفت زيتمسخر آم يبه طرف وهاب كه پشت فرمان نشسته بود برگشت وبا خنده ا آرش

اگه سه روز هم به خونه  يتو خانواده نداره حت يتيمحدود چيه هيدارم مرض اديكه من  ييتاجا!گه وهاب يم يخانم چ نيبب-

 ...شه يكس نگرانش نم چينره ه

 :با جسارت تمام روبه ستاره ادامه داد ودوباره

 !داشته باشه يكنم حضور شما لزوم يفكر نم.ديببر فيتشر ديتون يشده م رتونيما اگه دش-

 :كرد وگفت هيب مرض ينگاه تند گريد وبار

 م؟يبر اماي ياي؟ميكن يچه كار م-

 :كرد آرامش خودش را حفظ كند آرام در كنار گوش ستاره گفت يم يكه سع هيمرض

من در مقابل  ايكنم كه تو هم همراه من ب يخواهش م.رو تموم كنم زيامروز همه چ نيدم هم يبار ستاره قول م هي نيفقط هم-

 .تو روخدا تنهام نذار.دم جبران كنم يقول م.تونم جوابش روبدم ينم.اديآرش زبونم بند م يحرفها

تو اصال .موندمچند لحظه هم اشتباه كردم كه كنارت  نيهم يتوكه از وضع خانواده ما خبر دار!ه؟يمرض يگ يم يدار يتوچ-

 .يشناس يخوب اونا رو م اد؟توكهيم شيپ يوبه گوش بردارهام برسونه چ نهيوضع بب نياشنا منو تو ا هياگه  يدون يم

 .تنها دوست توام ؟منيوضع تنها بذار نيمن رو تو ا يتون يتوچطور م...كنم ستاره يخواهش م-

 :آن دو شده بود روبه ستاره گفت يكه متوجه صحبتها وهاب



 

 

كتابخانه نودهشتيا   صالحي سمانه  –هاي آرزو ستاره 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥

 د؟يكن يدوستتون رو رد م نيچرا خواهش بهتر ديشما باهم دوست هست ينا سالمت-

 :پاسخ داد هيآرود وروبه مرض شيبه ابروها يدر جواب وهاب اخم ستاره

اگه .دم يبگه جوابشو م يهرچ.رم ها يزور آرش نم يبار حرفا ريمن ز هيبهت بگم مرض.يمسئولش خودت اديب شيپ يهرچ-

 ام؟يهمراهت ب يرمشكل ندا هيقض انيبا

 .يخواد بارش كن يدلت م يهرچ ياون وقت مختار اينه ستاره تو فقط بامن ب-

 :رنگ آرش كرد وگفت يقهوه ا يبه چشمها ينگاه هيمرض.به حركت درآمد ليبعد اتومب يشدند ولحظه ا لياتموب هردوسوار

 م؟يزود برگرد ديبگو ما با يدار ياگه كار0

 :جواب داد تيبا قاطع وآرش

 ؟يكه بهت زدم فكر كرد ييروحرفا-

 .موضوع نداشتم نيتو ا يدخالت چيمن ه يگرفت ييروخودت به تنها ميتصم نيبه فكر كردن نبود ا ياجياحت-

 .نداره يا جهينت چيما ه يادامه دوست.گم يام م گهيبار د هيصدبار بهت گفتم  هيمرض نيبب-

 .ميهم برس جهيبه نت ميتون يم يرو خراب نكن زيوبارفتارت همه چ ياگه تو بخوا-

 .وضع خسته شدم نياز ا گعيتونم ادامه بدم د يره؟من نم يتوچرا حرف تو گوشت نم-

 :حلقه زد جواب داد هيمرض يدر چشمها اشك

 تمياهم ينسبت به تو ب يكه احساس نكن نيكم؟به خاطر ا يتوچ ياش بهانه ست من برا ناهمهيآرش؟ا يخسته شد ياز چ-

خسته  يگ يگذشتم اون وقت تو م ميزندگ يمن به خاطر تو از تمام لذتها.رپاميحاضر شدم حرف پدر ومادرم روهم بذارم ز

 ؟ياز چ ؟آخهيشد

 دنيشن.كرد آرامشش را حفظ كند يبرگرداند وسع لياتومب شهيشد نگاهش را به طرف ش ريسراز شياز چشمها اشك

 يتوجه به اشكها يآرش ب.دييسا يرابه هم م شياز شدت حرص دندانها.دقابل تحمل بو ريستاره غ يآرش برا يحرفها

 :ادامه داد هيمعصومانه مرض

 نياشكهات نظرم راجع به ا دنيبا د يكن يم ه؟فكريگر ريز يتو نزن ميدو كلمه حرف حساب بزن ميبار شد ما بخوا هي-
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 !ديبه اتمام رس گهيداشت كه د يدوران هيما يدوست ستين يطور نيخانم ا هيشه؟نه مرض يعوض م ميتصم

 زيكاسه صبر ستاره لبر.داد يامان جواب دادن به او را نم هيعذاب آور بود اما هق هق گر هيمرض يارش برا يحرفها هضم

 :به آرش كرد وگفت ينگاه تند.شد

هان؟فكر  يثابت كن يخوا يرو م يكارات چ نيبا ا.يكش يرو سوهان م هيحرفات روح مرض نيتوبا ا...آرش گهيبس كن د-

اما .ادامه بده شيتونه به زندگ يراحت م يليبدون تو خ هيمرض يكن يآقا آرش اشتباه م ره؟نهيم يبدون تو م هيمرض يكن يم

 !يهمه عشق وعاطفه نبود نيا قياز نظر من تو اصال ال.كرد وكه تمام احساساتش رو حروم ت هيمرض فيح....فيح

 :تند جواب داد يالعمل يكستاره با ع يدر مقابل حرفها آرش

 !دياز شما نظر نخواست پس بهتره ساكت بمون يكس-

 :به آرش كرد وگفت ينگاه وهاب

 .شه يكه كار درست نم اديآروم باش ارش با داد وفر-

 :ادامه داد ستاره

چقدر  هيارتباط با مرض يبرقرار يكه برا ارهيب اديآرش اگه به .تلخه شهيهم قتيآقا وهاب حرف حق هيچ ديدون يآخه م-

 .زنه يحرف نم ييكنه حاال انقدر راحت از جدا شيتا تونست راض ديكش يسخت

 :روبه آرش گفت وبعد

 گهيد يكي يكه پا يگ ينم ؟چرابهشيار يم يچرا بهونه الك.يندار يسيرودروا هيآرش؟تو كه با مرض ير يچرا طفره م-

 يپات لهش م ريآشغال ز كهيت هيداره وبعد كه دلت رو زد مثل  يزگكه فقط دوسه ماه برات تا هيمثل مرض يكيونه؟يدرم

 !يكن

آدم  هيآره من - :جواب داد ادينتوانست خودش را كنترل كند وبا فر گريكه د يسرخ شده بود طور تيآرش از عصبان چهره

ستاره  هيمرض هيچ يدون ياصال م.كنم يزندگ يجور نيدوست دارم ا.من فقط به خودم مربوطه يشخص يزندگ.ام يعوض

زدم دروغ محض بود دوستت نداشتم  يكه بهت م ييهمه اون حرفها اديازت خسته شدم ازت بدم م گهيممن د گهيراست م

 ...دروغ بود
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 :روبه ستاره ادامه داد وبعد

كه من بهت قول ازدواج  يه؟گفتيمرض يبهش گفت ي؟چياژدها ساخت هيراجع به من بهت گفته كه از من  يچ زتيدوست عز-

پس ....شتريساده بود نه ب يدوست هيقرار ما از اول .ندادم ستاره هيبه مرض يقول چيه رش؟منيزنم ز يداده بودم وحاال دارم م

 ؟يگ يمبهش ن يزيچ ه،چرايمرض يگرفت يچرا الل مون

 :ديكش يم اديفر هيهق هق گر انيدرم هيمرض

 ...ديتو رو خدا تمومش كن...گهيد ديبس كن-

 :كرد دييرا تا هيحرف مرض وهاب

حرفا چه  نيا د؟گفتنيكن يخودتون سخت م يكار رو برا يچرا الك.ستيحالش خوب ن هيمرض.آرش نييپا اريصدا تو ب-

 زه؟ياعصابتون روبه هم بر نكهيداره،به جز ا يا دهيفا

 :روبه وهاب كرد وگفت ستاره

 .خونه ميبرگرد ديبا هيومرض د،منيرونگه دار نيلطفا ماش-

 :به آرش گفت يگونه اش را پاك كردوبا نگاه يرو ياشكها هيمرض.متوقف شد يفرع يابانهاياز خ يكيكنار  وهاب لياتومب

 !بخشمت يازت متنفرم ومطمئن باش كه هرگز نم يكه در حقم كرد ييهايبه خاطر همه بد-

حال  نيگر گرفته بود اما باا تيتمام وجود ستاره از شدت عصبان.خارج شدند وبه طرف منزل به راه افتادند لياز اتومب هردو

 .دهد يدواريام هيكرد به مرض يم يسع

 يدختر؟سع يكم دار يتو وجود داره آخه توچ يبهتر از آرش برا ييتهايموقع.ستيتو ن قياون اصال ال.بهش فكر نكن گهيد-

 ...دارن ازيپدر ومادرت به وجود تو ن.باز ياز اول شروع كن با چشما.يكن اشتباهاتت رو جبران كن

 :روحش را به چهره ستاره انداخت وپاسخ داد ينگاه ب هيمرض

 ...دم جبران كنم يقول م.يهمراهم اومد نكهيممنون از ا-

 :وگفت ديدوست شكست خورده اش را در آغوش گرفت وگونه اش را بوس ستاره

 ...خداحافظ.نمتيب يفردا م.مواظب خودت باش-
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 ...خداحافظ.بازم ازت ممنونم.تو هم مواظب خودت باش-

نگاهش مضطرب بود .زودتر به منزل برسد ديرا تندتر بردارد تا شا شيكرد قدمها يم يراه برگشت به خانه ستاره سع در

شد تمام ذهنش  يم ايدر برگشت به خانه از او جو ريكه مادرش به خاطر تاخ يمكرر يمنتظر؛منتظر سوالها شيوچشمها

رفتارها بود  نيكننده تمام ا تيمادرش كه حما ريدرگ برادرانشاز حد پدر و شيتعصبات ب ريخانواده اش بود درگ ريدرگ

كرد آرامشش را حفظ  يتا منزل فاصله داشت سع يچند قدم.دانست يوتنها خواهرش سحر كه درد دلش را فقط او م

 دبه هم داشتند؛هردو ق ياديسحر مقابلش ظاهر شد از لحاظ چهره شباهت زچند لحظه بعد .زنگ را فشرد ديرس يوقت.كند

تفاوت  ني،باايگندم يوكوچك وپوست كيبار ينيموج دار ب يپهن ومژه ها يرنگ؛ابروها يعسل يبلند وچهارشانه با چشمها

 .چهره اش افزوده بود ييبايبه ز شيگونه ها يوبرآمدگ ديرس يبه نظر م راتريستاره گ يكه حالت چشمها

 .سالم-

 !؟يكرد ريد نقدريسالم ستاره،پس چرا ا-

آن قرار  انيدر م يشدند كه حوض كوچك يبزرگ اطيگفتن نداشت به اتفاق وارد ح يبرا يدر جواب خواهرش حرف ستاره

 اطيدرگوشه ح.آراسته شده بود بايبزرگ وز يوجود داشت كه توسط درختان يباغچه نسبتا بزرگ اطيح يدر انتها.داشت

در طرف .بودند زانيگر دنشيكه همه از د عيووس كيتار نيرزميوز اطيح انيبود م يخورد كه واسطه ا يبه چشم م يپلكان

 اطيبه دور واطراف ح يستاره نگاه.كرد يمتعدد ودركنار هم متصل م يرابه اتاقها اطيوجود داشت كه ح يپلكان اطيح گريد

 :ديمضطرب روبه خواهرش كرد وآرام پرس يانداخت آب دهانش را فرو دادوبا چهره ا

 بهش بگم؟ يمامان كجاست من چ-

 :زد وگفت يحيدرجواب ستاره لبخند مل سحر

 ...ستيآروم باش مامان خونه ن-

 :وگفت دياز ته دل كش يآه ستاره

 كجا رفته؟.راحت شد الميخ!يآخ

 ؟يتا االن كجا بود.رونيفت بر ديخر يبرا شيساعت پ كيحدود -
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 :را محرم رازش ندانست وپاسخ داد سحر

 .نبود يمهم زيبه خونه برسم چ ريكم د هياومد كه باعث شد  شيبرام پ يكار هي-

 .يقسر دربر يبار رو تونست كي نيتكرار نشه ستاره چون فقط هم گهيد دوارميام-

 اديوهاب رابه .را جلب كرد ،نظرشيرنگ ييآلبالو ليمدرسه اتومب اما قبل از ورود به.مدرسه شد يروز بعد ستاهر راه صبح

كه به  ديپرس وجو كرد فهم ينبود وقت يخبر هياز مرض.از كنارش گذشت ووارد آموزشگاه شد تياهم يحال ب نيآرود با ا

به خاطر  يكرد،اما از طرف ينبود تنها دوست وهمدمش احساس دلتنگ از.برد يبه سر م يدر مرخص يچند روز يماريعلت ب

بعد از اتمام .بسپارد خوشحال بود يبه دست فراموش شهيهم يگرفته بود آرش رابا تمام خاطراتش برا مياراده اش كه تصم

 :نظرش را جلب كرد ييكالس در راه برگشت به منزل صدا

 د؟يخوب هست...سالم ستاره خانم-

 يقيدلش به لرزه افتاد،نفس عم.ظاهر شد شيچشمها يجلوچهره وهاب در .نگاهش رابه طرف صدا چرخاند ستاره

 :را پاسخ داد دوسالمشيكش

 .ممنون از لطفتون...سالم-

 رم؟يتونم چند لحظه وقتتون رو بگ يم-

 !در چه رابطه؟-

 م؟يباهم صحبت كن نيتو ماش مينيبش شهيم...راستش-

 تيموقع ديكن يكه شما فكر م ستمين يمن دختر ديباور كن ديكن يفكر م يدونم شما راجع به من چ يآقا وهاب من نم دينيبب-

 !!تونم يمن نم.هم سن وسالم متفاوته يمن با تمام دخترها

كنم  يشما گرون تموم بشه اما ازتون خواهش م يچند لحظه هم برا نيدونم ممكنه هم يد،ميگ يم يفهمم شما چ يمن م-

 .شم يمزاحمتون نم شتريب قهيفقط چند دق

بار از احساسش كمك  نياول يگرفت برا ميگفت اما تصم يم يگريد زيداشت عقلش چ ديترد.كرد يوتاهمكث ك ستاهر

 :به واهب كرد وگفت ينگاه.رديبگ
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 !قهيفقط چند دق-

 :بر ابرو آرود وروبه وهاب گفت يستاهر اخم.به حركت درآمد ليبعد اتومب يشدند ولحظه ا ليهر دوسوار اتموب وبعد

 ان؟يكنار م دشونيچه خبر؟باعشق جد قتونيشف قياز رف يراست-

 :از ته دل كرد وجواب داد يخنده ا وهاب

 د؟يكن يم يآخه شما دوتا چرا آنقدر باهم لجباز-

 :تمام در جوابش گفت تيبا قاطع وستاره

 .نسبت به اون نداشتم يممكنه بتون بربخوره اما من از اولش هم حس خوب ديدار يليكه با آرش نسبت فام نيبا ا-

 .دونم يموضوع مقصر م نيروهم تو ا هياشتباه كرد،امامن مرض يليكنم،آرش خ هيخوام كار آرش رو توج يمن اصال نم-

رو  هيدرسته؟آرش احساسات مرض.نبود قشيشدكه ال يكه عاشق كس نيمقصر بود؟البد به خاطرا هيچرا مرض ديشه بگ يم-

 يم ادهيمن پ دينگه دار ديكن يازش طرفدار ديخوا يم ه،اگهيچ ديدون ياصال م.پاش له كرد ريگرفت،غرور اونو ز يبه باز

 احمق به تمام معناست؟ هيشما  يكه پسر عمو ديقبول كن ديخوا يآخه چرانم.شم

 :با خنده جواب داد وهاب

 !دياحمق به تمام معنا براومد نيشما هم كه خوب از پس ا-

 .ستمين مونيكه كردم پش ياصال ازكار.حقش بود...خوب-

 .ديخبر نداشته باش زهايچ يليشما از خ ديشا.ديكن يطرفه قضاوت م هي ديشما دار يول-

 .گذاشته بود ونيروبامن درم زيهمه چ هير،مرضينه خ-

 با آرش ارتباط داشت؟ يطيبنا به شرا هيكه مرض نيا يحت-

 !؟يطيچه شرا...طيشرا-

اومده تو  شيتمام اتفاقات پ انيرو در جر= هيكنه مرض يم يسع هيبا مرض ييراستش چطور بگم آرش بعد از آشنا-

 ...بده شقراريزندگ

 ؟يتونم بپرسم چه اتفاقات يم-
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 .ديكش يعشق عذاب م هيآشنا شد كه از شكست  هيبا مرض يآرش زمان-

 داره؟ هيبه مرض يچه ربط نيخوب ا-

كرد ازهمون ابتدا  يسع نيمتونه به عشقش برسه به خاطر ه يم يروز هيكرد يفكرم شهيعاشق بود كه هم يآرش به قدر-

 ...اديبه وجود ن هيمرض يبرا ياتفاق افتاد مشكل نيبذاره تا اگه ا ونيدرم هيموضوع روبا مرض

 .كرد يبااون لحن باهاش صحبت نم روزيبود كه د هياگه آرش به فكر مرض!د؟يگ يم يجد-

عاشقش شده  هيكه متوجه بشه مرض يوحشت داشت روز يروز نياز چن شهيحق باشما باشه،اما آرش هم ديشا...دونم ينم-

 هيموضوع رو خاتمه بده تا مرض نيگرفت كه هرچه زودتر ا ميتصم نيتونه ازش دل بكنه به خاطر هم يوجه نم چيوبه ه

 .بود نياشتباهش هم هم ديبود،شا هآرش كنار اومد طيبا شرا هيمرض.ضربه نخوره نيازا شتريب

 .خالص كنن نيعشق دروغ هيدن تا خودشون رواز  يم بيترت ونيكه آقا ينه اهمه اش بهانه اس بها نايا-

 :لبخند زد وگفت وهاب

 ديبد تيبهشون اهم يكم هيفقط كاف ستندياصال بدجنس ن ونيآقا ديكن د؟باوريكن يبد فكر م ونيشما چرا آنقدر راجع به آقا-

 ...خودشون هستند ونياز اقا اترير يكه ب ديفهم يكه رابطه ها حفظ بشه اون وقت م يالبته به شرط

 .بدم يتونم نظر ينداشتم نم ميتو زندگ يچون تابه حال تجربه ا...راستش-

 :بعد گفت.دل ستاره را لرزاند گريكه بار د يبه صورت ستاره انداخت نگاه يقينگاه عم وهاب

 .ديداشته باش تونيتجربه روتو زندگ نيا ديتون يشما م-

 :مه دادكرد وادا يمكث كوتاه وبعد

 ...دركنار من-

 :برابرو آرود وگفت يدر جواب وهاب اخم ستاره

 !ه؟يمنظورتون چ-

 .نداشتم يقصد بد ديباور كن...خوام يمعذرت م-

 .اما من از حرف شما ناراحت شدم-



 

 

كتابخانه نودهشتيا   صالحي سمانه  –هاي آرزو ستاره 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٢

 ديخوام بدون يندارم اما م يگمشده ا ميخوام اشتباه آرش رو تكرار كنم چون تو زندگ يمن نم ديباور كن..ستاره خانم دينيبب-

 يشما نگاهتون،حت يكشونده همه رفتارها نجايكه منو تا ا يحس هينسبت به شما دارم  يحس خوب هي دميكه شما رو د ياز وقت

 .گم يخدا قسم راست م د،بهيوركنمن مقدسه،با يبرا تتونيخشم وعصبان

به وهاب  يقينگاه عم.رفت ضعف نشان ندهدگ ميكرده بود اما تصم نيبدب ايدن يآرش،ستاره را نسبت به تمام آدمها اشتباه

 :كرد وجواب داد

 !ست دهيفا يحرفا ب نيمن نامزد دارم پس تمام ا-

 :زد وگفت يلبخند وهاب

 د؟يدروغ بگ تياز اون موقع يبه خاطر خالص ديريگ يم ميتصم ديرس ينقطه مبهم م كي هيچرا شما دخترها تا -

 .من دروغ نگفتم انه،اماي ديكه حرفم رو باور كن ستيمن مهم ن يبرا-

 .گفت يم يا گهيد زيآرش چ...آخه...يول-

 .دم يموضوع نم نيبه ا يتياهم چيه يبه شما گفته ول يدونم آرش درمورد من چ يمن نم!آقا وهاب دينيبب-

 :ديكرد وپرس يمكث وهاب

 ؟يتونم بپرسم باك يم-

 .سال طول بكشه كياز  شتريبكنم  يفكر نم ينشده ول يالبته هنوز رسم...ميراستش با پسر دائ-

 گم؟ يدرست م!كه تو آسمونها عقدتون رو بستن ديهست ييها يالبد از اون دسته دختر عمه،پسر دائ!آهان-

 داره؟ ياز نظر شما اشكال...خب آره-

 !ستياز اشكال هم ن يخال-

 چطور مگه؟-

 ازتون بپرسم؟ يسوال شخص هيتونم  يم-

 .كنم يبله خواهش م-

 ؟يدوسش دار-
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 :كردوجواب داد يطوالن يمكث.سوال وهاب به فكر فرو رفت درجواب

 .دونم ينم...راستش-

 :زد وگفت يپوزخند وهاب

 انه؟ي يدوسش دار يدون يكه هنوز نم يازدواج كن يباكس يخوا يوقت م ؟اونيدون ينم-

گن مهر دو طرف  يم ليه فامتونم بگم دوسش دارم اما هم ينم.كيسالم عل هيدرحد ...باهاش ندارم ياديآخه من رابطه ز-

 .افته يبعد از ازدواج به دل م

 :به ستاره انداخت وگفت ينگاه تيبا عصبان وهاب

در  ديتو هچل كه شا يانداز يعمر م هيخودت رو  گرانيبه واسطه حرف د يتو دار.فهيمشت اراج هيهمه اش  ناياز نظر من ا-

 !كه ؟واقعايكنارش خوشبخت بش

قلبش آكنده از غم شده .وهاب فكر كرد يوبه حرفها دياز ته دل كش يستاره آه.حكم فرما شد انشانيلحظه سكوت م چند

 :زد اديزده فر جانيبه ساعتش كرد وه يلحظه به خودش آمد نگاه كيبود 

 !شد ريخاك برسرم،د... يوا يا-

 :با تعجب به او نگاه كرد وگفت وهاب

 .نمتونرسو يم عيمن سر ديآدرس منزلتون رو بد...آروم باش-

 .افتهيب يترسم اتفاق يبرم بهتره م يشم با تاكس يم ادهيجا پ نيمن هم...نه ممنون-

 :نگاهش رابه چهره مضطرب ستاره دوخت دوخت وجواب داد وهاب

 .يگذاشت ارميوقتت رو در اخت نكهيممنون از ا.يباشه هرجور كه راحت-

 .كنم يخواهش م-

 :زدوگفت يوهاب لبخند.ختيهشان درهم آمنگا گريبارد.خارج شد لياز اتومب عيسر وبعد

 .ستين ريوقت د چيه يريگ ميتصم يبرا.كه بهت زدم خوب فكر كن ييرو حرفها-

 ادهيگرفت بعد از پ ميتصم.مضطرب بود.به طرف منزل به راه افتاد يبه لبخند وهاب پاسخ مثبت داد وبعد از خداحافظ ستاره
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 قهيكه تنها چند دق ديرس يتا منزل را بدود تابه موقع به منزل برسدوخوشبختانه زمان ياصل ابانيخ ريمس ،تماميشدن از تاكس

 .زد وآرامشش را حفظ كرد وزنگ در را فشرد تيرضا يزروا يداشت لبخند ريتاخ يشگياز وقت هم

رد منزل بعد وا يلحظه ا.كرده بود ريتمام ذهنش را درگ مشيوهاب مقابل منزلش متوقف شد؛فكر ستاره وتصم لياتومب

 :رفت وگفت كينزد.خانه راپر كرده بود يفضا نيوافش هيخنده هان يصدا.شد

 .ميماهم بخند ديچه خبرتونه بابا؟صداتون همه جا رو برداشته بگ-

 :به برادر چهارشانه اش انداخت وگفت ينگاه هيهان

 ؟يچطور.سالم وهاب-

 !زميسالم بر خواهر عز-

 :ادامه داد نيروبه افش وبعد

 !ها يشنو يگل م يگ يخوب با خواهر ما گل م!زيخواهر عز ن؛شوهريسالم آقا افش-

 :كرد وجواب داد يخنده بلند نيافش

 .زنم يهامو برات باال م نيحسادت نداره تو لب تر كن خودم آست گهيكه د نيا-

 :زد وگفت يلبخند تلخ نيجواب حرف افش در

 ...وهاب اگه شانس داشت كه-

به همسرش  يمتعجب از رفتار او،نگاه هيهان.ته سالن باال رفت ووارد اتاقش شد چيرها كرد،از پلكان مارپ كاره مهيرا ن حرفش

 :ديكرد وپرس

 .اون كه االن خوب بود!دفعه چش شد؟ هي-

 گرفته يوهاب با چهره ا.به در،وارد شدند يگرفتند وبعد از ضربه ا شيشدن حال وهاب،راه اتاق او را در پ ايجو يدو برا هر

به  ينگاه هيهان.رفتند وكنارش نشستند كينزد نيوافش هيهان.داد يگوش م يآرام كيبود وبه موز دهيتختش دراز كش يرو

 :چهره گرفته وعبوس برادرش كرد وگفت

 ؟يشه بگ يتو چت شده وهاب؟م-
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 :حرف همسرش را ادمه داد نيوافش

 .ميحلش كن ميبتون ديشا...اومده بگو شيپ ياگه مشكل-

 .خودش كرده رينفر تمام ذهنم رو درگ كي تيكه شخص هيچند روز...راستش چطور بگم-

 :وگفت ديرابرهم كوب شيسر داد،دستها يخنده بلند نيافش

 !گم،باالخره بخت توهم باز شد يم كيتبر!گهيمباركه د...خب-

 :بر ابرو آرود وگفت يدر جواب همسرش اخم هيهان

 كرده؟ ريذهنتو درگ يادامه بده وهاب،ك.گه يم يچ نميساكت بب-

 .به نام ستاره آشنا شدم يبا دختر شيراستش چند روز پ-

 :زد وگفت تيرضا ياز رو يلبخند هيهان

 .خوبه يليكه خ نيا ؟خبيباالخره كار خودتو كرد!طونيش يا-

 داينسبت بهش پ يحس خوب هي دمشيدخترها متفاوته،بار اول كه د يبا همه  تشيكنم شخص ياما احساس م...آره خوبه-

كنم كه باالخره تونستم  يفكر م ييده به جورا ينگاهش به من آرامش م.زبونه نيريهم ش تيدر اوج جد.هيدختر قاطع.كردم

 .ارميدست ب به تيكنم تو واقع يتو ذهنم تجسم م شهيرو كه هم ياون

 :كرد وگفت يمكث هيهان

 ؟يدينظرش رو راجع به خودت پرس-

از من خوشش  نكهينه ا.اديب ونيبه م يمورد حرف نياون نخواست كه درا يعني.ومدين شيپ يفرصت...نه راستش هنوز-

 .اميموضوع كنار ب نيتونم با ا يكنم نم ياعتقادات داره كه هرچه قدر فكر م يسر كياما .نه...ادهاين

 افتاده؟ يمگه اتفاق!كدوم موضوع؟-

 ميبهش نداره اما تصم يعالقه ا چيصحبت كرد كه ه يتيكه از احساسم نسبت به خودش بو برد از شخص نيستاره بعد از ا-

 .نداره ييمعنا چيبدون عشق ه يكردم نتونستم قانعش كنم كه زندگ يسع يهرچ.كنه يعمر در كنارش زندگ هيداره 

 !كرد؟ يشه بدون عالقه هم زندگ يمگه م...چطور-
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عشق بعد  نكهيمثل ا يميقد يقرار گرفته،حرفها ليخانواده وفام يحرفا ريكنم ستاره تحت تاث يمدونم اما فكر  يراستش نم-

كنم تو  يفكر م.هيدونم هان ياز ستاره وخانواده اش نم يچيمن ه.دونم چكار كنم ينم.فياراج نيواز ا ادياز ازدواج بوجود م

 .ميموضوع صحبت كن نيتونه وقت بذاره تا راجع به ا يداره چون اصال نم يمحدود تيخانواده وضع

 :به چهره مضطرب ونگران برادر زنش كرد وگفت ينگاه نيافش

 !ريحالل مشكالت كنارت نشسته ازش كمك بگ.ستين يكه مشكل بزرگ نيخب ا-

 ن؟يافش هيمنظورت چ-

من .راحت باهم صحبت كنن يليتونن خ يم.فهمن يرو بهتر م گهيحرف همد.وستاره هر دو دختر هستن هيهان...يوها نيبب-

 .يريگ يم جهيمطمئنم كه نت.رو بفرست هي،هانيوباهاش صحبت كن يخودت بر نكهيا يبه جا نباريگم ا يم

 :حرف همسرش گفت دييدرتا هيهان

 .تونم باهاش صحبت كنم يمن م.ستين يهم فكر بد نيا-

 :دار ادامه داد يمعن يبه برادرش زد وبا لحن يحيلبخند مل وبعد

 .ارميخودم دلش روبه دست م!عرضه ينگران نباش ب-

 دياز جا بلند شد وخواهرش را در آغوش گرفت گونه اش را بوس جانيبا ه.زد ياز شوق در چشمان وهاب موج م يا هاله

 :وگفت

 .دم جبران كنم يقول م-

 يكه باعث ازارش م ييبود؛حرفها شيحرفهاوهاب و ريبود،اما تمام ذهنش درگ يدر اتاقش مشغول خواندن كتاب ستاره

 »؟...يكه دوسش ندار يازدواج كن يبا كس يخوا يم«:شد

 يمنصرف م مشياگر ستاره هم از تصم يحت.بود دهيفا يكند اما ب ليوهاب را در ذهنش تحل يكرد تمام صحبتها يسع

حق  گهيخودت كمك كن،من د ايخدا«:لب زمزمه كرد ريسرش را روبه آسمان گرفت ز.وجود نداشت يراه برگشت گريشد،د

 ».ندارم يريگ ميتصم

 .برهم گذاشت وبه خواب فرو رفت د،چشميتخت دراز كش يرو.ازجا بلند شد وكتابش را بست يحوصلگ يب با
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رفته گشت كه مشخصاتش را از برادرش گ يم يشدند به دنبال كس يكه از در آموزشگاه خارج م ييتمام بچه ها نيدرب هيهان

 :رفت كيونزد ديكش يقينفس عم.به نظرش آشنا آمد يچهره ا.بود

 د؟يخوام شما ستاره خانم هست يمعذرت م-

 :به او زد ومتعجب جواب داد يحيلبخند مل ستاره

 !دييخودم هستم،بفرما-

 :كرد وادامه داد يجمله خدنه ا نيا دنيبا شن هيهان

 .هستم خواهربزرگ وهاب هيراستش من هان.خوشبختم دنتونياز د-

ته چهره اش با وهاب  قايدق. كرد هيبه صورت هان يدار ينگاه معن.بر دلش اندخت يلرزه ا گرينام وهاب بار د دنيشن

 كيبار ييابروها.نشست يچهره اش بردل م.ديرس يبه نظر م باتريوز فتريصورتش ظر يتفاوت كه اعضا نيمشترك بود با ا

 :كرد وبا خنده گفت يخنده ا ديكش يقيعمنفس .دنديدرخش يم ييباياش به ز دهيكش يداشت وچشمها

 د؟يشما منو از كجا شناخت يراست.درباره شما به من نگفته بود يزيراستش آقا وهاب چ....خوشبختم دارتونياز د...بله...بله-

 البته اگه ممكنه؟...رميبگوقتتون رو  قهيخواستم چند دق يم.بدم صيكه وهاب داده بود تونستم تشخ ياز مشخصات...راستش-

 :حرفش را ادامه داد هيبه ساعتش انداخت وهان ينگاه ستاره

 .ميهم هست كهبا هم صحبت كن يفرصت نيب نيدرا.تونم شما رو برسونم يهمراهم هست،م ليالبته من اتومب-

 .به حركت درآمد ليبعد اتومب يشدند لحظه ا ليلبخند زد وهردو سوار اتومب هيهان يميبه چهره مهربان وصم ستاره

راجع به تو بامن صحبت كرد از .نداشت يوهاب حال وروز خوش روزيد.راستش ستاره جان،من تنها خواهر وهاب هستم-

گرفتم خودم باهات صحبت  ميموضوع تصم نيبه خاطر هم.يدار يميكه توچه تصم نيعالقه اش نسبت به تو برام گفت واز ا

 .ميفهم يم بهتررو  گهيوحرف همد ميجنس هست كيكنم چون باالخره هردو از 

راه  چيكه من ه دياما باور كن دمينرس يخوب جهيفكر كردم به نت يليآقا وهاب خ يمن راجع به حرفها ديراستش رو بخوا-

 .ندارم يبرگشت

 ميخودت تصم يواسه زندگ يشه تو نتون يمانع م ي؟كيريبگ يا گهيد ميتصم يتون ينم يكن يچرا ستاره؟چرا فكر م=
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 ؟يريبگ

من با تمام دخترها متفاوته؛من وخواهرم سحر تو  تيموقع ديباور كن.موضوع صحبت كردم نيمن با آقا وهاب راجع به ا-

 كيراستش پدرم مرد متعصب و.ميقبول كن ميشده وما فقط مجبور بود يبهمون امر ونه يكه از بچگ ميبزرگ شد يخانواده ا

رفتار  نيشه هم يهم م هيحاضربه تنب يحت ميكن ينافرمان اگهكه  يدختراش داره،طور يرو يديوتعصب شد هيدنده ا

اجازه رفت وآمد .بزرگ شدم يجان،من،تو خانواده محدود هيهان نيبب.گذاشته يبد ريومحسن هم تاث رجيبردارام ا يپدر،رو

 نيشده وهمه باا حمطر ليدر كل فام يهم از زمان كودك ميرح ئميموضوع ازدواج من وپسر دا.از دوستانم را ندارم كي چيبا ه

 يترسم اگه نافرمان يترسم،م يم ندهياز ا.تونم بكنم ينم يكار چيما تمام شده ست ومن ه هيقض.موضوع موافقند

با هم  ياديز يخاله دارم كه تفاوت سن هيمن ]جون هيهان يدون يآخه م.من هم بشه يزندگ ريگ بانيكنم،سرنوشت نرگس گر

قلب  ميگرفت كه از صم يبه ازدواج با مرد ميخانواده تصم يرغم مخالفتها يلع شيپخاله نرگس حدود دو سال .ميندار

دوساله كه  قايرو نداره ومن دق يحق رفت وآمد با كس.طرد شد لياما از خانواده وكل فام ديخاله به عشقش رس.دوسش داشت

 ...بشم روضع دچا نيترسم كه منم به هم يترسم،م يم يليخ.اطالع هستم يكسم ب نيزتريعز ياز زندگ

من ووهاب .باز هم فكر كن دنبال راه حل بگرد.باشه ديبا يراه هيباالخره .كرد يشه زندگ يكه نم يطور نيا....اما آخه دختر-

 .ميكن يكه امكان داشته باشه كمك م ييهم تاجا

 :زد وگفت هيبه هان ياز سر قدر شناس يلبخند ستاره

 .ممنون از محبتتون...ديشما لطف دار-

سوال  نيرفت مهم تر يم ادميستاره،داشت  يراست.شه يدرست م زيهمه چ..انشاا...توكلت به خدا باشه...زمينگران نباش عز-

 ه؟ينظرت راجع به واهب چ ينگفت.رو ازت بپرسم

شكوفا  شيخنده بر لبها.خود باز كرده است يبرا ييوهاب جا ديبه دلش رجوع كرد فهم يقلبش شدت گرفت وقت تپش

 :انداخت وجواب داد هيبه هان ينگاه.شد

 م؟يريبگ جهيكه نت يزمان اد،تايمن كنار ب طيتونه با شرا يبه نظر شما آقا وهاب م-

 .فشرد وبه نگاه منتظر او پاسخ مثبت داد يسر داد،دست ستاره را در دست گرفت وبه گرم يدر جوابش خنده بلند هيهان
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 دوم فصل

زد وهاب صادقانه محبتش رابه  ياز عشق وعاطفه موج م يدر نگاهش برق.بود را پر كرده لياتومب يخنده وهاب فضا يصدا

به  دهايكه همه ام دنديكش يرا م يوآرزو انتظار روز ديسرشار از ام يوهر دو پاك ومعصوم با قلب.تنها معشوقه اش ابراز كرد

 .مبدل شود تيواقع

 :فتتمام روبه وهاب گ تياش انداخت وبا جد يبه ساعت مچ ينگاه ستاره

 !يداشت ريتوباز هم تاخ يبش هيتنب ديآقا وهاب با...خب-

 :برلب نشاند وبا طنز جواب داد يلبخند وهاب

 !ادينبود شما از انتظار بدتون م ادميشاهزاده خانم،...ديببخش...آخ-

 .سر داد يخنده بلند وبعد

 ته؟يعوض معذرت خواه!وهاب يبدجنس يليخ-

 :به چهره اخم آلود وعترض ستاره نگاه كردوگفت وهاب

 .موندم كيخوام،تو تراف يمعذرت م...حق با توئه-

 :ادامه داد تيبا جد دياز طرف ستاره به گوشش نرس يپاسخ وچون

 دنبالت وبرسونمت آموزشگاه؟ اميب ديبا يآخه من تا ك-

 :نشان دادوگفت يدر مقابل حرف وهاب عكس العمل تند ستاره

 مگه مجبورت كردن؟...اين گهيخوب د-

 :وگفت ديخند گريبار د وهاب

 .نداشتم يمنظور.اشتباه نكن!من وونهينه د-

 :وادامه داد ديازته دل كش يآه وبعد

با افتخار سوار  ينگران چيراحت بدون ه اليخودمون؟اون وقت با خ يسرخونه زندگ ميبر شهيم يبود كه آخه ك نيمنظورم ا-

 ...يخواست يكه تو م ييبه هرجا ميافتاد يبه راه م يخوشبخت ديبراسب سپ
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 .ميكن يط ديكه با ميراه دار ياونجا،كل ،تايمنتظر بمون ديحاال حاالها با يول!آقا وهاب ديببخش يليخ-

به بعد خودم رو  نيدم از ا يقول م ديبازم ببخش!ميمخلص ستاره خانم خودمون هم هست.امر،امر شماست!ليباكمال م...چشم-

 .ستاره گهيحاال اخماتو باز كن،باز كن د...ت برسونمسر وق

 .مقابل مدرسه متوقف شد لياتموب.سپرد يبر لب نشاند وچهره معترضش رابه دست فراموش يحيخنده مل ستاره

 !يندار يچاره ا يول يآد ازم دل بكن يدونم كه اصال دلت نم يم.يرفع زحمت كن ديبا..ستاره خانم گهيخب د-

 :وجواب داد ديبلند خند يبا صدا ستاره

 .ريبگ ليكم خودت رو تحو هي يوقت كرد!اعتماد به نفس...بابا-

 :روبه وهاب كرد وگفت رانيدستپاچه وح.محو شد شيلبها يخنده از رو هيمرض دنيلحظه با د نيدر هم اما

 بهش بگم؟ يآخه من چ!ديمادو تا رو با هم د هيباالخره مرض..خاك برسرم وهاب-

 .به آنها اندخت ووارد آموزشگاه شد يب الودنگاه غض هيمرض

 .بد شد وهاب يليبدم؟خ حيچطور براش توض-

روبه  ؟برويد يچرا از خودت ضعف نشون م.تو فقط به خودت مربوطه يشخص يزندگ.افتادهين ياتفاق...آروم باش ستاره-

دل نه صد دل عاشق وهاب  هيد من توبا آرش تموم ش هيكه قض يروبهش بگو،بگو همون روز زيوقاطعانه همه چ ستيروش با

التماس كردم،ازش خواهش كردم كه باهام ارتباط برقرار  شرفتم سراغش وبه رمينتونستم جلو خودم رو بگ گهيشدم،د

 .دلش برام سوخت وقبول كرد ينبود ول ليما اديكه ز نيوهاب هم با ا]كنه

 :زد اديوفر ديرابه هم سائ شيدندانها تياز شدت عصبان ستاره

 وهاب؟من از دست تو چه كار كنم؟ يهات بردار يدست از مسخره باز يخوا يم يآخه تو ك!بدجنس...بدجنس-

 :سرداد وگفت يخنده بلند وهاب

 ...يقانعش كن يتون يروبهش بگو من مطمئنم كه تو م تيبرو واقع...زمينگران نباش عز-

 .فعال خداحافظ.نمتيب يفردا م...باشه وهاب-

 ييراكه بر سكو هيمرض تيجمع انيدر م.بعد وارد آموزشگاه شد يولحظه ا ادهيوهاب پ ليب از اتومبنگران ومضطر ستاره
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رفت وكنارش  كيستاره نزد.چرخاند گريستاره سرش رابه حالت قهر به سمت د دنيكرد اما او با د دايداده بود پ هيتك

 :نشست آب دهانش رافرو داد وگفت

 .هيبدم مرض حيذار برات توضتو رو خدا از دست من ناراحت نباش ب-

 !گذره؟ يباآقا وهاب بهت خوش م يگفتن مونده؟راست يهم برا يمگه حرف!واقعا؟-

بذاره وخاطرات آرش رو برات زنده  يبد ريتو تاث يارتباط من و وهاب رو دنيكه فهم دميترس يبه خدا من م هيمرض نيبب-

 ...يارش رو فراموش كن يتونست يتو نم تيكنه،باور كن به خاطر خودت بود تو اون وضع

 يدوست وهمدمت م نيمنو بهتر يروز هياصال ازت توقع نداشتم تو !واقعا كه ستاره!به خاطر خودم بود؟...يگ يم يجد-

 من مانعت بشم؟ يديچرا ستاره؟ترس...يرو از من پنهون كرد تياتفاق زندگ نياون وقت بزرگتر يدونست

 ،آرشينداشت يخوب طيشرا ه،تويمن حق بده مرض ،بهيدوست من نين هم بهترحرف نزن تو اال يجور نيتو رو خدا ا-

 ...گم يباور كن راست م يكن يمن ووهاب احساس كمبود م دنيبود مطمئن بودم كه با د ختهيروبه هم ر تيزندگ

 د؟يچند وقته با هم در ارتباط هست-

 .پنج ماه بايتقر-

به آرش  يشباهت چيوهاب ه.گم يم كيبهت تبر...خوبه!من وآرش تموم شد نيب زيكه همه چ ياز روز قايدق يعني!پنج ماه؟-

 .عشق تو باشه قيتونه ال يمن مطمئنم م.نداره

 يكه تابه حال تجربه ا نيبا ا هيفكر كردم مرض يليمن راجع بهش خ هيپسر خوب بايمنم با نظرت موافقم وهاب تقر...آره -

گرفتم باهاش ارتباط برقرار  ميموضوع تصم نيبه خاطر هم.رسم يمكنم در كنارش به آرامش  ينداشتم اما احساس م

وهاب .دارم اجيدر حال حاضر بهش احت يبشم ول مونيكه گرفتم پش يميروز از تصم كي ديشا ميدونم با وجود رح ينم.كنم

فكر  ميدر كنار رح يتونم به زندگ يلحظه هم نم كي يكه حت يساخت طور يا گهيپنج ماه از من ستاره د نيتو ا

به  شهيعشق هم«رسم، يتو م يكه تمام وجود منو در برگ رفته تازه دارم به حرفها هيقشنگ يليعشق،احساس خ هيمرض...كنم

 ».ده يمعنا م يزندگ

 :زد وگفت يلبخند تلخ هيمرض
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 يتوش نباشه وقت يكه شكست باستيز يكه مقدس شمرده بشه وقت باستيز يعشقه ببرن عشق تا وقت يمرده شور هرچ-

كه منو محرم رازت  نيباا...تو خوشحالم ستاره ينداره اما برا يجلوه ا چيداشته باشه از نظر من عشق ه جهيكه نت باستيز

احساس  تيوقت مزه تلخ شكست رو تو زندگ چيكه ه دوارميدارم ام يخوب يلياما احساس خ يوازم پنهان كرد يندونست

 .يخودت روبكن كه آسون از دستش ند يپس تمام سع يش يمن مطمئنم تو در كنار وهاب خوشبخت م.ينكن

 .هيمرض گهيبخند د...بخند گهيحاال د.دم جبران كنم يخوام قول م يبازم ازت معذرت م يبه فكر من نكهيممنون از ا-

 .سپرد يبه دست فراموش شهيهم يبر لبانش نهاد وخشمش را برا تيرضا يازرو يحيلبخند مل هيومرض

بودكه در كنار وهاب گذرانده  ياز ظهر گذشته وستاره در اتاقش مشغول مرور روزها وخاطرات بعد قهيدق5:30از  ساعت

 :فترچه اشعارش را گشود ونوشت.بود

 را، مييخواهم كرد تنها رها

 را دميدلم را ونگاه سرشار از ام خلوت

 به لحظه به دنبالت خواهم آمد، لحظه

 كنم، يمدراز  تيكه دست به سو يدر حال ابمي يرا در م تو

 م،يگو يها رابا تو م يناگفتن

 را ميدرونم را وغمها يرازها

 ميگو يباتو م فقط

 دانم يدارم وندارم رااز تو م هرچه

 كنم يم متيرااز تو خواهانم وعشق پاكم را تقد زميچ همه

 يكه زاده عشق ييتو

 .پر از خواهشم باش يدستها يرايبمان وپذ بامن

 خواهم كرد يشدن باتو زندگ يكي ديفقط به ام!زميعز وهاب

 بودن در كنارت خواهم بست؛ ديچشمانم رافقط به ام وشبانگاه
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 ...مبدل شود تيبه واقع دهايكه ام يروز ديام به

 يبعد مادرش با چهره ا يلحظه ا.در اتاق نظرش را جلب كرد به سرعت دفترچه را پنهان كرد يدر افكارش بودكه صدا غرق

 ييبه او وكتابها ينگاه رهين.كرد خودش را مشغول درس خواندن نشان دهد يم يستاره سع.شد عبوس واخم آلود وارد اتاق

 :كه در مقابلش باز بود انداخت وگفت

 .رسن خونه يپاشو اماده شو االن بابات وبرادرات م....بسه گهيدرس خوندن ذ-

 :ديپرس.افتيدست ن يا جهيمادرش فكر كرد اما به نت يبه صحبتها يكم.متعجب شد ستاره

 !م؟يبر ييمگه قراره امشب جا...مامان-

 بهت نگفته؟ يزيمگه سحر چ-

 م؟يكجا قراره بر...نه-

 .شام دعوتمون كرد يزنگ زد وبرا تييامروز صبح زت دا-

 :بر ابرو آرود وعترضانه جواب داد يتمام وجود ستاره را دربرگرفت اخم غم

 .رفتن رو ندارم ينه مامان من اصال امشب حوصلخ مهمون!امشب؟...يچ-

 :نشان داد وگفت يعكس العمل تند رهين

 ...يگم بهونه ما آر يبهت م يها هرچ يتو چت شده ستاره؟تازگ!حوصله ندارم؟ يچ يعني-

 :ادامه داد زيآم ديتهد يبا لحن وبعد

 !يآ يخونه احمد وتوهم همراه ما م مير يهمه ما امشب م-

 ...من...آخه-

 ؟يديشن.تمهمون كه من گف.نگو يزيچ گهيد-

منو عروس خودش صدا كرده  كسرهيكه بچه بودم  ياز وقت نهيب يخواهرزاده نم هيوقت منوبه چشم  چيه ييدا...آخه مامان-

وعروس  ميهم پر كرده كه ستاره زن ر ليتوهمه فام.بار منو به اسم خودم صدا كرده باشه كي ييآد دا ينم ادمي يمن حت

 انه؟يحق انتخاب دداشته باشم  ديمنم با وسط نيشه ا يكه نم يجور نياخه مامان جان ا...منه
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 نياصال توروچه به ا يكن يصحبت م يباك يها حواستو جمع كن دار يكن يم يبلبل زبون يليخ.ستاره گهيبس كن د-

خاب همسر حاال توبا وقاحت تموم حرف از انت.ميريپدر مادرمون سرباال بگ يجلو ميكرد يحرفا؟اون وقتا ما دخترها جرات نم

خوام راجع به  يهم نم گهيد...مهيتونه تو رو خوشبخت كنه رح يم هك يكم داره؟از نظر من تنها كس يچ ميرح ؟مگهيزن يم

 .به رفتنمون نمونده يزياماده شو چ عيبشنوم سر يزيموضوع چ نيا

 يحرفها.كردن نداشت هيفشرد اما جرات گر يستاره را م يبغض گلو.رساند واز اتاق خارج شد انيجمله اش رابه پا رهين

بود  دهيرا معنا بخش شيكه تمام زندگ يكس يبه جا يانسان معمول كيكردن  نيگزيجا.شد يوهاب در ذهنش مرور م

اجبار خودش را  يتمام از جا بلند شد واز رو يليم يباب.ديد يمدرخود ن يداد قلبش آكنده از غم بود اما چاره ا يعذابش م

از اتاق خارج شد وپدرش  ديپدر وبرادرانش به گوش رس يبعد صدا يلحظه ا.اماده كرد يمهمان نيبه عذاب اورتر رفتن يبرا

 :وگفت ستاديمقابلش ا ديرا د

 .ديخسته نباش...سالم بابا-

نظرش را جلب  ييبه راه افتاد كه صدا اطيبه طرف ح.به ستاره انداخت وسالمش را پاسخ داد يعبوس نگاه يبا چهره ا رضا

 :كرد

 ؟يسالمت رو خورد-

 .رابه طرف صدا چرخاند؛محسن،برادر كوچكش مقابلش ظاهر شد نگاهش

 .يخسته نباش...سالم-

 .سالم كيعل-

 :اش را درهم فرو برد وگفت وستهيپهن وپ يابروها رجيبرادر بزرگش ا وبعد

 .ميكن تموم زروياحمد همه چ ييامشب خونه دا دهيها وقتش رس يبزرگ شد گهيد-

 :جواب داد.كرد آرامشش را حفظ كند يقلبش تندتر شد اما سع يها تپش

 .حواصله ندارم...سربه سرم نذار...رجيبس كن ا-

 :حرف برادرش روبه ستاره گفت دييدر تا محسن
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 .اومد شيامروز تو كارگاه حرف تو پ-

 !حرف من؟-

 .باباهم با نظر ما كامال موافقه...آره-

خواهر  هيتازه ..بدم من فقط هفده سالمه ليخوام ادامه تحص يخونم م يفعال دارم درسمو م د؟منيگ يم ديدار يشما چ-

 گن؟ يم يمردم چ...بزرگتر از خودم هم دارم

 :شدوگفت رهيبه او خ يبا عكس العمل تند رجيا

حتما پات به دانشگاه برسه  ييكم پرو ستيدختر تو دانشگاه ن يجا...شم ها يم يرو نزن كه عصبان لياوال حرف ادامه تحص-

به  ميتو دار ارياخت.نه مردم ييتو دختر ما.خوان بگن يكه م يمردم هر چ يدوما گور بابا!يكن يما رو آدم حساب نم گهيد

 .نداره يهم ربط يكس

 شه؟ يم ياما سحر چ-

 اديم شيپ يچ ستيمعلوم نبند كرد وگرنه  يدستت روبه زندگ ديجنبه هرچه زودتر با يم اديگفت تو سروگوشت ز يبابا م-

 ييراجعبه تو بشنوم چه بال يزياگر چ يدون يگم ستاره خودت م يم يچ نيخوب گوشاتو باز كن بب...ستياما سحر مثل تو ن

 !پس خوب حواست رو جمع كن ارميسرت م

 :برادرش پاشخ داد زيآم ديتهد يحلقه زد وقلبش به تالطم افتاد در جواب صحبتها شيدر چشمها اشك

 .مطمئن باش....بله داداش-

 .محو شد وبه طرف اتاق به راه افتاد شيچشمها ياز جلو رجيجمله ا نيا دنيشن با

 .بدنش را فرا گرفت فيخف يكننده او افتاد ولرزش دواريام يوهاب وحرفها ادي به

 !رجيا-

 .نگاهش رابه طرف ستاره چرخاند رجيا

 ؟يكن يم هيچرا گر...چته-

 :دادوادامه  ديطرفش دو به
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نذار بابا ...كنن تو رو خدا با بابا صحبت كن يهمه رو حرف تو حساب م يتو پسر بزرگ خانواده ا...رجيكنم ا يخواهش م-

 .فتهياتفاق ب نينذار ا رجيكنم ا يخواهش م.كه درسم تموم بشه يرو مطرح كنه حداقل تا وقت ميامشب بحث ازدواج من ورح

پراز اشك ستاره انداخت در دلش احساس  يبه چشمها ينگاه.نشان نداد يخواهرش عكس العمل يدر مقابل التماس ها رجيا

 :پاسخ داد يكامال عاد يوبا چهره ا اورديخودش ن يترحم كرد اما به رو

 .گهيتوهم بس كن د.تونم بكنم يچه كار م نميبذار بب...خب يليخ-

از .كند يدانست كه پدر حرفش را قبول م يداشت وم نانيرش اطمبه حرف براد.آرام شد يستاره كم.به راهش ادامه داد وبعد

 يروزها گريبه آب بار د رهيوخ ديآب به صورتش پاش يمشت.شد وكنار حوض نشست اطيآمد وارد ح نييپلكان بالكن پا

 .اش رادر ذهن مرور كرد يخوش

وجود نداشت به جز  ياز غم وناراحت يانخانواده نش ياز اعضا كي چيبه طرف منزل احمد به راه افتاد در چهره ه لياتومب

 نهييپدرش از درون آ رهيبرخورد كند سرش راباال گرفت نگاه خ يكرد عاد يسع.دلهره واضطراب بود يايستاره كه در

 :نظرش را جلب كردكه گفت لياتومب

 .ياريبال درب ياز خوشحال ديتو االن با!ات ندهيخونه همسر آ مير يم ميدار ي؟ناسالمتيچته ستاره چرا گرفته ا-

چرخاند رضا متوجه منظورش شد  رجيقلبش آكنده از غم بود نگاهش را به طرف ا.گفتن نداشت يبرا يجواب پدر حرف در

 :وادامه داد

 .يرس ينم جهينگاه نكن به نت رجيبه ا يطور نيا-

 :در هم گره خورده گفت يبا ابروها وبعد

 نه؟ يستاره تو دختر من هست نميبب-

 !معلومه كه هستم...بابا ديزن يم هيچه حرف نيا-

 خواد؟ يصالح بچه اش رو م يكه هر پر يپس قبول دار-

 .بله بابا-

كه درست تموم  يتا وقت قايدم دق يبهت فرصت م گهيسال د كيذارم وفقط  يستاره من به خواسته برادرت احترام م نيبب-
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 ادين ونيم يت گهيكس د ينكرده پا ييوقت خوا هيپس خوب حواست رو جمع كن كه .يريبشه وبه قول خودت دبپلمت رو بگ

 ...وگرنه

 :پاسخ داد عيپدر را قطع كرد وسر حرف

 .ديمطمئن باش دميفهم...بله بابا-

 :گفتم يچ يديشن!وزود داره اما سوخت وسوز نداره ريد..يميباشه كه تو باالخره مال رح ادتي شهيهم هم نيپس ا-

 .مونه بابا يم ادمي...بله-

 يرويستاره ووهاب تا از تمام ن يبود برا يسال فرصت كي.راحت شد واحساس آرامش كرد الشيرضا خ يتمام شدن حرفها با

 .شدن استفاده كنند يكيخود در راه 

 :به چهره مضطرب ونگران دخترش كرد وگفت ينگاه رهيمقابل منزل احمد متوقف شد ن لياتومب

 يچ يديشن.يريگ ينم افهيهم ق يكس ي،برايخند ي،ميگ يبا همه م!ها يخودتو گرفته باش نمينب...هاخماتو باز كن ستار-

 :گفتم

 .چشم مامان-

كه به استقبالشان امده بود خنده  ميخارج شدند وپدر زنگ را فشرد چند لحظه گذشت در منزل باز شد ورح لياز اتومب همه

 :كرد وگفت يا

 .دييبفرما...نيخوش اومد يليسالم خ-

 يبود اما برا بايچهره اش ز بيشده بود ترك رهيخ شيبه چشمها ميرح.سرش را باال گرفت تا سالمش را پاسخ دهد ستاره

ساختمان حدود .شدند اطيوارد ح يكرد آرامشش را حفظ كند سالمش را پاسخ داد وبعد همگ يسع.نداشت يتيستاره جذاب

دو خواهر بزرگتر از خود  ميرح.خورد يبه چشم م كليه يقطور وقو درختان نيفاصله داشت ودر ب اطيبا در ح يصد متر

به آنها  يعالقه ا چيوفرصت طلب كه ستاره ه يپدر بودند دو خواهر از خود راض همانيداشت كه ازدواج كرده وامشب م

 ابراز دارشانياز د يهمگ.كردند يوارد ساختمان شدند وشروع به سالم واحوال پرس يهمگ اطيبعد از عبور از ح.نداشت

به  نيسنگ شيفضا برا.بود يستاره تكرار يكردند كه برا ييكردند وبعد در كنار هم نشستند وشروم به صحبتها يخوشحال



 

 

كتابخانه نودهشتيا   صالحي سمانه  –هاي آرزو ستاره 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٨

 :نظرش را جلب كرد ييغرق در افكارش بودكه صدا.نظر آمد جسمش آنجا بود اما روحش درك نار وهاب

 !يفقط شنونده ا نكهيا ؟مثليبگ يزيچ يخوا يجان نم ييدا-

 جون؟ ييبگم دا يچ-

 ره؟يم شيدرسات چطور پ...ازخودت بگو-

 .مونده يسال كيهنوز -

 :پدرش گفت يتهايبه ستاره انداخت ودر ادامه صح ينگاه ميخواهر رح رخساره

 !يفيما مرد ازبالتكل ميدرس خوندن بس باشه؟آخه داداش رح گهيد يكن يفكر نم..ستره جان-

 :در دلش غوغا شدوبه سرعت پاسخ داد دوباره

 .ولش كنم جهينت يسال ب كيكه به خاطر  فهيح دميسال زحمت كش ازدهيآخه ...نه رخساره جون-

 :خواهر وپدرش گفت يخودش را وارد بحث كرد ودر ادامه صحبتها ميرح گريخواهر د راحله

چه با  يكهنه بچه بشور يايب ديآخرش با.كنه ينم ميتو ورح يبه حال زندگ يهم فرق يريبگ پلميستاره؟د يباالخره كه چ-

 !پلميد يوچه ب پلميد

 :جواب داد تياتاق را پر كرد ستاره از حرف راحله ناراحت شد وبا قاطع يخنده فضا يصدا

 !كه درسم رو تموم نكنم قصد ازدواج ندارم يمن تا وقت...به كهنه شستن نداره يربط-

خجالت به  يسرش را از رئ دهيرنگ پر رهين.اتاق را دربرگرفت يلحظه سكوت فضا كي.از جسارت ستاره متعجب شدند همه

 :نگفت اما احمد ول كن ماجرا نبود وادامه داد يزياندخت وچ نييپا

 گم؟ يدرست م انيبه هم م يليخ ميستاره ورح يول-

 :گفت ميرضا حرف برادرزنش را ادامه داد ورو به رح.به سوالش پاسخ مثبت دادند همه

 ؟يبگ يزيچ يخوا ينم.دهينظر تو رو راجع به ستاره نپرس يتابه حال كس....جان ميخب رح-

 :جواب داد ميورح

به هرحال اگه ستاره منت بذاره ومنو به عنوان  يول.نظر منو بدونن ديهمه با گهيكردم د يفكر م يصابر يبگم آقا يواهللا چ-
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 .شم يقلب خوشحال م ميهمسر خودش قبول كنه از صم

 :به خود گرفت وگفت يتنها برادرش چهره عبوس يدر مقابل حرفها ارهرخس

 ستسيخوشگل ن.. ؟ماشاءايچرا كه قبول نكنه؟مگه تو چب كم دار)ستيفعال كه ن!(جان مياز خوداش باشه رح ديستاره با-

 خواد؟ يم ياش چ ندهيدختر از همسر آ هيمگه .خوبه..وضع باباتم كه ماشاءا يكه هست يستين دونهي يكي يكه هست

افتاد  رهيرخساره را بدهد اما چشمش به چهره ن يانصاف يسرش را بلند كردتا جواب ب.بدنش گر گرفت تيشدت عصبان از

راحله  يحرفها ريذهنش درگ.به غذا نداشت يليسر سفره شام م.كرد آرامششش را حفظ كند يسع.نزند يكه اشاره كرد حرف

تحمل فضا .رابه خودش احساس كرد از نگاهش متنفر بود مينگاه رح ينينگس.داد يآزارش م يورخساره بود واحساس خفگ

از ته دل  يشد آه يچشمانش تداع يچهره مهربان وهاب جلو.رفت رونيممكن نبود معذرت خواست واز اتاق ب شيبرا

 »؟يوآرومش كن يغم رو از دلم بردار ينيسنگ شهيوهاب كه مثل هم ييكجا«:وبا خود گفت ديكش

 ».نكن دميبه توست ناام دميام ايخدا«:ان كرد وگفتروبه آسم بعد

با خانواده احمد از منزل آنها خارج شدند وبه طرف خانه خودشان به راه  يبعد از تشكر وخداحافظ يربعد همگ يساعت

 :به ستاره كرد وگفت يخارج شدند مادر نگاه تند ومعترض ليوهمه از اتومب دنديرس يوقت.افتادند

باشه  ي؟هرجيد يجواب رخساره روم تيتو اون جمع يكش يشد؟خجالت نم يم يچ يداشت ياگه زبونت رو تو دهنت نگه م-

 .رخساره ده سال از تو بزرگتره

 گفت؟ يبه من چ يديند...آخه مامان-

 !يغلط ها نكن نياز ا گهيزدم تو دهنت تا د يشدم م يگه؟حقش بود بلند م يمگه دروغ م-

به طرف اتاقش به راه افتاد .نبود مانيستاره حلقه زد اما از كارش پش ياشك در چشمها.طرف اتاق كج كرد راهش رابه وبعد

 .وهاب به خواب رفت داريرابست وبا انتاظر فردا ود شيچشمها.ديتختش دراز كش يرا عوض كرد ورو شيلبهاسها

داشت كه  يرا تند برم شيقدمها يراه به قدردر .ديكش يوهاب پر م يدلش برا.وآماده رفتن شد داريزود از خواب ب صبح

طبق  يرساند ووقت ابانيخ يبه سرعت خودش را به انتها.كرد يدنبالش كرده بود ضربان تند قلبش را احساس م يكس يييگو

 :شد وگفت ليبرلب نشاند وسوار اتموب يدار يلبخند معن.ديكش يقيعم نفس ديد ابانيوهاب را كنار خ ليمعمول هر روز اتومب
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 نم؟يتو رو نب نيوماش ابونيبار شد من برسم سر خ هي؟يخوا يم يآخه تو از جون من چ-

خنده بلند ستاره،وهاب را از ان  يصدا نيح نيدر هم.گفتن نداشت يبرا يكرد اما حرف يمتعحب به چهره ستاره نگاه وهاب

 :خارج كرد تيوضع

خوام خودمو مثل  يم گهيمنم د...بعد اعتماد به نفسم رو ببرم باالبه  نيخوام از ا يگرفتم م اديمنم از شما !سالم استاد وهاب-

 ه؟ينظرت چ!رميبگ ليتو تحو

 :سر داد وگفت يدر جواب ستاره خنده بلند وهاب

 !خدمتتون ادينم گهيكنه واز فردا د يمورد نداره اما حرف شما رو قبول م نيدر ا ياستاد وهاب نظر-

 :انداخت وملتمسانه جواب داد يشانيبه پ ينيچ ستاره

 .كردم يبدجنس نباش وهاب من شوخ-

 !گرفتم يشما رو كامال جد ياما من شوخ- :راباال انداخت وگفت شيشانه ها يبا خونسرد وهاب

 :چرخاند وگفت لياتومب شهيرابه طرف ش نگاهش

 .شه ياما من دلم برات تنگ م اين گهيخب د-

 :فشرد وگفت يستاره را در دست گرفت وبه گرم يدستها.خنده وهاب فضا را پر كرد يصدا

 .شم ينم يبزرگ نيبه ا يبه ترك نعمت يوقت راض چيومن ه...نعمت بزرگه ستاره هيمن  يزندگ يوجود تو تو-

حمكفرما شد ستاره سكوت را  نشانيسكوت در ب يلحظه ا ديدرخش يم ييبايوهاب به ز يبخش ستاره برا تيرضا لبخند

 :شكست وگفت

 .از خودم جرات نشون دادم يكل ييخونه دا شبيد...وهاب يراست-

 :به او انداخت وگفت ينگاه تند.حرف ستاره دگرگون شد دنيوهاب با شن چهره

 ؟يپاتو اونجا نذار گهيمگه قرار نشد كه د....ستاره يتو قول داده بود-

 :كرد وهاب را آرام كند يسع.ستاره آكنده از غم شد قلب

 .مامن اجازه نداد كه بمونم خونه يخودم رو كردم ول يسع تمام...باور كن وهاب-



 

 

كتابخانه نودهشتيا   صالحي سمانه  –هاي آرزو ستاره 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣١

 :از رفتار ستاره به راهش ادامه داد ينگاهش رو به روبرو دوخت وبا ناراحت وهاب

 مگه نه؟ يكن يتوكه حرفم روباور م!با توام...وهاب-

 :در جواب ستاره گفت.آب دهانش را فرو داد  ديكش يقينفس عم وهاب

 !كشونه يتو رو به اونجا م شهيهست كه هم ييروين هيكنم  يحس م....دارم ستاره ياحساس هي...دونم ينم-

 !ه؟يمنظورت چ-

 :نگاه مضطربش رابه طرف ستاره چرخاند وادامه داد ستاديوهاب از حركت ا لياتومب

 ...دميشا ايمگه نه؟ يتو كهدوسش ندار-

جواب پس  ديمن در مقابل توهم با ارنيتو خونه كم بهم فشار م.يكن يفكر م هيتو هم كه مثل بق!وهاب؟ يگ يم يدار يچ-

 .يكن يرو خراب م زيرفتارت همه چ نيبا ا يكه در كنار توام خوشه اما تو دار يساعت مين نيبدم؟تمام شبانه روز دلم به ا

 ليبعد اتومب يلحظه ا.داد يكردن به او نم هيرا فشرد اما غرورش اجازه گر شيدوخت بغضگلو رونيرا از پنجره به ب نگاهش

نگاهشان  ليوهاب مقابل آموزشگاه متوقف شد درحال خروج از اتومب لياتومب.حكمفرما بود نشانيبه حركت درآمد سكوت ب

 :ووهاب گفت ختيدرهم ام

 نه ستاره؟ يستيتوكه از دست من ناراحت ن-

ارزش  شتريب يليخ ستيخاله خرسه ن يما مثل دوست يكردم دوست يفكر م...وهاب يدار نانيبهم اطم يليكردم خ يفكر م-

 ...داره اما حاال

 .گم يم يبفهم چ.تو رو نداره اقتياوت ل.بابت مطمئن بشم كه شدم نيخواستم از ا يبود م اليخ هيفقط  نيا-

 ديبا هگيمن د!اندازن يمن وتو تفرقه م نيراحت ب يليكه با كارهاشون خ ييبفهمن آدمها ديبا گهيد يرو آدمها نيا-

 .خداحافظ.مواظب خودت باش....برم

 كينزد.فشرد يقلبش را م يرفتار وهاب بود ونگران ريتمام ذهنش درگ.خارج شد وبه طرف آموزشگاه به راه افتاد لياتومب از

صورتش احساس كرد نگاهش را  يرا رو ييدستها يبعد گرم يلحظه ا.ديآب به صورتش پاش يرفت ومشت يبهداشت سيسرو

 :از رفتار او متعجب شد وگفت هيضمر.حلقه زد شياشك در چشمها هيمرض دنيا دچرخاند وب
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 !؟يگرفته ا نقدريچرا ا....توچته ستاره-

 زيهمه چ انمياحمقانه من واطراف يشه به خاطر رفتارها يداره خراب م زيكنم همه چ يم ه؟حسيچكار كنم مرض ديمن با-

 يوهاب همه زندگ هيخوام وهاب رو از دست بدم مرض يمن نم ميش يمن ووهاب روز به روز از هم دور م.پاشه يداره از هم م

روز هم مشكله  كي يبرا يكه تحملش حت يبدم به كس ميروبه رح ابوه يتونم فراموشش كنم؟چه طور جا يمنه چه طورم

 بدبختم؟ نقدريچرا ا ه؟منيچه كار كنم مرض

 نيحلقه زدوه بود با ا شياشك در چشمها.كند يداشت كه تنها دوستش را در مشكالتش همراه رابر آن هيترحم مرض حس

 .دهد يدواريكرد به ستاره ام يم يحال سع

 :نظرش را جلب كرد يييراه برگشت به منزل صدا در

 ؟يشنو يصدامو نم....ستاره با توام-

بعد در  يراهش رابه طرف او كج كرد ولحظه ا.انتظارش را نداشت اما وهاب منتظرش بود.رابه طرف صدا چرخاند نگاهش

 .نشست وآرام سالم كرد لياتموب

 .سالم-

 .كردم يبابا من كه معذرت خواه!يتو هنوز از دست من ناراحت.زميسالم ستاره عز-

 افتاده؟ ياتفاق.نبالمد يايكردم ب يفكر نم.فقط حوصله ندارم ستميناراحت ن-

 ؟يكه تو از دست من ناراحت نيباالر از ا يچه اتفاق-

 !ها ينساز يه؟اومديچه حرف نيا- مگه برات مهمه؟-

 ؟يكه راستشو بگ يد يازت بپرسم قول م يزيچ هي-

 ؟يديتو تا حاال از من دروغ شن-

 ...اي ياول دوست دار يپس بهم بگو كه هنوزم منو مثل روزها-

 :ا قطع كرد وگفتستاره ر سخن

 !چه كارت كردن تو آموزشگاه؟مغزت تكون خورده!؟يشد وونهيتو د-
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 :به او كرد وگفت ينگاه تند ستاره

 .يهنوز جواب منو نداد-

قسم  يخوا يكه تو م يزيدوستت دارم حاضرم به هر چ شتريتو رو مثل اون روزها دوست ندارم؛صد برابر ب....راستش نه-

 .بخورم

 :وگفت ديازته دل كش يموج زد اه شياز شوق در چشمها يا هاله

 .راحت شد الميخ!شكرت ايخدا....ستينه وهاب جان الزم ن-

 :را پر كرد لياتومب يبلند وهاب فضا خنده

 !ستاره يا وونهيتو د-

 :حكمفرما شد وهاب سكوت را شكست انشانيلحظه سكوت م كي

 .تولد منه ندهيچهارشنبه هفته آ....ستاره يراست-

 !الزم به گفتن نبود...دونستم يم-

 :همان وطر خندان ادامه داد وهاب

 مگه نه؟ يايتوكه همراهمون م.رونيب ميبر ليفام يوچند تا از دختر،پسرها نيوافش هيقرار به اتفاق هان-

 :وهاب دوخت وگفت يرابه چشمها نگاهش

 ؟يكن يندارم پس چرا سوال م تيمن موقع يدو يتو كه م-

 .گذره ينداره بدون توبه من خوش نم دهيفا ياياگه تو ن-

 .تونم يباور كن كه نم يمتاسفم وهاب ول-

 :بر ابرو آورد ومعترضانه گفت يكننده ستاره اخم وسيما يدر مقابل حرفها وهاب

صحبت  يتون يتلفن كه نم ستن؟بايكم به فكر تو ن هيچرا پدر ومادرت ...ستاره يقدر محدود باش نيا ديتو چرا با-

اون قدر با سحر راحت  يتو حت.يستيدخترت هم راحت ن يبا دوستا يحاال بامن نه حت.ياومدنم كه ندار رونيب تيموقع،يكن

 كتره؟يخواهرت هم به تو نزد زا هيمرض يعني.يكه راجع به من باهاش صحبت كن يستين
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 :داد وگفت نشان يعكس العمل تند.عذاب آور بود شيوهاب برا يحرفها.گر گرفت ياز شدت ناراحت بدنش

راحتم؟فكر  يليمن خ يكن يتو فكر م.گذاشتم ونيروباهات درم زيمن از روز اول همه چ...رو بهت گفته بودم زيمن همه چ-

 يتونم كار يتونم وهاب،باور كن نم يودر كنارت باشم؟نم اميخواد باهات ب يدلم نم يكن يم ستم؟فكرياصال به فكر ن يكن يم

 .گم يم يمن چ يكن بفهم يسع.بكنم

 :شد وآرام جواب داد رهي شيبرد به چشمها يپ تشيبه عصبان وهاب

 كرد؟ يشه كار ياصال نم يعني-

 !وجود نداره يراه چيمتاسفم وهاب ه-

نگه داشت  يفرع يها ابانياز خ يكيوهاب كنار  لياتموب.دانستند يفرو رفتند كه خد علتش را نم يدو متاثر در سكوت هر

بود؛از رفتار خانواده  نيغم تمام وجودش را دربر گرفته وخشمگ.شد وبه طرف منزل به راه افتاد ادهيپ يليم يوستاره با ب

 يواز خودش كه نگران بود مبادا با رفتارش وهاب را نسبت به خودش ب شاش،از چهره غضب آلود وبدخلق پدر وبرادران

 كينزد ستادهيمقابل در منزلشان ا يتا منزل فاصله داشت كه متوجه شد زن يغرق در افكارش بود هنوز چند قدم.كند تياهم

 :سر داد ياز خوشحال ياديشد بعد فر رهيتر رفت ومتعجب به چهره او خ

 د؟يكن يچه كار م نجايا ؟شمايخودت...خاله نگرس!خدا من-

هردو .شد ريسراز شانيهااشك شوق از چشم.را از دلش خارج كرد يدو سال دور يرا در اغوش گرفت ودلتنگ نرگس

به  ياديناخواسته شباهت ز شيدانست كه زندگ يبود،چون م يدلگرم شيوجود نرگس برا.كردند ياحساس آرامش م

اش  نهيريشدن با عشق د يكيوبه خاطر  ستاديا تتفاوت كه نرگس با تمام قدرت مقابل اجبار وخشون نياو دارد با ا يزندگ

 .بود ايانسان دن نياال به گفته خودش خوشبخت تربست وح زيهمه چ يچشم به رو يمرتض

 .چقدر دلم برات تنگ شده بود....قربونت برم خاله نرگس-

از سحر ومادرت چه  يچهره ات جذابتر شده،راست يكرد رييتغ يليخ دمتيكه ند يدوسال نيتو ا...زميطور عز نيمنم هم-

 .جواب نداد يزنگ زدم كس يخبر؟راستش هرچ

 .رونيرفتن ب ديخر ياحتماال برا.خاله معطلت كردم ديببخش!يوا يا-
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موج  شيدر چشمها يدلتنگ.انداخت اطيبه اطراف ح يدار ينرگس نگاه معن.به سرعت در را باز كرد وهردو وارد شدند وبعد

 .نشستند اطيزد دست ستاره را در دست گرفت وهر دو در كنار حوض ح يم

 ستاره جان؟ يچطور گهيد-

 :به چهره نرگس انداخت وگفت يا ركانهيز نگاه

 چه خبر؟خوب هستن؟ ياز آقا مرتض يراست.منم خوبم دياگه شما خوب باش-

 :شاد جواب داد ييواز كنار حوض بلند شد وبا صدا ديرابه هم كوب شيكف دستها نرگس

 .خوب يليخ...خوبه-

 ن؟يراستشو بگ نيد يازتون بپرسم قول م يسوال هياگه ....گم خاله يم-

 .بپرس زميآره عز-

خوام بدونم با وجود اون همه جروبحث ودعوا  يراستش م يعنيد؟يكن يم ياحساس خوشبخت يشما در كنار آقا مرتض-

شب  نيارزش داشت كه تو بهتر د؟واقعايپشت كن زيداشت كه شما به خاطرش به همه چ نويارزش ا يمرتض ،آقايوناراحت

 د؟ينيرو نب ييآشنا چيتو مجلس ازدواجتون ه تونيزندگ

گرفتم بازم به خاطر  يقرار م تياون موقع يافتاد ومن،تو يم ياتفاق نيهمچ هيهم  گهياگه ده سال د...ستاره يدون يم-

بود وقسم  مييتنها ياز همون روز اول همدم روزها.منه يزندگ ست،همهيفقط همسر من ن يمرتض.كردم يم يهركار يمرتض

 .مخورده كه تا آخر عمر واسه دردهام مرهم باشه وهمد

بلند شد وبه كنار .خورد ينرگس غبطه م ،بهيهمه خوشبخت نيبه خاطر ا.زده ستاره را گرم كرد خينرگس،قلب  يحرفها

 :نرگس رفت خودش را در آغوش او انداخت وآرام در كنار گوشش زمزمه كرد

 از عشق؟ شكسته يمرهم قلبها يا يكجا بود-

 :زد وگفت يبه چهره ستاره انداخت لبخند ينگاه نرگس

 !يشاعرم كه شد...به به-

او  يكه نرگس هم نتواند برا نيخواست راز دلش را در مقابل نرگس فاش كند اما از ا يدلش م.به پا بود يدرونش آشوب در
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خواهد توانست  يكه باالخره اوهم روز نيا ريبود درگ ريفشرد تمام ذهنش درگ يرا م شيبغض گلو.كند مضطرب بود يكار

 جانينرگس ه.شد وتمام بدنش به لرزه افتاد ريسراز شياز چشمها انه؟اشكي ابدياش دست  نهيريد يمانند نرگس به آرزو

قهقهه خنده اش فضا راپر  يصدا شيكه تاچند لحظه پ يچطور ممكن بود ستاره ا.شده بود رهيزده ومتعجب به رفتار ستاره خ

 زد؟يبه هم بر نيچن نيكرده بود ا

 !توچت شده ستاره؟-

 اطيح يدستش را در دست گرفت وهر دو در كنار باغچه انتها.گونه اش را پاك كرد يواشك رو ستاديا مقابلش

 :اشك آلود خواهرزاده اش كرد وادامه داد يبه چشمها ينگاه.نشستند

اگه با خانواده ات مشكل .خودمون بمونه نيب شهيهم يخورم برا يشده؟قسم م يچ يمن بگبه  يدوست ندار...ستاره جان-

 .تا اوضاع آروم بشه يمهمون من باش يچند روز يتون يم يدار

 :انداخت وآرام جواب داد نييرا پا سرش

 !شه خاله يكه من دارم با چند روز حل نم يمشكل-

 .بكنم يبتونم كار ديشا...به من بگو ستاره-

خواهرزاده  ينرگس به صحبتها.تابه امروز ييبا وهاب بودن از روز خوش آشنا يرا محرم دانست محرم تمام روزها گسنر

 :ستاره گفت يكرد وبعد از اتمام صحبتها ياو را همراه شياش گوش جان سپرد،با اشكها

خوام  يفقط م.ستين يكه رنگ ياهيغصه نخور ستاره جان باالتر از س...ستيباشن اصال بد ن گهيكه دوتا آدم عاشق همد نيا-

 ...كه نيا اي يپشت كن زيبه خاطر وهاب به همه چ يبدونم كه تو حاضر

 :نرگس را متوه ساخت وگفت تيداد اما با همان وضع يامان صحبت كردن را به او نم هيهق گر هق

احساس  تيوضع نيهمه از ا.اونا هنوز سر حرفشون هستن خاله.مهيرحاما مشكل من ...كنم يم يمن به خاطر وهاب هركار-

 .كنه يكس حرفم رو قبول نم چيام اما ه يزندگ نيعضو ا نيتر يكنن به جز من كه اصل يم تيرضا

 :گفت يبا نارحات نرگس

 .بكشه رونيتو ب يتونم قنعش كنم كه پاشو از زندگ يصحبت كنم ستاره،م ميتونم با رح يمن م-
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 ...بابا...رسه اون وقت بابا يبفهمه حتما به گوش بابام م يزياگه چ ميكنم رح يه خواهش منه خال-

 :كرد آرامش كند يم يوسع ستينگر ياما نداد كه حرفش را كامل كند نرگس متعجب به چهره ستاره م هيهق گر هق

به خاطر ترس ووحشت از خانواده  ديتو نبا.دم يرو انجام نم يكار نيوقت همچ چيمن ه ياگه تو نخوا...زميآروم باش عز-

حاال برو دست وصورتت رو .هركس كه بخواد مانع تو بشه ؛بايبجنگ دياگه الزم باشه به خاطر عشقت با يبش ميات تسل

 !من بعد ازدو سال اومدم خونه تون ي؟ناسالمتيكن ييراياز خاله ات پذ يخوا يتو نم...ستاره نميبب.بشور

 يبرا يزيبعد هردو وارد اتاق شدند ستاره به طرف آشپزخانه رفت تا چ يلحظه ا.كرد يحرف نرگس احساس شرمندگ از

نرگس .را در دست گرفت واز اشپزخانه خارج شد وكنار نرگس نشست وهيظرف م.آماده كند زشيعز همانياز م ييرايپذ

 :روبه او گفت

 ؟يكن يهم با وهاب صحبت م يستاره تلفن يراست-

 د؟يد ياز شما بخوام انجامش م يزيچ هيگم خاله اگه من  يم...اديم شيكم پ يلينه خاله راستش خ-

 :باخنده جواب داد نرگس

 !باشه يچ تا

 نيوافش هيبه اتفاق هان ليفام يتولد وهابه قرار شده كه با چند تا از بچه ها ندهيچهارشنبه هفته آ...ستين يبد زيراستش چ-

 .تونم در كنارش باشم يكنم كه نمكردم نتونستم قانعش  يسع يمن هرچ...رونيب ميبر

 .گذره يبهتون خوش م يكل!خوبه يليخ نكهيخب ا-

خوام  يم.نكردم يا گهيتونم برم واگر هم نرم به جز ناراحت كردن وهاب اونم تو روز تولدش كار د يمن كه نم يول...آره-

 ...كه ديبكن يكار ديتون يبدونم شما م

 :زدوگفت يحيلبخند مل نرگس

 .كنم ينم يكوتاه ادياز دستم برب ياما هر كار ستياز اشكال ن يكه خال نيبا ا-

 يصدا نيح نيدر هم.ديستاره نقش بست ازجا بلند شد نرگس را در آغوش گرفت وگونه اش را بوس يبرلبها تيرضا لبخند

 .وسالم كرد ديفشان دوبه طر.ديوسحر را د رهيانداخت ون اطيبه ح ياز پنجره نگاه.باز شدن در منزل نظرشان را جلب كرد
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 .ديسالم خسته نباش-

 :كرد وجواب داد ياز اتاق جفت شده بودند نگاه رونيكه ب ييبه كفشها رهين

 نجاست؟يا يك!م؟يمهمون دار...سالم كيعل-

 !تونم بگم يحدس بزن مامان نم-

 )ذوق يچه ب(اومده؟ يك نميبگو بب.ستاره اريدر ن يمسخره باز-

 ريرا در ز رهين يستاره چشمها.گفتن نداشت يبرا يسحر از رفتار ستاره متعجب بود اما حرف.ادندبه طرف اتاق راه افت هرسه

 :زد اديفر رهين.خود پنهان كرد يدستها

 !داره ستاره؟دستت رو بردار يكارا چه معن نيا-

كرد  يسع رهين يول ديهردو د يدر نگاه اول ذوق را در چشمها.را باز كرد شيرا مقابل نرگس برد وبعد چشمها رهين

در جواب محبت تنها  رهياما ن ديرا بوس شانيرا در اغوش گرفت وگونه ها رهينرگس،سحر ون.اش را بروز ندهد يخوشحال

 :خواهرش با اخم گفت

وهمه كس پشت  زيوبه همه چ يزد شيالقبا خودت رو به آب وآت هيتوكه به خاطر اون پسره !نرگس؟ يكنيچكار م نجايتو ا-

 رونتيشده نرگس خانم عشقت ب ي؟چيكن يچكار م نجايحاال ا!يپات له كرد ريرو مثل اشغال زوحرفشون  يكرد

 يخواهرت رو كرده؟روزها يروهم كه تو دلت هوا ختهير يحاال باك يزد يم نهيكه سنگش روبه س يكرده؟همون مرتض

 يزياالن هم چ.كشه يم نجايدونستم اخربه ا يم...دونستم نرگس يفقط دو سال بود؟من م يتموم شد عشق وعشق باز يخوش

 .كنم يبرات نم يكار چياز من توقع نداشته باش چون ه!حقته اديسرت ب ييهر بال نكهيتونم بگم جز ا ينم

 .كرد ينگاه م رهيمتعجب به ن نرگس

 !نيهمه توطئه بچ نياومدم بعد تو ا نجايبه ا يچ يبذار من حرف بزنم وبگم كه برا رهين يآخه آبج-

 :ادامه داد زيتمسخر ام يبا لحن وبعد

 يليوخ ميا گهيهنوز هم عاشق همد يرو هم من ومرتض ختهيكس هم نر چيهم حالش خوبه با ه يمرتض...جون رهيراستش ن-

باالخره منم خواهر .نتونستم تحمل كنم گهيدو ساله راستش د نيا يفقط دلتنگ نجاميا ينيب ياالن هم كه م.ميخوشبخت
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 .فراموش كرد ديبا روها  نهيبوده تموم شده ك يدارم،هرچ يدارم حق يوبرادر

 :يجز احوالپرس ديند يمانده بود وچاره ا رهياز شدت تعجب خ رهين يچشمها

 حاال حالت چطوره؟...خب-

 :برشكم برآمده نرگس كرد وگفت ينگاه وبعد

 !يهم كه دار يتو راه...مباركه-

 :ستاره نرگس را در اغوش گرفت وگفت دنديكش ياز شاد ياديخبر سحر وستاره فر نيا دنيشن با

 !گم خاله يم كيتبر-

 .ممنون ستاره جون-

 :ادامه داد رهين

 حاال چند ماهت هست؟-

 .شش ماه-

 :كرد ورو به نرگس گفت يخنده بلند ستاره

 .من كه اصال متوجه نشدم...ستياخه خاله،اصال معلوم ن-

 :به دخترش كرد وگفت ينگاه تند رهين

 .اريبردار ب ييحرفا؟برو چا نيتو رو چه به ا-

نرگس سفر چند روزه .ديا يدانست كه نرگس خوب از عهده كارش برم يم.به نرگس كرد واز اتاق خارج شد يا اشاره

كه  يكردتا به شرط يرا راض رهياصرار وتمنا ن يوقت دكتر روز چهارشنبه را بهانه كرد وبا كل نيوهمچن يهمسرش مرتض

 .را به منزلش ببرد مارستان،ستارهيكند وقرار شدكه روز قبل از رفتن به ب يدهد ستاره او را همراه تيپدرش رضا

 سوم فصل

ستاره  ريذهنش درگ.حكمفرما بود انشانيودرهم كنار ستاره نشسته وسكوت م نيغمگ يوهاب با چهره ا بل،ياتوم داخل

حوصله اش سر رفت .ديد يطور م نيبار بودكه ستاره او را ا نياول نيوا ديبار ياز نگاهش غضب م.در كنار او بود يوزندگ
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 :وهاب انداخت وگفت يبه چشمها ينگاه

اش حرف  يشگيخواد با عشق هم يآدم كنارت نشسته كه دلش م هي ي؟ناسالكتياخماتو باز كن يخوا يوهاب تو نم نميبب-

 !بزنه

 :كرد وادامه داد يستاره خنده ا.همچنان ساكت بود وهاب

 !دم يخبر خوب بهت م هي ينكن يوبدخلق يباش يپسر خوب ياگخ قول بد-

 :با پوزخند جواب داد وهاب

 ؟يبد يخبر خوب به كس يمگه تو هم بلد!؟يجد-

 ...ينبود يجور نيآخه توكه ا.بردار يكنم وهاب دست از لجباز يخواهش م-

 :دكن هيكرد رفتارش را توج يوهاب سع.سكوت فضا را اشغال كرد گريد بار

 ...رهيدرگ يخوام باور كن دست خودم نبود ذهنم بدجور يمعذرت م-

 گم؟ يوهمه اش هم به خاطر موضوع چهارشنبه ست درست م-

خواسته  نياز نظر تو ا.يكن ميهمراه ميروز زندگ نيبهتر يخواد تو يدلم م...يدر كنارم باش شتريخوام ب يستاره م نيبب-

 ه؟يبزرگ

موقع برگشت به خونه متوجه حضور خاله  روزيد.موضوع باهان صحبت كنم نيخواستم راجع به هم يمن م...نه راستش-

با خودم  يليباهم داره خ ياديمن وخاله شباهت ز يزندگ.ما اومده بود دنيد يبرا ينرگس شدم كه بعد از دو سال دور

خوشحال شد وقول داد هر  يليخاله خ.ذاشتمگ ونيباهاش در م وكلنجار رفتم اما باالخره خاله رو محرم دونستم وموضوع ر

 ...برامون انجام بده اديكه از دستش برم يكار

 ؟يبهش گفت يزياز موضوع چهارشنبه هم چ-

 گفتم ازش خواستم كه كمكم كنه....آره-

 بكنه؟ يتونست كار...خب-

 :از ته دل كرد وجواب داد يخنده ا ستاره
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 .يخواست يدر كنارت باشم همون طور كه خودت متونم  يمن م!درست شد زيدرست شد وهاب همه چ-

 :زد وگفت تيرضا ياز رو يستاره لبخند يصحبتها دنيبا شن وهاب

 .دم كار خاله نرگس رو جبران كنم يستاره،قول م يخوشحالم كرد يليخ-

 شانيكه برا دنديكش يرا م يانتظار روز يآكنده از شور وشاد يوهاب به سمت مقصد در حركت بود وهر دو با قلب لياتومب

 .بود نديخوشا

كند تا  ياز حد همسر وپسرانش را راض شيب يمادرش توانسته بود با اصرارها.بود يغرق شاد د؛ستارهيموعود فرا رس روز

 .روز را در كنار نرگس بگذراند كيستاره 

 :ترفت وگف كشيكرد ونزد دايشدند ستاره را پ يكه از در آموزشگاه خارج م يافراد انيدر م نرگس

 .يسالم ستاره جان خسته نباش-

 د؟يوقته كه منتظر يليخ!سالم خاله جون-

 .تشكر كنه ديكه شما در حقمون كرد يواز محبت اديوهاب قراره ب د؟آخهيحدودا پنج لحظه صبر كن....نه-

 :پاسخ داد ركانهيبرلب نشاند وز يلبخند نرگس

 !شه ياضافه م ليبدقول فام ونيداره به جمع آقا يكيكنم  يفكر م-

 :حرف نرگس به خنده افتاد وپاسخ داد دنيشن از

 .شه يم داشيپ گهياالن د ستين يجور نيا دينه خاله باور كن-

 :وهاب نظرش را جلب كرد روبه نرگس كرد وادامه داد ليچرخاند اتومب ياصل ابانينگاهش رابه سمت خ وبعد

 !از آقا وهاب ما نميشه؟ا يم داشينگفتم االن پ-

با او  يگرم يواحوال پرس ستاديمقابل ستاره ونرگس توقف كرد؛وهاب خارج شد،مقابل نرگس ا ليبعد اتومب يا لحظه

 :گفت ركانهيكرد وز شيبه چهره مهربان مرد آرزوها يقيستاره نگاه عم.كرد

 !رهيبگ ليبشه ما رو تحو دايهم پ يكيكاش  يا...خدا شانس بده!گيمنم كه چوب خشكم د-

 :كرد وگفت يو خنده بلنددر پاسخ ا وهاب
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 حالت چطوره؟ يراست!ستاره خانم يسرما جا دار يشما رو-

 !شما ينه به خوب يخوبم ول-

 :وهاب روبه نرگس كرد وادامه داد.دنديخند وهرسه

 .روز كار شما رو جبران كنم هيبتونم  دوارميام يازتون تشكر كنم ول يدونم باچه زبون يراستش نم-

 :زد وگفت يحيلبخند مل نرگس

 .كه بهتون خوش بگذره دوارميام ستيالرم به تشكر ن-

 ...تونم شما رو برسونم منزل يمن نم دياگه اجازه بد-

 .كار دارم ييمن چند جا يآقا وهاب ول ديشما لطف دار-

 :روبه وهاب كرد وگفت ستيبه سوار شدن ن ليدانست نرگس ما يكه م ستاره

 .گه يآره وهاب جان خاله راست م-

 .نيهرجور كه شما راحت.كنم ياصرار نم اديخب ز يليخ-

 :خارج كرد وبه دست وهاب سپرد وگفت فشياز درون ك يبرگه كوچك نرگس

 .ميدنبالش ما منتظرتون هست دييايفردا صبح ب ديتوان يم....آدرس منزل ماست نيا-

 .ميشد يخوشحال م نيكن يروزه ما رو همراه كيسفر  نيتو ا نيتونست ياگه شما هم م يراست.چشم خاله-

 .فتهين ينكرده اتفاق ييفردا بمونم خونه ومواظب باشم خدا ديمن با.شه يممنون از لطفت اما نم-

 :روبه ستاره ادامه داد وبعد

 .شه يم ريكم كم داره د.ميبر ديبا گهيما د....ريوقت آقا وهاب رو نگ نياز ا شتريب-

 :ديبه چهره نرگس انداخت وپرس يدر راه نگاه.منزل به راه افتادند كردند وبه طرف ياتفاق نرگس از وهاب خداحافظ به

 ه؟ينظرت راجع به وهاب چ...خاله يراست-

 :كرد وجواب داد يا خنده

 .من مطمئنم...ستاره يدار يموفق يليخ ندهيتو در كنار وهاب ا.اديم يخوب يليبه نظر پسر خ-
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 :ودر جواب نرگس گفت دياز ته دل كش يآه

 .وجود داشته باشه يا ندهيالبته اگر ا...آره-

 .به خدا باشه دتونيكه وجود داره ام..انشاءا-

ومرتب كه با  كيش يآپارتمان.بعد وارد منزل نرگس شدند يولحظه ا ادهيمقابل منزل نرگس توقف كرد هردو پ يتاكس

 .شده بود نيتزئ بايلوكس وز يليوسا

 .ده يمخاله به ادم آرامش  يدار ييبايخونه ز-

 :كرد ودر پاسخ گفت يخنده ا نرگس

 .در كنارم باشه يمن آرامش داره كه مرتض يبرا يخونه زمان نيا-

 :به چهره نرگس انداخت وگفت يدار يمعن يستاره نگاه.كناپه نشستند يرو هردو

 د؟يگ يازتون بپرسم راستشو م يسوال هياگه -

 .بپرس زميآره عز-

 .پشت كنم زيمثل شما به همه چ يكه من به خاطرش حت داره نويبه نظر شما وهاب ارزش ا-

 !ستاره؟ هيمنظورت چ-

 نيقطع رابطه كرد ليوفام فهيبا كل طا يحت نيهمه كار كرد يبه آقا مرتض دنيخوام بدونم شما كه به خاطر رس يراستش م-

 ن؟يستين مونياز كارتون پش

 :حاكم شد وبعد نرگس جواب داد انشانيسكوت م يا لحظه

رفت  لهايوبپاش فام زيبر اديافتم به  يقبل از ازدواج م يروزها اديوبه  نميب يوقتا كه خودم رو تنها م يدرسته ستاره گاه-

 يقلب دوستم داره وبه خاطر خوشبخت ميكنم كه از صم ينگاه م يبه مرتض يوقت يوب رهيگ يدلم م يوآمدها،راستش بدجور

هم به  ياگر اسون گرفته بشه به همون آسون يستاره جان زندگ.شه يپاك م ماز خاطر زايچ نيكنه همه ا يم يمن هركار

وشكست رو  ميباز ياتفاق خومون رو م هيبا ميريگ يرو سخ م يكه زندگ نهيمشكل ما آدما ا يده ول يگذشت خودش ادامه م

 .ستاره ستمين مونيكه كردم پش يوقت از كار چيمن ه ميكن يقبول م
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 .شيبه خاطر حضور وهاب در زندگ يبود شاد يكرد دلش غرق شاد يم ينرگس بر دلش نشست احساس سبك يحرفها

شب گذشته  ازدهيساعت از .بود ايروزه فردا مه كيسفر  يبرا زيهمه چ.رساند انيرا دركنار نرگس به پا يروز خوب ستاره

نرگس از جا بلند شد وبه طرف اتاق  نيح نيدرهم.دوخته بودند ونيزيبالش نگاهشان رابه تلو يوستاره ونرگس سر بر رو

به آن كرد ودوباره نزد ستاره برگشت ستاره نگاه  يقينگاه عم آرود رونيرا ب يرا باز كرد جعبه كوچك زيم يكشو.رفت

 :نرگس گفت.نشد رشيدستگ يزينرگس دوخت اما چ يمتعجبش رابه چشمها

 !جشن تولدشه يوهاب؟ناسالمت شيپ يبر يدست خال يخوا يفردا نم ؟توكهيكن يتعجب م يستاره ازچ هيچ-

 :زده ازجا بلند شد وجواب داد جانينرگس ه يحرفها دنيشن با

كنم؟حاال من چه كار  هيكه براش كادو ته نيننداخت ادمي ن؟چرايبه من نگفت يزيپس چرا چ!خاك برسرم خاله...يوا يا-

 كنم؟

 :وجواب داد يبلند خندد يبا صدا نرگس

 يجعبه برا نيقشنگ از داخل ا يكادو هي ميگرد يم.شتيپ اوردمين يجعبه رو الك نيكه ا ؟منيخور يحرص م نقدريچرا ا-

 )هييمگه جعبه جادو(چطوره؟.ميكن يم دايوهاب پ

 ...نيكرد يم يادآوريبه من  د؟اگريفتيشما چرا تو زحمت ب...اخه خاله-

 .يبر نجاياز ا يذارم تو دست خال ينگران نباش من نم.شه جمع كرد يشده روكه نم ختهيآب ر....كه شده هيكار-

را از آن خارج  يطالكوب ريبعد زنج يداخل آن انداخت ولحظه ا ليبه وسا يدر كنارش نشست جعبه را باز كرد نگاه وبعد

 :انداخت وگفت به آن يقيرا از آن خارج كرد نگاه عم يطالكوب ريبعد زنج يلحظه ا.به آن انداخت  يقيكرد نگاه عم

 ...زهيبرام عز يليخ.بود يمن به مرتض هيهد نياول ريزنج نيا-

 :آن را به طرف ستاره گرفت وادامه داد وبعد

 .رو داره هيهد نيا اقتيل يمطمئنم وهاب هم مثل مرتض-

 .شهياگه بفهمه حتما ناراحت م.زهيعز يليخ يقا مرتض يبرا هيهد نيا.تونم قبول كنم يمن نم...نه خاله-

قبول ...ستاره ريست بگ هيهد نياز ا شتريب يليخ يمرتض يبه طال نداره در ضمن ارزش من برا يعالقه ا يمرتض...نه ستاره-
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 .كن

از حد نرگس،ستاره رابر  شيب ياصرارها.شده بود ريشد از محبت او غافلگ ريسراز شيرا در آغوش گرفت واشكها نرگس

 :به او گفت يرا قبول كند وبعد با مگاه هيآن داشت كه هد

 .بتونم جبران كنم يروز هي دوارميام....ازتون تشكر كنم خاله يدونم چطور ينم-

 !ها يمون يفردا خواب م.بخواب دختر ريبگ گهيد.بهش فكر نكن نقدريا.قابل تو رو نداره ستاره-

 .را بست فكرش را آزاد كرد وبه خواب فرو رفت شيچشمها

 ياحساس م يديزده بود دلهره شد جانيه.رفتن آماده شد يار ابز كرد فورا از جا برخاست وبرا شيزود چشمها صبح

ازجا بلند .اراده او چشم دوخته بود يب يشده وبه رفتارها دارينرگس هم از خواب ب.خانواده اش بود ريتمام ذهنش درگ.كرد

 :وگفترا در دست گرفت  شيدستها ستاديشد ومقابل ستاره ا

 ؟يزده ا جانيه نقدريچرا ا...يكرد خيه چرا ستار هيچ-

 .اديم شيپ يدونه چ يبو ببرن خدا م انياز جر نايوقت بابا ا هيتگه .دلهره دارم يدونم خاله بدجور ينم-

 فتهيب ينكرده اتفاق يياگه خدا.آروم باش.رسه ها يبه دلت بد راه نده زود باش آماده شو االن وهاب م نقدريبس كن دختر ا-

 .ذارم يم انيوتو رو در جر رميگ يبا همراه وهاب تماس م

به .ساعت حدود هشت صبح بود كه وهاب زنگ در را فشرد.وآماده شد ديلباس پوش.آرامش بخش بود شيبرا ينرگ يحرفها

 :ظاهر شدكه با لبخند گفت شيبعد از باز كردن در چهره وهاب مقابل چشمها.اتفاق نرگس از ساختمان خارج شدند

 .ريصبحتون بخ...مسال-

 :در مقابل منزل نرگس نگاه كرد ورو به وهاب گفت گريد كيش ليستاره به دو اتومب.دو سالمش را پاسخ دادند هر

 هستند؟ يك يشه بگ يم دميهستند روتا به حال ند لياتومب يكه تو ييآدمها-

 :ودگرگون ستاره كرد وگفت دهيبه چهره رنگ پر ينگاه وهاب

 .ستين يمعرف يبرا يوقت فعالديش يباهم آشنا م-

 :دست ستاره را در دست گرفت وگفت وبعد



 

 

كتابخانه نودهشتيا   صالحي سمانه  –هاي آرزو ستاره 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٦

 !ريمضطرب رو به خودت نگ افهيق نيهم ا نقدريبچه ها منتظرن ا گهيد ميبر ايب-

 :آرام بخش ادامه داد يشد وبا لبخند رهيدوباره به او خ بعد

 م؟يبگذرون يدر كنار هم به خوب شهيامروز رو مثل م يد يستاره قول م-

 :بلند سر داد وگفت ينرگس خنده ا نيح نيهم در

 .ديمنتظرشون نذار نياز ا شتريب...گهيد ديبر ديدار اديحرفا وقت ز نيواسه ا-

 :وگفت ديرا در آغوش گرفت وگونه اش را بوس ستاره،نرگس

 .نمتيب يبعد از ظهر م...ازت ممنونم خاله زيبه خاطر همه چ-

از خودت  ريغ زيچ چيبه ه يرو به دست باد بسپار زيكن امروز همه چ يسع.بهتون خوش بگذره دوراميام زميبرو عز-

 .يمونم تا برگرد يووهاب فكر نكن من منتظر م

به چهره  يستاره نگاه.به راه افتادند گريد ليشدند وهمراه دو اتومب ليكردند سوار اتومب ياتفاق وهاب از نرگس خداحافظ به

 :وهاب انداخت وسوال كرد

 م؟ير يم ميكجا دار يشه بگ يم-

 يسفر همراه نيكه ما رو در ا ييهم من وهم آدمها يكن يم يكه مطمئنا هم تو اونجا احساس سبك مير يم ييبه جا ميدار-

 .كنن يم

 :وگفت دياز ته دل كش ياه

 بدونم؟ ديمن نبا يعنيخب بگو كجا -

 :ه كرد وجواب دادبه ستار يا ركانهيز نگاه

 كردم؟ يرودخونه باهات صحبت م هيباغ كنار  هيراجع به  ادتهيستاره -

 ؟ير يبه اونجا م رهيگ يهر وقت دلت م يگفت يكه م ييهمون جا...آره-

تونه به من  يم يطيروكه بعد از تو در هر شرا ييجا ينيخوام بب يخوام ببرمت داخل اون باغ م يگم م يهمون جا رو م!قايدق-

 .بده ديام
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 !؟يبه چ ديام-

 .روشن در كنار تو يا ندهيآ...ندهي،آيبه حال،به زندگ-

 يگرم.او فكر كرد يچرخاند وبه حرفها لياتومب شهيسرش رابه طرف ش.حرف وهاب دلش گرفت وقلبش آكنده از غم شد از

 :احساس كرد شيدستها يوهاب را بر رو يدستها

 قولت؟ ريز يزن يم يدار.ميدر كنار هم بگذرون يكه امروز روبه خوب يقول داد..ستاره يتو به من قول داد-

 :زدوپاسخ داد يحيمل لبخند

 .دفعه دلم گرفت هيدست خودم نبود ...وهاب ديببخش-

 :بلند سر داد وگفت يا خنده

 !لوله باز كن بدم خدمتتون؟-

 .را پر كرد لياتومب يخنده اش فضا يصدا وبعد

 .ارميشو سرت در م يتالف!وهاب يبدجنس يليخ-

دلنواز  يكيموز يصدا.وهاب برد وآن را روشن كرد ليدستش را به طرف پخش اتموب.حكمفرما شد انشانيسكوت م يا لحظه

 .انداخت نيطن لياتومب يدر فضا

فقط .وقف كردندپر آب ت يسرسبز شدند وكنار رودخانه ا يوارد باغ ليساعت در راه بودند تا باالخره هرسه اتومب كي حدود

 .پرندگان عاشق ومجنون به عشق ينجوا يوصدا ديرس يشدن آب رودخانه به گوش م ريسراز يصدا

امد او را در آغوش  كشيستاره نزد دنيرا شناخت كه با د هيآنها فقط هان نيشدند در ب ادهيپ لهايبعد همه از اتومب يا لحظه

 .ديگرفت وگونه اش رابوس

 .خوشحالم يليخ دارتياز د....زميسالم ستاره عز-

 ؟يجان خوب هست هيسالم هان-

 :نظرشان را جلب كرد كه با خنده گفت ييصدا نيح نيهم در

 !رهيبگ ليهم ما رو تحو يكيبابا -



 

 

كتابخانه نودهشتيا   صالحي سمانه  –هاي آرزو ستاره 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٨

 :دستش را در دست گرفت واو را به طرف خودش كشاند وگفت هيهان.از حرفش به خنده افتادند همه

 كنم؟ يبچه ها روبهت معرف يدوست دار-

 .شم يممنون م يكارو بكن نياگه ا.البته-

راجع بهش باهات صحبت  نهيكنه اسمش افش يم يبلبل زبون يليآقا كه خ نيكنم ا يپس اول از همسر خودم شروع م...باشه-

 اد؟يم ادتي.كردم

 :كردوپاسخ داد نيافش يگردوتپليبه چهره  ينگاه

 !رشونبودهيذكرخ...بله-

 :جواب داد نيافش

 ...اي ريخانوم ذكرخ دستارهيراستشوبگ-

 :در جواب همسرش با خنده گفت هيهان

 !ده يمنو به تو نم يوقت را چينشو چون ستاره ه اتيوارد جزئ گهيد-

 .شما خوشبختم داريبه هرحال ستاره خانم از د...خب يليخ-

 .طور نيممنون منم هم-

سحر  شانياتفاق نامزدها ،بهيوها ييودختر دا ييفرناز پسرداو ديشدند فرش يافراد هم معرف قهيب هيكمك وهاب وهان به

 نيوهاب به نام اشكان به اتفاق نامزدش سارا هم در ا كياز دوستان نزد يكي.كردند يم يسفر همراه نيرا در ا د،آنهايوام

 نيخونگرم ومهربان همسفر شده واز ا ييبه ستاره ثابت كردكه با انسانها آنها يميگرم وصم يرفتارها.حضور داشتند يهمانيم

 يرا رو يدست ينيغرق در افكارش بود كه سنگ.كرد يم يارامش بخش بود واحساس سبك شيفضا برا.بابت خوشحال شد

 :زد وگفت ينگاهش را به عقب چرخاند وهاب لبخند.احساس كرد شيشانه ها

 ؟يساكت نقدريستاره چرا ا-

كنار رودخونه واز اب خنكش دست وصورتم روجال  نميخواد برم بش يدلم م.باستيواقعا ز نجايوهاب ا يگفت يتو راست م-

 .بدم



 

 

كتابخانه نودهشتيا   صالحي سمانه  –هاي آرزو ستاره 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٩

 !ستين يرممكنيغ زيكه چ نيخب ا-

 شتريشدن آب ب ريسراز يشدند صدا يم كتريهرچه نزد.كرد يرا دردست گرفت وستاره رابه طرف رودخانه همراه دستش

رادر  شانيهر دو كنار رودخانه نشستند دستها.داد يوازش مومعصوم آن دورا ن حيآب صورت مل يوخنكا ديرس يبه گوش م

 .آب فرو كردند واز طراوتش لذت بردند

 :دينگاه وهاب را برخودش احساس كرد وبا تعجب پرس ينيسنگ

 ؟يكن يبه من نگاه م يجور نيچرا ا...وهاب هيچ-

 :وجواب داد ديازته دل كش ياه

حاال من  يتونستم تصور كنم ول يخواب هم نم يلحظه رو تو نيا يمن حت يزد يكه تو راجع به خانواده ات م ييبا حرفها-

هرجور كه هست بهت قول .ستاره ميرس يشه كه خدا هم با ماست وما به هم م يداره باورم م گهيد ميا گهيوتو در كنار همد

 .دم يم

 :جواب داد يركيگرفت وبا ز يوهاب را به شوخ حرف

 .موضوع ندارم نيبه ا يعالقه ا چيمن ه يول....آره-

 :سر داد وگفت يستاره خنده بلند.حرف ناراحت شد واخم كرد نيا دنياز شن وهاب

 .كردم يشوخ...اخماتو باز كن بابا-

 هيبچه ها خودش را در پشت هان انيداد در م حيوفرار را بر قرار ترج دياز اب سرد رودخانه را به صورت او پاش يمشت وبعد

 :از ته دل كرد وگفت يخنده ا هيهان.همه از رفتار آن دو متعجب شدند.كرد يمخف

 ستاره؟ يچكار كرد-

 .دميمشت آب به صورتش پاش هينكردم فقط  يبه خدا كار-

 :با خنده روبه وهاب ادامه داد گريبار د هيهان

 !حرفا رو نداره نيا گهيمشت اب كه د هي-

در دست گرفته بود  ينيفرناز دورب.آب سرخ شده بود يوهاب كه صورتش از سرد يبه خنده افتادند حت هياز حرف هان همه
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 :ديچرخاند وپرس يرا مقابل چهره وها نيگرفت دورب يم لميواز حركات بچه گانه آن دو ف

 گم؟ يگذره وهاب درست م يبهتون خوش م يليكه خ نيمثل ا-

 !ديكه شما فكرشو بكن ياز اون شتريب يليخ-

 ؟يه وهاب چه احساس دارامروز روز تولدت-

 .خوشحال هستم يليخ يليتونم بگم خ يخب م-

 شد؟ يم يسوال چ نينبود اون وقت جواب ا نجاياگه االن ستاره ا-

 .نداشتم ياحساس چيه گهيخب اون وقت د-

 :در جواب وهاب عكس العمل نشان داد ديفرش

 ؟ينيب يهمه آدم تو فقط ستاره رو م نيا نيب!گهيد ميچوب خشك نجايپس ما ا!ممنونم اقا وهاب يليخ-

 :سر داد وگفت يخنده بلند هيهان

 !اضافه شد ليفام ليزت ذل ونينفر به جمع آقا هيبگم  كيبرم به مادر تبر ديبا-

 :گفت هيدر جواب هان وهاب

 .اديز يليخ...نه اشتباه نكن من فقط ستاره رو دوست دارم-

 :وگفت دياز ته دل كش ياديفر وبعد

 !بالم يبه خودم م ميوبه خاطر وجودش در زندگ اير يانسان پاك ب كيعاشقم،عاشق  ا،منيكوه،در يا!ايمردم دن يآها-

بود وبه  ستادهيدر مقابلش ا.گفتن نداشت يبرا يستاره كه در مقابل رفتار او حرف ياز رفتار وهاب به وجد آمده بودند حت همه

 :ابل چهره ستاره ثابت شد وفرناز ادامه داددر مق نيبار دورب نيا.ستينگر يچهره مهربانش م

قلب  ميكه از صم يباش يدر كنار كس يكه بعد از مدتها باالخره تونست نيا د؟ازيدار يشما چه احساس...ستاره يشما چ-

 ؟يدوستش دار

تش را وهاب از جا بلند شد دس.كند انيخواست تمام احساسش را ب يدلش م.ستاره باعث اعتراض بچه ها شد يطوالن مكث

 :دور شانه ستاره انداخت وگفت
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 .يجمع احساست رو بهم نشون بد ونيخواد م يدلم م-

 :تبسم برلب آرود وپاسخ داد ستاره

 !چيه...چميتمام عشقم متعلق به وهابه من بدون وهاب ه...ميتمام زندگ...تمام عمرم-

 :به وهاب كرد وگفت ينگاه حسرت بار ديفرش.وهاب نقش بست يبرلبها تيرضا لبخند

 .بشه كه قدر ما رو بدونه دايهم پ يكي ديدست راستت رو برسر ماهم بكش شا!خدا شانس بده آقا وهاب-

 :بر ابرو آورد وپاسخ داد يدر جواب همسرش اخم سحر

 !ديفرش يبدجنس يليخ!دست كه نمك نداره نيبشكنه ا-

در صندوق عقب  هيرفتند هان ليبه طرف اتومب هيستاره به همراه هان نيح نيدر هم.وسحر به خنده افتادند دياز رفتار فرش همه

 :تولد را خارج كردبعد روبه ستاره گفت كيرا گشود وك

 .يروبه جمع مهمونها ببر كيك ديستاره تو با.رو روشت كن كيك يرو يشمعها-

 ياو ابراز خوشحال دنيهمه با د.رفت همانهايم كيرا در دست گرفت ونزد كيشمعها روشن شد ستاره ك هيكمك هان به

 :را مقابل وهاب گذاشت وهمه به اتفاق شروع كردند به خواندن كيك.دنديكش اديكردند وفر

 ...يشمعها رو فوت كن تا صد سال زنده باش ايب...تولد،تولد،تولدت مبارك-

وهاب دست ستاره را در دست گرفت واو را كنار خودش كشاند .وشاد بودند دنديخند يبود همه م يماندن اديبه  يا لحظه

 :وگفت

 .ميباهم شمع ها رو فوت كن ديبا-

 :وهاب وستاره كرد وگفت يبه چهره غرق در شاد ينگاه ديام

 .ميكش يم اديكه ممكنه فر ييكنند وبعد تا جا يبا شماره سه وهاب وستاره شمعها را فوت م-

 :كردند شروع به شمردن يهمگ

 .سه...دو...كي-

ستاره در .بچه ها سردرگم مانده بودند يوشاد اديفر نيوهاب وستاره ب.شمعها با نفس بلند وهاب وستاره خاموش شدند وبعد
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كرد عالقه  يوسرور بود واحساس م يغرق شاد.دانست يم شيلحظه زندگ نيكرد وآن لحظه را بهتر يدلش خدا را شكر م

پر  يوبا چشمها ستاديوهاب ا ياز جا برخاست روبرو.نتوانست احساساتش را كنترل كند.بر شدهاش نسبت به وهاب چند برا

وهاب .كرد ميوهاب را با عشق به او تقد هيبعد هد.گفت كيقلب به او تبر ميرا از صم شيروز زندگ نيبهتر ياز اشك شاد

 :به آن كرد ورو به ستاره گفت يقينگاه عم.اورد رونيرا ب ريجعبه را گشود وزنج

 !تا اخر عمر در كنار ماست؛دركنار من وتو ريزنج نيمن اصال از تو توقع نداشتم ا باستيز يليخ...ممنون ستاره-

 :به ستاره كرد وگفت يا ركانهينگاه ز اشكان

 !ستاره خانم امروز تولد منم بودها يراست-

 :حرفش را قطع كرد وگفت ديفرش

 ن؟اشكا هيمنظورت چ-

 !كه ميبه هرحال من وهاب ندار...گهيداشته باشم د يسهم هيكادوها  نياز ا ديكه منم با نهيمنظورم ا-

 :ستاره نگاه كرد بعد روبه اشكان گفت هي وهاب

 .يخود دار يدم تو كه جا ينم ايروبه دن ريزنج نيا-

 !كن عيكم ما رو ضا هي يوقت كرد...ممنون اقا وهاب يليخ-

 :ديچيدر گوش همه پ دياعتراض فرش يصدا نيح نيدر هم.همه از رفتار اشكان ووهاب به خنده افتادند گريد بار

 د؟يبد كيبهمون ك ديخوا ينم كيبابا دلمون لك زد واسه ك-

ساعت از .بود يادماندنيستاره به  يلحظه به لحظه آن روز برا.كرد كيك ميچاقو را در دست گرفت وشروع به تقس هيهان

در كنار رودخانه  يچوب جمع كردند بعد آتش يهر گذشته بودكه به اتفاق وهاب به طرف رودخانه رفتند ومقداردوازده ظ

 .روشن كردند ودر كنارش نشستند

 :ديبه چهره اش نگاه كرد وپرس يوها

 ستاره امروز بهت خوش گذشت؟-

شد كه  يكاش م.مينباشه كه در كنارهم هست يبار نيكاش آخر يا يبود ول ميروز زندگ نيامروز بهتر!ه؟يچخ سوال نيا-
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 ...در كنار هم ميباهم باش شهيهم

 :را فشرد نگاهش را به طرف آتش چرخاند وادامه داد شيگلو بغض

 ....وهاب رميم يمن بدون تو م-

 :شد وگفت رهياو خ يوهاب به چشمها.حلقه زد شيدر چشمها اشك

 .دم يتونه ما رو ازهم جدا كنه بهت قول م يكس نم چيه.نكن تيخودت رو اذ نقدريستاره تو رو خدا ا-

 :گونه ستاره را پاك كرد وادامه داد يرو ياشكها بعد

 .نكن ستاره امروز رو خراب نكن هيتو رو خدا گر-

 هيهان.كباب به آنها ملحق شدند يخهايبه همراه س نيوافش هيهان نيح نيدر هم.وهاب بر دلش نشست وآرامش كرد يحرفها

 :اشك آلود ستاره انداخت وبا خنده گفت يبه چشمها ينگاه

 !نيهمه رو گرسته نگه داشت ميناهار امروز روبه دست شما سپرد ارياخت-

 :آتش گذاشت ودر ادامه حرف همسرش گفت يكباب را رو يخهايس نيافش

 !بچه ها تا راجع بهتون فكر بد نكردن شيپ دينوبت ماست شما بر گهيهم باشه حاال د ينوبت-

وستاره  دنديآنها از تهدل خند دنيوسحر با د ديبلند وهاب وستارهفضا را پر كرد وبه طرف بچه ها به راه افتادند فرش خنده

 :دار روبه وهاب كرد وگفت يمعن يبا لحن ديفرش.از رفتارش متعجب شد

 !آقا وهاب خوش گذشت؟-

 :در جواب با همان لحن گفت ووهاب

 .زنه يم بتونيدفعه غ هيكه  دييشما نيا ميما از خودمون مطمئن-

 :اش انداخت وگفت يبه ساعت مچ يهنگام سارا نگاه نيدر هم.از حرف وهاب به خنده افتادند همه

 .شه يم ريداره د واشي واشي گهيد-

 :در جواب گفت فرناز

 !ديش يواز هفت دولت آزاد م ديكن يشما هم نامزد م...انشاءا.راحته المونيما كه خ-



 

 

كتابخانه نودهشتيا   صالحي سمانه  –هاي آرزو ستاره 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٤

 :به ستاره كرد وادامه داد ينگاه بعد

 زنه؟ يرفتن به خونه شور نم يستاره جان تو دلت برا-

 :جواب داد زيتمسخر ام يبه وهاب انداخت وبا لبخند ينگاه ستاره

فصل كتك  هيكنن البته با يمن روشنفكرن وخواهرشون رو درك م يبرادرها.دونه كه من اصال مشكل ندارم يوهاب م-

 !يحساب

 :ديبه گوش رس هيهان يبعد صدا يلحظه ا.دهخن ريزدند ز همه

 .دياريب فيناهار آماده ست تشر!نسبتا محترم ونيآقا...محترم يخانمها-

 :گفت ديام.ازجا بلند شدند يكباب فضار ار پر كرده بود همگ يبو

 !ميرس يم جهيحتما به نت ميبو رو دنبال كن نياگه ا-

 :در ادمه حرفش گفت ديفرش-

 !نجايا ارمتيبار م هي يسال يباش يتر خوبدخ يسحر اگه قول بد-

 نيكرد بهتر يرفتن آماده شدند اما ستاره احساس م يبرا يفضا را اشغال كرد بعد از صرف ناهار همگ گريخنده بار د يصدا

 .بابت ناراحت بود نياش مثل برق گذشته واز ا يروز زندگ

 :برچهره وهاب كرد وگفت ينيستاره نگاه غمگ.منتظر خروج آن دو از باغ بودند ليسوار اتموب همه

 .برم نجايخواد كه از ا يمن اصال دلم نم-

 :برلب راند وگفت يتبسم كوتاه وهاب

 .باش م،مطمئنييآ يم نجايكه به ا ستين يبار نيآخر نيا-

 :ديبه گوش رس هيهان يصدا نيح نيدرهم

 .شه ها يم ريداره د گهيد ايوهاب ب-

ستاره نارحت بود اما  يوهاب از ناراحت.به راه افتادند ليبه دور واطراف باغ انداختند وبا اكراه به طرف اتومب يقيدو نگاه عم هر

 .امد ياز دستش برنم يكار
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به طرف در  يبه چهره او انداخت وبعد از خداحافظ يتمام نگاه يليم يستاره با ب.وهاب مقابل منزل نرگس توقف كرد لياتومب

نگران ومضطرب به استقبالش امد ستاره با  يبعد در باز شد ونرگس با چهره ا يلحظه ا.خانه به راه افتاد وزنگ را فشرد

 :ديپرس ينگران

 !شما حالتون خوبه؟...شده يزيچ-

 :وجواب داد دياز ته دل كش ينفس راحت نرگس

 .خوبم ستاره جان نگران نباش-

 دن؟يفهم يزيچ ناينكنه بابا ا گهيم يا گهيد زيچشماتون چ يول-

خواست با تو صحبت كنه اما بهونه آوردم وگفتم  يم.تماس گرفت رجيا شيربع پ كيفقط حدود  فتادهين ياتفاق.آروم باش-

كردم با  يهر چقدر سع.خونه ديدنبالت تابا هم برگرد اديب گهيساعت د ميقرار شد تا ن.يباهاش صحبت كن يتون يكه نم

 يدونستم چ ياومد نم يم رجيستاره اگه ا يخدا رو شكر كه اومد.شدمبذارم موفق ن انيوشما رو در جر رميوهاب تماس بگ

 ...بهش بگم ديبا

 :وگفت ديرا در آغوش گرفت گونه اش را بوس نرگس

 .نينگران و مضطرب بش تيوضع نيمن باعث شدم كه شما تو ا....منو ببخش خاله-

 :گرم پاسخ داد يبا لبخند نرگس

 امروز خوش گذشت؟...نميحاال بگو بب.هم عوض نشده يزيوچ يينجايكه تو االن ا نهيمهم ا.رو فراموش كن زايچ نيه اهم-

 :پاسخ داد جانيه با

 .من بود يروز زندگ نيتر يادموندنيامروز به .بود يخال يليشما خ يبود خاله جا يعال-

 يكوتاه يوارد شد وبعد از سالم واحوالپرس رجيبعد ا يلحظه ا.ديزنگ منزل را شن يصحبت كردن با نرگس صدا نيح در

 :روبه ستاره گفت

 .خونه ميبر دي؟بايحاضر-

 :خطاب به او گفت نرگس



 

 

كتابخانه نودهشتيا   صالحي سمانه  –هاي آرزو ستاره 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٦

 ...بخور ارميب يزيچ هيجان  رجيا نيبش ايب!؟يزود نيبه هم-

 .مامان وسحر دست تنها هستن.ميامشب مهمون دار.ميبر ديبا...نه-

 :ديپرس انداخت ومتعجب رجيبه ا ينگاه ستاره

 خونه مون؟ ادي يمگه قراره كس-

 :كرد وپاسخ داد يتبسم تلخ رجيا

 !ات ندهيخانواده شوهر آ-

با  رجيا.واضطراب فرا گرفت ياز نگران يوتار شد وچهره اش را موج رهيت شيهمه جا برا ديدلش لرز رجيا يصدا دنيشن با

 :گفت زيتمسخر ام يلحن

 !يشگيعشق هم دنيد يبرا يه،خوشحاليحالت ها به خاطر خوشحال نياشكال نداره همه ا-

صحبتها بود روبه ستاره  نينرگس كه شاهد تمام ا.را نداشت رجيا يرا فشرد اما جرات جواب دادن به صحبتها شيگلو بغض

 :كرد وآرام گفت

 .شه يدرست م زينگران نباش ستاره جان همه چ-

 د؟يايشما هم با ما ب شهيخاله م-

شروع  زياحمد روبرو بشم دوباره همه چ يياگه امشب با دا ؟منيكن يپس چرا سوال م زميشه عز ينم يدون يو كه مآخه ت-

 .مينيرو نب گهيبهتره فعال همد.شه يم

 :ديچيدوباره در گوشش پ رجيغضب الود ا يصدا

 ؟يستاره پس چرا معطل گهيزود باش د-

راه به اتفاق  نيدر ب.كه در حق او كرده بود تشكر كرد واز منزلش خارج شد ياز محبت گريرا در آغوش گرفت وبار د نرگس

او را به  رجيا يغرق در افكارش بودكه صدا.اش نهيريد يكرد به وهاب وبه آرزو يامده بود فكر م شيكه امروز پ يخوب يها

 :خود آورد

 روز خونه نرگس چه خبر بود؟ هي نيتو ا-
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 باشه؟ يمگه قراره خبر...يچيه-

گذاشته اون وقت  ريتو هم تاث يكه بشنوم افكار مسخره نرگس رو هيگم فقط كاف يم يچ نيخوب گوش كن بب!ستاره نيبب-

 ...ارميدمار از روزگارت درم

 !ه؟يمنظورت چ-

رابطه .روبه هم زده ليالقبا همه فام هيآدم  هيخراب كرده وبه خاطر  لينرگس خودش رو تو كل فام.خودتو به اون راه نزن-

 ؟يديشن!شتريخاله وخواهرزاده باشه نه ب هيمثل  قايدق دينرگس باتو 

 .طوره نيمطمئن باش كه هم...بله-

وسحر مشغول پخت وپز  رهين.بعد از وارد شدن به طرف آشپزخانه رفت.مقابل در منزل توقف كرد وستاره خارج شد لياتومب

 :ديكرد وپرس يسحر تبسم.ستاره سالم كرد وهر دو سالمش را پاسخ دادند.غذا بودند

 خونه خاله خوش گذشت؟-

 .خوش گذشت يليبود خ يجات خال...آره-

 :سوال كرد رهين

 نرگس رفت دكتر؟...شد ستاره يچ-

 .بله مامان رفت حال هردوشون كامال خوبه-

 .مهمون ها برسن گهياالنه كه د ميكار دار يليخ.عوض كن وبرگرد خب برو لباسات رو يليخ-

زنگ در  يساعت هفت شب صدا.آكنده از غم به آشپزخانه برگشت يرا عوض كرد وبا قلب شيلبهاسها.طرف اتاقش رفت به

اده آم مانهايحضور م يدر قلبش احساس كرد به اتفاق سحر به طرف اتاق رفتند تا خود را برا يدرد.ديبه گوش رس

بود  نيشده وتنها فكرش ا رهيخ نيبه زم گريد يستاره در اتاق.خانواده احمد همراه خانواده راحله ورخساره وارد شدند.كنند

 .بگذراند يمشكل چيكه چگونه امشب را بدون ه

 :شانه اش احساس كرد يدست سحر را رو يگرم

 .زشته...مهمونها شيپ ميبلند شو بر-
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 .از جا بلند شد وهمراه سحر به راه افتاد ناچار

در  يراحله ورخساره را در اغوش گرفت وبعد از احوالپرس.سالمشان را پاسخ دادند يسالم كردند همه با خوشحال يوقت

 نيينگاهش با او وحشت داشت وسرش رابه پا يكرد از تالق يرا برخودش احساس م مينگاه رح ينيسنگ.كنارشان نشست

اتاق  يفشرد فضا يرا م شيبغض گلو.كرد ياش م وانهيد ميرح رفكر وهاب وگردش امروز با او در مقابل رفتا.انداخته بود

 :ومضطرب او كرد وگفت دهيبه چهره رنگ پر ينگاه رهين.از جا بلند شد وبه طرف آشپزخانه به راه افتاد.بود نيسنگ شيبرا

 دوباره ت شده؟-

 :حلقه زد وجواب داد شيدر چشمها اشك

 .كنه يكم سرم درد م هيفقط  ستين يزيچ-

 :رابه دستش سپرد وادامه داد يچا ينيس رهين

 .يبرخورد كن يكن عاد يسع.ينيبش افهيق نيمهمونها با ا ينداره جلو تيتعارف كن خوب يبرو چا-

 :به او انداخت وگفت ياحمد نگاه.تعارف كرد يوارد اتاق شد به طرف احمد رفت وچا يچا ينيس با

 نم؟يرو بب يك دينخوام با پلمهيستاره اگه من عروس د نميهنوز تموم نشده؟بب...جان يياز درست چه خبر دا-

 يگرفت از نگاهش پ ميرا مقابل رح يچا ينيس يوقت.ضربان قلبش تند شد.گفتن نداشت يبرا يجواب سوال احمد حرف در

 :روبه احمد كرد وگفت ميرح.دهد يبه او نمكار را  نياجازه ا اياما حجب وح ديبگو يزيخواهد چ يبرد كه م

 شه چند لحظه با ستاره تنها صحبت كنم؟ يبابا م-

 :ديپدر به گوشش رس يبه لرزه افتاد اما در همان لحظه صدا شيتعجب كرد ودستها ميحرف رح از

 .صحبت كنن اطيتونن برن تو ح يخوبه م يليخ رونيهواب ب-

نسبت به  ميدانست اگر رح ينگران بود ونم.شد اطيح يراه ميرا از دستش گرفت واوبا رح يچا ينياز جا بلند شد وس سحر

 ندياز او خواست كه در كنارش بنش ميشدند رح اطيوارد ح يوقت.از خود نشان دهد يچه عكس العمل دياو ابراز عالقه كند با

 .نداشت يتازگ شيكه برا يتكرار ياومنتظر ماند؛حرفه ستاديا بلشمقا.كار را به او نداد نياما نفرت اجازه ا

 .ازت بپرسم يسوال هيخوام  يم يشه به من نگاه كن يستاره م-
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 :به صورتش انداخت وگفت يقينگاه عم ميرح.نگاهش را به طرف او چرخاند يسر ناچار از

 ...كه منو نيا ايانداختن ازدواجمون واقعا به خاطر درسته  ريكه تاخ يشه بگ يم-

 :را قطع كرد وقاطعانه جواب داد حرفش

 !نيهم كه درسم تموم نشه فصد ازدواج ندارم فقط هم يمن فعال درس دارم تا وقت-

دارم  اجيكنه من به تو احت ينم مونيتو زندگ يفرق چياگه درست هم تموم بشه ه.يكن يفرار م تياز واقع يستاره تو دار يول-

 ...نم ادامه بدمتو يبدون تو نم يمن شد يستاره تو همه زندگ

 :جواب داد تيبا عصبان.قابل تحمل بود ريغ شيبرا ميرح يدادن به حرفها گوش

نشده كه تو  كيرابطه ما هنوز اونقدر نزد ميهست ييمن وتو هنوز دختر عمه وپسر دا!خجالت بكش ميرح گريبس كن د-

 .يحرفها رو بزن نيبه من ا يبتون

 :زان او كرد وگفتلر يودستها نيخشمگ يبه چشمها ينگاه ميرح

 .كردن تورو نداشتم يمن قصد عصبان ديببخش-

 :ادامه داد وستاره

دختر بچه كوچكم كه به مهر ومحبت  هيگم من تازه هفده ساله شدم به نظر خودم هنوز  يم يلطفا بفهم من چ ميرح نيبب-

ازدواج رو ندارم  يعنوان قبل از تموم شدن درسم آمادگ چيدر ضمن من به ه.داره نه به محبت همسر اجيپدر ومادرش احت

 .نكش شيحرف ازدواج رو پ گهيپس لطف كن د

صحبت كند كه مرهم تمام  يواز كس ستديبا ميخواست با غرور مقابل رح يحلقه زد دلش م ستارهيدر چشمها اشك

اضطراب .ه طرف آشپزخانه كج كردراهش را ب شانيبعد از اتمام حرفها.نبود نانيقابل اطم ميبود اما رح شيدردها

احساس .كرد ياضافه شده بود ك هاو را نگران م شيوحالت تهوع هم به دردها دينداشت اما دل درد شد يوسردردش تازگ

همه از رفتار .ديدو اطيدهانش گرفت وبه طرف ح ياست دستش را جلو ختنير رونيشكمش در حال ب يكرد تمام محتوا

 تيامد وبا عصبان كشينزد رهين.دياب به صورتش پاش يكنار حوض نشست ومشت.لش رفتندستاره متعجب شدند وبه دنبا

 دكيپرس
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 .يروز افتاد نيكه به ا يخورد يزيكه مسمومت كرده؟البد خونه نرگس چ يخورد يچ-

 :روحش رابه سمت مادر چرخاند وجواب داد يب نگاه

 .شم ياالن خوب م ستين يزيچ-

 :ديبه گوشش رس ميرح يصدا هيبق يصدا انيم در

 مارستان؟يب مشيرو روشن كنم ببر نيبرم ماش-

 :جواب داد فيضع ييصدا با

 .حالم خوبه...ممنون...مينه رح-

همه به  يچرخش صدا نيودر ا ديچرخ يكه در ان بودند دور سرش م ييخانه با تمام آدمها.به طرف اتاقش به راه افتاد وبعد

 :گفتند يكه م ديرس يگوش م

 !يروز افتاد نيسموم بوده كه تو به انرگس م يغذا-

 :استراحت كند اما ستاره در پاسخ گفت يكه در كنارش بود برداشت واز او خواست تاكم يبالش احمد

 .برم تو اتاقم استراحت كنم ديجون اگه اجازه بد ييدا-

 .ستيبالش گذاشت وبا تمام وجود گر يكرد وبه طرف اتاقش به راه افتاد سرش را بر رو يمعذرت خواه همانهاياز م بعد

 :شد داريسحر از خواب ب يزود با صدا صبح

 !ستاره...ستاره-

از  ياثر گريتمام شده د زيشد كه همه چ يباورش نم.به دور وبر اتاق كرد يقيرابه طرف سحر چرخاند وبعد نگاه عم نگاهش

 :سحر ادامه داد.احمد وخانواده اش نبود

 ستاره؟ يبهتر شد-

 رفتن؟ شبيد نايا ييدا...آره خوبم-

 مدرسه؟ يبر يخوا يتو نم نميبب.نكردن دارتيب يچون خواب بود يآره رفتن ول-

 :دياز جا بلند شد وپرس عيسر
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 !مگه ساعت چنده؟-

 .يخورده وقت دار هيعجله نكن هنوز -

برلب ارود  يتبسم كوتاه.ديد ابانيوهاب را در كنار خ لياتومب ديرس ياصل ابانيبه خ يوقت.واز منزل خارج شد ديپوش لباس

 :ديبه چهره ستاره كرد وپرس يقينگاه عم يپاسخ داد بعد از احوالپرس يسالم كرد ووهاب سالمش رابه گرم.وسوار شد

 ده؟يچرا رنگت پر....ستيانگار حالت خوب ن-

 .االن بهترم يخورده حالم بد شد ول هي شبيد ستين يزيچ-

 دكتر؟ ميبر يخوا يم-

 :به چهره وهاب انداخت وپاسخ داد يغضب آلود نگاه

 .زميبرات عز يليكه فكر كنم خ يطور ينكن خودت رو خوب جلوه بد يسع نقدريكنم ا يخواهش م-

 :متعجب ادامه داد وهاب

 !بوده؟توچت شده ستاره؟ نياز ا ريمگه غ يبود زيمن عز يبرا هشيهم ه؟تويچه حرف نيا!؟يچ يعني-

توان به وهاب نسبت  يحرفها را نم نيدانست كه ا يخوب م.شد مانيوهاب بر دلش نشست واز رفتار خودش پش حرف

 :لرزان گفت ييحلقه زد نگاهش رابه طرف وهاب چرخاند وبا صدا شياشك در چشمها.داد

 ...خوام وهاب دست خودم نبود يمعذرت م-

 :ديلرزانش را دردست گرفت ومتعجب پرس ياشك آلود او دستها يچهره نگران وچشمها دنيبا د وهاب

 بهت گفته؟ يزيبابات چ...يزن ينم يشده كه تو به من حرف يزيباز دوباره چ...تو رو خدا ستاره-

هق هق  انيدر م.داد يتا سبك شود اما بغض ولرزش صدا اجازه نم زديبر رونيدرونش را ب يخواست تمام عقده ها يم دلش

 :گفت هيگر

 ...شبيد...شبيد-

 ؟يچ شبيد...و رو خدا حرف بزنت-

خوب  ي ندهيما هر روز از ا يول يد يم ديباشم تو به من ام دواريوبودن در كنارت ام ندهيتونم به آ ينم گهيوهاب من د-
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 ...اومده بودن خونه مون نايا ييدا شبيد.ميش يدورتر ودورتر م

 گم؟ يدرست م...شد؟باالخره كار خودشون رو كردن؟باالخره حرف اندختن يخب چ-

تمام اجازه خواست تابا من صحبت كنه بهم  يبا گستاخ شبيد ميرح.دوماه طول بكشه يكياز  شتريكنم ب يفكر نم ينه ول-

 ...كنه و يترسم پافشار يم.نداره يتيبراش اهم پلميگفت كه گرفتن د

داد اما غرورش مانع او  يرا در دست فشرد بغض گلو آزارش م شيوهاب دستها.ش را تمام كندامان نداد حرف هيهق گر هق

 .شد يم

 ينم يطور نيا.نداره ييمعنا چيكردنمون ه يزندگ مياگه قرار باشه ما به هم نرس.خدا ما رو دوست داره...آروم باش ستاره-

 !كرد يفكر اساس هي ديشه با

 :به وهاب انداخت وگفت يستاره نگاه.مقابل آموزشگاه توقف كرد لياتومب

 .خداحافظ.مواظب خودت باش.نمتيب يفردا م.شه يم ريبرم وهاب داره د ديمن با-

از ستاره  يدور.كرد يم ينيدر دل وهاب هم غم سنگ.از غم به طرف اموزشگاه به راه افتاد يخارج شد وبا كوله بار لياتومب از

اما  ديبال يعاشق بود وبه عشقش م.نداشت تابه كمك آن برد ل زخم خورده اش مرهم بگذارد يديام گريد.سخت بود شيبرا

 ...بكند اما يخواست كار يدلش م.ودعذاب اور ب شيچهره مضطرب ستاره برا دنيد

 يتش اما چاره احل مشكال ريبود؛درگ رينداشت فكرش درگ ييدر ذهنش جا ييجدا.گذراند ابانهايروزش را در خ تمام

 .به طرف منزل به راه افتاد.ديشيندين

خانه را  يخنده فضا يصدا.بودند ونيزيتلو يكاناپه نشسته ومشغول تماشا يبه اتفاق پدر ومادرش در سالن رو نيوافش هيهان

آنها را  يگفتگو يوهاب صدا.تولد وهاب را گذاشته بودتا نظر پدر ومادرشض را راجع به ستاره بداند لميف هيهان.پر كرده بود

 :ديشن

 ه؟ينظرتون چ!از ستاره خانوم شما نميا-

 :گفت هيكرد ودر پاسخ هان يخنده ا مادر

 !پس باالخره عروس خانوم روشو ب مادر شوهرش نشون داد-
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 :كرد وگفت يپدر وهاب خنده ا.شدند رهيخ ستاره ريبه اتفاق همسرش به تصو وبعد

 !هم داره يا قهيپدر سوخته عجب سل-

 :پاسخ داد ومادر

 !اش به باباش رفته قهيسل....آره پدر سوخته-

 :ادامه داد هيهان.از حرف مادر به خنده افتادند همه

 .شن يمن مطمئنم در كنار هم خوشبخت م.رو دوست دارن گهيهمد يليبابا ستاره ووهاب خ يول-

 :دوخته بودگفت ونيزيكه هنوز هم چشم به تلو مادر

 زنه؟ يوازدواج نم ياز مراسم خواستگار يپس چرا وهاب حرف-

 يوصلت موافقن ول نيگه خانواده هاشون با ا يكه خودش م يطور نيا.شهييستاره نشون كرده پسر دا...راستش مامان-

 .برسن يخوب جهيبه نت..مدت صبر كنن تا انشاءا هيگرفتن  ميتصم.نسبت به اون نداره يعالقه ا چيستاره ه

روبه برادرش كرد  هيهان.سالمش را پاسخ دادند يهمه به گرم.وارد شد وسالم كرد نيغمگ يهنگام وهاب با چهره ا نيم دره

 :وگفت

 .تولدتو گذاشتم لميوهاب ف نيبش ايب-

 :ختيمادر افكارش ار به هم ر يصدا.ختچشم دو ونيزيبه تلو يچند لحظه ا.نشست هيآمد وكنار هان كينزد وهاب

 ؟يات بدون ندهينظر پدر ومادرت رو راجع به همسر آ يخوا يوهاب تو نم نميبب-

 .هينظرتون چ ديشم اگه بگ يچرا مادرجون خوشحال م-

 ميخواه يتو رو م يكنن من وپدرت فقط خوشبخت يم فيازش تعر يليهم خ نيوافش هيهان اديبه نظر م يدختر وب...راستش-

 .يدركنارش خوشبخت بش...انشاءا.پسرم

 نيبه چهره غمگ يپدر نگاه.حلقه زد وهمه از رفتارش متعجب شدند شياراده اشك در چشمها يجمله ب نيا دنيشن با

 :ومضطرب او كرد وگفت

 افتاده؟ يشده پسرم اتفاق يچ-
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 :كرد وپاسخ داد يمكث وهاب

 يبابا شما قول م...ترسم كه ستاره رو ازدست بدم يترسم،م يم يليخ.كم اوردم ييجورا هيبگم پدر  يدونم چ يراستش نم-

 د؟يكه كمكم كن ديد

 .كرد آرامش كند يپدر از جا بلند شد او را در آغوش گرفت وسع.شد ريسراز شياز چشمها اشك

 افتاده؟ يستاره اتفاق يخته؟برايطور به هم ر نيافتاده كه تو رو ا يشده چه اتفاق يآروم باش پسرم به من بگو چ-

دست از  شييپسر دا.تونه منصرفش كنه يكنه نم يم يخواستگار پروپا قرص داره كه هرچقدر سع هيستاره  يول...نه بابا-

اونا  عيمجبورش كردن مط رهيبگ مياش تصم ندهيدن خودش راجع به همسر آ يخانواده اش اجازه نم.داره يسرش برنم

 ...خوام اونو از دست بدم يمن نم.ميش يدورتر م همه روز از من وستاره روز ب.ندارم پدر يفرصت گهيد.باشه

 :اشك آلود وهاب مادر وخواهرش كرد وقاطعانه جواب داد يبه چشمها ينگاه ترحم بار پدر

كن با  يسع.يقدر ضعف نشون بد نيدر برابر مشكالت ا ديباش وهاب تو نبا ي؟قويد يگفته تو ستاره رو از دست م يك-

برات  ادياز دستمون برب يپسرم هركار ميكن ينم يوقت پشتتو خال چيما ه.يپدر دار يتو خانواده دار.يايمشكالت كنار ب

 .ميد يانجام م

 ديتخت دراز كش يرو.كه پدر در حقش داشت تشكر كرد واز جا بلند شد وبه طرف اتاقش به راه افتاد يبه خاطر لطف وهاب

وهاب به احترام او از جا بلند شد وپدر .بعد پدرش وارد اتاق شد وكنار تختش نشست يساعت.پدر فكر كرد يوبه حرفها

 :شروع به صحبت كرد

وراجع به تو واون با پدرش  ميبر نايپنج شنبه شب به منزل ستاره ا نيهم ميگرفت ميكردم ما تصم يمن با مادرت صحبت م-

 ...ميصحبت كن

 :حرف پدرش را قطع كرد يبا تبسم تلخ وهاب

 .بره ياز خانواده اش حساب م يشه بدجور يكار نم نيبه ا يه ستاره راضن-

 :زد وگفت يلبخند پدر

وقاطعانه  مير يم.شه يباالخره اونا هم انسان هستن منطق سرشون م.يكن شيراض يتون يمطمئنم كه م...يتو پسر خودم-
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بخواب وبه  رير،بگيرو به خودت نگ نيچهره غمگ نيا گهيتو هم د.ميرس يهم م يخوب جهيبه نت..انشاءا.ميزن يحرفهامون را م

 .هم فكر نكن يزيچ

 :به چهره پدرش كرد وگفت يقينگاه عم وهاب

 .ده يشما به من اعتماد به نفس م يممنونم پدر حرفا-

 .را بست ودر ارامش كامل به خواب فرو رفت شيچشمها.كرد ياز اتاقش خارج شد ووهاب احساس سبك پدر

ظاهر  شيبعد ستاره مقابل چشمها يلحظه ا.ديكش يانتظار ستاره را م يشگيدر محل هم ليخل اتومبروز بعد وهاب دا صبح

را باز كرد كنارش  ليستاره در اتومب.شود ليبرلب آرود وعاشقانه به چهره او چشم دوخت تا وارد اتومب ييبايتبسم ز.شد

احوالش  يايشاد جو يش را پاسخ داد وبا چهره اسالم يوهاب به گرم.دكر يشروع به سالم واحوالپرس يليم ينشست وبا ب

بر ابرو  يستاره ازرفتارش متعجب شد اخم.را باال برد وهمزمان با آن شروع به خواندن كرد ليپخش اتومب يشد بعد صدا

 :آرود وگفت نييآن را پا يدستش رابه طرف پخش برد وصدا.آرود

 !؟يخوشحال يليخ نكهيمثل ا...افتاده وهاب ياتفاق-

 بله ستاره خانوم چرا كه نباشم؟-

 .كنم طفره نرو من اصال حوصله ندارم يخواهش م....واب-

 !كه مثل من قصد ازدواج دارن ييالبته نه فقط من بلكه همه اونا.در عوض من سرشار از حوصله ام يول-

 :ديزده ومتعجب پرس جانيه ستاره

 !؟يبا ك-

 :كرد وپاسخ داد يبلند يدر پاسخ خنده  ووهاب

 !با تو وونهيد گهيخب معلومه د-

 !واقعا حالت خوبه؟...وهاب يگيم يدار يتوچ!با من؟-

 .گم ستاره حرفم رو باور كن يم يجد-

 ؟يگ يم يدار يمعلوم هست چ!؟يآخه چطور-
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 ميقرار شد پنجشنبه شب به اتفاق خانواده خدمت برس.با پدرم راجع به تو مشكالتمون صحبت كردم شبيراستش د-

 .ميپدرت صحبت كنوحضورا با 

 يكار اشتباه يلياد؟خيسرم م يياگه خانواده من بفهمن چه بال يدون ي؟ميكاروكرد نيا يواسه چ!وهاب؟ يگفت يتو چ-

 ...وقرار پنجشنبه رو كنسل كن ريزود با پدرت تماس بگ.يكرد

 :به او كرد وجواب داد ينگاه غضب الود وهاب

 ايبكنه  يكار ديبا يكيباالخره .يرو بكن زيهمه چ ينيب شيپ ديبا ياگه واقعا منو دوست دار!معلوم هست چت شده؟-

 يتنها كس ونيم نيمحترم شما به خواسته اش برسه وا ييبشه؟كه آخر پسر دا يكه چ ميدست بذار يطور دست رو نينه؟هم

ومثل بچه  ميمون يم ايدن نيهم تو ا اباي.طور بشه نيذارم ا مين هكنه من باشم؟اما نه مطمئن باش ك يكه شكست رو قبول م

 !دستشون هم بهمون نرسه يحت گهيكه د مير يم ايدن نيبا هم از ا اي ميكن يم يآدم زندگ

 :آرام گفت ييبا صدا.از رفتار او متعجب بود.بو دهيطور ند نيحال وهاب را ا تابه

 .نداره يا دهيدونم فت يكه م نهيفقط به خاطر ا يكارو بكن نيخوام تو ا يمن اگه نم...آروم باش وهاب-

 :ديپرس تينگاهش را از ستاره برگرداند وبا قاطع وهاب

 نه؟ اي يتو هنوز من ودوست دار0

 :با بغض پاسخ داد ستاره

 ...تو واقعا هنوز باورت نشده كه يعني ؟وهابيپرس يكه م هيچه سوال نيا-

 :ستاره را قطع كرد وپاسخ داد حرف

پا پس  ينشده دار يچيمن دلم به تو خوشه اما تو هنوز ه.اخه تو به من حق بده يكردم ول يربط يدونم ستاره سوال ب يم-

 دهيكنم ستاره نگو كه فا يمگه نه؟خواهش م ميكه تمام موانع رو از سر راهمون بردار ميباش ياون قدر قو ديما با.يكش يم

 باشه؟.ميبرس جهيبه نت ديما با.نداره

 :لب گفت ريارام كردن وهاب سر تكان داد وآرام ز يبرا

 .باشه-
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هنوز تا پنجشنبه .به او بكند دنيرس ينداشت دست در دست وهاب به او قول داد تا تمام تالشش را برا يديام چيآن كه ه با

 .كرد يآن شب را در دلش احساس م ياضطراب ونگران يشش روز مانده بود ول

 چهارم فصل

 يتينارضا يوهاب واز طرف ريبود،درگ ريذهنش درگ.تاقش رفتووارد شو وبه طرف ا ديدر افكارش بود كه به منزل رس غرق

 :ديمادرش را شن يصدا نيح نيخانواده اش در هم

 .ميخوردن كار دار هي رونيب ميبر ديناهارت رو گرم كن بخور من وسحر با يستاره اگه گرسنه ا-

وچون از رفتن آنها مطمئن شد به طرف تلفن رفت وشماره  ديبه گوش رس اطيباز وبسته شدن در ح يلحظه بعد صدا چند

 :زده گفت جانيستاره خوشحال وه يصدا دنيكه با شن ديچيپ ينرگس در گوش يبعد صدا يولحظه ا.منزل نرگس را گرفت

 اومدن خونه تون؟ نايا ميرح...برام بگو شبياز د!سالم ستاره جان چه خبر؟-

 .خساره اومدنآره خاله به اتفاق خانواده راحله ور-

 هم زدن؟ يحرف-

 .مياز طرف خود رح ميدفعه به طور مستق نيا يآره ول-

 :ديمتعجب پرس نرگس

 خودش بهت گفت؟ ميرح!؟يگ يم يجد-

 .من قاطعانه جوابش رو دادم يآره خاله با جسارت تمام به من ابراز محبت كرد ول-

 :كرد وگفت يخند ها نرگس

 خبر داره؟ هيقض نياز ا...حالش خوبه...ز وهاب چه خبرا يراست!يالحق كه خواهر زاده خودم-

 ...راستش امروز بهش گفتم.رسونه يممنون سالم م-

 :كرد وگفت يخنده بلند شيادامه حرفها ودر

 .خونه مون انيآخر با پدر ومادرش راجع به من صحبت كرده وقرار شده كه آخر هفته به اتفاق ب ميدفعه زده به س نيا-

 :وگفت ديكش ياز خوشحال ياديفر نرگس
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 !زميگم عز يم كيتبر-

 نيغمگ ييبا صدا.ناراحت قلبش آكنده از غم بود گرانيد يخبر خوشحال بود وستاره از خوشحال نيا دنياز شن نرگس

 :وگرفته گفت

 يول مخودمون رو گ ميهمه ما فقط دار.افته ينم ينديخوشا ياتفاق چيه ديدون يكه م يدرحال ديگ يم كيشما به من تبر-

 .ميزن

 :كرد وجواب داد ياو ابراز ناراحت ياز ناراحت نرگس

 .يبد يدواريوبه وهاب هم ام يباش دواريام ديتو با!؟يزن يم هيچه حرف نيا-

 نيچرا ا ديخانواده من خبر دار يچرا؟شما كه ازتمام اخالق ورفتارها گهيشما د.خاله ديزن يشما هم كه حرف وهاب رو م-

 د؟يزن يحرف رو م

اخالق ها  نيبكنن كه تمام ا ييتونن كارا ياوقات آدمها م يگاه يخبر دارم ول زيدرسته كه من از همه چ....ستاره نيبب-

 يليخدا رو فراموش نكن ستاره خدا خ يبكن يبه خواسته ات هركار دنيواسه رس ديتو با.پاشون بذارن ريورفتارها رو ز

 .كنم يم تيموفق يمن هم برات آرزو...بزرگه

 گرده؟ يبرم يك...چه خبر ياز آقا مرتض يراست.ده يشمابه من اعتماد به نفس م يحرفها.ن خالهممنو-

واقعا مشتاقه كه  يكردم مرتض فياز تو وهاب براش تعر يليخ.باهاش كه صحبت كردم قرار شذ تا روز سه شنبه برگرده-

 .نهيبب كيشما رو از نزد

 .اگه بازم تماس گرفت سالم من رو بهشون برسون-

 .ريشد باز هم بامن تماس بگ ياگر خبر.حتما ستاره جان-

 .پس فعال خداحافظ....باشه خاله-

 .زميعز خداحافظ

پوست واستخوانند  كيكه از  ييكه چطور ممكن است آدمها نيا رينرگس بود درگ ريرا قطع كرد تمام ذهنش درگ تماس

 .نبود سهيواحمد قابل مقا رهينرگس اصال با ن.قدر با هم متفاوت باشند نيا
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پدر به .انداخت ينگاه اطيبه گوشش خورد؛از جا بلند شد واز پنجره به ح اطيباز شدن در ح يرد افكارش بود كه صدا غرق

 رونيبا تعجب ازا تاق ب.امدند يموقع روز هرسه به منزل م نيبود كه در ا يبار نياول.شدند اطيوارد ح رجياتفاق محسن وا

 :ديهرسه با اخم سالمش را پاسخ دادند وستاره متعجب پرس.رفت وسالم كرد

 !د؟يموقع روز به خونه اومد نيافتاده كه شما ا ياتفاق-

 :به او كرد جواب داد ينگاه غضب آلود محسن

 .تو اتاق يبر يتون يم يتحمل كن يتون يخونه؟اگه نم ميايكه ما ب فتهيب ياتفاق ديحتما با-

 :وگفت ديمحسن دلش لرز تيعصبان از

 .دييايموقع روز به خونه ب نيبودم كه شما ا دهينداشتم آخه تا جاال مد يمنظور ؟منيكن يچرا بد برداشت م...نه محسن جان-

 :ديبه او كرد وپرس ينگاه پدر

 مادرت كجاست؟...ييپس چرا تنها-

 د؟يشما ناهار خورد.برگردن ديبا گهيد رونيبا سحر رفتن ب-

 :كرد وپاسخ داداش  يبه ساعت مچ ينگاه پدر

 .اريبردار ب ياالن چه وقته ناهار خوردنه؟برو چا-

سوال بود كه چرا پدر وبردارانش در آن ساعت به منزل آدمه بودند اما  شيرابه سمت آشپزخانه كج كرد هنوز برا راهش

 ينگاه معن رجيا.را آماده كرد وبه اتاق برگشت يچا.گشت يشد كه مادرش به منزل برم يروشن م يسوال زمان نيجواب ا

 :به او انداخت وگفت يدار

 بودن حالت بدبشه؟ نجايا نايا ييكه دا يحتما تو همون شب ديهمه وقت تو با نيا-

 :جواب داد قاطعانه

 ...شناسه يهم نم ليدوست وآشنا وفام ستيكه دست خود آدم ن يضيمر-

 :حرفش را قطع كرد تيبا عصبان رجيا

 !ها حواستو جمع كن ين كيم يبلبل زبون يليخ-
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را  شيها يانصاف ينگاه كند وجواب تمام ب شيدر چشمها ستديخواست انقدر جرات داشت كه مقابل او با يم دلش

 .نداشت يممكن بود اما چاره ا ريغ شيبرا يزندگ نيتحمل پدر،بردارها وا.دبهد

 يصدا نيح نيدر هم ديآب به صورتش پاش يمشت.رفت ودر كنار حوض نشست اطيبودبه طرف ح نيسنگ شياتاق برا يفضا

 :به سحر كرد وروبه ستاره گفت ينگاه رهيوسحر وارد شدند ن رهين.از جا بلند شد ودر را باز كرد.ديزنگ را شن

 !موقع روز اومدن خونه؟ نيدر بود چرا ا يبابا جلو نيماش-

 .نگفتن يزيدونم مامان به من چ ينم-

 :بعد از سالم كردن روبه آنها گفت رهين.وارد اتاق شدند هرسه

 د؟يكن يوموقع روز خونه چه كار م نيشما ا...افتاده ياتفاق-

 :بر ابرو آورد وجواب داد ياخم رضا

 .ميكار شد يفعال ب.بستند يكارگاه رو به خاطر مسائل قانون-

 نيرا ندارد وبا ا يبرنامه ا چيه حوصله گرياتفاق او د نيدانست كه با ا يخوب م.پدر تمام بدنش گر گرفت يصدا دنيشن با

 :پدر رشته افكارش را از هم گسست يصدا.امد يم شيپ ياوصاف اصال مشخص نبود با ورود وهاب وخانواده اش چه اتفاق

 ...يتو كه االن خوب وبد!دفعه چت شد زن؟ هي-

مادر .حال او وحشتزده از جا بلند شد وكنارش نشست يوب دهيصورت رنگ پر دنيرابه طرف مادر چرخاند وبا د نگاهش

 :ديستاره پرس.كرد يقلبش گذاشته بود وناله م يدستش را رو

 !ست؟يحالت خوب ن....شده مامان يچ-

 :روحش رابه طرف او چرخاند وپاسخ داد ينگاه ب مادر

 .دونم دوباره چش شده ينم رهيگ يباره كه قلبم م نياز صبح چندم-

 :ديبه گوش رس رجيا يصدا نيح نيدرهم

 ...اريآب بردار ب وانيل هيپاشو برو !؟يپس چرا نشست-

سحر در  اديفر يبه اتاق صدا دنيلرزانش گرفت اما قبل از رس يآب در دستها يوانيجا بلند شد وبه آشپزخانه رفت ل از
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 .ديچيگوشش پ

تمام بدنش به لرزه .ستيگر يبا تمام وجود ماش  نهيس ياز حال رفته بود وسحر سر بر رو رهيبه طرف مادر رفت ن شتابزده

 نيدر هم.همه مات ومبهوت بودند.پدر وبردارانش فضا را پر كرده بود اديفر يشد صدا ريآب از دستش سراز وانيل.افتاد

 :ديكش اديافتاد فر لياتومب چيچشمش به سوئ نيح

 دكتر؟ دشيبر يچرا نم ديبكن يكار هيبابا تو رو خدا -

 :را برداشت ورو به پسرانش گفت چيبه سرعت سوئ.به او كرد وتازه به خود امد ينگاه پدر

 .دياريرو روشن كنم مادرتون ور ب نيرم ماش يمن م-

او را در اغوش .ستيگر يبلند م يمادر گذاشته بود وبا صدا نهيس يبه طرف خواهرش رفت سحر همچنان سرش را رو ستاره

حسن رنگ به چهره نداشتند با كمك هم مادر را در اغوش گرفته وبه طرف وم رجيا.كرد كه آرامش كند يگرفت وسع

به انها كرد  يستاره وسحر هم دنبال آنها به راه افتادند اما هنگام خروج از خانه پدر نگاه غضب الود.به راه افتادند لياتومب

 :وگفت

 .خونه ديد؟برگرديشما كجا راه افتاد-

 :اشك آلود جواب داد يبا چشمها سحر

 .ميايماهم ب ديبذار....تو رو خدا بابا-

 .ديخبر بد يخواد به كس يفعال هم نم ديخونه در روببند ديبرگرد.الزم نكرده-

اشك  يبرگشت وبا چشمها اطيدست در دست تنها خواهرش به ح يديسحر با ناام.شدند وحركت كردند ليسوار اتومب وبعد

 :به صورت ستاره كرد وگفت يآلود نگاه

 ...ستاره ميش ياگر مامان خوب نشه ما بدبخت م-

شه  يزودحالش خوب م يليبنده من مطمئنم مامان خ يبنده هاش نم يآروم باش سحر جان خدا كه همه درها رو به رو-

 .گرده خونه يودوباره برم

 يا نمر شيليشد وخودش هم دل ينم يجار شياز چشمها يسوخت ونگران بود اما قطره اشك يم رهين يبرا دلش
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كار شدن پدر  يبا ب.افتاد وضربان قلبش تندتر شد تمام بدنش گر گرفت ندهيآ يدانستودوباره به فكر وهاب وروزها

 :ديكش اديكرد وفر لنداسمان ب يناخودآگاه سرش رابه سو.در دلش نداشت يديمادر ام يضيومر

 بد شانسم؟ نقدريچرا من ا ؟آخهيكن يطور مجازاتم م نيكردم كه ا يآخه من چه گناه!ايخدا-

 :متعجب به اونگاه كرد وگفت سحر

 ؟يشد يطور نيدفعه ا كيچرا !شده ستاره؟ يچ-

 :كرد خودش را كنترل كند آرام جواب داد يسع

 .خوبم...ستين يزيچ-

 يبرا يمرهم دياو بازگو كند تا شا يدلش را برا يتوانست تمام حرفها يداشت وم نانيخواست به سحر اطم يم دلش

فكر كرد با وهاب تماس  يلحظها.دانست چه كار كند ينم.رفت وكنار حوض نشست اطيبه طرف ح.باشد انشيپا يب يدردها

 .سوخت يخودش وسرگذشت نامعلومش م يدلش برا.شد مانيزود پش يليوقرار پنجشنبه را كنسل كند اما خ رديبگ

زنگ تلفن به  يصدا.از انها نشده بود ياما هنوز خبر گذشتيم مارستانيبه ب شيشش ساعت از رفتن پدر وبرادرها حدود

 :را برداشت وجواب داد يگوش مهيسراس ديگوشش رس

 ؟...يخوب...زميسالم عز-

 :سالمش را پاسخ داد يحوصلگ يبا ب.ديچيوهاب در گوشش پ يصدا

 ؟يريسالم وهاب مگه قرار نشد فعال باهام تماس نگ-

 .كنم يتماس گرفتم كه باهات خداحافظ مينيرو بب گهيدهم ستيافتاد كه فردا قرار ن ادميدفعه  كي يول...چرا-

 شم؟يپ يمگه فردا نما-

 !سر كالس يريكه جمعه ها هم م ياون قدر شجاع شد دميشا ايحواست كجاست ستاره؟فردا جمعه ست خانم -

 :نشست وجواب داد شيبر لبها يحرف وهاب تبسم از

 .نبود ادمياصال ....ديببخش-

 :ديكرد وپرس يرخ داده مكث كوتاه شيبرا يحوصله ستاره حدس زد كه اتفاق ياز لحن نگران وب وهاب
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 چرا صدات گرفته؟...افتاده يشده ستاره؟اتفاق يچ-

 :خواست او را هم ناراحت كند در جوابش گفت يكه نم ستاره

 .خورده نگران پنج شنبه ام هيفقط ....نه-

 :با خنده گفت وهاب

 مگه نه؟!كتك بخوره منم نه تو يب كساگه قرار باشه اون ش...نگرنا نباش-

به طرف  يكرد وبعد از گذاشتن گوش يبه سرعت خداحافظ.ديزنگ به گوشش رس يجواب وهاب را نداده بودكه صدا هنوز

 :ديوپرس ديبه طرف پدرش دو يشدند ستاره با نگران اطيوارد ح رجيبه اره افتاد پدر همراه ا اطيح

 سالم بابا از مامان چه خبر؟-

 )مردشور تو رو ببره.(كه اصالحوصله جواب دادن ندارم دينپرس يزين چاز م-

 .از او خواست كه سوالش را جواب دهد زيالتماس آم يوبا نگاه ديطرف برادرش چرخ به

 .يبمون ششيامشب پ ديبرو زود آماده شو با....حالش هم خوبه....مامان به هوش اومد-

 ادهيتوقف كرد وهردو پ مارستانيمقابل ب لياتومب.به راه افتادند مارستانيبه طرف ب رجيوهمراه ا ديسرعت لباس پوش به

 :روبه ستاره گفت ديبه آنها رس يآمد وقت يكه به طرفشان م دنديمحسن را د رهيبه اتاق ن يچند قدم.شدند

 .يكنارش بمون ديتو با مارستانهيمادر در ب يتا وقت-

 .كنم بتيتونم غ يبمونم نم نجايتونم ا يآخه محسن جان من فقط فردا رو م-

 :به او كردند ومحسن ادامه داد ينكاه غضب الود رجيوا محسن

كه من گفتم وگرنه  نيدرس ومدرسه از مادرت هم برات مهم تر شده؟هم گهي؟ديزن يحرف رو م نيا يكش يخجالت نم-

 ؟يديفهم!افته يچشمت به درس وكالسهات نم يتاعمر دار

 :پاسخ داد يبا دلخور ستاره

 .مرخص بشه مارستانيكه مامن از ب يرم تا وقت يباشه فعال نم-

جمله را تكرار كرد تا بتواند برادرش را آرام  نيحال ا نيقابل تحمل بود با ا ريغ شيوهاب برا دنيچند روز هم ند يبرا يحت
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 .كند

رفت  كشينزد.به بدنش وصل بود يمتعدد يودستگاهها دهيتخت خواب يبه او انداخت كه رو ياتاق مادر شد نگاه وارد

اشك از  ارياخت يرا در دست گرفت وب رهيسرد ن يكنار تخت نشست دستها.اش زد دهيبه صورت رنگ پر يوبوسه ا

 .حال دچار شود نيبه ا يكرد مادرش با آن غرور وجذبه روز يوقت تصور نم چيه.شد يجار شيچشمها

دس در دست .را احساس كرد رهيبار نگاه گرم ومادرانه ن نياول يه براوستار ديغلت يوستاره م رهين يگونه ها يبر رو اشك

 .مادر سرش را كنار تختش گذاشت وهر دو به خواب رفتند

را عوض كرد  شيبه كمك ستاره لباسها.شده وحالش رو به بهبود بود دارياز خواب ب رهيرا باز كرد ن شيزود چشمها صبح

 .وصبحانه اش را خورد

ستاره را .گشت تابا او صحبت كند يم يبه دنبال همدم رهين.كرده ومهربان شده بود رييكامال تغ رهين رد رفتار كيم احساس

را كه مدتها در ذهن  يشمرد تا سوال متيداشت وستاره فرصت را غن شيكه در زندگ ينهفته ا يمحرم دانست؛محرم رازها

 :شود ايداشت از ادر جو

 د؟يش يازتون بپرسم ناراحت نم يسوال هياگه ...مامان-

 .دم ينم يسوالت رو بپرس اگه صالح ندونم جوا-

 ؟يكن يم يگذره در كنارش احساس خوشبخت يبا بابا م تونيوپنج سال از زندگ ستيخوام بدونم شما كه ب يراستش م-

 :كرد وروبه ستاره گفت يمكث كوتاه رهين

 م؟يدباهم آشنا ش يمن وبابات چه جور يدون يتو اصال م-

 ؟يكن يم فيبرام تعر.دوست دارم بدونم يليخ يول....نه-

 ...خودمون بمونه نيب شهيهم يكه برا يقول بد ديبا-

 ...گم ينم يزيچ يبه خدا به كس....باشه مامان-

 .به او نداشت يعالقه ا چيبود وه دهيدرآوردند كه اصال او را ند يكه به زور به عقد مرد يشروع به صحبت كرد؛از زمان رهيون

 .كرد يفرق م زياون وقتا مثل حاال نبود همه چ.كه به عقدش در اومده بودم دميپدرت رو د يستاره من وقت يدون يم-
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 :وادامه داد ديازته دل كش يبه دخترش كرد اه يپر از غصه نگاه ياز چشمها بعد

زنش  يبود ازدواج كرده بود اما به خاطر ناتوان سال نيكه چند يكه ازش متنفر بودم مرد يمن رو به زور شوهر دادن؛به كس-

 ياديز يبودم وهم خواستگارها بايكردم چون هم ز ياحساس غرور م يلياون زمون من هم مثل االن تو خ.شد يبچه دار نم

ه به من ندار يرو انتخاب كنم كه مطمئنا احساس ياون همه خواستگار كس جودسخت بود كه بخوام با و يليمن خ يبرا.داشتم

 چيوطر هم بود ه نيهم يعنيدونستم  يارزش م يب يليخودم رو خ.خواد باهام ازدواج كنه يوفقط به خاطر بچه دار شدن م

 دايساله به خونه مون پ هاروچ ستيزن ب هيچهارده ساله بودم كه سروكله  بايتقر.شد يخواسته من ارزش قائل نم يكس بار

باور كردنش برات  ديشا دهيخودم بودم د يمشغول كار كردن باهم سن وسالها يوقت يزراع نيگفت كه منو تو زم يم.شد

 ييباياون زن اول رضا بود از ز.بود يهمون زن جوون كه اسمش قدس يشده ام هوو دميسخت باشه اما تا چشم باز كردم د

 ونيهم م يگفت وگاه يرضا م يهايكرد فقط از خوب يبا مادر صحبت م يوقت.بود كليه وخوشكم نداشت ،قدبلند  يزيچ

 :به مادرم گفت يقدس.نشه دهيازهم پاش شيتا زندگ ارهيرضا بچه ب يكه چرا نتونسته برا ختير يحرفاش اشك م

من تو .مينكرده وما صاحب بچه نشد تيكنم اما تابهحال خدا به ما عنا يم يخانم جان،من نه ساله كه با رضا زندگ محترم«

 يم كنواختيداره سرد و ميكنم كه زندگ ياما احساس م هيندارم آدم با انصاف ومهربون يكم وكسر چيبا رضا ه ميزندگ

ازدر  اديخانواده شما ودختر گلتون روهم ز فيتعر.من بسوزه شيبه ات ديمشكل از منه اون نبا.رضا عاشق بچه ست.شه

 رهيهم سن وساله ن بايمنم تقر.اديبرم يزندگ تيبزرگ شده واز عهده مسئول..ماشاءا گهيد هيدختر زرنگ رهين.دميشن هيوهمسا

كن منو مثل خواهر  كمكبرنگردون به من  نجاياز ا يمحترم خانم تو رو خدا منو دست خال.بودم كه با رضا ازدواج كردم

ذارم بهش سخت بگذره مثل خواهرم  يمن نم.رضا يشه سوگل يم رهين.ندارم يبد تيخدا شاهده كه من ن.خودت بدون

رو ندارم  يكه كس نيبا ا.رونيرفتم ب يم شيامروز از زندگ نيگذاشت هم يبه خدا قسم اگه رضا م.كنم يباهاش رفتار م

 ».كارو بكنم نيرضا حاضرم ا يزندگ خاطربه  يشم ول يم ابونيوآواره كوه وب

 يپاهمه عشق وعاطفه با  نيبا ا يچطور ممكن بودكه زن.كرد نيشهامتش رو تحس يقدس يحرفها دنيبعد از شن مادرم

اما  ديبار يم يكنه؟اضطراب از چهره قدس ميرو با اون تقس شيزندگ دياجبارا با يكه روز اديب يدختر يخودش به خواستگار

 :ادمادرم بهش جواب د.كرد يم يحرفش پافشار يباز هم رو
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 ».فردا به ما مهلت بده تا«

 يكرد كه وقت فيبعدها پدرت برام تعر.موج زد از جا بلند شد وبه سمت منزلش به راه افتاد ياز شوق در نگاه قدس يا هاله

 :شده وگفته بود يعصبان يليگذاشت اون خ ونيموضوع رو باهاش درم يقدس

 داره يكردم كه تو فكر كن ياز تو بچه خواستم؟من چه رفتار يمن ك.يمنو برد يآبرو يتو همه آباد....زن يچه كار كرد تو«

 يوزندگ يبدبخت كن يجور نيدختر مطلوم رو ا هي يخوا يچرا م.هيكاف نيهم..در كنار تو خوشبختم ارم؟منيبهونه بچه م

 »؟يبكش شيخودت رو هم به آت

 :جواب داده بود هيگر انيدر م يوقدس

بار هم حرف بچه  كي ينه سال حت نيكه تو ا ياونقدر مرد بود يهست يتو مرد خوب.حرف نزن يجور نيا...رو خدا آقا تو«

 نيچشم به راه تا تو شب خسته وكوفته از سر زم نميبش ديمن با يتاك...ياما اخه تاك.ياوردين ونيدار شدن رو به م

از نو؟من از  يشب صبح بشه وباز روز از نو روز...يچ م؟كهيكن نگاهبه هم  رهيخ يتاك...همه جا سوت وكور ي؟تاكيبرگرد

بچه هات از  هيگر يصبح ها با صدا يحق دار...يبش يبچه دار يحق دار يما توهم حق داررضا جان ا ستمين يناراض ميزندگ

ذره  گيم زمونا يداره سن گهيد.ينيدور سفره خونت روپر بار بب ياباد يمثل همه مردها يحق دار.يبش داريخواب ب

رو  زيمن به خاطر تو همه چ.رهيحق رو از تو بگ نيتونه ا يكس نم چيه.يپدر بش ديشه تو با يم ديهات داره سف قهيشق.رضا

 نيبذار ا.كنه يبچه ها خونه مون رو پر م يصدا گهيسال د كيفكر كن كه تا  نيبه ا.دم تحمل كنم يقول م.كنم يتحمل م

 ».كنم يوصلت جور بشه رضا التماست م

 .همسرش تيطر مظلومورضا بهخ ا دينال ياز بخت بدش م يقدس.ختير يآنها فرو م يهردو ياز چشمها اشك

 :ادامه داد رهين.كرد يم ياو را همراه هيوستاره با هق هق گر ستيگر يخاطرات گذشته م يبا تداع رهين

ذره .انهيخوام ازدواج كنم  يكس هم ازم سوال نكرد كه اصال م چيكه ازش متنفر بودم ه يمن روبه زور شوهر دادن به كس-

كرد واظهار  يزبان باز م ياگه برحسب اتفاق دختر.يآباد يشد نه تنها به من بلكه به تمام دخترا يبه من داده نم تياهم يا

رفتارها به چشم  نيهمه ا.رفت يبه عنوان خواستگار به سراغش نم يكس گهيشد ود يكرد مسخره خاص وعام م ينظر م

 يدونست كه چه اتفاق يخدا م نياز ا ريغ.كردم يقبول م ديبود كه با يمن طور طيشرا.امد يزشت وزننده م يمردم آباد
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 .امد يم شيپ

 :ديمتعجب شد وپرس رهين يحرفها دنياز شن ستاره

 .شد يم يچاره ا دين؟شاينكرد يچرا پافشار...مامان رميبم ين؟الهيشما اصال بابا رو دوست نداشت يعني-

 :زد وگفت يپوزخند رهين

انجام مراسم به  يبرا ياون روز مادرم اجازه داد تا قدس يفردا.من اصال حق اظهار نظر نداشتم!ستاره؟ يگ يم يدار يتوچ-

كه نه  يزن.تصورش سخته ستاره.به منزل ما اومدن ليفام يطبق كشون با چند تا از بزرگترها يچند روز بعد قدس.اديخونه ما ب

 شيحاضر شد زندگ شينشدن زندگ دهيته به خاطر از هم پاشقلب دوستش داش ميكرده واز صم يزندگ يسال تموم با مرد

طبق .ديرس يزن مهربونب به نظر م يقدس.كنه ومن روبه عنوان هوو تا آخر عمر تحمل كنه ميدختر چهارده ساله تقس هيرو با

ورضا به  يقدس ياگر پا ديشا.كردم يم هيمضطرب ونگران به حال بخت ناالن خودم گر گهيمن تو اتاق د.ها روباال آوردن

از طبق  يكيبا يدراتاق باز شد وقدس.زد يقلبم تندتند م.شد يمن م بينص يآباد يبختها نياز بهتر يكيشد  يخونه ما باز نم

 هيزده ام رو در دست گرفت وبا گر خي يآمد ودستها كمينزد.روح من كرد يبه چهره ب يلباس وارد اتاق شد نگاه يها

 :گفت

رضا .نداره ييصفا چيه گهيسوت وكوره ود يليما خ يزندگ.ياز من متنفر باش يدم كه حت يبهت حق م...جان رهيببخش ن منو«

وقت من احساس  هيخنده كه  ينم يبچه ا چيه يجلوه بده به خاطر من به رو يرو عاد زيكرد كه همه چ يم يسع يليخ

 ميدار اجيمابه تو اجت...زده شده خيمون سرد و يدگزن.تحمل كنم نمتو ينم گهياما من د هيرضا آدم بزرگوار.كمبود نكنم

 ».ندارم ونيم نيدر ا يحق چيه گهيمن د.تمام وجود رضا مال تو.بهت بد بگذره يخورم كه نذارم ذره ا يقسم م.رهين

خودم كه ناخواسته وارد  يبود وبرا يكه روبه تبها شيزندگ يسوخت برا يم يقدس يدلم برا.ميختير ياشك م هردو

موضوع گذشت ورور  نيازا يدو هفته ا.بودم دهيكه تابه حال اونو ند يدم؛مرديترس ياز رضا م ياز طرف.شده بودم شيزندگ

به كمكم آمد تا  يقدس.كردم هيخودم آرام گر ييباز هم در تنها نحرفهاشون رو زدند وم ليفام يبزرگترها.ديموعود فرا رس

 :ستهام رو در دست فشرد وگفتسرخ من كرد ود يبه چشمها ينگاه.لباسهام رو بپوشم

 ديبه سروصورتت بزن با يآب هيبرو  گهيحاال د.دم يبهت قول م يش يفصه نخور تو در كنار رضا خوشبخت م.وقت رفته گهيد«
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 ».خونه بخت يبر

با دلهره وترس .بودم دهيبار هم وا را ند كي يشدم كه حت يروبرو م يبا مرد گريتا چند ساعت د ديلرز يبدنم م تمام

اتاق  نيمن در ا.وارد اتاق شدند ليفام ياز زنها يچند لحظه بعد تعداد.سرم انداختم يرو يرنگ يوتور آب دميلباسهام رو پوش

اما خدا سرنوشت .بشه زتماميتاهمه چ رهياز خدا خواستم كه همان جا جونمو بگ ربا نيچند.گريد يورضا همراه عاقد در اتاق

من وضا به عقد هم در  قهيكمتر از ده دق يعاقد شروع به خواندن خطبه كرد ودر زمان.رقم زده بود من يبرا يگريد

 .چهره او متعجب بودند دنيكرد وهمه از د يم يظهار خوشحال ياز همه قدس شتريب.ميامد

بعد از ظهر آن .كرد يخودش را م يزخم زبانها شاد نياعتنا به ا يب ياما قدس ديرس يبه گوشش م ييهم زخم زبانها يگاه

شده بود كه منو سوار اسب به  كيتار بايهوا تقر.سپردند يومنو به دست رضا وقدس دنديروز مادرم وپدرم صورتم رو بوس

ما  ياتاق خود وهمسرش رو برا يقدس.يمن موندم ورضا وقدس.برگشتندبه خونه هاشون  يطرف خونه رضا برندن وبعد همگ

 يم ياما باز هم تظاهر به خوشحال ديبار ياز چهره اش غم م.پهن كرد هبود نيزم يرو يديآماده كرده ورختخواب سف

 :به چشمهام كرد وگفت يقيسرم برداشت نگاه عم يكرد وشالم رو از رو ييمنو به طرف اتاق راهنما.كرد

 ».هيخوب يليبا رضا مدارا كن اون آدم خ.ياز خانواده ما هست يجزئ گهيد تو«

به  يزمزمه ا يصدا دميترس يداد از لحظه وارد شدن رضا به اتاق م يدلم گرفته بود بغض گلو آزارم م.از اتاق خارج شد وبعد

 .در حال صحبت بودند يپنجره رفتم رضا وقدس كينزد ديگوشم رس

 »)خدا از دلت بشنوه(؟يبود تو كرد يچه كار نيآخه ا)تو كه از خدات بود.(زن يهم كار خودت رو كرد آخرش«

 ».نداره تيخوب.منتظرش نذار نياز ا شتريعروست منتظرته برو ب.برو تو اتاق اون دختر منتظره توست.كنم رضا يم التماست«

 :گفت يوروبه قدس ديوحالت دارش كش يمشك يبه موها يدست رضا

كم من  يبرا يزيچ چينه سال ه نيا يكار رو بكنم تو تو نيتونم ا يآخه من چه طور م.يكشم قدس يتو خجالت م يرو از«

 »؟يريهات رواز من بگ يجواب خوب يخوا يم يجور نيا.ينذاشت

 :لرزان در جواب همسرش گفت ييبا صدا يقدس

مونه رضا  يسوت وكور نم گهيخونه د ميش يما بچه دار م...فكر كن گهيبه چند سال د....رضا ميهنوز دركنار هم خوشبخت ما«
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 »...گهيكنم برو د يرو تحمل م زيمن به خاطر تو همه چ

 :گونه اش را پاك كرد وادامه داد يرو ياشكها بعد

 »...ريشب به خ.كنم يرم تو اتاق استراحت م يخسته شدم م يليامروز خ من«

ستاره كه  يتصور كن يتون يبعد رضا وارد اتاق شد نم قهيچند دق.به راه افتاد يگريرسوند وبه طرف اتاق د انيروبه پا حرفش

انگار نه انگار كه شوهرم  دميد يم بهيآدم غر هيدر مقابلم .كردم يه بود احساس غربت مبودم زبونم بند اومد دهيچقدر ترس

 :وگفتم دميكش يكوتاه غيبودم ج دهيترس يام انداخت امامن كه حساب رهبه چه يقياومد ونگاه عم كميبود نزد

 »....راحتم بذار....رو خدا به من دست نزن تو«

 :لرزانم رو در دست گرفت وگفت يتعجب زده دستها رضا

 »؟...يترس يچرا ازمن م...شوهرتم من«

 ».كرد يكارو م نيا ديخانم نبا يقدس...من فقط چهارده سالمه....كنم آقا يم التماست«

 ».ميرو دوست داشته باش گهيبه بعد همد نياز ا ديما با...يتو زن من....تموم شده زيهمه چ گهيحاال د اما«

 ».شدم جيمن گ....آقا ديمن فرصت بد به«

 :لب زمزمه كرد ريوچشمهاش رو بست وز ديرختخوابش دراز كش يبعد رو.تكان داد دييتا ياز رو يسر رضا

 ».بود يامروز روز خسته كننده ا....بخواب ريبگ ايب...دختر جون ايب«

دورتر از .راحت شد يكم الميرضا كه خوابش برد خ.كردم ياون روز رو در تنم احساس م يپر از خواب بود وخستگ چشمام

 داريدر اتاق از خواب ب دنيكوب يصبح با صدا.وشب روبه صبح رسوندم دميدراز كش نيزم يگذاشتم ورو ياون بالش

صبحانه  ينيبا س يدر رو باز كردم قدس يوقت.خرسند شدم ازدم واز اراده رض يبخش تينبود لبخند رضا يازرضا خبر.شدم

 :به من انداخت بعد منو در اغوش گرفت وگفت يدار يوارد اتاق شد نگاه معن

 ».ريعروس خانم صبح بخ سالم«

 .بگم ديبا يدونستم چ ينم دميكش يخجالت م يقدس يرو از

 »!طون؟يدختر ش شيكجا فرستاد...رضا كو پس«
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 :گفتم يدهانم را فرودادم وروبه قدس آب

 ».رونيشدم آقا رفته بود ب داريمن ب...دونم خانم يخدا نم به«

 :كرد وگفت يخنده بلند يقدس

 ».ببرمت حمام ديبا...دختر؟پاشو صبحانه ات رو بخور يكن يم يبيغر نقدريا چرا«

 :ومعترض گفت ديرو فهم زياز چهره ام همه چ يزدم قس يتلخ لبخند

 »دختر؟ يريگ يرو سخت م يقدر زندگ ني؟چرا تو ا...چرا آخه«

 .شد ريهم اشك از چشمام سراز باز

 ».ترسم ياز آقا م....ستيبه خدا دست خودم ن...خانم يستونم قد ينم«

 :بده ميكرد دلدار يسع يقدس

رو درست  زيزمان همه چ....اشكال نداره يول...يگفت ينم يجور نيداره ا يياير يرضا چه دل بزرگ وب يدونست ياگه م تو«

 ».كنه يم

كم كم احساس شوهر داشتن ومستقل شدن .شده بود كترينزد يكم يرابطه من با رضا وقدس.ماجرا گذشت نيروز از ا چند

غصه بخوره وناراحت بشه اما  يگذاشت قدس ينم.يطور به قدس نيكرد وهم يبه من م ياديرضا محبت ز.در من شكوفا شد

رضا .كردم ياونا باز هم احساس كمبود م يوبا تمام محبتها شدم يتر م نيعنوان آرامش نداشتم روز به روز غمگ چيمن به ه

كم كم رابطه ام با .ام يفردا اضاف هيكردم  ياحساس م.گذروند يم يشبها رو كنار قدس يسه شب كنار من بود ومابق يته اهف

از اونا صحبت  چكداميچند ماه با ه يگذروندم حت يم ييوقتم رو در اتاقم به تنها شتريب.اونا كم رنگتر شد يهر دو

 يچون م يپدرت وقدس.زدم يحرف م يرفتم ونه با كس يم ييجاافسرده نه  يشدم؛مثل آدمها ضيكه مر يطور.نكردم

وجود  ديبه بچه دار شدن من گرفتن تا شا ميتونن نظر من رو راجع به خودشون عوض كنن تصم يعنوان نم چيدونستن به ه

شده بودم پدرت وارد اتاق  رهيبودم واز پنجره به آسمان خ دهيدراز كش اقمات يتو يشب وقت كي.بچه باعث بهبود من بشه

 :آمد وگفت كتريخواستم بلند بشم اما اون نزد.شد

 ».خوام باهات حرف بزنم يطور آرام دارز بكش م نيجان هم رهين«
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حكمفرما شد وبع رضا سكوت رو  نمونيسكوت ب يچند لحظه ا.ديبالش گذاشتم رضا هم آرام كنارم دراز كش يسر رو من

 :شكست وگفت

 دواريام ياما بعد از اومدن تو به زندگ ميكرد يم يياحساس تنها يليخ يمن وقدس يه تو وارد خونه ما بشك نيقبل از ا تا«

در  ييتونه ما رو از تنها يماست وم يبه جمعمون اضافه شده كه محرم اسرار هر دو يكس هيكه  نياز ا ميخوشحال بود.ميشد

 ميباهات رفتار كرد يهرجور كه تو خواست ينكن يبيخونه احساس غر نيا يتو تو هك ميما تمام تالش خودمون رو كرد.ارهيب

ظاهرآرام اما در باطن  ؟چرابهيچرا افسرده ا ينگران شهيهم ؟چرايكم دار يآخه دختر تو،تو خونه من چ.ينش تيتا اذ

 ».ميكن يندگكنار هم ز درعمر  كيما قراره ....رهيوضع درآروده؟به من بگو من شوهرتم ن نيتو رو به ا ي؟چيناآرام

 :وروبه رضا گفتم ديگونه هام غلت يممكن بود اشك رو ريمن غ يرضا برا يحرفها ليتحل

 دياما باور كن.دردم به دردهاتون اضافه كردم كيدردهاتون نبودم بلكه  يبار يچندماه نه تنها مرهم نيتو ا ديببخش منو«

نداره وشما فقط به خاطر بچه دار شدنه كه من رو  يتيكنم وجودم تو خونه شما اهم يهمه اش احساس م ستيدست خودم ن

از  ريبه غ يا گهيباشه هركس د نياز ا رياگه غ ديخودم دوست داشته باش رخوام كه شما منو فقط به خاط يم ديكن يتحمل م

منو انتخاب خواست پس چرا  يخانم اگه فقط بچه م يقدس.ارهيدر ب ييشما بكنه وشما رو از تنها يكار روبرا نيتونه ا يمن م

 »اخه چرا من؟ ادنيسن وسالدار ز يودخترها وهيب يزنها يآباد نيكرد؟تو ا

 يفكر م يجور نيدونست كه به خاطر سن كمم ا يم دميمن متعجب بود شا يرضا از حرفها.ختمير ياراده اشك م يب

 :زد ومنو در اغوش گرفت وگفت يلبخند.كنم

طور  نياگه ا ستين يكن يكه تو فكر م يجور نيدوست دارم؟خدا شاهده ا گفته من تو رو فقط به خطر بچه يك زيعز رهين«

قلب دوست داشتم كه بهت فرصت بدم،فرصت  ميمن از صم.يادم تا بهتر بش ديچندماه روبه تو فرصت نم نيبود كه من ا

 ».داره نه بچه دار شدنت تيمن اهم يتو برا جودو.يدر كنار ما عادت كن يبه زندگ واشي واشيدادم كه 

بابت اظهار  نيهم از ا يقدس.بشم كيبه رضا نزد شتريكردم ب يم يسع.كم كم روبه بهبود بودم.ارامم كرد يرضا كم يحرفها

اونقدر خوشحال بودكه حد  يقدس.پخش شد يزود در آباد يليمن باردار شدم وخبر باردار شدنم خ.كرد يم يخوشحال

شده بودم دردونه اقا  گهيد.كرد ميتقس يآباد ياهال يكرد وب ينقربا ينعمت بزرگ گوسفند نيرضا هم به شكرانه ا.نداشت
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 يبروز نم يزياما طفلك چ دميد يم يقدس ياوقات حس حسادت رودر چشمها يگاه ديچرخ يمثل پروانه دور وبرم م.رضا

ن فاصله هم منو تنها يدر ا يمتر فاصله بود كه اونا حت50 بايبود تقر اطياز اتاق تا توالت كه ته ح.كرد تحمل كنه يم يداد وسع

به زن باردار  دياعتقاد داشت كه چشم بد نبا يرفتن از در خونه رو نداشتم قدس رونيحق ب.اومدن يگذاشتن ودنبالم م ينم

پدر،مادر دلتنگ بودم دلتنگ  ينداشتم فقط كم يبا رضا وقدس ينظر مشكل چياز ه.خوره يوگرنه بچه اش نظر م فتهيب

تمام توجه رضا به من .اومدن يم دنمينداشت به د ياحمد كه اون موقع سن ييدا يخانواده ام حت ياهالبته هرچند م.وخانواده ام

 اريبود وهوا بس ياخر باردار يروزها.ديكش يوانتظار بچه اش را م ديخواب يوبچه داخل شكمم بود اغلب شبها كنار من م

كه  اديفرستاده بود تا خواهرش به كنارش ب غاميپ يلگحوص يوب ييبه خاطر تنها يشد قدس ينماز من جدا  يرضا لحظه ا.گرم

 .وهم غصه نخوره اديدرب ييهم از تنها

وبا  ديكش يبه شكمم م يامد ودست يدوسه بار به اتاقم م يروز.بود يدختر دوازده ساله اما درشت اندام يخواهر قدس حانهير

كه  دميد يرا م يها رضا وقدس يكيهمه تار انيدرم.مانيودرد وحشتناك زا ديروز موعود فرا رس.شد يخنده از اتاق خارج م

همه مثل .بود ينوزاد تپل مپل وبامزه ا.امد ايبه دن رجيگذشته بودكه ا مهيشب از ن.ودندكردن لوازم ب ايهراسان دنبال قابله ومه

 .دنديچرخ يپروانه دور وبر من وپسرم م

 :وادامه داد ديدل كش از ته يآه رهين

بود  يهمچنان منزل قدس حانهير.ماجرا گذشت نياز ا يسه ماه.اذان گفت رجيآن روز پدرم در گوش ا يفردا...ريبخ ادشي-

هم به قول خودش  يوقدس ديپرست يرو دوست داشتند رضا عاضقانه اونو م رجيهمه ا.كرده بود دايپ رجيبه ا يديوعالقه شد

 رجيا.داد يشد را انجام م يم رجيكه مربوط ب ا ييبود تمام كارها منكمك حال  يليخ يقدس.كرد يم رجيا يچونش رو فدا

حالت تهوع  ختيبه هم ر يحال قدس يچند روز.كرد يبود همه را جذب خود م يوكنجكاو يپسر دوست داشتن.شش ماه شد

به اون  ندكه خداو ميبعد متوجه شد سرما خورده اما چند روز ايمسموم شده  ميكرد ياولش همه فكر م.داشت جهيوسرگ

رضا .ارهيكه مانده بود پر درب يخودش كه از خوشحال.باردار شده بود يكرد اما قدس يباور نم چكسيه.كرده تيعنا يفرزند

 :رفتم اونو در آغوشم گرفتم وگفتم يقدس كينزد.شناخت يهم سراز پا نم

 ».يبه سالمت...انشاءا.خانم يباشه قدس مبارك«
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 :رو از بغلم گرفت وگفت رجيا يقدس

 ».خودمونه رجيآقا ا يلطف خدا به خاطر خوشقدم نيا«

 :زد وگفت رجيبه گونه ا يبوسه محكم بعد

 ».هردو شونو برامون حفظ كنه خدا«

هم با همان  حانهير.ديچرخ يوبچه هاش م يرضا پروانه وار دور وبر زن ها وقدس.زود تمام شد يليخ يقدس يباردار دوران

 يرفت وآدمها.كرده رييتغ يكم حانهيكردم رفتار ر ياوخر احساس م نياما ا.بود يمن وقدس يبرا يسن كم كمك حال خوب

هم ان  يگرفتم دخالت نكنم چون خود قدس ميكرد اما تصم يم رانمگودافتاده اش نگ يوچشمها دهيپر يورنگ ورو ياديز

كه نه ماه  نيتا ا.كه در راه بود يبودوبچه ا رجيورضا به ا ياون روزها تمام هوش وحواس من وقدس.ديد يرا م تيوضع

سال وچندماه  كي بايقرت ياز نظر سن.اومد ايمحسن هم به دن يتابستان ياز شبها يكيدر  بايوتقر ديرس انيبه پا يقدس يباردار

 نيتا ا ميگذاشت يرو چشت سر م يروزگار خوب.كرد يمحسن حسادت مراه افتاده بود وبه  بايتقر رجيتفاوت داشتند ا رجيبا ا

 دنشيهمه از د.آشفته وناالن به خانه برگشت يشب با ظاهر مهيرفت ون رونياز خانه ب حانهيروز شوم ر كيكه بعد از ظهر 

 يرفت دستش رو گرفت واز رو حانهيكه محسن رو در بغل اشت به طرف ر يقدس.ميشد خكوبيموحشتزده سر جامون 

 :ديبلندش كرد ووحشت زده پرس نيزم

 »!؟يبود يموقع شب كدوم گور نيتو تا ا....حانهيشده ر يچ«

بود رفت واونو بغل  هوشيب بايكه تقر حانهيرضا به طرف ر.كتك خورده بود يانگار حساب....نبود ستادنيقادر به ا حانهير اما

 :زد اديگذاشت وفرسرش  ريز يبالش.كرد وبه اتاق برد

 ».اريآب ب وانيل هي رهين«

 :ديوپرس ختير حانهير يچند قطره آب در گلو.رو به دست رضا سپردم وانيل

 »بال رو سرت آورده؟ نيآدم نامرد ا ؟كدوميجان تا حاال كجا بود حانهير«

 :لرزان در جواب رضا گفت ييوصدا هيبا گر حانهير

 »....تونم بگم ينم....من حالم خوبه....ديولم كن....تونم بگم ينم«
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 :به صورتش زد وگفت يمحكم يليرفت س حانهيبه طرف ر تيبا عصبان يقدس

 »؟يكجا بود...؟دخترهيبود ياالن كدوم گور تا«

بعد رضا هم به ما  يلحظه ا.رو در آغوش گرفتم واز اتاق خارج شدم رجيكه تحمل موندن در اونجا رو نداشتم محسن وا من

 :شد وبا بغض گفتملحق 

 »!كرده ييابرو يب حانهير....رهيكنه ن خدارحم«

 .دميشن ينم حانهيور يقدس اديوفر غيج يجز صدا ييصدا گهيخبر مات مانده بودم ود نيا دنيشن از

 »بال رو سرت آروده؟ نيا يكدوم حروم لقمه ا نميبگو بب....ابرو يب دختره«

 :كرد يالتماس م حانهير

 ».كشن ياونا منو م....تونم ينم....تونم بگم ينه نم كيبدونم درد م....تو رو خدا نزن.....يقدس يآبج...نه«

 يكشمت به خدا م يسرت در آورده خودم م يروك ييابرو يب نيكه ا ياالن نگ نياگه هم!كشن يكشن؟به جهنم كه م يم«

 ».حانهيكشمت ر

 :به رضا التماس كردم...بود يعصبان يقدس

 ».طفل معصوم رو البد گولش زدن....كشدش ياالن م.و كمكش كنرو خدا رضا بر تو«

 :كرد وگفت يرضا رو به قدس. كرد ياز اتاق افتاده بود وناله م يحال گوشه ا يب حانهير.وارد اتاق شد رضا

 »....بچه رو يكشت...يقدس گهيكن د بس«

بود رضا  يزيلحظه غم انگ.اورد يزد وخون باال م يناله م.ديهمه ما رو به طرف خودش كش حانهير يصدا نيح نيهم در

اما  ميديدو يهمهمراه بچه ها دنبالش م يمن وقدس.برد ياباد يها مياز حك يكيدوش گذاشت وبه خونه  يرو رو حانهير

جمه هم به جم يسخت يبه رضا گفته بود عالوه بر تجاوز ضربه ها ميحك.رفت ايمظلومانه از دن حانهير.شده بود ريافسوس كه د

غم مرگ خواهر وبه قول !يواز اون روز به بعد بدا به روزگار قدس....شده بود يمغز يزياش زده بودند كه باعث خونر

كس  چيه اكرد؛ب وانهيرو د يقدس گهياز طرف د ليفام يها هيوكنا شيحرف مردم ون.طرف كيدر امانت  انتيخودش خ

 وانهيكرد رفتارش مثل د يفقط نگاه م يكردم وقدس يمحسن رومن تر وخشك م.زد يحرف نم يبا رضا ومحسن كلمه ا يحت
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سه ماه .كرد يرا صدا م حانهيزد ور يدر وان در م نيمثل مرغ پر كنده به ا يشد وگاه يم رهينقطه خ هيبه  يها شده بود گاه

محبت هم  گهيد يدونست حت يو نمدردش ر يدوا يميحك چيه.شد يبه روز بدتر م زرو يماجرا گذشت اما حال قدس نياز ا

شد هرچه بود  ينم دهيد يشوق چيدر نگاهش ه.كرد يها رفتار م بهيمحسن هم مثل غر يبامن ورضا ت.آمد يبه چشمش نم

با  شتريهرچه ب.بود هشد يتمام فكرش قدس.كرد يبه من وبچه هاش نم يياعتنا گهيشده بود؛د يرضا هم عصب.غم بود وغم

به صورتش نگاه كردم  قيبه سراغم اومد عم يروز صبح قدس كيكه  نيتا ا.ديرس يم جهيكرد كمتر به نت ياون صحبت م

اومد ومحسن رو از اغوشم گرفت  كمينزد.شده بود صورتش چروك شده وچشمهاش گود رفته بود ريانگار چهل سال پ

 :كرد يبا خودش زمزمه مو ديغالت يگونه هاش م ياشك رو.ختير رونيسه ماه رو از دلش ب نيا يودلتنگ

 ».من كجاست تا محسنم رو نوازش كنه حانهير«

 :بدم شيكردم دلدار يسع.روح بود يجا بلند شدم ودستش رو در دست گرفتم سرد وب از

 نيكار ا چيه.رسه يقاتلش به گوشت م ييروزها خبر رسوا نيهم...انشاءا.هم بزرگه حانهير يخدا....جان ينخور قدس غصه«

 ».ستيحساب وكتاب ن يب ايدن

 ».گرفتم يمراقبش بودم حاال كاسه چه كنم چه كنم به دست نم شتريكم ب هي اگه«

 :به صورتم كرد محسن روبه دست من سپرد وگفت يدار ينگاه معن بعد

 نيتوبه پسر من محبت كن مثل پسر خودت قول بده كه ا.كن يمادر شياما تو برا....رهيبچه نبودم ن نيا يبرا يمادر خوب من«

 ».يكن يكار رو م

 :افتادم هيبه گر يحرفقدس از

 ».شما رو از سر ما كم نكنه هيخدا سا....خانم يقدس يزن يم هيچه حرف نيا«

 ».بچه رو ندارم نيا اقتيمن ل.كن يمادر شيبرا....رهيسپارم ن يروبه تو م محسن«

 .اوردمياز حرفهاش سر در ن.رسوند واز اتاق خارج شد ناياش رو به پا جمله

صحنه  دنيكه با د رميآمدم تا وضو بگ رونيرو فرا گرفته بود بچه ها رو خوابوندم واز اتاق ب ياذات ظهر تمام آباد يصدا

حس شد با  يتمام بدنم ب.كرده بود زانيآو اطيته ح يروانيخودشو با طناب از ش يقدس,شدم خكوبيسرجام م يوحشتناك
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 اطيها به ح هيمن همسا اديفر يبا صدا.كرده بود خيلمس كردم  روبدنش  دميدو يزدم وبه طرف قدس اديتمام وجود فر

اش گذاشتم اما  نهيس يسرم رو رو.ميگذاشت نيزم يرو رو يقدس ياباد يبه كمك چند تا از مردها.دنديآمدند وصحنه رو د

 .رفته بود ايه آرزوهاش از دنبا هم يقدس....دميتپش قلبش رو نشن يصدا

 پنجم فصل

 :گفت رهيكرد آرامشش را حفظ كند وروبه به ن يم يستاره سع.بود دهيچيوستاره در اتاق پ رهين هيهق هق گر يصدا

 .ستيشما اصال خوب ن يبرا جانيه....تو رو خدا آروم باش...آروم باش مامان ـ

 .بذار بگم تا سبك بشم.ارهيام مونده وداره منو از پا درم نهيساله تو س ستيحرفها ب نيا...بذار حرفم رو بزنم ستاره ـ

 :ادامه داد وباز

محسن .تحمل بود رقابليبراش غ يغم از دست دادن قدس.شد يتر م يوعصب ختهيبعد از ان ماجرا رضا روز به روز به هم ر ـ

رو احساس  يكردم تا كمبود قدس يحسن محبت مبا تمام وجودبه رضا وم.زد ينم يشد اما حرف يوذره ذره آب م ديد يرو م

كردم  يبا چنگ ودندون حفظش م ديستاره با ديپاش يداشت از هم م ميرو سر وسامان بدم زندگ ميكردم زندگ يسع.نكنن

از  يطور نيكنه ا دايبهبود پ يكم ديتا شا ميبر يا گهيد يبه جا يكردم كه از اون آباد يرضا رو راض.رفت يم نيوگرنه از ب

بچه خودم بود اما به محسن  رجيا نكهيبا ا.به فكر من وبچه هام باشه شتريتونست ب يكرد وم يم دايپ ييمردم رها ينگاه ها

 .دميد ياحساس رو در نگاه رضا هم م نيداشتم وا يشتريعالقه ب

 لياوا.ميوبه تهران اومد ميتداشت رو فروخ يكه رضا در اون آباد يوتمام باغ ومزارع ميرو جمع كرد لمونياسباب ووسا تمام

گذشت رضا كم  يچند ماه.ميشد مونيوراحتتر مشغول زندگ ميعادت كرد نجايا يبعد به زندگ يبرامون سخت بود اما مدت

احمد هم همراه خانواده اش ونرگس به  ييچند ماه بعد دا.كردند يپر م ونوا يكم رو به بهبود بود وبچه ها تمام وقت خال

مرد متعصب وخشك شد  كيبه  ليكرد وتبد ريياز اون به بعد رفتار پدرت كال تغ.مينكن ييتهران اومدن تا ما احساس تنها

آره .فتهيدختراش ن يبرا افتاد حانهير يكه برا ينكرده اتفاق ييتا خدا ارهيگرفت كه پسراش روهم مثل خودش بار ب ميوتصم

كه به شما  ستين نيا لشونيقدر نسبت به تو وسحر متعصب هستند دل نيكه پدرت وبرادرات ا ينيب يه جان اگه حاال مستار

پدرتون رو  يونون بازو ديپاك خورده هست ريشما ش...شناسم يخودمو بهتر از خودم م يمن دخترها....نه.ندارن نانياطم
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شما رو  شهيخواد هم يدوستتون داره اون م يليپدرتون خ.كنه ينگاه نم زهايچ نيبه ا فتهياگه بخواد ب قاما اتفا ديخورد

كه من  يبدون يخواست يتو م.ديراه دار يليهنوز خ ديجوون هست يليشماها خ ميديما سرد وگرم روزگار رو چش.نهيسربلند بب

كه به خاطر  نميب يم يقتكنم و يم يپدرت احساس خوشبخت ارستاره من واقعا در كن انه؟آرهيدر كنار پدرت خوشخت هستم 

 يكه از تمام زندگ يهست يتو تنها كس.كنم يزنه احساس غرور م يم يكنه وبه هر در يم يمن وبچه هام هركار يخوشبخت

رو  اماجر نيوقت ا چيكه ه ميمن ورضا به هم قول داد.دونه ينم يزيخود محسن هم هنوز چ يحت....ستاره يمن خبر دار

دوست دارم  شتريخدا شاهده كه من هنوزم محسن رو از همه بچه هام ب.زميوافكارش روبه هم نر مينكن فيمحسن تعر يبرا

كه بهش دادم  يقول يما قرار گرفته باشه وبدونه كه من هنوز رو يزندگ انيهم در جر يقدس دوارميام.كنم يوبهش افتخار م

 .هستم

**** 

مادر كه خودش بدون عشق وعالقه ازدواج كرد «:فكر كرد با خود.جالب بود وبر دلش نشست اريبس شيمادر برا يحرفها

 »به اون نداره؟ يعالقه ا چيكه ه ارهيدر ب يچطور حاضره دخترش روبه عقد كس

 :ديچيدر گوششش پ رهين يدر افكارش بودكه صدا غرق

 تو فكر؟ يچرا رفت...چته ستاره ـ

ندارم بازم اصرار  ميعالقه به رح چيمن ه نيدون يكه م نيچرا با ا ديديروبا چشم خودتون د زهايچ نيمامان شما كه همه ا ـ

 كه باهاش ازدواج كنم؟ ديدار

 :حلقه زد وادامه داد شيآرود اشك در چشمها اديوهاب رابه  چهره

 ...ديكنم مامان جواب بد يخواهش م ـ

تونه تو  يم ميمن مطمئنم رح.قلب دوستت داره ميهم مثل پدرت فقط به خاطر خودت واز صم ميكه مطمئنم رح نيواسه ا ـ

 .وقت فراموش نكن چيه نويعشق بعد از ازدواج مهمه ستاره ا.يخوا يكه تو م يرو خوشبخت كنه همون طور

باعث  شيحرفها ديترس يكرد اما م ياو بازگو م يرا در مورد خودش ووهاب برا زيداشت همه چ نانياز سالمت مادر اطم اگر

 :دخترش كرد وگفت نيبه چهره غمگ ينگاه رهين.حال مادر شود دوباره يدگرگون
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 .ريروهم به خودت نگ افهيق نيبه دست وصورتت بزن وا ياب هيبشه پاشو  داشونيپاشو ستاره امروز روز مالقاته االنه كه پ ـ

نرگس  يقانع كننده نبود چون خوشبخت شيمادر برا يحرفها.ديآب به صورتش پاش يرفت ومشت ييجا بلند شد به دستشو از

چشمش به سحر  نيح نيدرهم.شد يبه ساعتش كرد وقت مالقات كنندگان پر م ينگاه.ديد يرا به چشم خود م يومرتض

وارد اتاق شدند  يهمگ.امدند يورخساره به طرف اتاق مادر م حلهاحمد،را ييافتاد كه از ته سالن به اتفاق پدر وخانواده دا

به چشم  ميرح.كه در اتاق حضور حضور داشتند ييآدمها نيدر ب.كردند يوشروع به احوال پرس ستادنديدر اوكنار تخت ما

 :گفت رهيهمسر رخساره با خنده روبه ن.رابطه نكرد نيدر ا يسوال يستاره متعجب بود ول.خورد ينم

 !ديكرد يزيشما روچه به بخش قلب؟ناپره...مارستانيعمه جون شما روچه به ب ـ

 :برلب آورد وگفت يتبسم رهين

 انه؟ي ميازش كار نكش اديز گهيبه ما بزنه كه د يتلنگر هي ديهمه سال با نيباالخره بعد از ا ـ

 :كرد وبه رضا گفت يخنده ا احمد

 !پس باعث هم خودشه...گهيد يديهمه سال به خاطر حاج آقا ازش كار كش نيا ـ

 :بر ابرو آورد وگفت يدر جواب احمد اخم رضا

 ؟يهمه كاسه كوزه ها رو سر من بكش يخوا ي؟مينكرد دايما پ واريكوتاه تر از د يوارياحمد آقا د ـ

 :ستاره كرد وگفت نيبه چهره غمگ ينگاه ميمادر رح.از حرف رضا به خنده افتادند همه

 حالت خوبه؟...ستاره جان يتو چطور ـ

 .خوبم...ييممنون زن دا ـ

 :ديوپرس نگاهش را به سمت او چرخاند رخساره

 ؟يريبگ مياز رح يسراغ يخوا ينم ـ

 :ديپرس يليم يبا ب.ديدانست چه بگو يبه پا شد نم يدلش آشوب در

 ومده؟ين ميچرا رح يراست ـ

 :گفت زيآم هيكنا يبا لحن رهين
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 !من براش مهم نبوده يضيمر ديشا ـ

 :كرد وجواب داد رهيبه ن ينگاه ميرح مادر

 يدونم چرا وقت يناراحته اما نم يليهم خ تيضيدوست داره به خاطر مر يليتو رو خ ميجان؟رح رهين يزن يم هيچه حرف نيا ـ

 .پرسم يكنم وحالش روم يزنم با عمه صحبت م يخودم زنگ م يگفت امروز نه ول مارستانيب يايكه م دميازش پرس

به .بابت خوشحال بود نيخواهد راهش را از او جدا كند واز ا يرا قبول كرده وم شيحرفها ميكرد كه رح ياحساس م ستاره

 :كران كرد ودر دل گفت يوب يبه آسمان آب يطرف پنجره اتاق رفت نگاه

 ».شه يم شتريب يليمن و وهاب به هم خ دنيرو فراموش كنه؟اون وقت امكان رس زيهمه چ ميرح شهيم يعني!ايخدا«

 :ديرس احمد به گوشش يدر افكارش بود كه صدا غرق

 !ديرنگش پر ينگاش كرد ؟اونقدرياز اون پنجره خسته نشد...ستاره ييكجا ـ

 :رفت وگفت رهين كيستاره از پنجره فاصله گرفت ونزد.از حرف احمد به خنده افتادند همه

 ارم؟يبرات ب يالزم ندار يزيمامان چ ـ

 .برو خونه استراحت كن.يخسته شد گهيد يبود نجايا شبيتو از د....نه ستاره ـ

 :حرف مادر روبه ستاره گفت دييبا تا سحر

 .مونم يم ششيبرو خونه من پ گهيتو د.گه يمامان راست م ـ

 .يمرخص بش مارستانيتاهر وقت كه از ب.خوام خودم كنارت باشم يم...مامان ستميمن اصال خسته ن-

 :رو به ستاره گفت ميرح مادر

 يامشب برو خونه استراحت كن فردا دوباره برم.شه يمرخص م مارستانياز ب يمادرت ك كه ستيآخه ستاره جان معلوم ن ـ

 .يگرد

 .ستميمن خسته ن ديباور كن يول ييزندا ديممنون كه به فكر من هست يليخ ـ

 :گفت هيبه ستاره كرد وبا كنا ينگاه راحله

 !سر كالستون ديبر ديتوجه داشته باش كه شما فردا با!خانم محصل ـ
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 :قاطعانه جواب داد ستاره

 .بذاره انيگم زنگ بزنه واونا رو در جر يبه سحر م!سر مامانم يفدا ـ

 :اش انداخت وگفت يبه ساعت مچ يلحظه گذشت احمد نگاه چند

 .شه يكم كم وقت مالقات هم داره تموم م ميرفع زحمت كن ديبا گهيماد ـ

 .از اتاق خارج شدند يكردند وهمگ يو خداحافظرا در آغوش گرفتند واز ا رهيبه اتفاق دخترانش ن ميرح مادر

ساعت در  كي يدكتر اجازه داده بود روز.بود يگذشت وحالش روبه بهبود يم مارستانيدر ب رهيشدن ن يروز از بستر چهار

 .قدم بزند مارستانيمحوطه ب

مادرش را  شياال يوب ستاره خوشحال بودكه توانسته چهره مهربان.به كمك ستاره در محوطه مشغول قدمزدن بود رهين

 نيتصور ا.از وهاب بود يكرد وآن هم دور يم ينيبر دلش سنگ يرفت اما غم بزرگ يم شيپ يبه خوب زيهمه چ.كشف كند

خبر  رهين يماريوهاب هنوز از ب.امد ياز دستش برنم ياما كار ددا يعذابش م نديكه ممكن بود وهاب را تا روز پنجشنبه نب

 يخبر ميمدت از رح نيهم خوشحال بودكه در ا ياما از طرف.بگذارد انياو را در جر ديداست چطور با ينداشت وستاره نم

 .نشده

 ديبه آنها رس يآمد وقت يافتاد كه به طرفشان م رهين يهاياز هم اتاق يكيحال صحبت كردن با مادرش بودكه چشمش به  در

 :ديستاره پرس

 افتاده؟ ياتفاق يشده خانم مظاهر يچ ـ

 .تلفن با شما كار داره....ه ستاره جانن ـ

 :به مادر كرد وگفت ينگاه

 .گردم يمن االن برم.دينيبش يصندل يجا رو نيشما هم ـ

 :تلفن را برداشت يبه طرف سالن رفت وگوش باسرعت

 ...الو...دييبفرما ـ

 ؟ييمعلوم هست تو كجا....سالم ستاره ـ
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 :نرگس خوشحال شد وگفت يصدا دنيشن از

 ن؟يخوب...دييسالم خاله جون شما ـ

 كنه؟ يهم م يمگه به حال تو فرق ـ

 .برد كه ناراحت است يلحن نرگس پ از

 شده؟ يزيچ....خاله هيحرف نچهيا ـ

 :لرزان گفت يبا صدا.داد يگلو اجازه صحبت كردن به نرگس را نم بغض

 انيكه منو در جر يتماس با من نگرفت هي يوقت تو حت اون مارستانهيمن از تو توقع نداشتم ستاره مادرت چهار روزه كه تو ب ـ

 ؟...يبذار

 :ستاره حلقه زد وجواب داد ياشك در چشمها.داد كه نرگس حرفش را ادامه دهد يامان نم هيگر

شد من  يوقت حالتون بدم هياگه  تيآخه شما با اون وضع.كه به شما بگم دميترس يراستش من م ديتو رو خدا منو ببخش ـ

 دادم؟ يم يروچ يجواب اقا مرتض

 :كرد او را آرام كند يسع.ديچيپ يم يهق هق اش در گوش يكرد وصدا يم هيهمچنان گر نرگس

 .شه يمرخص م مارستانيفردا پس فردا هم از ب.به خدا مامان حالش خوبه دينكن هيخاله تو رو خدا گر ـ

 :ديهق هق پرس انيدرم نرگس

 االن مجاست؟ ـ

 .دينيبب دييايخودتون ب ديكن يگم اگه باور نم يبه خدا راست م.زنه يداره قدم م مارستانيه بتو محوط ـ

 :ديحكمفرما شد وبعد ستاره پرس انشانيلحظه سكوت م چند

 حالش خوبه؟...چه خبر ياز اقا مرتض يراست ـ

 ...دهيامروز صبح رس...خوبه ـ

 گم؟ يدرست م.ديخوشحال يليپس حتما االن خ!چشمت روشن خاله جون ـ

 .اديز يليخ...آره ـ
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 .نره ها ادتي...سالم منو حتما بهشون برسون ـ

 :به او نداد وستاره دوباره گفت يجواب نرگس

بخند  گهيحاال د.ديببخش...اصال من اشتباه كردم.كردم يكه معذرت خواه دن؟منيخاله شماه نوزم از دست من ناراحت ـ

 كه اخم آلود بشه؟ ستياون صورت ماه ن فيآخه ح.كنم يخواهش م

 :كرد گفت يزيخنده ر نرگس

 !كنم يم يروز كارت رو تالف هيباالخره  ـ

 :دينرگس به خنده افتاد وپرس زيآم دياز جمله تهد ستاره

 مارستانه؟يكه مامان تو ب ديديخاله شما از كجا فهم يراست ـ

 :پاسخ داد يسوال دنيسوالش را با پرس ونرگس

 ؟يتو از وهاب خبر دار ـ

 شده؟ يزيچ...از وهاب خبر ندارم چطور مگه مارستانهيكه مامان ب ياز روز...راستش نه ـ

 ؟ياريدر ب يواونو از نگران يريتماس كوچولو با وهاب بگ هي يچند روز نتونست نيتو ا يعني ـ

اجازه نداشتم از  يچند روز من فقط در كنار مامان بودم حت نيتو ا ديمن خبر دار تيآخه شماكه از وضع.نتونستم...نه ـ

 .خارج بشم مارستانيب

 :شد وگفت ريسراز شياراده اشك از گونه ها يب.دانست كه وهاب هم از او ناراحت است يبه پا بود م ييدلش غوغا در

 ...كردم اما يدونم كه كار اشتباه يخودم م ديشده به من بگ يزيتو رو خدا اگه چ ـ

كرد او  ينرگس سع.دهد حيتوض شيوهاب بودكه چگونه برا ريذهنش درگ.دكن هيتا اشتباهش را توج ديدانست چه بگو ينم

 :را آرام كند

بامن تماس گرفت وگفت  شيساعت پ كيحدود .كنه فقط نگرانت بود يتو رو درك م طيشرا ؟وهابيكن يم هيچرا گر ـ

گفت حدود چهار روزه كه از تو خبر نداره  يوقت.تونه با توصحبت كنه ينم رهيكنه با خونه تون تماس بگ يم يهرچه قدر سع

بعد از صحبت كردن با وهاب قرار شد كه با .باشه فتادهيبرات ن يكه اتفاق ميستاره جان ما فقط نگرانت بود.متعجب شدم
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 .اطالع بدم يروبه وها جهيونت رميسحر تماس بگ

 شيرا برا زيوهمه چ رديبا وهاب تماس بگخواست  يدلش م.ختير ياراده اشك م يتمام وجودش را در بر گرفته بود ب غم

 :خطاب به نرگس گفت.نداشت يراه فرار چيبود كه ه يزندان يدهد اما در قفس حيتوض

دونستم ارتباط بامن باعث آزارش  يكه اگه م ديوبهش بگ دياز طرف من ازش معذرت بخوا دياگه شما با وهاب تماس گرفت ـ

روز  هيخودش كرده باالخره  ريكه تو رو اس چارهيادم بدبخت وب نيكه ا ديبهش بگ.شدم ينم شيوقت وارد زندگ چيشه ه يم

 .كنه يتمام اشتباهاتش رو جبران م

 يوآرزو م شانيخاطر تمام غم ها ستند؛بهيگر يهردو م.انداخت هيقرار داد واورا هم به گر رينرگس را تحت تاث شيحرفها

 يقدم زنان به سمت او م رهيسالن اناخت ن يروحش را به انتها ينگاه ب.اتمام برسدغم بار به  يلحظه ها نيتمام ا يكردند روز

 :گفت نرگسگونه اش را پاك كرد وبه  ياشك رو.امد

 .برم كمكش ديمن با....خاله اديمامان داره م ـ

 زيل كن همه چتحم گهيكم د هي.زنم يمواطب خودت باش ومطمئن باش كه تمام حرفهات روبه وهاب م....برو زميباشه عز ـ

 .زميخداحافظ عز.شه يدرست م

 :را در دست گرفت وگفت شيرفت دستها رهيكرد وبه طرف ن ينرگس خداحافظ از

 .كه تنهات گذاشتم ديببخش ـ

 :اشك آلود دخترش كرد وگفت يبه چشمها يقينگاه عم رهين

 ؟يكرد هيچرا گر...شده يچ ـ

 ...ستين يزيچ ـ

 زنگ زده بود؟ يك ـ

 .خواست حالت رو بپرسه يم يمارستانيسحر بهش خبر داده كه شما ب...خاله نرگس بود ـ

به  ينگاه گريبار د.وستاره در كنارش نشست ديتخت دراز كش يرو رهين.در دست مادر قدم زنان به سمت اتاق رفتند دست

 :چهره ستاره كرد وگفت
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 بهت گفته؟ يزيچ ؟نرگسيبه من بگ يخوا يم يزيچ...ستاره هيچ ـ

اتفاق افتاده رابا  شيكه برا ييزهايكرد تا تمام چ يبودكه ستاره را وادار م يچند روز فرصت نيدر ا دنشياز وهاب وند يدور

غرق .شد يجانش تمام م متياگربه ق يكند حت نانيخود ووهاب به مادر اطم ندهيمجبور بود به خاطر آ.بگذارد انيمادر در م

 :ديرسبه گوشش  رهين يدر افكارش بودكه صدا

 ؟ييكجا....با توام ستاره ـ

 :ملتمسانه گفت يرا در دست گرفت وبا نگاه شيرابه طرف مادر چرخاند دستها نگاهش

 عيچند سال اون قدر باهات راحت نبودم كه تمام وقا نيتو ا يول يديهفده سال زحمتم رو كش...مامان من دخترت هستم ـ

شما  يبذارم كه اصال برا ونيرو باهات درم يخوام موضوع يم يروز نيهمچ يتو حاال يكنم ول فيرو برات تعر ميزندگ

 د؟يكمكم كن ديد يدارم قول م اجيبه كمك شما احت مبه خواسته ا دنيرس يمن برا.ستين نديوخانواده خوشا

 :تعجب زده اش را به او دوخت وجواب داد يچشمها رهين

 ستاره؟ يتوچه كار كرد....شده يچ ـ

به هم  يليخ مونيكنم زندگ ياحساس م يدونم چرا ول يبا پدر نم تونيدر مورد زندگ ديكه شما به من زد ييبا حرفها ـ

 .ديرو دوست ندارم مامان تو رو خدا كمكم كن ميمن رح.كهينزد

 :وگفت ديكش رونيدستش را از دست ستاره ب رهين

تونه تو رو  يكه م ينظر من وپدرت تنها كساز  ميموضوع باهم صحبت كرد نيماكه راجع به ا!تو دوباره چت شده؟ ـ

بدون  ينيب يم يحاال خودت دار يول.نداشتم ودلم باهاش نبود يدرسته من گفتم كه از پدرت دل خوش.مهيخوشبخت كنه رح

رو از  ميكه رح نهيفقط به خاطر ا يازدواج كن ميتو با رح مياصرار ار هما گا.اامه بدم ميتونم به زندگ يروز هم نم كي ياو حت

 ايهوس ور يكنه از رو يم ياگه به تو اظهار عالقه ا ستيتو كارش ن يا لهيح ميومطمئن ميدون يپوست وگوشت خودمون م

 .نشده بگو ريتا د...من بگو ستاره ؟بهيكن يدور ميباعث شده كه تو از رح يآخه چ.ستين

 ليتبد هيبه گر رهين يحرفها دنيه با شنرا در دلش كاشته بودك يقيوهاب بغض عم يدلتنگ.حلقه زد شيدر چشمها اشك

 انيوهاب وموضوع پنجشنبه به او جرات داد كه در م ادي.فرصت استفاده كرد نيبود وستاره از ا يرو به بهبود رهيحال ن.شد
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ستاره  يمتعجب به حرفها يبا چشمها رهين.ديوهاب بداند رابه او بگو بارهكه الزم بود مادرش در ييتمام حرفها هيهق هق گر

 :برابرو آورد وگفت ياز ان را باور كند اخم يانكه جمله ا يگوش فراداد وب

 نيا يرو از سرت باز كن ميكه رح نيتو فقط به خاطر ا يكار رو بكن نيا يتون يتو نم!دروغه يگ يكه م ييزهايچ نيهمه ا ـ

 .ذارم يم ونيدر محرفها روبا پدرت وبرادرهات  نيمن تمام ا.يگ يدروغ م.يزن يحرفها روبه من م

به پدر  يخودش را در آغوش مادر انداخت وملتمسانه از او درخواست كرد حرف.دهد يداد كه پاسخ يامان نم هيهق گر هق

 :ستاره را از آغوشش رها كرد وگفت.شد يكار نم نيبه ا يراض رهينزند اما ن شيوبرادرها

 .كنم يحاللت نم رمويش يگم انجام بد يكه من بهت م ياز كار ريستاره اگه غ ـ

 گريد يشد ول مانيبه مادر پش شياز گفتن حرفها.آمد وآرام آرام به سمت محوطه به راه افتاد نييتختش پا ياز رو وبعد

فكر .گذاشته بود رياو تاث يچند روز باالخره رو نيا يتمام بدنش را سرما دربر گرفته وخستگ.آمد ياز دستش برنم يكار

سرش .كرد ينبود كه ستاره تصورش را م يكند اما مادر اصال آن طور يبتواند او را راض ديد شاكرد اگر با مادر صحبت كن

 :رابه آسمان بلند كرد وگفت

 »التماس كنم؟ ديبا يك ؟تايرس ينم ادميمنم آدمم چرابه فر ؟آخهيكن يبه من نم يبدبختم؟چرا نگاه نقدريچرا من ا!ايخدا«

نداشتند اما حس ترحم آنها رابه سمت  يكه از موضوع اطالع نيصحنه ناراحت شدند وبا ا نيا دنياز د رهين يها ياتاق هم

 يكرد وتمام بدنش م يم يديشد ياحساس سرما.او را با تمام مشكالتش تنها گذاشت ورفت گريبار د رهين.ستاره كشاند

 شيدستها يدستش رابر رو يرمگذشت گ يچند لحظه ا.ديتخت دراز كش يمادرش رو يهاياز هم اتاق يكيبه كمك .ديلرز

كردند تا او را از آن حالت  يشان رام يافتاد كه تمام سع ييروحش به پرستارها يرا گشود؛نگاه ب شياحساس كرد وچشمها

 يوبراهم بگذارد  يرا رو شيخواست چشمها يدلش م.رفت يم شيبرخالف تصوراتش پ زيحالش بد بود همه چ.نجات دهند

 .كرد يم يديشد يلرزش بدنش متوقف شد اما احساس خستگ.نداشته باشد يراه برگشت گريفرو رود كه د يبه خواب شهيهم

 زيچ چيوتار بود وه رهيرا باز كرد كه همه جا ت شيچشمها يفرو رفت وزمان يقيهم گذاشت وبه خواب عم يرا رو شيچشمها

 :ديچيدر گوشش پ يآرام يصدا نيح نيهم شب است وهمه در خواب بودند در مهيكه ن ديبه ذهنش رس.شد ينم دهيد

 حالت خوبه؟...ستاره يشد داريب ـ
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 داريمحبت مادرانه باعث شده بود شب را در كنار دختر معصومش ب.مادرش بود يشد اما صدا يكه اصال باورش نم نيا با

 .بماند واز او مراقبت كند

 :به ستاره كرد وگفت يسرش را روشن كرد نگاه يدستش را دراز كرد والمپ باال رهين

 ؟يستيگرسنه ن....دهيپر يليرنگت خ ـ

 :جواب داد يحوصلگ يب با

 .شم يكم استراحت كنم بهتر م هي....ستمينه مامان گرسنه ن ـ

 :شمرد وملتمسانه روبه مادر گفت متيفرصت را غن دوباره

 :به چهره اش كرد وجواب داد يقيمادر نگاه عم.نگو من به شما اعتماد كردم يزيكنم به بابا چ يمامان خواهش م ـ

كه معلوم  ي؟عشقيزن يمن از عشق حرف م شيپ يعاشق شد يگ يبه من م...ستاره يچه كار كرد تيتو با خودت وزندگ ـ

آخه من از كار تو .يكن يراض يتون يتو رو قبول كنم پدرت وبرادرهات رو نم ياگه من هم حرفها ينه؟حت ايموندگاره  ستين

به  يياگه بابات بو ببره چه بال يدونست يم ؟توكهيكار رو كرد نيا اچر يخبر داشت تيكنم تو كه از اوضاع زندگ يتعجب م

 ها؟...يكار رو كرد نيچرا ا ارهيسرت م

 :جواب داد هيهق هق گر انيم در

كه شمافكر  ستين يربه خدا وهاب اون طو.اديز يليخ...ميرو دوست دار گهيمن ووهاب موندگاره ما همد نيبه خدا عشق ب ـ

مامان منو واسه ازدواج  استير يدر كنارش باشم وهاب پاك وب شهياون منو دوست داره مامان ازم خواسته واسه هم ديكن يم

قدر عاشقانه  نيا يدروغه؟پس چرا خاله وآقا مرتض يكه عشق وعاشق يكن يگم آخه چرا فكر م يبه خدا راست م.خواد يم

 دن؟ يرو ادامه م شونيزندگ

 :سرش را تكان داد وبا پوزخند گفت مادر

 ؟ياز خانواده ات هم بگذر يبه خاطر عشقت حت يكه توهم مثل نرگس حاضر يبگ يخوا يمن ـ

 :ستاره ادامه داد.گرفت كه انتظارش را نداشت ياحساس كردكه از سكوتش جواب ينداد ول يوسال مادر پاسخ به

صحبت كن  هيقض نيكنم با پدر راجع به ا يخواهش م يبه من كمك كن يتون يتو م.كنم مامان مانع من نشو يالتماست م ـ
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 .خونه مون انيبهشون بگو كه قراره پنج شنبه ب

 .شه ينم يبابات راض يدون يتوكه م....از من نخواه ستاره ـ

خورم اگه شما  يم مخونه مون قس انيخانواده وهاب ب دياجازه بد زهيدونم برات عز يدم به مرگ بابا كه م يمامان قسمت م ـ

 .كنم يعمل م ديريكه شما برام بگ يميبه هر تصم ومديخوشتون ن

 مارستانيكند كه بعد از مرخص شدن از ب يرا راض رهيدرباره وهاب وخانواده اش صحبت كرد تا باالخره توانست ن آنقدر

توانست مشكلش را حل كند مادرش بود اما او  يكه م ياز نظر ستاره تنها كس.موضوع با همسرش حرف بزند نيراجع به ا

 صشيكامل او برگه ترخ يبهبود صيوتشخ رهين نهيبعد از مع كصبح روز بعد پزش.همسرش نداشت تيبه رضا يديام چيه

شوند  مارستانيب يانجام كارها راه يبرا رجيخبر رابه پدرش داد وقرار شدكه رضا به اتفاق ا نيستاره بالفاصله ا.را امضا كرد

شمرد وبعد از تمام شدن صحبتش با  متيخبر بود فرصت را غن يپنج روز از وهاب ب نياما قبل از امدن آنها ستاره كه در ا

 .را برداشت يبعد از چند بوق وهاب گوش.با وهاب تماس گرفت تا با او صحبت كند عيپدر سر

 ؟...يخوب....سالم وهاب جان ـ

 :بلند پاسخ داد يوبا صدازده شد  جانيستاره ه يصدا دنيبا شن وهاب

 !شم؟ يمن نگران م يگ ينم...ييمعلوم هست تو كجا ـ

حاال هم دور از چشم مامان  نيهم.رميباور كن فصت نشد كه باهات تماس بگ يول يحق دار يبگ يهرچ...دونم وهاب يم ـ

 .يايدر ب يكارو بكنم تا از نگران نيتونستم ا

سكوت  يوقت.دهد يبروز نم يزيستاره مطمئن بودكه وهاب از او ناراحت است اما چ.در جوابش فقط سكوت كرد وهاب

 :شد گفت يوهاب طوالن

شد؟باالخره تونستم راجع به تو با مامانم صحبت  يچ يدون يم.خبر خوب بهت بدم هيخوام  ينكن م يقدر بدخلق نيوهاب ا ـ

 .شه يداره تموم م زيهمه چ گهيكنم د

 :ديزده پرس جانيه وهاب

 !؟يتو چه كار كرد ـ
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كار خودمو بلدم البته اگه تو هنوز  فتهيپاش ب!گن ستاره يآقا وهاب به من م يمنو دست كم گرفت يليشه؟خ يباورت نم هيچ ـ

 !يومنصرف نشد يسر حرفت هست

 :قهقهه زد وگفت وهاب

 !شد؟ يچ جهينت يبگ يخوا يمن هنوز سر حرفم هستم خوب نم!وونهينه د ـ

بذاره مطمئنم كه مامان از عهده كارش  ونيقرار شدكه مامانم امشب با پدرم صحبت كنه وقرار فردا شب رو باهاش در م ـ

كنم بتونم تا  يبرم فكر نم ديبا گهيمن د.تموم بشه يخوب ربهيدعا كن وهاب خدا با ماست دعا كن فردا شب همه چ اديبرم

 زم؟يباشه عز متنيب يفردا م.فردا شب باهات صحبت كنم

 يفردا شب م!ميش يم ايزوج دن نيمن وتو در كنار هم خوشبخت تر دوارميام ندهيبه آ يليستاره من خ يدون يم...باشه ـ

 .مواظب خودت باش زميعز نمتيب

 .غمهامون خداحافظ انيپس اقا وهاب تا فردا وپا ـ

 .خداحافظ ـ

كرد خوشحال بود به خاطر همه  يم ياحساس سبك.ه افتادگذاشت وبه طرف اتاق مادر به را شيتلفن را سر جا يگوش

 .ستاديوارد اتاق شد وكنارت خت مادر ا.روبه اتمام بود شيشد كه تمام غمها يباورش نم.زيچ

 ؟يكرد ريقدر د نيچرا ا...ستاره يكجا بود ـ

 .رسونن يخودشو رو م ميبا بابا تماس گرفتم تا ما آماده بش ـ

وارد  رجيبعد پدر به اتفاق ا يساعت.خود احساس كرد ينگاهش را بر رو ينيبه او كرد وستاره سنگ يقينگاه عم رهين

مادر وبه خاطر  يستاره به خاطر بهبود.به طرف منزل به راه افتادند يهمگ يحسابدار يشدند وبعد از انجام كارها مارستانيب

 يدر وجودش احساس نگران گريد.ديبال يانست به خود مد يم ايدختر دن نيكه خود را عاشقتر نيخودش خوشحال بود وازا

به هدفش منصرف  دنياز رس ميبودكه رح دوارديام.گرفت متعجب بود يازاو نم يسراغ ميكه رح نيكرد اما هنوز هم از ا ينم

 .شده باشد

استقبال كرد ورضا به خاطر ورودش  رهيسحربا منقل واسپند از ن.شدند اطيوارد ح يمقابل منزل توقف كرد وهمگ لياتومب
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آنها را در آغوش گرفت واز  ينگاهش به نرگس افتاد كه از اتاق خارج شد وهر دو نيح نيدر هم.كرد يقربان يگوسفند

 اطيستاره وسحر هم به اتفاق پدر در ح.نرگس وارد اتاق شد كبه كم رهين.كرد يتنها خواهرش ابراز خوشحال يبهبود

 :ديشمرد واز سحر پرس متيستاره فرصت را غن.بودند يقربان يمشغول انجام كارها

 نجا؟ياومد ا يسحر خاله ك يراست ـ

 .نجاستياز صبح ا بايتقر.شه اونم زود خودشو رسوند يبهش گفتم كه مامان امروز مرخص م.صبح زود با من تماس گرفت ـ

 بودن؟ دهيقبال خاله رو د رجيبابا وا يعني ـ

 .هم صحبت كردندهم با  يكل....آره بابا ـ

 !؟يراجع به چ ـ

ها رو فراموش كرد خدا رو شكر بابا هم  نهيك ديكه باالخره بعد ازدو سال با نيراجع به ا گهيراجع به خودشون د...خوب ـ

 .خاله رو قبول كرد يحرفها

 !اورده؟يرو همراهش ن يپس چرا قا مرتض ـ

 نيبه نظر منم هم.جمع حضور نداشته باشه يتو ياحمد بهتره فعال آقا مرتض ييخانواده دا تيگفت به خاطر موقع يخاله م ـ

 .كنه يرو درست م زيطوره گذشت زمان همه چ

هر دو وارد آشپزخانه شدند نرگس روبه .كند يجا بلند شد وبه طرف آشپزخانه رفت وبه نرگس اشاره كرد تا او را همراه از

 :ستاره كرد وگفت

 ه؟افتاد يستاره اتفاق هيچ ـ

 :نرگس را در آغوش گرفت وگفت جانيباه

 !ندياتفاق خوشا هيبار  نيا يول....آره ـ

نرگس .كرد فياو تعر يخود ومادرش را برا انيآمده م شيپ يبود وستاره تمام اتفاق ها دنيمنتظر شن يبا خوشحال نرگس

 .كرد نياو گوش داد واراده وجرات خواهرزاده اش را تحس يزده به حرفها رونيمتعجب واز حدقه ب يبا چشمها

 يصدا دنيرا برداشت وبا شن يستاره گوش.زنگ تلفن آن دو را مجبور كرد كه از اشپزخانه خارج شوند يبعد صدا يلحظات
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 :گرفته وناراحت گفت ييبا صدا ميرح.بدنش به لرزه افتاد ميرح

 ؟يسالم ستاره خوب ـ

 :جواب داد يليم يب با

 .ممنون...خوبم ـ

 ست؟يازت ن يچه خبر ستاره خبر ـ

 ...خود تو يبودند حت انيبودم وهمه هم در جر مارستانيمدت ب نيمن كه تمام ا...خب ـ

 ...يخبر بود ياز من ب ؟توكهيتو خبر داشتم اما تو چ تيآره من از وضع ـ

 :كوتاه كرد وادامه داد يمكث ميرح

كه قراره  يدارم واگه تو چند روز از ادم تيخواستم بدونم چقدر برات اهم يم.تو بودمچند روز فقط منتظر تماس  نيمن تو ا ـ

 ...تو يانه؟وليداره  تيتو زندگ يريتاث ؟اصاليد ينشون م يچه عكس العمل يخبر باش يب يكن يعمر در كنارش زندگ هي

 :را قطع كرد وگفت ميرح حرف

چند روز تمام ذهن من  نيا يفكر كنم؟تو زهايجور چ نيبه ا تيتو اون موقع ياز من توقع دار يتو چه جور ميآخه رح ـ

 .ودوباره به خونه برگرده ارهيروبه دست ب شيمامان بود تا سالمت ريدرگ

 مين هيبودكه  يداشتم كاف تيتو اهم يخودشو داره واگه من واقعا برا يقلب آدم جا يتو يتو درسته اما هركس يآره حرفها ـ

 .يبت بندازبه قل ينگاه

 يكه در قلبش جا يوكس ستيقائل ن تياهم شيبرا يكه ذره ا ديخواست بگو يكرد دلش م ياو را عصبان ميرح يحرفها

 .توانست يدهد اما افسوس كه نم يواو را تمام غمها نجات م ديا يزود م يدارد به زود

 :كرد موضوع را عوض كند يسع

 !يخبر يچند روزه ازش ب ي؟ناسالمتيرياز عمه ات بگ يسراغ يخوا يتو نم ميرح نميبب ـ

 :بحث را ادامه نداد ودر جوابش گفت گريهم د ميرح

 .خوام باهاش صحبت كنم يرو بده عمه م يشه گوش ياگه م ـ
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 :رابه دستش سپرد بعد رو به نرگس كرد وگفت يرفت وگوش رهيبه كنار ن ستاره

 يكاش م.بخشه يوقت منو نم چياگه موضوع به گوشش برسه ه.كردم خاله يماشتباه  يمتقاعد شده ول ميكردم رح يفكر م ـ

 !رميتونم ازش پس بگ يونم هيا گهيشده مال كس د ريتونستم بهش بفهمونم كه قلب من تسخ

 :ستاره به خنده افتاد وجواب داد يجمل ها دنياز شن نرگس

 .شه يدرست م زيهمه چ.....نگران نباش ـ

 :تلفن را قطع كرد وروبه نرگس گفت ميبا رح شيبعد از اتمام صحبتها رهين

 .نجايا اديشام ب يبزن ودعوتش كن برا يزنگ به مرتض هيپاشو برو ـ

 :متعجب جواب داد نرگس

 ...نكرده ييوقت خدا هي!نباشه بهتره نجايامشب ا يمرتض رهينه آبجب ن ـ

 :حرفش را قطع كرد وگفت رهين

 نيا ديروز با هيبه حرف خواه بزرگترت گوش بده باالخره  تيبار تو زندگ هيالقال .م انجام بده نرگسگ يكه بهت م يكار ـ

 !يش يصاحب بچه م يدار گهيتو د ينه؟نا سالمت ايها شسته بشه  نهيك

 :دست نرگس را در دست گرفت وگفت ستاره

هم انسانه قلب داره  ييباالخره دا.نسبت به اون عوض بشه يينظر دا يآقا مرتض دنيبا د ديشا.گه يآره خاله مامان راست م ـ

 !تموم شد زيامشب همه چ ديشا يديخدا رو چه د

 :به خواهرش كرد ودر جواب ستاره گفت ينگاه نرگس

 ...!انشاءا ـ

 رونيتاق باز ا.اتفاق بگذارد نيا انيستاره از فرصت استفاده كردتا خواهرش را در جر.تلفن به راه افتاد يبه طرف گوش وبعد

 :برلب آورد وگفت يبود لبخند اطيح يرفت سحر در حال شست وشو

 !شه يداره تموم م زيهمه چ گهياگه خدابخواد د ـ

 :متعجب جواب داد سحر
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 !قراره تموم بشه؟ يچ...شده يچ ـ

 .خونه مون انيم نايا ييسحر دا ميامشب مهمون دار ـ

 .انيدونستم قراره ب يمن م!ستين يكه خبر تازه ا نيا...خب  ـ

 .رو تموم كنه زيخواد امشب همه چ يمامان م.اديهم قراره ب ياقا مرتض يآره ول ـ

 :زد وگفت يحيلبخند مل سحر

پس عجله كن ستاره امشب !مانع بشه يكس نكهيبدون ا ميراحت با خاله رفت وآمد كن يليخ ميتون يم گهيد...خدا رو شكر ـ

 .اديباره كه به خونه ما م نياول يآقا مرتض.ميسنگ تموم بذار ديبا

 يم شيپ يبه خوب زيبود وهمه چ يروز خوب.از مهمانها كردند ييرايكردن اسباب پذ ايكمك سحر ونرگس شروع به مه به

ساعت حدود هفت .كردند تا او را از دلشوره رها كنند يخودشان را م ينگران بود وستاره وسحر تمام سع ينرگس كم.رفت

 يكردند كه خانواده احمد پشت در هستند اما از صدا يفكر م مهزنگ دربه صدا درآمد ه.اماده بود زيهمه چ بايشب تقر

به راه  اطيستاره به اتفاق سحر ونرگس به طرف ح.ستين يازمرتض ريغ يومحسن متوجه شدند كه كس رجيا...ااهللاي....ااهللاي

لبخند از .كرد استقبالازاو  يرخالف تصور همه رضا به گرمشد وب اطيوارد ح ياستقبال كنند مرتض همانشانيافتادند تا از م

 يرا از دست مرتض ينيرينرگس جلو رفت جعبه ش.ديدرخش يهمه م يدر چشمها يشد وبرق شاد ينرگس دور نم يلبها

نشست  رهيدر كنار ن يمرتض.استقبال كردند وبه طرف اتاق به راه افتادند ياز مرتض يهمگ.گرفت وبه او خوش آمد گفت

 جانيساعت بعد نرگس با ه مين.كنند يدگيستاره وسحر هم به آشپزخانه رفتند تابه كارها رس.كرد يروع به احوال پرسوش

 :وارد آشپزخانه شد وگفت

 .فتهين يدعا كن اتفاق!نايزنن ستاره حتما خودشون هستند اومدن احمد ا يزنگ م ـ

 :لرزان او را در دست گرفت وگفت يدستها ستاره

 .ره يم شيپ يبه خوب زيآروم باش خاله توكلت به خدا باشه من مطمئنم همه چ ـ

 ياحمد به گوش م يشدند صدا اطيوارد ح همانهايم.همراه ستاره وسحر به اتاق رفت دهيپر يبا رنگ ورو نرگس

نرگس  دنيد وبا دبا رضا وارد اتاق شدن يخانواده احمد، راحله ورخساره بعد از احوال پرس.هم مضطرب بود يمرتض.ديرس
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از اتاق خارج شد واز  تيخشمش را از انها برگرداند وبا عصبان ازبد احمد نگاه پر .تعجب زده برجا ماندند هيچند ثان يومرتض

كردند مانع آنها شوند اما احمد همچنان اصرار به رفتن داشت همه  يسع رجيرضا وا.كنند يهم خواست تا او را همراه هيبق

حرف  تيكرد او را متقاعد كند اما احمد با عصبان يزد وتالش م يموش كرده بودند رضا با احمد حرف مرا فرا رهين يضيمر

 :وگفت ديدستش را بوس هيهق هق گر انينرگس به طرف احمد رفت ودر م نيح نيدر هم.زد يخودش را م

 .دلم برات تنگ شده بود يليخ!سالم داداش ـ

 :خواهرش گفت يقرار گرفتند اما احمد در جواب مهربان ريصحنه تحت تاث نيا دنياز د همه

به اسم من  يبكن وفراموش كن كه برادر يدوست دار يندارم برو هركار يكار تيبا تو وزندگ گهيمن د...برو نرگس ـ

 .دونم يتو رو خواهر خودم نم گهيهمون جور كه من د يدار

 :پاسخ داد ختير يكه اشك م يدرحال نرگس

 زيچ چيه يبا مرتض يدو سال زندگ نيتو ا يدارم شما برادر بزرگ من هست اجياحت مين به وجود شما تو زندگم...داداش يول ـ

 ...كردم يحس م ميروبه عنوان خانواده تو زندگ رهيكمبود تو ون شهيهم يكم نداشتم ول

 :در جوابش گفت تيبا عصبان احمد

ما برادر وخواهرت  ؟اگهيتا حاال برادر شناس هم شد ياز ك!يدلت خواست كرد ينرگس خانم؟وكه هركار يگ يم يچ ـ

 ؟يكن ياحترام يبه خانواده ات ب يشد يچرا به خاطر عشقت راض يپ مياگه ما خانواده ات بود ميبود

 شياشك در چشمها.نديبب انيوگر فيتوانست نرگس را آن طور ضع ينم.او آمد كياحمد نزد يحرفها دنيبا شن يمرتض

 :وگفت ستاديمقابل احمد ا.داد يكردن به او نم هير اجازه گرحلقه زده بود اما غرو

 ياتفاق ها من بودم اگه قراره ب نيا ينداره مسبب همه  يرياما اشتباه از من بود نرگس تقص....احمد آقا ديگ يشما درت م ـ

من با تمام وجود  ميرو دوست دار مونيزندگ ميرو دوست دار گهيبه من بشه من ونرگس واقعا همد ديهم بشه با ياحترام

ما .نشه مونيكه منو به عنوان همسر انتخاب كرده پش نينداشته باشه واز ا يكم وكسر چيكنم تا نرگس ه يخودم رو م يسع

داره مابه خاطر همه اشتباهاتمون از شما  اجينرگس به شما احت!به جز كمبود خانواده نرگس ميكم ندار يزيچ يتو زندگ

ما رو به  ميدار اجياحت مامن ونرگس به ش ديما نش يزندگ يها يكنم مانع خوش يخواش م ديما رو ببخش ميخوا يمعذرت م
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 .كنم يخواهش م ديحال خودمون رها نكن

 ستادياشك آلود مقابل احمد ا يمادر با چشمها نيح نيدر هم.ختير ياراده اشك م يب يمرتض يحرفها دنيبا شن ستاره

 :وگفت

بهشون  ديگذشته ها گذشته با.دارن اجيجوون هستن وبه ما احت يليگه نرگس وشوهرش هنوز خ يدرست م يآقا مرتض ـ

 .فراموش كرد ديها روبا نهيك ميمانع بش ديحاال كه در كنار هم خوشبخت هستن ما نبا.فرصت داد

 رهين ير مقابل حرفهااحمد د.بود دهيكه تا به حال از او نشن بايز ياز همه بردل ستاره نشست؛جمالت شتريمادر ب يحرفها

بلند  يشمرد خودش را در آغوش برادرش انداخت وبا صدا متينرگس فرصت را غن.گفتن نداشت ومتقاعد شد يبرا يحرف

بعد احمد شروع به صحبت  يلحظه ا.برده بود يبه اشتباهش پ ماوه ييگو.ستيگر ياحمد هم برخالف تصور همه م.ستيگر

 :كرد

وعذاب  نميرو بب شيخواستم بدبخت يمن فقط نم.بود فقط به خاطر خود نرگس بود يلفتدونه كه اگه مخا يخدا خودش م ـ

 ...بكشم

 :روبه نرگس كرد وادامه داد بعد

 .ديخوشبخت باش شهيهم يخوام كه برا ياز خدا م ديدر كنار هم خوشبخت نميب ياما حاال كه م ـ

 يبه همه معرف يكردند ومرتض يبا خانواده احمد احوال پرس گريبار د يهمه خوشحال بودند نرگس ومرتض.آرام شد احمد

گفت نرگس هم  كيقلب به او تبر ميستاره نرگس رادر آغوش گرفت واز صم.به طرف اتاق به راه افتادند يشد بعد همگ

 .شحال بودبا خواهر وبرادرش رابطه داشته باشد خو يبه راحت واندت يبه بعد م نيوازا دهيرس انيكه مشكالتش به پا نيازا

ستاره .كه از بدو ورود اخم كرده وساكت بود مياز رح ريغ دنديخند يبود؛همه خوشحال بودند وم يماندن اديبه  يشب،شب آن

آرام در گوش .اش نبود يناراحت دنيبه د ياز او نداشت باز هم راض يدانست اما با وجود آنكه دل خوش ياو را م يعلت ناراحت

 :نرگس گفت

 .اديدرب افهيق نيصحبت كن تا از ا ميكم با رح هي...گم خاله يم ـ

 :گفت ميروبه رح ونرگس
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 .بگو بخند به خاطر من.يساكت باش دينبا ؟امشبيتو چرا ساكت...جان ميخب رح ـ

 :به نرگس كرد وجواب داد ينگاه سرد ميرح

حالم خوب  اديزامشب  ديباور كن يتموم شد ول زيخوشحالم كه باالخره همه چ يليبگم عمه جون؟منم خ يچ ـ

 .كنم يخونه مون جبران م دياومد يوقت...انشاءا.ستين

 :در ادامه حرف برادرش گفت رخساره

 !شه يدرست م زيهمه چ گهيتا چند وقت د...عمه انشاءا ستين يزيچ ـ

 :نداد وآرام در كنار گوش نرگس گفت يتيبه حرف رخساره اهم ستاره

 !پنبه دانه نديشتر در خواب ب ـ

شب  نينرگس بهتر يآن شب برا.كه توجه همه را جلب كرد يسرداد طور يحرف ستاره خنده بلند دنياز شن نرگس

اش  ياز شب گذشته از خاطرات جوان ياحمد تا پاس.ديرس يخنده اهل خانه از همه طرف به گوش م ياش بود صدا يزندگ

 .دادند ياو گوش م يكرد همه با عالقه به حرفها يم فيتعر

بعد از .كردند واز مزل خارج شدند يسحر وستاره از خانواده ستاره خداحافظ يعال ييرايز تشكر از پذشب همه بعد ا آخر

 يم انيامشب موضوع رابا همسرش در م رهيتمام وجود ستاره را دربرگرفت مطمئن بودكه ن يبيرفتن مهمانها دلهره عج

 :او رفت وگفت كينزد از جا بلند شد ديبه گوشش رس رهين يغرق در افكارش بودكه صدا.گذراد

 ؟يدار اجياحت يزيمامان چ يبا من كار دار ـ

 :آهسته گفت ييبه او انداخت وبا صدا ينگاه رهين

 .خوام با پدرت تنها صحبت كنم يم.سحر همبا خودت ببر...بخواب ريبرو بگ ـ

 :وگفت ديزد گونه مادر را بوس يستاره موج م ياز شوق در چشمها يا هاله

 .ممنونم مامان زيبه خاطر همه چ ـ

 :بر ابرو آرود وگفت يدر جواب اخم مادر

 .اين رونيهم ب گهيقدر خودت رو لوس نكن برو تو اتاق د نيخب ا يليخ ـ



 

 

كتابخانه نودهشتيا   صالحي سمانه  –هاي آرزو ستاره 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٠٦

 .ديشما بگ يهرچ.چشم مامان خوبم ـ

 :ديبه طرف اتاقش رفت سحر هم پشت سرش وارد اتاق شد وبا تعجب پرس بعد

 ؟يخبر ندار يزيبا بابا صحبت كنه؟تو از چ خواد يم يستاره به نظر تو مامان درباره چ ـ

 ريبهش فكر نكن بگ اديز.شه يكه فقط به خودشون مربوط م هيموضوع شخص هي ديمن از كجا بدونم؟شا....نه سحر جون ـ

 .بود يامروز روز خسته كننده ا.بخواب

زود به خواب رفت وستاره بعد از  يليسحركه كامال خسته بود خ.را بست شيوچشمها ديسرش كش يمالفه را رو وبعد

 .پدر ومادرش را بشنود يتا صدا ستادياو از جا بلند شد وپشت در اتاق ا دنياز خواب نانياطم

 ...باهات صحبت كنم يموضوع هيخوام راجع به  يمن م شيپ نيبش ايآقا رضا ب ـ

 :با خنده گفت رضا

 شده؟ يچ!باشه خانم ريخ ـ

 دهيبزرگ كردن آنها كش يكه برا ييها يزد از زحمات وسخت يحرف م شانياز بچه هاكرد؛ ينيشروع به مقدمه چ رهيون

 :ادامه داد رهين.كرد يم دييرا تا شيداد وحرفها يهمسرش گوش فرا م يورضا با عالقه به حرفها...بود

 .ييتو يينها رندهيگ ميوتصم يبذارم باالخره تو پدرش هست ونيرو باهات در م يخواستم راجع به ستاره موضوع يراستش م ـ

 شده؟ يزيمگه چ!باشه ريخ ـ

 !رهيحتما خ ياگه اجازه بد ـ

 .يرواز من پنهون نكرد يزيكه تا حاال چ ره؟تويشده ن يچ ـ

 .ستين يرح شيكنم ستاره دلش پ يراستش من فكر م ـ

 :جا خورد وبا عكس العمل تند گفت رضا

 !روبه تو زده؟ يحرف نيهمچ ي؟كيچ يعني ـ

ترسم كه ستاره هم مثل من  ياما من م يريبراش بگ يخوا يكه م يميهر تصم يتون يوم يتو بزرگتر ستاره ا...رضا نيبب ـ

 .روهم خراب كنه ميرح يشكست بخوره وزندگ شياول زندگ
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به  يخوا يم ييچه رو ست؟توبتين ميبه تو گفته كه دلش با رح يجا كرده باچه جرات يستاره ب!زن؟ يگ يم يدار يتو چ ـ

مگه من آبروم رو از سر ...رميباال بگ ليفام يسرم رو تو يچه جور اد؟منيخوشش نم ميكه ستاره از رح يخانواده برادرت بگ

 دختر بچه از دست بدم؟ هيبه خاطر حرف  يراحت يراه آرودم كه به هم

 :گفت متيكرد همسرش را آرام كند وبا مال يسع رهين

خواد جواب  يم يكياگه نتونه ودوباره برگرده خونه تو اون وقت چ.سازش كنه ميبا رح ترسم ستاره نتونه يترسم رضا م يم ـ

هم خودش راجع به  يكم مياجازه بد ميكار نكن نيكه ما ستاره رو مجبور به ا نهيشده رو بده؟حرف من ا ختهير يوآبرو ليفام

 .رهيبگ مياش تصم ندهيآ

 :را هضم كند جواب داد رهين يتوانست حرفها ميكه ن رضا

من با دخترم  يكن يكم داره كه ستاره نتونه باهاش سازش كنه؟تو فكر م يچ ميآخه رح!تو چت شده؟....خانم يگ يم يچ ـ

دخترم رو  يختيكه خوش نهيكنم فقط به خاطر ا يم يپافشار ميازدواج ستاره ورح ياگه من رو...سر جنگ دارم؟نه به خدا

بكنه اون وقت دختر احمق ما بهانه  يداره حاضره به خاطرش هركار ستازته قلبش ستاره رو دو ميرح.نميب يشده م نيتضم

اجازه  مياز رح ريغ يا گهيكنه كه من به كس د رونيرو از گوشش ب لهيتيف نيبه ستاره هم بگو ا رهين نيبب!ارهيم يالك يها

ازدواج كنه  ميبا رح فقطدونم كه دخترم  ياگه من پدرشم وستاره منو به عنوان بزرگتر قبول داره صالح م!ازدواج بدم

 ...وگرنه

 :حرف همسرش را قطع كرد رهين

دم باشه خو نياز ا ريزنه اگه غ يوقت رو حرف پدرش حرف نم چيستاره ه....نيپا اريصداتو ب دنيبچه ها خواب....خب يليخ ـ

 ...خواستگار بازه ياخه مرد در خونه دختردار به رو يتو دهنش ول زنميم

 :جواب داد يبا تند رضا

 ستاره؟ يخواستگار اديقراره ب يك!ه؟يمنظورت چ «

 :ديكردن همسرش دروغ بگو يكمك به دخترش وراض يمجبور شد برا رهين

از اقوام  يكيگفت  يمن م دنياومده بود د ييروبه رو هيعصمت خانم همسا يامروز بعد از ظهر كه شما خونه نبود...راستش ـ
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 انيفردا شب به اتفاق خانواده ب ياجازه خواست تا برا.دهيدر خونه د يدورشون ستاره رو موقع برگشتن از اموزشگاه جلو

 ...كنن يرخونه مون وحضورا ستاره رو از ما خواستگا

 نيدختره باشه گفتم كه ا نيصد دفعه بهت گفتم حواست به ا!بدوش يگ يگم نره تو م يمن م يه...زن گهيبس كن د ـ

 .ديرس نجايكه كاربه ا ينداد تياون قدر به حرف من اهم!جنبه يم اديستاره سر وگوشش ز

بهش  يزيمن هنوز چ.خبر نداره يچيهنوز از ه ؟ستارهيزن يتهمت م ؟چرايشور يرضا؟گناه دختره رو چرا م يگ يم يچ ـ

 .نگفتم

 :انه جواب دادقاطع رضا

 ...فردا صبح به عصمت خانم بگو حق ندارن پاشونو تو خونه من بذارن وگرنه.يبه ستاره بگ يزيچ ستياصال الزم ن ـ

 :جواب داد تيحرف همسرش را قطع كرد وبا عصبان گريبار د رهين

 يبه خواستگارها ياجازه ا نيهمچ هيتو تا به حال  يول رهيوم اديخواستگار م گهيد نهيخونه دختردار هم...نييپا اريصداتو ب ـ

 يگم فردا شب دخترتو دودست يتجربه كنه من نم ديشه باالخره ستاره هم با يكه نم يجور نيآخه ا.يدخترهات نداد

بعد جواب نه بشنون بذار ستاره  انيب نايگه ان منم گفتم باشه بذار فردا شب ايمال همد ميستاره ورح يكن تو گفت مشونيتقد

 يآخه چه اشكال يبچه هات هست يبرا يرضا جان تو پدر خوب...ستنين تياهم يخانواده اش نسبت بهش ب فكر كنه كه

 ...اديخواستگار م يهر دختر يداره؟باالخره برا

 :گفت هيكرد وبا كنا رهيروبه ن رضا

 !يمسئولش خودت فتهيب يهر اتفاق يول ارهيب فيخواستگار فردا شب تشر...خانوم رهيباشه ن ـ

 :كرد وگفت يخنده ا رهين

 باشه؟!كردن پسراتم با خودت يپس راض!خودم برم يرتيقربون شوهر غ ياله ـ

 :جواب داد يطوالن يبعد از مكث رضا

 يمن ستاره روبه هركس.تموم بشه زيكه فردا شب همه چ يكنم فقطبه شرط يم يپسرامو راض!اميمن كه از عهده شما برنم ـ

 ...دم يشوهر نم



 

 

كتابخانه نودهشتيا   صالحي سمانه  –هاي آرزو ستاره 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٠٩

 :حال خروج از اتاق گفت غرغركنان در وبعد

 !براش پخته يدونه كه عمه چه آش ينم گهيسوزه دلش روبه عمه اش خوش كرده د يم ميرح يواقعا كه دلم برا ـ

نفس .ديلرز يوترس از پدرش م جانيستاره از شدت ه يدستها ديرس انيخوب به پا جهيبا نت بايتقر رهيرضا ون يحرفها

 .شكر گفت يهمه لطف ومهربان نيوخدا رابه خاطر ا ديآن دراز كش يوبه طرف رختخوابش رفت رو دياز ته دل كش يراحت

 ششم فصل

 روزيد يبه سحر انداخت از شدت خستگ يرا باز كرد ونگاه شيكند چشمها دارشياز خواب ب يكه كس نيزود بدون ا صبح

به راه افتاد كنار حوض  اطيجا بلند شدوبه طرف حاز.شود داريخواست هرگز ب يبه خواب رفته بود كه انگار دلش نم يطور

شده وبه  داريمادر چرخاند ومتوجه شدكه اوهم از خواب ب قرابه طرف اتا دونگاهشيآب به صورتش پاش ينشست ومشت

 :ديپرس رهين.ديايب نييستاره به طرفش رفت وكمك كرد تا از پله ها پا.ديا يم اطيطرف ح

 !؟يشد داريزود از خواب ب نقدريچرا ا ـ

 ...برد يراستش مامان خوابم نم ـ

 :اطالع نشان داد وگفت يب شبيرا از موضوع د خودش

 ؟يصحبت كرد....شد يچ شبيمامان د يراست ـ

 :به او كرد وگفت يقينگاه عم رهين

 .كردم شيباالخره راض يدروغ بگم ول يمجبور شدم به خاطر تو كل...آره ـ

 :ديرا در اغوش گرفت وگونه اش را بوس مادر

 .دم جبران كنم يممنون مامان قول م ـ

كه حوصله ندارن برو سحر رو از خواب  يدون ينشو خودت م يبابات وبرادرات افتاب يجلو اديامروز ز.خب ستاره يليخ ـ

 .ميكار دار يكن كه كل داريب

 .ميرس يراحت به همه كارامون م التيخ....چشم مامان ـ

سحر كه از .كرد داريخودش را در اغوش سحر انداخت واو را از خواب ب ياز شدت خوشحال.به طرف اتاقش به راه افتاد وبعد
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 :ديرفتار او متعجب شده بود پرس

 .برو بذار بخوابم من هنوز خسته ام!؟يكن يم يجور نيچرا ا....چته ستاره ـ

 :دوگفتياو كش يمالفه را از رو ستاره

 !ادهيز دنيخواب يوقت برا ميكار دار يليز خپاشو كه امرو ـ

 :باز كرد وگفت مهيرا ن شيچشمها سحر

 م؟يمگه امروز چه خبره؟بازم مهمون دار ـ

 !فرق دارن هيبا بق يكم هيامروزمون  يمهمونها يول...آره ـ

 اد؟يقراره ب يمگه ك!؟يچه فرق ـ

 :از ته دل كرد وگفت يخنده ا ستاره

 !اديقراره خواستگار ب ـ

 :ديبالش بلند كرد وپرس يسرش را از رو يخوشحال سحربا

 !؟يواسه ك ـ

 :قاطعانه جواب داد ستاره

 !واسه من گهيخب معلومه د ـ

 :نگرفت وگفت يحرفش را جد سحر

 !بود يمزه ا يب يشوخ ـ

 :بالش گذاشت وگفت يسرش را بر رو ودوباره

 .خوام بخوابم يم رونيپاشو برو ب!گذاشته رياز من روتو تاث شتريب روزيد يكه خستگ نيمثل ا ـ

 .دونه تازه با بابا هم صحبت كرده يرو م زياون همه چ.از مامان بپرس يكن يخب اگه باور نم يليخ ـ

 هيآخه پس قض.كار كنه نيبه ا يتونه بابا رو راض يبشه من مطمئنم نم ياگه مامان هم راض يستاره؟حت يگ يم يدار يتو چ ـ

 شه؟ يم ياحمد چ ييودا ميرح
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پاشو از رختخواب !موجود فراموش شده ست هيمن  يبرا ميرح.نزن ييودا مياز رح يحرف گهيكنم د يسحر ازت خواهش م ـ

 .كنم يم فيبرات تعر زويهمه چ يبه من كمك كن ياگه قول بد رونيب ايب

ستاره،سحر .حسن انجام شودسحر وستاره بود وهر دو تالش خودشان را كردند تا كارها به نحو ا يبرا يروز روز پر كار آن

 .را انجام داده متعجب بود يكار نيچن تيكه ستاره با آن همه محدودد نياتفاقات قرار داد وسحر از ا انيرا در جر

ستاره مطمئن بود پدر از .گذاشته است انيبرد كه پدر موضوع را با آنها درم يسفره ناهار از نگاه غضب الود برادرانش پ سر

ستاره بر خالف .شد ياخم وچهره گرفته ختم نم كيبه كارش نداشته باشند وگزنه اعتراض آنها به  يارآنها خواسته كه ك

 .وهاب وخانواده اش عوض خواهد شد دنيومطمئن بودكه نظر پدرش با د دكر ينم يقبل احساس اضطراب ونگران يروزها

بودند كه پدر  ييها وهيغروب كرده بود وستاره وسحر كنار حوض مشغول شستن م ديخورش ديتمام كارها به اتمام رس بايتقر

 :ديسحر به گوشش رس يغرق در فكر بودكه صدا.كرده بود هيمراسم امشب ته يبرا

 ؟يكن يفكر م يستاره به چ ـ

 ...نكهيا ايكنه  يبه نظرت بابا امشب با خانواده وهاب خوب رفتار م ـ

 :وجواب داد حرف خواهرش را قطع كرد سحر

 زيباشه مامان خودش همه چ يگ يكه تو م يطور نياگه ا يفكر كن زايچ نيتو به ا ستيالزم ن.نشون نده تيقدر حساس نيا ـ

شن كه  ينم يوقت راض چيبدن ه ياگه بخوان به خانواده وهاب هم جواب منف يباالخره تو دخترشون هست.كنه يرو درست م

 .فكنده كنناونا سرا يبا رفتارشون تو رو جلو

را به دست مادرش  زيگرفت فكرش را آزاد كند وهمه چ ميكه تصم يآرامش بخش بود طور شيسحر برا يحرفها

 :سحر ادامه داد.بسپارد

 .شه يدرست م زيكه همه چ...انشائا...به خدا باشه دتيام ـ

احمد با ما  ييمن ووهاب هم جور بشه خانواده دا هيمطمئنم اگه قض يبه ما كمك كرده ول يليتا حاال م خدا خ....آره سحر ـ

 ياحتيدو نفر نباشه  نيب يعشق يتونستن قبول كنن كه وقت يكاش م يمشكل بزرگه ا هيدوباره  نيكنن وا يقطع رابطه م

 .رسه ينم جهيوقت به نت چيه يطرفه باشه اون زندگ هيعشق 
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 :تكرار كرد سحر

 گم؟ يدرست م نيرو دوست دار هگيهمد يليستاره تو ووهاب خ يراست!!عشق ـ

سحر با هم دردها  هيقشنگ زيعشق چ.بزنم يشدم به خاطر وهاب دست به هركار ياون قدر كه من راض...خب معلومه ـ

به  دنيتنها هدفشون رس رنيبگ ميعقلشون تصم يتونن از رو يوقت نم چيعاشق ه يادمها.داره يا گهيعالم د هاشيوسخت

قدر  نيبه وهاب ا دنيخدا كنه حاال كه من به خاطر رس.كنن يبه عشق فكر نم دنياز رس ريغ زيچ چيبه ه!معشوق شونه

 .نكنم يمونيوقت احساس پش چيكنم ه يم يپافشار

 :كرد وجواب داد يمضطرب او نگاه يبه چشمها سحر

كه حرف  ييمه آدمهابدم اما مطمئنم ه هيقض نيراجع به ا يتونم نظر يمورد نداشتم ونم نيدر ا يكه من تجربه ا نيبا ا ـ

من مطمئنم تو ووهاب .ارنيروبه جون بخرن وخم به ابرو ن يزندگ يها يزنن حاضرن تموم سخت يم شونيعشق رو تو زندگ

 .ديشيدر كنار هم خوشبخت م

ها را  يبگذرد وتمام سخت زيگفت ستاره حاضر بودبه خاطر وهاب از همه چ يسحر بردلش نشست سحر درست م حرف

 .تحمل كند

ورود مهمانها آماده كند كه زنگ تلفن به  يوارد اتاق شد تا خودش را برا.از مهمانها اماده بود ييرايپذ يبرا زيهمه چ بايتقر

 يمطمئن بود نرگس هم مانند او برا.سحر تلفن را جواب داد وستاره متوجه شدكه نرگس پشت خط است.ديگوشش رس

 :زد شيبعد سحر صدا يلحظه ا.امشب نگران ومضطرب است

 .خواد با تو صحبت كنه يخاله نرگس تماس گرفته م...ستاره ـ

 :به او انداخت وگفت ينگاه رهيتلفن رفت ن يجا بلند شد وبه طرف گوش از

 .تو اتاق من كارت دارم ايصحبت با نرگس تموم شد ب ـ

 .امياالن م...باشه ـ

 :با نرگس كرد يتلفن را برداشت وشروع به احوالپرس يگوش

 ؟يخوب...ونسالم خاله ج ـ
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 :شاد وپر از خنده گفت ييبا صدا نرگس

 د؟يشما چطور!سالم عروس خانم ـ

 :حرف نرگس به خنده افتاد وجواب داد از

 چه خبر خوب هستن؟ ياز اقا مرتض يراست!ده يداماد دق م ابهيكنه  يخودش دق م ايعروس خانم شما تا عروس بشه  نيا ـ

 .ميكن يم تيموفق يتو آرزو يستاره وهر دو برا مينگران هست يليخ يرسونه من ومرتض يسالم م...خوبه ـ

 .ديبود نجايكاش شما هم امشب ا يا دياز طرف من ازشون تشكر كن.ممنون خاله ـ

 يزيبروبه كارات برس به چ گهيحاال د.ميايماهم م يمراسم بعد يبرا...انشاءا.هيموضوع خانوادگ هي نينگرنا نباش ستاره ا ـ

 .شه يدا بخواد همون مخ يهرچ.هم فكر نكن

 .رميگ يمن فردا صبح حتما باهاتون تماس م...باشه ـ

رنگ در  يصورت زير يبا گلها ديچادر سپ كيدر اتاق نشسته و رهيبه راه افتاد ن رهيكرد وبه طرف اتاق ن ينرگس خداحافظ از

 :به او انداخت وگفت يستاره نگاه.دست گرفته بود

 مامان؟ يبا من كار داشت ـ

به چادر درون دستش كرد وآن  يقينگاه عم رهين.رفت ونشست كشيستاره نزد.نديبه او اشاره كردتا در كنارش بنش مادر

 :رابه دست ستاره سپرد وگفت

 يوپنج سال ستيب نيا يتونم فراموششون كنم من تو يوقت نم چيكه ه ارهيمن م اديروبه  ييجادر خاطرات تلخ روزها نيا ـ

چادر تو  نيبود بعد از اون شب ا ميشب زندگ نيچادرو سر كردم واون شب بدتر نيبار ا كيفقط كردم  يكه با پدرت زندگ

چند سال  نيچادر اون قدر برام عذاب اور بودكه تو ا نيا دنيد.موند كه من از خونه پدرم به خونه رضا آوردم يصندوقچه ا

 !بار هم به سراغش نرفتم كي

لرزانش  يدست ستاره را در دستها رهين.ديد ياو م يخاست وستاره موج غم را در چشمها ياز اعماق دلش برم رهين يحرفها

 :گرفت وگفت

خوام  يحاال م يكرد ول يشب منو همراه نيچادر تو بدتر نيا.به سر كردم كه وارد خونه پدرت شدم يچادر رو شب نيمن ا ـ
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 .چادر روبه سركنه نيا شيشب زندگ نيدخترم تو بهتر

كرد او  يسع رهين.ستياو گر يغمها يشد مادر را در اغوش گرفت وبا تمام وجود برا ريسراز شانيهردو ياز چشمها اشك

 :را آرام كند

 .ننيبب افهيق نينداره تو رو با ا تيرسن خوب يمهمونها م گهيپاشو برو دست وصورتت رو بشور االن د...ستاره گهيبسه د ـ

 :ديرضا به گوش رس يصدا نيح نيهم در

 !رهين...رهين ـ

 يجدا شد واشك رو رهياز اغوش ن عيسر ديآ يستاره متوجه شدكه پدر به طرف اتاق م.شد يم كترينزد شيلحظه صدا وهر

 :اشك آلود آن دو انداخت وگفت يبه چادر وچشمها يرضا وارد شد نگاه.گونه اش را پاك كرد

 !د؟يكن يچه كار م نجايشما ا ـ

 :ادامه داد رهيروبه ن وبعد

 !بودم يروز نيمنتظر همچ شهيمن هم!ره؟ين يچادر رو از تو صندوقچه در اورد نيه اباالخر ـ

 :زد وگفت يدر جواب همسرش لبخند رهين

 .اديبهش م يليچادر رو سرش كنه مطمئنم كه خ نيخوام امشب ستاره ا يم ـ

 :روبه ستاره كرد وگفت رضا

 ن؟يندار اجياحت يزياماده ست؟چ زيهمه چ ـ

 .آماده ست ينه بابا جون همه چ ـ

ها درون ظرف بود با  وهيم دنيسحر كه در حال چ.پدر ومادرش را تنها گذاشت وبا چادر درون دستش به آشپزخانه رفت بعد

 :آمد چادر را از دستش گرفت وگفت كيستاره نزد دنيد

 ده؟يمامان تازه برات خر.بودمش دهيتابه حال ند!يچه چادر قشنگ ـ

 .مامانه يچادر عروس نين انه سحر جو ـ

 عجب پس تا حاال به ما نشون نداده بود؟ ـ
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بعد از .خواهد شد نيخاطرات تلخ مادرش غمگ دنيمطمئن بود كه او هم از شن رايگفتن نداشت ز يبرا يجواب سحر حرف در

غرق در افكارش .كرد يداشت واحساس غرور م يبيحس عج.به طرف اتاقش رفت تا اماده شود ييراياماده شدن اسباب پذ

تواند پشت در  يومحسن نم رجيجز ا يدر آن ساعت كس كهوچون مطمئن بود  ديچيزنگ منزل در گوشش پ يوبد كه صدا

شدند در نگاه هر  اطيوارد ح ينيريش يبه راه افتاد ودر را باز كرد دو برادرش با جعبه ا اطيباشد از جا بلند شد وبه طرف ح

 :رابه دست او سپرد وگفت ينيريجعبه ش رجيا. شد يم دهياز غضب د يآنها هنوز هم نشان يدو

 .ذاشتم يوقت پام روتو مراسم امشب نم چياگه به خاطر بابا نبود ه ـ

 .انداخت نييفقط سكوت كرد وسرش را پا رجيجواب ا در

موضوع خوشحال  نياز ا شيبود ومطمئن بود كه پدر وبرادرها يستاره عصب.از مهمانها نشد يگذشت اما خبر يساعت

 :به او كرد وآهسته گفت يسحر نگاه.هستند

 !شه ها يم ريد ان؟دارهيپس چرا نم ـ

 يهمه مطمئن شدند كه مراسم بايتقر.مطلع نبود يزيخودش هم از چ رايگفتن نداشت ز يبرا يباز هم در جواب حرف واو

هم به آن چشم دوختند اما ستاره همچنان  هيرا روشن كرد وبق ونيزيسحر تلو.وجود ندارد وهركس مشغول كار خودش شد

 رهياز ورودش نگذاشته بودكه ن يلحظه ا.بلند شد وبه اتاقش رفت جابعد از قهيچند دق.عذاب آور وكشنده يمنتظر بود؛انتظار

 :به چهره مادرش كرد وگفت يهم به او ملحق شد نگاه

وهاب به من دروغ نگفته .اومده شيبراشون پ ياما مطمئنم كه مشكل ومدنيدونم چرا ن يخبر ندارم نم يزيبه خدا من از چ ـ

 .ديمامان تو رو خدا حرفم روباور كن

 :آمد واو را در آغوش گرفت وگفت كينزد رهيشد ن ريسراز شياز چشمها اشك

سره وخانواده من مطمئنم كه اون پ يزيكه به خاطرش اعصلبت روبه هم بر ستياون قدر مهم ن هيقض نيا...نكن ستاره هيگر ـ

 .تو رو ندارن اقتياش ل

 :دينمك به زخمش پاش رهين يحرفها

تموم شده ووهاب وخانواده اش منو مضحكه  زيكه همه چ ديكن يحرف نزن چرا شما فكر م يجور نيمامان تو رو خدا ا ـ
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قرار گرفتم وهاب منو دوست داره مامان تو رو  چهيتونم فكر كنم كه باز يلحظه هم نم كي يدست خودشون كردن؟من حت

 .بودم چهيكه من باز ديخدا نگ

وما رو در  رنيتونستن تماس بگ ياومده بود م شيهم براشون پ ياگه مشكل يستاره حت يزن يخودتو گول م يتو فقط دار ـ

من دارم اشتباه  دميو بوده شااز طرف ت يسادگ ديخوام سرزنشت كنم شا يمن نم.ميبذارن تا منتظر اومدنشون نباش انيجر

از نظر .هم فكر نكن يزيبخواب به چ ريبگ گهيحاال د.يسرافكنده كرد دراتپدر وبرا يكارت منو جلو نيكنم اما تو با ا يم

 .من اون ارزش تو رو نداشته

لب  ريآرام ز ستاره.از اتاق خارج شدوچراغ را خاموش كرد رهين.به قلبش اصابت كرد نيزهرآگ يريمانند ت رهين يحرفها

 :زمزمه كرد

باور كنم كه وهاب تو  يآخه چه جور يمنو وهاب بود نيكه خودت شاهد عشق ب اد؟تويكه داره سرم م هييچه بال نيا!ايخدا«

خودت كمكم كن كمك كن كه از  ايخدا!تونم باور كنم يمن نم...كرد؟نه يبه من نگاه م چهيباز كيچند ماه فقط به چشم  نيا

 ».كنم نذار فكر كنم كه عشق دروغه دايپ يافكار مزخرف خالص نيدست ا

خواست  يكرد دلش م يم ينيتمام روز در تنش سنگ يخستگ.توانست خودش را قانع كند يپراز افكار متضاد بود ونم ذهنش

 :لب زمزمه كرد ريباز هم ز.امد ينم شيبخوابد اما خواب به چشمها

كاش االن كنارم بود تا ....اديبه سرم م ييتونم بكنم كه چه بال يتصورش روهم نم يوهاب دروغ باشه حت يتمام حرفها اگه«

قدر راحت  نيا ؟چرايرو خراب كرد زيهمه چ يهمه سخت نيكه اخه چرا،چرا بعد از ا دميپرس يكردم ازش م يازش سوال م

 كيسحر وبابا كوچ شيپ يخاله ومرتض يهمه حت شيهم خودم رو پ منگفت  يراست م ؟مامانيكرد يبا احساسات من باز

به دلم به احساسم وبه تمام وجودم  يكنه؟آخه چه جور يكه به ذهن من خطور م هيمزخرفات چ نيآخه ا...من يخدا.كردم

 »وجود نداره؟ يدروغ بود ووهاب زيكه سراسر عشق وهابه بفهمونم كه همه چ

 يداشت وتا صبح كابوس م يديرد شدكه با او گذرانده بود سر د يخوش يوهاب بود وتمام روزها ريدرگ ذهنش

 .ديرس انيهم به پا شيشب زندگ نيكرد وباالخره بدتر يم يمادر در خواب هم او را همراه يحرفها.ديد

تمام روز در اتاقش .از اتاق خارج شود ييدانست باچه رو يكس كنارش نبود نم چيراباز كرد اما ه شيجمعه چشمها صبح
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لحظه به لحظه خاطرات .كردند يآرام كردنش م يشان را برا يتمام سع رهيسحر ون.شداز اتاق خارج ن يگذراند ولحظه ا

را  زيكه نرگس با منزل آنها تماس گرفت وسحر همه چ نيا تاگذشت  يم ريد شيزمان برا.شد يم يوهاب در ذهنش تداع

نرگس بازگو كند اما سرنوشت جور  يخبرها رابرا نيوخوشحال كننده تر نيقرار بود امروز ستاره بهتر.داد حيتوض شيبرا

 .ورق خورد شيبرا يگريد

 :وارد اتاق شد وروبه ستاره گفت سحر

 .خواد باهات صحبت كنه يخاله نرگس تماس گرفته وم ـ

 :سردردش را بهانه كرد وجواب داد ختير يكه اشك م يدر حال ستاره

 .كنه يسرم بدجور درد م...تونم باهاش صحبت كنم سحر ينم ـ

به اتاق برگشت  گريبا نرگس بار د شيكرد از اتاق خارج شد وبعد از اتمام سحبتها ياو را درك م تيكامال وضعكه  سحر

 :وروبه ستاره گفت

 يبرا ياونم مطمئن بودكه مشكل يمن ناراحت شد ول يحرفها دنيواقعا از شن.رو بهش گفتم زيخاله سالم رسوند من همه چ ـ

 ...كار بوده نيتو ا يحكمت ديقسمت نبوده شا ديقدر خودتو ناراحت نكن شا نياومده ستاره ا شيخانواده وهاب پ

 :زد وگفت يسحر پوزخند يحرفها دنيشن از

تونه داشته باشه؟آخه  يم يسوال چه جكمت ريبرادرام برم ز يپدر ومادرم وحت يكه من جلو نيسحر؟ا يچه حكمت!حكمت ـ

احمد هم كه كنار اومده بودم اخه چرا خدا وهاب رو سر راه  ييواده داوخان ميكردم با رح يرو م ميمن كه راحت داشتم زندگ

 طور تاوان پس بدم؟ نيا ديكردم كه با يگناه هبشم؟مگه من چ ريطور تحق نيمن قرار داد كه ا

 نيگبه چهره غم يمادر وارد اتاق شد نگاه نيح نيدرهم.امد ياز دستش برنم يكرد اما كار ياو اظهار ناراحت ياز ناراحت سحر

 :دخترش كرد وگفت

 .چه وضعشه؟پاشو برو دست وصورتتو بشور وقت ناهاره نيستاره ا گهيبس كن د ـ

 .دياشتها ندارم مامان شما بخور ـ

 يتون ياخر عمرت كه نم ؟تايوضع ادامه بد نيبه ا يخوا يم يتا ك ينخورد يزيچ شبياشتها ندام؟تو كه از د يچ يعني ـ
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 ؟يبمون نجايا

به خدا .عمل كنم ديكه شما بگ يزيدم از فردا به هر چ يبه كارمن نداشته باش قول م يمامان تو رو خدا فقط امروز روكار ـ

 باشه؟.خورم يبه غذا ندارم اگه گرسنه شدم حتما م يليم

 :به او كرد وگفت ينگاه رجيا.وارد اتاق شدند ينيريومحسن هم در حال خوردن ش رجيهنگام ا نيهم در

 !جا بغ كنه كي نهينداره عروس بس تيخوب!غمتو نميعروس خانوم؟نب هيچ ـ

 :برادرش گفت يها هيدر ادامه كنا ومحسن

 يبرات جبران م مينداره عروس خانوم غصه نخور رح بيع يمگه نه؟ول!شه خواستگار آدم جا بزنه ها يگم چقدر بد م يم ـ

 !كنه

 :گفت ختير يكه اشك ك يعذابش داد ودر حال شتريآنها ب يحرفها

 .من حوصله ندارم...ديتو روخدا بس كن ـ

 :ديكش اديفر تيبا عصبان رجيا

كردم  يم يچيدمت رو ق دنتيكشه؟اگه موقع سر وگوش جنب يخجالت نم ديدختره چشم سف!يبه جهنم كه حوصله ندار ـ

 !يكرد ينم يمن بلبل زبون يجور برا نيحاال ا

 :كرد وگفت رجيبه ا يمادر نگاه تند.ستيبلند گر يبا صدا رجيا يحرفها دنيشن با

نه  ميمنو پدرت هست نيا رهيبگ ميبراش تصم ياگه قراره كس.ستاره هنوز پدر ومادر داره...نييپا اريصداتو ب ـ

 .وراحتش بذار رونيهم از اتاق برو ب ؟حااليديفهم.تو

 .ستاديا يم شيپسرها ياز ستاره جلو تيبار بودكه مادر به حما نياول نيا

 :همسرش ازجا بلند شد وروبه ستاره گفت اديفر دنيبا شن رهيبعد ن يا لحظه

 .جا بمون نيهم اين رونيتو از اتاق ب ـ

 :ديكش يم اديفر تيرضا با عصبان.خودش از اتاق خارج شد بعد

كه  نيا ؟بايكن يم ريچشم دختر گناهكارت تحق يپسرات رو جلو يچه حق ؟بهين كيم تياز ستاره حما يتو به چه حق رهين ـ
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زدم  يگرفت م يم افهيق ميرح يكه برا يهمون روز اول ؟اگهيكن يكرده بازم ازش دفاع م يدختر احمقت چه غلط يدون يم

 ...كرد ينم يمن بلبل زبون يطور برا نيتو دهنش حاال ا

 :را باال برد وخطاب به ستاره گفت شيصدا بعد

شوهر  ميجز رح يا گهيكن كه من تو رو به كس د رونيباز گوشت  نويگم ستاره ا يم يچ نيخوب گوشاتو باز كن بب ـ

 يروز قسم جلو نيبه هم يزياطوار بر يواگه بخوا.كنم يرو روشن م فيكنم وتكل يرم با احمد صحبت م يفردا م نيهم!بدم

 ؟يديشن!ارميچشم مادرت چشماتو از كاسه در م

 :لب زمزمه كرد ريز.دانست يرا تمام شده م زيخودش هم همه چ.داد يبود وستاره به او حق م يعصبان رضا

 »؟يبش ميكه اخرش زن رح يديكش يهمه بدبخت نيا!احمق ستاره«

به در اتاق  يضربه ا يتازه گرم شده بودند كه صدا شيچشمها ستيبا تمام وجود گر گريبالش گذاشت وبار د يرا رو سرش

نرگس، ستاره را در اغوش گرفت .ديكمال تعجب خاله نرگس راد بلند شد ودر را باز كرد ودر يحوصلگ يباب.او را از جا پراند

 :زد وگفت يحيبعد لبخند مل ديوگونه اش رابوس

 !كنه رينتونه عشقشونو تسخ يمحكم باشن تاكس شهيهم ديعاشق با يآدمها.ينبود فيقدر ضع نيستاره خانوم؟تو كه ا هيچ ـ

 :ادامه داد يبا خنده ا وبعد

وهاب چقدر دوستت  يدون يخودت م ؟توكهيكن يفكر م يچ ؟بهيكه واسه خودت درست كرد هيا افهيچه ق نيآخه دختر ا ـ

تو رو  يومشكالت زندگ تهاياگه دوستت نداشت كه چند ماه تمام محدود.بزنه يداره وحاضره به خاطر تو دست به هر كار

روز تولدش تو رو با  ياحتيكنه؟ يتو رو به خواهرش معرف اشتد يخواست چه لزوم يكرد اگه واقعا تو رو نم يتحمل نم

 ...اديبا عقل جور درم نيكم فكر كن بب هياقوام ودوستاش آشنا كنه؟

 ...وسحر معتقدند كه د؟مامانيبد يبه من دلگرم ديخواه يآخه خاله شما چرا م ـ

 :حرفش را قطع كرد وگفت نرگس

سحر  يچطور توقع دار يوهاب رو بشناس يدختر؟توكه خودت بعد از گذشت چندماه هنوز نتونست يقدر ساده ا نيتو چرا ا ـ

 .ستيكارش ن يهم تو يا لهيح چيه هيبتونن راجع بهش نظر بدن؟از نظر من وهاب پسر خوب دنيكه هنوز اونو ند رهيون
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 يتونست بكنه خاله نم يكارو كه م نيا.هبذار انيومارو در جر رهيتونست باما تماس بگ يتو كارش نبود م يا لهياگه ح ـ

 تونست؟

 :گونه اش را پاك كرد وجواب داد ياشك رو نرگس

 ؟يباهاش صحبت كن رميشماره شو بگ يخوا ياومده م شيبراش پ يمن مطمئنم كه مشكل ـ

 يبا وهاب صحبت كنم اون اگه نگران من بود حتما از صبح تا حاال باهام تماس م تيوضع نياصال دوست ندارم تو ا....نه ـ

 .بود يدلگرم هيمن  يكرد برا يزد وقطع م ياگه زنگ م يبار هم زنگ نخورده حت كيتلفن ما از صبح .گرفت

 :از حرف ستاره به خنده افتاد وگفت نرگس

 يم يتو هم رفته چه جور افهيق نيآخه با ا!سر كالس يبر يخواه يفردا صبح بعد از چند روز م ينا سالمت.يكن بخواب يسع ـ

 .شه يدرست م زيفكر نكن من مطمئنم فردا همه چ زيچ چيه ه؟بهيمرض شيپ يبر يخواه

 مياحمد راجع به من ورح ييقرار شد فردا با دا هيعصبان يليبابا خ.كنه ينم يفرق گهيدرست بشه د زمياگه همه چ يحت ـ

 .صحبت كنه

 .بخواب ريبگ گهيحاال د.ميكار بش نيمانع ا ميكن يم يمن ومادرت سع.زمينگران نباش عز ـ

 .را بست وبه خواب فرو رفت شيچشمها.آرامش كرد ينرگس كم يحرفها.از اتاق خارج شد وبعد

در تمام طول .رفت رونيوآماده شد واز خانه ب ديلباس پوش عيراباز كرد سر شيزنگ ساعت چشمها يروز بعد با صدا صبح

از وهاب  يخبر ديرس ياصل ابانيبه خ ينه اما وقت اي نديب يم يشگيهم يوهاب را در جا لياتومب ايكرد كه آ يفكر م نيراه به ا

آكنده از غم به طرف  يشد وبا قلب يسوار تاكس عيسر.هجوم آورد شيچشمها بهاشك  ارياخت يتمام بدنش گر گرفت ب.نبود

به دور واطراف كرد وناگهان چشمش به  يمقابل مدرسه نگه داشت وستاره از ان خارج شد نگاه يتاكس.آموزشگاه به راه افتاد

 :كامال ناراحت وگرفته گفت يبا چهره ا.امد ياوبه طرفش م دنيافتاد كه با د هيهان

 .ميستوقته كه منتظرت ه يليخ نيمن وافش...سالم ستاره جان ـ

 :كرد وجواب داد هيبه هان يتند نگاه

 د؟يكن ريدوستام هم منو تحق يجلو دكهيحاال اومد.خانواده ام بس نبود يجلو!نجا؟يا نياومد يچ يشما برا ـ



 

 

كتابخانه نودهشتيا   صالحي سمانه  –هاي آرزو ستاره 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٢١

 :افتاد وگفت هياوبه گر ياشكها دنيبا د هيهان.شد ريسراز شياراده از چشمها يرا فشرد واشك ب شيگلو بغض

 .يايباما ب ديتو با.ستيحرفها ن نين وقت اكنم ستاره اال يخواهش م ـ

 :ديپرس متعجب

 !ام؟يب ديمن كجا با ـ

 :گفت يبا دلهره ونگران.امان نداد كه جوابش را بدهد هيبه هان هيهق گر هق

 وهاب كجاست؟...بگو يزيچ هيتو رو خدا  هيهان ـ

 :وگفت ديبود دو ستادهيا ابانيكه آن طرف خ نيستاره به طرف افش.ركد يم هيفقط گر هيهان پاما

 زنه؟آخه وهاب كجاست؟ يحرف نم هيشده چرا هان يچ ديبه من بگ نيآقا افش ـ

 :گرفته جواب داد ييحلقه زد وبا صدا نيافش يدر چشمها اشك

 !مارستانهيتو ب....وهاب ـ

 فيضع ييستاره دست او را در دست گرفت وبا صدا.آمد كشينزد هيهان.چرخد يدور سرش م ابانيكرد تمام خ احساس

 :گفت

 سرش اومده؟ ييشده چه بال يچ ديتو رو خدابه من بگ ـ

 :جواب داد نيافش

 .مارستانهيب يوهاب پنجشنبه شب تصادف كرده واالن هم تو...ستاره خانوم ـ

 :وگفت ديدو ليبه طرف اتومب هيبا گر ستاره

 .ششيپ ديكنم منو ببر يخواهش م ـ

 :ديكرد وپرس هيرو به هان هيگر انيشدند در م ليسوار اتومب هرسه

 وهاب افتاد؟ ياتفاق برا نيچطور ا ـ

 :با بغض جواب داد هيهان

بعد از ...برنگشت گهيتا كارهاشو انجام بده اما د رونيرفت ب نياومدن به خونه شما آماده بود وهاب با ماش يبرا زيهمه چ ـ
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 ...تماس گرفتن خبر تصادفش رو دادن مارستانيچند ساعت از ب

 حالش چطوره؟...هيهان ياالن چ ـ

 :كرد و گفت يمكث هيهان

 !براش دعا كن ستاره وهاب در حالت اغماست ـ

 .داشت تيباور اماواقع رقابليغ شيبرا هيهان يحرفها

دست در دست .ديلرز يقدرت نداشت تمام بدنش م شيپاها.توقف كرد وهرسه خارج شدند مارستانيمقابل ب نيافش لياتومب

 .احساس كردكه عالم برسرش خراب شد دياو را د يتابه وهاب برسد وباالخره وقت ديدو يم هيهان

 نجا؟يچرا ا!من ه،وهابيشه هان يباورم نم ـ

 يره را پر كرد بترس از دست دادنش تمام وجود ستا.قيعم يوهاب آرام در خواب بود؛خواب...ستيبلند گر يبا صدا وبعد

 :زد ادياراده فر

 .شو داريكنم ب يخواهش م ميدار اجيمابه هم احت.ستين نجايتو ا ينه وهاب جا ـ

در  انيگر يرا با چشمها يروحش رابه طرف او چرخاند وچهره مهربان ياحساس كرد نگاه ب شيشانه ها يرا رو يدست يگرم

 كياز مادرش صحبت م بايوهاب در ذهنش مرور شدكه چقدر ز يكرد حرفها يمادرش رابه او معرف هيهان.ديمقابل خود د

 :كنار گوشش زمزمه كرد ستيگر يكه م يمادر وهاب ستاره را در اغوش گرفت ودر حال.رد

وهاب آرزو داشت !كنه يروزگار باما چه كارها كه نم نيبب...تيوضع نيا ينه تو يول نميآرزو داشتم تو رو در كنار وهاب بب ـ

 ...حاال يكنه ول يش تو رو به من وپدرش معرفخود

 :گفت رلبيستاره ز ستيبلند گر يبا صدا وبعد

 يم يمن راجع به وهاب چه فكر ايباالتر؟خدا نياز ا يچه درد!يچه كابوس وحشتناك نميب يانگار دارم خواب م ايخدا ـ

 ...رو ندارم يهمه بدبخت نيطاقت ا گهيبخشه؟من د يمسخره ام م يالهاياون منو به خاطر خ يعنيكردم؟

 :گفت ستيگر يكه م يبه مادر وهاب كرد ودر حال ينگاه

بشه به خاطر من به خاطر  داريخوام التماسش كنم كه از خواب ب يخوام باهاش حرف بزنم م يبرم كنار وهاب م ديمن با ـ
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 ...مونيزندگ

 :وگفت ديبودند دونشسته  زيكه پشت م ييساخته نبود به طرف پرستارها يمادر وهاب كار از

كنم ما قراره با هم  دارشيب ديجوونه با يليهنوز خ.رهيبم ديبا وهاب صحبت كنم اون نبا دياجازه بد.كنم خانم يخواهش م ـ

 ...من با وهاب صحبت كنم ديتو رو خدا اجازه بد ميرو شروع كن مونيزندگ

قرار داد  ريآن صحنه انها راهم تحت تاث دنيبا د.به او چشم دوخته بودند يمتعجب از رفتار ستاره با ترحم ودلسوز پرستارها

وهاب در ان حال با ان همه  دنيد.شودICUچند لحظه كوتاه وارد اتاق يكه سرپرستار اجازه داد ستاره فقط برا يطور

 .افزود يم شيكرد وبرنرگان يدترميمتصل به بدنش ستاره را ناام يدستگاه ها

ستاره كنار تخت او .اش اطالع نداشت يداريكس از زمان ب چيفرو رفته بود وه قيعم يمهربان آرام به خواببا آن چهره  وهاب

تمام  قهيچند دق نيدر ا ديندارد وبا ياديدانست وقت ز ياما م ديسخن بگو يداد به راحت يامان نم هيهق هق گر ستاديا

 :روح وهاب كرد وگفت يوب دهيرنگ پر هبه چهر ينگاه.رابه او بازگو كند شيحرفها

انصاف  يحاال ب يدر كنارم باش شهيكه هم يتوبه من قول داد...نكن تميقدر اذ نيا گهيبسه د....شو وهاب داريتو رو خدا ب ـ

درست شده حاال كه تمام درد  زيدارم حاال كه همه چ اجيكنم وهاب من به تو احت يقولت؟خواهش م ريز يزن يم يچرا دار

نداره پس به خاطر من چشماتو  يمن معن يبدون تو برا ي؟زندگ...چرا...حاال چرا ميروز با هم تحمل كردوغصه ها روتا به ام

 ...باز كن

نگاهش .ديشن يستاره را نم ياز حرفها كي چيه ييداد گو ينشان نم ياما وهاب عكس العمل كرديكرد التماس م يم هيگر

 :رابه طرف آسمان بلند كرد واز خدا كمك خواست

امتحان بزرگت رو تحمل كنم؟چرا  نيا يسخت ديبا يمن به چه حكم...يكن يچرا كمكم نم...يريگ يچرا دستمو نم ايخدا ـ

 نيمگه من تو ا!يشد يشدن ما راض يكيتو هم به  يهمه سخت نيكردم بعد از ا يساده بودم كه فكر م ؟چهيشنو يصدامو نم

 ؟يكن ينم رتيبه بنده حق يستم؟چرا نگاهيرو دارم مگه من بنده تو ن ياز وهاب ك ريغ ايدن

به طرفش امد واو  عيسر هيهان.افتاد نيبه زم كبارهيقدرت تحمل وزنش را نداشت و شيپاها ختير يتمام وجود اشك م با

 :داديم ديوبه او ام ختير ياشك م.رادر اغوش گرفت
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 .رونيب ميپاشو از اتاق بر.ذاره ينم شنوه من مطمئنم تو روتنها يتو رو م يخدا تمام حرفها...آروم باش ستاره ـ

 چيه گريوتار شد ود رهيت شيدر مقابل چشمها زيكه همه چ يداشت طور يديشد جهياز اتاق خارج شد سرگ هيكمك هان به

 :ادزديفر هيهان.دينفهم

 !ستاره از حال رفت ديتو رو خدا كمك كن ـ

بعد  يساعت.كرد قيبه او تزر ياز پرستارها سرم يكي.خواباندند يتخت يبردند ورو ياو را به اتاق هيپرستار به كمك هان دو

 :بود ستادهيمادر وهاب كنار تختش ا ديآشنا به گوشش رس ييتار بود صدا شيراباز كرد همه جا برا شيچشمها

 ستاره جان حالت خوبه؟ يشد داريب ـ

 :ستاره را در دست گرفت وادامه داد يدستها بعد

 يتون يكه م هيكار نيبزرگتر نيوهاب دعا كن ا يكنه برا ينكن من مطمئنم خدا به دل پاك تو نگاه م تيقدر خودتو اذ نيا ـ

 .يانجام بد

 .دهد يدواريستاره ام هيكرد كه  يم ينداشت امابا تمام وجود سع يفيمادر وهاب هم تعر حال

 داخل؟ اديب يدياجازه م.نهيخواد تو رو بب يپدر وهاب پشت در اتاقه م...ستاره جان ـ

 :رابه عالمت مثبت تگان دادوگفت سرش

 .كرد يمثل شما احساس غرور م ياز داشتن پدر ومادر شهيكرد وهم يم فيمن تعر ياز شما وپدرش برا يليوهاب خ ـ

 :وگفت ستاديوارد اتاق شد پدر وهاب كنار تخت ستاره ا يميمهربان وصم يبا چهره ا ياتاق باز شد ومرد در

 دخترم؟ يبهتر شد ـ

 :سر تكان داد وگفت ستاره

تنها پسرم  يبه دست آوردن سالمت يمن برا ادياز دستمون برنم يكار يول ستيباور كن دخترم حال ماهم بهتر از تو ن ـ

همه  ديما با ميبكن ميتون ينم يجز دعا كردن كار يول ميش يوهاب ذره ذره اب م تيوضع دنيبكنم ما از د يحاضرم هر كار

 .بزرگه يليخ داباش دخترم خ دواريخدا ام دست ميرو بسپار زيچ

 :اشك آلود گفت يجواب پدروهاب با چشمها در
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 ره؟يگ يسخت م نقدريدونه؟چرا ا ميكنه مگه مار وبنده خودش ن يكارو م نيچرا خدابا ما ا ـ

خدا  ينكن ستاره جان هرچ يپشت پرده داره ناشكر يحكمت هيها  يسخت نيخدا ناظر تمام اعمال ماست تمام ا»اهللا اعلم« ـ

 .شه يبخواد همون م

 :نگاهش را به طرف آسمان چرخاند وگفت.پدر وهاب بر دلش نشست واو رابه فكر فرو برد يحرفها

 .تو يام به رضا يراض ايخدا ـ

رف بهتر شده بود به كمك مادر وهاب ازجا بلند شد وبه ط يحالش كم.قلب دعا كرد ميوهاب از صم يسالمت يهم برا وباز

 :امد وگفت كينزد دنشيبا د هيبه راه افتاد هانICUبخش 

 ستاره؟ يبهتر شد ـ

 .يممنون كه به فكر من...بهترم ـ

 يوهاب وشكالتش بود كه لحظه ا ريآنقدر فكرش درگ.شد رهيبا حسرت به وهاب خ شهيراهش را ادامه دادواز پشت ش وبعد

كنارش  هيهان.برد يبه سرم مارستانيرفت وستاره هنوز در ب يم يكيهوا رو به تار.كرد يمنزل فكر نم تيبه خانواده و وضع

 :وگفت ستاديا

 ...خونه كينزد متيبرسون ميتون يم نيمن وافش يستاره جان اگر بخوا ـ

 :ديوحشتزده پرس هيهان يصدا با

 !مگه ساعت چنده؟ ـ

 :به ساعت انداخت وگفت ينگاه هيهان

 .نگرانت شدن يليشده حتما تا االن خ كيهوا تار...شب ميهفت ون ـ

كه مهمه  يزيمن تنها چ يفعال برا اميب رونيتونم ازخونه ب ينم گهياگر برگردم مطمئنا د هيشده هان ريبرگشت د يبرا گهيد ـ

 .صداشو بشنوم گريبار د كي يبگذرم ول ميوهابه من حاضرم از زندگ يسالمت

پدر وهاب اصرار .مهم نبود شيعكس العمل خانواده هم برا يكرد حت يفكر نم يزيبه چ گرياز سرش گذشته بود د آب

به ذهنش  يحت تيدر ان وضع.كار از عهده ستاره خارج بود نيبگذارد اما ا انيوآنا را در جر رديداشت كه با منزل تماس بگ
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پدر .ازشب گذشته بود و وهاب همچنان در خواب بود يمين بايتقر.ذاردبگ انيواو را در جر رديكه با نرگس تماس بگ دينرس

 :وهاب كنار ستاره امد وآرام گفت

 .مونم يمن امشب كنار وهاب م.ديكم استراحت كن هيخونه  ديومادرش بر هيشما با هان...دخترم يخسته نباش ـ

 :ادامه داد ومادرش

فردا صبح  ايبا ما ب يخسته شد يليمونه تو امروز خنفر شب رو كنار وهاب ب كياز  شتريدن ب ياجازه نم...آره ستاره جان ـ

 .ميگرد يزود برم

 :به پدر وهاب كرد وگفت ينگاه

 يدم كه خوب ازش مراقبت كنم ولحظه ا يقول م.امشب من كنار وهاب بمونم ديكنم اجازه بد يخواهش م ستميمن خسته ن ـ

 .تنهاش نذارم

 :جواب داد پدر

 ...آخه ستاره جان ـ

 .رميگ ياومد حتما باهاتون تماس م شيپ ياگه كار ديكنم اجازه بد يخواهش م ـ

 :موضوع را كامال درك كرد وگفت نيكرد مگر بودن در كنار وهاب وپدر وهاب ا يستاره را آرام نم زيچ چيه

 .بذار انياومد حتما منو در جر شيپ ياگه مشكل يخب امشب تو كنارش بمون ول يليخ ـ

 .ازتون ممنونم زيبه خاطر همه چ ـ

 نيرا داشت امانه با ا يروز نيچن يآرزو شهيهم.خارج شدند وفقط ستاره ماند ووهاب مارستانياز ب يهمگ ياز خداحافظ بعد

 :گفت ينيرفت وبدون مقدمه چ يپرستار ستگاهيبه طرف ا.تيوضع

 .ديخوام امشب كنار وهاب بمونم البته اگر شما اجازه بد يم ـ

 :از پرستارها گفت يكي

 !ديهست انيشماكه در جر هيقانون ريكار غ نيا يول ـ

 .كنم يخواهش م ديامشب رو اازه بد نميخوام كنار تختش بش ينكن فقط م ييسروصدا چيدم كه ه يقول م يبله ول ـ
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همراه پرستار وارد اتاق  ستاره بعد از اماده شدن.بگذرند تانيماريحس ترحم پرستارها را وادار كردتا از قانون ب گريد وبار

 :به او كرد وگفت يپرستار نگاه.كه كنار تخت وهاب گذاشته شده بود نشست يا يصندل يشد ورو

 .بذار انياومد منو در جر شيپ ياگه مشكل ـ

 .كه بتونم كارشما رو جبران كنم...ممنونم خانم پرستار انشاءا ـ

 .به ستاره زد واز اتاق خارج شد يحيلبخند مل پرستار

 :آرام آرام با وهاب صحبت كرد.كه تاله حال آن را تجربه نكرده بود ديرس يدست وهاب را در دست گرفت وبه آرامش ستاره

 ...اديمن چقدر از انتظار بدم م يدون يوهاب جان من هنوز منتظرم توكه م ـ

 :وهاب افتاد وادامه داد يحرفها اديشد به  يجار شيبرلبها يلبخند

 يم ادتهي.نيپاشو ومنو بب.تنها يمن دركنارتم تنها گهيحاال د ديباالخره رس يكه منتظرش بود يوهاب اون شب گهيپاشو د ـ

مگه توبه من قول  يديچرا حاال خواب ته؟پسيشب زندگ نيتر يموندن اديكه من در كنارت باشم به  يشب نياول يگفت

 ؟يكن يپس چرا به قولت عمل نم يدختر عالم كن نيتر وشبختكه منو خ يتو قول داد.من به خاله نرگس ؟بهينداد

ستاره همان طور .وهاب همچنان در خواب بود يكرد ول يرا تكرار م شيقلب حرفها ميواز صم زديوهاب بوسه م يدستها به

اش را در كنار  يشب زندگ نيرابست وآرامتر شيتخت گذاشت چشمها يكه دست او را در دست داشت سرش را رو

 .رساند انيمقصود به پا نيقتريال

ازجا بلند شد .كرد يم يرا گذرانده بود احساس سبك يشب آرام.به وهاب انداخت يرا باز كرد نگاه شيزود چشمها صبح

در حال برگشت به اتاق .به دست وصورتش زد يسالن رفت وآب يبه انتها.وهاب زد واز اتاق خارج شد يشانيبه پ يبوسه ا

 :د وبه طرف آنها رفتمتوجه ورود خانواده وهاب ش

 .ريسالم صبحتون بخ ـ

 :ديبه سالمش پاسخ دادند وپدر وهاب پرس يهمگ

 ؟يرو گذروند يشب سخت شبيدخترم حتما د يخسته نباش ـ

 .من تا صبح دركنار وهاب بودم...نه پدر جون ـ
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 :دينگران پرس يبانگاه مادرش

 نشون نداد؟ ياز وهاب چه خبر عكس العمل ـ

 :وجواب داد ديل كشازته د يآه ستاره

 !نه متاسفانه ـ

 يواز ته دل برا ختير يمادر وهاب اشك م.ستاره اظهار تاسف كردند وبه طرف اتاق به راه افتادند يصدا دنيبا شن يهمگ

 :ستاره آمد وگفت كينزد هيهان.كرد يتنها پسرش دعا م

 ؟يصبحانه خورد ـ

 .جان اشتها ندارم هينه هان ـ

 :بر ابرو آرود وجواب داد ياخم

 .يبر يم نيكارهات خودتو از ب نيباا يشه تو دار يكه نم يجور نيا ـ

 :راه افتاد مارستانيب يرا دردست گرفت وبه سمت در ورود دستش

 .كارت دارم ميبر ايب ـ

 م؟يكجا بر ـ

 يبخور يزيچ هي ديمونن تو با ياز بابت وهاب راحت باشه مادر وپدرم كنارش م التيمن به خاطر تو صبحانه نخوردم خ ـ

 .يكن يستاره وگرنه ضعف م

 :را ادامه داد هيوهاب حرف هان پدر

 اجيوهاب هنوز به وجود تو احت.يريبه زور بخور تا جون بگ رهينم ميياگه از گلوت هم پا يحت.بخور يزيچ هيبرو دخترم برو  ـ

 .داره

غرق در افكارش بودكه .نشستند يزيهردو پشت م.افتديبه راه ب مارستانيبه طرف بوفه ب هيآنها باعث شد همراه هان اصرار

 :ديبه گوشش رس هيهان يصدا

 .تا االن نگرانت شدن ؟حتمايبذار انيخانواده ات رو در جر يخوا يتو نم يندارم ول يراستش من قصد فضول...ستاره ـ
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 :گفت هيدر جواب هان.منزل فكر كند ختهيم رتوانست به اوضاع به ه ينم ياو را به فكر فرو برد لحظه ا هيهان حرف

هرچند خاله هم .ذارم يم انيواونو در جر رميگيحتما امروزبا خاله نرگس تماس م يول رميتونم تماس بگ يبا خونه كه نم ـ

 !بكنه يمن كار يتونه برا ينم گهيد

 .شه يدرست م زيهمه چ..به خدا باشه انشاءا دتيام ـ

در اتاق  يازته سالن چشمش به اتاق وهاب افتاد جلو.به راه افتادند مارستانيبه طرف سالن ب هياز صبحانه به اتفاق هان بعد

 نيزندن ستاره به طرف افش يوخدا رااز ته دل صدا م سنديگر يپدر ومادر وهاب م.دنديبه طرف اتاق دو هيبا هان.شلوغ بود

 :رفت وگفت

 وهاب عكس العمل نشون داده؟...شده يچ ـ

بودكه همراه دكتر تمام  ييكنار تخت وهاب پر از پرستارها.ازاو رو برگرداند وبه طرف اتاق رفت انيگر يابا چشمه نيافش

كنان به طرف  هينشد گر يزيآنها متوجه چ ياز كارها.كردند يم يبرگرداندن وهاب به حالت عاد يخودشان رابرا يسع

 :مادر وهاب رفت وگفت

 كنن؟ يم يجور نيوهاب اچرابا ...شده يچ ديتو رو خدا به من بگ ـ

 :گفت هيهق هق گر انيوهاب درم مادر

 .ره يوهاب داره از دست م....دعا كن ستاره ـ

 :لب زمزمه كرد ريز

 شنوم؟ يدارم م يچ ايخدا ـ

 :ديكش يم ادياراده فر يب

 ...كمكش كن اينكن وهاب تو ور خدا برگرد خدا ديبه توده منو ناام دميام ايخدا ـ

 :لب زمزمه كرد ريثابت ماند و زICUاتاق  توريمان ينگاه ستاره رو.كردند يدعا والتماس م همه

 ...كنم يخواهش م اريبه خاطر من طاقت ب اريكن وهاب طاقت ب يسع...يوهاب توبه من قول داد يريبم ديتو نبا ـ

اش در حال رخ  يفاجعه زندگ نياحساس كرد بزرگتر توريمان يرو يزند انيچراغ قرمز وسوت پا ديخط سف دنيبا د اما
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 .دادن است

 :زد اديفر

 نم؟يب يدارم م يمن چ ايخدا ـ

 :زد يم اديفر ياما ستاره با ناباور دنديكنار رفت وپرستارها دست از كار كش دكتر

 !يريبم دينبا...وهاب يريبم ديتو نبا....نه....نه ـ

 :وهاب انداخت نهيس يبه داخل اتاق رفت وخودش را رو ادكنانيفر

 .رميم يشو من بدون تو م داريكنم ب يوهاب خواهش م ـ

او را با خود  ياهايوهاب رفت وتمام آرزوها ورو.ستيگر يوم ديكش يم ادياز غم از دست دادن وهاب فر يبه نحو هركس

 .قابل تحمل بود ريغ شيموضوع برا نيفاصله داشت ودرك ا تيقدم با واقع كيكه تنها  ييبرد؛آرزوها

 هفتم فصل

 شيدستها يگرم رو يبا تماس دست.كرد يم يديبود احساس ضعف شد بيغر شياطراف برا طيرا باز كرد مح شيچشمها

 :كرد وگفت ديكه رو به برادرش فرش ديروحش رابه طرف او چرخاند وفرناز را د ينگاه ب

 !خدا رو شكر باالخره به هوش اومد ـ

 :اورديرا بر زبان ب يزحمت توانست جمله ا به

 تم؟من كجا هس ـ

 :كرد جواب داد يگونه اش را پاك م يكه اشك رو يدر حال فرناز

 .يبود هوشيدو روز ب...ستاره جان يمارستانيتو در ب ـ

دوست وهم  نياز دست دادن بهتر يوفرناز هم برا ديفرش.شد ريسراز شيامده اشك از چشمها شياتفاقات پ يادآوري با

 :تخت بلند كرد وگفت يبا كمك فرناز سرش را رو.ختندير يمظلومانه اشك م يدوران كودك يباز

 وهاب كجاست؟ ـ

 :كرد او را آرام كند يسع فرناز
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 .آروم باش ستاره جان تو هنوز حالت خوب نشده ـ

 .داد يامان صحبت كردن به ستاره نم هيهق گر هق

 .ديريحق رو از من نگ نيتو رو خدا ا...نمشيبار بب نياخر يخوام برا يم...نمشيخوام بب يم ـ

منتظر به هوش آمدن او بودند به كمك فرناز ازجا بلند  يوهاب را صادر نكرده وهمگ ياحترام ستاره اجازه خاكسپار پدربه

ستاره به گوش  يخبر بهبود.نديبار وهاب را بب نياخر ياش كند تا بتواند برا ياريشد واز خدا كمك خواست در ان روز 

 .ديخانواده وبستگان وهاب رس

 يها،چلچراغ ها وحجله ها هيسخت نبود اعالم شيمنزل وهاب برا ييشناسا.مقابل منزل وهاب نگه داشت ديرشف لياتومب

 ستاديبه كمك فرناز مقابل چلچراغ ا.نداشت ستادنيقدرت ا شيخارج شود پاها ليمقابل در ستاره را وادار كرد تا از اتومب

آمد  كشيپدر وهاب نزد.ديرس يوناله از هر طرف به گوش م هيگر ياصد.ستيبا تمام وجود گر شيغمها يبرا گريوبار د

 .ستيبلند گر يچهره غم زده او با صدا دنيوبا د

 :با بغض گفت ستاره

 بامن چه كار كرد؟ نم؟وهابيب يدارم م يپدر من چ ـ

ز او را به سمت فرنا.ديومادرش را ند هيهان تيجمع نيوارد منزل شدند در ب.ستاره نداشت يسوالها يبرا يپدر هم جواب اما

 :ديكردستاره پرس ييراهنما هياتاق هان

 كجاست؟...دميرو ند هيهان تيجمع نيب ـ

 .گردن يكم استراحت كن االن برم هي.مارستانيبردنشون ب...حالشون خوب نبود ستاره جان ـ

گذشت وهنوز مات  ياز ورودش به خانه وهاب م يگذاشت حدود دو ساعت ياثر نم شيآرام بخش هم بر رو يقرص ها يحت

وتمام  ديچيآمبوالنس در گوشش پ يصدا.از آن را باور كند يانكه لحظه ا يكرد ب يكه افتاده بودفكر م يومبهوت به اتفاق

 :كرد آرامش كند يفرناز سع.بدنش به لرزه افتاد

 .آروم باش ستاره جان ـ

 .ششيخوام برم پ يوهاب رو آوردن فرناز م ـ
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آمبوالنس مقابل در .از منزل خارج شدند يكرد آنها را در اغوش گرفت وبعد همگ هيه مادر وهانب ياتاق خارج شدند نگاه از

 :لب زمزمه كرد ريستاره ز.بود دهيوآرزو درون آن آرام خواب ديام ايدن كيتوقف كرده ووهاب با 

 .من هم دعا كن تا با تو همسفر بشم يآرام بخواب وبرا...بخواب وهاب من ـ

 هيگر انيوستاره در م.شد عيتش ياديعده ز يدستها يكمك بستگان برانكارد حامل وهاب از امبوالنس خارج شد وبر رو به

را نظاره كرد سپس  زشيبار چهره پاك ومعصوم وهاب عز نيآخر يبرا.كرد ياو را تا گورستان همراه هيهمراه بق يوناباور

 .شد انجامهمراهان  هياندوه وگر انيدر م يمراسم خاكسپار

تحمل آن روزها از عهده اش خارج .آرام بخش به خواب برود يكرد با خوردن قرصها ياز مراسم وبازگشت به خانه سع بعد

به چهره  يتمام بدنش ضعف داشت پدر وهاب نگاه.را باز كرد شيپدر وهاب چشمها يصدا دنيصبح روز بعد با شن.بود

 :اش كرد وگفت دهيرنگ پر

 .و باباپاش....ستاره جان ـ

 :به فرناز كرد وادامه داد ينگاه بعد

 .نخورده يچيسه روزه كه ه...بخوره يزيچ هيكمكش كن  ـ

تفاوت  يب زيآرم بخش او را نسبت به همه چ يقرص ها ريكرد خودش را با اوضاع وفق دهد تاث يم يسع.به غذا نداشت يليم

به  يفكر.او از خانواده اش است يخبر يروز ب نيپنجم كه امروز ادآورديشد وبه  يچهره نرگس در ذهنش تداع.كرده بود

 :ديذهنش رس

 »...متوجه بشه يكه كس نيبرگردم خونه بدون ا ديبا من«

رابه  شيبود كه قرص ها نيا ديكه به ذهنش رس يزيتنها چ.از فرناز جدا شد ييجا بلند شد وبه بهانه رفتن به دستشو از

پدر  يكتكها ريوضع وارد منزل شود ز نيدانست اگر با ا يمنزل خارج شد تمام راه در فكر بود م ياز در پشت.همراه ببرد

 .خواهد مرد وبا وهاب همسفر خواهد شد شيوبرادرها

جان خودش را به منزل رساند وزنگ را  يب يبا قدمها.شد ادهيمنزل نگه داشت وستاره پ كينزد يابانهاياز خ يكيدر  يتاكس

فرصت  يبود كه حت نيآنقدر خشمگ.ظاهر شد شيچشمها يپدرش جلو نيعد در باز شد وچهره خشمگب يفشرد لحظه ا
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 :زد اديكشاند وفر اطيرا به طرف ح وبه صورتش زد وا يمحكم يليس.سالم كردن به ستاره را نداد

 هيكه قرار بود يدختر نيبب رونيب ايب ميرح يكرد يم تيكه تو ازش حما هييهمون دختر با آبرو نيا!خانم رهين ريبگ ليتحو ـ

 ؟يبود يمعلوم هست كدوم جهنم ديدختره چشم سف!به خونه برگشته ييبعد از پنج روز باچه رو يكن يعمر در كنارش زندگ

صورتش خرد شده  يكرد تمام اعضا يشده بود احساس م رياش سراز ينيخون از كنار دهان وب!يليپشت س يليس وبعد

 قتيشده بود به حق يكه در ذهن ستاره تداع يهمان صحنه ا قايرضا جلو آمدند ودق يداص دنيومحسن با شن رجيم،ايرح.اند

 يم يسع مياز حال رفته بود رح شيمشت ولگد پدر وبردارها ريز اريوپر از غم فراق  نيدختر معصوم با دل اندوهگ.وستيپ

 :كرد يالتماس م هيبا گر رهين.امد ياز دستش برنم ياما كار رديانها را بگ يكرد جلو

 .رهيم ياالن م دشيتو رو خدا نزن گهيبسه د ـ

 :زد اديفر تيرضا با عصبان.بودند كه تنها هدفشان گرفتن انتقام از ستاره بود يعصبان يآنها به قدر يول

 رهيم يده وم يجون م اي نيرزميز نيتو هم نهيرزميز نيدختره احمق هم نيا اقتيل...اريرو بردار ب نيرزميز ديسحر برو كل ـ

 !بوده يچند روز كدوم جهنم نيگه تو ا يم اي

 :اشاره مرد وادامه داد رجيبه ا وبعد

 :گفتم يچ ديديشن.رو نداره نيرزميكس حق باز كردن در ز چيزبون باز نكرده ه يتا وقت نيرزميبندازش تو ز ـ

صحبت كردن  ينا يد ولتمام وجودش را در برگرفته بو نيرزميافتاده وترس از ز اطياز ح يحال در گوشه ا يب ستاره

 يديشد يسرما.كشاند وبعد از قفل كردن در خارج شد نيرزميبه طرف ز ياو را مثل گوشت قربان رجيا.واعتراض نداشت

 يرا نم شيصدا يستاره را وادار به التماس كرد اما كس اآنج يوحشره ها يكيداد ترس از تار يتمام بدنش را آزار م

 يراباز كرد م شيچشمها نيرزميدرون ز يحشره ها يشب با صدا مهين بايتقر.حال همان جا افتاده بود يساعتها ب.ديشن

 :ديسحر به گوشش رس يصدا نيح نيدر هم.ختير يوبا تمام وجود اشك م ديترس

 ستاره تو حالت خوبه؟...ستاره ـ

 :زد اديبدنش خرد شده فر يد تمام اعضااحساس كر.توانست از جا بلند شود ينم يسحر به او آرامش داد ول يصدا دنيشن

 .رونيب دياريب نجايترسم منو از ا يسحر تو رو خدا كمكم كن م ـ
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 :كرد خواهرش را آرام كند يسع ختير يكه اشك م يدر حال سحر

 ...ديآ ياز دست من ومامان برنم يآروم باش ستاره به خدا كار ـ

 .مسكن بهم بده هيسحر تمام بدنم خرد شده تو رو خدا  رميم يمن دارم م ـ

 :كوتاه كرد ودر جوابش گفت يمكث سحر

 ...ارميآب م وانيل هيبرات  رميكم صبر كن االن م هي ـ

وحشت داشت  نيرزمياو هم از ورود به ز.آمد كشيوسحر آرام آرام نزد ديباز شدن در به گوشش رس يلحظه بعد صدا چند

 :را در دست گرفت وگفت شيدستها.به او آرامش دهد يوكم نديكرد كه كنارش بنش يم جابيااما محبت خواهرانه 

 ...زود برگردم ديبمونم با نجايا اديتونم ز يمن نم ـ

 :افتاد وادامه داد هيچهره كبود وضربه خورده ستاره به گر دنيبا د وبعد

 ؟يحمانه مجازات بش يطور ب نيكه ا يكن يم يآخه چرا كار ـ

كننده او افتاد كه قبل از امدن خانواده وهاب به  دوارديام يحرفها اديروحش رابه طرف خواهرش چرخاند وبه  يب نگاه

 :زد يمنزلشان م

 »...شه يدرست م زيهمه چ.خدا با شماست....به خدا باشه ستاره دتيام«

 :شد وگفت يجار شياز گونه ها اشك

 ...وما رو به حال خودمون رها كرد ميب به هم برسسحر خدا نخواست من و وها يكرد يتو هم اشتباه م ـ

 :ديستاره پرس يمتعجب از حرفها سحر

 ؟يوهاب بود شيوهاب كجاست؟تو پ يچند روز كجا بود نيبه من بگو ا!ستاره؟ يگ يم يدار يتو چ ـ

تنها  يامده بگذارد تابه پاك شياتفاقات پ انيگرفت سحر را در جر ميحال تصم نيداد حرف بزند با ا يامان نم هيهق گر هق

 :بغضش را فرو داد وگفت.خواهرش شك نكند

 ...تونه مال من باشه يوقت نم چيه گهينبود وهاب د اريبخت با من و وهاب  ـ

 ...يگ يم يچ نميدرست صحبت كن بب...ستاره يچ يعني ـ
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 ...امروز چهار روزه كه وهاب منو تنها گذاشته وپرواز كرده اون بدون من رفت ـ

 :زد اديزده فر جانيه سحر

 !اومده؟ ييسر وهاب چه بال ـ

 :ادامه داد شيستاره به حرفها ستيدهانش گذاشت وآرام گر يبه گوش پدر نرسد دستش را رو شيآنكه صدا يبرا وبعد

گاه از كنه ومن روز شنبه موقع رفتن به آموزش يتصادف م نيبا ماش اديكه قرار بود وهاب به خونه ما ب يهمون شب قايدق ـ

 گهيد يالتماسش كردم سحر ازش خواهش كردم ول...ما رفت نيصبح از ب كشنبهيشدم وهاب  انيجر نيمتوجه ا هيهان قيطر

 ...چشماشو باز نكرد

جسم از پا افتاده ستاره را در آغوش .كرد آرامش خودش را حفظ كند يخواهرش سخت بود اما سع يستاره برا يحرفها باور

 :ستيگرفت وبا تمام وجود گر

 ...در كار بوده يتما حكمت.من مطمئنم وهاب هم دوست نداشت كه تو رو تنها بذاره خدا بزرگه...متاسفم ستاره ـ

 :آنها را از جا پراند يهردو رجيا يصدا

 .در رو هم قفل كن رونيب ايبره زود پاشو ب يوقت نم نقدريآب كه ا وانيل هي ؟دادنييمعلوم هست تو كجا...سحر ـ

 :گونه اش را پاك كرد وآرام در گوش خواهرش گفت ياز جا بلندشد اشك رو سحر

رفتن  نايفردا كه بابا ا.ستاره ارينكنه امشب رو طاقت ب تتياذ اديوهاب ز يتا دور ريخدا رو فراموش نكن ازش كمك بگ ـ

 ...رونيب ارمتيم نجاياز اكارگاه 

 ينداشت او بدون وهاب قادر به ادامه زندگ ييمعنا شيسحر برا يحرفها.از پله ها باال رفت نيزم رياز قفل كردن در ز وبعد

كه  ييتمام قرصها.نجات دهد تيوضع نيخواست هرچه زودتر خودش را از ا يبود دلش م يمرگ جد يبرا مشيتصم.نبود

 :وگفت ختيكرده بود را از محافظش جدا كرد ودرون دستش ر زيتجو شيپزشك برا

 !يراحت شد گهيد...تموم شده ستاره زيهمه چ گهيد ـ

 .رابست شيآروده بود تمام قرص را فرو داد وچشمها شيكه سحر برا يآب وانيبه كمك ل بع

 ديكه كل يسحر در حال.خارج كند نيرزميگناهش را از ز يشمرد تا با كمك سحر دختر ب متيفرصت را غن رهيروز بعد ن صبح
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 :به راه افاد وصدا زد نيرزميز يدر دستش بود به طرف پله ها

 .رونيب متياريم يصبر كن گهيكم د هيستاره جان بابا اسنا رفتن ...ستاره ـ

 نيزم يبرد رو يبه سرم قيعم يكه در خواب ياز پا افتاده ستاره در حال كريپ.اتفاق مادر در را باز كردند وهر دو وارد شدند به

 :صورت كبود وضربه خورده دخترش را نوازش كرد وگفت رهين.كنارش نشستند هيرفتند وبا گر كشيهر دو نزد.افتاده بود

 ...رونيب متيببر نجاياز ا ميخوا يپاشو ستاره م ديد يروز رو نم نيمرد وا يكاش مادرت م يا ـ

 :كرد ووحشتزده گفت رهيبه ن يسحر نگاه.ستاره همچنان در خواب بود اما

 !مامان نيرو بب نجايا ـ

ستاره  يخودش را رو عيآرام بخش را در دست گرفت سر يقرصها يدراز كرد ومحافظ خال نيزم يدستش را رو بعد

 :زد اديفر هيهق هق گر انيدر م.كند اما موفق نشد داريكرد او را از خواب ب يانداخت وسع

 .شو داريتو رو خدا ب...ستاره جان...ستاره!زده يستراه دست به خودكش..مامان ميبدبخت شد ـ

سحر فورا از جا بلند شد وبه طرف اتاق رفت .راباز كند شيكردند تا چشمها يوبه او التماس م زدنديم غيدو وحشتزده ج هر

به  رهين.ديچيبوالنس در گوششان پآم ريآژ يگذشت تا صدا يساعت مين....تلفن را برداشت وبا اورژانس تماس گرفت يگوش

 تيستاره در وضع.شدند مارستانيب يآمبوالنس به سرعت راه دنيخارج كرد وبعد از رس نيرزميكمك سحر ستاره را از ز

گذشت پزشك از اتاق خارج شد  يساعت.معده اش شدند يكردند ومشغول شستشو ياو را بستر عيسر.برد يبه سر م يبد

 :ديپرس رهيورو به ن

اما  ميكن يبوده ما تالش خودمون رو م ادينداره تعداد قرصها ز يخوب تيبال رو سر دخترتون آروده؟دختر شما وضع نيا يك ـ

 .ديشما هم براش دعا كن

به طرف تلفن رفت وشماره كارگاه همسرش را گرفت بعد از .مبدل شد يديپزشك به ناام يحرفها دنيبا شن رهين ديام تمام

 :زد اديفر ستيگر يكه م يدر حال رهيواب داد ونتلفن راج رجيچند بوق ا

 ...كنم ينم يلحظه هم باهاش زندگ هي گهيد اديسر ستاره ب ييبه بابات بگو اگه بال ـ

 :كرد يم هيهمچنان گر رهيداد ون يمادرش گوش فرا م يخبر ازهمه جا مات ومبهوت به حرفها يب رجيا
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به  رجيداره خدا شاهده ا نيخوب تياون وضع ميمارستانيما االن تو ب.زده يستاره به خاطر كار احمقانه شما دست به خودكش ـ

 !تو وپدرت يجا اياون خونه ست  يمن تو يجا اي اديسر دخترم ب ييخدا اگه بال

 :روبه سحر گفت ختير يكه اشك م يتماس ار قطع كرد ودر حال تيبا عصبان رهين

 .رهيچه كاركنم سحر؟ستاره داره از دستمون م ـ

 :دهد يدواريكردبه مادرش ام ينداشت سع يا آنكه حال خوشب سحر

 .اديب نجايتابه ا ميبذار انيبهتره خاله نرگس رو در جر.ادياز دستمون برنم يآروم باش مامان ماكه جز دعا كردن كار ـ

وجود نرگس را  سحر غم تمام يحرفها دنيبا شن.امده قرار داد شيتمام اتفاقات پ انينرگس تماس گرفت واو را در جر بعدبا

بوده كه  نياو آنقدر سنگ يدانست كه تحمل غم از دست دادن وهاب برا يم.سوخت يستاره م يفرا گرفت دلش برا

 .بزند يكار نيوادارش كرده دست به چن

 يانساليدر منزل را باز كردتا خارج شود چشمش به چهره دختر جوان ومرد م يبرود اما وقت مارستانيآماده شدتا به ب عيسر

 .بودند ستادهيافتاد كه مقابل در ا

 د؟يشما نرگس خانم هست ديببخش ـ

 :كرد وجواب داد اهشيس يبه چهره غم الود ولباسها ينگاه نرگس

 .دييبله خودم هستم بفرما ـ

 ...هستم خواهر وهاب هيمن هان...راستش ـ

 :روبه پدرش كرد وگفت وبعد

 .هم پدرم هستن شونيا ـ

 :زد وگفتنرگس حلقه  يدر چشمها اشك

با اون  شتريبودم كه بعد از ازدواجتون ب دواريبود من ام زيعز يليمن خ يغم آخرتون باشه وهاب برا دوارميام.متاسفم يليخ ـ

 .نبود اريانگار بخت باما  يآشنا بشم ول

 :در جوابش گفت پدر
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 !بود نياما قسمت چن...ممنونم دخترم ـ

 :كرد وادامه داد يمكث كوتاه بعد

 هيوچون هان ميمانگرانش شد.خبر از منزل خارج شد يب روزيچند روز منزل ما بود اما د نيراستش نرگس خانم ستاره تو ا ـ

 .از ستاره به دستمون برسه يخبر ديشا مييايب نجايبه اتفاق به ا ميگرفت ميدونست تصم يآدرس منزل شما رو م

 :جواب داد ختير يكه اشك م يدر حال نرگس

 رميمنم دارم م مارستانهينداره تو ب يخوب تيپدرش مواجه شده راستش االن وضع تيبرگشته خونه وبا عصبان وزريستاره د ـ

 .اونجا

 :گفت يبا ناراحت هيهان

 .مينيستاره رو بب ميخوا يماهم م ميرسون يما شما رو م دياگه اجازه بد ـ

اتفاقات روز قبل  انيوپدرش را در جر هيدر طول راه نرگس هان.به راه افتادند مارستانيشدند وبه طرف ب ليسوار اتومب هرسه

 .نرگس اظهار تاسف كردند يحرفها دنيقرار داد وآنها از شن

با  دنديكش يانتظار نرگس را م مارستانيكه در سالن ب رهيسحر ون.شدند ادهينگه داشت وهرسه پ مارستانيمقابل ب لياتومب

 :كنان گفت هيخواهرش را در آغوش گرفت وگر رهين.او به طرفش آمدند دنيد

 اخر رضا با كاراش باعث شد ستاره رو از دست بدم؟ يديد...نرگس يديد ـ

 :دهد يدواريكرد به خواهرش ام يسع ختير يكه اشك م يدر حال نرگس

 .شه يستاره حالش خوب م...جان رهيآروم باش ن ـ

 :روبه پدر وخواهر وهاب كرد وگفت وبعد

 ...ستاره اومدن دنيد يبرا هيپدر وهاب هستن به همراه خواهرشون هان نشويا ـ

 :انها كرد وگفت نيبه چهره غمگ ينگاه رهين

 .گم غم آخرتون باشه يم تيتسل ـ

 :جواب داد هيهان
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 ستاره چطوره بهتر شده؟...خانم رهيممنونم ن ـ

 .روز افتاده نيپدر وبرادرهاش به ا يستاره به خاطر ندونم كار...خانم هيبگم هان يچ ـ

با  شيغم ها يروح او را نظاره كردند وهر دو برا يچهره كبود وب شهيوپدرش به طرف اتاق ستاره رفتند از پشت ش هيهان

 .ستنديتمام وجود گر

 :كرد يلب زمزمه م ريپدرز

 د؟يزخمت نمك پاش يرد وروانصاف به دل پر از غصه تو نگاه نك يبال رو سرت آورده دخترم؟كدوم ب نيا يك ـ

 اديافتاد وفر هيآنها وباره به گر دنيبا د رهين.آنها آمدند كيومحسن وارد شدند ونزد رجيهنگام رضا به همراه ا نيهم در

 :ديكش

سر  ييراحت بشه؟چه بال التونيتا خ ديخاكش كن ديريبگ ليجنازه شو تحو ديد؟اومدياومد يچ يبرا!رونيب ديبر نجاياز ا ـ

 !كنم يروبه كامت جهنم م يزندگ اديسر ستاره ب ييرضا؟به خدا اگه بال يدخترم آورد

 :كرد خواهرش را آرام كند يسع نرگس

 .ستيحرفها ن نياالن كه وقت ا مارستانهيب نجايمثال ا...رهين نييپا اريصداتو ب ـ

 :گفت هيگر انيودرم ستاديرضا مقابلش ا دنيوهاب با د پدر

 ؟يمجازاتش كرد يطور نيمرتكب شده بود كه ا يمرد؟ستاره چه گناه يسر دخترت آورد هييچه بال نيا ـ

 :به او كرد وجواب داد يمتعجب نگاه رضا

 !ن؟يشناس يدخترمنو از كجا م..نيهست يشما ك ـ

 ...وجود نداره گهيرفته ود نيكه از ب يهستم كه قرار بود همسر دختر شما بشه من پدر وهابم وهاب يمن پدر كس ـ

 :پدر گفت يكرد پدرش را آرام كند ودر ادامه حرفها يسع هيهان

اما شما با رفتارتون با تعصبات ....عشقشون قسم بخورم يپاك بود اقا رضا من حاصرم به پاك يليوهاب وستاره خ نيعشق ب ـ

وهاب  يبهبود يبود وبرا چند روز كنار من نيستاره تو ا.ديبه خواسته شون منع كرد دنيموردتون ستاره ووهاب رو از رس يب

همه  نيبا مرگ وهاب صد بار مرد ودوباره زنده شد اما شما در برابر ا ديكش يتسخ يليكرد ستاره خ يقلب دعا م مياز صم
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 ديشما اشتباه كرد يول...شه يكار مشكلتون حل م نيكه با ا نيوفكر كرد نشيمشت ولگد گرفت رين؟زيچهك ار كرد يسخت

ها رو  يعشقش همه سخت به دنيكه به خاطر رس يدختر استير يدختر پاك وب هيستاره .ديشما هنوز دخترتون رو نشناخت

كه به دل پاك ستاره نگاه  دياز خدا بخوا ديبر...به هم خورد زيخواست به خواسته اش برسه همه چ ياما وقت.ديبه جون خر

 !ديدار شيدر پ يكنه وشما رو ببخشه وگرنه روزگار سخت

 .خارج شد مارستانيرا تمام كرد وبعد به اتفاق پدرش از ب شيحرفها هيهان

 ياز دستش برنم يبود اما كار مانياز رفتارش پش.رضا گذاشت يرو ياديز ريوپدرش تاث هيهان يوحرفها رهين يها ديتهد

افتاده  حانهير يكه برا ياتفاق.يوبعد همسرش قدس حانهيتلخ از دست دادن ر ياورد؛روزها اديخاطرات تلخ گذشته رابه .امد

دفاع  شيكرد از دخترها يخود فقط از ناموسش دفاع م الياو به خ.بود كرده نيوهمه كس بدب زيبود رضا را نسبت به همه چ

ش ستاره زده ضربه رابه خانواده ودختر نيكار بدتر نيخودش با ا نكهيبه آنها نرسد غافل از ا يبيآس حانهيكرد تا مانند ر يم

بار آورده بود كه  يش راهم طوريپسرها يكشانده بود حت ياز حد دخترش رابه مرز نابود شيرضا با غرور وتعصب ب.بود

چشم  يكس گرياتفاق د نيدانست كه با ا يآدم شكست خورده بود وخوب م كيوحاال او فقط .رفتار او باشند يفقط حام

 .را نخواهد داشت دنشيد

 يم يكه پشت در اتاق انتظار بازگش دوباره دخترشان رابه زندگ رهيشب بود همه به منزل رفته بودند به جز رضا ون مهين

 يسرد وب ياز نگاه ها.كرد يخود نجوا م يتوجه به وجود رضا در دل با خدا يدر دست گرفته بود وب حيتسب رهين.دنديكش

 .دهيجرن اريتفاوتش مشخص بود كه از رفتار همسرش بس

 :داد گفت يكه به شدت آزارش م ياو نگاه كرد وبا بغض يبه چشمها ستاديمقابلش ا رضا

 يكردم كه خانواده ام در رفاه كامل هستن وبه خودم م ياحساس م شهيباختم هم يزندگ يمن تو رهيمن اشتباه كردم ن ـ

 شيخانواده ام رو به آت ياخواسته زندگن هيكنم براتون كاف يم نيتام يكردم كه چوت شما رو از نظر ماد يفكر م.دميبال

چند سال با  نيكه تو ا يكن به خاطر نون ونمك ياما تو بزرگوار....رهين مونميپش...كشوندم يدخترم روبه مرز نابود دميكش

من به تو ودخترام ...وروح پاكش منو ببخش يبه حرمت قدس ميكه در كنار هم داشت يخوب يبه حرمت روزها ميهم خورد

رفتار رو از  نيمن طاقت ا....ارهينفرتبار تو داره منو از پا درم يبد كردم ناخواسته شما رو از خودم رنجوندم نگاه ها يليخ
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زخمام نمك  يكه رو نينه ا يبه من كمك كن ديتو با.دم كه اشتباهاتم رو جبران كنم يطرف تو ندارم بهم فرصت بده قول م

 .يبپاش

 :زد وگفت يپوزخند همسرش يحرفها دنيبعد از شن رهين

 گهيتو د.رهي؟برگرد پشت سرت رو نگاه كن ستاره داره از دستمون م...رضا يجبران كن يخوا يرو م يچ ؟تويكن يجبران م ـ

 يچه طور م...رضا دهيم يجواب دل شكسته دختر منو ك يپشت سرت رو خراب كرد يهمه پلها.يجبران نذاشت يبرا ييجا

 انيجر يكه بفهم نيبدون ا ؟چرايكه چ يرو خرد وكبود كرد خترمبدن د.گذره يازت نم ؟خدايخدا جوابگو باش شيپ يخوا

روز زخم  دنيمن با تو نمك پاش ؟رفتاريبه آدما فرصت بد يتو زندگ ينگرفت ادي ش؟چرايروز انداخت نيازچه قراره به ا

روبه  خترمنكردم كه د ياش مادررو بزرگ نكردم بر يبود؟پسر قدس ياگه باشه پس رفتار تو وپسرات با دخترت چ ستين

منو  يهمه سال مهربون نيتو ومحسن جواب ا!وقت نمك نداشت چيدستم بشكنه رضا دستم بشكنه كه ه...روز بندازه نيا

 ...نيآفر....بارك اهللا!نيخوب بهم داد

 :رضا در جوابش گفت.كرد ستنيبلند شروع به گر يبا صدا وبعد

 تيموقع نياز تو توقه ندارم كه تو ا ؟منيزن يحرف روم نيچرا ا يمن خبر دار يندگتوكه از همه ز رهينكن ن يانصاف يب ـ

 يوقت نم چيمن ه ياگه تو نبود.به دست آوردم يكه من تو زندگ يهست يزيچ نيتو باارزشتر.يطور باهام رفتار كن نيا

فقط  ؟منيكن يم دميناام يپس چرا االن دار يبود ديمن ام يبرا شهيتو هم.رو فراموش كنم يتونستم غم از دست دادن قدس

 ....دمينشه اما به بن بست رس رشونيگ بانيگر حانهيكردم تا سرنوشت ر يم تياز دخترام حما

 ليدل يبه درست رهيحاال رضا دلتنگ بود ون.بود دهيبرچهره همسرش ند ياشك گريد رهيسالها بودكه ن.افتادند هيبه گر هردو

 ...از رفتارش يمانيپش ديشا اي...بودن يبا قدس يدانست روزها ياو را نم يدلتنگ

طعم شكست را  نياز ا شيدهد تا ب يكرد باز هم بار غم را از شانه ها همسرش بردارد واو را دلدار يبه رحم آمد وسع دلش

 .در خود احساس نكند

 .دمنتظر ونگران شب را به صبح رساندن يپشت در اتاق ستاره با چشمها رهيون رضا

كنند به  يم ينيب شيهمان طور كه انسانها پ شهيهم يزندگ ييبرگردد اما گو يستاره به زندگ گريمنتظر بودند تا بار د همه
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 ...كرد ياما او هم اشتباه م ديبه آرامش خواهد رس شهيهم يستاره هم فكر كرده بود برا.دهد يگذشت خود ادامه نم

كه  ييبه اطراف انداخت وچشمش به دستگاهها ينگاه يليم يبا ب.ديتنها د يقرا گشود كه خودش را در اتا شيچشمها يزمان

وضع دچار  نيآورد كه كجاست وچرا به ا اديظاهر شد وتازه به  شيچشمها يچهره وهاب جلو.به او متصل شده بود افتاد

 .او باز هم از چنگال مرگ جان سالم به در برد.شده

كه با  دياحساس كرد نگاهش رابه طرف او چرخاند ونرگس را د شيدستها يرا رو يدست يدر افكارش بودكه گرم غرق

 :با بغض گفت.زد ياشك آلود به او لبخند م يچشمها

 .كه حالت بهتر شده ميخوشحال!خدا رو شكر ـ

 :وادامه داد ديگونه اش را بوس بعد

 .يننز يكار نيوقت دست به چن چيه گهيقول بده كه د...ستاره مينگرانت بود يليما خ ـ

 :عوض كرد يسوال دنيگفتن نداشت موضوع رابا پرس يبرا يجواب نرگس حرف در

 آورد؟ نجايمنو به ا يك ـ

اما خدا  يبود هوشيرسوندن چهار روزه كه ب مارستانيتو رو به ب عيسر يمتوجه شدند كه چه كار كرد يسحر ومادرت وقت ـ

مدت  هيشه كه  يصحبت كردم اون هم خوشحال م يكنه با مرتض تتياذ يذارم كس ينم گهيرو شكر امروز حالت بهتر شده د

 يخوا يرو جبران كنه مون جور كه تو م زيبه بعد همه چ نيخواد ازا يمستاره  مونهيپدرت از كارهاش پش.يكن يبا ما زندگ

 باشه؟...يبهش فرصت بد ديبا

 :دهد يدواريكرد به او ام يسع نرگس.تمام اتفاقات قرار گرفته انينرگس متوجه شدكه او در جر يصحبتها از

 يداشته باش وخوب زندگ دينذار مشكالت بتو غلبه كنن ام.ايب رونيمقاومت كن ستاره با همه مشكالت بجنگ وسر بلند ب ـ

 يم ميكه خانواده ات برات تصم ينه جور يخوا يهمون جور كه خودت م يلذت ببر تيبه بعد از زندگ نيكن از ا يسع.كن

 .رنيگ

 يرخ داده بود فكر م شيكه برا يكس را نداشت وهنوز به اتفاقات چيحوصله ه.نداد يس بر دلش نشست اما جوابنرگ يحرفها

 رغمياما عل ديايب دنشيبه د يكه كرده كس يستاره اصال توقع نداشت باكار.بعد از ظهر بود ووقت مالقات2حدود ساعت .كرد
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آوردن برخورد زننده  اديبه .وارد اتاق شدند شيبه همراه پدر وبرادرها رهيرا گذراند؛سحر ون يافكار روز پر رفت وآمد نيا

مادر وسحر كنار تختش .اندازديب يخواست به چهره آنها نظر يكه اصال دلش نم يعذاب اور بود طور شيپدر وبردارها برا

 :فتگ تارهروبه س ستيگر يكه م يدر حال رهين.دنديآمدند او را در اوغش گرفتند وگونه اش را بوس

 ...يزن ينم يكار نيدست به چن گهيقول بده كه د...به مادرت قول بده ستاره ـ

ستاره پاسخ  قيبه نگاه عم يپدربا لبخند.ديد يدر چهره اش نم يتيعصبان گريكرد د يدر نگاه پدرش احساس م بيغر يحس

 .كرد ياز او نداشت اما از حضورش احساس دلگرم ياو آمد وكنارش نشست وستاره با آنكه دل خوش كيمثبت داد نزد

 :روح دخترش كرد وگفت يوب دهيبه چهره رنگ پر ينگاه رضا

 ...باخبرم ستاره زيمن از همه چ ـ

 :حلقه زد وادامه داد شيدر چشمها اشك

 ...تو نبودم يبرا يمن پدر خوب ـ

 :رضا قاطعانه در جوابش گفت ياز حرفها متعجب

 اجيكه به شما احت ييروزها ييتنها ايپشتوانه محكم  هياز نبود  ياز شكست من تو زندگ....بابا ديخبر دار يشما از چ...شما ـ

 د؟يخبر دار يآخه شما ازچ!د؟يرحمانه منو طرد كرد يداشتم وب

 :پاسخ داد هيبا گر رضا

وپدرش به ما گفتن كه تو چه  هيهان...تو به من وبرادرات ثابت شد يپاك...منو شرمنده خودت نكن ستاره نياز ا شتريب ـ

 ...دم كه جبران كنم يمشكالت من هستم اما در مقابل مادرت قول م نيدونم باعث تمام ا يم يديكش ييها يسخت

خواست  يدلش م.وجود نداشت يوهاب گريدرست شده بوداما د زيهمه چ.نداشت ييستاره معنا يصادقانه رضا برا يحرفها

 :روبه نرگس كرد وگفت.تنها باشد

 .ديخاوم تنها باشم منو تنها بذار يم ـ

كرد خودش رابا اوضاع وفق دهد  يم يسع.يزندگ يوتلخ يديودرد،ناام يكس يب يياز اتاق خارج شدند ستاره ماند وتنها همه

توانست  ياش بود واو نم يمشكل زندگ نيوهاب بزرگتر يدلتنگ.داد ياجازه غلبه بر مشكالت رابه او نم ديشد ياما افسردگ



 

 

كتابخانه نودهشتيا   صالحي سمانه  –هاي آرزو ستاره 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٤٤

 .كرد يآدمها احساس غربت م نيب رنداشت ود يحال خوب.ديايمشكل كنار ب نيا اب

به او  يوروح يعصب مارانيحضور در كنار ب.شد يبستر يروان مارستانياش شدت گرفت وناچار حدود دو ماه در ب يماريب

 ياضافه م شيبه دردها ياز مشكالتش را كاهش دهد اما درد يكرد تا مشكل يبا انها صحبت م.داد يم يآرامش خاص

 يداد تاكم يصحبت كردن با غزل به او قدرت م.بود دشبه نام غزل آشنا شد كه همدرد خو يمدت با دختر نيدرهم.شد

راكه با تمام وجود دوست داشته در مقابل  يكس شيسال پ كيگفت كه حدود  شياش فكر كند غزل برا ندهيبهتر به آ

 .باالخره با مشكلش كنار آمده بوداما او .به قتل رسانده بودند شيچشما

كرد كه  يم يبرد وسع يستاره هم از مصاحبت او لذت م.زد يكرد به ستاره كمك كند وهر روز با او حرف م يم يسع غزل

 :گفت يغزل م.اش را سروسامان دهد ياش را دوباره به دست آورد وزندگ هيروح

كه انسانها  يبه شرط....خاطره ها نيفراموش كردن بدتر.هيشبزرگ به آدمها داده واون هم فرامو يلينعمت خ هيخدا  ـ

 ...بسپارن يرو به دست فراموش زيخودشون بخوان تا همه چ

دوباره  ديواو با دهيرس انيدوره درمانش به پا.اش را صادر كرد ياز بهبود او دستور مرخص نانيبعد پزشك غزل با اطم يمدت

 .گشت ياش بازم يعاد يبه زندگ

برلب نشاند واو را در اغوش گرفت  يستاره لبخند دنيبا د.بودكه ستاره به اتاقش آمد لشيمشغول آماده كردن وسا غزل

 :وگفت

كشه قول بده كه مواظب خودت  يانتظار تنها دخترش رو م مارستانيدرب يبرم پدرم جلو ديبا گهيخب ستاره جان من د ـ

 ...يفكر نكن يزيبه چ گهيود يباش

 .كنم يم تيموفق يحالت بهتر شده غزل جان برات آرزوخوشحالم كه  ـ

 ؟يوباهام در ارتباط باش يكه فراموشم نكن يد يقول م...ستاره.زميممنونم عز ـ

باهم در  شهيتونم فراموشت كنم؟ما هم يچه طور م ييباعثش فقط تو ميمن روزبه روز به بهبود ه؟اگهيچه حرف نيا ـ

 .ميارتباط

 .فعال خداحافظ.كنم مراقب خودت باش يبهت سفارش نم گهيد.زميعز نمتيب يپس م ـ
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 .را ترك كرد مارستانيب هياز بق ياز خداحافظ وبعد

بودكه  مارستانيدرحال قدم زدن در محوطه ب.كرد يم ييگذشت وستاره به شدت احساس تنها ياز رفتن غزل م يروز چند

نشسته بود  مكتين يوملوس رو بايز يان با چهره اجو يدختر.ديد يبار بود كه او رام نينظرش را جلب كرد اول يدختر

 :نشست وبا لبخند گفت نارششد ك كيستاره به او نزد.كرد يومتجب به اطرافش نگاه م

 د؟ياومد نجايشما تازه به ا.سالم من ستاره هستم ـ

 :به او كرد وگفت ياز رفتار ستاره نگاه متعجب

 .اصال حوصله صحبت كردن ندارم د؟منيشه منو تنها بذار يم ـ

 :كرد وگفت يازجا بلند شد تبسم ستاره

 .رم يباشه م نيطور راحت نيحاال كه شما ا يول ارميدرب ييخواستم شما رو از تنها يمن فقط م ـ

 تيكه با جد ديدخترك به گوشش رس يجلو نرفته بودكه صدا يبه راه افتاد اما هنوز چند قدم مارستانيطرف ساختمان ب وبه

 :سوال كرد

 مگه نه؟...ام وونهيمن د ـ

 :متعجب نگاهش رابه طرف او چرخاند وگفت ستاره

 ؟يا وونهيكه د يكن يچرا فكر م ـ

 !اومدم ينم نجاياگه نبودم كه به ا...خب ـ

 :دركنارش نشست وگفت گريبه او زد وبار د يحيلبخند مل ستاره

 ؟ياومد نجايتو چرا به ا ـ

 :دختر حلقه زد وبا بغض گفت يدر چشمها اشك

 .ستمين وونهيبه خدا من د ـ

كه از درد  ييوآدمها مارستانهيب هيفقط  نجايخونه ست ا وونهيها تو د وونهيد ي؟جايا وونهيكه د يكن يتو چرا فكر م زميعز ـ

 ...گذرونن يمثل خودشون م ييرو كنار آدمها يشن چند وقت يم يوغصه روزگار دچار فشار عصب
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 :دياش كرد وپرس يبه ستاره ورفتار كامال عاد ينگاه دختر

 ؟ياومد نجايپس چرا به ا يستين يتو افسرده وعصب ـ

 :زد وگفت يجواب لبخند در

 كه من به سوالت جواب بدم؟ يچطور توقع دار يتو هنوز اسمت روبه من نگفت ـ

كنم  ينشدم اما اگه بتونم خودم رو راض يوز بسترالبته هن.شدم يمعرف نجاياز دوستام به ا يكي قيواز طر...اسم من صباست ـ

 ؟ياومد نجايپس چرابه ا يندار يمشكل چيحاال جواب سوالم روبده به من بگو توكه ه.بمونم نجايمدت ا هيخوام  يم

صحبت شون نشستم  يآشنا شدم وپا ييلودم با آدمها نجايكه ا يدوماه نيا يتو يول...بدتر از تو بود صبا يليمن خ تيوضع ـ

وخودم روبا  اميزود با مشكالتم كنار ب يليبه من كمك كردتا خ زايچ نياز من بوده همه ا شتريب يليكه درد وغمهاشون خ

 .اوضاع وفق بدم

 ؟يتو ازدواج كرد...ستاره نميبب ـ

 !چطور مگه؟...نه ـ

 !نداره يا گهيد زيچ يتاز بدبخ ريوقت ازدواج نكن چون غ چيكنم ه يدوستانه بهت م حتينص هيپس  ـ

 :ديبا تعجب پرس.نداشت يبه صورت صبا كرد؛سن وسال يقينگاه عم ستاره

 !؟يمگه تو ازدواج كرد ـ

 :وگفت ديازته دل كش يآه صبا

رو خوردم با وجود سن  چارهيآدم ظاهر ب هيبود كه گول  نيا ياشتباه من تو زندگ نيبه سن وسال كم من نگاه نكن بزرتر ـ

 !بخشم يوقت خودم روبه خاطر اشتباهاتم نم چيزود خوردم وه يليكم خ

 :به چهره كنجكاو ستاره انداخت وگفت ينگاه شياز اتمام حرفها بعد

 ؟يمنو دار يدرد دلها دنيحوصله شن...كنم فيقصه برات تعر هي يخوا يم ـ

 .شم بشنوم يخوشحال م زميآره عز ـ

 :شروع به صحبت كرد وصبا
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 هيبود اما بزرگ شده  رانيداشت متولد ا يخوب يليخ يبه نام بهرام آشنا شدم وضع مال يساله بودم كه با پسر 18 بايتقر ـ

كردم پسر  يدلم جا باز كرد احساس م يگذشت وكم كم تو مونيياز آشنا يمدت.از من بزرگتر بود يپنج سال گهيكشور د

سال بعد  كي بايسپارن وتقر ياونو به بك پرورشگاه م يسر ناچار از مادرشپنج ساله بوده پدر و يگفت وقت يم.هيخوب يليخ

كه  نيتا ا....كنن يبرن تا اون جا زندگ يكنن وبا خودشون به خارج از كشور م يقبول م ياونو به فرزند يخانواده ثروتمند

اون روزها حال ...دهگر يبرم رانيده وبه ا يتصادف از دست م كيشه وپدر ومادرش رودر اثر  يوسه ساله م ستيبهرام ب

 يسوخت وبا تمام وجود كمكش م يدلم براش م.كنه دايرو پ شينداشت از من خواست كمكش كنم تا پدر ومادر واقع يخوب

مبتال شد  ديشد يرو غم فراگرفته بود وبه افسردگ ميموند وما موتجه شد جهينت يوتالشمون ب يسع يكردم اما بعد از مدت

كم كم متوجه شدم .كرد يارام بخش استفاده م يبه شدت از داروها.كرد يبامن هم صحبت نم يحتكس  چيكه با ه يطور

داشت  يبهرام مشكل روح.اديتونه با مشكالتش كنار ب يارام بخش م ينداره وفقط به كمك داروها يبهرام تازگ يافسردگ

كرد ازم خواست كه  هيشد گر مونيبعد پش امابادكتك گرفت  ريز ليدل يبار منو ب كي ياطالع بودم حت يب زيومن از همه چ

در  شهيهم يكنه تا برا يروانپزشك معرف كيبراش شرط گذاشتم ازش قول گرفتم كه خودش روبه .وقت تركش نكنم چيه

 كي.كرد يبه بهبود بهرام نداشت اما تالش خودش رو م يديشد وقت مشاوره گرفتم دكتر ام يباالخره راض.كنارش بمونم

تو .اون بود وبس يبه خاطر بهرام گذشتم تنها فكر وذكرم بهبود ميزندگ يها يگذشت ومن از تمام خوش وضوعم نيسال از ا

كردم بهرام  يسع.گرفتم مقاومت كنم مياراده بهرام احساس ضعف كردم اما تصم يب يكتكها ريبار ز دنيسال چند كي نيا

عوض بشه  شيبردم تا حال روح يم يخانوادگ يها يمهمان هپدرو مادرم بهرام روب يمخالفتها رغميبا دوستام اشنا كنم عل

 ميگرفت ميتصم.نداره يمشكل آن چنان گهيحالش خوب شد واحساس كردم كه د بايكه تقر نيتا ا...نكنه ييواحساس تنها

 ...مخالف بودن كميالبته باز خانواده واقوام نزد ميباهم ازدواج كن

 :او كرد وگفت نيبه چهره غمگ يستاره نگاه ستيبلند گر يحرفش را قطع كرد وبا صدا صبا

 شد؟ يادامه بده صبا جان بعدش چ ـ

 دميگذشتم حرف همه روبه جون خر ميزندگ يمن به خاطر بهرام از تمام لذتها...شدم يوقت با بهرام آشنا نم چيكاش ه يا ـ

 ياز ازدواجمون گذشته بود بهرام مشكل يكردند چند ماه ياز اقوام ودوستام با من رفت وآمد نم كي چيبعد از ازدواجمون ه
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 ...بذاره يخوب ريبهرام تاث يرو يكم بچه دار بشم تاو جود بچه تو زندگ سنگرفتم با وجود  ميتصم.نداشت شيماريبا ب

 :كرد روبه ستاره گفت يگونه اش را پاك م يكه اشك رو يحرفش راقطع كرد ودرحال گريبار د صبا

كه تا چند  نيتو دستم بود خوشحال از ا شيبرگه آزما.كه در حق بهرام كردم ياون همه خوب فيح...بدبختم ستاره يليمن خ ـ

مواجه شدم كه تا لحظه  يده وارد خونه شدم اما با صحنه ا يطراوت م مونيشه وبه زندگ يم مونيوارد زندگ يبچه ا گهيماه د

 ليهمه فام شيكه در حقش كرده بودم پشت كرد اون منو پ ييها يبه تمام خوب صافان يبهرام ب...كنه يم يمرگ منو همراه

كس  يصدا ستيوارد خونه شدم بهرام تو اتاق بود ودر رو هم بسته بود احساس كردم كه تنها ن يبا خوشحال....خرد كرد

 در اتاق رفتم وگوش پشتتمام بدنم به لرزه افتاد !كه هم جنس خودم بود يكس يد؛صدايرس يهم به گوشم م يا گهيد

 ختمير ياراده اشك م يب!كرد يزن ابراز احساسات م كيشد؛بهرام تو خونه من تو اتاق خواب من به  يباورم نم ستادميا

بچه درون  يخودم وبرا يسوخت برا يخودم م يازش متنفر بودم دلم برا.كه متوجه بشن آرام از منزل خارج شدم نيبدون ا

به طالق  يبه دادگاه خانواده رفتم ودرخواست طالق كردم اما بهرام راض عيسر.نداشت ياطالع ودنمبهرام از باردار ب.شكمم

 يبهرام رو ثابت م يماريبه دستم سپرد كه ب يبرگه گواه هيدادم  حيرو براش تو ض انيشد به مطب دكترش رفتم وجر ينم

گرفتم بچه رو سقط كنم چون  ميتصم.طالقم رو گرفتم عيسر يليپرونده كردم وبه كمك اون برگه خ مهيبرگه رو ضم.كرد

 ...بخشه يوقت منو نم چيخدا ه...داشت من مجبور شدم ستاره ياقتيل يپدر ب

 :به خودش مسلط شد ودوباره ادامه داد يبعد كم يقيدقا...ستيبا تمام وجود گر گريحرفش را تمام كرد وبار د صبا

 اجيمن احت اميكنم كه بدون قرص ودوا با مشكالتم كنار ب يم يگذاشت اما من دارم سع يبد ريمن تاث يرفتار بهرام تو زندگ ـ

 ...بمونم نجايخوام ا يشدن ندارم ستاره نم يبه بستر

 :كند دواريكرد صبا را ام ياما سع ختير يسرگذشت صبا ناراحت شده بود وهمراه با او اشك م دنياز شن ستاره

 نجايتونه تو رو مجبور كنه كه ا يكس نم چيه.يانجام بد يكه دوست دار يهركار يتون يتو م...آروم باش صبا جان ـ

تجربه تلخ  هيتو  يوجود بهرام در زندگ.نداره يا دهيموندن فا نجايا يايواقعا از عهده مشكالتت برم يكن ياگه فكر م.يبمون

كم تحمل كن همه  هي ميرو از دست بد دمونيام دينبا ميوتو تازه اول راه منمثل من، يازا ول شروع كن يكن يسع ديبود با

 .دم يبهت قول م يكن يرو فراموش م زيچ
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 :وگفت ستادياز جا بلند شد مقابل ستاره ا صبا

 ياحساس سبك گهيحاال د.يكه به حرفام گوش داد نيممنون از ا.اميمثل تو با مشكالتم كنار ب يمن هم بتونم روز دوارميام ـ

 يم تيموفق يقلب برات آرزو ميواقعا خوشحال شدم از صم تدنيومن از د يمن بود يبرا يخوب ييتو راهنما.كنم يم

 ...من نداره يراب يا دهيموندن فا نجايبرم ا ديبا گهيحاال د.كنم

اما هزاران  دياز دو ساعت طول نكش شيآنها ب يدوست.خارج شد مارستانياز ب يجمله اش را تمام كرد وبعد از خداحافظ صبا

 .تجربه با خود به همراه داشت

 هشتم فصل

پدر  يخانواده خودش حت.امده بودند دنشيمدت همه به د نيرفت در ا يم يستاره روبه روال عاد يزندگ

رابطه اش با .كردند يستاره م يبهبود يخودشان را برا يخانواده وهاب كه تمام سع يوحت يمرتض ش،نرگس،آقايوبرادرها

 .دكر يم يبابت اظهار خوشحال نيشده واز ا يميخانواده وهاب كامال صم

 رهيبودكه خانواده احمد بعد از ان اتفاق با خانواده ن دهياز نرگس شن.در كار نبود يشد واجبار يزده نم مياز رح يحرف گريد

كرد  يدر كنارش احساس م شهيوجود وهاب را هم.نداشت يچندان تيستاره اهم يموضوع برا نيا يقطع رابطه كرده اند ول

 .كرد يم يوبا خاطراتش زندگ

 :ديكش رونيسحر او را از افكارش ب يبود كه صدا ستادهيدر اتاقش پشت پنجره ا تنها

 سالم ستاره حالت چطوره؟ ـ

آنها را  يخوشحال شد وهردو دنشانياو آمده بودند از د دنيد يرا به طرف صدا چرخاند؛سحر به همراه پدرش برا نگاهش

 :ديپرس زيمحبت آم يرضا با لحن.در آغوش گرفت

 ؟يبهتر شد...طوره دخترمحالت چ ـ

به مشاوره  ياجياحت گهيكنم بهترم ود يبرم احساس م نجايخوام از ا يخسته شده ام م طيمح نياز ا گهيفقط د...خوبم بابا ـ

 ...وقرص ودوا ندارم

 :زد وگفت يدر جواب لبخند رضا
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 !يش يبهتر هم م يكه اگه بشنو ميبرات آورد يخبر هيما امروز ....تازه ـ

 :ديپرس متعجب

 شده بابا؟ يچ...يچه خبر ـ

 :كرد ودر جوابش گفت يخنده بلند سحر

 !دختر تپل مپل وبامزه هيشه؟ يباورت م!خاله نرگس باالخره فارغ شد ـ

 :گفت جانيخبر خوشحال شد وروبه پدرش با ه نيا دنيشن از

 د؟يخودتون ببرشه منو با  يبابا م!نميخوام دختر خاله رو بب يم مارستانيب اميخوام ب يمن م ـ

 .با پزشك صحبت كنم دياول با يول يشه؟من از خدامه كه تو دوباره به خونه برگرد يچرا نم ـ

كه حدود دو ساعت  لشيوسا يوجمع آور يحسابدار يبعد از انجام كارها.اجازه مرخص شدن ستاره را صادر كرد پزشك

 .شد مارستانيب يكرد وبه اتفاق سحر وپدرش راه يخداحافظ شهيهم يستاره با دوستان همدردش برا ديطول كش

او را در آغوش گرفت وگونه اش  ديبه طرف نرگس دو يبا خوشحال.كردند يتعج دنشيوارد اتاق نرگس شد همه از د يوقت

 :ديرا بوس

 .گم خاله يم كيتبر ـ

 :زده جواب داد جانيه نرگس

 !خوشحالم كه حالت بهتر شده....زميممنونم عز ـ

مالقات  انيدر م.خبر خوشحال شدند نيا دنياز شن يقرار داد وهمگ مارستانيمرخص شدن ستاره از ب انيدر جر همه را سحر

كه كنار نرگس قرار  يتخت كوچك كيارام نزد.بابت خوشحال شد نياز خانواده احمد نبود وستاره از ا يكنندگان نرگس اثر

 :زده گفت جانيبعد ه.وختاو چشم د يبه نوزاد كوچولو يقيداشت رفت ودقا

 !شه خاله يباورم نم...يچه نوزاد خوشگل!من يخدا ـ

 :گفت يمرتض وروبه

 د؟يبذار ديخوا يم ياسمش روچ ديشه بگ يم.نازه يليدخترتون خ...يگم اقا مرتض يم كيتبر ـ
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 :از او تشكر كرد وپاسخ داد يمرتض

 ...نسترن ميكه اسمش رو بذا ميگرفت ميمن ونرگس تصم ـ

نسترن را در آغوش  ره،يبه كمك ن.گفتند كيبه آنها تبر گريكردند وبار د ياظهار خوشحال يمرتض يحرفها دنيبا شن همه

 .ديگرفت وآرام گونه اش را بوس

در كنار نرگس بماند وستاره هم با  ياز ستاره خواهش كرد كه مدت يمرخص شد مرتض مارستانيروز بعد نرگس از ب صبح

نوزاد تازه وارد به شاد شدن  نيقلب دوستش داشت حضور ا ميبود وستاره از صم ينيرينسترن نوزاد ش.رفتيپذ ليكمال م

 .كرد يستاره كمك م هيروح

خواست كه از او جدا  يكه اصال دلش نم يگذشت ستاره واقعا به او عادت كرده بود طور يماه از تولد نسترن م كي حدود

 شيآن خانه برا رايخبر خوشحال شد ز نيبه فروش خانه دارد واز ا ميوسحر خبردار شد كه پدر تصم رهين لهيبه وس.شود

 .ندبودكه باعث آزارش بود يتلخ اريخاطرات بس ادآوري

به او حمام كردنش به كمك نرگس  يدگيگذارند؛رس يگذشت ستاره تمام وقتش رابا نسترن م هيقض نياز ا يروز ستيب

وقت ان را تجربه نكرده بود اما باز هم وهاب وخاطراتش را  چيه هداشت كه ستار يموجود كوچك لذت خاص نيومراقبت از ا

خودش را  لهيوس نيرفت وبه ا يسر مزارش م يدلتنگ يوقتها.ردك يم يزندگ نشيرينبرده وهم چنان با خاطرات ش ادياز 

 .كرد يآرام م

 .كرد ياش استفاده م يزندگ يبا غزل هم ارتباط داشت واز تجربه ها ستاره

گرچه .يمدرن وامروز يليبا وسا كيسه خوابه وش يبا منزل نرگس فاصله داشت آپارتمان ابانيخ كي بايانها تقر ديجد منزل

 اريبس شيرابطه ستاره با برادرها.حرف فرزندانش شد عيبار مط نيداد اما ا ينم تيدر آپارتمان رضا يوقت به زندگ چيرضا ه

 .شتبا آنها ندا يمشكل گريشده بود ود كينزد

صبح زود با اتفاق نرگس ونسترن به طرف منزل .با انها همراه شد يكه به مادر داده بود روز اسباب كش يطبق قول ستاره

 جهيهمه از نت انيودر پا ديومحسن تا شب طول كش ياسباب به كمك نرگس وستاره وسحر وحت دنيبه راه افتادند چ ديجد

 .كامل داشتند تيزحمتشان رضا
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روز همراه اوبه گوش  كي يبرد وهفته ا يكرد از ارتباط با غزل لذت م يكرد از ارتباط م يم ياحساس راحت ديمنزل جد در

بعد غزل به او  يمدت.كردند يم ياوقات نرگس ونسترن هم آنها را همراه يگاه.كند تياش را تقو هيرفت تا روح يم حيوتفر

قلب  ميبود اما از صم نيبا آنكه از رفتن او غمگستاره .به خارج از كشور سفر كند ليادامه تحص يگفت كه قصد دارد برا

 يبود با پدرش مشورت كرد وغزل را همراه خانواده اش برا ماندهيسه روز به رفتن غزل باق.كرد يم تيموفق يآرزو شيبرا

س آنها شدند خانواده نرگ لمنز يوراه رفتنديدعوت او را پذ ليخانواده غزل با كمال م.صرف شام به منزلشان دعوت كرد

 رونيب زشيم يرا از داخل كشو يبعد از صرف شام ستاره دست غزل نشاند بعد دفتر.حضور داشتند يهمانيهم در آن م

 :به آن كرد وآن را به دست غزل سپرد وگفت يقيآورد نگاه عم

خوام بسپارمش به دست تو  يكه با وهاب داشتم م هيخاطرات ادآوريكه برام مونده غزل  هيزيچ نيزتريدفتر شعر عز نيا ـ

 ؟يخوب ازش مراقبت كن يد يقول م يزيبرام عز يليچون تو هم خ

 :وگفت ديبه ستاره كرد او را در اغوش گرفت گونه اش را بوس ينگاه غزل

 .كنم يمثل چشام ازش مراقبت م....مطمئن باش ستاره ـ

 .ونميمن واقعا به تو مد يداد اديكردن روبه من  يممنونم غزل تو خوب زندگ زيبه خاطر همه چ ـ

 :كرد وگفت يدر جوابش خنده ا غزل

 !بغلم نذار ريقدر هندونه ز نيستاره ا گهيبس كن د ـ

 .بعد از اتاق خارج شدند يقيحرف غزل هردو به خنده افتادند ودقا دنيشن از

*** 

 .ماه از رفتن غزل گذشت دو

ستاره اغلب اوقاتش را در منزل .وجود نداشت يتيشكا چيه يشده وبود وجا يآرام ومنطق يليخانواده اش با او خ برخورد

مشكالتش  انيدر جر ياموزشگاه وقت ريگرفت درسش را ادامه دهد ومد ميبعد تصم يمدت.گذراند ينرگس در كنار نسترن م

 هينرگس وبق تيكار با حما نيپاس كند ا يحضور ريرا به صورت غ ندهعقب ما يقرار گرفت به او كمك كرد تا تمام واحدها

كرد تمام ذهنش را مشغول درس وادامه  يم يعوض شده بود سع يستاره به كل هيروح.انجام شد تيخانواده با موفق ياعضا
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 .كند ليتحص

با مشورت پدرش .كرد يخود احساس م يسال از مرگ وهاب باز هم وجودش را در زندگ كيگذشت حدود  رغميعل اما

 انيتماس گرفت واو را در جر هيبا هان.كنند وبر سر مزارش بروند دايوهاب حضور پگرفتند كه در مراسم سالگرد  ميتصم

 .به طرف آرامگاه وهاب به راه افتادند يگذاشت وهمگ

بر سر مزارش نشست .ساخته نبود يكار يداد اما از دست كس يسرم يدلتنگ يوهاب تنگ شده بود قلبش نجوا يبرا دلش

 يزياما چ ديكاو يم شيمنتظر دستها شيبود وچشمها بينگاهش غر ستيگر يكرد از ته دل م يساله اش را خال كيوبغض 

 !اما بدون عشق ديتپ يقلبش م افتي ينم

 »...پروردگار عالم يوبه اوج برسم ا رميات پر گ هيسا ريتا ز ريرا بگ ميبرس دستها ادميگناهان به فر يب ادرسيفر يا!ايخدا«

كرد  يم يوسع ستيگر يكرد اوهم م ياحساس م شيشانه ها يمادر وهاب رابر رو يدستها يگرم ختير ياراده اشك م يب

 :كند دواريكه ستاره را ام

 يبا ماست م شهيما نرفته وهم شيكنه اون از پ يآروم باش ستاره جان من مطمئنم وهاب در كنار ماست داره به تو نگاه م ـ

 .يوهاب رو در كنارت حس كن شهيهم يتون

 يوجود وهاب را در جا.صرف شام به منزل وهاب دعوت شدند يخانواده ستاره برا.گذشت شيهايروز هم با تمام سخت آن

رفت  زيم ينبود به طرف كشو بيغر شيبرا زيچ چيه.از پدرش اجازه گرفت ووارد اتاقش شد.كرد يخانه حس م يجا

وضع  يسال به خاطر بهبود كي نيوهاب افتاد كه در ا لدتو لميف اديلحظه به  كي.عكس وهاب انداخت يبه آلبومها يونگاه

را در دست گرفت او را به طرف اتاق وهاب  هيدست هان تيجمع نياز اتاق خارج شد در ب عيسر.مانده بود يستاره از او مخف

 :دياز رفتارش متعجب شد وپرس هيهان.كشاند

 تو چت شده؟...شده ستاره جان يچ ـ

 ؟يانجامش بد يد يدرخواست ازت دارم قول م هي هيهان ـ

 ؟يخوا يم يچ زميآره عز ـ

 .روبه من نشون بده لميتو رو خدا اون ف.نميتولدش رو بب لميخوام ف يوهاب تنگ شده م يدلم برا...هيكنم هان يخواهش م ـ
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 :كرد وگفت يمكث هيهان

 ...ملياون ف دنيترسم با د يآخه ستاره جان تو تازه حالت بهتر شده م ـ

 :را قطع كرد وگفت حرفش

 .كار رو بكن نيبه خاطر دل تنگ من ا كباريدم آرامش خودم رو حفظ كنم فقط  يقول م...هيكنم هان يخواهش م ـ

 :به او زد وگفت زيآم تيمح يلبخند هيهان

 .گردم يجا بمون من االن برم نيتو هم ـ

 :دورن دستش دوباره به اتاق آمد وروبه ستاره گفت لمياتاق خارج شد چند لحظه بعد با ف واز

 .ينكن تيقول بده كه خودتو اذ ـ

در كنارش  هيهان.ديد يسال دور كيرا بعد از  زشيبعد ستاره چهره وهاب عز يرا داخل دستگاه قرار داد ولحظه ا لميف بعد

كرد  يلرزاند در دل آرزو م يدلش را موهاب  يخنده ها يصدا ختندياراده اشك ر يب زشانينشست وهر دو از غم فراق عز

تمام بدنش گر .شد ينم كينزد تيكه هرگز به واقع ياليبود خ اليخ كيفقط  نياو را به آن روز برگرداند اما ا ييرويتا ن

 يامان نم هيهق هق گرب.دستگاه را خاموش كرد عيندارد ازجا بلند شد وسر يمتوجه شد كه ستاره حال خوش هيگرفته بود هان

دردمند از پدرش  يبودند بانگاه باز جا بلند شد وبه طرف خانواده اش رفت همه از رفتارش متعج.ديسخن بگو هيداد تابا هان

 :آمد وگفت كشينرگس نزد.خواهش كردتا به منزل برگردند

 گذاشت؟ ريقدر روت تاث نيكه ا يديد يتو اتاق وهاب چ...شده ستاره يچ ـ

 :گفت هيگر انيداد در م يمنزل وهاب عذابش م يوها حال

 .ميبر نجايتو رو خدا از ا...خاله ميبر ـ

ستاره  دنديبه محض آنكه به خانه رس.تعجب خانواده وهاب از انجا خارج شدند انيدر م يبلند شدند وبعد از عذرخوها يهمگ

 ...ستيبالش گذاشت وبا تمام وجود گر يبه اتاقش رفت سرش را بر رو عيسر

نرگس .ديراباز كرد ونرگس رابه همراه نسترن دركنارش د شيشد چشمها دارينشسترن از خواب ب يروز بعد با صدا صبح

 :به او زد وگفت يلبخند
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 !پاشو تنبل خانم برات مهمون آوردم ـ

 :وجواب داد دينسترن رادر آغوش گرفت گونه اش را بوس.كرد خودش رابا اوضاع وفق دهد ينداشت اما سع يخوش حال

 .چشمام خاله جون يقدمش رو ـ

 .كوچكش مراقبت كرد همانيستاره بود واو با تمام وجود از م همانيتا شب م نسترن

امتحانات ورود به دانشگاه گذشت وباالخره  ياز برگزار يدو ماه بايتقر.تمام درسش را ادامه دهد تيگرفته بود با جد ميتصم

خبر خوشحال شدند مخصوصا  نيا دنيهمه از شن.كرد افتيدراش در دانشگاه را  ينسترن خبر قبول يسالگ كيدر شب تولد 

قلب به او  ميهم او را در آغوش گرفته واز صم شيبرادرها يحت.دنديگنج يدر پوست خود نم يكه از خوشحال رهيرضا ون

 .گفتند كيتبر

جشن خانواده  نيا لهيدهد تابه وس بيترت يهمانيسالگرد تولد تنها دخترش م نيگرفته بود كه به مناسبت اول ميتصم نرگس

خانواده  دند؛يرس همانهايشب م 7بود ساعت حدود  ايآن شب مه يهمانيم يبرا زيهمه چ.دهد يوبرادرش احمد را آشت رهين

 :كرد به طرف احمد رفت خودش را در آغوش او انداخت وگفت يستاره با آنها احوالپرس.راحله ورخساره هم حضور داشتند

 ...ييدا نميب يخوشحالم كه شما رو م ـ

 ميدرعمق نگاه رح.باآنهابرخورد كرد شهيترازهم يميحال صم نيكردباا يرفتاراحمدوخانواده اش راكامالاحساس م يسرد

گرم عاشقانه نبود وازنظر  يازنگاه ها يگرخبريد.شد يمحو نم شيبود وخنده ازلبها يرفتارش كامالعاد.ازعشق نبود ينشان

 .فتندم به جلو رق كي يبود برا ينشان خوب نيستاره ا

 يم كيهمه متعجب بودند وبا اكراه به او تبر.ديتازه وارد رس يهمانهايستاره در دانشگاه به گوش م يخبر قبول عيسر يليخ

 :به ستاره كرد وبا طعنه گفت ياحمد نگاه.گفتند

 ؟...حاال چطور شده!ديدخترها موافق نبود يمخصوصا برا ليادامه تحص ايشما اصال  ادمهيكه من  ييآقا رضا تا اون جا ـ

 :حرف پدرش را قطع كرد وادامه داد رخساره

درست !بابا شده يحاال سوگل ستين يمعمول يستاره كه جزو دخترا يدخترها موافق نبود ول ليآقا رضا با ادامه تحص...بله بابا ـ

 گم؟ يم
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منگنه بگذارند  يقصد دارند پدرش را ال شيكرد كه احمد ودخترها يستاره احساس م.از حرف رخساره به خنده افتادند همه

كرد آن شب را خراب  يم ياحترام شان سع تيانها سكوت كرده بود وبا رعا يها هيرضا در جواب كنا.رنديواز آنها انتقام بگ

 .نكند

 :گفتو ديبحث را عوض كرد از جا بلند شد نسترن را در آغوش گرفت وگونه اش را بوس عيسر يمرتض

 .ديباش ميمن ودخترم نسترن سه يشب زندگ نيودر بهتر ديها وغم ها را فراموش كن نهيامشب همه ك ـ

نسبت به  ميرح نيسحر هم از رفتار سنگ.به نرگس كمك كنند ياز خوردن شام به اتفاق سحر به آشپزخانه رفتند تا كم بعد

 :ديبه ستاره كرد وپرس ينگاه.كرد يم يستاره متعجب بود اما اظهار خشحال

 ه؟يچ ميستاره نظرت راجع به رفتار رح يراست ـ

 .من كنار بكشه يباالخره تونست حرفم روبفهمه وخودش رو از زندگ ميخوشحالم كه رح...خب ـ

 ؟يراستشو بهم بگ يد يازت بپرسم قول م يسوال هياگه  ـ

 ؟يچه سوال ـ

 ؟يتر فكر كن قيدق ميبه ازدواج با رح يتون يشده م يت با اون منتفوهاب وازدواج هيقض گهيخوام بدونم حاال كه د يم ـ

 :سوال سحر دلخور شد وبا اخم گفت از

 نكهيكنم بدون ا يعمر دركنارش زندگ كيتونم  ينم دميرو مثل برادرهام د ميرح شهيمن هم!؟يگ يم يدر يتو چ ـ

نداشت در ضمن من به خودم و  نمونيبه وهاب وعشق ب ياز اون هم ربط يريوكناره گ ميموضوع رح.دوستش داشته باشم

 !فكر نكنم يا گهيبه ازدواج باكس د يلحظه ا يبرا يوهاب قول دادم كه حت

خوام بدونم  يبدونم م ميخواستم نظرت رو راجع به رح يكردنت رو نداشتم فقط م تيخوام ستاره من قصد اذ يـ معذرت م

 ؟يفكر كن تيتو زندگ يا گهيبه كس د يتون يوجود نداره م يوهاب گهيحاال كه د

 :سحر را قطع كرد وقاطعانه جواب داد حرف

 !كنم يوهمه جا احساس م شهيمن نمرده سحر من وجودشو هم يوهاب برا ـ

 :هنگام راحله وارد آشپزخانه شد نيهم در
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 د؟يخوا يكمك نم...ديخسته نباش ـ

 :پاسخ داد ستاره

 .شه ينمونده االن تموم م يزيچ گهيد...نه ممنون ـ

 :به او انداخت وبا طعنه گفت يقينگاه عم راحله

 د؟يشما هنوز هم قصد ازدواج ندار!خانم مهندس...خب ـ

 :ستاره جواب داد يبه جا سحر

 .مونده يستاره تازه دانشگاه قبول شده وتا تموم شدن درسش چهار سال...نه راحله جون ـ

 ياگه قصد ازدواج هم داشته باش يحت ستيمهم ن گهياما د!يبنشون يحرفت روبه كرس ينستباالخره تو....خوبه ستاره يليخ ـ

 .كنه ينم يفرق چيوخانواده من ه ميرح يبرا گهيد

 :ستاره آمد وادامه داد كيراحله را نداد اما اغو ول كن ماجرا نبود نزد جواب

 ستيعنوان حاضر ن چيدونه وبه ه يتو م يو جدا از زندگكنه ستاره اون خودش يباتو فكر نم يبه زندگ مياومدم بهت بگم رح ـ

 .در كنار تو فكر كنه يبه زندگ يكه لحظه ا

 :از ستاره جواب داد ينداشت سحر به طرفدار شيبرا يداد اما باز هم جواب يراحله آزارش م يحرفها

كه شده حرف خودشون  يخواستن به هر نحو يخانواده ها بودن كه م انيجر نيمقصر ا.گذشته ها گذشته...راحله جون ـ

سخت رو  يروزها نيشه وتمام ا يم دايپ ميرح يدختر خوب وخانواده دار هم برا هي...بنشونن خدا بزرگه انشاءا يروبه كرس

 .كنه يبراش جبران م

 :به سحر كرد وگفت ينگاه تند راحله

 چهيرو باز ميده؟ستاره رح يم يرور شكسته برادر منو ككشن اما جواب غ يمنتش رو م ستيدختر كم ن ميرح يبرا...البته ـ

خورد كرد ومن مطمئنم  ليفام يرو تو ميستاره با كارش رح.فتهيكردتا از چشمش ب يخودش كرد واونقدر باهاش باز يزندگ

 .بخشه يكارش نم نيوقت ستاره روبه خاطر ا چيكه اون ه

 :به راحله نگاه كرد وگفت تيتمام شد با عصبان تحملش
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با كارهاتون  نيشما داشت! نداره يتياهم چيمن ه يبرا ميرح دنينبخش اي دنيبه بخشش برادر شما ندارم بخش ياجيمن احت ـ

 يميخودشون تصم ياحمد بودن داشتن برا ييمن مقصر نبودم راحله مقصر خانواده من ودا نيكرد يم ليروبه من تحم ميرح

تونستم خوشبختش كنم چون  يكردم مطمئنا نم يهم ازدواج م ميبا رح هنداشت من اگ يخوش انيگرفتند كه مطمئنا پا يم

 ...با اودنداشتم يزندگ يبرا يا زهيانگ چيه

 :جواب داد رحله

باهاش در ارتباط باشن وعشق روقبل از  ديرو دوست داشته باشن حتما با يبتونن كس نكهيا يكه دمها برا نهيمنظورت ا ـ

قبل از ازدواج  نكهيچون من ورخساره با وجود ا يبهت بگم كه سخت در اشتباه ديبا نهيازدواج تجربه كنن؟اگه طرز فكرت ا

با تو وعالقه نداشته ات نسبت به  يمشكل چيمن ه!ستاره نيبب...ميخوشبخت يلياالن خ ميبا شوهرامون نداشت يرابطه ا چيه

 ميرح يبا سكوتت باعث شد ؟توينگفت يزير چچرا زودت يبه اون نداشت يعالقه ا چيخوام بدونم تو كه ه يندارم فقط م ميرح

اما ...بخورده شويشكست زندگ نيتركه اون بزرگ يكارت باعث شد نيدر كنار تو فكر كنه وبا ا يبه زندگ شتريروز به روز ب

 !زجر بكشه نياز ا شتريذارم برادرم ب ينم گهيشده د زتموميهمه چ گهيد

جز سكوت در برابر  يراه چيه تيخواست به راحله بفماند كه در آن وضع يدلش م.راحله ستاره رابه فكر فر وبرد يحرفها

 .نداشته شيدر وبرادرها يدهايتهد

شد كه  يپدرم وبرادرام باعث م يدهايگرفتن تهد يتو عمل انجام شده قرار م شهيمن م.ستميراحله باور كن من مقصر ن ـ

داره من هنوزم مثل برادر بزرگترم  شيفرصت تو زندگ يليخ ميعوض نشده رح يزياالن هم چ ينتونم حرف دلمو بزنم ول

 ...كنم يم تيموفق يدوستش دارم وبراش آرزو

بحث آنها با وارد شدن .ازرد يبود كه روحش را م يزيتنها چ نيراحله قانع كننده نبود وا يستاره برا ياز حرفها كي چيه

 :ته ستاره كرد وگفتبه چهره عبوس وگرف ينرگس نگاه ديرس انينرگس به آشپزخانه به پا

 .همانهايم شيپ ميبر. يايب.ديخسته شد...ستاره جان گهيبسه د ـ

 :لبخند ادامه داد با

 .موقع باز كردن كادوهاست ـ
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 :روبه نرگس كرد وگفت راحله

 .خدا نسترن رو براتون حفظ كنه...انشاءا.نيديزحمت كش يليعمه جون خ ديببخش ـ

 :ديستاره آمد وپرس كينشستندونرگس نزد همانهايم هيهمراه نرگس از آشپزخانه خارج شدند وكنار بق يهمگ وبعد

 بهت گفته؟ يزيراحله چ ؟بازميچرا گرفته ا...شده ستاره يچ ـ

 .شه يدرست م زيخاله جون همه چ ستين يزيچ ـ

رابطه ها برقرار شده خوشحال  گريكه بار د نيستاره از ا.از منزل نرگس خارج شدند يبا خداحافظ يمراسم همگ انياز پا بعد

 .كرد واو رابه فكر فرو برده بود يم ينيراحله بر قلبش سنگ يبود اما حرفها

*** 

 تيبه موفق تياو تا با تالش وجد يبود برا يشد وترم اول آغاز يآماده م ديجد يطيورود به دانشگاه ومح يبرا ستاره

شناخت وخودش را  ينم ديد يراكه در سالن دانشگاه م يياز دخترها وپسرها كيداشت هبچ  يبيروز اول حس غر.برسد

آمد وبه طرف محوطه  نييسالن پا ياز اتمام كالس از پله ها عدب ديكالس اولش حدود دو ساعت طول كش.ديد يتنها م يتنها

 :لب زمزمه كرد ريز.شد بخكويامد متعجب برجا م يكه از روبرو به طرفش م يشخص دنيدانشگاه به راه افتاد اما با د

 !نم؟يب يمن درست م يعني!خدا من ـ

دوست وهمدم دوران  هيكرد كه اشتباه نكرده باشد اما نه خودش بود مرض يداشت ودر دل دعا م يبرم يرا به تند شيقدمها

 .واو را در اغوش گرفت ديدو هيخاطر به طرف مرض نانيبعد از اطم!رستانيدب

 :زده گفت جانيستاره متعجب شد وه دنيهم از د هيمرض

 ؟يكن يچه كار م نجايتو ا!ستاره جان ـ

 هيگنگ ومتعجب از قسمت وكار وخدا در جواب مرض يخوشحال بود واز طرف هيمرض دنيرا غرق بوسه كردند از د گريكديو

 :گفت

 ...گم يبرات تنگ شده بود باور كن راست م يليدلم خ هيخوشحال شدم مرض يليخ دنتياز د ـ

 ميوعلتش رو بپرسم نتونستم مستق رميكرم باهات تماس بگ يطور بعد از رفتن تو از آموزشگاه هر چقدر سع نيمنم هم ـ
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تماسم روبا خونه شما قطع  يكه به طور كل نيتا ا.داد ياز نبودت به من نم يقيسحر هم اطالع دق.باخودت صحبت كنم

 !ن؟يخونه تون رو عوض كرد نميبب يراست...كردم

 ...اومده شيمن وخانواده ام پ يبرا ياديسال اتفاقات ز كي نيجون تو ا هيآره مرض ـ

 ن؟يهنوز باهم اتباط دار...از وهاب برام بگو ـ

 شيپ يمرضه را محرم دانست وتمام اتفاقها.داند يوهاب نم هياز قض يزيدلش را لرزلند ومطمئن شد هنوز چ هيمرض سئوال

رفتار  نكهياما از ا ختير ياراده اشك م يستاره متاسف شده بود وب يحرفها دنياز شن هيمرض.كرد فيتعر شيآمده را برا

 نينبود اما قسمت چن يباور كردن.كرد يم يبرگشته ابراز خوشحال يبه حالت عاد زيخانواده نسبت به او عوض شده وهمه چ

شوند  رفتهيپذ ليادامه تحص يرشته برا كيدانشگاه و كيبه اتفاق هم در  رستانيدو دوست دوران دب هيبود كه ستاره ومرض

 .هر دو آنها بود يخبر خوشحال كننده برا كي نيو ا

با  شانيتالش خود را به حداكثر برسانند تا بعد از اتمام درسها گريقسم خوردند تا به كمك همد هيروز با مرض همان

 كي چيكرد با ه يم يخود را ط يود وروال عادمرتب ب زياواخر ترم اول بود وهمه چ بايتقر.موفقست از دانشگاه خارج شوند

نسبت به هم نداشتند وبه  يآنها از روز اول حس خوب يفرزاد كه هر دو مبه نا يمشكل نداشت به جز پسر شيهاياز همكالس

 كالس فرزاد وستاره خوب از پس يوبچه ها هيبه گفته مرض.كردند تا پوزه طرف مقابل را به خاك بمالند يم يهردو سع يقول

 يدختر رو نيستاره لجبازتر فرزادبه گفته .كردند يمتنفر نبودند اما هر دو تظاهر به تنفر م گريآمدند از همد يبرم گريكدي

كند  يبا اعصابش باز يتوانست به راحت يكه م يچون تنها كس!موجود عالم نيبود واز نظر ستاره فرزاد كم عقل تر نيزم

 .ستاره بود

كند اما فرزاد  يرياو كناره گ ياز فرزاد ورفتارها شيكرد به خاطر تمركز در درسها يم يامتحانات بود وستاره سع كينزد

 نيموضوع مقاله ا.شدند اتيوارد جلسه آخر درس ادب هيهفته قبل از شروع امتحانات به اتفاق مرض كي.دست بردار نبود

 :وشروع به خواندن مقاله اش كرد ستاديستاره در مقابل بچه ها ا.بود»لطف وكرامت خدا«هفته

را لطف  شيدرخواست نكرد مهربان چيعطا كرد وه زيلطف وكرامتش همه چ انيرا كه در م انيباد پروردگار عالم شكر«

در  يقلبمان كردتا در هنگام تنگدل زينخواست وجود مهربانش را آو چيرابرما روا داشت ودر مقابل ه شيوكرمش را وبزرگ
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 ...ميبرب يوبه وجود مهربانش پ مياو را حس كن ميكنارش باش

 ييخدا شهيتو را در برگرفته اما هم ييتنها يندار چيه گريد يدان يكه م يپروردگار وچه لذت بخش است زمان باستيز وچه

 ...سار عشق هيدر سا يدغدغه ا چيه يب يقلب دوستش داشته باش مياز صم يتوان يهست كه م

 رميات جان گ هيسا ريكن نگاهت را بدرقه راهم كن تا از لذت بودن در ز جابيراهدار مرا عشقت را در من ا!پروردگار

 »...بپرورانم تيدلها رابرا نيقتريال يونجوا

كرد وبا  ينم يكه ابراز خوشحال يداد تنها كس يم يدواريكالس به او ام يبچه ها قيتشو يرساند صدا انيآخر را به پا جمله

شده  دهيچ ينگاه توطئه ا نيداشت كه در پشت ا نانيشده بود فرزاد بود وستاره اطم رهيدرهم فرو رفته به ستاره خ يابروها

از بچه  ياز كالس با عده ا رونيخارج شدند فرزاد ب هياز اتمام كالس به همراه مرض دمتوجه آن خواهد شد بع يكه او به زود

 :كه با تمسخر گفت ديچيدر گوشش پ يياز كنار انها بگذرد اما صدا تياهم يداشت ب ميتصم.ها جبهه چرفته بودند

 ...!را انيشكر باد پرودگار عالم ـ

كند  تيستاره نگاهش رابه طرف صدا چرخاند درست حدس زده بود فرزاد قصد داشت او را اذ.سر داد يبلند يخنده  وبعد

 :كرد مانع او شود يسع هيوجلو رفت مرض ختيرادر هم آم شيابروها.واز كار لذت ببرد

 ...خواد بگه يم ينده بذار هرچ تياهم...ستاره ميبر ايب ـ

 :ئگفت ستادياو را قانع نكرد مقابل فراد ا هيمرض يحرفها اما

نوشته  يتك تك جمله هام احترام قائلم توحق ندار يمن برا ياريهستن كه تو به زبون ب ينوشته هاب من مقدستر از اون ـ

 ؟يديفهم!ياريبه زبون بلحن  نيمنو با ا يها

 :زد ودر جوابش گفت يپوزخند فرزاد

 !خورن ينم يدرد چيچون به ه...ديلب كوزه آبشو بخور ديمقدستون رو بذار ينوشته ها ؟بهترهيگ يم يجد ـ

 :به او كرد وگفت ياز حرف فرزاد به خنده افتادند ستاره نگاه تند همه

 !خوره ينم يدرد چيوجود توئه كه به ه نيا ـ

 :به ساعتش ادامه داد ينگاه وبا
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نه  يالبته از نظر عقل...يش يروز بزرگ م هيتو بكنم باالخره  يها يتونم وقتم رو صرف كم عقل يبا ارزشه نم يليوقت من خ ـ

 !يجسم

خنده آنها در  ياز بچه ها فاصله گرفته بود اما هنوز صدا يكه پنج شش قدم نيراهش رابه طرف محوطه مج كرد با ا بعد

 :زد اديفر تيفرزاد با عصبان.ديچيپ يوشش مگ

 !ينيب يكنم حاال م يدم كارتو تالف يقول م ـ

 :تمسخر كرد وگفت ياز رو ينگاهش رابه طرف او چرخاند خنده ا ستاره

 !ايبرو با بزرگترت ب ـ

 :واز سالن خارج شدند روبه ستاره گفت ديدستش را كش هيمرض

نده  تيحرفهاش اهم ؟بهيذار يقدر سربه سرش م نيا د؟چرايبزرگ بش ديخوا يم يآخه شما دوتا ك...ستاره گهيبس كن د ـ

 .نشون نده تيحساس نقدريا

 !حقشه بود پسره احمق ـ

 .غرغركنان از دانشگاه خارج شدند وبه سمت منزل به راه افتادند وبعد

در  تيموفق يخودشان رابرا يكه به هم داده بودند تمام سع يوستاره طبق قول هيامتحانات شروع شده بود ومرض فصل

قبل  يكند تا اتفاقات روزها يكرد خودش را از فرزاد مخف يم يرفت سع يم شيپ يبه خوب زيكردند همه چ يامتحانات م

عنوان وارد  چيدر وامتحاناتش بود وبه ه ريتمام ذهنش درگ ماه كيدر آن .آنها دوباره شروع نشود يشگيهم يوجروبحث ها

فكر كند  شيدارد در طول امتحانات فقط وفقط به درسها ميبود كه فرزاد هم تصم دهيدانشگاه شن ياز بچه ها.شد ينم هيحاش

 .سرافكنده نشوند گريكديانها تا در مقابل  يهردو يرقابت بود برا كي نيوا

درك نار  شيهايتحان همكالسروز اخر بعد از خروج از جلسه ام.ديرس انيبه پا تيامتحانات ترم اول دانشگاه با موفق باالخره

امتحانات انجام  يكردند كه قرار بود به خاطر رفع خستگ يآخر هفته صحبت م يروزه  كيهم جمع شده بودند واز سفر 

به  ينگاه.سفر خوشحال بودند شنهاديهمه از پ وستيهم به جمعشان پ ادفرز.وارد بحث بچه ها شد هيبه اتفاق مرض.شود

 :گفت هيآورد ورو به مرض شيروهابر ابر يفرزاد انداخت اخم
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 !اميمن نم ادياگه قرار باشه فرزاد ب ـ

 :زد ودر جوابش گفت حيمل يلبخند هيمرض

 باشه؟.كنم دوباره شروع نكن يخواهش م.با تو نداره يكار چارهيكه اون ب ؟حااليقدر لجباز نيآخه تو چرا ا ـ

 :بچه ها گفت نيتمام در ب تيكه با قاطع ديفرزاد به گوش رس يصدا

 ....شرط حاضرم باهاتون همسفر بشم هيروزه موافقم اما به  كيمن با سفر  ـ

را بشنود وفرزاد با جسارت تمام  شيكرد تا حرفها زيرا ت شيشود گوشها يمطمئن بودكه شرط فرزاد مربوط به او م ستاره

 :نگاهش رابه سمت ستاره چرخاند وگفت

 !اه ما نباشهسفر همر نيكه ستاره تو ا يبه شرط ـ

 :ادامه داد يپوزخند وبا

 !اميمن نم ادياگه ستاره  ـ

 :سرخ شد روبه بچه ها كرد وگفت تيستاره از شدت عصبان يها گونه

 !گذره يخوش م شتريب يليبه ما خ ادياگه فرزاد ن...خوبه يليخ ـ

 :كرد وادامه داد يگفتن نداشت ستاره مكث كوتاه يبرا يدر جوابش حرف يكس

 .اميتونم باشما ب يمن نم اديمن هم هست اگه قرار باشه فرزاد ب يشرط برا نيا...هيچ ديدون ياصال م ـ

شده بود كه به  يعصب يبه قدر.را در دست گرفت واز سالن دانشگاه خارج شدند هياعتراض بچه ها دست مرض انيدر م وبعد

 :دكر يغرغركنان با خود زمزمه م.تونست بر اعصابش مسلط شود يعنوان نم يه

تازه ....شم يكنه من از همسفر شدن با اون خوشحال م يفكر م.كنه يصحبت م يجور نيكه ا هيپسره احمق فكر كرده ك ـ

 ...گذره يخوش م شتريب يليبه ما خ ادياگه اون ن

 :چرخاند وملتمسانه گفت هينگاهش رابه طرف مرض بعد

 گذره مگه نه؟ يخوش م شتريبه ما ب ادياگه فرزاد ن ـ

 :كرد او را آرام كند يم يداد وسع ياو گوش م يبه حرفها هيمرض
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مسخره  يكه فراد به كارها يش يوباعث م يد ينشون م تيكنه تو حساس تيخواد تو رو اذ ياون فقط م...آروم باش ستاره ـ

 .اش ادامه بده

 :كرد وگفتروبه ستاره  دهيسپ.كالس به آنها ملحق شدند ياز بچه ها يتعداد هيحرف زدن با مرض نيح در

 ن؟يبچه گانه تون ادامه بد يبه رفتارها نيخوا يم يآخه شما دوتا تا ك...ستاره جان ـ

 :كرد وجواب داد دهيبه سپ ينگاه

نداره  يليتما چيستاره ه دياز طرف من بهش بگ.رو شروع كرد زيفرزاد دوباره همه چ...نگفتم يزيمقصر فرزاد بود من كه چ ـ

 ...كه باتو همسفر بشه

 :حرفش را قطع كرد دهيسپ

قول دادكه باما همسفر بشه  ميكرد يما فرزاد رو راض.تموم بشه يبه خوب ديامروز روز اخره بذار...ستاره گهيبس كن د ـ

 .بذار به بچه ها هم خوش بگذره اريبهانه ن گهيكنم تو د يخواهش م

 :گفت دهيسپ يدر ادامه حرفها هيمرض

تو هم قبول .پاش وحرفشو قبول كنه ريحاضر شده به خاطر بچه ها غرورشو بذاره ز يفرزاد مرده ول....نگن ستاره يبد خلق ـ

 .گذره يمن مطمئنم به همه ما خوش م.گهيكن د

 :در جوابش گفت دهيبر دلش نشست روبه سپ هيمرض حرف

 كه فرزاد قول بده سربه سر من نذاره باشه؟ يبه شرط يول...باشه قبول ـ

 :در جوابش گفت دهيوسپ دنديه دل خندحرف ستاره همه بچه ها از ت با

 !يسربه سرش نذار يراستش ستاره فرزاد هم از من خواسته كه بهش قول بد ـ

كردند واز  يشود از ان دو خداحافظ يكه ستاره هم در سفر آخر هفته با آنها همسفر م نيخاطر از ا نانيها بعد از اطم بچه

به اتاقش رفت  ديشدن هوا مانده بود كه به خانه رس كيدوساعت به غروب آفتاب وتار بايتقر.دانشگاه خارج شدند

 :شد قبعد سحر وارد اتا يلحظه ا.را عوض كرد شيولباسها

 ستاره؟ يامتحانت رو چطور داد ـ
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 .بود زيآم تيخدا رو شكر موفق ـ

 :به چهره خواهرش انداخت وگفت يقينگاه عم سحر

 ؟يچته ستاره چرا گرفته ا ـ

 :ودر اخر گفت ديخند يستاره وفرزاد م يكرد سحر از ته دل به برخوردها فيخواهرش تعر يرا برا ماجرا

 .نمشيدوست دارم بب يليخ!جالبه يليرفتار فرزاد برام خ ـ

 .يش يشه وهم با فرزاد آشنا م يات عوض م هيهم روح ييايآخر هفته تو هم با ما ب يتون يخب م ـ

 :زد وگفت يحيلبخند مل سحر

 .وارد بشه بهيجمع دوستانه غر يتو ستيخوب ن...نه ستاره ـ

 :را در دست گرفت وگفت شيدستها ستاديسحر ا مقابل

اخر هفته  يخودتو برا...ننيمن اون قدر در مورد تو با دوستام صحبت كردم كه همه مشتاقن تو رو بب!؟يا بهيگفته تو غر يك ـ

 .بهت خوش بگذره يليدم خ يآماده كن قول م

 ...آخه ـ

 .مامان هم راحته اليخ يآخه نداره اگه تو با من باش گهيد ـ

رفتن آماده بود به  يبرا زيهمه چ ديروز موعود فرارس.سفر آماده كند يستاره باعث شدكه سحر خودش را برا ياصرارها

 ننديرا بب گريدانشگاه همدقرار بود بچه ها مقابل .شدند وبه طرف دانشگاه به راه افتادند هيمرض لياتفاق سحر سوار اتومب

 .فتنديبه سمت مقصد به راه ب يوبعد همگ

سحر كنارشان آمد مقابلش  دنيكردند فرزاد با د ياو ابراز خوشحال دنياز د يشدند وهمگ يتك بچه ها به سحر معرف تك

ها  ليسوار اتومب يهمگ يزد وسالمش را پاسخ داد وبعد از احوالپرس يحيسحر لبخند مل.ومحترمانه به او سالم كرد ستاديا

به گفته فرزاد .شهر رفتند يلومتريك يدر س بايسرسبز وز يفرزاد همه به باغ شنهاديبه پ.شدند وبه سمت مقصد به راه افتادند

 .كرده است هيپدربزرگ مرحومش بودكه قبل از مرگ آن را به فرزاذ هد ادگاريآن باغ تنها 

ستاره از .داشت نيكه داده بود با ستاره كار يخنداند اما طبق قول يته دل مداشت وهمه رااز  يبرنم طنتيدست از ش فرزاد



 

 

كتابخانه نودهشتيا   صالحي سمانه  –هاي آرزو ستاره 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٦٦

از  يكه فرزاد به او داده اما هرچه بود نشان يقول ايدانست به خاطر حضور سحر است  ينم!موضوع خوشحال بود ومتعجب نيا

 .خورديمفرزاد به چشم ن يتهايطعنه ها وآزار واذ

را احساس كرد برخورد فرزاد با سحر  ييزهايمتقابل سحر چ يرفتارها زيزاد به سحر ونفر قيعم يروز ستاره در نگاه ها آن

موضوع حساستر كرد وتمام طول روز فكرش  نيبرخوردا ستاره را نسبت به ا نيكامال متفاوت بود وا گريد ينسبت به بچه ها

 .را مشغول ساخت

 ينمانده بود همه روز خوب يزيبه غروب آفتاب چ.داد يبه او آرامش م شياز دوستان همكالس يتعداد تارينواختن گ يصدا

 .كردند يبرگشت به منزل آماده م يرسانده بودند وكم كم خودشان را برا انيرابه پا

نگاهش به طرف فرزاد .بچه ها به آنها ملحق شوند يبود تا باق ستادهيا لهاياز اتومب يكيكنار  هيبه اتفاق سحر ومرض ستاره

 كيفرزاد نزد.گفت واو درست حدس زده بود ياحساسش به او دروغ نم.امد يدر دست به سمت انها م يكه با شاخه گل افتاد

 :وگفت ستاديآمد ومقابل سحر ا

 !خوشحال شدم يليخ دنتونياز د ـ

 :شاخه گل رابه طرف او گرفت وادامه داد بعد

 !به خاطر حضور شما بوده هيقض نيا ديباغ باز شده وشا نيكه در ا هيگل رز نياول نيا ـ

 :از حرف فرزاد لبخند زد گل را به دست گرفت وگفت سحر

 .بود يخوب يليمن هم روز خ يممنون از لطفتون امروز برا ـ

 :به فرزاد كرد وگفت ينگاه تند.ستاره شد تيموضوع باعث عصبان نياز رفتار فرزاد وسحر متعجب بودند وا همه

 ...سحر امروز مهمون تو بود اون وقت تو!فرزاد؟ هيكارها چ نيتو منظورت از ا ـ

 :ستاره را قطع كرد وجواب داد حرف

 گم سحر خانوم؟ يدرست م...كرده باشم يكنم من كار اشتباه يفكر نم ـ

 :نگاهش را به طرف ستاره چرخاند وجواب داد سحر

 .نيدر حق من بكنه هم يخواست لطف يفرزاد فقط م...آروم باش ستاره ـ
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 :و وربه سحر گفت ختيرا درهم آم شيابروها ستاره

 .شه يم ريداره د گهيد!خونه ميبرگرد دياگه لطف آقا فرزاد تموم شد سوار شو با....خب سحر خانوم يليخ ـ

خواست  يبعد سحر هم به آنها ملحق شد ستاره دلش م قهيكج كرد وسوار شد چند دق هيمرض ليراهش رابه طرف اتومب وبعد

به  يموضوع حرف نينسبت به ا تشيسحر وفرزاد ردوبدل شده اما از حساس نيب ييچه حرفها قهيچند دقبداند كه در ان 

 :شد يستاره شود اما موفق نم تيصبانرد مانع ع كيم يوسحر نزدتمام طول راه سحر سع هيمرض

 .يخواستم تو از دست من نارحات بش يخدا نم ؟بهيد يستاره آخه چرا جوابمو نم ـ

 :گفت تيدر جوابش با عصبان ستاره

به خاطر  يكرد كيتمام دوستام كوچ يمنو جلو يكرد يتو منو با اون رفتارت واقعا عصبان...اما من از دست تو ناراحتم سحر ـ

 !واقعا برات متاسفم...يروزه باهاش اشنا شد هيكه فقط  يآدم ؟بهيفروخت يبه ك ؟منويك

 :چرخاند وملتمسانه گفت هيد نگاهش رابه طرف مرضافتا هيخواهرش به گر يحرفها دنياز شن سحر

 ...بشه اما اخه فرزاد يجر نيخواستم ا يبه خدا من نم هيبهش بگو مرض يزيچ هيتو  ـ

 :حرفش را قطع كرد وروبه ستاره گفت هيمرض

 ديسحر وفرزاد باشه با نياحساس هم ب ؟اگهيد يحساست نشون م هيقض نينسبت به ا نقدريتو چرا ا!تمومش كن ستاره ـ

خودت ووهاب رو فراموش  نيعشق ب يكن لينظرت رو به سحر وفرزاد تحم يتون يتو نم.رنيبگ ميخودشون تصم يبذار

 سيكرد يم فيكه تو ازش تعر هيهمون حس نيا ؟حااليكن يدر كنار وهاب احساس آرامش م يگفت يم شهيهم ادتهي؟يكرد

 .واد حس كنه خيرو همون جور كه م يسحر هم تجربه كنه بذار زندگ ؟بذاريبشمانع  يخوايچرا م.گهيشكل د كياما به 

شده بود  يدارد چون راض يداشت كه سحر هم نسبت به فرزاد حس خوب نانياطم.انداخت هيستاره رابه گر هيمرض يحرفها

 !آن دو يبود برا بايعشق ز كيآغاز  نيكند وا تيدر جمع همه دوستان در مقابل خواهرش از فرزاد حما

 :به چهره ستاره انداخت وگفت يقينگاه عم هيمقابل منزل آنها توقف كرد مرض هيمرض لياتومب

دغدغه فكر كه وراحت  يبه سحر فرصت بده بذار ب.يايكنار ب هيقض نيكن با ا يفكر كن سع شترياز من ناراحت نباش ب ـ

 ؟يد يقول م.رهيبگ ميتصم
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 :وگفت ديرا در آغوش گرفت وگونه اش را بوس نشيدوست غمگ هيضمر.گفتن نداشت يبرا يحرف هيجواب مرض در

 .فعال خداحافظ رميگ يباهات تماس م ـ

 نيدر هم.در خانه نبود وهر دو تعجب كردند يستاره به اتفاق سحر وارد منزل شدند كس.به طرف منزلشان به راه افتاد وبعد

 .ديچيمادر در گوشش پ يصدا.رفت وتلفن را جواب داد كيزنگ تلفن نظرشنا را جلب كرد ستاره نزد يصدا نيح

 د؟ييسالم مامان شما مجا ـ

 د؟يبرگشت يك....سالم كيعل ـ

 د؟يخونه خاله نرگس هست...شه يم يا قهيچند دق ـ

چه  يراست...ميما خونه احمد هست.شام دعوت كرد يبرا يزنگ زد وخانواده ما رو به همراه نرگس ومرتض تيينه صبح زندا ـ

 خوش گذشت؟ خبر

 !بود يعال زيهمه چ.خوش گذشت مامان يليخ يشما خال يجا ـ

 :گفت رهين

 .رهيگ يسراغتون رو م يليخ ييرو بفرستم دنبالتون زندا رجيا ديستياگه خسته ن ـ

 گهيوقت د هي..كن انشاءا يهم معذرت خواه يياز طرف من از خانواده دا ميخسته ا يلينه مامان جون من وسحر خ ـ

 .ميش يمزاحمشون م

بعد سحر هم به او ملحق شد روبه ستاره  يلحظه ا ديتختش دراز كش يمكالمه اش با مادر وارد اتاقش شد ورو انياز پا بعد

 :كرد وگفت

 م؟يدرست كنم باهم بخور يزيچ هي يخوا يستس؟ميگرسنه ن ـ

 .خوام بخوابم يخسته ام م يليخ ستميمن گرسنه ن ـ

 ؟ياراحتتو هنوز از دست من ن ـ

كس هم حق دخالت ومخالفت  چيوه يريبگ ميخودت تصم يشخص يزندگ يبرا ينداره تو مختار يتيناراحت بودن من اهم ـ

 .نداره
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 :ستاره او را در اغوش گرفت وگفت يحرفها دنيبا شن سحر

راجع به من  يخوام بدونم توچه نظر يمن مهمه م ياما آخه نظر تو برا.يد يم يريگ ميكه به من حق تصم نيممنون از ا ـ

 كنم؟ نانيهست كه من بتونم بهش اطم ياصال فرزاد آدم...يوفرزاد دار

 :جواب سواالت سحر قاطعانه جواب داد در

 !راجع به فرزاد وعشقش نسبت به تو ندارم ينظر چيمن ه ـ

 !؟يش متنفر باشواز يبد فكر كن نقدريباعث شده كه تو راجع به فرزاد ا يچ...آخه چرا ستاره ـ

راجع به احساسش نسبت به  دميهم ازش ند يرفتار نامعقول چيه اديمن وفرزاد وجود نداره من از فرزاد بدم نم نيب يتنفر ـ

 .يريبگ تيزندگ يدرست برا ميتصم هي ييبه تنها يتون يمطمئنم خودت م نكهيندارم به خاطر ا يتو هم نظر

 :ديبر لب آورد وپرس يتبسم كوچك بعد

 ؟يرس يبهش م يباشه كه تو دار يعشق قيتونه ال يفرزاد م يكن يم ه؟فكريحاال نظر خودت چ ـ

 :او فكر كرد وجواب داد يبه حرفها يكم سحر

دونم چرا اما از تمام رفتارهاش از  ينم.كردم داينسبت بهش پ يحس خوب هي دميكه فراد رو د يراستش ستاره از وقت ـ

تو قلبم  ييجا هيتونم به فرزاد فكر كنم و يكنم م ياحساس م.اديبت كردنش خوشم ماز طرز صح يقشنگش حت يها طنتيش

رفتار  ياون چند ساعت به قدر يتو يشه آدمها رو شناخت ول ينم ولاعتقاد داشتم كه تو نگاه ا شهيمن هم.كنم دايبراش پ

راستش فرزاد از من خواست كه راجع بهش فكر .شناسمش يعمره م هيفرزاد با من راحت ومهربون بودكه احساس كردم 

به فرزاد  وامخ يم.ميرو سر وسامامن بد مونيعشق زندگ نيكنم تا به واسطه ا دايتو قلبم براش پ ييجا هيكنم ازم خواست 

 ؟يكمكم كن يد يدر كنارش فكر كنم ستاره قول م يوزندگ

 گريبار د!كه تازه پا گرفته بود يكرد عشق يم فيش را توصعشق بايز يليسحر خ.سحر دلش رابه لرزه انداخت يحرفها

 :سحر را در دست گرفت وگفت يدستها.حلقه زد شيآورد واشك در چشمها اديوهاب رابا تمام خاطراتش به 

 .عشق تو باشه قيال شهيهم يفرزاد برا دوارميكنم ام يم تيموفق يمن برات آرزو ـ

 :زد وگفت تيرضا ياز رو يدر جواب محبت خواهرش لبخند سحر
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 .ازت ممنونم زيبه خاطر همه چ...ممنون ستاره ـ

 ...شدن يكي يبود برا يآغاز نيوا

 نيحدود سه ماه از ا.گرفت با فرزاد رابطه برقرار كند ميگذاشتن موضوع با نرگس ومشورت با او تصم انيبعد از در م سحر

 نيستاره هم از ا.زد يموج م شانياز عشق در چشمها يا هيرا دوست داشتند وال گريقلب همد ميگذشت هر دو از صم انيجر

 .ها نبود هيوطعنه وكنا ياز لجباز يخبر گريد.تر شده بود يميبهتر وصم زادكرد ورابطه اش با فر يم يبابت اظهار خوشحال

مشتركشان را  يبه ازدواج گرفتند تا زندگ ميشده بود كه فرزاد وسحر تصم ياز جلسات ترم دوم دانشگاه سپر يمين بايتقر

 :گذاشت وروبه نرگس گفت انيسحر موضوع رابا نرگس وستاره در م.در كنار هم آغاز كنند

من وفرزاد .موضوع ندارن نيبا ا يمخالفت چيراستش خاله فرزاد راجع به من با خانواده اش صحبت كرده ظاهرا اونا هم ه ـ

 نييرو تع يفرزاد منتظره كه من روز خواستگار ميش يخاله مطمئنم كه در كنار هم خوشبخت م ميخودمون رو گرفت ميتصم

 د؟يكنموضوع صحبت  نيشه با مامان راجع به ا يم.كنم

 :زد واو را در آغوش گرفت وگفت يحيخواهرزاده اش لبخند مل يدر جواب حرفها نرگس

 .داشته باشن يكنم مادر وپدرت با ازدواج تو مخافت يفكر نم...زمينگران نباش عز ـ

 :رابه طرف ستاره چرخاند وادامه دادنگاهش  بعد

 .جا بمون ومنتظر خبر باش نيتو هم ميكن يرو درست م زيمن وستاره همه چ ـ

 نيياجاق گاز رفت شعله آن را پا كينرگس نزد.مشغول پختن غذا بود رهين.اتفاق ستاره به طرف آشپزخانه به راه افتاد وبه

 :آورد وروبه خواهرش گفت

 .ميموضوع مهم باهاتون صحبت كن هيراجع به  ميخوا يكنار شوهرت من وستاره م نيشب ميبر ايجان ب رهين ـ

 :ديمتعجب پرس رهين

 !افتاده؟ ياتفاق....شده نرگس يچ ـ

هم  رجيبا نسترن بود رضا وا يمحسن در حال باز.كشاند ييرايدست خواهرش را در دست گرفت واو را به مست پذ نرگس

روبه  ديند خيكه م يدر حال رهين.چشم دوخته بودند كه نرگس با رفتارش نظر آنها رابه خودش جلب كرد ونيزيبه تلو
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 :همسرش گفت

 .موضوع مهم حرف بزنم هيخوام راجع به  يگه م يم!دونم نرگس امروز چش شده ينم ـ

 :به چهره نرگس كرد وروبه او گفت يقينگاه عم رضا

 ...شده يچ نمينرگس بگو بب نيبش ايب ـ

 :نشستند نرگس روبه ستاره كرد وگفت هرسه

 .مب ذاره ونيرو باهاتون درم زياالن همه چ...خبر داره زيستاره از همه چ ـ

 :به او انداخت وروبه پدرش گفت يزياز رفتار نرگس متعجب شد نگاه اعتراض آم ستاره

قصد داره با  دهيدوبار سحر روتو دانشگاه د يكيمن به نام فرزاد  يها ياز هم دانشگاه يكيبگم؟ يچه جور...راستش بابا ـ

 .انيبه خونه مون ب يخواستگار يبه اتفاق خانواده اش برا ديسحر ازدواج كنه از من خواست كه اگه شما اجازه بد

 :گفت رجياز حرف ستاره متعجب شدند ا همه

 ش؟يشناس يچقدر م...هيپسره ك ـ

 :ديپرس پسرش يدر ادامه سوالها ورضا

 موضوع خبر داره؟ نيسحر هم از ا ـ

 :قاطعانه جواب داد ستاره

باهاشون  شتريتا ب انيب ديگم شما اجازه بد يهم به سحر داره من م يديعالقه شد هياز نظر من فرزاد پسر خوب...بابا نيبب ـ

 .ميد يبهشون م يجواب منف دينشد ياگه راض تاينها ميآشنا بش

 :كرد وگفت يطوالن يستاره مكث يدر جواب حرفها رضا

 .يمراسم خواستگار يبرا ديكن نييروز رو تع هيخب با مادرت مشورت كن  يليخ ـ

 :از جا بلند شد پدرش را در اوغش گرفت وگفت يبا خوشحال ستاره

 !دوستت دارم بابا يليخ ـ

 :از رفتار دخترش به خنده افتاد وجواب داد رضا
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 .نخودتو لوس نك نقدريبرو دختر ا ـ

نبود سحر با چهره گلگونش روبه آنها  حيبه توض ياجيبگذارند اما احت انياتفاق نرگس وارد اتاق سحر شدند تا او را در جر به

 :گفت

 !دميرو از پشت در شن زيخودم همه چ ـ

 :ستاره را در آغوش گرفت وگفت جانزدهيوه

 .كنم يتو رو جبران م يمحبتها نيروز تمام ا هيباالخره  ـ

 نهم فصل

 رهيبا كمك نرگس ون.كرد خودش را با اوضاع وفق دهد يم يخودش انداخت اما سع اديسحر، ستاره رابه  يونگران اضطراب

 يرا باز كرد چادر زشيم يبه آمدن مهمانها نمانده بود ستاره به طرف اتاقش رفت شو يزيچ.انجام شد يتمام كارها به خوب

 :وگفت ديته دل كش از يرا در دست گرفت وآن را به دست سحر سپرد آه

چادر  نيتو امشب ا!بود يا گهيد زيبا وهاب به سر كنم اما انگار قسمت چ ميكه قرار بود شب خواستگار هيهمون چادر نيا ـ

 .يخوشبخت بش دوارميروبه سر كن سحر ام

رود مهمانها را زنگ و يصدا.كردند آرامششان را حفظ كنند يم يحلقه زد اما همه سع رهيسحر،نرگس ون يدر چشمها اشك

 :لرزان سحر را در دست گرفت وگفت يخبر داد به اتفاق سحر وارد آشپزخانه شدند دستها

 .شه يتموم م يبه خوب زيهمه چ.. به خدا توكل كن انشاءا ـ

سحر وفرزاد  يباعث خوشحال هيقض نيكامل داشتند وا تيبه لطف خدا هر دو خانواده از هم رضا...طور هم شد نيوهم

 .وخوشحال از منزل آنها خارج شند يمهمانها راض انيودر پا ديرس انيبه پا يمشكل چيدو خانواده بدون ه ياصحبته.شد

بودند همه كارها با  يجشن نامزد يروز بعد پس از موافقت رضا، ستاره به اتفاق سحر وفرزاد مشغول انجام كارها چند

همه خودشان را .سحر وفرزاد آغاز شد يروز زندگ نيكه بهتر نيرفت تا ا يم شيرو به روال پ زيانجام شد وهمه چ تيموفق

 نيدر ب.حضور در جشن دعوت شده بودند يدانشگاه هم برا يبچه ها راكث.آماده جشن كرده ومنتظر حضور مهمانها بودند

 .احمد، راحله، ورخساره هم حضور داشتند ييمهمانها خانوداه دا
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مراسم ستاره  يوبرگزار تيشدن خطبه محرم يبعد از جار.مثل قرص ماه شده بود شيبايز اريبس يدر لباس نامزد سحر

 .گفت كيقلب به او تبر ميخواهرش را در آغوش گرفت واز صم

از مهمانها بود كه ناگهان مثل برق گرفته ها  ييرايستاره سرگرم پذ.بود يجار شانيخوشحال بودند ولبخند شوق بر لبها همه

 :زمه كردلب زم ريبرجا خشك شد وز

 »!ممكنه؟ يآخه چه جور...من مطمئنم...كنم؟اما نه خودشه يمن اشتباه م يعنينم؟يب يدارم م يچ!من يخدا«

رساند همه از رفتار او  هياز جمع مهمانها خارج شد وخودش را مرض عيسر.روان شدند شيگونه ها ياراده رو يب شياشكها

 :ديمتعجب به اوكرد وپرس ينگاه هيمتعجب بودند مرض

 !؟يا جانزدهيقدر ه تيچرا ا...تو چت شده ستاره ـ

 :ادامه داد هيمرض.ستيانداخت وبا تمام وجود گر هيخودش را در آغوش مرض ستاره

 ...يكن يمنو نگران م يتو دار...شده يكنم بگو چ يخواهش م!ستاره ـ

 ...ر كنكنم حرفم رو باو يخواهش م!دمشيگم خودم د يبه خدا راست م هيمرض نجاستيوهاب ا ـ

 دياد؟شايم ادتي يكرد فيرو واسه من تعر زيباشه؟تو خودت همه چ نجايممكنه وهاب ا يآروم باش ستاره آخه چه جور ـ

 ...يتون ياما نم يحس كن يوجود وهاب رو بتون

 !خنده اش هنوز تو گوشمه يخودش بود باور كن با همون چهره وهمون لباسها صدا هينبود مرض اليتوهم نبود خ ـ

 .هم كه از رفتار ستاره متعجب شده بود به طرف آنها آمد نرگس

 ؟يكن يسحر وفرزاد رو خراب م يتمام برنامه ها يرفتار دار نيبا ا يدون يم چيه...تو چت شده ستاره ـ

 :روحش را به طرف نرگس چرخاند وملتمسانه گفت يب نگاه

گم وهاب  ينبود به خدا راست م اليخ دميوهاب رو دخودم  يمن با چشما!ديخاله تو ور خدا شما حرف منو باور كن ـ

 !نجاستيا

 :نشان داد وگفت ياو را باور نكرده عكس العمل تند يكه كامال مشخص بود حرفها نرگس

از  شهيهم يكه وهاب برا يقبول كن يخوا يچرا نم...يهات ادامه بد يالبافيبه خ يخوا يم يتاك...ستاره گهيبس كن د ـ
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 گرده؟ يبرنم گهيكنارت رفته ود

 :آرام گفت يليكرد وخ يمكث شينرگس بعد ازاتمام حرفها.كرد يكس حرفش را باور نم چيه

 ...زميلحظه كنترل خودم رو از دست دادم اما اخه عز هيخوام ستاره جان  يمعذرت م ـ

نبوده  ايورو اليوهاب خ دنيونرگس را در دست گرفت تا به آنها ثابت كند كه د هيمرض ينرگس را قطع كرد دستها حرف

 :به او كرد وگفت ينگاه هيمرض.نبود يمنزل به راه افتادند كنار در كس يهرسه به سمت در ورود

 .يقبول كن نويا ديگرده تو با يبرنم گهيكنم اما وهاب د يمن كامال تو ور درك م!متاسفم ستاره ـ

 ييرايوارد پذ هيكرد وبه اتفاق نرگس ومرضگونه اش را پاك  يگفتن نداشت اشك رو يبرا يحرف هيمرض يجواب حرفها در

 :زمزمه كرد رلبيستاره ز.نظرشان را جلب كرد يكنند كه ناگهان صحنه ا يهمراه شانيهايشدند تا عروس وداماد را در شاد

 »!من اشتباه نكرده بودم...من يخدا«

روحش را به نرگس  يدوباره تمام بدنش به لرزه افتاد نگاه ب.كرد يبود وبا آنها صحبت م ستادهيدر كنار فرزاد وسحر ا وهاب

ستاره  دنيخود را به آنها رساندند فرزاد با د عيسر يهرسه با قدمها.انداخت كه متعجب چشم به وهاب دوخته بودند هيومرض

 :زد وگفت يلبخند

 ...ستاره پس چرا يخسته نباش ـ

 :ديچيپسر جوان در گوشش پ يصدا

 !كنم ارتيكردم ستاره خانم رو ز دايسعادت پ پس باالخره ـ

 :ومحترمانه سالم كرد وگفت ستاديمقابل آنها ا بعد

 ...خوشحالم يليخ دنتونيازد ـ

 :او ادامه داد.نداشت وفقط چشم به او دوخته بود انيآرام سالمش را پاسخ دادند اما ستاره قدرت ب هيومرض نرگس

پس مجبورم خودم دست به كار بشم من فرهاد هستم تنها !كنه يروبه شما معرف زشيعز يپسرعمو ستين ليانگار فرزاد ما ـ

 .شما خوشبختم ستاره خانم دنيفرزاد واز د يپسرعمو

 :به چهره مبهوت ستاره كرد وگفت ينگاه بعد
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مشتاق  يليهم خ نيبرام گفته ب خاطر هم اديشما ز يطنتهايبودم فرزاد از ش دهيشما رو از فرزاد شن ريراستش من ذكر خ ـ

 گم؟ يدرست م ستيكه شما حالتون خوب ن نياما مثل ا...نميبب كيبودم شما رو از نزد

 ياراده اشك م يفرهاد ب يدر چشمها ريهمه شباهت خ نيداد از اشتباهش ناراحت بود ناباور از ا يفرهاد عذابش م يحرفها

آمد ستاره را در آغوش  كيحر متعجب نزدس.افتاده بودند هيصحنه به گر نيا دنيونرگس هم از د هيمرض يحت.ختير

 :گرفت وگفت

 ...يزيبه هم بر نقدريباعث شده تو ا يتو رو خدا به من بگو چ!ستاره جان تو چت شده؟ ـ

 :نگاهش رابه طرف نرگس چرخاند وادامه داد بعد

 !افتاده؟ يآخه چه اتفاق...خاله يكن يم هيشما چرا گر ـ

 :رد جواب داد كيگونه اش را پاك م يكه اشك رو يدر حال نرگس

 .كنم يم فيرو برات تعر زيسحر جان خودم سر فرصت همه چ ستين يزيچ ـ

ستاره به اتفاق .مانده بود بدون آنكه از موضوع اطالع داشته باشد رهيمات ومبهوت به چهره نرگان مضطرب ستاره خ فرهاد

 يكه اشك م ينرگس درحال.داد يامان صحبت كردن به او را نم هيبه طرف اتاقش به راه افتادند هق هق گر هينرگس ومرض

 :كرد او را آرام كند يسع ختير

دونم اما  يم.برات عذاب آوره دنشيبه وهاب داره ود ياديفرهاد شباهت ز.دم يمن به تو حق م...آروم باش ستاره جان ـ

 .دم يشه بهت قول م يم تو ظاهر نمچش يجلو گهيامشب رو تحمل كن فرهاد د نيفقط هم.يكن به خود مسلط باش يسع

 :واشك الود دخترش كرد وروبه نرگس گفت دهيبه چهره رنگ پر يوارد اتاق شد نگاه رهين نيح نيهم در

 !سر ستاره اومده؟ ييچه بال...شده نرگس يچ ـ

 :روبه ستاره كرد وگفت رهياو ن يداد وبعد از اتمام صحبتها حيخواهرش توض يموضوع را برا نرگس

 ديهم وجود داشته باشه نبا يشباهت ؟اگهيكن يم تيقدر خودتو اذ نيآخه دختر تو چرا ا...وهاب رو فراموش كن ستاره ـ

پاشو دخترم پاشو دست وصورتت رو آب بزن وبرو تو جمع مهمونها .يرو خراب كن يقشنگ نيباعث بشه كه تو شب به ا

 .يشون كن يمراههجمع شدن وانتظار دارن كه تو  نجايامشب تموم دوستات ا
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 :گفت هيبا گر رهيجواب ن در

خوام  يتونم تحمل كنم م ينم ارهيفرهاد منو از پا درم دنيد.اتاق بمونم نيمن تو هم ديكنم اجازه بد ينه مامان خوهاش م ـ

 .بخوابم

 :كرد وگفت رهيون هيروبه مرض نرگس

 .مونم يستاره م شيمن پ.دياريدرب يتو جمع مهمونها وسحر رو از نگران ديشما بر ـ

دست نرگس را  ديتختش دراز كش يگر گرفته بود رو جانيكرد تمام بدنش از شدت ه يم يديشد ياحساس خستگ ستاره

 .را بست وبه خواب فرو رفت شيدر دست گرفت چشمها

خواب نرگس ونسترن كنارش در .از جشن ومهمانها وفرهاد نبود يخبر گريرا باز كردك د شيچشمها يروز بعد زمان صبح

 .بودند

 :وارد اتاق شد وروبه او گفت سحر

 ؟يبهتر شد ـ

 .خراب بشه تيشب زندگ نيكه با رفتار مسخره ام باعث شدم بهتر ديببش...بهترم ـ

 .كارت دارم رونيب ايحرفا نزن پاشو ب نياز ا گهيد ـ

 :ديپرس متعجب

 !شده؟ يچ...يچه كار دار ـ

 !فتهيب يخوب يقراره اتفاق ها دياگه شما اجازه بد ـ

سحر دو .نشست زيستاره پشت م.سحر دست ستاره را در دست گرفت هر دو از اتاق خارج شدند وبه آشپزخانه رفتند ـ

 :او نشست وگفت يبعد روبه رو.گذاشت زيم يورو ختير يفنجان چا

 يليكرد وهاب پسر خ فيرو براتون تعر زياومد وهمه چ هيكه مرض نيتا ا مينگرانت بود يليمن وفرزاد خ شبيراستش د ـ

وقت  چيوتو ووهاب ه نيدونم كه عشق ب يم نميدونم وا يرو م نايهمه ا...دوستت داشت يليبود ومن مطمئنم كه خ يخوب

 ...شه يفراموشت نم
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 !ه؟يحرفا چ نيسحر جان منظورت از ا ـ

 :دار گفت يمعن يبا خنده ا سحر

دارم كه  ميراستش من تصم...موضوع متاسف شد نيا دنياز شن يليفرزاد خ ميبا هم صحبت كرد يمن وفرزاد راجع به تو كل ـ

فرهاد نتونه  ديتو باشه شا يبرا يتونه كمك بزرگ يرابطه م نيكنم ا يتو وفرهاد برقرار كنم فكر م نيرابطه دوستانه ب هي

 ينم نيوقت از ب چيه تو و وهاب نيعشق ب.دردهات باشه يبرا يتونه مرهم يم نماما من مطمئ رهيتو بگ يوهاب رو برا يجا

 !تو عشقت به وهاب نيواسطه ست ب هيدم فرهاد فقط  يره ستاره بهت قول م

 :سحر متعجب گفت يحرفها دنيشن از

 ...كنم ليتونم خودمو به فرهاد تحم يمن كه نم!؟...سحر يگ يم يدار يتو چ ـ

 يتو بوده حت دنيمشتاق د يليخ دهيكه درباره تو شن ييها فيگفت فرهاد از تعر يطور كه فرزاد م نيا ستين ليالزم به حم ـ

من مطئنم كه فرهاد هم !تو وفرهاد يحس قشنگ باشه برا هيتونه آغاز  يم نيهم...گرفت يسراغت رو م كسرهيهم  شبيد

 ...ناراحت شد يليخ يما رفت نيب زتو ا شبيد ينسبت به تو داره چون وقت يحس خوب

 !ه؟يچ هيقض نينظر فرزاد راجع به ا ـ

مخالفتش رو به من  ليموضوع با فرزاد صحبت كردم مخالفت كرد اما دل نيدرباره ا يدونم چرا وقت ينم...راستش ستاره ـ

 ؟يكن يقبول م...يگ يم يحاال چ.من اونقدر اصرار كردم تا باالخره نظر فرزاد هم عوض شد يول.نگفت

 .فكر كنم ديمن با ـ

 شتريتا شما ب دهيرو به اتفاق فرهاد د يا كروزهيفردا تدارك سفر  يچون فرزاد برا يفكر كن يتا فردا صبح وقت دار...باشه ـ

 ه؟ينظرت چ...ديباهم آشنا بش

 يم يقلب احساس خوشحال ميوهاب وفرهاد بود اما از صم ريگفتن نداشت تمام ذهنش در گ يبرا يجواب سحر حرف در

 .كرد

او كه نسترن را در اغوش داشت از جا بلند شد نسترن را در  دنيدبا .ديچينرگس در گوشش پ يدر افكارش بودكه صدا غرق

 .ديخند يزد واز ته دل م يبا زبان كودكانه با او حرف م.ديآغوش گرفت وگونه اش را بوس



 

 

كتابخانه نودهشتيا   صالحي سمانه  –هاي آرزو ستاره 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٧٨

 :متعجب از رفتار ستاره روبه او گفت نرگس

 !انگار حالت بهتر شده...خدا روشكر ـ

 .كردم تتياذ يليخ شبيد ديببخش....خوبم خاله ـ

 .ستيمهم ن زمينه عز ـ

كرد  يم ياحساس سبك!بود به خاطر وهاب ووجود مهربانش يقلب راض ميبه فكر كردن نداشت او از صم ياجيفردا احت سفر

فكر بود كه  نيتمام طول روز در ا.نگذاشت انيموضوع رابا سحر در م نيگرفته بودكه فردا با انها همسفر شود اما ا ميتصم

گذاشت واو هم از  انينه؟موضوع رابا نرگس در م ايبرقرار خواهد شد  وفرهاداو  نيب يرابطه ا ايخواهد آمد آ شيفردا چه پ

 .كرد يبابت اظهار خوشحال نيا

 :سفره شام سحر رو به پدر گفت سر

 يبه خوب زياگه همه چ فرزاد به ستاره قول داده بودكه ميبر كروزهيسفر  هيبابا قراره فردا به اتفاق فرزاد وستاره به  يراست ـ

 .سفر دعوت كنه نيبره اونو به ا شيپ

 :دخترش خوشحال شد وگفت يحرفها دنياز شن رضا

 !ثواب داره به خدا رهيگ ليهم پدر خانمشو تحو يكم هيبه آقا فرزادتون بگو  ـ

 :سحر روبه او كرد وگفت.بعد از خوردن شام به اتفاق سحر وارد اتاق شدند.از حرف رضا به خنده افتادند همه

 مگه نه؟ گهيد يايباما م ؟فردايفكرهاتو كرد...شده ستاره يچ ـ

 !شرط داره هياما ...آره ـ

 ؟يچه شرط ـ

 ؟يد يقول م ديگمن ووهاب به فرهاد ن هياز قض يزيكه چ ديبه من قول بد ديتو وفرزاد با ـ

 ؟يروبه من بگ لشيشه دل يم ـ

بذار فكر .شكنه ياگه بفهمه غرورش م.خوام باهاش در ارتباط باشم يخوام فرهاد بفهمه كه به خاطر وهاب م يراستش نم ـ

 .نه به خاطر شباهتش به وهاب رفتميكنه من فرهاد رو به خاطر خودش پذ
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 .به عهدش وفا كند شهيهم يخواهرش قانع كننده بود واو قول داد كه برا يستاره برا يحرفها

فرهاد وفرزاد  يطبق قرار قبل.رفتن آماده كردند واز منزل خارج شدند يشدند خودشان ر ابرا داريزود هر دو از خواب ب صبح

به  يخارج شدند وبعد از سالم واحوالپرس ليسحر وستاره از اتومب دنيهر دو با د.مقابل منزل منتظر آنها بودند ليداخل اتومب

كرد  يم ياما سع.كرد يوقلبش را آكنده از غم م يفرهاد، وهاب را در ذهنش تداع دنيهنوز هم د.سمت مقصد به راه افتادند

ه بگذرانند كه بار اول در روز تولد وهاب به آنجا رفت يستاره آن روز را در باغ شنهاديقرار شد به پ.آرامشش را حفظ كند

ان  يجا يجا.به مقصد همه از حسن انتخاب ستاره تشكر كردند دنيدر راه بودند اما بعد اما بعد از رس يدو ساعت بايتقر.بودند

كه به  ييصحنه ها اديستاره راهش رابه طرف رودخانه كج كرد  ليانداخت بعد از خروج ازاتومب يوهاب م اديباغ ستاره را به 

 .داد يبروز نم يزيعذاب آور بود اما چ شيذرانده بود برااتفاق وهاب در كنار رودخانه گ

 :با خنده گفت.فرهاد افكارش رابرهم زد يصدا

 اندازه؟ يم يزيچ اديشما رو به  نجايا!نيكن يرودخونه نگاه م نيبه ا قيستاره خانم چقدر عم ـ

 :برلب نشان ودر جوابش گفت يحيكرد آرامشش را حفظ كند لبخند مل يفرهاد دلش را لرزاند سع سوال

 گم؟ يدرست م...الزم باشه يبهانه ا بايلذت بردن از مناظر ز يكنم برا يفكر نم ـ

 :از جسارت ستاره جا خورد وجواب داد فرهاد

 !خوام يمن معذرت م...ستاره خانم نيحرف شما مت ـ

او باز كند  يبرا ييتواند درون قلبش جا يبه وهاب داشت وستاره مطمئن بود كه م ياديپاك ومعصوم فرهاد شباهت ز چهره

 !كه وهاب در قلبش داشت ييجا يالبته نه به بزرگ

 نيباور چن.نواختند يرابه نام مقدس عق م ييبايز يملود يدونفر.داد يخاص م يدو پسر عمو به او آرامش تاريگ يصدا

 نديبه اتفاق وهاب كنار رودخانه بنش گريد بار كيبعد ا مرگ وهاب بارها آرزو كرده بود كه فقط .سخت بود شيبرا يلحظات

واو خداوند رابه ...گريد يمبدل شده بود اما به شكل تيمحال او به واقع يآرام بخش آب گوش فرا دهد وحاال آرزو يوبه صدا

 .كه در حقش داشت شاكر بود يخاطر لطف

 :را به دست او سپرد وگفت تاريفرهاد ازجا بلند شد وكنار ستاره نشست گ ياز اتمام ملود بعد
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 !زنيكه واقها برام عز ندازهيم ييروزها ولحظه ها اديمنو به  كيموز نيقلب دوست دارم ا ميآهنگ رو از صم نيمن ا ـ

 :زد وگفت يحيفرهاد لبخند مل يجواب حرفها در

 .ومدهين شيپ يال فرصتدارم اما تا به ح تاريگ يريادگيبه  يديراستش من عالقه شد!بود بايگم واقعا ز يم كيتبر ـ

 :از ته دل كرد وگفت يخنده ا فرهاد

 .يريادبگيتونم كمكت كنم تا  يمن م ياگه دوسد داشته باش!يخصوص يبه همراه مرب يبهتر؟كالس خصوص نيفرصت از ا ـ

حكمفرما شد فرهاد نگاهش رابه  انشانيچند لحظه سكوت م.فرهاد خوشحال شد واز او تشكر كرد يحرفها دنيشن از

 :ستاره دوخت وگفت يچشمها

 يكه م نيكرد از تو متنفر نبود اما از ا يم فيمن تعر يبرا اديتو ز يفرد اتيها وخصوص طنتيراستش ستاره فرزاد از ش ـ

ز روز قبل هر روز مشتاقتر ا فاتيتوص نيا دنيكرد ومن از شن يم ياظهار خوشحال شهيهم زهيتونست اعصابتو به هم بر

بار نگاهم به تو  نياول يبرا يكه شب جشن فرزاد وسحر وقت نياومد تا ا ينم شيپ يتو بودم اما فرصت دنيخواستار د

وزود از  ينداشت يكه تو حال خوب نيشد با ا جاديدر من ا يحس هي دنتيبذارم اما با د يدونم اسمش روچ يراستش نم...افتاد

 ...كرد يم يتو خواب هم منو همراه ياما تكرار اون چند لحظه حت يكنارم رفت

داد فقط به  حيترج.به ارتباط با او داشت يديشد ليشد اما فرهاد تما يآرامش بخش بود باورش نم شيفرهاد برا يحرفها

الطم وخروش ت يصدا انيرودخانه رفت در م كيفرهاد از كنارش بلند شد ونزد.با تمام وجود گوش فرا دهد شيصحبتها

 :وگفتبه چهره ستاره انداخت  قيعم ينگاه گريرودخانه بار د

 ؟يدر كنارم بمون شهيهم يبرا يد يقول م!كنم عاشقت شدم ستاره يفكر م يراست يمن راست ـ

 ياو گفت ومنتظر ماند تا جواب يبرا شيبايفرهاد از احساس ز.كرد آرامشش را حفظ كند يبدنش گر گرفت اما سع تمام

 :گفت يكند وستاره بعد از مكث كوتاه افتيدر

 يباشم كه تو ازش صحبت م يعشق قيبتونم ال دوارميكه برما روا داشته ام يگرده به خدا وقسمت ياتفاقات برم نيتمام ا ـ

 !يكن

باشد كه تازه شكفته شده  يآور عشق اميسحر وفرزاد رفت تا پ كيفرهاد نزد.آنها نقش بست يهردو يبر لبها تيرضا لبخند
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 .قلب خوشحال بود ميستاره هم از صم.بود

پر كند  شيوهاب را برا يخال يتواند جا يكرد فرهاد م ياحساس م.بود يزندگ يروزها نياز بهتر يكيانها  يروز برا آن

د وستارگان بو ياهيآسمان رو به س...رفت يم شيپ يبه خوب زيهمه چ.جبران كند شيدو سال را برا نيا يها يوسخت

 ديرس انيبه پا يخوب جيآنها با نتا كروزهيسفر .شد يم ريزسرا شيكه از چشمها ياشك شوق ييبايداشتند به ز يدرخشش

 .به طرف منزل به راه افتادند ليوآنها سوار اتومب

 :به چهره ستاره گفت يمقابل منزل فرهاد نگه داشت واو با نگاه لياتومب

 .مواظب خودت باش.ازت ممنونم زيبه خاطر همه چ ـ

 :برلب آورد وگفت يجواب لبخند در

 .خداحافظ...تو هم مواظب خودت باش ـ

ونسترن در منزل آنها بودند ستاره  ينرگس به اتفاق مرتض.كردند وبه طرف منزل به راه افتادند ياز فرهاد خداحافظ يهمگ

همه از رفتار او .ا در دست گرفت وبه طرف اتاقش كشاندبا همه به طرف نرگس رفت دست او ر يبعد از سالم واحوالپرس

 :بازگو كرد شينرگس را در آغوش گرفت وتمام احساسش را برا شدندهر دو وارد اتاق .نزدند يمتعجب بودند اما حرف

 ...من پر كنه ياونو برا يخال يتونه جا يفرهاد م!شه كه وهاب رو از دست داده باشم يشه خاله باورم نم يباورم نم ـ

 :روبه آسمان كرد وادامه داد بعد

 !ازت ممنونم زيرو جبران كنم؟ازت ممنونم خدا جون به خاطر همه چ تيچطور لطف ومهربان ايخدا ـ

 :بعد با لبخند گفت.كرد تيموفق ياو وفرهاد آرزو يقلب برا مياو خوشحال شد واز صم ياز خوشحال نرگس

 .ومدهين شيپ يباهات صحبت كنم اما فرصت يموضوع هيوام راجع به  خيكه م هيستاره راستش چند روز نيبش ايب ـ

 !افتاده؟ ياتفاق...شده خاله يچ ـ

 :گفت يبا خوشحال نرگس

گرفتن واز من خواستن كه درباره  ميبه ازدواج رح ميتصم هيمرض دنيراستش شب جشن سحر وفرزاد خانواده احمد با د ـ

 هيبه مرض ييجورا هيكامال موافقه چون اون شب  هيقض نيهم با ا ميكنم كه رح يس مراستش ح...صحبت كنم هيبا مرض ميرح
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 !كرد يورفتار وحركاتش نگاه م

 :بلند سر داد وگفت يخنده ا يبا خوشحال ستاره

 !هيومرض ميرح....من يخدا ـ

 :حرفش را قطع كرد وادامه داد نرگس

باهاش .با نظر تو موافق نباشه هيمرض ديشا يول يبه اون عالقه مند بش يوقت نتونست چيتو ه...ستاره هيپسر خوب ميرح ـ

 .شه يخوشبخت م ميدر كنار رح هيمن مطمئنم كه مرض.اريبپرس دلش روبه دست ب ميصحبت كن ونظرشو راجع به رح

 :زد وگفت تيرضا ياز رو يجواب نرگس لبخند در

 .كنم يفرصت باهاش صحبت م نيدر اول...باشه خاله جون ـ

خوشحال شد به خاطر ستاره، ستاره  يليبابت خ نيارتباط ستاره وفرهاد قرار گرفت واز ا انيهم در جر هيآن روز مرض يرداف

 .ديكش يدر كنار فرهاد رام بايز يا ندهيشاد انتظار آ ينداشت اما حاال با قلب ندهيبه آ يديام چيكه ه يا

نگاهش رابه .صحبت كند هيبا مرض ميشمرد تا در مورد رح متيا غناز اتمام كالسشان در راه بازگشت به منزل فرصت ر بعد

 :طرف او چرخاند وگفت

 ؟ينيبب كيرو از نزد ميشب جشن رح يباالخره تونست هيمرض يراست ـ

 !طفلك..اومد ينم يبه نظر پسر بد...آره ـ

 :بر ابرو آورد وروبه ستاره گفت ياخم وبعد

 !تو عشقش شكست بخوره ميرح يتو بدجنس باعث شد ـ

 :كرد وگفت يخنده ا هيجواب مرض در

 !خوره يمطمئنا شكست م يبد ياگه تو بهش جواب منف يتو عشقش شكست نخورده ول ميرح ـ

 :ديبا تعجب پرس هيمرض

 !ستاره؟ هيمنظورت چ ـ

مادر وخواهراش هم در  يتكخ در مورد ازدواج باتو صحبت كنه ح تهيتو از خاله خوا دنيبعد از د ميرح...هيراستش مرض ـ
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 ميزندگ كيوقت نتونستم به عنوان شر چيمن ه ستين يپسر بد مياز نظر من رح.ندارن يموضوع مخالفت نيرابطه با ا

تونه تو رو خوشبخت كنه  يم ميرح...يفكر كن هيقض نيبه ا يدار صتفر هيمرض يتون يكنم تو م يانتخابش كنم اما احساس م

 .من مطمئنم

با خانواده اش صحبت  ميچند روز بعد درباره رح.نشان نداد يستاره گوش كرد اما عكس العمل يبا دقت به حرفها هيمرض

 .نداشتند يگذاشت خوشبختانه آنها هم مخالفت انيكرد وآنها را در جر

 تيرضا يحبتهاشدند وبعد از ص هيمنزل مرض يشد خانواده احمد به همراه ستاره وپدر ومادرش راه نييتع يخواستگار روز

ستاره .رسما زن وشوهر اعالم شدند هيومرض ميكرد ودر آن روز رح نييآن دو را تع ينامزد خيدو خانواده احمد تار زيآم

 يقرار يب يكه تنها دوست وهمدم روزها هيكه مانند برادر دوستش داشت وبه خاطر مرض ميخوشحال بود؛به خاطر رح يليخ

 .اش بود

 دهم فصل

كه توانست امتحانات ترم دوم وسوم را با  يمصمم تر كرد طور شيستاره او را نسبت به درسها يفرهاد در زندگ وجود

در .كرد يم ياش را سپر يزندگ يروزها نيگذشت واو بهتر يهشت ماه از ارتباطش با فرهاد م.پشت سر بگذارد تيموفق

 اريموضوع بس نيواز ا رديفرا بگ يرابه راحت تارينواختن گ نسترفت به كمك او توا يم شيپ يبه خوب زيكنار فرهاد همه چ

 .خوشحال بود

در حال قدم  هيبعد از كالس به اتفاق مرض.خود كرده بود ريفرهاد تمام ذهنش را درگ رمعقوليغ يبود كه رفتراها يروز چند

را در ذهن  يكه رفتارش سوال يبود طور نيچهره ستاره بر خالف روزها قبل گرفته وغمگ.زدن در محوطه دانشگاه بودند

 :به ستاره انداخت وگفت ينگاه.كرد جاديا هيمرض

 افتاده؟ ياتفاق...يگرفته ا نقدريچرا ا ـ

گرفته  يليخ ستين شهيرفتارش نسبت به من عوض شده مثل هم هيكنم فرهاد چند روز ياحساس م يول...هيدونم مرض ينم ـ

نشون  يعكس العمل چيبهش بدم اما فرهاد ه يشتريب تيبراش بذارم واهم يشتريكردم وقت ب يبا تمام وجود سع.وعبوسه

 .ده ينم
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مشكوك فرهاد وحاضر نشدن سرقرارها ستاره را نسبت  يتلفن ها.فرهاد را از دست بدهد نگران بود يروز نكهياز ا ستاره

او  يدر زندگ يگريوجود شخص د توانست به ينم يعاشق فرهاد بود كه لحظه ا يكرد اما به قدر يموضوع حساستر م نيبه ا

 .فكر كند

نگاه .نظرش را جلب كرد ابانيفرهاد در ان طرف خ ليانتظارش اتومب رغميوعل دنديدانشگاه رس يبه در ورود هيكنار مرض در

 :چرخاند وگفت هيمضطربش رابه طرف مرض

 ...باشه اليخ هيگذره فقط  يكه تو ذهنم م ييزهايدعا كن تمام چ هيبرم دعا كن مرض ديمن با...جان هيفرهاد منتظرمه مرض ـ

 :برلب نشاند وگفت يدر جوابش لبخند هيمرض

 .شه يم زدرستيهمه چ..انشاءا.نگران نباش به خدا توكل كن ـ

عبوس به  يفرهاد با چهره ا.فرهاد به راه افتاد سوار شد وسالم كرد ليجدا شد وبه طرف اتومب هياز مرض ياز خداحافظ بعد

 :گشاده گفت ييكرد آرامشش را حفظ كند با رو يسع.ا پاسخ دادسالمش ر يسرد

 برات تنگ شده بود يليدلم خ!يچقدر خوب شد كه اومد ـ

 .شود ايرل جو شيها يبدخلق ليگرفت قاطعانه با او صحبت كند ودل ميستاره تصم.ساكت بود فرهاد

كفته از دست من  يزيچ يكس...من عوض بشهافتاده كه باعث شده رفتارت نسبت به  ياتفاق...آخه تو چت شده فرهاد ـ

 .بتونم حلش كنم ديمطرح كن شا يبا من دار يمشكل ؟اگهيناراحت

 :با همان چهره عبوس گفت فرهاد

 !با تو ندارم يمن كشكل ـ

كه من درباره ات بد فكر كنم من  يش يچرا باعث م...يد يچرا با رفتارت روح منو آزار م...يكن يم يجور نيپس چرا ا ـ

 تارشيگ يملود يزنه حت يكنه تو نگاهش عشق موج م يكه هنوز صداش تو گوشم نجوا م يخوام فرهاد يفرهاد خودم رو م

 يدر من زنده بشه كه حت يكه بارفتارش با نگاهش باعث شد عشق وامخ يرو م يمن فرهاد...شه يهم با نام عشق نواخته م

 كجاست اون فرهاد؟.تحمل كنم مينبودش رو تو زندگ لحظه هم كينتونم 

 :نشد وادامه داد ديرا بست اما ناام شيحلقه زد وبغض راه گلو شيدر چشمها اشك
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 ؟يبش تياهم ينقدربيباعث شده تو نسبت به من ا يچ...هيمشكوكت چ يموضوع تلفن ها ـ

او باز هم .نشان نداد يعكس العمل چيشد وبدنش به لرزه افتاد اما فرهاد ه ريسراز شيتمام تالشش اشك از چشمها رغميعل

وبه رفتار  ختير يشد ستاره هم چنان اشك م يطوالن انشانيسكوت م.گفتن نداشت يبرا يمكرر ستاره حرف يمقابل سوالها

 :گفت مسانهكرد دست فرهاد را در دست گرفت وملت ياو فكر م

 ؟يد يسواالمو نم چرا جواب...يگ ينم يزيچرا چ ـ

از  يكيكنار  ليچند لحظه بعد اتومب.قابل تحمل بود ريستاره غ يرفتار برا نيدستش را از دست ستاره جدا كرد ا فرهاد

 :ومضطرب ستاره كرد وگفت دهيبه چهره رنگ پر يمتوقف شد فرهد نگاه ياصل يابانهايخ

 ؟يرو داشته باش دنشيقدرت شن يكن يموضوع مهم باهات صحبت كنم فكر م هيخوام راجع به  يم ـ

 !كه باشه با تمام وجود حاضرم بشنوم يهرچ ـ

 :گرفت كه اعتراف كند ميداشت اما باالخره تصم ديترد ايكرد گو يطوالن يمكث فرهاد

 !از كشور خارج بشم ديبا...برم ستاره ديمن با ـ

 يبدون من بر ديتو نبا اميباهات ب ديبدون من؟اگه قرار به رفتن باشه منم با...يبر ديتو كجا با!فرهاد؟ يگ يم يدار يتوچ ـ

 ...فرهاد من بدون تو

 :زد اديحرفش را قطع كرد وفر فرهاد

كهمن  ييروزها ؟اونيدون يم يم چ ياخه تو از زندگ يكن بفهم يتونم تو رو با خودم ببرم سع يمن نم!ستاره گهيبس كن د ـ

كه منو با  يتنها برم به دنبال عشق گمشده ام؛عشق ديمن با/هان...يآوردم تو كجا بود يروبه خودكش يكس يوب يياز درد تنها

حاال .خودم رو كردم تا فراموشش كنم اما نتونستم يچند سال تمام سع نيتو ا!رفت رمهام تنها گذاشت واز كناغ يتمام دلتنگ

 !شده مونياز كارش پش دايستاره؟و يشنو يشده از من خواسته كه برم كنارش م مونياون پش

شد وبا  ريسراز شياشك از چشمها ليس.تمام وجودش پر از غصه شد.تحمل بود رقابليغ شيفرهاد برا يحرفها دنيشن

 :كرد او را آرام كند يفرهاد سع.سر تكان داد يناباور

 تيتو موقع يبرا ستميق پاكت نتو وعش قيمن ال يهست يتو دختر خوب...كنم ستاره به خاطر من آروم باش يخواهش م ـ
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 ...يكن حرفام رو بفهم يسع ادهيز

 :ديكش اديفرهاد فر يحرفها انيرا گرفت ودر م مشيتصم يا لحظه

 ...!متنفرم تياز تو وعشق دروغ..بشنوم من متنفرم يزيخوام چ ينم گهيد...خفه شو فرهاد ـ

 ياو محال بود اشك م يفرهاد برا يباور كردن حرفها.خارج شد ليامان نداد ادامه دهد وبه سرعت از اتومب هيهق گر هق

به سرعت .هستند انيصحت داشته باشد فرزاد وسحر هم در جر شيدانست كه اگر حرفها يم ديوطرف خانه دو ختير

در .شدمضطر فرزاد وسحر روبه رو  يبه محض ورود با چهره ها الرزانش در را باز كرد ام يخودش رابه منزل رساند با دستها

 :وگفت ستاديمقابل فرزاد ا ختير يكه اشك م يحال

باعث شده فرهاد  يره؟چيگ يرو ازم م ميكه داره آرامش زندگ هيزنه ك يكه فرهاد ازش حرف م ييدايو...فرزاد هيك دايو ـ

 !ديمن جواب بد يشده؟تو رو خدا به سوالها بنديصحبت كنه كه بهش پا يراحت در مقابل من از عشق نقدريا

 :آمد واو را در اغوش گرفت وگفت كشيشد نزد ريسحر سراز ياز چشمها اشك

به من  يمورد حرف نيدونم به خدا فرزاد در ا يموضوع نم نياز ا يچيباور كن من ه...ستاره جان تو رو خدا آروم باش ـ

 ...نزده

 :گرفته ونگران گفت يسحر با چهره ا يدر ادامه حرفها فرزاد

بودكه فرهاد با تمام وجود دوستش داشت وحاضر بود  يدختر دايگرده به چهار سال قبل و يبرموفرهاد  دايموضوع عشق و ـ

 يفرهاد روبه باز ياز احساس فرهاد سوءاستفاده كرد ودوسال تموم زندگ دايبكنه اما و يبه اون هر كار دنيبه خاطر رس

خارج شدند وقصد دارن در كشور  رانيده اش از اخبر از فرهاد به همراه خانوا يب دايكه و ديروز خبر رس هيگرفت بعد هم 

وخانواده  دايكردن و دايپ يگرفت برا ميكه تصم يقابل تحمل بود طور ريفرهاد غ يموضوع برا نيا.كنند يزندگ يا گهيد

 يزندگ يرو يبد يليخ ريدا تاثيرفتن و.برگشت رانيدوباره به ا ارهيبه دست ب ياش به دنبال اونا بره اما چون نتونست خبر

 يادامه م يارامبخش به زندگ ينظر روانپزشك فقط با قرص وداروها ريشد وشش ماه ز ديشد يفرهاد گذاشت دچار افسردگ

 ميهمه خوشحال بود.كرد خودش روبا اوضاع وفق بده يگذشت كم كم فرهاد بهتر شد وسع انيجر نياز ا يسال كيداد 

فرهاد .با تو آشنا شد نكهيتا ا...اورد يبه زبون نم داياز و يحرف گهيكنه چون د يم فراموششكه داره  ميكرد يواحساس م
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 ...رو در كنار تو شروع كنه ستاره ديجد يزندگ هيداشت  ميتصم

 :فرزاد حلقه زد وبا بغض ادامه داد يدر چشمها اشك

 ياديشما دوتا شباهت ز يكردم زندگ يفكر م نكهيخواستم كمك كنم ستاره هم به تو وهم به فرهاد به خاطر ا يمن فقط م ـ

 هياد ازم ن 8اما فره ديش يمطمئن بودم كه در كنار هم خوشبخت م.ديكش يعشقتون عذاب م يبه هم داره وهر دو از غم دور

 دايكردم كه و يبه خدا من فكر نم.به تو وسحر نگم يزينسبت به اون چ شواحساس دايقول گرفت ازم خواست كه درباره و

گم به خدا عشق فرهاد به تو دروغ نبوده ومن مطمئنم كه فرهاد با تمام  يباور كن راست م...ط برقرار كنهدوباره با فرهاد ارتبا

اون  يتوكه برا يرو بزنه حت زيچ ههم ديخاطراتش باعث شد كه فرهاد ق ديوتجد دايوجود و يوجود دوستت داشت ستاره ول

 !يبود نيزتريعز

 :را پاك كرد ورو به فرزاد گفت شياشكها سحر

 !؟يستاره چه كار كرد يتو با زندگ...فرزاد يتو چه كار كرد ـ

فرزاد با ارتباط او وفرهاد  شيمخالفت هشت ماه پ ليستاره تازه متوجه دل.همسرش نداشت يسوالها يبرا يفرزاد جواب اما

فرهاد  اديبه .ستيبالش گذاشت وبا تمام وجود گر يغم تمام وجودش را در برگرفت به طرف اتاقش رفت سرش را رو.شد

 .كه پشت سر گذاشته بود ييها يوتمام سخت بوها ادياش وبه  يزندگ يروزها نيوهشت ماه از بهتر

را گشود  شياحساس كرد چشمها شيشانه ها يرا بر رو يدست يغرق فكر بود كه گذشت زمان را احساس نكرد گرم آنقدر

 :انداخترا سرداد وخودش را در اغوش او  هينرگس دوباره گر دنيوبا د

خوام زنده بمونم واون لحظه  ينم گهيد رميشكست خوردم دوست دارم بم ميكردم خاله من باز هم تو زندگ يمن اشتباه م ـ

 !كرد يراحت با من واحساساتم باز يليبگذره خ ميخواد ازمن وزندگ يراحت م يليسخت رو دوباره تجربه كنم فرهاد خ يها

 دهدك يدواريكردبه او ام يسع نرگس

به فرهاد !من مطمئنم ينبود فرهاد رو تحمل كن يتون يتو م.ريبه خدا باشه از خدا كمك بگ دتيام...آروم باش ستاره جان ـ

 .براش نداره يخوش انيشده كه مطمئنا پا يعشق بنديمونده پا يفرصت بده اون سر دوراه

 :تلفن وارد اتاق شد وآرام گفت يبعد سحر به همراه گوش يقيدقا
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 ؟ين كيفرهاد پشت خطه ستاره باهاش صحبت م ـ

 :به ستاره كرد وگفت ياشاره ا نرگس

 .يكن يزندگ يبه راحت يتون يباهاش صحبت كن بهش بگو بدون اونم م ـ

دهانش برد وسالم كرد  كيتلفن را نزد يگوش.رابه دست ستاره سپرد وبعد به اتفاق نرگس از اتاق خارج شد يگوش سحر

 :خ داد وگفتفرهاد سالمش را پاس

 ؟يبهتر شد ـ

 :زد وگفت يپوزخند

 !كنه؟ يهم م يمگه به حال تو فرق ـ

 .يزيچقدر برام عز يدون يحرف نزن تو كه خودت م يجور نيستاره تو رو خدا ا ـ

 ...بگو وگرنه يندار يبشنوم اگر كار يزيموضوع چ نيخوام راجع به ا ينم..بس كن فرهاد ـ

كردم  يباز تيبا زندگ يكن يدونم فكر م يبه تو بد كردم م يليمن خ....كنم به حرفام گوش بده ستاره يخواهش م ـ

 يخورم در رابطه با عشق واحساسم نسبت به تو دروغ يدونم اما به شرافتم قسم م يروم نايوغرورت رو شكستم به خدا همه ا

 .كنم يحرفم رو باور كن ستاره خواهش م...دمكر يدر كنارت فكر م يمن واقعا دوستت داشتم وبه زندگ.نگفتم

 :افتاد وآرام گفت هيفرهاد به گر يحرفها دنيشن از

 يتيواقع هيخوام  يم ديرس نجايكردم اما حاال كه به ا يدر كنارت احساس آرامش م اديز يليخ....من دوستت داشتم فرهاد ـ

به نام وهاب بودم  يوقت نتونستن بهش برسم من عاشق پسر چيبودكه ه يعشق ادآوريمن  يرو برات بگم وجود تو،تو زندگ

وباالخره  دميكش ياديز يها يدر كنارش سخت يبه اون وزندگ دنيرس طربه خا دميپرست يقلب م ميوعشق پاكش رو از صم

مراسم  يشب برگزار قاينبود دق ارياما بخت با ما  ميشدن نداشت يكيتا  ياديشد من و وهاب فاصله ز ايمها زيهمه چ

 يكه به خاطر از دست دادنش دوماه تو يمن زد طور يبه زندگ يوهاب تصادف كرد ومرگش ضربه سخت يخواستگار

رو آغاز كنم درسم رو ادامه دادم و  يديجد يوزندگ اميموضوع كنار ب نيكردم با ا يشدم اما سع يبستر يروان مارستانيب

كه شب جشن فرزاد وسحر نگاهم به  نيكردم تا ا ياحساس م ميزندگتو  شهيكه وجودش رو هم يوارد دانشگاه شدم در حال
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 يباشه برا يتونه مرهم يكردم وجود تو م يحس م يبه وهاب داشت ياديز باهتورو شد تو ش ريز ميتو افتاد ودوباره زندگ

به  يروز هي هيفان ايدن نيا زيشه كه همه چ يداره باورم م گهياما حاال د ميباهم داشت يخوب يليخ يمن وتو روزها.دردهام

 يشباهت چياما باطنتون ه ديداشت مبه ه ياديشباهت ز يتو و وهاب از نظر ظاهر....ره يهم از دست م يروز هيآد و يدست م

مثل وهاب  يتون يوقت نم چيبهش نرسه تو ه يبياما اس رهيبه هم نداره وهاب واقعا عاشق بود حاضر بود به خاطر عشقش بم

 !وقت چيه...يباش

 يبعد از اتمام حرفها.ديرس ياش به گوش م هيهق هق گر يداد وفقط صدا يستاره گوش م يدر سكوت به حرفها فرهاد

 :ستاره گفت

 ميكم به من وزندگ هياما  يديكش يسخت تيقدر تو زندگ نيدونستم تو ا يمن نم...كنم منو ببخش ستاره يخواهش م ـ

 يبا خاطراتش زندگ يگرده اما هنوز دار يوهاب برنم ينداره تو مطمئن يوهاب تو راه برگشت.من يفكركن خودتو بذار جا

به اون بوده حاال چه طور از من انتظار  ادميرابطه ات با من هم به خاطر شباهت ز يكن يهنوز وجودش رو حس م يكن يم

 كشه فراموش كنم ونرم سراغش؟ يروكه هنوز زنده ست ونفس م يكس يدار

فرهاد دوباره .ستنديگر يكه در كنار هم داشتند م يخوش يروزها يعذاب اور بود هردو برا شيفرهاد برا يحرفها دنيشن

 :گفت

 .كنم يخواهش م...ستاره يقول بده كه منو ببخش ـ

 :گونه اش را پاك كرد وجواب داد ياشك رو ستاره

 .مواطب خودت باش...برو فرهاد ـ

دادمش به فرزاد كه  ميكه در كنار هم داشت هيخوب يروزها ادآوري تاريگ نيا...مونده يكه برام باق هيزيچ نيزتريعز تارميگ ـ

من  اديبه  يدلتنگ يتو قلبت دارم وقتها يياگه هنوز جا يزيبعد از رفتنم اونو به دست تو بسپاره چون توهم برام عز

 .خداحافظ...شه يدلم برات تنگ م.خودت باش ستاره ظبموا.بزن تاريگ ميكه داشت يخوب يوروزها

 !شهيهم يداحافظ براخ ـ

كرد مطمئن  يم ياحساس سبك ديآب به صورتش پاش يرفت مشت ييمكالمه از اتاق خارج شد وبه طرف دستشو انياز پا بعد
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 .كند يزندگ يتواند به راحت يبودكه بدون فرهاد هم م

 يفرهاد سرگرم م تاريغم تمام وجودش را دربر گرفته بود اما خودش رابا گ.روز بعد توسط فرزاد از رفتن فرهاد مطلع شد دو

 !اش به نام مقدس عشق يملود نيكرد با بهتر

 يشبها تا صبح اشك م يبعض.گذارند يرا م يبحران يروح تيتمام تالشش وضع رغميگذشت وعل يماه از رفتن فرهاد م كي

موضوع  نيكمتر به ا ديكند تا شا لشيكرد خودش را مشغول درس وادامه تحص يسع.خواست كمكش كند يواز خدا م ختير

تمام  هيمرض.از او نداشت ياطالع چياورد وستاره ه ينم انيبه م يحرف داياش با و ياز فرهاد وزندگ گريفرزاد د.فكركند

 .بابت متاسف وناراحت بود نياداده واو هم از  حيتوض ميرح يآمده را برا شياتفاقات پ

موفق به گذراندن چهار واحد از  يومشكالت روح يحوصلگ يب ليترم چهارم دانشگاه آغاز شد اما ستاره به دل امتحانات

 هيبه اتفاق سحر ومرض ميفرزاد ورح شنهاديموضوع متعجب بودند چند روز پس از امتحانات به پ نيهمه از ا.نشد شيدرسها

شدتا  يباالخره راض ميرح يوحت هيسحر ومرض ينداشت اما با اصرارها ربه سف يليتما.چند روزه به شمال شدند يسفر يراه

 يم انيراحت مشكالتش رابا او درم يليشده بود وخ كيفوق العاده نزد ميرابطه اش با رح.كند يسفر همراه نيانها را در ا

 يم يبه او آرامش خاص لشما ييايورو بايز عتيه او كمك كند طبب اتشيكرد با استفاده از تجرب يم يهم سع ميرح.گذاشت

 .حس شاعرانه اش شد كيكه باعث تحر يداد طور

 :از جنگل نشسته ومشغول نوشتن بود يدر گوشه ا ستاره

 ؟...ستيجار ميكه برلبها ياز سكوت ايكه در دلم به پاست  ياديكجا شروع كنم؛از فر از«

 كند؟ يوزد وشمع عمر مرا خاموش م يكه م يباد اي يرا چگونه بخوانم فرشته زندگ تو

 تو؟ داريمست د يچشمان ايخاموش  يياز لبها سميچه بنو از

راه  نيكه ا يباش اورميو يريدستم بگ يراه عشق همراه من باش بيدر فراز ونش يبسته ا مانيبا تو آغاز كنم با تو كه پ بگذار

 يبود ونه طوفان يسپردم كه نه آرامش يه در نبودت وجودم را تماما به راهك يخواهم بدان يم.رسد يم انيفقط با تو به پا

 ...تياز لطف ومهربان يا هيسار تو بود،سا هيسا شيشفا مبود كه مره يدلتنگ يهرچه بود نجوا

را  ايگذارم وبه خاطر وجود مهربانت در يرا پشت سرم نيكنم وزم يمرور م ييبدان كه در نبودت جاده ها رابه تنها!دل زيعز
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را  نيا ديگذارم تا شا يكشم وبه جراحت نگاهم مرهم م يدر دلم وكوهستان را در دست گرفته ام وفقط به خاطر تو نفس م

 ياد مبه تو به دست ب دنيشيشود وتمام دردها رابا اند يتپد با نام تو آرام م يتوم طراست كه به خا يقلب ايدن نيمه در ا يبدان

 ...سپارد

 هيتوج ميرا برا بتتيكه بتواند غ افتمين يراه چيپا گذاشتم اما ه ريز يفرار از دلتنگ يتمام راهها را برا يزمان دور نيا در

 يم....شود يكه از تو شروع م يوزمزمه ا يبروم كه فقط تو باش ييات را ندارم دوست دارم به جا يتاب دور گريد.كند

 ...روشنتر است ديكه از خورش ي؛چراغيفقط تو باش!يونه ماه پاره ا اشدب يبروم كه نه ستاره ا ييخواهم به جا

خواهم بدانم  يم.كه تو را در سر راهم قرار داد يشوم به معبود كينقاط سفر كنم ونزد نيتوانستم به دور دست تر يم كاش

خواهم به  يم!نبود هرچه بود خطا بود واشتباه انيدر م يآن را خواندم اما قسمت»قسمت«علتش را علت وجودت راكه من با نام

 نيتر نيريناخواسته ش يات كه گاه يات واز زندگ يمياز لبخند گرم وصم زتيماش گذر كنم از تو از نگاه محبت آ ياري

بسته  يودستها دل خسته نيبكنم با ا ديدانم چه با ينم گريد!دانم چگونه يها مبدل ساختم اما نم هيثان نيلحظاتش رابه تلختر

زنم  يام كه هر چه دست وپا م شدهگرفتار  يدر مرداب.نخواهم برد شياز پ يبسته كار يبا دستها شمياند يكه هرچه م

 ...روم يفرو م شتريب

 !بمانم كه اگر گذر كنم با دلم چه كنم واگر بمانم با وجدانم ايدانم گذر كنم  ينم

وتو؛نگاه  يفقط تو باش يونه آواز قنار ينه ملكوت يباشد ونه بهار يشوم كه نه خزان ريسراز يتوانستم به راه يم كاش

 »!تو،عشق تو وآرامش من وتو

 :توجهش را جلب كرد ميرح يدر افكارش بود كه صدا غق

 !باش ستاره خانم نيبا مابه از ا ـ

 :زد وجواب داد يرابه طرف او چرخاند لبخند نگاهش

 !اره يكه آدم روبه وجد م استبياون قدر ز نجايا عتيطب ـ

 :به دفترچه درون دستش كرد وگفت يآمد ودركنارش نشست نگاه كينزد ميرح

 بهش بندازم؟ ينگاه هيشه  يم!يسينو يبازم شعر م ـ
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 :به نوشته آخر آن كرد وگفت يسپرد نگاه ميرابه دست رح دفترچه

 ؟ينوشته ات رو به چاپ برسون يندار ميتصم!باستيز يليگم ستاره خ يم كيتبر ـ

 :زد وگفت يجوابش لبخند در

وره چون فقط درد وغم رو  خيمن به درد چاپ نم ينوشته ها سمينو يمطالب رو فقط به خاطر آرامش دل خودم م نيمن ا ـ

 !زنه يم اديفر

 :به چهره اش كرد وگفت يقينگاه عم ميرح

خودتو از  ياستفاده رو بكن تيچند روز نها نيكن از ا يسع.تو بود هيسفر فقط به خاطر عوض شدن روح نيا...راستش ستاره ـ

 .يبر يم نيخودتو از ب يجور ادامه بد نياگه هم.كن كمتر به فرهاد ومشكالتت فكر كن تيتقو ينظر روح

گرده اما حاال دارم  يكردم كه ارتباط من وفرهاد واحساسم نسبت به اون فقط به وهاب بر م يفكر م شهيهم...ميدونم رح يم ـ

 .رسم كه من فرهاد روبه خاطر وجود خودش دوست داشتم نه به خاطر شباهتش به وهاب يم جهينت نيبه ا

 :زد وادامه داد يلبخند وبعد

 .گذشت يمشترك در كنار وهاب م ياز زندگ يكنم االن دو سال يبره فكر م شيپ يطبق روال عاد زياگه قرار بود همه چ ـ

 ؟ياومد يبرم تشياز عهده مسئول يكن يفكر م ـ

افتاد  يمطمئنم اگه اون اتفاق م يول ميبه ازدواج گرفته بود ميزود تصم يليمن و وهاب خ نميب يكنم م ياالن كه فكرشو م ـ

 .اميبرب يبه راحت يزندگ يها تيرو تحمل كنم واز تمام مسئول يوهاب بودم كه به خاطرش تمام مشكالت زندگ بندياونقدر پا

 كشانيزدند نزد يم اديآمدند واسمشان را فر يهرسه به طرف آنها م.باعث قطع كالمش شد هيفرزاد،سحر ومرض يصدا

 :به همسرش زد وگفت يلبخند هيمرض دنديرس

 !ريبگ ليكم هم ما رو تحو هيبابا !ها يخوب با دختر عمه ات خلوت كرد ـ

 :وجواب دادازجا بلند شد دستش رابر شانه همسرش گذشت  ميرح.دنديخند همه

 !ميخانم خودمون هم هست هيمخلص مرض ـ

 يعوض شده بود احساس سبك ياش به كل هيروح.استفاده را ببرد تيكرد از آن چند روز نها يگوش داد وسع ميرح حينصا به
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 .نداشت يكرد ومشكل چندان يم

 هيزيجه ديتدارك مراسم وخر مشغول يشد وهمگ نييجشن ازدواج سحر وفرزاد تع خيروز بعد از بازگشت از سفر تار چند

شب ازدواج سحر .كرد يم يخودش را ط يروال عاد زيهمه چ.هفته فاصله داشت كي هيومرض ميجشن ازدواج آنها با ر.شدند

كه در كنار هم داشتند وجودش  يخوش يروزها اديآنها و ينامزد شنفرهاد وحضورش در ج اديبود اما  زياو خاطره انگ يبرا

قلب  ميرا در كنار فرزاد از صم دشيجد يبعد از اتمام مراسم سحر را در آغوش گرفت وشروع زندگ.كرد يرا آكنده از غم م

مشتركشان را  يهم زندگ ميورح هيمرض.ستاره گذاشت هيبر روح يخوب ريدو ماسم با فاصله كم تاث يبرگزار.گفت كيتبر

 ياش سروسامان دهد تا خالئ يرفت دوباره به زندگگ مياز ان پس تصم.كرد تيموفق يآن دو آرزو يآغاز كردند وستاره برا

برسد وچهار واحد عقب مانده  تيباعث شدكه او در امتحانات ترم پنجم به موفق ميتصم نيهم.ديايبه وجود ن شيدر درسها

 .جبران كند زيترم قبل را ن

 :روز بعد سحر با او تماس گرفت وگفت چند

 .يايب دينره حتما با ادتي!رهيبگ ميورح هيبه اتفاق مرض يداره جشن كوچك ميدر امتحانات فرزاد تصم تيبه مناسبت موفق ـ

بار بود  نياول نيشد اما ا يدر امتحانات موفق م شهيفرزاد هم.ديد يكار نم نيا يبرا يليدل چيسحر متعجب شد ه يحرفها از

 ميرح.نجام كارها به او كمك كندزودتر به منزل سحر برود تا در ا يگرفت كم ميتصم.گرفت يجشن م تشيكه به خاطر موفق

 يرا نم يهمه خوشحال نيا ليستاره دل يكردند همه خوشحال بودند ول يم يهمراه تشيهم فرزاد را در جشن موفق هيومرض

را در دست  تارياز جا بلند شد گ.را بنوازد يملود نيباتريوز رديرا در دست بگ تارشيكه فرزاد از او خواست گ نيدانست تا ا

نواخت اما پس از  يم خاطراتشفرهاد و اديمقدس عشق رابه  يرا بسته بود وملود شيگرفت وشروع به نواختن كرد؛چشمها

 تاريگ يمهايس يبه لرزه افتاد دست از رو شيدستها.كند يم ياو را در نواختن همراه يگريچند لحظه احساس كرد كس د

به  رهيخ ختير يكه اشك م يدر دست در حال تاريبود؛گ شياد مقابل چشمهاشد اما فره يباورش نم.برداشت وچشم گشود

 .داد يرا ادامه م يستاره ملود

فرهاد .بود انينما نيحاضر يخنده برلبها.قلب خوشحال بود اما احساسش را بروز نداد ميحلقه زد از صم شياشك در چشمها

 :اشك آلود گفت يوبا چشمها ستاديآمد مقابلش ا كيرساند واز جا بلند شد نزد انيرابه پا يملود
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 !نمتيب يخوشحالم كه دوباره م...سالم ستاره ـ

 :آورد وگفت شيبر ابروها يجواب فرهاد اخم در

 !؟يعشقت برام صحبت كن نيوآخر نيدر كنار اول باتيز يكه از زندگ يبرگشت...يبرگشت يچ يبرا ـ

 :كرداو را آرام كند يا از طرف ستاره نداشتند سحر سعر يواكنش نياز افراد حاضر انتظار چن كي چيه

 .بده حيخواد برات توض يفرهاد م!آروم باش ستاره ـ

 پ:تند گفت يبا واكنش ستاره

 يحيكردچه توض يواحساسات من باز يبا زندگ يكه به راحت يگفتن داره؟كس يبرا يفرهاد چه حرف!؟...سحر يحيچه توض ـ

راحت منو با تمام مشكالتم تنها گذاشت وبه دنبال عشق گمشده اش رفت  يليتونه داشته باشه؟فرهاد خ يكارش م يبرا

 يراحت پشتم رو خال يلياون خ يكرده بودم ول هيتك رهادبده من به ف تيبه من واحساسم اهم يذره ا نكهيبدون ا

حاال برگشته كه به !كنم نانياطم ينتونم به كس گهيعوض بشه ود ايدن يكرد كه نظرم نسبت به تموم آدمها يفرهاد كار...كرد

 بگه؟ يمن چ

 :فرهاد دوخت وادامه داد ينگاهش را به چشمها.داد يامان صحبت كردن به او را نم هيهق گر هق

 ميندارم برو تنهام بذار،بذار راحت به زندگ ميبه تو ووجودت تو زندگ ياجياحت گهيمن د!تيبرو دنبال زندگ....برو فرهاد ـ

 ...ادامه بدم

 :كند هيكرد كار فرهاد را توج يسع گريبار د سحر

 !ينبود يا نهيك نقدريتوكه ا...ستاره گهيبس كن د ـ

 :به سحر كرد وگفت ينگاه ختير يكه اشك م يدر حال فرهاد

 گهيدم كه د يدم كه از من متنفر باشه حق م يدم حق م يخواد بگه من به ستاره حق م يم يبذار هرچ....نداره سحر ياشكال ـ

 ...وبه حرفام گوش بده نهينخواد منو بب

 :نگاهش رابه ستاره دوخت وادامه داد بعد

من  اقتيعشق پاك تو رو نداشتم ل قاتيشم من ل يمحو م تياز زندگ شهيهم يرم وبرا يمن م!يتو بگ يچ يه...باشه ستاره ـ
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 !واز اونا سوءاستفاده كنن رنيبگ يتونن احساسات آدمها روبه باز يحتر از من مرا يليهستن كه خ دايوامثال و دايو

 يسع ميكج كرد فرزاد ورح يراهش رابه طرف در ورود»خداحافظ«رساند وبعد از گفتن كلمه انيرابه پا شيحرفها فرهاد

كردبه  يفرزاد سع.شد يدر ذهن ستاره تداع گريبار د شيفرهاد رفت اما خاطره ها.كردند مانع او شوند اما موفق نشدند

 :دهد حيستاره توض

بهش  گهيفرصت د هي يكه با فرهاد داشت يقشنگ يفكر كن به خاطر روزها شتريكم ب هي...آرامش خودتو حفظ كن ستاره پـ

كرده  يزندگ اديفرهاد فقط دوماه با و!نبود زيچ چيه قيكردكه ال يدختر يرو فدا شيستاره اون زندگ مونهيبده فرهاد پش

با من تماس گرفت واز شكستش برام  شيكه چند روز پ نيتا ا شتماز اون ندا ياطالع چيگم من ه يباور كن راست م

 يمتوجه شده كه همسرش دور از چشم اون دست به كارها دايدر كنار و شيگفت،گفت كه بعد از گذشت دوماه از زندگ

كه تو  رهيگ يم ميشه وتصم ياز اون جدا م دايو يرغم مخالفتها يوع علموض نيا دنيزده كه بالفاصله بعد ازفهم يزشت م

ستاره اما  يد ينشون م يواكنش نيفرهاد مطمئن بودكه اگر برگرده تو همچ.ادامه بده شيبه زندگ دايدور از و يا گهيشهر د

ما  يكنم همه  هيخوام كار فرهاد رو توج يمن نم.من ازش خواستم دوباره برگرده چون از عشقت نسبت به فرهاد خبر داشتم

رو  دايو ياون واقعا دوستت داره ستاره زندگ.يكن فرهاد رو ببخش يسع يفكر كن شتريب ديااما تو ب ميد يكامال به تو حق م

 ...كنه يتو رو از دست داده احساس ندامت م يبه پاك يكه نعمت نيواز ا دهيد

 يزيداد اما غرورش چ يعشق سرم يقلبش آوا ديكش يفرهاد پر م يود دلش برااو قانع كننده نب يفرزاد هم برا يحرفها

 :فرزاد گفت يدر ادامه حرفها ميرح.گفت يم يگريد

 يدركش كن يبه رحات يتون يتوكه م.شكست خورد شيسرانجام رو خورد اونم مثل تو،تو زندگ يعشق ب هيفرهاد گول  ـ

 ؟يكن ياستفاده نم شيزندگ ياز تجربه ها ؟چرايكن يستاره پس چرا باهاش صحبت نم

 .استراحت كند ياز مهمانها اجازه خواست تاكم.ختير ياراده اشك م يجواب انها فقط سكوت كرده بود وب در

نرگس  ديرس يوقت.اش بود يفرهاد وشكست در زندگ ريمنزل نرگس شد تمام طول راه ذهنش درگ يروز بعد راه صبح

به چهره  ينگاه يمرتض.كرد يدر منزل بود با او هم احوالپرس يمرتض.كرد يراز دلتنگونسترن را در آغوش گرفت واب

 :مضطرب او انداخت وگفت



 

 

كتابخانه نودهشتيا   صالحي سمانه  –هاي آرزو ستاره 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٩٦

 !ست؟يحالت خوب ن...ستاره جان هيچ ـ

 :اجبار زد وگفت ياز رو يلبخند

 د؟يكمكم كن ديد يقول م...رمياومدم ازتون كمك بگ ـ

 :با خنده جواب داد يمرتض

 ...شده يچ نميكن بب فيتعر نيبش ايب ـ

 :كرد وگفت يمكث شيحرفها دنيبعد از شن يمرتض.داد حيونرگس توض يمرتض يتمام ماجرا رابرا واو

 يرو كه به ذهنش درست م يخودش كار اليدن فرهاد به خ ينم يروبا بد يجواب بد يبهش بد گهيفرصت د هيكن  يسع ـ

 .يگذشت داشته باش كن يمهمه ستاره سع يلياومد انجام داد اما به بن بست خورد خ

رفت واو در آشپزخانه مشغول كمك به نرگس  يم يكيكرد هوا روبه تار يفكر م يمرتض يطول روز به حرفها تمام

سحر  يرا برداشت وصدا يستاره گوش.نرگس از او خواست كه تلفن را جواب دهد ديرس يزنگ تلفن به گوش م يصدا.بود

 :زده گفت جانيكه ه ديچيپ يدر گوش

 !؟ييمعلوم هست تو كجا...سالم ستاره ـ

 ...صبح كه بهت گفتم.من خونه خاله نرگس هستم..خب ـ

 :زد يبود وتند تند حرف م جانزدهيه سحر

 .دنبالت ميآ يم مياماده شو من وفرزاد دار...خب يليخ ـ

 !؟يزده ا جانيه نقدريافتاده؟تو چرا ا ياتفاق....يچ يبرا ـ

 .ره يم رانياز ا شهيهم يفرودگاه تماس گرفت اون داره برا فرهاد از شيساعت پ ميحدود ن ـ

به  ينرگس نگاه.گذاشت انيتماس را قطع كرد وموضوع رابا نرگس در م عيسر.سحر دلش به لرزه افتاد يصدا دنيشن با

 :را در دست گرفت وگفت شيدستها ستاديمضطرب او كرد مقابلش ا يچشمها

 ...يش يبرو دنبالش ستاره من مطمئنم كه تو در كنار فرهاد خوشبخت م ـ

كرد  يخداحافظ ياز نرگس ومرتض ديفرزاد به گوشش رس ليتوقف اتومب يكه صدا نيسرعت آماده شد وبه محض ا به
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ساعت در راه بودند تا  ميحدود ن.نديكرد كه بتواند فرهاد را دوباره بب يقلب دعا م ميتمام طول راه از صم.رفت رونيوب

 فرود سالنبلند خود رابه  يبا قدمها.دنديباالخره به فرودگاه رس

سحر در گوشش  يكه صدا نيتا ا دياز فرهاد ند يبود نگاهش را به همه طرف چرخاند اما اثر تيرساند سالن پر از جمع اه

 :ديچيپ

 .شه يم ياوناهاش داره وارد سالن اصل ـ

 :زد اديوفر ديبه طرفش دو دين انداخت قامت فرهاد را دسال يرابه در ورود نگاهش

 !فرهاد...فرهاد ـ

 :زد اديملتمسانه فر گريستاره بار د.برگشت ونگاهش رابه طرف او چرخاند فرهاد

 !كنم نرو يخواهش م..نرو فرهاد ـ

 ختندير ياراده شك م يهردو ب.خودش رابه ستاره برساند تيجمع انيكرد در م يشد وسع ريفرهاد سراز ياز چشمها اشك

 :او كرد وگفت سيخ يبه چشمها يفرهاد نگاه

 !دم يقول م...دم تمام اشتباهاتم رو جبران كنم ستاره يقول م ـ

*** 

 يشش ماه بعد زندگ بايستاره آمد وتقر يبه قولش عمل كرد چند روز بعد به اتفاق خانواده اش به خواستگار فرهاد

 .دمشتركشان را در كنار هم آغاز كردن

گذشت  يشان م يدوسال از زندگ.ترشد نيريگذاشته بود ش ايدن نيكه تازه پابه ا يستاره وفرهاد با ورود نوزاد پسر يزندگ

 .كردند يم يوآنها در كنار هم احساس خوشبخت

گس همه در پر از مالقات كننده بود؛خانواده احمد به همراه فرزندانش خانواده خودش وفرهاد وباالخره خانواده نر مارستانيب

آمده را در اغوش گرفت وآرام گونه اش را  ايگشاده نوزاد تازه به دن يجمع با چهره ا انيفرهاد در م.اتاقش حضور داشتند

 :وگفت ديبوس

خوام اسم وهاب  يم ارميبه من ستاره روبه دست ب كشيشباهت نزد ليبه احترام ستاره وبه احترام وهاب كه باعث شد به دل ـ
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 !پسرم بذارم يرو رو

 :به همسرش زد وگفت يحيحبر خوشحال شدند ستاره لبخند مل نيا دنياز شن همه

 !ازت ممنونم زيبه خاطر همه چ....ممنونم فرهاد ـ

 :نگاهش رابه طرف آسمان بلند كرد وادامه داد وبعد

 !ميگو يتو را شكر م يكه در حق من داشت يبه خاطر لطف ايخدا ـ
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