
اول قسمت ستارەداستان

هم   .خودش  بود  خوشحال  دلش  ته  و   . میگشت  بر  تجدیدیهاش  امتحان  آخرین  از  و كوفته  خسته 
یكش كه زیاد  نمیدونست چرا.  از كوچه پس كوچه های تنگ محلشون به طرف خونه حركت كرد.كتاب ف

سید در دستش لوله شدە بود.خسته بود ...از همه چ ...از همه كس ... تصمیم داشت  هم نو به   نظر نم
چند روزی رو در تنها به آرامش از دست رفته اش برسد.آرام كه از آخرین روزهای تابستون سال پیش  

اغش نیومدە بود. در حالیكه  اعتنا جلوی پاشو نگاە میكرد آروم آروم قدم د.صدای كالغها  هرگز به  م
ریخته  اون موقع ظهر براش عجیب بود.موهای لخت و بلندش بروی پیشو بلند و چشمان قهوە ایش 

بودند.موها كه برای نگه داشتنشون جنگها با آقای ناظم كردە بود. كوچه ها كه وارد آنها  شد ی  
انجام آخرین كوچه .كوچه ای چهار پنج  ی كه جوی آ از وسطش رد میشد. به  ی باریك  شد و  م

محض اینكه وارد كوچه شد در خونه ای كه نبش كوچه بود باصدا كه معلوم بود سالهاست از عمرش  
بود   بودە به دو چشم مش ای كه از الی در مشخص  این اتفاق  انگار كه منتظر  ك  میگذرە باز شد. پ

تر گفت : چطور دادی؟شد. صدا از پشتلبخند زد.در كم كم بازتر 

 ....
 ی  ؟ قبول می ؟

... نمیدونم
....در باز شد

...بیا تو 
تنها ؟

... آرە

وع شد   ك داخل شد... ورودش درست مانند اول بار بود...اون روز خوب یادش بود. روزی كه بد  پ
 از روزهای بحبوحه شیطنت یك  و پایان خو داشت .درست نه سال پیش .یادش میومد كه : تو ی

پ بچه هشت ساله ، با توپ زدە بود به سی اصغر آقا میوە فروش محله و وق دیدە بود گال ها ی  
ی افتادن زم و رفته بودن زیر دست و پا له شدە بودند بجای اینكه معذرت خوا كنه ، هرهر  

نم كه این لحظه ها براش تكراری شدە بود پا گذوشته بود  خندیدە بود.اصغر آقا هم افتادە بود دنبالش .او 
ك چشم مش در رو براش باز كردە بود .به فرار. داخل هم كوچه شدە بود و درست مثل امروز دخ

... بدو بیا تو 

ف ؟ از دست  در م
.. اصغر آقا



چرا؟
. گرفت .یارو افتاد دنبالمندم  خ. توپ رو شوت كردم .خورد به گال ها.گال ها ریخ 

سمت چیه ؟ا
. ستارە

ە . یه خاطرە مبهم   ای زیادی ازش نمیدونست .فقط میدونست دو سال ازش كوچیك تا قبل از اون روز چ
 زما كه سه چهار سال بیش نداشت داشت .تا اونجا كه یادش  عو سیاە هم از خی وقت پیشها ی

د زمستو بو  سید.دورتادور  میومد یه روز  د. صدای شیون و زاری از كه از كوچه میومد تا خونه اونا هم م
خونه  كوچه رو پارچه های سیاە پوشوندە بودند.وق از مادرش پرسیدە  شدە در جوابش گفته بود:  

...حیوو مادرش رو هم ازدست داد

سه چهار ماە بیش نداشته پدرش یه روز  یادش میومد كه میگف پدرش كارمند راە آهن بودە . وق ستارە 
ش با یه ت كنار ریل برخورد   ون كه جلوی قطار رو ببینه كه  شو از قطار میارە ب كه نگهبان قطار بودە 
ە . از اون وقت دیگه با مادرش و پدربزرگش كه بابا صداش میكردند   به مغزی میشه و میم میكنه و 

ە و ستارە برای همیشه تنها ترین دخ اون محله میشه . بابا  زند كردە .تا اینكه مادرش هم از سل میم
مردی شصت هفتاد ساله بود با قام شكسته و خمیدە ،صور   پدربزرگش رو چند بار بیش ندیدە بود.پ
چروك و سیاە درست مثه دستهای سیاهش . ستارە بهش گفته بود كه همیشه توی تاری صبح زود از  

ونه خارج میشه و شبها دیر وقت برمیگردە . خودش هم گاە گا شبا بابا رو دیدە بود.با یه چراغ زنبوری  خ
كوچیك و یه شیشه و یه ظرف . میگف گردو میفروشه ...از دستهای سیاشم میشد تشخیص داد. خوب  

بابا بهش می به زند  بخون كه  یادش بود باباش هر وقت كه نمرە بدی میگرفت با اشارە  :درس  گفت 
.. اینجوری ن 

* * *

رو   اونروز  خوب  خاطرە  وقت  هیچ  و  بود  دادە  ضارو  عل حصا  یه گوشما  آقا  اونروزاصغر  بااینكه 
ضا فقط برای هم یه همبازی دوران كود نبودن ....بلكه   فراموش نمیكرد اون روز و روزای دیگه ستارە و عل

. اقل میتونس حرف دل هم رو بفهمن اگر هم ك برای هم نبودن ال 

* * *

ضا داخل شد .عل



ە ؟پاش خوب شد؟ بابا به

م ....نمیدونم ..احساس میكنم خی عذاب میكشه میگه كه به

...

وزە   ین جای دنیا جلوە میكرد.با اون حوض ف حیاط كوچیك و سادە و  آالیش اونجا همیشه براش مثه به
شیش   شدە  ای كوچیك  بود..بزرگ  زند كردە  بودش  خ كوچولو  ما  دوتا  توش  همیشه  ضل كه 

بهش   همیشه  ستارە  میومد  یادش  بود...  مهم از همه ستارە رو شناخته  بود و  فهمیدە  بود....عشق رو 
... میگفت این ما بزرگه تو و اون كوچولوئه منم

. كنار حوض با هم نشس 
... وزم خوشگو هنە! الغر شدی ستار 

ضا رو گرفت . ستارە دست عل
ضا تو چهرە اش دقیق شد تا بار دیگه تك تك جزئیات ستارە رو ببینه  .... عل

ابرو   ضا  پسندید.چشم و  بود كه عل سید همون جوری  تا كمرش م موهای مش بلند و صافش كه 
ی  و غر پسند میساخت . لبهای گ باالش  مشكیش از ستارە دخ رنگ و ریزش به بی نوك ت و 

كامال میومد. قدش نه زیادی بلند بود نه خی كوتاە .طوری بود كه به یه دخ هم سن اون میخورد. به  
خوشش   اخالقش  از  و  بود  دیدە  هم  دیگه  خوشگل  ای  دخ نبود...ی  خوشگل  خوشگل  ضا  عل نظر 

...میومد.تازە زشت هم نبود

 باری كه میخواست بهش بگه دوست دارم با خودش خی كلنجار رفت تا تونست اونو  یادش میومد اول
بگه ... هر  فكر میكرد میدید روش نمیشه به رفیق دوران كودكیش كه حاال عشقش شدە بگه دوست  

شت  دارم . تا این كه اونشب رسید... تقریبا دو سال پیش بود...تابستون گر بود.همه ترجیح میدادن روی پ 
اون   ساكن  ازبقیه  مالیشون  تقریبا وضع  اینا كه  ضا  بود... همسایه عل .شبهای خو شدە  بخوابن  بوم 
كوچه به بود از ساعت هشت كه هوا تاریك  شد رادیوشو میاورد باال و صداش رو بلند میكرد... اون 

ضا كه تازە  موقع ها هم اگه ك رادیو داشت مثال خی حرف بود.هر ك نمیتونست راد  یو بخرە ... عل
عاشق شدە بود روی پشت بوم دراز كشیدە بود و آسمون رو نگاە میكرد... آسمون صاف و پر بود از ستارە  

ضا با خودش فكر میكرد :.ستارە ها ابهت ماە رو ازش گرفته بودن . عل



ن كوچولوهاشو هم به  خداجون این همه تو آسمونت ستارە های بزرگ و كوچیك داری  میشه ی از او 
:ما بدی ... تو فكر داشت به ستارە فكر میكرد كه صدای گویندە رادیو اونو به خودش جلب كرد

خب شنوندگان عزیز ...امیدوارم شب خو رو پیش رو داشته باشید. رسیدیم به بخش آهنگهای درخواس  
با آهن از پرو  ی  ... آهن رو پخش میكنیم از خوانندە خوب گوگوش  یز اتاب و شعر زیبای شهیار قن

. ....بشنویم اهنگ "ستارە " را از گوگوش

كرد فكر  خودش  ...با  نداشت  دیگه  اینو  انتظار  اصال  خورد.  جا  لحظه  یك  ضا  :عل
نمیذاری ون  ب بیام  فكرش  از  میخوام  ها....هر   بسوزون  مارو  دل  هم   تو  یا  ... خدا 

شب   اون  در  ستارە  كردآهنگ  ایجاد  ضا  عل برای  جدیدی  هوای  و  حال  :پرستارە 
ندارە  ...." دوستم  ...دیگه  دوبارە  ....نمیادش  نمیشه  پیداش  ...دیگه  ندارە  اش  ستارە چشام  آی  ستارە 

عشق و   ....خدایا اونو با  ندارە  خریداری  دل عاشق  ستارە  آی  ستارە  ..آخه گوش كن  میذارە  ....منو تنهام 
درد این دل دیوونه من مبتال كن ..بیا بنشون گل مهر و وفا رو ...منو از دست دلتن  محبت آشنا كن ...به  

و تنها رها كن ...اگه عش نباشه دل رسوا نمیشه ....دل من مثه شیشه دیگه پیدا نمیشه ....دیگه دنیا  
" . ستارە ،برام دنیا نمیشه ...آخه گوش كن ستارە آی ستارە دل عاشق خریداری ندارە

گه نمیتونست تحمل كنه ...تصمیم خودش رو گرفت . دس به موهای آشفتش كشید و بروی پشت  دی
....بوم خونه كناریشون پرید

تا خونشون تقریبا باید چهار پنج خونه رو رد میكرد. كار آسو نبود.فكر میكرد احتماال اگه كسا كه روی  
ب پشت  روی  اومدە  كه  ببی  رو  آدم  یه  خوابن  بوم  نمیشنپشت  خوشحال  زیاد  ... ومشون 

آروم آروم و پاورچ پاورچ ی ی خونه هارو رد كرد... باالخرە رسید...همه جا تاریك بود...چشاش به  
ە .كم كم چشاش به تاری   زحمت دور و برش رو میدید...صدای خوروپف بابا باعث شد كه خندش بگ

ینه .پشت دیوار كنار پشت بوم بق خونه ستارە اینا قایم عادت كرد...حاال دیگه میتونست اطرافش رو بب
ش رو باالتر آورد...اطرافش رو خوب نگاە كرد :شد.یواش یواش 

میشد.دلش   دیدە  دوتا تشك  بوم  ... وسط پشت  خونشون  مثه  ...درست  نبود  بزرگ  بومشون زیاد  پشت 
ن آسمون  به  داشت  و  بود  بیدار  بود.اونم  ستارە  اون   ... ریخت  فكر كردهری  خودش  میكرد...با  :گاە 

... من تو آسمون دنبال تو میگردم ...تو دیگه از آسمون خدا  میخوای ...نكنه تو  ؟ و آخه تو دیگه چرا 
؟هم به من فكر میك 



یه لحظه از فكری كه كردە بود خوشش اومد.ی آیا ستارە هنوز اونو به عنوان همبازی نگاە میكنه یا  ....
؟... اونم

ر و برش رو یواش نگاە كرد...بابا پشتش به اونو ستارە بود . معلوم بود هفت تا پادشاە رو خواب دیدە  دو 
مرد بیچارە از بس كار میكنه شبا  فت ... با خودش فكر كرد:پ چون صدای خورو پفش تا آسمون هفتم م

دش فكر كرد...باالخرە تصمیمشو  ع جنازە میوفته ... انگار كه میخواد نقشه فتح یه قلعه رو بكشه باخو 
: گرفت ..لبخندی زد و آروم گفت

...!ستارە 

كرد تكرار  بلندتر  ك  بار  این  و  انگار...دوبارە  نه  نكرد...انگار  حرك  ستارە  :و 
...!ستارە 

ە انگار كر شدە ...دیگه كم كم دارم مطم میشم   عاشقمه  اینبار هم فر نكرد..با خودش گفت :اە ...دخ
... وگرنه دخ عاقل توی این سكوت شب ی صداش كنه میشنوە

سنگ كوچ كه كنار پاش بود توجهشو جلب كرد.برش داشت و به اون طرف پشت بوم رفت ...وق  
...رسید به در شیشه ای پشت بوم سنگ رو محكم به طرف در پرت كرد

نن  صدای بلندی از در اومد.ترس برش داشت .خواست فرار  كنه با خودش گفت :آخه احمق اینجوری م
.همه رو بیدار كردی كه ... رفت پشت در قایم شد...یه صدای اومد ...از ترس داشت میمرد...ی داشت  
سید. سایه باری رو دید كه   میومد.از پشت به دیوار عقب در چسبید. صدا نزدیك میشد.كم كم داشت م

ە ...اصال دیگه نمتونست تحمل كنه  داشت به در نزدیك میشد.... دیگ ه احساس میكرد دارە از ترس میم
...با خودش گفت :خودم رو نشون میدم و میگن غلط كردم دیگه از این غلطا نمیكنم شاید كه دلشون به  
ون خواست زود معذرت خوا   رحم بیاد و زیاد كتكم نزنن ...خواست هم كارو بكنه ... با عجله اومد ب

. دید ستارە بود.... با دست جلوی دهنش رو گرفت ...صدای جیغ خفه ای شنیدە شد.پچ پچ كنان كنه ... 
د گفت : اگه یه ثانیه دیر جنبیدە بودم خانم با جیغشون  بندە رو به باد میدادند   در حالیكه پوزخند م

....! كه

ادامه دارد ... 



داستان ستارە قسمت دوم 

ضا رو از جلوی دهنش كنار زد...  ستارە با هر زحم بود دست عل

ترسیدم دیوونه 

هاها ...كیف كردم ..چطوری ..؟ 

 ... ت بیش كیف میك االن كه جیغ زدم همه ریخ 

ضا دوبارە جلوی دهنش روگرفت.  ستارە دهنش رو باز كرد كه دوبارە جیغ بزنه كه عل

هیس ! مگه خل شدی ...؟ بابا كارت دارم ...  

دستش رو از جلوی دهنش برداشت ...یه لحظه ابهت چشمای سیاە ستارە به نظرش اومد كه سیا اون  
. شبو محو كردە ... ستارە هم آروم شدە بود...اصال باورش نمیشد...فكر میكرد خواب میبینه

اون صدای مسخرە كار تو بود؟.. 

اوهوم ...چند بارصدات كردم ...نشنیدی ....مجبور شدم . 

تا اون صدارو شنیدم خیال كردم دزد اومدە ... 

ضا پوزخندی زد...با خودش فكر كرد :اون چه دزد احم باید باشه كه بیاد اینجا دزدی ... به طرف هرە   عل
. ستارە با حال مسخرە بهش گفت :  كنار پشت بوم رفت و روش نشست .. 

ت عا چیكار داشتند؟...  خب ...ح



ضا بشنوە ...و غرورش اجازە   ا رو كه دوست دارە بشنوە رو از عل ستارە از خدا میخواست همون چ
نمیداد كه اول اون بگه ... 

ی بهت بگم .  اووم ...راستشو بخوای ....میخواستم یه چ

مه كه این موقع شب اومدی تا ب ؟  خب ؟ انقدر مه

فهمیدە  هم  ضا  عل میومد...  خوشش  هم  جورا  ...یه  میكنه  اذیتش  دارە  میدونست  خودش  ستارە 
وع كنه ... به   ا هست ...منتها نمیتونست چه جوری باید  بود...میدونست ستارە هم ته دلش یه چ

ارە اشارە كرد كه كنارش بشینه ...ستارە با ناز خودش مسلط شد...درحالیكه جمع و جورتر میشست به ست
ضا بهش لبخندی زد...  كنارش نشست .عل

ی میشد كه نمیتونستم بهت بگم ...و  میدو خی وقت بود میخواستم بهت بگم ...و هر دفه یه چ
امشب دیگه نتونستم تحمل كنم ...گفتم بیام بهت بگم ... 

ە كه حرف تو  رو بشنوە !  خب ...ستارە حا

ستارە میخواستم بگم كه ..  

د...ستارە نگران از جاش بلند شد...در  تا خواست ادامه بدە صدای بابا شنیدە شد كه ستارە رو صدا م
ضا گفت :از اینجا برو...بابا بیدار شدە ...بعدش هم با عجله حركت  حالیكه آروم صحبت میكرد به عل

ضا كه انگار  ین لحظات عمرش رو داشت از دست میداد مات و مبهوت به رف ستارە  كرد كه برە . عل به
ی رو كه   نگاە میكرد... با خودش گفت :نه نمیذارم ...دیگه نمیخوام خودمو اذیت كنم ...هم امشب چ
ضا با عجله از روی   خی وقته میخوام بهش بگم رو میگم . ستارە كم كم داشت از پیشش دور میشد.عل

د..قلب ستارە هم  هرە بل ند شد...و تند به طرفش رفت ...از پشت بازوی ستارە رو گرفت ...قلبش تند م
د.احساس عجی داشت ...صورتاشون فقط   ضا دست ستارە رو توی دستاش ف ...ستارە برگشت ...عل

ی نزدیك نشدە بود...در حالیكه صداش م یلرزید آروم  یه خوردە با هم فاصله داشت .تا حاال انقدر به دخ
ضا نگاە كرد و بدون اینكه   گفت : دوست دارم ... ستارە بر توی چشاش درخشید.چند ثانیه ای به عل

ی بگه رفت ...  چ

ضا رو دیدم حسا شارژ بود... جریانو كه ازش پرسیدم بهم گفت كه چیكار كردە بود   فردای اونروز كه عل
واست ،حا بود تا پای مرگ برە تا بدستش بیارە ...در مورد  .بنظرم آدم عجی میومد...هر  كه میخ

جریان ستارە هم اولش ك ناراحت شدم ...آخه از شما چه پنهون منم بدم نمیومد كه با ستارە دوست  
... ستارە   من  ...و  اون محل  های  ...تمام پ باشن  میخواس ستارە رو داشته  بلكه همه  ...نه من  بشم 



عادی داشت ...نه برخوردی  ادبانه ...بلكه در ع رعایت ادب اصال طوری كه با  همیشه با من برخورد 
ضا رو نمیتونم به آسو از   ضا حسودیم میشد... بعدها فهمیدم عل ضا بود با من نبود...اولش به عل عل

ی  دست بدم . چهاردە سال بود كه باهم دوست بودیم .نه تنها یه دوست بلكه مثه دوتابرادر بود یم ..چ
نبود كه ی از ما بدونه و دیگری ندونه .وق كه جریان اونشب رو برام گفت دیگه ستارە برام ستارە قبل  
ضا بود و من اونو دیگه نه مثل قبل بلكه مثه یه خواهر دوست   نبود...از نظر من ستارە دیگه دوست عل

ا كردم ؟.. در حالیكه میخندیدم گفتم :نه كارت  داشتم ...ستارە  نظ بود... امید تو فكر میك كار اشتب
عا بود و اگه از ترس میوفتاد یه گوشه و میمرد چیكار میكردی !!؟... فكر میك همون احساس رو كه  

من بهش دارم رو اونم به من دارە ?  

ضاها به آسو گ نمیان كه ... مطم باش كه اونم عاشقته ...   چرا كه نه ؟ عل

ی كه زما منم  را  فتم چطور میتونسنم در مورد یه دخ  تر به نظر رسید...و من با خودم كلنجار م
ضا بعدا برام تعریف كرد كه چند روز بعدازاون شب ستارە رو دم   عاشقش بودم اینطور حرف بزنم ? عل

ضا رو بردە بودە تو خونشون ...همون جا بودە كه هردوتا اف كردە بودند  خونشون دیدە بود...عل شون اع
وع شد...  ضا و ستارە هم از همون جا بود كه  كه خی وقته عاشق همند ...و قصه عشق عل

 * * *

وزە ای میشستند   فت . به گفته خودش تمام مدت با هم كنار حوض ف ضا خونشون م اغلب روزها عل
اف كنم كه هیچ عش رو تابحال اونجوری ندیدە   و دست در دست هم از عشق هم میگف ... باید اع

ن درست مثل هم  بودم ...كامال ع هم بودن .درست تمام حركات و رفتارو ح خواسته ها و سلیقه هاشو 
ضا خب چرا باهم ازدواج نمیكن ؟شما كه میخواین چهار پنج سال  ضا پرسیدم :عل بود... یه روز از عل

دیگه با هم ازدواج كن ،خب چرا از هم االن اینكارو نمیكن ؟  

ی .این چه حرفیه ؟این عشق تازە - اوالشه ...از كجا امیداز تو بعیدە امید...مثال تو ب ما از همه درسخون
معلوم كه ما دوسال دیگه هم همینجوری همدیگرو دوست داشته باشیم ؟ما توی خرج خودمون موندیم  
هام همون   بچه  آیندە  در  ندارم  دوست  ?درضمن  چه گنا كردە  ستارە  ؟  م  بگ زن  میتونم  جوری  چه 

احساس نداری رو كه االن دارم رو داشته باشن .  

ضا خی ضا  فهمیدم كه عل  عاقل از اونیه كه فكر میكردم ...توی دلم بهش آفرین گفتم ... ...وضع عل
اینا هم دستك از ستارە اینا نداشت . خانوادە اونا هم بزور شیكمشون رو س میكرد.درست مثه بقیه افراد  



ت . پدرش  اون محل .سه تا خواهر سه تا برادر داشت .بچه سو بود.دوتا خواهر از خودش بزرگ داش
ام   توی یه خشكشو كار میكرد.با اینكه آدم بداخال بود اصال اخمش رو ندیدە بودم .همیشه به من اح
ضا بهم میگفت هر وقت كه   ضا دوست داشت .عل میذاشت .برام ارزش خا قائل بود...منو مثه عل

ضا زیاد بد ن نه . درس عل كوفت منو بهش م باباش  ە  بود...كال بچه با استعدادی بود.  نمرە بد  گ
...درسهای فهمیدنیش مثه حساب و هندسه خوب بود   نتونه  ە و  یاد بگ ی رو بخواد  امكان نداشت چ
...همیشه اونا رو قبول میشد...از تاریــــخ و جغرا بود كه تجدید میشد...اگه اونا رو هم میخوند راحت قبول  

بودیم .یا اون خو  باهم  میشد... ما اغلب با هم  بودم .توی مدرسه هم همیشه  نه ما بود یا من خونه اونا 
ضا دوست نا بود...  بودیم .امكان نداشت اسم یكدوممون گفته شه دنبالش اسم اونكیمون نیاد... عل

 * * *

ضا  .عل باز كردم  میاد...درو  در  دیدم صدای  بودیم  اومدە  مدرسه  از  اینكه  از  بعد  ساعت  دوسه  روز  یه 
د .رنگش پریدە بود.  شدە  بود...نف د... به به ...چاكریم ....بیا تو... همچنان نفس نفس م س نفس م

م گیج رفت .چه بال  دخ بیچارە   ؟حالت خوبه ؟ ....ستارە ...ستارە ... یه لحظه نگران شدم ...
یش نشدە .  اومدە بود? ستارە  ؟حرف بزن ... شدە . اوووە ...هی بابا تو كه از من كو   تری ...چ

ش نیومدە بود.رعنا   مارو دید. شما رو؟ من و رعنا رو... نفس عمی كشیدم ...خوشحال شدم كه بال 
.و ستارە   بود  ای زیادی دوست  با دخ ضا  بود...عل ضا دوست شدە  با عل تاز ها  بود كه  ە  دخ یه 

.به قول خودش دوست دخ فابریكش ستارە  سوگ دوستاش بود.نسبت به اون احساس دیگه ای داشت
ضا هیچ وقت با دخ زش دوست نمیشد...توی راە مدرسه یه روز كه باهم   بود. قیافه رعنا بدك نبود.عل
برمیگشتیم باهاش دوست شدە بود.نمیدونم چرا زیاد ازش خوشم نمیومد. شاید بخاطر ستارە بود.نسبت  

ضا گفته بودم  به اون حساسیت زیادی داشتم . دوست ن ضا اذیتش كنه ...چند بار هم به عل داشتم عل
كه دست از این دخ بازیاش بردارە و اون گوشش بدهكار نبود...میگفت :"دنیا محل تجربست "! خب  
.باالخرە گندشو در اوردی ؟ جون امید خی بد شد... بد از اینكه ازتو جدا شدم رعنا رو  كوچشون دیدم  

دم كه یهو ستارە مثه جن پیداش شد...  .داشتم باهاش حرف م

جن ؟خوبه ..خوبه ...ستارە خانم كه یه زمان فرشته بود حاال شدە جن ؟خب حاال  گفت ؟  

...تا مارو دید روشو كرد اونور و رفت منم از رعنا خداحاف كردم و   هی بدبخت  میتونست بگه 
در زدم در رو باز نكرد... دنبالش دویدم رفته بود توی خونه ...هر  

یف بیارید تو!!؟ ضاخان ت نه البد میخواس درو باز كنه بگه به به عل

امید ی همه چ تموم شد؟ ها ...همه چ تموم شد؟

مگه امید مردە ؟



میدونستم كه تنها ك كه میتونه بهم كمك كنه تو .پس باهاش حرف م ؟  

نم .  ی بجز  آرە ...باهاش حرف م ..و از این به بعد خودتو یه كم جمع و جور تر كن .اگه بفهمم با دخ
ستارە حرف م خودم جریانو به ستارە میگم ...  

من چاكرتم هستم ...یوگو یو گو ...دمت گرم ... پس را بیوفت بریم ... 

ید باالو مسخرە بازی میكرد. بهش گفتم خودتو لوس  و كولم داشت می نكن ..الزم هم نیست تو بیای  از
م . انقدم خوشحال نباش معلوم نیست ببخشدت .   ..خودم م

ضا در بست چاكرته .  هر  تو ب آقای دك ....عل

لباس پوشیدم و به طرف خونه ستارە اینا راە افتادم ... ...به خونشون رسیدم ...كوچه تقریبا خلوت بود  
مای زمستون نمایان شدە بود ...سوز بدی میومد.یه لحظه لرز برم  ... با اینكه ی از روزای آبان بود و 

داشت ...عقبم رو نگاە كردم ...هیش اون ورا نبود... به طرف درشون رفتم و در زدم ... ك جواب نداد... 
ه به  دوبارە در زدم...چند لحظه بعد صدا از پشت در گفت :كیه ؟... صدای ستارە بود...و هیچ شبا

د باشم آروم گفتم : ستارە خانم ...امید هستم ... چند لحظه   قبل نداشت .در حا كه س میكردم خون
ی بود كه ازش خوشم میومد...خدایا چقدر  بعد در رو باز كرد... خدای من این ستارە من بود...این تنها دخ

ی نگاهش نكردە بودم . كم   ضا فكر كردم .یه  زیبا بود...تا اون موقع به اون س كم به خودم اومدم .به عل
ی كه توجهم رو جلب كرد چشمای از   لحظه از خودم بدم اومد.من باید ستارە رو فراموش كنم . اول چ
ضا رو خی دوست دارە . در حالیكه س میكردم تو چشماش   گریه قرمزش بود...برام روشن شد كه عل

 بغض آلود گفت :سالم ،امید خان حال شما خوبه ؟  نگاە نكنم گفتم : سالم ... با صدا 

م ...باهاتون حر داشتم ...  متشكرم ...من ...من میخواستم یه لحظه وقتتون رو بگ

در حالیكه در رو بازتر میكرد گفت : بفرمایید تو... 

ضا   داخل شدم ...این اول باری بود كه وارد اون خونه میشدم ،و تمام گوشه و كنارش برام آشنا بود.عل
همه رو مو به مو برام تعریف كردە بود: قسم از دیوار كه ریخته بود....،پشت بوم ....، پله ها......،تنها  

وز  مهم تر حوض شیش گوش ف با ما هاش ...چه حوض  درخت خرمالوی حیاط.......و از همه  های 
زیبا بود...یك لحظه احساساتشون وق كه كنار این حوض میشس رو درك كردم ... با اشارە ای كه به  

صند چو كهنه ای كرد گفت : بفرمایید بشینید... 

 * * *

ضا اینا...تا در زدم در رو  ون یه راس رفتم خونه عل باز كرد...انگار كه منتظر  از خونه ستارە اینا كه اومدم ب
وایسادە بود تا من بیام ...  



سالم ...  

علیك ... 

 شد؟... رف ؟

اوووهوم ... 

خب  شد؟ گفت ؟  

ضا بدم میاد و دیگه حا نیستم ریختشو ببینم !   هی ... میخواس بگه ?...گفت كه از عل

ە یه لحظه وارفت ...انگار كه خ مرگ عزیز ترین ك سشو بهش میدن ... دیدم اگه دیر بجنبم طفلك میم
...دیگه جای شو كردن نبود... هاهاها ...بابا شو كردم .همه چ به خو و خو تموم شد...باهاش 
ضا فقط تورو دوست دارە ....رعنا رو هم گفتم كه از آشناهای من بودە و داشته   حرف زدم ...گفتم كه عل

رفته ...در ضمن بهم گفت كه بهت بگم االن بری پیشش ... گل از گلش شكفت ...پرید  اغ منو از تو میگ 
بغلم و  و صورتم رو غرق ماچ كرد...خی خوشحال بود ...انگار كه دنیا رو بهش دادە باشن ... زدم روی 

ضا بدون شو اگه دفه دیگه  شونش و گفتم :یادت باشه بهت  گفتم ها....این دفه آخر بودا. بخدا عل
نم ...  ی بغ از ستارە كاری داری دیگه باهات حرف نم ببینم با دخ

...قول میدم ..   چشم آقای دك

باشه ....پس من برم ...كاری نداری ؟

نه ...خی ممنون ...تو نمیای ؟

نه كار دارم باید برم ...تو هم كه باید بری ... 

آرە منم االن راە میوفتم .. 

...  پس فعال -

قربونت ..  

خدافظ .. 

ضا بلند داد زد: امید خی لطف كردی ...این كارت رو هیچ وقت فراموش نمیكنم   كوچه كه رسیدم عل
ضا نسبت به من خی حق داشت ... تا اون موقع خی بهم لطف كردە بود...انقدر  ... آ كشیدم ...عل

میك این كارابراش  از  هم  بار  هزار  اگه  :  لطف كه  دلم گفتم  تو  نمیشد...  ان  اونها هم ج از  ای  ردم گوشه 
.... قربونت دوست من ...ما كه كاری نكردیم

ادامه دارد... 



داستان ستارە قسمت سوم
ضا اومد در خونمونشب... پشتباالی.رفتیمبخشیدتشستارەكهبود. فهمیدم خوشحال...خیعل

. بوممون
شد؟ ـ خب

.. اونجا بودمتا االنشد!راس ....حلـ هی 
!!!؟  بابا ـ پس

بمونممخصوصا گفتـ ستارە

...بودزدەحرفباهاشمن.قبال راجبهمنو ببینهتا بابا 
اومد؟؟خبـ جدی 

مـ آرە رو كنار حوض  و در رو باز كرد منو ستارەتا اومد تو خونهمیسوزەخیبراش...دلم رد باحالیه....پ
گفتبهشنداد.ستارە.جواب كردمسالممیكرد.بهش.بد نگاەمنو نشناخت...اولشبلند شدمدید.من
ضاستهموناین:"بابا  ششد... انگار كهعوضید ك.." ،تا اینو شنگفتمبهتكهعل رو میبینهپ

...باشهانقدر خوب كرد...امید فكر نمیكردماومد جلو و بغلم
متوستاز شانساینمـ خب ..هست...اینجور به
فتمداشتمـ وق  فلكط...اونستارەتو جون...جون جان:"عدر گوشم گفتو آروماومد تو كوچهم

...بودجمع شدەچشماشتویاشكاینا رو میگفتها..."، وق جز تو ك رو ندارە
؟گف  تو بهشـ خب
.… رو ندارمكجز اون...منمبابا :"چشمـ گفتم

***

د.زنگحرفداشتهمش...یاروهمرو نداشتیمهندسهحالكدومموناونروز هیچ آخر بود...مبحثم
بود وخوب درسم،م آخر میشستیم ... با اینكهكالسگوشهو امید همیشه...منكنندە دایرەخسته

دمرو منشلو جرقه.همیشهشا بودناز دستممعلما همیشه ضا همم رو گر  آتیشش،عل
ضایها  كوزەكاسههممیداد.همیشه میكنمشلوغمنممعلما میدینكهمیشكست وق بدبختعل

..." ،نمیدونس شدیتو هم خراب نشس اینپهلویو میگفتند:"از وق میكردنبهم نگاەبا تاسف
ضا همشولو باعث ضا در حالیكهبودممنعل گفتبهمبود آرومتختهبهروشعل

رو خورد ...مخموننیستولكنهممرتیكه...اینـ اە
قضیهاونیادتهكهپیش..دفهبدەدرسبلد نیستقرون...یهمیگهچرندیات كهاینهبدیش..آخهـ آرە

حالشو گرف خوب كه...تو هم..؟ ـ آرەكنهاثبات نتونستشهمرو آخرش
"؟"كیجبریممشبعل ضا اـ راس 



؟كجاس"دیگه"؟ "كیجـ "كیج
"فرهاد" میخونهتوشكههمون...دانسینگهگفتمبهتجا كه.هموندیگهـ بابا كیج

؟مارو را میدناومد...مگه...یادم ـ آهان
بیادب همستارەبه؟میتو ما چمونه..مگهندنراەمیك ـ غلط

... خرجمونكهفكر میكنممن..وآرەخبـ
یآقای  د با لهجهبود رو باال و پای دستشتویكهچو در حالیكهنا بلند داد زد تركیشغلیظمی

ون دیگهبندازمت؟ اندفهنشدی!تو هنوز آدمفراها  !!! نمیدمارات ب
كردمجمعپولكمیهمنفكر نكنخرجش:" بهعل ضا گفتمدر گوشهآروم
مكهم...شاید از مامانمدارمكیهـ منم ؟...چقدر تا زنگهباید بگمستارەبهوبگ
ساعتـ نیم

میخورەزنگشوندیگهرب ؟ یهـ بریم
رفتیمـ برو كه

خندیدمبهشكرد.منمایكرد و خندەبهمعل ضا نگا
یآقایـ هنوز جمله ضا با یهبود كهنشدەتمومنا ...آقا چرا :دەبلند شد گفتقلدریحالتعل

نكردیمكاری....ما كهمیك توه 
یآقای  تربیت : بگ بش گفتمسخرەحالتبا یهنا

ضا خندماز حركات  با پا  "و بعد نشست:"چشمگفتباشهمیكرد جدیسبود...در حالیكهگرفتهعل
فهسهتوس:"حاال نوبتگفتزد و آرومبهم ...وق كالسهایبود با بچهعالمتمون...اینكردمتا 
فهسه ...آقای كردننگاەهمبزیر چش...همهباشنباید هوامو داشتهكهمیدونس منو میشنیدنتا 

ی یآقایحرفبود...وسطمننگاهها به...همهبلند شدم...از جامبود  درسرفتهنا و  پریدمنا
بلند داد زدم

یآقای - ضا فراها میشهنا رو ببخش عل
غریبعجیبصداهایاز خودشبخندەمیكنهزور دارە سبود بهمعلوم...اك كهزیر خندەزدنهمه

د یهكهقدر میورد.نا با هر قه .هرمحكمبارمم د رو م ور كالسدر میورد...از اوونبازییهم
.... خریداریمحموم...وانبچه....دوچرخهخوشخواب داد زد تشكایی

ی...آقاینونهز حمومشد بههو تبدیلیهكالس بود...چند  قرمز شدەگ بدەبود بهموندەكهنا
یفریاد آقایدفهیهكهور گذشتطهم هلحظ بلند شد نا

ش ...خفهش خفه-
ضا مردە ەمیكرد جلوی....سبود از خندەعل قاەقاەزیر م و .آخر رفتنمیتونستوخندشو بگ

خندید 
ونـ شما دوتا...گمش  ون....گمش را بدمكالسمشما هارو دیگهاگهنامردم...منب ....جفتتونب

یآقایلهجهرفطاز یه ضا زیر م باعثادا و اوصولدیگهرفاز طنا ەخندمشد منمعل بگ
... میخندیدنینا به آقایها داش بچههمه

ضا از زیر م اومد باال و گفت عل
یم ـ چشم ونآقا ....م ...ما رفتیم بدەبراتوننكن ...شما خودتونو ناراحتب



!!! زودتر میگف خبدهنتداد:قربونادامهنشنوەكهتر جوریبعد آروم
یآقایاز اینكهقبلما بلند شهرویینا آقایدستكهاالنهمیدونستمكهمن بیاد  كنهفرصتنا
ونزود فلنگو بستمرفمط ضا اومد كهرو میدیدمكالسداشتماز ب ون.عل یآقایبیاد از در ب نا

ضا جا خا بزنهلگد بهشاومد یه یآقایداد... تعادل.عل ...همهد بیوفتهبو خورد...نزدیكبهمنا
ضا بهزیر خندندەزدندوبارە و  میكرد در رو بستیمها تعظبچهبه....در حالیكهدر رفترفط...عل

ون به : ادامه رسید گفتكهمناومد ب
... قدشبزن-

یكالسا پیچید...صدایراهرویما تویدستصدای بود ها محو شدەهبچ خندەصدایب آقای نا
ضا در حا ...:بدو دیر شدمیداد گفتهلمكهعل

...

ینمدرسه ضا خاطكهای"....مدرسه"ش اینهر روز دمزما .یهرو اونجا داشتیمرات خو منو عل
اشبودیم همهمدرسه ضا و ستارەكهاز این بودیم قبلشدەمعروف. كما رو میشناخ دخ با همعل
ضا در یه زمانبشندوست ایبا شیشعل !!! ... بوداونجا دوستتا از دخ

در رو باز  مدرسهبابایبعد از اینكهایهخورد لحظتا زنگشونص كردیمكنار مدرسهایچند دقیقه
ا انگار كه ... ونب ریخ آزاد میشدناز زندانكنه دخ

ا كهپچصدایراح شلوغ شد بهككنار مدرسهوق  ضا" شنیدەمیگف پچ دخ میشد. اون"عل
ها  ضا دوستزما یههم كهدخ رو انداخ شونبیارنروی خودشونبهاینكهبدونبودنبا عل

ی دوستاشونجلویاس میخو كهدیگه هم.بع و رف پای  و  منپروندنتیكه ك خودش
ضا با اینكه ا مودبانههمیشه رفتارمونوكال  بودیمعل سالها به یاد ندارماونبود...تو تمومبا دخ

یكه ضا با دخ میگف  بهشا متلدخ كههم...وق باشهگفتهیا بهش متلباشهزدەبد حرفعل
ا همپای شو مینداختمیكنه بعد همدزد نگاەیهبهانگار دارەمیكرد كهنگاشونجورییه كه.دخ

ف میكردنولششدەهر جوریباالخرەرو نداش ار سكوتشاصال انتظ و م

* * * * * *

هنشد همهپیداشباالخرە ا پ ستارەتنلباسها تویاونبودن وپوشیدەایسورمهسفید و دامندخ
ایها شدەملكهمیكرد مثهجلوەجور دیگه حسادت بهشمعلوم بود كهدیگه هم بود...دخ

ضا كامال مشخصاونبهكردنشونرز نگاە.از طمیكردن ... بودوعل
یداشتتر از ستارەكوتاەبود.قدی خو .دخبود.نازن با دوستش شكنندەرمنظبهالغر كه.دخ

سید معلوم داشتممیناناطو خوبیشساد بهبا اینكهوباشیمدوستنمیاد باهمبدشبود كهم
نمیكردماحساسدلمتویرو ازشمحب 



* * *

ضا نگاەو بهشدنساكتدفهیههمهبا اومدنش ضا رسید با لبخندی.تا بهكردناونو عل سالمبهشعل
كردسالمبهمونهمكرد.نازن سالممنبهكرد و بعدش

اینجا؟اومدیشدەـ  
میك نگاەبهموندارنپونصد هزارتا چشممیكنماحساسفعال بیا از اینجا بریم-

دورتر شدیمكهاز مدرس
؟ …خو ...چه ـ خب ؟خ

خوبمـ آرە
؟تو خو ـ نازی

ـ مر
ا رابطبود كهبود...معلومو خجال حرفدخ كمنازن  یا  منكههر وقتچوننداشتههزیاد با پ

ضا باهاش دیمحرفعل دادادامهقرمز میشد.ستارەم
؟شدینیلزود تعطـشما امروز 

ضا در حالیكه كرد گفت نگاەمنزد وبهلبخندیعل
كردیمیلـ ما امروز خودمونو زود تعط

گفتنتمیخندید با شیطرف دیگهبود از طكردەاخمرفطاز یهدر حالیكهستارە
بود؟بدبختكدومنوبتـ امروز دیگه

یـ ها ها ...آقای  ی...اومدممهم نیست...ودب هندسهنا بگمرو بهتچ
؟ـ خب

؟ایچیكارەـ امشب
...؟ ور مگهـ چط

ضا میخوایم توش.فرهاد همبودمتعریفشو كردەجا كه برات "...همون"كیجبریمـ منو عل
اد رو ببی فرهداریدوستخیبودیگفته...یادمه بهممیخونه

ـ آخه
دنبالتمیام... امشبندارەـ آخه

؟ ـ بابا 
ممیامـ خودم  ؟میایتو هم...نازیاجازتو میگ

بذارەفكر نمیكنمباباموبیامدارمدوستـ خی
...حتما بیا.. تونس بیایتو هممیشیمخوشحالـ در هر صورت 

میشه بینم ...بـ چشم
؟نداری....فعال كاری میامنهساعتامشبستارە...پسـ خب



ـ نه
ـ قربونت 

ـــه  دارد.... ادامــــ



داستان ستارە قسمت چهارم 
ضا تننها شلوار جی رو كه .... هن سفید  ساعت نه دم خونشون بودیم .عل داشت پوشیدە بود.با یه پ

ضا در زد...ستارە در رو باز   ت . عل كه تاز ها خریدە بود...منم شلوار ج پوشیدە بودم با یه تی
... كرد.مثه همیشه جذاب! سالم كرد.جوابشو دادیم

...بیاین تو -
بابا اومدە ؟

...آرە بیاین تو 
ضا حا كردم كه بابا من تو نمیام تو برو  من روم نمیشد...از بابا خجالت  میكشیدم .یه جوری به عل

ون منتظرتون میمونم ... و ستارە نذاشت ...باالخرە با زور مجبورم كرد برم تو... شب   من هم ب
كها صدای دیگه ای توی حیاطشون نمیومد. تارفتیم تو بابا اومد   ج ساك بود.بجز صدای همیش ج

سید.صورت مهربو داشت .با این كه خی از عمرش میگذشت و هنوز  پیشمون .  مرد خو به نظر م
ام میذاشت  ضا رو دوست دارە چون بهش خی اح شادا تو چهرە اش دیدە میشد.معلوم بود خی عل

 . * * *
جوو از جلوی  كیج ...با اون دیوارهای سیاە و سفیدش ...هنوزم هر وقت از كنارش رد میشم خاطرات 

ین دیسكوهای تهران بود...كی كه همه نامزدای   چشام رد میشه ...كیج ...كی كه یه زمان ی از به
جوون پاتوقشون اونجا بود كی كه هر شب از ساعت دە "فرهاد" با گنجشكك ا م توش غوغا 

ش  * * * ...میومدمیكرد... كی كه از توی میدون بیست و پنچ شهریور هم صدای اركس
به كنارش رسیدیم .ستارە خی خوشحال بود... نمیدونستم چرا...ی انقدر دوست داشت فرهاد رو ببینه  

ستیدن . پ و دخ عكساشو زیر جلد كتاباشون   ا اون موقع فرهاد رو مثه بت می ؟ همه دخ
فتیم ستارە با خندە و  میچسبوندن .خی برو بیا داشت ... وق داشتیم از پله های پیچ مانن دش پای م

: با اشارە به دیوارها گفت 
اینجا چرا همه چ مثه گورە خرە !!! ؟

ضا گفت : در جوابش عل
ی نیست توش یه قفس دارە پر گورە خرە  !!!... تازە اینكه چ

برام خی بزرگ جلوە  باالخرە به پای پله هارسیدیم .با اینكه یه بار دیگه هم اونجا اومدە بودم و اینبار 
كرد...سن بزرگ رقص كه دورتادورش میله های قفس برای دكور احاطه شدە بود...طرف دیگه سن  

ی تقریبا دور از بقیه پیدا كردیم و نشستیم   دیگری برای اركس و سازهای مختلف ... رفیتم یه م
باسهای عجیب غریب ... اون موقع  ...هممون محو دیگرون شدە بودیم ...ریختای مختلف خندە دار...با ل

ضا با اشارە به ی از مردا كه پاچه شلوارش خی گشاد بود به   شلوارای پاچه گشاد حسا مد بود...عل
: مسخرە بهم گفت

!... امید جون اگه قول بدی پ خو با برات یدونه از این شلوارا میخرم
!! از این شلوارا داشتمآخ جون من ؟حاظرم دو تا دستمو نداشتم عوضش 



چقد لحظه بعد گارسون اومد.چقدر به نظرم مودب رسید. من اولش نمیدونستم  سفارش بدم .ك  
سیدم شب كه برم خونه بابام بفهمه ...باالخرە دلمو زدم   وب خوردە بودم و می دو دل بود.قبال هم م

اب خواست .همی ضا هم  اب میخورد.میگفت به دریا و آبجو سفارش دادم . عل : شه 
."... چ دیگه به مزاجم سازگار نیست"

وب میخوردن   ستارە هم نوشابه خواست ...ازش خوشم اومد...نمیدونم چرا و اصال از زنا كه م
...خوشم نمیومد

راس ستارە نازی نتونست بیاد..؟
... نه حیوو خی س كرد و باباش نذاشت

وبا هم ك كیفمون رو كوك كردە بود كه یه دفه صدای همهمه مردم مارو  مشغول صحبت بودیم  و م
....بخودمون آورد. از گوشه سن مردی با یه گیتار وارد شد... فرهاد بود

هن مش كه دكمه های باالایش رو باز گذوشته بود.آستیناشو  .... شلوار كتون كرم پوشیدە بود.با یه پ
ش توی دست چپش میدرخشید.با طمانینه رفت روی صند ای كه روی سن  دوسه تا تازدە بود...گیتار 

...بود نشست .گیتارش و كنار پاش گذاشت و سیگاری روشن كرد
توی این مدت وقار و كاراك فرهاد از یه طرف و از طرف دیگه تشویقهای مردم مارو مجذوبش كردە  

ضا هم انگار كه مریدمون رو بعد از سالها بود.ستارە كه از خوشحا نمیدونست  بگه ...من و عل 
پیداكردە بودیم ك خوشحال بودیم .. باورم نمیشد كه تشویق اون جمعیت تمو داشته باشه . و بعد  

...از مد همه ساكت شدن ..انگار نه انگار كه آد اونجا بود
د گیتارش رو برداشت ...ی از  پاهاش رو انداخت روی دیگری و  فرهاد در حالیكه پك غلی به سیگار م

سیگارش رو ب سیمهای گیتارش جاسازی كرد...شنیدە بودم اینكارش ی از ژستاشه ...و دیدنش یه  
حال و هوای دیگه ای داشت ... دستش رو به طرف سیمهای گیتار برد...با اول ن كه نواخته شد همه  

فهمیدیم چه آهنگیه ..."مرد تنها".... موهای
نم سیخ شد... با اون آهنگ همیشه یاد صحنه های فیلم "رضا موتوری "میفتادم .بهروز وثو .از این  ت-

سینما به اون سینما. با اون موتور فكس ...تراژدی آخر فیلم ...همه همه جلوی چشام زندە شد... تاحاال 
وب خوردە بودم به اندازە اون دفه گرمم نكردە بود...احسا س خو داشتم ... به ستارە  هیچ باری كه م

وع   نگاە كردم ...خدایا چقدر زیبا بود....نه زیبا نبود:یادمه مارگرات میچل اول بربادرفته رو اینجوری 
:كردە بود

اسكارلت اهارا زیبا نبود ... و مردها اینو به ندرت تشخیص میدادن ...". ستارە هم چ زیبای نداشت  "
ە سادە بودن ...به قو به هم میومدن ...و چ زیبا نداشت ...ح  ...تك تك اعضای چهرە اش ساد

چشمان س اسكارلت یا طنازیــهایش رو هم نداشت و ... نمیدونم چه جوری و با چیش دل منو و  
اب رو به یه حالت قش توی دستش   ضا نگاە كردم .گیالس  ضا رو تسخ كردە بود... به عل عل

ت ستارە رو نوازش میداد.... یه لحظه برام خاطرات اسكارلت و رت بوتلر زندە  بود.دست دیگشم دس 
شد.و ستارە یه فر با اسكارلت داشت ....ستارە اسكارل بود كه رت رو زودتر شناخته بود.......واین  

...به بود ...چون پشیما ازدست دادن رت در آیندە او را نگران نمیكرد
:.......حیف بود با اون گیتار و صدای ناب بیكار باشم ... فرهاد غوغا میكردگارسون رو صدا كردم 

با صدای  صدا ...مثه یه كوە بلند...مثه یه خواب كوتاە ...یه مرد بود .....یه مرد. با دستهای ..."



....با پاهای خسته ....با چشمهای سیاە ....نشست  محروم ...یه مرد یود ....یه مرد. شب ....با تابوت فق
ش   توی چشماش .... خاموش شد ستارە ....افتاد روی خاك ... سایشم نمیموند....هرگز پشت 

....غمگ بود و خسته ...تنهای تنها. با لبهای تشنه ...به عكس یه چشمه ...نرسید تا ببینه ....قطرە  
وفتاد تا بشكفه ......صدا ...قطرە آب....قطرە آب .. در شب  طپش ..این طرف ...اون طرف ....می

".......صدای پا...صدای پا
...چند دقیقه بعد گارسون بالیوا دیگه به م ما نزدیك شد

دن .همه واقعا به وجد اومدە بودن و   بعد از اینكه آهنگ تموم شد مردم حدود دە دقیقه فقط دست م
ین آهنگا ش رو خوند ...بعد از یك ساعت وق  بیش از همه من ... اون شب فرهاد حدود یه ساعت به

ون كه میخواست برە همه واقعا ناراحت شدن ..از ب اركسش دو نفر اومدن ب
سید. هنوزم همه از اینكه فرهاد به اون   هردو ریشو بودن .یكیشون الغر و دیگری ك چاق بنظر م

كه هیش حال و حوصله شنیدن برنامه  زودی رفته بود ناراحت بودن .بعد ازاون برنامه زیبای فرهاد انگار  
... اون دو نفر رو نداشت

: ستارە با اشارە به مرد الغرتر با خندە گفت
... وای ...یارو چه دما دارە

وع كرد هیش باورش نمیشد كه یه همچ صدا هم وجود دارە ...صدای گرم   و وق كه برنامشو 
اش اصال به قیافش نمیخورد ...و گ

."  "صداش میكردن ...اون رو هم "شهراما"
به نظرم رسید كه تازە خوانندە شدن ،چون تا اون موقع ازشون آهن نشنیدە بودم .بعد از اینكه دوسه تا 
آهنگ رو با هم خوندن شهرام صحنه رو ترك كرد و ا با صدای قشنگش "غربت " رو خوند....غرب كه  

....غرب كه خ از غربت دل من میدادبا اون ا رو همه به شناخ 
:...غرب كه اون شب مكمل زیبا ستارە شد

هیچ تنها و غری ... طاقت غربت چشماتو ندارە هر  دریا تو زمینه ... قدر چشمات نمیتونه  ...."
ی و تنهاغربت تمام دنیا... از دریچه قشنگت چشم روشنت میبارە ن میتونم  ابربارو بیارە وق دلگ

غریبه باشم ،توی آئینه چشمات ... تو بذار كه من بسوزم مثه شم توی شبهات توی این غروب دلگ  
گ لباته حر داری رویلبهات اگه   جدا ... توی غرب كه همرنگ چشاته همیشه غباراندوە ... روی گل

شكسته قصه های بیك تو  آە سینه سوزە ... اگه حر از غری اگه گرمای تموزە تو بگو به این  
اضطراب و نگرا ،حرفای دلواپ تو نمیتونم غریبه باشم ،توی آئینه چشمات تو بذار كه من بسوزم مثه  

".... ... شم توی شبهات نمیتونم ....نمیتونم ... نمیتونم ....نمیتونم
ضا گفتم : ع  ...مثه اینكه باید  هیش فكر نمیكرد اون شب یه همچ صدا رو بشنوە ...به عل

عكسای فرهاد رو از دیوارای اطاقمون برداریم عكسای ا رو جاش بذاریم . اون شب ی از شبهای خوب  
زند من بود.ش كه فرهاد رو دیدم ...ش كه به من بزرگمرد صدا ا معر شد...و از همه مهم ش  

ضا رو كم كم فراموش كنمكه ستارە را به از قبل شناختم ...و ش كه مقدمه .... ای شد تا عل
تا چند وقت بعد از اون شب حال و حوصله درست و حسا نداشتم ... یاد ستارە از مغزم خارج  ...

نمیشد.تمام فكرم رو مشغول كردە بود.ستارە مثه پارە ای از تنم شدە بود. اصال نمیتونستم اون انگشتای  
كه همیشه روش خندە بود،حركات موهای صاف و بلندش رو كه  ظریفش رو ،اون لبهای گ رنگش رو 



ی كه دیدە بودم سیاه برام   مثه تالطم امواج دریا بود و از همه مهم اون سیا چشماشو كه از هر چ
ضا فكر میكردم .اصال دیگه نمیتونستم تحملش كنم . همش از   جلوە میكرد، رو فراموش كنم . به عل

فتم ...  هر وقت كه بهش نگاە میكردم یاد ستارە میوفتادم . دلم براش یه جورا میسوخت  دستش در م
... ... اون این همه به من لطف كردە بود اون وقت من یه همچ فكرها نسبت به ستارە داشتم

فتم .اصال نمیتونستم كه كنارش بشینم ... صبحها به   فتم ... مدرسه هم نم چند روز از دستش در م
ون و بعد ظهرها برمیگشتم .به خونه كه میومدم مامانم میگفت كه  بهان دم ب ه مدرسه از خونه م

ضا اومدە بود دنبالت .... با خودم فكر میكردم :... عل
ین دوستم بشم ? آخه چرا ستارە ? مگه  " این همه دخ .... چرا من باید از ب این همه عاشق عشق به

ضا به من چه بدی ای كر  چهار روز گذشت ...تا -دە كه من باید بهش اینجوری جواب بدم ?..". سه عل
ضا رو   دم عل اینكه یك روز كه طبق معمول اون روزا بجای مدرسه رف داشتم توی كوچه ها پرسه م

دیدم ... اصال نمیخواستم اونجوری ببینمش ... خواستم اول خودمو به كوچه ع چپ بزنم و یه جوری  
...دیدم نمیشه چون منو دید... اومد جلو ... روی لباش خندە همیشگیش بودبرم . و 

!... به به سالم ...امید خان ...چه عجب ما شما رو زیارت كردیم-
... سالم

ضا زندس یا مردە ؟ ی ما داشتیم ؟ نمی عل بابا كجا ؟ نمی یه رفی یه چ
اون حرفاش ادامه پیداكنه ... از خودم بدم اومدە بود . وق  م رو انداختم پائ ...اصال دوست نداشتم 

ضا وق شو رو میذاشت كنار دیگه به این   دید جوابش رو ندادم اخم كرد...یه دفعه جدی شد. عل
فت ... به چشام زل زد ...راح ها طرفش نم

؟امید تو حالت خوبه ؟ شدە ؟ چرا حرف نم ؟ لعن بگو ببینم  شدە 
معلوم بود عصبا شدە بود... بندرت عصبا میشد و وای به زما كه عصبا میشد... منم 

میخواستم حرفامو بهش بگم ... دیگه نمیتونستم تحمل كنم ... میخواستم بهش بگم كه چقدر ستارە رو  
ا  دوست دارم .... میخواستم بهش بگم كه زندگیم فقط شدە ستارە . میخواستم بگم كه ... آ رە خی چ

رو میخواستم بهش بگم ...و نتونستم ....شاید هم جراتش رو نداشتم .... وق كه صورت بچه گونه  
اف كردم كه تنها ك كه برای   ا رو بهش بگم ... توی دلم به خودم اع ضا رو دیدم نتونستم اون چ عل

ضاس وتنها ك كه كه  میتونه مكمل خو ستارە باشه جز  ستارە میتونه مناسب باشه فقط و فقط عل
ضا كس دیگه ای نیست ... عل

یم نیست ... درحالیكه س میكردم زور لبخندی بزنم زدم روی شونش و گفتم : چ
پس چرا مدرسه نمیای ؟

... به امید خدا فردا دیگه میام
ی شدە به من بگو ....ما كه با هم این حرفا رو نداشتیم ...  ? داشتیمامید جون اگه چ

ی نشدە .مطم باش . خب دیگه كاری نداری   ی نشدە كه بخوام بهت بگم چ نه نداشتیم .و آخه چ
...؟ 

... با تعجب نگام میكرد... گفت : نه قربونت .پس ،فردا میبینمت
آرە .... خدافظ 

...خدافظ



ادامـــــــه دارد... 



داستان ستارە قسمت پنجم
ضای صمی و قدی   ضا رو دیدم . هیچ تغی نسبت به قبل نكردە بود .همون عل فردا توی مدرسه عل

ە برام  بود. وق منو دید خی خوشحال شد... اتفاقات اون چند روز رو تند تند برام تعریف كرد. از ستار 
... گفت . گفت كه ازم بخاطر اون شب خی تشكر كردە بود.مثه اینكه بهش خی خوش گذشته بود

... راس امید یه مطلبیه ...خی وقت بود میخواستم راجبش باهات صحبت كنم
:  اعتنا در جوابش گفتم

خب ...؟ 
شت میاد؟در مورد نازنینه ...اوم ....چطوری بگم ....بب تو از نازی خو 

نازی ؟... خب بدم نمیاد...چطور مگه ؟
بب ...چند وقته ستارە همش به من میگه این دوتا خی بهم میان ...یه جورا خی دوست دارە كه  

... باهم دوست بش 
خی ناراحت شدم ...نمیدونم چرا،و دوست نداشتم ستارە همچ حر رو بزنه ...آخه من كه خود  

: ست داشتم چطور میتونستم با نازی دوست بشم ؟ با  حوصل گفتمستارە رو دو 
خب ...؟ 

خب به جمالت ... گفتم یه قرار بذاریم بیش ببینیش ... ببینم امید دوست داری باهاش دوست  ؟
خی عصبا بودم .... اصال نمیدونستم  بگم ... هم نازی به نظرم دخ خو میومد و هم  

ا این كار ستارە رو از دست بدم .  دورا عجی گ كردە بودم . اصال نمیدونستم باید  نمیخواستم ب
چیكار كنم . نازی به خوشگ ستارە نبود و شاید اخالقا از ستارە خی هم به بود .اینو خودم هم  

ی رو برام زشت جلوە بدە ... میدونستم . ستارە تونسته بود هر دخ
ابا كجا ؟اصال معلوم هست تو چت شدە ؟چن وقته عوض شدی ...چت شدە مرد؟از  امید...امید ...ب

دست من ناراح ؟
... نه چرا باید از دستت ناراحت باشم

...آخه چند روزیه اینجوری به نظر میاد
... نه اصال هم از دستت ناراحت نیستم

ی شدە ؟ خونه چ
یم نشدە ...اە . نه بابا ....ولم میك یا نه چ

... تو هم گ دادی ها... خب بابا اگه تو میخوای باهاش دوست میشم
دم ش داد م ... این جمله آخر رو خی بلند گفتم ...تقریبا دیگه داشتم 

تنها كاری كه كرد این بود كه متعجبانه نگام كرد. اصال باورش نمیشد كه من همون امید قب ام ... حق هم  
فت ... پیش خودم فكر كردم كه درست نیست دوس چندین  داشت ... پشتش رو  بهم كرد.... داشت م

ضا با ك كه قهر میكرد دیگه امكان نداشت دوبارە   و چند ساله ما آخرش اینجوری تموم شه ... عل



... باهاش آش كنه ... تند به طرفش دویدم
ضا...؟ - عل

ی شنیدە ...به را رفتن : ش ادامه داد... دوبارە صداش زدمانگار نه انگار كه چ
ضا؟ عل

ضا رو از دست دادە بودم ....؟  بازم عكس العم نشون نداد... بغض اومدە بود توی گلوم ... ی عل
: در حالیكه صدام میلرزید بهش گفتم...

... من اومدە بودم ازت معذرت بخوام ... دوست نداشتم این پایان دوس ما باشه 
ضا رو اینجوری ندیدە بودم . داشت گریه میكرد . اشك چشماش مثه  تا اینو گفت م برگشت . تاحاال عل

ضا زار زار گریه   رودخونه پر آ جاری میشد ... با خودم فكر كردم : " اگه من فقط بغضم گرفت عل
ضا تو چقدر خو  ".... میكنه . عل

... د گفت : امید دوست دارمپرید بغلم كرد .در حالیكه صداش با گریه آمیخته شدە بو 
ضا از تو بعیدە ...گریه نكن ... بچه ها دارن نگات میك  ... عل

.. منو ببخش
* * * ... تو منو ببخش ... در ضمن یه قرار بذار بیش نازی رو ببینم

وم  بعد از مدرسه رفتیم دم مدرسه ستارە اینا. مثه همیشه خوشگل شاداب بود... نازی هم مثه همیشه آر 
.و با طمانینه بود

.... سالم خانم خوشگله
... سالم ...سالم امید خان

.هه !... ".امید خان "! ....چه جالب منو صدا میكرد
؟ امتحانت رو خوب دادی ؟ چطوری ؟ چه خ

... آرە ... جات خا ببی چه امتحا دادیم
... اسمش رو هر میشد گذاشت جز امتحان

ها هم تقلب میك ؟مگه دخ
:نازن آروم خندید ....ستارە ادامه داد

ها بلدن تقلب ك ؟ نه پس ... خیال كردین فقط پ
:همینجوری كه از مدرسشون دور میشدیم ستارە هم تعریف میكرد

آرە ...خالصه وق خانم عاط دید ما حا نیستیم امتحان بدیم مدیر رو صدا كرد... اونم اومد باال  
د. ما مردە بودیم از خندە ...خالصه قرار شد امتحان بدیم . و چشمت روز بد نبینه  ...همش جیغ  م

.... چه امتحا بود .كاغذ های تقلب از این ور كالس به اونور همش در رفت و آمد بودن
خب حاال چند می ؟

م ... خب دە رو میگ
م ؟ هاهاها...این همه تقلب كردی اونوقت می دە رو میگ

ضا در حالیكه میخندید گفت : حاال ناراحت نشو ... بعد هم در حالیكه  س تارە اخماشو كرد تو هم ... عل
: روش رو كرد طرف نازن گفت

/ نازی تو  ؟ تو هم تقلب میك 



: قبل از اینكه نازن فرصت حرف زدن داشته باشه ستارە گفت 
نازی و تقلب ؟ نازی درسها رو به از معلمامون میدونه  نازی ؟ به مثه اینكه نازی شاگرد اوله ها ... 

اونوقت تقلب كنه ؟
ضا كه به خیال خودش داست به من لطف میكرد گفت : نازن دوبارە آروم خندید. عل

!!! پس نازی هم ع امیدە ؟... اونم وق ما تقلب میكنیم ناراحت میشه
ضا رفتم . اون خوب میدونست  كه امكان ندارە تو هیچ امتحا تقلب نكنم ....ستارە  چشم غرە ای به عل

*** ....هم كه اینو میدونست لبخندی زد
ضا و ستارە كار خودشون رو كردن و قرار شد یه روز قرار بذارن كه منو و نازی بیش باهم آشنا   باالخرە عل

بشیم و هنوزم 
....ته دلم را نبود

وست نداشتم .برام درست شبیه بعدظهرهای جمعه بودن .اصال  بعد ظهرهای سه شنبه رو اصال د...
. نمیدونستم چرا و هیچ وقت بخاطر ندارم كه سه شنبه ها بهم خوش گذشته باشه

ی داشت . اصال حوصله هیچ كاری رو نداشتم . به خودم فكر كردم ، به   اون سه شنبه هم بعد ظهر دلگ
ضا و به نازی ... ستارە ،به عل

نوش مثه خودم رو داشته باشه . اگه از هم اول تكلیفش  نازی ...  دخ باوفا ...اصال دوس نداشتم 
. روشن میشد به بود تا اینكه ی دوسال دیگه بفهمه كه دوسش ندارم

هوا كم كم داشت تاریك میشد...دیگه نمیتونستم هوای تلخ تنهابودن توی خونه رو تحمل كنم . به خودم  
برم گفتم شاید اگه

ون قدم بزنم ك به شم . لباس پوشیدم .در حیاط رو باز كردم و رفتم توی كوچه . مثه همیشه   ب
خلوت بود. به نظرم رسید یه نفر از ته كوچه به طرفم میاد. تاری اجازە نمیداد بشناسمش . دقیق كه  

وە گرفته بود. خدابیامرز  شدم دیدم پدر خدابیامرزمه . خدارحمتش كنه توی دستش دوتا كیسه بود .می
ستان   ستان خودمون و چند تا دب امكان نداشت یه شب بیاد خونه و دست خا باشه . دی بود.دب دب

دیگه . بعد از مدرسه هم تا دیر وقت شاگرد داشت .خی زحمتكش بود. اون موقع ها پنجاە و ی  
و آراسته بود. با موهای جو گند و عینك  دوسالش بود.ظاهرش با اینكه معمو بود و همیشه تم 

ی بود و بیاد ندارم شاگردی از   قهوە ایش .هیكل الغر و كوچی داشت ... با اینكه معلم جدی و سختگ
دستش شا باشه ... با اینكه توی كارش جدی بود و همون قدر هم با شاگرداش دوست و مهربون بود.  

شب زحمت میكشید...یه بار كه ازش پرسیدم :"آقا جون همیشه در حال آموخ بود.صبح و 
...ماتعدادمون مثه خونوادە های دیگه زیاد نیست ...پس چرا شما از كله سحر تا شب انقدر زحمت  

میكشید"؟ ، در جوابم گفت :"امید جان ... اوال از اینكه تو تنها فرزند خی خوشحالم ..با این گرو  
تو ت وگرنه االن هم امكانات ك رو هم كه داری نداش ، ثانیا اگه  این حرفها خی خوب شد كه

میبی كه من این همه زحمت میكشم فقط بخاطر اینه كه تو هم ع من ن ....پدر خدابیامرز من اگه  
"...یه ار برام گذوشته بود كه االن من مثه سگ جون نمیكندم

ساب میكردم . امكان نداشت هیچ موقع باهام بلند حرف  همیشه روی پدرم به عنوان یه دوست خوب ح
*** . بزنه ... ما هم امكان نداشت روی حرفش حر بزنیم

نمیدونم  شد كه  از اون جا در اوردم .اصال هدفم این نبود كه به اونجا برم ... و وق  .....



گ شدە بود .خی دوست داشتم خواستم برم دیگه نتونستم از اون جا تكون بخورم ... دلم براش تن 
ضا فكر كردم و بعدش تصمیم گرفتم بهش فكر نكنم چون با این كار بیش   ببینمش . لحظه ای به عل
اعصاب خودم رو خورد میكردم . به ت چراغ بر كه روبروی در ستارە اینا بود تكیه دادم . كم كم ستارە  

دن ... همه ستارە ها  * * * ... جز اون ستارە اصها داش بهم چشمك م
نمیدونم چه مدت توی اون حالت بودم ... فقط اینو میدونم كه وق بابا خواست در رو باز كنه به  

خودم اومدم . اش 
كه نمیدونم از كجا اومدە بود روی گونم رو با عجله پاك كردم و رومو كردم اون ور ... خدا خدا میكردم  

ه . به نظر رسید منو ندیدە چون بدون هیچ عكس العم رفت توی خونه و در  كه بابا من و ندیدە باش
رو بست . خداروشكر كردم ...اگه بابا منو دیدە بود و اون وقت به ستارە میگفت ، خی بد میشد. به  
ساعت نگاە كردم ...خدای من دە بود ...ی من دو ساعت اونجا بودم ؟ پس چرا اصال به نظرم نیومد...  

م كم خواستم برگردم ... فكر میكردم البد تا اون موقع آقا جونم نگرانم شدە . چشمام رو پاك كردم .  ك
ی مثه پتك خورد   آخرین نگامو هم به خونه ستارە اینا كردم و برگشتم برم ... تا رومو برگدوندم انگار یه چ

ضا بود م .اصال انتظارش رو نداشتم ... عل ... توی 
گم كردم ....به من و مون افتادە بودم .اصال نمدونستم  باید بهش بگم ...آخه اون اونجا  دست و پام رو 

چیكار میكرد... به نظر ناراحت میومد ی همه چ رو فهمیدە بود؟ ی چند وقت بود كه اونجا بود؟ با 
: دستپاچ گفتم

.... سالم
دی گفت  : با كمال خون

... سالم
م رو انداختم پائ . سكوت بدی بینمون ایجاد شدە بود.  اصال نمیتونستم توی  چشماش نگاە كنم . 

د توی گوشم هیچ تعج نمیكردم . حقش بود. باالخرە سكوت رو شكست ضا یه چك هم م ... اگر عل
اغت نبودی ... اومدم 

: در حالیكه زبونم گرفته بود و من من میكردم گفتم
...اومدە بودم دنبال تو آرە ....نبودم ...ی ...ی 

خب چرا برگش !؟
! ... میدو ...آخه ...آخه دیدم دیرە دیگه گفتم مزاحم نشم

: با حالت مسخرە ای گفت
مزاحم ؟ ها از  تاحاال مزاحم شدی ؟ مگه غ از اینه كه من و تو همش پیش همیم ؟ اونوقت تو می  

ی نداشتم بهش بگم ... ح سا عرق كردم . احساس میكردم گرمم شدە ... بعد از  مزاحم میشدی !!!؟ چ
ضا در  یك سكوت مرگبار دیگه دوبارە عل

:حالیكه سكوت رو میشكوند ادامه داد
ون ... منم نیم ساع توی كوچه ها   منم رفتم دم در خونتون . كارت داشتم . بابات گفت كه رف ب

مدرسه وق دیدمت كارم رو بگم . بعد وق دید من حر  دنبالت گشتم . دیدم نیس گفتم كه فردا توی  
:ن زنم خودش ادامه داد

میخواستم بهت بگم كه فردا بعد از مدرسه قرار گذوشتیم من و تو و ستارە و نازی با هم باشیم تا تو و  



... نازی با هم بیش آشنا بش 
ضا ...تو چقدر خو .... تو این همه به فك ضا ... عل . ر م و اونوقت من با تو این كار رو میكنمعل

م رو بلند   از اون جا بود كه با خودم عهد بستم دیگه ستارە رو مثه یه خواهر حساب كنم ... در حالیكه 
: میكردم گفتم

ضا جون ... پس ، فردا توی مدرسه میبینمت ... فعال كاری نداری ؟ مر عل
د در جوابم گفت : با حال 

... .قربانتنه .. 
... در حالیكه احساس میكردم گناە بزر رو انجام دادم به طرف خونه حركت كردم 

ادامه دارد.... 



داستان ستارە قسمت ششم 
ضا اصال مثه قبلناش نبود .خی خشك رفتار میكرد. حقم داشت .. . دیگه برام  فردا توی مدرسه عل

قط شدە بود، كه فهمیدە منم ستارە رو دوست دارم . توی تمام مد كه توی كالس نشسته بودیم هیچ  
.حر نزد

یــهاش باالخرە تموم   منم كه اصال روم نمیشد  صحبت رو باز كنم ... اون روز مدرسه هم ، با تمام دلگ
اصال نمیتونستم دیگه اون حالت رو تجمل كنم . كنار  شد.زنگ آخر هم كه خورد یه نفس راح كشیدم . 

سید. چند دقیقه ای از خوردن زنگ گذشت .   ضا بشینم و باهاش حرف نزنم ؟ مسخرە به نظر م عل
ضا موندە بودیم . جفتمون به تخته زل زدە بودیم و در اصل توی افكار   توی كالس فقط من و عل

متوجه خوردن زنگ نشدیم . باالخرە به خودم اومدم .رومو  خودمون غوطه ور بودیم ...طوری كه اصال 
ون نگا به   ضا هم كه انگار از افكارش اومدە بود ب ضا و چند ثانیه ای نگاش كردم .عل كردم به عل

هنش رو كه روی هرە كنار پنجرە گذوشته بود برداشت   ساعتش انداخت .. بعد در حالیكه بلند میشد، پ
تش پوشی : د.و بعد رو به من كرد و گفتو روی تی

... بدو ...دیر شد... ستارە
ف شدە بود جملش رو طور دیگه تغ داد :و بعد انگار كه از گف ادامه جملش من

... بدو ...دیر شدە ....بچه ها منتظرن
... تازە یادم افتاد امروز قرار بود مثال من و نازی بیش با هم آشنا شیم

ر گذوش ؟كجا باهاشون قرا
* * * ... كوچه آسا 

كوچه آسا ، كوچه بن بس بود كه توی خیابو كه به موازات خیابون مدرسه ما بود قرار داشت ...  
....یادش بخ چه مدرسه خو بود

ش دید بود... با اینكه بوی بد رودخونه ای كه از   خیابون پهن مدرسه مون با اون درختای زرد پائ
ە و ما ح به اون  وسطش  میگذشت ،باعث میشد هر ك كه از توش رد میشه جلوی دماغش رو بگ

ط بندی كرد و پرید توی آب كثیف   ضابابچه ها  بو هم عادت كردە بودیم ... هیچ وقت اونروزی كه عل
ه كوچه بن  رودخونه رو، فراموش نمیكنم . كوچه آسا بن بست دنج وباصفا بود .با این كه نسبت به ی

بست خی بزرگ و پهن بود و معموال خی خلوت بود و بندرت ك اون طرفا پیداش میشد. برای  
ضا اونجا منتظر میشد ... باعجله به طرف كوچه   هم هم اگه قرار میشد یه روز ستارە بیاد دنبال عل

ضا هنوزم دلگ به نظر میومد. هنوز به كوچه   نرسیدە بودیم كه نازن رو در  آسا راە افتادیم . عل
.حالیكه گریه میكرد و رنگش ع چوب زرد شدە بود،دیدیم كه به طرفمون داشت با عجله میدویید

نازی ...نازی ؟ شدە ؟حرف بزن دخ .. شدە ؟
.. ستارە

... ستارە  ؟حرف بزن لعن 



ضا خی ترسیدە بود . اصال به اعصابش مسلط نبود. این احس اسش كامال برام آشنا بود. منم كه  عل
ش اومدەحسا برای ستارە ناراحت . شدە بودم منتظر شدم ببینم چه بال 

د گفت : چند تا پ ... نازی به زحمت آب دهنش رو قورت داد و در حالیكه نفس نفس م
ضا انگار كه بقیه حرفاشو نمیشندید .. همون قدر كا بود كه بفهمه موضوع از  چه قرارە ... یه لحظه  عل

مثه گوله آتیش قرمز شد من كه دقیقا عقبش بودم تونستم بفهمم چقدر عص شدە ... در حالیكه س  
میكرد نازی رو آروم كنه برگشت و به من نگاە پرمعنا كرد. توی نگاش بار دیگه صمیمیت دوستیمون رو  

دم رومو  حس كردم . صمیمی كه ح ستارە هم اونو هنوز ازمون نگ رفته بود.درحالیكه آستینامو باال م
: كردم طرفش رو آروم گفتم

.... من آمادە ام
هنوز به كوچه آسا نرسیدە بودیم كه تونستم از روی هیكل بزرگ و چاق عباس ، اونو بشناسم .  ...

ك  عباس ی از بچه های دوساله كالسمون بود كه خالف مدرسه هم بحساب میومد... تو زورگو 
د. نه تنها بچه های مدرسه بلكه معلمها هم ازش حساب   حریفش نبود.همیشه حرف آخر رو اون م

ە اون   دن . امكان نداشت هیچ دعوا باشه كه توش عباس سه نداشته باشه . هیچ وقت یادم نم می
عباس دلم هری  باری رو كه ناظم بدبخت سال دوممون رو با صور زخ روونه خونه كرد... با دیدن 

ریخت ... با اون نمیتونستیم شو كنیم . كا بود فقط یه تلنگر بهمون بزنه تا جفتمونن نفله شیم . زیر  
عتمون رو كم  ضا نگاە كردم . اونم انگار ترسیدە بود. به نزدی های كوچه كه رسیدیم  چ به عل

د كنار دیوار كاە گ خ ونه ای كه  كوچه بود ایستادە بود بهمون  كردیم . ستارە در حالیكه خون
ضا   ا بهش میگفت كه از اون فاصله قابل تشخیص نبود . ستارە با دیدن عل لبخندی زد. عباس هم چ
به طرفش دوید. عباس كه دید ستارە از كنارش رفته در حالیكه اخ كرد به مس حركت ستارە نگاە كرد  

ضا  ضا رو  تا اینكه امتداد نگاهش به عل رسید . ستارە درحالیكه وانمود میكرد كه خوشحاله دست عل
ضا ...بیا بریم ...ولش   گرفت و در حالیكه آروم و طوری كه عباس متوجه نشه صحبت میكرد گفت :عل

.. كن
د نشون میداد ستارە رو عقب كشید و به طرف من برگشت و گفت  ضا هم كه كامال خون : عل

ە كه تو توش  امید جون اصال دوست ن دارم تو دخالت ك ... این بازی آخرش خوب نیست ،پس به
... نبا 

: من كه بهم ك برخوردە بود در جوابش گفتم
ضا خان اختیار دارین ....دوست دارم روزی برای همه تعریف كنم كه چه جوری از عباس كتك   به .....عل

... خوردم
.... ازی رو بگ زود از اینجا برینامید ....شو نمیكنم . دست ستارە و ن

ضا انقدر از دستم عصبا شدە بود كه توی این موقع حساس روم حساب نكردە   عصبا شدم ...ی عل
ن و بدون امید ....بود؟ در حالیكه اخم كردم بهش جواب دادم: ستارە و نازی از اینجا م

اغ ضا كه دید نمیتونه با من جرو بحث كنه به  . ستارە رفتعل
... ستارە زود با نازی از اینجا برین

ضا پرید توی حرفش و گفت ی بگه عل : ستارە تا اومد یه چ
ی نگو. زود از اینجا برو . ازت خواهش میكنم چ



: ستارە در حالیكه اشك توی چشماش جمع شدە بود با بغض گفت
... مواظب خودتون باش 

ضا ب  ...ه طرف عباس حركت كردستارە و نازی كه رف عل
... سالم جناب هاش

هر وقت كه میخواست ك رو مسخرە كنه اونو با اسم فامیل صدا میكرد. عباس انگار كه دارە به یه بچه  
ضا با پوزخند ادامه داد-سه  :چهار ساله نگاە میكنه فقط لبخندی زد.. عل

.... و آد كه گاو میشه از گاوم گاوترەمن شنیدە بودم كه آدم وق زیاد بخورە مثه گاو میشه  
منظور؟

.... آرە شنیدە بودم ...و-
: اینجای صحبتش برگشت به من نگاە كرد. و بعد ادامه داد

... و االن خوشحالم ...چون جلومه و االن دارم میبینمش...
ضا تموم نشودە بود كه دهنش پرخون شد. ی از اون مشتای  عباس كا بود كه یه  هنوز صحبت عل

دم به طرف عباس دویدم * .... فیل رو از جا بندازە ... من كه خی عصبا شدە بودم در حالیكه داد م
* *
ی رو یادمه این بود كه ستارە و نازی باالی هیكل كتك خوردە و  .... دیگه بعدش رو یادم نمیاد.. آخرین چ

... آش و الش ما حا شدە بودن
مو كه باز كردم خودم رو در حالیكه بچه ها دورم حلقه زدە بودند، خونه ستارە اینا،دیدم . با  چشما...

همون نگاە های اول و از طرز دیدن اشیائ احساس كردم كه زیر چشمام ورم كردە .. احساس كوفت  
. میكردم . هر كدوم از اجزائ بدنم رو تكون میدادم احساس درد میكردم

قرمزش معلوم بود كه خی گریه كردە اول ك بود با باز شدن پلكهام اومد توی  نازی كه از چشمای 
كادر نگام . كنارش ستارە با لبخند همیشگیش كه اینبار ك بوی تظاهر میداد به هوش اومدنم رو نظارە  

خا رو صورتش   ضا هم بادس باندپی شدە و بارنگهای عجیب و غریب بنفش و  میكرد.. عل
: الیكه لبخندی زد گفتدرح

ی ؟ امید جون به
: منم در حالیكه س میكردم لبخندی بزنم گفتم

آرە خوب خوب .... تو چطوری ...؟ 
در حالیكه بلند خندید گفت : طرف خی قوی بود...نه ؟

!آرە .... عینه غول بود
اون برام نگرانه . كنار پتو كه  به نازی نگاە كردم .هنوز ناراحت نشون میداد. معلوم بود كه از همه بیش 

ضا و ستارە   روش دراز كشیدە بودم نشسته بود و نگاهش رو از صورتم برنمیداشت . چند لحظه بعد عل
بانگا كه بهم كردن انگار كه از قبل قرار داشتند بلند شدن و رف .بدین ترتیب من و نازی تنها موندیم

...
ین ؟ امید خان به

ف نكرد وگرنه االن اون دنیا بودیمقربان شما ...  وش رو م یم نشد... شانس آوردیم یارو تموم ن آرە چ
...



خدانكنه ... شما نباید كاریش میكردین ...اون شخصیتش معلومه ...شما چرا باهاش دعوا كردین ...؟ 
خب نازن خانم نمیشد كه وایسیم نگاش كنیم ... میشد؟

ابلهان خاموشیست ... باید ولش میكردین و میامدین ... حاال كه  خب آرە ... همیشه میگن جواب 
ە یا اگه بدون دعوا میامدین ... اینجوری شدین به

ە ...  میدو نازی .... من معتقدم آدم باید در برابر ظلم ایستاد كنه ... ح اگه كتك بخورە یا بم
ضاوارد اطاق شد... با چشم غرە ای كه  داشت كم كم بحثمون میكشید به عدالت اجتما و اینا كه  عل

ون اون وقت من و   بهم رفت فهمیدم كه از دستم ناراحت شدە ...اونا به خاطر من از اطاق رفته بودن ب
ون نازی رو صدا كرد. وق كه نازی از اطاق رفت   نازی داشتیم بحثهای اجتما میكردیم ...! ستارە از ب

ضا در حالیكه یه م  ون عل : شت آروم زد به بازوم گفتب
... اە ... بابا تودیگه  هس ...مخشو بزن دیگه

بب ستارە بهم گفت اگر امید روش نمیشه من به نازی میگم ...خب حاال  می ...بگم ستارە بهش بگه  
...؟ 

. دیگه نمیتونستم از این موضوع فرار كنم . آخرین فكرامو هم كردم
ضا جون ...نا راحت ن ها... نازن دخ خوبیه . خی هم خوبه ...و خودت كه واردی  بب عل

میدو آدم كه نمیتونه وق ك رو دوست ندارە باهاش به زور دوست بشه ...میتونه ؟
خب نه ....میل خودته ....من نمیدونستم دوست نداری باهاش دوست  . و بازم فكراتو بكن فردا  

. جواب قطعیشو بهم بدە
ضا جون من فكرامو خوب خوب كردم ... از تو وستارە هم خی خی ممنونم و .... عل

... باشه به ستارە میگم كه بهش بگه
نفس راح كشیدم ....اون موقع خداروشكر كردم كه باالخرە اون ماجرا هم به خو وخو تموم  

... شد...و االن پشیمونم كه حیف كه نازن رو از دست دادم
اون روزا دیگه تقریبا آخرین روزها بود كه دوران خوب باهم بودن رو میگذروندیم ... عید كه اومد به  ...

حس شد و به   خاطر نذری كه مادرم داشت رفتیم مشهد و بعدش هم كه بوی امتحان نها و دیپلم بیش
ضا و ستارە كم برام اتفاق میوفتاد. هیچ وقت   ە ... روز آخر مدرسه ... این ترتیب دیدن عل یادم نم

آخرین زنگ دوران تحصیلمون ... ادبیات داشتیم ... زنگ ادبیات همیشه برامون ی از خندە دارترین  
زنگها بود و اونروز هیش جیكش در نمیومد. انگار حال همه گرفته بود.همه از اینكه این آخرین باری  

كالس ادبیا كه هیش توش امكان نداشت ساكت بمونه  بود كه همدیگر رو میدیدن ناراحت بودن . 
ی های بچه ها یه طرف ،   ،شدە بود مثه بیابون برهوت ... هیچ صدا از ك در نمیومد. تموم دلگ
ضا... انگار بهمون الهام شدە بود كه   ای آخرهم یه طرف .بخصوص م من و عل هوای گرفته اون م

سه  * * * .... دیگه آخر قصه دارە م
ش رو ترك كنه .   آخرین زنگ دوازدە سال تحصیل مدرسه ای ما هم باالخرە خورد.هیش دلش نمیومد م

آقای "سادە " دب ادبیاتمون هم وق كه بچه هارو توی اون حال دید از گوشه عینكش قطرە اش قل  
م دید بود... با این كه همه  خورد اومد پای ... بعد هم كالس رو ترك كرد... صحنه خداحاف بچه باه

میدونس توی امتحانها هم همدیگر رو میبینند و انگار كه برای همیشه از هم 
خداحاف میكدرن . باالخرە اون صحنه های اخر هم با تموم بدی هاش تموم شد... وبه این ترتیب ما  



* * * ... وارد مرحله جدیدی از زندگیمون شدیم
ضاهر جارو كه میدیم خاطرە ای برامون زندە میشد... جفتمون ناراحت توی راە برگشت به  خونه با عل

... بودیم كه دیگه نمیتونستیم اون دوران رو داشته باشیم
ضا...؟  عل

هوم ؟
وع میشه ها ...اوضاع درسها خوبه ؟...هفته دیگه امتحانا 

... نمیدونم ... چندتاش زیاد تعریف ندارە
كدوما؟

یك و ریا نگرانمبیش از  .... ف
. خوب میخوای بیا با هم چند روزی كار كنیم ... امتحان دیپلمه

ش ... شو نگ
.. باشه ...قربونت ..حاال ببینم  میشه

. هروقت میگفت "حاال ببینم  میشد " ی اینكه دوست نداشت اون كاررو بكنه
م دم مدرسه ستارە اینا میای ؟ امید ...دارم م

خی وقت بود كه دیگه به ستارە فكر نكردە بودم . از اون جریان دمه خونشون دیگه تصمیم گرفته بودم  
ضا دیگه ستارە رو فراموش كنم ... با خودم فكر كردم " ممكنه اگه بازم ببینمش دلم هواشو   بخاطر عل

ضا گفتم : كنه " برای هم به عل
ضا جون ...تو برو من كاری دارم  ... ...باید برم ...خوش بگذرەنه عل

وع ك !!؟ شیطون از االن میخوای درس خوندن رو 
... بیخیال بابا...نه جدی میگم باید جا برم 

... باشه ...سالم برسون
...قربونت ...خدافظ

...خدافظ
یك و ریا میلنگه . بااین كه استعدادش رو د ضا نگران بودم ... میدونستم توی ف اشت و  برای عل

ە و خی كم روی درس   راحت بایه بار خوندن میتونست مبح رو كه خوندە برای همیشه یاد بگ
خوندنش وقت میذاشت ... منم زیاد كاری بكارش نداشتم ... میدونستم كه زیاد خوشش نمیاد نصیحتش  

م و تاقبل از اینكه  كنم ... با اینكه غرورش بهش اجازە نمیداد كه ایراداش رو توی درس براش توضیح بد
یك نرسیدیم وع بشه چند جلسه ای باهم ریا رو دورە كردیم ... و به ف .... امتحانا 

ادامه دارد.... 



داستان ستارە قسمت هفتم (آخر)
یك و یه  امتحانهای دیپلم ماهم باالخرە تموم شد. من  ...... ضا ف كه مشك برام پیش نیومد... و عل

درس دیگه كه االن یادم نیست رو نمرە نیاورد. و ریا قبول شد... اونم با نمرە شونزدە . تابستون با  
نوشت ساز بود ی هاش رسید.تابستو كه برای همه ما تابستو  .تموم ش

ضا هم كه صحبت كردم اونم بدش  من كه تصمیم داشتم هرطور شدە درسم رو ادام  ه بدم ...با عل
امتحانای تجدیدیش شدە بود... دو سه جلسه ای باهاش  -نمیومد كه درسش رو ادامه بدە و درگ

وع شد یك كار كردم تا اینكه امتحانات شهریور ماە  * * * ...ف
الغر شدی ...؟ !!! ؟

...
.... و هنوزم خوشگ

ضا رو  ضا توی چهرە اش دقیق شد تا بار دیگه تك تك جزئیات صورت  ستارە دست عل گرفت . عل
ضا نمیدونست كه این آخرین بارهائیست كه * * * ... ستارە رو ببینه ... عل

ضا مثه هرروز این بیست و یك سال گذشته توی دستامه ... اون خط خوبش كه روی كاغذ زرد و   نامه عل
ای از دورا از زندگیم دارە ... دورا تلخ و زجر آور ...دورا كه با كهنه شدە نامه میدرخشه برام حك

* * * ... خو آغاز و با زش اتمام یافت
امید عزیز سالم ... شاید تعجب ك كه برات نامه ای مینویسم ... شاید انتظار نداشته با امید عزیز  "

نشون میدادی . شاید فكر میكردی جور دیگه  خطابت كنم . شاید اگه جای من بودی عكس العمل دیگه 
بجز نوش این سطور با تو رفتار كنم ...شاید... بله ...تمام این شاید ها درست است ... شاید تمام این  

شاید هارا انجام میدادم اگر طرف مقابلم امید نبود... ...و با تو نمیتونستم . تو را نمیتونستم تنبیه كنم 
ین  ... نوش این سطور  هم شایسته تو نیست ... شایسته امید...امید... امید ...هه ... دوست من ... به

ین یار دوران مشكالت و لذت هام ... روزی كه تورو كنار خونه ستارە دیدم تقریبا همه   دوست من .... به
ی های بعد از كیج ... مدرسه نیومدن هات  ... چ حدس زدم ... تموم اون دلخوریــهات ... دلگ

سنگینیت با من ... و اونها كه خودت به از من میدو ... تاحاال وضعی شبیه به تورو نداشتم ... 
ی نگف ...؟ به خدا قسم اگر میدونستم ستارە رو دوست داری برای   شاید حق داش . اما چرا به من چ

ین دو  فتم . فقط برای تو ....برای امید...برای به ستم . ح دوس به از ستارە ... شاید باور  تو كنار م
ین دوستم میدونستم چون نسبت به من واقعا   نك در اوج زما كه عاشق ستارە بودم باز هم تورو به

حق دوس رو بجا اوردە بودی ... و تا اینجا تمام احساسات قبلم بود.تا قبل از اون اتفاق . و حاال 
... . امید ! نامردی ... نامردتر از هر مردی كه تا بحال دیدماحساس االنم رو بدون ... 

سم اشك توی چشام جمع میشه چند لحظه ای مكث میكنم و دوبارە  ... همیشه به اینجای نامش كه م
: ادامه میدم

آرە ...تنها اس كه میشه روی تو گذوشت نامردە .نه ... تو نامرد هم نیس ...تو لیاقت این رو هم  "



اف كنم . اون  ند اری كه نامرد صدات ك . تو پست ترین آد هس كه تابحال دیدم ... بذار اینو اع
شب كه كنار خونه ستارە اینا بودی نیم ساعت تو بحرت بودم . خی شكسته به نظر  رسیدی ... دلم 

ی . و همچن  برات سوخت ..آرە دلم برای تو نامرد سوخت . چون میدونستم تو هم عاشق ستارە شد
این رو هم میدونستم كه عشق به ستارە چه سخته . و به خدا قسم از دستت دلگ نشدم ...با ستارە  
صحبت كردم .بهش گفتم كه دوسش داری ... انقدر دوستت داشتم كه حا شدم ستارە رو را كنم  

 منو خورد كرد.ستارە و تو كسا  كه باتو دوست بشه ....اما ستارە .... ستارە ... دخ وحشتنا كه زند 
ین كسانم روتون حساب میكردم .و هردوتون خوب پاس به نیازهایم دادین   بودین كه به عنوان به
... البته خداروشكر میكنم كه ماهیت جفتتون رو زود شناختم ستارە برخالف انتظاری كه داشتم هیچ  

....فریاد بزنه ...بگه كه ازت منتنفرە .و در كمال  عكس العم به پاسخم نداد. فكر میكردم جیغ بزنه
تعجب من هی نگفت ... تا اینكه مهر رسید. مهری كه بیش از همه فكر میكردم عاشق ستارە ام  

.مهری كه تازە امتحانام تموم شدە بود و تصمیم داشتم طبق نصیحت جنابعا برای كنكور آمادە شم .. 
ا اون موقع ستارە هیچ وقت به اون شدت دوستم نداشته .. اون شب  آرە مهری كه احساس میكردم ت

وق تو و ستارە رو درحالیكه مست این ور و اون ور غلط میخوردین دیدم ،اولش باور نمیشد. و كم كم  
مانه   به ماهیت جفتتون  بردم . ستارە در حالیكه دستش رو دور گردنت حلقه كردە بود و اون طور  

د، خوب تونست خودش رو بهم بشناسونه . همون موقع خواستم جلو بیام و هردوتون  باهات حرف م
رو... و وق به فكر كردم دیدم نه ...شما الیق اون هم نیست ... دلم برای خودم میسوزە ...شما  

قرار دادە  پست فطرتها منو به بازی دادە بودین ...توی تموم این مدت ستارە منو وسیله ای برای دیدن تو 
بود. تو هم كه بدت نمیومد ... از اون روز به بعد انگار كه میخواس به من قدرتت رو نشون بدی ... هر  
دی انگار كه در خی رو   ف كه من هم ببینمت ... و در حالیكه بهم پوزخندی م روز جوری خونشون م

ت تنها میذاشتم ... هه  فتح میك درشون رو باز میكردی و داخل میشدی و منو با یك د  نیا غم پشت 
ضا تنها نباشه ... نازن رو میخواستم باهات دوست كنم كه   ....منو بگو كه به فكرتو بودم میخواستم عل

یه موقع از زند تكراریت خسته ن . هه ...امید خجال ... امید چشم و گوش بسته ...و تو دست  
ون كشیدی ...خی منو هم از پشت بسته بودی .  خود  فكرت بودم .تو خوب گلیمت رو از آب ب

خوب ..به قیمت گرف ستارە من .... چند روز پیش ستارە رو دیدم ...تنها بود... نمیدونم چطور شدە  
سید...تابحال اونجوری زشت ندیدە   بود كه لذت با تو بودن رو از دست دادە بود. به نظرم زشت م

م .. ح از رد شدن از كنارش هم احساس بدی داشتم . وق كه چند قد از  بودمش . از كنارش رد شد
كنارش رد شدم صدام زد.با اون صدای نازك و حیله گرونش .میدو  گفت ...مطئنا میدو ، چون  

خودت اونا رو بهش دیكته كردی ... ستارە گفت : " توی این چند سال ازت متنفر بودم .از حركاتت  
ز راە رفتنت ،خندیدنت ... وق دستامو میگرف احساس میكردم دارم به چ نج دست  ،گفتارت ،طر 

نم ... حالم ازت بهم میخورە "... م
آرە همه حرفاشو زد... میدو وق ازش پرسیدم " پس این همه سال چرا تظاهر میكردی "؟  جوابم 

ا  رو خورد میكردی ؟میخواستم مزش رو  رو داد؟ گفت :"میخواستم خوردت كنم ....مگه تو كم دخ
بفه ..." شاید ستارە راست میگه ...شاید این عقوبت تموم اون كارهای خودمه كه دارە قضای طبیعت  

رو خوب دادخوا میكنه ... و اما تو امید... به خدا قسم من از حقم گذشتم . ستارە مال تو ... و به  
یم یه نصیحت برات دارم ... ستارە همون طور كه منو ترك  صمیمیت اون سالها كه با هم دوست بود



كرد تو رو هم روزی ترك خواهد كرد... پس از االن آماد اون روز رو داشته باش ستارە عفریته ایه كه  
است .  ە ... این هم خصوصیت بع از دخ همون طور كه منو شكست تورو هم میتونه ازب ب

ق داری ... اگر ستارە رو نشناختم تو رو خوب خوب میشناسم ... تو دچار  میدو امید..تو با ستارە فر 
فكركن ... اینا رو برای خودت میگم .   احساسات زودگذرت شدی وگرنه ذاتا بد نیس ...پس ك بیش

ستیدمش و االن دیگه نه . اولش كه   اف میكنم روزی می فكر نكن هنوزم ستارە دوست دارم . آرە اع
ها و زنها متنفر شدم ...ك كه منط فكر كردم دیدم ستارە نمیتونه  این مسال ه رو فهمیدم از تمام دخ

نشون دهندە تمام زنها باشه ...این هم قسم از زند ما مردهاست كه زنها مثه ستارە ماروخورد ك  
ن ... امید....من  فكرهامو كردم .ما از این محل  .و ب این زنها بع ها هم مامردها رو تا افق باال مب

یم ... به خدا قسم نه تنها از تو بلكه از ستارە هم هیچ كینه ای بدل ندارم ... من دیگه نمیتونم كوچه   م
های این محل ،تو،ستارە ،بابا وتك تك جاها رو ازشون خاطرا داشتم رو بار دیگه ببینم ... از 

... همشون متنفرم
لحظات خو رو داشته با ..وهمچن امیدوارم همیشه توی زندگیت موفق با  امیدوارم كه با ستارە

:... ك كه همیشه بیادت خواهد بود

ضا فراها  ... عل
" 1349پائ 

...آخرین بار كه دیدمش این نامرو بهم داد. اونروز صبح میخواستم برم پیش ستارە . داخل كوچشون كه  
ضا اینا باز بود.توی  شدم وانت قراضه ای كه ته ك وچه بود توجهم رو بخودش جلب كرد. در خونه عل

ە بودم ... به طرف در ستارە اینا حركت   وانت پر بود از اثاث .چند لحظه ای همونجوری به وانت خ
ضا اومد توی كوچه .  اعتنا به طرف در حركت كردم ... وق منو كنار در دید پوزخندی زد   كردم كه عل

و پرتها رو كه توی دستش بود رو گذوشت توی وانت .و سپس به طرف من حركت كرد... با  و خرت  
لبخندی بهم گفت : 

سالم ... -
جوابش رو ندادم ، رومو كردم طرف در و خواستم در بزنم ... دستم رو توی هوا محكم گرفت و  

همونطوری كه میخندید گفت : 
... تازە اگه ی ب ما بخواد جواب سالم اون رو ندە منم نه  نه دیگه ... قرار نشد جواب سالم همو ندیم 

تو... 
توی دلم بهش آفرین میگفتم ...چطور میتونست با اون اتفاقها كه افتادە بود با اون استقامتش اونقدر  

دانه صحبت كنه ؟ باهام خون
بزور دستم رو از دستش خارج كردم ... 

اخ كرد و گفت : 
... باهات حر دارم 

حرفتو بگو ...من كار دارم ... 
در حالیكه به در نگاە میكرد خندە ای كرد و ادامه داد: 



تون خداحاف كنم ... و  م میخواستم از مح تعا كار دارن ...زیاد وقتتون رو نمیگ بله ...میدونم ح
در حالیكه جدی نشون میداد دوبارە ادامه داد: 

یم ... ما داریم برای همیشه از اینجا  م
یخ جا خوردم ...اصال باورم نمیشد... از طرف دیگه از رفتتنش   دی م یه لحظه انگار كه روم آب 

خوشحال بودم و احساس كردم بغض توی گلوم اومدە ....براح نمیتونستم اون سالهای خوب باهم  
ما بهش بگم و بزور خودم  بودن رو فراموش كنم . یه لحظه بفكرم رسید كه بغلش كنم و درد دلم رو تمو 

ل كردم و در حالیكه تظاهر به  اعتنا میكردم گفتم :  رو كن
خب ...به سالمت ...ایشا كه موفق با ...حرفت هم بود؟

آرە قسمتیش هم بود... 
بعد در حالیكه از توی جیبش پاك رو درمیورد گفت : 

امید باور كن اگه بخاطر اون سالهای خو كه باهم  و قسمتیش رو هم توی این نامه برات نوشتم ... 
داشتیم نبود این نامرو هم بهت نمیدادم ... 

با اكراە پاكت رو ازش گرفتم و برای آخرین بار توی صورتش نگاە كردم ... هنوزم اون ابهت همیشگیش رو  
داشت ... ح از دست دادن 

ە ..  ضا رو ازش بگ .... از این موضوع خوشحال بودم ... كم كم داشتم  ستارە هم نتونسته بود ابهت عل
احساس میكردم كه صدای خفه بغضم دارە تبدیل میشه به قطرات ریز اشك . برای هم رومو كردم  

ضا هم به طرف خونشون برگشت ... دوبارە نگاهش   ضا منو با اون حال نبینه ... عل طرف دیگه كه عل
ت ... اشكم زم كنار در رو خیس كرد... * * * كردم . با ابهت همیشگیش قدم برمیداش

ی نشد.كم كم داشتم نگران میشدم .یه ر گذشت ...و باز هم در   چندین بار در زدم ، اما از ستارە خ
ون موندە بود و   رو باز نكرد. دیگه نتونستم تحمل كنم ... پام رو گذوشتم روی تكه آجری كه از دیوار ب

ضا  به هر زحم بود خودم  وزە ای به یاد عل رو اونور دیوار رسوندم . حیاط خالیبود...با دیدن حوض ف
افتادم ... * * * 

نامه رو توی پاكت میذارم . این تنها نوشته ایست ك ه هر بار راحت میتونه منو به گریه وادار كنه . 
ضا... ! تو تموم حرفاتو زدی ... اما منم حرفها برای گف داشتم ...چ را ص نكردی تا اونا رو هم  عل

گوش ك ؟ امیدوارم روزی ببینمت و اونهارو هم بهت بگم ... اگر گفتنشون بیست و یك سال پیش ایراد  
داشت حاال دیگه فكر نمیكنم ایرادی داشته باشه و دیگه اثری روت نخواهد داشت .... ای كاش ببینمت  

رو بعد از چهار ماە باز همدیدم... اون روز ستارە ... و بهت بگم كه : " مهر ماە همون سال بود كه ستارە
سید.نمیدونم چه مدت بود كه منتظرم وایسادە بود تا   ... اونروز ستارە خی شكسته و خسته به نظر م

بیام . وق از دور منو دید با عجله به طرف اومد... 
سالم ... 

سالم ستارە خانم ...حال شما خوبه ؟
..؟ متشكرم ..امید خان 

رنگش پریدە بود... به نظرم اومد زیاد رو فرم نیست . با تعجب گفتم : بعله ؟
من باهاتون كار دارم ...میتون چند لحظه وقتتون رو بدین به من !؟

خواهش میكنم .یه لحظه ص كن اینا رو بذارم خونه ،االن میام . پاكت های میوە ای رو كه گرفته بودم  



ستارە برگشتم ... خب من درخدمتم ... رو خونه گذاشتم و پیش 
بریم خونه اونجا به میتونیم صحبت كنیم ... 

فتیم   رفتارش به نظرم عجیب میومد... "بریم خونه ...."؟ . چرا مگه  میخواست بگه كه حتما باید م
خونشون ... 

میكردم كه چه بد  با اینكه دلم نمیخواست ،و به طرف خونشون حركت كردیم . توی راە به این فكر 
سید كه ستارە   ضا مارو با هم ببینه ... برای هم با عجله گام برمیداشتم ، و به نظرم م میشه اگه عل

آروم آروم راە میاد ... چند قد كه جلوتر میوفتادم برمیگشتم و نگاش میكردم ...خی نگران بودم كه  
ضا مارو با هم ببینه . وق نگاش میكرد م صورتش غرق در عرق میدیم ... نكنه عل

باالخرە با هر زحم كه بود به خونشون رسیدم . وق میخواست كلید در رو از توی جیبش در بیارە  
دستش میلرزید. ن تونست كلید رو توی جاش بندازە ... ازش كلید رو گرفتم و در رو باز كردم ... 

ستارە ؟ تو حالت خوبه ؟
شد.منم پشتش داخل شدم ... منو توی تنها اطاق اون خونه راهنما كرد.  جوابم رو نداد. داخل خونه

ی رو كه به ظاهر یخچال بود! رو باز میكرد مثه كسا كه ساعت هاست آب   خودش در حالیكه در چ
سید بزور بدن خستش رو تكون میدە به   نخوردن به پارچ آب هجوم برد. بعد هم در حالیكه به نظر م

روبروی من ، روی زم نشست ... به صورتش نگاە كردم . اصال اون ستارە همیشه  طرف من اومد و 
سید. در   نبود. با اینكه ماهها بود كه ستارە رو فراموش كردە بودم و میدونستم كه قبال زیباتر بنظرم

د گفت :  حالیكه نفس نفس م
ا شما در میون بذارم ... امید خان ببخشید كه مزاحم شما شدم ... مطل بود كه میخواستم ب

خواهش میكنم ...چه زحم ؟ اتفا افتادە ؟
اتفا كه نه ...فقط .... میتونم یه خواه ازتون بكنم ؟

بله ...حتما... 
ی رو كه ازتون   ین دوست بودین و هست ... ازتون خواهش میكنم چ ضا به میدونم شما برای عل

ضا، برام انجام میخوام بخاطر عل
دهید... 

اصال متوجه منظورش نمیشدم .. خی كنجكاو شدە بودم كه بدونم اون چه مطلب مهمیه كه ستارە رو  
مجبور كردە كه بعد از چهار ماە كه ازم 

ی نداشته ،بیاد بخاطرش منو بخونشون بیارە ...  خ
من اگه در حد توانم باشه حتما حتما براتون انجامش میدم . 

ضا ... خب ...قبول دارم كه ك  براتون سخته ... مخصوصا برای شما كه سالیانه ساله با عل
فه های ممتدی كه كرد مانع ادامه دادن حرفش شد . باالخرە در حالیكه جلوی دهنش رو میگرفت  

ادامه داد: 
دوستید، خی مشكله ... میخواستم بگم كه من ... 

... یك لحظه سكوت كرد... دیگه اصال نمتوینسم منظر بمونم
شما  ؟-
من مریضم ... -



ما خورد كوچیكه ... اصال قبل از اینكه بگه فهمیدە بودم كه حالش خوب   اولش فكر كردم كه یه 
فهاش معلوم بود.  نیست ...از 

خب ..این كه مهم نیست ...ایشا خوب ... -
در حالیكه اشك توی چشماش جمع شدە بود حرفم رو قطع كرد و گفت : 

من دیگه هیچ وقت خوب نمیشم ... نه -
یه لحظه فكر كردم كه اشتباە شنیدم ... با تعجب پرسیدم : 

 !!!؟-
طان دارم ...! - من 

دیگه متوجه نشدم كه  شد... چشام فقط سیا میدید.گوشام هیچ چ رو نمیشنید... * * * 
میكرد تا قبول كنم رو بخاطر میووردم  ستارە تو چقدر خو ... لبهای خوشگلش رو درحالیكه بهم التماس

ضا  . ازم خواسته بود كه به عل
ضا ازش متنفر شه ...  اصال موضوع مریضیش رو نگم ... ازم خواسته بود جوری رفتار كنم كه عل

ك كه بخودم مسلط شدە بودم ازش پرسیدە بودم : 
ضا رو احتیاج  ین موق هست كه عل داری ... و آخه چرا؟ تو االن بیش

ضا رو به از من   امید ...ازت خواهش میكنم قبول كن ... تو به من قول دادە بودی .. تو اخالق عل
ضااگه بفهمه خورد میشه ... پس نذار كه این اتفاق بیوفته  میدو ... میدو كه عل

ل كنم .صدای هق هق منو ستارە فضای تاریك ،غرو اطاق  رو فراگرفته  دیگه نمتونستم خودم رو كن
بود. 

طان كلیه ... یك ماە بود كه میدونست ... یه روز وق كه نفسش گرفته بود،رفته بود دك و بعد از  
طان دارە ... و او در این مدت ح به بابا هم موضوع رو   آزمایشات انجام شدە معلوم شدە بود 

نگفته بود. 
ه تنهاش نمیذاشتم . مری ستارە ذرە ذرە داشت  تصمیممون رو گرفتیم توی اون مدت كوتاە یك لحظ

منم آب میكرد.اغلب با اون حالش مجبور 
ضا مارو با هم بینه ... توی اون مدت فهمیدم كه   میشدیم توی كوچه های اطراف قدم بزنیم كه عل

ضا رو تابحال توی هیچ كتاب و دیوا كشف نكردە ام ... * * * عشق ستارە به عل
ضا دادە بود هنوز هم توی دستهام بود.  به زور از دیو  ار آجری خونشون باال رفتم ... پاك كه عل

ضا افتادم ....  وزە ای به یاد عل حیاطشون ساكت بود... با دیدن حوض ف
كم كم داشتم برای ستارە نگران میشدم . بلند صداش كردم ... اما صدا نمیومد. با عجله به طرف اطاق  

رون اطاق رسیدم ... ستارە وسط اطاق بیهوش روی زم افتادە بود لیوان آ واژگون  حركت كردم ... بد
كنارش روی زم قرار داشت ... كنارش زانو زدم ... بازوان باریكش رو تكون دادم و صداش كردم . بعد از  

چند لحظه بزور پلكهاشو باز كرد و در حالیكه س میكرد كه حرف بزنه گفت : 
.خی ...خوب ....شد ...كه ..اومدی ...من دارم ... امید ...... -

ون ... ك كالفه شدە بودم .اصال نمیدونستم چیكار باید بكنم   همون موقع از دهنش خون اومد ب
دش رو وی دستام گرفتم و با صدا كه احساس   ......حسا دست و پامو گم كردە بودم . دستای 

میكردم میلرزە گفتم : 



خواهش میكنم حرف نزن ...خواهش میكنم ... ستارە ازت -
به سخ ادامه داد: 

ضا...... - من ....باعث شدم ...دوس تو با عل
ضا رو تكرار   دتر میشد... پلكهاش آروم آروم بسته شد و دوبارە در حالیكه اسم عل دستاش هر لحظه 

د شدە بودند... انگشت ای باریكش رو نوازش كردم . وبه جای  میكرد لبخندی زد... دستهاش دیگه كامال 
یخت نگاە میكردم .  اشكام كه روی گونهاش م

... ستارە تو چقدر خوب بودی ... 

پایان

ام پاشا آزاد
1377شهریور  
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