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مقدهم

 روزگاری كه هنوز پا بدنیای بزرگترها نگذاشته ایم آرزو داریم  ناشناخته های 
روی زمین را بشناسیم و در موردشان بیشتر بدانیم.

 امّا وقتی در میان این همه مخلوقات رنگارنگ خداوند تدبر كنیم، دل را پیچیده تر 
و عشق را پر رمز و رازتر از هر چیزی یافتم.

 آری این پدیده كه خداوند برای بقا، محبت و نزدیکی به یگدیگر، در وجود 
انسانها نهاده است، اگر در وجود هر آدمی ریشه زند، یا او را می سوزاند و یا 

به كمال میرساند. 
و من....امروز در میان این آتش سوزان بعد از خاكستر شدن، به َمأمنی تبدیل 

شدم تا در كنار او به كمال و آرامش برسم. 
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فصل اول

وقتی وارد اتاق شدم سعید هنوز هم در حال شانه زدن موهایش بود.   
گفتم:

- تو كه هنوز آماده نیستی پسرم.
- تموم شد مامان. نمی دونی چقدر خوشحالم. دلم برای دیدن داداش علی یه 

ذره شده.
- ای شیطون، دیدن اون، یا جاذبه های كشور فرانسه؟

- دروغ نگم هر دوشون.
  دوباره رفت جلوی آئینه ایستاد، به طرفش رفته و گفتم:

- خسته نشدی اینقدر با موهات ور میری؟ االن نزدیِك یه ساعته جلوی آئینه 
ایستادی.

-  من معتقدم آدم باید همیشه مرتب باشه.
- ای بدجنس من كه می دونم چته، ولی اگه اون همراهمون نیومد چی؟ شاید 

موند پیش مادر بزرگش.
- جون مامان اذیتم نکن!

- ببین پسرم، اون امسال تازه دیپلم گرفته و به سختی داره درس می خونه تا خودشو 
برای كنکور آماده كنه. در ضمن تو خیلی جوانی و این حرفها برات خیلی زوده. 
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- می دونم مامان. باور كن زدن این حرفها توی این سن برام خیلی سخته، ولی 
چاره ای ندارم. البته من برای آینده ام مثل داداش علی، برنامه های زیادی دارم. 
می خوام اونقدر درس بخونم تا شما به منم افتخار كنید، درست مثل داداش 
علی. اینو هم می دونم كه این كار برای من خیلی زوده و تازه بیست  سه سال 
دارم و اول راهم. باور كن فقط می خوام شما یه قول از اونها بگیرین تا منم با 
اطمینان خاطر به درسم  برسم. می ترسم تا من درسم تموم بشه.... دیگه خیلی 

دیر شده باشه و اونو... 
- خب اگه... خوِد غزل قبول نکرد چی؟ اون تازه هجده سالشه؟

- اونوقت مطمئنم كه شما با نفوذ كالم فوق العاده  ای كه دارین حتماً راضیشون 
می كنید.

- ای بد جنس، پس فکر همه جاش رو كردی؟
سر به پایین انداخته و سکوت كرد. گفتم:

- مثل اینکه چاره ای نیست. ولی حاال وقتش نیست پسرم، بهتره صبر كنی تا 
بریم و برگردیم. 

- قول دادی ها!
- گفتم كه باشه. ولی من...من فکر نمی كنم تو بتونی به راحتی با غزل كنار بیای.

بادلخوری نگاهم كرد و گفت:
- چرا؟

- سعید تو اخالق خاص خودتو داری، نمیگم بده ولی دخترای امروزی...
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- چی می خوای بگی مامان؟
- سعید خودت می دونی اون خیلی اهل پوشش و حجاب نیست. با اخالقی كه 

تو داری...
- مامان، خب هر مشکلی یه راه حلی داره اینطور نیست؟ 

- حق با توایه پسرم ولی، اگه این مشگل با هیچ راه حلی درست نشد چی  ؟ 
اصاًل غزل بخاطر راه و رسم زندگی تو و یا فرهنگی كه تو داری اگه تو رو 

قبول نکرد چی؟ اون موقع باز هم  روی خواسته ات پافشاری می كنی؟
با ناراحتی گفت:

- خواهش می كنم مامان. بهتره بجای این كه تو دل منو خالی كنی بگی باید 
چکار كنم.

- هیچی، من كه میگم فراموشش كن. 
- مامان من...من نمی تونم. 

- امان از دست شما جوونا. خیل خب باشه.
سعید مانند پدرش جوانی قد بلند و چهار شانه بود. اما بخاطر اندام ورزیده اش 
بیشتر از سنش نشان می داد. هر كس او را می دید باور نداشت بیست و سه سال 
سن دارد. پسری بسیار جدی و مؤدب. او چهار فصل سال با كت و شلوار بیرون 
می رفت و در كنار درس و دانشگاه حافط قرآن و ورزشکار هم بود. بخاطر 
رفتار درستش حتی فامیلهای دور پدرش، او را دوست داشتند و احترام خاصی 

برایش قائل بودند. ظاهری كاماًل امروزی با رفتاری بسیار انسانی داشت.
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مدتی بود می دانستم چشمش غزل، دختر عمه اش را گرفته. ولی فکر نمی كردم 
باشد. پس او عاشق شده بود؟ عاشق دختری بسیار  تا این حد جدی  موضوع 
شیطون و سر زنده. دختری زیبا با چشمانی روشن و صورتی مینیاتوری. مطمئنم 

كه همین شیطنت و زیبایی كار دست سعید داده بود. گفتم:
- می تونم بپرسم چشم پسر شیطون من از كی این دختر وروجك رو گرفته؟

گونه هایش كمی قرمز شد و گفت:
-  چند ماه پیش، همون موقع كه پدر غزل پاش شکسته بود، یك روز با گوشیم 
تماس گرفت و بعد از كلی عذرخواهی، در حالی كه خیلی هم ناراحت بود، 
تعجب  خیلی  خودمم  البته  باشم.  شون  مدرسه  در  دم  دو  ساعت  راس  گفت 
كردم امّا گفتم شاید اتفاقی افتاده باشه. وقتی رسیدم هنوز تعطیل نشده بودند. 
چند تا پسر با موها و لباسهای آنچنانی و بعضی با دستهایی كه جای چند چاقو 
روش خودنمایی می كرد جلوی در مدرسه منتظر بعضی دختران ایستاده بودند. 
كلی طول كشید تا غزل از در بیرون اومد. به محض این كه چشمم بهش افتاد، 
نفره چند روزه  یه  بعد گفت كه  و  احوالپرسی كرد  با من  لبو  مثل  با صورتی 
مزاحمش میشه و هیج جوری دست از سرش بر نمی داره. گفت اول خواسته به 
پدرش بگه ولی خب بخاطر پاش نتونسته اینو ازش بخواد و چون كس دیگه ای 
رو نداشته از من خواست به عنوان برادرش یه جوری، البته بی سر و صدا شرشو 
از  اینو  باشه كه  با حیایی  باید دختر  كم كنم. وقتی این حرف رو زد فهمیدم 
من خواسته وگرنه مثل خیلی از دخترای دیگه كه خیلی راحت با پسرهایی كه 
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منتظرشون بودند، می رفت بدون این كه خانواده اش با خبر بشه. وقتی داشتم 
باهاش حرف می زدم اون پسر با ظاهری خیلی مزخرف به طرفش اومد ...

خالصه سِرتو درد نیارم مامان. كاری كردم كه به قول غزل برای همیشه ُدمشو 
روی كولش گذاشت و رفت. بعد هم سر راه یه چیزی خوردیم و اول اونو به 

خونه شون رسوندم و برگشتم و....
- و از اون روز به بعد توجه پسر چشم و گوش بستۀ من به طرف این وروجك 

جلب شده نه؟
- ای همچین.

با لبخند رفت به طرف اتاقش. شلوارش را اتو زده و وارد اتاقش شدم. یك دفعه 
چیزی دستش بود كه سریع گذاشتش داخل كشو. با كنجکاوی گفتم:

- می تونم بپرسم اون چیه سعید....!!؟
- چیز مهمی نیست.

- پس بگو چیه؟
از داخل كشوی میزش یك عکس دسته جمعی بیرون كشید و گفت:

- این عکس مال چند روز پیشه. روزی كه ترم هفتم به پایان رسید. اینا همه بچه 
های كالس هستند. اینی كه بغل دست من ایستاده حدس بزن كیه؟

تنها دختری كه در آن جمع بیست نفری با پوشش كامل البته بغل دست سعید، 
ایستاده بود توجه مرا به خود جلب كرد. سعید با لبخند گفت:

- اگه یه چیزی بگم بهم نمی خندی؟
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- مثاًل چی؟
- این دختر از من خواستگاری كرده.

- چی...!!؟
راستش  من  ولی  پیچه.  می  پام  و  پر  به  میشه  سالی  یه  البته  مامان.  باور كن   -
فکر نمی كردم موضوع زیاد جدی باشه. اگه بگم چه كادوهایی در این مدت 
برام گرفته باور نمی كنی، كه البته من همه رو به دیگران می بخشیدم. اما اون 
هفته كه آخرین امتحان رو دادیم، ایستاده بودم كنار خیابون كه همراه پدرش 
با ماشین بنز آخرین مدل، جلوی من ترمز كردند. شیوا تك فرزنده و به قول 

خودش هر كاری كه بخواد پدرش براش انجام میده.
- خب...موضوع جالب شد.

- پدرش گفت اگه من قبول كنم با دخترش ازدواج كنم سه دانگ  یکی از 
كارخونه هاش رو به نام من می كنه. البته این رو هم گفت كه شیوا خواستگار 
زیاد داره، ولی خب بخاطر این كه چشم شیوا خانم منو گرفته....ازم خواست...

دست كشید روی سرش و گفت:
- فکر كرده منم عروسك پشت ویترینم كه چون دخترش منو می خواد باید 

براش بخره. اون هم به چه قیمت گزافی.
- خب اگه دختر خوبیه، چه اشکالی داره؟

- مامان؟ تو دیگه چرا؟ تو كه منو می شناسی. األن نزدیك چهار ساله ما با هم 
همکالسیم. بخاطر این كه می دونه من از دخترای بی بند و بار خوشم نمیاد، 
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یه  ساله طرز لباس پوشیدنش رو عوض كرده. اون اوایل نمی دونی با  تقریباً 
چه سر و وضعی وارد دانشگاه می شد. هر زمان توی حیاط می دیدیش اقاًل ده 
تا پسر دور و برش بودند. اونوقت تو انتظار داری من برم با یه همچین دختری 

ازدواج كنم؟ تازه این خانم دو سال از من بزرگتره.
- واقعاً....؟

- باور كن. تازه پدرش اونقدر از خود متشکره كه گفته خیلی زود هم عروسی 
مونو جشن می گیره و ما می تونیم از سودی كه از كارخونه عایدمون میشه، تا 

زمانی كه درسمون تموم میشه استفاده كنیم.
- پس خاطرت خیلی براش عزیزه.

- چه جورم.
- بهتره بریم یه چیزی بخوریم. شاید پدرت به این زودی نیومد. ولی نکنه یه 

وقت خامش بشی پسر!
ازدواج  باهاش تماس گرفتم و گفتم  ام مامان؟ دیروز  - فکر كردی من بچه 

برای من حاال خیلی زوده. البته مجبور شدم یه دروغ مصلحتی بگم. 
گفتم می خوام برم خارج از كشور ادامه تحصیل بدم. با گریه گوشی رو قطع 

كرد. امیدوارم به همین جا ختم بشه مامان.
- مطمئن باش چند بار كه از تو بی اعتنایی ببینه خودش دیگه سراغی از تو نمی گیره.

داشتم داخل ظرف، میوه می چیدم كه یکدفعه به فکر فرو رفته و با لحنی در 
حال تفکر گفت:
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- مامان، اگه یه چیزی بگم شما ناراحت نمیشی؟
- مثالً چی؟

- شما قول بده.
- خیلی خوب قول میدم.

- راستش خیلی وقته می خوام اینو از شما بپرسم. ولی می ترسم شما رو ناراحت 
كنم. حاال كه داریم میریم فرانسه پیش داداش علی، دلم می خواد بدونم. 

- چی رو؟
اینکه ازدواج  از  برام همیشه سواله كه شما...شما چطور قبل  این  باور كنید   -

كنی، بچه داشتی، اونم بچه ای كه خودت بدنیا نیاوردیش.
با تعجب نگاهش كرده و سکوت كردم. دوباره گفت: 

- ببخشید نمی خواستم شما رو ناراحت كنم، ولی باور كن خیلی دلم می خواد بدونم.
- با ناراحتی گفتم: مثل این كه دلت می خواد منو ناراحت كنی هان؟

- نه بخدا فقط این سوال خیلی وقته ذهنم رو پر كرده.
- واقعاً...! 

- البته. 
به ساعت نگاه كردم. تا آمدن پدرش چند ساعتی وقت داشتیم. گفتم:

 - حوصله شنیدن یه قصه كوچولو رو داری؟
نداشته  ای جز صبر كردن  فکر می كنم چاره  داره،  بابا  تأخیری كه  این  با   -

باشیم. بهتره یك جوری سر خودمونو گرم كنیم.
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 به نزدیکترین مبل تکیه داده و در حالی كه در خاطراتم غرق می شدم گفتم:
- االن بیست و هشت سال از اون روزها می گذره، ولی انگار همین دیروز بود....

جلوی درب حیاط دبیرستان ایستادم، سه سال تمام در این ساختمان رفت و آمد 
كردم، آن روز آخرین روزی بود كه آنجا بودم. دوباره برگشته و نگاهی به 

ساختمان انداختم و با خود گفتم:
» امروز تونستم با تالش و پشتکار زیاد و با معدل باال در رشته فنی و حرفه ای 
دیپلم خیاطی  بگیرم. از امروز در نظر دارم بطور رسمی در كارهای خیاطی به 

مادرم كمك كنم«
مادرم یك خیاط خانه كوچك داشت. او یکی از اتاقهای خانه را برای انجام 
كامل  بطور  سال  چند  این  در  من  البته  بود.  داده  اختصاص  خیاطی  امور  همه 

خیاطی را یاد گرفته بودم ولی با گرفتن این دیپلم به كارم رسمیت میدادم.
من تنها فرزند مادرم بودم. خیلی دوست داشتم می توانستم ادامه تحصیل بدهم، 
ولی این امکان وجود نداشت چون ادامه تحصیل هم به هزینه زیادی نیاز داشت 
كه البته در توان مادر بیمارم نبود و هم باید هر چه زودتر به مادرم كمك می 

كردم تا بتواند بیشتر استراحت كند.
 از زمانی كه پدرم فوت كرد مادرم بطور جدی كار خیاطی را دنبال كرد و این 
كار تنها راه در آمد زندگی ما شد. احساس می كردم بعد از گذشت دوازده 
سال از فوت پدرم، مادرم واقعا خسته شده. مخصوصا با مشکلی قلبی كه داشت 
این كار برایش سخت تر می شد. سال گذشته یك بار سکته خفیفی كرد. دكتر 
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كلی سفارش كرد باید خیلی مواظب خودش باشد.
قصد داشتم بطور جدی كار مادرم را دنبال كنم و اجازه ندهم بیشتر از این به 

قلبش فشار بیاورد.
بیرون آمدیم و به طرف  از مدرسه همراه پریسا تنها دوست دوران دبیرستانم 
خانه براه افتادیم. سر راه یك جعبه شیرینی خریدم و بعد از خداحافظی با پریسا 
بطرف خانه براه افتادم. پریسا از من قول گرفت فراموشش نکنم و الاقل با تلفن 

با هم تماس داشته باشیم.
وقتی وارد كوچه مان شدم باز هم خسرو سر راهم را گرفت و مثل همیشه شروع 
كرد به گفتن حرفهای نامربوط. منزل خسرو چند كوچه باالتر از محل زندگی 
ما بود ولی دائم همراه یکی دو تا پسر همانند خودش سر كوچه ما پرسه می زد. 

وقتی بی اعتنائیم را دید گفت:
- هی خوشگله قهِرتَم مثل خودت دوست داشتنیه...!

در دل به حماقتش خندیدم. اما خیلی دلم می خواست یك برادر بزرگتر و یا 
پدر داشتم تا او را سرجایش می نشاندند. به این دلیل كه  اعصابم را بسیار خرد 

كرده بود.
وقتی به خانه رسیدم با كلید در را باز كردم. خانه ما قدیمی و البته زنگ خانه 
جفت  دو  متوجه  شدم  وارد  وقتی  كردم.  باز  را  در  كلید  با  بود.  معمولی  هم 
كفش غریبه جلوی در شدم. وارد شده و سالم كردم. خاله منصوره همراه ستاره 
دخترش آنجا بودند. با خوشحالی از دیدن آنها به سمت شان رفتم. هردو مرا 
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بوسیدند و بخاطر دیپلمم تبریك گفتند.
ستاره مثل یك توپ باد كرده شده بود گفتم:

- ستاره خانم تو كه مثل توپ قلقلی شدی دختر!
خاله منصوره بجای او جواب داد:

 - دیگه چیزی نمونده سپیده جون. دكترش گفته تا دو سه هفته دیگه فارغ میشه.
-  گفتم: باالخره توی همین روزها تو هم مامان میشی، امیدوارم هر چه زودتر 

و بسالمت فارغ بشی.
- ممنونم سپیده جون. تو خیلی مهربونی. من همیشه به دوستی مثل تو افتخار می كنم.

- مادرم صدایم زد: سپیده، بیا  شیرینی رو بچین توی ظرف.
رفتم و وسایل پذیرایی را آوردم. خاله گفت:

- پس با این حساب، از حاال به بعد ما با یك خیاط حرفه ای طرفیم.
خندیدم و گفتم:

- هنوز كه نه. اول باید با اجازه مامان اتاق جلوی در حیاط رو یك رنگ خیلی 
قشنگ بزنیم و با یه مقدار پس انداز كه داریم یك چرخ و چند تا وسایل دیگه 

هم بخریم و به یك مزون درست و حسابی تبدیلش كنیم.
  رو كرده به مادرم گفتم:

- می خوام نگذارم دیگه كار كنه. اون خیلی برای من زحمت كشیده. حاال نوبت منه.
مادرم كه تحت تاثیر حرفهایم قرار گرفته بود جلوتر آمد و گفت:

- نیازی نیست خودتو بزحمت بندازی دخترم من حالم خوبه.
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 دستهایش را گرفته و گفتم: 
- البته كه حالت خوبه، من فقط می خوام  از حاال به بعد، بنده كار كنم و شما 

خانمی كنی، فقط همین.
خاله منصوره با مهربانی نگاهم كرد و گفت:

ازش  تونه  می  مرد  یك  مثل  كه  داره  تو  مثل  دختری  زهرا  كه  خوشحالم   -
مواظبت كنه.

- ستاره گفت: سپیده جون نگفتی ما چرا اینجائیم؟
 دو تا پارچه خیلی شیك به دستم داد و گفت:

- بیا این دو تا پارچه رو بگیر و دو دست لباس شیك برای من و مامان بدوز.
به شوخی گفتم: خب قربان باید چند روزه آماده بشه؟

- برای جشن حموم زایمانم. احتماالً دو سه هفته دیگه.
- باشه قلقلِی من.

- مدل و اندازمونو كه داری؟
- آره.

در حال صحبت بودیم كه صدای در شنیده شد. روسری بر سر كرده و در را 
باز كردم. سجاد پسِر خاله منصوره پشت در بود. 

با دیدنش دستپاچه شدم. گفت:
- سالم. 

- سالم بیا تو.
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- دیگه مزاحم نمی شم. اومدم دنبال مامان و ستاره.
- مزاحم چیه. بیا تو یه چایی بخور بعداً میرین.

و  سالم  از  بعد  و  شد  هال  وارد  كردم  تعارفش  شد،  داخل  و  كرده  نگاهم 
احوالپرسی در كنار خاله بروی مبل نشست. ستاره گفت:

- آقا سجاد از این شیرینی بخور كه خوردن داره.
- مناسبتش چیه؟

با  و حسابی  درست  مِزُون  قراره یك  و  گرفته  خیاطیشو  دیپلم  خانم  سپیده   -
مدلهای امروزی راه بندازه.

- برگشت بطرفم و با حالتی خاص گفت: تبریك میگم خانم.
- كمی خجالت كشیده گفتم: ممنون.

از شیرینی داخل ظرف به همه تعارف كردم و برای آوردن چای به آشپزخانه 
رفتم. چشمم به آیینه افتاد. متوجه شدم صورتم قرمز شده. با خود گفتم:

 » خدا كنه سجاد متوجه قرمزی صورتم نشده باشه«
 چای ریخته و برگشتم به طرف هال. سجاد جلوی پایم بلند شد و سینی را از 
دستم گرفت. با كمی شرم سینی به دستش داده و تشکر كردم. چای را روی میز 

گذاشت و به همه تعارف كرد. بعد از خوردن چای، خاله گفت:
- راستی سپیده جون، باالخره جواب خواستگارت رو چی دادی؟

ناخواسته من هم نگاهش  به یکباره سجاد برگشته نگاهم كرد. دلم ریخت و 
كردم. اصاًل حرفم یادم رفت. خوشبختانه مادرم، فرشته نجاتم شد و گفت:
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- هیچی، مثل اونای دیگه ردش كرد.
- چرا خاله جون؟

  سجاد هنوز هم نگاهم می كرد. گفتم: 
- برای این كه ازدواج برای من حاال زوده. ولی مامان....

نیامد.  این حرفها خوشش  از شنیدن  بلند شد. احساس كردم  از جایش  سجاد 
گفت: 

- مامان من دیرم شده، بلندشین شما رو برسونم، باید برم جایی كار دارم.
 خاله مریم و ستاره هم از جا برخواستند. گفتم:

- خاله سعی می كنم لباساتونو بموقع آماده كنم. فردا باید با مامان بریم برای 
خرید چرخ و وسایل خیاطی. بعدازظهر هم وسایل اضافی اتاق پایین حیاط رو 
بریزیم بیرون. پس فردا هم باید رنگش كنم. روز سوم هم وسایل رو می چینیم. 
ولی قول میدم از روز چهارم شروع كنم به دوختن لباس شما. البته زیر نظر استاد 

گرامی مادر عزیزم.
- خاله گفت: ممنونم دخترم نمی خوام خودتو زیاد اذیت كنی.

نه خاله جون با وجود استادی مثل مامان خیالم راحته نگران نباشید. 
سجاد نگاهی به من كرد و گفت:

- خب استاد با اجازه شما ما باید بریم.
 - گفتم: نهار می موندین یه چیزی دور هم می خوردیم.

- سجاد گفت: ممنون من بیرون كار دارم باید برگردم.
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همگی خداحافظی كردند. جلوی در ایستادم سوار شدند. لحظه آخر سجاد قبل 
از سوار شدن كمی با دقت نگاهم كرد و گفت:

- بگو چه روزی می خوای اتاق پایین رو رنگ بزنی، بیام كمکت. 
-  ممنون خودم می تونم رنگ بزنم خیلی بزرگ نیست.

با مهربانی گفت:
-  مطمئنی از عهده اش بر میای؟ خسته میشی آ؟

 سرم را پایین انداخته و گفتم:
- از لطفت ممنونم آقای مهندس ولی فکر می كنم بتونم از عهده رنگ زدن 

یك اتاق ده متری بر بیام.
- به هر حال گفتم اگر كاری داشتی می تونی روی من حساب كنی. 

سر باال كرده و نگاهش كردم. در ته چشمهایش چیزی  بود كه مرا واداشت 
دوباره سربه پایین بیندازم.

- ممنونم پسرخاله.
- خاله صدایش زد: سجاد جان بیا دیگه.

- چشم مامان اومدم.
خداحافظی كرد و از من جدا شد. برگشتم داخل و وسایل را جمع كرده و شروع 

كردم به حساب كردن قیمت وسایلی كه قرار بود خریداری كنیم. مادرم گفت:
- فکر نکنم پولی كه كنار گذاشتیم كفاف خرید این همه وسیله رو بده.

نگران نباش مامان. هر مقداری كه تونستیم می خریم، بقیه هم بعداً. 
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- منو بوسید و گفت: خوشحالم كه تو رو دارم دخترم.
او به طرف آشپزخانه رفت و من در حال فکر كردن به نگاه آخر سجاد به طرف 

اتاقم رفتم.
یك  در  و  داشت  مکانیك  لیسانس  فوق  بود.  منصوره  خاله  پسِر،  تنها  سجاد 
باوقار و خوش تیپ كه  بود. یك پسر  مؤدب،  به كار  معتبر مشغول  شركت 
همیشه ظاهر آراسته و مرتبی داشت اما به حجاب زن اهمیت خاصی می داد. 
خیلی هم جدی و در عین حال همیشه خوش برخورد بود. برادربزرگترش دو 

سال پیش شهید شده بود.
لفافه سفارش   سجاد حساسیت خاصی روی من و ستاره داشت و همیشه در 
حجاب را به من می كرد. ستاره خواهرش هم قبل از ازدواج به سفارش سجاد 
بیرون از خانه چادر می پوشید. من از زمانی كه خودم را شناختم از او خوشم 
میامد. البته تا  دو سه سال پیش به عنوان پسر خاله دوستش داشتم. ولی مدتی 
بود كه احساس می كردم زیر آن نگاه آرام و با وقارش یك حسی نهفته است 

كه ناخودآگاه مرا به طرفش می كشاند.
 زمانی كه عصرها از مدرسه تعطیل می شدم سعی می كردم خیلی سریع خود 
را به خانه برسانم، چون گاهي اوقات از شركت كه تعطیل می شد، با ماشین 
از دور مراقب من بود. در مجموع یك جوان امروزی ولی در عین حال متین 
و موقر بود. اما بیشتر اوقات بجای این كه مرا به اسم صدا بزند نمی دانم چرا 

دوست داشت با كلمه » خانم« مرا خطاب قرار بدهد.
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برد.  قبلبیش پی  به مکنونات  براحتی نمی شد  در كل آدم خیلی جدی بود و 
گاهی اوقات كه با جدیت نگاهم می كرد از او می ترسیدم. در خانواده همه 
تصمیمات با نظر سجاد گرفته می شد. البته آقامرتضی پدر سجاد از این موضوع 
ناراحت نبود چون به گفته خودش، سجاد همیشه بهترین تصمیم را می گرفت. 
من همیشه احساس می كردم ممکن است دلش با من باشد و این موضوع سال 

گذشته در عروسی ستاره تا حدی برایم محرز شد. 
او  نزد  را  آنشب  كرد  اصرار  خیلی  ستاره  حنابندان،  به  مانده  شب  یك  یعنی 
بخوابم. البته بخاطر این كه از سجاد شرمم می شد دلم نمی خواست این كار را 

بکنم، اما وقتی با ناراحتی گفت:
» حاال یه امشبی كه من مجردم و می تونم در كنار تو باشم...تو هم خودتو لوس 

می كنی؟« تسلیم شدم.
آنشب بخاطر ستاره ماندم. وقتی روی تخت دراز كشیدیم گفتم:

- از فردا می شی خانم خونه خودت.
- ولی دلم برای این روزها تنگ میشه.

- یه چیزی بگم ناراحت نمی شی؟
- البته كه نه!

مرد  این  از  یعنی چه چیزی  دادی؟  مثبت  آقا سهیل جواب  به  - چی شد كه 
اونقدر تو رو به طرف خودش كشید كه راضی شدی قید خانواده رو بزنی؟

- البته سپیده خانم این شتریه كه در خونه هر دختری می خوابه. دیر یا زود همه 
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دخترا باید این روزها رو تجربه كنند و به یه مرد بله بگن. اما من...راستش اونو 
دوست دارم.

- یعنی عاشقش بودی؟ از كی؟
طبعاً  بود  دوست  با سجاد  سهیل  شد، چون  شهید  كه صادق  پیش  سال  دو   -
برای مراسم میومد خونه مون. در اون چند روز چند بار دیدمش و ازش خوشم 
اومد. اما وقتی كه مراسم تموم شد جز گاهی اوقات اون هم فقط توی حیاط 
سالگرد  اولین  وقتی  ندیدم.  اونو  دیگه  من  بود،  سجاد  با  صحبت  مشغول  كه 
صادق برگزار شد، باز هم اومد خونه مون. در اون یکی دو روز وقتی میومد 
نمی دونی با دیدنش چه حالی می شدم. خیلی دلم می خواست بدونم نظرش 
در باره من چیه. در این مدت...راستش نمی تونم بگم به اون صورت عاشقش 
بودم ولی فکرش ذهنم رو پر كرده بود. دو سه ماه پیش یه روز نزدیك ظهر 
مامانم رفت بیرون. بیحوصله نشسته بودم تو اتاق كه یکی در زد. وقتی در رو 
باز كردم نزدیك بود شاخ در بیارم. سهیل پشت در با صورتی قرمز ایستاده بود. 

با دیدنش سالم كردم. گفت:
سالم ستاره خانم. ببخشید می دونم مزاحم شدم و كارم درست نیست، ولی می خواستم 

چند كلمه باهات حرف بزنم.
- گفتم: با...با من؟ چه حرفی؟

- من، من می دونم كارم درست نیست. با رسم و رسومات هم كاماًل آشنام. 
فقط اومدم یه سوال ازت بپرسم و برم. حاال اگه اجازه بدی تا مادرت نیومده 
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می خوام یه لحظه وقتت رو بگیرم.
- نمی دونم چی بگم.

- بیشتر از سه ساعته سر كوچه منتظرم مادرت از خونه بره بیرون. خواهش می كنم.
ناچار از جلوی در كنار رفتم وارد شد. گفت:

-من.، من می خوام بیام خواستگاری شما!
سر به زیر انداخته سکوت كردم. گفت:

- من می خوام این موضوع رو توی خونه مطرح كنم. ممکنه خانواده ام موافق 
این مسئله نباشند، می خوام بدونم ارزشش رو داره جلوی خانواده ام بایستم یا...

یا اینکه سنگ روی یخ میشم؟
باز هم سکوت كردم. نمی دونم شاید هم زبونم بند اومده بود. 

- این سکوت رو به چی معنا كنم؟ رضایت یا دلخوری؟
با لبخند سر به پایین انداختم. با خوشحالی گفت:

- من میرم با خانواده ام صحبت كنم. فقط یه مشگلی هست.
به عالمت سوال نگاهش كردم گفت:

- بخاطر سجاد ناراحتم. می ترسم یه وقت فکر كنه از دوستیمون سوء استفاده 
كردم. از این می ترسم وقتی موضوع رو بهش گفتم با یه سیلی جانانه از من 

استقبال كنه.
با شرم سکوت كردم. پس در این مدت او هم به من فکر می كرده.  باز هم 
انگار دلشوره داشت. قصد كرد از در بیرون بره. خواستم كاری كنم كه تحت 
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هر شرایطی پا پس نکشه. وقتی از در بیرون رفت دوباره صداش زدم و گفتم:
- آقا سهیل...!

- برگشت. گفتم: شما ممکنه األن كمی عصبی باشید. لطفاً موقع رانندگی مواظب 
خودتون باشید. من...من نگرانتونم. نمی خوام خدای نکرده بالیی سر شما بیاد!

سپیده اونقدر خوشحال شده بود كه اگه دست خودش بود منو بغل می كرد. گفت:
- من همین امروز با سجاد حرف می زنم و پای ده تا سیلی هم وامیسم.

- با خنده گفتم: برو به سالمت.
- با خوشحالی گفت:» من برمی گردم. منتظرم باش ستاره خانم«

همون روز موضوع رو مطرح می كنه. البته سجاد اول سکوت می كنه. بعد فقط 
یه جمله میگه:

» اگه نمی شناختمت و نمی دونستم نیتت پاكه، األن یه جور دیگه باهاتبرخورد 
می كردم، می دونی كه؟«

ستاره خودشو روی تخت جابجا كرد. گفت:
- من خیلی زود و بدون درد سر عروس شدم. خوشبختانه خانواده سهیل هم با 

این موضوع به راحتی كنار اومدند و  من األن در خدمت شما هستم.
- پس تو هم طعم عاشقی رو چشیدی؟

- نمی دونی چه حسیه سپیده. همه زندگی و فکر و ذهن آدم رو به خودش 
اختصاص میده. اگه بهم نخندی میگم...مثل یه جور جنونه. همه لحظاتت پر 

میشه از اون شخص.
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با خودم گفتم، نمی داند من چند سال است با این حس آشنا هستم ولی باید 
لب فرو بسته عشقم را درون سینه ام خفه كنم. اما من فکر می كنم ظاهر جذاب 
آقا سهیل بی تاثیر در این دوست داشتن نبود. سهیل چشمانی روشن و پوستی 

سفید داشت.
فردا صبح وقتی سجاد و آقامرتضی سر كار رفتند اولین كاری كه كردم برداشتن 
روسریم بود. ستاره با شیطنت ایستاده بود و مرا تماشا می كرد. به شوخی و با 

خنده گفتم:
-- آخیش، خفه شدم!

- اون نیز متقاباًل با خنده گفت: ای بدجنس...!
از نظر شکل ظاهری من و ستاره شباهت زیادی با هم داشتیم. یعنی هر كسی 
ما را نمی شناخت بار اول به راحتی متوجه می شد كه هر دوی ما نسبتی با هم 
گاهی  خاله  كردیم.  می  بلند  یا  و  كوتاه  هم  با  را  موهایمان  حتی  ما...  داریم. 

اوقات به شوخی می گفت:
- » دوقلوهای به هم نچسبیده« 

و آن موقع بود كه من و ستاره شیطنتمان گل می كرد و با صدای بلند می خندیدیدم.
روز قبل از عروسی آستین باال زده و همراه ستاره كلی كار كردیم. وقتی حیاط 

را شستیم لباسم خیس شد. 
ستاره یك دست از لباسهایش را داد پوشیدم. نزدیك ظهر خاله منصوره همراه 

ستاره یکی دو ساعت برای خرید رفتن بیرون از منزل و من تنها ماندم. 
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می دانستم مردهای خانه قبل از ساعت پنچ برنمی گردند. از باال شروع كردم به 
جارو كشیدن. اول رفتم طبقه باال و از اتاق سجاد شروع كردم. در حال مرتب 
كردن تخت چشمم افتاد به تابلوی باالی تختش. دست نوشته ای با خط خوش 

بود. تا چند لحظه فقط ایستادم و به تابلو خیره شدم. نوشته بود:        
» سپیدۀ من، آیا سپیدۀ صبح زندگی ام خواهی شد؟«

برگشتم پایین. در دلم غوغایی بپا شده بود. خدایا یعنی منظور از سپیدۀ زندگیش 
من بودم؟ نکند منظورش از سپیده، دختر دیگری بود؟ 

آئینه  جلوی  شد،  تمام  كه  كارم  كردم.  تمیز  را  اتاقها  بقیه  دگرگون  حالی  با 
و  آشپزخانه  رفتم  بعد  ریختم.  اطرافم  و  زده  شانه  را  بلندم  موهای  و  ایستادم 
ایستادم پشت پنجره. صدای چند پسر بچه كه  برای خود یك چای ریخته و 
داخل كوچه توپ بازی می كردند مرا به طرف خود كشاند. همانجا ایستاده و 
تماشایشان می كردم. بخاطر چیزی كه دیده بودم به حال خود نبودم. نمی دانم 
دلشوره بود یا هیجان... اما انگار برای چند لحظه از دنیا جدا شده بودم كه ، . 

یکی از پشت سر چشمهایم را گرفت و گفت:
- اگه گفتی چی برات خریدم ستاره خانم...؟

بیاد آوردم  تازه  بود.  اشتباهی بجای ستاره گرفته  مرا  بود كه   خدایا...! سجاد 
بخاطر عروسی ستاره آنروز مرخصی گرفته. وقتی از پشت، در حلقه بازوانش 
جای گرفتم، آنقدر به من نزدیك شده بود كه گرمای نفسش از الی موهایم به 
پشت گردنم می خورد. بخاطر این كار و بخاطر این كه روسری بر سر نداشتم 
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خیلی خجالت كشیدم، آنقدر كه احساس كردم زبانم بند آمده.
 چون همقد ستاره بودم و لباس او تنم بود، مرا بجای ستاره اشتباهی گرفته بود. 
وقتی از پشت سر موهایم را بوسید همه تنم خیس عرق شد. با بدبختی خود را 

جمع و جور كرده و گفتم:
- اِ...اِ....اشتباه گرفتی پسر خاله. من...من سپیده ام...!

با صورتی  برگشتم.  به طرفش  از من جدا شد.  برق گرفته ها  مانند  یك دفعه 
مانند لبو گفت:

 - خدای من...!!! ب... ببخشید سپیده خانم. با... باور كن متوجه نشدم. آخه این 
لباس.....

- درسته این لباِس ستاره است. لباسم خیس شده بود داد پوشیدم.
- به هر حال من معذرت می خوام. باور كن قصد جسارت نداشتم.

با شرم قصد كردم از در خارج بشوم گفت: 
- میشه راجع به این قضیه...

- حتماً. مطمئن باشید پسر خاله.
- باز هم عذرخواهی می كنم خانم.

بی صدا از در خارج شدم. به اتاق خود رفت و تا آمدن خاله منصوره و ستاره 
نگاهم  شرم  با  كردم  احساس  نشستیم  میز  دور  وقتی  ناهار  موقع  ماند.  همانجا 
می كند. او مردی با حیا بود و حتما بیشتر از من از این كار شرمنده شده بود. 
در كل همه افراد خانواده اش انسانهای معتقدی بودند، مخصوصاً آقا مرتضی 
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همسر خاله منصوره.
 بعد از ناهار نگاه زیر چشمی به من كرد و برگشت به طرف ستاره و گفت:

- اگه گفتی كادوی سرعقد برات چی گرفتم؟
 ستاره با خوشحالی به بغلش پریده گفت:

- تا از خوشحالی غش نکردم بگو...!
- برات دستبند گرفتم. امیدوارم خوشت بیاد. 

ستاره بازویش را بوسید و گفت:
- قربون تو داداش خوشگلم بشم الهی، امیدوارم لباس دامادی به تنت ببینم.

سجاد ناخودآگاه برگشت مرا نگاه كرد. با شرم سر به پایین انداختم. خاله هم با 
لبخند نگاهی به من كرد و از اتاق خارج شد. اما من در آن لحظه نسبت به ستاره 
برادر مهربان  از زمان بچگی در حسرت یك  این كه  حسادت كردم، بخاطر 

بودم. آن هم برادری به خوبی سجاد.
 لباسی كه مادرم برای جشن عروسی ستاره برایم دوخته بود، عصر آنروز داخل 
كمد ستاره گذاشتم. قرار شده بود روز بعد، از منزل خاله همراه ستاره دو تایی 

به آرایشگاه برویم. مادرم توصیه كرد:
 » لباست را ببر همونجا بپوش«.

در حالی كه لباسم دستم بود و با ستاره در حال صحبت راجع به لباسم بودیم 
سجاد وارد شد. خود را جمع و جور كردم. با دیدن لباس گفت:

- شما فردا شب می خوای این لباسو بپوشی؟
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- با تعجب گفتم: اشکالی داره...!؟
با ناراحتی با مشت به دیوار كوبید و از در بیرون رفت. با ستاره به هم نگاه كرده 

و هر دو با شیطنت تمام زدیم زیر خنده. گفتم:
- یدونه داداش داری...اونم از شانست خل شده ستاره...!

با خند بروی شانه ام زد و گفت:
- ای بدجنس. خیلی هم دلت بخواد.

آنشب موقع خواب به اتاق ستاره رفته و تا نزدیك سحر از همه دری حرف 
زدیم و تا توانستیم از لحظات با هم بودن استفاده كردیم. من و ستاره در همه 
این سالها دوستان خوبی برای یکدیگر بودیم. درست مانند دو خواهر. وقتی 
ستاره چراغ اتاق را خاموش كرد ناخودآگاه بیاد آن لحظه كه در حلقه بازوان 
هم  هنوز  بود.  بخش  زندگی  تنش  گرمای  خدایا  افتادم.  بودم  سجاد  توان  پر 
مزه بوسه ای كه به موهایم زد احساس می كردم. حتی بوی تنش را كه به من 

چسبیده بود. احساس خوشحالی كرده و با خود گفتم:
» خدایا...! یعنی میشه برای همیشه گرمای نفسش روشنی بخش دل بی قرار من 

باشه و من برای همیشه اونو برای خودم داشته باشم؟«
صبح روز بعد در آشپزخانه مشغول خوردن صبحانه بودیم كه سجاد از در وارد 
اینکه تنها صندلی كنار من خالی بود نشست روی همان صندلی.  شد. بخاطر 
تا ناكجاآباد عشق می برد.  آن روز عطر خوشبویی استفاده كرده بود كه مرا 
كمی خود را جابجا كرده و اصاًل بروی خود نیاوردم. خاله منصوره خطاب به 
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سجاد گفت:
- امیدوارم تونسته باشی خوب بخوابی پسرم، چون امروز خیلی كار داری.

نیم نگاهی به من كرده و گفت:
-  اتفاقاً هم خوب خوابیدم و هم خوابهای خوبی دیدم.

- ستاره با شیطنت گفت: ای بدجنس نکنه خواِب از ما بهترون می دیدی؟
دوباره نگاه زیر چشمی به من كرد و گفت: 

- راست گفتن كه اتفاقات روز، در شب به صورت رویا در خواب برای انسان 
تداعی میشه.

شدم.  لبو  مانند  شرم  از  كردند.  خالی  سرم  بروی  آبجوش  ظرف  یك  انگار 
همانطور سرم پایین بود و از ترس لو رفتن جرأت نکردم سر بلند كنم. خدایا 
منظورش من بودم. یعنی او هم موقع خواب به آن لحظه فکر كرده؟ آرام فنجان 
تفاوت  بی  و سعی كردم  به خوردن صبحانه كرده  و شروع  برداشتم  را  چای 

باشم. اما در درونم غوغایی بپا بود. 
ستاره دوباره گفت: 

- من كه فکر می كنم آدم جدی و بداخالقی مثل شما فقط می تونه خواِب، 
دستور دادن و رعایت حجاب و این چیزا رو ببینه.

سجاد بروی شانه اش زد و گفت: 
- عروس اگه خیلی حرف بزنه دماغش دراز میشه ستاره خانم می دونستی؟

همه با هم خندیدیم و من باز هم جرأت نکردم سرم را بلند كنم زیرا می دانستم 
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لو  اگر در همان حال نگاهم در چشمان گیرایش گره بخورد...، همه چیز را 
خواهم داد.

 مراسم جشن عروسی در حیاط خانه پدری آقا سهیل كه یك باغ بزرگ بود، 
انجام می شد. اما قسمت زنانه و مردانه به وسیله پرده ای ضخیم از هم جدا بود.

طرف  به  رفتیم  شد  می  محسوب  داماد  كه  سهیل  آقا  همراه  صبح  ده  ساعت 
آرایشگاه. نزدیك ظهر شاگرد آرایشگر آمد و گفت:

- یه آقایی اومده دم در، براتون غذا آورده.
- ستاره گفت: فکر كنم سجاده. برو زودتر غذا رو بگیر بیار كه  زیر این سشوار 

دارم از گرسنگی هالک میشم.
از در خارج شدم. سجاد داخل ماشین نشسته بود. دلخور به نظر می رسید اما 
نیاورده و جلوتر  اینچین روز شادی، دلیل اخمش را نمی دانستم. بروی خود 
پاسخ  بجای  و سالم كردم.   پیش دستی كرده  افتاد،  من  به  تا چشمش  رفتم. 

سالمم گفت:
میشه چند دقیقه بشینی تو ماشین دخترخاله؟

با تعجب نشستم روی صندلی جلو، گفتم:
- اومدم غذا رو ببرم....

- می دونم. حاال دیر نمیشه. یه خواهشی ازت دارم سپیده ممکنه؟
- چی؟

- ازت می خوام... اون لباس دیروزی رو امشب نپوشی!
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با تعجب چند لحظه نگاهش كردم و گفتم: 
- ولی من... امشب لباس دیگه ای ندارم بپوشم سجاد.
از روی صندلی عقب یك نایلون بدستم داد و گفت:

- من این مشکل رو حل كردم.
- با تعجب گفتم: ولی لباس خودم....

با صدای كمی بلند گفت: 
- نه... لباس خودت خوب نیست. دیروز دیدمش به كمد آویزون بود. همه تنت...

ادامه نداد. رُویش نشد بگوید همه تنت معلوم است. البته اینطور نبود. مادرم در 
انتخاب پارچه برای من وسواس خاصی داشت. شاید هم سجاد نخواست بگوید 

اندامت را به نمایش میگذارد.
 خود را جمع و جور كرده و بزحمت گفتم:

- م...مراسم كه قاطی نیست سجاد.
سگرمه هایش بیشتر در هم رفت و گفت: 

- اونجا یه باغه سپیده، در و پیکر كه نداره. یه وقت...
سکوت كرد. نخواستم ناراحتش كنم. یواش گفتم:

-  باشه.... ممنون...!
- در حالی كه لباس را به دستم می داد گفت:  دلخوری؟

ناخودآگاه به چشمهایش زل زده و با لبخند گفتم:
- نه پسرخاله....
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لبش  به  لبخند  شده  عوض  صورتش  حالت  دفعه  یك  دید،  را  لبخندم  وقتی 
از  من  البته  شدم.  پیاده  لباس  و  غذا  ظرف  همراه  و  كردم  باز  را  در  نشست. 
به من توجه و  اینقدر نسبت  این كه  از  بلکه  ناراحت كه نشدم هیچ،  این كار 
حساسیت نشان می داد خوشحال بودم. دوباره برگشتم به طرفش. با خوشحالی 

لبخند زد و گفت: 
- مواظب خودت باش. من و سهیل ساعت سه میایم دنبالتون.

از دهانم پرید و گفتم:
-  خوش بحال ستاره... كه برادری مثل شما داره...!

اول با تعجب نگاهم كرد و بعد با لبخند گفت:
- برو به بسالمت خانم.

تا رسیدم داخل آرایشگاه حال عجیبی داشتم. دائم در ذهنم با خود كلنجار می رفتم. 
» خدایا اگر تا این حد برایش مهم هستم و یا اگر مرا دوست دارد، چرا هیچ 
نجات  این وضع  از  مرا  و  می شکند  زبانش  قفل  كند؟ پس كی  نمی  اقدامی 

میدهد. نکند آنقدر دیر بزبان بیاید كه دیگر دیر شده باشد؟ 
خدایا او كه می داند من خواستگار زیاد دارم چرا دست دست می كند؟ خدایا 
نکند  برود؟  به سراغ دختر دیگری  و  نخواهد  آینده اش  برای  مرا  اصاًل  نکند 

سپیده زندگیش من نباشم؟«
با حالی دگرگون به داخل برگشتم. وقتی ستاره لباسم را دید لبخند مرموزی 

زد و گفت:
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  - خدا شانس بده...!
- گفتم: ای بدجنس.

هر دو خندیدیم. اما من هنوز هم دلیل این كار سجاد را نفهمیدم. آیا براستی 
خودم برایش مهم بودم یا حجاب و نجابتم؟

بخاطر  بود.   زیبا  بسیار  كامل،  پوشیدگی  عین  در  بود  گرفته  برایم  كه  لباسی 
سلیقه زیبایش در دل تحسینش كردم. به نظرم بهای زیادی هم بخاطرش داده 
بود. لباس را پوشیده و بعد مانتو پوشیدم روی لباس.  بعد كمی آرایش كردم 

كه واقعاً قیافه م را عوض كرده بود.
وقتی هر دو همراه ماشین گل زده بسراغمان آمدند، ستاره و سهیل روی صندلی 
عقب نشستند. سجاد دِر جلو را برایم كرد و مرا بروی صندلی جلو در كنارش 
قرار داد. ستاره و سهیل در حال خوش و بش با هم بودند اما سجاد به صورتم 
دقیق شد و مرا برانداز كرد. با وجودی كه سرم پایین بود و با روسریم بازی می 
كردم، مواظب حركاتش بودم. قبل از این كه حركت كند به پایین لباسم نگاه 
كرد. لباسی كه برایم گرفته بود از زیر مانتو بیرون زده بود. وقتی مطمئن شد 
لباس خودش را پوشیدم با خوشحالی لبخند زد و براه افتاد. حاال نوبت من بود 
كه زیر چشمی او را برانداز كنم. كت و شلواری كه با كراوات مزینش كرده 
بود، او را بیشتر از همیشه جذاب و دوست داشتنی كرده بود. دلم می خواست 
دستانم را بدور گردنش حلقه كرده و از عطر تنش سیراب می شدم. در آن حال 

آرزو كردم روزی من و او....جای ستاره و سهیل نشسته باشم!
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آخر شب مثل همیشه خودش ما را به منزل رساند. من علیرغم میل باطنیم نشستم 
روی صندلی عقب. قبل از این كه مادرم سوار بشود آینه را مقابل صورت من 

تنظیم كرد و با خوشحالی گفت: 
- بخاطر اینکه...حرفمو گوش كردی ممنونم سپیده.

سر به پایین انداخته و گفتم: 
- من، .دلم نمی خواد هیچ وقت... شما از دستم ناراحت بشی پسرخاله.

- خوشحالم اینو می شنوم سپیده. 
- فقط اگه...ممکنه بگین پولش چقدر شده...، تا من تقدیم كنم!

 سگرمه هایش در هم رفت و برگشت به عقب و گفت:
رو  تولدش  پول كادوی  داره  نفر تصمیم  بینم یك  می  باره كه  اولین  این    -

پرداخت كنه.
یکدفعه یخ كردم. خدایا یعنی تا این حد در فکر و ذهنش بودم كه روز تولد 

مرا بخاطر داشت؟ با گونه هایی گلگون و خیلی آرام گفتم:
- نمی دونم چی بگم پسرخاله! فکر نمی كردم غیر از مادرم، كسی روز تولد من....

- تولدت مبارک. امیدوارم از سلیقه من خوشت اومده باشه، چون اولین باره 
برای یك خانم لباس گرفتم.

در سکوت فقط لبخند زدم. با خوشحالی نگاهم كرد. وقتی مادرم آمد خیلی زود 
ما را به مقصد رساند، در حالی كه آثار خوشحالی در صورتش موج می زد.

مادرم گمان كرده بود لباسی كه آنشب به تن داشتم لباس ستاره است. آخر 




