
                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | بلند پاییز رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

1 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | بلند پاییز رمان

 www.negahdl.com 

 ن رما نلود دا مرجع نلود دا ه نگا

 

 را دومی و.. باال ده را اولی که ، داشت وجود بزرگ ده دو رشت شهر اطراف در قدیم های زمان در

 گذرانی خوش فکر به همیشه علی خان.  داشت نام علی خان باال، ده ارباب. میگفتند پایین ده

 .  میگذراند خوشی به رو عمرش ده ی بیچاره مردم رنج دست از و بود خودش

 خود ی خانواده و خود آینده به و نمیکردند تالشی خود ده شدن آباد برای زیاد هم ده این مردم

 .. گذراندند می رو سختی زندگی آوردند می دست به که کمی رنج دست با.  دادند نمی اهمیتی

 یدک رو اون اسم اربابی از فقط که.. خان عزت نام به داشت خانی پایین ده ، اون برعکس ولی

 آنها به و بود ده مردم خدمت در همیشه ، بود گرم خون و مهربان بسیار خان عزت.  میکشید

 آباد در سعی خود ارباب از تشکر برای بودند خان رعایای از که مردم.  میکرد بسیاری های کمک

 پاداش بدون را آنها تالش هم خان عزت.  نمیکردند دریغ کوششی هیچ از و میکردند ده کردن

 ...نمیگذاشت

 با مردم تا بنویسیم پایین ده شیرین و تلخ وقایع و دور سالهای مورد در باید ما داستان این در) 

. ..بس و دمیمان نیک نام آدمی از فقط که بدانند و بگیرند درس ها حادثه از داستان این خواندن

 ....(قبل سال چندین به برگردیم باید بپردازیم خان عزت زندگی به اینکه برای

 ، دوم ازدواج از بعد که... ستوده رضا حاج نام به میکرد زندگی مردی باال ده در پیش سال چند

 هما خواستگاری به مجبورا رو دوم زن رضا حاج.. کند انتخاب سومی زن که رسید فکرش به دوباره

 اهم کوچکتر خواهر برای آلی ایده خواستگار اتفاق حسب بر.  فرستاد قاسم مش ی خونه به نیرم

 و رسم برای و بدهد دست از را خواستگار این نمیخواست که قاسم مش و بود شده پیدا منیر

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | بلند پاییز رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

2 

 

 پا دیگر دختر برای خواستگار تا برود بخت ی خانه به اول دختر باید که بود قدیم در که سنتی

 اهم هفته یک عرض در منیر ماه مخالفت گرفتن نظر در بدون قاسم مش همین برای ، گذاردب پیش

 حاج ی خانه به را او بود کرده فراهم او برای که کمی جهاز با و آورد در رضا حاج عقد به را منیر

 .. فرستاد رضا

 رضا حاج ، زندگی اوایل.  آمد می حساب به سوم عروس که بود شده ای خانه وارد جوان دختر

 زنهای ولی ، پرداخت می خانه کارهای به شوهرش پناه در هم او و بود منیر ماه برای خوبی مرد

 رمنی ماه... دادند می دستوراتی او به کدام هر و میکردند نگاه کلفت یه مثل او به رضا حاج دیگر

.. بدهد انجام میخواستند آنها که کاری هر اعتراضی بدون شوهرش آرامش خاطر به مجبوربود هم

 فرزندش اولین هم منیر ماه که میخواست دلش اما داشت پسر فرزندان خود زن دو از رضا حاج

 به و داد می انجام سومش زن راحتی برای را کاری هر رضا حاج شد حامله او وقتی ، باشد پسر

 اولش ی بچه ر،منی ماه بد بخت از ولی باشند داشته را او هوای که بود داده دستور هم دیگر زنهای

 کنار را آنها سادگی به همین برای.  زد هم به رو رضا حاج آرزوهای تمام اتفاق این و شد دختر

 ..  نکرد آنها به ای توجه دیگه و گذاشت

 صورتی و یشمی چشمانی که بود زیبا دختری رضا حاج دیگر های بچه برعکس دختر این اما

 لیو میدانست دنیا ی بچه ترین داشتنی دوست را او میکرد او به نظری کسی هر که داشت سفید

 خود از و گذاشت کنار را دخترش و او راحت خیلی و نداشت کاری نوزاد این زیبایی به رضا حاج

 ....راند

 بود همه از دور به که حیاط ی گوشه در اتاقی به گذاشت خورشید را او نام که دخترش با منیر ماه

 بی و تنهایی این او.. نمیرند گرسنگی از که میداد آنها به کمی خرجی فقط رضا حاج و آورد پناه

 این با و بود کشیده تباهی به را اش آینده تمام که بود او ، گذاشت پدرش حساب به را پناهی

 ...بود کرده خراب را او زندگی اجباری ازدواج

 گرفت تصمیم رمنی ماه ، بود شده زیبایی دختر حاال خورشید و شد سپری زمان آن از سال ده

 برای را درخشانی ی آینده بتواند ده این در شاید تا شود پایین ده راهی دخترش ی آینده برای

 خشک نان تکه چند و کهنه لباس دست چند آن محتویات که ای بقچه... بزند رقم دخترش تنها

 .. افتاد راه به پایین ده طرف به و برداشت را بود
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 به قتیو متاسفانه کرد منیر ماه که تالشی با گذشتند می بود ده دو بین ما که جنگلی از باید آنها

 سر زودتر چه هر باید و نداشت ای چاره ولی ، بود کرده پهن رو سیاهش چادر شب رسیدند جنگل

 زده وحشت دو هر.. باشند دور وحشی حیوانات گزند از تا میکرد پیدا دخترش و خود برای پناهی

 وا بروند راه کدام از باید که دانست نمی منیر ماه ، رسیدند راهی دو یه به که میکردند طی رو راه

 که برد بزرگ سنگی تکه پشت به را او و کرد دعوت آرامش به بود ترسیده خیلی که را خود دختر

 :  گفت دخترش به و آمد می حساب به هم امنی جای

  ، کند پیدا را اصلی راه تا بماند جا همین

 اختیار سکوت مادر فریادهای و اصرار با باالخره شود جدا مادرش از میشدن حاضر خورشید ولی

 دعا لب زیر و بود کرده بغل رو سنگی تکه وحشت از خورشید.. شد مادر رفتن گر نظاره و کرد

 به فوری و کرد جلب را اش توجه چراغی نور دور از میرفت جلو که همچنان منیر ماه.. میخوند

 کسی.. رفت داخل به وحشت و ترس با و رسید ای کلبه به رفتن راه کمی از بعد رفت آن طرف

 نجاای کسی حتما:  گفت خود پیش نشنید جوابی ولی زد صدا رو کسی فریاد با نبود کلبه توی

 مراهه به رو خورشید و برگرده که دید بهتر.. گذاشته روشن کی رو چراغ این وگرنه میکنه زندگی

 .. برسونه صبح به رو شب بتونه اینجا صاحب ی اجازه با شاید بیاره کلبه همین به خودش

 منیر اهم ، میکرد تماشا را او و بود ایستاده درگاه بین در مردی بیرون بره کلبه از که برگشت وقتی

 رو در مرد که دید تعجب کمال در که کنه عذرخواهی شدن وارد اجازه بدون برای او از میخواست

 که انداخت می وحشت به رو منیر ماه او شرربار چشمان ، رفتگ او طرف به رو تفنگش و بست

 ، نداد رو اجازه این او به مرد آن ولی دهد نجات رو خودش آنجا از که رفت کلبه در طرف به فوری

 امتم دریده چشمانی با مرد.. نداشت پی در اثری ولی کرد التماس او به و افتاد پایش به منیر ماه

 ، دکر پرت ای گوشه به را او منیر ماه به ناگهانی ی حمله یک با و گذراند رنظ از رو منیر ماه هیکل

 یک در مرد. نبرد پیش از کاری کنه پیدا نجات مرد آن دست از که کرد تالش هرچی منیر ماه

 .. نشاند منیر ماه دامان به رو ننگی ی لکه و کرد تجاوز او ی زنانه حریم به غافلگیرانه حرکت

 نگاهی خود دور به رسید جایی به کمتر کرد کوشش هرچه مرد آن پای و دست زیر در منیر ماه

 ردم اون سر به قدرت تمام با و برداشت رو سنگ تکه اون دید دستش کنار در سنگی تکه انداخت

 آمده راه او.. گذاشت فرار به پا زده وحشت و انداخت کناری به بود شده بیهوش که رو او و کوبید

 ماه ، بود نمانده رمقی هم او برای ، دید بیهوش رو اون رسید دخترش پیش وقتی و برگشت رو
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 دخترش کنار در و آورد در پا از هم را او پیش دقیقه چند کابوس و خورشید حال از هراسان منیر

 ... رفت حال از

 الی البه از آن انعکاس و میخندید صبح روی به و بود آورده در سر ها کوه پشت از تازه خورشید

 منیر ماه چشمای خورشید گرمای اثر بر ، تابید می منیر ماه ی پریده رنگ ی چهره به پنجره

 و متبسم ی چهره با و انداخت نگاهی اطراف به ، دید گرم ای خانه در رو خود و..شد گشوده

 دخترش یاد به شد آشنا خود بر و دور به که کمی بود، نشسته کنارش که شد روبرو زنی مهربون

 ؟ کجاست دخترم:  زد دا و پرید جا از و افتاد

 مسیر به منیر نگاه ، کرد اتاق ی گوشه به اشاره دست با و کرد آروم رو منیر ماه او کنار خانوم

 دخترش تنها بابت خیالش و دید بود رفته فرو راحتی خواب به که رو دخترش و افتاد او ی اشاره

 و کرد زن اون به نگاهی و کشید خورشید صورت به نوازش دست و شد نزدیک او به.. شد آسوده

 : گفت

 ؟ کجاست اینجا

 ..کردند پیدا جنگل تو رو دخترت و تو اونا ، اربابه ملک اینجا:  گفت زن

 دونب که بود باری اولین این بست چشماشو و برگشت رختخوابش به و شد راحت خیالش منیر ماه

 ، ودب پایین ده بودند گذاشته اون به پا یدخورش و منیر ماه که ده این.. رفت خواب به ترسی هیچ

 سالگی پانزده سن در حاال که خان عزت پسرش و بانو همسرش همراه به ده این ارباب ساالرخان

 ابتطب با دکتر و میکنه خبر رو دکتر ساالرخان آنها آوردن از بعد..میکردند زندگی میبرد سر به

 ...دهمی نجات حتمی مرگ از رو دختر و مادر این خوبش

 هب رو آنها سالمتی وقتی ، میره بهبودی به رو حالشون خورشید و منیر ماه که میگذره روزی چند

 از منیر ماه ، میشه حالشون جویای و میاد آنها دیدن به بانو همسرش و او میدند خبر ساالرخان

 به جا ینهم دخترش و اون که بدهند اجازه که میخواد اونا از و میکنه تشکر خیلی اونا زحمات

 ی خونه مجاور در بزرگی اتاق و میکنه کامل رو خودش محبت خان ، بدهند ادامه زندگیشون

 ... کنند شروع رو ای تازه زندگی تا میده آنها به خودش
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 دخترش و خود ی آینده به و میشه دور افته می براش جنگل تو که اتفاقاتی از کم کم منیر ماه

 حالش دوباره و بده نشون خوش روی اون به نمیخواد زندگی قتو هیچ ولی ، میشه امیدوار بیشتر

 میرسه ساالرخان به منیر ماه ناخوشی خبر وقتی ، افته می رختخواب کنج مریض و میشه بد

 رو همه و میده همه به رو نوزاد یه ورود خبر معایناتش از بعد دکتر ، میکنه احضار رو دکتر فوری

 ... میاره در نگرانی از

 برادر یا و خواهر منتظر خبر این با که خورشید مخصوصا ، شدند خوشحال بچه این جودو از همه

 ونا یاد و بود منیر ماه میشه شوکه خبر این از که کسی تنها ، بیاره در تنهایی از رو اون که میشه

 هبچ این پس نداشته شوهرش با ای رابطه که سالهاست که میدونه خودش ، افته می لعنتی شب

 حریم به شب اون که متجاوزیه مرد همون از شوم ی نطفه این ، باشه رضا حاج از هنمیتون

 منیر ماه مرگ با کردن نرم پنجه و روزدست چند از بعد... کرد درازی دست منیر ماه خصوصیه

 رد رو دردناک راز این عمرش آخر تا که میگیره وتصمیم میشه خودش سیاه بخت تسلیم باالخره

 آینده هم و میشه زده او پیشانی به نامی بد مهر ، راز این شدن فاش با چون کنه، دفن خود بطن

 همه دل تو خورشید مهر و گذاشتند می احترام دخترش و او به همه.. میشه تباه دخترش ی

 رو چیز همه راز این گفتن با نباید ، بود کرده خوش جا همسرش و ساالرخان دل تو مخصوصا

 همراه به مرگ ی لحظه تا و میکرد حمل خودش با عمر آخر تا رو درد این باید ، میکرد خراب

 ... میبرد گور به خودش

 *********************** 

 دلش اصال منیر ماه ، بود پسر یه اون که اومد دنیا به منیر ماه مشروع نا نوزاد ماهی چند از بعد

 اون به میخواست وقتی ، میکرد دور خودش از رو او همیشه ، بکنه نوزاد به نگاهی نمیخواست

 ، منیر ماه رفتار از ، میکرد سیر رو بچه این خدمتکاران کمک با و میشد منقلب حالش بده شیر

 چیزی اما باشه متنفر اش بچه از میتونه اینقدر مادری چطور که بود افتاده شک به هم بانو

 به شد بد حالش وبارهد منیر ماه... نمیزنه حرفی مورد این در منیر ماه که میدونست نمیگفت

 ور منیر ماه حاالت و کرد مشورت دکتر با بانو ، کنه خبر رو دکتر دوباره شد مجبور خان که طوری

  داد شرح براش

 خیلی او از باید ، انداخته روز این به رو او و شده ضعیف بدنش زایمان از بعد اون:  گفت دکتر

 این با دوباره و میبرده رنج بوده باعثش ششوهر که روحی ناراحتی از قبال اون ، بشه مراقبت
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 بیشتر مراقبت با ، انداخته گذشته یاد به رو اون و شده تداعی براش روزا اون ناخواسته زایمان

 ...نباشید نگران... میره بهبودی به رو حالش

 از غفار او تا گرفت دایه یه نوزاد برای منیر ماه حال مراعات برای دکتر حرفای از بعد خان ساالر

 ...میرسید نظر به راضی امر این از منیر ماه ، کنه استراحت کننده ناراحت چیز هر

 و میدید رو نوزاد کم خیلی او ، بود شده خوب حالش کامال هم منیر ماه ، گذشت باد مثل ماه هفت

 یشیرین و زیبا ی بچه بود شده ماهه هفت منیر ماه پسر میکرد، کفایت او برای کوتاه دیدن این

 ...داشتند دوست بسیار رو اون و بودند عالقمند او به همه که ودب

 عکس تا بود مرافب هم بانو ، آورد منیر ماه پیش و کرد بغل رو برادر خورشید روزها از یکی ذر

 ، شتمیکُ خانوم این تو رو کنجکاوی این که میکرد رفتار طوری باید منیر ماه ، ببینه رو اون العمل

 هک افتاد می مرد اون یاد میکرد نگاه چشماش به وقتی زد او ی گونه به ای وسهب و کرد بغل رو او

 رو برادر این مادرش اینکه از خوشحال خورشید.. بود کشیده فنا به رو او هستی ی همه شب یه

 :  گفت مادرش به خنده با کرده قبول

 ...گذاشته فرخ رو اون اسم ساالرخان

 ای چاره راه که کرد راضی رو خودش کم کم او ، کرد اعالم رو خودش رضایت لبخند با منیر ماه

 سرنوشت در تقصیری بچه این چون باشه داشته دوست خورشید مثل رو پسر این باید و نمانده

 ...نداشت منیر ماه سیاه

 خفر و بود شده رعنا قدی با زیبا دختری ، رسید سالگی بیست مرز به خورشید و گذشت سالها

 میشد بزرگتر چه هر فرخ ، گذراندند می روزگار خواهرش و مادر کنار در و بود ساله ده هم

. .میکرد حس خودش کنار بیشتر رو شوم مرد اون منیر ماه و میشد بیشتر مرد اون به شباهتش

 این که جذاب و زیبا ، بود شده جوانی مرد بود ساالرخان ی یکدونه پسر که هم خان عزت

 شبها همین از یکی در و افتاد پسرش ازدواج فکر در بانو ، نبود خورشید چشم از دور جذابیتش

 چه هر که خواست خان عزت از و کشید پیش رو خان عزت ازدواج موضوع بودند هم دور که

 عاشق و بود بسته خورشید به دل قبال که خان عزت ، کنه انتخاب همسری به رو دختری زودتر

 ... گفت درشوما پدر به رو خود نظر تردید با بود شده اون
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 و گرفت سر وصلت این ماه چند طی از بعد و بود قبول قابل مادرش و پدر برای انتخاب این

 از دیگه و میدید بلندی جایگاه در رو خود منیر ماه دیگه حاال ، رفت بخت ی خانه به خورشید

 ... ودب شده تضمین هم پسرش و او ی آینده دخترش و خان عزت ازدواج با چون نداشت بیم آینده

 در قلبی ی سکته اثر بر بانو شبها از یکی در و گذشت شادی و خوشحالی با همراه سال یک

 خبر بهترین و... بود شده تنها که ساالرخان مخصوصا بودند دار غصه او رفتن از همه ، گذشت

 وزر هن و ماه نه از بعد شادی این که بود خورشید بودن حامله بانو مرگ از بعد آنها برای خوشحالی

 و بودند شادمان نوزاد این آمدن از همه ، کرد شوهرش تقدیم زیبایی پسر خورشید و شد بیشتر

 نور و روشنی آنها زندگی به بچه این وجود ، انداخت راه به کوبی پای و جشن هفته یک خان عزت

 ... میکرد همیشه از تر خوشبخت رو آنها و بود بخشیده

 یک از بعد... میکرد افتخار اسم این به و بود پدرش اسم ، گذاشت یونس رو اون اسم ساالرخان

 خودش اینکه با خان عزت ، شست دست خانواده کانون این از و رفت دنیا از هم ساالرخان سال

 های دست نوازش از هایش دست و دارد احتیاج پدرش به هنوز که میکرد احساس ولی بود پدر

 و غم روی دیگه داشتنی دوست و عزیز پسر و هربونم شوهر وجود با خورشید... مانده تهی پدر

 ...میدونست دنیا زن ترین خوشبت را خود بود شده خان عزت همسر که وقتی از و ندید رو رنج

 به زنی ، میداد دستور اون جای به و نشست بانو جای به بود یافته رو خود جایگاه که منیر ماه

 کرد استفاده سوء جو این از و نداشت رو نشینی االب ی جنبه اصال و بود خودرای و خودخواه غایت

 او به و میدید مادرش جای به رو او هم خان عزت... گرفت خود خدمت در رو خدمتکاران تمام و

 دلش کاری هر خفا در ولی بود مطیعی ی بره داماد برابر در هم منیر ماه ، میگذاشت ویژه احترام

 آموخته که سوادی با و بود رسیده سالی بیست سن به حاال که هم فرخ.. میداد انجام میخواست

  ، میکرد رسیدگی آنها به شخصا و گرفت دست در رو خان اموال ی همه و شد خان مباشر بود

 حق در رو ظلمش بیشترین و کرد پا به رو ستم و ظلم بنای نبود، حالل راه از وجودش بطن چون

 بزرگ طوری او... نداشتند شکایتی جرات و میترسیدند فرخ از هم رعایا ، میکرد خان رعایای

 فراهم او برای باید بود هم سنگ زیر از شده اگر ، میکرد درخواست رو چیزی اگه که بود شده

 هم خورشید... نشست نمی پای از نمیکرد نابود رو اون تا میشد دشمن کسی با اگه و میکردند

 این از خان عزت که میبرد کار به رو خودش سعی تمام برادرش اخالقی اختالف همه این از تعجب

 قتیو برادر نگاه از بود این بود کرده نگران رو خورشید که دیگری ی مسئله... نبرد بویی رفتارها
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 خیره برادر خشمگین ی چهره به وقتی میترسید میشد عصبانی و نبود میلش باب چیزی که

 بهم داشت بود عام و خاص زد بانز که پایین ده آرامش کم کم... میدید او در را شیطان میشد

 در بدی روزگار چون میکشیدند دست راحتی و خوشی همه این از باید ده مردم و میریخت

 ... بود انتظارشان

 ********************** 

 هب پشت دختری ، میگذشت اون از زاللی آبی که جوبیاری کنار سنگ تخته روی ده دیگر طرف در

 و باد وزش با همراه ، خودرو علفهای بوی ، میکرد نگاه رو آب حرکت.  بود نشسته خورشید

 رو فراموشی لحظاتی برای ، بود برده فرو خوش رخوتی در رو او بود حاکم پیرامونش بر که سکوتی

 برای که دخترانی صدای و سر با.. نشاند چهره بر رو آب خنکای و کرد گوناگون افکار جایگزین

 آشنایی صورت آنها همراه به و اومد خودش به میگرفتند بقتس همدیگه از چشمه لب به آمدن

 چشمه لب او کنار در و شد خوشحال ستاره دیدن از گلناز ، دید رو گلناز دوستش قدیمی

 رو خوبی روز و میزدند گپ هم با سرحال و شاد بودند چشمه لب هم با دختران وقتی.. نشست

  ، سپردند می خاطر به خود برای

 از... اما نبود اطراف به حواسشون و میزدند حرف همدیگه با خود وبر دور از غافل گلناز و ستاره

 این از و میکرد تماشا رو ستاره ، عشق از مملو ، آتشین و شرر پر چشم دو روبرو درختان پشت

 یک بود دیده رو ستاره ازوقتی. نبود خان زن برادر فرخ جز کسی او ، بود شگفت در زیبایی همه

 تماشاگر و نشست می کمین به درختا همین پشت روز هر و بود شده اون عاشق دل صد نه دل

 از که بود خواسته ، گلناز جمله از ده دختران ی وسیله به باری چند فرخ ، میشد زیبایی همه این

 فرخ ولی ، بود داده او به رد جواب متقابل پیام با بارها هم وستاره کند ازدواج درخواست ستاره

 برای ، بیاره بدست رو زیبایی ی الهه این شده که قیمتی هر به میخواست و نبود ربردا دست

 رد همیشه ستاره طرف از ولی ، بود کرده فشاری پا خواستش این بر رو شماری بی روزهای همین

 شخود آن از زور با شده اگه حتی رو ستاره و بگذاره پیش پا گرفت تصمیم خود اینکه تا ، میشد

 ...کنه

 رخ ماه که ستاره ی دیگه دوست وقت این در ، بود اومده چشمه لب آب بردن برای ستاره روز اون

 آرومی به هم ستاره و کرد بلندی سالم و رسید چشمه لب به مریم دوستش همراه به داشت نام

 حرف همیشه و حسود بود دختری چون اومد نمی خوشش رخ ماه از زیاد ستاره ، داد را آن جواب
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 همین در.. نبود امان در او زبان دست از کس هیچ و میگفت دیگران به شوخی با رو زننده های

 : گفت ستاره به رو کرد گل شیطنتش دوباره ، وقت

 گم فرخ دل آسمان در و شده سهیل ی ستاره که دختری به ، عشق ی ملکه به سالم... به به

 ..!شده

 اهم صورت تو پاشید آبی لیوان عصبانیت با میداد گوش و رخ ماه حرفای به که طور همون ستاره

 ...خنده زیر زدند منظره این از همه که ، رخ

 : گفت ستاره

 .!.بشی خنک خواستم اینجوری ، میگیری آتیش داری و برداشتی دور دیدم ، خوبم دوست نترس

 : گفت گلناز و خندیدند دخترا

 ...نزاری ستاره سر به سر دیگه باشی تو تا

 آب رو اش کوزه و رفت ستاره به ای غره چشم یه میریخت صورتش از آب هک طور همون رخ ماه

 ...رفت آنجا از حرفی بدون و کرد

 : گفت ستاره به رو رخ ماه دوست مریم

 ...کرد شوخی باهات فقط اون ، کردی یخش رو سنگ دختر همه این جلوی جوری بد ستاره

 : گفت مریم به غلیظی اخم با ستاره

 ؟ رفتیگ آتیش هم تو نکنه

 : گفت دلخوری با مریم

 ...کردم یخ تازه تو ی مزه بی حرفای از نخیر

 که دخترا ، نفهمید رو فرخ آمدن که بود دوستاش با زدن حرف غرق اینقدر ستاره گذشت مدتی

 فرخ اما ، میکردند سالم او به احترام با و شدند بلند او پای جلوی دیدند خود نزدیک رو فرخ

 بدون اومده فرخ فهمید وقتی هم ستاره ، بود شده خیره ستاره به فقط نبود کسی به حواسش

 بودند چشمه لب که اونایی ی همه ، بره اونجا از زودتر تا میکرد آب رو خود ی کوزه واکنشی هیچ
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 ، دش ستاره تماشای محو و نشست چشمه لب ستاره روبروی فرخ... میکردند نگاه آنها به تعجب با

 : گفت و داد قرار خطاب رو ستاره لحظاتی از بعد

 ..!میخوری رو سالمت میبینی و بزرگتری وقتی تو ، کردند سالم بهم همه ده اهالی ببین

 نگاه ، افتاد راه به خونه طرف به و برداشت رو وکوزه انداخت فرخ به عمیقی نگاه اخم با ستاره

 هب تندی به بود شده دور اون از ستاره اومد خودش به وقتی ، لرزوند رو تنش پود و تار تمام ستاره

 : گفت و شد راهش سد و رفت اون دنبال

 ؟ میترسی ازم بقیه مثل هم تو نکنه ؟ میکنی فرار من از چرا

 : گفت و کرد اخمی ستاره

 ...نشید مزاحم میکنم خواهش ، خدا ی بنده از نه میترسم خدا از فقط من

 ؟ نمیکنی قبول چرا ، بزنم حرف باهات میخوام که دادم پیغام تو به باری چند من:  گفت فرخ

 ...ندارم حرفی شما با من محترم آقای:  گفت ستاره

  ؟ دادی رد جواب بهم چرا ، کردم ازدواج درخواست تو از بارها:  گفت فرخ

 دارم حق و ندارم ازدواج قصد من میگم شما خود به حاالم ، دادم پیغام ، گفتم بارها:  گفت ستاره

 چطوری مردم ببینید ، نشید من راه سد دیگه پس ، بگیرم تصمیم خودم ما آینده مورد در

 ...میکنند نگاهمون

 دچن تا مادرم و خان اتفاق به من ، نیست مهم برام بکنند میخواند کاری هر مردم بزار:  گفت فرخ

 ...میایم خونتون به آینده روز

 با همین برای میخورد بهم لشحا پروگی همه این از بشه منفجر میخواست فرخ حرفای از ستاره

 : گفت بود کرده خوش جا وجودش بند بند تو که خشم

 ، آخرمه حرف این نمیکنم ازدواج شما با هم بمیرم من ، نیست حالیتون حرف شما اینکه مثل

 ...ندید هدر رو وقتتان بیخود
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 که هم زور با بخوام که رو چیزی هر اگه که میدونی خودت ، هستم تو عاشق من ولی:  گفت فرخ

 ...میارم بدستش شده

 ...نیستم چیزی هر من کردی اشتباه من مورد در ولی:  گفت فریاد با ستاره

 اون میدید نتیجه بی رو بحث ی ادامه هم فرخ ، افتاد راه خونه طرف به حرفاش گفتن با ستاره

 کرف که راهی تنها به ، میشد وارد بهتری راه از باید کند رام رو دختر این خوش زبون با نمیتونست

 ...بود اجبار و زور میکرد

 هک طور همان ، باشد او با را راه ی بقیه تا رساند ستاره به رو خودش فوری گلناز فرخ رفتن از بعد

 : گفت گلناز میرفتند راه

 دشخو برا دیوونه ی پسره این ، بودند انداخته راه پچی پچ چه چشمه لب نمیکنی باور جان ستاره

  ، نذاشته آبرویی وتو

 : داد ادامه و زد چشمکی بعد اما

 بال بال تو سر رو داره االن سعادت همای این ، باشن تو جای االن دارن آرزو ها خیلی ستاره

 ...! میزنه

 : گفت گلناز به رو خشمگینی نگاه با و ایستاد ستاره

 گها ، من زندگی رو افتاده که بختکه یه االن این گلناز ؟ سعادت همای میگی مرتیکه این به تو

 اصال ، کنم تقدیمشون رو سعادت همای این تا بیاند خوب باشن من جای دارن آرزو ها خیلی

 ...میخوایش که تو خودت ارزونی

 : گفت و خندید غش غش گلناز

 ؟ داره ربطی چه من به شده تو عاشق اون خره ؟ میگی چی معلومه

 : وگفت شد جدی بار این ستاره

 ، میخوره بهم حالم اسمشم از اصال من ، نمیزنی حرف من با مرد اون مورد در دیگه گلناز ببین

 ؟ فهمیدی بشه نگرانم و بفهمه بی بی نمیخوام
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 تو ، همیکن نابود رو چیز همه تو به رسیدن برای نرسه خواستش به اون اگه ستاره ولی:  گفت گلناز

 ...شناسی می بهتر و اون خودت که

 اون دوما ، خانه حسابش طرف کنه خطا پا از دست ؟ است چیکاره اینجا خان که اوال:  گفت ستاره

 حتی دمب مثبت جواب اون به نیستم حاضر قیمتی هیچ به من بکنه غلطی هیچ نمیتونه تنهایی به

  میشم دلخور دستت از وگرنه میزنی رو حرفش نشنوم ام دیگه ، بشه تموم جانم قیمت به اگه

 پیش از خداحافظی با کدام هر و بود شده تموم خود به خود هم بحث اون و بودند رسیده خونه به

 : گفت دید رو ستاره تا بی بی... رفتند هم

 ؟ هستم معطلت ساعته یه دختر موندی کجا

 : گفت و کرد بی بی نرم لپای به گنده بوس یه رفت ستاره

 ...شتمگذا منتظرت که ببخش منو ، بودیم ها بچه با ، خودم خوشگل بی بی به سالم

 ...!داره ای مزه چه اومدن دیر فهمی می خوردی دیرتر رو ناهارت که حاال:  گفت بی بی

 ؟ خوبه نمیخوام ناهار امروز اصال من بی بی برم تو قربون:  گفت و خندید ستاره

 ور اش نوه تنها گرسنگی طاقت پیرزن این که میدونی خوب..! نکن لوس رو خودت:  گفت بی بی

 ..نداره

 ..! شم فدات دارم دوست خیلی جونم بی بی:  گفت ستاره

 ...نشوند بی بی ی گونه روی اولی از بزرگتر ای بوسه و

 هب شدیدی ی عالقه که پدرش ، میمیرد زایمان تب از بعد روز چند مادرش آمد بدنیا ستاره وقتی

 سر یباال بابا زن ی سایه که نمیخواست دلش ، افتد نمی ازدواج فکر به هرگز داشت دخترش

 تمام ستاره مادر رفتن از بعد که میکرد زندگی اونا پیش هم ستاره بزرگ مادر... باشد دخترش

 ینهم تو اما میرسد سالگی هشت سن به ستاره اینکه تا ، میگیرد عهده به رو آنها های مسئولیت

 وننش اآنه به را سختش روی بیشتر زندگی و میرد دنیا از سل بیماری خاطر به ستاره پدر ، سال

 لیمح های نان و کیک و شیرینی پختن در بی بی افتد، می بی بی دست به زندگی چرخ و میدهد

 در رو ستاره و خود زندگی خرج آنها فروش با و بود موفق هم راه این در و داشت خاصی مهارت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | بلند پاییز رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

13 

 

 رسد بین ما و میگیره یاد هم نوشتن و خواندن سواد مالئی پیش بی بی کمک با ستاره...آورد می

 و شیرینی و کیک پختن بزرگش مادر از پشتکار و عشق با و میزند باال همت آستین هم خواندن

 تو مهارت نظر از میرسد که سالگی پانزده سن به تا میگیرد یاد خوبی به رو محلی های نان

 و یشدم بازنشسته بی بی معروف قول به همین برای ، افتد می جلو مادربزرگش از پختن شیرینی

 زود خیلی و میاد بر کارها ی همه پس از تنهایی به ستاره... میگیرد رو اون جای نوجوان ی هستار

 مغازه از خیلی ، میشد معروف اطراف دهات و خودش ده در او ی خوشمزه های شیرینی ی آوازه

 نوع یه که شکستند می دست و سر ، است پخته ستاره که شیرینی و کیک بردن برای داران

 و کنند خوشمزه های شیرینی این از پر رو خود ی مغازه زودتر که بود افتاده راه آنها بین مسابقه

 گیسال هیجده سن به وقتی که داشت عالقه کار این به اینقدر ستاره... ببرند باالتر رو خود سود

 ...بود شده معنا تمام به استاد محلی های نان و شیرینی و کیک پختن در رسید

 ، سرو مثل رعنا قدی.. بود برخوردار گیری نفس زیبایی از خوبش پخت دست بر عالوه ستاره

 قلب که بود تیری مثال اون پرپشت و بلند مژگان ، خمار و کشیده و مشکی آهو مانند چشمانی

 نه اونم کردند امتحان را خود بخت ده جوونای ی همه ، بود گرفته نشونه رو ده جوانان تک تک

 مک را همه و بود داده منفی جواب احترام با آنها ی همه به ستاره ولی ، ربا چهار یا سه بلکه بار یک

 با باید داشت پیش در رو تری سخت راه فرخ خواستگاری با حاال اما... کرد باز خودش سر از کم

 نبود عادی خواستگاران مثل فرخ اما ، داشت برمی راهش سر از هم را خواستگار این درایت

 محسوب براش جدی خطر یه زاده خان این وجود ، بزند کنار رو اون حتیرا همین به ونمیتونست

 کاری فعال ، بیاره بدست رو اون شده که هم زور به بخواد مقامش و جا خاطر به میترسید و میشد

 تنها ، میزنه رقم براش رو چی سرنوشت این ببینه تا میکرد پیشه صبر باید آمد برنمی دستش از

 کردن روشن با و بود شده بنا ده از دورتر که بود زاده امام به رفتن آمد یم بر دستش از که کاری

 یسرشکستگ باعث و بیاید بیرون پاک و پیروز راه این تو کنه کمکش که میخواست خدا از شمع

 .....نشد بی بی

 *********************** 

 یرو رو شسته لباسهای ، دافتا راه به خانه طرف به و شست رو لباسها ، ستاره رفتن از بعد مریم

 رخ ماه به را اول دست خبرای تا شد رخ ماه ی خانه راهی مادرش ی اجازه با و کرد پهن طناب
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 تو که دید را رخ ماه مادر رسید آنجا به وقتی مریم... بود تر طرف آن کوچه یه رخ ماه خانه ، بدهد

 : گفت و کرد انومخ زینت به سالمی و شد خانه وارد میکرد پاک سبزی داشت ایوان

  ؟ خانوم زینت نمیخواید کمک...سالم

 : گفت و داد را سالمش جواب گرمی با خانوم زینت

 ؟ هستند خوب خانواده خوبید شما...عزیزم نه

 ..رسوند سالم مامان خوبیم همه ممنون خیلی:  گفت مریم

 ...برسون هم رو ما سالم ، باشند سالمت:  گفت خانوم زینت

 ؟ هستش اخالق بد رخ ماه این خانوم زینت ، میرسونم رو بزرگیتون چشم:  فتگ خنده با مریم

 چه نمیدنم ، بود هم تو هاش اخم اومده چشمه سر از وقتی از اما... هست آره:  گفت خانوم زینت

 ؟ افتاده اتفاقی

 از اومدم شد ناراحت رخ ماه کردیم شوخی هم با یکمی چشمه لب ، نیست چیزی:  گفت مریم

 ...بیارم رد دلش

 ؟..نکنید درست دردسر نمیتونید ها پاره آتیش شما ؟ شده چی بگو پس:  گفت خانوم زینت

 خانه ی گوشه که دید را رخ ماه ، رفت بود کرده اشاره خانوم زینت که اتاقی به و خندید مریم

 : زد داد... خودشه تو و زده چمپاده

 ؟ گرفتی ماتم اینطوری که شدند غرق کشتیات ؟ تو کجایی بابا ای

 : گفت بخوره تکونی اینکه بدون رخ ماه

 ...باشم تنها میخوام ، ندارم حوصله مریم نزار سرم به سر

 ؟ برخورد بهت اینقدر که کرد چیکارت ستاره مگه ایه صیغه چه باشم تنها میخوام:  گفت مریم

 : گفت و مریم به توپید عصبانیت با رخ ماه
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 دیدی که خودت انداخت دست آدم همه اون جلوی منو خراب هکل ی دختره اون ؟ نکرده کار چی

 ...خندیدند بهم چقدر

 خوب که تو ؟ میکنی اذیتش بینیش می موقع هر چرا ، نبودی تقصیر بی هم تو:  گفت مریم

 ...میاد بدش فرخ از چقدر ستاره میدونی

 غرور کوه این به چطوری احمق ی زاده خان این میدونند که همه میگم دروغ مگه:  گفت رخ ماه

 ؟ چیه من تقصیر ، باخته دل

 تاس ستاره قضیه طرف یه اما ، میخواد رو ستاره فرخ که فهمیدند همه بیش و کم آره:  گفت مریم

 امهن براش ده پسرای کم ، بشه خام عاشقونه ی کلمه تا چند با که نیست دخترایی اون از ستاره ،

 رو ی همه رفتارش همین و نداد وا ستاره اما ؟ ندکرد ازدواج درخواست ازش حضوری کم ؟ دادند

 ... کرده خودش ی شیفته

 ...نداری خبر تو میکنه صاف عشق ی جاده داره... عوضی ی دختره مغروره بسکه:  گفت رخ ماه

 تو وقتی... ببره کفت که بدم بهت اول دست خبر یه بزار ، رو حرفا این کن ولش اصال:  گفت مریم

 مداشتی تعجب با ما ی همه میکرد التماس ستاره به چطوری نمیدونی ، چشمه لب اومد فرخ رفتی

 ...میکرد نگاه فرخ به فقط یخ کوه یه مثل ستاره ولی میکردیم نگاه عاشقونه ی صحنه این به

 : گفت بلند صدای با و پرید جا از ترقه مثل رخ ماه

 باید اینقدر زاده خان یه ؟ شده کی عاشق رفته عقل بی ی پسره این... شانس این به لعنت ای

 خواستگاری اومد می میشد چی ، دارم دوست رو فرخ منم مریم بخدا...کنه کوچیک رو خودش

  ؟ من

 : گفت و خندید مریم

 وت واقعا بدیم حق فرخ به باید ما... کجا ستاره ، کجا تو و من حسابی دختر آخه... نریز مزه اینقدر

.. .تموم چیز همه ؟ میشه پیدا ده این تو هم ستاره مثل مگه ، داده خرج به سلیقه حسن انتخابش

 بیشتر سرکش دخترای از همیشه مردا آخه ، جسور و شجاع مهمتر همه از ، رعنا ، خوشگل

 ...میاد خوششون
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 : گفت ناراحتی به رخ ماه

 برام فقط ، میشدم سرکشم و جسور که البته داشتم طرفدار همه این خانوم ستاره مثل منم اگه

 ...بریزه دهاتی دختر یه پای به رو غرورش باید زاده خان یه چرا که مُبهمه

 : گفت و خندید مریم

 همه زمان ، گیره ستاره پیش دلش زاده خان این فعال...  میزنی غر هی پیرزنا مثل دیگه کن بس

 از وقتی و فرخ پوک ی کله پس زد سرنوشت هم موقع یه معلوم کجا از ، میکنه درست رو چیز

 ...دیدی چه رو خدا ، سراغت اومد شد ناامید ستاره

 ...کنند کمک خانوم زینت به تا رفتند تای دو و گرفت اش خنده مریم حرف از رخ ماه

 او ، بروند جنگل به ستاره همراه به تا گرفت اجازه مادرش از گلناز تابستون گرم روزهای از دریکی

 رو ستاره خوندن آواز صدای رفت باال ها پله از وقتی ، شد ستاره ی خانه راهی مادر رضایت با

 ...داد گوش ستاره آواز به و ایستاد لحظه یه ، بود دلنشین واقعا صداش شنید

 (( است آب به تشنه نیاز همچون تو به من نیاز)) 

 (( است خواب به خسته نیاز همچون تو به من نیاز)) 

 (( است خاک به دانه نیاز همچون تو به من نیاز)) 

 : گفت و آشپزخونه تو پرید جهش یه با ناگهان گلناز

 ؟؟ نداریم خبر ما که شدی عاشق کی از... روشن چشمم

 : گفت خونسردی کمال در بخوره جا آشپزخونه تو گلناز پریدن و آمدن از اینکه بدون ستاره

 ...حاال تا بودم نیازمندش اومدم بدنیا که اول همون از

 عشوه ای میکنی بازی نقش داری االن و شدی فرخ عاشق قنداق تو از نهنک ناقال ببینم:  گفت گلناز

 ؟؟ براش میاری خرکی

 : گفت گلناز به رو عصبانیت با میگرفت باال رو مالقه که طور همون ستاره
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 رو اخد به عشق عقل بی توی ، میگیرم رو جونت مالقه همین با بیاری رو پسره این اسم اگه گلناز

  ؟...میکنی مقایسه هم با ، مردک این عشق با

 : گفت و خندید شیطون گلناز

 این با رو شعرها این و کنی پیدا داری دوستش که رو کسی امیدوارم اما... اخالق بد خب خیلی

 ...بخونی اونم برا قشنگت صدای

 کوفت و کرده عسلی کفتر تخم برات مامانت صبح اول نکنه ، گلناز شدی وراج خیلی:  گفت ستاره

 ...بخوری ات ته و سر بی حرفای اون با منو سر تا اینجا اومدی و کردی

 : گفت و خندید ریز گلناز

 ...بخورم چایی با تازه شیرینی اینجا بیام که نخوردم صبحونه امروز من نخیراصال

 : گفت و زد پوزخند ستاره

 مزاحم که حاال خوب..! نیست طمع بی گرگ سالم میگن ، شدی زبون بلبل چرا بگو پس... هان

 ؟..نه یا داشتی خوردن غیر کاریم شدی

 تو جون کنیم بازی تاب و جنگل تو بریم رو امروز اومدم... آره:  گفت و زد هم به دستاشو گلناز

 ...کردم هوس خیلی

 : گفت میرسید کارش به که طور همون ستاره

 ؟؟ افتادی بچگیات یاد چیه

 ...نکنیا مخالفت میگذره خوش تو جون...آره کن فکر تو:  گفت گلناز

 ...بدم تحویل رو ها شیرینی این باید دارم کار من ضمن در ، بزار مایه خودت جون از:  گفت ستاره

 ...بشه تموم کارات زودتر تا میکنم کمکت منم ، ستاره نزن حال ضد:  گفت ناراحتی با گلناز

 هک گذاشت آماده رو اآنه و چید هاش جعبه تو رو ها شیرینی ساعتی چند تا گلناز کمک با ستاره

 ...شدند جنگل راهی گلناز همراه به و ، بده تحویل دنبالش آیند می که دارا مغازه به بی بی
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 ودب شده سکه کارشون و کسب پخت می وکیک شیرینی براشون ستاره که موقعی از داران مغازه

 و کیک این از ترزود تا میگرفتند پیشی هم از مغازه به آوردن هجوم با ها بچه مخصوصا مردم و

 از و ، خیره و برکت ی مایه دختر این وجود که بودند معتقد ده مردم ی همه... بخرند ها شیرینی

 ...بودند خوشبختیش و سالمتی خواستار خدا

 : گفت بهش ایستاده ستاره دید که گلناز... رفت فرو فکر به و ایستاد ستاره یهو جنگل راه تو

 : گفت گلناز به رو آشفته ستاره ؟ یکرد فراموش چیزی ایستادی چرا

 ؟ برگردیم نیست بهتر کنیم چیکار جنگل بیاد فرخ اگه

 :  گفت تعجب با گلناز

 ...نگیر بهونه خودی بی و بریم بیا ، داره چیکار جنگل تو فرخ... کردی فکری عجب

 رو بیمناس جای وقتی... بود گرفته عجیبی ی دلشوره اما افتاد راه گلناز دنبال به نگرانی با ستاره

 نهک امتحان رو تاب اینکه برای گلناز... بستند درخت به محکم رو طناب همدیگه با کردند پیدا

 : مبگفت ستاره به و نشست اون روی

 ...!داره کیفی چه نمیدونی بده هل تندتر ستاره

 ...ادمی داره کی ببین ستاره:  گفت ستاره به ورو افتاد مریم و رخ ماه به چشمش حین این در

 : گفت خشم با و کرد روبرو به نگاه ترس با ستاره

 ؟ میکنند چیکار اینجا فضول تا دو این... لعنت معرکه خرمگس بر

 : گفت بلندی صدای با رخ ماه که بودند شده نزدیک دیگه مریم و رخ ماه

 ؟؟..کردید رو تون بچگی یاد براتون بمیرم...وفا بی دوستان به سالم

 : گفت عصبانیت با کنه خراب رو روزشون متلکاش با میخواد رخ ماه دید باز که ستاره

 ؟ میکشید بو رو ما رد نکنه میشه پیدا نفر دو شما ی کله و سر میریم جا هر

 : گفت رخ ماه
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 ؟...بکشیم بو رو شما رد که حیوونیم ما مگه خانوم ستاره نکنه درد شما دست

 : گفت مریم وقت دراین

 عرض سالمی یه گفتیم دیدم رو شما که بچینیم تمشک که اینجا مدیماو ما خانوم ستاره نخیر

 ...کنیم

 : گفت گلناز

 هی هم و بخوریم تابی یه هم.. جنگل بیایم خواستم ستاره از و سرم به زد بازی تاب هوس من امروز

 ...کنیم تازه هوایی

 : گفت حسادت با رخ ماه

 آیندهاش برای بشه باز فکرش شاید ، بخوره سرش به تازه هوای یه تا جنگل بیاد داره حق ستاره

 ...بگیره تصمیم باز فکری با

 : گفت عصبی بود آشنا رخ ماه دار نیش های حرف به خوبی به که ستاره

 نیمیبی منو وقتی چی برای...هم تو میره کالهمون وگرنه نکن شروع رو گفتن متلک دوباره رخ ماه

 ؟ بردن باال قربع نیش با رو سقت نکنه ؟ میزنی نیش اینقدر

 : گفت و خندید رخ ماه

 ...بریم شما پیش از زودتر تا کنیم بازی تاب یکمی بزار حاال... نداشتم منظوری

 : گفت و کرد گلناز به رو ستاره

 ...بشه کنده شرشون زودتر تا کنند بازی بزار گلناز

 ...کردند بازی ساعتی نیم آنها و نشستند درخت کنار گلناز و ستاره

 : زد داد و شد بلند تارهس یهو

 ...دارند برنمی تاب این از دست شب تا نگیم هیچی اگه... دیگه بس
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 ، نشستند درخت کنار جا همون و نداشتند رفتن خیال تاب از آمدن پایین از بعد مریم و رخ ماه

 همیشه ستاره... کرد آن دادن تاب به شروع گلناز و نشست تاب روی آنها به توجه بدون ستاره

 اینطور او ، برود فرو خود رویاهای در و ببندد را چشمهایش میشود تاب سوار وقتی داشت وستد

 یاد به را او روز آن تو خوبش پیشنهاد با گلناز و ، داشت یاد به پدرش کنار در را خوردن تاب

 از کامل و بود برده رویاهایش به را ستاره او خندان ی چهره و پدر یاد... انداخت بچگیهاش

 ... بود غافل طرافشا

 

 اندفهم او به اشاره انگشت با خشم با فرخ که بزنه جیغ رفت و دید کنارش رو فرخ ، رخ ماه ناگهان

 چشم فرخ به دلهره با و ایستادند کنار صدا و سر بدون مریم و رخ ماه ، کنه سکوت فقط که

 وردبرخ با گلناز وقتی و زد گلناز ی شونه روی را دستش فرخ ، میرفت گلناز طرف به که دوختند

 که بزنه حرفی رفت... برود حال از بود مونده کم که دید را فرخ حیرت و بهت در برگشت دستی

 بیشتری شتاب با را تاب کرد شروع و زد کناری را گلناز و کرد خفه خودش روش به هم را آن فرخ

 تداش چشم به اشک که جور همین گلتاز و بودند ترسیده خیلی صحنه این از همگی ، بدهد تکان

 : گفت خودش با

 ...زمین نخوری سر با که بگیر محکم رو طناب ستاره

 ادد تقریبا و گرفت محکمتر رو طناب و کرد باز چشماشو شده زیاد تاب حرکت دید وقتی ستاره

 : زد

 ...دار نگه رو تاب ، رفت گیج سرم میکنی چیکار گلناز

 بده تدس از را کنترلش و برگرده عقب به ای لحظه سیدمیتر ستاره که بود زیاد تاب شتاب اونقدر

 : زد داد بیشتر همین برای ،

 ...لعنتی دار نگه رو تاب نیست شوخی وقت االن گلناز

 ... میکرد ساکتش غضب با فرخ بزنه داد میخواست چی هر گلناز... نیومد جوابی ولی

 : زد فریاد ستاره باز
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 حرف باهات هم لحظه یه دیگه پایین اومدم اگه بخدا ، نمیدی منو جواب و شدی الل چرا حاال

  ، نمیزنم

 مریم و رخ ماه ، نداشت زدن حرف جرات میریخت، اشک آرام آرام بود ترسیده خیلی که گلناز

 جلوی پرید فرخ یهو میخورد تکون داشت تاب که طور همون... میشدند نگران داشتند دیگه هم

 و خورد جا خیلی فرخ دیدن با ستاره... داشت نگه پاش یجلو را تاب نیرومندش دستای با و تاب

 ، میکاود رو اون چشمای عمق تا داره گستاخش چشمای اون با و موذی لبخند با که دید وقتی

 گرفت رو طناب طرف دو فرخ دستهای که پایین بیاد تاب از میخواست و نشست وجودش تو خشم

 ...شد آن اومدن پایین مانع و

 : زد داد تمام تعصبانی با ستاره

 ...نیستم راحت تو شر از میرم هرکجا لعنتی کنار برو

 : گفت و زد ای قهقه فرخ

 تکوچیک قلب تاپ تاپ صدای ؟ ترسیدی نکنه شجاع خانوم چیه ، دنبالتم همیشه سایه مثل من

 ...باش مواظبش پس داره تعلق من به که قلبی ، میشنوم رو

 : گفت نفرت و خشم با ستاره

 همه که هستم تو شکار من مگه ؟ اندازی می دام به رو دخترا اینطور که مرد گفت میشه هم تو به

 ؟ نشستی من کمین در جا

 : گفت و شد خیره ستاره های لب به لحظه یه برای و خندید فرخ

 هیچ که کردم غافلگیرت چطوری دیدی ، منی فردای و امروز شکار تو... عزیزم زدی حدس درست

 ...بدند نجاتت تونستندن دوستات از کدام

 : گفت ستاره

 ...ندارم کاری ترسو آدم مشت یه با من ، نیستند من دوستای دیگه اونا بعد به به این از
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 فرخ به را اون فقط بیشترش تالش... نشد بشه رها فرخ دست از که کرد تالش هرچی ستاره

 وضعیت این و ردمیک حس صورتش پوست روی فرخ گرم نفسای که طوری به میکرد تر نزدیک

 ... میزد هم به رو حالش داشت

 : گفت فرخ

 ، ریب زارم نمی نکنی معلوم رو تکلیفم تا ، اسیری من دستای تو امروز تو نداره ای فایده تو تالش

 ...بده االن همین منو جواب پس

 : گفت ستاره

 ؟ باشی دوم نفر تو که کرده خواستگاری دختری از جنگل تو کسی حاال تا

 : گفت و کرد بلندی ی دهخن فرخ

 ؟ خوشگلم خوبه خواستگاری میام خان با امشب همین نداره ایرادی همینه تو مشکل اگه

 : گفت خشم با و آمد جوش به خونش فرخ گستاخی از ستاره

 ...نیفتی زحمت به بهتر پس ، تو با اونم ندارم ازدواج قصد که گفتم اول از من

 به رخف اما میزنه ستاره گوش تو سیلی یه فرخ االن کنه فکر گلناز که شد باعث فرخ عصبانیت

 : گفت و کرد کنترل رو خودش راحتی

 ؟؟ آخرته حرف این

 : گفت اطمینان با ستاره

 ... نشده عوض چیزی بوده آخرم و اول حرف هم اول از

 خودش و کرد استفاده فرصت این از ستاره که کرد فرو موهاش توی دستی عصبانیت زور از فرخ

 طرف به و کرد دوستاش به ترحم پراز نگاه یه و پایین پرید تاب از و داد نجات فرخ چنگ از رو

 : گفت و جلوش پرید جهش یه با فرخ اما... افتاد راه خونه

 برام ای چاره دیگه بشم وارد اجبار و زور راه از باید اینکه مثل ، افتادی در کسی بد با ستاره

 تو کینه ی ریشه نزار ، میکنی اذیتم همین برای دارم تدوس چقدر میدونی خودت ، نذاشتی
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 ارهست ، شینم نمی ساکت ندم باد به و دودمانش تا بشم متنفر کسی از اگه من ، کنه رشد وجودم

 ...کن رحم ده مردم و خودت به ، بشم خطرناکی مرد تو عشق خاطر به نزار

 : گفت خشم با ستاره

 و میترسه کسی اگه ، خودشونه دست هم ده مردم سرنوشت ، ترسم نمی تو تهدیدای از من

 هیچ من به بدند رو خودشون بذدلی تاوان که حقشونه ، بیاد کوتاه تو ستمهای برابر در حاضره

 امد این روی ای پرنده باشید مطمئن که کنید پهن جایی یه رو دام این برید هم شما... نداره ربطی

 ...شینه می

 که طور همان فرخ و شد خونه راهی فرخ آرزوهای و امید ی مهه به خالصی تیر زدن با ستاره

 : زد فریاد بود ستاره رفتن شاهد

 از خوش آب نمیزارم ، باش امروزم از بدتر های روز منتظر ، کنی فرار من دست از نمیتونی تو

 هتب جایی ولی... ؟؟ میکنی فرار من از ، میگیرم انتقام ازت بیفته پاش بخدا ، بزه پایین گلوت

 ...باش روز اون منتظر باشی نداشته کشیدن نفس برای ای روزنه که میرسم

 رو فرخ تهدید که دوستاش اما نشنید رو فرخ آخر حرفای شاید و بود شده دور دیگه ستاره

 میتونه بخواد کاری هر و خطرناکیه مرد فرخ که میدونستند چون لرزیدند خودشون به شنیدند

 رو اونجا تهدیداش از بعد فرخ... بکشه آتیش به آدماش با رو ده یتونهم بخواد اگه حتی بده انجام

 : گفت و کرد گریه به شروع گلناز شد دور وقتی ، افتاد راه به خان ی خونه طرف به و کرد ترک

 ، دیمنمیش دچار وضع این به نبود لعنتی ترس این اگه ؟ کنم نگاه ستاره چشمای تو چطوری دیگه

 ...کردی خراب رو وزمونر که فرخ تو به لعنت

 : گفت ناراحتی با مریم

 ...نداریم تقصیر ما که میدونه عاقلیه دختر ستاره نباش نگران... بودیم ترسیده ما ی همه

 ور ستاره چی هر... بود فرخ اونها از یکی ، بود رفته چشماشون از خواب که بودند نفر سه شب اون

 اسنفس نزدیک از امروز که مخصوصا سوخت می ربیشت او به رسیدن تاب و تب در میدید بیشتر

 ...میکرد قرارتر بی و عاشق بیشتر رو اون حالت این و بود کشیده نفس رو اون بوی خوش
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 هدیگ که میکشه تحولی چنان به رو اون میره کس هر سراغ به که چیه عشق ی پدیده این راستی

 رو همه ، نمیگذره واندامی وعض هیچ سر از میاد وقتی عشق ؟..نمیگیره پا خاکیش جسم در

 چشمای ، عشق ی معجزه از ، میتابه و میشه متجلی ها سلول ی همه از و میشه مالک و صاحب

 مانع رخف اوضاع این با... تپه می تندتر معشوق دیدن با قلبش و ، تر دیوانه حرکاتش ، تر براق فرخ

 این از و داشت خاطر به رو رهستا نگاه و حرکات تمام شب اون و ستاره راه سر بود شده سختی

 ...میبرد لذت شجاعت همه

 هب بدنش افتد می صحنه اون یاد به وقتی ، بود ستاره ندید خود به رو خواب شب اون که چشمانی

 اون به وقیحانه فرخ امروز ، نداشت حد که بود شده متنفر فرخ از اونقدر ، میکرد یخ یکباره

 و باشه آزاد اینقدر مرد یه وقتی ، میکرد کوک برایش رو داشتن دوست آهنگ و بود شده نزدیک

 هد این تو حرمتی دیگه و بود خونده ده این ی فاتحه بشه نزدیک مردم ناموس به آشکارا اینطور

 یب جز به داشت رو کسی چه ؟ میکرد تالش آبروش نریختن برای کسی چه ، نمیموند دخترا برای

 اون از و آورد پناه خدا به فقط ، بود بدتر هم مرگ زا اون برای مسئله این دونستن حتی که بی

 ...کنه دار لکه رو اون پاک دامن ننگی ی لکه نزاره و باشه آبروش مواظب که خواست کمک

 دوست تنها موردش بی ترس با او... بود گلناز ، بود آلود اشک و بیدارتر همه از که چشمی و

 بود اون دوست صبورترین و بهترین که تارهس دادن دست از ، بود داده دست از رو وفادارش

 ...نیبنه رو ستاره اون و بیاد روزی نمیتونست هرگز و بود سخت براش خیلی

 نپخت او سرگرمی ، ندید رو گلناز هم دیگه و نرفت بیرون خونه از دیگه ستاره بعد به روز اون از

 اکتس و ستاره رفتارای از یب بی ، میکرد گرم کار این با رو سرش ساعتها و بود شیرینی و کیک

 یه و میرفت طفره همیشه ستاره ولی میپرسید ستاره از رو اون علت بارها و افتاد شک به شدنش

 ...نمیشد قانع اما برمیداشت سرش از دست بی بی باالخره تا میگفت چیزی

 *********************** 

 به وقتی ، شد بیدار آمد می خان ی خانه حیاط از که زیادی صدای و سر با فرخ روزها از یکی در

 نشسته پنجره کنار که دید رو مادرش و انداخت اتاق به نگاهی ، بود ده ساعت کرد نگاه ساعتش

 : پرسید مادرش از حالی بی با فرخ... میکرد تماشا رو بیرون و بود

 ؟ میکنند صدا و سر اینقدر ها ابله این چرا ؟ خبره چه بیرون
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 : گفت خشم با شد فرخ شدن اربید متوجه که رخ ماه

 ...شدی بیدار نازنین خواب از باالخره عجب جه

 : گفت شد مادرش ناراحتی ی متوجه که فرخ

 ؟ هستی عصبانی اینقدر که شده چی باز مادر

 ؟ هستم عصبانی چرا که بپرس خودت از شده زیاد خیلی روت:  گفت منیر ماه

 ؟ هستی عصبانی چی برای که دارم خبر چه من ؟ میکنی طرح معما صبح اول:  گفت فرخ

 : گفت بیشتر خشم با بار این منیر ماه

 نذاشتی صبح تا و خونه اومدی مست که دیشب از اون ؟ میشه من خشم باعث تو از غیر کی

 ...هستی طلبکارم که حاال از اونم ، بخوابم

 : گفت فریاد با تقریبا فرخ

 ...میکنی غرغر هی داری حوصله صبح اول

 : زد داد نیرم ماه

 ...نشدم عصبانی این از بیشتر تا شو بلند ظهره لنگ ، پسر چیه صبح اول

 بغل تو کرد پرت رو خودش یونس و اتاق تو اومدند پسرش یونس همراه به خورشید وقت این در

 : گفت و فرخ

 ؟ میخوابی چقدر دایی سالم

 : وگفت خندید فرخ

 ...خوابیدم خیلی امروز ینهم برا بودم خسته خیلی دیشب... پهلوون سالم

 : گفت و زد خندی پوز منیر ماه

 ...شده معترض تو خوابیدن دست از هم وجبی نیم این بفرما

 : گفت خورشید
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 ؟...شکاره دستت از مادر که کردی چیکار دوباره جون داداش

 ...میگیره ایراد ازم بیخودی هی داره اخالقی چه میشناسی رو مادر خودت خوبه:  گفت فرخ

 : زد داد و اومد جوش به دیگه بار این منیر اهم

 ...پرو ی پسره میزنم داد وگرنه بیرون برو پاشو

 : گفت و زد لبخندی فرخ

 ...نزن داد شما لطفا میرم دارم چشم

 : گفت خورشید به رو بعد

 ؟ چیه برا صدا و سر همه این ؟ خبره چه جا این

 : گفت خورشید

 ...میکنند آماده رو نهار دارند خدمتکاران ماست مهمان امروز علی خان ، نیست خبری

 : گفت و کرد فوت بیرون خشم با رو نفسش و کشید موهاش توی دستی کالفگی با فرخ

 ...بیاد میخواد نامدار السالن امیر اینگار ؟ شوه چی گفتم بابا ای

 : گفت و گرفت رو یونس دست بعد

 مه بخورم صبحونه اونجا من هم تا باغ تو بریم هم با بشورم رو صورتم و دست من تا جون دایی بیا

 ...کنی بازی تاب تو

 : گفت مادرش به رو خورشید رفت فرخ وقتی

 ؟ میشه چی مگه بخوابه بیشتر ساعت دو حاال ؟ میکنی تلخ رو خودتت اوقات صبح اول چرا مادر

 : گفت منیر ماه

 ...کرده راننگ منو نخوابیدنش شب این ، نیست ساعت دو این حرف دخترم آخه

 : گفت خنده با خورشید
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 ...نمیخوابه شبا چرا میگید بعد ، نالید می فرخ خوابیدن از االن شما

 : گفت و داد تکون تاسف روی از سری منیر ماه

 میاد دیر شبا ، است ریخته هم به اوضاعش مدتیه برادرت این ؟ نمیگیری منو منظور چرا دخترم

 از سحر های نزدیکی ، میزنه حرف خودش با و میره راه ودشخ دور تاسحر ، مسته میاد هم وقتی

 خان یا بیاد سرش بالیی میترسم ، میخوابه ظهر لنگ تا همین برای ، میبره خوابش خستگی

 ...بفهمد چیزی

 : گفت خورشید

 شما ، شده چی ببینم میزنم حرف باهاش خودم ، میگذرونه خوش داره و جوونه اون نباشید نگران

 ...بشه کم عصبانیتتون تا بزنید صورتتون به یآب یه پاشید

 ، گذاشت تنها آشفتگی دنیا یه با رو منیر ماه و بیرون اومد اتاق از و بوسید رو مادرش خورشید

 اون به هم رفتار و برخورد طرز این و داره جریان فرخ رگهای تو نامرد اون خون که میدونست اون

 به اون شدن فاش با که میدونست و بود کرده حبس سینه تو رو دردناک راز این ، رفته مرد

 برابر در میفهمید برگشتنش مست و ها کافه به فرخ رفتن از خان اگه ، میشه تموم ضررش

 ...ماند نمی باقی برایش آبرویی و میشد خورد دامادش

 هب داد خدمتکاران از یک هر به که دستوراتی و غذا دیدن و آشپزخونه به زدن سر از بعد خورشید

 .کرد حرکت باغ طرف

 به رو اون ساالرخان که بود مربع متر هزار سه مساحت به زمینی قطعه ، خان منزل نزدیکی در

 ردمم میان در که بود شاداب و خرم اینقدر تابستان و بهار در باغ این ، بود کرده تبدیل زیبا باغی

 تا ردو که بودند کرده درست یقآالچ یه باغ میان در بود گرفته نام زمین روی بهشت به معروف ده

 انواع باغ این در ، میکرد خودنمایی آن میان در هم بزرگی میز و بودند چیده نیمکت آن دور

 چشمه باغ کنار در ، میشد شاد و مست سر آدم آنها بوی از که بود زیبایی گلهای و میوه درختان

 باغ این به رو خود رفته هرفت و میگرفت سرچشمه اطراف کوههای از آن زالل آب که بود ای

 رو ها زمین این سوزان دل حرارت و میشد زارها گندم ی تشنه مزارع راهی آنجا از و میرسوند

 دیده هایی فرش سنگ باغ بزرگ در تا نیم و متر یک ی اندازه به آالچیق در طرف ، میکرد خنک
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 راحتی و زیبا تاب ومندتن درخت دو مابین خان عزت ، بود شده درست افراد عبور برای که میشد

 ...کنه تحمل میتونست هم رو بزرگا آدم وزن حتی که بود بسته را

 اب هم یونس و میداد تاب رو یونس صدا و سر و شور با که دید رو فرخ شد باغ وارد وقتی خورشید

 تو خواهرش فهمید وقتی فرخ... بود داده باغ این سکوت به رو خوشی جو اش کودکانه های خنده

 : گفت یونس به نشسته یقآالچ

 ...داره چیکار باهام اومده که مادرت ببینم تا کن بازی تنهایی یکمی حاال جان یونس

 یدست برایش متقابال هم خورشید و داد تکون برایش دستی بود شده مادرش ی متوجه که یونس

 روی رو لیمفص ی صبحانه آالچیق تو اومد وقتی فرخ... فرستاد برایش هم بوسه یه و داد تکون

 ..شد مشغول خوردن به و کرد تشکر خواهرش از و دید آالچیق میز

 : گفت خوردن حین فرخ

 حوریای این از دونه یه خدا اگه البته ، داره کیفی چه بهشت این در عسل و تازه ی خامه خوردن

 ...میشد عالی خیلی که میفرستاد برامون هم بهشتی

 هم فرخ و میکرد نگاهش شیطون داشت که کرد یدخورش به نگاهی چشمی زیر حرفاش از بعد

 گهدی کسی ستاره از غیر به بهشتی حوری این که بود این آرزوش االن فرخ ، زد لبخندی شیطون

 اغب همین تو خودش کنار در رو رو زیبا این نزدیک ای آینده در که داشت امید و باشه نمیتونه ای

 و میرفت هزار روی قلبش ضربان افتاد می که ستاره انگیز وسوسه لبهای یاد ، باشه داشته

 دهنبوسی رو اون بود اسیر دستاش حصار تو ستاره وقتی جنگل توی روز اون چرا که بود پشیمون

 ...بود

 : گفت هم در های اخم با بعد و زد اون به گازی و برداشت رو ظرف تو های شیرینی از یکی فرخ

 ...مونه می خشک نون مثل ؟ میده ما خورد به گوهر ننه این چیه اینا

 : داد و برادرش اعتراض جواب خورشید

 رو ییک روزا همین ، باشه داشته رو کافی مهارت کیک و شیرینی پختن تو که کسیه فکر به خان

 ...بپزه خوبی های شیرینی نمیتونه و شده پیر دیگه گوهر ننه ، میکنه پیدا
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 : گفت فرخ

 نجات سوخته و خشک های شیرینی این شر از رو ما و کنه پیدا رو یکی زودتر چه هر امیدوارم

 ..بده

 : گفت میخورد چایی که طور همان دید خودش ی متوجه رو خورشید نگاه که فرخ لحظاتی از بعد

 : گفت تعجب با خورشید ؟...باز شده چی نمیزنی حرفتو چرا... چیه

 ؟..بزنم حرفی میخوام مگه... من

 : گفت و خندید فرخ

 ...فروشیم ذغال خودمون ما...  خواهرجون بگو

 ...خندید غش غش وبعد

 : گفت نیست خوب فرخ حال چرا روزا این بفهمه بود کرده پیدا جرات حاال که خورشید

 ...بزنیم حرف هم با بعد تا بخور رو ات صبحونه تو حاال ، کنم صحبت باهات میخوام آره

 : گفت فرخ

 ...شد تموم ام صبحونه میکنم گوش بگو

 به رو بعد و میکرد بازی آب داشت که کرد یونس به هم نگاهی یه و کرد مکث یکمی دخورشی

 : گفت برادرش

 میای دیر شبا شده عوض رفتارت میگه مادر ، توست نگران اون ، بکن رو مادر مراعات یکمی فرخ

 ؟ افتاده برات اتفاقی چه ؟ هستی عصبانی اینقدر روزا این چرا ؟ شده چی ، خونه

 : گفت درهم های ماخ با فرخ

 ؟ خونه میام دیر چی برای ، رسونه می هم شما گوش به منو کارای راپورت مادر اینکه مثل خوبه

 ...میگیره ایراد ازم همیشه ، داده فراری خونه از منو زشتش رفتار و اخالق با اون

 ...واونهم خونه میای دیر شبا تو وقتی:  گفت خورشید
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 اما بزرگتره فرخ از اینکه با چرا نمیدونست ، نداشت رو شحرفا ادامه جرات خورشید دیگه

 مقابل طرف به رو ترس همیشه برادرش بودن خشن و جدی و جذبه ، ترسیده می ازش همیشه

 طور به نمیتونست هم االن و بود ترسیده همیشه فرخ خشم از هم خورشید و میکنه منتقل

 ...کنه گوشتزد بهش رو برادرش اشتباه مستقیم

 بود شده خواهرش آخر حرف ی متوجه که فرخ ، نزد حرفی و شد ساکت خورشید موقع دراین

 : گفت

 ؟ نکردی تموم رو حرفت چرا

 : گفت احتیاط با خورشید

 ...کن اذیت کمتر رو اون و باش مادر مواظب فقط ، بگم نمیخواستم چیزی

 با و گرفت رو اون جلوی فوری فرخ که رفت آالچیق در طرف به حرفاش گفتن با خورشید

 : گفت کامل عصبانیت

 ؟ گفته بهت چی من مورد در مادر ، بری اینجا از زارم نمی وگرنه بزن رو حرفت

 : گفت و کرد بود شده سرخ خشم از که برادرش به نگاهی ترس با خورشید

 ؟ میخوری مشروب اینقدر چی برای ، خونه میای مست شبا تو میگه مادر

 : زد فریاد فرخ

 ...خودخواه زن ، میزنه چوب منو سیاه زاغ مادر پس

 : گفت بلندی صدای با بود شده ناراحت فرخ حرف این از که خورشید

 اگه خونه میای مست وقتی... توست نگران فقط اون میکنی توهین مادر به چرا ؟... چی یعنی

 ...بزنه چوب رو تو سیاه زاغ مادر نمیخواد دیگه ، کردی چیکار میفهمه باشه نزدیکت کسی

 : زد فریاد فرخ

 ...کنید دخالت من کارای تو نمیتونید تو خود یا مادر ، میدم انجام بخواد دلم کاری هر آزادم من

 : گفت آشفتگی با خورشید
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 ؟...بدم بهش باید جوابی چه ببینه وضع اون تو تورو خان اگه ؟ میگی چی میفهمی تو

 : گفت و زد فریاد بیشتر فرخ

 ی عهده به رو خان جواب و برسی خودت زندگی به بهتر ، میکنم چیکار من نداره ربطی هیچ تو به

 ...بزاری خودم

 : گفت نفرت با خورشید

 تو باید چطوری بفهمد خان وقتی نمیدونم ، دادی رو خان های محبت جواب خوب که واقعا

 ...کنم نگاه صورتش

 : زد نعره فرخ

 که دمیکنی خوبی من به شما وقتی ، یدکن نصیحت بلدید فقط مادر مثل هم تو ، کن بس خورشید

 ...نگیرید ایراد من کارهای از

 : گفت خورشید

 نمیتونیم مادر و من نباشه خان ی خانواده شان در که بکنی اخالقی غیر کارای خواستی تو شاید

 ...بمونیم ساکت

 : زد داد میشد منفجر داشت عصبانیت زور از دیگه که فرخ

 ...میکنی معصبانی داری دیگه بری بهتره

 : گفت فریاد با خورشید

 ...بزنی حرف اینطوری من با نداری حق تو ، نکن تهدید منو

 : زد فریاد فرخ

 ...نیست حالیتون حرف اصال مادر و تو ، بیرون باغ این از شو گم برو

 نهااو پیش بود اومده فرخ فریاد با یونس ، نداشت فرخ از رو برخوردی چنین انتظار اصال خورشید

 نبیرو االچیق از که جور همین خورشید ، بیاد جلو که میترسید و بود شده پنهون مادرش پشت و

 : گفت صداش در بغضی با میرفت
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 ...زد تو با حساب حرف کلمه دو نمیشه اصال هستی روانی یه تو

 دید می ریخته بهم رو فرخ اوضاع واقعا خورشید ، زد بیرون باغ از و گرفت رو یونس دست سپس

 مادرش به رو حق ، شده آشفته طور این که داده آب به گلی دسته نکنه که ترسید می اون از و

 ...بود شده دیوونه فرخ میداد

 جواب و ستاره رفتار ، بود کرده متزلزل رو فرخ روحی وضعیت ، اون آوردن بدست و ستاره فکر

 ، بود شده مادرش و خواهر علیه زننده رفتارهای این باعث ازدواجش درخواست به اون منفی

 بهم رو او عصبی سیستم و کرده زخمی رو او قلب شمشیر زخم مثل ستاره دار نیش حرفای

 یوقت فرخ ، ترسید می میکرد نگاه که برادرش چشمای به بار اولین برای خورشید... بود ریخته

 الزم گرا و میکرد حمله همه به خود رهایی برای که بود زنجیری های دیوونه مثل میشد خشمگین

 سایه خورشید زندگی روی دوباره ترس بعد به این از ، داشت برمی راهش سر از رو همه میشد

 به خان اعتماد شکست ، خورشید بیشتر ترس... بود خورده بهم او خاطر امنیت تمام و انداخته

 دیگر و میخورد بهم چیز همه وقت آن میبرد بویی فرخ رفتارهای و کارها تمام از خان اگه بود فرخ

 وا و بود گذاشته فرخ ی عهده به که سنگینی مسئولیت با خان ، نداشت وجود اون برای آرامشی

 کنه خیانت امانت در فرخ که نداشت رو این انتظار ، بود کرده خود امالک و مال در خود مشاور را

 عیس مادر یراهنمای با باید و بود شده درست خورشید برای تازگی به که بودند مشکالتی اینها و

 ...نشده آنها ی متوجه خان تا بکنند آن رفع در

 و انداخت منیر ماه آغوش تو رو خودش یونس ، برگشت مادرش پیش یونس با عصبانی خورشید

 که بود فهمیده یونس وترس خورشید حاالت از که منیر ماه ، کرد پنهون دستاش بین رو خود

 : گفت خورشید به رو افتاده اتفاقی

 ؟ ترسیده چی از بچه این ؟ شده چی

 : گفت یونس بزنه حرفی خورشید اینکه از قبل

 ...زد داد خیلی مادرم سر دایی و کرد دعوا فرخ دایی با مامان... مادربزرگ

 : گفت و کرد حفظ شو خونسردی یونس جلوی ولی ، خورد جا یونس حرفای از خیلی منیر ماه
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 رو فرخ خودم ، نزنی حرفی پدرت به موقع یه هم تو ، بوده خسته حتما ، گلم ی نوه نداره عیبی

 ...بیاد پدرت تا کن بازی تواتاقت برو شو پا حاال ، میکنم دعواش

 : گفت یونس

 ...نکنه دعوا رو مامانم دیگه بگو فرخ دایی به ولی... بزرگ مادر چشم

 : گفت و بوسید رو یونس عشق با منیر ماه

 ...کنه دعوا منو خورشید میکنه غلط دیگه فرخ دایی ، عزیزم باشه

 نیرم ماه ، میکرد تماشا رو بیرون و ایستاد پنجره کنار در گرفته حالتی با خورشید و رفت یونس

 : پرسید ازش

 ؟ کردی دعوا باهاش چی برای

 : گفت عصبانی خورشید

 عصبانی ؟ خونه میای مست چرا وقت چند این و چته میپرسم ازش وقتی ، نکردم دعوا باهاش

 یادفر با منو بعدم ، میکنم بخواد دلم کاری هر ، نداره ربطی هیچ تو به که میزنه داد سرم و میشه

 ...سرش به زده ، شده دیوونه ، بود زده کتکم حتما نبود یونس اگه بخدا ، کرد بیرون باغ از

 : گفت آشفتگی با منیر ماه

 ...میکنه اشتباه جوونه بگو تو اونوقت ؟ مرگشه یه پسره این نگفتم

 : گفت بود عصبی فرخ رفتار از هنوز که خورشید

 ...باشیم نداشته کارش به کاری دیگه بهتره ، نداره هم نصیحت لیاقت حتی اون

 : گفت میرفت فرو خودش تو که طور همین منیر ماه

 تو ، ریخته بهم طور این که افتاده براش اتفاقی چه بفهمیم باید ، نکن نگران رو خودت زیاد حاال

 هب حرفی موقع یه یونس باش مواظب فقط ، میزنم حرف باهاش خودم نکن دخالت کار این تو دیگه

 ...نزنه خان

 : گفت خورشید
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 ؟...بدم انجام براتون ندارید کاری... مادر چشم

 : گفت منیر ماه

 ... میرسه راه از مهمونت االن ، برو تو هست توران... عزیزم نه

 *********************** 

 برای خورشید و خان ، رسید راه از خان مهمان که میکرد افشانی پرتو آسمان در متابعال آفتاب

 ...کردند استقبال مهمانشون از گرمی با و رفتند حیاط به آمدگویی خوش

 ...باال بفرمایید ، اومدید خوش آوردید صفا ، قدیمی دوست به سالم:  خان

 ... میبینم رو تان خانواده و شما دوبار که لمخوشحا نامدار ساالرخان پسر تک به سالم:  علی خان

 از دوست دو این... رفتند اتاق به هم با و کرد علیکی و سالم هم او با و کرد خورشید به رو بعد

 ادی به هم کنار در همیشه دو هر ، بود نرفته بین از آنها دوستی حاال تا و بودند رفیق هم با قدیم

 ، میکردند بازگو شاد دلی با را جوونی و نوجوونی خوش یاد و افتادند می خود خاطرات و گذشته

 ...میکردند شکار و رفته جنگل به هم با اوقات بیشتر آنها

 از یکی که رو مراد ، خان که گرفت رو فرخ سراغ ، خورشید و خان با کوتاه گپی از بعد علی خان

 ورود زدن در با فرخ که نگذشت چیزی ، فرستاد فرخ دنبال به و بود فرخ و خان های سرسپرده

 ...کرد اعالم رو خود

 ...آمدید خوش ، کردید رنجه قدم علی خان سالم:  فرخ

 ندیدم رو شما که بود وقت خیلی ، شدی رعنایی جوونه چه..! به به... جان فرخ سالم:  علی خان

 ...شدی مردی خودت برای ماشاهلل

 ...میکنیم مالقات رو شما دیر ینقدرا که بوده ما سعادتی کم ، شماست لطف نظر این:  فرخ

 برای وقتی که میکنند درست گرفتاری ما ده مردم این اینقدر... پسرم میکنم خواهش:  علی خان

 ...مونه نمی دوستان
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 رفیق قدیم از ما اصطالح با ؟ میزنی سر ما به دیر اینقدر که است بهونه اینم رفیق نا آخه:  خان

 ...بودیم شفیق

 ...کنم جبران رو شما های محبت بتونم امیدوارم ، هستم شرمند خیلی:  علی خان

 ...باشه شرمنده دشمنت میکنم خواهش:  خان

 : گفت فرخ به رو علی خان

 ؟...میگذره خوش میکنی چیکار جان فرخ خوب

 محبت ما به پیش سال چند از خان ، هستم آقام خدمت در حاضر حال در... ممنون خیلی:  فرخ

 ی شرمنده شخصه به رو من ، اونها به رسی حساب و کاری امور گذاشتن اختیار در با و داشتند

 ... کردند خودشون بزرگواری

 و خوب مباشر ، بده نشون شکلی به رو خودش اعتماد خوبه خیلی آدم... پسرم آفرین:  علی خان

 ...میشه محسوب بزرگی موفقیت ارباب یه برای اعتماد قابل و کاردان

 : گفت علی خان حرفای ی ادامه در خان

 مرد ترین خوشبخت من شده بنده زن فرخ خواهر که روزی از... فرمایید می که طوره همین بله

 مثل که فرخ کمک و آرزوهامه آخر من برای که خورشید مثل وفایی با همسر کنار در و شدم دنیا

 ویر بیشترش االن تمسئولی این سنگین بار ندارم دنیا این تو ای دغدغه هیچ دیگه عزیزه پسرم

 ...اومده بر اون ی عهده از خوبی به هم حاال تا و فرخه دوش

 ؟...نه یا کردی ازدواج فرخ راستی... داره هم قدردانی و تشکر جای بله:  علی خان

 علی خان جواب در و کرد جمع رو خودش زود خیلی ولی خورد جا علی خان پرسش از اول فرخ

 : گفت

 ...ام رفتهنگ نظر در رو کسی هنوز

 با وقعم به اونهم که باشه داشته جایی قلبم تو میتونه که است ستاره فقط:  کرد فکر خودش با اما

 ...میاد خودش پای
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 رو نجیبی و زیبا دختران ، کن مشورت منم با گرفتی تصمیم موقع هر جان فرخ:  علی خان

 ...میخورند شما درد به مطمئنم که هستند فرهنگی با و باال های خانواده از که میشناسم

 در رو شما همه از اول مرغا قاطی بره شد راضی ما فرخ آقا این موقع هر علی خان چشم:  خان

 ...میگذاریم جریان

 هب رو و کرد استفاده سکوت این از فرخ که شد ایجاد بینشون سکوت ای لحظه و خندیدند همگی

 : گفت خان

 رسیدگی آنها به ناهار موقع تا که مونه حسابا از یکمی نیست جسارت و دید می اجازه اگه آقا

 ...کنم

 ندشد شاد چشمات و چهره اومد زن اسم وقتی بزنی گول منو نمیتونی ولی... برو بابا نه:  علی خان

 ...باشه میتونه خوبی ی نشونه این و

 : گفت علی خان فرخ رفتن از پس ، زد بیرون اتاق از اجازه با و کرد ای خنده فرخ

 نظر زیر هم رو یکی خوندم اش چهره از من که اینطور و ازدواجه موافقه هم خودش ینکها مثل

 ...داره

 : داد ادامه و کرد خورشید به رو بعد

 ...بمونه عذب سال و سن این به پسر نیست خوب زنید نمی باال آستین و دست براش چرا

 صحبت مادرم و خودش با مناسب وقت یه تو چشم اما ، نزده مورد این در حرفی حاال تا:  خورشید

 ...میکنم

 : گفت شوخی به علی خان

 ...کنم باز چتر قدیمی دوست ی خونه تو رو ای هفته یه میخوام... بهتر زودتر چه هر

 : گفت خان و خندیدن همگی

 ...همه چشم رو قدمت نداری عروسی به احتیاج کنی باز رو چترتت میتونی االنم
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 رو اون روز هر ستاره یاد و بود شده بپا درونش طوفانی ، علی خان زبون از ازدواج یادآوری از فرخ

 تو رو فرخ اش جاذبه پر ی گسترده و عظیم بالهای با و اومد کم کم عشق میکرد تر داغون

 ، برد خودش با و کرد جدا زندگی از ، زمین از ، خود از کاهی پر مثل و گرفت خودش چنگالهای

 طور به رو اش خواسته که کرد جسورتر رو اون و بود بخشیده اعتشج و تهور او به ستاره عشق

 ..بزاره میان در ستاره با بار آخرین برای و جدی

 جوونیشون دوران مورد در و خوردند میوه و چای دوستانه گپی از بعد خان عزت و علی خان

 انخ از استمیخو که افتاد سوالی یاد به خان عزت یهو که میخندیدند و میگفتند وشیطنتاشون

 : گفت همین برای بپرسه علی

 اشهب داشته کافی مهارت پختن شیرینی و کیک تو که نداری سراغ رو کسی شما علی خان راستی

 ...کنم استخدامش همیشه برای که میگردم کسی دنبال مدتیه یه آخه ،

 وجهمت خان عزت که کرد نگاهش سرزنش با طوالنی مدت به کرد تعجب خان پرسش با علی خان

 : گفت بود شده علی خان نگاه

 ؟...شده تعجبت باعث که پرسیدم ای احمقانه سوال نکنه ، میکنی نگام اینطوری چرا چیه

 : گفت و داد تکون تاسف روی از سری علی خان

 که الیح در بگردی قابلی پز شیرینی یه دنبال به که نداشتم انتظار ازت اما... نبود احمقانه سوالت

 ...داری خودت ده یتو رو بهترینش

 : گفت تعجب با خان

 ؟... میزنی حرف کی از ببینم کن صحبت تر واضح ؟...میگی رو کی

 : گفت خنده با علی خان

 دختر چطور هستید دهتون مردم برای خوبی ارباب که شما... میگردیم جهان گرد ما و خانه در یار

 کیک و شیرینی تو اون مهارت و اون زیبایی ، اون نام ؟...شناسی نمی رو بیامرز خدا رحمان مش

 ؟...باشید نشناخته رو اون حاال تا که بعیده شما از ، پایینه و باال ده مردم ی همه زد زبان پختن

 : گفت گیجی با خان
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 ؟...میکرد گریه پدرش قبر سر که کوچولویی دختر همون ، خودمون رحمان مش دختر

 از مردم که رعنایی و زیبا دختر شده بزرگ دیگه حاال... خانوم ستاره... خودشه بله:  علی خان

 ...نمیشن سیر دیدنش

 چطوری تو... بودم نشده اون متوجه حاال تا چطور ، نمیشه باورم اصال ، شدم غافلگیر واقعا:  خان

 ؟...شناسی می رو اون

 رحمان مش دختر که فهمیدم وقتی پیش سال ، که اینه خانوم ستاره و من حکایت:  علی خان

 استخدامش داره خاصی مهارت محلی های کلوچه حتی و شیرینی و کیک پختن تو بیامرز داخ

 غدا به میلی دیگه آدم که است خوشمزه هاش شیرینی و کیک این چقدر که میدونه خدا ، کردم

 بعد شهب سیر چشمت باید اول که میبره کار به پختن تو هم خوبی ی سلیقه ، نمیکنه پیدا خوردن

 ودب کی شنیدن معروف قول به ، ببینی خودت باید شنوی می چیزی یه میگم چیزی یه... شکمت

 .. دیدن مانند

 از که ای تازه ی کلمه هر با و میکرد گوش علی خان حرفهای به زده مات طور همین خان عزت

 ...میکرد متعجبتر رو اون اومد می بیرون خان دهان

 : داد ادامه علی خان

 دار طرف خیلی خوبش اخالق و زبونی شیرین با اون ، کرد جا همه دل تو رو خودش دختره کم کم

 توجه ولی ، بودم قائل براش خاصی احترام خودمم حتی و داشتند دوست رو اون همه ، کرد پیدا

 به رو زندگی و میکردیم دعوا هم با مدام که طوری به شد زنم حسادت باعث کم کم ستاره به من

 در زنم دست از بیچاره دختر این که شدم متوجه اما ندادم بها یادز اول ، میکردیم تلخ هم کام

 باشه نگران و آشفته نظر هر از دختر این نمیخواست دلم ، میشه تر افسرده روز هر و نیست امان

 و کیک برام هم حاال ، برگردوندم اش خونه به رو اون همین برای داشتم دوستش خودم دختر مثل

 مادر و خودش خرج چون میدم بهش خوبی انعام منم ضمن در ، فرستهمی برام و پزه می شیرینی

 ...میاد در راه همین از بزرگش

 ...نداشتم خبر خودم و بود من ده تو فرشته این پس... حکایتی عجب:  خان
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 کردم معرفی شما به رو اون دارم خبر تون ده مردم به شما محبت و مهر از چون... خان:  علی خان

 خیلی هنرمندش دستای لیاقت چون بزار براش تموم سنگ انعام نظر از کردی شاستخدام اگه ،

 ، باش اون مراقب ، کنی نگاه بهش خودت دختر مثل که اینه تر مهم چیز ، هاست این از بیشتر

 کن مشورت ات خانواده با اول که اینه مهمتر موضوع و بشه اذیت که حیفه دختری همچین بخدا

 حسابی سور یه دختری همچین افنخار به باید شدی موفق اگه... شیبا نداشته منو مشکل که

 ...بزنی زیرش نمیتونی بدی خانوم ستاره پخت دست شیرینی و کیک با همراه

 مش ی خونه به همیشه قدیم از من ، بیاد اینجا که کنه قبول امیدوارم... حتما چشم روی به:  خان

 محبت مدیون رو خودم ، میکردند گرمی پذیرایی ازم خوبی به هم بی بی و واون میرفتم رحمان

 تالشم ی همه بیاد من ی خونه به دخترش که داده قرار اینطور خدا که هم حاال ، میدونم آنها های

 امور ی همه وقتی از کنم جبران دخترش حق در رو بی بی و رحمان مش های محبت که میکنم رو

 ...هستم خبر بی جا همه از و میرم ده به کمتر دادم فرخ دست به رو

 و کبک شکار از بعد و رفتند شکار به فرخ با همراه استراحت کمی و ناهار خوردن بعداز آنها

 ...گشت باز خودش ده به طرف اون از هم علی خان و برگشتند خونه به قرقاول

 نظر به دلخور فرخ با صبح بحث از هنوز منیر ماه ، بودند حاضر میز سر آنها ی همه شام موقع

 خان عزت... نمیزد حرف او با کالمی ، داشت فرخ با که لفظی درگیری با هم خورشید و میرسید

 خورشید ، ریخت می او روی و سر از شادی میداد غذا او به و نشوند خودش پاهای روی رو یونس

 : گفت دید سرحال رو آقا وقتی

 ؟...افتاده اتفاقی خوشحالید خیلی امشب آقا

 بزرگ هم با قدیم از که عزیزی دوست اونهم داشتنه مهمون خواص از حالیخوش این:  منیر ماه

 ...شدند

 : گفت و زد زنش مادر به زیبایی لبخند خان

 مخصوصا ، میشند شاد و میاند سرحال زدن گپ و قدیمی دوست دیدن با آدمها... درسته کامال

 ...شده هم ما بیشتر شادی قاصد که دوستی

 : پرسید کتجکاوی با خورشید
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 ؟...آورده سرحال اینقدر رو شما که داده شما به رو خوشی خبر چه علی خان ؟...شده چی

 : گفت و کرد فرخ به نگاه یه اول خان

 کیک و شیرینی پختن در که میشناسی رو کسی داری بیشتری آمد و رفت ده در شما جان فرخ

 ؟...باشه معروف

 ، نیست ستاره از غیر کسی منظورشه انخ که کسی دونست می خوب اون ، خورد جا آن یه فرخ

 هب حاال تا که بود احمق چقدر ، کوبید اش سینه ی قفسه به محکم خان حرفای شنیدن از قلبش

 بعذا دوریش از اینقدر و بیاره خودش پیش رو ستاره میتونست راحت خیلی نرسیده خودش فکر

 ...نکشه

 : گفت نه یا شناسه می رو کسی ببینه میکنه فکر داره فرخ میکرد خیال که خان

 ؟...کیه منظورم اومد یادت

 : گفت اشتیاق با و اومد بیرون گیجی حالت از فرخ

 ؟...رحمان مش دختر:  گفتند هم با زمان هم منیر ماه و خورشید ؟...رحمانه مش دختر شما منظور

 بی های نیشیری و کیک دختر این که فهمیدم تازه من... بیامرز خدا رحمانه مش دختر بله:  خان

 و سر خانوم این پخت دست برای پایین و باال ده مردم و داران مغازه ی همه و پزه می نظیری

  ، میشکنند دست

 : گفت آمیزی سرزنش لحن با فرخ به رو بعد

 همچین دنبال چقدر که ، میدونستی هست کسی همچین یه نگفتی من به چطور خوب پسر آخه

 ؟...میگشتم کسی

 ...نمیداد قد اینجا به فکرم اصال...  آقا شرمنده:  فرخ

 : گفت شوخی با و خندید خان

 ؟...داری مغزم تو مگه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | بلند پاییز رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

41 

 

 از فرخ شد متوجه که خان زد سردی لبخند فرخ اما ، خنده زیر زدند خورشید و یونس حرفش با

 : گفت خنده با رنجیده حرفش

 حاالم...نمیدادم دستت رو ملت یه کتاب و حساب که بود کم مغزت اگه...  جان فرخ کردم شوخی

 با ؟...چیه شما نظر کنم استخدامش رو خانوم ستاره و بی بی دیدن برم فردا میخوام من نشده دیر

 و ددا بهش غرغر با آبی لیوان منیر ماه افتاد سرفه به که کرد گیر فرخ گلوی تو لقمه خان حرف

 : گفت شوخی با باز میخندید که هم خان

 همگی خان حرف با...کنم خواستگاری رو خانوم ستاره تو برای ممیخوا مگه شدی هول چرا تو

 : گفت خودش با فرخ و خندیدند

 آقا دام تو افته می خودش پای با داره خودش آهو...بوده خودم مال هم اول از ستاره... نه که چرا

 ....شیره

  ؟...ایه حرفه شما قول به که داره سال چند دختر این مگه آقا:  منیر ماه

 کار خان ی خونه تو پارسال ، میشنیدید رو علی خان تعریفای و بودید میخواست دلم:  خان

 و کردمی تعریف ازش خیلی علی خان... بی بی پیش خونه برمیگرده دالئلی به بنا بعد و میکرده

 بدست برای ده جوونای ی همه که خوشگله هم خیلی خوبش پخت دست بر عالوه میگفت

 ...باشه سالش هیجده باید... دارند رقابت هم با هاش شیرینی و کیک آوردن بدست مثل آوردنش

 خودش با بود کرده مشت خشم زور از رو دستاش میشنید رو خان حرفای که طور همین فرخ

 : گفت

 ...باشه داشته نظر من عشق به که رو کسی گردن شکنم می

 ، نمببی نزدیک از رو بهشتی حوری این که نیست دلم تو دل دیگه شما تعریفای با آقا:  خوزشید

 ... باشه رسیده اینجا به پدری بی و محرومیت نهایت در دختری که داره تعجب جای واقعا

 نزدیک اش خانواده به داره بزرگ خطر یه میکرد حس شنید نمی رو اونا حرفای دیگه منیر ماه

 رو دخترش جای ها بعد خان تعریفای با داشت امکان بگیره کم دست رو دختر این نباید میشه

 این از دامادش و بگیره هم زن تا چهار یا سه حتی میتونه خان هر که میدونست خودش ، بگیره
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 آماده و کنه مواظبت اش خانواده از و باشه اوضاع مراقب همیشه از بیش باید... نیست دور قانون

 ...کنه خنثی موقع به داره سر تو خیاالتی دختر این اگه که باشه

 همیشه برای ستاره راحتی این به که نمیشد باورش بود گرفته رو فرخ قرار و آروم ارهست اومدن

 ذرات تمام بعد به لحظه همین از و بود خوشبختی پیک برایش علی خان اومدن ، میشه نزدیکش

 از ، داشت تازگی براش ستاره عشق با همراه طبیعت ، میشد بخش لذت عمرش روزهای و هستی

 از و ابرها با کبوتران آمیزش از ، سیر سبک باد بر قاصدکها سواری ، زارها ونجهی با باد عشقبازی

 عشق این اما... میداد نوید رو زندگیش در تازه وطلوعی میشد مست ها سنگ تخته بر آبها لغزش

 ...سوزنده عشقه یه.... بود ممنوعه عشق یه

 یآفتاب چشمه لب یا ده توی کمتر و میگذراند فرخ کابوس با رو شبها ، اتفاق اون از بعد ستاره

 مهچش لب رو گلناز هم روز یه ، بود کشیده بند به رو آزادیش چون بود شده متنفر فرخ از ، میشد

 سکوت روز اون چرا که بود شاکی دستش از هنوز ، بود کرده بسنده سالم یه به فقط و بود دیده

 ، یدد رو فرخ کابوس باز دیگر ی شبها ثلم ستاره شب یه...اومده فرخ بود نگفته او به و بود کرده

 ی خنده سرش باالی هم فرخ و شد اسیر فرخ دام درون اون و بود کرده پهن دامی براش فرخ

 می بدنش و بود سرد عرق از پر صورتش پرید خواب از فرخ های قهقهه از ، بود داده سر پیروزی

 تارهس برای اتفاقی چه بفهمد که میکرد تالش و شد نگران او حالتهای این از کم کم بی بی...لرزید

 ره ستاره اما ، بگذاره میان در دکتر با رو ناراحتیش و بره دکتر پیش خواست ازش حتی ، افتاده

 میدونست بی بی اما ، نیست مهمی چیز که میکرد مطمئنش و میکرد آرومش رو بی بی بود طور

 ...بشه رانشنگ اون که خواست نمی ستاره اما هست ، مهم چیز اون که

 هب رو او داشت سرنوشت دست و رسید می حقیقت به داشت کم کم ستاره شبانگاهی کابوسهای

  کشاند می شده پهن دام همین طرف

 *********************** 

 و بود آمیخته هم در امید روشنی و اضطراب ، اندوه ، رسید فرا فرخ برای موعود روز باالخره

 می کامروا و موفق رو خود ، داشت دراز و دور ی ها نقشه سرش تو ، بود کرده مشغول رو فکرش

 ای میدهد مثبت جواب خان ی خواسته به ستاره آیا که اهریمنی فکر این لذت اوج تو اما ، دونست

 به شود متوجه خان اینکه بدون فرخ افتاد راه ده طرف به خان وقتی... میکرد اذیت رو او ، نه
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 میدونست میگذارند احترام او به ده مردم چطور که میدید خود چشم با وا ، افتاد راه به دنبالش

 به رو امید از کوچکی ی روزنه فکر این و دارد قرار باالیی حد در ده مردم بین خان جایگاه که

 تماح که میکنه قبول و کنه مخالفت خان درخواست مقابل نمیتونه هم ستاره که میکرد باز روش

 ...بیاد خان سرای به

 قدم بی بی ی خونه حیاط وبه شد پیاده ماشین از ایستاد رحمان مش ی خونه نزدیک خان وقتی

 خونه از رو نگاهش دور از و شد پنهان بود ستاره ی خونه روبروی که درختی پشت فرخ ، گذاشت

 دستاش حصار در پرنده یه مثل رو ستاره جنگل تو که روزی از ، داشت برنمی عشقش تنها ی

 ...بود دلتنگش حسابی و بود ندیده بود کرده اسیر

 مردی صدای از بی بی ، کرد خبر با سرزده مهمون اومدن از رو خونه اهل اهلل یا گفتن با خان عزت

 وقتی ، رفت پایین ها پله از و کرد سرش رو چادرش مرده مهمونش فهمید اومد می حیاط از که

 بی به رو و کرد دستی پیش خان ، زد زل خان به تعجب با همراه و شادی با افتاد خان به چشمش

 : گفت بی

 ...بینمت می قبراق و سرحال هنوز شکر رو خدا ؟ چطوره حالت بی بی سالم

 ...آشنا امسال ، دوست پارسال ، کردی گم راه عجب چه.. پسرم سالم:  بی بی

 ...شدممی مزاحمتون همیشه بود بیامرز خدا رحمان مش وقتی تا ، بی بی میکنم خواهش:  خان

 خونواده پسرم خوب ، کردید رنجه قدم ، اید خونه صاحب همیشه شما چیه حرفا این:  بی بی

 ؟...چطوره گلم پسر آقا ؟ خوبند

 ...رسوندند بهت مخصوص سالم و خوبند همه:  خان

 ...داومدی خوش ما درویشی ی کلبه به ، میشی خسته سرپا پسرم بفرما ، باشند سالمت:  بی بی

  ؟...میکنی زندگی تنها بی بی... ماست امید ی خونه میکنم شخواه:  خان

 ...میزنم صداش االن من باال بفرمایید شما... پیشمه رحمان مش دختر... مادر نه:  بی بی

 : زد صدا بی بی اومدند می باال ها پله از که بی بی و خان

  ؟...اومده کی ببین بیا کجایی مادر ستاره
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 ، زد خشکش جا در افتاد خان به چشمش وقتی ، بیرون اومد آشپزخونه از بی بی صدای با ستاره

 ...قلبش تو ریخت دنیا های دلواپسی ی همه و افتاد فرخ درخواست یاد به خان دیدن با

 ، دید معصوم ای چهره با ، رعنا و زیبا دختری خودش مقابل در بود رسیده ها پله باالی به که خان

 خودت به باید و شماست ده ی ستاره تک میگفت که آورد یمانا علی خان حرفای به کم کم او

 ...شده وبزرگ گذاشته عرصه به پا تو ده تو دختری همچین که کنی افتخار

 : گفت دستپاچگی با ستاره

 ...گذاشتید ما چشم روی قدم اومدید خوش آقا سالم

 ... باشه ردهک خواندن به شروع بلبلی اینکه مثل ، بود نظیر بی خودش مثل ستاره صدای

 : گفت هیجان با خان

 ...شده زیبا و بزرگ چقدر بیامرز خدا رحمان مش دختر اهلل ماشاء... دخترم سالم

 ...اتاق باالی بفرمایید آقا... شماست کنیز:  بی بی

 وجود از حاال تا چطور که بود متعجب هنوز ، نشست پتو روی و رفت اتاق باالی به یکسره خان

 ؟...بوده خبر بی خودش ده تو دختری چنین

 ... کرد جدا افکارش از رو اون بی بی صدای

  ؟...بودی پیرزن من دلتنگ که نگو ، زده ما به سری پسرم عجب چه:  بی بی

 هم و بود شما دیدن هم قصدم ، هستید عزیز برام مادرم جای شما...  بی بی میکنم خواهش:  خان

 ...داشتم باهاتون کوجیکی عرض یه

 ازهت شیرینی و چایی سینی ستاره ، رسید خان مشام به هم تازه شیرینی ی رایحه تارهس با همراه

 تنرف تحسین با که خان... اومد بیرون اتاق از احترام با و گذاشت زمین خان برابر در رو شده پخته

 : گفت بی بی به رو میکرد نگاه ستاره
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 که مشنید باال ده خان از وقتی ، اریدد خانومی و زیبا ی نوه چنین که میگم تبریک شما به بی بی

 زودتر چه هر رو دختر این که شدم مشتاق بیشتر ماهریه پز شیرنی و کیک یه رحمان مش دختر

 ...ببینم

 و کیک پختن وقتیکه از ، نجاته ی فرشته یه من برای ستاره ، دارید لطف ما به شما:  بی بی

 ده دممر بین که محبوبیتی بخاطر اون ، دمسپر دستش به رو خونه خرجیه گرفته یاد رو شیرینی

 زا و نیاد اینجا کسی که نیست روزی بذارند خونه این به پا زیادی خواستگاران شده باعث داره

 ...نکنه خواستگاری اون

 ؟...گرفتید نظر در براش رو کسی حاال:  خان

 هم شما از نیست پنهون که خدا از ، نداره ازدواج به تمایلی خودش چون...خیر هنوز:  بی بی

 روی از من ی خواسته این شاید ، کنه ازدواج ده این تو ستاره نیستم راضی اصال ، نباشه پنهون

 ...داره ور بهترینا لیاقت ستاره که میگم جرات به اما میکنید اشتباه دارید بگید و باشه خودخواهی

 وت عمرش تمام که حیفه شایسته زن یه صفات تمام داشتن با دختری ، گید می درست شما:  خان

 تون نوه که فهمیدم ساعت همین تو اما شدم آشنا ستاره با تازه اینکه با ، بشه تلف ده این

 ...داره احتیاج باشه عاشقش واقعا که کسی یه با راحت خوب زندگی یه استحقاق

 دهن وت نرمی به که شیرینی خوردن از که خورد شیرینی با همراه رو چایی بی بی تعارف با خان

 تعریف ستاره پخت دست از مدام و رسید علی خان حرفای مصداق به و برد لذت میشد آب

 هی با و گذاشت زمین خان برابر در رو میوه سبد ، شد اتاق وارد میوه سبد با همراه ستاره... میکرد

 و انداخت ستاره به مهری از پر نگاهی خان... نشست بی بی کنار بفرمایید

 دست از تعریف راستش ، بود خوشمزه هات شیرینی واقعا... کدبانو دختر تو به آفرین:  گفت

 ...کشوند اینجا به منو پختت

 : گفت و انداخت پایین رو سرش خجالت با ستاره

 ...دارید لطف من به شما ، نیستم تعریف همه این قابل من

 به رس و متین پدرش ثلم چقدر:  کرد فکر خودش با و انداخت ستاره به نگاه یه افتخار با بی بی

 ...زیره
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 من ده توی دختری همچین که کنم افتخار خودم به باید من...  هستی تعریف قابل که البته:  خان

 ...بدم اطراف ی ها خان ی همه به رو پزش بتونم که هست

 : داد ادامه خان... زد لبخند هم ستاره که خندید هم خودش حرفش با

 ...بده جواب من به بعد کن گوش خوب ، اینجا ماومد درخواستی برای من دخترم

 راپاس هم ستاره ، باشه داشته ستاره از میتونه درخواستی چه خان که ببینه بود مشتاق بی بی

 رد میتونست چطور میکشید پیش رو خواستگاری موضوع خان اگر نگران شدت به اما بود گوش

 یاد به آگاه ناخود ، کنه مقاومت بوده بی بی و پدر احترام مورد قدیم از که او چون اربابی مقابل

 :  کرد زمزمه خودش با و افتاد خدا

 ...کنم تکیه بهش که ندارم تو جز کسی که من بده نجات برزخ این از رو من و کن کمکم خدایا

 ...دوخت چشم خان دهان به اومد خودش به پریشون حال با ستاره

 ی خونه تو چون ، بپزه شیرینی و کیک برام که ممیگرد کسی دنبال ماهیه چند من دخترم:  خان

 همچین به احتیاج دارند آمد و رفت ام خونه به هم سرشناسی افراد و زیاده آمد و رفت اربابی

 نظر در براش هم ای توجه قابل مزد دست ضمن در ، کنم استخدامش وقت تمام که دارم کسی

 زودتر چرا که خوردم افسوس بعد و ردمک تعجب اول شنیدم تو اسم علی خان از وقتی... گرفتم

 هآیند و کنی شروع من ی خونه تو رو کارت میتونی تو ، نشناختم رو بیامرز خدا رحمان مش دختر

 نظرت... مدیونم خیلی پدرت به من کنم فراهم رو ها بهترین برات که میدم قول بهت بسازی تو

 ؟؟...دخترم چیه

 موضوع این بازم اما نزد حرفی خواستگاری از که دش راحت خیالش خان حرفای بابت از ستاره

 بیاربا ی خونه به پا پیشنهاد این کردن قبول با اون مورد هر در نداشت خواستگاری با کمی دست

 وابج احترامی بی بدون آروم که گرفت تصمیم میشد روبرو فرخ با باید همیشه برای و میگذاشت

 ...ریخت بهم رو چیز همه حرفاش با بی بی که بده خان به رد

 حسن ، دارند رو شما چون اربابی ی خونه به اومدن آرزوی ها خیلی ؟ اونجا بیاد نباید چرا:  بی بی

 ...میشه راحت ستاره بابت خیالم من که اینه هم اش دیگه

 :  گفت اضطراب با ستاره

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | بلند پاییز رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

47 

 

 ستمبفر و بپزم شیرینی و کیک آقا برای جا همین میتونم ، بزارم تنها رو شما نمیخوام بی بی اما

 ...ارباب ی خونه

 گیرهب شیرینی و کیک و اینجا بیاد روز هر نمیتونه کسی و دوره راه نمیشه اینطور دخترم نه:  خان

 فراهم برات خودم که بهتری الزم وسایل با و باشی من ی خونه توی وقت تمام که میخواد دلم ،

 به تو اب میتونه اونم بزاری تنها رو بی بی امنمیخو من ضمن در.... بپردازی کارت به آرامش با میکنم

 ...چشمم روی شما دوی هر قدم بیاد عمارت

 : گفت میکرد نگاهش داشت نگرانی با که ستاره به رو بی بی

 هم بری خان همراه تو اگه ، بسازی تو آینده که فرصته بهترین این نباش من نگران تو دخترم

 باز هوس پسرای این از یکی دام به زیباییت این ربخاط میترسم لحظه هر که راحته من خیال

 معلوم و هستم بوم لب آفتاب که پیرزن من خاطر به ، انتظارته در خوبی ی آینده هم ، بیفتی

 جات هک میدونم و راحته تو بابت خیالم نباشی تو وقتی ، نزن بختت به پا میکنم غروب کی نیست

 جان ستاره ، سرته باالی خان عزت مثل مهربونی درپ چون ، امن هم خوبه هم اربابی ی خونه توی

 ی ندهشرم و کنم حمایتت نتونم دیگه میترسم بردار هام شونه روی از رو مسئولیتت این دیگه بیا

 اپسدلو که نیستم تنها میکنم زندگی خواهرم با و ده تو میرم تو از بعد ، بشم دنیا اون تو پدرت

 نا بی بی عجب نگو خودت پیش ، باشم خواهرم با رو عمری آخر بزار تنهاست خواهرمم ، باشی من

 رو جدایی این منم میگذرم ازت سختی به دارم که هستی مهم برام عزیزم نه دارم مهربونی

 تمونموفقی به که رو راه بهترین و بدیم عقلمون حرف به گوش باید وقتا بعضی اما دخترم نمیخوام

 هب تو میخوام فقط که شاهده خدا ، میشه رفع هم ندلتنگیامو موقعش به کنیم انتخاب نزدیکه

 ...برسی حقته که خوشبختی و سعادت

 : گفت بی بی حرفای ی ادامه در خان

 تههف ایام تو میتونی هم تو نداره مانعی بمونه ده توی میخواد بی بی که حاال... دخترم جان ستاره

 وبیخ ی آینده که میدم بهت قول من ، کنی تازه دیدار و بی بی پیش بیای شب تا صبح از بار یه

 ازش موقع به و کنی انداز پس خودت برا میتونی مبدم بهت که هم خوبی حقوق با انتظارته در

 چیز همه بی بی برای آدمیزاد جون تا مرغ شیر از من پای هم بی بی مایحتاج ، کنی استفاده

 ؟...شدی راضی حاال.. .بمونه خرجی بی تو رفتن از بعد بی بی که نمیزارم میکنم فراهم
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 تنیس دختری اون ، بودم دختر این دلواپس چقدر نمیدونید ، بده بهتون عزت با عمر خدا:  بی بی

 من به که هم کمکی مورد در ، میکنه قبول حتما ، بگیره نادیده رو شما های محبت تمام که

 .. کردید خودتون مدیون منو عمر آخر تا بکنید میخواید

 دل جون از داشت محبت من به خیلی بیامرز خدا رحمان مش... بی بی نممیک خواهش:  خان

 ....بزارم تموم سنگ دخترش تنها برای میخوام

 در خان ، میکرد نرم پنجه و دست دلی دو و تردید با خود سکوت تو همچنان و بود ساکت ستاره

 نبود فرخ وجود اگه ، بود آرزوش نهایت دختری هر که میکرد رو محبت و لطف کمال اون مورد

 فرخ دست از که بود معلوم براش روز مثل ولی ، میکرد قبول رو پیشنهاد این خوش روی با حتما

 خفر به تنهایش و بی بی نبود اما بود کمتر نگرانیش بود همراهش بی بی اگه ، نیست امان در

 هر امیدی نور فقط ، کنه تکرار رو درخواستش بارها و کنه اذیت رو اون که میداد فرصت بیشتر

 اضطراب بازم اما باشه براش خوبی حامی به میتونه خان وجود که بود روشن دلش ته کم چند

 گفت و خندید دید رو ستاره سکوت وقتی خان...میداد آزار رو اون و داشت برنمی سرش از دست

: 

 ...رضاست عالمت سکوت گفتند قدیم از

 ...نداد زدن حرف ی اجازه دیگه هم ستاره به حتی که شد بلند جاش از باره یک به و

 یخوب مدیون همیشه رو ما ، کنه قبول رو پیشنهادی چنین که هست عاقل اینقدر دخترم:  بی بی

 بلند چرا حاال...باشه بزرگش مادر افتخار باعث وقت همه مثل ستاره امیدوارم ، آقا کردید هاتون

 ...میخوریم هم با هست وماست نون یه پسرم شدی

 : گفت و خندید مهربونی با خان

 عمارت بیاد جان ستاره دادی اجازه که همین رسیده ما به خیلی شما از... بی بی ممون خیلی

 ...دادید انجام من حق در رو لطف ترین بزرگ

 بعد به این از ، بودید محبت و شادی پیک همیشه ما برای شما... آقا میکنم خواهش:  بی بی

 ...پرمس می امانت شما دست رو دخترم

 ...کنم مراقبت خوبی به امانت این از و باشم الیق:  خان
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 : داد ادامه ستاره به رو بعد

 احترامت و باشی عمارت اون تو من بزرگ دختر مثل هم تو میدم قول ، نکن تردید دخترم ببین

... بگذره بد بهت زارم نمی و میکنم فراهم رو تو رفاه وسایل نظر هر از باشه خان ی خونواده مثل

 ...باش آماده پس دنبالت میام دیگه روز دو

 : بی بی به رو

 ...خداحافظ...  شدم مزاحم ببخش بی بی اجازه با

 ...برسون خانواده همه به سالم باشی خوش همیشه انشااهلل... پسرم سالمت به:  بی بی

 بدرقه رو خان داشت که دید و ستاره رعنای قد دور از بود پنهون درختا پشت هنوز که فرخ

 تصمیم خوشحالی با و بود اومده وجد به دیدنش با ، بود رویایی و جذاب براش هم دور از ، میکرد

 رو خبرها ستاره اومدن مورد در و بیاد خان که باشه منتظر و عمارت بره خان از زودتر که گرفت

 ...بده

 کرف خودش معلوم ان ی آینده به گلوش تو بغضی با و کرد کز اتاقش ی گوشه خان رفتن با ستاره

 و فرخ از ، بود کرده پرت بود متنفر آن از که جایی به رو او سرنوشت طوفان چگونه... میکرد

 هب زودتر تا بود کرده تر راحت فرخ برای و کار عمارت اون به رفتن با اون ، ترسید می گستاخیش

 فریاد میخواست و بود اومده در لرزه به تنش تمام موضوع این به فکر با ، برسه شومش مقصد

 و فرخ از ترس کم کم... شد تبدیل بغض به و کرد خوش جا گلوش تو صدا همیشه مثل اما بکشه

 معلوم نا ی آینده به رو او و کنه خوش جا تنش غالب در که رفت می ، پاکش دامن شدن دار لکه

 ....بده سوق

 هک کنه فکر بهتر تنهایی تو و بیاد کنار رفتنش و خودش با که گذاشت تنها رو اون هم بی بی

 حامی از خالی که ای خونه ، مرده از خالی که است خونه این تو و ده این تو ماندن از بهتر رفتنش

 ....باشه خطرناک خیلی میتونه ستاره مثل دختری برا باشه پشتیبان و

 فرخ به الوصفی زاید شادی که افتاد فرخ ی عهده به آوردنش و خان ی خونه به ستاره اومدن خبر 

 تاریکی و ها تلخکامی اوج در عاشق همیشه روح این ، گنجید نمی خودش پوست تو که بود داده

 عشق که آنجا... بود او آغوش امنش پناهگاه که داشت را زیبا دختری با زیستن دار گیرو در ها
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 روش این ، گریخت می عقل و داشت برمی عصیان به سر قلب میگذاشت جان ی عرصه به پا کور

 فرخ ، میکرد تبدیل تباهی و تار های صفحه به رو عشق نورانی و روشن های پرده فرخ اشتباه

 ...کنه غرق غلط اوهام این در هم را ستاره میخواست و بود شده غرق تکبرش و غرور درون

 غرق خود تنهایی در اتاقش ی گوشه در غصه و غم سنگین بار با ستاره ، فرخ شاد دل عکس بر

 یادش و بود غرق خودش خیاالت در ، برسه پایان به روز دو این که خواست نمی دلش هرگز و بود

 یا دیوانه فقط نبود عاشق خود که ، تفاوت این با میدید او جای را خود که افتاد تاریخ لیلی به

 : کرد زمزمه خودش با ، بود کرده عشق اظهار او به ظالم

... دنش پوچ مرز تا آنهم مردان از کورکورانه رمانبرداریف ، گذاشتی زنها برای بدعتی چه تو... لیلی

 در ، میشدی کشته اینکه نه مگر ؟..میشد چه کنم انتخاب خودم میخواهم که میزدی فریاد اگر

 به رو درسها بزرگترین و بودی برنده تو وقت آن ماند می جاودان خودت بخاطر نامت صورت این

 و محکم خان برابر در که داشتم جسارت اینقدر هممن... کاش ای... دادی می ستم تحت زنان

 ، باشم امان در آینده های اتفاق و ها دلواپسی از و بدم درخواستش به رد جواب و بایستم استوار

 بی و تهور این فرخ مقابل در اما... ندارد و نداشت وجود من در جسارتی چنین که افسوس... ولی

 ایستم می عاشق مردک این مقابل در آخر تا که میدم قول خودم به و زنه می موج وجودم در باکی

 که حاال... بمانم آزادی حسرت در عمر آخر تا و شوم زنش ناخواسته لیلی همانند گذارم نمی. 

 از را ساالری مرد قانون این و میکنم ایستادگی آخر تا هم من خورده رقم برام اینطور سرنوشت

 ...میبرم بین

 ، دید اتاق ی گوشه اسیر ای پرنده مثل طور همون رو ستاره و اومد تاقا به بی بی وقت این در

 : گفت و انداخت ستاره ی پریده رنگ صورت به نگاهی

 ...ببرند خونه سالخ به نمیخوان که رو تو ؟...نگرانی اینقدر چرا دختر

 نمی یارباب ی خونه به قدم و میکردند ام تیکه تیکه و میبردند خونه سالخ به منو کاش ای:  ستاره

 ...زاشتم

 ...باشند تو جای دارند آرزو ده دخترای ی همه ؟...شده کم عقلت تو:  بی بی
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 و پول و شد ارباب کس هر میکنید فکر ، میکنید نگاه قضیه ظاهر به فقط شما بی بی:  ستاره

 ... میشه خوشبخت کنه لطف بهش و بخواد که رو کسی هر میتونه بیشتره قدرتش

 : گفت بود ستاره حرفای فمخال که بی بی

 ی خانواده میان در باید تو ، بشی تلف اینجا حیفه داری که زیبایی و هنر همه این با تو دختر

 دهآیت و کنی درست ی استفاده دادیت خدا هنر همه این از بتونی تا کنی زندگی پولداری و اصیل

 اربابی هیچ حاال تا بخدا ، نزن خودت بخت به پا شده مهیا برات فرصت این که حاال ، بسازی رو ت

... معزیز پاشو ، ستاره پاشو... میکنه نگاه دخترش چشم به تو به نداشته کسی به لطف همه این

 ...میشه طرف بر طبیعیه هم ها اضطراب و نگرانی این ، کن جمع کم کم رو وسایلت

 ...ایستاد ستاره صدای با که میرفت بیرون اتاق از داشت لنگان لنگان پیرزن

 چطور وگرنه ؟ شدی خسته دستم از حتما ، رونی می خودت از منو چرا... جان بی بی:  ستاره

 ؟...بشیم جدا هم از که شدی حاضر

 رو ستاره صورت اش چروکیده دست تا دو با و نشست او روبروی و برگشت ستاره پیش بی بی

 : گفت و موند خیره اون زیبای و خیس چشمای به ای لحظه و گرفت قاب

 آرزوم آخرین فقط و دارم دوست چقدر که میدونه خدا ، نکن رو ناجور فکرای این هرگز... عزیزم

 بهت ، کنه فراهم برات رو خوبی ی آینده میتونه اون ، دارم اعتماد خان به من ، توست خوشبختی

 اما یبگذرون هم رو ناهمواری های راه باید خوشبختی این به رسیدن برای که چند هر... میدم قول

 بر خوبی به ها سختی پس از که هستی زرنگ و عاقل اینقدر که میدونم و دارم اعتماد بهت

 هک نیست ها مروارید این و چشما این حیف نکن بی بی دل به خون دیگه میکنم خواهش... بیایی

 رتدخ که کن ثابت همه به و بزار نمایش به جا همون رو لیاقتت و برو باش محکم دخترم... بره هدر

 ...دنبالته به همیشه من دعای ، رحمانی مش

 ، بود شده آروم کمی ستاره ، رفت بیرون اتاق از و بوسید رو ستاره اشک از پر صورت سپس

 به رو خودش میزد موج چشماش تو نگرانی هنوز... ولی بود داده قلب قوت اون به بی بی حرفای

 ابرهای ، میکرد سنگینی دلش روی نیاد های غم تمام اینگار ، نشست اون لب و رسوند پنجره

 ...میکردند همدردی او با هم آسمان ی رفته درهم
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 گلناز ، کرد تعریف آنها برای رو ستاره رفتن موضوع و رفت گلناز ی خونه به بی بی ظهر فردا

 تعجب از میخواست موضوعی چنین از و موند خیره بی بی های لب به فقط مبهوت و مات ای لحظه

 نبدو قدیمی دوست دو این شاید تا بره ستاره پیش که خواست گلناز از بی بی... ارهبی در شاخ

 ...بشن جدا هم از دلخوری

 الاص و آورد می زبون به رو اربابی ی خونه و ستاره نام دائم بی بی ی خونه به رسیدن راه تو گلناز

 رسید خونه به وقتی ...انتظارشه در هیوال یه که میره جایی به عزیزش دوست که نمیشد باور

 با باید و دلداریه وقت االن که کرد فکر خودش با اما نداشت رفتن یارای و شد سست قدماش

 ... بده تسال رو اون و کنه همدردی دوستش

 ورد از ، شد متمرکز پنجره طرف به چشماش و انداخت اتاق به گذرایی نگاه رسید اتاق دم به وقتی

 اومدن که خودشه اوهام درگیر اونقدر و پریده رنگش و داغونه ستاره چقدر که فهمید میشد هم

 ...نشد متوجه هم رو گلناز

 برگردوند نرم خیلی رو اشکش از پر صورت ، کرد احساس دستش رو و دستی گرمی بعد ای لحظه

 : گفت و کرد سالم ستاره به بغضی با گلناز ، دید خودش مقابل رو گلناز و

 و دوری طاقت دیگه ولی ، میده عذابت ماجرا اون از بعد من یدند که میدونم ؟...چطوره حالت

 ...کنه بیرونم اگه حتی... باداباد چه هر بینم می رو ستاره میرم گفتم خودم با نداشتم

 : گفت و زد سردی لبخند و کرد پاک و اشکاش ستاره

 ...هستیم هم وپیش آخر های ساعت این اقال ، اومدی کردی خوب

 : گفت و کرد ریختن اشک به شروع آهسته خیلی و نیاورد طاقت دیگه گلناز

 ..رسوندم بهت و خودم چطوری شنیدم وقتی نمیدونی ، گفت برامون و چیز همه بی بی

 وقتی ، کرده منزل متنفرم ازش که کسی ی خونه به چطوری من سیاه بخت گلناز دیدی:  ستاره

 می اون از واقعا حاال گلناز... میکنه نلرزید به شروع بدنم تمام افتم می چشماش یاد روز اون

 ؟...کنم چیکار میگی تو ؟..ترسم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | بلند پاییز رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

53 

 

 بده دلداری بهش و بیاره بیرون آشفتگی از یکمی شده اگه حتی رو اون حرفاش با کرد سعی گلناز

 : گفت همین برای بود وقتش االن

 من های گریه ، هکن داغون رو تو فکرایی چنین نزار ، دهه مردم زد زبون طاقتت تو... جان ستاره

 ...عزیزم نمیری بدی جای به تو ، توست از شدن جدا برای

 : گفت و زد پوزخندی ستاره

... ولی ، میزارم جهنم به پا دارم که میدونی بهتر خودت ، میدی دلداریم داری بی بی مثل هم تو

 ...بزنم محک هم اونجا و سیاهم بخت و رفت باید نیست ای چاره

 ، بودی الگو ما ی همه برای که بودی دختری نمونه تو ، بودی مقاوم خیلی تو.. .جان ستاره:  گلناز

 ستد بتونی دارم تو از که جسارتی با و اونجا تو رفتن با شاید ، بشکنی میخوای زودی این به چرا

 به میتونی رفتنت با که کن فکر همین به ستاره ، بسوزونی رو ظلم ی ریشه این و کنی رو و فرخ

 ایبر هست راه این تو هم مشکالتی و سختی اگه حاال ، کنی کمک فرخ ستم تحت و ختبدب مردم

 هست یادت جمله این... تره راحت اونم تحمل و میشه شیرین عسل مثل ستمدیده مردم به کمک

 ...کن ثابت و خودت ستاره... گفتی خودت که

 هاییمتن سفر باید صبح فردا من و میشه تموم هم روز این باالخره ، نمیکنه فرق برام دیگه:  ستاره

 و برم باید که راهیه این نمیشه درست چیزی هیچ هم بی بی تو حرفای با ، کنم شروع و

 ....مجبورم

 رو غذاشون دردناک سکوت یه در بی بی اتفاق به دو هر و موند ستاره پیش گلناز شب اون

 ناو مایحتاج ی همه و افتاد کاپوت به ستاره وسایل کردن آماده برای بی بی شام از بعد ، خوردند

 ..شدند آماده خوابیدن برای سه هر و گذاشت اتاق کنار و داد جای بزرگ چمدون یه تو رو

 ستاره ، بود خوابیده راحت خیال با بی بی ولی نیومد ستاره چشمای به خواب اصال شب اون

 هی مسئولیت نداره تقصیری اون:  گفت خودش با و انداخت بی بی ی چروکیده صورت به نگاهی

 هاش شونه روی و بار این نمیتونه دیگه و سنگینه زیادی اون ی تکیده های شانه برای دختر

 لمث سرنوشتش که بود خوشحال بودو خوابیده آروم که انداخت گلناز به هم نگاهی... کنه تحمل

 به تنفر با و افتاد چمدون به چشمش یهو... برسه زندگیش به راحت خیال با میتونه و نیست اون
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 سفر به رفتن و چمدون بستن از همه... میکرد کجی دهن اون به هم چمدون انگار شد خیره اون

 ...بود غربت و تنهایی آغاز ستاره برای اما میشدند شاد

 ریهگ خون چشمانی شب اون ، فرخ زندگی شب بهترین و بود ستاره زندگی شب بدترین شب اون

 دلش ستاره ، شاد فرخ دل و بود غمگین ستاره دل ، میزد برق پیروزی از چشمانی و میکرد

 اون فردای چون ، بود خورشید طلوع منتظر فرخ ولی باشه داشته طلوعی شب اون نمیخواست

 تازه جانی اذان صدا و سحر از اینکه با ستاره ، درخشید می زندگیش تو دیگری خورشید روز

 نوید بهش رو اسارتش روز ، رو روز اومدن که بود اذان صدای صدا بدترین شب اون اما میگرفت

 ...فرستاد می هولناکی تاریکی به رو اون و میداد

 شیر نلیوا یه نکنه ناراحت رو بی بی اینکه برای ولی نداشت غذا به میلی اصال صبحانه سفره سر

 ریز هرزگاهی بی بی ، میکرد بازی پنیر و نون با آشفته و غمگین ستاره مثل هم گلناز ، خورد

 وقتا بعضی باید ولی نیست رفتن به راضی ستاره که بود مسلم برایش پایید می رو دو هر چشمی

 برداشت قدم روشن ای آینده طرف به و گذاشت پا زیر رو احساس و دل

 رو چمدون دستاش لرزش با ستاره ، کرد توقف بی بی ی خونه جلوی ماشینی صدای ده ساعت

 سنگ دل که کردند سوزی جان وداع ستاره با گلناز و بی بی ، شد سرازیر ها پله از و برداشت

 محکم چرا بره قراره اگه میرفت پیش محکم های قدم با ولی آروم ستاره ، میشد آب آنها برای

 هب وقتی... فرخ جلوی اونهم میداد نشون ضعفی نقطه نباید ، میداد بروز و ترسش نباید نباشه

 هب رو او که داشت رو تابوتی نماد او برای ماشین این دید رو خان ماشین رسید حیاط در نزدیکی

 :  گفت آروم بی بی ، ندید رو خان گرداند چشم چی هر ستاره ، میکرد هدایت قبرستون طرف

 ...فرستاده رو دیگه یکی داشته کار حتما نیومده که خان

 مریم و رخ ماه و هاش همسایه تا چند دیدن اما شد پاره دلش بند بی بی حرف شنیدن با ستاره

 رخ ماه سر به سر و بخنده دخترا با چشمه کنار که نبود دیگه ، کشید آهی ، کرد پیدا بهتری حال

 مه گلناز مادر ، داد تکون براشون دستی و کرد دوستاش به نگاهی ، میشد همشون دلتنگ بزاره

 ودنب فرخ ی متوجه اصال که بود سردرگم و پریشون اونقدر ستاره ، کرد دعا براش و بوسید رو اون

 نارشک گلناز اگه و شد سفید گچ مثل رنگش فرخ دیدن با برگشت وقتی ایستاده سرش پشت که
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 تمیتونس ستاره و بود خیره اون به فرخ چشمان ، میخورد زمین حتما بود نداده تکیه بهش و نبود

 ...ببینه وضوح به توش رو پلیدی و شادی برق

  داد و جوابش محبت و مهر با هم بی بی و کرد سالم بی بی به فرخ

 ...ببرم عمارت به و خانوم ستاره که فرستاد منو و داشت کار خودش خان:  گفت فرخ

 ترمدخ از دستتون امانته من ی ستاره بگید و برسونید سالم خان به... کردید بزرگواری:  بی بی

 ...کنید مراقبت خوب

 : گفت و زد زل زیباش چشمای تو و شد نزدیک ستاره به یکمی فرخ

 عزیزه اینقدر خان برای که مهمونی ، داره جا ما چشم روی اون قدم ، نباشید نگران بی بی حتما

 ...گذاشت منتظر رو خان نباید بشید سوار بفرمایید... باشه عزیزتر باید خان نوکر برای

 ، نشه خبر اب درونش حال از رفتن دم کسی که کرد کاری اما بود عصبی پلیدی همه این از ستاره

 هنگا با و کرد خداحافظی همه از دیگه بار یک ستاره... میکشه چی ستاره میدونست گلناز فقط

 ماشین تو رو چمدونش و کرد مثل به مقابله پوزخند با هم فرخ و شد ماشین سوار خشمگین

 یب... شدمی کنده جا از بیشتر ستاره قلب میشد دورتر آنها از ماشین چه هر... افتاد راه و گذاشت

 ...شد پنهون نظرها از ماشین تا کردند بدرقه رو آنها اشک از پر چشمایی با هم گلناز و بی

 به قبل مدتها از که کنارش محرمی نا مرد وجود ، داد نمی فرخ به اهمیتی و بود خودش تو ستاره

 تربیش لشتحم بعد به این از باید و نداشت ای چاره اما بود سخت خیلی براش داشت نیت سوء او

 پرت فرخ صدای با که بود بودند کرده حمله جونش به خوره مثل که خودش افکار این در... میشد

 ...حال توی شد

 شانسی خوش پای زارم می و این اما بوده خان خواست به اومدنت که میدونم ؟...ساکتی چرا:  فرخ

 ...میری بختت ی خونه آخرین به و نشستی دستم کنار االن که خودم

 خما با فرخ... نزد حرفی اما انداخت نگاهی فرخ دیو چون پلید ی چهره به غضبناکی نگاه با تارهس

 : گفت و زد قهقهه ستاره غلیظ
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 همه االن ، باشی تر مهربون که میخواد دلم ، میدم دستت کار که نکن نگام اینطوری خدا رو تو

 انخدمتکار حتی که کرده تعریف تاز چقدر خان نمیدونی... قلبم سلطان هستند تو اومدن منتظر

 ...ببینند رو تو میخوان هم

 ازب ستاره کار این که کشید پس دستش خشم با ستاره که گرفت رو ستاره دست و زد لبخندی

 : گفت و انداخت خنده به رو فرخ

 ...سپیدم کبوتر میکنم رامت باالخره ، سرکشه دخترای کردن رام من تخصص

 : کرد فکر خودش با ستاره

 : گفت تمام عصبانیت با همین برای میاره در و شورش داره دیگه

 ...زاده خان میبینی بد وگرنه نکن رفتار من با ها معشوقه مثل

 : گفت و برد باال رو هاش ابرو و خندید فرخ

 نپایا به من های دلتنگی موانع تمام تو اومدن با اتفاقا... زدی حرف و نیاوردی طاقت باالخره...  اوه

 ...نمیکنم شماری لحظه دیدنت برای دیگه ، هرسید

 داری میگم بهش و میکنم و شکایتت خان پیش بشی من مزاحم روز هر بخوای اگه:  ستاره

 نمی و میدونه دخترش مثل منو که داده قول بهم خان ضمن در ، میکنی حکومت ده توی چطوری

 ...کنه درازی دست بهم تو امثال زاره

 ترمز یه با رو ماشین و اومد جوش به خونش باالخره ستاره دیدته و حرفا شنیدن با فرخ

 رو صورتش بردو عقب رو سرش و زده چنگ باعصبانیت رو ستاره موهای و داشت نگه وحشتناک

 : گفت داد با و کرد نزدیک ستاره صورت به

 ...کنه تهدید منو کسی که نشده زاده مادر از هنوز

 :  زد ادد و نشست چشماش به اشک درد از ستاره

 ...عوضی کن ولم

 : زد نعره و کرد بیشتر رو دستش فشار فرخ اما
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 بد یعل والی به کنی منوتهدید دیگه بار یه اگه آخرمه حرف این میگم بهت چی ببیین کن گوش

 بازی من با میکنم کبودت شالق زیر ، بزنند زجه برات هم آدما حتی که میارم سرت بالیی میبینی

 آدمت خودم روش به ، بشینم ساکت توهینات مقابل در نمیشه دلیل ندمعالقم بهت اگه ، نکن

 ...فهمیدی میکنم

 : گفت بلندتری فریاد با فرخ که نداد و جوابش ستاره

 ؟...کنم حالیت دیگه جور یه یا فهمیدی گفتم

 رو موهاش فرخ که داد تکون رو سرش بود شدن کر مرز تو فرخ فریادای و درد زور از که ستاره

 :  گفت آروم.  کرد رها

 ..باشی مطیع طور همین بهتره... خوبه

 حسابی بود خیس عرق از صورتش ستاره ، نزد حرفی دیگه و افتاد راه و کرد روشن و ماشین فرخ

 بود کرده وارد اون به ای رحمانه بی و کننده خرد ی ضربه فرخ ، بود ترسیده فرخ واکنش این از

 فرخ تهدید ی جرقه تک با ستاره خاموش انتقام حس این ، داشت همراه به رو انتقام حس که

 ریشه و حس این با و نشست نمی ساکت داد نمی باد به و فرخ هستی تمام تا و بود شده روشن

 ...آورد بدست رو خودش آرامش حدودی تا فرخ کامل کردن

 به و بده نشون ستاره به رو قدرتش هم اینجا میخواست حتی میکرد رانندگی سرعت تمام با فرخ

 انخ وحمایت پولها با و بود زاده خان یه اون ، بایسته اون مقابل نمیتونه کس هیچ که بفهمونه اون

 ...میشد تغذیه داشت

 آه و دادند می خبر همدیگه به عمارت به رو ستاره رفتن خبر پسرها مخصوصا ، ده مردم ی همه

 میرفتند ده ی خونه قهوه به کاری وزر یه از بعد ده مسن های مرد و پیرمردا ، کشیدند می حسرت

 میخواد و پسندیده رو اون خان حتما:  میگفت یکی دادند می نظری ستاره رفتن ی درباره همه و

 یه که گندمی خیلیا ، اند گرفته نظر در فرخ برا حتما با با نه:  میگفت دیگه یکی ، کنه فراش تجدید

 هی رفتنش با بودند ستاره خواستار مصرانه هنوز هک جوونا... بوده ستاره بر و دور فرخ وقتیه چند

 و کیک با بودند دارانی مغازه تر ناراحت همه از ، دیدند رفته دست از داشتند که هم امیدی ذره

 تایدس دیگه چون ، میشد کمتر سودشون بعد به این از و بود سکه فروششان ستاره های شیرینی
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 و ارباب این همیشه که بودند نظر هم ، هم با همگی... هبد رونق کارشان به که نبود ستاره توانمند

 نظر به این و میکنند تعیین رو آنها سرنوشت و میکنند حکومت مردم به که هستند ها زاده ارباب

 رو اسمش اربابی از فقط که بود کرده ثابت آنها به حال به تا خان عزت که چند هر نبود عدالت آنها

 هستند هنوز که میکرد تر محکم رو قانون این هاش ستم و ظلم و فرخ وجود اما.... بس و داره

 و میزارند پا چیز همه روی خودشون رفاه و گذرونی خوش و دادن دستور برای فقط که اربابانی

 حکومت شالق با و زنند می سرشون تو ، میارند پایین ممکن حد تا رو خودش رعیت ارزش

 ....میکنند ریزی پای تر محکم رو خودشون

 اومدن نوید خدمتکاران ی همه و بود پا به غوغایی ، نداشت کم دست ده از هم اربابی ی خونه در

 ستاره باطنی و ظاهری صفات خان ، بودند انتظار در بود نامیده فرشته رو اون خان که رو دختری

 ختهبرانگی رو منیر ماه حسادت حس که بود کرده تعریف تاب و آب با اش خانواده برای طوری رو

 انخ برای اینقدر اش خانواده از غیر کسی نبود حاضر که بود بدجنسی و غرور تجسم زن این ، بود

 ....دخترش هوو بشه و کنه باز جا خان دل تو مدتی از پس بسا چه ، باشه عزیز

 همراه به ستاره وقتی... کرد اعالم رو آنها ورود عمارت قدیم خدمتکاران از یکی مراد وقت این در

 به که آدم همه اون دیدن با گذاشت حیاط به قدم درخشید می چشماش شادی از که فرخ

 و بود کنارش که فرخ ، ایستاد جایش سر ای دقیقه که خورد جا خیلی بودند اومده استقبالش

 : گفت نشنود کسی که آروم شیطنت با بود شده ستاره حال ی متوجه

 ...میاد داره فرخ عروس میدونستند قبل از اینکه مثل... داری خاطرخواه چقدر ببین

 رو بشحسا وگرنه بزنه حرفی نمیشد االن که حیف ، میگرفت گاز و لبش داشت عصبانیت از ستاره

 ...رسید می

 بازی که چند هر ، بود فرشته یه خان ی گفته به که بودند دوخته چشم دختری به مشتاقانه همه

 به اول همون از که کرد می نمایی خود یشترب چشمان مهربونی و ش چهره معصومیت این اما بود

 جواب در و خندید وشاد مهربون خان... کرد سالم خان به رو و جلو اومد ستاره... نشست همه دل

 : گفت ستاره

 ...اومدی خوش خیلی...  دخترم سالم
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 یمعرف ستاره به بود بغلش تو که رو خورشید میکرد آمدگویی خوش ستاره به که طور همین خان

 دلبخن با هم ستاره که زد ستاره به بخشی آرامش لبخند و گرفت رو ستاره دست خورشید... دکر

 : گفت مهربونش

 امبی خدمتگذاری برای عمارت این به که دونستید قابل منو اینکه از... خوشبختم... خانوم سالم

 ...ممنونم

 : گفت و خندید خان به رو عاشقانه خیلی انداخت باال ابرویی خورشید

 ...خدمتگذاری برا اومدم میگه چرا پس ؟ نبود شما دختر مگه ؟ میگه چی دختر این آقا

 : گفت ستاره به رو و خندید بلند خان

 ...متین و متواضع... کوچولو فرشته این صفات از دیگه یکی اینم خوب

 : گفت خجالت با و خندید خوش سر ستاره

 ...آقا میکنید شرمنده

 ...عزیزم داری تعریف جای واقعا ، بدم قاآ به و حق باید:  خورشید

 اما ، بود نشده اون متوجه هنوز ستاره که بود ساله شش ای بچه پسر خورشید و خان میان در

 که ، سبزتیره چشمانی و مشکی پرپشت موهای با پسری ، کرد زده حیرت رو ستاره زیباییش

 به سالمی کودکانه صدای همون با ، بود بخشیده خاصی زیبایی اون به چشماش رنگی همین

 : گفت برد جلو رو دستش و شد خم ستاره که کرد رسیده تازه مهمون

 ...چیه اسمت عزیزم... کوچولو سالم

 ...خانوم نیستم هم کوچولو و سالمه شش االنم... یونسه اسمم:  گفت اخم با یونس

 : گفت مهربونی با و نشست یونس پای پایین ستاره...خندیدند یونس حرف با همگی

 ؟...چطوره حالت میگی ستاره خاله به حاال... ساله شش بزرگ آقا ببخش...آخ

 : گفت و بود کرده تر خواستنی رو اش چهره این که خندید یونس

 ...ممنون خاله خوبم
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 : گفت خان به رو و جلو اومد فرخ وقت این در

 ...دهکر خودش مال رو دایی هلوی نیومده هنوز خانوم ستاره این ببینید آقا

 : گفت عشق از پر چشمای با ستاره به رو فرخ که... خندیدند همگی

 ...باشم گفته داییه هلوی فقط خوشگله این... نداشتیما خانوم ستاره

 : گفت و خندید خان

 ...شد خسته سرپا ستاره عمارت تو بریم میدی اجازه جان دایی خوب خیلی

 : گفت خان به رو ستاره

 ندکشید زحمت دیدنم برای که عزیزان این ی همه با میخواد دلم نباشه تجسار اگه... آقا ببخشید

 ؟...بشم آشنا

 منیر ماه به وقتی ، کرد معرفی ستاره به رو همگی و انداخت ستاره به آمیزی تحسین نگاه خان

 که طور همین ، داره رو پیش در رو سختی راه فهمید بود روح بی و سرد که نگاهش دیدن با رسید

 رفتار و منیر ماه خشن و سرد نگاه داشت همراه به خیال راحتی براش خورشید و نخا وجود

 نارک که رسید فرخ به نوبت منیر ماه از بعد... باشه خطر زنگ براش میتونست فرخ ی گستاخانه

 : گفت خان... بود ایستاده مادرش

 ...نداره بیشتر رفیمع به احتیاج دیگه و شدید آشنا هم با قبال که خورشیده عزیز برادر اینم

 : گفت میکرد نگاه فرخ به داشت که طور همون پوزخند با و تمسخر لحن با ستاره

 ...هستند سرشناس ده تو خیلی ایشون ، شدم آشنا قبال... آقا بله

 و بشکنه درهم رو غرور کوه این میخواست ستاره...خرید جون به هم رو فرخ عصبانیت حرفش با

 ...تنداش آرزویی این جز فقط

 ودب تر خوشحال بابتش که چیزی و ، شد آشنا همه با تقزیبا بود خوبی شروع روز اون ستاره برای

 و بود عمارت خدمتکاران از یکی و بود اعظم اسمش که خودش سن هم بود دختری وجود

 نس این به تا ، آورد درد به رو دلش بی بی و گلناز یاد... کنه پر براش رو گلناز جای میتونست
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 هم دیگه ای چاره مگه اما ، میداد عذابش دلتنگیش این و نبود آنها از دور هنوز بود یدهرس

 فقط... میخواست رو چشمه لب آرامش دلش ، میخواست رو بی بی و تنهایی دلش ؟...داشت

 آزادی و آرامش

 ارهست که داد ستاره به رو گیری آفتاب و بزرگ اتاقی و بود کرده ادا حقش در رو بزرگواری خان

 با اتاق یه تو که خدمتکارانی از دیگه تا دو و اعظم همراه که خواست خان از و کرد مخالفت فوری

 زا بود گذاشته اون تصمیم به خان که احترامی این با و کرد قبول بازهم خان که بمونه بودند هم

 زندگی به عمارت این تو باید چطور که میدونست خوب ستاره... کرد تشکر خان از قلب صمیم

 تنها اب نمیتونست وبیشتر بود کافی براش تنهاییش همین... نشه گاه شکنجه براش که بده ادامه

 و زور به بده اجازه خودش به که پسری ، بخره جون به رو فرخ شدن نزدیک خطر بودنش

 دسترسش از باید نباشه مهم براش هیچکس و چیز هیچ و کنه پیاده رو خودش امیال عصبانیت

 حفظ پاکدامنیش و نیاد پیش براش فرخ جانب از خطری که موند می بقیه همراه و میشد دور

 ...بشه

 : گفت بهش رو خان خواب برای شد آماده وقتی ستاره

 زا فردا که بنویسه تافرخ بگو داری الزم پختن کیک برای چی هر و کن استراحت رو فردا دخترم

 ...بگبره شهر

 ...دارم نوشتن و خوندن سواد خودم ولی آقا ممنون خیلی:  ستاره

 و نخوند سواد ستاره که نبود کردنی باور براشون کردند نگاه ستاره به تعجب با خورشید و خان

 : گفت و زد زیبایی لبخند ستاره... باشه داشته نوشتن

 وندنخ بهم اونم که ببره ده مالی پیش منو که کرد سفارش بی بی به بود مرگ حال در پدرم وقتی

 کنم کرف االن و کردم پیشرفت کم کم داد بهم مرگش از قبل مال که کتابایی با بعد داد یاد نوشتن و

 ...دارم سواد فرخ آقا ی اندازه به

 : گفت خنده با و شادمان بود اومده بیرون بهت از خان

 روپشتکا همه این... ستاره ای فرشته یه واقعا ، نیستی عادی دختر یه تو گفتم که من... بابا ای

 ...کرد آشنا تو با منو که کنم تشکر علی خان از باید ، دخترم داره تحسین جای تالشت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | بلند پاییز رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

62 

 

 : گفت خان از تبعیت به هم خورشید

 یه مثل نیومده هنوز بخدا ، هستی ما با اینجا که خوشحالم ، جان ستاره کردی زده شگفت منو

 ...دارم دوست خواهر

 : گفت خجالت با لطف همه این از شرمنده ستاره

 وت چطوری که بود دلم رو غم دنیا یه اینجا بیام میخواستم وقتی ، کردید خودتون ی شرمنده منو

.. .آشناترید برام آشنایی هر از که کردید ثابت بهم شما اما ، بیارم دوام میتونم غریبه محیط یه

 ...ممنونم بازم

 فرخ دش روبرو فرخ با که یرونب اومد آنها اتاق از بخیر شب با خورشید و خان با گفتگو کمی از بعد

 مچش ستاره به تمنا و عشق با و بود داده اتاق جلوی بالکن های میله به تکیه خواستی ژست با

 چشمای ، قوی و متوسط هیکلی با بلند قدی ، بود جذابی و زیبا پسر حالت اون تو فرخ...دوخت

 در پسر مسلما بود نشسته مهربونی ، سردی و غرور جای به چشما اون توی اگه که تیره عسلی

 هر نظر در رو اون فقط بلندش های چکمه اون با غرورش این اما میرسید نظر به تحسینی خور

 ...میداد نشون زورگو و خشن و سرد ، جدی مردی بیننده

 : گفت لباش رو محو لبخند یه با و انداخت ستاره به عمیقی نگاه فرخ

 ...بخوابی خوب و دیش گرفتار غربت تو که شبی اولین امیدوارم

 : گفت کافی نفس به اعتماد با و کرد ریز چشماشو ستاره

 ...نمیکنم غربت احساس خودم ی خونه تو من

 : گفت شیطنت با فرخ

 ...خودته ی خونه ابد تا ، فرخ قلب و خونه این کردی قبول زودی این به که خوشحالم

 : گفت و اومد خشم به اون پروایی بی از ستاره

 ، میام حساب به خان دختر بعد به این از چون خودمه ی خونه اینجا... زاده خان کنن اشتباه

 روز اون نبینم خودم نزدیک خونه این تو رو شما موقع هر که بدونید رو این... نیستی شما دلیلش

 ...میکنم پیدا هم بهتری احساس
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 مثل دختری با حال به تا ، کرد تعجب جسارت همه این از و موند خیره ستاره به خشم با فرخ

 اون اول که بودند دخترایی ، گذراند می خوش و بود باهاش دختری هر بود نکرده برخورد ستاره

 انمی بود تک ، داشت تازگی براش ستاره اما گذروندن خوش برای بعد و خواستند می پول برای رو

 ...میشد اون مال ایدب ستاره بود که قیمتی هر به آورد می بدستش باید همین برای...  دخترا

 فرخ دایص با که اتاقش به بره که برگشت فرخ صورت تو بود کوبیده محکم رو اش کنایه که ستاره

 ...ایستاد برگرده اینکه بدون

 ؟...دنمیخوا تنبیه که دلت ، رفته یادت و صبح نصیحت اینکه مثل ، باش زدنت حرف مواظب:  فرخ

 رخف جواب و برگرده اینکه بدون و کرد حبس سینه وت رو نفسش و کرد مشت رو دستش یه ستاره

 ممص رو اون و میکرد باز جا قلبش تو بیشتر ثانیه هر فرخ از نفرت... رفت اتاقش طرف به بده و

 ....بماله خاک به رو اش پوزه و بشکنه رو لعنتی این غرور راهی از تا میکرد

 تو دشخو با ، میکرد فکر و بود هنشست تشک روی و بخوابه نتونست و تنهایش شب اولین ستاره

 که خانوم مرضیه و اعظم... گلوش به میکشید خنجر بغض بود بی بی دلتنگ ، بود ستیز و جنگ

 خودش چرا که کشید حسرتی آه اونا به نگاه با ستاره و بودند خواب خواب بودند اتاقیاش هم

 هب ازاین که سقفی به ، شد خیره سقف به و کشید دراز جاش سر.. بخوابه راحت اینقدر نمیتونه

 که دورانی به رفت گذشته به... میشد هاش دلواپسی و تنهاییش های لحظه تک تک شاهد بعد

 با کودکی اوائل همون در پدرش مرگ از بعد ، گشتند برمی زمین سر از سرحال و شاد پدر همراه

 می گنگی حسرتی در ، ندید رو واقعی شادی رنگ هرگز و بود شده آشنا تنهایی و رنج و درد

 وا به جانکاهی ترس و درد اما بخوابه کرد سعی بست چشماشو... میکرد آرومی نا قلبش و سوخت

 ...نمیداد رو خواب ی اجازه

 ، رفت فرو ستاره فکر به آب به خیره و رفت چشمه لب غم از پر دنیایی با گلناز روز اون فردای

 مانند ، میکرد شاد و خندوند می رو اون ههمیش شوخیاش و قشنگش حرفهای با بود ستاره وقتی

 : میخوند ستاره... میخوندند شادی شعر دنبالش به دخترا و میدوید صحرا تو پای تیز آهوی

 کرد جیگر خونی و خاک ، کرد رد دربه که رو همه کرد شوور که کرد غلط ، کرد بد چه پریوش

 ... واال نه:  میگفتند صدا یه دخترا ؟..میمونه آدم به حالی دیگه
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 ...بال نه:  میگفتند صدا یه دخترا ؟..میمونه آدم به احوالی:  خوند می دوباره ستاره

 ماهی تو چقده پری پری الهی نمیری پری پری کالمت شیکر پری ، جمالت به گلی پری:  ستاره

 ستاره ، میزد نفس نفس و میشد ولو دشت علفای روی میشد خسته خوندن و دویدن از هم وقتی

 و نشوند گلناز گلوی تو رو بغض ستاره خاطرات... بود سرحال و شاد همیشه دوندگیش ی مهه با

 ادنافت با که بود آب به خیره هنوز... میکرد چیکار باید ستاره بدون... کاشت صورتش تو رو اشک

 : گفت مریم... دید رو مریم و رخ ماه که کرد نگاه باال به و پرید جا از سنگی

 : گفت رخ ماه گلناز جای به ؟...نشستی تنها راچ... گلناز سالم

 ...خودش خوشی دنبال رفته و گذاشته تنهاش راهش نیمه رفیق اینکه برای

 : گفت و دوخت چشم رخ ماه به غیظ با گلناز

 ... داد تو به و خوشی این و باشی ستاره جای میشد کاش ای

 : گفت و زد پوزخندی رخ ماه

 ...بود عشوه و ناز اینا ی همه ، آورد در تو و من جلوی رو بازیا این ستاره

 ...بیاد در حسوداش چشم تا خوشیش دنبال عمارت به رفت ؟... چه تو به اصال:  زد داد گلناز

 : گفت عصبانیت با رخ ماه گلناز رفتن از بعد...رفت و شد جدا آنها از حرفاش گفتن با گلناز

 ور هستار االن ، بردند زور به رو ستاره میکنه فکر که کرده مغزش تو چی دختره این نیست معلوم

 ...میخوره رو اون ی غصه داره ساده ی دختره این اونوقت گذرونه می خوش داره فرخ دل

 صورت یاد و بود ستاره دلتنگ اونم ، بود کرده شروع خواهرش کنار رو ای تازه زندگی هم بی بی

 خوشبختی برای ولی... نشاند می اش چروکیده های گونه روی رو اشک هاش خنده و زیباش

 پاش جلوی رو ها بهترین که میخواست خدا از و بود جدایی و دلتنگی این تحمل به حاضر ستاره

 ....سپرد می خدا به همیشه رو ستاره نمازاش سر و بزاره

 *********************** 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | بلند پاییز رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

65 

 

 کرده روشن و اتاق هپنجر ی جداره از خورشید نور کرد باز چشماشو وقتی ستاره روز آن فردای

 بیدار زود صبح همیشگی، عادت به آنها ی همه چون ، ندید رو کسی کرد اطراف به تگاهی ، بود

 برای بود نخوابیده اصال قبل شب ستاره ، میکردند آماده رو خودشون روزانه کار برای و میشدند

 یه کرد جمع رو بشرختخوا و شد بلند خودش جای از بود مونده خواب ظهر های نزدیکی تا همین

 که افتاد راه شد مطمئن خودش بودن مرتب از وقتی ، کرد خودش به دیوار رو ی آینه به نگاهی

 آروم خدا یاد با نداشت ای چاره ولی بشه روبرو فرخ با ترسید می بود مردد در دم اما ، بیرون بره

 که برگرده میخواست و زد صورتش به آبی حوض سر ، پایین اومد ها پله از چرخوند و در ی دسته

 با ستاره ، کرد سالم و بوسید رو ستاره ی گونه بود اون روبروی دستاش توی ای حوله با اعظم

 اعظم ی گونه روی محکمتر مراتب به ای بوسه محبت جبران برای و گرفت رو حوله لبخند

 همراهش و نکرد اعتراضی هم ستاره برد آشپزخونه طرف به و گرفت رو اون دست اعظم...نشوند

 ...نبود فرخ جز کسی این و میکرد تعقیب رو ستاره قدم به قدم پنجره از کنجکاو چشم دو ، شد

 بود کرده متعجب رو اون بیشتر که چیزی کرد تعجب اونجا بزرگی از شد آشپزخونه وارد که ستاره

 همدم میشد و پخت می شیرینی و کیک اون با باید بعد به روز اون از که بود سنگی بزرگ فر

 مادهآ برای که بود پوشیده بزرگ ی سفره یه با که بود کنارش هم بلندی سکوی یه ، تنهاییاش

 داشت عالقه کار این به که ستاره برای بود خوب کل در اومد می کار به ازپخت قبل کیک کردن

 ...بود ممکن جای مجهزترین و بهترین

 به خورده گره ابروهای با منیر ماه خدمتکار که ، بود صبحانه خوردن حال در اعظم همراه به ستاره

 : گفت ستاره به رو و اومد اونجا

 ...داره چیکار باهات خان ببین باال برو:  توران

 رو ای عده که طور همین اونجا به اومدنش دونست می نشنید جوابی که کرد سالمی ستاره

 ای عده همین جز توران و رمنی ماه فعال که ندارند رو دیدنش چشم هم ای عده ، کرده خوشحال

 : گفت خشم با اعظم که شد بلند ستاره... نبودند خوشحال اومدنش از که بودند

 ...نمیشه دیر بخوره و اش صبحونه بزار

 : گفت اعظم به رو عصبانیت با توران
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 دهش بیدار دیر اینکه بخاطر ، ظهره نزدیکه دیگه االن ، بشی آش از تر داغ ی کاسه نکرده الزم تو

 ...بخوره هم با رو ناهارش و صبحونه باید

 : گفت و گرفت و جلوش ستاره که بزنه حرفی رفت اعظم

 ...میخورم صبحونه قدر همین همیشه بود کافی لقمه تا چند همین نباش نگران

 : داد ادامه توران به رو بعد

 ...نبرد خوابم اصال دیشب ، شدم بیدار دیر خودمه تقصیر میگید راست شما

 : گفت و داد گردنش به قری موفقیتش از توران

 تپرت لگد یه با بزرگ خانوم وگرنه بشی سحرخیز باید کردی شروع رو کارت وقتی نیست مهم

 ...بیرون میکنه

 از پر ها نگاه ی همه دید میز دور رو همه و رفت خان اتاق به توران همراه به حرفی بدون ستاره

 بحص و کرد سالم همه به ستاره... داشت نظرش زیر غضب با که منیر ماه نگاه از غیر به بود محبت

 : گفت ستاره به رو خوش رویی با و شد بلند میز پشت از خان... گفت بخیر

  ؟...باشی نکرده غربت احساس دیشب امیدوارم... بخیر توهم صبح دخترم سالم

 : گفت و زد زیبایی لبخند ستاره

 ...امیدمه ی خونه آقا حرفیه چه این

 : گفت ستاره جواب از راضی خان

 میخوام بخرم داری الزم چی هر تا بهم بده کردی آماده رو لیست اون اگه شهر میرم دارم من

 ...باشه تو پخت دست صبحونم میز رو زود خیلی

 گفت و داد خان به خجالت با و آورد در لباسش جیب از بود کرده آماده رو لیست قبل از که ستاره

 : 

 ...انداختم دستتون رو خرج حسابی که خشیدبب منو امیدوارم

 : گفت و خنده زیر زد بعد و شد خیره ستاره به لحظه یه ستاره حرف با خان
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 ؟...نه مگه چرونی شکم برای مجازاته یه اینم خوب ؟.. چیه خرج ، دختر تو میگی چی

 کرده پف یچشما با یونس وقت این در...خندیدند هم فرخ و خورشید ستاره خندیدن با زمان هم

 : گفت و کرد سالمی و اومد پدرش پیش

 ...کنم بازی تاب میخواد دلم باغ بریم امروز بیا پدر

 : گفت و انداخت ستاره به مهربونی نگاه یه و بوسید رو یونس صورت خان

 ...میبره باغ به رو تو نباشه خسته ستاره خاله اگه دارم کار شهر برم میخوام من پسرم

 : گفت شادی لحن با ستاره

 ؟...داره نام زمین روی بهشت که باغی همون

 رهستا چشمای به تحسین با و ایستاد ستاره روبروی و شد بلند جاش از نام این شنیدن با فرخ

 : گفت و شد خیره

 ؟...گذاشتید باغ این روی شما اسمم این نکنه

 ای چاره بود تا دو ونا به چشما ی همه وقتی اما بشه کالم هم فرخ با نمیخواست دلش اصال ستاره

 رایب ببرند بویی اون به نسبت خودش نفرت و فرخ ی عالقه از بقیه که گذاشت می نباید نداشت

 : گفت همین

 ...شنیدم مردم از و وصفش منم ، گذاشتند روش ده مردم رو باغ این اسم

 : گفت و خندید خان

 ونسی دخترم برو تو ، کنی درک رو زیباییش نمیتونی ندیدی تا که بهشتیه یه طوره همین واقعا

 ...زمین روی بهشت این به برید هم با تا پایین میاد خورد شو صبحونه که

 منیر ماه شد خالی اتاق وقتی اتاقش به رفت شدن آماده برای هم خان و بیرون اومد اتاق از ستاره

 : گفت و کرد فرخ به نگاهی غیظ با

 ...نداره رو ما با صحبتی هم لیاقت و دهاتیه یه اون ، بشی قاطی دختره این با نداری حق تو

 : گفت مادرش به رو خورشید فرخ از قبل
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 ...بفروشیم فخر دیگرون به نباید هستیم ده این از ما ی همه ؟...میزنی حرفیه چه این مادر

 : گفت خورشید به رو بیشتر عصبانیت با منیر ماه

 بینی می اون به نسبت و خان ی عالقه وقتی چرا نمیدونم ، توست تقصیر اینها ی همه اصال

 ؟...کنی نمی اعتراض

 : گفت تعجب با خورشید

 ؟...هستید بدبین اینقدر چرا ، میکنه نگاه بزرگش دختر مثل اون به خان

 ...باشند داشته هم با زن تا چند میتونند ها خان ی همه رفته یادت اینکه مثل:  منیر ماه

 : گفت و شد آشفته مادرش حرفای شنین با فرخ

 ؟...میکنی فرو دخترت مغز تو چیه حرفا این

 : گفت و توپید اون به حسابی منیر ماه

 ...میکنی درازی زبون که نیستم تو با باشی ساکت تو بهتره

 برای دلش بره ستاره پیش تر راحت تا بره خان که شد منتظر و بیرون زد اتاق از عصبانی فرخ

 خان که بده اخطار دخترش به میخواست دوباره منیر ماه ...بود شده تنگ ستاره به شدن نزدیک

 و اومد هم ستاره حیاط به خان اومدن با... رفتند حیاط به هم با و زد صدا رو خورشید موقع به

 : گفت یونس به رو خان ، برن رویایی باغ این به همدیگه با که گرفت رو یونس دست

 ؟...نکنی اذیت رو ستاره خاله... جان یونس

 بابا چشم:  سیون

 : گفت ستاره به رو و کشید پسرش سر به دستی خان

 ...بخرم برات تا بگو ؟..نداری الزم خودت برای چیزی جان ستاره

 : گفت مهربونی همه این از زده خجالت ستاره

 ...بخرید یونس برای قصه کتاب تا چند نیست زحمت اگه فقط... آقا ممنونم خیلی
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 : گفت و زد بهم و دستاش یونس یهو

 ...قصه کتاب جون آخ

 : گفت خان و خندیدند همگی یونس خوشحالی با

 ...میکنم اجرا رو شما سفارش همه از اول دخترم حتما ، خوشحاله چقدر کن نگاه

 : وگفت کرد خورشید به نگاه یه بعد

 ؟...بیارم شهر از برات نمیخوای چیزی شما جان خورشید

 : گفت لبخند با خورشید

 ...شما متیسال فقط آقا نه

 ، رفت و کرد تشکر خورشید از خان

 دمیترسی عمارت تو فرخ بودن از ولی ببینه و دیدنی باغ این زودتر چه هر میخواست دلش ستاره

 خفر به نداد اجازه بیشتر اون به یونس شاد های خنده اما ،.بزنه بهم و تنهائیاش حریم دوباره که

 ی همه تعجب با و کرد باغ داخل و سرش ستاره... رفتند باغ طرف به شادمانی با دو هر و کنه فکر

 ود،ب زمین روی بهشت واقعا باشه زیبا اینقدر باغ این که نمیشد باورش اصال گذروند، نظر از و باغ

 ها شاخه البالی در بود، شده خم میوه بار از هاشون شاخه که میوه درختای از بود پر باغ جای همه

 در وحشی های شقایق و ها آالله میکرد، سرمست و آدم صداشون که میخوندند آواز ها پرنده

 فشفا آسمان... بود کرده بو خوش و باغ فضای گلها عطر بوی و بودند کرده خوش جا درختا البالی

 می شور به و احساسی بی هر بود اونجا ی روانه کوه دل از که ای چشمه جوشش و باغ آبی و

 اراده بی و کرد احساس تنش تموم در خوبی احساس اشتگذ باغ به قدم ستاره وقتی... آورد

 بازی مشغول چشمه زالل آب تو برگاشون نوک که وحشی تمشک های بوته به و ایستاد دقایقی

 ...بود نیافتنی دست و رویایی براش چقدر دوخت، چشم بودند

 کرد، نسیو دادن تاب به شروع و رفت تاب طرف به و آورد خودش به و اون یونس ی خنده صدای

 ودندب کشیده سرک اتاقک توی دزدکی سبزسپیدار برگهای که انداخت باغ بین آالچیق به نگاهی

 نه،ک تماشا و باغ سیر دل یه ستاره نذاشت حرفاش با یونس...بود داده آالچیق به خاصی زیبایی و
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 هتارس با زور خیلی یونس کردند، خوردن تاب به شروع همدیگه با و نشست تاب رو یونس کنار

 در پدرش که و ای قصه یونس رضایت برای ستاره میزد، صدا ستاره خاله و اون مدام و شد اخت

 ورط همون بود، شده قصه محو دقایقی یونس که گفت یونس برای بود کرده تعریف براش کودکی

 قصه از بعد ستاره بشنوه، خوب رو قصه تموم میخواست و بود زده زل ستاره به مجسمه عین

 عرف برای... کنه رفتار عدالت با مردم با همیشه که خواست ازش و گفت یونس برا اونم ی نتیجه

 مشچش که شد بلند تاب روی از کودکانه شادی با یونس و داد یونس به کلوچه یه ستاره خستگی

 : گفت ستاره به رو فریاد با داشت، نظر زیر و ستاره و بود نشسته آالچیق تو که افتاد فرخ دایی به

 ...اومده فرخم دایی... لهخا

 ...رفت آالچیق طرف به خیزکنان و وجست

 تاب روی فرخ و بود جنگل تو که افتاد روز اون یاد به یهو و خورد جا خیلی فرخ اومدن از ستاره

 بهش و خودش موذی لبخند یه با و دید و اون فرخ و پرید جاش از فنر مثل بود، کرده غافلگیرش

 : گفت و خندید بود گرفته سنگر تاب تپش که ستاره به و رسوند

 ... نیست جنگل تاب مثل تاب این اما ؟...بشینی تاب روی ترسی می

 ...خندید حرفش از بعد و

 : گفت و کرد نگاهش اخم با ستاره

 ...بشه تازه برام روز اون ی خاطره نمیخواد دلم

 شنیدم، و قلبت صدای بودم نزدیکت وقتی شیرینه، عسل مثل من برای روز اون یاد ولی:  فرخ

 خبر ولی خواست، می رهایی دلش کوبیدو می قفس ی دیواره به که بودی اسیر ای پرنده مثل

 .. میوفته تری بزرگ دام تو بازم میشه رها وقتی نداشت

 رخف ، بشه دور فرخ از رفت تا کنه گوش فرخ اراجیف به و بایسته اونجا خواست نمی دیگه ستاره

 حالت ستاره دست گرمی شد، رفتنش مانع و گرفت بود نشسته تاب ی هتن روی که و اون دست

 وقعم به ستاره اما... کشید شعله جونش و دل تو آتیش این و گرفت آتیش که داد فرخ به عجیبی

 رخس خشم از صورتش نشست، تاب روی فاصله با اجبار به و بیرون کشید فرخ دست از و دستش
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 یونس اومدن که بزنه دست اون به نداره حق دیگه که بفهمونه بهش خواست می و بود شده

 ...کاشت گلوش تو و بغض فقط و شد حرفی هر از مانع کنارشون

 ...کرد زبونی بلبل به شروع و نشست اونا بین ما یونس

 ...کرد تعریف برام قشنگ ی قصه یه ستاره خاله... جون دایی:  یونس

 : گفت و ردک ستاره به مهربونی و عشق از پر نگاه یه فرخ

 ...خودش مثل قشنگه کنه تعریف ستاره خاله چی هر

 خالی و دلیش دق و بزنه فریاد فرخ سر مخواست میشد نزدیک جنون به داشت لحظه هر ستاره

 تحمل و توهیناش کی ؟...بود ساکت مرد این مقابل کی... تونست نمی یونس وجود با اما کنه

  ؟...میکرد

 ...اومد خودش به یونس صدای با

 ؟...میکنی تعریف داییم برا رو قصه جون خاله:  یونس

 : گفت و کرد فرخ به نگاه یه ستاره

 ...دیگه وقت یه باشه کنم کمکش دادم قول بهش اعظم پیش برم میخوام... عزیزم نه

 دز توپلیش لپای به محکم بوس یه و گرفت آغوشش تو فرخ که شد پکر ستاره حرف با یونس

 :  وگفت

 قصه برامون خاله دیگه دفعه یه برم جایی باید منم نکن خسته زیاد و ستاره هخال جون دایی

 ...میدم قول میکنه تعریف

 :  گفت خوشحالی با و شد قانع داییش حرف با یونس

 : گفت و خندید فرخ... نامردی بزنی قولت زیر اگه... دادیا قول

 ...منکرد فلکت تا بکنن تو بازی برو بلده، حرفایی چه وروجک ببین

 یونس حرف از که ستاره... شد دور اونا از و خندید میکنه شوخی باهاش داییش دید چون یونس

 : گفت خودش با و زد پوزخندی بود خورده جا
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 فرخ شنید، بچه از باید و راست حرف گفتند می که میزدند حرف قشنگ چقدر قدیمیا که الحق

 ...کرده ثابت من به الاقل که و نامرده بازم نزنه قولشم زیر اگه

 : گفت محکم فرخ که بره شد بلند ستاره

 ...کنم صحبت باهات میخوام بشین

 : گفت تنفر با میشد منفجر فرخ رفتار از داشت که ستاره

 ...ندارم تو با حرفی من

 : زد داد قبل از تر محکم میشد سرکش داشت دوباره ستاره بود شده عصبانی فرخ بار این

 ؟...گرفتی اشتباه ده با رو اینجا اینکه مثل نزن، حرف من حرف رو و و بشین

 : گفت فرخ به رو غیظ با ستاره

 ؟...زاری نمی راحتم چرا بگیرم، دستور تو از که نیومدم اینجا تو دستور به من

 و دارم خواب شبا نه کردی، یکی و روزم و شب بدی، اهمیت بهم به که میشی راحت وقتی:  فرخ

 ؟...میشی آزارم همه این باعث چرا آرامش، روزا نه

 جاهای به کار تا بهتره و کردید شروع خودتون خورده، بهم آرامشتون که نکردم کاری من:  ستاره

 ...کنید تمومش نشده کشیده باریکی

 : گفت و کشید موهاش تو دستی عصبانیت با فرخ

 بیرونش میشهن هم لشکر یه با که گرفته و وجودم ی همه تو، عشق کرد، تموم میشه و عشق مگه

 ...کنی

 از دست بهتره ندارم، شما به هم کاری.  اینجام خان خواست به من نیست، ما بین عشقی:  ستاره

 ...باشه داشته دوست رو شما اونم که بشید کسی عاشق و بردارید سرم

 فتگ داد وبا شد خشمگین بیشتر ندارم دوست میگفت داشت بهش باز که ستاره آوری یاد با فرخ

: 
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 سرکشی ستاره میشم، جذب طرفت به بیشتر کنی دوری ازم هرچی دارم دوست رو تو من ولی

 انگلست برات رو دنیا تا بیا راه باهام نمیکشه، و انتظارت عمارت این تو خوبی روزای وگرنه نکن

 ...کنم

 می براش ای مسخره دلیل یه اون میگفت چی هر چون نده، و فرخ جواب دیگه که دید بهتر ستاره

 بودند مستبد و زورگو هاشون خونواده و ها خان بوده همین همیشه...  میزد و خودش حرف و دآور

 ...نبودند بشو عوض و موندند می طور همین هم عمرشون آخر تا و

 باغ از هم با و گرفت دستش و میکرد بازی آب تو داشت که یونس طرف رفت حرفی بدون ستاره

 ستاره جسارت این از کرد، تماشا و اون رفتن دور از فقط و نزد حرفی دیگه فرخ بیرون، اومدند

 تنش عطر و باشه کنارش هاش سرکشی همین ی بهونه به همیشه داشت دوست اومد می خوشش

 ...میکرد اش دیوونه داشت چشماش اون و تنش عطر بکشه، نفس و

 روزهایی به و نداشت و جمع ی حوصله اصال آورد، پناه اتاقش ی گوشه به آروم و ساکت ستاره

 و ودب کرده تهدیدش دوبار فرخ نشده روز یه هنوز بزنه، کله و سر نامرد یه با باید که میکرد فکر

 باز هک ترسید می دوخت چشم در به نگرانی با در پشت پایی صدای با... نبود آیند خوش براش این

 کرد، فرخ طرف از واکنشی هر ی آماده و خودش همین برا کنه، غافلگیر خونه کنج تو و اون فرخ

 فسین اتاق ی آستانه تو اعظم دیدن با اما میزد کننده دیوونه ستاره قلب ضربان شد باز در وقتی

 : کرد زمزمه خودش با... کشید راحتی به

 با دارم و اعظم و نیستم تنها که شد خوب آوره، عذاب کسی بی چقدر وحشتناکه، تنهایی چقدر

 به رو ستاره اعظم اعتراض صدای...پناهم بی دل برای میشه قوتی و میده کاهش و ترس بودن هم

 :آورد خودش

 ؟...بخوری ناهار نمیخواستی مگه ؟...نشستی تنها چی برا ستاره

 ...کشیدی زحمت که ممنون ندارم اشتها نه:  ستاره

 ...میکنه تنبیه رو همه نخوردی غذا بفهمه فرخ اگه شدی، دلتنگ نیومده هنوز چی یعنی:  اعظم
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 زا لحظه هر تو که میشد مدتی نشست، وجودش تو زیادی خشم فرخ اسم شنیدن دوباره با رهستا

 با. ..میکرد پیدا آلرژی اسم این به داشت دیگه میخورد، امضا مردک این اسم سرنوشتش و زندگی

 : گفت اعظم به رو خشم

 .... نیست که اختیارم صاحب میکنه، دخالت من خوردن غذا تو که کیه مگه فرخ

 ...عوضی مزخرف مردک:  داد ادامه نشنود اعظم که تر آروم و

 وت و تنفر وضوح به گفته چی فرخ که گفت ستاره به وقتی خورد، جا ستاره واکنش این از اعظم

 : گفت کنجکاوی با همین برای دید، ستاره صورت

 ؟...زدم بدی حرف ؟...شدی خشم از پر شنیدی و فرخ اسم تا چرا ؟...ستاره چت تو

 ...نیار من جلوی رو پسره این اسم اما نزدی، بدی حرف نه:  تارهس

 :  گفت گذشته چی فرخ و اون بین ببیند بود شده کنجکاو بیشتر که اعظم

 ؟...داری مشکلی چه فرخ با تو

 ...شده چی میکنم تعریف برات بعدا نپرس، چیزی االن میکنم خواهش:  ستاره

 رو غذا سینی و داد تکون سری نیست بیشتر ویکنجکا وقت االن فهمید می خوب که اعظم

 ینب چیزی یه حتما بود، ستاره خشم و حرفا درگیر فکرش اما ، بشه مشغول تا کشید ستاره جلوی

 خدمتکاران به رو ستاره سفارش فرخ هم و بود متنفر فرخ از ستاره هم که بود افتاده اتفاق آنها

 ....بود کرده

 تو خان وجود کرد، هدیه ستاره به و امنیت احساس و برگشت خونه به پر دست با خان شب فردا

 با خان به که دید خدمتکارانی شاد ی چهره از میشد اینو و همه برای بود قلبی قوت عمارت اون

 بوسه یه با و انداخت پدر آغوش تو خودشو شادمان یونس... میگفتند آمد خوش ودل جون

 بالاستق خان از خوبی به هم ستاره... رفت اتاقش هب و گرفت بود قصه کتاب که رو ستاره سفارش

 زیبای و شاد ی چهره دیدن از متقابال هم خان کرد، ابراز و خودش شادی احترام و سالم با و کرد

 صورت به نگاه داره، عمارت تو رو گوهری همچین که تر خوشحال و شد شعف و شور از پر ستاره
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 وجود تو ، بود زده شگفت آرامش همه این از ودشمخ که آورد می همراه به آرامش براش ستاره

 ؟...میکرد عوض شادی و آرامش و عشق با رو ها دلواپسی و نگرانی حس که بود چی دختر این

 و کارش تسلط و خوبی به باید بود فردا فکر تو بود کشیده دراز تشک روی که طور همین ستاره

 ودب خیره ستاره به که میشد ای لحظه اعظم. ..نزاره باقی کسی برا ابهامی جایی که میکرد شروع

 : گفت و کشید و بینیش ستاره همین برای

 ؟...شده عوض قیافم من به زدی زل چرا ؟...شده چی

 : گفت و زد لبخندی نیمچه اعظم

 ...فریب دل و زیبایی چقدر تو ستاره

 : گفت و خنده زیر زد پقی ستاره

  ؟...خواستگاریم بیای میخوای چیه

 ...بگذره تو چون لعبتی از که کیه نه، که چرا میشد اگه ؟ اعظم

 ...منحرف:  گفت و زد اعظم بازوی به مشتی ستاره

 همه این پس در... اما... اما شوخ، و مهربون هم ، خوشگلی هم:  گفت و خندید شور پر اعظم

 ؟...غمگینی اینقدر چرا ؟...چته تو من جون... ستاره... کرده خوش جا صورتت ته غمی یه زیبایی

 ؟...میده آزار رو تو اینقدر چی

 ؟...میده آزار منو داره چیزی یه میکنی فکر چرا ؟...غمگینم میکنی فکر چرا:  ستاره

 و داد می دستور مدام و بود زده هیجان خیلی فرخ اینجا بیای بود قرار وقتی ستاره ببین:  اعظم

 این ،انتظارمونه در سختی تنبیه وگرنه ،بدیم گوش حرفاتو بزاریم، احترام بهت باید که گفت می

 بهم ستاره تنفره، از پر نگاهت شدی، ناراحت فرخ حرفای شنیدن با که هست چیزی یه وسط

 ...مونم می رازدار واقعی دوست یه مثل کن باور... افتاده فرخ و تو بین اتفاقی چه کن، اعتماد

 رو اییتنه سنگین بار این تونست نمی دیگه کنه، دل درد باهاش تا داشت احتیاج کسی به ستاره

 می اون به داشت اش صادقانه حرفای با که باشه اعظم کس اون تونست می بکشه، دوش به

 : گفت همین برای کنه، حساب اون روی میتونه که فهموند
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 مسائلی یه فرخ و من بین زدی حدس درست تو بدونی، بیشتر من مورد در میخوای که میدونم

 خط اعتمادش به نمیتونم کرده اعتماد بهم خان میکنه، نابود و خودم بشه فاش اگه که هست

 ...بکشم

 :  گفت قبل از تر نگران اعظم

 تموم به بشی، سبک تا بگو بهم کرده، ات آشفته و درگیر رو تو اینقدر که رازیه چه... عزیزم

 ...نکنم کوتاهی یادب بر دستم از کاری اگه و باشم برات خوبی رازدار که میدم قول قسم مقدسات

 : گفت و گرفت و دوستش دست و شد شاد اعظم برخورد حسن از ستاره

 از نوم بتونی تو و باشیم هم برا خوبی دوستای بتونیم تو و من شاید دادی، روحیه بهم که ممنونم

 ...بدی نجات تنهایی این

 : گفت ستاره به آشفتگی با اعظم

 اهامب خدا رو تو... نشسته دلت تو غم دنیا یه قد که ردیک عمر چقدر مگه میترسونیم، داری ستاره

 ...میکنم دق چشمات غم این از دارم بزن حرف

 تعریف افتاده مدت این براش که اتفاقایی ی همه و اعظم صورت تو ریخت چشماشو غم ستاره

 : گفت آخر در و کرد

 شکلم این با نمیدونم بدم، بهش مثبت جواب میخواد میکنه، اذیتم بیشتر فرخم نزدیک که االن

 ...بیام کنار چطوری بزرگ

 براش بعد اما کرد تعجب اول است ستاره خاطرخواه فرخ فهمید و شنید رو ستاره حرفای که اعظم

 ی همه که حالی در متنفره، ازش شدت وبه نمیده مثبت جواب فرخ به ستاره چرا که شد سوال

 : گفت مینه برای کنند ازدواج فرخ با دارن آرزو ده دخترای

 چرا شده تو خواهان که حاال اما خواستگاریشون، بیاد فرخ که اینه آرزوشون ده دخترای تموم

 ؟...ستاره چیه دلیلت میزنی پسش
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 هسنگدل و رحم بی آدم این اینقدر نیست، فرخ مثل کسی من ی آینده مرد... اعظم ببین:  ستاره

 دیدم، عادی مردم و کشاورزا به ستماشو و ظلم خودم چشم با بارها نمیاد، من چشم به اصال که

 ...هستیم همدیگه مقابل ی نقطه درست فرخ و من بیام، کنار رحمی بی همه این با نمیتونم من

 رخف مقابل نمیتونی تنهایی به تو میشن، انتخاب ندارن، انتخاب حق دخترا ده این تو اما:  اعظم

  ؟...بایستی

 با اراجب به دخترا دیگه نمیزارم میکنم تمومش و قانون نای که کسیم من میکنی اشتباه:  ستاره

 من پشت ضمن در... میکنم شروع خودم از هم همه از اول ، ندارند دوستش که کنند زندگی کسی

 تردخ یه برای خوبی حامی یه میتونه پدر یه ببینه، دخترش مثل منو داده قول بهم اون خانه عزت

 ...باشه

 : گفت ستاره ردنآو دلیل از نگرانی با اعظم

 هب و کاراش و وظیفه تموم اون میکنه، حمایت تو از و میکنه ول و زنش برادر خان میکنی فکر تو

 ه،نمیکن مخالفت باهاش که داره اعتماد بهش اینقدر یعنی ؟...چی یعنی این میدونی سپرده، فرخ

 فرخ یدشا گبری،ب تصمیم تر عاقالنه و کنی فکر بهش بیشتر بهتر میخوری، ضربه تو وسط این

 کردی ازدواج اگه نیست، اینطور عشقش به نسبت اما باشه ظالم زیردستاش و مردم به نسبت

 گوش حرفشم به باشه زنش عاشق واقعا اگه مردی هر کنی، اصالح و اون آینده تو بتونی شاید

 ...میده

 : گفت و کشید هم تو اخماشو بحث این از خسته ستاره

 مردی اون اعظم ؟...چیه ازدواج ؟...کیه عاشق کردی، تنم و بافتی خودت برا ؟...تو میگی چی

 دهش جمع مرد این تو دنیا غرور و خشم تموم نیست، من برا الاقل زد تکیه بهش بشه که نیست

 به نمیخوام میکنه، له پا زیر و برش دور آدمای رفتارش طرز این با داره نیست، طبیعی آدم یه اصال

 ممیکن مقاومت جونم پای تا کنم، تسلیمش خودمو نداره ارزشی من برای که هیبتش و مقام خاطر

 ...کنه تصاحب منو نمیزارم و

 ...شد نمایان در ی آستانه تو خانوم مرضیه و شد باز اتاق در که بزنه حرفی رفت اعظم

 : گفت و انداخت اعظم و ستاره به نگاه یه
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 برب چای تا چند بیا رفتن از قبل داره، کارت خان پیش بری باید جان ستاره ؟...موندید کجا شماها

 ...باال

 : داد ادامه اعظم به رو بعد

 ...بشورید رو ظرفا بیارید تشریف هم شما خانوم اعظم

 سینی با ای دقیقه از بعد ستاره... شدند آشپزخونه راهی همدیگه همراه به و گفت چشمی اعظم

 کیی لب به لبخندی با فرخ میداد، آزار و اون فرخ مشتاق نگاه... رسید فرخ ی سینه به سینه چای

 فرخ حرکت با کرد، نوازش رو ستاره ی گونه اش دیگه دست با و برداشت رو چایی لیوانای از

 : گفت و خندید موزیانه فرخ که بده نشون خودش از واکنشی رفت ستاره

 چلفتی پا و دست کار اول نزار افته، می دستت از چایی سینی االن چموش، کوچولوی باش مواظب

 ...بیای نظر به

 دیو این با باید میشد، منفجر داشت بود خورده حرص بسکه از ستاره شد، دور ازش کنان خنده و

 دوباره سالم یه وبا نبود کردن فکر و موندن جای دیگه ؟...کارش رد بره که میکرد چیکار سر دو

 کرد، راهنمایی ها صندلی از یکی طرف به و اون و شد بلند جاش از دیدنش با خان... شد اتاق وارد

 نیرم ماه وتحقیرآمیز سنگین نگاه با نگاهش و نشست میکرد تشکر خان از که طور همین ستاره

 نگاه و اون حقارت چشم به چرا ؟... متنفره ازش اینقدر زن این چرا که بود سوال براش شد، روبرو

 ...سپرد گوش خان حرفای به سراپا و زد سپ و مغزش به اومده هجوم افکار خان صدای با... میکرد

 وفقم اگه که گرفته قول من از علی خان بخوابی، بری باید و وقته دیر نمیگیرم و وقتت زیاد:  خان

 نم،ک عمل قولم به که وقتشه االن و بدم بهش حسابی سور یه باید کنم استخدام اینجا رو تو شدم

 میخوام... مبکن پذیرایی خوبی به مهمونم این از تونمب تا بپز شیرینی و کیک نوع چند شب فردا برا

 ...بزاری تموم سنگ

 باعث بدم، انجام احسنت نحو به و کارم میدم قول بهتون آقا چشم:  گفت و زد لبخندی ستاره

 ...افتخارمه

 ...دارم کامل اعتماد بهت داری و کار این استعداد که دخترم میدونم:  گفت و خندید مهربون خان

 : گفت شوخی با ستاره به رو میکرد گوش آنها حرفای به و بود ساکت خورشید که وقت نای در
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 ستاره همدردیم تو و من بزاریم، مایه دل و جون از آقایون این شکم برای باید که زنا ما بیچاره

 ...جان

 چشم خورشید به تعجب با خنده بر عالوه خان و خندیدند، هم با خان و ستاره خورشید شوخی با

 : گفت شادی با که میکرد بیداد چشمان تو عشق تعجب جای به ای لحظه از بعد و دوخت

 االن که بود چی گله این... هستی سرم تاج دارید، جا بنده سر رو که شما... خانوما خانوم داشتیم

 ..میدم بهت خودمون خلوت تو هم رو گله این جواب گلم باشه ؟...کردی

 که انداخت، پایین و سرش و شد سرخ ستاره و مادرش جلوی خان زدن حرف طرز از خورشید.

 : گفت و داد قرار خطاب و منیر ماه بار این و کرد صدایی پر ی خنده زنش خجالت دیدن با خان

 نه،میک هاشو گله زنه، می حرفاشو دونستیم، نمی ما بوده زمین زیر نصفش االن تا دخترتون این

 مردا ما که هستن دلبرایی چه عجیبه، زنا این دنیای واقعا ه،نداز می پایین و سرش خجالت با بعدم

 ... نشوندند سیاه خاک به رو

 : گفت و حنده زیر زد منیر ماه خان پروای بی حرفای با

 ...نبندید دل دیگه دلبر به و بمونید همدیگه عاشق طور همین همیشه کاش ای

 خطا پا از دست که میزنم کنایه تو به دارم یعنی که دوخت چشم ستاره به جور بد حرفش با

 خوادمی ستاره که میکرد فکر متکبر زن این اومد درد به دلش منیر ماه ی کنایه با ستاره... نکنی

 بین بد اینقدر اون به زن این باید چرا بود پدرش جای که خان بیاره، در خورشید چنگ از و خان

 که تداش و قفس حکم براش اتاق اون منیر اهم وجود با بمونه اونجا نبود جایز بیشتر دیگه ؟...باشه

 و داد ها نرده به تکیه بالکن توی و اومد، بیرون اتاق از خان از ای اجازه با آورد می کم نفس توش

 ...شد منیر ماه ی کنایه و خان حرفای متمرکز فکرش دوباره و کشید عمیقی نفس

 نظر زیر و اون اوج، تو عقاب یه لمث و بسته رو از و شمشیر زن این که میدونست اول همون از

 محک دیگه که اونه عاشق هم پسرش که فهمید می اگه میکنه، شکار و شکارش موقع به و گرفته

. ..میداد ادامه زندگیش به عمارت اون تو تر محتاط و ترسید زن این از باید میکرد، امضا و مرگش

 دلش و افتاد خورشید به نسبت خان ی هعاشقان رفتار و حرفا یاد به توسرش، پریشون افکار از بعد

 یه تونستند می همدیگه عشق از ومرد زن و زیباست همیشه عشق نظرش شد،به شور از ماالمال
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 ستاره آرزوی پرشور عشق این باشند، داشته عشقشون کنار در رو شادی و آرامش از پر زندگی

 ...برسونه هاش آرزو تموم هب و اون بشینه اونم های شونه روی روزی یه میخواست دلش که بود

 *********************** 

 هویآ این بتونه اگه که رسید باور این به خان تعریفای و ستاره بیشتر شناخت با فرخ کم کم

 ولی است، شده تایید همه نظر از که کرده انتخاب رو دنیا همسر بهترین کنه، خودش رام و چموش

 قدم بعد بشکنه و مادرش مخالفت سد اول باید که کردمی خاطرنشون اون به مادرش اخیر رفتار

 ...کنه خودش مال همیشه برای و ستاره بتونه تا بزاره جلو

 ستاره به هنر این شد، شروع اعظم و ستاره شور و شوق با ستاره کاری اول روز روز، اون فردای

 بعد ستاره ، نکنه خم گردن و بایسته مشکالت مقابل بهتر ی روحیه با میشد باعث و میداد قدرت

 مثل و نزاره تنها و اون راه این تو که خواست خدا از و آورد باال خدا به رو دستاشو نماز خوندن از

 ...باشه همراهش همیشه

 اومدند، می صبحونه میز سر خان ی خونواده وقتی که کرد شروع آشپزخونه تو و کارش خدا نام با

 به اتماش غرق و بود نشسته ستاره روبروی اعظم شه،با شده تزئین ها شیرینی و کیک از میزشون

 در کار از چی آخر در توانگر و ظریف دستای این ببینه که بود مشتاق خیلی اون بود، پخت مراحل

 و کیک مواد کردن آماده مشغول و بشه گرم تا کرد روشن و فر کاری هر از قبل ستاره ، میاره

 فر تو و ریخت مخصوص ظرف تا چند تو و کرد آماده و کشمیشی کیک مواد شد، شیرینی

 وت رو اونا ها کیک پخت از بعد که کرد آماده گردویی های شیرینی برای رو موادی باز بعد گذاشت،

 یجا رو ها شیرینی و کشید بیرون فر از ستاره و شد آماده ها کیک ساعت یک از بعد بده، قرار فر

 متوچه تازه شد کار از فارغ که ستاره بود، ردهک پر رو آشپزخونه تموم کیک رایحه گذاشت، آنها

 بیشتر همه از اعظم ی قیافه میدادند، نظر و بودند شده جمع اون دور خدمتکارا تموم که شد

 چشم از که میداد قورت و دهنش آب بود خیره ها کیک به که طور همین سختی به و بود دیدنی

 :  گفت اعظم به رو خندید ستاره نبود، دور ستاره

 ...میشه چپ چشمات من، پخت دست به نزن لز

 رو ستاره اخمش با و کرد اخم فقط اعظم خندیدند، ستاره حرف با بودند دورشون که همگی

 ی حونهصب برای کنار گذاشت و کرد تزیین یکیشو ستاره شد سرد کیکا وقتی... خندوند بیشتر
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 شوخی با و داد اعظم به و کیک تیکه اولین داد، همه به و کرد تقسیم هم رو دیگه تای دو خان،

 : گفت

 ...نشده سبز ات بچه چشمای تا بخور اول تو بگیر

 ...تر غلیظ اعظم اخم و شد بلندتر خنده صدای بار این ستاره شوخی با

 کیک ظرف کنار و یکیش و چید ظرف تا دو تو هم رو آنها ستاره شد، آماده هم ها شیرینی

 از رپ نگاه با همگی خوردد، چای با آنها همراه و کرد تقسیم همه بین رو بقیه و باال ببره تا گذاشت

  خانوم مرضیه و کردند تشکر ستاره از تحسین

 و کردند تصدیق و حرفش همگی اون حرف با و... نخوردم خوشمزگی این به کیک حال به تا:  گفت

 ...کردند تشکر ستاره از هم باز

 آشپزخونه به صبحونه کردن آماده برای توران ،کنند آماده رو صبحونه میز که بود وقتش دیگه

 خورد، جا خیلی دید رو ها شیرینی و کیک وقتی بود، توران ی عهده به همیشه وظیفه این اومد،

 آماده رو صبحونه میز که رفتند اعظم همراه به و داد نشون تفاوتی بی نقاب پشت و خودش اما

 ..کنند

 و کیک بوی اومد، میز سر به صورتش و دست شستن با فوری و شد بلند اشتیاق با روز اون خان

 خطاب و خورشید و زد عمیق لبخندی صبحونه میز دیدن با بود، کرده پر و اتاق تموم ها شیرینی

 : گفت و داد قرار

 ..کنم صبر نمیتونم دیگه کرده، چه ستاره ببینید بیاید خانوم

. 

 کیک به تعجب با و خان پیش اومد صلهباالفا و بود اومده ذوق سر شوهرش خوشحالی با خورشید

 : گفت شوق با... میکرد نگاه ها شیرینی و

 ...کنم صدا برادرمم و مادر که کنید صبر آقا... آور اشتها چقدر... کیکی عجب

 طربخا االن اما میخوابید ظهر لنگ تا همیشه که فرخی شد پیدا فرخ ی کله و سر هم بعد ای لحظه

 ماه...خرید جون به و مادرش های سرزنش تموم و شد بلند میشهه از زودتر ستاره پخت دست
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 خوردن به شروع زیاد اشتهای با همگی... نشد آماده میز سر و کرد بهونه شو اشتهایی بی منیر

 ندلبخ و کرد خوردن به شروع اشتها با و بود پیوسته ستاره طرفدارای به هم یونس حتی کردند،

 ...نشوند خورشید لبهای به و رضایت

 : گفت میخورد کیک که طور همین خان 

 ...گرفت طال و دختر این دستای باید... کیکی عجب به به

 کاکی این به چطوی االن اما نمیخورد صبحونه اشتها با وقت هیچ بچه این ببینید آفا:  خورشید

 ؟...کرده حمله

 : گفت و کرد بلندی ی خنده خان

 ؟...نخورد رو ستاره پخت دست میشه مگه

 : گفت ذوق با و برد مادرش برای چایی با و کیک از تیکه یه فرخ صبحونه از دبع

 ...است خوشمزه خیلی بخورید چایی با ؟...پخته کیکی چه ستاره نمیدونی مادر

 تحرک این از فرخ شد، ولو زمین روی کیکا و بشقاب زیر زد دست با تموم عصبانیت با منیر ماه

 : گفت عصبی.. .خشمگین هم و کرد تعجب هم مادرش

 ..میگیرید بهونه ها بچه مثل آوردید، در و شورش واقعا شما

 . 

 : گفت خشم با نداشت پسرش از و برخوردی چنین انتظار که منیر ماه

 ...هالو احمق... بیرون گمشو برو

 و چیز همه زمین روی کیک دیدن با و رسوند اتاق به خودش خورشید منیر ماه و فرخ صدای با

 : گفت نگرانی اب... فهمید

 ؟...انداختید زمین روی و کیک چرا کردید کاری چه این مادر

 : زد داد بود عصبانی که منیر ماه
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 ..ببینم و تون مسخره و ساده ی قیافه نمیخوام دیگه بیرون، برید هستم دوتون هر با

 ورتشص تو دستی عصبی فرخ... بیرون اومد اتاق از فرخ با ندونست جایز و موندن که خورشید

 : گفت خواهرش به و کشید

 ؟...لجباز اینقدر سال و سن این تو آدم شدم، خسته هاش بهونه از دیگه

 : گفت فرخ به رو و انداخت اتاق در به نگاه یه ترس با خورشید

 اون نشو، درگیر باهاش زیاد اومد کنار مادر با باید بفهمه، چیزی خان نزار باش، آروم دیگه بس

 ...میشه بد مادر برا وگرنه بفهمه چیزی خان بزاریم نباید نداره، رو ستاره دیدن چشم

 داشت که خان... برگشت خان پیش خورشید اما رفت، اتاقش به کرد مطمئن و خواهرش فرخ

 : گفت خورشید به رو میشد رفتن آماده

 ؟...میزنه داد صبح اول شده چش مادرت این باز

 : گفت و زد لبخندی ماهرانه خیلی خورشید

 ...نباشید نگران شما میکنه، کل کل فرخ با نیست خوب زیاد حالش روزا این... آقا نیست یزیچ

 خوبی حال خورشید اما...رفت بیرون اتاق از و داد تکون سری نشده قانع هنوز بود معلوم که خان

 این مقصر... میشه نزدیک خونوادش به داره سهمگینی طوفان یه که میفهمید خوب و نداشت

 ...مادرش یا... فرخ... ستاره ؟...بود کی اتفاقا

 در به پشت ستاره رفت، آشپزخونه طرف به آورد بدست و خودش آرامش فرخ که بعد ساعتی

 دیده و فرخ اومدن که کسانی اما نشد، فرخ اومدن ی متوجه و میکرد پاک برنج داشت آشپزخونه

 چشم بود ستاره به حواسش ی همه که فرخ به و رفتند کناری ساکت احترم گذاشتن با بودند

 رخف ی سینه به سینه که برگشت و شد بلند جا از کسی زدن دست شنیدن با ستاره... دوختند

 : گفت میزد دست که طور همین و انداخت ستاره به ای عاشقونه نگاه فرخ... رسید

 دیدی یم و بودی خودت میخواست دلم بود، ای خوشمزه کیک واقعا... کدبانو دختر تو به آفرین

 ...میکرد تعریف تو از و خورد می ولع با خان چطور که

 : داد ادامه آروم و برد ستاره گوش نزدیک و سرش بعد
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 ...کدبانوست اینقدر ام آینده همسر که خوشحالم

 رخف بار تیکه یه رفت و شد عصبانی لحظه یه میدید خودش ی متوجه و دیگرون نگاه که ستاره

 به اعتنایی بی و خشم با ستاره... بیرون زد آشپزخونه از و شد ورد ازش خنده با فرخ که کنه

 نبیرو سنگینش نفس آنها به پشت و رفت آشپزخونه ی دیگه طرف به اطرافش کنجکاو آدمای

 : گفت خودش با و داد

 ...نیستم ستاره وگرنه زاده، خان میزارم دلت به و وصلت این داغ

 رانینگ با گرفت و دستش و اومد ستاره پیش فرخ رفتن از بعد چیه ستاره درد میدونست که اعظم

 : گفت

 ...میکنند نگات چطوری همه ببین کن کنترل خودتو ستاره

 به ای لحظه چند از بعد و شد مسلط خودش به و برد موقعیتش به پی تازه اعظم حرف با ستاره

 لعنتی فرخ ینا اما داشت، کار خیلی اون و بیاد علی خان شب بود قرار رفت، کاراش دنبال

 ؟...هکن چیکار باید نمیدونست دیگه بود، شده اطرافش کنجکاوی باعث و بود زده بهم و تمرکزش

 به و حواسش تموم باید ، شد پختن کیک مشغول کنه دور ماجرا این از و فکرش فعال اینکه برای

 فر تو کرد هآماد رو ها شیرینی و کیک های مایه فوری... نمیکرد شرمنده و خان و میداد کارش

 نمیخواست دلش شد، زدن حرف به مشغول اون با و رفت اعظم کمک به کیکا پختن حین گذاشت،

 این از واقعی تنفر اون داشت کم کم بیفته، فرخ به چشمش دوباره و بره بیرون آشپزخونه از

 اما... کنه خالی و تنفر حس این که میکرد طلب و جایی و میگرفت فرا و وجودش تموم مردک

... نهبز و کاری ی ضربه موقعش به تا بود صبور نفهم آدم این مقابل در باید فقط االن که افسوس

 تا هک کشید پالستیک و روشون و کرد تزیین شکل بهترین به شد آماده کیکا و شیرینی وقتی

  نشه خشک شب

 میکردند مسال وارد تازه به احترام با داشتند که اطرافیانش صدای با بود مشغول که این حین

 وزخندهپ یه با توران سرش پشت بود، ایستاده جلوش وتکبر نخوت با که دید و منیر ماه و برگشت

 شده خم خودخواه زن این جلوی کمر تا که خدمتکارا مثل ستاره... موند خیره اون به مسخره

 ای هبهون ستاره حرکت همین که کرد سالمی و داد تکون سری بشه، خم کمر تا نمیتونست بودند
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 گستاخ چشمای به تکبر و خشم با بکوبه، غرورشو و دختر این تونست اون با منیر ماه که شد

 : گفت و شد خیره ستاره

 تماشا منو و ایستادی طور همین احمقا مثل چرا ؟...زارند می احترام بهم دارند همه بینی نمی مگر

 ؟...ندادند یاد معاشرت و آداب تو به ؟...میکنی

 : گفت خونسرد داشت انتظار زن این از و برخوردی ینهمچ که ستاره

 ..شدم زشت الفاظ این مستحق که کردم بهتون احترامی بی مگه... خانوم ببخشید

 : زد داد تقریبا و کرد هم تو اخماشو توران منیر ماه جای به

 ،خانه زن مادر اون نمیشه کم ازت چیزی کنی خم سر خانوم جلوی یکمی اگه...  کن حیا دختر

 ... واجبه بهش احترام

 نگاش داشت خشم از پر و روح بی و سرد چشمای تا دو با که کرد نگاه منیر ماه به ستاره

 یه یعد و باشه زن یه اول میتونه چطور سردی و خشم و تنفر همه این با زن این خدایا... میکردد

 برای... نبود زن این وجود تو ای ذره که کاشته مهربونی و محبت زنا ی همه وجود تو خدا ؟...مادر

 : گفت میکرد اش خفه داشت حقیقتا که بیاد در موقعیت این از زودتر اینکه

 هک معتقدم اما نشدم، هستند خان زن مادر ایشون اینکه منکر و نکردم خانوم به احترامی بی من

 ...بیارند فرود سر خدا مقابل باید فقط آدما

 نگاه نفر سه اون به تعجب و نگرانی با و شدند متوجه همه که کشید هینی یه توران ستاره حرف با

 : گفت فریادی با کنه تحمل و دختر این گستاخی نمیتونست دیگه که منیر ماه... میکردند

 از پاتو پس سخنرانی، نه بکنی و خان نوکری که اینجا اومدی تو... دهاتی پروی ی دختره شو خفه

 ...دیمی تاوانش بد که نکن دراز بیشتر گلیمت

 : داد ادامه و کوبید ستاره ی سینه تو بار چند اش اشاره انگشت با بعد

 فقط اون نشو، غره خودت به زیاد میکنه... چه چه... به به برات خان اگه کن، فرو گوشات تو خوب

 قاطی زیاد خودت تظاهره، فقط اینها ی همه و کنه پر تو پخت دست با خودشو شکم میخواد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | بلند پاییز رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

86 

 

 رزو به یا ؟... فهمیدی... بشه ما همنشین دهاتی یه نیست تحمل قابل ما برای نکن، ما ی خونواده

 ؟...بفهمونم بهت شالق

 قرار مغرور زن این تحقیر مورد گناه بی و میخورد بهم حالش داشت وقاحت همه این از که ستاره

 : گفت رفت نمی زور حرف زیر موقع هیچ که خودش به اعتماد با بود گرفته

 هستید لکام اشتباه در کنید تحقیر منو میتونید دهاتی ی دختره کردن تکرار با نیدمیک فکر اگه

 وگرنه خان، شدید ها دهاتی رنج دست همین از شما میکنم، افتخار خودم بودن دهاتی به من ،

 ...هستیم خدا های بنده ما ی همه

 ند،برد دهان به تعجب انگشت ستاره جسارت این از همه کردند، منفجر بمب اینگار ستاره حرف با

 که ودب اعظم بدتر همه از کنه، گستاخی و بایسته منیر ماه مقابل بود نکرده جرات کسی حال به تا

 کجا از و بود آورده کجا از رو جسارت همه این دختر این موند، خیره ستاره به نگرانی و هراس با

 ؟...میشد تغذیه

 رفح بود نکرده پیدا جرات کسی حال به تا که اون با اینطور دهاتی این نمیکرد باور که منیر ماه

 که ونهبخواب ستاره گوش تو محکم سیلی یه رفت زیاد خشم با... بود گرفته قرار تحقیر مورد بزنه،

 با و دید سرش پشت و فرخ و برگشت فوری... خورد گره ای مردونه دستای تو هوا تو دستش

 : زد فریاد عصبانیت

 رد،ک تحقیر مادرتو عوضی دختره این ؟...بشی کارم مانع دهاتیا این یجلو میکنی، جرات چطور تو

 ...میکنی داری طرف ازش داری جونش به بیفتی شالق با اینکه عوض

 : زد فریاد مادرش به رو و انداخت ستاره به خشمگینی نگاه یه فرخ

 بزار، من ی دهعه به و خانوم این کردن ادب نیست، شما کار دختر این کردن ادب... مادر کن بس

 ...بخواد معذرت ازت و بیفته پات به بیاد که میکنم ادبش طوری

 : داد ادامه و کرد توران به نگاه یه بعد

 ...کنم صاف خانوم این با و حسابم من تا باال، ببر و مادر توران
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 بدون و انداخت ستاره پای پیش هم تف یه و دوخت ستاره به و آخرش تنفر از پر نگاه منیر ماه

  رفت بیرون اونجا از حرفی

 پشچ دست کف به و شالقش چوب مرتب و شد خیره ستاره به تفکر با فرخ منیر ماه رفتن از بعد

 خبر عصبانیتش و اون های حالت از خوبی به چون بودند هراس در فرخ آرامش این از همه میزد،

 از ماعظ میشه، کبود و هسیا فرخ شالق زیر بعد دقایقی که میسوزوندند دختری برا دل و داشتند

 مشخش با لحظه یه تو بودکه کسی مرد این میکرد، نگاه صحنه این به و بود پریده رنگش ترس

 که یزدم کسی ی ریشه به تیشه بشه، خاکستر و بسوزه هم با تر و خشک که میکرد پا به آتیشی

 ...کنه سرکشی و بایسته جلوشون

 : گفت ستاره به بود آشکار داشص تو که خشمی با و رفت تر جلو قدم یه فرخ

 ؟...شیبچ منو شالق ی مزه میخواد خیلی دلت اینکه مثل واجبه، بزرگتر به احترام ندادند یاد تو به

 برد،می سر به عجیبی تاب و تب در بود شده کشیده محاکمه میز پای به گناه بی اینکه از ستاره

 که داختان اطرافش آدمای به نگاه یه ،بشکنه تهمت این سنگین بار زیر و بمونه ساکت نمیتونست

... دمیش روح قبض داشت که بیچاره اعظم مخصوصا میکردند، نگاه منظره این به داشتند ترس با

 زده زل صحنه این به آشفته اینطور که بودند چشیده و نامردی های ضربه ی مزه چقدر مگه

 ودب کی اون مگه ؟...بودند سپرده دنامر یه ستم و ظلم ی تازیانه به و شون خسته تن چقدر بودند،

 ؟...بود بیشتر خودشون مثل خدا بنده یه مگه انداخت، می آنها دل به هراس وجودش اینقدر که

 قطف که بفهمونه بهشون و کنه حالجی خودش برای و مردم این ی پوسیده افکار این تونست نمی

 میکردند دفاع حقشون از و ایستادند می ستم و ظلم برابر در همه اگه... بس و ترسید خدا از باید

 رقم خودشون دست به سرنوشتشون و نداشت و کنه حکومت آنها به اینکه جرات کسی هیچ

 منیر ماه مقابل در که طور همین و میدونست جمع این از جدا و خودش ستاره اما... میخورد

 هک اونجایی تا نفر یه وقتشه دیگه که میفهموند بهش و ایستاد می هم پسرش مقابل ایستاد

 خونسردی با همین برای... دروغ تهمت زیر نه و بره زور حرف زیر نه و کنه دفاع حقش از میتونه

 : گفت فرخ به رو تموم
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 باید االن که نکردم کسی به احترامی بی من بزارم، احترام بزرگترم به که دادند یاد بهم اتفاقا چرا

 جلوشون اینکه بخاطر فقط کرد، توهین بهم هک بود مادرت این برعکس بدم، پس جواب تو به

 ...نکردم سرخم

 : زد فریاد و اومد خروش به میکنه جا از و درخت ی ریشه و میشه پا به که طوفانی مثل فرخ

 هک تو و داره خودشو قانون اینجا بزاره، قانون خودش برا میرسه راه از کسی هر که نیست ده اینجا

 و ایستم می جلوت خودم وگرنه کنی، رعایت هم رو اینجا نونقا باید کنی زندگی اینجا قراره

 ؟..فهمیدی... میدم یادت خودم روش به رو اینجا قانون

 : گفت که بیشتر و اطرافیانش تعجب و کرد بلند صداشو هم ستاره

 می منو بهتر که خودت نمیرم، زورم حرف زیر اما بزارم، پا زیر رو اینجا قانون نیست این من قصد

 ...شناسی

 مادرش جلوی که میخواست و کسی که بود مدتها االن اومد، می خوشش جسارت همه این از فرخ

 به اونو داشت و بود اینجا دختر همین واالن بشکنه، حدودی تا اونو ی احمقانه غرور و بیاد در

 اما میکرد تشویق هم اون ستاره جسارت این برای شاید بود تنها خودش اگه رسوند، می آرزوش

 ودنب رحمی دل و تشویقی هیچ جای بود کرده تکیه بهش که مسند این تو و عمارت این تو ینجاا

 اماحتر بهش و ببرند حساب ازش همیشه مثل اطرافیانش که کنه ادب طوری رو ستاره باید بلکه

 با و اون و گذاشت ستاره ی چونه زیر و شالق چوب ته و رفت جلوتر قدم چند همین برای... بزارند

 اب و ستاره به زد زل وقیحانه و گرفت حصار به شالق چوب و دیوار بین و روند عقب به چوب ینهم

 : گفت خشم

 ماا بزنه، حرف باهام اینطور که نشد پیدا کسی و میکنم حکومت مردم این به دارم سالهاست االن

 در که روش این و میکنی تحقیر منو داری اش ثانیه هر شدم عاشقت و دیدمت که روزی از تو

 این بهم خودش خان میام، کوتاه جلوت و میترسم خان از نکن فکر نیست، نفعت به گرفتی پیش

 سرکشی همین ی واسطه به کسی نزارم و بگیرم رو ها سرکشی نوع این جلوی که داده رو وظیفه

 ...بایسته ش مقابل ها
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 چنگ تو رو ستاره موهای تند حرکت یه با و برداشت ستاره ی چونه زیر از و شالق چوب بعد

 : گفت نشنوه کسی که طوری شده، له غرور و خشم با و کرد، نزدیک و صورتش و گرفت

 عذاب دارم کنم لمست نمیتونم که لحظه هر که دارم دوست هم خیلی ، دارم دوست ستاره

 رت عصبانی منو کسی، جلوی چه تنها چه من کردن تحقیر با لعنتیت، غرور این با پس میکشم،

 کنی، مرگ آرزوی زندگیت از لحظه هر خودت که میارم سرت بالیی وگرنه نزار، دمم رو اپ نکن،

 بزنم تهمت بهش بعد و کنم سیرت بی و آبرو بی و دختر یه میتونم که میاد بر دستم از کارا خیلی

 همه پیش رو تو و بده شهادت نفعم به که کنم پیدا هم رو کس اون میتونم حتی و بوده کسی با که

 ...باش رفتارت مراقب پس بیرون، کنه پرتت ده این از خان خود که کنم رسوات خان حتی

 تهدیدای با ستاره... رفت اونجا از و دیوار ی سینه کرد پرت شدت به رو ستاره حرفاش، از بعد فرخ

 اومد، می بر فطرت پست حیوون این دست از کاری هر میدونست شد، خالی دلش ته فرخ ی تازه

 طرف همه از و میکرد احتیاط بیشتر باید نداشت، کاری براش که دختر یه آبروی کردن حراج

 ...نخوره پشتش به نامرد این خنجر که باشه خودش مواظب

 اومد فوری اعظم رفت، فرو خودش تو و نشست بود دیوار کنار که کهنه صندلی یه روی آروم

 حالت:  پرسید و گرفت دستاش تو و سردش دستی و دوخت چشم بهش نگرانی با و کنارش

 و میشد خرد داشت ممکن وجه بدترین به نباشه، نگران و خوبه فهموند بهش ستاره ؟...خوبه

 فوذن استخونش مغز تا بدنش سردی و میشنید وضوح به وجسمش روح تو قلبش شکستن صدای

 ژد این فعال که بسازه خودش واسه مستحکم دژ یه باید مبارزه برای...میلرزید خودش به و میکرد

 ...بکاهه نگرانیاش از یکمی میتونست که بود خان وجود

 گاهن زیر ستاره بپیونده، اونا جمع به تا فرستاد ستاره دنبال و مراد خان،... رسید خان مهمون شب

 نت اجبارا و نداشت ای چاره اما نبود رفتن این به مایل فرخ ی دریده نگاهای و منیر ماه نفرت از پر

 به نگاهی اینکه بدون و کرد بلندی سالم شد وارد خان ی اجازه با وقتی... داد نخا ی خواسته به

 با و شد بلند ستاره ی دوباره دیدن از علی خان... رفت علی خان طرف به بندازه فرخ یا منیر ماه

 : گفت حرفاش ی ادامه در و کرد گرمی احوالپرسی و سالم ستاره

 ...نیست گفتن قابل که بود شده تنگ تبرا دلم چقدر نمیدونی ؟...دخترم چطوری

 : کرد زمزمه و کرد هم تو اخماشو علی خان حرف با فرخ
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 ...میشه تنگ دختر یه برا دلش نمیکشه خجالت سال و سن این با... دیوونه پیرمرد

 : گفت آروم خشم با شنید و فرخ های زمزمه که منیر ماه

 هدوردون عزیز اینقدر و نبود ما چشم جلوی ناال بودی کرده سیاه شالق زیر و اون لعنتی توی اگه

 ...نمیشد خاصیت بی های خان این ی

 : گفت مادرش به آروم کینه همه این از تعجب فرخ

 ؟...دارید کینه دختر این از اینقدر شما چرا ؟...میداد کی و خان جواب بودمش زده اگه

 دشدن چی عمارت این مردای ونمنمید:  گفت عصبانیت با و رفت فرخ به ای غره چشم یه منیر ماه

 که میکنم کاری نمیخورم، و دختر این ظاهر گول من اما میاند، کوتاه اینقدر دختر یه مقابل که

 ...بره بیرون عمارت این از خودش پای به خودش

 آورد می برهان و دلیل موجود این برای هم چی هر چون نده، و مادرش جواب که دید بهتر فرخ

 با داره چی مورد در ستاره ببینه که کرد نگاه آنها جمع به همین برای میزد، و خودش حرف آخر

 ...میزنه حرف علی خان

 : گفت خورشید و منیر ماه به رو و میکرد تعریف ستاره پخت دست از داشت علی خان

 بشه ستاره که کسی اون حال به خوش نمیشم، سیر ها شیرینی و کیک این خوردن از که من

 ...روغنه تو حسابی ونشن قلبش، ساکن

 حرف این از فرخ دل ته اما انداخت، پایین و سرش و شد سرخ خجالت از ستاره علی، خان حرف با

 تارهس بگیره، آینده در یا باشه گرفته جا ستاره قلب تو خودش از غیر دیگه کسی نکنه شد، خالی

 ...میده باد به ودمانشد و میکنه قطع بشه دراز ستاره طرف به که و کسی دست و بود اون مال

 : گفت خان عزت به رو خندیدن ای لحظه از بعد کرد، جدا افکارشون از رو همه علی خان ی خنده

 ... شده سرخ چقدر دختر این خان ببین

  ؟...دخترم گفتم چی مگه:  داد ادامه و انداخت ستاره به نگاه یه

 : گفت و خندید خان عزت
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  ؟...باشه این از غیر داشتی توقع گهم زیره، به سر و نجیب بسکه دخترم

 : گفت منیر ماه وقت این در

 که هستند ده تو زیادی پسرای که میکرد تعریف خان اینجا، بیاد خانوم این اینکه از قبل

 انتخاب براش و بهترینه که کسی و کنید تحقیق موردشون در باید شما آقا هستند، خواهانش

 تا دو ناال تا میرسند سن این به تا دخترا ده این تو که یدونیدم بره، بخت ی خونه به اونم تا کنید

 ...داشتند هم بچه

 پوزخندی و بود شده عصبانی مادرش حرف از که افتاد فرخ به نگاهش ستاره منیر، ماه حرف با

 دین و دل دهاتی همین که نداشت خبر منیر ماه... نموند دور منیر ماه چشم از که داد تحویلش

 دقیقا و(  میشه سبز اش النه در میاد بدش پونه از مار: ) میگفتند قدیم از گرفته، ازیب به و پسرش

 داد و منیر ماه جواب که خان حرفای با... بود شده سبز منیر ماه ی خونه در وحشی ی پونه این

 تو از بیشتر خیلی دهاتی این که فهموند بهش و دوخت چشم منیر ماه به پیروز و خوشحال ستاره

 ...داره ارزش هستی زاده انخ که

 : گفت منیر ماه به خطاب علی خان

 خترمد باشه، زندگیش عشق که دهاتیه یه از بیشتر لیاقتش ستاره نزنید، و حرف این بزرگ خانوم

 ثلم بتونه و باشه داشته جون ستاره لیاقت بعد و باشه عاشق اول که کنه ازدواج کسی با باید

 ...کنه مراقبت ازش ها ملکه

 اش شده سرخ صورت از و این و میشد منفجر داشت عصبانیت زور از خان حرفای با منیر هما

 زد حدس راحتی به میشد

 : گفت علی خان به رو کنه کم و زن این غرور اینکه برای ستاره

 ...نزنید چونه همدیگه با من ازدواج سر میکنم خواهش آقا

 با رو جمله این اینقدر ستاره شد، خنده زا پر خونه فضای یهو اما شد سکوت ای لحظه حرفش با

 فرخ... کرد ایجاد علی خان و منیر ماه ی فیلسوفانه حرفای اون بعد رو شادی فضای که گفت مزه

 ترضای انتخابش از و بود بهترین و کامل دختر یه ستاره خندید، می و میکرد نگاهش عاشقانه هم

 ...داشت و کامل
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 : داد ادامه همین برای دبو نزده هدف به کامل هنوز ستاره

 نه و میاد مقام با نه فخر بفروشیم، فخر همدیگه به نمیتونیم و هستیم خدا های بنده ما ی همه اوال

 اشندب مهربون همدیگه با بگیرند، پیشی هم از تقوا و ایمان برای آدما که جایزه وقتی فخر... پول با

 منداشت مشکل خواستگارام از کدوم هیچ با نم کنند اجرا و عدالت و بگیرند رو ها بیچاره دست و

 ااون از یکی ی خونه هم بخوام که میکنم افتخار بودند، کشی زحمت و دار خونواده پسرای همشون

 کردن رد دلیل و باشه داشته وجود عشق باید ازدواج از قبل که اینه من ی عقیده اما... بشم

 تو و روحیش و جسمی احتیاجات اینکه از لاو زندگیم مرد میخواد دلم بوده، همین خواستگارام

 ارضاء نه ظاهرم نه بخواد عشق خاطر به منو و باشه عاشق یه بشه، خواهانم و ببینه من وجود

 به و میشد خونده عشقم ی فاتحه میدادم جواب خواستگارام اون از یکی به اگه خودش، امیال

 ...عادت گفت میشد فقط زندگی اون

 همش که منه بد خصلتای از اینم خوب کزدم درازی زبون عزیزان شما محضر در که منوببخیشد

 شما اام گفتم، و ام عقیده که حاال میدی، باد به و سرت باالخره سرخت زبون این با میگفت بی بی

 ...ببخشید خودتون بزرگواری به

 تندداش همه و بود اتاق تو بدی سکوت میکردند، نگاه همدیگه به ستاره حرفای از تعجب همه

 : گفت ستاره باز که میکردند تحلیل و تجزیه رو ستاره حرفای

 ...بکنم حسابی شالق یه ی آماده خودمو باید و کردم روی زیاده که معلومه... وای

 می منیر ماه از غیر به همه لحظاتی تا و شد منفجر خنده شلیک با خونه سکوت ستاره حرف با

 : گفت و زد زل ستاره به شده ریز چشمای با و اومد دشخو به زودتر علی خان باالخره... خندیدند

 ی خونه تو اشتباها و نیفتادید پایین آسمون های فرشته میان از احیانا شما... خانوم ببخشید

 ؟...نیاوردید در سر من عزیز دوست

 : گفت و خندید ریز تشبیه این از ستاره

 ...ببخشید منو هام، وراجی بابت نکنید، شرمنده منو این از بیشتر خدا رو تو
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 : گفت بود دوخته چشم ستاره به تحسین با که طور همین خان عزت

 شههمی از بیشتر تو لیاقت دخترم باشید، همدیگه عاشق دو هر که کنی ازدواج کسی با میدم قول

 ...شد ثابت بهم

 : گفت خان عزت به رو و و شد بلند جاش از ستاره

 مهست اینجا شما به خدمتگزاری برای که میکنم افتخار ،میدونید بهترین منوالیق که ممنونم

  آشپزخونه، برگردم میدید اجازه اگه نکنم، ناامیدتون وقت هیچ امیدوارم

 روف فکر تو نوعی به رو همه و رفت ستاره...داد رفتن ی اجازه ستاره به دادن تکون سر با فقط خان

 که کنه ازدواج کسی با باید ستاره که ددا قول ستاره به همه جلوی خان اینکه از فرخ... برد

 راننگ نداره، دوستش بود گفته بهش ستاره بارها چون نبود فرخ کس اون مسلما و باشه عاشقش

 و قرص حامی یه االن ستاره... بده دست از همیشه برای رو ستاره که ترسید می ای آینده از و بود

 ...میکرد تر سخت او برای و کار که داشت محکم

 : میگفت که داد گوش اون حرفای به و ریخت بهم فرخ افکار علی خان دایص با

 است دیگه دخترای ورای ستاره سنگینه، خیلی مسئولیتت باش، دختر این مواظب... خان عزت

 اطرافیانش ی همه از اونو که دختره این وجود تو چیزی یه کردند، برخورد باهامون حال به تا که

 به رو دنیا یه میتونست راحتی به میشد جهان امپراطور دختر این اگه من ی عقیده به میکنه جدا

 ...کنه اداره تنهایی

 دشمن خیلی عقایدش خاطر به میترسم باشم مراقبش خیلی باید... طوره همین واقعا:  خان عزت

 ...امانته من دست دختر این... بیفته براش اتفاقی و کنه پیدا

 کنار علی خان برای که شیرینی از پر ظرف یه با ستاره رسید، علی خان رفتن موقع باالخره

 : گفت و گرفت طرفش و ظرف... خان ی بدرقه اومد بود گذاشته

 ...بیاد خوشتون همیشه مثل امیدوارم گذاشتم، کنار شما مخصوص ها شیرینی این آقا

 : گفت مهربون و ی خنده با علی خان
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 این از روز یه اگه که میدونی و هستی ندهب شکم این فکر به همیشه که دخترم ممنون خیلی

 تو پخت دست از که میشه پیدا هم کسی مگه ضمن در...میشم مریض روز اون نخورم ها شیرینی

 ؟...نیاد خوشش

 :  گفت شنید رو آنها حرفای که خان عزت

 ...میزنم دارش شخصا خودم شد پیدا کسی اگه

 : داد ادامه وستاره خورشید به رو بعد

 ، بدیم انجام و کارامون که شهر بریم هم با وقت اول فردا تا عمارتش میرم علی خان اب دارم من

 میخورند، ها بچه فردا مونده باقی ها شیرینی و کیک هنوز بشی بیدار زود نمیخواد فردا دخترم

 ...برمیگردم شب فردا من کن استراحت رو فردا

 از فرخ باز که میترسید انداخت، ستاره نجو به دلهره فردا و امشب خان نبود باز و رفتند آنها

 باز و نبود هم علت بی ها دلهره این و... بشه نزدیک بهش بخواد و کنه سوءاستفاده خان نبودن

 ...شد ستاره برای قبل از بدتر تهدیدی و داد آب به هم خوبی گل دسته فرخ

 رهگ دیگه هم به فرخ و ستاره نگاه رفتند، اتاقشون به یونس و خورشید و شد خلوت خونه وقتی

 خان نبودن و شب سیاهی این ترسوند، رو ستاره نگاهش طرز این و داشت تب فرخ نگاه خورد،

 اما ال،با رفت فوری نباشه چشمش جلوی اینکه برای کرد سرازیر تنش و روح به و آشفتگی و ترس

 :میزد حرف خودش با... بگیره آروم دلش تا زد قدم حیاط توی ساعتی تا فرخ

 من که قدر همون میدم یاد بهت ؟...چیه عشق که میکنم حالی بهت میکنم، رام رو تو روزی یه

 باید ، دارم نگه ام سینه تو عشق این نمیتونم دیگه... باشی داشته دوستم هم تو دارم دوست

 ..کنم خالی خودم جوری یه باید بزنم، فریاد

 ریکا باید بزنه، بیرون اش سینه زا میخواست قلبش میخورد گره ستاره نگاه تو نگاهش وقتی

 تا میکرد کاراش و حرفاش چاشنی زور یکمی بعد به این از باید نشده کشیده جنون به تا میکرد

 یه یدبا و نمیرفت بیرون ذهنش از ای لحظه شیطانی فکرهای ، کنه خودش تسلیم رو ستاره بتونه

 تو که میدید ستاره وقتی دشای میکرد اجرا نبود خان که امشب همین و اش نقشه از قسمت

 هب افکار این با... برداره عشقش طرف به قدم یه و برداره لجبازی از دست قدمه ثابت تصمیمش
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 ناراضی ستاره بودن از مادرش همیشه مثل که اومد می خواهرش و مادر فریاد صدای رفت، اتاقش

 دوست رو ستاره اون مثل هم خورشید اما کنه، تحریک اون علیه و دخترش میکرد سعی و بود

 میتونه روش این که بفهمونه بهش و بیاره در اشتباه از و مادرش آرامش با میکرد سعی و داشت

 بود وقت خیلی نداد، اونا دعوای به بهایی... بشه خراب پیشش آنها ی وجه و کنه عصبانی و خان

 ندادن ارزش که بود خودخواه و مستبد زن یه اون نمیداد، بها مادرش اعتراضای و حرفا به دیگه

 ونهمیت چطوری که بود عشقش و ستاره بود مهم براش که کسی تنها بود، فهمیدنش از بهتر بهش

 ...یاشه داشته خودش کنار در همیشه برای اونو

 و برسه پلیدش مقصود به میتونست خان نبود با شد فرصت منتظر و انداخت تخت روی خودشو

 رفت پنجره کنار به شد بیدار حیاط تو صدای و سر از زود حصب... بگیره ستاره از چشمی زهر یه

 امروز ستاره میدونست بود، مونده باقی آسمون شدن روشن به ساعتی و بود تاریک هوا هنوز

 وت همه که شد مطمئن وقتی میکنه، استراحت داره حتما و نمیره آشپزخونه به کیک پختن برای

 اب خزید، اتاق تو فوری و رفت ستاره اتاق طرف هب پاورچین پاورچین هستند مشغول آشپزخونه

 و اتاق در شیطانی لبخند یه با و اومد در کار از درست حدسش بود خوابیده تنها که ستاره دیدن

 دست بیشتر و اون خواب تو زیباش صورت و بود خواب غرق ستاره رفت، ستاره طرف به کرد قفل

 در انگار دوخت، چشم ستاره صورت تمام به ای لحظه تا زد زانو تشک کنار... کرد می نیافتنی

 اون مخصوصا بود انگیز وسوسه ستاره چیز همه میکرد، پرستش اونو داشت و بود کعبه برابر

 ...بود گرفته بازی به و فرخ دین و دل بود مدتی که لبهاش

 ستاره داغ نفسای شد خم گلش مثل صورت روی و داد قرار ستون ستاره طرف دو و دستش دو

 وغاغ وجودش تو که التهابی با میکرد، زندگی میکرد، عشق نفسا این با میکرد خرابتر و اون الح

 ینح تو کرد، اون بوسیدن به شروع ولع با و گذاشت ستاره سرد لبهای روی و داغش لبهای میکرد

 ارشک به و خوشش حال تو نزنه العملش عکس با که بود گرفته محکم رو ستاره دستای بوسیدن

 ...داد هادام

 رد کرد باز چشماشو بود نشسته لبهاش روی که چیزی داغی احساس با بود خواب غرق که ستاره

 با شد هوشیار کمی وقتی اما بود افتاده هیکلش روی ای سایه فقط بود تار چیز همه اول نگاه

 و رخف تونست ناگهانی حرکت یه با اومد خودش به میبوسید شدت با لبهاشو داشت که فرخ دیدن
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 و بالشش زیر برد دست لحظه یه تو و کنه پرت کناری به بود شده شل بدنش اون، بوسیدن از که

 :  زد داد جهنمی خشم یه با و گرفت گارد فرخ طرف به تهاجمی حالت با و کشید بیرون چاقویی

 ؟...اتاق تو بیای دادی اجازه خودت به چطور ؟...میکردی غلطی چه داشتی... پست عوضی نامرد

 رو ستاره دست خالی جا یه با فرخ اما کرد، حمله فرخ طرف به بود دستش تو که چاقویی با گهاننا

 تو پشت از رو ستاره و کرد پرت ای گوشه و گرفت ستاره دست از و کارد زیاد فشار با و گرفت

 و اش چونه خوش سر و بزنه جیغ نتونه که گذاشت ستاره دهان روی دستش و و کشید آغوشش

 :  گفت و مالید ستاره سفید گردن به

 یاقوتیت لبهای طعم که بودم کسی اولین باالخره که دیدی... عزیزم هاتم سرکشی همین عاشق

  رسوند، جنون مرز به منو و بود شیرین لبات طعم چقدر که... آخ شد من ی تشنه لبهای نصیب

 : داد ادامه و کشید ستاره گردن و گونه به بیشتر و اش گونه

 که نزن پس منو لجبازی با اینقدر پس... خودمی آغوش سهم تو میکنم، عشق تنت عطر با من

 هر و میکشم بندت به دیگه جایی یه امروز مثل ندی اهمیت بهم بازم بخوای اگه ، نداره فایده

 ...بیای راه باهام نفعته به میکنم باهات بخوام که کاری

 و کرد پرت طرفی به بیرون بیاد آغوشش از میکرد تقال خیلی که رو ستاره حرفاش از بعد فرخ

 ..بیرون زد اتاق از فوری

 دهکر تجاوز اتاقش حریم به عوضی اون و اومده سرش بالیی چه فهمید تازه ستاره رفت فرخ وقتی

 سفید گچ مثل رنگش و شده مسخ بدنش شد، صورتش همبستر کوششی هیچ بدون اشکاش ،

 زیر و برداشت میکرد کجی دهن بهش که قوییچا و رسوند تشکش به آروم و خودش بود، شده

 رخف نمیکرد باور بود شده وارد بهش بدی شوک اتفاق این از نشه، متوجه کسی که داد قرار تشک

 براش همیشه که و اتاق حصار اون... بیاد جلو اینجا تا بده اجازه خودش به و باشه پست حد این تا

.. .میکشیدند بند به و روحش داشتند که اییج بود شده گاهش، شکنجه بود شده االن بود امن

 هنقظ یه به لرزید، می داشت تابستونی روز اون تو سرما از و بود پوشونده و صورتش سردی عرق

 ...میکرد بازی گردنش و صورت و لبها با داشت که میکرد حس خودش نزدیک و فرخ و بود خیره
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 سردی عرق غرق صورتش و مجسمه مثل نشسته طور همین ستاره و بود شده روشن هوا کم کم

 ...باشه شده طلسم نکنه که میترسید میدید حال این با اونو کس هر که بود

 ستاره چشمای شد، روبرو وحشتناکی ی صحنه با اما اومد اتاق به ستاره کردن بیدار برای اعظم

 ونا بار دچن و نشست ستاره پای کنار فوری اعظم بود، خیس عرق از صورتش و بود جایی به خیره

 : میزد صدا اونو مدام بغض با داد، تکون و

 این خدایا بود، خوب حالت دیشب که تو ؟...روزیه و حال چه این ؟...شده چت عزیزم ستاره

 ...میکنم سکته دارم بگو چیزی یه خدا رو تو ؟...نمیدی منو جواب چرا ستاره ؟...چشه

 دش بلند ترس با و ندونست جایز و موندن یگهد اعظم... بود حیرت و بهت همون تو هنوز ستاره اما

 : خواست کمک خانوم از فریاد با و رفت خورشید اتاق دم به و

 به ها مجسمه مثل شده چش نمیدونم نیست، خوب حالش ستاره بیایید خدا رو تو جان خانوم

 نای وت اصال اینکه مثل نداشت فایده داد تکونش چی هر... عرقه از پر صورتش و شده خیره جایی

 ... نیست دنیا

 هم خونه اهل ی همه که رسوند، ستاره اتاق به و خودش سراسیمه خورشید اعظم فریاد و داد با

 هب نگاهش وقتی خورشید میکردند، پچ پچ ستاره درمورد نگرانی با و بودند شده جمع اتاق دم

 افتاده، روز ینا به ستاره چرا دونست نمی دید، روح بی ی مجسمه یه مثل و اون افتاد ستاره

 صدا مدام و اون و پاشید می ستاره ی پریده رنگ صورت به آب مرتب و شد دستپاچه خیلی

 ...میزد

 ؟...شده چت تو آخه میمیرم، دلشوره از دارم بگو، چیزی یه خدا رو تو... دخترم ستاره:  خورشید

 اطراف به چشماش و خورد تکونی ناگهان ستاره حرکت این با که زد اون به آروم سیلی تا چند

 ی همه و شد خیره اون به و شنید و اعظم ی گریه صدای... بیرون بود اومده بهت از انگار چرخید،

 زیر زد بلند و شکست بغضش یهو رفت، رژه چشماش جلوی از وحشتناک کابوس یه مثل ماجرا

 ...گریه

 : گقت خورشید به رو بود خونه اون ی تجربه با های پیرزن از که گوهر ننه
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 خانوم اومده، در روز و حال این به که دیده کابوس حتما ترسیدید، اینقدر که نشده چیزی خانوم

 ...بیاد جا حالش یکمی تا بده بهش آب لیوان یه جان

 مهربونی با و گرفت و دستش دادو ستاره به آب یکمی و کرد عمل گوهر ننه ی گفته به خورشید

 : گفت

 ...میشی بهتر کنی استراحت یکمی دی،دی کابوس حتما نشده، چیزی عزیزم

 : گفت خودش با بود صداش تو که بغضی با و کرد تشکر خورشید از آروم ستاره

 کابوس کس بی و تنها دختر یه شخصی حریم به تجاوز بود، محض حقیقت نبود کابوس بخدا

 ...نبود

 ...شد سرازیر اشکش هاش زمزمه همراه به

 : گفت مادرانه و کرد پاک اشکاشو نگرانی با خورشید

 آروم اعصابت که کنه دم زبون گاو گل برات خانوم مرضیه تا بخواب بگیر شد، تموم بود چی هر

 ...بگیره

 خواست بقیه از خودشم نخوره، تکون کنارش از که کرد سفارش اعظم به و خوابوند رو ستاره بعد

 ...کنه استراحت ستاره که بزارند و کنند خلوت و اتاق که

 ... رفت اتاقش به نگران و خسته و بیرون اومد اتاق از کامل سفارشات اب خورشید

 ؟...شده خبر چه:  پرسید ازش و دید و توران که اتاق دم اومد بود شده بیدار صدا و سر از که فرخ

 : گفت مسخره لبخند یه با توران

 اینکه مثل کرده، نگران رو همه دختره این کردیم بیدارتون خواب از که ببخشید... جان آقا آخ

 ودب پیشش کوچیک خانوم نیست چیزی آقا اما زده، زل جایی یه به ها مجسمه مثل و دیده کابوس

 ...شدند بهتر هم االن و
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 یبالی چه اش کاراحمقانه با که فهمید تازه و اومد در تپش به قلبش توران حرفای شنیدن از فرخ

 زهغری این و بگیره و خودش جلوی نتونسته چرا که بود عصبانی خودش دست از آورده، ستاره سر

 : گفت فریاد با و کرد آوار توران سر و دلیش دق تموم همین برای... بزنه پس و لعنتی ی

 میکنم پرتت عمارت این از لگد یه با وگرنه دختره، میگی ستاره به باشه بارت آخرین توران

 ...بیرون

 به آروم چشمی نگرانی و تعجب با نداشت ستاره خاطر به و فرخ از برخوردی همچین که توران

 گفت خودش با میدید توران شدن دور که طور همین فرخ... شد دور چشمش جلوی از و گفت فرخ

: 

 روز هر بشید مجبور که میکنم کاری نکنید، توهین عشقم به دیگه که میکنم آدم و تون همه

 ...بزنید لیس رو ستاره کفشای

 کرد، خاطرنشون بهش و کشوند محاکمه به اون وجدانش گرفت، وجدان عذاب عشقش یادآوری با

 به داره انتظار بقیه از چطور میشه حریمش وارد زور به و زاره نمی احترام ستاره به خودش وقتی

 ...بزارند احترام بهش و بدند بها عشقش

 النا میخواست دلش خیلی بازگشت، اتاقش به و کشید پریشونش موهای توی دستی کالفگی با

 نبیهت احتیاطیش بی این خاطر به باید نمیتونست اما میدید و اون نزدیک از و میرفت ستاره پیش

 که ودب هایی تنبیه بدترین تنبیها این که بود ندیدنش و ستاره از دوری فقط شم تنبیه میشد،

... میشد مجازات داشت خودش االن و میکرد تنبیه همش چون ، بود چشیده عمرش توتموم

 ...بود شکنجه دردآورترین براش نکردن حس نفساشو نزدیک از و تارهس ندیدن

 اش سرسپرده نوکر زبون از ماجرا شنیدن با و بود شده بیدار بقیه مثل صدا سرو از که منیر ماه

 : گفت دخترش به رو تمسخر با و خورشید اتاق تو اومد توران،

 ؟...شده دیوونه خان سوگلی

 آخرین به مادرش حرف با بود نگرانش هنوزم و نبود خوب شحال ستاره دیدن از که خورشید

 : گفت مادرش به رو بود توش خشم از هایی رگه که صدایی با و رسید جوش ی درجه
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 این بود، نخواهد و نیست خان سوگلی ستاره دارید، برنمی کردن تحقیر از دست وقت هیچ شما

 مادر ؟...میزنید تهمت معصوم دختر یه به اینطور که کرده فرو شما مغز تو کی و مسموم فکرای

 ...لرزونه می رو خدا عرش مظلوم آه که بترسید خدا از بترسید

 :  زد فریاد شد عصبانی بیشتر ستاره از دخترش سخت و سفت دفاع از که منیر ماه

 ریدا و کوری تو میبینم، دارم االن همین رو آینده که دارم تجربه اینقدر نزدم، تهمت کسی به من

 نخو با که زندگی این زارم نمی من اما... میزنی زندگیت ی ریشه به تیشه دختره این از دفاع با

 ...بگیره قرار دهاتی ی دختره یه اختیار در آسونی این به کردم درست دل

 فتارر زد، بیرون اتاق از عصبانیت با کنه تحمل و مادرش سرزنشای نمیتونست دیگه که خورشید

 است ستاره یک درجه دشمن مادرش میفهمید خان اگه میشد ناکخطر داشت دیگه مادرش

 که بده نشون باید العملی عکس چه مادرش مقابل در دونست نمی دیگه اومد، می بار به فاجعه

 ...برگردونه خونه این به و آرامش دوباره و کنه دورش پلید افکار همه این از و اون بتونه

 پا به دیگه جنجال یه ستاره خاطر به مادرش دوباره همیدف خواهرش و مادر صذای و سر از که فرخ

 : گفت بهش و رفت مادرش پیش کرده

 ؟...شده نفرتت همه این باعث چی ؟...دشمنی دختر این با اینقدر چرا

 میفهمید دادید، انجام و اون کارای کلفت یه مثل شماها و نشست خواهرت جای وقتی:  منیر ماه

 ؟...چیه دشمنی این دلیل

 :  گفت و زد پوزخندی خفر

 رمدخت چقدر نمیبینید... معشوقش نه خان، دختر میشه سن این با ستاره ؟...مادر میکنی شوخی

 ...میکنه دخترم

 : گفت خشم با بود خون دلش خورشید و فرخ خونسردی از که منیر ماه

 بیشتر یا ات دو کدامشون هر ؟...باشه داشته زن یه که میشناسی و خان یه هاست، خان رسم این

... بشه دار بچه نمیتونه دیگه خورشیدم که حاال مخصوصا داره، کمتر آنها از چی خان عزت دارن،

 خیاالت و اوهام تو خورشید و تو میشه، خدمتکار یه از بیشتر داره دختره این به اون توجه
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 امونج یا دیگه وقت چند تا نباشی دختره این مراقب اگه گفتم بهت کی ببین هستید، خودتون

 ...باشیم خانوم خدمتکار باید یا عمارت این از بیرون

 که خیاالتی و اوهام تو اما میکرد نگاه و بیرون پنجره از رفت، فرو فکر به مادرش حرفای از فرخ

 هب ستاره به یعنی ؟...داشت و کاری چنین قصد خان یعنی... رفت فرو بود کرده مغزش تو مادرش

 هب آرزوهاش تموم و نبود بند جایی به دستش میشد اینطور اگه ؟...میکرد نگاه معشوقه یه چشم

 ...رفت می باد

 دامها جور همین باید بزاره، تاثیر پسرش رو حرفاش با کم چند هر تونسته اینکه از راضی منیر ماه

 این از بیرون ستاره انداختن که کنه پیدا ستاره برای دیگه دشمن تا چند بتونه شاید میداد

 طوفانی دهاتی ی دختره همین به پسرش عشق که نداشت خبر اما... نباشه انتظار از ردو عمارت

 نمیدونه و نداره خبر آینده از کس هیچ... میکشه نابودی به و هاش بچه و خودش زندگی که میشه

 ...دیده براش خوابی چه آینده

 هستار وقتی داد، یم قلب قوت ستاره به حرفاش با و بود نشسته ستاره سر باالی همچنان اعظم

 با اعظم...رفت فرو عمیق خواب یه به گذاشت هم روی چشماشو راحت خیال با نیست تنها دید

 تو دستش که همینطور ستاره مثل و گرفت آروم اونم ، آرامشش و ستاره عمیق خواب دیدن

 به مرتب و نگذاشت کم اش وظیفه از هم خورشید گذاشت، رویا و خواب به قدم بود دستاش

 ..شدند بیدار عصر دمای دم که رفتند خواب دو هر... میگرفت خبر اون حال از و میزد سر تارهس

 خیره ستاره صورت به گیجی با و پرید خواب از ستاره عادی غیر و تند نفسای صدای با اعظم

 کوتاهی و تند نفسای داغی این همراه که بود وقرمز افروخته صبح برعکس ستاره صورت موند،

 زا بیش داغی از گذاشت ستاره پیشونی روی و دستش احتیاط با اعظم بود، شده اضافه بهش هم

 هیکوتا و تند نفسای بود شده باعث که شدید تبی اونم داشت تب ستاره کرد، تهی غالب حدش

 : گفت ستاره به خطاب گریه با نشنید جوابی زد صدا رو ستاره هرچی بکشه،

 خودت خدایا افتم، می پس دارم ؟...نمیدی جوابم چرا وپاش خدا رو تو ؟...شده چت تو عزیزم

 ؟...میاد بیچاره دختر این سر بال اینقدر امروز چرا کن کمکم

 خبر ستاره حال از و خورشید تا حیاط تو دوید برهنه پا و سیمه سرا و اومد خودش به لحظه یه

 ...بود رسیده راه از تازه که زد خان به ای تنه یهو که کنه
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 : گفت بلنذی صدای با اعظم پریشون حال یدند با خان

 ...میبری سر مگه ؟...دختر خبره چه

 : گفت خان به رو دادند می جوالن صورتش روی شدت با که اشکای و خراب حالی با اعظم

 ؟...شده چش صبح از نمیدونم بده خیلی حالش ستاره برسید دادم به خدا رو تو آقا

 : زد داد اعظم سر عمیق اخم یه با و شد آشفته اعظم حرفای از خان

 ؟...افتاده براش اتفاقی چه ؟...شده چی ستاره

 :  گفت و کرد پاک و اشکاش اعظم

 صبح از نمیدونم نفهمید، زدم صداش هم هرچی میسوزه، تب تو داره داره، شدیدی تب ستاره آقا

 ؟...اومده سرش بالیی چه حاال تا

 : زد فریاد میرفت اتاق طرف به که طور همین خان

 ...گذاشت تنها روز یه رو شماها نمیشه ؟...اومده سرش بالیی چه

 و داغ عرقای غرق صورتش تموم و دید آتیش پارچه یه و صورتش رسید ستاره سر باالی وقتی

 مدام و میسوخت کوره مثل که ستاره ی گونه روی گذاشت و دستش آرومی به بود، سوزنده

 : زد نعره و اتاق دم اومد و شد بلند ترس با نخا نداد، جوابی ستاره اما میزد صداش

 محافظت امانتم از اینطوری ؟...برسه بیچاره این داد به نیست شده خراب عمارت این تو کس هیچ

 ؟...کردید

 فریاد با که فرخم و خورشید حیاط، تو اومدند همگی لرزوند و عمارت ستون چهار که خان فریاد با

 با خورشید که رسوندند خان به و خودشون سراسیمه دندبو شده خان اومدن ی متوجه خان

 ؟...شده چی پرسید نگرانی

 : گفت خشم با و کرد نگاه دو هر به سرزنش با خان

 ...غیرتتون به حاشا ؟...میکنید نگهداری امانتم از اینطوری

 ؟...کرده عصبانی اینقدر رو شما که کردم فرمونی نا چه ؟...شده چی آقا:  پرسید ترس با فرخ
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 : گفت فریاد با خان

 ...بیار بردار و دکتر برو فوری نیست خوب حالش ستاره تنگه وقت چشده، چی نپرس

 تموم راه توی شد، راهی چشم یه با نیست سوالی هیچ جای دیگه میدونست خوبی به که فرخ

 کنده، و خوشبختیش گور خودش دست با که کرد خودش ی حواله رو دنیا های سرزنش و فحشا

 و بشه خوب حالش ستاره اگه ؟...آورده بوجود و آشوب از پر وضع این حسابش بی کار این با چرا

 مرع یه و رفته باد بر آبروی یه جز ؟...میمونه باقی براش چی خان،دیگه دست کف بزاره و چیز همه

 ...بدبختی

 به ودشوخ و میزد ماشین فرمون به مشت میکرد کر و فلک گوش که فریاداش همراه و زد فریاد

 : کشوند محاکمه

 همه به زدی گند داری، نگه وسوسه این برابر در و خودت نتونستی چطور فرخ، کنه لعنتت خدا

 خودت قدرت زیر به و چیز همه داشتی که حکومتی اون و زحمتا اون ی همه به زدی گند چیز،

 و خودم گور خودم ایدست با و شدم خرابی همه این باعث که من به لعنت... من به لعنت... میبردی

 ...من به لعنت... کنم ام خونواده

 ی پاشویه با بود، خیره اون ی چهره به عمیق غمی یه با بود گذاشته زانو روی رو ستاره سر خان

 یکرد،م نگران بیشتر و خان همین که بود، نکرده باز چشماشو هنوز اما بود شده کمتر تبش ستاره

 سرخی اون از کمی ستاره ی بود،چهره عزیز خیلی براش و داشت دوست دخترش مثل و اون خان

 : میکرد زمزمه خودش با بود خیره صورتش به که طور همین خان بود، برگشته طبیعی حالت به

 شپی منو میخوای دختر شده چت ؟...ببینه پریشونی و غم رنگ که نیست ماهت صورت این حیف

 وایمیخ... داریت امانت رسم بود این بگه و بزنه زل بهم اشکی چشمای با که کنی شرمنده بی بی

 ارهست... نمیاد چشم به دیگه من اربابی و خان وجودت با که هستی کی تو... بشکنی و بزرگ خان

 زل چشماش تو که دخترشه نگاه یه منتظر و زده زانو جلوت مرد ابر این که ببین و پاشو عزیزم

 ...نباش واپسم دل و خوبم من... پدر بگه و بزنه

 شا شونه به و دستش دکتر وقتی نشد، دکتر اومدن ی متوجه که بود تفکراتش غرق اینقدر خان

 : زد داد یهو سرش باالی به نگاه یه با زد
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 حتی میکشم آتیش به آدماش با و عمارت این ی همه نشه خوب اگه بخدا تو، دست ستاره دکتر

 ...بیای جهنم به من با باید هم تو

 : گفت و زد زانو انخ کنار و خندید دکتر

 ...نچین برنامه خودت برا پس نمیام بهشت تا تو با من سهله که جهنم

 ...شد ستاره ی معاینه مشغول و

 گذاشته و ستاره سر خان که دید خودش چشم با و بود شده ستاره اتاق وارد که ای لحظه از فرخ

 که بود مادرش حرفای کرد کرف که چیزی تنها به زده، زل اش چهره به غم دنیا یه با زانوش روی

 کرده ترسیم براش مادرش که ترسوند می ای آینده از اون و میزد ضربه مغزش تو پتک مثل مدام

 شدلی دق تموم میخواست و بود شده بدتر صحنه این دیدن با اما بود پریشون ستاره حال از... بود

 این تخم که بود دلخور مادرش از همه از بیشتر بیاره، در عمارت این آدمای و خان خودش سر و

 ...بود کاشته وجودش تو و دودلی و شک

 : گفت میزد بیشتر گچ به رنگش تقریبا که خان به رو معاینه از بعد دکتر

 ؟...دل نازک اینقدر و خان... داری من ی معاینه به بیشتر احتیاج خودت

 ترسیده ستاره حال زا هم چون نداشت، شوهرش از کمی دست اونم که کرد خورشید به رو بعد

 : کفت و کرد گوهر ننه به رو تمسخرآمیز خنده یه با... خان های سرزنش از هم و بود

 ...خوشگل عروس... خانوم گوهر

 و خوشگل عروس گفت می بهش میدید و اون موقع هر و میگذاشت پیرزن این سر به سر همش

 ...میکرد عشق گوهر ننه های غره چشم با همیشه

 : ادد ادامه دکتر

 هکن باز چشم پریوش این وقتی تا ملت این به بده کن دم زبون گاو گل دیگ یه عروسم شو پا

 ...پیوستند تاریخ به آدماش و رفته و کهف اصحاف خواب نبینه

 گرانن و خورشید و خان بیشتر که ندنست جایز هم دکتر و رفت دکتر فرمان پی غرغر با گوهر ننه

 : تگف اطمینان با خان به رو کنه
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 نای به که دیده کابوس خواب تو حتما خانوم خورشید تعریفای با... نیست چیزیش پریوش این

 پولیآم این با... عصبی تبشم این گذشت، خیر به که کابوسه دیدن از بعد شوک افتاده، روز و حال

 تا کنه دم چطوری بلده گل خانوم عروس این فقط که گیاهی داروی نوع چند و زدم بهش من که

 ...اما...میگیره سر از شیطونیاشو دوباره و میشه خوب پریوشم این فردا

 : گفت آروم و زد خان ی شونه به دستی دکتر

 و روبرویی ملت یه با وگرنه کنی مراقبت چشمات مثل ازش باید زدی، تور به ماهی شاه خوب اما

 ...بدی پس جواب آنها به باید

 با که بود خونسرد و شوخ همیشه دکتر... خرید دل و نجو به و خان اخم و خندید ریز حرفش با و

 بی دکتر و بود شده آشنا ستاره با خان از قبل اون... بود کرده خوش جا همه دل تو رفتارش همین

 ونه،خ برمیگشت پیمون و پر ستاره پذیرای و استقبال از و میرفت اونا ی خونه به همیشه و بود بی

 عالی، ی نفره دو تیم یه میکردند زندگی هم با اگه و بود رپرشو و سرحال خودش مثل دختر این

 ...میکردند درست خوشحالی از پر حال، و شور از پر

 *********************** 

 ولی آورد، بدست و سالمتیش ستاره خورشید و خان های مراقبت با گذشت، ماجرا اون از هفته یه

 بود اش چهره ته غم از ای هاله یه همیشه رفت،ن بیرون روحش و ذهن از موقع هیچ ماجرا اون اثر

 ظاهر به نداشت، خبر اون زخمی روح از کسی و میگذاشتند بیماریش حساب به و اون همه که

 که کرده درک خان که میفهموند اون به خان نگاه فقط... بود ویران ویران درونش اما میزد لبخند

 چیزی یا کسی اگه که میخواست ستاره زا مستقیم غیر و میبره رنج کسی یا چیزی از ستاره

 خالی شونه بار این زیر از ماهرانه بار هر ستاره اما کنه، دل در باهاش یا بگه اون به کرده اذیتش

 تموم هک بود کابوس یه فقط باشه نگران بابتش که نیست چیزی که میکرد مطمئن و خان و میکرد

 ...نداشت کردن فکر ارزش و بود شده

 روف خودش الک تو تنهایی های موقع و میکرد گرم شیرینی و کیک پختن به و شسر همیشه مثل

 چطور اش آینده روزهای و میخوره رقم براش چطور سرنوشت که میکرد فکر عاقبتش به و میرفت

 ...گذاشت نمی آسوده و اون دمی و بود شده ستاره ذهنی ی دغدغه اینا حال هر به... میگذره

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | بلند پاییز رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

116 

 

 ونبد که کرد مجبورش دلتنگیش این کم کم اما بود دور ستاره نگاه رس تیر از اول روز چند فرخ

 زچی همه که بفهمونه بهش و بشه سبز راهش سر بازم آورده ستاره سر که بالیی گرفتن نظر در

 اتفاقات ی همه با و اون عشق موقع هیچ و میکنه عمل خواستش به مسرتر هنو اون و نشده تموم

 ارهست مقابل در باری چند و بود بند پای دالیلش همین به... یکنهنم بیرون قلبش از برش دورو

 عصبی داشت و فرخ ستاره توسط شدن ندیده اما کنه، عذرخواهی ازش میخواست و شد سبز

 از بود، کینه و خشم از مملو وجودش ندوخت، فرخ چشمای به و نگاهش دیگه ستاره میکرد،

 حد باالترین به و نامردی که فرخ دست از بود، خوابیده آسوده و احتیاط بی چه که خودش دست

 و زمین از... بود انداخته روز این به و اون پیشنهادش با که بود شاکی خان از بود، رسونده ممکن

 ...بود بریده... بود خسته میمونش نا تقدیر از زمان

 دوباره گها که کنه بازی قواید قاطی خوب و فرخ میخواست و بود ستاره دست برنده برگ فعال

 رشس فرخ مقابل که همین ستاره... بگیره سختی انتقام ازش باشه داشته و اون تصاحب در سعی

 ...بود شکنجه بدترین فرخ برای نمیشد اون چشم تو چشم و انداخت می پایین و

 (( بیار کردار آینه قدح آن ساقیا ندید مقصود ی چهره جان که روزگاریست)) 

 و اون ماشین با میخواست خان شد، بی بی ی خونه راهی خان پیشنهاد به ستاره دوم ی هفته آخر

 اب میخواد که کرد خواهش خان از میکرد و کار این فرخ فقط اینکه احتمال به ستاره اما بفرسته

 قبول و بود سالح خلع ستاره مقابل در همیشه خان ببره لذت اطراف مناظر از و بره خودش پای

 و بود وفایش با و کارکشته و مسن خدمتکاران از یکی که رو حیدر مش ستاره از پنهون اما کرد

 ...نگرده بر نرسیده بی بی ی خونه به ستاره تا باشه ستاره مواظب دورادور که کرد مامور

 پناه در کوچه سر ولی شد راهی دنبالش به دورادور حیدر مش بیرون زد عمارت از ستاره وقتی

 : گفت بهش و کرد سد و راهش فرخ دیوار

 ...میکنم همراهی رو ستاره و ده برم میخوام دارم و هواش خودم برو تو

 :: گفت و کرد نگاهش مشکوک حیدر مش

 ...میریزه و خونم بفهمه کرده کار این مامور منو خان... آقا اما

 : زد فریاد و شد عصبانی حیدر مش سرپیچی از فرخ
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 بزار، خودم ی عهده به رو ستاره از مواظبت و وبر گفتم ؟...میزنی حرف من حرف رو حاال تا کی از

 ...عمارت برگرد بعد بپلک جایی یه ساعتی یه بفهمه، آقا نمیزارم

 بختک دستوراش و فرخ ستم و ظلم داشت، اطاعت از غیر به هم ای چاره مگه برگشت حیدر مش

 شیطان از تجسمی مرد این فشرد، می شدت به داشت رو عمارت و ده اهالی گلوی و بود شده

 ...بود

 بود درختی و دار بی و خلوت جای ده و عمارت بین ما... افتاد راه ستاره از فاصله با آروم آروم فرخ

 مگ راه شبها که بود آبی بی و گود های چاه از پر اطرافش میگفتند،((  مرگ بیابون))  اون به که

 مخصوصا داشت وحشت نطقهم این از همیشه ستاره... میکشید مرگ کام به رو ها غریبه و کرده

 میخواست که بود اول ی دفعه االن و بود، جهنم ته واقعی معنای به که ته و سر بی های چاه اون از

 تنش و کنه نگاه چاه دور تا دور ی آماده باال نماهای به اینکه بدون بگذره، مرموز ی منطقه این از

 ... بود انگیز وهم کمتر اطرافش و نطقهم اون روزها که بود این حسنش داد، ادامه راهش به بلرزه

 هراس لحظه یه شنید، سرش پشت از و پایی صدای رفت می تفکراتش غرق که همچنان ستاره

 و نکرده گوش و خان حرف چرا که فرستاد لعنت و خودش و شد سرازیر قلبش به خوفناکی

 اما داد، ادامه راهش به و نده اهمیت پا صدای به که دید بهتر... اومده ترس از پر راه به تنهایی

 ...کرد زدن زنگ به شروع گوشش تو مرگ ناقوس مثل فرخ فریاد صدای

 ...کنم صحبت باهات میخوام کن صبر:  فرخ

 نفسی و گذاشت هم روی ترس و عصبانیت زور از چشماشو ای لحظه فرخ صدای شنیدن از ستاره

 ی سایه فرخ میرفت طرف هر از ودنب امن براش دنیا کجای هیچ فرخ وجود با دیگه کشید، عمیق

 ...میکرد پهن اون از زودتر و نحسش

 و رفتار این اون با اینکه جرات کس هیچ شد، جری بیشتر دید رو ستاره اعتنایی بی فرخ وقتی

 هم رو ستاره که میکرد کاری فرخ داشت، نخواهد هم این از بعد و نداشته حال به تا باشه داشته

 به ستاره اون جای به که کنه خورد و غرورش امکان حد تا و بگیره شخود فرمان و ی سلطه زیر

 داد و کشید محکم بازوشو و رسوند ستاره به و خودش خیز یه با همین برای... بیفته پاش و دست

 : زد
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 ...بزنم حرف باهات میخوام کن صبر گفتم بهت

 دست زا شدت به بازوشو ارانزج با بود برگشته فرخ طرف به کامل بازوش شدن کشیده با که ستاره

 : زد نعره و کشید بیرون فرخ

 ...کنه برخورد بهم دستت نه بشم چشمت تو چشم میخوام نه دیگه نزن، من به و کثیفت دست

 در بیابون این تو تنها ستاره شد، متعجب جسارت همه این از بشه عصبانی اینکه عوض فرخ

 از و اون که بود دختر این وجود تو چی ،بود شجاع و سرکش هم هنوز نداشت پناهی که مقابلش

 ؟...میکرد متمایز میشناخت حال به تا که آدمایی ی همه

 : گفت جسارت این از خوش سر و زد پوزخندی فرخ

 ؟...کنه برآورده براش خسته عاشق این که ندارن دیگه امری مادمازل

 بدون و ریخت فرخ یچشما تو و تنفرش تموم و بود گرفته گارد وحشی ی گربه یه مثل ستاره

 ی نقطه آخرین به کم کم داشت و فرخ ستاره اعتنای بی این... شد دور فرخ از برگردوند رو حرفی

 گفت خشم با و کرد سد و راهش و ایستاد ستاره روبروی بار این خیز یه با بازم... رسوند می جوش

: 

 ؟...کنم فتارر باهات زور و خشم با داری دوست ؟...نمیشه حالیت آدمیزاد حرف تو

 : گفت بیشتر انزجاری با میخورد بهم داشت حالش وقاحت همه این از ستاره

 ...بزنم حرف باهاش آدم مثل که نمیبینم جلوم آدمی من

 زیر به بود کرده خوش جا دستاش تو همیشه که شالقش چوب دم با و رفت ای قروچه دندون فرخ

 : گفت فشاری با و برد ستاره ی چونه

 حرف من با درست پس برسه دادت به نیست کسی اینجا... کوچولو خانوم باش زدنت حرف مواظب

 ...بزن

 هی حریم به کنه پیدا جرات آدم از پر عمارت اون تو که کسی... نامردی چقدر میدونم:  گفت ستاره

 نجاما انگیز هوس های بوسه از تر بزرگ کاری میتونه هم بیابون بر این تو مسلما کنه تجاوز دختر

 ...بده
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 و دختر این مقابل در داشت تقریبا و بود خیره اون به نشسته خون به چشمای و خشم با فرخ

 ...داد پایان افکارش به ستاره حرفای ی ادامه که میشد سالح خلع شجاعتش

 مونده تموم نیمه که و کارت ی ادامه بیابون این تو میخوای ؟...افتادی راه من دنبال چرا:  ستاره

 اینقدر چی برای کشوندی مرگ سرحد تا منو که تو ؟...میخوای جونم از چی دیگه ؟...بدی انجام

 باز بخوای اگه هشداره یه نیست الکی حرفا این بردار، سرم از دست بزار راحتم ؟...میدی عذابم

 میزارم چیز همه روی پا ببینی جنسیت امیال کردن خالی برای طعمه یه چشم به منو و بدی ادامه

 ...شدم مریض طور اون چی برای و آوردی سرم بالیی چه میگم نخا به و

 تهدید و بزرگ فرخ داشت و بود ایستاده جلوش دختر یه شد، خالی دلش ته ستاره تهدید از فرخ

 دهاتی مادرش قول به دختر یه از االن اما داد می دستور و میکرد تهدید همیشه که فرخی میکرد

 بودن جلوش زنده ستاره االن نبود عاشقش و نداشت دوستش اگه... میشد تحقیر و شکسته داشت

 از کاری زور و فریاد با نمیتونست دختر این با... میشد عمیق چاهای همین ی طعمه جسدش و

 همین برای کنه دعوت آرامش به هم رو ستاره آرامش و مالیمت با که دید بهتر پس ببره پیش

 : گفت و گرفت مهربونی رنگ شو محو چشماش خشم

 ازت طوری این کردم اشتباه من ستاره کنم، عذرخواهی روز اون بابت ازت میخواستم فقط... فقط

 ...بخشم نمی بابتش خودمو وقت هیچ و شدم دور

 هدف و فرخ قلب جور بد اش خنده که داد سر ای مستانه ی خنده فرخ ی تازه حرفای با ستاره

 : گفت ستاره گذشت قرن یه فرخ برای که ای لحظه از بعد... داد قرار

 قول به که دختری یه دختر، یه از... ده کوچیک ارباب... زاده خان فرخ ؟...عذرخواهی و تو

 ؟...نیست عجیب... میکنه عذرخواهی داره دهاتیه، مادرجونش

 : کرد زمزمه خودش با.... افتاد تپش به قلبش دوباره ستاره های خنده از زد محوی لبخند فرخ

 می دلم به کردناشم تحقیر حتی بود خواستنی برام حرکاتش ی همه که داشت چی دختر این

 دمنبو فرخ من مگه ؟...بزنی پس لحظه هر منو هم تو و باختم می بهت دل اینطور باید چرا نشست،

 کدام قلب از ستاره این پس میکردند، خم سر جلوم کوچیک و بزرگ از ده این آدمای ی همه که
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 دل جون به فریاداشو و تحقیر تموم و میزد زانو عشقش جلوی فرخ که بود اومده فرود آسمون

 ...میخرید

 : داد طور این عجیبه، تو طرف از عذرخواهی بود گفته که رو ستاره جواب فرخ

 شمیکی بیاره آدما سر بخواد که رو بالیی هر میتونه عشق وقتا بعضی... نیست عجیب عزیزم نه

 مخود از لحظه یه بشه، طور این نمیخواستم متاسفم روز اون بابت واقعا ستاره... عذرخواهیه همین

 ها ابیخر این باعث و کرد دیوونم بشم نزدیکت بتونم اینکه بدون عمارت اون تو بودن شدم بیخود

 ...ببخش منو شد،

 نقاب پشت که هستی پستی آدم یه تو نمیشه، پاک چیزی باهیچ تو گناه:  گفت تمسخر با ستاره

 ...گمشو راهم سر از بیفته بهت چشمم نمیخوام دیگه میکنی، آروم هاتو هغریز و هوس عشق،

 ...داد ادامه راهش به فرخ به پشت حرفاش با ستاره

 تموم... داشتن دوست از عشق، از زندگی، از شد، تهی ستاره ی رحمانه بی های توهین با فرخ

 ارهست بازوی تند حرکت یه با و برد یورش ستاره طرف به و کرد حبس اش سینه تو رو دنیا خشم

 محکمی سیلی بود قویش دستای حصار تو بازوش که طور همین و برگردوند و اون و گرفت رو

 : زد نعره و ستاره گوش تو کوبوند

 ینباش من مال اگه بده، تکون رو دنیا خبرش که بیارم سرت بالیی... نداری منو عشق لیاقت تو

 ...بکنی منو کنیزی باید عمرت خرآ تا بشی، دیگه مردی آغوش هم زارم نمی

 خودشو تونست آخر در اما خورد سکندری ستاره که کرد پرت عقب به رو ستاره شدت با بعد

 دبای بود ننگ براش فرخ مقابل در خوردن زمین کنه، جلوگیری افتادنش زمین از و کنه کنترل

 ...بلرزه بادها این از که نبود بیدی اما رسید نمی اون به زورش که هرچند میکرد مقاومت

 : گفت محکم و نفرت با و کرد پاک شو بینی خون دست پشت با و دوخت بهش چشم تنفر با 

 ...میکشمت خودم دستای با توست، مرگ روز روز اون باشه مونده باقی عمرم از روز یه اگه

 : گفت و کرد عصبی ی خنده فرخ
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 گنجشک یه مثل من دستای تو ری،ندا و کار این جرات اما...  عزیزم شجاعی خیلی میدونم

 ...بایستی عملش پای نمیتونی که نزن حرفی پس اسیری، کوچولو

 کرده آلوده رو جا همه غیرتیش بی گند بوی و اومده بیرون باتالق از که کرمی کشتن:  ستاره

 ...باش روز اون منتظر میکنم، ات له پام زیر نمیخواد، شجاعت

 تو موهاشو و کرد حمله ستاره طرف به هم باز بود شده وردخ ستاره تحقیرای از کامل که فرخ

 : گفت و رسوند ستاره صورت نزدیک و صورتش و گرفت چنگ

 ...ببین جهنم ساکن و خودت بعد به لحظه این از میکشه، و کسی چه کی دید خواهیم

 اب ستاره ...کرد رها و اون و زد ستاره ی گونه به ای بوسه غافلگیری یه تو تهدیداش از بعد فرخ

 و میشست و صورتش بستر اشکاش... شد راهی فرخ به پشت و مالید اش گونه روی دستش تنفر

 اون سرنوشت تو فرخ ؟...میداد پس تقاص طور این که بود کرده گناهی چه مگه... ریخت می فرو

 : گفت خدا به و کرد بسته و باز و اشکیش چشمای آسمون به رو ؟...داشت نقشی چه

 ؟...کنی ثابت میخوای چیو ؟...دادی قرار من راه سر و نامرد این چرا ؟...برم قربونت چیه حکمتت

 بی بگم و کنم نگاه بی بی صورت تو چطوری بشه دار لکه دامنم نامرد این ی وسیله به اگه

 و پاکدامنی حفظ آرزوم تنها کنی، کمکم میتونی فقط تو میارم پناه خودت به خدایا ؟...تقصیرم

 ...میشم خاموش و میسوزم شمع مثل وگرنه نگیر، ازم و عشقت نزار، نهامت نجابتمه،

 تا نشست آب کنار کمی سپرد، خنک آب به و صورتش و رسوند آبی نهر به و خودش ستاره

 راهش هب آسوده و نیومد دنبالش به دیگه فرخ...بره بی بی دیدن به بعد و بشه کم صورتش التهاب

 اغمه تموم بی بی دیدن... کرد پرواز بی بی سوی به شوق با و چید لگ شاخه چند راه تو داد، ادامه

 کسی و نیفتاده براش اتفاقی انگار که شوقی با و برد خاطرش از و پیش لحظه چند های کسی بی و

 ...افتاد راه به صفورا خاله ی خونه طرف به نداره وجود سرنوشتش تو فرخ اسم به

 یالخ کدام هیچ دقایقی تا و گرفتند بغل تو اون خوشحالی اب ستاره، دیدن با صفرا خاله و بی بی

 سوزش اش نریخته فرو اشک و میکشید ناخن و ستاره گلوی بغض نداشتند، رو ستاره کردن رها

 خواهر دو این سر سربه مدام و گرفت تازه جانی بی بی دیدن از... میکرد هدیه بهش و چشمش
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 و شور از پر رو خاله ساکت ی خونه ستاره وجود... خنداند می رو اونا هاش شوخی با و میگذاشت

 ... بود کرده حال

 ودب عمارت به رفتن از بعد شب اولین این شد، بیدار خواب از شادی ی روحیه با ستاره صبح فردا

 لنازگ ی خونه طرف به مفصل ی صبحونه یه از بعد... بود گذاشته بالش بر سر آسوده خیالی با که

 راشب ستاره کشید، آغوش در رو ستاره شدت به و کشید بلندی جیغ ستاره دیدن با گلناز رفت،

 دمون اونجا ناهار برا مادرش و گلناز اصرار با... بود بسته دخیل بهش که داشت رو زاده امام یه حکم

 ... شدند چشمه راهی ناهار از بعد و

 چه روزا اون کرد، هدایت گذشته به و روحش دوباره و نشست سنگی تکه روی همیشه مثل ستاره

 آواز هم با و شدند می جمع چشمه گرد دخترا با دلواپسی و غم هر از فارغ آزاد، و خیال بی

 به دمیش کاشته گلوش تو بزرگ بغض یه و میشد تنگ مادرش و پدر برای دلش وقتی... میخوندند

 ...بود االنش گراحساس بیان که میخود شعری گلناز همراهی

 (( است انگیز خیال و طالیی چه اول محبت بایزی و ساده ی کلبه)) 

 ...کرد همراهی اون گلنازم بیت اولین خوندن با

 (( است زنجیر در شده جان بی تن صدها نعش آن در افسوس میرسی درون چون)) 

 (( خویش پنهانی ی کشته شاهد خاموش فرازی ز اکنون منم)) 

 (( دشکن می کمر بار این زیر است زهر محبت شیرین شهد))

 به که اشکی قطره و نشسته صداش تو بغضی چه شعر خوندن حین ستاره میدید که گلناز

 به دنیاش گرفت، اون ماهرانه ستاره و بیاد بیرون ستاره چشم ی گوشه از میخواست سماجت

 :پرسید نگرانی با و گرفت دستاش تو رو ستاره سرد دستای و شد سیاه ستاره غم این خاطر

 اذیتت فرخ عمارت، تو ؟...کرده لونه نگاهت تو که غمی چه این ؟...زمعزی شده چی ستاره

 ؟...میکنه

 رد،ک پاره و گلناز دل بند که کشید سوزناک آهی یه و شد خیره گلناز مهر از پر چشمای به ستاره

 ؟...کرده تجاوز تنهاییاش حریم به نامرد یه میگفت ؟...میگفت قدیمیش دوست تنها به چی
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 اون به چی ؟...برگشته و رفته مرگ دم تا که میگفت ؟...بوسیده زور به و اون که میگفت

 میناناط با و زد لبخندی همین برای.... نیاره درد به کوچیکشو دل که نکنه نگرانش که ؟...میگفت

 : گفت

 خونه برا دلم بشه، نزدیکم نمیده جرات خودش به فرخ خان وجود با نشو، نگران... دلم عزیز نه

 گتن شادیهام و شیطونی برای چشمه، این برا تو، برا دلم شده، تنگ بی بی برا دلم شده، تنگ

 ... کشیده بند به عمارت کنج تو رحمانه بی که شده تنگ آزادیم برا شده،

 هنکن ؟...شده اسیر عمارت اون تو میکردکه فکر چرا لرزید، دلش ستاره ناامیدی همه این از گلناز

 اریک چه ؟...بکنه براش میتونست چیکار ؟...نمیزنه دم ستاره و میکنه اذیتش داره نامرد فرخ اون

 نصفه این برای اون و نده بال و پر ستاره های غصه و درد به اینکه برای ؟...اومد می بر دستش از

 :گفت شادی با و کوبید هم به دستی و بیرون اومد حالت اون از کنه دور هاش غم ی همه از روز

 تنگ براش دلم وقته خیلی که کنی ها خنده اون از برام و کنی باز هم از گتوقشن اخمای اون اگه

 ...کنی فراموش جا یک هم با غمهاتو ی همه که میدم بهت خوش و اول دست خبر یه شده

 رد گلناز اخم که خندید می لحظاتی تا و زد قهقهه بلکه نه، که خنده تغییر، این از تعجب ستاره

 : گفت و شد هم

 مخلفات تموم که کرده باز و دهنش همچین ؟...کرد شوخی تو با نمیشه سیاهو، غار اون بندب... اوه

 ...جلف ی دختره پیداس، جا همین از شکمشم داخل

 همراهی اون گلنازم و شد بیشتر اش خنده میخندید هنوز گلناز حرفای به داشت که ستاره

 : داد ادامه گلناز هاشون خنده از بعد...کرد

 ...بود عموم ی نوه میاد یادت رو مینا... ستاره... مهم برخ حاال خوب

 ...اوهوم:  ستاره

 و عکسی قاب یه دکتر پذیرایی میز روی اونجا که دکتر ی خونه بود رفته داروی یه برای:  گلناز

 هکی عکس این پرسه می دکتر از نشسته، توش آقا و جذاب و خوشگل و جوون پسری که میبینه

 اآق این از خیلی چشمه لب بود اومده پیش روز چند مینا وقتی... پسرشه عکس میگه دکتر که

 ...مونه می بهشت جوونای مثل میگفت و میکرد تعریف دکتر ی زاده
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 خوشگلی آمار که اومده و رفته بهشتم تا خانوم مینا این پس... اوه:  گفت و زد پوزخند ستاره

 ؟...آورده در رو اونجا پسرای

 : داد ادامه و خندید غش غش گلناز

 خبر این مهم جای اما... پرسم می ازش مورد این در حتما دیدمش اگه دقیقه، اینقدر که رفته البد

 این معلم بشه که ده برمیگرده داره و شده تموم االنم و خونده معلمی درس پسر آقا این که اینه

 ...ده

 که نهببی ستاره صورت تو و شحرفا تاثیر که کرد نگاه دقیق ستاره ی چهره به و شد ساکت گلناز

 غصه از کم چند هر اون و زده هدف به که فهمید ستاره چشمای چراغونی وبا کاشت گل هم الحق

 ...کرده دور هاش

 تو که خوشحالی با و زد محکمی دست میزد برق چشماش گلناز قول به خبر این از که ستاره

 : گفت بود نشسته وجودش

... ها بچه معلم بشه و بسازه مدرسه یه اینجا بیاد میخواد هشتیب جوون این... گلناز میگی جدی

 بینوا های بچه این شدن سواد با دادی، بهم و خوب خبر این غم همه اون از بعد که شکرت خدایا

 ...بود من آرزوی همیشه

 : داد ادامه و کرد شکر رو خدا دیگه بار چند ستاره

 ...میزنه و آخر نفسای داره میرسه، آخر به داره فرخ این حکومت دیگه میگه حسم گلناز

 اعص یا هم وتو من و نیست فرخی دیگه موقع اون تا ؟...میکنی سیر هپروت تو عزیزم... اوه:  گلناز

 ...برم قربونت...پوسوندیم کفن تا صد یا جون ننه دستیم به

 معلم این نمببی و کنم عمر سال دویست میخوام من اما نمیدونم، رو تو:  گفت کرد اخمی ستاره

 ، نه یا بده نجات وضع این از ده این که داره عرضه اینقدر و داره چنته تو چی رسیده راه از تازه

 ...ببینم چشم با فرخ سرنگونی میخوام

 : وگفت خندید موزیانه گلناز
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 شتاقم اینقدر که کنی باز جایی یه بهشتی جوون این قلب تو میخوای کارات این با نکنه کلک ای

 ...یدیدنش

 : گفت و گلناز صورت تو ریخت برداشت آب مشتی گلناز حرف با ستاره

 رپس اون ظاهر دنبال و باشه منحرف فکرم که نیستم شما مثل من... پاره آتیش بردار دور کمتر

 کارش این بگیره محروم مردم دست وبیاد بگذره خودش از شده پیدا یکی خوشحالم فقط باشم

 آقا این به کمک داوطلب اولین شخصه به خودم کنیم، کمکش و یمبد بها بهش باید داره ارزش

 پشت بشینند، قالی دار پشت یا زمین سر اینکه عوض آبادی این های بچه میخواد دلم معلمم،

 خان بلق این و نرند ستم و زور حرف زیر دیگه که بگیرند یاد سواد اینقدر و باشند کالس نیمکت

 ...کنند کن ریشه همیشه برای رو اربابی و

 بوق صدای باالخره تا کرد شوخی و زد حرف دری هر از اون با بود ستاره پیش آخرشب تا گلناز

 انگار نمیرفت پیش پاهاش رفتن برای... آورد در صدا به ستاره برای و مرگ ناقوس ماشین

 ؟...نبود اجبار مگه ؟...نبود زور مگه... ببرند و اون زور به میخواستند

 رنگش بود، اومده بردنش برا لعنتی اون پس شد، خالی دلش ته افتاد فرخ به تاچشمش ستاره

 تربیش چشماش تو خشم و فرخ پوزخند با... خوند چشماش تو وضوح به میشد و ترس و بود پریده

 ده از چی هر... شد راهی و کرد خداحافظی گلناز و بی بی از سخت وداعی با ترسید، همیشه از

 هزد فرخ به صبح دیروز که حرفایی با میداد، قرار هدف و جسمش و حرو بیشتر ترس میشدند دور

 قیرگون سیاهی بزنه، و آخر نیش میخواست لحظه هر که بود کرده زخمی مار یه مثل و اون بود

 رایب اونو و کنه استفاده فرصت این از میتونست فرخ بود، ستاره ترس دالیل از دیگه یکی شبم

 سکوت بود، خیره روبروش سیاه ی جاده به اضطراب این با... هکن آبرو بی و بخت سیاه همیشه

 پر آسمون به نگاه یه... میکرد خاطرنشون بهش و طوفان از قبل آرامش اون درهم های اخم و فرخ

 همون بشه ناپاک دامنم مرد این ی وسیله به قراره اگه که خواست عاجزانه خدا از و کرد ستاره

 ...شیرینتره عسل هر از امبر مرگ این که برسه مرگم موقع

 لحظه از بعد و بود بدی سکوت میکردند کل کل فرخ با صبح دیروز که رسیدند جا همون به کم کم

 به رو شغال ی زوزه همیشه ستاره شکست، هم در شغالی ی زوزه صدای با بیابون اون سکوت ای،

 که میاد بد دلم به شنوم می و شغال ی زوزه صدای وقتی میگقت بی بی به و میگرفت بد فال
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 سر شدت به ماشین وقتی ای لحظه از بعد که داشت و حس همین االنم بیفته، اتفاقی میخواد

 فرخ به ترس از پر چشمای با... قرار بی قلبش و شد تبدیل یقین به حسش ایستاد، حرکت از جاش

 تند رکتح یه با و کرد باز و ماشین در و سمتش اومد و شد پیاده زود خیلی که دوخت چشم

 ستاره وقتی کشید، داشت رو پیش که ای جاده خالف خودش دنبال به اون و گرفت و ستاره دست

 : زد فریاد و کرد تهی غالب میکشه چاها همون سمت به داره و اون فرخ دید

 ...کن رهام خدا رو تو ؟...میبری کجا منو ؟...میکنی چیکار

 تارهس... کشوند مرگ بیابون دل به خودش با و اون ستاره التماسای و فریاد به اعتنا بی فرخ ولی

 ...میزد فریاد همچنان

 ؟...میخوای جونم از چی... کندی جا از دستم:  ستاره

 چاه سیاهی دیدن با ستاره کرد، چاه داخل و سرش زور به و برد چاهی نزدیکی به رو ستاره فرخ

 رهاش میخواست فرخ از اسالتم با و کشید بلندی جیغ بود گشوده بلعیدنش برای دهان که

 تر دنیرومن خیلی قرخ هیکل و دستا نشد بیاد بیرون فرخ قوی دستای حصار از کرد کاری هر...کنه

 در سر بود چسبیده بهش بود آغوشش تو کامل ستاره حاال که فرخ... بود ستاره نحیف تن از

 : گفت آروم گوشش

 و کردن التماس من کردم، رهات و سوخت لتحا به دلم شاید... دلم عزیز کن التماس... کن التماس

 تا تابیدم خودم دور چقدر نمیدونی نرفته، یادم از هنوز صبح دیروز های توهین... دارم دوست

 ... بگیرم انتقام ازت بتونم و بشه شب فردا

 و ترس مرز تا چاه سیاهی از که ستاره گرفت، بازوهاش بین و کرد دور چاه لب از رو ستاره بعد

 رخف ستبر ی سینه به خودش و گرفت جا فرخ آغوش تو اعتراضی هیچ بدون بود رفته شپی مرگ

 هستار کم کم شدن رام که فرخ... همین فقط امنیتش برای میخواست آغوش یه ترس از چسبوند،

 تو سرش و چسبوند خودش به محکمتر رو ستاره و اومد بیرون خشن جلد اون از کم کم میدید رو

 ...گفت و زد موهاش به ای بوسه و خرید دل و جون به و عطرش و ردب فرو ستاره موهای

 ...میریزم پات به دنیامو کنی قبولش اگه امنه، تو برای آغوش همین فقط
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 تو بیشتر اون فرخ که شه جدا فرخ از خواست میکرد هق هق هنوز ترسش خاطر به که ستاره

 : گفت و گرفت دستاش حصار

 و نک رفتار درست من با بعد به این از میکنم، آویزت حلقه چاه تو بار این که نکن سرکشی باز

 ..نمیام کوتاه دیگه ی دفعه وگرنه باش، حرفات مواظب

 ازش ستاره گرفت، قاب و صورتش و کرد جدا خودش از میلرزید گنجیشک مثل که رو ستاره

 یچه به که بود یدهترس اینقدر اما آورده، پناه نامرد یه آغوش به که بیشتر خودش از بود، متنفر

 ینپای سرش کنه، دورش سیاهی این از و کنه بغلش که میخواست و کسی فقط نمیکرد فکر چیز

 همه این باعث اینکه از و اومد درد به دلش مظلومیتش این از فرخ میکرد، نگاه زمین به و بود

 باید... بود الزم ستاره های سرکشی برای چشما زهر این اما میگرفت، وجدان عذاب میشد رنجش

 ...معمولی فرد یه نه است زاده ارباب به که میداد نشون هم اون به

 : گفت بود دوخته زمین به چشم که ستاره به تحکم با

 ...کنه نگاه منو و بگیر باال و سرت

 نصیبش چاه همون کنه نافرمونی باز اگه میترسید و ریخت فرو دلش دوباره فرخ داد از ستاره

 ...میخندید بهش داشت چشماش با که دوخت چشم فرخ به اشک پر چشمای با همین برای میشه

 : گفت فرخ

 میشی؟ من و خودت برای آزار همه این باعث چرا ؟...بکنم و رفتار این باهات که میکنی کاری چرا

 و آغوشت خودت میل با میخوام نمیخوام، زور با عشقت من اما ؟...باشه زور سرتون باال باید حتما

 نم با پس برسم، آرامش به آغوشت تو شبا و کنم عشق کنارت روزا میخوام بسپری، من آغوش به

 ...میشم االن از تر رحم بی و کنم تحمل نمیتونم دیگه وگرنه شو وارد وعشق صلح سر از

 بی این از آورد، هجوم قلبش انزجاربه و تنفر تموم بود برگشته طبیعی حال به کم کم که ستاره

 برای خودش آرزوهای برای کسی که نبود باورکردنی براش میشد، کشیده ونجن به داشت رحمی

 فقط رحمی بی همه این واقعا ، ببره زندگی و مرگ مرز تا و دختر یه خودش، خودخواهی

 ...باشه وحشی حیوون یه وجود تو میتونست
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 بها کنشوا این به فرخ اما داد، تکون شدت به و اون و نشست لبهاش روی فرخ لبهای داغی یهو

 تو دهب اعتراض حق ستاره به اینکه بدون کرد رهاش وقتی و بوسید رو ستاره بیشتر ولع با و نداد

 ...برد ماشین سمت به و اون و گرفت دستاش ی حلقه

 رو قلبش های سلول تک تک که ای لحظه بود، عمرستاره شبهای ترین دردناک از یکی شب اون

 عهفاج این...میشه گریبانگیرش ابد تا میدونست هک گذاشت دلش به داغی و کشید آتیش به

 اراده بی چاه، سیاهی از ترس خاطر به که بود ناکش درد سرنوشت از سیاه برگی بلکه نبود کابوس

 نیک فال به و اون فرخ که حرکت این با داشت، نفرت ازش که بود آورده پناه کسی آغوش به

 و برگرده قبل روزهای به میتونست آیا ؟...یشدم چی اش آینده ؟...میکرد چیگار بودباید گرفته

 ؟..بسپره فراموشی به و چیز همه

 خبری گرما از کالفه ومردم زده تف گرما از سرزمین، اون در ولی گذشت، تابستون ماه از ماه یک

 گاهگاهی میداد، مردم به حالی و شور هوا خنکای و داشت بهاری هوای همیشه سرزمین اون نبود،

 باران خوش بوی... میبخشید طراوت چشمش اشک با و سرزمین اون و شکستمی ابری بغض

 ...میکرد هدیه بهش رو شادی و آورد می وجد به رو ستاره

 میشد، کمرنگ ستاره ذهن تو کم کم شب اون وحشت و بود گذشته هفته دو سیاه شب اون از

 و آخر تصمیم که بود داده فرصت بهش و اومد می ستاره سراغ به کمتر شب اون از دیگه فرخم

 همچنان ستاره...بود کرده راحت و خیالش حدودی تا و بود غنیمت ستاره برا دوری همین بگیره،

 میکرد، پذیرایی خان مهمونای از هم خونه اهالی از هم پختش دست با و بود مشغول کارش به

 قوت تا داده اون به و کم چند هر آرامش این که بود شاکر رو خدا و میگذروند و آرومی روزهای

 ...کنه تر آروم پیش ی هفته چند به نسبت اونو و باشه قلبش

 خان به و پسرش اومدن خبر و بشه خبر با ستاره حال از تا اومد عمارت به دکتر روزها از یکی در

 و ونا بود، کرده پیدا ستاره به عجیبی دلبستگی میرفت بی بی ی خونه به که اول همون از بگه،

 دیدن با... میخورد خودشم خون به که بود شیطونیاش عاشق و داشت دوست دشخو دختر مثل

 از رپ احساسش تموم بود نشسته یاقوتیش لبای رو سالم با همراه که زیباش لبخند اون و ستاره

 چی دختر این... میشد بلند قلبش صمیم از که دخترش به پدری احساس شد، خوشحالی و شور

 و اون نادرم اگه ؟...بمونه دور ازش نمیتونست دیگه میشد دیکشنز کس هر که داشت وجودش تو
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 چه هدیگ بکنه خودش عاشق هم و اون و بشه ستاره عاشق بتونه اگه ؟...میکنه فکر من مثل ببینه

 ...پسرش تنها خوشبختی از غیر موند می براش دنیا این تو آرزویی

 راه مهه این تو بخاطر پیرمرد من و خوبه خیلی حالت اینکه مثل نه:  گفت مهربونی با ستاره به رو

 ...میزنه لنگ مریضاش برا همیشه که دکتر قلب این بشکنه ای ببینم، رو تو اومدم کردم متر و

 اهر کمی یه ضمن در نیست، منتی دادید انجام تو وظیفه که شما:  گفت و خندید غش غش ستاره

 ...خوبه شما سال و سن برا کردن متر و

 و خنده زیر زد ستاره ی کوبنده حرفای با میکرد نگاه اونا ی مناظره به داشت توق تموم که خان

 ...خرید دل و جون به و دکتر ساختگی اخم

 یکس بی ی دوره که... بخند خان بخند: گفت خان به خطاب بود ستاره به چشمش فقط که دکتر

 ...نهک حمایت ازم و بیاد رب ستاره زبون این پس از میتونه فقط که میاد داره یکی شده، تموم منم

 فتارگر گوهر ننه ی تله به جون دکتر این باالخره افتادیم، عروسی یه آقا:  گفت خان به رو ستاره

 ...خودمونه گوهر ننه همین میگه که یکی اون شد،

 ؟...کشی منت برید میخواید تازه یا داده، نشون سبز چراغ بهتون:  داد ادامه دکتر به رو بعد

 :  گفت دکتر به خنده حین تو خان و خنده زیر زدند هم با دکتر و خان اره،ست حرف از

 ...یای نمی بر من دختر زبون پس از نکن خسته این از بیشتر خودتو دکتر

 ...بهاری گل این به چه و پیرمرد من...  بله که اون:  گفت خنده با دکتر

 ...میشه بلند کنده از دود هنوز میکنید نفسی شکسته:  گفت و خندید ریز ستاره

 طور همین خان و اومد در حالت اون از یکمی جو همدیگه گذاشتن سرهم سربه و ها شوخی از بعد

 : یدپرس دکتر از میداد ستاره به میان در یکی و میخورد میان در یکی و انگور یاقوتی های دونه که

 به لبخند که دکتر ؟...میشکنی گردو داری دمت با که هست کی میگی که ناجی این نگفتی خب

 : گفت وقت فوت بدون بود آورده هجوم صورتش تموم

 ...برمیگرده وداره شده تموم درسش... شمشادم شاخه پسر نادر،
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 وپاش اون خاصی ژست یه با نموند دور دکتر نگاه از که باال پرید جا یه هم با خان و ستاره ابروهای

 : گفت دمیخور انگور که طور همین و پاش اون رو انداخت

 ؟...باشم داشته کلفت گردن حامی یه منم نمیکردید فکر ؟...کردید تعجب چیه

 دست و پیرش پدر دیگه که بگیره ازت انتقامم میخوام ازش بیاد نادر بزار:  گفت ستاره به رو بعد

 ...نندازی

 وقتی که میکرد فکر گلناز حرفای به داشت رفت، فرو فکر به جواب جای به و خندید ستاره

 بیچاره های بچه این ناجی و میاد داره که نادره آقا این پس میزد، حرف پسر همین از بود پیشش

 هب اساسی تحول یه و برسه مردم این داد به که شده پیدا یکی که دیدم و نمردم گرم دمش میشه،

 ....بده ده این

 و ستاره پای رو ریدپ زودی یونس که اتاق، تو اومدند صدا و سر با یونسم و خورشید وقت این در

 یلبا به رو خنده کارش این با که رفت، اون ی صدقه قربون و کاشت گونش رو گنده بوس یه اونم

 ...آورد همشون

 دمیش یعنی گرفته، خو خونواده این با ستاره زود چقدر که موند خیره مهربونی همه این به دکتر

 تنهایی و مادری بی رنج همه اون زا بعد و نادر و خونش سبد سر گل بشه ستاره که کنه آرزو

 ...کنه عاشقش و بشه پناهش

 به همیشه مثل خورشیدم و میکرد تعریف خورشید برا و دکتر و ستاره های شوخی داشت خان

 : گفت خورشید به رو و شد متوجه دکتر که میخندید ستاره رفتارای و کارا

 من که نکنید و دختر و پدر این طرفداری خندهاتون اون با دیگه شما خواهشا خانوم خورشید

 ...ندازند می دست و پیرمرد

 نداره، خاصی منظور شادیه، و خنده بمب ستاره نگیرید دل به:  گفت دکتر جواب در خورشید

 ...زنده شاهد گوهر ننه ندارید، خانوم دختر این از کمی دست خودتونم البته

 : گفت و داد تکون سری دکتر که خنده، زیر زدند همگی حرفش با

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | بلند پاییز رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

121 

 

 وشپری این که بدونم میخوام میام پسرم با دیگه ی دفعه...نوشتم یادگاری کی دیوار رو باش منو

 ...میکنه چیکار وقت اون

 و کنه دایر مدرسه یه داره تصمیم و ده برگرده میخواد نادر که کرد تعریف خان برای وقتی دکتر

 : گفت ستاره به رو و شد خوشحال خیلی خان گرفته، رشت پرورش و آموزش از شم اجازه

 ...میشه برآورده داره هم شما آرزوی اینکه مثل جان ستاره

 هک کرد تعریف خان برای وقتی دکتر: داد ادامه خان که دوخت چشم ستاره به کنجکاوی با دکتر

 رشت پرورش و آموزش از شم اجازه و کنه دایر مدرسه یه داره تصمیم و ده برگرده میخواد نادر

 : گفت ستاره به رو و شد خوشحال خیلی نخا گرفته،

 ...میشه برآورده داره هم شما آرزوی اینکه مثل جان ستاره

 : داد ادامه خان که دوخت چشم ستاره به کنجکاوی با دکتر

 و بگیرند یاد سواد بتونند ها بچه که باشه مدرسه یه ده این تو داشت آرزو همیشه جان ستاره

 ...بزنند رقم شونخود برای خوبی سرنوشت بتونند

 : گفت و انداخت ستاره به نگاهی تحسین با دکتر

 چند ره بتونه پسرم که افتخاره من برای این بشیم، نمیتونیم که خانوم گذشت و مهربونی منکر

 ...بده انجام احسنت نحو به آنها قبال در شو وظیفه و کنه خدمت زحمتکش مردم این به کم

 هب رفتن جای به سالگی هفت از دخترها میاد یادم وقتی از... اریدد لطف شما دکتر ممنونم:  ستاره

 اهرف برای و اجبار به که هایی بچه میکردند، کار زمین روی پسرها و بودند قالی دار پشت مدرسه

 فقط که ظریف دستای این که دیدم می خودم چشم با شدند، می کار به مجبور خلنواده بیشتر

 نخهای این موقع بعضی و خورد می گره قالی دار محکم نخهای با یشدم آشنا دفتر و مداد با باید

 از اما...آورد می درد به و انسانی هر دل که میشد قرمز آنها نازک انگشتای سر خون با سفید

 : میگفت بهم خرابه خیلی حالم میدید بی بی وقتی اومد نمی بر کاری دستم

 آنها خدای کنیم، حل و ده این مردم مشکالت ی همه تنها دست نمیتونیم که تو و من دلم عزیز

 ...بزرگه هم
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 داره کم کم که خوشحالم...نمیکرد رهام ها غصه و غم این و نمیگرفت آروم دلم وقت هیچ من اما

 هد این از رو سوادی بی و فقر ی ریشه و بشیم متحد هم با باید همه میشه حل مردم این مشکالت

 ریهخی امر این تو و کنم می کمک شما پسر آقا به که هستم لبداوط اولین خودم... کنیم کن ریشه

 ...هستم مردم این خیر دعای محتاج همیشه که دارم برمی و خیر قدم

 : گفت میکرد نگاه ستاره به تحسین با داشت که طور همین خان

 ستاره آرزوی که حاال کرد، حساب روش میشه جوره همه که است فرشته یه ما عزیز دختر این

 نجو دکتر... نمیکنم دریغ نقدی غیر چه نقدی چه کمکی هیچ از که هستم دوم داوطلب منم نهای

 رزودت چی هر ، کنیم اقدام مدرسه ساخت برای تا من پیش بیاد بگو اومد شمشاد شاخه این وقتی

 ...بهتر

 هی میکنید حمایت و پسرم که همین کنم جبران چطوری و عزیزان شما محبتای نمیدونم:  دکتر

 ...ممنونتونم دنیا

 هفته چند این برعکس ستاره روزها این شد متوجه فرخ که بود گذشته دکتر آمدن از روزی چند

 از شکنه، می گردو دمش با و رسه می نظر به خوشحال خیلی است، رفته فرو خود در و ناراحت که

 در همخفیان خواست ودب وفاش با خدمتکارای از یکی که مراد از و رفت فرو فکر به حالت تغییر این

 همه و کرده خوشحال رو ستاره که افتاده عمارت این تو ای تازه اتفاق چه که بفهمه ستاره مورد

 ...میکنند پچ پچ اینقدر موردش در

 فرخ وجود تو حسادت حس یه گفت، فرخ به و موضوع و خبره چه فهمید روز یه از بعد مراد وقتی

 هک لعنتی فکر این... میدونست موردش در نه و بودش دیده نه هنوز که معلم این به کشید شعله

 چند و میکرد حساس ستاره به نسبت دوباره اون داشت مجرده، هنوز یا کرده ازدواج دکتر پسر

 : میگفت بهش کنایه با و گرفت رو ستاره جلوی بار

 ؟...شادی و خوش سر اینطور که میخونه خروس کبکت ؟...خانوم ستاره چیه

 ستاره ی دوباره اعتنایی بی این گذشت، می دادن جواب بدون فرخ مقابل از اخم هی با ستاره

 بهش و بده هشدار ستاره به که بود راهی صدد در و میکرد حساس و خطرناک و فرخ داشت
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 حربه این از و بود مشتش تو ستاره ضعف نقطه... میکشه و انتظارش چاه هنوز که بفهمونه

 ...کنه هاستفاد خودش نفع به میتونست

 رد،ک پا به عمارت تو و حالی و شور و میاد ده به دیگه روز دو دکتر پسر که دادند خبر بعد ی هفته

 به آرزوهاشو از یکی داشت اومدنش با که معلم آقا این منتظر و بود خوشحال همه مثل هم ستاره

 ...میکرد نزدیک حقیقت

 بزنه حرفاشو دکتر پسر اومدن مورد در که خواست اتاقش تو و خدمتکاران ی همه خان شب اون

 هستار و بود نشسته ای گوشه.  بود افراد همین جزء هم فرخ... کنه گوشتزد وظایفشون آنها به و

 ینکها یادآوری با و کرد تقسیم آنها بین ای شایسته نحو به رو کارها خان... بود گرفته نظر زیر رو

 ...کرد مرخص رو همه بشه اجرا خوبی به جشن این میخوام

 بهونه و میداد نشون و خودش کمتر منیر ماه روزها این... بودند اونجا خورشید و فرخ و ستاره فقط

 و شده نزدیک خان به چقدر نیومده هنوز که بود ستاره فقط دردش اما بیماره، که بود این شو

 ودشوج ی همه خشم و حسادت حس میخواست، نظر هم ستاره از کارهاش ی همه تو خان تقریبا

 محو زندگیشون از و عمارت این از همیشه برای رو ستاره که بود راهی دنبال و بود برگرفته و

 ...کنه

 پذیرایی ده مردم و معلم از اونجا و کنند پهن فرش درختا البالی و کنند چراغونی و باغ شد قرار

 اجازه با ستاره خان های ازدرخواست بعد... بود ستاره ی عهده به هم جشن این شیرینی که کنند

 و رفت عصبی و ناراحت هم فرخ... ببینه رو زیادی های شیرینی تدرک تا برگشت آشپزخونه به

 مهم براش اینقدر معلم جوجه این اومدن چرا نمیدونست کرد، وفکر زد قدم حیاط تو دقایقی

 ؟...میکرد خوشحال رو ستاره اون اومدن چرا ؟...داشت حسادت حس بهش نیومده هنوز چرا شده،

 ...بود کرده عصبی حسابی اون که بود اون لحظه اون ی دغدغه اینها

 یرادرش به رو میکرد، نگاه و فرخ داشت که میشد دقایقی اتاقش ی پنجره پشت از که حیدر مش

 : گفت میکشید پیپ اتاق ی گوشه داشت که رحمت مش

 ایدب میزنه قدم حیاط تو ینطوریا فرخ آقا این وقتی راهه، تو طوفانی اینکه مثل... کنه خیر به خدا

 ...بود شوم ای حادثه منتظر
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 : گفت برادرش جواب در و زد پیپ به محکم پک یه رحمت مش

 هم ربط بی که کرده درگیر و فکرش چیزی یه حتما شناسم می من که فرخی این اما... نکنه خدا

 هیچ زاده خان این ه،شد عوض خوش و خلق و رفتار که وقتیه چند یه نیست، دکتر پسر اومدن به

 ...برسه بیچاره معلم این داد به خدا نبوده نرمال وقت

 دادن از بعد و شنید در پشت از رو دو هر حرفای بود برده چایی برادر تا دو این برای که اعظم

 ستاره برای و رحمت مش و حیدر مش حرفای و ایستاد ستاره کنار برگشت آشپزخونه به چایی

 : گفت حرفاش ی مهادا در و کرد بازگو

 ..فرخ آقا این چشمای تو شده خاری معلم آقا این اومدن اینکه مثل

 باالخره میشه، تموم داره زاده خان این های زورگوی این ی دوره دیگه:  گفت و خندید ستاره

 ...شه بلند فرخ آقا این دست رو که شد پیدا یکی

 هک کرد احساس پشتش تو و دردناکی شسوز یه میخندید و میزد حرف اعظم با اینکه حین ستاره

 با هک برگشت زد رو ضربه این که کسی طرف به سختی به و شد حبس اش سینه تو نفس تقریبا

 رزو از ستاره چشمای بود، زده ضربه اون به شالق با که شد روبرو فرخ ی نشسته خون به چشمای

 وجودش تو ترس که اعظم وقت این در... انداخت نگاه فرخ به نفرت با و نشست اشک به درد

 دستش کف با بود شنیده رو دو هر حرفای اینکه بخاطر فرخ که زد صدا و فرخ ناله، با شد ریخته

 ستاره به دیگه قدم یه بعد و شد پهن زمین روی کاهی پر مثل اعظم که داد هل شدت به اعظم

 : گفت خشم با شد نزدیک

 زاده مادر از میکنم، تمومش خودم تمومه، هکن من کفش تو پاشو که کسی ی دوره... خوندی کور

 نصابو کوچیکت دل این به بیخود بده، خاتمه اون بخواد و ببره سوال زیر منو حکومت که نشده

 هک میارم سرت باالیی میشی، اسیرم بیشتر و میشه بدتر تو وضع معلم جوجه اون اومدن با نزن،

 ...کنی عذرخواهی ازم زندگیت از لحظه هر

 تو محکمی سیلی و کرد بلند بود افتاده زمین رو هنوز که اون و برد یورش اعظم فطر به بعد

 : گفت و خوابوند گوشش
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 وگمش حاالم نشی، همدست(  ستاره به اشاره)  خانوم این با که میرسم موقعش به هم تو حساب به

 شو دور چشمام جلوی از

 متوقف و اون ستاره صدای که نبیرو آشپزخونه از بره رفت و کرد پرت زمین رو شدت به اعظم

 ...کرد

 فقط میدی، نشون خودت از تر ضعیف به زدن کتک با خشمتو فقط که نامردی خیلی:  ستاره

 از که و ترسی اون کنی پنهون که ضعفات تموم سرپوش شده شالق این و داری و هنر همین

 ...نرند زور حرف زیر میخواند و میزنند تو مخالف که مردم این حرفای

 فرا اون حیاط توی از که خان صدای که آورد هجوم ستاره طرف به طوفانی خشم یه با ناگهان رخف

 : گفت گرفت ستاره طرف به و اش اشاره انگشت و موند باز راه وسط خوند می

 زجر با باید و برابرش صد کردی بهم که و توهینایی از کلمه هر میرسم، بعدا هم تو حساب به

 ...نمیگذرم توهینات این از... باش روز اون منتظر پس یبد پس شکنجه و کشیدن

 میکشید درد داشت نامرد اون شالق ی ضربه از که وجودی با ستاره و رفت تهدیداش از بعد فرخ

 اعظم هق هق... نشوند صندلی رو و کرد بلند خانوم مرضیه کمک به اون و رفت اعظم طرف به

 : گفت و گرفت و اعظم دستای میکرد، داغون اعصابش بیشتر

 هشب باید دیگه ؟...بینی می رو دیوونه این کتکای و خشم که اوله دفعه مگه باش، آروم خب خیلی

 ...باشی کرده عادت

 و دوخت بود کرده اخم و بود اش سرشونه روی دستش که ستاره به رو اشک از پر صورتی با اعظم

 : گفت نگرانی با

 اون ستاره بزنه، شالقت هوا بی و بشنوه حرفامون ی همه فرخ شد باعث که بود من تقصیر همش

 ...بخشم نمی خودم وقت هیچ کرد تهدیدت

 سرزنش و خودت چرا:  گفت نگرانی با و گذاشت اعظم ی شده سرخ ی گونه روی دستش ستاره

 بهش رو احرف اون که نیستم پشیمون اما بگیرم زبونم جلوی نمیتونم که بود خودم تقصیر میکنی،

 ...زدم
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 ستاره ی ناله صدای که زد ستاره ی شونه به دست و شد نزدیکشون خانوم مرضیه وقت ینا در

 رو عمیق رو فرخ شالق جای و زد باال رو ستاره لباس و فهمید زود خانوم مرضیه که شد بلند

 :  گفت آشفتگی با و شد متاثر و دید ستاره تن پوست

 دختر.. .هیوالییه چه که نکردی باور یا اختینشن فرخ هنوز یا بگیری، زبونت اون جلوی نمیتونی تو

 ...نداری خوبی عاقبت که نشو درگیر اون با زیاد باش خودت فکر به

 بست اون روی دارو کمی با و شست و ستاره زخم اعظم کمک به نصیحتاش از بعد خانوم مرضیه

 ...نمیکرد شاذیت اول مثل دیگه و بود کرده تر تحمل قابل ستاره برای اون درد کارش این که

 روز خستگی اینکه بدون ستاره بود، آورده خبر ده مردم تموم برای و انگیزی دل روز موذن

 و خوند و نمازش و بست قامت زیاد شوقی با کنه حس و داشت فرخ با که تنش همه اون و گذشته

 :خواست خودش خدای از نماز از بعد

 و زورگو ارباب چی هر دست و بشند سواد با سرزمین این محروم های بچه تا کنه یاری و معلم این

 جهو بهترین به خودشون اختیار به و خودشون سرنوشت بتونند و کنند کوتاه ریشه از و ستمکار

 و نکنه فراموش اون هم خدا و باشه داشته و راه این تو همراهی لیاقت اگه کرد دعا... بسازند

 همیشه خیرشون دعای تا... برداره وممظل مردم این برای کم چند هر خیر قدم که کنه کمکش

 ...باشه همراهش

 شا آماده روز این برای زودتر که آبی رنگ به لباسی و رسید خودش به کمی یه بقیه مثل ستاره

 اون تعجب با اومد ستاره پیش وقتی اعظم... بود کرده برابر صد و اون زیبایی که پوشید بود کرده

 : گفت شوق با و زد هستار دور به چرخی یه و کرد تماشا و

 ...شدی دریا پری مثل... شدی ها فرشنه مثل میاد، بهت آبی رنگ این چقدر ستاره وای

 : گفت و زد پوزخندی ستاره

 ...برم قربونت کن معلوم منو تکلیف ؟...دریا تو از یا اومدم، آسمونا از

 : گفت خنده با و کرد صاف و لباس دامن بود گرفته رو ستاره منظور که اعظم
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 ورد اونم که کنی جذب خودت طرف به و معلم آقا بتونی که اینه مهم اومدی، کجا از نمیکنه فرقی

 ...نیست انتظار از

 : گفت و زد اون بازوی به آروم مشتی و گرفت اش خنده اعظم جوابی حاضر این از ستاره

 ...نیومده در خان صدای تا کنار برو... بریز نمک کم

 از عجله با فرخم بودند، ستاره منتظر بود تر خوشحال همه از که یونس همراه به خورشید و خان

 به میخواست دلش خیلی رسوند، حیاط تو جمع به آماده خودش زود خیلی و بود شده بیدار خواب

 اعظم همراه به ستاره... بود االجرا الزم که بود خان های برنامه جز استقبالم این اما نره خان همراه

 بهش تحسین از پر نگاهی و شدند اون ی متوجه همه که پایین اومد می داشت ارتعم های پله از

 شوق با اون دو هر و انداخت خورشید به رضایتی نگاه و کرد حیرت زیبایی همه این از خان کردند،

 و االن که بود ابر پشت ماه مثل ستاره کرد، تعجب زیبای همه این از اول فرخ... کردند می تماشا

 طوفانی خشم یه دوباره و خورد گره شدت به ابروهاش بعد اما بود، داده نشون رخی اعتس این تو

 چشم تو میخواد و رسیده خودش به اینطور معلم اومدن برای ستاره چرا که نشست وجودش تو

 نمیتونست و میخورد درون از جسمش و روح تموم خوره مثل داشت حسادت...کنه جلوه زیبا اون

 : میکرد زمزمه خودش با و بود درگیر خودش با... ببره پیش از کاری

 چطوری نمیدونم دیگه میره، راه تیغ ی لبه روی داره میکنه، بازی دلم با جور بد داری دختره این

 ...نبود کارساز ترسوندنشم ؟...کنه جذب خودم طرف به اون

 باز خان ی نوادهخو برای راه که بودند اومده معلم استقبال برای زیادی جمعیت ده میدون تو

 و داوم استقبالشون به خوشحالی با خان دیدن با دکتر... میکردند هدایت جلو به رو آنها و کردند

 ستاره به رو بعد... دیده پسرش اومدن برای تدارک همه این که کرد تشکر خان از قلب صمیم از

 : گفت کرد سالم بهش که

 ؟...نشه بد حالت ؟...پریده رنگت اینقدر چرا... عزیزم ستاره... اوه... اوه

 حرفای مصداق تا دوخت ستاره به چشم و شد پاره دلش بند بود شنیده و دکتر حرفای که فرخ

 دید خندون لبهای و شده سرخ ی گونه تا دو پریده رنگ جای به اما ببینه اون ی چهره تو و دکتر

 ...افتاد دلش به بدی ی رهشو دل و نفهمید و نگاه این منظور میکرد نگاه دکتر به موذیانه که
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 : گفت خنده با بود گرفته خوب و دکتر منظور که ستاره

 ننه ی کرده دم به که شما یا ؟...است پریده رنگ من صورت ؟...نیفتید عقب میگیرید پیش دست

 ...دارید احتیاج گوهر

 و انخ به نگاهی و نشست اش چهره تو خنده جوابی حاضر همه این از و شد سینه به دکتردست

 : گفت ستاره به رو و میگرفتند و شون خنده جلوی داشتند زور به که انداخت خورشید

 ؟...مادرمه جای که میدی پیشنهاد و گوهر ننه هست خوشتیپم که ده این دکتر تنها به میاد دلت

 ؟...بشید بزرگم پدر میخواید ؟...دارید دوست اونو ؟...چطوره خودم بی بی:  گفت و خندید ستاره

 فرخ و خندیدند می هم ستاره و دکتر خود شد، منفجر باالخره خورشید و خان ی خنده لیکش

 که ندباش نزدیک هم به دکتر و ستاره اینقدر که نبود کردنی باور براش بود خیره آنها به واج و هاج

 ...کرد خطر احساس صحنه این دیدن با و اینجا واقعا بکنند، شوخی همدیگه با

 ستاره دیدار، اولین تو و صبح از خورد، گره فرخ طوفانی چشمای تو ستاره هنگا حین همین در

 و نبود موفق زیاد اما نکنه خرابش و خوشی این و نشه فرخ چشم تو چشم که کرد سعی خیلی

 ابعق مثل که سرخ چشمای این به خشم، این به اون لرزید، دلش ته افتاد فرخ به نگاهش که االن

 دوجو با که دونست می و داشت کاملی آگاهی طوفان از قبل آرامش این هب بود، گرفته نظرش زیر

 در کابوسی چه باز ببینه که فرخه بعدی حرکت منتظر و نیست پایدار اون برای خوشی فرخ

 ...انتظارشه

 اتوبوسی به چشم مردم ی همهمه با و کرد جدا پریشونش افکار از رو ستاره اتوبوس بوق صدای

 پدرش مثل بود، اومده ذوق سر دکتر خوشحالی از بود، گرفته جا اون وندر ده ناجی که دوخت

 همیشه چون بود، آگاه بود کشیده پسرش و دکتر که هایی سختی و زندگی از... بود عزیز براش

 بی همیشه که میکشید جنون مرز به اون داشت پسرش تنها دوری و میکرد دل درد بی بی برای

 ده به افتخار با پسرش که میداد و روزی همچین نوید بهش و میکرد آروم حرفاش با اون بی

 و تنهایی از همیشه برای اون و میده خوبی جواب جایی یه ها سختی اون ی همه و برمیگرده

 ...ده این مردم ی همه و دکتر برای موعود روز روزه، اون االن و میده نجات پریشونی
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 هشب حال این چرا دونست نمی افتاد، تپش به مه ستاره قلب شد باز اون در و ایستاد که اتوبوس

 بین کشش نوع یه نداشت و حال این کسی دیدار با موقع هیچ بود، حیرت تو خودشم داده دست

 ...بود گنگ خودشم برای که میکرد حس اتوبوس و فاصله تیکه این

 یچید،پ فضا اون تو صلوات صدای و داد نشون رخ دکتر شمشاد شاخه و ده سرسبد گل باالخره

 اب شونه، چهار و قد بلند پسری... میدید اون ی برازنده و معلمی لحظه همون تو دیدنش با ستاره

 اما نبود خوشگل زیاد بود، مادرش و پدر ی چهره از تلفیقی که مهربون و دلنشین ای چهره

 کرده خواستنی و زیبا همه نظر در اون بود شهر مردم مثل که پوشیدنش لباس نوع و جذابیتش

 خودش طرف به رو ای بیننده هر میشد ساطع ازش مهربونی که عسلیش ای قهوه چشمای بود،

 ...میکرد جذب

 بایکوت جا در بود داده دستورش خان اونم که گوسفندی کشتن و آدم همه اون دیدن از بیجاره

 ادب مرس برای بیاد، پیشواز به خان خود و بکنند ازش استقبالی چنین که نمیکرد باور بود، شده

 که سفید ی مردونه لباس اون تو... برداشت قدم خان سمت به شد فارغ پدرش دیدن از وقتی

 روی ای، سورمه ای پارچه شلوار و بود گذاشته باز و هاشو دکمه از تا دو و بود زده باال آستینهاشو

 ...گذاشت می نمایش به و پوشی خوش و جذاب پسر اول نظر در رفته هم

 لحظه یه و ستاره دست و رسوند ستاره کنار به خودش زود فرخ آنها، جمع به رناد شدن نزدیک با

 ارهست نکنه، خطا پا از دست که فهموند بهش و فشرد و ظریفش انگشتای قدرت تموم با و گرفت

 از و دستش شدت به و کرد کنترل خودش سختی به اما رفت ضعف دلش لحظه یه دستاش فشار از

 دست و... شد نزدیکشون نادر و نبود اخمی و حسادت هیچ جای هدیگ بیرون، کشید فرخ دست

 : گفت و کرد پرسی احوال و سالم و بوسید و فشرد محکم و خان

 ... نبودم زحمت همه این به راضی و نداشتم و استقبالی چنین انتظار

 : گفت و اومد خوشش متانت و ادب همه این از و خندید خان

 ...هستی عزیز برام تردک مثل هم تو پسرم نکردم کاری

 ...هست و بوده همیشه شما لطف ممنون:  نادر
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 فرخم به اونو پدرش کرد، پرسی احوال و سالم ادب نهایت با اونم با و کرد خورشید به رو بعد

 درک بخوبی چون بود، براش هشدار یه فرخ احساس بی ی چهره و سرد دست که کرد معرفی

 نکاشک فرخ رفتار تو بیشتر که نگذاشت پدرش... نیست لخوشحا زیاد اومدنش از فرخ که میکرد

 ...کرد معرفی پسرش به رو ستاره موذیانه لبخند یه با و کشوند ستاره طرف به اون و کنه

 ...کاری اصل به رسیدیم خوب:  دکتر

 : گفت آهسته و کرد نزدیک ستاره صورت طرف به صورتش و زد محوی لبخند حرفش از بعد دکتر

 ...خدمتتون بدم قند آب

 سردخون دکتر به رو بعد و میکرد نگاه اونو داشت مشتاقانه که انداخت نادر به نگاهی نیم ستاره

 : گفت

 ...خدمتتون بدم آینه... دارید احتیاج بیشتر خودتون کنم فکر

 و شد خان بلند ی خنده باعث بود برگردونده خودش به و دکتر جواب ماهرانه خیلی که ستاره

 : تگف دکتر به رو فاتحانه و کنه، عوض خان با جاشو فرخ شد باعث کارش این که ارهست کنار اومد

 ...جون دکتر بشی گلم دختر زبون حریف عمرا

 و شد خیره ستاره به مهربون نگاه با بود شده زده شگفت دختر این و پدرش رفتار از که نادر

 : گفت پدرش به خطاب

 ؟...کنید معرفی انداخته ستد منو پدر که و شجاع دختر این نمیخواید

 : گفت و لباش رو نشست لبخند پسرش حمایت از دکتر

 ...پدرت یک درجه دشمن و ده این سبد سر گل... خان دختر... خانوم ستاره

 آمدگویی خوش و سالم از بعد و آورد جا به و ادب رسم اول و انداخت نادر به نگاهی شرم با ستاره

 : گفت

 گفتند دوست، بهترین بگه اینکه جایی به شده، زده ذوق شما دیدن اب پدرتون... نه که دشمن

 ... میگم چی من فهمید می هستید معلم که شما فقط و بود لفظی غلت این...دشمن
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 دقت اب باید که روبروهست متفاوتی دختر با که کرد احساس و شد زده شگفت بیشتر بار این نادر

 ستاره ی کشیده و سیاه چشمای تو چشماش با که طور همون همین برای بده، جواب بهش کافی

 : گفت بود خیره

 ...کردند اشتباه کلمه لفظ گفتن تو پدرم حتما میگید، درست شما... البته

 رشپس به داشت غلیظ اخم یه با که کرد نگاه دکتر به فاتحانه و خندید ریز ستاره نادر، حرف با

 : گفت دکتر به رو بود اونا حرفای ی متوجه که خان... میکرد نگاه

 اپ سر مردم بریم بهتره حاالم نکن، رقابت من دختر با که گفتم... رفت شدی پنچر جون دکتر

 ...میشند خسته

 نادر... بودند خودشون افکار تو شکلی به نادر و فرخ راه طول در... افتادند راه خان حرف با همگی

 با زادانهآ نتونند پسرا که نبود ده مثل شهر تو میشد، روبرو مخالف جنس با که نبود بار اولین برای

 نای اما طلبید، می خودش قوانین و بود ده اینجا بپرسند، رو همدیگه نظر و بزنند حرف دختر یه

 ده محیط تو زنها آزادی طرف به قدم یه و میگرفت ندیده رو ها قانون این حدودی تا داشت دختر

 شده روبرو متفاوت دختری با واقعا...میکرد تر نگر کم رو ساالری مرد قانون این و میرفت جلو

 همه دید از میکرد سعی که خشم اون و ستاره به فرخ های غره چشم از اندک زمان اون تو که بود

 ه،ترسوند حدودی تا اون حضورش و نیست ستاره به میل بی زاده خان این که فهمید کنه پنهونش

 صحبت هم اون با که بودند خوشحال جدی، چه و شوخی چه همه، که داشت چیزی یه دختر این

 اهاشب بیشتر بود مایل و داشت بهش نزدیکی حس اندک زمان این تو که بود خودش یکیشم بشه

 ...بدونه چیز همه مورد در و نظرش و بشه کالم هم

 چنگ تو رو ستاره میخواست قدرتش و غرور بخاطر و نمیشد وارد منطق راه از همیشه فرخ اما

 و... میبرد سوال زیر و اقتدارش و لغزید می دستش از مدام ماهی یه مثل ستاره اما رهبگی خودش

 هی دنبال خرابش فکر تو همیشه و بود کرده بدبین چیز همه به نسبت اونو ستاره رفتار همین

 طرف از گذاشتنش کنار و سرخوردگیهاشو تموم و کنه اسیر تنها رو ستاره که میگشت جایی

 نمی... بگیره اون از چشم زهر اصطالح به و کنه خراب ستاره سر ممکن شکل ریبدت به رو ستاره

 جایی دختر این دل تو میتونه محبت فقط و اتمامه به رو رفتارها این ی دوره کم کم که دونست

 ...باشه داشته ابدی
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 و رفتند باغ آالچیق به پسرشم و دکتر و خان ی خانواده شدند، راهنمایی باغ به همگی

 ...شدند پذیرایی مشغول کارانخدمت

 سوال با میبرد، لذت زیبا مناظر و سالم هوای این از و میکرد نگاه اطراف به که طور همین نادر

 ...شد اون ی متوجه خان

 ؟...نبود سخت که درسها پسرم خوب:  خان

 تموم بودم خوندن درس عاشق که من برای ولی نبود، آسونم همچین:  گفت و زد لبخندی نادر

 ...کرد تحمل میشد رو ها سختی

 رو آدما و باشه داشته وجود زندگی مراحل ی همه تو که مهمه عشق همین... پسرم آفرین:  خان

 ...برسونه اهدافشون به

 بره،می خصله به آدم و زیباست باغ این چقدر:  گفت خان به رو و انداخت باغ به دیگه نگاه یه نادر

 ...گذاشتید مایه براش جون از معلومه

 ...باشه سرسبز باغ این یادش به همیشه میخواد دلم و پدره یادگار... جان نادر بله:  خان

 باید اند، عزیز و احترام قابل رفتند پیشمون از که عزیزانی از که هایی یادگاری... حتما:  نادر

 ...باشه رحمت قرین پدرتون روح کنیم، مراقبت چشم مثل ازشون

 ...بیامرزه هم رو شما مادر خدا... پسرم ممنون:  خان

 و گرفت و خان نگاه رد نادر شکفت، گلش از گل دید رو ستاره وقتی و افتاد باغ در به نگاهش خان

 اهنگ از... میشد آنها نزدیک داشت مهربون لبخندی و متانت با که افتاد ستاره به چشمش دوباره

 خان دختر نمیتونه که بود دهش معما براش وجودش و عزیزه خیلی براش ستاره که فهمید خان

 ...بود ممکن غیر این و داشت عالقه بهش فرخ چون باشه

 چای این جان نادر... رسید چایی سینی با خانومم ستاره به به:  گفت ستاره به رو خنده با خان

 ...باشه گل خانوم این پخت دست های شیرینی با همراه که مخصوصا داره خوردن

 سن این تو دختر یه چطور میشد، آشکارتر نادر برای ستاره های شگفتی میگذشت چی هر

 ...کنه تزئینش و بپزه قشنگی این به های شیرینی میتونست
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 نگاه... آمیخت هم در نادر نگاه با نگاهش کرد، تعارف رو چایی و شد خم نادر جلوی ستاره وقتی

 ازش نگاه نمیتونست که شگفتی، و تعجب از پر نادر نگاه و بود مهربونی و شادی از پر ستاره

 : گفت آروم و کرد هول کمی دید طوالنی و نادر نگاه وقتی ستاره بگیره،

 ...میشه سرد بفرمایید

 پایین و سرش و برداشت شیرینی یه با و چایی فنجون اومد خودش به نادر ستاره صدای با

 نگاه اما میزدند، حرف هم با داشتند و نشدند آنها ی متوجه دکتر و خان خوشبختانه... انداخت

 و کرد تعارف فرخ به که و آخر فنجون... بود تهدید از پر و خصمانه بود آنها به وقت تموم که فرخ

 ور سینی نده دستش بهونه اینکه برای... لرزید دلش افتاد فرخ آتش از پر چشمای تو چشمش

 هک کرد مجبور و... شد باز فرخ پیشونی از گره کارش این که گرفت جا فرخ کنار و گذاشت کناری

 یه و شاد چشمای با همین برای بده ستاره به شو توجه ی همه معلم، این کردن حساس خاطر به

 : گفت ستاره به رو لباش رو محو لبخند

 ؟...شدی خسته خانوم ستاره

 هک خوند فرخ چشمای از میشد و مهربونی فقط لحظه اون تو دوخت، چشم فرخ به تعجب با ستاره

 اهنگ زیر و جمع تو اما بده، جوابش نمیخواست... بود بلد مهربونیم پس داشت، عجبت جای براش

 ...اومد می حساب به ادبی بی نوع یه میکرد نگاه رو آنها داشت میشد ای لحظه که نادر

 ...نمیکنه خسته آدم وقت هیچ کار به عشق:  گفت و زد محوی لبخند

 هر که میفهموند بهش و میکرد نگاه تبسم با و ناو داشت که افتاد نادر به نگاهش حرفش از بعد

 به و گرفت و ستاره نگاه رد فرخ وقتی... مشکالته ی همه حالل که عشقه این و داریم نظر یه دو

 بیرون عصبی نفسی و بست نقش دوباره وجودش تو حسادت حس یه رسید، نادر خندون صورت

 و شد دبلن نکنه عصبانی و فرخ این از ربیشت اینکه برای و شد حالش ی متوجه ستاره که فرستاد

 : گفت خان به رو

 ...بدم انجام بود کاری اگه تا آشپزخونه تو میرم تون اجازه با آقا

 از مه همراهی به و گرفت اجازه ستاره به کمک برای خان از اونم و شد بلند ستاره تبعیت به فرخم

 : گفت غیظ با میرفت بیرون باغ از ستاره کنار که فرخ... بیرون زدند آالچیق
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 رنهوگ بیاد نمیخواست نامدار امیرارسالن خوبه هستیم، سرپا حاال تا صبح از معلم جوجه یه برای

 ...میکرد قربونی پاش جلوی رو ما از یکی خان حتما

 ...نیست ارسالنم امیر از کمتر:  گفت و کرد نگاهش اخمی با ستاره

 :  گفت خشم با و کرد عصبی بیشتر و فرخ که بود شکنی دندون جواب

 مراتب به و شب اون که نکن، طرفداری معلم جوجه این از من پیش باشه، رفتارت مواظب ستاره

 .میکنم تکرار برات بدتر

 به شد جدا هیوال این از و داد بیشتری شتاب قدماش به و شد عصبی رذالت همه این از ستاره

 و واکنشی چه ستاره نبود معلوم وگرنه نیومد دنبالش فرخ خوشبختانه آورد، پناه آشپزخونه

 میکرد، تنهایی احساس بیشتر و انداخت می دلش به هراس همیشه شب اون یاد... میداد نشون

 بود ممکن بود، کرده حس خوبی به و این و میکشید زبانه داشت فرخ وجود تو حسادت آتش

 توش که کاری هر نادر، به دبع و میکرد نابودش و اون و میرسید او دامن به اول حسادت این آتیش

 نمیگرفت آروم رسوند نمی سرانجامش به تا و اومد برمی خوبی به فرخ از بود رحمی بی و خشونت

 ...میکرد ویران و چیز همه طوفانش و

 آدمای بقیه و ستاره و خان از زیاد تشکر با نادر و دکتر مردم، شدن پراکنده و ناهار خوردن از بعد

 از راه خستگی که روز چند از بعد خواست نادر از خان... برگشتند خونه هب بودند عمارت تو که

 ...بگیرند تصمیمایی یه مدرسه مورد در و بیاد اینجا به رفت بیرون تنش

 اهنگ این که کرد بهش خاصی نگاه کرد، تشکر زحمتاش بابت ازش وقتی ستاره به آخر نگاه تو

 ...انداخت شتپ به قلبش که نگاهی... بود گنگ ستاره برای

 کارخدمت کمک به پدرش که و اتاقش در گشت، برمی اش خونه به سالها از بعد که بود شبی اولین

 ویر... رفتند رژه جلوش فیلم یه مثل کودکیش خاطرات تموم که کرد، باز بود کرده آماده جوونش

 و تازه یعلفزارها بوی... شد خیره روبروش دشت به نشست اتاقش قدی ی پنجره روبروی صندلی

 ودب ستاره متمرکز فکرش حین این در بکشه، عمیق نفس تا چند که کرد وادار اون ده سالم هوای

 تا پدرش و خان رفتار از... نمیشد دور چشماش جلوی از اون زیبای و معصوم صورت ای لحظه و

 که هست وجودش تو چیزایی یه و داره فرق دخترها ی همه با دختر این که بود فهمیده حدودی
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 ی هخون تو و کیه اون که پرسید می پدرش از موردش در باید میکنه، بقیه از متمایز همه پیش اونو

 اسمشم است، ستاره درگیر فکرش مدام چرا و داره حالی چه این نمیدونست... میکنه چیکار خان

 و بودند پخش قیرگون آسمون ی پهنه تو شبها که هایی ستاره... ستاره... بود شده مهم براش

 و مهربونی ی برازنده اسمشم نظرش به میکردند، طی رو سپیده تا شب ی فاصله زنون چشمک

 ...بود زیباییش

 ...بیرون کشید نو و تازه افکار این از اون باالخره پدرش صدای

 ؟...میکنی فکر چی به نیستی، خسته مگه نخوابیدی، نادرم:  دکتر  

 لب کنارش خودشم و کرد دعوت نشستن به اون پدرش که ایستاد، احترام به پدر برابر در نادر

 : گفت و انداخت پدر ی شکسته صورت به لبخندی نادر... نشست تخت

 مینز نکنه که بودی دنبالم به شما و میکردم پنجره همین پشت که خیزی و جست و کودکیم یاد

 ...بخورم

 ور سنگینی غم زمان اون خاطرات و یاد آدماست، دنبال به سایه مثل همیشه گذشته پسرم: دکتر

 ...کرد ترک رو ماها زود خیلی و بود من وجود ی همه که مادرت یاد داره، همراه به

 اش قیافه شدم، محروم مادر از که نداشتم بیشتر سال چهار که درسته:  گفت و کشید آهی نادر

 شما و خودم مواظب که میخواد من از و میزنه زنگ گوشم تو همیشه اون صدای اما ، مبهمه برام

 میارم فشار خودم به چی هر کنم، مجسم میتونم قدیمی عکس اون تو فقط و مادر ی چهره... باشم

 همیش محبت ی کلمه تو و مادر فقط نمیشه، بیارم یاد به و صورتش از نمادی سال چهار این تو که

 ...دونست فرشته یه از نمادی و اش چهره و کرد خالصه

 فردا اگه... بس و کرد، بیانشون میشه ایثار و محبت ی کلمه تو فقط امادره... جان نادر: دکتر

 ...منتظرته حتما خاکش، سر میریم نبودی خسته

 کرده، فرق زندگیشون طرز و مردم چقدر پدر راستی...شده تنگ براش دلم خودمم پدر باشه:  نادر

 مشکله، یکمی برام ضاعاو این به دادن وفق برگشتم حاال و بودم جا این از دور سالها که منی

 ...کردم فراموش کم کم و محیط این رسوم و آداب
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 پیش اینجا مردم با باید کنه، جدا شون گذشته از رو آدما نمیتونه دوری نزن، و حرف این:  دکتر

 مردم این به خدمت شدنیه، اما سخته میدونم بدی، وفق محیط این به و خودت کم کم و بری

 وجودت تو خدا که و نعمت این قدر باید میکنه، فراهم و ودتخ خوشبختی ی وسیله محروم

 و دستت و زاره نمی تنهات مطمئننا بخوای، کمک ازش راه این تو همیشه و بدونی رو گذاشته

 المیس آدم چون نگیر گرم اون با نگرد، فرخ دوروبر زیاد که میکنم بهت نصیحت یه فقط...میگیره

 ...باشه خطرناکم میتونه حتی و نیست

 سواالش با میخواست و کرد بازگو و ذهش مهم ی مسئله پدرش اینکه از خوشحال نادر

 فنص تو جوری بد که بود ستاره شناختن چیز ترین مهم االن بدونه، ستاره مورد در و کنجکاویش

 : گفت و کرد تایید و پدرش حرف همین برای...بود کرده مشغول و فکرش روز

 ...نیست نرمالی آدم که فهمید میشد اش خصمانه نگاه و ردشس رفتار از... پدر میگید درست

 برای فرخ ندارند، ازش خوشی دل رعایا از کس هیچ شده، انتخاب خان مباشر وقتی از: دکتر

 انداخته اهالی این دل به ترسی چنان... میره ده به آنها با همیشه و کرده درست لشکر یه خودش

 هب و دودمانش تا بکنه و کار این کسی اگه نداره، و خان به ظلماش کردن بازگو جرات کس هیچ که

 ...نزنه بهت و نیشش که باش افعی این مواظب پس... نمیگیره آروم نده باد

 پاسگاه مگه ؟...نداره قانون اینجا مگه ؟...بایسته اون جلوی که نمیشه پیدا کسی یعنی:  نادر

 ؟...نداره

 آدمای حتی فرخ که بکنند میتونند چیکار یفضع مردم آخه:  گفت و زد محوی لبخند دکتر

 ادیزی وقت که بریم جلو راهش از کم کم باید کرد ریسک نمیشه فعال خریده، پول با رو پاسگاهم

 ..است ستاره ماجرا این عجیب چیز فقط... میبره

 بگه براش ستاره مورد در پدرش زودتر چی هر میخواست نادر و هدف به بود زده درست که دکتر

 :  گفت هیجان با

 ...روزگاره عجایب از دختر این اینکه مثل ؟...ستاره

 ادرن برای که شوق با و نشوند نادر لب به تبسم که کرد بلندی ی خنده پسرش تعریف از دکتر

 : گفت بود عجیب
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 خودت داره، ده مردم بین خاصی احترام که است، ستاره ده این سبد سر گل... بخدا آره:  دکتر

 ...داره دوسش چقدر و زاره می بهش احترامی چه خان که دیدی خودت مچش با امروز

 : گفت آخر در... کاست و کم بی و اول از کرد، تعریف نادر برای و چیز همه بعد

 یه فرخ که دیدم خودم چشم با زدم، سر عمارت به منیر ماه بیماری خاطر به که باری چند این

 وبرور ستاره شدید واکنش با که میداد اون به تورایدس حتی و داره ستاره به نسبت مالکیت حس

 رفتارها این علت گفت، نمی چیزی و اومد می کوتاه اون مقابل در فرخم اینکه تر جالب میشد،

 نباشه، باهاش حق چه و بود باهاش حق چه کسی مقابل وقت هیچ که فرخ از و بود گنگ برام

 ذتل بیشتر ستاره سرتقی از و اومد می کوتاه تیراح به دختر این مقابل در اما نبود، بیا کوتاه

 ...میبرد

 حل برام رو معما این و میاد اینجا به دارویی گرفتن برای روستاییها همین از یکی روز یه اینکه تا

 ...میکنه

 ی بقیه منتظر زیاد اشتیاق با بود کرده تعجب همیشه از بیش پدرش حرفای شنیدن از که نادر

 تربیش پدرشم... نه یا است ستاره عاشق که درسته فرخ مورد در حدسش ینهبب که بود اون حرفای

 : داد ادامه و نگذاشت منتظرش این از

 ...میشه سالح خلع مقابلش که همینه برای و شده ستاره عاشق پسر، شازده این اینکه مثل

 ینب یزاییچ یه میدونست اینکه با ریخت، فرو قلبش بود، اومده در کار از درست حدسش که نادر

 بد اون حال پدرش حرفای اما... نیاد در کار از درست حدسش که داشت امید هنوز اما آنهاست

 این است ستاره عاشق فرخ که پدر اعتراف برابر در باید چرا... رفت فرو فکر به و کرد خراب جور

 که بود عاشقش مگه ؟...شناخت می رو ستاره که بود وقت چند مگه ؟...بده دست بهش حال

 ؟...شد عاشق روز نصف تو میشه مگه ؟...رفت فرو قلبش به خنجر مثل پدرش حرفای

 یعنی که بود جدال در خودش با بیفته، اتفاق میشه اولم نگاه تو عشق:  داد خودش جواب خودش

 گذاشت می نباید... ریخته بهم طور این ستاره به فرخ عشق شنیدن با که شده ستاره عاشق

 وار دیوونه روزی یه خودش چون میکرد درک رو عاشقا حال پدرش بشه، برخ با حالش از پدرش

 هم ایام گذز و نبود گذشته خندان و حال سر دکتر اون دیگه مرگش از بعد و داشت دوست و زنش
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 تنشس دلش تو امیدی نور یه پدرش ی جمله شنیدن با... بود کرده اضافه اون پیشانی به های خط

 ...کنه گوش پدرش حرفای به لد با که کرد وادار اون و

 جوراین اما خان، چشم از بدور و خفا تو البته کرده خواستگاری ستاره از که وقته خیلی فرخ:  دکتر

 مجبور خان خواست به اینکه تا کرده رد فرخ درخواست بار هر ستاره میزنند حرف مردم که

 رو تموم مالکیت حس االن و همیش فرخ نفع به که بده ادامه و هنرش اینجا و عمارت بیاد میشه

 یرز که نیست دختری ستاره اما... فهمی می باشی کنارشون که ساعتم یه تو و این که داره ستاره

 ...نداره زاده خان این به حسی هیچ معلوم قرار از و بره زور حرف

 : گفت بود شده محکم کمی دلش ته که پدرش آخر حرفای با نادر

 حرف و بایسته آدم این مقابل بتونه که دختری میاد، خوشم خترد این شخصیت از دارم کم کم

 ...نیست کردنی باور برام باالتره، درجه چند هم شجاعت از گفت باید بزنه، خودش

 وانینق و است ده اینجا نمیاد، کار به هم خیلی ستاره شجاعت:  گفت پسرش به رو نگرانی با دکتر

 ...باشه ناک خطر براش میتونه که داره برمی قدم ده این قوانین خالف بر داره ستاره داره، خودش

 و قانون هیچ و بگیره تصمیم خودش ی آینده برای میتونه کسی هر که دارم عقیده من ولی:  نادر

 ...مخالفه باهاش و نداره دوست که کنه تحمیل زندگی به اون نمیتونه اجباری

 زور های قانون این زودتر چه هر که یدوارمام:  گفت و زد نادر ی شونه به دستی و شد بلند پدرش

 کنند، انتخاب و زندگیشون مرد خودشون ستم تحت دخترای و بشه برداشته ده این از اجبار و

 ای خسته...بشینم روز اون منتظر باید و برنمیاد دستم از کاری اما قوانینم این مخالف منم

 شیب بیدار حال سر فردا که بخواب بگیر... فرصت سر باشه نیست ها بحث این وقت االن... عزیزم

 ...بخورم صبحونه پسرم با و روز اولین میخوام

 قتیو... گفت خیر به شب بهش و کشید بود اش شونه رو که پدر دستای به دستی لبخند با نادر

 بر منوط شناخت این و بشناسه اون بهتر باید گذاشت، نمی راحتش ستاره فکر لحطه یه شد تنها

 ودب حصاری فرخ مالکیت حس چون برسه بهش نمیتونه فعال میدونست که بود ستاره مکرر دیدن

 ...داشت برمی قدم احتیاط با باید و بود شده کشیده ستاره دور فعال که
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 ی مدرسه برای که رو ای خونه ده اهالی کمک با دکتر بود، گذشته نادر اومدن از ای هفته دو

 گچ با اون ی آشپزخونه و نورگیر و بزرگ اتاق کردند، سازی باز بود شده گرفته نظر در موقت

 دست به رو مدرسه امور و بشه مدرسه اون آبدارچی که خواستند اهالی از یکی و کردند، سفید

 مواقع و بپردازه کارش به دغدغه بدون معلم تا گرفت نظر در و حقوقی اون برای هم خان بگیره،

 ...دهب دستش چایی فنجون یه که باشه کسی خستگی

 نیمکت و میز سفارش خودش خرج به و شد شهر راهی بازم سیاه، تخته و نیمکت و میز برای نادر

 و کتاب تقاضای آنها از رفت پرورش آموزش به بعد... کنه آماده اون وقت سر تا داد نجار یه به و

 از پرورش و آموزش رئیس باشه، آماده چیز همه مهر اول که کنند اقدام زودتر چه هر تا کرد دفتر

 ...کنه فراهم براش و چیز همه که داد قول بهش و کرد تقدیر نادر

 نهک نویسی نام جدید ی مدرسه برای و بره ده میان به که شد انتخاب دکتر طرف از معتمدم نفر یه

 ثبت پایین ده تو مدرسه اولین برای اسمش کوچولو یونس و شد شروع خان ی خونه از اول که

 هاپسر مخصوصا هاشون بچه اسم نوشتن از داشتند که غلطی فرهنگ با ها وادهخون از بعضی...شد

 این به شخصا خود ده، ناجی این شد، حل ستاره توانای دست به هم مشکل این که زدند باز سر

 مردم بین که احترامی و ها بچه ی آینده مورد در قشنگش حرفای بخاطر و زد سر ها خونواده

 مهر اول منتظر مهم اتفاق این از راضی همه و کرد جلب رو اونا تسخ سر نظر زود خیلی داشت

 ...موندند

 شوق و شادی از پر دل به و خودش لحظه هر موعود روز و میرسید سر به تابستون داشت کم کم

 هم ها نیمکت و میز که بود مونده باقی مهر اول به هفته دو... رسوند می محروم های بچه این

 روبروی دیوار به سیاهم تخته و شد منتقل درس کالس به مردم شوق و شادی میان در و رسید

 نموند دور نادر چشم از که شد اشک از پر چشماش کالس دیدن از ستاره شد، آویخته ها نیمکت

 : گفت وار زمزمه و ایستاد مقابلش در و

 به هرگز یارمم ده ناجی و سرزمین این دختر زیباترین چشم به و اشک کارم این با میدونستم اگه

 ...نمیدادم رو اجازه این خودم

 به کردن نگاه جرات آورد پایین سرش و انداخت گل هاش گونه ستاره نادر، پروای بی حرف با

 ربا آهن مثل که میکشید شعله داشت دوشون هر وجود تو چی نداشت، و نادر آتش از پر چشمای
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 و کشش این میتونست عشق بجز مه ای کلمه مگه ؟...میکرد جذب هم طرف به رو آنها داشت

 ...کنه ایجاد

 مردم به اون خدمت از تشکر ضمن بود، رسید نادر دست به پرورش و آموزش از که ای نامه طی

 و دفتر همراه به کتابا و میشه برآورده اش خواسته مهر از قبل که بودند داده قول او به محروم

 اسمها و بود شده خوندن درس ی مهیا چیز همه میرسونه، دستشون به و نیاز مورد ااتحریر لوازم

 مبعدازظهر و دخترا به رو صبح هفته یه انگشتی سر حساب یه با نادر شد، داده تحویل نادر به هم

 همه از مدرسه قبل هفته یه... میشد عوض هم با جاشون بعد ی هفته که گرفت نظر در پسرا برا

 ...کنند وارد لیست تو هاشون بچه ماس شخصا خودشون و بیاند اینجا به که کرد دعوت

 هب خان اتفاق به همگی... رسید نویسی نام روز و بود مونده تابستون پایان به هفته یه باالخره

 هک خواست خان ی اجازه با بشه بیشتر ده مردم بین صمیمیت اینکه برای ستاره و رفتند مدرسه

 ستاره به و شد روبرو خان غلیظ اخم با که بپزه شیرینی ده مردم و ها بچه برای خودش خرج از

 ستاره بده، انجام و کار این خودش خرج از و نزنه حرفی مسئله این مورد در دیگه که داد هشدار

 ابلمق از آروم چشمی گفتن با شد الل زبونش تقریبا میدید و خان جدیت و اخم بود بار اولین که

 ...یکردم حس سرش پشت رو خان عصبانیت لحظاتی تا و گذشت خان

 نادر به همه، صورت تو شادی که بود ماندنی یاد به روز ها بچه مخصوصا ده اهالی برای روز اون

 پاش به پا مدت این که میدونست ستاره پررنگ حضور مدیون رو همه و بخشید می قلب قوت

 هر ستاره بود، قلب قوت و دلگرمی براش بودن ستاره کنار... بود کرده همراهی اون و بود اومده

 چشم هیچ بی و اش خالصانه محبت و آورد می حیات و شادی همراهش به گذاشت می پا کجا

 رسیده هم نادر قلب در ی حلقه به هم محبت این حتی میکرد، ده این محروم مردم خرج داشتی

 ...طلبید می رو ستاره عشق و کوبید می اش سینه به محکم قلبش ستاره نگاه هر از که بود

 نادر اآنه از یکی روی که گذاشتند بودند نشسته که مردم روبروی محوطه تو هم کنار نیمکت تا دو

 هب زیر به سر و پاشید صورتشون روی رو سرخ رنگ نزدیکی همین که نشستند هم کنار ستاره و

 از عدب تا گرفتند قرار یونس همراه به دکتر و خان هم دیگه نیمکت یه رو... کردند می فکر چیز یه

 ...کنند شروع و نویسی نام نخا حرفای

 ...کرد صحبت خان اول شروع برای
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 تعلیم عزیزمون معلم کمک با و بندازیم راه و جدید ی مدرسه که شدیم جمع اینجا امروز ما:  خان

 راه وسط و کنید پشتیبانی مهم کار این از همه که امیدوارم بدیم، یاد هامون بچه به تربیت و

 هم با بیاید پس خوندنه، درس گرو در فرزندانمان درخشان ی آینده ...عزیزان نزارید، تنهامون

 ... مکنی یاری و عزیزمون معلم سخت راه این تو و باشیم همدیگه یاور و یار همیشه که ببندیم عهد

 د،ش ثبت مدرسه دفتر در که اسمی اولین و فرستادند صلوات یه همه شد تموم خان حرفای وقتی

 : گفت و رفت ستاره پیش خوشحالی با یونس بود، ساالری یونس

 ...بخونم قصه کتاب شما مثل میتونم منم ستاره خاله

 : گفت مهربونی با و نشوند زانوهاش رو و بوسید و اون ستاره

 ؟...میدی قول... بخونی قصه ستاره خاله برا باید تو گرفتی یاد سواد وقتی... دلم عزیز آره

 گوش اونا حرفای به داشت وقت تموم نادر موند، ستاره بغل تو و داد تکون سری شادی با یونس

 میتونست حتی بود، داشتنی دوست و خوب ستاره چیز همه...نمیشد دور لباش از تبسم و میکرد

 که میخورد و مردی حسرت لحظه همین از نادر...باشه هاش بچه برای هم خوبی مادر آینده در

 ...باشه هاش بچه مادر ستاره

 شدن پراکنده از بعد کرد، پذیرایی مردم از هاش شیرینی با ستاره شد تموم نویسی نام وقتی

 هم یتابلوی که داد پیشنهاد ستاره نشستند هم دور نادر و ستاره اتفاق به دکتر و خان وقتی مردم

 ستاره از خان و گرفت قرار قبول مورد ستاره پیشنهاد بزارند، مدرسه در سر که بدند سفارش

 ،نادر و دکتر از اجازه با ستاره... کنه پیدا براش اسمی خودشم بوده اون شنهادپی که حاال خواست

 و شد روبرو آنها تحسین با که کرد انتخاب مدرسه برای رو... فردا نوگالن امروز، های غنچه اسم

 ...کردند قبول فوری و دونستند پایین ده ی مدرسه ی برازنده و نام این سه هر

 و ستاره کاری برای خان برگشت، عمارت به خان همراه به ستاره روز ونا سخت کار اتمام از بعد

 به شادی با و رفت آنها استقبال به حیاط تو خورشید... برگشت ده به خودش و کرد پیاده و یونس

 ...میکرد گوش میکرد تعریف و چیز همه ذوق با داشت مدرسه مورد در که یونس حرفای
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 به زیاد شادی با که بودند نشسته ستاره تماشای به پنجره پشت فرخ و منیر ماه طرف اون از

 که فرخ به خشم با همین برای میکرد خطر احساس شادی این از منیر ماه بود، برگشته عمارت

 : گفت بود مخاطبش

 دختره این فردا اگه میدونه، یکی ما ی خونواده با و خودش دهاتی ی دختره این چطوری ببین

 اشزرنگی این با...گفتم بهت کی ببین تراشم، می ریشه از موهامو این من نکرد ملک و پول ادعای

 ...میکنه نامش به سندش حتما خان بده بهم هم ده نصف بگه اگه که پخته و خان اینقدر

 : گفت عصبانیت با فرخ

 ینا از بزاره کولش روی و دمش که میکنم کاری میکنم، ادبش خودم نکنید دخالت کار این تو شما

 ...هبر ده

 تو خودش و اتاق تو اومد یونس حین این در... میزد دستش کف به مرتب و شالق چوب حرفش با

 کرد بغل و اون خنده با فرخ...داد بزرگش مادر و فرخ به شو نویسی نام خبر و انداخت فرخ آغوش

 : پرسید و

 ....وروجک میشی، سواد با داری هم تو باالخره جون دایی مبارکه

 ؟...رفت کجا بابا ؟...بود اونجا کی ببینم بگو:  داد ادامه و کشید دماغش

 

 ها هبچ اسم هم با و بودند نشسته نیمکت پشت ستاره خاله و معلم آقا بودند، مردم ی همه:  یونس

 ....گرده برمی عصری داره کار گفت ده رفت بابا... نوشتند اول منو اسم مینوشتند، رو

 یه.. .رقیب یه میشد براش داشت معلم جوجه این شد، بیعص بیشتر یونس حرفای شنیدن از فرخ

 : کرد زمزمه و سپرد مادرش به و یونس و کشید بلندی نفس یه... خطر

 ردی هیچ که کنم محوش زمین ی کره روی از و معلم جوجه این چطوری میدونم فرخم من اگه

 ...کنه درازی دست من اموال روی کسی که نشده زاده مادر از هنوز... نمونه ازش

 ...خبره چه ببینم برم من تا دارید نگه یونس شما:  گفت مادرش به رو
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 اب باید بشم، خان ی شرمنده نکن کاری بده بهش هشدار یه فقط و باش آروم:  گفت آروم منیر ماه

 ...پسرم برید سر پنبه

 ....بیرون زد اتاق از خشم با و داد تکون سری فرخ

 شدت با در ناگهان که میخندیدند هم با و میکرد تعریف و زچی همه خورشید برای داشت ستاره

 : گفت خشنی صدای با و ایستاد درگاه تو عصبانی فرخ دیوار، به شد کوبیده و شد باز

 ؟...میزنید قهقهه اینطور که کردید فتح رو کجا

 : گفت برادر خشم از تعجب خورشید

 ...وممحر مردم این برای مدرسه شدن باز از تر باال فتحی چه

 رخف که میدونست ستاره انداخت، ستاره به نگاه یه بود گرفته و وجودش تموم که باخشمی فرخ

 ...بیشترش های خلقی بد و ها سرکشی برای شده ای بهونه مدرسه فقط و داره دردی چه

 ...مدرسه... مدرسه:  تمسخرگفت لحن با فرخ

 و ساده مردم فکرهای که میکنم خراب عوضی معلم اون سر روی رو مدرسه این من:  زد فریاد بعد

 مسئولیت بار زیر از بهونه این به و فضول دخترهای و(...  ستاره به رو...) نکنه مسموم رو بدبخت

 ؟...ده ناجی نمیگم درست...نکنند خالی شونه کار

 از ربیشت و خشم و حسادت آتیش نمیخواست نزد حرفی اما انداخت فرخ به غضبناکی نگاه ستاره

 :  گفت خورشید ستاره جای به... کنه ور شعله اون وجود تو این

 تو به بگه، خان وقتی بره، همراهش خواست ازش خان ؟...داری ستاره به چیکار ؟...شده چت تو

 ؟...میفهمی نمیکنه، پیدا ارتباط مسائل این

 : زد فریاد و شد عصبی بیشتر خورشید حمایت از فرخ

 مارتع این تو اش وظیفه فقط که رفته یادت اینکه مثل... خترکهد این سر زیر بدبختیا این ی همه

 ...دیگه چیزی نه کیکه پختن

 ...برخورده طرز چه این فرخ:  خورشید
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 تو خان کم کم داره دختره این بینی، نمی و چیزی هیچ و بستی چشماتو خواهر، خامی تو:  فرخ

 ...بنشینه تو خود جای دیگه وقت چند تا که بسا چه میگیره خودش مشت

 بزاره و بمونه ساکت نمیتونست دیگه ستاره...کرد نثارش پوزخندی و شد خیره ستاره به حرفش با

 : زد داد خشم با همین برای بده نسبت اون به و خودشه الیق هرچی شرف بی این

 تپس اینقدر بعضیا مثل هنوز پدرمه، جای خان نده، نسبت من به خودته الیق که حرفایی و کارا

 ...بزنم خنجر نعمتم ولی به پشت از بخوام که نشدم

 :زد نعره نداشت خورشید مقابل در اونم ستاره از رو ی برخورد چنین انتظار که فرخ

 ...هرزه ی دختره شو خفه

 ...کرد پرت عقب به اونو که زد ستاره صورت به محکمی سیلی و

 فرخ راه سد و اومد خودش هب اون خوردن سیلی با بود ستاره و فرخ برخورد شوک تو که خورشی

 تگف بهش بود گرفته و جلوش خورشید که طور همون فرخ بره، ستاره سمت به میخواست که شد

: 

 تو فقط تو جای باش، رفتارت مواظب میکنم ادبت خودم روش با بکنی درازی زبون بخوای اگه

 ...گمشو چشمام جلوی از حاالم است آشپزخونه

 اتاق در و بیرون زد اتاق از کرد فرخ به که تیزی نگاه با و کرد معج توچشماش و نفرت تموم ستاره

 ...کوبید بهم محکم و

 ارهست با بفهمه خان که باش روزی اون منتظر:  گفت فقط و انداخت نگاه فرخ به خشم با خورشید

 ...بدی پس جواب باید کردی، چیکار

 و جد و نادر به و میگشت خودش دور ها دیوونه مثل حالتی با و فرخ و بیرون رفت اتاق از خورشید

 به نیآ تصمیم یه تو همین برای بود نترسونده رو ستاره کافی قدر به هنوز میگفت، ناسزا آبادش

 از فرخ دیدن با ستاره... بست محکم و در و انداخت اتاق تو فوری خودش و رفت ستاره اتاق طرف

 گذاشت می نباید کرد پاک اشکاشو د،ش مجسم براش پیش ماه یه ی صحنه اون دوباره و پرید جا

 ... ببینه فرخ و ضعفش
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 بهونه یه به ساعت هر بخوای اگه بگیر، جدی رو هشدارها این:  گفت و کشید عمیقی نفس فرخ

... معلم جوجه اون نه انتظارته، در خوبی عاقبت تو نه بدی نشون لعنتی معلم این به و خودت

 ...یشهم شروع تو و من جنگ بدی ادامه اینجوری

 هوار و داد و من زدن کتک با فقط میکنی، چیکار داری نمیدونی حسادت شدت از تو:  ستاره

  میکنی آروم و خودت کردن

 براش که چشمایی تو انداخت و چشماش و پایین اومد موضعش از یکمی ستاره آروم لحن از فرخ

 : گفت و بود دنیا تموم

 وهاتوم بوی و باشم نزدیکت وقتی...عزیزم نمیکنی آرومم تو بدم، خرج به خشونت اینکه قبل چرا

 ...میرسم آرامش به بکشم هام ریه تو

 آغوش تو اون فرخ االن بسا چه اومد می کوتاه اگه میشد منفجر داشت وقاحت همه این از ستاره

 : زد فریاد همین برای میرسید آرامش به خودش قول به و میکشید

 امشآر به مرگ با فقط بگیری، آروم میتونی گور تو فقط نیک دنبال و روش این بخوای هم تو اگه

 ...رسی می

 : زد فریاد و کرد حمله وجودش به وعصبانیت خشم دوباره ستاره ناگهانی تغییر این از فرخ

 آروم خودم آغوش تو قبر همون تو هم تو برسم آرامش به مرگ با خواستم اگه باش مطمئن

 هاگ ستاره حرفمه، آخرین این...بشه دیگه کسی نصیب راحتی این به سهمم نمیزارم میگیری،

 ت،توس گردن به اون کشتن مسئول بدی قلقلک منو حسادت رگ و بپری معلم این با زیاد بخوای

 ...بگیر جدی حرفامو پس میکنم، و کار این که قسم خدا به

 گوشه صندلی روی ستاره... بیرون اومد اتاق از انداخت، هول ستاره دل تو و زد که حرفایی با فرخ

 هک داشت ذهنش تو زیادی سواالی رفت، فرو فکر به گرفت دستاش بین و سرش و نشست اتاق ی

 و اون برای خواب چه نامرد این ؟...میشد چی این از بعد سرنوشتش... بده جواب بهش نبود کسی

 حس این داشت، جریان فرخ بدن رگهای تموم تو کجا از وحشی خوی این ؟...بود دیده نادر

 خدا خودش، از غیر که بود اون جواب بی سواالی همه و همه ؟...میگرفت سرچشمه کجا از مالکیت
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 امیدوار آینده به پناهش در و نزاره تنهاش که خواست ازش پنجره از آسمون به رو بود، آگاه هم

 ....رفت بیرون اتاق از کمک برای کرد پاک اشکاشو... باشه

 ***************** 

 سالها از بعد ها بچه که ده این در مدرسه اولین شدن باز و مهر اول روز رسید، موعود روز باالخره

. ..بسازند آگاهی روی از و بهتر و خودشون ی آینده بتونند تا میرفتند مدرسه به درس از محروم

 ادرن. ..دخترا هم ظهرها از بعد و باشند کالس سر ظهر تا صبح که افتاد پسرا نام به قرعه اول هفته

 تا رسید مدرسه به هشت ساعت از زودتر بود راهش ی بدرقه همیشه که پدرش دعای و خدا نام با

 یم اگه که بود ستاره بخاطر بیشتر شادیش این و بود شاد کنه، آماده ها بچه اومدن برای و کالس

 این و کردمی اذیتش ستاره ندیدن ها تازگی... رفع و دلتنگیش هم و میکرد تازه دیداری هم اومد

 ...میکرد تسخیر و وجودش ی همه آروم آروم داشت تازه حس

 دست و بود پوشیده نو لباسهای خوشحال یونس بود، پا به شادی و جوش و جنب همین عمارتم تو

 همراهی و یونس و اون که بود خواسته ستاره از خان بود، مدرسه به رفتن منتظر ستاره دست در

 میکرد، برزخی و فرخ داشت دوباره و نیومد خوش منیر ماه و فرخ مذاق به درخواست این که کنه

 دهش کلفت گردنش رگ و شده قرمز عصبانیت زور از صورتش افتاد فرخ به نگاهش وقتی ستاره

 : گفت که اومد خودش به منیر ماه صدای با... بود گذاشته نمایش به و ترسناکی ی چهره و بود

 ... نیست ای عاقالنه کار زیاد مدرسه به ستاره رفتن ولی نباشه، جسارت آقا

 حرف مقابل در و خان العمل عکس تا کرد کم و خشمش از کمی شنید و مادرش حرفای که فرخ

 منصرف رفتن از رو ستاره بتونه حرفا این با شاید که بود خوشحال هم طرفی از و ببینه مادرش

 ...کنند

 ؟...زده حرفی ؟کسی...مگه چطور:  گفت خشن لحنی با و کرد منیر ماه به کنجکاوی نگاه خان

 پشت دختر این مورد در داره امکان مردم پایین فرهنگ این با که اینه منظورم... آقا نه:  منیر ماه

 ...ستاره هم مجرده و جوون پسر یه ده معلم هم باالخره بکنند، بدی غیبتای سرش

 ستاره حال به دلش اون که دونست می و شنید می و مادرش حرفای نگرانی با که خورشید

 : گفت مادرش به رو بشه عصبانی حرفا این از خان ممکنه آن هر و نسوخته
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 سرش پشت اینکه جرات کسی و عزیزه ده مردم ی همه برای ستاره ؟...میزنی حرفی چه این مادر

 ...نداره و بزنه حرفی

 تهرف فرو فکر به و بود تهانداخ پایین و سرش منیر ماه حرفای از که انداخت ستاره به نگاهی خان

 حرفای و داد نشون خونسرد و خودش اما بود زن این ی کینه همه این از دلخور ستاره...بود

 و خونسردی از بیشتر چیز هیچ خرید، جون به فعال و فرخ ی فاتحانه نگاه و منیر ماه ی نسنجیده

 ...نمیکرد عصبانی و نفر دو این سکوت

 رو نیومده خوشش زیاد مادرش حرف از اینکه بر مبنی رو خان سکوت میشد دقایقی که خورشید

 : گفت خان به

 ...داره نظر در رو شما موقعیت فقط اون نداشت، منظوری مادرم ببخشید آقا

 ...نباش نگران جان خورشید میدونم:  گفت آروم میکرد درک و خورشید نگرانی که خان

 ...محترمه برام تو رنظ ؟...میگی چی تو دخترم:  گفت ستاره به رو بعد

 ...بیفته خطر به شما موقعیت نمیخواد دلم میدونید، صالح شما چی هر... آقا ممنون خیلی:  ستاره

 مایه جون از هاش بچه و مدرسه این برای تو که میدونند همه... دخترم حرفیه چه این:  خان

 یلم اومدنت اما اشه،ب داشته اشکالی هیچ نکنم فکر مدرسه، به من حضور در تو رفتن گذاشتی،

 ...خودته

 دشخو تالش ی نتیجه که است ستاره حق این... آقا میگید درست شما:  گفت بالفاصله خورشید

 ...باشه داشته ایرادی شما با اونهم ستاره اومدن نکنم فکر ببینه، روز اولین در

 هم با تا شو هآماد میگه، درست خورشید دخترم آره:  گفت ستاره به رو خورشید حرفای با خان

 ...بریم

 ارهست... رفت بیرون اتاق از عجله با و انداخت منیر ماه و فرخ به ای فاتحانه نگاه ستاره دفعه این

 انخ همراه به زایدالوصفی شادی یا و گذاشت ماشین توی و شیرینی های بسته شدن آماده از بعد

 فرو خشم یه با فرخم...بخونه درس و بشینه کالس سر بره میخواست خودش انگار افتاد راه به

 ...بود خورده سنگ به تیرش هم بار این که کرد تماشا رو آنها رفتن خورده
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 ...اومد بیرون هوا و حال اون از بود خورشید به خطاب که مادر فریاد با

 تو نریزه و زهرش تا دهاتی ی دختره این میکنی، خراب منو های نقشه همیشه تو:  منیر ماه

 ....میده پرورش مار آستینش تو داره خان که نمیشه باورت

 : گفت خشم با بود خورده حرص خان جلوی مادرش حرفای بخاطر کافی حد به که خورشید

 کرده تو حق در بدی چه دختر این آخه میکنی، بزرگش اینقدر و اساس بی موضوع این چرا مادر

 و اجر خان پیش چقدر تارهس میدونی که حالی در کنی تحقیر خان پیش اون میخوای همیشه که

 ؟...شد ناراحت حرفت از چقدر آقا ندیدی داره، قرب

 بشه زنش بخواد ازش و بدزده و خان قاب تنهاییها همین تو اگه نیست، حالیت تو:  منیر ماه

 دختره این نزار و برو همراهش تنهاست شوهرت که موقعیتا این تو الاقل ؟...کنی چیکار میخوای

 ...بشه نزدیک بهش

 برام میکنم، شک عقلتون به دارم دیگه:  گفت و کرد عصبی ی خنده مادرش حرفای از خورشید

 و اموال همه این و عمارت این و آقا خطرناک دشمن شده معصوم دختر این که نیست کردنی باور

 ...ثروت

 رینبدت منتظر و بزن نادونی به خودتو نزدیکه، هم تو های گریه موقع که... بخند بخند:  منیر ماه

 ...میرسه راه از کم کم داره که باش عمرت روزای

 این آتش مادرش حرفای و بود آشفته بیرون، زد اتاق از عصبانی شد خسته بحث این از که فرخ

 و ودشخ نمیتونست و بود شکنجه براش نادر کنار ستاره کردن مجسم میکرد، بیشتر و آشفتگی

 ...داره نگه دور افکار این از

 اهنگ چشمی زیر اونو خان گاهی میکرد، فکر منیر ماه حرفای به و بود ساکت ستاره سهمدر راه تو

 : گفت میکرد رانندگی که طور همین...میدید زیباش صورت تو و نگرانی و میکرد

 ؟...کرده ناراحتت منیر ماه حرفای دخترم

 م،میترس خودم نهاییت از نیستم، ناراحت... آقا نه:  گفت و انداخت خان به و غمگینش نگاه ستاره

 ...نبود صحبتی گونه هیچ جای دیگه بود سرم باال پدر و مادر ی سایه همه مثل منم اگه
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 و خودت زود حرفا این با نباید... عزیزم نه:  گفت و شد نگران ستاره زدن حرف طرز این از خان

 ...میکنه حسودی بهت منیر ماه که میدونی بهتر خودت کنی، ناراحتی و غصه درگیر

 فکر نداره، اون که دارم چی مگه من، به اونهم ؟...حسودی:  گفت دلنشینی ی خنده یه با ستاره

 ...باشه وجودش تو حسادتی نکنم

 نمیتونم خورشید خاطر به اما فهمم نمی چیز هیچ تو به نگاهاش از میکنی فکر... هست چرا:  خان

 یرتحق منو دختر بخوان که نمیشه دلیل این اما ، واجبه بهش احترام مادرشه باالخره بزنم، حرفی

 ...میدم باد به و دودمانش میکنه اذیت رو تو کسی بفهمم روزی اگه کنند،

 کوهی هنوز... بود امیدی هنوز پس ، زد حرفاشو جدی چقدر که کرد نگاه خان به تعجب با ستاره

 ...نریزه فرو و بزنی تکیه بهش بشه که بود

 و صفا دنیا یه... عشق دنیا یه مهربونی، دنیا یه تو وجود تو:  داد ارقر خطاب اونو دوباره خان صدای

 که نیست چیزی کم این که کرده عزیز همه چشم پیش رو تو اینها ی همه که میشه پیدا محبت

 ...انگیزه می بر رو بعضیا حسادت حتما

 اییتنه این با ؟...میکردم چیکار نداشتم و خانوم خورشید و شما دلگرمی اگه نمیدونم آقا:  ستاره

 ازم و دارید دوست خودتون دختر مثل منو که ممنونم... میشد چی عاقبتم و میبردم کجا به راه

 ...میکنید حمایت

 : گفت و کرد ستاره به مهربونی نگاه... بود عجب در تواضع همه این از خان

 هستیم، رفنتی همه ما نکن، تنهایی احساس اون بودن با وقت هیچ ، خداست ما ی همه پشتیبان

 داشتی چشم هیچ بدون مردم این به دارید که شماست مثل کسانی حامی و میمونه که اون فقط

 ...میکنید کمک

 رس آماده هم ستاره پیشنهاد کرد، تپیدن به شروع هم ستاره قلب و شد پیدا مدرسه نمای کم کم

 : گفت هستار به رو و خندید موزیانه نگاهش با خان که بود آویخته مدرسه در

 درخواستی نام با دید تهیه رو تابلو این و کرد گوش حرفت به معلم آقا... احترام نوع یه هم این

 ...دخترم نگیر کم دست و خودت وقت هیچ نیستی، کسی کم تو که فهمیدی حاال... شما
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 رافاط اون هیاهوی و ها بچه دیدن با و زد رضایتی لبخند بود خیره تابلو به که طور همین ستاره

 ...کشید پر یکباره به غمهاش تموم

 موج ای لحظه برای صورتش ستاره دیدن با و رفت آنها طرف به عجله با خان ماشین دیدن با نادر

 ...نموند دور خان بین تیز چشم از که گرفت فرا شادی

 ...گذاشتید ما چشم رو قدم اومدید، خوش آقا سالم:  نادر

 به رو آنها و داد و سالمش جواب کرد، سالم بهش زیر به سر و آروم که کرد ستاره به هم نگاهی

 ...کرد دعوت داخل

 میبرد لذت و میکرد تماشا رو آنها ها، بچه پیش موند ستاره و مدرسه تو رفت نادر همراه به خان

... میگرفت یاد درس و نشست می نیمکت پشت بود ها بچه این جای االن میخواست دلش چقدر

 باال سرش افتاد صورتش روی ای سایه وقتی نکرد حس و نادر اومدن بود افکارش غرق اینقدر

 برای و دستش و ایستاد نادر روبروی شو بلند جاش از ستاره...دید برابرش در و نادر و گرفت

 یچای فنجون به نادر از تشکر یه از بعد و کرد دراز بود گرفته برابرش در نادر که چایی فنجون

 ...کنه نگاه او به شد مجبور رناد صدای با که شد خیره

 ؟...بودید خواسته شما که باشه همونی امیدوارم اومد، خوشتون که تابلو از:  نادر

 ی قهسلی اینکه مثل اما بود، من نظر اسمش خوشگله خیلی:  گفت و کرد تابلو به نگاه یه ستاره

 ...خودتونه مال زیباییش

 : گفت و انداخت ستاره ی یدهکش و مشکی چشمای عمق تو و نگاهش شور با نادر

 از مردم این برای که عشقه های ستاره و آسمون آبی ی نشونه براقش های نقطه و آبیش رنگ

 هعالق و مهربونی با که دختری قلب ی نشونه نوشته کنار قلب این و گذاشتید، مایه دل و جون

 قلب این به معلم طرف از یها هدیه اونم کنار گل.  کرد، زیادی تالش واال هدف این به رسیدن برای

 ...باشه کرده تشکر اون از وسیله این به تا تپه می مردم این برای فقط که عاشق

 و تبرگش مدرسه داخل به مکثی هیچ بدون میگرفت، سرچشمه قلبش از که حرفاش گفتن با نادر

 این زا بیشتر و نداشت حرکت یارای پاهاش گذاشت، تنها قراری بی و آشفتگی دنیا یه با رو ستاره

 ...ردک فکر نادر حرفای به و نشست زمین رو همین برای داره نگه پا سر شو خسته تن نمیتونست
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 قوانین، مشت یک چتر زیر دیگری، ی زنده موجود هر مثل نیامیخته در عشق با وقتی تا انسان

 یشهم مبدل ریگوه به برسه لیاقتی چنین به که همین... اما... میکنه طی و مرگ تا تولد ی فاصله

 به سرودی سلولش هر از و میده، تابش نور اش زاویه هر از ها شناخته از جدا و قوانین از فراتر که

 داشته و تحول این قابلیت شان خمیره که میکنه عطا بندگانی به و عشق خداوند... میاد ترنم

 و هستند اون پذیرای باز رویی با معشوق و عاشق که دردی شیرین چه و درده عشق... باشند

 یه که میرفت و بود افتاده دو هر جان به درد این االن و کشند، می خود دنبال به و درد مشتاقانه

 ...میداد جال داشت و قلبشون و بود تابیده قلبشون به عشق نور بسازه، و پاک عشق

 اممد و داشت عجیبی حال رفت، آشپزخونه به یکراست و برگشت خونه به خان همراه به ستاره

 جسم به لحظه هر رو گرما حرم بودکه سوزنده و داغ نگاهش چرخید، می ذهنش تو نادر آخر نگاه

 ..لرزوند می درون از و کشید می ستاره روح و

 کار باهاش اونجا فرخ بره حیاط ته اتاق به خواست ستاره از و اومد اونجا به توران بعد کمی

... داشت چیکارش پرت اتاق اون تو لعنتی این شد، پاره دلش بند توران حرفای شنیدن از... داشت

 که بود اتاقهایی از دور کمی و بود افتاده استفاده بی که بود حیاط ته چهار در سه اتاقی یه

 رصق دلش ته اما باشه، جهنم یه ستاره برای میتونست که اتاقی میکردند، زندگی خان ی خونواده

 ...کنه خطا پا از دست نمیتونست فرخ و بود عمارت تو خان که بود

 : گفت و گرفت رو ستاره ی زده یخ دست اعظم

 انخ به کنه اذیتت بخواد اگه دارم هواتو خودم نباش نگران نشده، هار دوباره رفتنت دیر از تا برو

 ...میگم

 مسال و شد اتاق وارد آروم ستاره فرستاد، شیر دهن به اون گذاشت ستاره پشت به و دستش بعد

 : کرد زمزمه لب زیر و لرزوند رو فرخ دل درگاه تو ارهست قامت کرد،

 ...منه آغوش سهم فقط کشیده قامت این بشی، کسی مال نمیزارم

 ...ببند و در:  گفت محکم و اومد بیرون حالت اون از

 یرز و هیکلش تموم مشتاقانه که انداخت فرخ به نگاه یه و بست و در اعتراضی هیچ بدون ستاره

 : گفت و شد قدم پیش بزنه بیرون جهنم اون از زودتر اینکه برای بود، گرفته نظر
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 ...داری کاریم گفت توران

 تا دو و دیوار کنج داد هول رو ستاره و گرفت قویش دستای تو و ستاره های شونه و جلو اومد فرخ

 خمار چشمای با و کرد اسیر دستاش حصار تو اون و گذاشت ستاره صورت طرف دو و دستاش

 : گفت و شد خیره بهش شده

 ؟...گذشت خوش

 هادام فرخ که نگفت چیزی و کرد نگاه میشد تر خمار لحظه هر که فرخ چشمای به ترس با ستاره

 : داد

 ...نمیشه بد که شدن صحبت هم باهاش و بودن تنها معلم کنار گذشته، خوش حتما

 : فتگ باز و کشید یعمیق نفس و کرد فرو ستاره موهای البالی و دماغش و برد تر نزدیک صورتش

 ...ستاره میفهمی میکنه، ام دیوونه داره تنت، بوی این موهات، بوی این

 : گفت فریاد با و بیرون کشید ستاره موهای البالی از صورتش بعد لحظه یه

 نعره)  ؟...نه مگه... کشیده نفس و شده نزدیکت حتما ، کرده حس رو بو این هم لعنتی اون حتما

 ؟...میگم درست( زد

 شراب که داره این ی نشونه دهنش بد بوی و نیست خوب حالش فرخ بود فهمیده که ستاره

 : گفت زجه با و داد هول عقب به اونو و گذاشت فرخ ی سینه تو دستاشو خورده،

 ...نیست خوب حالت االن تو... برم بزار خدا رو تو

 خوب هستم تو نزدیک تیوق... دلم عزیز خوبم:  گفت و خندید ستاره زدن حرف آروم از فرخ

 ...خوبم

 : گفت و قلبش رو گذاشت و گرفت و بود اش سینه تو که رو ستاره دستای فرخ

 ...رحم بی میکوبه، تو برای داره چطوری ببین

 ادفری با و اتاق دم کرد پرتش و بوسید و گردنش گودی بار چند و کشید آغوش تو رو ستاره یهو

 : گفت
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 برو.. .میزنی پس عشقم که متنفرم ازت... نکردم نامم به و جسمت سند تا برو... لعنتی بیرون برو

 ...بیرون

 نگاهش خیره داشت که شد روبرو مراد با تر طرف اون و بیرون زد اتاق از خراب حالی با ستاره

 : گفت خودش با و شد فعال یهو مغزش میکرد،

 ینا پس... بشه رو میزنه ادهز خان این که گندایی نمیزاره و میکنه کمک فرخ به لعنتی این پس

 بهش زور چاشنی با چیز همه همیشه و گذاشت نمی خونه اون به قدم که ؟...بود کجا آزادی

 اون از گریز برای و بود فرخ ذربین زیر جا همه و چیز همه همیشه خونه اون تو... میشد تحمیل

 ... نبود راهی کننده دلگیر محبس

 رنگ از اعظم و بود خراب خراب حالش رسوند، اتاق هب و خودش و گذشت کنارش از نفرت با

 دم بونز گاو گل براش یکمی تا برگشت آشپزخونه به بکنه سوالی اینکه بدون و فهمید اش پریده

 ...برگردونه بهش و آرامش بتونه تا کنه

 دیگه فرخ حالتای... شد سرازیر اشکاش برزانوش سر و زد چمپاته خودش تو اتاق کنج ستار

 براش این و نمیکرد رهاش بوسیدش نمی تا میشد نزدیکش وقتی میشد، خطر زنگ اشبر داشت

 جنون به داشت کنه، تحمل تونست نمی دیگه که عذابی بود آور عذاب ی شکنجه یه

 هب رو آزادی ی پرنده باید بیاد، در اسارت به نمیخواست... سوزناک آه یه کشید آه... میکشیدش

 ... گرفت می چنگ

 دوست این کمک به و شد کم تنشش از کمی بود آورده براش اعظم که ای کرده دم خوردن با

 خیلی اعظم مهربون دستای با موهاش نوازش با و کشید دراز داشت هواشو جوره همه که وفادارش

 ...رفت خواب به زود

 سردی به رو کم کم پاییز، مالیم هوای تا رفت می و میشد نزدیک آخر روزهای به مهر ماه کم کم

 کوتاهی مدت در فقط نادر و بود رفته مدرسه به یونس بردن برای بار دو ماه یک طی ستاره... بره

 ...بود دهش ستاره دلتنگ بیشتر و نمیکرد راضی رو اون کوتاه دیدار این و ببینه و اون بود تونسته

 می ها بچه وضعیت از و موند می نادر کنار بیشتر میخواست دلش و داشت و اون حال هم ستاره

 که میدید بهتر میکرد، درست براش فرخ مدرسه از اومدن از بعد که جنجالی خاطر به اما پرسید
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 و ودب مشغول خود همیشگی کار به ستاره... نده فرخ دست بهونه که بگذرونه نادر با و وقتش کمتر

 هک میداد آنها ظاهر به تنوعی و میکرد رعایت و ظریف نکات کیک، انتخاب در سلیقه با اونقدر

 با خورشید و خان صبح روز هر نمیشد، زده دل شیرینی و کیک همیشگی خوردن از کس هیچ

 و ردنمیک ناامید و آنها ستاره که گشتند می جدید کیک دنبال به میز سر دیروز از تر مشتاق فرخ

 ...میکرد فراهم آنها برای رو صبحونه بهترین نظیرش بی پخت دست با

 و ندمیرفت چشمه به گلناز با بعد و میکرد تازه دیداری و رفت می بی بی یدند به روزم یه ای هفته

 بی که دونست می روز یه همون تو فقط رو آزادی ستاره... گذروندند می هم با رو خوش ساعاتی

 جسم ی همه به رو شادی و لذت و میرفت سو هر به آزادانه مزاحمتی هیچ بدون لیت، مسئو هیچ

 ...میکرد روانه روحش و

 فرخ با اعصاب جنگ یه بعدش رسوند، می مدرسه به و یونس حیدر مش با ستاره که باری چند

 آشپزخونه کارهای به اعظم کنار در و روز ی بقیه که گذاشت نمی باقی براش توانی که داشت

 تو و روز ی بقیه و میرفت هدر به فرخ دعوای و جنگ با بودنش حال وسر شادی حس تموم...برسه

 حدودی تا اون خیال و سپرد فرخ به رو یونس بردن مسئولیت همین برای... میرفت وفر خودش

 دور فعال ها تنش این از رو ستاره و افتاد موثر روش این میزد، پرسه اطرافش کمتر که کرد راحت

 ...کرد

 د،رسون پنجره پشت خودش ماشین صدای شنیدن با نادر رسوند، مدرسه به یونس فرخ که روز یه

 خودش با و زد پوزخندی بود شده نادر ی متوجه که فرخ... دید ماشین فرمون پشت و فرخ فقط و

 : گفت

 ...نباشی منتظرش پنجره پشت دیگه که معلم جوجه میبری گور به رو ستاره دیدن

 بود مونده باقی ماشین سرعت از برخواسته خاک ، ماشین اون از فقط که داد گاز ماشین به چنان

 یزود این به نمیتونه که روبروست سختی سر رقیب با که میدونست نادر... بود معاق هوا تو که

 شروع رو ای تازه زندگی یه هراسی هیچ بدون ستاره کنار همیشه برای و کنه در به میدون از اون

 زا احساسش که ونمیدونست بود نکرده عالقه ابراز بهش مستقیم ستاره هنوز که چند هر...کنه

 ...احترام یا عشقه

 ...رفت یونس طرف به و اومد بیرون هوا و حال اون از یونس سالم با
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 ؟...نوشتی مشقاتو ببینم اینجا بیا... عزیزم خوبه حالت... جان یونس سالم:  نادر

 ...نوشتم ستاره خاله کمک به... آقا بله:  یونس

 :  گفت و زد ندیلبخ دفتر به کردن نگاه با نادر... داد معلم به و آورد در کیفش از و دفترش

 کشی خط دفترت کی داره، قشنگی های کشی خط چه... داری قشنگی خط چه... گلم پسر آفرین

 ؟...کرده

 ...کرده کشی خط ستاره خاله... اجازه آقا:  یونس

 هک ستاره خاله این به آفرین:  گفت و کشید آهی یه دلتنگی حس و ستاره نام شنیدن با نادر

 ...داشتم ستاره خاله یه منم کاش ای است، سلیقه با اینقدر

 از که درخشید چشماش لحطه یه برای که شد شاد معلم تعریف این از و زد زیبایی لبخند یونس

 چشماش میبینه و شنید می رو ستاره خود یا اسم، کس هر چرا نمیدونست نموند، دور نادر چشم

 ...میشه چراغونی

 ...نمیاد مدرسه به ستاره دیگه چرا جان یونس:  پرسید یونس از و افتاد چیزی یاد به یهو نادر

 هک میکنه دعوا ستاره خاله با خونه تو همش فرخ دایی ببره، و بیاره منو فرخ دایی قراره:  یونس

 تعریف معلم برای رو خونه حرفای گفت داییم اومدیم که هم االن ، میبره مدرسه از منو میاد چرا

 خدا رو تو میترسم خیلی سیاهه سگ از من آقا دازه،ن می سیاهه سگ پیش منو وگرنه نمیکنی

 ...نگید فرخم دایی به هیچی

 چکاره فرخ این ؟...بود خبر چه خان عمارت تو... رفت فرو فکر به کرد مطمئن رو بچه وقتی نادر

 چطور ؟...نفهمیده چیزی هنوز خان رفتارش این از چطوری ؟...هست همه اختیار صاحب که است

 خواهرشم ی بچه به حتی که هیوال این مقابل در بود، نکرده خم سر ظلم مقابل همیشه که ستاره

 سواالت همه اینا... نمیکنه اعتراضی و مونده ساکت ترسونده مرگ حد سر تا اونو و نمیکنه رحم

 ...بود خورده گره هم در پیچیده معمای یه مثل و نداشت براش جوابی که بود ذهنش

 سکوت این اومد، نمی بیرون ستاره فکر از لحظه یه پدرش حضور در بود که هم خونه تو نادر

 ایه حالت خوب خیلی اما نبودند هم پیش زیاد که درسته میبرد، فرو فکر به و دکتر ناگهانیش
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 این و بود کرده فرق آسمون تا زمین بود اومده اول روز که نادری با نادر این شناخت، می پسرش

 تشد به که گذاشته عمیقی اثر پسرش رفتار تو که میشد مربوط کسی یا چیزی به تفاوتش

 ...بود کرده مشغول فکرش

 فکر چی به خودتی، تو وقتیه چند ؟...شده چی جان نادر:  پرسید نادر از زد دریا به دل شب یه

 ...بگو بهم افتاده اتفاقی اگه ؟...میکنی

 : گفت و زد لبخندی کنه مخفی پدرش از و چیزی نمیتونه دونست می که نادر

 ...کاره خستگی از نیست، چیزی پدر نه

 اینقدر که مهمیه ی مسئله حتما نمیشی، خسته کار از وقت هیچ تو ؟...کنم باور یعنی:  دکتر

 ؟...کرده مشغول و فکرت

 هب نادر حرکات و نگاه تو رو قراری بی و نگرانی وضوح به چون کرد مخفی و چیزی دکتر از نمیشد

 یلبخند همین برای کنه نگران این از بیشتر و پدرش خواست نمی دلش رناد... میکرد حس خوبی

 : گفت و زد

 اج خودم برای بزارید نیست، نگرانی جای کرده، مشغول خودش به و ذهنم مدتیه که ای مسئله یه

 ...میکنم تعریف براتون و چیز همه بعد بگیره تصمیم موردش در و بیفته

 هشنو می خوب گوشام هم بگو، برام دونستی صالح موقع هر نمیکنم اصرار... پسرم باشه:  دکتر

 تارهس این میدونستی... باشم نداشته تو با زدن کله و سر ی حوصله که نشدم پیر اینقدر هنوز هم

 ...نگی بهم دلتو درد که نشدم مچاله و پیر اینقدر بدون پس بگیره، زن برام میخواد ورپریده ی

  ؟...بگیره زن برات میخواد ستاره:  گفت تعجب با و باال دپری نادر ابروی یه دکتر حرف با

 ؟...کردی خیال چی پس:  گفت و خندید پسرش غیرت این از دلش تو و کرد ریز چشماشو دکتر

 ؟...ندارم دل من مگه

 : گفت و خنده زیر زد نادر حالت این از دکتر که نمیزد حرفی و بود خیره پدرش به هنوز نادر

 ؟...کنم ات معاینه بیام میخوای ؟...کردی ناقص ی سکته ...ببین رو قیافه

 : گفت و خندید خورده دستی رو چه فهمید پدرش ی خنده از که نادر
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 ...شد باورم که زدی حرف جدی اینقدر... پدر واقعا

.. .جوونه... خوشگله گرفته، نظر در برات و کی ده ناجی این حاال:  داد ادامه موذی لبخند یه با بعد

 ...میخوام جوون مامان یه من باشم گفته

 ...من شب یه... تو شب یه ؟...کنیم قسمتش هم با که باشه جوون:  گفت و خندید سرخوش دکتر

 : داد ادامه دگتر... خندید غش غش پدرش حرف از نادر

 ...کنه غالب بهم خودش بی بی میخواد نزن صابون دلت به بیخود ؟...بود کجا جوون

 پسر...  اما... باشه داشته دکتر بزرگ پدر یه میخواد... زرنگیه دختر:  گفت و خنده زیر زد نادر

 درپ برای دیگه که میگیرم ازش اساسی حال یه ببینم خانوم ستاره این من بزار نمرده، که دکتر

 ...نگیره مونده های لقمه عزیزم

 ...وستت زبون حریف اون فقط که بیاد پسرم بزار گفتم بهش اومدنت از قبل:  گفت و خندید دکتر

 : گفت پدرش به رو و نشست زبونش به و گذشت نادر مغز از فشفشه مثل فکر یه

 نیست بهتر...بزارم دستش کف حقش و کنم زیارت خانوم این زودتر چه هر که نیست دلم تو دل

 مدل مراد به من هم ؟...کنیم دعوت و خانوم ستاره ی اضافه به و خان ی خونواده جمعه همین برای

 ...گذاشتند تموم سنگ مدرسه برای مدت این که کردیم خان از تشکری یه هم میرسم

 و حقی نمیتونه میکنه فکر که کسی به آدم اوال:  گفت و دوخت چشم پسرش به موزیانه دکتر

 میرم فردا... باشیم زحماتش دان قدر که میکنم خان از و دعوت این حتما دوما... بدونه روا بهش

 ...کنم دعوت اشخص تا عمارت

 درپ نگاه از چیز هیچ:  داد ادامه و زد پسرش ی شونه به دستی خواب، برای بره که شد بلند دکتر

 میشی کشیده ستاره سمت به کم کم داری میدونم مونه، نمی پنهون هاشون بچه مورد در مادر و

 ببینه و دختر ینا که کیه... گذاشتم سر پشت رو روزا این خودم چون میفهمم روزت و حال از این

... ازدواج برای آماده و قیافه خوش مجرد پسر یه...  داری خود جای دیگه که تو نباشه، خواهانش

 مقد آروم آروم باید است، ممنوعه عشقه یه این نیست، معمولی عشق یه مثل عشق این پسرم اما

 هک هیوالست یه عشق این پشت... نکنه خاکستر و خودت و زندگی عشق این آتیش که برداری
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 همه سپردن دل از قبل کنه، عشق این قربانی هم رو ستاره داره امکان حتی رحمه بی هم خیلی

 وت منو و باشه نگرانت و دلواپس عمرش ی بقیه پیرت پدر این نزار... بگیر نظر در و اون جوانب ی

 ...کنه مادرت ی شرمنده دنیا اون

 مگه ؟...بکنه ستاره خیال از دل میتونست همگ زد، نادر دل به آتیش حرفاش با و رفت دکتر

 ؟...نبرده تانسانی از بویی که ببینه فرخ مثل یکی آغوش تو ببینه، دیگه یکی سهم اونو میتونست

 نخوشبختری باید اون... بود خودش و فرخ از بیشتر خیلی ستاره لیاقت نبود، این دختر این حق

 ...نبود پذیر امکان تیخوشبخ این فرخ وجود با مسلما که میشد ده دختر

 دیوونه داره ندیدنش از و شده گرفتار وقته خیلی من دل... دیر خیلی... شده دیر خیلی پدر

 من... بدم راه این تو خودمم جون آزادیش بخاطر حاضرم داره دوست منو اونم بفهمم اگه... میشه

 به رسیدن برای که یخوامم اون از و میترسم خدا از فقط من ترسم، نمی اش دسته و دار و فرخ از

 ...بکنم جا از و ظلم ی ریشه این که کنه کمکم و نزاره تنها منو ستاره

 توشه و بکنم مردم این به خدمتی هم که اینجا اومدم خدایا:  زد زجه و گذاشت میز روی و سرش

 با ؟... میکنی امتحان منو چی با داری اما...بشم پدرم دست عصای هم بزارم، کنار آخرتم برای ای

 میدونی... میگیره ازم هستیمو داره نشده چیز هیچ هنوز که ممنوعه پدرم قول به عشق یه

 مثل دردناک مرگ یه میکشه و انتظارم چی نرسم بهش اگه میکشه، جنون به منو داره ندیدنش

 دش تنهایی های بیابون ی آواره لیلیش عشق بخاطر که مجنون مثل دیوونه یه یا... کن کوه فرهاد

 ...میکرد زندگی لیلیش خیال با تنهاییش تو و

 به داشت ستاره بودند، نشسته هم دور ستاره جمله از خان ی خانواده افراد که شبها از یکی در

 حسابرسی گیر در هم فرخ و خان میکرد، کمک بود داده معلم که تکلیفش نوشتن تو یونس

 حرفای به یادش یهو یونس که میکرد کشی خط و یونس دفتر داشت ستاره... بودند خودشون

 : گفت ستاره یه خطاب افتاد معلم

 ستاره، خاله گفتم من کرده کی و دفترت کشی خط پرسید من از معلم آقا وقتی... ستاره خاله

 الهخ که خوشبختی خیلی تو داشتم، مهربون ی ستاره خاله یه تو مثل منم کاش ای گفت و خندید

 ؟...چی یعنی بدون قدرش خاله... دونب قدرش میکنه، کمکت درسا تو ستاره
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 او هب داری زهر نگاه با که افتاد فرخ به نگاهش لحظه یه و شد دستپاچه یونس حرفای از یهو ستاره

 رو و کرد ستاره به خاصی نگاه که کرد خودش ی متوجه رو دو هر خان ی خنده... بود شده خیره

 : گفت یونس به

 داشته ناز ی ستاره خاله یه تو مثل که دارند وآرز ها خیلی میگه، درست معلمتون آقا

 مببین اگه... بزار احترام بهش همش و بده گوش میگه چی هر که اینه بدون قدرشم معنی...باشند

 ...هم تو میره کالهمون کنی اذیت دخترمو

 انداخته پایین و سرش خاطرخجالتش به که انداخت ستاره به مهربونی نگاه حرفاش از بعد خان

 حسابها تو دیگه فرخ اما شد، کارش مشغول خان... گشت می نادر حرفای دور افکارش و بود

 فرخ تهدید از پر و دار زهر نگاهای... میداد توضیح بار چند خان همین بخاطر و نداشت تمرکز

 دیگه همین برای میکرد خفگی احساس اش لحظه هر که ستاره گردن دور به بود شده طنابی

 ...اومد بیرون اتاق از خان از اجازه با کنه تحمل ور فضا اون نمیتونست

 گور در خفته را آرزوهایش و آمال و بود کرده احاطه معلم از بیزاری و نفرت رو فرخ وجود سرتاسر

 رزنجی ی دیوونه یه به اونو داشت ستاره سرد رفتار و نمیزد سوسو براش امیدی نور هیچ میدید،

 ی برده و اسیر فرخ... میکرد تبدیل نمیکنه رحم کس هیچ و چیز هیچ به راهش سر که کرده پاره

 راهش سر از رو معلم شده قیمتی هر به میخواست و بود خود غلط و خام های اندیشه و اوهام

 ...برداره

 دکتر داد خبر خان به مراد که بودند حسابرسی مشغول همچنان فرخ و خان و گذشت ساعتی یه

 از پرسش و سوال بازار پذیرایی، از بعد کرد گرمی استقبال ردکت از هم خان و اومده دیدنش به

 به یونس خوابوندن از بعد هم خورشید... بود گرم بود مدرسه مورد در بیشتر که همدیگه

 سردی سالم که فرخم... پرسید و پسرش حال و گفت آمد خوش دکتر به و بود پیوسته جمعشون

 به که داره خان با واجبی کار چه شب وقت این دکتر بفهمه تا کرد کز ای گوشه کرد دکتر به

 ...اومده عمارت

 : گفت دکتر به رو پذیرایی و تعارف کلی از بعد خان

 ...میزنی سر ما به کمتر اومده پسر شازده این تا کردی، ما از یادی دکتر عجب چه
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 زیاد جا ره دکتر یه آخه دردسره، ی مایه شما برای اینجا من اومدن زیاد:  گفت و خندید دکتر

... شماست نفع به من نیومدن پس هست، مریض خونه اون تو که اینه معنی به کنه آمد و رفت

 .. نیست شکایتی و گله جای

 ... ماست چشم رو همیشه شما قدم میکنید لطفی کم دکتر آقای:  خوشید.

 ....ایم پرورده نمک ما... خانوم خورشید میکنم خواهش:  دکتر

 یهقض این پشت مهمتری دلیل کنم فکر اما خوبیه، دلیل هم این خب:  گفت و خندید موزیانه خان

 ...میخوره آب

 پر ی خنده خان که چیه منظورش بفهمه اون چشمای از که شد خیره خان به کنجکاو دکتر

 : گفت و کرد صدایی

 ادهمآ شما خواستگاری برای و گوهر ننه داره تو جون ، بده دستت کار ستاره اینجا بیای ترسیدی

 ...میکنه

 : گفت دکتر ای لحظه از بعد... خنده زیر زدند فرخ از غیر همگی خان حرف با

 برا... نادره آقا نیستم من شما، با صحبت طرف ، نداره اشکالی بستید، رو از و شمشیر فعال که شما

 تا یمبد ادامه مناظره این به اونجا که کنم دعوتتون شام برا شب شنبه پنج که شدم مزاحم همین

 ...میشه بازی این ی برنده طرف کدام که ببینیم

 اشبر قضیه این و میرفت مهمونی این به هم ستاره حتما شد، آشفته دکتر ناگهانی دعوت از فرخ

 روزگار ی صفحه از و پسرش و دکتر که داشت قدرت اینقدر میخواست دلش نبود، شدنی هضم

 ...میکرد محوشون

 بازنده خودتو االن همین از ببینم دخترم با و پسرت ی اظرهمن و بیام میشم خوشحال:  خان

 ...بدون

 هب حق امیدوارم هستم منتظرتون دیگه روز دو تا پس خب خیلی:  گفت و شد بلند جاش از دکتر

 ...برسه حقدار

 ...شد عمارت حیاط راهی خان همراهی به و کرد دعوت هم آنها از و کرد فرخ و خورشید به رو بعد
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 و حالش و کرد سالم دکتر به خوشحالی با رسید هم ستاره حیاط تو دکتر اومدن با زمان هم 

 ...پرسید

 : گفت گذاشتن سرش به سر یکمی و ستاره با کردن بش و خوش از بعد دکتر

 ...گذره می خوش هم دور دخترم، بیا هم تو کردم دعوت شام برای و خان شب شنبه پنج

 : گفت و بود ایستاده بود پنجره پشت فرخ که کرد باال به نگاهی نگرانی با ستاره

 ...میشم مزاحمتون دیگه وقت یه... دعوتتون از ممنون خیلی

 : گفت کرده رد و دکتر دعوت ستاره دید که خان

 ...باشید باید هم شما نداره، صفا شما بدون مهمونی دخترم نه

 کی است برنده کی کنم ثابت شما به باید نباش، نگران شما میارمش:  داد ادامه و کرد دکتر به رو

 ..بازنده

 رفاییح چه دکتر و اون بین که داد توضیح میکرد گوش آنها حرفای به تعجب با که ستاره برا بعد

 این با رو در رو و میرفت باید پس... گذاشتند تنها دودلی و شک تو رو ستاره و شده بدل و رد

 پیدا بهش هم حسی که موقعیت این تو درنا با شدن رودررو نشست، می مناظره به پسر شازده

 مکنوعات از آنها که کنه کاری دکتر و خان جلوی میترسید بود، توانش از خارج واقعا بود کرده

 ...بشه شروع دردسراش و بشند خبر با اون قلبی

 : پراند جا از رو او فرخ خشن از پر صدای که دیگه روز دو فکر به و بود حیاط تو هنوز

 سرما این تو مجسمه مثل که شدی زده هیجان اینقدر لعنتی دکتر اون دعوت از.. .کوچولو چیه

 ...زده خشکت

 : داد ادامه و کرد نوازش رو ستاره سرد ی گونه دست پشت با

 ...میشی محروم معلم جوجه اون دیدن از بخوری سرما اگه
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 کارش این اب که کشید عقب و خودش و زد چنگ و روحش و قلب اش گونه رو فرخ دستای حس

 و غرید آروم و کرد عصبانی اونو فرخ، زدن پس دوباره و ستاره حرکت این و شد ول فرخ دست

 : گفت

 ...شهمیک انتظارتو چی نیست معلوم مهمونی اون بعد وگرنه کنی جور نرفتن برای بهونه یه بهتر

 گام اه پله طرف به حرفی بدون و شد خیره فرخ چشمای عمق تو ای لحظه چند فقط ستاره

 گاهن این بزاره نمیتونه که شد مطمئن االن و کشید آتیش به و فرخ وجود ستاره نگاه... برداشت

 جهش یه با و کشید عمیقی نفس و بست لحظه یه چشماشو... باشه خودش از غیر کسی مال

 وننگاهش و فرخ بغل تو شد پرت ستاره که کشید گذاشت پله دومین رو قدم که رو ستاره بازوی

 ...کینه از پر ستاره نگاه و میشد خمار لحظه هر که فرخ نگاه... شد خیره مدیگهه به

 از خودش حرکت یه با و سنجید و موقعیتش تازه ستاره شد، ستاره لبای ی متوجه فرخ نگاه وقتی

 : گفت آروم و داد نجات فرخ چنگ

  ؟...میخوای جونم از چی

 ...میکنی و خطرناکی ریسک داری اونجا به رفتن با دادم، هشدار بهت ستاره:  فرخ

 تتونیس میل باب که چیزایی یا رفتنم با نمیخوام دیگه برم، میخوام خودمم کردی فکر:  ستاره

 هلحظ از که خودم آرامش بخاطر بلکه...تو دستورای از اطاعت یا تو از ترس بخاطر نه ، کنم ریسک

 مقاومت نمیتونم خان دستور مقابل در اما... نداشتم لحظه یه گذاشتم عمارت این تو و پام که ای

 ...سالحی خلع همیشه مقابلش در که خودت مثل کنم، قبول مجبورم بگه اون چیزی هر و کنم

 رایب وقتی ، گذاشت تنها شیطانیش افکار تو و فرخ و رفت اتاقش سمت به حرفاش از بعد ستاره

 مثل و شد خیره آسمون به و گلوش به کشید خنجر سمج بغض یه فرخ تهدید از شد آماده خواب

 اام ببره، یاد از و پیش دقایقی شاید تا آورد پناه خیالپردازی شیرین دنیای به دیگه شبهای

 سرزمین به اون که نگذاشت و گرفت و شبش هر شیرین خیالهای جای آور عذاب و تلخ خیالهای

 ...کنه پرواز خویش رویایی های

 هب رفتن کرد، شروع آشفتگی با روزشو ستاره د،بو بخصوصی روز ستاره برای شنبه پنج روز

 فرخ سخت واکنش منتظر باید مهمونی این بعد میدونست چون نداشت، لطفی براش مهمونی
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 ناراحتی به آخرش میکرد شروع شادی با روزش یه اگه بود شده محکوم که بود مدتی اون... میشد

 دلواپسی هیچ بدون رو شادی که داوم نمی پیش اون برای موقع هیچ میشد، تموم اعصاب جنگ و

 ...ببره لذت و ببینه

... میشد شاد و سرخوش بود دهنده آرامش نگاهش و محبت وجودش سراسر که نادر دیدن با او

 یم خطر به رو اون امنیت تمام کننده، ویران خشمی و شرربار چشمانی منتظر دیگه جایی در ولی

 ...گذاشت می باقی هراس و ترس تو یگهد روزای و روز اون تموم در و اون و انداخت،

 میتونست اومد می ستاره اگه اینکه از شاد کرد، شروع اضطراب و شادی با و روزش نادرم

 تارهس اگه که بود مضطرب...بگه احساسش از ستاره به و کنه عملی گرفته دیشب که تصمیمشو

 تتونس نمی دیگه و خوردمی بهم هاش نقشه تموم میشد اومدنش مانع فرخ مثل کسی یا اومد نمی

 تدس اضطرابی پر لحظات با کدوم هر حال هر به... باشه داشته عشقش ابراز برای بهتری موقعیت

 ...بودند آفتاب غروب منتظر و میکردند نرم پنجه و

 کمال در اما... رسیدند راه از دکترم مهمونای باالخره و شد انجام احنست نحو به کارها ی همه

 ارهست دیدن با نادر قلب تپش... بودند ستاره و خان فقط شب اون مهمونای ش،پسر و دکتر تعجب

 رو ستاره قلب که میشد بازتاب ستاره چشمای سوی به چشماش از عشق و قراری بی و شد بیشتر

 ...اسارتش و شکنجه خبر هم و باشه آزادیش نوید میتونست هم که... داد سختی تکونی هم

 : گفت دکتر کرد، بود جوونی پسر که دکتر متکارخد که گرمی پذیرایی از بعد

 چشم رو قدم که ندونستند قابل رو ما جان فرخ و خانوم خورشید که چند هر اومدید خوش خیلی

 ...بزارند ما

 هک خودت احواله، ناخوش یکم اواخر این منیر ماه باشیم، داشته تعارف هم با که نیست قرار:  خان

 ...باشند کنارش تا خونه وندندم فرخم و خورشید میدونی بهتر

 وسالمتیش و میشه بهتر هم منیر ماه انشاهلل باشیم هم دور داشتم دوست نیست ای گله:  دکتر

 ...میاره بدست

 دو هر نادر و ستاره و خندیدند هم کلی جوونی دوران یاد به و کردند صحبت کلی دکتر و خان

 شده چشم نادر حواس بیشتر اما...میکردند یهمراه خندیدن تو رو اونا هم گاهی و بودند شنونده
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 تارهس... بشناسدش بهتر بتونه که نبود نزدیکش اینقدر حاال تا داشت، نظر زیر رو ستاره و بود

 کس همه از اونو مهربونیش مهمتر همه از که بود فداکاری و گذشت با و متین دختری سمبل براش

 تکبری نوع هیچ همنوعش، به کمک و خیر هایکار دادن انجام حین که دختری بود، کرده متمایز

 تالوی از افتادگان دست گرفتن و تپید می مردم این برای قلبش دل، و جون از و نبود وجودش تو

 زیباش و بلند مژگون که دختری ؟...بگذره دختری چنین از میتونست چطور... بود زندگیش های

 ؟...میتونست چطور ؟...بود قلبش به نشسته تیری و بود انداخته سایه صورتش روی

 خیاالت و اوهام در که کرد پاره و دوشون هر افکار بود داده قرار خطاب رو ستاره که دکتر صدای

 .بودند غرق خودشون

 شانگشت هر از و محسنات و گوهر ننه از برام نمیخوای دیگه ؟...ساکتی خیلی امشب دخترم: دکتر

 ؟...کنی تعریف میبارد هنر هزار

 : گفت همون به خطاب و کرد نادر به ای مزه با نگاه یه ستاره

 یشپ پا با و میزنه پس دست با پدرتون ؟...کرد شروع اول کی ببینید کنید قضاوت خودتون شما

 وهرگ ننه از زودتر تا کوبه می اش سینه ی قفسه به محکم دکتریش قلب اون داره االنم... کشه می

 ...بگم براش

 : گفت و انداخت ستاره به شیطونی نگاه نادر... خنده رزی زد خان ، ستاره حرف با

 ؟...بدید پیشنهادی چنین ده این تیپ خوش دکتر تک به میاد دلتون چطر

 ...دمم گفت کیه شاهدت گفتند روباهه به:  خان

 ادرن قلب هاش خنده... بزنه زل بهش اشتیاق با نادر شد باعث که خندید ریز خان تعبیر به ستاره

 ...کرد ترقرار بی رو

 ...نداد اونو های خنده به بردن لذت و کردن فکر ی اجازه این از بیشتر نادر به دیگه ستاره صدا

 یب سراغ برم میخوای ؟...نشد پسندتون گوهر ننه ؟...کنم چیکار میگید حاال جون دکتر:  ستاره

 ...تیپ خوش آقای ؟...خودم بی

 ...گذاشتیم دیگه قرار یه پسرم اب من... نخیر:  گفت و کرد نادر به نگاهی دکتر
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 ...برگشت نادر طرف به نگاها ی همه

 برام جوون مامان یه باید باشم ازدواجت به راضی من میخوای اگه که کردم شرط بابا با:  نادر

 ...بگیری

 برای شب یه... من یرای شب یه بگیرم، جوون زن یه که رسیدیم توافقم به:  گفت بالفاصله دکتر

 ...نادر

 : گفت صورتش تو اخمی یه با ستاره و... زد قهقهه خان

 دست اون به دست این از هستند کاال مثل شما برای زنا میشناسه، خدا فقط رو مردا شما که حقا

 ...میشند

 معمولی دختر یه جلوت باش، مواظب دکترجون... اوه... اوه:  گفت خندید می که همینطور خان

 روی پا باش مراقب... زنه شیر یه روت جلوی میدی، نظر انهآزاد اینقدر زنا مورد در که نیست

 ؟...نزاری دمش

 ای هخون هیچ نکنه خدا اما ، بالئید خانوما شما درسته... نکردم جسارت بنده:  گفت و خندید دکتر

 ...باشه عاشق که کسی مخصوصا میگم، اینو دارم که شدم گرفتار درد این به من...باشه بال بی

 هر کرد، تبدیل غمگین و جدی محیطی به رو شوخی و خنده از پر جو اون تردک غمگین صدای

 ازب سر دیرینه زخم این دکتر حرف با که شدند مبتال عزیزانی یا عزیزی دوری دردی به کدامشون

 ... کرد

 ازدواج عشق با آدم وقتی میگید، درست شما... بیامرزه و همسرتون خدا:  گفت دکتر به رو خان

 وت بینم می وقتی ، نره معشوقش پای به خار یه اما بیفته اتفاقی جور همه خودش راب حاضره کنه

 ...بودی عاشق چقدر فهمیدم بکنی بیامرزت خدا زن جایگزین رو کسی نشدید حاضر سالها این

 بهشون زندگی طول تو خیلی و دارن و دردسری بی و عادی زندگی یه عشق بدون آدما:  دکتر

 خیلی که رو کسی آدما داره خدا حکمتی چه دونم نمی... میخورن ضربه کمتر و گذره نمی سخت

 واقعی عاشق یه خودم زمان به من خان... میگیره ازمون زودتر هستی وابسته بهش و داری دوست

  ... نمونده باقی شدنم خاکستر به چیزیم و سوختم و کشیدم شعله عشق این خاطر به و بودم
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 و عاشق نمیخواد دلم... بزاره آتیش از پر راه این تو قدم و بده ادامه و راه این پسرمم نمیخواد دلم

 اتفاقی یه خدا مصلحت به بنا عشقش یا خودش راه وسط نکرده خدای اگه که بشه کسی شیدای

 متجس و روح با کنی، حس و درد این باید بشه گرفتار من درد به و بیاره طاقت نتونه افتاد براش

 ...میکشم چی من بفهمید تا بشه عجین

 ممحک و بزاره گذاشتم من که راهی این تو پا میخواد(  نادر به اشاره)  پسر آقا این اینکه مثل... اما

 یه ، زجرآوره گذشتنه و رفتن یه مثل عشق بدون زندگی که رسیده نتیجه این به خودم از تر

 برهپیغم سنت و ینآی روی از فقط که همسرت با مجبوری فقط... نیست توش لذتی هیچ که عادته

 ... کنی تحمل رو رنگ و آب بدون زندگی این و بدی شراکت دست ،

 : گفت و کرد رد سریع دادم پیشنهاد ده همین دخترای از تا چند بهش وقتی

 تو و دومون هر و باشه دو هر طرف از که عشقی ، کنم انتخاب مو آینده همسر عشق با میخوام

 و یشیرین زندگی یه و باشه داشته و فراق این ارزش سیدیمر بهم وقتی که بسوزونه فراق آتیش

 قاآ این(...  پدر از نشان ندارد کو پسر: )  میگه که المثله ضرب این نقل... باشیم داشته هم کنار

 ...میکنه نگران و پیرش پدر و زاره می راه این تو قدم داره کم کم هم ما نادر

 از کمی دست هم ستاره دوخت، می ستاره به و غمش از پر نگاه گاهی هرز و بود پایین سرش نادر

 حس خوبی به قلبش تپشای از و این و کرده پیدا نادر به احساسی که میدونست نداشت اون

 ...میکرد

 : گفت دکتر به رو کرد فکر دکتر حرفای به که دقایقی از بعد خان

 سرنوشت نیست قرار ، بشی پسرت مانع خوردی ضربه راه این تو که خودت بخاطر نمیتونی شما

 وجود ی خمیره ، میخواد لیاقت واقعاً راه این تو موندن و شدن عاشق... بخوره رقم هم مثل همه

 درسته ، رسیدی لیاقت این به خودت ، نمیدونه شیرین درد این الیق و کسی هر خدا که ، میخواد

 ایدش ، بشه تکرار پسرت هاتن برای اتفاق این که نمیشه دلیل این اما ، دادیش دست از زود خیلی

 و خوب روزهای کنارش در دراز سالیان تا بتونه داره دوستش و نظرشه مد جان نادر که کسی اون

 هی اون به و نشو پسرت عشق مانع وقت هیچ... نیفته هم خاصی اتفاق هیچ و کنه سپری رو خوشی

 اهر این خودش که حاال ، میکنی وارد بهش محکمتر رو ضربه که نکن تحمیل و عشق بدون زندگی

 رو عاشقا وقت هیچ خدا ، بزنه محک راه این تو مردونگیشو و وجود عیار و بره بزار کرده انتخاب و
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 خواهد و هست همراهشون همیشه داده بهشون رو بزرگ مسئولیت این وقتی و زاره نمی تنها

 ...موند

 تو ، بزن قدم درایت با آروم گذاشتی قدم اگه راه این تو فقط جان نادر: (...  داد ادامه نادر به رو) 

 عشق دیگه اون باشه داشته اگه که نداره جایی ، عجله و هوس ، خشم ، عصبانیت عشق راه

 باید ، بسوزی راه این تو باید... میکشه یدک و عشق اسم فقط که تظاهریه نمایش یه نیست

 و یبنوش شرابش از عمر یه و یبرس میخواد دلت که چه اون به تا باشی صبور باید ، بشی گداخته

 ... ببری لذت

 بینشون لحظاتی تا و میکردند سیر خودشون افکار تو کدام هر شد تموم خان حرفای وقتی

 : گفت ستاره به رو دکتر ناگهان که بود سکوت

 ؟...چیه مورد این در تو نظر دخترم

 شپسر و اون بین چیزای یه به حتما و پرسید ازش زیرکی به دکتر که سوال این از تعجب ستاره

 ظرمنت مشتاقانه که کرد نادر به خاصی نگاه یه اول...بدونه اونو نظر میخواست که بود کرده شک

 : فتگ دکتر به رو میکرد تماشاش دلنشینی تبسم با که کرد خان به نگاهی بعد و بود جوابش

 واقعی عاشق یه منم پدر...ام آمیخته هم در و ماًنوس(  عشق) کلمه این با خودم ی نوبه به منم

 اوممق کوه یه مثل همیشه که پدرم شنیدم بی بی از رفت دنیا از مادرم و اومدم دنیا به وقتی بود،

 ، زد زجه و گذاشت زمین به سر میکردم گریه که من کنار شب همون و شکست معنا تموم به بود

 بی به و دونستم می اقاتف این مقصر خودمو همش... میشد آب هم سنگ دل که ای زجه چه اونم

 اما. ..میکرد و زندگیش عاشقانه پدر کنار و بود زنده هنوز مادرم شاید نبودم من اگه میگفتم بی

 تحکم فقط اینها و نیست کس هیچ اتفاقات این مقصر که دادند نشون بهم پدرم حتی و بی بی

 ... بسنجه نهمیدو عشق این الیق و داره دوست خیلی که و آدمی هر وجود سنگ که خداست

 :  میگفت بدونم میخواستم مادرم مورد در ازش من که تعریفایی و حرفاش تو پدرم

 ...برسم ابدی آرامش به مادرت کنار زودتر تا بیاد بسر عمرم زودتر چه هر که میکنم دعا همیشه

 ؟..بزاری تنها منو میخوای ؟...چی من پس:  میگفتم بهش

 : میگفت و وردمیخ چرخ موهام تو گرش نوازش دستای
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 مرگ یه عشق بدون زندگی که میفهمی وقت اون بشی عاشق بزار... نشو مند گله ازم...دلم عزیز

 ...تدریجیه

 هم باالخره... نبود پذیر امکان برام حرفا این درک و بودم ساله هشت ی بچه یه من زمان اون

 قراری بی خیلی ایلاو... رفت ما پیش از و گرفت حقیقت رنگ سال هشت از بعد پدرم آرزوی

 همون بود حال سر و خوشحال مادرم دست تو دستش که و دیدم و خوابش که شب یه اما میکردم

 ... رسیده زندگیش آرزوی تنها به پدرم که شاد و گرفتم آروم موقع

 هصبوران و کشید زجر پدرم چقدر که دیدم خودم چشم به اما بودم بچه اینکه با سال هشت این تو

 ، بود شده اضافه درداش تموم به هم سل بیماری این که اواخر اون دیگه که کرد تحمل و درد این

 و مرگ ، بچگی حالت اون تو ، کنه خالص رنج و درد همه این از پدرمو زودتر که میخواستم خدا از

 مرگ آرزوی دختر یه که باشه ظالمانه شاید... دونستم می خدا طرف از هدیه بهترین پدرم برای

 ...کنم تحمل و وضع این تونستم نمی دیگه چون کردم رو آرزو این من اما ، کنهب پدرش

.. .سخته خیلی درسته... ایوبی صبر یه و میخواد فوالدی عزم یه راه این تو گذاشتن پا دونم می

 زخمای و دردا این ی همه روی عشق این وصال... اما... همراهه زدن زجه و کشیدن زجر با درسته

 ...میده نوید رو خوشبختی و آرامش که زندگی روی میشه مرحم یه و وشونهپ می و عمیق

 حرفاش به جان گوش با نفرشون سه هر که کرد توصیف براشون قشنگ و عشق اینقدر ستاره

 تو تارهس که شد نمی باورشون... شدند متاًثر بود کشیده کودکی تو که رنجایی بابت و کردند گوش

 ترجیح که فهموند آنها به حرفاش با... بوده عجین باهاش و شناخته و عشق سالگی هشت سن

 ...بردارند قدم هم با ناهموار راه این تو دو هر و باشه عاشقش که بده کسی به پیوند دست میده

 نکردید پیدا و جراًتش وقتی تا کند سعی پس ، مونه می آتیش به زدن دست مثل شدن عاشق

 ...باشید داشته رو طاقتش کنید سعی زدید دست بهش هاگ... اما... نزنید دست بهش وقت هیچ

 ( نیست فرهاد نگذرد شیرین جان از کسی تا****  نیست فریاد و ناله اول شرط را عاشقی) 

 ( نیست نقاش صنعت کشیدن غم****  نیست عیاش هر مقدور عاشقی) 

 *** ************************************************** 
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 تموم جا همین بحث این ظاهراً و کرد دعوت شام صرف به رو همگی دکتر خدمتکار احمد

 برداشت شام از بعد رو اول قدم و کرد ترغیب بیشتر ستاره شناختن عمق به رو نادر اما... اما...شد

 با هم خان تعجب کمال در که... بزنند خونه اطراف قدمی چند ستاره با خواست اجازه خان از که

 : گفت شوخی به دکتر به و کرد قبول باز روی

 ... بخوره سرشون به هوایی یه بده اجازه ، شدند خسته پیرمردا ما با نشستن از جوونا این

 پاییز فصل علت به اما بود همواری دشت که شدند دکتر ی خونه پشت راهی دو هر ی اجازه با آنها

 ، نبود پاییز سرد هوای از همش لرزش این... لرزیدند خودشون به سرما از کمی بود شده سرد هوا

 جنس با اینکه جرات ده اون تو حال به تا دختری هیچ... بود اول بار برای گرفتن قرار هم کنار از

 می قرار ده مردم نفرین و لعن مورد میرفت اگه که نداشت رو برد جایی تنهایی خودش مخالف

 به رو میشد اجرا دخترا و هازن برای فقط که اسارت قانون این میخواست ستاره... اما ، گرفت

 ستاره به خان ی اجازه... بود رسیده هم موفقیت به که برداره راه این تو قدمش اولین ی وسیله

 ستاره به مخفیانه راه این تو و نداره خوشی دل اجبار و جبر قانون این از هم اون که بود فهمونده

 برای که داد اجازه دو هر به ملیتاً کوچکترین بدون که بود این اول قدم... میکرد کمک هم

 ... باشند هم کنار در و تنها لحظاتی

 :  گفت شد لرزشش ی متوجه و بود ستاره به حواسش ی همه که نادر

 فرصت این دیگه چون بودم مجبور اما بیرون، بیای خواستم ازت سرما این تو که ببخشید منو

 ...باشیم تنها که نمیاد پیش

 پیش مدرسه برای مشکلی ؟...شده چیزی نادر آقا:  گفت و دوخت چشم درنا به نگرانی با ستاره

 ؟...اومده

 رو نمیتونست و داشت رو ای آشفته حال بار اولین برای قلبش مکنوعات گفتن هیجان از نادر

 یخوب به که ستاره... بود کالفه و میکشید موهاش تو دست مدام و باشه داشته تمرکز حرکاتش

 : گقت نگرانی با بود شده ادرن خراب حال ی متوجه

 ؟...میترسونید منو دارید ؟...شده چی بگید خدا رو تو
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 وقت چند این نگاهای ورای و نادر نگاه که ، انداخت ستاره چشمای تو و عشقش از پر نگاه نادر

 ... لرزید دلش ته دید،

 احساسم از کم وقت این تو میخواستم دومونه، هر به مربوط نداره، مدرسه به ربطی حرفام:  نادر

 ...بزنم حرف شدم درگیرش مدتیه که

 همراه به رو عشق و آشنایی درخشش عسلیش چشمای ، شد خیره نادر صورت به تر دقیق ستاره

 ادامه کردنش نگاه به سوالی عالمت با ستاره ، میکرد منظم نا رو ستاره قلب ضزبان که داشت

 ...بود گرفته وقته خیلی رو سوالش جواب البته... داد

 و کردی شوخی پدرم با شیرین و راحت اینقدر دیدار اولین تو و دیدمت وقتی از:  داد ادامه نادر

 کرد تو مورد در پدرم اول شب همون که تعریفایی و ، بود تو به تحسین از پر که رو خان نگاهای

 اون... شدم روروب متفاوت دختری با که فهمیدم و رسوند توافق به تصمیم یه تو منو ، همه و همه

 یه ، شدم عاشقت اول نگاه تو نمیگم... همیشه یرای کنارم تو داشتن و بود تو خواستن تصمیمم

 لتع بی نمیتونه دیدنت، با قلبم تپش ، قراری بی ، دلتنگی همه این فهمیدم که گذشت مدت

 ...باشه

 میمتص دیشب اینکه تا ، نشد اما نیارم زبون به حسمو که رفتم کلنجار خودم با خیلی مدت این

 ، گذشته آتیش وسط از که میزنه حرف راهی از و نگرانمه چطور پدرم که دیدید... گرفتم و آخرم

 ...کردم انتخاب و راه این اطمینان و باز روی با من اما

 مبخوام ازت... بزنم پسش نمیتونم که نشسته وجودم تو قوی حس یه... شدم عاشقت من ستاره

... نمیخوام زورکی عشق ، کنم تحمیل بهت و چیزی نمیخوام... کنی فکر هشب و کنی باور و عشقم

 نسبت حست آخرم در اگه... بیار ایمان داشتنم دوست به ، کن فکر عشقم به میکنم خواهش اما

 رایب یا سخته تو از گذشتن درسته... میگذرم ازت و پذیرم می باز روی با نبو عشق جنس از من به

 ...آرزومه منتهای نشه ختم من با وصال به که چند هر تو خوشبختی دیدن اما ، ممکنه غیر من

 در بتونیم شاید بده دومون هر به رو فرصت این ، بزنه صدامون خان ممکنه آن هر و تنگه وقت

 ....برسیم آرامش به همدیگه کنار
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 نفسای این ، شدنش رنگ به رنگ و نگاهاش این ، شده عاشقش نادر که میدونست اولم از ستاره

 ردمیک فرق بقیه با نادر... بود عشق از هایی نشونه همه ، میکشید اون دیدن از که کوتاهش و تند

 احساس اونو عشق نیروی قلبش تموم با ، میکرد درک خودش به و احساسش عمق داشت تازه ،

 ...میکرد

 مالیمت ، یشمهربون میشد جذب مرد یه طرف به بود بار اولین ، نداشت اون از کمی دست خودشم

.. .بخشید می تازگی و طراوت روحش و قلب به که بود فرخ خشونت برعکس رفتاراش و حرفا تو

 ورز به فرخ اما ، بود داده بهش رو انتخاب ی اجازه و کنه تحمیل ستاره به عشقشو نمیخواست نادر

 ...باشه داشته کنارش در و همیشه برای اون که میخواست

 بختخوش بده پیوند دست نادر با هرکس بود مطمئن و نبود چیزی کم هستار چشم به تفاوتها این

 ...میشه والیت اون دختر ترین

 نمیتونست ، اش کننده دیوونه ی عالقه و فرخ وجود با ، بود ممنوعه عشق یه براش عشق این اما

 پایسرا خفیفی لرزش و بود پریده نادر ی پرده بی اعتراف برابر در رنگش... کنه فکر بهش حتی

 ...بود منتظره غیر براش درخواست این... بود گرفته وجودشو

 اظهار این نمیدونست و بود غریبه اینجا قوانین با و بود کرده زندگی شهر تو نوجوونی از نادر

 و میاره بسته گوش و چشم دختری روز به چه اش عالقه مورد دختر دروی رو و پرده بی عشق

 دوست و عشق از و بزنه زل نادر چشمای تو دخترونه یایح و شرم همه این با میتونه چطور

 ...بگه داشتن

 جواب ازش و بود ایستاده روبروش نادر ، نداشت زدن حرف جز ای جاره و بود تنگ وقت اما

 به که آورد می شوق سر اونو بود کرده خوش جا ستاره صورت تو که حیا و شرم این...  میخواست

 ...تهبس دل نجیبی و پاک دختر همچین

 وت که تو مثل دختری برای عالقه ابراز این دونم می:  گفت دید رو طوالنی سکوت این نادر وقتی

 قوانین این با و شدم بزرگ شهر تو من اما...انتظاره از دور کمی شدی بزرگ قوانینش با و ده این

 بهم که کسی رایب باید اینه مهمه برام که چیزی فقط... نداره خجالت و تعجب جای پس ، ام بیگانه

 هب دیگه صیاد که ، کنم عجله باید بشه زندگی طول تو همراهم میخوام و دارم دوستش شده ثابت

 ...نیفته شکارش فکر
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 ، کن فکر بهش الزمه که موقع هر تا نمیخوام جواب ازت االن ، کنی فکر پیشنهادم به میخوام ازت

 ....زارم می احترام بهش من بگیری تصمیمی هر

 و زدمی فریاد و عشق که انداخت نادر عسلی چشمای به نگاه یه و شد باز ستاره زبون قفل باالخره

 : گفت

 اردواج درخواست ازم مستقیم اینکه از غیر داشتم رو چیزی هر انتظار ، کردید غافلگیر منو شما

 زهنو مسائل جور این شما قول به و بزنم حرف که سخته برام موردش در که بدید حق بهم ، کنی

 وقعیتیم تو االن من که بدونید بدید کردن فکر فرصت بهم اینکه از قبل اما...نیفتاده جا ده این تو

 ستدرخوا به لحظه یه نمیتونم نشه حل برام تا که دارم مسائلی ، کنم فکر ازدواج به که نیستم

 ...کنم فکر شما

 فرخم که میدونم حتی ، دونم می و میزنید حرف موردش در که هایی موقعیت ی همه من:  نادر

 کردن رد که میدونم بازم... گذرونی می داری عمارت اون تو و سختی روزای و میخواد رو شما

 هم هایی درگیری یه ظالم آدم اون اجبار بخار و شده تموم گرون برات چقدر فرخ درخواست

 همه شما به رسیدن برای وحاضرم گذاشتم پیش پا مسئله همه این به توجه با من... داشتی

 ...کنم قبول و ریسکی

 چه موردش در نادر هم باز ببینه که بود دوخته چشم بهش نادر اطالعات همه این از تعجب ستاره

 ...میدونه دیگه چیزای

 و میدونه چیز همه مالک خودشو که خودخواه آدم یه بخاطر که نمیشه دلیل این:  داد ادامه نادر

 که داد اجازه بهش و کشید عقب و ترسید بشه ده این دسب سر دختر قلب مالک میخواد هم حاال

 ...بده انجام میلشه باب و داره دوست کاری هر

 حساب ازش بشه که نیست کسی فرخ... بگذرم جونمم از آزادیتون و خاطرشما به حاضرم من

 ینا ی دوره دیگه داره گیری تصمیم حق زندگیش تو کسی هر... بکشی کنار اون نفع به و ببری

 ...شده تموم ها ستم و ها گویی زور

 نری اگه که برو خودتو راه و نده اهمیت بهش خواهشاً بود موقعیتها همین به منظورت اگه ستاره

 ...میدی و کاری هر ی اجازه اون به ترست بخاطر و اون سپردهای سر از یکی میشی هم تو
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 نهات دختر یه اگه ، میزنید حرف موردش در راحت قدر این که نیستید من موقعیت تو شما:  ستاره

 ازدواج مورد در نمیخواستید ازم میکردید زندگی فرخ حکومت ی سلطه زیر عمارت یه تو و بودید

 اباره... میگم چی من بفهمید که کنید زندگی باهاش باید نیست عادی آدم یه فرخ... کنم فکر

 کرده پاره زنجیر روانی ی دیوونه یه حد تا بهش ندادن بها و درخواستش کردن رد خاطر به شده

 ...کنه اش پاره تیکه میخواد میرسه کس هر به و رفته پیش

 من و خطرناکه واقعاً اون... شدید مند عالقه بهم که فهمیده حتما شده حساس هم شما روی تازگیا

 ...نمیدم خودم به و حق این بندازم خطر به رو بقیه زندگی خودم خاطر به نمیتونم

 نمم نکنه گرفتارتون که باشید دیگه دختر یه دنبال و بیرون بیاید من فکر از میکنم خواهش

 ...میکنم خوشبختی آرزوی براتون

 : گفت و نشست وجودش تو خشم کمی و اومد درد به دلش ستاره آخر ی جمله از نادر

 ور کارا ی بقیه کردی قبولم اگه کنی فکر بهش بهتره... نمیگردم بر ازش هرگز گرفتم که تصمیمی

 ...خودم به بسپر

 دکر اشاره پدرش به نادر... پراند جا از رو اونا زدنشون صدا با دکتر که بگه چیزی یه رفت ستاره

 : گفت ستاره به رو باره دو و میاد االن

 فرخ با ، ترسم نمی چیز هیچ از تو به رسیدن برای... تونم نمی... بکنم ازت دل نخواه ازم ستاره

 به ، نک اعتماد بهم فقط تو...بکشه بندت به زارم نمی ، کنه زخمی روحتو منمیزار و میکنم مقابله

 کنار عشق با همیشه برای منو میتونی ببین و کن فکر من به ، بده شدن عاشق فرصت خودت

 ...میکنم حل و چیز همه خودم ، من به بسپر شو بقیه باشی، داشته خودت

 چشمای تو نادرعشق... برنداشتند چشم هم از ای لجظه تا و بود آلود مه دوشون هر چشمای

 ...کشید دنیا تموم آسودگی به نفسی و دید ستاره

 : پرسید خان که میرفتند عمارت طرف به خان کنار ستاره

 ...نکرد اثر بهتون هم سرما که میزدید حرف چی مورد در همدیگه با

 : گفت و کرد آروم واون ای لحظه از بعد خان شوخ لحن اما پرید رنگش خان سوال از ستاره
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 در من از هم سواالیی و زد حرف کودکیش دورانی و مادرش ، مدرسه مورد در نبود خاصی حرف

 ...پرسید ام خونواده مورد

 یرهخ بیرون به ساکت هم ستاره...  مشغوله خیلی فکرش که بود معلوم اما نگفت چیزی دیگه خان

 انخ سنگین نگاه بار هر اما ، بود گذاشته یشنما به رو درختا های سایه و سیاهی شب که بود شده

 نادر و اون بین حس از خان که کشید می آشوب به رو دلش نگاه این و میکرد حس صورتش رو و

 ...  نه یا کرده حس رو چیزایی یه

***************** 

 برداشت و گندم کردن درو فصل شروع با خوشبختانه و گذشت روز اون مهمونی از روزی چند

 رو ستاره توبیخ یرای وقتی آنها، به حسابرسی و کاری ی مشغله بخاطر فرخ دیگه، والتمحص

 چشیده ترس بدون رو شادی طعم بار اولین برای که آورد ستاره بار این رو شانس این و نداشت

 در نادر بود، نادر درخواست درگیر فکرش مدام و نمیکرد رها و اون ای لحظه دلشوره ولی...بود

 به اون ، بود کرده سرگردان اگرها و اماها میان در اونو و بود اومده خوشش ستاره از یبد شرایط

... ودب گذاشته اثر هم اون اشتهای و رفتار روی ها نگرانی این و بگیره تصمیمی نمیتونست درستی

 پیچش پا مدام و کرد نگران رو خانوم مرضیه کم کم ستاره های داری زنده شب و غذا به میلی بی

 و میکرد باز سرش از اون مختلف های بهانه با ستاره اما... چیه ستاره درد بدونه که یشدم

 ...داره استراحت به نیاز و کاره خستگیه از که میکرد مطمئنش

 نای مهمونی شب اون از ، نمیکنه ساکت و درگیر اینطور رو ستاره زیاد کار که میدونست اعظم اما

... تادهاف براش اتفاقی چه ببینه که میزد حرف ستاره با باید و ودب کرده سرایت ستاره به ها حالت

 : گفت ستاره به رو میزدند حرف و بودند هم کنار در دو هر که شب یه همین برای

 ؟...داده آب به گل دسته یه دوباره فرخ این نکنه ؟...خودتی تو وقته چند یه ؟... شده چی ستاره

 : گفت و دوخت اعظم نگران ی چهره به و غمش از پر نگاه ستاره

 ...گرفته ازم رو خواب زیاد خستگی فقط... عزیزم نیست چیزی
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 اون از ، بزن و دلت حرف... ستاره نیستی خوبی دروغگوی:  گفت و کرد نگاهش مشکوک اعظم

 که افتاده برات اتفاقی چه خونه اون تو ستاره ، بودی خراب اومدی دکتر ی خونه از که شبی

 ؟...کرده تپریشون اینطور

 همه اون... کنه مخفی عمارت این تو دوستش تنها از رو رازی هیچ نمیتونست... کشید آهی ستاره

 می اگه شاید... کنه پنهون ازش هم نادر درخواست این نمیشد دلیل میدونست موردش در رو چیز

 : گفت ای حاشیه هیچ بدون همین برای کنه کمکش میتونست چیه دردش فهمید

 ...کرد خواستگاری ازم شب اون نادر

 واکنش از که ستاره... دوخت چشم ستاره دهان به لحظاتی تا و خورد جا حسابی اعظم حرفش با

 : گفت بود گرفته اش خنده اعظم

 که منم از بخدا... موندی واج و هاج طوری این که کرده خواستگازی تو از نادر اینکه مثل

 ...ندادم ننشو واکنش اینقدر تو مثل کرد، خواستگاری

 : گفت بده اهمیت ستاره حرف به اینکه بدون و اومد خودش به اعظم

 شآتی به جا یه آدماش با و ده این بعدم و معلم آقا این اول بفهمه فرخ ؟...کنی چیکار میخوای حاال

 ...میکشونه

 : گفت درد پر لحن یه با و انداخت پایین و سرش غمگین ستاره

 به نمیتونم گفتم نادرم به ، ممکنه غیر عشق این که میدونی ؟...بهخرا حالم اینقدر چی برای پس

 ...بشم عاشق ندارم حق من اعظم... کنم خراب رو همه زندگی خودم خاطر

 دل معلم به ستاره که فهمید اعظم و بود بارونی ستاره چشمانی گرفت، رو ستاره دست اعظم

 : گفت و کشید عمیقی نفس و بست چشماشو... باخته

 ؟...آره ؟...داری دوست و ادرن تو

 : گفت و دوخت اعظم به اشکیشو چشمای ستاره

 این نمیتونم من... تره مهم برام ده مردم و دکتر ی خونواده امنیت... نیست مهم من داشتن دوست

 ...خودش بخت دنبال میره میکشه راهشو ندارم ازدواج این به میلی دید وقتی نادرم بکنم، ریسک

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | بلند پاییز رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

176 

 

 ...فرخ سوگلی بشی تو که خودش بخت دنبال بره نادر... شدی یوونهد ستاره:  اعظم

 رو زارم نمی امم جنازه... بزار راحتم... کن بس اعظم:  گفت و گرفت و سرش دستاش با ستاره

 ...بمونم نمیتونم نادرم با... اما... بشم سوگلیش بخوام که برسه چه باشه فرخ دوش

 و کار این خودت با چرا دارید، دوست رو همدیگه خیلی وندوت هر معلومه ؟... ستاره چرا:  اعظم

 ؟...میکنی

 بوجود ای عالقه وسط این که بفهمه فرخ اگه برم، عشق این طرف به چطوری فرخ وجود با:  ستاره

 ...ببینه آسیب من خاطر به کسی کنم تحمل نمیتونم...برمیاد نادر کشتن صدد در حتما اومده،

 می فرخ واکنش از اینقدر خان وجود با چرا...زدی خط زندگیت از و خان کل به تو... عزیزم:  اعظم

 ...پرسته می دخترش مثل رو تو و داره دوست خان چقدر بینی نمی ؟...ترسی

 اگه میکنی فکر تو اما... میده ارزش بهم چقدر خان که میفهمم هم بینم، می هم رو همه:  ستاره

  ؟...میده ترجیح زنش برادر به و نادر خان کنند خواستگاری ازم زمان هم نادر و فرخ

 انجام و همون خان گفتی کاری هر عمارت، این تو اومدی وقتی از کنی قبول نمیخوای چرا:  اعظم

 و تو یعنی این... داد اهمیت بقیه از بیشتر تو درخواستای به هم مدرسه مورد در حتی... داد

 خودتو هم و کن استفاده فرصت این از... رهزا می احترام بهت و هستی مهم خیلی براش نظراتت

 سرش عشق هم که معلمه آقا همون تو لیاقت بخدا... بکش آغوشت به و خوشبختی هم بده نجات

 ...مهربونی هم و میشه

 : گفت و فشرد محکم و اعظم دست ستاره

 بینمب تا بشه آروم چیز همه تا بزارم..  کنم فکر بیشتر باید...میدی دلداری بهم اینقدر که ممنونم

 ...زده رقم برام چی سرنوشتم

 : گفت و زد ستاره ی شونه به دستی و شد بلند اعظم

 گرن به میتونه هم رو، آدما ما زندگی ورق که داره نیاز هایی دستکاری یه به وقتا گاهی سرنوشت

 ، هترب چه شد اگه بکن، تالشت نشین سرنوشت انتظار به ستاره...سیاه رنگ به هم بیاره در روشن
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 سفر ی جاده ، راه همین که داری باور و نکردی خودتو تالش که نیستی ناراحت الاقل نشد اگه

 ...توست زندگی

 پیشنهادش و نادر درگیر فکرش هنوز اما... روزها ی همه مثل بود تکراری روز یه ستاره برای فردا

 برگشت وقتی... بود نشده آشپزخونه به فرخ اومدن ی متوجه که بود گرم سرش اینقدر... بود

 ستاره... شد دوخته هم در میکرد تماشاش داشت میشد ای دقیقه که فرخ چشمای با چشماش

 : گفت و داد و سالمش جواب محو لبخند یه با فرخ کرد، سالم بهش آروم

 زندگی ها ملکه مثل میشدی زنم اگه ؟...میکشی کار ازش اینقدر که نیست دستا این حیف

 ...نکنی خستگی احساس ذره یه که میریختم دورت کلفت و کرنو تا صد و میکردی

 ...شدن ملکه به چه رو دهاتی دختر یه:  گفت و کرد فرخ به غمگینی نگاه ستاره

 حالت یه با و جلوتر اومد قدم یه میزنه، و مادرش حرف ی کنایه داره که فهمید ستاره حرف با فرخ

 غریب براش که... تمنا... التماس حالت یه... دبو ندیده اش چهره تو موقع هیچ ستاره که خاصی

 : گفت... بود

 دختر یه نه اومده آسمونا از که ای فرشته یه مثل برام تو... ندارم کس هیچ حرف به کاری من

 ؟...نداری قبولم چرا ؟...میزنی ام سینه به رد دست چرا... دهاتی

 ولقبش که هستم دهاتی دختر همون من...برسیم دیگه هم به نمیتونیم هیچوقت تو و من:  ستاره

 رمعم آخر تا و بدم تو به پیوند دست نمیخوام نیست، شما ی خونواده با تراز هم و گرفته مادرت از

 شاًن که کسی دنبال بری و نکنی تلف من آوردن بدست برای وقتتو بهتره... بشم تحقیر

 ...نیاره پایین رو تون خونوادیگی

 : گفت بود خیره ستاره ایچشم به نگاهش که همچنان فرخ

 اینه اول راه.... راه دو میمونه پس... نیست پذیر امکان آرامش و صلح راه از تو آوردن بدست برای

 و زور راه از بدم ادامه خودم روش همون که اینه دوم راه... بزنم حرف مورد این در خان با ، که

 اسالتم و بیفتی پام به خودت که میکنم کاری باش، بعدیم العمل عکس منتظر پس... خشونت

 ...باشه خشونت و زور همیشه شما سر باالی باید مادرم قول به... کنی

 : گفت و شد عصبانی مرگ حد به فرخ تحقیرای و تهدیا از ستاره
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 سرت هیچی عشق از... بس و میبینی رختخواب تو رو مردی فقط تو... زاده خان متاسفم برات

 ...حیوون یه ؟...هستی چی تو اما... میکنم افتخار بودنم دهاتی به که.. .دهاتیم یه من آره... نمیشه

 هب چسبوندش و گرفت گلوشو و ستاره صورت تو زد محکم و ریخت فرو ستاره آخر ی کلمه با فرخ

 : غرید و دیوار

 قفس از لطیفت بدن اون کردن تیکه تیکه برای که حیوونم یه من... کوچولو زدی حدس درست

 هک محکومی ابد تا تو... میاره شکارش سر وحشی حیوون یه که میارم سرت به بالیی.. .کردم فرار

 ...بکشی زجر و باشی من کنار

 شده مچاله خودش تو که طور همین ستاره... بیرون رفت اونجا از و دیوار ی گوشه کرد پرتش بعد

 : کرد زمزمه خودش با صورتش تو ریخت اشکاش و بود

 ونممیرس پایان به رو حکومتت میکنم، ساقطت هستی از عشقم همین با... میکنم نابودت باالخره

 ...لعنتی... میکنم قطع رو دستت... نکنی بلند مظلوم رو دست دیگه تا

 طفق... آورد پناه اتاقش به اطرافش آدمای آمیز ترحم نگاه برابر در کرد پاک لبشو ی گوشه خون

 دق فرخ برابر در که میخواست ازش و میکرد حتشنصی باز کمکش به بود اومده که خانوم مرضیه

 این ونهمیت که بود مطمئن خودش به اما...بیفته در فرخ با نمیتونست و بود دختر یه اون نکنه، علم

 رتنف همین بود، مونده براش امید همین فقط... برسونه انتها به و فرخ ستم و ظلم از پر حکومت

 ...برسونه کامل ینابود به و فرخ تا... بود مونده براش

 یسیل بخاطر بده نادر تحویل رو کیکا و بره مدرسه به رحمان مش همراه ستاره بود قرار که روز یه

 کار ینا مسئولیت ستاره بود، نمایان صورتش تو کمی کبودی آثار هنوز و بود زده ستاره به فرخ که

 ستاره وقتی نادر... شد مدرسه راهی رحمان مش همراهی به اعظم و گذاشت اعظم ی عهده به رو

 یه راب شکنجه بدترین وعاشقشی داری دوستش که کسی ندیدن... شد همیشه از دلگیرتر ندید رو

 ...میکرد حس سینه تو بخوبی و درد این نادر و عاشقه

 ور عاشق این دل اینکه برای و دید آشفته خیلی اونو کرد پرسی احوال و سالم نادر با وقتی اعظم

 : گفت مقدمه ونبد کنه شاد کمی
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 من از همین برای داشت کار یکمی خواست، عذر نیومدنش بابت و رسوند سالم جان ستاره

 ...بیام که خواست

 ؟...خوبه که حالش:  پرسید نگرانی با نادر

 دب باید چرا باشه داشته دوسش شما مثل کسی وقتی... همیشه از بهتر گفت و زد لبخندی اعظم

 ؟...باشه

 : گفت لبخند با و بشه بیشتر اون تعجب نذاشت اعظم که دوخت چشم اعظم به تعجب با نادر

 ماش اونم ، دارید دوستش چقدر شما که میدونم ، گفته من به رو چیز همه ستاره... نباشید نگران

 ...میشه عشق این مانع داره ستاره به که ای عالقه و فرخ بودن اما داره دوست رو

 ؟...داره دوستم گفته ستاره خود:  گفت شپی لحظه چند از تر مشتاق نادر

 این گفتن با نمیخواد که گذشتیه با و مهربون دختر ستاره:  گفت و انداخت پایین رو سرش اعظم

 اسیر بیچاره دختر این... بندازه بخطر رو کسی زندگی شده عاشق شما مثل اونم که حقیقت

 ی دیوونه یه فرخ... داره حقم خب ، بفهمه چیزی موضوع این از خان زاره نمی و فرخه خودخواهی

 همینه برای... بیفته خطر به خان زندگی موضوع این از خان فهمیدن با داره امکان و عیاره تموم

 اطمینان بهتون من باشید داشته صبر باید ، میکنه جواب رو شما عشق ظاهر به داره ستاره که

 ...باشه شما کنار در رو عمرش ی بقیه که حاضره و داره دوستتون ستاره که میدم

 ...حافظ خدا فعال برم باید من ، گرفتم کالستون وقت پرحرفیام با که ببخشید

 : گفت و زد صداش نادر که بیرون کالس از بیاد اومد اعظم

 ونا تو ستاره شما وجود با الاقل که خوشحالم ، کردید امیدوار حرفاتون با منو و اومدید که ممنونم

 یبرا که دارم دوستش اینقدر... بگید بهش و باشید مواظبش میکنم واهشخ نیست تنها عمارت

 که میکنم تالشمو تموم نیستم گردون روی بهش کمکی هیچ از خوشبختیش و آزادیش

 یادش به همیشه و نمیرد خاطرم از ای لحظه هیچ بگید بهش...بشه ده این دختر خوشبخترین

 ...اومدید که ممنون بازم...هستم
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 مردای آخه... باشه عاشق اینطور مرد یه نمیشد باورش ، شد راهی و داد کونت سری اعظم

 ور عشقشون همیشه و نمیکنند آشکار ی عالقه ابراز دارند دوست که کسی به وقت هیچ اطرافش

 اشباه میتونست ستاره اگه و نبود اونا جنس از نادر اما میکنند پنهون تفاوتی بی نقاب پشت

 ...میشد ده این دختر خوشبخترین بمونه

 نادر برای دلش اونم... فشرد پیغام این از رو ستاره قلب و رسوند ستاره به رو نادر پیغام اعظم

 محکومیتی... بود فراق و تنهایی این به محکوم اما... بود یادش به لحظه هر اونم... بود شده تنگ

 ....عمارت این زندانش و بود فرخ زندانبانش که

 سر تو فکر یه بود روزی چند یه...میکرد هدیه آدما به رو عمر گذر و شتمیگذ باد مثل روزها

 و بود بالکن تو که شب یه همین برای کنه عملی اونو زودتر چه هز میخواست و بود افتاده اعظم

 عاشق تا دو این برای کاری باید و وقتشه االن که رسید فکرش به میزد قدم حیاط تو هم خان

 و انخ پیش رفت همین برای میکشه رنجی چه نادر ندیدم از ستاره که دمیدی وضوح به چون بکنه

 : گفت

 ...بزنم حرف باهاتون ستاره مورد در میخواستم زدم بهم رو خلوتتون که ببخشید آقا

  ؟...شده طوریش ستاره:  گفت و دوخت چشم اعظم به نگرانی با خان

 ودب بی بی دلتنگ میزدم حرف باهاش هک پیش شب چند... خوبه ستاره...آقا نه:  گفت فوری اعظم

 رهب رو روزی چند بدید اجازه اگه که بگم بهتون من گفتم ، بزنه حرفی نمیاد خودش که میدونم ،

 ...بشه سرحال یکمی تا بی بی پیش

 : گفت اعظم به و داد تکون سری و کرد گوش اعظم حرفای به متفکر خان

 ...هستم منتظرش قماتا تو بگو ستاره به... دادی تذکر که ممنون

 : گفت خان از تشکر با گرفته اش نقشه اول قسمت اینکه از خوشحال اعظم

 ..بشه ناراحت میترسم کردم ازتون درخواست این من نگید بهش فقط آقا

 اتاق به فرستاد اونو و کرد خبر رو ستاره فوری اعظم...رفت اتاقش به و داد تکون سری فقط خان

 : گفت و شد اتاق وارد خان ی اجازه با ستاره... خان
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 ؟...داشتید کار من با آقا

 رو روزی چند یه میخوام بگم بهت میخواستم... عزیزم بشین بیا:  گفت و کرد نگاهش مهربون خان

 ...باشی داشته کوچولو استراحت یه هم و کنی تازه دیداری هم که بی بی پیش بفرستمت

 ...بی بی پیش برم روز چند نیست الزم... نیستم خسته من آقا:  ستاره

 شب ، باشی بی بی پیش میخوام جمعه تا است چهارشنبه فردا... نزن حرف من حرف رو:  خان

 ...رسونیم می راه سر هم رو تو ، ده بریم میخوایم فرخ و من فردا...دنبالت میام جمعه

 ...بیرون اومد خان اتاق از بخیر شب یه با و کرد قبول ستاره

 گفت فرخ به خان ، رفتند که رو راه از کمی... شدند ده راهی ستاره و فرخ تفاقا به خان صبح فردا

: 

 خان و داشت نگه رو ماشین فرخ... بزنه حرف کشاورزان از تا چند با میخواد داره نگه رو ماشین

 نگاه ار بیرون داشت که کرد ستاره به نگاهی و برگشت بود، شده تنها ستاره با که فرخ... شد پیاده

 : گفت و ردمیک

 استراحت رو عمرت ی همه اومدی می راه باهام اگه ؟...کنی استراحت که میری مرخصی

 ...میکردی

 ی رحمانه بی سیلی اون از هنوز باشه، ساکت داد ترجیح و کرد فرخ به سردی دلگیرو نگاه ستاره

 رایب بشه عصبانی دوباره که رفت می ستاره سکوت و سرد نگاه این از فرخ... بود نگذشته فرخ

 : گفت خشم با همین

 راحت من دست از روز دو این نکن فکر... نکن بش و خوش هم کسی با و باش خودت مواظب فقط

 به که نکن کاری پس... میکنند برام رو کاری هر پول بخاطر که دارم زیادی خبرچینای... میشی

 ...بشه تموم ضررت

 خشم با و شد باز زبونش قفل باالخره و اومد بجوش خونش فرخ مالکیت حس همه این از ستاره

 : گفت
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 یوغ یرز از یعنی بی بی ی خونه میام وقتی... کنم رفتار تو میل طبق که نمیگیرم دستور تو از من

 ...بکنم میخواد دلم کاری هر که آزادم و اومدم بیرون تو

 : زد داد ستاره جوابی حاضر این از عصبانی فرخ

 ...میبینی بد که نکن سگ منو دوباره ستاره ، بکنی میتونی کاری هر و آزادی که کردی غلط

 ساعت نیم از وبعد...بده ادامه تهدیداش به نتونست دیگه فرخ ، ماشین طرف به خان اومدن با

 و کشید عمیقی نفس شد پیاده که ستاره... رفتند و کردند پیاده بی بی ی خونه دم رو ستاره

 : کرد زمزمه

 ...نکنی تکلیف تعیین من برا دیگه که رسم می رو حسابت روز یه

 و پرسید می ستاره حال از مدام بی بی... شدند زده ذوق حسابی ستاره دیدن از خاله و بی بی

 رایب خونه این... نداره ناراحتی و خوبه حالش که داد می اطمینان بی بی به ، صدقه قربون با ستاره

 ...میگرفت آروم دلش بی بی بودن با ستاره و بود امنی جای ستاره

 چشمه راهی هم همراهی به و کرد تازه دیداری اونم با و رفت گلناز پیش ستاره روز اون فردای

 از دیگه چشمه اطراف ، داد می نشون خودشو داشت کم کم که سرمایی و پاییز وجود با... شدند

 تو حتی... ودب همیشگی داد می ستاره به چشمه این که آرامشی اما ، نبود خبری سبزی سر اون

 ...زمستون سرمای اوج

 کار خیلی ازت عمارت اون تو حتما... شدی الغر چقدر:  گفت و کرد ستاره به نگاهی گلناز

 ...میکشند

 زیادی کاری و داره دوست خودش دختر مثل منو خان عزیزم نه:  گفت و زد مهربونی لبخند ستاره

 درست شبا زاره نمی و کرده خسته وروحم که خیاله و فکر این ، بکنم بخوام که نیست هم

 ...بخوابم

 ؟...برنداشته سرت از دست ؟...میکنه اذیتت لعنتی اون هنوز:  گفت آشفتگی با گلناز

 مرگ یا خودش مرگ یا ، بزاره راحتم میتونه مرگ با فقط بشر این:  گفت و کشید آهی ستاره

 ...من
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 ؟..داره دوست دخترش مثل رو تو خان گینمی مگه ؟...زنی نمی حرفی خان به چرا ستاره:  گلناز

 نای تو خیلیا داره امکان ، میشه پا به خونوادگی جنگ یه من اعتراف با... گلناز نمیشه:  ستاره

 ماجرا این حل راه تنها... نمیخوام ، دیگه کسی برای نه خان برای نه اینو من ، برند بین از جنگ

 دارهن بهم کاری زیاد... کنم پیدا فرخ دست از خالصی یبرا راهی یه و برم جلو صبر با باید... صبره

 ...هستم خودم مواظب نباش من نگران... کافیه براش فعال داره چنگش تو منو که همین ،

 از ور دوستش بهترین فعال ، زد گلناز به نداره حقیقت دونست می که حرفایی با که هرچند ستاره

 تونست نمی که خودش به اما... نیست بدم همچین اوضاع که داد اطمینان اون به و آورد در نگرانی

 مشکالتش به هم نادر درخواست و ، بود خراب خراب میکرد رو فکرش اونچه از اوضاع... بگه دروغ

 تو و بره جایی به میخواست میشد تموم داشت تحملش و بود بریده دیگه... بود شده اضافه

 میخواست... بشه خالی نبود حقش که هایی رنج ی همه از دلش که بزنه فریاد اینقدر تنهاییاش

 آرزوهایی ، بره آرزوهاش دنبال به سبکبال و کنه رها ، تنهایی همه این ، درد همه این از خودشو

 ...موند می باقی خیاالتش همون تو و نمیشد تبدیل حقیقت به وقت هیچ که

 تونسته خان از خواهش یه با و ردک اجرا خوبی به رو اش نقشه اول ی مرحله ، ستاره رفتن با اعظم

 غیاب در و نکرد تلف رو وقت اون... بفرسته ده به اش نقشه دوم ی مرحله برای رو ستاره که بود

 ساعت راس که که خواست ازش و گفت نادر برای رو اش نقشه و رسوند مدرسه به رو خودش فرخ

 رو کارها ی همه اظهر بعد تا و برگشت عمارت به فوری و... باشه بی بی ی خونه اطراف شب هفت

 اون پیش امشب میخواد و خورده سرما مادرش که این گفتن با و رفت خورشید پیش و داد انجام

 هاترفند این با میتونست هنوز که بود خوشحال... گرفت خورشید از رو ده به رفتن ی اجازه باشه،

 وقتی...بود ظالم مردی هیخودخوا اسارت در خونه این کنج که بکنه دوستش بهترین به کمکی

 هب که بود دلسوز خواهر یه مثل براش ستاره میشد، سیاه براش دنیا میدید رو ستاره چشم اشک

 اش نقشه که حاال تا... میکرد کمک بهش میتونست که طریقی هر به باید و داشت نیاز وجودش

 ....بود گرفته خوب

 و تعجب براش اما ، کرد تعجب شدیدن از ستاره و رفت بی بی ی خونه به شش ساعت حدود

 ادد توضیح بی بی برا... میکرد دنبال رو اش نقشه باید نبود مهم االن ستاره سوال از پر چشمای

 شب برای هم با که ستاره دنبال اومده هستند ده تو دوشون هر که حاال و دوسته گلناز با که

 وت هنوز که ستاره همراهی به و دکر مجاب رو بی بی حرفاش با... برند گلناز ی خونه به نشینی
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 به اون ، ستاره به توضیحی هیچ بدون و بیرون اومدند خونه از بود دروغاش و اعظم اومدن بهت

 : گفت خشم با و ایستاد بود اومده خودش به کم کم که ستاره... میکشید خودش دنبال

 اصال ؟...بیرون کشیدی هخون از دروغ به منو که بازیه چه این ؟...میکنی چیکار اینجا تو اعظم

 ؟...دوستی گلناز با بودی نگفته ؟...میبری کجا منو داری

 ...برمت نمی بدی جای بیا دنبالم و نکن سوال اینقدر خدا رو تو... جان ستاره:  اعظم

 دیوونه دستت از دارم ، دارم نمی بر قدم از قدم خبره چه جا این نگی تا اعظم ببین:  ستاره

 ...میشم

 ...باشه داشته نظر زیر رو ما یکی ممکنه ، میکنم تعریف برات راه تو بریم بیا وت:  اعظم

 یوقت ، منتظرته بی بی قبلی ی خونه تو یکی:  داد ادامه میکسید رو ستاره دست که طور همین

 ...کیه منظورم فهمی می رفتی خودت

 ماعظ دنبال به اعتراضی کوچکترین بدون و بود نیاورد در سر اعظم حرکات و حرفا از هنوز ستاره

 هدایت اتاق طرف به اون اعظم ، رفت باال که بی بی قبلی خونه چوبی های پله از... میشد کشیده

 ...زد زل اطرافش تاریکی به و بود ایستاده اتاق وسط واج و هاج ستاره... رفت بیرون خودش و کرد

 دنکشی طول زیاد و میشد یکنزد بهش داشت بود افتاده روبروش دیوار رو انعکاسش که سایه یه

 و شب موقع این تو هم اون نادر دیدن از اینقد... دید مقابلش رو نادر تموم حیرت و بهت در که

 با که میکرد نگاه نادر به فقط و بود شده گنگ زبونش که بود کرده تعجب بی بی ی خونه تو اونهم

 ...میکرد تماشا اونو داشت شور و عشق از پر چشمایی و دلنشین لبخند یه

 ... بیرون کشید بهت از حدودی تا اونو نادر صدای

 ؟...خوبی... ستاره سالم:  نادر

 انگار نمیداد رو موقعت این تحلیل و تجزیه ی اجازه بهش مغزش و بود خیره نادر به هنوز ستاره

 ....بود شده منجمد خون رگهاش تو و بود شده قفل مغزش سلولهای ی همه
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 یهو ؟...بگیرند قرار هم روبروی موقعیت این تو دو هر بود شده باعث چی ؟...بود خبر چه اینجا

 رزی کارها این ی همه پس ، بود کرده اجرا خوب بی بی مقابل که بازیش اون و افتاد اعظم به یادش

 ...اعظمه سر

 بود خیره اون به که نادر شور و عشق از پر چشمای و هفته سه از بعد نادر دلنشین ی چهره دیدن

 رو شا سینه ی قفسه و نبود شمارش قابل قلبش ضربان ، میکوبید اش سینه به محکم رو قلبش

 چرا ؟...میکرد قراری بی لعنتیش قلب این میگرفت قرار نادر مقابل وقتی چرا... بود کرده سنگین

 عشق درک چرا ؟...بود نرسیده لحظات این به فرخ با چرا ؟...نداشت فرخ به نسبت رو احساس این

 و میکرد نابود یکی ، بودند متفاوت هم با آدما چقدر ؟...سخت فرخ مقابل و بود آسون نادر قابلم

 ...دوباره جونی و داد می نفس یکی ، برید می نفس

 هد این تو حاال تا ، بود شده گم دیدش از االن به تا بود کرده باز دنیایی به رو چشمش نادر عشق

 ...میزد رو اول حرف عشق که دنیایی ، بود زیبایی یدنیا چه... بود ممنوعه دخترا برای

 زیباترش سکوت و تعجب که ستاره زیبای ی چهره به اتاق روشن و تاریک تو و اومد جلوتر نادر

 : گفت و کرد نگاه بود کرده

 ...خوبه حالت... عزیزم ستاره

 ...خوبه ندفهمو نادر به سرش دادن تکون با فقط و لرزید دلش نادر گفتن عزیزم از ستاره

 اج بی بی ی خونه تو رو زبونت اومدی می که عجله با نکنه:  گفت و خندید ستاره حرکت از نادر

 ؟...گذاشتی

 ...ببینی منو میخواستی و اومدی اینجا چی برای:  گفت جدی موقعیت این از نگران ستاره اما

 ما ماجرای از یدمفهم ، زدم حرف باهاش و مدرسه بود اومده اعظم که پیش روز چند:  نادر

 اونم ، کنم تحمل رو ندیدنت نمیتونم دیگه و شده تنگ خیلی برات دلم که گفتم بهش ، خبرداره

 ...ببینیم رو همدیگه بتونیم ما که کشید رو نقشه این

 اشهب خطرناک میتونه چقدر میدونید ، کردید اشتباه دوتون هر:  گفت و کرد هم تو اخماشو ستاره

 رو عشق این ی دنباله دیگه خدا رو تو نادر... میاره مون تا سه هر روز به هچ بفهمه فرخ اگه و

 ...نگیر
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 چرا... کنم فراموش رو تو و بشم قسم یه پایبند نمیتونم که نخور قسم ستاره:  زد داد نادر

 ؟...دارم دوست چقدر کنی باور نمیخوای

 دل و عشق به نمیتونم االن که موقعیتیه مهم... نیست مهم من داشتن دوست و باور:  ستاره

 ...کنم فکر سپردن

 نقش میخوای کی تا... آرزوهات تموم به بزنی پا پشت مردم دل رضایت برای میخوای کی تا:  نادر

 ...کنی بازی رو قربانی یه

 رد کسی خون روی از آرزوهام به رسیدن برای که ندارم حقی ، ندارم شدن عاشق حق من:  ستاره

 ...کن درک لطفا... نیستم خواه خود من نادر... بشم

 تفاوت بی اینقدر و بینی می منو قراری بی چرا... خودخواهی ستاره چرا:  گفت سردی لحن با نادر

 خب ؟...بریزه تو خاطر به کسی دماغ از خون قطره یه خوای نمی نمیگی مگه... میشی رد کنارم از

 ؟...نمیدی بهم اهمیت چرا ، هستم مردم این جزو منم

 از دارم که میدم اهمیت... نادر نباش انصاف بی:  گفت و دوخت نادر به رو اشکیش چشمای رهستا

 یچ برای... باشم دکتر ی زده خجالت عمر یه و بیاد سرت بالیی نمیخوام میکنم دورت عشق این

 ؟...میکنی اصرار اینقدر

 چشمای تو عمیق ادرن... خورد می همدیگه صورت به داغشون نفسای که جلوتر اومد قدم یه نادر

 : گفت لرزونی صدای یه با و کرد نگاه ستاره

 یخواد،م ازم رو تو و میکوبد سینه تو قلبم ، کنم فراموشت نمیتونم ، دارم دوست خیلی اینکه برای

 ؟...عشقم اثبات برای نیست کافی ها همین

 شریک مسیاه سرنوشت تو رو دیگه کسی نمیخوام من...نیست کافی نه:  زد فریاد ستاره

 ...کنم خوشبخت رو تو نمیتونم من ، کن فراموش منو ، کن پاک دلت از منو عشق نادر...کنم

 داره که نامرد اون از... فرخ از ؟...ترسی می چی از تو ، نیست کننده قانع حرفات:  زد فریاد نادرم

 این به ؟...تهرف کجا بود همه زد زبون که شجاعتت همه اون پس... کشه می تباهی به رو ات آینده

 ؟...شدی تسلیم زودی
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 هبیار سرت بالیی نامرد اون که این از ، نمیترسم خودم شدن تباه از بخدا:  گفت تر آروم ستاره

 بی یه فرخ ، ببینی آسیب من بخاطر نمیخوام نادر ، نیستم مهم من اما دارم، دوست منم...میترسم

 ؟...باشم داشته وجدان عذاب عمرم آخر تا عشق این بخاطر ،نزار ظالم یه ، رحمه

 جویی پی از فرخ شاید تا شدم سکوت به مجبور خان ی خونواده بین حرمت و آبرو خاطر به من

 قول به برابرش در من مقاومت ولی ، برداره سرم از دست اش خواسته بودن ثمر بی و مداوم های

 یا نرسه خواستش به هاگ ، خطرناکه زخمی مار یه مثل االن اون نادر ، کرده ترش عاشق خودش

 ...میکنه نابودش بگیره قرار راهش سر کسی

 تو همیشه ، کرده نفوذ من روح و قلبم تو عشقت ولی ، درسته میزنی که حرفایی ی همه:  نادر

 مومت همدیگه کمک با ، کنی ازدواج من با بشی حاضر تو اگه... میکنم فکر تو به تنهاییام خلوت

 تموم رو ها گرفتاری تموم خان کمک با میدم قول بهت ، یداریمبرم راهمون سر از رو مشکالت

 ...بریزه زمین به کسی از خون قطره یه زارم نمی... میکنیم

 ...بمونم کنارت همیشه برای بزار و بده پیوند قلبم به رو قلبت و بیا عزیزم

 ....میکنم واهشخ نادر:  گفت لرزونی صدای با و... شد خیره نادر به اشک از پر چشمای با ستاره

 ، نک قبول رو عشقم میکنم خواهش:  گفت التماس با و بزنه رو حرفش ی بقیه ستاره نذاشت نادر

 این از همیشه برای کردی و کار این اگه که نزن من ی سینه به رد دست... میمیرم دوریت از دارم

 ...بگذرم کنارت از تفاوت بی و ببینمت نمیتونم ، میرم ده

 هبر اگه... میرفت و میزد چیز همه به پا پشت یعنی لرزید، دلش ته و خورد جا ادرن حرف با ستاره

 ؟...میشد چی ها بچه این تکلیف میرفت اگه ؟...میشد چی کرده عاشقش که دلی این تکلیف

... میرفت فرو بیشتر میزد پا و دست چی هر که بود افتاده تله به سرنوشت از بدی جای عجب

 به و گرفت آروم دلش کمی ، خواست کمک خدا از دل ته از و کرد خدا ونآسم به ازپنجره نگاهی

 : گفت دوخت چشم نادر منتظر چشمای

 رو کسی خطری که دیدم راه وسط اگه اما ، بشم شریک باهات سرنوشت با جدال در حاضرم باشه

 راهش از باید ، بده فرصت بهم نادر ، کنی اعتراض نمیتونی هم تو ، میکشم عقب میکنه تهدید
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 رقیب بشی علناً و بگیری قرار فرخ روی در رو موقع هیچ نمیخوام ، بشیم جنگ میدان این وارد

 ...اون

 جدال این تو و بیاره بدست رو دلش باالخره ستاره سخت قوانین با تونسته اینکه از خوشحال نادر

 قول شخود به نمیتونست نداشت کاری ستاره قوانین ی بقیه به دیگه بشه شریک ستاره قول به

 ارشکن در و بود نما آدم دیو این دست از ستاره نجات فکرش تنها فقط باشه، پایبندشون که بده

 ...بود رسیدن آرامش به

 به این از و هستی تو ام خسته قلب مالک بعد به این از ، دونستی خودت الیق منو که ممنون:  نادر

 ...کنه باز رو گره این تونهنمی کس هیچ که خورده گره تو و من بین پیوندی بعد

 نمی دیگه کرد، هدیه رگهاش تموم به رو عشق این گرمی و شد نادر عشق تسلیم باالخره ستاره

 یه اب و کرد نادر به عشق از پر نگاهی یه... بود خورده گره گلوش تو بغض یه ، بمونه اونجا تونست

 و گرفت گر بدنش تموم نادر دست تماس از... گرفت رو دستش نادر که بیرون بره رفت خداحافظی

 شمچ یارش سرخ صورت به آروم لبخند یه با و برگردوند اونو نادر اما ، برگرده نمیتونست شرم از

 ...ببوسه رو ماهش مثل صورت تونست می میخواست دلش چقدر دوخت

 : دوخت نادر خمار چشمای به و کند زمین از رو نگاهش لرزید می که نادر صدای با

 عشق این از کنی عصبانیش که نکن کاری ، نباش فرخ چشم جلوی زیاد ، باش دتخو مواظب

 ...کن محافظت بخوبی

 ...بیام کنار چطوری دلتنگی و دوری این با این از بعد دونم نمی:  داد ادامه و بوسید رو دستش

 زد اتاق از فوری ، باشه شون دو هر کشیدن زجر شاهد و بمونه بیشتر نتونست دیگه ستاره

 به ور اشکش پر چشمای فقط ستاره ، بود انتظارشون به بی بی حیاط تو مجرما مثل اعظم... بیرون

 ستاره رفتن شاهد ها پله باالی از نادر... شد بی بی ی خونه راهی حرفی هیچ بدون و دوخت اعظم

 و سوزان عشق یه از نشونی این و بود بارونی نادرم چشمای...  گرفت دوری این از وقلبش شد

 ... گرفت می چشمه سر واقعی

 ؟؟...بخشه می اونو کارش این بابت ستاره آیا:  گفت خودش به آروم خیلی اعظم
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 او امید از ماالمال و عاشق قلبی برای شب اون سردی ، شد خونه راهی ازشادی مملو دلی با نادر

 و واضطراب اندوه ، انداخت می چنگ بهش تردید دلش ته ولی... بود دلنشین و مطبوع حرارتی

 می دراز و دور های نقشه درسر ، بود کرده مشغول رو فکرش و بود آمیخته درهم امید روشنی

 و خودش پیوند فردا که اهریمنی فکر یه لذت اوج در ،ولی میدید کامروا و موفق را خود...کشید

 و یختر می فرو نگرانش چشم مقابل در را آرزو سپید بنای ، بشه گسسته فرخ ی وسیله به ستاره

 ...میکرد دفن خود آوار زیر رو شادی

 دخورشی که کنه باور میخواست دلش ، گذشت قرنی چون ، داشت همراه به که التهابی با شب اون

 ...کنه لمس بود ندیده که مادرش مرگ از بعد رو سعادت میتونه و زنه می لبخند هم اون روی به

 قیافه اب بود شده نگران اون تاًخیر از که بی بی ، درسی خونه به ستاره که ، بود رسیده انتها به شب

 ، بپرسه چیزی ازش بی بی که نداد مهلت بهش ستاره ، گشت مواجه ستاره محزون و ملتهب ی

 گریه به شروع آرومی صدای با و کرد قفل تو از در ، آورد پناه اتاقی به و کرد بهونه رو سردرد

 اون طرف این نگران و میزد شور دلش ، بود ستاره تاررف این از زده شگفت بی بی بیچاره... کرد

 فقط و نیست چیزیش که داد اطمینان بهش ستاره و زد صدا رو ستاره بار چند ، رفت می طرف

 ، افتاده حال این به مادرش و پدر یاد به حتما گفت و کرد آروم رو خواهرش خاله... شده دلتنگ

 ....میشه آروم کم کم باشه خودش حال به بزار نباش نگران

 هک افتاد قبل ساعتی یاد به... گذاشت زانوهاش روی رو سرش و بود کرده کز اتاق ی گوشه ستاره

 هر روی پیش رو خطرناکی راه عشقش به اعتراف با و بود انداخته خطر به رو نادر جان فکر بدون

 یهراس هیچ دونب دیگه دخترای مثل نمیتونست چرا جنگید می خودش با.... بود کرده باز دوشون

 تبدس رو خوشبختی تونست نمی چرا ؟...بیاره پناه اون مهر پر آغوش به و کنه انتخاب رو عشقش

 هک اشکاش لغزش از نتونست ستاره ؟...بکشه بطالن خط تنهاییاش و رنج و غم دوران روی و بیاره

 و فشار و گذاشت قلبش روی دستش... کنه جلوگیری بود سرازیر غمگینش و زیبا چشمای از

 خسته دل از آینده به امیدها تموم فرخ وجود با... کرد حس رو سرانجام بی عشق این سنگینی

 ...بود کرده رها ناامیدی ی دره به رو اون و بربسته رخت اش

 و یادم بدنبالش فرخ باز شب فردا که فکر این با خزید، رختخواب تو پریشون افکار این با ستاره

 فرخ به رو اجازه این و برگرده عمارت به صبح فردا گرفت تصمیم ، همیش شروع اسارتش دوباره

 ...نده
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 شمیچ زیر بی بی... نشست صبحونه ی سفره سر بی بی کنار و شد بیدار خفیفی سردرد با صبح

 : پرسید و کرد نگاهش

 ؟...بودی پریشون اینقدر که افتاد برات اتفاقی چه دیشب:  عزیزم ستاره

 تگذاش بی بی ی شونه روی رو سرش و بوسید و گرفت رو دستش و زد یب بی به لبخندی ستاره

  و کنه قرص رو دلش که

 آروم االن ، کرده هواشون خیلی دلم ، شدم مادرم و پدر دلتنگ یکمی...عزیزم نباش نگران:  گفت

 ...آرومم

 ؟...نیفتاده برات اتفاقی که کنم باور:  بی بی

 : گفت و کرد آروم رو بی بی دل اون شاد چشمان و افتاد بی بی به نگاهش ستاره

 برگردم میخوام:  داد ادامه و(  کرد مکث کمی... ) برم قربونت نباش نگران خوبم من بی بی

 ...عمارت

 ...بمونی باید فردا تا که تو... بی بی عزیز اما:  گفت تعجب با بی بی

 می عذابم این و مادرمه و رپد به همیشه فکرم هستم بیکار وقتی اما... عزیزم دونم می:  ستاره

 ؟...برم میدی اجازه اگه... ده

 ...باشه خوشحال ام دونه یه یکی ی نوه میخوام فقط من... برو عزیزم باشه:  بی بی

 آماده میرم پس... میکنی درک رو حالم که بشم فدات:  گفت و بوسید دل ته از رو بی بی ستاره

 ...بشم

 : گفت خودش با و شد خیره ناو بلند قامت به بی بی و رفت ستاره

 ... نداره موندن طاقت که حاال به نه ، بره خواست نمی که وقت اون به نه

 شب اون دوباره و دنبالش نیاد فرخ شب فردا اینکه بخاطر که نداشت خبر ستاره دل از بی بی ولی

 ...کرده رفتن عزم زودتر نکنه تکرار ترسوندنش برای رو چاه سیاهی و
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 عمارت برگرده میخواد ستاره دید وقتی ، اومد دیدنش برای گلناز که شد رفتن ی آماده ستاره

 : پرسید و کرد تعجب

 ؟...بری میخوای ستاره

 پرسید ازت بی بی اگه گلناز راستی... دنبالم بیاد نامرد این که بمونم فردا تا نمیخوام... آره:  ستاره

 ...بودند من پیش اعظم تشدوس با ستاره... آره بگو ، بود تو پیش ستاره دیشب

 ؟...بگم دروغ بی بی به باید چرا ؟...افتاده اتفاقی چه دیشب مگه:  گفت گلناز

 ...کنمن سفارش دیگه میاد داره بی بی ببین... میکنم تعریف برات بعداً... نپرس خدا رو تو:  ستاره

 به و کرد خداحافظی شوناز خاله و بی بی بوسیدن با ستاره و کرد رد قران زیر از رو ستاره بی بی

 جلوی از ستاره قامت که دوخت ستاره رفتن به رو نگاهش اینقدر بی بی... افتاد راه عمارت طرف

 : گفت و کرد گلناز به نگاهی یه بعد... شد ناپدید چشماش

 ؟...بودند تو پیش دیشب دوستش با ستاره... گلناز:  بی بی

 ...بودند ما ی خونه اعظم دوستش با آره:  گفت دستپاچگی یکمی با گلناز

 ئلهمس این خودش برای اما...کرده قبول رو حرفش که فهموند گلناز به سرش دادن تکون با بی بی

 هب خواست ازش که میکرده چیکار بوده کجا دیشب ستاره که دونست نمی... بود نیفتاده جا هنوز

 ...کرده گفتن دروغ به مجبور رو ستاره که بوده مهم چیز یه حتما ؟...بگه دروغ بی بی

 با بود مشغول آشپزخونه تو که اعظم... کردند تعجب خیلی عمارت به ستاره اومدن زود از همه

 تا بیرون رفت وجود این با اما لرزید دلش ته داشت رو ستاره اومدن از نشون که صداها شنیدن

 بی نداد هم رو مشسال جواب حتی و کرد هم تو اخماشو اعظم دیدن با ستاره... ببینه رو ستاره

 ...اتاق تو رفت تفاوت

 کرد، آماده سخت ی محاکمه یک برای رو خودش و نیست راضی کارش از ستاره که فهمید اعظم

 براش هم که ستاره پیش رفت فوری برنگشتند عمارت به فرخ و خان تا و شمرد غنیمت رو وقت

 ...بخواد عذر ازش هم کنه تعریف
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 آهسته و رفت جلو اعظم... کنه نگاهش که نکرد باال سرشم حتی ستاره شد اتاق وارد که اعظم

 : گفت

 ...بزنم حرف باهات میخواستم ؟...خوبه حالت جون ستاره

 اون چرا ؟...کردی من با رو کار این چرا:  گفت و دوخت اعظم به رو غضبناکش نگاه ستاره

 ؟...انداختی دردسر توی رو پسربیچاره

 : گفت و کرد بود گرفته جبهه اینطور که هستار به تموم آشفتگی با اعظم

 ...میکشی زجر داری چقدر دیدم می که کردم رو کار این تو بخاطر فقط... عزیزم

  ؟...مادر از سوزتر دل ی هلل شدی:  گفت عصبانیت با ستاره

 دوتون هر ؟...میکنی ظلم خودت به داری چرا ؟...بشی خالص وضعیت این از نمیخوای چرا:  اعظم

  ؟...داری دوستش چقدر که بفهمه نادرم نمیخواستی چرا میرید می هم برای

 زا بخیالت ، کردی شروع فرخ و نادر بین رو خطرناکی بازی تو کار با اعظم:  گفت و غرید ستاره

 امنمیخو ؟...کردی حماقت اینقدر چرا ؟...نمیکنه علم قد فرخ جلوی و میگیره آروم نادر بعد به این

 ...بشه کم سرش از مو یه

 رس کسی که نداشت ابایی...کرد گریه سیر دل یه و گذاشت زانوهاش روی رو سرش و نشت ستاره

 وت کسش عزیزترین جون... بود شده تموم تحملش دیگه... ببینه حال این به رو اون تو بیاد زده

 ...بگیره آروم میتونست چطور بود خطر

 :گفت و گرفت بغلش تو رو اون و نشست ستاره کنار خون پر دلی با اعظم

 فرخ و منیر ماه جلوی مقاومتت و جسارت از اومدی که روزی... کنم ناراحتت خواستم نمی بخدا

 ...شکست مقاومتت زود اینقدر چرا ؟...دادی وا االن چرا پس... شدم زده حیرت

 ردک نگاه اعظم بارونی چشمای تو و کرد پاک اشکاشو دستش پشت با و کرد بلند رو سرش ستاره

 : گفت و

 دیگه کسی خوام نمی که اینه من درد... میدم ادامه ام مبارزه به عمرم آخر تا و نشکستم هنوز من

 ...بیفته نادر برای اتفاقی میترسم بخدا... بشه شریک سیاهم سرنوشت تو
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... بشه شروع جایی یه از ماجرا این باید اما... فهممت می بخدا... میکنم درکت... دلم عزیز:  اعظم

 پیش پا خالصش عشق با که معلمه آقا لیاقتت تو... داری رو عشق این شایستگی تو تارهس

 دوست خیلی رو عاشقا خدا ، نشو ناامید خدا کمک از و برو جلو آروم آروم و نترس... گذاشته

 خان بخصوص ده اهالی ی همه و نادر کمک با میتونی تو ، توست دست برنده برگ ستاره... داره

 ...برسی آرامش به نادر عشق از پر آغوش تو عمر یه و بزنی کنار راهت سر از رو فرخ همیشه برای

 اریک همه که رحمه بی یه فرخ... نیست راحتم همچین میگی تو که طور این:  گفت غمگین ستاره

 سر بالیی اگه...بگیرند قرار همیگه روی رودر فرخ و نادر که ترسم می روزی اون از ، برمیاد ازش

 رتپس مرگ و تباهی باعث که منم این بگم و کنم نگاه دکتر چشمای تو عمر یه چطوری بیاد نادر

 بعد به این از اما ، رسید نمی آسیب خودم از غیر کسی به و میشدم شکنجه خودم حاال تا...شدم

 ؟...کنم چیکار میگی تو شده تموم تحملم دیگه بخدا اعظم... باشم نادرم نگران باید

 ؟...بود کشیده زجر دختر این چقدر... کنه آرومش میکرد سعی اعظم و افتاد گریه به دوباره ستاره

 عنیی...  بود بقیه فکر به فقط و داد نمی بها زندگیش و خودش به که بود گذشت با و بزرگ چقدر

 رو بالیی هر لعنتی فرخ این که گذاشت می و بست می ای بنده همچین روی به رو چشمش خدا

 ؟...بیاره بیچاره این سر به بخواد دلش که

 :  گفت اون به دادن تسلی با و گرفت رو ستاره دست

 دهش شروع نادر و تو زندگی ی تازه فصل... بخدا بسپر رو چیز همه کن فکر خوب چیزای به ستاره

 برای و داره دوست وار دیوونه اینقدر که داری رو کسی که خوبه چقدر که کن فکر این به ،

 و میکردم فکر ماجرا این خوب قسمت به فقط بودم تو جای من اگه... قراره بی درچق تو به رسیدن

 شخود و خودم برای فقط منو و شده پیدا عشق نسل از یکی باالخره که میشدم زندگی به امیدوار

 ...میخواد

 هب تونست نمی و نبود باورکردنی براش رویا این ، میکرد سیر رویاهاش تو اعظم حرفای با ستاره

 پایان به زود خیلی ها لحظه این ی همه که میترسید و کنه حک مغزش و ذهن تو کامل ورط

 ی پرده پس از که بود عشق همین ، داد می خوشی دل بهش خونه این تو که چیزی تنها... برسه

 تو هک سختی زندگی به امیدوار رو اون و بود تابیده قلبش به فرخ، ظالم حکومت تاریکی و ظلمت

 ...میکرد داشت عمارت این

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | بلند پاییز رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

194 

 

 بیرون خودشون ازعالم دو هر ، رسیده تازه بود معلوم و اومد می حیاط تو از که خان صدای با

 ستاره دیدن از و بود آنها با هم فرخ حتما... بودند نشده متوجه هم رو زمان گذشت که اومدند

 ...برگشته عمارت به وقتش از زودتر که میکرد تعجب

 نگاه دبو گرفته دستاش تو رو چایی سینی و بود در ی آستانه در که ارهست به تعجب با فرخ و خان

 ...میکردند

 ؟...برگشتی تو ستاره:  گفت شگفتی با خان

 : گفت و گذاشت خان و فرخ جلوی رو چایی و خندید ستاره

 اریک الاقل اینجا... چشمه لب برم بخوام که بود سرد هوام ، بود رفته سر ام حوصله بی بی ی خونه

 ...بدم انجام که دارم

 : گفت شده ماًنوس اینجا با راحت اینقدر ستاره اینکه از خوشحال خان

 این به وجودت ، شدم دمغ ندیدمت و اومدم که پیش لحظه چند تا منم ، برگشتی که خوشحالم

 ...بخشه می شادی عمارت

 ...اقشات تو اومد خان زا تشکر از بعد و میکرد نگاش داشت مشتاقانه که کرد فرخ به نگاه یه ستاره

 هم با ستاره و اعظم... ستاره اتاق تو رفت بشه متوجه کسی اینکه بدون و خورد رو چاییش فرخ

 و کرد فرخ به سالمی اعظم...پراند جا از رو آنها فرخ اومدن که بافتند می بافتنی داشتند دیگه

 ...بود ستاره به فرخ توجه ی همه ، ایستاد کناری

 به و خان دستور به پیش وقت چند تا ، کردم تعجب عمارت برگشتی وقتت از زودتر اینکه از:  فرخ

 ؟...شده تنگ اینجا برای دلت که نگو.... االن اما ، اومدی اجبار

 به همین برای نبود توش عصبانیتی و خشم هیج ، شد خیره فرخ چشمای به تردید با ستاره

 : گفت آرومی

  ؟...بدم جواب تو به برگشتنم برای باید من

 ... شده برگشتنت باعث دلتنگی شاید... پرسیدم که مهمه برام:  گفت و زد پوزخندی فرخ
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 ...برگشتم که شدم تو دلتنگ که کردی فکر خودت پیش حتماً: گفت و زد پوزخندی ستاره

 ....!شاید:  گفت و خندید موذیانه فرخ

 ...بود دیگه دعوای و جنگ یه نتظرم آن هر و میداد گوش آنها زدن حرف به داشت دلهره با اعظم

 ...نمیشه یکی تو دلتنگ کسی که نکن خیاالت و فکر این از:  گفت محکم ستاره

 که میکنم کاری روز یه باالخره:  گفت خشم با و ریخت فرو ستاره ی کننده ویران حرف با فرخ

... تحقیر من و کن التماس تو ، میشه عوض ما جای اونوقت ، بشی تسلیمم خودت پای با خودت

 ...بره پایین گلوت از خوش آب زارم نمی

 مرضیه صدای... بیرون زد اتاق از سریع و نداد ادامه تهدیداش به دیگه فرخ ، خانوم مرضیه ورود با

 : گفت دوشون هر به خطاب که اومد خانوم

 ؟...داشت چیکار شما با پسره این ؟...میکنید چیکار اینجا شماها

 خندیدند هم با دو هر...) همین ، بگیره چشم زهر خواست می فقط... خانوم مرضیه هیچی:  ستاره

) 

 ...کنیم آماده رو ناهار باید پایین، برید باشید زود:  گفت خانوم مرضیه

 *********************** 

 افراد صورت به رو اش گزنده سردی ، گذشت می گندمزارها و باغها از که پاییز اواخر سرد هوای

 کوچه در بارون نم بوی و بارون شرشر و بودند غذا جستجوی در که پرندگان صدای ، دمیز شالق

 ....بود پیچیده ده های کوچه پس

 هب عجله با و بود برگشته باشد اش خانواده پیش باید آنچه از زودتر باران بوی از سرمست اعظم

 خوشحال اعظم دیدن با ادرن.... بده قرار بی عاشق این به رو ستاره سالمتی خبر تا رفته مدرسه

 انتظار در و خوبه ستاره که کرد مطمئن رو نادر وقتی اعظم... بود ستاره حال گیر پی مدام و شد

 رکهناد... بگم بهش تا بگید دارید ستاره برای حرفی یا پیامی اگه گفت بهش ، نشسته دیدنش

 جمع نامه یه تو رو لشد حرفای و بود شده قلم به دست ندیدنش رنج و ستاره از دوری بخاطر

 یه زا میتونه اگه و دلتنگشم چقدر که بگو بهش و بده ستاره به که گفت و داد اعظم به بود کرده
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 طرافا مراقب که کرد گوشزد اعظم به...کنم رفع رو دلتنگی حس این و ببینمش تا اینجا بیاد راهی

 ...نشه پاره ستاره و منو اتصال خط این که باشه فرخ مخصوصاً ،

 ناجی رو ستاره صمیمی دوست این نادر... افتاد راه عمارت طرف به و کرد مطمئنش رو نادر اعظم

 وت اونم ، میزنه باال آستین کمک برای موقعیت این تو کسی کمتر میدونست ستاره و خودش

 رو جراًتش و فداکاری ، افتاد می بخطر جونش ، ماجرا این از فرخ فهمیدن با آن هر که اوضاعی

 ...باشه یاورش و یا همیشه که میخواست خدا از و میکرد نتحسی

 ور زیبا ی پرنده این که میخواست دلش و میکرد شماری لحظه ستاره به نامه رسوندن برای اعظم

 آشپزخونه به راست یه رسید عمارت به وقتی... ببینه خوشبختی لباس در زودتر چه هر

 پاک برنج داشت آشپزخونه ی گوشه ستاره و دندبو مشغول خود ی روزانه کارهای به همه....رفت

 ...کرد اعالم رو ورودش بلند صدای با اعظم... میکرد

 ...برگشتم من که باشید خوشحال...  همگی به سالم:  اعظم

 : گفت اعظم دیدن از تعجب خانوم مرضیه و زد پوزخند ستاره

 ؟...گشتی برمی فردا باید که تو ؟...بودی کجا دختر

 ...بود شده تنگ ستاره برا دلم آخه ، موندم زور به ساعتم چند این:  اعظم

 یب اومدن با اما ، کشیدیم می نبودنت از راحت نفس یه داشتیم تازه خانوم مرضیه و منو:  ستاره

 ...گرفتی ما از شانسم این موقع

 هستار... بوسیدش می مدام و فشرد خودش به اونو و انداخت ستاره های شونه دور دست اعظم

 : گفت و داد هل رو اعظم حرکات این از عصبی

 ...نکن لوس خودتو اینقدر ، اعظم کنار برو

 بیا دارم برت داغ خبر یه... عزیزم:  گفت ستاره گوش در آهسته خیلی و نکرد رها رو ستاره اعظم

 .بگم برات تا باال بریم

 : گفت و زد می برق شادی از که اعظم چشمای تو زد زل ستاره

 ...میریم شد تموم که کارم... کنی رصب باید
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 و بود اینجا نادر االن من جای به کاش ای:  گفت و بوسید تر محکم رو ستاره صورت دوباره اعظم

 ...میکرد رفع رو دلتنگیش هاش بوسه با و بود گرفته آغوشش تو رو تو

 زد داد دنشوندی با خانوم مرضیه ، عقب داد هل رو اعظم و شد درهم اخماش اعظم حرف از ستاره

: 

 ؟...بستی دخیل مگه کن رهاش ، ندیدیش ساعته چند فقط دختر

 حلقه با داشتم ، خانوم مرضیه بده خیرتون خدا:  گفت ستاره و شد جدا ستاره از و خندید اعظم

 ...دادید نجات ناکامی از رو جوون یه موقع به که ، میشدم خفه دستاش ی

 شد تموم ستاره کار وقتی... داد ادامه کارش به اون به توجه بی هم ستاره و میخندید ریز اعظم

 : گفت

  ؟...کنم استراحت یکمی باال برم ندارید من با کاری خانوم مرضیه

 ...شدی خسته خیلی امروز ، برو مادر نه:  گفت مهربونی با خانوم مرضیه

 ...باال میرم منم:  اعظم

 ...کنی کمک بمونی باید ؟...کجا شما:  خانوم مرضیه

 می چیکار من بدون ، برنگشتم عمارت به هنوز کن فکر خانوم مرضیه:  گفت دلخوری با اعظم

 ...بدید اجازه خدا رو تو ؟...کردید

 نمی بر سرت از دست راحتی به ، کنی جبران باید بعد اما برو... دختر نخور قسم:  خانوم مرضیه

 ...دارم

 ...شاقه عمالا با آزادی بگید یهو ، نکنه درد شما دست:  اعظم

 خورشید اتاق مقابل از دو هر وقتی ، رفتند باال ستاره همراه به اخم با اعظم و... خندیدند همگی

 داد نان بابا داد آب بابا: )  میخوند مادرش همراه داشت که شنیدند رو یونس صدای ، شدند می رد

 : گفت و خندید دل ته از ستاره(...

 ...میشه دار وادس داره که بره قربونش ستاره خاله
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 وسرت بخوره بالش و درد ، کنید فداکاری شما نکرده الزم:  گفت غیظ با و زد ستاره به ای تنه اعظم

 ...خان پسر نه بری نادر ی صدقه قربون باید تو ، داییش

 ی خونه رفتی شدی نمک با امروز چقدر... بگو مزخرف کمتر و برو:  گفت و جلو داد هلش ستاره

 ...خوابوندنت مکن آب تو مادرت

 نگو ، کجاست ندیدم رو دوسر دیو این امروز:  پرسید اعظم ، بستند و در و اتاق تو رفتند دو هر

 ...شده واصل درک به انشاهلل

 ... ده رفته خان با صبح از خوشبختانه:  گفت و زد موهاش به شونه یه ستاره

 زودتر و بکنی مادت ی خونه از دل تونسته که داری داغی خبر چه خب:  گفت و نشست ستاره

 ؟...برگردی

 ...بدم بهت رو خبر من تا بده گونی مژده اول... خانوم ستاره زرنگی:  گفت و شد خبیث اعظم

 ...بده رو خبر حاال ، گونیت مژده اینم خب:  گفت و بوسید رو اعظم صورت ستاره

 ...بخونی برام بود نامه تو هرچی که داره شرط یه اما... قبول خب خیلی:  اعظم

 ...ای نامه چه ؟...نامه:  گفت تعجب با ستاره

 ؟...کیه طرف از بزن حدس:  گفت و گرفت ستاره طرف به و آورد در لباسش تو از رو نامه اعظم

:  فتگ لرزش با و شد فعال مغزش لحظه چند از بعد و کرد نامه به نگاه یه و اعظم به نگاه یه ستاره

 ...نادر

 اش نامه دیدن با... عاشقت دل برا بمیرم ، پرید رنگش چقدر... اوه:  فتگ و خندید غش غش اعظم

 زا ، است آواره عاشق یه ی نامه آره...  دلم عزیز میکنی چیکار ببینی رو خودش اگه ، پرید رنگت

 و داد ور نامه این که بدم معلم آقا به رو سالمتیت خبر تا مدرسه رفتم سر یه برمیگشتم که خونه

 ...شده تنگ برات خیلی دلم بگو بهش و ببوسش و قلبم ی ستاره به هبد اینو گفت

 :  گفت و بوسید رو ستاره محکم و بود حیرت و بهت تو هنوز که ستاره دست داد رو نامه اعظم
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 برام بعداً بده قول اما ، بخونی رو نامه راحتر تو تا بیرون میرم من... نادرخان سفارش بوسه این

 ...بخونیش

 ، کرد باز رو نامه دستاش لرزش با و اومد خودش به ستاره در شدن بسته صدای با و رفت اعظم

 چند اب میخواست و بود کامل عاشق یه واقعاً نادر ، بکنه رو کار این نادر که نبود کردنی باور براش

 ...بده نشون ستاره به رو واقعیش احساس نوشته خط

 ...بود کاغذ ی هزیبند خدا نام که افتاد نامه اول خط به نگاهش

 ما به را عشق که جهان خداوند ترین مهربان ای کنم آغازت چگونه ، عشق خداوند نام به) *** 

 *** ( ؟...داشتی ارزانی

 به سالم و... نور بارون قشنگی به سالمی... زندگی ی باغچه یاسهای تموم صداقت به سالم) 

 ... (ستاره عشقم شقایق

 از رو تو و کنم بازگو برات رو قلبم ی نگفته حرفهای تموم تا نویسم می برات که ایه نامه اولین این

 ...بسازم خبر با قرارم بی و عاشق قلب

... کردی شریک هات شادی و غم در مرا و تسخیر، رو قلبم هات مهربونی با که ای... ستاره عزیزم

 ...نشینم می دیدار ی لحظه منتظر و پرستمت می عاشقونه

 ادامه و زد کنار رو اشک ی پرده دست پشت با و ریخت فرو اشکش عشق ابراز همه این از ستاره

 ...خوند رو نامه ی

 های گلبرگ بستر بر عشق شبنم تا بیایی... کاش ای... کرد مهتابی مرا و تابید جانم به تو نگاه

 ام سینه در رو یادت و میدم جای قلبم در را تو باشی که کجا هر در... ببنده نقش احساسم

... تپدب همدیگه برای قلبهایمان و باشیم هم یاد به همیشه بیا... نجاتم ی الهه ای... میکنم محافظت

 امیدوار و شاد جمله یه با چند هر خطی دست با منو هم تو داشتی دوست اگه... عزیزم ستاره

 ...کن پاسداری خوبی به ناب عشق این از و باش خودت مواظب...کن

 ... (نادر تو ی دیوونه و باختهدل... دیدار امید به) 
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 در داره کرد احساس... ریخت اشک دل ته از زانوش بر سر و بیاره طاقت نتونست دیگه ستاره

 متوجه در الی از که اعظم... دونست نمی عشق این الیق رو خودش ، سوزه می عشق این آتیش

 :  گفت و گرفت بغل تو رو ستاره و و اتاق تو اومد شد ستاره حال ی

 بهت خدا که بزرگ عشق این بخاطر باید تو ؟...میکنی اذیت رو خودت اینقدر چرا... برم ربونتق

 ...باشی خوشحال کرده ارزونی

 : گفت میکرد هق هق که طور همین و گرفت باال رو سرس ستاره

 ...بسوزه من پای به نادر نمیخوام ، ندارم رو عشق این لیاقت من اعظم

 اینو میاره رو اسمت وقتی میدیدی و نادر چشمای برق اگه ؟...کنیمی فکری همچین چرا:  اعظم

 وت بهت که بخواه ازش و کن توکل خدا به ، دارید رو عشق این لیاقت دوتون هر شما... گفتی نمی

 ...بده آرامش و صبر راه این

 یوقت... میکرد امیدوار و داد می تسلی حرفاش با اونو اعظم و بودند هم با ساعتی تا ستاره و اعظم

... نشوند دوشون هر ی چهره به رو اشک دوباره و خوند اعظم برای رو نامه شد بهتر حالش ستاره

 هر که بود گذاشته راهی تو قدم بار اولین برای دوستش تنها که بود شوق اشک اعظم اشکای

 آدم به هک کلماتی ، بود نخورده دست و ناب احساس از پر نامه ی کلمه کلمه ، نبود اون الیق کسی

 ... کرد می تازه رو روح و بخشد می جان

 نامه و عمارت دم بیاد شب آخر دکتر خدمتکار احمد که شد قرار و نوشت نادر برای ای نامه ستاره

 میدفه می فرخ اگه که بودند کرده شروع رو خطرناکی بازی... برسونه نادر به که بگیره اعظم از رو

 ...گذاشت نمی زنده رو کدامشون هیچ

 فهمهب فرخ اگه بگذر کار این خیر از بیا جان اعظم:  گفت آشفتگی با اعظم دست داد رو نامه وقتی

 ...میشیم بیچاره

 میام و احمد به میدم رو نامه میرم لحظه یه ، نبودی ترسو اینقدر که تو... ستاره بابا ای:  اعظم

 ...دم نمی طولش زیاد ، بده کشیک حیاط تو بیا تو... دیگه

 بیرون به آرومی به لباسش در شده پنهون ی نامه با اعظم و و حیاط تو اومدند ستاره و اعظم

 ...خزید عمارت
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 نجو به عجیبی ی دلشوره ، ببینه رو آنها که نبود پنجره پشت همیشه مثل فرخ خوشبختانه

 که یا هسای دیدن با ستاره که گذشت ای دقیقه چند... افتاد می د پا از داشت که بود افتاده ستاره

 به اشاره با اعظم ، بود اعظم ی سایه ، سایه اما ، کرد تهی غالب میشد نزدیکش لحظه به لحظه

 صورتش به آبی و نشست آب حوض لب ستاره... باال رفت فوری و داده رو نامه که فهموند ستاره

 بودن رخف از غیر کسی که ای سایه ، ایستاد کنارش ای سایه که کنه کم رو صورتش التهاب که زد

 : گفت و کرد نگاهش مشکوک و نشست ستاره روبروی حوض ی لبه روی

 ...بخوری سرما ممکنه ، سرده هوا ؟...نشستی اینجا چرا

 بازی حوض آب با که طور همین... اومد نمی بهش اصال مهربونی این ، کرد بهش نگاهی ستاره

 : گفت میکرد

 ؟...:اربیم یا باشم سالم که میکنه هم فرقی تو برای مگه

 :  گفت... نمیشه دختر این حریف وقت هیچ ، کرد ریز چشماشو فرخ

 ....ببینم مریض رو تو خواد نمی دلم...میکنه فرق آره...  تو مورد در

 میشهه که رحمیت بی به یا ، نداشتی وقت هیچ که محبتت به ، کنم اعتماد باید تو چی به:  ستاره

 ...یدیم ادامه رو راه این داری هنوز و داشتی

 ...میکنه زخمیش دم به دم زبونت خنجر که کن اعتماد ای شکسته قلب به:  فرخ

 ؟...داره وجود قلبیم تو ی سینه تو مگه:  ستاره

 : گفت خشم با و کاشت وجودش تو رو عصبانیت و خشم هجوم دوباره ستاره حرف این

 اول باید زنند می گذشت و مهربونی از دم آدما وقتی...یخی یا ؟سنگی...داری قلبی جور چه تو

 ...باشند پر کلمه تا دو این از خودشون

 ی خواسته به ، نباش خودخواه و ظالم... رحمی بی با نه میده جواب مهربونی با مهربونی:  ستاره

 ...بزارند احترام بهت همه تا بزار احترام بقیه

 ؟...هکرد ات کله تو معلم جوجه اون رو حرفا این:  گفقت و زو پوزخندی فرخ
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 ...هستم خودم معلم خودم من... بزنه بهم رو حرفا این کسی نیست الزم:  ستاره

 یدهکش فرخ قدرتمند دست به بازوش که افتاد راه ها پله طرف به حرفاش آخرین گفتن با ستاره

 کلید دندونای با و بود کرده لونه چشماش تو خشم... کنه نگاهش دوباره که کرد مجبورش و شد

 : گفت شده

 ...دادی نشونم رو خودخواهی و ظلم راه فقط و نگذاشتی باقی برام مهربونی دیگه تو

 : گفت نشد موفق و بکشه بیرون فرخ دست از بازوشو میکرد سعی که ستاره

 ...گردی می مقصر دنبال دادنش دست از برای حاال که نیود وجودت تو مهربونی اول از تو

 هک میارم سرت به بالیی ، شده درازتر زبونتم نداشنم رتکا که مدت این اینکه مثل... نه:  فرخ

 ..بشه آرزو برات خدا جهنم

 : گفت خودش با باال رفت می داشت که طور همین ستاره ، رفت و کرد پرتش عصبانیت با بعد

 ...شده شروع تو جهنمی روزهای که نداری خبر بدبخت

 قاتا تو اومد فرخ تا میکرد نگاه سرشپ و ستاره جدال به پنجره پشت از وقت تموم که منیر ماه

 : زد داد

 ...کرده عصبانی رو تو که ؟...میگه چی لعنتی ی دختره این

 : گفت میکرد بازی باهاش و بود دستاش تو که شالق ی چوبه با که طور همین فرخ

 تو یچ دونم نمی ، نمیشه اما ، ببره فرمون ازم بقیه مثل اونم که کنم رامش میخوام... نیست چیزی

 ...داره جراًت...  داره اقتدار اینقدر که است دختره این وجود

 رو دختره این که راهی فقط ، میشه تغذیه خان حمایت از لعنتی اون:  گفت عصبانی منیر ماه

 انخ چشم از که کنیم کاری باید ، کنبم اعتبارش بی خان مقابل در اونو که اینه شکنه می درهم

 ...عمارت این از هکن گم گورش خودش که بیفته
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 دخترونه حریم به درازی دست ، ماجرا این حل راه تنها و نمیکرد فکر مادرش حل راه به فرخ اما

 پیدا مناسب حل راه یه زودتر چه هر باید... بیاره در زانو به رو ستاره بتونه تا دونست می اون ی

 ...کنه پاک رو درونش آشفتگی ی همه و میکرد

 از. ..بیاره اونو احمد بود قرار که بود ستاره از ای نامه راه به منتظر چشمان و ادزی ی دلشوره با نادر

 : میکرد فکر خودش با...بود شده متوقف براش زمان ، رفت می حیاط طرف اون به حیاط طرف این

 جادویی سرزمین اون تو ، سرنوشت زود چه...بود شده مهربونی و زیبای همه اون مفتون زود چه

 چون درونش و بود آروم برکه چون ظاهرش سالها که کسی ، میزد رقم براش رو تازه برگی

 تردید ، اربابگری غلط ضوابط که سود چه اما بود شده عاشق زود چقدر... تالطم از پر ای رودخانه

 که بود ای نامه خط چند به دلخوش حاضر حال در و... پروروند می دلش در رو ستاره به نرسیدن

 ...میرسید بهش معشوق از

 باعث چی که رفت می کلنجار خودش با ، داشت نظر زیر رو حرکاتش تموم پنجره پشت از دکتر

 پدرش داد تحویل نادر به رو نامه و رسید احمد وقتی اما ، شده نادر قراری بی و آشفتگی همه این

 از ولا برهب بو فرخ اگه که کرده شروع ستاره با رو خطرناکی بازی پسرش که نفهمید و بود رفته

 ...خوره می اون رو اصلی ی ضربه و بینه می آسیب نادر خود همه

 می اشدست که بود دلتنگ اینقدر ، کرد باز رو نامه بالفاصله و رفت اتاقش به درونی التهاب با نادر

 : خوند چنین و کرد باز رو نامه... کوبید می صدا آخرین با سینه تو قلبش و لرزید

 ...(میگیرد معنا او نزد ها مهربونی که خداوندی نام به) 

 با رو قلبم کسی چه تو جز ، کردم می احساس طرف هر از رو کس هر محبتی بی که زمان آن در) 

 چه تو جز ، شدم رانده چیز همه و کس همه از که هنگامی... داد پیوند عاطفه و عشق از پر قلب

 محو مهرش کمان رنگین در رو ها تیرگی تموم نگاه یک با و شد نجاتم ی فرشته مانند کسی

 ... داد نشونم رو عشق صمیمیت که گذارم می احترام نگاهت به من... کرد

 و خوندم رو مهرت پر نامه ، باشی موفق همیشه علم راه تو و باشه خوب دکتر و تو حالت امیدوارم

 دسپی سیه شب پایان که باش صبور و بکن رو کار همین هم تو... کردم رفع باهاش رو دلتنگیم

 ...است

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | بلند پاییز رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

214 

 

 گذاشته اطرافت در رو جاسوسایی فرخ شاید باش اطراف مواظب میکنم خواهش ازت... جان نادر

 دوستدار... تو به رسیدن روز و من رهایی روز امید به... میشه خراب چبز همه اشتباه یه با که باشه

 ... (ستاره تو

 نبود پذیر باور براش ، بود انداخته طخ صورتش روی اشکی رد ، میخوند رو نامه که همچنان نادر

 با هستار که نداشت خبر... کنه ردیف بتونه رو قشنگی کلمات چنین محرمیت این تو ستاره که

 ...بوده شعر کتابهای همین تنهاییاش همدم و شده بزرگ موالنا و سعذی و حافظ کتابهای

 دوخت چشم ابری آسمون به و رفت پنجره کنار به ، بود شده احساس و شور همش لحظه اون نادر

 رشع بیت تا چند همین و میخوند خودش دل برای تنهاییاش تو همیشه که افتاد شعری یاد به و

 ...کرد می زمزمه خودش با و بود خیره آسمون به همچنان... کنه آرومش تونست می

 ( ای کشیده پر من ی کلبه به زنان پرپر..... دور دیار کز منی بخت همای آن تو ، من آرزوی ای) 

 ( ای ندیده محبت گرم آشیان یک.....  من همچو آنکه ای ، بمان ام کلبه در) 

 خوشبو گل یک جستجوی در.....گلزارعشق به نسیم همراه ، امید بی عمر یک من که بمان من با) 

 ( نیافتم اما آرزو بوی دهد که گلی میخواستم ، شتافتم

 ( تویی روبرو ، مرا نشسته کنون اما..... گذشت من مرع طلبش که ای گمگشته ، یافتم امروز) 

 ( تویی ، آرزو خوش بوی داشت که گل آن..... منم سحر باد همره ، بود که کس آن) 

 ( من به ای داده توان و تاب که ، منی عمر..... تویی دهد می تنم به جان که ، لبی نوشین) 

 ( من به ای داده جوان بخت که ، تویی آری..... توست ز من بخت روشنی که ، بمان من با) 

 بش ، بود نمونده باقی یلدا شب به روزی چند و میشد نزدیک آخر به داشت پاییز روزهای کم کم

... هیجان و شادی و مهمون از پر شبی... بود پابرجا ده اون تو هنوز که بود خاصی شبهای از یلدا

 خاطر به رو شب این عمارت تو یخواستم هم امسال خان... میشد سال ماندنی یاد به شب که

 ...بگیره جشن تر مفصل بود شده اضافه جمعشون به امسال که ستاره

 از دعوت برای رو حیدر مش ، کرد محول رو کاری کدام هر به و کرد جمع رو اهالی ی همه روز یه

 خورشید از و داد رو غذا نوع چند دستور خانوم مرضیه به ، فرستاد پسرش و دکتر و علی خان
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 آماده رو مهمان بزرگ اتاق و حیاط که داد ماموریت فرخم به... کنه نظارت غذاها رو که خواست

 جمع تو که خواست ازش و داد رو شیرینی و کیک بهترین سفارش همیشه مثل ستاره به و کنه

 ...بگیره عهده به رو مهمونا از پذیرایی شخصا خودش و باشه آنها

 نگران رو ستاره که چیزی ، بود شده انجام تقریباً کارها ی همه ، یلدا شب به مونده روز یک

 باب که سرهرچیزی... بود گذاشته نمایش به روزه چند این که بود فرخ سگی اخالق ، میکرد

 شالق با رو عمارت خدمتکارای از دیگه یکی و مراد بارهم دو یکی و میکرد بیدا و داد نبود میلش

 رو هستار دست بشه متوجه کسی اینکه بدون گذشت کنارش از تارهس که بار یه...میکرد تنبیه

 : بود گفته بهش خشم با و گرفت محکم

 ، توست گردن به فقط گناهش ، میخورند کتک دارند ها بیچاره این اگه

 عذاب و میکرد زخمی رو روحش حرفاش با چطور که اومد درد به دلش ظلم همه این از ستاره

 نادر به خیلی که مهمونی اون تو خودش حضور و نادر اومدن... داختان می جونش به رو وجدان

 ارانخدمتک بدن به یا ترکشاش که بود داده سختی تکون رو فرخ عصبی سیستم ، شد می نزدیک

 ...گذاشت می جا به عمیق زخمی و میخورد ستاره احساس و روح به یا بیچاره

 پذیرایی یک برای بود مهیا چیز همه و دبودن خان مهمونی کردن برگزار بهتر تکاپوی در همه

 که بود زیادی های شیرینی پختن مشغول ، خود ی نوبه به هم ستاره... خان مهمانان از شایسته

 زرگب کیک و بشه بلند زودتر صبح فردا که گرفت تصمیم ستاره... داشت احتیاج بهش جشن این

 ...کنه زده شگفت رو همه تا کنه نتزئی قهوه پودر و محلی ی خامه با رو اون روی و بپزه رو

 تزئین و چید مخصوص های ظرف در رو آنها و اومد در فر از ستاره ی خوشمزه های شیرینی وقتی

 از دیگه که اعظم جمله از انداخت می آب به رو انسانی هر دهان ، داد انجام آنها روی رو زیبایی

 قاشقی با که بزنه آنها به ناخنکی خواست می بار هر و بود شده طاق طاقتش ها شیرینی دیدن

 ، التماساش با ولی... میروند عقب به رو گنده شکم دشمن این و میشد تهدید ستاره طرف از بزرگ

 مناسب جای در رو بقیه و کنه ساکت رو اون تا داد نقو نق ی بچه این به شیرینی دونه یه ستاره

 ...باشه امان در اعظم گزند از تا داد قرار

 امشب و امروز تا خوند دعایی ، نماز از بعد و شد بیدار خواب از شاد ی روحیه با ستاره صبح فردا

 اهو...شد آشپزخونه ی روانه... بشه خراب مهمی این به شب که نیفته اتفاقی و باشه آرامش در رو
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 هب و کرد آماده رو بزرگ کیک مواد بالفاصله...داشت پی در رو برف پر زمستانی و بود شده سرد

 ستاره دیدن از و رسید هم اعظم...گذاشت فر تو و ریخت بزرگ ظرف دو در مساوی ورط

 : گفت خنده با و نزدیکش اومد و کرد گل شیطنتش

 ؟...شدی سحرخیز خانوم ستاره

 ...خانوم اعظم بودم سحرخیز همیشه من:  ستاره

 ؟...نه مگه ، داره فرق دیگه روزای با امروز ولی... بله که اون:  اعظم

 : گفت باز اعظم که داد ادامه کارش به حرفی بدون و رفت بهش ای غره چشم تارهس

 می گردو دمت با داری ؟...داره لطفی چه هست برامون آدم عزیزترین و عاشقشی که کسی دیدن

 ...شکنیا

 و زنه می گردن رو امیدها که روییده خنجر ونادر من بین:  گفت و زد جونی بی لبخند ستاره

 فیلط چه کنم نگاهش سیر نتونم و باشه فرخ بین ذره زیر که دیدنش... نداره معنایی برام شادی

 ...داره

 : گفت و اومد درد به دلش ستاره بار حسرت لحن از اعظم

 سعی...دهه این ی شهره تو شهامت ، هستی سرسختی دختر تو ، نزن حرف ناامید اینقدر عزیزم

 و آزادی گل اون جای و بکنی ریشه از روییده اشم بین که رو خنجر این شهامتت همین با کن

 ...بکاری عشق

 ور تو اگه ، میدی امید بهم و میزنی حرف قشنگ:  گفت و بوسید و گرفت بغل تو رو اعظم ستاره

 ؟...کردم می چیکار نداشتم

 ؟...کنی چیکار میخوای منو ، داری رو خدا تو... مهربونم:  گفت و بوسید رو ستاره اعظم،

 ؟...کنه تعریف تا دو ما از نیست دیگه کسی ببین:  گفت و خندید و شد جدا اعظم از ستاره

 بند به بیگاری برای رو اعظم و اومد در خانوم مرضیه صدای باالخره که خنده زیر زدند دو هر

 ...کشید
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 خودش بلند شب یک خودنمایی برای ماه و میشد پنهون ها کوه پشت در داشت خورشید کم کم

 نادر و ستاره وجود در ترس و التهاب شدند می نزدیک مهمونی ساعت به چه هر... یکردم آماده رو

 ی پرنده دو این گذاشت نمی خاص محدودیت این که چند هر... میشد بیشتر همدیگه دیدن از

 ایحرف تموم نگاه یک با که بود کافی آنها برای... ولی باشند داشته عاشقونه نجوای هم با عاشق

 ...بزنند هم به رو شونقلب ی نگفته

 موهای از ای طره و بود سرش رو که توری اون و بود شده محشر رنگ قرمز محلی لباس در ستاره

 ودب رسم شب اون... بود کرده گیر نفس رو اون زیبایی بود شده رها پیچ مار صورتش کنار که جلو

 به ات قدیم از سنت این... دکنن استقبال زمستون از محلی لباس با ده زنان یا عمارت اون زنان که

 ...کردند می انتخاب رو سال بلند شب این خور در زیبا لباس نحو بهترین به و داشت ادامه حال

 رو ستاره لبهای و بود شده زیبا خیلی بود چشماش رنگ به که رنگش سبز لباس تو هم خورشید

 : میگفت بهش شوخی به... داشت وا تحسین به

 می براش اتفاقی هیجان از الل زبونم وگرنه نگیری قرار آقا روی ودرر زیاد باش مواظب امشب

 ...افته

... کاشت می هاش گونه روی رو شرم و خورشید لبهای روی رو خنده گل هاش شوخی با ستاره

 داشت و بود خدا بهشت از جزئی که سرزمین این به...بودند پاک و نجیب سرزمینش زنان چقدر

  ،...میکرد افتخار کرد می زندگی توش

 الالیی چون ستاره گوش به خان مهمونای رسیدن نوید ، رسید گوش به ماشین بوق صدای وقتی

 های هدیه از پر دستانی رسیدند، هم با زمان هم پسرش و دکتر و علی خان... بود دلنشین مادر

 خوش ایبر ستاره و فرخ اتفاق به خورشید و خان... خان ی خانواده افراد ی همه برای رنگ رنگا

 رو یرنظ بی زیبایی اون و افتاد ستاره به چشمش وقتی نادر... اومدند مهمونا استقبال به گویی آمد

 کرد سعی... داشت سوزانش عشق از حکایت اون ی پریده رنگ و کرد پیدا قلب طپش ، دید

 ...بود گرفته نگاهش بین ذره زیر رو اون که باشه دار خود فرخ جلوی

 هک ، یاسی پیراهن با رنگ دودی شلوار و کت تو رو نادر اونم ، نداشت نادر زا کمی دست هم ستاره

 میدید متین و آروم و محجوب رو خود آینده مرد ستاره...دید می پرغرور و زیبا ، بود اش برازنده

 ...میکرد منعکس رو مردونگی و شرافت نور اش تیره عسلیه چشمای نی نی تو و
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 ودب شده تزئین انگیزی شگفت طرز به که میزی دور همه و شدند یراهنمای بزرگ اتاق به مهمونا

 یک... بودند اومده وجد به گوناگون های خوراکی انواع با میز شدن چیده طرز از مهمونا... نشستند

 شده چیده زبیایی طرز به که خیار و پرتقال ، سیب انواع از ، میوه مخصوص ظرف یک میز طرف

 کرده خوش جا کننده خیره تزئین با ستاره پخت دست های ینیشیر میز ی دیگه طرف... بود

 و... بود کرد می تداعی رو یلدا شب اون بودن فقط که هندونه های قاچ میز دیگه جای در... بود

 به خاصی شکوه و درخشیدند می یاقوت های دانه مثل که شده دونه انارهای میز ی دیگه جای

 تخمه.  خندون های پسته از بود پر لب تا که ، داشت قرار پسته و تخمه ظرفهای... بود داده میز

 ... میشد پخته مردم این خود دست به که محلی های تخمه و کدو های

 هک بود شده اشغال آوری اشتها و ای خامه و بزرگ کیک با که بود میز وسط میز قسمت ترین مهم

 و است ستاره پخت دست ، همه ی توجه ی نقطه دونست می نادر... بود خیره اون به همه چشمان

 تونسته که دونست می دنیا مرد ترین خوشبخت رو خود و بود اومده وجد به سلیقه همه این از

 یک کیک روی و بود شده پوشیده خامه از کیک البالی... بزنه خودش نام به رو ستاره قلب بود

 ...بود شده ینتزئ زیبایی طرز به قهوه پودر و پسته های دانه با ، بود خامه ردیف

 : گفت هیجان با و بیاره طاقت نتونشت دیگه بود مشهور طاقتی کم به همیشه که علی خان

 ...خانومه ستاره مخلوقات از هم این نکنم غلط

 قخل رو چیزایی چنین که داره وجود ، خانوم ستاره مثل دیگه کسی مگه... بله:  گفت غرور با خان

 ...هنرمند و کدبانو... کنه

 میکنه پرواز روزی یه...مغروری بهشتی مرغ این داشتن به چرا تو:  گفت و خندید یعل خان

 ...همیش قلبش ساکن که باشه غره بهشتی مرغ همچین به باید کسی اون... نیست موندنی...میره

 قلب دو جمع اون تو... کرد تصدیق رو علی خان حرفای دکتر و... خندیدند علی خان حرف از همه

 قول هب بهشتی مرغ این به رسیدن برای بیشتر و کوبید می سینه به بیشتر علی خان حرفای از

 ...میکرد تقال علی خان

 ...رفت دادی پرش نکنه خان ؟...کجاست بهشتی مرغ این پس:  علی خان

 ...میشه پیداش االن... بودید شما نبودم من داد پرش اونکه:  گفت و خندید خان
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 گوش خان تا دو این حرفای به داشت که خورشید... داد کونت رو سرش فقط و خندید علی خان

 : گفت و خندید داد می

 ...بشه سفید و سرخ امشب باید چقدر که برسه دختر این داد به خدا

 طرف به نگاها ی همه که رسید راه از چایی سینی با ستاره هم لحظه همون و... خندیدند همگی

 هب تعجب و بود شده سنگین روش به نگاها ، گرفت انخ جلوی رو سینی اول ستاره... برگشت اون

 هنوز ستاره... شکستند رو خونه سکوت و خندیدند ستاره العمل عکس از همگی یهو که ، آنها

 ...آورد درش گیجی از علی خان باالخره که... کرد تعارف چایی همه به گیجی با و بود واج و هاج

 کدبانویی واقعاً... کرده متعجب رو همه آورت تهااش کیک این... دختر نکنی سنکوب:  علی خان

 ...دخترم

 : گفت و نشوند بود نادر روبروی که خودش کنار رو ستاره خورشید

 ...نترس هیچی از کنم می محافظت ازت مردا این مقابل در خودم

 شانس خوش خان این به باید فعال:  گفت دکتر بار این... خندیدند خورشید حرف به همگی باز

 ...داره عمارت تو رو هنرمندی همچین که گفت ریکتب

 لبق ستاره ، گفتم چی پیش دقیقه چند همین نشنیدی مگه:  گفت دکتر به اعتراض با علی خان

 ...داره دخلی چه خان به ، شانسه خوش بکنه خودش مال رو کسی هر

 هم نادر و ، نگفت چیزی و انداخت پایین رو سرش شرم با علی خان پروای بی حرف از ستاره

 خان حرفای از دو هر... بشه پیدا صورتش سرخی کمتر که کرد خوردن چایی مشغول رو خودش

 نمی دور فرخ چشم از که انداخت می ستاره به نگاهی نیم گاهی نادر و داشتند خرابی حال علی

 ...موند

 دندیخ و گرفت رو دستش بود شده حالش ی متوجه و بود نشسته ستاره دست کنار که خورشید

 : گفت و

:  داد ادامه(  خان به رو بعد... ) بره بخت ی خونه به روزی یه باید دختری هر... نداره خجالت عزیزم

 ...بشی دور ازش نده اجازه بهت و کنه اسیر رو تو خان ی عالقه این ترسم می ولی
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 : گفت و کرد ریز چشماشو شد خورشید حرف ی متوجه که خان

 ...میخوام خودم برا رو ستاره فقط من که کنند می فکر آقایون حاال ؟...هحرفی چه این... خانوم ای

 ؟...نکشیدیش بند به هاش شیرینی و کیک برا مگه:  علی خان

 که دارم آرزو پدری هر مثل منم...کنید می لطفی کم:  گفت خنده با خان و... خندیدند همگی

 دستش به اون راحت خیال با و مدختر دنبال بیاد سفید اسب با ستاره خور در ای شاهزاده

 ...بسپرم

 : گفت خان به رو و کرد خودش ی متوجه رو نگاها ی همه که زد داری صدا پوزخند فرخ

 ...هاست قصه مال شاهزاده ، نکند هوایی رو دختر این... آقا

 و داد شیرین لبخند یه با رو جوابش اونم که کرد ستاره به داری معنی نگاه یه نادر ، فرخ حرف با

 از منو تا ایستاده رکاب به پا روبروش االن همین شاهزاده که بزنه فریاد فرخ صورت تو میخواست

 ... بده نجات تو چون سیاه دیو دست

 : گفت بهش رو بود شده فرخ ی کنایه ی متوجه که دکتر

 بچه های قصه مال اون میگید راست شما ، نبود خان منظور کنید می فکر شما که ای شاهزاده اون

 ساده مردم همین...دیگه شکل به اما باشه داشته وجود میتونه هم ها واقعیت دنیای تو اما... هاست

 واجبات از رو نوع هم به کمک ، همه از تر مهم و باشه صمیمیت و صفا و عشق از پر دلشون وقتی ،

 ...گذاشت روش میشه هم دیگه چیزی شاهزاده اسم از غیر مگه... بدونه زندگیش

 از مه ستاره...کردند تصدیق رو حرفش و شد بلند خان تا دو تحسین و آفرین صدای دکتر رفح با

 ایهکن با جور بد دکتر...زد زل فرخ به پیروزمندانه و شد شاد حسابی دکتر شکن دندون جواب این

 ودشوج تو رو دکتر ی خونواده از انتقام آتش که بود کوبیده رو شخصیتش و فرخ ، مستقیم غیر و

 ...بود کرده ورتر لهشع

 ماه...شد پرت دکتر حرفای از ها حواس ی همه ، اون پای جلوی همه شدن بلند و منیر ماه ورود با

 بیماریش مورد در دکتر با و کرد بش و خوش آنها با و... بود پیوسته آنها جمع به تاًخیر با منیر

 دش بلند همین برای ، کنه یپذیرای زن این از که دونست می خودش ی وظیفه ستاره...میزد حرف
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 هشب ای غره چشم ستاره دیدن با منیر ماه... گذاشت منیر ماه جلوی و برید براش کیک تیکه یه و

 : گفت تکبر با و داد هل عقب به دست پشت با رو کیک بشقاب و رفت

 ...دار برش...خورم نمی

 دهب اهمیت حرفش به ینکها بدون نبود جمع تو اونم منیر ماه العمل عکس این منتظر که ستاره

 و منیر ماه به وقت تموم که علی خان... رفت فرو خودش تو ناراحتی با و نشست جاش سر اومد

 دختر این برا دلش و شد منیر ماه انصاف از دور به و بد برخورد ی متوجه میکرد نگاه ستاره

 رنجش با و سوخت کردمی پذیرایی ازش و بود شده بلند منیر ماه اومدن با ریا بی چه که معصوم

 : گفت بهش

 این به یلدا شب تو اونم آور، اشتها کیک این از میشه مگه... کنید می لطفی کم... بزرگ خانوم

 ؟...گذشت راحتی

 : گفت دیده رو اون علی خان بود شده متوجه که منیر ماه

 ، مضره خیلی که هم شما و من سال و سن برای ضمن در... نمیاد خوشم شیرینی از اصوال من

 ...کنید مراعات خوردنش تو هم شما که میکنم توصیه

 نمی شیرینی که این برای ، تلخه و عبوس همیشه که همینه برای: )  گفت خودش با علی خان

 ...بیاره زبونم به که گرفت تصمیم و گرفت اش خنده خودشم فکر از(  خوره

 ، بزاره مثبت اثر آدما خوی خلق رو بتونه اعتدال حد در شیرینی خوردن کنم فکر:  علی خان

 ...کنید امتحانش که اینه شما به منم ی توصیه

 مردای ی همه امشب اینکه از خوشحال ستاره... شد کوبیده علی خان حرف با منیر ماه بار این

 آدما که بخشه لذت چقدر... زارند نمی تنهاش و کنند می حمایت اون از ، فرخ جز به مهمونی این

 ...باشند اون پشتیبان لحظه هر در که باشه گرم کسانی یا یکس به پشتشون

 رو خوردنش حرص و بود خیره منیر ماه به بود کرده زیباترش که شادی از شکفته صورتی با ستاره

 که یکسان چقدر بفهمه تا ، رو توهین و تحقیر و کنایه تلخ طعم بچشه باید زن این...میکرد تماشا

 نایهک این و...کنند اعتراض نتونستند و کشیدند زجر ، شنیدند هینتو و شدند تحقیر اون طرف از

 ...زین به پشت گهی و پشت به زین گهی:  میگه که المثله ضرب همین مصداق مستقیم غیر ی
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 براش ستاره وجود که میدونست مدتهاست االن ، بود شده منیر ماه ی کنایه ی متوجه هم خان

 جواب... نزنه آسیب ستاره به زن این که اطرافه مراقب ربیشت فهمیده که روزی از و خطره زنگ

... بالید می خودش به بیشتر درک و فهم با دوست چنین داشتن از بود آیند خوش براش علی خان

 چنین وجود پس کنه دفاع ستاره از مستقیم و باسته زن این مقابل تونست نمی که خودش

 ...بود قلب قوت براش دکتر و علی خان مثل دوستایی

 از بعد هم خان خشم ، داشت عمارت این آدمای و عمارت این به کامل تسلط همیشه که منیر ماه

 : گفت خودش با و نموند دور چشمش از حرفاش

 خونواده تو داشت زیادی دهاتی ی دختره این ، نبود مهم براش بشه هم عصبانی خان اگه حتی) 

 پرتش عمارت این از خان خود که میکرد کاری و میکرد له رو اون طریقی به باید میکرد نفوذ اش

 : داد ادامه علی خان به رو همین برای(  بیرون کنه

 داره خواستگارم خیلی که شنیدم وقتی کنه، اسیر اینجا رو دختر این خان بودم مخالف منکه

 دو ای یک االن بود دیگه دختر هر... بده هدر کیک پختن و فر پای رو عمرش و اینجا بیاد بود حیف

 ...نشه تموم کسی ضرر به اینجا به اومدنش امیدوارم...داشت هم بچه تا

 سوال زیر رو خان تصمیم که میداد اجازه خودش به اون چطور ، ترسید مادرش حرف از خورشید

 ...گذشت نمی مورد این از خان مطمئناً... ببره

 می موهاش تو ور دستش هی و کشید می کوتاه نفسای عصبانیت زور از داشت دیگه خان

 انخ به نگرانی با بود اومده درد به دلش منیر ماه ی کنایه و نیش از پر حرف از که ستاره...کشید

 مه لحظه یه برا ستاره...بیفتند همدیگه جون به خونواده این بخاطرش ترسید می و میکرد نگاه

 هب برداشت خان از چشم نگرانی با... کنه تحمل بود پدرش مثل که رو خان ناراحتی تونست نمی

 ...دوخت چشم نادر

 از حرف از پر چشمایی و زدن پلک با اما اومد، درد به دلش ستاره نگاه تو اشک برق دیدن از نادر

 قعش با رو اون و گفته او به حسادتش از زن این که نباشه ها کنایه این ناراحت که خواست ستاره

 ازش که آرامشی و شناخت می خوب رو اهنگ این هم ستاره... کرد می دعوت آرامش به چشماش

 ، آرومه که فهموند بهش و زد پلک نادر برای هم اون... میکرد قبول دل جون به و کشید می شعله

 ...کرد راحت رو اون خیال و

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | بلند پاییز رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

213 

 

 زنتون مادر حرف به گوش واقعا خواید می اگه خان:  گفت خان به رو شوخی با دکتر وقت این در

 رهبزا پا جا هر جان ستاره... ببریمش خودمون با که ما به بدید رو خانوم ستاره امشب همین ، بدید

 ...میاره برکت و خیر خودش با

 شدند حامی همه امشب چرا مردا این که نبود باورکردنی براش ، آشفت بر دکتر حرف از منیر ماه

 می رب خودش به جدید ی کنایه یه با زنه می که رو حرفی هر و ، ایستادند ستاره پشت و

 ... گردونند

 هترب منو حرف باید و دکترید خودتون شما:  گفت بود حرص از پر توش که صدایی با دکتر به رو

 ... بفهمید

 :  گفت منیر ماه به رو و زد ستاره به اول دلنشینی لبخند دکتر

 هک چیزی هر...اما مضره یکمی داریم تشریف باال سن که ما برای زیاد شیرینی... متین شما حرف

 رایب شیرینم چیزای...رسونه نمی ضرر انسان بدن به نباشه پرخوری توش و بشه خورده اندازه به

 ...بیماریهاست تموم منشاً آدما ما پرخوری این...اعتدال حد در اما ضروریه بدن

 هایاخم با که بود شاکی حسابی منیر ماه اینکه مثل ، نداشت دنبال به ای دیگه حرف دکتر جواب

 از اون که بفهمند آنها که بود انداخته راه مادرش که بازی این از فرخ... شد ساکت الفع هم در

 بد اثر خان با مادرش و خودش روابط روی آینده در ممکنه مسئله همین و نمیاد خوشش ستاره

 کسی زن این ، خورد می بهم داشت مادرش تکبر همه این از حالش...بود سردرگم و آشفته ، بزاره

 میتونست این و میکرد دورتر دور ازش لحظه هر رو ستاره رفتارش و کارها این با اشتد که بود

 ...بشه مادرش از تنفر و ها مخالفت آغاز ی نقطه

 چهره دیدن با ، گذروند می نظر از رو چیز همه داشت سکوتش با و بود ساکت مدت این که خان

 این هب ، میگشت بر صورتش آفتاب باز ادرن به نگاه یک با و میشد ابری حرفها این با که ستاره ی

 ستاره به حقارت چشم به لحظه هر و نیست امان در منیر ماه زبون از دختر این که رسید نتیجه

 هنکن که بود معما براش نادر به نگاهش اما ، بیاره درد به رو دلش تونست می این و میکرد نگاه

  ؟... باشه معلم آقا همین ها قصه ی شاهزاده
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 بود عزیز براش ستاره خیلی... کنند توهین بهش یا کنه تحقیر رو اش ستاره نداشت حق کس هیچ

 نهک احترامی بی اون به تونست نمی کس هیچ ، داشت جا قلبش تو خودش دختر مثل جایگاهش و

 حرو و قلب کسی که نداشت طاقت... کردند احترامی بی خودش به انگار بکنه رو کار این اگه که

 برای رو چیزها خیلی امشب همین از ، لحظه همین از باید... کنه زخمی رو کوچولو تارهس این پاک

 دختر این به که نده خودش به رو حق این کسی این از بعد که میکرد روشن عمارت این آدمای

 : گفت منیر ماه به رو همین برای بیاره پایین رو جایگاهش و کنه توهین

 ستاره من ، نشه اشتباه بزرگ خانوم... زدم می اول همون از دبای که بزنم رو حرفی خواستم می

 ینا نیتم اما ، خواستم می رو یکی منم و اینه شغلش درسته...نیاوردم بیگاری برای اینجا رو جون

 مادر وتنها خودش برای شرافتنمدانه راه از داره محرومیت نهایت تو دختر این دیدم وقتی ، نبود

 دخترای سرآمد نظر همه از که دختر این که فهمیدم ، میاره در پول گیزند گذروندن برای بزرگش

 به و بره باد به ده اون تو عمرش که اومد حیفم ، هاست این از بیشتر لیاقتش واقعاً بود ده این

 وجودش مروارید کشف لیاقت عمر آخر تا که بشه مردی اسیر سرزمین این های قانون جبر خاطر

 به اونم ، کنم تظمین رو اش آینده میخوام و آوردمش خودم با همین یبرا... باشه نداشته رو

 پس... کنم می اونم برای کردم یونس برای کاری هر و مونه می دخترم مثل ستاره... وجه بهترین

 ...است خونواده همین جزو اونم ، نبینید اسیر یه چشم به رو اون

 کوه مثل درونش اما ، دونست می ابجو بهترین رو سکوت فعال و نزد حرفی دیگه منیر ماه

 حرو و تن و... پاشه به اطراف به رو هاش گدازه و بزنه فواره که رفت می لحظه هر که بود آتشفشان

 ...کنه زخمی رو ستاره

 اقتداری عمارتش تو که نبود خودش مثل اون ، اومد خوشش خان اقتدار همه این از علی خان

 که نیود پشیمون...بره عمارت اون از ستاره که شد اعثب و کرد می حکومت بهش زنش و نداشت

 که بودند دشمنایی هنوز اما بود کرده پیدا براش جای خوب ، کرده معرفی خان به رو ستاره

 ...میکرد نگرانش همین و... انداختند می خطر به رو ستاره وضعیت

 : گفت همه به رو و شکست رو اون ستاره بار این که شد طوالنی یکمی سکوت

 دونست اش خونواده و عمارت این الیق منو که ممنونم مهربونیش و لطف همه این بخاطر آقا از من

 وقت هیچ بکنم خدمت آقا به عمرمم آخر تا اگه حتی... باشم میز یه سر جمعتون تو االن که
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 ، رمندا و نداشتم رو آقا توجه همه این لیاقت واقعاً من...بکنم تونم نمی رو خوبش کارای جبران

 هیچ امیدوارم ، زارند می احترام بهم و دارند دوست دخترشون مثل رو حقیر من که ممنون بازم

 ...نکنم ناامیدشون وقت

 پدر محبتهای مدیون همیشه من ، نیست منتی... عزیزم ستاره:  گفت و زد لبخند روش به خان

 به دختری... باشی شتهدا خوبی ی آینده که میخوام دل ته از... هستم بی بی و بیامرزت خدا

 ی همه... بمونه تنها ، مرد نه و داشت حامی نه که خونه اون تو و ده اون تو نبود درست تو زیبایی

 کشف رو مروارید این که دونست این الیق منو که دونم می خدا لطف همه از اول رو ها این

... دکر معرفی من به رو وت که بوسم می رو دستش و ممنونم علی خان دوستم بهترین از دوم...کنم

 میکشی زحمت میگیری که پولی برا داری که بدون و ، نکن قلمداد ما مزاحم رو خودت وقت هیچ

 ..نیست توش منتی هیچ

 ...ببرم بردارم رو خانوم ستاره خواستم می... بشه که نشد:  گفت شوخی با دکتر

 که شما مخصوصا ، مزاحمم یه اشمب جا هر من...دکتر آقای دارید لطف شما:  گفت و خندید ستاره

 کترد نمیگم درست... آتیش من و پنبه شما... کنم زندگی کتارتون من نیست نفعتون به زیادم

 ...تیپ خوش

 ...خندید ریز و کرد نادر به داری معنی نگاه یه آخرش ی جمله گفتن از بعد ستاره

 با علی خان و خنده زیر دندز بودند ستاره شیطنت و دکتر حرفای جریان در که خورشید و خان

 تآنهاس بین موضوعی چه و چیه ستاره منظور که بود شده سوال براش میکرد نگاه آنها به تعجب

 : گفت دکتر به رو همین برای... زنه می آتیش و پنبه از حرف ستاره که

 ور تیپ خوش و پنبه پهلوون لقب بهت که چیه جان ستاره منظور دکتر ، میشه جالب داره موضوع

 ...میده

 : گفت خندید می که طور همین خان... خنده زیر زدند همه دوباره حرفش با

 ...درگیرند هم با وقته خیلی دکتر و ما خانوم ستاره این

 ...دخترم درگیری چه:  گفت ستاره به تعجب با علی خان
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 به و بگه چی ادمیخو ستاره که دونست می نادر ، کرد نگاهی نادر به بعد و دکتر به موذیانه ستاره

 داد قول خودش به و کرد شکار رو ستاره و نادر نگاه این فرخ... خندید می پدرش خوردن حرص

 ...کرد خواهد کشف رو نگاها این منظور زود خیلی که

 داپی دکتر برا رو ترگل و خوشگل دختر یه فقط نیست مهمی چیز:  گفت علی خان به رو ستاره

 ...ده نمی تله الی دم دکتر این اما خواستگاریش بریم که کردم

 گفت دکتر به رو ستاره حرفای شنیدن از بعد علی خان... خندیدند ستاره ی مزه با حرفای از همه

: 

 ؟...کرده پیدا برات جوون دختر یه ؟...میگه چی دختر این

 این کجاست ، خواستگاری میام دکتر جای به خودم... عزیزم نباش ناراحت:  داد ادامه ستاره به رو

 ...داره شگون هم خواستگاری و یلداست شب امشب...خواستگاری بریم االن همین بیا ؟...دختر

 تاًسف روی از سری دکتر و خندیدند ستاره حرفای شنیدن از بعد علی خان شدن هول از همه

 ...داد تکون علی خان برای

 ؟...ندارم دل من مگه ؟...میخندید چرا ؟...چیه:  گفت آنها به رو ساختگی اخم با علی خان

 : گفت خندید می علی خان سادگی به که طور همین دکتر

 لورگ و ترگل ی ساله بیست دختر اون ، خوردی دست رو پریوش این از هم شما که بگم بهت باید

 ....اهلل بسم میخواید شما اگه حاال...گرفته لقمه من برای که ، گوهره ننه همین

 :  گفت داده بازی رو آنها چطور که ستاره به تعجب با علی خان

 ؟...ندازی می دست رو پیرمردا ما دیگه حاال... خانوم ستاره نکنه درد شما دست

 لبهاشون از خنده جمع اون تو که کسانی تنها... خندیدند می علی خان خوردن حرص از همه

 ...کردند می نگاه رو شاد جمع اون داشتند سکوت و تنفر با که بود فرخ و منیر ماه بود فراری

 نز با فقط من اما دارن لطف بنده پدر به خیلی خانوم ستاره:  گفت ستاره به رو نادر موقع این در

 پیدا جوون مامان به برام و علی خان به بدید رو گوهر ننه... مامانم بشه بیاد که موافقم جوون

 ...کنید
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 همسایه برا مرگ... ممعل آقا چیه:  گفت و دوخت نادر به و کرد ربز چشماشو علی خان

 بیشتر گوهر ننه به که ، توست یالغوز پدر ، دارم خونه تو کلفت گردن سرور یه منکه...خوبه

 ....داره احتیاج

 دازیبن راه دعوا یه علی خان و پدرم بین تونی می ببین:  گفت ستاره به رو نادر و خندیدند همگی

 ؟....کنی دشمن هم با رو ده تا دو و

 ...کرد تر تاب بی رو نادر قلب خنده این با که ، خندید ریز نادر حرف ار ستاره

 من خیر کار حساب به رو کهنه دعواهای... خیره کار قصدم من:  گفت نادر سوال جواب در ستاره

 ...نزارید

 رو خوبی شب ، ستاره و نادر عاشق دلهای و دکتر با ها خان کل کل و ها شوخی و حرفا با شب اون

 گل لحظه هر در اون یادآوری با و موند می همشون ذهن در مدتها که یلدایی ...داشت پی در

 ... میکرد مهمون لبهاشون روی رو خنده

 ور آرامش از قبل طوفان یه تداعی ستاره برای عصبیش و تیز نگاهای و فرخ شب اون سکوت... اما

 می هدیه رو امنیت حس او به نادر وجود و بود محبت همه این از شاد دلش که چند هر ، داشت

 وشیخ این عمر که ترسید می و بود نشسته دنیا وسعت به بزرگی غم قلبش های ته ته ولی... داد

 ...برسه پایان به زود خیلی و باشه کوتاه ها

 اپ از رو قربانی و میکرد حمله ناگهان که میکرد عمل خطرناکی مار سم ،مثل فرخ و منیر ماه وجود

 گداخته آتیش این با نزدیک از که بود ستاره قلبی آشوب و فکری های هدغدغ اینها...انداخت می

 نابودی طرف به رو اش هستی فرخ انگیز هوس ی عالقه و منیر ماه نفرت که رفت می و میشد

 ...بده سوق

 وچه بهترین به ستاره و خورشید ی سلیقه با که کرد دعوت شاهانه شام یه به رو همگی خان

 و شدند جمع میز دور همگی دوباره شام از بعد...بود داشته وا تحسین به ور همه و بود شده چیده

 نگاهای زیر از رو ستاره فعال و رفت اونجا از عذرخواهی یه با منیر ماه...شدند انار خوردن مشغول

 از مخصوصاً ، داشت نظر زیر رو ستاره و نادر عقاب مثل و موند فرخ اما... داد نجات آلودش غضب

 رو اون حسادتش حس اون ، کرد پذیرایی ستاره از مختلف غذاهای از شام میز سر ادرن که وقتی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | بلند پاییز رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

218 

 

 ، است نظرش مد که همون اگه که بگیرد ای نتیجه یه ستاره برابر در نادر برخوردای از که واداشت

 ...کنه خنثی موقع به بتونه و بشه خبر با نادر ی نقشه از زودتر ، بیفته اتفاق بخواد

 و ستاره حق در رو لطف کمال علی خان هم و دکتر هم که بود ها هدیه دادن شبم اون ختام حسن

 پارچه قواره تا دو و قیمت گرون ی نقره پیپ یه خان برای علی خان...بودند کرده خورشید و خان

 کرده خیره رو ستاره چشم ها پارچه زیبایی که داد هدیه ستاره و خورشید و خان به اعال زرباف ی

 یم خیلی خورشید سبز چشمای و سفید صورت به که بود یشمی رنگ به خورشید ی رچهپا... بود

 حرکت حین که طالیی و نقره بافت از هایی رگه با رنگ پر صورتی ستاره ی پارچه اما... اومد

 می ستاره تن به و میشد دوخته وقتی مخصوصاً... داشت خاصی تاللوی و خورد می موج دادنش

 حتماً که گذاشت می نمایش به رو براق و لغزان موجهای از تندیسی ، شب در اونهم ، نشست

 ...رسوند می نهایت به زیبایی نظر از رو ستاره

 شب اون که داشت یقین و بدوزه نامزدیش برای رو پارچه این که خواست ستاره از علی خان

 ...کاشت اون ی گونه روی رو شرم گل تعریفاش با ، میشه جشن اون دختر زیباترین ستاره

 زا دو هر که نقره دستبند یه خورشید برای و بود آورده نقره سیگار جعبه یه خان برای هم دکتر

 و بود شده حک اون روی خودش اسم که نقره آویز یه هم ستاره برای... کردند تشکر خیلی دکتر

 لیخی رشپس و دکتر از ذوق با و اومد خوشش خیلی شعر کتاب از ستاره که آوردند شعر کتاب یه

 ...کرد تشکر

 این هک میشد تبدیل یقین به داشت شکش و انداخت تکاپو به رو فرخ ستاره به نادر و دکتر کادوی

 ...کرده امضا رو مرگش سند پس ، شده ستاره عاشق اونم اگه که داره کفشش به ریگی یه پسره

 : گفت ستاره به رو ، دید شعر کتاب بابت رو ستاره خوشحالی وقتی علی خان

 بده و کن باز رو کتاب الی و بکن نیت دخترم پس ، داره عالقه شعر به اینقدر خانوم ستاره که حاال

 ... شده گرفته فالتم اینطوری... بخونه برامون تا معلم آقا به

 و داد اجازه بهش مهربونی با هم خان و خواست می اجازه ازش که کرد خان به نگاه یه ستاره

 کنار در نادر و خودش آرامش هم بعد و بود ده مردم ی همه آرامش اول هک خوب نیت یه با ستاره

 نگاهی ، کرد نگاه و شعر وقتی نادر... سپرد نادر دست به رو کتاب و کرد باز رو کتاب الی ، هم
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 کنجکاو نگاهای همین زیر و نموند دور کس هیچ چشم از که کرد ستاره به دیگه نگاهای ورای

 ....کرد شعر خوندن به شروع

 *** است خوش دریا افکند دریا به گر.....  است خوش آنجا کند رو جا هر عشق*** 

 ***  است آتش این در که دل آن خوشا ای.....  است دلکش آتش در بسوزاند گر*** 

 *** برآر خاموشت جان از آتشی.....  وار آیینه را عشق ببینی تا*** 

 *** من و ما در زند می آتش عشق.....  خویشتن بر کند پیروزت عشق*** 

 *** خورشیدوار نو جان بیابی تا.....  واگذار را خود و یاب در را عشق*** 

 *** بود زیبا میدهد فرمان چه هر.....  بود افزا روح و زا هستی عشق***

 : گفت ستاره به رو و کرد تحسین رو نادر علی خان ، نادر توسط شعر خوندن از بعد

 تخوشبخ همیشه که امیدوارم... میکنی ازدواج عشق با معلومه بود عالی خیلی که فالتم... دخترم

 ...باشی پایدار و

 ستاره به نگاه یه خورشید...انداخت پایین رو سرش و کشید خجالت علی خان حرفای از ستاره

 : گفت علی خان به رو و خندید و انداخت

 ؟...دبو جون ستاره دادن خجالت امشب مهمونی ختام حسن... خان

 ینا نجابت و پاکی از اینم خوب:  گفت ستاره به مهربونی نگاه با و کرد بلندی ی خنده علی خان

 ...تقصیرم بی بنده ، گیره می چشمه سر کوچولو خانوم

 : گفت خان به رو علی خان... شدند بلند همگی اون تبعیت به و پاشد علی خان

 ...زندگیم شب بهترین میگم جراًت به. ..بود خوبی خیلی شب ، کنیم زحمت رفع باید دیگه

 : گفت و زد علی خان ی شونه به دستی و خندید خان

 ...بوده عروسیت شب ، شما زندگی شب بهترین... کن چاخان کمتر

 : گفت علی خان... خندیدند همگی
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 ...بمیریم همدیگه برا وصال شب تا نبودیم عاشق که ما بابا

 یمعاشق ما ولی... فهموند ستاره به نگاه زبون با نادر و خورد گره هم در نادر و ستاره نگاه حرفش با

 ...قرار بی وصال برای و

 پر چشمایی با هم ستاره و نادر و کردند تشکر ستاره و خورشید و خان نوازی مهمون از همگی

 ...کردند وداع همدیگه با جدایی ازغم

 عشق این حرمت به کی... محرومم تو نداشت از زمانه جبر بخاطر چرا ؟...داشت خواهم را تو کی) 

 پشت در که دلتنگم را تو ؟...میسازی نو از را آن آوارهای و گذاری می قلبم ویران ی کلبه به پا

 ار نگاهت آفتاب ، من ی نشسته غروب به چشمان کاش ای... نشسته انتظار به خورشید نگاهت

 ... (استک می تو دیدن با اندکی را ها دلتنگی این و میکرد احساس

 *********************** 

 همراه صبح.... بی بی پیش بره روز دو شد قرار خان ی اجازه به یلدا شب مهمونی از بعد ستاره

 یکی که بشه ماشین سوار اومد... شد راهی یزنند کشاورزا به سر یه خواستند می که فرخ و خان

 از تا دو که بره زمینی سر به همراهش که تخواس خان از و... خان سراغ اومد ماشین با ده اهالی از

 شروع رو سختی دعوای و بودند افتاده همدیگه جون به زمینا اون آبیاری خاطر به کشاورزا این

 ...بودند کرده

 ساکت ستاره.... گذاشت فرخ ی عهده به رو ستاره بردن ی وظیفه و بره مرد اون با شد مجبور خان

 فرخ دونست می ، کرد آشفته رو ستاره یکمی بینشون سکوت ...شد راهی فرخ همراه به صامت و

 ارهست از دیشب مورد در عصبانیت با فرخ اگه که داد قول خودش به و شاکیه خیلی دیشب بخاطر

 رشس بالیی و نیفته جونش به فرخ دوباره که کنه برخورد باهاش آرومی به اونهم بخواد توضیح

 ...نیاره

 کردمی رانندگی که طور همین بود آورده بدست ، بیشتر تهدیدای برای رو فرصت بهترین که فرخ

 : گفت کنایه با و خونسرد

 ؟...خانوم ستاره نه مگه ، بود خوبی و رویایی شب چه دیشب
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 تخواس می بار این...بود شده وارد تحقیر و کنایه در از بار این ، انداخت فرخ به نگاهی نیم ستاره

 می حفظ رو آرامشش باید... کنه تهدیدش حتی و... کنه له رو یتششخص ، بکوبه رو اون ها کلمه با

 : گفت آروم همین برای... میشد بحث این وارد خودش مثل و داد نمی دستش ای بهونه باید... کرد

 ...!نبود بد

 جنگ از بهتر رو فیزیکی جنگ همیشه ستاره... زد قهقهه ستاره ی کلمه دو حرف شنیدن با فرخ

 جنگ اما ، میشد خوب زود خیلی و نشست می تن به زخمش فیزیکی چنگ ، دونست می روانی

 آدم روان و روح وقتی... نبود ها سادگی این به روح شدن خوب و رسوند می آسیب روح به روانی

 اگه ، روبروش ی زنده مثال فرخ همین...میاد بوجود زیادی مشکالت اون پی در باشه پریشون

 رو چیزی هر و کنه ظلم مردم به که داد نمی رو این ی اجازه ودشخ به وقت هیچ بود سالم روانش

 می آسیب مریض اون نزدیک آدمای از خیلی باشه مریض روحی وقتی ، بیاره بدست بخواد زور با

 ی شکنجه مورد طرف هر از داشت و بود روانی بیمار همین اسیر که بود ستاره یکیش که بینند

 و روح ، جدید روش این با داشت فرخ که بود هایی لحظه از یکی االن همین ، میگرفت قرار اون

 ....گرفت می بازی به رو ستاره روان

 اون و عاشقونه نگاه با که انگیز خاطر شب یه... بود عالی ؟...نبود بد:  گفت تمسخری لحن با فرخ

 علی خان اون قول به و قشنگ چقدر معلم آقا دیدی ستاره... خورد رقم ، عاشقونه ختام حسن

 ؟...خوند رو فالت احمق

... است خوش آنجا افکند دریا به گر.....  است خوش آنجا کند رو جا هر عشق:  زد فریاد بعد

 ؟...ستاره نه مگه ، است کننده مست خیلی عاشق یه زبون از عشق ی کلمه شنیدن

 فرخ یزدم که هم حرفی هر چون ، کنه سکوت فقط که داد ترجیح و ترسید فرخ ی نعره از ستاره

 بر رو حرف همون شایدم یا...نداشت ستاره دالیل به اهمیتی و داشت قبول رو خودش حرفای فقط

 و زیبایی بخاطر فقط رو ستاره ، نداشت دوست رو سکوت این فرخ اما... میبرد کار به خودش علیه

 دوست ستاره دیگه بود شده مبدل ترس به وجودش تو جسارت اگه ، خواست می جسارتش

 و ردک بود دوخته چشم روبرو به غمگین و ساکت که ستاره به نگاه یه همین برای... نبود نیداشت

 : گفت فریاد با

 ؟... معلم جوجه خوندن شعر نبود قشنگ ؟... کری مگه
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 ...نزن داد کنم می خواهش:  گفت و انداخت فرخ به غمگینی نگاه ستاره

 خندید ای لحظه از بعد و دوخت چشم بهش جبتع با نداشت ستاره از رو جواب این انتظار که فرخ

 : گفت و

 اون ی منشانه آقا رفتار از اثرات این که نگو... کنم می خواهش... زنه می حرف قلم لفظ چه... اوه

 ...گذاشت نمایش به رو رفتارش بهترین دیشب که معلمه جوجه

 که داشت چی... کنهن عصبانیش که بده رو فرخ جواب که داشت چی... کرد سکوت هم باز ستاره

 : گفت دید رو ستاره سکوت باز که فرخ...  نکنه ورتر شعله رو خشمش آتش

 ؟...شدی ساکت شده چی حاال ، گرفتی می موضع طرفم به کلمه یه با ، بودی تر وحشی قبالً

 علومم و میکرد تر عصبانی رو فرخ سکوتش با که بسا چه ، نبود پذیر امکان سکوت ی ادامه دیگه

 : گفت همین برای نداشت کارایی هم حربه این ، داد می نشون واکنشی چه خودش از نبود

 تهبس دهنم بهتره پس بری می بکار خودم علیه تو بزنم هم حرفی هر که اینه بخاطر ساکتم اگه

 یا حرف هر که ؟...چیه حسابت ؟حرف...چیه دردت اصالً... بشه بسته تو مشت با اینکه تا باشه

 ... دونی می خودت دشمن رو اون چرا... گردونی می بر خودت رضدب رو معلم حرکت

 نگه کناری بود رسیده ده نزدیکی به که رو ماشین و انداخت ستاره به عمیقی نگاه فرخ

 سنگین نگاه بود دوخته چشم روبرو به که طور همین ستاره ، ستاره طرف چرخید کامل...داشت

 ...انداخت پایین رو سرش و برنگردوند رو صورتش ولی ، کرد حس رو فرخ

 و لرزید دلش فرخ ناگهانی حرکت از ستاره ، کرد نوازش رو ستاره ی گونه دست پشت با آروم فرخ

 ...شد سرخ هاش گونه و کرد حس پشتش ی تیره تو رو عرق ی قطره چند

 ...است کننده دیوونه هات گونه سرخی:  گفت فرخ

 اهمیت اون به چون ؟...میاد بدم معلم جوجه این از چرا میدونی:  داد ادامه و کرد مکث کمی

 ...میکنی توجه بهش چون...میکنی کمک اون به... میدی

 : زد فریاد... رفت می تر باال صداش گفت می که رو ای جمله هر

 .....هم تو بفهمم اگه... فهمم می نگاهش از ، داره بهت حسی یه لعنتی اون
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 کرده سکوت دو هر... افتاد راه بی بی ی خونه طرف به کرد روشن رو ماشین و نداد ادامه دیگه

 ادرن و خودش بین که بود عشقی فکر به اطراف به خیره ستاره...بودند خودشون عالم تو و بودند

 ...بزنه رقم رو بزرگ جنگ یه چاشنی تونست می که بود، اومده بوجود

 ایینپ ماشین از بره رفت و کرد خداحافظی آرومی به ستاره... ایستاد بی بی ی خونه مقابل ماشین

 : گفت و گرفت رو دستش فرخ که

 یم آتیش جا یه رو اش خونه و پسر و دکتر ، مادرم جون به باشه افتاده اتفاقی معلم و تو بین اگه

 ...زنم نمی بلوف کن باور ، زنم

 بی ایچشم مردمک اون تو از رو حقیقت و زد زل فرخ خشم از پر چشمای به دنیاغم یه با ستاره

 : گفت آروم و خوند سنگدل و رحم

 ....باشه راحت خیالت ، نیست خبری معلم و من بین

 ....شد دور برابرش از نرم نرم ستاره و کرد رها رو دستش فرخ

 هر در و شده گم مقصود راه و است گرفته فرا شبانگاهی دلگیر تیرگی جا همه که ای زمانه در

 می ندا را گمشده و دارد می بر سر که است عشق ، نیست دیگری چیز زور و وحشت جز طرف

 گلی سکوتم صدای از من... ساخت خواهم ترانه وحشت تکامل از من... بیا من با... نترس که دهد

 ...کرد خواهم هدیه چشمت مهمونی به پرواز از

 ودب نتونسته هفته این تو ، بود یار دلتنگ نادر و گذشت می یلدا شب از که بود ای هفته یک

 یب دستهای که حاال... رسوند می صبح به رو شب اتاقش تو سردرگم و پریشون و ببینه رو ستاره

 از کوتاه چند هر دیداری که گذاشت نمی و بود کرده خوش جا یار صورت روبروی زمانه رحم

 تا نوشت او برای دلتنگی و احساس از پر ای نامه و شد قلم به دست ناچار پس ، باشه داشته ستاره

 ایدنی به دوباره تا گذاشت کناری و بوسید بغض با همراه رو نامه...برسونه ستاره به فرصت رس

 .. بکاهه دلتنگیش از کمی ستاره رویای دیدن با بتونه خواب در شاید ببره پناه خواب

 یا پیغام نادر اگه که رفت مدرسه به راه سر بود زده اش خونواده به سری که اعظم روز اون فردای

 رو کسی که بود خدا شاکر و شد خوشحال اعظم دیدن با نادر...ببره ستاره برای داره ای نامه

 وقتی...برسونه یار گوش به رو دلتنگیش پیغامای و باشه خبر با ستاره حال از همیشه که فرستاده
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 که باشه اطراف مواظب که داد هشدار و کرد تشکر اعظم از و داد رو نامه شد مطمئن ستاره حال از

 ...بیفته خطر به ستاره موقعیت که باشه نذاشته جاسوس رو کسی یا خودش فرخ

 بدش بخت از که شد راهی یونس همراه به و کرد مخفی لباسش تو رو نامه و داد قول بهش اعظم

 : زد فریاد اعظم سر و شد عصبانی شدت به دید اونجا رو اعظم وقتی و رسید راه از فرخ

 ؟...نتیلع میکنی غلطی چه اینجا تو

 ...بیارم خودم با یونسم راه سر گفتم اومدم ده از:  گفت ترس با اعظم

 رتعما تو ، ماشین تو گمشو ؟...میکنی میخواد دلت کاری هر خود سر تو که نبود کسی مگه:  فرخ

 ...میرسم حسابت به

 ورز از فرخ... شد ماشین سوار صدا و سر بدون و بود ترسیده خیلی دایی فریادهای از یونس

 ماشین الستیک از برخواسته خاک و گرد در مدرسه نمای که داد گاز ماشین به چنان عصبانیت

 خودش دست با افتاد می فرخ دست نامه اگه ، بود دلواپس و نگران اتفاق این از نادر... شد گم

 ینکها جز اومد نمی بر دستش از کاری میکرد احتیاطی بی چنین نباید...  بود کرده نابود رو ستاره

 ...نیفته اتفاقی اعظم حتی یا ستاره برای کنه دعا

 تر مهم و خودش عاقبت به هراسان و ساکت اند گرفته جرم ارتکاب هنگام رو اون گویی که اعظم

 جونش راه این تو اگه حتی ، نیفته فرخ دست به که بود نامه مراقب باید ، اندیشد نامه خودش از

 ...افتاد می بخطر

 رهخی فرخ به ترس از اعظم... بره حیاط ته اتاق به که خواست اعظم از فریاد با فرخ رسیدند وقتی

 : گفت دلهره با همین برای... فرخ جالدش و بود عمارت گاه شکنجه حیاط ته اتاق... بود

 ...کنید رحم خدا رو تو ، نکردم کاری من بخدا... آقا...آقا

 چیکار تو امثال تو با میدونم... شو خفه:  زد نعره و کشید شدت به و گرفت رو اعظم بازوی فرخ

 ...نکنید نافرمانی دیگه که کنم
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 نداشت جراًت کسی ، میکردند تماشا رو اعظم و فرخ و بیرون بودند اومده همه اعظم التماسای با

 ترس با اعظم... بست و در و انداخت اتاق تو رو اون فرخ...بپرسه رو خشونت این علت و بره جلو

 : گفت

 ...نکردم کاری بخدا ، کنید رحم خدا رو وت آقا

 چرا... توست ی وظیفه این مگه ، بیاری رو یونس بری گفت تو به کی..شو خفه:  زد فریاد فرخ

 ...میکنید میخواد دلتون کاری هر اجازه بدون

 ...بیارم رو یونس اومدم که راه سر خواستم می فقط:  گفت وحشت با اعظم

 شما رس باال باید اینکه مثل ، باشه نداشته تماس معلم این با شما از کسی ندادم دستور مگه:  فرخ

 ...کنید گوش حرف تا باشه شالق همیشه

 بود نامه مواظب کنه دفاع خودش از اینکه بجای اعظم اما ، زد اعظم به ای ضربه چند شالق با فرخ

 مادرش به فوری بود اعظم همراه دعوا اول از که یونس...نیفته فرخ دست به درگیری این تو که

 و فرخ شالق بین رو خودش و رسوند اتاق به رو خودش عجله با خورشید و شده چی داد خبر

 : گفت برادرش به رو فریاد با کرد سد اعظم

 ؟...افتادی جونش به چی برای... کشتیش... دیگه بسه

 ربدت باید نهک پیچی سر من دستورای از که کسی ، نکن دخالت تو:  زد فریاد خورشید سر فرخ

 ...بیاد سرش اینها

 ، بیاره رو یونس تا مدرسه رفته که اینه فقط دختر این گناه... بیرون برو فرخ:  زد داد خورشید

 لعنتی عمارت این تو میگم خان به بدی ادامه رو روش این بخوای بخدا... نیست شالق مجازاتش

 ...کنی می چیکار

 یکار ، کنم ادب رو آدما این من زاری نمی تو:  گفت شمخ با و کشید کنار خورشید تهدید با فرخ

 ...باشم داشته رو رفتار همین هم تو با که نکن

 ...نامرد...بیرون گمشو برو:  زد داد نداشت انتظار رو رفتاری چنین فرخ از که خورشید
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 هکرد ارچک فرخ فهمید و عمارت تو اومد تا ، نداشت خبر چیزی از و بود باغ تو مدت این که ستاره

 تموم و نیاورد طاقت دید روز و حال اون به رو اعظم وقتی و رسوند اتاق به رو خودش سراسیمه ،

 : گفت رفت می داشت که فرخ به فریاد با و بیرون اتاق از اومد و ریخت صداش تو رو نفرت

 ؟...کجا تا دیگه نامردی ، بدی همه نشون دخترا زدن کتک با که همینه غیرتت

 از دفاع بخاطر که دوخت چشم ببری ماده به عصبانی ی چهره با و برگشت ستاره یصدا با فرخ

 ...باک بی و جسور... میخواست رو ستاره همین اون... ترسید نمی چیز هیچ از جنسش هم

 ما از کدام هر که ترسی می اینقدر معلم آقا این از چرا... پیچید فضا تو غرشش صدای بازم

 جونش به اینطور که داره خطری چه برات بیچاره دختر یه ؟...کنیمی خطر احساس بشه نزدیکش

 ؟...افتادی

 منو و بیاد سراغت شالق با نمیخوام ، کن بس ستاره:  گفت ستاره به رو خشونت با خورشید

 ...کنه خان ی شرمنده

 : اومد میشد نزدیک داشت که فرخ فریاد صدای

 تو... توست سر زیر بدبختیا این تموم ، رسم یم زود خیلی رو یکی تو حساب که ببند رو دهنت تو

.. .بکنند بخواد دلشون کاری هر و بشند کستاخ اینقدر که دادی ارزش پاپتی دهاتیای این به

 ...رسم می حسابت به زودی همین به باش منتظر

 زحمت که هستند پاپتی های دهاتی همین ، ترسم نمی ازت من... نکن تهدید منو:  ستاره

 باید... اموالشون رو میزنه چنگ و رسه می قدرت به آنها رنج دست از تو مثل کسی میکشند

 ...ببوسی هم دستشون

 فرخ از.  گرفت قرار وسطشون خورشید باز که آورد یورش ستاره طرف به عصبانیت با فرخ

 : تگف بده ستاره به حسابی درست درس یه تا نیست موقعش االن دید که فرخم... بره که خواست

 میرسه راه از کی هر زارم نمی ، بدی توهیناتو جواب باید ، گذرم نمی حرفا این از اما...  میره باشه

 راحتی و آرامش دیگه...دی می درازیات زبون بابت سختی تاوان...ببره سوال زیر منو حکومت

 ....بری می گور به رو خیال
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 رو فرخ محکم ی ضربه سه جای و بردند اتاقش به رو اعظم همدیگه کمک به ستاره و خورشید

 وقتی خورشید... گذاشتند مرحم و کردند پاک گرم آب و دستمال با اعظم پشت و بازو روی

 رفیح موضوع این از که کرد سفارش یونس به و برگشت اتاقش به شد راحت اعظم بابت از خیالش

 ...نزنه پدرش به

 و بشه قطع ظلم همه این از ردنام این دست میشه کی:  گفت و کرد نوازش رو اعظم صورت ستاره

 می رو یونس اش شکسته پا خود ؟...کردی رو کار این چرا دختر... بشه پرت تاریخ دونی زباله به

 ؟...آشی هر نخود چرا تو... آورد

 ...بود بهونه یونس:  گفت و زد محوی لبخند:  اعظم

 : داد ادامه.  گرفت ستاره طرف به و آورد در رو نامه و کرد لباسش تو رو دستش بعد

 ...داده ات دلخسته روعاشق نامه این... ستاره بیا

 : گفت خشم با و پرید جا از ترقه مثل ناگهان و کرد نگاه او به تعجب با ستاره

 از بری خواستم ازت من ؟...انداختی بخطر رو جونت عقلی بی این با چی برای ؟...شدی دیوونه تو

 ؟...بگیری نامه نادر

 چیزی که لعنتی اون ؟...میشی عصبانی چرا حاال:  گفت و داد تکون رو ودشخ درد با:  اعظم

 ....نفهمید

 و بیرون داد رو نفسش خورد می رو اونا عشق چوب دیگه یکی باید چرا ، بود ناراحت هنوز ستاره

 : گفت

 دیگه بدی ادامه اگه ، بکنی رو کار این نداری حق دیگه...زنم می حرف باهات جدی دارم اعظم

 ...ندارم شوخی باهات ام بی بی جون به ، میشم منصرف عشق این ی ادامه از ممن

 زا فرخ که گفتم... شده کم عقلت اینکه مثل ؟...میگی چی تو:  گفت و کرد هم تو اخماشو اعظم

 ...نفهمید چیزی نامه وجود

 تموم چیز همه نادر و من میان بکنی رو کار این دیگه اگه... گفتم که همین:  زد فریاد ستاره

... وای... نیفته دستش به نامه که تضمینیه چه دیگه ی دفعه ، رفتی در قصر دفعه این... میشه
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 عقلی بی با چرا ، بود قبرستون تو االن جامون مون سه هر بود دیده رو نامه اگه... اعظم... وای

 ...نکن رو کار این دیگه خدا رو تو... میندازی بخطر رو خیلیا جون

 ردخت این... بشه آروم ستاره تا نکنه تکرار دیگه که داد قول بهش و گرفت رو ستاره دست اعظم

 ...بود نادر و اون جون فکر به باشه خودش فکر به اینکه از بیشتر بیچاره

 یه در که داد قول خودش به اما شد راحت خیالش حدودی تا گرفت قول اعظم از وقتی ستاره

 و رفتار هب خیلی فرخ کنه تموم رو نوشتن نامه دیگه که بگه بهش و ببینه رو نادر بره مناسب موقع

 ...شده مشکوک اونا حرکات

 و داشت و نادر ی نامه که بود شبی ستاره برای ، بود اعظم و ستاره برای متفاوتی شب... شب اون

 و نامه خوندن که اعظم برای شبی و داد می امید هنوز اون به که دلتنگیش و عاشقونه حرفای

 اعظم برای رو شب اون درد و تلخی بود برخاسته قلبش از که نادر ی عاشقونه حرفای یدنشن

 میشه ده اون دختر خوشبخترین و داره درخشانی ی آینده حتماً ستاره که خوشحال و میکاست

 از یهثان هر ، نمیشوم بند جا هیچ که کن باور و مانم نمی زنده تو بی جان ستاره: )  بود نوشته نادر

 لحظه...موندن کنارت و دیدنت آرزوی شده فقط هایم لحظه ، دارم رو تو سوی به پرواز شوق رمعم

 ... (هست برام تدریجی مرگ مثل میگم جراًت به که های

 ( نگرفتن دوست از مراد باشد دوستی کمال.....  خواهد نمی دل وصلم که دارم دوست چنانت) 

 ( سفتن بیستون کوه و فرهادست کار محبت.....  آغوشی و بود کناری شیرین از خسرو مراد) 

 یول ، باشه نداشته بهش کاری کرد سعی چی هر ، دید سردرگم و آشفته رو نادر شب سر از دکتر 

 و کرد بهونه رو خستگی اول نادر ، پرسید رو رفتارش دلیل همین برای... بگیره آروم نتونست

 فاشحر با... رفتن راه خود دور نگرانی با نه هدار استراحت به نیاز خستگس که فهموند بهش دکتر

 میکرد تعریف پدرش برای رو ماجرا نادر وقتی... شده چی بگه بهش که کرد وادار رو نادر باالخره

 : زد فریاد سرش عصبانیت با دکتر

 این با دونی می ؟...دادی ریسکی چنین ی اجازه خودت به چطور... عاقلی ، ای درسخونده مثالً تو

 به رو جا همه برسه فرخ دست به نامه اگه ؟...انداختی بخطر رو بیگناه آدم تا چند جون کارت

 نامه از هبتون بیچاره دختر این کن دعا فقط ، کشیدی باروت انبار به رو کبریت تو... میکشه آتیش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | بلند پاییز رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

229 

 

 کتکای تاب کوچیک ی جثه این که دونم می بعید که ، برسه فرخ دست به نزار و کنه محافظت

 ...بده لو رو چیز همه میشه مجبور و بیاره ور فرخ

 ادمی لعنتی اون که نداشتم خبر ، بشه اینطور خواستم نمی بخدا:  گفت کارش از پشیمون نادر

 ، یونس دنبال

 می ، فهمی می منو تو پدر ؟...بشم نزدیک بهش تونم نمی که عشقی چه این آخه:  زد فریاد بعد

 نمی ، میرم می دارم پدر... است کننده نابود چقدر یدار دوستش خیلی که کسی ندیدن دونی

 هاجاز بهم چرا ؟...نمیکنه کاری برامون کسی چرا...کنم مجسم درنده گرگ اون کنار رو ستاره تونم

 ؟...کنم چیکار باید من بگید شما... میشه تموم داره تحملم دیگه... کنم شروع جایی یه از نمیدی

 نای خودشم ، کرد می نگاهش غمگین پدر... گرفت دستاش بین رو سرس و نشست تخت لب نادر

 ترسناک دیو یه با ، سنگی ی قلعه یه اسیر میخواست نادر که رو کسی اما ، بود گذرونده رو روزا

 چه ؟...کنه آرومش تا میگفت پسرش به باید چی ، نبود پذیر امکان االن بهش شدن نزدیک که بود

 مروزها که صبری ، کنه پیشه صبر ستاره آوردن بدست برای دبای بفهمه که آورد می براش دالیلی

 ....دادند نمی بها بهش اصالً جوونا این

 : گفت و گداشت اش شونه روی رو دستش و نشست تخت لب کنارش

 خان ...بشه آروم اوضاع خورده یه بزار...کنه کمکت میتونه که صبره فقط ، کنی صبر باید... نادرم

 رو نظرش تا میزنم حرف خان با ستاره و تو مورد در مناسب موقعیت یه تو ، شلوغه سرش االن

 ور همدیگه وقتی ، کنی عمل وخشم فریاد و داد و نامه با نمیشه ستاره آوردن بدست برای... بدونم

 اشتباهت دیگه... بشه انجام خیر کار این آرامش با بزار ، راحته خیالت بابت این از و دارید دوست

 اکهخطرن خیلی فرخ دست به نامه رسیدن درسته..کن تمومش رو نویسی نامه این و نکن تکرار رو

 ، میشه اعتماد بی بهمون خان دیگه... میشه بدتر اوضاع ، بفهمه چیزی موضوع این از خان اگه اما

 اثر ما ی رابطه تو تونه می رفتارا این و مونه می دخترش مثل ، مهمه براش ستاره چقدر میدونی

 و باشه شده عبرت درس برات امروز امیدوارم...کنه دورتر ستاره از رو تو و باشد هداشت منفی

 ...بعیده تو از که... نکنی عقل از بدور کاری

 برمی شهر از شب آخر که فرخ و خان که شد قرار و بی بی ی خونه رفت ستاره صبح از روز یه

 به زیاد ارک ی بهونه به و نموند بی یب پیش بیشتر عصر تا ستاره اما... ستاره دنبال بیاند گشتند
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 که بگه بهش و بره نادر پیش ، فرخ و خان اومدن تا خواست می...  افتاد راه به دکتر ی خونه طرف

 ...بیفته خطر به گناه بی یه جون که ننویسه نامه دیگه

 ، دبو رناد به احساسش بیانگر صورتش رنگ و طپش ، رسید دکتر ی خونه نزدیکی به وقتی ستاره

 و بود عشقش آرامش ماًمن که رفت می کسی ی خونه به داشت شدن عاشق از بعد بار اولین برای

 پناهنده نادر آغوش به و نیاد بیرون خونه اون از دیگه که خواست می دلش لحظه همون چقدر

 ...بشه

 از ارهست که شد خیره ستاره به حیرت و بهت تو ای لحظه چند کرد باز رو در احمد و زد در وقتی

 : گفت و گرفت اش خنده احمد تعجب

 ؟...تو بیام کنی دعوتم خوای نمی ؟...زده خشکت که دیدی روح مگه... پسر

 به رو خودش ذوق با و رفت کنار در جلوی از ببخشید یه با و اومد خودش به ستاره حرف از احمد

 چشم اون به ناباوری اب نادر و دکتر... اینجاست ستاره که داد خبر نادر به و رسوند ساختمون

 : گفت شوخی با دکتر به رو و خندوند حسابی رو ستاره حرکتش این ، بودند دوخته

 ؟...بینی می گوهر ننه منو نکنه... خوردی منو دکتر... اوه

 : گفت و بود دکتر با اصل برابر فتوکپی که کرد نادر به عشق از پر نگاه یه بعد

 ...کنم نمی درک رو پدرت اما... باشی کرده تعجب دیدنم از که میدم حق بهت

 داغش دستای میان رو دستش و گرفت قرار ستاره برابر در و رفت جلو و اومد خودش به نادر

 : گفت و بود گرفته گر بدنش تموم ستاره دیدن از که گرفت

 ؟...بینم می رویا دارم که نگو ؟...کنی می چیکار اینجا تو... عزیزم ستاره

 : گفت خنده با همراه و گرفت نادر ستبر بازوی از نشگون یه و دخندی شیطون ستاره

 ...دلتنگی عالمه یه با خودمم خود...نیستی خواب...سرورم نه

 : گفت و و زد موهاش به ای بوسه و کشید آغوش تو رو ستاره یهو نادر

 ...مردم می دوریش از داشتم دیگه... رسوندی بهم رو عزیزم که شکرت خدایا
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 : گفت و اومد بیرون نادر آغوش از زور به بود شده شوکه نادر حرکت زا که ستاره

 خودم با رو گوهر ننه کاش ای...کنه می هوس بیچاره ، اینجاست پدرت بینی نمی... بکش خجالت

 ...بودم آورده

 ارهست به رو بود کرده پیدا رو موقعیتش حاال که دکتر... شد خیره پدرش به و خندید صدا پر نادر

 : گفت

 ...بیفتی کردن غلط به خودت که بدم نشونت شوهری پدر یه ، بشی عروسم بزار

 ..هستن خاص و خواستنی خودت مثل تهدیداتم:  گفت و خندید غش غش ستاره

 دکتر سر به سر خیلی ستاره... شنیدند می گل و گفتند می گل دکتر خونه تو هم دور همگی

 بود نشسته نادر کنار ستاره... کردند شادی و دندخندی دلتنگی چقدر از بعد سیر دل یه و گذاشت

 سرزمین روز یه قدرت پر بازوهای این که داد می امید بهش هاش شونه دور به نادر دست حصار و

 ...رسه می آرامش به بازوها همین بین و میشه اون امن

 ستاره بفهمه فرخ که ترسید می و بود نگرانش چون ، پرسید رو ستاره اومدن دلیل جدی دکتر

 ادرن به باید که بود تذکری بخاطر رو اومدنش دلیل و گفت دکتر به رو چیز همه ستاره... اونجاست

 ...داد می

 اون که شکر رو خدا و کرد بچگی نادر ، میگی درست تو:  گفت و کرد تصدیق رو ستاره حرف دکتر

 و من طرف از... داد زاده آقا این عشق بخاطر سنگینی تاوان اما کنه محافظت نامه از تونست دختر

 ...کن تشکر ازش فداکاریش بابت و کن خواهی عذر ازش نادر

 می ، شده مشکوک بهمون خیلی فرخ نکنی رو کار این دیگه امیدوارم:  گفت نادر به رو ستاره

 ...بزاره جاسوس برامون ترسم

 : گفت غمگینی صدای با و چسبوند خودش به بیشتر رو ستاره نادر

 باید سپ...  بنویسم برات ای نامه نه و ببینمت میتونم نه... بیام کنار دلتنگیم این با چطوری پس

 ...کنم تحمل بتونم دوریتو که کنم چیکار

 ...صبر فقط:  گفت ستاره
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 کنم چیکار اونوقت... میشه تموم تحملم و میاد سر صبرم این روز یه:  گفت و زو پوزخندی نادر

 ؟...ستاره

 ...صبر بازم : گفت و خندید ستاره

 :  گفت و شد ناراحت نادر ، خنده زیر زد دکتر که زد دکتر به هم چشمکی یه

 ؟...ندازید می دست منو تا دو شما دیگه حاال

 ... گیره می بهونه هی شده گرفته شیر از که ها بچه مثل:  گفت دکتر و خندید ریز ستاره

 دکتر... نشست هاش گونه روی رمش خندیدن حین ستاره و خنده زیر زدند همگی دکتر حرف با

 ...بود زده مثالی عجب

 و برسونه عمارت به رو ستاره دکتر خود که شد قرار و بمونه شام برا که خواست ستاره از دکتر

 که گفت ستاره به اون... همراهشه ستاره چرا که بده خان تحویل که آورد خوبی ی بهونه خودشم

 تعمار به برگرده خواسته می که دیده اونجا رو ستاره که هاومد اش خونه به بی بی ی معاینه برای

 رو ستاره و نادر و رفت احمد پیش شام تدارک برای دکتر و کرد قبول ستاره... رسونددش اون که

 ...گذاشت تنها

 نگاه نادر صورت به کشید می خجالت هنوز بود زده دکتر که حرفی و شدنش تنها بخاطر ستاره

 تو رو سرش بود بغلش تو ستاره که طور همین برد می لذت دخترونش شرم این از نادر و... کنه

 : گفت صدا لرزش با و کرد فرو ستاره موهای

 ؟...میکشم درد دارم دوریت از چقدر دونی می... کنی آروم رو نقو نق ی بچه این خوای نمی

 برا ریموندو که نکن کاری میکنم خواهش نادر:  گفت شرم با و کشید کنار رو خودش ستاره

 ...بشه سخت همدیگه

 زاریب در این از تو پا وقتی نیست معلوم... نکن دوری ازم:  گفت و بغلش تو کشید دوباره اونو نادر

 ی ارهست میشه کی ؟...بشی خودم مال همیشه برای میشه کی... ببینمت تونم می کی دیگه بیرون

 ؟...بشی قراریم بی شبهای
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 قعش این به رسیدن برای که دونی می ، نباش نگران... میشه رستد چیز همه...  کن صبر:  ستاره

 عشق برسیم هم به راحت خیلی که نیستیم عادی آدم تا دو تو و من... بشه هموار باید راه چقدر

 می ما پیوند به سختیا این ی همه اما... میکنه بیشتر رو سختیاش بزرگیش این و بزرگه ما

 ...کن فکر رسیدن ی لحظه به و باش آروم میکنم خواهش...ارزه

 هستار وجود تو ، نادر لبهای از دلنشینی گرمای حرم شد باعث که بوسید رو ستاره ی گونه نادر

 : گفت و... داد می انرژی و امید بهش گرما این چقدر... بشینه

 ...روزه همین امید به فقط میکنم تحمل دارم اگه

 یها ساعت این خواست نمی نذاشت تنهاش نادر هلحظ یه و بود آنها پیش شب نه ساعت تا ستاره

 با شب آخر... کرد می آروم حدودی تا اونو ، ستاره تن بوی ، ستاره وجود ، بده دست از رو ناب

 قراری بی به بود ساکت ماشین تو ستاره... شدند جدا هم از اشک پراز چشمانی و سخت وداعی

 هک ترسوند می اون تابیش بی همین و بود بشتا بی نادر چقدر... کرد می فکر نادر و خودش قلب

 ...بزنه رقم رو فاجعه و بیاد سراغش به وقتش از زودتر و کنه تحمل نتونه

 نای که بدونه و باشه صبور اونم که خواست ازش و داد دلداری بهش دید رو ستاره حال وقتی دکتر

 ....عاشقه یآدما سرنوشت از ی جزء و الزمه ناب عشق یه به رسیدن برای ها سختی

 خفر و کرد تعجب دکتر همراه ستاره دیدن با خان و بودند رسیده تازه فرخم و خان رسیدند وقتی

 شبدن اجزای تموم بوده معلم آقا با ستاره اینکه فکر از و گرفت وجودش تموم خشم دیدنشون با

 و بود دلخور بیحسا ازش روز اون حرفای از هنوز ، دوخت چشم ستاره به نفرت با و شد کینه از پر

 رایب دکتر دادن توضیح با اینکه مثل اما کنه تالفی میاد دنبالش به که امشب همین خواست می

 ....بود ریخته بهم اونو های نقشه تموم همراهشه ستاره چرا که خان

 هک فرخ...عمارت تو رفت اونا زودتر خودش و کنه کمک فرخ به گفت ستاره به خان ، رفت که دکتر

 با یاآ که بکشه بیرون ستاره زبون زیر از که داشت رو موقعیت بهترین و بود شده تنها ستاره با

 با و ماشین ی بدنه به زدش و فشرد و گرفت رو ستاره گلوی و برد دست یهو نه یا بوده پسره اون

 : گفت خشم

 ؟...برگشتی دکتر با که بودی گوری کدام
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 گلوش از رو اون دستای که کرد رو اش سعی متمو میشد خفه فرخ دست فشار از داشت که ستاره

 ، آورد می کم نفس داشت ستاره دیگه... بخوره تکون دستش که سانت نیم از دریغ اما ، برداره

.. .چسبوند ستاره به رو خودش و کرد باز دستاشو ی گره دید رو ستاره صورتش قرمزی وقتی فرخ

 اونو کردن شکنجه داشت لذت با رخمف و میکرد شدیدی های سرفه فرخ حرکت خاطر به ستاره

 : گفت فرخ... شد آروم یکمی وقتی میکرد تماشا رو

 مرگش خبر منتظر شب تا ببینمت اون با روزی هر... بپلکی ور اون ور این دکتر این با نبینم دیگه

 ...نفهمه کس هیچ که برم می سر پنبه با طوری ، باش

 قلب یه اش سینه تو که آدم یه چطور ، رسید می جنون به داشت رحمی بی همه این از ستاره

 مرگ به تهدید رو اونا و باشه تفاوت بی اینقدر آدما جون مورد در تونه می داره وجود گوشتی

 ...بود دیوونگی... بود جنون نبود عشق این... کنه

 ینا مزار نمی:  گفت و بوسید محکم اونو و گذاشت ستاره لبهای روی لبهاشو غافلگیری یه تو فرخ

 ... باشند داشته چشم بهت اگه میکنم گورشون زیر... بشه معلم جوجه اون سهم لبها

 اشک خیلی شب اون ستاره... کرد رها هاش بوسه و نزدیکی عذاب رنج و زخمی روحی با رو ستاره

 هک پستی نامرد برای ، نادر قلب قراری بی و نگرانی برای ، خودش غریبی و تنهایی برای... ریخت

 این چرا...کرد می تهدیدش هم و میداد اش شکنجه هم و شد می نزدیک بهش احتر خیلی

 ؟...کرد نمی تموم رو شوم بازی این دیگه چرا ؟...داشت نمی بر سرش از دست لعنتی سرنوشت

 ؟...داد می پس تاوان سخت انقدر باید که بود کرده گناهی چه مگه ؟...خواست می جونش از چی

 عشق ، مرز بی دنیای در چون ، گریزه می عقل زاره می جان ی رصهع به پا کاذب عشق وقتی

 احساسات با کاذب عشق اما ، طرفه منطقی استدالل با عقل... میکنه حقارت و دستی فرو احساس

 همه... من خدمت در ، من برای ، من مال ، من غروره... زنه می رو اول حرف غرور... درگیره غرور و

 ...بود شده کاذب غرور و عشق همین دچار فرخ ، میزنه رقم ور دروغین عشق این همه و

 عشق این...نشسته انتظار به رو نافرجامی سرانجام که هاست عشق همون از ستاره به فرخ عشق

 ی ورطه به رو معشوقه دیوانگیش این با و برخواسته خودپرستی و شهوت عفن بخارات پس از

 ...کشه می نابودی
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 ( گرفت باید عاشقان طریق بازی می عشق.....  گرفت باید جان رکت خواهی یار وصال گر) 

 ( گرفت باید جان ترک و سپرد باید دل ملک.....  میکند جان غارت عشقش مستی سر ترک)

 و گرفت می ای بهونه کوچکی چیز هر سر که بود شده عصبی قبل از بیشتر فرخ رفتار روزها این

 متمو ستاره آوردن بدست برای صبرش دیگه...آورد می در بود مقابلش که نفری سر رو دلیش دق

 فتهر رفته... بشه همراهش اجبار به ستاره شاید که بنشینه روزی امید به تونست نمی و بود شده

 ...کشید می زبانه داشت و بود گرفته در درونش آتیش

 به ستاره یدد که روز یه تو همین برای ، کنه حجت اتمام ستاره با آخر بار برای گرفت تصمیم

 گها که گذاشت باغ در نگهبان همیشه مثل رو مراد و رسوند رو خودش فوری ، باغ تو رفته تنهایی

 ...کنه خبر با زود رو اون اومد خان

 تو آالچیق تو که دید بود آورده هدیه براش خان که پوست پالتوی از پوشی تن در رو ستاره

 از فوری شد فرخ ی متوجه که ستاره...کرد می فکر چی به نبود معلوم و بود رفته فرو خودش

 با هبگذر اعتنا بی فرخ کنار از میخواست که راه بین اما افتاد راه باغ بیرون طرف به و پاشد جاش

 :  گفت و انداخت فرخ به خشم پراز نگاه یه... موند باز رفتن از فرخ توسط دستش گرفتن

 ؟...باشم امان در تو شر از که برم کجا باید دیگه

 ...بشه تبدیل خیر به شرم تا توست برای امن جای من آغوش فقط:  گفت و خندید موذیانه فرخ

 ...کرد رفتن راه به شروع و نیمکت رو کرد پرتش و آالچیق تو کشید اونو بعد

 فرخ به رو و شده کنده نیمکت روی از آرومی به و گرفت درد کمرش فرخ حرکت این از ستاره

 : زد فریاد

 ...بشم خاک آغوش هم که بهتر همون باشه تو آغوش در من راحتی هقرار اگه

  : گفت خشم با و چسبوند خودش به اونو و کرد قفل ستاره کمر دور رو قدرتمندش بازوهای فرخ

 اکخ همبستر نخورده دست که تو حیف ، بمیری زارم نمی نرسم دلم کام به تا عزیزم باش مطمئن

 ...بشی
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 با ، بود مرگ حال در تماس این از ستاره که... کشید ستاره داغ بدن به پشت از رو دستش بعد

 رهباالخ... نشد اما ، بیاد بیرون نما آدم دیو این چنگ از شاید که کرد تقال به شروع توانش تموم

 وردخ نیمکت ی لبه به پاش ساق کناره که زمین رو کرد پرت شدت به رو ستاره و اومد کوتاه فرخ

 رتی اگه حتی که بود برانگیز شوک براش فرخ حرکت اینقدر اما... کرد حس رو خون گرم جریان و

 ...کرد نمی حس یقیناً خورد می بهش هم

 : زد فریاد بود سرش باالی که طور همین فرخ

 مگذر نمی ازت راحتی این به دیگه ی دفعه ، کنم می حجت اتمام باهات که باره آخرین این ستاره

 دیگه... کنی معلوم منو تکلیف بهتره پس... زنم می بنامم رو سمتج نخواهی چه بخواهی چه ،

 ...بسه بودن منتظر

 ازیب این خودت ، معلومه تو تکلیف:  زد فریاد بود نشسته وجودنش تو که خشمی تموم با ستاره

 نمی ، قائلی ارزش من موجودیت برای خودت معیارهای با تو...کن تمومش خودتم کردی شروع رو

 اب تو... کنی تحمیل اجبار و زور به رو عشقت و بشی صاحب منو زور به میخوای ، باشم خودم زاری

 دوام طرفه یه عشق بفهمی خوای نمی چرا... کردی ارزش بی رو محبت و زندگی زورت قانون

 ؟...کرد تصاحب رو کسی قلب نمیشه زور به بفهمی خوای نمی چرا ؟...نداره

 و داری دوست خودت که چیزهایی ی همه خوای می که هیخودخوا دختر یه تو:  زد فریاد فرخ

 منو محبت و مهر ذره ذره تو ، گذاشتی من عشق روی پا تو...بدی قرار هم کنار در پسندی می

 نم برا کنند می نصیحت مدام که رو آدمایی ادای قدر این... کردی تبدیل دیو یه به منو و گرفتی

 نمیتونم دیگه... بینی می منو ایرادای و عیب فقط و بستی نقصات روی چشماتو تو...نیار در

 ...کردم مدارا باهات چی هر بسه دیگه ، کنم تحمل رو رفتارات

 میرم طرف هر از ، هستم تو روحی ی شنکجه اسیر مدتی من... مدارا:  گفت و زد پوزخندی ستاره

 وت...نیستی قانع زچی هیچ به بازم اما ، زنی می کتکم ، میکنی بازخواست ازم و میشی راهم سد

 ...پرشده خودخواهی و وحشیگری وجودت

 یاد بهم رو تنفر داشتم دوست وقتی ، باشم قانع که کردی فراهم برام رو چیزی چه:  گفت فرخ

 ، ها سردرگمی و ها آشفتگی این ی همه... کردی له پات زیر منو احساس و عشق تموم تو... دادی
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 جلو زور روش با من که خواستی خودت تو ، گیره می هسرچشم تو خودخواهی از همه... ها ترس

 ...برم

 ی بازیچه و تابع زن که کنی قبول خوای نمی چرا ؟...گرفتی ای نتیجه هم زور قانون این از:  ستاره

 عشقت به نه که تو مقابل در منم ها انسان این از یکی... دیگه انسانی برابر در انسانیه ، نیست مرد

 خودم حال به منو ، کن تمومش کنم می خواهش...دارم نیازی بودنت ارباب به نه و احساست به نه ،

 سرنوشت تو اولم از من ، بختت دنبال دیگه جایی برو و کن خاکش رو طرفه یه عشق این... کن رها

 ...جداست هم از تو و من راه ، نداشتم جایی تو

 : گفت خشم با بود سرش تو پتک مثل ستاره حرفای که فرخ

 بازم که دادم بهت رو فرصت این ، میرم رو خودم راه من ، شد وارد صلح راه از نمیشه دیگه تو با

 ده این تاریخ تو بزرگی و تازه اتفاقای منتظر زودی همین به... کردم اشتباه اینکه مثل اما کنی فکر

 ...ببخشمت که بخوای ازم بیفتی پام به عمرت از ثانیه هر که میکنم کاری ، باش

 نهات ابهام و ترس از پر ی آینده یه با رو ستاره و بیرون رفت باغ از آخرش تهدیدای گفتن با فرخ

 ...گذاشت

 ستاره با که روز اون از بعد فرخ ، بود کشاورزان استراحت موقع و بود گذشته زمستون از ماه یک

 ، نهک باز رهستا دل تو راهی نمیتونه قیمتی هیچ به که بود شده آشکار براش و بود کرده صحبت

 راحت خیلی که خدمتکارا طرف از خطایی کوچکترین با... بود شده اخالق بد و منزوی بیشتر

 یجای تا ، گرفت می آروم زدن کتک مواقع بعضی و زدن نعره و پرخاش با فرخ ، کرد گذشت میشد

 ...کردند می نفرینش و لعن سرش پشت مدام و بودند اومده تنگ به اون دست از همه که

 عذاب ربیشت ، داده اون به که جوابیه به مربوط فرخ رفتار تغییر علت دونست می بخوبی که تارهس

 اون...خوردند می کتک یا شدند می مواخذه اون بخاطر که بود خونه اهالی نگران و داشت وجدان

 ساختن و سوختن جز به ای چاره ستاره... داد می روحی شکنجه رو ستاره اینطوری داشت لعنتی

 جو این و بزاره فرخ کارای جریان در رو خان که بود راهی دنبال به افکارش تو شبها و داشتن

 ...کنه آروم رو ده و عمارت متشنج
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 کشاورزان زحمت سال یک حسابهای به که بودند رفته ده به فرخ و خان که بود روزی دو

 تونزمس ی بقیه بتونند نهاآ تا بدهند رو زحماتشون مزد آنها کاری سال پایان در و کنند رسیدگی

 ...بپردازند استراحت به راحت خیال با و

 چرا که میشد یادآور اون به مدام و نیست حواسش فرخ که شد متوجه خان ، حسابرسی حین تو

 باعث ای مسئله چه فهمید می باید و داشت تازگی براش فرخ حال این نداره تمرکز حسابها روی

 روز و حال این به چرا االن بود منظم و دقیق حسابرسی این تو همیشه که فرخ شده حالش این

 ؟...افتاده

 حین در کنه، مخفی رو کنجکاویش نتونست باالخره خان ، عمارت به برگشت موقع هنگام شب

 رو خان صدای که بود غرق خودش عالم تو اینقدر فرخ و زد صدا رو فرخ بار چند رانندگی

 ...کرد خودش ی متوجه رو فرخ داد یه با خان اینکه تا... نشنید

 ؟...زدید صدا منو...آقا بله:  فرخ

 ؟...کجاست حواست معلومه هست اینجا ام دیگه کسی تو از غیر مگه:  گفت فرخ به تعجب با خان

 ...زدم می چرت داشتم خستگیه از ببخشید:  فرخ

 هب ذوق و شوق کلی با سال وقت این تو همیشه تو... بشه باورم تا بگو چیز یه ؟...خستگی:  خان

 راتب اتفاقی چه روز دو این و امسال حاال بزنی جیب به رو پول نصف تا کردی می رسیدگی حسابا

 ؟...نگرانی و آشفته اینقدر که افتاده

 خورده نمک میگفت ؟...شده ستاره عاشق میگفت ؟...میگفت خان به چی... کرد انکار بازم فرخ

 ؟...گفت می چی آخه ؟...شکسته رو نمکدون

 جدیدت اخالقای از خواهرتم... هست حتما که نیست چیزی نگو:  گفت و نبود بردار دست خان اما

 ... داده تذکر بهم رو چیزایی یه

 :  گفت و خندید خان ، شد خیره خان به تعجب با فرخ

 ؟...نیستی مهم براشون کردی فکر ؟...چیه
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 بیام ستاره چشم به که اینه مهم ندارم یا دارم اهمیت خواهرم برا نیست مهم:  گفت خودش با فرخ

 : گفت فوری خان که کشید سوزناکی آه... بشه نگرانم اون و

 ریخته بهم اینطور که افتاده برات مهم اتفاق یه که فهمید راحتی به میشه کشیدنت آه این از

 ؟...شدی عاشق پسر ببینم... هستی

 زودی این به خان که کرد نمی باور ، ختدو چشم خان به حیرت با فرخ خان ی مقدمه بی حرف با

 ...باشه گرفته رو مچش

 خوش خانوم این حاال... زدم حدس درست پس:  گفت و خنده زیر زد دید رو فرخ ی قیافه که خان

 ؟...بشه صاحب رو ما فرخ قلب میخواد که کیه شانس

 ، وبهخ براش نظر یه از نه، یا بگه رو ستاره موضوع خان به باید دونست نمی ، رفت فرو فکر به فرخ

 طرفم یه از... کنه مجاب هم رو ستاره بتونه داره همه بین که احترامی و تسلط خاطر به خان شاید

 قتو هیچ ستاره باشه اینطور اگه مطمئناً که بسپره ستاره خود به رو چیز همه اون که ترسید می

 : تگف خان باز که بود مونده دوراهی بین.. نمیکنه انتخاب رو اون

 ...کنم کمکت بتونم شاید ؟...شده چی بگو ، هست منم غم تو غم... بزن رو ؟حرفت...چته فرخ

 ...کنم نگران رو شما نمیخوام ، کنی تعریفش بشه که نیست چیزی من درد آقا:  فرخ

 تا میدم قول بهت ؟...داری مشکلی چه بزن رو حرفت میشم نگرانت بیشتر که اینطوری:  خان

 ...کنم کمکت ونمبت که اونجایی

 و برداره راز این از پرده که گرفت تصمیم ، بود شده راحت خیالش یکمی خان قول با که فرخ

 ...کرد می شروع جایی یه از باید باالخره...زنگ زنگی یا و روم رومی یا کنه، خالص رو خودش

 ...کنم جازدوا باهاش میخوام و شدم عالقمند ستاره به من:  گفت خان به جمله یه تو فرخ

 العمل عکس از فرخ... داشت نگه رو ماشین سریع ترمز یه با و کرد نگاهی فرخ به تعجب با خان

 شغالی ی زوزه صدای گاهی فقط و بود کرده پر رو ماشین فضای سکوت ، شد نگران یکمی خان

 هی و نداشت خوبی حس بود آشفته حسابی فرخ فکر... شکست می رو شب سکوت دستها دور در

 ...نیست امیدی هم خان به که میشد یادآور اون به چیزی
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 جدی خیلی کرد می نگاه روبرو به که طور همین خان و شد شکسته طوالنی سکوت باالخره

 : پرسید

 ؟...داری ستاره به نسبت رو حس این کی از

 عالقه اظهار و گذاشتم میان در بارها خودشم با ، نیست وقت خیلی:  گفت دستپاچگی با فرخ

 ...اما ، مکرد

 ...پراند جا از رو اون خان بلند صدای که کرد مکثی فرخ

  ؟...فرخ چی... اما:  خان

 ...ندارم بهت ای عالقه میگه ، بده جواب من ی خواسته به نیست حاضر:  فرخ

 و بهم کوبید محکم رو ماشین در و شد پیاده ماشین از خشم با فرخ حرفای شنیدن از بعد خان

 ...شد خیره بیابون سیاهی عمق به و کرد روشن یسیگار فرخ به پشت

 از آروم همین برای کنه کنترل رو خان خشم تا میکرد کاری باید ، ترسید برخورد این از فرخ

 :  گفت آهسته و ایستاد خان کنار و رفت خان سمت به و شد پیاده ماشین

 ستاره حرف با هم شما که اینه ی دهنده نشون خشمتون و سکوت همین... گفتم می نباید

 ...دونید نمی اون الیق منو حتماً و موافقید

 : زد داد غضب از پر چشمایی با و فرخ طرف برگشت فوری خان

 خودش خوام می و... دارم اعتماد بهش چون ، میده تشخیص ستاره فقط رو نبودنش یا بودن الیق

 ...کنه انتخاب شو آینده همسر

 یه دختر ، رو ستاره اون که نبود پذیر باور برایش ، شد حال و حس هر از خالی خان حرف از فرخ

 و دید تنها میدان این تو رو خودش ، بده ترجیح بود مشاورش و زنش برادر که اون به ، رو غریبه

 : گفت و داد جراًت خودش به... دونست می عملی خودش روش به رو ستاره به رسیدن راه فقط

 من به...جرمه شدن عاشق دونستم نمی ؟...کردم اییخط مگه ؟...هستید خشمگین اینقدر چرا

 ؟...گناهه آقا بگید
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 استفاده سوء من اعتماد از که اینه گناهت... گناه نه و جرمه نه عاشقی:  زد داد تر خشمگین خان

 دادی اجازه خودت به چطور تو ، امانته من ی خونه تو ستاره ؟...کردی رو کار این چطور تو... کردی

 ؟...بریزی بهم ور اون امنیت

 و تارهس نظر بگم شما به اینکه از قبل خواستم می ، نداشتم رو شما به توهین قصد بخدا آقا:  فرخ

 ...بدونم

 واکنش ؟...دادی ای اجازه همچین خودت به که بود ده این رسومات و رسم جزو تو کار این:  خان

 ...داد رد جواب بهت که بود طبیعی مقابلت در ستاره

 درخواست این کردن رد علت ببینید ، بزنید حرف باهاش خدا رو تو آقا:  گفت التماس با فرخ

 ؟...چیه

 راه فرخ شدن سوار از بعد و شد سوار فرخ به دادن جواب بدون و انداخت رو سیگارش ته خان

 نزدیکی به... شد چیره ماشین فضای به فریاد و حرف از زودتر که بود سکوت این بازم... افتاد

 : گفت بود شده تر آروم نسبت به که حاال ، خان بشه پیاده اینکه از قبل رسیدند که تعمار

 و آزاده دختر یه ستاره... کنم تحمیل بهش رو چیزی باش نداشته انتظار اما... میزنم حرف باهاش

 ...بگیره رو زندگیش برا رو تصمیم بهترین خودش تونه می که عاقله اینقدر

 می یا مرحله به انسان وقتا بعضی...گذاشت تنها آشفتگی دنیا یه با رو خفر و عمارت تو رفت خان

 و کشش احساس... اما ، بگیره باید رو یکی کدام جانب احساس و عقل مقابل در نمیدونه که رسه

 میشه غلط انتخاب باعث دلیل همین به ، داره بیشتری ی جاذبه

 روف سنگینی خواب به همه آدماش هک عمارتی برگشت عمارت به مستی یکمی با فرخ شب فردا

 دکشی می نفس داشت عمارت همون تو زندگیشم عشق ، نداشتند زارش حال از خبر و بودند رفته

 رو خودش همیشه ، داد نمی اهمیت اون به کسی ، میکشه چی دوریش از اون که داشت خبر چه و

 رعیت ترس باعثش فقط هد می ادامه بازیش به داره هنوز اگه که دونست می سوخته ی مهره یه

 . کردند زندگی ترس همین با همیشه که بدبختیه

 و شراب به رو خودش بود شده ناامید هم اون از ، بود زده حرف ستاره مورد در خان با وقتی از

 شبم اون... بشه دردسرساز براش و بفهمه خان که خورد نمی حد از بیش اما ، بود سپرده مستی
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 در ، کرد برخورد حیاط تو ماشین به تا خورد می تلو تلو و بود داغ اش کله اما نبود مست زیاد

 مدام و شد خیره ستاره اتاق ی پنجره به جا همون از...افتاد عقب صندلی روی و کرد باز رو ماشین

 مشروب هم دور که جمعی تو دوستش ی خونه که افتاد شعری یاد آورد می زبون به رو ستاره اسم

 با میکرد گله ستاره وفایی بی از که بود خودش زبون شعر... خوند می نهاآ از یکی خوردند می

 ...برد خوابش تا کرد زمزمه خودش

 ( خوابم زسر پریده و بیدارم.....  دالرامی یاد به امشب) 

 ( یابم نمی خانه به را ماه آن.....  اما شب دامن به جویمش می) 

 ( است تار من شب او روی ماه بی.....  درخشانم مهر کجاست امشب) 

 ( است بیدار و نشسته من همچو یا.....  دانم نمی رفته ناز خواب در) 

 شینما تو رو فرخ تعجب کمال با ، برند آشپزخونه به خواستند می وقتی اعظم و ستاره صبح فردا

 ...خوابیده که دیدند

 ...ستیم از یا اتاقش تو بره نتونسته خستگی از نیست معلوم بیچاره:  گفت اعظم

 بند هب زورگو این یوغ زیر که هستیم تو و من بیچاره... بریم بیا:  گفت و کشید رو دستش ستاره

 ...شدیم کشیده

 ایستاده برادرش کنار که رحمان مش ، شد بیدار خواب از زیادی صدای و سر با فرخ بعد ساعتی

 : گفت آهسته بود

 ؟...خوابیده ماشینم همون تو که بوده گرم سرش آغلی کدام تو دیشب نیست معلوم

 ...بگیره پاچه نشده سگ دوباره تا بیار حوله براش برو:  حیدر مش

 میدا یکمی با و اومد یادش دیشب از چیز همه... بود گرفته درد بدنش تموم شد پیاده که ماشین از

 طرف به گرفت رحمان مش از رو حوله و شست رو صورتش و دست زنه می حرف ستاره با خان که

 ...بود دلتنگش و بود ندیده سیر رو ستاره که بود روز یه... رفت شپزخونهآ

 ارهست به و نشست بود نشسته ستاره که نیمکت همون رو فرخ ، شد بلند جا از دینش با ستاره

 ...کرد سالم
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 : گفت لب به پوزخندی با و کرد نگاهش تعجب با ستاره

 ؟...کنی می سالم تو که اومده در طرف کدام از آفتاب امروز

 :  گفت ستاره به رو و داد رو صبحونه دستور اعظم به رو و و خندید سرخوش فرخ

 ...دارم کارت بشین

 از رو چشمام وقتی دیدنت:  گفت و شد خیره بهش ای لحظه فرخ و نشست حرفی بدون ستاره

 ازدواج وقتی میخوام...کنم سالم تو از زودتر که میکنه مجبورم و میاره سرحالم کنم می باز خواب

 ...کنم بیدارت بوسه و سالم با خودم کردیم

 حونهصب... داره می وا نشستن به اونو محکتر فرخ که بشه بلند میره و میکنه هم تو اخماشو ستاره

 ...گیره می ستاره طرف به لقمه یه خوره می داره که طور همین فرخ و رسیده هم

 ...خوردم صبحونه من... مرسی:  ستاره

 ...نمیشی گیر نمک نترس... بخور:  میگه و بره می جلوتر رو لقمه ماجتس با فرخ

 وامخ می من ازدواج از بعد که کنی تفصیر بعد و بخورم ترسم می:  مبگه و زنه می پوزخند ستاره

 ...بدم صبحونه بهت

 ...بده مگه:  گفت و خندید کلی و خنده زیر زد ستاره ی مزه با حرف با فرخ

 ...میکنم خوشبختی آرزوی برات... بده گفته کی:  گفت و یدخند موذیانه ستاره

 اتفاق ترین مهم که روزی... منه سرنوشت روز امروز:  گفت و زد ای موزیانه لبخند فرخ بار این

 ... افته می زندگیم

 ...باشه داشته ربطی من به شما سرنوشت نکنم فکر:  گفت میشد بلند که طور همین ستاره

 می دیگه ساعت یه... داره ربط هم خیلی اتفاقا چرا:  گفت خشم با و شد یعصبان بار این فرخ

 ؟.... چیه منظورم فهمی
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 درسی اعظم بشه غرق افکارش تو اینکه از قبل اما ، واداشت فکر به رو ستاره و رفت اونجا از فرخ

 و چرت مشت یه همیشه مثل که گفت فقط هم ستاره و گفت می بهش چی فرخ که پرسید ازش و

 ....داد تحویلم پرت

 : گفت و گرفت قرار جلوش رحمان مش که اومد بیرون آشپزخونه از ستاره

 ارک باهاتم اینکه مثل ، ببری صبحونه براش بگم بهت خواست من از و باغ تو رفته خان... دخترم

 ...داره

 ؟...داره چیکاره نگفت:  ستاره

 ...نگفت چیزی من به:  رحمان مش

 حرفای با ستاره... برگشت آشپزخونه به دوباره باغ به صبحونه بردن برای و داد تکون سری ستاره

 معلوم چیزی چه امروز که میکرد فکر خودش با و شد مشغول فکرش حسابی خان کار و فرخ

 خواست می سرما این تو و باغ تو که داشت چیکارش خان ؟...داره ربط فرخ سرنوشت به که میشه

 ...ببینه رو اون

 زمستون سرد روزهای تو خورشید جون بی گرمای در خان ، شد باغ راهی صبحونه ینیس با ستاره

 ردهب فرو فکر به رو خان حسابی فرخ پیشنهاد ، بود نقطه یه به خیره و بود نشسته آالچیق تو

 رهستا وقتی... بود نشده هم ستاره اومدن ی متوجه حتی که که بود غرق افکارش تو اینقدر... بود

 غرق چقدر که بود شده متوجه تازه خان... کرد خودش ی متوجه رو خان ، سالم و ای سرفه تک با

 ...نکرده حس هم رو ستاره اومدن حتی که بوده افکارش

 : گفت و شد شکفته شادی از صورتش بود شده ستاره اومدن ی متوجه که خان

 ...انداختم زحمتت به که ببخش منو...عزیزم اینجا بیا... دخترم سالم

 :  گفت و نشست روبروش خودشم و گذاشت میز رو خان جلوی رو صبحونه سینی ارهست

 می است دیگه جاهای از سردتر خیلی که باغ این تو اونم ، سرما این تو اما... آقا نیست زحمتی

 ...بخورید سرما ترسم
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 نجینار نازک اونقدرام... دختر نترس:  گفت خنده با و انداخت ستاره به مهربونی نگاه خان

 ...نیستم

 صبحونه کرد مطمئنش ستاره که کنه همراهیش خواست ستاره از و شد خوردن مشغول خان

 جاش از ستاره.... شد خوردن مشغول خودش و دستش داد و گرفت براش لقمه یه خان... خورده

 تا کنه معذب رو خان حضورش خواست نمی... رسوند آالچیق ی پنجره به رو خودش و شد بلند

 ...بخوره رو اش صبحونه تر راحت

 همیشه اون... کرد می غمگین رو اون درختها خزون و برگها ریزش... شد باغ غرق ستاره

 ارمغان به رو بودن سرزنده و شادمانی براش ، بهار اومدن و داشت دوست رو شاذی و سرسبزی

 زا دیگه و فتر می فرو دردناکی سکوت در غریبی طور به باغ این زمستون و پاییز تو...آورد می

 ادب هیاهوی و چشمه صدای رسید می گوش به که صدایی تنها... نبود خبری بلبالن و پرندگان آواز

 ...ودندب نشسته بهار منتظر صبرانه بی و بودند رفته فرو خود خزان و تنهایی الک تو درختان...بود

 می شکوفه به هم درنا و اون عشق درخت ، بهار اومدن با آیا که کرد می فکر خودش با ستاره

 ؟...میکنه لونه هاش شاخه روی سیاهی و ناامیدی و ؟...میشه خزون ی ناخوانده مهمون یا ؟...شینه

 رپرپ دیدنش انتظار به قلبش توی در تو و بودش ندیده بود وقت خیلی زد دلش به آتیش نادر یاد

 مستی سر و شور و عشق از پر که بود نگاهی لحظه یه ی شده قفل دلش و بود محتاجش... زد می

 ?...رسه می مقصد به کی انتظار قطار این که دونست نمی... میشد

 ....کرد نمی خاموش رو درونش آتیش چیزها این... پنجره خنکای از کند رو خودش

 فتهر فرو عمیق فکری تو هم باز و بود خورده رو اش صبحونه ، کرد خان به نگاه یه و برگشت وقتی

 ...ریخته بهم رو خان چیزی چه که فهمید می باید ، کنه صبر ونستت نمی دیگه... بود

 ؟...ببینید منو خواستید می که اومده پیش ای مسئله... آقا:  گفت و نشست خان روبروی

 ومدها پیش ای مسئله یه فقط ، نیست مهمی ی مسئله:  گفت و کرد ستاره به ای آشفته نگاه خان

 ...بزنم حرف باهات تنهایی به اینجا ستمخوا همین برای... مربوطه تو به که
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 شا سینه درون بود بریده رو امانش بارون شالق که گنجیشکی مثل قلبش خان حرفای با ستاره

 امروز گفت می که داشت فرخ امروز ابهام از پر حرفای به ربطی خان حرف یعنی...کوبید می

 ؟...خوره می رقم منم سرنوشت

 ...بده جوالن بیشتر مغزش تو زاردهندهآ فکرای نگذاشت دیگه خان صدای

 ؟...گیری می تصمیمی چه بیاد برات خواستگار یه اگه:  پرسید ستاره از خان

 ، شد کشیده فرخ طرف به فکرش ی همه ، شد پریشون یکمی و خورد جا خان سوال از ستاره

 ارخواستگ این مطمئناً... بده نشون خان مقابل در باید العملی عکس چه یا ، بگه چی دونست نمی

 : گفت و کشید عمیقی نفس بده خان به مستقیم جواب اینکه بدون ستاره...نبود فرخ از غیر کسی

 ؟...بدید شوهرم خواید می که شدید خسته دستم از... آقا

 بود من به اگه ؟...کنی می رو فکر این چرا دختر آخه:  گفت و خندید بلند ستاره حرف از خان

 ...دمدا نمی شوهرت وقت هیچ

 ...خالص و نه بگید خواستگار به پس اینطوره اگه:  گفت و زد لبخندی ستاره

 ؟... کیه خواستگارت بدونی خوای نمی:  گفت و دوخت ستاره به عمیق رو خندونش نگاه خان

 ؟...هکن می فرقی چه ندونستنش و دونستن... نخوام وقتی:  گفت و پایین انداخت رو سرش ستاره

 ؟...باشه فرخ اگه حتی:  گفت درنگ بی خان

 نخا برای این و نداد نشون العملی عکس اما ، دوخت خان نگران نگاه به رو غمگینش نگاه ستاره

 فرخ مگه ؟...بود لحظه این منتظر یعنی... نخورده جا خبرش از زیاد چرا که ، داشت سوال جای

 ؟...کرده خواستگاری ازش بار چند بود نگفته

 میشد آشکار این از بعد که فرخ و خودش بین جدال به و بود پایین سرش که طور همین ستاره

 : گفت خان کرد می فکر

 ؟...نخوردی جا مسئله این از زیاد اینکه مثل
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 ماش به حتماً ، کرده خواستگاری من از فرخ اگه:  گفت و دوخت خان به رو غمگینینش نگاه ستاره

 ؟...گذاشته میان در خودم با باری چند که گفته هم

 :  داد ادامه ستاره که کرد تصدیق رو ستاره حرف و داد تکون رو سرش فقط خان

 ؟...چیه جوابم که گفته بهتونم حتماً پس

 ؟...گفته شما به چی دقیقاً فرخ:  پرسید دوباره ستاره و داد تکون سری هم باز خان

 :  گفت و شد خیره باغ ی شده خشک و برگ بی درختای به و کشید بلندی نفس خان

 ... کرده درخواست ازت عمارت همین تو گفت فرخ

 : داد ادامه و دوخت ستاره غمگین و زیبا چشمای به رو نگاهش بعد

 ی متوجه که بودم غرق کار تو اینقدر... نشدم مسئله این ی متوجه اصال... دخترم ببخش منو

 عوض فرخ که ودب داده تذکر بهم خورشید هم باری چند حتی که بودم نشده فرخ رفتار تغییر

 ماتچش غم وقتا بعضی که نشدم تو ی متوجه که ببخش منو... کرده پیدا عجیبی رفتارای و شده

 یا و یب بی بخاطر دلتنگی یه ربط رو غم این کردم می فکر بهت خلوتم تو وقتی و میشد سوال برم

 گفت بهم فرخ تیوق... نداری ای دیگه نگرانی که کردم می قانع رو خودم و دادم می مادرت و پدر

 ...کشیدی عذابی چه فهمیدم ، زده حرف باهات مستقیم باری چند

 خان به رو حقیقت خواست می اگه و بود شرمنده مهربونی همه این از ، توجه همه این از ستاره

 کمیمح دلیل تونست نمی گفت نمی اگه اما ؟...کرد نمی نگران و شرمنده رو اون بیشتر آیا ، بگه

 : تگف مهربونی با خان که بود مونده راهی دو سر... بزنه کنار همیشه برای رو فرخ نهبتو که بیاره

 می حرفاتو دل و جون با و صبورم من...بگو کنه می سنگینی دلت رو چی هر...بزن حرف عزیزم

 وتگل تو بشه بغض یه و کنه سنگینی دلت رو حرفی خواد نمی دلم... کن سبک رو خودت...شنوم

 ؟....کنه زخمی رو لطیفت و پاک روح هم و بکشه جرخن گلوتو هم و

 نم و رنجونه می رو شما بگم اگه که افتاده اتفاق مسائل خیلی:  گفت و زد محوی لبخند ستاره

 ...ببینمتون آشفته ای لحظه نیستم حاضر

 : گفت سوالش از پر نگاه با و چرخید ستاره طرف به نگرانی با خان
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 اینکه از قبل بزار... گذره می چی و خبره چه برم و دور بفهمم اربز ؟...بزن حرف ستاره شده چی

 و گوب... باشم داشته رو شدنش روبرو آمادگی اول از کنه غافلگیر یهو منو و بیفته بخواد اتفاقی

 مسائل تموم از باید هستم روستا این خان من... ندارم رو اطرافم بد اتفاقای طاقت که نباشه غمت

 وشسرپ ناخوشایند اتفاقای یا و مسائل روی دیگه مردم یا تو مثل کسی اگه... باشم خبر با مردمم

 به خوشی و آرامش تو بتونند مردم که کنم اداره طوری رو ده این خوام می چطور ، بزارند

 ...بدند ادامه زندگیشون

 کهاین بدون همین برای ، زنه می رو حق حرف که دونست می و داشت ایمان خان حرفای به ستاره

 و خودش به ناپذیری جبران های ضربه بسا چه که ، بکنه نگفتن برای تاًملی مورد این تو

 این از ای گره ندامت دیگه و میاره بار به پشیمونی بعدها که میزنه خان الجمله من ، اطرافیانش

 رو دلش و داد بهش خان که اطمینان با همین برای... نمیکنه باز عمارت اون و ده الینحل مسائل

 ....کرد اخیر اتفاقات کردن تعریف به شروع کرد قرص

 ...نگفته بهتون رو حقیقت ی همه فرخ فهمیدم زدید که حرفایی با... آقا:  ستاره

 ؟...نگفته فرخ که بوده حقیقتی چه:  پرسید آرامی به و انداخت ستاره به مشکوکی نگاه خان

 یامب اینکه از قبل فرخ ، نبوده عمارت تو فقط فرخ درخواست:  گفت و کشید عمیقی نفس ستاره

 ...بود کرده ازدواج درخواست ازم و بود شده راهم سد سرچشمه یا ده تو باری چند اینجا

 ؟...شده چی ببینم بزن حرف تر واضح:  گفت و کرد ریز رو چشماشو نگرانی با خان

 تعریفاش بین ما... ردک تعریف خان برای رو همه ، االن به تا را فرخ با آشنائیش اول از ستاره

 اگه اما ، ترسید می خان خشم از ستاره... میشد متفکر لحظه یه عصبانی لحظه یه خان صورت

 جلوی تونست می و بود ده مردم نفع به ، میفته اتفاقایی چه برش و دور داره که فهمید می خان

 ...بگیره رو فرخ ستمای و ظلم

 قدمی چند و زد گره پشتش رو دستاش و شد لندب عصبانی خان ، شد تموم ستاره حرفای وقتی

 : زد داد تقریباً و برداشت

 ده این وت بگه نشد پیدا کس هیچ یعنی... بودم خبر بی من و افتاده اطرافم و دور اتفاقاتی چه ببین

 ...میوفته اتفاقاتی چه داره لعنتی
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 بی ی خونه اومدم که وزر همون از که بود هم تو تقصیر:  زد داد سرش و ستاره به شد خیره بعد

 یتامانت از که ، دادم می چی رو بی بی جواب افتاد می برات اتفاقی اگه... نگفتی بهم رو جریان بی

 ؟...کنم مراقبت نتونستم

 اختالف من بخاطر تون خونواده تو خواستم نمی بخدا... آقا:  گفت خان خشم از نگران ستاره

 قح تو بگید شاید آقا...خودش زندگی دنبال میره و میشه خسته فرخ گفتم خودم با... بیفته

 اما ، ندارند انتخاب حق ده این دخترای... بگیری تصمیم ات آینده و شوهر مورد در نداری

 و دهش پر مغزم تو چیزایی یه... کنم قبول زندگیم شریک عنوان به رو فرخ تونم نمی چرا نمیدونم

 ای شاهزاده منتظر که است دخترونه خیاالت شاید ؟...چیه دوم نمی... کنه می منع کار این از منو

 ...گفت می بهم همیشه پدرم چون... کنم ازدواج عشق با تا باشه سفید اسب با

 همین تو من حال هر به... تفاهم بعد محبته و عشق اول مشترک زندگی یه تو چیز ترین مهم

 شما آخر حرف منتظر... دمش بزرگ رسوماتش و رسم با روستا همین تو و اومدم بدنیا روستا

 مکن می قبول دل و جون با رو اون ، کن ازدواج فرخ با بگید شما اگه ، هستید پدرم جای که هستم

 ....بشه ریخته خونی یا بشه اختالفی من بخاطر خوام نمی...نباشم عاشقش هرچند

 به که اون به و بود پاک و بلند روحش چقدر ، بود تعجب در ستاره درک و فهم همه این از خان

 این بر راضی اینکه بر عالوه حتی که گذاشت می احترام و اجر اینقدر بود پدرش جای خودش قول

 ای خونه هر تو پا که بود دختر این حیف... داشت قبول رو اون امر دل و جون با اما ، نبود ازدواج

 هک روستایی محیط تو و آزادانه که کسی ، نداشت رو ستاره لیاقت فرخ خودش ی عقیده به ، بزاره

 وت اش عالقه مورد دختر به و ببینند رو همدیگه ازدواج از قبل پسری و دختر ، دونستند می ننگ

 ...نبود واقعی عاشق یه مطمئناً کنه عشق اظهار بیکار زنای پچ پچ و دخترا جمع

 منتقل معشوق به خودش طرف از رنجی اما ، بکشه زجر خودش بود حاضر واقعی عاشق یه

 : گفت اطمینان با ستاره به همین برای...کنهن

 ده رسومات و رسم به کاری... منه جواب فرخ به تو جواب... نباش مسائل این نگران عزیزم ستاره

 و فهیم اینقدر خودت تو... بشه برچیده پوسیده رسومات این باید کم کم دیگه ، باش نداشته

 می تحمایت و راهنمایی پدر یه مثل منم بگیری تصمیم ات آینده و زندگی برای مبتونی که عاقلی

 توش رو پاش که اشتباه این از رو اون و زنم می حرف فرخ با خودم... نباش هیچی نگران ، کنم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | بلند پاییز رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

251 

 

 ایج یه تو خودش بخت دنبال بره و بیرون بیاد تو فکر از که میکنم کاری ، کنم می دور گذاشته

 ....دیگه

 باز راه این ی ادامه از و کنه مجاب رو اون بتونه هم خان حتی که نبود مطمئن فرخ طرف از ستاره

 ، بود دیوار یه تهش ها راه ی همه اما ، کنه دور تصمیم این از فرخ که بود رفته رو راهی هر... داره

 ...کنه خرابش نه و بره باال نه ، بزنه دورش نه تونست نمی که دیوار یه

 و ایستاد فرخ مقابل خان اگه فردا و میشه چی اینکه از ، پیچیده و درهم فکرهای از بود پر سرش

 هم باز اما...بود چی فرخ العمل عکس و افتاد می اتفاقی چه ، برداره سرش از دست خواست ازش

 هشب دغدغه بی بتونه که داره رو کسی که کرد شاد نهایت بی رو اون و تابید قلبش تو امید نور

 حمایت همیشه برای رو اون و نریزه فرو وقت هیچ که کوه یه... امید یه... حامی یه... کنه تکیه

 نقص بی تدبیری با هاشو بنده هوای همیشه خدا ، بود داده قرار راهش سر رو خان خدا... کنه

 ...داشت

*********************** 

 لتحم قابل غیر سردی اون زیاد شمال زمستان البته... بود شده سرد کم کم هوا زمستان شروع با

 داده نفتی بخاری تا چند درخواست رشت پرورش و آموزش از نادر وجود این با ولی ، نداشت رو

 برآورده نادر درخواست جمعه یه در....بدهند ادامه خوندن درس به گرم محیطی در ها بچه تا ، بود

 بودند خوشحال بابت این از هم بچه... شد نسب مدرسه تو مردم کمک با و رسید ها بخاری و شد

 دگزن از تومدرسه الاقل... برسند مدرسه به تا کردند می طی رو طوالنی نسبتاً راه این وقنی که

 ...موندند می دور سرما

 رقرارب خوبی ارتباط یه ها بچه با کم مدت این تو بود تونسته و بود موفق خیلی تدریسش تو نادر

 اومد می بر دستش از که کاری هر و شنید می رو ها بچه مشکالت تونست می که جایی تا و کنه

 دوشون هر شخص به و بودند داده لقب ده ناجی رو ستاره و نادر مردم... داد می انجام ها بچه برا

 ...گذاشتند می خاصی احترام

 ور ستاره دیگه شون خونه تو بود اومده که روزی اون از... بود ستاره ندیدن نادر نگرانی دلیل تنها

 اون تپش که فهمید می کرد می نگاه صورتش به دقیق کس هر...ودب دلتنگش حسابی و بود ندیده

 نمی که که بود شده مند عالقه ستاره به اینقدر... نشسته غم چقدر مهربون و زیبا ی چهره
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 سلولهای تک تک تو که عشقه درد فقط...گذرونه می ستاره بدون داره رو روزها چطور دونست

 قلب به میکشه خنجر یار، یاد به لحظه هر و ارهمی جوشش به رو خون و میکنه خوش جا بدن

 ...زخمی

 آرزو تار ی پنجره به رو نگاهشون و... اند شده تاب بی شان سینه گلدان های شقایق مدتهاست

 هب نور افق در خیالشان مرغکان...باشند لبخندشان از ای غنچه گر نظاره شاید که تا...اند دوخته

 و...کنند پیدا عبور ی جاده روی در را گیسوانشان از مویی تار شاید که تا... اند آمده در پرواز

 هاآن تقدیرمیان دست...کاش ای... بخشند روشنایی بودنشان به امید با را شان سینه های ستاره

 داربست به را جوانیتان ی ساقه... سوزاند نمی همدیگه دوری از را یک هر و بود نینداخته فاصله

 آسمان ی ستاره ای را تو... کنیم آرزو را دیدار همدیگر برای زودتر و بپیچید هم محبت و عشق

 ....دارم دوستت خاطراتم

 صدا اتاقش به رو اون خان که بود این منتظر لحظه هر و سوخت می قراری بی و التهاب در فرخ

 تونست نمی ستاره جواب به چند هر...بوده چی جوابش و زده حرف ستاره با که بگه بهش و یزنه

 ستاره بودنش ارباب خاطر به شاید که بود خان داشت که امیدی ی روزنه تنها اما ، ببنده یدیام

 ...نزنه حرفی حرفش روی

 طی اومد می سر داشت فرخ صبر و گذشت می بود زده حرف ستاره با خان که روزی اون از روز دو

 واین... کرد نمی ضوعمو به ای اشاره اصال و بود شده سنگین سر یکمی باهاش خان روز دو همین

 ..کرد می اذیت رو فرخ بیشتر اعتنایی بی

 و عصبی که کرد می نگاه خان به نگرانی با ، میشد آماده خواب برای داشت خورشید که شب یه

 می خوبی به رو خان حاالت این خورشید... زد می قدم رو خوابشون اتاق طول داشت گرفته

 : پرسید نگرانی با همین برای شده خان حال ریختن بهم باعث اتفاقی که دونست می و شناخت

 ؟...افتاده اتفاقی... رسید می نظر به نگران خیلی ؟...شده چی امشب آقا

 گیرا و تر تیره چشماش سبزی میشد نگران وقتی خورشید... دوخت همسرش به رو نگاهش خان

 راهش سر رو خورشید که بود شاکر رو خدا همیشه و بود رنگ این عاشق همیشه خان... میشد تر

 دخورشی دست و نشست تخت لب نکنه ناراحت این از بیشتر رو خورشید اینکه برای... داده قرار

 : گفت و بوسید و گرفت رو
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 مورد در ستاره با خوام می گفتم که پیش روز چند.... عزیزم نباش نگران نیست مهمی چیز

 ...یادته ، بزنم حرف موضوعی

 ؟...افتاده ستاره برای اتفاقی ؟...شده چی مگه... آقا یادمه:  گفت و کرد فکر یکمی خورشید

 یبرا اتفاق این داره امکان نباشم اطراف مراقب اگه اما... نه االن:  گفت و کشید عمیقی نفس خان

 ....بیفته ستاره

 خدا رو تو آقا ؟...بیفته اتفاقی چه قراره مگه:  گفت زد می چنگ بهش نگرانی حاال که خورشید

 ؟...شده چی گیدب

 : گفت و فشرد بیشتر کردنش تر آروم برای رو خورشید دست خان

 ؟...بودی نگران چقدر بابتش ؟...کردی می شکایت اون رفتارای و فرخ از یادته

 دور داشت کنده پر مرغ مثل دیدمش امروز همین... نکرده فرقی... هستم هنوزم:  خورشید

 ...رفت می راه خودش

 ...شده عاشق داداشت خان... کردم کشف رو رفتاراش علت من:  گفت و دز محوی لبختد خان

 : گفت و خنده زیر زد یهو و کرد نگاهی خان به ناباوری با خورشید

 ...مهمه غرورش و خودش فقط که من مغرور برادر اونم... عاشق ؟...آقا کنید می شوخی

 کاری دست رو غرور این که میشه پیدا یکی باالخره ولی... مغروره فرخ که درسته:  خان

 گهی و پشت به زین گهی... ها قدیمی قول به... گرده نمی آدما ما مراد وفق دنیا که همیشه...کنه

 ....زین به پشت

 : گفت خان به رو کرده عاشق رو برادرش که ببینه بود شده مشتاق حاال که خورشید

 ؟...کیه بزاره من برادر مغرور قلب تو پا کرده جراًت که ی دختر اون خوب

 همین تو اونم... شناسیش می بهتر خودت:  گفت آروم و رفت پنجره پشت به و شد بلند خان

 ...میکنه زندگی ما کنار داره عمارت
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 خان... آورد رو ستاره اسم سختی به خورشید که شد خیره خورشید چشمای تو و برگشت خان

 ...کرد درک رو شوهرش منظور زود یلیخ هم خورشید و بود کرده اشاره ستاره به مستقیم خیلی

 مشترکی وجه یه فرخ و ستاره که زدم می حدس باید:  گفت بیرون بود اومده بهت از که خورشید

 ...کردند می بحث و جر هم با ، ما از دور به مدام که دارن هم با

 تیح هک میشد روشن براش حقایقی داشت کم کم و کرد نگاه خورشید به همیشه از تر نگران خان

 ...بود نکرده ای اشاره آن به هم ستاره

 ؟...چیه نظرش زدید حرف ستاره با شما... آقا:  داد ادامه خورشید

 بحث و جر هم با مدام که گفتی و زدی االن که حرفی این با و زدم حرف باهاش... آره:  گفت خان

 ...بوده منفی جوابش که بفهمی باید کردند می

 ...نداره فرخ به ای قهعال ستاره درسته:  خورشید

 هک کرده کارها چه ، غیرتت خوش برادر این:  گفت و فرستاد بیرون اش سینه از عصبی نفس خان

 ...خبریم بی ما

 : گفت آشفتگی با بود شده دلگیر کمی خان ی کنایه و نیش این از که خورشید

 ؟...کرده عصبانیتون اینطور که کرده چیکار فرخ... آقا شده چی

 رو اون جلوی ده تو... بوده دنبالش چشمش ، عمارت این تو بیاد ستاره اینکه از قبل رخف:  خان

 جواب با هم بار هر و ، بار چند بلکه بار یه نه اونم...کرده خواستگاری ازش مردم انزار تو و گرفته

 ابعذ مدت این چقدر گفت بهم و شنیدم ستاره زبون از تا... کرده می تهدید اونو ، ستاره منفی

 می مردم این اختیار صاحب و ده این خان بهترین رو خودم که اومد بدم خودم از ، کشیده

 ...کنه بازی دختر یه پاکدامنی و آبرو با و بیاد ام خونواده از یکی ، دونستم

 حرمت خان برای چطور و کرده غلطی چه برادرش که شنید می شوهرش زبون از تازه که خورشید

 : گفت یشرمندگ با نشده قائل

 ستد کثیفی کار چنین به فرخ بودم نفهمیده من میزید رو حرف این داری که االن به تا بخدا... آقا

 ...جاهلیش و جوونی پای بزارید و ببخشیدش خودتون بزرگی به شما... آقا... باشه زده
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 : گفت بود شده خیره پنجره بیرون سیاهی به متفکر که طور همین خان

 همب دختر این... نکنه درست ستاره برا مزاحمت دیگه فرخ که کنیم حل طوری رو مسئله این باید

 دل و جون از کنم ازدواج باهاش باید دونید می صالح شما اگه و ندارم فرخ به ای عالقه که گفت

 که داره محسنات اینقدر فهمیدم و کرد زده خجالت منو حرفاش این با دختر این... کنم می قبول

 ...نداره بهش احساسی هیچ که بمونه کسی با نباید و هاست ینا از بیش لیاقتش

 رو سیک اگه که بزنی حرف مادرت با بهتره ، بگرده دیگه جایی یه خودش بخت دنبال بره باید فرخ

 مادرت به حرفی فرخ ی خواسته و ستاره مورد در فقط...بشه بکار دست زودتر داره براش نظر مد

 شده اون عاشق فرخ بفهمه اگه و نداره رو ستاره دیدن چشم مادرت که دونم می خوب... نزن

 رکتیح یا حرفی ممکنه و انگیزه برمی منو خشم بیشتر کار این که میکنه اذیت رو دختر این حتماً

 ...نیاد خوشش ازش مادرت که بدم انجام

 به حاال...  رفت فرو فکر به نگران هم و شد دلخور یکمی هم ، خان زدن حرف لحن از خورشید

 جای خواست نمی که چند هر ، داره ای ویژه جایگاه خان برای ستاره که رسید می مادرش حرف

 نمی اون و بود خان حمایت مورد ستاره... نداشت هم این از کم دست چیزی اما ، بگیره رو اون

 ای مادرش توسط کار این اگه که ، کنه اذیتش کسی گذاشت نمی و ببینه ناراحت رو اون تونست

 ...داشت نمی نگه حرمت دیگه و بست می چیز همه رو چشم خان میشد انجام خفر

 آماده رو مادرت بهتره:  گفت خورشید به رو اش جمله آخرین خان شدند خواب ی آماده وقتی

 اونو شده طور هر و بزنیم حرف فرخ با بتونیم بهتر تا خواهرش ی خونه بره روزی چند که کنی

 ...خودش زندگی دنبال بره و بکشه خط رو ستاره دور فعشهن به که کنیم این به راضی

 بود افتاده خورشید جون به که هراسی و هول به اهمیت دیگه و خوابید حرفاش بعد خان

 اگه و رسید می زندگیش به کم کم داشت ترسید می ازش خورشید همیشه که طوفانی...نداشت

 رو آرامشش و زندگی و اومد می ، ارهبرد ستاره سر از دست که کنه مجاب رو فرخ تونست نمی

 هب ها نگرانی این تموم... رفتند می بین از طوفان این تو هم کسانی که بسا چه و کرد می ویران

 ...کرد حرام بهش رو شب خواب و بود افتاده جونش
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 در و اومد خان اتاق به فرخ روزها از یکی در و شد فراهم فرخ با زدن حرف برای مقدمات ی همه

 خان زبون از زودتر چه هر که دوخت چشم خان دهان به منتظر چشمانی با خواهرش رحضو

 داده خان به جوابی چه ستاره بشنوه

 می نه ، شد برادرش و شوهر بین جدال این تماشاگر لرزون دستای و پریده رنگی با هم خورشید

 ...بشه حفظ ها حرمت که موند می طرف بی باید ، حمایت نه و کنه دفاع اون از تونست

 : گفت کرد می بیداد صداش تو خشم که طور همین و انداخت فرخ به مهربونی چندان نه نگاه خان

 ...دمب جواب منتظری که موردی در بعد کنم روشن برات اول رو مسئله تا چند تا اینجا بیای گفتم

 ... شد اون حرفای منتظر خشم همه این از ترس با و کرد خان به نگاهی یه فرخ

 بهت ، گذاشتم تو ی عهده به رو کاری امور ی همه و کردم خودم مباشر رو تو که روزی از:  انخ

 نسبت که من باورای و اعتماد چی هر به تو اما... کردم باز ای ویژه حساب یه روت و داشتم اعتماد

 ...زدی گند داشتم تو به

 : داد ادامه و باشه ساکت که کرد مجبور رو اون دستش با خان که بزنه حرفی رفت فرخ

 ازش علنی و بگیری رو دختر یه جلوی مردم انزار تو که دادی اجازه خودت به چطور تو

 رسومات و رسم از خبر مگه ؟...نبودی آشنا ده این قانون با تو مگه ؟...کنی خواستگاری

 یباز این ده این دختر بهترین و ترین پاک مورد در دادی اجازه خودت به ؟چطوری...نداشتی

 یبتغ زنای و کنند پچ پچ دیدنش با دخترا که کنی درست براش شایعه یه و بدی انجام رو کثیف

 ...بزنند حرف اش شده دار لکه دامن ناپاکی از یشینند می هم دور جا هر گو

 رفک خودش با و...نداشت کنه نگاه مستقیم خان چشمای تو اینکه جراًت و بود پایین سرش فرخ

 محاکمه به داره خان مقابل االن اون همین خاطر به و گفته خان به رو یزچ همه ستاره که کرد

 ...کرد گوش خان حرفای ی ادامه به و کرد ستاره نثار لعنتی تا چند... لعنتی...میشه کشیده

 ؟...داشتم بهت که ایمانی بود این:  زد داد ؟...من اعتماد جواب بود این:  داد ادامه خان

 درست چیزی که عصبانیت تو... باشید آروم آقا:  گفت و شد نگران نخا داد صدای از خورشید

 ....نمیشه
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 عتوق که زاره می اعصاب برام جنابعاتی برادر این مگه:  گفت بود خیره فرخ به که طور همین خان

 تو و داشتم بهت که اعتمادی این به جوابی چه... فرخ بگو... نیاد در صدام و بگیرم آروم داری

 ؟...گذاشتی حرمتها ی همه روی پا که بود غروری چه این ؟...داری کردی خرابش

 عشق این بخاطر خان که حاال گرفت تصمیم نداشت خان از رو برخوردی چنین انتظار که فرخ

 ، بگه خان به رو میکرد سنگینی دلش رو مدتها که رو حرفایی بود داده نسبت بهش چیز همه

 حفظ رو غرورش تونست می هم هنوز...نیاد خوشش رفاشح از زیاد و بشه عصبانی خان اگه حتی

 و شخواهر به نگاه یه کامل نفس به اعتماد با بده صداش به لرزشی اینکه بدون همین برای... کنه

 : گفت و کرد خان به بعد

 این هب لحظه یه آقا اما...کردم می خواستگاری ستاره از ده تو نباید و بوده اشتباه کارم که دونم می

... بزنند ناجوری حرفای موردش در مردم و باشه بد ستاره برای مسائل این که کردم نمی فکر

 عالقه ستاره به دل و جون از من بخدا آقا... کردم رو اشتباه کار این که بود ناچاری سر از همش

 ...بیارم در خودم عقد به رو اون شما کمک با خوام می و دارم

 دختر یه پاک دامن شدن دار لکه قیمت به... فرخ قیمتی هچ به:  گفت و کرد ریز چشماشو خان

 ؟...معصوم

 ...کنم رفتار عاقالنه که زاره نمی زیاد عشق همین و عاشقم یه من آقا:  فرخ

 خبر اون از االن تا خودت که است طرف یه عشق یه وسط این ؟...عشقی چه:  زد فریاد خان

 ...نشده عوض چیز هیچ ، داده خودت به که همونیه ستاره جواب که بدون بعدشم به این از... داری

 که گفتم بهتون رو دردم من... آقا:  گفت التماس با و بود افتاده فرخ جون به دلهره و آشوب

 ....که دارم انتظار ازتون ، کنید پیدا براش درمونی

 گرفتن ظرن در بدون خودم که ؟...چی انتظار:  گفت بلندی صدای با و بده ادامه فرخ نزاشت خان

 میگن اجبار این به ؟...بشه دوا دردت تا بشونمش عقد ی سفره پای زور به بیارمش ستاره نظر

 هلغزند حسابی که گذاشتی جایی بد تو پا... هوس فرخ هوسه این... داشتن دوست میگن ؟...عشق

 ...بشی بلند نتونی دیگه که زمین بخوری مخ با ممکنه و است
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 خودش از دفاع برای و بود تعجب در بود برده بکار اش علیه بر خان که ای تازه حرفای این از فرخ

 : زد داد

 خواستم می رو ستاره هوس روی از اگه من... نزارید هوس پای به منو عشق... کنید می اشتباه

 ...کنم خالی جوری یه رو هوسم شما قول به تونستم می که بود ها موقعیت خیلی

 مورد در فکری چنین کنی می غلط تو:  زد نعره و اومد جوش به خونش فرخ گستاخی این از خان

 بخوره بهش ستاره کردن اذیت برای اش اشاره انگشت کسی ببینم بخدا ، باشی کرده ستاره

 خیانت امانت این به کس هر ، امانته... داره حرمت خونه این تو دختر این...زنم می رو شاهرگش

 ...طرفه من با کنه

 به داشت و بود شده شروع خان و برادر بین که بحث و جر این بابت دازهان بیش که خورشید

 دعوت آرامش به رو دو هر که میکرد سعی وسط این... بود شده آشفته رسید می خطرناک جاهای

 ...بود فایده بی تالشش اما کنه

 می شگو آنها صدای و سر به کنجکاو و ، حیاط تو بودند اومده همگی فرخ و خان صدای و سر با

 رحمان مش...انداخته همدیگه جون به رو فرخ و خان که چیه سر مسئله ببینند که کردند

 : گفت برادر گوش بیخ جدال این از خوشحال

 غلطی چه باز نیست معلوم... گذرونه می رو پایانیش روزهای داره فرخ این حکومت نکنم غلط

 ...شده آتیشی خان اینقدر که کرده

 تارکف این برای خبر جاسوسی که ببندی رو دهنت بهتر یعنی که رفت شبه ای غره چشم برادرش

 ....نبره

 عظما که بود گرفته دستاش بین رو سرش و بود نشسته اتاق تو داشت خبر چیز همه از که ستاره

 :  گفت هیجان با و تواتاق اومد شتاب با

 و داد صدای چقدر دونی ینم ، کنه می دعوا حسابی فرخ با داره خان که خبراییه یه امشب ستاره

 ....میاد بیدادشون

 خواستگاری خان از منو و کرد رو خودش کار فرخ باالخره... منه بخاطر دعواشون ی همه:  ستاره

 ...کرد
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 : گفت بیرون اومد خبر این شوک از که بعد و زد زل ستاره به ای لحظه ناباوری با اعظم

 ؟...چیه برای بیدادشون و داد پس ؟...میگی جدی

 و برخورده فرخ غرور به حتماً حاالم... منه جواب همون فرخ به خان جواب که اینه برای:  ستاره

 ...انداخته راه رو دعوا این

 کردی خودت جذب رو همه اینطور که...  دختر تو داری ماری ی مهره عجب:  گفت هیجان با اعظم

 ...گرفتی مشتت تو رو خان چطوری ببین ،

 ی خونواده بین جنگ ؟...داره خوشحالی جای این:  گفت و توپید اعظم به تیناراح زور از ستاره

 نسبت عشقش حاال که فرخ...منه بختیه بد و اسارت شروع تازه این ؟...داره ذوق من بخاطر خان

 ...میکنه جنگ یه اعالم ، بیاره بدست منو تونه نمی ببینه وقتی شده آشکار من به

 و میشد افشا باید راز این روزی یه باالخره... ستاره نباز رو دتخو:  گفت و گرفت رو دستش اعظم

 میدتا... میکنه پیدا مشکل این برای راهیم یه حتماً موافقه تو با هم خان که حاال... معلوم تکلیفت

 ...خان حمایت به بعد باشه خدا به اول

 راز این... گذاشت تنها غمهاش تموم با رو ستاره و برگشت حیاط به تازه اخبار آوردن برای اعظم

 از که شناختی با... کرد می خشک رو وجودش ی ریشه داشت و نبود نفعش به دیگه شده فاش

 انخ نتونه اگه و نمیاد کوتاه خان وتهدید فریاد تا چند با زودی این به که دونست می داشت فرخ

 و خطر پر راه مئناًمط که رسه می شوم مقصد این به دیگه راهای از ، بکنه خواستش به راضی رو

 انداخته راه فرخ غرور که آتیشی این تو اطرافشم آدمای ی همه خودش بر عالوه که بود ترسناکی

 ... سوختند می بود

 رس بر فرخ و ستاره پایان بی جدال این که فهمیدند و بودند شده خبر با تازه اتفاق یه از همگی

 روبروش فوالدی سد یه مثل همیشه هک ای ستاره عاشق... بود شده عاشق فرخ...بوده چی

 ستاره نگران همه ، بسوزه فرخ حال به دلش که نبود کسی...بود نفوذ قابل غیر و بود ایستاده

 اتاق دیواری چهار از بلندشون صدای هنوز.... کنه پیدا رها بند این از خواد می چطور که بودند

 به هم اعظم...بود داشته نگه حیاط توی ، اتفاق یه منتظر رو همه و کرد می نفوذ بیرون به خان
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 و بود شده مچاله خود در اتاق ی گوشه که ستاره برای را لحظه به لحظه اخبار تا پیوست اونا جمع

 ...ببره ترسید می فریادها این عاقبت از

 باور چرا...دم می رو شما حرف جواب دارم ، بکنم جسارتی چنین بکنم غلط من... آقا:  فرخ

 سعی پس ، دارید دوست خودتون پسر عنوان به منو اگه... دارم دوست رو ستاره من که نمیکنید

 ...زنه نمی حرف شما حرف رو ستاره بخواید شما اگه ، کنید ازدواج این به راضی رو ستاره کنید

 بودی نزدیک بهش خیلی مدت این اینکه مثل:  گفت و انداخت فرخ به ازسرزنش پر نگاهی خان

 نمی حرفی من حرف رو ستاره فهمیدی و کنی می درک خودش از بهتر رو ارهست خوی و خلق که

 ؟...زنه

 با وقتی... زدی حدس درست:  داد ادامه خان که انداخت پایین رو سرش کنایه این از دلخور فرخ

 نفع به ازدواج این که میدم تشخیص من اگه ولی... نداره تو به ای عالقه گفت و زدم حرف ستاره

 ...بشینه عقد ی سفره سر تو کنار احساسی هیچ بدون حاضره ، است همه

 هک رویاهایی تموم خان حرف ی ادامه با که نپایید دیری... اما تابید فرخ وجود تو امید نور لحظه یه

 ... شد تبدیل کابوس به بود دیده ستاره و خودش برای

 برات پسر یه چشم به داری توقع من از تو که طور همین...زده رو اول حرف عدالت همیشه:  خان

 و زندگیش برای خودش هست دخترم جای که ستاره خوام می منم... کنم خواستگاری رو ستاره

 اما... دارم رو تفاهم و عشق از پر زندگی یه آرزوی دوتون هر برای من...بگیره تصمیم اش آینده

 ...خودش سرنوشت به و خودش راه به کدام هر

 این تو مطمئناً که خودت بخت دنبال بری و کنی فراموش رو ستاره خوام می ازت....آخرم حرف

 تو نکن سعی پس...نداره جایی تو سرنوشت تو ستاره... فرخ نیست تو حق ستاره... نیست عمارت

 ...بشی ستاره آزار و اذیت باعث و ببری دست خدا کار

 اپید خان مقابل ارتیجس چنان ، بود گرفته دل به رو خان و ستاره ی کینه ساعت همین که فرخ

 : گفت محکم و کرد

 من با باید ستاره...کنم نمی خالی رقیب برای رو میدان زودی این به من... اینه منم آخر حرف

 ....زور به شده اگه حتی ، کنه ازدواج
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 : گفت و داد قرار خطاب رو فرخ فریاد با و بمیره ترس از بود نزدیک برادرش حرف با خورشید

 ...بزنی حرف آقا حرف رو نداری حق... باش زدنت حرف مواظب... فرخ

 از رو حقم همیشه که داد یاد بهم آقا خود:  زد فریاد و دوخت چشم خواهرش به حرص با فرخ

 ...ببرم بکار رو نصیحتاش خوام می االن منم ، بگیرم سرنوشت و زندگی

 بهش که نصیحتایی و حرفا و کنه علم قد جلوش فرخ روزی یه نبود کردنی باور براش که خان

 رخف گوش تو سیلی چنان و نشست وجودش تو طوفانی خشم یه... ببره بکار خودش ضد بر و کرده

 پذیر باور خان حرکت این ، خورشید و فرخ برای...بود رفته هم اتاق بیرون به حتماً صداش که زد

 که بست عهد خودش با و ، گرفت دل به هم رو اون ی کینه ، خان با مقابله بر عالوه فرخ ، نبود

 ...گردونه برمی خان به موقعش به بدتر مراتب به رو سیلی همین جواب

 با و اتاق در پشت بود اومده هم ستاره حتی که لرزوند رو عمارت ستون چهار خان ی نعره صدای

 اون به چشم همه...میکرد گوش بود شده شروع اون بخاطر فقط که آنها ی مشاجره به لرزون تنی

 ....کردند می تر زخمی رو ستاره زخمی روح کارشون این با و میکردند پچ پچ هم گوش در و

 زندگی از رو حقت باید گفتم که درسته بفهمی و بیای خودت به که خوردی رو سیلی این:  خان

 نک باز گوشاتو خوب... نیست تو حق ستاره... نداره نقشی هیچ زندگیت تو ستاره... اما بگیری

 ، بکنی اذیتش نه ، بشی نزدیک ستاره به نه نداری حق بعد به لحظه این از... ممیگ چی ببین

 من با... باشه عمارت این تو رفتارات مراقب لحظه به لحظه که زارم می برات جاسوس یه خودم

 هیچ بدون نکنی رعایت اگه...بزاری پا عمارت این حرمت و من حرف روی بخوای اگه طرفی

 ...بیرون میکنم پرتت تعمار این از ای مالحظه

 هب چشمش دیوار کنار... کوبید بهم رو اتاق در شدت به و بیرون زد اتاق از تهدیدش آخرین با خان

 این از دلش...بود داده دیوار به تکیه نشسته اشک به چشمایی و پریده رنگی با که افتاد ستاره

 با و شد خیره زیباش و کشیده چشمای به عمیق و گرفت هاشو شونه... لرزید مظلومیت همه

 : گفت اطمینان

 همیشه که میدم قول بهت... برسه تو به آسیبی کوچکترین زارم نمی... عزیزم نباش نگران

 ...اتاقت تو برو... نمون اینجا عزیزم برو... باشم مراقبت
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 رحمان مش از و داد رو الزم سفارشات اعظم به ، میکرد همراهی اتاقش تا رو ستاره که طور همین

 ...بیاند باغ به همراهش که خواست حیدر مش و

 دیوار هب کوبید عصبانیت با برداشت و بود اتاق میز رو که فنجونایی از یکی فرخ ، خان رفتن از بعد

 دنبالش به کردنش آروم برای خورشید...خودش اتاق تو رفت بیرون اومد خان اتاق از شتاب با و

 ...رفت

... کوبید دیوار به رو همه اومد دستش دم چی هر ، بود شده ها دیوانه مثل عصبانیت فرط از فرخ

 : زد فریاد کنه تحمل رو وضع این تونست نمی دیگه خورشید

 ربخط رو ما موقعیت داری کارت این با ؟...گرفتی پیش در که رفتاریه طرز چه این... فرخ کن بس

 ....ندازی می

 و خان از... بیفته پام به ستاره که میکنم کاری... افته می بخطر که جهنم به:  زد نعره فرخ

 ...ترسم نمی تهدیداشم

 ستاره همیشه برای بهتره ، بری نمی پیش از کاری پس... داره رو خان حمایت دختر اون:  خورشید

 ...کن رفتار تر عاقالنه خدا رو تو ، نیست قحط تو برای دختر...کنی فراموش رو

 : گفت کوبید می دست اون روی رو دستاش از ییک ی خورده گره مشت که طور همین فرخ

 ....برداره ستاره حمایت از دست خان که میکنم کاری

 اتاق در پشت و بیرون زد اتاق از همین برای کنه آروم رو فرخ نتونست کرد کاری هر خورشید

 رخنج گلوش تو بغض یه ، کرد فکر میشد نزدیک زندگیش به داشت که طوفانی به و نشست

 و ستاره گردن به رو اتفاقات همه این مقصر و بود نشسته غروب به زندگیش آفتاب. ..میکشید

 همه داشت غرورش با که بود فرخ این و دونست می گناه بی رو ستاره دلش ته ولی...انداخت فرخ

 ...کرد می نابود رو چیز

 انداخت باال به نگاهشو وقتی... گرفت رو دستش ، گرم دستی که بود خودش دردناک افکار تو

 اشک و بوسید رو دستش و نشست جلوش ستاره... خورد گره ستاره اشک از پر نگاه تو چشمش

 به دلش مظلومیت همه این از ، مهربونی همه این از خورشید... سپرد خورشید دست به رو هایش

... کردند سختی ی گریه همدیگه آغوش در دو هر و گرفت اش سینه تو رو ستاره سر و اومد درد
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 به بود مدتی که سوزوندند دختری حال به دل و ریختند اشک آنها کنار هم خانوم مرضیه و عظما

 ...بود نرفته پایین گلوش از خوش آب فرخ اذیتهای خاطر

 : گفت گلو در بغضی با و برداشت خورشید ی سینه تو از رو سرش ستاره

 ور تون ناراحتی تونم نمی بخدا ، نمیکردم درست دردسر شما برای اینقدر و نبودم من... کاش ای

 ...ببینم

 خوام نمی ، نیستی مقصر تو نزن رو حرفا این... عزیزم:  گفت و گرفت رو ستاره دست خورشید

 ...کنی سرزنش رو خودت

 کنه پیدا ای چاره راه یه خلوت در تا رفت اتاقش به ستاره کمک به خورشید

 اتاقش تو رو خودش فرخ ، ندید اونو هدیگ کس هیچ داشت فرخ با خان که هایی صحبت از بعد

 که کرد کاری هر...کنه پیدا ستاره آوردن بدست برای حل راه یه تنهایی تو تا بود کرده حبس

 اصال که بود اون به رسیدن و ستاره درگیر فکرش اینقدر ، نتونست بشه ستاره خیال بی بتونه

 ...بیاره رشت از بود رفته یادش مادرشم

 شنید خورشید از و ندید رو فرخ وقتی خان... بود برگشته عمارت به آرامش که میشد روزی چند

 پسر فرخ داد می اطمینان ، بود برادرش نگران که خورشید به ، کرده حبس اتاق تو رو خودش که

 خودش کنار در میلش خالف بر رو دختر یه تونه نمی که فهمه می کردن فکر از بعد و عاقلیه

 کارش این با خواست می که بود مقتدری و سرکش دختر اول از که ارهست اونم... باشه داشته

 راه این تو رو ستاره و بود راضی هم خان... برداره ده این دخترای ی گرده از رو تحمیلی ازدواج

 ...کرد می حمایت

 به رو الزم سفارشات رفتن از قبل و بره رشت به کاری برای که شد مجبور خان روز یه باالخره

 از بود گرفته تصمیم روز چند این که فرخ...شد راهی و کرد حیدر مش و رحمان مش و دخورشی

 ، بشه صاحب رو ستاره همیشه برای و برگرده شده حساب ی نقشه یه با و بره عمارت اون

 رهب بار آخرین برای و بره عمارت از خان تا بود پنجره پشت از منتظر و بود کرده جمع رو وسایلش

 گهدی کمی ، رفت خان که دید پنجره پشت از وقتی...  بزنه رو آخر حرفای باهاش و نهببی رو ستاره

 ...افتاد براه ستاره اتاق طرف به بعد و کرد صبر
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 و اومده بیرون اتاقش از که دید رو برادرش روز چند از بعد ، اومد می بیرون اتاقش از که خورشید

 بخواد فرخ نکنه که ترسید خان نبود و فرخ یدند از لحظه یه... میره ستاره اتاق طرف به داره

 در هب هنوز که فرخ روبروی و دوید ستاره اتاق سمت به عجله با همین برای ، بیاره ستاره سر بالیی

 چشمای تو التماس با و گرفت در طرف دو به رو دستش تا دو و ایستاد بود نرسیده ستاره اتاق

 : گفت و شد خیره بود هنشست گود به یکمی روز چند از بعد که فرخ

 ...نکن درست دردسر دیگه خدا رو تو... برو اینجا از فرخ ؟...خوای می چی اینجا

 اج از قلبش کرد می التماس فرخ به داشت که خورشید صدای شنیدن با بود اتاق تو که ستاره

 به که ابیجو خاطر به بخواد و کنه استفاده خان نبود از فرخ که بود لحظه این منتظر و شد کنده

 ...بیاره سرش بالیی و بگیره انتقام ازش زده روش تاًیید مهر هم خان و داده فرخ

 : زد فریاد و شد خیره خورشید به خشم و عصبانیت از پر چشمایی با فرخ

 ...بدید پس تقاص همگی باید شماها...طرف اون نکردم پرتت تا کنار برو

 تدس التماس با خورشید... اتاق تو رفت و کرد باز رو اتاق در شتاب با و داد هولش رو خورشید بعد

 : گفت می مرتب و گرفت رو فرخ

 یمیتصم یه تا بگذره روز چند بزار و برو بیا..بیاری بار به پشیمونی که نکن کاری یه خدا رو تو

 ...بگیریم درست

 : زد فریاد و خورد سرش پشت دیوار به خورشید که کرد پرت ای گوشه یه به رو خورشید فرخ

 ؟...میکنی بازی آتیش با داری چرا... فرخ شدی دیوونه

 دیوونه امروز از من... خورشید میگی درست تو:  گفت و دوخت ستاره به رو غضبناکش نگاه فرخ

 شا پاره تیکه بگیره قرار راهم سد کسی هر و شده پاره زنجیرم ، زنجیری ی دیوونه یه اونم ، شدم

 ...میکنم

... بود خیره فرخ به طور همین و داد فرو زور به رو دهنش آب و ترسید یلیخ فرخ خشم از ستاره

 ارهست و گوش نزدیک رو سرش و ایستاد ستاره سر پشت و زد ستاره دور تابی یه و جلو رفت فرخ

 تالشش تموم اما... میکرد عصبی رو اون داشت خورد می ستاره گردن به که فرخ داغ نفسای... برد
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 مثل رخف آروم صدای...نکنه عصبانی بیشتر این از رو فرخ تا نکنه حرکتی که بود گرفته بکار رو

 ...خورد می زنگ ستاره گوشای تو مرگ ناقوس

 ارهپ تیکه یا کنم بازی باهاش... افتاده کوچولو آهو یه دامش تو ، کرده پاره زنجیر دیوونه این:  فرخ

 ؟...کنم اش

 رو بازوش فرخ که داد تکون خودش به کمی ، شد مورش مور حرفاش و فرخ داغ نفسای از ستاره

 میکشید آروم لبهاشو و برد فرو ستاره گردن تو رو سرش بازم و داشت نگه خودش کنار و گرفت

 جلوی حتی خورد می بهم حالش داشت پستی همه این از ستاره... ستاره گردن پوست به

 ...کشید نمی خجالت خواهرشم

 : زد فریاد و اومد جوش به خونش فرخ حرکت این از خورشید

 کنه پرتت عمارت این از که میگم خان به کنی خطا پا از دست بخوای اگه... نامرد کن ولش

 ؟...شده مرگت چه امروز تو...بیرون

 بیخ گذاشت دست و خواهرش طرف رفت فوری و شد خشمگین خورشید تهدید از لحظه یه فرخ

 ، نهبک چیکار دونست نمی ، ترسید فرخ حرکت از ستاره... دیوار به چسبوند اونو و خورشید گلوی

 و بودند حیاط تو همه...بگیره رو شیطون این جلوی که نمیشد پیدا مرد یه لعنتی عمارت این تو

 : زد نعره فرخ... معرکه این گر تماشا فقط

 نمی رو رفتار این من با چیه من درد فهمیدی می اگه...نداری کنی تهدید منو اینکه جراًت تو

 ...زدی نمی صدا نامرد منو و ردیدک

 : زد فریاد خورشید به رو و ، جلو کشید اونو و قاپید رو ستاره بازوی و کرد رها رو خورشید

 ... ریخته بهم رو عمارت این آرامش که اینه...دختره این من مرگ و درد تموم

 دست ده این و ارتعم این آرامش:  داد ادامه ستاره به رو ، دیوار تو کرد پرت رو ستاره بعد

. ..گردم برمی اما...بدم کردن فکر فرصت بهت میخوام...میرم اینجا از دارم مدتی یه برای...توست

 منو های نقشه تموم خان و تو...داره بستگی تو جواب به دیگه اونش... آرامش با یا... طوفان با یا

 فراموش میشه رو شما اهانتهای و تحقیرها ی همه تو ی بله جواب با فقط ، کردید خراب

 ...حالتون به وای وگرنه...کرد
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 تو اش دسته که بود گذاشته چمدون یه حیاط وسط... بیرون زد اتاق از تهدیداش آخرین با فرخ

 و گرفت رو چمدون ی دسته و دوید میره داره فرخ دید که خورشید... خورد گره فرخ های مشت

 : گفت

 ؟...بدم چی رو مادر جواب نکن رو کار نای خدا رو تو ؟...بری خوای می کجا فرخ

 رها زمین روی جا همون خورشید...شد راهی و زمین رو کرد پرت اونو خورشید به اعتنا بی فرخ

 دید تا ستاره... شد سرازیر هاش گونه رو اشکاش و نداشت شدن بلند توانایی زانوهاش ، شد

 ستاره....بیارند آب لیوان یه براش که زد فریاد و سمتش دوید نیست خوب حالش خورشید

 تحت رو خورشید زندگی و افتاده اون بخاطر اتفاقات این ی همه که بود خورشید ی شرمنده

 بود داده قرار شعاع

 توی رو سرش و رفت اتاقش به خودشم ، اتاقش به خورشید بردن از بعد مضطرب و نگران ستاره

 سر ، دید حال اون به رو ستاره وقتی بود اومده دنبالش که اعظم...گریه زیر زد و کرد فرو پشتی

 : گفت غمگینی لحن با و بوسید رو اشکش از پر صورت و کرد جدا پشتی از رو ستاره

 خان وجود با نمیتونه اما ، بگه میخواد چی هر لعنتی اون ؟...میکنی اینطور خودت با عزیزم چرا

 ...کند رو ششر اینجا از و کولش رو گذاشت رو دمش که حاالم... کنه اذیتت

 اونم ، دردسر بشه عزیزام برا وجودم روزی یه کردم نمی باور:  گفت و کرد پاک اشکاشو ستاره

 ...گذاشتم نمی اینجا پامو موقع هیچ و شکست می پام قلم کاش ای... میده خون بوی که دردسری

 ...میدی عذاب رو خودت اینقدر چرا ؟...چیه تو گناه... نزن رو حرف این:  اعظم

 ...داره برمی راه سر از رو خان میکنه که کاری اولین ، باشه درست فرخ تهدیدای اگه:  تارهس

 همچین ، بزنه خان به آسیبی میکنه غلط اون:  گفت و دوخت چشم ستاره به تعجب با اعظم

 ؟...برسونه آسیب خودش پدر به کسی میشه مگه ، پدرشه جای خان ضمن در... نداره جراًتی

 وقت چند تا اگه که کرد تهدید روشن و واضح لعنتی اون... میاد بر بگی چی هر فرخ از اما:  ستاره

 ...ندازه می راه جنگ یه کنم ازدواج باهاش نکنم قبول دیگه

 : گفت و کشید و گرفت رو ستاره دست ، بیرون بیاره هوا و حال این از رو ستاره اینکه برای اعظم
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 حال ات باغ تو بریم هم با... پاشو ، نکن خسته بیخود دلیالی و حرفا این با رو مغزت اینقدر... پاشو

 عقل بی زن نادر... میدی دست از رو عقلت کم کم بری پیش اگه وضع این با... بشه عوض هوات و

 ...باشی نادر و خودت ی آینده فکر به باید فقط تو...چیکار میخواد دیوونه و

 به اعظم دست به دست و شد آروم کمی اعظم بجای های شوخی البته و دلگرمی و حرفا با ستاره

 ...بسپرده باغ آرامش به رو اش خسته روح تا رفتند باغ

 به همدیگه با زمان هم که اعظم و ستاره... برگشت عمارت به خان همراه به منیر ماه شب هنگام

 با نگاهی فقط رمنی ماه که کردند سالم هردو... گرفتند قرار منیر ماه برابر در بودند رسیده حیاط

 ....باال رفت بده آنها به سالمی جواب اینکه بدون و کرد دوش هر به غرور و خشم

 معلوم ، خوردش نمیشه عسل من یه با:  گفت خشم با بود شده عصبانی برخورد این از که اعظم

 ...ریخت بی پیرزن مرگشه چه نیست

 ...میاد داره آقا... نزن غر دراینق... باش ساکت:  گفت آروم و زد اعظم به ای تنه ستاره

 سالم خان به خندان صورتی با دو هر رسید نزدیکشون خان وقتی و نگفت چیزی دیگه اعظم

 حس این آیا اما... بود قرص دلش کنارش همیشه خان بودن از ستاره...گفتند آمد خوش و کردند

 ؟...نه یا موند می باهاش همیشه

 :  گفت و دوخت ستاره به رو مهربونش نگاه سالم جواب از بعد خان

 ؟...نکرد اذیتت کسی من نبود تو ؟...خوبی عزیزم

 االب بفرمایید شما... باشه راحت خیالتون... آقا نه:  گفت و زد خان به بخشی اطمینان لبخند ستاره

 ...سرده

 حرفی بدون و داد تکون سری و زد مهری پر لبخند شد راحت خیالش ستاره حرف از که خان

 ...کنند آماده چایی خان برای که رفتند آشپزخونه به اعظم همراه به ستاره و باال ترف دیگه

 ...خندوند رو ستاره اعظم ی بچگونه حسادت و ها شوخی دوباره

 بودم نامرئی کنارت من اینکه مثل ، هستی آقا ی دردونه عزیز اینقدر که بده شانس خدا:  اعظم

 ...من چند به خرت نگفت اصال خان که
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 ؟...زنی می بال بال اینقدر که شده چی مگه حاال:  گفت و خندید شور پر ارهست

 ایدب اینقدر نفر یه چرا آخه ؟...نزنم بال بال میخوای:  گفت کمر به دست و کرد ریز چشماشو اعظم

 ؟...باشند داشته دوستش همه و باشه عزیز

 : گفت چید می سینی توی رو ها استکان که طور همین ستاره

 ...کنی می پیدا نجات زندان این از و میگیری یاد کردن پرواز عوضش ، بزن بال الب خوب

 اهم فریاد صدای گذشت می منیر ماه اتاق کنار از وقتی ، رفت خان اتاق طرف به تنهایی به ستاره

 ...شنید رو منیر

 خونه وت راه به چشم منو است هفته یه ؟...رفته گوری کدوم پسره این هست معلوم:  منیر ماه

 ...گذاشته خالت

 : گفت کرد می رو تالشش تموم داشت مادرش کردن آروم صدد در که خورشید

 این... بده حق بهش ، سفر بره دوستاش با گرفت اجازه آقا از روز چند ؟...میشی عصبانی چرا حاال

 ...بود شده خسته خیلی کتابا حساب به رسیدگی بخاطر مدت

 رو چایی وقتی و رفت خان اتاق به ، اونا حرفای به خیال بی و نشنید رو صداشون ستاره دیگه

 ... برگشت اتاقش به اون ی اجازه با گذاشت خان مقابل

 های نگرانی و مادرش هوار و داد ، فرخ صبح تهدیدای... برگشت اتاقشون به داغون خورشید

 خیره شب سیاهی به و کرد پرت پنجره کنار صندلی روی رو خودش ، نداشت تمومی زندگیش

 و نشست گردنش گودی تو سرش و شد حلقه دورش پشت از دستایی ساعتی نیم از بعد...شد

 : خوند گوشش تو وار زمزمه

 ؟...نیستی سرحال انگار ؟...افتاده اتفاقی... جان خورشید

 : گفت گریه با و کنه مهار رو گلوش بغض نتونست دیگه خورشید

 ؟...بگم رو موضوع این چطور مادرم به دونم نمی... رفت اینجا از همیشه برا فرخ... آقا

 : گفت تعجب با و گرفت اش مردونه دستای تو رو دستاش و نشست خورشید روبروی اومد خان
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 ؟...چیه منظورت ؟...کجا ؟...رفت فرخ

 : گفت و کرد نگاه خان نگران چشمای عمق تو و کرد پاک اشکاشو خورشید

 با شما اگه آقا... نکرد گوش حرفم به افتادم پاش به چی هر... رفت چمدون یه با فقط دونم نمی

 ...افتاد نمی اتفاقا این ، بودید کرده ازدواج این به راضی اونو و بودید زده حرف ستاره

 حرفی همچین نداشتم توقع ازت:  گفت و موند خیره خورشید به ای لحظه تفکر و تعجب با خان

 به ور بیچاره دختر اون تونستم نمی اما...باشی نگرانش ممید حق بهت و برادرته میدونم... بزنی رو

 بجای بزار رو خودت... نیستم ستاره اختیار صاحب منکه... بشونم فرخ عقد ی سفره پای زور

 هم وت و من ؟...بگیری تصمیم زندگیت برا نداشتی حق آیا ، افتاد می تو برا اتفاق این اگه ستاره

 طرفه یه عشقه این... الزمه نفر دو هر برای طرف دو عشق که یمدون می و رفتیم هم با رو راه این

 شاکی ما ی همه دست از خیلی االن شاید فرخ... میزنه آدما به ناپذیری جبران های ضربه که است

 ...میشه عادی براش چیز همه زمان مرور به اما ، باشه

 ارکن خودش با وقتی میدم قول بهت داره احتیاج تنهایی این به اون... باشی فرخ نگران خواد نمی

 ...گردونم می برش و میکنم پیداش خودم نیومد اگرم... گرده برمی بیاد

 مرتب و گرفت بغل تو محکم اونو خان... آورد پناه خان آغوش به و نزد حرفی دیگه خورشید

 روزهای که میشد یادآور بهش حسی یه و گرفت نمی آروم خورشید دل اما... داد می دلداریش

 ...راهه تو طوفان یه و شده تموم شیشخو

 با که بود اومده وجود به ستاره برای مناسب فرصت این و نبود خبری فرخ از که میشد روز سه

 روز اون دید می که خان... کنه اقدام مدرسه از یونس آوردن برای اعظم همراهی به ، خان ی اجازه

 و خوشحال دو هر... یونس دنبال بره که ادد اجازه ستاره به آفتابیه هوا و نیست سرد زیاد هوا

 ...افتادند راه به مدرسه طرف به همدیگه دست در دست فرصت این از راضی

 که بردند می سر به کشنده انتظار این تو دوشون هر و بود ندیده رو نادر که بود ماه یک حدود

 دیدن هول و شادی زا مملو قلبی با ستاره...شد شکسته هجر و دوری این طلسم امروز باالخره

 می عشقشون از پر گاه میعاد طرف به شمرده و آروم هایی قدم با طوالنی مدت این از بعد نادر

 ...میشد تر تاب بی و تر قرار بی میشد تر نزدیک مدرسه به هرچه و رفت
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 پاشیده سرخ رنگ رو صورتش و بود کرده نفوذ صورتش پوست به سردی و بود سرد هنوز هوا

 اعظم...داد می پیوند اون ی زده یخ رگهای به رو گرمی ، مدت همه این از بعد نادر دیدن ولی... بود

 از بعد دختر این باالخره اینکه از شاد و رفتند می جلو به خوشحالی با ستاره دست در دست

 تو و میاره پناه عشقش امن از پر آغوش به آزادانه االن بود اسیر فرخ غرور بند در که مدتها

 ...رسه می آرامش به دنیا مکان نبهتری

 هم با ای لحظه و گشتند می هم با آزادانه ترسی هیچ بدون... بود خوشایند براشون آزادی چقدر

 با رو هاشون غصه و غم و خندیدند می همدیگه با ای لحظه و خوندند می عشق و آزادی سرود

  برون کوچیکشون دلهای از شادی و زدن فریاد

 هب نگاهش... بود خیره دستها دور به که دید پنجره پشت رو نادر ستاره ، دندرسی مدرسه به وقتی

 به بیشتر رو ستاره قلب حالت اون در نادر جذاب ی چهره دیدن ، دیگه جایی روحش و بود روبرو

 و ها ترس ، ها نگرانی ی همه از شد شسته انگار اون دیدن از روحش و انداخت می تپش

 پشت رفت نرم نرم و زد برقی چشماش تو دریغی بی شادی...بود دلتنگش چقدر... تهدیدها

 هب مشتاق چشمایی با و بود نادر قلب که طرف اون به ، شیشه به گذاشت رو دستش کف...پنجره

 ...شد خیره نادر چشمای

 :  گفت و زد غمگینی لبخند بینه می خیال تو رو ستاره هم باز اینکه خیال به نادر

 ، میکشی سرک آروم و رویام و خیال تو میای کنم می فکر بهت وقتی خوبه چقدر... ستاره عزیزم

 ...بودم دلتنگت خیلی

 رو دستش ، روبروشه ستاره که نداره باور و غرقه خودش خیاالت تو هنوز نادر که فهمید ستاره

 ور هستار و اومد در حالت اون از و زد پلک نادر باالخره تا کشید شیشه رو پایین و باال باری چند

 : کرد زمزمه و کشید شعله چشماش تو اشکی برق و زد داری کش لبخند ، دید واقعیت عالم تو

 ؟...اومدی باالخره دلم عزیز

 دز بهم پلکاشو بار چند همین برای ، میگه چی فهمید نادر لبهای حرکات از و زد لبخندی ستاره

 و ستاره نگاه ، شد کالس وارد و زد در به که ای تقه با اعظم حین این در.. اومدم باالخره یعنی که

 : گفت و کرد سالمی اعظم... کرد خودش ی متوجه رو نادر
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 ...هستم ها بچه مواظب من... منتظرتونه بیرون ستاره نادر آقا

 ایه عشق با خداوند...زد بیرون کالس از شتاب به قلبش تو شوقی با و سرش دادن تکون با نادر

 با که موهبتی... میکنه اعطا ما ناتوان کالبد به رو بزرگ موهبتی ، کنهمی اهدا انسان به که مختلفی

 ...بدیم تسکین رو هامون دلتنگی ی همه تونیم می آن تنوع

... رفت مدرسه ساختمون پشت به بلند قدمهای با و ندید رو ستاره ، پنجره پشت اومد وقتی نادر

 گندم... دشتها به... کرد می نگاه روروب به و بود ایستاده ای تپه روی مدرسه به پشت ستاره

 شونه اطراف به باد دست اسیر موهاش... بودند خالی شادابی و سبزی هر از فصل این تو که...زارها

 کرد می حس چون کرد تر دیوونه رو نادر موهاش پریشونی همین...بود شده گرفته بازی به هایش

 ...رسه می مشامش به هم مسافت این از موهاش عطر که

 زا و پیچید ستاره گردن دور به و کرد باز رو گردنش شال و رسید ستاره پشت به صدا بی و آروم

 یداغ ، تنشون گرمای ، حدشون از بیش نزدیکی...گرفت آغوش در رو مقصود ی کعبه... اونو پشت

 ...شد عاشقشون قلبهای تند ریتم باعث همه و همه... دارشون تب نفسای

 :  گفت و کشید آروم ستاره های گونه روی به رو عطشناکش لبهای نادر

 ؟...کرده چه دلم با دوری این دونی می...شد پیدات باالخره... سهیلم ی ستاره

 : گفت و چسبوند نادر ستبر ی سینه به رو سرش و کشید عمیقی نفس ستاره

 عاشقا ی نهسی به ازل و اول از فراق... باشند جدا هم از باید همیشه عاشقا که روزگاره رسم این

 ...شده سنجاق

 و عشق ی فلسفه به نه و دارم روزگار به نه کاری من:  گفت و زد ستاره ی گونه به ای بوسه نادر

 ...باشی کنارم همیشه خوام می... خوام می رو تو فقط من... فراق

 چشمای دستش با و شد خیره عشق با چشماش تو و برگردوند خودش طرف به رو ستاره نادر

 : داد ادامه و کرد لمس ور ستاره

 ... بخوره گره تو سیاه و وحشی نگاه تو نگاهم اولین شدم پا خواب از وقتی میخوام

 :  داد ادامه و گرفت آغوش تو رو ستاره بعد
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 چقدر که بدم نشون بهت اینطوری خوام می... کنم لمست ، کنم حست وجودم تموم با میخوام

 ...باشم داشته عشق ابراز فرصت خوام می... دارم دوستت و عاشقتم

 دلتنگی این ی همه به روزی یه... میشه درست چیز همه:  گفت و اومد بیرون نادر آغوش از ستاره

 ...زدم یخ سرما از کالس تو بریم بیا حاال... خندیم می هامون

 چرا تو ، سوختم منکه ؟...نکرد گرمت من آغوش یعنی... بدجنس ای:  گفت و خندید صدا پر نادر

 ؟...سردی نوزه

 خندید می هنوز نادر... برداشت گام مدرسه ساختمون طرف به و رفت نادر به ای غره چشم ستاره

 ...رفت یار پی در کنان خنده و دوخت چشم قامتش اون و ستاره رفتن به ای لحظه چند و

 اون دوباره ستاره پخت دست کیک و بود گذاشت میز رو براشون جعفر مش که چایی خوردن با

 زیر ستاره... شد سرازیر اندامشون ی همه به میکرد اشاره بهش پیش لحظه چند نادر که حرارتی

 بهایل به ، هاش گونه سرخی و دستپاچگیش همین و بود دستپاچه نادر عشق از پر و سنگین نگاه

 ...نشوند می رو رضایت و خنده نادر

 : گفت و زد گره اش سینه تو ودستاش ، نشه معذب نگاهش از این از بیشتر عشقش اینکه برای

 می دم تازه چایی و تازه کیکای همچین ، صبحونه برای که میشه حسودیم عمارت آدمای به

 ؟...نکردم پیدا رو شاهونه ی صبحونه این لیاقت هنوز من یعنی... خورند

 : گفت و شد خیره نادر آتش از پر چشمای به و زد زیبایی لبخند ستاره

 ؟...بفرستم پدرت و تو برای کیک تا چند روز هر خوای می

 میام صبحونه بدون هم حاال من... نیست کار این به احتیاجی... نه:  گفت خندون چشمای با نادر

 دستای ی مزه و بخورم جعفر مش دم تازه چای یه با مدرسه تو ، برسه تو کیکای وقتی تا مدرسه

 ...پزه می رو خوشمزه کیکای این که بود کسی من منظور...بچشم رو عشقم هنرمند

 ؟...اینجام من چرا دونی می:  گفت و انداخت پایین رو سرش غمگین ستاره

  ؟...نیومدی من دیدن برای مگه:  گفت و کرد ریز چشماشو نادر
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 تخود با اما... اومدم لعنتی دلتنگی این و تو دیدن برای چرا:  گفت و کشی عمیقی نفس ستاره

 ...اینجا اومدم چطوری االن بودم فرخ دست اسیر که منی ، نمیگی

 خشم اب و کرد کمتر ستاره با رو اش فاصله شدو نزدیکتر میز به و و کرد باز رو دستاش ی گره نادر

 : گفت

 ....بیای کردی جراًت که شهر رفته خان با یا و نبوده لعنتی اون حتماً

 از پر و آروم پیش لحظه یه همین تا که نادری... دوخت چشم خشمگین نادر به نگرانی با ستاره

 ارهست به خشم با و بیرون بود اومده مهربونیش جلد اون از فرخ اسم شنیدن با بود مهربونی حس

 ...بزنه حرفاشو ی بقیه تا دوخت چشم

 ...افتاده عمارت تو اتفاقایی چه بگم تا باش آروم:  گفت آشفتگی با ستاره

 بد حالم شنوم می رو مردک اون اسم وقتی من... هستار بگو:  گفت بود عصبانی هنوز اینکه با نادر

 ازت مبتون تا گذره می چی عمارت اون تو بدونم باید ، نکن نگرانم و بگو...نداره تو به کاری ، میشه

 ...کنم محافظت

 ....کرد خواستگاری خان از منو... فرخ... فرخ:  گفت آروم ستاره

 با و داد تکیه میز روی رو دستش تا دو و شد دبلن جاش از یهو ممکن خبر بدترین شنیدن با نادر

 : گفت بلند صدای با و شد خیره ستاره ترس از پر چشمای تو حیرت

 ؟...کرده چیکار لعنتی اون ؟....چی

 به راضی منو که خواست خان از و داره دوست منو که گفت خان به... اون... اون:  گفت آروم ستاره

 ...کنه کار این

 : داد ادامه ستاره باز که رفت قدمی چند و کشید شموها تو دستی نادر

 ...بود خان جواب من جواب... نباش نگران خدا رو تو

 ؟...چیه منظورت:  گفت و شد خیره ستاره چشمای به و برگشت نادر
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 من خواد می اون ، گفت چی یلدا شب که دیدی ، داره دوست دخترش مثل منو خان:  گفت ستاره

 با منه طرفدار خان فهمید فرخ وقتی ، گفت رو همین فرخم به... کنم واجازد خودم ی خواسته به

 ...رفت عمارت از بعدم و داشت درگیری یکمی آقا

 ؟...سادگی همین به... رفت فرخ:  گفت تعجب با نادر

 مدت یه گفت بهم رفتن موقع... سادگی همین به نه اما رفت:  گفت و داد تکون رو سرش ستاره

 یبرم آرامش با یا کرد تهدید...بدم مثبت جواب بهش و بکنم فکرامو تا میده فرصت بهم و میره

 ...طوفان با یا ، گردم

 :  گفت بلندی صدای با و دیوار تو کرد پرت خشم با و بود دستاش تو که قندی نادر

 ...نداشته حال به تا که بدم نشونش آرامشی یه

 : داد ادامه و کشید عمیقی نفس و شد خیره ستاره به بعد

 رو ماجرا این زودتر چی هر باید...کنه خواستگاری خان از رو تو فرستم می رو پدرم شب فردا

 ...بدیم فیصله

 بزار ، نیست کارا این وقت االن... میکنم خواهش نادر:  گفت و داد فرو زور به رو دهنش آب ستاره

 ...بشه آروم اوضاع یکم

 هک طوفانی و تهدید با روزا همین لعنتی اون... وقتشه ناال اتفاقاً:  گفت ستاره به رو خشم با نادر

 ...باشی عمارت اون توی تو برگرده اون وقتی خوام نمی... گرده برمی گفته

 ...رهب پیش کار این تدبیر با بزار... امنه جام خان وجود با من... نگیر تصمیم احساسی نادر:  ستاره

 رو مکار من تا باشی ساکت باید داری دوست منو اگه ستاره:  زد فریاد ستاره دست از عصبانی نادر

 بهش کاری هر فرخ این...نیست امن جات عمارت اون تو دیگه فهمی نمی چرا لعنتی... بدم انجام

 وت که داره خبر دیگه کی ، دزدید رو تو و زد شبیخون عمارت به شب یه شاید ، برمیاد ازش بگی

 ، دم نمی حرفت به اهمیت دیگه... کرده چیکار اتباه و برده کجا رو تو عوضی اون و کجایی

 ...باد بادا هرچی
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 اعظم نگاه زیر و بیرون اومد اتاق از شتاب با ای لحظه از بعد و بود خیره نادر به عصبانیت با ستاره

 نداد بهایی بهش ستاره اما زد صداش نادر باری چند... بیرون زد مدرسه ساختمون از جعفر مش و

 راشب کاری هر که وبدونه بیفته جا براش مسئله این کم کم تا گذاشت و شد خیال بی ناچار به ،

 ...کنه محافظت عشقش از که اینه برای فقط میکنه

 فکر نادر حد از بیش عصبانیت به و بود رفته فرو خودش تو ستاره ، عمارت به برگشت راه تو

 که بیاد خشم به حرفاش شنید زا اینقدر زیرش به سر و آروم نادر که شد نمی باورش... میکرد

 رداف دکتر که این از... ترسید می پرواییش بی این از... نکنه قبول رو دلیلی و منطق هیچ دیگه

 می باشه داشته ای دیگه برخورد یه اون با خان و بگه خان به رو خواستگاری موضوع و بیاد شب

 ... ترسید

 ...بیرون یدکش پریشونش افکار از رو اون یونس آروم صدای یهو

 ؟...همه تو اخمات چرا ؟...شده چی ستاره خاله:  یونس

 هب ؟... باشه هم تو اخمام باید چی برا... عزیزم نه:  گفت و نشوند لبهاش رو زورکی لبخند ستاره

 ...شده چروک صورتم که آفتابه خاطر

 ؟...شده چروک صورتت که... خاله شدی پیر مگه:  گفت و خندید یونس

 گرانن مادرت تا بریم زودتر برو... نکن زبونی بلبل اینقدر:  گفت و بوسید رو یونس محکم ستاره

 ...نشده

 راهش به و کرد می نگاهش نگرانی با داشت که کرد اعظم به نگاهی نیم یه و کرد پوفی ستاره

 کوتاه خیلی نظرشون به مدرسه تا عمارت راه که بودند خوشحال اینقدر اومدن موقع... داد ادامه

 ...بود شده طوالنی حد از بیش ستاره خراب روز و حال اون با برگشتن اما... بود اومده

 بر سر بودو رفته فرو خودش تو همیشه مثل ستاره و بودند تنها اعظم و ستاره هنگام شب

 رقم رو ای دیگه بد اتفاق یه بود ممکن که خشمی ، میکرد فکر نادر خشم و حرفها به زانوهاش

 :  پرسید ناراحتی با و کنارش اومد اعظم... بزنه

 ؟...رفتی فرو خودت تو اینطور برگشتی مدرسه از وقتی از که گذشته چی نادر تو بین ستاره
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 ؟...چیه آرزوم تنها االن دونی می:  گفت و دوخت چشم اعظم به غمگین ستاره

 : داد ادامه ستاره که بود شده خیره بهش سکوت تو و تعجب با اعظم

 ای ستاره کاش ای... نداشت پسری اصال دکتر کاش ای... نداشت وجود نامی نادر هیچ کاش ای

 کاش ای... خواست می چی برای منو دیگه داشت ستاره کافی حد به آسمون...نبود خدا زمین روی

 ...کاش ای... بود نیفتاده ستاره چشم به نادر

 : داد ادامه و صورتش دشت روی شد سرازیر اشکاش

 جای من کاش ای... نبود عاشقم نادر کاش ای...نبود عاشقی اصالً... نداشت ودوج عشقی کاش ای

 ...گلناز جای بودم تو

 ...ستاره:  گفت آروم و گرفت رو دستش و کرد قطع رو ستاره حرف اعظم

 ظلم کاش ای... نداشت وجود فرخی کاش ای:  گفت و دوخت اعظم به رو بارونیش چشمای ستاره

 ....نداشت وجود هیخودخوا و زور و ستم و

 گرفت آغوش تو اونو و بده ادامه حرفاشو که نداد اجازه بهش دیگه اعظم... افتاد هق هق به ستاره

 از رو سرش شد آروم کمی وقتی... لرزید و ریخت اشک دل ته از اعظم ی سینه به سر ستاره و

 : گفت و کرد پاک اشکاشو و برداشت اعظم ی سینه توی

 تدس فعالً گفتم نادر به چی هر...کنه خواستگاری خان از منو تا اینجا بیاد دکتر شب فردا قراره

 ...نکرد قبول دار نگه

 : گفت و کرد نگاه ستاره ملتهب و سرخ چشمای به نگرانی با اعظم

 که نهبک کاری موضوع این فهمیدن با خان شاید ، بیاد دکتر بزار...بشه انجام باید کار این باالخره

 بشه خواستگاری این به راضی خان اگه... دیدی چه رو خدا... بشی خالص بند نای از زودتر تو

 تبدس صرافت از فرخم کم کم تا کنید زندگی گوشه یه و شهر تو برید نادر با مدت یه میتونی

 به همش چرا... میکنی اذیت رو خودت اینطوری داری که ناامیدی بخدا ستاره... بیفته تو آوردن

 تا ، کن فکر داری پیش در نادر با که روزایی به هم یکمی ؟...مغزت تو بیاند دیمی اجازه بد افکار

 لتتوک پس دختر... میشی مریض بدی ادامه اینطوری اگه... نگرانتم بخدا... برسی آرامش به یکمی
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 یه فرخم...داره زیاد شادیم و خوشی روی...نیست بد... نیست سخت که زندگی ی همه ، رفته کجا

 غول یه خودت برای رو اون که نیست باالتز که خدا از... دیگه آدمای ی همه مثل ، همعمولی آدم

 ...کنه خراب رو چیز همه و برگرده که ترسی می ازش زندگیت از لحظه هر و کردی فرض بیابونی

 و نرفته بیرون وجودش از کامل ، ترس اون هنوز اما شد آروم دلش ته یکمی اعظم حرفای با ستاره

 اب تونست نمی دیگه و موند می باقی داد می ادامه تهدیداش به و بود فرخ که زمانی ات حس این

 ...بود بد اتفاق یه منتظر لحظه هر و بده ادامه زندگیش به راحت خیال

 ***************************** 

 خشمگین باد...شد نمی دیده عمارت اطراف کسی ، زمستون سرمای و سوز از و بود سردی شب

 کجی دهن چیز همه به تموم نخوت با و بود پیچیده درختان برگ بی هی شاخه میان وکنانهوه

 نای انگار... زد نمی دم و میدید رمقش بی پیکر روی بر رو بلند پاییز های ستم ستاره...میکرد

 کتاری در و برده غارت به رو هستیش ، شبه یک تقدیر دست که بود کسی مثل... نداشت اعتراض

 دوباره تا معجزه یک... بود اتفاق یه منتظر انگار...رفت می جلو به سرنوشت ناگزیر یروشنها و

 تاًییدی مهر عمارت به دکتر اومدن با چون بود ممکن غیر این اما... برگرده اول حالت به چیز همه

 ...سرنوشتش دار ادامه تاریکی بر بود

 زمین روی و داد دست از رو شتعادل آن یه اومده خان دیدن برای دکتر شنید وقتی ستاره

 بهش رسیدن راه تو خطرناکی قدم و گذاشته اجرا به رو خودش ی خواسته باالخره نادر... نشست

 و کنارش اومد فوری ، دید حال اون به رو ستاره تا بود ستاره همراه همیشه که اعظم...بود برداشته

 : گفت و نشوند صندلی روی و کرد بلند رو اون

 ؟...رفتی حال از چرا ؟...ستاره شد چی

 ...رفت گیج یکمی سرم نیست چیزی:  گفت آروم ستاره

 : گفت خوراند می ستاره به که طور همین و کرد درست قندی آب عجله با خانوم مرضیه

 ...میای در پا از معلومه خب ، میدی انجام رو همه کارهای... باش خودت فکر به گفتم چقدر

 ...نباش نگران خوبه حالم من:  گفت مهربونی با و رفتگ رو خانوم مرضیه دست ستاره
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 حال نای به که بود ترسناک اینقدر دکتر اومدن یعنی:  گفت اعظم شدند تنها ستاره و اعظم وقتی

 ...بیفتی روز و

 دکتر عصبانیت با خان اگه ، بیفته خطر به دوستیشون من بخاطر اگه... نگرانم خیلی اعظم:  ستاره

 ؟...بکنم چیکار باید من کنه ونبیر عمارت از رو

 ات یعنی ؟...بده اتفاقای از پر مغزت همش چرا ؟...شده چت تو دختر:  گفت ستاره به تعجب با اعظم

 همه و باش آروم ستاره...کنه نمی کاری همچین مهمونش با موقع هیچ که نشناختی رو خان حاال

 ...میشه خیر به ختم موضوع این که روشنه دلم... خدا به بسپر رو کارها ی

 یکمی خان ، دکتر نظر به... بودند نشسته همدیگه روی رودر اتاق توی تنهایی به دکتر و خان

 از و کرده بگومگو خان با ستاره جواب بخاطر فرخ که دونست می. اومد می ناراحت و گرفته

 رو موضوع این تازه انگار که کنه رفتار طوری کرد سعی و نیاورد خودش روی به اما...رفته عمارت

 : گفت همین برای... شنیده

 ؟...احوالید مریض نکرده خدای یا افتاده اتفاقی نیستید سرحال امشب خان

 این شما...ام خسته فقط نیست مهمی ی مسئله...دکترجون خوبم نه:  گفت و کشید آهی خان

 ؟...هاومد پیش مشکلی مدرسه برا ؟...خوبه نادر آقا ؟...میکنید چیکار اینجا شب وقت

 همدرس بابت... رسوند سالم خیلی و خوبه نادرم:  گفت و زد خان به بخشی اطمینان لبخند دکتر

 از غرض... نیفتاده اتفاق خاصی ی مسئله شکر رو خدا و خوبه چیز همه ، باشه راحت خیالتون هم

 یراه رو زیاد حالتون فهمیدم و دیدم که رو شما االن که ایه مهمه ی مسئله یه امشب مزاحمت

 ...زارم می میان در باهاتون داشتید حوصله و شدید بهتر انشااهلل که بعد واسه بمونه ، نیست

 شب وقت این که بوده مهم حتماً ؟...شده چی بگید... خوبه حالم:  گفت و کرد ریز چشماشو خان

 ...بزن رو حرفت و باش راحت ، بزارید میان در باهام تا اومدی

 به منم میکنید امر شما که حاال:  گفت و شد جا جابه یکمی جاش سر و کشید عمیقی نفس دکتر

 پیش که ای مسئله... شدم مزاحمتون شب موقع این چی برای که میگم و میدم جراًت خودم

 می مشورت و کمک ازتون که...خانوم ستاره و شما به هم و مربوطه پسرم و من به هم اومده

 ...خوام
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 ؟...دکتر هشد چی... ستاره مورد در:  خان

 هر و بود ستاره برای پدر مثل اون و دونست می ستاره به نسبت رو خان نگرانی همیشه که دکتر

 که اومده پیش مهمی ی مسئله چه ببینه که میشد هوشیار خان میشد برده اون از نامی که جا

 کوتاه ینیچ مقدمه سری یه با فوری نکنه نگران رو خان بیشتر اینکه برای ، است ستاره به مربوط

 : گفت

 اگه و بزارم میان در شما با رو موضوع این و اینجا بیام که خواسته من از و شده ستاره عاشق نادر

 هک ببخشید البته...برسیم خدمت بوس دست و خواستگاری برای نادر با دونستید صالح شما

 پسر اگه ، مهمه براتون ستاره ی آینده و سرنوشت چقدر دونم می ، دادم خرج به جسارت اینقدر

 اج همین و میکنم عذرخواهی شما از دنیا یه من وگرنه... اهلل بسم دونید می جون ستاره الیق منو

 ...دونم می منتفی رو مسئله این

 روزگاره رسم این که دونست می... اومد خودش به بعد اما ، خورد جا یکمی دکتر حرف از اول خان

 هک ستاره مثل یکی مخصوصاً ، داره فراوانی واستگارانخ رسه می ازدواج سن به دختری وقتی که

 سمت به رو بخت دم پسرهای از خیلی وشخصیتش زیباییش هم و روستاست این سرسبد گل

 و بودند روستا این سرشناس پسرای از االن که نادر و فرخ همین یکیشم...میکنه جذب خودش

 ستاره باشه نداشته دوست که کیه... گذاشتند پیش پا ستاره آوردن بدست برای کدامشون

 کی و پاکی به که گوهریه چنین داشتن پسرا ی همه آرزوی...نباشه بالینش هم و زندگی شریک

 اما. ..بودند کرده پهن بسیاری دامهای و بودند دنبالش به زیادی پسرهای ، داشتند ایمان رنگیش

 ...باشند شکارش به قادر که نبود صیدی اون

 زا دکتر... شب سیاهی به شد خیره و ، پنجره پشت رفت و شد بلند و کشید بلندی نفس خان

 هک ترسید می و بود آشفته بود شده بیشتر حرفاش شنیدن با که خان ی گرفته و نگران حالت

 از هم فرخ دونست می که وجودی با ، بشه تموم گرون نادر و خودش برای ستاره از خواستگاری

 هر که بود خواسته از و بود کرده تعریف پدرش برای رو چیز ههم نادر... کرده خواستگاری ستاره

 عمارت این از رو ستاره زودتر چه هر شد موفق اگه که ، بگه خان به رو درخواستش زودتر چی

 ....کنه مراقب اون از فرخ تهدیدای برابر در بتونه تا بیرون بیاره
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 و باشه اونم عواقب منتظر باید و کرده قبول پسرش رو خطرناکی ریسک که دونست می دکتر

 از و داده ترجیح رو سکوت که شده ناراحت دکتر حرفای از شاید که بود خان حالت ، هم یکیشم

 ...گریخته دکتر برابر

 و بیرون به که طور همین خان...نداد خیال و فکر ی اجازه دکتر به دیگه خان صالبت پر صدای

 : دکر خودش ی متوجه رو دکتر بود خیره شب تاریکی

  ؟...میکنی خواستگاری رو ستاره ، من از که هستی دوم نفر شما که دونستی می دکتر

 به که تعجب حالت با و زد ندونستن به رو خودش ، میشد خان منظور متوجه خوب که دکتر

 : گفت بود برگشته دکتر سمت به که خان به و بود گرفته خودش

 ؟...کیه شده نصبیش افتخار این ما از قبل که شانس خوش آدم این بپرسم میشه ؟...واقعاً

 : گفت دکتر به رو و نشست دوباره اومد و داد تکون سری خان

 پدر مثل که خواست ازم و شده ستاره عاشق وقته خیلی که کرد اعتراف فرخم پیش روز چند

 ...کنم خواستگاری براش رو ستاره و بزارم پیش پا براش

 دمپیشنها گفتن و اینجا من اومدن پس:  گفت بود برده کار به که استعداد و هوش کمال در دکتر

 هیچ دونستم می اگه ، خوام می عذر ازتون... نداشت ای دیگه چیز شما برای کردن تلف وقت جز

 کنار در که امیدوارم ، داره ارجحیت من نادر به جان فرخ خب...شدم نمی مزاحمتون موقع

 ...باشند خوشبخت همدیگه

 : داد ادامه و بود کرده بازی خوبی به رو نقشش ااینج به تا دکتر

 ...برسید استراحتتون به هم شما بزارم و نباشم مزاحمتون این از بیشتر میدید اجازه اگه آقا

 : گفت و زد محوی لبخند و انداخت باال ابرویی خان

 ور الشتت تموم فرخ مثل هم تو خوای نمی...شدی تسلیم و زدی جا زودی این به که نمیشه باورم

 درخواست این فقط و نیستی موافق تو که نگو ؟...ات خونه عروس بشه ستاره که ببری بکار

 ؟...پسرته

 : گفت ای لحظه از بعد و شد خیره خان به تعجب با دکتر

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | بلند پاییز رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

281 

 

 که داره آرزو ، شناسه می رو ستاره و هست روستا این تو که هرکسی ؟...حرفیه چه این... نه... نه

 فرخ وقتی... باشه نداشته رو ستاره داشتن لیاقت من پسر شاید... اش خونه عروس بشه اون

 حرف رو بخوام که باشم کی من دیگه ، داره شما به که نسبتی با و کرده خواستگاری اول و هست

 ...بزنم حرفی فرخ و شما

 رو شما نظر من اما... میکنم تشکر ازت... میگی چی دکتر فهمم می:  گفت و داد تکون سری خان

 امت اختیار بهم و سپرده من به رو اون بی بی درسته ، نیست من دست ستاره اختیار اوالً... ندارم

 رایب تونم می من ، کرد خواستگاری ستاره از و کردم پیدا رو خوبی و اعتماد قابل پسر اگه که داده

 یم دلم و هبش مشورت باهاش باید که هست بی بی این اصل در اما... بگیرم تصمیم اش نوه تنها

 الحق و شده متحمل زیادی زحمات مادربزرگ این باالخره... بدم رو نظرم بی بی کنار در منم خواد

 و نهخو هر الیق ستاره که دارم عقیده شخصه به بنده که کرده تربیت کماالتی با و خوب دختر هم

 ...بشه مشورت هم بی بی با باید و نیست مردی هر شریک

 و دارم دوستش ام نداشته دختر مثل اونو ، عزیزه و مهم برام ستاره چقدر که دونی می خودت

... چیه ستاره خود نظر که مهمه برام...باشه خوشبخت و شاد اون که بکنم کاری هر براش حاضرم

 با بخواد که بشینه مردی ی سفره سر زور به ده این ی پوسیده رسومات و رسم مثل خوام نمی

 آرامش این به عشق با ستاره خواد می دلم که مهمه عشق وسط نای...بشه بسترش هم نارضایتی

 ...برسه

 هستار با که حرفایی با ، گذاشتم میان در ستاره با منم و کرده خواستگاری رو ستاره من از فرخ

 موضوع وقتی... است طرفه یک درخواست این فقط و نداره فرخ به میلی هیچ اون که فهمیدم زدم

 درگیری یکمی همدیگه با رفت در کوره از فرخ بودم موافق ستاره نظر اب و گفتم فرخ برای رو

 به بیشتر بار یک آدما که افسوس... کرده ترک رو عمارت قهر به هم االن و کردیم پیدا لفظی

 رزشا با اعتمادهای آن فاقد دیگه ، بخوره سنگ به تیرشون بار یک این اگه و بندند نمی دل کسی

 ...میشند مقابل طرف از

 ثلم ستاره که داره توقع فرخ... موضوعه همین بابت شدید متوجه ورود بدو در شما که نگرانی این

 این رمنک البته... زندگیش شریک بشه و بشینه عقدش ی سفره سر اجبار به دیگه دخترای ی همه

 نظر ، فرخ عشق از تر مهم اما... عاشقشه واقعاً و داره دوست رو ستاره خیلی فرخ که نمیشم

 ...منتفیه ستاره رد جواب با مسئله این که بود ستاره
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 ستاره به رو درخواست این که دونم می خودم ی وظیفه بنده که اینه درخواستش و نادر ی مسئله

 هک داده فرخ به که باشه جوابی مثل ، معلم آقا به جوابش ستاره اگه...بشم جویا رو نظرش و بگم

 و باشه داشته نادر آقا به میلی جون ستاره اگه... اما...شهمی تموم جا همین هم خواستگاری این

 ...برسند هم به که میکنم تا دو این برای رو تالشم تموم ، هستند عالقمند بهم که بفهمم

 فرخ بخاطر ترسم می ، کنه قبول رو درخواست ستاره اگه خان ولی:  گفت نگرانی با دکتر

 باعث داره ستاره به که ای عالقه بخاطر فرخ داره امکان... کنه فراهم شما برای رو مشکالتی

 وقت خیلی از فرخ ی عالقه که شنیدم ده مردم از بیش و کم منم چون ، بشه اتفاقی اومدن بوجود

 ماش راه سر رو زیادی مشکالت که ممکنه و بوده بیاد روستا این به من پسر اینکه از قبل پیش

 ..بده قرار

 گرفته خودش به دوباره که ناراحت ای جهره با و برد موهاش تو دستی و کشید عمیقی نفس خان

 : گفت بود

 میلش باب که چی هر آوردن بدست برای که لجبازیه و مغرور مرد یه فرخ... داره امکان این آره

 زورکی عشق که آوردم دلیل و زدم حرف باهاش خیلی منم... نمیکنه دریغ کاری هیچ از باشه

 یدمتهد با نکرد قبول تنها نه... شنوا گوش کو اما...میشه ختم سراب به طرفه یه عشق که نمیشه

.. .بزنه خطرناکی کار به دست داره که غروری با ترسم می و نگرانشم خیلی... رفت عمارت این از

 می قمر برامون چی آینده در ببینیم تا نشه بازگو کجا هیچ و باشه خودمون بین مسئله این بهتره

... میکنم خبرتون بود مثبت جوابش اگه ، زارم می میان در ستاره با رو توندرخواست من... خوره

 ...ببره بویی ماجرا این از کسی نزاریم و کنیم رعایت رو احتیاط باید

... کنید فراموش رو حرفا این و امشب که شما از میخوام و ترسم می اینکار عواقب از من:  دکتر

 ...بکنیم آنها برای فکری یه بشه بعد شاید تا بگیره آروم یکمی اوضاع مدت یه بزارید

 ماش پسر حتی یا ستاره دیگه یکی خودخواهی بخاطر نمیشه اما...عقله شرط احتیاط درسته:  خان

 به ات دو این که میکنم کاری هر باشه داشته نادر به میلی ستاره اگه باش مطمئن... بده پس تاوان

 ...برسند هم

 رو ارهست داشتن لیاقت نادر که دید کرد فکر خوب وقتی... رفت فرو رفک به خان ، رفت دکتر وقتی

 و عشق که هایی نگاه... بود دیده همدیگه به رو دو هر های نگاه چله شب تو هم باری چند و داره
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 می خوب...بشه شروع خواست می که بود خطرناکی بازی این فرخ وجود با اما...بارید می ازش تمنا

 تدوس که رو کسی هر ستاره بزاره و بکشه کنار راحتی این به که یستن کسی فرخ که دونست

 و ردک نمی رها داشت عمارت تو که رو عالی موقعیت این بود اینطور اگه... کنه انتخاب باشه داشته

 ...رفت نمی اونجا از قهر به او تصمیم به اعتراض برای

 افکار تو طور همین و نبود اون متوجه خان و بود شده اتاق وارد که میشد ای دقیقه خورشید

 : گفت خوشید به رو و زد لبخندی... اومد خودش به خورشید ی سرفه تک با... بود غرق خودش

 ؟...نشدم متوجه من که اومدی کی

 : گفت و نشست خان روبروی و زد مهری پر لبخند خورشید

 ماش فکر اینقدر که... قاآ شده چی...نفهمیدید هم منو اومدن که بودید کردن فکر اینقدرغرق شما

 ....دیدنتون بود اومده که داشت چیکار شب وقت این دکتر ؟...کرده مشغول رو

 موهاش رو و گرفت آغوش تو بود کنارش که رو خورشید میشد خواب ی آماده که طور همین خان

  گفت و زد ای بوسه

 ...کنه خواستگاری پسرش برای رو ستاره که اینجا بود اومده دکتر

 تعجب از که خان... شد خیره خان به ناباوری با و شد خیز نیم جاش در تعجب با شیدخور

 لباس ی یقه بود شده باعث که خورشید حرکت این از دلخوشی با بود گرفته اش خنده خورشید

 تو سرش ذوق با خان...بده نشون خودی اون بلورین ی سینه و گردن و بره کنار خورشید خواب

 : گفت آروم گوشش دم و کرد بوسه غرق رو اون ی سینه و گردن و ردک فرو خورشید گردن

 ....عروسکم داره تعجب جای که البته

 : داد ادامه و شد خیره چشماش چمنزار تو و گرفت فاصله خورشید از یکمی بعد

 ...شد اضافه مشکالتمونم به هم دکتر درخواست داریم موقعیتی خوب

 ...دادید جوابی چه دکتر به شما:  گفت و بوسید رو اون و گرفت دستاش تو رو خان دست خورشید

 مورد در باید ستاره خود ، میکنم انتخاب که نیستم من این... دادم فرخ به که جواب همون:  خان

 ...بگیره تصمیم اش آینده
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 وجود با دونید می ؟...میشه چی بده مثبت جواب دکتر پسر به ستاره اگه:  گفت پریشون خورشید

 می رو ستاره خاطر چقدر فرخ دونید می که شما ؟... میشه پا به جنگی چه اش خواسته و فرخ

 ؟...رفت گذاشت هم رو اش خونواده و عمارت این بخاطرش که خواد

 خودش که کسی بخاطر نداره حق فرخ:  گفت و کشید هم در رو ابروهاش خورشید حرف با خان

 انتخاب حق دختری و پسر هر... کنه پا هب جنگ یه میگیره اش آینده و زندگی برای تصمیم

 ...برسه خواستش به قلدری و زور با فرخ نمیشه دلیل... دارند

 اهر تو اگه و داره دوست خیلی رو ستاره فرخم که اینه منظورم آقا ولی:  گفت ناراحتی با خورشید

 یکوچیک از که شما مثل یکی باید... داره ستاره به که ایه عالقه بخاطر فقط گذاشته پا اشتباه

 ور ستاره یا بکنید کاری یه باید... کنه راهنمایی رو اون بودید براش پدر مثل و کردید بزرگش

 موقعیتتون و شما نگران هم من... کنید دورش ازدواج این از رو فرخ یا ، کنید ازدواج این به راضی

 ...برادرم نگران هم و هستم

 : گفت و گرفت آغوش تو رو خورشید خان

 می حرف باهاش خودم و کنه پیدا رو فرخ تا فرستم می رو یکی فردا همین... عزیزم نباش اننگر

 رد یا قبول... کنم تحمیل دختر این به رو چیزی تونم نمی من... ستاره مورد در اما... زنم

 گها اما... رفته خانی نه و اومده خانی نه که کرد رد اگه...مربوطه ستاره خود به معلم آقا درخواست

 و کنم اپید رو فرخ بتونم من تا نشه فاش کجا هیچ و بمونه پنهون فعال مسئله این باید کرد قبول

 رو زندگی های واقعیت خواد می کی پسر این...بیرون بیارمش شیطون خر از و بزنم حرف باهاش

 تردخ این ؟...برسه خواستش به قلدری و زور با همیشه نمیشه بفهمه خواد می کی ؟...کنه درک

 ؟...کرده گناهی چه

 نفهمید که بود پریشون افکارش اینقدر اما... رفت فرو خان آغوش تو و نزد حرفی دیگه خورشید

 ...باشه اون با شب از پاسی تا میخواست و بود کرده طلب رو اون امشب خان

 رو برادرش غیبت همه این دلیل خورشید از نیست خبری فرخ از روزی چند دید وقتی منیر ماه

 ابیجو یه باید کنه مخفی رو چیزی مادرش از تونه نمی که دونست می خوبی به خورشید... پرسید

 ...برداره کنجکاویش از دست فعالً مادرش که باشه داشته براش
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 ...نیست خبری ازش است هفته یه االن که رفته کجا جنابعالی برادر این:  منیر ماه

 یا زیارتی جای یه رفته دوستاش با حتماً... خبرم بی ازش شما مثل منهم مادر:  خورشید

 ...سیاحتی

 همش روز چند این ؟...میکنی مخفی من از رو چی خورشید:  گفت و کرد ریز چشماشو منیر ماه

  ؟...افتاده اتفاقی نکنه... میکنی پچ پچ خان با داری

 ...شده فرخ فرار باعث دختره این نکنه اصالً:  داد ادامه و کرد بلند رو صداش

 به زود خیلی ها حرکت و نگاها تک تک از که مادری... دوخت چشم مادرش به تعجب با خورشید

 این و نشه دار خبر چیزی از فعالً مادرش که زد می حرف طوری باید اما... میبرد پی ماجرا حقیقت

 : گفت نگرانی با همین برای... بود هم خان ی خواسته

 ...داره بیچاره دختر این به چیکار آخه ؟...زنی می که حرفیه چه این ادر

 رو مخانو این روز هر باید که ایم بیچاره تو و من... نیست بیچاره دختر این:  گفت خشم با منیر ماه

 نمی تو... دیده کل کل و دعوا حال در فرخ با و اون همش وقت چند این میگه توران... کنیم زیارت

 ؟...میکنند دعوا هم با تا دو این چی واسه تونی

 می کوه ، کاه از... میکنه بزرگش رو چیز همه توران این...من مادر نه:  گفت قاطع خیلی خورشید

 دستش زیر همه و بگه زور خواد می همش برادرم که اینه هست آنها بین که چیزی فقط...سازه

. ..نمیره زور حرف بار زیر راحتی همین به و نیست همه مثل ستاره که باشند فرمانش به گوش

 ...درگیریه و دعوا همیشه بینشون که همینه برای شاید

 این شنیدم و دیدم من که جایی تا...دستوری چه اونم:  گفت و زد صداداری پوزخند منیر ماه

 خانوم این فرمان به گوش بقیه تا گرفته خان از عمارت این تو همه و میده دستور دهاتی دختره

 ...هستند

 ریفح دیگه میکرد گویی بد ستاره از وقتی ، نگفت هیچی گهدی و کشید عمیقی نفس خورشید

 ...نمیشد مادرش
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 موضوع گفتن برای خان ، کنه خواستگاری رو ستاره خان از بود اومده دکتر که شبی فردا

... دنش خان ی متوجه و بود کتابی خوندن غرق ستاره... رفت ستاره اتاق به خبر بی نادر درخواست

 صورتش... دید اتاق درگاه توی رو خان و کرد بلند سر دید خودش روی رو نگاهی سنگینی وقتی

 از بعد... کرد دعوت اتاق داخل به رو خان و شد بلند جاش از بالفاصله و شد شکفته خان دیدن از

 : گفت شادی با ستاره ، معمولی پرسی احوال و سالم

 ؟...کرده روشن رو حقیر من ی کلبه نورش که اومده در طرف کدام از مهتاب امشب آقا

 ؟...روشنم و سپید اینقدر من یعنی... مهتاب... اوه:  گفت و کرد صدایی پر ی خنده خان

 ...درخشه می نور تو داره من ی کلبه که هستید شک بی:  گفت و زد مهری پر لبخند ستاره

 ...داری لطف بد پدر این به خیلی تو...دخترم ممنونم:  گفت خنده با خان

 نزدیک شما جسم و روح به داره جراًت بدم مگه... داشتیم آقا:  گفت و کرد درهم اخماشو ستاره

 ...هستید خوبی و نور پارچه یه شما... بشه

 ...بینی می خودت مثل هم رو همه و خوبی خودت تو... دخترم:  خان

 ؟...عزیزم خوندی می شعر:  پرسید و کرد خوند می ستاره که کتابی به نگاهی خان

 ندنخو شعر... داد بهم دکتر که کتابیه همون ، شعر کتاب این... آقا بله:  گفت اطمینان با ستاره

 ...ده می آرامش بهم

 رو خوندی می که شعری اون حاال... بودم خوندن شعر عاشق روزی یه منم... دخترم خوبه:  خان

 ؟...خونی می منم برا

 می خان اومدن از قبل داشت که یشعر این... بود شده دستپاچه یکمی خان درخواست با ستاره

 ؟...کرد می فکر چی موردش در خان خوند می اگه ، بود غمگین و عاشقونه شعر یه خوند

 خوام می... نکش خجالت... عزیزم بخون:  گفت و خندید دید رو ستاره شرم و سکوت وقتی خان

 ...بشنوم صداتو

 : کرد خوندن به شروع شرمگین ستاره
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 ( آیی نمی من دام به پروازی عرش مرغ تو.....  آیی نمی من کام به وشین همه لب نوشین تو) 

 ( تابی نمی من بام به اما منی خورشید تو.....  تابی نمی من شام به اما منی مهتاب تو) 

 : گفت و زد دستی خان... خوند خان برای رو بیت چهار این ستاره وقتی

 به هم رو تازه مسئولیت این باشه یادم... تنشس دلم به که خوندی قشنگ خیلی...دخترم آفرین

 واقعاً... بخونی شعر بیت تا چند زیبات صدای اون با برام خواب از قبل شب هر که بزارم دوشت

 ...بردم لذت

 از قبل و رسید ای صفحه به کتاب کل دیدن از بعد و گرفت ستاره از رو کتاب خان ای لحظه از بعد

  : گفت ستاره به رو بخونه اینکه

 ، فتهگ چی شعر این ببین و کن گوش عزیزم... تو برای نه اما... بود قشنگ خیلی خوندی که شعری

 ...بخون رو شعر این بعد به این از

 ( زند می در بر حلقه یاری عشق دیگر بار.....  بشنوی را آشنا صدای دل ای کن گوش) 

 ( میزند سر هم ما به آخر عشق که مگفت می تو با.....  ولی زتنهایی کردی می شکوه شبها و روز) 

 ( کند خوابم بی گریه های های نوای از.....  سحر تا شبها که آمد ای تازه عشق باز) 

 ( کند آبم ها شعله میان در او آتش.....  آتشی فروزد جانم در که آمد عشق باز) 

 ( ریخته من خالی جام به را می این کیست.....  کیست عشق جانم به تازد می که عشق این وای) 

 ( زند می در بر حلقه یاری عشق دیگر بار.....  بشنوی را آشنا صدای دل ای کن گوش) 

 ( زند می سر ما به آخر عشق که گفتم می تو با.....  ولی تنهایی ز کردی شکوه شبها و روز) 

 : تگف و دز محوی لبخند و کرد داشت زیر به سر شرمگین که ستاره به رو شعر خوندن از بعد خان

 ....زد هم رو تو ی خونه در و اومد سراغت به هم عشق باالخره... دخترم آره

 انداخته پایین رو سرش خجالت از ولی بزنه حرف چی مورد در میخواد خان که دونست می ستاره

 : پرسید آهسته خیلی... میکرد بازی شعرش کتاب جلد با داشت و بود
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 ؟...چیه منظورتون آقا

 دکتر پسر تک ، نادر عشق اونم... گرفته رو سراغت عشق که گفتم... عزیزم روشنه خیلی:  خان

 رو نظرت تا اینجا اومدم امشب... کرد خواستگاری پسرش برا رو تو دکتر دیشب... روستا این

 ...بپرسم

 : داد ادامه خان... بود پایین همچنان سرش و نزد حرفی ستاره

 یخیل رو تو... تهدیداش و خواستگاریش از بعد ، فرخ بد دبرخور...کشیدی ناراحتی چقدر دونم می

 این و کردم باز عمارت این به رو تو پای ناخواسته که منه تقصیر همش... کرده ات آشفته و گرفته

 ...کاشتم فرخ دل تو رو اشتباه عشق

 : گفت و کرد نگاه خان غمگین چشمای به نگرانی با ستاره

 دست فرخ اومدم نمی عمارتم این به اگه ؟...چیه شما تقصیر... یدنزن حرف اینطوری خدا رو تو آقا

... بود سیاه من بخت اول از...تره امن جام شما وجود با و عمارت این تو الاقل.. نمیداشت بر سرم از

 هشت و شد تنها اومدنم بدنیا بخاطر که پدرم از اونم و رفت من اومدن بدنیا با که مادری از اون

 که سیاهمه سرنوشت این... مادرم پیش رفت اونم بعد و کشید بدوش رو رنج و تنهایی درد سال

 درست رو وضعیت این و خورد بهم فرخ و شما بین من بخاطر هم االن ، کرده درگیر رو همه

 ...بودم نیومده بدنیا روستا این تو ایکاش ؟...نداشتم وجود من کاش ای... کرده

 خودت مورد در حرفا این از نشنوم دیگه:  گفت درهم اخمایی با و گرفت رو ستاره دست خان

 آدما این... نمیاره بدنیا سیاه بخت با هاشو بنده وقت هیچ خدا و نیست سیاه تو بخت... بزنی

 کام به هم خودشون کام به هم رو زندگی زیاد های حماقت و خالف کارهای سری یه با که هستند

... میکنه ناراحت رو دومون هر خاطر که بیخود حرفای این از بگذریم حاال...کنند می تلخ بقیه

 ؟...چیه دکتر پسر مورد در نظرت بگو و نزن حرفی اقبالی بد و سیاهی از االن الاقل

 حصال نکنم فکر اومده پیش که شرایطی این با... نیست مهم من نظر آقا:  گفت دلواپس ستاره

 ...کرد فکر تصمیمی چنین مورد در باشه

 ؟...ترسی می فرخ از:  گفت ستاره ترس زا متاًثر خان
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 چیزها خیلی گویای خان برای نگاهش همون اما... نگفت چیزی و کرد خان به نگرانی نگاه ستاره

 ....بود

 ، نباش هیچی نگران تو...ماست بابت هاتم نگرانی ی همه... هستی نگران چقدر که دونم می:  خان

 ادرن مهنم... باشه ات آینده مشغول فکرت فقط تو. ..بکنه تونه نمی غلطی هیچ فرخ هستم من تا

 چی خوب...هستم راضی منهم کنی قبول خودت اگه...داره رو تو لیاقت اونم... دارم دوست رو

 ؟...داری احساسی نادر به هم تو ؟...جان ستاره میگی

 .....آقا اما:  گفت و شد خیره خان به تردید با ستاره

 تردک پسر به ای عالقه تو...بده منو جواب فقط ستاره:  پرسید جدی و بده ادامه ستاره نگذاشت ان

 ؟...داری

 دهندب پس سختی تاوان بله این برای ها خیلی و بگه بله ترسید می... کرد سکوت دوباره ستاره

 : گفت دوباره خان شد طوالنی که سکوتش...خان خود حتی

 ...چیه جوابت بگو و کن نگاه من چشمای تو ستاره

 ی نشونه خان صدای پر نفس و گفت رو بله شد خیره خان منتظر چشمای به که طور همین ستاره

 : گفت و زد ستاره روی به زیبایی لبخند... بود او راحت خیال

 قابل مرد نادر... نکن شک تصمیمت به وقت هیچ... کردی خوشحالم... دخترم باشه مبارک

. ..کرده آشیونه هاتون قلب ی خونه تو که عشق نای همه از مهمتر ، دارم قبولش منم و اطمینانیه

 ...ندارم نگرانی تو بابت دیگه بمیرم االنم همین اگه....بشید خوشبخت امیدوارم

 : گفت و شد خیره خان به آشفته و اشک از پر چشمای با ستاره

 تون یهسا زیادی های سال امیدوارم... میگیره دلم... نزنید حرفی مرگ از دیگه خدا رو تو... آقا

 ...باشه ما سر باالی

 با.  گرفت رو دستش خان... شد بلند اون از تبعیت به هم ستاره و شد بلند ستاره از تشکر با خان

 مهه مدتی یه باید.  کنم پیدا رو فرخ من تا نکن بازگو جایی رو مسئله این فعالً:  گفت اطمینان
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 درست چیز همه... عزیزم روشنه دلم... کنیم حلش هم رو مسئله این کم کم تا باشه مخفی چیز

 ...بینم می حتماً رو معلم آقا اون و تو ی بچه منم و میشه

 دیدنش با خان که شد سرخ پارچه یک صورتش که کشید خجالت حدی به خان حرفای از ستاره

 ...بیرون اومد اتاق از و کرد بلندی ی خنده

 نیدش رو آنها حرفای تموم ، ستاره پیش بره و بیرون بیاد اتاق از خان بود منتظر در پشت که اعظم

 : زد داد و چسبوند خودش به رو ستاره و پرید اتاق تو عجله با خان رفتن با و

 ....دکتر خوشگل و تیپ خوش پسر تک عروس... خان نادر عروس... خانوم عروس باشه مبارک

 : گفت جدی و داد هلش اونو اما ، گرفت اش خنده اعظم حرفای و واکنش از ستاره

 ؟...گرفتی اشتباه زاده امام با منو ؟...شدی آویزون من به اینقدر چرا... کردی خفم دیوونه

 مه تو بعد به این از... نگرفتم اشتباه...  عزیزم میکنی اشتباه:  گفت و خندید غش غش اعظم

 ؟...داره اشکالی... کنم زیارت هم رو کعبه این میخواد دلم... عاشق نادر دل ی کعبه شدی

 بندازمت میخوای ؟...وایستادی گوش در پشت را تو اصال:  گفت و ایستاد کمر به دست ستاره

 ؟...است گرسنه که فرخ ی سیاهه سگ پیش

 کرده نذر نکنه...خانوم عروس... خانوم ستاره نکنه درد دستت:  گفت و شد جدی بار این اعظم

 ...فرخ سگ پیش یبنداز ،منو کنه موافقت شما ازدواج با خان اگه که بودی

 اعظم گردن به رو دستش و شد جمع چشماش تو شوق اشک که ، و کرد صدایی پر ی خنده ستاره

 : گفت و بوسید رو اون و انداخت

 نه صاحبشه خود سگ این غذای که حقا... بکنم نذری همچین بکنم غلط من... شم فدات.. عزیزم

 ...دیگه کسی

 ....شدند آماده خواب برای اتفاق این از وشحالخ دو هر و بوسید رو اعظم بار چند بعد

 نام به خان خدمتکاران از یکی جز ، نداشت خبر اون از کس هیچ بود رفته فرخ که روزی اون از

 می فرخ گوش به رو خبرها و بود شده عمارت جاسوس ، فرخ طرف از پول های وعده با که... مراد

 حتی که اومده پیش اختالفی پسرش و خان بین که فهمید هم منیر ماه ، مراد طریق از... رسوند
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 به رو خان و اون اختالف علت فرخ ی خواسته به مراد...بود نزده حرفی اختالف این از هم خورشید

 نای و کردند پیدا اختالف هم با ها حساب سری یه خاطر به که بود گفته فقط و نگفت منیر ماه

 عمارت این از فرخ فرار باعث همین که شده بدل و رد بینشون ربط بی حرف تا چند هم وسط

 ...شده

 بیشتر و گرفت نمی رو اون ی بهونه زیاد بود شده راحت خیالش فرخ بابت دیگه که منیر ماه

 تو بیشتر وقت چند این تو که دردی... بود کرده خوش جا سالها بدنش تو که بود دردی نگران

 ...شده گیرش گریبان عمرش آخر تا درد این دیگه که دونست می و میکرد احساس قلبش

 مینه برای ، بیاره چنگ به رو ستاره میتونه چطوری ببینه که بود تکاپو در همچنان رشت تو فرخ

 جبار و چنگیز نام به هم رو نفر دو و بود کرده اجاره رو دوستاش از یکی های خونه از یکی

 شد قرار ، فکر و نقشه روز چند از دبع... کشید رو ستاره دزدیدن ی نقشه آنها با و کرد استخدام

 ی خونه از اون برگشت موقع و کنه خبر رو فرخ مراد ، میره بی بی ی خونه به ستاره که روزی که

 شوم ی نقشه این با همگی وقتی... بندازه دام به مرگ معروف بیابون همون تو رو ستاره بی بی

 خفر به رو ستاره رفتن خبر مراد که قعیمو تا رفت خودش کار دنبال به کدام هر ، کردند موافقت

 فساد های خونه از رو دختری و ننشست بیکار بود مراد خبر منتظر فرخ که روز دو این طی... بده

 آهوی این که بود خوشحال و گذروند خوش دختر این با خونه اون تو رو روز دو این و کرد پیدا

 ...رسه می آرزوهاش متمو به و افته می دامش به دیگه ی هفته یه تا چموش

 که شد خبردار مراد ی وسیله به و نشست فرخ ی خونه بام رو بخت ی پرنده بار این اینکه تا

 تارهس که دوم شب تو باید کامل ریزی برنامه یه با فرخ...رفته بی بی ی خونه به روز دو برای ستاره

 ...برگرده رشت به ستاره با زودتر چه هر و بندازه دام به رو اون گشت برمی عمارت به

 وروبر ، خاله و بی بی گرم نوازی مهمون با و افتادند راه خاله ی خونه طرف به ستاره اتفاق به خان

 که گفت هم بعد و داد بی بی به رو دکتر پسر خواستگاری موضوع معطلی بدون خان... شدند

 رضایت و خان حرفای با بی بی... دونه می ستاره الیق رو نادر چون...راضیه امر این از هم خودش

 ... گفت تبریک بهش و بوسی رو ستاره صورت بعد و میکنه اعالم هم رو خودش رضایت ، ستاره
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 رضایت هم اونها به و میره دکتر ی خونه به مستقیم بی بی ی خونه از ، خداحافظی از بعد خان

 ونهخ به همدیگه اتفاق به شب بهتره که میگه و میکنه اعالم رو بی بی عالوه به و ستاره و خودش

 ...کنند خواستگاری بی بی از رو ستاره شخصاً خودشون و برند بی بی ی

 ناهار به دعوت رو اون که دکتر ی خونه تو ناهار خوردن از بعد داشت که کاری پر روز بعد خان

 هب کمتر گشت چی هر اما...نه یا کنه پیدا رو فرخ تونه می ببینه تا شد رشت راهی... بودند کرده

 خبر اون از کسی اما ، رفت هم دوستاش سراغ به حتی و رفت بود الزم که کجا هر ، رسید نتیجه

 ناامید فرخ کردن پیدا از اینکه از بعد و کرد جستجو رو جا همه شب نه ساعت تا خان... نداشت

 لویج و کنه پیداش بتونه شاید تا بگرده او دنبال به باز هم فردا که شد قرار و برگشت ده به شد

 ....بگیره رو باشه راه تو بود ممکن که ای فاجعه یه

 و دکتر نگاه ستاره تعجب...کرد تعجب ، دید در پشت رو دکتر و نادر و کرد باز که رو در ستاره

 : گفت خنده بعد دکتر...خنده زیر زدند ریز و دوخت همدیگه به رو پسرش

 هک بیاند خواستگاری برای که ندیدی متشخص و تیپ خوش آقای تا دو حاال تا... خانوم ستاره چیه

 : داد ادامه تر آروم و کرد ریز چشماشو بعد.... برده ماتت اینطور

 براش رو بی بی ی نوه که اومدم پسرم برا بار این... خواستگاری اومدم بی بی برا نکن فکر

 از و لهخوشگ... تیهکماال با خیلی دختر میگن ؟...شناسی می رو بی بی ی نوه هم تو ببینم...بگیرم

 ...نمیکنم خودم عروس رو دختری هر من که دونی می....باره می هنر هزار انگشتش هر

 : گفت و گرفت پیش در رو دکتر روش اونم خندید ریز دکتر حرفای از ستاره

 راشف تجدید خواست می دکتر خود که شنیدم ؟...نشدید خسته...بگیرید دهن به زبون دقیقه یه

 ... باشه دکتر آقا این کفش به ریگی یه نکنه...شده برعکس که شد چی حاال ، کنه

 دکتر یه برای چطوری ببین.... حرفا چه... واه... واه:  گفت و کرد هم در رو اخمش عمد به دکتر

 ...میارند در حرف متشخص

 قدر ینا و عروس...بستم قندیل سرما از... دختر کنار برو:  داد ادامه و داد هولش رو ستاره بعد

 ....جواب حاضر و سرتق
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 جون به رو پدرش ی غره چشم و خنده زیر زد و کنه کنترل رو خودش نتونست دیگه نادر

 : گفت خنده خوش نادر به رو شیطنت با ستاره... گذاشت تنها رو اونا و رفت دکتر...خرید

 ؟...داشتید کاری اینجا شما آقا ببینم

 نگاهشون از...شد خیره ستاره وحشی چشمای به حرارت پر و تعجب با و گرفت آروم لحظه یه نادر

 ود... قرار بی عاشق دو...بخشید می صبح روشنی تاریک شب به که خواست برمی ای شعله چنان

 های شیطنت با ، زیبا بود دختری ستاره... بود بارون ستاره دوشون هر چشمای...تاب بی عاشق

 رو نادر و میشد تر دلربا و شکوفاتر روز به روز. ..احساس پارچه یک و رس زود عشقی و دخترونه

 عاشقانه اینگونه ستاره وقتی ، نداشت ستاره از کمی دست هم نادر... میکرد همیشه از تر عاشق

 و بود شده مبدل چشم دو به نادر موجودیت تموم... میشد ذوب سینه تو قلبش ، میکرد نگاهش

 نادر وجود حرارت... بکشه بیرون حادثه های گیتیر اعماق از رو ستاره خواست می ها چشم اون

 : گفت و کشید التهابش پر صورت به دستی ، میسوزوند رو اون داشت و بود برگرفته در رو

 ببینم اومدم...کردم گم طرفا این رو دلم وقتیه چند... محترم خانوم اومدم که داشتم کاری حتماً

  ، دزدیده رو ونا یکی حتماً ، میگفت یکی... کنم پیداش تونم می

 عاشق قلب این سارق تو قریب احتمال به:  گفت گوشش دم آروم و گرفت رو ستاره دست بعد

 ؟...نیستی

 ودشخ ، ببینه حالت اون به رو اون و برسه بی بی ترسید می ، نزدیکی همه این از دستپاچه ستاره

 : گفت و زد زل نادر مخمور چشمای به و کشید عقب رو

 ....سرده هوا... هخون تو بریم بیا

 : گفت و برگردوند رو اون نادر که کشید رو نادر دست حرفا این گفتن با ستاره

 ....سوزم می کوره مثل دارم من ولی.... سردته تو

 رو اون ی چانه نادر... انداخت پایین رو سرش خجالت با فهمید می خوب رو نادر منظور که ستاره

 : گفت و زد زل ماشچش تو و آورد باال رو صورتش و گرفت
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 شخصاً پدرم با که خواست ما از و کرد تعریف برامون رو جریان ی همه و مون خونه اومد خان

 رو ات اجازه بی بی از اومدم امشب...بگیریم خواستگاری ی اجازه خودش از و بی بی خدمت بیایم

 ...بزنم نامم به هم رو قلبت سند تا بگیرم

 نادر به نگرانی با بود شده کم التهابش و بیرون بود اومده حالت اون از نادر حرفای از که ستاره

 : گفت و شد خیره

 ؟...نمیکردی عجله همه این کاش ای

 : گفت و زد زل ستاره زیبای و نگران چشمای تو حرارت با و گرفت رو اون ی چانه دستش با نادر

 ، هاییمتن و زندگیم از ثانیه هر و لحظه هر... ستاره دلتنگتم... کنم تحمل رو دوریت تونم نمی دیگه

 هستار...باشه چشیده رو وابستگی طعم که فهمه می رو دلتنگی معنی کسی فقط....دلتنگتم

 دل اون ی وابسته...مهربونت نگاه اون ی ،وابسته شدم زیبات چشمای اون ی وابسته من... عزیزم

 ؟...فهمی می اینو... دریاییت

 ....فرخ اما... فهمم می...جان ادرن فهمم می:  گفت آشفتگی با ستاره

 : گفت خنده با و کشید ستاره لبهای روی رو داغش انگشت و بده ادامه ستاره نذاشت دیگه نادر

 ...بیاد بیرون مردک اون اسم ازش که نیست لبها اون حیف

 و شیطون... بود شده شیطون پدرش مثل امشب نادر... دوخت چشم نادر به حیرت با ستاره

 : داد ادامه دوباره ...گستاخ

 رو اون اسم نشنوم دیگه پس ؟...شوهرشه شخصی خیلی اموال جزو زن لبهای دونستی می

 ...بیاری

 ی جمله به... کرد فکر نادر پرحرارت و عاشقونه حرفای به و انداخت پایین رو سرش شرم از ستاره

 قدیم از ده این تو.. ..آری دستوری...بود شده گفته دستوری البته و غیرت و خشم با که آخرش

 و نادر... باشه اون فرمان به گوش... باشه مردش مطیع همیشه باید زن که بوده رسم ، االیام

 ....نبودند مثتثنی قانون این از هم خودش
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 هک بود خواسته ستاره از محکم ولی ، خشم کمی با اینکه از... خندید دخترونش شرم این به نادر

 به اما... کنه اذیت رو ستاره ذره یه که خواست نمی دلش و بود راحتنا نزنه حرفی فرخ از دیگه

 رو ودشخ کمتر و بشه فرخ درگیر فکرش کمتر و بیاد خودش به ستاره که بود نیاز کالم تحکم این

 ....بده آزار

 داماد عجب نگفته بی بی تا خونه تو بریم برو:  گفت شوخی با و کشید و ستاره لپ و خندید نادر

 ...داشته نگه سرما تو رو خوشگلم ی نوه ساعت یه که ارمد پرویی

 ....خونه تو رفت نادر همراهی به حرفی بدون ستاره

 گفت دکتر فقط...فهمید میشد شادشون ی چهره از رو این... پسندیدند رو نادر ، هم خاله و بی بی

 و داد قول هم بی بی ...شد براه رو کارها ی همه که وقتی تا نزنند موضوع این از حرفی فعالً که

 جایی هر از و بودند هم پیش شب آخر تا... باشه حدیث و حرف اش نوه سر پشت نمیخواد گفت

 به چشمش که وقتا گاهی ستاره و بود ستاره به نگاهش نادرهمش... کردند شوخی و زدند حرف

 می ادامه رهستا به ، پنهانی زدن چشمک با رو شیطنتش و خندید می داشت نادر ، افتاد می نادر

 ...داد

 ، باشه داشته دوست رو یکی آدم خوبه چقدر... بود داشتنی دوست و خاص ستاره برای نادر چقدر

 بخاطر بلکه ، اجبار و تنهایی بخاطر نه.... نداره رو ای دیگه کسی چون بلکه ، نیازش بخاطر نه

 ...داره رو داشتن دوست ارزش طرف اینکه

 خستگی اوج در و شرایط بدترین در... بود وجودش از جزیی ستاره. ..بود تر عاشق ستاره از نادر

 رو خودش خواست می هم چقدر هر... کنه فراموش رو اون تونست نمی هم لحظه یه حتی ، هاش

 با.. .میشد تر بیش و تر بیش بلکه ، نمیشد خاموش درونش آتش تنها نه ، کنه محروم دیدارش از

 و بود راضی هم دوری و درد و زجر این از اما... نداشت براش دیگری چیزی ، درد جز عشق اینکه

 و تند خونش جریان... داد می دست از رو دینش و دل دیدنش با که میکرد چیکار...برد می لذت

 بیرون تبدارش تن از رو لباسهاش ی همه سردی اوج تو حتی میخواست دلش... میشد گرم

 رو اون ستاره آغوش و نگاه فقط... کرد می نکخ رو تنش رو افروخته های شعله تا ، میکشید

 ...میکرد آروم و سیراب
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 زندگی برای آنها کنار در مردا... دادند می آرامش و دلخوشی مردها به که بودند هایی فرشته زنها

 ....داشتند هدفی خود

 ونهخ کارهای تو و نشست نمی پا از ولی بود خسته اینکه با ، اومد می بی بی پیش موقع هر ستاره

 گردگیری براشون رو خونه ، شست می رو خاله و اون لباسهای...میکرد همراهی رو خاله و بی بی

 مثل رو خونه اول روز طی خالصه...میکرد تمیز درختان ی مونده بافی برگهای از رو حیاط... میکرد

 هب االن مخصوصاً ، همیشه ستاره و بود همراش خاله و بی بی دعای همیشه که میکرد گل ی دسته

 ...داشت احتیاج آنها خالصانه دعاهای

 زده هیجان چنان ستاره دیدن از گلناز... شد گلناز ی خونه راهی ده ساعت حدود دوم روز صبح

 اون از بعد...نداشت کنه رها رو اون اینکه خیال و بود گرفته بغل تو محکم رو اون که بود شده

 سبزی سر و صفا چشمه زمستون تو. ..رفتند چشمه طرف به گرم پرسی احوال و سالم

 این سال فصل چهار در و همیشه ستاره... بود کرده حفظ رو زیبایش و صالبت هم یاز ولی...نداشت

 ...رسید می آرامش به کنارش به اومدن با و داشت دوست رو چشمه

 پاهای ولی... کرد فرو چشمه سرد آب تو رو خود پای جراًت به ستاره و نشستند چشمه کنار

 اطراف به...بیرون کشید آب از رو خودش پاهای زود خیلی و نداشت رو آب سردی طاقت او نحیف

 یدد می رو تابستون ، خیال عالم در ستاره... بست رو چشماش و کشید عمیقی نفس و کرد نگاهی

 چشم یک در و گذشت می ازآنجا و زد می ها کوچه به آهسته... بود خرم و سبز جا همه چقدر که

 میگذشت ها باغ کوچه از... رسید می دلربا سرسبز حیات آن به و گذاشت می تپه به پا زدن برهم

 زسب ی دره به نواشگر و مشتاق نگاهی با آنجا از... آورد می پناه پدرش و مادر مزار به تپه سر بر و

 می وزید می نخورده دست های بوته روی از که باد خنکای دست به را خود و دوخت می چشم

 بوسه پاسخ ، نسیم و فرستاد می بوسه طالیی زارهای گندم و سرسبز دشتهای برای و ردسپ

 و نشاند می هایش گونه روی بر ولطیف نرم ، بود آمیخته هم در زارها یونجه عطر با که رو هایش

 خلوت آن در... میکرد پریشانش ، لطف سر از و پیچید می بلندش و سیاه موی های حلقه در

 یآزاد و زندگی دنبال به چشمانش از فراتر قلبش... دشت و آسمون و کوه و بود او هاتن که رویایی

 ... میکرد پیدا معنا نابش عشق و نادر کنار در که آزادی.. دوید می

 ...بیرون کشید خوش رویای و خیاالت اون از رو ستاره اعظم صدای
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 ...زنم می صدات دارم هساعت یه ؟...پری می باالها باال اون ؟...دختر کجایی:  گلناز

 و بودم آزاد روز یه که عالمی یه تو بودم رفته:  گفت و دوخت چشم روبرو به و زد لبخندی ستاره

 ...بود چشمه همین برام مکان بهترین

 نهنشی نمی دل به دیگه هم اینجا قشنگی و شد عوض چیز همه تو رفتن با:  گفت غمگین گلناز

 ...باشه نزدیک نمم آزادی شاید:  کرد زمزمه ستاره

 ؟...برگردی میخوای ستاره... آزادی:  گفت تعجب با گلناز

 ...میکنی فکر تو که آزادی اون نه:  گفت و زد غمگینی لبخند ستاره

 ؟...چی پس:  گفت نگران گلناز

 ...کرد خواستگاری خان از منو باالخره فرخ:  ستاره

 ؟...گفت چی خان...ختری رو زهرش عوضی این پس ؟...چی:  گفت ترس با گلناز

 :  گفت انداخت می چشمه تو رو ریگی که که طور همین ستاره

 قربانی ها خیلی شاید که طوفانی...راهه تو طوفان یه میکنم حس...خورده بهم چیز همه گلناز

 ...بشن

 یه یزن می حرف آزادی از لحظه یه ؟...شده چی بگو...نکن بافی فلسفه ستاره:  گفت آشفته گلناز

.. .خرابه اینقدر حالت که افتاده لعنتی عمارت اون تو اتفاقی چه بگو خدا رو تو...  طوفان از لحظه

 ...داه آب به گلی دسته چه باز نامرد فرخ این

 : گفت و دوخت گلناز به رو غمگینش نگاه ستاره

 تارهس که گفت و زد حرف فرخ با و کرد قبول اونم ، ندارم فرخ به ای عالقه من فهمید خان وقتی

 مسئله همین سر هم خان با حتی و زد رو خودش حرف فرخ اما...نداره ازدواج این به تمایلی

 ...نیست خبری ازشم و رفته عمارت از روزی چند قهر به االن و کرد بگومگو

... درک به... بره که رفت ؟...گرفتی عزا که داره ناراحتی دیگه این دیوونه خب:  گفت ذوق با گلناز

 ...برنگرده دیگه که بره... لسافلینا اسفل به
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 ...گرده برمی... گلناز گرده برمی:  گفت ستاره

 اب یا آرامش با یا گردم برمی ، گفت بهم رفتن دم:  داد ادامه ستاره که کرد نگاه مشکوک گلناز

 نزدیک بهم داره طوفان این ثانیه هر میکنم حس...ندارم ماجرا این به خوبی حس گلناز... طوفان

 ...کرده خواستگاری ازم معلم که حاال مخصوصاً...همیش

 ؟...کرده خواستگاری ازت دکتر پسر ؟...چی:  زد داد ناباوری با گلناز

 چند و شد عاشقم خودش قول به مدرسه انداری راه حین تو... آره:  گفت و داد تکون سری ستاره

 ادتهی...شدیم مند عالقه دیگه همب دو هر و شدیم آشنا هم با بیشتر داشتیم برخورد هم با که باری

 ونت خونه من دیشب که پرسید ازت بی بی اگه گفتم بهت عمارت گشتم برمی داشتم که روز اون

 ی خونه تو که بود آورده رو دکتر پسر اعظم شب اون...بودند اینجا اعظم دوستش با آره بگی بودم

 کم ممن و داره دوستم خیلی که دمفهمی حرفاش با شب اون...بزنیم حرف تنهایی همدیگه با بی بی

 ...بمونیم همدیگه عاشق که دادیم قول همدیگه به جا همون و...شدم مند عالقه بهش کم

 ...ببینه آسیب عشق این بخاطر کسی ترسم می... است ممنوعه عشق یه ما عشق گلناز اما

 هد این پسر ترینبه... چته تو دختر:  گفت و شد متاًثر گلناز که ریخت اشکی ی قطره ستاره  

 اینکه عوض...زنند می پرپر دارند داشتنش آرزوی در ده این دخترای ی همه که شده عاشقت

 ؟...شده من عاشق معلم چرا که میدی عذاب عشق این بخاطر رو خودت داری باشی خوشحال

 اگه گرفتیم تصمیمی چه نادر و من بفهمه اگه دونی می ؟...کنم چیکار فرخ با گلناز:  گفت ستاره

 راراص بهش خیلی...میرم می من بیفته اتفاق این اگه... میکشه رو اون باشه نداشته من به کاری

 تردک و نبود بدهکار گوشش اما ، بگذره مدتی یه بزاره و نزنه حرفی درخواست ازاین االن که کردم

 گفتم خان راجبا به منم و زد حرف من با و کرد قبول هم خان...بزنه حرف خان با کرد مجبور رو

 بعد و گرفت منو ی اجازه هم بی بی از خان و بی بی ی خونه اومدم خان با دیروزم... دارم دوستش

 بدیش... کنند خواستگاری ازم شخصاً و بی بی خونه بیاند که گفت بهشون و دکتر پیش رفت

 نادر ی کرده نشون سادگی همین به من و داد رضایت هم بی بی و اومدند پسرش و دکتر

 سیاهی ی نقطه فرخ وجود اما...بودم روستا این دختر ترین خوشبخت من نبود فرخ اگه....دمش

 ...میشه تر بزرگ و تر بزرگ نقطه این داره لحظه هر و خوشبختیم روی شده
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 چهی اون عزیزم اما...خطرناکیه مرد فرخ درسته:  گفت و گرفت لرزید می که رو ستاره دست گلناز

 می چی از دیگه ، داری رو نادر مثل یکی و هستی خان حمایت در تو تیوق بکنه نمیتونه غلطی

 و دادی می دلداری ما به همیشه تو...نبودی اینجوری قبالً شده کم خیلی توکلت ستاره ؟...ترسی

 ، جا همین همیشه یادته... کنی ناراحت رو خودت که نداره رو این ارزش دنیا تو چیز هیچ میگفتی

  ؟...شده چی ستاره اون حاال...کردی می آروم رو ما و گفتی می بقیه و من هب رو این چشمه کنار

 هک ، افتاده سریع اینقدر اتفاقات این اما...  م ستاره همون هنوز من کن باور... گلناز:  گفت ستاره

 اذیت داره رو اطرافم آدمای بلکه ، من برای تنها نه عشق این...نداره برام رو آرامشی هیچ

 .. برمیاد کاری هر هیوال یه از و هیوالست یه فرخ...میکنه

 ، کنیم روشن شمع چند و زاده امام بریم هم با پاشو:  گفت و کشید رو ستاره دست و پاشد گلناز

 ...بشی آروم شاید

 خدا از و خوندند هم حاجت نماز رکعت دو ، یومیه نماز بر عالوه و رفتند زاده امام به هم با دو هر

 نجااو ستاره...ستاره مادر و پدر مزار سر رفتند بعد...کنه کم سرشون از رو طوفان نای که خواستند

 .... کنند کمکش و نزارند تنهاش که خواست ازشون و کرد دل درد آنها با و کرد گریه خیلی

 خان ماشین با رحمان مش شب هشت ساعت حدود... شد رفتن موقع و رسید فرا شب باالخره

 مشت حیدر مش راه تو...شد راهی خاله و بی بی از سخت وداعی با ستاره ...ستاره دنبال اومد

 شون خسته کمتر طوالنی راه این که زد می حرف قدیما از براش و داد می آجیل ستاره به مشت

 دوجو تموم دلشوره با همراه ترس...رسیدند درخت و دار بی و خلوت بیابون اون به اینکه تا...کنه

 ...سیاهی و بود سیاهی میکرد کار چشم تا و بود گرفته فرا رو ستاره

 روبرو به وحشت با ستاره اما...داد می ادامه راهش به و زد می حرف دغدغه بدون رحمان مش

 ماشین جلوی دست به ای اسلحه با پوشیده های چهره با و مسلح مرد دو ناگهان که بود خیره

 بود نزدیک ستاره که گفت خدا یا یه و ترمز رو زد همچین دیدنشون با رحمان مش...شدند سبز

 مرگ حال در زده نقاب ، مسلحه مرد دو این دیدن با دو هر...جلو ی شیشه تو بشه پرت

 : گفت آروم و انداخت ستاره ی پریده رنگ ی چهره به نگاهی رحمان مش...بودند

 کردند فکر حتماً یناا... کنم فرار چنگشون از تونم می ببینم...کن قفل رو در و نشو پیاده ماشین از

 تتونس فقط و داد قورت رو دهنش آب سختی به ستاره... دنبالمونه قیمت گران چیزای یا پولی ما
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 و نداشت رحمان مش حرفای به اعتقادی ستاره... بود شده قفل زبونش ترس از... بده تکون سری

 طوفان با گفت که خفر... شدند اجیر فرخ طرف از نفر دو این که داد می هشدار مغزش تو ندای

 ...گردم برمی

 رو ماشین در طرف دو ی شیشه زدند تفنگ قنداق با و اومدند آنها طرف به ماشین سمت به دو هر

 ندهخ و کشید بلند جیغ یه ستاره...گرفتند رو رحمان مش از رو العمل عکس نوع هر که شکستند

 چشمای اون با مرد اون...اندنش بود ستاره طرف که اونها از یکی لبهای روی رو آور چندش ی

 : گفت و شد خیره ستاره به آتشین

 ییآهو همچین بیابون این تو شب موقع این میکنی باور...کردم شکار آهویی عجب ببین چنگیز

 ؟...بشه سبز جلوت

 رو آورش چندش و کج و زرد دندونای و خندید بلند ، بود رحمان مش سمت که مردا از یکی اون

 : میکرد زمزمه خودش با و لرزید می خودش به رهستا...کشید رخ به

 ؟...کجاست خودش پس فرخه کار اگه

 ...شد اون به خیره و باال پرید ستاره رحمان مش داد با

 ...نداریم چیز هیچ ما زدید کاهدون به:  رحمان مش

 ...داری خوبشم... داری چرا:  گفت و شد خیره رحمان مش چشمای تو چنگیز

 ؟...نشسته اینجا ها ملکه مثل که چیه ارزش با آهوی این پس:  داد ادامه و کرد ستاره به نگاه یه

 صاحب دختر این... طرفید من با بزنید دختر اون به دست:  زد فریاد و شد غیرتی رحمان مش

 برید دارید دوست رو جونتون اگه... گذاشتید دست کسی بد رو...خانه عزت بزرگ خان اونم و داره

 تون جسد و میکشه رو شما ممکن شکل بدترین به خان بیاد دختر این سر بالیی اگه... کارتون رد

 ...میکنه کفتارها خوراک رو

 مش سر پشت کوبید تفنگ قنداق با چنگیز ، ای لحظه از بعد و خنده زیر زدند چنگیز و جبار

 و گرفت رو ستاره دست و کرد باز رو در چنگیز ی اشاره به جبار و کرد بیهوش رو اون و رحمان

 ...پایین کشید ماشین از رو اون
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 زد رو ستاره چشمای روبرو از ماشینی نور وقت این در...میکرد التماس و زد می فریاد مدام ستاره

 به نهبتو تا...کرد فرار طرفش به بده نجاتش بیابون این تو که شده پیدا کسی اینکه خیال به و

 می و کردند می تماشا رو اون همچنان ، نگیزچ و جبار... بگیره کمک راننده این از موقع

 و رسوند ماشین به رو خودش ، دنبالش به نیومدن و هاشون خنده از تعجب ستاره...خندیدند

 از همیشگیش غرور و صالبت با که دید رو فرخ ناباوری کمال در ، بزنه حرفی رفت تا ایستاد

 ..شد پیاده ماشین

 ...بود شده سلب ازش حرکتی ترین کوچک و میکرد نگاه فرخ به زده بهت ستاره

 :  گفت و زد بهش پوزخندی و ایستاد جلوش فرخ

 چطوری...خان عمارت عزیز دختر به... روستا این سرسبد دختر به ، رسیدیم دیگه بهم باالخره

 ؟...خوشی بینی نمی رو ما ؟...کوچولو خانوم

 فرار چپ سمت از لحظه یه در و دوخت فرخ به رو نفرتش از پر نگاه و اومد خودش به ستاره

 ...بستند ستاره بر رو راه فرخ ی اشاره با مرد دو...کرد

 ...داره حرف شما با ارباب ؟...کوچولو آهو کجا:  گفت جبار

 فرخ و زد تنه فرخ به مرتبه یه ولی ، بشه دور شرور مردای اون از تا رفت عقب عقب ستاره

 : گفت شیطانی بخندل یه با و گرفت رو ستاره دست مچ بالفاصله

 ... تره امن من پیش جات ؟...بری خوای می کجا بیابون این تو تنها ؟...دلم عزیز کجا

 رارف بیابون ی دیگه طرف به و کشید بیرون فرخ قوی دستای از رو دستش مچ جهش یه با ستاره

 می نجات فرخ دست از رو خودش و میکرد رو استفاده نهایت شب سیاهی این از باید...کرد

 : گفت چنگیز و جبار به رو...برد می لذت چموشی همه این از فرخ...داد

 نای دنبال میرم خودم من...کسی دنبال بره و نیاد بهوش که باشید پیرمرد اون مواظب برید شما

 ...چموش آهوی

 زیاد که ستاره دنبال به فرخ...فرخ دستور دنبال به رفتند و کردند ی کریه ی خنده مرد دو هر

 موهای و کنه دراز دست پشت از تونست راحتی به که دوید تند اونقدر و رفت نبود دور ازش
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 که کرد کاری هر و کشید بلندی جیغ ستاره... کنه متوقف رفتن از رو اون و بگیره رو ستاره

 دست فشار ، حرکت هر با میکرد احساس... نگرفت ای نتیجه بده نجات فرخ چنگ از رو خودش

 وجودش تموم درد...میشه کنده جا از داره اش کله پوست با موهاش و میشه تربیش فرخ قدرتمند

 بیشتر رو موهاش خشم با که طور همین و کرد نزدیک خودش به رو ستاره فرخ...بود گرفته رو

 : گفت آروم و کشید ستاره گوش ی الله به لبهاشو ، میکشید

 از یکی خوراک یا میشی من آغوش نصیب یا...جاست همین تو جای ؟...لعنتی بری میخوای کجا

 ؟...داری دوست بیشتر رو یکی کدام...ها چاه این

 ...فطرت پست نامرد...پست عوضی کن ولم:  زد فریاد میکرد تقال که طور همین ستاره

 رو اون موهای ، بود رسیده جوش ی نقطه به دیگه ستاره گستاخی و چموشی همه این از که فرخ

 نمی...بشه جمع چشماش تو اشک و بزنه فریاد درد زور از ستاره شد باعث که کشید بیشتر

 ور راهی چه تنهایی مهمتر همه از و سیاهی همه این تو و بیابون این تو ؟...کنه چیکار باید دونست

 کرد فکر گیر نفس و اضطراب پر دقایق این تو چی هر ؟...کنه پیدا رها هیوال این دست از تا بره

 : زد داد و کرد پاک رو اشکاش...رسید نتیجه به کمتر

 ، حاال به تا دیدی منو که روزی اون از ؟...داری برنمی سرم از دست چرا ؟...خوای می جونم از چی

 تو ، تو و من بفهمی خوای نمی چرا ؟...میکنی دنبال رو حماقت این بازم که شده عایدت چی

 ...نداریم جایی همدیگه سرنوشت

 نشون زانوهاش سوزش که زمین خورد شکم با محکم اون و ددا هلش رو ستاره شدت با فرخ

 بلند رو اش ناله صدای و رفته فرو زانوهاش تو بیابون های ریزه سنگ که بود این ی دهنده

 گذاشت ستاره پای روی رو، بود کوتاهش ساق های چکمه در پوشیده رو پاهاش از یکی فرخ...کرد

 : زد فریاد و بشه فرارش مانع که

 آرامش با اگه... بگیر تصمیم خودت حاال... طوفان با یا گردم برمی آرامش با یا فتمگ که بهت

 اگه... کنی ازدواج من با حاضری که میگی خان به و میریم عمارت به دو هر االن همین ، هستی

 ...میدان این و گوی این... ااهلل بسم ، کردی انتخاب رو طوفان
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 به یشناخت می پیغمبر و خدا اگه که نیار کثیفت زبون اون به رو خدا اسم:  زد فریاد خشم با ستاره

 تو اب بمیرم هم تو های شکنجه زیر اگه باش مطمئن... زدی نمی شبیخون پناه بی و تنها دختر یه

 ...برسم زنی می دم ازش که آرامش این به ، خوام نمی

 ارفش زیاد شدت با بود گذاشته ستاره پای روی که رو پاش... شدن تحقیر همه این از عصبی فرخ

 : گفت خشمگین و کرد بلند رو ستاره آخ که داد

 دهاتی ی دختره تو... نکنی بازی من با که لعنتی دادم هشدار بهت...کردی انتخاب رو طوفان پس

 ...کردی نابود رو شخصیتم و غرور و اعتبار...کردی خراب رو چیز همه زدی

 :  داد ادامه و گرفت هستار طرف به تهدید با رو اش اشاره انگشت

 رتس به بالیی... کنم نابود رو شخصیتت و... کنم ات له...بشکنم رو غرورت باید... من نوبت االن

 ...بنویسند تاریخ تو که بیارم

 ثلم ، بفهمه خان اگه...چاک به بزی هم بعد و بکنی کاری هر میتونی کردی فکر:  زد فریاد ستاره

 ادمی کردم دیر دید وقتی ، عمارت برگردم من که منتظر االنم...میکنه خالصت گلوله یه با سگ

 ...دنبالم

 تو محکمی سیلی و میکنه بلند رو اون و چسبه می رو ستاره ی یقه و میشه دوال عصبی فرخ

 : زنه می داد و خوابونه می ستاره گوش

 بخاطر... دیدب پس تقاص باید دوتون هر... شد من آوارگی باعث اون... رسم می هم خان حساب به

 نابود ، میکنم له رو دوتون هر... خریدم جون به رو توهین و تحقیر جور همه ، لعنتی عشق این

 ...میکنم

 :  گفت بود خیره فرخ به نفرت با که طور همین ستاره

 یوانیتح خوی تا کنند بستریت تیمارستان تو باید رو تو...مجنونی... ای دیوونه... نیستی عاشق تو

 مرد یه تو... بشه اذیت عشقش ، نمیده اجازه عاشق یه...  نکنی پاره تیکه رو کسی و نشه بیشتر

 و زورگو...شدی بزرگ مدلی این اول از. گرفتی اشتباه عشق با رو و هوس که بازی هوس و پست

 صاحب که چند هر گذاشتی دست چیزی هر رو...  بوده میلت باب باید چیز همه همیشه...مستبد

 اما بشکنی رو همه غرور حاضری... نیست مهم چیز هیچ برات...بشه تو مال باید ، باشه داشته
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 ، بگیری شالق های ضربه یا میکنند بهت که رو توهین و تحقیر جلوی حاضری... نشکنه غرورت

 نیست مهم چیز هیچ برات...میکنی تحقیر رو همه و میکنی توهین همه به راحتی به خودت اما

 رو این اما ، بشه تو مال گذاشتی دست چیزی هر رو میخوای ، ذاتیت یخودخواه و خودت از غیر

 ...بیاری سرم بخوای که بالیی هر نمیدم اجازه بهت و نیستم چیزی هر من ، کن فرو گوشت تو

 به رو ستاره و کرد ترسناکی ی خنده گستاخی و غرور همه این از... شجاعت همه این از فرخ

 : گفت و شد خیره چشماش تو و کرد نردیکتر خودش

... دشتدرن بیابون این تو که کی به ؟...کیه به گرمیت پشت... شدی شجاع اینقدر چی برای ببینم

 ؟...زنی می حرف پروا بی و گستاخ اینقدر که بده نجاتت سیاهی همه این تو

 : گفت و کرد آسمون به رو ، رو انگشتش و شد اشک از پر چشماش ستاره

 تنها و مظلوم ی بره یه جون به ، حیوون یه... عوضی و پست آدم یه که هدهشا باال اون خدا....خدا

 هستی از و بزنه بهت محکم دهنی تو یه میتونه که اونه...میکنه اش پاره تیکه داره و افتاده

 صدا خدا چوب... بترسی خدا چوب از... خدا خشم از بهتره...همونه به گرمیم پشت...کنه ساقطت

 ...نداره دوا دیگه زد اگه اما ، نداره

 همه این از... داره وجودش تو دختر این که نفسی به اعتماد همه این از... چموشی همه این از فرخ

 اون و میده نسبت زاده ارباب یه به روستایی دختر یه که تحقیر همه این از... ایستادگی و مقاومت

 عصبانیت زور از چشماش و ادمی جوش به خونش ، ترسونه می کارش عاقبت از و میکنه تهدید رو

 به رو اون و بیرون پاشید دهنش از خون که ستاره دهن تو کوبید همچین خشم با و شد قرمز

 : زد نعره و کرد نثارش لگد هم تا چند و زمین رو کرد پرت شدت

 رو یادهات شما به نباید که میگه درست مادرم که حقا... لعنتی ی دختره شو خفه... لعنتی شو خفه

 تحقیری و توهین هر ی اجازه خودتون به و بگیرید باال دست رو خودتون اینقدر که یمبد

 اینقدر حاال که میکردم سیاهت شالق زیر باید...میکردم آدمت عمارت همون تو باید...بدید

 رو تدراز زبون سزای باید تو...بیرون نریزی میاد کثیفت دهن اون به چی هر و باشی نشده گستاخ

 ...میکنم خوردت میکنم له پام زیر رو غرورت هستار...بدی
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 خالی ستاره زدن کتک با رو شدنش تحقیر وحس...زد ستاره ظریف پاهای به لگد تا چند

 مشتای و لگد زیر که بود شده درد وجودش ی همه بود نمونده ستاره برای جونی دیگه...کرد

 خون از پر دهنش مدام ، دهنش تو فرخ مشت ی ضربه اثر بر... بود گرفته قرار فرخ ی وحشیانه

 مقاومت باید...میشد بیهوشی دست اسیر کم کم داشت و رفت می سیاهی چشماش ، میشد

 اش شده له بدن روی زحمت به...اومد می سرش بالیی چه نبود معلوم میشد بیهوش ،اگه میکرد

 ...خرید جون به میکرد سرکشی بدنش تموم تو که رو وحشتناک درد و شد خم

 :  گفت و کرد مشت رو ستاره موهای دوباره و نشست پاش ارکن فرخ

 زا یکی تو رو جسدت و میکنم ات خفه خودم دستای با بیابون همین تو... توست مرگ شب امشب

 بدنیا ده این تو ایه ستاره انگار نه انگار...نمونه باقی ازت نشونی نام هیچ تا میکنم دفن چاها همین

 ...اومده

 با هک لجنهایی اون...اون خباثت...اون زشت نگاه... کنه تحمل رو لجن این نستتو نمی دیگه ستاره

 تحمل براش بود آورده بند رو نفسش راه ، صورتش تو میکرد تف نجسش ذهن تو از متعفن بوی

 : گفت ناله با و بیرون ریخت خون با رو دهنش آب... بود ناپذیر

 تو مثل ییک که بکشم نفس دنیایی تو ، که اینه از تر شیرین برام مرگ...کن راحتم گلوله یه با بیا

 آدم حیوونای شما پستی و نامردی شاهد خوام نمی دیگه...کشونه می گند به رو اینجا هوای داره

 ...باشم نما

 ستاره جون به قنداق با داشت رو ستاره حرفای از خرابش اعصاب از نشون که آتشی خشم با فرخ

 یه و نشست پاهاش رو و کرد گیر زمین رو ستاره تقریباً که زد اون به دیگه ی ضربه چند و افتاد

 : زد فریاد ستاره به رو و کشید بیرون جیبش از رو ورقه

 دسن برگه این... بده نجات رو خودت جون و کن امضا رو برگه این پای...میدم بهت دیگه فرصت یه

 ...بشه قبر ملخ و مور غذای تندیس این و بمیری نیست حیف... توست و من ازدواج

 عمر یه و بشم قبر ملخ و مور غذای حاضرم:  گفت آروم نداشت زدن حرف نای دیگه که ستاره

 خترد یه کشتن برو بعد و کن راحتم و بگیر رو جونم بیا...نشم عوضی تو مثل کسی آغوش اسیر
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 زا حتی...تاریخم مرد نامردترین و ترین پست من که کن اعالم همه به و بگیر جشن رو گناه بی

 ...بدتر یزیدم

 چشمای و داشت نگه خودش روبروی و کشید باال طرف به رو اون و گرفت رو ستاره ی یقه فرخ

 : گفت و دوخت ستاره سرد و سو کم چشمای تو رو خشمش از پر و سرخ

 صاف حساب تو با باید قبلش اما...میکنم خاکت اسیر امشب همین...کوچولو نباش نگران

 آغوشی هم با باید رو همه... ها کنایه و فحش ، ها شکسته غرور ، تحقیرها همه اون جواب...کنم

 االن که کنی برآورده منو آرزوی اول باید...بدی عزرائیل به جون راحت خیلی زارم نمی...بدی من

 تو با آرزوی زارم نمی... خوراک نه دارم خواب نه... شب نه و دارم روز نه که درگیرم اون با ماهاست

 و میکنم آروم رو روحم و جسم سرکش ی شعله این و میگیرم دل کام ازت...نکنم حس رو دنبو

 ...میکنم جهنم راهی رو تو بعد

 تنی اب و کرد استفاده فرصت این از ستاره ، کرد باز رو لباسش های دکمه و شد بلند بالفاصله فرخ

 وضعیت با تونست نمی که چند هر...گذاشت فرار به پا و شد کنده جا از زیاد سختی و زخمی

 هک کرد رو تالشش تموم اما ، بگریزه مهلکه اون از تندتر اش خورده کتک تن و اش شده له پاهای

 دشت و نمیکرد رها رو اون که مزاحمی اشکهای...بده نجات رو خودش نما آدم دیو این دست از

 و خدا یاد با اما... دش می روبروش کامل دید مانع ، سوزاند می رو صورتش خونین و شده کبود

 فریاد زخمیش ی حنجره اون با مرتب و داد ادامه راهش به نجاتش برای خدا از التماس با بار چند

 ...خواست می کمک و زد می

.. .نمیکنه عبور اینجا از شب موقع این کسی و نداره جایی به راه مرگ بیابون این تو دونست می

 اما... بده قرار راهش سر را کسی که میخواست خدا از و بود نداده دست از رو امیدش هنوز اما

 پرت ای گوشه به رو اون و رسید بهش جهش یه با باز فرخ و نداشت فایده هم هایش التماس گویا

 ...افتاد اون روی به هم خودش و کرد

 دکر عصبانی نهایت بی رو فرخ کارش همین و میکرد دفاع خودش از زخمی تنی با همچنان ستاره

 بی و خشم نهایت با رو ستاره ی یقه لحظه یه تو و زد ستاره گوش تو دیگه ی کشیده تا ود و

 قرار فرخ دید تو کم کم ستاره ی باالتنه و شد پاره لباش ی یقه از قسمتی که کشید رحمی

 می رویشان سر از عرق زمستون ی سرما وجود با که بودند کرده تقال دو هر اینقدر...گرفت
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 سد ، بودند دفاعش عضو تنها که دستاش با ستاره و بود افتاده ستاره جون به ولع با فرخ...ریخت

.. .کنه دور خودش از رو فرخ که میشد موفق کمتر اما...میشد صورتش و باالتنه به فرخ صورت راه

 چند که بود کرده زخمی ستاره های چنگ اثر بر جا چند از فرخ صورت ها کشمکش همین بخاطر

 .. میچکید ازش خون و بود عمیق ها خراش از تا

 اجازه بهش هنوز دفاعش این با ستاره و داد می ادامه اش وحشیانه کار این به داشت توان تا فرخ

 بکار که توانی با و داد می جون اون پای دست زیر همچنان ستاره... بود نداده رو بیشتر تجاوز ی

 ...طلبید می کمک به رو کسی مدام بود برده

 اون مادر حال وخامت بخاطر اما...بود رفته ده به نوزادی آوردن بدنیا برای دکتر که بود دوم شب

 خونواده این پیش شب دو و روز دو که شد مجبور ، بود آورده بدنیا رو اش بچه سختی به که نوزاد

 اون...میشد نزدیک مرگ به بیشتر ، رفت می باال مادر این زایمان تب که لحظه هر چون... بمونه

 از رو اون ده اهالی ی همه...گذاشت می مایه جون از و میکرد طبابت دلسوزانه اینطور یشههم

 ...بودند قائل براش ای ویژه احترام و داشتند دوست قلب صمیم

 قلبی قوت افراد اون برای و ماند نداشتند همسر و مادر بهبودی به امیدی که ای خانواده کنار در او

 رفع ازش خطر و اومد پایین تبش مادر اون... خونواده اون دعاهای و کترد تالش با باالخره تا...شد

 با و شد راحت خیالش دید سرحال رو مادر دکتر وقتی... کشیدند راحتی نفس یه همگی...شد

 ...شد راهش ی بدرقه خونواده اون دعای و شد خونه راهی داد خونه مرد به که دستوراتی

 گرفته فرا رو جا همه سکوت...بود خونه به برگشتن راه در دکتر و رسید می آخر به شب کم کم

 که کرد فکر دکتر...شکست رو بیابون انگیز وهم سکوت زنی فریاد صدای ناگهان اما... بود

 خوش جا ذهنش تو هنوز میکشید زایمان موقع که مادر اون فریادهای و زیاد خستگی و نخوابیدن

 به صدا هم باز ولی...داد ادامه راهش به است اش هخست ذهن خیال و فکر اینکه فکر به و کرده

 ...داد گوش خوب و کرد کم رو ماشین سرعت...تر نزدیک و تر واضح بار این و خورد گوشش

 عجله با و داشت نگه رو ماشین دکتر...خواست می کمک عاجزانه که زنی ی گرفته صدای... بله

 می جاده از دور و روبروش بیابون از که شنید دوباره رو صدا و داد گوش خوب... شد پیاده

 روشن که دید رو ماشینی چراغ رفت جلوتر که کمی... دوید صدا طرف به معطلی بدون...اومد

 : گفت خودش با... میشد نزدیکتر ها صدا لحظه هر ، رفت ماشین طرف به...بود
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 برای کمک از وننش زن این های زجه ولی... داره کمک به احتیاج و شده خراب کسی ماشین حتماً

 ماشین ده این تو خان و خودش از غیر کسی که دید کرد فکر که بیشتر... نبود ماشین خرابی

 اب... خواست می کمک و زد می زجه مرگ بیابون این تو شب موقع این که بود کی این پس...ندارند

 می وضوح به رو ها فریاد صدای میشد نزدیکتر چه هر و رفت صدا و ماشین طرف به کامل احتیاط

 هی بیابون این تو اونهم زن این بودن دکتر برای... خواست می کمک عاجزانه که زنی صدای... شنید

  ؟...داره چیکار بیابونی همچین تو شب موقع این زن این که بود نکردنی باور چیز

 ربیشت با...بودند گالویز هم با دورتر ازماشین متر چند که دید رو رو نفر دو... شد نزدیک وقتی

 به چطور که دید رو فرخ اون...کند تهی غالب بود نزدیک صحنه اون دیدن از ، شدن نزدیک

 ستاره فریاد صدای...صدا و بود گرفته لگد و مشت زیر رو اون طرف هر از و بود کرده حمله ستاره

 نمی و شد گرفته پاهایش از توان و میکرد نگاه دردناک ی منظره این به داشت حیرت با... بود

 از خارج دردناک ی صحنه این دیدن واقعاً... بده نشون خودش از العملی عکس هیچ تونست

 به آن یک در و شد ظاهر جلوش پسرش نگران و کشیده زجر ی چهره ناگهان اما... بود توانش

 ربهض... کوبید فرخ سر پشت محکم و برداشت بود افتاده ماشین کنار که رو تفنگی و اومد خودش

 و دش بیهوش ببینه رو ضارب و برگرده که باشه داشته توان اینکه بدون فرخ که بود محکم چنان

 ...افتاد ستاره کنار

 دکتر به ستاره نگاه وقتی... نشست اون کنار و زد کنار ستاره روی از رو فرخ و اومد فوری دکتر

 و ترس با دکتر...ریخت فرو زخمیش صورت دشت روی اشکاش و زد محوی لبخند... افتاد

 : یدپر تعجب و نگرانی با و گرفت دستاش تو رو ستاره سرد دست... صحنه این دیدن از آشفتگی

  ؟... میکنی چیکار اینجا تو...ستاره دخترم

 :  داد ادامه فوری و دید رو حالش وخامت و کشید ستاره سرد صورت به دستی

 ...بیارم رو ماشین برم من تا کن مقاومت عزیزم

 یصورت با و ترس از معصوم دخترک این... یافت بیهوش رو ستاره برگشت ماشین با وقتی دکتر

 مایچش به رو اشک صحنه این...کنه مقاومت بود نتونسته این از بیشتر دیگه زخمی تنی و کبود

 دور اونجا از ها فرسنگ ستاره اما... زد می صدا رو اون و زد می ستاره صورت به مدام...آورد دکتر

 ...بود
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 روی و آورد در تنش از رو پالتوش... میکرد لعنت و تف رو فرخ و ریخت می اشک شدت به دکتر

 : زد فریاد آسمون به رو و کرد بغل رو اون و کشید ستاره لخت ی تنه نیم

 هاتن دل داد به خدایا...برگردونم صاحبش دست به سالم و صحیح رو امانت این... کن کمکم خدایا

 زنده تونه نمی ستاره از بعد نادرم...نزار دلش تو رو دیگه عزیز یه داغ دیگه و برس پسرم

 به رو ستاره و بگیر منو جون... نشکن رو کمرم ، دارم اعتبار پیشت ای ذره اگه خدایا...بمونه

 ...برگردون نادرم آغوش

 خواست می دلش... انداخت فرخ پیکر به نگاهی برگشت موقع... گذاشت ماشین تو رو ستاره

 کثیف وجود بودن ، بود حقش چون...بشه درنده جانوران نصیب تا بره و کنه رهاش طور همون

 طوراین کسی وقتی...میشد این از بیشتر های خرابی باعث دنیا این تو صفتی حیوون آدم همچین

 جانوران قسمت باید میکنه حمله معصوم و تنها دختری یه خودش سرکش امیال برای وحشیانه

 و بده رو کسی مرگ حکم تونه نمی که میشد آور یاد اون به مدام جدانشو ولی... بشه بیابون

 ...خداست دست کسی هر مرگ و زندگی

 ستاره نفسهای...شد راهی و گذاشت ماشین تو رو اون و کشید ماشینش تا رو فرخ هیکل اکراه با

 افتاده روز و حال این به اتفاقی چنین شوک از ستاره... بود کرده نگرانش این ، بود منظم نا

 ...زد می صدا را خدا مدام و کوبید می فرمان به مشت...بود

 چه و روحی چه بده استقامت بهش... خدایا... برس دختر این معصوم و پاک دل داد به خودت خدا

 یب بی ی خونه تو مگه ؟...میکردی چکار بیابون این تو شب موقع این تو عزیزم ستاره... جسمی

 رو کس هیچ خان یعنی ؟...برگشتی عمارت به شب موقع این اونهم اییتنه یعنی ؟؟؟...نبودی

 رمیب امشب همین و بوده بی بی ی خونه ستاره که داشته خبر فرخ یعنی ؟...نفرستاده اون دنبال

 ؟...گرده

 مهم ستاره بهبودی فقط االن...نداشت براش جوابی و خورد می چرخ سرش تو سواالت این ی همه

 خوبی حال اضطراب و خستگی از...بیاره بهوش رو اون که میکرد رو تالشش تموم باید... بود

 انوز مونده کم دیگه ستاره وضعیت دیدن با هم االن و بود مریض سر باالی متوالی شب دو...نداشت

 ...نشه بلند دیگه و بزنه
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 زکمتمر فقط و فقط فکرش ی همه و بود افتاده نادر جان به عجیبی ی دلشوره که میشد ساعتی

 و رفت می راه حیاط دور...نه یا خوبه حالش االن آیا و برنگشته روز دو از بعد چرا که بود پدرش

 چنگ چنین این که اضطراب این که دونست نمی... کنه آرومش که خواست می کمک خدا از مدام

 ...است ستاره خراب حال از ناشی ، وجودش تموم به انداخته

 هب ماشین و کرد باز رو حیاط در بالفاصله احمد...اومد خودش هب پدرش ماشین بوق ممتد صدای با

 : زد فریاد و شد پیاده ماشین از سریع خیلی دکتر... اومد خونه داخل

 ...نیست خوب اصال حالش خونه تو ببریم رو ستاره تا اینجا بیا باش زود نادر

 پاهاش از رمق افتاد ارهست به که چشمش نادر... کرد باز رو ماشین در حرفاش گفتن با زمان هم

 : زد فریاد و شد عصبی صحنه این دیدن با پدرش...نشست حیاط زمین روی زانو دو و رفت بیرون

 ...نیست خوب حالش ستاره... شو بلند لعنتی... نادر نیست دادن وا موقع االن

 و برد نادر قاتا به رو ستاره احمد کمک به ناچار به دکتر... نشنید رو پدرش حرفای دیگه نادر اما

 نوع چند سفارش و بیاره دستمال تا چند و گرم آب که خواست احمد از و خوابوند اون تخت روی

 ی شده پاره لباس ، قفلی سنجاق تا چند با رفت احمد وقتی... داد احمد به هم گیاهی ی جوشانده

 ورش پر دختر این دیدن...ستاره ظریف هیکل روی کشید پتو یه و کرد وصل دیگه هم به رو ستاره

 مرگ حال در و نزار حال این با حاال و گذاشت می سرش به سر هاش شوخی با همیشه که شر و

 داده جراًتی چنین خودش به نامرد این چطور...میکرد اش دیوونه داشت... بود افتاده تخت روی

 یرز را وستار این ی ساله چند امنیت غلطش کار این با چطور...بکنه رو کار این ستاره با که بود

 ؟...بود برده سوال

 رو ستاره صورت های خون تموم...شد بکار دست فوری دکتر و رسید دستمال و گرم آب با احمد

 و نشاند دکتر ی سینه تو رو درد... شد آشکار خون همه اون پس از ستاره صورت وقتی... شست

 بود زخمی و کبود نامرد اون دستهای ضرب از ستاره زیبای و شاداب صورت...چشماش تو رو اشک

 هک کسی چطور...نبود معصوم دختر این صورت تو سالمی جای دیگه... بود کرده ورم و پاره لبش و

 با رو عشق فقط اون...نبود عاشق فرخ...زنه می کتک رو معشوق طور این داره عاشقی ادعای

 ...بود گرفته اشتباه حیوونیش امیال با... هوس
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 دو تو نشسته طور همون رو اون و رفت پسرش سراغ به دکتر... هیگیا چوشانده شدن درست تا

 تو که کرد شکر رو خدا ، دید روز و حال این به رو نادر وقتی...دید حیاط سرد های سنگ روی زانو

 نای...اومد می سرش به چی نبود معلوم بود دیده اگه که ، ندید رو صحنه این و نبود نادر لحظه اون

 ...میشد گیرش گریبان مدتها تا و رفت نمی بیرون کس هیچ ذهن از گاه چهی دلخراش های صحنه

 : گفت و گذاشت نادر ی افتاده های شانه به دستی دکتر

 براه رو زیاد حالش...داره احتیاج تو قلب قوت به ستاره االن... باشی شکننده اینقدر نمیکردم باور

 لبغ زانو وقت االن... پسرم شو بلند ...بشه سرپا تونه می تو عشق و تو کمک با فقط و نیست

 ...بره دست از داره امکان وگرنه...بدیم نجات وضعیت این از رو ستاره باید نیست گرفتن

 رو اون منظور که دکتر... شد خیره پدرش به فقط سوال از پر و اشک از پر چشمانی با نادر

 :  گفت و دوخت عشقش یادگار تنها به رو غمگینش چشمای... فهمید

 برو هم تو میاد اون تا...کنم خبر هم رو خان باید... افتاده ستاره برای اتفاقی چه میگم موقع سر

 ...کنی امیدوارش زندگی به رو اون کن وسعی بزنه حرف باهاش و ستاره پیش

 ارزانی دو هر به عشق بخاطر خدا که مجازاتی این... وخیمه ستاره حال که فهمید نادر و رفت دکتر

 آروم قلبش چطور ؟...ببینه روز و حال اون به رو ستاره چطور... بود توانش از خارج ، بود کرده

 ...رفت اتاقش سمت به خوران تلو تلو ؟... بگیره

 چشم ستاره کبود و زخمی صورت به مبهوت و مات و نشست تخت کنار روح بی بدنی با نادر

 سرش... انداخته روز این به رو اون دینامر وکدام افتاده او برای اتفاقی چه دونست نمی... دوخت

 ...کرد شروع رو سختی ی گریه و گذاشت تخت روی رو

 فرخ پیش دار نقاب مرد دو...بود داده نجات نامرد اون دست از رو ستاره دکتر که بود ساعتی نیم

... تنیس خبری ستاره از و افتاده ماشینش تو بیهوش فرخ که دیدند تعجب کمال در و برگشتند

 فرخ صورت به آبی عجله با... باشه کرده رو کار این تنها ، دختر این که نمیشد باورشون اآنه

 : گفت و کرد باز رو چشماش کم کم فرخ که پاشیدند

 ؟...افتاده اتفاقی چه ؟...هستم کجا من

 ...نیست اینجا که هم دختره اون و شدید بیهوش شما قربان:  جبار
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 : زد فریاد و پایین اومد ماشین از و شد بلند جا از و مدهاو سرش بالیی چه فهمید تاره فرخ

 ستاره و سرم پشت کوبید قنداق با که بود اینجا هم دیگه نفر یه ؟...بودید گوری کدام شما معلومه

 ...برد خودش با رو

 که یمببین اومدیم کردید دیر شما بمونیم پیرمرده اون پیش که گفتید خودتون... قربان:  چنگیز

 ...دیدیم بیهوش رو شما که باشه نیومده سرتون بالیی

 ابخر منو های نقشه تموم احمق اون... بود کی نفر یه اون بفهمم باید... بریم تا بشید سوار:  فرخ

 ...شده امضا خودش دستای با ، مرگش حکم بود کی بفهمم کافیه فقط... کرد

 چی فهمید تازه اومد بیرون نگیگ حالت از وقتی... اومد بهوش رحمان مش... فرخ رفتن از بعد

 مثل و افتاد ستاره یاد یهو و کرد نگاهی رو اطرافش... دید بیابون تو وتنها تک رو خودش و شده

 صدای فقط شب سکوت تو ولی ، زد صدا رو ستاره و گشت رو اطراف کمی و پرید جا از فنر

 ...افتاد راه به عمارت طرف به و شد ماشین سوار فوری... گشت برمی بهش خودش

 خاکی چه ؟...اومده چی بیچاره دختر این سر... خدایا ؟...زد می حرف خودش با تموم آشفتگش با

 ...بدم چی رو خان جواب ، شدم خراب خونه... شد سرم تو

 ...فرستاد می لعنت و تف خودش به مدام و زد می حرف خودش با

 از راه تو خان... بره دکتر ی خونه به فوری که داد خبر خان به زود خیلی دکتر خدمتکار احمد

 : پرسید احمد

  ؟...داره چیکار من با دکتر شب وقت این دونی نمی

 ...ماست ی خونه ستاره که بگم بهتون گفت دکتر فقط ، نداریم خبر آقا:  گفت اضطراب با احمد

 چیز همه چرا ؟...میکنه چیکار اونجا دختر این ؟...ستاره:  گفت و کرد نگاه احمد به تعجب با خان

 ؟... خبره چه هست معلوم... باشند عمارت تو رحمان مش با باید االن ستاره ؟...ریخته بهم امشب

 سست پا ستاره با زدنش حرف و نادر ی گریه شنیدن با اتاق دم اما... زد ستاره به سرس یه دکتر

 : میگه چی نادر ببینه تا و کرد
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 جواب نیست کسی چرا آخه... انداخته روز و حال این به رو تو کی ؟...شده چی عزیزم ستاره:  نادر

 ؟...بده منو

 می جون دارم... شده چی بگو بهم کن باز چشماتو... لعنتی آخه:  داد ادامه و کرد بلند رو صداش

 ...میارم کم نفس دم

 :  گفت و نادر ی شونه رو گذاشت رو دستش نادر پشت اومد آروم دکتر

 ...داره احتیاج آرامش به االن ستاره...بزنی داد مریض سر باال دنبای... باش آروم... عزیزم

 تخت کنار میز روی که رو آب لیوان و اومد سر خبری بی همه این از صبرش ی کاسه دیگه نادر

 و. ..شکست رو شب اون سکوت اون شکستن صدای که کرد پرت ای گوشه به حکم و برداشت بود

 : زد داد

 ...کنی صبر میخوای هنوزم یا افتاده ستاره برای اتفاقی چه میگی پدر

 و آروم ، کرده خراب حد این به تا رو اون حال پسرش به عصبی شوک دونست می که دکتر

 عجله با... اومده خان که بود این ی دهنده نشون ماشین بوق صدای که بگه رو ماجرا رفت شمرده

 : گفت و رفت اتاق در سمت به

 ...کنم تعریف تون دو هر واسه رو ماجرا تا خان پیش بریم بیا الحا ، اومد هم خان اینکه مثل

 صدای با و رسوند دکتر ی خونه راهروی به رو خودش فوری بود افتاده خان جون به که استرسی با

 : گفت بلندی

 ستاره ؟...دکتر داشتید چیکار من با شب موقع این ؟...خبره چه امشب هست معلوم... دکتر

 ستاره که شنوم می خدمتکارت از اونوقت ، کرده نگران منو و بود شده یرد عمارت به اومدنش

 ...اینجاست

 نگاه و نادر سرخ چشمای وقتی دید پریشون رو دو هر خان...اومدند خان پیشواز به نادر و دکتر

 : گفت دکتر به رو عصبی و شد نگران بیشتر کرد

 ...نشدم دیوونه تا بگو چیزی یه آخه ؟...کجاست ستاره ؟...دکتر خبره چه ابنجا

 ...کرد اشاره نادر اتاق به بزنه حرفی اینکه بدون دکتر
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... افتاده ستاره برای اتفاقی که کرد نشون خاطر او به حسش رفت اتاق طرف به آهسته خان

 از همه و همه... کرده گریه حسابی اومدنش از قبل که نادر سرخ چشمای ، دکتر آشفتگی و نگرانی

 چشماش تعجب از دید تخت رو خواب تو رو ستاره و رسید که در درگاه به... داد می خبر فاجعه یه

 با...زد خشکش جا همون دهنده تکان ی صحنه اون دیدن با ، شد نزدیکتر وقتی اما... شد گرد

 نمیشد باورش اصالً... شد خیره اش بسته چشمای با و ستاره خونین و شده له صورت به ناباوری

 االن اما ، ریخت می بهم رو عمارت ی همه شیطنتاش با که شادیه و شیطون ی ستاره همون این

 ؟...است زنده اصالً... افتاده دکتر ی خونه تو اونهم تخت این روی داغون و صامت و ساکت

 الح که دکتر...نشست تخت کنار زانوهاش روی و بود نگذاشته باقی براش توانی دیگه پاهایش

 : گفت و زد اش شونه به دستی و نزدیکش اومد ردک درک و دید رو خان خراب

 ...میاد بهوش زودی به و بیهوشه ستاره نباشید نگران

 روی رو سرش و گرفت رو ستاره دست و نشست خان نزدیک و داد جراًت خودش به کم کم نادر

 شده الل زبونش روز و حال اون به نادر و ستاره دیدن با خان... گریه زیر زد باز و گذاشت دستش

 آماده دستور احمد به دکتر...زد نمی دم و دید می فقط رو مناظر این زده بهت آدمای مثل و بود

 ...کنه آروم رو آنها یکمی نوشیدنی این با تا داد رو زبون گاو گل ی جوشانده کردن

... گریه زیر زد و نشست حیاط وسط... شد عمارت وارد و زد می سرش توی همچنان رحمانم مش

 دنبال به دکتر خدمتکار اومدن با که خورشید... رسوندند حیاط به رو خودشون اون صدای از همه

 حرفاش شنیدن با و رسوند رحمان مش به رو خودش فوری بود افتاده دلش به دلشوره خان

 ، دید رو اون حال که خانوم مرضیه... گرفت رو سرش و نشست زمین روی و شد سست زانوهاش

 پیش اومد حیدر مش...بیارند خانوم برا آب لیوان یه که گفت دخترا زا یکی به و طرفش دوید

 : گفت و برادزش

 ؟...افتاده اتفاقی چه ستاره برا ؟...شده چی

... بدم چی رو خان جواب...  برادر شد سرم به خاک:  گفت زد می زجه که طور همین رحمان مش

 ...شکست کمرم
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 دلواپسی با حیدر مش باز که شدند نگران بودند اونجا که اونهایی ی همه رحمان مش حرفای با

 : گفت

 ؟...شده چی ببینم بزن حرف درست

 پریدند اسلحه با دار نقاب مرد تا دو یهو که عمارت گشتیم برمی ستاره با داشتیم:  رحمان مش

 ...بردند خودشون با رو ستاره و کردند بیهوش منو و ماشین جلوی

 تو غریبی ی همهمه... رفت حال از و کشید بلندی غجی رحمان مش حرفای شنیدن با اعظم

 رفتنش از قبل فرخ که داد می رو طوفانی از خبر ستاره شدن ربوده... بود شده پا به عمارت

 ...بود داده رو نویدش

 از و بود خوابیده معصوم های فرشته مثل هم ستاره و نزد پلک ستاره سر باالی صبح تا دکتر

 گفتن بدون بود کرده آرومشون کمی که جوشانده خوردن با هم نادر و نخا... بود خبر بی اطرافش

 وختهد چشم ستاره صورت به فقط و بودند نشسته صامت و ساکت ستاره تخت کنار کالم یه حتی

 ...بیرون کشید زده مات و بهت حالت اون از رو خان ، نادر صدای ناگهان... بودند

 امکد ؟...افتاده برات اتفاقی چه نمیگی چرا ؟...زنی نمی فحر من با و ساکتی چرا جان ستاره:  نادر

 قدرچ االن تا دیشت از ببین ، بکن من اشکهای به نگاهی... عزیزم... انداخته روز این به رو تو نامرد

 غروب آرزوهامون خورشید که نگو... نبودی سنگدل اینقدر که تو قلبم ی ستاره... شدم داغون

 و حرفا برا دلم چقدر دونی نمی ؟...برم کجا ؟...کنم چیکار تو یب من... شدی ساکت که کرده

 که خدا همون به خدا رو تو...شده تنگ شیطنتات برا دلم چقدر دونی نمی... شده تنگ لبخندات

 ... بگو چیزی یه و کن باز رو چشمات ، پرستیش می

 : داد ادامه التماس با و کرد نگاه صبحدم در تیره آسمون به و گرفت باال رو سرش بعد

 بس ، اومده سرم به ساله چند که مصیبت همه این دیگه خدا.... بکشم انتظار باید کی تا خدایا

 ...بگیری ازم رو ستاره خوای می هم حاال که نیست

 شدن خیس از خان... کرد گریه های های و گذاشت تخت روی ستاره دست روی رو سرش نادر

 هم رو سنگ دل نادر التماسای و ناله... کشید خیسش ی چهره یه دستی و اومد بخودش صورتش

 ...بیرون زد اتاق از شتاب با و زد نادر ی شونه به دستی و شد بلند... میکرد آب
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... داندیشی می کار این عاقبت به و بود رفته فرو پذیرایی تو صندلی تو رفته فرو خود در دکتر

 خان وقتی... نفهمید هم رو بود نشسته روشروب که رو خان اومدن که که بود افکارش غرق اینقدر

 ی چهره... شد خیره خان غمگین ی چهره به و اومد در هوا و حال اون از دکتر تازه زد صداش

 از خان و بوده توانش از بیشتر روز و حال اون به ستاره دیدن که بود این گویای خان ی آشفته

 : گفت و کشید صورتش تو دستی خان... بود شده پیرتر سال ده حاال تا دیشب

 حمانر مش با بی بی ی خونه از بود قرار اون... افتاده ستاره برای اتفاقی چه کن تعریف برام دکتر

 زودتر... آورده در سر روز و حال این با اونهم تو ی خونه از اما... عمارت بیاد فرستادم دنبالش که

 ؟...خرابه حالم چقدر بینی نمی... کن خالصم بگو

 ی همه اضطراب و دلواپسی با و پیوست اونا ی دونفره جمع به شنید رو خان صدای که نادر

 روز این به رو اون نامردی کدام و اومده محبوبش سر به چی که ببینه تا شد گوش تا دو وجودش

 ای صحنه چه با که بگه و کنه آشکار رو حقیقت این ی همه که وقتشه االن دید که دکتر... انداخته

 روحی ی تخلیه جوری یه باید و نداره مقاومت تاب دیگه اونم آوری یاد با تقریباً که شده مواجه

 کم بی بود افتاده اتفاق ستاره و خودش برای که رو اونچه ی همه و کشید صورتش به دستی میشد

 متمو که خشمی و درد و تعجب با خان شد ساکت وقتی و کرد تعریف پسرش و خان برای کاست و

 : گفت بود گرفته افر رو وجودش

 و تاروس این تو داده جراًت خودش به که کیه نامرد اون بگو زودتر کردی که تعریفهای این با دکتر

 ور بودن زنده لیاقت مرد این... بریزم رو خونش و برم تا بکنه رو معامله این کسم عزیزترین با

 زنده باید کنه حمله ودشخ شخصی امیال برای معصوم و پناه بی دختر یه به که کسی... نداره

 زندگی و مرگ با داره االن که ستاره مثل...بکنه جون زجر با تا جوش آب توی بندازیش زنده

 ...میکنه نرم پنجه و دست

 رابخ بیشتر رو کارها عصبانیت و خشم با:  گفت آروم بود ترسیده خان خشم همه این از که دکتر

 کارهای نای از نتونه دیگه تا بدید قانونش تحویل و بگیرید رو خاطی شخص این باید فقط... نکنید

 ...بکنه انسانیت از دور به

 بود ردهک فکر چیزها این به لعنتی اون... رو بافی فلسفه همه این کن بس دکتر:  کشید فریاد خان

 رس بالیی اگه دونی می ؟... بدم کالنتری تحویل رو اون فقط و بمونم ساکت دارید توقع من از که
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 ودب این بگه و اندازه نمی صورتم تو تف ؟...بدم پس جواب بی بی به چطوری باید من بیاد هستار

 یاحترام بی باعث و بره تند زبونم داری امکان که نزن اضافه حرف یه دیگه ؟دکتر... داریت امانت

 ....خرابه حالم چقدر دونید می خودتون ، بشه

... رخهف کاره... فرخ:  گفت فقط و بزنه حرفی ندید جایز بیشتر دیگه خان کالم تحکم این با دکتر

 ....فرخه فقط آورده در روز و حال این به رو ستاره که کسی اون

 دبو زحمتی هر به خان...بود دیدنی نادر و خان ی زده بهت صورت ، دکتر زبون از حقیقت گفتن با

 که نمیشد باورش صالًا... بود شده حرکت بی و مسخ بدنش تموم ، انداخت صندلی روی رو خودش

 : زد فریاد و حیاط تو دوید و گرفت رو سرش نادر... باشه کرده فجیحی کار چنین فرخ

 ات خفه خودم دستای با بشه کم ستاره از مو تار یه اگه... کشمت می بخدا... غیرت بی نامرد

 ...میکنم

 : زد داد و گرفت رو جلوش فوری دکتر که بره بیرون خونه از خواست می

 ...کن کنترل رو خودت... بری خوای می اکج

 بزار... بیفته روز و حال این به ستاره شده باعث نامرد اون ؟...کنم کنترل رو خودم چطوری:  نادر

 ...کنم خالی دلش تو رو ماه چند این های عقده تموم و کنم پیداش باید... پدر برم

 رو ودتخ اینقدر چرا... بعد برای بزار رو فتنگر انتقام... باشیم ستاره فکر به فقط باید االن:  دکتر

 ؟...میکنی اذیت

 ...شده تموم صبرم بخدا... ببینم روز و حال این به رو ستاره ندارم طاقت دیگه من پدر:  نادر

 : گفت بغض با و بوسید رو موهاش رو و گرفت اش سینه تو و نادر سر دکتر

.. .بیاد بهوش ستاره تا باشی خوددار میخوام ازت حاالم... بودی صبور خیلی مادرت مرگ تو ، که تو

 ...بشه جدا ازت ستاره زارم نمی دیگه... عزیزم بیار طاقت

 اب... باشه ستاره عاشق اینطور نادر که نمیشد باورش... خان سر تو بود پتکی نادر ی زجه و صدا

 قول خودش به و نشست وجودش تو دنیا خشم تموم ، ستاره از اون خواستگاری و فرخ یادآوری

 شکسته رو خان کمر کارش این با فرخ...رسوندش می مجازات اشد به کنه پیدا رو فرخ اگه که داد
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 اون از خودش فرزنده مثل و بود کرده رو سرپرستیش عمر یک که پسری دست از اون... بود

 ...بود آشنا شمشیر زخمی تنش جای جای خان... بود خورده خنجر پشت از ، بود کرده مراقبت

 ( کرد آشنا آن من با کرد چه هر که.....  ننالم هرگز بیگانگان از من) 

 :  گفت دستپاچه و رسوند حیاط به رو خودش پریشون احمد وقت این در

 ...بیاید زودتر... شده بدتر خانوم ستاره حال... آقا

... دمیکشی کوتاه نفسای و بود کرده زیادی عرق ستاره... رفتند ستاره پیش معطلی بدون همگی

 ور دستش خان... بود پوشونده رو صورتش سیالب مثل اشک و میکرد خدا خدا بلند صدای با نادر

 : گفت می و بود گذاشته ستاره پیشانی روی

 شا تیکه تیکه و میکنم پیداش رو فرخ بیاد سرت بالیی اگه بخدا... کن باز چشماتو... دخترم

 ...کفتارا پیش ندازمش می و میکنم

 با و میکرد شویه پا رو اونو مرتب... بیاره پایین رو ستاره تب که میکرد رو تالشش ومتم دکتر

 ...پایین اومد تبش کم کم تا میکرد خیس رو صورتش دستمالی

 ...ببریم شهر به رو اون نیست بهتر:  گفت دکتر به رو نگران خان

 ... برش می حتماً نیومد بهوش اگه میکنیم صبر فردا تا:  دکتر

 :  پرسید لرزونی صدای با اون... رسید خان گوش به خورشید صدای وقت ینا در

 ؟...اینجاست خان

 ...اتاقه اون تو... خانوم بله:  داد رو جوابش احمد

 که دید رو خان و رسوند اتاق به رو خودش بالفاصله خورشید... داد نشون رو نادر اتاق دست با

 اقیاتف چه و خبره چه که بپرسه رفت اضطراب با... دهخوابی روش ستاره که تختیه کنار شده مچاله

 اش شده خشک دهن آب خوزشید... کرد سالم بهش و شد سبز جلوش دکتر که افتاده ستاره برا

 : پرسید و کرد ستاره و خان به نگاهی یه و داد پایین زور به رو
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 رو ستاره دار نقاب مرد تا دو میگفت که رحمان مش ؟...شده چش ستاره ؟...خبره چه اینجا دکتر

 ...دزدیدند

 :  گفت و کرد هدایت اتاق درون به رو خورشید و رفت کنار دکتر

... دادم نجات دستش از رو بیچاره دختر این و رسیدم موقع به من اما... گفته درست رحمان مش

 تا اگه... نمیاد بهوش همین برا و شده وارد بهش بدی شوک...نیست خوب زیاد حالش ستاره اما

 ..شهر ببریمش باید نیاد بهوش دیگه ساعت چند

 : زد داد و... رسید ستاره سر باالی و شد رد دکتر کنار از دلواپسی با خورشید

 ...بود کرده گناهی چه معصوم دختر این مگه ؟...انداختند روز این به رو ستاره نامردا اون چرا

 اون ی شده کبود صورت تو دستی و نشست بود ستاره دست رو سرش که نادر کنار خورشید

 : گفت گریه با و کشید

 ...کرده رو کار این باهات کی بگو و کن باز چشماتو... عزیزم

 : گفت پدرش به رو و کرد بلند رو سرش نادر ، خورشید حرف با

 خودش به نامرد کدام که بگو پدر... آورده ستاره سر رو بال این کسی چه نمیگید بهش چرا... پدر

 خوی این تونه نمی فرخ از غیر کسی که بگو پدر... بیاره در روز و حال این به منو عشق داده اجازه

 ...فرخه کاره که بگو... پدر بگو... باشه داشته رو حیوونی

 و داشت حضور جا همون هم خان خود که... خان همسر به اونم احترامی بی این از عصبانی دکتر

 : زد فریاد شنید زنش علیه بر رو پسرش های کنایه ی همه

 بی کسی به اگه بخشمت نمی... بشکنی خونه این تو رو مهمون حرمت نداری حق... نادر کن بس

 ...کنی احترامی

 خودش دست حرکاتش و حرفا دیگه... شد خیره ستاره ی چهره به فقط و نگفت هیچی دیگه نادر

 از کار این بود زده حدس اول از که خورشید... میکرد اذیت رو همه داشت تلخش زبون با و نبود

 دستی ماجرا این تو برادرش که داشت امید هنوز حقیقت نشنیدن تا اما ، میاد بر فقط برادرش

 کمرش خبر شنیدن از واقعاً... کرد ناامید رو اون امید تموم نادر های گفته اما... باشه نداشته
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 تگرف دستاش تو رو خان دست شدو خیره بود شده تر شکسته حاال که خان رخ نیم به و شکست

 : گفت بود خیره ستاره به که طور همین و بزنه پلک اینکه بدون خان که

 ؟...داد چطوری منو های خوبی جواب برادرت دیدی... رفت باد به زحماتم ی همه... خورشید دیدی

 ؟...بدم چی رو بی بی جواب ؟...ستاره چرا ؟...بودم کرده چیکار باهاش من مگه

 فهمید.... صورتش دشت تو اومد و زد فوران اشکش... شد له... شد خورد خان فایحر با خورشید

 ...رفته سوال زیر فرخ کار با اربابیش غرور تموم و شکسته درون از خان که

 کرده ستاره با رو کار این برادرم که نمیشه باورم... هستم شرمنده من آقا:  گفت آهسته خیلی

 ...دیدم نمی رو روز نای و بودم مرده کاش ای... باشه

 تردک به رو شد آروم یکمی وقتی... کردن گریه به شروع سختی یه و نداد مجالی بهش دیگه گریه

 : گفت بود نشسته روبروش حاال که

 خونه تو اونم ، اینجا ستاره اما... دزدیدند رو ستناره دونفر که بوده درست رحمان مش حرفای پس

 ؟...آورده در سر چطوری شما ی

 عصبانی و شد بلند خورشید حرفای از عصبانی خان بده رو خورشید جواب دکتر اینکه از لقب

 : زد فریاد

 ...بود گذاشته تنها رو ستاره که بود کجا شب موقع اون مرتیکه اون پس

... ترسید می خشم همه اون از واقعاً... شد خیره خان غضبناک صورت به و شد بلند هم خورشید

 ایستاده غمگین و مغموم اتاق دم که حیدر مش... ترسید می مادرش و فرخ ایبر... زندگیش برای

 : گفت خان به رو بود

 تندگرف رو ما جلوی دار نقاب نفر دو گشتیم برمی داشتیم ستاره و من وقتی:  گفت می برادرم آقا

 اون اما ...کردم دفاع ستاره از و ایستادم جلوش من که ببرند خودشون با رو ستاره خواستند می و

 اومده بهوش هم وقتی... بودند کرده بیهوش رو اون و برادرم سر تو زدند تفنگ قنداق با نامردا

 ...عمارت برگشته و نکرده پیدا رو ستاره

 : زد نعره و پذیرایی تو اومد خان

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | بلند پاییز رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

321 

 

 کی دست رو بیچاره دختر این که بگو منو... خورید مفت مشت یه شما ی همه... ها عرضه بی

 گلوله یه یکی و دیوار کنار زارم می رو همتون... بشه کم ستاره سر از مو یه خداب...سپردم

 ...میکنم خرجتون

 : گفت ناراحتی با دکتر

 چیز همه... باشه داشته خطر ممکنه ستاره برا بلند صدای و سر که گفتم... خان باشید آروم

 ...روشنه دلم من... میاد بهوش هم ستاره... میشه درست

 نماشی با و بیرون زد خونه از هم بعد و اتاق از پریشون حالی و گریون چشمایی با نادر توق این در

 ...بگیره رو جلوش نتونست هم پدرش حتی که رفت

 تا دو این اگه... کنه پیداش اطراف همین و فرخ دنبال بره ترسم می:  گفت خان به رو نگران دکتر

 ...میاد سرشون بالیی چه نیست معلوم بشن روبرو هم با

 مدت یه توش که ای دره جهنم همون تو رفته پس ترسش از لعنتی اون... نباش نگران:  گفت خان

 ...گرده برنمی نیفته آسیاب از آبها تا و شده پنهون

 نخا اگه که بود مطمئن و نشست گلوش تو بزرگ بغض یه خان خشم و تلخی همه این از خورشید

 ...میکنه مجازاتش شدت به حتماً و نمیکنه رو مادرش و اون ی مالحظه دیگه بکنه پیدا رو فرخ

 : گفت حیدر مش به خان که بیرون کشید خرابش حال اون از رو خورشید خان صدای

 مواظب و بزار نگهبان ده اطراف و کن جمع رو قوی مردای از تا چند و ده تو برو برادرت با فوری

 اگه... من پیش بیاریدش فوری ده تو بیاد ای بیرون بره خواست ده از مشکوک کسی اگه که باشید

 ات من پیش میارید دارید می برش برسه آسیب بهش اینکه بدون دید رو فرخ کسی هم احتماالً

 ...کنم معلوم زاده آقا این با همیشه برای رو تکلیفم من

 جراما از یکس شاید... کنم خبر با رو اون و بی بی پیش برم منم بهتره:  داد ادامه دکتر به رو بعد

 ...کنه نگران رو اون و بگه بی بی به و ببره بویی

 ...برم من تا بمونید شما اما... دونید می صالح طور هر:  گفت دکتر

 ...نهک کاری براش بتونید شد بدتر حالش اگه که باشید ستاره پیش شما بهتره... نه:  گفت خان

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | بلند پاییز رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

321 

 

 تو باید... باش اوضاع مراقب اونجا و رتعما برگرد حیدر مش با هم تو:  گفت خورشید به رو بعد

 ماجرا این از ستاره بگه فرخ شانس... کنم تموم همیشه برا رو موضوع این فردا یا امروز همین

 ...ریزم می رو خونش و میکنم پیداش خودم دستای با خودم وگرنه... ببره بدر سالم جون

 طوفان همین و بود پریشون شیدک می شعله خان وجود تو که وعصیان خشم همه این با خورشید

 و خودش زندگی داشت و بود رسیده راه از االن... بود کرده گوشتزد ستاره به رفتم موقع فرخ که

 ها آوارگی و ها ویرانی همه این ارزش عشق یه یعنی... میکرد نابود رو روستا اهالی حتی و ستاره

 ؟...داشت رو

 وبخ حالش... کردن گریه به کرد شروع و رفت شاتاق به یکراست رسید عمارت به وقتی خورشید

 یدخورش فهمید وقتی منیر ماه... میکرد فکر بود انتظارش در که سختی و سیاه روزهای به و نبود

 از عدب... کرد نگاه میکرد گریه شدت به داشت که دخترش به تعجب با و رفت اتاقش به برگشته

 : پرسید ای لحظه

 ؟...افتاده اتفاقی ؟...میکنی گریه داری چرا... مادر... خورشید

 : گفت مادرش سوال از بیشتر ی گریه با و گرفت باال رو سرش خورشید

 ...میکنه نرم پنجه و دست مرگ با داره که میکنم گریه بیچاره دختر اون برا دارم... مادر

 ...ترسیده یکمی فقط... خوبه حالش میگفت که حیدر مش:  منیر ماه

 ...بده خیلی حالش ستاره... مادر نه:  گفت بیشتر ناراحتی با خورشید

 ...داده نجات راهزنا دست از رو ستاره و رسیده موقع به دکتر میگن پس:  منیر ماه

 ؟...بوده راهزن گفته کی:  گفت خشم با و تر آشفته خوشید

 شم ؟...افتاده اتفاقی چه ببینم بزنه حرف درست یکی خب:  گفت و کرد ریز چشماشو منیر ماه

 ...کردند حمله بهشون راهزن تا دو گفته برادرش ، میگفت حیدر

 :  گفت خشم با و کرد طی خراب عصابی با رو اتاق طول و و پاشد خورشید
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 االن که خورده کتک چقدر ستاره نگفته اون... نگفته رو چیز همه حیدر مش معلومه پس

 به ور بالها این کی نگفته اون... کنه تجاوز ستاره به نامرد اون خواسته می نگفته اون... بیهوشه

 ؟...آورده دختر این سر

 ؟...داشته ده این تو رو کار این جراًت کی... کرده رو کار این کی... نه خب:  گفت تعجب با منیر ماه

 ...نشناخته رو واونا بودند زده نقاب دو هر میگفت رحمان مش

 ...نفر یه فقط... برمیاد فرن یه از فقط کار این:  زد فریاد عصبانیت با خورشید

 که غریبه یه دونست نمی... بود نشسته دخترش وجود تو که خشم همه این از تعجب منیر ماه

 که داره خورشید به دخلی چه ، دیگه روستای یه مال یا هست روستا همین از نیست معلوم

 : گفت بشه ارضاء کنجکاویش اینکه برای... میکنه یاد نفرت با نفر اون از اینقدر

 ...زنی می حرف لفافه تو هی چرا ، کیه کار بگو و بکن جون... دختر خب

 گوش خوب پس ؟...کیه کار بدونی خوای می پس:  گفت مادرش به رو تموم عصبانیت با خورشید

 ...کنم معرفیش بهت تا کن

 ردستو اینکه مثل... بود مقابلش در خورشید گری یاغی و عصیان همه این از تعجب منیر ماه

 : پرسید آروم... افتاده روز و حال اون به ستاره که بوده اون پنهانی

 ؟...میکنی برخورد مادرت با اینطور که دادم دستور بهش من یا شناسمش می من مگه

 که... نیست من گرامی برادر یا.... شما پسر جز کسی اون... شناسیدش می خوب اتفاقاً:  خورشید

 ...بزنیم مون سینه تخت به سنگین و بزرگ دالم یه بزرگش کار این بابت باید

 اینجا فرخ... نداره امکان این.... فرخ... فر... پرسید زبون لکنت با زده شک بار این منیر ماه

 ؟...میکنی اشتباه حتماً...نیست

 اون چنگ از رو ستاره دکتر خود... دیده رو اون دکتر خود... مادر اشتباهی چه:  زد فریاد خورشید

 خورد... شدم شرمنده چقدر خان جلوی ، فرخه کار فهمیدم وقتی دونی نمی... داده نجات حیوون

 ...ندارم رو خان به کردن نگاه جراًت دیگه... شدم

 ... بود شده ستاره عاشق فرخ... کنم روشنت بزار مادر
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 یه فرخ و خان بین که گفت بهش و داد توضیح روشن و واضح مادرش برای رو چیز همه خورشید

 یرت کارش این با فرخ اما... گردونه برش و کنه پیدا رو فرخ بره خان شد قرار که بود کدورت یکم

 و حال این به ستاره شد باعث لعنتی اون... زندگیمون ی پیکره به... ما ی همه به زد رو خالصی

 و روستا این خاک خورده قسم خان وگرنه ، بمونه زنده ستاره که کن دعا فقط مادر... بشینه روز

 رومآ کنه تیکه تیکه خودش دستای با و کنه پیدا رو اون تا و کشه می توبره به رو اطرافش دهات

 ....گیره نمی

 هک بود آب روی حباب مثل که میکردند فکر فرخ ی آینده به سکوت تو دو هر منیر ماه و خورشید

 ...ترکیدنه حال در لحظه هر

 ده تو که دادند خبر خان به بود کرده اجیر خان که نفر دچن... بود نرفته ده به فرخ خوشبختانه  

 بی بی ی خونه طرف به آروم آروم خان...شده خارج ده از شب همون حتماً فرخ و نیست خبری

 جون به بسته جونش که بزرگ مادر این به میخواست رویی چه با... نداشت زدن در جراًت ، رسید

 ددی بهتر ولی... کرد معطل خونه اطراف را خود کمی... دهنبو خوبی داری امانت که بگه بود اش نوه

 به مته خواستند می همیشه مثل حتماً که اطرافیان از تا بدهد را خبر این بی بی به خودش که

 ...بشنود ، برسونند همدیگه گوش به تر داغ رو خبر و بزارند خشخاش

.. .شد نمایان در ی آستانه در بی بی بعد ای لحظه و آورد در صدا به رو در کلون لرزون دستانی با

 : گفت خندان و کرد تعجب خان دیدن با بی بی

 ؟...کردید گم راه... طرفا این از... خان سالم

 ؟...خوبید شما... بی بی سالم:  گفت وغمگین. لرزون صدایی با خان

 کهاین مثل ؟...خان شده چی:  گفت بود شده صداش لرزش و خان نگرانی ی متوجه که بی بی

 ؟...افتاده اتفاقی... هستید آشفته خیلی

 وبیخ امانتدار من بگم بهت که اینجا اومدم:  گفت صدا تو بغضی و پریشانی از پر چشمانی با خان

 ...نبودم

 یاتفاق ستاره برای... بزنید حرف خدا رو تو:  گفت نگران سرش تو افتاد ستاره فکر که بی بی

 ؟...افتاده
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 اومدم... احواله مریض یکمی... نه که اتفاق:  گفت و کشید دردمندش ی سینه از بلندی آه خان

 ...کنم تعریف برات رو چیز همه ماشین تو تا شو آماده برو... ستاره پیش ببرمت

 بی از و بود ستاره نگران هم اون که خواهرش از بعد و انداخت سرش رو چادری دلواپسی با بی بی

 خان... رفت ستاره پیش خان همراه به و کرد خداحافظی ، هنزار خبر بی هم رو اون خواست می بی

 افتاده عمارت تو که اتفاقاتی و فرخ خواستگاری و ستاره مورد در بی بی برای رو چیز همه راه تو

 : گفت آخر در و کرد تعریف بی بی برای جزء به جزء رو یود

 ...اومدم یم ستاره دنبال خودم شب اون باید... بی بی هستم شما ی شرمنده من

 : گفت میکرد پاک چادرش ی گوشه با رو اشکاش که طور همین بی بی

 کاری... بوده این هم ستاره سرنوشت... داره سرنوشتی یه کسی هر... نکن مالمت رو خودت... خان

 ...خدا رضای به باشیم راضی باید ، نمیاد بر دستمون از کردن دعا بجز

 دهش کبود صورت و ریخت می اشک مدام بی بی... بودند ستاره سر باالی همگی بعد ساعتی نیم

 : میکرد زمزمه و بوسید می رو اش نوه ی

 ؟...ترسید نمی خدا از مگه ؟...بکنه کاری چنین معصوم دختر این با اومد دلش چطور

 ایبر دکتر... بزارند تنها رو ستاره و اونو که خواست همشون از و خواست سجاده یه دکتر از بی بی

 زا بعد و خوند حاجت نماز رکعت دو بی بی... بیرون اومد اتاق از خان اتفاق به و آورد سجاده بی بی

 جون که زد می زجه... برگردونه بهش رو ستاره که خواست خدا از التماس و اشک با نماز سالم

. ..شد خیس اش سجاده از نیمی که کرد گریه اینقدر... کنه باز رو چشماش ستاره و بگیره رو اون

 ...کرد اجابت را دلسوخته بزرگ مادر این دعای و دید رو بی بی های اشک مهربون خدای باالخره

 شسر آروم ستاره... دید کرد بلند که رو سرش... شنید ای ناله صدای که بود سجده به سر بی بی

 خان و دکتر به و رفت بیرون اتاق از و شد بلند جاش از شوق با... میکنه ناله و ده می تکون رو

 : گفت

 ...نگذاشته جواب بی رو اونا دعاهای خدا و اومده بهوش ستاره
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 و میکشید ستاره صورت تو دست مدام دکتر... رسوندند ستاره به رو حودشون سریع خان و دکتر

 : گفت می

 ...کن باز چشماتو... دخترم ستاره... عزیزم ستاره

 روشنایی ولی ، کنه باز رو چشماش استخو می باری چند ، شنید می رو آشنایی صدای که ستاره

 براش ها چهره... کرد باز نیمه رو چشمانش بود زحمتی هر با... داد نمی رو اجازه این او به اتاق

 آشنای های صورت و کنه باز کامل رو چشماش تونست اینکه تا زد پلک بار چند او... نبود مفهوم

 اب و بوسید و گرفت رو دستش شناخته رو اآنه ستاره شد مطمئن که خان... ببینه رو عزیزانش

 : گفت صداش تو بغضی

 ... کشیدم چی روز دو این دونی نمی... اومدی بهوش باالخره دلم عزیز

 امبر اتفاقی چه ؟...کجام من:  گفت همین برا بود نیاورده خاطر به رو موقعیتش کامل هنوز ستاره

 ؟...افتاده

 پیدا بیابون تو رو تو دکتر که میاد یادت... امنه جات و یهست دکتر ی خونه االن... عزیزم:  خان

 ؟...کرد

 تکون با و نشست غم به اش چهره و آورد یاد به بود اومده سرش به که اتفاقات هجوم یکباره به

 ...داره بخاطر رو چیز همه که فهموند همه به سرش دادن

 ما به رو تو خدا که بود بی بی ی دلسوخته دعاهای این... شد خوب حالت که شکر رو خدا:  دکتر

 ...برگردوند

 دبوسی رو صورتش بی بی... دوخت چشم بی بی اشک از پر صورت به و برگردوند رو سرش ستاره

 : گفت گریه با و

 ...آوردم نمی دوام تو بی که من ؟... بزاری تنها منو خواستی می چرا... توانم و تاب... دلم عزیز

 شکر رو خدا و ریخت می اشک همچنان بی بی... داد رو یب بی جواب چشم اشک با ستاره

 ...میکرد

 ...کردم نگران رو همتون که ببخشید منو:  گفت ای گرفته صدای با ستاره
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 ...شده ضعیف خیلی بدنت ، کن استراحت فقط... نکنی هم فکر چیزا این به بهتره:  دکتر

 که بره بیرون اتاق از خواست و کنه درست مقوی سوپ یه ستاره برای که گفت احمد به دکتر

 : پرسید ستاره

 ...ندیدمش ؟...کجاست نادر... دکتر

 چی روز دو این دونی نمی... زاده امام رفته کردن دعا برا اونم... دخترم گرده برمی االن:  دکتر

 ...کشید

 تنها نادرش رنج بخاطر اشک از پر چشمای با رو ستاره و بیرون اومدند اتاق از دکتر و خان

 ...گذاشتند

 عشق و نادر به فقط االن ستاره... کنیم پیداش رو نادر باید دکتر:  گفت دکتر به رو نگرانی با خان

 ...داره احتیاج اون

 رمب بهتره... بگردم دنبالش باید کجا و رفته کجا پسر این دونم نمی ولی... خان دونم می:  دکتر

 ...دنبالش

 مخود ، یاشه داشته احتیاج شما به ستاره داره امکان... یدبر شما نیست الزم نه:  گفت فوری خان

 ...میکنم پیداش میرم

 دکتر پیش خالی دست و نشد خبری نادر از ولی ، گشت بود الزم جا هر خان غروب نزدیکیای تا

 تصمیم دکتر... میگرفت رو سراغش مدام هم ستاره و بود نادر دلواپس خیلی دکتر... برگشت

 رفتن بیرون حال در و سپرد خان دست به رو ستاره... کنه پیدا رو اون ودشخ شده طور هر گرفت

 با دید رو نادر وقتی خان.... دید حیاط در درگاه تو خاکی از پر روی و سر با نادر که بود حیاط از

 : گفت خشم

 ؟...وضعیه و سر چه این... کردی خودت نگران رو همه ؟...کجایی هست معلوم

 یازن و راز خدا با اونجا میخواستم کوه توی بودم رفته:  گفت و انداخت پایین رو سرش غمگین نادر

 رو ستاره سالمتی خدا از و زدم فریاد قدر اون... میرسه خدا گوش به بهتر آدم صدای اونجا... کنم

 ...خواستم
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 خدا به فریادت مطمئناً... نمیکنه فراموش رو هاش بنده وقت هیچ خدا:  گفت و اومد جلو دکتر

 ... هگیر می رو سراغت خیلی ، توست منتظر ستاره پسرم... برگردونده بهمون رو ستاره که رسیده

 هب هم قدردانی نگاه یه و بوسید رو پدرش دست و درخشید خبر این از نادر چشمای تو اشکی برق

 : گفت و زد نادر ی شونه به دستی و جلوتر اومد خان که کرد خان

 تو کن سعی پسرم... باشه کوه استواری به معشوقش برا و باشه صبور همیشه باید عاشق یه

 از شد بآ دلش دخترم ، ستاره پیش پسرم برو... کنه تکیه بهت بتونه ستاره که نشکنی مشکالت

 ...میشه بیهوش دوباره حتماً ببینه تو اگه وضع و سر این با که هرچند... ندیدنت

 خورشید روز چند از بعد باالخره... خندوند رو کترد و نادر که گفت شوخی به رو آخر ی جمله خان

 هم رو خان دست نادر... درخشید خونه اون اهالی غم از پر و ی بسته فرو لبهای روی به هم خنده

 : گفت بود نادر قامت گر نظاره که طور همین خان... شد راهی اتاقش طرف به و بوسید

 می طهغب بهت...باشه عشق ی اسطوره که بشه اپید کسی روستا این تو روز یه نمیکردم باور دکتر

 نماد و شیطان نماد اون که بود نامرد یه من عمارت تو اما... توست پسر اسطوره این که خورم

 ...شده ام خونواده و من افکندگی سر باعث که است غریزه و هوس

 هب و شگفت گلش از گل نادر دیدن با بی بی... رفت اتاقش به خاک از پر ضع و سر همون با نادر

 رو نادر و برگردوند رو سرش بود شده در شدن باز ی متوجه که ستاره... بیرون اومد اتاق از آرومی

 غمگین رو اون لحظه یه تونست نمی و خواستش می وار دیوونه که نادری... دید مقابلش در

 ستاره به رو خودش شوق اشک و لرزون پاهایی با نادر و زد صدا رو اسمش آروم خیلی... ببینه

 هق و گذاشت ستاره دست روی رو سرش بعد و بوسید بار چند و گرفت رو ستاره دست... رسوند

 و بود اوشده پای هم ، هم ستاره... کرد خالی ستاره دست روی رو نگرانش قلب ی مونده باقی هق

... پاک ایه اشک تبلور ی لحظه ، بود عاشق تا دو این زیبای ی لحظه ، لحظه اون... میکرد گریه

 ...بود اومده بدست همدیگه دیدن دوباره برای که شوقی اشک... شوق های اشک تبلور

 ...ببینمت اینطوری ندارم طاقت... کن بس نادر:  گفت و کشید نادر موهای تو دستی ستاره

 : گفت عصبی کمی و سرخ چشمایی با و کرد بلند رو سرش نادر
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 رفت یادت قرارت و قول مگه... نبودی سنگدل اینقدر که تو ؟...بزاری تنهام خواستی می چرا

 رفته اگه قسم بخدا ؟...نکنی ترکم شرایطی هیچ تحت هرگز که ندادی قول بهم تو مگه ؟...بود

 ...چیکار خواستم می رو تو بدون دنیای دیگه... میکردم همراهیت ، منم بودی

 برای من... شد تموم چیز همه دیگه... باش آروم نادرم:  گفت و کرد پاک رو هاش اشک ستاره

 ...زارم نمی تنهات دیگه... مونم می کنارت همیشه

 : گفت و گذاشت ستاره ی گونه روی رو صورتش رخ نیم و بوسید رو ستاره کبود صورت نادر

 مه داشتم تصمیم دیدم مرگ کام تو رو تو وقتی... باشم داشته دوست اینقدر که نمیشه باورم

 ...بکشم رو آخرم نفس منم ، تو آخر نفس با زمان

 ؟...ریختی سرت به عزا خاک نمرده هنوز ؟...هستی خاکی و ژولیده اینقدر چرا:  گفت ستاره

 : گفت لبخند با و برداشت ستاره صورت روی از رو صورتش نادر

.. .بریزم سرم به عزا خاک که نبودم دیگه و اومدم می دنبالت منم ، بودی رفته اگه... عمرم ستاره

 اینقدر... زدم فریاد اینقدر... کردم خالی اونجا رو عمرم تنهایی بغض تموم و کوه توی بودم هرفت

 آشفتگی و هامو قراری بی همه این جواب مهربون اون باالخره تا کردم نیاز و راز خدا با و زدم زجه

 با ببری منو ی ستاره قراره اگه:  گفتم خدا با و ریختم سرم رو خاک اینقدر کوه پای... داد هامو

 و دیوونه منو و بگیری ازم رو دیگه عزیز یه دم نمی اجازه دیگه... بیام باهاش منهم باید ، خودت

 این زیر هم رو من ، آسمونم ی ستاره مرگ با یا...ندارم رو تنهایی تحمل دیگه... کنی رها تنها

 ...گردونی برمی بهم رو ام ستاره که بده بهم امیدی یه یا ، کن دفن خاک

... پسر شو پا... گفت بهم یکی و درخشید دلم تو امیدی نور یه ای لحظه از بعد... دلم عزیز ستاره

 و برگشتم شد محکم دلم وقتی... داشت نگه برات رو بختت ی ستاره و گذاشت منت سرت به خدا

 ...دیدم رو خدا ی معجزه و

 تارهس بار این و نگذاشت تنهاش که میکرد گریه خدایی برای نادر... میکردند گریه شدت به دو هر

 بزرگ خدا لطف میتونه چقدر که بود شگفت در معجزه این از ستاره و نکرد خاموش رو قلبش ی

 : گفت و کرد پاک رو اشکاش ستاره... بزاره سرشون منت و باشه
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 خودتم جون از میخواستی حتی من بخاطر که ممنونم... داری دوست منو اینقدر که نادر ممنونم

 ...تو و من ابدی پیوند ی معجزه... توست و من عشق ی معجزه ، معجزه این... ریبگذ

 های واژه این... بخشد می تازه زندگی را مضطرب جانهای که توفانی کششی ، است جاذبه عشق

 می دل ی صفحه بر که را چه آن توان نمی هرگز ولی ، آشناست عشق جانهای با چه اگر کوتاه

 ازآغ ضربه یک با عشق... کند تفسیر را وجود ی کننده خیره دگرگونیهای و کند ترجمه ، نگارد

 ی ضربه... آساست برق و ناگهانی اولش ولی... گشاید چهره کندی به آثارش اگر حتی ، میشود

 قلب در اثرش بازتاب و آید می وارد ، وجود بعد ناپذیرترین تسخیر به یعنی ، روح به عشق

 برمی عصیان به سر آن ، لرزد می این... میکند تابی بی آن ، پدت می این... گردد می منعکس

 عشق و است عشق عزیز سر این... راز این آری... کشد می شعله آن ، و سورد می این... دارد

 ....ندارد بازنده که است قماری

 قلب و... آمد می در طپش به و سوخت می و لرزید می نادر عشق از قلبش که بود وستاره

... و سوخت می و میکشید شعله میان آن در و میکرد تابی بی و داشت برمی عصیان به سر...نادر

 ...بود بخش لذت برایش چقدر معشوق خاطر به و عشق میان در سوختن

... داد می او به مقوی غذاهای خود دست با... کرد می مراقبت ستاره از کامل پرستار یک مثل نادر

 گوشش در و... خنداند می را او کودکیش زمان خاطرات با و برد می خونه حیاط به خود با را او

 ...خوند می عاشقونه های زمزمه

 حیاط به نادر کمک به ، بود شده بهتر حالش نادر خوب مراقبتهای از که ستاره روزها از یکی در

 نت و جان به رو مطبوعی گرمی زمستانی آفتای... نشست بود حیاط ی گوشه که تختی رو و اومد

 زا پر نگاه و مهر پر لبخند و نشست ستاره روبروی چایی فنجون تا دو با نادر... ریخت می ستاره

 روابط بزودی ، گذشت می نفر دو اون آشنایی از ها ماه... پاشید اون چشمای تو رو عشقش

 کم کم نادر...اومدند می در همدیگه عقد به خان خواست به و میشد برقرار آنها بین ای صمیمانه

 هک بود خوشحال نیز ستاره... ستود می رو ستاره دل در و... برد می پی ستاره بیشتر محسنات به

 و عشق روی بود سیاه ای سایه تهدیدش و فرخ وجود اما... بود شده روشن عشق نور با قلبش

 ... دو هر خوشبختی

 : گفت بهش رو نادر... خورد رو چاییش وقتی ستاره
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 ...بخونم کتاب نای از شعر بیت چند میخوای

... ردک اعالم رو خودش موافقت و زد جونی بی لبخند ستاره... کرد اشاره بود تخت رو که کتابی وبه

 ناجوانمردانه که دستهایی جای... بود فرخ ستم آثار از پر صورتش... بود نشده خوب کامل هنور

 ودب کشیده دست صورتش یرو درد با نادر بارها... بود کبود هنوز بود خوابیده لطیفش پوست روی

 به که ممیکن قطع رو دستی روزی یه که بود گفته گلو در بغضی و نفرت با بارها و بود بوسیده یا و

 : گفت ذوق با و کرد کتاب به نگاهی ستاره... داد قرار هدف رو کسم عزیزترین صورت ظلم

 ...نادر بخون... شعرم عاشق همیشه من

 ؟...هستی منم عاشق:  گفت و کرد ستاره به ای عاشقونه نگاه نادر

 ...نه:  گفت همیشگیش شیطنت با و کرد زیبایی ی خنده ستاره

 بفهمه اش چهره خطوط از تا میکرد نگاه رو ستاره و بود کرده ریز چشماشو تعجب با نادر

 : گفت و خنده زیر زد ستاره که... چیه نه از منظورش

 دیوونه و عاشق هم و دارم دوست هم... کردم وخیش.... عزیزم نکنی سکته... نادرجان خوب خیلی

 ...کن باور... منه قلب تو همیشه تو پاک عشق... اتم

 هک ، نبود بس پدرم... شیطون:  گفت و زد بوسه موهاش رو و فشرد و گرفت بغل تو رو ستاره نادر

 ...میرم می حرفی دو ی کلمه این از عاشق من نمیگی ؟...ندازی می دست هم منو حاال

 باز رو شعر کتاب نادر... همدیگه های شوخی از بعد... خندید می نادر آغوش تو لحظاتی تا ستاره

 : گفت ستاره به رو و کرد

 ....منی قلب سلطان که تو به تقدیم

 ( من یاد از دردها این رود می.....  رسید ها شادکامی زمان چون) 

 ( من فریاد نشنود شبها گوش.....  سیاه چشمانی هجران از دیگر) 

 ( بست نقش شادی لبخند دلم بر.....  نشست طوفانها و آرام شد بحر) 

 ( داشتم پروین و ماه با گفتگو.....  مهی یاد با که شبها چه وه) 
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 ( داشتم بالین به اشکی پر چشم.....  ها مهتاب دل در شبها نیمه) 

 ( ودب خواب از دور صبح تا من چشم.....  بود مهتاب بیداریم شاهد) 

 ( منی آزار کار در رو چه از.....  ماه به گفتم می حال زبان با) 

 ( منی یار ی چهره بر زن بوسه.....  شب نیمه در من وهم چشم پیش) 

 ( نیست مهتاب دیدن آرزوی.....  نیست تاب غمگین جان در دیگرم) 

 ( نیست سوز پر ای سینه وصالم با.....  وصال در را خود جای هجران داد) 

 ( ریخت پیمانه آن و بشکست سبو آن.....  گریخت دل از غمش آمد وصال چون) 

 ( بگذاشتم سر پشت وصالش با....  را یار فراق ایام دیگر) 

 ( بگذاشتم سحر مرغان بهر.....  را ناله بانگ و بیدار ی دیده) 

 ( بست نقش شادی لبخند لبم بر.....  نشست ها طوفان و آرام شد بحر) 

 باغچه کنار و شد دور نادر از قدمی چند و شد بلند ستاره خوند می داشت رو آخر بیت تیوق نادر

 آشوب هنوز دلش... انداخت خشک گل های بوته و درختان به رو نگرانش نگاه و ایستاد حیاط ی

 عدب... ببخشه گرمی اون به و بشینه ستاره تن به داد نمی اجازه آرامش به که غریب آشوبی... بود

 و گرفت آغوش تو رو اون پشت از و ستاره های شونه دور انداخت و ستاره شنل نادر حظاتیل از

 : گفت ستاره گوش در سر

 ؟...نداشتی دوست رو شعرا ؟...شده چی عزیزکم

 تو رو ترس بیتش یه اما... بود قشنگ شعر نادرجان نه:  گفت غمگین نادر ی سینه به سر ستاره

 دریا این تو و من برای اما(...  نشست طوفانها و آرام شد بحر: )  گفته که بیت همون...ریخت دلم

 ...راهه تو هنوز طوفان و نگرفته آروم هنوز

 ...فرخ طوفان:  گفت ای آهسته صدای با

 از که ستاره چشمای تو و... برگردوند خودش طرف به رو اون و گرفت رو ستاره های شانه نادر

 : گفت ای حظهل از بعد و شد خیره زد می برق اشک
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 کس هیچ... امنه جات... عزیزم منی پیش تو... کنی دور خودت از باید رو فرخ از ترس ستاره ببین

 و نشینیم می عقد ی سفره سر تو و من که کشه نمی طول خیلی... برسونه آزار تو به تونه نمی

 ...کن فکر رویایی ی لحظه اون به فقط تو... میشه تموم چیز همه

 ...زدی نمی حرف ازش راحت اینطوری شناختی می رو فرخ من ی اندازه به هم تو اگه:  ستاره

 ینا... نکنی فکر فرخ به دیگه بده قول بهم... جان ستاره:  گفت و گرفت آغوش تو رو ستاره نادر

 حادثه و فرخ سمت بکشه پر ذهنت دقیقه هر خوام نمی... نکن خراب هستیم هم با که رو روزها

 ...برسونه آزار تو به کسی زارم نمی دیگه... بیاره تو و من سر قراره تیلعن اون که هایی

 از ور نادر که بود ظاهر در ، قول یه فقط این اما... نکنه فکر فرخ به دیگه که داد قول نادر به ستاره

  مگر نمیشد فراموش فرخ وقت هیچ که بود مطمئن خودش اما... بیاره در نگرانی

 با تا کنه جمع حیاط تو رو خونه اهالی که داد دستور حیدر مش به خونه به بازگشت از بعد خان

 : گفت گریه با و خان پیش اومد سرافکنده رحمان مش... بزنه حرف اونا

 رس بالیی خواست نمی دلم بخدا... ببخشید منو تا کنم عذرخواهی شما از چطوری دونم نمی... آقا

 ... خانوم ستاره سراغ رفتند بعد و کردند بیهوش منو اول نامردا اون اما... بیاد خانوم ستاره

... شده بهتر ستارم حال که کن شکر رو خدا برو:  گفت و زد رحمان مش ی شونه به دستی خان

 ..بود حالت به وای وگرنه

 بودند شده جمع ، زد می حرف رحمان مش با داشت که فرصت این تو که عمارت اهالی به رو بعد

 : گفت

 ...خوام می چی ازتون و بگم چی خوام می ببینید کنید گوش خوب تون همه

 هم نیرم ماه... گرفته فرخ برای تصمیمی چه خان ببینه تا بود ایستاده ها پله باالی نگران خورشید

 ...بود چیز همه نظارگر پنجره از

 ....کنند سکوت که واداشت رو همه خان صدای

 خلف نا پسر این برای که سالهاست...  میدم رورشپ مار خودم آستین تو دارم که سالهاست:  خان

 کارش این با پسر این اما... رسوندمش عرش به خاک از و گرفتم رو دستش جا همه و کردم پدری
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 با فرخ اما... زدم عدالت فریاد همیشه که منی... کرد عام و خاص سیاه رو منو و شکست رو کمرم

 ...کرد له پا زیر منو عدالت این غرورش

 وت تونست نمی دیگه... شده صورتش ی روانه اشکش و شکست دلش خان تند حرفای با شیدخور

 ...کنه نگاه بود آورده بوجود فرخ که رسوایی همه این با خان صورت

... خودخواهی از پر عشق یه ، یود داده ستاره به دل که بود وقت خیلی از فرخ:  داد ادامه خان

 تونه می زمین و ملک مثل هم دختر این میکرد فکر... مالکیت حس یه... غریزه یه... نه که عشق

 بهش بیچاره دختر اون وقتی و کرد اشتباه رو اینجا اما... کنه خودش مال و بزاره روش دست

... آورد در اجرا به رو شومش ی نقشه پیش شب چند و اومد در انتقام صدد در ، داد منفی جواب

 گدل و مشت زیر از رو دختر این تا فرستاد رو دکتر و رسید عصومم دختر این داد به خدا بار این اما

 تماًح بود نرسیده دکتر اگه حتی و خورد مفصلی کتک انتخابش حق بخاطر ستاره... داد نجات اون

 ثبت به رو ادعا این تونه می ستاره ی پاره لباسای چون... داد می قرار تعرض مورد رو اون

 ...برسونه

 مش وقت این در... بودند زده زل خان به باز دهانی با و بودند تعجب در خان حرفای از همگی

 : پرسید ناباوری با رحمان

 ...بوده باهاشون فرخم پس... بود کرده اجیر فرخ رو دار نقاب مرد تا دو اون پس... آقا

 آدم یه میشه باورش کی... رحمان مش آره:  گفت و دوخت رحمان مش به رو غمگینش نگاه خان

 زا رو خنجر کارش این با فرخ... نمیاد بر هم حیوون یه از که بکنه کاری همچین معصوم دختری با

 رو شما من...بکنه کاری همچین پدرش با پسر یه سخته خیلی... کرد ناکارم منو و زد من به پشت

 دبای کجاست اون بدونه و داشت خبری اون از یا و دید رو فرخ کسی اگر بگم، که کردم جمع اینجا

 پی در سختی مجازات ، کنه مخفی ما از چیزی کسی بفهمم اگه... کنه خبر با منو و بیاد فوری

 ...بزارید جریان در منو فوری شد خبری اگه و کنید جمع رو حواستون پس... داره

... بود یونس و خورشید ، شد رو در رو که کسی اولین با و رفت باال ها پله از حرفاش از بعد خان

 آغوش تو رو یونس خان... رفتند خود ی روزانه کارهای دنبال به خود کردنهای پچ پچ با اهالی

 : گفت پدر آغوش در یونس... بوسید رو اون و کشید
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 ، بود شما با ستاره خاله میگه مادر ؟...کجاست ستاره خاله ؟...بودی کجا روز چند این... پدر سالم

 ...شده تنگ براش دلم خیلی... نیومد شما با چرا پس

.. .سواالت مسلسل به بستی منو نیومده هنوز چرا... عمارت این مرد به سالم:  گفت و خندید خان

 ...شده چی میگم بهت کنم عوض لباسامو ، اتاق تو بیام بزار

 بابت که نگرانی همه این از خان... نرد حرفی اما ، کرد هم تو رو اخماش و کوفت زمین به پا یونس

 و داشت دوست رو ستاره که بود دوم نفر یونس ، خودش از بعد... بود خوشحال داشت ستاره

 : گفت همین برای ، بود نگرانش

 مریض همه موند می عمارت تو اگه که مریضیا اون از....  شده مریض ستاره خاله... عزیزم

 االن ستاره خاله پسرم... بشه خوب دکتر درمون و دوا با اونجا تا دکتر ی خونه بردمش...میشدند

 ...پیشمون برمیگرده دیگه روز چند تا و بهتره

 ؟...ستاره خاله پیش بری می منو بابا:  گفت و بوسید رو پدرش ی گونه یونس

 هخال تا کنیم صبر باید دیگه یکمی:  گفت و گرفت اش مردونه دستای تو رو یونس دست خان

 ...پسرم باشه...  اینجا میاریمش میریم دیگه هم با اونوقت ، بشه بهتر ستاره

 به و شد سرپا خان... اتاقش تو دوید و کرد اعالم رو خودش رضایت سرش دادن تکون با یونس

 : گفت نگرانی با و کرد نگاه خورشید ی پریده رنگ و پریشون ی چهره

 ؟...پریده رنگت چرا ؟...هستی خوب تو

 شرمنده عمر آخر تا من فرخ کار با... باشم خوب چطوری:  گفت و ریخت اشکی ی قطره خورشید

 ...شدم شما ی

 : گفت مهربونی با و کشید خورشید ی گونه به دستی و شد متاًسف خورشید حالت این از خان

 هیچ قلبم تو تو جایگاه ، فرخ ظلم بخاطر ؟...چیه تو تقصیر ؟...باشی پشیمون باید تو چرا عزیزم

 به نسبت عشقم هم هنوز.. .هستی خودم خواستنی و خوب خورشید هنوز تو... نشده عوض وقت

... کنهنمی پیدا ارتباطی هیچ تو به اون خالف کارهای ولی ، توست برادر فرخ اینکه با... نشده کم تو

 ...نکن صحبت مورد این در دیگه پس
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 در ستاره که روزی از... کنه استراحت تا کرد اتاقش ی روانه رو خان سرش دادن تکون با خورشید

 ابخو یه برای رو خودش داشت... بخوابه نگرانی از بود نتونسته بود شده اسیر مرگ چنگال میان

 کوتاهی سالمی... کرد اعالم اتاق به رو خودش ورود اجازه با منیر ماه... که میکرد آماده ازظهر بعد

 زن این... نداشت منیر ماه از دلخوشی خان... داد رو اون جواب سردی به با هم خان که کرد

 چطور که بود دیده بارها خودش و... میکرد خورد رو شخصیتش... میکرد تحقیر رو ستاره همیشه

 ... بندازه همه چشم از رو ستاره که صدده در

 : گفت التماس با و زد زانو خان پای به منیر ماه ناگهان

 پیداش... بود خام... کرد جوونی اون... ببخشید رو کار خطا پسر این خودتون بزرگی به شما... آقا

 ...ببخشید مادرش به... ببخشید رو اون خدا رو تو... خواهی معذرت برای میارمش و یکنمم

 : گفت خشم با و شد بلند جاش از و شد عصبانی منیر ماه پی در پی های قسم بخاطر خان

 کارش این با اون... گذرم نمی فرخ گناه از دارم عمر تا من... ندید قسم منو اینقدر و کنید بس

 ؟...بگذرم گناهش از خواید می چطوری... کشید لجن به رو مارتع این حریم

 عالقه روی از کرده هم خطایی اگه... نداشتم خبر ستاره از خواستگاریش از من بخدا:  منیر ماه

 ...بوده

 ات باید ، باشه داشته عالقه که کسی به نفر یه مگه ؟...ای عالقه چه... عالقه:  کشید فریاد خان

 جزء رو کارها این عشق قانون کجای ؟...کنه تعرض بهش بخواد و بزنه کتک ور اون مرگ سرحد

 من از دیگه بودید دیده رو معصوم دختر اون شما شب اون اگه ؟... نوشته داشتن دوست و عالقه

 روز این به عالقه بخاطر بیهوشی تو روز دو و الش و آش صورت این... بگذرم ازش خواستید نمی

 حتی... مهمه براش نیازاش و خودش فقط که خودخواه مرد یه... روانیه یه شما سرپ اصالً... نیفتاده

 ...نکرده که کارها چه من بدبخت رعیت با که شده آشکار ده تو هاشم ظلم

 پدرش جای شما... شده یزرگ شما دست زیر فرخ... نکنید دورش خودتون از رو اون خدا تو... آقا

 شکر رو خدا که حاالم... بگذرید اون از...بخشه می رو شپسر خطاهای همیشه پدر یه...هستید

 ...شده بهتر حالش ستاره
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 های لحظه تک تک... کرد نرم پنجه و دست مرگ با و کشید درد دختر این که روزهای پس:  خان

 چه شما ؟...کرد فراموش میشه مگه رو... ریختند مظلومیتش بخاطر که هایی اشک و دردناکش

 اینه ماون و بگذرم فرخ گناه از کمی فقط... کمی که مونده راه یه فقط ببینید ؟... دارید من از توقعی

 رو اون ستاره اگه... ببخشه اونو که بخواد ازش و بزنه زانو ستاره جلوی و عمارت به برگرده که

 دیگه میکنم خواهش... همین... خودش خیانت مجازات مونه می و... گذرم می حقم از منم بخشید

 ....بکنم کاری تونم نمی دیگه نکنید اصرار

 هب وقتی خورشید... شد روبرو خورشید با که بیرون اومد خان اتاق از دیگری حرف بدون منیر ماه

 ندیده حال به تا که عجیبی نفرت با همراه که دید رو اشکی ی حلقه شد خیره مادرش چشمای

 : گفت خشم با رمنی ماه... نزد حرفی اما ترسید ها چشم این از کمی... بود

 رو برادرت االن... نکردی باور تو اما... ما زندگی جون بالی میشه دختر این روزی یه دونستم می

 این شب همون فرخ ایکاش... بیرون میکنه پرت عمارت این از رو من و تو هم بعد... کرد آواره

 ...رو خان هن رو دختره اون نه... بخشمش نمی وقت هیچ... بود کشته رو لعنتی ی دختره

 و نداشت گناهی هیچ که دختری از نفرت و کینه همه این بهت در خورشید و رفت منیر ماه

 ...ماند... بود برادرش فقط ها خرابی این ی همه مسبب

 بدست رو ستاره اینکه اصلی مسبب خواست می... بود شده خوتر تند و عصبی همیشه از فرخ

 وت حسادت و کینه اینقدر... بشناسه زودتر چه هر رو بود ریخته بهم رو هاش نقشه و بود نیاورده

 رو ارهست که کسی شاید که بیندیشد نادر به ای لحظه ، نبود حاضر که بود کشیده شعله وجودش

 وجودش تو عالم خشم تموم شده ستاره ناجی ، نادر شب اون اینکه فکر از... باشه اون داده نجات

 اینکه جراًت ، اطرافیانش از یک هیچ... کوبید دیوار و در به بود دستش دم که چیزی هر و نشست

 ساختمون تو ناسزاهایش و فریاد و شدن شکسته صدای... نداشتند رو شوند نزدیک اون به

 ...بود پیچیده

 خودخواهی و زور با رو عشق چاشنی... فرخ ولی... هست و بوده مقدس جا همه در و همیشه عشق

 و اومد خودش به اتاقش در شدن کوبیده با... کنه بند در و اسیر رو هپرند این خواد می و کرده بنا

 که اومده و فروخته شیطان به رو روحش پول بخاطر که کسیه مراد... دید در ی آستانه در رو مراد

 ...برسونه فرخ به رو عمارت ی تازه خبرهای
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 ...اربابزاده سالم:  مراد

 ؟...نکرد تعقیبت که کسی:  سیدپر بده رو هراد سالم جواب اینکه بدون فرخ

 ...باشه جمع خیالتون بودم مواظب... آقا نه:  مراد

 ؟...خوبه حالش مادرم ؟...خبر چه خوب:  فرخ

 ....باشید خودتون مواظب که کردند سفارش خیلی و خوبند آقا بله:  مراد

 ؟...داری هم ای تازه خبرای:  گفت و داد تکون سری فرخ

 ...میکنه خوشحالتون خیلی که دارم براتون زیادی خبرای:  گفت و زد محوی لبخند مراد

 ...داری من پیش خوبی انعام ، بخوره دردم به و باشه مهم اگه... خوبه:  فرخ

 ...آفا ممنون خیلی:  مراد

 : شد یادآور بهش آخر در و گفت فرخ به رو چیز همه مراد

 در و عصبانیه خیلی شما دست از... دندب او تحویل و کنند پیدا رو شما که خواسته مردم از خان

 ...باشید خودتون مراقب باید... شماست جستجوی

 عمارت اون خان که برگشتم وقتی... گردم برنمی شده خراب اون به دیگه من... خوندند کور:  فرخ

 ؟...کرد رها من چنگ از رو ستاره شب اون کی نفهمیدی... بشم

 ...شنیده رو ستاره صدای و گشته برمی ده از داشته شب اون... بوده دکتر... آقا:  مراد

 ...ممکنه غیر این ؟...دکتر:  گفت تعجب و خشم با فرخ

 از بعد... آقا... داده نجات رو ستاره و رسیده موقع به دکتر که گقت عمارت تو خان خود:  مراد

 خبر رو انخ و خودش خونه بره می رو اون دکتر و میشه بیهوش هم ستاره... شما شدن بیهوش

 حرف خان با مادرتون... آقا... عمارت برگرده دیگه روز چند تا قراره و بهتره ستاره االن...میکنه

 ....اما... ببخشه رو شما که خواستن ازش و زدند

 : زد فریاد سرش فرخ که بزنه رو خان حرفای ی بقیه ترسید مراد
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 ؟...گفته مادرم به چی خان بگو ؟...هستی چی منتظر پس

 هم ارهست و ببخشه اونو که کنه التماسش و بیفته ستاره پای به و بیاد فرخ اگه گفته خان:  ادمر

 هچ بشه مجازات باید فرخ گفتن اما... ببخشه رو شما که تونه می حدودی تا اونم... بخشید رو شما

 ...بشه نبخشیده چه و بشه بخشیده ستاره طرف از

 روی ی خنده با هاش قهقهه از بعد... لرزید اتاق یواراید که زد ای قهقهه چنان لحظه یه تو فرخ

 : گفت بود محونشید کامل که لبش

 ی دختره یه پای و دست به میاد فرخ میکنه فکر ؟...آورده کجا از رو بنفس اعتماد همه این خان

 ییالب... بیفتند پام به ستاره هم و خان هم که میکنم کاری... خوندند کور همشون... بیفته دهاتی

 زودی همین به باشند منتظرم و بشینند... کنند مرگ آرزوی بار هزار روزی که میارم سرشون به

 ...رسه می راه از طوفان این ها

 کرد سفارش خیلی بهش ، رفتن از قبل... کرد راهی رو اون و داد رو مراد جاسوسی مزد دست فرخ

 ....برسونه گوشش به رو تعمار اتفاقای ی همه و باشه جمع حواسش خیلی باید گفت و و

... بود پوشونده رو اون زیبای صورت دوباره شادابی و شادی و بود شده خوب کامل حالش ستاره

... شد کار مشغول و دکتر ی آشپزخونه تو رفت نمازش خوندن از بعد و پاشد خوای از زود صبح

 شتپ... چید ای سلیقه با و مفصل ی صبحونه میز و انداخت برق آینه مثل رو اونجا ساعت نیم طی

 ...شد دکتر و نادر منتظر و نشست صندلی رو میز

 متوجه و بود خواب از پر چشماش هنوز... آشپزخونه دم اومد آلود خواب چشمای با نادر بعد کمی

 : گفت معطلی بدون ستاره... بود نشده ستاره ی

 ....بخیر صبح سالم

 صندلی روی سرحال و خندون که دید رو ارهست و کرد باز خوب رو چشماش ستاره صدای با نادر

 سلیقه کامل نهایت در که میزی و دید مرتب رو چیز همه و کرد اطراف و دور به نگاه یه... نشسته

 و کرد هم تو رو اخماش باشه خوشحال اینکه جای به... کشید می رو آنها انتظار و بود شده چیده

 : گفت خشن
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 ینجاا به مربوط کارهای و اینجا بیای دادی اجازه تو به کی... یباش رختخواب تو باید االن تو ستاره

 ؟...بدی انجام رو

 : گفت و شد پیداش در ی آستانه در دکتر که بزنه حرفی رفت خشم این از دلخور ستاره

 ؟...چیه برای صدا و سر همه این ؟...خبره چه اینجا

 ...بخیر صبح پدر سالم:  ستاره

 ؟...عزیزم یبهتر... دخترم سالم:  دکتر

 : گفت و صبحونه میز و آشپزخونه اطراف به شد کشیده دکتر چشم یهو

 همیشه ؟...انداختی زحمت به رو خودت چرا... کنی استراحت باید تو دخترم ؟...توست کار این

 ...کرد می رو کار این احمد

 : گفت و گرفت رو پدرش حرف ی دنباله ، بود کرده پیدا اعتراضش برای حامی یه که نادر

 من فکر به نیستی خودت فکر به اگه... نشده خوب خوب حالت هنوز تو... گفتم رو همین منم

 ...باش

 : گفت دکتر به رو ستاره که نشست میز پشت و داد تکون رو سرش و خندید دکتر

 آقا بدهکار هم چیزی یه تازه... هیچ نداد که منو سالم جواب... داری اخالقی بد پسر چه... پدر

 ...شدیم

 لقمه یه داشت که طور همون نادر به رو دکتر... کرد سرزنش مهربانانه رو اون نگاهش با فقط نادر

 ؟...چیده ای صبحونه میز چه گلم عروس ببین... نشو عصبانی بابا بیا:  گفت میکرد درست

 و روبخ رو ات صبحونه و بشین:  گفت ستاره به دستور با و زد محوی لبخند و میز کنار اومد نادر

 ...نشدم عصبی این از بیشتر تا رختخوابت تو برو فوری

 ؟...بریزم چایی تا چند دید می اجازه حاال... معلم آقا چشم:  گفت و خندید ریز ستاره

 ...ریزم می چایی خودم بشین تو... نکرده الزم:  گفت خشم و اخم با نادر
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 زا همش ، نکن تندش اخالق به هنگا... بشی من پسر حریف تونی نمی تو...دخترم بشین:  دکتر

 ...میکنه تندی باهات داره که است عالقه روی

 : گفت نشست می صندلی رو که طور همین و زد شیطونی لبخند ستاره

 شد دعوامون همدیگه با وقتی پس... باشه عالقه از خشمش این اگه... برسه دادم به خدا پس

 ؟...میکنه چیکار

 ستاره بروی رو و گذاشت می میز رو رو چایی سینی که طور نهمی نادر... خندید غش غش دکتر

 : گفت نشست

 ناراحتی تون نمی ای لحظه من... کنیم نمی دعوا وقت هیچ تو و من... دلم عزیز باشه جمع خاطرت

 انیتزند قلبم تو... همیشه برا پیشم اومدی وقتی.... بجنگم باهات میاد دلم چطوری... ببینم رو تو

 ...نکنی خطا پا از دست که زنم می اون در به محکم قفل یه و ، میکنم

 داره پسرش که برد می لذت و کرد می نگاه ، عشق مرغ تا دو این به مهربونی و خنده با دکتر

 که افتاد خان حرف یاد... نباشه خودش مثل سرنوشتش کاش ای اما...میره رو خودش راه درست

 ... دونست می عشق این ی اسطوره رو نادر

 ممحکو ابد حبس به خانوم ستاره دیگه وقت چند پس... معلم آقا ی نظریه این با:  گفت خنده اب

 ...جنابعالی زندانبان میشه نادرام و میشید

 وت و میاد در چاه از که برسه بیچاره ی ستاره این داد به خدا:  گفت مظلومانه و کشید آهی ستاره

 ...افته می چاله

 ...کرد همراهی رو آنها هم ستاره بعد ای لحظه که خنده زیر زدند پقی رهستا حرفای با نادر و دکتر

 آماده داشت و بود شده خوب کامل دیگه حالش و بود دکتر ی خونه ستاره که میشد ای هفته دو

 ستاره روزها این... گذشت رویا یه مثل نادر و او برای که ای هفته دو.. برگرده عمارت به تا میشد

 حس وجود تموم با رو آزادی و رفت می میخواست سو هر به سبکبال صهغ و ترس از فارغ

 اما... نیفته جدایی اون و نادر میان دوباره و نداشت پایانی روزها این خواست می دلش... میکرد

 ...میکرد پنهون صبر ی پرده پشت رو دلتنگیش و میکرد صبر هم دیگه مدت یه تا باید
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 زا دست ها سادگی این به فرخ که دونست می ستاره... داشت یغریب ی دلشوره فرخ بابت از هنوز

 ستاره... بود اومده ستاره بردن برای خان عصر جمعه... میاد سراغش به باز و داره برنمی اون سر

 که بود خیره او به نگرانی و غم از پر چشمان با نادر و میکرد آماده رفتن برای رو خودش داشت

 بغض و بزنه حرفی ترسید می ولی میکرد حس رو او نگاه ستاره.. .میکرد جمع رو وسایلش داشت

 به رو ستاره نگاه ، نادر بغض از پر صدای... نداشت رو نادر اشکای دیدن طاقت... بشکنه دو هر

 ...برگردوند اون طرف

 لحظه این و بریم تپه اون روی هم با آخر های ساعت این در که خواد می دلم... عزیزم ستاره:  نادر

 ...باشیم هم با رو ها

 دکتر ی خونه پشت طرف به ، خان و دکتر ی اجازه با و کرد قبول رو نادر پیشنهاد ستاره

 ای دقیقه چند که دید غمگین و ساکت رو نادر ستاره... نشستند تپه روی دو هر وقتی...رفتند

 می رو چیز همه... زد می موج دلواپسی و آشوب از پر دلش در و بود روبرو به نگاهش میشد

 تر قرار بی رو دو هر و میاد سراغشون به دلتنگیها دوباره که دونست می و کنه درک تونست

 : گفت و گذاشت نادر ی شونه روی رو دستش... میکنه

 برای که من... بودمت ندیده اینطوری وفت هیچ شدم آشنا باهات که مدت این... عزیزم نادر

 ...رم نمی همیشه

 های شونه دور رو دستش و دوخت ستاره جادویی چشمای تو رو غمگینش و عاشقونه نگاه نادر

 ستاره...بزاره نادر پاهای روی رو سرش و بکشه دراز که کرد وادار رو ستاره و کرد حلقه اون ظریف

 در دو هر... کنه اذیت رو اون آخر دم این خواست نمی.. داد انجام بود گفته نادر که رو کاری هر

 موهای تو رو دستش مدام نادر... نداشتند صبر جز ای چاره و سوختند می رسیدن بهم التهاب

 لحظاتی از بعد... سپرد می ستاره موهای آشفتگی به رو آشوبش از پر دل و کرد می فرو ستاره

 : گفت و کشید ستاره ی گونه روی بار چند رو دستش... ستاره موهای جنگل با کردن بازی

 تو برای هام نگرانی حال این با... اومده دست به آلود تب های شکنجه با من های سعادت ستاره

 من...  منه تقدیر کردن زندگی دیگرون نگاه زیر چرا دونم نمی... هاست شکنجه این از بیشتر

 حسرت در من... میشه تموم عمرم داره کردن زندگی انتظار در... ندارم رو انتظار طاقت دیگه

 خیلی هفته دو این... سوزم می دارم کردند پا به که گروندی آتیش در و میکشم آه خوشبختی
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 چیکار تو بدون من... داره رو آلود مه هوای طعم برام روزها نباشی تو وقتی... شدم وابسته بهت

 ؟...کنم

 : گفت و گذاشت بود اش گونه رو که نادر دست روی رو دستش ستاره

 شدن اضافه جز تو های نگرانی این... بزن پس تذهن تو از رو ها دلتنگی این خدا رو تو... جان نادر

 و اشکها آخر در... آدماست ما ی اراده از غیر ای اراده زندگی... نداره ای دیگه ثمر هات رنج به

 زندگی از خوام می و تسلیمم تقدیرم به... سرنوشتم به من... بشیم سرنوشت تسلیم باید فریادها

 ...بخواه کمک خودش از و کن توکل خدا به فقط... هباش قفس اندر قفس اگه حتی... ببرم لذت

 تو بدون امشب دونم نمی... کردم ناراحت رو تو هام دلتنگی با که ببخش منو... عزیزم:  نادر

 ...کنم صبح رو شبم چطوری

 و.... گرفت آغوش در و کرد بلند رو اون و بوسید رو ستاره لبهای غافلگیری یه در و شد خم نادر

 : گفت

 ...کرد بیرون بهشت از رو حوا و آدم که سیبی همون ، میده سیب بوی هاتلب طعم

 هب نگاهش و بود کرده فرو نادر ی سینه به سر هنور نادر توسط بوسیدنش از زده خجالت ستاره

 : گفت و داد فشار خودش به و گرفت آغوش در رو اون بیشتر دید رو اون شرم که نادر... بود زمین

 لبهای و بود شده طاق طاقتم دیگه... شدم پروا بی اینقدر که ببخش منو ...من خجالتی عروسک

 ...میکرد طلب رو تو لبهای عطشناکم

 : گفت و گرفت ستاره روبروی و بود شده جمع بقچه مثل که آورد در دستمال یه جیبش از بعد

 ...توست به من ی هدیه این

 پر داخلش... کرد باز رو اون و گرفت رو لدستما و انداخت نادر قرار بی چشمای به نگاه یه ستاره

 کرد دقت که خوب ستاره... اطرافشون هوای تو شد پخش بوش که بود محمدی گل برگهای از

 به گل ای شاخه با ستاره و خودش نام قلب طرف یه و بود شده دوخته قلب یه دستمال ی گوشه

 : گفت ذوق با... میکرد سرمست رو اون که بود عطری مهمتر همه از... بود شده دوخته زیبایی طرز

 ...قشنگه خیلی ؟...آوردی کجا از رو دستمال این
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 خوب موقعیت یه تو تا گذاشتم رو هدیه این که مدتهاست:  گفت و بوسید رو ستاره دست نادر

 ...تو برای فقط دوختم خودم و زدم نقش خودم... بدم هدیه بهت

 مختص که هم کارها این از نادر که نمیکرد باور... دش خیره نادر چشمای تو اشک از برقی با ستاره

 با.. .میشد تر پرستیدنی و تر خواستنی براش نادر گذشت می چی هر... باشه بلد روستاست زنان

 : گفت وجود تموم

 ...میکنم تشبیه عاشق مردی جوانمردی به رو دستمال این زیبایی من

 ؟...کنم تشبیه چیزی چه به رو اون ویب اما:  داد ادامه و بویید رو دستمال بعد ستاره

 هی پایداری به... جاودان آتش یه... زندگی یه آغاز به... کن تشبیه خوش و شیرین آغازی به:  نادر

 ...کن تشبیه میده تعلق بوی که چی هر به... عشق

 : گفت میکشید اش گونه به رو دستمال حالیکه در و ریخت دستمال روی به ستاره اشکهای

 دوست وار دیوونه... دارم دوست خیلی نادر... نمیکنم فراموش رو زیبا لحظات این وقت هیچ

 ...دارم

 دشخو دوان دوان و شد بلند شتاب با و زد نادر ی گونه به بوسه یه حرفش آخرین گفتن با ستاره

 اشک با رو شدن جدا ی لحظه و بمونه نادر پیش نداشت طاقت دیگه... رسوند دکتر ی خونه به رو

 ...کنه تحمل همدیگه آه و

.. .سوزوند رو وجودش پای سرا که بود آتیشی... تراوید بیرون به نادر چشم ی گوشه از که اشکی

 می او... شکست رو دشت سکوت او ی گریه صدای... شد تبدیل هق هق به او آرام ی گریه

 ور قلبش و میکشید زنجیر به رو اون دیشب یاد.... نداشت پایانی گویی که اشکی... گریست

 : گفت ستاره به وقتی... میکرد مجروح

 ...مستم و سرخوش کنارم تو بودن با فقط من و هستی من زندگی جام در ، باده ترین شیرین تو

 ختیخوشب... میده زیستن امید من به که است ترنمی زیباترین این:  بود گفته جوابش در ستاره

 ...باش منتظرم پس... نزدیکه خیلی تو و من
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 قرار آنها میان باز فرخ آیا ؟...ایستاد می قولش رو ستاره آیا ؟...بمونه ستاره منتظر تونست می اآی

 ؟...نمیکرد جدا هم از رو آنها باز تقدر آیا... گرفت نمی

... میکردند شماری لحظه ستاره دیدن برای همگی عمارت تو********************** 

 تارهس وقتی... بود ستاره رسیدن منتظر و بود ایستاده اسپند کوچک منقل با همه پیشاپیش اعظم

 آغوش تو رو خودش بعد و گردوند ستاره سر دور بار چند و اسپند اعظم شد پیاده ماشین از

 آمد خوش اون به هم یونس و خورشید... گفت آمد خوش اون به شوق ی گریه با و انداخت ستاره

 رایب دلش که هم ستاره و انداخت ستاره آغوش تو رو خودش کودکیش شیطنت با یونس... گفتند

... بودند خوشحالی غرق ستاره دیدن از همگی... کرد بوسه غرق رو یونس بود شده تنگ یونس

 کرده باز مخصوصی جای عمارت اهالی یک به یک دل در داشت همه به که محبتی و مهر با ستاره

 مه تنفرش حس بلکه نشد خوشحال تنها هن ستاره برگشتن از منیر ماه ، میان این در فقط... بود

 ...دونست می فرخ فرار باعث رو ستاره و بود شده همیشه از بیشتر

 خودش کار به همیشه مثل و برگشته عمارت به ستاره که شد دار خبر مراد ی وسیله به فرخ

 یه زودتر چه هر خواست می و بود شده بیشتر ستاره دیدن برای فرخ قراری بی... شده مشغول

 بوند هنشست هم دور جبار و چنگیز با که شب یه... بیاره بدست رو ستاره که بچینه دیگه ای برنامه

 دیگه ی دفعه مثل که بکشند ای نقشه چه و کنند چیکار باید که کردند می فکر داشتند و

 : گفت چنگیز... نخورند شکست

 ...بزاره اختیارتون در رو تارهس که کنید تهدید رو اون و بنویسید ای نامه خان برای بهتره آقا

 ؟...ترسه می من تهدید از خان میکنی فکر... احمق:  گفت خشم با فرخ

 دختر اون گفتید خودتون... میکنه کاری یه حتماً دختر اون ، نده اهمیتی هم خان اگه... آقا:  جبار

 ...برسه کسی به آسیبی نزاره ولی بگذره خودش از حاضره

 خان اون که فهمید می ستاره اگه... میگفت درست جبار... رفت فکر تو یکمی جبار حرف با فرخ

 حرف یکمی با باالخره... میشد تسلیمش و گذشت می خودش از اینطوری شاید کرده تهدید رو

 عکس ببینه تا بنویسه خان به رو آمیزی تهدید ی نامه فرخ شد قرار کردن مرور رو نقشه و زدن

 ...چیه ستاره یا خان العمل
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 هب رفتن ی آماده یونس... گرفت باریدن به شروع بارون زمستونی سرد نسبتاً روزهای از یکی رد

 : گفت بهش و زد صدا رو ستاره خان که بود مدرسه

 ضمن در... برسونی مدرسه به رو یونس و بری حیدر مش دنبال هم تو بهتر... دخترم ستاره

 ...کنیمی برطرف هم رو معلم آقا این های دلتنگی اینطوری

 ...داد ادامه خان.  گرفت شون خنده خورشید و خان که انداخت پایین رو سرش شرم از ستاره

 و من طرف از ضمن در... دخترم برو... هستی خجالتی اینقدر چرا تو دختر... ببین رو لبو... اوه

 ...کن دعوت عمارت به شب فردا برا رو پدرش و نادر ، جان خورشید

 به وقتی... افتاد راه حیدر مش همراه به و کرد خداحافظی خورشید و خان زا گفتن چشم با ستاره

 رو دلنشین ای خنده همراه به شوقی ستاره دیدن با و بود رسیده تازه نادر... رسیدند مدرسه

 و شدند آبدارخونه راهی نادر با پرسی احوال و سالم از بعد یونس و حیدر مش... نشست صورتش

 آغوش تو رو ستاره فوری بست رو کالس در وقتی نادر... درس کالس تو درفتن هم نادر و ستاره

 : گفت و بوسید رو موهاش رو و و گرفت

... دمخو پیش بیا... عمارت اون تو برنگرد دیگه خدا رو تو ستاره...میشدم دیوونه ندیدنت از داشتم

 ...ندارم رو دوریت تحمل دیگه

 دکتر جناب به باید... طاقت کم همه این مرد:  گفت و ردک نگاهش موزیانه و شد جدا نادر از ستاره

 ...کردنش بزرگ پسر این با بگم تبریک

 کم تونند نمی مردا مگه... دارم شوخی باهات من مگه ستاره:  گفت جدی و کرد ریز چشماشو نادر

 می جون دارم لحظه هر ستاره... کنند ابراز رو دلتنگیشون تونند نمی مردا مگه... باشند طاقت

 ...نیست امن تو برای عمارت اون... ببره خودش با رو تو بخواد و بیاد راه از فرخ ترسم می... دم

 : گفت و گرفت رو دستش ، نادر آشفتگی و جدیت همه این از نگران ستاره

 جراًت آورد من سر که بالیی با فرخ... میکنه محافظت خوب من از خان... نباش نگران جان نادر

 ...نداره رو بشه نزدیک رتعما به اینکه
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 نمی و دارم دوست بگم چطوری... گفت و زد زل چشماش تو و گرفت قاب رو ستاره صورت نادر

 خالیت جای... نداشتم خوش ساعت یه رفتی که روز اون از... کنم تحمل رو دوریت لحظه یه تونم

 ...میده عذابم بدجور

 اب باالخره تا... گرفت آغوشش تو دوباره رو اون و بوسید رو ستاره پیشونی حرفاش از بعد نادر

 نادر به ستاره... شدند جدا هم از دو هر... زد می صدا رفتن برای رو ستاره که حیدر مش صدای

 خودشون با هم رو احمد که خواست نادر از و کرده دعوت رو پدرش و اون شب فردا خان که گفت

 از رو مقصدش تونست نمی و بده انجام داحم حق در خواست می که بود کاری دلیلشم... بیاره

 کالس از باش خودت مواظب گفتن و صداش تو بغضی با... بزنه حرفی کسی به فعالً احمد آوردن

 پشت که نادر سمت کشید پر دوباره نگاهش ماشین به شدن سوار موقع ستاره... اومد بیرون

 ...شدند دور محیط اون از تشدس دادن تکون با و میکرد تماشا رو رفتنش حسرت با داشت پنجره

 : کرد زمزمه خودش با زندگیش عشق شدن دور با زمان هم نادر

 های لحظه...دادی هدیه بهم را محبت دستها همین با تو... پرستم می را دستهایت... عزیزم ستاره

 و جرمها پرستوهای تموم به ، مغرور کوهای تموم به... آبی و شفاف دریاهای تموم با رو بودن تو با

 هایدست از تر صمیمی و گرمتر که ببرم پناه دست کدام به... میدم ترجیح آبی آسمون تمومی به

 ...بگیره منو دستهای تو

 بود خودش تو عمارت به رسیدن تا ستاره... بودند غرق خودشون پریشون افکار در غرق کدام هر

 یگهد و اونه خواهان چنین این رناد که بود سخت براش باورش... میکرد فکر دلتنگیاش و نادر به و

 دلش دوباره ستاره دیدن با صبح روز اون اول ساعت هم نادر... کنه صبر این از بیشتر تونه نمی

 ها بچه دادن درس رو آشفتگیش همین که بشه دور ازش ستاره خواست نمی و بود شده هوایی

 چون... کنند بازی مدرسه حیاط تو که بود داده اجازه ها بچه به رو زنگش یه و بود کرده اثر هم

 ...بود زده بهم رو تمرکزش اون داشتن و ستاره فکر

 ور اون به مربوط کارهای تموم و دید تهیه نادر و دکتر از پذیرایی برای مفصلی شام خان شب آن

 ی هگفت به که احمد... رفت آشپزخونه به نادر و دکتر از پذیرایی از بعد ستاره... سپرد ستاره به

 و کرد استفاده فرصت از ستاره... بود نشسته تنها ای گوشه... بود اومده دکتر و نادر همراه هستار

 : گفت و نشست احمد روبروی رفت... بیاره در اجرا به رو بود گرفته اون برای که تصمیمی
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 ...کن پذیرایی خودت از احمد

 یکمی خان آدمهای بین اونجا که شد باعث حیاش و حجب این... کرد تشکر ستاره از اخمد

 رشس ناگهانی احمد که شد باعث حرفش با ستاره بود پایین سرش که طور همین...بکشه خجالت

 ...بشه خیره ستاره چشمای تو و بگیره باال رو

 ستاره حرف همین... کنی ازدواج و بگیری سامان و سر خواهی می که بود پرسیده احمد از ستاره

 از ستاره... میکرد نگاه ستاره به و بود زده خشکش طور همین احمد... بود کرده متعجب رو احمد

 :  گفت و گرفت اش خنده احمد حرکت این

 ...کنه انتخاب رو زندگیش شریک روزی یه باید کسی هر خوب ؟...داره تعجب ازدواج

... بینی می رو نشسته اونجا که دختری اون:  داد ادامه و کرد آشپزخونه طرف اون به اشاره بعد

 می و خوبیه دختر... نزدیکتره بهم خواهر از... عمارته این تو من دوست بهترین و اعظمه مشاس

 ... کنه خوشبختت تونه

 و داشت متوسطی قد... بود ونمکی ملیح دختری... کرد نگاه رو طرف اون ستاره ی اشاره با احمد

 رو اعظم داشت که طور همین... بود مشهود کامال بودنش خنده خوش و مهربونی مهمتر همه از

 : پرسید ستاره میکرد نگاه

 ؟...سالته چند تو راستی احمد

 ...سالمه شش و بیست االن خانوم من:  احمد

 ونا حاال تو... باشید همدیگه برا خوبی مکمل میتونید و سالشه دو و بیست اعظم... خوبه:  ستاره

 ...کنم آماده رو شام میز برم باید من... کن فکر پیشنهادم رو و باش داشته نظر زیر

 ، هکن پیدا مناسبی زن که داشت آرزو همیشه احمد...گذاشت تنها تعجب دنیا یه با رو احمد ستاره

 بود آرومی و خوب دختر اعظم اون نظر از... رسیده ازدواجش موقع دیگه که میکرد احساس چون

 پسری احمد... کنه فکر روش تونه می و هست مناسب براش حتماً که کرده تاًییدش ستناره اگه و

 ناولی در که بود پاکیش چشم و خوبی اون امتیاز فقط... نداشت خاصی قشنگی که بود معمولی

 ...میشد اطرافیان جذب ، شخصیتش نگاه
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 :  گفت توهمه اخماش دید و اعظم پیش اومد ستاره وقتی... بود کرده نگاه رو اعظم احمد بسکه از

 ...زنه می جارو رو زمین داره که کن جمع رو اخمات... خانوم اعظم... اوه

 : گفت و کرد خالی ستاره سر بود عصبانی وارد تازه این دست از که اعظم

 ور چشماش تونه نمی دکتر خدمتکار... میشم ی گربه آقا چپ لقمه یه که نکنم توهم رو اخمام اگه

 ...نک بیرونش آشپزخونه زا برو میگه شیطونه... گرفته نظر زیر منو اومده وقتی از... کنه کنترل

 اب و بود انداخته باال رو ابروش لنگه یه ، تعجب با زده کمر به دست و شده ریز چشمای با ستاره

 هک کنه مجبور رو دوشون هر تونسته و گرفته حسابی اش نقشه که بود شده خیره اعظم به شادی

 : گفت شیطنت با و خندید ستاره... بشند همدیگه ی متوجه

 ...افتادیم عروسی یه وای... عزیزم میشه باز داره توهم تبخ حتماً

 بارم بخوای چی هر که نیستم دکتر من ستاره:  گفت جدی ستاره به رو تر عمیق اخمی با اعظم

 ...بزنی حرف من جلو ازدواج و اقبال و بخت از اگه حالت به وای... نیاد در جیکمم و کنی

 از اما... زنم نمی حرفی جلوت دیگه باشه ؟...زنی می چرا...  خوب خیلی:  گفت و خندید ستاره

 ...پرسم می ازدواج مورد در رو نظرت گوشت در پشت

 ...بچینه رو شام میز تا شد دور عصبانی اعظم از حرفاش گفتن با ستاره

 حمدا برای... کنه کم هاشون دلتنگی از یکمی تونست و بود خوبی شب ستاره و ناد برای شب اون

... شده روشن وجودش تو زندگی و جوونی شور میکرد حس ستاره کار با و بود یبخصوص شب هم

 حوض لب خان مهمونا رفتن از بعد... بود نکرده فکر اینطوری ازدواج مورد در حال به تا چون

 : گفت خان به رو و خونه تو اومد شتاب با مراد که بود شده خیره آب به و نشست

 به رسهب نوشته پاکت رو فقط... نبود کسی برداشتم وقتی... بود تهگذاش در الی نامه یه یکی... آقا

 ...خان دست

 خوند می که ای کلمه هر با... کرد خوندن به شروع و گرفت مراد دست از رو نامه تعجب با خان

 :  گفت خشم با... خوند رو اون ی همه وقتی... پوشوند می رو صورتش عصبانیت و نگرانی

 ...کنه تهدید منو کرده جراًت چطور... حالله خونت برسه بهت مدست اگه... پست نامرد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | بلند پاییز رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

349 

 

 و سنگه از قلبش اینکه مثل اما... شدم ستاره قلب وارد بگید که راهی هر از من:  بود نوشته فرخ

 هیچ و منه سهم ستاره...بمونه تر سنگی همیشه از بیشتر سنگی قلب این که شدید باعث آقا شما

 هب من یا... بیارید در من عقد به رو ستاره خودتون دست به یا... بگیره من از رو اون تونه نمی کس

 آرامش برای پس...دزدم می عمارت اون از رو ستاره و ده تو گردم برمی زیادی افراد با خودم روش

 ...هستم جواب منتظر... بدید من ی خواسته به تن ، روستا و عمارت و خودتون

 و کرد مچاله رو دستاش تو کاغذ که و نشست وجودش تو فرخ ی کینه چنان نامه خوندن با خان

 و برداشت رو نامه فوری مراد... آورد پناه اتاقش به خورده فرو خشمی با و حوض کنار انداخت

 ...ستاره به بده موقعش به که جیبش تو گذاشت و کرد صاف یکمی

 می که پدرش از... شتندا رو کشیدن انتظار طاقت دیگه... میکرد شماری روز عقد برای نادر

 ماه...بزنه حرف خان با مورد این در که خواست ، بره عمارت به منیر ماه ی معاینه برای خواست

 معاینات از بعد دکتر... بود شده اضافه اون دردای به هم فرخ از ودوری نداشت خوبی حال منیر

 :  گفت دکتر... پرسید منیر ماه حال مورد در خان و اومد خان اتاق به کامل

 ببریدش اگه حتی... نمیاد بر کاری کس هیچ دست از و گرفته رو منیر ماه های ریه تموم عفونت

... هبکش کمتر درد که کنیم کاری باید فقط... دهند می رو تشخیص همین هم اونجا دکترای ، رشت

 ...داره وحشتناکی دردای واقعاً بیماری این

 داشت کم چی دونم نمی... شده اضافه بیچاره اون رداید به هم پسره این رفتن:  گفت متفکر خان

 ...رسید اینجا به کارش که

 اختیار در چیز همه خواست می اون... بود حد از زیاد غرورش... نداشت کم چیزی فرخ:  دکتر

 ...میشد اون مالک فوری باید ، کسی یا چیزی رو گذاشت دست تا و باشه خودش

 ینجاا شما که پیش روز دو:  گفت و کشید صورتش به دستی فهکال و شد بلند صندلی روی از خان

 تهدید نامرد... بودند گذاشته در الی رو فرخ از آمیز تهدید ی نامه یه شما رفتن از بعد ، بودید

 ...بره می خودش با رو ستاره و میکنه حمله عمارت به ، نیارم در عقدش به رو ستاره اگه که کرده

 ...کنم چیکار باید دیگه دونم نمی و کشیدم چی روز دو این دونید نمی
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 رو ماجرا و بدید خبر پاسگاه به نیست بهتر خان:  گفت خان حرفای از آشفته و متعجب دکتر

 ؟...بگیرید رو فاجعه جلوی زودتر که بدید شرح براشون

 تو هترف شده آب قطره یه فرخ اما... دادم خبر پاسگاه به:  گفت و کرد دکتر به غمگینی نگاه خان

 دلم... یمکن صبر باید... بکنیم اقدامی تونیم نمی ، نکنیم پیداش تا گفته پاسگاه رئیس... زمین

 مهمتر همه از... بیفته روستا این برای بدی اتفاقات خواد می میکنم حس... ده می رو بدی گواهی

 ؟...بدم چی رو بی بی جواب... بیفته براش اتفاقی اگه... خونه ستاره برای دلم

 به مخفیانه رو ستاره و نادر زودتر چه هر خوام می ازت:  گفت و زد خان ی شونه به دستی دکتر

 دیمدی اگه... بشه گذاشته ما دوش رو ، مسئولیت بار این بعد، به این از بزارید... بیارید در هم عقد

 رو هاآن هدیگ فرخ اینطوری... پایتخت حتی یا رشت فرستیمشون می ، نیست امن آنها برای اینجا

 ...نمیکنه پیدا

 هک رو چیزی یه وقتی الکردار... کردم بزرگ خودم رو فرخ... کنیم صبر باید... دکتر نه االن:  خان

 یم بخطر هم تو پسر جون اینطوری... میاره بدست باشه که هم دنیا کجای هر بیاره چنگ به بخواد

 ... ستنی کس هیچ نفع به این... دارند القهع هم به ستاره و نادر که بفهمه کسی نزاریم بهتر... افته

 فرخ ممکنه آن هر... نیست امن ستاره برای دیگه اینجا ؟... کنید چیکار خواید می پس:  دکتر

 ...ببره خودش با رو ستاره و بزنه شبیخون

... عمارت بفرسته رو شجاعش و زبده افراد از تا چند خواستم علی خان از... نباشید نگران:  خان

 ناو از بتونند شاید تا فرخ دنبال بفرستم هم تاییشون چند و باشند عمارت نگهبان خوام می

 ...بکشند بیرونش شده مخفی توش که سوراخی

 دمآ یه چطور... بود ستاره پیش ذهنش و فکر تموم... برگشت اش خونه به و نزد حرفی دیگه دکتر

 این اسیر که داشت گناهی چه ستاره ...میکرد بازی خودش نفع به آدما روح و جون با خودخواه

 نمی صبر هم لحظه یه کرده تهدید رو خان فرخ... فهمید می نادر اگه... وای... بود شده نما آدم دیو

 هم... زنش مزار سراغ رفت و کرد کج رو راهش... برد می ده این از خودش با رو ستاره فوری و کرد

 ...باشه عروسش و پسر محافظ که میخواست ازش هم و بود دلتنگ
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 اما... گرفت آروم ذهنش حدودی تا خان... نبود خبری فعال و گذشت فرخ تهدید از روزی چند

 باریدن آسمون از زیبایی برف و بود ابری کامل هوا روز اون... کرد می احساس رو خطر هنوز

 و دبو نشسته آالچیق توی... رفت باغ به و انداخت دوشش روی شنلی شوق با ستاره... گرفت

 جلب رو توجهش پایی صدای که بود آرزوهاش و خودش عالم تو... میکرد تماشا رو ها برف رقص

 سالمش رسید بهش وقتی... میاد اون طرف به داره دید رو مراد و کرد نگاهی اطراف به... کرد

 : گفت و داد رو سالمش جواب ستاره... کرد

 ؟...سراغم اومدی که داره کار باهام کسی عمارت تو ؟...میکنی چیکار اینجا تو

 ...بدم شما به رو نامه این خواستم می فقط... خانوم نه:  مراد

 : پرسید بگیره رو اون اینکه از قبل ستاره که... گرفت ستاره طرف به رو کاغذی مراد

 ؟...کیه طرف از نامه این

 ...خان به بدید بعد ، ببینید رو اون شما اول گفتم من اما... خان برای نوشته نامه پشت:  مراد

 جراًت خودش به کی ؟...میگی چی فهمی می:  گفت و گرفت نظر زیر رو مراد مشکوکانه ستاره

 ...خودش به بده برو... بخونه رو خان ی نامه که میده

 ...خانوم آخه:  مراد

 کارا این معنی... خان به بده برو گفتم:  گفت جدی خیلی و بزنه حرفی مراد دیگه نگذاشت ستاره

 ؟...چیه

 ...خوندم قبالً من رو نامه... خانوم آخه:  مراد

 ؟...میکنه چیکار باهات بفهمه خان اگه دونی می ؟...کردی چیکار:  گفت تعجب با ستاره

 مربوط هم شما به که فرخه طرف از تهدید یه نامه... نیست مهم اینها... خانوم دونم می:  مراد

 ...بخونید اونو هم شما خوام می همین برای... کرده تهدید جدی رو خان ، فرخ... میشه

 ات بود ستاره صورت به خیره اش نقشه موفقیت از هم مراد و... گرفت مراد از رو نامه ترس از ستاره

 و پریده وضوح به رنگش خوند می که کلمه هر با ستاره... ببینه نامه خوندن با رو اون واکنش

 مراد از... شد می نزدیکش کم کم داشت که بود طوفانی همون این... بود شده خشک گلوش
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 ستاره دست از رو نامه ناگهان و کرد قبول هم مراد... نزنه حرفی نامه این مورد در فعالً خواست

 : گفت میکرد نگاه او به داشت عصبی که ستاره به و کرد پاره رو اون و کشید

 طور همین همیشه فرخ... شه مین نگران بیخود و فهمد نمی چیزی دیگه خان... بهتره اینطوری

 وتاهک نداشته تهدیدش به اعتنایی کسی ببینه اگه و برده پیش رو کارهاش تهدید با فقط بوده

 ...کارم سر برم دید می اجازه اگه... افته نمی اتفاقی هیچ نباشید نگران هم شما... میاد

 ستاره... رفت بیرون هم طور ینهم... باغ تو بود اومده آروم که طور همین مراد و نزد حرفی ستاره

 به هاش نگرانی تموم... نبود درست مراد به کردن فکر االن ولی بود شده مشکوک مراد به کمی

 ...بود داده خان برای فرخ که بود تهدیدی ی نامه

 اون...خواست کمک خدا از عاجزانه نگاهش با و... انداخت نگاهی ده برفی آسمون به آشفته ستاره

... شهب فرخ های گفته تسلیم تونست نمی راحتی این به اما... عملیست فرخ تهدید هک دونست می

 ی دیواره به مشتی... دید می اون عشق گرو در رو اش آینده و بود نادر عشق به وابسته ستاره

 : زد داد و زد کلبه

 که میدی زهاجا خودت به چطور...گرفتی ما ی همه از رو آرامش که تو به لعنت... فرخ تو به لعنت

 پاره تیکه ها گرگ دام به حاضرم... میشه هم زور به ازدواج لعنتی مگه... کنی تهدید خودخواهانه

 ...نباشم نامرد توی آغوش هم و بشم

 می جنون به داشت... زد می حرف خودش با و چرخید می خودش دور... شد سرازیر اشکش

 از... نبود خودخواه اون... نرسه آسیب کسی به که بره رو راهی چه ؟...کنه چیکار باید... رسید

 زارهن و بگیره رو فاجعه این جلوی تونست می که راهی تنها... بود نگرفته یاد رو خودخواهی بچگی

 فرخ ذهن از کم کم تا بره شهر به مخفیانه مدتی برای... که اینه ببینه آسیب بخاطرش کسی

 همین فقط... نداره ده این آدمای و خان کار به کاری دیگه فرخ ، نباشه اون وقتی... بشه فراموش

 نادر، جون حفظ برای اما تره سخت براش هم مرگ از نادر از دوری درسته... مونده باقی برایش راه

 یه وقتی و کنند فراموش رو اون همه که مدت یه تا کنه حمل هاش شونه روی ، رو درد این باید

 ...نادر دنبال فرسته می رو یکی گذشت مدتی

 روف عمیق خوابی به همگی وقتی ، موند بیدار سحر نزدیکای تا... کرد عملی رو اش نقشه ستاره  

 برای بود گفته خان به که نوشت ای نامه... کرد جمع رو وسایلش و شد پا جاش از... بودند رفته
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 گذاشت هایستاد صورت به رو نامه... میشه دور اینجا از وقتی چند تا روستا مردم و اون جان خفظ

 به...افتاد راه و انداخت خانوم مرضیه و اعظم صورت و اتاق ی همه به غمگینی نگاه یه و طاقچه لب

 تصمیم آیا که بود درگیر خودش با... شد سرازیر اشکاش و داد کف از طاقت نادر ی چهره یاد

 تا میکرد خفیم همه دید از رو خودش مدت یه باید... نداشت ای چاره ولی ؟...نه یا گرفته درستی

 رو شهر راه و رسوند کوچه به رو خودش زود خیلی... بیفته اون آوردن بدست صرافت از فرخ شاید

 ...افتاد راه به شتاب پر های قدم با و گرفت

 کم کم هوا... کرد نگاه رو سرش پشت و برگشت... رسید ای تپه به ، دورشد عمارت از که کمی

 در... بود کرده روشن رو آسمون از ای گوشه ، خورشید از باریکی پرتوهای و میشد روشن داشت

 صورتش روی به بارون مثل هاش اشک... ده می تکون دست اون برای که دید رو نادر خود خیال

 : گف خودش با و... کرد پاک هاشو اشک لرزون دستانی با... ریخت می

 ...کنم لمس رو دستاش و ببینم رو نادر دیگه بار یه... میشد کاش ای

.. .کنه پاک رو اشکاش مهرش پر دستای با و کنه نگاه ستاره اشکبار ی چهره به که نبود اون اما

 امنه جات من آغوش در که کنه زمزمه گوشش در و بزاره اش مردونه های شونه بر سر تا نبود اون

 همه و کس مهه از... دید یاور بی و تنها رو خود ستاره... کنه دور من از رو تو تونه نمی کس هیچ و

 پاک قلبش از زودی این به اثراتش که داشت دل به فرخ از ای کینه... بود شده متنفر چیز

 ...داد ادامه راهش به... رفت نمی بین از اشک نشاندن با تنها که بغضی... نمیشد

 همرضی که بود نگذشته ای دقیقه ده هنوز... بخوابه دیگه یکمی تا زد غلت رختخوابش تو اعظم

 خواب از تا داد می تکون رو اون مدام و اعظم سراغ رفت فوری و اتاق تو اومد سراسیمه مخانو

 ...کنه بیدارش

 ؟...رفته کجا دونی نمی تو نیست ستاره... خوابی می چقدر... پاشو... اعظم:  خانوم مرضیه

 : گفت ستهب چشم طور همین و... نکرد باز رو چشماش اما... داد خودش به تکونی حالی بی با اعظم

 ...باشه خوابیده من بغل تو نیست که بچه... اطرافه همین حتماً... بخوابم زاری نمی چرا
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... میکرد آماده رو کیک مواد داشت ساعت همین روز هر ستاره... دختر شو پا:  گفت خانوم مرضیه

... نبود. ..دیدم هم رو باغ تو حتی ، گشتم رو جا همه... نیست خبری کیکم از و خاموشه فر اما

 ...شده سرمون تو خاکی چه ببینم شو بلند... زمین تو رفته شده آب دختره

 : گفت غرغر با و کرد جمع رو رختخوابش و شد بلند جاش از اکراه با اعظم

 ...داری نمی بر ما سر از دست هم صبح اول...  ستاره کنه چیکارت بگم خدا

 سراغش اومد آشفته فکری... بود طاقچه تو که افتاد کاغذی به چشمش میکرد غرغر که همونطور

 تونست می و داشت سوادی ته یه قدیم از مراد... مراد اتاق دم دوید برهنه پا و برداشت رو کاغذ و

 به شروع اعظم که خوند رو ستاره های نوشته ی همه شمرده شمرده... بخونه رو ها نوشته از یکمی

 اعظم زیاد صدای و سر از... زد می صدا رو خان گریه با و خان اتاق دم اومد و کرد زدن جیغ

 : زد فریاد و کرد باز رو اتاق در عصبانی خان و شدند بیدار خان ی خونواده

 ... نمیشه سرت خجالت تو دختر... کشیدی سرت صداتو که شده خبر چه صبح وقت این

 تهنوش رو نامه این رهستا اما... کردم بیدارتون که ببخشید آقا:  گفت لرزون صدای و اشک با اعظم

 ...رفته اینجا از و

 حرفای فهمید وقتی... خوند و گرفت اعظم دست از رو نامه نگرانی با اعظم حرفای شنیدن با خان

 و گرفت رو دستش مراد که خورد بهم تعادلش و بایسته پاهاش رو نتونست لحظه یه درسته اعظم

 ...شکست رو خان کمر تقریباً ستاره نیناگها رفتن... بردند اتاقش به اونو خورشید کمک به

 : گفت نگرانی با خورشید

 ......میکنیم پیداش کنید حفظ رو خودتون خونسردی آقا

 هرفت پیاده اگه... بوده اینجا سخر های نزدیگی تا میگه درست خانوم خورشید آقا:  خانوم مرضیه

 ...اطرافه همین باشه

 رفتن ی آماده رو خودش فوری و شد پا و گرفت ای تازه نیروی یه خانوم مرضیه حرفای با خان

 صدای از که احمد... زد محکم و خونه در و رسوند دکتر ی خونه به رو خودش سریع خیلی... کرد

 کمال در که... کرد باز رو در و شد پا خواب از سراسیمه از صبح موقع این تو هم اون زدن در

 : گفت و حیاط تو اومد فوری حان که نهک سالم رفت... دید در پشت آشفته رو خان تعجب
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 ...اومده پیش مهم کار یه کن بیدارش رو دکتر برو

 اب آماده... داره اورژانسی مریض اینکه خیال به دکتر خود ، دکتر سراغ بره احمد اینکه از قبل اما

 : گفت سراسیمه دکتر دیدن با خان... شد ظاهر در جلوی پزشکیش وسایل کیف

 صبح کاینزدی میگن که اینطور... رفته و نوشته نامه یه ستاره که بجنب... نیست بیمار کسی دکتر

 اون آدمای داره امکان... کنیم پیداش و باشه اطراف همین باید باشه رفته پیاده اگه ، افتاده راه

 ...کنند پیدا رو ستاره ما از زودتر و باشه اطراف همین هم نامرد

 شنید رو خان حرفای تموم بود رسیده ساختمون در دم و بود شده بیدار پیش ی لحظه تا که نادر

 : گفت نگرانی با و رسوند خان به رو خودش سراسیمه و

 ...افتاده ستاره برا اتفاقی چه

 : زد فریاد و شد عصبانی بیشتر مکث این با نادر که خورد گره هم تو نگاهشون دکتر و خان

 ...تیدساک چرا پس... شده سرم تو خاکی چه بگید آخه

 که بود چشمها این ی شرمنده... دوخت چشم نادر ی زده وحشت چشمای تو و جلوتر اومد خان

 : گفت و کشید عمیقی نفس... کنه نگهداری خوبی به نادر امانت از نتونسته چطوری

 در من عقد به رو ستاره یا که فرستاده من برا آمیز تهدید ی نامه یه نامرد اون پیش روز چند

 و ودب من پیش نامه... بریم می خودمون با رو ستاره و میکنیم حمله عمارت به افرادم با یا ...میارید

 مدت یه برای که نوشته نامه یه سخر امروز... شده خبر با تهدید ایت از ستاره چطوری دونم نمی

 اما.. .بیاره بوجود مردم این و من برا مشکلی نخواد و کنه پیداش نتونه فرخ که میشه دور اینجا از

 دور زیاد پس رفته پیاده اگه... بوده عمارت تو ستاره سحر نزدیکای تا گفت می خانوم مرضیه

 دنبالش به چپ طرف از پدرت و من و بگرد دنبالش جاده راست طرف از پدرت ماشیم با تو... نشده

 ...نشده دیر تا باش زود فقط... ریم می

 رو حرکت یارای و موند خیره خان صورت به مبهوت و مات ، خان حرفای شنیدن با نادر

 ...نشست حیاط کنار تخت روی جا همون...نداشت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | بلند پاییز رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

356 

 

 بدون ستاره میشه مگه ؟...بره که داره رو کجا ؟... رفته ستاره که چی یعنی:  کرد زمزمه خودش با

 ...بره جایی من

 یرد تا شو پا... ستنی دادن وا وقت االن لعنتی:  واقعیت عالم تو پرید خیال عالم از خان ی نعره با

 ...کنیم پیداش باید بره سنگم زیر اگه حتی... کنیم پیدا رو ستاره باید... نشده

 کس هر که خواست نادر از خان... رفت ماشین طرف به و بلند جاش از سر دادن تکون با نادر

 راه اشینم تا دو... بده رو ستاره شدن پیدا خبر و کنه شلیک تفنگش از زودتر کرد پیدا رو ستاره

 ...کردند رانندگی جاده سمت به و افتادند

 که داد خبر آنها به فوری مراد که بودند جنگل تو هم هاش نشانده دست و فرخ روز اون قضا از

 هستار دنبال به اسب با که داد دستور چنگیز و جبار به فرخ بالفاصله... رفته عمارت از ستاره

 نصیبشون خوبی پاداش ، کنند پیدا رو ستاره خان از قبل اگه که داد قول بهشون و بگردند

 ...رفتند ستاره دنبال به زیاد پول طمع به هم نفر دو اون... میشه

 لوج چنگیز و جبار که طور همون... نکردند پیدا ستاره از ای نشانه کدوم هیچ که میشد ساعتی یه

 بازوی جبار... بودند دختر ینا دنبال به هم آنها که ، دیدند دکتر همراه به و خان... رفتند می

 : گفت و داشت نگه رو او و گرفت رو چنگیز

 ...ببینه رو ما خان ممکنه... نریم جلوتر بهتره

 ...کنیم پیدا رو دختره اون خان از زودتر باید... فرخه دستور:  چنگیز

 نه که ، جلو انداخته رو ما زاده ارباب اون... بنداز بکار رو ات کله اون یکمی:  گفت عصبی جبار

 ما شانس اگه حاال... برسه است دختره اون آوردن بدست که آرزوش به هم و بشه گرفتار خودش

 نعمت یول به که کسی ؟...ما کمک میاد فرخ میکنی فکر... شدیم گرفتار خان ی وسیله به و بگه بد

 ...کنه نمی رحم ما به مطمئناً... کنه خیانت خودش

 رشت به فرخ دستور به و کردند تعریف رو ماجرا و برگشتند فرخ شپی نفر دو اون ترتیب این به

 ...گردند بر شده حساب ی نقشه یه با تا برگشتند

 فرمان روی سرش و ایستاد جاده کنار... نبود ستاره از اثری و بود رفته رو جاده بیشتر نادر

 : بود جدال در خودش با... گذاشت
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 ودخواهخ اینقدر تو ستاره ؟...کنه چیکار ستاره بدون یدبا باشه نداشته برگشتن خیال ستاره اگه

 تنها دتخو و سپردی باد دست به منو امیدی چه با ؟...گرفتی رفتن به تصمیم تنهایی به که نبودی

 ؟...رفتی

 دفتر که بود بار اولین این... افتاد پدرش خاطرات ی دفترچه به نگاهش کرد باز که رو چشماش

 اون در رو مادرش و خود کوتاه خاطرات و بود عاشق اون مثل پدرش...دید می رو پدر خاطرات

 رهاش کنجکاوی اما... کنه درازی دست پدرش خلوت حریم به خواست نمی دلش... بود داده جایی

 صفحه این تو... کرد باز رو دفترچه و کرد خواهی معذرت پدر از و بست رو چشمانش... کرد نمی

 سح... خوند رو آنها نادر وقتی... بود کرده عشقش به تقدیم که دبو پدر های دلتنگی از خطی چند

 ...کنه خبر با پریشونش حال از رو اون و بگه ستاره به رو ها دلتنگی این هم اونم تونه می کرد

 به ، است گرفته فرا را درونم از چشمگیری وسعت که را قلبم شقایق های گل توانستم می کاش) 

 را من پیام ، دیدی را یارم ی چهره اگر زیبا خورشید ای... بریزم ایتپ به داشتن دوست ی نشانه

 طرع... ها پروانه ای... سپارم می آفتابیش دستان به پس این از را دستانم که بگو و برسان او به

... مدار دوستش چقدر که بگو و برسان او به را مهرم پر پیام... نسیم ای... برسانید او به مرا محبت

 می پر و بال آسمان نیلگون افق در زرین خورشید طلوع با بامداد هر که... رها ی پرنده ای

 ...(میکنم تو تقدیم رو ام خسته قلب من که بگو او به و کن پیدا را من ی گمشده... گشایی

 با... چکید فرو چشماش از اشک ناخودآگاه و اومد درد به دلش پدرش عشق شور همه این از نادر

 : دکر زمزمه خودش

 باید معشوق به رسیدن حسرت در همیشه که خورده رقم جور یه ، تو و من تقدیر اینکه مثل

 ...نزنیم دم و بسوزیم

 : داد ادامه و دوخت پدر های دلتنگی ی ادامه به چشم نادر

 لوتخ این در شکسته پر و بال ، تو آبی نام لبریز که کن صدایم... توست صدای عطر از پر خلوتم) 

 عشقی ، بارانی خیس چشمهای این پس در و کن صدایم... ام نشسته صدایت انتظار هب بارانی

 عمرم ی خشکیده وجود ، عشقت یاد از ای جرعه... عشقی از سرشار تو... ببخشای من بر جاودان

 آوازهای از زخمی ام حنجره خدایا... نزار تنهام خدا خاطر به را تو... بخشد می زندگی را

 ... (برسان من به را عمرم گلستان خدایا... نیست گلستان فکر به اینجا کسی... تنهاییست
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 به هم... ریخت اشک ستاره یاد به و داد تکیه صندلی به رو سرش ، خط چند این خوندن بعد نادر

... بود کشیده زجر چقدر سالها این پدر... بود اومده درد به پدر بخاطر دلش هم و بود ستاره یاد

 عشق دادن دست از غم بار زیر... بود کرده پر خاطرات این نوشتن با را شهای تنهایی چقدر

 این با رو پدر لب زیر... بود نزده دم اون مقابل در وقت هیچ ولی... بود شکسته کمرش زندگیش

 ...کرد تحسین طاقت و صبر همه

 ی نشونه صدا این... کشید بیرون دردناکش های خیال از رو نادر ای گلوله شلیک صدای ناگهان

 طرف به اشک پس در و کرد روشن رو ماشین فوری... است کرده پیدا رو ستاره خان که بود این

 با قلبش و دید دور از رو ستاره رعنای قد... رسید خان ماشین نزدیکی به وقتی... افتاد راه صدا

 طرف به نخا و بود ایستاده ماشین کنار پدرش... کوبید اش سینه به شدت به اون دوباره دیدن

 قطف و افتاد نادر به پدر امید پر نگاه... ایستاد پدر کنار و شد پیاده ماشین از نادر... رفت ستاره

 ...شکر رو خدا:  گفت

 اب که دید را خان... انداخت نگاه سرش پشت به و ایستاد جایش سر گلوله شلیک از بعد ستاره

 خجالت اون از و نداشت حالت اون تو رو خان دیدن یارای... میشد او نزدیک خشمگین ی چهره

 آروم ترس با... افتاد صورتش روی به خان ی سایه اینکه تا انداخت پایین رو سرش... کشید می

 .....سال:  گفت زبان لکنت با...شد خیره خان خون از پر چشمای به و گرفت باال رو سرش آروم

 دتش از... خوابید صورتش تو محکمی سیلی که بود نرفته بیرون ستاره دهان از کامل سالم هنوز

 بره رفت عصبانیت با بود خان خشم شاهد که نادر... شد مایل راست طرف به ستاره سر ضربه

 دستور به نادر... نداره رو مورد این تو دخالت حق گفت اون به و شد مانعش دکتر که ستاره طرف

 سر و کالفه... کنه آروم رو اون نستتو نمی چیز هیچ که بود پا به غوغایی دلش تو اما ایستاد پدر

 ...فرستاد می بیرون آه با رو خشمش از پر های نفس مدام و تابید می خودش دور به درگم

 :  گفت گریه با همراه و زد زانو خان جلوی... بود ندامت اشک از پر ستاره چشمان

 ...تهبیف براتون اتفاقی خواستم نمی فقط... کردم نگرانتون که ببخشید منو آقا

 ثابت خواستی می رو چی فرارت با...  نداشتم رو حماقت این انتظار ازت:  زد فریاد خشمگین خان

... شاکیم حسابی دستت از ستاره... بری که داشتی رو کجا ؟...بری خواستی می کجا اصال ؟...کنی
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 به چطوری. ..رسوندی جنون مرز به رو بیچاره نادر اون و منو تو... بخشمت نمی ها زودی این به

 ؟...بکنی رو کار این نادر با دادی اجازه خودت

 ...بشنوم ازت چیزی االن خوام نمی... زد نعره خان که بزنه حرفی رفت ستاره

 ستاره... رفتند ستاره پیش عجله با نادر و دکتر و رفت ماشینش طرف به اعتنایی بدون خان

 ستاره جلوی اومد دکتر... میکرد تماشا رو اون درد با نادر... کرد می گریه و بود و پایین سرش

 :  گفت غمگینی صدای با و نشست

 ...کردی خودت نگران رو همه ؟...رفتی کجا دخترم

 می دکتر... برد ماشینش طرف به و کشید رو اون بازوی خشم با نادر اما... نزد حرفی ستاره

 : گفت و گرفت رو جلوش خان اما ، بشه نادر کار این مانع خواست

 مه من به هم حماقتش این بخاطر باید ستاره... باشه عصبانی داره حق اون... باش نداشته اریشک

 تمجنون پسر اون نباش نگران... بریم ما بیا... الزمه براش تنبیه یکمی... بدم پس جواب نادر به

 ...داره الزم خانوم دختر این کوچولو گوشمالی یه فقط... رسونه نمی بهش آسیبی هیچ

 له خشم با اونو و کرد رها رو ستاره بازوی ماشین نزدیک نادر و برگشتند ماشین با دکتر و خان

 ...ایستاد و خورد ماشین ی بدنه به آروم ستاره که داد

 نمی... کرد نگاهش نادر... کرد پاک رو اشکاش و انداخت پایین رو سرش نادر مقابل در ستاره

 اپید رو ستاره دیگه اگه... بود الزم براش خشونت این اما... کنه رفتار باهاش خشونت با خواست

 قیمنط هیچ که بود آور عذاب کافی قدر به ستاره فرار و نبود به کردن فکر ؟...میشد چی کرد نمی

 دید رو نادر بود پایین سرش که طور همین ستاره... ایستاد ستاره جلوی اومد... تداشت قبول رو

 : زد فریاد سیلی جای به نادر که بود لیسی دومین منتظر... شده نزدیکش که

 اکج که نگفتی خودت با لعنتی آخه ؟...ستاره... کردی فکر چی خودت با ؟...کردی رو کار این چرا

 می... ستاره بگو چیزی یه... دادی ترجیح کردن مقاومت و ایستادن به رو رفتن که برم دارم رو

 ؟...کشیدم چی ساعت چند این دونی

 این از تعجب نادر... افتاد راه روستا طرف به و گرفت رو جاده راه... بزنه اشتند حرفی ستاره

 خودش طرف به رو اون و کشید شدت به رو بازوش و رفت دنبالش به ستاره حرکت و سکوت
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.. .زده زل ستاره پریشون چشمای به غضب از پر چشمایی و خشم با فقط... نزد حرفی... برگردوند

 که ودب زیاد حد از بیش ستاره بازوی درد... رفت می پایین باال اش سینه و میکشید عصبی نفسای

 ریادف نادر سر بار اولین برای شد باعث زندگیش ی نشده تموم دردای و درد این... کنه تحمل نتونه

 ...بزنه

 ؟...خواید می جونم از چی... کنم تحمل تونم نمی رو دردش... کن ول رو دستم... لعنتی:  ستاره

 بازوش تو هاش ناخون بیشتر ، نکرد ول رو بازوش تنها نه... ستاره تند رفتار این از ناراحت نادر

 : نالید درد از ستاره که کرد فرو

 ...میکنم خواهش... کن بس... نادر

 از ؟...سرت به زده ؟...تو چته:  گفت خشم با و کشید خودش سمت به رو اونو و نکرد رهاش نادر اما

... زدند می دم ازش همه که شجاعتت اون بود این... آخر سیم به زدی که سیدیتر الکی تهدید یه

 نمی رو احمقانه کار این دونستی می اگه... نه ؟...کردی چیکار بیچاره خان اون و من با دونی می

 ...کردی

 : زد فریاد و ایستاد روبروش و کرد جدا نادر فوالدی دستای ی گره از رو بازوش زور به ستاره

 کار این خان و تو قول به شد باعث که منه ی سینه این تو دردی چه نفهمیدید کدومتون هیچ

 که کردم حماقت... میگید درست شما... بود حماقت من کار شما نظر از... آره... بکنم رو احمقانه

 ی آواره شدم حاضر که کردم حماقت... کنم شماها فدای رو خودم ی آینده و زندگی خواستم می

 تحماق این من... باشه... حماقته اگه... نبینه آسیب من بخاطر سوزنی سر یه کسی و بشم غربت

 در که نیست مهم برام... نداره ایرادی... نفهم... خودخواه... احمق بگید بهم... دارم دوست رو

 ترین درست که مطمئنم خودم به خودم... خودمه عمل و فکر مهم برام... کنید می فکر چی موردم

 نه دیگه پس... حماقته بیچاره مردم این و خان و تو جون از محافظت اگه... کردم رو ممکن کار

 راحتم و بردارید سرم از دست... دارم شما به کاری من نه و باشید داشته من کار به کاری شما

 تصمیم زندگیم برا خودم زارید نمی و منو اختیار صاحب شدید کدومتون هر چرا... بزارید

 ؟...بگیرم

 : گفت و شد تر نزدیک قدم یه ، ستاره اعتراض و فریاد از تعجب نادر
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 تو ؟...کنی محافظت خودت از تونستی می بودی رفته اگه ؟... بوده درست کارت میکنی فکر

 رضای محض ، رو دختر یه کی ؟... میکرد محافظت ازت کی اونجا... بود زیاد فرخ امثال که شهری

 می تیز دندون برات مردا ی همه ؟...داد می مکان و جا بهش و داشت می نگه خودش پیش خدا

... تارهس بفهم رو اینا... کردند می ات پاره تیکه بعد و گذاشتند می پیش پا کمک عنوان به... کردند

 تونه نمی بهت فرخ ، خان و من حمایت در... داری جانی امنیت ما کنار در ده این تو فقط تو

 ...بشه نزدیک

 : گفت و ریخت فرو اشکاش و نشست زمین رو مستاًصل رو ستاره

 اولین من آوردن بدست بخاطر... روانیه یه فرخ... بریدم دیگه... کنم تحمل تونم نمی دیگه نادر

 کنارتون اگه... بودم رفته اگه... داره برمی راهش سر از رو خان و میاد... کنه می که رو کاری

 ور خودم چطوری بیفته اتفاقی من بخاطر اگه... میداشتبر حماقتش از دست فرخ شاید... نبودم

 دنبال تو کنار چطوری... بگذرونم شادی و خوشی تو رو عمرم ی بقیه چطوری... ببخشم

 بنا دیگه یکی زندگی آوار روی رو خودم راحتی و خوشی تونم نمی من نادر... برم خوشبختی

 ؟...کنم چیکار میگی تو... کنم

 و گرفت آغوش تو لرزید می خودش به گریه هق هق از که رو ستاره و دز زانو پاش جلوی نادر

 : گفت آروم و اش سینه تو گذاشت و بوسید رو سرش

 اون... نکن باور و فرخ تهدیدای...  وایسا همیشه مثل مشکالت جلوی و نترس... عزیزم ستاره

 از رزودت رو تو و بود طرافا همین لعنتی اون اگه... کرده تهدید که دونسته می تو ضعف نقطه نامرد

... شدی عمل این مرتکب ندونسته چرا ؟...اومد می روزمون به چه دونی می... بود کرده پیدا خان

 ...بمونم زنده قلب بدون تونستم می من مگه بودی رفته اگه... منی قلب تو

 تو به منم:  گفت هاش گریه هق هق میان و شد روشن وجودش تو امیدی نور نادر حرفای با ستاره

 ظهلح این از تر شیرین برام مرگ... داشتم حالی چه رفتم می داشتم وقتی دونی نمی... ام وابسته

 ...بود ها

 : گفت و گرفت قاب رو صورتش و داد قرار خودش روبروی و کرد پا سر رو ستاره نادر
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 دیگه... گذشت رخی به بار این شکر رو خدا... بدی زجر رو خودت اینقدر خوام نمی... کن بس دیگه

 هک زده حرف خان با پدر... شد تموم دیگه... کشیدیم ناراحتی مون همه کافی قدر به... نگو هیچی

 میریم شده اگه... کنم می محافظت ازت خودم ، عقد از بعد... بیاره در همدیگه عقد به رو ما زودتر

 راتب اتفاقی زارم نمی دیگه ...کن اعتماد بهم... باشیم دور فرخ از تا و کنیم می زندگی پایتخت

 ...بیفته

 هرا به عمارت طرف به و بشه ماشین سوار که کرد کمک اون به و بوسید رو ستاره پیشانی بعد

 رو خودش اون... بگیره ندیده رو فرخ و کنه تکیه نادر حرفای امید به نمیتونست ستاره... افتادند

 چه تا شرایط اون تحمل بزنه حدس ستتون نمی و دید می زندگی اسیر دیگری زمان از بیشتر

 غرق حمایتش و نادر بخش امید حرفای با که طور همین گاهی... بود خواهد ممکن براش زمانی

 کسی گذاشت نمی زودی این به که بود نامرد اون تهدیدای از متاًثر هم طور همین... میشد خوشی

 می که ای حربه هر با همچنان فرخ و بود نشده عوض چیزی هنوز... برسه آرامش به ده این تو

 ...داد می ادامه خودش پیشروی به داشت تونست

 خان وجود هم بار این... میزد حرف خودش با و رفت می راه اتاق دور همیشه از تر عصبانی فرخ

 بر و دور خان تا... کرد می اساسی فکر یه باید... بود شده هاش نقشه تموم خوردن بهم باعث

 و کردمی فکر شیطانی ی نقشه یه به... نمیرسید ستاره به دستش وقت هیچ اون... پلکه می ستاره

 رو رجبا بود کرده استخدام بود مدتی که مردی دو بین از... بود ستاره به رسیدن راه تنها فکر این

 بتونه و نبره بویی نقشه این از چنگیز که کرد ریزی برنامه طوری... کرد انتخاب اش نقشه این برای

 ...بیاره در اجرا به کامل طور به رو اش نقشه

 نهبتو ، نفرشون دو خلوت تو تا... اش خونواده پیش فرستاد روز چند برای رو چنگیز فرخ شب اون

 بارج به رو شکست رو بینشون سکوت فرخ باالخره... بگیره کمک ازش و بگه جبار برای رو نقشه

 : گفت

 ؟...کنی زندگی حترا عمرت آخر تا و بشی دار پول خوای می جبار

 ...میاد بدش راحت زندگی و پول از کی... آقا:  گفت آوری چندش ی خنده با جبار

 ور کارت اگه... بکنی گفتم بهت که رو کاری باید ، بشی پولدار خوای می اگه پس:  گفت فرخ

 ...میشه نصیبت زیادی پول بدی انجام درست

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | بلند پاییز رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

363 

 

 ؟...کنم دزدی خان ی خزانه از:  جبار

 ...کنی دزدی جونش از باید تو... بود کجا اش خزانه خان... نه:  گفت و زد تلخی لبخند فرخ

 آب ، فهمید رو فرخ منظور وقتی... انداخت داشت ای فاتحانه نگاه که فرخ به تعجب با جبار

 : گفت و داد فرو سختی به رو دهنش

 ...میکنید شوخی حتماً... برداشت راه سر از رو خان سادگی این به میشه مگه... آقا ممکنه غیر این

 ...زنم می حرف جدی باهات دارم من... شوخیه وقت چه حاال... احمق:  زد فریاد عصبانی فرخ

 کسی جون حاال تا اما... کردم خالفی کار همه من بخدا ؟...من چرا... قربان آخه:  گفت ترس با جبار

 ...نگرفتم رو

 چقدر دونم می چون ؟...کردم انتخابت چرا دونی می ؟...ترسی می... چیه:  گفت خشم با فرخ

 تاش دویست... دم می پول بهت تومن هزار پانصد بکنی رو کار این برام اگه... رحمی بی و زرنگ

 ... خان کشتن از بعد رو تاش سیصد و میدم االن رو

 (..... بود االن پول میلیون دویست تا صد معادل... بود پول خیلی زمان اون در تومن هزار پانصد) 

 ور پول مقدار این اسم حتی حال به تا... رفت باال ابروهاش تعجب از ها پول مقدار شنیدن با جبار

 : پرسید خونسرد اما... باشه داشته رو پول همه این اینکه به برسه چه بود نشنیده

 ؟...میاد بر شما دست از کاری چه... شدم دستگیر اگه

 : گفت میشه اون ی واستهخ تسلیم کم کم داره جبار دید که فرخ

 هی تو و تنها خان وقتی... بشه انجام شب تو باید کار این... کردم رو جاش همه فکر خودم... نترس

 همه اون با... تهران برم می رو تو خان کشتن از بعد فوری و هستم باهات منم... باشه خلوت جای

 ...کار هم و کنی پیدا جا هم راحت خیلی تونی می اونجا پول

 ؟...نمیدید انجام رو کار این خودتون چرا:  پرسید احتیاط با جبار

 : گفت و شد خیره جبار به غیظ با و فرستاد بیرون رو خشمش از پر نفس فرخ
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 مرض مگه... بکنم رو کار این تونستم می خودم اگه... ندازی نمی کار به رو فکرت چرا... احمق

 به دست دارم که اونه بخاطر و ام ستاره عاشق من یدون می خودت... بزارم میان در تو با داشتم

 موفق اگه... ستاره همراه به اونم کنم حکومت و برگردم عمارت به خوام می... زنم می کار این

 بشی و برگردی تونی می... شد رنگ کم مردم ذهن تو خان مرگ و گذشت که مدت یه... بشم

 ...میکنی زندگی راحت عمرت آخر تا... خودم مشاور

 هم پول همه اون از نمیشد اما... بود براش بزرگی ریسک کار این... نکرد سوالی دیگه جبار

 هزاری ی بسته تا دو و زد رو خالص تیر... میشه سست داره کم کم جبار دید وقتی فرخ... گذشت

 : گفت و انداخت جبار جلوی رو

 هماش ، انگشت کوچیک حرکت هی با فقط... نداره رو پول همه این ارزش آدم یه گرفتن جون یعنی

 ...تموم و میدی فشار رو

 نصیبش پول همه این که نمیشد باورش... بود کرده خیره رو جبار چشمای جوری بد هزاریها برق

 ولپ همه این که بکنند بازخواست ازش و بشند پیچش پا که نداشت هم ای خونواده اونکه... میشه

 ...آوردی کجا از رو

.. .نداره ایرادی نکردی هم قبول اگه... بگیر رو تصمیمت زودتر:  گفت فرخ که بود فکر تو جبار

 اعتماد تو به هم من منتها... کشند می برام رو نفر سه پول این بخاطر که دارم رو دیگه کسایی

 ...میدی انجام پایی رد هیچ بدون تمیز رو کارت که دونم می هم... دارم

 ها ولپ تا اتاقم بیا کردی قبول اگه... کنی فکر داری وقت حصب تا:  گفت و برداشت رو ها پول فرخ

 ...بدم بهت رو

 ...بگید شما چی هر... قبول آقا:  زد صداش جبار که بیرون اتاق از بره رفت فرخ

... میری انجام من برا تمیز خیلی رو کار این مطمئنی:  گفت و برگشت و زد شیطانی لبخند فرخ

  ؟...نزنی حرفی چنگیز حتی کسی با پوال این و احرف این مورد در که میدی قول

 ...بدید قولی یه من به هم شما اما... میدم قول آقا بله:  گفت و ایستاد فرخ روبروی اومد جبار

 : گفت اون که شده خیره جبار به بزنه حرفی اینکه بدون فرخ
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 رنمیب دست نکنه پیدا ور اون تا و قاتل دنبال افته می پاسگاه... خان کشتن از بعد که دونید می

 ...ندید لو منو وقت هیچ که میدید قول شما... داره

 ...میفتم گیر خودمم که بدم لو رو تو من اگه... احمق آخه:  گفت و کرد بلندی ی خنده فرخ

 ....بودم نکرده رو اینجاش فکر... شماست با حق... آقا آره:  گفت و کشید گردنش به دستی جبار

 ...قبوله پس:  گفت و جبار طرف گرفت رو پوال فرخ

 ...قوله:  گفت و گرفت رو پوال ذوق با جبار

 دور از یکی ، بدم خبر بهت که موقش تا:  گفت و جبار طرف گرفت رو اش اشاره انگشت فرخ

 انیهث یه تو داره دستور آدم اون...کنی فرار بکنی کاری اینکه از قبل پوال با بخوای اگه... مراقبته

 زیر میری خان بجای خودت وگرنه... نزنی نارو من به باش مواظب پس... رهبیا رو دخلت

 ؟...فهمیدی...خاک

 ...هستیم آخرش تا... نیست نامردی ما کار تو... آقا بله:  گفت و داد تکون سری ترس با جبار

 : گفت خودش با... بیرون اومد اتاق از و داد بهش رو پولها و زد بهش پوزخندی فرخ

 داره هام نقشه ی همه... میدید باد به رو جونتون ، زیادی طمع بخاطر... پرست ولپ های احمق

 اون صاحب و زندگیت مرد میشم زودی همین به... باش منتظرم... خانوم ستاره... میره پیش خوب

 ...عمارت

 خودش حماقت به و... نداشت رو خورشید و خان به کردن نگاه جراًت شرم روی از ستاره شب اون

 از رو بود کرده ورم گردنش رگهای خشم از که... خان با برخوردش اولین ی لحظه... فرستاد تلعن

 یسیل صورتش به چطور که... دید می عصبانیت این با رو خان که بود باری اولین... برد نمی یاد

.. .نبود دلخور خان از... نمیکرد فراموش گاه هیچ و میکرد حس خوبی به رو اون سوزش هنوز... زد

 حق رو سیلی این و کرده خشمگین چنین این رو اون ، حدش بی داشتن دوست دونست می چون

 چقدر شدنش پیدا تا همه و بود کرده دلواپس رو همه عقلی بی با اون... دونست می خودش

 ...بودند کشیده ناراحتی
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... نفهمید تاقا به رو اعظم اومدن که بود غرق خودش تو اینقدر زانوهاش بر سر اتاقش تو ستاره

 به رو غمگینش نگاه و گرفت باال رو نگاهش... کرد حس خودش روی رو نگاهی سنگینی وقتی

 زد زل مظلومانه ستاره... زد لبخندی و گرفت رو اون دست اعظم... دوخت اعظم نگران چشمای

 : گفت آروم و بهش

 ...شدی اذیت بیشتر همه از که دونم می ؟...کنی مالمتم همه مثل خوای نمی تو

 : گفت و بوسید رو ستاره دست اعظم

 مدام و زدم می سرم توی... دادم دستت از همیشه برا کردم فکر... خوند رو ات نامه مراد وقتی

... نمیشم ساکت دید وقتی خانوم مرضیه... ریختم می اشک و زدم می زار... زدم می صدا رو اسمت

 : گفت و زد تشر بهم صدا پر و محکم

 برمی رو اون خان و میشه پیداش ستاره حتماً ؟...میکنی عزاداری ها مرده رخواه مثل چرا

... یمبریز بیرون و کنیم خالی رو هامون عقده گریه و فریاد و داد با تونیم می زنا ما ستاره... گردونه

 دیگه خوند رو ات نامه و رفتی تو فهمید خان وقتی... ره نمی یادم وقت هیچ رو لحظه اون ولی

 خورد درهم لحظه همون خان...  ستاره... زمین خورد می داشت و... بشه بند پاهاش رو نتونست

 ...شنیدم رو احساسش و غرور شکستن صدای من و شد

 : گفت و کرد گریه به شروع اعظم ی تازه خرفای از ستاره

... مکرد می فکر لحظه اون... کنم اذیت رو خان خواستم نمی ولی... بود احمقانه کارم دونم می

 فطر یه از... کشم می چی دارم ببینی که نیستی من جای تو اعظم... کردم انتخاب رو راه بهترین

 ولی... محتاجم دو هر عشق به من... ندازه می پا از داره منو... خان عشق طرف یه از... نادر عشق

 زنه می نهیب بهم هی یکی... میکنه نابود رو هستیم و خوره می رو روحم داره خوره مثل چیزی یه

 چیکار من بگیره من از رو اونا از یکی فرخ اگه... میدی دست از رو آنها از یکی زودی همین به که

 ...میرم می من بخدا اعظم... کنم

 هحرب آخرین از فرخ... دختر میندازی پا از رو خودت فکرا این با فقط تو:  گفت آشفتگی با اعظم

 این هم خان حتی... کرد رها تاریکی تو تیری یه... ردک استفاده بوده تهدید همیشه که خودش

 تسرنوش و تقدیر من... ستاره ببین... نیست خبری ازش که بینی می... نگرفت جدی رو تهدیدش
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. ..نیست محض تقدیر که همش... داده تشخیص و عقل هاش بنده به خدا اما...نمیکنم نفی رو آدما

 که برن سرنوشتی همون دنبال به خودشون ی اراده اب انسانها که داده رو اینها همه خداوند

 اون هب بهتره کردند پیدا تو سرنوشت تو راهی نادر و خان مثل کسی که حاال... شده تعیین براشون

 یتنهای خوای می اگه... بشی رد آنها به تکیه با هات ترس و رنجها و دردها پل از و کنی تکیه تا دو

 ... میشی نابود و میوفتی مرداب به پل زا حتماً بری رو سنگالخ راه این

 فکر تهدیداش و نامرد او به کمتر تا کن خوش دل ات آینده و فردا های شادی به میکنم خواهش

 ....نکن اذیت رو بقیه و خودت نیفتاده اتفاقای برای... کنی

 هاش غصه از کمی... داد ستاره به اعظم که امیدواری و زدن حرف با خیلی اعظم و ستاره شب اون

 از اون به.  میکرد بازی ستاره برای رو همدم یه... همدرد یه نقش راه این تو اعظم... کرد کم رو

 ...میکرد خوش دل آینده به رو اون و... میاره بدست نادر کنار در که میگفت درخشانی ی آینده

 ی شرمنده هنوز.. .نشه آفتابی خان برابر در که کرد سعی ستاره و گذشت اتفاق اون از ای هفته یه

 با خودش تا داد وقت بهش و نشد ستاره سرزنش و ماجرا پیج پا زیاد هم خان... بود بزرگ مرد اون

 یعبرت درس براش ماجرا این و کرده رو اشتباه ترین بزرگ که بفهمه خودش خلوت تو کردن فکر

 ...نده جوالن مغزش تو افکار این از حتی دیگه که بشه

 جدید سال برای رو خود همه و بود شده تموم هم زمستون دوم ماه... داد می عید بوی هوا کم کم

 سال تا بودند تکاپو در همه و بود داده ای دیگه حال و شور همه به عید اومدن... کردند می آماده

 خونه قانون این از هم ارباب عمارت... باشند پذیرا خودشون ی خونه در نحو بهترین به رو جدید

 ... نبود مستثنی عید دناوم و تکونی

 نبود سرزنش از خالی که رو خان نگاه این و بود پشیمون کارش از خان مقابل در هم هنوز ستاره

 اونکه بی که بود کرده خورد رو اون چنان تهدیدش این با فرخ... انداخت می فرخ گردن به رو

 رو خودش و بود خان بزگواری اسیر همیشه ستاره... میکرد خواری احساس باشه تنش تو خاری

 ی همه از که بود حاضر ستاره... بود بیچاره اش پدرانه محبت برابر در که شناخت می خوب

 ...میشد تموم جونش قیمت به اگه حتی... کنه جبران رو خان محبت تا بگذره هستیش

 همیشه ستاره... داد نمی رو جبران ی اجازه اون به و بود کرده زخمی رو اون گردن فرخ افسار ولی

 رو سیک اگه که... همیشگیه رفتنی رفتن کسی سوی به بند بدون که بفهمون فرخ به خواست می
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 نه خواد می عشق با رو اش بنده ، خدا... میکنه فرار حتماً ، ببرند خدا سوی به حتی ، بند به زور به

 اش کورانهکور عشق بخاطر فرخ که دونست می ستاره ولی... جهنم خوف از نه... بهشت سودای با

 می که رو چی هر خواست می فقط و... میده انجام رو خودش کار و نمیده حرفا این به گوش

 ....نده اعتراض حق هم کسی به و بیاره چنگ به خواست

 ستاره اما... میشه تر رنگ کم همه ذهن تو اتفاق این و گذره می ستاره فرار ماجرای از هفته یه

 فوری رو یکی خان که شد بدتر حالش هم منیر ماه روزا همین تو... شرمگینه خان برابر در هنوز

 شدت به رو خان و خورشید و بود رسیده خودش اوج به منیر ماه مریضیه... دکتر دنبال فرستاد

 : گفت خان به رو و اومد خان اتاق به اش معاینه از بعد دکتر... بود کرده نگران

 خوش جا بدنش تو که زیادیه عفونت بخاطر یدششد تب این... نیست خوب اصالً منیر ماه حال

 که نمیده اجازه بدنش به و کرده ضعیف رو بدنش دفاعی سیستم ، اشم روحی فشارهای... کرده

 ...بشه بیشتر مقاومتش

 ؟...شهر ببریمش اگه حتی ؟...کرد براش کاری نمیشه یعنی:  پرسید نگرانی با خان

 ونهت نمی ضعیقش بدن این که ندید تکونش جاش از اصالً:  گفت و داد تکون سری تاًسف با دکتر

 ...نمیکشید درد اینقدر و میشد مرگ تسلیم زودتر دید می رو پسرش اگه شاید... بیاره طاقت

 کاری... کنیم اعالم رو مرگ زمان دقیق تونیم نمی دکترا ما وقت هیچ و خداست دست مرگ البته

 ...کنید پیدا رو فرخ نشده ردی تا کنید سعی بدید انجام تونید می شما که

 : گفت سردرگمی با خان

 ... کجاست نامرد این دونم نمی اصالً... ممکنه غیر کار این

 لهوسی به تونید می... داره خونه این تو جاسوس یه فرخ که میده نشون رو این ستاره فرار:  دکتر

 ...کنید خبر با مادرش وخیم حال از رو فرخ اون ی

 ...ممکنه غیر این... جاسوس:  گفت دکتر به رو تعجب با خان

 پس.. .انداختید دور رو برگه اون خوندید رو فرخ آمیز تهدید ی نامه وقتی نگفتید شما مگه:  دکتر

 این راداف از یکی فرخ که مطمئنم من... نوشته خان برا تهدید ی نامه یه فرخ که گفته ستاره به کی

 دست زیر ستاره که هم شبی اون... برسونه بهش رو نهخو این خبرای که خریده پول با رو عمارت
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 خواد می ستاره که داده خبر اون به کسی که دلیله همین مصداق داد می جون داشت فرخ پای و

 ...رسونه می فرخ به رو خبرا داره یکی... برگرده عمارت به

 نهمچی میلش الفخ بر کرده جراًت آدم کدام یعنی... رفت فرو فکر به دکتر حرفای گفتن با خان

 ؟...کی برای ؟...چی برای اونم... کنه دشمنی خان با که نکرده جراًت کسی حاال تا ؟...بکنه کاری

 ...شد خیره دکتر به و بیرون اومد فکر از کرد لمس رو اون ی شونه دکتر دست وقتی

 خفر تونی می هترب خودت دونم می... زنم می منیر ماه به سری یه فردا بازم... میرم دارم من:  دکتر

 فعالً... برداره حماقتاش این از دست بگیره قرار تو روی رودر اگه شاید... عمارت تو بکشونی رو

 : زد صداش و شد بلند خان که بیرون اتاق از بره رفت دکتر

 نشون بهش خوش روی منم خوب... نمیشه آفتابی جلوم زیاد و خودشه تو خیلی روز اون از تاره

 ناراحت ازش دیگه کنید باور... داده انجام اشتباهی کار که بفهمه اینطوری استمخو می... ندادم

 کار این به دست من جون حفظ خاطر به هم دختر این بینم می میکنم فکر که خوب... نیستم

 از خالی تو تهدید یه برای نداشتم طاقت که بوده این بخاطر فقط شدم عصبانی اگه و... زده

 ...بشم دنیا اون تو بیامرز خدا رحمان مش و بی بی ی رمندهش عمر یه و بدم دستش

 عصبانی دستش از که بود حقتون این و دارید ستاره گردن به پدری حق شما که دونم می:  دکتر

 می قول... نادر دست بدید رو امانت این... ما به بدید رو مسئولیت این دیگه بیاید خان اما... باشید

 آرامش به نادرم هم و میشه کم شما مسئولیت بار هم طوری این... نیمک مراقبت خوبی به ازش دم

 خودش داره اسیر ی پرنده یه مثل و داره حالی چه نادر اتفاق اون از بعد که دونید نمی... رسه می

 و عمارت آرامش بخاطر ستاره باز اگه که میگه من گوش دم مدام و کوبه می قفس دیوار و در به رو

 ؟...کنم چیکار باید من کنه فرار خان

 و ستاره عقد دیگه ی هفته دو تا باشه... متین حرفات ی همه:  گفت و کشید عمیقی نفس دکتر

 که بکنیم کاری یه باید... نیست ستاره واسه امنی جای دیگه عمارت این... دم می انجام رو نادر

 و ستاره عقد شنیدن رخب که مطمئنم... بیرون بزنه ، خریده که موشی لونه اون از بخاطرش فرخ

 ...بکشه بیرون توش خزیده که لونه اون از رو نامرد اون تونه می نادر
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 اینکه بخاطر داره امکان و خطرناکه فرخ... کنید رعایت رو احتیاط باید اما... خوبیه فکر:  دکتر

 ...کنه قربانی عاشقشه میکنه ادعا خیلی که هم رو ستاره حتی شکسته غرورش

 هیچ ی اجازه دیگه که میندازم دامش به طوری... دارم رو خودم آدمای منم... دکتر نترسید:  خان

 ... باشه نداشته رو حرکتی گونه

 : گفت خان باز که کنه خداحافظی رفت سرش دادن تکون با دکتر

 شاید... خودشه تو خیلی روز چند این... ببری خودت با رو ستاره روز دو یکی خوام می ازت دکتر

 ....دنبالش میام دیگه شبه دو خودم... بشه بهتر حالش یکمی نادر دیدن با

 برای رو امشب کارتون این با شما... بینا چشم دو ، خواد می چی خدا از کور:  گفت و خندید دکتر

 ...کردید ماندنی یاد به و عشق از پر شب یه نادر و ستاره

 نشخو بزاره فراتر پاشو اگه بگی رتپس به بهتره... امانته شما دست دخترم:  گفت و خندید خان

 ...خودشه پای

 عشقش خواد می فقط عاشق یه... باز هوس یه نه... عاشقه یه من پسر:  گفت و زد پوزخندی دکتر

 ...  بگیره آروم تنش بوی با تا باشه بغلش تو

 مورد در که دکتر حرفای به بیشتر تا موند اتاق تو خودش و کرد راهی رو ستاره و دکتر خان

 دکتر ی گفته اگه... گرفت می فرخ مورد در جدی تصمیم یه باید.. کنه فکر گفت می جاسوس

 آدمای بگوش رو نادر و ستاره عقد خبر اون اگه پس... باشه عمارت تو جاسوس یه و باشه درست

 از واکنشی یه فرخ حتماً و کنه خبر رو فرخ که اومد برمی درصدد اون حتماً رسوند می عمارت

 از رو افعی این باید اما... داشت پی در رو بزرگی ریسک کار این درسته...داد می وننش خودش

 ...جنگید می باهاش رو رودر و خورد نمی خنجر پشت از الاقل اینطوری... بیرون میکشید اش لونه

 کنترل تحت رو چیز همه و کنه مشورت مطمئنش افراد از تا چند با که گذاشت قرار خودش با

 ...کنه پخش عمارت تو رو خبر بعد بگیره خودش

 هنقش اجرای برای بلد کار و معتبر آدم تا چند و کرد رو الزم کارهای اینکه از بعد... خان عصر فردا

 : گفت بهشون و کرد جمع عمارت حیاط تو رو همگی گذاشت اش
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 الجمله من ، شما ی همه و نبود خوب چندان فرخ حماقت بخاطر عمارت این اوضاع مدت این

 ودمخ پسر مثل که ، فرخ نمیکنم باور هنوز و متاًسفم واقعاً من که گذروندید رو بدی روزای ستاره

 هک افتاده زیادی اتفاقات... بندازه بخطر رو عمارت امنیت و بکنه باهام کاری چنین کردم بزرگش

 میدوارما و کرده قبول رو درخواست این ستاره و است ستاره از نادر ازدواج درخواست... یکیش

 مسئله...بگیرم عمارت همین تو رو عزیز دو این عروسی و عقد مراسم دیگه ی هفته دو تا بتونم

 برای و داد دست از رو خودش آبروی و اعتبار کارش این با فرخ... فرخه کرده نگرانم خیلی که ای

 های دغدغه از یکی و افتاده بیماری بستر تو که مادرش بخاطر فقط اما... نداره ای دیگه ارزش من

 ...عمارت برگرده تونه می و گذرم می خطاش از اون بخاطر... فرخه دیدن فکریش

 می و گذشتم ازت مادرت بخاطر فقط بگه بهش کجاست اون دونه می یا و دید رو اون کسی اگه

 ستاره هک کنه قبول و باشه نداشته ستاره به کاری دیگه که شرط یه با فقط عمارت به برگرده تونه

 انجام درست کردم محول بهتون که رو کاری هر خوام می... نداره و نداشته جایی سرنوشتش وت

... خوشبختیشون دنبال برند هم نادر و ستاره و بشه تموم خوبی به تا دو این ازدواج مراسم تا بدید

 کدومتون هر کنید سعی پس... میدم خوب پاداش یه کدامتون هر به بره پیش خوب چیز همه اگه

 ...بده انجام درست رو اش ظیفهو

 واون... دید اشک از پر چشمایی با رو خورشید ، برابرش در و برگشت اتاقش به حرفاش از بعد خان

 : گفت و گرفت آغوش در

 به منو حرفای که باشه کسی امیدوارم... بخشیدم مادرت بیماری و تو های خوبی به رو فرخ

 ...عمارت برگرده نیاورده بار هب خرابی این از بیشتر تا و برسونه گوشش

 : گفت ای گرفته صدای با و کرد پاک اشکاشو خورشید

 که هستم شما ی شرمنده من... کردید رفتار گذشت با و سخاوتمند همیشه مثل... آقا ممنونم

 ....شدید اذیت اینقدر خلفم نا برادر بخاطر

 هک... کنی گریه یا هستم شرمنده بگی نبینم دگه:  گفت و بوسید رو خورشید پیشونی خان

 می... کنی آماده دخترمون عروسی برای رو خودت بهتر هم تو... میشم دلخور دستت از حسابی

 ...نقص بدون... بدی انجام رو ستاره عروسی کارای مادر یه مثل خوام
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 زارم می مایه جون از دخترمون برای... چشم روی به:  گفت و... بوسید رو خان ی گونه خورشید

 ....عزیزه خیلی برام ستاره... دارم نگه راضی رو شما که

 دکتر ...میکرد نگاه گذاشتند می سر پشت که ای جاده به صدا بی و ساکت دکتر ماشین تو ستاره

 ازیب چقدر بود کرده خوش جا صورتش تو که غمی با که... انداخت نظری ستاره ی چهره رخ نیم به

 داد می حق پسرش به... بود بخشیده مهربونی و زیبایی صورتش به خوب چه خدا... بود معصوم و

 پایین و باال طوفانی دریای مثل آروم نا نبودش در همیشه و بمونه دور زیبا تندیس این از نتونه که

 ... بره

 : فتگ دکتر که زد غمگینی لبخند و کرد نگاه اون به و برگشت دکتر نگاه سنگینی از ستاره

 ؟...ساکتی خیلی دخترم

 ؟...انداختم دردسر تو رو همه که بگم حماقتم اون از ؟...دکتر بگم چی:  گفت و کشید آهی هستار

 زود که اینه مهم... کنه اشتباه داره امکان انسانی هر... کن فراموش رو روز اون عزیزم:  دکتر

 خواد می و نیست ناراحت دستت از دیگه که بگم بهت گفت خان ضمن در... کنه جبران و بفهمه

 رو نادر و تو عروسی و عقد مراسم دیگه ی هفته دو تا خواد می چون... ببینه شاد رو تو قبل لمث

 ...بگیره

 و رخف وجود با خواد می چطوری خان که نبود پذیر باور براش... شد خیره دکتر به ناباوری با ستاره

 : گفت دید ستاره ی چهره تو که رو نگرانی دکتر... بکنه ریسکی چنین تهدیدش

... هنبین آسیب کسی که کنه چیکار بلد خوب اون نگیر کم دست رو خان... فرخی نگران دونم می

 ...خان به بعد خدا به اول بسپر رو اش بقیه باش عروسیت و عقد تدارک فکر به فقط تو

 : گفت دکتر به رو پریشون و برد فرو رو دهنش آب زور به ستاره

 هیچ بدون که نیستم معمولی دختر یه من... داره نگه تدس االن بخواید خان از شما... جان پدر

 به رسیدن برا بخواد ممکنه که دیوم یه عشق اسیر من... بگیرم عروسی آشفتگی و نگرانی

 اب رو ازدواج این من... بشه ریخته خونی وسط این بشه باعث و بزاره حرمتها ی رو پا هاش خواسته

 به هی که نگرانی با نه... بزارم نادر دست تو رو دستم مخوا می راحت خیال یه با... خوام می شادی

 ...ندارم رو ازدواج این آمادگی االن من... باشم فرخ طرف از ای حادثه منتظر و کنم نگاه اطرافم
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 هتون نمی غلطی هیچ فرخ ؟...نداری اعتماد خان به یا ، ما به چرا:  گفت و کرد نگاهش اخم با دکتر

 که ترسو آدم یه از ؟...ترسی می کی از ؟...نشسته وجودت تو که چیه ترس این دخترم... بکنه

 از رو آشفتگی و نگرانی این عزیزم ؟...میکنه تهدید و کرده پنهون موش سوراخ تو رو خودش

 ...بیفته اتفاق سرنوشتش تو که دختری هر آرزوی که کن فکر روزایی به و کن دور خودت

 تو داره حس این لحظه هر و ندارم خوبی حس... نیستم یمعمول دختر یه من ، که گفتم:  ستاره

 ی همه از بیشتر رو فرخ من... بیفته ده این تو اتفاقاتی خواد می زودی به که میشه قوی وجودم

 که بزنید حرف خان با... جان پدر خدا رو تو... نیست شدنی پاک فرخ ی کینه... شناسم می شما

 لومهمع خوب... نشد پیداش دیگه اگه... چیه بعدیش قدم فرخ نیمببی تا... نزه حرفی ازدواج از فعالً

 ...خالیه تو تهدیداش ی همه

 کنه قبول االن دیگه که خواستم خان از خودم من... نخور قسم بیخود جون دختر:  دکتر

 برای نداری حق دیگه... کنه مراقبت ازت نادر بعد به این از و بزاره ما ی عهده به رو تو مسئولیت

 به... یهطبیع نگرانیت... لطیفه جنست و دختری یه تو... باشی نگران مربوطه مردا ما به که ئلیمسا

 ...کن اعتماد خان به و کن توکل خدا

 تصمیم خان و دکتر... نداشت براش ی فایده دیگه زدن حرف چون... نزد حرفی دیگه ستاره

 بند بند تو ترس اما... بشه پا به زودی به مراسم این خواستند می و بودند گرفته رو خودشون

 وسط این و نداره اون با کاری فرخ دونست می... بگیره آروم گذاشت نمی و زد می موج وجودش

 رو اون جون فرخ کاش ای... ترسید نمی خودش جون از ستاره... خطره تو نادر و خان جون فقط

 افکار این به یگهد کرد سعی و بست رو چشماش... نداشت کاری دیگه کسی به و گرفت می

 هیچ بدون... نداشت خبر اون از کس هیچ که بود پا به غوغایی درونش اما... نده بال و پر احمقانه

 این زا دکتر که کرد پاک انگشتاش با فوری که ریخت بیرون اشکی چشماش ی گوشه از کوششی

 ....نفهمه چیزی آشوب همه

 نادر اتاق طرف به صدا بی و آروم دکتر رشسفا به ستاره... خونه رسیدند ستاره و دکتر وقتی

 اون وت دیدنش از... رفته فرو صندلیش تو شب تاریکی به خیره پنجره به رو که دید رو نادر... رفت

 اینقدر نادر... ایستاد نادر سر پشت اومد و برداشت قدم آهسته و بست رو در... لرزید دلش حالت

 رو دستاش آروم ستاره... ندید پنجره قاب تو رو ستاره عکس حتی که بود خودش خیاالت غرق
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 دم آهسته و گذاشت نادر محکم و مردونه های شونه روی رو سرش و کرد حلقه نادر گردن دور

 : گفت نادر گوش

 ؟...ندیدی پنجره قاب تو رو ات ستاره ی سایه که... دلم عزیز میکنی سیر ها کجا

 عمیق نفس چند... بست رو چشماش و وردآ کم نفس ستاره حضور بوی از ای لحظه برای نادر

 دستای و گذاشت بود خورده گره هم به اش سینه تو که ستاره دستای دور رو دستاش و کشید

 : گفت لرزونی صدای با و بوسید رو اون و کرد قفل اش مردونه دستای با رو اون ظریف و سفید

  ؟...شدم مست تنت بوی از اینچنین که خیال یا خوابی تو

 تو سهیل ی ستاره من... خیال نه خوابم نه من:  گفت طنازی با و بوسید رو نادر ی گونه ستاره

 ...واقعیتم خود من... درخشیده ات خونه آسمون تو امشب که هستم

 از که شدند چشم در چشم دو هر... بغلش تو انداختش و کشید رو ستاره عافلگیری یه تو نادر

... بود شده خم ستاره صورت روی که نادر داغ نفسای. ..میشدند ذوب داشتند چشماشون حرارت

 روی گذاشت لبهاشو هراس بی و آروم نادر.. میسوزوند رو ستاره لطیف و نازک پوست داشت

 و بست چشماشو مست سر و کشید آهی ستاره لبهای حرارت از... بوسید اونو نرم و ستاره لبهای

 همراهی رو نادر خوشی در غرق هم ستاره...تر محکم و تر خشن بار این... بوسید رو اون هم باز

 ...میکرد

 : گفت و شد خیره ستاره رنگ شب چشمای تو هاش بوسه از بعد نادر

 همین به داشتم االن دونی می... کرد نصیبم رو تو امشب که کردم خدا درگاه به خیری کار چه

... دمبوسی می عطش با رو تو که لحظاتی... بودی آغوشم تو ، تو که لحظاتی... میکردم فکر لحظات

 ...باشه رسیده واقعیت به خیالم که نیست کردنی باور

 وت اونم و کشید دراز کنارش و تخت رو گذاشتش و کرد بلند دستاش رو رو ستاره حرفاش از بعد

 : کرد اعتراض ستاره... گرفت آغوشش

 ...باشیم هم با اتاق تو زشته... پدرت پیش بریم پاشو نادر
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 درک رو عاشقا و عاشقه یه خودش پدر:  گفت و بوسید رو ستاره گلوی و خندید ستم سر نادر

 ...میکنه

 وت... نیست درست االن اما... میکنه درک رو ما و عاشقه یه پدرت درسته:  گفت و شد بلند ستاره

 ...نشسته تنها سالن

 : گفت گوشش دم نادر که برد اتاق بیرون سمت به رو اون و گرفت رو نادر دست

 ...بخوابی زارم نمی صبح خود تا امشب... بکنی فرار دستم از تونستی که نکن فکر

 گرفت خودش طرف به رو ستاره صورت محکم و خنده زیر زد نادر که کرد نگاهش چپ چپ ستاره

 می حافظ داشت و بود ننشسته بیکار اونم که... دکتر پیش رفتند خوش سر دو هر... بوسید اونو و

 : گفت و انداخت ستاره و نادر به معنی پر نگاه یه عینکش الیبا از... خوند

 ...افتادید پیرمرد من فکر به و کندید دل خودتون خلوت از باالخره

 و خنده زیر زد دکتر که... کرد بود انداخته گل هاش گونه که ستاره به خاصی نگاه و خندید نادر

 : گفت

 ...دردسریه بد که عاشقی بسوزه... آخ

 ...خالی گوهر ننه جای:  گفت شیطون و کشید آهی و زد موذی خندلب ستاره

 بغلش تو رو ستاره و زد قهقهه نادر... شد خیره ستاره به شده ریز چشمای با ستاره حرف از دکتر

 : گفت و فشرد

 ...کنی رقابت من ی ستاره با بتونی عمراً

 دست رو پیرمرد من و دار نگه رو شوهرت پدر احترام خانوم ستاره:  گفت و زد محوی لبخند دکتر

 ...ننداز

 پرسی احوال و سالم کلی هم ستاره با و کشید رو آوردنش زحمت احمد که چایی خوردن از بعد

 :  گفت پدرش به رو نادر...کرد
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 کرده راهیتون زودتر میاره هدیه برام رو بهشتی حوری این ، منیر ماه مالقات دونستم می اگه

 ...بودم

 حوری این بدون نگذاشت امشب که بکن خان جون به دعاشو برو:  گفت و زد لبخندی دکتر

 ...بخوابی بهشتی

 ی همه که نادر... شد غمگین نگاهش و افتاد خان تصمیم یاد...  خان اسم یادآوری از ستاره

 : پرسید رو دلیلش و ناراحته چیزی یه از ستاره که فهمید زود خیلی بود ستاره به حواسش

 ؟... شد غم از پر صورتت که شد چی هوی... جان ستاره

... ددا می رنج رو دوشون هر که بود چیزی یه دو هر نگاه در که شد تالقی دکتر نگاه با ستاره نگاه

 :  پرسید نگران همین برای... شناخت می رو نگاها این نادر

 ؟...چیه نگاها این معنی ؟...افتاده اتفاقی

 از ور عینکش و گذاشت روبرو میز روی رو شعر کتاب و کشید جوگندمیش موهای تو دستی دکتر

 ردک بود انداخته پایین رو سرش گرفته ای چهره با که ، ستاره به نگاه یه و برداشت چشماش روی

 : گفت و

 فمخال ستاره ولی... بگیره عروسی و عقد یه ستاره و تو برای ، دیگه هفته دو تا داره تصمیم خان

 ...نگرانه و

 : گفت ستاره به رو و انداخت باال تعجب با زمان هم رو روهاشاب تا دو نادر

 ؟...خواستیم نمی رو همین تو و من مگه ؟...مخالف چرا

 : گفت آهسته و نادر منتظز چشمای تو انداخت و غمش از پر چشمای ستاره

 یه اًحتم... کنیم ازدواج همدیگه با تو و من قراره بفهمه اگه... ترسم می فرخ واکنش از من نادر

 ...بیاره خان یا تو سر بالیی ترسم می... نداره من به کاری که دونم می... میکنه کاری

 : زد داد و شد بلند جاش از آورد جوش ستاره حرفای از نادر
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 رارق مگه... زد فریاد نادر..... نیاری رو اسمش دیگه حتی و نباشی چیزا این نگران دیگه تو بود قرار

 ؟...ستاره نبود

 ریادف ستاره سر نداری حق تو... نادر کن بس:  گفت تحکم با و شد ناراحت نادر واکنش این از دکتر

 ...بزنی

 تا ور لعنتی فرخ این فکر باید... دارم حق پدر چرا:  گفت و شد عصبانی بیشتر پدرش حرف با نادر

 راننگ و کنه فکر دنامر اون به ای لحظه دم نمی اجازه بهش... کنم بیرون خانوم ستاره ی کله از ابد

 ...باشه

 ...نادر:  گفت تحکم با دکتر

 رشس گرفته ی چهره با که ستاره به رو و باشه ساکت کرد مجبور رو پدر دستش کردن بلند با نادر

 : گفت میده فشار رو دستش انگشتای داشت عصبی و بود پایین

 می من... بودی اون واکنش نگران یا زدی نامرد اون از حرف دیگه اگه میگم آخر بار برای ستاره

 ...ردینک گوش رو حرفم اصال تو اما... بیرون بیا لعنتی اون فکر از اصالً گفتم دفعه صد... تو و دونم

 : گفت نادر به تندی به و شد بلند جاش از نادر تند رفتار از خشمگین ستاره

 وقعت...بیام بیرون ، کشیده لجن به هامو لحظه تک تک و زندگی که لعنتی اون فکر از تونم نمی

 ...شناسه نمی رو فرخ من ی اندازه به کسی هیچ...باش نداشته ازم بیجا

 ور دستش مچ دکتر که دنبالش بره رفت نادر... نادر اتاق تو رفت شتاب به حرفاش از بعد ستاره

 : گفت و گرفت

 بی تونه نمی. ..خورده زخم نامرد اون دست از دختر اون... بزنی حرف باهاش اینطوری نداری خق

 هک میکنه کاری حتماً و میاد خبر شنیدن با فرخ... اون از بیشتر حتی نگرانم منم... بشه خیالش

 تا هگذاشت رو نفر چند خان...بیایم در اون جلوی تدبیر با باید ما... ببره خودش با رو ستاره بتونه

 ردخت این دل تو بلند صدای با اینکه بجای هم تو... بگیره رو جلوش بکنه کاری بخواد فرخ اگه

 و بشه کم هاش نگرانی از که بزن حرف طوری باهاش و بده امید بهش... کنی خالی رو کشیده زجر

 ...کنه تکیه بهت بتونه
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 خودش تو که دید رو ستاره و اتاقش طرف رفت آروم نادر... اتاقش تو رفت حرفاش از بعد دکتر

 رو موهاش و گرفت آغوشش تو محکم اونو و شستن کنارش آروم... نشسته تخت لب و شده مچاله

 : گفت و بوسید

 تنگرانی... نیست خودم دست... بزنم حرف باهات تند اینقدر خواستم نمی... ببخش منو دلم عزیز

 ...میگیره هم رو زبونم اختیار وقتا بعضی و میکنه نابودم داره آشفتگیت و

 اتفاقا ی همه از خوام می... بگو قصه برام ادرن:  گفت و داد تکیه نادر ی شونه به رو سرش ستاره

 دور منو... دلواپسیه و نگرانی چی هر از کن جدا منو... دور های سرزمین به ببره منو... بشم دور

 ....آدماش و روستا این از کن

 بود االن به تا قدیم سنتهای جزء که تکونی خونه برای همه و بود پایان به رو زمستون کم کم

 قله سر های برف...بود شده گرم نسبتاً و داده دست از رو خودش سردی اون هوا... ندبود مشغول

... کردند می زالل آب از پر رو ده های چشمه و شدند می آب کم کم خورشید نور تابش با ها

 و سبز های جوانه برای رو خود ها شاخه و شدند می آماده دوباره زندگی برای هم درختان

 ...میکردند آماده بهار در شکوفه رویاندن

 رنگ کم قلبش تو ستاره عشق کم کم... گذروند می رو کشنده انتظار از پر و سخت روزای فرخ

 رغرو انتقام تا... بده رو عالی فرصت یه بهش زمانه تا بود نشسته انتقام هوای به فقط و میشد

 تو اونو اینکه برای طفق... خواست می رو ستاره هنوزم... بگیره خان و ستاره از رو اش شکسته

 بشه عبرتی درس که بکنه باهاش کاری... کنه له رو غرورش... کنه خوردش و بگیره خودش چنگ

 ...برمیاد دستش از کارهایی چه و کیه فرخ که بدونند همه و... همه برای

 مراد از... بده خبر اون به گرفت تصمیمی هر و باشه خان مراقب مدام که خواست مراد از فرخ

 حرف خان با خلوت در تا بده خبر اون به بره جایی تنهایی به شبونه خواست خان اگه استخو

... ستاره سراغ بره خواد می شب فردا که فهمید و شد خبر با خان تصمیم از وقتی مراد... بزنه

 دقایقی...رسوند داشت اسکان اون تو فرخ که ای خونه به رو خودش و شد رشت راهی فوری

 ادزی انتظارش... بده رو زدن حرف دستور بهش فرخ تا بود ایستاده فرخ روبروی تاقا تو که میشد

 : گفت و زد زل بهش فرخ و نکشید طول

 ...عصبانی نه کنه خوشحال منو که باشه خوب خبرات بار این امیدوارم
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 ور شما ترسم می اما مهمه خیلی... دارم براتون مهمی خبرای:  گفت احتیاط با و کشید نفسی مراد

 ...کنه عصبانی

 هاگ... میگیری منو حرفای زود خیلی که میاد خوشم:  گفت و زد قهقهه مراد حرفای شنیدن با فرخ

 ...بگو مربوطه ستاره و منو سرنوشت به

 از غیر ای چاره اما... کنه خشمگین رو فرخ حرفاش ترسید می... کرد مکث ای لحظه چند مراد

... بگه اون برای افته می عمارت تو خبری هر که داده رو ازهاج این بهش فرخ خود... نداشت گفتن

 : گفت آروم الزم احتیاط با پس

 ....اینکه مثل... بده همه به رو مهم خبر یه تا حیاط تو کرد جمع رو همه خان... آقا

 دردسر براش داره امکان و مهمه خیلی خبر فهمید که فرخ... نزد رو حرفش ی بقیه ترس از مراد

 : گفت فریاد اب و بشه

 و ودب ترتیبی هر به مراد چه عمارت اون تو ببینم تا... لعنتی بگو... کردی گفتن به شروع که حاال

 ستاره و خان و کرده خواستگاری ستاره از معلم اینکه مثل:  گفت و کرد جور و جمع رو خودش

 رو نادر و ستاره دست که ببینند تدارک عید برای رو چیز همه داده دستور آقا... کردند قبول هم

 ...همدیگه دست تو بزاره

 چسبوندش و گرفت رو مراد ی یقه و وجودش تو نشست آنی خشم یه مراد حرفای باشنیدن فرخ

 : زد نعره و دیوار به

 ؟...کردی غلطی چه

 خواد می نادر...چسبیدید منو ی یقه که چیکارم من آخه..... من آخه... آقا...  افتاد پته تته به مراد

 ...کنه ازدواج ستاره اب

 واقعاً... دیوار تو کرد پرت بود دستش دم چی هر و کرد ول رو فرخ ی یقه و اومد خودش به فرخ

 : زد نعره... بود شده دیوونه

 از نبودم من تا پس... یودم کرده حس خودم... داره چشم ستاره به عوضی معلم این دونستم می

 چطوری.... خواند می رو همدیگه وقته خیلی معلومه هک اینجور ؟...کرده خواستگاری ام ستاره
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 می ستاره دل به رو داغت... ده این تو گذاشتی تو پا که تو به لعنت... بودم نشده متوجه زودتر

 ور پدرت و تو... باشی داشته قبری که نکنند پیدا جسدتتم حتی که میکنم باهات کاری... زارم

 راهم سر از بشه مانعم کسی هر... خودمه مال آخرشم ، بوده مخود مال اول از ستاره... میکنم نابود

 ...دارمشون برمی

 داد و آورد فرخ برای آب لیوان یه و آشپزخونه تو رفت فوری مراد... شد مچاله صندلی تو فرخ

 : گفت گرفته آروم یکمی فرخ دید وقتی مراد... کشید سر رو همه فرخم... دستش

 جایی وقتی گفتید خودتون.... شب فردا... بیاره دکتر ی خونه از رو ستاره بره خواد می خان... آقا

 ...بزنید حرف باهاش خواید می چون... بدید خبر من به بره تنها خواد می

 ...میره تنها خان مطمئنی:  گفت و داد تکون سری فرخ

 ....مطمئنم... آقا آره:  گفت دستپاچه مراد

 ...عمارت برگردم کنم راضیش خوام می. ..بزنم حرف باهاش باید.... خوبه:  فرخ

 ...راهتونه به چشم خیلی مادرتون... برگردید بهتره.... آقا خوبه:  مراد

 از دور به و آوارگی این عامل و نشست وجودش تو بیشتری خشم... مادرش اسم شنیدن با فرخ

 شعله وجودش وت آتیش های شراره چون کینه... دونست می رو نادر و ستاره فقط رو بودن مادرش

 . :کرد تکرار بار چند.  کشید

 نهبتو تا بخره موش سوراخ تا چند باید معلم آقا این اونوقت و گردم برمی روزا همین... گردم برمی

 ...باشه امان در من دست از

 خان با خوام می بگی کسی به نداری حق اما... بری تونی می:  گفت مراد به رو و شد بلند بعد

 اخبار... برندار کدومشون هیچ از چشم... فهمیدی... بمونه مخفی باید دیدار این ...کنم مالقات

 ...کاست و کم بی... خوام می ازت رو عمارت اون ی لحظه به لحظه

 ...عمارت برگشت ، گرفت رو مزدش دست و کرد مطمئن رو فرخ اینکه از بعد مراد

 : زد حرف خودش با و وندم اتاقش تو غروب نزدیکیای تا فرخ... مراد رفتن از بعد
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 هک بیارم سرت به بالیی ستاره... مونده اونجا شب دو رفته که نزدیکه شون رابطه اینقدر پس

 آخر تا که میکنم کاری... ندی ترجیح من آغوش به رو رسیده دوران به تازه عوضی اون آغوش

 ...کنی التماسم و بیفتی پام به عمرت

 آدمای و خان تقدیر که بودند شب فردا انتظار در دو هر و کرد خبر با اش نقشه از رو جبار ، فرخ

 سر از خان برداشتن ، شیطانیش اهداف به رسیدن راه تنها... کنند عوض کل تو به رو ده اون

 انگیز غم بست بن این تو دیگه اون...  بود روستا و عمارت حکومت گرفتن دست در و بود راهش

 همه اون از بریدن... میکرد ترک رو چیز همه باید شده نویرا و نداشت داشتن نگه برای چیزی

 ردد خان و ستاره توسط عشقش نگرفتن جدی... داشت جدی تصمیم یه به نیاز ، پیوند های رشته

 جغرافیای در خفته مارهای چون ، نفرت همراه خشم که وقتی... بود گذاشته بجا رو ناپذیر سیری

 به نوبت... بود کرده خرد رو اون وزنیش بی ی همه به زمان که وقتی... بود آورده بر سر تنش

 انجام رو انسانی غیر عمل هر تونست می که بود دیوانگی و افسردگی بعد و عصبی یورشهای

 ...رو خودش نعمت ولی کشتن حتی... بده

. ..گشت می بر رفت می بیرون اجازه بدون و دلیل بی... بود کرده شک مراد به که بود مدتها خان

 رفته مخفیانه بارم چند... مراده خود عمارت این خائن که بود مطمئن... بود برانگیز شک اشکار

 لگیرغاف رو اون بود نشسته کمینش تو که خان... عمارت برگشت مراد وقتی... منیر ماه اتاق تو بود

 : پرسید خشم با و کرد

 ؟...بودی کجا حاال تا مراد

 یرمپ مادر به ده بودم رفته... من... من آقا:  گفت لکنت و دستپاچگی با بود شده غافلگیر که مراد

 ...بزنم سر یه

 ...میای و میری خود سر که شده عوض چی حاال... گرفتی می اجازه ازم قبالً:  خان

 مزاحمتون خواستم نمی... کردید می استراحت داشتید شما... آقا:  گفت و پرید روش از رنگ مراد

 ...بشم

 ...زاری می بیرون عمارت این از پاتو من ی اجازه بدون باشه بارت آخرین:  گفت فریاد با خان

 ...نمیکنم رو کار این دیگه... آقا چشم:  گفت عاجزانه مراد
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 مناسب وقت یه تو... نشده تموم باهات کارم هنوز:  گفت و مراد ی شونه روی زد بار چند خان

 ...دارم حرف خیلی باهات

 انخ که فهمید مراد... گذاشت تنها هاش آشفتگی تو رو مراد و باال ترف حرفاش گفتن از بعد خان

 تا میکرد رعایت رو احتیاط جانب باید... شده عصبانی چنین که کرده شک اون آمدهای و رفت از

 ...نشه مشکوک بهش این از بیشتر خان

 صدای از که خان... پرید خواب از زنان فریاد وحشتناکی کابوس از خورشید که بود شب های نیمه

 وا به و ریخت خورشید برای آبی لیوان و شد بلند جاش از فوری... بود شده بیدار خورشید فریاد

 شده گج مثل رنگش و بود عرق خیس کابوس آن ترس از خورشید صورت... کنه آروم اونو تا داد

 : فتگ و گرفت اش مردونه و برهنه ی سینه تو رو سرش و گرفت رو خورشید دست خان... بود

 چیه از خرابت حال این ؟...پریدی خواب از اینطوری که دیدی خوابی چه ؟...شده چی خورشیدم

 ؟...کرده آرومت نا اینقدر که

 فریادم با که ببخشید منو... بود کابوس یه فقط... آقا نیست چیزی:  گفت بغض با خورشید

 ...کردم بیدارتون

 رومآ گفتنش با تا دیدی کابوسی چه بگی ایخو نمی:  گفت و گرفت قاب رو خورشید صورت خان

 ...بشی

 ...عزیزم نیست چیزی:  گفت بود خورده گره خان چشمای تو که اشک از پر چشمایی با خورشید

 نگرانیم... مادرم بیماری... وتهدیداش و فرخ رفتن... فشارم تحت خیلی مدت این... نباش نگران

 ...بینم می کابوس مدام و نزاشته برام اعصاب... ستاره و شما ی واسه

 :  گفت آروم و گرفت آغوشش تو رو سرش و بوسید رو خورشید چشمای خان

 مهه میدم قول بهت... بیفته برات اتفاقی زارم نمی کنارتم من تا... نباش هیچی نگران دلم عزیز

 ...برگردونم عمارت این به رو خوب روزای اون و کنم درست رو چیز

 هدید رو کابوس این چرا... نداشت اوضاع بهبودی به امیدی دیگه کابوس این دیدن با خورشید اما

 اشکاش ؟...ده می دست از رو چیز همه داره یعنی ؟...بود چی خواب این دیدن تعبیر ؟...بود
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 نگرانی با و کرد جدا خودش از رو خورشید کرد حس رو اش سینه خیسی خان وقتی و شد سرازیر

 :  گفت

 ؟...داری تماداع من به... خورشیدم

 ...دارم اعتماد:  گفت نکنه نگران رو خان این از بیشتر اینکه برای خورشید

 هب رو آرامش کارش این با دقایقی و گذاشت خورشید لبهای روی لبهاشو و زد زیبایی لبخند خان

 تا گرفت آغوش تو اونو و خوابوند کنارش رو خورشید دقایقی از بعد و کرد روانه خورشید وجود

 ...رفت خواب به خان آغوش امنیت در خورشید الخرهبا

 قراری بی علت ازش و میگرفت آغوشش تو رو اون ، نادر مدام و بود قرار بی هم ستاره شب اون

 : میگفت نادر به...  خرابشه حال این باعث چی بدونه اینکه بدون ستاره و پرسید می رو هاش

 ...آرومه نا دلم اام.... دارم رو حال این چرا ندارم خبر خودمم

 رهستا گوش تو آهسته و گرفت می آغوش تو محکم اونو بیاره در حالت اون از اونو اینکه برای نادر

 : گفت می

 باش صبور... نمونده چیزی ازدواجمون تا دیگه... قراری بی اینقدر چرا دونم می من... عزیزم

 ...خودم کوچولوی

 جون به افتاد می مشت با... زمین تو بره بشه آب بود مونده کم فقط نادر زدن حرف طرز از ستاره

 هاش بوسه و حرفاش با و داد نمی رو اجازه این بهش نادر که بشه جدا ازش خواست می و نادر

 ...زد می قهقهه دنبالش به و میکرد حساس بیشتر رو ستاره

 و وردخ رقم که فاقیات... بد اتفاق یه تاب بی... بود تاب بی خیلی ، ستاره و خورشید قلب شب اون

 گرد و کرد عوض کل طور به بود اطراف روستاهای ی همه زد زبان که رو روستا این مردم سرنوشت

 ...پاشید ده این روی ، رو عزا و غم

 رها رو اون دم یک غروب دم تا و بود افتاده خورشید جون به عجیبی ی دلشوره روز اون فردای

 روزای با خورشید حال که فهمید و داشت نظر زیر رو خورشید حالتای مدت تموم خان... نکرد
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 مینه برای... نبود خوبی ی نشونه خان برای این و بود نگران و پریشون خیلی... میکنه فرق دیگه

 : گفت و نشست خورشید کنار قبلش بیاره رو ستاره بره خواست می وقتی

 ؟...ای آشفته اینقدر حاال تا دیشب چرا ؟...شده چی جان خورشید

 حسم... افتاده جونم به دلشوره چرا دونم نمی آقا:  گفت و زد زل خان چشمای به بغض با خورشید

 ...بیفته اتفاقی خواد می میگه

.. .بیفته نیست قرار اتفاقی... عزیزم باش آروم:  گفت و گرفت رو خورشید دست نگرانی با خان

 ...گذاشته راث روانت و روح روی که اخیره این اتفاقای از تو پریشونی

 ...است ستاره و شما برای هام دلواپسی... آقا نه:  گفت خورشید

 تا دیشب از که دیدی خوابی چه دیشب:  گفت و بوسید رو دستش و کرد نگاهش محبت با خان

 ...بگیری آروم شاید بگو برام... هستی کنده یر مرغ مثل حاال

 که بود افتاده اتفاقی چه روستا تو مدون نمی فقط نبود مهمی خواب:  گفت فقط آشفته خورشید

 ...کردند می پچ پچ دیدند می منو تا بودند شده جمع هم دور دسته دسته مردم

 هر از جیغ و زجه صدای و بود گرفته دود رو جا همه دیدم خواب که نگفت خان به دیگه خورشید

... انداختند من دستای تو رو شده جدا بدن از سری که نگفت... رسید می گوشمون به ای گوشه

 خورشید... زد می صدا رو ستاره اسم فقط لبهاش و بود خودش سر به متعلق سر اون که نگفت

 بی این فشار از داشت خودش اما... نشه نگران خان که بود نگفته رو ها کابوس این از کدوم هیچ

 ...اومد می در پا از ها قراری

 : گفت و ردک دعوت آرامش به و گرفت بغل به رو خورشید خان

 درست چیز همه... عزیزم نخور غصه... بیماره هم مادرت و رفته فرخ که مدت این بخاطر همش

 قول... گردد برمی عمارت این به شادی دوباره... بگیریم رو ستاره و نادر عروسی وقتی... میشه

 .جا همین گردونم برش و کنم پیدا رو فرخ میدم

 وت وقت هیچ خورشید... افتاد خورشید خواب فکر به بود اش سینه تو خورشید سر که طور همین

 ستاره نگرانیش فقط... بود نداده دست بهش حالتی همچین... کردند می زندگی هم با که مدتی
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 ونهخ تو... عمارت گردوند می برش رو ستاره و رفت می باید... بیاره سرش بالیی فرخ نکنه که بود

 ...بود خطر در ستاره جون... نبود محافظی و نگهبان هیچ که دکتر ی

 رو صورتش ، بود خوابیده یونس... یونس اتاق تو رفت دلداری با و کرد جدا خودش از رو خورشید

 : کرد زمزمه و زد زل معصومش ی چهره به ای لحظه چند و بوسید

  ...یباش عدالت با و مقتدر خان یه آینده در بتونی و نیاری در کار از ظالم فرخ مثل تم امیدوارم

 تکون دستی و کرد نگاه رو خورشید دیگه بار یه و برگشت ، رفت بیرون عمارت در از خان وقتی

 می بهش احساسش و کرد بدرقه رو خان چشماش تو اشک با خورشید... رفت همیشه برای و داد

 یآشنا لبخند اون وقار با سیمای در همیشه که نگاه آخرین و... آخره دیدار ، دیدار این که گفت

 ای ناشناخته اندوه چون... گریست می خان دنبال به خورشید... دید می آن در رو زندگی و امید

 گفت خدا با آسمون به رو... انداخت می چنگ تنش پود و تار به و بود کرده رخنه جونش و روح تو

: 

 ردم این سقوط شاهد و نیفته زندگیم آفتاب روی ای سایه و نرسه واقعیت به من کابوس کاش ای

 ...نباشم

 برای... خودش برای نه... بود نگران هاش قراری بی و خورشید دیدن خواب از رانندگی حین خان

 و.. .بگیره رو ستاره و نادر عقد خواد می که بود گفته همه به که بود کرده اشتباه شاید... ستاره

 زده که بود حرفی و هشد که بود کاری اما... ببره بویی موضوع این از فرخ که گذاشت می نباید

 زیر رو مراد باید فردا... بود رسونده فرخ به رو خبر بود عمارت تو که خائنی اون حتماً... بود شده

 زودتر هرچه... دنبالشه که کسیه همون مراد که بود مطمئن چون... گرفت می حرف به ، فشار

 ...دیدند می آسیب کمتر اطرافش آدمای میکرد پیدا رو فرخ محل

... شد سبز ماشینش جلوی صورت به نقاب مردی ناگهان که بود مراد و فردا فکر تو اینقدر خان

 ماشین از ، مرد اون دست از خشمگین... شیشه تو بره سر با بود نزدیک که ترمز رو زد چنان خان

 اب.. .روبروست سارقی با که فهمید... دید صورت به نقاب رو مرد و کرد نگاه خوب وقتی... شد پیاده

 : گفت تحکم

  ؟...بستی رو راه چرا و هستی کی تو
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 که خان... نزد حرفی و شد خیره اون به بار شرر چشمانی با نبود جبار جز به کسی که مرد اون

 : شد بلند مرد فریاد صدای که بیاره رو تفنگ ماشینش از تا برگشت کرد احساس رو خطر

 ...دارم کارت بایست

 عجبت... بود رفته نشونه اون طرف به و بود جبار دستای تو که تفنگی دیدن با که برگشت خان

 : گفت و کرد حفظ رو خونسردیش آرومی به... کرد

 ...ندارم پول دنبالم من... زدی کاهدون به بدون پولی دنبال اگه ؟...خوای می چی من از

 ...مهست جونت سارق من... ندارم کاری پولت با من:  گفت و زد قهقهه بار دیوونه جبار

 تو ای گلوله سفیر صدای ناگهان که... چرا بگه رفت و آشفت بر زد جبار که حرفی از خان لحظه یه

 گلوله... زد زمین به رو بزرگ مرد این و داد قرار هدف رو خان پیشونی گلوله و پیچید فضا

 رت نزدیک بهش لحظه هر که قاتلش چشمای به کردن نگاه با خان کردو اصابت سرش به مستقیم

 ...کرد تسیلم آفرین جان به جان و کشید رو آخرش نفسای... میشد

 و دید رو چیز همه دور از ، بفهمه جبار اینکه بدون... بود نشسته کمین به ای تپه پشت که فرخ

 سر باالی جبار... حادثه محل طرف رفت و بیرون اومد تپه پشت از ، شده تموم چیز همه دید وقتی

 خان مثل هم جبار... شد خالی پشتش تو دوم ی گلوله که میکرد نگاه رو اون و بود ایستاده خان

 آخر دم فقط...دید تفنگ با سرش باالی رو فرخ و برگشت آخر ی لحظه تو و افتاد زمین روی

 ...شد مرگ تسلیم اونم و... پست نامرد:  بگه تونست

 و کرد ها جنازه به گاهن یه و جلو اومد... کرد عملی رو اش نقشه نصف فرخ تن دو این مرگ با

 زمین رو خان از تر دور و کرد بلند دستاش تا دو روی ، رو جبار و کرد دستش به رو دستکش

 حین و شده کشته راهزن یه ی واسطه به خان یعنی که کرد سازی صحنه طوری و انداخت

 جیبای... دهمر خودش بعد و آورده در پا از رو راهزن گلوله یه با بود زنده هنوز که خان برگشتن

 : کرد زمزمه و کرد پیدا رو خودش پوالی و کرد نگاه رو جبار

 نقشه کردن اجرا برای خوبیه ضعفه نقطه... میکنه خالفکار رو شما ی همه که پوله همین... احمقا

 ...هام
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... بود شده قرمز خون از خان سر کنار خاک ، گلوله جای از که رفت خان جنازه طرف به بعد

 : گفت آخر ی لحظه تو و خان دست ددا رو اسلحه

 زودی این به... من به بودی داده رو ستاره اگه... بکنم ای معامله چنین باهات خواستی خودت

 تک تک حساب به و گردم می بر بزودی... عمارتم اون خان من حاال... شدی نمی خاک اسیر

 هک بیارم سرش بالیی... ستاره ات دونه دور اون مخصوصاً... رسم می بودند دشمن من با که آدمایی

 ...عوضی اون آغوش تو بره و نزنه پس منو

 یپسر... شد بسته کشید رو زحمتش عمر یک که پسری دست به همیشه برای خان زندگی دفتر

 ی هسین از وقت هیچ که رازی... شد بسته بارونی نحس شب یه تو زور به و نبود حالل اش نطفه که

 دخورشی کابوس...نیست خورشید پدر و شوهر از فرخ که نگفت احدی هب و نیامد بیرون منیر ماه

 وت قاتلش و خان اسم و کرد عوض رو روستا این چیز همه که تلخ حقیقتی... پیوست حقیقت به

 عهفاج این بیداری تو... گرفت جا میکردند تعریف هاشون بچه برای که مردم حقیقی های داستان

 ...شد مرگ به محکوم عدالتش بخاطر که بود خانی رنوشتس سیاه برگ بلکه... نبود کابوس

 : گفت نادر به رو... داد می نشون رو نیم و یازده که کرد ساعت به نگاهی ستاره

 ؟...افتاده براش اتفاقی نکنه... کرده دیر خان چرا دونم نمی نادرجان

 : گفت و بوسید و رو گردنش و گرفت آغوش تو بود نشسته تخت لب که رو ستاره نادر

 رو عاشق تا دو نیومده دلش و باشی من پیش امشبم خواسته دلش حتماً... نباش نگران... عزیزم نه

 ...کنه جدا هم از

 لبای مآرو بعد و خندوند رو نادر که کرد چپی نگاه نادر شیطون صورت تو برگشت نگرانی با ستاره

 : گفت و بوسید رو ستاره

 تا مکن درست شیرین شربت یه برات خوای می... نزنه شور اینقدر که برم کوچیکت دل اون قربون

 ؟...بشه تموم شوریت

 : گفت و کرد جدا نادر از رو خودش حرص با ستاره
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 ومن میگم دکتر به نبری منو اگه.. میرم می خبری بی از دارم... عمارت برگردون منو خودت شو پا

 ...عمارت برسون

 دتهدی منو... حوصله کم دخترک بریم برو:  گفت و ادد تکون رو سرش لبخند با و شد بلند نادر

 ...میکنم درست هاتو سرکشی این ی همه بشی قلبم ساکن همیشه برا بزار... میکنه

 از بعد و داد بیرون رو حرصی پر نفس ستاره... حیاط تو رفت و کشید رو ستاره دماغ بعد

 کم هم ستاره و گذاشت می ستاره سر به سر مدام ماشین تو نادر... شد راهی دکتر با خداحافظی

 : گفت بهش نادر... داد می رو جوابش و نیاورد

 ...سمبر حسابت به موقع به تا طلبت باشه... باشی کنارم نخواستی دیگه شب یه که باشه یادت

 انخ به و نشده دیر هنوز که نکنه تهدید منو نادر:  داد رو جوابش و زد نادر بازوی به مشتی ستاره

 ...سقف زیریه بریم نادر با نیستم حاضر که میکنم ور شکایتت

 که شهر برمت می و دزدمت می شبونه... خودم کوچولوی نداری رو جراًتش:  گفت و خندید نادر

 ...نرسه بهمون کس هیچ دست

... بود جاده وسط که شدند چراغی نور ی متوجه ستاره و نادر که بودند نرسیده راه ی نیمه به هنوز

 اشینم اینکه تشخیص و بودند دور ماشین به... دیدند دور از رو ماشین یه شدند یکترنزد که کمی

 : گفت ترس با ستاره... بود مشکل کمی هست خان

 ...میکنه چیکار جاده وسط ماشین این ؟...خبره چه اینجا

 و دهش خراب ماشین شاید... خبره چه ببینم برم من تا نشو پیاده ماشین از:  گفت نگرانی با نادر

 ...کار تعمیر دنبال برند بزارند رو اون که شدند مجبور

 ...برگردیم بیا باشه تله ممکنه... عزیزم نرو:  گفت و گرفت رو نادر دست ترس با ستاره

 فقط... گردم برمی زود نیست اطراف این کسی... نداره ترس:  گفت و بوسید رو ستاره دست نادر

 ...تره امن ماشین تو پایین نیا تو

 رو احتیاط... رفت ماشین طرف به آروم نادر... گذاشت تنها ترس خروار یه با رو ستاره و رفت نادر

 منظره اب شد نزدیک وقتی اما... کنه فرار موقع به بتونه باشه تله ستاره قول به اگه که کرد رعایت
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 دو دیدن.. .زد سرش روی رو دستاش خداآگاه نا و نداشت رو حرکت یارای و شد روبرو دردناکی ی

 که بود کم بود افتاده باز طاق طور به که بود خان یکشون و بودند غلطیده خون تو که مرد تا

 می تر زود باید... بودند کشته رو بیجاره خان و نبود بیخود ستاره های دلشوره... کنه سنکوب

 می شوک و ناراحتی از شک بدون که ببینه رو صحنه این و نیاد ستاره موقع یه که گشت

 ...برگشت فوری...میرد

... سرش تو زد نادر دید تا گذروند می نظر از رو نادر حرکات ی همه داشت وقت تموم که ستاره

 عمان راه وسط نادر... رفت نادر طرف به و شد پیاده ماشین از لرز و ترس با و افتاده اتفاقی فهمید

 ارهست اما...  شده خراب ماشین نیست چیزی ماشین تو یریم بیا:  گفت محکم و شد ستاره رفتن

 که نزدیک جرا نیست چیزی اگه... ببینم برم خودم خوام می... کن ولم دید خراب رو نادر حال که

 ...بزنی گول منو تونی نمی تو... پریده رنگت چرا... سرت تو زدی شدی

 و بود فتهگر آغوشش تو محکم اونو نادر اما... بشه رها نادر دست از که کرد تالش خیلی ستاره

 : زد داد سرش داره نمی بر تقال از دست ستاره دید وقتی... ماشین طرف بردش می داشت

 ؟...میکنی لجبازی اینقدر چرا... نیومده باال سگم روی اون تا ماشین تو برو ستاره

 و دش ول ستاره بازوی از دستش لحظه یه کنه باز رو در رفت نادر... ماشین به بودند رسیده دیگه

 اما... بشه صحنه او دیدن مانع تا دوید بلند های قدم با نادر... ماشین سمت دوید فوری رهستا

 در افتاد زمین روی به چشمش تا... صحنه سر رسوند رو خودش و بود حرفا این از تر زرنگ ستاره

 نگاه بود غلطیده خودش خون تو که خان به داشت اومده در حدقه از چشمای با و زد خشکش جا

 با ستاره که گردوند می بر رو اون زور به داشت و گرفت رو اون بازوی و رسید بهش نادر... دمیکر

 : گفت نادر به رو لکنت با و شد سرازیر اشکاش خوردنش تکون

 ...مرده خان... خان... نادر... نادر

 رو صورتش نادر... خواست می جواب ازش نادر به نگاهش با و میکرد اشاره جنازه به انگشت با

 مشکل براش ستاره به رسیدن خان از بعد که دونست می... میکرد گریه خودشم... گرفت قاب

 : گفت و بوسید رو ستاره اشک از پر صورت... میشد
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 دبای بریم بیا... میکنی همچین خودت با چرا... عزیزم نداشت دیدن صحنه این... نرو گفتم چقدر

 ...کنیم خبر با رو پاسگاه

 دست رفت... زد زانو خان کنار و خان سمت رفت و کشید بیرون نادر دست زا رو دستش ستاره

 و دمیکشی جیغ ستاره... کرد بلندش و گرفت آغوش تو اونو پشت از نادر که خان صورت تو بکشه

 جنازه از یکمی سختی به... بود گرفته محکم رو اون نادر اما... کنه رهاش خواست می نادر از

 : زد نعره و نادر جون به افتاد مشت با ستاره که گردون برش و کرد دورش

 ... بزار راحتم لعنتی...  بزنم حرف پدرم با خوام می... خان پیش برم خوام می... کن ولم

 گور به آرزوهاش تموم خان مرگ با... زد می صدا رو خان مدام و گرفت نمی آروم لحظه یه ستاره

 دستای رو... ریخت می اشک و زد می جیغ که ریطو همین... نداشت هیچی به امیدی دیگه... شد

 تو رو ستاره ناچار و نشنید جوابی اما زد صدا رو ستاره بار چند گریه با نادر... رفت حال از نادر

 ...شد خونه راهی و گذاشتش ماشین تو و گرفت آغوش

 در اما بشه منحرف جاده از بود نزدیک دیدش تاری و ریختن اشک بخاطر بار چند راه تو نادر

 رنگ صورت به و گشت می بر عقب به مدام... گرفت می دست در رو ماشین کنترل آخر ی لحظه

 ... زد می صدا رو اون و کرد می نگاه ستاره ی پریده

 ؟کدوم...افتاد می اتفاق این باید چرا... کن کمکش خودت خدایا...  شو بیدار عزیزم... ستاره

 ؟...بکشه رو بزرگی این به مرد کرده جراًت کی ؟... آورده خان سر رو بال این نامردی

 که مرده اون پس... کرده رو کار این نامرد اون... فرخه کار حتماً:  رفت فرخ به ذهنش لحظه یه

 ...بود پوشونده رو صورتش که بود کی بود خان ی جنازه کنار

 ...داد ادامه راهش به نداشت براش جوابی که ، سوال هزاران با

 باز هک در... در دم اومدند دکتر با احمد بالفاصله که کشید ممتد بوق تا چند رسید نهخو به وقتی

 دبو بیهوش عقب صندلی چون ستاره... دید پریده رنگی و گریون چشمایی با رو نادر دکتر شد

... هبرد خودش با رو ستاره و زده شبیخون فرخ دوباره نکنه که اومد بد دلش به و ندید رو اون دکتر

 : زد داد

 ؟...کجاست ستاره ؟...داری حالیه چه این ؟...شده چی نادر
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 اونو و کشید بغلش تو رو ستاره و ماشین عقب در سمت رفت تلو تلو و بزنه حرفی نتونست نادر

 پسرش دستای رو که ستاره و نادر به داشت اومده در حدقه از چشمای با دکتر...  اتاقش تو برد

 فتگ پدرش به رو نادر... رفت اتاقش به نادر دنبال و اومد خودش به وریف... میکرد نگاه بود افتاده

: 

 ...بشه روز اون مثل دوباره ترسم می... بکنید کاری یه خدا رو تو شده بیهوش ستاره

 : زد فریاد باز نادر که بود خیره پسرش به واج و هاج دکتر

 ...میره دست از داره ستاره... نیست ایستادن وقت االن... کن کمکم خدا رو تو پدر

 که نادر به رو بعد... داد احمد به جوشانده تا چند دستور و اومد خودش به نادر فریاد با دکتر

 دز می دور رو سالن کنده سر مرغ مثل نادر... رفت دنبالش به و کرد رفت می بیرون اتاق از داشت

 : زد داد و شد عصبانی دکتر بار این... میکرد خدا خدا و

 خوب حالش پیش ساعت یه تا اونکه ؟...شده چش ستاره... نادر خبره چه بگو و بایست لحظه یه

 ؟...روزیه و حال چه این ؟...چته تو... بود

 : گفت و دوخت پدرش به رو آلودش اشک چشمای نادر

 ...شده بیهوش همین برای... دید اونو هم ستاره و بودند کشته جاده تو رو خان

 یچ داره پسر این ؟...بودند کشته رو خان که چی یعنی... بود خیره رشپس به مبهوت و مات دکتر

 ؟...میگه

 ممیگ... کشتند جاده تو رو خان گفتم فهمی می پدر:  گفت شده شوکه خیلی پدرش دید که نادر

 تو جنازه تا دو... کنیم خبر رو پاسگاه زود باید ؟...برده ماتت چرا... ریختند سرمون به عزا خاک

 ...بشند حیوونا ی طعمه ممکنه و دندافتا جاده

 ؟...کنیم خبر رو پاسگاه بریم ما آقا:  گفت نادر به رو میکرد گریه داشت که احمد

 ممنظ نفساش... ستاره سراغ رفت خودش و پاسگاه فرستاد اسب با رو احمد وقت اتالف بدون نادر

 پدرش سالن تو رسید تا داوم خودش به ماشین صدای با... بود پریده شدت به رنگش ولی... بود

 بره تونست نمی اما... بود منتظره غیر براش خبر شنیندن چون... بود پدر نگران... بود رفته
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 داروی تا آشپزخونه تو رفت فوری... میکرد کمک بهش و موند می ستاره کنار باید... دنبالش

 ادی پدرش طبابت از زاییچی ،یه شده بزرگ پدر دست کنار دیگه...کنه آماده ستاره برای رو گیاهی

 ...بود گرفته

 داوم و شد متوجه نادر که خورد تکونی ستاره... داد ستاره به رو جوشانده نادر که ساعت یه از بعد

 : گفت و گرفت رو ستاره دست و کنارش

  ؟... بهتری عزیزم ستاره

 و کرد پاک رو ستاره صورت دستمال با نادر... کرد کردن گریه به شروع نادر جواب بجای ستاره

 :  گفت

 ...میشه درست چیز همه... باش ساکت دلم عزیز

 به بود خالصی تیر خان مرگ... نداشت معنا براش دیگه آرامش... ریخت می اشک فقط ستاره

 نیم از بعد ستاره که داد ستاره به رو آور خواب قوی ی جوشانده نادر... اش آینده و خوشبختی

 ... برد خوابش و گرفت آروم ساعتی

 روی ، دورها اون ، سنگین پلکای پشت... زنه می صدا رو اون داره کسی که... دید خواب تو ستاره

 ی نقطه با... بود آقا... بود ایستاده مادرش و پدر قبر کنار... سبز ی دره به مشرف ی تپه اون

 :  گفت و... زد صدا اونو دوباره... درخشید می پیشونیش تو که سرخی

 ...ترمدخ بیا من با

 سرش باالی... بود شده میخ صلیب به پاهاش و دستها بره پیش تونه نمی که کرد حس ستاره

 ...شنید رو آقا صدای دوباره... اومد می ها بوته از عطرآمیز نسیمی... بود آبی آسمون

 و عاطفه جرم به کوچ یک ظلمت انتهای در منو... درست قضاوت جرم به ، محبت جرم به من

 .. .کشتند عشق

 سرخ ی نقطه از... بود شده دوخته ستاره به نورانی صورت اون از اشک از پر و براق چشم دو

 خواست می... چرخید می خود دور به زمین که دید خواب در ستاره. چکید می خون پیشونیش

 زا زمین اما... بگیره رو آقا دستهای و بره رو مزار تا رسید می تپه به که باغ کوچه از و بشه بلند
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 ایدب... داشت می نگه رو زمین و آسمون باید... میشد بلند باید حال این با... رفت می در پایش زیر

 : شد بلند خان صدای دوباره... زد می بوسه خان دستهای بر و رفت می

 ...شو بلند زودتر... بیا من با

 ی شاخه ستاره نناگها... کنه حرکت تونست نمی و... کوه مثل ، بود سنگین ستاره پاهای اما

 می فرا رو اون چشماش... زد لبخند اون به آقا... برخاست سنگین و چسبید رو آلبالو درخت

 پای تا دست به دست رو ستاره و آوردند بیرون باغ از سر آلبالو های شاخه تموم کم کم... خوند

 داشت عشق گزن که صدایی با خان... بود نمونده چیزی دیگه... زد می نفس نفس... بردنش تپه

 : زد می صداش

 ...زمینم غریب تنهاترین من که... بیا دخترم... بیا ستاره

 تپه روی و گرفت نیرو ستاره صدا این از... اومد می بیرون اش حنجره از که بود آسمونی ندای

 حمایتش که دستهایی... رسوند می اوجش به که دستهایی... زد بوسه ها دست اون بر و... رسید

 ...بود آرزوها نهایت جا این... بود کرده

 آهسته ستاره بار این و پاشید آب صورتش به دوباره نادر... زد می نفس نفس خواب تو ستاره

 اشک از پر چشمای با نادر ؟...بود رفته کجا... نبود دیگه آقا... کرد باز هم از رو هاش پلک آهسته

 : گفت و کرد نوازش رو ستاره صورت

 ...نکن بدتر این از رو حالت... باش آروم عزیزم

 قرار صورتش پوشش رو دستهاش... ترکید بغضش یهو و اومد بهوش کامل نادر التماس با ستاره

 تو رو اون سر و گرفت رو ستاره دستای و نشست تخت ی لبه نادر... کرد گریه به شروع و داد

 : گفت گریه با همراه و گرفت آغوشش

 تو ی غصه از دارم که کن رحم من به... نمیشه درست چیزی گریه با... کن رحم خودت به عزیزم

 ...باش آروم خدا رو تو... بدم دستت از خوام نمی... منی هستی ی همه تو... میرم می

 خواست می ازش نادر چطوری... بزنه حرف تونست نمی و کرد می هق هق نادر آغوش تو ستاره

 نبود پدری دیگه... داره نگه آروم تونست می اونو چطوری ، خان دادن دست از غم... باشه ساکت
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 نگر روستا این دیگه... کنه عجله هاش کیک خوردن برای که نبود خانی دیگه... کنه حمایتش که

 ...شد نمی پیدا انصاف و عدل با خان مثل کسی دیگه... دید نمی خودش به خوشی

 راه نظر مورد جای طرف به اشینم تا دو با آنها و... کرد خبر خان مرگ از رو پاسگاه فوری احمد

 زا قبل دکتر... میکرد گریه خان مرگ برای هنوزم... رفت دنبالشون به اسب با هم احمد...افتادند

 و بود افتاده راست طرف به خان... بود شده روبرو دلخراشی ی منظره با و اونجا بود رسیده ماًمورا

 اب تر طرف اون متر یک مردی... چکید می خون پیشونیش از بود دستش تو تفنگش که حالی در

 دیدن باور... کرد چشماش مهمون رو اشک منظره این... بود افتاده زمین روی پشتش تو ای گلوله

 بر و زد زانو خان کنار... بینه می کابوس داره میکرد فکر و بود سخت خیلی براش صحنه این

 هاینک امکان ، بود نشسته خان سر تو که ای گلوله با اما... گرفت رو خان نبض اش وظیفه حسب

 ...نبود بزنه نبض این

 نگرانیش... بود داده دست از رو دوستش بهترین... کرد شروع رو جانسوزی ی گریه خان سر باالی

 به رو صورتش ماشین صدای با... آورد می درد به بیشتر رو اون دل که بود هم ستاره و نادر بابت

... جرم ی صحنه نزدیک اومد و شد پیاده ماشین از که دید رو پاسگاه ریس و برگردوند طرف اون

 نشسته خان ی جنازه کنار طور همان و نداشت رو شدن بلند یارای که بود آشفته اینقدر دکتر

 به نگاه یه و جلو اومد داشت برآمده شکمی و بود اندام درشت مردی که پاسگاه رئیس... بود

 : گفت دکتر به رو و کرد صحنه

 این وت جنایتا نوع این ؟...بوده کی کار بفهمیم باید... بود بزرگی مرد... میگم تسلیت بهتون واقعاً

 ... نداشت وجود روستا

 دهش بلند االن که دکتر به رو و گشت یکمی اون دور و رفت دیگه ی جنازه اون طرف به قدمی بعد

 : گفت و کرد بود ایستاده پاسگاه رئیس به رو و بود

 هک کنه دزدی خان از خواسته حتماً... راهزنه یه که معلومه است پوشیده که صورتی اب ، جنازه این

 اما... بینم می رو صحنه دارم که منه حدس این البته... کشتند رو همدیگه دو هر و شده مانع خان

 ...بدیم انجام روش بیشتر تحقیقات باید

 هب خیره و نشست باز جنازه کنار تردک... کنند تحقیق جرم ی صحنه از که داد دستور افرادش به

 چشمای و برد جلو رو دستش آروم... میکرد تماشا رو دورها اون داشت منتظر که بود چشمایی
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 بسته عدالت بی دنیای این... فریب دنیای این روی به همیشه برای خان چشمای... بست رو خان

 و بود بزرگی مرد ، پیش ساعتی و امروز تا... بود افتاده خون و خاک تو االن که مرد این... شد

 با ولی... داد می همه به خاصی دلگرمی اون بودن... بود روستا این محروم مردم پشتیبان و حامی

 حتی و ده مردم حاال... گذاشت ده مردم این ی همه های قلب روی به رو بزرگی داغ رفتنش

 از و کنند حل رو مشکالتشون ناو پناه در و کنند تکیه اون به تونستند می که رو کسی ، خودش

 ...بودند داده دست از رو بود پدر بهترین تر مهم همه

 : گفت درد با جنازه به رو... ریخت می فرو هاش اشک ، نادر و ستاره یاد به

 هب دو هر... کنند عقد همدیگه با نادر و ستاره که بدید ی اجازه دیگه ی هفته نبود قرار مگه... آقا

 ستاره نباشید شما اگه... هستند شما منتظر دو هر... آقا شید بلند... دارند یاجاحت شما ی اجازه

 گناهی چه به ؟...میشه چی بچه تا دو این سرنوشت حاال.... شینه نمی عقد ی سفره سر هرگز

 ... کردند خاموش رو شما عمر چراغ

 : گفت بهش... بود پاسگاه رئیس... نشست هاش شونه روی دستی

 ... بیامرزدش خدا... نمیشه درست چیز هیچ گریه با... ردکت شید بلند

 مپایه و بود ایستاده دکتر سر پشت میشد دقایقی که احمد... شد بلند خمیده های شونه با دکتر

 حالش دکتر شد مطمئن وقتی ، رسوند ماشینش تا اونو و گرفت رو دکتر رفت ، میکرد گریه اون

 ...برگشت خونه به شده بهتر یکمی

 عمارت طرف به پاسگاه رئیس... برگشتند نیروها ی همه... کردند منتقل پاسگاه به رو ها هجناز

 بود شده قرمز خون از که خان جای به زدن زل با دکتر و کنه باخبر رو خان ی خونواده تا رفت

 نشست دوباره... داده دست از همیشه برای رو خان که نبود پذیر باور براش هنوز و... میکرد نگاه

 اونهم که افتاد زنش مرگ یاد به لحظه اون تو... خوند روحش شادی برای ای فاتحه و خون رد کنار

... زدند چشم رو جوون زن گفتند می همه... آورد می باال خون مدام... بود مرده داخلی خونریزی از

... یجدای و غم اسیر رو دکتر و کرد خاک اسیر رو اون که چشمی... خورده بهش ناپاک چشم یه

 درد از پر راه این باید و بود گرفته رو اون جای االن ، زن اون که سوخت می خورشید حال به دلش

 نهک حمایتش خان مثل بتونه که کسی بدون... حامی هیچ بدون... بره تنهایی به رو کشیدن زجر و
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 و طاقت و... ظریف و بود زن اون چون ، بود تر سخت خورشید برای... بده گوش دلش حرفای به و

 ....تر ضعیف مقاومتش

 ظرمنت نگرانی و دلهره با که میشد ساعتی یه خورشید... رسید خورشید گوش به عمارت در صدای

 ممکنه و داره سوز هوا که بود گفته بهش خانوم مرضیه چی هر و بود نشسته حوض لب خان

 رحمان مش... برداشت خیز عمارت در طرف به شتاب با... بود نکرده گوش خورشید... بشید مریض

 وقتی زمان هم و اومدند بیرون اتاقشون از بودند شده زدن در ی متوجه که هم حیدر مش و

 اب خورشید... رسیدند خورشید کنار به دیدند در پشت رو پاسگاه رئیس و کرد باز رو در خورشید

 هب رو ورشیدخ تا رحمان مش... نشست زمین رو و بایسته پاهاش رو نتونست پاسگاه رئیس دیدن

 همراه به خانوم مرضیه... زد صدا رو خانوم مرضیه و عمارت ساختمون سمت دوید دید حال اون

 رو همه شب وقت اون تو پاسگاه رئیس دیدن... شدند جمع عمارت در دم همگی خدمتکارا ی همه

 بود کرده نگران

 : گفت و کرد عذرخواهی خورشید از پاسگاه رئیس

... نیستم خوب خبرای حامل مطمئناً چون... ترسناکه مردم برای میشهه دیدنم که متاًسفم من

 .....  و شده درگیر سارق یه با خان تاًسف کمال با که بگم اومدم هم االن

 ...شده زخمی خان:  گفت و بزنه رو حرفش ی همه اون نگذاشت رحمان مش

 که تیجمعی به بعد و کرد نگاه بود نشسته زمین روی پریده رنگ که خورشید به اول پاسگاه رئیس

 حقیقت تونست نمی... بزنه رو حرفش ی بقیه که بودند زده زل اون به زده وحشت های صورت با

 رو بد خبرای بود مجبور بود اومده شغل این تو وقتی از... نداشت هم ای چاره اما ، بگه آنها به رو

 : گفت همین برای... نداشت بده امانج رو اش وظیفه اینکه جز ای چاره هم االن و برسونه مردم به

 هب زدند سرش تو که گلوله یه با جاده تو رو خان... هستم بدی خبر حامل بار این اما ببخشید منو

 ....رسوندند قتل

 و زدند می جیغ زنا... شد بلند همه ی گریه صدای که... بود نشده تموم حرفش پاسگاه هنوزرئیس

 رئیس به رو کنان خنده و شد بلند خورشید وسط این اما... زدند می خودشون سر تو مردها

 : گفت پاسگاه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | بلند پاییز رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

397 

 

 رو ده معلم و ستاره عقد جشن خوایم می... بیاره رو ستاره رفته خان... بود داری خنده شوخی

 ...کشتند رو خان گید می اومدید شما اونوقت... بگیریم

 زن تا چند... شد یهوشب خانوم مرضیه دست روی ای لحظه چند از بعد و خندید خیلی خورشید

 ردندمیک گریه بهار ابر مثل که پیرمردی تا دو به رو پاسگاه رئیس... بردند اتاقش به رو خورشید

 : گفت

 بیاند قراره اداریش مراحل برای پسرش و دکتر... میگم تسلیت بهتون...  متاًسفم واقعاً من

 بازم... بگیرید تحویل رو جنازه بیاد که کنم می خبرتون... شد آماده چیز همه وقتی... پاسگاه

 ...بخیر شب... بپذیرید منو تسلیت

 : گفت رحمان مش... زدند زار و نشستند زمین روی برادر دو هر و رفت پاسگاه رئیس

 مردن اون حق... کشته رو بزرگی این به مرد نامردی کدوم... شد سرمون تو خاکی چه دیدی

 ...نبود

 برگشتنش برای خان با فرخ امشب بود قرار... بود خان مرگ فکر تو و بود ایستاده ای گوشه مراد

 ...بود رسونده قتل به اونو فرخ و شدند درگیر هم با و بود اومده یعنی... بزنه حرف

 رو کردنش بازگو توان و بود مخفی اش سینه تو که بود رازی... بود ترس عرق از پر صورتش

 ...نداشت

 خرابش حال اون با منیر ماه... سوخت می تندی تب تو و بود بیهوش خورشید صبح تا شب اون

 وییب یونس نزارند و باشند ساکت که خواست همه از گریون چشمی با و دخترش پرستار بود شده

 یعزادار مراسم بتونند آنها تا... بفرسه بود ده تو اش خاله ی خونه به رو اون فردا تا... ببره ماجرا از

 ودخ تا خورشید... پایین بیاد تبش تا میکرد پاشوره رو خورشید مرتب منیر ماه... کنند پا به رو

 دستای روی رو سرش اشک با همرا هم منیر ماه... زد می صدا رو خان و گفت هذیون صبح

 اشک اش نوه یتیمی برای... کرد گریه دخترش شدن بیوه و بدبختی برای و گذاشت خورشید

 ...ریخت

 شیون و کشیدند کار از دست ده مردم ی همه.... پیچید ده تو بمب مثل خان مرگ روز اون فردای

 خودشون سر تو و کردند می گریه ها زن... خان عمارت اومدند مشکی های پرچم و لباس با کنان
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 ای هنگامه این به و بودند ایستاده عمارت دم و عمارت کنار گوشه زده غم هم مردها و زدند می

 و تنیس کنارشون دیگه خان که بود نگنجیده باورشون تو هنوز ...بودند خیره بود شده پا به که

 ای لحظه عمارت خود تو از هم زاری و شیون صدای... کنه حمایت ازشون که ندارند رو کسی دیگه

 ...زد می صدا رو خان که بود خورشید صدای بیشتر... نمیشد کم

 و گریه و شد بیدار بار ندچ ستاره قبل شب... نداشت عمارت از کمی دست هم دکتر ی خونه تو

 داشت درد از که سنگینی سر با صبح ستاره... رفت می خواب به نادر آغوش تو بار هر و کرد زاری

 گمر مصیبت و دیشب یاد به... کرد باز رو چشماش اینکه محض به... شد بیدار خواب از ترکید می

 که طور همون و شد بیدار ستاره ی گریه صدای از نادر... گرفت سر از رو گریه دوباره و افتاد خان

 : گفت و داد فشار خودش به بیشتر و بود کشیده دراز آغوشش تو ستاره

 ...میشی مریض بخدا ؟...میکنی گریه نشده بیدار هنوز... دلم عزیز

 : گفت و میکرد هق هق بود نادر ی سینه تو سرش که طور همین ستاره

 ؟...میشه چی حاال.. .اومد سرمون بالیی چه دیدی... عزیزم نادر

 : گفت و کرد پاک رو اشکاش و بوسید رو پیشونیش و کرد جدا خودش از رو ستاره نادر

 آدما زندگی و مرگ... نمیشه درست چیزی خودت کردن اذیت و کردن گریه با... باش آروم عشقم

 ...یمبد مهادا زندگیمون به و باشیم صبور باید فقط... بکنیم تونیم نمی کاری ما... خداست دست

.. .برگردم عادی زندگی یه به خان مرگ بعد تونم می دیگه چطور:  گفت لرزونی صدای با ستاره

 زجر باید دیگه چقدر مگه... کنم تحمل و درد همه این تونم نمی دیگه... بود پدرم جای اون

  ؟...شد چی حاال... کنیم عقد خواستیم می ما... بکشم

 : گفت و گرفت بغلش تو اونو و نشوند دشخو کنار هم ستاره و نشست نادر

 زمان گذشت... زاریم می سر پشت رو مصیبت این دیگه هم با... زارم نمی تنهات من... گلم ستاره

 ...نکن خون رو دلم اشکات این با خدا رو تو... میکنه درست رو چیز همه

... داغ این... درد این... داد ادامه اش گریه به همچنان و داد فشار نادر ی سینه تو رو سرش ستاره

 ...رفت نمی بیرون ذهنش از... نمیشد پاک قلبش از زودی این به
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 می گریه نادر بغل تو که ستاره دیدن با... اتاق تو اومد دکتر و خورد در به ای تقه لحظه این ر

 گمر که فهمید و دید قبل از تر شکسته رو پدر ، نادر... صورتش تو شد پاشیده غم گرد... کرد

 رو ستاره سرد دست و نشست تخت لب اومد دکتر... گذاشته پدر ی روحیه تو بدی تاًثیر خان

 : گفت و گرفت

 ...بابا خوبی... ستاره عزیزم

 : گفت و کرد دکتر به اشک از پر و غمگین نگاه یه و برداشت نادر ی سینه روی از رو سرش ستاره

 میرم می دارم ؟...باشه خوب میشه مگه بده تدس از رو پدرش که دختری... نیستم خوب... پدر نه

 ...میکنم دق غصه از دارم... پدر

 ایدب... نمیاد بر کسی دست از کاری اما... عزیزم میکنم حس رو دردت:  گفت غمگینی لحن با دکتر

 ...بوده این خدا خواست... خدا رضای به بود راضی

 اون... کشته رو خان فرخ... نامرده اون کار نای... نبوده خدا خواست... پدر نه:  گفت خشم با ستاره

 ...روانیه یه عوضی

 نعمت ولی کسی میشه مگه ؟...تو میگی چی ببینم کن صبر...هی... هی:  گفت تعجب با دکتر

 ... بتراشی دشمن خودت برا خوای می... بزنی رو حرف این نشنونم دیگه... بکشه رو خودش

 :  گفت اشک و حرص با و پایین اومد تخت زا و شد بلند جاش از عصبانیت با ستاره

 مین اصال عوضی اون... بکنه کاری چنین میتونی فقط روانی اون... فرخه کاره که مطمئنم من پدر

 ؟...ندارید باور حرفامو چرا ؟...چیه نعمت ولی دونه

 ...میکنی سکته االن دختر... باش آروم:  گفت و گرفت رو ستاره دست و جلو اومد نادر

 ستاره به آروم نادر و آورد آب لیوان یه فوری احمد... خواست آب لیوان یه و زد صدا رو احمد بعد

 : گفت احمد به بعد... بشه آروم یکم تا داد

 و ودب نشسته دکتر کنار تخت لب ستاره... داریم احتیاج بهش همگی کنه دم گاوزبون گل مقدار یه

 : گفت دکتر... کرد می گریه داشت هنوز
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 رو کسی نمیشه که مدرک بدون... قتل تهمت اونم... زد تهمت کسی به نمیشه الکی دخترم

... بشه تموم خودت ضرر به که نزن حرفی جمع تو و باش احساساتت مواظب عزیزم... کرد محکوم

 حاالم... میشه مجازاتش و قانون گرفتار باالخره مقصره فرخم اگه حتی نشسته حق جای خدا

 ...عمارت بریم تا بشید بلند خوردید رو تون کرده دم وقتی

 ...فهمیده خورشید مگه:  گفت و پرید جا از ناگهان ستاره

 ...دادند خبر بهش پاسگاه از دیشب... عزیزم آره:  گفت و کرد نادر به غمگینی نگاه دکتر

 کنار چطوری درد این با آخه... خورشید بیچاره:  گفت و صورتش رو ریخت اشکاش دوباره ستاره

 ...داده دست از رو زندگیش عشق اون... ادمی

 :  گفت و ستاره اشک از پر و قرمز چشمای تو انداخت رو غمگینش چشمای دکتر

.. .میده هم رو تحملشم ، میده آدما به مصیبت یه خدا وقتی یعنی... کنه تحمل تونه می خورشید

 ...یکنمم تحمل و سوزم می عشقم دادن دست از غم در دارم سالهاست که من مثل

 ....شد شدیدتر هاش گریه و اون بغل تو رفت و آشفت بر بیشتر دکتر حرفای با ستاره

 عمارت کنار بودند پوشیده سیاه دست یک همگی که زیادی جمعیت ، رسیدند عمارت به وقتی

.. .میکردند عزاداری نوعی به و ریختند می سرشون به عزا خاک زنا و... بودند نشسته یا ایستاده

 با هستار... گفتند تسلیت اون به و گرفتند رو دورش زنها ی همه شد پیاده ماشین از ستاره وقتی

 صورت به چشمش وقتی اعظم... رسید عمارت حیاط به دکتر و نادر حمایت در اشکبار چشمایی

 که کردند گریه چنان دو هر و گرفت آغوشش تو و دوید اون طرف به... افتاد ستاره ی پریده رنگ

 ...انداختند گریه به هم رو طرافشونا آدمای

... نیست خوب زیاد حالش... کن رهاش رو ستاره دخترم:  گفت و کرد جدا اعظم از رو ستاره دکتر

 ...کرده گریه کافی قدر به

 نمی وقت هیچ خان... عزیزم نکن گریه:  گفت و کرد پاک اونو اشکای و شد جدا ستاره از اعظم

 ...ببینه رو تو اشک تونست
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 ایآشن صورت برابرش در که رسوند ها پله باالی به رو خودش لرزون پاهایی و رنجور تنی با ارهست

 : گفت هق هق با و انداخت بی بی آغوش تو رو خودش و داد کف از دل و دید رو بی بی

 ؟...کنم چیکار من بگو تو... میرم می دارم بی بی... شدم یتیم دوباره دیدی بی بی

 : گفت میکرد نوازش رو ستاره سر که طور همین ، شمچ تو اشکی با بی بی

 این به راضی هم خان بخدا... نداری رو به رنگ ببین ؟...میکنی همچین خودت با چرا دلم عزیز

 ...ستارهم نیست تو ریختن اشک همه

 بی بی ...بود نشسته پیشونیش تو قرمز گل یه که دیدم رو آقا خودم:  گفت لرزونی صدای با ستاره

 متون نمی دیگه... کنم چیکار آقا بدون من حاال... بگیره رو ما عقد دیگه ی هفته خواست می آقا... 

 ...کنم تحمل رو غصه همه این

 ...کرد زمزمه گوشش تو و کرد جدا بی بی از رو ستاره و جلو اومد نادر

 اگه ابخد...نهخو کنج بیفتی و بشی بیهوش باز خوای می... میای در پا از اینطوری... ستاره کن بس

 و کن پاک رو اشکا این و باش آروم پس... خودمون ی خونه گردونم می برت بدی ادامه اینطوری

 ...خورشید پیش برو

 اقات تو فرستاد بی بی همراهی به اونو و کرد پاک رو ستاره اشکای نادر ، و داد تکون سری ستاره

 ی متوجه اصالً و بود خیره ای نقطه به که دید حرکت بی تخت روی رو خورشید ستاره... خورشید

 هگذاشت جای به شکسته و تکیده ای چهره اون از شبه یک مصیبت این... بود نشده ستاره اومدن

 و گرفت رو خورسید دست و زد زانو تخت پایین و رسوند خورشید به رو خودش ستاره... بود

 و خانوم مرضیه اتاق مونه تو... کرد آغاز رو سختی ی گریه و گذاشت اون دست روی رو سرش

 ...بود شده تخت اسیر اتاقش تو و بود شده بد حالش دوباره منیر ماه... بودند بی بی و اعظم

 : گفت و دوخت ستاره به رو فروغش بی چشمان خورشید

 ینم گفت... رفت کردی دیر وقتی... ببینه رو تو بود اومده آقا زود صبح... اومدی باالخره... ستاره

 لیخی اون جون ستاره... میشه تنگ دخترم برا خیلی دلم:  بگم بهت گفت... بمونه ربیشت تونه

 رو سرخم گل یه... اومد می بهش خیلی که بود پوشیده سفیدی لباس و بود شده زیبا و جوون
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 تو هک نامرده یه زخم این:  گفت بهم خنده با ؟...چیه سرخ گل این:  پرسیدم ازش... بود پیشونیش

 ...نشسته سرم

 گریه صدای تو خورشید آروم ی گریه صدای... زد می زجه و شنید می رو خورشید حرفای ستاره

 : زد داد و میکرد گریه بلند صدای با ستاره... شد گم ستاره ی

 ...بشه کشته خان شدم باعث من... افتاد نمی اتفاق این نبودم اینجا اگه... منه تقصیر همش

 ...رفت حال از کنند آرومش داشتند سعی که اعظم و بی بی دستای رو و گفت رو این ستاره

 اعظم راهنمایی با و کرد بغل رو ستاره و اتاق تو اومد نگرانی با نادر و کرد خبر و نادر فوری اعظم

 با کرد شروع و گذاشت پاهاش روی رو سرش و خوابوند زمین روی ، رو ستاره... اتاقشون تو بردش

 یه با و ولرم آب کاسه یه خواست اعظم از فوری دکتر... دنکر نوازش رو ستاره صورت گریه

 ی پریده رنگ صورت همچنان نادر... داد بهش هم کرده دم سفارش و بیارند براش تمیز دستمال

 : زد داد نادر سر و شد خسته رفتارا این از دیگه دکتر... ریخت می اشک و میکرد نوازش رو ستاره

 ههم برا مصیبت این... میکنی زاری گریه زنا مثل نشسته اینجا ...مردی تو مثالً... نادر کن بس

 دست از رو پدرش تنها ستاره... بدتره بود وابسته خان به اینقدر که ستاره برا اما بود تلخ و سخت

 کنی گریه پاش به پا اینکه عوض و بدم حق بهش... داده دست از رو آرامشش و امنیت اون... نداده

 می هم رو مرده دونی می ؟...میکنه هایی معجزه چه عشق این دونی می ...کنی آرومش کن سعی

 ...میکنه زنده تونه

 بینم می رو روزش و حال وقتی ؟...داری توقعی چه من از پدر:  گفت و کرد پاک رو اشکاش نادر

 ...ندارم اشکاشو دیدن طاقت دیگه... میکنه گریه کنم تحمل تونم نمی... میشم دیوونه

 مهار ور ها گریه این بتونه که باشه باید یکی... کنند گریه بشینند تونند نمی که همه... پسرم

 بهش... بزنی حرف ستاره با کن سعی... بده آرامش طرف به حرفاش با که باشه باید یکی... کنه

 خودش اینقدر بخواه ازش تحکم با... کن آرومش آغوشت تو و بکش دوش به غماشو... بده دلداری

 خودش به بیشتر ستاره تا کن کاری یه... میکنی دورش جا این از که کن تهدیدش... هند آزار رو

 ...کنی گریه پاش هم و بشینی اینجا نه...نزده صدمه
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 گریه به شروع دوباره و اومد هوش به ستاره باالخره ساعتی از بعد و اومد دکتر سفارش با اعظم

 رتصو تحکم با و عصبی و برد بکار ، داشت قبول و بود شنیده و پدر حرفای ی همه که نادر... کرد

 : گفت و گرفت قاب رو ستاره

 شهر روزی چند برم می دارم برمی رو تو بدی ادامه اینطوری بخوای اگه قسم خدا همون به ستاره

 ... گردونم می برت بعد بشه تموم مراسم تموم تا ، هتل یه تو ،

 این تو... بود غریب نادر این براش... زد زل نادر چشمای تو اشکش پر و سرخ چشمای با ستاره

 نادر باز که و ریخت فرو دوباره اشکاش... باشه خیال بی و آروم تونست می چطوری وضعیت

 : گفت محکم هم بار این و کشید توهم رو اخماش

 ...ایستم می قسمم پای و خوردم قسم ستاره

  ؟...اشمب آروم چطوری... نادر... نادر:  گفت کنان من من ستاره

 می هم تو ی جنازه بدی ادامه اینطوری بخوای اگه... خوام می ازت من چون باشی باید:  گفت نادر

 ...من دست رو افته

 به ایدب... بود قسم و تحکم این به مجبور اما... قلبش تو میکشید خنجر ستاره درد پر و مظلوم نگاه

 روحش و جسم و بود ضعیف ستاره... داد می دستش از وگرنه... میکرد آروم رو ستاره طریقی

 رو ارهست سر و اومد سر طاقتش دیگه... کنه مقاومت بزرگ مصیبت این برابر در تونست نمی دیگه

 : گفت و بوسید رو موهاش رو و گذاشت اش سینه تو

 ...میکنی اینطور خودت با چرا... حقته مرگ عزیزم

 ...زنیم می حرف یهگر بدون:  گفت نادر که کنه گریه رفت دوباره ستاره

 ودب نمونده نایی خودشم برا دیگه... داد تکون رو بود نادر ی سینه تو سرش که طور همین ستاره

 ایصد... بود کرده گریه کافی بقدر دردناک ی منظره اون دیدن با حاال تا دیشب از... کنه گریه که

 ...اومد نادر

 خط خواست خدا وقتی... کنیم قبولش باید... آدماس ما زندگی از قسمتی مرگم... دلم عزیز

 ...زدن زجه و داد با نه و گرده می بر آدم اون زاری گریه با نه... میشه تموم ، بشه تموم عمرمون
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 ...خواست خدا ی بنده... نخواست خدا بار این اما:  گفت ای گرفته صدای با کنان هق هق ستاره

 درخت از برگ یه نخواد خدا تا اگه... میکنی اشتباه عزیزم نه:  گفت و بوسید رو ستاره سر نادر

... میبرد بدر سالم جون ماجرا این از خان که میکرد کاری بود دنیا به خان عمر اگه... نمیوفته

 یم خدا مردنش اینطور با شاید... نبوده دنیا به عمرش این از بیشتر خان که کن قبول... زندگیم

 همه اون بجای و نکن شک خدا حکمت به وقت یچه... بده نشون مردم به رو چیزی یه خواهد

 ...قلبم ی ستاره... بخون فاتحه آقا برای بیفتی حال این به بشه باعث که زاری گریه

 : داد ادامه و زد زل چشماش تو و گرفت قاب دوباره رو ستاره صورت

 خورشید هک نشنیدی مگه... بینه می رو ما ی همه داره... عمارته همین تو روحش... نمرده آقا

 ماتاق همین تو شاید حتی... گرفته تو سراغ و بود اومده خان که دیده خواب میکرد تعریف داشت

.. .بزن حرف باهاش... بخون فاتخه براش... نکن ناراحتش هات قراری بی و هات گریه با پس... باشه

... میکردم بیقراری خیلی... بود سالم چهار فقط بود مرده مادرم که زمانی اون... میشی آروم بخدا

 و زدم می حرف مادرم با بعد به روز اون از دیگه من و زد بهم رو حرف همین ، پدر همین برای

 ...گرفتم می آروم

 تاحساسات جلوی که خوام نمی:  گفت و کرد پاک شصتش انگشت با نادر که ریخت اشکی ستاره

 ...گفتم بهت که میکنم رو کاری همون ، کردی روی زیاده اگه... باشه اندازه به باید اما بگیری رو

 خودش عطش از پر روح و کرد گرم داغش لبهای با رو ستاره سرد لبهای ای ثانیه چند آروم بعد

 دیدن... اتاق تو اومد غذا سینی با اعظم... کرد منتقل ستاره به هم رو آرامش و کرد آروم هم رو

 نصیب دنیا مرد بهترین که بخشید می شادی بهش نادر عشق و محبت از پر آغوش تو ستاره

 برمی فرخ چون... باشه طوفان از قبل آرامش این که ترسید می هم طرفی از اما... شده ستاره

 شاولی که بیاره بدبخت مردم این سر بالیی چه خواست می نبود معلوم خان نبود با حاال و گشت

 ...بود کرده پا به رو جنجال این خاطرش به که بود ستاره

 خواب به ستاره وقتی... بخش آرامش ی کرده دم یه دادن از بعد و داد ستاره به رو غذا زور به نادر

 ...شد پاسگاه راهی پدرش با و اعظم و بی بی دست سپرد اونو... رفت

 ... دید کنارش رو اعظم فقط شد بیدار ستاره که ساعتی بعد
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 ؟...کجاست نادر:  پرسید اعظم از

 دستت از نباش نگران... میگرده عشقش دنبال نشده بیدار هنوز... اوه : گفت و زد لبخندی اعظم

 ...پاسگاه رفته دکتر با... بزنه کمر و کوه به نرفته

 رو دستش و نشست کنارش اومد اعظم... افتاد گریه به شنید رو پاسگاه اسم دوباره تا ستاره

 : گفت و گرفت

 ...بشم اش شرمنده نزار... من دست سپرده رو وت ات دیوونه عاشق این بخدا ؟...کردی شروع باز تو

 باالخره نامرد اون دیدی:  گفت و دوخت اعظم غمگین چشمای تو رو اشکیش چشمای ستاره

 لعنتش خدا... گرفت ازمون رو خان لعنتیش هوس و غرور اون خاطر به دیدی ؟...ریخت رو زهرش

 ...کرد وشپ سیاه رو ما ی همه که نگذره تقصیراتش سر از خدا... کنه

 دشمن باهات خورشید همین که نزن رو حرف این نشدی مطمئن تا ستاره:  گفت نگرانی با اعظم

 ...میکنی متهم مدرک بدون رو برادرش که میشه

 ربیشت همه از تو ؟...میکنی فکر دکتر مثل هم تو:  گفت خشم با و برآشفت اعظم حرف از ستاره

 رو خان جون نگفت مستقیم درسته... رفت عمارت این از تهدید با فرخ که دیدی و دونی می

 مار آستینش تو خان فهمه نمی کس هیچ چرا آخه... برمیگردم طوفان با که گفت اما...میگیرم

 تا ، برداشت راهش سر از رو خان روانی اون... نمیکنه باور رو حرفم کس هیچ چرا ؟... داد پرورش

 خودم بابت...سراغم میاد روزا همین دونم می...کنه ریزی پایه رو خودش ظلم حکومت و برگرده

 زا ترسم...  کشم می رو خودم بایستم مقابلش تونم نمی دیدم اگه که دارم جون یه ، ترسم نمی

 سد که رو چیزی هر هاش خواسته ی همه به رسیدن برای اون... بزنه صدمه نادر به بخواد که اینه

 ...میکنه نابود رحمی بی با باشه راهش

 : گفت جوابش در اعظم و پرسید اعظم از رو سراغش نگرانی با و افتاد یونس یاد به ستاره نناگها

 مراسم این از دور به که خانوم ی خاله ی خونه بردش رحمان مش ، منیر ماه دستور به شب همون

 ...باشه
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 دست از رو پدرم که بودم اندازه همین منم... یونس بیچاره:  گفت و شد بیشتر اش گریه ستاره

 تیمی دو هر ما عزیزم یونس...  سخته خیلی پدری بی ، بشه بزرگ تا بکشه زجر باید خیلی... دادم

 ...نیست بینمون خان مثل مهربونی پدر دیگه ببینی که کجایی... شدیم

 دست از غم در دو هر و گرفت اش سینه تو رو سرش اعظم... افتاد هق هق به گریه شدت از ستاره

 صدای... بود گرفته عزا بوی و رنگ جا همه... ریختند اشک دقایقی تا خان چون بزرگی مرد دادن

 بود پیش در جدید سال اینکه با... نمیشد خاموش عمارت تو ای لحظه قران وصدای زاری و شیون

 مردم و بود برگشته پاییز فصل... خان مرگ با اما... داد می نشون خودی داشت بهار فصل و عید و

 فراموشی دست به رویاگونه و زیبا باورهای اون...بود کرده دوباره پژمردگی اسیر رو سرزمین اون

 و تزویر و ریا رنگ نظرشون در زیباییها... نشست مردم باور تو حسرت و فراق و شد سپرده

 نخزا و پاییز فصل به همه و شد پذیرا ابعادش تموم با رو غم ده این... گرفت خود به فریبندگی

 ...بهار فصل به تا اشتندد ایمان بیشتر

 راگ... بود زنها لب بر شیون و زجه و مردها لب بر خموشی مهر و بود پاشیده ده سرتاسر به عزا گرد

 بر عمیق زخمی سوزش که میافت در مردم این غمگین نگاه از خوبی به رسید می راه از ای غریبه

 مرگ در که شنیدند می سرزمین این مادران از جانسوزی سرودهای... ناپذیره التیام که دارند دل

 ...میشد سروده عزیزی

 تحویل رو خان ی جنازه تونند می که داد خبر دکتر به ماًموری که بود گذشته خان مرگ از روز دو

 دفن برای رو خان ی جنازه که گرفت اجازه خورشید از و رفت عمارت به زود صبح دکتر... بگیرند

 بهش که کاری به شیون و گریه با کسی هر و بود پا به عمارت تو غوغایی روز اون... کنند آماده

 هر... بگیره انجام بزرگ خان یه خور در و بخوبی تدفین مراسم تا... بود مشغول بود شده محول

 و اشک از که نبود چشمی و بود پاشیده ها چهره به غم گرد میکردی نگاه که رو عمارت ی گوشه

 می برش دوباره صبح و خودشون ی خونه بره می رو ستاره ورز به شبها نادر... نباشه سرخ غم

 و میکرد مراقبت خورشید از ساعات تموم اما ، بود خراب خیلی حالش اینکه با... عمارت گردوند

 که بود کشونده بستر به رو اون و بود شده وخیم خیلی حالش هم منیر ماه... گذاشت نمی تنها اونو

 ...نداشت شدن بلند نای

 تحویل رو جنازه تا رفتند پاسگاه به هم با ده سفیدای ریش از تن چند و نادر اتفاق هب دکتر

 هم نسآمبوال تا بودند اون حرفای منتظر و بودند نشسته پاسگاه ی فرمانده اتاق تو همگی..بگیرند
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 به رو نهایی نظر و بشه بررسی اونجا تا رشت بودند برده شب همون رو جنازه... برسه شهر از

 رئیس به احترام با سربازا از یکی... رسید آمبوالنس وقتی...  بدند تحویل منطقه اون اهپاسگ

 و پسرش و دکتر به رو و کرد بررسی رو پرونده دقایقی فرمانده... داد تحویل رو ای پرونده پاسگاه

 : گفت بودند اومده جنازه گرفتن برای که سفیدا ریش تا چند اون

 ، کوهگرده جبار اسمشم و بود خان ی جنازه کنار اش جنازه که مرد اون که میده نشون تخقیقات

 تا چند و زده می دزدی به دست معاش امرار برای فقط که معروفیه و پا خورده راهزنای از یکی

 مانع اون و کنه دزدی ازش خواسته می که رو نفر یه بارم یه و ، داشته رشت پاسگاه تو هم سابقه

 شده فوت مطمئناً ، درمونگاه به بودنش نرسونده موقع به مردم گها که زده کتک شدت به شده

 حتماً... کردند تحقیق رشت تاًمینات ی اداره که واینطور... نیست نامی خوش آدم پس... بود

 اما... آورده در پا از گلوله یه با رو اون و شده روبرو خان مقاومت با که کنه دزدی خان از خواسته

 لیکش پشتش به خودش تفنگ با مونده براش که جونی اندک اون با خان برمیگشته داشته وقتی

 ...مرده جا در کرده اصابت قلبش به که خان ی گلوله با که کرده

 پا از و دادند قرار هدف رو همدیگه دو هر ، دونفر این که:  گفت باید تحقیق این با آقایون خب

 ...میشه بسته پرونده این و... ردیمبگ ای دیگه قاتل دنبال نباید دیگه پس... درآوردند

 هداشت دست ها قتل این تو هم سومی نفر و باشه توطئه یه همه اینا شاید:  گفت نادر وقت این در

 ...باشه

 تو هک تحقیقاتی با اما... میکردیم فکر شما مثل هم ما:  گفت و کرد نادر به دقیقی نگاه فرمانده

 ...شد رد فرضیه این...  شد انجام حادثه محل

 کنار نادر...ببرند رو جنازه که داد اجازه و بست رو پرونده ماهرانه خیلی دلیلش از بعد فرمانده

 :  گفت رفتند می بیرون پاسگاه از که طور همین پدرش

 ...زده حدس ستاره که همون... بوده سومی نفر شک بدون

 ارهست... نمیاد خوش رو خدا... نیست درستی کار زدن تهمت پسر:  گفت و پسرش به توپید دکتر

 سر سرخ زبون... باش زدنت حرف مواظب نادر... تو ولی... میگه چی فهمه نمی و داغداره االن

 خودتون برای... بزنه حدسی همچین ستاره بزار نه و بزن حرفی خودت نه... میده باد به رو سبزت
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 عدالتش دست خدا الخرهبا باشه کسی هر... مونه نمی ابر زیر وقت هیچ ماه... نتراشید دشمن

 ...نمیشه پایمال گناهی بی هیچ خون... نداره سوز و سوخت اما داره زود و دیر... میده

 جنازه که فهمیدند بودند عمارت تو که کسانی ، عمارت بیرون در مردم هیاهوی و صلوات صدای با

 می اشک آروم آروم داشت و نداشت رو به رنگ که ستاره کنار رفت فوری نادر... آوردند رو

 رو خورشید دستای عمارت اون زنای از دیگه یکی و خانوم مرضیه کمک به هم خورشید... ریخت

 بار برای اش خونواده که بودند گذاشته اونجا رو جنازه که حیاط وسط آوردند می و بودند گرفته

 ...بود گذاشته نمایش به رو دردناکی خیلی ی صحنه... کنند وداع اون با آخر

 هی زیر که دوخت چشم بلندی قد ی جنازه به کنه گریه اینکه بدون و زد زانو جنازه کنار دخورشی

 و زد می زجه خورشید عکس بر اما ، نشست جنازه کنار هم ستاره... بود پیچیده سفید ی مالفه

 رو ستاره کرد سعی خیلی نادر...بود انداخته گریه به رو بودند برش و دور که آدمایی ی همه

 : زد زجه.. بود ای دیگه چیز یه ستاره عزاداری... نمیشد طریقی هیچ به اما کنه آرومش

 دوباره چرا ؟... گذاشتی تنهام چرا... آقا چرا... دیدم نمی رو روز این و بودم مرده آقا کاش ای

 ؟...کردی یتیمم

 تو رو ستاره خودش به مسلط خورشید... رسید می گوش به عمارت طرف هر از شیون صدای

 : گفت گریه با و گرفت غلشب

 ...ببینه رو اشکات نداشت طاقت آقا نرفته که یادت... باش آروم عزیزم

... دید می روز حال این به رو ستاره کس هر... میکرد هق هق و بود خورشید ی سینه تو ستاره سر

 تموم... برداشت خان ی چهره از رو سفید ی پارچه سربازا از یکی... بود خون دختر این برای دلش

 می صدا رو آقا لب زیر کسی هر و شد بلند شون جیغ و گریه بودند صحنه این شاهد که کسانی

 و سرد صورت تو دستی ستاره اما... میکرد گریه آروم آروم و گرفت رو خان دست خورشید... زدند

 : زد داد و کشید آقا ی پریده رنگ

 خدا رو تو... نبودید ساکت اینقدر که ماش ؟...انداخته روز این به رو شما کی... خوبم آقای

 زا بعد من... میره می داره شما فراق تو که ببین رو ات کشیده درد دختر و کنید باز رو چشماتون

 تکاش شما پیشونی توی رو سرخ گل این کی... بودم کرده پیدا رو پدرم تازه ؟...کنم چیکار شما
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 تپش از رو مهربونت قلب کی ؟...کرد پرپر رو گلت باغ نامردی کدوم ؟...شدید ساکت اینطور که

 ...بشه خاک اسیر که نبود رشید قد این حیف ؟...انداخت

 ؟... رسه نمی تو گوش به من صدای مگه خدا:  کشید فریاد و گرفت آسمون طرف به رو سرش بعد

 داخ رو تو مجون آقا ؟...بکشم درد اینقدر زندگی این تو باید چرا ؟...نمیکنه اثر من های ناله مگه

 و پاشو پدرجون... هستم لبخندت و محبت محناج من همیشه مثل... سالمی بگو من به و شو بلند

 ...راهته به چشم یونس ببین پاشو... بکش یتیمت ی ستاره سر به دستی

 : گفت آروم خیلی و چسبوند اش سینه به رو ستاره سر خورشید

 ...میکنی ناراخت رو آقا قراری بی و گریه همه این با باش ساکت عزیزم

 کس هیچ و بود چسبیده زمین به ستاره... کنند دور اونجا از رو ستاره که کرد اشاره نادر به بعد

 یدخورش... برد اتاقش به اونجا از و کشید آغوش تو رو اون لحظه یه تو نادر اینکه تا ، نشد حریفش

 اشاره با و کشید خان روی رو پارچه و زد خان پیشونی زخم به ای بوسه همه دیدگان جلوی

 ...ببرند رو جنازه که فهموند

 نبود صورتی... کردند زیادی ی گریه خورشید آخر وداع و ستاره های قراری بی و ها ناله از همه

... دونستند می خان ی خونواده همدرد رو خودشون نوعی به همه... باشه نشده خیس اشک از که

 ...نبود حقش پایان این که بود بزرگی مرد خان

 *********************** 

 مراحل انجام از بعد... رفتند قبرستون طرف به اون دنبال به همگی ، مردم دست رو جنازه بردن با

 جان وداع خان با دیگر یکبار خورشید و ستاره... کردند روانه ابدی آرمگاه طرف به رو خان ، دفن

 شد سپرده خاک به جنازه وقتی... افتادند گریه هب آنها با صدا یک مردم ی همه که کردند سوزی

 بی خان برای همچنان ستاره.. خونددند می فاتحه و بودند زده حلقه قبر دور عمارت اهل ی همه

 خان قبر به و بود شده ساکت خورشید اما... میزد صدا پدر اسم به مرتب رو اون و میکرد قراری

 درد خان با و جا همین بیاد باید... میشد خورشید دوم منزلگاه این از بعد که قبری... بود زده زل

 زود خیلی که کنه گله یونس یتیمی از... تنهاییاش از ، هاش دوری از ، هاش غصه از... کنه دل

 ...رفته سرش از پدر ی سایه
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 همه این از ستاره... زدند می حرف هم با گوشی در مردم و شد بلند جمعیت ی همهمه صدای

 دبو خاکی به نگاهش فقط... کنه نگاه اطراف به که بود نمونده براش حالی ، اومد خودش به هیاهو

 هی... بود خیره قبر به که طور همین... بود گرفته محکم خودش آغوش تو رو دنیا پدر بهترین که

 رو ها چکمه این... کرد دقت که خوب... ایستاد او زانوهای جلوی مشکی براق ی چکمهه جفت

 هزد بهت هم فرخ دیدن با... دید مقابلش رو فرخ ناگهان و گرفت باال رو سرش فرتن با... شناخت

 فرخ جلوی محکم و کرد پاک رو اشکاش دست پشت با... کینه و نفرت از پر وجودش هم و شد

 ...زد زل کریه ی چهره اون به غضبناک چشم تا دو با و... ایستاد

 رد دست ستاره که دونستند می حتی... تندداش خبر ستاره به نسبت فرخ عشق از مردم ی همه

 توزانه کینه دختر اون که بود تن دو این تماشای هم پاسگاه ی فرمانده... زده فرخ ی سینه به

 دلش ته یکباره به فرخ دیدن با نادر... بود حرف و نفرت از پر که نگاهی... میکرد نگاهش داشت

 و روستا روی بر ستم و زور و خودخواهی و غرور ی پرده دوباره اومدنش با لعنتی این... شد خالی

 نای برابر از رو اون و ستاره طرف برود که برداشت خیز بود ستاره نگران که نادر... کشید مردمش

 ... کنه دور کرکس

 ...نکنه تر جری رو فرخ رفتنش با بهتره:  گفت و شد مانع پدرش اما

 : زد فریاد و شد لیخا کوه دل از فشان آتش کوه مثل یکباره یه ستاره

 هک عوضی پست آدم یه... نامرد یه ی گلوله بخاطر اون... رسیدی دیر ؟...ببینی رو شکارت اومدی

 ...خوابید خاک خروارها زیر نبره انسانیت از بویی

 وت توان دیگه اما... دید ماه چند از بعد رو برادرش و گرفت باال رو سرش خورشید ، ستاره صدای با

 نمیره ای و نشه بیمار کسی وقتی تا وفاند بی آدمها چقدر گفت خود با... بشه بلند هک نبود پاهاش

 میاند و دوست میشن همه بمیره یا بشه بیمار آدم اینکه محض به... نمیگیره رو سراغش کسی

 صدای دوباره... داره مرده یا بیمار سود به ای فایده چه مالقات و همراهی این دیگه اما... سراغش

 ؟...بود کینه و بغض از پر چرا ؟... زد می حرف داشت چی از... شنید رو ستاره

 سیاه خاک به ؟...کنی تماشا خوای می رو چی ؟...اینجا بیای کردی جراًت چطور تو:  ستاره

 زیر زدن زجه داره لذت برات... تماشایی برات... خواهرتو ی بچه شدن یتیم یا... خواهرتو نشستن

 ...دستات
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 هزاد خان این مستقیم داشت که پرواش بی حرفای و دختر این عجیب نفرت ی متوجه که فرمانده

 دخترک این پرخاش همه این باعث چی ببینه تا شد تر نزدیک ، شد داد می قرار حمله مورد رو

 و زیبا چشمای به بود زده زل فقط فرخ و میکرد متهم رو اون و گفت می ستاره... شده زیبا

 به فقط نگاهش فرخ... بود وجودش تو شجاعت از فراتر چیزی دختر ینا... ستاره عصیانگر

 او... جست می رو ستاره هیکل تموم اش تشنه چشمای بلکه نبود ستاره اشکی و خمار چشمای

 ور نگاهش باالخره... بود داده قرار هدف مستقیم رو فرخ قلب و بود شده گیر نفس سیاه لباس در

 اهر ستاره که جنگی این به و بودند کرده سکوت همه... گردوند مچش اطرافش به و گرفت ستاره از

 لکام پریشانی با که نگاهی ، شد قفل نادر چشمای تو نگاهش چپ طرف... بودند زده زل ، انداخته

 : کرد زمزمه خودش با و زد پوزخندی... بود خیره ستاره و اون به

 ارمز نمی... میکنم تو پوش سیاه هم رو ستاره... کنم شوهرش پوش سیاه رو خواهرم تونستم وقتی

 ...بیفته تو چون کفتاری دست به من سهم

 دختر این پروایی بی... احساسش و قلب رو کشید خنجر میکرد متهم رو اون که ستاره صدای باز

 ...میکرد جلب رو همه توجه کم کم داشت

 سنگی قلب توی گلوله اون کاش ای ؟...برگشتی دوباره چرا ؟...خوای می مردم جون از چی:  ستاره

 برمی طوفان با گفتی خودت... شده کشته خان تو ی نقشه با که دونم می من... نشست می تو

 ...بدی تسال رو خواهرت که اومدی خونسرد حاال و کردی پا به طوفان... بود درست حرفت... گردم

 معلوم بودنش گناهکار جا همین تو وگرنه... گفت می چیزی یه باید اومد حرف به فرخ باالخره

 کنمم لحن ترین مهربون و ترین مظلوم با... پرید می دستش از همیشه برای ستاره دیگه و میشد

 : گفت ستاره به رو

 محکوم منو داری حس این بخاطر و داشتی دوست رو خان چقدر دونم می... عزیزم ستاره

 هم با ما... منه کار اون قتل میکنی فکر چطور ، بود نعمتم ولی خان... نبود من کار اما... میکنی

 یکس خون به منو دست وقت هیچ کوچیک مشکل این... بود تو بخاطر فقط اونم داشتیم مشکل

 ...نمیکنه آلوده
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 رجهد دشمن من ، نیستم تو عزیز من... عزیزم نگو من به:  گفت بیشتر خشونت با ستاره بار این

 تاز رو پدرم خون انتقام... نمیکنم رهات... یکنمم پیدا تو علیه مدرکی و گردم می هستم تو یک

 ...میگیرم

 بکشه فرخ جلوی از رو ستاره بره تا بشه خالص پدر دست از کرد کاری هر نادر ، ستاره حرفای با

 که رو پاسگاه رئیس حتی و مردم حرفاش با این از بیشتر که کنه سکوت به وادار اون و کنار

 جلوش هنوز پدرش اما... نکنه کنجکاو... داد می گوش هاآن بحث جرو به داشت میشد دقایقی

 گفت رپد به رو حرص با... بشه مجلسشون نقل که بودند شایعه دنبال فقط مردم این... بود ایستاده

: 

 ...میکنه بازی جونش با داره ستاره بینی نمی... برم بزار پدر

 این خوای می... بری وایخ می کجا:  گفت خشم با و فرستاد بیرون رو خشمگینش نفس دکتر

 هنمیش دیگه... بده دستتون کار داره تو از که ای کینه بخاطر و ببینه ستاره کنار رو تو مردک

 ی لهک اینکه مثل اما نکنه رو کار این بودم داده هشدار ستاره به اینکه با... گرفت رو فاجعه جلوی

 ...نکن بدترش رو وضعیت این و ونر دیگه تو... نمیده بها هشدارها این به دختر این باد پر

 ترتیبی هر به... میکرد دفاع عشقش از باید و بود عاشق اون... نداد پدر حرف به اهمیتی نادر اما

 با فرخ... ایستاد کنارش و ستاره سمت رفت و کشید بیرون پدر قوی چنگال از رو دستش بود

 جلو.. .نموند دور پاسگاه رئیس نبی تیز نگاه از که نشست وجودش تو طوفانی خشم یه نادر دیدن

 البج براش ماجرا این داشت کم کم... گذشته چی ده این معلم و اون بین ببینه بود منتظر و نرفت

 : گفت نادر به خطاب و زد پوزخندی فرخ... میشد

 ...ناکام عاشق... خوشحالم دیدنت از... معلم آقا... به به

 خوب حالت ، طرف اون بریم... عزیزم:  گفت ستاره به رو و انداخت فرخ به نگاهی نفرت با نادر

 ...نیست

 تنفر و بد های حس تموم... کلمه این مقابل در ستاره سکوت و نادر زبون از عزیزم باشنیدن فرخ

 جمعیت ی دیگه طرف به نادر آغوش در که ستاره به خیره و نشست تنش پود و تار تو انگیزش

 ...صدا طرف برگشتند و موندند باز رفتن از دو هر اسگاهپ رئیس صدای با که... شد رفتند می
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 شده باعث چی بفهمم که میکنه حکم ام وظیفه و شنیدم رو حرفاتون تموم من:  پاسگاه رئیس

 (... کرد اشاره فرخ به)  بشن مشکوک آقا این به(  کرد ستاره به اشاره)  خانوم دختر این

 رو دستش پاسگاه رئیس که بزنه حرفی بره رفت و دوخت چشم نادر و ستاره به عصبانیت با فرخ

 : گفت و باال آورد

 ...جون دختر بگو... کردم سوال خانوم این از

 :  گفت مرد اون به رو و... نکرد اثر هم نادر آمیز سرزنش نگاه حتی... رفت جلو ستاره

 ...دونم می خان مرگ مسئول رو آقا این من

 ...بینی می بد که باش زدنت حرف مواظب... تارهس:  گفت ستاره به رو عصبانیت با فرخ

 ...میکنه تهدیدم داره... ببینید:  زد فریاد ستاره

 ...بزنی تهمت بهم راحت بزارم و کنم سکوت ؟...چیه:  زد فریاد فرخ

 خوبی روز و حال دختر این:  گفت پاسگاه رئیس به رو و گرفت رو ستاره دست و جلو اومد دکتر

 ...نگیرید جدی شما... میزنه احساسش روی از رو حرفی یه ، یدهد پدر داغ... نداره

 این ...بزنه حرفی نتونست و شده روبرو دکتر محکم سرزنش و اخم با که کنه اعتراض رفت ستاره

 که پاسگاه رئیس اما... شاکیه دستش از چقدر که میکرد درک رو دکتر عمیق اخم که بود بار اولین

 : گفت دکتر به رو میشد جالب براش موضوع داشت تازه

 دراینق دختر یه که نیست ای ساده چیز کردن قتل به متهم رو کسی و زدن تهمت... دکتر آقای اما

 ...کرده خطر احساس آقا این طرف از دختر این و بوده مواردی حتماً... بیاره زبون به راحت

... میکنم شرف ادعای من و زنه می تهمت من به داره دختر این:  زد داد عصبانی فرخ وقت این در

 و رسیده قتل به خان که شنیدم دوستام زبون از... نبودم ده تو افتاد اتفاق این وقتی اصالً من

 ...کنه فنا رو خواهرش زندگی میشه راضی کی... رسوندم فوری رو خودم

 ور عاهاتوناد اونجا باید... بیاید پاسگاه به من با باید شما دوی هر... خوب خیلی:  پاسگاه رئیس

 ...کنید امضا و بنویسید
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 : گفت ستاره به رو آخر ی لحظه تو فرخ... ببرند رو آنها که کرد اشاره سربازا از یکی به بعد

 زا اول که میکنم پا به رو گفتم که طوفانی اون و گردم برمی... میدی زودی به رو کارت این تاوان

 ...میشی گرفتار طوفان این تو خودت همه

 رسوات و ایستم می حرفم پای... بکنی تونی نمی غلطی هیچ:  گفت آروم ولی غیظ با ستاره

 ...میکنم

 چشمای تو بود طوفانی غضب از که چشمایی با و شد نزدیک بهش نادر و شد دور ستاره از فرخ

 : گفت سرد خیلی و شد خیره ستاره

 ...نداشتم انتظار ازت... کنه عمل احساساتی اینطور تو مثل قوی دختر که نمیکنم باور

 عمر خدا از که سال همه این تو... میگه بهم قلبم... نکردم عمل احساساتی:  گفت خشم با ستار

 اریدند رو کار این شجاعت شما... نگفت دروغ هم دفعه این نگفته دروغ بهم قلبم وقت هیچ گرفتم

 ...نشید من مانع پس ،

 که نبود پذیر باور براش یعنی... نزد فیحر و دوخت چشم ستاره به خشم با و سرد خیلی نادر

 اما...بود گرم و مهربون همیشه که ای ستاره... کنه عمل جدی و سرد اینقدر ماجرا این تو ستاره

 ...عالمه خدا بیاره سرش بالیی چه بود قرار ماجرا این

 : گفت و زد پوزخندی فرخ... نشست فرخ کنار و رفت پاسگاه ماشین طرف به ستاره

 به رو دنیا آوردنت بدست برای که میکنه تشویق منو همین و... عزیزم نترسی و شجاع هم هنوز

 ...بکشم آتیش

 هفت ی بچه و اون تو... کشیدی آتیش به رو خواهرت زندگی تو... کشیدی:  گفت اخم با ستاره

 همم اینقدر آدم یه جون گرفتن ارزش بی من... من داشتن برای یعنی... کردی نابود رو اش ساله

 ...بود

 دست از... نبود من کار کن باور:  گفت و کشید رو دستش ستاره اما... گرفت رو ستاره دست فرخ

 با ، اون که بود خان به امیدم... دادی رد جواب بهم اینکه از بعد...تو بخاطر اونم ، بودم دلخور آقا

 شدم ناامید هم آقا فطر از وقتی اما ، من دست تو بزار رو دستت و کنه راضی رو تو خودش روش
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 نعمتم ولی که بایستم کسی روی در رو نخوام که بیرون عمارت از زدم و شد خشم وجودم تموم

 هر گرفتاری باعث که نزن ربطی بی حرف... نشده دیر هنوز... جان ستاره... بود کسم همه بود

 راهی دروغ مشت یه با منو که طور همین و گذرم نمی اتهام این از راحتی به من... بشه دومون

 ...بخوری خنک آب و جا همین بیای باید جات بی تهمت علت به خودتم میکنی زندان

 از بعد دیگه... بشه خواد می چی هر... ترسم نمی هیچی از:  گفت و داد تحویلش پوزخندی ستاره

 ...زندگیم حتی... نیست مهم برام هیچی خان

 یزد می کاردش نادر... بودند حرکت در پاسگاه اشینم همراه به فاصله با ، ماشین با دکتر و نادر

 در و نداشت پسرش از کمی دست هم دکتر.. میکرد سرزنش رو ستاره مدام... اومد نمی در خونش

 هم پاسگاه حتی که شده خان مرگ باعث فرخ که میگه اطمینان با دختر این چطور که بود عجب

 حتی ممکنه که بود کرده انتخاب رو راهی بد هستار... بود نکرده پیدا باره این در خاصی مورد

 باقی براش توانی دیگه... درشت و ریز ماجراهای این با روز چند این... بندازه خطر به رو جونش

 ...میکرد نگران بیشتر رو اون ستاره از عصبانیتش و نادر خراب حال... بود نگذاشته

 رئیس و گفت رو خودش دالیل ستاره... دکردن سوال فرخ و ستاره از جداگانه طور به پاسگاه تو

 رو فرخ دفاع و دالیل... نوشت رو ستاره اظهارات ی همه دستشون کنار سربازی و شنید پاسگاه

 حرفاش حقایق و موردش در که داشتند نگه رو فرخ ولی ، برگشت عمارت به ستاره... نوشتند هم

 رزنشس نگاه با دو هر... شد روبرو نادر و ردکت با بیرون اومد پاسگاه از ستاره وقتی... کنند تحقیق

 : گفت دکتر به رو و جلو اومد ستاره... میکردند نگاه او به آمیز

 به ادبخو کاری هر نامرد اون و باشم ساکت تونستم نمی اما کردم نگران رو همتون که ببخشید منو

 ....داشت زندگی حق حاالها حاال اون... نبود خان حق مرگ... بیاره ما سر

 پایین رو سرش و گرفت انگشت با رو ریخت فرو چشمش ی گوشه از که اشکی قطره ستاره

 تردک چشمای... کنه نگاه دکتر چشمای به شد مجبور ستاره که گرفت رو دستش دکتر... انداخت

 شدمی و بودند مونده ستاره برای که کسانی تنها خان از بعد... دلواپسی از پر... بود نگرانی از پر

 :  گفت دکتر... بودند نادر و دکتر فقط ، زد تکیه نبهشو

 عادی آدم یه فرخ... بدی دست از هم رو جونت ممکنه که کردی انتخاب رو خطرناکی راه... عزیزم

 بر مدرکی هیچ و برگشت اگه و مونه می زخمی مار یه مثل کردند بازداشتش که حاال و نیست
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 انخ فرخ که مطمئنی اینقدر چطور تو دختر آخه... همیکن سیاه رو روزگارت نکردند پیدا اش علیه

 خورشید همین باشه اشتباه حدست اگه... کرد متهم رو کسی نمیشه که دلیل بدون... کشته رو

 رهدا نادر ، نگرانتیم نادر و من... میشه سخت برات کردن زندگی اونوقت و گردونه برمی رو ازت هم

 من مگه ؟...بیاره بار به پشیمونی مون همه برا که یمیکن کاری فکر بدون چرا... میشه دیوونه

 ؟...نتراش دشمن خودت برا و نگو هیچی نگفتم

 گسن به عصبانیت با داشت و بود ایستاده ماشین کنار آنها از دورتر کرد نادر به نگاهی ستاره

.. .شاکیه ستاره دست از حسابی که بود معلوم... زد می لگد بودند راهش جلوی که هایی ریزه

 : گفت و شد خیره دکتر به دوباره ستاره

 تونخود با رو نادر میکنم خواهش... ببخشید کردم اذیتتون اینکه بابت منو بگم تونم می فقط

 کارای چوب کسی خوام نمی... بشه پیداش من بر و دور نزارید نشده حل مسئله این تا و ببرید

 ...کنید دور من از رو نادر... بخوره منو

 ؟...کنم دور ازت رو نادر چطوری ؟...دخترجون میگی چی:  گفت و زد زل ستاره به عجبت با دکتر

 رکا این نادر داری توقع که زاره می تنها رو زنش وضعیت این تو مردی کدوم ؟.مردونگیه رسم این

 کجا از سردی همه این خان مرگ از بعد ؟...شده چت تو.. ستاره نباش انصاف بی اینقدر... بکنه رو

 ؟...آورده هجوم جسمت و روح به

 نادر... بیاد نادر سر بالیی خوام نمی بخدا:  گفت ریخت می فرو اشکاش که طور همین ستاره

 سر از رو خان که طور همین برگرده فرخ اگه... بدم جون واسش حاضرم که عزیزه برام اینقدر

 نامرد اون اگه بخدا... ادمی هم نادر سراغ مطنئناً ، برسه پلیدش های نقشه به تا برداشت راهش

 ور نادر و کنید گوش رو حرفم پس... کشم می رو خودم که قسم خان خون به بیاره نادر سر بالیی

 ...بزرگه منم خدای... شهر بره وقتی چند کنید راضی

 ور عمارت راه کوتاه خداحافظی یه با و نشد دکتر از ای دیگه حرف منتظر دیگه حرفاش با ستاره

 که نادر... رفت رو خودش راه و نکرد اعتنایی ستاره اما زد صداش بار چند دکتر... گرفت پیش در

 رد رشکنا از اعتنا بی داره پیشش بیاد اینکه بدون ستاره دید وقتی ، بود ستاره مراقب وقت تموم

 : گفت عصبانیت با و ایستاد ستاره جلوی خیز یه با میشه

 ...دارم ارک باهات خونه بریم شو سوار برو ؟... کجا
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 جاو حد به عصبانیتش که نادر بار این اما رفت و شد رد کنارش از ، نادر حرف به اعتنا بی ستاره

 :  زد فریاد و کشید رو ستاره بازوی بود رسیده خود

  ؟...ستاره چیه گناهم ؟...میدی آزارم اینقدر چرا... شو سوار نمیگم مگه ؟...تو چته

 : گفت و کشید بیرون نادر دست از رو بازوش غیظ با ستاره

... مبست می دل بهت نباید من...  میشدی من عاشق نباید تو... بزرگ خیلی... بزرگه خیلی گناهت

 یکشر سیاه بخت این تو رو کسی نباید من... بافتند مرگ و جدایی از... سیاهی از منو بخت گلیم

 وت گلوله یه روزا همین تو نامرد یه که باشم دلواپست همیشه نزار... بکن دل ازم و برو نادر... کنم

... برو... نیستیم همدیگه قسمت تو و من... بگذر ازم مادرت خاک به رو تو... کنه خالی هم تو سر

 ...نادر

 چشمای با و کنه تموم رو حرفش نتونست ستاره ، زد ستاره گوش تو نادر که محکمی سیلی با

 با و رفت می پایین باال اش سینه ی هقفس عصبانیت زور از که دوخت چشم نادری به خیس

 عدب که ای ستاره... شکست می خودش تو داشت که ستاره به بود زده زل نشسته خون به چشمای

 دور از که دکتر... نبود مهربون چشماش دیگه... نبود صبور دیگه... نبود مقاوم دیگه خان مرگ از

 : گفت نادر به رو فریاد با و جلو اومد فوری بود ماجرا شاهد

 ؟....میزنه سیلی عشقش صورت به آدم مگه ؟...شده چت تو پسر

 با رو حسابم تنها خوام می... نکن دخالت کارم تو میکنم خواهش پدر:  زد فریاد پدرش سر نادر

 ...کنم معلوم خانوم این

 میخواست ازش که پدرش به اعتنا بی و کرد ماشین سوار رو اون و گرفت رو ستاره دست بعد

 از پسرش... اومد نمی بر دستش از کاری دکتر... شد دور اونجا از سرعت تموم با باشه دخونسر

 و یرز به سر نادر که بود گذشته چی لحظه چند اون تو آنها بین دونست نمی... بود رنجیده عشقش

 به رو دو هر و کردن دعا اومد برمی دستش از که کاری تنها... بود کرده خشمگین اینطور رو آروم

 رو ستاره قلب ، بود آورده روستا این به خودش با که ماتمی بر عالوه خان مرگ... بود سپردن داخ

 نیست معلوم که کسی از انتقام... میکرد فکر انتقام به فقط وجودش تو و بود کرده سرد هم

 ...نه یا باشه درست موردش در ستاره حدسیات
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 هی تو خواست می و بود شده تموم گرون براش ستاره قسم... میکرد رانندگی قدرت تموم با نادر

 و کشید می رنج داشت... بفهمه رو سردش رفتار همه این دلیل و بزنه حرف ستاره با خلوت جای

 اون دید می شوق و عشق همه اون بجای رو سردی همه اون و کرد می نگاه ستاره به که دفعه هر

 ندچ فقط و نبود کسی اطرافش که رسیدند یباز دشت به باالخره... رسوند می دیوونگی مرز به رو

 هپیاد ماشین از شتاب با و داشت نگه رو ماشین نادر... بود کرده پر رو دشت او تنهایی ، درخت تا

 اون روی رو سرش و داد درخت به تکیه رو دستش و رفت درختا از یکی نزدیک به و شد

 ...  بود آشوبش از پر درون از نشون حرکتش این... گذاشت

 ریخت فرو اشکاش... اومد درد به دلش افتاده های شونه با اما نادر سرو چون قامت دیدن از ستاره

... بشه کم ازت مو یه خوام نمی... خودته بخاطر بینی می از سردی همه این اگه... کرد زمزمه و

 ... بیاره سرت بالیی من بخاطر کسی ندارم طاقت

 : داد ادامه و بود ابری خودش دل مثل که کرد آسمون به نگاه یه

 نامرد اون ، من بخاطر خوام نمی... نیستم نادر عشق الیق من...کن پاک دلش از منو مهر... خدایا

 رخف...ببینه تازه داغ یه دوباره دکتر خوام نمی... ندارم رو رنجش دیدن طاقت... بیاره سرش بالیی

 خالص عذاب این از منو... خدایا... رهناد برداره مقابلش از باید که نفری دومین و و گرده برمی

 ...بیارم طاقت تونم نمی دیگه... کن

 دنیاش ی همه... نذاشت معنا اون برای خوشبختی... زد زار گرفت دستاش بین رو صورتش ستاره

 نادر... اومد بیرون حالت اون از دستش کشیدن با یهو.... بود تنهایی و دوری... بود درد... بود سیاه

 داشت نگه خودش روبروی و برد درختا سمت به اونو و کشید رو ستاره دست و بود کرده باز رو در

 : زد فریاد بود نشسته وجودش تو که خشمی تموم با و

 پود و تار تو که عشقی از ؟...لعنتی بگذرم چی از... بگذرم ازت که میدی قسم منو جراًتی چه به تو

 از... بکشم نفس تونم نمی هم لحظه یه اون بدون که عشقی از...کرده خوش جا جسمم و روح

 ؟...بگذرم چطوری بگو... ستاره بگو ؟...چی

... گرفت دستاش بین رو سرش و زمین رو نشست و خورد سر درخت کنار حرفاش گفتن با نادر

 ادرن جلوی... ببینه رو هاش غصه و غم تونست نمی... ببینه رو نادر شدن خورد تونست نمی ستاره

 : گفت ریخت می اشک که طور همین و زد زانو
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... بود خودت بخاطر فقط... بری خواستم ازت اگه... دادم قسمت اگه... نباش دلگیر من از... نادرم

 رو مخود وقت هیچ ، بیاره تو سر بالی اگه... تو سراغ میاد میکنه که کاری اولین و گرده برمی فرخ

 منو... دادم باد به رو پدرت و تو آرزوهای تیلعن عشق این با چرا... شدم عاشقت چرا که نمیخشم

 رو دیگه داغ یه تونم نمی دیگه... ندارم رو درد همه این طاقت دیگه... نکن پدرت ی شرمنده

 ...کنم تحمل

 : زد داد و داد تکونش شدت به و گرفت رو ستاره دستای مچ تا دو نادر

 جونم از حاضرم من... میگیری تصمیم من احساس و عشق برا داری که هستی کی تو مگه لعنتی

 ...بگذرم ازت محاله... نکن خودت برا رو ها بافی خیال این ستاره... نه تو عشق از ولی ، بگذرم

 نفرین ده این و من از رو خودت مدت یه اما... عزیزم نگذر:  گفت و بوسید رو نادر دست ستاره

 کاری فرخ... نمیوفته اتفاقی من برا کن رباو...  بودی قبالً که جا همون ، شهر برو... کن دور شده

 با... بشه حل چیز همه زمان مرور به بزار... رسونه نمی بهم آزاری و خواد می منو اونم... نداره باهام

 نقانو گرفتار و میشه رو فرخ دست زودی به و میکنند تحقیق دارن حتماً ، پاسگاه تو من حرفای

 تو و من اگه... بیاره سرت بالیی نمیتونه فرخ و راحته تو بابت من خیال الاقل اینطوری... میشه

 ...رسونه می همدیگه به رو ما عشق این بازم... باشیم همدیگه قسمت

 و کشید بیرون ستاره دست از رو دستاش... شنید می رو ستاره حرفای داشت وقت تموم که نادر

 : گفت محکم ستاره به رو اشاره انگشت با

 خودم و گرگ یه دست بسپردم رو عشقم که نشدم غیرت بی اینقدر هنوز نم... کن گوش تو حاال

 مرگ از باکی... بره بزار... بره تو عشق پای به جونم قراره اگه... دارم نگه دور مهلکه این از رو

 دست و ایستیم می قانون جلوی همدیگه با... زدی اتهام فرخ به و کردی ریسک که حاال... ندارم

 ما نموندن و موندن برای بخواد که نیست نامرد اون دست ما جون... میکنیم ور ، رو عوضی اون

 تردک پسر بگن سرم پشت مردم عمر یه خوام نمی... نمیکنم رها رو تو من ستاره... بگیره تصمیم

 پس.. .بخوره پیشونیم به غیرتی بی انگ خوام نمی... کنه دفاع عشقش از نایستاد حتی ترسش از

 ... برم نخواه من از

 نادر عشق به فقط که قلبی... بود نشسته قلبش تو که بود زخمی روی به مرحمی نادر همراهی

 آور یاد او به صداش و سر پر های کوبش با نادر قلب... داد تکیه نادر ی سینه به رو سرش... میزد
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 روی به و شد حلقه دورش نادر دستای... بمونه دور عشق این از لحظه برای تونه نمی که میشد

 : کرد زمزمه و... زد بوسه موهاش

 اب... بکشم نفس تونم نمی تو نفسای بدون من... کنم فراموش رو عشقت که نخواه ازم وقت هیچ

 ...نکن پیشکشم رو مرگ مهری بی این

 هیچ که بود گرفته خود در رو عمارت سنگینی غم... بودند کرده دفن رو خان که روزی فردای

 داشتند رو بزرگی درد عمارت اون افراد تک تک... کنه رنگ کم رو غم این تونست نمی چیزی

 می خطر به هم رو عمارت اون امنیت ، خان نبودن... طلبید می رو ایوب صبر که کردند می تحمل

 بیشتر همه از... اومد می بر کاری هر افعی این از اما... بود بازداشت فرخ که چند هر... انداخت

 مییتی و پدر بی درد دوباره ، خان دادن دست از... بیاد کنار تونست نمی اغد این با که بود ستاره

 دوری جای یه به نادر با و بمونه عمارت اون تو دیگه خواست نمی دلش... میکرد تداعی براش رو

 خورشید ، زندگی دردناک ی دوره این تو خواست نمی اما... نرسه بهشون دیگه فرخ دست که بره

 مرگ که شد داغداری دل تسلی و موند کنارش همین برای... بود ادب از بدور این.  بزاره تنها رو

 هب رو بردارش دلیل بدون چون بود دلخور ستاره از یکمی روزا این خورشید... بود دیده رو عشقش

 ...بود کرده متهم خان مرگ

  : گفت شیدخور به و کرد باز زبون خودش گذره می چی خورشید دل تو فهمید می خوب که ستاره

 : گفت تلخی با خورشید اما... داشته دست ماجرا این تو فرخ که میده گواهی قلبش

 نداشته گناهی اگه ، شناسم می خوب رو برادرم من... کردی پا به جنگ یه حرفت این با تو ستاره

 فرخ هدرست... کنی متهم رو فرخ دلیل بدون نداشتم توقع ازت... میکنه پا به خون ، برگرده و باشه

 ...بکشه رو خودش نعمت ولی که نشده پست اینقدرم اما ، نیست خوبی آدم

 دتیا ؟...گردم برمی طوفان با گفت رفتن از قبل فرخ رفته یادت... عزیزم خورشید:  گفت ستاره

 ؟...فرستاد خان برای تهدید ی نامه رفته

 از اینکه برای... نخواستیش تو اینکه بخاطر فرخ اما... نرفته یادم... ستاره نه:  زد داد خورشید

 سالحی این چون ، میکنه تهدید همیشه فرخ... زد تهدید به دست ، بود شده ناامید هم خان طرف

 شده فکرت ی همه ناراحتی خان مرگ از اینکه بخاطر تو اما... میکرد آروم رو خشمش که بود
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 یتیم اش بچه و بیوه واهرشخ بشه راضی که نشده نامرد اینقدر فرخ... نیست قاتل فرخ... فرخ

 اون... بودی بت یه خان برای تو ستاره... آوردی زبون به چیزی همچین فکر بدون چرا آخه... بشه

... خودته بخاطر همه از اول ، شاکی دستت از یا ناراحتم اگه... دارم دوست منم... پرستید می رو تو

 فرخ... نادری با االن که مخصوصاً.. .بگیرم رو خشمش جلوی تونم نمی برگرده گناه بی فرخ اگه

... میکنه پا به رو ای دیگه طوفان و جنگ یه دوباره موضوع این و ببینه کسی با رو تو تونه نمی

 ...نبینیم رو آرامش رنگ کدوممون هیچ دیگه ترسم می بخدا

 به هرندا دست کار این تو فرخ بفهمم اگه قسم شرافتم به:  گفت و گرفت رو خورشید دست ستاره

 بازم...نبخشه زودی این به منو و بکشه طول اگه حتی... میکنم عذرخواهی ازش و میوفتم پاش

... تهبیف کسی برای اتفاقی هیچ زارم نمی... بگذره ازم و بسوزه حالم به دلش تا میکنم التماسش

 ...نبینه آسیب من بخاطر کسی و بشم فدا خودم حاضرم

 سرش و داد ها نرده به تکیه و عمارت ایوان تو اومد ، بود دهز خورشید سر به خوابی بی که شب یه

 : گفت و گرفت آسمون به رو

 بهم چیزی یه خواد می انگار... اینجا کشیده منو حسی یه... گرفته عجیب دلم امشب... خدایا

 ؟...بیفته اتفاقی چه خواد می دوباره ؟...آشوبه دلم چرا ؟...چیه حس این خدایا... بگه

 جان چقدر که شنید رو ستاره ی گریه صدای ، زد می حرف خدا با داشت که طور ینهم خورشید

 خودش با و بست هم روی به اشک سوزش از رو چشماش و کشید آهی... ریخت می اشک سوز

 : کرد زمزمه

 هب که کنم چیکار باهاش باید ؟...نداره تمومی دختر این اشکای چرا... داغداره بیشتر من از ستاره

 ؟...برسه آرامش

 تاریکی تو شبح تا سه کرد باز که رو در... رفت ستاره اتاق طرف به و برداشت قدم آروم آروم بعد

 نگاه نفرشون سه جمع به تعجب با و زد رو چراغ...میکردند گریه سه هر و بودند نشسته هم دور

 : گفت و کرد پاک رو اشکاش و شد بلند خانوم مرضیه... کرد

 ...گیره نمی آروم میکنیم هم کاری هر ، میکنه قراری بی ستاره ؟...کردیم بیدارتون جان خانوم
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 سر خورشید... داد خورشید به رو جاش و کشید کنار رو خودش اعظم و ستاره کنار اومد خورشید

 : گفت بغض با و گرفت آغوش تو رو ستاره

 ات میکنه اذیت بیشتر نوم زدنت زجه بخدا ؟...بدی ادامه کارت این به خوای می کی تا... دلم عزیز

 ...نکن خالی رو دلم ته اینقدر... کن تموم هاتو اشک این دیگه خدا رو تو... خان مرگ

 دلم... نمیره بیرون ذهنم از صحنه اون... کنم فراموش رو آقا تونم نمی:  گفت کنان هق هق ستاره

 ...زمپ نمی شیرینی و کیک وقت هیچ دیگه خورشید... شده تنگ گفتنش دختر برای

 نفر دو اون پای هم ، هم اعظم و خانوم مرضیه... شد بلند اش گریه صدای ستاره حرفای با خوشید

... میکرد کاری باید... بود شده پذیر آسیب خیلی اتفاق این با دختر این روح... ریختند می اشک

 می اهمیت شخود به نه دیگه که آدمی... میشد افسرده آدم یه داد می ادامه اینطوری اگه ستاره

 : گفت و گرفت قاب رو ستاره صورت... اطرافیانش به نه و داد

 یا دختر مثل خوام می... دارم احتیاج تو دلداری به من... ببینمت طوری این خوام نمی دیگه

 به من... عزیزم ستاره... بزاریم سرمون پشت رو بزرگ غم این هم کنار در و باشی برام خواهر

 ما بچه طفلی... کنیم آماده یونس با شدن روبرو برای رو خودمون دو هر ایدب دارم احتیاج تو کمک

 خبر بی جا همه از و روستاست تو روزه پنج االن

 و پیاپی های زدن زار از ستاره چشمای....  افتادند گریه به شدت به همگی خورشید حرفای با

 اگه شاید که ترسوند رو شیدخور لحظه یه که بود کرده ورم و سرخ اینقدر مداوم های نخوابیدن

 : گفت محکم همین برای... بده دست از رو چشماش بینایی بده ادامه اینطوری ستاره

 اب دیگه هم تو... اومده پدرش سر بالیی چه که بگم بهش و برگردونم رو یونس خوام می... ستاره

 ورمجب اونو و بگم درنا به که نکن کاری... کنی قراری بی کمتر و باشی دار خود باید یونس وجود

 حانامت رو ما داره خدا... کنیم صبر و بیایم کنار داغ این با باید تو و من... ببره اینجا از رو تو کنم

 رامب اگه خوام می ازت... بیایم کنار درد این با بتونیم یونس و آقا روح آرامش بخاطر باید... میکنه

 ...نکنی قراری بی اینطوری دیگه و کنی گوش حرفم به قائلی حرمت
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. ..شدم آزارتون باعث که ببخشید منو... خانوم میکنم سعی:  گفت و داد تکون رو سرش ستاره

 من ی عهده به رو وظیفه این... افتاده پدرش برا اتفاقی چه میگم یونس به و روستا میرم خودم

 ...بزارید

 ؟...میای بر پسش از مطمئنی:  گفت خورشید

 ...ببینه آسیب کمتر که بگم یونس به چطوری دونم می ...راحت خیالتون:  ستاره

 و خانوم مرضیه به اونو زیاد سفارشات با و کرد تشکر ازش و بوسید رو ستاره صورت خورشید

 ...بیرون اومد اتاق از و سپرد اعظم

 لحظه روزها این که افتاد شعری یاد... بود فراری چشماش از خواب... خواب کو اما... خوابید ستاره

 ... میکرد زمزمه خودش با لحظه به

 ( رفت جانم صفای آن پدرم......  بختم اختر... وای صد و... وای) 

 ( رفت توانم اون از بعد چکنم.....  کرد ناتوانم مرد آن مرگ) 

 ( خانه در امید بی نهی پا.....  بسپاری خاک به رو پدر چون) 

 ( کاشانه صحن به را او بانگ.....  شنوی می لیک و بابا نیست) 

 ( داد زندگانی شوق من به او.....  نکنم سر چگونه او بی ناله) 

 ( گیرم بر یاد از را تو چگونه من.....  برگیرم تو از دل چگونه من) 

 که هم گاهی... میبرد سر به بیهوشی تو رو وقت بیشترین و بود شده بدتر منیر ماه حال روزها این

 می اون دنبال اتاق دور فروغش بی چشمای با و بود زبونش به فرخ اسم فقط اومد می بهوش

 اون زندگیش بزرگ مرد داغ که چند هر... بود مادرش مراقب شدت به مدت این خورشید... گشت

 مومت و نمیکرد کوتاهی ای لحظه داشت مادرش به نسبت که ای وظیفه در ولی بود انداخته پا از رو

 فرخم و میشه بهتر حالش که داد می امید بهش و زد می فحر اون با و بود مادرش سر باالی وقت

 ...عمارت گرده برمی

 اون ی ادامه و کرد تعطیل رو مدرسه خان مرگ بخاطر زودتر روزی چند نادر بود عید نزدیک چون

 و نهبمو ستاره کنار که داشت بیشتری فرصت حاال نادر... کرد موکول عید تعطیالت از بعد به رو
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 او به همیشه مثل نادر و میکرد قراری بی هنوزم ستاره... باشه همراه بزرگ غم این تو رو اون

 یقه ممکنه لحظه هر و آدمیه هر قدمی چند مرگ همیشه که فهموند می بهش و داد می دلداری

 ...بگیره رو اون جلوی نمیتونه کس هیچ و بچسبه رو آدم

 هک گفت می نادر به و شنید می دل جون به رو اون حرفای و میشد آروم بود کنارش نادر تا ستاره

 فقط شبهاش خلوت تو اما... کنم غلبه مصیبت این به بتونم و کنم پیدا رو خودم تا بده فرصت بهم

 تا ستاره... داشت خرابش حال از نشون ریخت می فرو پی در پی که های اشک و خان یاد

 رفح خان با که هایی لحظه تک تک به... بود خان کنار که دقایقی به و بود بیدار سحر نزدیکیای

 کرف بود غلطیده خونش تو که گلوله یه با رو اون که ای لحظه به... میکرد فکر خندید می و زد می

 ... میکرد هق هق و کرد می

 همش... خوابی چه اما... رفت می خواب به نمیشد باز چشماش وقتی گریه زور از میشد سحر وقتی

 و عشق از مواج چشمانی با... بود آقا.. سراغش اومد می رویا یک بوسکا از بعد... خان مرگ کابوس

 این از نمیشد او بی... دلخواه گونه همون... شور پر طور همان... پیشانی بر سرخ گلی با... هستی

... یافت و داد تشخیص دوباره را خود میشد او حضور با... گذشت روشنایی از خالی های دخمه

 هر آقا... میشد ور شعله زد می زل ستاره به وقتی نگاهش برق... نمیشد هرگز...نمیشد او بدون

 گفتی... ستاره نام پروای از واهمه بی... شور دریا دریا با... شعر خرمن خرمن با... آمد می سحر

... کشید می زبانه غربت درد وقتی... شنید می رو گلو در های فریاد.. میکرد حس رو ها تب حُرم

 از پر دستهایی با... ور شعله و خروشان... قرار بی و تاب بی.. آمد می.. رسید می اهر از سحر وقتی

 می سحر تا ماند می اینقدر و آمد می... شکافت می رو شفق که روشن دستهایی... عاطفه و مهر

 اآق دیگر... میکرد باز رو هایش چشم ستاره موذن صدای با... نشست می فرو اندکی تب و گذشت

 بی... آه.. .دلتنگی و تنهایی دنیا یک با بود تنها... نبود پشتیبان و غمخوار... نبود پدر یگرد... نبود

 تکیه خواست می کسی چه به او بی... بگذرد خواست می مداری چه بر تیره شبهای و روزها این او

 ....یزنه

 قانون بود این... ظلم قانون بود این... شد برداشته گردنش از اتهام یوغ و شد آزاد فرخ باالخره

 دنبو معلوم... گذری می آخرتتم و دنیا از بخاطرش حتی که پرستی پول قانون بود این... عدالت

 که دش داده فرخ به بود سند جا همه که پاسگاه مهر با ای برگه که کرد پاسگاه رئیس با تبانی چه

 و روستا این تو... کنه ریزی پایه رو خودش ی ظالمانه حکومت و بشینه خان مسند بر فعالً
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 نامه اجازه اما... میکنند انتخاب رو ده خان گیری رای با مردم که بود این بر رسم اطراف روستاهای

 واقف امور همه به که کنند ده ارباب رو کسی خود رای با که داد نمی مردم به اجازه فعالً پاسگاه ی

 ...کنه اجرا ای زمینه هر در رو عدالت و باشه

 انخ هفت شب وقتی... کنه آماده رو برگشتنش مقدمات تا رشت برگشت دوباره آزادی از بعد فرخ

 به ارهدوب تسلیت گفتن با یکی یکی حاال بودند اومده شام برای دکتر دعوت به که مردم ، گذشت

 تارهس... یونس سراغ برند نادر با فردا که بره دکتر ی خونه به ستاره شد قرار... برگشتند روستا

 اینکه از... پدرش مرگ خبر شنیدن از بعد العملش عکس از... یونس با شدن روبرو از یدترس می

 به هاشون دلواپسی ی همه... بیاد کنار خواد می سخت موضوع این به چطور ساله هفت ی بچه یه

 که گفت او به... کرد راهنمایی رو اون و زد حرف ستاره با شب از ساعتی تا هم نادر و گفت نادر

 مآرو باید و بزرگه حد از بیش یونس جسم و روح برای بزرگ مصیبت این هضم و است بچه یونس

 ادرن حمایت به خیلی خان از بعد ستاره... نبینه آسیب ساله هفت ی بچه این روح که بره جلو آروم

 ... داشت احتیاج

 ممعل همراه به ستاره دیدن از یونس... شدند راهی نادر با بود کندنی جون هر به ستاره صبح فردا

 تو تنشس کوه مثل بغض یه که او به چسبید و ستاره آغوش تو پرید فوری و شناخت نمی پا از سر

 خدا کار در اما... داشت خان مثل پدری به احتیاج هنوز و بود معصوم بچه این چقدر... ستاره گلوی

 مه لحظه یه یونس... بخوره رقم اینطور بزرگ های آدم سرنوشت باید چرا که بود دهان به انگشت

 ...میکرد تعریف ستاره برای رو روز چند این های دلتنگی مدام و نگرفت دهان به زبون

 ...ببره منو نیومد پدرم چرا... شده تنگ همتون برا دلم چقدر دونی نمی جون خاله:  یونس

 و الهخ که بوسید اونو بار چند و کشید سرش به دستی و نشوند زانوهاش روی رو یونس ستاره

 دبلن با نادر که کردند گریه به شروع آروم دیداربودند این شاهد اول از که همسایه زنای از تا چند

 اشک نم رو چشماش که ستاره... باشند رفتارشون مواظب که شد یادآور آنها به دستش کردن

 ی خونه یروبرو ی تپه روی برند تنهایی به یونس با خودش که خواست اجازه نادر و خاله از گرفت

 ...بگه یونس برای رو چیز همه خلوت تو بتونه ستاره تا خاله
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 رهخی معصومش و زیبا صورت به و نشوند پاهاش روی رو یونس ستاره... گرفتند جا تپه روی وقتی

 دماغ... بود وحشی سبز خورشید مثل چشماش فقط ، بود رفته خان به صورتش ی همه... شد

 : گفت و کشید رو یونس

 می عشقت از رو دختر تا چند جنگلیت سبز چشمای اون ی اشعه با شدی بزرگ وقتی دونی می

 ...انخ یونس باشم گفته... طرفی ستاره با که نباشه من دختر ، دخترا آنها از یکی کاش ای... کشی

 ...خاله چیه اشعه:  گفت و خندید یونس

 لهخوشگ و رنگ خوش چشمات اینقدر یعنی... چشمات برق یعنی:  گفت و بوسید رو یونس ستاره

 ...میکنند غش دم از کنی نگاه دخترا به تا که

 تجماع تو شد بزگ وقتی من پسر میگه... میگه بهم همینو همیشه پدرمم:  گفت و خندید یونس

 ...میکنه کوالک دخترا

 زندگی... ریخت فرو اختیاری هیچ بدون اشکاش و نالید دل ته از یونس حرفای شنیدن از ستاره

 تونست می کسی چه ، پدر دادن دست از با... بود تصور قابل غیر برایش... خان بدون... پدر نبدو

 یداپ زندگیش راه سر که باشه مشکالتی مقابل در امن گاه تکیه... اعتماد قابل و محکم ای صخره

 ای کشنده و وحشتناکی خالً احساس خان ی منتظره غیر و ناگهانی مرگ از پس... بود شده

 ندگیز تلخ حقیقت به همگی اینکه با... بود صبورش سنگ اینکه با... بود نادر اینکه با.. .داشت

 به رو خود آغوش مرگ که زمانی ولی... دهند می دست از را خود عزیزان روزی که بودند واقف

 زندگی ی تجربه ترین سیاه در و... نداشت رو اون با مواجه آمادگی یک هیچ میکرد باز آنان روی

 قاعده این از هم یونس و ستاره... داد می ادامه زندگیش به سختی به و میشد ور غوطه خود

 ... نبودند مستثنی

 و ستاره صورت رو گذاشت رو کوچولوش دستای و شد آشفته ستاره خاله اشکای دیدن از یونس

 : گفت

 ...زدم بدی حرف من ؟...میکنی گریه چرا خاله

 سرش و گرفت آغوش تو رو اون بعد و بوسید و برداشت ودب صورتش رو که رو یونس دست ستاره

 : گفت و گذاشت هاش شونه روی رو
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 زدنت حرف برای فقط دلم من... نزدی بدی حرفای... خودم کوچولوی یونس نه... خاله دل عزیز نه

 ...ای خاله قلب تو... خاله دارم دوست خیلی... بود شده تنگ

 شیطون یونس این و رسیدم دیر... بیچاره نادر بر وای:  تگف اعتراض با که اومد نادر صدای یهو

 ؟...برم کی قلب تو... برم کجا من پس... گرفت خاله قلب تو منو جای

 رو و زد لبخند ، خندید می و میکرد نگاه نادر به داشت که یونس به و کرد پاک رو اشکاش ستاره

 :  گفت اخم با نادر به

 منزل دیگه جایی عشقش که نمیده اجازه ستاره... مونید یم جا همین... نمیرید کجا هیچ شما

 ؟...یونس نه مگه... کنه

 : گفت نادر... داد تکون رو سرش و خندید یونس

 ؟...بشینم کنارشون میدن اجازه شیطون پسر این و زیبا خانوم این

 ...بگیریم اجازه شما از باید ما معلمید شما:  گفت و خندید یونس

 نادر به اشاره با ستاره... نشست کنارشون نادر... خنده زیر زدند یونس رفح با نادر و ستاره

 شبه رو حقیقت ستاره شد وقتش که زد حرفی یونس خود اینکه تا... نزده حرفی هنوز که فهموند

 : گفت یونس... بگه

 خوابوند می منو وقتی چرا دونم نمی... میکرد گریه خیلی مریم خاله روز چند این... جون خاله

 هام بچه برا دلم گفت می ، میکنی گریه چرا پرسیدم ازش وقتی... ریخت می اشک سرم باالی

  هام بچه یاد منو تو... شده تنگ

 ...گذاشتند تنها رو خاله و شهر رفتند هاش بچه... ستاره خاله آخه... انداختی

 ادد تکون سری و کرد بسته و باز رو چشماش آرامش با نادر که کرد نادر به درد پر نگاه یه ستاره

 ...بگه رو چیز همه یونس به کم کم گریه بدون و آروم که

 یم جان یونس... مادرش و پدر رفتن از یکی... دلتنگه هاش بچه رفتن از یکی.... دلم عزیز:  ستاره

 ...واقعی ی قصه یه ، کنم تعریف برات قصه یه خوای
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 تو مستقیم تونست نمی.... گرفت سینه به رو یونس سر ستاره و داد تکون رو سرش یونس

 عشقش از پر چشمای با اونم که ، کرد نادر به نگاه یه... بگه بهش رو چیز وهمه کنه نگاه چشماش

 شروع نادر دادن دلگرمی با ستاره و میاد بر بخوبی هم کار این پس از که داد اطمینان اون به

 ....کرد

 و داشت سختی زایمان... بیاره بدنیا ای بچه خواست می که بود مادری ، پیش سال نوزده:  ستاره

 بعد ، داشت سختی زایمان مادره چون اما... اومد بدنیا بچه باالخره... بود افتاده خطر به مادر جون

 ...گذاشت تنها رو کوچولو بچه و رفت دنیا از بود شده بدتر حالش و کرد تب که روز یه از

 ...پسر یا بود دختر بچه... خاله:  گفت و ستاره طرف برگردوند رو صورتش یونس

 ردمّ مادرش وقتی که بود ناز کوچولوی دختر یه بچه:  داد ادامه و بوسید رو یونس پیشونی ستاره

 شیرش از که نداشت وجود دیگه مادری ولی... گشت می مادرش شیر دنبال و میکرد گریه همش

 گوسفند شیر یا گاو شیر یکمی تا رفت می طرف اون و طرف این مدام بچه پدر... کنه سیر رو اون

 زرگب مادر... نمیره گرسنگی از هم و بیاد بند اش گریه هم تا بده کوچولو دختر این به و کنه پیدا

 چهب دختر و گذشت ها سال... بشه بزرگ نعمت و ناز تو بچه تا کرد تالش خیلی هم بچه دختر اون

 ...شد سالش هفت تو مثل

 دختره اسم... جون خاله:  پرسید باز و ستاره ی گونه رو شتگذا رو کوچولوش دست کف یونس

 ؟...بود چی

 بعد ، بشه تموم ام قصه بزار:  گفت و بوسید و برداشت اش گونه روی از رو یونس دست ستاره

 ...میگم بهت رو اسمش

 :  داد ادامه نشسته اشک به نگاه با ستاره و کرد ستاره به مهربونی نگاه نادر

 همش و بخوابه تونست نمی شبا پدرش... شد مریض پدرشم ، بود تو ی اندازه ترهدخ که موقع اون

 ...ریخت می اشک پدرش برای صدا بی و نشست می رختخوابش تو شبا دخترک... میکرد سرفه

 شونه دور دست نادر... نادر قلب وسط شد خنجری اشکاش از دونه هر و ریخت فرو ستاره اشکای

 خودش سختی به ستاره... بگیره آروم خواست می ازش اشاره با و بوسید رو سرش و انداخت اش

 : داد ادامه و کرد کنترل رو
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 باال خون اینقدر زمین سر پدرش آوردن خبر روز یه که شد ساله هشت دخترک گذشت سال یه

 دست از رو مادرش هم حاال اون... میکرد گریه خیلی پدرش مرگ از بعد دختر... مرده تا آورده

 مادرش و پدر قبر سر رفت می روزها... بود مونده براش بزرگ مادر فقط... رو پدرش هم و دبو داده

 یم خواب بود برده خوابش قبر رو که روز یه... برد می خوابش قبر رو تا میکرد گریه اونجا اونقدر و

 : پرسه می پدرش از بچه دختر... ناراحتند خیلی اما... پیشش اومدند مادرش و پدر که بینه

 ؟...ناراحتید اینقدر مادر و تو چرا

 نهات رو بی بی چرا ؟... میکنی گریه و اینجا میای همیشه چرا... ناراحتیم تو دست از:  میگه پدرش

.. .میکنه گریه اونم و ناراحته مادرت ، میکنی گریه خیلی و ما قبر سر میای تو وقتی ؟...زاری می

 بی ی خونه میایم هم همیشه... خوبه خیلی جامون و بهشتیم تو اینجا مادرت و من:  گفت پدرش

 چهب دختر... کن گریه ما برای اینجا نیا و نباش ما نگران دیگه پس... زنیم می سر شماها به و بی

 اون های گریه دست از هم و گردند نمی بر اونا دیگه کنه گریه هم چی هر که فهمید روز اون

 و میرفت بی بی با بار یه ای هفته فقط و اونا اکخ سر نرفت دیگه همین برای... میشن ناراحت

 و مبدی خیرات مادرت و پدر برای اگه بود گفته بهش بی بی چون... میکرد پخش مردم بین خیرات

 ...میارند میوه و غذا براشون خدا طرف از بخونند فاتحه مردم

 ؟...چیه خیرات خاله:  گفت یونس

 تو که حلوایی یا خرما همون خیرات:  گفت و سیدشبو و کشید آغوش تو رو یونس نادر بار این

 می میگن فاتحه بهش که حمد ی سوره یه و خورند می مردم... خاک سر میارند و پزند می خونه

 مردن عزیزم... میریم می روزی یه ما ی همه... جان یونس ببین... بشه شاد مّرده او روخ تا خونند

 باشیم کرده خوبی کارای اگه... خدا پیش میریم یشههم برا و بندیم می رو چشمام ، نداره ترس

 ...جهنم میریم باشیم کرده بدی کار اگه و بهشت میریم

 ؟...میکنند گریه براش همه میره می که یکی چرا پس:  گفت یونس

 ماا... میشه تنگ براش دلمون ما و میره ما پیش از اون اینکه برای... طبیعیه این عزیزم خوب:  نادر

 زا خدا پیش رفته که کسی اون چون... کنیم گریه خیلی نباید گفت ستاره خاله که طور همین

 رو اینا ستاره و من... عزیزم ببین... کوچولو دختر این مادر و پدر مثل... میشه ناراحت دستمون
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 برخ شنیدن طاقت و باشی مرد خوام می... بدیم بهت رو خبری یه تا بشی آماده تو که گفتیم بهت

 ...باشی هداشت رو

 ینا تا موند نادر اما... تپه طرف اون دوید و بیاره طاقت نتونست و پایین ریخت اشکش یهو ستاره

 زا بعد نکنه که ترسید می بچه این معصوم چشمای از خودشم... کنه تموم خوبی به رو ماًموریت

 ... بیاره طاقت نتونه خبر شنیدن

 : گفت و شد خیره نادر چشمای تو بعد و دبو رفته ستاره که کرد سمتی به نگاه یه یونس

 ؟...شده چی ؟...میکنه گریه ستاره خاله چرا... آقا

 خواست می پیش شب چند پدرت... عزیزم:  گفت و کشید عمیق نفس یه و بست رو چشماش نادر

 ....و میگیره رو جلوش راهزن یه راه تو که عمارت بیاره ما ی خونه از رو ستاره خاله بیاد

 ؟...کشته رو بابام راهزنه:  گفت بغض با یونس ناگهان

 مادرش و پدر مرگ مورد در ستاره که ای قصه با کرد نمی باور... شد خیره یونس به مبهوت نادر

 : گفت مکث ای لحظه از بعد... برسه نتیجه این به ذهنش تو زود اینقدر بچه این کرده تعریف

 دختر اون پدر مثل اونم... نیست ما پیش پدرت دیگه و کشته رو پدرت نامرد اون... عزیزم آره

 ...خدا پیش رفته کوچولو

 : گفت و گرفت اش سینه تو رو سرش نادر... ریخت می هاش گونه رو صدا بی یونس اشکای

 یشپ بهشت تو االن پدرت... بشه ناراحت پدرت که کوچولو دختر اون مثل نه اما... عزیزم کن گریه

 اشیب خوشحال باید تو... نیست ما پیش دیگه که میشیم دلتنگش ییکم ما فقط... مادرشه و پدر

 ای خونه مرد االن تو... زاریم نمی تنهات دیگه و هستیم هم ستاره خاله و من ، داری رو مادرت که

 ...کنی مراقبت مادرت از باید و

... زده رو پدرت که راهزنی اون:  گفت و کرد پاک رو اشکاش و اش سینه روی از رو سریونس بعد

 بدی مرد که کنند گریه پدرشون برا باید اون های بچه... جهنمه تو االن اون و مّرده االن خودشم

 گریه خیلی کوچولو دختر اون مثل میدی قول.. سوزوه می آتیش تو داره جهنم تو حاال و بود

  ؟...نکنی
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 و آورد درد به کارش این با رو نادر قلب که کرد پاک رو اشکاش کوچولوش دست پشت با یونس

 : گفت بعد

 ...ببینمش تونم نمی دیگه که میشه تنگ بابام برا دلم... میدم قول آره

 شد مریض مادرم بود سالم چهار وقتی منم... عزیزم دونم می:  گفت و بوسید رو یونس صورت نادر

 : گفت پدرم روز یه... بود شده تنگ براش دلم و کردم می گریه خیلی... مرد و

 همون منم... میشی آروم بزن حرف باهاش... بفرست صلوات بخون فاتحه مادرت برای گریه بجای

 دارم گفتم می براش و زدم می حرف مادرم با روزا... شدم آروم و کردم گفت بهم پدرم که کارایی

 رافتخا بهت گفت می و بوسید می منو و خوابم به اومد می شبا بعضی اونم... میکنم چیکار روزا

 ... کنند افتخار بهت مادرت هم و پدرت هم تا بکن رو کار همین هم تو... میکنم

 میدم قول... بشه ناراحت اون که نکنم گریه پدرم برا خیلی... معلم آقا میدم قول:  گفت یونس

 ...باشم مادرم مواظب

 رو احرف این برو حاال... عاقلی خیلی که دونستم می... گلم پسر آفرین:  گفت و بوسید رو اون نادر

 نیمیک مراقبت مادرت از که طور همین... بشه راحت خیالش تو بابت اونم تا بزن ستاره خاله به هم

 ...باشی هم ستاره خاله مواظب باید

 ...ستاره سمت دوید و زد محزونی لبخند یونس

 وت پرید یونس و کرد باز رو آغوشش... دید رو یونس و برگشت ، شنید رو هایی قدم صدای ستاره

 ریخت می اشک یونسم... میکرد گریه شدت به داد می فشار خودش به محکم اونو ستاره... شبغل

 تارهس دقایقی از بعد... بود براش محکمی پشتیبان همیشه که مردی برا... نبود دیگه که پدری برا

 : گفت و کرد پاک رو اشکاش و کرد جدا خودش از رو یونس

... هبش ناراحت پدرت که کنی گریه خیلی کوچولو دختر ونا مثل نباید هم تو... ستاره خاله عزیز

... میکنیم گریه پدرت خاک سر میریم گرفت دلت موقع هر... عزیزم نه... نکن گریه دیگه نمیگم

... دش راحت پدرت... بزاریم سر پشت رو بزرگ غم این همدیگه با بتونم باید اما... میکنم گریه منم

 اما... تدنیاس اون از بیشتر دنیا این سختیای...میشیم دلتنگش که سخته ما برا... بهشته تو االن

 ...برسه خدا پیش هم ما رفتن موقع تا بگذرونیم رو عمرم روزای خدا کمک به باید
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 ؟...بگم بهت رو کوچولو دختر اون اسم خوای می:  داد ادامه و بوسید بار چند رو یونس صورت

 ...بگو خاله آره:  گفت و زد لبخندی یونس

 ...هستم خودم کوچولو دختر اون... است ستاره اسمش:  گفت ستاره

 ودمب تو ی اندازه وقتی منم:  گفت و بوسیدش دوباره ستاره... بود خیره ستاره به تعجب با یونس

 راحت و نکشید درد اما... شده کشته راهزن یه دست به پدرت درسته... دادم دست از رو پدرم

 پیش رفت تا کشید درد خیلی... کرد می سرفه و بود مریض سال یه نم پدر اما... خدا پیش رفت

 خوشحال باید تو... بود خودت شکل میگه بی بی فقط... شکلیه چه ندیدم اصالً که مادرمم... خدا

 و بمونی آغوشش تو بتونی که هست مادرت... نیست دیگه پدرت اگه... داری رو مادرت که باشی

 ...منی از تر خوشبخت تو جان یونس... نباشی تنها

 یونس به بعد بود شده سرخ چشماش گریه با که کرد ستاره به اخم یه و نشست کنارشون نادر

 : گفت

 به چشم مادرت... عمارت برگردیم هم با تا کنه جمع رو وسایلت بگو خاله به برو بدو... عزیزم

 ...راهته

 نادر به اشک از پر نگاه یه ستاره... خاله ی خونه طرف رفت بدو و بوسید رو ستاره صورت یونس

 در نادر عاشق قلب صدای با ستاره هق هق... گرفت آغوش تو رو ستاره بالفاصله نادر و انداخت

 : گفت نادر... آمیخت هم

 ریزی می که مرواریدا این بخاطر بخدا... قلبم ی ستاره... برسی آرامش به تو که کنم چیکار من

 خودت با تو نیست راضی خان بخدا... عزیزم ستاره... میشه زلبری صبرم داره دیگه... داغونم

 و زدی که حرفایی پس... دوزه می ما به چشم بعد به این از معصوم ی بچه این... کنی اینطور

 ...باش پایبندش و نکن فراموش

 باید بعد به این از که دونم می... عزیزم باشه:  گفت و برداشت نادر ی سینه از رو سرش ستاره

 ...بریزم خودم خلوت تو شبا هامو گریه میکنم سعی... باشه یونس به بیشتر اسمحو

 اشک اینطوری هم خلوت تو نداری حق حتی:  گفت و گرفت قاب رو ستاره صورت خشونت با نادر

 رنگ رو تو روز هر یا ، بدی ادامه اینطوری بخوای اگه... دادم هشدار بهت قبالً ستاره... بریزی
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 هیچ که معلوم نا جای یه برمت می خودم با زارم می چیز همه رو پا ، ببینم تر ردهپژم و تر پریده

 ...نمیکنم تکرار دیگه... کن گوشت ی آویزه منو تهدید پس... نشه خبر با جامون از کس

 این از مبهوت ستاره... رفت خاله ی خونه سمت به و کرد رها رو ستاره صورت خشونت با بعد

 آخه ؟...بود تند برخوردش اینقدر نادر چرا... شد خیره رفت می اون که هیرا خط به نادر رفتار

 ؟...گذشت ازش راحتی این به بشه که دردیه کم پدر مرگ مگه ؟...بود شده انصاف بی اینقدر چرا

 رس باهاش نادر... افتادند راه دکتر ی خونه طرف به سه هر کردند خداحافظی خاله با اینکه از بعد

 نای... شد همراهشون و نگفت چیزی دیگه هم ستاره... زد می حرف یونس با بیشتر و بود سنگین

 ...بود شاکی ستاره دست از حسابی نادر بار

 هر و آغوشش تو پرید و سمتش دوید دید رو مادرش تا یونس و دکتر ی خونه اومد خورشید شب

 سیون و خورشید تنهایی و مظلومیت برای نادر آغوش تو هم ستاره... افتادند گریه به شدت به دو

 ... بود دردناکی ی صحنه... ریخت اشک

 امردن یه اگه... داد می آدم یه سرنوشت به اهمیت کسی اگه... نبود ظلم اگه... نبود بدی دنیا تو اگه

 از زود اینقدر یونس االن شاید... میشد زیباتر دنیا شاید... زد نمی رقم رو کسی سرنوشت خط

 می ویرونه به کم کم رو خونه ، بود خونه ستون که پدر خالی جای... شدنمی محروم پدر آغوش

 کسانی نابودی راه در و بود نیومده کوتاه دشمن هنوز... بود راه در اتفاق این عواقب هنوز... کشید

 سیک که بیاد مردم چشم به که بود نکرده کاری چون... نداشتند دوستش... بودند مخالفش که بود

 همه از اول رو خالفش این چوب و کرد شنا آب جریان خالف فرخ اما... باشه اشتهد دوست رو اون

 زن و مرد هر که حقی... کرد انتخاب خودش رو اش آینده خط و نسپرد او به دل که خورد ستاره

 ...دارند ازدواجشون و زندگی و آینده برای

 اطرافش آدمای با را سازگارینا سر اول سلول همون از و بود حرام ی نطفه ی زاده پسر این اما

 همین و... کشیده او میل که... خواسته او دل که بشه همون میگه اون چی هر باید که داشت

 چند... گرفت رو نفر چند جان... انداخت بخطر رو ها خیلی جان اش ظالمانه حکومت و خودخواهی

 افسرده و غمگین آدمای به ارهد دوستشون میکرد ادعا که رو کسانی و... کرد عزادار رو خونواده تا

 ...شون شده ویران روح برای نیست مرحمی زودی این به که دمایی آ به... کرد تبدیل
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 می که ستاره اصرار تموم با نادر و نبود خوب زیاد حالش... بود دکتر ی خونه ستاره بود روز دو

 ردک تندی نادر با ییکم ستاره و عمارت بره ستاره نگذاشت عمارت برگرده یونس بخاطر خواست

 بینشون سردی این... زدند می حرف هم با کمتر و بودند رنجیده هم دست از دو هر روز دو این که

 ...بود کرده تر عصبی روزا این اونو و ترسوند می رو نادر... میشد بیشتر لحظه هر داشت

 مش و شد دهز دکتر ی خونه در که خوردند می صبحونه سکوت تو داشتند سه هر سوم روز صبح

 اما... دوختند چشم رحمان مش به تعجب با ستاره و نادر... آورد رو منیر ماه مرگ خبر رحمان

 : گفت همین برای... بود کرده بینی پیش بود وقت خیلی را مرگ این دکتر

 دبو زنده پسرش دیدن عشق به بوده زنده که حاالم تا... کشید می درد خیلی بیچاره... شد راحت

 نمیش بزرگ وقتی ها بچه واقعاً... برد گور به رو پسرش تنها دیدار و بست رو سفر بار ندیده که

 ...میشن احساس بی و نشناس قدر چقدر

 زا کمی ی فاصله تو که بزرگش مادر و پدر برای ستاره آغوش در یونس... رفتند عمارت به همگی

 رو دوم ی ضربه خورشید...بود گرفته مرگ بوی عمارت روزها این... میکرد گریه رفتند اون پیش

 منیر ماه مرگ از روز سه... بود انداخته خورشید جون به رو اندوه و غم دوباره مادر مرگ... خورد

 می فحر هم با و ایستادند تیکه به تیکه حیاط تو و بودند برگشته خاک سر از همگی ، گذشت می

 انجام رو کاراش که نداشت منیری ماه هدیگ حاال که توران و اعظم اتفاق به خانوم مرضیه... زدند

... عمارت تو اومد فرخ و رسید راه از طوفان ناگهان که چرخوندند می دور چایی داشتند ، بده

 رایب آشفتگیش این و آشفت بر حسابی که نادر مخصوصاً... خوردند جا خیلی فرخ دیدن از همگی

 ...بود آیند خوش فرخ

 و بود خیره فرخ به ستاره چشم که اومدند می پایین عمارت های پله ار داشتند یونس و ستاره

 ریفو... بزنه زل ستاره به این از بیشتر که نداد فرخ به اجازه دیگه یونس... ستاره به فرخ چشم

 : گفت گریه با و بغلش پرید

 پیش نیومدی چرا... مرد پیش روز چند بزرگم مادر و کشتند رو پدرم ؟راهزنا... بودی کجا دایی

 ؟...ما

 و بهشته تو االن پدرت... نکن گریه... دایی عزیز:  گفت و گرفت آغوشش تو محکم رو یونس فرخ

 ...باشی مادرت مواظب باید عمارتی این مرد تو االن... رسید اعمالش سزای به ام راهزنه اون

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | بلند پاییز رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

435 

 

 العملی ترسیدعکس می... دوخت نادر ی پریده رنگ و نگران صورت به رو پریشونش نگاه ستاره

... بشه ریخته ای دیگه خون یه دوباره ارزشش بی وجود بخاطر ترسید می... بده نشون خودش از

 زندگی... بود شده ناامن فرخ ناگهانی حضور با... حامی بدون... خان بدون بعد به این از عمارت این

 ستاره به را چیز همه خان بودن با روزی... بود هولناک چه امید بدون... آقا بدون عمارت اون در

 امید ، کردن تغذیه ها خاطره از حاال و... بود خالی خالی دستهایش امروز خان مرگ با و بودند داده

 اون... میشد خفه درون غوغای این کاش... نبود گریزی راه که میکرد دور چنان درون از رو

 و بود آینده فکر به روزها اون ستاره... داشت پی در انگیزی غم روزهای چه سعادت از پر روزهای

 ...زد می ورق رو گذشته گریان چشم با امروز

 : گفت و کرد ستاره به گذرایی نگاه و اومد ها پله پای به فرخ

 ...زدی تهمت من به که کردی بزرگی اشتباه تو... برگشتم و بودم گناه بی دیدی

 رو انتظارش ماه چند از بعد اومدنش محض به فرخ از کس هیچ که ناگهانی حرکت یه تو بعد

 با و شد ها دیوونه این مثل صحنه این دیدن با نادر که... گرفت چنگ به رو ستاره موهای نداشت

 مخش با و گرفت نادر طرف به رو تفنگ دیگه دست با فرخ که رسوند ستاره به رو خودش شتاب

 : گفت

 ...نفرستادمت دنیا اون به تیر یه با تا بمون همونجا

 به اونو هیکلش با و نادر جلوی اومد دکتر... بود کرده زده حیرت رو مهه فرخ آمیز خشونت حرکت

 : گفت نادر به رو ستاره... زد عقب

 از تونه می هم رو تو مطمناً بکشه رو بزرگ مرد اون تونسته که کسی...  کنار برو نادر خدا رو تو

 ...ببره بین

 یه اب و کشید بیشتر رو موهاش رخف... کرد ورتر شعله رو فرخ خشم آتیش دوباره حرفش با ستاره

 ...زمین رو کرد پرت اونو محکم سیلی

 تا دو با اشاره یه با فرخ... آورد هجوم فرخ طرف به و کرد خالص پدر دست از رو خودش نادر

 نادر دستای کنان اطاعت دو هر... بگیرند رو اون جلوی که خواست ، بود آورده خودش با که مردی

 ...زد می ادفری نادر و گرفتند رو
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 ...ناهگ بی دختر یه گوش تو بزنی که اینه مردونگیت... بزارم دستش کف رو حسابش تا کنید ولم

... دش خم و پیچید خودش به درد از نادر که... نادر شکم تو زد محکم تفنگ قنداق با عصبانی فرخ

 : گفت آروم... میکرد گریه که طور همین و کشید بلندی جیغ صحنه این دیدن با ستاره

 ؟...خوای می جونمون از چی... لعنتی کن ولش

 توهین عمارت این ارباب به نداری حق دیگه:  گفت و زد نادر بدن به هم دیگه لگد تا دو فرخ

 ...گذرم نمی ازت راحتی این به دیگه ی دفعه وگرنه... کنی

 این بر خودش تونه نمی کس هر ؟...عمارتی این ارباب تو گفته کی:  گفت خشم با و جلو اومد دکتر

 ...کنند می انتخاب مردم خود رو ارباب میگه روستا این قانون... بشینه مسند

 ونا حکومت برای بزرگی تهدید تونست می پسرش و دکتر این... شد خیره دکتر به خشم با فرخ

 دوب ممکن... بود باال خیلی براش کار این ریسک اما... کشت می رو دو هر تونست می اگه... باشه

 با باید... میکرد ای دیگه کار یه باید پس... بخوره بهم هاش نقشه ی همه و بشه رو دستش بار این

 گرفت باال و آورد در جیبش از رو کاغذی... میکرد دور روستا و عمارت این از رو نفر دو این نقشه

 : گفت همه به رو و

 یسرئ امضای... کنم رسیدگی امور ی مهه به من ارباب انتخاب تا فعال که منه تاًیید مهر برگه این

 تو مخصوصاً(  کرد اشاره دکتر به بعد... ) نداره رو اعتراض حق کس هیچ پس... اونه پای پاسگاه

 به نرمت و چرب زبون اون با زارم نمی دیگه... میکردی دخالت امور ی همه تو بود خان تا که دکتر

 ...کنی حکومت مردم این

 خودش خان که است ستاره ی ساله یک قرارداد از اینم:  گفت و باال ردآو رو دیگه ای برگه بعد

 ادامه قبلیش کار به و بمونه باید دیگه ماه شش مدت به ستاره... کرده امضا هم ستاره و نوشته

 .. بره تونه می خواست که کجا هر ماه شش بعد... بده

 تو و نوشت رو داد قرار این خان... رفتهن که یادت:  داد ادامه و داد تکون رو کاغذ ستاره به رو بعد

 ...کردی امضا

 این و... نبود داد قرار این به یادش اصالً... نشست چشماش به اشک روز اون یادآوری از ستاره

 هب... بمونه فرخ خودخواهی قفس توی ماه شش مدت به باید که ستاره گردن به شد زنجیری کاغذ
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 اش خواسته و فرخ وجود با ماه شش این تو نیست معلوم. ..باشه دور نادر از باید ماه شش مدت

 ... هست انتظارش در سرنوشتی چه و میاد سرش به چه

 ارقر این... بمونه اینجا تونه نمی ستاره:  گفت و اومد جوش به خونش فرخ حرفای شنیدن با نادر

 و کردم خواستگاری رو ستاره خان از من... نباشه کسی به متعلق ستاره که داره اعتبار وقتی داد

 ...بمونه اینجا دم نمی اجازه بهش من... کرده قبول هم ستاره

 ...گفت و زد بلندی ی قهقهه بعد و دوخت چشم نادر ی چهره به خشم با اول فرخ

 ...ببر رو ستاره و بیار رو ات نامه عقد ی برگه

 ؟...بگیره سر عقد این گذاشتی تو:  زد فریاد نادر

 حرفی میکنم خواهش:  گفت آهسته و گرفت رو نادر دست بود شده نادر فحر ی متوجه که دکتر

 ...بشه تموم خودت ضرر به که نزن

 و بستید ظلم رو چشم شما ی همه چرا... نزنم حرف چرا:  گفت پدرش التماس به اعتنا بی نادر اما

 جلوش... ارهند ترسی... شما مثل یکیه آدم این(  کرد فرخ به اشاره... ) گرفتید دهن به زبون

 ...کنید کج گردن ظلم همه این یوغ زیر خواید می کی تا... کنید دفاع حقتون از و بایستید

... ودب جراًت دل پر ستاره مثل هم معلم آقا این... بود خیره نادر به نشسته خون به چشمایی با فرخ

... بود ستاره ، نادر ضعف نقطه و... بود ضعفشون نقطه اونم کوبید رو آدما این میشد نقطه یه از فقط

 نادر به رو و کرد بلند جاش از و گرفت چنگ تو رو موهاش و رفت ستاره طرف به همین برای

 : زد نعره و گرفت

 ببافی هم به مزخرف و بایستی چی هر چون... کن گم رو گورت اینجا از... مهمه برات عشقت اگه

 ...نکردم خالی سرش تو گلوله یه تا چاک به بزن پس... میره دختر این چشم تو دودش

.. .ببر جهنم این از رو نادر خدا رو تو پدر:  گفت دکتر به رو پیچید می خودش به درد از که ستاره

 ...کنم دفاع تونم می خودم از من نباشید من نگران

 و کشید پدرش دست از خشم با رو دستش نادر که گرفت رو نادر دست و داد تکون سری دکتر

 : گفت
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 ...بسپرم الشخور این دست به رو عشقم چطوری... نمیرم بیرون اینجا از ستاره نبدو من

 این یمبمون بیشتر اینجا چی هر بریم بیا... نمیاد بر تو و من دست از کاری:  گفت نگرانی با دکتر

 راه یه شهمی ببینیم و بریزیم هم روی رو فکرامون و یریم باید... میشه شکنجه بیشتر بیچاره دختر

 ...کنیم پیدا اومده پیش وضع این برای یحل

 ...ببر اتاقش به رو ستاره... اعظم:  زد نعره بود شده خسته ایستادن از دیگه که فرخ

 فوری... کنه سکته بود نزدیک ترس از فرخ صدای با ریخت می اشک داشت وقت تموم که اعظم

 رهچه با ستاره آخر دم... ردب مشترکشون اتاق طرف به و گرفت رو ستاره دست و ستاره پیش اومد

 هر و زدند حرف هم با عاشق چشمای با دو هر... شد خیره نادر ی چهره به برگشت درد از پر ی

 ی ستاره مثل نادر چشمان جلوی از ستاره... باشه خودش مواظب که خواستند همدیگه از کدوم

 ... بست نقش جلوش فرخ کریه صورت فقط و شد محو سهیل

 ی ینهس به بار چند دست پشت با بعد... میکرد نگاهش پیروزمندانه و بود تادهایس نزدیکش فرخ

 : گفت و زد نادر

 از شقع این... کنی نگاه رو سرت پشت برگردی نتونی دیگه که جایی برو بیرون رفتی که اینجا از

 شمساقدو باید... میکنم دعوتت عروسیم برا حتماً... شدی صاحب زور به تو و بود من مال اولم

 ...کنی همراهیم حجله دم تا و بشی

 رخف از قدم یه رو نادر نتونست کرد کاری هر دکتر... بود انفجار ی آستانه در عصبانیت زور از نادر

 : گفت نفرت با و کوبید فرخ ی سینه تو بار چند دست پشت با نادر بار این... کنه دور

 ییک میشم... حالله خونت بخوره من ی هستار به دستت... بری می گور به رو ستاره داشتن آرزوی

 ...کنه پا به رو خودش ی ظالمانه حکومت تا کشت نقشه با رو نعمتش ولی که تو مثل

 نمیدم فرصت بهت دیگه... بشه من رختخواب سوگلی ستاره امشب همین شاید:  زد قهقهه فرخ

 ...کنی جداش من از بخوای که

 تو محکمی سیلی فرخ و گرفتندش مرد تا دو این زبا که آورد هجوم فرخ طرف به خشم با نادر

 : زد نعره و زد نادر گوش
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 سیاه رو روزگارتون ببینم عمارت این بر و دور رو عوضی این اگه... بیرون بندازیدش اینجا از

 ...میکنم

 : زد فریاد میشد رانده بیرون طرف به که طور همین نادر

 من از... زندان تو بندازمت و کنم پیدا ات علیه رکمد یه تا گردم می اینقدر... زارم نمی راحتت

 رو یتزندگ و گردم برمی... ترسید باید... اسیره کفتار یه دست زندگیش عشق که کسی از...بترس

 تدوس... باختی وقته خیلی تو فرخ... کنه پیدا ادامه ات ظالمانه حکومت زارم نمی... میکنم سیاه

 میدا بهم که اونه عشق و... داره دوست منو ستاره... کرده زندهبا یه به تبدیل رو تو ستاره نداشتن

 بدست تونی نمی دنیا های قدرت ی همه با و دنیا های ثروت تموم با تو که میده رو مبارزه این

 ...بیاری

 چند اما... شدند راننده عمارت این از همیشه برای پدرش و نادر... نمیشد شنیده نادر صدای دیگه

 عمیق رو اون زخم و رفت می فرو بیشتر لحظه هر که فرخ قلب رو شد خنجری درنا آخر ی جمله

 خیلی حاال تا نداشتن دوست همین بخاطر اون و نداشت دوستش ستاره... بود درست... میکرد تر

 : کرد زمزمه خودش با فشرده هم به دندونای با و کرد مشت رو هاش دست... بود داده پس تاوان

 هشکنج رو نادر جلوش شده اگه حتی... داره دوستم بگه و بیفته پام به هستار که میکنم کاری

 ...بشه تسلیمم خودش رضایت با باالخره تا میدم

 زا تونست می اگه... بود عشق میدان از رقیب راندن ، فرخ برای ستاره به شدن نزدیک راه بهترین

 شدست کار و بده گزارش باالتر ماتمقا به داشت امکان و بود معلم نادر اما... میکرد بیرونشون ده

 داشته دست خان مرگ در فرخ آیا که بود انداخته راه به ستاره که ، شایعه بازار طرفم یه از... بده

 ... بره راه عصا به دست که میکرد مجبور رو فرخ و گرفت می رونق بیشتر روز به روز

 هچ دیگر... بود رسیده هم خان ی هخونواد به که بود کشیده شعله چنان بال آتش خان مرگ از بعد

.. .کند تحمل رو ها زشتی و ظلم همه این باید کسانی چه ؟...بدهند رو خان مرگ تاوان باید کسانی

 می راه از کس هر چرا ؟...اومد می ها حقیقت فروپاشی صدای... اومد می ها ارزش شکستن صدای

 ؟...میکردد نفی رو دیگران ، خودش اثبات برای رسید
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... رفت مادرش اتاق طرف به آهسته خیلی ، شد راحت ستاره بابت از خیالش اینکه از بعد فرخ

 برا دل گذاشت نمی غرورش اما ریخت فرو دلش... دید رو مادرش خالی تخت کرد باز رو در وقتی

 رو فرخ که نبود کسی... میکرد نگاه او به نصیحت و اخم و دعوا در از همیشه که بسوزانه مادری

 و رفت مادر اتاق به... شد مطلع عمارت به برادرش برگشت از که خورشید... باشه داشته دوست

 و و نادر اومدنش با فرخ که بود شنیده توران از... دید اتاق ی پنجره پشت صامت و ساکت رو فرخ

 مادرش مرگ از اینقدر موقع اون... زده کتک هم رو ستاره حتی و کرده بیرون عمارت از رو دکتر

 نفهمیده گریز و جنگ این از چیزی و بود آورده پناه خواب عالم به خواب شربت با که بود ونداغ

 ...بود

 رخف داشتن دست برای ستاره که ادعایی و بود داده انجام نرسیده راه گرد از هنوز فرخ که کاری با

 تا دش می عمل اردو باید احتیاط با باید اما... بود کرده چرکین فرخ به نسبت رو دلش ، قتل این تو

 ...بفهمه رو ماجرا حقیقت روزها همین بتونه

 صورت... دید اتاق درگاه تو رو خواهرش و برگشت داره نظرش زیر کسی اینکه احساس با فرخ

 این با او... کرد وارد فرخ به که بود ای ضربه اولین فروغش بی چشمان و خورشید زرد و الغر

 : گفت دلسوزیش ظاهر به و ادعا همه اون با اما.. .بود آورده خواهرش روز به چه کارش

 تنگاه این... متاًسفم خان بابت... بیفته اتفاق همه این عمارت این از من رفتن با نمیکردم باور

.. .میکنی فکر داری خان مرگ در من کردن متهم مورد در ستاره حرفای به حتماً که اینه ای نشونه

 ...اینجام االن که شد ثابت بیگناهیم من اما

 بود نشده ناامید امیدش هنوز... بدونه سهیم خان مرگ تو رو برادرش تونست نمی هنوز خورشید

 :  گفت همین برای

 وت فرخ... بیرون انداختی عمارت از رو پسرش و دکتر و کردی چیکار بیچاره دختر اون با شنیدم

 روشیه چه این ؟...میکنی تربیش رو شایعات دامن داری چرا پس ، نداشتی دست خان مرگ تو اگه

 نگاه هم رو سرت پشت دیگه و رفتی که داشتی خصومتی چه خان با مگه ؟...گرفتی پیش در

 هب حتی تو... بود تو دیدن انتظار چشم فقط که ببینی مرگ دم رو مادرت نیومدی حتی... نکردی

 تقدیرت تو و هنمیش که کاری خوای می چرا... کردی فراموش رو مادرت لعنتی عشق این خاطر

 مالکش زور به رو ستاره اگه میکنی فکر ؟...کنی تحمیل دختر اون و خودت به زور به رو ننوشته
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 و بمونه تو آغوش تو عمر تموم برای ستاره اگه حتی ؟...رسیدی آرزوهات تموم به و خوبه بشی

 عالقه و عشق مالک ستاره جسم داشتن ؟...داره ارزش داشتن این ، باشه ای دیگه مرد به فکرش

 ...بمونه کنارت روحش با.... باشه عاشق روحش با باید کسی هر ، نیست

 اساحس ؟...هیوالم یه ؟...ندارم احساس من یعنی میکنی فکر بقیه مثل هم تو:  گفت عصبانی فرخ

 ناو به زد پا پشت ستاره از دفاع با خان... گرفتند ازم اما داشتم غرور... کردند نابودش اما داشتم

 چی هر مردم... نداشتم دست قتلش تو اما... رفتم و بریدم ازش درسته... فرزندی و پدر عشق مهه

 مورد در... نمیشه رو مردم دهن اما بست میشه رو دروازه در گفتن قدیم از ، کنند فکر خواند می

 ونا زن نباید... بشه من زن نشد راضی اگه... نمونده عشقی هیچ دیگه که باش مطمئن ام ستاره

 هنوز باهاش حسابم اما... بده ادامه کارش به و بمونه باید دادش قرار طبق ستاره... بشه هم مردک

 ازش تا بیاره محکم دلیل یه باید... باشه ام شده نابود دل این جوابگوی باید اون... نشده صاف

 ؟...باشه زد بهم که تهمتی جواب باید... بگذرم

 نای و نادره نامزد ستاره... نداره جایی تو سرنوشت تو ستاره هک این از بهتر دلیلی چه:  خورشید

 برای بیا... بود گذاشته رو اونا عقد قرار مرگش از قبل خان... دونند می روستا مردم ی همه رو

... بشه کم شایعات این بازار کم کم بزار... بره بزار و بگذر ستاره خیر از ، مادر و خان روح آرامش

 ...نمونده برام کسی دیگه ، توست به امیدمون این از بعد یونس و من

 شش داره وظیفه نوشته خان که قراردادی با ستاره فعالً... نیست این من االن ی برنامه:  گفت فرخ

 که کنهمی کاری وگرنه... کنم کنترلش بتونم باید و افتاده در من با ستاره... بمونه اینجا دیگه ماه

 ازت... باشه خودم نظر زیر و بمونه ستاره مدت این بهتره... هستم خان قاتل من کنند باور همه

 ...میکنم چیکار دارم دونم می خودم... باشی همراهم و نکنی دخالت من کار تو دارم توقع

 خورشید... رفت خودش اتاق به و کنه اعتراضی خورشید نداد اجازه دیگه حرفاش از بعد فرخ

 و رفت می راه خودش دور... کنه چیکار خواد می و چیه اش نقشه که ، فرخ برخورد این از کالفه

 خان رفتن با االن اما... بود عمارت این ستون ی نشونه خان بودن... بود غرق پریشونش افکار تو

 یبآس ماجرا این تو همیشه از بیشتر ستاره اینکه فکر... بود اومده در لرزه به ستون این های پایه

 نای از توجه بی دونست نمی خورشید و بود خان امانت ستاره... یکردم اش دیوونه داشت بینه می

 ...کنه گذر مسئله
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 گریه به شروع شدت به و نشست اتاق وسط زانوهاش رو و اتاق تو اومد اعظم اتفاق به ستاره

... کنه آرومش که نداشت مرحمی ستاره درد... نشد ، بشه آروم اون که کرد کاری هر اعظم... کرد

 در نادر اشک یاد... میکرد تابش بی و زد می زنگ گوشاش تو هنوز نادر آلود بغض و مآرو صدای

 فتمیگ بی بی همیشه... میکشید آتیش به رو قلبش ، فرخ ی وحشیانه های کتک یاد ، وداع موقع

 این زیر داشت و بود خراب خراب... بود کرده ویرونش اشکا این امروز... ویرانگره مرد یه اشکای ،

... دبو کرده گرفتار کشنده عذابی به رو روانش و روح ، ندیدنش و نادر کنار نبودن... میشد له آوار

 خاک زیر به رو خان وجودش... بود بالها این تموم مسبب اون وجود چون... بود خودش از بیزار

 رو پسرش و دکتر غم و اشک... بود احساس گونه هر فاقد که بود ساخته دیوی فرخ از... بود برده

 هق هق... زد زار... نمیکرد رهاش وجدان عذاب این... نداشت تمومی براش درد این... بود زده رقم

 و برسه آرامش به خاک آغوش تو بتونه شاید... کرد طلب خدا از رو مرگش و زد صدا رو خدا و کرد

 ...نندک پیدا رها درد این از شدند گرفتارش غصه و غم به او داشتن دوست جرم به که آدمایی

 کرد کاری هر هم اعظم... خورد نمی رو غذاش حتی و بود کرده کز اتاق کنج ستاره که بود روز دو

 ندید برای قراری بی و دلتنگیش... نبود خوب زیاد ستاره حال... بده غذا بهش لقمه یه نتونست

 و سراغش بود اومده خورشید بار یه... کشیدش می جنون به داشت قفس این از شدن آزاد و نادر

 که بود شده افسرده اینقدر ستاره اما...  بخوره غذا لقمه چند کرد وادارش و داده دلداری بهش

 و باشه تنها روزی دو یه گذاشت... بود نیومده سراغش به فرخ هنوز... زد نمی حرف ای کلمه حتی

 ...کنه قبول رو پیشنهادش و بیاد عقل سر شاید کنه فکر خودش با

 اشدب نتونسته که گناهی بی همچون ، مغموم و متفکر عمارت از برگشتن از بعد رناد طرفم اون از

 ی مانده جا بر های یادگاری با و... بود آورده پناه اتاقش به شکسته دل... کند اتهام رفع خودش از

 ینم تسکین را نفرتش و اندوه و درد لحظات اون در داروی هیچ... میکرد رفع رو دلتنگیش ستاره

... بود پیچیده هم در رو تنش پود و تار تموم رحمی بی موجود چنین از انتقام ی اندیشه ...داد

 یکتاب و ستاره های یادگاری و بود اتاقش به دلخوش فقط روزها این... داد نمی قد جایی به فکرش

 لب زیر و کرد کتاب جلد به نگاهی..بود داده هدیه بهش استادش ، معلمی کارآموری ی دوره در که

 :  خواند

 این حتماً که میکرد تاًکید او به مدام استادش همیشه که رفت نمی یادش(...  عشق شناخت) 

 به تعلیم راه در که میکنه کمک بهش کتاب این... شود آشتا عشق بیشتر ابعاد با تا بخواند را کتاب
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 مهه در که میکرد کمک بهش کتاب این... برسد آلش ایده هدف به تا کند کوشش عاشقانه ها بچه

 مردم و خانواده به عشق ، معشوق به عشق ، کار به عشق ، خدا به عشق با زندگیش مراحل ی

 ار انگشت... بزنه رقم اطرافیانش و خودش برای روشن ای آینده و زندگی و کنه سپری...روستاش

 : بود نوشته که افتاد پنجم خط به چشمش... کرد باز رو صفحه یه و برد کتاب الی

 و خلق جسم البته... وجود ابعاد ی همه با... روح و جسم با ، بود حاضر کامل طور به باید قعش در

 پای غریزی نیازهای... بشود سفر هم و همراه روح با تمومی به تواند نمی و دارد را خودش خوی

 فتل ناچیز های مالل و مشکالت در عشق بگذاریم نباید... میکند سنگین و کند را جسم رفتار

 ار زندگی باشد قرار اگر که بود طوری باید... اوست دید وسعت ی اندازه به کس هر برتری... دشو

 مَن حس که میکند کاری عشق... باشد گذشته زندگی همان انتخابمون ، کنیم شروع دوباره

 حیرت چنین این اش جاذبه که کیست معشوق این... میشود ما چیز همه و رود می میان از خواهی

 ؟...آورد می بار به

 تو دیوار کنار که طور همین ، کنارش ستاره نبودن برای کرد بغض رسید که خط این به نادر

 خودش با و برد رو ستاره نام و کوبید سرش پشت دیوار به بار چند را سرش ، بود مچاله خودش

 : میکرد زمزمه

 ...کرد سهمقای رو او نمیشود آسمون در ای ستاره هیچ با که است ستاره من معشوق

 : خوند رو خط ی دنباله و زدود چشمانش از اشک ی پرده

 چنین این معجزه کدام اثر بر امروز ، چسبید می خود برای را چیز همه ولع با که دستها این

 نمی بر سر تکبر و غرور دیگر چرا ؟...چیست خاکساری این ؟... بود ایثار ی آماده دست گشاده

 گذشته خود از و خاکسار چنین این بارگاه کدام در ؟...یافت توان می کجا را حالت این ؟...آورد

 مَن آن... میشود باعث را ها تبدیل چنین این که رازیست چه این ؟...هنریست چه این ؟...میشویم

 دیگری در غرق و گذشته هستی سر از چگونه امروز ، میکرد فدا خود برای را چیز همه که وجودی

 شوق و جذبه لحظات آن ؟...گذرد می در خود از پروا بی و ؟...میشود وظمحف شدن فدا و ایثار از

 و حد انگیز حیرت طوری به و دارد فاصله عاشق ی گذشته زندگی با سال هزاران که دقایقی آن

 دوگانگی... آمیزد می او جان در و شود سپرده معشوق به که... زند می برهم را قوانین ی همه مرز
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 داده عشق اجر همه به... دلخواه جانسپاری این در ، عظیم فتح این در... ددار برمی میان از را

 ...کند می تضمین را جاوید زندگی چون... میشود

 مقصود به توان نمی عشق بی ، هستی کارگاه در آری... عشق به شد زنده دلش آنکه نمیرد هرگز

 ...رسید

 ، نکند پیدا دست آزادی به که آدمی و.. .طلبد می آزادی استقالل:  خواند کتاب از دیگر جایی در

 عاشق... بود عاشق باید گرفتن برای و است گرفتنی حق مثل هم آزادی... است ناطق حیوان فقط

 رسیدن هوای در باید قلب و... ستم تحت های آدم ی همه عاشق... بشریت عاشق... هستی ی همه

 سر رکت ، تر شجاعانه تا... تر باک بی تا بخشد می تهور انسان به عشق... بتپد عاشقانه مقصود به

 می خود عشقی چنین... زد فریاد متهورانه باید را عشق... کرد پچ پچ نباید را عشق... کند جان و

 را عشق که خدایی... خدا بر کند توکل باید ، باشد آراسته هم هنرها ی همه به اگر که داند

 ...کرد هدیه معشوق و عاشق به را دلدادگی که خدایی... آفرید

 کتاب های خط این البالی در که مجهوالتی همه اون از گیج و مانده جای بر کرخت و سنگین نادر

 در رفت رختخواب به وقتی شب اون... چشید می دنیا از را دیگری طعم بود مونده جا به برایش

 که آدمی... بود شده دیگری آدم ، کتاب خط چند این خوندن با... شد غرق اندیشه و ذهن دنیای

 می صدایش انگار کسی حاال و بود نیاورده بر سر تاکنون ، داشت وجود هستیش عمق در هم اگر

 همه میکرد سعی... بود رفته تر فرا آن از ، داشت خود از که شناختی با... خواند می فرا رو او و زد

 تداعی ذهنش در مو به مو و بسپارد خاطر به بود خوانده گر معجزه کتاب اون از که را آنچه ی

 با گویی کتاب های جمله... آورد در جهش به رو خونش تا بود کافی کتاب اون از کلمه هر... کند

 تکلما عمق از کسی و داشت گونه الهام تَبرکی برایش حاال... بودند شده برگزیده دقت و ظرافت

 : زد می صدایش

 فقط... نیست خوردن غصه و گریه وقت االن... نیست ماتم و عزا وقت حاال ؟...ای نشسته چه که

 ، خدا بر توکل و درایت و تدبیر با بعد و کرد فکر باید... است رسیدن معشوق به و کردن عمل

 ...تالش فقط... کرد تالش باید... کرد باز را معشوق به رسیدن راهای

 به. ..بود کرده شخو جا صورتش روی که کتابی با بود خوابیده او... شد نادر اتاق وارد آهسته دکتر

 لبخند و گذروند نگاهش از را خطی چند... کرد خواندن به شروع و برداشت را کتاب آرامی
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 اینچنین که داد می تسلی ستاره دوری غم در را نادر و بود گر معجزه جمالت این... زد دلنشینی

 دور خودش از رو اه نگرانی از قدری... آرامشش با ، دیدنش با دکتر... بود رفته شیرینی خواب به

 هم او روح ، کتاب تین از خط چند خواندن با شاید تا برد اتاق به خودش همراه به را کتاب و کرد

 ....برسونه آرامش به

 رو تابک... بود داده هدیه بهش دکتر که بود کتابی دلخوشیش تنها و بود نشسته اتاق کنج ستاره

 : خوند چشم در اشکی و غمگین لحن با و کرد باز

 ( است زهر محبت شیرین شهد.....  غم فراوانی در اشک چراغانی در) 

 ( شکند می کمر بار این زیر) 

 ( است انگیز خیال و طالیی چه.....  اول محبت زیبای و ساده ی کلبه) 

 ( است زنجیر در شده جان بی تن صدها نعش.....  آن در افسوس رسی می درون چو) 

 ( خویش پنهانی ی کشته شاهد.... . خاموش فرازی ز اکنون منم) 

 ( نگریم می هم ی چهره بر باخته جان دو ما) 

 ( دستش از بدهم مبادا که هراسان من.....  دستش از بروم مبادا که هراسان او) 

 که طور همین... نشد فرخ اومدن ی متوجه که بود شده زیبا شعرهای این غرق اینقدر ستاره

 چشمهای به نگاهش و گرفت باال رو سرش و افتاد فرخ های چکمه به چشمش ، بود پایین سرش

 دست پشت با و گرفت خودش پشت رو کتاب و شد بلند سراسیمه... خورد گره فرخ طوفانی

 همون ماهرانه خیلی و قاپید اون از رو کتاب و زد اون دور چرخی فرخ... کرد پاک رو اشکاش

 در حرکت به شعرها روی فرخ نگاه... شتدا نگه انگشت با خوند می داشت ستاره که رو صفخه

 بلند رو سرش خوندن از بعد فرخ... بود خیره اون ی چهره خطوط به نگران و ملتهب ستاره... اومد

 بلند صدای با رو آخر های خط و زد زل ستاره چشمای تو گرفته خون به چشمای تا دو با و کرد

 ...خوندن به کرد شروع

 ( نگریم می هم ی چهره بر باخته جان دو ما) 

 ( دستش از بدهم مبادا که هراسان من.....  دستش از بروم مبادا که هراسان او) 
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 زا ستاره... ستاره صورت تو کوبید محکم کتاب با و شد خیره ستاره به نافذ چشمانی با سپس

 داد هدیه چشماش به رو اشک فرخ محکم سیلی... شد پرت عقب به قدم چند سیلی ضرب شدت

 دوم لیسی... دید عیان به ستاره چشمای تو رو تنفر که فرخ... کنه نگاه فرخ به تنفر با شد باعث و

 و افتاد خون دماغش بار این سیلی ضرب از که ، ستاره گوش تو خوابوند تر محکم مراتب به رو

 و ستاره پای مچ روی گذاشت پا چکمه با فرخ بشه بلند ستاره اینکه از قبل... زمین رو شد پرت

 و بود شده دیوونه فرخ... بست رو چشماش لحظه یه برا درد زور از ستاره که داد فشار مییک

 و خوند بلند صدای با خشم با رو شعر آخر بیت سه همون دوباره.. نمیداشت بر ستاره سر از دست

 البالی ار و گرفت چنگ به رو موهاش و نشست ستاره جلوی و کرد پرت ای گوشه به رو کتاب

 :  گفت اش شده کلید های دندون

 عوضی اون... کنی دلتنگی و نخونی شعر براش دیگه که... زارم می دلت به رو معلم جوجه اون داغ

 ننبود از کثافت اون اما ، بود من سهم تو... نکنه درازی دست من اموال به که میکنم پوش کفن رو

 ...بده جونش با باید رو دزدیش این تاوان... دزدید منو عشق و کرد سوءاستفاده من

 جاش از و داد جراًت خودش به ستاره... کرد رفتن راه به شروع اتاق دور و کرد رها رو ستاره بعد

 زیاد تنفر با و انداخت نگاهی فرخ به و کرد پاک لباسش آستین با رو دماغش خون و شد بلند

 : گفت

 ...نمیره بیرون قلبم از وقت هیچ عشقش بکنی پوشم کفن رو نادر اگه حتی

 نبی رو اون دستاش با و دیوار به کوبید محکم رو ستاره... پیش ی لحظه چند از تر عصبانی فرخ

 : گفت و کرد اسیر دیوار و خودش

 یم صندلی به و اتاق همین تو میارمش... دلم عزیز نه... میکنم خالصش گلوله یه با میکنی فکر

 ذره خوام می... بمیره شکنجه با امخو می... میکنم بازی عشق ، عشقش با روش جلوی و بندمش

 ...ببرم لذت دوتون هر رنج از خوام می... کنم خاکش ذره

 به و ریخت فرو قلبش... برمیاد نامرد این از دونست می که صحنه چنین آوردن یاد یه از ستاره

 : گفت ریخت می فرو اشکاش که طور همین... شد پناهنده خدا
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 و خدا کاری هر از قبل باش مطمئن... مکافاته دار دنیا فتندگ که طور همین و خداست خدا ، اگه

 ...مونه نمی پایدار وقت هیچ ، ظالم و ظلم... میرسه تو حساب به دنیا

 از بعد... بود شده دیوونه رسماً... کرد خندیدن به شروع عصبی حالت با و کرد رها رو ستاره فرخ

 : گفت ستاره به رو خندید که دقایقی

 و عشق اصالً تو... میشه تموم زبونیت بلبل... نشستی من عقد ی سفره سر زارو همین وقتی

 ...کردی سوءاستفاده بیشتر تو کردم رو مراعادتت بیشتر چی هر... نمیشه سرت محبت

 چطوری رو کلمه تا دو این دونی می اصالً تو... لعنتی محبت کدام... عشق کدوم:  زد فریاد ستاره

 ...نمیشدی خودت نعمت ولی قاتل میشد رتس محبت اگه... نویسند می

 اهگن بی که تو از تا اینجام حاالم و کردند آزادم که دیدی... عوضی ببند رو دهنت:  کرد غرش فرخ

 ...بگیرم رو انتقامم کردی محاکمه منو

 و جیغ صدای... برد حیاط به خودش با و گرفت چنگ به رو ستاره موهای اش نعره از بعد فرخ

 دچن شالق با و کرد پرت زمین روی ، رو ستاره... کشوند حیاط به رو همه فرخ فریاد و ستاره فریاد

 : زد فریاد و زد ستاره بدن به تا

 و رفتار مواظب دارید دوست رو جونتون اگه... زنه می تهمت من به دروغ به که کسیه سزای این

 ...باشید حرفاتون

 دختر این بود خان تا... بود اومده درد به دلشون بود شده مچاله خودش تو که ستاره دیدن از همه

 اعظم... افتاده فرخ های شالق زیر که ایه پژمرده گلی االن اما... بود عمارت این سبد سر گل ،

 ونخ داشت آشپزخونه ی گوشه و نداشت رو ببینه حال اون به رو ستاره و بیرون بیاد اینکه جراًت

 ...بده نجات هیوال این دست از رو ستاره که میکرد التماس خدا به و میکرد گریه

 صدای و سر از ، بود بسترش مهمون بیشتر و نداشت مساعدی حال زیاد روزها این که خورشید

 ودب ایستاده سرش باالی فرخ و بود افتاده حیاط وسط که ستاره دیدن با و بیرون اتاق از اومد فرخ

 ما و رسوند آنها به رو خودش فوری و حیاط تو دبیا یونس نزاره که خواست توران از و شد متاًثر ،

 : زد فریاد و ایستاد ستاره و برادر بین

 ؟...بالت سپر کردی رو ستاره که شده چی دوباره ؟...خبره چه اینجا فرخ
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 به اون... بشم نام بد دختر این های تهمت و حرفا با زارم نمی:  گفت خواهرش به رو عصبانی فرخ

 ...باشه جوابگو باید که دهز رو خان قتل تهمت من

 ستاره... کنی اذیت رو ستاره نداری حق ، بیاری دوام اینجا بخوای اگه:  گفت خشم با خورشید

 ...ماست عزیز حاالم و بود خان عزیز

 از... زده تو شوهر کشتن تهمت برادرت به که کسی از ؟...میکنی دفاع کی از تو:  زد فریاد فرخ

 برادرت نثار میاد بیرون دهنش از چی هر که کسی از... کرده له پاش رزی رو برادرت غرور که کسی

 ...باشی من خواهر تو که میکنم شک وقتا بعضی... کرده

 بزرگترت حرف به گوش داری وظیفه و بزرگتر خواهر اونم ، خواهرتم هنوز من:  گفت خورشید

 آرامش خان مرگ از بعد یگههمد کمک به باید ما... کن فراموش رو گذشته اختالفات تموم... بدی

 اجازه من... بخوره بهم چیز همه دوباره که نکن کاری... برگردونیم روستا این و عمارت این به رو

 ...نمیدم

 درسته:  گفت و شد خیره چشماش تو ای لحظه و شد نزدیک خواهرش به قدم چند خشم با فرخ

 کس هر... ببری سوال زیر منو روش دم نمی اجازه بهت اما... واجبه احترامت و بزرگمی خواهر

 وت که نپیچ من پای و پر به و دار نگه رو خودت حد پس... بشینه شم لرزه پا باید خورد می خربزه

 من... میارم هم تو سر میارم ستاره سر که رو بالیی همون و نداری فرقی هیچ برام ستاره مثل هم

 ...کنی دخالت توش دمور بی تو خواد نمی دلم ، خوام می پایدار حکومت یه

 ماا... بود خونیش برادر بود ایستاده روبروش که کسی این... شد خیره فرخ به ناباورانه خورشید

 شکسته هم رو بینشون حرمت حتی... بود گذاشته پا زیر رو چیز همه... غرورش و قدرت بخاطر

... کردند می نگاه رادرب و خواهر این جنگ به و بود ایستاده حیاط جای جای در نگران همه... بود

 : گفت و اومد حرف به خورشید باالخره... میشد میدان پیروز همیشه مثل فرخ مطمئناً که جنگی

 وقت هیچ من اما... بسته خوب چیزهای ی همه روی رو چشمات قدرت که گفت می درست مادر

 بخو بیچاره اون... دمرسی مادر حرف به حاال اما... باشه سنگدل اینقدر برادرم تنها که نکردم باور

 ...بود شناخته رو پسرش ی خمیره و گِل
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 تو برو من تصمیمای تو دخالت بدون پس... شناختی خوب که حاال:  گفت و زد پوزخندی فرخ

 ...نیا بیرون نخواستم من تا و اتاقت

 اهو تو رو دستش فرخ که بزنه برادرش صورت تو محکمی سیلی رفت عصبانیت زور از خورشید

 : گفت غیظ با و قاپید

 ...میشد شکسته دستت جا در که نکنی رو کار این دیگه دهاتیا این جلوی باش مواظب

 ...یدباش مواظبش و ببرید اتاقش به رو خواهرم بیاید نفرتون دو:  زد فریاد خانوم مرضیه به رو بعد

 جلوی شیدخور که کنند راهنمایی اتاقش به و خورشید اومدن فوری دیگه یکی با خانوم مرضیه

 ستاره خونین و داغون ی چهره دیدن با و زد کنار رو ستاره صورت موهای و نشست ستاره پای

 : گفت و کشید ستاره صورت تو دستی و شد سرازیر چشماش از اشک

 رو گلت مثل صورت که بشکنه دستش... دارم برادری همچین که هستم خان و تو ی شرمنده من

 بالیی خوام نمی ، نشو درگیر دیو این با... باش خودت مراقب... عزیزم ستاره... نکنه شکلی این

 دعا برات... من عزیز االن و بودی خان عزیز تو... بکنه خان ی شرمنده بیشتر منو و بیاره سرت

 ...بشی رها بند این از زودتر خیلی که میکنم

 : گفت و بوسید رو و بود اش شده کبود ی گونه رو که رو خورشید دست ستاره

 دردسر تو رو خودتون من بخاطر این از بیشتر و برید شما... خوبم من... خانوم نباشید من نگران

 ...میگیره ظالم از رو مظلوم حق باالخره و بزرگه منم خدای... نندازید

 ...ببریدش رو خورشید:  زد فریاد فرخ

 رو ستاره و برد طحیا ی گوشه اتاق طرف به اونو و گرفت رو ستاره بازوی فرخ و رفت خورشید

 تاقا تو که ای وسیله تنها فقط... نمور و سرد... امکانات ترین کوچک بدون اتاقی... اتاق تو انداخت

 ..کنه کمتر رو ماه فروردین سرمای از یکمی تونست می فقط که ای پاره و کهنه لحاف بود

 رو آسمون ی پهنه هیهرازگا برق و رعد و غرید می آسمون...بود پا بر توفانی ، روز اون غروب

 و میکرد همدردی ستاره و نادر با هم آسمون گویا... لرزوند می رو ها پنجره باد... میکرد روشن

 هبست پا و دست ای پرنده مثل ستاره... کشیدند می هلهله آنها جدایی غم در لرزیدن با ها پنجره
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 او کرف از ای دقیقه ، نبالشد به سایه مثل فرخ و بود اسیر بود ساخته برایش فرخ که قفسی درون

 .سرش به نزنه فرار فکر ستاره که بود کرده ستاره نگهبان رو ، مرد دو اون از یکی... نبود غافل

 ...میکرد کاری هر به وادار رو آنها وعده و پول با حتی و بردند می حساب ازش فرخ وفادار نوکران

 ی همه که میکرد فکر و بود مچاله خودش وت ، سرد و نمور و تاریک نیمه اتاق ی گوشه تنها ستاره

 از ، انزوا و تنهایی تو اون... نداشت خود ی تیره ی آینده به امیدی هیچ و شده بسته روش به درها

 زا بعد ستاره... کشید می جنون به کارش داشت کم کم... میشد فنا و پوسید می نادر دوری فکر

 می پا و دست داشت نشدنیش تموم های غصه و رنج تو و ندید خود به خوش روز یه خان مرگ

 هیچ دیگر و میشد باز زندان های زنجیر اون مرگ با... بود فرخ مرگ ، ستاره رهایی راه تنها... زد

 ...بود شده فرخ کور عشق و ظلم و جهالت قربانی ستاره... دید نمی خود مانع رو کس

 و ها رنج ی همه ، یونس کردن خبر اب و خان مرگ غم کردن کش فرو از بعد که میکرد فکر ستاره

 و برداره قدم نادر عشق طرف به ها پل همین روی از تا یافته تعمیر ها پل و ، شده تموم ها مشقت

 نمیکرد رو فکرش اما... بگذرونه هراسی و ترس هیچ بدون رو خودش عمر ی بقیه اون ی سایه در

 لمظ قانون این... بده نجات رو اون نتونه کس هیچ که بکشه بند در چنین رو اون و برگرده فرخ که

 فریاد به کس هیچ و گذروندند می روزگار خوش ها ارباب این پول با همه که بود زمان اون ارباب

 ...نبود ستم تحت مظلوم دل

 سرش... اومد خودش به در صدای با که بود زده چمپاته اتاق ی گوشه شکسته دل و محزون ستاره

 می رو مغرور پوش چکمه پای صدای همیشه اما... بود زده زل روبرو به و بود زانوهاش روی

 رو دیگری خوردن کتک و جنگ ی دهنده نوید و بود زشت و کریه همیشه پایش صدای... شناخت

 ...زد می رقم براش

 فرخ... رفتن رژه ستاره برابر در کرد شروع و کرد ستاره به عمیقی نگاه شدن وارد محض به فرخ

 به ارب این داشت سعی... میکرد کنترل رو رفتارش سختی به که بود رفته فرو طراباض در آنچنان

 این از شاید... بزاره میان در ستاره با رو بود کرده آشوب از پر رو درونش که هایی حرف آرومی

 : گفت زد می قدم که طور همین... همین برای... کنه باز راهی ستاره قلب تو بتونه طریق

 و تار در عشق شمیم که کردم احساس وجودم تموم با شنیدم رو صدات و دیدمت که باری اولین

 تو از جدایی و دارم دوست بیشتر هم خدا از حتی رو تو که کردم احساس... شده پیچیده تنم پود
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 هر تو ولی... بردم می سر به شدیدی التهاب و هیجان در همیشه روز اون از... نیست ممکن برام

 می نه ی کلمه سماجت با و... میکردی مخالفت من با عشقت به اعتراف و یخواستگار با بار

.. .میخواستم بله جواب ازت دوباره و گذاشتم جلو قدم درخواستم تکرار با بار هر من ولی... گفتی

 یشتپ تازه امیدی با و بود طغیان حال در سینه تو مشتاقم قلب ، میشدم روبرو تو با وقتی همیشه

 یه مثل رو من و آوردی می فرود مغزم به پتکی ، همیشگیت جواب با بار هر تو لیو... اومدم می

 دلیل همین به و دارم دوست چقدر من که دونی می تو... میکردی خرد ارزش بی ی شیشه تیکه

 ...میدی عذاب منو داری

 و عشقم ، منو تو... بودم تو ی بازیچه فقط مدت این تو:  داد ادامه و کرد تر بلند رو صداش فرخ

 کردن فاش با... کردی روستا این نفهم مردم و خودت دست آلت منو... گرفتی بازی به رو احساسم

 منو درمون بی درد این بتونه خان شاید که کشید شعله وجودم در امیدی ، خان مقابل عشق این

 خواهرم... شد بسته هم امید سوی کور این... امید ی روزنه این که نپایید دیری اما... کنه درمون

 به و کنی ازدواج اطراف همین اربابهای دخترای از یکی با باید تو که خوند می گوشم تو مدام

 یم رو خواهرم حرفای مگه من اما... باز با باز ، کبوتر با کبوتر گفتند قدیم از... بگیری همسری

 ، خودم رنگین رویاهای در... بردم می سر به دیگه دنیای یه تو و بود تو به فکرم ی همه... شنیدم

 ...کاخ اون ی ملکه بودی شده تو و بودم ساخته بلورینی کاخ

 و هکین همه این باعث تو... کردی خرد رویاهامو بلورین کاخ ، احساساتم گرفتن ریشخند با تو اما

 مرح بی من که شدی باعث تو... کاشتی جونم تو رو نفرت این تخم تو... شدی من وجود تو تنفر

 نهاای ی همه به حرفی سه ی کلمه یه به فقط تونستی می تو... بگیرم لقب زمین روی ردف ترین

 پات زیر رو غرورم بارها... بودم عالقمند بهت... داشتم دوست جنون مرز تا رو تو من... بدی پایان

 حقم در که خواستم خان از التماس با حتی... کردم خواستگاری ازت مردم انزار در... کردی له

 شون آینده و شوهر مورد در دخترا ده این تو... بیاره در من عقد به رو تو و کنه تموم رو ریپد

 البج همه از و گذاشتی پا زیر هم رو سنت این من کردن نفی با تو اما.. بگیرند تصمیم تونند نمی

 ...میکرد همراهیت هم خان تر

 هک بال همه این با حاال... نمیکردی زیبا باهاش اینطور گرفتی می نظر در رو مرد یه احساس اگه تو

 ؟...داری انتظاری چه من از آوردی من سر
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 که فرخ... نکرد باز لب ستاره و گذشت لحظاتی اما... بگه چیزی یه ستاره تا شد ساکت فرخ

 مقابلش در و کرد بلندش رو اون و کشید رو ستاره دست محکم نداشت رو سکوت ی حوصله

 : گفت نگاهش در نگاه و ایستاد

 بگو من به... مهربونم نا ی ستاره ؟...کردی مال لگد رو احساساتم چرا ؟...ساختی دیو من از چرا

 اون آیا ؟...منه از بهتر نادر آیا ؟...دادی قرار خودت ی بازیچه منو چرا ؟...کردی چنین من با چرا

  ؟...داره دوست رو تو من مثل عوضی

 : داد ادامه و زد بار چند رهستا ی سینه به رو اش اشاره انگشت فرخ

 به نداره حق نادر... بخوره پیوند من قلب با باید تو قلب... منه قلب مال تو قلب... منی حق تو

 قدم پیش چشمات دیدن برای اول من... شدم تو عاشق اول من چون... کنه تجاوز من عشق حریم

 وت... سنگدلی اینقدر چرا بگو... دهن من تحویل سکوت و بزن حرف... نداری باور منو تو چرا... شدم

 وضع این تحمل به قادر دیگه من... زنی می من پیشونی به رو رحمی بی مُهر وقت اون و رحمی بی

 ، باشه منطقی دلیالت اگه... نخواستی منو چرا که بیار دلیل برام... بده منو چراهای جواب... ندارم

 ...تازه رفایح... بزن حرفغ من با... بگذرم ازت بتونم شاید

 و گذشت که لحظاتی اما... بشه باز هم از که بود ستاره لبهای منتظر و نگفت چیزی دیگه فرخ

 : زد عربده خشونت با فرخ بار این... بود گرفته سکوت ی روزه ستاره

 ...نشده آشنا تنت با شالق های ضربه تا بزن حرف... دهنت تو نزدم تا... لعنتی بگو دِ

 چشمان به مستقیم رو اش زده غم نگاه و کرد جمع رو قواش تموم و صداش درتق از لرزید ستاره

 : گفت و دوخت فرخ ی گرفته خون

 ...ندارم دوست که باالتر این از دلیل... نیستم عاشقت که باالتر این از دلیل

 : گفت و زد زل چشماش تو و تر نزدیک آوردش و چسبید رو ستاره ی یقه و جلوتر اومد فرخ

 ...بگذرم ازت بتونم شاید... بگو تازه چیز یه... شده قدیمی برام ها یلدل این

 خردم منو خوای می فقط... نداری دلیل:  گفت و دیوار به کوبیدش و کرد رها رو ستاره ی یقه بعد

 ...بکنی مرگ آرزوی عمرت ی لحظه لحظه که میکنم باهات کاری من اما... کنی له منو... بکنی
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 و کن الیخ پیشونیم تو خان مثل گلوله یه بیا... کن راحتم و بکش منو لعنتی بیا:  زد فریاد ستاره

... خان عمر شدن تباه...مردم این دردای... مردم این بیچارگی...بده نجات مخمصه این از رو همه

 بد منه وجود بخاطر همه و همه... نادر کشیدن رنج... یونس شدن یتیم... خواهرت شدن بیوه

 این از کن راحتم و بکش منو... حاال تا بودم شُوم ، عمارت این تو گذاشتم پامو وقتی از... شگونه

 ادعای و داری دوستم اگه خدا رو تو... میکنه خم رو کمرم داره سنگینیش که وجدانی عذاب

 آرامش به خودتم شاید... بگیره آروم خودتم دل شاید تا ، کن خاک اسیر منو داری عاشقی

 ...برسی

 آرزوی خدا از و زد زجه وجودش عمق از و زمین رو گذاشت رو سرش و زانوهاش رو شد تا ستاره

 و حرف بی که ، مغرور پوش چکمه ی سایه و خورد گوشش به در صدای... خواست رو مرگش

 ...بود گذاشته تنهاش و بیرون بود زده اتاقک از سخنی

 ویت قدمی چند فقط وقتا گاهی و بود گرفته سنگر اتاقش تو ستاره دوری از غمگین و تنها نادر

 می جنون به رو اون داشت ستاره از خبری بی... اتاقش تو گشت برمی دوباره و زد می حیاط

 دوست که اعظم حتی...نداشت ، بده بیرون رو خبری اینکه جراًت عمارت اون از کس هیچ... کشید

 ...بود ستاره صمیمی

 : گفت و نشست تخت لب و نادر اتاق تو اومد وزر یه... بود شده خسته وضعیت این از که دکتر

 ور خودت خوای می کی تا... بری می بین از رو خودت گرفتی پیش در که روشی این با تو جان نادر

 ؟...بدی شکنجه

 : گفت و کشید آهی و دوخت پدر چشمای تو رو دردش پر نگاه نادر

 چه به زده رقم رو جدایی و دوری امبر همش که زندگی این... بودم رفته مادر همراه منم کاش ای

 ...کشم می درد دارم االن به تا و بودم زنده که خوره می من درد

 در که شدیم آفریده آدما ما... جان نادر:  گفت و شد متاًثر پسرش ناامیدی همه این از دکتر

 سپ امتحان داری جور یه هم تو و شدم آزمایش جور یه من... بشیم آزمایش زندگی سختیهای

 مثل که مادرت نبودن و مرگ با صبورانه باید و نبود امیدی جای من برای امتحان این تو... میدی
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 امید هنوز تو اما میدادم ادامه زندگیم به داشتم دوست ، داری دوست رو ستاره اینقدر که تو االن

 ...بیای بیرون امتحان این از سرافراز که کن کاری بخدا توکل و امید این با... داری

 زا من... بزارم سر پشت صبورانه رو سخت امتحان این باید گناهی کدام به... قیمتی چه به:  نادر

 تنگ تونل تو منهم ، رفت مادر وقتی ؟...نیست بس دیگه... دم می پس امتحان دارم سالگی چهار

 و تسُس گرفتم می چی هر به رو دستم... رفتم پیش کورمال کورمال و شدم رها زندگی تاریک و

 زخمیش و رفت می فرو رمقم بی و خسته پاهای تو مادری بی و تنهایی خارهای... بود ناپایدار

 از پس که حاال... بود شده چاک چاک مردم ترحم و... بودنم یتیم از... درد از ماالمال قلب... میکرد

 نجات انزند این از منو خواست می و شد پیدا خورشید جنس از دختری ، تنهایی و غربت سالها

 قشعش بخاطر و بشه پیدا باید یکی... بیرون بکشه تنهاییام سخت الک از منو بودنش با و بده

 اون مهر از منو های دست دوباره و بدزده ازم منو مقصود گوهر... حسادتش و غرور بخاطر... کورش

 به پدر ؟...بریزم خودم درون رو رنجم و درد و باشم ساکت چطور درد همه این با... کنه خالی

 رزنشس باید ناکرده گناه کدامین به ؟...بپوسم خودم تنهایی ی پیله تو باید ، ناکرده جرم کدامین

 ودز خیلی باید... میکنم پیدا شدید دلبستگی و میشم عالقمند بهش من رو چیزی هر چرا... بشم

 ...بدم دست از

 ره به زندگی از تهی ضایف تو بادبادک مثل منو که سرنوشتی... شدم سرنوشت بازی اسیر من

 هبش نابود باید نامرد اون... پیچیده هم در رو زندگیم طومار چنین این فرخ چرا...میده سوق سمتی

 مرگش با رو ستاره های اشک تقاص باید اون... میکنم محوش زمین روی از رو اون خودم من و

 ...زنم می رقم خودم دستای با رو مرگش روزا همین من و... بده

 : زد فریاد زاره می پا خطرناکی راه چه تو داره عشق بخاطر نادر دید که ردکت

 یاد پدرش از رو تحمل و صبر باید من پسر... باشی ضعیف اینقدر که نمیکردم باور... کن بس نادر

 تو... نچشیدی رو محض تنهایی ی مزه هنوز تو ؟...میکردی چیکار بودی من جای اگه تو... بگیره

 تنهایی تو رو عمرم روزای دارم سالهاست ؟...چی من ولی... دلخوشی ستاره بودن زنده به هنوز

 منزوی و تنها کامال من... رفت اون وقتی... بودم مادرت عاشق وار دیوونه تو مثل منم... گذرونم می

 هنوز تو... کشیدم می عذاب تنهایی تو... اندیشیدم می تنهایی تو... خوابیدم می تنهایی تو... شدم

 ...نمیشه خوب مرحمی هیچ با که کرده وارد من قلب به رو عمیقی زخم چه تنهایی این دونی مین
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 بزرگ با فقط ، گفتم خودم با و اومدم خودم به بود گذشته مادرت مرگ از که ماهی دو از بعد

 تو نگران و اومد می خوابم به شب هر مادرت... باشم نزدیک مادرت روح به تونم می تو کردن

 و جنگید نمیشه سرنوشت با که کردم قبول... گذاشتم سر پشت رو بحران همه اون وقتی. ..بود

 افتخار باعث که شدی فردی و شدی بزرگ شکر رو خدا که بودم تو شدن بزرگ امید به فقط

 ...باشی پدرت

 ته دابخ... عزیزم باش داشته صبر... بزنی پیوند جوونیت نهال به منو تحمل از کمی کن سعی نادر

 ...مونه می کنارت همیشه برای و گرده برمی ستاره که روشنه دلم

 پر صدای با آسمون به رو و زمین رو نشست زانو دو و حیاط وسط رفت و شد بلند نادر ناگهان

 : زد فریاد دردش

 آیا ؟...داره وجود منم از روزتر سیه انسانی آیا... زدی رقم برام رو سرنوشتی چنین که خدایی ای

 نهسی تو منم که کردی فکر هیچ... زدی من هستی خرمن به رو روزی تیره و بدبختی هیبل که تو

 ؟...سعادتم خواهان منم که ؟...هستم خواهش و امید ، احساس از سرشار منم که ؟...دارم قلبی ام

 ؟...بیازمایی من وجود تو رو ها بختی شور ی همه وسیله بدان تا بودم آزمونی برات آیا

 و کند زمین روی از رو اون و رفت نادر سمت به فوری و آشفت بر نادر زدن حرف طرز از دکتر

 : زد فریاد

 پیش منو کارت این با تو... بکشه آتیش به رو زنگیمون خرمن خدا خشم خوای می... نادر کن بس

 طلب خدا از و کن لعنت رو شیطون ؟... زنی می چیه ربط بی های حرف این... کردی شرمنده خدا

 هک هستند ها بنده این... خواد نمی رو هاش بنده بد وقت هیچ که بزرگه اینقدر خدا... کن بخشش

 ...زنند می رقم بد به چه ، خوب به چه رو همدیگه سرنوشت خط

 و داد رو آورد خواب قوی ی جوشانده یه دستور احمد به و برد اتاقش به رو نادر زور به دکتر

 گرنهو... کنه پیدا ستاره رهایی برای حلی راه یه بتونه ایدش که رفت پاسگاه طرف به فوری خودش

 ...برد می بین از رو خودش بود گرفته پیش در که روشی این با زودتر نادر

 نگاه یه فرمانده... شد وارد زدن در بدون که بود عصبانی پاسگاه زئیس دست از اینقدر دکتر

  گفت و کرد دکتر به تعجبی
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 ؟...افتاده اتفاقی... تو اومدی زدن در بدون و عجله با چطور. ..روستا دکتر تک به سالم

 : گفت و انداخت فرمانده یه تمنا از پر نگاه یه و کرد کم رو عصبانیتش از یکمی دکتر

 ...میشم وارد اجازه بی دارم نفهمید اصالً که بده حالم اینقدر... ببخشید

 آشفتگی همه این باعث چی بگو فقط.. .دکتر نداره اشکالی:  گفت و کرد ریز چشماشو فرمانده

 ؟...شده تون

 لحا به تا روستا این تو که اتفاقاتی از فرمانده... نشست صندلی رو فرمانده درخواست به بعد

 و دکتر اختالف که دونست می و بود فهمیده چیزای بیش و کم ، فرخ ی وسیله به بود افتاده

 همسر عنوان به رو دکتر پسر ، خانوم این هک است ستاره به عشق بخاطر فقط ، فرخ با پسرش

 و بود دیده پاسگاه تو پیش روز چند رو ستاره... داده رد جواب فرخ درخواست به و... کرده قبول

 ...داره برنمی ستاره سر از دست ، نشینه عقد ی سفره سر رو ستاره تا که داد می فرخ به رو حق

 ؟...من پیش اومدید که شده چی بگید بهتره خوب:  پرسید دکتر از

 و بد اتفاقای خیلی مدت این... بزنم حرف باهاتون موجود وضع این مورد در اومدم:  گفت دکتر

 اما... ناراحت هم و کرده زده شگفت هم رو اینجا مردم تموم که افتاده روستا این تو منتظره غیر

 من... نیست صحیح... ممعصو دختر اون حتی و ، پسرم و من با یا مردم با فرخ برخورد نوع این

 ، خان هم ، مدتی یه از بعد و کردم خواستگاری پسرم برای رو ستاره خان از ، خان مرگ از قبل

 ...افتاد اتفاق این که شد عقد بر قرار... کردند اعالم ازدواج این با رو خودشون موافقت ستاره هم

 خیلی دوشون هر حال همدیگه ورید از دارند بهم که ای عالقه خاطر به جوون تا دو این هم االن

 میانی پادر با که اینجا اومد امروز... داره ستاره به شدیدی ی عالقه که من پسر مخصوصاً... بده

 همدیگه مقابل جوون تا دو این وضعیت این بخاطر ترسم می... کنیم حل رو مسئله این شما

 ...دکر جبرانش نشه دیگه که بیارند همدیگه سر به بالیی و بایستند

 : گفت و داد میز به تکیه آرنج با و زد گره هم تو رو دستاش فرمانده

 اون طبق خانوم ستاره که میکنه ایجاب شرایط اما... میکنم درک رو پسرتون و شما حال من

 ندیده رو قرارداد اون که بخوام فرخم از من اگه... بمونه عمارت اون تو ماه شش مدت به قرارداد
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 خراب منم ی وجه وسط این و میشه معترض دیگه مقامات به فرخ بازم ، بره رهستا بزاره و بگیره

 ...میشه

 اما... نمیشم شما زحمات منکر و واقفم اینجا آرامش حفظ برای شما وظایف به من:  گفت دکتر

... داشته نگه اونجا رو ستاره داره من پسر که شخصی خصومت بخاطر فرخ دونید می بهتر که شما

 اون یا من پسر گناه وسط این... کرد رد رو درخواستش ستاره و بود ستاره خواستگار اول از اون

 ؟...کرد ریزی پایه زور اساس بر رو خونواده یه بنیاد میشه مگه ؟...چیه بیچاره دختر

 ...شده کشیده زنجیر و غل به خونه اون تو دختر اون انگار که میکنید صحبت طوری:  فرمانده

 ماجرا این به نزدیک از و برید خودتون االن خواد می دلم.... اسیره عمارت تو هستار بخدا:  دکتر

 ...کنید درک مسئله این بر مبنی منو ادعای تا بشید واقف

 فهمهب فرخ اگه دونید می... بزنید تهمت کسی به بخواید بعیده سال و سن این با شما از:  فرمانده

 ...کنه شکایت تون علیه بر تونه می

 رو دختر اون داره پنهانی چه ، علنی چه فرخ که ماهاست االن ؟...تهمتی چه:  گفت صبانیع دکتر

 اون حتی و دیدم خودم چشم به رو موردش یه خودم... جسمی هم و میده روحی ی شکنجه هم

 فقط... برگشت و رفت مرگ دم تا بیچاره دختر اون که دادم نجات فرخ کتکای زیر از رو دختر

 همه این روی شما چرا... آورد سرش بال همه اون ، نداشت دوستش همسر عنوان به اینکه بخاطر

 ؟...میکنید پوشی چشم ظلم

 ربخاط نمیشه دلیل... میکنید رویی زیاده داری دیگه دکتر آقای:  گفت بلند صدای با فرمانده

 مواظب پس... گیرم می نشنیده رو بار این... بزنید تهمت همه به هستید پسرتون نگران اینکه

 شکنجه عمارت اون تو داره کنید می ادعا که خانوم همین ضمن در... باشید زنید می که حرفایی

 حتی من... نکرد شکایت دختر اون از و کرد مردونگی فرخ بازم... زد رو قتل اتهام فرخ به ، میشه

 اشم... بوده دوستاش از یکی مهمون رشت تو آقا این قتل موقع اصالً... کردیم تحقیقم موردش در

 غیر ارک فرخ که کنید روشن رو اون و بزنید حرف پسرتون با برید کنید متهم رو کسی اینکه بجای

 فوری دارم وظیفه من کنه ثابت رو شما ادعای بتونه مدرک با دختر همون اگه... نکرده قانونی

 ممته بیخود رو کسی ، ها حدس و ها نگرانی سری یه بخاطر نمیشه دلیل وگرنه... کنم رسیدگی

 ...کرد
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 : گفت ننشست هدف به مورد این تو هم تالشش اینکه از مستاصل دکتر

 باهاش میکنم خواهش اما کرد متهم رو کسی نمیشه مدرک بدون... بگید شما چی هر باشه

 ...ببینند رو همدیگه جوون دوتا این گاهی که کنید صبحت

 اگه ...نمیشه مربوط ما به افراد شخصی کارهای... کنم کمکتون تونم نمی من مورد این در:  فرمانده

 ببینم داره دوست که رو کسی زاره نمی و کرده حبس منو فرخ که کنه ادعا و بیاد ستاره خود

 ...ممکنه غیر چیزی چنین درخواست من از االن اما... بکنم کاری بتونم شاید

 البته... شدم اوقاتتون صدیمت که ببخشید منو... خوب خبلی:  گفت و شد بلند عصبانیت با دکتر

 های بنده ما... نمیکنه خرد هم تره مظلوم برای کسی و پایداره همیشه ظلم که بوده طوری همین

 می رو چیز همه... برسه دلمون دردای داد به که نداریم رو کسی سری باال اون غیر هم خدا ناچیز

 به شما و بشه رو چیز همه ترزود چه هر امیدوارم... نشسته حق جای که خدایی همون به سپرم

 رو رهبیچا دختر اون نداشت کفش به ریگی اگه فرخ که بگم اینو اما... برسید بنده حرفای مصداق

 ...بیرون انداخت نمی عمارت از تهدید و کتک با منو پسر و نمیکرد زندانی اونجا

 خیره رو فرمانده ظاتیلح تا و بیرون اومد اتاق از آروم خداحافظی یه با حرفاش زدن از بعد دکتر

 میشهن بند جا یه ساکت شده که پسرشم بخاطر دکتر این که دونست می... داشت نگه دنبالش به

 نمی... بشه خطرساز داره که شغل این و خودش برای که بکنه کاری یه پنهونی داره امکان و

 خودش ی آینده و خودش ی ریشه به تیشه ، فرخ همکاری با آیا که کنه فکر درست تونست

 فرخ به باید.... بودند فرخ و اون برای تهدید یه پسرش و دکتر گفت می درست فرخ ؟...نزده

 ... بشه دردسر براشون داره امکان که نشه پسرش و دکتر پیچ پا زیاد که میگفت

 معلوم اما... رسه نمی مقصود به بارهم این مطمئناً و... نمیرسه منزل به کج بار گفتند همیشه

 هم اول از راهش فهمه اون که بشند فرخ خودخواهی فدای باید دیگه نفر چند گهدی نیست

 ....اشتباهه

 تاریک و نمور اتاق اون اسیر هنوز ستاره و گذشت می بود برگشته فرخ که روزی از ای هفته یه

 راطبخ روز چند این تو و ندید رو ستاره دیگه بود زده حرف ستاره با فرخ که روز اون از بعد... بود

 کسی هک کنه رفتار تر نرم ستاره با یکمی که دید بهتر ، دکتر با مالقات از بعد فرمانده گوشتزد
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 دست از زودی همین به رو گرفته دست به تازه حکومت این و بشه ساز دردسر براشون نتونه

 ...بده

 رو اون لتنگیشد و نادر یاد ، زد می قدم اتاق تو داشت تنها ستاره... خدا روزای همین از یکی تو

 و بلند های پلک هم اشکی نم و کشید اتاق خاک از پر ی طاقچه به دستی... داد می عذاب داشت

 و نشستند می سبز ی تپه روی نادر کنار االن خواست می دلش چقدر... کرد مزین رو مشکیش

 با اههمر ، نادر طرف از عشق ی زمزمه... شنیدند می عاشقونه های زمزمه همدیگه آغوش در سر

 چندان نه ی گذشته به کوتاهی مدت برای رو اون و بود بخش لذت براش چقدر دشت بلبالن آواز

 به ، کرد لمس رو اون ی شونه دستی وقتی که بود غرق خاطراتش تو آنقدر... برد می نادر با دور

 مرد ینا دوباره ببینه که برگشت عقب به عجیبی ترس با و پرید جا از برق مثل فرخه اینکه خیال

 ... دید روبروش رو خورشید تعجب کمال در که خواد می جونش از چی مغرور پوش چکمه

 رو دستاش که خورشید آغوش تو رو خودش و برگشت تنش به دوباره جانی خورشید دیدن با

 : گفت میکرد هق هق که طور همین ستاره... انداخت بود کرده باز ستاره کردن بغل برای

 ، دیدنم به اومدی که ممنون... بود شده تنگ براتون دلم چقدر دونید نمی... جان خانوم سالم

 ...میکردم دق اتاق این تو تنهایی داشتم دیگه

 : گفت ریخت می فرو اونم اشکای که طور همین و شد جدا ستاره از آشفتگی با خورشید

 که هستم خان و وت ی شرمنده... بود شده تنگ برات خیلی دلم منم... عزیزم داره راه دل به دل

 و زنده عالم سیاه رو منو که دارم فرخ مثل برادری که شرمنده... بکنم کاری برات تونم نمی

 ...کرده مردگان

 : گفت و کرد پاک رو خورشید های اشک لرزونش دستای با ستاره

 این به من که شماست تقصیر مگه... شرمنده چرا شما... میرم می نزنید حرف اینطوری خدا رو تو

 ؟...افتادم روز و حال

.. . نیستی خوب دونم می چون... نه یا خوبه حالت پرسم نمی:  گفت و زد مهری پر لبخند خورشید

 چون صورت اون به آفتابی نه و دیدی رو کسی نه و هستی زندونی اتاق این تو است هفته یه

 بعد اگه... کنم کمکت تونم نمی که سفم متاً فقط... بشه کم پریدگیت رنگ اون از که خورده ماهت
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 ونیت می که بگم بهت و دیدنت بیام خواسته ازم نامردش خود که اینه برای ، اینجام هم هفته یه از

 و ککی پختن به شروع دوباره وقتا اون مثل و بدی ادامه همیشگیت کار به و بیرون بیای اینجا از

 ...بپردازی شیرینی

 می خان مرگ از بعد چطوری آخه... اش سینه رو نشست درد یه خورشید حرفای شنیدن با ستاره

 سابح یکش درجه دشمن که بپزه کیک کسی برای بار این و بایسته فر اون مقابل دوباره تونست

 رکا این به دست دیگه خان مرگ از بعد که بود نگفته خورشید به پیش روز چند مگه ؟...میشه

 ؟...زنه نمی

 : گفت خوند متفکرش و مگینغ ی قیافه از رو ستاره ذهن که خورشید

 ارک این به دست دیگه خان مرگ از بعد بودی گفته... میکنی فکر چی به داری دونم می... عزیزم

 انجام میده فرخ که رو دستوری هر مجبوری آرامشت و جونت حفظ بخاطر االن تو اما... زنی نمی

 ...بدی

 لیمتس یعنی این... کنم اجرا باید میگه فرخ چی هر خواید می ازم شما چرا:  گفت نگرانی با ستاره

 ...برنمیاد کاری چنین من از دونید می که شما... زورگوئیاش مقابل در شدن

 فقط که نشو دلخور من از... داری احساسی چه دونم می:  گفت و گرفت رو ستاره دست خورشید

 تا کنی مدارا باهاش فعالً خوام می ازت ، نادر دل و خان روح شادی بخاطر.. آرامشت و تو بخاطر

 گوش خوب عزیزم ستاره... کنم پیدا عمارت این از تو رفتن برای حلی راه یه تونم می ببینم من

 کمتر که راحت خیالش هم و بشه آروم هم تو طرف از باید فرخ... میگم چی دارم ببین کن

 وت بری جلو اهاشب لجبازی با بخوای اگه... کنیم پیدا خوب حل راه یه بتونیم تا باشه دوروبرت

 هم رو آزادی خواب حتی دیگه که زاره می در دم هم رو نگهبان اون و هستی زندونی اتاق همین

 کاری هی همدیگه با بتونیم که باشیم همراه فرخ با ظاهر به شده اگه حتی باید ما... ببینی نتونی

 ...بیا کنار باهاش میکنم خواهش ازت فقط... بدیم صورت

 ... نکنی لجبازی باهاش و بدی گوش فرخ حرف به اینجایی که ماه شش این تو یدبا تو جان ستاره

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | بلند پاییز رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

461 

 

 نادر دست تو رو دستت میدم قول بهت:  داد ادامه آروم و گذاشت ستاره گوش دم رو سرش بعد

 که ای تازه ی آینده به و بریز دور رو ها کینه ی همه پس... باشم خوشبختیتون شاهد و بزارم

 ...کن فکر هست روت پیش

 وارد زد می دست داشت فرخ حالیکه در و اومد اتاق در سمت از زدن دست صدای وقت این در

 رو خورشید آخر ی جمله فقط اینکه مثل... دوخت چشم ستاره به عشق از پر نگاهی با و شد

 : گفت باز نیش با که شنید

 ...کنی فکر داری رو پیش من با که ای آینده به باید تو میگه درست خواهرم

 دعوت آرامش به اونو زدن برهم چشم با فقط خورشید که دوخت چشم خورشید به نگران ستاره

 ...کرد

 مثل فرخ اما... برد عقب یکمی رو سرش خشم از ستاره که کشید ستاره ی گونه به دستی فرخ

 : گفت و خندید که بود شده بلند راست ی دنده از امروز اینکه

 ...چموش کوچولوی

 خوام می... شنیدی رو خواهرم حرفای خوب:  داد ادامه و رفت راه ستاره جلوی قدمی چند بعد

 پا از دست قراردادمون عهد تا و بگیری سر از رو پزت و پخت کار دوباره که میکنی قبول بدونم

 ...نکنی خطا

 ...بیرون بیارش نمور و تاریک اتاق این از بهتره... کرده قبول فرخ آره:  گفت خورشید

 خودش زبون از خوام می... باش ساکت شما.. جان خورشید:  گفت و باال آورد رو دستش فرخ

 ...بشنوم

 ؟...چیه خودت نظر:  گفت ستاره به رو بعد

 به نگاهی بعد... کنه تاًیید رو حرفاش خواست می ازش خورشید که کرد خورشید به نگاه یه ستاره

 که برداره راهش از اونو طریقی به خواست می دلش و بود کینه از پر وجودش هنوز... انداخت فرخ

 ...نممیک قبول:  گفت و داد تکون سری اجباراً پس ببره پیش از کاری تونست نمی لجبازی با االن
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 ارهست دور چرخی خندان و کنه جلب رو ستاره نظر تونسته یکمی که زد برقی یه چشماش تو فرخ

 : گفت و زد

 که که داشتم رو این آرزوی همیشه... میشی خودم ستد رام داری کم کم... کوچولو آهو آفرین

 ...بیایی راه باهام

 و یونس و خورشید آرامش بخاطر فقط... نمیکنم رو کار این تو بخاطر:  گفت حرص با یهو ستاره

 گهن زور به اینجا ماه شش منو که لعنتی قرارداد اون بخاطر فقط... اومدم کوتاه فعالً که عمارته این

 ...نگیر خودت به پس... داره می

 : گفت خورشید به رو و اومد بجوش خونش چموشی همه این از فرخ

 ...زاری می تنها لحظه یه رو ما... خواهری

 هی خوام می فقط... ندارم کاریش نباش نگران:  گفت فرخ که دوخت چشم فرخ به نگران خورشید

 ...بدم بهش کوچولو ی محرمانه تذکر

 بهش قدم به قدم و ستاره سمت برگشت فرخ... بست رو در و ترف بیرون آرومی با خورشید

... ستاره گردن تو گذاشت رو سرش و کرد حبسش دیوار به اتاق ی گوشه تو رو اون و شد نزدیک

 و نخورد تکونی فرخ اما داد هل عقب به رو اون و گذاشت فرخ ی سینه به دست جهش یه با ستاره

 رهستا گردن تو رو سرش باز و داد شون تکیه دیوار به و تگرف رو ستاره دستای بار این و خندید

 : گفت شادی لحن و هیجان با گوشش دم و برد فرو

.. .میکنی دیوونه باالخره منو تو... بگذرم ازت تونم نمی که کرده ات شیفته منو جسارتت همین

 ...نمیشم مهربون االن مثل دیگه که نپرونی لگد زیاد باشه حواست فقط

 گفت ودب ایستاده بیرون نگرانی با که خورشید به و بیرون زد اتاق از و بوسید و ستاره ی گونه بعد

: 

 ارهست... بخوریم شام همدیگه با تا باال بیارش شام برای و برس لحاظ همه از بهش و ببر رو ستاره

 ...شده ما ی خونواده اعضای جز دیگه
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 خورشید به اشک از پر چشمایی با و شد کلید هم تو دندوناش خشم زور از ستاره و رفت فرخ

 : گفت و گرفت قاب رو ستاره صورت و جلو اومد خورشید... شد خیره

 هتب یا کنه اذیتت زیاد زارم نمی... کنی تحمل رو رفتاراش این باید... باشی آروم باید فقط عزیزم

 خان امانت هب کسی زارم نمی بره جونمم اگه که باش مطمئن و خانی امانت تو ، کنه دازی دست

 ...کنه درازی دست

 بیرون تاریک اتاق اون از همدیگه با و کرد راحت رو خورشید خیال سرش دادن تکون با ستاره

 ...زدند

 هب که زیبایی رنگ سبز لباس و آورد در تنش از رو خود سیاه لباس رغمش علی ستاره شب همان

 سر روبروش... بود کرده چشمگیرش و زیبا خیلی که پوشید رو بود شده دوخته ای ماهرانه طور

 ...بکنه دل ازش تونست می چطور... موند خیره زیبایی همه این به فرخ چشم و نشست شام میز

 با یکمی هفته یه از بعد ستاره که بود داده سفارش رو مفصلی غذای نوع دو خورشید شب اون

 ستاره برنج رو کباب سیخ تا دو فرخ... برگرده صورتش به یکمی رنگ و بگیره جون خوردنش

 : گفت لبخند با و گذاشت

 ...طرفی من با وگرنه بخوری رو همش باید

  ؟...میکنی چیکارش نخوره ستاره خاله اگه... فرخ دایی:  گفت بود نشسته ستاره کنار که یونس

 رو گوشش نخوره اگه دوماً... بزنه حرف من حرف رو نمیکنه جراًت کسی اوالً:  گفت و خندید فرخ

 ...پیچونم می

... ورهبخ چیزی نتونست دیگه لقمه تا چند از بعد اما... شد مشغول و کرد خورشید به نگاهی ستاره

 : گفت اخم یه با مشغوله فکرش و نداره غذا به میلی ستاره دید وقتی فرخ

 و بزنم خودم اسم به رو ذهنت ی همه تونستم می شاید گذره می چی فکرت تو دونستم می اگه

 ...بیرون بکشم فکرت تو از رو احمق ی پسره اون

 وجودش تو که خشمی از یکمی تا خورد و ریخت خودش برا آب لیوان یه و کرد اخمی ستاره

 ...بود داده قرار هدف رو ستاره ذهن روحی های شکنجه با فرخ... کنه کم رو بود نشسته
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 گندمزارها و باغها از خنکی نسیم... کردند آغاز رو خواندن ها چلچله و رسید راه از هم عید

 نمی نشان مردم در رخوتی خوش بوی این ولی... رسید می مردم مشام به عطرآگین و گذشت

 زارها یونجه بوی... میکردند ستایش را او خدا از بعد همه که بود بزرگی مرد عزادار عید چون... داد

 همه اون روی خندان و شاد که خواست می رو مردمی ، سبز های صحرا و بود پراکنده جا همه ،

 ... بزنند قدم سبزه

 روزهای مثل رو عید روز ، همه و نداشت رو ساالنه جشن گرفتن حق هیچکس فرخ دستور به

 نشسته تپه رو خونه کنار غمگین و دلتنگ نادر و گذشت می عید از روزی دو... کردند آغاز دیگه

 تو و بود ستاره فکر به لحظه هر ، شآشوب از پر روح غوغای در... بود خیره دستها دور به و بود

 از و... کنه پرواز آسمونا به جفتش همپای که نیست ای پرنده جای چرا که خورد می حسرت دلش

 ...دوربشه خودخواهی و زورگویی و ظلم از پر زمین این

 هستار برای ای نامه خواست می... کرد نوشتن به شروع و برداشت کتاب بین رو کاغذی برگه یه

 ...برسونه ستاره دست به اونو روزی یه بتونه شاید ، سهبنوی

 گلزار به مرا ، خیال های چلچله روزی اگه...تپه می تو یاد به همواره من قلب نیستی تو وقتی) 

 می باد دست به را آن و چینم می سرخ ی ها شقایق از گلی دسته تو یاد به ، برساند تو محبت

 افق در زرین خورشید بامداد هر که رها ی پرنده ای... هبکن تو مهربون قلب تقدیم تا سپارم

 یافتی را او کجا هر... میکنی جستجو را خود ی گمگشته و گشایی می پر و بال آسمون نیلگون

 یار ترین لطیف ای... میکنم تقدیم تو به رو خودم محبت و دل من که بگو و برسون بهش منو پیام

... میده یاس بوی ، قلبت همیشه باغ که رو تو دارم دوست. ..خاطراتم آسمون ی ستاره ای... دنیا

 به چشمان بگذار... روشن همیشه ای... نشسته انتظار به خورشید ، نگاهت پشت در که رو تو

 بهار... ای نرسیده هنوز تو اما اومد هم بهار... کنه احساس رو نگاهت آفتاب ، من ی نشسته غروب

 اشک برای سدی و بده رهایی زندگی سراب در سرگردانی و یتنهای این از رو من و بیا من عمر

 ...(بساز هایم

 : گفت و نشست کنارش پدرش که ریخت می اشک آروم آروم نادر

 اشک و بشینی ای گوشه ، زنا مثل خوای می کی تا ؟...بدی ادامه کار این به میخوای کی تا

  ؟...بریزی
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 ...برگرده ستاره وقتی تا:  نادر

 بغل وزان با ؟...گرده برمی پیشت ستاره نشستن ای گوشه با:  زد فریاد نادر جواب از عصبانی دکتر

 ؟...میشه دوا ازت دردی کردن

 با باید و مردی تو مثالً:  داد ادامه دکتر... نداشت گفتن برای حرفی و بود پایین سرش نادر

 افتخار تو مثل ریپس به همیشه ، کردی مایوسم نادر... کنی پیدا حلی راه و بجنگی مشکالت

 عمرش ی بقیه خواد می و برگشته ده به رفاهش و آرزوهاش ی همه گذشتن پا زیر با که میکردم

 وقتی خودش حاال اما... کشند می رنج دارند سوادی بی از واقعاً که کنه محرومی های بچه وقف رو

 و ارهست به بشینی تپه رو روزا اینکه عوض... شینه می عقب و میزنه جا خوره می بر مانع اولین به

 دختر اون تونی می چطوری ببین... بشه دیر اینکه از قبل ، بیندیش چاره یه به ، کنی فکر هات غم

 از یکی تو فرخ داره امکان... نادر تنگه وقت... کنی آزاد عمارت اون از همیشه برای رو بیچاره

 یه و نادرم شو بلند... کنه خودش مال ابد تا رو دختر اون و کنه درازی دست ستاره به شبا همین

 ...کنی پیدا حلی راه یه که بخواه کمک خدا از و بگو علی یا

 هب بود زهرآگینی تیری پدر آخر ی جمله... گذاشت تنها اونو و زد پسرش ی شونه به دستی دکتر

 ندهبب عهد خودش با و بشه کلید هم تو دندوناش و بشه مشت دستاش شد باعث که زخمیش قلب

 ی صحنه از رو فرخ تا و نیست دارش جلو کس هیچ دیگه ، ستاره به بخوره دستش فرخ گها که

 ...رسه نمی آرامش به نکنه محو زندگی

 کتک درگیری این نتیجه و شد درگیر فرخ با باز ستاره همیشکی ی مسئله سر پیش شب دو

 از ناشی کوفتگی و درد که روز دو از بعد ستاره... بود فرخ دستای به ستاره ی ناجوانمردانه خوردن

 ونا با... داشت گریبان در سر و بود نشسته غمزه اتاق ی گوشه ، بود گذاشته سر پشت رو کتک

 شکنجه رو اون فرخ که لحظه هر... بود نشده فرخ عشق تسلیم که بود خوشحال هم باز کتک همه

 می شعله قلبش تو دیدار یه آرزوی و بود دلتنگش... نمیشد خالی نادر عشق از یادش میکرد

 ... کشید

 در شیداتر و قرارتر بی... بود کرده یکی براش رو شب و روز... بیقراریها و دلهرها... ها دوری این

 نزده آشامیدنی و خوردنی هیچ به لب که بود ها ساعت ، تالطم فرط از... سوخت می دیدار اشتیاق

 نادر ی شانه بر سر و دست در دست نادر با که خواست می دور جای یه تو کلبه یه دلش... بود
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... بود زندگیش تموم نادر... بشنوه و بگه عاشقونه های زمزمه و بره راه رو کلبه اطراف های زمین

 ...بود هستیش تموم نادر عشق

 تا زد خواب به رو خودش ، است در پشت کی دونست می... شنید در پشت رو هایی قدم صدای

 لحظه هر قدمها صدای و شد پشیمون اینکه مثل اما... شنودن رو اش کریه صدای و شوم صورت

 تخت لب که خورشید... پنجره پشت رفت و رسوند خواهر اتاق به رو خود فرخ... میشد دورتر

 تقام به ساکت خودش بعد.. ببردش بیرون اتاق از تا سپرد توران بدست رو یونس بود نشسته

 که حامی... پشتیبان یه و حامی یه بشه اون برای داشت امید روزی یه که دوخت چشم برادری

 دیوونه یه از فقط که میکنه کارهایی ی شرمنده رو اون دم هر که چشماش به خواری شده اما نشد

 ...برمیاد

 ؟...خوبه حالش ستاره:  بیرون کشید درد همه اون از رو خورشید فرخ صدای

 که شده بیدار ات خفته جدانو ؟...جان فرخ شده چی:  گفت و زد آشکار پوزخندی خورشید

 ؟...گیری می رو ستاره سراغ

 : گفت بلندی صدای با اون به رو و شد عصبی خورشید ی کنایه از فرخ

 ...بدم جواب درست پرسم می ازت چیزی یه وقتی

 : گفت تر آروم نکنه عصبانی رو فرخ دوباره اینکه برای خورشید

 اما ، فرخ میشه خوب جسم درد ؟...رو خرابش حال یا ستاره بودن خوب ؟...بشنوی خوای می چی

... میره بین از داره روح بیماری طریق از ستاره... میکنه خودش درگیر رو ما همیشه که روحه این

 این از بشم راحت و بمیرم تا برداریم سرش از دست میگه همش و نخورده چیزی روز دو این

 ...اسارت

 آماده و بریزید حلقش تو غذا شده زورم به اگه...بمیره دخوا می که کرده غلط اون:  زد فریاد فرخ

 پخت دست صبحونه میز سر فردا باید من... کرده امضا قرارداد خان با که کاری برای کنید اش

 ...باشه پیدا نا سرش اون که میکنم پا به جنجالی وگرنه ، ببینم رو ستاره

 : زد فریاد و خورد می بهم داشت حالش. ..خودخواهی همه این از... رحمی بی همه این از خورشید
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 چه متحرکه ی مرده یه مثل که عمارت این تو اون بودن... بره ستاره بزار و بیا خودت به فرخ

 هبد غصه و غم تو به اینکه جز ستاره... اند زنده خوشبختی و شادی با آدما ؟...داره تو برای سودی

 ...فهمب اینو خدا رو تو... نداره چنته تو دیگه چیزی

 اما... بودی عاشق روزی یه تو که درسته:  گفت و زد زل چشماش تو و شد نزدیکتر خواهر به فرخ

 انسانیت و عشق از که دونید می ظالم و خودخواه منو همتون... کجا من عشق و کجا تو عشق

 ستاره اب فقط قلب این... تپه می ستاره دیدن با فقط قلب این... کنید می اشتباه اما... نبره بویی

 شبا نداشته توقع پس... نبود من مال چیزیش هیچ که زندگی این تو منه حق ستاره... است زنده

 رو ستاره زور به شده اگه خودم و برسه وقتش تا مونم می منتظر... بگذرم ازش ها راحتی این به

 خیلی رو ستاره خورشید کن باور... زنم می دلم نام به رو قلبش و نشونم می عقد سفره پای

 خود بزار نیست من قسمت اگه اما... جنگم می داشتنش برای وجودم تموم با و دارم دوستش

 ...نمیدم پر رو عشقم خودم دستای با من... بگیره ازم اونو سرنوشت

 برادرش برای هم دلش خورشید... بیرون زد اتاق از و گفت خورشید به رو دلش حرفای فرخ

 از پر عشقی... بده عشقش به رو آزادی و خوشبختی که عشقی اون نه اما... بود عاشق که سوخت

 ...معشوق کشیدن بند در و اسارت از پر عشقی... خودخواهی

 سفارش... کنه شروع فردا از باید رو کارش که گفت بهش و خواست اتاقش به رو ستاره خورشید

 بدست رو فرخ اعتماد ونهبت تا نکنه لجبازی فرخ با زیاد که خواست ازش و کرد بهش رو چیز همه

 برای و نداشت ای چاره ستاره... کنه پیدا رو عمارت این از رفتن بیرون برای راهی یه بشه و بیاره

 اتاقش به گرفته و مغموم و کرد قبول رو چیز همه عمارت آرامش و خورشید خیال راحتی

 : گفت و شکنار اومد اعظم پایین ریخت اشکاش و کرد کز ای گوشه یه وقتی... برگشت

 ؟...ریختی بهم که گفته بهت چیزی یه سر، دو دیو این باز ؟...ستاره شده چی

 پختن سمت دیگه که دادم قول خودم به خان مرگ از بعد:  گفت و کرد پاک رو اشکاش ستاره

 عشرو اشتها با اون و پختم می کیک خان برای که هایی لحظه اون یادآوری... نرم شیرینی و کیک

... میکرد خودش مدیون همیشه منو و میکرد تشکر ازم مدام خوردن حین تو و وردنخ به میکرد

 خوردنمم آب حتی ، عمارت این تو اومدم که روزی از اما... کنم تحمل و بیارم یاد به تونم نمی رو
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 مه عذری هیچ و کنم کیک پز و پخت به شروع فردا از خواسته ازم... باشه آقا این دستور به باید

 ...نداره ولفب ازم

 دردسر همه اون از بعد چطوری... شاهکاره آخر دیگه پسر این:  گفت تعجب از پر چشمای با اعظم

 دیگه این... بدی انجام رو کار این دوباره بخواد ازت که شد روش ، کرد درست برات که کتک و

 ...جیبش تو زاره می رو پا سنگ

 خواد می قبول قابل مدرک یه فقط فرخ دست از شدن رها ؟...بکنم چیکار باید دونم نمی:  ستاره

 از بتونه تا باشه آزاد باید یکی... مدرک این کو اما... زندان تو بندازیش و کنی محکوم رو فرخ که

 یه وگرنه ، کرده همکاری باهاش و بوده باخبر اون کارای از کسی مطمناً... بیاره در سر چیزایی یه

 ...کنه ریزی نامهبر رو نقشه همه این تونه تمی نفر

 و ردمیک فکر بود گفته بهش تپه رو عصر امروز که پدرش حرفای به اتاقش و شب خلوتی تو نادر

 اب باید او... نمیشد دوا دردی خوردن غصه و نشستن گوشه یه و گریه با... داد می پدرش به رو حق

... ونهبرس آغوشش امنیت به رو ستاره زودتر تا میکرد پیدا حاد مشکل این برای حلی راه یه تدبیر

 پیدا مناسبی حل راه تا کرد جمع رو هایش اندیشه ی همه و زد قدم اتاق تو ساعتها افکار این با

 و هبایست مقابلش مدرک بدون تونست نمی اما ، بود فرخ باعثش فقط مشکالت این تموم... کنه

 یکس... بزنه زمین به رو خودخواه و ظالم مرد این بتونه تا باشه راهی یه باید... کنه محکوم رو اون

 رذل اون مشت تو االن که ای ستاره... شده ستاره و خودش بین جدایی و غم همه اون باعث که

 ...آورده سرش بالیی چه حال به تا نبود معلوم و بود گرفتار

 خواست اون از و زد صداش رو اون ثانیه هر و نکرد فراموش رو خدا گاه هیچ سخت لحظات این تو

 درد سالها که کشید مردی سر روی رو کرامتش دست خدا هم الحق... کنه کمکش راه این تو هک

 بیراهه به گاه هیچ اما... بود مرادش نا تقدیر ی خورده زخم و بود کشیده دوش به رو تنهایی

 دادن پاداش موقع االن و... میکرد صبر طلب اون از و بود بخدا امیدش چشم همش و نشد کشیده

 ...بود بزرگ صبر این به

 رناد و زد جرقه مغزش تو یادی یه... فکری یه بود نمونده سحر به چیزی که شب دل اون تو ناگهان

 تهران تو که کادری اون تو... غمگین یا باشد خوشحال دونست نمی... کند جا از برق مثل رو

 نادر مثل داشت اونم که بود دوست علی اسم به پسری با ، گذروند می رو معلمی ی دوره داشت
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 و بود کالنتری ماًمور تهران تو که داشت عمو پسر یه دوستش همین... دید می معلمی ی دوره

 اونو نادر ، علی عموش پسر دیدن برای که بود اونجا و مسافرت برای رشت بود اومده هم بار چند

 ...داشتند هم با هم علیکی سالم یه و بود دیده

 مامور همین کنه کمکت مشکل این تو تونه می کسی اگر که داد می هشدار بهش هی یکی

 هک کرد باز رو لباسش های دکمه و کشید پریشونش موهای تو دستی کالفه... تهرانه کالنتری

 ستاره و نرسید فکرش به االن تا چطور که میکرد سرزنش رو خودش مدام... بکشه نفس راحتر

 مریخت اشک فقط و اینجا نشستم من و فتارهگر نامرد اون دست که است هفته دو به نزدیک االن

 چه امید به... کرده خوش من چی به رو دلش دختر این بیچاره... کردم عزاداری رو ستاره نبود و

 ...باشه گاهش تکیه عمرش تموم برای بود قرار که مردی به داد تکیه و گفت بله کسی

 و ودب گرفته رو دستش و بود شده اپید غیب از دستی انگار... بود نادر برای عجیبی شب شب اون

 دو و کرد پهن رو سجاده و گرفت وضو که بود منقلب چنان حالش... میکرد هدایت نور سوی به

 که آرزوهایی برای... هایش نداشته و ها داشته تموم برای سجاده بر سر و خوند شکر نماز رکعت

 هب نرسید جوانه به هنوز که پا نو یعشق برای... هاش غصه و تنهاییهاش برای... نشد و شد برآورده

 اشک بود داده دست از ستاره نجات برای که وقتایی تموم برای و بود شده خشک ظالم دست

 : بزنه فریاد خواست می دلش... کرد بخشش طلب خدا از و ریخت

 زندگی به رو ناامید یه خداوند امشب... دنیوی زندگی در شدگان غرق ای... ها رفته خواب به ای

 قلب تو درمون و دوا... اینجاست یاور و یار... اینجاست همدم و مونس که بیایید... کرد امیدوار

... نیست تنها زندگی راه سراشیبی در دیگه ، کنه درک جان عمق از رو خدا کسی اگر... ماست

 جودو با که نیست ای بسته در هیچ که... بخواهیم کمک اون از فقط و کنیم صدا رو او همگی بیاید

 ...نشود حل او کَرم به که نیست مشکلی هیچ و نشود باز خدا

 پا از سر که بود شده روشن دلش تو امید نور چنان... شد بیدار همیشه از تر زود نادر صبح فردا

 اب بود شده بیدار تازه که پدرش... شد تهران به سفر برای آماده و بست رو ساکش... شناخت نمی

 : پرسید بود، رفتن ی آماده بدست ساک افرمس مثل که نادر به تعجب

 ؟...بری خوای می کجا... بابا نادر

 : گفت آخر در و کرد تعریف پدرش برای مختصر رو چیز همه و کرد سالمی نادر
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 مکمک بتونند شاید... بزارم میان در باهاش رو مشکلم و کنم پیدا رو اونا بتونم شاید تا تهران میرم

 ...میکنه مجنون منو داره دوری این که بمونم ستاره از دور مندار طاقت دیگه... کنند

 ، دولت ماًمور یه با تونه نمی که فهموند بهش اما کرد استقبال کار راه این از حدودی تا پدرش

 و میکنه ضرر خودش فقط... بشه معلوم اون خالف اگه که ببنده اتهاماتی... فرخ از تنفرش بخاطر

 ...هگرد برمی فرخ نفع به بازی

 ...شد راهی پدر خیر و سالمتی دعای با و کرد مطمئن رو پدر نادر

 که شبی از تر سخت مراتب به... رسوند می انتها به داشت رو سختی شب ستاره هم طرف اون از

 از که مردی برای فردایش بود قرار... بود شده رها و شناس نا محیط این به بود اومده بار اولین

 رضا دلش... انداخت می چنگ جونش به موذی اضطراب... بپزه کیک بود نفرمت او از قلبش اعماق

 از... بشه زنده براش روزا اون خوش خاطرات و بایسته فر اون پشت دوباره خان از بعد که نبود

 اشک سیل و نشد پاک ذهنش از هرگز و بود خورده که کیک اولین از بعد خان خندان لب یاآوری

 و تحسین بارون زیر را او و خورد می ولع با چگونه خان... کرد صورتش دشت مهمون که بود

 ...بود گرفته تشویق

 لخیا و بود گریخته خواب... شد صبح منتظر و گذاشت تنهاییش بالین بر سر باز چشمانی با

 غیر و دراز برایش قدر اون شبها که نمیکرد باور... بود دور اندازه چه صبح اما... نداشت بازگشت

 ودنب مصون فرخ دست از که شعری کتاب و نشست رختخواب تو دوباره ناچاراً... باشد ملتح قابل

 و تنها دل وصف که دوخت هایی شعر به رو اشکش از پر نگاه و کرد باز ،رو بود شده تیکه هزار و

 رشس پشت هم ثانیه یه یرای حتی نادر ، گذشت می رفتنش از هفته دو االن که بود نادری بیقرار

 ...بود کرده سکوت اینطور عشق همه اون با نادر چرا که نگران اون و... بود نکرده اهنگ رو

 ( رسد نمی نشان بی ها نشانه بی نشان.....  رسد نمی آسمان به ام گرفته مه چشم دو) 

 ( رسد نمی آسمان به ام خسته صدای ببین.....  من صدای غزل غزل پنجره باز و غروب) 

 ( رسد نمی عاشقان به هم ترانه این چه اگر.....  تو برای ای انهتر ی زمزمه فصل باز) 

 ( رسد نمی دیگران به قلم این سهم که بیا.....  تو نام به قلم قلم زنم می باز که ببین) 

 ( رسد نمی دادمان به من داد چگونه ببین.....  نمیرسی من داد به غربت در که ای چگونه) 
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 ادرن اینکه خیال به شنید بیرون از صدایی... چید می سینی تو رو ها شیرینی که همچنان ستاره

 مورد که دید رو پاسگاه رئیس ناامیدانه و رسوند بیرون به رو خود عجله با اومده پدرش همراه به

 یوارد به تکیه و برگشت ماًیوس... رفت می اتاقش طرف به داشت و بود گرفته قرار فرخ استقبال

 و بود شده کم خان خاطرات یادآوری و کیک پختن بابت انرژیش کافی ی اندازه به... داد فر داغ

 ...نداشت رو دیگه رنج یه انتظار دیگه

 : گفت و گذروند نظر از رو ستاره ی چهره نگرانی با اعظم

 ؟...ای آشفته اینقدر چرا ؟...شده چی ستاره

 ...اومده نادر کردم فکر فقط... عزیزم خوبم:  گفت و دوخت اعظم به رو غمگینش نگاه ستاره

 با رو تو و میاد نادرم... عزیزم باش صبور:  گفت تموم مهربونی با و گرفت رو ستاره دست اعظم

 ...بره نمی یاد از رو زندگیش عشق موقع هیچ اون... بره می خودش

 هخست شرایط این از اونم حتماً... ندارم اعتماد هیچی به دیگه:  گفت و زد جونی بی پوزخند ستاره

 ...میکنه رو خودش زندگی داره و شده

 : گفت تعجب با و شد نگران ستاره ی تازه ناامیدی این از اعظم

 ؟...کردی شک نادر عشق به تو مگه

 پس در عشق که کنم باور باید اما... نکردم شک:  گفت و کند فر ی دیواره از رو خودش ستاره

 ...میشه رنگ کم گاهی زندگی مشکالت

 : گفت ستاره به رو و آشپزخونه تو اومد مراد که زنهب حرفی رفت اعظم

 ...داره کاریت اینکه مثل... اتاقش تو بری گفته فرخ

 : تگف نگرانی با اعظم... رفت بیرون اونجا از پیغامش رسوندن از بعد مراد و داد تکون سری ستاره

 مرگ دم تا و ونتبج بیفته که نکن اش دیوونه دوباره و نکن کل کل باهاش زیاد... جان ستاره

 ...بزنه کتکت
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 و فرخ و شد وارد در به ای تقه با... باال رفت و داد تکون سری و زد اعظم ی شونه به دستی ستاره

 دم جا همون و کرد آرومی سالم... بودند نشسته صندلی روی اتاق در روبروی که دید رو فرمانده

 چنینی نمیخواد که داد حق فرخ به و اختاند ستاره به خریدارانه نگاهی فرمانده... ایستاد اتاق

 و بشود کالم هم او با که داشت دوست ستاره دیدن با مردی هر... بدهد دست از رو دختری

 : گفت ستاره به رو زد می موج توش مهربونی که صدایی با... بشنود رو اون حرفای

 ...دخترم بشین بیا

 ؟...داشتید امری... بهخو جا همین:  گفت و انداخت بهش کوتاهی نگاه ستاره

 : گفت متین و آروم و کرد ستاره طرف به رو رویش دوباره و انداخت فرخ به خاصی نگاه فرمانده

... مدختر ببینم... بشم جویا رو حالت و بزنم بهت سری یه داشتم وظیفه فقط... نیست مهمی کار

 ؟...نکرده اذیتت کسی و راحتی اینجا

 ...نیست نگرانی جای خوبم:  گفت و بود گرفته نظر زیر رو او هک کرد فرخ به نگاهی نیم ستاره

 خودش با و زد زل او ی پریده رنگ صورت به و ایستاد ستاره روبروی اومد و شد بلند فرمانده

 : گفت

  : گفت و کرد ای سرفه تک... باشه خوب تونه می چطور زندانی یه... نیست خوب حالش که معلومه

 تو بیام که خواستند ازم و نگرانتند ای عده و هستی عزیز خیلی اروست این مردم برای شما

 ...نه یا خوبه حالت تو ببینم و عمارت

 ور فرمانده که بود مهم مردم این برای حالش اینقدر یعنی... کرد نگاه فرمانده به تعجب با ستاره

 دکتر چرا پس ؟...ودب نپرسیده نادر چرا پس ؟...بپرسه رو اون حال و اینجا بیاد بود کرده وادار

 اجازه بهش دیگه فرمانده صدای... رفت نمی بیرون ذهنش از مزخرف افکار ؟...بود نیومده سراغش

 : بده بال و پر پریشونش افکار به این از بیشتر که نداد

 رخف به رو حق اینجا و... شدم روبرو نجیب و متفاوت دختری با که باره اولین که کنم اعتراف باید

 ...بگذره ازت نتونه که میدم
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 ماندهفر به بعد و بود نشسته لبهاش روی ای مسخره لبخند که کرد فرخ به اول سردی نگاه ستاره

 هک آخ... دمم گفت کی شاهدت پرسیدند روباهه از... بی بی قول به:  گفت خودش با و دوخت چشم

 رهدوبا... بود دلتنگش و بود ندیده رو او که بود وقت خیلی... زد می قلبش به آتیش بی بی یاد

 : اش ریخته بهم اعصاب به کشید خط فرمانده صدای

 ...هستی خوب که بشم مطمئن خواستم می فقط... دخترم بری تونی می

 شتبرگ ، زد می جوالن مغزش تو که حرفایی با که بیرون اتاق از بره رفت آروم تشکر یه با ستاره

 : گفت ندمیکرد نگاهش داشتند تعجب با که آنها به رو و

 ؟...دبیاری در اجرا به روستا این تو رو قانون که نشدید پاسگاه رئیس شما مگه بدونم خواستم می

 چرا ؟...زنه می عدالتی بی از حرف شما قانون چرا پس:  داد ادامه ستاره و داد تکون سری فرمانده

 ...نیست حرفاتون مثل عملتون

 : گفت فریاد با و بهش پرید بود فهمیده خوب رو ستاره منظور که فرخ

 ...بشه تموم ضررت به ممکنه...بزنی خوای می که باش حرفایی مواظب ستاره

 : گفت ستاره به رو و باشه آروم که خواست فرخ از و باال برد رو راستش دست فرمانده

 ؟...هستی شاکی اینقدر که کردم حقت در عدالتی بی چه

 فرمانده به رو و انداخت فرخ تهدیدآمیز و شستهن بخون چشمای به نفرت از پر نگاه یه ستاره

 : گفت جسورانه

 ( کرد فرخ به اشاره... ) آقام همین بند در... اسیرم عمارت این تو من

... ستینی اسیر تو... عزیزم میکنی اشتباه:  گفت و کرد آرومش فرمانده باز که بزنه فریاد رفت فرخ

 یشپ بیا ماه شش از بعد... بگذره مدت این باید که لسا یک اونم... بستی عهدی خانواده این با تو

 ...االن نه اما... خدمتتم در من کنی شکایت کسی دست از خواستی باز اگه و خودم

 دیگه... سهراب مرگ از بعد نوشدارو:  گفت و فهمیدند دو هر رو اون تلخی که زد پوزخندی ستاره

 شده آدما چیز همه... بگیره ظالم از رو وممظل حق که نیست دنیا این تو عدالتی که کردم باور
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 کوه مثل مردمش پشت که ، خان مثل کسی مادری هیچ دیگه... پرستی پول و خودخواهی

 ...یاره نمی بدنیا رو بود ایستاده

... گذاشت جا حیرت و بهت تو رو فرمانده و رفت بیرون اتاق از اش کوبنده های جمله با ستاره

 : گفت طوالنی مکث یه از بعد و یدچرخ فرخ سمت به ناباورانه

 بیشتر باید... داره نفوذ هم همه روی حتماً فکر طرز این با... خطرناکیه و جراًت و دل پر دختر

 زا پر دختر این... نکن اذیتش زیاد و کن مدارا باهاش... بده دستت کار داره امکان... باشی مراقبش

 ...بفرسته هوا به یکجا رو روستا و عمارت این تونه می خشم این و خشمه

 چیکارش فرخ که دونست می ستاره... شد خوانده فرخ اتاق به دوباره ستاره رفت فرمانده وقتی

 هیچ از که داد اطمینان خودش به اما... عصبانیه دستش از حسابی حرفاش بخاطر حتماً و داره

 تو رختخواب تو جاش االن ترسید می اگه... ترسه نمی فرخ کتک حتی و تهدید و تشر و توپ

 هنیم رو اتاق در... شد وارد در به ای تقه با و کشید عمیق نفس یه اتاق در پشت... بود فرخ آغوش

 : زد لب آروم و کرد فرخ خشم پر صورت به نگاه یه و گذاشت باز

 ؟...داری کاری من با

 یه ستاره ، بهم کوبید محکم رو اتاق در و ستاره پشت رفت و حرف کلمه یه بدون جلو اومد فرخ

 آروم رو دلش خدا اسم ی زمزمه اما... شد حل خونش تو اضطراب هم یکمی و پرید جا از لحظه

 هخیر فرخ ی گرفته خون چشمای تو و آورد باال رو سرش افتاد صورتش تو که فرخ ی سایه... کرد

 اعفد مهلت بهش اینکه بدون و ستاره صورت تو خوابوند محکمی سیلی معطلی بدون فرخ... شد

 شدن کشیده و سیلی ضرب اثر در که کشید شدت به و گرفت رو موهاش زد چنگ ، بده رو

 با و کرد حفظ رو اقتدارش ، درد همه این با اما... پایین سُرید چشمش کنار از اشکی قطره موهاش

 : غرید صورتش تو فریاد با فرخ... شد خیره فرخ چشمای تو نفرت

 ؟...زنی می عدالت از دم فرمانده جلوی ؟...شجاعی خیلی میکنی فکر

 رو دهفرمان نماییت مظلوم این با تونی می نکن فکر:  داد ادامه و کشید بیشتر رو چنگش تو موهای

 می بخوام که لحظه هر ، زنی می حقوق و حق از دم مقابلش که آقا همین... بدی قرار تاًثیر تحت
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 من عنف به رو چیز همه و میشی خراب تو فقط وسط این پس... بخرمش کاغذ برگ بسته یه با تونم

 ...باش حرفات و رفتار مواظب پس...  گردونی برمی

 به دستش کردن ستون با و دیوار تو خورد محکم ستاره... عقب داد هل شدت به رو ستاره بعد

 به زد زل نفرت با و کند دیوار از رو خودش... اومد خودش به که کمی... شد افتادنش مانع دیوار

 : گفت و زد می دید حریصانه رو هیکلش فرورفتگی و قوس تموم که فرخ ناپاک یچشما

 شیره بدبخت ساده مردم این مثل منو سر تونی می میکنی فکر و کردی برف زیر رو سرت

 ...گرفتی خودت مشت تو پول با رو فرمانده االنم همین تو ؟...بمالی

 شچسبوند و گرفت رو گلوش ، بخونه رو دستش تونسته راحت چه ستاره اینکه از تر عصبی فرخ

 : گفت.  دیوار به

 ؟..چیه زنه می اتهام من به که کسی مجازات بدونی خوای می

 و در سمت پرید و شد جدا ستاره از فرخ لحظه یه... کرد حس رو خطر کم کم ، فرخ به خیره ستاره

 رو نشست خودشم و تخت رو انداختش و چسبید رو ستاره بازوی ثانیه ه تو و کرد قفل و در

 اسیر تخت و خودش دست بین و گرفت محکم رو بازوش تا دو ستاره به مسلط با و ستاره پاهای

 : گفت شیطانی لبخند یه با و کرد

 االن...ببینمت خودم پای و دست زیر تخت این روی ، رو تو اینکه ؟...بود چی آرزوم تنها دونی می

 ؟...نه مگه رسیدم آرزوم به

 : زد داد و نبرد جایی به راه که داد خودش به تکونی یسخت به ستاره

 و تختخواب توی رو داشتن دوست و عشق فقط که تو مثل نامردی به تف... کن ولم پست عوضی

 ...بینی می همخوابگی

 بوسه و لمس بدون که عشق... دلم عزیز:  گفت و کرد عصبی ی خنده و کشید عقب به سر فرخ

 شروع تو... هست مهم براش پسر یا دختر اون چقدر بفهمه طرف که باشه اینا باید... نمیاد بوجود

 ...تو و من عشق بوسه اولین... من یا میکنی
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 دل هت از فقط... برد نمی جایی به راه بود شده گرفتار الشخور این پای و دست زیر اینکه از ستاره

 پناهش که نبود دستی... وردآ می در پا از اونو داشت ها شکنجه این... زد صدا رو خدا و نالید

 با فرخ... گذاشت نمایش به رو رنجش و درد عمق و ریخت فرو چشماش ی گوشه از اشکاش... باشه

 آزاد رو خودش دست و داد هل پاش زیر رو ستاره دست یه و زد پوزخندی ستاره اشکای دیدن

 : گفت و ستاره ی گونه رو کشید آروم و کرد

 ...نیستم فرخ نکنم درست رو چموشیت... کنم رام رو تو تونم می سالح این با فقط

 از قبل اما... سوزوند می رو ستاره صورت کثیفش نفسای حرم... برد نزدیک رو صورتش کم کم

 از فرخ... فرخ صورت تو انداخت تف ، قدرت تموم با ستاره ، ستاره لبهای به فرخ لبهای برخورد

 قدرت تموم با و کرد قفل هم در رو اش شده کلید دندونای و بست رو چشماش ستاره واکنش این

 خون لبش از و شد پاره لبش ی گوشه ، دوم سیلی ضرب از که...اول سیلی همون جای زد سیلی

 با و کرد بلندش جاش از و چسبید رو ستاره ی یقه و کرد پاک دست با رو صورتش...  شد جاری

 : گقت غضب با و داد تکونش شدت تموم

 ، بشه احترامی بی بهم تو طرف از دیگه ی دفعه اگه ، عزیزه برات خیلی که نخا همون خاک به

 نمز می کتکش اینقدر تو چشم جلوی و اینجا میارمش... بده بدبختت عاشق همون باید رو تاوانش

 منو و میشی تر گستاخ تو میکنم تنبیهت چی هر... ببینی رو کندنش جون خودت چشمای با که

 ککت دست یه تو غلط حرکت هر با...  بدم جواب شکل بدترین به رو حرکتت که میکنی مجبور

 چی بهت باشه یادت... نکن احترامی بی بهم دیگه پس ، خری می زارت عاشق برای ، رو مفصل

 ...گفتم

 ی همه تا برو چشمام جلو از گمشو حاالم:  گفت فریاد با و پایین تخت از کرد پرت رو ستاره بعد

 ...دمندا باد به رو آبروت

 زد اتاق از سالنه سالنه کشیده زنجیر به روحی و خسته تنی با... دید رها رو خودش که ستاره

 و دکر آسمون به رو صورتشو... بریزه فرو بهاری ابر مثل که داد اشکاش به اجازه تراش تو.  بیرون

 : گفت شکایت و گله با

 رو یتیم دختر این هوای چرا ؟...یبست ظلم همه این روی ، رو چشمات چرا ؟...تو کجایی خدا پس

 ؟...بینمت نمی که کجایی پس ؟...تری نزدیک بهم گردن رگ از نمیگی مگه ؟...نداری
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 لبش خون دست پشت با و اومد خودش به بود شده کشیده اش چونه زیر تا که داغی مایع حس با

 قلب درد اما. ..میکرد سلب ازش رو طاقت و میکرد گز گز لبش و صورت تموم... کرد پاک رو

 بعد... میشد چرکین و کاری داشتت دیگه ، رحمی بی همه این از... عدالتی بی همه این از زخمیش

 ...نمیشد چیده درست فرخ وجود با دیگه زندگیش پازل این و نبود جاش سر هیچی دیگه خان از

 رشس و بود ستهنش حیاط ی باغچه کنار دلواپس دکتر و بود رفته تهران به نادر که بود روزی دو

 دایص حین این در... بیاد سراغش به ها آشفتگی کمتر تا بود کرده گرم باغچه گیاهان و گلها با رو

 ازب رو در بود حیاط تو که احمد... کوبید رو در محکم کسی دنبالش به بالفاصله و اومد ماشینی

 با دکتر... گذاشت دکتر ی خونه به پا غرور و نخوت با که بود دوخته چشم فرخ به حیرت با و کرد

 تداش زندگیش طول تو که ای تجربه با اما کرد پیدا جریان خونش تو آشفتگی کمی فرخ دیدن

 رهخی فرخ به سکوت تو فقط همین برای... کنه آشکار رو ضعفش دشمن جلوی نباید دونست می

 : گفت پایید می رو اطراف که طور همین و زد پوزخندی فرخ... بود

 ...کنی دعوت ات خونه داخل به رو ده جدید ارباب خوای نمی ؟...هبرد ماتت چرا

:  گفت آروم و داد نشون رو ساختمون دست با کنه پاک اش چهره از رو تعجبش نتونست که دکتر

 ...بفرمایید

 دستور و کرد بود ترسیده و تر متعجب خودش از که احمد به رو دکتر و ساختمون تو رفت فرخ

 دکتر به رو و کرد اطراف به تحقیرآمیز نگاه یه فرخ... شد وارد فرخ تپش و داد رو پذیرایی

 : گفت کنایه با و برگشت

... نیست قدیمی و کهنه ی اثاثه اسباب اون و فکسنی ی خونه این ستاره لیاقت نمیکنید فکر

 ...کنه اغوا رو ستاره تونسته که داره چنته تو عشق مشت مشت فقط پسرت

 ایلوس و خونه با آدما معیار نکنم فکر:  گفت محو لبخند یه با و داد جراًت خودش به باالخره دکتر

 بسا چه... زنه می رو اول حرف که انسانیتشه و صداقت ، انسانی هر معیار... بشه سنجیده خونه

 ...نیستند خوشبخت روزم نصفه یه حتی ، ثروت کلی با که هستن آدمایی

 نقاب یه بازم اما... آورد بجوش فرخ خون که داد قرار ها واقعیت هدف رو فرخ مستقیم دکتر

 : گفت و زد چهره به خونسرد
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 عشق حتی خرید میشه رو چیز همه پول با که اینه من عقیده و داره رو خودش عقاید کس هر

 ...رو

 : گفت و کرد عوض رو بحث و کشید سرک ها اتاق جای چند و زد خودش دور دوری یه

 ؟...زده کمر و کوه به سر ستاره عشق زا نکنه... بینم نمی رو پسرت

 وقتی... حرفاست این از تر عاقل نادر:  گفت و داد تحویلش رو کذایی لبخند اون بازم دکتر

 سرانجام به وصال این که برسه موقعش تا...محفوظه خدا پیش بدون ، سپرده خدا به رو عشقش

 ...برسه

 دیگه که زارم می معلمت جوجه اون دل هب رو وصلت این داغ:  گفت شده کلید دندونای با فرخ

 یه رو ستاره دور بگو پسرت اون به ، بود همین اینجا به اومدنم دلیل... نکنه من کفش تو رو پاش

 درازتر گلیمش از رو پاش اگه... رسه نمی عوضی اون به منه سهم که کسی چون... بکشه قرمز خط

... کشیده سر رو مرگ جام چطوری مهنفه خودشم حتی که میکنم دنیاش اون راهی طوری کنه

 های کاری خراب تاوان اون... میارم در ستاره سر رو تالفیش ببینمش عمارت اطراف اگه بگو بهش

 ...نکنه درازتر گلیمش از رو پاش بهتره پس... بده باید رو پسرت

 قهوه یسین... شد مداجه احمد با که بیرون زد اتاق از بشه دکتر جواب منتظر اینکه بدون فرخ

 زد بود گاه شکنجه براش که دکتر ی خونه از خشم با و زد سینی زیر به مشتی ، بود دستش

 ...بیرون

 همه زا بیشتر... لرزید دلش فرجام بی عشق این عاقبت از و شکست کمی فرخ رفتن از بعد دکتر

 یه.. .دید حال ناو به رو دکتر که احمد... بیاره سرش بالیی بخواد صفت دیو این که بود نادر نگران

 : گفت و دکتر دست داد آورد آب لیوان

 از زودتر چی هر رو ظلم این ی ریشه خودش که کنید بخدا توکل... ندید نامرد اون به اهمیت شما

 ...کنه کم روستا ی بیچاره مردم سر

 مخود به وقتا بعضی... شده اضافه بهش هم نادر عشق درد حاال ، بود کم زنم ی غصه و غم:  دکتر

 تا ؟...نزنه دم و بریزه خودش دل تو رو دردا تونه می و داره تحمل حد چه تا انسان یه مگه میگم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | بلند پاییز رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

479 

 

 کهحالی در... باشیم امیدوارم میکشه رو انتظارمون چی نیست معلوم که ای آینده به تونم می کی

 ...نیست امروز و دیروز از بهتر فردا دونیم می

 شما از... بزنید رو کننده ناامید حرفای این نباید شما ولی.. .شماست با حق... آقا دونم می:  احمد

 میکنید تحملش بردباری و صبر با دارید سالها و کرده خوش جا قلبتون تو ای کهنه زخم که

 ... هستیم زنده امید به ما ی همه... بعیده

 راب دلم... ریهکا زخم چه فرزند غم ببینی که نشدی پدر هنوز... نگرانم چقدر دونی نمی تو:  دکتر

 و مادری بی درد طرف یه... میکنه سنگینی هام شونه روی هاش غم و غصه تموم... سوزه می نادر

 می دلم خیلی... کرده مشغول رو فکرش تموم ستاره غم که حاالم... تنهاییش ام دیگه طرف از

 چنگش از رو ستاره تونه نمی و نمیشه نامرد این حریف کس هیچ ؟...چطوری اما کنم کمکش خواد

 ...کنه رها

 کنه کمک نادر به تونست می چطوری... رفت فرو خودش تو احمد با کردن دل و درد از بعد دکتر

 ؟...بگیره رو اون جلوی تونه نمی قانون چطور ؟...میکنه تهدیدشون داره مدام فرخ که حالیکه در

 نهنک... کرده سکوت انونق چطور پس ؟...کرد شکایت فرخ دست از نرفت و نکرد جراًت ستاره مگه

 ...شدند فرخ پول مقلوب هم آدما اون

 نادر ارکن سوال و نگرانی دنیا یه با دکتر... رسید راه از نادر و اومد سر دکتر انتظار هفته یک از بعد

 درنا... برگشته پر دست با نادر که فهمید و دید نادر چشمای تو رو شادی موج وضوح به و نشست

 :  گفت و کرد تعریف پدر برا رو ماجرا و نگذاشت نتظرم رو پدر زیاد هم

 ردمو در اش حرفه و میکنه کار تاًمینات ی اداره تو که نفر یه پیش برد منو علی عموی پسر همون

 یادب خودش دیگه روز چند تا که شد قرار ریزی برنامه یه با... میکنه تحقیق موردشون در که قتله

 ...بده انجام رو تحقیقات و

 همهنف که است ساده اینقدر فرخ میکنی فکر.. داره امکان این چطوری آخه:  گفت نگرانی با ردکت

 ...میره لو چیز همه که اینجا بیاد مستقیم اگه اون... توست کار
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 دهچی دقیق ها برنامه تموم هفته یه این... نباش نگران پدر:  گفت و زد بخشی آرامش لبخند نادر

 امهن شکایت یه و فرمانده پیش میرن مستقیم اومدند آقا اون وقتی ...نیست نگرانی جای و شده

 : میگه اینطوری رو اومدنش دلیل و پاسگاه به میده رو کرده تنظیم خودش قبال که

 و مشکوکه ما نظر از خان مرگ که داشتند شکایت رشت تو باال مقامات به روستا همین از نفر چند

 مند آشنایی هیچ خواستند منم از حتی... بشه رسیدگی وعموض این به که خوایم می زودتر چه هر

 همخفیان خیلی ماًموریت این... کنم رفتار میکنم برخورد باهاشون اوله ی دفعه که اونا مثل منم و

 ...کنه اذیت عمارت تو رو ستاره بخواد و کردم اقدام من که نبره بویی فرخ که بشه انجام باید

 می خوب رو پسرم چون باشه ناک خطر برات که نمیکنی یکار دونم می:  گفت غمگین دکتر

 رو احتیاط نمیشه اما... بگذره خودشم از حاضر نره عشقش پای به خار یه اینکه برای... شناسم

 بیامرز خدا خان که روز اون... میاد بر دستش از بگی کاری هر و خطرناکیه مرد فرخ... نکنی رعایت

 مردم این حکومت و نیست خان دیگه که حاال ، نکشیدند که ها چه دستش از مردم بود زنده

 هب نداره حق دیگه پسرت که کرد تهدیدم خیلی و اینجا اومد پیش روز دو... دستش افتاده بیچاره

 در خودم عقد به اونتو بشه تموم ستاره ماه شش ی دوره اینکه از قبل و بشه نزدیک ستاره

 ...میارم

 : زد فریاد و شد بلند خشم رزو از پدرش حرفای شنیدن با نادر

 حریم به پا که کرده جا بی غلط خیلی... میکرد تهدید رو شما و ام خونه تو بود اومده نامرد اون

 ...شکسته رو خونه این حرمت کارش این با اون و داره حرمت خونه این... گذاشته ما خصوصی

 چیزی از وقتی آدم... تهدیده شکار اون... پسرم باش آروم:  گفت نادر واکنش این از تعجب دکتر

 به هک ستاره عشق از... ترسه می ازت فرخ کن باور... میکنه تهدید فقط بکنه کاری نتونه و بترسه

 می... میکنه کم رو درونش تالطم هاش گردنکشی این با داره... ترسه می نداره اون به و داره تو

 میشهه برای که بکنه کاری و جونت به قتهبی بهونه یه به و کنه تحریک رو تو حرفاش این با خواد

 رهبیچا دختر اون ما بخاطر که نکن کاری و کن حفظ رو خونسردیت... بری بیرون ستاره زندگی از

 ...بکشه عذاب
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 میده اجازه خودش به چطور اون... کنم سکوت پستی و وقاحت همه این مقابل تونم نمی پدر:  نادر

 راحت اینقدر تونم نمی... بدم بهش شکنی دندون جواب یه باید... کنه تهدید رو ما و اینجا بیاد

 ...بگذرم ازش

 : فتگ و چسبید رو بازوش خیز یه با دکتر... افتاد راه به خونه بیرون سمت به و گفت رو اینا نادر

 ؟...میری کجا

 وصیخص حریم تو بیاد بتونه وقتی... بکنم وا سنگامو نما دیو انسان این با میرم دارم:  گفت نادر

 ...برمیاد ازش هم ای دیگه کار هر پس ، زندگیمون

 و است دیوونه عوضی این... نکن درست شر برامون... نادر کن بس:  گفت آشفته و سراسیه دکتر

 ...کنه خالی مغزت تو گلوله یه ممکنه

 هدیدت رو روانی اون ، خودش مثل اونم و رفت می باید... شنید نمی رو پدرش حرفای دیگه نادر اما

 نیم هی به چند هر رو ستاره تونست می شاید بهونه این به که بود این اشم دیگه دلیل یه... میکرد

 درون قلبش... داره خبر ازش نه و دیده رو ستاره نه ماهه یه االن... بگیره آروم دلش و ببینه نگاه

 به کوتاه مدت یه برای اونو نگاهش با تا ، ستاره ی لحظه یه دیدن واسه زد می پرپر اش سینه

 ...برسونه آرامش

 آذین ، تازه های برگ... بود آفریده دیگر شوری مردم در طبیعت شکوفایی و بهار رسیدن حس

 به ستاره ولی... آورد می در رقص به رو برگها این باد وزش و بود شده آلود خواب درختان بخش

.. .خاک بر افتاده فرو های برگ دگیپژمر اسیر... بود خزان دست اسیر هنوز ، خلقت زیبایی از دور

 حسرت و فراق ، ناکامی معنای به عشق و بود سپرده فراموشی به رو رویاگونه و زیبا باورهای اون

 می زندگی زجر و ها ناکامی به و بود شده پذیرا ابعادش تموم با رو غم... بود نشسته باورش در

 برد می سر به اون در که محیطی از و خود از... داشت ایمان زمستون فصل به فقط او... اندیشید

 اما... گفت نمی سخن کس هیچ نزد ، خود از و بود زده لب به خاموشی مُهر چه گر...بود شده متنفر

 ...ناپذیره التیام که داره دل بر زخمی سوزش که یافتند می در غمگینش نگاه از خوبی به همه
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 از فقط صدا این... دور و بود آشنا براش صدا... اومد در حال اون از ای گونه فریاد صداهای با ستاره

 یار روی به ضخیمی نقاب روزگار عدالتی بی بخاطر که اومد می بیرون عاشق مرد یه ی حنجره

 ...ببینه ای لحظه برای حتی رو یار صورت میشد مانع و بودند کشیده

 او همچنان مرد دو اون و هبش عمارت وارد قوی مرد دو معبر سد از نتوست کرد تالش چی هر نادر

 می و عمارته در دم نادر که داد خبر و رسوند فرخ اتاق به رو خودش مراد...راندند می عقب به رو

 بهش و زد صدا رو مردا اون از یکی و رسوند حیاط به رو خودش سریع فرخ... عمارت تو بیاد خواد

 نادر زارهب که گفت هم یکی اون به.. .بیاد بیرون نتونه ستاره تا بایسته آشپزخونه در دم که گفت

 ...چیه حسابش حرف ببینه تا عمارت تو بیاد

 نادر... شد وارد پسرش پی هم دکتر و اومد عمارت داخل به شتاب به مرد اون دادن اجازه با نادر

 اردیو پس از که ای سایه از دریغ اما... میکنه پیدا رو ستاره ببینه تا انداخت اطراف به نگاهی یه

 هب رو خشم با شد ماًیوس ستاره دیدن از وقتی... کنه دور دلتنگی از ای لحظه رو اون و بیرون یادب

 : گفت و کرد فرخ

 نشده محکم هنوز که مقامت این بخاطر نداری حق ولی میکنی اربابی خان جای داری االن درسته

 ...نداشتی رو حق این تو... کنی تهدید و بزاری ای خونه هر تو پا ،

 هک شدی معلم جوجه یه رفتی هم تو درسته:  گفت و غرید نادر صورت تو تموم عصبانیت با فرخ

 ارک چی بگی ده این ارباب به نداری حق اما... کنی سواد با رو افتاده دور روستای این بدبخت مردم

 ...غاط چیکار و درسته

 نه و خودت نه دیگه که دادم هشدار بهت پیش روز چند اینکه مثل: زد فریاد دکتر به رو بعد

 اون به حرفای اون که هستی احمقی و شعور بی دکتر تو... نگردید عمارت این بر و دور پسرت

 ...نفهمیدی رو واضحی

 حرمتی بی من پدر به نداری حق تو... باش زدنت حرف مواظب و ببنده رو دهنت:  زد فریاد نادر

 ...بکنی

 مقد دیگه و ببرش اینجا از و بگیر رو پدرت دست هنش اهانت بهتون خوای می اگه:  زد فریاد فرخ

 ...برسه دستت به ستاره و من عروسی کارت که وقتی تا نزار عمارت این به
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 هدیگ اگه... کن گوش تو اینکه اوال:  گفت و زمین رو انداخت تف یه وقاحت همه این شنیدن از نادر

 ستاره با عروسی آرزوی دوماً... بشی رفط قانون با باید کردی تهدید رو پدرم و ام خونه تو اومدی

 کارت برات و میکنه عروسی اون با که کسی و منه قلب گرو در ستاره قلب... بری می گور به رو

 ...منم اون فرسته می عروسی

 االنم همین شاید.... معلم جوجه مطمئنی خودت به زیاد:  گفت و داد سر بلندی ی قهقهه فرخ

 ...شهبا خورده نامم به جسمش سند

 خواد می اما... نداره رو کنه درازی دست ستاره به اینکه جراًت هنوز فرخ که دونست می نادر

 ی پوزه اینکه برای... برداره همیشه برای ستاره از دست که کنه کاری و کنه نابود اونو اینجوری

 : گفت و چشماش تو ریخت رو اعتمادش حس تموم بماله خاک به رو فرخ

 اول از من... نیست مهم برام ، باشی کرده سوءاستفاده ازش تو و بشه دومم ستد ستاره اگه حتی

 یه تو روحیم تا دو ستاره و من... بگذرم ازش تو بخاطر بخوام االن که خواستم نمی جسمی رو اون

 عمراً... کنی خالی رو هوست جسمش از تونی می فقط تو و داد من به رو روحش ستاره... جسم

 رو و میره زمستون زودی به... میشه تموم کثیف بازی این روزی به... کنی صرفت رو روحش بتونی

 من سرنوشت تو اول از اون... گرده برمی خودم پیش ستاره بزودی... مونه می ذغال به سیاهیش

 ...میشی طرف قانون با وگرنه کنی تهدیدم و ام خونه تو بیای نداری حق دیگه... یود خواهد و بوده

 هلحظ یه کن باور... نکردم فراموشت کن باور باش خودت مواظب... عزیزم ستاره:  زد ددا بلند بعد

. ..کنم اقدام قانون طریق از و بشه تموم لعنتی ماه شش این منتظرم... نیومدم بیرون فکرت از

 ...باش منتظرم

 تو... عمارت این از بیرون گمشو برو عوضی کثافت:  زد نعره بود رسیده انفجار حد به دیگه که فرخ

 از رو اش جنازه بیای که میکنم خبرت بعد و میکنم ستاره از هامو استفاده خوب ماه شش این

 خاکش اسیر یا مونه می من با یا... بینی نمی زنده رو ستاره دیگه مادرم خاک به... ببری اینجا

 ...میکنم

 نشد دور از بعد و بیرون دز عمارت از ، برگرده اینکه بدون اما شد خالی دلش تو فرخ قسم با فرخ

... ریخت فرو اشکاش خاک به سر و زد صدا رو خدا بار چند و زمین رو نشست و زد زانو عمارت از
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 ستاره و بکنه خدا به توکل که خواست می ازش گوشش دم و گرفت بر در رو اون های شونه دکتر

 ...بسپره اون به لحظه هر رو

 : گفت پدر به رو... بود ردهک پر رو اونجا خالی فضای هقش هق صدای

 هب اگه ؟...بشه شکنجه عمارت اون تو ستاره و بگیرم آروم چطوری... کنم تحمل تونم نمی دیگه

 هدیگ... کنم تجسم ای دیگه آغوش یه تو رو ستاره میشم دیونه پدر... چی باشه زده دست ستاره

 با نماو... زور به اونم ، باشه هدیگ یکی بغل تو توست سهم که کسی که هست باالتره هم این از درد

 ...خودخواهی

 هستار خصوصی حریم به اگه که دونه می... نیست نفعش به چون نمیکنه رو کار این اون:  دکتر

... ریزه می فرو نشده ریزی پایه هنوز حکومتش کنه درازی دست بشه مَحرم بهش اینکه بدون

 نمی اما ، گذره می ستاره از پول و مقام بخاطر اون... خواد می ستاره از بیشتر رو پول و مقام فرخ

 این کنار در خواد می رسیده بهش تازه... کنه گذشت ستاره خاطر به مقام و مال همه این از تونه

 رو ستاره که میره راه هزار از و میکنه صبر اون... باشه داشته هم رو ستاره اش ظالمانه حکومت

 اب تو... کنیم پیدا مسئله این برای ای چاره که داریم وقت ما هم موقع اون تا... کنه خودش مغلوب

 حلی راه یه بتونه مرد این شاید تا باش وار امید پرونده این بررسی و تاًمینات ماًمور اون اومدن

 ...بده نجات بند اون از رو ستاره و بزاره پات جلوی

 متس افتاد راه پدرش کمک هب و کرد بلند رو خمیده تن این سختی به و داد تکون سری فقط نادر

 ...ستاره و خودش ناجی بشه مرد این شاید میکردم صبر بازم باید گفت می راست پدر... خونه

 اون نادر که شد قرص دلش ته بود کرده هم کنار بودن به امیدوار اونو که نادر فریادهای با ستاره

 قلبش به رو عجیبی دلتنگی ، اهم یک از بعد نادر صورت لحظه یه ندیدن اما... نکرده فراموش رو

 هشد مچاله خودش تو بود شده محبوس فرخ دستور به که فضا اون دیوار کنار... بود کرده سرازیر

 هر آرامش بهش صداش اما ، بود ندیده رو نادر چه اگر... ریخت می فرو پی در پی اشکاش و بود

 هوا مثل آدم هر برای امید چقدر. ..باشه داشته رو پیش رو خوبی روزهای که بود داده رو کم چند

 ...بودند زنده امید به همه انسانها... بود الزم کشیدن نفس و

 شوم مرد این... پایین ریخت هری دلش اون دیدن با ستاره و آشپزخونه تو اومد دوباره مراد

 ...رهدا کار باهاش اتاق تو فرخ که بود گفته بهش هم االن و بود بد خبرای آور پیام براش همیشه
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... رفت بیرون سمت به خانوم مرضیه و اعظم نگران نگاه زیر و شد کنده زمین از سختی به ستاره

 رهایی برای دل ته از و کرد بلند آسمون طرف به رو دستاش خانم مرضیه ستاره رقتن از بعد

... بود گرفته آتیش دلش و ریخت می اشک ستاره مظلومیت برای فقط اعظم... کرد دعا ستاره

 ههم این دست از که کن دعا برش دل ته از زاری گریه بجای که گفت و توپید بهش خانوم رضیهم

 ...کنه پیدا نجات ظلم

 سوز و بود غروب دم... رسوند فرخ اتاق در پشت به رو خودش بدنش تموم تو لرزشی با ستاره

 خفر با داشت هک اومد می خورشید اعتراض صدای... میکرد بیشتر رو بدنش لرزش فروردین اوایل

 درون به فرخ صدای با و شد خاموش صداها در به ای تقه زدن با... میکرد بحث امروز مورد در

... رنج و داشت درد دو هر ی چهره... شد سد مقابلش خورشید صورت شد باز که در... شد خوانده

 به رو فرخ... کرد بسنده سرش دادن تکون با فقط ستاره و پرسید رو حالش ازش خورشید

 :  گفت خورشید

 ؟...بزاری تنها رو ما میشه

 و گرفت رو دستش و ایستاد ستاره نزدیک... اتاق در طرف افتاد راه و کرد بهش نگاهی خورشید

 : گفت آروم

 سر رو عصبانیتش نزار ، هست عصبانی نادر اومدن بخاطر کافی قدر به... نکن لجبازی باهاش زیاد

 ...کنه خالی تو

 فرخ... رفت بیرون که خورشید... کرد مطمئنش و خورشید دست رو گذاشت رو دستش اون ستاره

 و ستاره غمگین و محزون چشمای تو شد دقیق و ایستاد ستاره روی در رو اومد و کرد قفل رو در

 : گفت و بود نشده خشک کامل اشک رد هنوز که ستاره ی گونه رو کشید نرم رو دستش

 همیگیر آروم گور تو بیچاره عاشق این تن که روزی... داری نگه امباد روز برای رو اشکا این بهتره

 ...بریزی اشک خواد می دلت چی هر سرد گور اون بر که دم می اجازه بهت وقت اون... 

 و بود خوبی گر شکنجه مرد این... شد تیره نگاهش و ریخت فرو دلش نادر مرگ یادآوری از ستاره

 و آغوشش تو کشید خشم با رو ستاره فرخ... بده زجر رو پناه بی دختر یه چطوری دونست می
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 شآغو اون از که کرد تقال خیلی ستاره... کشید نفس و کرد فرو گردنش و موها بین ما رو صورتش

 : گفت اومد می چاه ته از که صدایی... نشد اما بیاد بیرون پلید آغوش اون از... کثیف

 من باشه کنی تصرف رو جسمم خوای می اگه ...خوای می جونم از چی دیگه... روانی کن ولم

 شرمنده خدا پیش و بکشم رو خودم اینکه جراًت منم تا بکن رو کار این امشب همین ندارم حرفی

 ردد و صبر همه این لیاقت من... بکشه زجر نادر این از بیشتر خوام نمی... باشم داشته رو ، نباشم

 نجات رنج و دوری همه این از رو اون و کنم پاره ور طناب این همیشه برای بزار... ندارم رو اون

 اعتراضی دیگه... هستم تو اختیار در امشب من بیا... برسه آرامش به من مرگ با شاید... بدم

 ...میشم رابطه این ی آماده خودم نمیکنم

 شده کلید دندونای میان رو اش خورده فرو خشم بود ستاره گردن تو سرش که طور همین فرخ

 یه با و زد لبهاش به عمیق ی بوسه یه و داشت نگه دستاش بین رو ستاره سر و داشت نگه اش

 و ردآو فرود ستاره نحیف بدن به ای ضربه چند شالق با و زمین رو کرد پرت رو ستاره بلند فریاد

 : زد نعره

 اهکوت ور عمرت خط من با رابطه با که ببری گور به باید رو آرزو این... سر خیره ی دختره شو خفه

.. .دارم احتیاج هوا مثل تو کشیدن زجر به روزانه من... بکشی درد ابد تا و بمونی باید تو... کنی

 ... ببرم لذت من و بکشی درد لحظه هر مرگش با تو که عوضیه معلم اون بمیره باید که کسی اون

 رب سر و کرد کز دیوار ی گوشه... اتاقش تو برگشت تر افتاده پا از و تر شکسته بار این ستاره

 : گفت خودش با... میکرد فکر فرخ تهدیدای به غم زانوی

 چی هر حیوون این از... برداره راه سر از خان مثل پاکش عشق بخاطر رو نادر خواد می لعنتی اون

 ؟...باشه اطرافش مراقب که بده هشدار بهش و ببینه رو نادر تونست می چگونه... میاد بر بگی

 بود خواسته ازش نادر... میشد خاکستر شده پا به آتیش این تو داشت و ریخت فرو اشکاش

 : بزنه داد خواست می... باشه خودش مواظب

 خان عزت مثل بزرگی مرد مرگ باعث که که کسی جون... نداره مراقبت ارزش من جون

 نیجو... شد روستا این مظلوم و بیچاره مردم این ترس و آشفتگی همه این باعث که جونی...شد
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 رو مراد نا تقدیر زخم خودش که بشه دکتری ی خونه مهمون دوباره غصه و درد شد باعث که

 ...بشه مراقبت ازش که نیست جون دیگه... بود خورده

 اطرافیانم برای دردسر و درد همه این ، وجودم وقتی... خدا:  گفت زدن زجه با شب آسمان به رو

 هک میکنه دنیا این حال به فرقی چه نباشه یا باشه روح و جسم این ؟...نمیکنی خالصم چرا ، داره

 طاقت تنهایی رو غصه همه این تونم نمی دیگه... بکشم دوش به وجدان عذاب عالمه یه باید

 همه این ؟...میدم دارم رو کارم کدام تاوان... خدایا... تونم نمی دیگه... خدا بریدم دیگه...بیارم

 تا... گرفتی ازم رو مادرم و پدر کنم کودکی اومدم تا... منفهمید هیچی و گرفتم عمر ازت سال

 بین سخته چقدر دونی می خودت... کردی سبز راهم سر رو نما آدم دیو این کنم جوونی اومدم

 هر که ای آینده از بریدن دل و خریدن جون به رو چیز همه و کردن زندگی رنج و درد همه این

 عشق تبار از مرد یه که حاال... داره احتیاج زنی هر که یگاه تکیه از گذشتن... خواهانشه دختری

 وادی این از و بگیره رو دستم خواست... کنه بهشتی رو لحظاتم خواست و شد پیدا مردونگی و

 و برم وفر تنهاییام و ها رنج تو بیشتر من تا ، جلوم گذاشتی سد یه بازم... بده نجاتم درد و تنهایی

 بهت گردن رگ از مگه ؟...نیستم تو ی بنده من مگه... نبندم لد هم امید سوی کور همین به

... خدا خدا چرا ؟...شنوی نمی رو حرفام چرا ؟...نمیدی رو جوابم چرا پس ؟...نیستم تر نزدیک

 ...کن رهام بند این از یا و کن خالصم یا... شنوی نمی رو گفتنم

 و نرم... اومدی آروم تو... پردس زمین دست به رو هقش هق و گذاشت زمین روی رو سرش ستاره

 ای تکه... شدی آب من در آهسته برف بسان... چکیدی قلبم به بارون ای قطره یه مثل... صدا بی

 درهم رو ما عشق سیاه ای هاله نرسیده هنوز اما... رحمی بی سنگستان این در شدی وجودم از

 ما عشق به هم هنوز... داره وجود هم هنوز سیاه ی هاله... شد گیر نفس جدایی این باعث و پیچید

 این... منه های زدن پا و دست آخرین جدال کنه پیدا ادامه اگه جدایی این... زنه می سیاهی رنگ

 ...داشت پایان به چشم تولد از که دختری مرگ... منه مرگ جدایی

 : گفت بهش و ستاره پیش اتاق تو اومد خورشید بعد شب دو

 پدرش دونه نمی هنوز یونس طفلی... کرد قبول... آقا خاک سر رهبب رو ما کردم خواهش فرخ از

 ...کنیم خیرات بپز کیک آقا برا شدی بلند زود صبح... بیای هم تو قراره... شده دفن کجا
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 می دلش چقدر... بود شده تنگ خان برا دلش چقدر... ریخت فرو اشکاش تالشی هیچ بدون ستاره

 میان در آقا با باشه همراهش کسی اینکه بدون رو هاش گله ی همه و خاک سر بره تنها خواست

 با...رفت و بوسید رو ستاره صورت... درخشید می اشک بلورهای با چشماش هم خورشید... بزاره

 ...افتاد هق هق به و شکست ستاره ی خورده فرو بغض انگار خورشید رفتن

 هب یونس و خورشید و فرخ اههمر به و کرد درست کیک سینی تا چند و کرد عمل قولش به ستاره

 بار هر ستاره... بود چسبیده ستاره آغوش به صدا بی یونس و بود نشسته عقب ستاره... افتاد راه

 هک هایی عذاب ی همه از یونس یتیمی... داد می فشار خودش به بیشتر اونو و بوسید می رو یونس

 اکتس و غمگین و بود داده دست از رو پدرش خردسالی تو که پسری تک... بود بیشتر بود کشیده

 هک هست منزلی اینجا گفتند می همه که برسونه سنگی یه به را او که بود دوخته راهی به چشم

 ...آرمیده همیشه برای پدرش

 حک چشماش قاب تو رو غمگینش ی چهره و داشت نظر زیر رو ستاره مرتب آینه تو از فرخ

 نتونه فرخ که میشد این از مانع که داشت رو شخود ی جاذبه حالتی هر تو دختر این... میکرد

 اول همون... داشت عجیبی حال ، شد پیاده ستاره و کرد توقف ماشین وقتی... بکنه دل ازش

 ههمیش پدرش بود گرفته یاد پدرش از رو کار این... خوند قبور اهل برای ای فاتحه و ایستاد قبرها

 و کوچک قبرهای از پوشیده آنجا... بشود خاک گان خفته سرزمین وارد احترام با که بود گفته

 با یونس داشتن دست در با ستاره اما... میکردند عبور آنها روی از اعتنا بی مردم و بود بزرگ

 فشرده دلش و خوند می رو گورها روی نام اراده بی ستاره... گذشتند می قبرها البالی از احتیاط

... جدایی و دوری با... رنج و درد با... غم و شادی با وزیر اینها ی همه اندیشید می خود با... میشد

 عابران پای زیر و بودند آرمیده خاک خروارها زیر االن و میکردند زندگی خوشبختی و وصال با

 ...بود بنیاد بی حد چه تا زندگی و ناتوان قدر چه انسان... میشدند مال لگد

 : گفت قبر به ور و نشست آن کنار ستاره رسیدند خان قبر به وقتی

 ...ببینه رو شما تا آوردم یونس بجاش اما... دیدنت اومدم دیر که ببیخش منو... آقا سالم

 ؟...نمیکنی سالم بابا به جان یونس:  داد ادامه یونس به رو بعد

 هب لعنت دلش تو... کرد آشوب از پر رو ستاره باز که دوخت ستاره به رو اشکش از پر نگاه یونس

 زل رقب به صدا بی و گنگ فقط یونس... بود گرفته معصوم ی بچه این از رو پدر که فرستاد کسی
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 حامی تنها برای زمزمه همراه به آروم آروم و گذاشت قبر روی رو سرش خورشید... بود زده

 شذهن ستاره... میکرد تماشا را آنها و بود ایستاده سرشون باال فرخ... میکرد سوگواری زندگیش

 : گفت خود با و خفر به شد کشیده

 اونجا وجدانی عذاب هیچ بدون ، خونسردی این با چطور ، هست خان مرگ مسبب فرخ واقعاً اگه

 تو پشیمونی لحظه یه و بینه می رو خواهرش صدای بی های اشک و یونس بغض و ایستاده

 زا که پوش چکمه مرد پای صدای با... بود سنگ از واقعاً بشر ابن قلب یعنی... شینه نمی وجودش

 پریشون حالی و صدا تو بغضی با خان قبر به رو و آورد خودش به رو ستاره میشد دور کنارشون

 : گفت

 و اشک با رو شده گلوم مهمون رفتنتون از بعد که رو بغضی این تا پیشتون اومدم امروز... جون آقا

 خسته کبوتر آرومت هنگا با ؟...میکنی نگام داری ؟...هست بهم حواست آقا... بزنم فریاد دل درد

 موجود عالم تنهایی ی همه... گرفته دلم... پاشید فرو اش آشیونه تو از بعد که ببین رو خودت ی

 وقتی گفتی می همیشه خودت یادته... نبینی رو اشکام تا پوشونم می رو صورتم... کرده پر رو

 غم ی همه دوباره خوادنمی دلم... میکنه سنگینی ام سینه روی عالم غمهای بینم می رو ات گریه

 نکردم باور هنوز... کنم مهار نمیتونم رو هقم هق صدای ولی... بشینه نازنینت وجود تو عالم های

 چند تا دیدم چشم به رو مرگت وقتی... کردی رها تنهایی و غم دنیا یه با رو ما زودی این به که

 ی همه خودت که دونم می... تمگرف می رو سراغت و رفتم می سو آن و سو این به وار دیوانه روز

... میکردم دل درد باهات همیشه که هست یادت اما... بگم برات تا نبود نیازی... دیدی رو اینها

 وغم تنهایی به کی تا جان آقا ؟...نمیکنی ما از یادی چرا... کرده رو هوات دلم چقدر دونی نمی

 و بشیم ذوب شمع مثل باید کی تا ؟...کنه غمگینمون ی چهره نثار رو هامون اشک که بدیم اجازه

 ...بسوزیم شدن ذوب همین حرارت در

 پرچینهای پشت ، تنهایی حصار پشت بزار... بده نجات برزخ این از رو من و کن کمکم جان پدر

 ره من...  پیشتون بیام و بشم رها بند این از زودتر چه هر که کن دعا برایم.. بشم پرپر ناامیدی

 هیچگته که میدم قول بهت و دوزم می غروب سرخی در چشم پیشونیت خسر گل یاد یه روز

 ...کن دعا براش و نبر یاد از رو ان درمونده دختر این هم تو... نکنم فراموشت

 به شروع های های و گذاشت قبر سنگ روی ، رو سرش داشت خان با که نجواها اون از بعد ستاره

... بود هگرفت آتیش یکباره به ستاره حرفای با رشیدخو... شکست تلخش بغض باالخره... کرد گریه
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 به و کرد بلند رو ستاره سر... داشت ادامه رنجاش و درد هنوزم و بود کشیده درد چقدر دختر این

 قبرستان تو که مردی... میکردند گریه خون خان دادن دست از غم در دو هر... چسباند اش سینه

 برای و خوندند می براش ای فاتحه و خاک سر اومدند می خان ی خونواده به احترام بخاطر بودند

.. .میکرد پذیرایی مردم از بود پخته که هایی کیک از هم ستاره... میکردند صبر طلب اش خونواده

 همیشگی آرامش اون از و بود آورده بار به رو ای فاجعه چه خان نبود که فهمیدند می حال مردم

 ...ندید نخا از بعد کسی دیگه بود ده تو که

 شدن دبلن خیال آنها اینکه مثل ولی... بود آنها منتظر ماشین به تکیه که میشد ساعتی یک فرخ

... ندبرگرد که خواست ازشون خشنی صدای با رفت آنها پیش و شد لبریز صبرش دیگه... نداشتند

 هب نسیو و خورشید... کردند ترک رو قبرستان فرخ دنبال به اعتراضی بدون خورشید و ستاره

 که حرفی تا کرد درنگ لحظه یه ستاره اما... عمارت تو رفتند و شدند پیاده ماشین از هم همراه

 رخف که بیرون ماشین از بره رفت و شد بیخیال اما... نه یا بگه باید ، رو بگه فرخ به خواست می

 : گفت

 ؟...بگی چیزی خواستی می

 ...نیست مهمی چیز نه:  فتگ لب زیر آروم بکنه نگاهی بهش اینکه بدون ستاره

 پشیمون تا بزنی رو حرفت تونی می... سرحالم امروز من اما:  گفت و کرد نگاهش موذیانه فرخ اما

 ...نشدم

 : گفت و داد جراآت خودش به شادی از زد می برق که فرخ چشمای تو ستاره

 ؟...ببینم رو بی بی بری می منو

 ...ندم بها خواهشش به من و کنه خواهشی نم خانوم میشه... البته:  گفت و خندید فرخ

 براش ستاره کنار ساعتم یه... نیاورد خودش روی به اما شد متوجه فرخ که... زد پوزخندی ستاره

 ...بود غنیمت

 ...بریم تا بشین جلو پایین بیا بپر:  فرخ

 ...برگردم و بگم خورشید به بزار:  ستاره
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 ...خواد نمی:  فرخ

 : گفت بودند عمارت دم که مردا از یکی به رو و آورد بیرون ماشین ی پنجره از رو سرش بعد

 ...گردیم برمی ناهار برا ظهر تا و بزنه بی بی به سر یه تا بردم رو ستاره من بگید خواهرم به

 ...افتاد راه درنگ بی فرخ و ماًموریش دنبال رفت کنان اطاعت مرد

 که دید بهتر فرخم... نداشتند گفتن ایبر حرفی کدام هیچ و کردند سکوت دو هر ماشین تو

 و تداش نگه بی بی خونه دم... بشه آروم یکمی گریه و تنش همه اون از بعد ستاره تا باشد ساکت

 همین... شد پیاده ماشین از و کرد تشکری ستاره... دنبالش میاد دیگه ساعت یه تا گفت بهش

 یب بی با وقتی... رفت سرعت با که یدشن رو ماشین صدای رفت می خاله ی خونه حیاط به که طور

 : دپرسی نگرانی با و دوخت چشم ستاره قرمز چشمای به نگرانی با بی بی ، کرد روبوسی و دست

 ؟...کردی گریه چرا ؟...بی بی دل عزیز شده چیزی

 : گفت اتاق تو رفت می بی بی همراه که طور همین و زد تلخی لبخند ستاره

 ...بودم خان خاک سر فرخ با اینجا بیام اینکه از بلق... نشده چیزی...عزیزم نه

 عزیزم اما... خودش برا بود جوانمردی ، رو بزرگ خان بیامرزد خدا:  گفت و داد تکون سری بی بی

 خیلی که شنیدم مردم از... باش خودت مراقب خدا رو تو... ندازه می پا از رو تو قراری بی همه این

 خودت اما... سراغت بیام دکتر با خواستم می و بودم نگرانت دل ، میکنی تابی بی خان برای

 ...کردی کم من برا رو زحمت این و اومدی

 : گفت بی بی که زد صدا رو خاله بلند زد کنار که رو اتاق ی پرده ستاره

 ...بخره نخ ده تو رفت... نیست خونه خاله

 ...میشه تنگ راشب دلم ، ببینمش خواستم می:  گفت و شد بلند ستاره نهاد از آه

 ...میشه پیداش دیگه ساعت دو یکی تا نرفته که قندهار سفر بینیش می خوب:  بی بی

 ...عمارت برگردم باید دنبالم میاد فرخ دیگه ساعت یه تا من بی بی:  ستاره
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 نمی مگه ؟...بری خوای می زودی این به:  گفت ریخت می چایی ستاره برای که طور همین بی بی

 ؟...بمونی خوای

 

 ارهد مهمون تا چند فردا فرخ... بمونم تونم نمی بی بی نه:  گفت و خورد رو چاییش از یکمی ستاره

 ...بپزم شیرینی براشون باید و

 انشنگر بی بی اینکه برای و نداشت ای چاره اما ، بود شرمنده گفت بی بی به که دروغی از ستاره

 :  گفت خورد که رو دشخو چایی بی بی...بپرونه چیزی یه بود مجبور نشه

 درست اونجا موندنت نیست خان که حاال... پیشمون برگردی تو نیست قرار مگه ستاره اصال

 باید... دادی نادر به رو بله وقتی... عزیزم... بدی پیوند دست دکتر پسر با نیست قرار مگه... نیست

 و میکنه زندگی داره عمارت نای تو که جوونیه و مجرد فرد تنها فرخ... بیرون بیای عمارت اون از

 ..نیست درست هستی معلم ی کرده نشون و جوون دختر یه که تو برا این

 رو اون فرخ و اومده سرش بالهایی چه که بفهمونه بی بی به چطوری... شد بلند ستاره نهاد از آه

 تیکه هتیک داره روز هر گرگ این دست ستاره اینکه طاقت تونه می مگه... کرده اسیر عمارت تو

 که ببافه بهم رو چیزایی یه که بود مجبور هم باز... نایسته ظلم همه این از قلبش و بیاره و میشه

 : گفت و بوسید و گرفت رو بی بی دست همین برای... نده عذاب رو گذاشته سن به پا پیرزن این

 دبای من که اوالً... رفته ماهش شش االن به تا و نوشتم خان با ساله یه قرارداد یه من... جان بی بی

 رو یونس و خورشید که نیست این وقت االن دوماً... بمونم اونجا دیگه ماه شش تا قرارداد طبق

 یونس مخصوصاً... باشه کنارش خواد می رو یکی و گذرونه می رو بدی روزای خورشید... بزارم تنها

 مغ که میکنم رفتار یطور خودم روش به منم و منه پیش بیشتر مادرش روحی وضعیت بخاطر که

 ...نکنه اذیتش اینقدر پدرش دادن دست از

 : گفت آشوب از پر لحن با و کشید صورتش به دستی بی بی

 ...بیاد بیرون اونجا از زاره نمی و داشته نگه زور به رو تو فرخ که شنیدم مردم از من ولی

 من.. .میکنند کالغ چهل غکال یه مردم این:  گفت بی بی نگران چشمای به رو و کرد پوفی ستاره

 یه که دونم می خودم ی وظیفه ، دارم خان به که دینی بخاطر فقط... نمودم اونجا کس هیچ زور به
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 و گذاشتم میان در باهاش... نباشید هم نادر نگران شما جان بی بی... بمونم کنارشون دیگه مدت

 ...کرده قبول

 که بوده بی بی با زدن حرف سرگرم اینقدر فهمید و پرید جا از ستاره ماشین بوق صدای با ناگهان

 : گفت بی بی به رو و شد بلند جاش از... رفته یادش رو زمان

 خواست می دلم خیلی بگو بهش و برسون سالم خیلی خاله به... دنبالم اومده فرخ اینکه مثل

... نمشبی می ممیا روزا همین تونستم اگه بگو و برسون سالم گلنازم به... نشد قسمت اما ببینمش

 : گفت فرخ رفتند که یکمی... شد راهی فرخ با و بوسید رو بی بی

 ؟...کوچولو خانوم گذشت خوش

 اما... بد یا بود خوش بشه که نیست وقتی ساعت یه:  گفت و خشم جلد تو رفت دوباره ستاره

 ...کرد عوض رو هوام و حال یکمی بی بی دیدن

 بی به االن... میکرد خوش رو هوات و حال منم دیدن... کاش ای:  گفت و زد شیطانی لبخند فرخ

 ...میکنم حسادت بی

 لپ و خندید عش غش فرخ... پنجره طرف به برگردوند رو سرش و رفت ای غره چشم ستاره

 : گفت و کشید رو ستاره

 ...تو مثل یکی... زیبا و غرور پر زن یه... باشه دالور یه باید من زن... جسوری هم هنوز میاد خوشم

 کیی که میکنم دعا برات منم... نیست عیب تو مثل کسی برای آرزو:  گفت و زد پوزخندی ستاره

 ...کنی پیدا جسور و شجاع من مثل

 **************************** 

 ومدا سربازی و خورد در به ای تقه... بود ها پرونده بررسی مشغول که پاسگاه رئیس بعد هفته یه

 :  گفت و ایستاد خبردار و تو

 ...داره باهاتون مهمی کاری میگه... ببینه رو شما اومده نفر یه... قربان

... تو بیاد بگه مرد اون به که داد اجازه سرباز به بود ها پرونده رو سرش که طور همین فرمانده

 ودخ برابر در و گرفت باال رو سرش ، باال بلند سالمی صدای به که بود پایین سرش هنوز فرمانده
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 دست با و داد رو جوابش خوشرویی با... دید ساله پنج و سی حدود ، جوون و چهره خوش مرد هی

 ور دستاش و بست رو جلوش ی پرونده فرمانده و نشست هم مرد اون... بشینه که کرد اشاره بهش

 :  گفت و کرد گره هم تو

 ...نیستید اینجا اهالی از اینکه مثل... خدمتم در... بفرمایید خب

 ی اداره کارمند ، سرمدم حمید بنده:  گفت و برد جلو رو دستش و زد مهری پر لبخند جوون اون

 ...کنم می تحقیق مشکوک های قتل مورد در و هستم تامینات

 : گفت و داد دست باهاش و اومد خودش به بود شده شوکه جوون مرد این حرف از که فرمانده

 ...خوشبختم.. .پاسگاه این ی فرمانده... توکلیم کیوان منم

 می رشت کالنتری به نامه یه پیش وقت چند:  داد ادامه و کرد خوشبختی اظهار جوونم مرد اون

 خواستند کالنتری از و کردند اعالم مشکوک رو ده این خان مرگ روستا این از نفر چند که رسه

 نای به رسیدگی مورماً منم و تهران تاًمینات ی اداره فرستادند رو نامه هم اونا... بشه رسیدگی که

 به شده انجام قتلی اگه که کنید کمک منو راه این تو که خوام می شما از حاالم... شدم پرونده

 ...کنیم شناسایی رو قاتل همدیگه کمک

 برای زد می مشکوک یکمی سرمد آقای نظر در و بود خورده جا مالقات این از خیلی فرمانده

 : گفت همین

  ؟...اومده پیش ای مسئله... توکلی آقای

 یه اول بزارید و اومدید دور راه از:  گفت میده لو رو خودش داره بود شده متوجه که فرمانده

 ...اجازه با... بدم توضیح براتون رو تعجبم علت من تا بشه مختصر پذیرایی

 عمیقی نفس یه و رفت بیرون اتاق از دستور ی بهونه به فرمانده و داد تکون سری سرمد آقای

 : کرد فکر خودش با... دکشی

 قاتل مگه ؟...تحقیق برا اینجا فرستادند ماًمور یه پایتخت از که کردند شکایت کسایی چه یعنی

 فرخ به اول از که دخترس اون کار شایدم... کنم خبر رو فرخ زودتر باید ؟...نمرده خودشم خان

 تونه می کی پس... زندانیه فرخ نظر زیر عمارت اون تو وقت تموم که دختر این اما... زد تهمت
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 و داد رو مفصل پذیرایی یه دستور سرباز به و کشید عمیقی نفس... باشه کرده ادعایی همچین

 ...اتاق تو برگشت دوباره

 : گفت و نشست خودشم و نشست پس فرمانده تعارف با که شد بلند پاش جلو سرمد آقای

 و واضح پرونده این چیز همه که حالی در. ..کردند شکایتی همچین یه اینجا اهالی چرا دونم نمی

 ...است شده حل

 ..ببینم رو پرونده میشه:  گفت سرمد آقای

 آقای دست داد و بیرون کشید رو پرونده طرف اون های قفسه توی از و داد تکون سری فرمانده

 نای به حواسش ی همه اما... داد نشون مشغول رو خودش و کرد باز پرونده یه هم خوش و سرمد

 و خورد در به ای تقه ربعی یه بعد... گرفت می ابرو از گره گاهی و کرد می اخم گاهی که بود جوون

 پرونده از چشم بود مشغول فرمانده پذیرایی با سرمد آقای تا... شد محیا پذیرایی وسایل

 : گفت فرمانده به رو... کیک و قهوه خوردن از بعد و برنداشت

 ...بود خوشمزه و تازه خیلی کیکش مخصوصاً. ..چسبید خیلی... ممنون خیلی

 فر پشت دوباره ستاره بود داده دستور فرخ وقتی از... نگفت چیزی و زد جونی بی لبخند فرمانده

 ولیپ بر عالوه خواست می فرخ... بپزه بیشتری شیرینی و کیک روز هر که بود خواسته ازش ، بره

 هب ستاره وقتی و... نمونه نصیب بی هم تازه های شیرینی و کیک از... میده رشوه فرمانده به که

 این که... پخت می کیک و شیرینی سینی یه روزانه هم پاسگاه برای بود کرده قبول ناچار

 تهداش دست خان قتل تو فرخ که بود افتاده ستاره دل به که شکی به بود ای صحه فرخ درخواست

 ... نیاد در صداش همیشه برا فرمانده که خواد می اینطوری و

 هی که فهمیدم پرونده این خوندن با:  گفت فرمانده به رو و بست رو پرونده باالخره سرمد آقای

 رو ابهامات این شما کمک به خوام می... نشده باز درست هنوز که هست پرونده این تو ابهاماتی

 خان هب مردم این که ای عالقه و تعصبات بخاطر یا بوده درست شکایت این واقعاً ببینم و کنم رفع

 ...بنویسند رو نامه شکایت این که شده باعث داشتند

 ؟...نوشتند رو نامه شکایت این کسایی چه یا کی بپرسم میشه:  گفت فرمانده
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 امضا و نوشتند جمعی البته... کرد فاش رو اشخاص این هویت نمیشه االن:  گفت سرمد آقای

 این مببینی بعد تا برداشت پرده هویتش از نمیشه االن که کردند کار این ماًمور رو نفر یه و کردند

 خوام می... نوشتید رشت کالنتری برای شما خود که گزارشی مورد در اما... نه یا درسته ادعا

 انخ قاتل که گرفتید نظر در رو جوانب ی همه و کردید تحقیق خوب قتل این مورد در شما بپرسم

  ؟...کشته رو خودش ضارب یدهکش می نفس هنوز خان تا که مقتوله همون

 جایی به اما بودیم هم سومی نفر دنبال حتی و کردیم تحقیق خیلی ما... قربان بله:  گفت فرمانده

 ...کردید مالحظه خودتون که داد می رو حقیقت همین از نشون قرائن و شواهد ی همه... نرسیدیم

  ؟...یدشناس می رو نامی فرخ شما:  گفت و داد تکون سری سرمد آقای

 پر رو خان جای موقتاً خان مرگ از بعد که هستند خان زن خانوم برادر ایشون بله:  گفت فرمانده

 ...نشه پا به آشوب روستا تو که کردند

 ؟...شناسید می هم ستاره اسم به نامی دختر:  پرسید دوباره سرمد آقای

 رو خونسردیش کرد سعی اما ...بشه شوکه پی در پی خبرای این از بود مونده کم دیگه فرمانده

 : گفت و کنه حفظ

 دوست خودش دختر مثل اونو خان و میکنه کار خان عمارت تو که دختریه... شناسم می اونم بله

 ...داشت

 ؟...کرده شکایت ستاره نکنه:  پرسید شتاب پر و اومد نظرش به چیزی یه یهو

 ؟...داره خبر چیزی از تردخ این ؟...مگه چطور:  پرسید و کرد ریز چشماشو سرمد آقای

 : گفت پته تته با بود داده سوتی حسابی که فرمانده

 ...شناسید می رو ستاره کجا از شما که جالبه برام آخه...پرسیدم طوری همین... نه... نه

 می میان در باهاتون کردم که تحقیقاتی از بعد برا باشه اینا:  گفت و زد لبخندی سرمد آقای

 ...ندنوشت رو شکایت این که نبوده تا چند این جزو ستاره باشید مطمئن که بگم اینو فقط... زارم

 هکن استراحت یکمی رفت فرمانده ی اجازه با سرمد و دادند سرمد آقای به اتاقی پاسگاه همون تو

 ناآش بیشتر اونجا آدمای با تا زنیم می عمارت به سری یه همدیگه با عصر که گفت فرمانده به و
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 هب ترسید می و بود قرار بی فرمانده... استراحت برا رفت سرمد آقای و کرد قبول اندهفرم... بشم

 فرخ نکنه اصالً... بدونند شریک فرخ کارهای تو اونو و کنند برکنارش کار از رشوه همین خاطر

 دور افکار این تموم... بزنه گول رو همه که کرده درست رو صحنه اون و کشته رو خان خودش

 ...رسید نمی حلی راه به فکرش و خورد یم چرخ سرش

 هترب تنهایی تو تا... اومد باغ به صدا و سر بی و آروم خیلی سرگردونش روح کردن رها برای ستاره

 شکوفه به درختان البالی در بود دردها و ها خستگی از مملو که رو روحش و کنه فکر بتونه

 مورد در رو اون نظر کلبه همین تو که ترف خان پیش فکرش آالچیق میان در... کنه رها نشسته

... بگیره خشم او به اینکه عوض خان بود داده بهش صریحی جواب ستاره وقتی و بود پرسیده فرخ

... کنه ازدواج خودش میل به دخترش تنها که خواد می و مهمه خودش نظر فقط که بود اوگفته به

 و درد و غم دنیا یه با رو او و بود گرفته سرش از رو پدرش ی سایه روزگار نامرد دست زود چه اما

 و دبو نشسته کنارش در و بود زنده خان االن که بود این آرزوش تنها... بود گذاشته تنها بدری در

 آفتاب نور زیر که آب ی قطره مثل... رفت او ولی... میکرد فکر آینده به ترسی هیچ با او پناه در

 پذیرفته اجبار به ستاره که بود تلخی حقیقت این. ..شد محو زندگیش ی صحنه از میشه بخار

 ...بود

 اب تونست می چطور... بود داشته روا حقش در که ظلمی و زورگوییش و فرخ به شد کشیده فکرش

 اگه...میکرد بازی احساساتش با فقط و نداشت آشنایی محبت و مهر با که کسی با... بجنگه فرخ

 دیوونه و نابودی با بود مساوی کارش این ، کنه رد رو نادر درخواست میکرد، مجبورش فرخ

 ، سختی تو چه و شادی تو چه که بود خوشحال و داشت خدا به توکل همیشه اما... شدنش

 ... نمیکرد فراموش رو خدا هیچگاه

 اندیشه یه همیشه... طلبید می کمک خدا از ریزان اشک و نشست می التماس به نمازها خلوت در

 رو گستاخی این ، هاش اسارت ی همه با که بود این او و داشت می نگه راضی حدودی تا رو اون

 دورهای به رو روحش ، فرخ استبدادهای ی همه رغم به و بود خودش فکر و قلب مالک که داشت

 ، نامه یه رسیدن شیرینی به انتظاری... آفرید می شیرین انتظارات جانش در و داد می پرواز دور

 عشق از صمیمی و ساده برایش که نادری... نادر از پرور جان... کوتاه چند هر ، دلنشین دیداری یه

 ...بود داده عاشقونه زندگی عمر یه ی مژده او به و... نوشت می محبت و فداکاری و
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 عاشق و منتظر چشمای دیدن... زد نمی دم و سوخت می نادر ی چهره دیدن لحظه یه برای ستاره

 رو خیسش چشمان... نرسه سرانجام به هیچگاه بود ممکن که آرزویی ...بود شده آرزو براش نادر

 به رخف حتماً... کرد می تاًخیر کمی اگه... برگرده بقیه پیش که شد بلند و کرد پاک دست پشت با

 ...میکرد بنا ای دیگه درگیری یه ی پایه دوباره و اومد می دنبالش

 از ترسید می یکمی فرمانده... شدند عمارت راهی فرمانده اتفاق به سرمد آقای اظهر بعد همون

 اًمورم این شک که کنه برخورد منطقی غیر مسئله این با فرخ که خواست نمی دلش ، فرخ برخورد

 با لهیک قوی مرد یه که دبد تعجب کمال در سرمد آقای و رسیدند باالخر... کنه بیشتر رو تاًمینات

 :  گفت و بگیره رو کنجکاویش جلوی نتونست... میده نگهبانی عمارت در دم اسلحه

 ...گذاشته در دم نگهبان که ترسه می خیلی جوون ارباب این اینکه مثل

 ارباب ی همه... نیست آوری تعجب چیز این:  گفت و شد سرمد آقای ی کنایه ی متوجه فرمانده

 ...میکنند محافظت خود ی خونواده و خونه از ها

 و ببینه رو فرخ که بود منتظر لحظه هر سرمد آقای... پذیرایی اتاق تو کرد راهنمایی رو آنها مراد

 ...نه یا درسته کرده تعریف براش نادر که چیزایی این و داره شخصیتی نوع چه مرد این بفهمه

 کرده تعریف اون برای دادگیشو دل و زندگی ی قصه چطور نادر که بود یادش هنوز سرمد آقای

 ظرن از رو چیز همه دقت با باید شده خواه خود مرد این اسیر خونه اون تو ستاره که بود گفته و بود

 دشمن این باالخره و اومد خودش به ای سرفه تک با... دستش بیاد ماجرا حقیقت تا گذراند می

 ونا و بود بسته کمر به که شالقی و سیاه های چکمه اون با واقعاً... دید خود چشم به رو نادر اصلی

 ...اوست رقیب هیوالیی چنین که سوخت نادر حال به دلش... بود یداپ چشماش از که غروری

. ..نشستن و دادن دست از بعد... برداشت اون تحلیل و تجزیه از دست فرخ سرد و خشن صدای با

 : گفت و گذروند دقیقش و تیز نگاه زیر رو مرد ، فرخ

 ؟...فرمانده آقای نمیکنید معرفی:  داد ادامه(  فرمانده به رو بعد... ) ندارم آشنایی افتخار

 ...بکنم رو کار این خودم بدید اجازه:  گفت سرمد آقای بزنه حرفی فرمانده اینکه از قبل

 ... بگیره نظر زیر رو فرخ چشمای و صورت حالت کردنش معرفی حین خواست می
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 مورد در تحقیق اصلیم شغل... هستم تهران تاًمینات مور ماً... سرمد حمید بنده:  سرمد آقای

 ...قتله

 تو راحتی به رو ترس این تونست می هم ای بچه هر که نشست وجودش تو ترسی چنان فرخ

 بارهدو همین برای... بود پایین سرش اونم که کرد فرمانده به نگاهی نگرانی با... ببینه چشماش

 : گفت کالفگی با و رسید راه از تازه مهمون این سمت برگشت

 ؟...رسیده قتل هب کسی ؟...کی قتل ؟...قتل

 قتل به خواهرتون شوهر بگم بهتر یا روستا این خان مگه:  گفت و زد محوی لبخند سرمد آقای

 ؟...نرسیده

 ...ومهمعل قاتلشم و شده بسته که پرونده این:  گفت و شد خیره آقا این به تعجب با ای لحظه فرخ

 :  تگف و دید اش چهره تو رو نگرانی که کرد فرمانده به نگاهی بعد

 ؟...نبستید رو پرونده خودتون مگه ؟...میگن چی ایشون فرمانده

 : گفت و برد باال رو دستش سرمد آقای که بزنه حرفی رفت فرمانده

 بخاطر اینجا به من اومدن اما... کردم مطالعه کامل رو پرونده این منم و شده بسته پرونده این چرا

... همشکوک خان مرگ اینکه بر مبنی ، کردند تنظیم هنام شکایت یه روستا مردم از ای عده که اینه

 این ، مشکوک مرگ بخاطر اما... بشه رسیدگی اونجا تا رشت کالنتری رفته نامه شکایت این

 این به رسیدگی مامور منو هم تهران تاًمینات کل رئیس... ما ی اداره شده فرستاده شکایت

 ...بکنم ازتون سوال تا چند تا هستم شما خدمت در االن منم... کرده نامه شکایت

 جونافن گذاشتن از بعد و اتاق تو اومد چایی سینی یه با مراد که بگه چیزی یه رفت عصبانی فرخ

 فرخ مراد رفتن بیرون محض به... رفت بیرون اتاق از و کرد گرد عقب آروم خیلی ، میز روی

 : گفت سرمد آقای به ور و کرد تبدیل خشم از پر و بلند صدای به رو عصبانیتش باالخره

 ؟...زدند حماقتی چنین به دست احمق مردم این که که بوده مشکوکی چیز چه
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 باید ؟...میشید عصبانی چی برا فرخ آقا:  گفت و انداخت فرخ به مشکوکی نگاه سرمد آقای

 کمک به ، نشده روشن هنوز و است پرونده این تو هم تاریکی ی نقطه اگه که باشید خوشحال

 ...کنیم روشن همدیگه

 اصالً که میکنند ادعا رو حرفی جهت بی که مردمیه این از خشم:  گفت بیشتری خشم با فرخ

 به رو خواهرم تونستیم بدبختی چه با دونید می... ندازند می دردسر به رو همه و نداره وجود

 دترب حالش دوباره کردند شکایتی همچین مردم بفهمه اگه االن ، برسونم حقشه که آرامشی

 ...گذاشته سر پشت رو بحران تازگی به خواهرم... میشه

 ، زمانی هیچ در خان ی خاطره و یاد... نباشید مسائل این نگران شما:  گفت اطمینان با سرمد آقای

 چه... بشید من تحقیق مانع بخوای االن که نمیشه دور خواهرتون خاطر از هم سالها از بعد حتی

 به بار این خواهرتون کنیم حلش همدیگه کمک به بتونیم و هباش هم مشکوکی مورد اگه بسا

 داشته گفتگویی عمارت این اعضای با خوام می بدید اجازه اگه حاالم... رسه می واقعی آرامش

 ...باشم

 که بود ممکن و میکرد تر جری و ماًمور این مقاومتش و بود افتاد زرنگ ماًمور این دام به فرخ

 اتاق از سرمد و داد رضایت همین برای... بشه رو دستش بکنه رو شفکر اونچه از زودتر خیلی

 کل از... میکرد فکر و رفت می راه خودش دور عصبی فرخ سرمد آقای رفتن با... شد خازج

 یشپروای بی و ستار نگرانیش فقط... زنند نمی حرفی ترسشون از که بود راحت خیالش خدمتکارا

 ...نداشت صبر جز ای چاره و زد می نگچ دلش به پریشونی و ناراحتی... بود

 مشکوک مورد یه و میده بروز داری رو خشم و عصبانیت بیشتر لحظه هر فرخ دید می که فرمانده

 : گفت میکنه درست ماًمور این برا

 ...مورده بی نگرانتون... ندازید می شک به بیشتر رو ماًمور اون کارتون این با فقط شما

 لعنتی ماًمور اون ؟...نباشم نگران:  گفت و دوخت چشم فرمانده هب شده ریز چشمایی با فرخ

 توش دخالتی هیچ که بکنه کسی مرگ به محکوم منو نامه شکایت اون با داره امکان و اینجاس

 اون و کرده جمع رو نفر چند حتماً... ریخت رو زهرش باالخره... دکتره پسر اون کار حتماً... نداشتم

 ...زارم نمی اش زنده هم لحظه یه اونه کار بفهمم اگه بخدا... ردهک تنظیم رو نامه شکایت
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 ی برگه اون تو... کرد الکی قضاوت نمیشه االن:  گفت و زد اتاق تو قدمی چند و شد بلند فرمانده

 ...تاًمینات ی اداره و سرمد آقای خود بین رازه یه این و نشده برده کسی از اسمی هیچ شکایت

 که شده وارد راهی از حتماً... حرفاس این از تر زیرک خیلی معلم جوجه ینا:  گفت تر عصبی فرخ

 خونش ریختن ، زده بیجا تهمت بهم که کیه کار بشم مطمئن فقط... نزاره بجا خودش از اثری

 ...حالله

... بیاره بدست اونا حرفای از مهمی چیزی نتونست و کرد صحبت خدمتکارا ی همه با سرمد آقای

 باز سر حرفا از بعضی گفتن از همه که شده باعث ترس این و ترسند می فرخ از همه میکرد حس

 جوون مرد این شناختن از بعد خورشید... رفت خورشید دیدن به مراد اتفاق به سرمد آقای... زنند

 خورشید زیبای چشمای پشت رو سنگینی و غم سرمد آقای... میکنه دعوت نشستن به رو اون

 ...شده سرپرست بی جوونی عنفوان در که زنیه زندگی مرد دادن دست زا غم این که میکنه حس

 شکایت مورد در رو نظرش و میکنه بازگو خورشید برای رو اومدنش دلیل و خودش مختصر طور به

 ...میشه جویا مردم

 گاهن سرمد آقای به مستقیم و میده بیرون آه شکل به اش سینه از عصبی و عمیق نفس خورشید

 : همیگ و میکنه

 هعالق خان به بسکه از روستا این مردم... باشه قتل این تو ای شبهه و شک هیچ جای نکنم فکر

 ...شدند حساس مسئله این به داشتند

 سر راز این از خواید نمی شما ، باشه مردم با حق درصدم ده اگه:  گفت خونسردی با سرمد آقای

 ...بیارید در

 وت سومی نفر اگه ؟...چیه جوابش دونید می حالیکه در... میکنید رو سوال این چرا:  گفت خورشید

 ...بدونم نباشم مایل چرا ، کرده تماشا و ایستاده پرده پشت از و داشته دست قتل این

 سواالت با که کنه مجاب رو شما تونه می اینجا من اومدن پس... خب خیلی:  گفت سرمد آقای

 برادرتون با خان اختالف مورد در... من سوال لینواو... ببریم پیچیده ماجرای این به پی بیشتر

 ...بدید توضیح بیشتر برام

 ...گذشت خیر به که بود پسر و پدر ی ساده دعوای یه ؟...اختالفی چه:  گفت تعجب با خورشید
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 راینقد اختالفشون مردم ی گفته به ولی:  گفت خورشید به خطاب و زد محوی لبخند سرمد آقای

 ...شده کشته خان مدت همین تو و بوده رفته عمارت این از هم اهیم چند که بوده عمیق

 برادرش علیه بر که بگه تونست می چی... نزد ای دیگه حرف و انداخت پایین رو سرش خورشید

 : گفت سرمد آقای دوباره... نشه گرفته بکار

 حتی... دونم یم تون خونواده و شما مورد در رو چیز همه من... باشید صادق من با میکنم خواهش

 داره عمارت همین تو که بوده ستاره اسم به دختری بخاطر خان با برادرتون اختالف که دونم می

 ...میکنه کار

 هچ که نبود کردنی باور براش اصالً... شد خیره سرمد آقای به و متعجب بیشتر بار این خورشید

 ی اداره گوش به رو روستا نای تو مدت این ی افتاده اتفاق ماجرای ی همه دقیق اینطور کسی

 تهداش دست قتل این تو فرخ واقعاً نکنه که بود افتاده جونش به شک... رسونده تهران تاًمینات

 که داد می آقا این به پاسخ یه زیرکانه باید و نداشت رو موقعیت اون از فراری راه بنابراین... باشه

 فرخ بود مونده براش که کسی تنها ، ادرشم و خان از بعد چون... بره بین از فرخ مورد در شَکش

 ...بود

 این نگاه تیررس تو کمتر تا رسوند اتاق ی پنجره به رو خودش و زد قدمی و شد بلند خورشید

 : گفت آروم و بمونه جوون

 ؟...کنم تکرار براتون دوباره من که اینجا اومدید چی برای دونید می رو چیز همه اگه

 این به متهم رو ای دیگه کسی یا برادر ، شکایت یه بخاطر فقط امخو نمی من:  گفت سرمد آقای

 هنوز... کنم برطرف شما کمک به رو پرونده این ابهامات نقاط که اینه من ی وظیفه... کنم قتل

 و همکاری به من... نکرده جستجو پرونده این تو زیاد هم کسی و نشده باز که هست هایی روزنه

 ...شهن متهم کسی قتل به گناه بی کسی تا بشه باز ها روزنه این باید... دارم احتیاج شما صداقت

 خان از وقتی... داشت دوست رو ستاره وار دیوونه برادرم:  گفت و داد تکون سری خورشید

 ...کنه صحبت ستاره خود با مورد این در تا خواست وقت اون از خان ، کرد خواستگاری

 خانوم ستاره مگه... ببخشید:  گفت و کرد قطع رو دخورشی حرف خواهی عذر یه با سرمد آقای

 ؟...کنه درخواست آنها از مستقیم فرخ که نداشت رو کسی خودش
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 واون که داره پیر بی بی یه فقط ستاره:  داد ادامه و کرد سرمد آقای به نگاهی و برگشت خورشید

 میشه سالش هشت هستار وقتی و میکنه فوت ستاره اومدن دنیا به موقع مادرش... کرده بزرگ

 تارهس فهمید خان وقتی... میکشه قد بی بی کنار ستاره و میره بین از سل بیماری اثر بر پدرش

 چون هم بی بی و کرد دعوت کار برا عمارت به رو اون داره تبحر شیرینی و کیک پختن تو چقدر

 در که گفت بهش حتی... خان دست سپرد رو ستاره اختیار تموم شناخت می کوچکی از رو خان

 اجازه خان ، فرخ خواستگاری از بعد همین برای... بگیره تصمیم خودش تونه می ازدواجشم مورد

 ...بزنه حرف ستاره با که خواست

 قول و نکرد اصرار دیگه خان... گفت خان به هم رو دلیلش و کرد رد و درخواست این ستاره وقتی

 فرخ به همین برا... نمونه قولش سر و بده ولق کسی به خان بود محال... کنه حمایت ازش که داد

 و نداشت خان از رو انتظاری همچین فرخ اما... کنه فراموش همیشه برا رو ستاره بهتره که گفت

 تونند نمی زندگی برای خودشون اینجا دخترای... باشه دختر یه تابع اینچنین خان که نمیکرد باور

 قانون این کارش این با ستاره اما... میکنند انتخاب ها بزرگتر رو شون آینده مرد و بگیرند تصمیم

 ...کرد نقص رو ده این ی ساله صد چند

 رو خان فرخ... بکنه کاری یه براش که خواست می ازش و زد حرف خیلی خان با برادرم شب یه

 این به راضی ستاره وقتی که بود این حرفش فقط خان اما... دونست می اش نداشته پدر جای

 دز عمارت از قهر با فرخ و گرفت باال بحث این اینکه تا... ممکنه غیر ازدواج این... یستن وصلت

 ونهخ رشت تو مهمونی یه تو فرخ زمان اون شاهد تا چند ی گفته به شد کشته خان وقتی... بیرون

 ...نداشته قتل این به ارتباطی هیچ و بوده دوستاش از یکی ی

 مسئله این به حدودی تا... کافیه دیگه امروز... خب خیلی:  گفت و بست رو دفترش سرمد آقای

 یکمی اونم با و بشم آشنا هم مشهور خانوم ستاره این با خوام می بار آخرین برای... شدم آشنا

 به رو اون و بده سرمد آقای نشون رو ستاره اتاق که خواست مراد از اشاره با خورشید... بزنم حرف

 فکرش اینقدر... گرفت دستاش بین رو سرش و تخت لب نشست دشخو... کرد راهی مراد همراهی

 شد ندبل سالنه سالنه... کرده رها باغ تو توران با تنها رو یونس که رفت یادش اصال که بود مشغول

 ...شد باغ راهی سست های قدم با و

 می که گفت بهش و بزاره تنها اونو که خواست مراد از رسید ستاره اتاق دم وقتی سرمد آقای

 رو مراد دورتر قدم چند تا و شد جدا سرمد آقای از تردید با مراد... بزنه حرف ستاره با تنها خواد
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 اشهب فرخ جاسوسای از یکی مراد تونست می... بود داده بهش نادر که اطالعاتی با... گرفت نظر زیر

 این و بزنه حرفی ای کلمه داشت امکان چون... میکرد برخورد مرد این با احتیاط با خیلی باید و

 ...کنه خراب رو آنها محاسبات ی همه و بشنوه مرد

 با ورود محض به سرمد آقای... شد دعوت داخل به ای دخترونه لطیف صدای با و زد در به ای تقه

... خورد می جا خیلی نگاهش غم از آدم اول نگاه در که شد روبرو غمگین شدت به اما زیبا دختری

 رو خودش چطور که داد می نادر به رو حق... زد می حرف آدم با چشماش هک زیبا و الغر دختری

 اب... باشه داشته خودش کنار همیشه برای رو خودش مقصود گوهر بتونه تا زد می آتیش و آب به

 به که ای چهره... شد خیره ستاره مهتابی و زیبا ی چهره در چندی و نشست ستاره تعارف

 گوشه و افسرده اینچنین و بود شادی و شور و جوونی راه اول که جوونی دختر... زد می پژمردگی

 تخت روی که بود بزرگ قصر یه دختر این حق واقعاً... بود شده رها تاریک نیمه اتاق این تو گیر

 مهه این از ستاره باالخره... شکافت می رو عاشقی هر قلب بلندش های مژه... کنه دلبری و بشینه

 : گفت عصبی حالت با و اومد خشم به غریبه این زدن دید

 ؟...هشد متوسل شما به اینبار... بیام در عقدش به زودتر بخواید ازم که فرستاده فرخ رو شما حتماً

 ؟...کنه تهدید منو میخواد شما ی وسیله به

 جوابی جوون این دید که ستاره... داد می گوش فقط و بود زده زل ستاره به تعجب با سرمد آقای

 : زد داد و شد بلند حرص با نداره

 اگه تیح... نمیشم کثیفش ی خواسته تسلیم من که بگید گرامیتونم دوست اون به... بیرون لطفاً

 ...کنه تیکه تیکه جلوم رو نادر

 : گفت و ایستاد ستاره پشت اومد و شد بلند جاش از و اومد خودش به ستاره فریاد با سرمد آقای

 ...نیومدم فرخ طرف از من... میکنید اشتباه دارید

 بود ستهنش نگاهش تو که امید کمی با البته و تعجب با ستاره بار این که کرد معرفی رو خودش بعد

 ات شده دراز غیب از دستی باالخره که نبود کردنی باور براش... دوخت چشم تامینات ماًمور این به

 جوون این ای قهوه چشمای تو هنوز و زد محوی لبخند... بده نجات رو نادر و خودش بین عشق

 ...بود خیره برازنده
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 دتم این تو و کرد تعریف ستاره برای بود کشیده نادر با که رو ای نقشه و حرفا تموم سرمد آقای

 می رو مهربون دختر این که هاست سال میکرد فکر که بود شده نزدیک ستاره به چنان کم

 گونه برادر رفتار و جوون این و نادر بین دوستی... نداشت اون از کمی دست هم ستاره... شناسه

 به رو خوشحالی با و کشید عمیق نفس یه و کرد دور آشنایی اول خجالت و تعارفات از رو اون اش

 : گفت سرمد آقای

 بیهوش هیجان شدت از... منه آزادی برای نبونش که دونستم می اگه... آخ... نکرده فراموشم پس

 ؟...خوبه که حالش... ندیدمش وقته خیلی... هستم دلتنگش خیلی... بودم شده

 رو مجنون هم و میکنه مجنون رو لیلی هم که عشق این از امان:  گفت و خندید سرخوش سرمد

 ...دیوونه

 : داد ادامه سرمد... خندید قشنگ تشبیه این به ستاره

 کنم سعی و بشم وارد راهش از باید... ندیدم رو عشق ی بیچاره این هنوز و رسیدم امروز تازه من

 ...بیفته خطر به جونش ممکنه وگرنه... شناسم می رو نادر من که نفهمه کس هیچ که

 باعث که ممنونم شما از... لبام رو اومد لبخند یه منم مدت همه این از بعد:  گفت شادی با ستاره

 ...دونیدب خواهرتون مثل منو... کنم جبران تا بمونه باقی عمری امیدوارم... شدید لبخند این

 وردم که کسایی به کمک فقط من وظیفه...میکنم خواهش:  گفت و خندید زیبا خیلی سرمد آقای

 خوشی صورت اینجا من موندن زیاد چون... مطلب اصل سر بریم بهتره خب... گرفتند قرار ظلم

 ...بندازه فرخ آقا این دل به رو شک تخم داره امکان و نداره

 آدمای و مردمش و روستا این از دارید دوست که چی هر بپرسید : گفت و داد تکون سری ستاره

 پرونده این پیشرفت به که بگم رو چیزایی میدم قول... بپرسید من از خواید می عمارت این

 ...کنه کمکتون

 به رو و کرد بود باز روش جلوی که دفتری به نگاهی یه و داد تکون سری رضایت با سرمد آقای

 : گفت ستاره

 نای برای دلیلی چه... دونید می سهیم خان قتل تو جورایی یه رو فرخ شما نادر های گفته به بنا

  ؟...دارید ادعا
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 : گفت اندوه با بود دیده مرگ موقع که خان ی چهره یادآوری با کرد گره هم تو رو دستاش ستاره

 رسیدن مانع کسی ره که میکرد اقرار من پیش بارها فرخ خود دوماً... میگه اینو حِسم همه از اول

 ...باشه خان اگه حتی ، دارم برمی راه سر از بشه تو به من

 :  گفت و دوخت چشم ستاره به بعد و نوشت رو ستاره حرفای سرمد

 ؟...بندازه دردسر تو رو تو تونه می نباشه درست ادعا این اگه دونی می

 ...حقیقته یه نیست ادعا این اما... سرمد آقای دونم می:  ستاره

... هبش مرگت باعث جمله همین ممکنه... نترسی چقدر تو دختر:  گفت و کشید عمقی نفس سرمد

 نای و بریم جلو قانون روش به بزار... نده نظر سریع اینقدر نشده ثابت چیزی تا میکنم خواهش

 و بیفته خطر به فرخ موقعیت که بزنی حرفی یه میترسه و نگرانته خیلی نادر... کنیم حل رو مسئله

 ...بیاره در سرت رو تالفیش بخواد

 ...نمیکنم اشتباه ولی... مواظبم باشه:  گفت و داد تکون سری ستاره

 دردسر برات ترسم می و بودم اینجا حد از بیش... کافیه امروز برا... خب خیلی:  گفت سرمد آقای

 ...باشه خودت مراقب موقع اون تا سراغت میام بازم... کنم درست

 برای نادر که دادید خبر بهم و اومدید که ممنون خیلی:  گفت و انداخت پایین رو سرش ستاره

 عشق که میدم نوید قلبم به و خوابم می راحت دیگه امشب... کرده استخدام رو شما ، من نجات

 ...نزده جا و واقعیه نادر

 بود رهخی ستاره زیبای ی چهره به که طور همین و شد بلند و کرد کوتاهی ی خنده سرمد آقای

 : گفت

 ...ببینمش رفتم سر یه فردا شاید ؟...نداری عاشق این برای... حرفی... پیامی

 ؟...بگه دلتنگیش از مرد این جلوی چطوری ؟...بگه تونست می چی... شد سرخ صورتش ستاره

 : گفت و خندید بازم نداره زدن حرف خیال ستاره دید که سرمد

 ماش مثل اونم که میگم بهش چیزی یه خودم... بشی فیدس و سرخ اینقدر خواد نمی... خوب خیلی

 ...برسه آرامش به
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 هب دستش هنوز... نکنه زده خجالت رو ستاره بیشترش موندن با که رفت اتاق در طرف به سرمد

 : گفت ستاره که بود نرسیده در ی دستگیره

 ...باشه عشقمون و خودش مراقب بگید بهش و برسونید منو سالم نادر و دکتر به

 تاقا از فوری و شد خیره ستاره ی نشسته اشک به چشمای تو مهربونی با برگشت لحظه یه سرمد

 هک بست عهد خودش با و سوخت می بود اسیر دیو این بند تو که ستاره برای دلش... بیرون اومد

... هبد نجات رو عشق این و زندان بفرسته و کنه رسوا اونو داشته دست قتل این تو فرخ واقعاً اگه

 ایدش ، کنه کار پرونده این روی بیشتر تا کرد ترک پاسگاه قصد به رو عمارت فرمانده اتفاق به

 ...بشه دستگیرش چیزایی یه بتونه

 باز در هک بود نگذشته دقایقی هنوز... رفت فرو فکر به و نشست زمین رو سرمد رفتن از بعد ستاره

 : گفت ستاره به رو خشم با مقدمه بدون... شد نمایان در درگاه تو فرخ هیکل و شد

 ؟...گفتی بهش چی

 فرخ مقابل در تونست فقط که نبود عادی حال تو هنوز سوالش و فرخ ناگهانی اومدن از ستاره

 : زد فریاد و کرد عصبی بیشتر رو فرخ سکوتش ولی... کنه سکوت

 ...بود کرده اتراق اتاقت تو بود وقت خیلی که گفتی بهش چی گفتم ؟...کری مگه

 یم رو چیز همه خودش... بزنم حرفی من نبود الزم:  گفت و بیرون داد سختی به رو نفسش ستاره

 ...دونست

 : زد فریاد صورتش تو و چسبید رو ستاره ی یقه خیز یه با خواست می فرخ که نبود جوابی این

 ؟...بود اومده بش و خوش برا یا ؟...بره و کند تماشا رو جمالت بود اومده فقط پس

 ...پرسید منم نظر و گفت کردند مردم که شکایتی و خان قتل مورد در:  گفت حرص با ستاره

 ؟...گفتی بهش چی تو خب:  فرخ

 اومدم کار برای اینکه از... گفتم عمارت این و خان با ارتباطم از... نگفتم خاصی چیز:  ستاره

 ...بود پدرم مثل خان اینکه از... اینجا
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 : گفت و ستاره طرف به برگشت سریع بعد و برداشت قدم چند و کرد هار رو ستاره ی یقه فرخ

 تارهس بخدا... داشتم دست قتل این تو من که زنی می حدس یا قاتلم من که بگی بهش بفهمم فقط

 اظبمو پس... میکنم ساقطش زندگی از اونو و بی بی سراغ میرم بار این... نمیکنم رحم بهت دیگه

 ...بگی مردک این جلوی بخوای و بزنی دنبای که باش حرفایی اون

 و نمیکرد رحم هم پیرزن یه به که بود زیاد رذالتش چقدر... دوخت چشم فرخ به نفرت با ستاره

 تموم رو وقاحت پوش چکمه مردک این... بود شده متوسل راه این به اش نوه بودن ساکت برای

 شده خراب عمارت این به نگاهی یه و بود بسته ظلم همه این روی چشم خدا چطور...بود کرده

 ی بیچاره مردم مگه... فرستاد نمی عذاب ظالم قوم برای پیامبران زمان مثل چطور... انداخت نمی

 دوره این مردم از تر رنگین خونشون مگه ؟...داشت تفاوتی چه دوره اون با دوره این ستم تحت

 ...بودند

 جرم به و بشه رو دستش راحتی همین به ترسید می... زد می پا و دست بزرگ تالطمی در فرخ

 با که بود راحت لحاظ یه از خیالش...بگیره قرار مردم لعنت و تف مورد خودش نعمت ولی قتل

 تو خودش االن داشت دست جنایت این تو باهاش و بود کرده مشورت قتل این مورد در که کسی

 می هم طرفی از اما... بده شهادت بخواد که نمونده باقی ازش ردی هیچ و سوزه می داره جهنم قعر

 حسابی جدید بازی این... کنه خراب سرش رو ، رو چیز همه ای مسئله کوچکترین تونست

 ...انداخت می پا از اونو داشت و هم به بود ریخته رو اعصابش

 سرما سوز... رفت بود شون خونه به مشرف که ای تپه طرف به و اومد بیرون خونه از زنان قدم نادر

 ...بود گرفته ازش رو موقتش آرامش ، بود کرده النه وجودش تو قبل شب از که مبهمی ناراحتی ،

 های لکه... اندازه می نیافتنی دست و دور افق به بعد و دوزه می روبروش به ای لحظه رو نگاهش

 سدی هیچ گویی... دادند می جوالن آبی آسمون در تیره های کانون با ، ابر ی پراکنده و سپید

 میکنه راست قامت ، افق به شدن خیره ساعتی از بعد... دیدند نمی رو خورشید و ندارند رو پیش

 ...گرده می باز خونه سوی به یکنواخت و موزون هایی گاهم با زیباییها به پشت و

 اندوه ی سایه... درخشه می تاریکی در نوری مثل تیره عسلی چشم دو نادر ی آشفته صورت در

 او زیبای تبسم در... بینه می رو ستاره خود خیال در... داره خاصی ی جلوه شصورت ی پهنه در
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 ستاره دادن دست از فکر... خونه می رو آمده سر به تحملی مضطربش نگاه در و نهفته سخنان

 ...میگیره محسوس لرزشی رو زانوهایش و میکنه افزون وجودش تو رو نگرانی و ترس

 رو آشنایی ی چهره میشه نزدیک اون به ماشین وقتی... یدهم تشخیص رو پاسگاه ماشین دور از

 ...برسه راه از ناجیش تا ایسته می جا همون و زنه می محوی لبخند... میشه گر نظاره ماشین درون

 کم عمیق نفس یه با رو کوبه می طبل مثل اش سینه ی قفسه به که رو قلبش ضربان صدای

 و میده دست او به خوبی احساس... معشوق به رسیدن و رهایی یعنی سرمد حمید دیدن... میکنه

 ی دفعه برای که کنه وانمود طوری باید گذاشته حمید با که قراری با ولی... میشه آسوده خیال

 ...میشه روبرو او با که اوله

 رئیس... میشن پیاده ماشین از دو هر رسیده تازه مسافر و راننده و رسه می راه گرد از ماشین

 و سالم و داده دست او با نادر و میکنه معرفی نادر به رو سرمد آقای خبر بی جا همه از پاسگاه

 رد و میکنه تعریف نادر برای رو سرمد اومدن دلیل مختصر طور به فرمانده... میکنه پرسی احوال

 : میگه آخر

 ...باشه کرده امضا رو نامه شکایت این که نباشید دسته این جزو شما امیدوارم

 این کی دونم نمی و خبرم بی ماجرا از من:  میگه و ندازه می سرمد به داری معنی هنگا نادر

 ...نوشته رو نامه شکایت

 و رهب باید که میگه فرمانده اما... کنه پذیرایی ازشون تا میکنه راهنمایی داخل به رو آنها نادر بعد

 ...بزنه حرف پدرت و تو با خواد می که رسونده رو سرمد آقای فقط

 اب دوباره شادی با دوست تا دو این تازه... نگاهشون تیررس از ماشین شدن دور و فرمانده رفتن با

 سریع خواد می احمد از نادر... میکنه هدایت خونه داخل به اونو خوشحال نادر و میدن دست هم

 : میگه سرمد به رو بعد... کنه فراهم رو پذیرایی بساط

 آرزو یه برام اومدنت که نمیکنی باور... هستم منتظرت زهرو دو االن... جان حمید اومدی خوش

 ...بود شده

 احتیاط با باید هامون نقشه طبق و رسیدم ظهر دیروز من... ممنون خیلی:  گفت و خندید حمید

 ...داشتم برمی قدم
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 ؟...اینجا اومدی غروب دم االن و اومدی دیروز:  گفت تعجب با نادر

 تیاطاح با باید که نرفته یادت... اومدم بدم خبر بهت یا ، اینجا اومد مستقیم نمیشد:  گفت حمید

 ...بیاریم در رو ماجرا این توی و ته تا رفت جلو

 ازش همه این که پدری پس:  پرسید و انداخت اطراف به نگاهی حمید و داد تکون سری نادر

 ؟...بینمش نمی ، کجاس میکردی تعریف

 ...میاد زود لیخی... مریض یه سر ده تو رفته:  نادر

 ، احمد رفتن با... رفت کارش دنبال به و چیده میز رو رو همه و شد وارد میوه و چایی با احمد

 : گفت و کشید بلندی سوت حمید

 ...داری که خدمتکارم... عیانی خیلی اینکه مثل... بابا نه

 زا بعد گی بچه از آقا احمد این... گفت نمیشه که خدمتکار:  گفت و داد تکون سری و خندید نادر

 و خودش اون... کشیدیم قد همدیگه همراه و بوده ما پیش میده دست از رو مادرش و پدر اینکه

 بگو خوب... کنه رسیدگی خونه کارای به که مونده ما کنار و دونه می پدر مدیون رو زندگیش

 ؟...کردی شروع رو تحقیقت و رفتی هم جایی رسیدی دیروز که تو ببینم

 احوال و سالم خوبی به رسیده تازه مهمون با دکتر... کرد قطع رو اونا حرفای پدر نهمردو صدای

 ...کرد دعوت نشستن به اونو و کرد پرسی

 ؟...چطوره حالت... اومدی خوش خیلی... پسرم بشین:  دکتر

 ...ببینم رو نادر آقا این ی اسطوره داشتم دوست خیلی ؟...خوبید شما... جون پدر خوبم:  سرمد

 ؟...کرده اقرار من مورد در باز نادر... پسرم ممنونم:  گفت و زد نادر به مهربونی لبخند کترد

 ...کرده تعریف ازتون اینقدر که بودید اسطوره براش حتماً... میکنم خواهش نه:  سرمد

 ؟...کردی چکارا و اومدی کی پسرم خوب:  دکتر

 پسر آقا این رقیب نزدیک از تا... رتعما رفتم عصرم و رسیدم بود ظهر نزدیک دیروز:  سرمد

 ...ببینم رو گلتون
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 رقیب عجب... جان نادر نگرانم برات:  داد ادامه و داد تکون تاًسف روی از سری نادر به رو بعد

 ...داری کلفتی گردن

 ...کنی خالی منو پسر دل تو نشد قرار:  گفت و انداخت خنده به رو دکتر حمید شوخ لحن

 : گفت و برد باال تسلیم ی نشونه به باال رو دستاش و خندید ریز حمید

 داره چطوری پدرجون ببینید... بشم ترور عاشق این دست به که االنه... شماس با حق... باشه

 ...خنده زیر زدند و کردند هم به نگاهی دکتر و نادر...میکنه نگاهم

 :  گفت و کرد سرمد به رو دکتر هاشون شوخی و ها خنده از بعد

 ؟...شد دستگیرت هم چیزی داشتی مالقات که فرخ و فرمانده با... جان حمید خوب

 عجبت خیلی اول گذاشتم فرمانده جلوی رو نامه شکایت وقتی:  گفت و کشید عمیقی نفس حمید

 همه پرونده این که کنه قانع منو جوری یه که میکرد سعی و شد نگران اش چهره بعد و کرد

 ونچ داد خاصی نظر نمیشه االن... است بسته پرونده این قاتل ردنک پیدا با و شده معلوم چیزش

 یدهد آشفتگی و دستپاچگی رفتارش تو یکمی اما... باشه همین ماجرا این حقیقت که داره احتمال

 هم اب اون از بعد... کردند تبانی هم با فرخ با که این به داره ربط ماجرا که بگی نمیشه اما... میشد

 بقدری و بود مشکوک رفتارش اون... کردم مالقات رو کلفت گردن رقیب ینا و عمارت رفتیم

 تازه خورشید که... خواهرش به داد ربطش ماهرانه خیلی پرسیدم رو علت وقتی که شد عصبانی

 خواهرش اگه گفت و کرده حمله خان به که فردیه همون قاتل که که پذیرفته و شده آروم یکمی

 تربیش باید... کنی قضاوت زود نمیشه فرخ مورد در بازم... میشه بد حالش... بشه شک دچار دوباره

 ...داشته دست خان قتل تو شاید که باشه ای توجیه تونه نمی خرابش ی سابقه... بشه تحقیق

 توش شکی هیچ و شد ثابت برام اینجا که چیزی تنها و کردم سوال هم عمارت افراد ی همه از

 و ترسند می فرخ از شدت به میکنند کار فرخ برا دارن عمارت تو که اونایی ی همه که اینه نیست

 چطوری بوده بلد خوب مرد این... نداشتند بزنند حرفی بدش رفتار از یا اون از چیزی اینکه جراًت

 که خانوم ستاره این از غیر...  کنه مخالفت باهاش نتونه کس هیچ که کنه خودش مطیع رو همه

 ترسه نمی آقا این از اما تنهاست عمارت تو دونه می اینکه با چطور که داره تعجب جای برام واقعاً

 ...زنه می رو خودش حرف و
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 ؟...دیدی رو ستاره تو... حمید:  پرسید نگرانی با نادر

 بود دختری همون... دیدمش آره:  گفت و زد دلنشینی لبخند و زد نادر ی شونه به دستی حمید

 که میگم تبریک بهت واقعاً... نترس و محکم... غرور پر و زیبا... بودی کرده تعریف برام که

 ...کردی پیدا رو زندگیت عشق اینجا و زادگاهت به برگشتی

 مه حمید به حتی که بود ستاره دلتنگ قدری به... انداخت پایین رو سرش و کرد تشکر آروم نادر

 می ستاره ی لحظه یه دیدن آرزوی در داشت هنوز خودش ولی... دیده رو اون که میکرد حسادت

 : گفت و زد نادر ی شونه به دستی دوباره میکرد درک رو نادر روز و حال که حمید... سوخت

 دش خوشحال خیلی اینجا بیام من شدی باعث تو که شنید وقتی و بود خوب حالش... نباش نگران

 ...نبوده دروغ عشقش و نکرده فراموشم نادر پس گفت و

 موردش در فکری همچین ستاره که نمیشد باورش و میکرد گوش میدح حرفای به تعجب با نادر

 ؟...بود کرده شک عشقش به چطور... باشه کرده

 به گفت بهت چی ستاره بود پرسیده که دکتر سوال جواب در نادر حال گرفتن نظر در بدون حمید

 : داد ادامه حرفاش

 طوری فرخ و شده کشته خان رخف دستور به که گفت شک ای ذره بدون ستاره ، نادر حرفای طبق

 این وقت هیچ و میگه بهم اینو حسم میگه... بده جلوه گناه بی رو خودش که کرده ریزی برنامه

 ...کرده مرگ به تهدید رو خان خودم جلوی بارم چند فرخ که گفت حتی... نکرده اشتباه حس

 ...دهب خودش دست کار شافکار این با ترسم می و نترسه خیلی دختر این:  گفت نگرانی با دکتر

 حرفاش مواظب که کردم سفارش خیلی بهش... جراًتیه و دل پر دختر... طوره همین:  گفت حمید

 ول باعث که کسی حتماً کنه حس رو خطر و باشه داشته دست قتل این تو واقعاً فرخ اگه که باشه

 که رو کسی حتی هدار برمی راهش سر از...میکنه جلب خودش طرف به رو نظرها و میشه رفتنش

 براشون موقعیتشون و خودشون همه از اول مغرور آدمای... داره دوستش و عاشقشه میکنه ادعا

 ...دیگرون بعد مهمه

 : گفت رفته فرو فکر به و ساکته نادر که دید وقتی حمید
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 که میدم قول بهت و میکنیم حل هم رو مسئله این همدیگه کمک به... نباش هیچی نگران نادر

 مراقب خانم ستاره قول به و کن پیشه صبر وقت اون تا پس... دستت تو بزارم رو ستاره دست

 ...باش عشقت و خودت

 شتدا که دکتر به رو و گرفت اش خنده نادر نگاه از حمید که کرد نگاه حمید به تعجب با باز نادر

 : گفت نادر به رو خندید می ریز و داد می تکون سری

 ...کرده خوش کی به رو دلش ستاره بیچاره ، رفتی دست از النا همین از که تو... اوه

 : گفت حمید و خنده زیر زدند همدیگه با دکتر و حمید که شد هم در نادر اخم

 رسونب سالم عزیزت پدر و تو به گفت بهم ستاره... میکنی نگاه اینطوری که گفتم چی اگه ؟...چیه

 ...ینهم... باش عشقمون و خودت مراقب که بگم بهت و

 و خودش... بود بخشیده بهش دوباره جانی ستاره پیام... خندید آنها همراه و داد تکون سری نادر

 شبیه زندگی... کنند پیدا رو دلخواهشون راه بتونند تا داشتند احتیاج آزادی این به ستاره

 انهیج از پر هایت لحظه باید... نکنی نشینی عقب و بزنی شیرجه اون تو آزادانه باید... دریاست

 ...نشد تسلیم هرگز و جنگید اوضاع این با باید پس... باشه

 دست از امید یکمی هم باز... بود کرده پیدا دیگری حالی و شور ، سرمد آقای رفتن از بعد ستاره

 دنش پا به در... میکرد تداعی براش رو نادر با زندگی خوش روزهای به رو اون و بود گشته باز رفته

 داد می نشون خودش از که ابهت و هیبت همه اون با که میکرد فکر فرخ به گاهی ، روحش غوغای

 می دیوار و در به وامانده و خورده شکست خان قتل راز شدن مال بر و سرمد آقای دیدن از ،

 و زد می فریاد تقصیری هیچ بدون ، ای بیچاره خدمتکار سر بر گاهی و کشید می نعره و کوبید

 شده خشن و اخالق بد شدت به فرخ روزها این... میکرد خالی رو صبانیتشع شالق با هم گاهی

 ...بود

 از خود خبال تو... فرخ گاه بی و گاه های نعره و صدا و سر و کشمکش همه این از فرار برای ستاره

 به و رفت می خان حتی و ، مادر و پدر مزار به لحظه اون در و گریخت می پنجرهها های روزنه

 قرار چشماش سایبان رو دست و بود ایستاده تپه لب خیالش تو... آورد می پناه حلم اون سکوت
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 می رو رنگ شیری گذرگاهای و بودند یافته راه افق تا که را خاکی پیچ مار های جاده و داد می

 ...نشاند می باور به رو زندگی و دید

 خورشید مهربون صورت شد زبا در وقتی... شد جدا خیالش و خود از و شنید پایی صدای بیرون از

 راشب رو خاصی دلگرمی اون پیش به خورشید اومدن همیشه... گرفت تابیدن او روی به لبخندی با

 پر لبخند با هم خورشید... داد سالم و شد بلند او پای جلوی احترام ادای برای... داشت پی در

 رو ستاره حال و گرفت دستش تو رو ستاره دست... نشست کنارش و داد رو ستاره جواب مهرش

 خورشید ستاره خوش حال... نیست نگرانی جای و خوبه حالش که کرد مطمئنش ستاره...پرسید

 می ستاره برای ، نباشه خوب اگه اون ی خونواده برای ماًمور این اومدن که داشت باور این بر رو

 ... عمارت این از رهایش برای باشه امیدی سوی کور یه تونه

 ؟...زدی حرف باهاش و دیدی رو تاًمینات ماًمور این هم تو:  پرسید نگرانی با ستاره به رو

 ...اومده چی برا گفت بهم و اومد منم پیش... خانم بله:  ستاره

 تخم این دوباره که نوشته رو نامه شکایت این کی دونم نمی:  گفت و داد تکون سری خورشید

 به وقت همه این از بعد دیگه زارند نمی چرا... میکنه پخش ده این تو داره رو بدبینی و شک

 ؟...نداریم خبر خودم ما که دونند می چی مردم این آخه... برسیم آرامش

 : گفت و کرد نوازش رو اون نرمی به و گرفت رو خورشید دست ستاره

 یشکایت چنین که طبیعیه این خوب... داشتند عالقه خیلی خان به مردم... باشید آروم جان خانوم

 ...باشن دهکر

 وممعل نگاهش ولی... گفتم ماًمور اون به رو همین منم:  گفت و کرد نگاه ستاره به نگران خورشید

 ماجرا این تو فرخ که بفهمونه بهم مستقیم غیر خواست می اون... نکرده باور رو حرفم که بود

 ...داشته دست

 دعوایی ، اون از تر مهم و دارهن مردم بین خوبی ی سابقه فرخ ، دونید می بهتر خودتون:  ستاره

... رسید قتل به خان که بود روزا همون تو... رفت عمارت از مدتی یه برای و کرد خان با که بود

 حاکمهم میز پای گناه بی تونند نمی رو کسی کنید باور خانوم... کنند شک اون به طبعیه این خوب

 ...یشهم دور اتهام از پس نداشته دخالتی فرخ اگه... بکشونند
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... من سراغ اومده دنیا های پریشونی تموم ؟...کنم چیکار دونم نمی:  گفت تر آشفته خورشید

 بهم روحیم اوضاع ، ماًمور این اومدن با دوباره ولی... اومدم می کنار مرگش با کم کم داشتم

 ...خورده

 زد حرفی خورشید اما... نگرانه بیخود که داد امید بهش و داد می دلداری رو اون دلسوزانه ستاره

 : گفت خورشید... کرد پریشون همیشه از بیشتر رو ستاره که

 و گیره می در ای دیگه جنگ یه دوباره حتماً که نباشه نادر طرف از نامه شکایت این امیدوارم

 و فهمه می فرخ زود خیلی ، باشه کرده رو اینکار تو بخاطر اگه نادر... نداره پی در خوبی عواقب

 رو شک این که معلمه آقا خود ، اون اول قربانی مطمئناً که میشه پا به دیگه طوفان هی دوباره

 اون وت حتماً ، بزنه قتل اتهام اون به کسی اگه اما ، نیست قاتل یه فرخ... انداخته همه دل به دوباره

 رو درسته دونه می خودش که چیزی هر و نداره قانون از هم ابایی دیگه و میشه قاتلم موقعیت

 ...میده انجام

 روستا به سری یه همدیگه با نادر اتفاق به و بمونه دکتر ی خونه رو شب شد قرار سرمد آقای

 یه ایدب سرمد... بشه کمک بیشتر مسئله این حل به شاید تا بکنه سواالتی نفر چند از و بزنند

 ونبیر اسارت این زا رو ستاره و کنه دستگیر رو اون بتونه تا کنه پیدا فرخ علیه قانونی مدرک

 رایب و نبود فرمانده اما... برسونه فرمانده به رو خبر این تا زد پاسگاه به سری یه نادر با... بیاره

 نادر اب و فرمانده میز رو گذاشت و نوشت ای نوشته دست پس... بود رفته روستا اطراف به سرکشی

 ...شد راهی

 هت عزیزش مهمون از پذیرایی برای نادر و... دبرگشتن دکتر ی خونه به که بود شب نه ساعت حدود

 ریزش امکان که ابری هوای رغم علی... کنه فراهم رو شام سوروسات تا کرد پا به منقلی حیاط

 نادر... میکرد آماده رو دم تازه چای بساط هم احمد و نشستند حیاط تو همگی ، داشت رو بارون

 حیاط کنار تخت روی هم دکتر و سرمد و میکرد کباب رو ها گوشت داشت و بود منقل کنار

 ...زدند می حرف همدیگه با و خوردند می چایی داشتند

 ؟...شد دستگیرت هم چیزی روستا رفتی... جان حمید خوب:  گفت سرمد به رو دکتر

 یه هب همه اما... نکردم پیدا بخوری درد به چیز:  گفت و گذاشت نعلبکی تو رو چایی استکان حمید

 ضیابع اما... ترسیدند می فرخ از شدت به چون ، نکردند اقرار همه البته... بودند ناراضی فرخ از نوع
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 و نیستیم امان در دستش از دیدم می شما به رو کاراش الپورت داریم بفهمد فرخ اگه گفتند هم

 هک اینه کالم مَخلص... میکنه آجر رو نونمون یا... میاره هامون خونواده یا خودمون سر بالیی یه

 زاده ارباب این ی بنده جوری یه هم همگی و میشه خونده ده این تو حرفش خیلی فرخ آقا این

 ...ترسند می خیلی ازش واقع در... هستند

 که کرده مردم با کاری فرخ... درسته اینا ی همه:  گفت داد می تکون سری که طور همین دکتر

 با باید و شده سخت برات کار... جان حمید... نداره رو بزنه اش علیه حرفی اینکه جراًت کس هیچ

 بفهمه زود خیلی داره امکان و داره خوبی هوش ، باشه بد چیزیش هر فرخ این... جلو بری درایت

 ...باشید مراقب خیلی باید... کردی تبانی نادر با که

 بخوام زشا و بزنم حرف فرخ با دوباره و عمارت برم باید فردا... مراقبیم... جون پدر چشم:  حمید

 ...کنم صحبت رو در رو دوشون هر با که بیاره هم رو ستاره که

 تموم ضررش به که بزنه حرفی ستاره ترسم می داره باالیی ریسک کار این:  گفت نگرانی با دکتر

 ...بشه

 دبای که کردم روشنش رو خانوم ستاره دفعه اون... نباشید نگران:  گفت و زد محوی لبخند حمید

 کاری که است فهمیده دختر این اینقدر مطمئناً... نکنه خراب رو کار که بگه چی و کنه چیکار

 ...بشه حساس این از بیشتر فرخ که نمیکنه

 و شد موندن به محکوم قرارداد اون ی وسیله به ستاره که باری آخرین:  گفت و کشید آهی دکتر

 شتیکُ نقشه با رو خان تو:  گفت خفر به کامل نفس به اعتماد با... نمیره یادم رو حرفاش وقت هیچ

 پول با رو فرمانده هم بعد و نکنه شک بهت کسی که گذاشتی خودت جای رو دیگه کسی و

 ستاره حرفای وقتی من خود... جان حمید بخدا... خیانتت و خالف روی باشه سرپوشی تا خریدی

 کجا از رو کالم جسارت همه این ، تنها و تک دختر این نمیکردم باور و لرزید پشتم ، شنیدم رو

 آدم این جلوی تونم نمی کالمی صراحت چنین هنوز کشم می یدک رو مرد اسم که منی ؟...آورده

 ...باشم داشته

 نداره ابایی هم مرگ از حتی که شجاعیه دختر ستاره... میگید درست شما:  گفت و خندید حمید

... هبش اش بهونه چیزی یه باید و میره می ، باشه قسمتش و بمیره قراره روزی یه اگه که معتقده و

 ...نرسه صدمه کس هیچ به که رفت جلو سیاست با باید و زد آب به گدار بی نمیشه همیشه اما
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 اش مهه... بخشم نمی رو خودم وقت هیچ بیفته نادر یا ستاره برای اتفاقی اگه:  گفت غمگین دکتر

 موقع اون البته... گفتم براش ستاره از نوشتم نادر برای که آخر ی نامه در که بود من تقصیر

 وجود ده این توی ای فهمیده و هوش با دختر چنین که بودم کرده تعجب فقط... نداشتم منظوری

 ...کردم عشق این درگیر اینطور رو اون و نوشتم مو به مو براش رو همه هیجاناتم خاطر به... داره

 هم شما اگه... داره حکمتی هم عشق این اًحتم... کنید سرزنش رو خودتون نباید شما:  حمید

 بست می بهش دل دید می رو ستاره و اومد می که خودش ، نوشتید نمی براش

 : گفت بود دوخته چشم میکرد درست رو ها کباب داشت که نادر به طور همین دکتر

 ودب خواستگاری این از بعد... کردم خواستگاریش خان از دیدم ستاره به نسبت رو عشقش وقتی

 وقت تموم... باشم خوشحال مدت این اینکه عوض... بسته نادر به دل هم ستاره فهمیدم که

.. .کندی خودت دستای با رو پسرت گور کارت این با که زنه می نهیب بهم و سراغم میاد نگرانی

 و کنه فراموش رو ستاره که بخوام ازش و کنم استفاده پدریم حس از که میشم وسوسه وقتا گاهی

 به چشمای با همیشه اما... کردم اشاره مسئله این به لفافه تو هم بار چند حتی... شهر گردهبر

 : میگه ناباوری تو و میکنه نگاه من به نشسته اشک

 ...شماست از جدایی و من مرگ روز ، روز اون چون... بگذرم ستاره عشق از نخواه ازم پدر

 ..داغون درون از و میکنه سکوت به وادار محکمش دلیل این با منو

... شد رشدش مانع نباید... زنیه و مرد هر طبیعیه حق شدن عاشق... پدر داره حق:  گفت حمید

... دکر بیرونش ها راحتی این به نمیشه... میکنه خوش جا مرد یه پود و تار درون اینطور که عشقی

 مردمک این قطف و بنده می رو گلوش راه غریبی بغض یه میزنه حرف ستاره از من با وقتی

 تموم به عاشق یه واقعاً نادر... زنه می حرف آدم با اشک از دریایی در که هست چشماش

 کنارش راه این تو داریم وظیفه شما و من و برسه بزرگ عشق این به که حقشه اون... معناست

 ...راهش سد نه باشیم

 شام خوردن مشغول که طور همین و برگشت حمید و پدر پیش شده بریان های کباب با نادر

 : گفت و کرد پدر به ای موذیانه نگاه نادر... شدند

 ؟...تیزه چقدر گوشام من که رفته یادتون ؟...میکردید غیبت چی من سر پشت
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 ...کر گوشش هم و کوره عاشق چشم هم میگن که دروغه پس:  گفت دکتر جای به و خندید حمید

 های گوش و ها چشم... خان حمید رسوندند ضتونعر به خالف:  گفت و داد فرو رو اش لقمه نادر

 ...بازه بیشتر همیشه از عاشق یه

 ...گفت می چی پدرت بزن حدس پس:  حمید

 ...میوفته دهن از غذا ، کنید تعریف خودتون بهتره:  گفت و زد محوی لبخند نادر

 تعریف ما خوای می... باز گوش و چشم عاشق داری تشریف زرنگ خیلی:  گفت و خندید حمید

 ...داداش خوندی کور... بخوری رو ها کباب ی همه تو و کنیم

 :  گفت حمید که داد می تکون سری فقط و خندید می حمید و نادر بحث و جر به دکتر

 هستار های بدی تموم چون... نمونده باقی براش عقلی دیگه... شده دیوونه پسرم گفت می پدرت

 ...داره برنمی شقیعا و عشق این از دست و بینه می خوب رو

 می مثل هم شما خوبه ؟...شد بد ستاره حاال... نکنه درد شما دست:  گفت و کرد پدر به اخمی نادر

 ...کنید کور منو اشتهای حرفاتون با خواستید می فقط... پرستیش

 ی شونه به دستی دکتر ای لحظه از بعد... خندیدند می لحظاتی تا و خنده زیر زدند دکتر و حمید

 : گفت و زد رناد

 ای هفرشت به میشه مگه... بخوره بیشتر تا... بیفتی اشتها از تو که زد رو حرفا این خان حمید این

 این کت تک قلب و من قلب تو بدان ، داره جا تو قلب تو ستاره اگه... گفت باالتر گُل از ستاره مثل

 ...شماست دوی هر وصال و سالمتی من آرزوی تنها و کرده باز جا هم کشیده زجر مردم

 ...زمینی ی فرشته این خوشبخته چه:  گفت و زد سوتی حمید

 صندلی درون پریشون و غمگین نادر... اومد نادر اتاق به خوابیدن برای حمید که شب آخرای

 درون حمید... بود کرده پرواز ها دست دور به فکرش و بود رفته فرو خودش تو پنجره جلوی

 : گفت درنا به رو و خزید رختخوابش

 ؟...میکنی فکر چی به ؟...چته نادر
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 : گفت بود خیره دشت تاریکی به که طور همین و اومد خودش به حمید صدای با نادر

 آن ریزش احتمال لحظه هر و زده تکیه ای شکسته ستون به که هستم کسی مثل من... حمید

 نسرزمی رو اینجا من... مبگیر قرار بستی بن چنین تو روزی یه که نمیکردم تصور هرگز... میره

 که افسوس اما... میکنم پیدا اینجا رو ام گمشده آرزوهای که کردم می فکر و دونستم می موعود

 های خودخواهی اسیر ، ام زنده اون عشق به که ای بهونه تنها و میره باد به داره چیزم همه

 ...میکنه تباه رو ستاره و من ی آینده داره طلبش تنوع روح که نامردیه

 اپ تنهاییم حریم به سادگیش اون با ستاره وقتی:  داد ادامه نادر و نشست رختخوابش درون حمید

 رقاد که بودم شاد چنان... گذاشتم سر پشت رو خوشبختی و پیروزی پل کردم احساس... گذاشت

 این متتونس کنارم اون بودن امید به تنها که ماهه پنج به نزدیک... نبودم احساسم کردن پنهون به

 ور داشتنم دوست و عشق تموم منم و بشه همسرم که روزی امبد به... کنم سپری رو انتظار دقایق

 دیده رو همدیگه موعود سرزمین این از غیر دیگه جایی ستاره و من کاش ای... بریزم پاش به

 ...بودیم

 هن مگر... میده ناامیدی بوی حرفات تموم... جان نادر:  گفت آرومی به و کشید عمیقی نفس حمید

 دردت دیگه ، همراهه تو دل با هم ستاره دل ؟...چته دیگه خوب ؟...کمکت اومدم من اینکه

 ؟...چیه

 که شده پیدا دریا این توی نهنگی و دریاست وسعت به که دلی... آره:  گفت و کشید آهی نادر

 رو ستاره میدی قول. ..بدم دست از رو ستاره ترسم می حمید... ببلعد رو اون که کرده باز دهان

 ؟...برگردونی بهم

 :  گفت و زد نادر ی شونه به دستی و ایستاد نادر کنار اومد و شد کنده رختخواب از حمید

 بهت رو نیتم حُسن اینکه برای حاالم... برقصم چوب با عروسیتون تو خودم که میدم قول بهت

 عاشقونه و توپ ی نامه یه ، کننده دناامی و غاز یه من صد حرفای این بجای شو بلند ، بدم نشون

 ...بیارم درش دلتنگی از هم رو اون و بدم بهش رو نامه اونجا رفتم که فردا تا بنویس ستاره برا

 دش بلند و خندید و کرد حمید به نگاه یه درخشید می توش شادی برق که بارونی چشمان با نادر

 : گفت و گرفت آغوش تو رو حمید و
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 هاش شونه روی ، رو سرم ناراحتیام تو که باشم داشته دوست یه یا برادر یه داشتم آرزو همیشه

 ...رسیدم آرزو این به تو وجود با االن... کنم دل درد باهاش و بزارم

 در... گشتی می آدم اون دنبال تو... خوب پسر آخه:  گفت و کرد جدا خودش از رو نادر حمید

 ...کنی پیدا تونستی می خودت ی خونه توی که صورتی

 ...پدرم:  گفت تعجب با نادر

 تحمل رو پسرش رنج تونه نمی وقت هیچ پدر یه... نه:  داد ادامه نادر و داد تکون سری حمید

 به تا اون... نداره منو ی غصه لحظه یه طاقت پدرم... بودم ناکامش عشق یادگار که من اونم... کنه

 خسته های شونه روی ای دیگه سنگین بار یه من غمهای خواد نمی دلم... کشیده درد خیلی حال

 ...باشه اش

 غم این از بیشتر اسطوره این خواد نمی دلت... فهمم می:  گفت و زد دلنشینی و زیبا لبخند حمید

 ...ببرم ستاره برا فردا تا بنویس رو نامه برو شدی آروم اگه حاال... باشه داشته غصه و

 های لحظه این تو که کرد تشکر ازش قلب صمیم از و گرفت آغوش تو رو حمید دیگه بار یه نادر

 ... داد رو ستاره وصال امید بهش و شده زندگیش نامالیمات این تو همراهش و اومد سخت

 ور حمید فقط بشه عمارت وارد نداشت اجازه که دکتر... رفت عمارت به دکتر اتفاق به حمید فردا

 با و شد نزدیک عمارت به استوار های گام با حمید... رفت و کرد بهش رو الزم سفارش و رسوند

 روش پیش رو حلی راه یه داشته دست قتل این تو فرخ اگه که خواست اون از ، خدا بر توکلی

 عاشقش به رو معشوقی و بده نجات اون دست از رو معصوم دختر این بتونه الاقل که یزاره

 اتاق به بعد و عمارت داخل به اول رو اون و کرد کوتاهی تعظیم حمید دیدن با مراد... برسونه

 شنیدن با فرخ... بده رو حمید اومدن خبر اون به که فرخ سراغ رفت و کرد راهنمایی مهمان

 از بعد و زد تفاوتی بی ماسک اش چهره به اما... شد نگران شدت به ، ماًمور این ی دوباره اومدن

 : گفت حمید به رو آمدگویی خوش و سالم

 ؟...ایه کوچه یه خم اندر هنوز یا کنی پیدا نخی سر ستیتون... سرمد آقای

 دور حمید چشم از که زد ای مسخره پوزخنده دنبالش به و بود زده کنایه با رو اش جمله که فرخ

 : بزنه رو حرفش کنایه با اونم که داشت اون بر رو حمید... نموند
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 زودی به بوده کار در ای یسهدس اگه که باشید مطمئن اما... نشده دستگیرم چیزی... نه هنوز

 اما ، داره زود و دیر گفتند قدیم از... نمیشه پایمال گناهی بی هیچ خون چون... میشه روشن

 ...نداره سوز و سوخت

 ای ساده فکرای ، ساده مردم این... میدید هدر رو وقتتون بیخود شما:  گفت و کرد اخم یکمی فرخ

 ...افتادید زحمت تو هم شما که شده خطا این باعث خان به شون عالقه شدت... دارن هم

 هک دارم وظیفه مردم شکایت قبال در منم و منه کار این... نباشید من زحمت و وقت نگران:  حمید

 ازتون سوال تا چند خواستم می شدم مزاحمتون باز که امروز... کنم رجوع و رفع رو شون مسئله

 و میشه نوشته اینها ی همه چون... کنایه بدون و غدرو بدون... صادقانه جواب با البته... بکنم

 ...بدید جواب درست کنید سعی پس... بشه استفاده تون علیه بر ازش جایی یه تو داره امکان

 رو نیتم حُسن تا هستم خدمتتون در من بفرتائید:  گفت و داد تکون سری اجبار روی از فرخ

 ...بدم نشونتون

 ؟...بود موضوعی چه سر خان با شما اختالف:  گفت و داد تکون سری هم حمید

 دونه می رو چیز همه اون و بشه چیز همه منکر تاًمینات ماًمور این مقابل در تونه نمی دید که فرخ

 همه... رفت بیرون عمارت از قهر با که وقتی تا و شد آشنا ده تو ستاره با که روزی از رو چیز همه ،

 فهمید ، بود شنیده نادر زبون از رو داستان این زودتر که هم حمید و کرد تعریف جزء به جزء رو

 ...کرده تعریف براش صادقانه رو چیز همه و نگفته دروغ فرخ که

 : پرسید دوباره و کرد تشکر ازش و داد تکون سری فرخ حرفای شنیدن از بعد حمید

 ؟...بکنه تحمیلی ازدواج به وادار رو ستاره خان داشتی توقع چرا

 قدیم از که روستاست این رسم این... ایه صیغه چه دیگه تحمیلی ازدواج:  گفت بتعج با فرخ

 ازش و کردم صحبت خان با من... بپرسه رو ستاره نظر کسی نبود قرار... االن به تا بوده االیام

 اما... کنه آماده من با ازدواج با رو خودش و بزنه حرف درخواست این مورد در ستاره با که خواستم

... داد ترجیح قدیم رسومات و رسم به رو اون درخواست هم خان و نه گفت ستاره ناباوری مالک در

 ، نداشته پدر جای به اونم و بودم پسرش مثل که منو درخواست خان که بود سنگین خیلی برام
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 ، نمیکردند انتخاب دخترا ده این تو... بده ستاره حرف به گوش و کنه رد ، بود کرده بزرگ منو

 ...میشن خابانت

 و داد ادامه حرفاش به کرد پذیرایی ازش مراد که چایی خوردن از بعد و کرد صاف ای سینه حمید

 : گفت

 قدیم اشتباه رسومات بخاطر چرا... میوفته رونق از داره ، غلط های سنت این روزها این... فرخ آقا

 این ؟...نداره بهش ای قهعال هیچ که کنه زندگی مردی ی خونه تو عمر آخر تا مجبوره دختری ،

 ؟...میشه چی وسط این عشق پس... انصافه از بدور

 ...سرمد آقای ایه صیغه کدوم دیگه عشق:  گفت و زد داری صدا پوزخند فرخ

 : گفت و گرفت باال سکوت ی نشونه به رو دستش و فرخ حرف وسط پرید حمید

 ...کردید خواستگاری خان از اونو و شدید ستاره عاشق گفتید االن خودتون شما... فرخ آقا نشد

 چیز یه دخترا شدن عاشق یعنی... زدید پوزخند عشق به و کردید عوض رو حرفتون االن چرا پس

 ...بیخودیه چیز یه عشق شما دید از کل به یا ایه مسخره

 شرش از زودتر چه هر خواست می و بود عصبی بود شده جوون ماًمور این شکار راحت که فرخ

 برای بده باهوش جوون این دست ای بهونه یه نتونه که باشه حرفاش مراقب باید.. .بشه راحت

 : گفت و زد محوی لبخند همین

 نای مردای ببینید... کردید مخالفت اینطور که نگفتم بهتون رو منظورم درست من شاید خوب

 یا زارند می پیش پا ازدواج برای هاشون خونواده ی وسیله به یا اطراف این روستاهای و روستا

 شدم عاشق نمیگم من...کردم خواستگاری درخواست خان از دیدم رو ستاره وقتی من مثل یکی

 چطور فهمیدم و دیدم رو ستاره که میگم جراًت به اما... ندارم اعتقاد اصالً کلمه این به چون

 ...هام هبچ مادر و بالینم هم بشه که خواستم و دارمم دوستش دیدم مدنی یه از بعد و دختریه

 و دبر ستاره ی مسئله از غیر دیگه جایی به رو تحقیقش روند بود شده قانع کمی ظاهراً که حمید

 : پرسید

 ورچط نبودید عمارت تو که مدت این پرسم می ازتون حاال... بعد برا باشه مسئله این... خب خیلی

 ؟...میشدید خبر با بوده مریض خیلی موقع اون شنیدم که مادرتون حال از
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 ...آورد چایی برامون که آقا همین... مراد ی وسیله به:  فرخ

 و خان مورد در مردم از تا چند با و ده تو رفتم دیروز:  پرسید بازم و نوشت رو مراد اسم حمید

 وبیخ رفتار کشاورزا با تو که گفتند القول متفق تایی چند... کردم سوال ازشون ستاره و خونواده

 ...میکردی تنبیه خان چشم از دور به رو اونا مه وقتا بعضی و نداشتی

 اول از مردم این... نشناس نمک مردم این به تف إی... گفت خشم با و رفت در کوره از بار این فرخ

 سوء خان آروم و خوب رفتار از همیشه که نمیگن رو خودشون... نداشتند منو دیدن چشم هم

 هاسال همون نبودم من اگه... گذاشتند می الهک خان سر محصوالتشون بابت و میکردند استفاده

 نتونستند مردم این... گذاشت نمی احترام اون به کسی دیگه و میشد خارج رده از خان پیش

 ردندک متهم چیز همه به منو همین برا... نبود نفعشون به مطمئناً که ببینند منو های گیری سخت

 ...کنند کم سرشون از منو شر زودتر که

 ها السو این پرسیدن با خوام می... بشید عصبانی شما که نگفتم رو اینا من... باشید ومآر:  حمید

 تو ماش بگید عصبانیت بجای... کنیم جمعش رو پرونده این زودتر و ببرم ماجرا این به پی بیشتر

 ؟...داشتید خان قبال در ای وظیفه چه عمارت این

 :  گفت ای لحظه از دبع و بشه مسلط خودش به تا کشید عمیقی نفس فرخ

... بود گذاشته من ی عهده به رو برداشت و کاشت به مربوط کارهای ی همه و بودم خان مباشر من

 داعتما بهم اینقدر خان... میکردند ورشکست رو خان مردم این... نمیکردم گیری سخت یکمی اگه

 ...نکردم خیانت ماداعت این به حال به تا منم که بود داده بهم رو بزرگ مقام این که داشت

 دیداری هم ده این معلم با دیروز:  گفت فرخ به رو و برداشت قدمی و شد بلند جاش از حمید

 و نداشتم خبر ماجرا این از من گفت اونم که زدم حرف باهاش نامه شکایت این مورد در و داشتم

 ...کرده رو کار این کی دونم نمی

 این که بارید می خشم موج چشماش از و شد سنگ سختی به اش چهره حمید حرفای با فرخ

 قرار شده انجام عمل تو رو فرخ و زد می رو اصلی ی ضربه باید اما... نبود دور حمید چشم از تنفر

 : گفت همین برای... داد می
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 تو رو ستاره اونم... داد رد جواب ستاره و کرد خواستگاری ستاره از فرخ وقتی:  گفت می نادر آقا

 ور پدرش و شد بسته دل دختر این به شما مثل اونم و بود شنیده رو تعریفش و بود دیده عمارت

 تدارک در دو هر و بود مثبت جوابش ستاره بار این که کرد خواستگاری رو ستاره خان از و فرستاد

 هک کردید وادار رو ستاره داد قرار یه بخاطر شما و افتاد خان برای اتفاق این که بودند عقد مراسم

 ؟...نه یا بوده درست معلم ادعای این... بمونه کار برا عمارت این تو هم دیگه ماه شش

 که کنه حرکتی یا حرفی که ترسید می و بود افتاده جونش به استرس... زد موهاش به چنگی فرخ

 کم کم داره که میکرد حس و نداشت براش خوبی روز امروز... بشه گرفته کار به خودش علیه بر

 آرزوهاش به اون رسیدن مانع کسی زاره نمی که بست عهد خودش با اما... میده دست زا رو ستاره

 : گفت خشم با و شد بلند همین برای باشه

 و نوشته رو نامه شکایت این خودشم که بسا چه... معلمه آقا همین سر زیر اتفاقات این تموم اصالً

 باز ده این به پاش نادر که روزی از.. .کالنتری آورده خودش و کنند امضا که کرده اجیر نفر چند

 دق من جلوی یکی بارم یه حتی... میکردند سرکشی مقابلم در مردم... گرفت نادید منو خان ، شد

 امهن شکایت یه برامون که میگیم معلم آقا به ندی بهمون کمال و تموم رو ما حق اگه که کرد علم

 اهاشب من اما... گرفت بکار من علیه بر رو همه آقا این... بفرستیم رشت کالنتری برای تا بنویسه

 ستمنتون اینجا دیگه... بستم دل بهش بود مدتها که کسی رو گذاشت دست اینکه تا... کردم مدارا

 ...بشه ستاره نزدیک نگذاشتم االن به تا و ایستادم مقابلش و

 شد راضی خان نکهای خاطر به شاید:  گفت گذروند می نظر از رو فرخ داشت وقت تموم که حمید

 دیگه مانعی هیچ تا برسونید قتل به رو خان که کردید پیدا دلیل یه شما کنه ازدواج نادر با ستاره

  ؟...نباشه نداشته ستاره به رسیدن برا راهتون سر

 ؟...هستم خان قاتل من میگید یعنی:  گفت و زد ای قهقهه فرخ

 تا جااین بیاد هم ستاره بگید میشه فرخ آقا... است فرضیه یه فقط... نزدم اتهامی چنین من:  حمید

 ؟...بکنم ستاره از هم و شما از هم سوال تا چند شما حضور در

 تموم اما ، نموند دور حمید چشم از حالتش این و شد دستپاچه شنید رو ستاره اسم تا فرخ

 رایب... هباش نداشته شکی کوچکترین اون به حمید که کنه رفتار طوری که برد بکار رو سعیش

 : پرسید همین
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 ؟...دارید چیکار ستاره با

 جوابگوی باید اونم و داره بستگی خانوم ستاره به ها ماجرا این سر یه:  گفت اطمینان با حمید

 با میکنم خواهش پس... خانوم ستاره از هم پرسم می شما از هم که باشه مشترکی سواالت

 ... رو نخودتو وقت نه بگیرید منو وقت نه الکی مخالفت

 طوس که مراد به و بیرون اومد اتاق از بگیره رو تصمیمش که بشه فرخ منتظر اینکه بدون بعد

 ...فرخ اتاق بیاد که بزنه صداش رو ستاره که گفت میکرد بحث و جر زنی با داشت حیاط

 مومت نگرانی با خانوم مرضیه به رو و کرد پوفی شنید رو ماًمور این حرفای و بود حیاط تو که اعظم

 : گفت

 هک بزنه رو حرفایی فرخ جلوی تنفرش بخاطر اگه و شقه کله دختر این... برسه ستاره داد به خدا

 فرخ خشم... میاد در ستاره خجالت از حسابی فرخ ، ماًمور این رفتن از بعد حتماً ، بزنه نباید

 ...نهببی رو آزادی رنگ حتی نتونه دیگه که میکنه گرفتار طوری رو ستاره باالخره

 به رو عرصه تازه ، هیچ نداشته که نفع نامه شکایت این... کرد میشه چیکار:  گفت خانوم مرضیه

 هم وت و من دست از... کنیم دعا براش و کنیم توکل خدا به باید...  کرده تر تنگ بیچاره دختر این

 ... برنمیاد کاری

 اما... بشه سوال ازش که بود منتظر و بود نشسته حمید روبروی و فرخ کنار که بود ای لحظه ستاره

 فرصت این از ستاره... نوشت می چیزی داشت و بود دفتری تو سرش که میشد دقایقی حمید

 اهنگ به رو نگاهش هم فرخ که انداخت فرخ ی آشفته و عصبی صورت به نگاهی یه و کرد استفاده

 هر حمید صدای با... باشه زدنش حرف مواظب که داد می فرمان او به چشماش با و زد گره ستاره

 رو وقتشون که کرد خواهی عذر ازشون اول حمید... دوختند اون به چشم و گرفتند هم از نگاه دو

 جواب کدام هر که کرد سفارش بهشون و داد تحقیقش مورد در مختصر توضیحی بعد و گرفته

 ...پرسید ستاره به رو بعد... بده رو خودش سوال

 مه ای دیگه موارد یا بوده شما خواستگاری سر فقط فرخ با خان اختالف آیا... خانوم ستاره:  حمید

 ...هستم اطالع بی اون از هنوز من که هست
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 برخ من که جایی تا درخواست این از قبل تا:  گفت حمید به رو و کرد فرخ به گذرایی نگاه ستاره

 ، کرد حمایت من از هم خان و دادم فرخ به من که ردی جواب از بعد اما. نبود اختالفی هیچ داشتم

 ...بیرون رفت عمارت از قهر با فرخ و شد بحثشون هم با

 نظر از چه فرخ آخه ؟...دادید رد جواب خواستگاریش به چی برا:  گفت و داد تکون سری حمید

 ازش فرخ که بود این آرزوش دختری هر که بودند جایگاهی در خانواده نظر از چه و قیافه

 ...کنه خواستگاری

 و زندگی تو مالکایی و اعتقادات سری یه آدمی هر:  گفت و انداخت پایین رو سرش ستاره

 از... زنه می رقم رو اش آینده ، ها مالک و اعتقادات همون گرفتن نظر در با که داره ازدواجش

 منداشت رو باشم داشته بهش باید که حسی اون گفت بهم رو درخواستش و دید منو فرخ که روزی

 در... کرد تر مصمم... نه جواب یه برای منو و داد هم دست به دست که بود هم اعتقادات سری یه و

 ...نیستم هنوزم و نبودم آقا این عاشق من کل

 همین با داشت جورایی یه و بود فرخ سنگین نگاه زیر زد می حرف داشت ستاره که وقتی تموم

 حمید دوباره... بزنه جا و بترسه زودی این به که نبود بیدی ستاره اما... میکرد تهدیدش نگاه

 : پرسید

 هنوز من راستش ؟...بدید توضیح بیشتر میگید که اعتقاداتی مورد در بخوام ازتون تونم می

 ...نفهمیدم جمله این از رو شما منظور

 تو باید که رسوماتی و سنت یه طبق آدماش و روستا این:  گفت و کشید عمیقی نفس ستاره

 وناعتقاداتش همین اساس بر و... کنند عمل اون به و باشند پایبند باید کنند ادهپی زندگیشون

 ...میکنند زندگی دارن

 : گفت ستاره به رو و پرید ستاره حرف میان فرخ وقت این در

 نای نزاشتی و گرفتی تصمیم ازدواجت مورد در خودت چرا پایبندی رسومات و رسم این به اگه تو

 ده این تو رو رسومات و رسم این قانون و بیاد در اجرا به هم تو برای نیز می دم ازش که ، رسم

 ؟... نزدی بهم
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 نکته یه ، حرفاشون البالی شاید تا... میده رو فرخ جواب چی ستاره ببینه تا نزد حرفی حمید

 به رو حمید ی توجه ی همه ستاره صدای... نشده حل حاال تا که باشه مسائلی گشای راه بتونه

 ...کرد جلب خودش

... بکنم مردم اعتقادات به اهانتی خوام نمی و نیستم ده این رسومات و رسم مخالف من:  ستاره

 ...کردی برداشت ای دیگه چیز تو بود ای دیگه چیز من منظور

 حرف که بده توضیح سرمد آقای برای... گردونی می دهنت توی رو حرف هی چرا... بگو خب:  فرخ

 ؟...بوده چی خودت

 و نشست می خونه تو دختری هر روستا این تو که بود این من منظور:  گفت حمید به رو رهستا

 ...اومد می اش خونه به دختر اون بزرگترای ی اجازه با دیدنش برای خواستگار

 و شدی من مزاحم مردم انزار تو ، دخترا جمع تو مدام ؟...کردی چیکار تو:  داد ادامه فرخ به رو

 رد کجا هر از... کردی مردم همین ی مزحکه منو و گفتی می من به رو تدرخواست مغرورانه

 ...دادند می نشون منو انگشت با و... میکردند پچ پچ و کردند می نزدیک هم به سر میشدم

 برا یممیا مادرم و خان با گفتم بهت بار چند:  گفت و ایستاد ستاره روبروی و شد بلند عصبی فرخ

 وامبخ ازت و بشم سبز جلوت مدام که کردی مجبور منو تو... نه گفتی فقط خودت و خواستگاریت

 ...نگذاشتی باقی برام ای دیگه راه... باشی داشته دوست منو که

 : گفت و بشه ساکت کرد مجبور رو فرخ و برد باال رو دستش حمید

 امهاد ستاره به رو... بکنم خانوم ستاره از دیگه سوال یه بزارید... میشیم پرت مرحله این از داریم

 : داد

 ؟...برنگشتید تون خونه به خان مرگ از بعد چرا

 ...بودم بسته خان با ساله یه داد قرار یه من چون:  ستاره

 قبول هم شما و کرده خواستگاری شما از هم دکتر پسر... شنیدم من که خبرایی طبق اما:  حمید

 ...افتاد تلخ اتفاق این متاًسفانه که کنید عقد که بود شده قرار و کردید
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 سنگین بغض یه... بودش ندیده بود وقت خیلی که نادری و خان مرگ یادآوری از که ستاره

 : گفت ای گرفته صدای با و اش سینه تو نشست

 هم االن... افتاد اتفاق این که بیایم در هم عقد به بود قرار نادر آقا منو... میگید درست شما

 ...بگیرم تصمیم ام آینده برای بتونم بعد ات بگذره هم ماه شش این مجبورم

 این و کرد رفتن راه به شروع اتاق دور و شد عصبی دوباره فرخ... ستاره حرفای و حمید سوال با

 رفتار این داشتند همدیگه به نگاهشون با دو هر و نموند دور ستاره و حمید چشم از فرخ خشم

 نیتعصبا برای وقتی فرخ به اینکه برای حمید. ..گذروندند می نظر از رو فرخ پریشون و شتابزده

 : گفت بهش رو نده

 که نداید اجازه االن به تا و کردید بیرون عمارت از رو اون شما... معلم آقا حرفای طبق... فرخ آقا

 ؟...چیه کارتون این دلیل... باشه داشته مالقاتی قرار ستاره با و اینجا بیاد

 به ای لحظه خشم با و شد روبرو بشه پرسیده ازش ترسید می که سوال این با باالخره که فرخ

 : گفت حمید به رو بعد و کرد نگاه ستاره

 ماه شش باید داد قرار طبق ستاره حالیکه در... ببره اینجا از زور به رو ستاره خواست می آقا این

 ...بمونه اینجا دیگه

 انعم شما نمیشه دلیل این اما مونهب اینجا دیگه ماه شش باید خانوم این که درسته:  گفت حمید

 رهب کسی حتی و اش خونواده دیدن به بار یه ای هفته داره حق دختر این... بشید نفر دو این دیدار

 ... کنه ازدواج باهاش قراره نزدیک ی آینده در که

 اآق ینا با خوام نمی اما... داشته مالقات مادربزرگش با و بی بی خونه بردم بار چند اونو من:  فرخ

 احساس ستاره به نسبت آقا این که نکردند عقد همدیگه با هنوز اونا چون... کنه مالقات معلم

 ...میکنه مالکیت

 اریدز نمی که این دلیل بفهمم بتونم که مندید عالقه ستاره به هنوز شما:  گفت فرخ به رو حمید

 ...دلیله همین ببینند رو همدیگه نفر دو این
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 تو دارم و دارم دوست رو ستاره هنوز من... بله:  گفت مطمئن خیلی و کرد ستاره به نگاهی فرخ

 این تو هم وجه هیچ به... برگردونم رو نطرش که میکنم ام سعی تموم مونده باقی ماه شش این

 ...باشه داشته مالقاتی معلم با زارم نمی مدت

 :  گفت تارهس به رو مکثی از بعد و شد خیره غرور پر مرد این به ای لحظه حمید

 ؟...ندارید آقا این به ای عالقه و هستید حرفتون پای هم هنوز شما ؟...خانوم ستاره چی شما

 زد می حرف طوری باید... برداره شورش به سر رو فرخ ، جوابش که ترسید می و بود نگران ستاره

 مسله این به ور فرخ این از بیشتر که زد می حرفی باید... انداخت نمی خطر به هم نادر جون که

 برداشت و فهمد می رو منظورش زود خیلی باهوش جوون مرد این که دونست می... نکنه حساس

 : گفت قوی ای اراده با همین برای... نداره حرفاش از اشتباهی

 زندگی بخوام که ندارم احساسی هیچ فرخ به نسبت من... هست و بوده همین من آخر و اول حرف

 که فهمید می فرخ کاش ای و نداریم جایی همدیگه سرنوشت تو فرخ و من... کنم شروع باهاش رو

 ...اما...بزنه رقم دومون هر برای رو تقدیر این اجبار به تونه نمی

 تو ؟...کنی تقسیم معلم آقا با رو احساست خوای می پس:  گفت و ستاره به پرید عصبانیت با فرخ

 هل پات زیر منو تونی می کردی فکر ؟...چیه غرور فهمی نمی اصال تو... نبردی انصاف از بوی اصال

 و دارم دوست هنوز من... کنی نابود منو تونی نمی تو... خودت خوشی و زندگی دنبال بری و کنی

 ...دارم برنمی سرت از دست زودی این به

 تصمیمش و عقاید بخاطر رو دختر این تونی نمی تو... باش حرفات مواظب فرخ آقا:  زد داد حمید

... نهک انتخاب خودش رو زندگیش راه و بگیره تصمیم خودش برا تونه می انسانی هر... کنی هدیدت

 ... بشنویم رو حرفاش ی بقیه بدی اجازه اگه که داشت هم اما یه حرفاش ی دنباله خانم ستاره

 ؟...بگی خواستی می چی ؟...چی اما:  گفت ستاره به رو بعد

 با تونم نمی گفتم که درسته:  گفت زد می گره هم تو رو شدستا استرس با که طور همین ستاره

 ...میگم رو همین هم نادر آقا مورد در... کنم فکر آینده به فرخ

 تگف و اومد حرف به زودتر حمید و کردند بود کرده مکث کمی که ستاره به تعجب با فرخ و حمید

: 
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 ؟...چیه منظورت

 همین تو و االن همین بوده ایشون و من بین چی هر ...بگید معلم آقا به من طرف از:  گفت ستاره

 خوام نمی دیگه من... جداست هم از هم اون و من راه و شده تموم نشستید اینجا شما که ساعت

 بعد.. .باشه داشته وجود زندگیم تو مرد نام به کسی خوام نمی دیگه اصالً... بدم ادامه دکتر پسر با

 آسیب من بخاطر کسی که میرم ده این از شد الزم اگه و یب بی پیش گردم برمی ماه شش این از

 و یدشمن همه این ارزش من... ببینم خودم سر بر دونفر این بین جنگ و بمونم تونم نمی... نبینه

 سنگین ی وظیفه و کنه مراقبت اش خواهرزاده تنها و خواهر از و بمونه باید فرخ... ندارم رو کینه

 هم معلم آقا وجود... میشه وظایف این به رسیدن مانع من وجود که هست دوشش به هم تری

 پس... برداره محروم مردم این برای علم راه در قدمی بتونه که بمونه باید و ضروری ده این برای

 بخورند منو های شیرینی و کیک چه مردم... خوره نمی دردی هیچ به که منه وجود فقط وسط این

 اون مثل... بزرگه هم بی بی و من خدای... نمیشه عوض ونزندگیش تو چیزی هیچ نخورند چه و

 ... میشه تموم هم کینه و دشمنی این دیگه و دیم می ادامه زندگیمون به ها سال

 و زنه می حرف جدی داره ستاره که فهمید داشت نظر زیر رو ستاره رفتار وقت تموم که حمید

 این نبی که عشقی به گرده برمی همش کاریفدا این و... نرسه آسیب نادر به که اینه فقط دلیلشم

 از دونست می چون... نیاد سرش بالیی نادر که میکنه فدا رو خودش داره ستاره و... هست نفر دو

 نپایا نکنه آزرده رو ستاره روح سواالتش با دیگه اینکه برای... میشه تهدید حسابی فرخ طرف

... بزنه حرف عمارت این خدمتکارای با هم یا کلمه چند خواست فرخ از و.. کرد اعالم رو حرفاش

 می بیرون اتاق از داشت که شد ستاره راه سد و کرد پایین ی روانه رو حمید موافقتش با فرخ

 ...رفت

 ******************** 

 کنجکاو رو فرخ شده زده که حرفایی با که دونست می... نشست فرخ درخواست به دوباره ستاره

 : گفت و نشست و گذاشت ستاره روبروی رو صندلی فرخ... کرده

 ...زدی آقا این به که حرفایی مورد در بده توضیح برام

 ؟...بدونی خوای می رو چی ؟...حرفا کدوم:  گفت و کرد ریز چشماشو ستاره
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... زنن بیراهه به رو خودت ستاره:  گفت عصبی حالت با و کشید گردنش پشت دستی کالفه فرخ

 ؟...گفتی سرمد به رو حرفا اون چرا... میگم نادر مورد در

 نشونه رو فرخ قلب بلندش های مژه... انداخت پایین رو سرش و زد گره هم تو رو دستاش ستاره

 به و کنه خودش مال رو اون وجود تموم تونست می کاش ای که میکرد آرزو دلش تو و بود گرفته

 تر مطمئن خودش به فرخ ذشتگ می که روزی هر... بشه نزدیکش که نده اجازه نادر چون کسی

 رگ نوازش و نرم صدای با... کنه رقیب به تقدیم اونو و بکشه دست ستاره از تونه نمی که میشد

 ...اومد خودش به ستاره

 این از بیشتر تا بکشم دست خواستن این از... عشق این از حاضرم... گفتم رو حقیقت:  ستاره

 ...نشه ماندگار ها نفرت و ها کینه

 : داد ادامه و لغزاند فرخ مشتاق چشمای به دستاش روی از رو نگاهش ستاره

 یمتصم خودم ، زندگیم برای و باشم آزاد ماه شش این از بعد خوام می... دکتر پسر نه... تو نه دیگه

 ...بگیرم

 : گفت بود دوخته چشم بهش تردید و شک با که طور همین فرخ

 یه اخد رو تو... بزنی پس رو مردک اون راحتی این به هک... کنم باور رو حرفت تونم می میکنی فکر

 ؟...نکنه ردش عقلم که بگو چیزی

 بستگی خودت به این... نکن باور خوای می... کن باور خوای می... گفتم رو حقیقت من:  ستاره

 ...داره

 ای دقیقه از بعد و کنه جمع رو اش شده پرت حواس یکمی تا زد اتاق تو دوری و شد بلند فرخ

 : گفت آروم ستاره گوش در سر و شد خم و رفت ستاره پشت

 و بکنی دل هم من از حتی و ده این و اینجا از تونی می بکشی دست معلم اون از اگه کردی فکر

 ینم نتیجه به وقت هیچ که نده راه کوچولوت مغز به رو احمقانه افکار این... بشی ناپدید و بری

 ...رسه

 : تگف خشم با و ایستاد فرخ روبروی و شد بلند جاش از فرخ منطق رغی حرفای از عصبانی ستاره
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 من بشه تموم که ماه شش این... میکنم فکر بهش روز و شب دارم و نیست گونه بچه افکار این

 هستند... داری نگه اینجا زور به منو تونی نمی تو... ندارم عمارت این و تو به تعهدی هیچ

 ...بگیرند منو قح که سرمد آقای مثل ماًمورایی

 : گفت و داد تکونش شدت به و چسبید رو ستاره بازوهای فروان خشم با فرخ

 لقمه اول از تو... بمونی کنارم بخوای ازم التماس با که میارم سرت بالیی که نکن تهدید منو ستاره

 ایخو می اگه... دم نمی دستت از قیمتی هیچ به و دارم دوست هنوزم من... نبودی مردک اون ی

 نیاد زن ترین خوشبخت رو تو تا ، من دست تو بزار رو دستت پس ، بشه تموم دشمنی و کینه این

 ...کنم

 هدیگ حرف بدون و نشست صندلی نزدیکترین روی ستاره و کرد رها رو ستاره حرفاش از بعد فرخ

 از لد اگه حتی ، نبود پذیر امکان براش فرخ دست از شدن رها... شد غرق خودش افکار تو ای

 ره داشته دست خان قتل تو فرخ اگه که بود این به امیدش فقط... بگذره عشقش از و بکنه نادر

 ...کنند امضا رو آزادیش حکم اینطوری بتونه و کنه پیدا ازش ردی سرمد زودتر چه

 اقات از... ندید اتاق تو رو فرخ و اومد خودش به زد می پرسه افکارش تو که طوالنی لحظاتی از بعد

 غبطه جوون مرد این به لحظه یه... میکرد بدرقه رو سرمد داشت که دید رو فرخ بیرون اومد هک

 ناکیدرد آه... بره دکتر و نادر کنار بعد لحظاتی شاید و رفته بیرون سنگی ی قلعه این از که خورد

 خواست یاری اون از و دوخت چشم خدا آسمون به اشک از پر چشمانی با و کشید جدایی این از

 ...کنه مقاومت بتونه ظلم همه این مقابل در هم باز که

 از سوال تا چند و زد آشپزخونه به سری... رفت فرخ و ستاره پیش از اینکه از بعد حمید

 چند نادر ی نامه پشت حمید ، سالم از بعد... نشست روبروش اعظم آخر در و کرد خدمتکاران

 : گفت اعظم به رو و گذاشت دفتر الی رو نامه دوباره و نوشت خطی

 بیکار وقت هیچ بزرگی این به عمارت این تو که دونم می... شدم مزاحمت باز که ببخش منو

 ...سراغت بیام هم باز که بودم مجبور دوستت آزادی برای اما... نیستی

 بر دستم از کمکی اگه... منه آرزوی منتهای ستاره آزادی... نداره ایرادی:  گفت استرس با اعظم

 ...نمیکنم کوتاهی بیاد
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 دونید می مقصر خان مرگ تو رو فرخ شما بدونم خوام می:  گفت اعظم به رو و کرد تشکری حمید

 ...بدید بهم کاملی جواب و نترسید بقیه مثل شما امیدوارم ؟...نه یا

 کسی بفهمه فرخ اگه... دلواپسم ام خونواده بابت ، نیست خودم برا نگرانم اگه من:  گفت اعظم

 رهایی برای این وجود با اما... میکنه پا به جنگ یه کرده مقصر خان قتل تو رو اون مدرک بدون

 لقت این تو فرخ که بگم صد در صد تونم نمی من... بگم رو حقیقت که میدم قول بهتون ستاره

 : گفت ستاره به رفت می بیرون عمارت از قهر با داشت که موقعی اما... داشته دست

 که میکنم کاری همه و گردم برمی آرامش با... هیچ که کردی ازدواج باهام و کردی قبولم اگه

 نمی و گردم برمی طوفان با... دادی بهم مدت این که بود همین جوابت اگه ولی... بشی خوشبخت

 فرخ... دارم برمی راه سر از باشه ازدواج این راه سد کسی هر... برسه آرامش به دیگه کسی زارم

 فرخ که طوفانیه همون این گفت ستاره ، شد کشته خان وقتی... رفت و گفت رهستا به رو اینا

 ...بوده فرخ راه سد که کسیه همون هم خان و داده خبرش

 هر. ..بود کرده پیدا فرخ علیه بر مثبت ی نقطه یه پس... زد محوی لبخند و داد تکون سری حمید

 مسائل از خیلی که باشه نخی سر یه ونستت می اما... باشه قبولی قابل مدرک تونست نمی که چند

 : گفت اعظم به رو خنده با حمید... کنه روشن رو

 ...بود نکرده اشاره مسئله این به حتی ستاره... کردید آگاه منو مورد این در که ممنون

 چون... کنه دیوونه رو فرخ و بزنه حرفی چنین فرخ جلوی خواد نمی... عاقلیه دختر ستاره:  اعظم

 ...نداره ابایی هم ستاره زدن کتک از حتی بشه عصبانی گها فرخ

 ؟...زنه می کتک رو ستاره فرخ مگه:  گفت و شد خیره اعظم به شگفتی با حمید

 هب سر ستاره که وقتا گاهی... نمیکنه رو کار این خیلی:  گفت و نشست اشک به اعظم چشمای

 ستاره که میکنه کاری سیلی تا ندچ با... میکنه راست قد فرخ مقابل در و داره برمی شورش

 چیزی اگه... داره دوست رو ستاره میکنه ادعا فقط نامرد اون...کنه پیدا خاتمه دعوا و بشه ساکت

 مه کلمه این از نکنم گمان که عشق به برسه چه... شناسه نمی دشمن و دوست نباشه میلش باب

 ...بفهمد چیزی
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 این دست اسیر چنین این ستاره که نمیکرد باور.. .شد آشفته خیلی اعظم حرفای شنیدن با حمید

 بد براش فهمید می فرخ اگه چون ، بزنه حرف دختر این با نبود جایز این از بیشتر... باشد ابلیس

 عسری عمل یه در و نیست اونا ی متوجه کسی ببینه تا کرد اطراف به نگاهی همین برای... میشد

 و گرفت طرفش به رو اون اعظم تعجب از پر چشمای مقابل در و کشید بیرون دفتر الی از رو نامه

 : گفت

 که دمشنی نادر از... ستاره به بده و کن مخفی لباست تو رو نامه این بشه متوجه کسی اینکه بدون

 ...رسوندی می همدیگه به رو اونا ی عاشقونه های نامه همیشه و داری جسارت خیلی

 که ادد اطمینان سرمد به ، رضایت از پر لبخند یه با و ردک مخفی لباسش تو رو نامه بالفاصله اعظم

 ...برسونه ستاره دست به سالم و صحیح رو نامه

 تشکر یه از بعد و شد روبرو فرخ با حمید... اعظم دنبالش به و آشپزخونه از حمید شدن خارج با

 می شاید رو این و بود شده سوال فرخ برا سرمد سرد و عبوس حالت... بیرون زد عمارت از سرد

 تو اومد همین برای... بود خورده جا حسابی فرخ دیدن با که بده ربط دخترکی به تونست

 پریده رنگش که اعظم به رو خشم با و کرد بیرون آشپزخونه از اعظم جز به رو همه و آشپزخونه

 القش چوب و شد خیره... بود کرده مخفی لباسش تو که ای نامه بابت بلکه... خودش بابت نه...  بود

 چوب و دیوار بین و برد دیوار کنار به تا قدم به قدم رو اون و گذاشت اعظم لرزون ی چونه زیر رو

 ودب شده خیره اعظم به و بود ور شعله توش آتیش ی زبانه که چشمایی با و انداخت دام به شالق

 : گفت و کرد

 ؟...رفت اینجا از درهم ای چهره با که گفتی بهش چی

 اما... نهنک عصبانی این از بیشتر اونو که بگه فرخ به چی باید تونست نمی بود سیدهتر که اعظم

 و زد اعظم گوش تو محکمی سیلی و نداشت رو اعظم سکوت طاقت که بود عصبانی بقدری فرخ

 : زد فریاد و چسبوند رو اش یقه

 ؟...بود گرفته خودش به رو قیافه اون که گفتی چی مردک اون به... بگو چیزی یه لعنتی
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 مورد در فقط... نگفتم چیزی بخدا:  گفت التماس با بود جاری خون دماغش از که طور همین اعظم

 اب ستاره و دارید دوست رو ستاره هنوز شما گفتم من و چطوری تون رابطه که پرسید ستاره و شما

 . نگفتم ای دیگه چیز... مخالفه درخواست این

 : گفت و گوشه یه کرد پرتش و آورد فرود اعظم صورت تو دیگه سیلی یه حرصش از فرخ

 ...میکنم نابود رو ات خونواده هم رو تو هم باشی گفته من علیه چیزی بفهمم اگه... حالت به وای

 دهز ستاره که حرفایی و بود گرفته رو وجودش ی همه ماًمور این دیدن از که عصبانیتی از بعد فرخ

 سرمد وجود... رفت باغ به اعصاب تمدد برای و بیرون اومد اونجا از و کرد خالی اعظم سر... بود

 ی همه و... بیفته ماًمور این دام به باالخره سماجتش با ترسید می و بود گرفته ازش رو آرامش

 می حرف فرمانده با مورد همین در و زد می پاسگاه به سر یه باید... بشه آب بر نقش هاش نقشه

 همیشه برای ده این از و برداره تحقیق از دست جوون مرد این زودتر چه هر که میکرد کاری و زد

 ...بشه رو همه برای فرخ دست و بره لو چیز همه داشت امکان وگرنه... بره

 به و کرد کز ای گوشه یه وقت همه مثل و رفت اتاقش به داشت فرخ با که حرفایی بعد ستاره

 که فهمدب درست تونست نمی... میکرد کرف برسون نادر گوش به تا بود گفته سرمد به که حرفایی

 نادر هک بود مطمئن رو این فقط... نه یا میکنه باور اونو حرفای آیا ستاره حرفای شنیدن از بعد نادر

 باید احرف این... بیاره بدست اونو که تره مصمم همیشه از و نمیکشه پس پا حرف کلمه چند با فقط

 و نمیشد قانع زودی این به فرخ که چند هر... شدمی زده فرخ مقابل در نادر جون حفظ برای

 و اومد خودش به اتاق در صدای با بود خودش عالم تو که طور همین... نمیکرد باور رو اون حرفای

 دست و شد بلند جاش از هراسان... دید در ی آستانه در خون از پر صورتی و زار حالی با رو اعظم

 : گفت و گرفت رو اعظم

 ؟...انداخته روز این به رو تو کی ؟...اومده سرت بالیی چه... عزیزم اعظم

 : گفت و کرد پاک رو صورتش خون بود دستاش تو که دستمالی با و نشست اعظم

 این کتکای... کنه حمله دختر یه به وحشیانه چنین این که هست نامردم این از غیر کسی مگه

 ...میوفته آدم جون به گرسنه گراز یه مثل... نداره تازگی نامرد
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 اعظم صورت پوست رو فرخ دستای جای دیدن با و زد کنار رو اعظم صورت موهای تعجب با ستاره

 : پرسید و گفت بهش لعنتی یه

 ؟...کردی چیکار مگه ؟...آورد سرت رو بال این چی برا

 شد بلند و اومد جوش به خونش ، شنید رو اعظم حرفای ستاره تا... کرد تعریف رو چیز همه اعظم

 : گفت و چسبید رو اون دامن اعظم که فرخ پیش بره

 ...میزنه کتک هم رو تو و نمیشه سرش انصاف و رحم اون... نکن رو کار این خدا رو تو... ستاره

 گفت اعظم به خطاب حال همون تو و کنه باز اعظم دستای ی گره از رو دامنش میکرد سعی ستاره

: 

 همه من بخاطر داره اون... بزنم بهش میاد در دهنم از چی هر تا برم بزار... نترس... اعظم کن ولم

 ...میکشم عذاب دارم من و میکنه مجازات رو

.. .بیا کوتاه نادر جان رو تو:  گفت گریه و التماس با و بود گرفته رو ستاره دامن طور همین اعظم

 ...خوری می کتک من بخاطر ببینم ندارم طاقت بخدا

 اون تا گرفت اش سینه تو رو اعظم سر و شد ولو زمین روی اون نارک اعظم قسم شنیدن با ستاره

 : گفت بود غصه از پر که صدایی با و کنه آروم رو

 ...بگیر ظالم از رو ما تقاص خودت... خدایا

 داده بهش سرمد که رو ای نامه شوق با اعظم... گرفتند آروم که ساعتی نیم از بعد ستاره و اعظم

 با ستاره... برسونه دستش به تا داده بهش سرمد و نادره ی نامه که گفت و داد ستاره به و بود

 برد دماغش سمت به و گرفت رو نامه و برد دست بعد و کرد نگاه اعظم شاد چشمای به اول تعجب

 این برای دلش تو و آورد چشم به اشک ستاره حال دیدن با اعظم... کشید نفس وجودش تموم با و

 تنتونس دیگه اش نامه دیدن با اما ، بگذره نادر از داشت تصمیم اینکه با ...کرد دعا معصوم دختر

 با.. .کرد باز رو نامه و کرد پاک رو چکید اش گونه روی که اشکی... اعظم به لبخند با و کنه مقاومت

. ..کرد خوندن به شروع ، بشنوه اعظمم که طوری بلند داشت نادر به که عشقی از تابناک جانی

 ...میکرد خبر با نامه محتویات از رو اعظم و میکرد رو کار این هستار همیشه
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 (( داد رواج گان دلسوخته میان را عشق که خدا نام به)) 

 ...کرد تقدیم عاشقان به و کاشت را سرخ گل نخستین ، که کسی سالم جنس از سالم) 

 ... (شد عاشق که گلی نخستین به سالم

 وت و... داره تعلق تو به آینده مطمئنم که خاطر این به ، نامم می دامی نامه در را تو... عزیزم ستاره

 در خودم که هایی لحظه در تو حضور... خوشبختی از پر فردایی امید... هستی فردا به من امید

 خواد می دلم... شیرین و سخت انتظاری... روشنایی و صبح به رو شد ای پنجره ، دیدم می انتها

 در که دادند می خدا فقط... باشه من مال همیشه هایت لحظه و بخوره گره تو روزگار با سرنوشتم

 ار تو گاهی اینکه به خیال با میشد رو جدایی درد قبالً... برپاست غوغایی چه تو دوری از من وجود

 توست های نفس با آمیخته که میگیرم حیات و میکنم پر را هایم ریه ، هوایی از و بینم می

 ی اجازه تو به ای لحظه برای که شدی ظالم دیوی سنگی ی قلعه اسیر تو حاال اما... کرد فراموش

 می من... بیندازد پا از دوری این بخاطر مرا تا داده هم دست به دست چیز همه... ده نمی را خروج

 چقدر ، تو و من عشق شدن آشکار دونم می... هستی حالی و وضع چه تو خان مرگ از بعد دونم

 ی همه مسبب که دانم می هم را این... کرد فرسوده رو وجسمت رسوند آسیب روانت و روح به

 امتحان این از سرفراز که میکنم کاری باش مطمئن ولی... است من عشق و من ، تو های ناراحتی

 اوممق و صبور همیشه مثل میکنم خواهش... کنند نگاه ما زندگی به حسرت با همه و بیایی بیرون

 اون و کنه محوش روزگار ی صفحه از را نامرد اون تا میکنه پیدا راهی یه تماًح سرمد آقای... باش

 ما بر خدا لطف که باش خوشحال... گیریم می جشن هم با رو ازدواجمان و آزادی تو و من وقت

 وت گرم دست تا ، است شده گشوده نجاتی راه... نیست ناامیدی درگه ، درگه این... گرفته باریدن

 ...بگذارد من ی خسته و سرد دستای در همیشه برای را

 مقصود گوهر از و باش خودت مواظب... جانم از تر عزیز... باشد من گنج تو محبت پر آغوش بگذار

 هب هم کنار در دلواپسی هیچ بدون تو و من که ای لحظه رسیدن امید به... کن مراقبت حسابی من

 ...بیندیشیم شیرین ای آینده و فردا به و برسیم آرامش

 (( نادر تو ی خسته دل عاشق)) 

 برای دلش... ریخت اشک وجودش تموم با و گذاشت خود زانوی بر سر ستاره... نامه خوندن بعد

 سختی و عذاب و افتاده روز و حال این به داشتنش دوست خاطر به که سوخت می عاشق مرد این
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 شد بلند و اومد خودش به زود خیلی اعظم ی کننده دلگرم حرفای با... داره برنمی سرش از دست

 سرمد ، نامه پشت که خطی چند به تعجب با کرد تا رو نامه وقتی... بزاره امنی جای رو نامه که

 ...شد خیره بود نوشته براش

 نادر عشق از خواستی و زدی فرخ و من مقابل که رو حرفایی اون باش مطمئن:  بود نوشته سرمد) 

 نابودش چون... زنم نمی حرفی ، برسونم بیچاره عاشق نای گوش به خواستی من از و بگذری

 تالشش ی همه تو به رسیدن برای داره نادر...  مونه می وجدانش عذاب تو برای عمر یه و میکنه

 انج از دفاع برای که زارم می این پای رو حرفات... نیست ثمر بی تالشش که مطمئنم و میکنه رو

 که باش روزی امید به و کن فراموش هم تو... کنم راموششف زودتر تا گفتی فرخ مقابل در نادر

 ...(روز اون امید به... باشی بزرگ عشق این آغوش سهم

 برای مرد این چقدر... نبرد خوابش و کرد فکر سرمد های نوشته به صبح ی سپیده تا ستاره

 که گرفت یم رو نیکی کار کدام جواب داشت نادر... میکرد تالش همه این نادر به اون رسیدن

 تا ستاره و نبود معجزه بجز چیزی... بود فرستاده براش رو ناجی این خدا و... بود داده انجام روزی

 این به داد خبر رو روز شدن آغاز مالیمی نسیم با بهاری خورشید و شد روشن هوا که وقتی

 ...کرد فکر معجزه

 ور خودش آشفته ، کرد دیر وقتی.. .بود حمید اومدن منتظر لحظه هر و بود برگشته مدرسه از نادر

 غرق و نشسته شون خونه کنار ی تپه روی که دید رو حمید تعجب با و رسوند خونه بیرون به

 و گرفت باال رو سرش حمید... زد اش شونه به دستی و رفت طرفش به عجله با... طبیعته تماشای

 ماس به شیطانی قفس تو طورچ عشقش دونست می اگه ، بود نگران نادر برای... زد محوی لبخند

 می نشون خودش از واکنشی چه جسمی هم و میشه روحی ی شکنجه هم و شده گرفتار فرخ

 که بسا چه... بده نجات فرخ چنگ از رو معصوم دختر این که کرد می رو تالشش تموم باید... داد

 ...میشد قربانی هم خودش راه این در

 : گفت حسرت با میکرد نگاه ها پرنده زپروا که طور همین و نشست او کنار نادر

... میکردیم پرواز آسمان اوج در آزادانه االن و بودیم ها پرنده این جای به ستاره و من... کاش ای

 ؟...بود خوب حالش ؟...دیدی رو ستاره

 : گفت آرامی صدای با... باشه خوددار که کرد سعی اما... برآشفت رو حمید نادر غمگین صدای
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 ...صبور و مقاوم همیشه مثل... بود خوبم و دیدمش آره

 رخ منی به و برگشت حمید... داد بیرون اش سینه از سوزناکی آه و کشید خنجر رو نادر گلوی بغض

 اشک به چشمای با و برگشت اونم کرد حس رو حمید نگاه سنگینی وقتی نادر... موند خیره نادر

 : گفت و زد زل حمید به نشسته

 ؟...دادی بهش رو نامه

 رو کسی هنوز بود رسیده که سن این به تا... برد می سر به ناباوری در عشق همه این از حمید

 کاری کرد سعی و بود ستاره نگاه ی لحظه یه تاب بی و قرار بی نادر... بود ندیده عاشق اینطور

 و داد تکون سری نادر جواب در... ببینند رو همدیگه نزدیک از دو این زودی همین به که بکنه

 : گفت

 ...دستش برسون که دادم اعظم دوستش به... بدم خودش به نتونستم

 ؟...کردی مالقات هم با رو دو هر:  گفت و کشید اش آشفته صورت به دستی نادر

 ...میکنم تعریف برات رو چیز همه بعد ، خونه تو بریم بیا... آره:  گفت و شد بلند جاش از حمید

 هک میشد دقایقی نادر اما... شدند مواجه دکتر استقبال با که خونه وت رفتند و شد بلند هم نادر

 : پرسید ، بپرسه حمید از باید که رو سوالی باالخره و بود چیزی نگران

 ؟...افتاده اتفاقی ستاره برا ؟...شده چی... داری ای دیگه حال یه برگشتی وقتی از... حمید

 گها میکنی فکر تو ؟...اتفاقی چه مثالً:  گفت و ختدو چشم نادر به تعجب با نادر حرفای با حمید

 ؟...میخوردم ناهار و بودم نشسته راحت اینجا االن من بود افتاده اتفاقی ستاره برا

 ؟...شده چیزی نیست حواست یکمی... نادره با حق... جان حمید خب:  گفت حمید به رو دکتر

 دل و دلتنگی این... نیفتاده اتفاقی چهی که بخورم قسم کی به:  گفت و زد عمیقی لبخند حمید

 جای و خوبه حالش هم ستاره... عادیه چیز همه... گذاشته اثر هم شما روی اینکه مثل نادر نازکی

 می خواد می دلم... فکرم تو کنم پیدا نخی سر نتونستم هنوز اینکه برای فقط... نیست نگرانی

 ...بیرون بکشم عمارت اون زا همیشه برا رو ستاره و بکنم مفیدی کار یه تونستم
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 اون از غیر به داد توضیح رو بود شده بدل و رد فرخ و ستاره بین که رو حرفا ی همه حمید بعد

 از قسمت این با خواست نمی... کنه تموم رو چیز همه خواست می نادر از که ستاره حرفای تکه

 این از که بود داده توضیح ارهست به نامه پشت که طور همین... کنه ناامید رو نادر ستاره حرفای

 شد دبلن میز پشت از و شد عصبانی شنید رو حمید حرفای وقتی نادر... نمیگه چیزی نادر به حرفا

 بهش هم حمید و کرد دعوت آرامش به اونو پدرش اینکه تا... گفت فرخ به بیراه و بد تا چند و

 : گفت

 ...رسیده قتل به خان که اونجایی بریم هم با عصری تا بخور رو ناهارت بیا

 یداپ ماه دو از بعد ، چیزی یه مدرکی یه میکنی فکر اگه ؟...چیکار بری اونجا:  گفت تعجب با نادر

 دنابو هم اونو مدارک چطوری بوده بلد کشیده رو نقشه این کسی هر... اشتباهی در سخت میکنی

 ...کنه

 ؟...نیومده بدنیا ماهه تهف نادر احتماالً... دکتر:  گفت و خندید دکتر به رو حمید

 : گفت حمید به رو عصبانی نادر... داد تکون سری و خندید حمید حرف به دکتر

 ؟...میکنی مسخره منو

 برا من... چیه مسخره... نگفتم دروغ اومدی بدنیا ماهه هفت میگم وقتی:  گفت و زد قهقهه حمید

 ...نخور حرص بیخودی قدراین پس... ببینم رو مکان اون خوام می که دارم دالیلی خودم

 دکتر و حمید اما... کرد بازی غذاش با فقط دقایقی تا و میز سر نشست دوباره و کرد پوفی نادر

 ...خندیدند می دستش از داشتند هنوز

 نادر... کرد بررسی رو جا همه حمید و رسید قتل به خان که جا همون رفتند هم اتفاق به عصری

...  دیدند رو صحنه اون که بودند کسایی اولین ستاره و اون که ددا توضیح رو چیز همه براش هم

 پناه و پشت یه براش و داشته دوست پدر جای که رو کسی که کرد تاًسف اظهار ستاره برا حمید

 : پرسید نادر افتادند راه به و نشستند ماشین تو وقتی... دیده وضعیت اون تو ، بوده

 ...رسیدی هم ای نتیجه به... خب
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 نمی خان چون ، بوده اینجا هم سومی نفر که مطمئنم تو تعریفای با اما... نه هنوز:  گفت دحمی

 ...داریم معتبر مدرک یه به نیاز اون اثبات برای اما... برسونه قتل به رو خودش قاتل تونسته

 ...گفتیم بهت من و ستاره اول که رو ادعا این... نباشید خسته:  گفت کنایه با نادر

 تونم نمی االن که کرده خودش درگیر منو ذهن چیزی یه اما... دونم می آره:  گفت و دیدخن حمید

 مه ستاره و تو که بزارم فرخ با دیگه مالقات قرار یه باید... کنم فکر بیشتر روش باید... بگم

 محاال... بشنوم رو حرفاتون و بدم قرارتون همدیگه روی به رو رو نفرتون سه هر خوام می... باشید

 سوال جواب به من هم... میکنم خبرت بعد و کنیم تعیین رو وقت این فرمانده با تا پاسگاه بزار منو

 ...مونی نمی نصیب بی یار دیدن از تو هم و رسم می هام

 ؟...نداره ستاره برا خطری کار این مطمئنی:  گفت نگران نادر

 اومدم و اینجام من که االن... شنبا نگران نداره خطر:  گفت و زد نادر ی شونه به دستی حمید

 ور خودت... بشم مشکوک بهش من که نکنه کاری که داره عقل اینقدر فرخ باش مطمئن تحقیق

 ...نگران نه... باشی خوشحال باید... عشقت دیدن بری خوای می... کن آماده شب فردا برا

 ...نمیکنه آرومم منو باشه نگاه به فقط که دیداری:  گفت و کشید حسرتی آه نادر

 یه مثل نگاهم همین اما... داشتم رو دوران این منم... فهمم می رو حالت:  گفت و خندید حمید

 دست زودی همین به میدم قول بهت... داره می نگه آروم رو تو مدتی تا و میکنه عمل قوی مسکن

 ...دستت تو بزارم رو ستاره

 تونست می راحت خیال با که بود اونجا فقط چون... رفت می باغ به تفکر برای هرزگاهی ستاره

 سینه عمق در... کنه فکر آدماش و عمارت این از غیر چیز همه به و ببره دستها دور به رو فکرش

 ستاره... کاست می رنجش و درد سنگینی از باغ اون از دیدار و... بود نشسته سنگینی غم اش

 خنک و آمیز عطر نسیم به رو خود ، یبدلفر مناظر اون سرمست ، میکرد رها باغ تو رو خود وقتی

 هیچ و... برد می بسر خیالی بی و رویا عالم تو همیشه بود باغ در که ای لحظه... سپرد می باغ

.. .میشد باز باغ به پاش که موقع هر اواخر این اما... بیاره بیرون رویا از رو اون تونست نمی کسی

... میکنه نگاه رو او عاشقونه و ایستاده ای گوشه که دید می رو او... بود همراهش سایه مثل فرخ

 اعماق از نادر مثل هم او که دونست می خوبی به... کشید می عذاب او دار معنی های نگاه زیر
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 در عشق از عالمتی چنان و دید نمی اون ی دلداده رو خود هرگز ولی... داره دوست اونو وجود

 ردمیک فکر خوب وقتی ولی... سوخت می ناکام اشقع این برای دلش وقتا بعضی... یافت نمی خود

 هک داشت دل تا چند او مگر... میشد خیال بی ، سپرده دیگه کسی به رو دلش قبالً او که دید می ،

 ...بسپارد آن و این به بیدریغ

 وضوح به و گرفت می جون چشمانش برابر در تردید ی پرده ناگهان که گذشت نمی چیزی... اما

 قهقهه نیست خان از غیر کسی که قربانیش سر باالی و است خونین دستاش خفر که دید می

 خواست می دلش که میکرد پیدا بهش نفرت احساس چنان لحظه اون تو... دهد می سر ترسناکی

... میکرد محوش دنیا ی صفحه از و میکرد خفه رو اون دستاش همون با که داشت توانایی اینقدر

 و رهایی برای راهی مگر تا کوبید می ققس دیوار و در به رو خود که بود اسیری مرغ مثال ستاره

 ستاره که کشید می شعله چنان مواقع بعضی خشم آتش این... میکرد پیدا اسارت از گریختن

 که میشد دگرگون چنان عبادت خلوت در هم گاه... میشد پشیمون بودنش دختر از وقتا از گاهی

 ...میکرد خیس رو اش سجاده اشک سیل

 ی چشمه سر از تا میکرد عبادت رو خدا خالصانه و خداست موهبت عشق که دونست می ستاره

 پر و شیرین کالمی با رو دین فروع و اصول بزرگ مادر... بود ساله نه وقتی... کنه تر لبی عشقش

 بهشت های وعده با نه هرگز و بود کرده ها تعریف براش عبادت لذت از و داد یادش کشش

 که داد یاد او به... بود ترسانده را او وحشتناکش های عذاب و جهنم از نه و بود دهکر تشویقش

 ...داره پا به رو نماز و بداند را دین فروع که مسلمانیست هر ی وظیفه

 هرگز ولی... کشیده بند در اینطور رو اون که کنه نفرین رو فرخ خواست می نماز سر همیشه

 ادرم دلنواز و معطر کالم همیشه...  بود دشمن اگه حتی ، بودن کسی کردن نفرین به قاصر زبانش

 : گفت می که بود گُوشش ی آویزه بزرگش

 مستحق که کسانی شاید همین برای... داره ربط خوشون به خدا با انسانها ی همه ی رابطه

 خود قلب تو رو خدا همه... عکس بر یا و... باشند آمرزیده خدا نظر از بسا چه دونیم می مجازات

 در یکی... کلیسا در یکی... پرستند می رو او سلیقه یه به و جور یه ملتی و قوم هر ولی... دارن

 این در... باشه توام حقیقت با و اخالص با ها عبادت این که اینه مهم... معبد در یکی و... مسجد

 اگه حتی... باشه فریبی مردم و تجارت برای عبادت اگه اما... داره قبول رو جورش همه خدا صورت

 اثر صبح نماز نمازها بین اما... ماند می باقی مزد و اجر بی... باشی کعبه ی خونه در هم روز و شب
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 خدا به بیشتر رو خودش انسان که داره صفایی و روح ، آفتاب بدون صبح... داشت ای دیگه

 ...میکنه حس نزدیک

 نه که هایی لحظه هر در و گرفت می وضو احتیاط با و میشد بلند همیشگی عادت به صبح هر

 محجوب نسیم به رو خود... آینده روز و گذشته شب میان گُم هایی لحظه... روشن نه و بود تاریک

 و گرفت می آسمون به رو صورتشو و بست می رو ها چشم... سپرد می سحری دم ی مسیحا و

 آن... بکشد آغوش در جا یک رو هستی ی همه خواهد می گفتی که گشود می چنان رو ها دست

 چون اشک جایش به و میشد خشک صورتش و دست بر وضو آب تا موند می حالت اون در قدر

 ...میکرد دعا فقط و ریخت می معصومش و نجیب سیمای دشت تو بارون

 به ور گلویم آه و سینه بغض ، تسبیح های ستاره... پاشیدم التماس مشت یه نیازم ی سجاده پای) 

 قطره طرهق... فرستم می بیکرانت به نیاز دریا دریا... میکنم نثارت التماس پیاله یالهپ... زده گره هم

 از یکن ام آسوده و باشم تو ی بنده... باشی معبودم... باشی من با که پاشم می ام سجاده به العفو

 از خمیز ام حنجره... خدایا... غم و گناه دوزخ از دهی نجاتم و... برم می خاکیان این با که رنجی

... مهربانترین ای... دانم می شب ی سجاده و مُهر آشنای نا هم هنوز پیشانیم... تنهایست های آواز

 ، محبت قحط این تو کسی ؟...کنم چه اما... تکراریست پریشانی بغض این و خلوت این ی قصه

 و شقیع سرشار تو... نیست گلستان فکر به اینجا کسی... شنود نمی رو هام غصه هق هق صدای

 وجود به یادت از ای جرعه تا... کن یاریم... کن صدایم خواستی می که آنچه هر از تهی من

 صدای لبریز... دعاست عطر لبریز امروز خلوتم... خدایا... ببخشد زندگی ، عمرم ی خشکیده

 ( العالمین رب یا آمین... بخش رهاییم بند این از و باش پذیرا رو من خدایا... تو رحمت

 : گوید می که رسد می گُوشش به صدایی گویی دارد سجده بر سر که طور همین

 بهت ؟...شدی خسته ریختن اشک و التماس و دعا همه این از... شدی خسته... خوبم مخاطب) 

 که دهب قول اما... میکنم رها رو دستت... نیست دیر هم حاال... نیا دنبالم به نباشی صبور اگه گفتم

 ...(نگیری کس هیچ از رو مونآس محبوب سراغ دیگه

 ادفری با ها گریه البالی در و لرزاند رو بدنش تموم اش گریه هق هق سخنان این به فکر با ستاره

 : گفت
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 ببخش مرا... میکنم تحمل رو ها سختی تموم... نکن رهایم... باشم صبور دهم می قول... مهربانم نه

 تو الهی ریسمان به فقط چون... باش همراهم همیشه و کن عفو مرا... کردم شکایت پروا بی که

 ...نمیکنم رهایش و زدم چنگ

 بی و التهاب از پر نادر برای که روزی... داد می نوید رو ای دیگه روز شدن آغاز خورشید آمدن

 به رو دیدار این تاوان که ترسید می ولی... رفت می معشوق میعادگاه به باید که روزی... بود قراری

 بویی مردونگی و مروت و رحم از که بود گرفتار رقیبی دستای در عشقش چون. ..بدهد سختی

 : کرد زمزمه خود با... بود نبرده

... بینم می اطرافم در ، وجودم تموم ی اندازه به ای حفره ، ها لحظه شادترین در حتی... تنهام من

 ...هاییتن چون باشی خوشبختی از دور باید...نیست تنها آدمهای آن از خوشبختی

 شونه به دستی و رفت نزدیکش و شنید بود ایستاده اتاقش ی آستانه در که پدر رو او ی زمزمه

 : گفت و زد اش

 تالش مستلزم خوشبختی... تنها غیر آدمهای مال نه ، تنهاست آدمهای مال نه خوشبختی

 ...میاری بدستش زودتر ، کنی تالش بیشتر که هر... بیشتره

 ؟...دمنکر تالش مگر:  نادر

... برسون کمال حد به رو تالشت ، فرخ با شدن روبرو با امروز و بیا... نیست کافی قدر همین:  پدر

 کوچک حتی ، مدرک یه داشتن با هم حمید تا... کن طلب حمید برابر در رو حقت و بایست جلوش

 ...بگیره اون از رو حقت و کنه قضاوت بینتون بتونه ،

 چند... بیفته ستاره برای اتفاقی ترسم می:  گفت و دوخت درپ به رو غمگینش چشمان نادر

 دامی ی مایه تموم... نرسه ستاره به آسیبی که کردم تحمل خودش اوج تو رو تنهایی که ماهیست

 اتفاقی اگه... بخشه می حرارت و هیجان و شور من به اون وجود... است ستاره من دلخوشی و

 ...بخشم نمی رو خودم هرگز ، بیفته براش

 کی تا... ببخش پایان تنهاییت این به زودتر چه هر... بده گسترش رو حرارت این بیا خوب:  پدر

 همه گوش به رو فریادت عصر امروز... باشی تماشاگر فقط و بنشینی اون و این امید به خوای می
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 مثل هم فرخ باش مطمئن...  بکش بیرون رقیب چنگ از رو هست خودت مال که چیزی و برسون

 ...ببینه صدمه ستاره که نمیکنه کاری و عاشقه یه تو

 خوند نگاهش از رو استقامت و بودن محکم وقتی... دوخت پدر چشمای به رو خود تردید نگاه نادر

 ...شد مدرسه ی روانه لبخندی با و گرفت آروم دلش

 : گفت حمید که زدند می قدم پاسگاه ی محوطه تو داشتند فرمانده با حمید

 مقابل در و بیاد اونم که خواستم هم دکتر پسر از و بزنم عمارت به سری یه دارم خیال رعص امروز

 ...کنید همراهی منو هم شما خوام می... بشنوم رو حرفاشون نفر سه این

 هک دونید می... بدید قرار همدیگه برابر رو رقیب تا دو این خواید می چرا:  گفت تعجب با فرمانده

 ...خطرناکه خیلی

 اب باید سرباز تا چند و خودتون... خوام می کمک شما از همین برای:  گفت و داد تکون سری دحمی

 فرخ مطمئناً و باشه فرخ ضرر به ماجراها تموم ممکنه که زده رو حرفایی نادر آقا... اونجا بیاید من

 ...الزامیه شما وجود پس... میشه عصبانی

 ؟...میکنید قبول رو ریسک این که گفته چی معلم آقا این:  پرسید استرس با فرمانده

 خودتون... بشه همسرش بوده قرار خان مرگ از قبل که دختری و خودش مورد در حقایقی:  حمید

 ، هداشت نگه رو اون زور به فرخ و باشه نشده موندگار اونجا خودش میل به ستاره اگه که دونید می

... باشند جدا هم از اینقدر عاشق تا دو این ستنی روا دیگه... داد انجام آنها ی واسه کاری باید

 و داره دوستش اینکه ولو... داره نگه اونجا میلش خالف رو دختر این که نداره رو کار این حق فرخ

 ...داره ازش ساله یک قرارداد یا و شده عاشقش

 دشخو یتبان و بده هم به دست کم کم مسائل این که ترسید می اما ، بود شده قانع کمی فرمانده

 نفس ...بیفته مخمصه تو اینطور که داد نمی فرخ به دوستی دست هرگز کاش ای... بره لو رو فرخ با

 : پرسید دوباره و کنه دور خودش از رو اضطراب که کشید عمیقی

 ؟...اند کرده مردم که ایه نامه شکایت رو بزاره صحه که کنید پیدا چیزی تونستید قتل مورد در
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 ی همسئل شاید... نکردم پیدا کرد استفاده ازش مدرک عنوان به بشه که چیزی فعال:  گفت حمید

 شهنمی فعالً... کنه آشکار رو چیزایی یه و کنه باز خان قتل به هم راهی یه عشقی مثلث این بین

 ...بیفته ممکنه اتفاقاتی چه ببینیم عصر تا باید... داد نظری

 امروز که دونست می و رفت فرو عمیقی فکر به فرمانده ، گذاشت تنها رو فرمانده حمید وقتی

 ناو و برد لو بود بسته فرخ با که عهدی وسط این ممکنه و گیره می در عمارت تو جنگی یه عصر

 در چی که بده خبر فرخ به بهتره گفت خود با... بفرستند مجازات برای تاًمینات ی اداره به رو

 و نهک دیوونه رو فرخ خبر این ترسید می... بود مردد نرفتن و رفتن تو بعد دقایقی اما... انتظارشه

 جواب ازش فرخ اگه و بره سرمد همراه که گرفت تصمیم پس...... بزنه ای احمقانه کار به دست

 ...گرفته قرار سرمد کارهای جریان در آخر ی لحظه تو که بگه خواست

 کرد توان و صبر او کز رویست نه که زیرا.....  کرد نهان دلبند رخ آن نبود انصاف

 شد روان تو با دل همه این جان عالم کز.....  خدایی محبوب تو که شد یقین امروز

  کرد جان ز صبر کسی که نشنیدم هرگز.....  صبوری و آرام بود کی را تو مشتاق

 کرد نشان سنگ بر که بچکاند چندان.....  آب ام مژه فراقت ز گرفتم کوه تا

 بر رو دیگر غروب و گذشت می افق های کوچه آخرین پس از ، صدا بی و آروم فام سرخ خورشید

 از رهایی... قراری بی از رهایی برای ستاره... کشید می تصویر به آسمان ی باخته رنگ بوم

.. .کرد تماشا رو نشسته غروب به آسمون ، بالکن روی و رساند اتاق بیرون به رو خود... دلتنگی

 وهباشک آبی ی زمینه یک... رسید می نظر به زیبا خیلی ، غروب رد آسمون و بود اردیبهشت اوایل

... چرخید می هم در نسیم بازی با ابر بازیگوش های تکه متنش در که نارنجی رنگ با آمیخته

 قفس از و گشود بال ای پرنده چونان آرامش بود مدتی... نبود قراری رو دلش کودک که بود دیری

 ... بود رمیده دل کوچک

... است مواج آن در که دید می رو اشک های قطره ، دوخت می آینه در نگاهش به چشم که بار هر

 :  پرسید می ، آینه تو تصویر به رو خیالش در حالت همون با
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:  گفتد می ؟...دلتنگی روی چه ز:  پرسید می.... خزان باد سوز:  گفت می ؟...سوزی می روی چه از

 می بیرون سینه از بلند آهی و بست می رو چشمانش ستاره ، لحظات اون تو... یار روی هجر از

 ...جدایی زخم روی بر باشد مرحمی شاید تا... کشید

... دید عمارت حیاط تو رو نادر و گشود چشم یکباره به... خورد گوشش به آشنایی صدای ناگهان

 اون ، نادر التهاب پر و آروم صدای ولی...  کرده خطا چشماش حتماً... باشه اینجا او که نمیکرد باور

 : پرسید تر و مشتاق چشمانی با و بود روبرویش نادر... رهانید خطا این از رو

 ؟....عزیزم خوبی من ی ستاره

 و بود بسته رو گلویش راه بغض غول... زد پلک و دوخت نادر به رو جذابش و آشوبگر نگاه ستاره

 یار گوشنواز صدای دوباره... ریخت یم فرو چشمانش های کناره از که بود اشک های قطره فقط

 : شد شنیده

 سیاه چشمای اون مهمون لحظه یه برا و دیگه یکباره چشمانم که بودم لحظه این منتظر چقدر

 هم از رو ما که کسایی بر نفرین... بودم لحظه این منتظر که هاست سال انگار... بشه رنگت خوش

 ...ندندچشا ما به زود خیلی رو دوری طعم و کردند جدا

 ...بوسید رو اون و گرفت رو ستاره صورت اشک و برد دست بعد

 تماشا به ای گوشه ، حمید همراه به دکتر که بود انگیز شور چنان نفر دو اون دیدار ی لحظه

 و ها دلتنگی این ی همه که خواست می دلش و بود زده حلقه دکتر چشمان در اشک... ایستادند

 ور بیشتری لحظات ، دکتر که بود ها ماه االن... برسه پایان به عشقش ی ثمره تنها برای ها جدایی

 اجل و بود بینشون که عشقی جبران بخاطر ، خواست می عشقش از و گذروند می زنش خاک سر

 ... برسه اش ستاره به الاقل نادر و نگیره پسرشون تنها از رو عشق... نداد بهشون مهلت

 به سرانجام... کنه آغاز سخن گذاشت نمی نشدنیش رام نفس... لرزید می هراس و شوق از ستاره

 ...شد گشوده هم از ستاره خشک لبهای بود سختی هر

  ؟...میکنی چیکار اینجا ؟...خوبی تو نادر

.. .شدم نمی بند کجا هیچ دیگه کن باور... خوبم دیدم رو تو که االن:  گفت لرزونی صدای با نادر

 ...بمونم زنده تونم نمی هم لحظه یه حتی تو بی که دونی می... دیدنت آرزوی شده هام لحظه تموم
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 به زالل ای چشمه سر بر که بود ای تشنه... گرفت می اوج لحظه به لحظه اشتیاقشون ستاره و نادر

 و نادر به غضبناک نگاهی... ریخت هم به رو آرامش این ی همه فرخ اومدن اما... بود نشسته روزه

 باال اتاق به رو آنها کرد دکتر و حمید از که سردی آمدگویی خوش از بعد و انداخت ستاره

 : گفت خشن و بلند صدایی با ستاره به رو بعد... کرد راهنمایی

 ؟...باشی آشپزخونه تو نباید االن مگه... کن آماده رو چایی برو

 چشمان مقابل از فوری نشه آنها بین مگویی بگو باعث اینکه برای و انداخت زیر به سر ستاره

 جهپن تو رو عشقش ی پرنده اون... بود تلخ نادر برای هشدار این چقدر... شد ناپدید نادر پریشون

 میان در معصوم ی پرنده این و... فشرد می شدت به رو او لحظه هر و بود گرفته نیرومندش های

 همین تو تونست می خواست می دلش... داد می جون لحظه به لحظه رحمش بی های چنگال

 : بزنه فریاد و بایسته مقابلش لحظه

 ...بکشه بند به رو اون نداره حق کسی و آزاده انسان یه هم ستاره

 فرط از که بود اندوهی کوه نادر... بود سکوت به مجبور و میشد خفه گلویش در صدا بار هر ولی

 ...بود گیر نفس جدایی این از شده ویران درون از اما ، بود ایستاده سرپا غیرت

 خیره هم های چهره تو تردید با کدام هر و داشت حضور هم خورشید ، فرخ بر عالوه اتاق رد

 رخف...  بود اومده پاسگاه رئیس و نادر و دکتر همراه به سرمد آقای بار این چرا که کنجکاو و بودند

 می بیرون سینه از کوتاهی های نفس و کشید می موهاش تو دستی مدام ، نادر دیدن از کالفه

 و دکتر که داده رخ مهمی ی مسئله که میکرد حس بار این ، بود افتاده جونش به اضطراب... داد

 ...بزارند عمارت اون به پا کردند جراًت هم پسرش

 : گفت خورشید و فرخ به خطاب و شکست رو محیط اون سکوت حمید باالخره

 وقت بی و وقت ، مدت نای... ببخشید همیشگی مزاحمت بابت منو امیدوارم... خانوم خورشید

 ...معذور و ماًمورم من که چکنم ولی... زدم بهم رو آرامشتون

 هنام یه برداشتند متعصب دهاتی مشت یه ؟...معذوری چه ؟...ماًموری چه:  گفت عصبانیت با فرخ

 هک... من جون به انداختند(  حمید به اشاره)  رو شما این و نوشتند تاًمینات ی اداره برا احمقانه ی

 ...بدهند ربط خان قتل به منو بتونند شاید
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 کاری داره امکان ، بشه عصبانی فرخ اگه دونست می و داشت خبر برادر اخالق از که خورشید

 رخف به رو همین برا... بشه گرفتاریش باعث و بشه تموم خودش ضرر به که بزنه حرفی یا بکنه

 : گفت

 و دکتر همراه به بار این چی برای سرمد آقای ببینیم تا کنی حفظ رو خودت آرامش بهتره

 ...اومدند عمارت به پسرشون

 خودش بود کنارش که صندلی اولین روی و نزد حرفی بود گرفته خوب رو خواهرش منظور که فرخ

 : گفت فرخ به رو حمید بار این... داد نمی بهش رو خوبی خبر آشوبش از پر قلب اما... کرد رها رو

... نهبک قتلی به متهم رو شما ، داره کینه یا و میاد بدش شما از اینکه صرف هتون نمی کسی... اوالً

 نخودتو از تونید می فقط... کنید توهین کسی به ندارید حق شما... دوماً... گیره خودشم پای چون

 دنکر تحقیق و زدن حرف با میشه پیچیده کم کم داره که مسئله این تا اینجام من... کنید دفاع

 چه حال هر به... بشه کسی آسایش مخل دلیل بی نداره حق کسی...  بکنم روشن رو چیز همه

 و دورم ام خونواده و شهر از روزه چند االن مسئله این حل برای من ، نیاد چه بیاد خوشتون

 ...نرم بیرون ده این از ، نشده حل مسئله این تا که دونم می خودم ی وظیفه

 ما جمعی دسته اومدن دلیل... نیومدم اینجا اون مورد در تحقیق و خان مرگ بخاطر من امروز

 ...میشه مربوط خانوم ستاره و نادر آقا به امروز

 : گفت نادر به رو بار این و رفت در کوره از فرخ ، حمید حرف با

 تا ایدب ستاره... خوندی کور ببری و بگیری رو ستاره دست راحتی این به تونی می کردی فکر اگه

 ...بمونه عمارت این تو ، من کنار همیشه برا که شد راضی شاید هم بعد و بمونه دادقرار پایان

 و فتگر رو دستش دکتر که ، بایسته فرخ روبروی و بشه بلند رفت ، فرخ حرفای از عصبانی نادر

 اما... شستن ناچار به نادر... بکنه براش کاری یه بتونه حمید تا بشه عصبانی نباید که فهموند بهش

 تهدید رو فرخ داشت حرف بدون بارش خون چشمای با که بود گرفته دل به فرخ از ای کینه انچن

 : زد داد فرخ تند واکنش با بار این حمید... میکرد

 ... بشه گرفته کار به خودت علیه بر ممکنه... باش حرفاتون و رفتار مراقب... فرخ آقا
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 این در... کرد دعوت آرامش به رو فرخ و بود برادرش و حامی تنها نگران ، دکتر مثل هم خورشید

 به که خواست ازش حمید... پذیرایی از بعد و اومد اتاق به شیرینی و چایی سینی با مراد وقت

 مه ستاره که نگذشت چیزی... کنه شروع هاشو سوال نفر سه این حضور در تا... بیاد بگه ستاره

 ...فرخ کنار و باشه نادر روبروی که کرد نشستن به دعوت طوری رو اون حمید و رسید

 به ور خان که سارق اون قتل کنم فکر... کردم مدت این که تحقیقاتی طبق:  گفت فرخ به رو حمید

 ومس نفر این نتونستم فعال که... داره وجود هم سومی نفر و نبوده خان خود دست به رسونده قتل

 ...کنم شناسایی رو

 حمید حرفای از بعد رو فرخ واکنش خواستند می و تندانداخ فرخ به نگاهی یه دکتر و نادر

 ناتتاًمی ماًمو این ی کله تو فقط و نرسیده اثبات به هنوز که نظر این از عصبانی فرخ... ببینند

 : گفت حرص با خوره می چرخ

 دشمور در پرونده این... کنه پا به فاجعه که نزنید رو حرفی دلیل بدون ندارید مدرکی هنوز وقتی

 یم ضربه خواهرم به مستقیم غیر دارید ماجرا این قبر نبش با شما... شده بسته و کردند قتحقی

 ...کرده قبول رو خان مرگ هم حدودی تا و گرفته آروم تازه اون... زنید

 اینکه عوض شما... مشغوله فکرم شما مورد در یکمی:  گفت و موند خیره فرخ به ای لحظه حمید

 رد دخیل ، دست این از مسائلی یا شخصی ی کینه بخاطر کسی اگه که بدید رضایت کار این به

 اعثب که میکنید کاری تازه... برسه اعمالش سزای به و بشه پیدا قاتل اون زودتر ، بوده خان قتل

 یدهم انتقال روت به رو مخاطب به رو چیزی یه فقط روش این... بیفته عقب به تحقیقات این بشه

 ؟...داشتی دستی کار این هم تو یا کنی می مخفی و دونی یم رو چیزایی یه حتماً که

... داشتم دست کار این تو نه و دونم می قتل مورد در چیزی من نه:  گفت حمید به رو عصبانی فرخ

 ) حتماً که زدم حدسایی یه منم اینجا اما.... خودتونه میل... نکنید باور یا ، کنید باور خواید می

 ازیدبند رو خان قتل که کردند تبانی شما با و نوشتند رو نامه شکایت اون اآق این(  نادر به اشاره

 ...برسه عشقشون به آقا این هم و بشید راحت من شر از هم دالیلتون همین با بتونید و من گردن

 هممت... زنید می دارید که باشید حرفاتون مواظب... فرخ آقا:  گفت فرخ به رو فرمانده موقع این در

 ...بزرگیه جرم مدرک بدون دولت مورماً کردن
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 قدرت اینقدر خواست می دلش اما... نگفت چیزی دیگه و کرد نگاه فرمانده به تیز خیلی فرخ

 بده فرخ حرفای به جوابی اینکه بدون حمید وقت این در... بشکنه رو شون همه گردن که داشت

 : گفت خورشید به رو

 انتظار شما از و اینجا اومدم خواستند کمک من از و دداشتن دکتر پسر که ادعایی برای امروز من

 ...بدید جواب صادقانه رو کنم می ازتون که هایی سوال پاسخ دارم

 : داد ادامه حمید و داد تکون سری نگرانی با خورشید

 ؟...نه یا کردند خواستگاری خان نزد خانوم ستاره از نادر و فرخ خان قتل از قبل... خانوم خورشید

 ... خان پیش اومد دکتر بعد و گفت خان به رو خواستگاری موضوع برادرم اول... بله:  خورشید

 همسری برای رو نادر ایشون خانوم ستاره میل و خواست به:  گفت و داد تکون سری حمید

 ؟...نه یا دادند رضایت تصمیم این به هم خان و پذیرفتند

 ...شد اضیر ستاره رضایت به خان... طوره همین بله:  خورشید

 می که کنه اعالم شخصاً خان خود ، افتاد اتفاق این که هفته همون تو که نبود قرار مگه:  حمید

 ؟...بزاره همدیگه دست تو رو نفر دو این دست و بگیره رو نفر دو این عقد جشن خواد

 : داد ادامه خورشید حرفای تاًیید در حمید و... کرد تاًیید رو حمید حرف خورشید بازم

 اجازه حتی دیگه و کرده بیرون اینجا از رو نادر ، عمارت به برگشتن محض به شما برادر چرا سپ

 به عمارت از که نداده رو اجازه این هم خانوم ستاره به حتی... بشه نزدیک عمارت این به نداده

 رهستا باری چند شخصاً خودشون دارم خبر من که اینطور و بره مادربزرگش یا و نادر دیدن قصد

 ...برگردونده و برده مادربزرگش دیدن به رو خانوم

 در... ببره اینجا از زور به رو ستاره خواست می آقا این:  کرد اشاره نادر به و زد فریاد فرخ بار این

 رکت رو اینجا قرارداد این پایان تا تونست نمی و بود نوشته ساله یه قرداد یه خانوم این که حالی

 ...کنه

 : گفت و زد زل رقیب چشمای تو خشم با و ایستاد فرخ روبروی و شد بلند نادر
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 مدت این تو تا داشتم نگه خودم پیش قرارداد ی بهونه به رو ستاره نمیگی سرمد آقای به چرا

 تهدیدم منو حتی و کنی دورش من از خواستی می نمیگی چرا ؟...کنه ازدواج باهام کنم وادارش

 این کردی فکر... میکنی اذیت رو ستاره یا ، کُشی می منو یا شدم عمارت نزدیک اگه که کردی

.. .زاده ارباب نخیر ؟...کردم فراموشش یا بوده تو از ترس بخاطر فقط نگرفتم رو سراغش که مدت

 تا گذشتم هام تنگی دل تموم و خودم از نبینه صدمه تو طرف از ستاره اینکه بخاطر فقط من

... جاماین بینی می که هم االن و نگذشتم ستاره از من... ینهنب آسیبی هیچ ماه پنج این تو ستاره

 ، فقط ما حرفای و ما بین... تو طرف نه... منه طرف نه سرمد آقای... بگیرم ازت رو حقم اومدم

 پیدام طرفا این ، دیگه ماه پنج تا و میرم من باشه درست تو دالیل و حرفا اگه... میکنه قضاوت

 ...میرم اینجا از ستاره با باشه حق نم حرفای اگه اما... نمیشه

 زا بیشتر اونو و نشست ستاره قلب به نگاه این زهر که... کرد نگاهش آمیز تهدید و زهرآلود فرخ

 هب گاهی که تهدیدایی... بود آشنا آمیز تهدید نگاهای این با خوب ستاره... کرد پریشون همیشه

 ...رسید می حقیقت

 حمید... بودند غرق خودشون افکار تو و بودند کرده سکوت همه و نزد حرفی کس هیچ ای لحظه تا

 با : گفت فرخ به رو حمید باالخره... میکرد ثبت دفترش تو رو بود شنیده که چیزهایی داشت هم

 مرتکب رو جرم تا دو االن به تا شما که اینه کردم کسب االن به تا مورد این در که اطالعاتی

 هگذاشت عقدش و خواستگاری قرار قبالً که شدید جوون تا دو این اردید مانع ، اینکه یک... شدید

 تهدید رو ایشون شما نادر آقا حرفای به بنا ، اینکه دوم... دارند خبر اون از روستا این کل و بوده

 و... میارید در بیچاره دختر این سر رو تالفیش ، بشه خانوم ستاره یا عمارت نزدیک اگه که کردید

 رتعما نزدیک امروز به تا نرسه آسیبی اش عالقه مورد دختر به اینکه و تهدید این ربخاط هم نادر

 ...نشده خانوم ستاره و

 قبول رو کدومشون هیچ من که دلیل همه این با خواید می شما:  زد داد تموم عصبانیت با فرخ

 ؟...خان قتل به ؟...برسید کجا به ندارم

 خاصی جایی به نیست قرار:  گفت فرخ به رو و ، بود پریشون که کرد خورشید به نگاهی حمید

 ...است دیگه مبحث یه خان قتل... بشه معلوم ناحق و حق باید... برسیم
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 انتظار ازتون و بپرسم شما از هم سوال تا چند خوام می خانوم ستاره:  داد ادامه ستاره به رو حمید

 ماش از رو این از غیر انتظار... بدید نهصادقا جواب بهم بکنید رو کسی ی مالحظه اینکه بدون دارم

 دار حق به رو حق دارم وظیفه و اینجام من... تهدید یا زور نه... میکنه حکم قانون اینجا... ندارم

 ...بگید بهم رو حقیقت و نترسید هیچی از پس... برسونم

 پیش اش وجه و بگه دروغ خواست نمی... میکرد فکر حمید حرفای به و بود پایین سرش ستاره

 از خالی حقیقتم گفتن اما... کنه خراب دونستند می درستکار و امین رو اون االن تا که آدمایی

 یه از... باشه داشته پی در درگیری و دعوا اون حرفای ی دنباله در بسا چه و ، نبود دلهره و ترس

 متمو خودش ضرر به که کنه کتمان رو چیز همه راحت تونست نمی تاًمینات ماًمور مقابل در طرفم

 هی باعث اعترافاتش اگه حتی... میشد روبرو حقایق با باید و نبود بین در تردیدی هیچ... بشه

 : گفت آروم خدا به توکل با... میشد دیگه جنگی

 ... بپرسید خواید می چی هر... باشه راحت خیالتون

 داشت که نادر نگاه سمت لغزید چشماش اما... کرد حس صورتش روی رو نادر و فرخ نگاه سنگینی

 که گفت چشماش زبون با و زد پلک ستاره برا آروم نادر... میکرد نگاهش عشق با و مهربون

 منتظر ، زد نادر برا که محوی لبخند با ستاره... بگه داره دوست چی هر و باشه راحت خیالش

 ...شد حمید سوال

 ؟...کرده هم تهدید حال به تا رو شما فرخ... خانوم ستاره:  پرسید ستاره به رو حمید

 ...بله:  گفت و انداخت پایین رو سرش و بارید می خون چشماش از که کرد فرخ به نگاهی ستاره

 ؟...کرده تهدید چی برای و کرده تهدید بار چند:  حمید

 حد سر تا منو و داد نشونم رو تهدیدش از ای گوشه هم بار چند حتی... کرد تهدیدم خیلی:  ستاره

 ...اما... بشم تسلیمش تر زود من که بکنه کاری خواست می... دترسون مرگ

 : دز فریاد و شد بلند نادر وقت این در... بده ادامه نتونست دیگه و زد چنگ رو ستاره گلوی بغض

 بی و معصوم دختر یه به رو زورش که رسونده حدی به رو نامردی دیگه(  فرخ به اشاره)  آقا این

 ...داده نشون پناه
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 ... گرگ لباس تو است بره یه این... میگه دروغ سگ مثل داره معصوم دختر این:  زد فریاد فرخ

 و تگرف رو دستش ستاره... میکرد گوش مگوها بگو این به دلواپسی با و گرفت رو سرش خورشید

 دختر این از نداشت حق خورشید... شدند خیره همدیگه درد از پر و غمگین چشمای تو ، دو هر

 خوشبختی و رهایی برای...اسیره فرخ چنگال تو چطوری ستاره که دونست می خوب... هبش متنفر

 برادرش ضرر به اگه حتی ، کرد نمی گزار فرو چیزی هیچ از... بود خان آرزوی همیشه که اون

 ...باشه

 ...آورد در حالت اون از رو دو هر نادر فریاد

 مورد چقدر و دختریه چه ستاره دونند می همه دیگه... کنند باور همه که بگو چیزی یه:  نادر

 ...روستا این مردم و دختر این جون به افتادی میش لباس تو که تویی این... است همه احترام

 : زد داد میشه بیشتر لحظه هر تا دو این ی مناظره داره دید که حمید

 ...دلیل بی اونم... کنه محکوم رو دیگه کسی نداره حق کس هیچ... کنید بس دوتون هر

 ...کشیدند می رو فرخ انفجار انتظار همه لحظه هر و بود گرفته رو پذیرایی فضای استرس

 ؟...بود چی فرخ تهدید بار اولین:  پرسید ستاره به رو حمید

 صدای با و اومد نظرش به گذشته تلخ خاطرات اون تموم ، بود پایین سرش که طور همین ستاره

 : گفت لرزونی

 من راه سد راست و چپ... بودم فرخ کامل دسترس در دیگه حاال و عمارت تو بودم اومده تازه

 بهش و میشدم دور ازش تونستم می تا منم... کنم ازدواج باهاش خواست می ازم و میشد

 کنهب اذیتم بخواد اگه گفتم بهش حتی و... نمیکنم قبول رو خفتی چنین دارم عمر تا که فهموندم

 می آرامش و امنیت دلم... بمونم عمارت تو سال یه مدت به بود قرار ...میگم خان به رو چیز همه

 انخ که روزا از یکی اینکه تا... بود نگذاشته آرامش برام لحظه یه دیگه فرخ رفتارای اما... خواست

 هک اتاقی تو اومد و داد جراًت خودش به آشپزخونه تو رفتند نماز بعد بقیه وقتی ، نبود عمارت تو

 بالش زیر چاقو یه همیشه... نزاشتم که کنه درازی دست بهم خواب تو خواست می... مبود خوابیده

 گفت کنم می باخبر رو همه صدا و سر با االن دید وقتی فرخ... کردم تهدیدش اون با و داشتم

 ...بشم مالکت ازدواجم بدون حتی تونم می که بدم نشونت خواستم می فقط ندارم کاریت
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 که پرسید دکتر از خان وقتی و بود بد حالم چقدر که یادشونه حتماً رو وزر اون خورشید و دکتر

 اون اما... داده دست بهش عصبی شوک و دیده بدی خواب که بود گفته دکتر... شدم اینطوری چرا

 ینکها برای فقط... بودم کرده پنهونش ام سینه تو االن تا که بود زشت واقعیت یه و نبود خواب یه

 ... نشه دار لکه پاکم دامن

 ینا باور... بودند خیره ستاره به حیرت با بود اومده یادشون بخوبی رو روز اون که خورشید و دکتر

 آدم همچین برادرش ، نمیکرد باور که خورشید برای مخصوصاً... بود سخت خیلی براشون موضوع

 رو یزچ همه هم دکتر... نه یا میکنه تاًیید رو ستاره حرفای که پرسید دکتر از حمید... باشه کثیفی

 خفر برای این و میشد بیشتر فرخ جرم داشت کم کم... ستاره حرفای روی زد تاییدی مُهر و گفت

 و اومد جوش به غیرتش دوباره ستاره دردناک حرفای شنیدن از بعد هم نادر... نبود خوبی وضعیت

 : زد فریاد

 خدا از ؟...بکنی کاری ینچن معصوم دختر یه با اومد دلت چطور تو...عوضی فطرت پس

 ؟...نترسیدی

 نامرد اینقدر هنوز... نبر باال رو کثیفت صدای خودم ی خونه توی و شو خفه تو:  زد عربده فرخ

 ینا داشتم بهش که ای عالقه بخاطر... بترسونمش خواستم می فقط... بکنم رو کار این که نشدم

 ...کردم خواهی عذر ازش هم روز چند از بعد و کردم رو اشتباه

 و شد بلند ، بده جلوه گناه بی رو خودش خواد می و میگه دروغ داره باز فرخ دید وقتی ستاره

 از ترسی هیچ دیگه... میکرد تمومش باید بود رسیده اینجا به کار که حاال... ایستاد فرخ روبروی

 : گفت نفرت و تموم شهامت با... نداشت تهدیداش و فرخ

... نکردی خواهی عذر اصالً تو... خوره نمی من درد به باشه همراه دیگه تهدید یه با که عذرخواهی

 ...نیست بلد خواهی عذر اصالً تو مغروری به آدمی

 ...میگی چی داری ببین... باش حرفات مراقب ستاره:  زد فریاد فرخ

 آدما هب اعتمادم تموم تو ؟...بکنی تونی می غلطی چه نباشم مواظب اگه مثالً:  گفت نفرت با ستاره

 دمایآ میکردم فکر همش... کنم اعتماد کسی به تونستم نمی دیگه تو کارای از بعد... شکستی رو

 این به بودم اومده خان درخواست به و کار برای من... هستند تو جاسوس همشون ، عمارت این
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 مین دیگه ...کنه محافظت ازم و بدونه دخترش مثل منو که داد قول بی بی به خان... لعنتی عمارت

 ...میده پرورش مار داره خودش آستین تو که دونست

 روزی چند که داد اجازه بهم خان... شد بهتر حالم که روز چند از بعد:  داد ادامه حمید به رو ستاره

 باشه مراقبم که فرستاد دنبالم رحمانم مش حتی... بشه بهتر هوام و حال یکمی تا بی بی دیدن برم

 پی رو رحمان مش و کرد سوءاستفاده موقعیت این از فرخ هم بار این اما... هکن همراهیم ده تا و

 قبول من که کنه پشیمونی اظهار خواست می ظاهر در... سراغم اومد و فرستاد سیاه نخود

 رو حرفیش هیچ و نداشت حد که بودم متنفر ازش بود آورده سرم که بالیی از اینقدر... نکردم

 مینه به گفت و گوشم تو زد محکمی سیلی اونم... کردم بارش حرف تمتونس می تا و نکردم قبول

 ...ببخشمت بخوای ازم و بیفتی پام یه خودت که میارم سرت بالیی زودی

 مشتش اینکه قبل اما... گرفت رو فرخ ی یقه و جلو پرید بود اومده جوش به خونش دیگه که نادر

 : گفت تماسال با و گرفت رو دستش ستاره بخوابه فرخ صورت تو

 ...بیاد پیش دردسری برات خوام نمی... باش آروم میکنم خواهش نادر

 : گفت و کرد ول رو فرخ ی یقه و گرفت آروم دید رو ستاره چشمای التماس که نادر

 ....نباش نگران... عزیزم آرومم

 ی بقیه هک داد اجازه ستاره به باز و کرد آروم یکمی رو اونجا فضای هشدارهاش و حرفاش با حمید

 ونهت می که کرده تلنبار دلش تو چیزها خیلی معصوم دختر این دونست می اون... بزنه رو حرفاش

 هم خان قتل تو که کنه پیدا فرخ علیه مدرکی یه هم شاید... کنه تضمین رو خودش آزادی ی برگه

 برا و ردهک حل رو پرونده این تونست می زود خیلی دختر این از حمایت با... باشه داشته دست

 ...ببنده همیشه

 : کرد کردن تعریف به شروع دوباره حمید ی اشاره با ستاره

 از رو وحشتناک شب اون وقت هیچ... رسوند انجام ی مرحله به شب یه رو تهدیدش باالخره فرخ

 ...برم نمی یاد
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 زا وقت هیچ رو وحشتناک اونشب ستاره مثل منم:  گفت ستاره حرف ی دنباله دکتر وقت این در

 نهخو رفتم می داشتم شب سکوت تو... برگشت و رفت مرگ دم تا ستاره که شبی ، برم نمی یاد

 ...شنیدم رو زن یه های زجه صدای که

 کارای از پرده کم کم... ستاره و اون تعریفای با و کرد تعریف حمید برا رو چیز همه دکتر

 چرا که پشیمون و بود حیرت در مظل هم این از هم فرمانده حتی... شد برداشته فرخ وحشتناک

 ، هم خان قتل نکنه که افتاد می جونش به شک این داشت کم کم... داده فرخ به دوستی دست

 ریخت بهم چیز همه... بود کرده اعتراف پاسگاه تو که دونست می دختر این اول از و باشه اون کار

 از پرده ستاره بار این اما... کردند می تهدید رو همدیگه کالم با چه ، نگاه با چه داشتند کدوم هر و

 ...واداشت نکردنی باور حیرت به رو همگی که برداشت رازی

 ات رو ستاره و داد انجام شب اون تو که فرخ تهدید و بی بی ی خونه از برگشتن شب اون از ستاره

 و ردک گناهکار رو فرخ ، اعتراف این با و گفت... بشه اون تسلیم ستاره تا کرد آویزون چاه تو کمر

 ارب به این از بیشتر های خرابی که گرفت می رو خطرناکی آدم همچین جلوی باید بار این قانون

 دخور می پی در پی که هایی کتک از فرخ و خودش از ستاره که تلخی حقایق شدن فاش با... نیاره

 کوه مثل رو فرخ باالخره تا گفت و گفت نبینه آسیب این از بیشتر دیگه کسی که زد نمی دم و

 ...کرد منفجر آتشفشان

 از خوش آب زارم نمی... نمیکنی پیدا نجات من دست از دیگه عمرت آخر تا ستاره:  زد فریاد فرخ

 ...پایین بره گلوت

 در قصر راحتی این به زارم نمی... میشه بلند تو گور از ها آتیش ی همه:  داد ادامه نادر به رو بعد

 ...گیرم می خراب ی دختره اون و وت از رو انتقامم... بری

 لگد و مشت زیر رو فرخ و اومد جوش به خونش داد نسبت ستاره به که خراب ی کلمه با نادر

 بعد... کنند جدا رو آنها که خواست سربازا از نفر دو به فرمانده... زدند می همدیگه دو هر... گرفت

 : تگف فرخ به رو ببخشه اونجا فضای به تونست سختی به حمید که سکوتی و اونا کردن جدا از

 وت... میکنی غلطی چه داری فهمه نمی کسی کنی فکر و کنی پایمال رو کسی حق تونی نمی تو

 تو هاینک دلیل به فقط که معصوم دختر یه با دادی اجازه خودت به اربابی بارگاه و تخت این بخاطر

 داشت حق نادر و... بود نادر اسم به دختر این که حالی در... بیاری سرش بال همه این ، نخواست رو
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 درکم بدون رو دیگری تونید نمی کدومتتون هیچ... بگیره تو جلوی ناموسش حفظ برای که داره و

 ...کنی دفاع حقت از تونی می فقط... بگیری رو حقایق جلوی تونی نمی تو... فرخ... کنید متهم

 زیر رو ها حق تموم لعنتی اون ؟...حقی چه : گفت و کرد پاک بود خونی که رو لبش ی گوشه نادر

 بهش که دختری ماهاست االن اون... کنه دفاع ازش بخواد که داره دیگه حقی چه... کرده له پاش

 از شما اونوقت... ترسونده هم زده کتک هم مرگ دم تا رو اون حتی و کرده زندانی رو دارم عالقه

 ...زنید می حرف نامرد این حق

 به زارم نمی ام زنده تا... باشه تونه نمی هم تو حق... نیست من حق ستاره اگه : زد فریاد فرخ

 رو اون راحتی این به تونی نمی هم تو... باشم نداشته رو ستاره من قراره اگر... برسی ستاره وصال

 ...داری نگه خودت برا

 فریاد برادر به رو و کرد ساکت رو همگی خورشید صدای ناگهان کشمکش و دعوا و جنگ اون تو

 : زد

 ومدا می سرش بالیی اگه... خان دست بود امانت اون... لعنتی معصوم دختر این با کردی چیکار تو

 بی و سنگ قلبش اینقدر برادرم که ام شرمنده همه روی از من... دادیم می رو بی بی جواب چی

 ...کنهنمی وحشتناکی کارای همچین عشقش با... باشه واقعی عاشق اگه آدم... رحمه

 : زد فریاد خواهرش سر شده بلند اونا از طرفداری به هم خورشید دید وقتی فرخ

 ودنب شده گور به گور خان اون و تو طرفداری اگه... نپاشی زخمم رو نمک و باشی ساکت تو بهتره

 ...نمیکردند علم قد تو و من جلوی دهاتیا این االن

 و هست خونش هم که کسی که نبود باورکردنی براش اصال و کرد نگاه فرخ به تعجب با خورشید

 چشماش... کوتاهه دنیا از دستش که بنده می خان به زشت الفاظ اینطور... بوده پدرش بجای خان

 مثل فرخ حرفای... داد دلداری رو اون و نشست کنارش ستاره... نشست فرو و شد اشک از پر

 ور کسی دنیا این تو دیگه که سوخت یم خورشید برای دلش... بود گزنده و زهرآلود عقرب نیش

 ...کنه تکیه بهش که نداشت
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 که خودخواهیه فقط... نمیشه سرش هیچی عشق از نامرد این:  گفت خورشید حرفای از بعد نادر

 اون... شد متنفر ازش که بودش شناخته خوب ستاره اما... کنه خودش اسیر رو ستاره خواد می

 ...نکرد رحم خودشم خواهر به حتی

 : گفت و گرفت رو جلوش موقع به فرمانده اما ، نادر طرف برداشت خیز فرخ

 دفاع برای بزار هم جایی یه... گناهکاری کافی قدر به... نکن گرفتار رو خودت این از بیشتر

 ...خودت

 همون به بیاد گیرت تری چرب ی لقمه جا هر... اونا مثل هستی یکی هم تو:  گفت خشمگین فرخ

 ...درنیفتی من با باش مواظب قطف... میری سمت

 :  گفت همه به رو و کرد ساکت رو همه حمید بار این

 می شما... شد مال بر بود راز یه مثل االن به تا که چیزایی همه و شد معلوم چیز همه کافی قدر به

 شرایط تو اونم... شد کار مشغول و اومد عمارت این به خان خود خواست به دختر این که دونید

 خود و خونواده این آسایش بخاطر فقط اون اما... کرد فراهم براش فرخ که شرایطی... بد لیخی

 پنهون االن به تا رو اش سینه دردهای ی همه و بست فرو لب... آبروش بخاطر بسا چه و ، خان

 اما... بود کرده اعالم رو نفر دو این نامزدی مرگش از قبل خان که دونید می هم طرفی از... کرد

 یه قرارداد کردن رو با ، اش عالقه بخاطر فقط و کرد رو استفاده کمال متشنج اوضاع این از فرخ

 شکنجه زیر عمارت این تو ستاره بودن... امروز به تا کرد موندن به مجبور رو خانوم ستاره ، ساله

 ...دختره این آزادی برای دلیل بهترین... جسمی و روحی های

 هار و مشکل این حل برای باشه راهی و برسه تهران به نامه شکایت ینا که بود خدا خواست شاید

 ادامه و کرد فرخ به اشاره)  بعد... جسمی و روحی های شکنجه و عمارت این از دختر این شدن

 : ( داد

 این االن همین از... دارید نگه اینجا دیگه ی دقیقه یه مدت به رو خانوم ستاره تونید نمی شما

 ...بره تونه می بخواد که جا هر و آزاده دختر

 از کمی دست هم نادر... شد اشک از پر چشماش شوق از و افتاد نادر چشمان به نگاهش ستاره

 ...بود انداخته لرزه به رو قلبش ستاره داشتن هیجان... نداشت ستاره
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 قح ماش:  زد فریاد تموم عصبانیت با ، نادر به ستاره نگاه دیدن و حمید حرفای شنیدن با فرخ

 ...بمونه همینجا داد قرار آخر تا باید اون... ببرید اینجا از رو ستاره ندارید

 این حق در که اذیت و آزار همه این با ؟...زنید می حرف حقی چه از شما:  گفت خشم با حمید

 آقا نه... دارید نگه اینجا زور به رو دختر این باز که داری انتظاری چه دیگه دادید انجام دختر

 : داد ادامه و کرد(  ستاره و نادر به اشاره)  نفر دو این... شده عوض شرایط... رخف

 بده اجازه تونه می نادر... کنند ازدواج هم با نزدیک آینده در قراره و دارند دوست رو همدیگه

 نیتما اینجا که اینه بره تونه می ستاره که ای دیگه دلیل یه... نده اجازه یا ، کنه کار اینجا ستاره

 پس... کردید می تهدیدش مدام که شما طرف از اونم... بیفته براش اتفاقی ممکنه و نداره جانی

 پیش رو ستاره نداره قانونی وجه هیچ دیگه االن که قرارداد یه برای فقط تونید نمی دیگه شما

 ...میشید دستگیر وگرنه... نکنید مداخله دیگه خواهشاً پس... دارید نگه خودتون

 همه از دستش... بود کرد ورتر شعله فرخ وجود در رو انتقام و نفرت ی شعله حمید آخر ی کلمه

 فرخ گوش به مرگ ناقوس مثل حمید صدای... کنه یاری رو اون که نبود کس هیچ و بود کوتاه جا

 به حمید...بیرون بیاد عمارت از اونا همراه و برداره رو وسایلش خواست می ستاره از که رسید می

 رو ناو فریاد با فرخ بیرون بیاد اتاق از خواست می نادر تا ولی... بیرون اومدند اتاق از ستاره اقاتف

 : گفت و کرد میخکوب جاش بر

... عزیزه ما دوی هر برای که ستاره جان به... نرسیده بازی آخر هنوز... ای برده رو بازی نکن فکر

 یه اون و بشه قربانی باید نفر دو ما از یکی ، عشقی مثلث این تو... برسی اون وصال به زارم نمی

 ینا به دلخوش... برسه ستاره به دستت زارم نمی... میکنم محوت زمین رو از... هستی تو فقط نفر

 شخو آب زارم نمی... راهه تو هم تو زندگی طوفان که باش منتظر... میاد تو با ستاره االن که نباش

 به ور عمرت خورشید کم کم که باش خوش ستاره با ، تو هم یصبای چند برو... بره پایین گلوت از

 ...افوله

 عمرم... بکنی تونی نمی غلطی هیچ...ترسه از تهدیدات تموم:  گفت خشم با و زد پوزخندی نادر

 افتکث و ظلم همه این از دست بهتره... کنی تعیین روزهاشو برام که نیست تو کثیف دستای تو

 ...بدی ادامه بارت نکبت زندگی این به بتونی صبایی چند تا برداری کاری
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 دکتر ...برسند حیاط به تا کرد همراهی رو اون و بمونه اونجا این از بیشتر نادر نگذاشت دیگه دکتر

 ...سپرد خدا به رو چیز همه و نزد حرفی اما... لرزید دلش فرخ تهدید از

 و بیاد دنبالش هم اعظم بزاره ستخوا خورشید از شد رفتن ی آماده که آخر های لحظه تو ستاره

 کنار اومد و کرد جمع رو وسایلش سریع خیلی خوشحالی با هم اعظم و کرد قبول خورشید

 : گفت و گرفت آغوش تو رو خورشید ستاره... ستاره

 ...نمیشدم دور کنارت از وقت هیچ تونستم می اگه بخدا... زارم می تنهات که ببخش منو

 مدونست می مدت این... راحتره من خیال نباشی اینجا تو... عزیزم باشن من نگران:  گفت خورشید

 داری که خوشحالم و آزادی تو االن... اومد برنمی دستم از کاری اما ، میکنه اذیتت فرخ چقدر

 فرخ... باش خودت مراقب فقط... داری رو داشتنش آرزوی هاست ماه االن که کسی پیش میری

 : داد ادامه نادر به رو بعد... اغتسر بیاد ممکنه و زخمیه االن

 امانت این االن و بود خان امانت ستاره...سپرم می شما دست به بعد خدا به اول رو ستاره... نادر آقا

 ...باشید مراقبش پس... شماست دست

 می... هستم مراقبش چشمام مثل... منه زندگی تموم ستاره:  گفت خورشید از تشکر از بعد نادر

 شما... هست چیز همه به حواسم خودم نباشید نگران اما... میشیم تهدید فرخ طرف زا هنوز دونم

 ومن... کنید خبرم حتماً اومد پیش مشکلی براتون اگه ، باشید کوچولو یونس و خودتون مواظب

 ...ببینید برادرتون مثل

 با تونه می ببینه تا فرخ پیش برگشت خودش و کرد راهی رو آنها ، نادر از تشکر با خورشید

 ...نزنه خالف کار به دست دوباره فرخ که کنه کاری حرفاش

 تونست که خوشحال نادر و شد امضا حمید دست به عمارت اون از ستاره آزادی حکم باالخره

 اهر به خونه طرفه به ، باشه داشته کنارش در اونو همیشه و برگردونه خودش ی خونه به رو ستاره

 بونز به بار دومین برای فرخ که طوفانی منتظر و بود نگران قبل از ربیشت ستاره اما...  افتادند

 حماقت تاوان کسی چه و افتاد می خطر به کسی چه جون بار این که کالفه و... موند بود آورده

 ...داد می رو فرخ

 **************************** 
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 امش بساط تا آشپزخونه وت رفت همیشه مثل دکتر ی اجازه با اعظم دکتر ی خونه رسیدند وقتی

 بی و خشن زندانبان دست از زندان مثل عمارت اون از باالخره که بود خوشحال... کنه آماده رو

 کرده تهدیدشون فرخ بارها که بود اش خونواده نگران اما... کرده پیدا نجات فرخ چون رحمی

 تعجب فرخ پستی و رذالت همه این از حمید ، گفت حمید به رو ماجرا ی همه برگشت راه تو... بود

 گیج واقعاٌ... بود داده قرار اذیت و آزار مورد رو بسته گوش و چشم دخترهای این چطور که کرد

 ...بود شیطان ی نطفه ، نبود آدم این واقع در... میاد بر آدم یه دست از چطور ظلم همه این که بود

 دخوا می فرمانده از پاسگاه رفت وقتی فردا که کرد مطمئنش و داد تسلی رو بیچاره دختر حمید

 می که هرچند... باشه اوضاع مراقب تا بزاره شون خونه در ،. ر روزی چند برای رو سربازا از یکی

 قطف و کرده فراموش رو دنیا بقیه دیگه که هست ستاره دادن دست از فکر تو اینقدر فرخ دونست

... ارهند بقیه به کاری دیگه ، بیاره چنگ به رو ستاره دوباره تونه می راهی چه از ببینه که صدد در

 رو بزرگترش حرمت که کسی... اومد می حساب به خدمتکاراش از یکی که اعظم الجمله من

 یه بخاطر که داشت انتظار ازش نمیشه دیگه کنه توهین هم خودش خواهر به و باشد نداشته

 ...بود عقل شرط احتیاط حال هر به ولی... بندازه خطر به رو خودش خدمتکار

 ی دخترونه خجالت با هم اعظم... گفت آمد خوش او به و شگفت گلش از گل اعظم دیدن با احمد

 و بود بسته اعظم به دل احمد که بود وقتی چند... کردند مهیا رو شام بساط احمد کمک با خودش

 رو ظرشن که بود خواسته احمد از خواهر یه مثل که دونست می ستاره مدیون رو دلبستگی این

 شرمگین دو هر... بزاره جلو پا اعظم از خواستگاری برای ، داره ای عالقه اگه و بگد اعظم مورد در

 همه خان مرگ اما... نیستند همدیگه به میل بی که فهموندند ستاره به شده سرخ صورتای با و

 گرفتن قرار با که... امشب به تا بودند ندیده رو همدیگه دو هر امشب تا و ریخت بهم رو چیز

 می که فهموند دوشون هر به و بود آورده بر سر وجودشون پنهون عشق اون همدیگه روبروی

 رد که ستاره و نادر و دکتر به خونه همین تو و باشند امیدوار بودن هم کنار در و آینده به تونند

 ...کنند خدمت کنند می ازدواج آینده

 رد حمید با رو موضوع ، بود پریشون افکارش لیخی که فرخ آخر تهدید بخاطر دکتر شام از بعد

 : گفت و کرد دعوت آرامش به رو آنها همیشه مثل حمید و گذاشت میان
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 النا اون... باشه داشته بکنه رو کار این اینکه جراًت اتهام همه اون با نکنم فکر... نباشید نگران

 بخواد و کنه تهدید که یعیهطب... آوردیم در چنگش از رو ستاره که عصبانیه هم ، ترسیده هم

 ...بترسونه رو شماها

 انجام رو اون حتماً کرده تهدید نامرد این اگه... سرمد آقای نه:  گفت نگران و عصبی ستاره اما

 خواستی منو اگه ، گفت بهم بره عمارت از خواست می و کرد مشاجره خان با که موقع اون... میده

 برا بیاد بر دستم از کاری هر و گردم برمی امشآر با دادی مثبت جواب درخواستم به و

 یبرم طوفان با که باش منتظرم نخواستی منو و موندی حرفت سر اگه اما... میکنم خوشبختیت

 می حمایت ازم و بود راهش سد خان اول بار... میکنم نابودش باشه راهم سد کسی اگه و گردم

 بالیی ترسم می... راهشه سد نادر هم االن و تبرداش راهش سر از نقشه با رو بزرگ مرد اون... کرد

 ونشج من بخاطر کسی ببینم تونم نمی... بکنید کاری یه خدا رو تو... سرمد آقای... بیاره نادر سر

 ..ندارم رو شکنجه همه این تحمل دیگه... بیفته خطر به

 نادر ...کرد کردن گریه به شروع و شکست بغضش یهو بود کرده بغض حرفاش بین که ستاره

 : گفت آروم و گرفت رو ستاره دست آشفته

 نارک تا... بترسونه رو ما خواد می فقط و بکنه تونه نمی غلطی هیچ لعنتی اون... باش آروم عزیزم

 ...بترسونه رو تو تهدید با بخواد یا کنه اذیتت دیگه کسی زارم نمی هستم کنارت و منی

 و دش خیره نادر عشق از پر و غمگین چشمای وت پریشونی و عشق با و کرد پاک رو اشکاش ستاره

 ...میرم می من بیفته برات اتفاقی اگه... بیاره تو سر بالیی ترسم می... ترسم نمی خودم بابت:  گفت

 تا یمکن می تالش داریم همگی... دلم عزیز نباش نگران:  گفت و فشرد بیشتر رو ستاره دست نادر

 اتفاق بابت... کنیم خشک رو ظلم این ی ریشه همیشه برا تا کنیم پیدا رو درست حل راه یه

 ...کنم تحمل رو روزت و حال این تونم نمی... نباش آشفته اینقدر نیفتاده

 رایفک این با بیخود شما... نادره با حق:  گفت ستاره به رو و انداخت دکتر به تاًسفی نگاه حمید

 تو فرخ اگه... فرخ دست نه خداست دست آدما زندگی و مرگ... میدید آزار رو خودتون نادرست

.. .کرده کوتاه رو خان عمر مقرر از زودتر فرخ که نیست دلیل این باشه داشته نقشی هم خان قتل

 حتی... بوده ساعت و روز همون تا ، خان عمر خط... افته نمی درخت از هم برگ یه نخواد خدا تا

 گرانن دیگه... رفت می دنیا از دیگه های علت یا ناگهانی بیماری با بسا چه ، بود نمرده اینطور اگه
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 روز دو من... داره می بر تر محتاط هاشو قدم حتماً و طرفه قانون با االن فرخ... نباشید تهدیدا این

 می اداره از بازداشت حکم یه نوشتم و دونم می فرخ از که چیزهایی با و تهران گردم برمی دیگه

 تحقیق بیشتر خان مرگ مورد در باید رسیده اینجا به ماجرا این که حاال... گردم برمی و گیرم

 ...نومخا ستاره دارم احتیاج باشید نوشته فرخ علیه شما که نامه شکایت یه به من ضمن در... بشه

 ؟...شکایتی چه:  گفت تعجب با ستاره

.. .بدید توضیح واضح خیلی رو اون دلیل و کنید شکایت فرخ از شخصاً باید شما:  گفت حمید

 اتفاق براتون که رو ماجرا ی همه... کنید قید نامه شکایت تو رو زدید عمارت تو که حرفایی همون

 خیلی و پرونده رو بزارم تا من به بدید و بنویسید نامه شکایت تو رو کرده تهدیدتون فرخ و افتاده

 ...برگردم فرخ دستگیری حکم با زود

 شده هآشفت بیشتر پیش لحظاتی از افکارش اما.. .نگفت هیچی دیگه و داد تکون سری فقط ستاره

 نهات خواست نمی و بود خورشید فکر به فقط... نه یا بکنه رو کار این تونه می دونست نمی... بود

 االن اما... بود کرده ظلم خیلی خواهرشم حق در حتی فرخ چند هر... بشه زندانی سرشون ی سایه

 ...اومد می حساب به خان بعد ، حامی و امید یه خورشید برای

 احتیاج شبونه استراحت به آنها ی همه و بودند گذرونده همشون رو سختی و کننده خسته روز

 به رو شب باید آنجا در که اتاقی به کدام هر ، کردند خواب اعالم همگی اینکه از بعد... داشتند

 ... کنند آماده رو خودشون خواب برای تا رفتند رسوندند می صبح

... فتر فرو فکر تو و نشست نادر تخت لب ستاره... بخوابند تا اومدند اتاقشون به هم نادر و ستاره

 : گفت و کشید آغوش تو رو اون و نشست کنارش نادر

 ترسیدم می همش... بخوابم دلواپسی بدون تونم می رو امشب یه و کنارمی امشب که خوشحالم

 ...نیست اومدنش به امیدی دیگه و شده فرخ زن ستاره که بدن خبر بهم صبح روز یه

 رفع سرمون از خطر هنوز اما... هستم پیشت امشب درسته:  گفت و زد محزونی لبخند ستاره

 ...بیاره سرمون بالیی فرخ ترسم می... نشده

 یلیدل ، میگم بازم و گفتم بهت بار چند... ستاره ببین:  گفت و گرفت قاب رو ستاره صورت نادر

 بیفته نیست معلوم که اتفاقی پای بشینی و کنی اذیت رو خودت اینقدر فتادهنی اتفاق برای نداره
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... هبر می پیش رو هاش نقشه داره تهدید و زور با فقط که ترسویی و بزدل آدم یه فزخ... نیفته یا

 ...ببینم حال این به رو تو و باشی نگران دیگه خوام نمی

 : گفت و گرفت ستاره طرف به خودکار با کاغذ برگه یه و شد بلند نادر بعد

 رایب تو و من های کابوس تموم شکایت این با شاید.... حمید به بدم صبح تا بنویس رو شکایتت

 ...بشه تموم همیشه

 رایب دلیل تا دو... بکنه رو کار این بخواد نبود مطمئن هنوز... دوخت چشم نادر به نگرانی با ستاره

 نامه شکایت این با رو فرخ خشم آتش کارش این با خواست نمی اینکه یکی... داشت خودش

 دلیل... دبشن قربونی بیشتری آدمای و برسه نهایت به فرخ خشم ترسید می... کنه ور شعله بیشتر

 رو یونس و خورشید سر ی سایه و حامی تنها کارش این با خواست نمی ، بود خورشید دومش

 ینا تونست نمی ستاره... نداشتند رو کسی هدیگ اونا ، زندان افتاد می اگه فرخ... بگیره ازشون

... کنه تحمل رو خورشید مالمت و سرزنش پر نگاه تونست نمی... بکنه خورشید حق در رو ظلم

 می و میکرد تهدیدشون بزرگ خیلی خطر چند هر... بشکنه رو نمکدون بخوره نمک نداشت حق

 دنش زندانی بابت رو خورشید نبود راضی دلش ته بازم اما... اینهاست از بدتر فرخ حق که دونست

 ...کنه پریشون و نگران برادرش

 ور چیز همه براش ستاره و پرسید رو تعللش این علت... دید رو ستاره مکث و سکوت وقتی نادر

 : زد داد و اومد خشم به ستاره دلیل از نادر ناگهان اما... داد توضیح

 ؟...ما نابودی برای میاد لشگر یه با باشه آزاد اگه دونی می ؟...سوخته عوضی اون حال به دلت تو

 تا ناو... بهتره هم خورشید برا حتی زندان بره اگه فرخ... نکن نگاه مسئله این به احساسی ستاره

 .. زنه می بیشتری خالف کارای به دست آزاده

 که گفتم ...نسوخته نامرد اون حال به دلم:  گفت بود گرفته نادر که موضعی از ناراحتی با ستاره

... کنم نگاه خورشید چشمای تو چطور بکنم؟ رو کار این چطور... نمیشه راضی دلم خورشید بخاطر

 جهنم آتیش خودش دنبال بره جا هر اون... شدنش زندانی به برسه چه نیست هم مردن الیق فرخ

 نادر... فرخه دارند که رو کسی تنها خان از بعد که سوزه می یونس و خورشید برا دلم... بره می رو

 ؟...چیه من منظور بفهم
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 و نون بخاطر تونی نمی تو... فهمم نمی نه:  گفت حرص با و شد نزدیک ستاره به عصبانی نادر

 یه تا کنی رها خودش حال به رو اون و ببندی فرخ های ظلم ی همه روی چشم خوردی که نمکی

 ی هنقش نیست معلوم و توست دست النا آدما از خیلی جون... ستاره... بیاره بار به دیگه ی فاجعه

 کنممی خواهش... بشند نامرد این غرور قربانی باید دیگه نفر چند و چیه تو بردن برای فرخ بعدی

 تو... بده نجات هستند اون ستم تخت که رو بیچاره مردم ی همه و بنویس رو شکایت این

 ...پسرش و ورشیدخ به هم بکنی روستا مردم این به هم تونی می رو خدمت مهمترین

 شکایت نادر راهنمایی و همراهی به شب از پاسی تا و شد نادر خشم و حرفا تسلیم ستاره باالخره

 کنار شد راحت بابت این از خیالش وقتی نادر... نادر دست داد و کرد امضا رو پاش و نوشت رو نامه

 تا دهب فرو رو غضشب نتونست دیگه ستاره که گرفت اش سینه به رو ستاره سر و نشست ستاره

 وقت هیچ ترسید می فرخ وجود با که آرزوهایی بابت... ریخت اشک نادر آغوش تو ساعتی

 ابتب... نشه فرخ کبر و غرور ی طعمه که داشت نادر بخاطر که هایی دلواپسی بابت... نشه برآورده

 روف نادر ی نهسی تو ، نداشت و باشد داشته باید زندگیش دوران این تو که هایی خوشحالی تموم

 شبونه های کابوس هم هنوز خوابی چه اما... رفت خواب به نادر آغوش و شد آروم کم کم و ریخت

 ...داشتند برنمی اون سر از دست هم مکان بهترین تو که بودند جان سخت اینقدر اش

 ستاره برای این و نبود خبری فرخ از... شد تهران راهی ستاره ی نامه شکایت با حمید بعد روز دو

 در و نزد حرفی نکنه نگران رو کسی اینکه برای اما... داشت رو طوفان از قبل آرامش ی نشونه

 حمید منتظر و سپرد خدا به رو چیز همه و کرد شروع رو جدیدی زندگی اعظم و دکتر و نادر کنار

 ...برگرده خوش خبر با که شدند

 اروست به روز دو همین ، حمید که شد خبر با فرمانده ی وسیله به نادر و گذشت ام دیگه روز چند

 نفر دو این اگه که نداد فرمانده به رو فرخ دستگیری حکم از حرفی حمید البته... گرده برمی

 بعد و داد ستاره به اول رو خبر نادر... بده فراری رو فرخ که نکنه کاری باشه کاسه یه تو دستشون

 خبر و بود شده تر آروم کمی نبود فرخ از خبری هک روز چند این از بعد ستاره... گفت پدرش به

 لحظه هر فرخ و نباشه پایدار شادی این شاید که دونست می... کرد خوشحال بیشتر اون هم نادر

 ...دشدن حمید منتظر و سپرد بخدا رو همه بازم اما... بزنه خطرناکی کار به دست تونه می بخواد که

... ودب شده صاف و روشن بسیار پیش شب بارندگی از پس هوا و بود صفایی با و زیبا خیلی صبح

.. .میکرد گرم اندکی رو اونجا هوای و تابید می اتاق درون به پنجره از خورشید مطبوع و مالیم نور
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 خورشید ی اشعه این... بود شده پوشیده خورشید نور از بود خوابیده اون روی ستاره که بستری

 ... بود کرده روشن و گرم رو جا همه و بود افکنده توپر اتاق درون به پنجره ی شیشه از

 داشت رو خودش نادر... نیست خبری هم فرخ از و برگشته نادر پیش ستاره که روزه چهار االن

 به ناگزیر اما... بزاره تنها رو ستاره نبود رضا دلش که چند هر... بره مدرسه به که میکرد آماده

 رو ها بچه باید نادر و بود شده نزدیک ها بچه امتحانات و الس آخر های لحظه به چون ، بود رفتن

 اتاقش طرف به آخر بار برای و کرد اعظم و پدر به رو الزم سفارشات... میکرد آماده امتحانات برای

 ...بره بعد و ببینه اونو شده بیدار ستاره اگه که رفت

 و مهتابی ستاره صورت ، امشآر و خواب توی... بود خواب هنوز ستاره ، رسید تخت کنار وقتی

 و شد خیره او به اش عاشقونه نگاه با و زد او پیشونی به ای بوسه آروم ، مشتاقانه نادر... بود زیباتر

 : کرد زمزمه خود با

 هب گرمت نگاه و بود یار من با بخت اما... بودم دنبالت به نگرانی حالت با دیدمت نمی روزی اگه

 دوست... کنارمی در چون هستم همیشه از تر آروم االن و... میشدم آروم و رسید می چشمام

 دنیا این از اش اندازه حتی... اندازه چه تا بگم برات تونم نمی که خوامت می خیلی... ستاره دارم

 ...برگردم تا کوچولو باش خودت مراقب... بیشتره هم

 دور خونه از نادر هنوز.. .رفت مدرسه طرف به و زد ستاره ی گونه به دیگه ی بوسه یه باز نادر

 یشن مار زمین سر رو کشاورزا از یکی که آوردند خبر دکتر برای روستا اهالی از یکی که بود نشده

 هب ، بود مهم دکتر برای هم مرد این جون اما... بود ستاره دلواپس دکتر... نیست خوب حالش و زده

... بکنند رو کامل مراقبت ستاره از تا کرد سفارش اعظم و احمد به کلی... شد روستا راهی اجبار

 ...کردند راهی رو دکتر و دادند قول هم اونا

 مین خوابش صبح تا ، بود گذرونده ستاره بدون که بود هایی شب بدترین فرخ برای شب چهار این

 اکتس فضای که بود آشفته اینقدر... بیاره در نادر چنگ از رو ستاره تا بود ای نقشه دنبال به و برد

 ی فاصله میکرد فکر... اومد می همیشه از دلگیرتر نظرش در بود باغ یه بزرگی به که عمارت

 احساس... کنه نابود و خرد خودش مشت تو اونو خواد می و میشه کمتر و کم ثانیه هر دیوارها

 چهار االن... رسوند می جنون مرز به اونو داشت و بود شده چیره او بر پایان بی اندوهی و تحقیر
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 ونا لطیف و زیبا صدای دیگه... کشید نمی نفس عمارت اون تو دیگه رو ستاره نفسای ، شبه و روز

 ...میکرد نگاهش دور از فقط و بود اینجا الاقل خواست می دلش... شنید نمی رو

 تو االن ستاره که داد خبر اون به و رسید زنان نفس مراد که بود خودش ی دهنده آزار افکار تو

 زیر رو دکتر ی خونه محسوس نا بود گذاشته رو مراد روز چند این فرخ... تنهاست ردکت ی خونه

 مراد از و شد کنده جا از فرخ... بده خبر اون به شد تنها ستاره اینکه محض به تا بگیره نظر

 ...نه یا ستاره سراغ بره تونه می ببینه تا کنه آماده رو وسایلش و تفنگ زودتر که خواست

 فوری فرخ و کرد مهیا فرخ برای رو چیز همه بشه چیزی ی متوجه کسی بزاره نکهای بدون مراد

 نکهای خیال به احمد ، زد در وقتی... افتاد راه دکتر ی خونه طرف به ببینه رو خورشید اینکه بدون

 بود رفتهگ طرفش به فرخ که تفنگی با و کرد تهی غالب فرخ دیدن با و کرد باز رو در برگشته دکتر

 با داد می آب رو حیاط ی باغچه داشت که اعظم... شد دکتر ی خونه وارد فرخ تا رفت قبع عقب

 خبر ور کسی صدا و سر با اونا نزاره اینکه برای فرخ... کشید بلندی جیغ و پرید رنگش فرخ دیدن

 طرف اومد بعد... افتاد حیاط کف بیهوش اون و احمد گردن پشت کوبید تفنگ قنداق با کنند

 سیلی... درخشید می ای کننده دیوونه خشم برق چشماش تو... چسبید اونو ی قهی و اعظم

 : گفت و اعظم صورت تو خوابوند محکمی

 وقت که حیف... شدی دشمن ما با حاال و خوردی رو ما نمک و نون عمره یه... فطرت پست خائن

 ...کرد چیکار شماها امثال با باید دونستم می وگرنه ندارم

 یطور به کرد بیهوش احمد مثل تفنگ قنداق با هم رو اون و زد اعظم گوش تو یگهد سیلی تا چند

 ساختمون درون به شد مطمئن اونا بودن بیهوش از وقتی... کنند دفاع خودشون از نتونستند که

 صورت و سیمین تن... کرد باز که رو آخر اتاق در باالخره تا کرد باز رو اتاق در تا چند و رفت

... بود شده تنگ براش دلش چقدر... دید تخت روی بود خواب هنوز که رو ستاره ایزیب و مهتابی

 خوابیده زیبا و آروم چقدر ستاره... تخت نزدیک اومد آروم آروم... بود ندیده اونو بود سالها انگار

 : گفت بلند و شد خم صورتش تو... میشد کنده جا از قلبش دیدنش با مردی هر که بود

 قاآ ببخش منو... گذاشت تنهات احمق معلم این روز چهار همین گذشت با که بودن الماس تو حیف

 ...شد من آن از دیگه الماس این...  معلم
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 وحشتناک کابوس یک حکم ستاره برای همیشه که نفسش گرمای و فرخ صدای با ستاره ناگهان

 بزنه فریاد استخو می دید سرش باالی رو فرخ وقتی و کرد باز هم از رو چشمانش ، داشت رو

 بود آغشته بیهوشی ی ماده با قبالً که دستمالی با و نداد رو زدن فریاد مجال او به فرخ... ولی

 از هک یکمی... بیرون اومد دکتر ی خونه از گرفت بغل تو رو اون بالفاصله و کرد بیهوش رو ستاره

 یه و بست طناب با رو ستاره پای و دست و شد پیاده ماشین از دوباره ، شد دور دکتر ی خونه

 و روش کشید هم پتو یه و بزنه فریاد نتونه اومد بهوش اگه که بست ستاره دهان به هم دستمال

 گفته دمرا به... باشه ممکن غیر تقریباً کردنش پیدا تا برسه جنگل به تر سریع چه هر تا افتاد راه

 ترش برم یا روز دو از بعد تا بیاری مبرا رو دارم احتیاج که لوازمی باید تو و جنگله تو روز دو بود

 ...بگیره رو ستاره و اونو رد تونه نمی دیگه کسی اینطوری... تهران یا

 موفق نادر اگه ، دونست می بخوبی و آورد می در لرزه به رو فرخ قلب ، او داشتن و ستاره نگاه

 انتظارش در چیزی رگم جز و رسیده خط آخر به دیگه ، بگیره پس رو ستاره و کنه پیدا اونو بشه

 کرده گرفتار خود دام به رو اون چنان اش شکسته غرور و ستاره عشق لحظات اون در... نیست

 که رفت می اهریمن این و بود کرده النه وجودش در اهریمنی روح ، خودش روح جای به که بود

 ...بکشه نابودی به رو ها خیلی ی آینده

 که ترف فرو فکر به ، برسه جنگل به تا گذشت می بیابان یها خاک و ها سنگالخ بین از که راه تو

 عشق این که داد می رو خودش جواب موقع همون و... نه یا رسه می سرانجام به عشق این آیا

 وت عشق بجای و نبود اون عاشق ستاره چون... نکنند پیدا رو اونا دیگه اگه حتی نداره سرانجامی

 که دید می و کشید می دوش به رو مرده یه سنگینی.. .داشت او به نسبت نفرت از پر وجودش

 نمی حال این با... نداشت زیبایی و جذابیت چندان براش هم چیزها زیباترین حتی ، عشق بدون

 تو و نداشت ستاره با مشترکی وجه هیچ... کنه رقیب تقدیم دستی دو و بگذره ستاره از تونست

 ...زد می پا و دست داشت که بود تنها باختن دل و عشق این

 باز نیمه رو در وقتی... برگشت خونه به دکتر که گذشت می ستاره ربودن از ساعت یک به نزدیک

 جوابی اما زد صدا رو احمد ، بلند صدای با... خزید حیاط درون به آرومی به و کرد تعجب دید

 فتر جلوتر که میک... بود گذاشته باز رو در که رفته کجا او که داشت تعجب جای برایش... نشنید

 اعظم دهان از و بودند افتاده زمین رو جداگونه اعظم و احمد... شد روبرو باوری غیر ی منظره با

 صدا رو خدا دل ته از و عقب رفت قدم چند صحنه این دیدن ترس از... بود اومده خون مقداری
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 براش چیز همه... ندید رختخواب تو رو ستاره وقتی و رسوند نادر اتاق به رو خودش سراسیمه... زد

 تخت به طور همون و نشست زمین روی به و شد جدا زانوهاش از جون اختیار بی... شد روشن

 بود نگذاشته تنها رو ستاره اگه ، دونست می مقصر رو خودش ماجرا این تو... موند خیره خالی

 و ستاره بخاطر کاشاش... زد می حرف دکتر با زیباش لبخند اون با داشت و بود اینجا ستاره االن

 و ریخت می فرو طور همین بود نشسته سنگین ، دوشش به که وجدانی عذاب و نادر ناکامی بعد

 ...نداشت شدن تموم خیال

 چشم تا احمد... آورد بهوش رو اون آب یکمی با و احمد سراغ رفت سریع و اومد خودش به ناگهان

 اتفاقی چه گفت دکتر به گریه با و اومد یادش به چیز همه دید رو دکتر سرخ چشمان و کرد باز

 افاطر این تا شد ماشین سوار و برداشت رو تفنگش و شد کنده جاش از بالفاصله دکتر... افتاده

 ور اعظم زودتر گفت احمد به... کنه پیداشون نشده دورتر اینجا از فرخ تا بتونه شاید بگرده رو

 یم دارم دنبالش به من که بگو بهشون و تادهاف اتفاقی چه بگو پاسگاه برو فوری و بیار بهوش

 اینجا از فرخ تا بگرده رو ده اطراف ی همه و برداره رو سرباز تا چند فرمانده زود خیلی و گردم

 ...کنند پیدا رو اون بتونیم نشده دور خیلی

 از هنوز... بود کرده باز که رو چشماش اعظم... آورد بهوش رو اعظم فوری هم احمد و رفت دکتر

 ها صحنه اون ی همه شد مسلط خودش به که کمی... بود نشده اوضاع ی متوجه ضربه اون تاب باز

 رو ستاره وقتی و دوید نادر اتاق طرف به رفت می گیج سرش هنوز اینکه با و آورد یاد به رو

 گهدی تا زد جیغ اینقدر و نشست زمین رو نگرفت جوابی وقتی و زد صدا رو ستاره بار چند... ندید

 دش سرازیر چشماش از سیل چون اشک بود پایین سرش که طور همین و نمونده باقی براش توانی

 براش احمد... اومد برنمی کاری هم کس هیچ دست از و بود ریخته رو زهرش افعی اون باالخره... 

 الشح کرد مطمئن اونو اعظم که بره دکتر دستور پی باید که گفت بهش و کرد تعریف رو چیز همه

 باور... زد زار ها داده دست از عزیز مثل و نشست ستاره تخت لب اومد و کرد راهی رو اون و وبهخ

 خواب تو رو ستاره و دکتر ی خونه تو بیاد که باشه داشته جراًتی چنین نامرد اون که نمیکرد

 ...بدزده

 اون و کنه عریفت رو چیز همه سرباز یه برای شد مجبور و نبود فرمانده رفت پاسکاه به وقتی احمد

 قداما موقع به بتونه تا میگه بهش رو چیز همه فرمانده برگشتن محض به کرد مطمئنش هم سرباز

 و فرخ از خبری و گشت رو اطراف اون ساعتی دکتر... برگشت خونه به خراب حالی با احمد... کنه
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 ، گشت رو باشه رفته جا اون از فرخ داشت امکان که هایی بیابان و ها جاده تموم... نگرفت ستاره

 ماندهفر معطل این از بیشتر تونست نمی دیگه... میکرد پیدا کمتر ، گشت می بیشتر چی هر اما

 رو ادرن العمل عکس جلوی موقع به بتونه که باشه خونه برمیگرده خونه به نادر وقتی باید و باشه

 ونهخ به سنگین غم بار یه از خسته تنی با... نرسونه آسیبی اطرافیانش و خودش به که بگیره

 یه شزنگی تموم ساعت یک تو... بود کم بدبختی و خوشبختی ی فاصله اونا برای چقدر... برگشت

 ...بود اتفاق این حیرت تو هم هنوز که بود خورده کامل چرخش

 ی گریه صدای... برگرده مدرسه از که بود نادر منتظر و بود رفته فرو صندلی تو گریبان در سر

 براش احمد... ریخت می بهم بیشتر رو دکتر اعصاب ، ها گریه همین و نمیشد کم حظهل یه اعظم

 دکتر... داد می دلداری رد اون مدام و خورد داد بهش ای جرعه ، زور به و کرد دم زبون گاو گل

 : گفت و کرد می بیداد غم صداش تو که همینطور

 تو بیاد کرد جراًت نامرد اون چطوری... نم دست بود سپرده رو ستاره اون... بدم چی رو نادر جواب

 نادر که وقتی از وای... داره حالی چه االن ستاره بیچاره... ببره خودش با رو دخترم و خونه این

 ...خیلیه نکنه دق پسرم... اومد اش ستاره سر به چه بفهمه

 مرگ هب داشت انگار گذشت می که ثانیه هر و ریخت می فرو اشکاش ، حرفاش گفتن با دکتر

 فتهگر برق مثل نادر صدای شنیدن با که بود غرق آورش عذاب افکار تو اینقدر... میشد تر نزدیک

 ...بود ایستادن شرف در قلبش... تو بیاد پسرش که دوخت ساختمون در به چشم و پرید جا از ها

 ؟...نه یا بیاره تاب رو لحظات این میتونه ، دونست نمی

 : گفت و داد قرار مخاطب رو احمد... میشد نزدیک نهخو سالن به کم کم داشت نادر

 سفارشات اینطوری... باشی مراقب طرف هر از باید نگفتم مگه... گذاشتی باز رو حیاط در باز احمد

 ؟...دادی انجام منو

 اقات تو از که اعظم ی گریه صدای ناگهان که گذاشت سالن به قدم میکرد گله که طور همین نادر

 ، اتاق به نرسیده هنوز... رفت خودش اتاق سمت به معطلی بدون و کرد آشفته رو اون اومد می

 با پدر ی پریده رنگ دیدن با نادر... زد بهش محزونی لبخند و گرفت رو راهش جلوی پدرش

 : پرسید نگرانی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | بلند پاییز رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

572 

 

 ؟...هستید حال این به چرا... شده چی... پدر

 مغزش وت کسی لحظه یه و نموند دور نادر بین یزت نگاه از که ، انداخت نادر اتاق به نگاهی نیم دکتر

... دش روبرو ستاره خالی جای با اما ، اتاقش تو رفت و زد کنار رو پدر آشفتگی با... ستاره زد فریاد

 از اثری اما... گشت می دنبالش اتاق اون به اتاق این از و زد می صدا رو ستاره ها دیوونه مثل

 : شد ستاره جویای و برگشم پدرش پیش خراب حالی با... نبود ستاره

 ؟...کجاست ستاره ؟...شده چی پدر

 : گفت میکرد هق هق که طور همین و نادر طرف اومد کنان گریه اعظم ، پدر جای به

 اون دست االن ستاره... بکنید کاری یه خدا رو تو... برد خودش با رو ستاره و اینجا اومد نامرد اون

 ...گرفتاره عوضی

 اب نادر... کنند پیدا رو ستاره زودتر چه هر که میکرد التماس و کرد گریه و نشست نزمی رو اعظم

 نهبی می خواب داره میکرد فکر... نزد پلک ای ثانیه و شد خیره او به ترس با اعظم حرفای شنیدن

 : پرسید آرومی به بعد... گرفته رو گریبانش مدت این که هست هایی کابوس از یکی اینم و

 ؟...شده چی ارهست ؟...چی

 رو دستش خشم با نادر اما کرد دعوت آرامش به رو اون و گرفت رو نادر دست و جلو اومد پدرش

 : پرسید پدر از میکرد اشاره اعظم به که طور همین خشم با و بیرون کشید پدر دست از

 ؟...کجاست ستاره ؟...کیه نامرد ؟...میگه چی دختر این... پدر

 ...شده چی بگم بهت تا بشین بیا... سرمپ باش آروم:  گفت دکتر

 که تکجاس ستاره اصال ؟...افتاده ستاره برا اتفاقی چه بگو پدر:  زد داد پدر سر بار اولین برای نادر

 ؟..ندیدمش هنوز من

 اب... گفت باز نادر برای رو چیز همه و کنه پنهون رو وحشتناک اتفاق این نتونست دیگه دکتر

 با... میشد غرق بیشتر و زد می پا و دست مهیب گردبادی تو داشت ظهلح هر نادر دکتر حرفای

 : گفت بار چند وحشت
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 با اونو اومد فرخ چطور... چطور... میکنه شوخی من با داره و جاست همین ستاره... دروغه نه

 : زد فریاد... من مگه... مگه... برد خودش

 ...بودم نسپرده شما دست رو ستاره من مگه

 یزیبا و ظریف هیکل صبح که تختی... زد زانو تخت کنار و رفت اتاقش سمت به دشفریا از بعد

 هگری و کشید بو رو داد می رو ستاره تن عطر بوی هنوز که رو مالفه... بود گرفته خود در رو ستاره

 از پسرش محکم های شانه... بود ندیده نادر از دکتر گاه هیچ که ای گریه... کرد آغاز رو سختی ی

... هبمون ساکت و ببینه روز و حال این به رو نادر تونست نمی دکتر... بود لرزون و خمیده خبر این

 می پا خونه این درون کس هر... بود شده مبدل ماتمکده به روز نصف عرض در آنها ی خونه

 ربیشت آه و اشک تلخی با رو خونه هاش خنده و ستاره نبودن... میشد ماتم همون گرفتار گذاشت

 ...زنه می ضجه و ناله دیوار باالی در شوم جغد فقط که بود ای ویرونه انگار. میکرد آشنا

 اشک و برداشت تخت از سر هاش شونه روی دستی سنگینی با نادر باالخره تا گذشت دقایقی

. ..بود نگذاشته باقی جونش نیمه جسم به توانی دیگه ستاره شدن ربوده... کرد پاک رو هایش

 : گفت ای فتهگر صدای با دکتر

 ...میکنیم پیداش پسرم نباش ناامید

 گفت زد می موج صداش تو که عصبانیتی با پدر به رو و شد بلند و آشفت بر پدر حرف از ناگاه نادر

: 

 دامی میکنه زجرکش داره منو که که خدایی همون به ؟...ببندم امید کی به ؟...ببندم امید چی به

 بازی همین به... بشه دور ازم که میکنه کاری دوباره و پیشم رهمیا رو ستاره روزی چند ؟...ببندم

 چطور عوضی اون... سپردم شما دست رو ستاره من ؟...ببندم امید ، میده امجام حقم در که مرگ

 ؟...بگیره رو جلوش نبود کسی یعنی... ببره خودش با رو ستاره بیاد راحت اینقدر تونه می

... نکشون محاکمه به رو خدا و نگو کفر اینقدر... نادر کن بس:  زد داد نادر حرفای از پریشون دکتر

 از... دکتری هر ی وظیفه این... رفتم می باید بود زده نیشش مار که انسان یه بخاطر گفتم که بهت

 ..سرشه تو ای نقشه چه و نشسته کمین تو لعنتی اون دونستم می کجا

 : گفت و چسبوند تاقا ی پنجره به رو سرش و نیاورد طاقت دیگه نادر
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 کنم پیداش رو نامرد اون اگه فقط... ببینم رو آرامش روی عمرم آخر تا دیگه نیست قرار انگار

 ...میکشم آتیش به رو دنیا تموم بشه کم ستاره سر از مو یه... میدم پایان عمرش به خودم

 : گفت پدرش که بیرون بره رفت و اتاق در سمت برگشت نادر

 ؟...میری داری کجا

 ...عمارت میرم:  نادر

 ؟...اونجا برده رو ستاره فرخ میکنی فکر تو:  دکتر

 دستگیرش و برسیم زود خیلی ما تا اونجا ببره رو ستاره که نیست هالو هم اینقدر اون... نه:  نادر

 ...ندارند ازش خبری افراد از کسی ببینم میرم... کنیم

 ...نمک چیکار باید ببینم تا پاسگاه میرم االن نمم... برو ماشین با:  گفت و داد تکون سری دکتر

 : گفت و کرد آسمون به نگاهی راه تو... افتاد راه به عمارت طرف به معطلی بدون نادر

 رو ادرمم ، نداشتم بیشتر سال چهار وقتی... بگیره آروم دلت که بدم پس تاوان باید کجا تا... کی تا

 هک حقی و ایستم می همه جلوی بار این... بگیری ازم هم رو ستاره زارم نمی دیگه اما...  گرفتی ازم

 ...بمیرم راه این تو اگه حتی... میگیرم همتون از رو خودمه مال

 اقاتف پیشامدی چه ببینند تا ریختند حیاط به خدمتکاران همه ، عمارت به نادر ناگهانی ورود با

 نادر پریشون و غمگین ی چهره... ونجاا اومده ساعت این تو و روز و حال این با نادر که افتاده

 رفت سراسیمه و اومده نادر که شد خبر با مراد ی وسیله به خورشید... داد نمی رو خوبی خبرای

 : گفت دید می آشفته رو نادر ی چهره که خورشید ، سالم از بعد... حیاط تو

 ؟...خوبه حالش ستاره... رسید می نظر به نگران خیلی ؟...افتاده اتفاقی نادر آقا

 کردن بیهوش با و اومده فرخ نبودیم خونه پدرم و من وقتی امروز:  گفت نگرانی با نادر

 سرم بالیی چه بازم فهمیدم و خونه اومدم وقتی... برده خودش با رو ستاره اعظم و خدمتکارمون

 ...خواد می ما جون از چی فرخ این دونم نمی... شکستم بخدا شده نازل

 زا که اشکی قطره اما بینه می خواب داره کرد فکر... میکرد نگاه نادر به داشت واج و هاج خورشید

 : گفت اومد می چاه ته از که صدایی با... بود واقعی چکید فرو اش گونه رو نادر چشم کنار
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 تدس امانت ستاره... بودید کجا شماها پس... ببره خودش با رو ستاره راحتی این به تونست چطور

 ...بود شما

 : داد ادامه و کرد تعریف رو چیز همه خورشید برای ادرن

... کنم شپیدا نشده دیر تا بتونم شاید بگید بهم بره اونجا فرخ ممکنه که شناسید می رو جایی اگه

 ...میام در پا از ستاره بدون دارم و خرابه خیلی حالم

 رفت بیرون که صبح از ...دونم نمی:  گفت نادر به بود اشک از پر چشماش که طور همین خورشید

 ...ندیدمش دیگه

 رفت جلو همین برای ، بوده فرخ جاسوس مراد که اومد یادش و افتاد مراد به چشمش ناگهان نادر

 : زد فریاد مراد سر و گرفت رو اون ی یقه و

 بگو... میکردی رو فرخ جاسوسی داشتی مدت این تموم تو... کجاست اربابت دونی می نامرد تو

 ...نکشتمت ات کجاس اون

 نجات نادر دست از رو اون حیدر مش و رحمان مش که میشد له نادر دستای زیر داشت مراد

 : زد نعره و نبود بردار دست نادر اما... دادند

 یرمن ماه با که بود دیده ستاره بار چند... گفتی می فرخ برا رو عمارت این اخبارهای تموم خائن تو

 اینقدر... کشید می یدک رو اسمش فقط ، نیستید انسان هاشما... میکردی جاسوسی فرخ برا

 جای از بفهمم اگه... فروشید می رو خودتون همنوع کثیف پول مشت یه بخاطر که هستید پست

. ..شما خود مثل میشم یکی منم... بشه کم ستاره سر از مو یه یا ، کردی سکوت و داری خبر فرخ

 ...میدم پایان زندگیت به دستام همین با

 و رفت اتاقش به خانوم مرضیه کمک به خورشید... بیرون زد عمارت از و کرد تهدید رو مراد نادر

 فارغ درد همه اون از مادرش بود منتظر که کرد فکر روزی به... زد سر یه گذشته به تنهاییاش تو

 ولی... بود شیرین براش انتظار و لحظات اون چقدر.. داشت رو تازه نوزادی رسیدن شوق و بشه

 روش نمیشد رو برادر نام دیگه که بود شده مبدل هیوالیی به داشتنی دوست کودک اون حاال

 اسمشون حرمت ، پسر این وجود با اینطور که بود زده سر خطایی چه مادرش و پدر از... گذاشت

 تنها بود ندیده و بود رفته که مادرش از ، خورد غبطه مادرش و پدر حال به... بود شده دار لکه
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 بی هم هنوز پسری چنین وجود از که پدرش از و شده تبدیل نمایی آدم هیوالی چه به پسرش

 پسر چهارم زن از اولش فرزند که داشت آرزو همیشه مادرش اول زایمان سر که پسری... خبره

 خان که بود شاد هم طرفی از... بود کرده حذف زندگی از رو دخترش و اون ، بود دختر چون ، باشه

 نگین ی لکه چنین این... بوده پسرش مثل و شده بزرگ اون ی سفره سر که کسی ببینه و نیست

 پست هم حیوون یه از که فهموند همه به ده سبد سر دختر ربودن با اون... گذاشته پیشانیش به

 ...تره

 نادر ی نشسته اشک به چشمای مقابل در و نبودم هم من کاش ای:  گفت خودش با و کشید آهی

 ... نمیشدم برادرم خالف کارهای ی شرمنده

 پیدا ستاره از اثری شاید تا زد اطراف در گشتی ماشین با اومد بیرون که خان ی خونه از نادر

 ره...  بگیره قرار و آروم تونست نمی و بود شده نشدنی رام و سرکش طرزی به احساساتش... کنه

 دیواری بود توانش در اگه... جست می رو ستاره نگاهش با و داد می بیرون اش سینه از آهی دم

 می نگه مصون ناموس سارقان و ناپاک چشم از رو ستاره و کشید می روستا دور محکم و بلند

 ...داشت

 و چشیده را آن تلخ و شور ی مزه... نداشت نجاتی ساحل که شده غرق دریایی تو که میکرد تصور

 اهر... میکرد حس خود پیکر بر رو بودند کرده تیز دندون بلعیدنش برای که رو هایی کوسه دهان

... نشست می خاموشی به رو دلش در امید نور رفت می جلوتر چه هر ولی ، بود اومده رو زیادی

 خاکی زمین روی رودخونه لب اومد خودش و داشت نگه رودخونه کنار درختی زیر رو ماشین

 ی چهره... گذاشت نمی آروم رو اون ای لحظه ستاره خیال و فکر... شد خیره آب به و نشست

 زد لبخندی ستاره عکس روی به نادر... برد فرو خودش اوهام تو رو نادر و زد نقش آب روی ستاره

 : کرد زمزمه و

 انتظارم هب چشمان بیا... ببین رو اشکام و بیا... شکنه می قلبم تو از یادی کوچکترین به نبودنت با

 رد صدا به رو قلبم ی کلبه زده یخ صبح کدام در.. .کشم می چی نبودنت در بدونی تا ببین رو

... سوزه نمی تو یاد جز چیزی دلم سرد اجاق در بدانی تا کنم دعوتت خواهش هزار به که ، آوردی

 و کوبه یم زمین بر پای گیرم بهونه قلب ببین بیا... بگیر را دستم بیا ، نکن تماشا رو خوردنم زمین

 روی تمنا بارون و... ترکونه می ناکس و کس هر جلوی رو بغضم و خواهد می من از را تو روز هر

 آیا... بزنم قدم تو انتظار در و شوم خیره پرنده از تهی های افق به چقدر... زنه می نقش صورتم
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 دریای نجات غریق تو ای... بیا من قرار ساحل... شوند گور به رویت بی چشمانم مردمکان سزاواره

 ...راهم در چشم را تو... گرد باز تنهاییم

 ( بس و بود نگاهم راهت سر بر.....  بس و بود گاهم بوسه پایت خاک) 

 ( بس و بود گناهم تنها تو عشق.....  خستگی گاه تکیه نگاهت ای) 

 و کرد دل درد رودخونه خروشان آبهای با ستاره یاد با و موند رودخونه کنار آفتاب غروب تا نادر

 مغرب در خورشید... برداشت سر وقتی و کرد رخنه وجودش به خفیفی سرمای... ریخت اشک

 فرسوده و خسته... میشد پیداش آسمون در خاصی زیبایی و جالل با داشت ماه و بود کرده غروب

 دیدنش با دکتر... داشت رو زندان حکم براش ستاره بدون که ای خونه... افتاد راه به خونه طرف به

 و رفت شاتاق به نادر دنبال به و بود عصبانی ولی... کاست بود دهافتا جونش به که آشفتگی از کمی

 : زد فریاد خشم با

 ...میشه نگرانت کسی نمیگی ؟...بودی کجا حاال تا هست معلوم

 رو زمان گذشت اصال... کنم نگرانت خواستم نمی... ببخش منو:  گفت غمگین و آهسته نادر

 ...نفهمیدم

 دونم نمی که منو هم میکنی دیوونه رو خودت هم ؟...یکنیم چیکار خودت با داری تو:  دکتر

 ...میشه چی عشق این عاقبت

 وقتی باشم آروم چطوری... دارید من از انتظاری چه احوال و اوضاع این از شما:  گفت معترض نادر

 ...میکنه چیکار داره و کجاست ستاره دونم نمی

 یاساس حلی راه تونه می اون ببینیم باید... دهگر برمی فردا حمید ، بیار دوام رو امشب یه:  دکتر

 ...کنه خبرت شام وقت میگم احمد به... کنی استراحت بهتر... بده نشونمون

... نکنم کرف ستاره به ساعتی دو بتونم شاید بخوابم بزارید... ندارم شام به میلی:  گفت غمگین نادر

 ...میشم دیوونه دارم میاره سرش داره بالیی چه لعنتی اون و کجاست االن که فکرش از

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | بلند پاییز رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

578 

 

 و پاکی همین و پاکه دختر اون قلب... خدا به بسپر رو ستاره:  گفت و زد غمناکی لبخند پدر

 استفاده سوء ستاره از خواست می فرخ اگه باش مطمئن... میکنه دور گزندی هر از اونو نجابتش

 ...بود کرده رو کار این عمارت همون تو مدت همه این ، کنه

 سرش و داد اتاق ی بسته در به تکیه... گذاشت تنها غمهاش با رو نادر و بیرون رفت اتاق از دکتر

 : گفت میکرد بیداد غم توش که صدایی با و گرفت باال رو

 نای تو ، غم جای به و... بگیری رو دستم دیگه بار یه تا دوختم چشم سویت به ناامیدانه... خدایا

 دست و بده نجاتش غصه و غم گرداب این از رو پسرم... خدایا. ..بیاری ارمغان به رو شادی خونه

 ...نادر دستای تو بزار سالم و صحیح رو ستاره

 ود... بود روشن آتیشی اون بیرون که میشد دیده ای کلبه ، درخت از پوشیده و انبوه جنگلی در

 روختهبراف آتیش دمیکر سعی که بود جوونی مرد اول نفر... بودند نشسته آتیش این برابر در نفر

 به آرزوهای و داشت غم زانوی بر سر که پریده رنگ و محزون دختری دوم نفر و نشه خاموش

 و فرخ از غیر کسی نفر دو این... جست می آتیش های شعله میان در رو خودش ی خفته خاک

... دش بسته مشروع نا و حروم راه از فرخ ی نطفه که بود ای کلبه همون کلبه اون و... نبودند ستاره

 لبهک به زیاد جستجوی از بعد ، پناه بی زنی... کشاند نابودی به کم کم رو منیر ماه که ای کلبه

 شب تا کرده پیدا دخترش و خود برای پناهگاهی طوفانی شب اون در که خوشحال و بود رسیده

 ... بمونند امان در رو

... کرد دار لکه رو پاکش دامن و لگیرغاف ، شده کلبه وارد بود دیده رو اون که خبیث مردی ولی

 تو رو مرد همون خون فرخ... داد هدیه دنیا این و منیر ماه به رو فرخ زور به مرد اون شب همون

... داشت خودش شیطانی غرایز ارضای برای دیگران ناموس به چشم که کسی همون داشت بدنش

 با مرد همون پسر درست و.... بود شده دفن کلبه همین پشت و مُرده کلبه صاحب که سالهاست

 ...بود گذاشته کلبه همون به پا دختری دزدیدن

 رو اون دست زدن یخ از ترس ستاره و انداخت ستاره لرزون های شونه روی رو خودش کت فرخ

 دست به رو چایی لیوان... بود راضی بود داده نشون ستاره که نرمشی همین از فرخ و نزد پس

 و بود کرده سکوت موقتاً ستاره... شدند چایی خوردن به مشغول کوتس تو دو هر و داد ستاره

 میشهه برای که بود این از بهتر اما ، نبود بلد رو برگشت راه که درسته... میکرد فکر فرار به داشت
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 ترسید نمی چیز هیچ از ستاره ولی ، بود خطرناک خیلی جنگل تو شدن گم... بمونه فرخ همراه

 یم پاسگاه دست به بار این فرخ اگه مطمئناً... کنه پیدا نجات فرخ دست از تا میکرد کاری باید

 تهران به و بود کرده ازدواج نادر با اون زندان از شدن خالص تا و بود حتمی شدنش زندانی افتاد

 هیچ بود ممکن که کرد فکر آرزوهایی به کشید آهی... کنه پیداشون نتونه دیگه فرخ که رفت می

 ...بمونه عشقش و نادر روی دیدن حسرت در همیشه برای و شهن برآورده وقت

 ، کرد نگاه خوبی به را اطرافش وقتی... شد بیدار خواب از جنگل پرندگان صدای و سر با ستاره

 که ترسید می... کرد گریه به شروع و ترکید بغضش یهو... اسیره فرخ چنگ تو که اومد یادش

 در میشو حوادث و ببینه رو بی بی و نادر نتونه دیگه رسیدت می... برگرده روستا به نتونه دیگه

 ندهآی داشت که بود شده متنفر شدت به فرخ از... کنه ازدواج فرخ با بشه مجبور و باشه انتظارش

 خودخواهی مرد... بود شده بدبختیاش و ها سختی تموم باعث اون... کشید می تباهی به رو اش

 لتحمی مقابل طرف به زور به رو هایش خواسته و حرفا ، سیک ی خواسته گرفتن نظر در بدون که

 ...بود رسونده قاف ی قله به رو خودخواهیش و رحمی بی ربودنش با هم حاال و... میکرد

 رو اشکاش دستش پشت با و کشید بیرون هوا و حال اون از رو ستاره کلبه در شدن باز صدای

 نگاهی با ستاره اما... نیاورد خود روی به اما دید رو ستاره اشکی صورت ورودش با فرخ... کرد پاک

 رو شقلب ستاره ی کینه از پر نگاه... گرفت پایین رو سرش و انداخت اون پای تا سر به نفرت از پر

 ، ریخت می ستاره پای به هم رو دنیا تموم اگه... کرد حبس اش سینه تو رو نفس و آورد درد به

 رو ستاره کنار چیزی گرفتن نظر در بدون... بزنه خودش نام به رو ستاره قلب بتونه نبود ممکن

 : گفت و کرد ستاره ی پریده رنگ ی چهره به نگاهی نیم و نشست زمین

 من سرنوشت با سرنوشتت که کردی قبول حتماً و نکردی اعتراضی حاال تا دیشب از خوشحالم

 ...کنم خوشبختت میدم قول بهت باشی آروم طور همین اگه... خورده گره

 : گفت و زد پوزخندی و کشیده آتیش به درونش فرخ حرفای با ستاره

 به و دادم می جواب بهت اول همون بودم راضی اگه من ، نگیر اشتباه بودنم راضی با منو سکوت

 هک بینم نمی روبروم آدمی که اینه بخاطر فقط من سکوت... نمیشدم گرفتار مصیبت همه این

 شیطانی غرایز برای رو اون و بزاره مردم ناموس روی دست که یکس... بزنم حرف باهاش بخوام
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 ...کمتره هم الشخور و کفتار از حتی که پست حیوونه یه... آدم یه نه ، حیوونه یه ، بدزده خودش

 ...گناهکار و بازنده یه میشی تو اونوقت و کنند می پیدام که روشنه دلم ضمن در

 االن و چیه موقعیتت بفهم... ستاره شو خفه:  زد ادفری و اومد خشم به ستاره حرفای از فرخ

 تو متون می که دونی می... نادر بغل تو بری بعد و بشی من ی مونده پست که نکن کاری... کجایی

 ...کنم یکسره رو کارت کلبه همین

 ؟...خوای نمی منو جسم فقط تو مگه... بکن بکنی خوای می غلطی هر:  زد فریاد خشم با ستاره

 رابطه باهام اینکه از کردی فکر ، بکن رو کار همون باهام داری دوست طور هر لعنتی ابی خوب

 ندهمو پس تو قول به اینکه از من... کردی فکر اشتباه اینه فکرت اگه ؟...ترسم می باشی داشته

 عاشقم واقعاً نادر اگه که مهمه عشق وسط این... برگردم نادر پیش اگه حتی ، ندارم ابایی بشم

 از و باختی که هستی تو وسط این... میکنه قبول دل و جون با هم رو تو ی مونده پس حتی ، هباش

 ...میشی ساقط هستی

 هب کینه و خشم با و بست فرو لب نشست صورتش رو شالق ضرب مثل که فرخ محکم سیلی با

 : زد نعره فرخ... زد زل بود انفجار ی آستانه در که فرخ

 احتیاج که چیزهایی به مراد منتظرم فقط... ببینی رو احمق معلم جهجو اون رنگ زارم نمی دیگه

 آخر تا و کنی ازدواج باهام مجبوری اونجا و تهران یا رشت به برمت می خودم با و برسه راه از دارم

 اب بشه ما نزدیک کسی اگه... بگیره من از رو تو کسی زارم نمی دیگه... کنی تمکین من از عمرت

 ینا ی حوصله دیگه ، باشی من با رفتارت مواظب بهتره پس... میدم خاتمه گیشزند به گلوله یه

 ...ندارم رو تو ی قائده از خارج رفتار

 خودش تو بود نشسته اش سینه تو که دردی و خشم ی همه با ستاره... رفت بیرون کلبه از فرخ

 نومیدی ، لحظات اون در... ریخت فرو اشکاش دوباره و گذاشت زانوهاش بر سر و زد چمپاته

 سختش روزای غمخواره که نداره رو هیچکس که دید می و بود گرفته رو وجودش سراپای عجیبی

 فهمیدن با نادر حتماً که دونست می... بود نیومده سراغش به کسی حال به تا دیروز از... باشه

 هب خوره مثل ستر همین و... کنند پیدا رو اون که بودند نتونسته هنوز اما شده دیوونه ربودنش

 هب فرخ همراه اجبار به و ببینه رو مردم و نادر و روستا اون رنگ دیگه نکنه که بود افتاده جونش

 ...بشه آباد ناکجا
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 هب چشم و نشست آتیش کنار اومد بیرون کلبه از وقتی ، ستاره ی دهنده آزار حرفای از بعد فرخ

 : گفت خودش با... رفت فرو فکر به نارنجی های شعله

 یه وت تونه می نادر... رسم نمی نادر گرد به باز ، بکنم ستاره نثار صمیمیت و عشق سال هشتاد اگه

 قلب مقابلش در... کنه پرستش و باشه داشته دوست رو ستاره ، سال هشتاد ی اندازه به روز

 تمحب و عشق تموم تونست می چطور... کنه محبت بهش عاشقونه و بتپد نادر برای فقط ستاره

 رغی براش راه این تو رفتن که دونست می بخوبی که حالی در ، بده اختصاص خودش به رو ارهست

... بگیره قرار ستاره ی عالقه و عشق مورد و محبوب که نداشت قابلیت نادر مثل اون... ممکنه

 اون خاطر و بشه جلب اون به ستاره آرزوی و عشق که نداشت چیزی خودش جسم و روح تو چون

 رسیده واقعی شکست یه به داره چنگ تو رو ستاره که االن حتی فرخ... کنه مشغول شخود به رو

 ...رو قلبش نه... کنه خودش مال رو اون جسم تونه می فقط ستاره قول به و

 اینکه تصور... دید نمی بازگشتی راه و برداره مبارزه از دست فرخ نمیشد باعث هم افکار این

 بیاره تبدس رو ستاره باشه تالش در اینکه از بیشتر... بود آمیز جنون براش ، باشه نادر کنار ستاره

 یچه بدون رو ستاره سالها بود حاضر... بشه نادر عشق تسلیم که کنه رها رو ستاره تونست نمی ،

 تداش نادر طرفم اون از... کنه رقیب تقدیم دستی دو تا باشه داشته خودش کنار لذتی و استفاده

 از تا بگیره خودش امن آغوش تو و بده نجات فرخ چنگ از رو ستاره که ردمیک رو تالشش تموم

 نوع یه گرانبها مروارید این به رسیدن برای دو این... نرسه اون به گزندی ، دیگه کسی طرف

 پیروز تا داد می آزار و کوبید می رو دیگری تونست می تا کدام هر و میکردند تحمل رو شکنجه

 و بگذره ازش تر راحت تونست می فرخ نبود عالقمند نادر به ستاره اگه شاید... میشدند میدان

 این به که بود کرده مصمم رو اون اون به نسبت ستاره عشق و نادر بودن ولی... کنه رها رو اون

 ...نشه تسلیم ها راحتی

 هر. ..رفت خواب به سحر نزدیکیای ، بود کرده یار فراق در که گریه و داری زنده شب از پس نادر

 به خوره مثل که بود پنهون دردی و غم از ای نشونه زردش رخ ، میکرد نگاه اون صورت به کس

 انگیزی غم روزهای و شب... مکید می رو جونش ی شیره آروم خیلی داشت و بود افتاده جونش

 درد از بود دریایی... نداشت دمسازی سینه سوزناک آه و گریه جز و میکرد سپری ستاره بدون رو

... بباره اون سر بر رو غمش بار ی همه تا بود گشوده آسمون درهای انگار... محدود و خاموش اما ،

 و دسر زمستانی در رو وجودش بذر که اند نوشته تقدیرش لوح در گویی بود طوالنی چقدر خزانش
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 روزگار ی دایه ترین دل سنگ دست به رو اش هستی نهال و پاشیدند آرزو زمین بایرترین در

 ...ردندسپ

 بخوا در ثانیه از تر گذرا ای لحظه برای تنها رو بهار... بود فهمیده رو زمستون فصل فقط بودن از

 ابد تا ازل از غم سیاهی این... داد نمی او به یاری دست کسی دردها انبوه در و بود تنها... دید می

 یرد از رو اون و بنشیند اش حدیث پای که نبود ستاره غیر کسی... بود افکنده سایه روزگارش بر

 ستد از داغ ، گشت می باز گذشته به وقتی... باشه همسفر دلشکستگی امروز به تا تنهایی زمان

 اون خواست می که امیدی ، ستاره دادن دست از وحاال... بود سخت و تازه براش هنوز مادر دادن

 بکشه هاش رنج و خزان روی به ضخیمی ی الیه عشقش و محبت با و کند آشنا زندگی بهار با رو

 ذهن ی صفحه از رو آلودش غم های گذشته تموم کنه اراده تونست می گاه هر انسان کاش ای... 

 ...کنه مجسم مقابلش در رو روشن ای آینده و محومیکرد خویش

 ( تو پای رد کو شب و باران از پرسم می.....  تو صدای دنبال به امشب همین امشب) 

 ( تو رهای زیبای دستان گرمی کو.....  بارد می دلم و دست بر که بوران این در امشب) 

 ( تو برای چشمانم نیست چراغی امشب.....  آویزم شهر کجای را نگاهم امشب) 

 ( تو چشمهای با شود می روشن صبح چون.....  شب از تر خاموش صحنه این و آیی می) 

 ( تو هوای اما زند می وبارهد رنگی.....  پوسم می بست بن این در تصویری مانند) 

 داشتن دست در با ، بود افتاده نادر و ستاره برای که حوادثی از خبر بی و خوشحال حمید فردا

 هب بره پاسگاه به اینکه از قبل ، فوری و رسید ده به ستاره شکایت بخاطر فرخ بازداشت حکم

 و برسوند ستاره و نادر به رو خوش خبر این زودتر چه هر خواست می دلش... رفت دکتر ی خونه

 از. ..بود دیدنی واقعاً خبر این شنیدن از بعد ستاره و نادر نگاه برق... بده نجات نگرانی از رو اونا

 هم حال زمان همین تو که شد باورش بود دیده همدیگه به نسبت رو نفر دو این عشق وقتی

 یه قعش که بفهمونه همه به و یادب بیرون تاریخ دل از شیرین و فرهاد و مجنون و لیلی میتونست

 ... باشه داشته وجود هم ، ها واقعیت دنیای تو تونه می و نیست رویا و خواب

 زبا روش به رو در احمد بعد ای لحظه و کوبید رو در هیجان با رسید دکتر ی خونه مقابل در وقتی

 سالم احمد... کشید می رو انتظارش حمید که نبود ای چهره ، احمد غمگین ی چهره... کرد
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 شادی از ای نشونه دکتر کور و سوت ی خونه... کرد دعوت خونه درون به رو اون و کرد مختصری

 یوقت... افتاد جونش به دلواپسی و ترسید کمی... رسید نمی گوش به هم صدایی حتی... نداشت

 حتی هک بود مشغول فکرش اینقدر... دید گریبان در سر و غمگین رو دکتر شد پذیرایی وارد

 ...نشد هم حمید اومدن ی متوجه

 رو این از نشون ظرف شستن صدای... انداخت اطراف به نگاهی و کرد استفاده فرصت این از حمید

 نگاهش دوباره... بود عجیب براش کمی خونه سکوت اما... مشغوله آشپزخونه تو کسی که داشت

 نام و داد بیرون سینه از آهی بلکه... نشده اون ی متوجه هنوز دکتر دید تعجب با و افتاد دکتر به

 والس همه این از زودتر اینکه برای... افتاده اتفاقی نبودش تو که شد مطمئن دیگه... برد رو ستاره

 ...کرد سالم دکتر به رو بشه راحت مغزش تو

 میک دکتر واکنش این از حمید... شد خیره حمید به تعجب به و کرد بلند سر حمید صدای با دکتر

 : میگه لبخند با اما خورد اج

 ...شروع مزاحمتام و شد پیدام باز

 ...هستی عزیز برام نادر مثل هم تو... چیه مزاحمت:  گفت و زد تلخی لبخند حمید حرف با دکتر

 ...اومدی کی ببینم بشین بیا ، پسرم اومدی خوش

 یه تا اینجا اومد اهپاسگ برم اینکه از قبل و رسیدم االن همین:  گفت و نشست نگرانی با حمید

 ...بدم نادر و شما به رو خوش خبر

 اما.. .گرفتی رو فرخ دستگیری حکم حتماً:  گفت لب زیر و انداخت پایین رو سرش غمگین دکتر

 ...دیره خیلی

 افتاده اتفاقی چه ؟...دیره:  گفت ترس با و شد خالی دلش ته دکتر آخر ی کلمه چند با حمید

 ؟...وزیهر و حال چه این ؟...دکتر

 انگشت با و داد می نشون رُخی چشمش ی گوشه از داشت آروم که اشکی و برداشت سر دکتر

 : گفت و ایستاد حمید به رو و پذیرایی تو اومد کنان گریه اعظم که بزنه حرف رفت و گرفت
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 دنکر بیهوش با و اینجا اومد پیش روز چند... برد خودش با رو ستاره نامرد فرخ اون... سرمد آقای

 یه خدا رو تو... کنه پیدا ازشون نخی سر نتونسته کس هیچ هنوز... دزدید رو ستاره ، احمد و من

 ...بکنید کاری

 چیزی چنین چطور... نداشت زدن حرف یارای و رفت فرو مبل درون ها زده صاعقه مثل حمید

 یچارهب دختر ناو سر باید که بود بالیی چه این ، برگشته دستگیریش حکم با که حاال... ممکنه

 : گفت حمید به رو بعد... داد می رو چایی دستور اعظم به داشت که اومد دکتر صدای... بیاد

 ستاره دوری تونه می چطور ؟...بخوره رو نامرد یه خودخواهی چوب باید کی تا پسر این دونم نمی

 ؟...بیاره تاب رو

 نادر و شما مگه... مگه ؟...برد رو ستاره اومده چطوری:  گفت بود اومده خودش به کمی که حمید

 ؟...بودید کجا

 دختر این... میشد قبل از تر متعجب لحظه هر حمید و کرد تعریف حمید برای رو چیز همه دکتر

 ...بود گرفته رو گریبانش سیاهی سرنوشت چه بیچاره

 ؟...کجاست االن نادر:  پرسید دکتر حرفای شنیدن از بعد حمید

 رو خودش صبح فردا تا بعداظهر و مدرسه میره ظهر تا صبح:  گفت و کرد اتاق به ای اشاره دکتر

 ؟...میشه چی عشق این عاقبت دونم نمی... میکنه زندونی اتاق تو

 پنجره به رو نادر دید و شد اتاق وارد در به ای تقه با و رفت نادر اتاق طرف به درنگ بدون حمید

 اش شونه روی رو دستش و رفت جلو میدح... میکرد سیر خودش افکار تو آشفته و غمگین

 : گفت و گذاشت

 و هبش پیدا غیب از دستی کدوم که نشستی اتاق تو اومدی باشی چاره فکر به اینکه عوض بازم

 ؟...بیاره برات رو ستاره

 ات چند با داره هم فرمانده... نگشتم میکنی فکر:  گفت زد می موج توش بغض که صدایی با نادر

 این اینکه مثل ولی ، بگه بهمون شد قرار ، بود خبری اگه که گرده می رو اطراف و دور این سرباز

 ازم رو ستاره دیگه بار یه بتونه نامرد اون کردم نمی باور... برنمیاد کاری اونم دست از هم بار

 .. بگیره
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 و مکنیمی پیداش میدم قول بهت... نکن قراری بی اینقدر جان نادر:  گفت نادر حال از متاًثر حمید

 ...میکنیم راحت شرش از رو همه ، فرخ زندانی حکم داشتن دست در با بار این

... ودب نشسته تنها پذیرایی تو که پدرش پیش رفتند حمید درخواست به و داد تکون سری نادر

 قلب به که بود نوری مثل ، حکمش و حمید... بود غنیمت دکتر برای هم نادر برای هم حمید وجود

... بخشید می گرما رو نادر غربت شبهای سردی که بود گرمایی و تابید می نادر ی کرده غروب

 نادر دست تو رو دستش و میکند پیدا رو ستاره زود چه هر که داد می امید آنها به حمید وجود

 ...زاره می

 و یستن مواظبش فرخ شد مطمئن اینکه از بعد. بود افتاده فرار فکر به که بود ساعتی نیم ستاره

 یب و انداخت اطراف به نگاهی و کرد باز آرومی به رو کلبه در کنه جمع هیزم تا کلبه پشت رفته

 کلبه به داشت که فرخ ، خشک های علف خش خش صدای و سر از... گذاشت فرار به پا درنگ

 رو ریخت رو ها هیزم میکرد فرار داشت که ستاره دیدن با و کرد روبرو به نگاهی میشد نزدیک

 اشپ گرد به هم فرخ حتی که دوید می چنان پا گریز آهوی این ولی... دوید ستاره دنبال به و زمین

 کم کم... کرد بیشتر رو سرعتش میاد دنبالش داره و دیده اون فرخ فهمید که ستاره... نرسید

... زمین خورد محکم و کرد گیر درختی ی ریشه به پاش که میشد محو فرخ نظر ار داشت ستاره

 رشس باالی و میکشید بلند و کوتاه نفسای که طور همین و رسید اون به فرخ کوتاه رصتف این در

 ...دوخت چشم ستاره به غضبناک و ایستاد

 دخوابون سیلی یه و کرد بلندش و گرفت ستاره ی یقه و برد دست فرخ گذشت که ای لحظه جند

 : زد فریاد و ستاره گوش تو

 وت بدبخت ؟...کسیه هر کار جنگل این از رفتن کردی کرف... لعنتی بری خواستی می گوری کدوم

 ...میشدی وحشی حیوونای خوراک و میشدی گم جنگل

 ...نیست اینجا ای دیگه حیوون ، تو از تر وحشی فعالً:  زد فریاد ستاره

 : غرید صورتش تو و کرد بلندش و گرفت چنگ تو رو ستاره موهای خشم زور از فرخ

 ...کنه یکسره رو کارت جا همین وحشی حیوون همین نکن ریکا... بیفت راه و شو خفه
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 تونست نمی همین برای میکرد درد شدت به و بود خورده پیچ پاش زمین خوردن موقع ستاره

 رفت تا ، ستاره پای کنار نشست و شد ستاره پای خوردن پیچ ی متوجه که فرخ...کنه حرکت

 : زد فریاد ستاره ، بکشه پاش به دستی

 ...بزنی دست من به نداری حق

 : زد داد و شد بلند که بود انفجار حال در خشم زور از فرخ

 ...نزنه سرت به فرار هوس دیگه و بیاد جا حالت تا بکش درد اینقدر... جهنم به

 نزدیک رو ستاره...  ببره کلبه دم تا اون به زدن تکیه با که کرد مجبور رو ستاره فرخ باالخره

 : گفت و نشست رشکنا خودشم و نشوند آتیش

 ...بندازم جا میتونم باشه خورده پیچ اگه... ببینم رو پات بزار

 :  گفت و شد عصبانی فرخ باز... کشید کنار رو خودش اخم با ستاره

 ...سراغم میای و میشه تموم درد از تحملت باالخره

... کنی له رو رمغرو زارم نمی و سرپام هنوز که بینی می... زیاده من تحمل:  گفت حرص با ستاره

 هب زدی قلبم به تو که زخمی... کمتره شده نصیبم تو خودخواهی از که دردهایی مقابل در پام درد

 ...نمیشه خوب قیمتی هیچ

 به مشت با... ) زدی تو رو زخم... نیفتی عقب گیری می پیش دست:  گفت و زد پوزخندی فرخ

 : داد ادامه و کرد اشاره اش سینه

 تو... میشه تر عمیق داره روز هر تو احساسی بی از که زخمی... زدی اینجام هب تو رو کاری زخم

 ...احساسی بی و سرد... داره جریان یخ تو رگهای

 ؟...داری برنمی سرم از دست لعنتی چرا پس... احساسم بی... سردم من دونی می که تو:  ستاره

 ؟...هستی کی منتظر ؟...هستی چی منتظر... جنگل این تو آوردی منو که خوای می جونم از چی

 :  گفت آروم ، بود خیره آتیش های شعله به که طور همین فرخ

 ...دارم دوست بگم چطوری... بگذرم ازت تونم نمی
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 : گفت و شد خیره ستاره عصیان از پر چشمای تو و گرفت آتیش ی شعله از رو نگاهش

 عاشقشون... داری دوستشون... یمیکن رفتار مهر به دستات زیر با... مهربونی تو میگن همه

 من مگه ؟...میکنی دریغ من از رو عشقت و محبت چرا... هستم مردم همین از یکی منم... هستی

 مگه ؟...میدی ترجیح من به رو معلم اون چرا ؟...ستاره نداری دوستم چرا... اومدم دیگه ی کره از

 ؟...دارم کم لعنتی اون از چی من

 جای اگه هم تو... نکن شک دارم مردم به که محبتی و عشق به:  گفت خودش از دفاع در ستاره

 مقابلم کنی کمکم و باشی کنارم اینکه عوض... دیدی می رو محبتم حتماً بودی برام برادر

 یدک همیشه خودت با رو ای بیهوده و واهی تصویر یه تو... کاشتی وجودم تو رو تنفر و ایستادی

 پیدا من وجود تو رو خودت آل ایده و دلخواه زن میکنی فکر... یمید ادامه داری هنوزم و کشیدی

 در که اینجاست اشتباهت... کنم رفتار دلخسته و فداکار عاشق چون تو با داری انتظار و کردی

 ی متوجه هم دقیقه یه و یافتی داشتنی دوست و وار افسانه موجودی خودت برای من وجود

... نمک انتخاب تونم می... بگیرم تصمیم ام آینده برای نمتو می و آدمم منم که نشدی امر حقیقت

 رسراس تو آیا... خریدی درد و عذاب برام فقط امروز به تا و گرفتی بازی به منو زندگی رحمانه بی

 ؟...بردی بویی هم انصاف و رحم از هرگز زندگیت

 چون ، نیست دموجو تو انصاف و رحم من... میگی راست تو آره:  گفت و کشید عمیقی نفس فرخ

 من... گرفتی رو همه...  کردنم تحقیر با... درخواستم رد با... غرورم کردن خورد با... گرفتی ازم تو

 جلوی رو خودم و شدم عاشقت که وقتی از اما... زدم می رو اول حرف آبادی این تو که بودم کسی

 ریشه تو... خشکید دموجو تو محبت و انصاف.. رفت وجودم از رحم... کردم کوچیک ناکس و کس

 ... نشسته ثمر به درخت این االن... کاشتی رحمی بی و نفرت بذر جاش به و سوزوندی اونو ی

 نجاای از دیگه روز دو تا... کنی قبول رو جدیدت سرنوشت این بهتره... بیای راه من با بهتره ستاره

 بکار رو تالشم ی همه کنی قبولم و یبیا کنار باهام اگه... بمونیم هم کنار قراره عمر آخر تا و میریم

 با ، بدی رنجم بیشتر و بدی ادامه رو روش همین بخوای اگه اما... میکنم خوشبختت و میگیرم

 و آب بر نقش زندگی تو منو امیدهای و آرزو تموم تو باشه یادت... میدم عذابت تری افزون نیروی

 ازت نمیتونم من ، ستاره... باش اشتهند ازم مهربونی و رحم توقع پس... کردی معنی بی و پوچ

 پیدا خاتمه ماجرا این نفر سه ما از یکی مُردن با یا... داره راه تا دو ، ما زندگی و ی آینده... بگذرم

 مراد تا بگیر آروم پس... اجبار به حتی... عشق بدون حتی... میدی ادامه من با فقط یا... میکنه
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 الیالب و ریم می... تهران بریم جاده همین از شبونه تا اینجا بیاره و کنه فراهم رو رفتنمون وسایل

 ...کنه پیدامون نتونه دیگه کسی تا میشیم گم پایتخت جمعیت

 اادع که کسی اون بهتره... تهران به برسه چه نمیام بهشتم تو با من:  زد فریاد عصبانی ستاره

 آرامش به همه من مرگ با شاید ، کن خالص تیر یه با منو... باشم من ، بشه کشته باید داری

 ...برسند

 الح بود شنیده ازش که حرفایی با و بود عصبانی االن اون... نده ستاره به جوابی دید بهتر فرخ

 دفریا طور همین و نبود کن ول ستاره اما... کلبه تو بره تا شد بلند همین برای... نداشت خوبی

 : میزد

 نمی و کُشم می خودمو ببری اینجا از منو اگه... بده نجات ابعذ همه این از منو... لعنتی میری کجا

 ...بخوره بهم دستت زارم

 راه به داد و جیغ که ای دقیقه چند از بعد هم ستاره... بست رو در و رفت کلبه درون به فرخ

 روزها این که اشکایی... ریخت اشک فقط و شد ساکت سوخت می اش حنجره و بود انداخته

 ...بود شده غربتش و تنهایی همدم

 برق و رعد احتمال و بود گرفته فرا غلیظی ابرهای رو آسمون و بود رفته فرو مطلق تاریکی تو شب

 رو انستارگ و برند کنار تیره ابرهای تا بود منتظر پنجره پشت نادر... رفت می شدیدی بارندگی و

 مه بر چشم شب های نیمه تا. ..انداخت می امیدش ی ستاره یاد به اونو که ستارگانی... کنه تماشا

 خواست نمی دلش و داشت رو اون با ناسازگاری سر آسمون شبم اون ولی... شد منتظر و نگذاشت

 ...کنه دور خود دل از رو زا بارون و تیره ابرهای

 پاسگاه... نداره آنها از خبری کس هیچ و برده خودش با رو ستاره فرخ که هست شبی و روز چند

 هب تا اما... کنند پیدا آنها از ردی شاید تا گشتند رو اطراف و کردند تالش لیخی مردم کمک به

 ای چهره با ساعت هر از تر ماًیوس... ثانیه هر از تر ماًیوس نادر... نبوده ستاره و فرخ از اثری حال

 اشتند رو کاری هیچ دماغ و دل... بره مدرسه به تا ، بیرون زد می خونه از صبح روز هر ، غم از پر

 ودب امتحانات وقت و بود کرده ها بچه این برای که تالشی سال یک ی نتیجه برای بود مجبور اما ،

 عهده به رو مدرسه مسئولیت که جعفر مش و ها بچه روی پیش در روز هر اما... بده ادامه راهش به

 می پیاده رو مدرسه طرف به جاده کنار از روز هر نادر... میشد تر ناامید و تر افسرده ، داشت
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 ، رنگ بی و زرد برگی ، پژمرده گیاهی ی شده خشک ای شاخه روی لحظه هر راه در... رفت

 یم فرو فکر به و میکرد نگاه آنها به و میشد خم بودند گرفته پا ، جاده کنار که کوهی قارچهای

 که داشت رو ستاره و اون عشق ی ریشه شدن خشک از نشون ها برگ خشکی و زردی... رفت

 می آه... بود رسیده جدایی به نگرفته پا هنوز که عشقی... میکرد هدیه چشماش به رو شکا

 هب اونو داشت و بود گرفته فرا رو پاش تا سر عجیبی دلتنگی... خواست می رو ستاره و کشید

 ...کشید می جنون

 اولین یاد... افتاد می انتخابش و ستاره یاد به... خورد می مدرسه تابلوی به که چشمش روز هر

 قلب مالک شد ستاره همیشه برای و شد زده وجودش تو روز همون تو همونجا که عشق ی جرقه

 ...تنهاش

 خاطرات البالی در... بود خیره بود ریخته براش جعفر مش که چایی به که میشد ای دقیقه چند

 و یدهچروک دستای با رو نادر ی کرده یخ دست و نشست کنارش جعفر مش که بود غرق ، خوش

 طرف به رو نادر اشک از پر نگاه و گرفت بود شده خشن و زبر زمین روی کار اثر در که خود زمخت

 : گفت و داد هدیه بهش مهری پر لبخند جعفر مش... برگردوند خودش نگران سیمای

 هاتن سوختن وقتی... شدند دشمن برامون دوستان میکنیم حس وقتی... گرفته آدما ما دل وقتی

 ها راه ی همه تو وقتی... بردنه یاد از و جدایی پایانش داشتن دوست وقتی... ختنهسا عالجش

 و خوشحال میشه چطور... است گرفته دلها دود از سرت باالی آسمون وقتی... است نهفته چاهی

 دیگه راهی ، جاده این انتهای در اما ؟...داد ادامه زندگی به دغدغه بی میشه چطور ؟...بود امیدوار

 کمک اطرافیان از اول آدما ما چرا(  آسمون به اشاره... ) میشه ختم اون به که داره وجود مه ای

 یب اون پیش دستامونو اول از چرا ؟...خدا سراغ به میریم گیریم نمی ای نتیجه وقتی و خوایم می

 از و میگم خدا به مکان ترین خلوت تو هامو غصه و درد همیشه من... پسرم ؟...نمیکنیم دراز نیاز

 می اشک دیگرون چشم از دور به... بزاره پام جلوی صالحمه به که راهی یه خوام می کمک اون

... بینیم نمی رو اون ما و داره حضور جا همه که خدایی...  کنم می مساعدت طلب خودش از و ریزم

 خدا پیش رو زتنیا جان نادر... آگاهه حالمون به و بینه می شرایط هر تو و کجا هر تو رو ما اون اما

 ...بخواه رو ستاره اون از فقط و ببر

 : گفت و گذاشت جعفر مش ی پدرونه دستای روی رو دستش ، نگرانی با نادر
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 بارها رو نیازم دست مگه ؟...نکردم طلب رو وجودم ی ستاره ازش بارها مگه ؟...سمتش نرفتم مگه

 تموم رو غصه و جدایی همه این یگهد چرا ؟...نمیده رو جوابم چرا پس ؟...نگرفتم آسمون به رو

 ...بمونم زنده ستاره بدون خوام نمی دیگه... ندارم تحمل دیگه ؟...نمیکنه

 نساختمو از سریع و کشید بیرون جعفر مش دستای از رو دستش و بده ادامه نتونست دیگه نادر

 اما بره الشدنب به اول خواست می جعفر مش... رفت بود تپه یه که مدرسه پشت به و زد بیرون

 میز روی از رو تسبیح... آدم به برسه چه ، انداخت می پا از رو کوه نادر غم... باشه تنها دید بهتر

 دست از بیچاره دختر اون رهایی برای... رنج و درد همه این از نادر خالصی برای و برداشت

 از که کاری تنها ...کرد فرستادن صلوات به شروع... روستا مردم ی همه آرامش برای... شیطان

 ...بود کردن دعا فقط بود ساخته دستش

 دردناک و مردونه ی گریه یه از نشون لرزونش های شونه و ایستاد مدرسه پشت ی تپه روی نادر

 سرخش چشمای... لعنتی بغض همه اون از شد خالی وقتی... ریخت اشک خوب وقتی... داشت رو

 ...بود کرده سفارش جعفر مش که طور همان... پرداخت نیاز و راز به خدا با و دوخت آسمون به رو

 ، انگیزش حیرت خبر اون و پاسگاه به مردی اومدن با... بود رسیده امید ساحل به حمید چشمان

 آورده خودش با که مدرکی و پاسگاه به مراجعه با مردی که بود ساعتی... بود آورده وجد به اونو

 فرخ اب ارتباطش به نگرانی با ، خبر شنیدن با فرمانده... دکر معرفی خان اصلی قاتل رو فرخ ، بود

 لاص در... باشه گرفته بازی به هم رو اون و باشه قاتل فرخ که نمیشد باورش... رفت فرو فکر به

 دوستی دست بهش فرخ های پول دیدن با و خورده رو خودش طمع چوب اون نبود فرخ تقصیر

 ... بود داده

 میدا به نادر و دکتر... کنه خبر با رو اونا تا پسرش و دکتر دنبال فرستاد رو سربازا از یکی حمید

 حمید... رسوندند پاسگاه به رو خودشون سریع ، باشند کرده پیدا رو ستاره و فرخ جای اینکه

 ...کرد متعجب خودش مثل هم رو اونا و گفت نادر و دکتر به رو جریان وقت فوت بدون

 دمیکردن هضم خودشون برا رو مسله این داشتند کدام هر و بود حاکم که سنگینی سکوت از بعد

 : گفت حرص با نادر

 نامرد اون ما ی همه از بهتر اون... نکرد باور رو حرفش کسی و فرخه کار قتل گفت ستاره چقدر

 ...بود شناخته رو پست
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 ودیب گفته ترزود اگه دونی می ؟...بودی ساکت حاال تا چرا پس:  گفت خشم با چنگیز به رو دکتر

 ؟...نبود قاتل یه اسیر دختر اون االن

... میشدیم تهدید فرخ طرف از ام خونواده و من:  گفت و کرد فرمانده به نگاه یه نگرانی با چنگیز

 ... کُشد می رو ام خونواده و من فرخ ، بودم زده حرفی اگه

  ؟...آوردی در سر موضوع این از چطور:  حمید

 تو که بدم مادرش و پدر به و کنم جمع رو وسایلش خواستم می ، رهبیچا جبار مرگ از بعد

 برداشته وحشتناک راز این از پرده و بود نوشته رو چیز همه که کردم پیدا دفترچه یه وسایلش

 اون با فرخ فهمیدم وقتی اما... نداشتم بگم رو چیز همه و پاسگاه بیام اینکه جراًت اوایل... بود

 ...بدم رو خبر و بیام که دیدم بهتر کرده فرار ده از دختر

 ی قهی یهو بود نشسته وجودش تو که عصبانیتی با نادر... گرفت حمید سمت به رو دفترچه بعد

 : زد فریاد و گرفت رو چنگیز

 کرده باز رو گشادت دهن اون زودتر اگه... هستید نامرد و پست ترسوی مشت یه شما ی همه

 ...کشیدید لجن به رو مرد اسم شماها... بود نبرده خودش با منو نامزد ، نامرد اون االن بودی

 : زد داد پدرش و کردند دور مرد اون از رو نادر سختی به حمید با دکتر

 ...نمیشه درست هیچی صدا و سر و عصبانیت با... باش آروم

 هب که کسی... اسیره روانی قاتل یه دست ستاره االن... پدر بگیرم آروم تونم نمی:  زد فریاد نادر

 ؟...کنه رحم بیچاره دختر اون به خوای می نکنه رحم خودش نعمت ولی

 نمیشه دلیل ، کنه ازدواج ستاره با و باشد ستاره مالک خواد می فرخ... نادر باش آروم:  حمید

 ...برسونه اون به آسیبی بخواد

 کتکش ؟...کرد می تهدید رو ستاره مدام که نبود نامرد اون مگه:  زد داد و نگرفت آروم بازم نادر

 فقط عوضی اون... نمیکنه ای معامله همچین باهاش داره دوست که رو کسی آدم ؟...زد می

 ... رو کثیفش امیال و بینه می رو خودش
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 و کرد استفاده فرصت از هم حمید... کرد دعوت آرامش به اونو و نشوند صندلی روی رو نادر دکتر

 : پرسید چنگیز به رو

  ؟...شدی آشنا خفر با چطوری

... آوردیم می در پول نادرست های راه از همیشه و نبودیم پاکی و خوب آدمای جبار و من:  چنگیز

 وزیر همون به گرده برمی ما آشنایی... شدیم آشنا فرخ با دوستانمون از یکی ی واسطه با اینکه تا

 نقشه همدیگه با روز چند ...بیرون بود زده عمارت از قهر حالت به و کرد دعوا خان با فرخ که

 که ، مراد ی وسیله به وقتی... فرخ پیش بیاریم و بندازیم دام به رو دختر اون چطوری که کشیدیم

 مادر ی خونه از خواد می شبونه دختر اون که شدیم دار خبر بود فرخ وفادار خادمان از یکی

 داده بهمون هم خوبی پول. ..بدزدیم رو اون چطوری که کشید نقشه فرخ... عمارت برگرده بزرگش

 دکتر داده نجات شب اون رو ستاره که کسی اون فهمیدیم ها بعد که دکتر ی مداخله با اما... بود

 نفرت و کینه از پر و عصبانی و خالی دست اونو و شد خراب فرخ های نقشه ی همه ، بوده

 ...رشت برگردوند

 شب اون... گذاشتند شماها رو که آدم ماس حیف:  زد فریاد وحشتناک شب اون یادآوری با دکتر

... میدید چی خدا به رو ظلم ی همه این جواب دونم نمی... برگشت و رفت مرگ دم تا بیچاره دختر

 از رو طرف اون که اینه از غیر ؟...میکردی چیکار میکردند رو کار همین هم خودت دختر با اگه

 ؟... میکردی محوش زمین روی

 جواب حق حرف... بزنه نداشت حرفی... داد می گوش دکتر حرفای به و بود پایین سرش چنگیز

 ...گذاشت نمی باقی آدم بیگناهی برای ای توجیه هیچ قانونی غیر و زشت کار... نداشت

 ؟...افتاد اتفاقایی چه دیگه شب اون از بعد... بگی رو اش بقیه بهتره:  گفت چنگیز به رو حمید

 : گفت خشم با و حرفش وسط یدپر نادر بزنه حرفی رفت چنگیز تا

 دیدکر یکی به دست شیطان اون با چطوری بگو... کردید دختر اون به هایی ظلم چه بگو... بگو آره

 : زد فریاد... ) بمکید رو بیچاره دختر این جون ی شیره تا

 زنده باید رو شماها... مکید می رو گناه بی های انسان خون دم هر که هستید زالوهایی شماها

 ...بشه کنده زمین روی از نسلتون تا سوزوند آتیش توی ندهز
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 این از بری باید وگرنه... کن کنترل رو خودت و باش ساکت نادر:  گفت خشونت با نادر به رو حمید

 ...بیرون اتاق

 دایص... گرفت دستاش بین رو سرش و نشست صندلی روی و انداخت حمید به غمگینی نگاه نادر

 ساکت حیوونا این مقابل در تونست می چطور... اعصابش و قلب رو کشید می خراش مدام چنگیز

 ؟...بمونه

 زمان و زمین به... شد دیوونه بیاره بدست رو دختر اون نتونست اونشب اینکه از بعد فرخ:  چنگیز

 که گذشت ماجرا اون از روزی چند... میکرد تهدید رو پسرش و دکتر مدام و گفت می بیراه و بد

 ناراحت خیلی اول... ندارم کاری باهات دیگه گفت و داد بهم پولی یه و خواست منو ذرع ناگهان

 لیک با... نمونم اونجا دیگه که کاره بهترین دیدم بعد اما... میکنه سر به دست منو داره که شدم

 بی معمای برام مدتی یه تا موندنش و موند جبار اما... بیرون اومدم خونه اون از تهدید و سفارش

 و کردم پیدا وسایلش تو رو دفترچه این مدتی از بعد من و شد کشته جبار اینکه تا... بود جواب

 ...کردم پیدا رو معما جواب

 زا که میگم شرمندگی با و هستم ده این اهالی از یکی جبار من:  خوند و کرد باز رو دفترچه حمید

 ای ظالمانه دستور هام ظلم این از یکی. ..میارم در رو زندگیم خرج ، زور و ستم و ظلم و دزدی راه

 و من از و گفت برام رو دلدادگیش ی قصه فرخ وقتی... دادم انجام فرخ با آشنایی از پس که بود

 بونهش که خواست ما از نقشه یه تو... برسه عشقش به تا کنیم کمکش تا خواست چنگیز دوستم

 اطربخ فرخ و خورد بهم روستا دکتر دخالت با نقشه ولی... بدیم تحویلش اونو و بدزدیم رو ستاره

 براومد خطرناکی ی نقشه صدد در دونست می مقصر رو همه و داشت همه از که ای کینه و بغض

 شهره رحمی بی و قصاوت تو من چون... خواست رو دوستم عذر و گذاشت میان در من با فقط که

 اون تومان هزار سیصد... ) میدم تبه تومان هزار سیصد ، بکشم رو خان اگه گفت من به... بودم

 دنمیش باورم اصالً... کردم حیرت واقعاً شنیدم زبونش از رو پول مقدار وقتی(  بود زیادی پول زمان

 یبکن جون سگ مثل هم عمرت تموم اگه که پولی... بشه نصیبم پول همه این کار این بابت که

 باالیی ریسک کار این... بود کننده سهوسو واقعاً... باشی داشته پول همه این تونی نمی بازم

 ...بود نشده آلوده کس هیچ خون به دستم هنوز اما ، خالفکاریم آدم من که درسته... داشت

... بگیره خودش مشت تو رو آدما چطوری بود بلد خوب اون اما ، کنم فکر که خواست فرصت ازش

 یگهد بسته تا دو کردی تموم رو ارک اگه گفت و گذاشت جلوم بود تومان هزار صد که پول بسته یه
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 ماش خود و شدم دستگیر اگه گفتم بهش رو بازم اما گرفت رو چشمم پوال برق... میشه نصیبت هم

 کردی تموم رو کار تا گفت بهم کنم؟ تبرئه رو خودم تونم می چطور ، دادید شهادت من علیه بر

 پیدات کسی باش مطمئن... میکنه یتراه تهران به اونجا از و رسونه می رشت به رو تو میاد یکی

 یا دروغه دونم نمی که حرف مشت یه و پول همه این برابر که شدم پست اونقدر من... نمیکنه

 ...بگیرم رو بزرگ آدم یه زندگی شدم حاضر راست

 خفر دیگه... کنه برگزار رو معلم آقا با خانوم اون عقد قراره خان که آورد خبر فرخ برای مراد وقتی

 همون و... برداره راهش سر از رو خان دختر اون به رسیدن برای باید که نداشت تردیدی هیچ

 فرخ همراهی به من عمارت برگردونه رو دختر اون و دکتر ی خونه بره گرفت تصمیم خان که شب

 صدد در یا کرد خیانت بهم فرخ اگه که نوشتم رو ها نوشته این من... حادثه محل به رفتیم می باید

 یا و خان از رو زندگی حق او که طور همان... نامرد اون علیه باشه مدرکی یه براومد من کشتن

 و عیش تو عمرش ی بقیه نتونه و بشه سلب اون از هم زندگی حق باید... بگیره من از احتماال،

 ... باشه رها و آزاد و بگذرونه هاش ستم و نوش

 ؟...آورد می خبر فرخ برا مراد که هستی مطمئن تو:  پرسید دوباره حمید

 برای جزء به جزء رو عمارت اون خبرای مراد... ندارم تردید... قربان بله:  گفت اطمینان با چنگیز

 ...داد می مادرش به رو سالمتیش خبر مراد همین ی وسیلیه به و آورد می فرخ

 ایدش... کجاست رخف بدونه مراد شاید... بریم عمارت به االن همین باید:  گفت فرمانده به رو حمید

 ...باشند نرفته بیرون روستا از هنوز

 به و زد صدا رو ها سرباز از تا چند ، حمید فرمان کردن قبول با نداشت دیگه ای چاره که فرمانده

 که برد خودش با رو چنگیز حتی حمید... کردند حرکت عمارت طرف به نادر و دکتر و آنها اتفاق

 هک دردناکه خیلی براش خبر این بود خورشید نگران... بگه رشیدخو به رو ماجرا خودش ، مرد این

 شاید که میشد گفته حقایق این باید نبود ای چاره اما... باشه کشته رو شوهرش خودش برادر

 الفتمخ با داشت امکان و نبود عادی فرد یه االن فرخ... بگیرند رو دیگه ی فاجعه یه جلوی بتونند

 به... ودب تلخ واقعیت یه این... بیاره ستاره سر به بالیی بخواد و بزنه رآخ سیم به ستاره ی لجوجانه

 دوم جنایت به دست تونه می پس ، بُکشه گناه بی رو خودش نعمت ولی بتونه که کسی ، نادر قول

 ...نبود بعید فرخ از وحشیانه رفتار این و... بزنه هم سوم حتی یا و
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 ، آنها شدن وارد با... شدند خان عمارت راهی همگی بود کردن غروب حال در خورشید وقتی

 می بد گواهی دلش خورشید... شده خبر چه ببینه که اومد حیاط به هم خورشید و خدمتکاران

 : گفت حمید به رو... کنه حفظ رو خونسردیش کرد سعی اما... داد

 ؟...کردید پیدا رو ستاره و فرخ

 و شدیم نزدیک خیلی کنم فکر اما... نه هنوز:  گفت و پایین انداخت رو سرش نگرانی با حمید

 ...هستند کجا آنها بفهمیم دیگه ساعتی تا شاید

 ؟...هستند کجا:  پرسید ناراحتی با خورشید

 یه تنها رو مراد که خدمتکاران بین شد کشیده نگاهش خورشید به دادن جواب جای به حمید

 رد خورشید... کرده مشغول رو رشفک چیزی یه بود معلوم و بود خودش تو خیلی... دید گوشه

 ادرن ، بزنه حرفی اینکه از قبل میره مراد طرف به عصبانی داره نادر که دید و گرفت رو حمید نگاه

 : زد فریاد و گرفت رو مراد ی یقه

 ...میکنی اونو جاسوسی تو که دونم می... کجاند ستاره و فرخ بگو

 : گفت ترس با ، نیاره کم نادر تو هیکل مقابل در میکرد سعی که مراد

 یا رشت بره یا بود قرار برد خودش با رو ستاره که روز همون... کجاند نمیدونم من بخدا... آقا

 ...تهران

 : زد نعره و شد بیشتر عصبانیتش بگه درست داشت امکتن که مراد حرفای شنیدن از نادر

 ...میکنم ات خفه جا همین یا ، بگو یا... نده من تحویل دروغ مشت یه و شو خفه

 به لب زیر مدام رحمان مش و حیدر مش... میکردند نگاه رو مراد و نادر داشتند واج و هاج همه

... آورد می در پول راه این از و میکرد رو یکدیگه جاسوسی ده تو کسی اگه... گفتند می ناسزا مراد

 حمید... میکردند ونشبیر ده از و میکردند سنگسار اونو... بریدند می براش مردم خود رو حکمش

 : گفت نداشت صورت به رنگ که مراد به رو

 به نادر خود زارم می نزنی حرف اگه... توست دستای تو االن دختر اون جون... بزنی حرف بهتره

 ...برسه حسابت
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 ...یرمم کجا بگه بهم باید فرخ که کیم من مگه اصالً... دونم نمی چیزی من:  گفت پریشونی با مراد

 زمین روی مراد سیلی ضرب از که زد مراد صورت به سیلی و میشد تر عصبانی لحظه هر نادر

 : زد فریاد خورشید که رفت طرفش به دوباره نادر... افتاد

 ؟...میکنید رو رفتار این مدرک بدون عمارت این آدمای با حقی چه به ؟...خبره چه اینجا

 ...نیومدیم اینجا مدرک بدون ما:  گفت خورشید به رو و جلو اومد حمید

 : داد ادامه حمید و جلو اومد اونم که کرد اشاره چنگیز به بعد

 جاسوسی مرتب مراد میده نشون که ما پیش اومده قبولی قابل مدرک با پیش ساعت دو... آقا این

 عمارت از و کردند دعوا ستاره سر خان با که وقتی چه و بود اینجا فرخ چه... میکرده رو فرخ

 ...هستند کجا االن ستاره و فرخ بدونه که بسا چه.. .رفت بیرون

 : گفت و چنگیز روبروی آوردش و کرد بلند زمین روی از رو مراد فرمانده

 ؟...میکرد رو فرخ جاسوسی که کسیه همون این

 که دیدم می مرتب من... خودشه بله:  گفت و انداخت مراد ی آشفته ی چهره به نگاه یه چنگیز

 خبر فرخ به اومدند آقا همین شد کشته خان که شب همون... زنه می حرف اآق با و رشت میاد

 ...دکتر ی خونه بره ، عمارت به دختر اون بردن برا خواد می خان که دادند

 یه کدومشون هر سر تو و کردند می نگاه صحنه این به داشتند همه و شد سکوت از پر جا همه

 و دکر چنگیز به ای اشاره و جلوتر اومد ترس با و شکست رو سکوت خورشید باالخره... بود فکری

 : گفت

 ؟...دونه می چی خان قتل از و کیه آقا این

 با کنه باز خورشید برا رو خان مرگ حقیقت خواست می و بود رسیده حساسی جای به که حمید

 : گفت آرامش

 ونا از کسی هنوز و تلخه هم خیلی مطمئناً که رو حقیقت یه بتونم تا باشید آروم میکنم خواهش

 ... کنم گو باز ، نداره خبر
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 برای مو به مو رو چیز همه و کرد اشاره چنگیز به بزنه حرفی خورشید بده اجازه اینکه بدون

 به چشمشون و میکردند گوش حمید حرفای به ناباورانه همه... گفت باز عمارت اهالی و خورشید

 ..داده رو خان قتل دستور فرخ که کنه باور تونست نمی کس هیچ... بود چنگیز

 می تیرگی به لحظه هر چشماش سبزی و میکرد نگاه حمید به واج و هاج داشت هنوز خورشید

 : گفت حمید به رو کنه پنهون رو چیزی نداره فایده دیگه دید که هم مراد حین این تو... زد

 پدرش جای اون آخه... بیاره خان سر بالیی خواد می فرخ نداشتم خبر من بخدا:  سرمد آقای

 دورب و بیام تا کن خبرم منو بره جایی خواد می شب تو و تنها خان موقع هر بود گفته من به... بود

 خان که اونشب فقط من... بشه تموم هامون کدورت شاید تا بزنم حرف باهاش خواهرم و عمارت از

 بود گفته بهم... ارهد قصدی چنین فرخ دونستم نمی... گفتم فرخ به ستاره دنبال بره خواست می

 خبرای بودم مجبور... کُشه می رو خواهرم و پیر مادر وگرنه بدم انجام رو دستوراتش باید که

 ...ببرم براش رو عمارت

 هب شروع و بود شده تازه مصیبت انگار دوباره شده خان مرگ باعث فرخ که فهمیدند همگی وقتی

 و نهک تحمل رو هیکلش تونست نمی دیگه شزانوها حقیقت شنیدن با هم خورشید... کردند گریه

 یه به رو زبون گاو گل ی کرده دم دستور سریع خانوم مرضیه... نشست زمین رو زانوهاش رو

 اینکه بدون خورشید... داد می دلداری اونو مدام و خورشید کنار اومد خودش و داد خدمتکارا

 برخ این... ریخت می فرو چشماش زا شتاب با که بود اشک های قطره بکشه فریادی یا بزنه حرفی

 اونو مدام و نشست خورشید پای کنار هم دکتر... بود شکسته درهم رو اون خان مرگ از بدتر

 رخف چطور...نبود شدنی تموم هم صبر با درد این اما... میکرد تشویق صبر به اونو و داد می دلداری

 بود براش پدر مثل و بود گرفته رو لشبا و پر زیر سال پنج و بیست مدت به که رو کسی اومد دلش

 به ، خواست نمی رو فرخ که بود ستاره این و نبود هم خان تقصیر اصل در که عشق یه برا ،

 زنند می حرف برادرش از دارند جماعت این که گنجید نمی باورش تو اصالً... بده خاتمه زندگیش

 ...دونستند می خودش پدر قاتل اونو که

 ( کرد آشنا من با کرد چه هر که.....  ننالم هرگز بیگانگان از من) 

 مآرو یکمی شاید تا دادند خوردش به رو زبون گاو گل زور به و بردند اتاقش به زور به رو خورشید

. ..بندازه پا از هم رو خورشید حتی تونه می حقیقت این شدن فاش دونستند می همه اما... بگیره
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 وظایفش جزو این و نبود ای چاره اما... بده خبرهای املح همیشه اینکه از ، بود نگران حمید

 ...میشد محسوب

 قصیرت شده پا به که طوفان این نصف ببین:  گفت خشم با مراد به رو خورشید رفتن از بعد حمید

 و نیفته اتفاقی دیگه اینکه برای... کنی سر وجدان عذاب با عمرت آخر تا باید و هست هم تو

 گها بخدا...  کجاند االن ستاره و فرخ بگو نیفته اتفاق روستا مردم این برا دیگه ماتم یه دوباره

 ...زندان ی گوشه بری عمرت آخر تا که ریزم می ای برنامه یه برات نگی هیچی و بدونی

 : گفت بهش رو نعره با نادر که نه یا کجاست فرخ جای بگه آنها به که بود مردد هنوز مراد

 ؟...کجاست االن رهستا بگو... بزن حرف لعنتی

 آروم... نمیشه درست هیچی عصبانیت با... نادرم:  گفت و کرد دور مراد از رو نادر و جلو اومد دکتر

 ...بزنم حرف باهاش خودم تا باش

 هستند کجا ستاره و فرخ دونی می اگه میکنم خواهش... مراد:  گفت آروم و مراد سمت رفت دکتر

 خاطر به که سوزه نمی دختر اون برا دلت... بدیم نجات رو بیچاره دختر اون نشده دیر تا بگو

 ؟...موندی می ساکت جور همین بود ستاره جای به هم خواهرت اگه... اسیره االن فرخ خودخواهی

 خواهرش اگه ، میگه درست دکتر... میکرد فکر دکتر حرفای به و انداخت پایین رو سرش مراد

 : کنه نگاه بهش که کرد مجبور اونو دکتر صدای ؟...موند می ساکت جور همین بود فرخ دست

 و خورشید بخاطر... هست هنوزم و بود عزیز اش خونواده و خان برای چقدر ستاره که میدونی

 خیلی خونواده این... بده نجات عذاب این از رو همه و بگو دونی می چیزی اگه خان روح آرامش

 تو خواهرت و مادر زندگی نزاشت و گرفت رو لتبا و پر زیر که خان مخصوصاً ، داشتند لطف بهت

 ...بگذره سختی

.. .جنگلند وسط کلبه یه توی ستاره با فرخ:  گفت هاش گریه البالی و کرد گریه به شروع مراد

 می ، فرخ پیش برم وسایل کلی با صبح فردا قراره...  داره قرار باال ده و پایین ده بین که جنگلی

 ...تهران بره ستاره با خواد

 کدوم هر و گرفت در عمارت تو حاضر جمعیت بین ای همهمه ، ستاره و فرخ محل شدن فاش با

 ، مراد حرفای شنیدن از جمعیت این تو که کسی تنها... دادند می نظری و زدند می حرفی
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 نمی رو جلوش موقع به حمید و دکتر اگه که بود نادر بود شده نگرانی با همراه هیجان دستخوش

 رو نادر دست که طور همین حمید... کنه پرواز کلبه اون سمت به خواست می موقع ونهم گرفتند

 : گفت بود گرفته

 هاگ... بزنی آب به گدار بی نباید اما... بودی لحظه این منتظر چقدر که دونم می... نادر باش آروم

 رادم تا... کنیم صبر صبح تا باید... میکنه فرار دیگه راهی از حتماً کردیم پیداش ما بفهمد فرخ

 ...نیمک غافلگیر اونو بتونیم که ریم می دنبالش آروم هم ما و ببره فرخ برای رو شده گفته وسایل

 اما... کجاست ستاره دونست می دیگه که امشب مخصوصاً... گرفت نمی آروم حرفی هیچ با نادر

 داشت امکان که بود قاتل روانی یه اون نبود عاشق آدم یه دیگه فرخ چون میکرد احتیاط باید

 ...کنه نیست به سر خان مثل هم رو ستاره

 به داشتند خبر جریان این از که افرادی از کدوم هر و نبود خوبی شب کس هیچ برای شب اون

 صبح تا شب اون... میکردند دعا ستاره آزادی برای و میکردند فکر مسئله این به خواب جای

.. .بود داده باد به اشتباه یه بخاطر فرخ که عمری برا.. .خان گناهی بی برا... ریخت اشک خورشید

 بحص خود تا نادر طرفم اون از... کنه تکیه بهش که نبود مردی این از بعد که خودش کسی بی برا

 و حمید دیدن با فرخ ترسید می... بزاره هم روی چشم لحظه یه اینکه بدون زد قدم اتاقش تو

 خطر به ستاره جون و بزنه خطرناکی کار به دست ودندب اومده دستگیریش برای که فرمانده

 راباضط ؟...بمونه زنده تونست می امیدی چه به دیگه بگیره ازش رو ستاره نامرد اون اگه... بیفته

 خواستن کمک و خدا یاد فقط... زد می چنگ رو اش معده و بود داده بهش تهوع حالت دلواپسی و

 رو ستاره رهایی و گفت می ذکر مدام و بود دستش پدر یحتسب... میکرد آرومش حدودی تا اون از

 ...میکرد طلب خدا از اتفاقی هیچ بدون

 ی سایه وقتی... میشوم بیدار میفته من روی به لبخندت ی سایه پس در هایت اشک وقتی

 صور برآمدن منتظر آنکه بی و زنم می کنار رو زمان و ها سنگ و ها خاک میفته مزارم بر صدایت

 وانندت نمی دیگر که لبانم با... مویم تار هر با و دستهایم با و دارم برمی خاک از سر باشم لاسرافی

 و روزها ؟...ای چگونه من بی... میکنم نگاه را تو ، کرده فراموش را تپیدن که قلبم با و... بخندند

 جرم به را من ؟...هستی من یاد هنوز آیا ؟...ریزی می عمر ی کوره در چگونه را ماهها و ها هفته

 در را ما... کشیدند بند به مهر جرم به... هیچ جرم به را تو... کشتند مهر جرم به را من... هیچ

 که روشنی دست این... من عزیز ای... کُشند می عشق و عاطفه جرم به... کوچ یک ظلمت اتنهای
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 تکامل از من... بیا من با... نترس اما... است تاریک هنوز تو صبح انتظار در ، شکافته را شفق

 من که بیا... میکنم هدیه تو به پرواز پر ، سکوتم صدای از و ساخت خواهم ترانه ، وحشت

 رگتگ ناگهان مرگ که دانستم می اگر... بیا... آرزوهاست نهایت اینجا... خاکم این غریب تنهاترین

 می خوشبختی وجا به را تو و میشدم بکار دست زودتر ، آید می فرود عمر ی گرده بر وار

 به قدمی چند همین در... انتظارتوست در ابدی سعادت و خوشبختی... نباش نگران اما... رساندم

 ...گردد می تو دنبال

 مایچش شدن باز با فرخ... کرد باز کم کم رو هاش پلک ستاره تا پاشید آب صورتش به دوباره فرخ

 : گفت زد می موج صداش تو که غمی با ستاره

 ؟...شده چی... عزیزم بزن حرف ؟...بهتری... کن نگاه من به ستاره

 به سرما از شدت به هاش دندون... ریخت فرو چشماش ی گوشه از اشک و کرد نگاه فقط ستاره

 و داشت تب ستاره... ریخت گلوش به داغی چای و پیچید دورش به رو پتو فرخ... خورد می هم

 دوباره فرخ... گذروندند می دو هر رو بدی شب... بود درشت و ریز های عرق از پر صورتش

 الح که کمی... کرد فروکش تبش کم کم تا گذاشت ستاره پیشونی روی و کرد خیس رو دستمال

 دیدن... کرد نگاهی بود رفته خواب به کنارش که فرخ به و شد خیز نیم جاش تو شد خوب ستاره

 می تردید به دید می رو اون بار اولین برای که رو ای بیننده هر خواب تو اون مظلوم صورت

 هب و گرفت فرخ ی چهره از نگاه... باشه القلب قسی اینقدر تونه می چطوری چهره این که انداخت

 و خوشبختی ی مژده خان خود... داد می بازگشت امید او به خواب تو خان دیدن... دوخت کلبه در

 که ودب زمانی دیر... میکرد سنگینی اش سینه روی به عجیبی دلتنگی... بود داده بهش رو سعادت

 معنی... افتاد خان آخر ی جمله یاد به هم باز... بود نکرده دل درد اون با و بود نرفته خان خاک سر

 خورده ضربه آدمهاش و دنیا این از اینقدر... ترسید نمی... شده رفتن وقت آیا ؟...بود چه جمله این

 رو روزها اون از بعد چطور که بود بی بی و نادر تنگدل فقط... ترسید نمی مرگ از دیگه که بود

 ...آورند می طاقت

 دل به فرخ که انداخت فرخ به ترحم از پر نگاهی... بیرون کشید رویاهاش عالم از اونو فرخ صدای

 ...بود آشنا نگاه این با که بود ها مدت االن... نگرفت

 ؟...خوبی عزیزم ستاره ؟...شدی بیدار:  فرخ
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 : دز نیشتر رو قلبش زخم حرفاش با فرخ هم باز... شد خیره روبرو به و داد تکون سری فقط ستاره

 دلم... میکنیم حرکت تهران طرف به هم با و میاره رو نیاز مورد وسایل برامون مراد شد که صبح

 ...بریم اینجا از دردسر بدون تا باشی خوبی دختر خواد می

 رو چشماش و برگردوند دیگه طرف به رو صورتش لهبالفاص و رفت فرخ به ای غره چشم ستاره

 یعنی... گرفته مسکن خرابه کلبه این تو فرخ همراه روزه چند که نمیشد باورش هنوز... بست

 رو اون عشق چرا ؟...داد قرار راهش سر رو نادر خدا چرا پس ؟...خورده رقم فرخ با سرنوشتش

 دل این داد به خودت خدایا ؟...کنم چه احساس این با... خدایا ؟...کاشت قلبم تو عمیق اینقدر

 ...ندارم پناهی تو جز که برس تنهام و شکسته

 از رو خودشون ها شاخه البالی و کردند محاصره فاصله با رو کلبه دور مراد راهنمایی با سربازان

 فرخ یدد تو که ای گوشه یه ، فرمانده و حمید اتفاق به و دکتر و نادر... کردند پنهون اطراف دید

 دلش... بود اسیر توش محبوبش که ای کلبه... دید می رو کلبه بخوبی نادر... بودند ایستاده نباشه

... ددا می نجات ابلیس این بند از اونو و رفت می ستاره پیش داشت که توانی تموم با خواست می

 رو اون ها سال این طی که بود بردباری این و میکرد پیشه صبر هم باز باید حمید سفارش به ولی

 ... میکرد ایستادگی غم همه این مقابل در و بود کرده آبدیده فوالد مثل

 کلبه طرف به بود دیده تدارک فرخ برای گونی تا دو تو که وسایلی با مراد... حمید ی اشاره با

 دمرا... هستند کلبه درون دو هر که داشت این از نشان و بود روشن هنوز کلبه بیرون آتش... رفت

... مراد صدای با... زد صدا رو فرخ هراسان و کرد سر پشت به نگاهی رسید کلبه نزدیکی به وقتی

 ضعف و دیشب شدید تب خاطر به ستاره... اومد بیرون کلبه از بالفاصله و شد کنده جا از فرخ

 یشدم یساعت دوباره... بود کلبه در به نگاهش فقط... بیرون بره و بشه بلند نتونست بدنش عمومی

 ...میکرد حس صورتش روی ، رو سرد های عرق وضوح به و بود رفته باال تبش که

 ؟...نکرد تعقیبت که کسی... اومدی:  گفت و زد لبخندی دید رو مراد وقتی فرخ

 : گفت هراسان و ترسید می اون از ، است خان قاتل فرخ دونست می حاال که مراد

 ؟...کنید می حرکت مشبا... امشب... بودم مراقب... آقا نه... نه
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 اینجا از امشب همین بره راه بتونه اگه... نیست خوش حالش یکمی ستاره... دونم نمی:  فرخ

 ...میریم

 : گفت تردید با و شد معما براش مراد ترس از پر و عصبی ی چهره یهو اما گفت رو اینا فرخ

 ؟...شده چی...نیست خوب زیاد حالت ؟...مراد چته

 ...نیست خوش حالم... حالم یکمی... نیست چیزی... نه:  گفت هراسان مراد

 : زد فریاد و گرفت رو مراد ی یقه بود حرفا این از تر زرنگ فرخ اما

 وحشی حیوونای خوراک جسدت وگرنه... بزن حرف ؟...نگرانی اینقدر چرا ؟...شده چی بگو لعنتی

 ...میشه اینجا

 جنگل ی محوطه تو ، فرخ برای مرگ ناقوس مثل ، حمید صدای بگه چیزی مراد اینکه از قبل اما

 ....پیچید

 این بیاند سالم مراد و ستاره بزاری و باشی آروم بهتره... نداری فراری راه و است محاصره اینجا

 ...طرف

 این به منو... فروختی منو باالخره... خائن لعنتی:  زد نعره و دوخت چشم مراد به غضبناک فرخ

 ...فروختی آدما

 ، زد گردنش پشت به که مشتی با و نداد گوش حرفاش به دیگه فرخ کرد می التماس چی هر مراد

 : پیچید گوشش تو حمید صدای دوباره... کرد رها زمین روی بیهوش رو اون

 ...نمک کمکت بتونم منم تا بیاد ستاره بزار... نکنی تر سنگین رو جرمت این از بیشتر بهتره

 ی ازهجن وگرنه برید اینجا از بهتره... بشم شما تسلیم محاله:  زد یادفر و کرد باز رو کلبه در فرخ

 ...دم می تحویلتون رو ستاره

 دستگیرش نمیرید و ایستادید چرا پس:  گفت حمید به رو نگرانی با نادر و کلبه تو رفت فرخ

 دشای برم خودم بزارید... میکنه رو کار همین هم ستاره با االن... کرد چیکار مراد با دیدید... کنید

 ...بدم نجات رو ستاره بتونم
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... اونه دستای تو ستاره جون االن... کنی دخالت ما کار تو نداری حق:  گفت جدی و محکم حمید

 ؟...چیه بعدیش حرکت ببینیم تا میکنیم صبر... خطرناکتره ستاره برای ببینه رو تو اگه

 : گفت و زد رضایتی لبخند ستاره... انداخت ستاره شاد چشمای توی رو نگاهش فرخ

 ...مکافاته دار دنیا... کردند پیدات باالخره

 کنندب کاری بخواند اگه... منه دستای تو برنده برگ هنوز... لعنتی شو خفه:  زد فریاد عصبانی فرخ

 سنگینی تاوان چه فرخ با افتادن در که فهمونم می بهشون... خودمو بعد و کُشم می رو تو اول

 ...داره براشون

 : کرد قطع رو فرخ کالم ی رشته حمید صدای

 ...میدم حمله دستور وگرنه... بشی تسلیم بهتره

 یگهد دست با و کرد حلقه ستاره گردن دور به رو چپش دست و کرد بلند رو ستاره بالفاصله فرخ

 و کرد هدایت کلبه بیرون به اونو آروم آروم و گذاشت ستاره ی شقیقه روی رو تفنگ ی لوله اش

 : فتگ

 پایان زندگیت به خودم... میشه خالی تو سر تو اول ی گلوله وگرنه... کنی رفتار درست بهتره

 ...نرسه بهت عوضی معلم اون دست که میدم

 رت طرف اون قدم صد که ماشینش طرف به و اومد بیرون ستاره همراه و کرد باز رو کلبه در پاش با

 با ، گرفتاره نامرد اون چنگال تو چطور که افتاد ستاره به چشمش تا نادر... افتاد راه به بود پارک

 : گفت فریاد

 ...نمیکنه کاری کس هیچ چرا... کُشد می رو ستاره االن... خدا یا

 پدرش و فرمانده و حمید همراه به رو نادر و کردند نگاه صدا سمت به ستاره و فرخ ، نادر صدای با

 خرابتر رو حالش وضعیت اون تو نادر دیدن... شد آشکار ستاره چشمای تو اشک ی حلقه... دیدند

.. .مراد مثل...  بیاره نادر سر بالیی خودش از دفاع برای فرخ که بکنه کاری ترسید می... میکرد

 ...نه یا است زنده مراد دونست نمی
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 تو اطراف این ی همه ؟...بری خوای می کجا... نکنی خطا پا از دست بهتره:  زد فریاد حمید

 تر سنگین رو خودت جرم بهتره... میشی دستگیر زود خیلی مطمئناً... سربازاست ی محاصره

 ...کنی آزاد رو ستاره و نکنی

 ...میشی پشیمون وگرنه... نیا جلوتر:  زد فریاد فرخ که جلوتر اومد قدم چند حمید

 تو هک یدهرس ما دست به مدرکی... نکنی تر سنگین رو جرمت این از بیشتر بهتره:  زد فریاد حمید

... خواهرت حتی هستی تو خان قاتل که دونند می ده ی همه االن و دادی رو خان کشتن دستور

 حمله خان به راهزن یه کنند فکر همه که آوردی بوجود رو صحنه اون و کردی ریزی برنامه طوری

 با داری محاال... نمیشه پایمال گناه بی یه خون وقت هیچ که رفت یادت اما... کشته اونو و کرده

 اینه کار بهترین... زنی می رقم خودت برا رو اعدام و میکنی بیشتر رو خودت جرم ستاره ربودن

 تو بیاد بر دستم از که اونجایی تا دوم می قول بهت... بشی تسلیم و کنی رها رو ستاره که

 ...بگیرم تخفیف مجازاتت

 اینکه برای و رفت جلو کنه توجه دحمی هشدارهای به اینکه بدون و رسید راه از خورشید ناگهان

 : گفت التماس با بده نجات فرخ چنگ از رو ستاره بتونه

 از منهم... کنه طلب تونه نمی رو خان بهای خون ، من جز کسی ؟...نکُشتی رو خان تو مگه فرخ

.. .بکشی دست عشق این از و زندگیش دنبال بره ستاره بزاری اینکه شرط به گذرم می خان خون

 کن لقبو و بکن رو کار این میشیم تنها تنهای تو بدون این از بعد که یونس و من بخاطر خدا رو تو

 ...نبوده تو سرنوشت تو هم اول از ستاره که

 چشماش تو اشک میکرد التماسش ، انتقام و نفرت جای به که خورشید حرفای شنیدن با فرخ

 : زد فریاد و شد جمع

 وقتی... کردید بد من به که بودید شماها این ؟...اومدم بدنیا شروری آدم اول از من کنید می فکر

.. .کنم رفتاری بد باهاشون بودم مجبور منم... دونستند می مزاحم رو من و نداشتند دوستم مردم

 در من عقد به رو ستاره و زد داد سرم وقتی... بفهمد رو عاشق یه حرفای نخواست خان وقتی

 پس فهمیدم نمی... میکرد نگاهم نفرت با مادرم وقتی... دارم برش هرا سر از بودم مجبور ، نیاورد

 مادرم چشمای توی تنفر این بفهمم تونستم نمی... بکنه من نثار رو مادری مهر خواد می کی اون

 منو و بود گذاشته شوهرش دست توی دست خواهرم تنها وقتی... گیره می چشمه سر کجا از
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 هب پست دنیای این تو وقتی... بزنم رقم براشون رو روزگار نای بودم مجبور ، کردند می سرزنش

 اونم اما... باشم داشته خودم کنار رو عشقش و اونو الاقل که رفتم راهی هر از و بستم دل ستاره

 حد این تا ام شده له غرور از دفاع برای که کرد مجبورم و گرفت مسخره به منو عشق بقیه مثل

 از که بدونند تا نفهمید رو دردم و نشنید رو حرفام کس هیچ وقت هیچ... برم فرو زار لجن توی

 می نادیده منو که بود که آدمایی از پر برم و دور و کردم متحمل رو هایی رنج چه خردسالی

 شما ی همه حاال... گرفتند بازی به منو همه و نکرد درک منو کس هیچ که افسوس اما... گرفتند

 الم اشم تیکه یه که دنیا این تو بودنم زنده دیگه پس... کردم چیکار و هستم کی من دونید می

 ...نداره حالم به ای فایده نیست من

 سراسیمه خورشید که... گذاشت خودش سر روی رو تفنگ و کرد رها رو ستاره فرخ وقت این در

 : زد فریاد

.. .ندارم رو کسی دیگه وت از بعد من... داریم احتیاج تو به یونس و من... نکن رو کار این... فرخ نه

 ...نکن حماقت خدا رو تو

 مین دیگه... نبودم برات خوبی برادر که خورشید ببخش منو:  گفت و شد اشک از پر چشماش فرخ

 ...گرفتم ازت رو شوهرت من بیاد یادت لحظه هر که کنم نگاه تو چشمای تو و بمونم زنده تونم

 ...گرفتم ازش رو شپدر من بگم و کنم نگاه یونس چشمای تو چطوری

 و بشه متحول یهو فرخ که نبود کردنی باور براشون... بودند خیره صحنه این به واج و هاج همه

 رو دیگه ی فاجعه یه جلوی زودتر اینکه برای حمید... بکُشه رو خودش بخواد و کنه رها رو ستاره

 : زد داد بگیره

 تموم خوای می اگه... نمیشه حل زیچی خودت کشتن با... پایین بیار رو اسلحه اون... فرخ

 ویت زیاد میدم قول بهت... باش اش بچه و خواهر گاه تکیه و بمون زنده کنی جبران رو اشتباهاتت

 ...نمونی زندون

 عاشقونه داشت که فرخ به رو چشم تو اشکی و التماس با و اومد جلو هم ستاره وقت این در

 : گفت میکرد نگاهش
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 ات دارند احتیاج بهت بیشتر یونس و خورشید االن...  برو رو درست راه مرتع تو بیا بار یه... فرخ

 بی دیگه بار یک... بشکنه دیگه بار یه خواهرت نباش راضی... بزاری دلشون رو دیگه داغ یه اینکه

 ...بشه پناه

 : گفت و ریخت فرو اش گونه رو هاش اشک ، شد غرق ستاره سیاه چشمای تو وقتی فرخ

 ببالم دمخو به باید... بینم می التماس و مهربونی ، تنفر جای به قشنگت چشمای تو که باریه اولین

 مرگ دم که بود ای هدیه بهترین این... کردم لمس رو تو مهربون نگاه عمرم آخر لحظات در که

.. .ببخش منو... عزیزم ستاره ؟...بودم نگاه این و لحظه این منتظر وقته چقدر دونی می... دادی بهم

 تو داشتن دوست فقط علتش ، ها رفتاری بد اون ی همه اما... زدم کُتکت... کردم اذیتت یلیخ

 برام دعوا جز دیگه راه تو... بودم دلخوش تو دیدن به روزها و خوابیدم می تو رویای با شبها... بود

 نارتک بیشتر ای بهونه به بودم مجبور... زدی نمی حرف باهام وقت هیچ... بودی نگذاشته باقی

 باشم خوشحال آخر دم خوای می اگه حاال... میکردم اذیتت همین برای... بشنوم رو صدات و باشم

 ...کنم حس رو دستت گرمای دادن جون وقت بزار... نمونده وقتی... بگیر دستمو بیا

 ...باشه دام یه ممکنه... نکن رو کار این... ستاره نه:  زد فریاد شنید رو فرخ حرفای تموم که نادر

 و شد ستاره چشم تو چشم دوباره زود خیلی و دوخت نادر به ای لحظه رو بارش حسرت نگاه فرخ

 : گفت

 نزدیکم مرگ دم خوام می فقط... نیست دام یه این ، کرد عاشقم منو روزی یه که قسم چشمات به

 ...باشی

 این اب تونه می ببینه اینکه برای و.... حمید و نادر پی در پی اعتراضات گرفتن نظر در بدون ستاره

 ازدر طرفش به که فرخ دستای تو رو دستش و رفت فرخ پیش داره باز کار این از رو فرخ نزدیکی

 وت ریخت می بارون مثل که هایی اشک با ستاره و بوسید رو ستاره دست فرخ... گذاشت بود کرده

 : گفت صورتش

 تو مگه... میکنم التماست... بکنی رو کار این نباید تو... من به بده رو تفنگ اون میکنم خواهش

 هب... نکن رو کار این میکنم خواهش ازت ؟...بیفتم پات به و کنم التماست خواستی نمی همیشه

 ...ات خونه خانوم بشم حاضرم... کنم ازدواج باهات حاضرم... من خاطر به... خورشید خاطر
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 همون به... بمون زنده من خاطر به... نم به بده رو تفنگ:  داد ادامه و کرد دراز رو دستش ستاره

 ...مونم می پیشت همیشه برا خوردی قسم که چشمایی

... داد سر ای قهقهه لحظه چند از بعد و ریخت فرو چشماش از اشک سیالب ستاره حرفای با فرخ

 هک حرفای و فرخ نزدیک ستاره دیدن با نادر... میکردند نگاه صحنه این به ثر تاً و تعجب با همه

.. .بود ماجرا این پایان منتظر سرگردون دلی و روح بی چشمای با و رفت پیش مرگ دم تا زد بهش

 دو صدای با... میکنه فرخ عشق تسلیم رو خودش داره التماس با ستاره که نبود کردنی باور براش

.. .رهمیگی تصمیمی چه ستاره ی امیدوارکننده حرفای با ببینه تا کرد جمع رو حواسش فرخ ی رگه

 : گفت فرخ... رفت می بیرون بدنش از کم کم داشت روح

 رو تو لیاقت من... باشه قاتل مردی کنار در که تو وجود حیف... مهربونم ی ستاره نه... دلم عزیز نه

 یخوب زندگی و بشی خوشبخت باید تو... کردم تباه رو زندگیت من... گُشتم رو پدرت من... ندارم

... مونی می باقی قلبم تو مُردم که هم وقتی... داری جا و بودی قلبم تو همیشه... کنی شروع رو

 هک ها ناراحتی تموم بابت منو... ببخشه منو خدا تا کن دعا برام... نزار تنهام... خاکم سر بیا گاهی

 ...خداحافظ... مهربونم و خوب ی ستاره خداحافظ... ببخش کردم حقت در

... یدپیچ کرد شلیک سرش تو فرخ که ای گلوله شلیک دایص تو خورشید و ستاره ی نعره و فریاد

 جان های گریه صدای... افتاد زمین روی داشت دستش توی رو ستاره دست که طور همین فرخ

 و کرد پهن چادر فرخ سر باالی مرگ ی سایه... شد پیچیده جنگل فضای تو خورشید و ستاره سوز

 از رو دستش و رسوند ستاره نزدیک به رو ودشخ زود خیلی نادر... کشید بیرون تنش از رو روح

 رهستا و گذاشت اش سینه تو رو سرش و کشید خودش آغوش تو اونو و کشید بیرون فرخ دستای

 خیره زمین روی خونی رد به نادر چشمان اما... کرد خالی نادر ی سینه تو رو اش هق هق تموم هم

 و زد می زجه برادرش سر باالی رشیدخو...  بیرون میریخت داشت فرخ سر طرف یه از که بود

 چند نای تو... باشه دلخوش بهش که نبود برادری این از بعد دیگه... کنه آرومش اونو که نبود کسی

 دکتر... بود رسیده آخر به تحملش دیگه و بود داده دست از رو عزیزانش تموم پی در پی ، ماه

 تونست می راحتی این به کجا اغدیدهد دل این اما... داد می دلداریش مرتب و نشست کنارش

 ...بگیره آروم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | بلند پاییز رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

618 

 

 کاری هر نادر... بود کرده منقلب رو همه فرخ خودکشی دیدن... بود آور درد همه برای صحنه این

 ودب چسبیده زمین به قدرت تموم با ستاره... نتونست ، کنه دور فرخ ی جنازه از رو ستاره که کرد

 ... زد می زجه و

... پیچید جا همه به برق مثل خبر... رسید انتها به خودش دست به فرخ رعم روزهای سرانجام

 باالخره... بودند خوشحال روستا مردم بیشتر... شنیدند رو خبر این هم اطراف روستاهای حتی

 یعتش برای همه... کرده مجازاتش سختی به و گرفته فرخ از رو خودش انتقام دنیا که داشتند باور

 برای ، میکرد عزاداری خان برای که روز اون مثل ، جنازه تشیع موقع ستاره.. .بودند اومده جنازه

 که بود کسی اولین ستاره... میکردند نگاه صحنه این به حیرت با همه... میکرد گریه هم فرخ

 زده کتک و بود کرده شکنجه خیلی اونو فرخ... بود گرفته قرار فرخ آزار و اذیت مورد همیشه

 عوض ستاره... میکرد عزاداری براش داشت و رفته دنیا از مهمش عزیز یه اینکه مثل حاال اما... بود

 مدام و میکرد زاری گریه فقط ناگهانی مرگ این از خورشید مثل ، باشه شاد فرخ مرگ با اینکه

 ...دونست می شوم اتفاقات این تموم مقصر رو خودش

 در و خان دادن دست از... بود شده وعشر باز جدایی و درد و غم روزهای تکرار ، خورشید برای

 با که برادر مرگ حاال و... بود افتاده اتفاق مادرش مرگ... خان مرگ از پس کوتاه ای فاصله

 به اونو داشت و بود تحمل قابل غیر خورشید برای داغ سه این... بود خورده رقم خودش دستهای

 زیاد گذاشت نمی و بود خورشید اطراف زدلسو خواهر یه مثل ستاره اما... رسوند می دیوونگی مرز

 آرومش که خواست می رو یکی خودش اینکه با...  بشه غرق هاش غصه و تنهاییاش تو خورشید

 ...کنه

 خشمگین رو مهربون و آروم نادر و بود ثمر بی اش خونه به ستاره برگردوندن برای نادر اصرارهای

 کسی از غیر به داد می اهمیت همه به اون... بود خون ستاره رفتار از دلش... بود کرده نامهربون و

 دنبال به خودش و بزاره تنها رو خورشید ، نبود راضی هنوز ستاره... داشت دوستش وار دیوونه که

 هب اعتناییش بی همین و دونست می اتفاقات این تموم مقصر رو خودش ستاره... بره خوشبختیش

 داد نمی اهمیت عشقش و نادر به قبل مثل دیگه ستاره ...بود کرده عصبانی و خشمگین اونو ، نادر

 و رفتار این و... احساساتش مرگ با بود برابر فرخ مرگ... میکرد دوری وصلت این از جورایی یه و

 دست که نبود راهش سر مانعی دیگه اینکه با ستاره... بود کرده نگران رو همه نادر با برخوردش

 اشتیاق و شور اون دیگه اما... برسه آرامش به نادر آغوش امن لساح در و بده نادر به ابدی پیوند

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | بلند پاییز رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

619 

 

 و ردمیک سیر دیگه دنیای یه تو ستاره که بود این مثل... نداشت نادر عشق به نسبت وجودش تو

 ...اومده ستاره سر به چه نبود معلوم فرخ مرگ با... دید نمی دیگه رو عشقش و التماس و نادر

 مرگ بود تونسته و بود شده بهتر روحی نظر از خورشید... گذشت هم فرخ چهلم باد و برق مثل

 هگوش مغموم و گیج هنوز اون... بود نکرده تغییری هنوز ستاره... اما بپذیره خان مرگ مثل رو فرخ

 این نادر... بود نکرده اثر اون رفتارهای در هم نادر آمدهای و رفت... رفت می فرو خود در اتاق ی

 خیلی خورشید... بیاره خودش به رو ستاره بتونه اون شاید تا شد رشیدخو دامن به دست بار

 با اون و... بود شده گرفته بازی به فرخ دستای تو زندگیشون دو هر... بود نادر و ستاره نگران

 کرده جلوگیری داشتند دوست رو همدیگه عاشقونه که نفر دو این رسیدن از تموم خودخواهی

 فرن دو این که میکرد رو سعیش تموم و اونا ی شکسته دل روی میشد مرحمی باید خورشید... بود

 ...زندگیشون سر برند رضایت و شادی با

 ارهست بردن برای دیگه روز دو تا که داد بهش خورشید که قولی و خورشید به زیاد سفارش با نادر

 تو رو خودش ستاره که اتاقی به خورشید فردا... کرد ترک رو عمارت امید این به نادر... برگرده

 شخود تو ، بود افتاده گود که چشمایی پای و پریده رنگی با ستاره... رفت بود کرده حبس اونجا

 رو ستاره دست و نشست ستاره کنار خورشید...  میکرد دوری عالم و آدم ی همه از و بود کرده کز

 : گفت و کرد نوازش به شروع آروم و گرفت

 اینقدر چرا ؟...باشه کافی ، نادر از مخصوصاً ، همه از گیری وشهگ و خوردن غصه که نمیکنی فکر

 چقدر که نمیکنی فکر نادر به حتی و بستی خودت روی به رو درها ؟...میدی آزار رو خودت

 خودت ؟...بینی نمی رو شدنش پرپر چرا... سوزه می داره تو به رسیدن آتیش در نادر... پریشونه

 یبود ها لحظه همین منتظر همیشه تو... بچسب عشقت و زندگی هب و بده نجات وضعیت این از رو

 این سنگین تاوان باید دیگه چقدر نادر ؟...زنی می پسش داری رسیدی اون به که حاال چرا ،

 داره تو به رسیدن برای چقدر عزیزم ببین... نیست اون حق جدایی دیگه بخدا ؟...بده رو جدایی

 یه مثل... بُرید دفعه یه اون برد خودش با رو تو فرخ وقتی ؟...زنه می آتیش و آب به رو خودش

 این جبران به که رسیده اون موقع دیگه االن... میکرد قراری بی و ریخت می اشک داغدیده مادر

... بگیری جا اون امن آغوش در و بری اون پیش خندون و باز روی با ، داشتن دوست و عشق همه

 ...داره احتیاج تو نوازش و محبت به نادر... بیاری تبدس نادر با رو خوشبختی باید تو
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... کرد شروع رو سختی ی گریه و چسبوند خورشید ی سینه به رو سرش حرف بدون ستاره

 لحظاتی از بعد... ها غصه و بغض همه اون از کنه خالی رو خودش ستاره تا نگفت چیزی خورشید

 تو اونو خورشید و بود خورشید ی سینه تو سرش که طور همین ، شد آروم یکمی ستاره که

 : گفت بود کشیده آغوش

 و سختی چه من بخاطر دونم می... کنم فداش رو جونم حاضرم و دارم دوست رو نادر منم

 این به من پی در که روزهایی چه و بوده بیدار صبح تا من دوری از که شبها چه... کشیده دردهایی

 رو نفر سه زندگی من وجود که بینم می میکنم فکر وقتی اما... شده سرگردون طرف اون و طرف

 جون نفر سه بخاطرش که داشت ارزش اینقدر من بودن چرا... میاد بدم خودم از... گرفت

 باقی برای ؟...میشد برداشته راه سر از باید خان من بخاطر چرا ؟...بدند دست از رو خودشون

 نم به نرسیدن بخاطر فرخ چرا ؟...میشد نیاد اون رهسپار باید بیچاره جبار چرا ، مدرک نگذاشتن

 مگه ...نکنم فکر اینا به تونم نمی من ؟...بده پایان خودش زندگی به بعد و بُکشهد رو نفر دو اون

 ...خورد رقم برام اینطوری سرنوشت که ، بودم کی... بودم چی من

 : گفت مهربونی صدای با و بوسید رو ستاره آلود اشک صورت خورشید

 دست از آنها زندگی که شد باعث فرخ اشتباهات ؟...دونی می آنها مرگ مسئول رو دتخو چرا

 اشتباه به داره که خواستی ازش بارها... بره رو درست راه فرخ که کردی رو تالشت تموم تو... بره

 و بست چیزها ی همه روی به رو اون چشمای سرانجام بی عشق این اما... زاره می بیراهه تو پا

 مال هم رو تو میاره بدست زور به که چیزها ی بقیه مثل نمیتونه رو تو که کنه قبول نخواست

 زیبا زندگی دونم می... نداری جایی سرنوشتش توی ، تو که کنه قبول خواست نمی... کنه خودش

 دیگه االن اما... کرد دور واقعی خوشبختی و سعادت راه آغاز از رو تو و کرد شروع تو با رو شومی

 قدم اگه... گذاشتی پا خوشبختی و سعادت راه توی ، تو و شده تموم زندگیت بد های راه ی همه

 مغ تونم می بهتر نادر و تو پیوند و شادی دیدن با منم ، برداری خوشبختی این سمت به رو اول

 خودت دور که تنهایی ی پیله این از خدا رو تو... دارم وجدان عذاب کمتر و کنم فراموش عزیزامو

 روی ماهه چند که مردمی و ده این بزار... نادر پیش برگرد عشق و رضایت با و بیا بیرون شیدیک

 و ردد همه این به تونی می تو فقط... باشند شریک شادی این تو نادر تو عروسی با ندیدند خوشی

 ...بدی پایان غم
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 میکرد نگینیس هاش شونه رو که غصه بار همه این از خورشید بخش آرامش حرفای با ستاره

 روش این با داره فقط... نیست مقصر نفر سه این از کدوم هیچ مرگ تو که فهمید و شد سبک

 ور ستاره پیشانی خورشید... میده دست از رو باشه داشته نادر کنار در باید که روزایی بهترین

 : گفت لبخند با و بوسید

 ...کافیه دلخسته عاشق این برای انتظار دیگه ؟...دنبالت بیاد بگم نادر به

 ادیش برق... داد تکون مثبت ی نشونه به سری شرم با و زد لبخندی اشک از پر چشمانی با ستاره

 ...رفت بیرون اتاق از خندان و نشست خورشید چشمای تو

 که میشد ای دقیقه چند... بود گرفته فرا غلیظی و سیاه ابرهای رو آسمون و بود تاریکی شب

.. .کرد زدن قدم به شروع بارون زیر در خونه پشت چتر با نادر... بود کرده باریدن به شروع بارون

 راه به شروع هدف بی... میکرد آرومش بهاری بارون نم نم... بود غمگین و گرفته هوا مثل اونم دل

 خیس چشماش اما... کنه گریه خواست نمی دلش... داد می فشار رو گلویش بغض... کرد رفتن

 و آهنگ این... زد می نقش براش رو زیبایی آهنگ چتر روی به بارون ریز ایه دانه... بود خیس

 چشمای اون و ستاره یاد... خواست می ستاره با فقط رو بارون زیر زدن قدم این و بارون این

 زمهزم بارید می دریغ بی که آسمون به رو... کرد می تنگ رو اش سینه تو نفس جادوییش غمگین

 : کرد

 پلک... نیست تاریکی زینت تو زیبای چشم ، را تو های قدم دور از... زند می صدا جاده... کن گوش

 ویر زمان و دهد هشدار تو انگشت به ماه پر که جایی تا بیا... بیا و کن پا به کفش... بتکان رو ها

.. .کند جذب خود به آواز قطعه یک مثل را تو اندام ، شب تاریکی و... بنشیند تو همراه به سنگی

 برمی عشق ی حادثه از که نگاهیست به رسیدن چیز بهترین گفت خواهد تو به که هست سیک

 ...خیزد

 و شادی از پر صورتش... اوست انتظار در ستاره که آورد خبر نادر برای رحمان مش صبح فردا

... کرد شکر رو خدا و کشید خوشایند آهی ، دید رو پسرش تنها شادی وقتی دکتر... شد شوق

 هک بود گرفته خود در رو ده تموم ، دیشب بارون اون از بعد انگیز دل آفتاب و بود اییزیب صبح

 پیش دلواپسی و نگرانی هیچ بدون که بود باری اولین این... افتاد راه به عمارت طرف به نادر
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 خودش با و بگیره آغوش در رو بختش ی ستاره زودتر چه هر خواست می او... رفت می ستاره

 ...عشقشون ی ونهخ به بیاره

 هب دستاش با خودش و آورد زیبا و نو لباسی ستاره برای و بود شده بکار دست زود صبح خورشید

 دیدار ی لحظه که دونست می بخوبی اون... کرد باغ ی روانه و آراست رو اون کمی و پوشاند اون

 همدیگه به نفر ود این خلوت در و رویایی جایی در باید و هست حیاتی عاشق دو این برای چقدر

 ...کرد هدایت باغ به رو اون خورشید و رسید راه از شقایق از گلی دسته با نادر... برسند

 لحظات... شنید می وضوح به رو قلبش صدای... رفت باغ طرف به شقایق از گلی دسته با نادر

 و هتابیم صورتی با رو ستاره انداخت نظری باغ به وقتی... ستاره دیدن تاب بی و بود سختی

 می شتاب با و تند دور به آهسته دور از رو قلبش ضربان دیدنش... دید آالچیق تو نشسته آراسته

 پر و مشتاق... داشت براش رو کندن جان حکم که دوری... نداشت دوری طاقت دیگه... کشاند

 و گیرهب باال رو سرش که داشت آن بر رو ستاره ، پا صدای... رسوند آالچیق دم به رو خودش شور

 هب عشق نیروی با دو هر که نکشید ثانیه به... بخوره گره نادر منتظر و زیبا چشمای تو چشماش

 به رو اون و گرفت ستاره کمر دور محکمتر رو دستانش ی حلقه نادر... شدند کشیده هم آغوش

 : گفت التهاب از پر صدای با و کشید عمیقی نفس و داد فشار خودش

 هلحظ این منتظر چقدر دونی نمی... بود سخت برام کشیدن نفس تو بی چقدر... عزیزم ی ستاره

 ...بکشم نفس رو زندگیم تموم عشق و بکشم آغوشت در که بودم

 فرو نادر ی سینه تو رو اش گریه هق هق و اومد وجد به نادر ی عاشقونه ابراز همه این از ستاره

 خودش از اونو تعجب با نادر... گذشته تلخ خاطرات از پر... بود تنهایی از پر که هقی هق... ریخت

 : گفت نگرانی با و گرفت قاب رو صورتش و کرد جدا

 ممکن جای ترین امن تو االن تو و شد تموم تو و من برای بد چیزای همه دیگه... دلم عزیز

 مبسپری گذشته آلبوم به رو ها دلهره و ترس این ی همه و بشیم ما تو و من وقتشه دیگه... هستی

 ...زارم نمی تنهات دیگه و کنارتم همیشه خودم ، نباش هیچی نگران دیگه. ..

 دامها و کشید آغوش به تری افزون مهر با اونو دوباره و زد ستاره پیشونی به محکمی ی بوسه نادر

 : داد
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 از پر و شاد همیشه قلبت خواد می دلم... توست مهر پر قلب از ای گوشه جهان از من سهم

 کدوم حیرتم در... نمیکردیم درک وقت هیچ رو غم ی واژه کاش ای... بتپد من عشق با و مهربونی

 عزیز اما... کرد آشنا اشک با رو چشمها ، ضجه کدوم و کرد ابری رو آرزوهامون آسمون ، لحظه

 شکوه که وقتشه حاال... رسید پایان به ها اشک و ها غم ی همه... شد تموم چیز همه... جونم

 باید تو و من امروز... بزنه جوانه دوباره ما دوی هر هستی و بگیره خودش کام به رو تلخی زندگی

 که وقتیه ، نو زندگی و است تازه طلوعی تو و من برای روز هر آفتاب... کنیم مالقات رو آفتاب

 ی خسته دستای ، نوازشگرش دستای با و میکنه پهن حیاط روی رو طالییش گیسوان خورشید

 ...شهمی زیباتر و تر سبز سر تو همراه به که زیبا و سبز بهاری... بهاره دلم... یکنهم گرم رو تو و من

 و کرد پا انگشت با رو ستاره های اشک و کرد اخمی نادر اومد بیرون نادر آغوش از ستاره وقتی

 : گفت

 ...تو و دونم می من وگرنه... بشه خیس شوق اشک به جز به چشمها این خوام نمی دیگه

.. .رسیدم کامل امنیت و تو آغوش به که شوقی... شوقه اشک اینم خب:  گفت و خندید یزر ستاره

 ...عاشقتم و دارم دوست وجود تموم با نادر

 االب رو ستاره ی چونه شیطنت با و پوشاند رو صورتش عریضی لبخند عاشقونه ابراز این از نادر

 : گفت و زد زل ستاره چشمای تو و گرفت

 ...عملی اما... بدم نشون بهت رو عشقم منم بزار

 دیوونه عاشق این سر تو چی فهمید که ستاره... شد کشیده ستاره لبهای سمت به نگاهش بعد

 : گفت لبخندی با هست

 ...بشنوم منم و بگی فقط باید االن... عقد از بعد برای باشه عملیش

 ؟...اینطوریه.... إإإإإإ:  گفت و زد کجی لبخند ستاره حرف از نادر

 لکپ تا ستاره ، بود حرفا این از پروتر نادر اما... داد جواب او به چشماش پلک بستن با فقط ستاره

 هار اونو و بوسید محکم رو ستاره لبهای غافلگیری یه تو و گرفت قاب رو صورتش سریع نادر زد

 ...کرد
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 ...نادر یبد خیلی:  گفت داد با و داد هل عقب به اونو و بود عصبانی نادر دست از ستاره

 : گفت ستاره شیرین عصبانیت از خنده با و بوسید رو موهاش رو و گرفت آغوش تو اونو نادر

 چند با منو که کنم چیکار باهات دونم می کنیم عقد بزار... ببینی منو شب هر های بدی مونده حاال

 ...نکنی باز خودت سر از سلمبه و قلمبه ی کلمه تا

 زدند که باغ از... کرد هدایت باغ بیرون طرف به اونو دیگه ای وسهب با نادر و خندید ریز ستاره

 سر روی رو رز ی شده پرپر گلهای و کشید بلندی کِل خانوم مرضیه زیبا غافلگیری یک در بیرون

... گرفتند قرار خورشید روبروی و کردند تشکر خانوم مرضیه از ستاره و نادر... ریخت ستاره و نادر

 رو هاآن و کرد خوشبختی آرزوی براشون و گفت تبریک تا دو او به نشینشدل لبخند با خورشید

 نهاییت تونست نمی و بود گرفته خیلی دلش عمارت تو برگشت وقتی... کرد دکتر ی خونه ی روانه

 که.. .بده انجام روستا تو بزرگی تحول یه خواست می و کرد فکر صبح تا دیشب اما... بیاره تاب رو

.. . بده ادامه زندگیش به ستاره و نادر کنار در و نباشه تنها دیگه خودشم و برندب سود اون از همه

 ور رحمان مش و حیدر مش و شد کاسته دلتنگیش از یکمی بزرگ تصمیم این به کردن فکر با

 فرن دو این کمک به رو کار مقدمات و کنه خبر با تصمیمش از رو آنها تا اتاقش تو برند که زد صدا

 ...کنه فراهم

 برای رو خونه و... دیده ستاره رسیدن برای اعظم و احمد کمک با رو مفصلی ناهار تدارک دکتر

 بود آنها بوی خوش عطر و بهاری های گل از پر خونه جای جای... بودند کرده آماده ستاره اومدن

 احمد اومد ماشین بوق صدای وقتی... میکرد مست رو آدما و برد می آدم سر از هوش عطرش که

.. .بیاد بیرون ماشین از تا میکنه کمک ستاره به داره نادر دید و کرد باز رو حیاط در بالفاصله

 تو هک بغضی با دکتر و رفتند فرو دکتر آغوش در خونه به ورود محض به هم آغوش تو نادر و ستاره

 : گفت زد می موج صداش

 ...بود دنیا این تو من ویآرز تنها شما خوشبختی... دیدم رو روز این و نمردم که خوشحالم

 کردم اذیتتون که مدت این بابت منو:  گفت و بوسید رو دکتر دست و شد جدا دکتر از ستاره

 ...دارم دوستون خیلی... ببخشید

 : گفت و کرد پاک و بود کرده خوش جا ستاره ی گونه روی که اشکی و برد دست دکتر
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 این و نادر و من برای تو... نکن رو بد فکرای این دیگه... نکردی اذیت رو ما وقت هیچ تو... دخترم

 که ، هستی نایابی جواهر تو... دادی آشتی عشق و زندگی با رو نادر و من تو... برکتی خونه

 نمی بخونم شکر نماز و کنم شکر هم بار هزار روزی اگه... شد من پسر تنها نصیب خوشبختانه

 ...نمک تشکر شده ما نصیب که خدا نعمت این از تونم

 دو هر... شد جا ریخت می اشک بهار ابر مثل که اعظم آغوش تو و کرد تشکر وجود تموم با ستاره

 یه اونم... دونست می ستاره مدیون رو آزادیش و زندگی... بودند رسیده هم به ها مدت از بعد

 ...داد می احمد به پیوند دست داشت و بود عاشق

 پذیرایی از ای لحظه احمد و اعظم... بود دیده چشم به که بود عمرش روزای بهترین از روز اون

 ویر و گرفت می بغلش تو اونو مدام... گذاشت نمی تنها لحظه یه هم نادر و شدند نمی غافل ستاره

 واداشته رو دکتر هم و میکرد زده خجالت رو ستاره هم کارش این که... کاشت می بوسه موهاش

 و نفهمیدند رو زمان گذر که بود گذشته خوش بهشون ینقدرا... کنه بارون متلک رو نادر که بود

 و عشق بوی همیشه اتاق این... رفت نادر اتاق به استراحت برای ستاره... رسید راه از مغرب

 ، فرخ و خان مرگ که چند هر... میکرد دنیا های خوشی از مست سر رو اون و داد می دلدادگی

 کم ها غصه و درد این داشت نادر توجه و عشق پس رد اما... بود گذاشته قلبش به زخمی هنوز

 ... میشد رنگ

 و سو این به پرندگان که هنگامی... بود زیبایی غروب... انداخت بیرون به نگاهی و رفت پنجره کنار

 لکف به سر های کوه ی قله طالییش انگشتان با خورشید و میکردند پرواز استراحت برای سو آن

 عشق سرزمین ساکنان از رو روشناییش خواست نمی اینکه گویی. ..میکرد نوازش رو کشیده

 شونه دور به نادر عشق از پر دستان که بود خورشید غروب سرخی محو همچنان ستاره... بگیره

... شد نادر شور و عشق از پر چشم تو چشم و برگردوند رو سرش شور با ستاره... شد حلقه هاش

 : کرد نجوا آروم و کشید ستاره گوش ی الله به رو لبهاش نادر

 خسته قلب زندانی االن تو... بشی جدا ازم لحظه یه زارم نمی دیگه و دارم دوست وجودم تموم با

 ... ستاره منی عشق از پر و تنها قلب سلطان تو... کرده پیدات ها مدت از بعد که منی ی

 : گفت و شد خیره خورشید غروب به دوباره و زد لبخندی ستاره
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 هخیر خورشید غروب به آدم وقتی... است کننده دلگیر اما... زیباست غروب چقدر... نادر کن نگاه

 ...میفته نیستند االن و بودند اطرافمون که آدمایی عمر غروب یاد به ، میشه

 به نداری حق دیگه تو... داره دوباره طلوعی یه غروبی هر:  گفت و بوسید رو ستاره ی گونه نادر

 غصه و درد از پر صدات نباید دیگه... دم نمی اجازه بهت من چون... کنی فکر آلود غم چیزای

 تیتخوشبخ و شادی تو منم و باشی شاد بعد به لحظه این از باید تو...  باشه غمگین نگاهت... باشه

 ...کنی سهیم

 گردن ی حلقه رو دستاش و برگشت و اومد وجد به نادر ی عاشقونه ابراز و مهر همه این از ستاره

 : گفت و کرد نادر

 ...نادر

 ...نادر جان:  نادر

 ؟...بری می جایی منو فردا:  ستاره

 ...بری جایی نداری حق... آغوشه همین تو جات فقط تو... نخیر:  گفت لبخند با نادر

 ...نکن اذیت نادر:  گفت ناز با ستاره

 ؟...بری خوای می کجا:  گفت و خندید ریز نادر

 ...فرخ و خان خاک سر برم خوام می... خوام می لاو:  گفت دلهره با ستاره

 ؟...بری خوای می کجا دوم:  گفت و کرد اخمی نادر

 ...کن فراموش... کجا هیچ کردی تو که اخمی این با:  گفت نگرانی با ستاره

 : گفت و گرفت تر محکم اونو نادر که بیاد بیرون نادر آغوش از خواست ای لحظه از بعد

 ...لوس ی دختره... میکنه قهر زود چقدرم.... اّه

 ...کن ولم... بخوابم یکمی خوام می:  گفت و کرد اخمی ستاره

 ...بری خوای می کجا دوم... خاکشون سر برمت می فردا خب خیلی:  نادر
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 :  گفت شیطنت با باشه کرده تالفی اینکه برای و زد برقی چشماش ستاره

 ...ببینمش برم باید و هستم دلتنگش خیلی

 لویج... اینجام منکه... من دلتنگ:  گفت کجی لبخند با میکنه تالفی داره ستاره فهمید که نادر

 ... کن خالی من لبهای و صورت روی رو دلتنگیت یاال... روت

 : گفت و عقب داد هلش بود شده کفری دستش از ستاره... جلو آورد رو صورتش نادر

 ...نادر

 جانم:  گفت و خندید ریز نادر

 ؟...میکنی اذیتم اینقدر چرا... ببری فردا منو بده قول:  گفت فهکال ستاره

 ؟...نبودی من دلتنگ تو مگه:  گفت خندید نادر

 ...نداره معنی تو برای دلتنگی و کنارمی االن تو... نخیر:  ستاره

 داری اختصاص من به فقط تو... باشی من از غیر کسی دلتنگ که نشد قرار:  گفت اخم با نادر

 ؟...فهمیدی

 اگه... باشه تو مال من چیز همه خوای می االن از... حسود:  گفت و زد موذی لبخند ستاره

 ...داره وجود فرخ تو بین فرقی چه که اینطوری

 و همه... تو ناز... تو دلدادگی... تو توجه و عشق... تو وجود... نکن مقایسه نامرد اون با منو:  نادر

 ...منه مال فقط همه

 ...ببینم کنار برو... کردی ام خسته... کن بس نادر... اّه:  ستاره

 : گفت و داد فشار خودش به بیشتر اونو نادر که داد هلش رو نادر ستاره

 ...اون پیش ببرمت تا هستی کی دلتنگ حاال... میشی عصبانی چرا... خب خیلی

 ...بی بی:  گفت و خندید ستاره

 ...سمر می حسابت به باشه ؟...میکنی اذیت منو دیگه االح:  گفت تعجب با و باال پرید نادر ابروهای
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 ...نکنی حسادت جهت بی دیگه تا... حقته:  گفت و خندید ستاره

 هر ستاره... بوسید می رو گردنش و صورت مدام و داد قلقلک اونو و انداخت تخت روی ستاره نادر

 از پس که عاشقایی... بود انعاشق شب شب اون... بیاد بیرون نادر دست زیر از نتونست کرد کاری

 خودنمایی و درخشید می آسمون وسط در ماه که شبی... بودند رسیده هم به طوالنی جدایی اون

 رو عاشقان و بود پراکنده هوا در بو شب و وحشی گلهای خوش ی رایحه که شبی... میکرد

 ...میکرد خوش و سرمست

 اشتنگذ دکتر سر به سر کلی و صبحونه از بعد ...شد بیدار نادر های نوازش با ستاره بعد روز صبح

... ندبر ماشین با رو طوالنی مسافت این که کرد دکتر که اصراری با... شدند روستا راهی خندیدن و

 بعد و شدند فرخ و خان مزار راهی اول همدیگه دست در دست دو هر و نکردند قبول کدوم هیچ

 رو فرخ تونسته زود اینقدر ستاره که نمیکرد باور نادر.... افتادند راه به خاله ی خونه طرف به

... تداش کینه فرخ از هنوز خودش که صورتی در... بخونه فاتحه براش خاکشم سر حتی که ببخشه

 کرده بخشش طلب اون از فرخ که آخر ی لحظه همون تو ستاره اما... مُرده فرخ دیگه که االن حتی

 ...بود بخشیده رو اون بود پشیمون و بود

 رزشل این و لرزید می وضوح به ستاره پای و دست... رسیدند خاله ی خونه نزدیکی به بعد ساعتی

 : گفت ستاره به رو شوخی با نموند دور نادر چشم از

 ؟...نشدی زده هیجان اینقدر دیدی منو وقتی

 ؟...کردی حسادت تو باز:  گفت و کرد اخمی ستاره

 خروساش و مرغ به داشت حیاط تو میشد دقایقی که خاله... داد تکون سری و زد لبخندی نادر

 و ستاره دیدن با ، اومد تر نزدیک وقتی و کرد جلب رو اش توجه زنی و مرد صدای ، داد می دونه

 وت اونو و ستاره سمت دوید و کرد رها بود لباسش بند پیش تو که رو هایی دونه خوشحالی از نادر

 : گفت و گرفت آغوش

 ...مُردیم می دوریت از داشتیم بی بی و من... اومدی دلم عزیز

 با هم ستاره و کرد اخم بهش نادر که ریخت می شوق اشک بود خاله آغوش تو که همچنان ستاره

 ...شوقه اشک که فهموند او به لباش حرکت
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... اومدی خوش پسرم:  گفت و دوخت چشم نادر به کشیدنش آغوش در و ستاره دیدن از بعد

 ...برده یادم از رو چیز همه ستاره دیدن... نشدم شما ی متوجه اول ببخش

 ...میشه پرت حواسشون ستاره دیدن از همه... خاله میکنم خواهش:  گفت و خندید نادر

 خونه داخل به رو آنها انداخت ستاره به که مهری پر نگاه با و زد لبخندی نادر تشبیه به خاله

 :  گفت بلند ایصد با شد وارد خاله که طور همین... کرد دعوت

 ...بیمارته دل طبیب که اومده کی ببین شو پا...خواهر شو پا

 بلند جاش از کمتر و بود شده بیمار برده خودش با رو ستاره فرخ بود شنیده وقتی از بی بی

 بستر هب اونو ببینه رو ستاره نتونه دیگه یا بیاد سرش بالیی اینکه از ترس و ستاره دوری... میشد

 ستاره آشنای و زیبا چشمای با و برگردوند رو روش خاله صدای با... بود دهکشون بیماری

 می اونو مدام و گرفت آغوش تو رو ستاره سر و کرد لرزیدن به شروع بی بی لبهای... روبروشد

 برای حرفی و ریخت می هاش گونه روی اشکاش فقط بی بی ی عالقه ابراز این از ستاره... بوسید

 ...هستند همدیگه دلتنگ چقدر که فهموندند دیگه بهم احساسشون با ود هر... نداشت گفتن

 به مه نادر با و شد بلند جاش از... بود گرفته تازه جونی سالمتیش و ستاره دیدن با انگار بی بی

 خدا از و... شنید رو ماجرا ی همه ستاره از فرخ مورد در بعد و کرد پرسی احوال و سالم گرمی

 رفح بی بی با داشت نادر و بودند بی بی پیش که گذشت ساعتی یک.. .کرد بخشش طلب براش

 : پرسید بی بی از بود افتاده گلناز یاد به هم راه تو که ستاره... زد می

 ؟...خوبه حالش ؟...دارید خبر گلناز از... بی بی

 ودب قرار بی و کرد گریه خیلی دزدیده رو تو فرخ فهمید وقتی اما... خوبه اونم... عزیزم آره:  بی بی

 ...میکرد روشن شمع برات و رفت می زاده امام به روز هر و

 بهش بی بی... ببینه رو گلناز بره خواست بی بی از و اومد وجد به گلناز وفای همه این از ستاره

 ...میاد همراهش گفت و نکرد قبول نادر اما... بمونه منتظرش خونه تو خواست نادر از و داد اجازه

 ی همه نادر برای راه تو ستاره... افتادند راه به گلناز ی خونه سمت به بی بی رضایت با دو هر

 عجبت با دید رو ستاره گلناز وقتی... بود داشته وا خنده به رو نادر و میکرد تعریف رو خاطراتشون

 دونست می... اون پیش برگشته شاد و سالم ستاره که بود سخت براش باورش... شد خیره بهش
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 ممکن غیر تقریبا براش دیدنش باشه اومده ستاره اینکه باور اما... مُرده فرخ و شده آزاد ستاره

 : گفت شوخی با و کشید آغوش تو اونو و خندید گلناز تعجب از ستاره... بود

 ؟...برده ماتت اینطری که دُم یا آوردم در شاخ مگه ؟...دختر چته

 ینجاا دوباره که نمیشه باورم:  گفت لرزونی صدای با و داد فشار خودش به رو ستاره گریه با گلناز

 ...دیدمت دیگه بار یه که خوشحالم... سالم و صحیح اونم...  اومدی

 االن من زاده امام تو کردنت روشن شمع اون و تو دعاهای با میشه مگه:  گفت و خندید ستاره

 ...نباشم اینجا سالم

... میره زاده امام به ستاره بخاطر روز هر که گفته شبه بی بی که فهمید و شد جدا ستاره از گلناز

 او به... بود شده نادر ی متوجه تازه که عذرخواهی و خجالت کمی با و گرفت رو دستش و خندید

 : گفت و خندید ریز و داد رو جوابش نادر... کرد سالم

 ادربیچارهن که بینند نمی اصال و بینند می اونو فقط همه... طرفا این بیام خانوم ستاره با نباید دیگه

 ...داره وجود هم ای

 حسود:  گفت بهش آروم ستاره و خندیدند سه هر

.. .متین و وارسته بود مردی ، نادر اون نظر در... دید می نزدیک از رو نادر که بود اول ی دفعه گلناز

 واقعاً رو نادر و ستاره گلناز... نشست می دختری هر دل به که ، زیبا و شانه چهار و بلند قدی با

 که مردی... شده ستاره قلب مالک عاشق مرد یه که بود خوشحال و دید می همدیگه مناسب

 طرف به سه هر ستاره ی خواسته به.... نیازش احساس با نه ، بخواد احساس و عشق با رو ستاره

 ... افتادند براه چشمه

 خاطرات تجدید و بودند خیره چشمه زالل و روان آب به سه هر که میشد ای دقیقه چند

 از و شده ستاره شیدای و عاشق چشمه همین سر بود گفته فرخ که اومد یادش نادر... میکردند

 نگاه بهش و میشند اون ی متوجه گلناز و نادر ستاره صدای با... کرده خواستگاری جا همین اون

 ...میکنند

 هی که گفت روستا از دختری یه قول از گلناز و بودیم چشمه همین لب گلناز و من روز یه:  ستاره

 و بینه می رو نادر عکس معاینه اتاق تو دختر اون و دکتر ی خونه میره و میشه بیمار مادرش روز
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 آقایی این به پسری حال به تا که میکنه تعریف ده دخترای ی همه برای اونجا از اومدنش از بعد

 ...ندیده

 که ندازه می دخترا تو ولوله یه ، اون تعریف:  میده هادام و دوزد می چشم نادر به عاشقونه ستاره

 نشون بهشون چشمی گوشه یه تو شاید و بدند قرار نگاهت رس تیر در رو خودشون جوری یه

 ...بدی

 خونه تو چه مدرسه تو چه ده دخترای از توجه همه اون پس:  گفت نادر و خندیدند گلناز و نادر

 ؟...بوده همین برای اومدند می پدرم از دارو گرفتن برای

 از یکی که بود افتاده دخترا میان در رقابت جور یه ، اومدید ده به شما وقتی... نادر آقا بله:  گلناز

 ...بود ستاره و من قدیمی دوست رخ ماه دخترا همین

 ؟...داشت دوست رو فرخ اونکه ؟...رخ ماه:  گفت گلناز به رو تعجب با ستاره

 رپس به دل و شد ناامید فرخ از دیگه رخ ماه رفتی عمارت به تو وقتی:  گفت و زد پوزخند گلناز

 ...شد حالی چه بسته دل تو به معلم آقا فهمید وقتی دونی نمی... بست دکتر

 .... اتفاق هایی ماجرا چه من سر پشت... بابا ای:  گفت نگرانی با ستاره

 روبرو به حیرت با و شد عقط حرفش اومد می چشمه طرف به داشت که رخ ماه دیدن با ستاره

 رو رخ ماه و گرفتند رو نگاهش رد کرد سکوت یهو ستاره دیدند وقتی نادر و گلناز... موند خیره

 : گفت و زد پوزخندی باز گلناز... دیدند

 ...کنه بخیر خدا... شد پیداش دوباره... زدند آتیش رو مُوش اینگار

 نزدیک بهشون داشت که دختری فهمید ودب گلناز حرفای و ستاره به حواسش ی همه که نادر

 به رو خواهرش باری چند... شناخت رو اون نادر شد نزدیک رخ ماه وقتی... رخه ماه همون میشد

 چشمه لب به رخ ماه کم کم... بود کرده سوال نادر از درسیش وضعیت از و بود رسونده مدرسه

 رنگ کرد نگاه ستاره به وقتی اما... ردک سالم نادر به متبسم ای چهره با و سریع رخ ماه... رسید

 جا غضب این از ستاره... زد زل ستاره چشمای به باغیظ و شد عوض صد در هشتاد و صد نگاهش

 : گفت شادی با و نیاورد خودش روی به اما خورد
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 ؟...خوبه حالت... جان رخ ماه سالم

 ...بودمش ندیده دیگه رفتم تعمار به که روزی از... رخه ماه دوستم این:  گفت نادر به رو بعد

 ...کردم مالقاتشون مدرسه تو باری چند... شدم آشنا قبالً ایشون با:  گفت و داد تکون سری نادر

 ماه هب رو و زد کجی لبخند گلناز اما... موند خیره نادر به گلناز و ستاره متعجب نگاه ، نادر حرف با

 : گفت رخ

 ...میکشی سرک جا همه به... شدی فعال خیلی روستا تو اینکه مثل

 : گفت تنفر با ستاره به رو و نزد حرفی اما رفت گلناز به ای غره چشم رخ ماه

 ...است بیچاره معلم این نوبت حاال ، قبرستون سینه فرستادی رو ی زاده ارباب اون

... انداخت پایین رو سرش و کشید هم در چهره و ماسید لباش به لبخند رخ ماه توهین از ستاره

 روستا این مردم چقدر... شد غمگین ستاره ناراحتی از نادر... بود سخت برایش فرخ مرگ یادآوری

 برای ...میکردند رفتاری بد و توهین ببینند تونستند نمی حسادت روی از که آدمایی به غلط به

 کنه نتوهی اش ستاره به دیگه نزاره و بگیره رو بین کوته آدمای همچین جلوی االن همین از اینکه

 : گفت خشم با

 اون ، نفرستاد قبرستون به کسی رو فرخ... کنید توهین من ی آینده همسر به نداری حق شما

 مسر بر خدا که است فرشته یه من ی ستاره... بشه گرفتار شوم عاقبت این به شد باعث خودش

 ...داد قرار من راه سر رو اون و گذاشت منت

 آتشفشان کوه یه مثل داشت که زده زل رخ ماه به شادی با و مداو وجد به نادر دفاع این از گلناز

 های الیه تو عمیق حسادت یه و کرد حیرت نادر حرف از رخ ماه... اومد می در خروش و جوش به

 ساحر اون... کرده جادو فرخ مثل رو شما ستاره:  گفت نادر به رو غضب با و نشست قلبش

 قربانی برای رو شما حاال و انداخت دام به ، اش عشوه و ناز با... نگاهش با رو فرخ اول... ماهریه

 ...بخورید رو دختر این فریب که بعیده شما از... کرده انتخاب بعدی

 رو خترد این فریب شاید تا بیاره در ترشیدگی از رو تو بیاد نادر آقا خوای می:  گفت خشم با گلناز

 ؟...نخوره
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 هم نادر اما... باشه ساکت خواست گلناز از اشاره با و کرد اخم گلناز زدن حرف لحن از ستاره

 :  گفت عصبانیت با و نداشت گلناز از کمی دست

 ، ممکن کار ترین درست... ببخشه رو شما که بخواید خدا از و کنید اصالح رو خودتون برید بهتر

 حاضرم و منه هستی ی همه ستاره... زندگی برای بوده ستاره انتخاب دادم انجام دنیا این تو که

 ...بدم براش رو جونم

 طرف به رو انزجارش و نفرت نگاه تیر هم باز و نشست رخ ماه لبای روی آمیزی تمسخر ی خنده

 : گفت فریاد با گلناز حال همین در... گرفت ستاره

 ...یادب باد بزار ، برو حاال... نمیگیری جا کس هیچ دل تو حرفات این با تو... کنی گم رو گورت بهتره

 هب ستاره... رفت اونجا از و انداخت نادر و ستاره به بعد و گلناز به اول رو بارش نفرت نگاه رخ ماه

 این در... دونست نمی رو حسادت و کینه همه این دلیل... غرق افکارش تو و بود خیره سرش پشت

 : گفت نگرانی با و گرفت رو ستاره دست نادر وقت

 اون تو به ، حسادتش بخاطر فقط اون... باشی نشده ناراحت ابله این حرفای از امیدوارم... عزیزم

 ...زد رو حرفا

 ههمیش تو... بدی سکوت با رو جوابش که نداشتم انتظار ازت:  گفت ستاره به رو حرص با گلنازم

 رو خودت و نگفتی بهش چیزی چرا االن... اومدی نمی کوتاه و ایستادی می توهیناش مقابل در

 ؟...دادی نشون مقصر

 مونه... کنم ورتر شعله رو دلش آتیش بازم که گفتم می چی:  گفت و زد جونی بی لبخند ستاره

 ابلهان جواب... نگفتند قدیم از مگه... زد آدما نوع این به میشد که بود حرفی بدترین سکوت

 ...خاموشیه

 ؟...کنیمی ردیف المثل ضرب من برا که خوندی درس نادر آقا دست ور:  گفت حرص با گلناز

 درس به نیاز من عشق:  گفت و گذاشت ستاره ی شونه دور دست و کرد بلندی ی خنده نادر

 ...استاده پا یه خودش... نداره خوندن
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 و گلناز ی بازجویانه نگاه زیر از اینکه برای ستاره و زد ستاره به پوزخندی نادر حرف با گلناز

 : گفت و و شد بلند.. .کنه پیدا نجات گلناز جلوی نادر پروای بی حرفای

 ...راهه به چشم بی بی... نشدید خل این از بیشتر تا بریم شید پا

 قاآ باش مواظب اما... سالمم سالم منکه:  گفت گلناز که شدند بلند ستاره حرف با نادر و گلناز

 ...نکنی خل عشقت با رو معلم

 خل انداختم ستاره به که اول نگاه همون با منکه:  گفت و زد ستاره به ای عاشقونه لبخند نادر

 ...شدم

 ...افتادند راه به بی بی ی خونه طرف به خنده با و داد تکون تاًسف روی از سری گلناز

 او. ..زد چنگ زندگی به فردا امید به و آورد یاد به را پرواز ، شد جوانتر کنارش ستاره بودن با نادر

 یخوش از که آنها به دکتر وقتی...  ذاشتندگ سر پشت را همدیگر از دوری و سخت زندگی ستاره و

 را زندگی عهد که بودند عشق پرندگان آنها... میشد شادمان میکرد نگاه بود بلند هایشان خنده ،

 هاریب شبنم مثل ، پاک آنها عشق... بودند نشسته همدیگه پای به محبت از پر های دل با و بسته

 زا عشق یاد به دکتر... گرفت نمی خود به رنگی فاو رنگ جز که بود بلوری جام هایشان دل و بود

 ای بهانه هر به اوایل... بود گذاشته تنهاش و شده جدا او از زود چه که افتاد خودش ی رفته دست

 دست از را اش آشیانه دلش پرستوی ، بود شده کور و سوت برایش دنیا... ریخت می فرو اشکش

 پسرش... روحیش عمیق غمهای روی بود چتری او ختیخوشب و شادی و نادر بودن فقط... بود داده

 شادی در و بسپره ها گذشته به رو همسرش مرگ تونست می بهتر و دید می آرزوهایش اوج در را

 ...آرزوست منتهای فرزندانشان خوشبختی فقط مادرها و پدر برای... باشه سهیم پسرش سعادت و

 آورده اعظم و احمد حتی ستاره و پدر لبهای هب را خنده هایش شادی و شوخی با روزها این نادر

 تا خواست می دلش... رسید می خیال آسودگی به ستاره بخش آرام و دلنشین های خنده از... بود

 را اندوه و غم روی او ندهد اجازه دیگر و بنشاند عشقش لبهای روی را خنده گُل توانست می ابد

 ...ببیند
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 ردآو خبر احمد ، شنیدند می گُل و گفتند می گُل و بودند مه دور معمول طبق که شبها از یکی در

 حس رو نگرانیش نادر که نشست ستاره ی چهره توی نگرانی آن یه... آمده خانوم خورشید که

 : گفت گُوشش در سر و کرد

 ...پریده رنگت اینقدر که نیست فرخ دفعه این... عزیزدلم نترس

 حیاط سمت به نادر ریز های خنده به اهمیت بدون و نشاند سناره ی چهره به اخم نادر شوخی

 خبرای تداعی شب موقع آن تو هم آن کسی آمدن همیشه... رفت خورشید از استقبال برای

 صورت... گرفت آغوش در را خورشید باز روی با افتاد جانش به که ای دلشوره با... نبود خوبی

 و داحم که گرمی پذیرایی و خورشید نشستن از بعد... کرد آسوده را خیالش کمی خورشید بشاش

 : گفت خورشید به رو دکتر کردند خورشید از اعظم

 ...باشیم خدمتتون در تا بیارید تشریف جان یونس با زودتر خواستید می

 سرگرم یونس ، بشم مزاحم خواستم نمی... دکتر ممنونم:  گفت و زد مهری پر لبخند خورشید

 ... میکنه آماده سال آخر متحاناتا برای رو خودش داره و خوندنه درس

 گونه هیچ و گیره سخت خیلی معلمشون میگن:  داد ادامه و انداخت نادر به مرموزی نگاه یه بعد

 ...نمیکنه ارفاقی

 و هاج نادر و گرفت اش خنده هم دکتر که خنده زیر زد پقی ستاره خورشید شیرین ی کنایه با

 : گفت و کرد نگاه خورشید به واج

 ؟...گیرم سخت من... خانوم خورشید ...إإإإ

 ...شنیدم منم... بگم چی واال:  گفت خندید می که طور همین خورشید

 تو قند خانوم خورشید حرف با چرا تو حاال:  گفت بهش رو نادر که خندید می داشت هنوز ستاره

 ؟...خندی می هی و شده آب دلت

 یدخورش... دیدن مانند بود کی شنیدن ندگفت قدیم از خب:  گفت ستاره و خندیدند همگی دوباره

 ...جدیش نوع از اونم ، گیری سخت... کردم لمس و دیدم من اما ، شنیده جان
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... خنده زیر زدند هم با زمان هم خورشید و دکتر که گفت ای مزه با اخم با رو آخر ی جمله ستاره

 شدند فارغ نادر کردن ذیتا از وقتی... برد می لذت گذاشت می نادر سر به سر اینکه از ستاره

 : پرسید جدیت با ستاره به رو خورشید

 ؟...گذره می خوش بهت اینجا... عزیزم خوبی تو... جان ستاره

 : گفت و دوخت نادر عاشق و شیطان چشمای به را مهرش پر نگاه ستاره

 رویا این االن اما ، دیدم می رویا تو همیشه کنارم رو نادر بودن... جان خورشید نگذره خوش چرا

 من لیاقت و خور در نادر عشق شاید که میده آزارم فکری یه وقتا بعضی... رسیده واقعیت به

 ...چسبوندم نادر به رو خودم زور به من و نیست

 : گفت خورشید که بزنه حرفی رفت و کشید درهم رو هاش اخم ستاره حرف این از نادر

 همه اون تو به رسیدن برای نادر که داشتی لیاقت اینقدر حتماً... نزن رو حرفا این... عزیزم نه

 باد به بیهوده فکرای این با وقت هیچ و بدان رو لحظات این قدر... کرده تحمل رو سختی و دوری

 ...باشی شکرگزار رو خدا نعمت این باید و هستی روستا این دختر ترین خوشبخت االن تو... نده

 هاست مدت که مهمی ی مسئله مورد در که شدم حمتونمزا امشب من:  داد ادامه دکتر به رو بعد

 می... مشورت حد در البته... بخوام کمک شما از بدم انجامش دارم تصمیم و میکنم فکر روش دارم

 ..نمونده برام کسی شماها از غیر دیگه که دونید

 خورشید. ..پرسید تصمیمش مورد در خورشید از ، دارید اختیار و تمنا و خواهش کلی از بعد دکتر

 : گفت

 هلحظ عمارت اون تو... بسازم نو از جدید طرحی با و کنم خراب کل به رو عمارت گرفتم تصمیم من

 یونس خوام نمی... پسرمه و من روی جلوی مدام تلخ خاطرات ی همه و بوده کم خیلی شادی های

 ...بیفته فرخ یا و پدرش یاد به میکنه نگاه که عمارت این از گوشه هر به

 به هدار دیگه عمارت اون هم... گرفتید ای عاقالنه تصمیم من نظر به:  گفت کامل اطمینان با ردکت

 حرو اگه... سالم بدنی تا باشند سالم روحی فکر به باید اول آدمها هم و میشه تبدیل ویرونه یه

 شروع خواید می کی از... بینیم نمی رو شادی و آسایش رنگ آدما ما وقت هیچ ، باشه بیمار

 ؟...کنید
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 معمار این وقتی خوام می... کنه ارزیابی رو چیز همه و بیاد رشت از معمار یه فردا قراره:  خورشید

 ...کنید راهنمایی هم رو ما دارید که ای تجربه با و باشید اونجا هم شما اومد

 بلقا اگه... روستاست این مردم و شما ی خونواده به خدمت من ی وظیفه... دخترم چشم:  دکتر

 ...میام حتماً باشم

 : داد ادامه خورشید به رو بیارد دیگه چایی تا چند خواست احمد از اینکه از بعد دکتر

 ...یدبگذرون بد رو صبایی چند ما با جا همین بیاید یونس با عمارت سازی باز تا دونید می قابل اگه

 مین بهش دستی دو نقدرای ستاره که بود بد اینجا اگه:  گفت و خندید دکتر شوخی به خورشید

 ...چسبید

 : گفت خورشید به رو شیرینش اخم با ستاره که خنده از کرد غش دکتر

 ...کنید می بارون متلک منو دارید شما حاال که نبود بس نادر

 هم و میشی سرخ هم لبو مثل که گفتم چی مگه خب:  گفت خورشید و خندیدند نادر و خورشید

 ...عصبانی

 ...عزیزم نخندی من به دیگه... حقته:  گفت ستاره گوش در سر و خندید ریز نادر

 : گفت می همش که افتاد بی بی المثالی ضرب یاد به... نگفت چیزی اما کرد بهش اخمی ستاره

 با... خنده می من به اون االن... خندیدم نادر به من موقع اون... نداره گله داره عوض که چیزی

 ...بیرون شد کشیده افکارش از خورشید صدای

 عمارت سازی باز تا خوام می... ماست امید ی خونه ، شما ی خونه... دکتر ممنون خیلی:  خورشید

 ...باشم اون پیش مدت این خوام می و تنهاس اونم... مادرم ی خاله پیش برم

 هآورد احمد که چایی خوردن به سکوت تو و داد تکون سری خورشید تصمیمای از رضایت با دکتر

 : گفت دکتر به رو خورشید چایی خوردن از بعد... شدند شغولم بود

 ...بگم بهتون باید که هست دیگه مهم ی مسئله یه فقط
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 عروسیت مراسم بعد و کنی صبر عمارت بازسازی تا تونی می... جان نادر:  داد ادامه نادر به رو بعد

 ...دارم زیادی های برنامه برات چون... چون ؟...بگیری رو

 اطمینان از بعد و داد می نشون رو رضایتش که دوخت پدرش به رو نگاهش خورشید حرف با نادر

 که فهموند نادر به زدن پلک و لبخند با ستاره که بزنه حرفی رفت ستاره به رو پدرش نظر از

 : گفت خورشید به رو شد قرص دلش هم ستاره طرف از وقتی... راضیه

 داره هم ها بچه امتحانات چون ، میکنم قبول منم پس... دارند رضایت امر این به همه اینکه مثل

 ...امتحانات از بعد برای باشه عروسیم... بدم امتحانات به رو حواسم ی همه باید و میشه شروع

 ...کافیه برام کنارمه ستاره که همین:  داد ادامه عشق با و بوسید رو ستاره دست بعد

 طفق رو ستاره که هستی اطراف این مرد تنها شما:  فتگ نادر به رو و زد شوری پر لبخند خورشید

 سعادت به سختی همه اون از بعد دختر این که خوشحالم... غریزه با نه داری دوست عشق با

 ...کنم خوشبخت رو اش ستاره نتونستم که نیستم خان ی شرمنده دیگه... رسید

 شرکت عروسیم تو و بود آقا خواست می دلم خیلی:  گفت و ریخت اشکی قطره خان یاد به ستاره

 دست از رو حامی اون متاًسفانه که محکمه حامی یه ، کنارش پدرش بودن عروس برای... میکرد

 ...دادم

 : گفت زد می موج چشماش تو که اشکی با و گرفت رو ستاره دست خورشید

 تو رو تو تا ناو... میکنم حسش من... بینه می رو ما داره و ماست کنار هم االن آقا... دلم عزیز

 تموم با تو خواست می و داشت دوست چقدر رفته یادت... نمیره ما کنار از نبینه عروسی لباس

 ؟...باشی شاد و خوشبخت وجود

 با و گرفت آغوش تو اونو نادر... پایین ریخت می مرتب هاش اشک فقط و داد تکون سری ستاره

 :  گفت اعتراض

... یمیکن تمکین من از اینطوری... شوق اشک جز به قطف بریزی اشک ندای حق دیگه نگفتم مگه

 ...بدم طالقت خوای می
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 یزچ هیچ هنوز:  گفت بعد... خندیدند خورشید و دکتر که کرد نادر ی سینه ی حواله مشتی ستاره

 ؟...زنی می طالق از حرف نشده

 ...پسرتو گل بگیر تحویل... دکتر آقای:  داد ادامه دکتر به رو

 برای رو خودش داشت ستاره و شد نزدیک خودش پایان به هم اونشب شادی و دهخن با باالخره

 می زمین روی نادر... نادر پیش بود اومده ستاره وقتی از... اتاق تو اومد نادر که میکرد آماده خواب

 تخت روی که طور همین ستاره... خوابید می تخت روی نادر اجبار و زور به هم ستاره و خوابید

 : گفت و زد بوسه یه موهاش روی و گرفت آغوش تو اونو و نشست کنارش اومد نادر بود نشسته

 ور دوریت تونم نمی دیگه... کنیم ازدواج دیگه وقت چند کردم قبول اینکه از... ستاره پشیمونم

 ...کنم تحمل

 پرت و چرت شده باعث بیخوابی... بخواب برو شو پا:  گفت و داد هلش رو نادر خجالت با ستاره

 ...بگی

 : گفت شیطنت با و گرفت قاب رو ستاره صورت و خندید ریز نادر

 ؟...بودم لحظات این منتظر چقدر دونی می... میگم دروغ مگه... خانوما خانوم ؟...چیه

 پاش باید و دادی که قولیه... خب خیلی:  گفت شده سرخ صورتی با و داد هلش باز ستاره

 ؟...تونی می... لتقو زیر بزنی که تونی نمی... بایستی

 می ببینی که بدم نشونت رو تواناییم امشب همین خوای می... نتونم چرا:  گفت و خندید نادر

 ما بین فهمه می کی... بعد برا باشه مراسمش و کنیم عروسی امشب همین چطوره اصالً ؟...تونم

 ...گذشته چی

 یم پذیرایی تو میرم میشم پا نهوگر... بگو مزخرف کمتر و بخواب برو نادر:  گفت حرص با ستاره

 ...خوابم

 ...واداشت سکوت به رو دو هر دکتر صدای که خنده از کرد غش نادر

 ...داری زنده شب نه دارند خواب قصد بقیه... بگید آرومتر رو اتون عاشقونه نجواهای بهتره:  دکتر
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 از دهخن با داشت که زد نادر به پشتی با و شد عصبانی همیشه از بیشتر ستاره دکتر ی جمله با

 خودشون دو هر باالخره تا زد حرف نادر به و خورد حرص ستاره ساعت یک تا... میشد دور ستاره

 ...سپردند خواب دست به رو

 ....نبود مستثنی فانون این از نادر و نیست دارش جلو چیز هیچ دیگه میاد وقتی عشق این

 ده به یونس و خورشید... شد داده انتقال باغ به خان ی خانه وسایل تمام روزه چند فرصت یک در

 بعد و بشود بازسازی عمارت تا رفتند هایشان خانه به کدام هر هم زن خدمتکاران و رفتند

 عمارت از ، بعد هفته یک... باشند معمار دست کمک تا ماندند عمارت مردان فقط... برگردند

 نزدیک ای تپه در نادر به تکیه با ارست... ماند خاک از تلی فقط ، خان ساالر ی ساله چندین

... بود گذرانده عمارت این تو که بدی و خوب خاطرات برای ریخت می اشک و بود ایستاده عمارت

 : گفت غمگینی لحن با و آمد درد به دلش ستاره های اشک دیدن با نادر

 زمین روی یدهامروار این که باش مواظب... میشه خراب حالم اشکات دیدن با... عزیزم نکن گریه

 ...تره ارزش با من برای گنجی هر از چون ، نریزه

 : گفت اعتراض با و نشاند ستاره لب به را لبخند نادر شوخ لحن

 ؟...نشدی خسته... بزنی عاشقونه حرفای که فرصتی یه منتظر فقط تو

 : گفت و بوسید اونو و فشرد اش سینه به رو ستاره سر و خندید ریز نادر

 رد تا کردم انبار دلم ته رو حرفا این تموم ، جدایی و تنهایی روزای اون توی... نشدم خسته که نه

 ؟...االن از بهتر فرصتی چه... بزنم بهت مناسب فرصت یه

 آهی... میکرد امنیت احساس نادر آغوش در و دید می اوج در را خودش توجه همه این از ستاره

 : گفت میکرد اهنگ شده ویران عمارت به که طور همین و کشید

 خاطراتی... شیرینه و تلخ خاطرات از پر میکردیم زندگی توش که آدمایی و من برای عمارت اون

 پیش وقتی ، مهربون پدری داشتن آرزوی و تنهایی همه اون از بعد... بود هم شادی بود خان تا که

 برام ، زد می صدا رمدخت منو وقتی... دخترش من و بود پدرم اون واقعیت در اینکه مثل بودم خان

 نمی تهدیداش و فرخ از که بود اون پناه در همیشه... بود تر دلنشین بلبالن آواز از صدا این
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 بد و خوب خاطرات اون ی همه حاال... دادم نمی نشون ضعف خودم از مزاحمتاش جلوی و ترسیدم

 ...مونده زنده قلبم تو یادشون فقط و شده دفن خاک خروارها زیر در

 : گفت و کرد فرو ستاره گردن تو پشت از رو سرش و فشرد خودش به بیشتر رو ستاره نادر

 اج همین... بدی ادامه زندگیت به عشقم و من خاطرات با بعد به این از باید تو... عزیزم باش آروم

 که شادی و وصال روزهای به و کن دفن عمارت این همراه به رو فرسات طاقت و سخت روزهای

 درپ مرگ با که طور همین دارم باور من و تونی می تو... کن فکر کشه می رو انتظارمون این از بعد

 و کنارتم در من بار این که تفاوت این با... میای کنار هم اتفاقات این با ، اومدی کنار مادرت و

 ...زارم نمی تنهات

... تندبرگش خانه به ، دبو همراهش همیشه که نادر از تشکر با و ستاره های دلتنگی گرفتن پایان با

 چهب امتحانات گرفتن پایان با و شد ساخته جدید عمارت بود داده معمار که قولی بر بنا ماه دو طی

 کنار در جدید زندگی برای را خودش داشت و سوخت می ستاره با ازدواج التهاب در نادر ، ها

 ... میکرد آماده بختش ی ستاره

 کوچکترین کارش این با... کرد جایگزین را نو وسایل رشیدخو و شد فروخته عمارت وسایل تموم

 نادر... گرفت خود به نو رنگ چیز همه ، همه ی روحیه بخاطر و شد پاک عمارت آن از هم خاطرات

 هاآن به را عمارت تمام تا شدند دعوت عمارت به خورشید ی خواسته به بنا دکتر همراه به ستاره و

 ماه دو طی زیبایی همه این... شدند زده شگفت واقعاً عمارت نآ دیدن با سه هر... بدهد نشان

 ...بود برانگیز تعجب واقعاً

 سنگ به که داشت قرار مقابلشان در بزرگی نسبتاً ی جاده ، ساختمان به تا عمارت خروجی در از

 و کاج های نهال جاده این طرف دو... زد می برق تمیزی شدت از که ، گشته مفروش سفیدی های

 دور همه دید از را ساختمان و میشد جنگل به شبیه سال چند از بعد مطمئناً که بودند کاشته سرو

 حوض ساختمان مقابل و بود شده ساخته مرمر های سنگ از ساختمان دیوار... داشت می نگه

 دورش ات دور بالدار ی فرشته چندین که میکرد نمایی خود رنگی و بلند های فواره با بزرگی نسبتاً

 یدخورش که رسیدند بزرگی خیلی سالن به ، رفتند باال پله چندین از وقتی... بود کرده احاطه را

 هب هایی مبل و یود پوشانده رنگ الکی فرش شش را سالن کف... کرد معرفی پذیرایی سالن را آن

 مجللی بسیار چلچراغ سالن سقف...خورد می چشم به سالن کنار و گوشه در نیز رنگ همان
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... بود ساخته براق و روشن را تراش خوش بلورهای زیبایی وضع با آن های چراغ ، بود آویزان

 ...میکرد جلب را همه نظر سالن جای جای هم نظیری بی تابلوهای

 ود را آن زیبایی ها پله روی بر فرشی با که خورد می چشم به زیادی نسبتاً پلکان سالن وسط

 راهنمایی با... شد می محافظت آبنوش چوب از هایی دهنر با ها پله طرف یک... بود کرده چندان

 اقات چندین به چشمشان ، رسیدند ها پله باالی به وقتی... رفتند باال ها پله از همگی خورشید

 تحریر میز ، کرد باز خورشید که را اول اتاق در... بود شده ساخته عریض سالن طرف دو که افتاد

 هب رسیدگی اتاق را اتاق این خورشید... شد دیده اتلق تو لوسای ی کلیه با گردو چوب از بزرگی

 کنارش اتاق و خورشید خواب اتاق دیگر اتاق... کرد بیان کشاورزی و روستا های کتاب و حساب

 روشن را اتاق دو این مزیتش همین و میشد باز حیاط سمت به اش پنجره که بود یونس خواب اتاق

 داشته وا خنده به را همه و راحتش و نرم تخت روی پرید می انهیج با یونس... بود کرده نور پر و

 ...بود

 راهروی اون مکان بهترین و دیگر های اتاق میان در جا نظر از که رفت اتاقی طرف به خورشید

 و کوتاه جیغ زیبایی همه این دیدن با ستاره شد باز خورشید توسط در وقتی... داشت قرار عریض

 و رنگ و تزیین نظر از خواب اتاق این... کرد شادی این از خوشحال رو خورشید و کشید شادی

 شده تزیین و احاطه رنگ صورتی تورهای با که مدوری تخت... بود نظیر بی خود نوع در وسایلش

 هستار... بود داده جلوه شاعرانه و رومانتیک را محیط که مالیم صورتی رنگ با هایی پرده با ، بود

 : گفت حسرت با و ستنش تخت روی اختیار بی

 ؟...گیره می آغوش در رو کسی چه رویایی و زیبا تخت این

 الدنب اورا نگاه کنجکاوانه دکتر و نادر که طور همان و انداخت ستاره به ای زیرکانه نگاه خورشید

 : گفت کردند می

 ...داری بزرگ ی جایزه یه من پیش گفتی اگه... عزیزم بزن حدس

 یاندب عروسش با که یونسه مال حتماً اتاق این:  گفت آهسته و نگریست را خورشید متعجب ستاره

 ...اینجا
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 عروس به داریم چیکار داریم نقد به دست عروس وقتی:  گفت و کرد بلندی ی خنده خورشید

 ...نسیه

 دکر زمزمه خودش با و شد خیره خورشید به نگرانی با بود شده خورشید منظور ی متوجه که نادر

: 

 ...باشه ستاره تونه می فقط نقد عروس

 : کرد بیان را بود زده حدس نادر که رو حرفی خورشید باالخره

 ...کنی زندگی من پیش ، عروسی از بعد خواد می دلم... نادره و تو به متعلق اتاق این

 حس خوبی به را آنها نگرانی که خورشید... نشست دکتر ی چهره به ستاره و نادر نگران نگاه

 : داد ادامه میکرد

 طرف اون هم اتاقی...کنه مکان نقل اینجا به باید هم اون که گرفتم نظر در دکتر برای هم اتاقی

 زندگی عمارت همین تو هم آنها عروسی بعد انشااهلل که گرفتم نظر در اعظم و احمد برای عمارت

 ...کنند می

 : گفت و کرد دستی پیش خورشید که کنه اعتراضی رفت دکتر

 مردم که بسازم مجهز درمانگاه یه شما ی خونه از خوام می... کنید مخالفت من با خواد نمی دلم

 رو راه همه این مریضی وجود با و بروند اطراف روستاهای به مداوا برای نباشند مجبور روستا این

 ... کنند طی

 خانه ...بکند اش خانه از دل خواست نمی دلش دکتر... بودند خورشید تصمیمای شُک تو آنها همه

 همسر خاطرات که ای خانه... بود گذرانده را وصال شب و شد عاشق اون توی بار اولین که ای

 داده را قولش خورشید که درمانگاهی ، نبود خودخواهم اما... بود کرده خوش جا آن در مرحومش

 هر قدمی بیچاره مردم این برای و کند قبول را خورشید پیشنهاد که میکرد وسوسه را آن بود

 که میشد خوشحال همسرش روح هم و میکرد پیدا قلبی رضایت هم ، اینطور... بردارد کوتاه چند

 وت را رضایت وقتی... میشد تبدیل محروم مردم به کردن کمک برای مکانی به عشقشان ی خانه

 دور تا رفتند پایین راضی و خوشحال همه و کرد قبول را خورشید تصمیم دید هم نادر ی چهره

 ...بخورند را موفقیت این شیرینی و یچای هم
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 نادر دست به بود رسیده تازه که را حمید ی نامه احمد برگشتند خودشان ی خانه به وقتی

 نامه تو.. .بود برگشته تهران به پرونده بستن و تکمیل برای فرخ شدن کشته از بعد حمید... رساند

 خوشحال خبر این با را نادر و آمد خواهد اش خانواده اتفاق به عروسیش برای بود خواسته نادر از

 ...دانست می او مدارم های پیگیری و لطف مدیون را ستاره داشتن... بود کرده

 را ده تمام... شود پا به ماندنی یاد به عروسی که میشد مهیا داشت خورشید دستور به چیز همه

 می تالش ستاره و نادر ازدواج مراسم شدن اجرا خوب به نوعی به همه و بود گرفته فرا شادی

 هب زده هیجان و سوخت می تندی انتظار در نادر... بود مانده باقی عروسی به دیگر روز دو... کردند

 سر و گذاشت می هم ستاره سر به سر ، کارهاش دادن انجام حین و پرداخت می عروسی کارهای

 : میکرد زمزمه ستاره گوش در

 ...کنم صبر رو روز دو این نتونم دیگه ترسم می... ای کشنده انتظار چه

 خودش از رو نادر و زد می شرمگینی لبخند هم گاهی و میشد درهم ستاره اخمهای حرفاش این با

 عشق... خنداند می جنون حد سر تا را او و بود جذاب نادر برای شیرینش عصبانتیت... میکرد دور

 هیچگونه ، رنجش و درد سراسر ندگیز به توجه با نبود ستاره اگر... بود نادر روح غذای ستاره

 کمی دست هم ستاره ی روحیه... کند شادمان را او ای لحظه که نداشت وجود زندگیش تو نشاطی

 از بعد توانست می... است هوس و هوا گونه هر از عاری نادر عشق که دانست می... نداشت نادر از

 ...برسد کامل نیتام به او آغوش در و کند تکیه او به کامل اطمینان با این

  ********************* 

 زا اش بچه تا دو و زن اتفاق به حمید ، رسید پایان به ستاره و نادر انتظار باالخره که روزی صبح

 زیبایی از که بود زنی ، حمید زن ستاره نظر در... گرفتند قرار همه استقبال مورد و رسیدند راه

 زیر از طالییش موهای با ، آبی چشمان... نشست می دل به براقش و سفید صورت... بود بهرمند

 به خیلی بود دختر یکی که فرزندش دو... گذاشت می نمایش به شاد و زیبا زنی را او روسری

 اما ، داشت مادرش مثل سفید پوستی هم اون که بود پسر دیگرش فرزند و بود شبیه مادرش

 خداوند زیبایی های بچه رفته هم روی... بود سوخته ای قهوه پدرش چشمای شبیه چشماش

 عمارت دور به آزادانه کدام هر و شدند دوست یونس با زود خیلی دو هر... بود داده هدیه بهشان
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 با حمید... آورد می شوق سر هم رو بزرگترها آنها های خنده و شادی... برخاستند خیر و جست به

 : گفت ستاره و نادر به ها بچه دیدن

 ...میاد بدنیا هم شما ی بچه روز همین تو دیگه سال انشاهلل

 یم گره ستاره چشمای به نادر عشق پر نگاه و میشد بیشتر ستاره صورت سرخی حرفش این با

 دو از شب آن شام... گرفت انجام وجه بهترین به بود الزم عروسی برای که کارهایی تمام... خورد

 دوغ... انداخت می آب به را کس هر ندها که زعفرانی های برنج با بود شده درست خورشت نوع

 این به روستا مردم تمام... میکزد تر انگیز خاطر را شام این بودنشون خوشمزه که محلی های

 ...بردند می سر به شب انتظار در مشتاقانه مردم و بودند شده دعوت عروسی

 و شادی را آن ایج و رفت کناری به درد و تیرگی های پرده... رسید فرا موعود ی لحظه سرانجام

 را آن جای مبارکی و فرخنده وصلت و رسید پایان به جدایی و فراق ، اندوه و حزن... کرد پر نشاط

 ...نمود خود جایگزین را شیرینی و شد دور ها تلخی... گرفت

 رد او... بود شده زیبا نکردنی باور طرز به کرده آرایش صورتی با عروسی سپید لباس در ستاره

 در هم نادر... شد وارد خان سبز سر باغ میان به ، آنان کشیدن کل با و ده زنان از ای عده مشایعت

 وقتی... بود خیره آن روی دختران بیشتر چشم که بود شده زیبا و جذاب بسیار دامادی لباس

 هب را بود شقایق از که زیبایی گل دست... شد شگفت در زیبایی همه آن دین از آمد ستاره پیش

 با نادر. بعد دقایقی.. رفتند خود جایگاه طرف به ستاره دست ، گرفتن دست در و داد هستار دست

... بوسید محکم شادی و هیجان با را ستاره پیشانی و ریخت شوق اشک ستاره ی بله شنیدن

 ارانتظ این از بیشتر توانست نمی دیگه که داشت را داماد خراب حال از نشان نادر آلود تب لبهای

 ...بکشد

 ایپاه آن با بی بی... شدند مشغول ای حلقه طور به پایکوبی و رقص به عقد مراسم از بعد ای دهع

 یخوشبخت از... فرستاد می دامادش و نوه سالمتی برای صلوات و میکرد دود اسپند مرتب ناتوانش

 : گفت و گذاشت ستاره گوش در سر نادر... میکرد شکر را خدا مرتب ستاره

 نمک خوشبختت دم می بهت قول... میشیم ما دیگه ساعتی تا تو و من و شد مومت انتظارم باالخره

 ...عزیزدلم
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 : گفت لرزونی صدای با و دوخت چشم نادر قرار بی و عاشق نگاه به خندان لبی با ستاره

 زمینش روی مرد ترین خوشبخت و برسونم کامروایی اوج به آرزوهامو مرد که میدم قول منم

 ...هستی کنارم که خوشحالم قدرچ دونی نمی... کنم

 : گفت و بوسید رو دستش... ستاره دانی قدر پاس به نادر

 نفر یک فقط خواهد می دلم و سازم می خودم های دست با که است ای کلبه کوچکی به من قلب

 ...بزنی خودت نام به را آن باشی تو که

 ادیش و عشق از پر رو کوچک ی کلبه این همیشه که میکنم سعی منم:  گفت و خندید ریز ستاره

 ...بگیره غم بوی وقت هیچ نزارم و کنم

 می را ستاره و نادر صورت مرتب دکتر... کردند می ابراز را خود شادی نوعی به هم حمید و دکتر

 پدری هر آرزوی که بود عشقش یادگار تنها دامادی شب امشب...ریخت می شوق اشک و بوسید

 خود پایان به تمامتر چه هر شکوه با و مهربونی و صفا از رپ محیط در عروسی مراسم... است

 به و درخشیدند می کنندگان مشایعت میان در تبریک و گل غرق داماد و عروس... شد نزدیک

 ...گذاشتند پا خود ی حجله سوی

 بر نگینی چون ستاره... رفتند زفاف اتاق به بی بی همراهی و خورشید کمک به ستاره و نادر

 می زیبا و مست طاووسی چون ، زیبایی النوع رب مانند عروسیش سپید لباس رد انگشتری

 ... خرامید

 دو و زد کنار آن صورت روی از را تور تمام شادی با نادر و نشست راحت تخت همان روی به ستاره

 این که خوشحال و بود شگفت در شکوه و زیبایی همه این از نادر... خورد گره هم در مشتاق نگاه

 ودب صدایش در که شوقی با و بوسید را ستاره پیشانی نادر... شده او به متعلق زیبایی یستند

 : گفت

. ..شدیم همدیگه مال تو من و خورد گره تو و من بین پیوند این که خوشبختم و خوشحال خیلی

 ونبیر عاشق قلب این از ای بهونه هیچ بی زارم نمی و نشستی قلبم تو بعد به ثانیه این از تو

 فدا تو سعادت راه در رو عمرم تموم که خورم می قسم زفاف شب این تو و اینجا من... بیایی

 ...کرد خواهم
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 : کرد زمزمه گُوشش در و چسباند اش سینه به را ستاره سر و نشست ستاره کنار نادر

 به خورشید سوزان های تیغ با را نگاهت راز و بینم می گلها رویش و چشمانت ی دریچه از را شب

 جان تا کنم می جاری امیدت نهال نازکترین پای به را مهرورزی زالل رود و فرستم می قلبم مهریز

 ...گذشت تو بی که بلندی پاییز و دوری های ماه تلخ خاطرات بر افکند سایه ام شیفته

 االخرهب... بود کاشته او دل در نادر که بود امیدی نهال ، آن پذیرفتن و تقدیر برابر در ستاره تبسم

 خورشید ناهار موقع...شد آغاز دو آن زندگی از جدیدی فردای و رسید پایان به هم عاشقان شب

 ی هدیه... داد ستاره دست به را ای هدیه و گفت تبریک را پیوند این آنها به و آمد آنها نزد به

 زبا را قلب که همین و بود قلب شکل که زیبا و بلند زنجیر با بود گردنبندی او به خورشید

 و بود گرانقیمت و ارزش با بسیار ستاره برای هدیه این... میشد نواخته زیبایی آهنگ میکردی

 ...کرد تشکر او از و بوسید را او خورشید گردن در دست

 و سر با ستاره و نادر بهار فصل آخر زیبای صبح یک در که گذشت می دو آن ازدواج از روز سه دو

 به خواب از پر چشمانی با نادر... شدند بیدار رسید می گوش به تعمار حیاط از که زیادی صدای

 از ستاره همراه به نگرانی با... دید عمارت حیاط تو رو زیادی جمعیت و رفت اتاق ی پنجره کنار

 : گفت خورشید... پرسیدند را تجمع این علت و شدند روبرو خورشید با که رفت بیرون اتاق

 ...دارند کار تو با مردم این اینکه مثل... نپایی بیا بپوش لباس جان نادر

 کاندیدا که مردها از یکی که بودند ایستاده حیاط تو مردم روبروی دقایقی از بعد ستاره و نادر

 : گفت ستاره و نادر به رو و جلو اومد قدم چند بزنه حرف بود شده

 ما امروز... ازدواجتون بابت میگیم تبریک بهتون همه از اول... خانوم ستاره و معلم آقا سالم

 گرفتیم تصمیم ما بگم بهتون که شدم نماینده مردم این طرف از من و شدیم مزاحمتون جمعیت

 انخ یه به ده این... بیامرز خدا خان جانشین بشید و بزارید مردم ما سر منت شما بعد به این از که

 ...بگیره رو انخ جای تونه نمی شما از تر عادل و بهتر کسی و داره احتیاج عادل

 هب بالتکلیف و بود برده ماتش همه از بیشتر نادر... کردند نگاه جمعیت و مرد به تعجب همگی

 به ور و کشید بلندی نفس... بود تعجب در ناگهانی درخواست این از هم اون که میکرد نگاه پدرش

 : گفت جمعیت و مرد آن
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 چنین تونم نمی من... عزیزان اما... ونیدد می مهم امر این قابل منو که ممنونم شما ی همه از

 شغل دو این در زمان هم تونم نمی و معلمیه من شغل... کنم قبول رو سنگینی و مهم مسئولیت

 ...باشم داشته فعالیت

 جمعیت به رو بود داده درخواست همه از اول که مرد همان اما... شد بلند مردم ی همهمه صدای

 : گفت درنا به رو و گفت باشید ساکت یه

 اون به دارید وظیفه شما و گرفتند همدیگه با مشورت با مردم این وقته چند که تصمیمیه این

 ...کنید قبول میکنم خواهش... هستند شما محتاج االن مردم این... بزارید احترام

 به ، حمید و خورشید... میکردند درخواست عاجزانه اون از و بود شده صدا یک هم با مردم صدای

 و کنند می هم کمکش راه این تو که دادند قول بهش و کند قبول که خواستند آن از پدرش وهعال

 و گرده می معلم یه دنبال وقت اسرع در که کرد مطمئنش حمید... گذارند نمی تنهاش وقت هیچ

 و کرد ستاره به رو یافت در را آنها موافقت وقتی نادر... فرسته می ده همین به اون به کمک برای

 و بود راضی امر این به بقیه مثل هم ستاره... خواست نظر بود زندگیش فرد مهمترین که هم اون از

 ...نمیکنه کوتاهی بهش کردن کمک از و هست کنارش در وقت همه که داد قول بهش

 مردم به رو خودش رضایت نادر و شد شکسته هم درخواست این طلسم باالخره ستاره موافقت با

 حمید... فرستادند صلوات هم و زدند دست هم همگی نادر موافقت شنیدن از معیتج... کرد اعالم

 : گفت شوخی با نادر گُوش در سر

 لقبو فوری ، گفت بهت رو موافقتش تا... خانومه ستاره مقابل در تو ضعف نقطه فقط... ناقال ای

 ؟...بیچاره کرده چیکار تو با زمینی ی فرشته این... کردی

 چند که دوخت ستاره چشمای به را عشقش از پر نگاه و خندید صدا پر حمید ایه شوخی با نادر

 دش و گرفت را خان جای نادر ترتیب این به... بود خیره نفر دو اون به کنجکاوی با میشد ای لحظه

 راه ودب شده گذاشته هاش شانه روی که سنگین مسئولیت این با کرد سعی نادر... پایین ده ارباب

 ...دهد قرار الویت در را روستا محروم مردم رفاه و رضایت و بگیرد یشپ در را خان
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 دیگر... دادند می ادامه همچنان را عشقشان از پر زندگی ستاره و نادر و گذشت روز آن از ماه یک

 یب را نادر و ستاره خبر این و بود نمانده باقی ، جدید ی مدرسه و درمانگاه ساختن پایان به چیزی

 ...بود کرده الخوشح اندازه

 با تا رفت مادرش وسایل سراغ به بود شده مادرش دلتنگ کمی که خورشید روزها از یکی در

 و تعجب که بود مُهر به سر ی نامه یه مادرش وسایل میان در... کنه مهار را دلتنگیش آنها دیدن

... دکر خواندن به شروع معطلی بدون و کرد باز را نامه آرامی به... برانگیخت را خورشید کنجکاوی

 اردو هم ستاره حین این در... میشد تر سفید و سفید گچ مثل رنگش رفت می جلو که کلمه کلمه

 : پرسید نگرانی با و نشست پاش کنار... ترساند هم را آن خورشید عادی غیر حالت و شد

 ؟...پریده رنگت چرا ؟...شده چی... جان خورشید

 اشک و افتاد زمین روی و لغزید دستش میان از نامه ، ستاره به دادن جواب جای به خورشید

 لحظه... کرد خواندن به شروع و برداشت را آن شد کاغذ ی متوجه که ستاره... شد جاری هایش

 فرو صندلی درون و کشد خفیفی جیغ ، خط چند آن خواندن با هم ستاره که بود نگذشته ای

 امتم لحظه آن تو... باشد افتاده منیر ماه برای شومی اتفاق چنین که نمیشد باورش اصالً... رفت

 ماه اعترافات... نشست دلسوزی و ناراحتی جاش و شد دود داشت دل به منیر ماه از که نفرتی

 به بالیی چنین جنگل تو مرد آن و نبوده خورشید پدر رضا حاج ی نطفه از فرخ که بود آن بر منیر

 ...آورده بیچاره منیر ماه سر

 : گفت لرزانی صدای با و گرفت دستاش تو را آن دست و نشست شیدخور پای کنار

 ...افتاده براش اتفاقی چنین که متاًسفم مادرت برای واقعاً من... من

 تو رو درد این مدت همه این که مادرم بیچاره:  گفت ریخت می اشک که طور همین خورشید

 با که بود حرام ی نطفه یه فرخ.. .بشه خراب چیز همه ما ی آینده بخاطر نزاشت و کرد دفن دلش

 نمی رو شد ما ی همه نابودی باعث که رو مرد اون هرگز... نشست مادرم دامن رو نامرد یه تجاوز

 ...باشه کارش این جوابگوی دنیا اون تو باید اون... بخشم

 ههم االن... مونه نمی جواب بی عدالتی بی هیچ و نشسته حق جای خدا:  گفت آشفتگی با ستاره

 ...دیب ادامه زندگی به بتونی تا بسپری گذشته دست به رو درد همه این باید تو و شده تموم چیز
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 کنارش و شد بلند آن تبعیت به هم ستاره... پنجره سمت رفت و شد بلند جاش از خورشید

 : گفت کند نگاه ستاره به اینکه بدون و کرد پاک را هاش اشک خورشید... ایستاد

 ی وجه همیشه برای بزار... نادر به حتی... نکنی بازگو کس هیچ با را راز این میکنم خواهش ازت

 ...نشه خراب کس هیچ پیش مادرم

 کالمی کدام هیچ دیگر و شدند خیره افق به اشک از پر چشمانی با دو هر و داد مردانه قول ستاره

 ....نیاوردند زبان به

 پایان
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