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 .آسمون به کبودی میزد و پرتو خورشید کم کم کوله بارشو جمع میکرد

  .ر قور قورباغه ها قطع نمیشدکنار زمین سرسبز شالی صدای قو

دنبال عشقشون میگشتن. چه خنده دار... عشقی که با همچین آواز نکره ای شروع بشه        

 ...چه عشقی میشه

با خندیدن به این افکارم سبد پراز گوجه های کوچیک محلی رو به دست گرفتم و رفتم    

 ....سمت جاده ی خاکی که به روستا میرسید

 ...خ و برگ کنار جاده انگار متین و باوقار به رفتنم خیره بودندرختای تنومند پراز شا

 ....سبد برام سنگین بود و نفسم یکی دوتا میومد و میرفت

یکم ایستتتادم که نفب بگیرم....که صتتدای بلند فرشتتته اومد. محبت...محبت...وایستتا...    

 ....ماهم داریم میایم

ههای صصتتیری خنده دار رو ستترمو چرخوندم. فرشتتته و پستتر کوچیکب علی با اون کا

 .سرشون با یه عالمه سبزی تو بغلشون بهم ملحق شدن

 .علی باشیرین زبونی گفت. خاله محبت... بیا باهم بریم

سبد رو گرفت و گفت. مگه بی بی نگفت تا این موقع غروب اینجاها       سته ی  شته یه د فر

  .نباشی
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نگی چرا باید ن؟؟ اینجا به این قشخندیدم و گفتم. ببینم تو و بی بی میتونین منو بترسونی

 .از چیزایی که نمیبینم بترسم

فرشتتتته ستتتری تکون داد و گفت. ولب کن با تو بحآ کنم آخر  باید به غل  کردن          

 ..بیفتم

 .بلند خندیدم و به سمت روستا صرکت کردیم

شیراز گرفتم و              شته ی ادبیات رو تو  سانب ر شده بود. لی سام تموم  شد در دوماهی می

ب کشتتیدن تو جنگای شتتمال منو هوایی کرد و برگشتتتم. به خونه ی مادریم.    هوای نف

پیب بی بی مهربونم که با صتتتورت چرو  و اخم گنده رو پیشتتتونیب کنار در خونه به       

 .عصا  تکیه داده بود

  .با دیدنم قهر کرد و رفت داخل

 ...با این سن و سال هنوزم قهر میکرد. منم به خود  رفته بودم

  .داصافظی کرد و رفت خونب که یکم جلوتر از خونه ی ما بودفرشته ازم خ

ستتبد گوجه ها رو گشاشتتتم روی ستتکو و رفتم داخل. بوی چایی تازه دم بی بی هو  از   

 ...سرم میبرد

سفره ی عصرونه رو پهن کرد و نون گرد تنوری که گاهی درست میکرد رو روبه سفره       

 ..گشاشت

م همیشتتتته نگرانم بشتتتم. میتدونم ازم   رفتم کنتار  و گفتم. قربون خوشتتتگتل ختان   

 ناراصتی...ببخشید باشه؟

 .زودی لبب به خنده واشد و گفت. آخه دختر چقدر بگم این موقع غروب بیرون نرو
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گفتم. رفتم باغمون این گوجه های کوچولوی خوشتتمزه رو چیدم دیگه...ببخشتتید دیگه  

 ...نمیرم

 ..د برام چایی ریختبا لبخند قشنگ که دندون مصنوعی ردیفب رو جلوه میدا

شیرین. ولی         ستای خوب و لحظات  شنگی بود. دو شیراز توی خوابگاه بودم. روزای ق تو 

بازم ته دلم پیب این بهشتتتت زمینی بود. دیگه برای ارشتتتد درد نخوندم. دلم پرپر        

 ...میزد

برگشتتتم و به آموز  و پرور  درخواستتت م لمی تو مدرستته ی کوچیک روستتتا رو   

خیلی اذیت کردن و قبول نمیکردن. ولی با وستتا ت داییم و به قول ما دادم... دروغ چرا 

  .پارتی بازی با صقوق ناچیزی قبول کردن

 .ولی برام مهم نبود مهم جایی بود که عاشقب بودم

ستا نبود ولی گاهی بهمون           شت. خونب رو شنا زیاد دا سته ی بانک بود و آ ش داییم باز ن

  .سر میزد

  .نبودن روستا ماونا داشتم هم دوتا خاله 

مادر و پدرم رو هیچوقت ندیدم. بچه بودم از دستتتشتتون دادم. اینطور که ت ریک میکنن  

 .توی صادثه ی آتب سوزی

اوقار.  فلک کشیده ی ب سربه درختای کنار از اون به ب د کنار بی بی عزیزم زندگی کردم 

 .کنار علک های خودروی روح افزا. کنار آواز پرنده های بی خیال

شم فرار کردم و         من  شیدم و آخر سال توی غربت من عشاب ک شق اینجا بودم. چهار عا

 برگشتم
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بی بی روم خیلی وستتتواد داره. میگه غروبا بیرون نرو ازما بهترون اذیتت میکنه...ولی        

 ....نمیدونه اگه بیرون نرم دلم پیر میشه

کرد و االن   فرشته دوست صمیمیم بود. من که دانشگاه قبول شدم. همزمان اون ازدواج      

  .یه پسر پنج ساله داره شوهر  آدم خوبیه و زندگی آرومی دارن

ستگار زیاد دارم ولی هنوز اونی که میخوامو پیدا      شه خوا منم بگی نگی ت ریک از خود نبا

 نکردم

سبیای        شت قربون خیلی خا رمو میخواد خخخخ ولی من باهرچیب کنار بیام با  سر م پ

 کلفتب عمرا

س   شیرازم یه ا تادم خیلی دنبالمو داشت ولی من دلم نمیکشید به قول دوستام خا       توی 

 .تو مغز بودم

  .وچندتا از پسرای دانشگاه که همه رو رد کردم

 ...چون دلم هوای اینجارو داشت

دایی این اواخر زیاد میومد روستا. و با بی بی صرفای یواشکی داشت.بااینکه فضول درجه     

 .زیک بودم ولی تو کارای بی بی هرگ

یه روز که روی سکو با فرشته نشسته بودیم...ماشین دایی پیچید توی صیاط... فرید هم       

 ...باها  بود. پسر داییم

باهم پیاده شتتتدن و ب د از اصوال پرستتتی داییم رفت داخل و فرید بیرون موند. اونقدر           

 .اخمب ترسنا  بود که فرشته بلند شد و ب د خداصافظی رفت
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بود البته بچه که بودیم خیلی مهربون و با م رفت بود ولی از  فرید پستتر مغرور و لوستتی 

 نم شتتایدم البته. بود شتتده خودبین  یکم بود انداخته راه وقتی شتترکت خصتتوصتتیشتتو  

 .میکردم فکر اینجوری

 تو افکارم غرق بودم که صدا  منو به خود  آورد. این روزا چیکارا میکنی محبت؟؟

 .دم و گفتم. دارم زندگی میکنمبه عینک آفتابیب که روچشا  بود زل ز

عینکشتتتو در آورد و پوزخندی زد و گفت.چهارستتتال درد خوندی که آخر  بیای تو        

 روستا ول بچرخی؟؟ آخه ادبیاتم رشته بود؟

اعصابم بهم ریخت. پسره ی از خود راضی دندونم رو روهم فشار دادم تا از دهنم چیزی  

 نپره بزنه هیکلشو آبکشی کنه

 .جوری راصتمگفتم. خوب من این

یا                   یه رشتتتته خوب رفته بودی مال م ماری  به ماشتتتین پدر  تکیه داد و گفت. اگه 

 ...صسابداری خیلی راصت دستتو تو شرکتم بند میکردم. ولی االن

سه هفت      شرکت دستت بنده وا دیگه کلم داغ کرد و گفتم. نه ممنون همون تو توی اون 

 .پشتم بسه. من همینجوری راصتم ممنون

نگام کرد و رفت یه چیز دیگه بگه که پریدم وستتت  و گفتم. راستتتتی اگه بخوام           با اخم  

دانشتتگاه غیرانتفاهی مدر  بگیرم از این مدرکایی که تو گرفتی چقدر باید مایه داشتتته   

 باشم؟ تو مدر  ارشدتو چقد خریدی؟؟
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دیگه رگه های سرخ تو چشاشو میدیم با غیض گفت. درد خوندن تو رشته من میدونی      

سفورد مدر         چقدر  شگاه آک ش ر صفظ کردی اومدی فکر میکنی از دان سخته. چهارتا 

 گرفتی؟؟

 .. شد بلند دایی داد صدای که کنم خواستم یه جواب دندون شکن بار  

شده بود و بی بی اخم کرده به         شم قرمز  شدت خ ضطرب پریدم داخل اتاق... دایی از  م

 ...یه  رف زل زده بود

 گفتم. چی شده دایی؟؟

صدای بلندرو به بی بی گفت. آخه تاکی مخفی کاری؟؟ این به    دایی سوالم با  بی توجه به 

 گردنته...به گردن هممونه... تا کی از  مخفی کنیم؟؟

 ...با چشای قد ن لبکی بهشون نگاه میکردم

سرشو برگردوند و با لحن محکمی گفت. به روح آقارضا اگا الم تا کام االن صرف       بی بی 

  ..مت میکنمبزنی شیرم و صرو

 ...اونقدر لحن بی بی محکم و جدی بود که دهن دایی رو بست و بی صرفی زد بیرون 

 ...فریدم باها  رفت... رفتم کنار بی بی نشستم. دستای الغر چروکب میلرزید

 گفتم. بی بی صالت خوبه؟؟ ببریمت دکتر؟؟

کم  ه چیزم...و محنگام کرد نگاهب پراز استتترد بود گفت. نه محبتم..نه دلبندم...نه هم

 ...منو تو بغلب گرفت. انگار داشتن منو از  جدا میکردن

 ... رفتم بیرون تا برا  آب بیارم
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 ...دایی کنار ماشینب ایستاده بود

 .رفتم پیششو گفتم. چی شده دایی...شما و بی بی که هیچوقت دعوا نمیکردین

رد و داد دستتتم و  دایی دستتتی به ستتر نیمه تاستتب کشتتید و یه نامه از جیآ کتب درآو 

 ...گفت. اینو بده به بی بی. محبت اینو نخونیا امانته فق  بده به بی بی

 ...هنگ کرده نامه رو از  گرفتم و گفتم. ولی بی بی که سواد نداره

 ...با جدیت گفت. هرموقع خود  صاح بدونه میده تو برا  بخونی

 .و با فرید سوار ماشین شدن و رفتن

تو دستم نگاه کردم... فضولی داشت خفم میکرد. ولی ادمی نبودم       مات و مبهوت به نامه

 .کنم نامردیکه تو امانت 

 .با یه لیوان آب رفتم پیب بی بی

کنار صندوق چه قدیمیب نشسته بود. صندوقی که همب قفل بود و کلیدشم فق  دست        

 .بی بی بود. هیچکسم تاصاال داخلشو ندیده بود

  .رزیدکلید توی دستب بود و دستشم میل

  صتی شما دیگه نگران شدم. گفتم. بی بی تورو خدا اگه اتفاقی افتاده بهم بگین. چی بوده 

 ؟؟.دادین قسم پدربزرگ روح به خا ر  به

 ...هنوزم ساکت بود

 ...کلید تو دستب و دودل به صندوق نگاه میکرد
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شستم و گفتم. بی بی تو یه چیزیت هست... این نامه چیه دایی داده؟      ین کلید  اکنارد ن

 چیه تو دستت که میخوای در صندوقی رو که سالها باز نشده رو باز کنی؟؟

 ...من نگرانتم بی بی

صندوق تکیه داد و با    کلید از دستای الغر و چرو  و پراز کک و مکب افتاد و به همون 

 ...گوشه ی چارقد  اشکی که از گوشه ی چشمم چکید رو پا  کرد

  ...یکردمدیگه داشتم از نگرانی سکته م

بی بی نفب عمیقی کشتتتید و بهم زل زد و گفت. محبت؟ اگه برات یه داستتتتانی ت ریک  

 ...کنم که ب د  بفهمی همه ی زندگیت اینی که دیدی نبوده

  شتتومنظور از صرفا  ستتر در نمیاوردم. گیج و منگ نگا  کردم...یا بی بی نمیتونستتت 

 ...بفهمم منظورشو نمیتونستم که بودم شده خنگ من یا..برسونه

گفتم. بی بی االن صالت خوب نیستتتت...من میرم یه غشایی چیزی درستتتت کنم بخوری       

 ...صالت بهترمیشه

رفتم بلند شتتم که دستتتمو گرفت و گفت. نه...نرو...اگه بری شتتاید دیگه نتونم صقیقتو     

قت نمیتونم بگم...نمیخوام بمیرم و این        گه هیچو گه االن نگم دی بشار االن بگم...ا بگم...

 ...  زو باخودم به گور ببرمرا

ناچیه بی بی میگه..چرا اون اینطوری             باز نگا  کردم..چه رازی...چه صرفی...ای با دهن 

 ...شده...ته دلم شور عجیبی میزد...هیچ وقت بی بی رو انقد مضطرب ندیده بودم

صلوات فرستاد و محکم قرآن رو      شت و  یه لیوان آب خورد و قرآنو از روی  اقچه بردا

شو از زیر پیراهن گل گلیب میدیدم.     تو ب ضربان قلب شید.  غلب گرفت و نفب عمیقی ک
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و لرز  دستتتایی که رگای آبیب از زیر پوستتتب م لوم بود و لبایی که خطای عمودی   

دورشو گرفته بود... فرشته ای که تو لباد آدمیزاد زندگی میکرد...لباسی که گشر زمان     

 ... راوتشو گرفته بود

یم به این فرشتتته ی چرو  شتتده عاقه داشتتتم... موهای لخت صنایی  ومن بیب از زندگ

  ....رنگب که از فرق سفید بود از زیر روسریب بیرون بود خودم برا  بافته بودم

 :ب د از کلی سکوت لبای چرکب از هم باز شد

محبت؟؟ نوه ی عزیز تر از جانم. امشتتآ میخوام یه چیزایی بهت بگم که بیستتت ستتال   

 ...دفنب کردم و به کسی هم اجازه ی گفتنشو ندادم تمام تو قلبم

رازی که میخواستم باخودم به گور ببرمب. ولی صاال نمیتونم این راز سنگینو نگه دارم...    

 ..این صقیقتیه که تو باید بدونی

 ... صدای ناز  و لرزانب گرفته بود... واین منو غمگین میکرد

گه گفتن این را    یده... نگو... برام       با نگرانی گفتم. بی بی...ا صد آزار م تا این  ز تو رو 

 ...سامتی شما بیشتر از همه چیز توی دنیا ارز  داره

قرآنو داد بغلم و گفت. تورو به این قرآن جلومو نگیر...محبت.. تورو به این قرآن قول      

بده تا آخر صرفای من سکوت کنی... و هیچ سوالی نپرسی. فق  تا آخر گو  کن...قسم      

 ...بخور

 ...با نگرانی و کنجکاوی و دلهره قسم خوردم و بی بی خیالب راصت شد

دوباره قرآنو ازم گرفت و گفت. این ماجرا برمیگرده به بیستتتت و چندستتتال پیب...که          

 ...مادر و پدرت باهم ازدواج کردن
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  .پدرت یه سرباز اهل تهران بود که به پادگان این ا راف فرستاده شده بود

سالب بود که پدرت اونو دید و یک دل نه  مادرت...دختر نازنی ن من... مهربان من هفده 

سای تو...چشمای مشکی و درشت با               شکی بلند مال گی سای م شد. گی شقب  صد دل عا

سفیدتر           سفید به رنگ برف.  مژه های پرپشت بلند...درست مال چشمای تو... پوستب 

ه اه میکنم انگار دارم باز پوستتت صتتورت تو.. لبای ستترخ به رنگ لبای تو... به تو که نگ  

 ...مهربان عزیزم نگاه میکنم

 .صلقه های اشک گوله گوله از گونب میریخت پایین

 ....چشام پر اشک شد...دلتنگ مادری شدم که صتی یه دونه عکب هم از  نداشتم

بی بی اشتتتکاشتتتو پا  کرد و ادامه داد. پدرت دیوونه مادرت شتتتد. بزرگای روستتتتا رو 

ی آقا رضا پدربزرگت راضی نبود..میگفت دختر آخرم دسته گلم     فرستاد خواستگاری ول  

رو همینجوری دستتتت یه غریبه نمیدم...از تو چه پنهون...مادرتم عاشتتتق پدرت شتتتده          

بود...از دور گاهی همو میدیدن و گاهی هم بهم نامه میدادن...من از دور خبر داشتتتتم و         

 ...نداره مراقآ دختر دسته گلم بودم... ولی درد عشق..هیچ درمونی

ستگاری. آقا رضا گفت تا با خانواد  نیاد و     آخرین باری که کدخدا و پدرت اومدن خوا

 ...کب و کارشو نبینه دختر بهب نمیده

 ....چشمای مادرت پر اشک و چشای پدرت پر خون

پدرت برگشت تهران و مدت  والنی برنگشت. همه میگفتن اصمد مهربانو قال گشاشته.     

ده. کلی تهمتای ناروا که دلم نمیخواد به زبون بیارم...مادرت ولی         گولب زده و فرار کر

شده بود...مریض و رنجور       صه میخورد. الغر و نحیک  سکوت میکرد و غ مظلوم و آروم 

 ...شده بود
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ستا. مهربانم جون تازه گرفت... زیر       سید اصمد و خانواد  اومدن رو سال خبر ر ب د یه 

 .....امید گرفت و شد مهربان همیشگیپوستب خون دوید و ترگل و ورگل شد..

صل و        شون ا شرافی بودن. از نوادگان قاجار بودن به قول خود خانواده اصمد یه خانواده ا

  ...نسآ دارو پر افاده و دب دبه و کآ کبه

وقتی اومدن تو خونمون خواستتتگاری از اولب به دیده ی تحقیر بهمون نگاه کردن. ایک  

  خدا از  نگشره وقتی مهربان مال فرشتتتته هامو که با ایک و پیک پیک کردن ... مادر

شق         شید و گفت. اصمد من عا سینی چایی اوند داخل دید... یه ایب بلند ک سفید و  چادر 

شاه دل پسر ابله مارو برده...خا  تو سرت          سیگاری ناصرالدین  این شده؟؟ این چوب 

ین گدازادهی الغر  اصمد.. دختر خالت به این خوشتتگلی و بااصتتل و نستتآ رو ول کردی ا

 ...مردنی رو گرفتی

شد           سابی کفری  ضا که ص سانه به مادر  نگاه کرد...آقا ر شو گاز گرفت و ملتم اصمد لب

بلند شد و گفت. دختر من باالی سر منه تاج سر منه. مهمون منین اصترامتون واجآ ولی     

  .اجازه نمیدم به نورچشمم توهین کنین

گفت و از جا  پا شتتد و همه دور و وریام  مادر  ستترخ وستتفید شتتد و ایشتتی زیر لآ 

 ...پاشدن

 ...و به نشانه ی قهر رفتن

 ...مادرت دوباره عزا گرفت... غصه میخورد و دم بر نمیاورد

ولی اصمدم دستتت بردار نبود... انقدر اومد التماد کرد که یه شتتآ آخر  نمیدونم چی  

  ...به آقا رضا گفت که تونست دلشو نرم کنه
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انواده اصمد اومدن... خواهرشتتتو و پدر  و مادر ... یه عقد گرفتن و یه        یه بار دیگه خ    

  ...جشن عروسی ساده و ب د  مادرتو با جهازی که گرفته بودیم بار زدن و رفتن

مهربانم رو بردن... ما خبری از دخترمون نداشتتتیم.. که یه روز آقا رضتتا دلب که دیگه  

 ....  اقت نیاورد... و رفت سمت تهران

ه ای از  خبری نبود...تا اینکه ب د از دوهفته نصتتک های شتتآ ستتر و کله ی آقا   دوهفت

 ...رضا پیداشد... با یه دختر کوچولی ناز توی بغلب

نمیدونستتتم چی شتتده. خودشتتم ستتراستتیمه و گیج بود.. تو چشتتما  پر از نگرانی و غم  

ه ه... تو که رفتبود.... وصشتتت زده بچه رو داد بغلم... گفتم. آقا... چی شتتده..این بچه کی 

 ...بودی تهران صاال با یه بچه ... مهربان من کو... مگه نرفتی دیدن مهربانم

 ...تمام تنب میلرزید... لبها  قفل شده بود و تا خود صبح توی تآ سوخت

ستاره... دخترمون... مهربانمون... ما بدبختب       تا صبح پاشویب کردم... هزیون میگفت. 

 ...ونکردیم...ستاره... مهربانم

و دوباره میلرزید... صتتتبح که صالب بهتر شتتتد برام ت ریک کرد.. که رفت تهران و با          

بدبختی آدرد مهربانو پیدا کرد... یه عمارت بزرگ و مجلل... ولی اونا توی خونه راهب  

  ...ندادن...نشاشتن دخترشو ببینه

میگه اینجا     که مهربان متوجه میشتتته پدر  اومده اونجا... پیب پدر  درد دل میکنه و        

خوشتتبخت نیستتت... خانواده ی شتتوهر  آزار  میدن و نمیشارن برگرده روستتتا...      

سیر بود         شوهرشم با اینکه دوسب داره ولی از خانواد  میترسه... اونقدر از زندگیب 

که میخواستتتت فرار کنه ولی راهی نداشتتتته تا اینکه با دیدن آقا رضتتتا نور امید به دلب  

شه     شآ نق شن که با پدر  فرار کنه و برگرده... ولی میونه راه باخبر   میتابه... و یه  میک
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میشتتن و مهربان که راه فرار نداشتتته بچه اشتتو ی نی تورو میستتپاره به پدر  و اونوبا     

 ...التماد و قسم راهی میکنه

آقا رضتتتا ب د اینکه تورو به من ستتتپرد ب د چند روز دوباره رفت ستتتمت تهرون... ولی         

 ...اینبار.... اینبار

 ...صدای هق هق بی بی بلند شد... زار میزد و گریه میکرد

رفتم محکم بغلب کردم و در صالی که پا به پا  اشتتتکام میریخت گفتم. بی بی تورو           

 ...خدا..بسه... خودتو اذیت میکنی

بی بی همونجور که گریه میکرد گفت. اینبار آقا رضتتا دستتت خالی و شتتونه های افتاده    

شونی          برگشت... با موهای یکدست    شت خمیده برگشت... با چشای گود و پی سفید و پ

 ....چین افتاده برگشت

 ..دخترم...دختر نازنینم مهربانم...جیگرم... عمرم

شد... مظلوم بود.. جوون بود...         سالب بود... پرپر  ست  شو آتیب زده بود... فق  بی خود

 .مادر شیرده بود... ای خدااا

زده بود... اشک توی چشام یهو خشک شد... این بی بی ضجه میزد و من تمام وجودم یخ 

شق      ستانی که داره برام ت ریک میکنه... اینا دروغه... نه ... پدر و مادرم عا صرفا... این دا

هم بودن... باهم تو آتیب سوزی که از چراغ نفتی بود مردن... نه مادرم خوشبخت بود...  

 ...خودشون تو گوشم گفتن.... خدای من

...داد بزنم...جیغ بکشتتم...فحب بدم... ولی چشتتم که به قرآن تو بغل بی دهنمو وا کردم

 ...بی بود افتاد...الل شدم
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ضا دق کرد و مرد... من     شو به زور خورد و ادامه داد.. دو ماه ب د  آقا ر بی بی گریه ها

 ...موندم یه بچه ی کوچیک تو بغلم

شه... ولی         سمت محبت با شت ا شت به  آقارضا میگفت..مادرت دوست دا صتی جرات ندا

زبون بیاره... اونا استتمتو خاتون گشاشتتتن... ولی مادرت به پدر بزرگت گفت استتمشتتو    

  ..محبت صدا کنین

بانمو بزرگ کردم و نخواستتتتم آب تو دلب تکون بخوره...          گار مهر یاد بت...  من مح

 ...نمیخواستم تو بدونی... نمیخواستم آزار ببینی.. ولی صاال مجبور شدم

م تموم شتتد و داد زدم. چرا... چرا گفتی بی بی... چرا این داستتتان که اتیب به دیگه  اقت

جیگرم زده گفتی... من با تو با این خونه.. با این درختا... با صتتتدای گنجشتتتکا... خو           

 بی کردی دلم به خون... بی بی گفتی برام رو داستتتان این چرا بودم... خوشتتبخت بودم.. 

 ...گفتی چرا... بی

 ...کم بغلم کرد و نامه رو داد دستم و گفت. اینو بخونی خودت میفهمیبی بی مح

 ...اشکامو پا  کردم و نامه ای که دایی داده بود و باز کردم

شتم که خاتون       " سفم که نمیتونم خودمو م رفی کنم... ولی از اول خبر دا سام... من متا

  ...پیب شماست

  به دنیا نیستتتت... به خا ر عشاب پدر خاتون دچار بیماری ستتتختی شتتتده و زیاد عمر

  ...وجدانی که دارم.. نتونستم سکوت کنم

به خاتون بگین بیاد پدرشو ببینه... اون بیست و سه ساله که چشم به راه دخترشه... اگه         

 "...داشت خواهم سختی مرگ منم..  دخترشو نبینه و بمیره 
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  ...و دادهبلند بلند خوندمب و ب د گفتم. ایناچیه... کی این نامه ر

  ...بی بی آهی کشید و گفت. پدرت داره میمیره محبت... برو دیدنب

با عصتتتبانیت از جام بلند شتتتدم و نامه رو مچاله کردم و کوبیدم به زمین و گفتم. بشار               

شق نابود        سم ع سی که مادرمو برد و به ا بمیره... باید همون موقع با مادرم میمرد .. ک

 ...کرد.. سزا  مرگ وصشتناکه

شید و گفت. زبونتو گاز          ستمو گرفت و ک ستغفراهلل گفت و د شو گاز گرفت و ا بی بی لب

  ...بگیر دختر.. اون پدرته.... نشار چشم به راهت بمیره... برو سراغب

با خشم گفتم. من بمیرمم نمیرم سراغب... آه مادرم دامنشو گرفته... آه زنی که به امید     

 ...بختی آتیب گرفتزندگی سفید رفت و با یه دنیا سیاه 

  ...بی بی صدای هق هقب بلند شد و من از اتاق اومدم بیرون

  ...رفتم سمت خونه فرشته...هوا تاریک بود

دلم پر از گریه... ب د از بیستتت و ستته ستتال تازه میفهمی پدر و مادرت که فکر میکردی  

 ...میترکه مال لیلی و مجنون باهم مردن.. یه زندگی دیگه داشتن... خدایا دلم داره

تو خودم گریه میکردم که صتتدای فرشتتته منو به خودم آورد. محبت؟ این موقع شتتآ..   

 ...اینجا چیکار میکنی

روی سکوی خونشون نشستم.. صسن آقا شوهر فرشته برامون چایی آورد و دست علی          

 ....رو گرفت و رفتن داخل... فهمیده بود اومدم درد و دل

 ختر چرا گرفته ای.. بی بی میدونه اومدی اینجا؟فرشته با نگرانی گفت. چی شده د
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 ...بهب نگاه کردم و گفتم. بی بی خیلی چیزا میدونه که من نمیدونستم

من تمام عمرم نمیدونستتتم مادرم کی بود..پدرم کی بود... تمام عمرم پیب همه دوستتتام  

شته...   رداستان عشق پدرو مادرمو میگفتم و اینکه باهم توی آتیب سوختن.... میدونی ف   

 ....من تمام مدت دروغ شنیدم

 ....فرشته مات و مبهوت نگام میکرد م لوم بود از صرفام چیزی نمیفهمه

 پوزخندی زدم و گفتم. فرشته... تو میدونستی من پدر دارم؟؟

 ....فرشته باچشای گرد نگام کرد و گفت. چی؟؟؟ منظورت چیه

  .یشت چایی بخورمالکی خندیدم و گفتم. هیچی... زده به سرم. اومدم پ

 ...وبه سختی یه قلوپ چایی خوردم و در مقابل نگاه پرسشگر فرشته برگشتم خونه

  ....داخل تاریک بود. برقو روشن کردم. بی بی کک اتاق افتاده بود

 ....محوم با دوتا دستم زدم تو صورتم و جیغ زدم. یا امام صسین

 ...شو... چت شدهو بغلب کردم و گفتم. بی بی... بی بی ستاره... پا

 ...بدنب یخ بود و به سختی نفب میکشید

 ...سریع خوابوندمب تو رختخواب و زنگ زدم درمونگاه... ل نتی بسته بود

 ....فشارسنجشو آوردم و فشارشو گرفتم

 ....وااای فشار  خیلی پایین بود
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یاره              با جیغ و داد فهموندم که بهیار درمونگاهو پیدا کنه و ب ه آخ  زنگ زدم فرشتتتته و 

 ...خونشون تو روستای خودمون بود

دستتت ستترد بی بی رو گرفتم و گفتم. منو ببخب الهی فدای چشتتای خوشتتگلت بشتتم..   

ببخب که اونجوری داد کشیدم سرت و تنهات گشاشتم... من کفن شم که تورو اینجوری  

 ...نبینم

 ...زار میزدم و گریه میکردم که بهیار و فرشته اومدن

شو گرفت و     شار ست      اونم ف سنب خوب نی سریع یه آمپول بهب زد. و گفت. برای  ب د 

 .اینجوری فشار  پایین و باال بشه. مراقبب با . فردا صتما ببرینب بیمارستان

اون شآ فرشته پیشم موند و فردا  به دایی زنگ زدم و اومد باهم بردیمب بیمارستان.  

 ...بمارو برد خوندکتر گفت بستری بشه بهتره ولی خود بی بی قبول نکرد و دایی 

حالی کرد ولی من خوب             یدنمون ابراز خوشتتت با د هار درستتتت کرده بود و  نا نداییم  ز

 ...میدونستم که چه عروسی واسه بی بی بیچاره بود

 ...ب د ناهار به زنداییم کمک کردم که ظرفارو بشوریم

ی  وکنار سینک ایستاده بودیم که گفت. ببین محبت جان. بی بی پیر شده عمرشو کرده ت

این ماه فق  ده بار بردیمب بیمارستتتتان.... صاال خرج و برجب بماند... ولی باالخره که           

  .ب د صدوبیست سال باید شوهر کنی

چه بهتر که وقتی هستتت تورو توی لباد عرود ببینه.... تکلیک اون باغ و اون خونه هم 

 ...مشخص میشه
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  گفتم. ممنون که به فکرین. تو دلم صتدهزارتا فحب ناار  کردم و به زور لبخند زدم و 

ولی من کنار بی بی بیشتر اصساد خوشبختی میکنم. در مورد خرج و برج بیمارستانشم        

بی بی خود  از بیمه صقوق میگیره من خودم تا صاال به هیچ کب اجازه ندادم یه هزاری  

واستتته بی بی خرج کنه. منم که دارم کار میکنم پب نگران نباشتتتین. امروزم با دفترچه         

 .یمه هزینه ا  زیاد نشد که اونم من دادم. دایی ندادهب

شو صفظ کرد و            سردی سریع خون شده ولی  بق عادتب  صبانی  زندایی که م لوم بود ع

باالخره اونم دلب         صت میشتتتی منظور منو در  نکردی؟ من میگم  نارا گفت. وااا چرا 

 ...میخواد تورو عرود کنه

 ...تکلیک اون باغم زودتر مشخص بشه بهتره

سمت          شده بود گفت. وااای محبت تو اون ق شپزخونه  س  صرفب فرید هم که وارد آ و

صه یه           ساخت. مال هتل یا پار  جنگلی یا خا شگل  شه یه مرکز تفریحی خو ستا می رو

سرم دارم         شه های توپ تو  شه از  پول در آورد... من خودم یه نق شیک که ب عمارت 

 ...که اگه عملی شه جیآ هممون پر از پول میشه

با عصتتبانیت گفتم. ببخشتتید زندایی شتتما مال اینکه یادتون رفته که ستتهم االرثتون از     

زمینای پدربزرگ رو گرفتین و فروختین و پولشم خوردین.. اون تیکه از باغ سهم مادرم 

  .بوده که قاعدتا به من میرسه فکر نمیکنم به شما ربطی داشته باشه

 ید بگم اونجا مال بی بیه ودر آخرم بین بچهفرید با عصتتبانیت گفت. با کدوم مدر ؟؟ با

 ...ها  تقسیم میشه. یه بخشب به تو میرسه

دیگه کلم کاما داغ کرده بود.... دستتتکشتتو از دستتتم درآوردم و رفتم تو هال و کیفمو    

 .برداشتم و رو به دایی گفتم. میشه آژانب زنگ بزنین... ما باید بریم



                 
 

 

 بهارنازدارابی| ستاره دنباله دار رمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 دکنی

 

20 

 

 ...نوبت تست قلآ دارهداییم با ت جآ گفت. کجا فردا بی بی 

 ...گفتم. فردا خودم میارمب. ببخشید که مزاصم شدیم

 ...مال اینکه جای ما اینجا نیست

وقتی برگشتتتتیم خونه... دلم گرفته بود.. بی بی صالب خوب نبود و بچه هاشتتتم منتظر        

 ... .بودن بمیره تا یه هکتار باغی که برامون مونده بود رو تصاصآ کنن

 ...صقیقت مرگ مادرم داشت دیوونم میکردواز  رفی دونستن 

نصتتفه های شتتآ بود که... با صتتدای بی بی بیدار شتتدم. صالب خوب بود و به روم لبخند  

 میزد. بلند شدم و گفتم. صالت خوبه بی بی؟ چی میخوای؟؟

 ...گفت. اره عزیزم یکم آب برام بیار

 .بهب آب دادم ... خورد بلند شد رفت سمت صندوقب

 ....کلید رو در آورد و باز  کرد کنار  نشستم.

 ....تو  چندتا تیکه پارچه بود.. اونارو کنار زد و یه قاب عکب از تو  در آورد

  ....عکب قدیمیه دختری که شبیه من بود

 اشک از چشام غلتید و گفتم. مادرمه؟؟

 ...با چشای غمگین سر تکون داد

 که  هباغ   اون ی قواله  این. گفت  و دستتتتم داد بود نایلون  یه  توی که  کاغشقدیمی    ب د یه   

  .میرسه تو به که مادرت به داده رضا آقا
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ب د دستتتمو محکم گرفت و گفت. من وقت زیادی ندارم دختر... نمیخوام مدیون از دنیا  

 ...برم

 با نگرانی گفتم. نگو اینجوری بی بی... میخوای منو دق بدی؟،

.. ناراصت بود... گفت تا تورو  دستتتتمو محکم تر گرفت. محبت.. من خواب مادرتو دیدم.

 ...راهی نکردم نمیتونم با خیال راصت برم

 ...اشکام سرازیر شد و گفتم. بسه بی بی... میخوای دقم بدی... اینجوری نگو

ه ... صتما ی  بفهمی باید   تو که  گفت. برو دنبال پدرت عزیزم... شتتتاید یه چیزی هستتتت       

  ...مچیزی هست که مادرت انقدر اصرار داشت راهیت کن

 ...محبت اگه نری... من ازت راضی نیستم

 ..دلم هری ریخت... بی بی چب شده... دلنگران بودم

از زیر صتتتندوق یه ج به ی چوبی در آورد و داد دستتتتم و گفت. اینا مال خودته. وقتی          

مادرت داشت تورو دست آقا  میداد این  اهارو از دست و گردنب وا کرد و گشاشت  

  .تو قنداقت

  ...سفرت مشکل پیدا کردی بفرو .  ای زیادیه.... دست خالی نرو تهران اگه تو

 ... .انگار نقشه ی همه چیزو کشیده بود

توی رختخوابب دراز کشتتید و گفت. بقیه ی وصتتیتم توی صتتندوقه. کلیدشتتم میشارم      

  .زیر . از اتفاق امشآ با هیچ اصد الناسی صرف نزن

 ...اهی میکنم.... منو بد قول نکنمادرت منتظرمه... من قول دادم تورو ر
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دیگه قلبم داشتتت میومد دهنم... گفتم. بی بی تو رو روح پدر بزرگ منو نترستتون...االن   

 ...خوابت میاد بخوابی خوب میشی

ستمو گرفت و لبخند          شده بود... د صورتب انگار جوون  شگل نگام کرد  با یه لبخند خو

شتتم به خا ر تو زندگی کردم صاال تورو  زد و گفت. دخترم و شتتوهرم منتظر منن. تا االن

میستتتپرم به خدا.. دختر قشتتتنگم... فق  مراقآ عفتت و نجابتت با . پدرتو پیدا کن و            

  .. بهب بگو که دختر مهربان منی

 ...و لبخند زد... زیر لآ چیزی گفت... شنیدم که اشهد میخونه... هق هقم گرفت

نو نترستتتون... توروخدا ببین دارم گریه    گفتم. بی بی تورو خدا اینجوری نگو... بی بی م 

 ...میکنم

گاه میکرد و صرف نمیزد... تکونب دادم... بی بی... بی بی...ولی جوابی       به رو  ن به رو

 ..نشنیدم

 ...داد زدم بی بی

 ...صدای هق هقام بلند تر شد

 ...جیغ و دادم رفت هوا... و همسایه ها جمع شدن

اق نشتتستتته بودم... صتتدای قرآن هنوزم به گو    چهل روز ب د... با لباد ستتیاه توی ات

 ...میرسید

خاله هام یه گوشتته نشتتستتته بودن و ناراصت بودن. من اما تو صال و هوای خودم نبودم...  

 ...یاد صرفای اونشبب میفتادم بیشتر تنم میلرزید... جلوی چشام پرواز کرد...رفت
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ن. میخواستم به وصیت بی   ب د از مراسم ختم. عزمم رو جزم کردم. میخواستم برم تهرا  

 .بی عمل کنم

 ..با دایی هم صحبت کردم. زنداییم که از خدا خواسته دوست داشت از شرم خاص شه

وستتتایلمو جمع رو جمع کردم و چمدونم رو بستتتتم... داییم منو برد ایستتتتگاه قطار. قبل  

شهر    مرفتن گفت. منو ببخب محبت نمیتونم همراهت بیام... دختر تنها رو دارم میفرست 

 ... غریآ.. با دوستم تو تهران هماهنگ کردم

 ....یه کاغش دستم داد و گفت. این آدرسشه رسیدی بهم زنگ بزن تا بهب خبر بدم

 ...از  تشکر کردم و گفتم. من از پب خودم بر میام. نگران نباشین

 ...بغلم کرد و گفت. باهام در تماد با 

 ....از خداصافظی کردم و سوار قطار شدم

سبز که دیوونب بودم... از بی بی عزیزم... از اون خونه ی قدیمی با       از سر ستای  اون رو

شهر غربتی که            شتم....به  سیاهی و دود و کوه و خا  گشا شهر  شدم و پا به  صفا... جدا 

 ...نفب کشیدن هم اونجا مضره

 .صبح زود رسیدم تهران... صسابی تو قطار اذیت شدم

م رو دنبال خودم کشیدم و رفتم دستشویی راه آهن    شال مشکیمو مرتآ کردم و چمدون  

  ...میخواست رو بی بی دم تازه و وضو گرفتم. گرسنه و خسته بودم. دلم چایی 

با این افکار رفتم ستتمت نمازخونه و نماز صتتبحم رو خوندم و یکم دراز کشتتیدم... خیلی   

 ...خسته بودم.... نفهمیدم چطوری خوابم برد



                 
 

 

 بهارنازدارابی| ستاره دنباله دار رمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 دکنی

 

24 

 

 ...تر کوچولو باالسرم نشسته بود و نگام میکردچشامو که وا کردم یه دخ

 صورتمه؟؟ رو چیزی. گفتم بلند شدم و 

 .گفت. نه ولی موقع خواب دهنت باز بود داشتم داخل دهنتو نگاه میکردم

 ...دختره ی گودزیا گفتم. چشمت روشن

 ...و بلند شدم و رفتم سمت در خروجی

 .به دایی زنگ زدم و ا اع دادم که رسیدم تهران

 .ب د یه نگاه به آدرد انداختم. باید میرفتم تجریب

 !توی این شهر درندشت چطوری باید آدرد خونه دوست دایی رو پیدا میکردم؟

 ....تازه آدرد خونه ی پدرمم باید پیدا میکردم

 ...پرد و جو کردم و فهمیدم باید از  ریق مترو برم

سمت مترو غلغله بود... همه انگار چهره های خ  شاید خودم      رفتم  شتن.. نمیدونم  سته دا

 خسته بودم همه رو خسته میدیدم

 .از مامور مترو راهنمایی گرفتم و سوار مترو شدم

به زور یه جا پیدا کردم و نشتتتستتتتم. قیافه ی همه رو از نظر رد میکردم. ب ضتتتیا چرت           

میزدن و ب ضیام هندزفری تو گوششون بود و آهنگ گو  میدادن. ب ضیام مال من به      

 و اون زل میزدن این

 ...دست فرو  ریخت توی مترو کلی مسافرا هجوم ایستگاه ب د همراه 
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 ...جورابای نانو... چراغ قوه ی جادویی...آدامب های مختلک... هندزفری و اسباب بازی

 کلی از جنسشون ت ریک میکردن و آخر  میگفتن. خانما کسی نخواست؟؟؟

 .جود نداشتواز بین این همه آدم خسته هیچ داو لبی و

منم که ت ریفای نا به هنجاری از تهران شتتتنیده بودم. محکم کیفمو بغل کرده بودم. و          

دستتته ی چمدونمو محکم گرفته بودم و به افرادی که مشتتکو  به نظر میرستتیدن اخم   

 میکرد

 و هر لحظه فکر میکردم االنه که کیفمو بقاپن

  ....همینجوری شق و رق روی صندلیم نشستم تا تجریب

 ا از در ایستگاه خارج شم مدام به پشتم نگاه میکردم. نکنه دزد کیفمو بزنهت

آدرسو به یه تاکسی دادم و دربست منو رسوند نامرد کلی کرایه ازم گرفت... انگار سر       

 گردنه بود

 .دم یه در کوچیک رنگ پریده ایستاده بودم. زنگ در رو فشار دادم

 برانداز کرد و گفت. سام..با کی کار دارین؟؟یه دختر کوچولو اومد دم در. و سرتاپامو 

 لبخند زدم و گفتم. منزل آقای س یدی؟؟

  به عامت تایید سرتکون داد و گفت. با کی کار دارین؟؟

 گفتم. پدرو مادرت هستن؟؟

 مادر  از پشتب اومد و گفت. مهسا کیه؟؟
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  ...زارعی واومد دم در... گفتم. سام خانم. من زارعی هستم. خواهر زاده ی آقای

 .یکم مال دختر  وراندازم کرد و گفت. آها شوهرم گفتن. بفرمایین. خو  اومدین

 .تو صورتب لبخند بود ولی صب بدی داشتم

 ...صب میکردم مزاصم شدم

داخل یه صیاط کوچیک بود که تو  پر خرت و پرت بود و انگار ده ستتال اونجارو جارو  

 ..نکردن

 ...وچیک بود. انگار به سختی زندگی میکردنوارد اتاق شدم. یه خونه کلنگی ک

 م شب روی زمین نشستم و به پشتی تکیه دادم. دلم به  رز فجی ی چایی میخواست

 ...و یه رختخواب نرم که تا لنگ ظهر بخوابم

دعای اولم انگار مستجاب شد. اون خانم با یه سینی چایی و یه تیکه نون و یکم مربا اومد  

 .پیشم و گفت. بفرمایید

شدم. زیاد اینجا نمیمونم به محض صل        شید انگار مزاصم  شکر کردم و گفتم. ببخ از  ت

 .شدن کارم از اینجا میرم

 .لبخند کج و کوله ای زد و گفت. این چه صرفیه. یک شآ دوشآ که این صرفارو نداره

تو راه بودی انگار خستتته ای. چاییتو بخور توی اون اتاق استتتراصت کن. شتتوهرم شتتآ    

 .نگران نبا برمیگرده 

 .خدارو شکر انگار دعای دومم هم مستجاب شد
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 تا یه قلوپ چایی بخورم تا آخر نگام کرد. نفهمیدم انقدر چایی از کجام پایین رفت

 همینطور که به ت داد لقمه هام نگاه میکرد گفت. اهل شمالین؟؟

 ...لبخندی زدم و گفتم. بله

 دوباره پرسید. اسمتون چیه؟؟کارتون اینجا چیه؟؟

اینطور که م لوم بود از اون کارآگاهها بود گفتم. استتتمم محبته. یه نفر رو باید پیدا کنم.  

 .زود پیدا میکنم

صتتورتب تو هم رفت و گفت. وااا مگه تو این شتتهر درندشتتت میشتته دوروزه یکیو پیدا   

 کرد؟؟

شین من دوروزه از اینجا میرم چه پیدا کنم    شمانگران نبا   با ت جآ نگا  کردم و گفتم. 

 .چه نکنم

 ..فهمید ناراصت شدم الکی خندید و رفت توی آشپزخونه

پاشتتدم رفتم توی اتاق و دراز کشتتیدم خیلی خستتته بودم...هوای خشتتک تهران دماغمو   

 ...میسوزوند

کیفمو گشاشتم بغل دستم و چمدونم باالی سرم که یه وقت دستبرد بهب نزنن آخه کا      

 آدم مشکوکیم

  .یکی دوساعت خوابیدم... وقتی بیدار شدم نفهمیدم کی خوابیدم...فکرکن

اون زنه داشت بچشو دعوا میکرد.. کی گفت به غشا ناخونک بزنی... مگه نمیبینی مهمون    

 ...داریم
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کافه دستتتی به موهام که از موبند بیرون اومده کشتتیدم و دوباره موهامو بستتتم و کیفمو  

ون کار دارم. ناهارم برنمیگردم.  برداشتتتم و رفتم بیرون و گفتم. خانم من دارم میرم بیر

 .منتظر نمونین

 .دیگه نموندم ببینم چه عکب ال ملی نشون میده و رفتم بیرون

 همون اول کاری گیر چه آدمی افتادما

 صاال کجا میرفتم؟؟

اون یادداشتی که دایی داد رو از کیفم در آوردم آدرد قدیمی اون عمارت که پدربزرگ  

 ...بهشون گفته بود

 !!..عمارت بزرگ زادگان.. همیننیاوران.

 ...شاید باهمینم بشه پیدا کرد

 ...رفتم سراغ مترو و دوباره راهنمایی گرفتم که چطوری برم نیاوران

 دوباره فروشنده ها و دوباره من که کیفمو محکم چسبیده بودم

باالی شتتتهر             به  یدم  تاکستتتی رستتت تاکستتتی و اون  ب د از کلی مترو ستتتواری و این 

 ...نتهران...نیاورا

 ...عجآ جای دنج و تر و تمیزی بود

شت میومد رو فرق      ساعت دو ظهر بود و آفتاب دا برعکب اون محله ی قبلی که بودم... 

 سرم و تشنگی داشت منو دیوونه میکرد

  ...خونه ها و ساختمونای توپ و باکاد
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 صاال توی محلی که کک پر نمیزنه از کی باید چیزی بپرسم

 ...یکم کوچه پب کوچه گشتم

  ...که یهو در یه ساختمون باز شد و یه ماشین لوکب گرون قیمت اومد بیرون

رانند  یه دختر جوون که موهاشو بلوند کرده بود و یک سوم سر  فق  روسری بود      

و دوسوم دیگه یه پشته موی بلوند ریخته بود... دماغشم که فکر کنم یه بند انگشت بود     

 .ادبرام میفرست ب.و.دلبایی که انگار داشت از دور  که سوراخا  کاما دیده میشد.... و

 رفتم سمت ماشینب و گفتم. ببخشید خانم میشه یه لحظه کمکم کنید؟؟

صدایی که انگار به دماغب گیره زدن گفت. برو           شو با  شم شت چ شو گشا عینک آفتابی

خانم وقت ندارم...هر روز یه مدل جدید از گدا سبز میشه.. چیت کمه برو کار کن عوض    

 ...ول گردی تو کوچه های باالی شهر

و گازشتتتو گرفتو رفت... دختره ی مترستتتک لآ بادکنکیه کله زنگ زده...فکر کرده با          

 دومن آرایب خیلی با کاسه

 ...در صالی که از دماغم دود میزد بیرون از اونجا رفتم

 ...ب د از کلی تو آفتاب گشتن. و از یکی دو نفر پرد و جو کردن و چیزی کشک نکردن

سوپر           ساندویچی یا فست فوددگشتم ولی این دور و ور یه  شدت گرسنگی دنبال یه  از 

 ...به زور پیدا میشد

 ....رفتم سمت خیابون اصلی... انقدر گشنم بود مغزم کار نمیکرد

 ...خودمو رسوندم تجریب و اون دور و ورا فست فود پیدا کردم
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 ...خسته روی یه صندلی نشستم و یه فافل سفار  دادم

 ...دوتا پسر جوون چندتا صندلی اونور تر نشسته بودن... که بهم زل زده بودن

زیر چشتتمی صواستتم بود که دارن نگام میکنن... ترستتیدم..آخه خیلی چیزای ترستتنا    

درمورد تجاوز و دزدی زنا و دخترا شنیده بودم کا به تهران به دیده ی مکان وصشتنا     

 ...نگاه میکردم

 ...شد سریع یه گاز بهب زدمفافلم که آماده 

 ...که یکی از اون دوتا جوری که من بشنوم گفت. جووون چه گازی میزنه

صابم بهم     شد و اع شون  توجه بی.. ریخت کاافت میمون...تنم مورمور  شتم  به   شاموغ دا

 ...نشست من نزدیکای و شد بلند یکیشون که میخوردم

 ....قلبم داشت از دهنم در میومد

 ...د قیافه ی کریه و مسخره و ترسناکب برام مال یه هیوال جلوه کردچشمم بهب افتا

 گوشیشو در آورد و گفت. خوشگله شمارت چنده؟؟

 ...کیفمو گشاشتم رو دوشمو و ساندویچمو برداشتم و رفتم پیشخوان تا صساب کنم

 ...اون یکی اومد پشتم ایستاد و گفت. فدات شم چرا هول کردی عزیزم

آروم نزدیک شتتتد و همینقدر صب کردم از پشتتتت بهم چستتتبیده       کاافت بی نامود...   

 چشامو بستمو یه جییییغ بنفب کشیدم. کاااااافتتتتت

گام          یده ن صآ فافلی هنگ که هم خود  هم اون یکی هم صتتتا و برگشتتتتم ستتتمتب 

 ...میکردن
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  پسره ی الشی گفت. مرض مگه بوووووق کردم

 ..ناموسا. شما الشخور کایفین عقآ عقآ سمت در خروجی رفتم و داد زدم.عوضیای بی

 ...و برگشتم و به سرعت دویدم... و نشنیدم چه فحشایی ناارم کردن

تو دلم با ترد آیه الکرستتی میخوندم و میدویدم و تا ستتر کوچه اونا برستتم چه متلکایی  

 ...که نشنیدم

 ...دلم گرفت و گلوم پر از بغض شده بود

 ...میکشم پا  نمیشه صب میکردم تمام بدنم کایک شده و هرچی دست

ساندویچو گشاشتم توی کیفم و لباسمو مرتآ کردو و در زدم... اینبار یه آقایی در رو باز   

کرد و باروی باز گفت. به به خانم زارعی.. خانمم گفت تشتتتریک آوردین. داییتون بامن          

 ...تماد گرفتن

 ...خدارو شکر کردم که صداقل یه آدم خوب تاصاال به پستم خورده

 .د زدم که آشفتگی درونم رو بپوشونم و گفتم. شرمندم که مزاصمتون شدملبخن

خندید و ت ارف کرد برم داخل و گفت. این چه صرفیه من نون و نمک داییتونو خوردم           

 .بفرمایین

ستادم و به          صدای اذان به گو  میرسید. رفتم دستشویی جلوی روشویی ای رفتم داخل 

م....خستتته و دلگیر.. دلتنگ و غریآ... وضتتو   خودم توی آینه ی جرم گرفته خیره شتتد

 ..گرفتم و اومدم بیرون
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اون آقا و زنب توی آشتپزخونه پچ پچ میکردن... چهره ی زنشتو یه لحظه دیدم که اخم    

 ...کرده و ناراصت بود

رفتم توی اتاق و جانمازمو از چمدونم در آوردم... تنها چیزی که االن آرومم میکرد نماز         

 ...بود

ماز     تاد فکر کردم... و از               ب د ن که امروز اف فاقی  به ات یدم و  مازم دراز کشتتت جان نار  ک

 ...کنه کمکم خداخواستم 

 ...دخترشون اومد داخل و گفت. بابام میگه بیاین شام

 ...لبخند زدم و گفتم. بیا اینجا یه لحظه

 کنارم نشست و گفتم. اسمت چیه خانمی؟؟

 ...مهبا زبون بچگونه گفت. اسمم مهساست.. شیب سال

 ...و خندید و جای خالی یه دندون شیریب به چشم اومد

 گفتم. مهسا شام چیه؟؟

 ...گفت. مامانم برنج درست کرده ولی میگه کمه من کمتر بخورم

 ...ناراصت شدم و دستشو گرفتم و رفتم سر سفره

 ...اونقدر گرسنم بود که میتونستم کل غشا رو با ظرف و ظروفشو سفره باهم بخورم

 ...تم روی سفره ی مردم دراز نمیشدولی دس

 ...دوسه تا قاشق زدم و در مقابل ت ارفشون خواب رو بهونه کردم و رفتم به اون اتاق
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 .نیمه های شآ از شدت گرسنگی ساندویچ یخ کردمو در آوردم و خوردم

 ...صبح فردا  چمدونم رو برداشتم و آماده شدم واسه رفتن

 کجا خانم زارعی.. چمدون چرا؟؟آقای س یدی با دیدن چمدونم گفت. 

گفتم. دیگه رفع زصمت میکنم. یکی از دوستتتام تهرانه گفته برم اونجا... ممنون که اجازه  

 ...دادین یه شآ اینجا بمونم

 ...با ناراصتی ازم خداصافظی کرد...انگار شرمنده شده بود

 ...از اونجا زدم بیرون و رفتم سمت مترو... و به نا کجا رفتم

 ...پار  نشستم و قبل اینکه گرم تر بشه دنبال یه مسافر خونه گشتم یکم توی

و آدرد یه مسافر خونه رو پیدا کردم رفتم اونجا... با اینکه رقم یه شبشم زیاد بود...ولی  

 ...چاره ای نداشتم

 ...پوالمم داشت تموم میشد

 .یرونیه اتاق گرفتم و وسایلمو اونجا گشاشتم و در رو خوب قفل کردم و رفتم ب

 ...دوباره رفتم سمت نیاوران

از چندتافروشتتتگاه و بانک و... آدرد عمارت بزرگ زادگان رو گرفتم ولی هیچی پیدا           

  ... نکردم

ناامید وخستتته نزدیک یه کافی شتتاپ خیلی با کاد و شتتیک ایستتتادم... بیرونب میز و  

 ...صندلی چیده بود...روی یه صندلی نشستم تا یکم استراصت کنم
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 گارسون با لباد فرم تر و تمیز اومد پیشم و گفت. چی میل دارین خانم؟؟که یه 

شده بودم یکم نگا  کردم و گفتم. عه.چیزه...منتظرم...منتظر دوستم..بیاد     من که هول 

 ...باهم سفار  میدیم

 ...گارسون که یه پسر جوون بود سری تکون داد و رفت

زشون نشسته بودن و دل میدادن و قلوه  چندتا دختر و پسر دور و ا رافم بودم... روی می

 ...میگرفتن

 ...پسرا همه با تیپای خاص و دخترا با آرایشای غلیظ و لباسای عجق وجقی بودن

خودمو توی شیشه ی سکوریت کافه نگاه کردم... موهای لختم از زیر شال مشکی م لوم   

ولی تا  بی  بود... چهره ی خسته بدن ظریک... دست بردم و موهامو ریختم زیر شالم   

 ...فایده بود بازم راهشو پیدا میکردن

صدای یکی از پسرا اومد که به دختره گفت. واای ال  ناخن پات چه جیگر شده... دلمو      

 ...آب کرده با

ودوتایی خندیدن و دختره با عشتتوه گفت. تازه مانیکور  کردم پدرام... دوستتب داری  

 ...عجقم

 ...و دوبار خندیدن

 ...هاو ال  قرمز پاهای دختره که رو  نگینای رنگی  رح زده بودنگام رفت سمت پا

نگام رفت سمت پاهام و کفشای خاکیم و نگاه کردم و خندم گرفت... یا دستمال کاغشی     

 ...در آوردم و کفشامو تمیز کردم
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 ....دوباره به خودم توی شیشه نگاه کردم که به خودم لبخند زدم

 ...د بیرون و اومد رفمافه اومک توی از یکم ب د یه پسر 

 ...یا علییی....دوباره دلم هری ریخت نکنه مال دیروز بشه

پسره که بوی ادکلنب جلوتر از خود  اومده بود دوتا دستاشو توی جیآ شلوار جینب  

شه ها          شی شه به خودت زل میزنی باید بدونی این  شی شما وقتی توی  کرد و گفت. خانم 

 ...ولی از داخل میشه بیرونو نگاه کردسکوریته از بیرون داخل م لوم نیب 

 ...ل نتی تمام مدت داشته بهم نگاه میکرده و میخندیده

 ...دوتا دختر جوون و یه پسر دیگه که نزدیک من نشسته بودن نگامون میکردن

 ...عوضی فکر کرده کیه که داره مسخرم میکنه

 با خونسردی صرص دربیارم گفتم. خو که چی؟؟

شد     سخر  جمع  شتب ده تا       لبخند م شه ای که پ شی و گفت. ی نی مال بز زل نزنی به 

 .پسر نشسته و دارن مسخرت میکنن

سابی جیز جیز اومده بودم گفتم. اونایی که به یکی که     شدم و در صالی که ص از جام بلند 

داره خودشو تو شیشه نگاه میکنه مسخره میکنن بهتره برن جلوی آینه قیافه ی زاقارت      

  ..بینن و بخندنپر از جراصیشونو ب

کیفمو گشاشتم رو کولم و از  دور شدم... مرفهین بی درد...فکر میکنن چون پول دارن    

 صق دارن بقیه رو به تمسخر بگیرن
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دوباره چندجا پرد و جو کردم ولی بازم چیزی به دستتت نیاوردم و غروب یکم خرت و  

 ...پرت برای شام خریدم و رفتم مسافر خونه

  ...از پنجره به آسمون خیره شدمروی تختم ولو شدم و 

 ...ستاره های چشمک زن نگام میکردن

شت           ستای چروکب... دلم دا صورت ماهب... د شدم... صرفا ...  ستاره  دلتنگ بی بی 

میترکید و اشتتکام مدام ستترازیر میشتتد... بی بی کجایی... بیا دلم برات تنگ شتتده...ببین  

رم دیوونه میشتتم...از خدا بخواه کمکم  دلم داره آتیب میگیره. هیچ ستترنخی ندارم و دا

 ....کنه

 ...آروم آروم خوابم برد

 ...صبح زود بیدارشدم... و یه صبحانه مختصر خوردم و زدم بیرون و دوباره نیاوران

یه اتو  به خود  جلآ کرد.. تنب پرچم زده بود   ب.و.دتوی راه  تور تهران   "توجهمو 

 ".گردی

شتتتدم و همراه توریستتتتا که برای بازدید کاخ       دنبالب رفتم و جایی که ترمز زد پیاده     

نیاوران اومده بودن.. رفتم... ب د از توضتتتیحات راهنما و گشتتتتن جاهای مختلک کاخ..           

یه لحظه           ید آقا میتونم  ما رو گرفتم و گفتم. ببخشتتت که جلوی راهن خواستتتتن برگردن 

 وقتتونو بگیرم.؟؟

سوار ا     شتن  رد و  میشدن نگاه ک  ب.و.دتواون آقا یکم به من و یکم به توریستایی که دا

 ...گفت. ولی وقتی ندارم خانم
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قدیمی رو             تاریخی و  های  جا ما چون این  یاد وقتتونو نمیگیرم... ببینین شتتت قا ز گفتم.آ

میشتتناستتین. قاعدتا باید عمارت بزرگ زادگان رو هم بشتتناستتین...خواهب میکنم برام   

 ..مهمه

 ...یه لحظه یکم بهم نگاه کرد و گفت. اسمب چقدر آشناد... صبر کن

 ...و گفت. استاد... میشه چند لحظه بیاین ب.و.دب د رفت سمت اتو

ستاد  که مرد جا افتاده با موهای جو گندمی بود اومد پایین و اون آقا برا  ماجرا رو   ا

 ...گفت

استاد  یکم فکر کرد و گفت. چرا چرا میشناسم. البته اون عمارت دیگه نیست. بیست       

  .. .  یه ساختمون ویایی ساختنسال قبل خرابب کردن و جا

 ...با خوشحالی زیاد گفتم. میشه... میشه آدرسشو بهم بدین

 ...توی یه تیکه کاغش آدرسو برام نوشت و ب د از کلی تشکر ازشون رفتم سراغ آدرد

 ...هیجان و استرد و نگرانی داشت خفم میکرد

 ....شتمب د از کلی پرد و جو رسیدم دم در خونه ای که کلی دنبالب گ

 ...جلوی درب بزرگ کنترلی ایستاده بودم

 ...نمیدونستم باید چیکار کنم

برم داخل نرم... اصا برم بگم من کیم؟؟واسه چی اومدم... نامه ی مچاله شده از اون آدم 

 ...ناشناسو درآوردم... ودوباره خوندم...خاتون...چه اسمی. .. محبت بیشتربهم میومد

 ...ر کنترلی باز شدتو افکار خودم بودم که د
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از هول رفتم سمت در خونه همسایه بغلی و از پشت دیوار زل زدم به در کنترلی... که یه 

 ...ماشین لوکب شاسی بلند اومد بیرون

 ...بودن داخلب یه پسر جوون با یه زن 

 چقو قیافه اون جوونه آشنا بود برام

 ....ب د از رفتن ماشین پریدم جلوی در تا داخل خونه روببینم

 ...اینجا خونست یا باغ شاه

  ....داشتم سر  میکشیدم که یه آقایی اومد جلوی در... صدود پنجاه شصت سال داشت

 نکنه این پدرمه...وااای انتظار نداشتم اینطوری یهویی باهم مواجه شیم

 ...رفتم بگم.بااابااا 

 رف  که یهو گفت. هی خانم صواستتتت کجاستتتت. میگم اینجا چی میخوای؟؟نکنه از         

 شرکت کار اومدی...واسه آگهی خدمتکاری؟؟؟

 وااات خدمتکاری؟؟

نمیدونم عمدا بود،ستتتهوا بود...خودم گفتم...خودم نگفتم که از دهنم در رفت.آها..اره        

 ...خودشه

پیرمرد منو به داخل راهنمایی کرد و گفت. اونجا روی نیمکت بشتتین..خانم االن نیستتتن.  

 ..رفتن بیرون نیم ساعت دیگه میان

 چی؟؟خانم؟؟ گفتم. ببخشید شما صاصآ خونه این؟؟
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 .خندید و گفت. نه خانم من سرایدارم

 ...پب بابام نبود

به صیاط بزرگ با درختای بلند و گلکاری های قشنگ نگاه انداختم...خیلی بزرگ بود...و   

ستتاختمون بزرگی که وستتطب ستتاخته بود.اندازه ی قصتتربود...صب میکردم آلیب تو   

 ..مسرزمین عجایب

 ...دیدن درختا منو یاد روستا مینداخت

نمیدونم چقد تو اون صالت بودم که صتتتدای پیرمرد منو به خودم آورد.. بلند شتتتو خانم         

 .اومدن

 ...بود شیک قصر یه واق ا اینجا منو راهنمایی کرد داخل ساختمون... 

 ..وارد اتاقی که گفت شدم

ی گنده که باغ رو نشتتون میداد   یه خانم پشتتت به من روی صتتندلی چرخدار روبه پنجره

 . .نشسته بود...آفتاب مستقیم بهب میتابید

 ..موهای کوتاه جوگندمی داشت..چهرشو نمیدیدم ولی پوستشم سبزه بود انگار

ساکت شدم..بدون اینکه برگرده گفت. روی میزم یه کاغش بردار و       سام کردم و دوباره 

  .مشخصاتتو بنویب

جوون برای کارهای داخلی میخوایم. زیر دستتتت خانم نوری     ما برای اینجا یه خدمتکار      

 .میشی. ب د مصاصبه اینجا باید بری پیب خانم نوری اون قبولت کنه تمومه

 ..کاغشو ورداشتم و مشخصاتمو نوشتم... اسم و فامیل و تحصیات و شماره تماد
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 تو دلم گفتم. خا  برسرت محبت. اومدی باباتو پیدا کنی یا صمال بشی؟؟

 .شو گشاشتم رو میز  و گفتم. نوشتم خانمکاغ

 ... ویلچر و چرخوند و صورتب م لوم شد... صورت بیمار گونه با چشای گود افتاده

 ...انگار خیلی خسته بود

شت خفه        سرفه افتاد و قلبشو گرفت...انگار دا اما...بادیدنم یهو یه جیغ کوتاه کشید و به 

سکته میکردم      شتم  شد... من که از ترد دا شو گفتم. خانم...خانم...صالتون   می رفتم  رف

 خوبه؟؟

 .اما انگار بدتر شد

  ...رفتم بیرون و داد زدم کمک...یکی کمک کنه

که یهو از پله های پهن وست  ستالن یا پستر جوون دوید پایین ...و گفت. چته دختر چرا     

 داد میزنی؟؟

 ...به  رف اتاق اون زن اشاره زدم و گفتم. صالب بده صالب بده

  ...یع دوید سمت اتاق اون زن و داد زد. خانم نوری..خااانم نوریسر

 رفتم داخل و گفتم. صالب خوبه؟؟

با عصبانیت بهم نگاه کرد و داد زد. تو کی هستی برو کنار ببینم..و رفت سمت اونور میز     

و یه دکمه روی دیوارو زد ...دو دقیقه نشد که یه خانم میانسال اومد داخل اتاقو سریع یه    

 ..رص گشاشت دهن اون زن و روی تختب خوابوندنب و رو  مافه کشیدنق

 ...تو دلم به بخت بدم ل نت میفرستادم و اضطراب داشت خفم میکرد
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 خانمه روبه پسره گفت. مگه نگفتم نباید هیجان زده شه. تو نمیدونی قلبب ض یفه؟؟

 .کرده پسره روبه من کرد و گفت. من تازه اومدم از این خانم بپرد چیکار

 .ودوتایی به من زل زدن

 

من؟؟من فق  یه فرم پر کردم رو   رف من نبود...برگشتتتت ستتتمت من یهو صالب      

 ...بدشد

اون زن بهم نگاه کرد و بر اندازم کرد و با چشتتتای گرد و مت جآ نگام کرد و گفت. تو       

 کی هستی،؟

 ..با لکنت گفتم. من...من...خآ...برای خدمتکاری

 ...ه خانمه سریع گفت. پشن سرم بیاصرفم تموم نشده بود ک

 . ورفت بیرون

خواستم پشت سر  برم که اون پسره یه نگاه چپ بهم کردو گفت. کا عادت به کارای  

 سروته داری نه؟؟

 با ت جآ نگا  کردم...آها..صاال یادم اومد... کنار کافه دیدمب...بهم گفته بود بز

 کاافت

 ...ه رفتم به اتاقببی هیچ صرفی رفتم بیرون و پشت اون خانم

 روی صندلیب نشست و بهم زل زد...یااااخدا این کله پا نشه
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 ب د  گفت. اسمت چیه؟؟

 ..گفتم. مشخصاتمو توی اون کاغشه

 .هنو صرفم تموم نشده بود که گفت. گفتم اسمت

 ...چه ترسنا 

 یکم سکوت ...اخه صب کردم بهم برخورده

 .گفتم. محبت...محبت زارعی

 .ا خشک شده بود فق  بهم نگاه میکردممال برق گرفته ه

 صدامو صاف کردم و دوتا سرفه کردم و گفتم. االن من باید چیکار کنم؟؟

 بدون اینکه پلک بزنه گفت. تو دختر مهربانی؟؟

 .چشام در اومد و نمیدونم چرا بغضم گرفت و گفتم. بله 

ه بهم یه دوبارچشاشو روی هم گشاشت و با دستب پیشونیشو فشار داد...ب د از چندثان         

 ...نگاه کرد و گفت.فتو کپی برابر اصل اون خدابیامرزی

 ...واسه همین خانم بادیدنت صالب بد شد. اون به یاد مهربان افتاد

 گفتم. شما اون نامه رو نوشتین مگه نه؟

از جا  بلند شتتد و روبه پنجره ایستتتاد و گفت. تو نباید هویتت فا  بشتته... ولی از این 

 .دور بشی خونه هم نباید

 .گفتم. منظورتون چیه؟ من فق  اومدم پدرمو ببینم و برم. چرا باید اینجا بمونم
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با دیدن پدرت همه چی تموم میشتتته؟؟ فق  میبینیب و میری؟ اون          گفت. فکر کردی 

پدرته که داره میمیره..نیاز به امید داره..نیاز به زندگی.. تو امید و زندگیب شتتتو..نشار                

 .با  بمیره ..پدرته کنار 

 گفتم. پدرم کی کنارم بود؟ اون کی زندگی من شد. کی امید زندگی من شد؟؟

 ..ای زنده تو نمیدونست با تحکم گفت. اون 

 خشک شده نگا  کردم

   .دوباره تکرار کرد. اون نمیدونست تو زنده ای... فکر میکرد همراه مادرت سوختی

چشامو روهم فشار دادمو گفتم.   قلبم به جو  اومد..همراه مادرت سوختی... چه راصت... 

 پب چرا توی اون نامه نوشتین پدرت چشم به راهته؟؟

  .خونسردگفت. میخواستم..هر ورشده بیای اینجا و پدرت رو ببینی

  گفتم. آخه شما چرا انقدر دنباله ی اینکارو میگیرین؟؟

 ...دوباره روی صندلی نشست و گفت. چون به مادرت مدیونم

 ..رد تمام بدنم سست میشد و دلم میگرفتاسم مادرمو که میاو

 اروم گفتم. چقدر از مادرم میدونی؟ چرا بهب مدیونی؟

سمت در و گفت. با من بیا اتاقی که تو  میمونی رو بهت نشون میدم...       شد و اومد  بلند 

  ...انتهای باغ کنار خونه سرایداره

 .پشت سر  رفتم و گفتم. ولی من اینجا نمیمونم
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تاکید کرده بودم که باعآ شتتتد برگرده و بهم نگاه کنه و بگه. اینجایی            روی کلمه اینجا  

  .که میگی... خونه ی خودته

 استپ زدم و گفتم. منظورت چیه؟؟

به دور و ور  نگاه کرد و دستمو کشید و برد بیرون ساختمون. تا وسطای باغ منو دنبال      

شی بو      ستاد...و گفت. مادرت زن فهمیده و باهو شوند و ای د. پدرتم آدم عاقلی  خود  ک

 بود..تو به کی رفتی انقدر نفهمی؟؟

 االن داره بهم توهین میکنه؟؟

گفتم. ببین. من ب د از بیست و سه سال میفهمم پدر و مادرم چه سرنوشتی داشتن. و یه        

شکوه         صر با سه و میگه که تو پدر داری و میام داخل یه ق ستم میر نامه از ناکجا آباد به د

کار      خدمت پدرم قبا           به عنوان  که میبینم  صالی  ته...در  نه خود جا خو ولی بهم میگن این

 ازدواج کرده و یه پسر نر غول صتی بزرگتر از خود منم داره...پووووف

 توقع دارین من کاما همه چیو در  کنم؟؟

قد ور وره ای          مادرت زن فوق ال اده کم صرفی بود...تور چ فت.  یکم بهم زل زد و گ

 .دختر

گا      باز ن یا توی این          با دهن  مه چی میشتتتی. فق  ب جه ه به مرور متو فت.  کردم و گ

شه...به خا ر مادرت...خواهب میکنم...اینجا      شه؟؟مگه نمیخوای در  کنی؟ با خونه...با

 ..بمون

ستتتکوت کردم که راه افتاد ستتتمت اون خونه ای که میگفت. نزدیک در خروجی کنار           

 .استخر. یه سوییت کوچیک بود کنار خونه ی سرایدار
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 .کلید انداخت در رو باز کرد. جای کوچیک و دنج و شیکی بود

 .خانم نوری دوباره گفت. اسباب و وسایل هم داره

 .فق  لباساتو بیاری کافیه

 ..گفتم. من از تنهایی میترسم

 ...نگاهم کرد و گفت. باید عادت کنی

ون  ایکم ستتکوت بینمون بود...و آخر  گفت. راستتتی اون زن..زن بابات نیستتت. عمته. 

سر عمته. تازه از خارج اومده. نگران نبا  دوباره میخواد بره. فق  این رابطه     سر هم پ پ

 ..رو ف ا مخفی نگه دار

 ..گفتم. ولی اون زن با دیدن قیافم

نشاشتتت صرفم تموم شتته گفت. اون یه ستتاله دچار بیماری روانی و افستتردگیه... من این  

 ...قضیه رو درست میکنم

 ...ر اینجاتو فق  وسایلتو بیا

 توراه برگشت. مدام فکرم درگیر بود... خانم نوری چیو میخواد من بفهمم.؟

 چرا به مادرم مدیونه؟

 چرا اصرار داره برم اونجا زندگی کنم؟

 ..ته دلم شور میزد. نکنه اتفاقای بدی بیفته

 .تودلم دوباره ایه الکرسی خوندم تاآروم بشم
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 مو برداشتم و دوباره رفتم سمت نیاورانبا مسافرخونه تسویه صساب کردم و وسایل

توی راه به دایی زنگ زدم و ماجرا رو ت ریک کردم. فق  نگفتم به عنوان خدمتکار دارم       

 ...میرم اونجا

باغبونه در رو باز کرد و گفت. پب باالخره تو قبول شتتدی؟؟ خانم نوری هزار نفر رو رد 

 .کردن.ولی عجیبه شمارو انتخاب کرده

 ..ادم تا خانم نوری بیاد... م شب بودمتوی صیاط ایست

 ..که دوباره اون پسره رو دیدم... سوار ماشینب بود و میخواست بره بیرون انگار

 .بوی عطر  جلو جلو میومد

 ...کنارم ترمز زد و عینک آفتابیشو داد پایین و گفت. در رو باز کن میخوام برم

 ن نوکرتم؟؟یکم نگا  کردم و شونه باال انداختم و گفتم. مگه م

 عینکب برداشت و یه اخم ترسنا  کرد و گفت.مگه خدمتکار جدید نیستی؟؟

 کاااافت خدمتکار خودتی بیش ور

 .با پررویی گفتم. کار من از فردا شروع میشه

 .در ضمن در باز کنم نیستم. خدمتکار داخلی ام

 .فکر کرده از  میترسم 

باغبون اومد و گفت. ببخشتتتید آقا نمیدونم چرا           باز      که  کار نمیکنه. االن  کنترل در 

 ...میکنم
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و رفت. پستتره عینکشتتو زد و گفت. تو فق  به درد مستتخره شتتدن میخوری... که بری     

 ..جلوی شیشه در صالی که بیست نفر نگات میکنن مال خنگا بخندی

 ...و گازو گرفت و رفت

 ..عوضی

سکوت کنم وگرنه تو    صابمو بهم ریخته بود ایکبیری. صیک که باید  ستی    که عددی اع نی

 .برام جوجه

رفتم سمت ساختمون .خانم نوری هم داشت از پله ها پایین میومد یه کارتن هم دستب      

 .بود

 .گفت. سام.اومدی؟ بریم سمت سوییت آخر باغ

 .همراهیب کردم و گفتم. من شبا از تاریکی و تنهایی میترسم.مخصوصا اگه توباغ باشه

رتن بزرگ تو دستتتتشتتتو صمل میکرد گفت. ف ا    خانم نوری در صالی که نفب زنان کا     

 .مجبوری

 .یه سری چیزای دیگه هم هست که رسیدیم اونجا بهت میگم

 .دم سوییت روی پله ها نشست

 .آستینب رفت باال جای سوختگی روی ساعد  م لوم شد

وقتی دید دارم نگا  میکنم ،آستتتتینشتتتو کشتتتید پایین و گفت. اینجا فوق ال اده امنه.           

مداربستتته همه جای دیوار باغ هستتت.وهمینطور دوتا ستتگ نگهبان تربیت   دوربین های 

 .شده.رفت و آمدزیادی نبوده ولی از وقتی آقا دانیال اومدن یکم رفت و آمدا زیادشده
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 .سوالی نگا  کردم که گفت. پسرعمت همونی که امروز صبح دیدیب

 .آها همون جوجه پولدار زاقارت رو میگفت

 گفتم. باید چیکار کنم،؟

ستراصت کن. خیلی چیزا هست که       سایلتو بچین. امروز ا شد و گفت. ف ا و ازجا  بلند 

 .بایدبدونی.فرداصبح میام دنبالت

 .اون رفت و من وسایلمو تو خونه چیدم. دلتنگ بودم. و تو دلم غوغا

 ...من اینجا چیکار میکردم؟ چیکاردارم آخه؟ خانوادم کجان؟چراانقدرتنهام آخه

 .د و من کاما میترسیدمهواتاریک شده بو

 .تاریکی برام وصشتنا  بود مخصوصا توی باغ

همه برقارو روشن کردم نشستم یه گوشه که به همه جای خونه دید داشته باشم.که یهو       

 ...صدای در اومد

 با جیغ کوتاهی از جا پریدم. ی نی کیه؟

 .بود ستادهای لبخند یه با غشا سینی یه با نمیشناختم که دختر یه در و با ترد باز کردم 

 .بادیدنم گفت. سام. خوبی؟من مهشیدم. دختر سرایداراینجا.یه جورایی همسایتون

 .وریزخندید و صورتب چال افتاد. چه بامزه

 لبخند زدم و گفتم. منم محبتم.خدمتکار جدید

 .خوشبختم
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 خداروشکر.خدابرام اونو فرستاده بود نباید میشاشتم دربره

 .آشناشیمگفتم.بیا تو یکم بیشتر

 .با روی باز قبول کرد و اومد داخل و گفت. این غشا رو میناخانم داده که بدم به شما

 گفتم.میناکیه؟

خندید و دوباره لپب چال افتادو گفت.همون خانم نوری.گفت که یکم میترستتتی.بیام               

 .پیشت

  ادوباره خندید ومنم خندم گرفت و گفت.نترد اینجا همه چی امنه. البته قبل اومدن آق              

دانیال اینجا خیلی آروم بود.ولی ازوقتی اون اومده اینجا بیشتتتتر شتتتبا دوستتتتا  میان           

 ... دورهمی و جشن و

 گفتم. فق  همین یه پسر رو دارن؟

ست       ستن. یکی خواهر دانیال که ه سه تا نوه دیگه هم ه یکم فکر کرد و گفت.اوممم.نه 

 انگلیب و یکی داداشب که هست افغانستان

 کردم و ب د پخ زدم زیرخنده و گفتم.افغانستان؟؟؟؟آخه چرا؟؟اول بات جآ نگا  

جا.             ته اون یاری رف به عنوان پزشتتتک اخت چهر  تو هم رفت و گفت. چرا میخندی؟؟ 

  ادمی  هم گاهی . میکنه  درمان  بیمار  کمک  رایگان  همینطورم. پزشتتتکی  تحقیقات علمی  

 .میره محروم منا ق و ایران

 چندسالشه؟؟از خندم شرمنده شدم و گفتم. مگه 
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 ستتتال ستتته خواهرشتتتون مارال  از ولی بزرگتره دوستتتال دانیال  از مهرداد  خآ "گفت 

 .کوچیکتره

 گفتم دیگه بچه ی دیگه ای ندارن؟؟

یکم نگام کرد و اومد نزدیکم و صتتتداشتتتو آورد پایینو گفت. خآ میدونی؟میگن آقا یه     

از عا فه جون   دختر داره که م لوم نیست کجاست. خانم میگن اون دختر مرده ولی من  

  .آشپز چندین و چندساله این عمارت شنیدم که اون دختر زندست

ب دصتتدا  به صالت واق ی برگشتتت و گفت.ولی من میگم اگرم باشتته نمیشارن پا  به 

 .اینجا باز شه

 گفتم.چطوری؟؟؟

 چشاشو تنگ کرد و ترسنا  گفت.میکشنب

 گفتم .وااا چرا؟؟

 ....و میراث میرسه به اونگفت.اخه اگه اون بیاد درصدبیشتر ارث 

 ....سکوت کردم و تو فکر فرو رفتم

شجویی که خیلی هم پرصرف بود .           ساله ی دان ست  شم موند دختر بی شید پی شآ مه اون

 خدا اونو برام رسونده بود..وگرنه تاصبح ازترد سکته میکردم

 .صبح زود خانم نوری اومد سراغم مهشید رفته بود دانشگاه

 .یا ساختمونگفت. لباساتو بپو  ب

 .گفتم. تا بهم نگین موضوع چیه قدم از قدم بر نمیدارم
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 تو چشام نگاه کرد و گفت. منظورت چیه؟؟

شم و هویتم مخفی بمونه. من فق  میخوام      ست؟من چرا باید خدمتکار ب گفتم. پدرم کجا

باهام میاد. من از اینجا خوشتتتم نمیاد.از شتتتبای              پدرمو ببینم و برم اگه اون منو بخواد 

 .سناکب از آدمای مغرور . از این ابهامات بدم میادتر

آهی کشتتید و گفت. بهت قول میدم همشتتو میفهی. قستتم میخورم نمیخوام اذیتت کنم.    

 .خواهب میکنم لج نکن. باشه؟؟بهم اعتماد کن

 .به روح مادرت قسم من فق  میخوام بهت کمک کنم

 بهم اعتماد کن باشه؟؟

 .ادارم میکرد صرفشو قبول کنمتوی چشما  انقدر التماد بود که و

شه همین بودم.               شیدم. همی شکی پو شلوار کتان م شمی ویه  شال ی شمی با  یه مانتوی ی

  .لباسای ساده رو بیشتر میپسندیدم

 .رفتم سمت عمارت. خانم نوری داشت صبحانه رو آماده میکرد

 گفتم. من باید اینجا کار کنم؟؟

وانمود کن که خدمتکاری. ولی من که برگشتتتت ستتتمت منو گفت. نه عزیزم. جلوی اونا 

 میدونم خانم این خونه تویی؟؟

کنار  ایستتتتادم داشتتتت مربا میریخت گفتم. بهم نگو خانم این خونه...من خانم خونه           

 .خودمم. اینجا م شبم
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یکم نگام کرد و گفت. مال مادرت اصتتالت داری. ستتاده ولی زیبا. اونم زرق و برق اینجا  

 .هیچوقت چشمشو نمیگرفت

واستتتتم چیزی بگم که یه دختر اومد داخل و گفت. مینا جون خانم گفتن. داروهاشتتتو           خ

 ببرم . آقا دانیال هم بیدارشدن. صبحانه رو نمیبریم؟؟

خانم نوری یا همون میناجون. ستتینی مربا و نون و غیره رو داد دستتتم و گفت. ببر بچین 

  .روی میز توی سالن. برای دونفر

 تر و خودشم باها  رفتو داروهارو داد به اون دخ

  .رفتم سمت سالن

واوو چه میز غشاخوری بزرگی. خوب مال آدم برین تو آشتتتپزخونه غشا بخورین دیگه        

 .این قرتی بازیا چیه دیگه

تو دلم غرغر میکردم. که صتتتدای یه نفر منو به خودم آورد. به مینا بگو امروز صتتتبحانه  

 .سنتی نمیخورم. قهوه هم برام بیاره

صبح  ست         وااات؟؟ سمتب. دانیال ایکبیری بود.پرافاده ی لود. دو شتم  سنتی؟ برگ انه 

  .داشتم جفت پا برم تو دماغب

 .گفتم. قهوه برای صبحانه خوب نیست. چای بهتره

 با اخم نگام کرد و گفت. شما چجور خدمتکاری هستین که با رییست یکی به دو میکنی؟

 .وبم تو صورتشاخدمتکار عمته. بی تربیت. شیطونه میگه سینی رو بک
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گفتم. من یکی به دو نکردم. فق  هم دستتتتورای خانم نوری رو اجرا میکنم. شتتتمام اگه      

 .خوشت نمیاد خودت بگو براتون صبحانه انگلیسی بیارن. پیغامبر شخصی شما نیستم

 .با عصبانیت گفت. بهتره همین امروز جمع کنی بری تو اخراجی

 ی اومد و گفت.آقا دانیال چیزی شده؟؟رفتم یه چیز درشت بار  کنم که خانم نور

 .پشت میز نشست و گفت. مینا این دختر اخراجه. بنداز  بیرون

 .خانم نوری با ت جآ نگام کرد و شونه باال انداختم و چیزی نگفتم

  .اشاره زد برم بیرون

اومدم ستتمت آشتتپزخونه که اون دختر خدمتکاره اومد پیشتتم و گفت. واای دختر با آقا   

 .اید کل بندازی. اون خیلی خشن و خشکه. همه از  میترسندانیال نب

نداختم. اون خیلی           کل ن ها   با گه هیوالستتتت از  بترستتتم؟؟درضتتتمن من  گفتم. م

 .پرافادست

یکم نگام کرد و گفت. تو خیلی ستترت باد داره ها. من فروغم. دوستتاله اینجا کار میکنم.  

  شست و شوی پله و سالن و غیرهبا یه خدمتکار دیگه که اون هفته ای دوبار میاد واسه 

 .لبخند زدم و گفتم. منم محبتم.دیروز استخدام شدم

داشتتتتیم صرف میزدیم که خانم نوری اومد و گفت.دختر تو کلت خرابه؟؟ چرا باها           

 بحآ میکنی؟

 .گفتم.خانم نوری من باها  بحآ نکردم اون خیلی پرافاده ست
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اون االن رییستتته نباید رو صرفب صرف     خانم نوری گفت. اوال بهم بگو میناجون. دوما      

 .بزنی. هرچی گفت فق  بگو چشم

شم؟ من تو         شم که بگم چ شده بودم گفتم. مگه من نوکر صبانیت قرمز  درصالی که از ع

دنیا فق  به بی بی ستتتاره گفتم چشتتمو تمام. از اون لندهورم متنفرم. منو نفرستتتین پی    

 .کارای اون

 .شاره زد که برهکه فروغ یه هههه کشید و مینا جون ا

جت کنن. تو           کاری نکن بخوان اخرا یه  فت. دختر  نه و گ ند تو آشتتتپزخو و منو کشتتتو

 باید...تکرار میکنم باید اینجا بمونی باشه؟؟

 .که صدای زنگ بلند شد

 .میناجون سراسیمه رفت بیرون پشتب رفتم

  از پله ها باال رفت خواستتتم پشتتت ستتر  برم که دوباره یه صتتدای نکره منو ستترجام   

 میخکوب کرد. کجا؟؟

 .برگشتم سمتب و صرفی نزدم

 .بایه ژست فاتحانه نگام کرد و گفت. باال منطقه ممنوعه ست. تازه کارا صق ندارن برن

با ت جآ بهب نگاه کردم پوزخند بهم زد و رفت او ن  رف سالن که یه راه پله ی دیگه  

 .ای داشت

اون   با یه مافه داخلب گفتم. کی ب د نیم ساعت میناجون اومدپایین. دستب یه لگن بود

 .باالست
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 .یکم نگام کرد و صرفی نزد و رفت

اینجا چه خبره آخه. خونه عجایبه؟ آدما  که ستتتر و تهن. پراز رمز و رازه. آخه من            

 ...اینجا چیکار باید کنم

 .تو فکر بودم که دانیال با یه تیپ مکب مرگ ما ازپله ها اومد پایین

 .  اومدبازم عطر  جلوتر از خود

 .رومو کردم اونطرف که برم. چون اصا صوصله قرتی بازیای این تحفه رو نداشتم

که صدا  منو متوقک کرد.به مینا بگو امشآ چندتا از دوستام میان اینجا قسمت آالچیق  

 . باغ رو مرتآ کنه. شام هم خود  میدونه

  .و بی تفاوت رفت بیرون

 ��ینجاست واسه خود  جولون میدرفیق باز قرتی ایکبیری. فکر کرده خان ا

رفتم پیب مینا جون وگفتم. ببینید. من همه چیو تحمل میکنم ولی این پستتره ی زاقارت  

 رو هرگز باشه؟؟

نگران نگام کرد و گفت. ولی اون شتترط گشاشتتته تو خدمتکار مخصتتوصتتب شتتی. با این 

 شرط قبول کرده اخراج نشی

که میدونی من خدمتکار نیستتتتم. منو از این     چییییییی؟؟؟عمرا من نمیتونم. نمیخوام. تو  

 ...بازیا بیار بیرون توروخدا. من نمیتونم تحملب کنم

دوتا شتتتونه هامو گرفت و گفت. محبت...تو نمیدونی چی گششتتتته...اگه بدونی استتتمتو               

میشاری نفرت..ستتتنگدل..یاهرچی به غیر محبت که لطیفه... محبت..تو به هر قیمتی باید           
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شه...اون پ  صا انجام         بمونی با شخ صی نداره. هرکاری بهت داد بهم بگو  سر زیاد کار خا

 میدم..تو باید پدرتو ببینی باشه؟؟

دلم میلرزید. هربار که اون از گششته بهم هشدار میداد و برای گفتن صقیقت ازم صبوری  

 ..میخواست

 .مگه چی شده؟مادرم.پدرم.من.چی بوده که میناجون انقدر باوصشت از  صرف میزد

 .دم و چیزی نگفتم. همونجا روی صندلی نشستمالل ش

مینا و فروغ غشارو آماده کردن و رفتن واسه تر و تمیز کردن آالچیق. باهاشون رفتم. یه   

آالچیق بزرگ و قشتتنگ که گلهای رونده روشتتو گرفته بود و از دور ور برگها و ستتاقه    

 .ادمط بی بی میفتها  آویزون بود. خیلی جالآ و قشنگ بود. یاد درخت انگور توی صیا

 .فروغ گفت. این دانیال هم شورشو درآورده. آخه چقدر رفقا  میان اینجا

 .میناجون گفت. تو صق نداری غر بزنی ف ا که واسه هرمهمونی پول خوبی میگیری

 گفتم. من از دانیال خوشم نمیاد.کی برمیگرده خارج؟؟

 . مینا یه چشم غره بهم رفت ی نی ساکت

فتم.مگه دروغ میگم. اون خیلی پرافاده و لوسه. من از این سبک مردا    لبمو کج کردم و گ

 .خوشم نمیاد

 ...فروغ لبخند شیطانی زد و گفت.ولی اون واق ا خوشتیپ و جشابه یه پسر رویاییه
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سوپور و زصمتکب       شد که تکونب دادم و گفتم. اگه کارگر و بنا و  ستها خیره  وبه دورد

اون لباستتتای مار  لباد کار تنب بود بازم این      بود و زیرآفتاب میستتتوخت و به جای     

 فکرو میکردی و توی افق محو میشدی؟

 .به قول بی بی ستاره تن چوب هم لباد بپوشه خوشگل میشه

میناجون که دیگه نمیتونستتتت جلو خندشتتتو بگیره و فروغ هم با دهن باز و ت جآ نگام  

مه دخت       فاوتی داری. ه قه مت فت. وای دختر تو خیلی ستتتلی یال      کرد و گ یدن دان با د را 

 .دهنشون آب میفته

 خندم گرفت و گفتم.مگه سگن که دهنشون به خا ر استخون آب بیفته؟؟

 .و در مقابل قیافه ی خنده دار فروغ رفتم سمت عمارت

 .دلم توی این خونه بزرگ میگرفت. صب خوبی نداشتم

 .تو افکارم بودم که صدای یه زن منو به خودم آورد

 !!م پب افتاده بود.عممهمون زنه که بادیدن

 گفت.تو خاتونی؟؟

برگشتم سمتب. اضطراب و وصشت توی صورتب موج میزد روی ویلچر نشسته بود و          

  .دسته ی صندلی رو محکم گرفته بود. م لوم بود با دیدنم چه فشاری رو تحمل میکنه

 ..چهره ی من مادرم رو برا  تداعی میکرد

 چته زن چرا انقدر ازم وصشت داری؟

 .نه خانم. اسمم محبته. چطور؟گفتم
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 .یکم اصساد آرامب کرد و گفت. پدر و مادرت چه کاره ان

 یکم بهب زل زدم...پدرو مادر؟؟

برای اینکه شتتک نکنه گفتم.مادرم خانه داره. اون خیلی باستتلیقه ستتت. و پدرم کارگره   

 .زصمت میکشه.ولی بهترین پدر دنیاست

 .. بخند میزدموتو دلم به دروغای قشنگم که آرزوم بود ل

شه..فق  دور و ور من نبا . چهرت برام جالآ      شتری گفت.با واینبار با آرامب خا ر بی

 ...نیست

 ...از  فاصله گرفتم و رفتم سمت سوییتم

 ...ومستقیم خودمو پرت کردم روی تخت..دلم گرفته بود..خیلی زیاد

 .نمیدونم کی خوابم برد که با صدای در بیدار شدم

و قیافه پک کرده رفتم دم در.مهشتتید بود. با دیدنم خندید و گفت. هی  با موهای ژولیده

  .خوابالو کجایی مهمونای دانیال اومدن. دانیال فرستاده دنبالت

منم که هر وقت از خواب پا میشتتم اعصتتابم داغونه انگار منفجر شتتدم و با یه اخم گنده   

 .ریگفتم.دانیال غل  کرده. مگه نوکرشم؟ مسخره گیر آورده ایکبی

 .مهشید با چشای گرد نگام کرد و گفت.بهت نمیاد انقدر فحب بلد باشی

قیافه مت جبب باعآ شتتد خندم بگیره و گفتم. راستتت میگم دیگه. از قدیم گفتن مار از  

 .پونه بد  میاد در لونب سبز میشه

 .مهشید شونه باال انداخت و گفت.در کل گفته صدات کنم دیگه صاال خود دانی
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 .و رفتم دست و صورتم رو شستم باشه ای گفتم

 .همون لباسای صبح و پوشیدم و رفتم بیرون

 .از وسطای باغ صدای گیتار و خوندن دسته جم ی میومد

 واسه خودشون جولون میدادن. منم مجبور بودم برم تحملشون کنم

 .رفتم پیب میناجون و گفتم. ل نت به دانیال

ستتتخته دختر. فق  این چند روز رو    آشتتتفته نگام کرد و گفت.وااای چقدر رام کردنت      

 .تحمل کن . ای بابا

 .و سینی رو داد دستم تو  لیوانای خالی بود

 .رفتم سمت باغ

  .چندتا دختر و چندتا پسر بودن . که تیپشون زمین تا آسمون بامن متفاوت بود

رفتم داخل آالچیق و ستتینی رو گشاشتتتم روی میز. و خواستتتم برگردم که دانیال گفت.    

 .از بچه ها پشیرایی کنبمون 

 .وپشیرایی کردن یکی از منفورترین کارا برام بود

به خا ر مینا دندون رو جیگر گشاشتتتتم و شتتتربت رو توی لیوانا ریختم و ت ارف کردم.      

  .همه صواسشون به صرفای مسخرشون بود

یکی از دخترا گفت. دنی برنگرد اروپا با اومدنت دوباره رفقا جمع شتتتدن.تو میری همه          

 .خب و پا میشنپ
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 .ای زبونتو مار بزنه لآ قلمبه ی زبون دراز

یکی از پسراکه چشمای روشن و موهای لخت بور داشت ومدام صواسب به من و کارام        

 بود گفت. دانیال این خدمتکار رو جدید آوردین؟

 .از اینکه مدام بهم میگفتن خدمتکار اعصابم بهم میریخت

 ...متکار شخصیمهدانیال نگام کرد و ب د گفت.آره خد

 .کااااافت اونقدر به غرورم بر خورده بود که میتونستم بزنم همشونو شل و پل کنم

 دیگه نتونستم تحمل کنم و رو به اون پسر گفتم. شما مال اینکه زیاد میاین اینجا نه؟؟

 با ت جآ نگام کرد و گفت.چطور؟؟؟

 .دستتونهپوزخندی زدم و گفتم.آخه صتی آمار خدمتکارای این خونه هم 

برای چند لحظه نگام کرد..پوستتت ستتفید  به وضتتوح قرمز شتتده بود. ..ب د به زور به  

 .لبخند زد و گفت. دانیال خدمتکارت چه شوخ  بع هم هست

 .قبل اینکه دانیال صرفی بزنه گفتم.ولی من اصا شوخی نکردم

 .یکی از دخترا زد زیر خنده و بقیه هم باها  خندیدن

سفید تنب بود و موهای         یکی از اون دخترا ک شلوار  شت و یه تاپ و  شمای رنگی دا ه چ

شسته بود چپ چپ نگام کرد و روبه         سته بود و از اولم کنار دانیال ن سبی ب بلوندشو دم ا

دانیال کرد و گفت. دنی جان. این خانم چراباید خدمتکار شتتتخصتتتیت باشتتته؟من واق ا              

 .نمیفهمم

  فت تودهنباونقدر نزدیکب نشسته بود که انگارداشت میر
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 !!!چه مسخره دنی

 .بری میتونی تو دانیال روبه من کرد و یه اخم گنده کردگفت. 

 اون دختر دوباره گفت. نه صبر کن. دیگه خدمتکار دنی نبا  اوکی؟

 .یه پوزخند به دانیال زدم و گفتم.عالیه

 .و رفتم برم که دانیال گفت.آیناز لطفا تو این کار دخالت نکن

ناز     اوه اوه دعوای دو که آی د پستتتر دود دختری خواستتتتم آروم از مهلکه فرار کنم 

 .گفت.دنی منظورت چیه دود ندارم اون خدمتکارت باشه

 .من که از این بحآ خوب راضی بودم لبخند زدم و نگاشون میکردم

ستن. بیا تو جمع ما        شون خدمتکار نی شآ ای صا ام که یکی از اون دختراروبه من گفت. ا

 .بیخیال شو باشهبشین. آیناز تو هم 

 اون پسره هم که چشای روشن داشت گفت. فرناز راست میگه. خانمی اسمت چیه؟؟

قبل اینکه صرفی بزنم اون دختره فرناز دستتتتمو گرفت و منو کنار خود  نشتتتوند و          

 گفت.آره اسمت چیه؟

 .م شب نگاشون کردم و گفتم.محبت

 .فرناز گفت.وای میاد چه اسم جالبی داره

 .بهم زد و گفت. به قیافتم میخوره میاد یه چشمک

 .دانیال گفت.ولی بهب میاد اسمب زبون دراز باشه تا محبت
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ستم. به یه لبخند ملیح زدم و موهامو با ناز        سمم ه شق ا اخمی کردم و گفتم.اتفاقا من عا

  ریختم داخل شالمو گفتم.مامانم این اسمو روم گشاشته

 .بری خانم محبت خانمآیناز چپ چپ نگام کرد و گفت. صاال میتونی 

 .محبت رو یه جور مسخره گفت

به دعوت فرناز جون            یارم گفتم. ولی من  ندارم جلوی آدمای لود کم ب عادت  که  منم 

 .نشستم. خانم آینار خانم

 !اخم کرد و گفت.آیناز

دانیال که از اولشتتم یه جور خشتتن نگام میکرد یه اخم غلیظ تر بهم کرد .خودمو زدم به 

 .تم برم که میاد گفت. به افتخار دوست جدیدمون میخوام ساز بزنماون راه و خواس

 ب د گیتارشو باال آورد و گفت. چی بزنم؟؟

 .ب د رو به من کرد و گفت. بچه کجایی محبت

  .با گیجی گفتم. شمال

 .با یه لبخند گشاد گفت.به به پب کیجا شمالی برات بزنم

 با ت جآ نگا  کردم. ی نی شمالی بلد بود؟؟

 .ارشو کو  کرد و یه آهنگ جدید مازنی زدگیت

 .خیلی جالآ بود برام
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از آهنگ لشت برده بودم که دانیال بدذات یهو با صتتدای نکره گفت.محبت برو دیگه به 

 .مینا کمک کن

 .بلند شدم و در صالی که فحب بارونب میکردم رفتم.سمت عمارت

. زنگ بزن دکتر صتتتولت بگو مینا مضتتتطرب از پله ها اومد پایین و داد زد. فروغ...فروغ

 ....سریع خودشو برسونه

 ...تو صورتب پر از نگرانی بود

 .گفتم.چی شده مینا جون

 بی توجه به صرفم دوباره داد زد.فروووغ کدوم گوری هستی؟؟

 ...فروغ آشفته اومد بیرون و گفت.چشم چشم شنیدم..االن زنگ میزنم

 دوباره پرسیدم. مینا جون چی شده؟؟

 آشفته شونه هامو گرفت و گفت. تحمل دیدنشو داری؟؟ اومد  رفم و

 با دهن باز و نگرانی نگا  کردم....با لکنت گفتم. چی؟؟ منظورت چیه؟؟

دستتتمو گرفت و کشتتید ستتمت پله ها و گفت. شتتاید دیگه وقتی نباشتته... نمیتونم بشارم  

 ...همینجوری بره... باید ببینیب

 ....و من مال یه اصمق گیج فق  پشت سر  رفتم

نمیدونستتتم کجا میریم ولی تپب قلبم داشتتت بلند و بلند تر میشتتد. استتترد عجیبی      

 .وجودمو گرفته بود و صب میکردم نمیتونم راصت نفب بکشم
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سی        سیه که تو باید ببینیب... ک شت در یه اتاق و گفت. محبت.... اون داخل ک منو برد پ

که کرده رو پب داد           کاری  قاص  ید...ت هایی کشتتت یه عمر تن ه....فق  تو ..تو کنار    که 

 ...با ..ببخشب و به عنوان پاره ی جیگر .. وجود  ...دختر ... برو پیشب

 ...قلبم محکم خودشو به قفسه سینم میکوبید

فق  هنگ کرده به مینا و در مقابلب نگاه میکردم. سرشو تکون داد و در رو باز کرد که   

 ..برم داخل

 ..در باز شد

آدم الغر و نحیک رو  خوابیده بود..بهب سرم و اکسیژن و چشمم به تخت افتاد که یه  

  .چیزای دیگه وصل بود

 .به چشمم یه تیکه اسکلت اومد که نفسشم مصنوعی بود

  نگا  تمبهو و مات. بود رفته یادم بغض بزرگی رو گلوم لونه کرده بود. نفب کشیدنم 

 .میکردم

 .مینا هولم داد جلو و گفت. این پدرته.محبت

 ..ای بود برای ترکیدن بغضم واین جرقه

 ..اشکم سرازیر شدو بدنم کرخت شد

 .رفتم جلوتر و کنار تختب ایستادم

 .صالب بد بود. چقدر ض یک و الغربود

 .بهب زل زدم و گفتم. باورم نمیشه
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 .به زصمت چشاشو وا کرد..با دیدنم انگار شوکه شده بود

ا کشو به زصمت برداشت و ب  لرز  دستا  بیشتر شد ..دست لرزونشو آورد باال و ماس       

 ...صدای ض یک و مریضی گفت.مهربان

 .دنبال مهربانب میگشت. دختری که یه روزی عاشقب بود.صاالکنار  نیست

 ...نفسم اومد بیرون و هق زدم...بابا

و اشتتتکام جاری شتتتد. کنار تختب زانو زدم و به اندازه همه روزایی که دلتنگ و گیج و           

 ...دمصیران و خسته بودم گریه کر

 .صدای گریه ها  میومد و سرفه های پی در پی

 .مینا هم مال ابر بهار گریه میکرد

اومد جلو و بلندم کرد و گفت.ببین اصمدآقا.. این یادکار مهربانته. یادگار عشتتقته. دیدی  

 .برات پیدا  کردم..ببین واسه دیدن تو اومده

 ..چشا  روم ثابت موند و صورتب از سرفه قرمز شد

 .. عجله ماسک اکسیژن رو گشاشت رو صورتب مینا با

  .همزمان در اتاق باز شد و فروغ و یه آقای مسن وارد شدن

 .ترد و دلهره داشت دیوونم میکرد و اشکام جاری بود

 .دکتره سریع یه آمپول بهب زد و گفت.خانم نوری اینجا رو خلوت کن سریع

 .هممون اومدیم بیرون
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سترد د    شدت ا سکوت میکنی؟اینجا چه    به مینا زل زدم از  ستی و  اد زدم. چرا دهنتو ب

 خبره چرا االن نشونم میدیب؟؟داری منو بازی میدی؟؟ میخوای دیوونم کنی؟؟

  ..ودر مقابل چشای مت جآ فروغ رفتم پایین و دویدم سمت سوییتم

  .اشکام واسه خود  جریان داشت و نمیتونستم کنترلشون کنم

 . و افتادم زمینکه محکم با یه نفر برخورد کردم 

  .سرمو بلند کردم و دانیال رو با اون اخمای همیشگیب دیدم

  گفت.هوی چته؟؟

 .اونقدر اعصابم داغون بود که با صرص گفتم. بزن به چا  صوصلتو ندارم.بی خاصیت

اخما  رفت کنار و چهر  ابهام رو نشتتتون میداد ..بی توجه به صالتب دویدم ستتتمت            

شستم         سوییتم و خودمو پرت کردم د  سر خوردم و ن شتب  ستم و پ اخل خونه و در رو ب

 ...روی زمین...صالم بد بود خیلی بد

فکر میکردم پدرمو میبینم و بهب تشتتر میزنم که چرا مادرمو اونجوری تنها گشاشتتته و   

 ...کلی باها  دعوا میکنم و ب دم اون با شرمندگی بغلم میکنه و ازم میخواد ببخشمب

 .تخت ل نتی.اون صالت وصشتنا ..خدای من ولی اون..االن...روی اون

شه       شآ اولین و آخرین دیدارمون با شت تمام وجودمو گرفت.اگه بمیره. اگه ام یهو وص

 چی؟؟

 ...اونوقت اومدنم به اینجا بی اهمیت بوده

 .از پنجره به ستاره ها خیره شدم
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م               قت نیو کا  هیچو یده...  فا چه  گه قرار بود اینجوری ببینمب  تاره، ا ده  بی بی ستتت

 .بودمب..کا  با همون تفکر تاآخر عمر زندگی میکردم

که پدر و مادرم عاشق هم بودن و برای نجات هم از آتیب هردوشون عاشقونه مردن. و     

 .من صاصل این عشق اسا یری ام

 .اشکام دوباره غلطیدن

صتتدای در منو به خودم آورد.وصشتتت کردم.نکنه..نکنه..اتفاقی افتاده.ستتریع در رو باز   

 .و با قیافه ی نگران مهشید دلم هری ریختکردم 

 اونم با قیافه ی خیب اشکم ت جآ کرده بود و گفت. چی شده محبت؟؟صالت بده؟

 به پشت سر  نگاه کردم که ببینم میناهم هست یا نه. گفتم. چی شده مهشید؟؟

بات جآ نگام کرد و گفت. دانیال از دستت صسابی عصبانیه. مهمونا  رفتن و تو عمارت 

 .عصبانیت نشسته و به بابام گفته صدات کنم با

 .توی این هیر و ویری این برام شر شده بود

 پوفی کردم و گفتم. چی از جونم میخواد آخه؟

  نگران نگام کرد چشای بادومیب بانمک تر شده بودن. گفت. صالت بده محبت؟؟

 .داره کهصورتمو با دستام تمیز کردم و گفتم. یه پیاز خورد کردنم این صرفارو ن

 .و مقابل نگاه مت حبب رفتم سمت عمارت

دلم میخواست برم باال و ببینم اوضاع چطوره که با دانیال عصبانی مواجه شدم. با یه اخم       

 .گنده و صسابی کفری روی مبل نشسته بود. انگار آماده بود که پاشه کتکم بزنه
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 .برام مهم نبود. دلم به  بقه ی باال بود

   جلآ کرد. مگه اون روز نگفتم اخراجی؟؟که صدا  منو به خود

 .گفتم.ولی ب د  خدمتکار شخصیت کردیم دیگه

به اون بی          نه  به اون پررویی زیرآالچیق  نه  گفت.من از آدمای پررو و بی ادب بیزارم. 

 ..ادبیت توی باغ.برام غیرقابل تحمله

 اون واق ا چی فکر کرده بود؟

پدرمو ببینم ست ی کردم خونستردیمو صفظ    برای اینکه شتردرستت نکنم و دوباره بتونم   

 .کنم و گفتم.باشه دف ه ب د س ی میکنم تکرار  نکنم

صاال               نداره. چون تو از همین  فت.دف ه ب د؟؟دف ه ی ب دی وجود  ندی زد و گ پوزخ

 .اخراجی

دیگه داری رو اعصابم یورتمه میری. دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم. و گفتم. ببخشید     

 .اخراجم کنین ولی شما نمیتونین

با چشتتتای دراومده نگام کرد و گفت. چی؟هی دختر داری پاتو از گلیمت دراز میکنی. یا 

میری از آیناز عشر خواهی میکنی و به خا ر بی ادبیت به من هم م شرت میخوای. یا از           

  .اینجا اخراجی

 ..واسه خدمتکارا کار زیاد هست. برو یه جای دیگه

بهم برخورد که گفتم. ببخشید که اینجوری صرف میزنم.    خون تو صورتم دوید و اونقدر 

شما صرمت یک آدم رو نگه نمیداری. منم با عرض م شرت نمیتونم بی جواب    ولی وقتی 

 .بمونم
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درستته که به عنوان خدمتکار اینجا هستتم ولی این دلیل نمیشته که هویت و عزت نفب     

  و کرده جراصی دماغ و مار  شتتلوار و تاپ نداشتتته باشتتم. اگه موهامو بلوند نمیکنم و  

بای  بام   و. ندارم  پروتز ل نداخته   المبورگینی پام  زیر با   رونگ مار   آرایب لوازم با  و ن

  چشتتتم به خودم مال آدم یه به که دارم شتتت ور انقدر ولی نمیکنم نقاشتتتی خودمو قیمت

  ..نکنم نگاه صقارت

شتباهی کرده باشم صتما عشرخواهی میکنم ولی اکه دچار   ش     اگه کار ا شده با شتباهی ن م  ا

 .هرگز خودمو صقیر نمیکنم

بهت زده نگام کرد و گفت.خیلی صرفای قلمبه ستتتلمبه میزنی. فکر کردی خیلی شتتتاخی  

 االن؟

خیلی جدی گفتم.من نه شتتاخم نه مال دخترای دور و ورت داف. ولی درمقابل توهین به 

 .تخودم نمیتونم سکوت کنم. چه شما باشی چه اون دوستای مرفه بی درد

بلند شتتد و اومد  رفم و با غیض تووچشتتام زل زد چشتتای قهوه ای پراز خشتتم و گفت.   

خیلی زبونت درازه دختر. ولی زبونتو میبرم. خیلی ادعات میشه. از این  بل تو خالیا زیاد 

 ..دیدم

 .ورفت سمت اتاقب

 .تحقیرشده بودم و نمیتونستم از این مهلکه فرارکنم

 .باالولی پاهام کمک نمیکرد رفتم سمت پله ها وخواستم برم

 .میترسیدم

 ...رامو کج کردم و برگشتم سوییتم
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  .نورخورشید از البه الی پرده میزد به چشمم

 .بلند شدم و رو تختم نشستم. و دوباره صحنه های دیشآ به ذهنم هجوم آورد

 .تو افکارم بودم که گوشیم زنگ خورد. دایی بود

 جواب دادم.سام دایی خوبی؟

 م محبت.من تو راه تهرانم یکی دوساعت دیگه میرسم. کجایی؟گفت.سا

 .گفتم.دایی به این عمارت نیای بهتره. یه جا قرار میشارم ببینیم همو

 .در صدای دوباره که دایی قبول کرد و بلند شدم که دست و رومو بشورم 

 .دلم هری ریخت. رفتم دم در میناجون بود

 ...پدرم نکنه آشفته نگام میکرد. دلم لرزید نکنه 

 با نگرانی گفتم. چی شده..پدرم؟

 ...دستمو گرفت و منو کشوند داخل خونه و در رو بست و گفت. بابات..اون

 .د بگو جون به لآ شدم

 ...ادامه داد.اون.مرد

ستم و به یه نقطه خیره            ش شد و روی زمین ن شل  شای دراومده نگا  کردم. پاهام  باچ

 .شدم

 ..بان مدام میومد توی ذهنمفق  اون صحنه که صدام زد مهر

 .مینا کنارم نشست و گفت.همون دیشآ مرد
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 .میفهمی؟مرد. تمام

باعصبانیت دادزدم.چرا زودتر بهم نشونب ندادی ل نتی؟چرا زودتر اون نامه ی آشغالی     

رو نفرستتتتادی؟ تو که از وجود من خبر داشتتتتی چرا به پدرم نگفتی؟نمیبخشتتتمت. تو       

 .صاال بهم میگی اون پدرتهعجوزه ی دروغگوی مرموز. چرا 

 .به موهام چنگ انداختم و زدم زیر گریه

 .وصدای هق هقم بلند شد

 .چشمم به مینا افتاد که با یه لبخند م نی دار نگام میکرد

 یهو صدای گریم قطع شد و نگا  کردم و گفتم. چیه؟؟

 .واینبار صدای خند  بلند شد.و از شدت خنده روی زمین نشست

میکردم و گفتم.بتتا توام. چتتته؟ اون مرده و تو داری اینجوری                 بتتا فین فین نگتتا       

 میخندی؟؟آخه چته؟

 .صدای خندشو پایین آورد ولی هنوزم میخندید و من گیج و منگ نگا  میکردم

نگا  کردم که خندشتتو تموم کرد و گفت. میبینی؟؟ اگه اون مرده باشتته چه صستترتایی  

جا بوده. چرا زودتر ندیدیب.چرا اون  توی دلت میمونه؟ اینکه از  بپرسی تمام مدت ک 

 .دیگه چیزای خیلی و اینجوری بوده 

 دماغمو کشیدم باال و گفتم. منظورت چیه؟داری بازیم میدی؟؟

لبخند زد و گفت.اون دیشتتآ نمرد. بردیمب بیمارستتتان. ولی ممکنه خدایی نکرده این  

 .اتفاق بیفته
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 وااا اسکلم کرده؟؟

من توی این رمز و راز دارم دیوونه میشتتتم.چرا داری    گفتم.چرا انقدر لجمو در میاری؟  

 اذیتم میکنی؟چرا همه چیو خودت بهم نمیگی؟؟

دستتتتمو گرفت و گفت. چون اگه همه چیو باهم بگم عادی میشتتته. و برات شتتتدت اون  

صمیم          سی و خودت ت سب کنی و به نتیجه بر شه. خودت باید بفهمی لم فاج ه ها کم می

 .بگیری چیکار کنی

 ...رفت و من خدارو شکر کردم که پدرم زندست مینا بازم

 .آماده شدم و رفتم بیرون که برم پیب دایی

از ستتتوویتم زدم بیرون که با مهشتتتید روبه رو شتتتدم. با مانتو و مقن ه فکر کنم داشتتتت  

 .میرفت دانشگاه

 .با دیدنم خندید و دوباره صورتب چال افتاد و گفت. سام صبح بخیر

 .خوای بری دانشگاه؟؟ بیا باهم بریم.منم دارم میرم بیرونخندیدم و گفتم.سام. می

  .باهم همراه شدیم نزدیک در خروجی ماشین دانیال بود که داشت میرفت بیرون

 با دیدن ما ایستاد و رو به مهشید گفت. کجا میری خانم کوچولو؟

  ..مهشید یه اخم دخترونه کرد و گفت. کوچولو خودتی. من میرم دانشگاه محبتم

 .اشت صرفب تموم شه که گفت. بیا باال میرسونمتنش

 مهشید با ت جآ نگامون کرد و گفت. فق  من؟؟ محبت چی؟؟
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 .عینک آفتابیشو زد و گفت. مسیرم  رف دانشگاه تو هستب فق 

 .گفتم. مهشید من دارم میرم عصر میبینمت

  .و رفتم سمت خیابون

 ...یکم ب د ماشین دانیال با سرعت از کنارم رد شد

ب د  یکی دستتتمو گرفت وگفت. نمیتونستتتم تنهات بشارم آخه اینجا زیاد آشتتناییت   و

 نداری

 .دختره خل و چل با مرام. لبخند زدم و باهم رفتیم سمت خیابون

 دایی خسته از راه زیاد بهم نگاه کرد و گفت. جات امن و راصت هست؟؟

 . م روستاگفتم.نگران نبا  دایی به محض اینکه صال پدرم خوب شه برمیگرد

 گفت.مگه صالب بده؟؟

 آهی کشیدم و گفتم. از بدهم بدتر.نمیدونم اصا صالب خوب میشه یانه؟

نابود کردن خواهر بی            قاص  یده. ت قاص پب م فت. داره ت ید و گ دایی هم آهی کشتتت

 ...گناهمو

 گفتم.دایی مادرم چطوری مرد؟؟

؟اونا بهمون گفتن  یکم ستتکوت کرد و گفت. مادرت؟ ما اصتتا نمیدونیم ماجرا چی بوده 

 ...خودشو آتیب زده. ولی مهربانی که من میشناسم خداترد بود،اهل این کارا نبود

 .مغزم هنگ کرده بود.دوست داشتم زودتر به صقیقت برسم



                 
 

 

 بهارنازدارابی| ستاره دنباله دار رمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 دکنی

 

74 

 

 .نشسته بودیم که دیدم فرید با یه سینی چای و شیرینی و... اومد

  با دیدنم لبخند زد و گفت. چطوری دختر عمه؟

 .ید. توهم اومدی؟؟ فکر کردم دایی تنها اومدهگفتم. سام فر

فرید خندید و چایی که تو لیوان یه بار مصتتترف بود رو بهم ت ارف زد و گفت. هرچند             

 .میزبان تویی ولی چه کنیم که خودمون باید از خودمون پشیرایی کنیم

مرد گنده صرف زدنشتتم مال خود  بی ستتر و تهه. اینم مال مادر  صرف زدنب پراز  

 .کنایه ست  نه 

 گفتم.خونه بی بی در چه صاله؟؟بهب سر میزنین؟

شنیدم بابات مایه داره. بارتو   فرید خندید و گفت. وای محبت ول کن اون خونه گلی رو. 

 ببند. آخه چی داره اون خونه فکستنی؟؟

 .با دلخوری بهب نگاه کردم و گفتم. اونجا برام از گنج هم باالتره

یه        خندشتتتو خورد و گفت.راستتتتی من     با  یه پروژم رو  یکی دو هفته دیگه میام تهران 

 .شرکت تهرانی شریک شدم

 .واای این بیاد اینجا ی نی همب فضولی

 .تا ظهر باهم بودیم و ب د از ناهار. با ماشینشون رفتن

 ...قبل رفتن فرید آرم گفت. صواست باشه محبت. اینجا تهرانه

ز وقتی به پیشتتنهاد ازدواجب جواب رد کاافت فکر کرده نمیفهمم چه تیکه ای انداخته. ا

 .دادم شده دشمن روح و روانم
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 .دوباره اون عمارت  لسم شده

 .وارد صیاط شدم و رفتم سمت سوییتم. وس  راه صدای دانیال منو به خود  جلآ کرد

 ...بب کن. داری عصبانیم میکنی.میخوام برگردم "

 ".. به تو ربطی نداره..میگم به تو ربطی نداره

 .داشت با یکی تلفنی دعوا میکرد انگار

 .دلم میخواست رد شم تا منو ندیده،ولی ل نتی این فضولی نمیشاشت قدم از قدم بردارم

خوب میگی چیکار کنم؟ نمیتونم االن بیام خواستتتگاریت میفهمی؟   "صتتدا  رفت باالتر 

 "..من تکلیفم باخودمم روشن نیست

منو ندیده وگرنه دق دلیشتتتو رو من خالی   اوه اوه موضتتتوع زودتر باید فلنگ رو ببندم تا

 .میکنه

 !دوسه قدم بیشتر نرفته بودم که صدا  منو سرجام میخکوب کرد.وایسا ببینم

برگشتتتم ستتمتب که دوباره با یه اخم گنده بهم نزدیک شتتد و گفت. گو  وایستتاده     

 بودی؟

 !خودمو زدم به اون راه و گفتم.چی؟کی؟ من؟ عمرا

 .دیدمت اینجا وایساده بودی صداشو بلند کرد. دروغ نگو

  .گفتم. ای بابا خوب داشتم میرفتم خونم
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سیرم از این  رفه        ست. خوب م شاره کردم و گفتم. اوناها  اونجا سوییت ته باغ ا و به 

 .دیگه

به سوییتم نگاه کرد و پوزخند زد و گفت. پب بگو خونه مفت پیدا کردی که دل از اینجا  

 .نمیکنی

 .زبونتم درازه

 .آ موقع بدی اومدماپوووف عج

 .گفتم. ببینید شما مال اینکه عصبانی هستی نمیدونی چطوری خالیب کنی

بادعصتتبانیت خندید و گفت. خیلی زرنگی دختر گفتی خانواده پولدارن و صتتاصآ خونه   

هم که م لوم نیستتتت و از زیر کارهم که در میری و خونه مفتم که داری و هر موقع هم      

 .ی ولگردیکه دلت بخواد پا میشی میر

 .ل نت به تو و اون آیناز ایکبیری که به خا ر اون عصبانیتتو سر من خالی میکنی

 .گفتم. آقا لطفا درست صحبت کن

 داد زد.ماا درست صحبت نکنم چی میشه؟

 .صورتب قرمز بود و خیلی هم عصبانی

 ولی به منم برخورده بود. دیوونه فکر کرده کیه؟

  .ی دیگه خرابه ببر همونجا آباد  کناخم کردم و گفتم. اعصابت از جا

باعصتتبانیت مچ دستتتمو گرفت و کشتتید و داد زد. بزن به چا  از این خونه زبون دراز   

 ...پدرسوخته
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 .برای چندلحظه مغزم هنگ کرد و تمام وجودم آتیب گرفت

منی که هیچ مرد نامحرمی بهم دستتتت نزده بود االن خیلی راصت یه یالقوز عوضتتتی مچ       

 .بود و تازه برام خ  و نشون هم میکشیددستمو گرفته 

شیدم و داد زدم. کاافت        ستمو ک شد و با تمام قدرتم د برای یه لحظه تمام بدنم مور مور 

 بی شرف

اونقدر فریادم جدی و بلند بود که با ت جآ ایستتتاد و نگام کرد و داد زدم. کاافت به چه 

 ی... پره صق نداری سر من صقی دست کایفتو به دستم میزنی؟؟ اگه دلت از اون دختره   

خالی کنی؟ فکر کردی خیلی خاصتتی؟خیلی اربابی؟ خیلی باصالی؟ تو یه آدم مستتخره ی  

عوضتتی تنبل تن پرور دختر باز بیشتتتر نیستتتی که فق  بلدی چهارتا بی خاصتتیت تر از    

 . خودتو دور خودت جمع کنی و چرت بگین

 .اونقدر عصبانی شد که تمام صورتب قرمز شده بود

روا ادامه دادم.یه بار دیگه دستتتتت بهم بخوره دمار از روزگارت در میارم. تو هم          وبی پ

 .هیچ صقی تو اخراج من نداری

 و برگشتم که برم. صدای مینا رو از پشت سرم شنیدم. محبت؟؟

صدا  پر از شماتت بود. برگشتم و یه نگاه به چهره ی عصبانیب انداختم و برگشتم و        

 .بی توجه رفتم به سوییتم

دلم گرفته بود و اصستتاد بی پناهی میکردم. بااینکه جواب اون بی شتت ور رو داده بودم 

ولی دلم شکسته بود. از درون شکننده بودم و از بیرون خودمو سخت نشون میدادم. ولی  

درواقع اینطور نبود..با کوچکترین صرفی تمام بدنم سست میشد و میلرزید. و بی پناهیم     

 .بهم دهن کجی میکرد



                 
 

 

 بهارنازدارابی| ستاره دنباله دار رمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 دکنی

 

78 

 

 .ی در منو به خودم آورد میدونستم میناستصدا 

که            یدونم چی میخوای بگی. این باشتتته م که صرفی بزنه گفتم.  بل این در رو وا کردم و ق

دندون رو جیگر بشارم و کاری نکنم از اینجا اخراج شم. آره درسته ولی وقتی بهم توهین 

 میشه دهنمو ببندم و سکوت کنم؟؟

 .ی چند وقت فق  چند وقت زبونتو نگه دار همینگفت. چرا کلت انقد باد داره؟؟ برا

با عصبانیت داد زدم. وقتی دق دلی یه دختر بی سروپارو سر من بیگناه خالی میکنه وقتی     

 ..دست کایفشو بهم میزنه وقتی بهم میگه پدرسوخته

 من سکوت کنم؟؟تو باشی سکوت میکنی؟؟ اگه دخترت بودم بازم این صرفو میزدی؟؟

هم زل زد. موهای سر  نصفه و نیمه سفید بود. همیشه یه روسری نخی  برای چند ثانیه ب

 ..سر میکرد. و بلوز و دامن. شکل مامانایی بود که مدام صرص و جو  میخورن

گفت. از این به ب د تو پرستار پدرتی. بی قرارته...از وقتی تورو دیده یه صال دیگه ست.    

این و اون کل انداختن بگرد دنبال      از این فرصتتتت استتتتفاده کن. به جای راه رفتن و با     

 .صقیقت

 ...و رفت

 .رفتم سمت صموم شاید یه دو  صالمو جا میاورد

فردا  زودتر بلند شتتدم و صستتابی به خودم رستتیدم. مانتوی کرمی با شتتلوار جین و یه  

شتتال کرمی. میخواستتتم پدرم با دیدنم ستتر ذوق بیاد. ببینه دختر قشتتنگ و با ستتلیقه ای  

  .و رژ به لبام زدم که از صالت خشکی در بیادداره. یه کوچول

 .م موال آرایب نمیکردم. چون بلد نبودم و میزدم خودم ودلقک درست میکردم
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با این فکرم خندم گرفت و رفتم ستتتمت عمارت. مینا دم در متتظرم بود. با دیدنم گفت.  

 .یکم صالب بده زیاد باها  صرف نزن ممکنه هیجان زده بشه

  .ه بودیم که دانیال با ویلچر مادر  از اتاق اومد بیرونبه پله ها نرسید

 .هردو مودب جلو  ایستادیم

باشتتته؟ از             گه نگفتم این دختر دور و ورم ن نا م فت. می باره زل زد و گ مادر  بهم دو

 .چهر  خوشم نمیاد

 .دانیال پوزخندی زد و مینا خانم گفت.چشم اتفاقی شده

برد و گفت. مادر بهتره خودتو ناراصت نکنی   دانیال یه ابروشتتتو به نشتتتانه تمستتتخر باال     

 .ارزششو نداره

صورتمو کردم اونطرف و محکم دندونامو بهم فشردم تا صرفی نزنم که همه چیو خراب    

 .کنه

مادر دانیال گفت. مینا فردا مهرداد داره برمیگرده میخوام از اون غشاهایی که دوستتتت          

 .داره درست کنی

 .م شومه.. مال اون زن که شوم بوداین دخترم زیاد نبینم. صب میکن

شام دوید ولی خودمو کنترل کردم...ل نتی         شک توی چ ست. و ا شک یه چیزی توی قلبم 

 .داشتم میترکیدم

  .ب د از رفتن اونا نفسمو باصدا دادم بیرون و رفتم از پله ها باال
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ا به نمینا پشت سرم اومد و گفت. میدونم خیلی ناراصت شدی. ولی یه روزی میرسه که او

 ... پات میفتن. محبت فق  بهم اعتماد کن

سه از تکرار این صرفا         شدت بهب نگاه کردم و گفتم. ب شت در اتاق پدرم و با  سیدم پ ر

  خسته شدم. فق  االن میخوام پدرمو ببینم. همین

 دور ازم منفی انرژی تا کشیدم  عمیق پشت در ایستادم و لباسمو مرتآ کردم و یه نفب    

 .شه

 .باز کردم و رفتم داخل آردم در رو

پدرم روی تخت خوابیده بود. هنوزم بهب دم و دستتتتگاه وصتتتل بود.به خا ر دیالیز      

 .صال خوبی نداشت

 .اتاقب بزرگ و سنتی بود

و یه قفستته پراز کتابای مختلک. که مرتآ چیده بودن. و قاب عکستتای گرون قیمتی که  

 .م لوم بود قدیمی هستن

وی صتتندلی نشتتستتتم. به چهر  خیره شتتدم. چقدر  دوباره برگشتتتم ستتمت تختب و ر

 شکسته بود. موها  یکدست سفید بود و با صدا نفب میکشید

بهب زل زده بودم چشتتما  آروم باز شتتد. و ب داز یکم نگاه کردن به ستتقک ستترشتتو  

 .چرخوند و منو دید

 .لبخندی زدم و گفتم.سام،من محبتم

  یه قطره اشک از گوشه چشمب چکید
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ی واستتته دیدنت اومدم. و زمان زیادی گششتتتت تا همو ببینیم. از دیدنم           گفتم. راه زیاد 

 خوشحال نیستی؟؟

 .دوباره اشک بیشتری از چشما  جاری شد

 .لبا  تکون میخورد ولی نمیتونست صرف بزنه

 .مینا گفته بود که به خا ر سکته دوم قدرت تکلمب رو از دست داده بود

شه       و گفتم. قیافم برات آشناست نه؟صاال که  بیشتر خندیدم تا دندونای ردیفم مشخص 

 ...بیشتر نگات میکنم میبینم واق ا هم شبیهت نیستم

  واینبار با صدا خندیدم. که باعآ شد لبخند محوی بزنه

 .چقدر شکسته و ترصم بر انگیز بود. دلمو آتیب میزد

شی    ددستای نحیفشو تو دستم گرفتم و گفتم. دلم نمیخواد مریض باشی. دلم میخواد بلن    

شون       سه دخترها ستوران. کاری که همه باباها وا تا باهم قدم بزنیم. بریم گرد . بریم ر

ستی  میکنن.  شته  چه یا سالمه؟؟  چند من میدونی را  هک م لومه واای خوندم؟ درد ای ر

 .دارم صرف باهات کلی اوووه. میکنم ت ریک برات همرو من ولی. نمیدونی

 .از صحبتام لشت میبرد بهم با مهربونی نگاه میکرد. انگار

ستار   صی    ومنم ادامه دادم.آخه میدونی مینا منو کرده پر صو   میام بخوام هرموقع.شما  خ

 .نشه مزاصم ایکبیری دانیال اون اگه البته. پیشت

 .و ریز خندیدم و گفتم. وای ببخشید نباید پیب شما صرفای زشت بزنم

 .وبا صدا خندیدم. که باعآ شد لبخند بزنه
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 ...مو ریب میکردلبخندشم دل

 .ب د  آروم چشماشو بست و خوابید.از بب دارو بهب تزریق میکردن

 ...خدایا چرا اینطوری شده. کمکب کن. صداقل بتونه به صرف بیاد

فردا  صبح زود بیدارشدم. امید جدیدی داشتم و صاال صب میکردم تنها نیستم. مهری      

 .که بین من و پدرم وجود داشت بهم انرژی میداد

م سمت لباسام. لباسای زیادی باخودم نیاورده بودم. بااین صال مانتو رو صشف کردم.     رفت

شکل ماتم                ستم  شیری پوشیدم. نمیخوا سارفونی  سفید زیر  شلوار صورتی با  سارافن  یه 

 .زده ها با یه ادم بیمار روبه رو بشم

م  زیر شتتالموهای بلندم رو شتتونه زدم و با گیره محکم پیچیدمب و باال جمع کردم. تا از 

بیرون نزنه. ویه شتتال صتتورتی ستترم کردم. این رنگ خیلی بهم میومد. مال همه دخترا   

 .صورتی دوست داشتم

به رژ صتتتورتی کمرنگ هم زدم و تو آینه به خودم لبخند زدم. و از خونه اومدم بیرون.          

 .مهشید روی تاب کنار خونشون نشسته بود و درد میخوند

  وتی زد و گفت. او له له. تیپ زدی دختر خبریه؟؟با دیدنم چشاشو درآورد و یه س

 .خندیدم و گفتم. چه تیپی لباسای م مولیه دیگه

اونم خندید و گفت.آخه قیافتو تغییر داده. وای به صالت محبت اگه خبری باشتتته و بهم             

 نگی

 اخم دوستانه کردم و گفتم. دیوونه این چرت و پرتا رو از کجا یاد میگیری آخه؟
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ستراصت          ورفتم که برم شون میاد. یه مدت قراره اینجا ا سر بزرگ ستی امروز پ گفت. را

 .کنه و برگرده

 ...شونه باال انداختم و گفتم. اینم یه لنگه از اونا. من چیکار کنم

 ب د اخم کردم و گفتم. ببینم اینا پدر ندارن؟خونه پدری ندارن که همب اینجا پاسن؟

خیلی ساله. اونام از اون موقع اینجا زندگی   گفت. چرا ولی پدرشون از مادرشون جداشده  

 .میکنن. پدرم میگفت؛ پدرشونم آدم خوبی بوده نمیدونم چرا  اق گرفتن

 .آهی کشیدم و زیر لآ گفتم. بسکه تخب و از خود راضی هستن

 .و رفتم سمت عمارت.  بق م مول سوت و کور و ساکت

باز کردم همزمان مینا با یه تشتتتت و        مینا خانم رو پیدا نکردم. رفتم  بقه باال. دراتاقو        

چندتا مافه اومد بیرون. ستتتام کردم و گفت. جاشتتتو مرتآ کردم. داروهاشتتتم خورده.  

  .امروز صب کردم رنگ و رو  بهتر شده

 .گفتم.خداکنه زودتر خوب شه

 .و آروم رفتم داخل. چشما  باز بود. انگار منتظرم بود

امروزم با موفقیت خودمو رسوندم.هیچ.مان ی  بایه سام پرانرژی کنار  نشستم و گفتم. 

 .ایجاد نشد. و خندیدم

 .لبا  میجنبید انگار س ی میکرد چیزی رو بهم بفهمونه
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گفتم. میدونم دوست داری باهام صرف بزنی ولی ف ا باید صالت خوب بشه. تا اون موقع  

هم  کب خیلیهم من تا دلت بخواد صرف دارم بزنم. البته فکر نکنی وراجما. اتفاقا برع       

 !مظلوم و ساکتم. فق  نمیدونم چرا بقیه بهم میگن ور وره

 .و ب د دوباره خندم گرفت. لبخند روی لبا  نشست. و دوباره دلم ریب شد

وقتی که خوابید. بلند شدم و از پنجره به بیرون خیره شدم. در اصلی باز شد و یه ماشین       

سررشته       شینا  شد. زیاد از ما شین    خیلی مدل باال وارد  شتم ولی انقدر میفهمیدم که ما ندا

دو در خیلی قیمتب باالستتتت. مینا خانم و فروغ رو دیدم که رفتن پیشتتتواز فروغ ویلچر  

  .اون زن که زبونم نمیکشید بگم عمه رو میبرد. از دانیال خبری نبود

 .یه پسر با تیپ اسپرا از ماشین پیاده شد و پدر مهشید چمدوناشو صمل میکرد

و صشتتم بازی خوشتتم نمیومد. برگشتتتم و کنار تخت پدرم نشتتستتتم. صب    از این خدم 

 ...میکردم اونم غریبه

 .پایین سر و صدا بود و من دوست نداشتم برم بیرون

  .تو اتاق پدرم چرخ زدم و به کتابا  نگاه میکردم که گوشیم زنگ خورد

 جواب دادم فرید بود گفتم. سام پسردایی خوبی؟

میام تهران. یه چند روزی هستتتم. خاله اینا میخوان وصتتیت    گفت. محبت من فردا دارم

 نامه بی بی رو درربیارن و قانونیب کنن. با من بر میگردی؟؟

 .گفتم. باشه. ولی خودم بر میگردم. تو به کارات برد و برو

 .گفت. ولی بابا گفته من بیارمت
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 .گفتم. من با دایی صحبت میکنم

 .گنده ای کرده ازپشت تلفن هم میدونستم چه اخم    

  .گفت. عادتته لج کنی

 .ب دم قطع کرد. آخه دوست ندارم باتوی غرغرو این همه مسیر رو تنها باشم

شد       شازده کوچولو رو از کتاب خونه بیرون کشیدم و قبل اینکه باز  کنم در باز  کتاب 

 و مینا خانم با یه سینی غشا وارد شد و

سه دیالیز. تا اون موقع      گفت. عزیزم ناهارت رو آوردم امروز غروب  ستار  میاد وا پر

 .میخوابه. میتونی بری سوییت خودت

 .گفتم. نه. اونجا صوصله ام سر میره میخوام کنار  باشم

  .لبخندی زد و رفت.غشامو خوردم و همونجا وضو گرفتم و نمازمو خوندم

ت درد ی دوباره چشتتتماشتتتو باز کرد ناله میکرد. رفتم کنار  و گفتم. خوبی بابایی؟ جای          

 .میکنه؟ دوباره بهم خیره شد.دیگه ناله نمیکرد

فهمیدم منو صدا میزده. کنار  نشستم و گفتم. نگران نبا  من تنهات نمیشارم. با اینکه 

اینجارو دوست ندارم ولی چون تو اینجایی پام به اینجا قفله. ولی وقتی صالت خوب شه و    

  .سرپا شی باخودم میبرمت

 .هنم خیره شدچشا  کنجکاو شد و به د

ستا زندگی میکردم.      ستاره تو رو منم با هیجان ادامه دادم.خوب میدونی من پیب بی بی 

 ...البته فق  چهارسال دانشگاه رو بودم شیراز. ولی ب د  دوباره برگشتم
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شنگه. درختایی که دور جاده رو گرفتن       ستا. میدونی اونجا خیلی ق سمت رو وذهنم رفت 

بستون همه جارو یکدست سبز میکنن. صبحا بوی گلهای وصشی  و شالیزارایی که اوایل تا

  .آدمو دیوونه میکنه و شبا بوی علفای صحرایی

میدونی بابا من واستته خودم باغچه دارم و ستتبزی میکارم. عاشتتقشتتونم مخصتتوصتتا وقتی  

بزرگ میشن به چشم میان. و گوجه های ریز خوشمزه که دوست ندارم ولی واسه بی بی  

 .ه خندیدم. و همزمان دلم گرفت. دلم واسه بی بی تنگ شدمیکارم. و دوبار

 .پدرم با چشمایی که برق میزد بهم نگاه میکرد

برای اینکه خوشحالب کنم گفتم. دوست داری بیای اونجا؟ اونجا پر از صدای گنجشک      

 تو  هک باغمون میبرمت بیای اگه . باصاله خیلی. میباره بارون هم و پرنده ست. همیشه  

سه  های بچه م لم تازه. کارممی سبزی  ستا  مدر ستم  هم رو  تو رو درد کاد گاهی. ه

 میدم؟ درد ها بچه به چطوری ببینی داری دوست جونم بابا. میکنم برگشار سبز فضای

 که یهو یکی از پشت سر گفت. ببخشید خانم م لم میشه بگی اینجا چه خبره؟؟

 .وصشت زده سرمو چرخوندم سمت صدا

رشتتونه که عینک هم داشتتت با تیپ استتپرت...همونی که از ماشتتین   یه پستتر قدبلند چها

 !!پیاده شده بود...دادا  دانیال! واای

 ..با لکنت گفتم. من..چی..چیزه..خآ

فت. تو             چه صستتتی داره و گ یدم  یا اخمو نبود نمی فهم بانی  یافب عصتتت مد جلوتر ق او

 چی؟بگو..اینجا چیکار داری؟کنار تخت دایی اصمد کی راهت داده؟
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گام میکرد خیره شتتتدم و گفتم. خوب چیزه... من          به   مای نگران ن با چشتتت که  پدرم 

 .پرستارشم. تازه استخدام شدم

اومد باال ستتتر پدرم و وقتی دید بیداره لبخند زد و گفت. خوبی دایی؟ ستتترصال به نظر             

 .میرسی. دلم برات تنگ شده بود

 .دبانه صرف میزدبا ت جآ بهب نگاه میکردم. اولین کسی بود توی این خونه که مو

یه آمپول از توی کشتتوی داروهای پدرم در آورد و توی ستترمب ریخت و گفت. غروب  

 .خودم دیالیزت میکنم. صاال راصت بخواب

 .ب د بلند شد و بهم اشاره زد که پشت سر  برم

مضتتطرب و نگران پشتتت ستتر  رفتم. توی همون راهرو در اتاقی رو با کلید باز کرد و  

 .ا داخل لطفاوارد شد و گفت. بی

 لحن گرم و متینی داشت. ی نی واق ا دادا  دانیاله؟

شید و پوفی            شکی لختب ک ستی به موهای م شت به من کرد و د ستاد و پ کنار پنجره ای

 کرد و گفت. تو کی هستی؟؟

 بهت زده ایستاده بودم..منظور  چیه آخه؟

 ...گفتم. خوب من که گفتم پرستا

شه که برگشت و گ     شت صرفم تموم  شو    نشا ست فت. از دروغ متنفرم...  فره نرو... چرا د

 گرفته بودی؟؟

 هول شدم. نکنه همه چیو دیده و مکالمه منو شنیده باشه؟



                 
 

 

 بهارنازدارابی| ستاره دنباله دار رمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 دکنی

 

88 

 

  .سکوت کردم. ی نی صرفی به ذهنم نمیرسید

 اومد نزدیک و بهم خیره شد و گفت. چرا بهب گفتی بابا؟؟

شتم.درونم غوغا بود.. چشمامو باز کردم وگف     تم. خوب... چون صب  چشمامو رو هم گشا

 ..میکنم جای پدرمه

 .صدا  یکم رفت باالتر. گفتم از دروغ متنفرم

شو گرفتی و برا  از جایی که زندگی میکردی گفتی؟ تو کی      ستا چرا بهب گفتی بابا؟د

 هستی؟ توکی هستی؟؟

 ..بازم سکوت کردم. نباید صقیقت رو بدونه

 باصدای پایین تری گفت. تو خاتونی؟؟آره؟؟

 خاتونی؟؟

 ....با صیرت نگا  کردم. اون از کجا منو میشناخت؟ گفتم. نه اسمم خاتون نیست

یه ابروشتتو باال انداخت و گفت. پب نمیخوای صرف بزنی نه؟ باشتته؟ رفت ستتمت در و    

  قفلب کرد...خداجونم میخواد چیکار کنه؟

 و گفت. تا صقیقت رو نگی صق نداری بری بیرون. ممکنه یکی هم بیاد ستتتراغمو من رو       

تورو توی یه اتاق دربستتتته ببینه و انواع فکرهارو هم بکنه. اونوقت با یه لکه ی ننگ از              

 ..این خونه بیرونت میکنن و دیگه رنگ اون مرد رو هم نمیبینی

خون دوید تو صورتم و بادعصبانیت گفتم. دیوونه شدی؟ چرا داری اینکارو میکنی. اصا      

 ..تو کی هستی که بهت جواب پب بدم
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 .نگاه کرد که صدای در بلند شد یکم بهم

 .از ترد رفتم پشت در و با وصشت به صورتب نگاه کردم

صتتدای دانیال رو میشتتنیدم . مهرداد در رو باز کن دادا ...واای دانیال ازم متنفره بفهمه 

  بیچاره میشم

آروم گفتم. تورو خدا رد  کن بره. خواهب میکنم..باشتتته قبول میگم.. فق  اینو رد  

 . کن بره

 .یه لبخند رضایتمندانه زد و داد زد. دارم دو  میگیرم نیم ساعت دیگه میام آالچیق

  ...و دیگه صدای دانیال رو نشنیدم

 .خیالم راصت شد و یه نفب عمیق کشیدم

 .مهردادگفت. خوب. صاال که عمق فاج ه رو در  کردی، بگو.منتظرم

 گفتم.آخه چیو میخواین بدونین؟

 گفت. صقیقت رو. تو خاتونی؟آره؟ روی لبه ی تختب نشست و

  .گفتم. انقد بهم نگو خاتون. از این اسم متنفرم. من اسم دارم. اسمم محبته

  .گفت. پب اسم خاتون به گوشت خورده که متنفری از 

گفتم. باشتته. بحآ بیفایده ستتت. من از آبروریزی میترستتم. میدونم گفتنب اشتتتباهه     

 ...همحضه. ولی آبروم برام خیلی ارز  دار

 ...ودر مقابل نگاه کنجکاو  ادامه دادم. هرچی که شنیدی درسته.... من...دخترشم
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 .نمیدونستم چه اتفاقی میفته ولی نمیتونستم این اتاق در بسته رو تحمل کنم

 با ت جآ بهم نگاه کرد و گفت. از کجا باید باور کنم؟

 .پوزخندی زدم و گفتم. برام مهم نیست که باور کنی یانه

به جرم          خیلی  که زود جو  میاورد. گفت. میدونی میتونم  یال  ریلکب بود برخاف دان

 کاهبرداری ازت شکایت کنم؟

  .دیگه داشت تند میرفت و من نمیتونستم هیچ توهینی رو تحمل کنم

 ...گفتم. هرکاری که دوست داری انجام بده. فق  این در ل نتی رو باز کن

شد     شت بند میومد. نمیدونم چم  سم دا سرم گیج        نف شده بود و  سست  ه بود. تمام بدنم 

 .رفت و به دیوار تکیه دادم و گفتم. این در ل نتی رو باز کن... انگار دارم خفه میشم

 ...اوود سمتم.. چشام دودو میزد. با بیحالی گفتم. این در رو باز کن دارم خفه میشم

زیر آب اومدم    رفت ستتتمت در و قفلشتتتو باز کرد و خودمو پرت کردم بیرون. انگار از     

 .بیرون و با ولع هوا رو کشیدم تو ریه هام و به سرفه افتادم

 ....یکم که صالم بهتر شد. نگا  کردم و دیدم با نگرانی نگام میکنه

 گفت. صالت بهتره؟؟آسم داری؟

 ...با ت جآ گفتم. نه. اصا

 .صاف ایستاد و دست به کمر زد و گفت. پب ترد ازمحی  بسته داری

 ا  کردم گفت. تا صاال توی محی  بسته بودی؟؟با ت جآ نگ
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 .یکم فکر کردم و گفتم. تاجایی که یادمه جایی گیر نیفتادم

 .گفت.آره ترد از محی  بسته ست. بهتره به روانشناد مراج ه کنی

گه فکر             یارم.ا تاقب و گفت.راستتتتی من راستتتت و دروغ صرفاتو در م ورفت ستتتمت ا

االن بری چون من با بهترین تیم وکالت شتتهر  کاهبرداری تو ستترت داری بهتره همین 

 .در ارتبا م

 .پوزخندی زدم و برگشتم سمت سوییتم

 .هنوزم یکم سرم گیج میرفت

مینا خانم توی صیاط بود و داشت به پدر مهشید یه چیزایی گوشزد میکرد با دیدن قیافه     

 ی ناراصتم اومد سمتم و گفت. چیزی شده محبت؟

شونه ی نه تکون دا    سرم اومد و گفت. بازم        سری به ن شت  سوییتم. پ سمت  دم و رفتم 

 دسته گل به آب دادی؟

 .یاد مهرداد افتادم و صقیقتی که فهمیده

 .پوووف ی نی بدجوری گند زده بودم

شدم.         شتباه بزرگ کردم. ی نی مجبور  سمتب و گفتم. میناجون من یه ا نگران برگشتم 

 .باور کن شرای  جوری بود که باید میگفتم

 .گفت. محبت مال آدم صرف بزن تا دیوونه شدمنگران 

 ...آهی کشیدم و گفتم. مجبور شدم به مهرداد بگم

 باوصشت نگام کرد و گفت. چیو بگی؟؟
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پشتتتیمون نگا  کردم و گفتم. آخه اون مکالمه منو پدرمو شتتتنیده بود. زندانیم کرد           

 ...تهدیدم کرد راه دیگه ای نداشتم

 .چرا؟چرا گفتی؟ خراب کردی دخترروی پله هه نشست و گفت. ای واای 

 .وبه صالت تشر گفت. خراب کردی اصمق جون

کنار  ردی پله ها نشستم و گفتم. به خدا مجبور شدم. به جون همون پدر مریض..باور     

 .کن

 .تازه باور نکرده فکر میکنه من کاهبردارم

 ..بدم گفت. نه اون خیلی باهوشه صتما صقیقت رو در میاره. خودم باید بهب توضیح

و بلند شتتد و گفت. صتتبح ها ستتاعت پنج بیا عمارت که موقع اومدنت کستتی بیدار نباشتته  

  غروب هم هرموقع امن بود برات زنگ میزنم که بری

 وبلند شد که بره گفتم. اگه مهرداد منو بیرون کنه چی؟

 .گفت. مهرداد با اونا فرق داره. باید یه کاری بکنم این گند اصمقانه تورو بپوشونم

دلهره داشت دیوونم می کرد و هنوز روی پله ها نشسته بودم که مهشید رو دیدم داشت   

سته به نظر         سته و ها  بود .بهب لبخند زدم و گفتم.چقدر خ شت خ شگاه برمیگ از دان

 میای؟

 .بهم لبخند زد و گفت. دیگ به دیگ میگه ته دیگ

 .رتو اوج دلهره از صرف بی م نیب خندم گرفا و گفتم. نمیری دخت

 .خندید و گفت.آقا مهرداد اومده نه؟ االن داشتم میومدم ماشین لوکسشو دیدم
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 گفتم.چته ذوق داری؟؟

مقن شو از سر  کشید و موهای لخت آشفته شده ا  رو درست کرد و گفت.آخه اون        

 .الگوی منه. خیلی آدم با شخصیتیه

 ابرو باال انداختم و گفتم. مطمئنی فق  الگوته؟ عشق و اینا نیب؟

سری تکون داد و گفت. نه بابا من از بچگی همبازیشون بودم از همون موقع مال داداشام  

 .بودن من از این آدما نیستم به کسی راصت دل ببازم

  ولبخند فاتحانه ای زد و منم خندیدم

 .ب د گفت. راستی بابام گفته بهت بگم بری عمارت گویا با خدمتکارا کار دارن

 .م سمت عمارت. باز چه خرده فرمایشاتی دارنچهره ام تو هم رفت و رفت

 .همه تو آشپزخونه بودن و منم بهشون ملحق شدم

با دیدن من چهر  تو هم          یال، ی نی عمه ی گرامی داشتتتتن نطق میکردن که  مادر دان

 غشا  برای رفت و ادامه داد. نبینم هیچ بی آبرویی پیب بیاد همه چی باید عالی باشتتته.           

شپز  سین  کارا هبقی به شما  میارم آ سی .بیرون رفت گنده اخم یه با ب د و. بر  چه باز. دمپر

 خبره؟

 .فروغ گفت. فرداشآ مهمونی فامیلی دارن. همه اقوامشون هستن. کلی کار داریم

 گفتم.آخه چقدر مهمونی میگیرن؟

 .میناخانم گفت. به مناسبت برگشت آقا مهرداده
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صبح همه مشغول یه کاری بودن.منم  بق م مو     ل رفتم  بقه باال و مستقیم پیب از فردا 

 .پدرم

بیدار بود انگار منتظرم بود. رفتم داخل و با انرژی ستتتام کردم و گفتم. بابای قشتتتنگم         

 امروز صالب چطوره؟

 .بهم لبخند زد اوایل راصت نمیتونست بخنده

 .کنار  نشسته بودم که صدای بحآ دونفر رو شنیدم

صد    شت در، انگار توی راهرو بودن و  شنیدم. دانیال و مهرداد       رفتم پ ضح می شون رو وا ا

 .بودن انگار

 دانیال. شوخیت گرفته؟آخه تاکی؟؟االن دوساله که نمیشاری. فایده این خونه چیه مگه؟

شرکت هرماه تمام و       سهمتو از  شدی؟ تو که  مهرداد. بب کن دانیال چرا انقدر  م کار 

 کمال میگیری چرا چشم به فرو  این خونه داری؟

 .دت میدونی واسه پول نمیگمدانیال.خو

 .مهرداد. من نمیتونم صتی اگرم بخوام باز باید دایی باشه

  دانیال. بهونه نیار دایی امروز و فردا رفتنیه وارثی هم که نداره

  .ل نت به تو دانیال هیوالی کایک

 ...مهرداد گفت. اگه داشته باشه چی؟ اگه برگرده وسهمشو بخواد

 بود؟نکنه تو هم باور کردی اون یه دختر داره؟؟ دانیال.بب کن . وارث کجا
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مهرداد.آره بتتاور کردم. چون من اون روز بودم..تو هم بودی...بچتته بودیم ولی خوب  

 .یادمونه. نگو نه که باورم نمیشه

 ... یکم سکوت و ب د صدای پای رفتن یکی

شتتم نشتتون بکبه پشتتت در تکیه دادم. اونا چی میدونن که من بی خبرم... باید از زیر زبو

 .بیرون

 .برگشتم پیب پدرم و تا غروب اونجا بودم

 .غروب مینا اومد دنبالم تا برم سوییتم. چون مهمونا داشتن میومدن

 هنوز کامل از در خروجی بیرون نرفته بودم که صدای دانیال منو میخکوب کرد. کجا؟

 ... برگشتم سمتشو گفتم. چی؟چیزه.. خوب

ه نکنه از زیر اینم میخوای در بری؟؟ عمرا اگه بشارم تو دست به سینه ایستاد و گفت.چی   

 .امشآ مسئول پشیرایی از جوونای فامیلی بلبل زبونی ببینم صسابت رسیده ست

 ...پوفی کردم و برگشتم سمت آشپزخونه. مرتیکه مال جغد انگار منتظر بود

 .اون شآ صسابی برو بیا شده بود. ماشین های مدل آخر و آدمای رنگاوارنگ

شون        شده بودن و زناتا خرخره به خود صورت خفه  دخترایی که توی آرایب و جراصی 

جواهرات آویزون کرده بودن و مردایی که مستتابقه بزرگترین شتتکم فامیل رو گشاشتتته  

  .بودن
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شو. با ادکلن های جور واجور و            شن  سالن ف شتن میرفتن  شون که واه واه. انگار دا سرا پ

ونم انگار زری آرایشتتگر صستتابی بند انداخته بود و یه ته ماشتتاهلل هزار ماشتتاهلل ابرهاشتت 

 .ریشم که ی نی آره ما مردیم

سرم از این همه زرق و برق گیج میرفت. از بوی ادکلن های مار  مختلک و قر و عشوه    

 ...هاشون تو  رز صرف زدن و کاد گشاشتن واسه ریخت و قالآ و صورت و هیکل و

 .فروغ هم صسابی اینور و اونور میرفت میناجون هم صسابی سر  گرم بود و

یه خدمتکار واستته کمک هم آورده بودن. میناجون هم چپ و راستتت کاربهشتتون میداد   

 .ولی با من کاری نداشت

 ...در کل نمیدونستم باید چیکار کنم

ستی هارو         ستادی این پیب د ستاده بودم که فروغ اومدگفت. محبت چرا ای س  ای اون و

 .ببر پخب کن

 ؟؟گفتم.من

بات جآ نگام کرد و گفت. وا آره دیگه توهم خدمتکاری ماا ها.. از زیر کار داری در            

 .میری؟؟ بابا ماهم خسته شدیم

 .واسه اینکه دهنشو ببندم پیب دستی هارو از  گرفتم و گفتم .باشه فق  نق نزن

 .گفت. ببر سالن کنار راه پله

 هم آیناز..بود نشتتستتته  ستتطشتتون و هم دانیال اونجا که پر از دختر پستترای قرتی بود 

 .بود کنار 
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 !مگه آیناز دوست دختر  نیست؟ اینجا چیکار میکنه.؟چه فامیای روشن فکری واق ا

 با پیب دستی ها ایستاده بودم که یکی از دخترا گفت. به چی زل زدی؟؟ بشار برو دیگه؟

 .هم داشتبه اون دختر نگاه کردم موهاشو پسرونه کوتاه کرده بود و یه آرایب جیغ 

 !چرا این دخترا همشون شکل همن انگار 

 .که دوباره دختره بهم تشر زد. وا مگه کری میگم بشار برو دیگه

صاال همه به من نگاه میکردن. هول شتتتدم و رفتم که برم جلو تر که پام به قالیچه گیر              

 .کرد و نزدیک بود ولو شم که یکی از پشت بازومو گرفت

 ...ورد. بلند شدم و برگشتمشالم رفت عقآ و پام پیچ خ

مهرداد بود.. ستتریع ایستتتادم و بازومو از تو دستتتب کشتتیدم بیرون که صتتدای آیناز در 

اومد. من میدونستم این خدمتکاره یه ریگی به کفشب هستا...ببین چه خودشو به مو      

 مردگی زده؟

 .ب د یه پوزخند بهم زد

 .یکرد بقیه هم همینطوردلم گرفت.صب کردم دارم تحقیر میشم، دانیال نگام م

اون دختره مو کوتتتاهتته هم گفتتت. آینتتاز جتتان این همون ختتدمتکتتاره کتته میگفتی              

 پرروهستب؟

با چشتتتم صقارت نگام می کردن. همشتتتون انگار بهم میگفتن        تو یه بچه دهاتی     "همه 

 . و نگاه مسخرشون وجودمو میلرزوند "گدایی

 ..دانیال یه اخم گنده کرده بود و به زمین خیره بود
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 .خواستم دهنمو باز کنم تا یه درشت بارشون کنم ولی صدا تو گلوم خفه شد

شما گفته که صدای دخترونه          که صدای مهرداد اومد. ببخشید الدن خانم تاصاال کسی به 

 .. تون به تیپ پسرونه شما نمیاد! خیلی ببخشیدا ولی یکم برام خنده داره

 ...سرمو انداختم پایین و از اونجا زدم بیرون

 ..بود مستقیم دویدم سمت سوییتم...بهم بر خورده 

ببین خودشتتو زده به مو  " "همون دختره خدمتکاره "صتتداشتتون تو گوشتتم میپیچید  

 "مردگی

  ...اشک دوید توی چشمم. روی تاب کنار سوویت نشستم

 .بودم کرده فرامو  رو ترد بااینکه هواتاریک بودولی 

یه     دخترای جلک فکر کردن خیلی ستتترترن. من  خا ر صرف این و اون گر به  م موال 

 . نمیکردم. ولی صاال انگار غریبی و دلتنگی، دل نازکم کرده بود

ستاره کردم و گفتم. بی بی اون باالیی نه؟ صالم           سمون پر  شدن و رو به آ شکام جاری  ا

مل کنم، بکنمب             ماغمو ع قت میگفتم میخوام د ته هرو یاد ته، خوب نیستتتت. دلم گرف

تی؟ میگفتی تو از همه دخترای دنیا خوشتتگل تری. نیازی به جراصی  ستترباالیی چی میگف

 ...نداری

 واسه دلخو  کردنم میگفتی نه؟

 .که یه صدا منو به خود  آورد.آره واسه دلخو  کردنت میگفته
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ترسیدم و اشکامو پا  کردم و خودمو جمع و جور کردم و گفتم.آقا مهرداد اینجا چیکار    

 میکنین؟

 .خند زد صورتب به  رز عجیبی همیشه صورتب پرازآرامب بوداومد نزدیک تر و لب

  گفت.تو اونجوری زدی بیرون نگران شدم

 بات جآ گفتم. نگران؟؟

 .خندید و گفت.خوب من یه دکترم. دکترا همیشه نگران مریض ها هستن

 .گفتم.ولی من که مریض نیستم

 .اومد کنارم روی تاب دونفره نشست 

  بشینه م شب بودم از اینکه یکی انقدر نزدیکم

 . خودمو جمع و جور کردم. و گفت. ترد از محی  بسته داری دیگه. اینم یه نوع بیماریه

 .گفتم. اون مربوط به روانشناسیه نه پزشکی

 .ابرو باال انداخت و گفت. خآ من تو این زمینه ا اعاتم دارم

 چیزی نگفتم و که دوباره گفت. بی بی ستاره کیه؟؟

 .کسی که منو بزرگ کرده چطور؟گفتم. مادربزرگم

 !عینکب رو جابه جا کرد و گفت.آخه خیلی گولت میزده

یکم گنگ نکا  کردم و فهمیدم راجع به قیافم میگه. گفتم. اتفاقا بی بی خیلی راستتتتگو 

 .بود. وقتی اون میگفت من خوشگلم ی نی خوشگلم
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 .و یه ژست فاخرانه گرفتم

 اون مهمونی هستن. قبول داری؟خندید و گفت. ولی دخترای خوشگلی توی 

ژستتتم خالی شتتد و گفتم.خآ!آره. اونا خیلی شتتیک و باکاستتن. واز لوازم آرایشتتی های  

 .میشه پیدا شو فشن تو فق  که لباسایی مار  استفاده میکنن و 

 گفت. اینا ی نی زیبایی؟؟

 .گفتم. بستگی به این داره که زیبایی رو چطوری ت بیر کنیم

 ت بیر میکنی؟ گفت. خوب تو چطوری

 ...بهب نگاه کردم و گفتم. زیبایی ی نی چهره ی خوب و هیکل مناسآ و

  .با صدا خندید و گفت. توهم مال دخترای دیگه ای

 اخم کردم و گفتم. زیبایی از نظر تو چطوریه؟؟

بهم زل زد و ب د به روبه رو خیره شتتتد و گفت. زیبایی ی نی لحن زیبا. نگاه پرازآرامب  

م. قلبی که مهربونه و بدی ها برا  عشاب آوره. زیبایی ی نی بوی گلهای  .چشمای م صو

وصشتتی دم صتتبح و بوی علک های صتتحرایی دم غروب. ی نی عاشتتقانه گو  دادن به   

 ... صدای گنجشکایی که واسه خیلی ها جز یه آلودگی صوتی نیست

  تریب د برگشتتتت بهم نگاه کرد و لبخند زد و گفت. که توی اون عمارت همچین دخ        

 ...نیست. ولی بیرونب... شاید

  .نگاهب و رفتار  م شبم میکرد

 .از روی تاب بلند شدم و گفتم. انگار شاعر هم هستی
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 .خندید و گفت. خآ نه زیاد.روصیه لطیک ندارم

 گفتم. هنوزم فکر می کنی کاهبردارم؟؟

 .هنوز صرفی نزده بود که صدای خب خب برگ توجه هردومون رو جلآ کرد

 گفت. دانیال کاری داری؟مهرداد 

لت، میخوایم شتتتام                    با مدم دن مد زیر نور و گفت. او تاریکی او یال از  یه ب د دان ثان چند

 .بخوریم

 هب  یا  مهرداد لبخند م نی داری زد و گفت. میتونستتتتی از خدمتکار بخوای صتتتدام کنه       

 .میزدی زنگ گوشیم

 .بزنم دانیال گفت. توی صیاط یه کاری داشتم واسه همین گفتم صدات هم

  .این دوتا برادر واق ا عجیآ بودن

مهرداد باهمون لبخند م نی دار  بلند شد و در صالی که میرفت روبه من گفت. ولی بی  

 .بی ستاره صقیقت رو بهت نمیگفتا

 .یه اخم تحویلب دادم و رفت . دانیال هم یه نگاه ترسنا  بهم انداخت و رفت

 .صشت انداختصاال که صالم بهتر بود ،تاریکی منو به و

 .و دویدم سمت خونه مهشید و صدا  زدم

 باشی؟ مهمونی خواب آلود اومد دم در و با ت جآ نگام کردو گفت. مگه نباید 

 !گفتم. ف ا که م افم. میای پیشم بخوابی؟ آخه میترسم



                 
 

 

 بهارنازدارابی| ستاره دنباله دار رمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 دکنی

 

102 

 

سکته میکردم از        شکر مهشید رو دارم وگرنه باید  سوییت من .خدارو  پوفی کرد و اومد 

 .ترد

  .یدونم توی مهمونی چه اتفاقی افتاددیگه نم

 .صبح دوباره رفتم سمت عمارت تا برم پیب پدرم

 .صبح زود بود و همه خواب بودن

از پله ها آروم باال میرفتم که میناخانم از باال به ستتتمت پایین میومد. با دیدنم دستتتتمو                

گرفت و کشتتتید توی آشتتتپزخونه و در رو بستتتت و گفت. دیشتتتآ مهرداد چیزی بهت 

 ت؟اخراجت کرد؟گف

 گفتم. نه اتفاقا خیلی باهام خوب بود. چطور؟

آهی از سر آسودگی کشید و گفت. خداروشکر. دیشآ مدام دلم بهت بود که یه وقت با      

 .اون زبون تند و تیزت نزنی کارها رو خراب نکنی

 .گفتم.وا!!میناجون یه جوری میگی انگار من مادر فوالد زره ام و با همه دعوام میشه

 !.ه چپ چپی کرد و گفت. کم از  ندارینگا

 .خندیدم و رفتم سمت اتاق پدرم.دلم برا  تنگ شده بود

 .در اتاق رو باز نکرده بودم که صدای گریه یه نفر منو به خود  جلآ کرد

 .. دنبال صدارو گرفتم.و رفتم سمت اتاق مهرداد

 .صدای آه و ناله و گریه ا  میومد
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 گریه میکنه؟؟ نکنه اتفاقی برا  افتاده! چرا

پشت در اتاقب ایستادم. صدای گریه های کوتاهب میومد. آروم دستگیره رو چرخوندم  

 .و در رو باز کردم

 .میدید ب.و.دمهرداد روی تختب خوابیده بود و توی خواب گریه می کرد،انگار کا

در  ققبل از اینکه بیدارشتته، اومدم بیرون، اما تو فکر بودم.؛به قیافه ولحن آرومب نمیاد ان

 .آشفتگی روصی داشته باشه

 .رفتم توی اتاق پدرم.هنوز خواب بود. کنار  نشستم و دوباره بهب زل زدم

بیدار شو بابا، از جات بلند شو و دستامو بگیر و بغلم کن...من بشم دختر بابایی تو بشی      "

 .همه کب من

 .تنهایی کشیدم،دلتنگی و تحقیر رو تحمل کردم

 .، دارم دیوونه میشمکلی م مارو جلوی پام ریختن

بابا بلند شتتو و خودت بگو که چی شتتده؟که مادرم چرا خودشتتو کشتتت؟چرا تو دنبالم     

  نیومدی؟ چرا االن روی این تخت خوابیدی؟

 "چراهایی که دارن دیوونم میکنن

 .توی افکارم غرق بودم که چشما  باز شد و با دیدن من سریع یه لبخند زد

 .خوشحال میشه خوشحال بودم که با دیدنم انقدر

 .برا  یکم کتاب خوندم و کنار  نشستم که گوشیم زنگ خورد
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 از اتاق اومدم بیرون، فرید بود. جواب دادم. سام فرید چیزی شده؟

 فرید.باید چیزی بشه که زنگ بزنم؟؟ چرا جواب اد ام اد هام رو نمیدی؟

 گفتم. شرمنده ندیدم. صاال چی شده مگه؟

 گردم باهام میای دیگه؟فرید. من تهرانم فردا برمی

  .و.دبپووفی کردم و تو دلم چهارتا فحشب دادم و گفتم. من فردا با قطارمیام. نشد اتو

 .هست. نگرانم نبا 

فرید. مستتخرم میکنی محبت؟ ماشتتین من خالی داره میره اونوقت تو ناز و افاده میای؟؟  

 .آدرد بده فردا بیام دنبالت

ست     شده بود. دیدم ول کن نی شدم قبول کنم و آدرد رو بهب دادم   ل نتی کنه  مجبور 

 .تا بیخیال شد

قضتتیه رو به میناخانم گفتم و اونشتتآ یکم از خرت و پرتام رو جمع کردم تا فردا صتتبح   

 .صرکت کنم

شآ روی پله های سوییت نشستم و به استخر خالی چشم دوختم. توی ذهنم آشفتگی           

 .بود

 .می گرفتاز اینکه اون خونه رو بدون بی بی ببینم دلم 

 تو فکر بودم که مهشید اومد کنارم نشست و گفت. چته دختر توافق محوی؟

 .گفتم. هیچی توی فکر بودم

 .گفت. ای بابا تو هم عجآ آدم متفکری هستیا هر وقت میبینمت تو افق محوی
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خندیدم و گفتم. راستتتتی مهشتتتید؟ آیناز چیه دانیال میشتتته که همه جا صتی تو مهمونی   

 ت؟خانوادگیشونم هس

 گفت. خوب آیناز هم دختر عموشه هم دوست دخترشه.چطور؟

 .گفتم. هیچی آخه همیشه بهب وصله فکر نمیکردم فامیلب باشه

گفت. آره آیناز عاشتتتق دانیاله و اصتماال همین روزا رستتتما نامزد میکنن. آخه از بچگی           

 .اسمشون روی هم بوده. ب د از  اق پدر و مادر دانیال هم اینا باهمن

 عجآ! دانیال چی؟ اونم عاشقشه؟ گفتم.

 چشاشو ریز کرد و گفت. هی؟ چته راستب رو بگو؟ به دانیال نظر داری؟؟

زدم زیر خنده و گفتم. چی؟ کی؟ من؟ عمرا؟ دانیال اصتتتا با ایده آل من جور در نمیاد.       

 .فق  یکم کنجکاوم همین

  .لی با م رفتهمهشید خندید و گفت. دانیال زبون تند و رفتار خشنی داره ، ولی خی

 .پوزخند زدم و گفتم. ولی از دیو دوسر هم بدتره

 .و یاد اون روز افتادم که مچ دستمو کشیده بود

 . .مهشید گفت. دانیال خیلی تنهاست. این تنهایی اون رو خشن کرده

پشت در اتاقب ایستادم. صدای گریه های کوتاهب میومد. آروم دستگیره رو چرخوندم  

 .و در رو باز کردم

 .میدید ب.و.دمهرداد روی تختب خوابیده بود و توی خواب گریه می کرد،انگار کا
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قبل از اینکه بیدارشتته، اومدم بیرون، اما تو فکر بودم.؛به قیافه ولحن آرومب نمیاد انقدر  

 .آشفتگی روصی داشته باشه

 .رفتم توی اتاق پدرم.هنوز خواب بود. کنار  نشستم و دوباره بهب زل زدم

بابا، از جات بلند شو و دستامو بگیر و بغلم کن...من بشم دختر بابایی تو بشی     بیدار شو  "

 .همه کب من

 .تنهایی کشیدم،دلتنگی و تحقیر رو تحمل کردم

 .کلی م مارو جلوی پام ریختن، دارم دیوونه میشم

بابا بلند شتتو و خودت بگو که چی شتتده؟که مادرم چرا خودشتتو کشتتت؟چرا تو دنبالم     

  ن روی این تخت خوابیدی؟نیومدی؟ چرا اال

 "چراهایی که دارن دیوونم میکنن

 .توی افکارم غرق بودم که چشما  باز شد و با دیدن من سریع یه لبخند زد

 .خوشحال بودم که با دیدنم انقدر خوشحال میشه

 .برا  یکم کتاب خوندم و کنار  نشستم که گوشیم زنگ خورد

 دم. سام فرید چیزی شده؟از اتاق اومدم بیرون، فرید بود. جواب دا

 فرید.باید چیزی بشه که زنگ بزنم؟؟ چرا جواب اد ام اد هام رو نمیدی؟

 گفتم. شرمنده ندیدم. صاال چی شده مگه؟

 فرید. من تهرانم فردا برمیگردم باهام میای دیگه؟
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  .و.دبپووفی کردم و تو دلم چهارتا فحشب دادم و گفتم. من فردا با قطارمیام. نشد اتو

 .گرانم نبا هست. ن

فرید. مستتخرم میکنی محبت؟ ماشتتین من خالی داره میره اونوقت تو ناز و افاده میای؟؟  

 .آدرد بده فردا بیام دنبالت

شدم قبول کنم و آدرد رو بهب دادم        ست مجبور  شده بود. دیدم ول کن نی ل نتی کنه 

 .تا بیخیال شد

و جمع کردم تا فردا صتتبح  قضتتیه رو به میناخانم گفتم و اونشتتآ یکم از خرت و پرتام ر

 .صرکت کنم

شآ روی پله های سوییت نشستم و به استخر خالی چشم دوختم. توی ذهنم آشفتگی           

 .بود

 .از اینکه اون خونه رو بدون بی بی ببینم دلم می گرفت

 تو فکر بودم که مهشید اومد کنارم نشست و گفت. چته دختر توافق محوی؟

 .گفتم. هیچی توی فکر بودم

 .ی بابا تو هم عجآ آدم متفکری هستیا هر وقت میبینمت تو افق محویگفت. ا

خندیدم و گفتم. راستتتتی مهشتتتید؟ آیناز چیه دانیال میشتتته که همه جا صتی تو مهمونی   

 خانوادگیشونم هست؟

 گفت. خوب آیناز هم دختر عموشه هم دوست دخترشه.چطور؟

 .هگفتم. هیچی آخه همیشه بهب وصله فکر نمیکردم فامیلب باش
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گفت. آره آیناز عاشتتتق دانیاله و اصتماال همین روزا رستتتما نامزد میکنن. آخه از بچگی           

 .اسمشون روی هم بوده. ب د از  اق پدر و مادر دانیال هم اینا باهمن

 گفتم. عجآ! دانیال چی؟ اونم عاشقشه؟

 چشاشو ریز کرد و گفت. هی؟ چته راستب رو بگو؟ به دانیال نظر داری؟؟

ه و گفتم. چی؟ کی؟ من؟ عمرا؟ دانیال اصتتتا با ایده آل من جور در نمیاد.      زدم زیر خند 

 .فق  یکم کنجکاوم همین

  .مهشید خندید و گفت. دانیال زبون تند و رفتار خشنی داره ، ولی خیلی با م رفته

 .پوزخند زدم و گفتم. ولی از دیو دوسر هم بدتره

 .و یاد اون روز افتادم که مچ دستمو کشیده بود

 . .هشید گفت. دانیال خیلی تنهاست. این تنهایی اون رو خشن کردهم

صبح زود بیدار شدم و رفتم پیب پدرم. خواب بود و به زصمت نفب میکشید. با دیدنب     

شو گرفتم و زیر لآ           ستا شتم تنها  بشارم. خیلی آروم د ست ندا شد و دو دلم ریب می

مه کردم  قدر باتکلی       "زمز نشار ان با،  با ها      زودتر خوب شتتتو  خا ر من...تن به  ک بمونم، 

 . دخترت...چشم انتظارم نشار

 .هنوزم خواب بود که رفتم و وسایلمو برداشتم و جلوی در ایستادم منتظر فرید

هنوز فرید نیومده بود که ماشتتتین دانیال از پارکینگ اومد بیرون. مادر  هم کنار               

انداخت و گفت. اینجا      بود. من رو که دید جلوم ترمز زد مادر  یه نگاه ترستتتنا  بهم       

  چیکار میکنی؟
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 .گفتم. مرخصی دارم باید برم جایی

گفت. هنوز نیومده کلی فرجه داری؟ مینا خیلی داره بهت بها میده ها. باید یه هشتتتدار             

 .بهب بدم

 .گفتم. فکر نمیکنم کار اشتباهی از جانآ من یا مینا خانم سرزده باشه

 .ن  رفکه دانیال به پوزخند زد و رو  رو کرد او

 .مادر  گفت. زبونتم که بلبله. باید با مینا در موردت صحبت کنم

 .رفتم جوابشو بدم که ماشین فرید پیچید جلوم و پیاده شد و سام کرد

دانیال یه اخم گنده بهم کرد و رو به مادر  گفت. داره دیرمون میشتتته و ب د گازشتتتو           

 .گرفت و رفت

 .یومدیخدا امواتت رو بیامرزه فرید کا  زودتر م

جواب ستتام فرید رو دادم و ستتوار شتتدم. صاال باید تا خود شتتمال نیب و کنایه های این 

 .یکی رو تحمل میکردم

 . پب بهترین کار بستن چشمها و خوابیدن بود

 . فرید یکم واسه خود  صرف زد و ب د که من زیاد توجه نکردم خود  ساکت شد

نزدیک غروب بود و تپه و کوه و خا    و دیگه نفهمیدم کی خوابیدم و وقتی بیدار شتتتدم

 .خشک جای خود  رو به گل و سبزه و درختای پر شاخ و برگ داده بود

 .با خوشحالی شیشه رو کشیدم پایین و هوای خوب شمال رو ریختم تو ریه هام
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 .انقدر ذوق زده بودم که فرید گفت. مال بچه ای هستی که بهب بستنی شکاتی دادن

 .ن بستنی شکاتی دوست ندارمخندم گرفت و گفتم. م

شق اینجایی چرا رفتی تو دل دود؟نکنه اون خونه      سکوت و ب دگفت.تو که انقدر عا یکم 

 چشمتو گرفته؟

 .باز غرغرا  شروع شده بود

سره هم توی همون خونه زندگی    صرفی نزدم که دوباره گفت. اون خانمه کی بود؟ اون پ

 میکنه؟

فرید یه نفب بگیر ب د. من دیوونه ی روستتتتام      از ستتتواال  کافه شتتتدم و گفتم. واای  

خودتم میدونی.در ضمن درسته اون خانم و اون آقا توی همون خونه زندگی میکنن. تازه  

یه چیز جالآ تر اون خانم عممه و اون آقا پستتتر عمه!! جالبه نه؟ فامیایی که من هرگز               

 .نمیدونستم وجود خارجی دارن

 ...یومد و منو دیوونه میکرددلگیر بودم. و بوی بی بی از راه م

جلوی در خونه بی بی نگه داشت. کسی نبود. وسیله هامو توی خونه گشاشتم و عکب بی     

  .بی با نوار مشکی اشکامو سرازیر کرده بود

وستت  فین فین گریه بودم که گوشتتیم زنگ خورد. شتتماره ناشتتناد بود جواب دادم.      

 بفرمایید

ی پیچید. چطوری دختر دایی؟ شنیدم برگشتی    با کمال ناباوری صدای مهرداد توی گوش  

 !روستات

 با ت جآ گفتم. شما چطور شماره من رو دارین؟
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 .خندید و گفت. فکر کنم یه فرمی به اسم تو توی اتاق مادرم دیدم

 تازه یاد اون فرم افتادم و گفتم. چیزی شده تماد گرفتین؟

 .مالمگفت. یکم هوای اینجا برام آزار دهنده ست تو فکر سفربه ش

 در صالی که از صرفا  سردر نمی اوردم گفتم. منظورتون چیه؟؟

 گفت. منظور؟ از اینکه میخوام سفر کنم باید منظوری داشته باشم؟

 ...گفتم. خآ نه البته که نه

نشاشت ادامه صرفمو کامل کنم که گفت. آدرد روستات رو برام اد ام اد کن. ممنون    

 .میشم

 .ردو قبل اینکه صرفی بزنم قطع ک

 با ت جآ به گوشیم نگاه کردم. داشت شوخی میکرد؟؟

 .هنوز توی هنگ بودم که پیام اومد دوباره از  رف مهرداد بود. منتظر آدرسم

 "ی نی میخواین بیاین اینجا؟ "آدرد رو برا  اد کردم و نوشتم

 . ولی دیگه جوابی نیومد

نامردا منت        خالی بود.  ندوق بی بی  نه دستتتتت نخورده بود فق  صتتت ظر بودن بمیره  خو

 .صندوقب روخالی کنن

 تو فکر خودم بودم که صدای فرشته از بیرون اومد. محبت تو اومدی؟؟

 .سریع رفتم بیرون   بغلب کردم و کلی خندیدیم و خو  و بب کردیم
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 .گفت. محبت کجا بودی دلم برات یه ذره شده

 .گفتم. دنبال م ماهای زندگیم

ه ها و زنداییت بدجوری به این یه تیکه زمینت پیله            با نگرانی نگام کرد و گفت. این خال     

 .کردن چندتا بنگاه برای فرو  سپردن

چی؟؟؟؟ با عصتتبانیت گفتم.غل  کردن. فکر کردن من اصمقم؟ نمیشارم این یادگاری رو 

 .دود  کنن. بی بی عاشق این زمین بود

 .اون شآ فرشته پیشم موند با پسر  که تا صبح برام شیرین زبونی کرد

  .ردا  خاله ها و داییم و زنداییم و فرید اومدن روستاف

 .میدونستم واسه من نیومدن. واسه ارث و میراث اومدن

 ..خاله هام بغلم کردن و یکم گریه کردن و زنداییمم خود  رو میزد به افسردگی

 .از این همه نقب صالم بهم میخورد

  ت جان بی بی که به رصمت    ب د از ت ارف تیکه پاره کردن. خاله بزرگم گفت.خوب محب        

 .خدا رفته و تو هم تنها شدی. شنیدیم واسه پیدا کردن پدرت رفتی تهران

سرگردون      ست نداریم تنها بری تهران و  خاله دومم ادامه رو گرفت. ما هم نگرانتیم دو

 .باشی

 .دیگه داشتم گیج میشدم

میری تهران فرید   که زنداییم ادامه داد. تو هم نامود ما میشتتتی دختر.میدونی تو تنها         

 ..چقدر ناراصت میشه به غیرتب بر میخوره
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گفتم. ببخشتتید آقا فرید لطک دارن که مال برادر نگران من هستتتن .. ولی من میتونم از  

 .عهده خودم بر بیام و هیچ مشکلی هم ندارم

  زنداییم گفت. واا برادر چیه؟

 گفتم. پب چی بگم زندایی؟

 .رد و گفت. فرید دیگه میخواد سرپرستت باشهجابه جا شد و یکم پشت چشم ناز  ک

 .برای چندثانیه هنگ کرده نگا  کردم. نمی فهمیدم چی میگه

که ادامه داد. همه راضتتتی هستتتتن. خود فرید هم راضتتتیه اگه تو هم بله رو بدی یه عقد 

 ..مختصر بگیریم و

یکردن و  م دیگه بقیه صرفاشتتو نمی شتتنیدم. به قیافه خاله هام نگاه کردم که باستتر تایید 

 ...داییم سرشو انداخته بود پایین و فرید هم با یه لبخند مسخره نگام میکرد

از جام بلند شتتتدم و در صالی که کله ام داغ کرده بود با عصتتتبانیت گفتم. ممنون که این 

قدر دیوونه وار به فکر منین و کاما م لومه به خا ر اینکه دلواپب منین این پیشتتتنهاد            

ین. ولی باید بگم من خیلی شرمندتونم چون این پیشنهاد فوق ال اده  فوق مسخره رو داد

 .رو رد میکنم

 .و از اونجا زدم بیرون اونقدر عصبانی بودم که از تو دماغم انگار آتیب میزد بیرون

 .چقدر وقیح بودن... من نمی فهمیدم باز چه نقشه دارن

شی اومد بیرون و  شور  رو در   تو فکر خودم بودم که فرید با چهره ی آتی گفت. داری 

 میاری محبت این دیوونه بازیا چیه؟
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سرتونه؟ این بازیا             شو بگو فرید، چی توی  ست سمتب و گفتم. را شتم  صبانیت برگ با ع

 چیه؟ همه فامیل ها رو جمع کردی که چی بشه؟

  ...رفت سمت ماشینب و گفت. خیلی بی لیاقتی محبت

 .ب د گاز  رو گرفت و رفت

شو  صرف  شماتت آمیز از      هنوزم توی  شون بودم که خاله هام با نگاه های  ها و کار ها

 .کنارم رد شدن و در صالی که زیر لآ یه چیزایی میگفتن رفتن

که بخواد دختر زبون          گام کرد و گفت. صیک پستتتر من  مد بیرون و دلخور ن ندایی او ز

  .درازی مال تو رو بگیره

شتن زمان عقد مشخص م     یکردن صاال که مخالفت کردم شدم  وا اینا چشونه آخه! تازه دا

 .آدم مزخرف

  زندایی رفت و برگشتم سمت دایی و گفتم. شما دیگه چرا؟

ستتری تکون داد و رفت. فهمیدم یه کاستته ای زیر نیم کاستته ستتت. چون اگه فرید واق ا  

  .دوستم داشت دایی پافشاری میکرد و صق به جانآ میشد

 .کارایی میکردن و من خبر نداشتم ولی دایی هم ناراصت بود... اینا داشتن یه

ب د از رفتنشون روی سکو نشستم و به زمین های کشاورزی که روی تپه های روبه روم      

 .بود خیره شدم

شتم دوباره            ست دا شده بود. اونقدری که دو شدم دلم برای پدرم تنگ  صبح که بیدار 

 .برگردم
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 .ولی این با تکلیفی داشت دیوونم میکرد

شن کر    شین منو به      سماور رو رو صدای ترمز یه ما شدم که  دم و به عکب بی بی خیره 

  .خود  جلآ کرد از پنجره نگاه کردم

این ماشتتین چقدر آشتتنا بود. و اون آدمی که از تو  پیاده شتتده بود خیلی بیشتتتر آشتتنا  

  .بود

 .وقتی هم پیاده شد سریع سمت پنجره دست تکون داد

هول شتتده بودم دنبال شتتال یا روستتریم   خودمو پشتتت پرده قایم کردم و در صالی که 

 .گشتم

به خودم فحب می دادم و غرغر میکردم   لآ  کار میکنه آخه،        "و زیر  جا چی مهرداد این

 ".دیوونه بودم که آدرد رو بهب دادم؟ اونم مال دیوونه ها اومده

 توی صال خودم بودم که صدا  اومد. محبت؟ مهمون نمیخوای؟؟

  جااین اونم مهرداد، دیدن از. بیرون رفتم و کردم تنم مانتو و ستریع شتالم رو ستر کردم    

 .بیاد بیفته راه واق ا نمیکردم هم فکر  آوردم می در شاخ داشتم

 ...سام کردم و گفتم. شما...اینجا...متوجه نمیشم

عینک  بیب رو جابه جا کرد و گفت. صتتبح بخیر. از صتتورت نشتتستتته ی پک کرده ات 

 !ر داییمشخصه که از دیدنم خوشحالی دخت

 من ...بفرمایین .. ی نی..اینکه  منظورم. گفتم و کردم دختردایی؟؟! خودم رو جمع و جور 

 ...کردم ت جآ دیدنتون از واق ا
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سمت پله ها و          شتم که اومد  سری جمله رو کنار هم میشا شتم همینطور با لکنت یه  و دا

 .مخیلی ریلکب اومد روی سکو و خونسرد گفت. من عاشق چایی تازه دم هست

 .و رفت داخل. هنوز توی هنگ بودم. نمیتونستم اومدنب به اینجا رو در  کنم

  .رفتم دست و صورتم رو شستم. اگه مهرداد زودتر میرفت، برمی گشتم تهران

رفتم داخل، مهرداد با یه لبخند ریلکب به پشتتتتی تکیه داده بود و به عکب بی بی نگاه           

 .میکرد

 ه بدی؟با دیدنم گفت. نمیخوای بهم صبحان

  .دیگه داشت شور  رو در میاورد

 االن اگه یکی میومد نمیگفت یه مرد غریبه توی این خونه چیکار داره؟

 ...کافه گفتم. آقا مهرداد من دلیل اومدنتون رو به اینجا نمیدونم

نشاشتتتت ادامهوصرفم رو بزنم که گفت. نگران نبا  در  میکنم. نمیخوام زیاد اینجا          

 ..باهات صرف بزنمبمونم.. فق  اومدم 

 .البته این ا راف میمونم. تا زمانی که تو اینجا هستی

 .با گیجی گفتم. من امروز برمیگردم تهران

 .گفت.منم اومدم که بهت بگم..برنگردی

  با ت جآ نگاهب کردم و گفتم. منظورت چیه؟
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ه بر رگفت. تو نمیدونی چه اتفاقی میفته. منم نمیدونم. ولی دارم بهت هشتتتدار میدم. بهت        

  .نگردی تهران

 در صالی که کاما گیج شده بودم گفتم. پدرم اونجاست. منظورت چیه که هشدار میدی؟

  .گفت. آره چون تو دختر اون پدری دارم بهت هشدار میدم

ب د صتتدا  رو آورد پایین تر و گفت. محبت کستتی نباید بفهمه تو عضتتو اون خانواده    

 .ای... کسی نباید هویتت رو بفهمه

 .ه داشت قضیه رو جنایی میکرد. شایدم میخواست منو بترسونهدیگ

صا هم برام       گفتم. برای من مهم نیست که بخوام پز اعضای اون خانواده بودن رو بدم. ا

 .جالآ نیست که توی عمارت زندگی کنم و بخوام فخر بفروشم که منم بچه پولدارم

اون عمارت بزرگی که    آخه زندگی توی این خونه قدیمی و روستتتتایی شتتترف داره به       

 .آدمای داخلب پر از خشم و کینه رفتار میکنن

ستتر  رو انداخت پایین و خندید و گفت. باشتته باشتته قبول واستتم دکلمه نخون. خودم   

 .میدونم اینجا آرامب داری. هرکب هرجا که آرامب داشته باشه،راصت تره

  دنیا نمیتونن آرامبب د ستر  رو بلند کرد و بهم زل زد و گفت. ولی ب ضتیا هیچ جای   

 .پیدا کنن

  .با صرف ها  آدم رو گیج می کرد

  .گفتم. من هنوز هم دلیل اومدن شما به اینجا رو نمی دونم
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دوباره قیافه ی خونستترد  رو گرفت و گفت. اینجا یه مورد کاری دارم. بهونه ای شتتد   

 ...که بهت سر بزنم و

  ...نه برنگردیکم ساکت شد و دوباره جدی گفت. محبت.! به اون خو

باز شروع کرده بود. رفتم سمت سماور و روشنب کردم و گفتم. من نمی دونم منظورت      

چیه و چرا همتون با رمز و راز باهام صتتتحبت میکنین... ولی من تازه پدرم رو پیدا کردم  

 .اگه برای در کنار  بودن مجبور بشم برم تو دهن تمساح... این کار رو میکنم

گفت. خیلی به خودت مغروری محبت. یکم عاقانه و منطقی فکر        از جا  بلند شتتتد و   

 ...کن

ب د از خونه رفت بیرون. پشت سر  نرفتم. از صرف ها و رفتارهای عجیآ و مرموزانه    

 ...ا  وصشت داشتم

همون روز وستتایلم رو جمع کردم نمی تونستتتم اون خونه ی خالی بدون بی بی رو تحمل  

 ..گ شده بودکنم. از  رفی دلم برای پدرم تن

 .تو فکر بودم که گوشیم زنگ خورد دایی بود. خواست خونه بمونم بیاد دیدنم

ساعت ب د دایی پیشم بود. صب میکردم کافه ست. گفت. محبت! من می دونم تو      یک 

 .چقدر از نظر ذهنی آشفته ای ولی نمی تونم بشارم تنها باشی و همه علیه تو

 .خداروشکر صداقل یه نفر  رف من بود

 گفتم. دایی! خاله ها چه فکری تو سرشون دارن؟ چرا میخواین من با فرید ازدواج کنم؟

سهم کب دیگه ای رو   گفت. محبت من ارث خودم رو خیلی قبل پیب گرفتم و نمیخوام 

 .داشته باشم
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خاله هات فهمیدن که اون زمین به صتتتورت قانونی مال تو میشتتته. چون قواله رو از توی  

  شرکت هی با شراکت کار توی زده هم فرید کردن و فهمیدن قانونیه. صندوق بی بی پیدا 

اری  ن. فرید گفته اگه کبساز تفریحی مجتمع یه زمین اون توی میخواد و بزرگ مهندسی

 . کنن اون زمین بهب برسه از اون مجتمع یه سودی بهشون میده

  .از صرص زیاد خندم گرفت! آخه اینا کی انقد زرنگ شده بودن 

  ه گفتم. پب موضوع اینه؟؟با خند

نه             با ت جآ نگام میکرد گفتم. نترد دایی جونم! من  به دایی که  و دوباره خندیدم...و 

 !اون زمین رو بهشون میدم. نه با فرید ازدواج میکنم. چون سند اصلیب دست خودمه

شتتتدم که برگردم به تهران. جایی که تنها       ب.و.دبارون نم نم میبارید و من ستتتوار اتو   

  ...که من رو به اونجا میکشوند، پدرم بود دلیلی

  .بر خورد میکرد ب.و.دهنوزم بارون به شیشه ی اتو

 .اینبار بدون پدرم برنمی گردم

 .ترمینال که پیاده شدم. فریاد راننده ها بود که مسافر میخواستن

 و هر مسافری میدیدن میگفتن. دربست؟؟

 د هم مترو و دوباره فوج عظیم  شتتتدم و ب ب.و.دبی توجه به راننده ها رفتم ستتتوار اتو

 .مردم و فروشنده های مترو که چیزای جالآ میفروختن

  .نمیدونم چرا دلم گرفته بود
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واق ا نمی دونستتتم چی قراره پیب بیاد. تنها، گیج و ستتردرگم، توی پایتخت، بدون هیچ 

 ...صمایتی

دی میخواستتت  و همه اینا من رو میترستتوند. و یادآوری صرفای مبهم مهرداد که خیلی ج

 .من برنگردم تهران

 ...دلم یه همدم میخواست... یکی که باها  درد دل کنم

 .پدرم..آره اون میتونست شنونده خوبی برام باشه

 .رفتم سمت عمارت. برام اون خونه بزرگ وصشت انگیز بود

 ...هنوز زنگ در رو نزده بودم که یکی از پشت ریموت در رو زد و در باز شد

ال با ماشینیب پشت سرم ایستاده بود. بازم یه اخم گنده رو پیشونیب بود      برگشتم. دانی 

 .که آزارم میداد

 .از دیدنب تنم میلرزید میدونستم االنه یه چی بارم کنه

 .از ماشین پیاده شد... چشما  سرخ بود و مستقیم به من زل میزد

  و منو کشوند سمت   خودم رو زدم به اون راه که با کمال ناباوری آستین مانتوم رو گرفت 

 .ماشینب

 ...باصدای بلند داد زدم. چته دیوونه. ول کن آستینم رو

 .با یه هول منو انداخت توی ماشین

 .نمیتونستم کار ها  رو در  کنم. اصا به چه صقی این رفتار رو باهام داشت
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 داد زدم . اصمق روانی به چه صقی منو سوار ماشینت میکنی؟

 .ردبی توجه دور زد و صرکت ک

 .در ماشین رو باز کردم ولی قفل بود

 داد زدم. آخه چته؟ چرا شما انقدر عجیآ غریبین؟؟ از یه سیاره دیگه اومدین،؟؟

 .پوزخند زد و گفت. ف ا تو از یه سیاره دیگه اومدی رو اعصاب همه ای

 با ت جآ گفتم. مگه چیکار کردم؟

 گفت. با مهرداد چه سر و سری داری؟؟

 ه گفتم. چی؟؟ این چرندیات چیه آخه؟با چشمای در اومد

 خیلی جدی گفت. تو اصا کی هستی؟ چرا داری دیوونم میکنی؟

با دوتا شتتاخ که خیلی واضتتح رو ستترم ستتبز شتتده بود گفتم. چی؟؟ من دارم دیوونت      

 .میکنم؟؟ وای پسر تو سادیسم داری فکر کنم

 نه؟ رو ارو پوزخند زد و گفت. اون پسره چی؟ هم مهرداد رو میخوای هم اون ی

دیگه داشتتتم دیوونه میشتتدم با صتتدای بلند و با عصتتبانیت گفتم. وااای دیگه از دستتتتون  

  دستتتتون از هستتتین؟ جنایی دیوونه شتتدم. همتون یه جوری مرموزین، آخه چرا انقدر 

شم  روانی دارم شون  همه چرا اینا نمیدونم. افتادما چایی و خل عجآ گیر واای. می   صرفا

 ...وتهه سر بی و غریآ عجیآ

 ...انقدر گفتم و گفتم تا گلوم گرفت و به سرفه ایستادم
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دانیال ماشین رو یه گوشه پار  کرد و با ت جآ بهم زل زد و گفت. دختر یه ربع یه ریز   

 !!صرف زدی

 پووفی کردم و دور و ورم رو نگاه کردم. اینجا دیگه کجا بود؟

 .یه جای تفریحی بود ولی نمیدونستم کجاست

ضیح بده     گفتم. خو سخره چه م نی داره؟ زودتر تو ضیح بده این کارای م ب صاال برام تو

 .وگرنه می تونم زنگ بزنم به پلیب و به خا ر آدم ربایی از دستت شکایت کنم

 از روی تمسخر خندید و گفت. اونوقت چرا باید آدمی مال تورو بربایم؟؟

 گفتم. پب من االن توی ماشین تو چیکار میکنم؟؟

 انداخت و گفت. نمیدونم. تو ماشینم چیکار داری؟ شونه باال

به هم ستتتاییدم و گفتم. دیوونم نکن. من رو ببر خونه. اصتتتا         از صرص دندون هام رو 

 .دوست ندارم با آدمی مال تو هم کام بشم

با همون لبخند مستتتخره آمیز  نگام کرد و گفت. یادم نبود تو فق  با مهرداد هم کام       

 .سر فکلیت میری بیرونمیشی و با اون دوست پ

 !دیگه واق ا نمی دونستم با یه آدم مالیخولیایی چیکار باید کنم

آهی کشیدم و یکم ساکت شدم و ب د گفتم. ببین آقا دانیال! زندگی شخصی من به شما         

ربطی نداره. من یک ماه هم نمیشتته با شتتما آشتتنا شتتدم. از اولین برخورد هم فکرکنم     

من می رستتم دم در خونه ای که تو  کار میکنم یک دف ه دشتتمنی به وجود اومده. صاال 

پستتر خواهر صتتاصآ خونه از راه میرستته و با یه صرکت آکروباتیک من رو میندازه توی  

  !ماشینب و هیچ توضیحی هم بهم نمیده
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بهم نگاه کرد و چشتتتما  رو ریز کرد و گفت. اوال تو خیلی ور وره ای دختر! دوما کی       

 مادر من نیست و کب دیگه ایه؟؟ بهت گفته صاصآ اون خونه

 .گفتم. خوب... از خدمتکار ها شنیدم دیگه

 پوزخندی زد وگفت. مهرداد اینها رو بهت میگه نه؟؟

ستگیره در رو گرفتم و داد زدم. این در ل نتی رو باز     ستم تحملب کنم. د دیگه نمی تون

 ...کن

 .ودر کمال ناباوری در به شدت باز شد

 .توی یه مسیر نام لوم صرکت کردماز ماشین پیاده شدم و 

کافه و عصتتبانی بودم. که صتتدای بستتته شتتدن در ماشتتینب رو شتتنیدم و پشتتت ستتر  

 صدا  رو که گفت. هی صبر کن...کجا داری میری؟

 .با عصبانیت و قدمای محکم به راهم ادامه میدادم

  دوباره داد زد. با تو هستم کجا میری؟؟

 .برام دلیل این کار مسخره ات رو بگی برگشتم سمتب و با صرص گفتم. باید

 ودوباره به راهم ادامه دادم که با صدای بلند گفت.میخوای بدونی؟؟آره؟؟

 .یکم مکآ کرد. گوشم رو تیز کردم تا بشنوم چی میگه

 ...که گفت. آخه ازت خوشم میاد دختر

  یهو سر جام خشکم زد. چی گفت؟؟
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 م. چی؟؟؟برگشتم سمتب و با یه قیافه ی فوق مت جآ گفت

 ...اومد جلو تر و روبه روم ایستاد و به چشمام زل زد

  .قلبم تند تند میزد. تا صاال یه پسر تا این صد نزدیک بهم نایستاده بود

 ..خیلی جدی نگام کرد و گفت. من خیلی ازت خوشم میاد

 .اولین بارم بود یه پسر بهم همچین صرفی میزد

  .چون م موال با پسری هم کام نمی شدم

  .صب کردم صورتم داغ شده. و صب خجالت دوید تو وجودم

چشتتمام رو از  دزدیدم و دستتتم ناخود آگاه رفت ستتمت شتتالم و یه  ره از موهام رو  

 .ریختم زیر  و به زمین خیره شدم

نمی دونستم چی باید بگم. که یهو صدای خنده ریز  اومد. سرم رو بلند کردم و نگا      

شتر    صدای خند  بی شد... اونقدر         کردم..صاال  شتر .. و تبدیل به قهقهه  شتر و بی شد.. بی

شاره           شده بود و با انگشت ا شکمب گرفته بود و دوال  شدید میخندید که دستب رو به 

 .قیافه من رو نشون میداد و می خندید

 .تازه فهمیدم داشته اسکلم میکرده. منو به مسخره گرفته بود

 ..ی...پسر... چه سرخ و سفید هم شدهتیکه تیکه تو خنده های بلند  میگفت. واا

شما دخترا...همه یه جورین...با یه صرف خوب از  رف   سرا  همتون یه جورین...   قند... پ

 ..میشه آب دلتون تو

 .اون میخندید و من فق  بهب زل زده بودم
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 ...صدای خنده ها  توی سرم اکو میشد

 ...من مال ساده ترین آدمای دنیا صرفب رو جدی گرفته بودم

من ستاده بودم یا اصمق نمی دونم. فق  می دونم من قند ته دلم آب نشتد، توقع شتنیدن     

 ...این صرف رو نداشتم... من ساده بودم نه اصمق... چون یه اصمق

 .بغض تو گلوم نشست و اصساد شکسته شدن غرورم داشت دیوونم میکرد

 .در مقابل خنده های بی امان دانیال

 .دی بهب زل زدم و نزدیک و نزدیک تر شدمبه سمتب صرکت کردم. خیلی ج

 .خنده ها  کمتر شد و بهم نگاه می کرد

و با تمام وجودم دلم میخواستتت این  "بزن توی صتتورتب "ته دلم یه چیزی فریاد میزد

 ....کار رو بکنم

ولی در مقابل چهره ی گیجب که خنده ها  تموم شتتده بود...خیلی آروم از کنار  رد 

 ....ب رد شدم و رفتم سمت در خروجی اون پار  بزرگشدم..از کنار ماشین

دیگه بر نگشتتتم ببینم چیکار میکنه. خودم رو رستتوندم به خیابون اصتتلی و یه در بستتت  

  .گرفتم

 .دلم گرفته بود

 ...اینجا انگار همه از آزردن من لشت میبردن

  .کردوقتی رسیدم مینا خانم داشت می رفت داخل خونه. با دیدنم لبخند زد و سام 
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ستتام کردم و با هم وارد خونه شتتدیم. با دیدن صال گرفته ام گفت. صالت خوبه محبت؟  

 توی روستا اتفاقی افتاده؟

 .به زور لبخند زدم و گفتم. نه فق  خیلی خسته ی راهم. دلم میخواد یه شبانه روز بخوابم

 .خندید و گفت. باشه برو بخواب. فق  خبرای خوبی برات دارم

 .ع آشفته یه خبر خوب برام مال یه م جزه بودتوی این اوضا

 .با اشتیاق گفتم. نمیدونی چقدر به خبر خوب نیاز دارم

خندید و گفت. دکتر پدرت دیشتتآ باال ستتر  بود. میگفت اوضتتاع قلبب بهتره و اگه    

 .همینطوری پیب بره میتونن جراصی پسوند کلیه رو انجام بدن

 پیوند کلیه باعآ میشه دیگه دیالیز نشه نه؟با خوشحالی گفتم. جدی میگی؟ این عالیه 

یدا کرده.                     ندگی پ به ز ید  ته. ام یه گرف یدن تو روص با د پدرت  فت. عزیزم  ید و گ ند خ

 .کنار  با . اگه پیشب باشی زودتر خوب میشه

 

خدا رو شتتتکر کردم و قبل اینکه بخوابم وضتتتو گرفتم و نماز شتتتکر خوندم و از خدای         

 .م رو خوب کنهمهربونم خواستم زودتر صال پدر

 ...و اونقدر خسته بودم که روی جا نماز خوابم برد

 .وقتی از خواب بیدار شدم. هوا کاما تاریک بود. نمی تونستم تشخیص بدم چه ساعتیه

از روی جانماز بلند شدم و رفتم روی تختم ساعت سه صبح بود. هنوز کامل دراز نکشیده  

 .بودم که صدای تق تق ضربه به شیشه رو شنیدم
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  .از جام پریدم و به دور و ورم نگاه کردم

 شالم رو برداشتم و به  رف پنجره رفتم و با صدای بلند گفتم. کیه؟

 .ولی جوابی نیومد. ترسیدم. فکر کردم البد خیاالتی شدم

 .ولی ترد ته دلم بود. برق ها رو روشن کردم تا کمتر بترسم

دن دمپایی روی موزاییک رو به ودوباره رفتم توی تختم. که اینبار صتتتدای کشتتتیده شتتت

 .وضوح شنیدم

 .اینبار داشتم سکته میکردم

و دست و پاهام میلرزید. رفتم سمت گوشی و شماره مهشید رو گفتم.تا آخر بوق خورد        

 .ولی جواب نداد

 .نمی دونستم چیکار کنم

 .کاما ترد بهم غلبه کرده بود. دوباره شماره مهشید رو گرفتم ولی جواب نداد

 .تی غلیظ گفتم و رفتم سمت تلوزیون و روشنب کردم تا ترسم کم بشهیه ل ن

 .وهمزمان شماره مهشید رو میگرفتم تا بلکه جواب بده

شکمم جمع کردم و به کل خونه نگاه میکردم و    روی مبل کز کردم و دوتا پاهام رو توی 

 .چندباری هم آیه الکرسی خوندم تا آروم بشم

 !!دگوشی هم دستم بود و بوق میخور

 ...که همزمان صدای در بلند شد
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 .. من یهو از جام پریدم و بی اختیار جیغ کشیدم

 ...و صدای خواب آلود مهشید که متوجه نمی شدم چی میگه

فق  از شدت ترد جیغ میزدم که و چشمام سیاهی میرفت که صدای محکم در و پشت        

 .سر  فریادهای مهشید من رو به خودم آورد

 .. ویدم سمت در و باز  کردمدلم یکم گرم شد و د

 ...مهشید با موهای ژولیده و چشمای پک کرده با ترد و وصشت نگام میکرد

 ...فق  پریدم بغلب و زدم زیر گریه

 .خدا می دونست وجود  االن چقدر بهم دلگرمی میده

 .من رو روی مبل نشوند... پدر  هم پشت در ایستاده بود

 .بیچاره ها ترسیده بودن

  گرانی گفت. صالت خوبه محبت؟ چی شده؟مهشید با ن

بدنم هنوز هم میلرزید. اشتتتکهام رو پا  کردم و گفتم. نمیدونم...یکی دور و ور خونه         

 .. بود

  .گفت.شاید خواب دیدی

 ...گفتم. نه به خدا به وضوح شنیدم به در و پنجره ضربه میزد

ها نمونی  وابیم.پاشو. تنموهای آشفته ام رو دست کشید و گفت. پاشو بیا بریم خونه ما بخ  

 .بهتره
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بی چون و چرا قبول کردم. و لباد پوشیدم و رفتیم سمت خونه مهشید که دو قدم اونور     

 .تر بود

سگی گربه ای بوده. چون اینجا دزد گیر داره هیچ دزدی نمی تونه    پدر  گفت. اصتماال 

 !از آسانسور رد بشه

 آسانسور دیگه چیه؟؟من با ت جآ نگا  کردم و وس  فین فین کردن گفتم.

 !!مهشید پخ زد و با خنده گفت. منظور  سنسوره

سته من   با وجود دلنگرانی خندم گرفت و گفتم. نه من مطمئنم یه آدم بوده...انگار میخوا

 .. رو بترسونه

 مهشید آب قند آورد داد دستم و گفت. ی نی کی میخواسته اذیتت کنه؟

 ...گفتم. من واق ا نمی دونم...نمی دونم

 . صبح فردا برگشتم خونه. هنوزم برق ها روشن بود 

 .صتم داشتم که یکی میخواست من رو بترسونه

با درگیری فکری رفتم ستتمت عمارت. و قبل اینکه کستتی من رو ببینه رفتم ستتمت اتاق   

 .پدرم

  .کنار  نشستم

 .چقدر دلم برا  تنگ شده بود. چقدر توی این دنیا تنها بودم

 ..رم بود. که اون رو هم تازه پیدا کرده بودمتنها کسی که داشتم پد
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 (1roman.irساخته شده است) رماناین کتاب در سایت یک 

صورت           شد و یه لبخند به پهنای  شحال  ضوح خو شم ها  رو باز کرد و با دیدنم به و چ

  .زد

  .انقدر این لبخند  برام جالآ بود که باعآ شد با صدا بخندم

دستتتب رو توی دستتتم گرفتم و گفتم. تورو خدا زودتر بلند شتتو. من خیلی اینجا تنهام.  

ه میخوان دستتتم بندازن و اذیتم کنن. من نمی دونم چه خبره، نمی دونم در گششتتته   هم

چه اتفاقی افتاده... تو باید خوب بشتتتی تا صقیقت رو بهم بگی و باهم از این جهنم دور          

 ...شیم

 .با نگاهب دنبالم می کرد. توی چشمها  پر از صرف بود که نمی تونست بگه

که هول شتتدم. و ب د از چند دقیقه در باز شتتد و   صتتورتب قرمز شتتد و به ستترفه افتاد  

 .مهرداد به سرعت وارد شد

 .ب د از تزریق یه آمپول پدرم آروم شد و خوابید

 رو به من کرد و گفت. کی برگشتی؟؟

 ..گفتم. دیروز

 اخم کرد و گفت. مگه نگفتم برنگرد؟

 .گفتم. دلیلی نمی بینم که بر نگردم

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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نی؟؟ آخه واسه ی چی میخوای بمونی؟ میدونی اگه   خیلی جدی شد و گفت. دلیلی نمی بی 

اون چیزی که دنبالشتتی رو بفهمی چه اتفاقی برات میفته؟ عین کارآگاهها اومدی که چی  

 بشه؟ که آخر  صاصآ این ملک و اما  بشی؟ صتی به قیمت جونت؟

با ت جآ و عصبانیت نگاهب کردم و گفتم. فکر می کردم تنها کسی که ش ور  نسبت      

ه باال تره تویی! ولی اشتتتتباه بوده. توی این خونه همه عجیآ غریآ و لود و بی        به بقی  

نزاکتین که فق  به فکر منافع مستتتخره خودتونین. براتون مهم نیستتتت که من در صال        

سرصال ببینم... واق ا براتون        شاری رو دارم تحمل میکنم که بتونم پدرم رو  ضر چه ف صا

 ...متاسفم

. پشتتت ستترم اومد و جلوم قرار گرفت و گفت. تو یا اصمقی، یا  و از در اتاق رفتم بیرون

قدر فکر میکنی زرنگی؟             ماد داری؟ ان به خودت اعت قدر  قت.. ان به صما خودت رو زدی 

پب چرا نمیتونی مرگ مادرت رو کشک کنی؟ تمام کارت شده اومدن به اتاق یه مریض   

 .عا داری...همینفلج و رفتن به سوییت ته باغ... هیچی ازت بر نمیاد! فق  اد

 .ب د با چشمای پر از خشم بهم زل زد و رفت

مادرم..آره اون رو یادم رفته بود...مرگ عجیآ مادرم... و من مال اصمق ها فق  دنبال            

 ...بهتر شدن پدرم بودم که برگردیم به روستا

 .به سرعت رفتم  بقه پایین

  .ده بودیادم اومد فروغ یه بار در مورد آشپز قدیمی اینجا صحبت کر

 ...رفتم سمت مطبخ... شاید می تونستم یه ا اعاتی از  بگیرم که به دردم بخوره

 .دنبالب گشتم ولی نبود
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  !یکم نشستم تا فروغ اومد.با دیدنم گفت. به به محبت جان!باالخره شمارو دیدیم

 گفتم. تیکه میندازی؟

دانیال افتاده گردن  واسم پشت چشم ناز  کرد و گفت. می دونی این روزا همه کارهای  

 !!.من؟؟ مدام هم میگه اگه محبت رو جای خودت نشاری فشار کاریت رو بیشتر میکنم

 !محبت اون با تو لجه داره سر من خالی میکنه

گفتم. آخه من مستتئول نظافت و کارهای مریض  بقه باال شتتدم. نمی تونم به کارای اون   

 .آدم سر و ته برسم

خانم مستتتن اومد داخل مطبخ. با ت جآ بهم نگاه کرد و  در صال صرف زدن بودیم که یه 

 جدیدی؟؟ تو. گفت اصفهانی لهجه با 

 .سام کردم و گفتم. خدمتکار جدیدم ولی نه توی مطبخ

 .سری تکون داد و گفت. خیلی قیافت برام آشناسا

 .گفتم. اصتماال شما باید من رو بشناسین

 .کجا دیده با ت جآ نگام کرد انگار داشت فکر می کرد من رو

 فروغ که از مطبخ رفت گفتم. شما خیلی ساله اینجا هستین؟؟

 .گفت. از وقتی بچه بودم. ولی تاصاال تورو اینجا ندیدم

 .. .نزدیک تر شدم و صدام رو پایین آوردم و گفتم. من رو ندیدی...مادرم رو که دیدی

 .دبهم بیشتر زل زد...بازم دنبال اشاره بود...شک توی چشما  موج میز
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 ...گفتم. مهربان

 .. جیغ خفیفی کشید و قابلمه ای که توی دستب بود روی زمین افتاد

 ..بدنب لرزید و به دیوار کنار  تکیه داد

 ...دوباره بهم زل زد

 با صدای لرزونی گفت. خا..خاتون...؟؟

 .سرم رو به عامت مابت تکون دادم و گفتم. بهتره محبت صدام کنین

 .صالب خوب نبود روی صندلی کنار  نشست.

 یه لیوان آب دستب دادم و گفتم. چرا همتون با فهمیدن این موضوع شوکه میشین؟؟

 آب رو خورد و گفت. دیگه کی میدونه تو اینجایی؟؟

 .گفتم. خوب فق  میناجون...در واقع نامه اون باعآ شد به اینجا بیام

  ...آهی از سر آسودگی کشید و گفت. مینا زن خوبیه

 چی؟؟گفتم. شما 

 پرسب آمیز نگاهم کرد، گفتم. شما هم با مادرم خوب بودین؟

 ..سر  رو انداخت پایین و گفت. مادرت زن مهربونی بود... اسمب واق ا برازند  بود

  ولی جا  اینجا نبود. نباید به اینجا میومد

 گفتم. چرا مگه گناه کرد که با کسی که دوستب داشت ازدواج کرد؟
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  .خورد و گفت. نه... گناه نکرد. خود  رو صیک کرددوباره از لیوان آبب 

 ...مهربان ساده و پا  بود. عاشق شوهر  و بچه ا  بود ولی

 کنجکاو گفتم. ولی چی؟

ضیا اون رو خار توی            شه. ب  شبخت با ستن اون خو سری تکون داد و گفت. ولی نمیخوا

 .چشمشون می دونستن. مهربان رو یه آدم اضافی می دونستن

 را؟مگه چه بدی کرده بود؟گفتم.آخه چ

  ...آه دردناکی کشید و گفت. صسادت...بزرگترین دشمن آدم میشه

 .گفتم. تورو خدا واضح بهم بگو. دارم دیوونه میشم

و اون بر خاف مینا خیلی زود به صرف اومد. اسم پدرت رو روی دختر خاله ا  گشاشته  

تا اومد و دیوونه و بی قرار     بودن. از بچگی...ولی وقتی پدرت برای خدمت به اون روستتت     

سر اون زن         ست از  شد. مادربزرگت گفته بود اگه پدرت د شد. اینجا غوغا به پا  مادرت 

 ...برنداره عاقب میکنه. ولی گو  عاشق کره...چشم عاشق کوره

اونقدر اصتترار کرد تا مادر  رو راضتتی کرد. تهدید به خودکشتتی کرد و اونهارو راضتتی  

 .کرد

 ....ب د از این موضوع قطع رابطه کردنخانواده خاله پدرت 

شت ت ریک کنه. عمه       ست دا شتر دو دوباره یکم آب خورد و ادامه داد. انگار خود  بی

ات با دختر خاله ا  مال دوتا خواهر بودن. همدم و همراز هم بودن. ب د از این اتفاق           

 یم قدعمه ات افستتتردگی گرفت...تا جایی که شتتتوهر  ولب کرد و با دوتا بچه قد و ن

 .تنها موند
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ست و از  متنفر بود.      صر می دون شید و دوباره ادامه داد. عمه ات، مادرت رو مق آهی ک

 ...یک روز نبود که به خا ر این موضوع دعوا به پا نکنه

 ...تا اینکه مادرت باردار شد. واین بارداری شروع یه غوغای وصشتنا  بود

  ...و بزنهاشک از چشما  سر خورد و نتونست ادامه صرفب ر

 ...با بی قراری گفتم. ب د ..ب د  چی؟ تورو خدا..بهم بگو، تو رو خدا

 ...با چشمای خیب نگاهم کرد و گفت. االن نمی تونم..بهم فرصت بده دختر

  .فهمیدم صالب خرابه. به صال خود  گشاشتم و برگشتم  بقه باال

 ..ر به درد میومداصساد می کردم مادرم توی این خونه اسیر بوده...و دلم بیشت

توی افکارم بودم که دانیال از اتاقب اومد بیرون. تو دلم بیشتتتتر از قبل از اعضتتتای این        

 .خونه بدم میومد

 .لحظه یه کن صبر. گفت که برم با دیدنب برگشتم 

سمتب تو چهره ا  تو هیکلب، همب تمسخر          صدا  تمسخر بود انگار. برگشتم  تو 

 .بود

 ...روز توی پار  مننزدیک شد و گفت. بابت اون 

نشاشتتتم صرفب کامل شتته که گفتم. تو عادت داری! وقتی یه آدم ستتاده لوح می بینی به 

مسخره بگیری.. ولی خودت خبر نداری که چقدر میتونی خودت مسخره باشی. اگه اون     

ماشین و این خونه و این پول مفت رو نداشته باشی میتونی مضحک ترین آدم روی زمین  

 .باشی
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رمز شد و گفت. درسته شوخیم یکم بد بود. ولی تو داری پاتو از گلیمت دراز    صورتب ق 

 .تر می کنیا

گفتم. بد بود؟ افتضاح بود... شاید خیلی از دخترای دور و ورت از شنیدن صرفای قشنگ      

ستن آدمایی         سه تور کردنت دندون تیز کنن. ولی ه شه و وا شون آب  از تو قند توی دل

سادگی زیاد وقتی ا  شنون ندونن چه صسی      که از  سی می  ولین بار همچین صرفی رو از ک

 .. باید داشته باشن و چه عکب ال ملی نشون بدن

به موها  دستتت کشتتید و گفت. من اون روز نمیخواستتتم ...ی نی..نمی دونستتتم دارم    

 . .چیکار می کنم...ی نی

هم  شوخیب پوزخندی زدم و گفتم. صداقل وقتی نامزد داری باید بدونی این کارها صتی 

 ...تهوع آوره

 . رفت یه چیزی بگه که گوشیب زنگ خورد

 گفت. چی شده دوباره؟ 

 .. یکم مکآ و دوباره گفت. باشه ببینم چی میشه

داشتتت صتتحبت می کرد که رفتم ستتمت اتاق پدرم. هنوز در اتاق رو باز نکرده بودم که  

 دانیال اومد نزدیک و گفت. یه کاری ازت بخوام برام انجام میدی؟

 ..برگشتم سمتب دلم میخواست خرخره ا  رو بجوم

 .گفتم. میشه بشارین به کار خودم برسم؟ من خدمتکار شخصی شما نیستم

 گفت. میشه دو دقیقه زبون به دهن بگیری تا صرف بزنم؟
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ستتتاکت شتتتدم و نگا  کردم، یکم این پا و اون پا کرد و گفت. دوستتتتام یه دور همی         

 .ایگرفتن. میخوام تو هم باهام بی

 .دیگه پر رو تر از این آدم من ندیده بودم

دندون هام رو به هم فشتتار دادم تا خشتتمم رو کنترل کنم و گفتم. من واق ا ستتراز کار    

 .هات در نمیارم

 میشه مزاصمم نشین؟

 .و رفتم داخل اتاق و در رو بستم. اون فراتر از یه بچه ی لود بود. بهتره بگم منگل بود

  .. کنار  نشستم و به فکر فرو رفتمپدرم هنوز هم خواب بود

کا  عا فه خانم همه چی رو یکدف ه ت ریک می کرد که مجبور نباشتتتم انقدر درگیر              

 .سواالی مختلک باشم

نه اینجوری نمی شتتد. بلند شتتدم و رفتم دنبال عا فه خانم. توی مطبخ نبود. فروغ گفت   

  زمین. کنار خرت و پرتا رفته زیر زمین ترشتتی هایی که می ریزه رو چک کنه. رفتم زیر

 .روی یه صندلی کهنه نشسته بود. و به یه نقطه خیره شده بود

  رفتم جلو که متوجه صضورم بشه

بدون اینکه نگاهم کنه گفت. گاهی آدم ها مرتکآ گناهی نمیشتتتن. ولی شتتتاهد یه گناه  

 .. میشن...اما سکوت میکنن...این عشاب وجدانب بیشترآدم رو داغون میکنه

 اهد چه گناهی بودین؟گفتم. ش

 .آهی کشید و گفت. این خونه اول اینجوری نبود
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 .ب د از اون اتفاق خرابب کردن و دوباره از نو ساختن

 رفتم کنار  و گفتم. کدوم اتفاق؟

 ...با چشمای ریز  توی چشمام نگاه کرد و گفت. آتب سوزی

 .دلم هری ریخت و بدنم یخ شد. صب بدی پیدا کردم

از به دنیا اومدن تو. مادر بزرگت مرد.عمه ات که از مادرت و بچه ی تازه            ادامه داد. ب د   

به دنیا اومده ا  متنفر بود... مرگ مادر  رو به پای بدقدمی تو گشاشتتت و اونقدر زیر 

 ...گو  پدرت خوند که اون رو هم صساد کرد

شت،        شد... تمام روز تنها  میشا سرد  سبت بهب  شق مادرت بود کم کم ن   پدرت که عا

 .دختر کوچولوی قشنگب رو هرگز به آغو  نمی کشید

مادرت تنهای صتتتبوربود.. هیچکب جرات نداشتتتت بهب کمک کنه. بچب رو تنهایی         

 .بزرگ میکرد... فق  مینا بود که همدمب بود...اونم یواشکی

صرفا  مال تیری بودن که مدام بدنم رو زخم می کردن. بیشتتتر و بیشتتتر تنفر در من  

 .ریشه می گرفت

 فتم. مادرم صرفی نمی زد؟ پدرم از  صمایت نمی کرد؟گ

شده            ض یک و رنجور  شت ولی  سکوت زیادی دا صبر و  بهم نگاه کرد و گفت. مادرت 

بود...تو خود  می ریخت و دم نمی زد. پدرت دوستتتب داشتتت ولی انگار چیز خور  

 .کرده بودن..گوشه می گرفت و کمتر به اتاق مادرت می رفت

 .د پدر مهربان اومده دیدنبتا اینکه خبر رسی
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  .ولی نشاشتن وارد عمارت شه

 ....یادمه مینا کمک کرد تا یواشکی همدیگه رو ببینن

  .ولی ب د  نمی دونم چی شد که یه دف ه تو غیبت زد

  .پدرت با اینکه زیاد بهت عاقه نشون نمی داد ولی کل عمارت رو وجآ به وجآ گشتن

با ستتتن       گدلی تمام. مادرت رو توی همین زیر زمین زندانی       به خا ر این اتفاق عمه ات 

 ...کرد

  خونم به جو  اومد و گفتم. پب پدرم چی؟ اون به مادرم کمک نکرد؟؟

  ...سری تکون داد و آهی کشید

داشتتتم دیوونه می شتتدم. تمام وجودم از شتتدت خشتتم به لرزه در اومده بود و صب می  

 ...مکردم دلم میخواد این ساختمون رو به آتیب بکش

عا فه خانم یکم گریه کرد و ب د گفت. پدرت انگار الل بود.انگار کر بود ...گیج بود و            

 ... ض یک

 .کل تهران رو گشتن ولی تورو پیدا نکردن

 .مادرت هم الم تا کام صرف نمیزد. اونم انگار الل شده بود

 ...ب د از اینکه از پیدا کردنت نا امید شدن

 .شدت گریه های عا فه بیشتر شد
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در صالی که اشکهام بی امان می بارید، دندون هام رو بهم قفل کردم و گفتم. بقیه ا  رو  

 ..بگو...دارم دیوونه میشم

پیرزن اشک ها  رو پا  کرد و با جدیت بهم خیره شد و گفت. تحمل شنیدن بقیه این 

شی،             ض یک نبا شک نریزی، شی.. ا سنگ با شنیدن بقیه ا  باید  ماجرا رو داری؟ برای 

 رصم نباشی...می فهمی چی میگم؟دل

اشتتتکهام رو پا  کردم و گفتم. این همه راه رو نیومدم که فق  عزاداری کنم. بهم بگو.      

 .دارم دیوونه میشم

زدن. گفتن با دوره   نامردیتستتبیح توی دستتتب رو چرخوند و گفت. به مادرت تهمت  

رار کردن با اون  گرد پارچه فرو  رابطه برقرار کرده و دختر  رو داده بهب و موقع ف

 ..گیر افتاد

دلم پاره پاره شتتد و اشتتکهام دیوونه وار میل ریختن داشتتتن. ولی نمی خواستتتم ضتت یک  

 .باشم

 .دستم رو مشت کردم و فق  گو  دادم

عا فه خانم ادامه داد. مادرت نه تکشیآ می کرد، نه تایید...ستتتکوت کرده بود و صرف              

 ...نمی زد

 .دربزرگم من رو بردهگفتم. مینا چی؟ اون می دونست پ

آهی کشتتید و پوزخندی زد و گفت. همه می دونستتتن این تهمت دروغه ولی الل شتتده    

بودن. صتی پدرت... مینا هم لآ وا نکرد...مینا که همدم و همراز مادرت بود، نمی دونم          

 .چرا سکوت کرد و صرف نمی زد



                 
 

 

 بهارنازدارابی| ستاره دنباله دار رمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 دکنی

 

141 

 

که به         جازه نمی داد  به هیچکب ا ید زیر زمین رو گرفت و  مه ات کل نه.   ع ب ستتتر بز

 ...غوغایی به پا کرد که کل عمارت به وصشت افتادن

 ...تا اینکه

 .سر  رو خم کرد و دستب رو به قلبب گرفت و چشم ها  رو محکم بست

 گفتم. چی شد؟ تا اینکه چی؟ صالت خوبه؟

 .سر  رو بلند کرد و گفت. صالم خوب نیست باید دارو هام رو بخورم

 .ون رفت بیرونو ب د بلند شد و با پاهای لرز

  .من موندم و زیر زمین قدیمی که تنهایی مادرم رو به رخم می کشید

  .توی دلم از مینا و دانیال و مهرداد و پدرم و عمه ام متنفر بودم

  .از اینکه این همه قساوت و بی رصمی در مقابل یه زن ض یک به کار برده بودن

  اون چه گناهی داشت؟

. توی صیاط بهب رسیدم و دستب رو گرفتم و با جدیت  به سرعت پشت سر عا فه رفتم

گفتم. مادرم خود کشتتی نکرد مگه نه؟ مادرم خداترد بود. هیچوقت همچین کاری نمی  

 کرد مگه نه؟

 .کی؟ بگو کی این با رو سر  آورد

شی                شد. و زیر لآ گفت. نه...خودک سرازیر  شتب  شکهای در شد و ا شمها  گرد  چ

  ...نبود
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رو رها کردم. نمی دونستم تا کی اونجا ایستادم و به رفتن عا فه  دستم شل شد و دستب

خیره شدم. فق  می دونم یه چیزی توی دلم شکست، یه چیزی در من قفل شد، اشک از     

 .چشمهام خشک شد و بغضم روی دلم موند

 از این خونه نفرین شده متنفر بودم،

 .هوا از آدم ها  و از خدمه ها و از درختها و صتی مولکول های 

  .صب انتقام بود که در من ریشه زده بود

 ...ته باغ ماشین دانیال به چشمم خورد، دانیال هم کنار  بود

 !دانیال؟! عزیزترین عضو خانواده

 که  همی دور. گفتم مقدمه   بی و یه چیزی مال برق از ذهنم گششتتتت. رفتم ستتتمتب      

 امشبه؟ میگفتی،

 با ت جآ نگاهم کرد و گفت. آره چطور؟

 هنوز هم دلت می خواد منم بیام؟ گفتم.

 .پوزخند زد و گفت. امان از دست شما دخترها. دیوونه ی مهمونی هستین

 .گفتم. آره دیوونه ی مهمونی هستیم.... داری میری بهم خبر بده

  .رفتم به سوییتم...صاال صتی اگه می خواستم هم اشکم در نمی اومد

 .ع آور بودسنگین شده بودم. وانگار همه دنیا برام تهو
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با لباد رفتم زیر دو  آب سرد. صدای جیغ مادرم انگار توی گوشم اکو می شد...وقتی  

 ..که توی آتیب می سوخت و کسی به داد  نمی رسید

  .و چشمهای وصشتنا  عمه ام که زبانه های آتب رو می دید و لشت می برد

شستم و زانوهام رو جمع   کرد و به چاهی که  بدنم می لرزید..روی زمین زیر بار  آب ن

آب رو میبل ید خیره شتدم. نمی دونستتم این لرز  از سترمای آبه یا از وصشتت...یا از      

 ...خشم ویا از کینه

 .ساعت نه شآ بود که گوشیم زنگ خورد. هم زمان صدای در

 .گوشیم رو جواب دادم. مهرداد بود بدون سام گفت. بیا دم در کارت دارم

  .رفتم بیرونیه شال انداختم روی سرم و 

 بدون سام گفتم. اتفاقی افتاده؟

 .یه خوشه انگور توی دستب رو باال آورد و گفت. مال همین باغه. برای تو چیدم

دستتتم رو آوردم باال که خوشتته رو از  بگیرم ولی قبل اینکه خوب توی دستتتم بشاره   

 .رها  کردم تا انگورها پخب زمین بشن

 با ت جآ گفت. این چه کاری بود؟

 .خونسردی گفتم. از دستم لیز خورد با

 .گفت. عصبانی به نظر میای

سوییت محقر          ساعت نه شآ پسر ارشد ملکه ی برفی دم در  گفتم. آخه در  نمی کنم 

 .خدمتکار تازه کار بایه خوشه انگور تازه ظاهر بشه
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 .و در مقابل چشم های مت جبب ادامه دادم. االن هم قرار مهمی دارم میرم که آماده شم

 .و منتظر عکب ال ملب نموندم و رفتم داخل

با اینکه از آرایب چیزی ستتر در نمی آوردم ولی یکم پنکیک مالیدم به صتتورتم و یکمی 

 .هم رژ زدم و لباد عوض کردم و خودم رو با عطر شستم و منتظر دانیال موندم

 .نیم ساعت ب د صدای مهشید از پشت در اومد. محبت؟ بیا بیرون کارت دارم

 رو برداشتم و رفتم بیرون. مهشید با دیدنم گفت. تیپ زدی دختر.خبریه؟ کیفم

 .به تنها کسی که اعتماد داشتم مهشید بود. خندیدم و گفتم. یه جا دعوتم

 چشما  رو ریز کرد و گفت. با دانیال؟؟

 .لبخند زدم و گفتم. آره

 بودی؟ و از کنار  رد شدم که گفت. ندید بدید!خفه شدم بابا! صمام عطر گرفته

 !خندیدم و گفتم. بلد نیستیم دیگه

 .و رفتم سمت ماشین دانیال. مهرداد از ته باغ اومد بیرون

 .بدون هیچ صرفی سوار ماشین دانیال شدم و به مهرداد که بهم زل زده بود خیره شدم

 .یه خوشه دیگه انگور دستب بود

 .دانیال سوار شد و گفت. آقا داداشم اومده پیشوازت

 .نکردم و به بیرون خیره شدم. تا از خونه اومدیم بیرونبهب توجهی 

 .از اینکه کنار دانیال توی ماشینب بودم صالم بهم می خورد
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 به بیرون خیره شدم که گفت. تو مهرداد رو دوست داری؟

 از سوالب ت جآ کردم و خندم گرفت و گفتم. چرا می پرسی؟

 .گفت. پب دوستب داری

  .گفتم. هرجور که میلته فکر کن

 بهم نگاه کرد و گفت. چرا قبول کردی بیای؟ اگه بخوام بایی سرت بیارم چی؟

 !یه لحظه ته دلم خالی شد! نکنه راست بگه

که فکر کنم            قدر دور و ورت ریخته  نداری...ان یازی  باختم و گفتم. تو ن ولی خودم رو ن

 .صسابی سیر باشی

 .اخم کرد و گفت. هی! داری بهم توهین میکنی

  .م بهم توهین کردی. با گفتن اینکه من ممکنه عاشق مهرداد باشمگفتم. تو ه

شون نگاه    با ت جآ گفت. تو اصمقی؟ می دونی چندتا دختر دیوونه ی اینن که مهرداد به

 کنه؟

 ..تو باید از خدات باشه

شهری خوشتیپ،           شه که یه پسر پولدار باال  شه و گفتم. از خدام با شتم صرفب تموم  نشا

پرستتتیژ با یه خدمتکاری مال من که م لوم نیستتت مت لق به کدوم    تحصتتیل کرده ی با

  بقه اجتماعی ام و از کجا اومدم و چه کاره ام، صرف زده!؟

 یکم نگاهم کرد و گفت. چرا انقدر نسبت به ما بدبینی؟
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بهب نگاه کردم و گفتم. وقتی خودت میگی که ممکنه ببرمت و سرت با بیارم...اونوقت   

 هت خوشبین هم باشم؟انتظار داری من ب

 .خندید و گفت. تا یه آدم رو خوب نشناختی در مورد  قضاوت نکن

 .بهب نگاه کردم. صب کردم اون غرور همیشگی رو نداره

 .یه لحظه از اینکه باها  تند برخورد کردم ناراصت شدم

 گفتم. یه سوال بپرسم خوب جوابم رو میدی؟

 .نمیادبدون نگاه کردن بهم گفت. من از دروغ خوشم 

گفتم. چرا خواستتتتی همراهت بیام؟ تو نه من رو خوب میشتتتناستتتی، نه باهام دوستتتتی.   

 .درخواستت یکم عجیبه برام

 .گفت. خوب بیا از همین صاال باهم دوست باشیم

  .گفتم. این جواب من نبود

ستی زندگی کردم. هرکب        ست بدون هیچ دو سالها بهم نگاه کرد و گفت. می دونی من 

ده یا مربیم بوده یا م لم خصوصیم. یا کسایی که فق  به ت ریک و تمجید  دور و ور من بو

 .تو خالی ازم مشغول بودن. ولی تو تنها کسی بودی که بر خاف همشون رفتار کردی

پوزخندی زدم و گفتم. االن تو خیابون با یکی دعوات بشتته، عوض اینکه باها  عوا کنی  

 دعوتب می کنی مهمونی؟

 .ه ا  مسخره وار نبودخندید...اینبار خند
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شه.... وقتی اومدی به خونه ما فکر می     شتی صرفم تموم  بدون اینکه نگاهم کنه گفت. نشا

کردم ستترگرمی جالبی میشتتی. ولی تو فق  مایه عشابم بودی وهستتتی. نا خودآگاه دلم    

 ! میخواد دور و ورم باشی

 .چه صادقانه هر چرتی تو دلب بود میگفت

 من اسباب بازیتم؟اخمی کردم و گفتم. مگه 

 .اون آیناز خانمت پب چیکاره ست؟ بگو سرگرمیت باشه

یای. پب جوری رفتار نکن انگار            باهام ب اخمی بهم کرد و گفت. تو هم قبول کردی که 

 .مجبورت کردم

 .اخم کردم ولی صرفی نزدم

 یکم سکوت و ب د گفتم. راستی اون مردی که االن من پرستارشم، چرا اینجوری شده؟

 .م بهم نگاه کرد و گفت. نمیخوام در مورد اون پیرمرد صرفی بزنمبا اخ

اعصتتتابم بهم ریخت و دندون هام رو بهم قفل کردم که یه وقت چیزی نگم که همه چیو    

 .خراب کنم

که خود  گفت. اون هرگز همدم خوبی برای مادرم نبوده... که مادر بیچارم االن به ابن         

 .روز افتاده

 .ومد وقتی اسم مادر  رو شنیدمخونم به وضوح به جو  ا

 .و باز هم دستم رو محکم مشت کردم و صرفی نزدم

 .که نزدیک یه خونه ویایی نگه داشت
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 .در صیاط باز شد و وارد شدیم

 .وقتی از ماشین پیاده شدیم. اولین نفری که به پیشواز اومد آیناز بود

 .که با دیدن من اون لبخند گشاد  کاما محو شد

ن    یه اخم گ فت. عزیزم این رو چرا            و  یال و گ یک دان مد نزد فت. و او جا  رو گر ده 

 آوردی.؟

 .این رو جوری گفت که انگار در مورد یه تیکه آشغال صرف می زد

به دانیال نگاه کردم که ببینم چی میگه. که اگه چیزی نگفت خودم دهنب رو ستتترویب  

 .کنم که گفت. میاد دعوتب کرده. خیلی اصرار کرد بیارمب

 .د؟؟ آها همون پسر چشم رنگیهمیا

 .دروغگوی کایک.تو ماشین بهم چه چرتایی میگفتا

 .رفتیم جلوتر و وارد صیاط اصلی شدیم

 !در واقع صیاط نه باغ شاه

چندتا تخت سنتی گشاشته بودن.مال سفره خونه های سنتی و بساط قلیون و زغال و... به      

 !نبودنراه بود و دختر پسرایی که فکر کنم اصا ایرانی 

 !تنم مانتو  و بود سرم شال فکر کنم فق  من بینشون 

 .با دهن باز به این دورهمی کوچیک! خیره بودم که میاد اومد سمتمون

 در صالی که یه لبخند بزرگ تحویل می داد گفت. وای محبت جان تو هم اومدی؟
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  چی؟محبت جان؟؟

نگفتم که گفت. به خونه   در مقابل این ابراز اصستتاستتات پرهیجانب لبخند زدم و چیزی 

 .محقرم خو  اومدی کیجا شمالی

از این صرفب خندم گرفت و ناخواستتته بلند زدم زیر خنده. پستتره خل و چل بامزه ای   

 .بود

آیناز و دانیال خیلی خشتتتک نگاهمون می کردن که آیناز در صالی که چشتتتم برام می          

ت. په زود با پسرا اخت   چرخوند از کنارمون رد شد و بلند جوری که هممون بشنویم گف  

 .میشه

با اون تاپ آبی و شتتتلوار جین آبی کوتاهب فکر می کرد خیلی       دختره ی لود جلک. 

 .نجیبه

 .موهای بلوند کوتاهب رو باال جمع کرده بود و آرایب هم مال همیشه

میاد دعوت کرد تا روی یکی از تخت ها بشتتتینیم. دخترا که ماشتتتااهلل هزار ماشتتتااهلل          

شون صور و   سرا همه      هم شیده و مار  دار و پ شیک و با کاد و اتو ک پری بودن. همه 

 !!تازه بند ابرو شده و جنتلمن ! البته جنتلمن های قلیون به دست

یاد قیافه ام افتادم که بین همه این دخترای میکاپ کرده من با لآ و لوچه ای که انگار                

 !.رب گوجه بهب مالونده باشن خیلی ضایع به نظر می رسیدم

  .با این فکر خندم گرفت و لبخند زدم

 که دانیال گفت. عادت داری واسه خودت بخندی نه؟
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قه            که همین چند دقی تادم  یه بزرگی اف یاد صرف  لبخندم رو جمع و جور کردم و گفتم. 

 "از دروغ بیزارم "قبل میگفت

  یکم بهم نگاه کرد و ب د دوزاریب افتاد که دارم در مورد خود  صرف می زنم گفت.      

 من کی بهت دروغ گفتم؟

غال و میوه و....                 که بستتتاط قلیون و ز کار  خدمت تا  با دو که میاد  بدم  مه  خواستتتتم ادا

 .همراهشون بود جلومون ایستادن

 .هنگ کرده بهشون نگاه کردم. خدمتکارها وسایل رو جلومون چیدن و رفتن

 . دانیال گفت. فضا رو خوب چیدیا! عشق به چیزای سنتی دیوونت کرده ها

 .نداره صرف کارم. گفت و گرفت ژست میاد 

 .ب د بهم نگاه کرد و گفت. نظرت چیه محبت جان

  !باز گفت محبت جان

 .هنوز صرفی نزده بودم که آیناز با دوتا از دخترا اومدن روی تخت ما و نشستن

شت            ستب رو دور بازو  صلقه کرد. انگار دا ست و د ش صل بهب ن آیناز کنار دانیال و

 !فرار میکرد

که دوباره میاد گفت. نگفتی محبت جان! دیزاین اینجا قشتتنگ شتتده؟ ستتبک ستتنتی رو 

 .دوست دارم

گاه میکردم فوق            به هرچی ن یه چیزا،  به غیر اون تخت و بق گاه کردم...  به دور و ورم ن

 !مدرن بود
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 .برای اینکه ناراصت نشه گفتم. خآ...آره! خوبه

 .ه تو میگی ی نی خوب نیستچهره ی میاد تو هم رفت و گفت. اینجوری ک

 آیناز پوزخندی زد و گفت. بابا میاد این چه میفهمه دیزاین چیه؟

  .ب د با رفقا  زدن زیر خنده

 .ایکبیری. فکر کرده خیلی صالیشه

شاید چیزی از دیزاین ندونم. ولی با یه تخت       شد گفتم. خآ آره  خنده هاشون که تموم 

 !رو بشه توصیک کردو دوتا قلیون فکر نمی کنم فضای سنتی 

 .دانیال گفت. چرا ولی من فکر می کنم اینجا خوب شده

 !میاد گفت. منظورت چیه محبت جان

 .میرفت راه دیگه داشت با این محبت جان محبت جان کردنب رو اعصابم 

گفتم.ببین میاد جان! فضتتای ستتنتی که توی ذهن منه با چیزی که توی ذهن تو هستتتب  

 .من قلیون رو سنتی نمی دونم شاید متفاوت باشه. ولی

 .با پشیرایی کاسیک 2016وصیا ی که تو  پر از دختر پسرای آنتیک 

 آیناز با تمسخر گفت. االن شما قلیون های  رح ناصرالدین شاه رو نمی بینی؟

جای              به  یه المبورگینی  که توی  ال این می مونه  قا م گاه کردم و گفتم. چرا! دقی بهب ن

 ....ریصندلی پشتی گلیمی بشا

 .اینبار صدای خنده ی میاد بود که بلند شد. اونقدر خندیده بود که اشکب در اومده بود
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حآ رو تموم کنیم. از خودتون          فت. وای بهتره این ب نده ا  گ ب د از تموم شتتتدن خ

 .پشیرایی کنین

 .ب د قلیون رو هول داد  رف من و دانیال

شروع کرد به کشیدن! به      با ت جآ نگاه می کردم. آیناز ذغال رو روی قلیون شت و  گشا

شیدن      شتن میگفتن و میخندیدن و قلیون می ک دور و ورم نگاه کردم بقیه هم ریلکب دا

 .و گپ می زدن

 .ب د از آیناز نوبت دانیال و ب دم بقیه دخترا

 .میاد بهم اشاره زد که ی نی شروع کن

 .من هیچوقت توی عمرم همچین کاری نکرده بودم

 .بودم که این چیزا برام تازگی داشت. یا اینا خیلی ریلکب بودنیا من خیلی امل 

کارتون خیلی                خدمت یال این  قا دان ناز گفت.آ تای آی که یکی از دوستتت کارم بودم  توی اف

 .پاستوریزه ست.انگار اهل نیست

 دانیال بهم نگاه کرد و گفت. نمی کشی؟

 گفتم. نه

 .میاد گفت. اوکی خودم می کشم

شلنگ قلیون رو تو دستب بازی داد و گفت. دنی این دختره    اما انگار آیناز ول ک ن نبود 

 ..انگار خیلی ادعای خوبی داره

  ب د روبهم گفت. تو که انقدر تی تیب مامانی بودی واسه چی پاشدی اومدی؟
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  .انگار من رو آورده بودن واسه دست انداختن

یه نگاه به دانیال       اعصتتتابم بهم ریخته بود انگار خیلی خود  رو دستتتت به باال می زد.     

انداختم که فق  تماشتتتاگر بود و ب د رو به آیناز کردم و گفتم. خآ اگه قلیون کشتتتیدن  

براتون از افتخارات شتتاخص محستتوب میشتته باید بگم من ستت ادت داشتتتن همچین      

افتخاری رو نداشتتتتم. در ضتتتمن من به خواهب دنی جون اینجام. و دعوت ویژه میاد      

 !جان

شه         آیناز که رگه های ع شده بود گفت.اوکی خانم م لم. می صورتب پیدا  صبانیت توی 

 .نطق نکنی صوصله موعظه نداریم

 .ب د ازجا  بلند شد و گفت. دنی بیا ته باغ کارت دارم

 ..یکی از دوستا  چشمکی به دانیال زد و گفت. اصضار شدی

نه.  ین جیم کب د زد زیر خنده. می دونستم میخواد دانیال رو به خا ر آوردنم به اینجا س  

و پیب ما کاد بشاره که با عشتتتقب خلوت کرده. ولی من واستتته این لود بازیا اینجا          

 .نیومده بودم

سریع رفتم کنار دانیال نشستم و شلنگ قلیون رو از  گرفتم و گفتم. دانیال من اگه یه     

 پو  کامل بزنم چی کار میکنی؟

 !کشیدانیال با ت جآ نگاهم کرد و گفت. فکر کردم گفتی نمی 

  .گفتم . االن نظرم عوض شد

 ...شلنگ قلیون رو گرفتم و سریع دود داخلب رو مکیدم
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شم و افتادم         سرم گیج رفت و صب کردم دارم خفه می سیاهی رفت و  شمام  ویه لحظه چ

 .به سرفه

 .انقدر سرفه کردم که اشکم جاری شد

 .و صدای خنده ی دانیال و میاد بود که شنیده می شد

 .عصبانیت گشاشت و رفت و آیناز هم از

 .با اینکه صالم خیلی بد شد ولی موفق شدم

 .ب د از اینکه صالم بهتر شد برگشتیم سمت خونه

سیدم، من             شین. بود و مدام ازخودم می پر شه ما شی سرم روی  شین تمام مدت  توی ما

  واق ا دارم چیکار میکنم؟

 وقتی رسیدیم دانیال گفت. چرا اون کار رو کردی؟

 ب و گفتم. کدوم کار؟برگشتم سمت

 .گفت. کشیدن قلیون! می دونم این کار رو کردی که دنبال آیناز نرم

 .لبخند مسخره زدم و گفتم. هرجور راصتی فکر کن

 .و پیاده شدم

 .از ماشین پیاده شد و گفت. من بهت دروغ نگفتم

 گیج نگاهب کردم و گفتم. درمورد چی؟
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بیای خونه میاد. میاد دعوتت کرده بود، لبخند زد و گفت. اینکه دوستتت داشتتتم باهام  

 .ولی اگه من نمی خواستم تو هم نمی تونستی بیای

 گفتم.باشه تو راست می گی! صاال اجازه هست رفع زصمت کنم؟

 سری تکون داد و برگشتم که برم دوباره گفت. راستی؟تله داری؟

 برگشتم سمتب و با گیجی گفتم. چی چی دارم؟

 !ت . تلگرامگوشیب رو در آورد و گف

 گفتم.آهان. آره چطور؟

 اومد نزدیک و گفت. گوشیت رو بده؟

 .نگاهب کردم که دوباره گفت. بهم زل نزن، گوشیت رو بده

 .گوشیم رو از تو کیفم در آوردم و دادم دستب

 نگاهب کرد و گفت. این که خیلی کوچیکه! چطوری از  استفاده می کنی؟

دن و با خود  تماد گرفت تا شماره ام بیفته ب د شروع کرد شماره خود  رو وارد کر

 !.توی گوشی آخرین مدل اپلب که عمدا نشونم می داد تا پز بده

گوشتتیم رو از  گرفتم و گفتم. باشتته قبول!شتتما بچه پولدار قرتی. بیخیال این پز دادن  

 .های خنده دارت شو

 !گهو بر گشتم که برم و زیر لآ گفتم. همینجوریه که هیچ دوستی نداری دی

 !!که صدا  اومد. هی شنیدم چی گفتیا
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  !قدمم رو تند کردم و رفتم سمت سوییتم

سخره          ستم و به یه مهمونی م ش سر غریبه ن هنوزم از کار خودم مت جآ بودم. کنار یه پ

باال شتتهری رفتم و تازه شتتماره ام رو هم دادم به کستتی که دلم می خواد ستتر به تنب     

 !نباشه

  .رو توی دستام گرفتم کافه روی تخت نشستم و سرم

شتر گر می گرفت. چه اتفاقی        شم می پیچید و بدنم بی صدای فریاد مادرم توی گو انگار 

 داشت برام می افتاد؟؟

صبح زود از خواب بیدار شدم. جلوی آینه ایستادم و موهای آشفته ام رو از صورتم کنار        

 ...چهره ی عبوثزدم؛ این صورت م صوم برام عشاب آور بود. دل سخت می خواستم و 

سمت اتاق پدرم. بیدار بود و با لبخند           ستقیم  سمت عمارت. م شیدم و رفتم  سم رو پو لبا

 .بهم نگاه می کرد

انگار دلم دیگه برا  نمی ستتوخت. از اینکه مادرم رو تنها گشاشتتته بود تا عشاب بکشتته 

 ..از  دلگیر بودم

 .ولی وضع وخیمب دلم رو به رصم می آورد

 گفتم. بابا؟ تو دوستم داری؟کنار  ایستادم و 

 ...از اول دوستم داشتی؟ بلند شو از این تخت ل نتی و بشار تمام سواالتم رو ازت بپرسم

 .توی چشم ها  پر از صرف بود که نمی تونستم بخونم

 .یکم دیگه پیشب موندم. و ب د از خوابیدنب اومدم بیرون
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 .که باصورت مهرداد مواجه شدم و یه لحظه ترسیدم

 .این روزها پیدا کردنت سخت شده، باید کشیک بکشم تا پیدات کنم گفت.

 گفتم. چرا باید پیدام کنی؟ کاری باهام داری؟

دست ها  رو پشتب قرار داد و یکم فکر کرد و گفت. اوممم! خآ می خوام بدونم چرا  

 انقدر بامن عجیآ رفتار می کنی؟

 ساده براتون انقدر مهمه؟ گفتم. من متوجه نمی شم. چرا انقدر رفتار یه خدمتکار

بهم زل زد و گفت. بب کن دختر دایی. خودت هم می دونی من تورو به چشم خدمتکار   

 .نمی بینم

  گفتم. میشه بهم نگی دختر دایی؟

 لبخند م نی داری زد و گفت. مگه غیراز اینه؟

  پوزخند زدم و گفتم. اوه! منظورت ادعای ارث و میراث و ... استتت؟ برات یه زنگ خطر

 تلقی می شم؟

نه و ثروت برام اهمیتی       فت و گفت. خودت خوب می دونی این خو چهره ا  تو هم ر

 .نداره. من برای صفاظت از تو خواستم اینجا نباشی

خندیدم و گفتم. من چیزی رو خوب نمی دونم! اصا چیزی نمی دونم. از شماهم خواهب  

 .می کنم من رو فامیل خودتون ندونین. درست مال من

  .کنار  رد شدم و رفتم سمت پله هاو رفتم پایینواز 
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مینا خانم پایین پله ها ایستاده بود و با دیدنم گفت. م لوم هست کجایی دختر؟ چرا این   

 روزها یواشکی میری و میای؟

 ...صتی دیدن مینا هم آزارم می داد

 .لبخند مصنوعی زدم و گفتم. یواشکی نیست. شما سرتون شلوغه

  .ارت دارمگفت. بیا اتاقم ک

ستان. دکتر         سر  رفتم و گفت. محبت! قراره این هفته پدرت رو ببریم بیمار شت  پ

شکلی       ستان می مونم،تو م شده. اصتماال من این مدت بیمار گفته نوبت پیوند کلیه پدرت 

 نداری؟

 گفتم. این که خیلی خوبه، فق  نمی شه من بیمارستان بمونم؟

با دیدنت          گفت. نه تو نمی تونی بهب رستتتیدگی کنی     . فق  گاهی برای دیدنب بیا که 

 .روصیه بگیره. داریم می بریمب بهت خبر میدم

 .گفتم. این مدت که شما نیستین من بر می گردم روستا

با ت جآ نگاهم کرد و خواستتت صرفی بزنه که گفتم. وقتی شتتما و پدرم نباشتتین دلیلی    

 .واسه موندن ندارم. ب د از مرخص شدن پدر بر می گردم

 .ی نزد و از اونجا اومدم بیرونصرف

 .نزدیک سوییت که رسیدم صب کردم یه نفر به سرعت از پشت خونه دوید

 "از اینجا گم شو "سریع دویدم سمت خونه.. روی دیوار با اسپری نوشته بود

 .دویدم سمت صیاط پشتی. ولی کسی نبود
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  و جمع کردموصشت کردم و سرجام خشکم زد.انگار می ترسیدم تکون بخورم. قدرتم ر    

 .و دویدم سمت خونه و رفتم داخل و در رو محکم بستم

 .می ترسیدم برم بیرون

 .زنگ زدم به مهشید و از  خواستم بیاد پیشم

 ی نی کار کی بوده؟ کی داشته من رو اذیت می کرده؟

 .مهشید اومد و با ت جآ گفت. محبت این چیه روی دیوار خونه نوشته؟ خیلی وصشتناکه

 .فتم یه نفر می خواد من رو بترسونه. من می ترسم اینجا بمونمگفتم. دیدی گ

 مهشید از پنجره به بیرون نگاه کرد و گفت. اونجارو ببین دانیال داره چی کار میکنه؟

شینب یه کارهایی توی صیاط            شت توی ما ستب بود و دا سطل د شت پنجره،یه  رفتم پ

 .انجام می داد

 .تو این اوضاع داریم دانیال رو دید می زنیمبهب توجهی نکردم و گفتم. ول کن مهشید 

یال خیلی                  نه این روزها دان با دید زدن چیه؟ منظورم ای با نه  ند زد زیر خنده و گفت.  بل

 .سرصال به نظر می رسه

 گفتم. مهشید؟ تو در مورد دانیال دیگه چیا می دونی؟

س        شکو  میزنیا محبت! را سمتم و چشمها  رو ریز کرد و گفت. خیلی م ب  تبرگشت 

 رو بگو دلت پیشب گیر کرده؟
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ند گفتم.           باصتتتتدای بل نده ی مستتتخره آمیزی کردم و  هام رو درآوردم و خ چشتتتم

چی؟؟؟کی؟؟ من؟؟؟ عمرا؟؟!هه چه فکر اصمقانه ای کردی! من اگه بمیرم هم نمی تونم       

 .از همچین شخصیتی خوشم بیاد

 شونه باال انداخت و گفت. پب چرا انقدر در مورد  کنجکاوی؟

ها  آزارم می ده و       یکم فک تار ها و رف با صرف  ر کردم و گفتم.اومم! خوب اون خیلی 

 .تحقیرم می کنه. میخوام از  بدونم تا جلو  کم نیارم

مهشتتید ستتر  رو خاروند و گفت. اوکی تو راستتت می گی! چی می خوای در مورد     

 !بدونی؟

 !گفتم. هرچی که تو می دونی

یادی در مورد  می دونم    نه بودم. ولی   گفت. من چیزای ز چون از بچگی توی این خو

 .هیچوقت برای آزار دادنب استفاده نمی کنم

گفتم. پب یه چیزایی هستتت، بهم بگو، نترد مال خود  خبیآ نیستتتم که از این چیزا  

 .سواستفاده کنم

ست. هیچ     شید یکم دیگه به دانیال نگاه انداخت و گفت. خوب اون خیلی تودار و تنها مه

ص    سی زیاد  شه. وقتی بچه بودیم توی همین باغ بازی می کردیم. ولی   وقت باک میمی نمی

اون همب کناره می گرفت و زیاد تو جمع نبود. تنها کستتی که وارد تنهاییب شتتد آیناز   

  .بود که اونم سریع نامزد  شد

 گفتم. پب االن چرا انقدر رفیق بازی می کنه؟

 .به نظر من اصا تنها نیست.اون خیلی مرموزه
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شید گف  سالگی صرف   مه ت. نه بابا اخاقب اینطوریه. خآ می دونی...اون بچه بود تا پنج 

 .نمی زد. دوران مدرسه هم لکنت داشت. االن بهتر شده

 .تو فکر فرو رفتم ... ولی اصا اینطوری نشون نمی ده

 .گفتم. آخه چرا؟باید از یه چیزی ترسیده باشه

  .م که خیلی گوشه گیرهمهشید یکم فکر کرد و گفت. نمی دونم ولی می دون

 .اون شآ مهشید پیشم موند

شه اتاق از جا پریدیم و هردو             شی شدن  سته  شک صدای  شآ بود که هردو با  نیمه های 

 .جیغ کشیدیم

 ... سریع برق هارو روشن کردم

 .. شیشه ی پنجره اتاق بایه پاره آجر شکسته بود

 .دور پاره آجر یه کاغش پیچیده بود

شید کاغش رو جدا کر  ضول بدبختی. مراقآ خودت     مه شروع کرد به خوندن. تو یه ف د و 

  !با 

 .مهشید به وضوح می لرزید. منم دست کمی از اون نداشتم

 .با وصشت بهم نگاه کرد و گفت. محبت اینا چیه؟ من می ترسم. بیا بریم خونه ما

که می         ید یکی می خواد من رو اذیت کنه. من مطمئنم  گاه کردم و گفتم. مهشتتت بهب ن

 . واد بهم آسیآ بزنهخ
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 ...مهشید بلند شد و دستم رو گرفت و گفت. تورو خدا بیا بریم خونه ما، تورو خدا

 .اون شآ هم خونه مهشید گشروندم

وصشت وجودم رو گرفته بود و می ترسیدم. یاد صرفهای مهرداد افتادم... اون یه چیزایی    

 .می دونست باید از  می پرسیدم

ا خانم و نامه و رو نشتتونب دادم و ماجرا رو ت ریک کردم  صتتبح مستتتقیم رفتم پیب مین

 .برا 

 با ترد بهم نگاه کرد و گفت. ی نی کی داره این کارهارو میکنه؟

 .گفتم. من نمی دونم. فق  دیگه نمی تونم توی اون سوییت بمونم

مینا خانم یکم فکر کرد و گفت. باشتتته باید یه فکری کنم. نترد. یه اتاق اینجا برات             

 .می کنم. نگران نبا  خودم همه چی رو صل می کنم ردیک

از اونجا اومدم بیرون و مستتتقیم رفتم ستتمت اتاق مهرداد. چندبار در زدم. تا خود  در 

 .رو باز کرد

 بادیدنم ت جآ کرد و گفت. اتفاقی افتاده؟

 .گفتم. یه اتفاقایی داره می افته

 پرسشگرانه نگاهم کرد و گفت. مگه چی شده؟

اومدی روستتتا، گفتی مراقآ خودم باشتتم و اینجا نیام، چون خطرناکه... صاال    گفتم. وقتی

 بهم بگو چرا اون صرف رو زدی؟

 .در اتاق رو بیشتر باز کرد و گفت. بیا داخل صرف بزنیم
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 .به اتاق مرتبب نگاه انداختم و گفتم. نه داخل نمیام. همینجا خوبه

 ز زندانیت کنم؟لبخند م نی داری زد و گفت. می ترسی مال اون رو

 .گفتم.آره !ب ید نیست

با صتتدا خندید و گفت. اوکی اینجوری نمیشتته صتتحبت کرد ده دقیقه دیگه میام آالچیق،  

 اونجا خوبه؟

 .گفتم.آره

شد و      سالن که برم پایین...که در اتاق دانیال باز  و بی هیچ صرف دیگه ای رفتم اونطرف 

 ی؟با دیدنم لبخند گشادی زد و گفت. هی تو اینجای

من که با دیدنب شتتتوکه شتتتده بودم گفتم. خوب آره. چرا اینجوری در اتاق رو باز می        

 .کنی؟ترسیدم

 خندید و گفت. دوست داری اتاقم رو ببینی؟

 .با ت جآ نگاهب کردم. فکر کنم این بچه یکمی خل مغز باشه

 گفتم. مگه بچه ای که دوست داری اتاقت رو به بقیه نشون بدی؟

 و گفت. مگه فق  بچه ها اتاقشون رو به دوستاشون نشون میدن؟ابرو باال انداخت 

ب د در اتاقب رو کامل باز کرد و گفت. نترد، فکرای بد هم نکن. من از دوستتتهام ستتو 

 .استفاده نمی کنم

 .ب د لبخند زد
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 .دیوونه چه صادق بود. چیزی نگفتم و وارد اتاقب شدم

شه اتا  شیک از  بی ت     یه اتاق پهن و بزرگ که یه تخت دونفره گو شی های  ق بود. و نقا

 .های بکر و قشنگ در فصل های مختلک سال که آدم رو جوب خود  می کرد

  .یه پیانو هم گوشه دیگه اتاق بود و یه دست مبل هم وس  اتاق

 .واسه خود  یه خونه بود

 .سرویب صمام و دستشویی مجزا هم داشت

 .با یه لبخند پهن نگاهم می کرد کل خونه رو دید زدم تا چشمم افتاد به دانیال که

 .به خودم اومدم دیدم دارم با دهن باز به اتاقب نگاه می کنم

 دهنم رو جمع کردم که دانیال گفت. چطوره؟

 پرسشگرانه نگاهب کردم که گفت. اتاقم، منظورم اتاقمه. چطوره؟ خوشت میاد؟

 .گفتم.آهان،آره خیلی شیک و تمیزه

 از تابلو هام خوشت میاد مگه نه؟ از روی رضایت لبخند زد و گفت.

 .گفتم.آره خیلی قشنگن. م لومه یه هنرمند واق ی این ها رو کشیده

 !بی هیچ ت ارفی گفت. مال تو

 با چشمای دراومده نگاهب کردم و گفتم. چی؟ منظورت چیه؟

 .اومد نزدیک تر و گفت. منظورم تابلوهاست

 .هر کدوم رو دوست داری بردار
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این تابلو ها هر کدومب صداقل یکی دومیلیون قیمت دارن. شتتاید   گفتم. دیوونه شتتدی؟

زیاد ا اعات نداشتتته باشتتم ولی می دونم قاب هرکدوم از چوب اصتتل با صکاکی و کنده  

 .کاری اصیله. و نقاشی کار یه هنرمند بزرگ می تونه باشه

 .خندید و گفت. باشه فق  بگو از کدوم نقاشی خوشت اومده همین

 

 (1roman.irساخته شده است) رماناین کتاب در سایت یک 

نگاه کردم... یکی نقاشی از فصل تابستون بود. یا درخت نزدیک تر بود و      دوباره به همه

جلوتر زمین های شتتالی بودن که روی مرزها  تک تک درخت های تنومند داشتتت و    

 .دور دست ها روی تپه ها جنگل وسی ی بود

 .گفتم. این برام جالآ تره چون صب می کنم دارم به روستای خودمون نگاه می کنم

 ..ه انگشتا  افتاد. زیر ناخنب رنگی بود و یکمی هم کک دستبب د چشمم ب

 .با وصشت به صورتب نگاه کردم و ب د گفتم. من..من...باید برم. یه کار مهم دارم

 .و قبل اینکه صرفی بزنه از اتاقب زدم بیرون

 .صب بدی بهم دست داد و سریع رفتم پایین

صدای مهرداد من      سرم می گششت که  رو به خود  آورد. کجایی تو فکرای مختلک از 

 دختر ؟

  .برگشتم سمت صدا

 .مهرداو زیر آالچیق منتظرم بود

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 .رفتم پیشب و گفتم. هیچی یه کاری پیب اومده بود

ب د رفتم داخل آالچیق نشتتستتتم و نفب عمیقی کشتتیدم و گفتم. آقا مهرداد؟ شتتما می   

 دونین کی داره اذیتم می کنه؟

 می کنه؟گفت. ببینم مگه کسی داره اذیتت 

آهی کشتتیدم و گفتم. آره االن دوبار میشتته. االنم روی دیوار ستتوییتم چیزای بد نوشتتته.  

سم     ستب من یکم می تر ست که  ی کنم می صب اینکه و را کی از افراد این باغ و خونه 

 .داره این کار رو می کنه

 .به فکر فرو رفت و گفت. چرا فکر می کنی اعضای این خونه ست

  مبرنگرد گفتی روستتتتا  اومدی  وقتی آخه  خوب اب کردم و گفتم. دستتتتهام رو توهم ق 

 نه؟ مگه بدونی باید چیزایی یه. خطرناکه چون

 .سری تکون داد و گفت. کا  برنمی گشتی

 گفتم. صاال بهم بگو کی داره این کارها رو می کنه؟

 .شونه باال انداخت و گفت. من فق  می دونم تو اینجا جات امن نیست

 .دونی. من مطمئنم تو خبر داریگفتم. تو می 

 یکم مکآ کردم و گفتم. دانیاله؟

 .با بهت نگاهم کرد..دوباره گفتم.دانیال داره این کارهارو می کنه؟ بهم دروغ نگو لطفا

 .با ت جآ بهم نگاه کرد و ب د سر  رو پایین انداخت و تو فکر رفت
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 دوباره گفتم. این سکوت ی نی آره؟ دانیاله مگه نه؟

یدم  قت رو       من د باغ بود. امروز هم دستتتتب رنگی بود. بهم صقی که دیروز دور و ور 

 .بگو.بشار صداقل بدونم باکی  رفم

شه گیریه...آدم نمی فهمه      سر گو بهم زل زد و عینکب رو جابه جا کرد و گفت. دانیال پ

 ...توی ذهنب چی می گشره

ه من کی هستتتتم؟ می گفتم. کتمان نمی کنی نه؟ پب کار دانیاله. آخه چرا؟ اون می دون       

 دونه برای چی اومدم؟

مهرداد چشتتتمب رو مالوند و گفت. ببین محبت. صاال کا به یه چیزایی پی بردی بهتره            

شنوی اعتماد نکن.      شی. به دور و وریات اعتماد نکن. به صرفایی که می  مراقآ خودت با

 .من هنوزم می گم بهتره برگردی روستا

 ...د از کشک کل صقیقتگفتم. آره،صتما برمی گردم. ولی ب 

ست       شد و گفت. دنبال چی می گردی؟ پدرت هم که م لوم نی صبانیت از جا  بلند  با ع

 .چه سرنوشتی داره...جون خودت رو بردار و برو

ست. نگران من نبا .صاال که می دونم با کی  رفم خیالم      شدم و گفتم. برام مهم نی بلند 

 .راصت تره

  .و رفتم سمت سوییتم

 .ن آورده بود و داشت رنگ هارو پا  می کردمهشید بنزی

 .بهب ملحق شدم و گفتم. مرسی که تو کنارمی
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 .خیلی اینجا اصساد تنهایی می کنم

مهشید خندید و گفت. آخه از اینکه اینجایی خوشحالم. چون نه خواهر دارم نه برادر. از    

 .وقتی اومدی دوست دارم زودبه زود از دانشگاه بیام

 .ت خندیدب د به پهنای صور

 .دلم گرم شد و خندیدم. جوری که ناراصتی که از صبح داشتم رفع شد

غروب که مهشتتتید رفت. مینا خانم اومد دنبالم و گفت. توی عمارت برات یه اتاق رو              

 درست کردم. بقه آخر زیر شیروونی می شه. مشکلی که نداری؟

  .یکم فکر کردم و گفتم.نه. ولی اینجا راصت بودم

 .ت. اونجا بهم نزدیک تری. خدایی نکرده اتفاقی بیفته من هستممینا خانم گف

وستتتایلم رو جمع کردم و رفتم به اون اتاق. کوچیک و جمع و جور بود ولی صب خوبی      

 .بهم می داد

 .بود تنگ روستا و بی بی برای ولی هنوزهم صب تنهایی می کردم. بازم دلم 

 .مگوشیم رو روشن کردم و  بق م مول رفتم توی تلگرا

 .از وقتی اومده بودم اینجا کمتر به گوشیم سر می زدم

 .هجوم پیام ها بود که به گوشیم اومده بود

 .پیام از فرشته که عکسایی از روستا فرستاده بود و دلب برام تنگ شده بود

 .از همکاسی ها و دوست ها
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 .چندتاهم از فرید که  بق م مول غرغر کرده بود

 .جلآ توجه می کردو میون اونها پیام دانیال 

عکب پروفایلب یه دختر انیمیشنی بود که کاه روی سر  بود و به ستاره های آسمون  

 .نگاه می کرد

  !چه شاعرانه

 "سام، خوابیدی؟ "نوشته بود

  .فکر کنم مال چند شآ پیب بود

 "تو از آیناز بدت میاد مگه نه؟ دلیلب چیه؟ "ب د  نوشته بود.

  !رتایی بودن؟پسره ی م یوب! اینها چه چ

 .زیر  چندتا عکب بود. باز  کردم

ستای من و مهرداد که اونروز زیر آالچیق بودیم. از پنجره اتاقب بود فکر کنم چون    عک

 . از باال بود

 !زیر  هم نوشت. واسه دیدن مهرداد عجله داشتی نه؟ توهم مال بقیه ای

 . رو به سادگی می زدنمی تونستم در  کنم، اون یا واق ا بچه بود، یا داشت خود  

 .مهرداد یه جورایی تایید کرد که اذیت ها کار دانیاله

 .دوباره نفرت توی وجودم ش له کشید

 .دوباره صدای جیغ مادرم توی گوشم اکو شد
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خوشتتم نمیاد زاغ ستتیاه من رو چوب میزنی از کی این کار رو   "زیر پیام دانیال نوشتتتم.

 "شروع کردی؟ چی گیرت میاد هان؟

 .می خواست همه فحب های دنیارو ناار  کنمو دلم 

 !چی؟ متوجه نمیشم "که سریع جواب اومد.

 "...خودت خوب می دونی چی دارم می گم "نوشتم.

 .دیگه جوابی نداد. فکر کنم فهمید که من فهمیدم

 .گوشی رو کنار گشاشتم و رفتم  بقه پایین، اتاق پدرم

 .میناخانم اونجا بود به همراه دکتر پدرم

 م. چیزی شده؟گفت

ست. زنگ زدیم آمبوالنب    مینا خانم من رو برد بیرون و گفت. صال پدرت زیاد خوب نی

 .تا ببریمب بیمارستان. فردا اصتماال جراصی کلیه رو انجام میدن

 نگران نگاهب کردم و گفتم. صالب خوب میشه؟

  .مادرانه نگاهم کرد و دستم رو گرفت و گفت. نگران نبا . صالب خوب میشه

  .با اینکه از پدرم دلخور بودم ولی از این وضع ناراصت بودم

آمبوالنب که اومد. مهرداد و دانیال هم اومدن پایین. مادرشتتتون با ویلچر اومد بیرون و          

 .موند تا آمبوالنب رفت

 با دیدن من جا خورد و باصدای تقریبا بلند گفت. مگه نگفتم جلوی چشم من نبا ؟؟
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شتتد دستتتهام ناخودآگاه مشتتت شتتدن. و دوباره داد زد. زود از  با دیدنب تمام بدنم داغ 

 .جلوی چشمم دور شو

 .نتونستم جلوی نفرتم رو بگیرم و گفتم. بهتره مراقآ صرف زدنتون باشین

 .با ت جآ بهم نگاه کرد. توقع جواب شنیدن نداشت

صحبت    اخم کرد و گفت. چی؟ چه خدمتکار پر رویی! کی بهت اجازه داد باهام اینجوری 

 کنی؟

درصالی که نفرت تو وجودم زبانه می کشید گفتم. فکر نمی کنم برده شما باشم که صتی     

  .برای صرف زدن هم نیاز به اجازه داشته باشم

 ...داد زد. خفه شو دختره ی

 ...وس  صرفب داد زدم. اصترام خودت رو نگه دار پیرزن

 .مهرداد و دانیال هردو با ت جآ بهم نگاه کردن

 .که صرف توی دهنب ماسید و با چشمهای قرمز از در اومده بهم نگاه کردو مادرشون 

 .مهرداد داد زد. محبت لطفا مودب با 

 .و ویلچر مادر  رو گرفت و برد داخل

 .از شدت خشم بدنم می لرزید

شتت به کی گرمه هان؟به     شدی، پ دانیال درصالی که اخم کرده بود گفت. خیلی بی پروا 

 مهرداد عوضی؟
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  سمتب و گفتم. چیه؟ از چی می ترسی؟ می ترسی چیو ازت بگیرم؟برگشتم 

 و درصالی که تقریبا داد می زدم گفتم. خسته نشدی از این فاکت؟

 بهت زده و با صورت قرمز شده نگاهم کرد و گفت. تو چی داری می گی؟ تو کی هستی؟

 .خیلی زرنگ بود که دم الی تله نمی داد

 .گفتم. یه بار دیگه مزاصمتی ببینم زنگ می زنم پلیبدندون هام رو بهم قفل کردم و 

  .هنگ کرده نگاهم می کرد

راهم رو کشیدم و رفتم سمت  بقه آخر و رفتم داخل اتاقم و در رو محکم بستم و بهب    

 .تکیه دادم

 .ژست قدرتمندانه ام از بین رفت و شونه هام افتاد و اشکهام سرازیر شد

ستترم رو زانوهام گشاشتتتم و به یه نقطه نام لوم خیره  من داشتتتم اینجا دیوونه می شتتدم. 

بود و االن بی بی من رو بیدار می کرد و من در صالی که  ب.و.دشدم. کا  همه اینها کا 

 .کب و قود می رفتم بی بی برام چایی تازه دم می ریخت و ش رهای محلی می خوند

 .می زدیمبافرشته غشا می پختیم و می رفتیم تو دل  بی ت می خوردیم و گپ 

 .چقدر دلتنگ بودم.چقدر اینجا برام خفه کننده ست

 .تو فکر خودم بودم که برام پیام اومد

 "بیا تله "دانیال بود.



                 
 

 

 بهارنازدارابی| ستاره دنباله دار رمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 دکنی

 

173 

 

اون صرفایی که زدی چی بود؟ تو از من چی می دونی؟ چرا     "رفتم تلگرام. پیام داده بود. 

 "با مادرم اونطوری صرف زدی؟

 !رو ندادم پوفی کردم و کلی فحب بهب دادم و جوابب

 "دوستی؟ مهرداد با زنه؟ می صرف باهات راصت انقدر مهرداد چرا  "دوباره پیام داد.

وااای چقدر سوال ردیک می کرد؟! شاید هم داشت اینجوری خود  رو مظلوم جلوه می    

 .داد

 !صاال که داشت با من بازی می کرد. چرا من اذیتب نکنم؟

ون باها  لجم با مادر  بد بودم. چون تو من از مهرداد خوشتتتم نمیاد. چ "جواب دادم.

 " !!از مهرداد می ترسی از توهم خوشم نمیاد

 چی داشتم می گفتم!؟

 "چرا باها  لجی؟ "جواب اومد.

 "وزیر  نوشت. من از مهرداد می ترسم؟

 ...خواستم جواب بدم که، صدای پای یه نفر توی راهرو من رو به خود  جلآ کرد

 .ی نبودسریع دویدم بیرون ولی کس 

 .قلبم تند تند می زد. ترسیده بودم

 ... می خواستم به مینا خانم زنگ بزنم ولی یادم اومد بیمارستانه

 .چی کار کنم؟! البد یکی از خدمتکارها بوده
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 .داشتم دلم رو گرم می کردم که صدای افتادن چیزی  بقه ی پایین اومد

 .نیال و پدرم اونجا بوداز پله ها رفتم پایین.  بقه ای که اتاق مهرداد و دا

 .یه مجسمه گنده که کنار دیوار بود روی زمین ولو بود

  .دانیال هم از اتاقب اومده بود بیرون و با ت جآ نگاه می کرد

 با وصشت گفتم. تو تمام مدت اینجا بودی؟

 به مجسمه ب د به من نگاه کرد و گفت. توی اتاقم بودم. تو این مجسمه رو انداختی؟

نفی ستترم رو تکون دادم. که صتتدای افتادن چیزی از  بقه باال نظر هردومون  به عامت م

 . رو جلآ کرد

 .هردو کنار نرده ها ایستادیم و به راه پله  بقه باال که اتاق من اونجا بود چشم دوختیم

  .دانیال اونطرف راه پله و من روبه رو  بودم

 .سرم رو بردم جلوتر صب کردم اون باال یه نفر رو دیدم

 .روبه دانیال کردم و گفتم. ببین انگار یکی اون باالست

 ...دانیال به باال ب د به من رو کرد و با وصشت بهم نگاه کرد.! با ت جآ نگاهب کردم

  از اونطرف راه پله دوید سمت من. داشت چی کار می کرد؟

ت شد   س کنه پایین.. از این فکر ترسیدم و بدنم س   پرت ها پله از و نکنه می خواست من  

 ...و قبل اینکه عکب ال ملی نشون بدم



                 
 

 

 بهارنازدارابی| ستاره دنباله دار رمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 دکنی

 

175 

 

سمت خود  کشید         شده بودم به  ستم رو گرفت و من رو که روی نرده ها خم  دانیال د

 ...و پرت شدم توی بغلب

 ...تو بهت بودم. که دیدم از  بقه باال یه کوزه پرت شد پایین و ریز شد

 .بودم خیره پله راه چشمهام از کاسه در اومده بود و به 

 .دنم به وضوح می لرزیدب

 .مچ دستم توی دست دانیال بود

 ...یکم بهم نگاه کرد و ب د مال برق رفت سمت  بقه باال

 ...به خودم اومدم و پشت سر  رفتم

 .در اتاقم باز بود. دانیال رفت داخل و به پنجره باز خیره شد

 .می ترسیدم برم داخل. هنوزم بدنم می لرزید

صتتدای دویدن یه نفر از راه پله ها به گو  رستتید و دانیال    آروم وارد شتتدم که دوباره

دوید بیرون. من هم فق  پشتتت دانیال می دویدم. باهم از پله ها رفتیم پایین ولی کستتی  

 .رو پیدا نکردیم

 .پایین هم کسی نبود. صتی کسی نفهمید یه کوزه این پایین شکسته

خدمتکارها که نبودن و باغبون هم که خونه ا  بود. و مادر مهرداد هم که البد خواب              

  .بود

 دانیال گفت. اینجا چه خبره؟ چه اتفاقی داره می افته؟
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 .گیج و منگ فق  نگاهب می کردم. انگار زبونم قفل شده بود و بدنم هنوزهم می لرزید

 وبه؟دوباره دانیال پرسید. باتو هستم چت شده؟ صالت خ

 .چشمام دودو می زد و سرم گیج می رفت. پاهام کاما سست بودن و می لرزیدن

 ...می خواستم صرف بزنم یه چیزی بگم ،ولی انگار زبونم قفل کرده بود

 .نکنه داشتم سکته می کردم

 .با این فکر پاهام لرزید و روی زمین نشستم

 دانیال اومدسمتم و نگران گفت. صالت بده؟ چت شده؟

 ... صبر نکرد و بازوم رو گرفت و بلندم کرد و برد سمت پله هادیگه 

 .دلم میخواست دستب رو پب بزنم و از  دور شم ولی انگار بدنم قفل شده بود

من رو برد سمت اتاقب و روی مبل نشوند و یه لیوان آب از یخچال کوچیک اتاقب بهم   

 .داد

 .ورمنمی تونستم راصت لیوان رو بگیرم، کمکم کرد که آب بخ

شدی، نگران نبا  کم           شوکه  ست. فق  یکم  شست و گفت. چیزی نی کنارم روی مبل ن

  .کم صالت بهتر میشه

 .به چیزی فکر نکن، به اون تابلویی که دوستب داری و تورو یاد روستا میندازه نگاه کن

 .چشمم رفت سمت تابلو. شالیزارها و درختای قشنگ
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ام آورد و نی رو گشاشتتتت دهنم تا یکم   دوباره رفت ستتتمت یخچالب و یه آب میوه بر     

 .بخورم

 .کم کم صب کردم یخم باز شد

 .بغض دوید توی گلوم و اشکهام بی اراده جاری شدن

  .بی توجه به دانیال که روبه روم بود فق  اشک ریختم

 .انگار همه ی ترسم در غالآ اشک بیرون ریخت

م نگاه کرد و بهم دستتتتمال    فکر کنم صدود ده دقیقه گریه کردم و تمام مدت دانیال به      

 .کاغشی داد

ب د از اینکه صب کردم سبک شدم، اشکهام رو کامل پا  کردم و دماغم رو جمع و جور  

 ...کردم و گفتم. ممنون

 .از جا  بلند شد و روی یه مبل دیگه نشست و گفت. صاال بگو چی شده بود

 ی؟درصالی که هنوز فین فین می کردم گفتم. ی نی تو واق ا نمی دون

شروع کرد! آخه من از کجا باید        شید و گفت. باز  ستی به موها  ک چشمی چرخوند و د

بدونم؟ توی اتاقم بی خیال نشتتستتتم یه دف ه صتتدای پرت شتتدن چیزی میاد، بیرون که  

 میام تو رو فق  می بینم، به نظرت چه فکری باید بکنم؟

  !ر ساده خورد می کنهب د  می بینم یه نفر داره یه کوزه گنده رو توی سر یه خدمتکا

شده بود مال فیلم های جنایی هرکول پوآرویی! صاال جلوم نشستی و عوض گفتن ماجرا      

 !میگی که خودم می دونم! خنده داره واق ا
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هنگ کرده بودم. واق ا چه اتفاقی داشتتتت می افتاد.؟ اگه واق ا دانیاله که داره اذیتم می           

ن می داد؟! خدای من چه اتفاقی داره     کنه پب االن کی بود که داشتتتت من رو به کشتتتت    

 !میفته؟

 تو فکر بودم که صدای دانیال من رو به خودم آورد. کجایی؟ خوابیدی؟

 ...از جام بلند شدم و گفتم. من..من..باید برم

 نگاهم کرد و گفت. کجا؟  بقه باال؟

 نگاهب کردم، راست می گفت، کجا باید می رفتم!  بقه باال که وصشت داشتم و سوییت    

 .هم که وصشتنا  تر بود

 .گیج نگاهب کردم که گفت. امشآ رو اینجا بمون

 ناخودآگاه داد زدم. چی؟؟

خندید و گفت. وای دختر تو خیلی فکرت منحرفه . اوال چون صالت ف ا خوب نیستتت و   

ستفاده         سوا ستام  ست میگم اینجا بمون. دوما بهت که گفتم من از دو  بقه باال هم امن نی

 .ب دا هرجا خواستی برو نمی کنم. سوما

 .گفتم. ولی با وجود همه اینها من نمی تونم با یه پسر غریبه تو یه اتاق در بسته باشه

 پوفی کرد و گفت. تازه تو بغلم بودی اتفاقی افتاد؟ بابا من بهت نظر ندارم خوبه؟

شه بهم دست می زنیا! صتی اگه دارم جون هم میدم صق     اخم کردم و گفتم. بار آخرت با

 .نداری انگشتت هم بهم بزنی
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دستتتها  رو به نشتتانه تستتلیم باال آورد و گفت. اوکی قول میدم ایندف ه اگه داری می   

 میری هم بهت دست نزنم. اصا بهت نگاهم نکنم خوبه؟

ب د رفت ستتمت تختب و یه متکا و پتو رو برداشتتت و رفت روی کاناپه و گفت. من پتو   

ضافه ندارم دیگه شرمنده! خودمم ب   سپری      ا دون پتو خوابم نمی بره. امشآ رو درویشی 

 .کن

 !ب د هم خیلی عادی چراغ رو خامو  کرد و خوابید

 .فکر کنم این بچه واق ا دیوونه ست

 . یکم همینطوری روی مبل نشستم. انگار واق ا خوابیده بود

 .آروم رفتم سمت تخت و دراز کشیدم. چه تخت نرم و راصتی بود

شت و به اتفاقی که افتاده بود فکر کردم. هنوز هم می ترسیدم    سرم رو گشاشتم روی بال  

  .و گیج بودم

سرم       شت؟ اگه دانیال کمک نمی کرد اون کوزه رو  شت من رو می ک ی نی واق ا یکی دا

 خورد می شد؟! ی نی شکم به دانیال اشتباه بود؟ اگه دانیال نیست پب کیه؟

 .دکلی سواالت مختلک از ذهنم عبور کرد تا خوابم بر

رهام نمی کرد. صتتدای جیغ مادرم تو فضتتا می پیچید و بی بی نگران باالی   ب.و.داما کا

یه پل ایستاده بود. من تنها وس  یه دشت که دور و ورم کاما تاریک بور ایستاده بودم.      

ترسیده بودم و بی بی رو صدا می زدم که کم کم همه چیز تاریک محض شد و از خواب     

 .پریدم
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نگاه کردم، یکم وقت برد تا یادم اومد توی اتاق دانیالم. رو ستتترم پتو   گیج به دور و ورم

بود! با ت جآ به پتو و اتاقی که دانیال تو  نبود نگاه می کردم که در صمام باز شتتتد و             

 !دانیال با یه رب دوشام اومد بیرون! ناخودآگاه جیغ خفیفی کشیدم و روم رو برگردوندم

 !سامکه گفت. چته مگه جن دیدی؟ علیک 

 .پتو رو زدم کنار و از جام بلند شدم و گفتم. من ..من ....باید برم

 ... یکم بهم زل زد و گفت. باشه برو ولی

 ب د خم شد روی زمین و کنار تخت یه شال رو برداشت و گفت. این رو نمی خوای؟

به شال تو دستب که شبیه مال من بود نگاه کردم و دستم رفت سمت سرم! یکم بهب         

  !م و با یه صرکت آکروباتیک پریدم زیر پتو و گفتم. بهم نگاه نکن! بهم نگاه نکنزل زد

شه نگاه نمی کنم بیا بیرون.! البته فکر نکنم یه دختر تازه از خواب بیدار     صدا  اومد. با

 .شده با چشمهای پک آلود و قی برداشته و موهای پرپر شده نگاه کردن داشته باشه

 .تی که می کرد ارزیابی می کردمداشتم خودم رو با توصیفا

 .پسره ی خل مغز فکر کرده خود  خیلی خوشگله

 .دستم رو از پتو کردم بیرون و گفتم. بده من اون شال رو

 .دستم یکم توی هوا موند و ب د شال اومد توی دستم

ستتریع گشاشتتتم روی ستترم و فوری چشتتمهام رو تمیز کردم و از زیر پتو اومدم بیرون و  

 !مچین دختری نگاه کردن نداره پب چرا االن زل زدی به من؟گفتم. اگه ه
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ابرو باال انداخت و گفت. خوب االن که شال سرت کردی و موهای آشفته ات مخفی شده  

 !و چشماتم فکر کنم تمیز کردی

صا هم من     سمت در و گفتم. من و تو هیچوقت توی یه اتاق نبودیم، ا اخم کردم و رفتم 

 شآ اینجا نموندم، اوکی؟

باریک کرد و بهم نگاه کرد و گفت. موهای ژولیده ات رو هم ندیدم!              چشتتتمها  رو 

 .اوکی، متوجه شدم. در کل شتر دیدم ندیدم

 .پسره ی لوده، انگار از آزار دادنم خوشب می اومد

 .از اتاقب اومدم بیرون، ولی می ترسیدم به  بقه باال برم

خانم تماد گرفتم؛ ب د          نا  با می باغ و  جانم محبت       رفتم توی  از چندتا بوق جواب داد. 

 جان؟

 گفتم. سام میناجون. خوبی؟پدرم صالب خوبه؟

  .گفت. ممنون. پدرت دوروز دیگه جراصی میشه، چون دکتر مخصوصب هست آلمان

 .نگران نبا  آزمایشات که خوب بودا الحمداهلل

نم،  می کیه نفب از روی آسودگی کشیدم و گفتم. میناجون، من اینجا اصساد آرامب ن    

 .می خوام برگردم روستا

خدایی نکرده               گه  مل نمی خوای ببینیب؟ ا بل ع ته، ق ظار پدرت چشتتتم انت فت. ولی  گ

   وریب بشه چی؟

 .ته دلم خالی شد و دوباره صب پوچی دوید توی وجودم
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 گفتم. پب من چیکار کنم؟

 .گفت. من امروزیه سر میام خونه ببینم چی شده

 .و قطع کردم

ه توی یه خونه ای که نمی تونستم آرامب پیدا کنم،بدون هیچ پشتوانه  مال آدم های آوار

 .و همدمی، این تنهایی دیوونه کننده ترین صسی بود که می تونستم داشته باشم

یکم توی باغ قدم زدم و ب د برگشتتتم توی اتاق زیر شتتیروونی و کیفم رو برداشتتتم و از  

 .م می کردخونه زدم بیرون. موندن توی اون خونه داشت دیوون

 .توی خیابون های شلوغ تهران راه می رفتم

 .فکرم مشغول بود و ذهنم خسته

گوشتتتیم رو در آوردم و به میناخانم زنگ زدم و آدرد بیمارستتتتان رو گرفتم و رفتم         

 .سمت بیمارستان

 .میناخانم کنار در ورودی ایستاد و راهنماییم کرد سمت اتاق پدرم

ه بود؛ با دیدنم لبخند کمرنگی روی لبهای کبود       روی تخت همونجور مال قبل خوابید    

نقب بست و چهره ی زرد  روشن شد؛ صب می کردم با دیدنم خیلی انرژی می گیره.  

می فهمیدم بهم وابستتته شتتده، ولی من چی؟ چطور می تونستتتم ببخشتتمب، چطور می    

 .تونستم با عشق کنار  بمونم وقتی اون هیچ عشقی به مادرم نداد

 .و بهب لبخند زدم و اومدم بیرون دستب رو گرفتم

 .بغض نمی گشاشت صرف بزنم
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 .از میناخانم خداصافظی کردم و رفتم سمت خونه

 .نزدیک خونه بودم که ماشین آیناز با چندتا از دختر پسرا وارد صیاط شدن

  ستاختمون  وارد خنده و همهمه با پشتت سترشتون رفتم داخل. از ماشتین پیاده شتدن و      

 .شدن

ردم ستتمت خونه ی مهشتتید، ولی نبود؛ پدر  گفته بود هستتت دانشتتگاه.  راهم رو کج ک

 .تنها رفتم کنار استخر و روی تاب نشستم، گرسنه ام بود و فکرم کار نمی کرد

یکم که تاب خوردم صتتتدای پای یه نفر رو شتتتنیدم، از ترد کپ کردم و به دور و ورم        

  .نگاه کردم،پاهام قدرت ایستادن نداشتن

نزدیک بود بمیرم به ذهنم اومد و دوباره بدنم یخ شتتتد و ستتترم گیج         یاد اون لحظه که   

 .رفت

 هنوز توی شو  بودم که صدای مهرداد تو گوشم پیچید. محبت صالت خوبه؟

 .نفب صبب شده ام برگشت و پاهام جون گرفت و گفتم.آه...تویی؟ آره صالم خوبه

 .گفت. چرا اینجا نشستی؟فکر کردم اتاقت عوض شده

 .پیب مهشید ولی اون نیست گفتم. اومدم

دوباره اومد کنارم روی تاب نشتتتستتتت. دوباره م شب شتتتدم و خودم رو جمع کردم که 

 گفت. هنوزم ازم دوری می کنی؟

 .گفتم. من از کسی دوری نمی کنم، ولی تا صاال انقدر نزدیک به کسی ننشستم

 .باشی راصت باهام باید! منی دایی ختر لبخند م نی داری زد و گفت. تو 
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 .اخم کردم و گفتم. میشه بهم نگی دختر دایی؟ صب بدی بهم میده

 با صدا خندید و گفت. چرا مگه نمیخوای عضوی از این خانواده باشی؟

از جام بلند شدم و گفتم. صرفهای تکراری نزن. خودت هم بهتر می دونی من هیچ عاقه  

 .ای به اینجا ندارم

 .ی به آدمها  هم ندارمو باصرص نگاهب کردم و گفتم. هیچ عاقه ا

یکم بهم نگاه کرد و ب د سر  رو انداخت پایین و خندید و گفت. چی باعآ شده انقدر    

 از ما متنفر باشی؟

 .دندونهام رو بهم قفل کردم و گفتم. از مادر عزیزت بپرد

 .اخم کرد و گفت. بهتره درمورد مادرم درست صحبت کنی

واد در مورد اون پیرزن صرف می زنم، اگه   پوزخندی زدم و گفتم. من هرجور که دلم بخ  

 .ناراصتت می کنه می تونی باهام هم صحبت نشی

از جا  بلند شتتد و پاتند کرد و به ستتمتم اومد، اونقدر ستتریع که هول شتتدم و به عقآ   

 ..رفتم و به درخت پشتم برخورد کردم

ه برای  اومد جلوم و تو پنج ستتانتی متری من ایستتتاد و توی چشتتمهام زل زد.! جوری ک  

 !دیدنب چشمهام چپ شده بود

 خدای من داشت چی کار می کرد.؟

 .توی چشمها  پراز وصشت بود، ولی صورتب پراز خشم
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دستب رو گشاشت باالی سرم به تنه درخت و گفت. در مورد مادرم قضاوت نکن، دیگه      

 ..بهب نگو پیرزن

ست، البته    با چشمهای مت جآ و در اومده بهب زل زدم، چقدر خا ر مادر  رو می  خوا

 .صق هم داشت

 .هنوز توی اون صالت بودیم که صدای خنده ی بلند آیناز مارو به خودمون آورد

 .مهرداد برگشت عقآ و هردو به آیناز که پشت سر  دانیال ایستاده بود نگاه کردیم

 .آیناز با تمام وجود می خندید و میزد روی شونه ی دانیال

و صب کردم دانیال ازم دلخوره و ملتمستتتانه بهب   نمی دونم چرا صب بدی پیدا کردم   

 .چشم دوختم، دوست نداشتم فکر بی خودی کنم

سیدیم، مچشون رو        سر بزنگاه ر صدای آیناز توی خنده ها  در اومد. وای دنی چه  که 

 .خوب گرفتیم

 با عصبانیت گفتم. منظورت چیه؟

ونه  سر ارشد صاصآ خ   بهم نگاه کرد و با صالت تمسخر گفت. منظور؟ خوب اینکه تو با پ 

 میلیاردر ریختی روهم منظور خاصی رو نمی رسونه؟

صبانیت داد زدم. صرف دهنت رو بفهم، فکر نکن چون نامزد دانیالی هر اراجیفی می   با ع

 .تونی بگی

آیناز یه ابرو  رو باال داد و گفت. ببخشتتیدا ولی شتتما با مهرداد الو می ترکونی اونوقت  

  الدانی خوبه گفتم؟ ونی؟ مگه من جز صقیقت چیز دیگه ای صرفهای من رو اراجیک می د

 .دید هم
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 ..به دانیال نگاه کردم و بی اراده گفتم. اینطوری که دیدی نبوده، باور کن چیزی نبوده

ضیح می دادم؟! نمی دونم چرا برام مهم بود که درموردم     شتم برا  تو نمی دونم چرا دا

فکار دیگران در موردم برام مهم باشتتته؛ ولی    فکر بد نکنه، کا همچین آدمی نبودم که ا   

 ...صاال

 .برگشتم سمت مهرداد و گفتم. تو یه چیزی بگو، صقیقت رو بگو

 .مهرداد بهم نگاه کرد و ب د به آیناز و دانیال و ب د بی هیچ صرفی گشاشت و رفت

 ...دانیال یه نگاه سرد و ترسنا  بهم انداخت و رفت

شو        شده بود و ته دلم آ ست  س شم و   بدنم  ب بود، آیناز اومد  رفم و گفت. خیلی بی چ

سطح پایینی مال تو فق        سرا با خدمتکارای  رویی دختر! از صد خودت گششتی، اینجور پ

 ...الد می زنن و ب د هم ولشون می کنن، زیاد به دلت صابون نزن

انقدر صرفب برام دردنا  و نیشتب زهرآگین بود که محکم کوبیدم توی صتورتب که   

 رو از دست داد و افتاد روی زمین و جیغ زد. روانی هار! چیکار داری می کنی؟ت ادلب 

با دهن کایفت در مورد من صرف نزن، ف ا دخترای       جلو  خم شتتتدن و گفتم. دیگه 

بدبخت از خودراضتتتی مال تو که آویزون آدمای تنهایی میشتتتن که به جای یه مدلینگ               

 .فشن شو یه همدم می خوان

مال گربه ای که تو قفب افتاده باشتتته چنگ انداخت به صتتتورتم و  گیج بهم نگاه کرد و 

 .بلند شد و گفت. برو گم شو هرزه ی دهاتی! از ناکجا آباد اومده اینجا برام آدم شده

 .و برگشت و رفت

 .دستم رو روی صورتم گرفتم و دوباره روی تاب نشستم
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 .دلم شکسته بود و اصساد پوچی می کردم

صدا زد    ضم ترکید و با  شت، به خا ر         بغ صورتم دا شی که  سوز م زیر گریه،نه به خا ر 

 ...تهمتی که بهم زده بودن، به خا ر صرفهای تلخی که شنیده بودم

 .موهام رو چنگ انداختم و باصدای بلند گریه کردم . پای عفتم در میون بود

شمهای بادومی           شتم و به چ شونه ام قرار گرفت برگ ست یه نفر روی  س  گریه هام د و

  .ن مهشید که پشت سرم بود نگاه انداختمنگرا

شون رو      شبیه دختر کوچولوهایی که مامان شده دختر؟چرا اینجوری  گفت. محبت؟ چت 

 گم کردن نشستی و گریه می کنی؟

یکم بهب زل زدم و دوباره زدم زیر گریه و با لآ پشتتت ورو شتتده گفتم. آره مهشتتید،   

ه مامان داشتم کسی جرات نمی کرد بهم   مامانم رو گم کردم، دلم مامانم رو می خواد، اگ

 ...توهین کنه، مهشید من مامانم رو می خوام

اومد کنارم روی تاب نشتتتستتتت و بغلم کرد و گفت. الهی بمیرم برات، چرا انقدر امروز        

  نازنازی شدی؟ کی بهت توهین کرده آخه؟

 ...چیزی نگفتم و فق  گریه کردم

و بهم آب قند داد و دو تا چستتآ زخم   صالم که بهتر شتتد مهشتتید من رو برد خونشتتون 

 آورد و کنارم نشست و گفت.صورتت چرا اینجوری شده؟

یه خرا           روی خرا  یه  و لبم کنار  خودم رو توی آینه ای که کنارم بود نگاه کردم، 

 .بود افتاده ام گونه

 ...وصشی دستب بشکنه الهی
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 .یکم اونجا استراصت کردم و صالم که بهتر شد رفتم سمت عمارت

 .وارد خونه که شدم صدای همهمه و خنده ی دختر پسرها می اومد

خواستم برم جلوتر که صدای میناخانم به گوشم خورد. از  رف اتاق مادر دانیال یا بهتر    

 .بگم عمه ام بود

 .آروم راهم رو به اونطرف کج کردم. در اتاق باز بود و صدای اونها هم بلند

باره میگم این دخت   - نا دو خانواده اون زن اومده،      ببین می ره خیلی مشتتتکوکه، از  رف 

 ...اومده من رو دیوونه کنه

 .نه خانم این چه صرفیه؟ من خودم در مورد  تحقیق کردم از اداره کار اومده -

 ...ولی من از  می ترسم مینا، بنداز  بیرون -

 چرا ترد؟ -

 ...من رو یاد اون زن....مهربان..میندازه.. ببین بدنم می لرزه-

 خانم؟  لرزه می چرا -

تو که خوب می دونی! همب یاد اون روز می افتم،صتتدای مهربان هنوز که هنوزه توی   -

گوشمه، هنوز ش له های آتیب جلوی چشممه...نشار دیوونه شم مینا...نشار هر روز برام       

  ...تکرار شه

 ..داشتم گو  می دادم که سایه یه نفر کنار من روی دیوار افتاد

رگشتم سمت کسی که پشتم ایستاده بود و خواستم داد بزنم که دستب رو         با وصشت ب 

 .گشاشت روی بینیب به عامت سکوت
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 آروم گفتم. دانیال چته؟

 .برگشت و بهم اشاره زد که پشت سر  برم

 .پشتب رفتم و من رو برد سمت سالنی که دوستها  بودن

 !جدید مهردادایستاد و گفت. خآ بچه ها م رفی می کنم، محبت دوست دختر 

 .با ت جآ برگشتم سمتب که با یه لبخند مصنوعی نگاهم می کرد

صتتتدای پچ پچ ب ضتتتی ها می اومد و آیناز که با نفرت بهم نگاه می کرد با تمام وجود            

 .خندید و گفت. آره منم شاهدم

 .خون دوید توی صورتم و صب کردم دارم زیر نگاه های سنگین همه آب میشم

 و با غیض گفتم. می دونستی چقدر چند  آوری؟برگشتم سمت دانیال 

شه         ستقیم رفتم  بقه باال دم در اتاق مهرداد که همی شدم و م شتم و از کنار  رد  و برگ

 .بود اون داخل 

 .با تمام صرصم در زدم تا در رو باز کرد

 با دیدن چهره ی عصبیم گفت. چیزی شده؟

 ...پا  می کنیباغیض گفتم. همین االن میری و این گندی که زدی رو 

 .با ت جآ گفت. متوجه نمی شم
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شدی که دانیال و آیناز فکرای مزخرفی در   پوفی کردم و گفتم. وای خدای من! تو باعآ 

موردم کنن و به خا ر تکشیآ نکردن تو، به خودشون اجازه بدن هر اراجیفی که دوست   

 .دارن بار من کنن

شید و گفت. محبت االن صالم    ستی به موها  ک شه ب دا صرف      کافه د ست، می خوب نی

 بزنیم؟

دیگه کا کله ام داغ کرد و داد زدم. دارم می گم پای آبروی من در میونه ، اونوقت تو       

خیلی ریلکب میگی من االن صالم خوب نیستتت؟ به در  که صالت خوب نیستتت! میگم  

 ..پای آبروم در میونه

سرد  به قرمزی رفت و گفت. مگه کجا  بده     شه خون که همه فکر کنن  چهره ی همی

ما باهمیم؟ چی میشتته که بقیه فکر کنن تو دوستتت دختر منی؟ همه باهزار نفر دوستتت   

 میشن، اونوقت برای تو میشه گناه کبیره؟

گه چی              مه داد. دی مه اون ادا بل درکب گو  می دادم و ادا های غیرقا به صرف با گیجی 

  تدوس  عاشق  زیادی خترای بهتر از این که مهرداد پورانی، پسر ارشد این خانواده، که د  

 ت پسر ف لی تو باشه؟دوس هستن باها  شدن

  .نمی تونستم صرفایی که میزنه رو هضم کنم

 ...وس  صرفا  فق  این صرف از دهنم اومد بیرون. شماها همتون آشغالین

 ساکت شد و بهم نگاه کرد و پرسید. چی؟

  .دویدم سمت اتاق زیر شیروونی

 .ود ولو شدم و با صرص زیاد مشت کوبیدم به تختروی تخت کوچیکی که اونجا ب
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 .دیگه اینجا موندن برام جایز نبود. سریع وسایلم رو جمع کردم. و زنگ زدم آژانب

چمدون بزرگم رو کشیدم و در مقابل چشمهای دانیال و آیناز و مهمونایی که انگار قصد      

 .رفتن نداشتن،رفتم بیرون

 ...دم در اصلی ایستادم تا آژانب بیاد

 .توقع داشتم کسی بیاد بدرقه ام تمام مدت کسی بیرون نیومد؛ نمی دونم چرا 

 .این خونه و آدمها  همشون برام تهوع آور بودن

 .سوار تاکسی و راه افتادم

 .به سمت شمال صرکت کردم ب.و.دمستقیم ترمینال و با اولین اتو

 .همه چیز تو یه چشم بهم زدن.... دلگیر و تنها مال همیشه

 .سیدم روستا صسابی خسته بودموقتی ر

ها م لوم نبود         گه تحقیر و توهین بب بود، مال اصمق  ید ذهنم رو جمع می کردم. دی با

 . چی کار می کردم

یکم استتتتراصت و ب د آستتتتین هارو باال زدم و افتادم به جون خونه ی قدیمی و آرامب          

 . بخب بی بی

 . محبت؟ تو برگشتی؟همه جا رو برق انداختم که صدای فرشته به گوشم خورد

با ذوق رفتم بیرون و محکم بغلب کردم و گفتم. وای دختر چقدر دلم برات تنگ شتتده  

 .بود
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  شدی؟ پیدا کم چقدر دختر  بق عادت روی سکو نشستیم و گفت. کجایی تو 

 گفتم. داستان داره صاال ب دا برات ت ریک می کنم. چه خبرا؟

 ...ونم چی بگم...خوببا نگرانی نگاهم کرد و گفت.راستب نمی د

 پرسیدم. چی شده فرشته؟ اتفاقی افتاده؟

دوباره نگران نگاهم کرد و گفت. راستتتب چند روز پیب یه ماشتتین غریبه اومد اینجا و  

 !این ا راف یکم دید زد، علی می گفت ، از پنجره داخل خونه رو دید می زده

 صیاط بیاد؟ با عصبانیت گفتم. کی بوده که به خود  اجازه داده تا داخل

 .گفت. فق  دید زده و رفته نمی دونم کی بوده

دوباره گفت. یه بارهم منیره خانم دیده آقا فرید با چند نفر رفتن ستتر باغتون، فکر کنم  

 .خریدار بودن

 .اعصابم بهم ربخت و گفتم. غل  کرده! فرید دیگه شور  رو درآورده

 .صدد می زدم اون آدم هم از  رف فرید اومده باشه

 . د از رفتن فرشته به دایی زنگ زدم و ماجرا رو برا  ت ریک کردمب

صال و اصوال گفت. محبت! فرید             تا و دعوتب کردم و ب د از  غروب دایی اومد روستتت

شده خیلی اون شرکت داره بهب فشار میاره. برو و از  ریق قانونی باغ        چشمها  کور 

 .رو سند بزن

 .نه هیچ کاری نمی تونه بکنهگفتم. نگران نبا  اون باغ قانونا مال م
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سب به        صافه...تازه فهمیدم که ص سربه هوا و عجولیه! ولی دلب  سر  دایی گفت. فرید پ

تو الکی نبوده، خوب می دونی اگه تو یکم بهب اجازه بدی بهت نزدیک تر بشتته شتتاید   

 .توهم بشناسیب

    ازبا ت جآ گفتم. دایی شتتتما دیگه چرا؟ خودتون خوب می دونین فرید تصتتتمیم ها       

 ...روی بی فکریه

ستی چیزی       شه مجبورت نمی کنم...فق  بگو تون سر  رو انداخت پایین و گفت. با دایی 

 بفهمی؟

به اتفاقایی که افتاده بود فکر کردم و گفتم. دایی؟ هیچوقت شتتتده بود بی بی در          یکم 

 مورد مرگ مادرم باشما صرف بزنه؟ اون نامه چطوری به دستتون رسید؟

نامه رو زیر در ورودی خونه ام پیدا کردم، بی بی زیاد        دایی یکم فکر کر د وگفت. اون 

در مورد مادرت صرف نمی زد، ولی گاهی می گفت که صتی رفتن ستتترخاکب هم برام        

 ...آرزو شده، بیچاره پیرزن چه عشابی کشیده

 گفتم. ولی من هم نفهمیدم خاکب کجاست؟

 ؟واق ا چرا مینا خانم در این مورد باهام صحبت نکرد

  .دایی که رفت. کلی فکر کردم

یکی نامه رو میاره که در واقع مینا خانم بوده، تا من رو بکشتتتن تهران و پدرم رو ببینم و  

قصد اینه که بفهمم چی به مادرم گششته، ولی این وس  یکی که مهرداد باشه بهم هشدار  

ه درنگاه اول  میده که اینجا برام امن نیستتت. ولی مهرداد چی می دونه؟ دانیال پستتری ک 

ساده و بچگانه رفتار می کنه ی نی   فکر می کنی آدم عقده ای و خودخواهیه ولی در عمل 

 .انقدر زرنگه که نشه شناختب؟ ولی اون جونم رو نجات داد
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عا فه خانم که برخاف بقیه خیلی راصت همه چیز رو برام ت ریک کرد و میناخانم کسی   

 .که اصا لآ باز نمی کنه

 ...ازم وصشت داره و صب می کنم همه چی به اون خاصه میشه و عمه ام که

 ...و من که همه س ی می کنن یه جوری آزارم بدن و تحقیرم کنن

 آیناز چی؟ اونم می تونه به این موضوع مرتب  باشه؟

 .تو فکر بودم که گوشیم زنگ خورد، میناخانم بود جواب دادم. سام

 .تهران. دیوونم نکن دخترداد زد. کجا گشاشتی رفتی؟؟ زودبرگرد 

با عصتتبانیت گفتم. من به اون خونه آشتتغالی بر نمی گردم. جایی که برام جز دردستتر و   

 .ترد و وصشت و بی آبرویی چیزی نداره

 صدا  رو آورد پایین و گفت. پب پدرت چی؟ اون برات مهم نیست؟

ه کشتتتتن  داد زدم پدری که تمام عمر  از دختر  بی خبر بود؟ کستتتی که مادرم رو ب     

 داد؟

 با ت جآ گفت. کی این صرف رو زده؟

گفتم. نمی خواد کتمان کنی...من صقیقت رو می دونم اینکه پدرم مادرم رو تنها گشاشتتت  

 ..تا بمیره

صدا  آروم شد و گفت. عزیزم این مزخرفات رو کی بهت گفته؟ چرا انقدر ساده ای و     

 صرف هرکسی رو باور می کنی؟ مهرداد گفته؟

 از ت جآ شاخ درآورده بودم گفتم. مهرداد؟ مگه اون هم چیزی می دونه؟ در صالی که
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یکم ستتکوت و ب د گفت. محبت تورو خدا بیا، من تا صاال کلی تا  کردم تا تو و پدرت 

 .به هم برسین، صاال همه چیز رو خراب نکن

ی صب کردم اون هم داره مال بقیه بهم صقه می زنه، اون هم داره چیزی رو ازم مخفی م    

 .کنه

 .داد زدم. بر نمی گردم...تا بهم صقیقت رو نگین بر نمی گردم

 .و گوشی رو قطع کردم

 ...مهرداد؟ پب اون هم یه بخشی از داستانه

صاال انگار شتتفاف تر می دیدم. مهرداد که همب ستت ی می کرد از اونجا دور بشتتم، می   

 .خواست من چیزی نفهمم

 .رو روشن کردمشآ توی رختخوابم دراز کشیدم و اینترنت 

 .هجوم پیام ها بود که به گوشیم می اومد

 .و کنجکاوی من رو به سمت پیام های دانیال کشوند

 "...اینجوری بود می گفتی با مهرداد لج داری؟ تو که دیوونشی"-

 " ...ازت بدم اومد، تو هم واق ا مال بقیه ای "-

 .دبو داده م لوم بود ب د از اون اتفاق اینهارو 

 :مروز و پیام ها تاریخ ا

 "کدوم گوری رفتی؟ مال ترسوها فرار کردی؟ "-
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 .کاافت آشغال هرجور دوست داشت قضاوت می کرد

توی عوضی وقتی از صقیقت خبر نداری خیلی بی   "از صرص زیاد شروع کردم به نوشتن.  

جا می کنی اظهار نظر می کنی... اصتتتا تو کی هستتتتی که بهم پیام می دی؟هان؟ با آیناز  

 .ت سرگرم با ! تو کار دیگران فضولی نکنجون

اصتتا می دونی چیه؟آره من عاشتتق مهردادم! اصتتا دیوونشتتم،می خوام بدونم به توی     

 "بدبخت چه ربطی داره؟؟

یک بار دیگه در  "و لرا  فرستتتادم. ولی باز انگار صرصتتم خالی نشتتد و دوباره نوشتتتم.

و فحب دیگه از کستتی یا چیزی  موردم قضتتاوت کنی می بندم تو و اون آیناز ایکبیری ر

 .نمی ترسم

ستهای رنگیت رو دیدم         شیدی؟ از وقتی د شه قتل من رو نک صا از کجا م لوم که تو نق ا

با صقه خودت رو خوب جلوه دادی. از جون من چی می       صدد زدم کار توبوده، ولی تو 

  "خوای آخه؟؟

ا  ختخواب و چندتو برا  فرستتتادم! اونقدر اعصتتابم بهم ریخته بود که نشتتستتتم توی ر  

 !!مشت هم کوبیدم به بالشتم

  .برگشتم و پیامی که دادم رو چک کردم هنوز نخونده بود

 .دوباره خوندمب! واز چیزهایی که دادم خیلی هم راضی بودم

صدای زنگ تلگرام پریدم رو ! ولی دانیال نبود، مهرداد    منتظر بودم که جواب بده و با 

 بود. چرا گشاشتی رفتی؟

 ب دادم. مگه خودت همین رو نمی خواستی؟سریع جوا
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 دوباره پرسید. به خا ر اتفاقی که افتاد؟ چون دانیال دچار سو تفاهم شده؟

 گفتم.چه ربطی به اون داره؟

 ...نب.و.سیه عکب فرستاد که تو  دانیال و آیناز دارن هم رو می 

 ...ناخودآگاه چشمهام رو بستم... نمی دونم چرا این عکب برام عشاب آور بود

زیر  نوشت. دانیال نامزد داره. همین روزها جشن نامزدیشونه ب د  هم قراره با هم    

 .برگردن انگلیب، جایی که دانیال قبا بوده

 صرفها  برام عشاب آور بود، قلبم رو به درد می آورد...اما چرا؟

 نوشتم. چرا اینهارو به من میگی؟

 .رم. می خوام برای دکترا به آلمان برمجواب داد. من هم یک ماه دیگه قراره از ایران ب

 چیزی ننوشتم که دوباره نوشت. باهام میای؟

 :دوتا استیکر گشاشتم

 !.ب د نوشتم. چی؟ متوجه نمیشم

زیر  نوشت. دلم می خواست فکری که دانیال و آیناز در مورد ما کردن درست باشه.      

 .کا  اتفاق کنار درخت همونی بود که تو ذهن دانیال نقب بسته

 ....گوشی رو پرت کردم روی زمین! مال یه جسم داغ که یهو دست آدم رو می سوزونه

 .نمی خواستم این صرفها رو بشنوم، انگار عصبی تر از قبل شدم

 .نمی خواستم مهرداد این صرف هارو بهم بزنه



                 
 

 

 بهارنازدارابی| ستاره دنباله دار رمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 دکنی

 

198 

 

 .دوباره صدای زنگ گوشی بلند شد، اینبار مهرداد داشت تماد می گرفت

 .دجواب ندادم تا قطع کر

یکم فکر کردم. یاد صرفهای میناخانم افتادم و گوشتتی رو برداشتتتم و نوشتتتم. بهم عاقه 

 داری؟

 نوشت. این اجازه رو دارم؟

 بی پروا گفتم. اگه بهت اجازه بدم بازهم می خوای بری به آلمان؟

 .نوشت. تو دوست نداری؟ این هدف منه

ی که تو ذهن دانیاله واق ی  گفتم. خوب دست از هدفت بردار اونوقت کاری می کنم چیز

 .باشه

 نوشت. باید باهات صرف بزنم.صضوری باید ببینمت...کجایی؟

ر من از صرفهات س  "جوابی ندادم.سرم رو گشاشتم رو بالشت و به پیام دانیال خیرا شدم.    

در نمیارم، من فکر می کردم تو دوستتتت منی، فکر می کردم تازه از تنهایی در اومدم...       

 "...ولی

 ...رو بستم و اجازه دادم قطره اشکم جاری شه چشمهام

 .صبح وقتی چشمهام رو باز کردم دوباره یاد صرفهای دیشآ افتادم

 .گوشیم رو چک کردم فق  به پیام از مهرداد. باید ببینمت

 .پوفی کردم و با سردرد از جام بلند شدم



                 
 

 

 بهارنازدارابی| ستاره دنباله دار رمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 دکنی

 

199 

 

 .دیگه تنبلی بب بود کلی کار داشتم

 .و از  خواستم به دیدنم بیادب د از صبحانه زنگ زدم به فرید 

 .موقع ظهر بود که سر و کله ا  پیداشد

 .روز خوبی بود اواخر مرداد بود و به شهریور نزدیک می شدیم. نسیم خنکی می وزید

 .هردوروی صندلی که همیشه زیر درخت انجیر صیاط بود نشسته بودیم

 فرید سکوت رو شکست. چی کارم داشتی؟

ایی تو ستترته.می دونم مشتتتری میاری واستته زمین من! می   گفتم. من می دونم چه فکر

 شدی؟  م کار انقدر کی تو.... گشاشتی بپا دونم واسه این خونه 

یکم بهم نگاه کرد و ب د نگاهب رو به روبه رو دوخت و گفت. من از صرفهات ستتتر در         

 ..نمیارم

ستتتیم بده؟خاله      مع هیچی رو هم ندارم، ولی اینکه یه کاری کنم همه به نون و نوایی بر      

 ..ها هم

وس  صرفب پریدم و گفتم. صرف خاله ها رو نزن که خوب می دونم دست همتون توی   

 .یه کاسه ست

ب د ملتمستتتانه نگاهب کردم و گفتم. فرید! تو االن واستتته خودت دفتر داری به اندازه         

  خودت پول داری، خاله ها زندگی خوبی دارن و منم که به زندگی در اینجا انب گرفتم،        

 !چرا داری بیشتر از صقت  لآ می کنی؟ تازه از مال کب دیگه هم می خوای
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اخم کرد و گفت. محبت دیگه داری بهم توهین می کنی!من از مال کسی نخواستم، اگرم    

 .فکر کردی اون زمین فق  مال تو هستب، باید بگم اشتباه می کنی..اونجا مال همه ست

ن هم اگه ستتتکوت کردم چون پستتتر داییمی  گفتم. بب کن من مدر  قانونی دارم،تا اال

 .ولی از این به ب د فکر اون زمین به سرت بزنه قانونا اقدام می کنم

دستی به موهای پرپشتب کشید و گفت. تا کی؟ تا کی محبت؟ میخوای اینطوری باشی؟      

تو نباید سرو سامون بگیری؟ تاکی می خوای تو این خونه پوسیده کوچیک زندگی کنی؟  

 ..ی ترسی؟ تا جایی که یادمه تو از سایه ات هم می ترسیدیتنهایی نم

پخ زدم و گفتم. پسرداییم به فکر منه؟ باور کنم؟ من دیگه ترسم ریخته! در جوابت هم   

ستم باالخره که       شیده هم نی ضمن دختر تر باید بگم من به این زندگی عادت کردم. در 

 !یه کور و کچل واسه ازدواج پیدا میشه

بهم نگاه کرد و گفت. منی که روبه روت هستتتتم رو ندید می گیری و          و ب د خندیدم!   

 ...اونوقت

شم، ولی به فکر        شه دیگه مزاصمت نمی  شد و گفت. با صرفب رو خورد و از جا  بلند 

 .خودت با 

گفتم. من خیلی فکر ها دارم...خیلی نقشتته ها! این ها که تموم بشتته، میشتتم خانم م لم    

 .شت زمینی سپری می کنمروستا و وقتم رو توی این به

 .پوزخندی زد و گفت. امان از فکرهای کوچیک و خنده دارت

 !جوابی ندادم و رفت. ولی نمی دونم چرا اینبار انقدر مظلوم بود
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ب د از رفتنب شال و کاه کردم و رفتم سمت باغ دوست داشتنی ام، که االن پر از علک       

 .شده بود

رتقال های ستتبز رو درخت ها خودنمایی می بوته گوجه کوچولو ها خشتتک شتتده بود و پ

 .کردن

 .آخرین باری که اونجا بودم واسه بی بی سبزی و گوجه چیده بودم

 .با فکر بی بی دوباره اشک اومد سراغم و ماتم وجودم رو گرفت

  الهخ! محبت خاله یکم تو باغ پرسه زدم که صدای بچه گانه علی من رو به خود  آورد. 

 !اومده نمهمو برات بیا!محبت؟

 مهمون؟ ی نی کی بوده؟ رفتم سمت علی و گفتم. کی اومده؟

 !شونه باال انداخت و گفت. یه آقای خوشگل

 !یه آقای خوشگل؟

 .دستب رو گرفتم و رفتم سمت خونه

 ....کنار ماشینب ایستاده بود و به اومدن من نگاه می کرد

فکری که توی ستترم  از دیدنب یه لحظه وصشتتت کردم، نمی خواستتتم ببینمب انگار..از

 ...بود...از خودم ترسیدم

 رفتم جلو و خشک و سرد گفتم. تو اینجا چی کار می کنی؟

شآ که       سام کنی. دی شد با دیدنم  عینکب رو جابه جا کرد و لبخند زد و گفت. یه بار ن

 .بهت گفته بودم، باید می دیدمت
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 .گفتم.خوب می شنوم

 .بر از دانیال هم برات دارمبا ت جآ گفت. ی نی دعوتم نمی کنی داخل؟ خ

 ...اسم دانیال که اومد دلم ریخت، صب کردم خبر خوبی نیست

 دوباره گفت. محبت خشک شدی؟ دعوتم نمی کنی داخل؟؟

 .یه چایی برا  ریختم و گشاشتم جلو 

 !استکان رو برداشت و چایی رو بو کرد و گفت. عطر چای شمال

 !استچشم چرخوندم و گفتم. از همین چایی عطری ه

 نگاهم کرد و استکان رو گشاشت پایین و گفت. ازمن دلخوری مگه نه؟

 .جوابی ندادم

سوء تفاهم شده؟ دیشآ توی        دوباره پرسید. بابت اون روز توی باغ؟ چون دانیال دچار 

 ...تلگرام یه چیزایی گفتی

 .یاد غلطی که دیشآ کردم افتادم و گفتم. فراموشب کن

! من از روزی که از ایران رفتم، تصتتمیم گرفتم دیگه به چایی خیره شتتد و گفت. محبت

برنگردم،چون اینجا هیچ چیز بهم آرامب نمی داد. ولی وقتی تو وارد اون عمارت شدی،   

اون سادگی کودکانه، اون نجابتی که توی چشم هات داری... یه جورایی برام آرام بخشه. 

 .صب کردم می تونم باالخره یک جای دنیا دووم بیارم

 !ند زدم و گفتم. بب کن مهردادپوزخ
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ب د به صورت دکلمه میسخره وار ادا  رو درآوردم. از روزی که چشمان ساده ی تورا       

دیدم و نجابتی که در دامان پرمهرت نقب بستتته بود و قلآ مهربانت مامن و ماوای قلآ  

 !بی قرارم گشت! تو با دختران دیگر فرق داری محبت

خندیدم و گفتم. فکر نمی کنی این صرف ها یکم     ب د در مقابل صتتتورت بهت زده ا      

  کلیشه ای شده؟ یا چون فکر کردی از روستا اومدم هیچی صالیم نمیشه!؟

عینکب رو در آورد و یکم چشم ها  رو مالید و گفت. چرا انقدر نسبت به من بد بینی؟  

 چرا فکر می کنی دارم بهت صقه می زنم؟ آخه از این کار چی گیرم میاد؟

  وم رو دادم باال و خیلی جدی گفتم. چرا؟ واق ا خودت نمی دونی؟یه ابر

ودر مقابل صورت کنجکاو  ادامه دادم. تو که از ماجرای مادرم خبر داشتی، چرا وانمود  

کردی چیزی نمی دونی؟ چرا ستت ی می کنی من توی اون عمارت نباشتتم؟ مگه نمی گی   

 اال وانمود می کنی عاشقمی؟من برات آرامب بخشم؟ چرا من رو از اونجا روندی؟ ص

 .با چشمهای روشنب فق  نگاهم کرد

 .یکم سکوت و ب د گفت. باهام ازدواج کن

مت جآ و پرستتشتتگرانه نگاهب کردم. نمی فهمیدم منظور  چیه؟! من چیزهای دیگه  

 ...گفتم و صاال اون

  گیج پرسیدم. چی؟

 امفهوم بوده؟دوباره بهم زل زد و گفت. میگم باهام ازدواج کن. کجای صرفم ن

پرسشگرانه و گیج نگاهب کردم و دوباره گفت. گششته رو رها کن محبت! تو پدرت رو 

پیدا کردی، اون جراصی شتتتده و موفقیت آمیز بوده، صالب خوب میشتتته و برمی گرده     
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پیشتتتت، یه خونه ی بزرگ که مال خودته و کلی ثروت مال ستتتیندرال! صاال تو همه چی            

یه دختر توی     که  که     داری هرچی  هت می فهمونم  ندگیب می خواد و من هم دارم ب ز

چقدر بهت عاقه مند شتتتدم و باهم ازدواج می کنیم. من کنارت توی ایران می مونم، می 

تونیم باهم خوشتتبخت باشتتیم بچه دار بشتتیم و مال بقیه مردم زندگی کنیم؛ ول کن این  

 ...گششته ی ل نتی رو

ال بال میزنی؟ من رو نمی بینی؟ چرا   صتتتدا  رفت باالتر. آخه چیه که داری واستتتب ب       

 ..چسبیدی به گششته؟ مرور گششته هیچی جز درد نیست

ب د دوباره صدا  دو آورد پایین. بامن ازدواج کن محبت...قول میدم زندگی عالی برات 

 بسازم، بدون نگرانی و دغدغه، تا آخر عمر کنارت می مونم باشه؟

 .فهای مبهمب، از اصرار مشکوکبسرم از صجم زیاد صرفها  درد گرفت، از صر

دستم رو روی پیشونیم گشاشتم و آروم گفتم. باهات ازدواج کنم و بی خیال مادرم بشم؟  

  مادری که تو زیر زمین خونه ا  به آتیب کشیده میشه؟

بغض گلوم رو گرفت و صتتدام دورگه شتتد. پدرم همونی که میگی صالب خوب میشتته و  

که ه  مه این        برمی گرده پیشتتتم، همونی بود  مادرم داده بود و ه به  ها رو  مه این قول 

رویاهای شیرین و برا  ساخته بود...ولی االن مادرم کجاست؟ کجاست که صتی قبر        

  هم م لوم نیست؟ رها کنم؟ چیو؟ مادرم رو؟

شکم هام خودشون رو رها کردن. بهم زل زده بود و فق  نگاهم می کرد و ادامه     ودیگه ا

همون روز که اون اتفاق مسخره افتاد بهم با غیض چی گفتی؟ گفتی  دادم. یادته توی باغ ،

کار می کردی؟ می گفتی          جای من بودی چی  گه تو  مادرم قضتتتاوت نکن... ا در مورد 

ر و خوشتتتیپ رو بچستتآ و ب د باستتر می پریدی و    پولدا شتتوهر گوربابای گششتتته و 



                 
 

 

 بهارنازدارابی| ستاره دنباله دار رمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 دکنی

 

205 

 

شتنت رو می دادی و با خیال را      شوهر خوب دا سی می کردی و پز  صت زندگیت رو عرو

  می کردی؟

ب د صتتتدام رو بردم باالتر. تو چی؟ تو می تونی مادر و هدفت و همه چیزت رو فرامو       

 کنی و با من ازدواج کنی؟

ته ی ل نتی رو         گششتتت تا اون  کار رو می کنم  کار رو می کنم...این  داد زد.آره...آره...این

 ...نمی کنهفرامو  کنم...می فهمی؟ روز وصشتناکی رو که هیچوقت رهام 

 ...گریه هام رو خوردم و با ت جآ بهب زل زدم

 ...قیافه ا  پر از وصشت بود،چشمها  قرمز بود و رگ های پیشونیب بیرون زده بود

 رفتم نزدیک تر و با صدای لرزون گفتم. تو چی می دونی؟

 ...چشمها  رو به من دوخت هنوزم سرخ بود

انداختم و گفتم. بگو ل نتی...صرف  ناخودآگاه دستتتم رفت ستتمت یقه ا  و بهب چنگ 

  ..بزن مهرداد...از این جنون ندونستن رهام کن...بهم بگو

 ...صدام از صالت عادی به جیغ تبدیل شد. صرف بزن مهرداد..صرف بزن مهرداد

 ...مچ دستهام رو گرفت و داد زد. نمی تونم...نمی تونم

 ..ملتمسانه نگاهب کردم. چرا؟ تورو قرآن بهم بگو

زمین نشست...کنار  نشستم...دوباره باچشمهای روشن به خون نشسته بهم نگاه           روی 

 ...کرد و گفت. اگه بگم ازم متنفر میشی...نمی خوام تورو از دست بدم

 ..ملتمسانه گفتم. تورو قرآن، بهم بگو...قسم می خورم فق  گو  بدم،فق  بهم بگو
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بازم    داد زد. نمیشتتته! اگه بگم ازم متنفر میشتتتی، اونوقت صتی    اگه از این کره هم برم 

 ...آرامب ندارم

 داد زدم. چرا؟آخه چرا؟

 ...داد زد. چون من کشتم..من مادرت رو کشتم

 .با چشمهایی از صدقه در اومده و سری که سیاهی می رفت بهب زل زدم

 ...مغزم بهم فرمان نمی داد

 ...تنها واکنشم خنده های هیستیریکی بود

ه! دیوونه! تو دیوونه ای، آخه تو چطور؟ وای نمی تونم باور وستت  خنده هام گفتم. دیوون

 ..کنم

 .و خنده های عصبیم شدت پیدا کرد

 .مهرداد با چشمهای وصشت کرده فق  بهم خیره بود

  !بلندتر خندیدم و گفتم. تو اون موقع صداقلب هشت سالت بوده. چطور ممکنه؟

 ...نمی تونستم خنده هام رو کنترل کنم،دست خودم نبود

 ....همینطور که بهم زل زده بود گفت. این صقیقته.آره صقیقته

 ...خنده هام کمتر شد و بهب زل زدم. قفل کرده بودم

 .دقایقی ب د هردو یه گوشه اتاق کز کرده بودیم



                 
 

 

 بهارنازدارابی| ستاره دنباله دار رمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 دکنی

 

207 

 

شد            ست. پدر و مادرم چندوقتی می  شک صدای لرزون  سکوت بینمون رو مهرداد با  که 

 .ازهم جدا شده بودن

رفته بود و پدرم از خدا خواستتتته رهامون کرد و رفت. دانیال چهار          مادرم افستتتردگی گ 

شون هم این            شت و صرف شآ با پدرت دعوا دا سالم؛ مادرم هر شت  سالب بود و من ه

بود که مادرتو باعآ همه بدبختی های اونهاستتت و دلیل مرگ مادربزرگم به دنیا اومدن  

 .توبود

 .اون موقع بچه بودم و این صرفها باورم می شد

 .مادرم مادرت رو توی زیر زمین زندانی کرده بود و پدرت هم صرفی نمیزد

 .هرشآ هم می ایستاد کنار خدمتکار و غشا رو برا  می بردن

از وقتی تو گم شتتتده بودی زندگیمون جهنم شتتتده بود.از مادرت بدم می اومد،فکر می      

 .کردم این صقیقته که شما دلیل به وجود اومدن این جهنم هستین

آ ل نتی من و دانیال داشتتتیم بازی می کردیم. که متوجه شتتدم مادرم می خواد   اون شتت

برای مادرت شتتتام ببره. جلوتر از مادرم چراغ نفتی رو گرفتم چون زیر زمین اون موقع    

برق نداشتتت و از چراغ استتتفاده می کردیم. بی خبر از اینکه دانیال هم پشتتت ستترمون   

 .داره میاد

 .زیر زمین شدیم من و مادرم و خدمتکار وارد

مادرت داشتتت نماز می خوند خوب اون صتتحنه رو یادمه. مادرم یهو عصتتبانی شتتد و به   

مادرت که روی جانماز بود صمله کرد و داد زد. زندگیمون رو جهنم کردی و صاال داری          

نماز می خونی؟ و چندتا فحب هم بهب داد. رختخواب کهنه ی پنبه ای کنار  بود و         

 ....روی شد ولو دستم از چراغ و من به خورد داد هولب رو وقتی مادرم، مادرت 
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  ...روی

اشتتکها  جاری شتتد و به هق هق افتاد. محبت..به خدا عمدی نبود...چراغ از دستتتم رها 

 ...شد و افتاد روی رختخواب و تو یه چشم بهم زدن ش له کشید

 ...مادرم من رو کشید توی بغلب و جیغ کشید

امنب ش له ور شد و جیغ میزد...خدای بزرگ ش له ور شده      من جیغ می زدم و مادرت د

 ..بود و جیغ می زد و خدارو صدا میزد

مادرم دستم رو کشید تا نجاتم بده و وقتی برگشتیم دانیال بهت زده داشت ماجرا رو می 

 ...دید

 ...خدمتکار که کسی جز مینا نبود رفت سمت مادرت و س ی کرد نجاتب بده

 ...و گرفت و از زیر زمین کشید بیرونمادرم من و دانیال ر

 ..صدای داد و فریادها و ضجه های دلخرا  از زیر زمین بیرون می اومد

 ...پدرت رفت زیر زمین و همه دست به دست دادن تا آتیب رو خامو  کنن

 ...مینا خیلی سوخته بود و بردنب بیمارستان ولی ..ولی مادرت

شنیدم، هق هق    صدای مهرداد رو نمی  شک  بهار می کرد و مال اب  دیگه    و ریخت می ا

 بهت فق  من و گفت می چیزهایی یه و بود گرفته رو شالم ی گوشه و بود زده زانو جلوم

 ...کردم می نگاهب زده

 ..همه جا ساکت بود و فق  جیغ مادرم توی سرم اکو می شد
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مهای  و دوباره خندم گرفت!خنده های هیستتتیریکی، از جام بلند شتتدم و در مقابل چشتت  

 ....مت جآ مهرداد شروع کردم به خندیدن

که مهرداد برام ت ریک کرده بود جلوی            هایی  مه صتتتحنه  یدم، و ه تاق می چرخ دور ا

چشمم می اومد...مادرم مال فرشته ها داشت نماز می خوند، و دلب شکسته بود، دلتنگ       

شت با خدای خوبب درددل می کرد، ولی آتیب یه کی    شیر خوار  بود و دا   نه یدختر 

 ...الکی دامنب رو گرفت

 ...می خندیدم...قهقهه می زدم، دست خودم نبود

 کنی؟ می چیکار دیوونه مهرداد بلند شد و اومد سمتم و صدام زد. محبت؟ محبت 

ستم جلوی       ستم رو گرفت، ولی بازم نتون شدت گرفته بود، اومد جلوم و د ولی خنده هام 

 ..شنیدم، تکونم می داد و یه چیزایی می گفتخنده ام رو بگیرم... دوباره صدا  رو نمی 

چندبار تکونم داد و اینبار محکم زد توی صتتورتم که باعآ شتتد خنده های عصتتبیم قطع  

ستم و              ش شد و روی زمین ن ست  س شه... و برای چند ثانیه بهب زل زدم و ب د پاهام  ب

روع  خونه دور ستترم چرخید و نفستتم باال اومد و اشتتکهام ریخت و هق هق گریه هام شتت 

شک می ریخت گفت. عمدی نبود محبت...به        شست و در صالی که ا شد.. مهرداد جلوم ن

 ..خدا عمدی نبود

شک می       سر مادر تازه مرده ام ا شتم باالی  جیغ زدم...فق  جیغ...و گریه هام که انگار دا

 ....ریختم

سیمه وارد شد وداد زد.محبت؟ چی           انقدر جیغ کشیدم که در خونه باز شد و فرشته سرا

 شده؟

 ....ب د محکم بغلم کرد و انقدر توی بغلب گریه کردم که از صال رفتم
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 ...انگار توی آسمون بودم، دور و ورم پراز ابر بود

  .از دور یکی بهم نزدیک شد، بوی خوب مادرانه رو به مشامم می رسوند

 ...بغض کردم و داد زدم. مادر

 . چقدر شبیه من بود. بهم لبخند می زد

 طور می تونی بخندی وقتی من دارم دیوونه میشم؟داد زدم. چ

 .بازم لبخند زد، توی اون لباد سفید که از جنب ابرها بود چقدر شبیه فرشته ها بود

گفتم. دلتنگم مادر، وقتی تو انقدر مظلوم از دستتت رفتی، تا مغز استتتخونم تیر می کشتته،  

 ...انتقام به سرم میزنه

 ...یه اخم قشنگ کرد و بازم سکوت

 ...کم کم ازم دور شد، داد زدم. نرو...صبر کن...صداقل اینجا بغلم کن، برگرد مادر

 ..اون رفته بود و منم یک دف ه از خواب پریدم

 .خدای من انگار واق یت بود

به دور و ورم نگاه کردم. توی اتاق فرشتتتته بودم. نور از پنجره به داخل می اومد. ستتترم 

 .درد می کرد

 .داد یادم اومد و سردردم شدت گرفتصرفها وچهره ی مهر

 .چشمهام رو دوباره بستم که در باز شد

 .صدای فرشته اومد. هنوز خوابه، دیشآ خیلی صالب بد بود، مدام مادر  رو صدا میزد
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 داشت با کی صرف میزد؟؟

که صدای مینا خانم اومد. ممنون که کنار  بودی. من پیشب هستم تا بیدار شه، برو به     

 .بچه ات برد

فرشتتتته گفت. نه این چه صرفیه؟ من و محبت از بچگی باهمیم، اونقدر بهم خوبی کرده           

 ...که هرکاری برا  کنم کمه

 .ب د صدای بسته شدن در اومد و ب د هم صدای نفب عمیق میناخانم

 .چشمهام رو باز کردم و بهب نگاه کردم

 !لبخند زد و گفت. چقدر می خوابی دختر؟ لنگ ظهره

 .دوندم و صرفی نزدم، صوصله ی هیچ کب رو نداشتمصورتم رو برگر

 ...نزدیک تر نشست و گفت. کا  االن صقیقت رو نمی فهمیدی

سکل کردن من مگه         شتون اومده بود از ا شتم و بهب اخم کردم و گفتم. خو سریع برگ

 نه؟

گفت. این چه صرفیه محبت؟ من می خواستتتم پدرت صالب خوب بشتته ب د همه چی رو 

 .واستم عشاب بکشیبفهمی.. نمی خ

از جام بلند شتتدم و نشتتستتتم و گفتم. عشاب؟ تو چه می فهمی عشاب ی نی چی؟ اصتتا تو 

سال می فهمی        سه  ست و  شه؟ وقتی ب د از بی شته  مادرت چی صالیت می  به ماون شده  ک

 ...ممکن نحو بدترین

 ...صاال برام میشین عامه ی دهر و به هر نحوی که دوست دارین آزارم می دین
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 ..م کرد و گفت. انقدر بی انصاف نبا  محبتاخ

داد زدم. ازم می خوای چی کار کنم؟ محبت کنم؟ مال استتمم باشتتم؟ یادته گفتی ب د از   

  افانصتت توقع ازم پب ستتنگدلم من االن ستتنگدل؟ بشارم رو استتمم باید صقیقت شتتنیدن 

 ...با  نداشته

نمی فهمم که صالت   چشمها  پراز اشک شد و اخم کرد و گفت. آره صق داری بگی من   

رو وقتی شنیدی چه بایی سر مادرت اومده چی بوده! چون من فق  صال خودم رو در    

سوختن       شتم، چون من لحظه لحظه  ضور دا می کنم وقتی خودم توی اون صادثه ل نتی ص

 ...مهربان رو با چشمهای خودم دیدم و نتونستم هیچ غلطی کنم

  .و از اتاق رفت بیرون ب د اشکها  رو با گوشه روسریب پا  کرد

 .از اینکه باها  بد صرف زده بودم ناراصت بودم

  .از جام بلند شدم و با همون سردرد رفتم بیرون

 ...باید با مینا خانم صرف می زدم

فرشته سفره پهن کرده بود، با دیدنم لبخند زد و اومد  رفم و محکم بغلم کرد و گفت.    

 ر؟بمیرم برات محبت! چت شده بود تو دخت

 .لبخند زدم و گفتم. هیچی، االن خوبم

 .بازوهام رو مالوند و گفت. برات قورمه سبزی درست کردم که خیلی دوست داری

 .نگاه به سفره ی رنگینب انداختم
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برنج اصیل شمالی که عطر  آدم رو گرسنه می کرد و سبزی خوردنی که خود  توی       

د. خونه ی تمیز و مرتبی  صیا ب می کاشتتت و دوغ با ن نایی که خود  خشتتک می کر 

 .که از  زندگی می بارید و بوی خوشبختی از در و دیوار  به مشام می رسید

شکی لخت که          شم دوختم، موهای م شقاب هارو پخب می کرد چ شت ب شته که دا به فر

شلوار خونگی تنب بود! از          شه یه تونیک کوتاه با  ست و همی شت با موبند می ب شه پ همی

شتتتترین آرایشتتتب یه رژ لآ ستتتاده ی صتتتورتی بود که تو  دیدنب خندم گرفت که بی

 .مهمونی های خاص می زد

 .ولی در عین سادگی چقدر زیبا و نجیآ بود و عاشق شوهر  و پسر  بود

شویی رفتنب هم میکاپ می         ست سه د سه کردم که وا برای یه لحظه اون رو با آیناز مقای

و صتی بخشتتی از زیبایی  کنه و با همه لباستتهای شتتیک و مارکب اصتتا آرام بخب نبود 

 .خدایی فرشته رو نداشت

 تو فکر غرق بودم که صدای علی من رو به خودم آورد. خاله نمیای غشا بخوری؟

 .بهب لبخند زدم و رفتم دست و روم رو شستم

 .مینا روی پله ها نشسته بود

کنار  نشتتتستتتتم و گفتم. می دونم باهات بد صرف زدم...صاال باهام قهر نکن! بیا غشا            

 بخوریم ب د هرچی دوست داشتی قهر کن باشه؟

 .با چشمهای قرمز بهم نگاه کرد و لبخند زد و گفت. برو تو االن میام

 .ب د از ناهار خوشمزه ی فرشته برگشتیم خونه بی بی

  .دوبارا زیر سایه ی درخت انجیر نشستیم
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ده ای  کاری فایمیناخانم اول یکم به فکر فرو رفت و ب د بهم زل زد و گفت. دیگه پنهان         

 .نداره

 .مهرداد همه چیز رو گفته، دیگه نباید سکوت کنم

 ... گفتم. تو بگو! تو ت ریک کن. با جزییاتب

شق مادرت بود. دیوونب بود...ولی وقتی به مادرت تهمت      شید و گفت. پدرت عا آهی ک

 ...زده شد، مادرت سکوت کرد...وفق  من می دونم علت سکوتب چی بوده نامردی

وی پاهای مادرت زانو زد و از  خواستتتت بگه تو کجایی؟بگه که اینکه بهب         پدرت جل 

تهمت زدن که با کب دیگه ای رابطه داشتتتته و بچه رو به اون داده،دروغه...ولی مادرت           

 ..فق  اشک می ریخت و سکوت می کرد

باور داشته باشن، پدرت قربانی   نامردیپدرت دیوونه شده بود، نمی خواست همه به این 

و تهمت ها و دخالت های خواهر  و مادر  توی زندگیب شتتتد، می خواستتتت   صرفها

سته            ض ک خود  ناخوا شن، ولی به خا ر بی ثباتی و  شته با ست دا همه مهربان رو دو

 .پشت مهربان رو خالی کرد، چون مهربان سکوت کرده بود

به جون خرید؟ آخه چرا این           با بغض گفتم.آخه چرا؟ چرا این همه صرف و تهمت رو 

 همه خود  رو عشاب داد؟

 ...اشک از چشمها  سرازیر شد و گفت. به خا ر تو

ست تو اینجا         شگرانه نگاهب کردم که گفت. چون می خوا س شمهای در اومده و پر با چ

بزرگ نشتتی، چون می خواستتت تو دامن بی بی رشتتد کنی، چون مال تو از این عمارت و  

شته بود ،صتی وقتی توی اون زیر آدمها  متنفر بود، ولی بر عکب تو زبونب رو نگه   دا
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سکوت کرده        ست داده بود ، بازم  شد و تنها صامی زندگیب رو از د زمین ل نتی زندانی 

 !بود. تنها دلیلب تو بودی محبت

 ....ب د شروع کرد به هق هق کردن

توی هق هق ها  می گفت. مهربان خیلی مظلوم بود...واق ا مهربان بود....در صقب ظلم  

 ..شده محبت

 .اشکهام جاری بودن...و بغلب کردم تا راصت نر گریه کنه

ست رفته مویه می کنن زار         سر خا  یه عزیز تازه از د سی که  س  گریه ها  مال ک و

ستم کمکت کنم...من رو ببخب که زودتر دخترت رو   می زد. مهربان من رو ببخب نتون

سکوت کردم...مهربان صاال  وابم  آروم بگیر و تو خ پیدا نکردم...ببخب که منم پا به پات 

 ...گریه نکن...من دختر خوشگلت رو پیدا کردم

 .و اونقدر اشک ریختیم تا گریه ها  بند اومد

 .اون شآ پیشم موند

 کنار خودم برا  رختخواب انداختم. قبل خواب گفت. محبت؟

 ...گفتم. هوم

ی، بر می گفت. صاال که همه چیز رو در مورد مادرت و مهرداد و عمه ات و من می دون       

 گردی اون عمارت؟

 یکم فکر کردم و گفتم. دیگه برای چی بخوام برگردم؟

  بهم نگاه کرد و گفت. پب پدرت؟
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 .گفتم. نمی تونم ببخشمب

بانی. اون مهربون بود تو هم پر از         مادرت مهر ال  فت. می بخشتتتیب! چون تو هم م گ

 .محبت

 .گفتم. مهرداد چی؟ اون که قاتل مادرم بود

 .چه بود، اون تمام عمر  از این خونه فراری بودگفت. مهرداد ب

تو فکر فرو رفتم و صرفی نزدم. تو فکرم چیزهای وصشتتتتنا  نقب می بستتتت. افکار      

 ...شومی که خودمم می ترسوند

  .صبح که بیدار شدم. میناخانم داشت صبحانه رو آماده می کرد. چقدر شبیه مامانها بود

 . ناخودآگاه لبخند زدم

 ه. گفتم. میناجون شما بچه نداری؟ب د از صبحان

 !خندید و گفت. نه بابا بچه کجا بود؟ شوهر هم ندارم چه برسه به بچه

 با ت جآ گفتم. ی نی شما هیچوقت ازدواج نکردی؟ وا برای چی؟

سر  رو انداخت پایین و گفت. داستانب مفصله ولب کن دختر! تو هم سرت درد می      

 .کنه واسه فضولیا

 .ت رو جمع کن باید بریمپاشو، پاشو وسایل

 .گفتم.من نمیام
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گفت. باید بیای.انقدر ترستتو نبا ، از چی می ترستتی؟ اینکه بکشتتنت؟ نترد ایندف ه    

سی یو بردن         ستان زنگ زدن، پدرت رو از آی  سری نمی گشرم، از بیمار سر دیگه ازت 

 .بخب، باید پیشب باشیم

 ...ملتمسانه نگاهم کرد

 ...ودیم به سمت تهرانوقتی به خودم اومدم تو ماشین ب

 .وقتی رسیدیم غروب بود. از دیدن اون خونه دلم می گرفت

 .رفتیم داخل و مینامن رو به اتاق خود  برد تا تنها نباشم

 .کنار پنجره نشستم و به بیرون زل زدم. هوا یکم ابری بود مال من

 .مینا خیلی اصرار کرد برم بیمارستان ولی نرفتم

 .تنها موندم توی اتاق

 .ه چشمم به مهشید افتاد با مانتو و مقن ه فکر کنم از دانشگاه برگشته بودک

 !سریع رفتم بیرون و صدا  زدم. مهشید؟؟

برگشت سمت من و به پهنای صورت خندید و مال همیشه یه چال روی گونه ا  افتاد و  

 بغلم کرد و گفت. وای محبت؟ کی اومدی تو دختر؟

 .خندیدم و گفتم. یکی دوساعت میشه

 .دستم رو محکم گرفت و گفت. دلم برات تنگیده بود

 گفتم. تنگیده بود؟ دیوونه چه  رز صرف زدنه؟
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 .خندید و گفت. اوه اوه ببخشید خانم م لم

 .باهم خندیدیم و یکم توی باغ قدم زدیم و گفت. مهرداد دیروز از اینجا رفت

 با ت جآ نگاهب کردم و گفتم. کجا؟

ی دونم. فق  یک دف ه وستتتایلب رو جمع کرد و رفت، از  شتتتونه باال انداخت و گفت. نم

 .ایران رفته

تو فکر فرو رفتم و به مهرداد بیستتت وستته ستتال قبل فکر کردم که ناخواستتته آتیب به  

 .جون یه نفر انداخت و از روی ناراصتی چشمم رو بستم

 مهشید گفت. محبت صالت خوبه؟

 .گفتم. آره خوبم

  تو شرکت خانوادگی.ی نی مدیر عامل! البته قراره  گفت. دانیال هم شده جانشین مادر

 .از اول ماه ب د کار  رو شروع کنه

بدبه و کبکبه راه            پدرم د با ثروت  تو دلم گفتم. همه چی رو تو دستتتتشتتتون گرفتن و 

 !انداختن

 گفتم. دیگه بر نمی گرده اون کشوری که بود؟

شونه باال انداخت و گفت. فکر نکنم! آخه نامزدیب با   شه. پد   بازم  سمی می ر آیناز داره ر

شر ی به این نامزدی رضایت میده که دانیال        شرکته گفته به  سهامدار اون  آیناز هم که 

 .نره

 .پوزخندی زدم و گفتم. مبارکب باشه
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از مهشید جدا شدم و در صالی که خودمم نمی دونستم چرا انقدر عصبانی ام رفتم سمت        

 .عمارت

 .تنهایی نشسته که زیر آالچیق دانیال رو دیدم که

 .با دیدنم جا خورد و بهم زل زد

 بهب اخم کردم و خواستم رد شم که صدام زد. محبت؟

 .اولین بار بود که اسمم رو صدا می زد! سرجام میخکوب شدم

 .دوباره صدا زد. محبت چند لحظه صبر کن

برگشتتتم بهب که داشتتت به ستتمتم می اومد نگاه کردم. یاد بیستتت و ستته ستتال قبلب   

 .م، پسر بچه ی چهار ساله ای که جلوی چشمها  یه زن آتیب گرفتافتاد

 با این فکر

 .سرم سیاهی رفت و به زمین خیره شدم

 نزدیک شد و گفت. کی برگشتی؟دوباره می خوای اینجا کار کنی؟

 !سرم رو بلند کردم، یادم نبود که اون من رو یه خدمتکار می دونه

 رات مهمه؟گفتم. چرا موندن یا رفتن یه خدمتکار ب

 دستی به موها  کشید و گفت. باهام یه جایی میای؟

 اخم کردم و گفتم. عادت کردی به این کار؟ مگه بی کارم هرجا میری باهات بیام؟

 .بهم زل زد و گفت. جای قشنگیه. پشیمون نمیشی
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 .راهم رو کج کردم که برم دوباره گفت. همین یه بار فق 

 .برگشتم سمتب نمی تونستم نه بگم تو صدا  التماد کودکانه موج میزد.

نیم ستتاعت ب د هردو توی ماشتتین بودیم. هوا تاریک بود و داخل شتتهر پر از چراغهای   

 .رنگی و روشن

 به بیرون خیره بودم که گفت. تو فکری؟

 .گفتم .آره

 گفت. چه فکری؟

 !گفتم. اینکه با وجود این همه توهینی که بهم کردین چطوری االن تو ماشینت نشستم؟

 گفت. کدوم توهین؟

 .گفتم. هیچی بی خیال

 یکم سکوت و دوباره گفت. منظورت مهرداده؟

 .گفتم. میگم بی خیال دیگه

 گفت. خوب مگه اشتباه فکر کردم؟

 .پوفی کردم و گفتم. صوصله بحآ با تو رو ندارم

 .گفت. ولی من از بحآ با تو لشت می برم

 .گفتم. خود درگیری مزمن داری شما

 .محبت باهام بد نبا . من کیب تو و مهرداد رو ندید می گیرمگفت. بب کن 
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درصالی که از شدت خشم از دماغم آتیب میزد گفتم. ولی من کیب تو و آیناز رو ندید   

 .نمی گیرم

 با ت جآ نگاهم کرد و گفت. کدوم کیب؟

 .پوزخندی زدم و گفتم. صاال بماند

 .خندید و گفت. من با آیناز کیب نداشتم تا صاال

 !مهام در اومد و گفتم. عه عه! تو روز روشن داره تو چشمم پنبه میشارهچش

سوما من کیب           شمت بشارم! شبه! دوما من پنبه ندارم تو چ ست  شن نی گفت. اوال روز رو

 !نداشتم

 !گفتم. اوکی من مدر  دارم صبر کن

ب د گوشتتیم رو درآوردم و عکستتی که مهرداد برام فرستتتاده بود رو باز کردم و بهب   

  .ن دادمنشو

 با ت جآ نگاه کرد و گفت.عه! این؟! اینو از کجا آوردی؟

 !پوزخند فاتحانه ای زدم و گفتم. هه! صاال بازم انکار کن

 !ه نیستب.و.سپوفی کرد و گفت. این، این اصا 

 .یدمب، قسم می خورمآ.و.سزد رو فرمون و گفت. ببین به خدا من ن

 .مال بچه هایی بود که واسه باور کردن صرفب اصرار می کرد

 !ه من و مهرداد رو قبول داریب.و.سگفتم. چرا باید باور کنم وقتی تو 
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 . بهم نگاه کرد و گفت. ولی من خودم دیدم

 .رم می بینمیه ابروم رو باال دادم و گفتم. منم دا

زی  یدمب،چرا هرچیآ.و.ساعصابب بهم ریخت و با صدای بلند گفت. ای بابا میگم من ن

 رو می بینی باور می کنی؟ اصا کی این عکب مسخره رو بهت داده؟

 !گفتم. خوب تو هم اون چیزی رو که دیدی باور کردی

 کافه از بحآ دستی به موها  کشید و گفت. اصا بی خیال باشه؟

 ! انداختم و گفتم. خودت گفتی از بحآ با من لشت می بریشونه باال

 .بهم نگاه کرد و گفت. وای دختر تو خیلی لجبازی

 .ب د پیچید توی یه پارکینگ و گفت. پیاده شو

 گفتم. اینجا کجاست؟

 .پیاده شد و پشت سر  رفتم

 .یه پل بزرگ و قشنگ با دیزاین عالی چراغ و چیزهای دیگه

 !جیغ کشیدم. وای چقدر قشنگه، محشرهمال بچه های کوچولو 

 .با خنده بهم نگاه کرد و گفت. دیدی گفتم جای خوبیه!به اینجا میگن پل  بی ت

 .باد مایم میزد به صورتمون. چقدر بهم آرامب میداد

 .گفتم.خیلی قشنگه

 ...به روبه رو خیره شد و گفت. محبت من
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مه دا       ته بود، ب د ادا گار دلب گرف گاه کردم ان ته و   بهب ن د. من خیلی گیجم.مهرداد رف

من توی شتترکت باید جای مادر بشتتینم. از کار نمی ترستتم ولی صب می کنم خیلی تنها   

 .شدم

 گفتم. به مهرداد وابسته بودی؟

 .گفت. نه تازه اونم اگه بود شرکت کار نمی کرد

 گفتم. پب چی؟

 .بهم نگاه کرد و گفت. هیچی بیخیال

 .اه نامزدی من و آینازهادامه ندادم که گفت. آخر این م

 .گفتم. مبارکه

 گفت. همین؟

 گفتم. چیه توقع بیشتری داری؟ بیام وس  قر بدم و بادابادا مبار  بادا بخونم؟

 !سر  رو انداخت پایین و گفت. نه منظورم این نبود...تو تنها دوست منی

  یپوزخند زدم و گفتم. بب کن پستتتر. من فق  یه خدمتکارم با تو هم هیچ ستتترو کار        

 .ندارم

 گفت. اگه دوستم نیستی پب االن اینجا چیکار می کنی؟

 !یکم بهب نگاه کردم و گفتم. خوب...خوب.. چون تو خیلی اصرار کردی

 ...گفت. نه چون تو هم من رو دوست خودت می دونی
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 .چقدر رفتار  بچه گونه بود

 گفتم. با آیناز همه چی خوبه؟

 .دختر... خیلی دوستم دارهناراصت به روبه رو خیره شد و گفت. اون 

 گفتم. تو چی؟

 ...گفت. خوب منم....خوب

 ...هب.و.سکافه گفتم. توهم دوستب داری اگه نداشتی اون 

س  صرفم داد زد. من   س و سمتم و تو یه لحظه لبها    ب.و. ب نکردم، اون خود  اومد 

 ...رو...ل نتی

 کدوم آشغالی عکب گرفته؟

 .تو و آیناز رو ندارم گفتم. صوصله شنیدن این بحآ عاشقانه های

شدم به عقآ برم جوری که پشتم        سریع جلوم قرار گرفت که مجبور  ستم برم که  و خوا

 .به نرده های کنار پل خورد و متوقک شدم

 ..اومد جلو و جلوتر جوری که واسه دیدنب چشمام چپ شده بود

 .داد زدم. برو عقآ دیوونه

 گفت. چرا از رابطه من و آیناز متنفری؟

 !اهب کردم و گفتم. همینجوری بودیکم نگ

 با ت جآ بهم نگاه کرد و رفت عقآ و گفت. چی؟
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 ...گفتم.صرکتی که مهرداد کرده بود کنار درخت

 ...اینجوری بود

یکم بهم نگاه کرد و ب د رفت ستمت نرده ها و دوباره به موها  دستت کشتید و گفت.     

 تو مهرداد رو دوست نداری؟

 !گفتم. اون دوستم داره

 گاه کردو گفت. چرا ادای من رو در میاری؟بهم ن

 .گفتم. باهرکب مال خود  رفتار می کنم

یکم فکر کرد و گفت. اگه من دوستتتتت داشتتتته باشتتتم، تو هم همون برخورد رو با من       

 داری؟

هنگ کرده نگاهب کردم و ب د از یکم گیجی به خودم اومدم و اخم کردم و گفتم. دیگه 

 !ینجوری مسخره ام کردیداری لود میشی! اوندف ه هم هم

یکم بهم زل زد و ب د خندید و گفت. اوکی دیگه اذیتت نمی کنم! صاال بگو تو مهرداد رو        

 دوست داری؟

 ..ش له های آتب اومد جلوی چشمم و جیغ مادرم

نگاهم رو از دانیال دزدیدم و به روبه رو خیره شتتتدم و گفتم. من هیچ کب رو تو دنیا          

 .دوست ندارم

 !این بحآ دوستم داره و دوسب داری و دوستت دارم و... رو ادامه ندهتو هم انقدر 

 !خندید و گفت. جمله آخرت چی بود دوباره بگو
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 .پسره کم عقل دست از اسکل کردن بر نمی داشت

 گفتم. راستی جشن نامزدیت من رو دعوت می کنی؟ یا اینکه باید خدمتکار باشم؟

 .افتاد و گفت. بهتره برگردیم خونهاخم روی پیشونیب نشست و صرفی نزد و راه 

 .پشت سر  راه افتادم و گفتم.آخه چرا؟ ما تازه اومدیم. من اینجارو دوست دارم

 ...به صرفم اهمیت نداد و رفت و منم پشت سر 

 ...ه با آیناز عمدی نبودب.و.سوقتی رسیدیم گفت. اون 

  تکار نیستتتتی، با ت جآ نگاهب کردم و قبل صرف زدن گفت. برای نامزدی هم، تو خدم       

 ...به عنوان دوست من دعوتی! فق  خواستم که بدونی

 .اصا نمی تونستم فاز  رو در  کنم

 .ولی صب کردم خیلی اصساد تنهایی می کنه

ه ب.و.ستته نداشتتتم، با هیچ اصدی ب.و.ستتنمی دونم چی شتتد که گفتم. منم با مهرداد 

 ...نداشتم

 ...بدونیگیج بهم زل زد. بهب زل زدم و گفتم. فق  خواستم که 

 .ب د از ماشین پیاده شدم و رفتم سمت عمارت

 .بود ایستاده ورودی در کنار مینا خانم نگران 

با دیدنم گفت. نباید بهم بگی کجا میری؟ نمیگی دلم هزار راه میره؟ چرا گوشتتتیت در         

 دسترد نبود؟
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شما خونه نبودی بهت بگم. گوشیم در دسترد نیست          سرم رو خاروندم و گفتم. خوب 

  !ه منه؟گنا

 !نگاه شماتت باری بهم انداخت و گفت. البد غشا هم نخوردی

 !نخودی خندیدم و گفتم. به قول مهشید، خخخخ نه

 .سری تکون داد و رفت. لباسم رو عوض کردم که با یه سینی غشا برگشت

 .به غشا نگاه کردم و گفتم. جون! غشا! پا پا

 با ت جآ نگاهم کرد و گفت. چی؟

 !قاشق گنده برنج گشاشتم دهنم گفتم. ی نی پلو پلو در صالی که یه

 .خند  گرفت و گفت. خیلی لوسی

سات      ست داره تورو ببینه. دکتر برا  جل ب د ازغشا گفت. پدرت صالب خیلی خوبه. دو

  .گفتار درمانی نوشته. بهتره این جلسات پیشب باشی

 .چهره ام تو هم رفت و گفتم.خودتون مراقبب باشین

ست، ولی تو      اخم کرد و گف شتباه کرده در شور  رو در میاری. پدرت ا ت. دیگه داری 

 . نباید اینجوری از  انتقام بگیری. بشار وقتی صالب خوب شد باها  جنگ کن

 .پوفی کردم و گفتم. شبیه مامانای بداخاق شدی

 .اخم کرد و رختخوابم رو پهن کرد تا بخوابیم

 ...و مرور می کردماونشآ مدام صرف ها و چهره ی دانیال جلوی ر
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شحال       سابی خو ستان. پدرم صالب بهتر بود و با دیدنم ص فردا  با میناخانم رفتیم بیمار

 .شده بود. نمی دونست تو دلم چه آشوبیه

ولی بازم با دیدنب دلم می ستتتوخت. با اینکه خیلی مریض و بدصال بود ولی هنوز چهره  

 .ی جشابب رو صفظ کرده بود

شد و ب  ر می گشت خونه و گفتار درمانی رو هم قرار بود از همونجا   آخر هفته مرخص می

 .شروع کنه

 .ب د اینکه با دیدنم خیالب راصت شد برگشتم خونه

 آوردین؟ کارگر چرا شده؟ چی. پرسیدم میناخانم از. بود آمد تو خونه رفت و 

گره روستتریب رو شتتل کرد و به ستتمت پله ها رفت و گفت. آخر هفته جشتتن نامزدی   

  .دانیاله

 ...برای چند لحظه ایستادم بهب نگاه کردم و ب د گفتم. چقدر زود

 میناخانم برگشت و گفت. چی؟ نامزدیشون؟

کار             به  قدر زود دستتتت  ها رو می گم ! چ ها و دیزاین و این نه این چراغونی  نه،  گفتم.

 شدین.؟

 !شونه باال انداخت و گفت. یه جشن باشکوه باید کلی کار داشته باشه دیگه

ت اتاق پدرم. دلم می خواستتتت خودم رو ستتترگرم کنم. رفتم ستتتراغ قفستتته رفتم ستتتم

 .کتابها 
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سفی و          شت. و کلی کتابهای فل شاعرهای بزرگ رو دا ش ار  شاهنامه و ا کتابهای مانوی و 

 .علمی که مرتآ چیده بودن

شتر توجهم رو جلآ می کرد،  اب  من این کت "شازده کوچولو  "اما در این بین یه کتاب بی

 .ست داشتم.قدیمی بود و صب خوبی به آدم می داددو خیلی دو

سطب انگار یه     شتمب و یه ورق کلی بهب زدم. که و قبا چندباری خونده بودمب بردا

  .چیزی بود که روی اون صفحه ایستاد

 .باز  کردم

 ...یه عکب سیاه و سفید از یه زن... خدای من این عکب مادرم بود 

 ...اولین عکب واضحی که از مادرم دیدم

 .پاهام شل شد و روی زمین نشستم. چقدر شبیه من بود. چقدر م صوم و ساده بود

موهای مشکی لختب از فرق وس  باز بود و روی یه صندلی نشسته بود. یه پیراهن سفید 

 .تنب بود. یه لبخند خیلی خیلی قشنگ هم کنج لبب بود

 .انقدر از دیدن عکسب هیجان زده شدم که اشکهام سرازیر شد

ه هام که تموم شتتتد عکب رو گرفتم و رفتم بیرون. دانیال روی راه پله ها ایستتتتاده  گری

 .بود و به پایین نگاه می کرد

 با دیدنم هول شد و گفت. تویی؟

 با ت جآ بهب نگاه کردم و گفتم. ترسیدی؟

 .گفت. نه چرا بترسم...آخه صدای گریه شنیده بودم نمی دونستم از کجاست
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 .ه و گفتم. مبارکهخودم رو زدم به اون را

 پرسشگرانه نگاهم کرد و گفت. چی مبارکه؟

 .گفتم. وا گیج می زنیا! جشن نامزدیت دیگه

 .سر  رو بدگردوند و گفت. تو هم دعوتی صتما بیا

 .سری تکون دادم و گفتم. اگه نیومدم دلگیر نشو

 !اخم کرد و گفت. تو بهترین دوستمی باید باشی

 !بهترین دوست؟

صدهزارتا      گفتم. دست از م  صیغه ایه آخه. تو که  سخره بازی برداد! بهترین دوست چه 

رفیق داری و همب هم اینجا پاسن! خوشت میاد از دست انداختن من.؟ من که صوصله      

 .ندارم

و از کنار  رد شتتدم تا از پله ها برم پایین که مچ دستتتم رو گرفت و گفت. من دستتتت 

 .نمیندازم

یدم بیرون و گفتم. یه بار دیگه بهم دستتت بزنی  با عصتتبانیت دستتتم رو از دستتتب کشتت 

 .هرچی دیدی از چشم خودت دیدی! نفهم لود

و دوباره رفتم که از جلو  رد بشتتتم اینبار دستتتتم رو کشتتتید و محکم من رو به دیوار       

نزدیک اتاقب کوبوند که پشتتتم درد گرفت و از شتتدت درد چشتتمهام رو بستتتم و در    

 !روی لبهام نشسته بودکسری از ثانیه لبهای داغی بود که 

 .چشمهام رو از شدت شو  تا آخر باز کردم و دانیال که محکم بهم چسبیده بود
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بوی تند عطر  تا صلقم کشتتیده شتتد و نفب بند اومد و محکم هولب دادم تا خودم رو 

 ...از  جدا کنم. ولی محکم بهم چسبیده بود و لبها  روی لبهام

 ...خدای من چیکار داشت می کرد

به ستتاق پا  لگد زدم که درد  گرفت و رهام کرد و آخی گفت و خم شتتد رو  محکم 

 .پا 

دستم رو روی لبم گشاشتم و برای چندثانیه بهب خیره شدم. هنوز تو شو  کار اصمقانه  

 .ا  بودم

 ...بلند شد و بهم نگاه کرد، اونم هول شده بود

تم.  و با غیض گف رفت صرفی بزنه که دستتتتم رو بلند کردم و محکم کوبیدم روی دهنب 

 ....کایک! ازت متنفرم توهم یه آشغال مال بقیه خانوادتی خیلی آشغالی. عوضی ه

ستقیم                سمت پله و م سته ا  دویدم  ش شمهای به خون ن سرخ و چ صورت  و درمقابل 

 .رفتم توی اتاق میناخانم و ب د توی دستشویی

 .صالم از بوی عطری که تو صلقم بود بهم میخورد

رو باز کردم و صورتم رو شستم. یک بار، دوبار، پنج بار.... ولی نه انگار قان م     سریع آب  

صبانی بودم و فکرم         ستام پرکردم و مالیدم به لبهام. ع شویی رو تو د ست نمی کرد. مایع د

 . کار نمی کرد. لبهام و صورتم رو شستم ولی بازم انگار قانع نمی شدم

س صحنه ی اون   شم ب.و. شتناکی بهم القا می  ه ی کشایی مدام جلوی چ م بود و صب وص

 .کرد

 .. .اومدم بیرون و رفتم توی صمام. شیر آب رو باز کردم و رفتم زیر 
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 ...وقتی اومدم بیرون اصساد خستگی داشتم و ذهن آشفته

دوباره چهره دانیال که ب د از کشتتیده زدنم دستتتب رو روی صتتورتب گشاشتتته بود و با 

 .اومدبهت بهم زل زده بود، تو ذهنم می 

 .سرم رو گشاشتم روی بالشت و خوابم برد

  .با سر و صدای بیرون از خواب پریدم. صدای داد و فریاد می اومد

 .کنجکاو گو  دادم، صدای مادر دانیال بود که داشت یکی رو دعوا می کرد

گوشتتم رو تیز کردم. این خونه مگه صتتاصاب نداره؟ مینا تو داری پاتو از گلیمت درازتر  

 .صق نداری اون رو برگردونی خونهمی کنی. 

 گوشم تیز تر شد منظور  کی بود؟

 .رفتم پشت در و باز  کردم و آروم به بیرون نگاه کردم

بهشتتون دید نداشتتتم ولی صتتدا خوب می اومد. اون پیر مرد جا  تو بیمارستتتانه، اینجا   

 .یستن بیاریب که چی بشه؟ باید همونجا بمونه تا از  پرستاری کنن، پولب اصا مهم

  !و صدای مبهم مینا خانم که نمی فهمیدم چی میگه

و دوباره صتتدای بلند تر اون زن. داری بهم گستتتاخی می کنی؟ دلم برات ستتوخته اینجا   

نگهتتت داشتتتتم برام دم درآوردی؟ اون پیر مرد مردنی رو برنگردون بتته این خونتته  

  فهمیدی؟

 .شیاگه اون رو بیاری باید جل و پاست رو جمع کنی و گم 
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ش ور! از اتاق رفتم بیرون مینا با دیدنم جا خورد و فهمید     اعصابم بهم ریخت. پیرزن بی 

 ...توپم پره گفت. عه محبت! برو تو صیاط به بچه ها کمک کن

پیرزن بهم خیره شتتتد و باتمام وجود اخم کرد و داد زد. این دختره ی خیره که هنوزم     

 .روتوی این خونه ست! بنداز  بیرون این آشغال 

 !دیگه داشت با رگ اعصابم بازی می کرد

 .گفتم. انقدر جیغ جیغ نکن پیرزن، برا سنت خوب نیست

اونقدر عصتتبانی شتتده بود که رگهای گردنب زده بود بیرون و داد زد. هرزه ی چشتتم    

 .سفید، بهتره بری بمیری

 .با صرص گفتم. تو کسی هستی که باید زودتر شرت کم بشه

صتتورتب و گفت.برو بیرون دختر الهی مار بزنه اون زبون تند و  میناخانم محکم زد توی 

 .تیزت رو

پیرزن داد زد. مینا این دختر کیه؟ چرا نمیندازیب بیرون؟ برین گم شتتتین از خونه ی       

 .من...برین بمیرین هرزه ها

مینا دوید سمت من و دستم رو کشید که ببره بیرون درصالی که کشیده می شدم سمت         

 ..و باید از این خونه بری پیر خرفتبیرون داد زدم. ت

 که صدای دانیال من رو میخکوب کرد.با کی بودی؟

 .برگشتم سمتب و باغیض از کنار  رد شدم

  !پشت سرم اومد توی صیاط و داد زد. با توهستم وایسا
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 (1roman.irشده است) ساخته   رمانیک   در سایت  این کتاب

 ...برو پسر االن باهام بحآ نکن. دق دلیم رو روت خالی می کنم

  دوباره داد زد. محبت؟

سر ج  شونیب بهم       دوباره  سمتب که با اخم بزرگ روی پی شدم و برگشتم  ام میخکوب 

 .نگاه می کرد

 داد زد. به چه جراتی با مادرم اینطوری صرف زدی؟

 .گفتم. به تو هیچ ربطی نداره وقتی از هیچی خبر نداری

اخمب رو بیشتتتر کرد و گفت. بهت گفتم به چه صقی با مادرم اینطوری صتتحبت کردی.  

 . دهخیلی روت زیاد ش

دیگه اعصابم از نقطه ی خشم باال تر زده بود و با غیض گفتم. تو سر پیازی یا ته پیاز؟ تو 

فق  یه مصرف کننده ی بی خاصیتی که صتی نمی دونی دور و ورت چه خبره. فق  بلدی    

کایفی. وقتی از  به دخترای ستتاده ای مال من دستتت درازی کنی! می دونی چرا؟ چون یه 

 ...اری دخالت بی خود نکنچیزی خبر ند

صبانیت زیاد گفت. صرف دهنت رو بفهم          سته اومد  رفم و با ع ش شمهای به خون ن با چ

  .بیشتر از صد خودت داری صرف می زنی

 ...ب د خیلی جدی تو چشمهام خیره شد و گفت. بهتره از این خونه گم شی

  .یه چیزی ته قلبم فرو ریخت و بغض توی گلوم لونه کرد

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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ضی  خودم رو  کنترل کردم و گفتم. من میرم ولی خیلی زود برمی گردم و جواب توی عو

 ..و اون پیرزن پلید رو میدم

 .و بر گشتم سمت عمارت در آن واصد تصمیمم رو گرفته بودم

 .مینا خانم توی اتاق داشت گریه می کرد

 .رفتم سراغ چمدونم و لباسهام رو جمع کردم

 مینا با ت جآ گفت. چیکار می کنی؟

 .ا جدیت گفتم. جمع کن بریمب

 با ت جآ گفت. کجا؟

  .داد زدم. میگم جمع کن بریم

 اشکها  رو پا  کرد و گفت. چی میگی محبت دیوونه شدی؟

 .گفتم. بهم اعتماد کن. نمیشارم این ماجرا اینجوری تموم شه. فق  بهم اعتماد کن

 داد زد. دیوونه شدی؟ پب پدرت چی؟

  .و بهم اعتماد کنداد زدم. اون با من بلند شو 

 !و بلند تر داد زدم. بلند شو مینا

 ....بهت زده بهم خیره شد و ب د بلند شد و چمدونب رو برداشت

 .ساعتی ب د بودیم بیمارستان

 .دکترگفت. پدرتون هنوز سرصال نشده
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 گفتم. میشه به اختیار خودمون مرخصب کنیم؟

 ن چی میگن؟دکتر با ت جآ رو به مینا کرد وگفت. خانم نوری ایشو

 کنه؟ مسافرت میتونه. گفتم و مینا بهم نگاه کرد و فق  تایید کرد 

 !.مینا و دکتر هردو با ت جآ نگاهم کردن

 .دکتر گفت.فق  با هواپیما

 مینا خانم من رو کشید کنار و گفت. پولب چی؟

 !باد  اهایی که بی بی بهم داده بود افتادم و گفتم. من رو گنج نشسته ام

 !دنبند ها رو به قیمت خوبی فروختم و ماجرای  اها رو به میناخانم گفتمیکی از گر

 .یک ساعت ب د توی هواپیما بودیم به سمت شمال

 .تو ذهنم خیلی چیزها بود که باید عملی می کردم

 .پدرم رو توی رختخواب خوابوندم و داروها  رو بهب دادیم

  .می کردندیگه بی کار موندن بسه باید با اون پیرزن برخورد 

 .من مال مادرم نبودم. اون مهربان بود ولی من برعکسب دیگه محبت نبودم

با بهداری هماهنگ کردم که تزریقات پدرم رو انجام بده و با یه گفتار درمان خوب توی   

  .شهرمون صحبت کردم و قرار شد کل هفته رو دوساعت ببریمب مطبب
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ن گفت. خانم زارعی ایشون در تکلم   اولین جلسه که دکتر دید  و رو  کار کرد بهمو 

مشکل ندارن! من صب می کنم ایشون قدرت صرف زدن رو دارن ولی نیاز به یه محر     

 .دارن

ماا کستتتی که در صرف زدن مشتتتکل داره، کلماتی ادا می کنه که نامفهوم یا بد مفهونه ، 

 !ولی پدر شما صرفهای من رو می فهمه ولی انگار عمدا سکوت کرده

 جآ گفتم. می خواین بگین اون می تونه صرف بزنه؟گیج و مت 

جواب داد. از نظر من گفتار درمانی وقت بیهوده هدر دادنه، ایشتتتون نیاز به یه محر            

 .دارن که زبونشون رو باز کنه

پدر رو برگردوندیم خونه. تمام مدت به صرفهای دکتر فکر می کردم و به پدرم که در            

 .سکوت فق  نگاه می کرد

 .غشا آماده کرده بود و منتظر ما بود. چقدر خونه داری بهب می اومد میناخانم

سند یا           ستیم و گفتم. میناجون؟ تو  ش سکوی دنج خونه بی بی ن شام. هردو روی  ب د از 

 مدرکی از اینکه من دختر پدرم هستم داری؟

 فکر کرد و گفت. نه چیزی ندارم چطور؟

باید مدر  داشتتته باشتتم. فردا میرم   گفتم. پب باید آزمایب دی ان ای بدیم. چون من 

 .دنبال کارها 

 مینا گفت. چه فکری داری؟

 گفتم. اون شرکت و کارخونه در واقع به نام پدرمه مگه نه؟
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ستتتری تکون داد و گفت. آره پدرت قبل اینکه دیالیزی بشتتته مدیرعامل بود ولی وقتی           

 .ل جانشین بشهخونه نشین شد خواهر  به کارها  می رسید و صاال هم قراره دانیا

  !پوزخندی زدم و گفتم. هه! زهی خیال با ل

 مینا گیج پرسید. محبت چه فکری داری آخه؟

 ...گفتم. صاال ببین چطوری اون پیرزن خبیآ رو سرجا  پی نشونم

 ...فردا  پدرم رو روی ویلچر نشوندم و قدم زنان بردم سمت باغ قشنگم

زی کاما ستترصال می شتتد جوری که  از دیدن جنگل های روی تپه و زمین های کشتتاور

 .لبخند از روی لبب کنار نمی رفت

شه      ست داری؟ همی توی راه گفتم. بابایی! می بینی چه جایی زندگی می کنم؟ اینجارو دو

جا بمونی           ندگی کنیم.... این باهم ز جا  یایم این دلم می خواستتتت زودتر خوب بشتتتی و ب

 ..هیچوقت مریض نمیشی

سبز نارد چیدم و دادم دستب و گفتم. اگه تونستی این      بردمب داخل باغ و یه پرتقال

 !رو بخوری

 ...ب د زدم زیر خنده اون هم لبخند میزد

کنار ویلچر  روی زمین نشتتستتتم و دستتتب رو تو دستتتم گرفتم و گفتم. بابایی! انقدر   

لبهات رو بهم ندوز... ببین دخترت جلوت نشسته! ببین دخترت تشنه ی صرف زدنته! با    

شنوم! بشار باهات بحآ کنم و از مرگ دلخرا  مادرم    من صرف بز صدات رو ب ن...بشار 

با بهونه های مختلک بخوای خودت رو توجیح           باهام بحآ کنی و  ازت بپرستتتم و تو ام 

  !کنی
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 .با چشمهای ناراصت نگاهم می کرد

دستتتها  رو محکم فشتتردم و گفتم. دیگه ستتکوت بستته...می دونم خودت لبهات رو    

اهر کافیه... بابا من خیلی گیجم...اینکه چرا در مقابل شکنجه های مادرم  بستی...دیگه تظ 

 ...سکوت کردی...چرا تنها  گشاشتی که بسوزه

 ...چرا

 !اشکم جاری شد و صدام می لرزید. چرا پشت و پناهب نبودی بابا

 چرا االن هم پشت و پناه من نیستی؟

شنی     شدم...توهین  شده من تحقیر  دم و مال یه خدمتکار زندگی  توی اون خونه ی نفرین 

 .کردم...فق  به خا ر شما! که صالتون خوب شه و ازم صمایت کنین

 ...اشکهام بی محابا جاری بود و اشکهای پدرم رو هم جاری کرد

ست داری...تو رو روح       شار دادم و گفتم. بگو...تورو جون هرکی دو ستب رو ف محکم د

 ...مهربان...صرف بزن

 ...اها  و زار زدمو سرم رو گشاشتم روی پ

 ...که یه صدای ض یک مردونه که انگار از اعماق چاه می اومد به گوشم رسید. دخترم

هق هقم رو قطع کردم و ستتترم رو بلند کردم وبا چشتتتمهای در اومده نگاهب کردم که 

 ...چشمها  پر از اشک بود

 ...دوباره لآ وا کرد. دختر کوچولوی من
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شتتدم و محکم بغلب کردم و گفتم. جان دلم بابایی...  دوباره اشتتکهام جاری شتتد و بلند 

 ... بگو..صدام کن دوباره

س  هق هق ها  گفت. من رو ببخب  فلک من!     صدلی گریه های اون هم در اومد و و

 ...من رو ببخب محبت تنهای من

 .یک هفته ب د! من آماده ی خیلی کارها بودم

گار رو ابرها راه می رفت به همراه      من و مینا خانم که صاال به خا ر صرف زدن پدرم ان        

پدرم که هنوزم روی ویلچر می نشتتتستتتت با این تفاوت که یه آدم عادی با کمی بیماری  

 .بود! توی فرودگاه بودیم

 .آخه به جشن نامزدی یه دوست باید می رفتم

وقتی رستتتیدیم تهران عصتتتر بود. رفتیم خونه ی یکی از آشتتتناهای میناخانم تا برای یه 

 !.آماده بشیم جشن اعیانی

 .به کمک میناخانم یه پیراهن در خور خودم که محبت بزرگ زادگان! بودم پیدا کردم

 . امشآ من یه آدم دیگه بودم

 .یه پیراهن بلند مشکی رنگ لمه که زیر نور می درخشید با آستین صریر و دامن پک

موهای مشتتکی لختم رو پشتتت ستترم با گیره جمع کردم و یه شتتال مشتتکی صریر هم     

 .انداختم روی سرم

صتتورتم رو میناخانم با تبحر خاصتتی میکاپ کرد و تازه رو کرد که یه زمانی آرایشتتگر   

 !بوده
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 .اولین بارم بود که میکاپ می کردم و االن این آرایب مایم رو دوست داشتم

 .دیگه وقتب بود

  .گفتم کیک دستتی مشتکیم رو برداشتتم و ستوار آژانب شتدم و قبل رفتن به مینا خانم      

 ...کنی چیکار دونی می خودت کن، جمع رو صواست

 !و ب د رفتم سمت عمارت بزرگ زادگان

  .از دم در چراغونی بود و دیزاین جلوی در خیلی شیک و با شکوه بود

 .هه واسه آیناز خانمب چه کارهایی کرده بود

شته مرده ی همچین          سرایی که ک شغول بودن و دخترپ سیقی یه  رف صیاط م گروه مو

هایی بودن. برای یه لحظه فکر کردم اومدم به جشتتتن شتتتاهزاده ی انگلیب!         مراستتتم

 !انگلیب خود تو 

دخترها با پیراهن هایی که من فق  تو انیمیشتتن ها دیده بودم و پستترها که انگار اومده   

 !بودن دختر کشی

آدم های جا افتاده تر هم روی صندلی نشسته بودن و اختاط می کردن! مادر دانیال هم     

 .ویلچر  کنار چندتا آدم کله گنده نشسته بود و با صدای بلند می خندید روی

 .هنوز دانیال و آیناز نرسیده بودن

شه با چندتا دختر می گفت و می خندید و      شمم به میاد خورد که یه گو رفتم جلوتر و چ

 .گاهی هم به دخترپسرایی که اون وس  غوغا کرده بودن نگاه می کرد
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شاد زد  رفتم نزدیک تر تا ب تونه من رو ببینه و با دیدنم یکم مکآ کرد و ب د یه لبخند گ

 وگفت. وای محبت تویی؟ چقدر تغییر کردی دختر؟

 خندیدم و گفتم. خوبی میاد؟ خو  می گشره؟

 !یه صندلی رو کنار خود  ردیک کرد و گفت. بدون شما که خو  نمی گشره

ند خندیدم             نداخت و بل به خنده ا بازیب من رو  جا      زبون  کاما م لومه!این و گفتم. آره 

جالآ نیست بیا بریم جلوتر بشینیم. ب د به جا نزدیک جایگاه نشستن دانیال و آیناز رو      

 .نشون دادم و رفتم سمتب و میاد هم اومد

 .یه جایی نشستم که دقیقا روبه روی دانیال و آیناز قرار می گرفتم

سن نزدی     شسته بودیم که خواننده روی  ک جایگاه میکروفون رو گرفت و  هنوز خوب نن

شگلمون دارن          شقهای خو سبد مجلب! مرغ ع سر گفت. خوب مهمونای عزیز! دوتا گل 

 .میان به افتخارشون از جاتون بلند شین و کک قشنگه رو بزنین

دختر پسرا جیغ و سوت رو یکسره کرده بودن و بقیه دست می زدن و آهنگ هم داشت  

 !می ترکوند

 .و دست هم وارد شدندانیال و آیناز دست ت

 ...ناخودآگاه بهب زل زدم

کت و شلوار مشکی با پیراهن یاسی رنگ هم رنگ پیراهن آیناز که پیراهن کوتاه یاسی     

رنگ تنگ بود و پشتب دنباله داشت. با یه تاج نقره ای کوچیک که به صورت کج روی      

  ی رفت! لبخند موها  بود. با اون پاشنه های بلند ناز  انگار داشت تو آسمون راه م    

 .محو نمی شد
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 !میاد با آرنج زد به پهلوم و گفت. واای آیناز عجآ تیکه ای شده

 !پسره ی چشم چرون چند 

 .بهب اخم کردم که خود  رو جمع کرد و دوباره به اونها نگاه کرد

سید  که دانیال نزدیک جایگاه  ست  و ر شینه   خوا  ید د توی دقیقا که من به چشمب  ب

 ...افتاد بودم

مات و مبهوت نگاهم کرد که یه لبخند شیک تحویلب دادم و سرم رو به نشانه ی سام      

 .پایین آوردم و سر جام نشستم

 .نگاهب رو ازم گرفت و نشست ولی دوباره بهم نگاه کرد که بهب زل زده بودم

آیناز ب د ازصالو اصوال وت ارف با دور و وریا  متوجه دانیال شتتد و رد نگاه محو  رو 

 ... و به من رسید و با دیدنم دهنب وا موندگرفت 

 .ابروهام رو باال انداختم و یه لبخند مسخره بهب تحویل دادم که باعآ شد اخم کنه

 .دوباره موزیک تند شدو دختر پسرا ریختن وس 

 میاد بلند شد و گفت. محبت میای؟

  دم و در صالیدودل نگاهب کردم و با اومدن دانیال و آیناز به استتتیج رقص منم بلند شتت

 ...که لبخند پر از اعتماد به نفسی زده بودم توی وجودم می لرزید

  ...رفتیم وس ! باید بگم افتضاح بود

  !دختر پسرایی که به هر بهانه ای بهم می چسبیدن
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م شب اون وس  الکی می گشتم که نزدیک دانیال شدم که توی شلوغی داد زد. تو اینجا     

 چی کار می کنی؟

 !و داد زدم. اومدم جشن یه دوستلبخند زدم 

 آیناز نزدیک شد و برای اینکه صدا  رو بشنویم داد زد. این رو کی راه داده؟

شت دیوونم می کرد ولی من نباید        شدن دا ساد خوار  این رو خیلی غلیظ گفته بود.. اص

 .خودم رو می باختم

بدی  از جم یت شتتتلوغ جدا شتتتدم و رفتم ستتتمت آالچیق که دور از جشتتتن بود...صب 

 ...داشتم

یه چیزی تو دلم مدام می گفت. تو اینجا چیکار می کنی آخه.. مال دلقک ها رفتی وستت  

 ...اون جم یت هیز که چی بشه

 ..دست و پاهام می لرزیدن

 .سرم رو روی پیشونیم گشاشتم تا یکم آروم بشم و برگردم توی جشن

 مدی؟که صدای آشنایی من رو به خود  جلآ کرد. واسه چی سرخود او

شق         شده مرغ ع صبانی دانیال نگاه کردم و گفتم. چی  سرم رو بلند کردم و به قیافه ی ع

 عاشق جفت خود  رو ول کرده؟

 ...کافه نگاهم کرد و با عصبانیت گفت. همین االن برو

  !گفتم. به تو ربطی نداره

  هم؟ رو ریختی داد زد. صاال با میاد 
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. صتفات آشتغاالیی مال خودت و آیناز رو به   بلند شتدم و با خشتم نگاهب کردم و گفتم  

 ...! اومدم جشن باشکوهت رو با شکوه تر کنممن نسبت نده

سمت جشن که چشم مادر دانیال به من افتاد و جلوم رو گرفت و جوری که دور      و رفتم 

و وریا بشتتتنون گفت. توی خدمتکار چه رویی داری واال! االن ده بار اخراجت می کنم باز 

یشتتی میای؟ فکر کردی این لباستتها پرنستتستتت کرده؟ مترستتک هرچقدر هم لباد  پا م

 خوب بپوشه بازم در هویتب فرقی ایجاد نمی کنه! مگه نه آقای صولتی؟

سته. االن اگه آیناز من لباد م مولی        سته بود گفت. در ش یه مرد کله گنده که کنار  ن

 !هم بپوشه همه می فهمن ذاتا دختر با اصل و نصبیه

 ...و وریا  با نگاه تحقیر آمیزشون تایید کردن و دور

دندونهام رو بهم قفل کردم تا کار رو خراب نکنم. و خواستتتتم برم که مادر دانیال گفت.        

 .راستی داری میری خونه یکم میوه و غشا ببر پدر کارگرت خوشحال میشه

به فکر              که  عت  ب ی دارین  نا چه م نداختم و گفتم.  گاه پر از نفرت بهب ا در پ  به ن

 ...کارگرمن هم هستین

 .و برگشتم روی صندلیم

 ...و تمام مدت صبر کردم تا بزن و بکوبشون تموم بشه

  .که برام پیام اومد از  رف مینا خانم باز  کردم. ما وارد عمارت شدیم

 .همزمان همه نشستن تا شام سرو بشه
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یال بغ کرده روی مبلب فرو رفته بود و آیناز در گوشتتتب مدام پچ       پچ می کرد که  دان

عزمم رو جزم کردم و رفتم روی سن و به خواننده گفتم. میشه میکروفون رو در اختیارم  

 بشارین؟

خواننده با ت جآ نگاهم کرد که لبخند زدم و گفتم. واستتته این دوتا مرغ عشتتتق و بقیه          

 .سورپرایز قشنگی دارم

 چی؟ دانیال و آیناز کنجکاو نگاه می کردن. ته دلم می ترسیدم اگه نده

 .دوباره بهب چشمک زدم و گفتم. تا شام بخورن پسب میدم

شگل و مهمونای گران قدر!     سرای خو خندید و میکرون رو گرفت و گفت.خوب دختر پ

  .این خانم خوشگله برای این دوتا مرغ عشق خوشگل! سورپرایز داره

 .وروبه من کرد و گفت.بفرمایید خانمی

و در صالی که همه رو از نظر می گشروندم        میکروفون رو از  گرفتم و تشتتتکر کردم 

 !گفتم. سام

 .و یه نیم نگاه به دانیال و مادر  و آیناز انداختم که هنگ کرده بهم زل زده بودن

 !بقیه هم فکر می کردن یه شوخی جالبه

شآ یه هدیه ی خوب برای آقا دانیال و      سم رو صفظ کردم و گفتم. خوب ام اعتماد به نف

 !مادرشون هم در این هدیه شریک هستن آیناز خانم دارم که

نفب عمیقی کشتتتیدم و ادامه دادم. آقا دانیال عزیز! من بهت تبریک میگم. و امیدوارم          

 !ب د از امشآ آیناز جان هنوزم بتونه عاشقت بمونه
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شت          سرو می کردن و کمی همهمه بود ولی کم کم توجه ها دا شام رو  شتن  سونها دا گار

  .جلآ می شد

ستتم کمتر شتتده بود. خوب! امشتتآ می خوام داستتتان جالبی براتون ت ریک  و من صاال تر

 ...کنم. یکی بود، یکی نبود! زیر آسمون خدا

شته ازدواج کرد و آورد  توی          سال پیب، آقای این خونه، با یه فر سه  ست و صدود بی

ر  این خونه، ولی آدمهای پلیدی اونهارو از هم جدا کردن ولی... ازدواج نافرجام اون دو نف

 !یه دختر بود که به خا ر اون آدم پلید از خونه ا  دور موند

شک        سید، دانیال انگار خ شده بود پچ پچ هایی هم به گو  می ر نظرها کاما بهم جلآ 

 ...شده بود و بهم نگاه می کرد

ادامه دادم.دستتتت زمانه اون دختر رو به خونه و پدر  رستتتوند، ولی آدمهای اون خونه  

 ...متکار شناختن واون رو به عنوان خد

به دانیال زل زدم و گفتم.بدترین توهین ها رو کردن و بدترین تحقیرهارو بهب تحمیل         

 .کردن

 ...پچ پچ ها بیشتر شده بود و مادر دانیال جلوتر اومد چیزی زیر لآ می گفت

گفتم.و صتی قصد جونب رو داشتن! اما صاال اون دختر اومده تا کنار پدر ، نه به عنوان    

ار، بلکه به عنوان محبت بزرگ زادگان،تنها دختر مالک این عمارت و اون شرکت  خدمتک

بزرگ زادگان ی نی اصمد بزرگ زادگان زندگی       ثروت و اون کارخونه وقستتتمت اعظم    

  !کنم

و به دانیال که از شتتدت ت جآ از جا  بلند شتتده بود چشتتم دوختم و گفتم. من همون  

 دخترم! محبت بزرگ زادگان؛
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ماد مرغ        دختر اصمد   قا دا ها برادر زاده ی این پیرزن و دختر دایی آ بزرگ زادگان، تن

 !عشق

 ...پیرزن داد زد. این دروغگوی کایک رو کی راه داده؟ بندازینب بیرون این هرزه ی

و چندنفر اومدن سمت من و پاشون به سن نرسیده بود که میناخانم با ویلچر پدرم از در     

 .گرفتناصلی وارد شدن و روی سن قرار 

 .صاال هم همه شده بود و صسابی پچ پچ ها باال رفته بود

 دانیال رو به مادر  گفت. اینجا چه خبره مامان؟

 .مادر  با دهن باز به پدرم و من نگاه می کرد...نمی تونست صرف بزنه

صا دانیال       شمهای بهت زده ی مهمونها و مخصو پدرم میکروفون رو گرفت و در مقابل چ

 هدخت، میبینی دخترم چقدر بزرگ شده؟و مادر  گفت. م

خانم ها وآقایون، دخترم محبت، تنها وارث اون شرکت و کارخونه و قسمت اعظم ثروت 

خانم                    ناز  با آی با امیدوارم  نامزدی زی یال ب د این  صاال آقا دان ندان بزرگ زادگان، و  خا

ست کنی، چون من ر      شی و بتونی زندگی خوبی برا  با زور بازوت در شبخت ب ما س خو

خودم ریاستتت شتترکت رو به عهده می گیرم. و آقای صتتولتی مراقآ خواهر زاده ی من  

 !با ، زیاد سهام نداره و ف ا بی کاره

آقای صتتتولتی با عصتتتبانیت از جا  بلند شتتتد و در صالی که داد و بی داد می کرد اومد  

 .سمت آیناز و داد زد. پاشو دختر، بلند شو بریم اینجا جای ما نیست

 .ه پدرم گفت. این نمایب مسخره رو تمومب کنینو رو ب
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ب د دستتت آیناز رو گرفت و در صالی که آیناز مات و مبهوت بود ، کشتتید  تا ببرتب   

که گفتم.آقای صتتولتی دارین میرین یکم میوه و غشا بردارین ببرین خونه پرنستتستتتون   

 !گرسنه نمونه

 .همه شد و همه متفرق شدنب د از رفتن اونها کم کم همه بلند شدن و شلوغ شد و هم 

 .دانیال هنوزم هنگ کرده روی مبل نشسته بود و به روبه رو خیره شده بود

ساعتی ب د همه توی سالن اصلی نشسته بودیم. دانیال که صاال کتب رو درآورده بود، یه    

 .گوشه نشسته بود و با اخم به یه نقطه نام لوم خیره شده بود

لرزید و من و مینا خانم و پدرم در یک ردیک مادر  از شتتدت استتترد دستتتها  می  

 .نشسته بودیم ی نی در مقابل دانیال ومادر 

مادر دانیال به پدرم خیره شتتتد و گفت. الهی قربونت برم داداشتتتم!صاال راصت می تونی   

 صرف بزنی؟ چقدرسرصال شدی؟

شد و گفت. دادا  این   به خا ر این همه پرروییب پوزخند زدم که نظر  به من جلآ 

 ...دختر، واق ا این دختر، ی نی شما ا مینان داری که اون

 ...پدرم پرید وس  صرفب و گفت. آره ا مینان دارم

 ...دانیال به صرف اومد. ولی این روزها کاه بردار زیاد شده

 ...بی ش ور گستاخ چقدر راصت این صرف رو می زد

قل صرمت تنهاترین     گفتم. تو در جایگاهی نیستتتتی که اظهار نظر کنی! در ضتتتمن صدا      

 !دوستت رو نگه می داشتی
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 .وروی تنها ترین دوست تاکید کردم

مدر  این صرف رو             با  مه بهتره  نام لو جا  که اخم کرد و گفت. ولی ف ا هویت تو این

 .بزنی

پدرم گفت. دانیال بهتره تو خودت رو بکشتتی کنار چون من نمی خوام  رف صستتابم تو 

 .باشی

 رف صساب قرار دادی، با بهم زدن مراسمم من رو کوچیک    گفت. اما دایی شما من رو  

 ..کردین

اعصتتابم خورد شتتد و گفتم. اوه شتتما که انقدر دیوونه همین بهتره برین تاالری رو اجاره  

 .کنین و عروسی بگیرین تا تو خونه کب دیگه ای مراسمتون بهم نخوره

 ...نیعشقم دخالت می ک با غیض بهم نگاه کرد وگفت. به تو ربطی نداره که تو کارمن با

سکوت کنی،       صبانیت گفت. دانیال بهتره تو  شقم تاکید کرد. که پدرم با ع و روی کلمه ع

 .تو هیچی نمی دونی

سامتی      شما  دانیال لآ خود  رو گزید و گفت. ببینید دایی اوال من خیلی خوشحالم که 

این  هو  تر ازخودتون رو بدست آوردین ومی تونین برگردین سر کار ولی شما باید با

 ...صرفها باشین

وس  صرفب در یه آقایی وارد سالن شد و سام کرد و نشست و گفت. شرمنده که یکم        

  .دیر اومدم

 .پدرم گفت. اشکالی نداره مس ودی، به موقع اومدی
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یه برگه داد و گفت.                مه  به ه باز کرد و  پدرم کیفب رو  یل امین  قای مستتت ودی وک آ

و آقای بزرگ زادگان که کاما نشون میده ایشون پدر و   آزمایب دی ان ای خانم محبت

 .دختر هستن

لآ مادر دانیال لرزید و با چشمهای از صدقه در اومده دستب رو جلوی لبب گشاشت و      

 ..وصشت زده گفت. خدای من! م..م..تو..دختر...م..مه

 .محکم دسته ی مبل رو فشردم و گفتم. آره من دختر مهربانم...مهربان

 ....صشت زده از جا  بلند شد و با لکنت گفت.م...من..من صالم خوب..نیستدانیال و

 و خواست بره سمت اتاقب که مادر  گفت. دانیال صالت خوبه؟ چت شده عزیزم؟

دانیال که عرق کرده بود به من و ب د مادر  نگاه کرد و باصتتدای بلند گفت. االن صالم  

 ...خوب نیست...خوب نیست

 !ا بره  بقه باالو دوید سمت پله ها ت

یهو چب شتتتده بود؟ ی نی به خا ر بهم خوردن نامزدیب انقدر ناراصت بود یا به خا ر           

 اینکه دیگه رییب شرکت نیست؟

 !.چقدر پول پرست و دورو بود و من خبر نداشتم

گاه کرد و گفت.                 پدرم ن به  با چشتتتمهای ملتمب  به وضتتتوح می لرزید و  بدن عمه ام 

 ...دادا 

 . بست و پیشونیب رو محکم فشار دادپدرم چشمها  رو 

 .نگران گفتم. چیزی شده؟ به زور بهم لبخند زد و گفت. نیاز به استراصت دارم دخترم
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  ایچیزه و محبت شتتناستتنامه تغییر  مستت ودی،کارهای. گفت و کرد وکیلب به رو ب د 

 .بده انجام زودتر رو دیگه

نزدیک پله که تا  بقه باال  و ب د مینا خانم ویلچر  رو گرفت و برد ستتمت آستتانستتور  

 .میرفت

 .من موندم و عمه ام که رنگ پریده به روبه رو خیره بود

به           باز هم  ایستتتتادم و گفتم. زمین گرده عمه خانم! و همچنین میچرخه! هرکاری کنی 

 ...خودت بر می گرده

 ...چهره ا  به زردی رفت و با خشم گفت. ازم فاصله بگیر...ازم دور شو...ازت متنفرم

 .تنفر توی چهره ا  موج می زد

 .اونقدر ایستادم تا ازم فرار کرد و رفت تو اتاقب

  وس  اتاق ایستادم. وبه فضای بزرگ خونه نگاه کردم؛

 ی نی االن من ثروتمندم؟ این چیز خوبیه؟ من خوشحالم؟

 .نه من خوشحال نبودم. هنوزم دلگیر بودم

 .روز ب د پدرم با وکیلب و م اونب رفتن شرکت

اینکه صالب هنوز مستتاعد نبود و جای جراصیب هنوزم ترمیم نشتتده بود، ولی روصیه   با

 .ا  پنج برابر شده بود

 .از اتاق جدیدم اومدم بیرون و رفتم سمت صیاط
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 .از دور مهشید رو دیدم داشت می رفت دانشگاه

 

 (1roman.irساخته شده است) رماناین کتاب در سایت یک 

من رو دید ولی به روی خود  نیاورد و خواست بره که صدا  کردم. مهشید؟ یه لحظه  

 !ساوای

 و خودم رو بهب رسوندم و گفتم. بی م رفت صاال دیگه می بینی و تحویل نمی گیری؟

 !سرسنگین بهم سام کرد و گفت. شرمنده خانم. دیرم شده

 با ت جآ گفتم. خانم؟! منظورت چیه؟ چرا رفتارت عوض شده؟

 .گفت. چون جایگاه تو عوض شده

 برات ت ریک می کنم باشه؟گفتم. دیوونه! من همون محبتم جایگاه کیلو چنده؟ 

دلخور نگاهم کرد و گفت. کا  بهم می گفتی، صب می کنم تمام مدت استتتکلم کرده        

 .بودی

خنده ام گرفت و بغلب کردم و گفتم. دیوونه ی استتتکل من. صاال برو دانشتتتگاه اومدی      

 .صرف می زنیم

 .ونمبمب د از رفتن مهشید رفتم تو صیاط قدم بزنم. نمی دونستم تا کی باید اونجا 

 تو فکر بودم که در صیاط باز شد و ماشین آیناز وارد شد! این موقع صبح؟

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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از ماشتتین پیاده شتتد و با دیدنم مستتتقیم اومد ستتمتم. فکر کنم اونقدر ناراصت بود که    

 .یاد  رفت آرایب کنه. چه چشما  گود رفته و ترسنا  شده بود

ت.  بهم نگاه کرد و با غیض گفبا چشمهایی که از خشم ش له می کشید نزدیکم ایستاد و      

 صاال دلت خنک شد؟ تو از کدوم گوری اومدی و هوار شدی رو زندگی من؟

 پوزخند زدم و گفتم.چیه؟ صاال که دانیال چیزی نداره نمی تونی باها  ازدواج کنی؟

 با غیض گفت. از جون ما چی می خوای؟

تا از        بازی کردم و گفتم. خوب صقیق که کنارم بود  یال هیچی با برگ گلی    جون تو و دان

 .اصا شما هدف من نیستین

 با عصبانیت گفت. پب چرا نامزدیمون رو بهم زدی؟

خندیدم و گفتم. وااای دختر چی میگی؟ من نامزدی شتتمارو بهم زدم؟ من فق  خودم رو 

م رفی کردم این پدرت بود که نامزدی رو بهم زد! یادت رفته؟ خوب قاعدتا دانیال االن          

از خود  نداره و پدرت و همینطورتو دنبال پولین! وگرنه دلیلی نداشت   کسیه که چیزی

 .پدرت تو و ورداره ببره

 .با صرص گفت. تو یه جادوگر مارموزی! ازت متنفرم

خودم رو کنترل کردم این دختره زبون دراز رو کتک نزنم و گفتم. توهم یه پول پرست   

 !بی خاصیتی

 عاشقشی؟اصا ببینم تو دانیال رو دوست داری؟ 

 سننه،؟ تورو میرم می برا  اصا دیوونشم آره با نفرت نگاهم کرد و گفت. 
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پوزخند زدم و گفتم. نه دختر جون! یک کم منطقی با ! اگه دانیال یه کارگر ستتاده بود 

یا اصا یه کارمند صقوق بگیر ساده بود و تو یه خونه شصت هفتاد متری زندگی می کرد      

ب مراقبت می کرد و این ماشین و لباد های مار  رو نداشت!  و مجبور بود از مادر علیل

 بازم عاشق دیوونب می شدی؟ بازم باها  نامزد می شدی؟

با بهت و عصتتتبانیت نگاهم کرد و گفت. برو بابا تو از عشتتتق من و دانیال چی می دونی؟  

 !من و اون از بچگی عاشق همیم. اون بدون من می میره

به زودی هم ممکنه همون کارگری بشتته که من گفتم! اگه   گفتم. باشتته اون تو اتاقشتته و

 !دوست داری تدار  نامزدیتون رو بریزم

 !اخم کرد و با مشتهای گره کرده رفت سمت اتاق دانیال

 !گستاخ بی ریخت چه عشقم عشقم راه انداخته بود

 !از کنجکاوی زیاد پشت سر  رفتم! فق  کنجکاوی بود وگرنه من زیاد فضول نیستم

 .از پله ها باال رفتم آروم

 .آیناز در زد و ب د چند ثانیه دانیال در رو باز کرد

منم پشتتت یه بوفه بزرگ کنار در اتاق پدرم که نزدیک اتاق دانیال بود قایم شتتدم! فق    

 !واسه کنجکاوی

 دانیال. تو اینجا چیکار می کنی؟

 نمی دادی؟ آیناز با بغض گفت. دنی صاال چیکار کنیم؟ چرا دیشآ جواب تلفنت رو

 !خوب گوشم رو تیز کردم
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 .دانیال. آیناز االن صوصله هیچ کار و هیچ صرفی رو ندارم

آیناز که صاال داشتتتت گریه می کرد. دنی من دارم دیوونه میشتتتم. بهم بگو چیکار کنم؟  

 .بابام میخواد برنامه ازدواجم با پسر یکی از دوستا  که تاجره رو بچینه، یه کاری بکن

رد و گفت. خوب بچینه میگی چیکار کنم؟ بابات دنبال پولداره منم که از           دانیل پوفی ک 

 خودم چیزی ندارم چی کار کنم به نظرت؟

 ...آیناز درصالی که فین فین می کرد گفت. ولی دنی، عشقم ما دیوونه همیم

دانیال گفت. باهام ازدواج کنی می تونی از ثروت بابات دل بکنی؟ می تونی خونه داری و      

 اری کنی؟ بشوری و بسابی؟شوهر د

نه ارث                 مادرت رو این خو گه  یه؟م فت. چی؟ منظورت چ مد و گ ند او ناز ب یه ی آی گر

 .نداره؟تو اون شرکت سهام داره دیگه خوب میده به تو دیگه

  دانیال پوزخند زد و ب د خنده ا  گرفت و گفت. پب تا صاال فکر می کردی اینجوریه؟

سالها پیب خریده مال خودشه. اما  پدری    و دوباره خندید و گفت. این خونه  رو دایی 

مادرم تو شتهرستتانه و ستالها پیب فروختن و مادرم ستهم خود  رو به باد داد و داییم      

باها  کارخونه زد و دم و دستگاه راه انداخت! تا اینجا  هم از رو صدقه سری دایی و      

  .در آمد شرکت زندگی کردیم

 ...و دوباره زد زیر خنده

از عصتتبانی شتتدو داد زد. خیلی عوضتتی هستتتی دانیال. تو من رو بازی دادی..من    که آین

 ..عاشقت بودم

 دانیال گفت. ی نی االن نیستی؟
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 .آیناز زد زیر گریه و رفت

شنوم و از مخفی گاهم بیام بیرون که        شدن در اتاق دانیال رو ب سته  صدای ب منتظر بودم 

 .ه خنگولصدای دانیال من رو میخکوب کرد. دمپاییت م لوم

 !چی؟؟ با من بود؟

 .خشک شدم و تکون نخوردم که دوباره گفت. میگم پاهات م لومه

 !سرم رو خم کردم که پاهام رو دید بزنم که گفت. شال کرمی بیا بیرون

 .ل نتی من رو دیده بود

 . خودم رو جمع جور کردم و آروم از پشت بوفه اومدم بیرون

 !ود و بهم نگاه می کرددست به سینه کناردر اتاقب ایستاده ب

 .گلوم رو صاف کردم و گفتم. خوب! چیزه! اومدم اتاق پدرم کار داشتم

 اخم کرده گفت. اتاق پدرت پشت بوفه ست؟

 .گفتم. نه خوب گوشیم اونجا افتاده بود

 برگشت که بره داخل اتاقب که گفتم. چرا بهب دروغ گفتی؟

 همونجور که پشتب بهم بود گفت. چه دروغی؟

اینکه اینجا فق  زمین پدر منه و مادرت سهمی نداره و تو شرکت هم سهم ندارین گفتم. 

 !و اینا دیگه

 .برگشت سمت من و گفت. دروغ تنها کاریه که خانواده ما بلده. فکر کنم ژنتیکی باشه
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  .فهمیدم داره کنایه می زنه که گفتم. من دروغگو نیستم

 رو من و گرفت  رو دستتتتم مچ حکمم و اومد ستتتمت من و دندونها  رو بهم قفل کرد      

  کرف. کردم اعتماد بهت من نگفتی؟ دروغ تو. زد داد و بستتت رو در و اتاقب توی کشتتید

  هک  کارهایی   از و خدمتکاری   تو کردم فکر واق ا  داری،من فرق بقیه  با  تو صداقل   کردم

کستتتی هستتتتی که می تونم از ته قلآ       تنها  کردم می فکر بری، می لشت  کنم می برات

 ...الب کنمخوشح

گیج و مبهوت بهب نگاه می کردم واون بدون مکآ داد می زد. تو دروغگوی قهار بهم     

  میگی که هیچ وقت دروغ نگفتی؟

 دم،بو خودم واق ا من داد زدم. بهتره یکم ترمز بزنی پسر جون، من هرگز دروغ نگفتم، 

وغ  نگترین زندگی رو داشتتتت ،من هیچوقت در   قشتتت روستتتتا  تو که  دختری یه  محبت، 

  ...نگفتم

ولی تو گفتی، تو بهم گفتی تنها ترین دوستتتم، گفتی صتمیمی ترین دوستتت، ولی دروغ     

شنت اومدم      شد و من رو بیرون کردی و وقتی به ج گفتی، تو خیلی زود چهره ات عوض 

 ...بهم توهین کردی

رفتم ستتمت در و گفتم. به پدرم میگم تورو برگردونه شتترکت و ستتهمت رو بهت بده تا  

ی با آیناز ازدواج کنی. مگه همین رو نمی خوای؟ مگه واستتته خا ر اون نیستتتت که        بتون

 ... انقدر اعصابت خرابه؟ بهت قول شرف میدم شما دونفر رو بهم برسونم

ورفتم دست گیره رو بچرخونم که محکم دستب رو گشاشت رو در اون رو بست و دوتا      

 .....دوباره روی لبهام قرار گرفت شونه هام رو گرفت و در کسری از ثانیه لبها  بود که
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ست و پا زدم که ولم کنه ولی قدرتب        ستب فرار کنم. د شت زده تقا کردم که از د وص

 ...خیلی زیاد بود

 ...خسته شدم و دستام رها که شد ولم کرد و توی چشمهام زل زد

 ...داد زدم. صیوون کایک، ولم کن عوضی

 ...ه رضایت نمی دادمب.و.سبه یه تو چشمهام زل زد و گفت. اگه صیوون بودم 

 .ب د ولم کرد و رفت سمت پنجره با غیض گفتم. صیک آیناز که انقدر عاشقت بود

  بادعصبانیت برگشت سمت من و داد زد. پب من چی؟ من صیک نبودم؟

 .و اومد سمتم که ناخودآگاه جیغ کشیدم و دستم رو گشاشتم روی لبم

 رسی؟که با ت جآ نگاهم کرد و گفت. ازم می ت

 . داد زدم. از آدمای بی ثباتی مال تو باید وصشت داشت

 .ودر رو باز کردم و دویدم سمت اتاقم

 .این دومین بار  بود و من هردو بار مال مترسک بهب اجازه داده بودم

 .روی تختم ولو شدم و زدم زیر گریه

 ...که صدای در اومد وپشتب صدای دانیال. محبت؟ باز کن در رو، محبت

 .آ کلی بهب فحب دادم که یه صدایی من رو به خود  جلآ کردزیر ل

 !مال افتادن چیزی از بلندی

 ...برگشتم سمت صدا و چشمهام از صدقه در اومد و جیغ زدم
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 ....صدای در شدت پیدا کرد، و من دوباره جیغ زدم. مااااررررر

ب رومدام در  یه مار الغر ستتتیاه رنگ کافه زده نزدیک پنجره بهم نگاه می کرد و زبون       

 .می آورد و من فق  جیغ می زدم

 .دانیال داد می زد. محبت؟ باز کن این در ل نتی رو

 .دست و پاهام خشک شده بود و نمی تونستم تکون بخورم

 ..می ترسیدم صرکت کنم و بهم صمله کنه

 ..رو ل نتی در این کن باز صدای داد دانیال مدام می اومد. محبت 

پریدم ستتتمت در و قفلب رو باز کردم و خودم رو پرت کردم   زیرلآ بستتتم اهلل گفتم و

 ...بیرون و خوردم به دانیال و افتادم زمین و با لکنت گفتم. م.م..ما...مار

ا م ب د بیک و اتاقب توی رفت و بیرون چشتتتمب رو درآورد و پرید تو اتاق و ب د اومد    

 .یه اسلحه شکاری برگشت

بید می لرزیدم. که صتتدای مهیآ شتتلیک بلند خودم رو گوشتته راهرو جمع کردم و مال 

 ...شد که باعآ شد جیغ بکشم

 .دانیال با اسلحه توی دستب اومد بیرون و گفت. کلکب رو کندم

 ...به خا ر صدای ترسنا  تفنگ مینا خانم و پدر مهشید و فروغ اومدن باال

 مینا خانم وصشت زده گفت. صدای چی بود؟
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ق نگاه کردیم و میناخانم رفت توی اتاق و دوثانیه ب د          و من و دانیال هردو به داخل اتا    

صتتتدای جیغب اومد و ب د اومد بیرون و داد زد. عباد آقا؟ مگه تو باغ ستتتم پاشتتتی            

 نکردین؟؟ این مار کوفتی از کجا اومده؟

فروغ جیغ کوتاهی کشتتید و عباد آقا با ت جآ گفت. مار؟ این باغ که مار نداره! صداقل  

 .هیچ ماری نیست، همین سه چهار روز پیب سم پاشی کردیمتا صد متری ساختمون 

شیدم. کیه؟؟ آخه کیه که         سان داد ک صدای تر شت زده به مینا خانم نگاه کردم و با  وص

 .می خواد من رو بکشه؟ مگه من چیکار  کردم؟؟ ب د بغضم ترکید و زدم زیر گریه

 "!ا  نمی ذارناگه دختره پیدا بشه، زنده  "مدام صرف های مهشید تو ذهنم بود

 .دانیال بهت زده بهم نگاه می کرد و چیزی نمی گفت

 .مینا خانم گفت. دوربین های امنیتی صتما فیلم گرفتن. هرکی هست خیلی خطرناکه

 .ب د من رو برد توی اتاقم. دانیال هنوزم بهت زده به روبه رو خیره بود

 .می دیدم و وصشت زده از خواب بیدار می شدم ب.و.دشبها کا

 ..  ترسیدم توی صیاط برم و غشام کم شده بودمی 

 .انگار افسرده شده بودم

 .توی اتاقم می نشستم و ساعت ها به یه نقطه ی نام لوم خیره می شدم

 .ب د اون ماجرا صب کردم بازهم چیزهایی هست که من نمی دونم

 .دتو افکار خودم بودم که صدای در اتاق من رو به خودم آورد و ب د  پدرم وارد ش
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 .با دیدنب لبخند زدم و گفتم. سام خو  اومدی

 .با ویلچر  بهم نزدیک شد و گفت. ممنون عزیزم

ودوباره گفت. فیزیو تراپی ها رو شتتتروع کردم می تونم دوستتته قدم راه برم. به زودی        

 .باهم مسابقه ی دو برگزار می کنیم

 ...لبخند زدم و گفتم. امیدوارم

 ..دی محبتلبخند  محو شد و گفت. پژمرده ش

شته.      سخت گش بهب که ناراصت نگاهم می کرد نگاه کردم و گفت. می دونم اینجا بهت 

 .و خیلی داری تحمل می کنی. به خا ر اون ماجرا من تمام دوربین هارو دادم چک کنن

 .کنجکاو بهب چشم دوختم

یکم من من کرد و گفت. تو خیلی باهوشی و من نمی تونم چیزی ازت مخفی کنم....خوب  

یکی از توی باغ نزدیک ساختمون شده و مار رو انداخته و رفته و چون صورتب پوشیده      

 .ست نمیشه شناساییب کرد

ترد تو دلم بیشتتتر شتتد و گفتم.آخه چرا؟ کی داره همچین کاری می کنه؟ مگه من چه 

 مان ی برا  هستم؟

و این رپدرم دستتتم رو گرفت و گفت. عزیزم من با اداره پلیب صتتحبت کردم اونها هم 

 .دیدن و دادن پیگیری می کنن. نترد نمیشارم هیچ اتفاقی برات بیفته

دستای گرمب آرومم کرد...چقدر خوبه آدم بتونه به یه مرد تکیه کنه... و من اولین بارم 

 ...بود که صمایت یه پدر رو داشتم
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 بهب لبخند زدم و گفتم. بابا؟

 ..با ذوق گفت. جان بابا

ع مناستتبی نیستتت...ولی می خوام بدونم چرا مادرم رو توی اون    گفتم. می دونم االن موق

 !شرای  تنها گشاشتی؟

 مادرت و من. گفت و کرد مکآ یکم  چهره ا  تو هم رفت و ستتر  رو انداخت پایین 

شق  خیلی شبختب  بودم داده قول بهب. بودیم هم عا ض  بی آدم یه من اما کنم، خو  هعر

  اریک تونستم نمی من کردن، می اذیتب و بودن متنفر از  خواهرم و مادرم وقتی! بودم

 ...کنم

 ...تااینکه مهدخت چو انداخت مادرت با پارچه فرو  دوره گردی که میاد اینجا

 ...چشمها  بست و گفت. خدای من..مهربان مال گلبرگ گل مریم پا  بود

شتتد   اما خواهرم دستتت بردار نبود،تو تازه به دنیا اومده بودی و مادرم هم چندماهی می

 ..مرده بود و مهدخت قدم تورو مسبآ بدبختی می دونست

با مهربان صتتحبت کردم، در مورد شتتای ات از  پرستتیدم ولی اون ستتکوت کرد و با    

 .چشمهای پراز اشک بهم خیره می شد

 ..من رو ببخب محبت، مادرت با چشمها  بهم می گفت باور نکنم...ولی منه اصمق

 ...ت رو زندانی کردوتا اینکه تو گم شدی و مهدخت مادر

ب د اشتتتکب رو پا  کرد و گفت. محبت! مادرت بی گناه بود، بی گناه مرد... من رو به          

 ...خا ر بی عرضگیم ببخب
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پدر رفت و با یه دنیا غم کنار پنجره نشستم. به پنجره ام دزدگیر زده بودن. انگار صبب   

 .بودم توی زندانی که قرار بود برام امنیت بیاره

توی صیاط دیدم. داشتتتت با عصتتتبانیت با تلفن صرف می زد! صتتتدا  رو نمی  دانیال رو 

 .شنیدم ولی م لوم بود داره داد و بیداد می کنه

 .نتونستم  اقت بیارم و زدم بیرون

 ...پشت شمشادهای بلند ایستادم و گو  دادم. ل نت به تو ...ل نت به تو

 با کی اینجوری صرف می زد؟

رم که پام رفت روی فلکه آب که واسه آبیاری چمن بود و   تلفن رو قطع کرد و خواستم ب 

 .با سروصدا خوردم زمین

 دانیال داد زد. کی اونجاست؟

ست به کمر زد و به من     سمت من و با دیدنم یه اخم گنده کرد و پووفی کرد و د و دوید 

 که پخب زمین بودم گفت. عادت داری فال گو  وایسی؟

 !گفتم. من فال گو  واینستادماز رو چمن ها خودم رو جمع کردم و 

 داد زد. پب میشه بگی داشتی چه غلطی می کردی؟؟

 .دلخورانه نگاهب کردم و ب د اخم کردم و گفتم. هی صرف دهنت رو بفهم

پوزخند زد و گفت. انگار  لبکارهم شدیم. اومده یواشکی گو  داده دو قورت و نیمب    

 .هم باقیه
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صا می دونی چ    شتم، تازه از      صرصم در اومد و گفتم. ا ست دا سادم، دو یه؟آره گو  وای

 .اینکه کامل نشنیدم و نفهمیدم کیو مورد لطک قرار میدی ناراصت هم هستم

 و برگشتم که برم گفت. باهام یه جایی میای؟

 !وااات؟ این دف ه ی سوم

شم من یه آدم       سمتب و گفتم. ببین تو االن به چ شتم  صا   بی ثبات بی تربیتیبرگ ! که ا

 ...قابل اعتماد نیستی! و این درخواستت هم خیلی بی شرمانه و بی تربیتانه وبی

 !وس  صرفم گفت. بی کسانه

 ... یکم نگاهب کردم و دوباره قیافه مظلوم به خود  گرفت

 !یکم نزدیک بود گول بخورم که رو مو اون  رف کردم و گفتم. من با تو جایی نمیام

 ..مگه مغز خر خورده باشم

 ...بهم مظلومانه زل زددوباره 

 !ساعتی ب د من توی ماشینب در صال رفتن بودیم

 !انگاری که راستکی مغز خر خورده بودم

 !نمی دونم چرا ته ته ته قلبم بهب اعتماد می کردم

 !یکم جلوتر جلوی یه کافی شاپ نگه داشت

 !عه همون کافی شاپی که اولین بار دیده بودمب بهم گفته بود بز! بی تربیت

 .اده شدیم و رفتیم داخلپی
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 .پشت یه میز دقیقا روبه بیرون نشستیم

 .صندلی هایی که بیرون چیده بودن م لوم بود

 !یاد روزی افتادم که اون بیرون نشسته بودم

 تو فکر بودم که دانیال گفت. محبت؟

 .وقتی اسمم رو انقدر واضح صدا می کرد تپب قلبم باال می رفت

 ون روز اومدم بیرون و باهم بحامون شد؟نگاهب کردم و گفت. یادته ا

 !لبخند زدم و گفتم. آره! تو به چشم من یه مرفه بی درد بی تربیت بودی

شسته          ستام کنارمن ن شسته بودی. دو و خندیدم که گفت. تو دقیقا روبه روی من اونجا ن

 .بودن

شتی دخترپسرای دورت رو نگ      سقلمه بهم زد و تورو بهم نشون داد که دا ه می امیاد یه 

 ..کردی

 ..اول برام دیدن یه دختر ساده ی دهاتی جالآ نبود

مه اون بز  دوز        بدون آرایب هم از ه یه؟ من  اخم کردم و گفتم. هی؛ منظورت چ

 !کرده ها خوشگل تر بودم

و ژستتتت مغرورانه ای گرفتم که دانیال خندید و گفت.اما ب د  انگار ناخودآگاه نظرم              

و لبت داشتی و ب د روتو کردی سمت شیشه سکوریت...  بهت جلآ میشد. که یه لبخند ر

انگار توچشتتمام زل زده بودی...نمی خوام بگم مال فیلم هندیا! ولی صب کردم همه چی  
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استتتلومیشتتتین شتتتده... تو آروم بهم لبخند می زدی و یه  ره از موهات رو ریختی زیر     

 ..شالت

 .ابم بهم ریختمجشوب شده بودم که یکی از دوستام یه تیکه انداخت که اعص

 گفتم. چی گفت؟

 ..اخم کرد و گفت. صاال، بیخیال توهم

و ادامه داد.اعصابم بهم ریخت و یه درشت بار دوستم کردم و عصبی اومدم بیرون و اون      

 .صرف ها رو بهت زدم

 .دوباره شکل بچه ها شده بود

 ...وگفت. محبت! کا  تو همون خدمتکاری بودی که دوست داشتم از  صمایت کنم

 کردی؟ صمایت ازم گیج نگاهب کردم و گفتم. تو کی 

اخم کرد و گفت. خیلی بی چشتتتم و رویی..من اون روز تو راه پله ها نجاتت ندادم؟ تازه         

 !.اون مار رو کشتم

 !گفتم. ماره مال وقتی بود که دیگه خدمتکار نبودم

 .گفت.خآ من تورو به چشم خدمتکار می بینم!! گفتم. هی خدمتکار خودتیا

 دید و ب د لبخند  محو شد و گفت. محبت! مراقآ خودت با ....هستی دیگه؟خن

 با ت جآ نگاهب کردم و گفتم. چیه یهو نگران من شدی؟

 ...نگران گفت. مسخره بازی در نیار. یکم صواست رو بیشتر جمع کن
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 گفتم. مگه تو چیزی می دونی؟

 هول شد و گفت. من؟ نه عمرا! چیو باید بدونم؟

 .و گفتم. راستب رو بگو دانیال! اگه چیزی فهمیدی به منم بگو بهب شک کردم

 !سر  رو تکون داد و گفت. میگم نه دیگه..من چی می دونم آخه

 .ب د از کافه رفتیم سمت خیابون تا قدم بزنیم

گفتم. نگران نبا ...تو فکرمه ب د از ردیک شدن کارها برگردم.آخه می دونی من م لم   

  .ین کارممدرسه ی روستام. عاشق ا

 .با ت جآ نگاهم کرد و من ادامه دادم. اونجا بیست تا شاگرد دارم، دختر و پسر باهمن

همشون باهو  و تیزن. سواالی زیادی می پرسن. من عاشق جواب دادن به سواالشون         

 ...هستم

 می دونی! یه بار یکی از دخترا پرسید. درسته که میگن عشق یه مریضیه؟

 .پرسن می جالبی سواالی سنشون به نسبت. وگفتم یدم دانیال خندید و منم خند

 دانیال گفت. خوب تو چی جواب دادی؟

گفتم. خوب من یکم فکر کردم. به فلستتتفه ی عشتتتق ولی فلستتتفه ا  رو نگفتم...بهب  

شی دلت می خواد همه کار           سی یا چیزی می شق ک شنگه، وقتی عا شق یه صب ق گفتم، ع

 ...را  هدیه های ارزشمند ببریبرا  بکنی، خوشحالب کنی، بخندونیب، ب

 دانیال خندید و گفت. خوب اون چی گفت؟
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  !گفتم. اون چیزی نگفت، ولی فردا  مادر  اومد باهام دعوا کرد

 دانیال با صدای بلند تری خندید و گفت.آخه چرا؟

شون رو باز می       ش شم و گو گفتم. خوب بهم گفت چرا به بچه ها چیزای بد یاد میدم...چ

 .کنم

یال   عشر خواهی              دان مادر  اومد ازم  ماه ب د   یک  که گفتم. ولی  هنوزم می خندید 

 ...کرد

 گفت. چرا؟ نظر  عوض شد؟

گفتم. یه جورایی! اون بایه شتتتیرینی خونگی اومد پیشتتتم و گفت، دختر  بهب کمک         

 ...کرده این شیرینی هارو بپزن چون دختر  عاشقب بوده

 دانیال گفت. محبت؟ صاال عشق یه بیماریه؟

 !یقا مال بچه هایی بود که تو مدرسه درد می دادمدق

سم یه گیاه رونده             شقه ا شقه میاد، ع شق از ع شق اینطوریه... ع سفه ی ع گفتم. خوب فل

ستتت که توی جنگل رشتتد می کنه. این گیاه برای رشتتد کردن به درخت های ا رفب    

نور به  متنیده میشه و دورتا دور  می پیچه. درختی که توس  عشقه پیچیده شده کم ک    

برگها  نمی رستته و زرد و مریض میشتته... ولی عشتتقه رو می پشیره و اجازه میده اون   

زندگی کنه...وقتی عشتتتقه کاما درخت رو گرفت، درخت دیگه دیده نمیشتتته..مریض و  

 ...خشک میشه
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دقیقا مال آدمهای عاشتتق...که اگه واق ا عاشتتق باشتتن، اجازه میدن عشتتق بیمارشتتون      

ده میشتتتن و کم کم که همه چیزشتتتون رو تقدیم عشتتتق می کنن  کنه...غمگین و افستتتر

 ...خودشون زرد و افسرده میشن

 ...اما انقدر این صب درشون قوی هست که رها  نکنن

 ...دانیال تو سکوت راه می رفت و گو  می داد

 !ب د از تموم شدن صرفم ایستاد و بهم خیره شد و گفت. تو خیلی قشنگ صرف می زنی

شدم و صب کر  سرم رو انداختم پایین و موهام رو     هول  شیدم و  شدم. خجالت ک دم داغ 

 !ریختم داخل ! که با صدای بلند زد زیر خنده

 !دیوونه! ی نی بازم داشت اسکلم می کرد؟ گستاخ لود

 اخم کردم و گفتم. خیلی لوسی! به چی می خندی؟؟

شتتو مستتخره  خنده ها  رو خورد و لبخند زد و دوباره بهم خیره شتتد و گفت. ناراصت ن

 ...ات نکردم

 !می دونی، تو یه عادت جالآ داری

 پرسشگرانه نگاهب کردم و گفتم.چه عادتی؟

سرت رو میندازی پایین و          شه و  سرخ می صورتت  گفت. هر وقت ازت ت ریک می کنم 

 .موهات رو میریزی داخل

ین او دوباره خندید. که اخم کردم و گفتم. این به خا ر ت ریک تو نیستتتت، عادتمه. کا       

 .کار رو می کنم
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 گفت.محبت؟ من رو میبری روستاتون؟؟

 با ت جآ گفتم. واسه چی باید اینکار رو بکنم؟

جا ت ریک می کنی من خیلی             که تو از اون خت و گفت. خوب اونجوری  ندا باال ا نه  شتتتو

 .دوست دارم اونجارو ببینم

 .گفتم. نمیشه

 گفت. چرا؟

 .ارم به اینجا رب  داشته باشمگفتم. چون من ب د از رفتن از اینجا دوست ند

 .دلخور نگاهم کرد و صرفی نزد و دور زد که بره

 پشت سر  رفتم و گفتم. چی شد کجا؟

 .صرفی نزد و پاتند کرد

شت انگار ده متر ازم جلو می افتاد. پاتند    انقدر پاها  دراز بود که هر یه قدمی بر می دا

 یری. چی شدی یهو؟کردم و پشت سر  رفتم و گفتم. با توام چقدر تند م

 بازم چیزی نگفت که گفتم.ای بابا چرا انقد عجیآ شدی ؟

که یهو ترمز زد و ایستتتتاد و منم یهو ایستتتتادم که نزدیک بود زمین بخورم و با ت جآ          

نگاهب کردم که با عصتتتبانیت گفت. عجیآ؟ عجیآ منم یا تو؟ یهو ستتتر و کله ات تو            

ییم و یه دف ه نامزدیم رو بهم می زنی و  زندگیمون پیدا میشتته و یه دف ه میشتتی دختر دا

 ب د از این همه ویرونی میخوای بری و بگی من هیچ ربطی به شماها ندارم؟؟؟

 ه ها؟ این باهم بودنا؟ دوستیمون؟ کشک بود؟ب.و.سپب من چی؟ اون 
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  ...بهت زده بهب خیره شده بودم. قلبم رگباری میزد

 با لکنت گفتم. چی؟م..منظورت چیه؟

گفت. خودت رو نزن به اون راه! بهت گفتم هیچ دوستتتی ندارم و خواستتتم   پوفی کرد و 

تنها کسی که جاهای مخصوص خودم رو بهب نشون دادم. تنها کسی      تنها دوستم باشی،   

و با  یم می کنهکه قشتتنگ ترین تابلوم رو بهب دادم، تنها کستتی که با کارها  عصتتبان  

رفتارا  من رو می خندونه و با صرفها  من رو می چزونه و با صرفها  من رو آروم          

 ...بدجنسی خیلی تو محبت می کنه! 

 .گیج و مات و مبهوت نگاهب می کردم

 .اولین باری بود که به چشم پسر عمه ام و به چشم یه بچه نگاهب نمی کردم

 !زد می بهم عجیآ های صرف داشت که به چشمم یه پسر جوون غریبه بود 

صرفهایی که از تو  یه چیزایی می خوندم که هردختری اگه جای من بود به همونا فکر           

 .می کرد

بده...من برات چی        با توام..جواب  تو افکار خودم بودم و بهب زل زده بودم که داد زد. 

 ام؟

 .الل شده بودم انگار

دونم که منظورم رو می فهمی، تو باهو   که گفت.محبت...خودت رو به اون راه نزن..می

 .تر از این صرفایی

 .مات فق  نگاهب می کردم
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 ...که دوباره گفت.ازم بدت میاد؟ چون مادرم باعآ

 ..ب د چشمها  رو بست و سر  رو گرفت و به درخت کنار  تکیه داد

 رفتم سمتب و گفتم. صالت خوبه؟

  .محکم تر سر  رو فشار داد و روی زمین نشست

 سیدم و گفتم. دانیال..دانیال...صالت خوبه؟ چت شده ؟تر

شار                شونیب رو ف شده بود و محکم پی صورتب قرمز  شدم.  ستم و نگران  ش کنار  ن

 .میداد

از ترد مچ دستتب رو گرفتم و کشتیدم تا بیشتتر به ستر  فشتار نیاره و گفتم. صالت       

 بده؟ زنگ بزنم اورژانب؟

 هم زد و گفت. تو بهم دست زدی؟که چشمها  رو باز کرد و ب د یه لبخند ب

مات و مبهوت نگاهب کردم و ب د به خودم اومدم دستتتتب رو ول کردم و گفتم. چی؟        

  دیوونه همب بازی بود؟

 .اخم کردم و بلند شدم و گفتم. خیلی لوسی بی مزه

و راه افتادم و رفتم که ستتریع اومد جلوم و تو یه چشتتم بهم زدن و به ستترعت نور گفت.  

 !دمخا ر خوات ش

 در جا ایستادم و بهت زده گفتم.چی گفتی؟

  !به پهنای صورت خندید و گفت. همونی که شنیدی
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 !نمی دونستم چیزی که شنیدم درسته یه نه

 !مبهوت گفتم. خوب متوجه نشدم

 .لبخند م نی داری زد و گفت. دلت می خواد دوباره بشنوی؟...باشه دوباره میگم

 !گفت. خا رت خواهت شدم دختر دایی ب د سر  رو نزدیک گوشم کرد و آروم

 .و ب د سر  رووکشید کنار و تو چشمهام زل زد

قلبم با شتتدت زیادی به قفستته ستتینه ام میزد و کل بدنم داغ شتتده بود...چیزی که می    

 ...شنیدم رو باور نمی کردم

 نکنه دوباره داشت اسکلم می کرد؟

 ...اسکل کناخم کردم و گفتم. خیلی پررو شدی دانیال، برو عمه تو 

با شتتدت از کنار  رد شتتدم و دوباره اومد جلوم و گفت. محبت به خدا دروغ نمی گم!    

 ...ای بابا شدم چوپان دروغگو

 ...گفتم. آره به آدم دروغگویی مال تو اعتماد ندارم

سه هیچ صرفی قسم نمی خورم...ولی االن به      جلوم تمام قد ایستاد و گفت. محبت...من وا

دارم، دستتت خودم نیستتت، وقتی می بینمت، وقتی می خندی،اخم می  این صستتم اعتماد 

 ...کنی، تمام وجودم داغ میشه و قلبم انگار می خوار بیاد تو دهنم

 ...تو چشمها  خیره شدم..خیلی جدی بهم زل زده بود

و گفت. محبت...به این شآ پرستاره قسم...من خا رت رو می خوام... همه ی این ستاره 

 ...ترافها شاهد این اع
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 ...چیزی نگفتم و از کنار  رد شدم

 .نمی تونستم بیشتر از این اونجا بمونم

پل تند کردم که پشتتت ستترم اومد و گفت. چی شتتد؟ چرا داری فرار می کنی؟ از صرفم  

 ناراصت شدی؟

سردرگم فق  راه می رفتم که گفت.        شتم که بزنم. گیج و  سکوت کردم. صرفی ندا بازم 

 ...ف نمی زنی، هنوزم باور نمی کنی؟ بابا به خدا قسم من خاطبا توام محبت، چرا صر

 .برگشتم و پریدم وس  صرفب و گفتم. هیییب! هیچی نگو، تکرار نکن

بهت زده بهم نگاه کرد و گفت. چرا؟ از صرفم خوشت نیومد؟ ازمن بدت میاد؟ آخه چته  

 تو؟

 ...هگفتم. من رو ببر خونه لطفا...در صال صاضر فق  می خوام برم خون

 .ساعتی ب د دم در خونه بودیم

 .از ماشین پیاده شدم و رفتم سمت خونه. صتی از  خداصافظی هم نکردم

 ...نمی دونم چم شده بود. از درون کلی صرف داشتم

ته هم نمیشتتته                 یک هف ته؟  فاو قدر مت تارها  ان اون واق ا راستتتت گفت؟ پب چرا رف

صت این صرف رو      تا برادر    نامزدیب بهم خورده اونوقت خیلی را نه؟ این دو بهم می ز

 چشونه؟ واق ا فکر کردن ب د اتفاقی برای مادرم افتاده انقدر راصت می بخشمشون؟

 .تو افکار خودم بودم که صدای مادر دانیال من رو به خود  جلآ کرد
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  .برگشتم سمت صدا

 .روی ویلچر با قیافه ای خسته بهم نگاه می کرد

 ..مادرتیبهب زل زدم که گفت. تو خیلی شبیه 

 نفب عمیقی کشیدم و گفتم. اومدی که این رو بهم بگی؟

به عنوان زن برادرم قبول نکردم، تو           مادرت رو  قت  مدم بگم، من هیچو نه...او فت.  گ

 . روهم به عنوان دختر برادرم قبول ندارم، چون تو هم دقیقا مال اونی

شار دادم  شتباه می   خون تو بدنم به جو  اومد و دندون هام رو محکم به هم ف و گفتم. ا

 !کنی

 ...پرسشگرانه نگاهم کرد

شبیه مادرمه. ولی        صورتم  شتباه می کنی پیرزن! من فق   یه ابروم رو دادم باال و گفتم. ا

شته ها مانند ندارن، من مال اون بی زبون و مهربون      ستم...می دونی فر هرگز مال اون نی

 ...و ساده نیستم

 ...ا تورگهامه، کینه ای و پر انتقام و خشنبا غیض گفتم. من دقیقا خون کایک شم

اونقدر جمله آخر رو با خشتتتونت گفتم که رنگب پرید و گفت. دختره ی گستتتتاخ بی           

شت ور، تو برای من هیچی نیستتی! مادرت هم هیچی نبود، فق  مایه ی آزار و بدبختی ما   

 .هستین

  ی دونی چراگفتم. گستتتاخ؟! پب هنوز گستتتاخی من رو ندیدی، می دونی دردت چیه؟ م

  اینجوری ذلیل و علیل شدی؟
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با چشتمهای پراز خشتم بهم خیره شتد و گفتم.چون صستادت تو وجودت ریشته زده..از       

زنی که نمی تونستتتتی پاکی وجود  رو در  کنی، باالتر از خودت رو ببینی، صستتتودی  

 ...کردی

 ..داد زد. خفه شو

 ... داد زدم. صسادت همون صسی بود که شیطان رو شیطان کرد

 ...چشمها  رو در آورده بود و درصالی که دستا  می لرزید بهم زل زده بود

 ... چشمهامو در آورده بودم و بهب زل زده بودم

 ...بدنب می لرزید

شید            شیم زنگ خورد. مه سریع رفتم توی اتاقم. که گو سمت پله ها و  شتم و رفتم  برگ

که تو  ه باغ، انگار توی سوییتی بود... قبل اینکه جواب بدم با اضطراب گفت. محبت! بیا ت 

 !بودی یکی هست

 گفتم. چی؟ نکنه دزده؟ به پدرت گفتی؟

 .گفت. پدرم رفته بیرون من می ترسم

 .سریع از ساختمون زدم بیرون و دویدم سمت ته باغ

سایه دیدم. ب د         ستاده بود. با دیدنم اومد بیرون و گفت. اول یه  شت پنجره ای شید پ مه

 . رو. مطمئنم یکی داخلههم صدای بسته شدن در 

 .یه چوب گنده کنار در خونه شون بود برداشتم و آروم رفتم سمت سوییت

 .مهشید با ترد گفت. بیا به پلیب زنگ بزنیم باشه
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 .گفتم. هیب بیا

 .پشت در سوییت ایستادیم و من در زدم

 .هیچ صدایی نیومد

 .دوباره در زدم ولی باز خبری نبود

 ! در قفل بوددستگیره رو چرخوندم ولی 

  .من و مهشید با ت جآ به هم نگاه کردیم

 .وب د دیگه کاما مطمئن شدیم داخل کسی نیست

 .پوفی کردم و گفتم. صتما خیاالتی شدی

شدن یه در رو       سته  صدای خب خب برگ ها و ب د هم محکم ب بهم زل زده بودیم که 

 .شنیدیم

ز بود و یه راه باریک    هردو دویدیم پشتتتت ستتتاختمون ستتتوییت. که پر از علفهای هر     

 .وسطب بود که نشون میداد یکی از  رفت و آمد می کرده

 .که به یه در قدیمی پشتی ختم می شد

 .اونی که اذیتم می کنه صتما از اینجا رفت و آمد می کنه

ترسیدم و بدنم لرزید...انگار مهشید هم ترسیده بود و سریع دویدیم سمت خونه مهشید  

 .اینا

 .صد جونم رو داره خیلی به این خونه آشناستگفتم. اونی که ق
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 .مهشید گفت. محبت من خیلی می ترسم

گفتم.مهشتتتید!یادته اون روز بهم گفتی اگه دختر صتتتاصآ خونه پیدا بشتتته، صتما می            

 کشنب؟

 چرا اون صرف رو زدی؟

مهشید یکم فکر کرد و گفت. خوب! قاعدتا باید اینطوری باشه دیگه چون دختر صاصآ     

یدا ب   ها چیزی         خونه پ که اون به اون می رستتته و این ی نی این مام اما  و ثروت  شتتته ت

 .گیرشون نمیاد

 گفتم. اونها؟؟

 ...یکم مکآ کرد و گفت. خوب عمه ات و بچه ها 

یال هم خیلی               به و دان نه...مهرداد خیلی خو  قل فت.  گاهم کرد و گ با ت جآ ن و ب د 

که اون فلجه و نمی تونه کاری   مهربونه. خواهرشتتونم که ایران نیستتت. می مونه عمه ات

 .بکنه

 

 .از پیب مهشید رفتم سمت عمارت. مینا خانم برام میز چیده بود تا شام بخوریم

 .انقدر این روزها سرصال بود که انگار ده سال جوون تر شده بود

 .وقتی کار می کرد زیر لآ آواز می خوند

 .پشت میز نشستم و گفتم. خیلی سرصالیا

 . نباشم؟ همه چی داره خوب پیب میره خندید و گفت. چرا
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 گفتم. همه چی منظورت سامتیه پدره؟

 چشمها  برق زد و برام برنج کشید و گفت. خوب این مگه خوب نیست؟

 .چشمهام رو ناز  کردم و گفتم. چیه؟ انگار دلت جایی گیره

شد و گفت. ای بابا محبت چی میگی       شد و دستب خورد به لیوان آب و پخب میز  هول 

 خه؟آ

 صدسم درست بود با صدای بلند خندیدم و گفتم. وای مینا تو از پدرم خوشت میاد؟

داشت سریع میز رو تمیز می کرد که مکآ کرد و ب د نفب عمیقی کشید و روی صندلی   

 نشست و با استرد گفت. محبت...می دونی؟ چیزه؟

ن  ور دی..همیفهمیدم ازم می ترسه لبخند زدم و گفتم. تو برای پدرم خیلی زصمت کشی

 .هم برای من، من خیلی مدیونتم، پدرم هم همینطور

 .تو خیلی وفاداری کردی

بهت زده نگاهم کرد و گفتم.دوستتت داشتتتن صق همه آدمهاستتت، هرکستتی تو انتخاب   

کستتی که دوستتب داشتتته باشتته آزاده، با اینکه از پدرم به خا ر بی ثبات بودنب دلخور  

 ...نها کسی هستی که خوب اون رو در  می کنیبودم...ولی نمی تونم نبخشمب، تو ت

 ...چشمها  پر از اشک شد و گفت. محبت...من واق ا نمی دونم چی بگم

گفتم. چیزی نگو فق  برو دل بابا رو بدستتتت بیار! پدرم آدم مغروریه فکر نکنم موفق         

 ! بشی

 ...خندید و بغلم کرد و گفت. واق ا اسمت برازندته محبت



                 
 

 

 بهارنازدارابی| ستاره دنباله دار رمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 دکنی

 

281 

 

ست دوباره ک  شرکت رو روبه راه کنه و فیزیو تراپی ها جواب داده بود  پدرم تون ار های 

 .و تا صدودی می تونست راه بره

 .پلیب تحقیقاتب رو شروع کرده بود تا بتونه اون شخصی که اذیتم می کرد رو پیدا کنه

 .یک ماه گششته بود و همه چی عادی بود که مهشید بهم زنگ زد و گفت بیا باالی پنجره

 .نجره که در اصلی باز شد و یه ماشین خیلی آشنا وارد شدرفتم باالی پ

  .با دیدنب شوکه شده بودم

 .. .مهرداد از ماشینب پیاده شد و اول ازهمه به پنجره ی اتاقم نگاه کرد

  .سریع پرده رو کشیدم کنار و قایم شدم

 .انگار دلم می خواست از  فرار کنم

 چرا برگشته بود؟

 .یواشکی دید زدم. ولی نبود دوباره رفتم سراغ پنجره و

شآ              شوم اون  ستا گریه می کرد و از اتفاق  شآ که تو رو ستم. یاد اون  ش روی تختم ن

 .صرف می زد افتادم

 .و پیشنهاد غیر م قولب

 .مهشید دوباره زنگ زد. آخه قرار بود بریم خرید. برای مهشید

از پایین پله ها به سمت   آماده شدم و از اتاق رفتم بیرون. رسیدم روی پله ها که مهرداد   

 .باال می اومد
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 ...با دیدنم خندید و گفت. سام محبت

 به یه سام ساده اکتفا کردم که گفت. جایی میری؟دختردایی؟

  .وروی کلمه دختردایی تاکید کرد

 !گفتم.آره جایی میرم. پسرعمه

 .وروی کلمه پسرعمه تاکیید کردم

 .لیو از کنار  رد شد که گفت. خوشحالم که سرصا

 .یه نگاه بهب انداختم و رفتم پایین. یکم عجیآ صرف می زد

 .رفتم پیب مهشید و از خونه زدیم بیرون که ماشین دانیال جلوی پامون ترمز زد

  .و دانیال گفت. بپرین باال

 !!پوفی کردم و خواستم بگم.بیخیال

 !!یدانکه قبل از هرصرکتی مهشید با ذوق پرید توی ماشین و گفت.آخ جون دمت گرم 

  یچ م طل . گفتن باهم  و کردن نگاه  و ب د هردو به من که با دهن باز نگاهب می کردم       

 هستی؟

 .دهنم رو جمع و جور کردم و گفتم. باشه باشه صاال گروه سرود تشکیل ندین

 .و سوار شدم و گفتم. سر خیابون پیادمون کن. می خوایم قدم بزنیم

 مهشید با صدای بلند گفت. واا کی گفته؟
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که یه چشم غره بهب رفتم که صرفب رو عوض کرد. آها نه..ی نی آره ی نی می خوایم   

 قدم بزنیم

که دانیال گفت. واق ا؟ این عالیه! من امروز تو فکر  بودم که یکم قدم بزنم چه بهتر با       

 !شما قدم می زنم

  پسره ی کنه گیر داده بود

 !راصت قدم بزنی گفتم.ما قراره تو همه مغازه ها بریم فکر نکنم بتونی

  !یکم فکر کرد و گفت. پب خبر نداری که من عاشق خرید کردنم

 !نمی خواست کوتاه بیاد. که گفتم. ولی ما قراره لباسای خصوصی بخریم

لبخند زد و گفت. مگه من گفتم قراره لباد عمومی بخرین؟ اتفاقا من یه آشتتتنا دارم           

 !لباد خصوصی فروشی داره

هه! گفتم. ولی اون لباستتتی که من می خوام بخرم جای خاصتتتی  فکر کرده من کم میارم. 

 !داره که ورود آقایون ممنوعه

 !گفت. اوووم خوب شما تا اون خرید خصوصی رو بکنین من بیرون منتظر می مونم

 !!ای بابا لود زبون دراز

رفتم با صرص یه چی دیگه بگم که مهشتتید یه دف ه اومد وستت  و با عصتتبانیت گفت. ای  

 !!!ظره گشاشتن سرم رفتبابا منا

 !!!با هم می ریم هیچکب هم صرفی نزنه. هرکی هم صرف بزنه خره

 .اخم کردم و از تو آینه بهب که لبخند فاتحانه زده بود نگاه کردم
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شی های ورود       صی فرو تمام مدت خرید با ما اومد. تو تمام مغازه ها! تو تمام لباد خصو

 .هم می برد آقایان ممنوع! تمام خیابونها!انگار لشت

 .همه کار کردم خسته بشه و بشاره بره ولی انگار از لحظه ی اول هم سرصال تر بود

 .مهشید هم انقدر مشکل پسند بود که واسه یه خرید کوچیک صدهزارجا ماهارو برد

 .آخر  من کم آوردم و گفتم. بابا من خسته شدم بریم ناهار بخوریم

یال ستتریع قاپید و گفت. من یه رستتتوران خوب  صرف از دهنم کامل در نرفته بود که دان

 !سراغ دارم بریم

 گفتم. رستوران چیه سوسول بازی در آوردی! بزن بریم فافلی 

 مهشید دستب رو باال آورد و گفت.آخ جون فافل ب دشم بریم آب  البی بخوریم

 دانیال با ت جآ به هردومون نگاه کرد و گفت. فافل؟؟؟

 و گفتیم. مگه تاصاال فافل نخوردی؟؟من و مهشید بهب زل زدیم 

چندبار پشتتت هم پلک زد و ب د ستتر  رو خاروند و گفت. باشتته بابا صاال گروه ستترود   

 !تشکیل ندین! کی گفته نخوردم؟خیلی هم خوردم هه

 .گفتم. اوکی پب بریم فافلی

 .به زصمت یه ساندویچی پیدا کردیم و گفتم. شما بشینین من می خوام سفار  بدم

 .تم جلو و به فروشنده گفتم.آقا لطفا سه تا ساندویچ سوسیب بزنو رف

 رفتم نشستم و گفتم. که فافل خیلی خوردی نه؟ 
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 .دانیال دست به سینه شد و گفت. چه سوال مسخره ای! م لومه که خوردم

 !مهشید خندید و گفت. مسخره نه مب گاوه

 !خندم گرفت و گفتم. اینا چیه یاد می گیری دیوونه

 .صرف زدن بودیم که ساندویچ هارو آوردن درصال

 "مهشتتتید با ذوق یه گاز گنده زد و خورد و ب د  چهر  تو هم رفت و درصال گفتن         

بود که محکم از زیر میز زدم به پا  که آخ بلندی گفت و ب د          "اینکه فافل نیستتتت   

 .پرسشگرانه بهم نگاه کرد که گفتم. فافلب خیلی خوشمزه د بخورین

 م نگاه می کرد خنگولهنوزم گیج به

دانیال شتتروع کرد به خوردن و ب د از هرگاز داخل ستتاندویچ رو با ت جآ نگاه می کرد  

 که گفتم. این فافلب نسبت به اونایی که میخوری خوبه؟

  !چشم از ساندویچ برداشت و گفت. آره خوبه

  مهشید با ت جآ نگاهب کرد. خندیدم

 !که گفت. فق  یکم مزه ا  شبیه سوسیسه

صدای بلند بزنم زیر خنده که        شد با  شمهای گرد تر نگاهب کرد که باعآ  شید با چ مه

  سه سوسی   شبیه  مزشون  همشون  چیه؟ خوب. گفت و کرد دانیال پرسشگرانه نگاهمون   

 .دیگه

 !اینبار دیگه قهقهه زدم و دلم رو گرفتم
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سیب      سو شید...اون..فرق.. ل  و ..فاف و بریده بریده تو خنده هام گفتم. دیدی...واای..مه

 !!رو نمی دونه

 چی شده مگه؟ "دانیال با صورت قرمز بهمون نگاه کرد و روبه مهشید گفت

 !مهشید گفت. خوب این ساندویچ اصا فافل نیست! سوسیسه

و اینبار بیشتتتر خندیدم. که دانیال که انگار به وضتتوح ناراصت شتتده بود بهم نگاه کرد و  

 ...در زیاده روی هم تو مسخره کردنم جالآ نبودگفت. درسته تا صاال نخوردم ولی اینق

 .خنده هام رو خوردم که ناراصت بلند شد و رفت سمت صندوق و صساب کرد و رفت

 .. مهشید گفت. محبت خیلی بدجنسی کردی، نباید اینجوری تحقیر  می کردی

از اینکه انقدر دلخور شتتتده بود عشاب وجدان گرفتم و به ستتتاندویچ نیمه کار  نگاه             

دم. ب د بر  داشتم و خواستم برم بیرون که چندتا پسر اونطرف تر گفت. کجا خانم  کر

 !خوشگله؟ بشین یکم بیشتر بخند کیک کنیم

 .نگاه چپی بهب انداختم و رفتیم بیرون. دانیال توماشینب نبود

رفتیم کنار ماشتتین ایستتتادیم تا بیاد. که پستتره ی ستتیریب اومد جلو و گفت. خانمی چه 

  .ی، مال خودت خوشکلهماشینی دار

 .مهشید گفت. من می ترسم محبت

 .پسره ی عوضی، گفت. برو رد کارت

 .اومد جلوتر دوستب هم با یه لبخند چند  به مهشید زل زده بود

 .گفتم. میگم برو گم شو آشغال
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گفت. چرا پاچه می گیری؟ می خوام بی افت بشتتم خوشتتگل خانم و کاما داشتتت بهم    

  و عقآ کشتتید  و چستتبید رو ا  یقه ال ستتر رستتید و محکم نزدیک می شتتد که دانی

 !!اخته زغال شو ات عمه اف بی برو. گفت و جوب  رف کرد پرتب

 .ترسیدم و گفتم. بب کن دانیال بیا بریم

پسره برگشت و درصالی که رگهای گردنب بلند شده بود صدا  رو انداخت تو گلو       

 و داد زد. هوووی یابو تو دیگه کی هستی؟؟

 .ید مال بیدد می لرزید و منم وصشت زده فق  داد می زدم. دانیال بیا بریممهش

 .دانیال داد زد. یابو هفت جدته که تفاله ای مال تو پب انداخته

  .صمله کرد سمت دانیال و من و مهشید جیغ کشیدیم

ستوریزه!      شین و داد زد. زر زر زیاد می کنی پا شدن و دانیال رو کوبوند به ما   یقه به یقه 

 !مامیت می دونه از خونه اومدی بیرون دماغو

 دهن به  دهن باهات   بخوام اگه  من دانیال پوزخند زد و هولب داد و گفت. ببین جوجه!     

داشتت رو به گوه می کشم! پب ترجیح میدم جسمت رو به گوه بکشم.       ن شخصیت   شم 

 !بی نامود چشم هرز

 ...ب د محکم با مشت کوبید تو دماغب که خون فواره زد

  .من و مهشید مدام جیغ می کشیدیم مردم جمع شده بودن

 ...که پسره ترسید و از جیبب چاقو در آورد

 .دانیال انگار تازه گرم شده بود رفت  رفب باهم در گیر شدن
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 .دویدم سمت دانیال...قیامتی به پا شده بود

 .محکم از پشت بلوز  رو محکم گرفتم و کشیدم

 ...ه بیا کناروداد می زدم. دیوونه چاقو دار

 .مشت ها  تو سر و صورتب پایین میومد

  .پسره چاقو رو آورد باال و ب د فق  دیدم که چاقو اومد پایین و من یه بند جیغ کشیدم

جم یت عقآ رفت و دانیال افتاد پایین و پسره به چاقوی خونی توی دستب نگاه کرد و    

 ...ترسید و فرار کرد

 .هول شده بودم و مدام جیغ می زدم

دویدم ستتتمتب که دوال شتتتده بود...بازو  رو گرفتم و بلند  کردم و رو بدنب دنبال  

 ..زخم گشتم

 ...ولی زخم نبود

 .بهم نگاه کرد و دستب رو از بازو  برداشت که خون فواره زد

وصشت زده دستم رو گشاشتم روی دهنم و سریع کمربند پارچه ای مانتوم رو در آوردم     

مهای روشنب به دستام خیره بود و گاهی هم آخی می گفت    و دور بازو  پیچیدم...چش 

 ...و لبهاشو با دندون می گرفت

 ....شبیه پسربچه ای که دعوا کرده

مهشتتید بهمون نزدیک شتتد چشتتمها  از گریه کاستته خون بود و با دیدن بازوی دانیال  

 .جیغ کشید و گریه ا  بیشتر شد
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 .روشن کنداد زدم. مهشید عوض آبغوره گیری بپر ماشین رو 

 !وصشت زده نگام کرد و گفت.چی؟! من بلد نیستم

 ....پوفی کردم و گفتم. صاال چیکار کنم

 .و به دانیال که از درد عرق کرده بود نگاه کردم

 و گفتم. راه که می تونی بیای؟؟

 ...و بدون م طلی کشیدمب سمت ماشین

 .مردم ایستاده بودن و فق  نگاه می کردن

 ...وعی دارین..اصا می جوشه تو وجودتونداد زدم. چقدر صب همن

و همه خودشون رو زدن به اون راه و متفرق شدن و یه آقای میانسال قبل رفتن گفت. ما    

 !خودمون گرفتاریم، صوصله ی دردسر نداریم

اعصتتابم خراب شتتد و با صرص گفتم. پب برو اینجا واینستتا و به آدمی که به کمک نیاز   

 .داره زل نزن

 !باز کردم و دانیال سوار شد و مهشید نشست و من پشت فرمون نشستم و در ماشین رو

 !وهردو بهم زل زدن و منتظر بودن روشنب کنم

 !آب دهنم رو قورت دادم و گفتم. صبر کنین بلدما گواهی نامه هم دارم

 ...ب د شروع کردم به استارت زدن

 اشتدنده رو گشاشتم و خداروشکر دنده اتومات بود و نیازبه کاچ ند



                 
 

 

 بهارنازدارابی| ستاره دنباله دار رمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 دکنی

 

290 

 

 !آهسته و پیوسته صرکت می کردم انگار که ال  پشت راه می بردم

دانیال از درد ناله می کرد و عرق کرده بود... دستتتتا  خونی بود و صال نداشتتتت صرف  

 .بزنه

 .مهشید گفت. بابا یکم تند تر مرد این بدبخت

 .گفتم. باشه باشه هولم نکن رسیدیم

 .یک ساعت ب د! نزدیک بیمارستان بودیم

 .نیال که تقریبا نیمه هوشیار بوددا

 .پریدیم من و مهشید به زصمت بردیمب داخل

 .پرستار سریع ویلچر آورد و بردنب برای عمل

 .دکتر  گفته بود ماهیچه ا  عمیق پاره شده و باید جراصی شه

 .من و مهشید دلواپب و نگران تو سالن انتظار نشسته بودیم

کار کنیم محبت؟         ید گفت. صاال چی  ما گو       مهشتتت بیچاره گفته بود بریم رستتتتوران 

 .ندادیم

 ..یاد چهره ا  افتادم...امروز با ما چقدر خوشحال بود

 . ل نتی همب تقصیر من بود. کا  اون شوخی مسخره رو باها  نکرده بودم

 تو افکارم بودم که مهشید گفت. صاال چی کار کنیم؟زنگ بزنیم به خونه؟

 گفتم. نه..نه...به کی بگیم آخه؟
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 مهشید گفت. به مهرداد خبر میدیم. اگه خدایی نکرده  وریب بشه چی؟؟

 .گفتم. وای مهشید گنده ا  نکن.تا صاال کسی با زخمی شدن دست نمرده

 !مهشید گفت. بابا من شانب ندارم یهو دیدیم مرد

 !خیلی سریع و غیرارادی واکنب نشون دادم. خدا نکنه زبونت رو گاز بگیر

 ...گفت. خوب صاال جدی که نگفتم با ت جآ نگاهم کرد و

 .و نگاه م نی داری بهم انداخت و گفت. من برم آب بگیرم بیام

 .....مهشید رفت و من با یه دنیا استرد نشسته بودم

باهم               که  تایی  یاد وق تاری کردم... بدرف ها   با خداجون خودت کمکب کن...من خیلی 

 ..صرفب کهبودیم افتادم. پل  بی ت، کافی شاپ،پیاده روی و اون 

 دستم رو رو پیشونیم گشاشتم...اگه  وریب بشه چی؟

دلم هری ریخت و بغض کردم...وقتی داشتت ستوستیب رو می خورد و وانمود می کرد      

 ...فافله...وای من خیلی بی تربیتم..ازم دلخور شده بود چشمها  خیلی غمگین بود

 .عشاب وجدان داشت دیوونم می کرد

 ه دختر، چرا انقدر فکر دانیال تو سرته؟؟به خودم نهیآ زدم...تو چت

 که صدای دکتر  اومد. همراه آقایی که چاقو خورده کجاست.؟

 

 .دویدم سمت دکتر...خدا می دونه تو دلم چقدر خدارو صدا زدم که خبر خوب بده
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خوای                           می  هم ختتا ر  رو  تو  یزد.  م جودم داد  تو و یزی  چ بود کتته یتته  نجتتا  ی ا

 ...محبت...خا رخواهب شدی

 ...گرانی زیاد گفتم. چی شد دکتر..صالب چطوره؟؟ تورو قرآن بگین خوب بودهبا ن

دکتر به خا ر نگرانی زیادم خنده ا  گرفت و گفت. یه زخم عادی بود دختر جون چرا         

انقدر هولی؟ ماهیچه داخلب رو بخیه زدیم. زخمشتتتم بستتتتیم. صالب هم عالیه. تو اتاق  

 .ببرینب ریکاوریه به هو  اومد یه شآ بمونه فردا

 ...با خوشحالی گفتم. ممنونم..واق ا ممنونم...خیلی خیلی ممنونم

 .دکتر هنوزم می خندید و رفت

پشتتت ستتر  تخت دانیال رو آوردن که نیمه هوشتتیار بود و بردنب ستتمت بخب ولی   

شم! و امیدوار          شدم دروغکی بگم نامزد شت من برم اتاقب که مجبور  ستار نمی گشا پر

 .نره بودم که این موضوع لو

 .به مهشید زنگ زدم که من پیب دانیالم بیرون منتظر باشه تا من برم

لباد اتاق عمل تنب بود که پرستتتار یه دستتت لباد آورد و داد دستتتم و گفت بپو    

 !تنب

 !گفتم. ولی اون فرداصبح مرخصه

گفت. نمیشتته خانم قانون بیمارستتتانه چه یک ستتاعت چه ده روز. بپو  تنب مگه زنب  

 نیستی؟

 .ع لباسهارو از  قاپیدم و گفتم.باشه باشه االنسری
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 .دانیال کامل به هو  نیومده و بود و آه و ناله می کرد

شنیده بودم موقع به هو  اومدن هزیون زیاد می گن. گوشم رو تیز کردم تا بفهمن چی  

 .میگه

 ...نامفهوم صرف می زد. آینا..آیناز

 اون آیناز جونب رو می خواست آیناز بی ش ور من این همه نگرانب بودم اونوقت

 ...دوباره گفت. آیناز بهم...دست..نزن...نه

 ...من دلم...جایی گیر کرده

 ...گوشهام تیز شد. می ترسم...می سوزه..می سوزه...می ترسم

 ..و آه و ناله های ب د 

 ..لباد اتاق عمل رو به سختی در آوردم

کستتی متنفر بودم..اما چشتتمم می ستت ی کردم به بدن لختب نگاه نکنم...از دید زدن به 

 خورد

 .بدنب لکه های خون و بتادین بود

بلوز رو تو دست اولب گشاشتم ولی اون دستب رو زیر لباد گشاشتم چون تازه جراصی  

 .شده بود

 ..و شروع کردم به بستن دکمه های بلوز 

 ...چشمها  رو باز کرد و بهم زل زد...بهب زل زدم
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 گفتم. به هوشی؟؟ با چشمهای خمار نگاهم کرد و

 مچ دستم رو دررصال بستن دکمه گرفت ... نگاهب کردم و گفتم. چی کار می کنی؟

 ....بهم زل زد و گفت. ....دوستت دارم

سینه ام برخورد می کرد و کاما      سه  برای چند ثانیه بهب زل زدم، قلبم دیوونه وار به قف

  .پاهام سست شده بود

 ..مچم رها شد ب د چشمها  رو بست و دستب از دور

 ...ولی دستم هنوز تو هوا بود و من خشک شده بهب زل زده بودم

 .تو همون صالت بودم که در اتاقب باز شد و مهرداد و مهشید وارد اتاق شدن

با دیدن مهرداد ت جآ کردم و به مهشتتید که ستت ی می کرد نگاهب رو ازم بدزده نگاه   

 افتاده؟کردم که مهرداد گفت. صالب چطوره؟ چه اتفاقی 

 .و نزدیک تخت دانیال شد و دستی به موها  کشید

 ...دانیال نیمه هوشیار بود و مدام آه و ناله می کرد و صرفای نامفهوم می زد

به مهشتتتید نگاه کردم و اشتتتاره زدم چرا گفتی؟! که مهرداد گفت. چرا زودتر بهم خبر        

 ندادین؟

 .وبا یه اخم گنده بهم نگاه کرد

 ...ه، دکتر  گفته فردا میتونیمگفتم. صالب االن خوب
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نشاشتتت صرفم تموم شتته که فریاد بلند  من رو ستترجام میخکوب کرد. میگم چرا بهم 

 خبر ندادین؟؟

 .و با چشمهایی که از خشم ترسنا  شده بود بهم زل زد

که مهشتید اومد جلو و گفت. خوب اون موقع ما هول شتده بودیم و ستریع رستوندیمب      

 .ت زنگ زدم دیگهبیمارستان. خوب منم برا

 .دانیال دیگه هوشیار شده بود..با صدای ض یفی گفت. مهرداد

 .همه برگشتیم سمتب. مهرداد رفت نزدیکب

مال یه پدر نگران دستب رو گرفت و پیشونیب رو دست کشید وگفت. همه چی مرتبه.  

 .هیچ اتفاقی نیفتاده با دکتر صحبت کردم. دستت با فیزیوتراپی دوباره روون میشه

 .اق ا مال یه پدر رفتار می کرد. روی دانیال خم شده بود و موها  رو نواز  می کردو

 .آروم رفتم بیرون. ناراصت شده بودم

مهشید پشت سرم اومد و بی هیچ صرفی رفتم سمت صندلی ها و گفتم. تو برو خونه، به       

ی  ممیناخانم بگو چی شتتده ولی نشار به کستتی بگه. بگو محبت گفت. چون تقصتتیر منه ن  

 .تونم تنها  بشارم

 .مهشید گفت. ولی محبت تا فردا تو اینجا ها  میشی

 .گفتم. مهم نیست هرچی هم بشه نمی تونم تنها  بشارم

 .مهشید گفت. ولی مهرداد پیششه تنها نیست

 .بیا بریم تقصیر تو نبوده
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 .گفتم. مهشید تورو خدا

 .صرفی نزد و رفت

 .بد دانیال بود که هیچ رمقی انگار نداشتم نمی دونم به خا ر رفتار مهرداد یا صال

 "...دوستت دارم "چشمهام رو بستم صدای دانیال تو گوشم اکو می شد.

و قلبم تند تر می تپید. ی نی واق ا دوستتتم داشتتت؟ من چی؟ منم دوستتتب داشتتتم؟ اگه  

به ستتتر       ندارم پب چرا همب دلم می خواد ببینمب..دلم می خواد ستتتر دوستتتب 

 !ه داشتم و نمی تونستم بی قراریم رو کنترل کنم.؟بشارم..برا  دلهر

نفب عمیقی کشتتیدن و ستترم رو به دیوار تکیه دادم که مهرداد جلوم ظاهر شتتد. هنوزم  

 ...اخم رو پیشونیب بود و گفت. دانیال پسر جنجال و دعوایی نیست، مگه اینکه

 وس  صرفب گفتم. مگه اینکه برای چیز با ارزشی ناراصت بشه؟؟

 انگار یه چیزی آب شد... ی نی من برا  انقدر با ارز  بودم؟ و تو دلم

 !مهرداد گفت. باعآ آزار دانیال نشو..اون بی گناهه

 با ت جآ گفتم. درمورد چی صرف می زنی؟

دستی به موها  کشید وبا فاصله ی صندلی کنارم نشست و گفت. نمی تونم اون رو تو         

 .. این صالت ببینم ... برام سخته

 ..وبه رو خیره بودیمهردو به ر

 ...گفتم.اوهوم ..برای منم سخته
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 .با ت جآ بهم نگاه کرد، هنوزم به روبه رو نگاه می کردم

 گفت. منظورت چیه؟

گفتم. اون شتتتبیه یه بچه بی گناه و پاکه، وقتی میگه خوشتتتحالم واق ا خوشتتتحاله، میگه            

ارو نمی  کنم واق ا این کعصبانی ام واق ا عصبانیه، وقتی میگه از دوستام سو استفاده نمی      

 ...کنه

 بهب زل زدم و تو دلم گفتم. اگه بگه دوستت دارم؟ ی نی واق ا اینطوره؟

 .اما نگفتم و سرم رو انداختم پایین

 که مهرداد گفت. دوستب داری؟

 .چقدر واضح این سوال رو پرسیده بود

 .بهب نگاه کردم

 .دیگه اخم نبود، فق  منتظر بهم زل زده بود

 .اومد و گفت.همراه بیمار تشریک ببره صندوق که پرستار

 .یکم دیگه بهم نگاه کرد و رفت و من رو با جنگ درونم تنها گشاشت

 .الی در اتاقب رو باز کردم. دانیال خواب بود

چقدر شتتبیه بچه ها بود. وارد اتاقب شتتدم. کنار تختب روی صتتندلی نشتتستتتم و آروم   

آستتیبی برستته، هرچقدر هم ازتون کینه  زمزمه کردم. من رو ببخب، نمی خواستتتم بهت 

 .داشته باشم، راضی با صدمه دیدن کسی نیستم
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 ...من رو ببخب که دست انداختمت، تو ساده ترین آدمی هستی که من دیدم

 !کا ...کا ...کا  تو پسر عمه ام نبودی

 .آروم از اتاقب اومدم بیرون

ی ستتخت و فلزی کز  اون شتتآ مهرداد داخل اتاقب موند و من بیرون روی صتتندلی ها 

 .کردم

 .به سختی شآ رو به صبح تبدیل کردم

صتتبح خستتته و ها  ب د از صتتبحانه ی دانیال مرخصتتب کردن و با ماشتتین مهرداد      

  .برگشتیم

صابم خراب بود که       صبحم بود قبل خوردن چایی اع شه کز کرده بودم.عادت  من یه گو

 مهرداد به صرف اومد.چرا دعوات شد؟

 .ستب باند پیچی بود و یکمی هم بی صال بوددانیال چیزی نگفت د

 دوباره مهرداد پرسید. سرچی دعواتون شد؟

 .بازم سکوت

 مهرداد انگار گیر داده بود. میگم سرچی دعوا کردی آخه؟

اعصابم خراب شدو یه نچ گنده کردم و گفت. ای بابا سوزنت گیر کرده؟ می بینی صرف     

  .نمی زنه بیخیال شو دیگه

 .بهم نگاه کرد و دانیال پخ زد زیر خنده با ت جآ از آینه
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 !باز سکوت و ب د دانیال گفت. دعوا ناموسی بود

 باز مهرداد با ت جآ نگاهمون کرد و گفت. چی؟؟

 !دانیال گفت. به دختر عممون متلک گفتن

مهرداد با عصتتبانیت گفت.منظورت چیه؟ کی به کی متلک گفته؟از کی تاصاال شتتما بزن   

 بهادر شدی؟؟

گفت.منظورم واضتتحه، یه زغال اخته ای به محبت متلک گفته منم بزن بهادر بودم دانیال 

 .و خبر نداری

 مهرداد داد زد ی نی به خا ر متلک ساده همچین غوغایی به پا کردی که چاقو بخوری؟

بهم بر خورد و گفتم. اگه به خا ر اینکه دانیال به خا ر من بااون زغال اخته درگیر شده   

 .از همتون رسما عشر خواهی می کنم ناراصتی همینجا

مهرداد کافه گفت. منظورم اینه یه متلک ساده نباید کار  به اینجا می کشید. دانیال تو   

 سرت چی کار می کنه؟

دانیال عصبانی داد زد. آره آره به خا ر به متلک ساده رگ غیرتم زده باال! غیرتی شدم!     

 ...رو ناموسم، روی محبت...غیرتی شدم

 .هرداد هردو با ت جآ بهب زل زدیممن و م

بدنم            ید و  به در و دیوار می کوب باره خود  رو  مد ستتتراغم. قلبم دو بازم اون صب او

 .سست شده بود

 .مهرداد پوزخند زد و دیگه چیزی نگفت
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ستم برم      شید اومد کمک و دانیال رو برد توی اتاقب خوا سیدیم داد زد و پدر مه وقتی ر

 .م رو گرفت و من رو کشید سمت آالچیقسمت ساختمون که مهرداد دست

 .داد زدم. چیکار می کنی؟ بهم دست نزن... با توام

 هولم داد زیر آالچیق و گفت. بین تو و دانیال چه خبره؟

اون چرا انقدر صستتاد شتتده؟ دانیال کستتی بود که تاصاال تو عمر  با هیچ اصد الناستتی  

و چاقو خورده! محبت بهم بگو    صتی بحآ هم نکرده،صاال به خا ر یه متلک دعوا کرده       

 اون چرا اینجوری شده؟

 ...با عصبانیت گفتم. من نمی دونم ...نمی دونم...دست از سرم بردار

داد زد. نمی دونی یا خودت رو زدی به اون راه؟ من نبودم بینتون چه اتفاقی افتاده؟اون       

 استته یکیاصتتا از بهم خوردن نامزدیب ناراصت نیستتت و اتفاقا برعکب رگ غیرتب و

 دیگه باال زده

منم مال خود  داد زدم. چیه؟من ارز  غیرتی شتتدن ندارم؟ چون دانیال به خا ر من 

 دعوا کرده اعصابت خرابه؟

اومد جلو تر و توی چشتتمهام زل زد و با صرص گفت. محبت... فره نرو...شتتما همدیگه  

 رو دوست دارین؟؟؟

 ..فق  بهب زل زدم

 !مدوباره داد زد. صرف بزن با توا

 ....تو چشمها  زل زدم و گفتم. اره..اره..می خوامب...خا رشو می خوام



                 
 

 

 بهارنازدارابی| ستاره دنباله دار رمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 دکنی

 

301 

 

 ... که مهرداد با ت جآ به من ب د به پشتم نگاه کرد

 ...رد نگاهب رو گرفتم... دانیال با چشمهای گرد شده نگاهم می کرد

 مهرداد عصبانی داد زد. تو نرفتی تو اتاقت؟

 .دانیال فق  به من خیره بود

 .نمی تونستم بهب نگاه کنماز خجالت 

 مهرداد دوباره با عصبانیت گفت. م لوم هست چه خبره؟؟

ستترم رو انداختم پایین و رفتم ستتمت اتاقم. صاال چیکار کنم؟ ی نی شتتنید؟ وای صاال چه 

 فکری می کنه؟

 .توی اتاق راه می رفتم و با خودم صرف می زدم

 مهرداد چرا اونطوری بود؟

 به رو شم؟صاال چطوری با دانیال رو

 .اونقدر خجالت زده بودم که صتی برای ناهار هم پایین نرفتم

گوشتتتیم رو چک کردم ولی هیچ پیامی نبود. چرا دانیال هیچ عکب ال ملی نشتتتون نمی     

 !داد؟

 با. در ستتتمت پریدم تو فکر بودم که صتتتدای در اتاق من رو به خودم آورد هول شتتتدم 

 بودی؟ شما.گفتم خانم مینا دیدن

 گاهم کرد و گفت. مگه توقع داشتی کب دیگه ای باشه؟با ت جآ ن
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 گفتم. ها؟ نه نه... بیا داخل چیزی شده؟

شدن صال پدرت      سبت بهتر  شآ قراره یه مهمانی بزرگ برگزار کنیم. به منا گفت. فردا

شرکت         سهام دارهای  شتر می خواد تورو به اقوام و کارکنان و  شدن . بی و همچنین پیدا 

 .م رفی کنه

 !ی از این مهمونی های اعصاب خورد کن؟گفتم. وا

شتر می     ستی، بی میناخانم گفت. ببین محبت! تو توی این مهمونی مرکز توجه خیلی ها ه

  خوان بیان تورو ببینن. باید بهترین باشی. هم از نظر ظاهر و هم رفتار

 !پوفی کردم و گفتم. منظورت چیه؟ من هم رفتارم عالیه هم ظاهرم

 .تخت نشستمو ژست گرفتم و روی 

ابرو  رو باال داد و گفت. وای چقد تو خودبینی. اگه یه نگاه به اون ابروهای پخب و پا          

و موهای صتتورتت بندازی می بینی صتتورتت افتضتتاصه! رفتارتم که چه عرض کنم! باید   

هرروز ختم قرآن کنم که نری با کسی دعوا نیفتی! دیروزم که باعآ شدی دانیال شل و      

 !پل بشه

ضیه     گفتم. و ضمن دانیال خود  ق اا مینا جون یهویی بگو آمازونی ام و خاص دیگه! در 

 . رو گنده کرده بود وگرنه چیر مهمی نبود

  نگاه شماتت باری بهم انداخت و گفت. به هرصال فردا کاما در اختیار منی. فهمیدی؟

  .ب د هم رفت
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ابروهام که زیاد پرپشتتتت     رفتم جلوی آینه و به خودم نگاه کردم! واق ا آمازونی بودم؟      

نبود تازه موهای صتتورتم هم زیاد تو چشتتم نبود! خیلی بدی مینا!اعتماد به نفستتم رو کم  

 کردی

هنوز صرفم تموم نشتتتده بود که در رو باز کرد و گفت. راستتتتی ب د از ظهر هم میریم       

 .خرید لباد

  !ودوباره رفت

 .روی تختم ولو شدم و یادم نیست کی خوابیدم

 . تق تق در بیدار شدمکه با صدای 

 گفتم. کیه؟

 .ولی جوابی نیومد

 ...ترسیدم، نکنه دوباره همون آدم باشه بخواد اذیتم کنه

 .دوباره صدای تق تق در

ستم          سه یهو در رو باز کردم و خوا شماره  شتم و رفتم پشت در و با  اروم یه گلدون بردا

 ؟ر می کنی؟ دیوونه شدیگلدون رو فرود بیارم که دانیال دستم رو گرفت و گفت. چیکا

 ..دستم تو هوا و گلدون تو دستم با لکنت گفتم. تو.تو..تویی...ت..ترسیدم

 هولم داد داخل و در رو بست و گفت. محبت؟

یه لبخند گنده کنج لبب بود. دستم رو آوردم پایین و بهب نگاه کردم. که گفت. صرفی   

 که به مهرداد زدی؟؟ جدی گفتی؟
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 و گفتم. تو چی؟ اون صرفی که تو بیمارستان زدی جدی گفتی؟؟سرم رو انداختم پایین 

 پرسشگرانه نگاهم کرد و گفت. کدوم صرف؟

 .صدد می زدم داره هزیون میگه

 .گفتم. هروقت تو جوابم رو دادی منم جواب میدم

 ...گفت. محبت توروخدا...جوابم رو بده

 !دشونه باال انداختم و صرفی نزدم. از اذیت کردنب خوشم می اوم

 ....ناراصت شد و از اتاقم رفت

 .ساعتی ب د من و میناخانم رفتیم بازار برای خرید لباد

یه             ته  ندید! آخر  ها  و کوف خانم نمی پستتت نا  که می باد تو تنم پرو کردیم  کلی ل

باال                  تل بود و  پایین دامن توریب دان که  یدا کرد  لت برام پ کار ند استتت پیراهن بل

 .تین صریرسنگدوزی بود به رنگ یاسی و آس

  .اتفاقا منم خوشم اومده بود خیلی قشنگ بود

 .اولین بار بود که برای خرید لباد ذوق داشتم

 تا صبح به پیراهنم نگاه کردم و ذوق کردم

شو             شد و گفت.پا سیمه وارد اتاق  سرا شدم. مینا  صدای ممتد در اتاقم بیدار  صبح زود با 

 !.دختر لنگ ظهره کلی کار داریم

 شدم و گفتم. منظورت چیه؟ تازه ساعت هشته!بابا بشار بخوابم خواب آلود بلند
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 !دستم رو گرفت کشید و گفت. پاشو صبحانه بخور باید بری صمام گل رز

 چی؟؟ صمام گل رز دیگه چه صیغه ایه؟

 .خندید و گفت. پاشو خودت می فهمی

شتن گرد گیری می     صبحانه رفتم پایین. وااای چه خبر بود کل خونه رو دا ردن و  کبرای 

 .واسه مهمانی شآ آماده می شدن

سر میز پدرم تنها نشسته بود. کنار  نشستم و گفتم.چه خبره بابا؟ یه مهمونی که این       

 .صرفهارو نداره

پدرم خندید و گفت. توی این مهمونی آدمهای کله گنده ی زیادی هستتتتن. می خوام            

 .صسابی دخترم بدرخشه

سه بکشم تا برق بیفتم ب د می بینی چقدر    خندیدم و گفتم. االن می خوام برم صموم و کی

 می درخشم

 .اول یکم نگاهم کرد و ب د زد زیر خنده و با صدای بلند خندید

 !ب د از صبحانه رفتم به صمام کشایی

واوو... یه وان گنده رو برام پر از کک و گلبرگ های رز کرده بودن با بوی عود و موزیک  

 !مایم

 !لم ها دیده بودممن این چیزا رو فق  تو فی

 !ب د از صمام رفتم به اتاقم که یه اکیپ از خانمها وارد شدن و پشت سرشون مینا خانم
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مدل موها  رو عوض کنین.            مانیکور کنین و  ها  رو  ناخن  لبخند زد و گفت. خوب 

 صورتب هم باید صسابی تمیز شده باشه

دلی نشتتستتته بودم و  من که انگار در دام گروه پاکیزگی استتیر شتتده بودم فق  روی صتتن

 .خودم رو به اونها سپرده بودم

شده بودن و موهامم از یکنواختی در     ساعت ها کار ناخن هام از این رو به اون رو  ب د از 

 !اومده بود

موقع جشن. آرایشگر مخصوص آرایشم رو انجام داد و اون لباد قشنگ پرنسسی که          

د و یه گل سر پر از الماد روی  دوستب داشتم رو تنم کردم. موهام رو شینیون کرده بو

 .موهام گشاشت

وقتی خودم رو توی آینه دیدم. یاد روزی افتادم که تازه به تهران اومده بودم.... لباد             

 های خاکی و کفب های کهنه... صاال من سیندرال بودم؟؟

 .با اینکه لباسم رو دوست داشتم ولی صب خوبی نداشتم

 ...به مهمانی بود وقتی مهمونها اومدن و موقع اومدن من

 ...از اتاقم بیرون اومدم و رفتم روی پله ها

اولین کستتی که نظرم رو جلآ کرد دانیال بود...که با کت و شتتلوار مشتتکی و بلوز ستتفید  

 ...خیلی شیک شده بود

 ....بهم زل زد جوری که صب می کردم داره با چشمها  من رو قورت میده

 .م زیر این همه نگاه آب میشمچشم ها سمت من چرخید و من صب کردم دار
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 .پدرم از دور با خنده بهم نزدیک شد هنوزم روی ویلچر می نشست

  !وقتی رسیدم پایین پدرم بلند گفت. دوستان و همکاراهای گرامی، دخترم محبت

 ...ب د با افتخار نگاهم کرد و گفت. تازه پیدا  کردم

 .و اشک توی چشمها  برق زد

 .انه ی سام تکون دادملبخند زدم و سرم رو به نش

ب د ستام و اصوالپرستی بزرگترها و ستهامدار ها مشتغول صتحبت در مورد کار و پول و       

 !دغدغه شدن

 .دختر پسرای جوون هم باهم جمع شده بودن

  .خدمتکارها هم صسابی پشیرایی می کردن

  !دانیال نزدیکم شد وآروم توی گوشم گفت. خیلی خوشگل شدی

  !لی ته دلم انگار قند آب میشدبهت زده نگاهب کردم و

 .ودوباره باصدای بلندتری گفت.بیا تو جمع بچه ها می خوان باهات آشنا بشن

به  رف جمع جوونها رفتم.دختر پسرای بچه پولداری که سرتاپاهاشون مار  بود. صتی     

  !موبندی که استفاده می کردن

  .دانیال با صدای بلندی گفت. بچه ها ایشون محبت هستن

ش  شونم انگار یه      به ضی ها ضی دخترا با لبخند بهم نگاه می کردن و ب  ون لبخند زدم. ب 

  چیز چندشی دیده بودن
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  .پسرا که همه نیششون باز بود و س ی می کردن ژست جنتلمنی بگیرن

ستاد. و هجوم دخترا بود که انگار می       شد و ای شمم به مهرداد افتاد که بهمون نزدیک  چ

 .خواستن قورتب بدن

 اد گفت. خوب دختر دایی! از مهمونی لشت می بری؟مهرد

 .لحن صدا  دوستانه نبود. به یه لبخند اکتفا کردم

شونو به         س ی می کردن خود سرایی که به هر بهونه  شدم. پ کم کم تو اون جمع م شب 

 .آدم نزدیک کنن. و دخترایی که به وضوح با پسرا مخصوصا دانیال و مهرداد می السیدن

شستم که مهرداد         سرم درد گرفت و  شدم. روی یه مبل دورتر ن شون آروم جدا  از جم 

 .نزدیکم شدو نشست و گفت. صسابی می درخشی

 .سردرد کافه ام کرده بود. گفتم.درخشب از این لباسه...نه از من

 گفت. منظورت چیه؟

گفتم. تنها کاری که من کردم پوشتتیدن لباد گرون قیمت اشتترافی بود و ماستتکی که با 

 ..وی صورتم گشاشتن... من خودم نیستمآرایب ر

  ...پوزخندی زد و گفت. تو مت لق به اینجا نیستی

ب د بهم زل زد و گفت. رویای قشنگ من دختری بود که تو لباد ساده هم جلوه داشت.  

برخاف زبون تند و تیز  چشتتتمهای نرم و آرام بخشتتتی داشتتتت. کستتتی که مت لق به 

  ...ی سنگین تهران کافه ا  می کرددرختای قد کشیده ی جنگلهاست و هوا
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ب د بهم نزدیک تر شد وبا صدای پایین تری گفت. ولی اون..االن یه ماسک به چهره ا  

 ..گشاشته تا خود  نباشه.. نباید اینکار رو می کردی محبت

 با ت جآ بهب نگاه کردم و گفتم. منظورت چیه؟

ا  می رفتیم یه گوشه ی دنج دنی  آروم زمزمه کرد. من و تو می تونستیم زوج خوبی بشیم.  

 .و درصالی که تو محبت واق ی بودی در کنار من که عاشقت بودم خوشبخت می شدی

شوند           ستم رو گرفت من رو ن شم که د ستم از جام بلند  شدم و خوا از صرفها  ناراصت 

شیدم و گفتم.چی کار می           شدت ک ستب به  ستم رو از تو د سر جام. خیلی جدی بود. د

 کنی؟

ای روشنب از پشت عینک بهم زل زد..چهره ی مردانه و جشاب که کاما جدی    با چشمه 

بود و گفت. بیا باهم ازدواج کنیم، از اینجا بریم. من کنارت خوشبختم...تو رو خوشبخت    

 .می کنم..محبت..نمی ذارم نیاز به پنهان کردن چهره ی واق یت داشته باشی

یال عاقه دارم نباید اون صرفهارو می از صرفها  چندشم شد..اون می دونست من به دان

  .زد

 گفتم. داری با صرفهات آزارم میدی، می خوام برم

ابرها  تو هم رفت و گفت.کجا؟پیب دانیال؟ اونه که نمیشاره تو بهم توجه کنی؟ دلت             

با اونه؟ به دانیال نگاه کردم دورادور نگاهم می کرد. کا  می اومد تا این صرفها تموم             

 .بشه

  .صرفهات تموم شده می خوام برم گفتم.اگه
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پوزخند زد و گفت. جواب این همه ابراز عاقه ام این بود؟ بهم نزدیک تر شد...انگار می 

خواستتت بغلم کنه... خودم رو یکم عقآ تر کشتتیدم و گفت. من عاشتتقتم محبت... خیلی  

جای دنیا     زیاد ... این هی داره دیوونم می کنه...دانیال قدر من دوستتتتت نداره...من هیچ      

 ...آرامب ندارم...تورو می خوام

بهتره   . خبره چه  دلم ته  من دونی می تو مهرداد؟ صرفیه  چه  این. گفتم با عصتتتبانیت     

 تمومب کنی؟

از جام بلند شدم و سریع ایستاد و گفت. تو به دانیال نمیرسی! اون باهمه دخترا یه مدت     

  ...می مونه و ب دم ولشون می کنه مال آیناز

 .خورد شد و از  فاصله گرفتم و رفتم سمت بالکن اعصابم

 .هوای تازه رو بل یدم و به دستهام نگاه کردم. می لرزیدن

شه..ای     به آسمون نگاه کردم و گفتم. بی بی...من رو ببخب .. دلم می خواد زودتر تموم 

 ...کا  این بازی رو شروع نمی کردم...دلم می خواد همه چیز تموم بشه

 من رو به خودم آورد. محبت؟ مهرداد چی بهت می گفت؟ که صدای دانیال

 ...با اخم گفتم. خصوصی بود اگه قرار بود توهم بدونی به هردو می گفت دیگه

 بهم خیره شد و گفت. چرا انقدر عصبانی هستی؟

 !به خودم اومدم و لبخند زدم و گفتم. آها هیچی

 ...یبا بودیاومد نزدیک تر و گفت. محبت تو خیلی زیبا شدی. همیشه ز
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باشتتته اینجوری آرایب می کنی و لباد می         بار آخرت  ب د یهو اخم کرد و گفت. ولی 

 !پوشی! اصا شالت کو؟ آستینهات چقدر نازکه؟ دستات همب م لومه

 .ب د کتب رو در آورد و گشاشت رو شونه هام

 .مونده بودم بخندم یا عصبانی بشم

 گفتم. دیوونه شدی؟

 !هام موند و گفت. آره دیوونه شدم...دیوونه تودست از روی کتب رو شونه 

 ..دلم قنج رفت و گفتم. گول صرفهات رو نمی خورم

خندید..دندونهای ردیفب م لوم شتد و گفت. ولی همین االنشتم داری ذوق می کنی! می   

خوای بیشتتتتر بگم؟ من دارم واق ا دیوونه میشتتتم، وقتی با مهردادصرف می زنی، وقتی      

ن. وقتی اینجوری آرایب می کنی و جلآ توجه می کنی، وقتی    پستتترا بهت نگاه می کن   

گاه می کنی...من            بااخم بهم ن مه...وقتی اینجوری  باد م لو فت از زیر ل های ظری دستتتت

 ...دیوونه میشم

 ...دارم که باره اولین محبت... این صب رو 

  کبهم نخند... ولی دقیقا مال فیلم های هندی من از پشت شیشه ی سکوریت کافه در ی     

 ..نگاه عاشقت شدم

شنگ ترین لحظه ی زندگیم      شت اعتراف می کرد و این لحظه ق وای خدای من دانیال دا

 .بود

 .تو چشمها  زل زده بودم و انتظار می کشیدم که صرف بزنه
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 شونه هام رو محکم تر فشار داد و گفت. یادته تو بیمارستان بهت چی گفتم؟

جلوی صورتم بودی... واین صب تو وجودم   بهب خیره شدم. و گفت. اون لحظه تو دقیقا

  ...ش له می کشید ...دوستت دارم

 !قلبم به شدت می کوبید. و کیلو کیلو قند بود که ته دلم آب می شد

  ...تکونم داد. دوستت دارم

لبخند زدم و ستتترم رو انداختم پایین که خندید و گفت. همین قرمز شتتتدن لپهاته که             

 !دیوونم می کنه،

به آ  به مهرداد گفتم      برگشتتتتم  که زیر آالچیق  گاه کردم و گفتم. اون صرفی  ستتتمون ن

  یادته؟؟

 ....کنارم پشتم ایستاده بود گفتم. اون واق یت داره... خیلی هم زیاد

وب د برگشتم تا عکب ال مل دانیال رو ببینم که فق  دوتا دست دیدم که به قفسه سینه       

 ....های بالکن دوال شدم وام خورد و تو یه چشم بهم زدن من از روی نرده 

آخرین چیزی که یادمه نگاه کردن به بالکن و وصشتتت و دستتتا  که در نهایت ناباوری  

 ...هولم داده بود

وصشت زده به آسمون خیره شدم و صب کردم دیگه آخرشه...من دارم تموم میشم! چه 

 ....تنها...چه غریآ

 ....و فق  داد زدم. بی بی

 ...و ب د سقوط.... و رهایی
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 ...فق  دیدم که توی آسمون پرواز کردم. سبک و نرم و لطیک

  !مادرم دورتر ها ایستاده بود و بهم لبخند می زد... مامان

چه صب قشتتنگی، می تونستتتم مادرم رو به راصتی صتتدا کنم...و ب د بی بی که با موهای   

 .م دیت تکون دادبرا و بلند مشکی و صورت جوون کنار مادرم ایستا 

 .... بی بی، مامانصدا  زدم

 .توی ابرها که می شد به راصتی پرواز کرد و سبک راه رفت

 .بی بی برام دست تکون داد...مادرم هم همین  ور، و ب د برگشتن و رفتن

 ...داد زدم. مامان؟ بی بی؟ منم ببرین، من رو تنها نشارین...گم میشم

 .هردو برگشتن و لبخند زدن و آهسته پرواز کردن

 .ت زمین سقوط کردمو من به سم

 .صاال تاریکی بود که دورم بود

 داد زدم. می ترسم، من کجام؟

 ...ولی صدام اکو می شد و هیچ کب نبود

 .صدای گریه های یه آشنا رسید

شنگت رو باز کن دخترم...من رو       شمهای ق سختی گریه می کرد. محبتم، چ پدرم، که به 

شتت جدات کردم و به این جهنم آور  شمهات    ببخب که از به دمت، دختر نازم... فق  چ

 ...رو باز کن قول میدم دنیارو به پات بریزم
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 ....و ب د گریه های میناخانم بود که می شنیدم

 .چه اتفاقی افتاده...چه اتفاقی افتاده...من کجام؟ این ها چرا گریه می کنن

 ...توی تاریکی من تنها..صدای گریه های متوالی

یه دوستتتت برام دلنشتتتین بود. محبت، قربونت برم،چرا  و بین این همه صتتتدا... صتتتدای 

 ...اینطوری اینجا خوابیدی؟ پاشو بیا برگردیم روستا... فرشته بمیره تو رو اینجوری نبینه

 ...صدای فرشته پا  و قشنگ بود...دلم رو توی تاریکی گرم می کرد

 ...اما قلبم دنبال یه صدای دیگه بود...صدای کسی که می خواست رو نمی شنید

 داد زد...دویدم و گریه کردم..می خوام از این تاریکی خاص شم...خداااااا

  که صدای قشنگی آرومم کرد. محبت؟

  .صدای هق هق گریه ها  دلم رو درد می آورد

باز کن...من رو ببین...من رو ببخب..ببخب          نازت رو  های  خدا چشتتتم محبتم؟ تورو 

محبت من!دارم دیوونه میشتتم...من رو محبت...من رو ببخب...و ب د صتتدای هق هقب...

شم...فق  چشمهات رو باز کن... همین که یه بار    ...ببخب ببخب که نمی تونم کنارت با

 ...دیگه من رو ببینی برام تا آخر عمر کافیه.. محبت...من رو می بخشی مگه نه

صدا  برام قشنگ بود و گریه ها  عشابم می داد. . صدا  دور تر و دورتر شد و من      

 ...داد زدم دانیااال

 ...و از دور چشمم به نور خورد

 .نور چشمم رو زد و نا خود آگاه ناله کردم
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 ...چشمهام رو آروم باز کردم

 .المپهای روی سقک اذیتم کرد و دوباره بستم... و دوباره باز کردم

یه لبخند بهم گفت. این فوق ال اده ستتتت دختر تو خیلی            با  باالی ستتترم بود و  دکتر 

 !شجاعی

 .از صرفها  سر در نمی آوردم

شکرت...       سرم و در صالی که با تمام وجود ذوق می کرد گفت. خدایا  پرستار اومد باالی 

 .باورم نمیشه چشمهات رو باز کردی

 .بهت زده فق  بهشون زل زده بودم

 .دکتر گفت. زود برو به خانواد  زنگ بزن

اتاق فق  من بودم و دستگاههایی که  و ب د اتاق خالی شد. به دور و ورم نگاه کردم. توی  

 ...دورم بود

 .نمی تونستم ذهنم رو متمرکز کنم

 .چه اتفاقی افتاده؟ من چرا االن اینجام

ستم... خدایا چه اتفاقی افتاده           شمهام رو ب شدت درد چ شدت درد می کرد و از  سرم به 

 .بود

 .که در باز شد و مینا و پدرم با چشمهای خیب وارد شدن

 !هق گفت. عزیزم...محبت من پدرم با هق
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و اومد سمتم و بغلم کرد و صدای هق هق گریه های مینا بود که فضای اتاق رو پر کرده     

 .بود

و کنار در اتاق که کلی پرستتتتار و آدم های دیگه ایستتتتاده بودن و با هیجان ستتتر  می 

 .کشیدن

 چه خبره؟..با دلهره گفتم. ب..با..بابا..اینجا..چ..چه

 چی شده؟

ق  گریه می کرد و پدرم هم خنده و گریه رو قا ی کرده بود. موها  یکدستتتت         مینا ف 

 .سفید بود و راصت هم روی پاها  ایستاده بود

  .دکتر وارد شد و پرستار بقیه ی آدم ها رو بیرون کرد و در رو بست

یا                 خدا فت.  یده می گ یده بر یه می کرد و بر نا فق  گر پدرم رو ازم دور کرد و می و 

 ..صدهزار بار شکرت که محبت مارو بهمون پب دادیشکرت،خدایا 

 باصدای ض یفی گفتم. یکی بهم بگه چه خبره؟

و به دکتر باالی سرم که داشت با دستگاهها ور می رفت نگاه کردم و داد زدم. چی شده؟  

 چرا اینا اینجوری می کنن؟

ت رو ب د به شدت سرم تیر کشید و دستم رفت سمت سرم و چشمهام رو بستم... صو            

 "...دوستت دارم "دانیال اومد جلوی چشمم... و صدا  پیچید تو گوشم

دکتر دستتتتم رو گرفت و گفت.چیزی نیستتتت دخترم. تو تازه به هو  اومدی و یکم        

  .خانوادت هیجان زده هستن. آروم با 
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 ب د پدرم و مینارو بیرون کرد و گفت. خوب صاال بهم بگو اسمت یادته؟

 ...م. خوب م لومه اسممبا ت جآ نگاهب کردم و گفت

 ...ب د صب کردم اسمم رو برای چند لحظه فرامو  کردم

 .و یکم به دکتر نگاه کردم و یادم اومد و گفتم. اسمم محبته! محبت

 دکتر لبخند زد و گفت. این آقا و خانم رو می شناختی؟

خانم.           نا  پدرم بود و می که ستتتر از ستتتواال  در نمی آوردم گفتم.خوب آره  صالی  در 

 نظورتون از این سواالت چیه؟م

شه. صاال بهم بگو      ست باید انجام ب ساده  دکتر گفت. نگران نبا  دخترم. فق  یه م اینه 

 یادته چطوری صدمه دیدی؟

 با ت جآ نگاهب کردم. صدمه؟ یکم فکر کردم. از چی صرف می زنه؟

ام...  ه صدمه؟؟ دوباره سرم تیر کشید و چشمهام بسته شد ...دستهای دانیال روی شونه         

 ..یه لباد قشنگ تنمه.. دانیال داره یه چیزی میگه

 ...و درد بهم فشار آورد و داد زدم. آی

 .دکتر دستم رو گرفت و گفت. چیزی نیست. چشمهات رو باز کن

وبهم لبخند زد و یه چیزایی تو برگه یادداشت کرد و داد دست پرستار و رو به من گفت.  

 .سر می زنمخوب استراصت کن دوباره میام بهت 

 .پرستار یه چیزی بهم تزریق کرد و رفت و یکم ب د خوابم برد
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 "محبت؟"

  برگشتم سمت صدا...دانیال؟

 ..روی بالکن ایستاده ایم. داره بهم لبخند می زنه

اما ناگهان صتتورتب محو میشتته و انگار مهرداد جلومه.. لبخند می زنه... دستتتهای دانیال  

 ...میاد  رف و من توی هوا م لق

 .یه دف ه از خواب پریدم

صتتدای اذان به گو  می رستتید. مینا خانم روی زمین روی ستتجاده دستتتها  ستتمت     

 .آسمون بود

 ...ناله کردم. تشنمه

 .مینا اومد باالی سرم. لبخند زد. چقدر صورتب بهم آرامب می داد

 ... یه لیوان آب داد بهم. گفتم. مینا جون، من رو ببر خونه. اینجا اذیتم می کنه

 .چند روز ب د که صالم بهتر بود من رو بردن خونه

 ...وارد صیاط که شدیم

سرم درد گرفت... چشمم به بالکن افتاد...صب بدی سراغم اومد و وصشت زده داد زدم.  

 ...نه...نه

پدرم محکم بغلم کرد و بلندم کرد و برد ستتتمت اتاقم و روی تخت خوابوند. روستتتریم  

 ...ی پنجره دیدم کنار رفت و صورتم رو توی شیشه
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 دستم رفت الی موهام. و داد زدم. موهام...موهام .... موهام کجاست؟؟

 .مینا دوید سمتم و گفت. عزیزم یکم کوتاهب کردیم. چیزی نیست. زودی بلند میشه

 ...داد زدم. یکم؟ این که از موهای پسرهاهم کوتاه تره؟ موهای من بلند بود

ص  دای بلند شروع کردم به گریه کردن... نمی دونستم    پدرم از اتاق رفت بیرون و من با 

 .چی شده و داشتم داغون می شدم

 .میون گریه ها چشمم گرم شد و خوابم برد

 .هام شروع شد ب.و.ددوباره کا

 ..توی هوا م لق بودم و دستهایی که می دیدم

 ...و صورت دانیال

 .محکم به زمین برخورد کردم و با جیغ بلندی از خواب پریدم

 .ار در باز شد و مهرداد بود که وارد شداینب

 ...از دیدنب جا خوردم و وصشت زده داد زدم. نزدیکم نشو...برو..برو

سلیم باال آورد و گفت.آروم با .          شانه ی ت ستها  رو به ن ستاد و د سرجا  ای مهرداد 

  .آروم با . منم مهرداد. صالت خوبه؟؟ نترد چیزی نیست. خواب دیدی

  .. موها  بلندتر بود و عینکب تغیر کرده بودب د آروم نزدیک شد 

 .زبونم الل شده بود نمی تونسم صرف بزنم
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دوباره گفت. چیزی یادت اومده؟ اون شتتتآ روی بالکن. دانیال اون کار رو باهات کرد؟  

 میاد؟ یادت. داد هولت اون از پشت 

 ...چشمهام رو بستم سرم به شدت تیر کشید و داد زدم. آی

 نا وارد شد و گفت. آقا مهرداد اون صالب خوب نیست چی کار می کنی؟در باز شد و می

 .مهرداد گفت. منم یه پزشکم می دونم اون االن چه صالی داره

 .واز اتاق رفت بیرون

 ...دانیال... دستها  که هولم داد...بالکن... پرت شدم

 .دمش اینها رو بریده بریده گفتم و سرم به شدت تیر کشید و از شدت درد بی هو 

 .دانیال نگران نگاهم می کرد

 .مال بچه هایی که مامانشون رو گم کردن

صتتدا  زدم ولی انگار صتتدام در نمی اومد. خواستتتم بدوم ستتمتب ولی پاهام قفل شتتده  

 ...بود

چشمهام رو که باز کردم. نور خورشید بهم دلگرمی دادبلند شدم. پاهام یکم می لرزید و     

  .لی خودم رو به پنجره رسوندم

یال! اون                      خت. دان ندا یال می ا یاد دان به  یاط من رو  جای ص جای  گاه کردم.  یاط ن به ص

 کجاست؟ چرا نمیاد دیدنم. هنوزم غرور داره؟ نکنه رفته با آیناز؟

  .در باز شد و مینا با صبحانه وارد شد
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  یچ ببین کن دقت  خوب با لبخند بهم صتتتبحانه داد و گفت. امروز انگار صالت خوبه.            

 .میگم

 .روز قراره از اداره پلیب بیان باهات صرف بزنن.اصا نترد چیزی نیستام

 گفتم. پلیب؟؟ آخه چرا؟؟ چه اتفاقی افتاده؟

مینا نگران نگاهم کرد و دستتتتی به موهای کوتاهم کشتتتید و گفت. چیزی نیستتتت. اگه           

 چیزی پرسیدن که یادت نمیاد بهب فکر نکن بگو که چیزی نمی دونی باشه؟

سوالی؟ چیه که من باید یادم بیاد و نمیاد؟ این   گیج و منگ پرسی  صا چه  دم. آخه چرا؟ ا

 های عجیآ چیه می بینم؟ ب.و.دکا

شار نیار هیچی نیست که         صا به خودت ف شون در مورد دانیاله خوب؟ ا سوال گفت. ببین 

 .باید به یاد بیاری باشه؟ تو کاما خوبی

بگو. مگه دانیال چی کار کرده؟  بهب نزدیک تر شدم و گفتم. مینا تورو خدا راستب رو   

چرا من توی بیمارستان بودم؟چرا چیزی از تصادفی که می گین یادم نیست؟ موهام چرا     

  .کوتاهه؟ اینا داره دیوونم می کنه

مینا محکم دستتتم رو گرفت و گفت. هیچی نیستتت باور کن. ب د از رفتن پلیب می ریم  

 .پیب دکتر اصا نگران چیزی نبا 

یب اومد توی اتاقم. پدرم کنارم نشسته بود که اون پلیسه بیرونب کرد و      ب د از ظهر پل

 .پدرم با عصبانیت رفت بیرون
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شه با چهره ی جدی و هیکل چهار        سالب با شب  سی و پنج  اون آقا که بهب می خورد 

شتتونه روبه روم نشتتستتت و گفت. من عشر می خوام که تو این شتترای  اومدم اینجا. ولی   

 .به شما بستگی داره ادامه ی تحقیقاتمون

صال             ثه هنوز خوب ستتتر صاد فت. می دونم ب د از اون  که گ گاهب کردم.  گیج فق  ن

 .نشدین. ولی من مجبورم یکم اذیتتون کنم

 از صرفها  سر در نمی آوردم. گفت. شما پسر عمه تون آقا دانیال رو یادتونه؟؟

 گفتم. بله چطور؟

 .ن روی بالکن بودینگفت. اون شآ مهمونی چطور؟ شما با پسر عمه تو

 چیزی یادتون میاد؟

 .یه چیزی مال سوزن توی مغزم فرو رفت

 .و سرم رو گرفتم. و چشمم رو بستم

 اون آقا ادامه داد. داشتین دعوا می کردین؟

 .نمی فهمیدم چی میگه

 .سرم رو به شدت فشار دادم

 .صرفهای مهرداد یادم اومد. دانیال هولت داد

  قفسه سینه امیه دستهایی دیدم خورد به 

 ...هولم داد...هو..هولم..هولم داد "داد زدم
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 ...و جیغ زدم. هولم داد

 .سرم داشت منفجر می شد

 .پدرم وارد اتاق شد و سر پلیب داد کشید و محکم بغلم کرد

 .اون آقا با نا امیدی رفت

 .چندساعت ب د تو مطآ دکتر روانشناد بودیم

 .اب آور بودنمی فهمیدم چی شده و این صالت برام عش

دکتر که مرد جا افتاده با موهای جو گندمی بود که وس  سر  خالی بود و صورتب پر      

 .از آرامب بود

 از پشت میز  بلند شد و روبه روی من نشست وگفت. خانم محبت! صالت خوبه؟

 .گفتم. فکر کنم

  تلبخند زد و گفت. می دونم که تو وض یت سختی هستی و یه عالمه سوالی که توی ذهن

 .داری و ا رافیانت از جواب دادن  فره میرن و تو بیشتر گیج میشی

 .ولی من می خوام پاسخگوی سواالتت باشم که بقیه می ترسن جوابب رو بدن

 .هام روب.و.سگفتم. شما می تونین به سواالم جواب بدین؟ صتی دلیل کا

 !با انگشت سبابه سر  رو خاروند و گفت. البته چرا که نه

ن خم شد و گفت. تو دختر شجاعی هستی. بر خاف ظاهر ظریفت درون     ب د به سمت م 

  .قدرتمندی داری. چون ب د از شنیدن گششته ی مادرت باز هم دووم آوردی
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 .فهمیدم از همه چی خبر داره

 .ادامه داد. اینبار هم باید صبور و قدرتمند باشی

 .فکر کن همین چیزهایی که میگم ممکنه نفهمی ولی به خودت فشار نیار فق  بهب

 ...گفتم. باشه. فق  بهم بگین برای من چه اتفاقی افتاده که من یادم نیست

دکتر به مبل تکیه داد و با آرامب خاصتتتی گفت. صاال می خوام یه داستتتتان جالآ برات             

ت ریک کنم... مرد ثروتمندی بود که ب د از ستتالها دختر  رو پیدا کرد و برای نشتتون   

 .یه مهمانی اشرافی ترتیآ داد دادن تنها دختر  به همه

  و راستهآ ظاهری فاخر لباد. بود ستاره یه مال توی اون شآ زیبای تابستان اون دختر   

 ....کرد می خیره رو ای بیننده هر چشم که زیبا

 .انگار داشت برام قصه ت ریک می کرد

ده. و این و ادامه داد. اون دختر انقدر زیبا شده بود که می تونست دل هر پسری رو بدز    

اتفاق انگار افتاد. پستتر جوان و زیبایی دستتت اون پرنستتب زیبا رو گرفت و روی بالکن  

  ...برد

 . .بالکن توی ذهنم نقب بست و سر دردم شروع شد ولی خودم رو کنترل کردم

و دکتر ادامه داد. اون پسر خوشتیپ و دختر زیبا با هم صحبت کردن و ب د... بنا ناگهان     

ه ای پستتر جنتلمن به دلیل نام لومی پرنستتب زیبا رو از بالکن با ارتفاع   به  رز مرموزان

 ..چند متر پرت می کنه پایین

سرم رو     سرم خورد و نا خود آگاه به عقآ رفتم و  جمله ی آخر  مال پتک محکمی به 

 .با دستم گرفتم
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 .دکتر یکم مکآ کرد و بهم نگاه کرد

سته ادامه ی صرفب رو گرفت. همه دو    سته آه ر اون دختر زیبا که با لباد زیبا  و آه

روی زمین مال فرشته افتاده بود و غرق در خون بود جمع شدن و فکر کردن اون دختر    

 .مرده

پستتر جوان وصشتتت زده از باال به پرنستتب غرق در خون خیره بود و بقیه دور  جمع   

 .شده بودن

 .دختر زیبا به بیمارستان و پسر جوان به اداره پلیب منتقل شدن

تر زیبا به خا ر ضتتربه ی شتتدید مغزی جراصی شتتد که به خا ر این جراصی موهای   دخ

  .قشنگ و بلند  رو تراشیدن. جراصی خوب پیب رفت ولی دختر به هو  نیومد

شنیدن اینکه دختر توی کماست.. همه چیز        سکوت کرد و ب د از  پسر توی اداره پلیب 

  .رو گردن گرفت

ستم گرفتم و در صالی    شده بودم با      سرم رو توی د شو   شنیدن صرفها  دچار  که از 

 صدای ض یفی گفتم. اون دختر... آخر  چی شد؟

سال تمام مال زیبای خفته روی تخت      شمهام زل زد و گفت. اون دختر یک  دکتر توی چ

 ...بیمارستان خوابید

 ...بدنم خیب عرق شد و دستام به شدت لرزید

 و با صدای لرزانی گفتم. ی..ی..یک ...سال؟؟

  .دکتر هنوزم چهره ی آرومی داشت
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ستانیه که همه از بیرون     و گفت. محبت؟ تو واق ا شجاعی، باید بگم قوی و محکم. این دا

دیدن. ولی صقیقت چیزیه که توی مغز تو هستتتت. به خودت فشتتتار نیار. صقیقت مال یه 

مه هخورشید پشت ابره. ابرها هرگز باقی نمی مونن. صتی اگه به خودت فشار هم نیاری    

 .چی یادت میاد. فق  این صقت بود که بدونی چه اتفاقی برات افتاده

 .بدنم به وضوح می لرزید و سردردم کمتر شده بود. فق  یه بغض بزرگ توی گلوم بود

 ..گفتم. دانیال...اون..نه...باور نمی کنم

 دکتر چشتتمها  رو ریز کرد و گفت. چرا باور نمی کنی؟ اون فرزند همون مادریه که یه

 ...بار مادرت رو به کشت داده..تو بارها جلوی چشمب به مادر  توهین کردی

 ...داد زدم. نه...نه...امکان نداره...دانیال اینجوری نبود

دکتر دوتا دستتتتها  رو به عامت اینکه آروم باشتتتم تکون داد و گفت. پب صدستتتم           

 !درسته

 گفتم. چه صدسی؟

 !داره وجود صسی دانیال و تو لبخند زد. بین 

 !و محتا انه بهم زل زد و آهسته گفت. عشق

 .دلم خالی شد و چشمهام رو بستم

 .و سرم رو توی دستهام گرفتم

ی دیدی و   ب.و.ستتتدکتر گفت. برای امروز کافیه. برو خونه. و اگه چیزی یادت اومد. کا        

 .هر صرفی یادت اومد به هیچ کب صتی پدرت چیزی نگو



                 
 

 

 بهارنازدارابی| ستاره دنباله دار رمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 دکنی

 

327 

 

 گفتم. چرا همه چی یادمه جز اون اتفاق؟

دستا  دو تو هم قاب کرد و گفت. خوب، یه چیزی توی ذهنت نمی خواد اون اتفاق بد 

 ..رو به یاد بیاری...دلت نمی خواد باور کنی این اتفاق واق یت داشته

 ...سرم به شدت درد می کرد. و صرفهایی که دکتر بهم زده بود برام غیرقابل در  بود

 ...بود...امکان ندارهدانیال؟ اون...نه... اون مال بچه ها پا  

  .آسمون سیاه و پر از ابر بود...یک سال

شتنا        سخت بود و فکر کردنب هم برام وص سال توی کما بودم؟ باور  برام  من یک 

 .بود

 .توی صیاط روی تاب نشستم

 .به آسمون تاریک خیره بودم. مینا و بقیه می دونستن به خلوت نیاز دارم

ال رفتیم کافه و اون از عشتتتق در یک نگاه صرف زد و بهم     دانی  با  که  افتادم  روز اون یاد  

 .گفت که خا رم رو می خواد

سب رو         ستان لبا ستم داره وقتی توی بیمار شق بود. اون گفت دو توی چشمها  فق  ع

 ...عوض می کردم

 ...من باور  داشتم، دوستب داشتم

 ...قطره ی اشک از چشمم جاری شد

 ...خدای بزرگ نگو که همب فیلم بوده
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 اون شآ ل نتی ما روی بالکن به هم چی گفتیم؟

 ...اون روز توی فافلی...اون داد زد که روی من غیرتی شده

 دانیال...من دختر ساده ای بودم چرا ... چرا میگی کار تو بوده؟ اصا کار تو بوده؟؟

شدن اومد                صحنه ی پرت  شد و  شکهام جاری  ستم ا شمهام رو ب سرم درد گرفت و چ

 ...دستهایی که خورد به قفسه سینمجلوی چشمم...

 .آه بلندی کشیدم و با صدای مهرداد به خودم اومدم

  .با یه لبخند کنارم نشسته بود

 .دستها  رو نزدیک صورتم کرد تا اشکهام رو پا  کنه

 .غیر ارادی سرم رو کشیدم عقآ و اشکهام رو پا  کردم

 بده؟ موها  رو دست کشید و به روبه رو خیره شد و گفت. صالت

 .جوابی ندادم و گفت. دایی گفته که دکتر بهت ماجرا رو گفته. می دونم شو  بدی بوده

 .ب د بهم زل زد. من رو ببخب که نتونستم ازت مراقبت کنم

 .بهب نگاه کردم چشمهام خیب بود و نمی تونسم جلوی اشکهام رو بگیرم

 ...دوباره گفت. به خا ر خانواده ی من تو خیلی عشاب کشیدی

 .گران نبا  همه چی دوباره درست میشهن

ست               سرم در ضاع  شه؟ او ست می شه؟ اصساد من در ست می صبانیت گفتم. چی در با ع

 میشه؟ این برزخی که تو  گیر کردم درست میشه؟
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شه،آروم با .       شانه ی آرامب تکون داد و گفت. با ستها  رو آورد باال و به ن مهرداد د

 .فق  آروم با 

 .نیال تنها میشدی. تقصیر منه که گشاشتم تنها بمونیناون شآ تو نباید با دا

ستم قراره همچین اتفاقی بیفته. محبت؟ وقتی ذهنت نمی خواد به یاد بیاری.    من نمی دون

شکر         شه...خدارو  شه؟ خودت رو اذیت نکن. همه چی فرامو  می شار نیار با به خودت ف

 .که تو سالمی. من واق ا خوشحالم

 ...کا  به جای مهرداد دانیال بود...اینجا کنار منسرم رو پایین انداختم.. 

 

 .یکی دو روز دیگه گششته بود

 .از اتاقم اومدم بیرون. صاال سردردهام کمتر بود

 .دم رو جلوی در اتاق دانیال پیدا کردم. آروم در رو باز کردمخو که نمی دونم چی شد 

 .رو می دادمرتآ و تمیز بود. وارد شدم و روی تختب نشستم. بوی دانیال 

با تابلوها نگاه کردم. و چشمم به جای خالی تابلویی خورد که من از  خوشم اومده بود. 

 .همونی که نقاشی  بی ت بود

ولی نبود. بلند شتتتدم و توی اتاقب چرخ زدم. ناخودآگاه به ستتتمت کمد  کشتتتیده             

ر دشدم.کلید رو  بود باز  کردم. لباسها  که مرتآ چیده بود. و وسایلب. خواستم     

شیدمب بیرون. و باز  کردم. همون تابلو بود.     شمم به یه کادو خورد. ک رو ببندم که چ

 "تقدیم به محبت که عاشق  بی ته "کادو  کرده بود. پشتب رو نگاه کردم. 

 ...اشکهام بی محابا جاری شدن
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 ...دانیال...این امکان نداره...تو نمی تونی اینکار رو بکنی

 "وستهام سو استفاده نمی کنممن از د "یاد صرفب افتادم

  .از جام بلند شدم که برم بیرون که با مهرداد مواجه شدم

 گفت. تو اینجا چیکار می کنی؟؟ صالت خوبه؟؟

 چیزی یادت اومده؟

 .گفتم. نه.. فق  یکم کنجکاوی بود

 دستب رو روی شونه ام گشاشت و گفت. محبت، میشه دانیال رو ببخشی؟

  چون فت. اون، بچگی کرده. می خواسته ازت انتقام بگیره پرسشگرانه نگاهب کردم و گ

مدی  دف ه  یک  تو مام  و او گاه    و ثروت ت عآ    صتی و گرفتی رو آبرو  و جای  بهم با

 .شدی عشقب با نامزدیب خوردن

 .صرفها  برام دردنا  بود

 .اخم کردم و گفتم. صالم خوب نیست مهرداد !می خوام برم اتاقم

. هنوزم من رو نمی بینی؟ هنوزم ازم  فره میری؟؟ هنوزم دوباره جلوم رو گرفت و گفت

 نمی فهمی من چقدر می خوامت؟

 ...صدای دانیال توی گوشم پیچید. خیلی خا رت رو می خوام

 ..چشمهامو بستم که دستهای مهرداد روی شونه ام قرار گرفت. داری دیوونم می کنی
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یال رو دیدم کتب تن من بود و     تا  روی شتتتونه     توی چشتتتمها  زل زدم.. دان دستتت

 "...آره دیوونه شدم...دیوونه ی تو "ام...صدا  پیچید توی گوشم

کارهات داری دیوونم می کنی...وقتی من جلوتم و بهم توجه         با این  باره تکونم داد.  دو

 .نمی کنی

وقتی اینجوری با اخم بهم نگاه می کنی...من دیوونه     "صتتتدای دانیال پیپید توی گوشتتتم.  

 "..میشم

 .ده بودنفسم صبب ش

 .مهرداد دوباره تکونم داد به خودم اومدم دیدم بهب زل زدم و هنگ کرده ایستادم

ستترم رو تکون دادم و دستتتها  رو از شتتونه ام پب زدم و گفتم. من خستتتم، نمی خوام  

 .چیزی بشنوم

  رفتم سمت اتاقم که با صدای بلند گفت. جواب این همه ابراز عاقه ام این بود؟

 ...ه رو قبا هم شنیده بودمخدای من این جمل

  .بهب زل زدم

 .مهمونی اومد جلوی چشمم، مهرداد همین صرف رو بهم زده بود

 .رفتم توی اتاقم و در رو بستم

  .دیگه نمی تونستم این برزخ رو تحمل کنم

 .ساعتی ب د توی زندان بودیم
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 .با کلی اصرار تونستم پدرم رو راضی کنم بشاره با دانیال ماقات کنم

یال هم همه چیز رو قبول              پ  ندانی کرده بود. دان یال رو ز تل دان به ق قدام  خا ر ا به  درم 

 .کرده بود

 .پشت شیشه ی ضخیم نشستم و گوشی رو گرفتم

منتظر تا دانیال بیاد. با لباد خاکستتتتری زندان نزدیک شتتتد و روی صتتتندلی رو به روم 

 .نشست

 .فسه سینم بیرون میادقلبم اونقدر محکم می تپید که صب می کردم االن از ق

 ...بغض توی گلوم و دانیال روبه روم نشست

 .چشمها  سرخ بود و ته ریب داشت. برای چند ثانیه بهم زل زدیم

  .ب د گوشی رو برداشت. چقدر تشنه ی شنیدن صدا  بودم

 ...منتظر گوشم به گوشی چسبیده بود که گفت. محبت

ی شد. ل نت به این صدا که اینجوری    چشمهام ناخودآگاه بسته شد و یه قطره اشک جار    

دلم رو می لرزوند. ل نت به من که نمی تونستتتم تورو، صتتدات رو، صرفهات رو فرامو   

 ...کنم

 گفتم. دانیال...تو...خوبی؟

اینبار اون چشمها  رو بست و دو قطره اشک جاری شد و گفت. دلم برای صدات تنگ       

  !شده بود محبت
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گن  ه کار تو نبوده، بگو که تو اون کار وصشتناکی که بقیه می گفتم. دانیال! بهم بگو، بگو ک

 .رو نکردی

سر  رو انداخت پایین و گفت. من     سانه نگاهم کرد و ب د انگار یاد چیزی افتاد و  ملتم

 ...رو ببخب

ستم رو روی   شه    د شتم  رو روبه ی شی  من آخه کردی؟ رو اینکار چرا چرا؟. گفتم و گشا

...  آوردن مادرم سر  بایی چه خانوادت اینکه فهمیدن از ب د صتی بودم؟؟ کرده چیکارت

 ...بازم..بازم

 ...اشکهام جاری شد و با بغض گفتم. بازم،عاشقت شدم

چشتتمها  پر از اشتتک شتتد و خالی شتتد و گفت. محبت..من رو ببخب..من مستتتحق      

 .مجازاتم

 ...گفتم. تو دیوونه شدی..دیوونه شدی

  صرف مهرداد با وقتی میشم، دیوونه دارم واق ا هآر. گفت بهم زل زد و یکم مکآ کرد و 

 ...میشه مم لو لباد زیر از ظریفت دستای وقتی کنن، می نگاه بهت پسرا وقتی.. زنی می

 ...یه چیزی مال پتک می خورد توی سرم و با چشمهای گرد فق  بهب زل زده بودم

 ..شمادامه داد. وقتی اینجوری با اخم بهم نگاه می کنی...من دیوونه می

 .ب د گوشی رو گشاشت و رفت

 .یه چیزی انگار مال سوزن توی سرم فرو رفت و از صال رفتم

 .وقتی بیدار شدم. توی اتاق خوابم بودم. پدرم کنارم نشسته بود و بهم لبخند می زد



                 
 

 

 بهارنازدارابی| ستاره دنباله دار رمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 دکنی

 

334 

 

 ...نگاهب کردم و گفتم. بابا

 گفت. جان بابا؟

 گفتم. وقتی به مامان تهمت زدن، شما چرا از  دفاع نکردی؟

دستی به موها  کشید و گفت. چون من یه ترسوی بی وجود بودم، ته دلم می دونستم       

 .مادرت بی گناهه ولی نتونستم وایسم و دفاع کنم...در نهایت..ازدستب دادم

 .واشکها  سرازیر شد

 .به سقک خیره شدم و اشکهام جاری شد و گفتم. ولی من ترسوی بی وجود نیستم

 .شناسمفردا  رفتیم پیب دکتر روان

 دوباره با چهره ی پرازآرامشب بهم نگاه کرد و گفت. خآ دیگه چه خبر؟

 لبخند زدم و گفتم.آقای دکتر اون پرنسب هنوزم می تونه پرنسب باشه؟

 .دکتر لبخند زد و گفت. البته، اون هنوزم پرنسسه

 گفتم.اون جنتلمن چی؟ اون هنوزم عاشق پرنسسه؟

  .ه ذهن پرنسب می دونه درستهدکتر یکم فکر کرد و گفت. هر چیزی ک

لبخند زدم و گفتم.ذهن اون پرنستتتب دیگه چیزی نمی دونه. نمی خواد چیز دیگه ای       

 .بدونه. چیزی که قلبب می دونست کافی بود

 دکتر با ت جآ نگاهم کرد و گفت. بر اساد اصساست تصمیم می گیری؟
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ی از ب د زمان و مکان  گفتم. اصستتتاد آدم ها گاهی، فراتر از ذهن می تونه فکر کنه. صت

 .خارج شه و چیزی رو تو گوشت بگه که ذهنت نتونه درکب کنه

ب د از جام بلند شتتدم و رفتم ستتمت در خروجی و گفتم. نگران نباشتتین آقای دکتر. اون  

 .پرنسب یه ترسوی بی وجود نیست.خودتون گفتین، که من دختر شجاعی هستم

 .دکتر بهم لبخند زد و من خارج شدم

 .ب د روز دادگاه روزی که من باید تایید می کردم دانیال گناه کارهسه روز 

 .صبح زود بیدار شدم و رفتم سمت سوییت. چقدر اینجا برام آرام بخب بود

 .روی تاب نشستم. روزایی که با مهشید بودیم

 .روزایی که خدمتکار بودم

 .گرفت ب د رفتم کنار درختی که من و مهرداد کنار  ایستادیم. ب د خنده ام

 .آالچیق، جایی که میاد دوست دانیال برام با گیتار .کیجا شمال زد

 .عمارت. بالکن کشایی و دوباره دردی که تو سرم پیچید

 .مهرداد از پنجره ی اتاقب نگاهم کرد. از دور لبخند زدم و برا  دست تکون دادم

ن اومد و به پهنای  چقدر صب خوبی داشتم. و رفتم سمت خونه. مهرداد از راه پله ها پایی  

 صورت خندید و گفت. صالت خوبه؟

 .لبخند زدم و گفتم. عالی
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فت. آخر  زهر خودت رو            یدنم اخم کرد و گ با د مد بیرون و  تاقب او مادر  از ا

 ریختی؟ پسرم رو داری به کشتن میدی؟

نگاهب کردم و گفتم. هرکاری کردم مال شتما کینه ای و انتقام جو باشتم نشتد، یادتونه     

وز گفتم مال شتتتما آدم خبیای ام چون خون شتتتما تو رگهامه؟؟ صرفم رو پب می       اون ر

 .گیرم. من مال مادرم مهربان هستم، خون اون توی رگهامه

 .هرکب بدی کنه خود  تقاصب رو پب میده

ست که من        شه. نیازی نی سوا می ست، جنایتکار  بق قانون  بی ت پیدا ور این قانون دنیا

 .انتقامی بگیرم

 .ل نگاه بهت زده ا  رفتم تو اتاقم تا برای دادگاه آماده شمو در مقاب

 .من و پدرم و مینا و وکیلمون. توی یه ردیک نشستیم

 .دانیال و مادر  و مهرداد و وکیلب توی یه ردیک

وکیلب کلی نطق کرد و ب د هم قاضی از من خواست بلند شم و نردیکب جلوی یه میز     

  .بایستم

 .وکیل دانیال بلند شد

 .یال سر  پایین بود. ریشب بلندتر شده بود و دستها  می لرزیددان

وکیل گفت. خانم بزرگ زادگان ببخشتتید که با وجود اینکه هنوز صالتون خوب نشتتده به 

 .اینجا اصضار شدین

 دادن؟ هولتون آقا این که دیدین شما بالکن توی می خوام بپرسم که اون روز 
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 .و دستب رو به  رف دانیال نشونه رفت

 !گفتم. شآ

 برگشت سمتم و گفت. ببخشید؟؟

 . لبخند زدم و به دانیال نگاه کردم و گفتم. اون شآ بود. که روی بالکن ایستادیم

 .دانیال و مهرداد هردو با ت جآ بهم نگاه کردن. و پدرم و مینا و وکیلم

 .و ادامه دادم. شبی که من پرنسب اون مهمونی بودم

ناستتآ شتتخصتتیتم نبود، چون دستتتای ظریفم از زیر   نگاهها همه به من بود. لباستتم م

 .م لوم بود. واین...یکی رو دیوونه می کرد

 .وکیل اعتراض گونه گفت. خانم لطفا با قصه بافی وقت دادگاه رو نگیرین

 .قاضی گفت. بشارین صرفب رو بزنه

 .دانیال با چشمهای سرخ بهم نگاه می کرد و مهرداد مبهوت شده بود

 .الکن چون صرفهای یک نفر آزارم داده بود.خواستم هوایی بخورمگفتم. رفتم روی ب

 ...دانیال بهم نزدیک شد

شونه هام و          شت روی  شمم اومد.... دانیال کتب رو گشا صحنه مال فیلم جلوی چ و اون 

 ...لبخند زد. لبخند  دیوونم می کرد و ب د بهم گفت دوستم داره

من از خجالت برگشتتتم ستتمت نرده ها و   و ادامه دادم. دانیال بهم صرفهای قشتتنگی زد و

 .صرف دلم رو به زبون آوردم
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 .. دانیال چشمها  رو بست و اشکب جاری شد

 .همه منتظر به دهنم خیره بودن

 ....و ادامه دادم.وقتی برگشتم تا عکب ال ملب رو ببینم

!  هو دوباده به چشمهای تک تک آدمها خیره شدم. مینا، پدرم، دانیال، مهرداد عاشق پیش    

 ....مادرشون، وکیل ها، قاضی ، و دستیار ... همشون انگار منتظر ادامه بودن

 ...چشمهام رو بستم دستهایی که به قفسه سینه ام خورد

 ...چشمهام رو باز کردم. اون اونجا بود

 ...و انگشت اشاره ام رو باال آوردم

 ...وهمه رد انگشتم رو گرفتن

ک مهرداد بود که به ستتمتم دراز شتتد و با قدرت و باوصتتدای بلند داد زدم. دستتتهای کای

 ...هولم داد

برای چندثانیه همه مبهوت نگاهم کردن و ب د صدای مهرداد بود که به گو  می رسید. 

 محبت! این مزخرفات چیه؟؟ محبت چی داری میگی؟؟

با چشمهای مصمم و صدایی محکم گفتم. تو دانیال رو هول دادی و جا  ایستادی و در      

 ...ثانیه محکم هولم دادیعرض یک 

دانیال دوید سمت بالکن و دستب رو دراز کرد سمتم      "و اون صحنه جلوی چشمم اومد  

 ....و داد زد. محبت

 ...و دستای دانیال آخرین چیزی بود که من دیدم
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 .وکیل با صدای بلند گفت. این دختر هنوزم گیجه نمی فهمه چی میگه

  و داخل  اومد  برگه  چندتا   با  مده بود خونمون  که در اتاق باز شتتتد و همون افستتتر که او     

 .بود صیاتی مورد این ولی قاضی جناب ببخشید. گفت

صد به جان           سو ق سی که  سر گفت.  بق تحقیقات ما ک ضی کاغشها رو گرفت و اون اف قا

دختر آقای بزرگ زاده رو داشتتتن این آقا بودن. و دستتتب رو به  رف مهرداد نشتتونه   

 .ی که بدست آوردیم این رو ثابت می کنهرفت. آثار انگشت و شواهد

مهرداد بهم زل زد و ب د با عصبانیت از جا  بلند شد و داد زد. دختره ی عوضی تو هم    

  ...مال مادرت اومدی زندگیمون رو نابود کردی

 .افسر دستها  رو گرفت و اجازه ی صرکت بهب نداد

 سه ماه ب د

باال     خوب بچه ها، کاد تمومه. فردا از درد جدید ا       متحان می گیرم. میانگین نمرات 

 .باشه جایزه دارین

 .و بچه ها با جیغ و هورا از کاد خارج شدن

شمم به بیرون افتاد. پدرم      ستم برم بیرون که از پنجره چ شتم و خوا دفتر کاد رو بردا

 .توی صیاط پر از چمن مدرسه ایستاده بود و دست تکون می داد

 ....ذهنم رفت به روز دادگاه

 .رداد به جرم اقدام به قتل من دستگیر شد و دانیال بی گناه اعام شدمه
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وقتی با مهرداد توی زندان روبه رو شتتدم گفتم. چرا مهرداد؟ من فکر می کردم تو آدم  

خیر و مهربونی هستتتتی، گاهی به خا ر اینکه ابراز عاقه ی آدم خوبی مال تورو نادیده           

 تونستی؟ می گرفتم، عشاب وجدان می گرفتم. چطور

با چشتتمهای روشتتنب که صاال تو  فق  کینه دیده می شتتد بهم زل زد و گفت. چون از   

سرکوفت           شدین. مادرم به خا ر  شنگمون  شی زندگی ق شم مادرت و تو باعآ فروپا اول

سردگی گرفت و پدرم رهامون کرد.      سر  میزد اف های پدرم که خوبی های مادرت رو 

  ...کردم می دونی؟ من اون چراغ رو عمدا پرتب

قلبم هزار تکه شتتتد و بغضتتتم رو قورت دادم. و مهرداد ادامه داد. ب د  دیگه آرامب       

شکی             شد. من پز صحنه الل  شد و دانیال با دیدن اون  سکته کرد و فلج  شتم. مادرم  ندا

شورهای جنگ زده برای کمک نرفتم. یه جای دنیا مخفی بودم تا    خوندم ولی هرگز به ک

سر و کله ات پ  شد... مادرم بی تابی می کرد و چهره ی تو چهره ی اون زن    اینکه تو  یدا 

می دیدم. توهم باید محو میشتتتدی. چندین بار  ب.و.درو تداعی می کرد و هرشتتتآ کا

بهت هشتتدار دادم که برنگردی ولی تو گو  نکردی... هم می خواستتتم نابود بشتتی و    

م ازدواج کنه همه چی    هم...هم دلم..دلم پیشتتتت گیر کرده بود... با خودم گفتم اگه باها    

شده      شق دانیال  رو فرامو  می کنم و می ریم یه جای دور و زندگی می کنیم. ولی تو عا

  .بودی

 ..گفتم.من و مادرم هیچ بدی نکرده بودیم. این خانواده ی شما بود که سست بنیان بوده

 ...داد زد. اگه مادرت نبود االن همه چی عادی بود

که تو من  یال رو قبول کردی خون جلوی    اون شتتتتآ توی مهمونی  رو پب زدی و دان

چشتتتمام رو گرفته بود، دانیال داشتتتت بهت صرفهای عاشتتتقانه می زد و تو با تمام وجود  

  ...خوشحال بودی ولی صرفهای من رو پشیزی صساب نکرده بودی
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سر رسیدم        همه چی رو در نظر گرفتم کسی صواسب به بالکن نبود تو موق یت مناسآ 

 ...پب زدم و خواستم هولت بدم که تو برگشتی سمت من و همون لحظهو دانیال رو 

داد زدم. پست فطرت عوضی... تو یه هیوالیی مهرداد... دانیال به خا ر برادری همه چی    

رو گردن گرفت تا تو صتتدمه نبینی، اونوقت تو... برات متاستتفم....وقتی به برادرت رصم  

 ...نکردی باید بگم از هیوالهم وصشتنا  تری

و خواستتتتم بلند شتتتم که اشتتتکها  جاری شتتتد و گفت.محبت...من ... واق ا عاشتتتقت   

بودم...تنها محبتی که ازت دیدم لبخندی بود که از پشت شیشه بهم زدی و دست تکون       

هایی که رهام نمی  ب.و.ست دادی... محبت من تمام زندگیم تنها بودم با عشاب وجدان و کا

 ...ه تو کنارم می موندی می شدم یه آدم دیگهکرد... همه اینها ازم هیوال ساخت...اگ

 ...از جام بلند شدم و گفتم. کا  واق ا همون مهردادی بودی که تو ذهنم داشتم

 .به خودم اومدم هنوزم داشتم به پدرم نگاه می کردم

 !رفتم بیرون و گفتم. سام بابایی من

 !پدرم بغلم کرد و گفت. عزیز دلم محبت من

 .دلم برات تنگ شده بود

 .خودم رو لود کردم و گفتم. وا بابایی! ما که هفته پیب باهم بودیم

 .خندید و گفت. دلم زود زود واست تنگ میشه

 .و قدم زنان سمت خونه ی بی بی رفتیم
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اون خونه رو خاله ها و دایی تقسیم کرده بودن و می خواستن خرابب کنن ولی من البته    

صل     سهمشون رو دوبرابر قیمت ا ی خریدیم و اون خونه رو ت میر کردم تا  به کمک پدرم 

 .همیشه همونجوری بمونه

شهر        ست نزدم. چون قرار بود انتقالی به یکی از مدارد داخل  سایل داخلب رو هم د و

 .بگیرم و اصتماال از اونجا می رفتم

 .توی صیاط که رسیدیم پدرم گفت. محبت! یه نفر هست که می خواد ببینتت

نگاه کردم و دانیال رو که توی زیر درخت انجیر ایستتتاده بود با ت جآ به رد نگاه پدرم 

  .رو دیدم

 .دلم هری ریخت و قلبم شروع به کوبیدن کرد

 .پدرم به سمت جاده خاکی قدم برداشت و ازمون دور شد

 .. آروم به سمتب رفتم. یه روز قبل برگشتنم به روستا تو ذهنم زنده شد

کب و در صالی که از خوشتتحالی بغض کرده بودم وقتی از زندان اومد بیرون. رفتم نزدی

لبخند زدم. با دلتنگی بهم نگاه کرد و ب د گفت. محبت ممنون که صالت خوبه...ولی...ولی  

 .من تو این شرای  باید کنار مهرداد باشم

واون روز من وجودم شکست ، قلبم شکست، اصساسم شکست و تصمیم گرفتم دیگه             

 ... اونجا نباشم و برگشتم روستا

و صاال ستتته ماهه که من بدون دانیال...کستتتی که برای اولین بار توی زندگیم بهب دل            

 ...بستم دور بودم. بدون..هیچ تماسی ، بدون هیچ پیامی

 ...وصاال اون بی خبر اومده بود و روبه روم ایستاده بود



                 
 

 

 بهارنازدارابی| ستاره دنباله دار رمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 دکنی

 

343 

 

 ...با همون نگاه همیشگی. اومد نزدیک تر و گفت. سام

 .و دادملبخند خشکی زدم و جوابب ر

 صندلی زیر درخت رو نشون داد و گفت. بشینیم؟

 به  رف صندلی رفتم و گفتم. اتفاقی افتاده؟

 روبه روم نشست و گفت. صتما باید اتفاقی بیفته؟

 !شونه باال انداختم و گفتم. آخه تو...اینجا! یکم عجیبه

 .بهم زل زد و گفت. اومدم تورو ببینم

  .قلبم محکم تر از قبل تپید

 خوب دلیلب؟ گفتم.

 .گفت. دلم برات تنگ شده بود

 بغض دوید توی گلوم و پوزخندی زدم و گفتم. ب د از سه ماه؟

ید          با گفت. می دونم ازم دلخوری،محبت من رو ببخب، می دونم توی اون وضتتت یت ن

 ...تنهات میشاشتم. ولی

  جا با اخم گفتم. ولی مهرداد که می خواستتت من رو بکشتته و تو رو به جای خود  قاتل 

 !زده بود مهم تر بود

گفت. محبت... مهرداد... پسر بدی نبود، اون به دنبال آرامب راه رو اشتباه رفته بود. من 

 .خودم.. از  خواستم سکوت کنه..... خودم اون صادثه روگردن گرفته بودم
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 داد زدم.آخه چرا؟؟

 ...داد زد. چون ب د تو نمی خواستم زنده باشم

 ..هم زل زدیمهردو تو سکوت با جدیت ب

 ...قلبم تمنا می کرد که اون رو بدست بیاره ولی غرورم نمیشاشت

و دانیال ادامه داد. دکترت گفته بود شاید هرگز از کما بیرون نیای! بدون تو چطوری می  

شآ کا          شده بودی و هر شمهای من پرت  شم وقتی جلوی چ ستم زنده با س تون   بب.و.

 ...دیوونم می کرد

. صاال چرا برگشتتتی؟؟ ب د ستته ماه. بی خبری و بی خیالی...چرا  از جام بلند شتتدم و گفتم

 برگشتی؟؟

شدم. چون در و دیوار و جای جای اون خونه        شتم دیوونت می  شد و گفت. چون دا بلند 

 ...تورو به رخم می کشه. چون من داشتم دیوونه می شدم

 .. قلبم به پام افتاده بود ولی این غرور ل نتی

 ...  بروگفتم. برو...دانیال فق

 .داد زد. بدون تو جایی نمیرم

 گفتم. مادرت و برادرت ازم متنفرن..تو چرا نیستی؟؟

 ...و رفتم سمت پله ها تا برم داخل که

 ..بلند گفت. با من ازدواج کن محبت
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شحالی            شتم برگردم و از خو ست دا شدم. ته دلم قنج می رفت و دو سر جام میخکوب 

 ...بگم چرا که نه

 ...ر ل نتیولی باز این غرو

 ...گفتم. از اینجا برو دانیال

 .اومد پایین پله ها و گفت. محبت! من رو پب نزن. من بدون تو می میرم

 ...گفتم. تا صاال زنده بودی. از اینجا به ب دشم زنده می مونی

و خواستتتم برم داخل که دستتتم رو گرفت و با غیض گفت.   نه نزن، می دونی این ستته 

داد توی زندان خودکشی کرد ولی نجاتب دادن مادرم یه سکته   ماهه چی کشیدم؟؟ مهر 

ی دیگه کرد و االن توی بیمارستانه. تمام مدت تنهای تنها با تمام این غصه ها جنگیدم...    

 ...و در کنار همه اینها دوری از تو داشت دیوونم می کرد

به   برگشتم و با صیرت نگاهب کردم. چهره ا  از نزدیک شکسته تر بود و چشمها     

 .خون نشسته بود

 ...ملتمسانه نگاهم کرد و گفت. محبت! اگه تو هم بهم پشت کنی من نابود میشم

 .وقطره اشکی از چشمهای م صومب جاری شد

 .دلم می خواست محکم بغلب کنم و اشکها  رو پا  کنم تا آروم بشه

 سرم رو انداختم پایین و ب د گفتم.باهام یه جایی میای؟

 .کرد با ت جآ بهم نگاه

 .دقایقی ب د هرد توی آرامگاه روستا بودیم
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 !کنار قبر بی بی نشستم و گفتم. این بی بیه دانیال

 .ب د به قبر کنار  که تازه سنگ انداخته بودیم اشاره کردم و گفتم. اینم قبر مادرمه

 .دانیال کنار قبرها نشست

 ن رو داشتتته... صاال باگفتم. بی بی! مامان! این دانیاله،پستتر مهربونی که همیشتته هوای م 

 .وجود مخالفت مادر  و براد  ازم خواستگاری کرده

 شما راضی هستین؟ نظرتون چیه؟

 .دانیال با بغض لبخند زد و گفت. قول میدم ب د این هم باز از  صمایت کنم

شکها           ضب ترکیده بود و ا شت و در صالی که بغ ستب رو روی قبر مادرم گشا ب د د

رو ببخشتتتین... کینه و انتقام کورشتتتون کرده بود... همه میگن   جاری بود گفت. خانوادم

 ...شما مال اسمتون خیلی مهربونین. من از  رفشون م شرت می خوام... اونهارو ببخشین

 ...و زار زد... اونقدر که مال بچه ها هق هق می کرد

 ...و تازه می دیدم چه دردی رو تاصاال تحمل کرده

 ...خشه... من مطمئنماشکهام جاری شد و گفتم. می ب

 و تو گریه ها بهم زل زدیم و گفتم. هنوزم رو پیشنهادت هستی،؟

 ...وس  گریه ها با ذوق گفت. البته..صتما

 .با من ازدواج کن محبت،قول میدم در صضور بی بی و مادرت که خوشبختت می کنم

 باهام ازدواج می کنی؟
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 ...سرم رو به نشونه ی مابت تکون دادم

سه    ب د از اون  شت تهران و من کارهای انتقالی رو ردیک کردم و به مدر روز دانیال برگ

 .ی جدید منتقل شدم

ست         شک شد ولی با  سهم خونه ی بی بی رو گرفت وارد بیزینب  فرید ب د از اینکه پول 

شی            شه ک سراغ نق شید! و رفت  شرکت تهرانی پولها  رو باال ک شد در واقع اون  مواجه 

 .مشغول شدساختمان و توی یه اداره 

   اقت نتونست  دیگه و زد رو سوم  مادر دانیال ب د از یک ماه تو بیمارستان بودن سکته   

 .بیاره

 .قبل اینکه سکته کنه فرستاد دنبالم

سیدم صالب خیلی     سر  ر سکب  زصمت به. بدبود وقتی باالی  شت و گف بر رو ما ت.  دا

 .مادرت...یه...فرشته بود...من نتونستم جلوی صسادتم رو بگیرم

به اونجا کشتتتیدم... من رو ببخب            باهام خوب بود ولی من از روی لجبازی کار رو  اون 

محبت...پسرم بی تقصیره. اون تو آتیشی که من به پا کردم داره می سوزه... بار این گناه  

 ...برام سنگینه صداقل بشار خیالم از بچه هام راصت باشه

 .دم مرگ نا امیدی بدمدلم از  پراز درد بود. ولی نمی تونستم به آدم 

  ...لبخند زدم و گفتم. خدا بخشنده تر از این صرفهاست و مادرم خیلی مهربونه

صیرم رو به خا ر        شد و گفت. یک عمر زندگی خودم و بچه های بی تق شکها  جاری  ا

 ..صسادت بی مورد جهنم کردم...خدا ازم بگشره

 .دو روز ب د  ازدنیارفت
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ی پدرم شتتکایتم رو از مهرداد پب گرفتم. توی زندان  ب د از مرگب باوجود اعتراضتتها

شور زندگی می کرد اون رو به     شده بود و خواهر  که خارج از ک دچار اختاالت روانی 

 .آمریکا برد تا درمان بشه و از اینجا دوربشه

پدرم ستتتهام خواهر  رو به دانیال داد ولی دانیال برای کار به یه کارخونه نزدیک محل  

 !تا اونجا کارگر باشه زندگی من رفت

مینا و پدرم توی محضتتر یه عقد مختصتتر گرفتن و مینا شتتد خانم اون عمارت. و من از    

 .صمیم قلبم خوشحال بودم

پدرم مهشید رو ب د از فارغ التحصیلی توی شرکتب به کارگرفت. مهشید کسی که مال       

 .خواهرم کنارم بود

اشا می کردم و این ماجراها رو از   توی پار  نشسته بودم و برگ ریزان درخت ها رو تم  

ذهن می گشروندم که یه بچه نزدیکم شتتتد و در صالی که یه بادکنک بهم میداد گفت.                

 !خاله این مال شماست

 .با ت جآ گفتم. مرسی عزیزم ولی این مال شماست

  .گفت. نه خاله اون آقا داد بدم به شما

گاهب رو گرفت          نک رو از  گرفتم و رد ن بادک به  پار     با ت جآ  یال اونطرف  م. دان

 !ایستاده بود و بهم لبخند میزد

پسر  رفت و بلند شدم که برم سمتب ولی بادکنک از دستم رها شد و رفت به آسمون  

 !دانیال دوید سمتم و داد زد . نشار بره محبت
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هنگ کرده فق  نگاه کردم که دانیال رستتتید و نفب زنان گفت.ای بابا محبت بگیر              

 !دیگه

 باد برد  چیکار کنم؟؟؟گفتم. خوب 

 !پوفی کرد و گفت. یه چیز با ارز  بهب آویزون بود آخه

 !و هردو به باد کنکی که صاال باالی درخت گیر کرده بود نگاه کردیم

 .دانیال دوید سمت درخت و با کلی دردسر رفت باال

 !...هنوز پاشو خوب باد کنک رو نگرفته بود که پا  از روی شاخه رها میشه و

 !!!!شلوار  جر می خوره خشتک

ومن فق  تونستتتتم برای دوثانیه خنده ام رو بخورم و پخ زدم زیر خنده و نزدیک بود از       

 !خنده خفه بشم

 .به زصمت اومد پایین و دلخور بادکنک رو داد دستم و به صالت قهر رفت

 ...به انتهای بادکنک نگاه کردم که یه صلقه بهب آویزون بود

 . دانیال؟؟دویدم سمتب و داد زدم

 برگشت سمتم و گفتم. این..مال...منه؟؟

 .و با خوشحالی به صلقه ی نازکی که به نخ بسته بود نگاه کردم

اومد نزدیک ود صالی که جلوی شتتلوار  رو گرفته بود که پارگی م لوم نشتته گفت. با  

 .. ..صقوق این ماهم خریدم
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  رگتر  رو میخرم فق اشتتکهام جاری شتتد که دستتتپاچه گفت. باشتته باشتته میبرم به بز 

 ...گریه نکن

 .زدم زیر خنده و گفتم. دیوونه ی لود

خندید و گفت. محبت... من یه پسر ساده بدون ماشین شاسی بلندم. شغلم هم کارگریه!      

شاید          ست! اگه یه کوچولو باهام کنار بیای! االن  شروع زندگی بد نی سه  البته صقوقب وا

ماشتتینم ف ا پرایده ولی قول میدم یه بهتر  رو نتونم ولی ب دا برات کلی  ا می خرم! 

 ...ب دا برات بخرم

 !اون می گفت و من خنده و گریه رو باهم قا ی کرده بودم

گفت. با وجود همه اینا، قول میدم تا ابد عاشتتتقت باشتتتم، قول میدم به هیچ دختری نگاه  

 !!نکنم، به صرفات گو  کنم و تو خونه هم تو کارها کمکت کنم

 !تم از خنده منفجر می شدمدیگه داش

و در آخر جدی بهم زل زد و و درصالی که هنوز می خندیدم چشمها  سرخ شد و اشک  

تو  جمع شد و گفت. با وجود همه سختی ها کنارت می مونم...عاشقت می مونم.... فق   

 ...تو کنارم با ...دوستم داشته با ....با من ازدواج کن محبت

به اشتتک داد و گفتم. من عاشتتقتم دانیال... درستتت یادم خنده هام محو شتتد و جا  رو 

نیست از کی و کجا شروع شد...ولی هربار که نگاهت می کنم قلبم دیوانه وار می کوبه و     

به پاهام می افته تا صرفم رو بهت بزنم، دوستتتتت دارم دانیال...شتتتاید از روزی که توی             

م...شتتتایدم... درهر صال از    کافه دعوام کردی، شتتتاید از روزی که بهم گفتی خا رخواه     

ستت دارم خیلی زیاد و با همه ی بی پولی    هرجا بوده، مطمئن با  تا ابد ادامه داره.... دو
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سشون دارم... باهات ازدواج می        شغل کارگریت...کنار میام و دو شین پرایدت،  هات، ما

 .کنم و تا ابد کنارت می مونم

 صلقه رو از زیر بادکنک باز

 ....کرد و به انگشتم زد

شه زد و آسمون بهمون لبخند زد      اون روز زیر بارون برگهای زرد و نارنجی، عشق ما ری

 ..و خدا دستهامون رو دردست هم گشاشت

 .دوستت میدارم ای بهترین واژه ی زندگی ام

 ...آنگاه که ستاره های دنباله دار برایمان آرزوهای زیبا رقم می زنند

شق را درقلبم برایم خال می ک  وبی، و خداوند به ما محبت را هدیه می دهد در آن  و تو ع

 هنگام که به روی هم لبخند می زنیم

 

 ❣❣پایان ❣❣

 پیشنهاد میشود

 اشکی |رمان ماهمه تنهاییم 

  ROSHABANOO |ای برای هیچن عاشقانهرما

 روشنک.ا |رمان در پب یک پایان 

 

 (1roman.irساخته شده است) رماناین کتاب در سایت یک 
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