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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_یک

 

*** 

مهتاب رسش را به پنجره اتوبوس تکیه داد و به آدم هایی 

که با شتاب در پیاده روی شلوغ خیابان ولیعرص به این 

سو آن سو یم رفتند، نگاه کرد. اتوبوس در ترافیک پایان 

ی که روز به کندی حرکت یم کرد. با لمس کیسه ی خرید

روی پایش بود، لبخند محوی روی لب های باریک و یی 

اهن چهار خانه  رنگش نشست. تصور محسن توی آن پیر

ای که از ییک از دستفروشهای میدان برایش خریده بود، 

لبخندش را پررنگیر کرد. با خودش فکر کرد " محسن 

 حتما خوشحال یم شه."

الیس هایش از پویل که بابت تایپ پایان نامه ییک از همک 

اهن برای  بدست آورده بود فقط توانسته بود یک پیر

محسن و یک رورسی برای مادرش بخرد. نگایه به 
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ن مانتویش کرد. دو سال بود که  سوراخ ریز کنار آستیر

ن مانتو به دانشگاه یم رفت. پویل برای خرید  فقط با همیر

ن که  مانتوی جدید نداشت. ویل برایش مهم نبود. همیر

کاری هر چند نصفه، نیمه بدست آورد، خدا   توانسته بود 

 را شکر یم کرد. 

وقتر چند ماه پیش کار نیمه وقتر را که با زحمت در یک 

کت خصویص پیدا کرده بود از دست داد. آنقدر یی  رسر

پول و مستاصل شده بود که تصمیم گرفت دانشگایه را 

که برای ورود به آن با هزار نفر جنگیده بود، رها کند. 

ای مادرش از یک طرف و طعنه های عمو و زن فشاره

عمویش از طرف دیگر توانش را بریده بود. ویل هدیه 

جلویش را گرفته بود و نگذاشته بود دست به آن کار 

احمقانه بزند. ول کردن درسش آن هم وقتر فقط یک 

ی جز حماقت نبود.  ن  مانده بود، چیر
 ترم دیگر از آن باقر

ایان نامه را به او داده بود. هدیه بود که پیشنهاد تایپ پ 

هر چند خودش اصال فکر نیم کرد کیس حاضن شود 

بابت این کار به او پویل بدهد. ویل حاال با تایپ پایان 

نامه و مقاله و تحقیق دانشجویان دیگر در سایت 

دانشگاه نه تنها توانسته بود خرج دانشگاهش را بدهد 
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به مادرش  بلکه توانسته بود، هر چند کم در خرج خانه

 کمک کند. 

ن و تایپ کردن   برای مهتاب ساعت ها در سایت نشسیر

کار سخت و طاقت فرسایی بود. ویل باز هم خدا را شکر 

یم کرد که مسئول سایت کاری به کارش نداشت و اجازه 

 یم داد او تا دیر وقت در سایت بماند و تایپ کند. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_دو

 

خودش کامپیوتر شخیص نداشت ویل به خاطر پشتکار و 

عالقه اش کار با کامپیوتر را به خویی بلد بود. جزو معدود 

دانشجویاین بود که به بیشیر نرم افزارهای مهم 
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ن مسئله او را امیدوار  حسابداری تسلط داشت. همیر

میکرد که بعد از فارغ التحصییل بتواند کار خویی پیدا 

  کند. 

فقط باید این ترم را هم به رسانجام یم رساند آن وقت یم 

 توانست با خیال راحت به دنبال کار مناسب بگردد. 

ترافیک خیابان باعث شد خییل دیرتر از همیشه به خانه 

برسد. از میوه فرویسر رس خیابان چند کیلو سیب زمیتن 

خرید. چشمش که به موزهای چیده شده جلوی در 

ن بازایستاد و به محسن فکر کرد که مغازه افتاد، ا ز رفیر

ن زیادی  عاشق موز بود. توی کیف پولش را نگاه کرد. چیر

از پویل که گرفته بود، باقر نمانده بود. با حرست چشم از 

موزها گرفت. معلوم نبود دوباره یک پویل به دستش یم 

 رسید. باید مراقب خرج کردنش یم بود. 

نگ و رو رفته اش که کیف پول را داخل کوله کهنه و ر 

ستانش بود، انداخت تا زودتر به خانه  یادگار دوران دبیر

برود ویل باز دلش نیامد. از فکر خوشحایل محسن دوباره 

لبخند روی لبهایش نشست. مقداری از پول را از کیفش 

ون آورد. آنقدر که بتواند ییک، دو تا موز بخرد و دل  بیر

از دست مغازه  کوچک محسن را شاد کند. موزها را که
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دار گرفت رسعتش را برای رسیدن به خانه بیشیر کرد. 

ش عصباین شده بود.    تا حاال از تاخیر
ً
 مادرش حتما

منصوره خانم مادر مهتاب جلوی در خانه ایستاده بود و 

با همسایه ها حرف یم زد. وقتر مهتاب را دید چند قدم 

 جلو آمد و با لحن تندی گفت: 

 نگران چرا اینقدر دیر کر  -
ی
دی؟ دلم هزار را رفت. نیم یک

 یم شم. 

 مهتاب کوتاه پاسخ داد: 

 خیابونا شلوغ بود.  -

دوست نداشت مادرش جلوی همسایه ها او را شماتت 

 کند. 

منصوره خانم با ناراحتر رس برگرداند و مخالفتش را با این 

 مهتاب نشان داد. 
ی

 همیشیک
ً
 دیر آمدنهای تقریبا

رتش نشانده بود، قدیم به مهتاب با اخیم که روی صو  

 ورودی در را گرفته بودند 
ً
سوی زنهای همسایه که تقریبا

ه نگاهش یم کردند، برداشت و زیر لب سالم کرد.   و خیر

یم خواست هر چه زودتر از جلوی این زنهای فضول رد 

 شود و خودش را به خانه و پیش محسن برساند. 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 مه_شب#ستاره_های_نی

 #پارت_سه

 

ویل قبل از آن که پا به درون ساختمان بگذارد اکرم خانم 

زن صاحب خانه که در طبقه اول همان ساختماین که 

 یم کردند، 
ی
ن آن زندیک مهتاب با مادر و برادرش در زیر زمیر

یم نشست، به کیسه های خریدی که در دست مهتاب 

 بود، اشاره کرد و با خنده ی زشتر گفت: 

؟خرید ک -  ردی؟ مبارک باشه، حقوق گرفتر

مهتاب یم دانست اکرم خانم بابت تاخیر در پرداخت 

اجاره خانه کنایه یم زند. نگاه مستاصلش را به مادرش 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 8 
 

دوخت. انقدر پول نگرفته بود که بتواند پول اجاره خانه 

 را بدهد. 

منصوره خانم دستش را پشت کمر مهتاب گذاشت و 

ه هل یم داد. با همان لحن همانطور که او را به طرف خان

 شماتت باری که از اول در کالمش بود، گفت: 

 زودتر برو خونه. محسن تنهاست. منم االن میام تو.  -

مهتاب از خدا خواسته پا تند کرد و به سمت پله های زیر 

ن صدای مادرش را شنید که با  ن رفت. موقع رفیر زمیر

 دلخوری به اکرم خانم یم گفت: 

 آخر هفته کرایه خونه رو میارم براتونان شا هللا تا  -

صدای پر از تمسخره اکرم خانم که انشا هللا، انشا هللا یم 

 گفت، قلبش را به درد آورد. 

ن   با حرف اکرم خانم تمام خویسر که از صبح بعد از گرفیر

پول تایپ پایان نامه در وجودش نشسته بود، دود شد و 

ن رفت. به هوا رفت. خسته و دل شکسته از پله ها پ اییر

 در خانه نیمه باز بود. 

مادرش وقتر برای پر حرقن با همسایه ها و یا خرید های 

ون یم رفت در خانه را نیمه باز یم  کوچک از خانه بیر
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گذاشت. فکر یم کرد با این کار حواسش به محسن است 

و یم تواند اگر مشکیل پیش آید صدای محسن را بشنود و 

 به دادش برسد. 

ن دستش را روی  در گذاشت و در را به جلو هل داد. همیر

ده شد. محسن  که چشمش به محسن افتاد قلبش فرسر

روی ویلچر کهنه اش مچاله شده بود و بوی ادرار تمام 

یشان را پر کرده بود. مهتاب با عصبانیت  اتاق دوازده میر

ن انداخت و به سمت محسن  کیسههای خرید را روی زمیر

 دوید. 

اعت آن باال به وراجی معلوم نبود مادرش چند س 

 مشغول بود که محسن به این حال و روز افتاده بود. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_چهار
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محسن دستهای کج و کوله اش را تکان داد تا مانع جلو 

آمدن خواهرش شود. ویل مهتاب با مهرباین دستهای 

یم دانست  محسن را گرفت و سیع کرد، آرامش کند. 

ن است.  مگیر  برادرش چقدر از این مسئله ناراحت و رسر

د بغض  وقتر بالخره توانست محسن را در آغوش بگیر

وع به گریه کرد. مهتاب چند دقیقه  پرسک شکست و رسر

صیی کرد تا از شدت گریه محسن کم شود. بعد دستمایل 

 برداشت و آب دهان و بیتن محسن را پاک کرد. 

و یی معتن سیع یم کرد، خواهرش محسن با الفاظ گنگ 

را از خودش دور کند. خجالت یم کشید مهتاب او را در 

 این وضع ببیند. 

ن را یم   برعکس تصور خییل ها محسن خوب همه چیر

فهمید. شاید روی حرکاتش تسلط نداشت و یا نیم 

توانست درست حرف بزند ویل درک کامیل از اتفاقات 

 داشت. 

لحتن که سیع یم کرد، شاد به مهتاب بغضش را خورد و با 

 نظر برسد، گفت: 
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ن بیسر  - عیب نداره دادایسر االن یم برمت حموم تا تمیر

ن خوشگیل رو که برات خریدم تنت یم کنم.   بعدش پیر

مانتویش را در آورد و ویلچر محسن را به سمت 

 ، ن دستشویی که در انتهای اتاق بود، هل داد. زیر زمیر

خانه یک دوش حمام مجزایی نداشت. فقط صاحب 

توی دستشویی نصب کرده بود تا آنها بتوانند آنجا حمام 

کنند. در دستشویی کوچکیر از آن بود که ویلچر محسن 

 وارد دستشویی شود. 
 به راحتر

مهتاب برادر ده ساله اش را که خییل کوچکیر از پرسهای 

همسن و سال خودش بود را در آغوش گرفت و به داخل 

ن گذاشت. محسن با تمام دستشویی برد و او را  روی زمیر

ن بود ویل چاره ای نداشت  الغریش برای مهتاب سنگیر

مادرش با کمر دردی که داشت نیم توانست از پس 

 محسن بر آید. 

محسن از این که خواهرش او را بشورد خجالت یم کشید 

و نیم خواست اجازه دهد مهتاب لباسهایش را در بیاورد. 

، رو به مهتاب خسته از کار و دانشگ اه کف دستشویی

 روی محسن زانو زد و آرام گفت: 

 دادایسر بذار لباست و در بیارم کثیف شده.  -
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محسن عصتی دستهایش را به این ور و آن ور تکان داد و 

با کلمایر که به علت عصبانیت نامفهوم تر از قبل بیان 

اضش را نشان دهد.   یم شد، سیع کرد اعیر

 و ملتمسانه گفت:  مهتاب دستر روی رس محسن کشید 

، اذیت نکن بزار بشورمت بریم  - تو رو خدا دادایسر

م.   میمیر
ی

ون. دارم از خستیک  بیر

ویل محسن رس ناسازگاری گذاشته بود. مهتاب یم 

دانست محسن از دست مادرش عصباین است که آن 

موقع که به او احتیاج داشته در خانه نبوده. اگر رس 

رم نشده بود و مادرش به حرف زدن با همسایه ها گ

محسن را به موقع به دستشویی برده بود این اتفاق نیم 

 افتاد. 

مهتاب دوباره دستش را به سمت لباس محسن برد تا  

وع به جیغ زدن  لباس را از تنش در بیاورد ویل محسن رسر

 کرد. مهتاب خسته و عصباین فریاد زد: 

 بسه.  -

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_پنج

 

محسن شوکه از صدای بلند خواهرش برای لحظه ای 

ساکت شد و بعد با تمام قدرت فریاد کشید و دستهایی که 

تسلط زیادی روی حرکاتش نداشت را توی رس و صورت 

 خودش کوبید. 

مهتاب گیج و رس خورده دستهای محسن را در گرفت و 

سیع کرد از محسن معذرت خوایه کند ویل محسن آرام 

 نیم شد و خودش را به در و دیوار دستشویی یم کوبید. 

مهتاب مغموم و شکست خورده دستهای محسن را رها 

کرد و روی موزایک های رسد و ترک خورده دستشویی 

نشست. رسش را به دیوار تکیه زد و همپای محسن اشک 

 ریخت. 

تمام زندگیش جز درد و غم نبود. پدری که هیچ وقت 

خره هم رهایشان کرد و رفت و دوستشان نداشت و بال 
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مادر یی دست و پایی که هیچ وقت از عهده جمع و جور 

 کردن زندگیش بر نیامد. 

باز هم تا وقتر پدرش زنده بود وضعشان بهیر بود. شاید 

کم ویل به هر حال خرجی یم داد و آنها نگران خورد و 

خوراک و کرایه خانه نبودند ویل وقتر پدرش مرد همه 

ن بدتر   از بد شد. چیر

به یک سال نشده صاحبخانه جوابشان کرد و آواره 

شدند و هیچ کدام از دو خانواده پدری و مادری حاضن 

 نشدند کمکشان کنند. 

مادرش که به خاطر زاییدن یک دخیر و یک پرس معلول و 

سقط الاقل چهار بچه دیگر از اول هم محبوبیتر در 

طور کیل از  خانواده شوهر نداشت. بعد از مرگ شوهر به

خانواده شوهرش طرد شد و فقط گایه برادر شوهر و 

جاری بزرگش برای نیش زدن و اذیت کردن رساغن از او 

ط برگشت پیش خانواده خودش هم دادن  یم گرفتند. رسر

بچه ها به خانواده پدریشان بود. خانواده ای که به هیچ 

 عنوان حاضن نبودند رسپرستر بچه ها را قبول کنند. 

ن  شد که مادرش مجبور شد با کارهای کوچیک مثل همیر

ن و پیاز و بادمجان رسخ  ی پاک کردن و تریسر انداخیر ن سیی

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 15 
 

کردن اموراتشان را بگذراند ویل پویل که از این راه در یم 

آورد کفاف زندگیشان را نیم داد. در محله ای که آنها 

 یم کردند آدمهای زیادی وجود نداشت که طالب 
ی
زندیک

باشد و مادر مهتاب هم دست و پای  این نوع خدمات

ی از محله های دیگر را نداشت.   پیدا کردن مشیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_شش

 

با وجود این، مشکل اصیل مهتاب یی پویل نبود، مشکلش 

محسن بود. برادری که در حال بزرگ شدن بود و با تمام 

ن را خوب یم  معلولیتش، ذهن سالیم داشت و همه چیر

فهمید و هر روز نگهداریش سخت تر و سخت تر یم شد. 

مهتاب خوب یم دانست باید کاری برای محسن انجام 
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دهد ویل نیم دانست چه کار. نه دانش الزم را داشت و 

د.   نه پول تا از کیس کمک بگیر

یک ساعت بعد محسن پیچیده در حوله حمام روی 

ود و مهتاب تکیه زده به دیوار تشیک گوشه اتاق خوابیده ب

رسد اتاق با موبایل ارزان قیمتش که تنها دارای با ارزشش 

ن  بود ور یم رفت. منصوره خانم سفره کوچیک را روی زمیر

 پهن کرد و گفت: 

 بیا یه لقمه بخور -

ی جز سیب زمیتن  ن مهتاب نگایه به بشقاب غذا که چیر

 آپ پز شده در آن نبود، انداخت و گفت: 

 ورمنیم خ -

یعتن جی نیم خورم از صبح گشنه و تشنه رفتر و  -

ی نخوری.  ن  اومدی نیم شه که چیر

این و بذار برا محسن یه ساعت دیگه بیدار یم شه،  -

 گشنشه. 

غصه محسن و نخور. محسن اون موزای که براش  -

ن رس سفره.  ه. بیا بشیر  خریدی رو خورده، سیر
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ش را به مهتاب با اکراه موبایلش را کنار گذاشت و خود

سمت سفره کشید رو به روی مادرش نشست. هنوز از 

 دست مادرش به خاطر رها کردن محسن عصباین بود. 

منصوره خانم با نان لقمه کوچیک گرفت و به سمت 

 مهتاب دراز کرد و گفت: 

قرار شد از فردا برم تو درمونگاه چهارده معصوم کار  -

 کنم. از صبح تا ساعت شش بعداز ظهر. 

تش زد. اگر مادرش از صبح تا ساعت شش رس مهتاب به

کار یم رفت. آن وقت چه کیس قرار بود از محسن 

 نگهداری کند. 

با تعجب و ناراحتر به چهره منتظر مادرش که همچنان  

 لقمه را به سمتش گرفته بود، نگاه کرد و پرسید: 

 محسن جی یم شه؟ -

ن انداخت و لقمه  منصوره خانم بدون حرف رسش را پاییر

روی سفره جلوی مهتاب گذاشت. مهتاب عصتی داد را 

 زد: 

 نیم شه محسن رو از صبح تا شب تنها بذاری.  -
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میام بهش رس یم زنم، از درمونگاه تا خونه یه رب  ع بیشیر  -

 راه نیست وقت ناهار میام بهش رس یم زنم. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_هفت

 

پر از بغض مادرش را صدا کرد ویل مهتاب با صدایی 

منصوره خانم بدون آن که نگاهش را از روی سفره خایل 

 بردارد گفت: 

ی پاک کردن و پیاز رسخ کردن  - ن  چیکار کنم؟ با سیی
ی
یم یک

که نیم شه پول دراورد. فکر یم کتن خودم خوشم میاد 

ن یر بکشم و توالت بشورم. ویل  صبح تا شب برم زمیر

 ه جای بیاریم، بخورم. چاره چیه باید از ی
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ن نگاه از مادرش گرفت. یم دانست  مهتاب ساکت و غمگیر

حق با مادرش است ویل نیم توانست از فکر محسن 

ون بیاید. منصوره خانم ادامه داد:   بیر

ن کارم به هزار نفر رو انداختم. نیم تونم از   - برای همیر

ن خارج و من  دستش بدم. باز اگه رویا خانم اینا نیم رفیر

ن کاری یه پ نج شنبه و جمعه یم رفتم خونشون برای تمیر

 جوری یم گذروندیم ویل االن چاره ندارم... 

 مهتاب آب دهانش را قورت داد و گفت: 

ن فردا هم بری رس کار تا آخر برج بهت پول نیم  - همیر

؟  دن. کرایه خونه این ماه و یم خوای چیکار کتن

 

 

به حلقه  منصوره خانم با تعلل دستش را باال آورد و 

ظریف داخل دستش نگاه کرد. دلش نیم آمد حلقه 

ازدواجش را بفروشد. نه به این خاطر که عاشق شوهرش 

 از آن نامرد کتک خورده بود و فحش 
ی
بود. آنقدر در زندیک

ی  ن شنیده بود که اگر یک روزی هم حیس به او داشت چیر

ن با ارزش   نمانده بود. ویل این حلقه تنها چیر
از آن باقر

ی که کیم به او حس زن بودن یم زندگ ن یش بود. تنها چیر
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داد. حس این که او هم روزی زیبا و خواستتن بوده. ویل 

ن حلقه نداشت. باید این ماه را رس یم  چاره ای جز فروخیر

ونشان یم کردند.  ن هم بیر ن زیر زمیر کرد. اگر از همیر

مجبور بود با یک دخیر جوان و یک پرس معلول شب را 

 وابد. توی خیابان بخ

ون فرستاد و گفت:    نفس پر آهش را بیر

 حلقه ام رو یم فروشم.  -

مهتاب با درد چشم هایش را بست. یم دانست مادرش 

چقدر آن حلقه را دوست دارد. لقمه ای که مادرش 

درست کرده بود را از روی سفره برداشت و توی دهانش 

ن  گذاشت تا بوسیله آن بغض نشسته توی گلویش را پاییر

 بفرستد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب
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 #پارت_هشت

**** 

هدیه با دیدن مهتاب که روی انتهایی ترین صندیل کالس 

نشسته بود به رسعت قدمهایش اضافه کرد و خودش را 

به مهتاب رساند. مهتاب با شنیدن صدای پا رس باال آورد 

 و با دیدن هدیه لبخند زد و سالم کرد. 

وی صندیل کنار مهتاب نشست و با تویی پر و هدیه  ر 

 لحن تندی گفت: 

سالم و زهرمار، کجا بودی؟ چرا دانشگاه نیومدی؟ چرا  -

 جواب تلفنم و نمیدی؟ 

مهتاب لبخند غمگیتن به صورت دوست پر رسر و شور و 

 تپلش زد و گفت: 

تلفنم هنگ کرده بود، کار نیم کرد. ببخشید نگرانت  -

 کردم. 

کرد تا بگوید بهیر است آن آشغال را دور هدیه دهان باز  

بیندازد و تلفن جدیدی بخرد ویل به موقع دهانش را 

بست از وضع مایل مهتاب خیی داشت و یم دانست پول 
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رفت و آمدش به دانشگاه را به زور در یم آورد چه برسد 

 به پول خرید یک موبایل جدید. به جای آن پرسید: 

 حاال چرا نیومدی دانشگاه؟ -

 مجبور بودم بمونم خونه پیش محسن -

 هدیه اخیم کرد و پرسید: 

 چرا؟ اتفاقر برای محسن افتاده؟ حالش خوبه؟ -

حالش خوبه. یعتن مثل همیشه اشه. فقط مامانم یه  -

 کار تمام وقت پیدا کرده. 

 این که خوبه.  -

خوبه. ویل محسن تنها یم شه. من این دو سه روز و  -

ویل امروز دیگه نیم شد  موندم پیشش که تنها نباشه. 

نیام. یم دوین که استاد کریم چطوریه نیم شه کالساشو 

 غیبت کرد. 

ن انداخت. همیشه  هدیه نفیس گرفت و رسش را پاییر

 سخت مهتاب قلبش را به درد یم آورد. دوست 
ی
زندیک

داشت یم توانست کمیک به مهتاب کند ویل کار زیادی از 

ن ک مکهای مستقیم دستش بر نیم آمد. مهتاب آدم گرفیر
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ن هم کار هدیه را سخت یم کرد.  از کیس نبود و همیر

 پرسید: 

 بعد از کالس یم ری خونه؟ -

نه، باید یه رس برم سایت. تحقیق اون پرسه هرمزی رو  -

هنوز تموم نکردم باید تا آخر هفته بهش تحویل بدم. این 

م.   دیگه آخریشه بعد از این دیگه نیم تونم کار بگیر

 و پرسید:  هدیه اخیم کرد 

ی؟ -  کار بگیر
؟ چرا نیم توین  یعتن جی

با این وضع نیم تونم زیاد تو دانشگاه بمونم. باید از  -

نصفه کالسام هم بزنم تا بتونم پیش محسن باشم. یعتن 

فقط کالسای که مجبورم و میام. تو خونه هم که کامپیوتر 

 ندارم که کار کنم. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 _نیمه_شب#ستاره_های

 #پارت_نه

 

هدیه موهای آشفته اش را که از زیر مقنعه ی کج شده 

ون زده بود، داخل مقنعه فرو کرد و پرسید:   اش بیر

 یعتن محسن االن تنهاس؟ -

آره، هدیه دارم دیونه یم شم، مامان گفت وقت ناهار  -

یم ره بهش رس یم زنه ویل یم ترسم کارش زیاد باشه و 

محسن تا عرص که برگردیم خونه تنها نتونه بره. اون وقت 

 یم مونه. 

 هدیه دلجویانه گفت: 

حتما یم ره، نگران نباش. نیم ذاره که بچه تا عرص تنها  -

 بمونه. 

ه شد و گفت:   مهتاب بغض کرده به رو به رو خیر

ندیدی امروز وقتر من و مامان داشتیم با هم از خونه  -

ون یم رفتیم چه طوری نگامون یم کرد. به خدا جیگرم  بیر

آتیش گرفت. اگه چاره داشتم نیم اومدم ویل چاره ای 

 نداشتم باید یم اومدم. 
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 هدیه با لحن متاثری گفت: 

 حاال تنهایی تو خونه  چیکار یم کنه؟ -

ن صبحونش و داد و تشکش و  - مامان صبح قبل از رفیر

جلو تلویزیون پهن کرد تا کارتون تماشا کنه. کار دیگه ای 

 نیم تونه بکنه. 

 یعتن اصال نیم تونه حرکت کنه؟  -

چرا حرکت یم تونه بکنه ویل روی حرکات دست و  -

ن غلط بخوره یا  ل زیادی نداره یم تونه رو زمیر
پاهاش کنیر

ن و بر داره ویل .....   به سختر یه چیر

ن دیگری بگوید. هدیه رسش را با  بغضش اجازه نداد چیر

 ناراحتر تکان داد و گفت: 

ی تنهایی خییل براش سخت یم آجن طفلک. این طور  -

 شه، هیچ وقت تا حاال تنهاش نذاشته بودید؟

یه وقتهای شده بود چند ساعت تو خونه تنها باشه ویل  -

 تا حاال نشده یه صبح تا عرص تنها بمونه. 

 خییل دوست دارم ببینمش.  -

 مهتاب لبخندی زد و گفت: 
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-  
ً
ینیه، حتما یه روز بیا خونمون ببینش. خییل بچه شیر

ازش خوشت میاد. دیشب تولدش بود. براش از بقایل رس 

کوچه یه دونه از این کیک های بسته بندی خریدم و 

شمع روش گذاشتم نیم دوین وقتر تونست شمع رو 

 فوت کنه چه ذوقر کرد. 

با آمدن استاد هر دو ساکت شدند. مهتاب مثل همیشه 

وع به نت برداری از  تمام حواسش را به درس داد و رسر

ای استاد کرد ویل فکر هدیه به شدت درگیر حرفه

 وضعیت مهتاب بود. 

دوست داشت به مهتاب کمک کند. خودش را مدیون  

مهتاب یم دانست. مهتاب در بدترین روزهای زندگیش 

 کنارش بود. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب
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 #پارت_ده

 

ی از آن نیم دا ن نستند. روزهای که حتر خانواده اش چیر

بارها با خودش فکر کرده بود اگر آن روز مهتاب جلویش 

را نیم گرفت چه بالیی رسش یم آمد. باید هر طوری بود 

کاری برای مهتاب یم کرد. موبایلش را از داخل جیب 

مانتوی شل و ول و خردیل رنگش در آورد و به آرین پیام 

 داد: 

؟  -  کجایی

 به دقیقه نرسید که جواب آرین رسید: 

 و کالس. ت -

 یم شه ببینمت.  -

ی شده؟ - ن  چیر

-  .  یم خواستم برام یه کاری کتن

 چیکار؟ -

 ببینمت یم گم.  -

 یک؟  -
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 االن یم توین کالس و بپیچوین  -

 آره -

پس رو نیمکتهای جلوی ساختمان حسابداری یم  -

 بینمت. 

تلفنش را بست و داخل جیبش برگرداند. کیفش را 

 برداشت و زیر گوش مهتاب گفت: 

 من باید برم   -

ون  و جلوی چشم های برزجن استاد کریم از کالس بیر

 رفت. 

ده دقیقه بعد هدیه دستش را برای آرین که به سمت او 

ن جلوی ساختمان دانشکده  که روی نیمکت های سیی

 حسابداری نشسته بود، یم آمد، تکان داد. 

آرین پرس قد بلند و خوش قیافه ای بود. با چشم هایی 

یسر که صورتش را جذاب تر نشان یم داد. مییسر و ته ری

در واقع آرین پرس خاله ی هدیه بود ویل به خواست 

هدیه هیچ کس در دانشگاه از این نسبت فامییل خیی 

 نداشت. 
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ن   بود و همیر
آرین پرسی پولدار، خوش قیافه و کم حرقن

مسئله باعث یم شد کراشهای زیادی داشته باشد. 

کار این پرس مرموز و   کراشهایی که دلشان یم خواست از 

 
ً
خوش تیپ دانشگاه رس در بیاورند. هدیه که اصال

های دانشگاه راه و نیم راه به  حوصله نداشت، دخیر

ند. طوری رفتار یم  رساغش بیایند و آمار آرین را از او بگیر

 آرین را نیم شناسد. آرین هم مشکیل با 
ً
کرد که انگار اصال

 این مسئله نداشت. 

ن که به  هدیه رسید، پرسید:  آرین همیر

ی شده؟ نگران شدم.  - ن  چیر

ن تا بهت بگم.  -  بشیر

آرین با کیم فاصله کنار هدیه نشست. بدنش را به سمت 

 هدیه چرخاند و گفت: 

 خوب بگو ببینم جی شده.  -

هدیه نگایه به اطراف انداخت در آن ساعت از روز  

 محوطه دانشگاه خلوت بود و کیس در اطرافشان نبود. 
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ه خودش از آرین خواسته بود تا بیاید ویل حاال با این ک 

به شک افتاده بود که کاری که یم خواهد انجام دهد 

 درست است یا نه

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_یازده

 

یم دانست مهتاب اگر بفهمد ناراحت یم شود. دلش نیم 

طریقر خواست مهتاب را ناراحت کند ویل باید به هر 

شده به مهتاب کمک کند. نیم توانست مهتاب را در این 

 وضعیت ببیند.  نفیس گرفت و گفت: 

ن من یه دوست دارم وضع مایل خویی نداره. باباش  - ببیر

پنج سال پیش مرده. این مونده با مادر و برادر کوچیکش. 
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برای این که بتونه خرجش و در بیاره یه مدت نیمه وقت 

کت حسابدار  کته تعدیل تو یه رسر ی کار یم کرد. بعد رسر

و خورد. اول از همه هم این رفیق بیچاره ی ما رو  نیر

ون. یم خواست به خاطر یی پویل از دانشگاه  ن بیر انداخیر

انرصاف بده من نذاشتم. گفتم بیا پایان نامه و تحقیق 

بچه ها رو تایپ کن. خودمم با چند تا از بچه ها حرف 

تم. اونم یم اومد تا دیر زدم که کاراشون و بدن به دوس

وقت تو سایت یم شست پایان نامه تایپ یم کرد ویل 

االن یه مشکیل براش پیش اومده دیگه نیم تونه زیاد بیاد 

دانشگاه تو خونه هم چون کامپیوتر نداره نیم تونه کار 

 کنه. 

 چرا نیم تونه بیاد دانشگاه؟ -

قتر برادرش معلوله نیم شه تو خونه تنهاش بذارن، تا و  -

کت کوفتر کار یم کرد، مامانش تو طول هفته  تو اون رسر

پیش برادرش یم مونده مهتاب یم رفت رسکار. پنج شنبه و 

جمعه ها هم مهتاب خونه یم مونده مامانش یم رفته 

ن یم کرد. ویل حاال مامانش کار تمام وقت  خونه ییک رو تمیر

ن مهتاب  پیدا کرده صبح تا شب یم ره رس کار برای همیر

د تو خونه بمونه و از برادرش نگهداری کنه، دیگه نیم بای
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تونه زیاد تو دانشگاه بمونه تا پایان نامه بچه ها رو تایپ 

کنه. اما اگه یه لپ تاپ داشته باشه یم تونه تو خونه کار 

 کنه و مشکلش حل یم شه. 

 آرین اخم ریزی کرد و با تعجب پرسید: 

 یم خوای من براش لپتاپ بخرم؟ -

 عاقل اندر سفییه به آرین انداخت و گفت:  هدیه نگاه

 فکر کردی دستم چالقه یا بلد نیستم لپ تاپ بخرم.  -

؟ -  پس جی

ی قبول یم کرد که به تو رو نیم  - ن احمق، اگه از من چیر

نداختم. یم دوین تو این سه، چهار سایل که با هم 

 نذاشته یه چایی از بوفه براش بخرم. مغرور 
دوستیم حتر

ی از کیس قبول کنه. تر از اوین ک ن  ه چیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_دوازده

 

آرین یی حوصله رسش را باال گرفت و همانطور که به 

 برگ های تازه زرد شده باالی رسش نگاه یم کرد، گفت: 

خب، وقتر از تو قبول نیم کنه چطور توقع داری از من  -

 قبول کنه. 

ده بدر. اگه یم خواستم لپ   من و باش با  - ن یک اومدم سیر

 تاپ و مستقیم بهش بدم که به تو نیاز نداشتم. 

آرین چشم غره ای به هدیه رفت و رویش را برگرداند. 

 با هم 
ی

رابطه او و هدیه مثل خواهر و برادر بود. از بچیک

ن حایل که همه درد و دلهایشان  بزرگ شده بودند و در عیر

ثل سگ و گربه به جان هم یم برای هم بود همیشه هم م

 افتادند. هدیه دلجویانه گفت: 

حاال قهر نکن. باید یه جوری غیر مستقیم لپ تاپ و  -

بهش بدیم که به غرورش بر نخوره. لپ تاپش رو  خودم 

دارم  اون لپ تاپ قدیمم که خاله ناهید برای تولدم کادو 

گرفته بود اون و بهش یم دیم. نیم شه لپ تاپ نو داد، 
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ه.  البته تو باید بهش بدی چون از من به هیچ نیم  گیر

 عنوان قبول نیم کنه. 

آرین نگاهش را از صورت سفید و گرد دخیر خاله اش 

 گرفت و پرسید: 

 چطوری؟ -

 هدیه رسش را کج کرد و گفت: 

، بهت بگم.  -  اگه کمکم یم کتن

با این که حوصله این جور بازی ها را نداشت. ویل نیم 

جواب نه بدهد. هدیه بارها به دادش توانست به هدیه 

ایط کمکش کرده بود انصاف  رسیده بود و در بدترین رسر

ی از او خواسته بود  ن ن بار چیر نبود حاال که برای اولیر

ن بیندازد. پووقن کشید و گفت:   رویش را زمیر

 باشه. کمکت یم کنم.  -

لبهای هدیه به خنده باز شد و چشم های عسیل رنگش 

ی که از رو به رو یم درخشید. با اشاره ک وچیک به دخیر

 آمد، گفت: 

حاال پاشو برو. داره میاد سمتمون نیم خوام بفهمه من  -

 و تو با هم آشناییم. 
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آرین نگایه به دخیر الغر اندام و رنگ پریده ای که به 

 طرف هدیه یم آمد، انداخت و گفت : 

 اونه؟ -

 هدیه اهویم کرد و دستش را برای مهتاب تکان داد. آرین

ی خالف  از جایش بلند شد و با قدمهای بلند در مسیر

ن کرد.  وع به رفیر  جهت حرکت مهتاب رسر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب

ده ن  #پارت_سیر

 

مهتاب خودش را به هدیه رساند و همانطور که با چشم 

 آرین را دنبال یم کرد، پرسید: 

 این یک بود؟ -
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 ت. ییک از بچه های مدیری -

 از یک تا حاال با بچه های مدیریت یم پری.  -

ه.  -  با من کار نداشت. یم خواست آمار تو رو بگیر

 مهتاب با چشم های درشت شده پرسید: 

 آمار من؟ -

در تمام این چهار سایل که به دانشگاه  یم آمد به ندرت 

توجه پرسی را به خودش جلب کرده بود. آن هم در حد 

رفتارهای تند مهتاب رسی    ع عقب  گذرا که همان ها هم با 

 یم کشیدند و یی کارشان یم رفتند. 

برایش عجیب بود پرسی با تیپ و قیافه آرین که از صد 

فرسخن داد یم زد که از طبقه اجتماغ دیگری است به او 

 توجه نشان داده باشد. 

هدیه که متوجه تعجب مهتاب شده بود، خنده ای کرد  

 و گفت: 

ده بود که قیافت و اینجوری یم ازت خواستگاری نکر  -

. شنیده بود کارت خوبه یم خواست یه مقاله بده  کتن

 .  براش تایپ کتن

 مهتاب آهاین گفت و بعد پرسید: 
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 حاال از کجا شنیده بود من کار تایپ یم کنم.  -

 خودت خیی نداری آوازه ات کل دانشگاه و گرفته.  -

ن رسی تکان داد و گفت:   مهتاب غمگیر

 که دیگه نیم تونم کار قبول کنم.   چه فایده من -

منم بهش گفتم. گفت خودش باهات حرف یم زنه و  -

 راضیت یم کنه. 

ی را به خاطر آورده باشد با لحن  ن مهتاب که انگار تازه چیر

 توبیخ گری پرسید: 

؟ -  وسط کالس، کجا گذاشتر رفتر

 هدیه شانه ای باال انداخت و گفت: 

  حوصله ام رس رفت، چقدر درس یم ده.  -

 مهتاب رسی به نشانه تاسف تکان داد و گفت: 

 برات غیبت رد کرد.  -

 هدیه عصتی از جایش بلند شد و داد زد: 

 یی خود کرده بیشعور، من که بیشیر تایم کالس بودم -

ه -  تو که یم دوین چقدر سخت گیر

، االن یم رم ببینم برای جی برام غیبت زده -  عویصن
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 مهتاب بازوی هدیه را گرفت و گفت: 

نیم خواد جایی بری. من باهاش حرف زدم، گفتم وسط  -

ون. غیبتت و  کالس حالت بد شد مجبور شدی بری بیر

 پاک کرد. 

 هدیه با خنده مهتاب را بغل کرد و گفت: 

م وگرنه خودم یم  - عشقر به خدا، عشق. حیف که دخیر

 گرفتمت. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_چهارده

 

ون آمد. به م هتاب دیوانه ای نثار هدیه کرد و از بغلش بیر

اندازه کاقن وقت تلف کرده بود، باید هر چه زودتر 

خودش را به سایت یم رساند تا آخرین کارش را به پایان 
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یم رساند و تحویل یم داد. آدیم نبود که کاری را نیمه کاره 

 رها کند. از آدمهای بد قول که به تعهداتشان عمل نیم

 کردند، متنفر بود. 

 

** 

لوج -  خانم میر

ون آمده بود، به  مهتاب که تازه از ساختمان دانشکده بیر

سمت صدا برگشت و به پرس جواین که آن روز کنار 

 هدیه دیده بود، نگاه کرد. 

 هم پرس را در دانشگاه دیده بود. یم دانست ییک از  
ً
قبال

ها ب رایش رس آن بچه مایه دارهای دانشگاه است که دخیر

و دست یم شکنند و هر کاری یم کنند تا توجه اش را 

جلب کنند.  ویل از نظر مهتاب آرین هیچ جذابیتر 

 نداشت. 

نه آرین بلکه هیچ مردی برایش جذاب نبود. خییل وقت  

ن مرد  بود که مردها را از زندگیش خط زده بود. اولیر

زندگیش یعتن پدرش، یک نامرد به تمام عیار بود که 

 خودش رفته بود. رهایش
ی
ان کرده بود و به دنبال زندیک
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عمو و دایی و پدر بزگهایش هم دست کیم از پدرش 

 نداشتند. 

در ذهن مهتاب همه مردها انسانهای یی عاطفه و نامردی 

بودند که فقط به فکر منافع خودشان بودند. از همان 

روزی که پدرش رهایشان کرد و به دنبال زن دیگری رفت 

 داد دور تمام مردان عالم را خط بکشد.  به خودش قول

گایه پیش یم آمد پرسی به او توجه نشان دهد و یا   

خواستار دوستر با او باشد ویل هدیه هیچ وقت روی 

 خوش به هیچ پرسی نشان نداده بود. 

البته وضعیت آشفته زندگیش هم در این که نیم 

 خواست با کیس در ارتباط باشد یی تاثیر نبود. یم دانست

 او رس در بیاورد یم رود و دیگر پشت 
ی
هرکس از زندیک

 کیس وارد 
ً
رسش را هم نگاه نیم کند پس چه بهیر اصال

 زندگیش نشود. اجازه نیم داد کیس از باال به او نگاه کند. 

 بله، بفرمائید. با من کار داشتید؟ -

 دستر به داخل موهای خوش فرمش 
ی

آرین با دستپاچیک

دن نبود. یم ترسید کاری کند یا کشید. اهل فیلم بازی کر 

 هدیه 
ً
ن خراب شود. آن وقت حتما  بزند که همه چیر

حرقن

 رسش را به باد یم داد. 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_پانزده

 

 هم حریف این دخیر خاله رستق و کله 
ی

از همان بچیک

خراب نیم شد. هر چقدر خودش آرام و ساکت و یی 

 بود، هدیه پر بود از شیطنت و خرابکاری. هنوز دردرس 

هم نیم دانست چطور شد که قبول کرد در این بازی 

کت کند و همپای هدیه شود. فقط امیدوار بود این  رسر

 مسئله برایش رسر نشود. حوصله دردرس نداشت. 

ن شما تایپ یم کنید. یه مقاله....  -  به من گفیر

 مهتاب رسی    ع جواب داد: 

 سفارش تایپ قبول نیم کنم.  متاسفم دیگه -
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 چرا؟ -

ایطش رو ندارم.  -  رسر

آرین نگایه به صورت ظریف و رنگ پریده مهتاب کرد. 

دخیر ساده با صوریر معمویل و لباسهای از مد افتاده و 

 کهنه. 

های که به چشم هیچ کس نیم ایند. به  از آن دخیر

خصوص به چشم آریتن که کال زیاد خودش را درگیر 

ها نیم ک  رد. دخیر

اگر به خاطر هدیه نبود هیچ وقت متوجه وجود مهتاب  

در دانشگاه نیم شد. نفیس گرفت و دوباره سیع کرد تا 

 مهتاب را رایصن کند. 

ن شما  - ببیند من از چند نفر پرسیدم. همه بهم گفیر

، هم به موقع  ن ن هم کار رو تمیر کارتون خییل خوبه. گفیر

همه نیم تونم تحویل یم دین. این مقاله برای من خییل م

دست هر کیس بدم. اگه قبول کنید بهتون دو برابر بقیه 

 یم دم. 

ون داد. چقدر به این پول  مهتاب نفس پر آهش را بیر

احتیاج داشت. دلش یم خواست یک جفت کفش نو 

بخرد گوشه کتاین کهنه اش پاره شده بود و رویش نیم 
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ن بار آن را برای تعمیر به دست ممد  شد برای چهارمیر

ش بدهد. ویل حیف نیم توانست محسن را بیشیر از کفا

 این در خانه تنها بگذارد. 

ن مادرش یم گذشت  ن یک هفته که از رس کار رفیر در همیر

محسن عصباین تر و پرخاشگرتر شده بود و مدام در 

 خانه اذیت یم کرد. 

 نیم تونم.  -
ً
 واقعا

سم چرا؟ -  یم تونم بیی

 یه مشکل شخصیه.  -

ه خواهش یم کنم. ف - قط یه چند روز وقتتون و یم گیر

ن باشید اگه کس دیگه  ویل برای من خییل مهمه. مطمی 

 ای رو یم شناختم مزاحمتون نیم شدم. 

 مهتاب نفیس گرفت و گفت: 

 ببنید آقای...  -

 بازیار هستم. آرین بازیار -

ن نیم  - ببینید آقای بازیار من کامپیوتر ندارم برای همیر

 وگرنه منم از کار بدم نمیاد.  تونم تحقیقتون و تایپ کنم
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_شانزده

 

بحث بالخره به جایی که آرین یم خواست کشیده شده 

 بود. لبخند زد و گفت: 

این که مشکل نیست من لپ تاپم و بهتون یم دم تو اون  -

 تایپ کنید. 

 چشم های مهتاب گشاد شد. 

تاپ تون و بدید دست من. اون وقت  یم خواین لپ -

خودتون بدون لپ تاپ یم خواید جی کار کنید؟ تازه لپ 

ن  تاپ یه وسیله شخصیه من هیچ وقت نیم تونم همچیر

ی رو قبول کنم.  ن  چیر

 آرین با خنده دستش را تکان داد و گفت: 
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نه، نه، اشتباه متوجه شدید. این لپ تایی که بهتون یم  -

چند سایل هست ازش استفاده دم یه لپ تاپ قدییم که 

 نیم کنم. من خودم یه لپ تاپ دیگه دارم. 

 ازش استفاده نیم کنید؟ -
ً
 یعتن واقعا

نه قدییم ظرفیت رمش پایینه به درد من نیم خوره.  -

هیچ اطالعایر هم روش نیست از این بابت خیالتون 

 راحت باشه. 

مهتاب ساکت شد، پیشنهاد خویی بود. این طور یم 

م کنار محسن باشد و هم به کارش برسد فقط توانست ه

امیدوار بود تعداد صفحات مقاله آنقدر زیاد باشد که 

 پول یک جفت کتاین از آن در آید. 

 نفیس گرفت و گفت: 

پس باید کرایه لپ تاپ رو تا روزی که پیش منه از پویل  -

 که یم خواید بهم بدیدکم کنید. 

ها با هم  - ن  توافق یم کنیم. شما قبول کنید. رس بقیه چیر

 باشه. اگه این طوره من مشکیل ندارم.  -

 چه عایل. تا یک دانشگاه هستید.  -

 کالسم تموم شده. داشتم یم رفتم خونه.   -
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پس بیاید باهم بریم دم خونه ی ما. من لپ تاپ و  -

وع  دست نوشته هام و بهتون بدم که کار رو زودتر رسر

 کنید. 

ود معذب بود. بهانه مهتاب از این که همراه آرین جایی بر 

 آورد: 

من خییل عجله دارم. اگه یم شه فردا بیاریدشون  -

 دانشگاه. 

نه تا فردا دیر یم شه. من مقاله رو تا آخر هفته یم  -

ن ده  خوام. خونه ی ما از دانشگاه زیاد دور نیست با ماشیر

 دقیقه ای یم رسیم. قول یم دم زیاد معطل نشید. 

ا هیچ پرسی هم قدم مهتاب دو دل بود. تا به حال ب

ن کیس شود. دوست  نشده بود چه برسد سوار ماشیر

داشت به آرین بگوید توی دانشگاه منتظر یم ماند تا او به 

 خانه برود و لپ تاپ را بیاورد ویل خجالت کشید. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_هفده

 

. به هر جان ترسید یی ادیی باشد و به آرین بر بخورد 

کندی بود خودش را رایصن کرد تا دنبال آرین به پارکینگ 

 دانشگاه برود. 

 هیچ وقت پایش را توی پارکینگ دانشگاه نگذاشته بود. 

ت کوچک و دو دری به رنگ   ن اسیی آرین جلوی ماشیر

ن را برای مهتاب باز کرد تا سوار  قرمز ایستاد در ماشیر

 شود. 

ن لوکس   و الکچری رو به رویش مهتاب با تعلل به ماشیر

که حتر اسمش را هم نیم دانست، نگاه کرد. از این که 

 اویی 
ً
پیشنهاد آرین را قبول کرده بود، پشیمان بود. اصال

که به کیس اعتماد نیم کرد و از کیس کمک قبول نیم 

کرد، چطور شد که به این راحتر پیشنهاد آرین را قبول 

 کرده بود. 
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ن   بزند و همان موقع برگردد دلش یم خواست زیر همه چیر

ویل ترسید که شبیه یک آدم یی فرهنگ و یی نزاکت به 

 نظر برسد. 

 بفرمائید.  -

ن  مهتاب با صدای آرین که منتظر بود تا او سوار ماشیر

شود به خودش آمد. لبخند نیم بندی زد و با ترس و 

ن شد.   تردید سوار ماشیر

ن نشست   وقتر روی صندیل های چریم و راحت ماشیر

احساس عجیتی داشت انگار وارد سفینه ی فضایی یک 

بیگانه شده بود. تا به حال ماشیتن با این شکل و شمایل 

 ندیده بود. 

روکش صندیل ها از جنس چرم و به رنگ کرم بود و 

 نصب 
ی
خییل، خییل راحت. جلوی کنسول مونیتور بزریک

ن مونیتور تعداد زیادی دکمه و کلید بود که  شده بود و پاییر

 نیم دانست به چه دردی یم خورند. مه
ً
 تاب اصال

لوکس ترین ماشیتن که در تمام زندگیش سوار شده بود،  

ال نود عمویش بود آن هم فقط یک بار. پدرش یک پراید 

داشت و آن موقع ها که هنوز رهایشان نکرده بود گایه با 
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ً
پرایدش آنها را این طرف و آن طرف یم برد. هر چند بعدا

 ن ییک زنش یک دویست و شش خریده. شنید برای آ

ن  معذب و خجالت زده گوشه صندیل کز کرد. آرین ماشیر

را دور زد و پشت فرمان نشست. قبل از روشن کردن 

ن گفت:   ماشیر

 کمربندتون و ببندید.  -
ً
 لطفا

منده از یی فکریش گوشه لبش را گاز گرفت. 
مهتاب رسر

ن انداخت. از این   که کمربندش را بست و رسش را پاییر

 کنار آرین نشسته بود احساس بدی داشت. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_هجده

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 50 
 

فکر کرد اگر بچه های دانشگاه او را یم دیدند چه فکری 

 فکرهای خویی به ذهنشان 
ً
در موردش یم کردند. حتما

 نیم رسید. 

دن مهتاب با دیدن پرس و دخیر جواین که وارد پارکینگ ش

ن آورد.   پاییر
 مقنعه اش را جلو کشید و رسش را بیشیر

ن را     آرین با دیدن این حرکت مهتاب اخیم کرد و ماشیر

 
ً
به سمت خروجی پارکینگ راند. از این رفتار مهتاب اصال

خوشش نیامده بود. نیم فهمید چرا مهتاب باید از 

منده و خجالت زده باشد آن  ن او رسر ن توی ماشیر
نشسیر

های دانشگاه دنبال این فرصت  هم وقتر نصف دخیر

 بودند. 

 

ی بود که گفته بود. نیم  ن خانه ی آرین دورتر از آن چیر

ن را جلوی خانه  ساعتر طول کشید تا بالخره آرین ماشیر

 در منطقه دروس پارک کرد. در طول 
ی
ی ویالی و بزریک

ن آرین و مهتاب رد و بدل نشد. آرین   بیر
مسیر هیچ حرقن

 به مهتاب گفت:  قبل از پیاده شدند رو 

 یه چند دقیقه ای منتظر بمونید االن میام.  -
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مهتاب چشیم گفت و به خیابان رو به رویش نگاه کرد. 

هیچ وقت گذرش به این قسمت شهر نیفتاده بود. 

 .  خیابانهای پهن و پر درخت و خانه های بزرگ و ویالیی

برعکس محله خودشان که از زور شلوغن سگ صاحبش  

 نجا پرنده هم پر نیم زد. را نیم شناخت ای

وقتر آرین در بزرگ و قهوه ای رنگ خانه را باز کرد و به  

داخل رفت نگاه مهتاب برای یک لحظه به سمت 

محوطه چمن کاری و استخر بزرگ جلوی ویال کشیده 

ه  شد. در که بسته شد هر کاری کرد نتوانست نگاه خیر

ه بود، اش را از روی در خانه ای که آرین به داخل آن رفت

 بردارد. 

با این که جایی از خانه را ندیده بود ویل یم توانست  

 دارد چه 
ی
تصور کند خانه ای که استخری به آن بزریک

جور خانه ای است. عکس این طور خانه ها را در شبکه 

های اجتماغ دیده بود. ویل هیچ وقت ییک از آنها را از 

 نزدیک ندیده بود. 

ی، نمور و تارییک  مقایسه ی این خانه با اتاق دوازده میر

 یم کردند، خنده دار 
ی
که او و مادر و برادرش در آن زندیک

 بود. 
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ی دو خوابه. خانه  برای مهتاب یک آپارتمان شصت میر

 ای  الکچری محسوب یم شد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_نوزده

 

که فقط توی این ویال برایش حکم قرص پریان را داشت  

 خواب یم توانست آن را ببیند. نگاه از در ویال برداشت. 

 آرین ته 
ی
آدم حرست خوردن نبود. ویل با دیدن زندیک

 نشسته بود. چه یم شد اگر یم توانست 
ی
دلش غم بزریک

محسن را سوار بر ویلچر توی حیاط این ویال بگرداند. 

توی محله آنها حتر یک پارک درست و حسایی هم نبود 

د.  که  بتواند گایه محسن را برای گردش به آنجا بیی

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 53 
 

 به خاطر نداشت آخرین باری که محسن از در آن 
ً
اصال

ون رفته بود، یک بود. همان موقع تصمیم گرفت  خانه بیر

د  ن باال بیی هر جوری هست محسن را از پله های زیر زمیر

و چند ساعتر توی خیابان بگرداند تا شاید حال و هوایش 

 عوض شود. 

ون آمدن آرین از خانه آ ن قدر در فکر بود که متوجه بیر

ن را باز کرد و پشت فرمان نشست.  نشد. آرین در ماشیر

 که در دستان 
ی

نگاه مهتاب روی کیف لپ تاپ سیاه رنیک

آرین بود چرخید. آرین کیف لپ تاپ را به دستش داد و 

ن را روشن یم کرد،گفت:   همانطور که ماشیر

کیفه. سیع کردم تا اونجا برگه های دست نویس توی   -

که یم شه مرتب و خوش خط بنویسم. ویل اگر تو 

ید. شماره  خواندن دچار مشکل شدید باهام تماس بگیر

ن صفحه نوشتم.   تلفنم رو روی اولیر

م.  -  چشم اگر مشکیل بود تماس یم گیر

متون؟ -  خب، حاال کجا باید بیی

 ممنون یم شم من و تو خیابون اصیل جلوی یه ایستگاه -

 اتوبوس پیاده کنید. 

ن خیابان را دور یم زد، گفت:   آرین همانطور که با ماشیر
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 خونه تون کجاست؟ -

ن تر از راه آهن.  -  پاییر

ن تر از راه آهن ییک از  البته مهتاب نگفت منظورش از پاییر

ن و شلوغن بود که در حاشیه ی ریل  محله ی فقیر نشیر

 راه آهن ساخته شده بود. 

 یم رسونمتون.  -

ن که  من ن - ه، نه. مزاحمتون نیم شم. خودم یم رم. همیر

 و جلوی ایستگاه اتوبوس پیاده کنید کافیه. 

ن که بریم زودتر یم  - مگه نگفتر عجله داری. با ماشیر

 ریس. 

 مزاحمتون نیم شم. خونه ما خییل دوره.  -

آرین نگاه از خیابان گرفت و به صورت رسخ شده از 

 خجالت مهتاب نگاه کرد و گفت: 

 خودم برسونمتون.  -
ً
 پس واجب شد حتما

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 55 
 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_بیست

 

مهتاب با صدایی که رنگ التماس به خودش گرفته بود، 

 گفت: 

 نه، خواهش یم کنم.  -

معلوم نبود آرین چه در نگاه مهتاب دید که ترجیح داد 

 بیشیر از آن اضار نکند. 

د تا میدون ولیعرص برسونمتون. فکر کنم پس اجازه بدی -

 از اونجا راحت تر بتونید برید سمت خونتون. 

مهتاب ممنونیم زیر لب زمزمه کرد و به کیف لپ تاپ که 

ه شد و به خاطر این که  حاال روی زانوهایش بود، خیر

ن موقعیتر قرار داده بود، به خودش  خودش را در چنیر

 لعنت فرستاد. 

رف گذشت تا دوباره آرین به چند دقیقه ای بدون ح

 حرف آمد: 
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 هزینه ی هر صفحه تایپ چقدره؟   -

 مهتاب با خجالت گفت: 

تایپ معمویل صفحه ای پانصد تومان ویل اگه نمودار  -

یا فرمول ریایصن داشته باشه. هزار تومن. ویل چون لپ 

م.   تاپ از خودتونه من از شما نصف یم گیر

د. حاال معتن آرین از زیر چشم نگایه به مهتاب کر 

حرفهای هدیه را یم فهمید، وقتر یم گفت مهتاب 

 کمک کرد. 
ً
 مغرورتر از آن است که بشود به او مستقیما

همانطور که فرمان را یم چرخاند تا وارد خیابان ولیعرص 

 شود، گفت: 

از اول قرار بود من دو برابر بقیه بدم. در مورد لپ تاپم  -

لپ تاپ اونجا افتاده احتیاجی به کم کردن هزینه نیست. 

بود و استفاده ای برام نداشت. دویست تومان هم علل 

حساب براتون داخل کیف گذاشتم بقیه رو هم بعد از 

 تمام شدن کار یم دم. 

همه ی اینها را هدیه یادش داده بود وگرنه خودش هیچ 

وقت به فکرش هم نیم رسید که مقداری از پول را توی 

ب زیپ کیف را باز کرد و بعد کیف بگذارد. مهتاب با شتا
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ون آورد و به سمت آرین  ن پول را بیر از چند ثانیه گشیر

 گرفت و گفت: 

 نه، هر وقت کار رو ............  -

 آرین اخیم کرد و گفت: 

بذارش تو کیف. اون پول و دادم تا کار رو زودتر بهم  -

 تحویل بدی. 

مهتاب تسلیم شده پول را رس جایش برگرداند. برای 

هم عجیب بود این قدر راحت در مقابل آرین خودش 

 کوتاه یم آید. پرسید: 

 کار رو برای یک یم خواید؟   -

 پنج شنبه.  -

مهتاب حساب کرد چهار روز وقت دارد تا کار را تمام کند. 

وع یم کرد تا به موقع کار را  ن امشب رسر باید از همیر

 تحویل یم داد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 یمه_شب#ستاره_های_ن

 #پارت_بیست_و_یک

 

ن را جلوی ایستگاه اتوبوس نگه داشت  بالخره آرین ماشیر

ن پیاده شد.   و مهتاب بعد از کیل تشکر از ماشیر

ن مهتاب نگاه کرد. به نظرش مهتاب  آرین چند ثانیه به رفیر

 عجیتی بود. نیم فهمید چرا باید این قدر در مقابل 
دخیر

ن از دیگران مقاومت کند. ب ا آدمهایی از قرسر کمک گرفیر

ن بود هیچ  مهتاب زیاد برخورد نداشت ویل مطمی 

ی به آنها بدهد ناراحت نیم  ن کدامشان از این که کیس چیر

 شوند. 

صدای زنگ موبایلش که بلند شد و اسم هدیه روی 

صفحه مونیتور ماشینش خودنمایی کرد. تلفن را وصل 

 کرد و با خنده گفت: 

 سالم دخیر خاله.  -
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؟ رفتر پیش مهتاب؟ قبول کرد لپ تاپ سالم، جی شد  -

ه؟  و ازت بگیر

نگران نباش. همه جی همونطوری که برنامه ریزی کرده  -

 بودیم پیش رفت. 

 هدیه هیجان زده پرسید: 

 یعتن لپ تاپ رو قبول کرد؟  -

آره، ویل یم خواست بابت کرایه اش از پول تایپ کم  -

 کنه. 

 هدیه با حرص گفت: 

ه کله شق. تو که  -  قبول نکردی؟دخیر

نه، ویل دارم فکر یم کنم چه طوری قراره راضیش کنیم  -

که لپ تاپ رو برداره برای خودش. بعید یم دونم قبول 

 کنه. 

هدیه از این که یم دید آرین خودش هم مایل است به 

مهتاب کمک کند و برای ادامه کار الزم نیست با او کلنجار 

 برود خوشحال شد. 

ه فکری یم کنیم. نگران نباش. بازم حاال برای بقیه اش ی -

 دستت درد نکنه. کار با ارزیسر کردی. 
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یه روز باید بشیتن داستان این دوستت رو کامل برام  -

. به نظر دخیر جالبیه.   تعریف کتن

 هدیه با خنده باشه ای گفت و تلفن را قطع کرد. 

* 

مهتاب جلوی لپ تایی که آرین به او داده بود نشسته بود 

ست نوشته های که قرار بود، تایپ کند، و به حجم د

نگاه کرد. مقدارشان زیاد نبود و خییل راحت یم توانست 

تا قبل از پنج شنبه همه را تایپ کند و به آرین برگرداند. 

وع به  لپ تاپ را روشن کرد و صفحه ورد را باز کرد و رسر

 تایپ کرد. 

با صدای محسن که او را به زبان خودش صدا یم کرد. 

لپ تاپ برداشت. بیشیر از یک ساعت بود که یی  رس از 

 وقفه تایپ یم کرد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_بیست_و_دو

 

محسن که تازه از خواب بیدار شده بود، دوباره مهتاب  

را صدا زد. مهتاب دست از تایپ کردن برداشت و از 

 جایش بلند شد. 

همانطور که قربان صدقه اش به سمت محسن رفت و  

یم رفت زیر بازویش را گرفت و  از جا بلندش کرد. 

دستش را دور کمر محسن حلقه کرد و او را به خودش 

 چسباند و اجازه داد تا روی پاهای الغر و لرزانش بایستد. 

ن کشید  محسن را  داخل دستشویی برد و شلوارش را پاییر

اندش و از و روی لگن پالستییک گوشه ی دستشویی نش

ون آمد.   دستشویی بیر

هر چقدر محسن بزرگیر یم شد این کار برای هر دویشان 

سخت تر یم شد. باز وقتهایی که مادرش خانه بود، بهیر 

بود. نیم دانست تا چه مدت دیگر یم تواند این کار را 
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 رایه هست که محسن بدون کمک او 
ً
انجام دهد. اصال

 به دستشویی برود.  

دوباره پشت لپ تاپ نشست و منتظر ماند پوقن کشید و 

تا محسن صدایش کند. کمرش به خاطر خم شدن زیاد 

درد گرفته بود. باید سطح لپ تاپ را باال یم آورد وگرنه 

 کمر درد امانش را یم برید. 

ی که به نظرش  ن نگایه به اطراف انداخت. تنها چیر

مناسب آمد تا زیر لپ تاب بگذارد کتابهای درسیش بود. 

رساغ دراور چویی رنگ و رو رفته گوشه ی اتاق که  به

کتابهایش را روی آن گذاشته بود، رفت و چند کتاب از 

ن طوری روی هم چید که  روی آن برداشت و روی زمیر

ن کوچک را برایش انجام دهند.   کار یک میر

لپ تاپ را روی کتابها گذاشت و فکر کرد اگر لپ تاپ  

ن  تحریر  ک وچک یم خرید. از برای خودش بود، یک میر

های پایه کوتاه که یم شد همانطور که به دیوار  ن آن میر

تکیه یم دهد پاهایش را از زیرش دراز کند و با خیال 

 راحت پشتش بنشیند و  کار کند. 

با بلند شدن صدای محسن دوباره به دستشویی رفت و 

ون بیاید و  به برادرش کمک کرد که تا از دستشویی بیر
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د سال پیش به هزار بدبختر از روی ویلچری که چن

 بهزیستر گرفته بودند، بنشیند. 

ی گفت که  ن محسن با دست به لپ تاپ اشاره کرد و چیر

فقط مهتاب معتن آن را یم فهمید. حتر مادرش هم زیاد 

 از حرفهای محسن رس در نیم آورد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_بیست_و_سه

 

نها کیس بود که تمام حرفهای برادرش را یم مهتاب ت

فهمید. خودش محسن را بزرگ کرده بود. وقتر محسن 

 خوب نبود. سقط های 
ً
بدنیا آمد حال مادرش اصال

پشت رس هم از یک طرف و بدنیا آمدن یک بچه معلول 
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و رسکوفت های شوهر و خانواده اش از طرف دیگر 

صتی و افرسده مادرش را در هم شکسته بود و از او زین ع

 ساخته بود. 

 

 

 به خانه نیم آمد هر وقت هم که یم 
ً
پدرش هم که اصال

 آمد جز داد و بیداد و دعوا کار دیگری انجام نیم داد. 

به یاد نداشت پدرش حتر یک بار هم محسن را بغل  

کرده باشد، چه برسد به این که در کارهای شخیص 

 محسن کمک کند. 

که از اول برای برادر کوچک این مهتاب دوازده ساله بود   

 و معلولش مادری کرده بود. 

مهتاب لپ تاپ را بلند کرد و به سمت محسن برد و  

 روی پاهای محسن گذاشت و گفت: 

، این لپ تاپه. من توش مقاله تایپ یم  - ن دادایسر ببیر

کنم. مال من نیستا، مال ییک از بچه های دانشگاه که 

هر وقت پولدار شدم داده به من که باهاش کار کنم. منم 

ییک مثل این برای خودم یم خرم اون وقت توش برات 
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. از این کارتونای توی تلویزیون نه ها،  کارتون یم ذارم ببیتن

 کارتونای خییل، خییل قشنگ. 

محسن که معلوم بودف جذب لپ تاپ شده بود دستش 

را چند بار روی صفحه کلید لپ تاپ زد. مهتاب لپ تاپ 

حسن برداشت و دوباره روی کتابها چیده را از روی پای م

 شد در وسط اتاق گذاشت و گفت: 

م بخوری.  -  بذار برات لقمه بگیر

ون آورد.  خانه رفت و با یک لقمه نان و پنیر بیر ن به آشیی

لقمه را به دست محسن داد و دوباره به رساغ لپ تاپ 

رفت ویل هنوز پشت لپ تاپش ننشسته بود که صدای 

 زنگ خانه بلند شد. 

نگایه به ساعت کرد. ساعت پنج بعد از ظهر بود و  

هنوز یک ساعتر تا آمدن مادرش مانده بود. احتمال داد. 

 اکرم خانم زن صاحب خانه باشد. 

ن کرایه خانه این ماه و ماه بعد که   اکرم خانم بعد از گرفیر

مادرش از فروش حلقه ازدواجش پرداخت کرده بود کیم 

 لک یم انداخت. مهربان تر شده بود و کمیر مت

 گویسر آیفون را برداشت و گفت: 
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 بله؟ -

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_بیست_و_چهار

 

 صدای مردانه ای از پشت آیفون جواب داد: 

 منم کمال. در و باز کن.  -

مهتاب برای لحظه ای خشکش زد. کمال آنجا چه کار 

 داشت. 

ن به خانه گایه پیش یم آمد زن عمو م ن و عمو حسیر هیر

شان بیایند ویل هیچ وقت سابقه نداشت کمال به آنجا 

 بیاید. 

ن بلند شد:   صدای زیر و جیغ مانند زن عمو مهیر

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 67 
 

؟ خشک شدیم پشت  - وااا دخیر چرا در و باز نیم کتن

 در. 

مهتاب دکمه آیفون را زد و به رسعت مانتو و شالش را از 

دستشویی پیچ شده روی چوب لبایس که به دیوار کنار 

 بود، برداشت و به تن کرد. 

بعد به رساغ در رفت و در اتاق را باز کرد و به انتظار  

ن آمدن زن عمو و پرس عمویش ماند.   پاییر

کمال با آن قد بلند و هیکل درشتش جلوتر از زن عموی 

ن آمد و رو به روی  او  کوتاه قد و چاق از پله ها پاییر

 ایستاد. 

نداشت چشم های درشت مشیک و  کمال قیافه ی بدی

صوریر خوش فرم و لبهای قلوه ای که پشت سیبیل پر 

پشتش مخقن شده بود. با دیدن مهتاب خنده ای کرد و 

 دندانهای ردیف و سفیدش را به نمایش گذاشت. 

 مهتاب با خجالت سالم کرد.  

آخرین باری که کمال را دیده بود، دو سال پیش بود. رس 

 خاک پدر بزرگش. 
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یچ وقت نفهمید چرا مادرش هنوز هم با تمام کارهایی ه 

ین  که خانواده شوهرش در حقش کرده بودند با کوچکیر

اشاره ای به سمتشان یم رفت و سیع یم کرد دلشان را 

 بدست آورد. 

با این که بعد از مرگ پدرش همه به خصوص پدر  

ن که خیی  بزرگش بدترین رفتار را با آنها داشتند ویل همیر

در بزرگش به گوش مادرش رسید شال و کاله کرد فورت پ

و دست او و محسن را گرفت و به زور رس خاک پدر 

 که هیچ وقت آنها را به عنوان نوه هایش قبول 
ی
بزریک

 نداشت برد. 

هر چند خییل زود به خاطر محسن عذرشان را خواستند 

و نگذاشتند برای ناهار همراه بقیه به رستوران بروند ویل 

یر برای مادرش نشد و باز هم  این مسئله هم درس عیی

ین فرصتر بود تا خودش را به این جماعت  منتظر کوچکیر

 بیشعور و عقب مانده بچسباند. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_بیست_و_پنج

 

مهتاب خودش را عقب کشید و با صدایی که به زور 

 شنیده یم شد، گفت: 

 بفرمائید.  -

 هم به آنجا آمده بود کفشش را در ز 
ً
ن که قبال ن عمو مهیر

آورد، رسش را باال گرفت و با فخر فرویسر وارد اتاق شد. 

اما کمال یک تای ابرویش را باال انداخته بود و با دقت 

دور تا دور اتاق کوچیک را که تنها منبع نور آن دو مهتایی 

ن قدییم و نیم سوز روی دیوار بود را برانداز کرد.  این اولیر

 باری بود که به آنجا یم آمد. 

ن اشاره ای به کمال کرد و کمال کیسه میوه  زن عمو مهیر

 ای که در دست داشت را به سمت مهتاب گرفت. 

 زن عمو با لحتن که تحقیر از آن یم بارید، گفت: 
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 خییل وقت میوه نخوردید. دستش درد   -
ً
کمال گفت حتما

 نکنه، یه مقدار براتون میوه گرفت. 

نگاه  مهتاب از صورت زن عمویش به سمت کیسه 

 کوچیک که کمال به سمتش گرفته بود، رفت. 

ن االن هر دوی آنها را از خانه  اگر دست خودش بود همیر

ون یم انداخت و تمام میوه ها را هم توی رسشان یم  بیر

ایم کند. البته  کوبید ویل آدیم نبود که به میهمان یی احیر

رسید. یم دانست مادرش یم کیم هم از مادرش یم ت

خواهد هر طوری هست این تنها نخ بارییک که او را به 

 فامیل شوهرش متصل یم کند را نگه دارد. 

کیسه میوه را از دست کمال گرفت و زیر لب تشکری کرد 

 و گفت: 

 بفرمائید بشینید من االن میام خدمتتون.  -

خانه ی کوچیک که د ن ن به آشیی ر و با کیسه نه چندان سنگیر

ی را آب کرد و روی گاز سه  انتهای اتاق بود، رفت. کیر

خانه قرار داشت،  ن شعله ای که روی تک کابینت آشیی

گذاشت و محتویات کیسه را داخل سینک ظرفشویی 

 خایل کرد. 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 71 
 

سیب ها کوچک و لک دار بودند و پرتقال ها ریز و آب 

ی. میوه ها رس جمع دو کیلو هم نیم شدند.   گیر

ها را یم شست صدای کمال را که به  همانطور که میوه

 رساغ محسن رفته بود، یم شنید. 

 چطوری چلغوز.  -

یم دانست محسن از این اسم بدش یم آید. این اسیم 

بود که پدر بزرگش روی محسن گذاشته بود و همه ی 

اعضای خانواده پدریش محسن را این طور صدا یم 

 کردند. 

 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 _های_نیمه_شب#ستاره

 #پارت_بیست_و_شش
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دلش یم خواست برود و توی دهن کمال بزند ویل حیف 

که جرات این کار را نداشت. از اتفاقات بعدش یم 

ترسید. دوست نداشت خودش را با این جماعت در 

بیندازد. یم دانست چه آدمهای کینه ای و بد خوایه 

 هستند. 

ن میوه ها متمرکز کرد تا  صدای خنده  فکرش را روی شسیر

 چندش آور زن عمو و چرت و پرتهای کمال را نشنود. 

چای دم کرد و میوه ها را توی سیتن مالمیتن چید و با 

چند پیش دستر و چاقو به اتاق برگشت. سیتن را روی 

، جلوی زن عمویش گذاشت و بشقابها را پخش کرد.  ن  زمیر

کمال هنوز کنار محسن ایستاده بود و با دست موهای 

و کیم روشن محسن را به هم یم ریخت. محسن پرپشت 

که عصتی شده بود، دستهایش را یی هدف تکان یم داد و 

 جیغ یم زد. 

کمال که از اذیت کردن محسن خوشش آمده بود، 

موهای محسن را بیشیر به هم ریخت و با صدای بلند 

 خندید. 
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مهتاب برای این که زودتر محسن را از دست کمال نجات 

  کیم بلندتر از حد معمول، گفت: دهد، با صدایی 

آقا کمال بفرمائید از میوه هایی که خودتون زحمتشون  -

 کشیدید بخورید. 

کمال به سمت مهتاب چرخید و دوباره لبخند دندان 

 نمایی زد. 

مهتاب از این لبخند ها حس خویی نیم گرفت. هیچ 

وقت با هیچ کدام از اعضای خانواده پدریش صمییم 

ه تعداد زیادی پرس عمو و دخیر عمو و پرس نبود. با این ک

 عمه و دخیر عمه داشت ویل همیشه بینشان غریبه بود. 

ن  خانواده پدریش خانواده پرس دوستر بودند همیشه بیر

ها فرق زیادی یم گذاشتند ویل وضع او از  پرسها و دخیر

های فامیل هم بدتر بود.   وضع بقیه دخیر

 معمویل داشت کیس به او  
ی
کاری نداشت نه   اوائل زندیک

مورد لطف کیس بود و نه مورد غضب کیس ویل وقتر 

ن پشت رس هم یک پرس  مادرش بعد از چهار سقط جنیر

ن عوض شد و او هم مثل  معلول به دنیا آورد همه چیر

 مادرش منفور خانواده شد. 
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ن پشت چشیم برای مهتاب نازک کرد و  زن عمو مهیر

 گفت: 

 مامانت نیست؟  -

 نه، رفته رس کار.  -

 نیشخندی زد و گفت: 

ن یر یم کشه و توالت  - آره گفته بود یم ره درمونگاه، زمیر

 یم شوره. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_بیست_و_هفت

 

مهتاب با حرص لبهایش را به فشار داد. باید با مادرش 

یک دعوای اسایس یم کرد. این چه اخالق بدی بود که 
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ن این  نکبتشان را یم گذاشت کف دست  همه چیر
ی
زندیک

 این جاری پر تکیی و آن برادر شوهر بدتر از دشمن. 

 زن عمو با ابرو به لپ تاپ گوشه اتاق اشاره کرد و گفت: 

 ماشاهلل وضعتون خوب شده. لپ تاپ خریدید.  -

مال من نیست مال ییک از دوستامه بهم قرض داده،  -

 باید پسش بدم. 

 و گفت: زن عمو رسی تکان داد 

منم یه لپ تاپ برای کامران خریدم. الزم داشت. هر  -

 جی باشه داره مهندیس یم خونه. 

ن بود و تنها کیس در خانواده  کامران بچه آخر عمو حسیر

 پدریش که پایش به دانشگاه رسیده بود. 

ن خودش که با کیل مخالفت و   بر عکس دانشگاه رفیر

ن کامران شماتت و حرف و حدیث همراه بود. دانشگاه رف یر

یه افتخار بزرگ برای فامیل بود و زن عمو چنان در مورد 

ن کامران حرف یم زد که انگار دانشگاه هاروارد  دانشگاه رفیر

آمریکا درس یم خواند. نه دانشگاه آزاد ساوجبالغ آن هم 

 بدون کنکور. 

 مهتاب با صدای آرامیر از قبل گفت: 
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 مبارکش باشه.  -

ه به مه تاب نگاه یم کرد، سیتی از کمال همانطور که خیر

 از آن زد و با دهان پر 
ی
داخل سیتن برداشت و گاز بزریک

 پرسید: 

 حاال زن عمو یک میاد؟ -

 یه ساعت، یه ساعت ونیم دیگه.  -

ن انداخت.  ه کمال رسش را پاییر  و معذب از نگاه خیر

کمال ده، دوازده سایل از خودش بزرگیر بود و پنج سایل 

 دوستان پدرش ازدواج کرده بود. بود که با دخیر ییک از 

البته آنها در جشن عرویس کمال دعوت نشده بودند آن 

موقع هنوز پدرش زنده بود و همراه زن دومش به جشن 

 عرویس رفته بود. 

ن   زن کمال را با زن عمو مهیر
مهتاب فقط یک بار اتفاقر

توی خیابان دیده بود و زن عمو کیل از کماالت عروسش 

د. مهتاب از زن کمال بدش نیامده بود داد سخن گفته بو 

 خویی یم آمد. هم سن و سال خودش 
به نظرش دخیر

ستان را  بود و وقتر عروس این خانواده شده بود تازه دبیر

 تمام کرده بود. 
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ه کمال را از روی خودش بردارد،  برای این که نگاه خیر

 پرسید: 

؟ - ن  زهره خانم خوب هسیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 ستاره_های_نیمه_شب#

 #پارت_بیست_و_هشت

 

 کمال نیشخند زد و گفت: 

ه هرزه یم بنده.  -  زهره خانم. چه خانمم به دم، اون دخیر

چشم های مهتاب گرد شد. زن عمو دوباره پشت چشیم 

 نازک کرد و گفت: 

ه رس و گوشش یم   - کمال و زهره از هم جدا شدند. دخیر

 جنبید. 
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ون  داد و گفت:  و بعد نفس پر حرصش را بیر

 آدم نیم دونه تو این دوره زمونه باید به یک اعتماد کنه؟  -

 کمال نگاه خریدارانه ای به مهتاب انداخت و گفت: 

ه.  -  فامیل، آدم فقط باید از فامیل زن بگیر

ی  ن زن عمو پشت چشیم برای کمال نازک کرد ویل چیر

ن چای از جایش بلند  نگفت. مهتاب به بهانه ی ریخیر

 شد. 

یی به این دیدار نداشت. حس خویی به نگاه حس خو

ه کمال و خنده های احمقانه اش نداشت. حس  های خیر

ن نداشت. از این دیدار  خویی به حرفهای زن عمو مهیر

 هیچ بوی خویی به مشامش نیم رسید. 

چرا باید پرس عموی که هیچ وقت آدم حسابش نیم  

کرد، یک دفعه بعد از طالق دادن زنش بیاید و رو به 

رویش بنشیند و یه خنده تحویلش بدهد.  امیدوار بود 

ی که توی ذهنش وول یم خورد، درست نباشد.  ن  آن چیر

با سیتن چای به اتاق که برگشت کمال و مادرش از  

ن داشتند. با این که  جایشان بلند شده بودند و قصد رفیر
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از بلند شدن آنها خوشحال شده بود ویل بازهم به رسم 

 ادب، گفت: 

 بلند شدید، تازه چایی ریختم. چرا  -

زن عمو همانطور که چادر سیاهش را روی رسش مرتب 

 یم کرد، گفت: 

حاال وقت برای چای خوردن زیاده. ما باید بریم چند جا  -

 کار داریم. به مامانت بگو به من یه زنگ بزنه کارش دارم. 

ن گذاشت و چشیم زیر لب  مهتاب سیتن را روی زمیر

 زمزمه کرد. 

انطور که به سمت در یم رفت، رو به مهتاب کمال هم  

 گفت: 

سالم من و هم به زن عمو برسون. بهش بگو دوباره  -

 مزاحم یم شیم. 

ن از خانه رو به محسن گفت:  ون رفیر  و قبل از بیر

 چلغوز تو هم مواظب خودت باش.  -

 مهتاب با همان صدای آرام همیشگیش گفت: 

 اینجوری بهش نگید، ناراحت یم شه.  -
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ن به جای کمال کمال  ابرویی باال انداخت و زن عمو مهیر

 جواب داد: 

ی یم فهمه که  - ن . مگه این بچه چیر
وااا، چه حرفا یم زین

 ناراحت بشه. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_بیست_و_نه

 

 یم فهمه زن عمو. خییل هم یم فهمه.  -

ن پوزخندی زد و بدون این که  جواب زن عمو مهیر

 خداحافظن مهتاب را بدهد از پله ها باال رفت. 

کمال ویل با لبخندی روی لب از مهتاب خداحافظن کرد 

 و به دنبال مادرش از ساختمان خارج شد. 
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مهتاب در خانه را بست و به در تکیه داد. حسش به او  

ن و  دروغ نیم گفت این دیدار یی علت نبود. زن عمو مهیر

ن برایش نقشه کش  یده بودند. نقشه های بد.  عمو حسیر

اتاق را جمع کرد و تلویزیون را برای محسن روشن کرد و 

دوباره پشت لپ تاپ نشست ویل ذهنش چنان درگیر 

این دیدار بود که نتوانست حتر یک جمله درست تایپ 

 کند. 

لپ تاپ را بست. خودش را عقب کشید و به سه دایره  

 در هم فرو رفته که زیر آرم لپ تاپ
ی

نقایسر شده  رنیک

ه شد. دایره هایی کوچیک به رنگ زرد آیی و قرمز  بود، خیر

که نماد سه رنگ اصیل در نقایسر بودند. نیم دانست چرا 

آرین آنها را روی لپ تاپش نقایسر کرده بود. ویل از آنها 

خوشش یم آمد. به او حس خویی یم داد. رنگها در زمینه 

ک در ی سیاه لپ تاپ برایش یادآور شادی های کوچ

روزهای سخت و تاریک بود. همان شادیهایی که او را تا 

 به امروز رسپا نگه داشته بود.  

با شنیدن صدای چرخیدن کلید درون چشم از دایره های 

 گرفت و به مادرش که تازه وارد خانه شده بود، سالم 
ی

رنیک

 کرد. 
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مامان منصوره جواب سالمش را داد، چادرش را از رسش 

ن نشست و پاهای ورم کرده در آورد و با خس  روی زمیر
ی

تیک

ه به صورت خسته مادرش  اش را دراز کرد. مهتاب خیر

 پرسید: 

 چایی یم خوری؟ -

 مادرش همانطور که پایش را یم مالید آره ای گفت. 

مهتاب بدون حرف از جایش بلند شد و به سمت  

خانه رفت و با یک لیوان چای و یک بشقاب میوه  ن آشیی

خانم که به میوه ها افتاد، ابرو برگشت. چشم منصوره 

 در هم کشید و گفت: 

 میوه خریدی؟ -

 من نخریدم. کمال خریده.  -

 کمال؟  -

زن عمو و کمال یه ساعت پیش اومده بودند اینجا. یم  -

 . . زن عمو گفت بهش زنگ بزین ن ن تو رو ببیین  خواسیر

؟ - ن  چیکار داشیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 #ستاره_های_نیمه_شب

 رت_یس#پا

 

مهتاب که حاال رو به روی مادرش نشسته بود، خودش را 

 جلو کشید و بدون توجه به سوال مادرش پرسید: 

 مامان تو یم دونستر کمال زنش و طالق داده؟ -

طالق داده؟ چرا؟ زن عموت که خییل از عروسش  -

 تعریف یم کرد. 

ه یم جنبیده.  -  زن عمو یم گفت رس و گوش دخیر

ه - رو من چند بار دیده بودم دخیر رس و  نه بابا. دخیر

 ساده ای بود. اهل این حرفا نبود. 

 بعد انگار با خودش حرف یم زد، ادامه داد: 

 البته از قیافه آدما نیم شه به ذاتشون یی برد.  -

 مهتاب اخیم کرد و گفت: 
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. شما که  - مامان چرا پشت رس دخیر مردم حرف یم زین

 از کجا مع
ً
لوم زن عمو راست نیم دوین جی شده. اصال

 گفته باشه. 

آخه چرا باید پشت رس عروسش دروغ بگه؟ اونم یه  -

ن دروغن که مثل تف رسباالس.   همچیر

مهتاب شانه ای باال انداخت و خودش را عقب کشید. 

 منصوره خانم دوباره پرسید: 

؟ - ن  نگفتر چیکار داشیر

-  . ن ی نگفیر ن  نیم دونم. چیر

و لبهایش به ناگهان چشم های منصوره خانم برقر زد 

 خنده باز شد و گفت: 

-  . ن  نکنه یم خوان تو رو برای کمال نشون کین

مهتاب که خودش هم به این شک کرده بود، با 

 عصبانیت گفت: 

 یی خود کردن.  -

-  .  چرا؟ جی از این بهیر
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یعتن جی مامان. توقع نداری که من برم زن کمال بشم.  -

مادرش  اونم بعد از اون همه اذیت و آزاری که پدر و 

 کردند. 

ی.  - . الاقل این طوری یم توین حقت و بگیر  چرا نیسر

 حق؟ کدوم حق؟  -

نصف اون کارگاه تراشکاری که عموت و کمال توش کار  -

 یم کنند مال بابای تو بوده. پس حق تو و محسنه. 

مثل این که یادت رفت بابا بزرگ جی گفت، اون نصفه  -

 ابا. رو به عنوان مهریه دادن به زن دوم ب

غلط کردن. اگه دادن به اون زنیکه چرا خودشون هنوز  -

. تازه به اون زنیکه خونه بابات و  ن توش دارن کار یم کین

ی بهش نیم رسید.  ن  داده بودن دیگه از کارگاه چیر

 مهتاب نیشخندی زد و گفت: 

خونه رو که بابا جان به عنوان کادوی عرویس به نام  -

 ن بود. خانم کرده بود. کارگاه مهریه شو 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_یس_و_یک

 

ده  ن مهتاب هنوز آن روزهای سیاه را به یاد داشت. تازه سیر

ن سال زندگیش  سالش شده بود و محسن تازه وارد دومیر

شده بود که پدرش آمد و گفت که زن گرفته تا برایش 

ا هم به عنوان پرس سالیم به دنیا بیاورد و این خانه ر 

 کادوی ازدواج به نام زنش کرده و باید آنها از خانه بروند. 

خودش یک خانه دو اتاقه توی یک محله پرت برایشان 

کرایه کرد و هر جی از جهاز مادرش باقر مانده بود را سوار 

وانت کرد و توی یک روز رسد زمستاین هر سه تایشان را 

ون کرد.   از زندگیش بیر

 به ندرت پدرش را یم دید. شاید سایل ییک بعد از آن خییل

دو بار. زن بابایش را هم فقط یک بار آن هم از الی در 

اتاق پذیرایی خانه پدر بزرگش دیده بود. زن جوان و 
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خوشگیل بود که دوتا دخیر برای پدرش زایید و آرزوی 

ن را به دل پدرش گذاشت.   پرس داشیر

ش هم پرس دار هر چند بعدها مهتاب فهمید اگر زن بابای 

یم شد یا پرسهایش سقط یم شدند و یا مثل محسن 

 معلول به دنیا یم آمدند. 

های بهزیستر که محسن را معاینه کرده  این را ییک از دکیر

بود، گفته بود. دکیر گفته بود که بیماری محسن بعلت 

ژن معیویی بوده که روی کروموزم ایگرگ پدرش وجود 

ن ژن معیوب که فق ن پرس منتقل داشته و همیر ط به جنیر

یم شده باعث معلول شدن محسن و سقط شدن آن 

 پرس بودند، شده. 
ی

 بچه های دیگر که همیک

هر چند هیچ کس در فامیل پدرش قبول نیم کرد که  

ممکن است مشکل از طرف مرد باشد. از دید آنها تنها 

کیس که در این مورد مقرص بود، فقط و فقط مادرش 

 .  بود و الغیر

کر یم کرد، اگر پدرش آن مشکل را نداشت. همیشه ف

مادرش پنج تا پرس یم زاید و یم شد گل رس سبد فامیل و 

او هم به عنوان تنها خواهر آن پنج شاخ و شمشاد ارج و 
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غرب خودش را پیدا یم کرد و این قدر رنج و عذاب نیم 

 کشید. 

منصوره خانم که حاال رسحال تر به نظر یم رسید، قلتی 

 رد و گفت: از چایش خو 

ن خوب یم شه. ما  - اگه تو رو برای کمال خواستگاری کین

هم از این آالخون واالخوین در میایم. بالخره خونواده 

 . ن  عروسشون رو که ول نیم کین

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_یس_و_دو

 

یعتن جی مامان. جی برای خودت یم بری و یم دوزی.  -

 مم زن ییک مثل کمال نیم شم. من بمیر 
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مگه چشه. قیافش که خوبه. پولم که داره. تا اونجایی  -

 هم که من یم دونم اهل هیخی هم نیست. 

 مهتاب پوزخندی زد و گفت: 

بابا هم قیافش خوب بود و پولم داشت. اهل هیخی هم  -

 نبود. 

این بدشانیس من بود که نتونستم یه پرس سالم بزام  -

 راحت داشتم و همه وگرنه منم اال
ی
ن یه زندیک ن مثل مهیر

ن و برای خودم پادشایه یم کردم.  ام یم ذاشیر  بهم احیر

 مهتاب پوزخندی زد و گفت: 

یعتن االن زن عمو خییل برای خودش پادشایه یم کنه  -

 که هنوز تو این سن از عمو کتک یم خوره. 

شلوغش نکن. همه مردا زناشون و یم زنن در عوض  -

 نیست بره توالت بشوره. مثل من مجبور 

ام و  - من با مردی که دست بزن داره و برای زن احیر

ارزش قائل نیست عرویس نیم کنم. چرا باید با مردی که 

به زور یه دیپلم داره و زنش هم  معلوم نیست برای جی 

 طالق داده، عرویس کنم. 

 منصوره خانم اخیم کرد و با ترسر گفت: 
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ازی؟ عموت گفت نذار چیه؟ به دانشگاه رفتنت یم ن -

ی که بره دانشگاه رو نیم شه  این بره دانشگاه. گفت دخیر

جمعش کرد. باید همون موقع به حرفش گوش یم کردم. 

 میان 
ً
ن اصال االنم نیم خواد برای خودت دور برداری ببیر

 خواستگاریت. 

 خب نیان، مگه براشون دعوت نامه فرستادم.  -

ه ما داریم هیچ چرا نیم خوای بفهیم با این وضیع ک -

ه.   کس تو رو نیم گیر

ن.  -  خب نگیر

یسر بیسر ییک مثل دخیر فخری خانم.  -  یم خوای بیر

هیچ عیتی در این که بشود ییک مثل دخیر فخری خانم 

نیم دید. جز این که یک عده آدم بیکار و بیشعور پشت 

رسش حرف یم زدند و یم خندیدند وگرنه دخیر فخری 

یگری که یم شناخت راحت تر و خانم از خییل از زنهای د

 یم کرد. 
ی
 بهیر زندیک

از جایش بلند شد. مانتو و شالش را برداشت و از اتاق 

ون رفت. دیگر حوصله ی کل کل کردن با مادرش را  بیر

ن پله  نداشت. دلش یم خواست تنها باشد. روی اولیر
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نشست و رسش را به نرده های رسد و کثیف تکیه داد و 

ه شود. به تارییک رو به روی  ش خیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_یس_و_سه

 

 

* 

مهتاب کوله اش را روی دوشش مرتب کرد و دسته کیف 

لپ تاپ آرین را محکم در دست گرفت و خودش را به 

زور داخل اتوبوس شلوغن که به سمت میدان ولیعرص یم 

 رفت، جا داد. 
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یک اتوبوس دیگر هم سوار یم بعد از این اتوبوس باید  

شد و بعد از آن هم مسافت زیادی پیاده یم رفت تا به 

 دانشگاه برسد. 

 هیچ وقت از دور بودن مسیر دانشگاهش ناراحت 
ً
قبال

 این دوری به چشمش نیم آمد. یم توانست 
ً
نبود. اصال

ساعتها توی اتوبوس بنشیند و به آدمها و خیابانها نگاه 

 ته شود. کند، بدون این که خس

ن توی اتوبوس و نگاه کردن به مردم از   هر چه بود نشسیر

ن نمور و تاریک که مصیبت از در و  ن در آن زیر زمیر
نشسیر

 دیوارش یم بارید، بهیر بود. 

ویل از وقتر که مادرش رس کار یم رفت و یم دانست  

محسن در خانه تنها است. مسیر به نظرش خییل طوالین 

ی یم آمد و از لحظه ای که س ن وار اتوبوس یم شد به چیر

ن به خانه فکر نیم کرد.   جز برگشیر

فکر تنها بودن محسن اذیتش یم کرد. فکر این که ممکن  

بود وقتر او و مامان خانه نیستند اتفاقر برای محسن 

 بیفتد، لحظه ای دست از رسش بر نیم داشت. 
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ی از  اتوبوس نییم از مسیر را یط کرده بود که مادر و دخیر

 که مهتاب در کنار آن خودش را به میله روی صندیل

 اتوبوس چسبانده بود، پیاده شدند. 

مهتاب که از سنگیتن کوله و کیف لپ تاپ خسته شده 

بود با خوشحایل جای مادر را  روی صندیل کنار پنجره 

 رسش را به شیشه پنجره تکیه 
ی

گرفت و به عادت همیشیک

ن زده خیابان ولیعرص خیر   ه شد. داد و به درختهای پاییر

ن یم گذشت.  چهار روز از آمدن کمال و زن عمو مهیر

ن زنگ  مادرش با وجود مخالفت های او به زن عمو مهیر

زده بود و زن عمو او و مهتاب را برای یک سفره زنانه 

 دعوت کرده بود. 

ن  مادرش بعد از این دعوت رس از پا نیم شناخت و مطمی 

تند و یم بود که آنها مهتاب را برای کمال در نظر گرف

خواهند در این مراسم مهتاب را به عنوان عروس آینده 

 شان به بقیه نشان دهند. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_یس_و_چهار

 

ویل وقتر مهتاب به مادرش گفته بود، به هیچ وجه پایش 

را در آن مهماین مسخره نیم گذارد و خودش را به کیس 

دهد. مادرش از کوره در رفته بود و طبق  نمایش نیم

اه به پدر مهتاب  معمول بعد از دادن کیل فحش و بد و بیر

ن او و محسن روی  ن به خاطر نگهداشیر و منت گذاشیر

ن نشسته بود و زار زار گریه کرده بود.   زمیر

این دفعه اولش نبود که به مهتاب عذاب وجدان یم داد. 

به خاطر داشت کار همیشگیش بود. مهتاب از وقتر 

مادرش رسشان منت یم گذاشت که اگر او و محسن 

نبودند او به راحتر به خانه پدرش بر یم گشت و با مرد 

 دیگری ازدواج یم کرد و این همه بدبختر نیم کشید. 
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مهتاب نیم خواست ناشکر باشد ویل گایه فکر یم کرد  

اگر مادرش آنها را رها یم کرد برای همگیشان بهیر بود. 

 خره ییک پیدا یم شد که از آنها نگهداری کند. بال 

وقتر اتوبوس در ایستگاه آخر ایستاد، مهتاب کوله و 

کیف لپ تاپ را از روی پایش برداشت و آخرین نفر از 

 اتوبوس پیاده شد. 

ی های که این چند روز با مادرش داشت   با تمام درگیر

عد ویل توانسته بود رس وقت مقاله ی آرین را تمام کند. ب

از آن  یک پیام برای آرین فرستاده بود و به او اطالع داده 

ن مقاله و لپ تاپش روز پنج او را در  بود که برای گرفیر

دانشگاه ببیند و تنها یک جواب باشه ممنون از آرین 

 دریافت کرده بود. 

وارد دانشگاه که شد موبایلش را از داخل کوله اش در 

د بوق، آرین جواب آورد و به آرین زنگ زد. بعد از چن

 داد: 

 بله؟ -

 سالم. من رسیدم -

 آرین با تعجب پرسید: 
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 ببخشید؟ شما؟ -

لوحیم -  من میر

 آرین که مهتاب را نشناخته بود با تعجب پرسید: 

لوج؟ -  میر

 بله، مقاله تون داده بودید براتون تایپ کنم.  -

 آرین عجوالنه گفت: 

لوج، ببخشید فرا - موش بله، بله، درسته، خانم میر

 کردم. 

 من رسیدم دانشگاه شما کجائید؟ -

 دانشگاه؟  -

 مهتاب با لحتن که دلخوری در آن مشهود بود، گفت: 

 بهتون دیشب پیام داده بودم.  -

 گفت: 
ی

 آرین با دستپاچیک

بله، بله حق با شماست. من یه کاری برام پیش اومد.  -

ن االن راه یم افتم. یه کیم دیر یم رسم  نتونستم بیام. همیر

 دانشگاه. ایراد که نداره. 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_یس_و_پنج

 

مهتاب لحظه ای سکوت کرد از این همه یی توجیه آرین 

ناراحت شده بود. امروز فقط و فقط به خاطر برگرداندن 

لپ تاپ این همه راه را تا دانشگاه آمده بود و محسن را 

 اشته بود. نفیس گرفت و گفت: در خانه تنها گذ

پس من یم رم با ییک از استادام حرف بزنم. یم شه وقتر  -

ید.   رسیدید دانشگاه با من تماس بگیر

-   .
ً
 حتما

مهتاب ممنوین گفت و موبایل را قطع کرد. نفسش را 

ن توی  ون فرستاد و با  ناراحتر نگایه به لپ تاپ سنگیر بیر

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 98 
 

باید با این لپ دستش انداخت. معلوم نبود چه مدیر 

ن توی دانشگاه چرخ بزند تا آرین برسد.   تاپ سنگیر

با ناراحتر  به سمت ساختمان دانشکده حسابداری راه  

افتاد تا الاقل بتواند با استاد لطقن حرف بزند و غیبت 

 های این چند جلسه را موجه کند. 

چهل دقیقه بعد روی نیمکت جلوی دانشکده منتظر 

رف ژاکت کهنه و رنگ و رو رفته آرین نشسته بود و دو ط

اش را به سمت هم یم کشید تا خودش را از رسمای 

 اواخر آبان ماه محفوظ نگهدارد. 

ن   دیگر خییل از دیر کردن آرین ناراحت نبود. در همیر

زمان کم توانسته بود با دوتا از اساتیدش حرف بزند و 

ایطش را بگوید.   رسر

 بود 
ی

و این ترم هم  از آنجایی که همیشه دانشجوی زرنیک

ترم آخر بود، استاد ها خییل خوب با او راه آمدند و قبول 

ط  ند. البته به رسر کردند که غیبت هایش را نادیده بگیر

آنکه مهتاب هم خوب درسش را بخواند و امتحاناتش را 

 به موقع بدهد. 

مهتاب با دیدن آرین که به سمتش یم آمد از جا بلند شد. 

به آرین بدهد و به خانه  یم خواست زودتر لپ تاپ را 
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برگردد. آرین دستر برای مهتاب تکان داد و با قدمهای 

 بلند خودش را به مهتاب رساند و سالم کرد. 

مهتاب جواب سالم آرین را زیر لب داد و به صورت یی  

 خیال آرین نگاه کرد. 

ن  ن رنگ شییک به همراه یک شلوار جیر آرین هودی سیی

ه سمت باال شانه زده پوشیده بود و موهای رسش را ب

اف کرد آرین پرس  ن بار در دلش اعیر بود. مهتاب برای اولیر

های دانشگاه حق  خوش قیافه و جذابیست و دخیر

 داشتند که جذب او بشوند. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_یس_و_شش
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 در آن نبود، گفت: 
ی
مندیک  آرین با لبخندی که هیچ رسر

من -  حواسم نبود که با شما قرار داشتم. کاش رسر
ً
ده. اصال

 صبح زنگ یم زدید و یادآوری یم کردید. 

 مهم نیست. خودم هم توی دانشگاه کار داشتم.  -

 و بعد کیف لپ تاپ را به سمت آرین گرفت و گفت: 

بفرمائید اینم امانتیتون. مقاله هم توی یه فولدر روی  -

ه شده.   دسک تاپ ذخیر

 ال انداخت و گفت: آرین ابرویی با

 لپ تاپ و برای جی اوردی؟ -

 مهتاب گیج به آرین نگاه کرد و گفت: 

خب، تایپ مقالتون تموم شد. کار دیگه ای با لپ تاپ  -

 نداشتم. 

 گفت: 
ی

د و با کالفیک  آرین لبهایش به هم فرسر

 ای بابا، یم خواستم بازم بهت کار بدم.  -

این پا  چشم های مهتاب از خوشحایل برقر زد. آرین کیم

 و آن پا شد و گفت: 

؟ -  غیر تایپ کردن کار دیگه هم یم کتن
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 مهتاب گیج به آرین نگاه کرد و پرسید: 

 جی کار؟ -
ً
 مثال

 پایان نامه بنوییس.  -

 پایان نامه بنویسم؟ -

ن تاکید کرد. آرین رسی تکانم داد و  و روی کلمه نوشیر

 گفت: 

ن اگه حاضن بایسر پایان نامه من و از ص - فر تا آره، ببیر

صدش و خودت انجام بدی به عنوان دستمزد این لپ 

 تاپ را بهت یم دم. 

این نقشه هدیه بود برای این که مهتاب را وادار کند تا 

د. البته آرین هم بدش نیم آمد که کیس  لپ تاپ را بگیر

 کارهای پایان نامه اش را انجام دهد. 

آخه من چطور پایان نامه شما رو بنویسم. من رشتم  -

 بداری شما رشته ات مدیریت. حسا

ن  - اک بیر
 یه نقطه اشیر

ً
رشته من مدیریت مالیه. مطمئنا

. تازه یم توین همزمان روی  این دو تا رشته پیدا یم کتن

؟  پایان نامه خودت هم کار کتن مگه ترم آخر نیستر

 هستم.  -
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 پس ..............  -

 مهتاب توی حرف آرین پرید و گفت: 

 ه پایان نامه خییل زیاده. ویل یه لپ تاپ برای ی -

لوج. این لپ تاپ قدییم و قیمت زیادی  - ن خانم میر ببیر

هم نداره االن اگه بخوام بفروشمش دوزار بیشیر بابتش 

بهم نیم دن. اگه شما ورش نداری یم افته گوشه کمد و 

ن بره.   اونقدر اونجا خاک یم خوره تا از بیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 یمه_شب  #ستاره_های_ن

 #پارت_یس_و_هفت

 

بعد کیم به سمت مهتاب خم شد و با لحتن که سیع یم 

 کرد متقاعد کننده باشد، ادامه داد: 
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در واقع اگه شما لپ تاپ و از من قبول کنید هم پایان  -

نامه برای من مجاین در میاد هم شما صاحب لپ تاپ 

یم شید. هم لپ تاپ بیچاره بال استفاده نیم مونه. یعتن 

 با یه تیر سه نشون زدیم. 

 

مهتاب که از استدالل آرین خنده اش گرفته بود، رسش را 

ی نگفت. آرین دوباره پرسید:  ن ن انداخت و چیر  پاییر

 خب، جی یم گید؟ -

مهتاب فکر کرد حق با آرین است. وقتر آرین از آن لپ  

تاپ استفاده نیم کرد، چه عیتی داشت او لپ تاپ را 

 که نیم خواست لپ تاپ را قبول کند. بالخره مجاین 

ن پایان نامه  د، قرار بود، برایش زحمت بکشد. نوشیر بگیر

آن هم پایان نامه ای خارج از رشته دریس خودش کار 

 ساده ای نبود. آب دهانش را قورت داد و گفت: 

 باشه.  -

ن خورد.   آرین طوری خندید که گوشه چشم هایش چیر

انش را قلب مهتاب از خنده آرین فرو ریخت. آب ده

قورت داد و گوشه لبش را از داخل گزید. خودش هم 

 نفهمید چرا با خنده آرین این طور قلبش به تپش در آمد. 
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 آرین دستش را به سمت کیف لپ تاپ دراز کرد و گفت: 

 بده من مقالم رو از توش بردارم.  -

مهتاب کیف را به دست آرین داد. آرین روی نیمکت 

ون آورد، روی نشست و لپ تاپ را از داخل ک یف بیر

پایش گذاشت و بعد از روشن کردن لپ تاپ، فلیسر را که 

به دست کلیدش آویزان بود به لپ تاپ زد و همانطور که 

 فایل را کتی یم کرد، گفت: 

وقتر موضوع پایان نامه رو پیدا کردی بهم زنگ بزن تا با  -

استاد راهنمام حرف بزنم. اگه قبول کرد اون وقت برو 

ن پروپوزال و بقیه داستانا. نگران هم نباش رسوقت نوش یر

هر جا گیر کردی من با استاد راهنمام مشورت یم کنم و 

. به هر حال من باید ارائه اش بدم  بهت یم گم چیکار کتن

 پس باید تو ریز کارش باشم. 

 

مهتاب باشه ای زیر لب گفت. آرین لپ تاپ را بست 

لند یم شد داخل کیف برگرداند و همانطور که از جایش ب

 کیف را  به دست مهتاب داد و گفت: 

 اینم خدمت شما.  -
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_یس_و_هشت

 

مهتاب هم از جایش بلند شد و با خجالت کیف را از 

دست آرین گرفت. آرین هنوز چند قدیم از مهتاب دور 

 نشده بود که مهتاب شتاب زده صدایش زد: 

 آقای بازیار یه لحظه.  -

آریان به سمت مهتاب برگشت و با تعجب به مهتاب که 

ی یم گشت نگاه کرد. مهتاب  ن توی کوله اش به دنبال چیر

ون آورد و به  بالخره مقداری پول از داخل کوله اش بیر

 سمت آرین گرفت و گفت: 

 بقیه پولتون.  -
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آرین باتعجب به مهتاب که چند اسکناس را به سمتش 

 بود، نگاه کرد و گفت:  گرفته

؟ -  بقیه پول جی

صفحه  120بقیه پویل که بهم داده بودید. مقالتون  -

بیشیر نبود و نصفش هم تایپ ساده بود. من حساب 

کردم شد هشتاد و پنج تومان اینم صدوپونزده تومان 

 بقیه پویل که بهم داده بودید. 

ی  ن نگاه آرین روی دستهای مهتاب خشک شد. به تنها چیر

فکر نیم کرد اضافه پولش بود. این پول برای آرین که 

 پول محسوب نیم 
ً
پول خرد هم محسوب نیم شد. اصال

 مهم بود که بابتش کار یم 
ً
شد ویل برای آن دخیر حتما

 کرد. 

چشم از دست مهتاب گرفت و به چشم های مصمم و 

جدی مهتاب نگاه کرد. از طرقن نیم خواست آن پول را 

د و از  طرقن یم ترسید مهتاب ناراحت شود. از مهتاب بگیر

 آرام گفت: 

 چطور حساب کردی که شد، هشتاد و پنج تومان؟ -

 بدون فرمول و هزار با فرمول و نمودار 500برگه ای  -
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 مگه نگفتم دو برابر یم دم -

 نه، شما لپ تاپ داده بودید دیگه.  -

 آرین اخیم کرد و گفت: 

 برابر یم دم.  من با شما قرار گذاشتم دو برابر. پس دو  -

مهتاب برای چند دقیقه به اخم های در هم رفته  و چهره 

ن  عصباین آرین نگاه کرد. حس کرد با کارش به آرین توهیر

کرده.  دوست نداشت بعد از لطقن که آرین به او کرده 

بود، جواب محبتش را با یی ادیی بدهد ویل از طرقن هم 

د.   دلش نیم خواست یی دلیل پویل از کیس بگیر

 به رسعت از ال به الی پولها یس تومان جدا کرد و گفت: 

 دو برابرش یم شه صدو هفتاد. این اضافشه.  -

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  
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 #پارت_یس_و_نه

 

آرین پووقن کشید و پول را از دست مهتاب گرفت و 

 داخل جیب هودیش گذاشت و گفت: 

-  .  تو دیگه یک هستر

 جالت زده گفت: مهتاب خ

 ببخشید. نیم خواستم ناراحتتون کنم.  -

 آرین دوباره گفت: 

 عنوان و پیدا کردی بهم زنگ بزن.  -

-  
ً
 حتما

ه شد و بعد رو  آرین لحظه ای به صورت مهتاب خیر

 برگرداند و از او دور شد. 

ن آرین نگاه یم کرد به خودش  مهتاب همانطور که به رفیر

ن پایان نامه بکند. یم قول داد تمام سیع اش را برای  نوشیر

خواست پایان نامه ای  بنویسد که ارزش لپ تاپ را 

 داشته باشد. 
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ساعت از دو بعد از ظهر گذشته بود که پا درون کوچه 

 یم کرد، گذاشت. با 
ی
باریک و شلوغن که در آن زندیک

دیدن کمال جلوی در خانه اشان پاهایش سست شد. 

ز آنجا چه کار نیم توانست بفهمد کمال آن موقع رو 

 داشت. 

کمال هم که متوجه مهتاب شده بود. با همان خنده ای 

که دندانهای ردیف و سفیدش را به نمایش یم گذاشت 

 جلو آمد. 

برای لحظه ای مهتاب به یاد خنده ی آرین افتاد. 

برعکس خنده آرین هیچ حس خوشایندی از خنده کمال 

 نیم گرفت. 

 دخیر عمو دانشگاه بودی؟ -

 بله.  -

نگایه به کیف لپ تایی که در دست مهتاب بود، کرد و 

 گفت: 

 لپ تاپ دوستت و پس ندادی؟ -

 نه. قرار شد یه چند روز دیگه دستم باشه.  -

 چه دوست سخاوتمندی.  -
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 باید روی پایان نامه ام کار کنم  -

 کمال به حالت مسخره ای رسش را تکان داد و گفت: 

ه دردت یم خوره این پایان نامه، چه باکالس. حاال به چ -

پایان نامه و دانشگاه وقتر قراره بشیتن تو خونه و کار 

 .  خونه بکتن

 یک گفته قراره بشینم خونه؟  -

 شوهر کتن باید بشیتن خونه دیگه.  -

. ییک  - ن این همه زن شوهر دار تو این شهر دارن کار یم کین

 هم من. 

ون کار کنه - ت داشته باشه نیم ذاره زنش بیر  . مرد اگه غیر

مهتاب توی دهانش آمد بگوید ترجیح یم دهد با یک مرد 

ت را در محدود  ت ازدواج کند تا مردی که غیر یی غیر

کردن زنش یم بیند ویل لبهایش را محکم بر روی هم 

ون نیاید.   از آن بیر
 فشار داد تا حرقن

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_چهل

 

ث بعدش را نداشت. خوب یم حوصله حرف و حدی

ن   برایش داستان یم شود. همیر
ً
دانست این حرفها بعدا

حاال هم به خاطر دانشگاه رفتنش کیل حرف پشت رسش 

 بود.  

نه این که از کمال یا بقیه کساین که پشت رسش حرف یم 

سد یا حرف مردم برایش مهم باشد. نه. فقط  زنند، بیر

دانست اگر  حوصله غرغر های مادرش را نداشت. یم

دوباره پشت رسش حرف در بیاید مادرش تا هفته ها 

 دست از رسش بر نیم دارد. 

 به جای آن پرسید:  

 کاری داشتید اومدید این طرفا؟   -

 کمال ابرویی باال انداخت و گفت: 

 اومده بودم قیمت خونه رو تو این منطقه در بیارم.  -
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 مگه یم خواین اینجا خونه بخرید؟ -

ایط داره. شایدآره، ش -  به رسر
ی

 اید نه. بستیک

 مهتاب کلید را داخل قفل گذاشت و گفت: 

من دیگه باید برم. محسن تو خونه تنهاست. ببخشید  -

دعوتتون نیم کنم. مامان خونه نیست اومدنتون تو خونه 

 زیاد صورت خویسر نداره. هر جی باشه نامحرمید. 

 کمال برای این که پوزخند روی لبش را مخقن کند، دستر 

 به سبیلهایش کشید و گفت: 

شما درست یم گید. انشاهلل به زودی این مشکل هم  -

 حل یم شه. 

مهتاب در را باز کرد و وارد خانه شد. از حرف کمال 

 کمال یم خواست با او 
ً
عصتی شده بود. یعتن واقعا

 ازدواج کند؟

از هر طرف نگاه یم کرد نیم توانست دخیر مورد عالقه  

ایط یک زن ایده آل برای کمال باشد. هیچ کدا م از رسر

لوج را نداشت.   پرسان خانواده میر

، زبان دراز که پدر باالی رسش  ه الغر مردین ن  سیی
یک دخیر

نبوده و مثل علف هرز بزرگ شده. که توانایی خرید یک 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 113 
 

 هم مثل 
ً
یه اش را هم ندارد و حتما ن قاشق برای جهیر

بدتر  مادرش عرضه زایدن یک پرس سالم را ندارد و از آن

معلوم نیست چهار سال توی دانشگاه چه غلظ یم 

کرده. نه، او به هیچ وجه کیس نبود که کمال آن را الیق 

 همرسی خودش بداند. 

ن هیچ وقت اجازه این کار  کمال هم بخواهد زن عمو مهیر

را به کمال نیم دهد. اگر کمال با او ازدواج یم کرد زن عمو  

بلند کند. نه  چطور یم توانست رسش را توی فامیل

 امکان نداشت. 

 از او خوشش آمده 
ً
پس کمال دنبال چه بود؟ یعتن واقعا

 بود؟ باورش برای مهتاب سخت بود. خییل سخت. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_چهل_و_یک
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*** 

 پس چرا هنوز آماده نشدی؟ -

مادرش که مهتاب رسش را  از روی لپ تاپ بلند کرد و به 

تنها لباس مرتتی را که داشت و مثل جانش از آن مراقبت 

 یم کرد، پوشیده بود، نگاه کرد. 

انگار نه انگار دیشب تا نیمه های شب با او بحث کرده 

بود و گفته بود که به این مجلس مسخره نیم رود و 

خودش را برای آدمهایی که هیچ ارزیسر برایش قائل 

د و از مادرش هم خواسته بود نبودند به نمایش نیم گذار 

 او هم به این مهماین نرود. 

ویل حاال مادرش لباس پوشیده باالی رسش ایستاده بود و 

از او انتظار داشت محسن را در خانه تنها بگذارد به 

 دنبال او برود. 

 آیه کشید و گفت: 

ه نرید.  -  من که گفتم نمیام. شما هم بهیر

-  
ً
 تو رو دعوت یعتن جی نمیای! زن عموت مخصوصا

 . ن ن منتظرن تو رو ببیین  کرده االن همه اونجا نشسیر
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من نیم خوام هیچ کدومشون و ببینم. برم اونجا که یا  -

بهم متلک بندازن یا داشته هاشون رو به رخم بکشن. چرا 

باید خودم و کوچیک کنم و برم پیش کسایی که هیچ 

 وقت ما رو آدم حساب نکردن. 

ردن که اومدن یی ما. پا شو خودشون فهمیدن اشتباه ک -

ن باش این دفعه فرق یم کنه. حاال یم خوان  بریم. مطمی 

 .  تو عروسشون بیسر

ن که یم خوان من عروسشون  -  اونا نگفیر
ً
مادر من، اوال

بشم. در ثاین حتر اگر اونا هم بخوان من زن کمال نیم 

 شم. 

 منصوره خانم صدایش را باال آورد و گفت: 

فکر کردی با موقعیتر که تو خییل هم دلت بخواد.  -

دت. االن داره بیست و سه سالت یم  داری کیس میاد بگیر

شه و یه دونه خواستگار هم نداری. مریم دخیر عمه ات 

 شونزده سالشه. حامله است. 

به نظرتون خییل خوبه. مریم االن باید بشینه رس درس  -

 و مشقش نه این که بچه داری کنه. 

دخیر باید شوهر کنه که ییک درس به چه کارش میاد.  -

 خرجش و بده و ازش نگهداری کنه. 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 116 
 

چرا باید منتظر باشم ییک خرجم و بده و ازم نگهداری  -

کنه مگه خودم چالقم. یک یم خواین دست از رس این 

 به یه مرد 
ً
افکار قدییم و پوسیده بردارید که زنا حتما

احتیاج دارن و خودشون نیم تونن از پس زندگیشون 

 ن. بربیا

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_چهل_و_دو

 

ن  - برای این که زن به مرد احتیاج داره. االن خود من و ببیر

 اگه یه مرد باالی رسم بود این طور بدبختر نیم کشیدم. 

ن  - شما همون موقع هم که یه مرد باال رست بود همیر

 قدر بدبختر یم کشیدی. 
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 ، نونم به را  بود. آبم به را بود. چه بدبختر  -

تون هم به را بود.   -  کتکت و فحش و تحقیر

ه شد.  منصوره خانم چند ثانیه در سکوت به مهتاب خیر

مهتاب که فهمیده بود زیاده روی کرده با خجالت رسش 

ایم  ن انداخت. دوست نداشت به مادرش یی احیر را پاییر

ای یی کند ویل بعیصن وقتها نیم توانست جلوی حرفه

معتن مادرش سکوت کند و اختیار زبانش  از دستش در 

 یم رفت. 

 مادرش با دلخوری گفت: 

اینا رو تو اون دانشگاه کوفتر یادت دادن. آره؟ تقصیر  -

خودمه که گذاشتم بری دانشگاه. اون موقع یی خود با 

پدر بزرگت لج کردم گذاشتم بری ویل حاال یم فهمم حق 

ی که بره  نیم خوره.  با اون بود. دخیر
ی
 دانشگاه بدرد زندیک

بعد در حایل که چادر مشکیش را روی رسش یم کشید، 

 ادامه داد: 

ی  - ن االن اگه بزور با خودم نیم برمت چون هنوز چیر

. ویل این و بدون نیم ذارم با این حرفهای مفت  ن نگفیر

. اگه کمال ازت خواستگاری کنه  آیندت رو خراب کتن

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 118 
 

. گفتم که شده با زور کتک وادارت یم کن م زنش بیسر

 . ، نگفتر
ی

 نیک
ً
 بعدا

ون رفت و در را محکم پشت  و با عصبانیت از خانه بیر

 رسش کوبید. 

ون فرستاد.  مهتاب با درد چشم بست و نفسش را بیر

ن باری نبود که با مادرش بحثش یم شد و یم دانست  اولیر

 آخرین بارش هم نخواهد بود. 

ا دو طرز فکر او و مادرش از دو دنیای متفاوت بودند ب 

متفاوت هنوز هم نیم توانست بفهمد چرا مادرش آن 

 که االن 
ی
 سیاه و زجر آور  با پدرش را به این زندیک

ی
زندیک

 دارند ترجیح یم دهد. 

شاید آن موقع از نظر مایل کیم، آن هم فقط کیم 

 بود ویل آن وقتها هیچ شتی نبود 
وضعشان از االن بهیر

ن بگذارند. که راحت و یی دغدغه رسشان را ر   وی زمیر

تا آنجا که به یاد داشت همیشه در خانه شان جنگ و 

 دعوا بود. تحقیر بود، فحش و کتک بود. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_چهل_و_سه

 

الاقل اینجا کیس فحششان نیم داد و کتکشان نیم زد و 

ا به هر صبح و شب به بهانه های مختلف اعصابشان ر 

 هم نیم ریخت. 

اگر مادرش همان موقع که پدرش آنها را رها کرد و رفت 

ن و التماس کردن به  دنبال یک زن دیگر به جای نشسیر

 دعا و طلسم برای برگرداند شوهر یی 
ن این و آن و گرفیر

مسئولیتش، یم رفت یک حرفه ای یاد یم گرفت تا 

 بود. خودش را از مردها یی نیاز کند، وضعشان خییل بهیر 

 روی پای خودش 
ً
مادرش هیچ وقت نخواست واقعا

ن پدرش بود. بعد از  بایستد و همیشه در انتظار برگشیر

مرگ پدرش هم امید داشت پدر شوهر و برادر شوهرش 
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کاری را که شوهرش نکرده بودند، انجام دهد و حاال کمال 

 برایش پایان آن همه امید و انتظار بود. 

ت کمال بیاید و آنها را زیر بال مادرش فکر یم کرد قرار اس

د و از این همه بدبختر نجات دهد.  و پر خودش بگیر

کمال برای مادرش فرشته نجات بود و برای مهتاب بند 

 اسارت. 

مهتاب آیه کشید و رسش را باال آورد و چشمش به قیافه 

ناراحت محسن افتاد که گوشه ویلچرش کز کرده بود و با 

ن او را نگا  ه یم کرد. چشم های غمگیر

چرا حواسش به محسن نبود. چرا متوجه نشده بود در 

طول دعوا صدایی از محسن در نیامده. به رسعت از 

جایش بلند شد و به سمت محسن رفت و او را در 

 آغوش گرفت و گفت: 

. ببخشید، ببخشید که حواسم بهت نبود.  - وای دادایسر

 معذرت یم خوام. 

 گفت:   محسن با صدایی گنگ کنار گوش مهتاب

 نررررو.  -
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مهتاب محسن را از خودش جدا کرد و در حایل که 

دستهایش روی بازوی های محسن بود به او نگاه کرد و با 

 تعجب پرسید: 

 کجا نرم؟ من که جا.....   -

تازه متوجه معتن نگاه و حرف عجیب محسن شده بود. 

محسن یم ترسید. یم ترسید مهتاب با کمال ازدواج کند و 

د. دلش به درد آمد. دوباره محسن را در از پیشش برو 

 آغوش گرفت و گفت: 

من جایی نیم رم عزیز دلم. هر جا هم بخوام برم تو رو  -

 کنم. 
ی
 با خودم یم برم. مگه من یم تونم بدون تو زندیک

محسن در آغوش مهتاب آرام گرفته. عضالت منقبض 

شده اش باز شده و رسش یی حرکت روی سینه مهتاب 

 جا خوش کرد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_چهل_و_چهار

 

مهتاب دلش زار زدن یم خواست. دلش گریه کردن یم 

خواست. دلش تنهایی گوشه راه پله را یم خواست. ویل 

وقتش نبود. باید به محسن یم رسید. دوباره محسن را از 

 خودش جدا کرد و گفت: 

 ویر ببینیم. دادایسر یم خوای مرد عنکب -

محسن به تلویزیون خاموش نگاه کرد. مهتاب خندید و 

 گفت: 

 از تلویزیون نه. از تو لپ تاپ.  -

ن پایان نامه به  همان روز بعد از این که با آرین برای نوشیر

توافق رسیده بود. از خیر خرید کتاین برای خودش گذشته 

نتر پر  بود و بیشیر پولش را برای خرید یک بسته اینیر

برای سه ماه داده بود تا بتواند با خیال راحت  حجم

ن پایان نامه نیاز داشت دانلود کند  منابیع را که برای نوشیر

نت داشت که بتواند برادرش را به دیدن  و حاال آنقدر اینیر

 کارتون مورد عالقه اش مهمان کند. 
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به رساغ لپ تاپش رفت و کارتون دلخواه محسن را پیدا  

ی کرد و گذاشت تا دانل ود شود. بعد تعداد کتاب بیشیر

 زیر لپ تاپ گذاشت تا سطحش باال تر بیاید. 

دو بالش از روی رختخواب های گوشه اتاق برداشن و  

مثل پشتر به دیوار تکیه داد. به رساغ یخچال رفت و 

چند دانه سیب و پرتغایل که ته یخچال باقر مانده بود را 

به اتاق  توی بشقاب گذاشت و با یک کارد میوه خوری

 برگشت 

و در آخر رساغ کیفش رفت و بسته کوچک بادام زمیتن 

ون آورد  که دیروز برای محسن خریده بود را از کیفش بیر

و توی کاسه کوچیک ریخت و به همراه یک لیوان شیر 

 برای محسن و یک لیوان چای برای خودش به اتاق آورد. 

ن برای ضیافت دو نفرشان آماده بود. ب ه حاال همه چیر

رساغ محسن رفت و کمکش کرد تا از روی ویلچرش بلند 

شود و کنار او رو به روی لپ تاپ بنشیند. وقتر خیالش 

ن راحت شد. محسن را در آغوش گرفت و  از همه چیر

 فیلم را پیل کرد. 

یک ساعتر در کنار هم حرف زدند. خندیدند، خوردن و 

ده  کارتون دیدند. مهتاب با هر خنده محسن قلبش فرسر
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شد. چقدر راحت یم شد این بچه بیگناه را خوشحال  یم

 کرد. 

بالخره محسن در آغوش مهتاب به خواب رفت. پرسک 

 بدن ضعیقن داشت و زود به زود خسته یم شد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_چهل_و_پنج

 

مهتاب با خودش فکر کرد اگر محسن بچه سالیم بود 

 اال
ً
ن در کوچه همراه بقیه هم سن و سالهایش حتما

 فوتبال بازی یم کرد. 

از تصور محسن سالیم که روی پاهایش یم دوید گریه 

اش گرفت. آرزوی محایل بود که هیچ وقت به واقعیت 
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 را برای 
ی
نیم پیوست ویل کاش یم توانست کیم زندیک

 محسن راحت تر کند. 

 بهیر احتیاج به غذ 
ی
ن یک زندیک ای محسن برای داشیر

مقوی دارو و دکیر درکنار محیظ گرم و آدمهایی که 

دوستش داشته باشند، داشت. حاال که نیم توانست 

د باید تمام   بیی
غذای خویی به محسن بدهد و او را به دکیر

سیع اش را یم کرد تا محسن در کنار او احساس آرامش و 

امنیت کند. به خودش قول داد در ال به الی کارهایش 

 ی برای محسن بگذارد. زمان بیشیر 

ن گذاشت. محسن  بالش را از پشتش برداشت و روی زمیر

ن خواباند و  را که توی بغلش به خواب رفته بود روی زمیر

 با احتیاط از کنارش بلند شد. 

نزدیک ظهر بود. گرسنه اش نبود ویل باید برای محسن 

ی درست یم کرد.  ن  چیر

خانه رفت و با بال مرغن که چند روز پ  ن یش به آشیی

مادرش خریده بود، سویی بار گذاشت و به اتاق برگشت 

و پشت کامپیوترش نشست. به اندازه کاقن وقت تلف 

 کرده بود و باید به کارش یم چسبید. 
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ن عنواین را که یم خواست پیدا  بالخره بعد از کیل گشیر

 کرد. موبایلش را در آورد و برای آرین تایپ کرد. 

خوبه؟ "برریس عملکرد سالم. این عنوان به نظرتون  -

". کت های غیر دولتر  حسابداری در رشد رسمایه رسر

به نظر خودش عنوان مناستی بود. حتر یم توانست با 

کیم تغییر پایان نامه خودش را هم از روی آن بنویسد. در 

 واقع با یک تیر دو نشان بزند. 

مثل آرین که به او گفته بود اگر لپ تاپ را از او قبول کند 

تیر سه نشان زده. با به یاد آوردن لحن بامزه آرین با یک 

خنده اش گرفت. این روزها  به هر بهانه ای حرفها و 

 حرکات آرین به ذهنش یم آمد. 

موبایل را کنار گذاشت و به رساغ کارش برگشت. باید چند 

پایان نامه آماده را دانلود و یم خواند تا بهیر با روند کار 

 آشنا شود. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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**** 

 

ه اینام مجبور یم شن از اون خونه  - باباش که یم میر

. بعد یم رن یه  ن پاشن یعتن پول کرایه خونه رو نداشیر

جای کوچکیر پشت راه آهن. البته نیم دونم دقیقا پشت 

راه آهن کجاست. خودش همیشه یم گه پشت راه 

 آهن..... 

آرین با بلند شدن صدای نوتیفکیشن موبایلش چشم از 

 مهتاب را 
ی
هدیه که داشت با آب و تاب داستان زندیک

تعریف یم کرد، برداشت و به صفحه موبایل که به خاطر 

رسیدن پیام روشن شده بود، نگاه کرد. با دیدن اسم 

مهتاب در باالی صفحه لبخندی زد و میان حرف هدیه 

 پرید و گفت: 

 الل زاده اس. چقدر ح -
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 هدیه اخیم کرد و پرسید: 

 یک حالل زاده اس؟  -

ن برداشت و همانطور که پیام را  آرین موبایل را از روی میر

 باز یم کرد، گفت: 

ن دوستت که داشتر در موردش حرف یم زدی  - همیر

 دیگه. 

 هدیه با تعجب ابرویی باال انداخت و گفت: 

 مهتاب پیام داده؟ -

ن پیام را با آرین به جای این که جواب  هدیه را بدهد، میر

 صدای بلندی خواند. 

" سالم. این عنوان به نظرتون خوبه؟ برریس عملکرد  -

". کت های غیر دولتر  حسابداری در رشد رسمایه رسر

 بعد ابرویی باال انداخت و گفت: 

هنوز دو روز نشده عنوان پایان نامه رو پیدا کرد. من  -

 گفتم ییک، دو هفته طول یم کشه. 

چنگالش را داخل ظرف ساالد فرو کرد و همانطور  هدیه

 که مقداری کاهو را توی دهانش یم گذاشت، گفت: 
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ن  - من که بهت گفتم بچه خییل کاری و متعهدیه. مطمی 

باش در عرض دو، سه ماه پایان نامه ات و تموم یم کنه و 

 تحویلت یم ده. 

 آرین رسش را به نشانه تائید تکان داد و گفت: 

ه. فکرش و کن یس تومن از اون دویست دخیر عجیبی -

تومن رو برگردوند. تازه یم خواست بیشیر برگردونه من 

 قبول نکردم. 

ن جوریه. بدش میاد به کیس مدیون باشه.  - مهتاب همیر

با این که از یه خونواده با وضع مایل ضعیفه ویل عزت 

نفسش خییل باالس رو حرف و نگاه آدم ها هم خییل 

 حساسه. 

ی نگم یا   یعتن یم - ن  باید مواظب باشم یه وقت چیر
ی
یک

 کاری نکنم که ناراحت بشه. 

-  
ً
 دقیقا

 آرین خنده ای کرد و گفت: 

 پس کارم خییل سخته.  -

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_چهل_و_هفت

 

غر نزن. برای تو که بد نشد. قراره مفت و مجاین پایان  -

 دیگه جی یم خوای؟ نامه ات رو بنویسه. 

 آرین نفیس گرفت و گفت: 

بابت این مسئله یه کم عذاب وجدان دارم. دلم یم  -

خواد یه کاری براش بکنم. آخه لپ تاپ هم مال توه در 

ن پایان نامه هیخی بهش نیم دم.   واقع من بابت نوشیر

مهتاب گیالس نوشابه اش را که چند ثانیه پیش گارسون 

 ت: پر کرده بود، برداشت و گف

به جای عذاب وجدان به دوستات معرفیش کن و  -

براش کار جور کن. دستش خالیه. لپ تاپ براش جور 

کردیم که بتونه کار کنه. حاال اگه کیس بهش کار نده که 
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فایده ای براش نداره. البته خودم هم سفارشش و به چند 

 نفر کردم. 

 آرین رسش را باال گرفت و گفت: 

 و بوده جی یم شه؟اگه بفهمه لپ تاپ مال ت -

هدیه یی تفاوت آخرین قاشق غذایش را داخل دهانش 

 چپاند و با همان دهان پر گفت: 

-  .
ی

 از کجا یم خواد بفهمه. مگه این که تو بهش بیک

 چرا باید بهش بگم.  -

ن باش نیم فهمه.  -  پس مطمی 

آرین رسی به تائید تکان داد و به پشتر صندلیش تکیه زد. 

بود تا ناهار را با هم بخورند. خودش از هدیه خواسته 

 دوست داشت بیشیر در مورد مهتاب بداند. 

خودش هم نیم دانست چرا این دخیر ساده و معمویل 

 این طور ذهنش را درگیر کرده بود. 

ان اطرافش فرق داشت.  شاید چون مهتاب با تمام دخیر

ی بود   با هدیه که خایک ترین و یی آالیش ترین دخیر
حتر

رش دیده بود هم فرق داشت. از جنس که در تمام عم

 دیگری بود. 
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هدیه که انگار بالخره سیر شده بود با دستمال لبش را 

 پاک کرد و گفت: 

 شنیدم آنیتا داره بر یم گرده.  -

 آرین دهانش را کج کرد و گفت: 

 خوش بحال خاله ناهید.  -

 هدیه نیشخندی زد و گفت: 

 ته. آدم در مورد زنش این جوری حرف نیم زنه. زش -

 آرین اخیم کرد و گفت: 

 خواهش یم کنم تو دیگه نگو.  -

مگه دروغ یم گم. خاله ناهید سالهاس برای این وصلت  -

 
ً
نقشه کشیده. از همون روزی که آنیتا بدنیا اومد. اصال

ش و گذاشت آنیتا. چون  فکر یم کتن برای جی اسم دخیر

 به اسم تو بیاد. قراره اسم بچه تون رو هم بزارید آریتا. 

 آرین بعالوه آنیتا یم شود، آریتا. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_چهل_و_هشت

 

 لطف کن این قدر چرت و پرت نگو.  -

هدیه خودش را جلو کشید و با لحن که دیگر اثری از 

 شوجن در آن نبود، گفت: 

-  . من چرت و پرت نیم گم. خودت هم خوب یم دوین

. البته  هم مامانت ن و هم خاله ناهید به این وصلت راضیر

مامان تو که جرات نداره به این وصلت رایصن نباشه خاله 

 ناهید پدرش و در میاره. 

آرین چشم غره ای به هدیه رفت. هدیه ویل دست از 

 حرف زدن برنداشت. 

هر جی باشه شماها هم دخیر خاله پرس خاله هستید.   -

قن تنها نوه های خاندان هم دخیر عمو و پرس عمو. از طر

عظیم الشان بازیارید. فکر یم کتن کیس وجود داره که در 

لت شما دو نفر باشه. خدا شما دوتا رو برای  ن شان و مین
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هم آفریده. عقدتون نه تنها در آسمانها که در دریاها هم 

 بسته شده. فقط مونده رو زمینم با هم عقد کنید. 

 فت: آرین پا روی پا انداخت و با تحکم گ

 من قصد ازدواج ندارم مگه چند سالمه که بخوام  -
ً
اوال

خودم و درگیر ازدواج کنم. در ثاین اگه بخوام یه زماین 

ازدواج کنم با آنیتا ازدواج نیم کنم. آنیتا خییل بچه و 

لوسه. البته الزم به یادآوریه که من و آنیتا تنها نوه های 

اگه خییل  خاندان بازیار نیستیم. آرمان هم هست. خاله

ش و بده به آرمان.   دوست داره یم تونه دخیر

هدیه که نیم خواست از موضع خودش عقب نشیتن 

 کند با لجبازی ادامه داد: 

 بچه  -
ً
 تو لوس بودن آنیتا شیک نیست ویل آنیتا اصال

ً
اوال

نیست. با این که تازه بیست سالش شده ویل خییل بیشیر 

ی که تو فکر یم کتن حواسش ن جمع و یم دونه  از اون چیر

یم خواد چیکار کنه. در ثاین خاله تو رو به عنوان دامادش 

پسندیده نه آرمان رو.  چون قراره اداره هولدینگ بزرگ 

 بازیار به تو برسه، نه آرمان. 

آرین حرف دیگری نزد. خودش هم تا حدودی با حرفهای 

هدیه موافق بود و یم دانست خاله اش که زن عمویش 
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م حساب گری است و وقتر بخواهد هم بود چقدر آد

ی را بدست آورد، به هر دری یم زند تا به خواسته  ن چیر

اش برسد ویل او هم قرار نبود به این راحتر ها به ساز 

 بقیه برقصد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_چهل_و_نه

 

خایل شاید نیم توانست از زیر اداره هولدینگ بازیار شانه 

ی نبود که اجازه دهد کیس دیگر به  ن کند ویل ازدواج چیر

 او بود و دوست نداشت 
ی
ند. این زندیک جایش تصمیم بگیر

به این زودی ها ازدواج کند، آن هم با آنیتا که هیچ 

 عالقه ای به او نداشت. 
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هدیه با این که دست از غذا کشیده بود ویل گوجه ی 

برداشت و داخل گیالیس را  از داخل ظرف ساالد آرین 

 دهانش پرت کرد و ادامه داد: 

به هر حال خاله قراره به مناسبت برگشت دخیر عزیز  -

ه.   بگیر
 دردانه اش از فرنگ مهموین

ی به من نگفت؟ - ن  پس چرا مامان چیر

ن بلند یم شد، گفت:   هدیه در حایل که از پشت میر

ن سورپرایزت کنند.  -  البد یم خواسیر

 فت: دست داخل کوله اش برد و گ

؟ -  من حساب کنم یا تو حساب یم کتن

ن بلند شده بود، دست  آرین هم که حاال از پشت میر

 داخل جیبش کرد و گفت: 

 من حساب یم کنم.  -

هدیه خندان کیف پولش را که تا نصفه از داخل کوله 

ون کشیده بود، رها کرد و گفت:   اش بیر

 جناب بازیار دست و دلباز شدن.  -
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اه کرد و به سمت صندوق آرین چپ، چپ به هدیه نگ

 رفت. 

همیشه رابطه اش با هدیه خوب بود. هدیه برایش مثل  

خواهر نداشته اش بود. کنار هدیه احساس آرامش یم 

کرد و یم توانست در هر موردی با خیال راحت حرف 

 بزند و در و دل کند. 

مادرش زن ساده ای بود که نظر و عقیده ای از خودش 

د دیگران به خصوص خواهر نداشت و منتظر بود ببین

کوچکش خاله ناهید چه یم گوید تا همان را انجام دهد و 

آن قدر که نگاه و نظر دیگران برایش مهم بود به خواسته 

 های خودش و بچه هایش اهمیت نیم داد. 

 یم کرد و  
ی
در واقع مادرش فقط و فقط برای مردم زندیک

 بس. پدرش اما آدم سخت گیر و منضبظ بود که حرف،

حرف خودش بود و هیچ وقت نه را از هیچ کس قبول 

 نیم 
ی
نیم کرد. خودش را درگیر مسائل کم اهمیت زندیک

ی که برایش مهم بود، کارش بود.  ن  کرد و تنها چیر

آرین با این که هیچ عالقه ای به اداره کردن آن هولدینگ 

 نداشت ویل به خاطر فشارهای پدرش مجبور 
ی
خانوادیک

 ریت درس بخواند. شده بود در رشته مدی
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_پنجاه

 

ینس خانوادگیشان را که بنا بر یک قانون  ن که بتواند بیر

 نانوشته به پرس بزرگ خانواده یم رسید، مدیریت کند. 

همان قانوین که باعث شده بود دلخوری آرمان شده 

بود و دوست  بود. آرمان برعکس او عاشق هولدینگ

د. هر چند او  داشت روزی مدیریت آنجا را برعهده بگیر

هم مثل آرین مهر سکوت بر لبهایش زده بود و در این 

ایصن نیم کرد ویل آرین خوب یم دانست در فکر  مورد اعیر

 برادر کوچکش چه یم گذرد. 
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نیم توانست پدرش را درک کند. چرا باید او را وادار یم 

ره جایی را که هیچ عالقه ای به کرد تا خالف میلش ادا

د ویل برادرش را که عاشق  این  آن نداشت برعهده بگیر

کار بود از آن محروم یم کرد. فقط چون او دوسال زودتر 

 از آرمان بدنیا آمده بود. 

شاید هم مقرص خودشان بودند که هیچ وقت جرات آن 

را نداشتند تا در مورد خواسته هایشان با پدرشان حرف 

  بزنند. 

ن شد.  پول غذا را که حساب کرد همراه هدیه سوار ماشیر

اول هدیه را جلوی در خانه اشان پیاده کرد و بعد خودش 

 به سمت خانه راند. 

هدیه طبق معمول از آرین برای آمدن به خانه دعوت  

نکرد. دلش نیم خواست کیس از این دیدارهای 

 یواشکیشان با خیی شود. 

ه و آنیتا برسد برداشت اعتقاد داشت اگر به گوش خال 

ن خواهرها به خصوص خاله ناهید و  بدی یم کنند و بیر

 مادرش مشکل پیش خواهد آمد. 

هدیه دوست نداشت به او انگ بزنند که خودش را به  

آرین چسبانده و یم خواهد آرین را از چنگ آنیتا در 
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ن بود آنیتا هم به آرین به   حاال که مطمی 
ً
بیاورد. مخصوصا

 نده اش نگاه یم کند. چشم شوهر آی

ویل آرین به تفکرات هدیه یم خندید و فکر یم کرد هدیه 

ن است. درست بود خاله ناهید اخالق های  خییل بد بیر

عجیب و غریب زیادی داشت ویل این که بخواهد به 

 دخیر خواهر خودش برچسب بزند کیم یی انصاقن بود. 

داخل با ریموت در پارکینگ را باز کرد و ماشینش را به  

ن دیگر  پارکینگ بزرگ خانه اشان برد و کنار پنج ماشیر

 خانواده پارک کرد. 

شاید بهیر بود اخر هفته با دوستانش به مسافرت یم  

رفت. به هر حال کیس که به او در مورد مهماین آنیتا 

ی نگفته بود.  ن  چیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  
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 #پارت_پنجاه_و_یک

 

*** 

هدیه روی مبل یک نفره گوشه سالن بزرگ خانه ی خاله 

ناهید لم داده بود و همانطور که تکه سیتی را  از داخل 

یتن که روی پایش جا خوش کرده  بشقاب پر از میوه و شیر

 بود، بر یم داشت به اطراف نگاه کرد. 

این مهماین هم مثل تمام مهماین های خاله ناهید پر بود 

رق و بریز و به پاش های یی حد و از تجمل و زرق و ب

 حرصی که هدیه با آنها میانه چندان خویی نداشت. 

گازی به سیب داخل دستش زد و به آنیتا که با فخر 

ها و پرسهای جوان  ن تعداد زیادی از دخیر فرویسر بیر

 ایستاده بود، نگاه کرد. 

اهن سفید بلند بدون آستیتن پوشیده بود که از  آنیتا پیر

 داشت ویل از پشت به طور کامل باز بود و جلو یقه کیتی 

بدن سفید و استخوانیش را به نمایش یم گذاشت. موقع 

حرف زدن دستهایش را با ناز تکان یم داد و با چرخش 

آرام گردنش موهای بلند خرمایی رنگش را که  با فرهای 
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درشت آراسته شده بود، مثل امواج زیبای دریا روی کمر 

 ورد. لختش به حرکت در یم آ

 خییل زیبایی بود.  
از حق نیم توانست بگذرد، آنیتا دخیر

با آن چشمهای درشت، دماغ کوچک و لبهای قلوه ای و 

البته هیکل بدون نقصش یم توانست جای ییک از 

د. پرنسس آنیتا.   پرنسس های والدیستن را بگیر

هدیه به تمام پرسهایی که دور آنیتا را گرفته بودند و سیع 

 جه اش را جلب کنند، حق یم داد. یم کردند، تو 

آنیتا به غیر از زیبایی  بسیار ثروتمند بود. تک دخیر یک 

خانواده رسشناس و اسم و رسم دار که هر پرسی آرزوی 

ازدواج  با او را در رس یم پروراند ویل هیچ کدام از آن 

 پرسها شانیس برای بدست آوردن آنیتا نداشتند. 

ری فکر نیم کرد. از وقتر آنیتا به جز آرین به کس دیگ

دخیر کوچیک بود مادرش در گوشش خوانده بود که قرار 

ن هم باعث شده بود آنیتا  است با آرین ازدواج کند و همیر

به غیر از آرین کس دیگری را نبیند. با این که از توجه 

پرسها خوشش یم آمد ویل هیچ کدام از آن ها را الیق 

 خودش نیم دانست.  
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یتا برداشت و به سمت دیگر سالن که هدیه چشم از آن

ها آنجا ایستاده بودند، نگاه کرد.   بزرگیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_پنجاه_و_دو

 

ن کنار خاله ناهید ایستاده بود و  طبق معمول خاله نسیر

با دقت به حرفها یا در واقع دستورهای خاله ناهید گوش 

 یم داد. 

هم کیم آنطرف تر با خانم مستن که هدیه او را  مادرش

نیم شناخت حرف یم زد. هدیه نیم توانست درک کند 

چرا این سه خواهر که از یک پدر و مادر بودند و در یک 

 خانه بزرگ شده بودند این قدر با هم فرق داشتند. 
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مادرش زن عاقل، آرام و یی حاشیه ای بود. خودش را از 

زی و چشم و هم چشیم دور نگه هر گونه خاله زنک با

 یم داشت. 

با این که وضع مایل  همرسش خوب بود ویل خودش کار 

یم کرد و آدم مستقل و با اعتماد بنفیس بود. اهل کتاب 

 خواندن و فیلم دیدن و مسافرت بود. 

برای هر کاری با همرس و فرزندانش مشورت یم کرد و 

و اجازه هیچ وقت نظرش را به دیگران تحمیل نیم کرد 

 نیم داد کیس نظرش را به او تحمیل کند. 

هایی که داشت به دیگران فخر نیم  
ن به خاطر چیر

های که نداشت خودش را کمیر و  ن فروخت و به خاطر چیر

ن تر از دیگران نیم دید.   پاییر

ن زن مضطرب و عصتی بود. 
برعکس او خاله نسیر

همیشه نگران و ناراحت بود. هیچ وقت به خودش 

داشت و همیشه یم ترسید که اشتباه کند برای اطمینان ن

هر کاری به دیگران وابسته بود و سیع یم کرد کاستر 

 هایش را زیر ثروت شوهرش پنهان کند. 

ل گر و خود شیفته ای  خاله ناهید ویل زین مستبد، کنیر

بود که کیس را جز خودش قبول نداشت. همیشه خودش 
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ت و هیچ کس را را یک رسو گردن از بقیه باالتر یم دانس

 آدم حساب نیم کرد. 

ن کوچکیر بود ویل چنان  با این که دو سال از خاله نسیر

ش بدون  ن نفوذ داشت که خواهر بزرگیر روی خاله نسیر

اجازه ی او آب نیم خورد و هر حرقن را که خاله ناهید یم 

 گفت بدون چون و چرا انجام یم داد. 

ن یم سوخت. از ی ک طرف هدیه دلش برای خاله نسیر

شوهرش کوروش خان و از طرف دیگر خاله ناهید با ایراد 

یهای بیش از اندازه شان تمام اعتماد به نفسش را از  گیر

 یی دست و پا، ترسو، 
ن برده بودند و او را به زین بیر

مضطرب و عصتی تبدیل کرده بودند. زین که هیچ اراده 

 ای از خودش نداشت. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 ره_های_نیمه_شب  #ستا
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 #پارت_پنجاه_و_سه

 

همانطور که در افکارخودش غرق بود، متوجه دست 

مردانه ای شد که به سمت بشقابش یم رفت. بدون این 

ی در چهره اش ایجاد شود با دست محکم به  که تغییر

یتن از داخل بشقابش  پشت دست آرمان که حاال شیر

 برداشته بود، زد. 

 : آرمان دستش را کشید و گفت

 وحیسر بودی؟ -
ی

 از همون بچیک

وز مندانه ای زد و گفت:   هدیه لبخند پیر

 وحیسر نیستم از حریمم محافظت یم کنم.  -

یتن را داخل دهانش گذاشت و خودش را روی  آرمان شیر

ن کوچک با مبیل که  مبل تک نفره ای که به اندازه یک میر

هدیه روی آن نشسته بود، فاصله داشت، انداخت و با 

 ن پر گفت: همان دها

؟  -  چرا تنها نشستر

 اینجا راحت ترم.  -

-  . ن  خاله جان از دستت ناراحت یم شه ها. از ما گفیر
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ن خاله ناهید  - بشه. من که مسئول رایصن نگه داشیر

 نیستم. تازه خاله ناهید همیشه از دست من ناراحته. 

 آرمان خنده بلندی کرد و گفت: 

 یی کالس فامییل که همیشه آ -
بروی آخه تو دخیر

 خانواده بازیار رو یم بری. 

 محض اطالعتون من جزو خانواده بازیار نیستم.  -

تو نیستر ویل خاله هست. پس تو به عنوان دخیر  -

لت این خانواده رو نگه  ن خواهرش موظقن شان و مین

 این چه لبایس که توی مهموین به این 
ً
داری. مثال

ه باشکویه پوشیدی یا چرا موهات و تا فرق رست کوتا

. دخیر باید موهای بلند و مواج  کردی مگه تو دخیر نیستر

 داشته باشه مثل موهای آنیتا.  

 بعد دقیق تر به هدیه نگاه کرد و گفت: 

 شده. وایتکس روش  -
ی

راستر چرا موهات این رنیک

 پاشیده.  

 در  -
ی

؟ کیل پول دادم که این رنیک بیشعور وایتکس جی

 بیاد. 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 148 
 

ت قهوه ای داش - تم وایتکس پاشید آخه من یه تیرسر

ن جوری مثل موهای تو تیکه تیکه نارنخی شد.  روش همیر

گفتم شاید روی موهای تو هم وایتکس ریخته که نارنخی 

 شده. 

 هدیه پشت چشیم برای آرمان نازک کرد و گفت: 

، بگو. به نظر خودم که خییل  -
ی

هر جی یم خوای بیک

 باحال شده. 

های  آرمان نگاه دقیق تری به موهای هدیه که رگه

نارنخی البه الی موهای قهوه ایش خودنمایی یم کرد، 

 انداخت و گفت: 

-  . ن  آره، باحال شده. ویل خاله خوشش نمیاد. از ما گفیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  
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 #پارت_پنجاه_و_چهار

 

 هدیه یی تفاوت شانه ای باال انداخت و گفت: 

دنیا دور خاله ناهید یم خوشش نیاد به جهنم. انگار  -

چرخه که فقط باید کاری رو بکنیم که خاله ناهید 

 خوشش میاد. مهم خودم هستم که خوشم میاد. 

 
ی
و بعد با یاد آوری موهای تازه رنگ شده اش لبخند بزریک

به آرمان زد. آرمان خودش را بیشیر به سمت هدیه کشید 

 و گفت: 

 ویل حواست و جمع کن خاله خییل عصبانیه.  -
ً
احتماال

 دق و دلیش و رس تو خایل یم کنه. 

 هدیه بشقابش را به سمت آرمان گرفت و گفت: 

دخیر عزیز درودونش از سفر اروپا برگشته اون هم با   -

 یک موفقیت عظیم. برای جی باید عصباین باشه؟

یتن کوچک از داخل بشقابش برداشت و  آرمان یک شیر

 گفت: 

 وز نیومده. برای این که دادماد عزیز کردش هن -
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با این که آرین گفته بود یم خواهد مهماین را بپیچاند ویل 

 جرات این کار را داشته باشد. 
ً
هدیه فکر نیم کرد واقعا

 هدیه خودش را به آن راه زد و گفت: 

 راستر آرین کجاست؟ چرا نیومده؟ -

 آرمان چشم ریز کرد و گفت: 

 یعتن تو نیم دوین کجاست؟ -

 خودش گرفت و گفت: هدیه قیافه متعجتی به 

 داداش توه؟  -
ً
 من از کجا باید بدونم؟ مثال

 داداش منه. ویل جیک و پوکش با توه.  -

 هدیه پوزخندی زد و گفت: 

 نیم دونستم آرین جیک و پوک هم داره.  -

آرمان از گوشه چشم نگایه به هدیه کرد. دیگر اثری از 

شوخ طبیع چند لحظه قبل در صدایش نبود وقتر به 

 فت: هدیه  گ

نیم خواد من و گول بزین من خییل بیشیر از اینا یم  -

 دونم. 
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هدیه که معتن حرفهای آرمان را نیم فهمید اخیم کرد و 

 گفت: 

؟ -  جی یم دوین
ً
 مثال

ه به هدیه سکوت کرد. هدیه بشقابش را روی  آرمان خیر

ن او و آرمان بود، گذاشت و  ن گرد پایه بلندی که بیر میر

 گفت: 

 آ -
ی

 رمان؟ حرفت رو واضح بزنجی یم خوای بیک

 آرمان همانطور که از جایش بلند یم شد، گفت: 

برای من مهم نیست رابطه تو و آرین چطوریه ویل گفتم  -

 بدوین ممکنه برای هر دوتاتون دردرس ساز بشه. 

ن دوباره به همان آرمان شوخ و شنگ قبیل  و قبل از رفیر

 تبدیل شد. چشمیک به هدیه زد و گفت: 

-  . ن  از ما گفیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_پنجاه_و_پنج

 

هدیه پوف کالفه ای کشید. رسش را به پشتر مبل تکیه 

داد و چشم بست. هر چقدر رابطه اش با آرین خوب بود 

آبش با آرمان در یک جوب نیم رفت. هیچ وقت نفهمید 

 در رس آرمان چه یم گذرد. 

و و آرین کوچکیر بود ویل از نظر جثه آرمان دو سایل از ا 

درشت تر و خوش تیپ تر از آرین بود. پرس شوخ و بذله 

گویی بود و دوستان زیادی داشت. پای ثابت مهمانیها و 

ن و  پارتیها بود و برعکس آرین اهل دوست دخیر گرفیر

ها بود.   رابطه با دخیر

با این که آرین بارها گفته بود آرمان دوست دارد مدیریت 

د ویل هدیه هیچ وقت. هیچ  هولدینگ را بر عهده بگیر

ی که نشان دهنده عالقه آرمان به هولدینگ باشد از  ن چیر

زبان خود آرمان نشنیده بود. از نظر هدیه آرمان بچه 

 مرموزی بود. 
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با بلند شدن رس و صدا چشم باز کرد. آرین آمده بود و 

خند حاال آنیتا با هیاهو خودش را در آغوش آریتن که لب

تصنیع روی لب داشت و سیع یم کرد بدون آنکه به آنیتا 

 بربخورد او را از خودش جدا کند، نگاه کرد. 

نفس راحتر کشید. آمدن آرین خوب بود. اگر نیم آمد تا  

مدتها خاله ناهید دست از رس هیچ کدامشان بر نیم 

 داشت. 

؟ بیا برو کنار جوونا.  -  خاله جان چرا تنها نشستر

ه هدیه نگاه  به خاله ناهید الغر و بلند باال با آن آرایش تیر

و لباس شب پر زرق و برق که او را شبیه مالیفیسنت 

 ملکه تارییک کرده بود، انداخت و گفت: 

 خوبه خاله. اینجا راحت ترم.  -

خاله ناهید که از جواب هدیه زیاد خوشش نیامده بود با 

 لحن پر تمسخری گفت: 

پیش بقیه. خب خاله جان،  به خاطر لباسته که نیم ری -

ن مهموین یه لباس  آدم وقتر یم خواد بیاد یه همچیر

ا رو باید  ن مناسب تر یم پوشه. البته تقصیر نداری این چیر

 حواسش به 
ً
مامانت یادت بده اونم که خدا رو شکر اصال

ش نیست.   تنها دخیر
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هدیه با این که چندان از متلیک که خاله ناهید به مادرش 

خوشش نیامده بود ویل برای این که حرص  انداخته بود،

خاله اش را در بیاورد، رس کج کرد، لبخند ملیخ روی 

 لبهایش نشاند و گفت: 

 چشم خاله از این به بعد لباس  مناسب یم پوشم.  -

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_پنجاه_و_شش

 

د و با  خاله ناهید با حرص لبهای باریکش را به هم فرسر

 اشاره به وزن هدیه گفت: 

-  
ً
بلند شو خاله این قدر یم شیتن برای سالمتیت اصال

 خوب نیست. 
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ش پیدا کرد. هیچ وقت خودش را برای  لبخند هدیه گسیر

نظر و قضاوت دیگران ناراحت نیم کرد. عاشق خوردن 

ن دیگری در دنیا عوض نیم کرد ویل  بود و آن را با هیچ چیر

یی تحریک هم نبود هر هفته با دوستانش به  دخیر تنبل و 

کوه یم رفت. ساعتها پیاده روی یم کرد. از هر فرصتر 

 برای طبیعت گردی و دوچرخه سواری استفاده یم کرد. 

ن بود یک دهمش را هم آنیتا نیم  کارهای که مطمی 

توانست انجام دهد. ویل همیشه به خاطر وزنش مورد 

یل و تن پروری متهم شده قضاوت قرار گرفته بود و به تنب

 بود. 

با همان لبخندی که حرص خاله را بیشیر در یم آورد، 

 گفت: 

چشم خاله. قول یم دم مواظب سالمتیم باشم. االنم  -

ای که خوردم هضم  ن یم رم تو حیاط یه ذره راه برم تا چیر

 بشه. 

و از جایش بلند شد و جلوی چشم های عصتی خاله 

ون برود. ناهید به سمت در رفت تا از س  الن بیر

یم دانست منظور خاله ناهید از تمام آن حرفها فقط و 

فقط این بود که او هم مثل بقیه به دست بویس آنیتا 
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ش را بگوید ویل هدیه اهل  ن برود، دورش بگردد و مجیر

ن دخیر لوس و از خود رایصن   گویی نبود آن هم مجیر
ن مجیر

 مثل آنیتا. 

رساغ آنیتا رفته بود  هدیه همان ابتدای ورود به مهماین به

و به او به خاطر موفقیتش در برگذاری نمایشگاه نقاشیش 

یک گفته بود. دیگر لزویم نیم دید بیش از این وقتش  تیی

ن  را در کنار آنیتا بگذراند آن هم وقتر هیچ صمیمیتر بیر

 آنها وجود نداشت. 

نزدیک در سالن برای لحظه ای جلوی آینه قدی کنار در 

ش در آینه نگاه کرد. به نظر خودش ایستاد و به خود

 چاق نبود فقط کیم اضافه وزن داشت که آن هم 
ً
اصال

 باعث شده بود صورتش توپرتر و زیباتر به نظر برسد. 

کیم بدنش را جلوی آینه تاب داد و به خودش در آن 

ن زاپ دار و کفش های   و شلوار جیر
ن کماین ن رنگیر شومیر

 لژدار دو رنگش نگاه کرد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_پنجاه_و_هفت

 

دستر داخل موهای تازه کوتاه شده اش کشید. از مدل 

موهایش و آن تکه های هایالیت نارنخی ال به الی 

موهایش خوشش یم آمد. در کل عاشق رنگ بود. 

 باشد. رنگ ها 
ی

، رنیک
ی

ش رنیک ن دوست داشت همه چیر

 آورد. به خاطر عشقش به کودک درونش را به شوق یم

رنگ بود که به سمت نقایسر رفت هر چند هیچ وقت 

نتوانست یک نقایسر واقیع بکشد ویل چندان برایش مهم 

ن که پشت بوم یم نشست و خودش را مهمان  نبود همیر

 رنگها یم کرد، کاقن بود. 

 لبخند پهتن به خودش در آینه زد و زیر لب گفت:  

ن جوری -  بمون.  خوشم میاد ازت. همیر

ن و بزرگ  و از سالن خارج شد و پا به درون حیاط رس سیی

 ویالی خاله گذاشت. 
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ی که به صورتش خورد لرزش گرفت.  ن باد رسد پاییر

دستهایش را دور بدنش حلقه کرد و به آسمان صاف و پر 

ستاره باالی رسش نگاه کرد و ذهنش را آزاد گذاشت تا به 

بود که همیشه هر جایی که یم خواهد برود. این کاری 

 انجام یم 
ی
برای رهایی از فشارهای کوچک و بزرگ زندیک

 داد.  

ون آورد. زیر  صدای زنگ موبایلش او را از عالم خلسه بیر

لب فحیسر داد و موبایلش را از داخل جیب شلوارش 

ن  ون کشید. با دیدن اسم سپهر لبخندی زد و آیکون سیی بیر

 تماس را لمس کرد. 

وقتر که فقط چهار سال سپهر پرس عمه هدیه بود. 

داشت پدر، مادر و خواهر چند ماه اش را در یک 

 تصادف وحشتناک از دست داده بود. 

ی که باعث زنده ماندن معجزه آسایش در این   ن تنها چیر

تصادف شده بود شیطنت بچگانه اش بود که چند ثانیه 

ن کشانده بود و  قبل از تصادف او را به زیر صندیل ماشیر

ن باعث نجات  حتیم شده بود. همیر
ی
 ش از مریک

آن تصادف باعث مرگ سپهر نشد ویل مشکالت روج و 

جسیم زیادی برای سپهر بوجود آورده بود. تکه ای از 
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آهن مچاله شده به صورت سپهر برخورد کرده بود که 

ن طور  ن چشم راستش شده بود. همیر ن رفیر باعث از بیر

 های ریز و درشتر که در استخوان پایش ایجاد 
ی

 شکستیک

شده بود باعث شده بود ییک از پاهایش کوتاه تر از پای 

ن کیم بلنگد.   دیگرش شود و موقع راه رفیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_پنجاه_و_هشت

 

ویل به غیر از مشکالت جسیم، شوک آن تصادف و از 

دست دادن پدر و مادرش سپهر وراج و شیطون قبل را  

ک گوشه گیر و خامویسر تبدیل کرده بود که حاضن به پرس 

 به حرف زدن نبود. 
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ن  حضانت سپهر را پدربزرگ و مادر بزرگش بر عهده گرفیر

مرد برای این بچه آسیب  زن و پیر ویل کار زیادی از آن پیر

 این مادر هدیه بود که با وجود 
ً
دیده برنیم آمد و عمال

ن یک جفت پرس دوقلوی نه ساله از سپهر ن گهداری داشیر

 یم کرد. 

ن عمل  مرگ پدر و مادر و دیدن صحنه تصادف همچنیر

های جراج یی در یی توان جسیم و روج  سپهر را گرفته 

 بود. 

 هم تاثیر زیادی بر حال و 
جلسات مشاوره و گفتار درماین

هوای سپهر نداشت تا این که بعد از دو سال هدیه بدنیا 

 آمد. 

ن بار هدیه   را دید زبان باز کرد و سپهر وقتر برای اولیر

اسم خواهرش را به زبان آورد و این رس آغاز بهبودی 

 سپهر بود. 

سپهر با جایگزیتن هدیه به جای خواهر مرده اش  

توانست دایی و زن دایی اش را به جای مادر و پدرش 

د.    قبول کند و زندگیش را از رس بگیر

های رابطه هدیه با سپهر خییل بهیر از رابطه اش با برادر 

بد و  اد و هیر واقیع اش بود. اختالف ستن یازده ساله با هیر
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 زیادی که این دو برادر به هم داشتند باعث یم 
ی

وابستیک

ن آنها نداشته باشد و هر روز بیشیر  شد که هدیه جای بیر

به سمت سپهری که همیشه و همه جا در کنارش بود، 

 یک طرفه نبود و همان 
ی

کشیده شود. البته این وابستیک

در که هدیه به سپهر وابسته بود سپهر هم به هدیه ق

 وابسته بود. 

بد خییل زود برای ادامه تحصیل به خارج از  اد و هیر هیر

ن و همانجا ازدواج کردند و ماندگار شدند. ویل  کشور رفیر

کت دایی اش یعتن پدر  سپهر بعد از اتمام درسش در رسر

ی که   هدیه مشغول به کار شد و بعد از چند سال با دخیر

ین دوستش  دوستش داشت ازدواج کرد ویل هنوز هم بهیر

هدیه بود و هر وقت به مشکیل برخورد یم کرد به سوی 

 هدیه یم آمد. 

 سالم سپهر جان.  -

ن و مستاصل بود.   صدای سپهر غمگیر

 کجایی هدیه؟ اومدم دم خونتون نبودید.   -

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 اه_و_نه#پارت_پنج

 

 خونه ی خاله ناهیدیم -

 اونجا چیکار یم کنید؟ -

 خاله برای آنیتا که از انگلستان برگشته مهموین گرفته -

 مگه آنیتا رفته بود انگلستان.  -

 آره رفته بود اونجا یه نمایشگاه نقایسر برگزار کرده بود.  -

 حاال این و ول کن. یک بر یم گردید؟ -

 چطور؟ -

د باهات حرف بزنم. حالم خوب باید ببینمت. بای -

 نیست هدیه بهت احتیاج دارم. 

سیده هم یم دانست چه  د نیی هدیه لبهایش را به هم فرسر

 اتفاقر افتاده. آرام پرسید: 
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؟ -  تو کجایی

 سپهر آب دهانش را قورت داد و گفت: 

 هنوز جلوی در خونتونم.  -

ون.  -  بیا دم خونه ی خاله. منم تا ده دقیقه دیگه میام بیر

پهر باشه ای گفت و گویسر تلفن را قطع کرد. فاصله س

خانه ی خودشان تا خانه ی خاله ناهید زیاد نبود. یم 

 دانست سپهر خییل زود خودش را به آنجا یم رساند. 

موبایل را داخل جیبش گذاشت و به سالن شلوغ و پر  

هیاهوی خانه برگشت. نفیس گرفت و بدون این که 

که برای تعویض لباس   جلب توجه کند به سمت اتاقر 

 اختصاص داده شده بود، رفت. 

 از دوستان آنیتا بودند در حال  
ً
دو دخیر که احتماال

تجدید آرایش بودند. هدیه مانتو و کیفش را بر داشت و 

ون آمد.   از اتاق بیر

نگایه دوباره به سالن انداخت. رس همه گرم بود و هیچ 

ته بود و به کس متوجه او نبود. آرین در کنار آنیتا نشس

ن دو دخیر  حرفهای آنیتا گوش یم کرد. آرمان در بیر

 ایستاده بود و وراجی یم کرد. 
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با چشم به دنبال مادرش گشت ویل نتوانست او را در 

 شلوغن سالن پیدا کند. 

ون رفت و همانطور که مانتویش را به  دوباره از سالن بیر

تن یم کرد، آهسته به سمت در خروجی ویال قدم 

. به در که رسید لحظه ای تعلل کرد موبایلش را برداشت

 در آورد و پیایم برای مادرش نوشت: 

ون مثل این  - نرسین بانو، سپهر داره میاد دنبالم بریم بیر

که حالش خوب نیست. خودت حواست به خاله باشه. 

 شب تو خونه یم بینمت. بای، بای. 

صفحه چت را بست. موبایلش را توی کیفش گذاشت. 

ون رفت و  کیفش را  روی دوشش مرتب کرد و از ویال بیر

 در تارییک شب منتظر رسیدن سپهر شد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  
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 #پارت_شصت

 

*** 

مهتاب گویسر موبایلش را با شانه اش مهار کرد و قابلمه 

ی پر از آب  برنج را از روی گاز برداشت و به جای آن کیر

 وشن گذاشت و پرسید: را روی شعله ر 

 نگفت برای جی دعواشون شده؟ -

صدای ناراحت و عصباین هدیه از پشت تلفن به گوشش 

 رسید: 

وع  - ن بیخود رو اعلم کرده رسر ه آشغال باز یه چیر
دخیر

کرده رسکوفت زدن به سپهر. سپهر هم تحملش تموم 

ون. نیم دوین چقدر ناراحت بود از  شده  از خونه زده بیر

ا شدت ناراحتر  دوباره به لکنت افتاده بود. این همه دکیر

سفارش کردن که باید آرامش داشته باشه وگرنه ممکنه 

دوباره حمله های اضطرابیش برگرده ویل اون زن 

عوضیش حالیش نیم شه. نیم فهمه نباید به سپهر فشار 

 بیاره. 

 آخه چرا رسکوفت؟ -
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برای ظاهرش. بهش گفته خجالت یم کشم شوهرم یه  -

 داره و پاش یم لنگه. چشم ن

مگه اون موقع که زنش یم شد، سپهر رو ندیده بود که  -

 حاال یادش افتاده باید از ظاهرش خجالت بکشه؟

حرف مفت یم زنه. چشم مصنوغ سپهر اونقدر طبییع  -

که اگه کیس ندونه محاله بفهمه چشمش مصنوغ. مثل 

 یه چشم طبییع حرکت یم کنه و حالت داره. یم دوین بابا 

چقدر برای چشمش هزینه کرده. یک ماه فرستادش تو 

ین پروتز چشم  ین کلینیک چشم پزشیک اسپانیا تا بهیر بهیر

رو براش بذارن. لنگیدن پاش هم اونقدری نیست که 

 وقتر کفش طتی یم پوشه.  
ً
جلب توجه کنه مخصوصا

ه و اذیت کنه از بس لجنه.  فقط یم خواد بهونه بگیر

ی.  ه ایکبیر
 دخیر

مانطور که به حرفهای هدیه گوش یم کرد، مهتاب ه

قوری را زیر شیر آب شست و کنار گاز گذاشت تا بعد از 

ی چای دم کند.   جوش آمدن کیر

مهتاب نیم دوین چقدر دلم یم خواست برم اون قدر  -

ه یی لیاقت.  سپهر خودش 
بزنمش تا خون باال بیاره. دخیر

ه این که و براش یم کشه ویل این عویصن تنها کاری که بلد
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ن  پوالی سپهر رو خرج کنه و اذیتش کنه. باور یم کتن همیر

یه ماه پیش قد خون باباش از سپهر پول گرفت با 

دوستاش رفت فرانسه. االنم یم دونم یم خواد این جوری 

سپهر رو عایص کنه تا سپهر مجبور بشه بیاد سهم 

ه.   االرثش رو از بابام بگیر

 سهم االرث؟ -

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_شصت_و_یک

 

آره دیگه یه خونه تو تجریش از بابا بزرگم به ارث رسیده  -

ه یه  دو دونگش برای سپهره یعتن برای مادرش بوده. دخیر
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مدت پاش و تو یه کفش کرده بود که سهم االرثت و 

، بده من تا آرایشگاه بزنم.   بگیر

زرگت فوت نکرده؟ این مگه عمه ات قبل از پدر ب -

ی به سپهر ارث نیم رسه. چطور این سهم  ن جوری که چیر

 االرث یم خواد؟

پدر بزرگم قبل از مرگش لفظن وصیت کرده که سهم  -

ی بهش نیم رسه.  ن  چیر
 عمه رو بدیم به سپهر ویل قانوین

 حاال بابات راضیه.  -

نه. به سپهر گفته دو دونگ اون خونه مال توه ویل نیم  -

ن که خونه پدرت رو زدی به ذارم ب زین به نام زنت. همیر

ن مسئله زنش با ما قهر کرده ویل  نامش بسه. رس همیر

ه  ن و بگیر خب بابام هم کوتاه نمیاد. یم ترسه زنه همه چیر

 و بره. 

 یعتن االن خونه سپهر به نام زنشه؟ -

. تمام حقوق سپهر هم یه راست  - ن هم خونه. هم ماشیر

دت هم پاش و تو یه کفش کرده یم ره تو جیب زنش. یه م

بود که به داییت بگو حقوقت و زیاد کنه ویل بابام حقوق 

سپهر رو زیاد نکرد. گفت اگه بیشیر یم خوای برو یه جای 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 169 
 

دیگه کار کن. سپهر هم رفت، دید هر جا یم ره حقوقش 

ه مجبور شد برگرد پیش بابام.   کمیر

 خوب سپهر چرا هر جی زنش یم گه قبول یم کنه؟ -

یف داره. اسکل. نیم دوین دیروز چقدر  - آقا عاشق ترسر

دعواش کردم ویل حالیش نیست. همش یم ترسه پرستو 

ولش کنه و بره. خب ول کنه بره زن که قحظ نیست. 

 انگار زنه جادوش کرده. 

سپهر عاشق نیست فقط به زنش وابسته اس. از اون  -

طرفم به خاطر مشکالتش، خودش و خییل کمیر از زنش  

 بینه. فکر یم کنه زنش بهش لطف کرده باهاش ازدواج یم

ن یم خواد با باج دادن زنش و نگه داره.   کرده برای همیر

ی  -  ایکبیر
ه انیر غلط کرده خودش و کمیر یم دونه. دخیر

هیخی نداره. نه تحصیالت داره نه قیافه داره نه یه 

 نیم دونم چطوری اومد 
ً
. اصال خونواده درست و حسایی

چسبوند به این پرس عمه احمق ما و حاال و خودش و 

ه جونش و یم مکه.   داره شیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_شصت_و_دو

 

ی پیش یه تراپیست خوب  - به نظر من باید سپهر رو بیی

تا روی عزت نفسش کار کنه وگرنه همیشه اسیر این 

ن عز  ه یم مونه. مشکل سپهر نداشیر ت نفسه. سپهر دخیر

ه که ارزش آدم به  خودش کم یم بینه باید یاد بگیر

ه خودش و با تمام  ظاهرش نیست. سپهر باید یاد بگیر

نقصهاش دوست داشته باشه وگرنه هیچ وقت نیم تونه 

 خوب و تجربه کنه. 
ی
 یه زندیک

 نیم یاد که. هزار بار بهش گفتم ویل نمیاد.  -

 به حر  -
ی
فت گوش یم باهاش حرف بزن مگه تو نیم یک

 ده. 
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چه یم دونم. اینم از پرس عمه خنگ من. نیم دوین از  -

دیشب چقدر حرص خوردم. فکر کنم دو کیلو چاق 

 شدم.  

 مهتاب خنده ای کرد و گفت: 

 همه حرص یم خورن الغر یم شن تو چاق یم شه.  -

آخه از حرصم رفتم نشستم تو یخچال هر جی اون تو  -

 بود و خوردم. 

 داد:  و با حرص ادامه

نیم ذارن آدم آسایش داشته باشه که. لعنت بهت  -

 پرستو. 

 حاال خودت و ناراحت نکن درست یم شه.  -

م. زنگ زدم بگم لطقن  - خدا کنه. دیگه وقتت و نیم گیر

یه فصل دیگه به امتحان روز چهارشنبه اضافه کرد 

 حواست باشه. 

 حواسم هست ممنون که زنگ زدی.  -

کانیر گذاشت. سیع کرد رفتار گویسر را قطع کرد و روی  

سپهر را با رفتار مردان خانواده خودش مقایسه کند. 

لوج ها بر عکس سپهر هیچ اهمیت و ارزیسر برای زن  میر
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ن و  قائل نبودن و اعتقاد داشتند زن فقط برای پخیر

ن و بچه زایدن آفریده شدند و هیچ حق و حقوقر  شسیر

 ندارند. 
ی
 در زندیک

ی خانواده خودش را نیم همانطور که رفتار مردها 

پسندید رفتار سپهر را هم نیم پسندید به نظر او مرد و 

 برابر بودند و هیچ کدام حق نداشتند در 
ی
زن در زندیک

 به آن دیگری زور بگویند و از همرسشان سوء 
ی
زندیک

 سهم یم 
ی
استفاده کنند. هر دو به یک نسبت از زندیک

رتری بردند و هیچ کدام از هیچ لحایطن بر آن ییک ب

 نداشت. 

مهم نبود پرستو چقدر آدم بد و سوء استفاده گری بود  

مقرص اصیل سپهر بود که به پرستو اجازه این کار را داده 

بود. همانطور که مادرش و تمام زنهای فامیلش اجازه 

 داده بودند تا مردها از آنها سوء استفاده کنند. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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  #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_شصت_و_سه

 

 

*** 

مهتاب محسن را که به یک سمت کج شده بود صاف 

 کرد و بالیسر را که به آن تکیه زده بود، مرتب کرد. 

بشقایی را که چند لقمه کوچک نان و پنیر و تکه های قاچ 

شده سیب در آن بود را جلوی دست محسن گذاشت. 

 صورت رنگ پریده و الغر برادرش را بوسید و گفت: 

. مامان تا یه ساعت دیگه میاد، م - ن دیگه برم دادایسر

منم تا ساعت سه خونم. یم دوین که ساعت سه چه 

 شکلیه. 

از جا بلند شد و به سمت ساعت دیواری که رو به روی 

محسن بر روی دیوار گخی اتاق نصب شده بود، رفت و 

 با دست به عقربه های ساعت اشاره کرد و گفت: 
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اینجوری صاف به سمت باال  وقتر این عقربه بزرگه -

باشه و عقربه کوچیکه هم این طوری سمت عدد سه 

 وایسه ساعت چند یم شه؟

محسن که گردنش به سمت عقب رفته بود و دستهای 

نافرمش یی هدف به این طرف و آن طرف تکان یم 

 خورد، گفت: 

 سسسسه. سااااااعت یم شششه، سسسه.  -

نه. االن آفرین. وقتر ساعت سه شد من میام خو  -

تلویزیون و برات روشن یم کنم. یم زنم شبکه پویا که 

  .  وقتر من نیستم کارتون نگاه کتن

محسن با دست به لپ تاپ روی دراور اشاره کرد و 

 گفت: 

 کاررررتوووون.   -

 مهتاب در حایل که تلویزیون را روشن یم کرد، گفت: 

شب بعد از شام یه کارتون قشنگ تو لپ تاپ با هم  -

 کنیم ویل االن تو کارتونای تلویزیون و نگاه کن تا نگاه یم

 من بیام. 

 دوباره خم شد، صورت برادرش را بوسید و گفت: 
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 باشه داداش خوشگله.   -

ن کرد. مهتاب  محسن رسش را به نشانه باشه باال و پاییر

ون آمد.   نفیس گرفت، کیفش را برداشت و از خانه بیر

نرفته بود. ویل با بیشیر از دو هفته بود که به دانشگاه 

ن  وع امتحانات میان ترم چاره ای جز تنها گذاشیر رسر

ن به دانشگاه نداشت.   محسن و رفیر

 در  
ً
با این که صبح از مادرش قول گرفته بود که حتما

نبود او رسی به محسن بزند و نگذارد که محسن خییل 

توی خانه تنها بماند ویل باز هم نگران محسن بود و یم 

قدر درگیر کار بشود که فراموش کند که ترسید مادرش آن

 به خانه بیاید. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  
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 #پارت_شصت_و_چهار

 

رسش را به دو طرف تکان داد و افکار بد را از ذهنش دور  

کرد. این روزها از زندگیش رایصن بود و نیم خواست با 

 افکار منقن خودش را اذیت کند. 

تر که مادرش رس کار یم رفت دیگر دغدغه ی کرایه از وق 

خانه و خورد و خوراک را نداشتند. حقوق مادرش زیاد 

نبود ویل برای آنهایی که همیشه شب گرسنه رس روی 

ونشان  بالش یم گذاشتند و یم ترسیدند صاحب خانه بیر

 کند این پول مثل یک هدیه آسماین بود. 

ل و رایصن بود. محسن هم از بودن او در خانه خوشحا

 به 
ی
ی برای رسیدیک حاال که در خانه مانده بود وقت بیشیر

نت توانسته بود یک  محسن پیدا کرده بود. از روی اینیر

رسی  تمرینات و ورزشهایی که در بهبود حرکات محسن 

 تاثیر داشت را پیدا کند و با محسن کار کند. 

 حاال محسن کیم بهیر و راحت تر از قبل یم نشست. 

فهمیده بود که چقدر در حق این بچه ظلم شده بود  تازه

و اگر از همان کودیک با او کار یم شد، چقدر در بهبود 

کیفیت زندگیش تاثیر داشت. ممکن بود حتر یم 
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توانست راه برود و یا از پس بعیصن از کارهای شخصیش 

 بربیاید. 

مهتاب حتر با استفاده از یک اپلیکیشن مخصوص 

وع به آم ن رسر وزش مفاهیم اولیه به محسن کرده معلولیر

 بود آموزشهایی مثل شناسایی اعداد و خواندن ساعت. 

شاید بعدها حروف را هم به محسن یاد یم داد تا محسن 

بتواند بخواند. محسن از نظر ذهتن بچه سالیم بود و 

زود یاد یم گرفت. فقط باید برای آموزش به او صبوری 

ی به خرج یم داد.   بیشیر

ت وقتر رسش خلوت تر شد به بهزیستر تصمیم داش

 یم 
ً
د. حتما برود و از مشاوران آنجا هم کمک بگیر

توانستند راهنمایی های خویی به او کنند. کاش آنقدر پول 

داشت که یم توانست محسن را به یک مدرسه 

مخصوص بفرستد و یا از مربیان با تجربه برای آموزش به 

د ویل در حال حاضن مجبو  ر بود به محسن کمک بگیر

ن روش ادامه دهد.   همیر

کار پایان نامه آرین هم به خویی پیش یم رفت. عنوان 

مقاله مورد تائید استاد راهنما قرار گرفته بود و چند روزی 
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وع کرده بود. خودش از  ن پروپوزال را رسر بود که نوشیر

 کارش رایصن بود. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 ت_و_پنج#پارت_شص

 

فت کار رایصن بود و این را یم توانست به  آرین هم از پیرسر

راحتر از روی  چت ها و یا تلفن های گاه و بیگاه آرین 

بفهمد. با این که در این تماس ها فقط در مورد پایان 

نامه صحبت یم شد ویل مهتاب به طور عجیتی این 

تماس ها را دوست داشت. این تماس ها به او حس غرور 

 داد.  یم
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همیشه در زندگیش از طرف مردها تحقیر شده بود و 

حاال وقتر یم دید پرسی آن هم پرسی از یک خانواده ی 

ام و ادب با او حرف یم زند،  پولدار این طور با احیر

 احساس غرور یم کرد.  

ی که بیشیر از همه باعث خوشحایل مهتاب در  ن ویل چیر

عمویش بود. این مدت شده بود، ناپدید شدن کمال و زن 

ن  ی از کمال و زن عمو مهیر در این سه هفته دیگر خیی

 نشده بود. 

مادرش هم که مدام در مورد خواستگاری کمال از او و 

مزایای ازدواج با کمال حرف یم زد ناگهان ساکت شده 

 بود و دیگری حرقن از کمال و ازدواج با او نیم زد. 

ه و جواب مهتاب تصور یم کرد نرفتنش به آن مهماین زنان

رس باال دادن به کمال آنقدر باعث دلخوری کمال و زن 

 عمویش شده بود که دیگر قید او را زده بودند. 

ن بود. با شناختر   به برانگیر
ُ
هر چند سکوت مادرش کیم ش

که از زن عمویش داشت بعید یم دانست که یی ادیی او را 

 با گوشه کنایه به گوش 
ً
یی جواب گذاشته باشد و حتما

ش الیق پرس او نیست و یم مادر  ش رسانده که دخیر

د و مادرش هم   شاه پریان را برای کمال بگیر
خواهد دخیر
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 آدیم نبود که به راحتر این مسئله را فراموش کند و 
ً
قائدتا

روزها، نه، هفته ها و ماه ها به او رسکوفت یم زد که 

چطور با یی فکریش کمال را از دست داده و زندگیشان را 

ده ویل حاال نیم دانست این سکوت مادرش را نابود کر 

 چطور باید تفسیر کند. 

فقط امیدوار بود رس زن عمو آن قدر به زن دادن پرسش 

گرم شده باشد که آنها را به طور کامل فراموش کرده 

 باشد. 

پا به داخل دانشگاه که گذاشت ناخودآگاه لبخند روی 

 لبهایش نشست. دلش برای دانشگاه تنگ شده بود. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_شصت_و_شش
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ین و عزیز  ویل بیشیر از دانشگاه دلش برای هدیه این بهیر

 ترین دوستر که داشت تنگ شده بود. 

ن   با این که هر روز تلفتن با هدیه حرف یم زد ویل هیچ چیر

ن و گوش دادن به غرغرهای تمام  جای کنار هدیه نشسیر

 نیش را نیم گرفت. نشد

از کنار ساختمان مدیریت که یم گذشت چشمش به آرین 

ها و پرسهای هم  افتاد که کنار تعدادی از دخیر

 دانشگاهیش ایستاده بود و حرف یم زد. 

بان قلبش باال رفت. گوشه  ناگهان صورتش داغ شد و ضن

لبش را گزید. دلش یم خواست جلو برود و با آرین حرف 

 کشید. در ضمن بهانه ای برای بزند ویل خجالت یم

حرف زدن با آرین نداشت آن هم  وقتر هر شب از 

ن را با هم چک یم کردند. به  طریق چت و تلفن همه چیر

 برای چه باید 
ً
چه بهانه ای به رساغ آرین یم رفت؟ اصال

ن و حرف زدن  یم رفت؟ چرا باید دنبال بهانه ای برای رفیر

 با ارین یم گشت؟
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دست خودش عصباین شد. رسش را برای لحظه ای از 

ن انداخت و رسعت قدم هایش را زیاد کرد تا زودتر از  پاییر

 کنار آن جمع بگذرد. 

لوج.  -  خانم میر

بان قلبش  صدای جذاب آرین پاهایش را سست کرد و ضن

را شدید تر کرد. آب دهانش را قورت داد و آرام به سمت 

 آرین چرخید و سالم کرد. 

ویی جوا
 ب سالمش را داد و گفت: آرین با خورسر

من امروز با استاد راهنمام دکیر زندی حرف زدم یه  -

 
ً
ن که باید حتما رسی نکات رو در مورد پایان نامه گفیر

 بهتون بگم. تا یک دانشگاه هستید؟

ه دوستان آرین احساس خویی  مهتاب از نگاه های خیر

 نیم گرفت. آرام گفت: 

حانم بیشیر طول تا ساعت یک، یک و نیم. البته اگه امت -

 نکشه. 

باشه پس کالستون تموم شد به من پیام بدید یه جا  -

 قرار بزاریم همدیگه رو ببینیم. 
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مهتاب که از خجالت رسخ شده بود، آرام باشه ای زیر 

لب زمزمه کرد و خواست برگردد که آرین دوباره صدایش 

 کرد. 

مهتاب این دفعه با تعجب به سمت آرین برگشت. آرین 

ن طویس به تن داشت، به پرس  قد بلندی که کاپشن سیی

 اشاره کرد و گفت: 

مهراد دوستم هم یم خواد تایپ پایان نامه اش رو بده  -

سم وقت دارید براش انجام بدید؟  به شما گفت ازتون بیی

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_شصت_و_هفت
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ین چرخید. آرین پرس با چشم های گرد شده به سمت آر 

به ای به پای مهراد زد. مهراد لبخند  با نوک کفش ضن

 مسخره ای زد و رو به مهتاب گفت:  

بله، بله، اگه قبول کنید خییل خوشحال یم شم. آخه  -

 کیس رو پیدا نکردم تا برام تایپ کنه. 

 مهتاب با چشم هایی که از خوشحایل برق یم زد، گفت: 

 من........  -

 مهتاب پرید و گفت: آرین میان حرف 

ه  - لوج برای هر برگه تایپ ساده هزار یم گیر خانم میر

ه.   اگه فرمول و نمودار داشته باشه هزار و پونصد یم گیر

ی  ن ها که صورت کشیده و چشم های سیی
ییک از دخیر

داشت و خودش را طوری به آرین چسبانده بود که 

 آرین باشد. ابرویی با
ال مهتاب فکر کرد باید دوست دخیر

 انداخت و گفت: 

چقدر گرون. من مقاله ای که برای دکیر صادقر نوشته  -

ون برام نصف این قیمت زد.   بودم رو دادم بیر

دخیر دیگر که روی مانتوی مشیک کوتاهش کاپشن قرمز 

 پوشیده بود و موهای بلوندش از زیر مقنعه ای که 
ی

رنیک
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داشت از رسش یم افتاد به طور کامل معلوم بود. یی 

 دوستش را گرفت و گفت: حرف 

 آره بابا خییل گرونه.  -

ن فاصله گرفت و   چشم سیی
آرین یک قدم از دخیر

 همانطور که به دخیر مو بلوند اخم کرده بود، گفت: 

لوج خییل، خییل خوبه. هم کار رو  -  کار خانم میر
ً
اوال

. غیر از اون خودش هم  ن رسی    ع تحویل یم ده هم تمیر

ن  ن اشکاالت دستوری و امالیی میر ه. در واقع میر  رو یم گیر

 و ویرایش شده تحویل یم ده. 

 و دوباره رو به مهراد کرد و با تندی گفت: 

ه.  -  نصف پول رو هم اول یم گیر

مهراد که در عمل انجام شده قرار گرفته بود با چشم 

 برای آرین خط و نشاین کشید و رو به مهتاب گفت: 

صفحه های اگه یم شه شماره تلفنتون و بدید تا عکس  -

 که آماده تایپه براتون بفرستم. 

مهتاب شماره اش را برای مهرادی که موبایل به دست 

 منتظر ایستاده بود، گفت. 
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 به مهتاب زد و  
ی

مهراد بعد از زدن شماره مهتاب تک زنیک

 گفت: 

. شماره کارتتون  - شماره من و سیو کنید. مهراد خواجویی

 و مبلغ رو  هم برام بفرستید. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_شصت_و_هشت

 

اول شما پایان نامه تون رو برام بفرستید من ببینم  -

تعداد صفحات چقدره اون موقع هم در مورد زمان 

 تحویل و هم هزینه صحبت یم کنیم. 
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و در حایل که قلبش به شدت یم زد از آرین و دوستانش 

ه و با کنجکاوی نگ اهش یم کردند، خداحافظن که خیر

 کرد. 

ی مثل او که همیشه در حاشیه قرار داشت و   برای دخیر

به ندرت با کیس همکالم یم شد این طور زیر نگاه دیگران 

ن سخت بود.   قرار گرفیر

از این که آرین این طور جلوی دوستانش از او تعریف 

کرده بود به شدت هیجان زده شده بود. با این که حق با 

و او روی غلط های امالیی و دستوری حساس  آرین بود 

بود و چند باری در این مورد با آرین بحث کرده بود. ویل 

 فکر نیم کرد آرین این موضوع را به عنوان یک 
ً
اصال

 مثبت ببیند و این طور از او در جمع دوستانش 
ی
ویژیک

 تعریف کند. 

د، لبخندی که  با یاد آوری کار جدیدی که قرار بود بگیر

 هایش نشسته بود پر رنگ تر شد. روی لب

باید یم گشت و کارت بانیک اش را پیدا یم کرد. وقتر توی 

کت حسابداری کار یم کرد از طرف  موسسه برایش  آن رسر

حساب باز کرده بودند تا حقوقش را در آن بریزند. بعد از 

ون آمدن از آنجا دیگر از آن کارت استفاده نکرده بود.  بیر
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ر بود دوباره داخل حسابش پویل ریخته حاال از این که قرا

 شود، خوشحال بود. 

کیم که دور شد وسوسه شد برگردد و دوباره به آرین نگاه   

کند ویل خجالت کشید. خر نبود فهمیده بود آرین 

دوستش را توی رودرواییس انداخته بود تا کار تایپ پایان 

 نامه اش را آن هم با آن قیمت خوب به مهتاب بدهد. 

ودش هم عجیب بود که از دست آرین ناراحت برای خ

نشده بود. همیشه از این که کیس بخواهد مستقیم یا غیر 

 
ً
مستقیم کمکش کند ناراحت و معذب یم شد. ویل اصال

 از این کار آرین ناراحت نشده بود. 

آب دهانش را قورت داد و به رسعت قدم هایش اضافه 

د و در مورد کرد تا هر چه زودتر خودش را به کالس برسان

ن را   که افتاده بود با هدیه حرف بزند باید همه چیر
اتفاقر

 به هدیه یم گفت. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_شصت_و_نه

 

هدیه روی ییک از صندیل های آخر کالس نشسته بود و 

رسش را توی کتاب فرو کرده بود و تند و تند صفحات 

لوم بود تا حاال الی آن را باز نکرده، ورق کتایی را که مع

 یم زد. 

مهتاب خودش را روی صندیل کنار هدیه انداخت و با  

صدایی که از شدت هیجان کیم بلندتر از حد معمول 

 شده بود، سالم کرد. 

هدیه به سمت مهتاب برگشت و با تعجب به صورت  

 ملتهب مهتاب نگاه کرد و گفت: 

 ی؟سالم. چرا این قدر رسخ شد -

م زده گفت:   مهتاب دستر به صورتش کشید و رسر

 برات تعریف یم کنم.  -
ً
 بعدا
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هدیه چشم ریز کرد و کیم به صورت مهتاب نگاه کرد ویل 

ی نگفت. مهتاب کتابش را از توی کیفش در آورد و  ن چیر

 جلویش باز کرد. هنوز قلبش تند، تند، یم زد. 

 هدیه پرسید: 

 خوندی؟ -

 نه زیاد.  -

 با تاسف برای مهتاب تکان داد و گفت: هدیه رسش را 

تو خونه بیکار نشستر چرا درس نخوندی؟ من و باش  -

 که به امید تو اومدم امتحان بدم. 

بیکار نیستم که داشتم روی پایان نامه بازیار کار یم  -

 کردم. تازه نگفتم نخوندم گفتم خییل نخوندم. 

ی که روی صندیل جلو نشسته بود، به عقب  دخیر

 و گفت: برگشت 

 پایان نامه یم نوییس؟  -

 هدیه به جای مهتاب جواب داد. 

پس جی فکر کردی. خانم داره پایان نامه ییک از پرسای  -

 مدیریتر رو یم نویسه. 
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 دخیر سویر کشید و گفت. 

 نه بابا. یم توین یه مقاله هم برای من بنویس.  -

 مقاله؟ -

ده گفته آره. نمره میان ترم تاری    خ اسالمم کم شده. استا -

 یه مقاله بیار نمره تو درست کنم. 

 هدیه کیم خودش را جلو کشید و پرسید: 

 یم خوای موضوع مقاله جی باشه؟ -

هر جی خودت دوست داری فقط پنجاه صفحه کمیر  -

 نشه. 

 برای یک یم خوای؟ -

 دو هفته دیگه.  -

 هدیه میان حرفش پرید و گفت: 

 یم شه دویست تومن.  -

 کرد و گفت: دخیر لبهایش را غنچه  

 اوووه، چقدر زیاد.  -

ن بیاورد که هدیه گفت.   مهتاب خواست قیمت را پاییر
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داره مقاله یم نویسه ها تایپ خایل که نیست. به نظر  -

ه.   من که خییل هم کم یم گیر

 دخیر رسی تکان داد و با یی مییل گفت: 

 باشه. فقط تا نوزدهم آماده بشه.  -

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 ه_های_نیمه_شب  #ستار 

 #پارت_هفتاد

 

مهتاب که از خوشحایل رس از پا نیم شناخت باشه ای 

 گفت و دوباره به صفحات کتابش نگاه کرد. 

 داشت  
ً
حس یم کرد روی ابرها راه یم رود. انگار واقعا

جواب دعاهایش را یم گرفت. حاال یم توانست یک 

جفت کتاین که مدتها بود آرزوی خریدنش را داشت، 
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د. شاید حتر یم توانست یک مانتو نو هم برای بخر 

های  ن  برای محسن و مادرش هم چیر
ً
خودش بخرد. حتما

 یم خرید. 

 

ون آمد.  ساعت از یک گذشته بود که از کالس بیر

امتحانش را خوب داده بود. با این که رس کالس نبود ویل 

با مطالعه کتاب و جزوه و شنیدن صدای ضبط شده 

ضبط یم کرد و یم فرستاد. استاد که هدیه برایش 

توانسته بود از پس امتحان به خویی براید. این موضوع بر 

ن دو کار در یک روز افزوده بود و احساس  شادی گرفیر

 رسخویسر که از صبح با او بود را دوچندان کرده بود. 

 موبایلش را از جیبش در آورد و به آرین پیام داد: 

 کالسم تموم شد. گفتید کارم دارید.   -

ن خورد و جمله در حال ب ه ثانیه نکشید که پیامش سیر

 تایپ باالی صفحه چتش ظاهر شد. 

مهتاب همانجا باالی پله های دانشکده منتظر ایستاد تا 

پیام آرین روی صفحه ظاهر شود. خودش هم نیم 

دانست باید چه طور با آرین برخورد کند از یک طرف از 

را مدیون آرین خجالت یم کشید و از طرف دیگر خودش 
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آرین یم دانست و عجیب بود از این احساس دین 

ناراحت و معذب نبود. هر چند فکر یم کرد باید هر 

ان کند و تنها راه  جوری یم تواند محبت های آرین را جیی

ن آن پایان  ان این محبت را در بهیر و دقیق تر نوشیر جیی

 نامه یم دانست. 

 بالخره پیام آرین رسید: 

 نتظرتون هستم. من تو پارکینگ م -

ن مردد ماند از این که دوباره به  لحظه ای برای رفیر

پارکینگ برود، خوشش نیم آمد. پارکینگ دانشگاه بیشیر 

محل رفت و آمد بچه های پولدار دانشگاه بود به ندرت 

بچه های طبقه متوسط یا ضعیف دانشگاه گذرشان به 

ن هم  پارکینگ یم افتاد. بچه های دیگر حتر اگر ماشیر

ن ترجیح یم دادن ماشینشان را توی خیابانهای د اشیر

اطراف دانشگاه پارک کنند تا پارکینگ دانشگاه که 

ش تا محوط اصیل دور بود.   مسیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_هفتاد_و_یک

 

 یم خواهد به خانه برود و  
ً
با خودش فکر کرد آرین حتما

ه او باید بداند را در دو، سه جمله به یم خواهد مواردی ک

 او بگوید و برود. 

دلش نیم خواست بعد از لطقن که آرین امروز صبح در 

حقش کرده بود، یی ادب جلوه کند. برای آرین بیشیر از 

 آن ارزش قائل بود که او را منتظر خودش نگه دارد. 

کیفش را روی دوشش مرتب کرد. موهای لختش را که 

ریخته بود، توی مقنعه اش فرو کرد و به روی پیشانیش 

 سمت پارکینگ دانشگاه رفت. 

ن قرمز  وقتر وارد پارکینگ شد آرین را تکیه زده بر ماشیر

نت حاال یم دانست یک هیوندا  رنگش که با تشکر از اینیر

 کوپه است، دید. 
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ی کرد. آرین که یی توجه به 
مهتاب رسعت قدمهای بیشیر

کرد با شنیدن صدای قدمهای اطراف با موبایلش بازی یم  

 مهتاب رسش را بلند کرد و لبخند زد. 

سالم، ببخشید دیر کردم. یه کم امتحانم طول کشید.  -

 خییل که منتظر نموندید؟

ن مهتاب لبخند روی لبهای آرین را  صدای آرام و متیر

 عمیق تر کرد. 

از نوع صحبت کردن مهتاب خوشش یم آمد در حایل که  

ام را ن  چاپلوسانه نبود. ادب و احیر
ً
گه یم داشت اصال

کلمات را واضح و با دقت ادا یم کرد و صدای خویی هم 

 داشت. صدای که به دلش یم نشست. 

ی کار پایان نامه به مهتاب  بعیصن شبها به بهانه ی پیگیر

زنگ یم زد و چند دقیقه ای به صدای مهتاب گوش یم 

 با داد. نوغ آرامش در صدا و رفتار مهتاب بود که ا
ً
صال

 مهتاب شنیده بود هم خواین نداشت و 
ی
ی که از زندیک ن چیر

ی توجه و کنجکاوی آرین را بر یم  ن  از هر چیر
این بیشیر

 انگیخت. 

ی که این قدر از نظر مایل دچار مشکل   نیم دانست دخیر

است چطور یم تواند این قدر آرام و با وقار باشد. از 
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 افراد ضعیف جامعه را افرادی عقده ای 
ی

خشن، یی بچیک

شعور، یی جنبه و نا سپاس یم دانست. در واقعه این 

تصویری بود که خانواده اش از این طبقه برایش ترسیم 

کرده بودند و حاال شخصیت مهتاب برایش عجیب بود و 

 دوست داشت بیشیر و بیشیر از مهتاب بداند. 

 نه خییل هم به موقع اومدید.  -

 ه......... گفتید استاد راهنماتون چند نکته گفت  -

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_هفتاد_و_دو
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م. اول  -  یم میر
ی

چه عجله ای داری. من دارم از گرسنیک

ی بخوریم بعد مفصل در موردش حرف یم  ن بریم یه چیر

 زنیم. 

مهتاب برای لحظه ای خشکش زد. نیم دانست چه 

اگر آرین به او جوایی به آرین بدهد. تصمیم داشت حتر 

تعارف کرد که او را تا جایی برساند قبول نکند ویل دعوت 

 به فکرش هم نیم رسد. 
ً
ی بود که اصال ن  به ناهار چیر

ن را باز کرد و    آرین یی توجه به حال مهتاب در ماشیر

 گفت: 

 بفرمائید.  -

 مهتاب دستپاچه گفت: 

ید برای ناهار.  - یف بیی نه، من مزاحم نیم شم. شما ترسر

.......... شب   تلفتن

 آرین اخیم کرد و گفت: 

تلفتن نیم شه. سوار شید موقع ناهار مفصل حرف یم  -

 زنیم. 
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مهتاب نگایه به چشم های منتظر آرین انداخت. در دو 

رایه بدی گیر کرده بود. نیم دانست این که با آرین برود 

 بدتر است یا این که همراهش نرود. 

اد آرین به او یی از طرقن دوست نداشت با رد پیشنه 

ایم کند و از طرقن هم نیم خواست آرین فکر کند او  احیر

دخیر دله و سوء استفاده گری است و یم خواهد خودش 

را به او بچسباند ویل در نهایت جلوی چشم های منتظر 

ن شد.   آرین کم آورد و سوار ماشیر

ن را دور زد.   ن را بست و ماشیر  آرین در ماشیر

ن که سوار م ن آرین شد با دخیر مو مهتاب همیر اشیر

بلوندی که صبح در جمع دوستان آرین دیده بود، چشم 

در چشم شد. دخیر کنار تویوتای سفید رنگش ایستاده 

بود و با چشم های ریز شده به آرین و مهتاب نگاه یم 

 کرد. 

ن انداخت. نگاه های دخیر حس   مهتاب رسش را  پاییر

ن  خییل بدی در او بوجود آورده بود. به یاد   چشم سیی
دخیر

ی که به  که خودش را به آرین چسبانده بود، افتاد. دخیر

 نظر یم رسید دوست دخیر آرین باشد. 
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آب دهانش را قورت داد و به آرین که داشت کمربندش را 

 یم بست، گفت: 

 براتون بد نشه.  -

 آرین با تعجب به سمت مهتاب برگشت و گفت: 

 جی بد نشه؟ -

 شدم.  این که من سوار ماشینتون -

 چرا باید برام بد بشه.  -

این دوستتون خییل بد جور نگاه یم کنه. گفتم  -

 نکنه....... 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_هفتاد_و_سه
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آرین رس باال آورد و به دخیر که هنوز جلوی ماشینش 

 ایستاده بود، نگاه کرد و گفت: 

؟ به اون چ -
ی
ه ربظ داره من با یک یم رم و با رستا رو یم یک

 یک میام؟ 

نه، منظورم این نبود، منظورم اینه که اگه به دوست  -

تون بگه شاید ایشون برداشت بدی کنه. من نیم  دخیر

 خوام ........ 

آرین اخم هایش را در هم کشید و میان حرف مهتاب 

 پرید و گفت: 

، یک گفته من دوست دخیر دارم؟ -  دوست دخیر

 ه سمت آرین برگشت و با تعجب پرسید: مهتاب ب

 ندارید؟ -

 دوست دخیر داشته باشم؟ -
ً
 نه، مگه باید حتما

ه که صبح کنارتون وایساده  - ن  چشم سیی
نه. آخه اون دخیر

 بود خییل بهتون... 

مهتاب سکوت کرد. نیم دانست باید جمله اش را با چه 

 کلمه ای تمام کند. آرین تک خنده ای کرد و گفت: 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 202 
 

ن  - ن جوریه. با همه نگیر ؟ اون مدلش همیر
ی
و یم یک

 صمیمیه. 

ی نگفت. رفتار دخیر به نظرش بیش از  ن مهتاب دیگر چیر

یک صمیمیت ساده بود ویل به هر حال به او ربظ 

 نداشت. 

هر چند از این که فهمیده بود آرین دوست دخیر ندارد 

احساس رضایت و خوشحایل یم کرد. البته کیم هم از این 

ن بود. ویل برای خودش توجیه کرد حس رضایت رسر  مگیر

که اگر آرین دوست دخیر داشت ممکن بود در مورد این 

ارتباط برداشت بدی داشته باشد و فکر کند او روی آرین 

نظر دارد و برایش دردرس شود و حاال که آرین دوست 

 دخیر ندارد خیال او هم راحت تر است. 

ن سوار  شدن ها البته هنوز هم معلوم نبود این ماشیر

برایش دردرس نشود. باز خوب بود ترم آخر بود و کم به 

 دانشگاه یم آمد. 

ن را روشن کرد و بدون توجه به رستا که چشم  آرین ماشیر

ون رفت.   از آنها بر نیم داشت از پارکینگ بیر

 دلییل برای نارحتر نیم دید به 
ً
برعکس مهتاب، آرین اصال

ون هیچ کس مربوط نبود او با چه کیس و به  چه دلییل بیر
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یم رود او به کیس تعهد نداشت. حتر به آنیتا که خانواده 

ها برای خودشان بریده بودند و دوخته بودند هم تعهدی 

های لوس و نین  احساس نیم کرد، چه برسد به دخیر

 دانشگاه که هیچ صنیم با آنها نداشت. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 اد_و_چهار#پارت_هفت

 

ن را جلوی یک رستوران شیک  ده دقیقه بعد آرین ماشیر

 نگه داشت و رو به مهتاب با لحن صمییم گفت: 

م.  -  یم میر
ی

 پیاده شو که دارم از گرسنیک

ن پیاده شد و نگایه به رس در شیک  مهتاب از ماشیر

ی بگوید ویل آرین بدون  ن رستوران کرد. یم خواست چیر
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ن ر  ا زد و به سمت رستوران توجه به او دزد گیر ماشیر

 رفت. 

مهتاب کیم به رسعتش افزود و خودش را به آریتن که یم 

خواست از پله های مرمری جلوی رستوران باال برود 

 رساند و گفت: 

 آقا آرین من مزاحمتون نیم شم....  -

 آرین متعجب به سمت مهتاب برگشت و پرسید: 

 مگه ناهار خوردی؟ -

 نه، ویل.........  -

ی ویل ند - ن  گشنمه تا یه چیر
ً
اریم. بیا بریم تو. من واقعا

 نخورم نیم تونم فکر کنم. 

 پس اگه اجازه بدید من دونگ خودم و بدم.  -

آرین یم دانست مهتاب حتر نیم تواند پول یک نوشیدین 

را در این رستوران گران و الکچری بدهد چه برسد به پول 

 غذا. اخیم کرد و گفت: 

؟ امروز مهمون م -  ن هستید. دیگه جی

 پس دفعه دیگه من شما رو مهمون یم کنم.  -
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ون    نفهمید این جمله چطور از دهانش بیر
ً
مهتاب اصال

ون بروند و ناهار  آمد. مگر قرار بود بازهم با هم بیر

بخورند. حتر اگر این طور هم بود مگر او از پس مهمان 

کردن آرین بر یم آمد. ویل آرین که از پیشنهاد مهتاب 

، گفت: خوشش آمد  ه بود با لحن رسخویسر

 قبول. دفعه دیگه مهمون شما تو محله شما.  -

و با حرکت دست از مهتاب دعوت کرد تا همراه او به 

 سمت رستوران برود. 

وقتر به جلوی در رستوران رسیدند، مهتاب تصویر  

 خودش و آرین را توی در شیشه ای بزرگ رستوران دید. 

ر کنار آرین شیک پویسر او با لباسهای ساده و کهنه اش د 

که پولداریش از یک فرسخن قابل تشخیص بود، تضاد 

 عجیتی را به نمایش یم گذاشت. 

منده نبود ویل همیشه  هیچ وقت از فقیر بودن خودش رسر

سیع کرده بود کاری نکند که کیس به خودش اجازه دهد 

ایم کند و یا  قضاوتش کند.  به او به خاطر فقرش یی احیر

ن بار حاال حس یم کر  د با قبول درخواست آرین برای اولیر

ن موقعیتر قرار داده بود. یم دانست هر  خودش را در چنیر

 کس آن دو را با هم ببند قضاوتش خواهد کرد. 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_هفتاد_و_پنج

 

آرین در شیشه رستوران را باز کرد و منتظر ماند تا  

 وتر از او وارد رستوران شود. مهتاب جل

مهتاب نفیس گرفت و پا به درون رستوران گذاشت. در 

زندگیش چند باری به رستوران و تاالر برای مراسم های 

جشن و عزا رفته بود ویل هیچ کدام از آنها، حتر تاالر 

عرویس دخیر خاله ماهرخش که همه از زیبای و 

شکوه این  شکوهش تعریف یم کردند یک هزارم زیبایی و 

 رستوران را نداشت. 
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دو طرف رستوران از دیوارهای شیشه ای بلند ساخته   

شده بود که نور خورشید را به داخل رستوران یم کشاند 

پشت دیوارهای شیشه ای منظره زیبایی از درختان و 

یشان برای این فصل عجیب به  ن گلهای زیبا بود که رسسیی

 نظر یم رسید. 

ن سنگ کف سالن با سنگ زیبایی  به رنگ سفید و سیی

ن و صندیل در دو طرف  فرش شده بود و دو ردیف میر

رستوران چیده شده بود و فضای وسط آن بر عکس 

 خایل 
ً
تمام رستورانهای دیگری که مهتاب دیده بود کامال

 بود. 

انتهای رستوران سن کوچیک تعبیه شده بود که فردی در 

دند که در آنجا پیانو یم زد. آالت موسیقر دیگری هم بو 

 آن موقع روز نوازنده ای نداشتند. 

ن رنگ راحتر که بیشیر شبیه مبل های تک  صندلیهای سیی

های دو نفره و چهار نفره گردی که با  ن نفره بود دور میر

ن شده بودند، چیده شده  ن تزئیر های سفید و سیی ن رومیر

 بود. 

مهتاب نگاه از تنها زوجی که در رستوران مشغول خوردن 

 گرفت و به دنبال آرین راه افتاد. ناهار بودند  
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 دو نفره ای راهنمایی کرد و 
ن آرین مهتاب را به سمت میر

ون کشیدن صندیل از او خواست که بنشیند.  بعد از بیر

مهتاب از این کار آرین خنده اش گرفت. فقط در فیلمها 

ن حرکتر را دیده بود.   چنیر

روی صندیل نشست و تشکر کرد. پشت به سالن و رو به 

وار شیشه ای. به طوری که یم توانست از دیدن دی

د. آرین روی صندیل رو به  پاسیوی رو به رویش  لذت بیی

 روی مهتاب نشست و گفت: 

 افتخار دادی که دعوتم و قبول کردی.  -

مهتاب به این لفظ قلم حرف زدن آرین خندید و 

خواهش یم کنیم زیر لب گفت. آرین که از خنده مهتاب 

 دوباره خودماین شد و گفت:  انرژی گرفته بود،

اینجا مایه های فوق العاده ای داره. مایه دوست  -

 داری؟

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_هفتاد_و_شش

 

قیافه مهتاب در هم رفت. از آخرین باری که لب به مایه 

زده بود، سالها یم گذشت. آن وقتها که هنوز پدرشان با 

 یم کرد گایه مایه یم خرید و با خودش به آنها زن
ی
دیک

 خانه یم آورد. 

یادش یم آمد. مادرش مایه ها را داخل سیتن روج  

خانه یم نشست و با یک  ن  یم گذاشت و کف آشیی
ی
بزریک

چاقوی بزرگ پولکهای مایه را پاک یم کرد و او هیجان 

زده و متعجب به پولکهای که به این سو و آن سو پرواز 

 نگاه یم کرد. یم کردند، 

ویل آن شب نحس را هیچ وقت از یاد نیم برد. شتی که 

باعث شد از هر چه مایه است متنفر شود. فقط شش 

 سال داشت و مادرش پرس سومش را بار دار بود. 

پدرش آن شب مایه خریده بود. یک مایه بزرگ که به 

زور توی سیتن بزرگ روحیشان جا یم گرفت.  مادرش 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 210 
 

ن  نشسته بود و مایه پاک یم کرد  مثل همیشه روی زمیر

که یک دفعه از درد فریاد کشید و خون زیر پایش روان 

 شد. 

خانه دوید و با دیدن خون به سمت  ن پدرش به آشیی

مادرش حمله کرد و با همان مایه داخل سیتن مادرش  را 

 که از درد و خونریزی یی حال شده بود کتک زد. 

ستان رساند. آن شب پدرش خییل دیر مادرش را به بیمار  

از دست زنش که برای بار سوم بچه سقط یم کرد 

 عصباین بود و یک بند فحش یم داد و نفرین یم کرد. 

مادرش به خاطر خونریزی شدید دو روز به کما رفت و  

 برگرداند. 
ی
 فقط یک معجزه او را به زندیک

از همان روز مهتاب دیگر لب به مایه نزد هر چند بعد  

شان کرد پول خرید مایه را هم از این که پدرش رهای

نداشتند ویل دیدن مایه همیشه آن خاطره تلخ را برایش 

 تداغ یم کرد. 

 آرام لب زد:  

 ممنون من مایه دوست ندارم.  -

 آرین ابرو باال انداخت و گفت: 
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ن هستم مایه اینجا رو بخوری  - . ویل مطمی 
ً
واقعا

؟ گوشت دوست داری؟  عاشقش یم شه. گوشت جی

 انه جواب داد: مهتاب محجوب

 بله، ممنون.  -

ی به  ن  که بلوز سفید و جلیقه ی سیی
آرین  رو به گارسوین

ی همرنگ روکش صندیل ها  ن تن داشت و دستمال سیی

روی دستش انداخته بود و منو به دست باالی رسشان 

 ایستاده بود، گفت: 

یک پرس مایه برای من و یک پرس ماهیچه برای خانم  -

 با رسویس کامل. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_هفتاد_و_هفت
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ن دور شد.   گارسون رسی تکان داد و از میر

آرین از قصد خودش سفارش داده بود. نیم خواست  

 مهتاب با دیدن قیمتهای داخل منو معذب شود. 

ن گارسون اول نگذشته بود که  هنوز چند دقیقه ای از رفیر

 چرخدار طالیی رنگ به دو گارسون دیگر با یک 
ن میر

سمتشان آمدند. اول دو کاسه سوپ جلوی هر کدام 

ن را پر کردند از انواع ساالد و نوشیدین  گذاشتند و بعد میر

ن دور شدند.   و بعد با جمله "امر دیگه ای نسیت" از میر

ه ماند.  آرین  ن خیر مهتاب معذب به محتویات روی میر

ن کنار کاسه سوپش را برداشت  و به مهتاب قاشق سنگیر

 گفت: 

وع کن تا غذای اصیل بیاد.  -  رسر

مهتاب به تبعیت از آرین قاشقر سوپ را داخل دهانش 

گذاشت. از طعم سوپ شگفت زده شد. تا به حال 

ی نخورده بود.  ن ن چیر  همچیر
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وع به   آرین همانطور که تند، تند سوپش را یم خورد، رسر

حرف زدن در مورد پایان نامه کرد. مهتاب با دقت به 

 حرفهای آرین گوش یم داد و از سوپش لذت یم برد. 

غذای اصیل را که آوردند هنوز مهتاب سوپش را تمام 

نکرده بود. گارسون بدون توجه به ته مانده سوپ مهتاب 

ن برداشت و بشقاب های  کاسه های سوپ را از روی میر

ن را پر کرد از  ن را جایگزینش کرد و بعد سطح میر تمیر

 و گوشت. دیسهای برنج و مایه 

ن حاال  دهان مهتاب از این حجم غذا باز ماند. حتر همیر

 سیر شده بود 
ً
که فقط نصف سوپش را خورده بود تقریبا

و نیم دانست چطور قرار است این همه غذا خورده 

 شود. غذایی که به نظر مهتاب غذای ده نفر آدم بود. 

ن   پر کرد و از میر
گارسون گیالسهای هر دو را از نوشیدین

 شد.  دور 

ی برنخی برای مهتاب کشید و گفت:    آرین کفگیر

-  .  مایه رو امتحان کتن
ً
بهت توصیه یم کنم حتما

 مطمئنم نظرت در مورد مایه عوض یم شه. 

از طعم مایه بدم نمیاد ویل دیدنش من و یاد یه خاطره  -

 بد میندازه. 
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پس بیا امروز با مایه یه خاطره خوب بسازیم که اون  -

ه. خاطره بد رو ا ن بیی  ز بیر

و تکه ای مایه روی برنج مهتاب گذاشت و مقداری آب 

 نارنج را روی مایه ریخت و گفت: 

 مایه بدون آب نارنج مزه نیم ده.  -

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_هفتاد_و_هشت

 

مهتاب اول با اکراه تکه ای از مایه را توی دهانش 

وی دهانش آب شد. رس باال گذاشت. گوشت مایه ت

آورد و به چشم های منتظر آرین نگاه کرد. آرین لبخندی 

 زد و گفت: 
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 چطور بود؟ -

 خوش مزه بود. آرین هم خندید و 
ً
مهتاب لبخند زد. واقعا

 از مایه را  توی بشقاب 
ی
همانطور که تکه ی  بزریک

 خودش یم گذاشت، گفت: 

 خوب، حاال یه خاطره خوب از مایه داری.  -

بخند مهتاب وسیع تر شد و تکه دیگری از مایه را به ل

 دهان گذاشت. 

 
ً
ناهار در میان پرحرقن های آرین خورده یم شد. آرین ذاتا

آدم پر حرقن نبود ویل در کنار مهتاب تبدیل به آدم 

 دیگری یم شد. 

آدیم که خودش هم به درستر آن را نیم شناخت. در 

رد که هیچ کنار مهتاب شادی و آرامیسر را حس یم ک

جای دیگری آن را تجربه نکرده بود. نه در کنار دوستانش 

 و نه در کنار خانواده اش. 

البته کنار هدیه هم راحت و آسوده بود و به او خوش یم  

گذشت ویل آن آرامش و راحتر که کنار هدیه داشت 

هیچ شباهتر به حایل که او در کنار مهتاب بدست یم 

 آورد، نداشت. 
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او را جادو یم کرد و از حصار سختر که به انگار مهتاب 

ون یم آورد و قسمتهایی از  دور خودش کشیده بود بیر

وجودش را که حتر برای خودش هم نا آشنا بود، به 

 نمایش یم گذاشت. 

ون آمد و به  مهتاب اما دیرتر از پوسته سختش بیر

د. شاید  خودش اجازه داد تا از بودن در کنار آرین لذت بیی

جز آن رستوران گران قیمت بودند هم قدم اگر جایی 

شدن با آرین برایش راحت تر بود. ویل محیط نا آشنای 

ن ظاهر خودش و آرین  رستوران و تفاوت فاحیسر که بیر

وجود داشت او را  معذب یم کرد. ویل بالخره همپای 

آرین شد و فارغ از همه ی دقدقه های زندگیش سیع کرد 

د.   از آن لحظات لذت بیی

وع شده بود به صحبتش ان که با موضوع پایان نامه رسر

خاطرات مدرسه و دانشگاه کشیده شد. ویل خییل زود به 

 سمت بحث های جدی تری رفت. 

وقتر هر دو به خودشان آمدند بیشیر از یک ساعت بود 

که داشتند در مورد بوف کور صادق هدایت و صد سال 

 تنهایی مارکز حرف یم زدند. 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_هفتاد_و_نه

 

 
ی

ن که هنوز ُپر بود کرد و با اخیم ساختیک آرین نگایه به میر

 گفت: 

ی نخوردی؟ - ن  تو که چیر

 خییل خوردم. شما خییل غذا سفارش دادید.  -

. االن اگه دخیر  - نه بابا زیاد نبود که تو خییل کم غذایی

ف این دیسا نمونده خاله ی من بود یه دونه برنج هم ک

 بود. 

مهتاب به یاد هدیه خوش خوراک افتاد و لبخند زد. آرین 

 گفت: 

ن دیگه ای نیم خورید، بریم.  -  پس اگه چیر
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مهتاب باشه ای گفت و آرین با دست به گارسون اشاره 

کرد تا صورت حساب را بیاورد. گارسون با دفیر کوچک 

ین دفیر را چریم جلو آمد و دفیر را جلوی آرین گذاشت. آر 

 باز کرد و کارت پولش را داخل دفیر گذاشت و گفت: 

- 3217 

گارسون با دفیر از آنها دور شد. آرین لبخندی به مهتاب 

 زد و گفت: 

 امیدوارم از غذا خوشت اومده باشه.  -

ممنون. ویل بیشیر از غذا از مصاحبت با شما لذت  -

 بردم. 

ن طور. مدتها بود با کیس که این  - قدر من هم همیر

اطالعات داشته باشه حرف نزده بودم. خییل خوبه که 

اهل مطالعه هستید. این روزا کمیر کیس رو دیدم که 

 کتاب بخونه. 

وع کردم. از اون موقع  -  رسر
ی
مطالعه رو از دوازده سالیک

 هر کتایی که دستم رسیده خوندم. 

وع شد که پدرش  ن از وقتر رسر مهتاب نگفت که همه چیر

ن برادر معلولش آنها را رها کرد. مه تاب دوازده ساله که بیر
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و  مادر شکست خورده اش گیر کرده بود و هیچ راه نجایر 

 نداشت. 

 آن روزها، روزهای سختر بود. روزهای سیاه و تاریک.  

مادرش خودش را باخته بود و جز گریه و زاری کاری نیم 

کرد. برادرش احتیاج به مراقبت داشت و مهتاب نیم 

و بازار بوجود آمده چه باید بکند. نه دانست در این بلبش

راهنمایی داشت و نه پشتیبان و همرایه. خودش بود و 

 خودش. تک و تنها. 

ن کتاب را چه کیس به  درست به خاطر نداشت اولیر

دستش داد ویل هنوز آن کتاب را به یاد داشت. کتاب 

ی به تصویر  کوچک جیتی که روی جلدش عکس دخیر

 به سمت هیوالی زشت و کشیده شده بود که با شمشیر 

 سیایه حمله یم کرد. 

ن بچه های  ی بود که بیر ن
کتاب ییک از آن کتابهای فانیر

مدرسه طرفدار پیدا کرده بود و دست به دست یم 

 چرخید. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_هشتاد

 

از آن کتابهایی که پر بود از جادو و قدرتهای ماورایی و 

ور. آن هایی که یک نفر یک تنه بر علیه 
موجودات رسر

ظلم قد علم یم کند و با تمام ضعف و ناتوانیهایش بر 

وز  دشمتن قوی که از همه نوع امکانایر برخوردار است پیر

یم شود. فقط و فقط به این خاطر که به خودش ایمان 

 دارد. 

شاید اگر االن آن کتاب را یم خواند از محتوای یی منطق 

خنده اش یم گرفت ویل در آن زمان آن کتاب  آن

 توانسته بود دریچه ای از امید به رویش باز کند. 

مهتاب بعد از خواندن آن کتاب دخیر دیگری شده بود 

فکر یم کرد که وظیفه و تکلیفش نجات مادر و برادرش 

است. با تمام توان تالش یم کرد تا به مادرش کمک کند و 
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ش مراقبت کند. خودش را از برادر کوچک و ناتوان

مسئول نجات خانواده اش یم دید. مسئولیتر که هنوز 

هم بر گردن خودش حس یم کرد. البته نه به آن اندازه 

دازانه. حاال با واقع بیتن و درایت سیع  رویا گونه و خیالیی

د.   خوب بیی
ی
 داشت خانواده اش را به سمت یک زندیک

 
ی
 مهتاب داشت ویل آن کتاب یک تاثیر دیگر هم در زندیک

و آن هم کتاب خوان شدن مهتاب بود. آن قدر که همان 

سال تقریبا تمام کتابهای کتابخانه کوچک مدرسه شان را 

 خواند. 

با تمام شدن مدرسه، مادرش را وادار کرد تا او را در 

کتابخانه عمویم که فاصله زیادی از خانه اشان داشت 

د. وقتر هم عضو کند و هفته ای یک بار او را به آنجا  بیی

ن کاری که کرد عضو شدن در  وارد دانشگاه شد اولیر

ن یک اتاق  کتابخانه دانشگاه بود. ییک از آرزوهایش داشیر

پر از کتاب بود. یک کتابخانه شخیص از کتابهایی که 

 دوستشان داشت. 

ی را که کارت بانیک آرین و  گارسون دوباره  برگشت و دفیر

آرین گذاشت. آرین  فیش پرداختر الی آن بود را جلوی
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همانطور که کارتش را از الی دفیر بر یم داشت رو به 

 مهتاب گفت: 

ن دیگه ای میل نداری بریم.  -  اگه چیر

ن کرد. یم دانست همه   مهتاب نگایه به غذاهای روی میر

 غذاها دور ریخته یم شود. 

برای آدیم مثل مهتاب که هر شب و روز در اطرافش 

که برای یک لقمه غذا توی   آدمهای گرسنه ای را یم دید 

ن جنایت بود.   سطل های زباله یم چرخیدند، این کار عیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_هشتاد_و_یک

 

 رو به گارسون گفت: 
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 یم شه اضافه غذا ها رو بسته بندی کنید.  -

ن  گارسون چشیم گفت و دیس های غذا را از روی میر

 برداشت. 

 یم خواهد اضافه غذاها را آر 
ً
ین فکر کرد مهتاب حتما

د اول خواست دو پرس غذای  برای برادر و مادرش بیی

د ویل پشیمان شد. نیم خواست  جداگانه برایشان بگیر

 ضعف و نداری مهتاب را به رخش بکشد. 

ویل یک جورهایی از کار مهتاب تعجب کرده بود به 

هتاب یم شناخت نظرش این کار با روحیه مغروری که از م

 هم خواین نداشت. 

ویل باز حق را به مهتاب داد که نتواند دل از آن غذا ها 

بکند با وضع مایل که مهتاب داشت هیچ وقت نیم 

 غذایی برای خانواده اش تهیه کند. 
ن  توانست چنیر

ده دقیقه بعد گارسون با یک کیسه پالستییک که چند 

 ظرف یک بار مرصف داخل آن بود، برگشت. 

رین کیسه را از دست گارسون گرفت و همراه مهتاب از آ

ون رفت.   رستوران بیر
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ن شدند. آرین کیسه غذا را به  وقتر هر دو سوار ماشیر

ن را روشن کرد و گفت:   دست مهتاب داد و ماشیر

 اجازه یم دی امروز برسونمت.  -

 مهتاب لبخندی زد و گفت: 

جلوی امروز به اندازه کاقن بهتون زحمت دادم اگه من و  -

 همون ایستگاه اتوبوس پیاده کنید ممنونتون یم شم. 

ن را وارد خیابان اصیل کرد  آرین بدون حرف دیگری ماشیر

و به سمت میدان ولیعرص راند تا مهتاب را در ایستگاه 

 اتوبوس پیاده کند. 

ی یم گشت.  ن مهتاب که با چشم توی خیابان به دنبال چیر

 با عجله گفت: 

  نگه دارید، نگه دارید.  -

 آرین متعجب به سمت مهتاب برگشت و پرسید: 

 جی شده؟ -

 یه لحظه وایسید.  -
ً
 لطفا

ن را کیم جلو تر پارک کرد. مهتاب به رسعت از  آرین ماشیر

ن پیاده شد و با کیسه ای که توی دستش بود در  ماشیر

وع حرکت کرد.  ن با قدم های تند رسر  جهت مخالف ماشیر
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سمت صندیل  آرین متعجب از کار مهتاب خودش را به

 شاگرد کشید و به مسیر حرکت مهتاب نگاه کرد. 

مهتاب جلوی زین که گوشه پیاده رو بساط کوچیک پهن  

کرده بود، نشست و کیسه غذا را جلوی زن گذاشت. 

 اخم های آرین در هم رفت. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_هشتاد_و_دو

 

ی به زن گف ن ت. زن لبخندی زد و رس تکان داد. مهتاب چیر

ن آرین  مهتاب از جا بلند شد و با رسعت به سمت ماشیر

برگشت و دوباره کنار آرین که با تعجب نگاهش یم کرد، 

 نشست: 
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ه سه تا هم بچه کوچیک  - ن گیر ببخشید. شوهرش زمیر

ن گوشه بساط یم کنه. هر وقت  داره چند سالیه میاد همیر

ینمش. یه بار خییل دیر از از دانشگاه بر یم گردم یم ب

دانشگاه بر گشتم دیدم هنوز نرفته خونه. بهش گفتم چرا 

نیم ری، گفت باید اون قدر بشینم تا پول شام شوهر و 

 تو شبانه روز 
ً
بچه هام و در بیارم. یم گفت بچه هاش کال

 یه وعده غذا یم خورن اونم شایم که اون براشون یم بره. 

 اد: لبخند غمگیتن زد و ادامه د

گفتم غذا رو بدم بهش شاید امروز بتونه زودتر بره   -

 خونه پیش بچه هاش. 

ی درونش تکان خورد.  ن ه به مهتاب نگاه کرد. چیر آرین خیر

باز هم مهتاب شگفت زده اش کرده بود. چطور یم 

 توانست وقتر خودش احتیاج داشت به دیگری ببخشد. 

 

یس نیم ساعت بعد وقتر مهتاب روی صندیل های اتوبو 

که او را به سمت خانه اش یم برد، یم نشست. احساس 

ین  خییل خویی داشت. به نظرش امروز ییک از بهیر

روزهای زندگیش بود. هیچ وقت تا به حال این همه حال 

 
ً
خوب را یک جا تجربه نکرده بود. مصاحبت با آرین واقعا
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لذت بخش بود. ویل از آن بهیر نگاه برق چشمهای زن 

 را به دستش یم داد بود.  وقتر کیسه غذا 

اول خجالت یم کشید از گارسون بخواهد اضافه ی غذا 

ها را برایش بسته بندی کند. یم ترسید آرین فکر بدی در 

موردش کند ویل بعد وقتر به یاد آن سه کودک گرسنه 

افتاد که منتظر بودند شب مادرشان با مقداری نان و 

کیم پنیر و شیر به سیب زمیتن و یا اگر شانس یم آوردند با  

خانه برگردد خجالت را کنار گذاشته بود و از گارسون 

خواسته بود تا اضافه غذا را برایش بسته بندی کند و 

 هم نگاه آرین و آن گارسون برایش مهم نبود. 
ً
 اصال

به خانه که رسید ساعت از چهار گذشته بود. تازه یاد 

ود. کلید قویل که به محسن داده بود، افتاد. دیر کرده ب

 انداخت و وارد خانه شد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_هشتاد_و_سه

 

ن آمد و در اتاقشان را  ن با رسعت پاییر از پله های زیر زمیر

باز کرد. محسن روی ویلچرش نشسته بود و مادرش توی 

ی یم شست.  ن خانه داشت چیر ن  آشیی

روز در خانه بود، تعجب از این که مادرش در این وقت 

کرد. اول به رساغ محسن رفت. محسن با اخم ساعت را 

 نشان داد و گفت: 

 سسسسه، نییییس.  -

ن جی برات  - ببخشید دادایسر دیر شد. ویل در عوض ببیر

 خریدم. 

و از داخل کیفش یک بسته کیک و یک پاکت شیر کاکائو 

ون آورد و به دست محسن  که رس راهش خریده بود، بیر

 داد. 

محسن از خوشحایل خودش را تکان داد. مهتاب با دیدن  

قیافه شاد محسن لبخند به لب آورد. مادرش از 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 229 
 

ون آمد و همانطور که دست خیسش را با  خانه بیر ن آشیی

 دامنش خشک یم کرد، گفت: 

بالخره اومدی؟ برو لباسات و عوض کن االن مهمونا یم  -

 رسن. 

 مهتاب اخیم کرد و با تعجب گفت: 

 داریم؟ مهمون  -

سالها بود که هیچ مهمان واقیع به خانه اشان نیامده بود. 

البته اگر از رسزدن های گاه و بیگاه  عمو و زن عمویش که 

 بیشیر برای فضویل بود، ضفنظر یم کرد. 

 منصوره خانم با خوشحایل رسش را تکان داد و گفت: 

آره. عمو و زن عموت و کمال دارن میان. صبح زن  -

د درمونگاه و گفت عرصی میان عموت زنگ ز 

خواستگاری تو برای کمال. منم مرخیص گرفتم اومدم یه 

ن کاری کنم. یه مقدار هم میوه خریدم. االناس که  ذره تمیر

 پیداشون بشه. برو لباست و عوض کن. 

ن گذاشت و با ناراحتر گفت:   مهتاب کیفش را روی زمیر
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. چرا من که به شما گفته بودم با کمال ازدواج نیم کنم -

قبول کردید، بیان. از همون پشت تلفن ردشون یم کردید 

 دیگه. 

 منصوره خانم اخیم کرد و گفت: 

. فکر یم کتن  - تو یی خود یم کتن با کمال ازدواج نیم کتن

. فکر کردی چون  من یم ذارم لگد به بخت خودت بزین

رفتر دانشگاه و دو کلوم درس خوندی قراره پرس وکیل و 

ن کمالم وزیر برات بیاد.  ا نیست. همیر ن خیی نه خیر همچیر

ه  معلوم نیست جی خورده تو رسش که یم خواد تو رو بگیر

ایظ که تو داری هیچ کس در این خونه رو  وگرنه با رسر

 نیم زنه. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_هشتاد_و_چهار
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 ازدواج کنم.  -
ً
 خب نزنه. مگه مجبورم حتما

؟ مردم جی یم گن؟ ی - ؟ مگه یم شه ازدواج نکتن عتن جی

 یه عیب و ایرادی داشتر که ازدواج 
ً
ه حتما نیم گن دخیر

 نکردی؟

 مهتاب با عصبانیت فریاد زد: 

بذار مردم هر جی دلشون یم خواد بگن؟ مگه من برای  -

 یم کنم. 
ی
 مردم زندیک

ا رو تو دانشگاه یادت دادن. آره. خاک تو رس من  - ن این چیر

خر شدم گذاشتم بری دانشگاه. عموت راست یم که 

ی که بره دانشگاه و دیگه نیم شه جمع کرد.   گفت دخیر

عمو راست یم گفت. عمو راست یم گفت. یعتن مالک  -

 فقط حرفهای عمو حسینه. هر جی عمو 
ی
شما تو زندیک

ن یم گه درسته. عمو اگه خییل بلد بود نیم ذاشت  حسیر

 بچه هاش این طوری بشه. 
ی
 زندیک

 بچه هاش چشه؟ -
ی
 مگه زندیک

چش نیست؟ اون از محبوبه که دم به دقیقه به خاطر  -

. اون از مینا که شوهرش  کتکای شوهرش پزشک قانوین
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ون از بس که شکاک و بد  اجازه نیم ده از خونه بیاد بیر

دله. اون از کامران که آوازه دخیر بازیش تو کل فامیل 

 معلوم
ً
نیست زنش و برای  پیچیده. اینم از کمال که اصال

 جی طالق داده. 

محبوبه تقصیر خودشه، اگه یه کم جلوی زبونش و  -

ه این قدر کتک نیم خوره. مینا هم از خداش باشه  بگیر

شوهرش اینقدر دوستش داره که نیم خواد چشم هیچ 

کس بهش بیفته. کامرانم پرسه حاال یه کاری هم بکنه 

ش یم عیب نداره. یه مدت شیطنت یم کنه بعد از رس 

افته. کمالم که دیدی زن عموت جی گفت. زنش دخیر 

 خویی نبود و چشمش دنبال این و اون هرز یم رفته. 

گناه مردم نشور مامان. مگه تو دیدی که این طور در   -

 .  موردش حرف یم زین

هر جی بوده لیاقت کمال و نداشته. حاال تو عوض این  -

 که از خدات باشه... 

 د زد: مهتاب با عصبانیت فریا

 از خدام نیست. یم فهیم مامان. از خدام نیست.  -

هیخی نگو مهتاب به خدا اگه بخوای امشب حرقن بزین  -

 که ........... 
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س هیچ حرقن نیم زنم. چون قرار نیست امشب تو  - نیر

 خونه باشم که حرقن بزنم. 

و جلوی چشم های متعجب مادرش کیفش را که روی 

ن انداخته بود، برداشت و  ون دوید. زمیر  از در بیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_هشتاد_و_پنج

 

 

 مادرش به دنبالش دوید و فریاد زد: 

مهتاب کجا یم ری؟ مهتاب آبرومون ریزی نکن.  -

 مهتاب........... 
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ویل مهتاب بدون توجه به فریاد های مادرش از خانه 

ون رفت و در را پشت رسش کو   بید. بیر

نیم دانست کجا باید برود. کیس را نداشت که شب را 

ن کرد.  وع به راه رفیر پیشش به صبح برساند. یی هدف رسر

ن رفته بود. دلش یم خواست  تمام حال خوشش از بیر

بنشیند و گریه کند. چرا طول عمر خویسر های زندگیش 

این قدر کم بود؟ مگر چه گنایه کرده بود که نیم 

ا دل خوش رسش را روی بالش توانست حتر یک شب ب

 بگذارد؟ 

 او بر نیم داشتند؟ 
ی
چرا کمال و مادرش دست از رس زندیک

چرا مادرش نیم فهمید او نیم تواند با آدیم مثل کمال 

 کند؟ او برای زندگیش نقشه های زیادی کشیده 
ی
زندیک

بود. نیم خواست با ازدواج با کمال زندگیش را نابود کند. 

ازدواج کند یک روز خوش در  یم دانست اگر با کمال

 زندگیش نیم بیند. 

شاید کمال خوش قیافه بود و وضع مایل خویی هم 

داشت ویل در تمام طول زندگیش یک کتاب نخوانده بود 

. یک فیلم خوب ندیده بود به یک موسیقر واقیع گوش 

ن  نکرده بود و از آن بدتر نگاهش به زن یک نگاه تحقیر آمیر
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ایم برای زن قائل نبود. زن را مثل بود. هیچ ارزش و احیر 

یک وسیله یم دید که قرار است توی خانه کار کند و بچه 

 بزاید آن هم فقط پرس. 

در کنار کمال نیم توانست رشد کند نیم توانست بلند 

شود و پرواز کند. یم شد ییک مثل مادرش و تمام زنهای 

 دور و برش. نه، مهتاب این را نیم خواست. 

ندگیش برنامه های زیادی داشت. این همه مهتاب برای ز 

درس نخوانده بود که با کیس مثل کمال ازدواج کند و 

 مادرش را تجربه کند. 
ی
 مثل زندیک

ی
 زندیک

هوا رسد و تاریک شده بود و پاهایش از بس راه رفته بود 

درد گرفته بود بیش از این نیم توانست توی خیابان 

 بماند. 

تا به خانه برسد عمو و زن باید بر یم گشت. امیدوار بود 

عمویش رفته باشند. یم توانست غرغرهای مادرش را 

ن که عمو و زن  تحمل کند. بالخره یادش یم رفت. همیر

عمویش آن قدر ناراحت شوند که دیگر طرف او نیایند، 

 بس بود. 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_هشتاد_و_شش

 

ن  به خانه که رسید  در خانه را باز کرد و آرام از پله ها پاییر

رفت. دو جفت کفش مردانه با یک جفت کفش زنانه 

 پاشنه بلند نشان از بودن مهمانها داشت. 

از حرص دندانهایش را روی هم فشار داد. خواست که 

ون رسد و  ون برود ویل پشیمان شد. بیر دوباره از خانه بیر

او را یم دید که این تاریک بود و اگر ییک از همسایه ها 

موقع شب یی هدف در خیابان یم گردد برایش دردرس یم 

 شد. 

با این که حرف مردم براش اهمیت نداشت ویل باید یک 

رسی از اصول را رعایت یم کرد هر چه بود در کنار این 
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 یم توانند چقدر یی 
ً
 یم کرد و یم دانست کاها

ی
مردم زندیک

 رحم باشند. 

چه بالیی رس مریم دخیر همسایه هنوز یادش نرفته بود  

رو به رویشان آوردند وقتر ییک از همسایه ها مریم را در 

حال خندیدن با شوهر ییک دیگر از همسایه ها دیده بود 

و هر چقدر هم مریم قسم خورد که فقط داشته حال 

دخیر کوچکشان را یم پرسیده و آن خنده هم فقط به 

هیچ کس باور  خاطر یک موضوع کم اهمیت و ساده بوده

نکرد که نکرد. همسایه ها کاری کردند که پدر و مادر مریم 

مجبور شدند بار و بندیلشان را ببندد و با خجالت و 

 از محله بروند. 
ی
 رسافکندیک

آرام و یی صدا به سمت موتورخانه ی ساختمان که تقریبا 

رو به روی اتاقشان بود، رفت. هوای موتورخانه گرفته و 

ن بود.   سنگیر

ن کثیف و روغتن موتور خانه نشست. م  هتاب روی زمیر

 به 
ی

به دیوار سیماین پشت رسش تکیه داد و با خستیک

صدای خرخر پمپ شوفاژ و ویژ ویژ آیی که توی لوله ها 

جریان داشت گوش داد. باید این قدر اینجا یم ماند تا 

 بالخره مهمانها خسته یم شدند و یم رفتند. 
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از کرد. با عجله گویسر را با صدای زنگ موبایلش چشم ب

از داخل کیفش در آورد. آرین بود. با یاد آوری ساعایر که 

با او گذرانده بود، لبخند روی لبهایش نشست. به رسعت 

 تماس را بر قرار کرد و با صدای آرایم گفت: 

 سالم -

 سالم، خوبید؟ -

 بله ممنون.  -

 زنگ زدم بگم االن دکیر زند اسم دو سه تا کتاب خوب و  -

برام فرستاد که توی پایان نامه ازش استفاده کنم. اسم 

 کتابها رو براتون فرستادم. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_هشتاد_و_هفت
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مهتاب لبخند زد. حرف زدن با آرین یم توانست او را کیم 

از آشفته بازاری که در آن دست و پا یم زد، دور کند. 

ن که با او حرف یم مهم نبو  د در مورد چه حرف یم زد همیر

 زد خوب بود. 

نتر پیداشون کنم.  -  یم گردم ببینم یم تونم اینیر

 ترجمه  -
ی
فکر نیم کنم بتونید پیدا کنید. همشون به تازیک

نت پیداشون  و منترسر شدن. بعید یم دونم بشه تو اینیر

تون کرد. ویل نگران نباشید خودم کتابا را تهیه یم کنم برا

 یم فرستم. 

 ممنون.  -

من باید از شما تشکر کنم که این قدر دارید برای پایان  -

 نامه من زحمت یم کشید. 

مهتاب نیم خواست دوباره بحث لپ تاپ را پیش بکشد 

ن  چرا که دیگر فقط به خاطر لپ تاپ نبود که برای نوشیر

پایان نامه وسواس به خرج یم داد. حاال خود آرین هم 

ود و دوست داشت کاری که تحویل آرین یم برایش مهم ب

 دهد در خور محبت های او باشد. 
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چند دقیقه دیگر را به حرف زدن با آرین گذراند و بعد از 

خدا حافظن تلفن را قطع کرد. دست خودش نبود که 

 مدام کمال را با آرین مقایسه یم کرد. 

پووقن کشید و رسش را تکان داد تا فکر هر دو را از ذهنش 

 ون کند. بیر 

همانقدر که ازدواج با کمال اشتباه بود. نزدیک شدن به  

ن تا   او و آرین از زمیر
آرین هم اشتباه بود. فاصله طبقایر

آسمان بود. فاصله ای که به هیچ وجه پر نیم شد. نباید 

اجازه یم داد رابطه اش با آرین از یک رابطه کاری فراتر 

 برود. 

اده عمویش ساعت از هشت شب گذشته بود و خانو 

 هنوز در خانه آنها بودند.  

مهتاب کم کم داشت در گرمای موتورخانه خوابش یم 

ون  برد. که در خانه باز شد و نور کیم از داخل اتاق به بیر

ن دیگ چدین و  آمد. مهتاب خودش را عقب کشید و بیر

دیوار فرو رفت. نیم خواست خانواده عمویش او را اینجا 

ون آمد و ببینند. ویل به جای مهما نها مادرش از خانه بیر

 اش را زیر بغلش یم زد از پله ها 
ی

همانطور که چادر رنیک

 باال رفت. 
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مهتاب یم دانست مادرش کجا یم رود. نفس آه مانندش 

ون داد صدای زنگ موبایلش را کم کرد و به صفحه  را بیر

ه ماند.   موبایلش خیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

   #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_هشتاد_و_هشت

 

اسم اکرم خانم که روی صفحه موبایل روشن شد، تماس 

 را برقرار کرد و قبل از این که مادرش حرقن بزند، گفت: 

مامان جان من تا اینا خونه هستند نمیام یی خود به من  -

 زنگ نزن. 

و تلفنش را بعد از قطع کردن تماس خاموش کرد تا 

د. مادرش نتواند دوباره با او تم  اس بگیر
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چند دقیقه بعد مادرش به خانه برگشت و خییل زود 

ن مهمانها بلند شد.   صدای همهمه ی رفیر

 لوله های در هم پیچیده، به پاهایی که به 
ن مهتاب از بیر

سمت پله ها یم رفتند نگاه کرد و به صدای زن عمویش 

که گالیه یم کرد و صدای مادرش که معذرت خوایه یم 

 ناراحت نبود. کرد، گوش داد. از ک
ً
 اری که کرده بود اصال

ون آمد    بیر
در ساختمان که بسته شد از کنار منبع چدین

و دستر به مانتو کثیف و خاک گرفته اش کشید و به 

 سمت اتاق رفت. خسته بود و دلش یم خواست بخوابد. 

در را که باز کرد بوی تند عطر مردانه توی بینیش پیچید.  

 کمال برای این خو 
ً
استگاری سنگ تمام گذاشته بود ظاهرا

 و خودش را در عطر غرق کرده بود. 

چشم از نگاه دلخور مادرش گرفت و به محسن که 

ناراحت و مغموم روی ویلچرش کز کرده بود، نگاه کرد. پا 

یتن  به اتاق گذاشت. ظرف پر از میوه و یک جعبه شیر

بزرگ وسط اتاق بود. مادرش همانطور که داشت پیش 

ن جمع دستر ها و  استکان های خایل چای را از روی زمیر

 یم کرد، گفت: 
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 این موقع شب یه بالیی رست   -
ی
کجا رفته بودی؟ نیم یک

 یم یارن. 

 تو کوچه نبودم.  -

مادرش قد راست کرد و با چشم های ریز شده به او که 

 داشت مانتو اش را از تنش در یم آورد، نگاه کرد و گفت: 

 پس کجا بودی؟  -

 خونه. تو موتور  -

 وقتر بهت زنگ زدم تو موتورخونه بودی؟ -

 آره.  -

 خییل چشم سفیدی.  -

حوصله ی کل، کل کردن با مادرش را نداشت. به سمت 

ن بیاید یم  محسن رفت و کمکش کرد تا از روی ویلچر پاییر

دانست وقتر مدت زیادی روی ویلچر یم مانده بدنش 

د.   درد یم گیر

ن نشاند رو به  مادرش، گفت:  محسن را که روی زمیر

 یی کارشون.  -
ن  انشاهلل که دیگه رفیر
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_هشتاد_و_نه

 

 مادرش لبخندی زد و گفت: 

زن عموت خییل ناراحت شد ویل کمال گفت دوباره  -

 میان. بدجوری چشمش تو رو گرفته. اینم برای تو اورده. 

 که روی دراور بود، اشاره کرد. و با دست به دسته گیل   

 که مادرش به زور آن را داخل 
ی
مهتاب به دست گل بزریک

پارچ پالستییک کوچیک جا داده بود، نگاه کرد و پوزخندی 

 زد. 

ن ولخرجی هایی   از خانواده عمویش بعید بود که چنیر

برای خواستگاری از او بکنند. حتر خرید همان جعبه 

یتن هم دور از انتظارش بو   د. شیر
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 مادرش ادامه داد:  

 مجبور شدم بگم شب خونه ی دایی ات موندی.  -

 مهتاب خنده ای کرد و گفت: 

؟ کدوم دایی هموین که تا فهمید یم خوای ازش پول  - دایی

 قرض کتن دعوا راه انداخت و قهر کرد. 

منصور خانم که از حرف مهتاب چندان خوشش نیامده 

گاری برگرداند. بود سیع کرد بحث را دو باره به خواست

 پس یی توجه به کنایه مهتاب گفت: 

ن اول کاری چه خرجی داره  - . ببیر  اگه قبول نکتن
احمقر

برات یم کنه. من مطمئنم یه عرویس خوب هم برات یم 

ه. یه عرویس بهیر از عرویس ماهرخ. دیگه جی یم  گیر

 خوای؟

 یک عرویس خوب مثل 
ی
یعتن تمام خواسته اش از زندیک

د؟ چرا مادرش نیم خواست متوجه عرویس ماهرخ بو 

شود زندگیش ارزشمند تر از آن است که اجازه دهد زیر 

 دست و پای متعصب آدمهایی مثل کمال نابود شود. 

حرف زدن با مادرش فایده ای نداشت. در سکوت جای 

 خودش و محسن را انداخت و دراز کشید. 
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احتیاج به خواب داشت. باید خودش را به عالم رویا یم 

 واقیع و مشکالتش سپ
ی
ارت و برای چند ساعت از زندیک

 دور یم شد. 

 

* 

 
ی
سپهر خستم و درمانده رو به روی جواهر فرویسر بزریک

در خیابان کریم خان ایستاده بود و چشم سالمش را روی 

ین جواهرفرویسر یم  رسویس های چیده شده در وییر

 چرخاند. 

میم حاال که پرستو اجازه داده بود به خانه برگردد تص

داشت با خرید یک رسویس خوب از او معذرت خوایه 

 کند. 

ون آمدنش از خانه و قهر  بعد از آن دعوا که منجر به بیر

پرستو شده بود، دیگر پرستو را ندیده بود. دلش برای 

پرستو یک ذره شده بود و ثانیه شماری یم کرد که بتواند 

د.   دوباره پرستو را در آغوش بگیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_نود

 

در واقع در این دو هفته پرستو خودش را قایم کرده و 

حاضن نشده بود جواب ییک از هزار تلفن سپهر را بدهد. 

حتر قفل خانه را هم عوض کرده بود تا سپهر نتواند به 

د و  خانه برگردد. و حتر تهدید کرده بود که طالق یم گیر

 او 
ی
 یم رود. از زندیک

نیم دانست اگر پرستو او را رها کند باید چه خایک بر 

رسش بریزد. او عاشق پرستو بود. بدون پرستو نیم 

ن پرستو حتر حاضن   کند. برای نگه داشیر
ی
توانست زندیک

بود، جانش را فدا کند. پول که در مقابل عشق پرستو 

 ارزیسر نداشت. 

ون فرستاد.    سپهر چشم بست و نفس خسته اش را بیر
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 اوست؟ چرا 
ی
چرا دای  نادر نیم فهمید پرستو تمام زندیک

زندایی و بقیه نیم فهمیدن او بدون پرستو هیچ است؟ 

چرا سهم االرثش را از خانه ی پدربزرگش به او نیم دادند 

 دلگرم 
ی
تا برای پرستو آرایشگاه بزند و او را به این زندیک

 کند؟

یرفته سپهر خودش را مدیون پرستویی که عشق او را پذ

ایظ که او دارد هیچ  ن بود با رسر بود، یم دانست. مطمی 

 کس جز پرستو حاضن نیم شد در کنارش بماند. 

 کرده بود 
ی
از نظر سپهر پرستو با ازدواج با او فداکاری بزریک

و او هیچ وقت نیم توانست یک هزارم لطقن که پرستو 

ان کند.   در حقش کرده بود را جیی

که همیشه مثل یک پدر پشت نیم فهمید چرا دایی نادری  

و همراهش بود با آمدن پرستو در زندگیش از این رو به 

 آن رو شده بود و دیگر مثل گذشته هوایش را نداشت. 

دلش نیم خواست حرفهایی پرستو را باور کند ویل گایه 

 حق با پرستو است و دایی نادر آن 
ً
فکر یم کرد شاید واقعا

 کیس نیست که نشان یم دهد. 

همیشه در مورد دایی نادر و خانواده اش طوری  پرستو 

حرف یم زد که انگار آنها حق و حقوق سپهر را خورده اند 
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ان آن حق خوری بزرگ نیم  و هر کاری هم بکنند جیی

شود. از نظر پرستو اگر برای دایی نادر منفعتر نداشت 

هیچ وقت او را که یک بچه معلول و مریض بود نگه نیم 

ن  بود دایی نادر بابت نگهداری او  داشت. پرستو مطمی 

ن آن  پول زیادی به جیب زده و سپهر باید برای پس گرفیر

 پول کاری انجام دهد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_نود_و_یک

 

سپهر احساس گیخی یم کرد از یک طرف نیم توانست 

 
ی
 او را باور کند دایی نادر خوب و مهربان که از پنج سالیک

زیر پر و بال خودش گرفته و همه جوره حمایتش کرده آن 

آدم بدی است که پرستو یم گوید و از طرف دیگر حرفها 
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ن کرده  و بدگویی های مداوم پرستو او را به دایی نادر بدبیر

بود و این وسط قضیه سهم االرث این بدبیتن را تشدید 

 یم کرد. 

فروشنده که پا به داخل جواهر فرویسر گذاشت و رو به 

 مرد کت و شلواری بسیار مودیی بود، پرسید: 

ن داره چنده؟  - ن های درشت سیی  این رسویس که نگیر

. سنگ هاش هم همه اصل  - این رسویس ایتالیایی

هستند و شناسنامه هم دارن. قیمتش هم قابل شما رو 

 نداره صد میلیون تومانه. 

د. فقط چهل و پنج میلیو  ن سپهر لبهایش را بر هم فرسر

تومان در حسابش پول داشت. پویل که دور از چشم 

پرستو جمع کرده بود تا برای عید پرستو را با یک 

 مسافرت خارج از کشور دو نفره سورپرایز کند.  

 نفیس گرفت و رو به فروشنده گفت: 

 خویی دارید؟   -
ن  با چهل، چهل و پنج تومان چیر

 فروشنده لبخندی زد و گفت: 

 بله.  -
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ال و حتر یک رسویس ظریف جواهر را و چند رسویس ط

وع به تعریف و تمجید از آنها  جلوی روی سپهر چید و رسر

کرد ویل چشم سپهر به دنبال آن رسویس ایتالیایی با 

ن  ن بود. رسوییس که به چشم های سیی ن های سیی نگیر

 پرستو خوب یم آمد. 

ون   از مرد کت و شلواری تشکر کرد و از طال فرویسر بیر

اشینش رفت. باید از کیس قرض یم آمد و به سمت م

د. هنوز پویل را که  گرفت. از دایی نادر نیم توانست بگیر

دو ماه پیش گرفته بود پس نداده بود. یم دانست اگر از 

ن نیم اندازد ویل نیم  زن دایی نرسین بخواهد رویش را زمیر

  
ی
ی بخواهد آن قدر در زندیک ن توانست از زن دایی چیر

گر جایی برای دین دیگری نیم مدیون این زن بود که دی

 ماند. فقط یم ماند هدیه. 

ن نشست و شماره هدیه را گرفت.   پشت فرمون ماشیر

هدیه که روی نیمکت دانشگاه کنار مهتاب نشسته بود با 

دیدن شماره سپهر لبخندی به لب آورد و تماس را وصل 

 کرد. 

 سالم بر داداش سپهر خودم.  -
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 تاره_های_نیمه_شب #س

 #پارت_نود_و_دو

 

 سپهر یی حوصله نفیس گرفت و گفت: 

 کجایی هدیه؟  -

 دانشگاه -

 یم شه ببینمت.  -

؟  -  تو کجایی

ون.  -  بیر

کت.  -  نرفتر رسر

سپهر چشم بست توی این دو هفته درست و حسایی رس 

 کار نرفته بود. 
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 نه.  -

 من هنوز یه کالس دیگه دارم.  -

 موم یم شه بیام دنبالت. بگو کالست یک ت -

ی شده؟  - ن  چیر

 ببینمت یم گم.  -

هدیه ساعت پایان کالس را به سپهر گفت و تلفن را قطع 

کرد. مهتاب که متوجه قیافه درهم هدیه شده بود، 

 پرسید: 

 یک بود؟  -

 سپهر بود. گفت باهام کار داره.  -

 جی کار؟ -

ه فتنه  - نیم دونم ویل هر جی هست در مورد اون دخیر

 س. ا

 هنوز با هم قهرن؟ -

ه از خونه رفته جواب تلفنش رو هم نیم ده.  - آره. دخیر

قفل خونه رو هم عوض کرده که سپهر نتونه برگرده 

 خونه. 
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 یعتن سپهر از اون موقع خونه شماست.  -

بد دستشه اونجا  - اد و هیر نه. کلید خونه ی مجردی هیر

 یم مونه. 

 دریک از رفتار 
ً
ی نگفت اصال ن های پرستو نایم مهتاب چیر

که تا به حال ندیده بود، نداشت. چرا باید ییک این طور 

 را به خودش و شوهری که عاشقانه دوستش دارد، 
ی
زندیک

 تلخ کند. 

ی بود. اگر  به قول مادر بزرگش اینها همه از رس شکم سیر

 یم کشید دست از این مسخره بازیها بر 
ی

یک شب گرسنیک

 یم داشت. 

 ه داد: هدیه پوزخندی زد و ادام 

م.  -  باورت یم شه خانم تهدید کرده طالق یم گیر

مهتاب در حایل که از تعجب ابروهایش باال رفته بود 

 پرسید: 

برای این که سپهر پول نداره براش آرایشگاه بزنه یم  -

 خواد جدا بشه؟

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 255 
 

آرایشگاه زدن بهونه اس یم خواد سپهر رو بندازه به  -

نه به نام سپهر اونم جون بابای من تا بابا هر جی داره بز 

 بزنه به نام خانم. 

 وااا،  مگه یم شه.  -

اد و  - چرا نیم شه. باور یم کتن خانم وقتر فهمید بود هیر

بد یه آپارتمان از دوران مجردیشون دارن که خالیه به  هیر

سپهر گفته چرا دایی ات اون خونه رو به نامت نیم زنه. 

ی تو گفته چرا برای پرسای خودش خونه خریده برا

نخریده. در صوریر که بابا کیل پول برای بازسازی خونه  

 ای که از پدر سپهر بهش رسیده بود داد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_نود_و_سه
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کل هزینه های عروسیش و ماه عسلشون  رو هم بابا داد. 

 نذاشت سپهر یه ریال از ارث پدریش خرج کنه. 

  خود سپهر متوجه زیاده خوایه زنش نیم شه؟یعتن  -

نه، پرسه احمق فکر یم کنه کون آسمون سوراخ شده  -

   . ن  این نکبت از توش افتاده پاییر

مهتاب به هیچ عنوان نیم توانست رفتار سپهر را درک 

کند. این همه خود کم بیتن فقط به خاطر یک نقص 

 .  جسماین

 کرده بود به از نظر اویی سالها با یک آدم معلول 
ی
زندیک

ن بودن و کم ارزش  هیچ عنوان معلولیت دلییل بر پاییر

بودن آدمها نبود. همانطور که سالم و قوی و زیبا بودن 

ی که یم توانست  ن دلیل بر برتری آدمها نیم شد. تنها چیر

انسانها را از هم متمایز کند رفتار و منش و طرزتفکرشان 

 بود. 

 و گفت: هدیه آه کشان از جایش بلند شد 

بیا بریم رس کالس االن اون کریم دیونه میاد در رو یم   -

 بنده راهمون نیم ده. 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 257 
 

دو ساعت بعد مهتاب و هدیه خسته و داغون از 

ون آمدند و برای رسیدن به در خروجی  دانشکده بیر

 دانشگاه از جلوی دانشگاه مدیریت رد شدند. 

شم مهتاب که بعد از آن روز دیگر آرین را ندیده بود. چ

چرخاند تا شاید بتواند دوباره آرین را ببیند. ویل هیچ 

ی از آرین نبود.   خیی

لبهای باریکش را روی هم فشار داد تا آیه که در سینه 

ون نیاید. بعد از آن  ن لبهایش بیر اش گیر کرده بود از بیر

ناهار استثنایی که با هم خوردند خییل به آرین فکر یم 

 کرد. خییل زیاد. 

دانست این فکر کردن ها درست نیست  خودش هم یم

ویل دست خودش نبود هر پرسی را یم دید از ظاهر و 

قیافه و رفتار با آرین مقایسه یم کرد و در آخر نمره باالتر 

را به آرین یم داد. حتر وقتر فیلم یا رسیایل یم دید بازهم 

ی یم  آرین نسبت به شخصیت اصیل فیلم امتیاز بیشیر

 . گرفت و برنده یم شد 

تمام روز را به امید رسیدن به شب و حرف زدن های  

چند دقیقه ای با آرین یم گذراند. حرفهایی که به ندرت از 

دایره درس و پایانامه دور یم شد. ویل همان شنیدن 
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صدای آرین برایش مثل داروی انرژی زایی بود که یم 

 توانست او را تا روز بعد رسحال و پر انرژی  نگه دارد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_نود_و_چهار

 

ن  کارهای  پایانامه خوب پیش یم رفت. کار تایپ و نوشیر

ن   این روزها همه چیر
ً
مقاله هم خوب پیش یم رفت. اصال

ن نیم توانست  خوب پیش یم رفت. آنقدر که هیچ چیر

 مهتاب را ناراحت کند حتر یادآوری خواستگاری کمال. 

ن از د ون آمدند. سپهر را سوار بر ماشیر انشگاه که بیر

ن های اداره بود رو  شایس بلندش که در واقع ییک از ماشیر

 به روی دانشگاه دیدند. 
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ن نگاه کرد و برای  مهتاب با اشاره هدیه به داخل ماشیر

یک ثانیه چشم در چشم سپهر که عینک دودیش را در 

 آورده بود، شد. 

 آرام از هدیه پرسید:  

 ه؟اون -

 آره.  -

این که قیافش خییل خوبه. کدوم چشمش مصنوغ من  -

 نتونستم تشخیص بدم. 

 چشم راستش.  -

ه  مهتاب زیر چشیم نگاه دوباره ای به سپهر که خیر

 نگاهشان یم کرد، انداخت و گفت: 

ن پرس عمه ات جی یم  - خوب من دیگه برم تو هم برو ببیر

 گه. 

چشم از در  سپهر که از وقتر جلوی دانشگاه رسیده بود 

ه اش را که تقریبا  دانشگاه بر نداشته بود دوباره عینک تیر

همیشه به چشم یم زد، روی چشم هایش گذاشت و 

نگاهش را از روی هدیه به دخیر ظریف و رنگ پریده ای 

داد که داشت با هدیه خداحافظن یم کرد. دخیر لباسهای 
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ساده و معمویل به تن داشت و هیچ آراییسر به صورت 

 ت. نداش

ن رفت و  هدیه بعد از جدا شدن از مهتاب به سمت ماشیر

روی صندیل کنار سپهر نشست و به صورت خسته و 

 عصتی سپهر نگاه کرد. 

با این که از دست سپهر عصباین بود ویل دوست نداشت 

 سپهر را این طور ناراحت و عصتی ببیند. 

ن را روشن یم کرد، گفت:   سپهر همانطور که ماشیر

 یم ری خونه؟ -

 آره.  -

ن بخره؟ -  دایی برات یه ماشیر
ی

 هنوزم نیم خوای بیک

 هدیه به پشتر صندیل تکیه داد و گفت: 

ن تو خیابون هست که من و به  -  ماشیر
به اندازه کاقن

ن باعث  مقصدم برسونه دلیل نداره با اوردن یه ماشیر

 بشم هوا از ایتن که هست آلوده تر بشه. 

 سپهر لبخند کخی زد و گفت: 

 به -
ً
ن نیم خوای یا  واقعا خاطر محیط زیسته که ماشیر

ن بخری؟  کتن نیم خوای ماشیر
ی
 چون نیم توین رانندیک
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_نود_و_پنج

 

 هدیه پشت چشیم برای سپهر نازک کرد و گفت: 

ن االن   -  کنم؟ یم خوای همیر
ی
یک گفته نیم تونم رانندیک

 پشت رل بشینم. 

 نه عزیزم من اول جوونیمه. هزارتا آرزو دارم.  -

 هدیه مشتر به بازوی سپهر زد و گفت: 

باشه، هدیه نیستم اگه یه بار دست فرمونم و بهت  -

 نشون ندم. 
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سپهر خنده بلندی کرد و نگاهش را از کیف نانخی هدیه 

به کتاین های زردش داد. هدیه را دوست داشت او 

 د که از دست داده بود. برایش همان خواهر کوچولویی بو 

شاید اگر یک نفر بود که او را به پرستو ترجیح یم داد آن  

 یک نفر هدیه بود و بس. 

 نگفتر جی شده؟ -

 پول یم خوام.  -

 پول؟ -

م و برم باهاش  - یم خوام برای پرستو یه رسویس بگیر

 آشتر کنم. 

 مگه رات یم ده.  -

 دیروز خودش پیام داد که یم تونم برگردم.  -

 چه سخاوتمند.  -

این جوری نگو. پرستو حق داشت اون کار رو بکنه. من  -

اون شب که دعوامون شد خییل تند رفتم و حرفای بدی 

بهش زدم االن این رسویس و برای معذرت خوایه یم 

 خوام براش بخرم. 
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ه به سپهر نگاه کرد. دهانش را باز  هدیه چند لحظه خیر

گول بزین و چشم   کرد که بگوید تا یک یم خوایه خودت را 

روی رفتارهای بد پرستو ببندی ویل پشیمان شد. به قول 

پدرش نرود میخ آهتن در سنگ. مغز سپهر از سنگ شده 

بود و هیچ حقیقتر داخل آن فرو نیم رفت. باید آنقدر 

جلو یم رفت تا رسش به سنگ یم خورد. آن وقت شاید 

 رسش گذاشته. 
ی
 متوجه یم شد که پرستو چه کاله بزریک

 آرام پرسید: 

 چقدر یم خوای؟ -

 پنجاه، شصت تومن.  -

 چشم های هدیه از حدقه در آمد. 

مگه جی یم خوای بخری که پنجاه، شصت تومن  -

 پولشه. 

 صد تومنه. پنجاهش و خودم دارم.  -

 من اینقدر پول ندارم.  -

 سپهر آیه کشید. هدیه گفت: 

ن صد و یم دادی بهش آرایشگاه بزنه.  -  خوب همیر

 این پوال یم شه آرایشگاه زد. مگه با  -
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چرا نیم شه. با صد میلیون یم تونه یه جای خوب رهن  -

کنه. یه مقدار از اون طالهایی رو که داره هم بفروشه و 

 باهاش وسیله بخره. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_نود_و_شش

 

 سپهر کالفه گفت: 

ن صد تومن رو ه -  م ندارم. حاال که همیر

 هدیه با دلخوری گفت: 

اگه پرستو واقعا یم خواست کار کنه بابا پول زدن  -

آرایشگاه و بهش یم داد ویل خودت هم خوب یم دوین 

ه.   پرستو اهل کار نیست فقط داره بهونه یم گیر
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 سپهر زیر لب گفت: 

دایی اگه یم خواست پول بده سهم االرثم و یم داد، یی  -

 منت. 

ی نگفت. حرف زدن با هدیه نفیس گرفت  ن و دیگر چیر

سپهر هیچ فایده ای نداشت هر چقدر هم که یم گفت 

 دوخته و یم 
ی
سپهر قبول نیم کرد که پرستو کیسه بزریک

 خواهد آن را با دارایی سپهر و بابای او پر کند. 

 آرام گفت: 

 یس دارم اگه کارت و راه میندازه بدم بهت.  -

 بده. یه کاریش یم کنم.   -

** 

ب لپ تاپش را بست و با لبخندی از رس رضایت به مهتا

بدن خسته اش کش و قویس داد. بعد از سه روز کار 

صفحه ای را که ییک از همکالیس  50مداوم مقاله ی 

هایش به او سفارش داداه بود به اتمام رسانده بود و فایل 

 ویرایش شده را برای صاحبش ارسال کرده بود. 

ایل نگذشته بود که صدای هنوز چند دقیقه از ارسال ف

نوتیفکیشن موبایلش نشان از رسیدن یک پیام داشت. 
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ی
ن کوچک چویی که به تازیک مهتاب موبایلش را که روی میر

برای کار گرفته بود برداشت و پیام را باز کرد.  اس.ام.اس 

بانک بود. راحله پول را واریز کرده بود. لبخند روی لبش 

ن دراز کشیده عمیق تر شد. به سمت محسن که رو  ی زمیر

 به تلویزیون نگاه یم کرد، چرخید و 
ی
بود و با یی حوصلیک

 گفت: 

ون یه هوایی بخوریم.  -  دادایسر میای بریم بیر

محسن هیجان زده غلظ زد و رسش را به نشانه تائید 

تکان داد. از وقتر که تصمیم گرفته بود محسن را از خانه 

د فرصت این کار را پیدا نکرده  ون بیی بود و حاال زمان بیر

خویی بود تا به قویل که چند وقت بود به محسن داده 

 بود عمل کند. 

برای امروز کار دیگری نداشت و از آن مهم تر پول هم 

 توی حسابش داشت. 

 نگایه به ساعت انداخت و از جا بلند شد و گفت: 

 تا مامان بیاد یم ریم یه دوری یم زنیم و میایم. خوبه؟ -

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_نود_و_هفت

 

های  ن محسن با خوشحایل رسش را تکان داد و چیر

نامفهویم گفت. وقتر خییل هیجان زده یم شد تشخیص 

 کلمایر که به زبان یم آورد برای مهتاب هم سخت بود. 

 همانطور که جورابهای محسن را پایش یم کرد، گفت: 

. حاال از اول آروم و مگه قرار نشد آروم ح - رف بزین

 شمرده بگو تا منم بفهمم. 

 بششششییینم.  -

مهتاب لبخندی زد و به محسن کمک کرد تا بنشیند. 

وضعیت نشستنش محسن خییل بهیر شده بود به طوری 

که گایه چند دقیقه بدون تکیه زدن به دیوار هم یم 

توانست بنشیند ویل زود خسته یم شد و دوباره روی 

ن یم   افتاد. زمیر
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مهتاب اول لباس های محسن را به تنش کرد و بعد مانتو 

ن  و شلوارش را پوشید و رو به محسن که دوباره روی زمیر

 دراز کشیده بود، گفت: 

اول برم ویلچر تو بزارم باالی پله ها بعد یم یام یم  -

؟   برمت. باشه دادایسر

 محسن فقط رسش را تکان داد. 

ون برد و از  مهتاب ویلچر محسن را بست و از  در اتاق بیر

ن باال رفت و روی پاگرد جلوی ورودی  پله های زیر زمیر

 ساختمان گذاشت و به رسعت برگشت. 

به محسن کمک کرد تا از جایش بلند شود و از خانه 

ون بروند. مهتاب دستش را دور بدن محسن حلقه کرد  بیر

و بعد از قفل کردن در اتاق محسن را به سمت پله ها 

 برد. 

ن از آن چند پله تقریبا پنج دقیقه طول کشید با  ال رفیر

وقتر بالخره محسن را روی ویلچر نشاند. کمرش را راست 

 کرد و نفس راحتر کشید. 

قبل از این که در خانه را باز کند، زیپ کاپشن محسن را 

باال کشید و کاله بافتتن  اش را روی رسش مرتب کرد و 

 گفت: 
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ون رسده باید مواظب باشیم -  رسما نخوریم.  بیر

 در خانه را باز کرد و ویلچر را به سمت جلو هل داد. 

ون نرفته بود که با اکرم خانم که    از خانه بیر
ً
هنوز کامال

کنار ییک از همسایه های ساختمان رو به رو در ایستاده 

 بود، چشم در چشم شد. 

اکرم خانم با دیدن مهتاب و محسن لبخند مسخره ای زد 

 و گفت: 

ون؟دارید یم -   رید بیر

بله. حوصله محسن رس رفته بود، گفتم برم یه کم   -

 بگردونمش. 

-   . ن . پرس بیچاره پوسید تو اون زیر زمیر  کار خویی یم کتن

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 
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 #پارت_نود_و_هشت

 

مهتاب به رس تکان دادین اکتفا کرد و ویلچر محسن را به 

 کنار آن دو زن گذشت.   جلو هل داد و از 

ویل صدای گفتگوی اکرم خانم و زن همسایه بلند تر از  

 آن بود که به گوشش نرسد: 

 بیچاره اسیر این بچه شده.  -
 دخیر

ه و  - ن هم برای خودشون بهیر واال این جور بچه ها بمیر

 هم برای اطرافیانشون. 

. تا وقتر این پرسه هست  - ن بزارنش بهزیستر باید بیی

ه.  هیچ کس ه رو بگیر
 نمیاد این دخیر

فک مهتاب از حرص منقبض شد. دلش یم خواست به 

رساغ هر دو زن یم رفت و توی دهان هر دویشان یم 

 دیگران نظر ندهند. 
ی
ن در مورد زندیک کوبید تا یاد بگیر

چطور به خودشان اجازه یم دهند این طور راحت در 

 و مرگ برادر عزیزتر از جانش حرف بزن
ی
 ند. مورد زندیک

حیف که مجبور بود سکوت کند وگرنه خوب بلد بود از 

خجالت هر دو نفرشان در بیاید. اگر از این نیم ترسید که 
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اکرم خانم لج کند و عذرشان را بخواهد حتما جواب 

دندان شکتن به هر دویشان یم داد ویل نیم توانست 

 تنها جایی بود که داشتند و اگر 
ن ریسک کند. این زیر زمیر

از دست یم دادند باید یم رفتند گوشه خیابان چادر آن را 

 یم زدند. 

آب دهانش را قورت داد و نفیس گرفت و جمله ای که  

 همیشه هدیه به کار یم برد را زیر لب زمزمه کرد. 

 گور باباشون.   -

از حرقن که زده بود خنده اش گرفت. نیم دانست چرا 

ون یم آمد ند بامزه این طور کلمات وقتر از دهان هدیه بیر

و خنده دار بودند ویل وقتر خودش آن را به زبان یم آورد 

 مسخره و زشت به نظر یم رسیدند. 

ی به هر کیس نیم آمد. شاید او هم باید یم   ن انگار هر چیر

گشت و فحش های که مخصوص خودش بود را پیدا یم 

 کرد. 

وقتر به کنار مغازه میوه فرویسر رسیدند. محسن با 

ه شده جلوی مغازه اشاره کرد و دست به موزها چید

 گفت: 

 ممممموز -
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ون  مهتاب با شنیدن صدای محسن از فکر و خیال بیر

 آمد و با خنده گفت: 

؟  -  موز یم خوایی

ن کرد. مهتاب  محسن رسش را به نشانه تائید باال و پاییر

ویلچر محسن را جلوی در مغازه گذاشت و به داخل 

موز که داخل مغازه رفت و چند دقیقه بعد با دو عدد 

 بود، برگشت. 
ی

 کیسه پالستییک سیاه رنیک

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_نود_و_نه

 

 کیسه را روی پاهای محسن گذاشت و گفت: 

 بریم یه جای خوب بشینیم موز بخوریم. باشه؟ -
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محسن همانطور که کیسه پالستییک را با آن دستهای کج 

 گرفته بود، باشه کشداری گفت.   و معوجش توی بغل

 مهتاب ویلچر را به حرکت در آورد و گفت: 

 خب حاال بریم پارک. پارک دوست داری؟ -

محسن رسش را به سمت عقب برد و به صورت مهتاب 

 نگاه کرد و گفت: 

 پااااارک -

 آره. پارک. بریم پارک.  -

تنها پارک محله سه، چهار کوچه با خانه آنها فاصله 

کوچیک بود. آنقدر کوچک که وقتر یک رس   داشت. پارک

آن یم ایستادی به راحتر یم توانستر تمام قسمتهای 

پارک را ببیتن ویل تنها جای تفریخ محله بود و همیشه 

خدا شلوغ و پر از آدمهایی که برای کیم آرامش و تفری    ح 

 خودشان را مهمان آنجا یم کردند.  

رد و کنار یک مهتاب ویلچر را به قسمت خلوت تر پارک ب

نیمکت فلزی گذاشت. خودش روی نیمکت نشست و 

 نگایه به دور تا دور پارک انداخت. 
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عده ای از مادرها بچه های کوچکشان را آورده بودند تا  

با همان دو سه تا تاب و رسرسه زوار درفته گوشه پارک 

 بازی کنند. 

روی یک نیمکت کیم دورتر از نیمکتر که او نشسته بود 

مرد عصا بدست کنار هم نشسته بودند و بدون سه پیر 

ه شده بودند.   این که با هم حرف بزنند به رو به رو خیر

کیم دور تر در کوشه دنخی از پارک، چند پرس نوجوان   

ییک یم کشیدند.   دور هم ایستاده بودند و یک سیگار را رسر

مهتاب دستر به رس محسن که با دقت به اطراف نگاه  

 ت: یم کرد، کشید و گف

خب، حاال خودت موزت و از داخل پالستیک بردار و   -

 پوستش رو بکن. 

ن بود، خوانده بود  داخل سایتر که برای آموزش معلولیر

پدر و مادر و همراهان معلول باید اجازه دهند فرد معلول 

 االمکان کارهایی شخصیشان را خودش انجام دهد. 
حتر

ان تر از آنچه کمک بیش از اندازه به فرد معلول او را ناتو 

 هست یم کند. 
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مهتاب عزمش را جزم کرده بود تا محسن را وادار کند تا 

کارهایی را که در توانش است انجام دهد. هر چند این کار 

 احتیاج به صیی زیادی داشت. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد

 

ید و گایه انجام یک کار ساده چند ساعت طول یم کش

ن مسئله باعث  در نهایت به رسانجام هم نیم رسید و همیر

 و عصبانیت محسن یم شد. گایه محسن زیر 
ی
رسخوردیک

بار انجام کار نیم رفت و یا موقع انجام کار خرابکاری یم 

اض مادرش بلند شود.   کرد که باعث یم شد صدای اعیر
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ویل مهتاب دخیر صبور و آرایم بود و تصمصم داشت به  

   هر نحوی
ی
که یم تواند به محسن کمک کند تا زندیک

ی داشته باشد.   بهیر

مهتاب همانطور که موبایلش را در دست گرفته بود زیر 

چشیم به تالش محسن نگاه یم کرد.  وقتر  محسن 

ون  بالخره توانست  ییک از موزها را از داخل پالستیک بیر

بیاورد لبخندی از رس رضایت زد و صفحه چتش را با 

ین دوستش حرف بزند که   هدیه باز  کرد تا کیم با بهیر

دست مردانه ای جلو آمد و موز را از دست محسن 

ون کشید.   بیر

مهتاب با اخم رس بلند کرد و به کمال که با لبخند به او  

ه شد. کمال پوست موز را کند و آن را  نگاه یم کرد، خیر

دوباره به دست محسن داد. مهتاب نفس پر حرصش را 

ون داد و   از کمال رو برگرداند.  بیر

کمال با همان لبخند مسخره ای که دندانهای یک دست 

 سفیدش را به رخ یم کشید، گفت: 

 هوای خویی برای پارک رفتنه.  -

و با اشاره به نوجوانهای که هنوز مشغول دود کردن 

 سیگار بودند، ادامه داد: 
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ویل پارکش چندان جای مناستی نیست. اونم برای یه   -

 ا مثل شما. خانم زیب

مهتاب موبایلش را که هنوز توی دستش بود. داخل 

 جیب مانتویش گذاشت و گفت: 

از این طرفا پرس عمو. هنوز دنبال خونه این اطراف یم  -

گردی. از من یم شنوی اینجا خونه نخر. محله خویی 

 نیست. پارک درست و حسایی نداره. 

 کمال خنده ای کرد و گفت: 

 م. اومده بودم تو رو ببینم. نه دنبال خونه نیم گشت -

 گفت: 
ی

 مهتاب خودش را به آن راه زد و با تعجب ساختیک

 من؟ -

بله شما!. داشتم یم اومدم خونتون که ببینمت و چند  -

کلمه باهات حرف بزنم که دیدم داری میای پارک. گفتم 

چه بهیر اینجا با هم حرف یم زنیم. به دور از چشم 

ا. فقط خودم و خودت.   بزرگیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_یک

 

 از لحن صمییم کمال خوشش نیامده 
ً
مهتاب که اصال

 بود، اخمهایش را در هم کشید و گفت: 

؟ من و شما حرقن با هم نداریم.  -  چه حرقن

ن مهتاب  -  ببیر

 مهتاب خانم.  -

ون داد و گفت:   کمال نفس پرحرصش را بیر

ن دخیر ع - مو من ازت خوشم میاد. دلم یم خواد ببیر

 باهات ازدواج کنم. نیم دونم چرا تو از من خوشت نمیاد. 

 از هم خوششون بیاد. من از تو  -
ً
مگه آدما موظفن حتما

 . ن  خوشم نیم یاد. همیر

ن بود، با صدای که  کمال که از درون در حال آتش گرفیر

 سیع یم کرد آرام باشد،گفت: 
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 ارم؟ آخه چرا؟ مگه من جی کم د -

ی کم دارید، فقط من نیم خوام  - ن مگه من گفتم شما چیر

باهاتون عرویس کنم. درک این مسئله اینقدر براتون 

 سخته. 

کمال کیم به سمت مهتاب خم شد و با صدایی که سیع 

 یم کرد، متقاعد کننده باشد، گفت: 

 رو برات  -
ی
ین زندیک قول یم دم اگه با من ازدواج کتن بهیر

 دم هر جی که تا حاال نداشتر رو برات یم سازم.  قول یم

 فراهم یم کنم. قول یم دم خوشبختت کنم.  

؟ -  مگه من بدبختم که یم خوای خوشبختم کتن

 کمال پوزخندی زد و گفت: 

 احساس خوشبختر یم کتن یا داری  -
ی
 تو این زندیک

ً
واقعا

؟  من و مسخره یم کتن

 
ی
مهتاب جوایی به سوال کمال نداد. در این زندیک

 با خوش
ی
بخت نبود ویل بدبخت هم نبود ویل در زندیک

 بدبخت یم شد. کمال که سکوت مهتاب را 
ً
کمال حتما

 دلییل بر تائید حرفهایش گرفته بود، گفت: 
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اگه فکر خودت نیستر فکر مادر و برادرت باش. اگه با   -

من ازدواج کتن قول یم دم یه جای مناسب برای مادر و 

م با یه حقوق ماه  راحت برادرت بگیر
ی
یانه که یه زندیک

داشته باشن. اونجوری دیگه مادرت مجبور نیست بره 

 رسکار و برادرت هم تو خونه تنها نیم مونه. 

لوج  - این همه دست و دلبازی از مردای خانواده میر

 بعیده. 

ن مهتاب اون شب که  - بذار به حساب عالقم. ببیر

نیومدی به مامانم خییل بر خورد. گفت دیگه حاضن 

 ست بیاد خواستگاریت. نی

مهتاب لبخند ملیخ زد. رسش را به یک طرف کج کرد و 

 گفت: 

 چه عایل.  -

 کمال لبهایش را روی هم فشار داد و ادامه داد: 

 ویل من راضیش کردم دوباره بیاد.  -

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_دو

 

 کار اشتباه کردی.   -

 چرا؟ -

ن جواب من همونه. من حاضن نیستم باهات چو  -

 عرویس کنم. 

 اگه تو زنم بش...  -

 مهتاب نگذاشت حرف کمال تمام شود و گفت: 

چرا اینقدر اضاری داری من زنت بشم؟ تو که این همه  -

ی بذاری با کله زنت یم  آپشن داری. دست رو هر دخیر

 شه من و یم خوای چیکار؟

 من از.....  -

 حرف کمال دوید و گفت: مهتاب دوباره توی 
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نیم خواد دروغ تحویل من بدی من خوب یم دونم چرا  -

 .  دنبال متن

کمال جا خورده به مهتاب نگاه کرد. مهتاب بدون توجه 

 به قیافه ترسیده کمال ادامه داد: 

من خوب مردای فامیلم و یم شناسم. توی هم ییک  -

هستر مثل بابای من، بابای خودت و بابا بزرگ. از نظر 

همتون زن فقط یه کلفته. یه برده که وظیفش اینه که  

ه و بشور و گوش به فرمانتون باشه و از همه مهمیر  ن بیی

براتون بچه بزاد اونم فقط پرس. دوست دارید زناتون 

تورسی خور باشن و هر جی شما یم گید بگن چشم. نیم 

دونم چرا زنت ازت جدا شد ویل احتمال یم دم آدیم 

بردگیت بره و خونواده اش هم آدمای با  نبوده که زیر بار 

شون در اومدن و طالق   بودن که پشت دخیر
ی

فرهنیک

ن و از دست تو نجاتش دادن. حاال  شون و ازت گرفیر دخیر

 یی کس و کار که هیچ حایم 
راه افتادی دنبال یه دخیر

م یم تونم  نداشته باشه. با خودت گفتر اگه مهتاب و بگیر

رم. پدر که نداره. مادرش هر بالیی دلم خواست رسش بیا

ش رو  هم یی زبون و تورسی خوره و برای این که من دخیر

نگه دارم زیر بار هر حرقن یم ره. ویل یه جا رو اشتباه 
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کردی پرس عمو من اون دخیر بدبخت و تورسی خوری 

 نیستم. خودم به تنهایی یم تونم حقم و 
که تو فکر یم کتن

م و احتیاج به کیس ندارم. حاضن  م تا آخر عمرم تنها بگیر

 کنم ویل تن به ازدواج با آدیم مثل تو ندم. 
ی
 زندیک

کمال که انگار خیالش راحت شده بود. لبخندی زد و 

 گفت: 

 تصورات وحشتنایک از من و خونواده ام داری. یک  -
ً
واقعا

 با زنامون رفتار کردیم. من و زنم اگه 
ی
ما اینطور که تو یم یک

ی مشکالت داشت. من از هم جدا شدیم چون زنم یه رس 

 حتر از گل بهش نازک تر نگفته بودم ویل 
ی
تو زندیک

اون..... ولش کن دوست ندارم در مورد اون حرف بزنم 

 هر جی بوده گذشته. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 
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 #پارت_صد_و_سه

 

مهتاب خواست بگوید اگر راست یم گویی آدرس زنت را 

سم. ویل پشیمان شد. هر حرقن  بده تا بروم از  خودش بیی

یم زد کمال آن را به قبول پیشنهادش ربط یم داد و 

مهتاب این را نیم خواست. در واقع جدایی کمال از زنش 

هم به او مربوط نیم شد او در هیچ صوریر کمال را نیم 

 خواست. 

 کمال ادامه داد: 

. هر  - م هر کاری بکنم تا تو بهم اعتماد کتن ویل حاضن

کاری. فقط تو بهم جواب بله بده. من هر کاری تو بخوای 

 یم کنم. 

مهتاب هنوز از این همه اضار کمال رس در نیم آورد. 

کمال آدم التماس کردن به زن نبود. این همه اضار نیم 

توانست طبییع باشد. فقط یم توانست فکر کند که 

چون جواب رد شنیده غرورش جریحه دار شده و یم 

زدواج با مهتاب ثابت کند به هر چه یم خواهد خواهد با ا

 یم رسد. 

 آیه کشید و گفت: 
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الزم به انجام هیچ کاری نیست چون من هیچ وقت.  -

ه  تاکید یم کنم هیچ وقت با تو ازدواج نیم کنم. پس بهیر

ن برای اومدن به خواستگاری فشار نیاری.  به زن عمو مهیر

 چون دوباره ناراحت یم شه. 

جیبش در آورد و روی محسن خم شد  کمال دستمایل از 

تا دهان محسن را که موز دور آن مالیده شده بود را پاک 

کند. مهتاب به وضوح حس انزجار را در حرکات کمال یم 

 دید. 

لبخند تلخن زد و ویلچر محسن را به سمت خودش  

 چرخاند و گفت: 

 دارید اذیتش یم کنید خودم صورتش و پاک یم کنم.  -

وی هوا مانده بود. دندانهایش را روی کمال که دستش ت

هم فشار داد و با چشم های پر از کینه به مهتاب که 

ن یم کرد، نگاه کرد. چشم  داشت صورت محسن را تمیر

بست و رسی    ع رو برگرداند. مهتاب از جایش بلند شد و 

همانطور که دسته های ویلچر محسن را در دست گرفته 

 بود، گفت: 
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 خویی بر  -
ای ازدواج پیدا کنید و امیدوارم دخیر

خوشبختش کنید و خودتون هم در کنارش خوشبخت 

 بشید. 

هنوز چند قدم از کمال دور نشده بود که صدای زنگ 

ون آورد و  موبایلش بلند شد. موبایل را از داخل جیبش بیر

با دیدن اسم آرین لبخندی روی لبهایش نشست که از 

ن کمال دور نماند.  ن بیر  چشمهای تیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_چهار

 

******* 
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آرمان لندکروز سفیدش را جلوی خانه ویالیی و بزرگ 

خاله ناهید پارک کرد و رو به آرین که از صبح اخمهایش 

 در هم بود، گفت: 

 پاشو برو دنبال نامزدت. داره دیرمون یم شه.  -

لب فحیسر داد و آرین چشم غره ای به آرمان رفت و زیر 

ن پیاده شد. آرمان خنده ای کرد و شانه هایش را  از ماشیر

 به معتن به من چه باال انداخت. 

 به کوه بروند و  
ی

این پیشنهاد آنیتا بود که روز جمعه همیک

البته آرمان آن را روی هوا زده بود و با جیغ و داد قبول 

 کرده بود. 

 موافقت خودشان را از 
ی

این که  مادر و پدرها هم همیک

 بچه ها با هم به کوه بروند اعالم کرده بودند. 

ن برای هدیه چندان فرقر نیم کرد به هر حال او  در این بیر

مثل هر جمعه خودش به تنهایی یا همراه دوستانش به 

 دل طبیعت یم زد. 

آرین تنها کیس بود که از این برنامه چندان رایصن نبود. از 

ود مادرش و خاله ناهید وقتر آنیتا از انگلستان برگشته ب

به هر بهانه ای آنها را با هم همراه یم کردند تا در کنار هم 

 باشند. 
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این برنامه هم برای بودن او و آنیتا در کنار هم ریخته  

شده بود. با این که پیشنهاد این برنامه را آنیتا داده بود 

ویل آرین خوب یم دانست همه ی اینها زیر رس  خاله 

 چاره ای جز موافقت نداشت. هیچ ناهید است. ویل

 بهانه ای برای همراه نشدن با آنها نداشت. 

ون زدند.  چند دقیقه بعد آنیتا و آرین از در بزرگ ویال بیر

آرمان با دیدن تیپ آنیتا نتوانست جلوی خنده اش را 

د. آنیتا کاپشن و شلوار کوهنوردی با مارک جک ولف  بگیر

ن به تن کرده بود، با یک جفت کفش بزرگ و   اسکیر

 در ایران نخریده بود. 
ً
ن کوهنوردی که مطمئنا  سنگیر

زیپ کاپشنش را تا زیر گردن باال کشیده بود و کاله بافتتن  

ن کشیده بود که کل پیشاین و  صوریر رنگش را آنقدر پاییر

 گوش هایش را پوشانده بود. 

شالگردین هم رنگ کالهش را دور گردن و دهانش پیچیده 

 را هم بر روی چشم هایش بود و  عینک آفت
ی
ایی بزریک

ی از صورتش دیده  ن گذاشته بود، به طوری که تقریبا چیر

 نیم شد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_پنج

 

 

با این که اواخر آذرماه بود ویل هوا آنقدرها هم رسد نبود 

 ود. که آنیتا خودش را به این شکل و شمایل در آورده ب

آنتیا باتومهای کوهنوردی اش را با یک دست گرفته بود و 

با دست دیگرش به بازوی آرین که کوله بزرگ کوهنوردی 

 او را حمل یم کرد، آویزان شده بود. 

ون آورد و رو به   ن بیر آرمان رسش را از داخل شیشه ماشیر

 آنیتا داد زد: 

این چه قیافه ای مگه یم خوای بری اورست و فتح  -

 .  کتن
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ن کشید و زبانش را برای  آنیتا با دست شال گردنش را پاییر

ن راه افتاد.   آرمان در آورد و جلوتر از آرین به سمت ماشیر

ن را داخل صندوق عقب   آرین با عصبانیت کوله سنگیر

لندکروز برادرش گذاشت و به سمت آنیتا که در عقب 

ن را باز کرده بود، برگشت.   ماشیر

ین که تازه در صندوق را بسته آنیتا با طنازی رسی برای آر 

 بود، تکان داد و گفت: 

ن خودت رو یم اوردی اونجوری مجبور   - کاشیک ماشیر

 نبودیم عقب بشینیم. 

 آرین یی حوصله جواب داد: 

ن من کوچیکه.  -  ماشیر

ن یم نشست، گفت:   آنتیا همانطور که داخل ماشیر

ن بزرگ هم برای اینجور موقع ها  - آره باید یه دونه ماشیر

ن کمه.  بخری.   یه دونه ماشیر
ً
 اصال

ن  آرین یی حوصله تر از قبل کنار آنیتا نشست و در ماشیر

 را محکم بست. 

 آرمان خندان به عقب برگشت و گفت: 
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ببخشید فقط دربست یم رم کرایه رو هم همون اول یم  -

م.   گیر

 آنیتا لبش را به یک سمت کج کرد و گفت: 

 گه. لوس، االن هدیه میاد جلو پیشت یم شینه دی -

خوب تو جلو یم شستر یم ذاشتر هدیه بره عقب، جی  -

 یم شد، مگه؟

و رو به سمت آرین که رسش را به پشتر صندیل تکیه 

 داده بود، کرد و با لحن منظور داری گفت: 

 این طوری بهیر نبود، داداش.  -

آرین با این که دلش یم خواست یک خفه شو جانانه نثار 

یا حساس نشود با همان آرمان کند ویل برای این که آنت

 قبیل گفت: 
ی
 یی حوصلیک

 من جام راحته.  -

آرمان شانه ای باال انداخت و به سمت خانه ی خاله 

ن جلوی در خانه ویالی  نرسین راند و ده دقیقه بعد ماشیر

خاله نرسین که نسبت به خانه ی آنها و خاله ناهید 

انه محسوب یم شد، نگه داشت.   فقیر
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_شش

 

ن برداشت و به  د ماشیر آرمان گویسر اش را از روی داشیی

هدیه زنگ زد. زنگ اول به دوم نرسیده صدای شتابزده 

 هدیه توی گوشش پیچید: 

 دارم میام. دارم میام.  -

لبخندی روی لبهایش نشست و بدون هیچ حرقن تلفن را 

ه ماند.  قطع کرد و منتظر آمدن هدیه  به در خانه خیر

چند دقیقه بعد هدیه مثل همیشه پر از رنگ از خانه  

 به همراه شلوار ورزیسر 
ی

ون آمد. بلوز بافت یایس رنیک بیر

 پوشیده بود. روی بافت هم یک پافر بلند 
ی

بنفیسر رنیک

ن رنگ به تن کرده بود که او را تپل تر از آنچه بود،  سیی
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رگهای نارنخی  نشان یم داد. یک  شال نارنخی که با 

 خویی داشت یی قیدانه روی رسش 
موهایش همخواین

انداخته بود و یک جفت کفش کتاین به رنگ آیی آسماین 

به پا کرده بود و همان طور که سیع یم کردکوله سفید 

ن  طرح دارش را روی شانه اش نگه دارد به سمت ماشیر

 دوید. 

 آنیتا با دیدن هدیه گفت: 

 یم گه با اون پافر ......... وای اینا چیه پوشیده. ن -

آرمان نگذاشت آنیتا حرفش را تمام کند. میان حرفش 

 پرید و گفت: 

-  
ی
قشنگه که. آدم وقتر هدیه رو یم بینه احساس رسزندیک

ن کمون و برگشته.   یم کنه. فکر یم کنه رفته تو یه رنگیر

و برای دیدن تاثیر حرفهایش به سمت آرین که از پشت 

ن به هدیه  زل زده بود، برگشت.  پنجره ماشیر

ن انداخت و با صدای بلند و  هدیه خودش  را داخل ماشیر

، آنیتا با بیحایل و 
ی
شاد به همه سالم کرد. آرمان با لودیک

 آرین با حرکت رس جواب سالم هدیه را دادند. 

 آرمان رو به آنیتا گفت:  
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 خب کجا بریم؟ -

پال.  -  شیر

 هدیه به سمت آنیتا برگشت و گفت: 

 باال بری؟ یم خوای -

 اگه برای تو سخته نیا.  -

 هدیه شانه ای باال انداخت و گفت: 

برای خودت گفتم وگرنه من که مدام دارم این مسیر رو  -

 یم رم. 

آنیتا پوزخندی زد و رو برگردان. به نظرش هدیه چاق تر 

از آن بود که بتواند از کوه باال برود. آن هم با آن 

ت. توی عمرش هیچ لباسهای مسخره ای که به تن داش

 هدیه ندیده بود. 
ی

 و بد سلیقیک
ی

 کس را به شلختیک

ن را به حرکت در آورد و به سمت دربند راند.   آرمان ماشیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_هفت

 

در طول مسیر فقط آنیتا بود که در مورد کوهنوردی در 

ها انگلستان و تفریحگاه ها و امکان  که در طول مسیر
ایر

وجود داشت وراجی یم کرد و فقط آرمان بود که گایه با 

ن چند کلمه که بیشیر ته مایه تمسخر داشت  گفیر

 همراهیش یم کرد. 

ون دوخته بود و به مهتاب فکر یم  آرین ویل چشم به بیر

کرد. به زندگیش، به نگاهش به دنیا به مهربانیش و به 

 ا آنیتا فرق داشت.  عزت نفسش و به این که چقدر ب

مهتاب برای دنیای دیگری بود. دنیای که برای آرین نا 

 آشنا بود. 

هر چه فکر یم کرد شباهتهای او با آنیتا بیشیر از او و  

مهتاب بود. او دنیای آنیتا را خوب یم شناخت. از وقتر 

 کرده بود. 
ی
به دنیا آمده بود با آدمهایی مثل آنیتا زندیک

غرق بودند و تنها معیار سنجشان آدمهایی که در پول 
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پول بود. پول بود که به آدمها ارزش یم داد. پول بود که 

 و عظمتشان یم شد. پول بود که برایشان 
ی
باعث بزریک

 شخصیت یم آورد. 

ن دیدگاه را داشت.  تا قبل از شناخت مهتاب او هم همیر

شاید نه به شدت آنیتا و مادر و خاله اش ویل آن قدر بود 

ی یی بضاعت طوری در نظرش یی ارزش باشند که آدمها

که حتر وجودشان را حس نکند. ویل مهتاب نگاه او را 

 تغییر داده بود. 

مهتاب به او نشان داده بود، یم شود فقیر بایسر و عزت 

. یم شود فقیر بایسر و اهل کتاب و  نفس  داشته بایسر

. یم شود  . یم شود فقیر بایسر و مهربان بایسر مطالعه بایسر

.  فقیر   دریا داشته بایسر
ی
 و قلتی به بزریک

 بایسر

هنوز هم هضم کاری که آن روز مهتاب انجام داده بود، 

برایش سخت بود. چطور توانسته بود در حایل که 

خودش احتیاج داشت آن غذا را به کس دیگری ببخشد؟ 

ی که به آن احتیاج داشت،  ن آیا آنیتا حاضن بود از چیر

 بگذرد. 

 از ماشینش بگذرد. خودش چه؟ خودش حاضن بو 
ً
د مثال

آن غذا همان قدر برای مهتاب باارزش بود که ماشینش 
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برای او. آیا حاضن بود از ماشینش بگذرد با این که یم 

دانست ظرف مدت کوتایه یم تواند ماشیتن مشابه و یا 

 حتر بهیر را جایگزین آن کند. 

نه، کار سختر بود. کاری بود که فقط از یک قلب مهربان  

ن قلب مهربان و شخصیت منحرص به بر یم  آمد و همیر

 فرد مهتاب بود که ذهن و فکر آرین را درگیر کرده بود. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_هشت

 

ن را گوشه ای پارک  وقتر به مقصد رسیدند، آرمان ماشیر

ن دعوای آرین و آنیتا ه  پیاده شوند. اولیر
ی

مان کرد تا همیک

اول کار صورت گرفت وقتر آنیتا توقع داشت آرین کوله 
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سنگینش را به دوش بکشد و آرین زیر بار نیم رفت در 

آخر هدیه به دادشان رسید و مقدار زیادی از وسایل یی 

خود و سنگیتن که آنیتا با خودش آورده بود را از داخل 

ون کشید و کوله سبک شده را به سمت آنیتا  کوله بیر

ن کوله خودش گرفت ویل  باز هم آنیتا حاضن به گرفیر

نشد و آرین مجبور شد کوله آنیتا را روی کولش بیندازد و 

 راه بیفتد. 

ن آنیتا اعالم کرد که خسته شده و  نیم ساعت که باال رفیر

احت کند. هدیه رسی تکان داد و گفت:   باید اسیر

من تازه گرم شدم نیم تونم االن بشینم اگه نمیاین من  -

 رم و برگردم. تنها ب

 آرمان زودتر از همه گفت: 

 من باهات میام بذار این دوتا مرغ عاشق تنها بمونن.  -

 

آرین چشم غره ای به قیافه خندان آرمان رفت و با 

ن گذاشت و روی  عصبانیت کوله را از روی دوشش پاییر

ف به دره بود، نشست. آنیتا   که مرسر
ی
تکه سنگ بزریک

را به آرین خوشحال کنار آرین نشست و خودش 

 چسباند. 
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هدیه رو به آرمان که هم قدم با او از کوه باال یم آمد، 

 کرد و گفت: 

الزم نبود به خاطر من خودت و به زحمت بندازی. من  -

 خییل وقتا تنها میام کوه. 

 آرمان با خنده به بدن هدیه اشاره کرد و گفت: 

 به هیکلت نیم خوره ورزشکار بایسر دخیر خاله.  -

ه شکم کیم برامده اش کشید و با لحن هدیه دستر ب

 جدی گفت: 

 اینا همه ماهیچه اس پرسخاله.  -

ن بشم ماهیچه  - ، یم شه منم دست بزنم تا مطمی 
ً
واقعا

 شبیه چریی یم مونه. 
 است چون بیشیر

ن دره پرتت یم کنم  - دست بزن تا ببیتن چطوری از همیر

 . ن  پاییر

-  .  نگفته بودی از اون ورزشکار خشنایی

ه به صورت آرمان،  هدیه دست به کمرش گذاشت، خیر

 ابرویی باال انداخت و با لحن بامزه ای گفت

 هستم. شک نکن.  -
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و  با صدای بلند به شوجن خودش خندید. آرمان با 

لبخند به هدیه که رسش از خنده به عقب رفته بود و 

موهای کوتاهش با آن رگه های نارنخی روی صورتش 

 پخش شده بود، نگاه کرد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_نه

 

بقیه مسیر به شوجن ها و کل کل های هدیه و آرمان  

ن باری  گذشت. هدیه زیاد آرمان را نیم شناخت. این اولیر

 بود که با آرمان این طور تنها شده بود. 
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گاه گداری در مهمانیها همدیگر را یم دیدند و چند دقیقه 

م حرف یم زدند ویل هیچ وقت چندان صمییم ای با ه

 نبودند. 

در واقع آن موقع هایی که کوچکیر بودند با آرمان هم 

مثل آرین صمییم و رفیق بود. او، آرمان، آرین و سپهر 

همبازیهای خویی بودند. ویل از یک جایی به بعد راهشان 

 از هم جدا شد. 

ان دور آرمان اول از همه از آنها کناره گرفت و از جمعش

شد. بعد از آن سپهر هم کمیر در جمع های سه نفرشان 

ن سپهر و آرین تقسیم یم  پیدا یم شد و هدیه خودش را بیر

 کرد. 

ویل بعد از دوستر سپهر و پرستو رابطه اش با سپهر خییل 

کم رنگ شد و فقط آرین برایش ماند. هرچند بعدها 

 دوباره سپهر دوباره به سمتش برگشت ویل رابطه اشان

 هیچ وقت مثل قبل نشد.  

بعد از ازدواج سپهر هدیه بیشیر حکم سنگ صبور پرس 

 عمه اش را پیدا کرده بود تا دوست و رفیق و پایه اش. 

تنها کیس که رابطه اش با او هیچ وقت عوض نشد و مثل 

همان روزهای اول دوست و رفیق مانده بود، آرین بود. 
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فته جدا بافته آنیتا هیچ وقت در بینشان نبود همیشه تا

ای بود که یک رسو گردن خودش را از بقیه باالتر یم 

 از او. 
ً
 دانست. مخصوصا

 آرمان یی هوا پرسید: 

فکر یم کتن االن اون دوتا مرغ عاشق دارن چیکار یم  -

؟ ن  کین

 ییک جیک، جیک یم کنه اون ییک چرت یم زنه.  -

آرمان با صدای بلند به حرف هدیه خندید. هدیه اخیم 

 فت: کرد و گ

 خییل خوشحایل که آرین تو هچل افتاده، نه؟ -

چه هچیل؟ از خداش باشه دخیر پولدار، خوشگل،  -

 خونواده دارتر از آنتیا کجا یم خواست پیدا کنه. 

ش. سنش هم بهت یم  - اگه اینقدر خوبه تو برو بگیر

 خوره. 

نه، به من نیم دنش. چون قرار نیست من صاحب  -

. من در شان خانم،خانما  هولدینگ بزرگ بازیارها بشم

 نیستم. 

 هدیه جدی شد و پرسید: 
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ی با آنیتا  - اگه بابات اداره هولدینگ و به تو بده حاضن

؟  عرویس کتن

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_ده

 

 آرمان با اخم های فرو رفته گفت: 

 بابام هیچ وقت اداره هولدینگ و به من نیم ده.  -

از کجا یم دوین تو که هیچ وقت با بابات حرف نزدی؟  -

 یم دوین که آرین کار تو هولدینگ و دوست نداره. 

آرین ریاست هولدینگ رو دوست نداره. ازدواج با آنیتا  -

رو دوست نداره ویل هم رئیس هولدینگ یم شه و هم با 

آنیتا عرویس یم کنه. یم دوین چرا؟ چون قدرت مخالفت 
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مثل ماست وا رفته میشینه تا بقیه براش  کردن نداره. 

ن.   تصمیم بگیر

 هدیه با لحن رسدی گفت: 

 مگه تو داری؟ -

ه   هدیه خیر
آرمان برای لحظه ای به چشم های عصباین

شد. هیچ وقت کیس واقعیت را این طور توی صورتش 

ن خواسته  نکوبیده بود. حق با هدیه بود او هم قدرت گفیر

ن بود ک ه در نهایت آرین جای هایش را نداشت. مطمی 

پدرش یم نشست و او جای عمو داریوش معاون 

ن این را عوض نیم کرد.   هولدینگ یم شد و هیچ چیر

وقتر قرار نیست به آنچه یم خواهد برسد پس چرا باید 

 غرورش را بشکند و حرقن از خواسته هایش بزند. 

ی گفت:   هدیه با لحن آرامیر

ی. پس بیخودی تو هم قدرت بیان خواسته هات و ندار  -

 .  به آرین خرده نگیر

 گفتنش هیچ فایده ای نداره.   -

از کجا یم دوین اونم وقتر هیچ تالیسر برای رسیدن به  -

خواسته هاتون نیم کنید. این که از اول شکست رو 
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بپذیرید، هین نیست. اگه نظر من رو یم خوای باید برای 

خواسته هاتون بجنگید ته اش اگه به نتیجه نرسیدید، 

الاقل مدیون دلتون نیم مونید. یم گید ما تالشمون و 

 کردیم و نشد. 

آرمان رسش را تکان داد شاید حق با هدیه بود ویل گفتش 

آسان بود. ایستادن جلوی پدرش کاری نبود که او در 

 خودش ببیند. 

 

از آنطرف آرین و آنیتا روی صندیل های یک چایخانه 

. آنیتا که کوچک نشسته بودند و صبحانه یم خوردند 

کاپشنش را در آورده بود، دستش را دور بدنش حلقه کرد 

 و گفت: 

 رسد شد.  -

نه، دمای هوا تغییر نکرده چون نشستیم رسدمون شده.  -

 کاپشنت و بپوش. 

آنیتا نگایه به کاپشنش که روی صندیل خایل  کنار 

 دستش گذاشته بود، کرد و گفت: 

ه، -  بشینیم.  نه، بیا بریم اون طرف که آفتاب بیشیر
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 صبحونت و بخور بریم.  -

 خوردم دیگه سیر شدم.  -

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_یازده

 

ن صبحانه که تقریبا دست نخورده باقر  آرین نگایه به میر

مانده بود، انداخت و دوباره به یاد ناهاری که با مهتاب 

 خورده بود افتاد. 

  مهتاب و آنیتا 
ً
هر دو آدمهای کم غذایی بودند ویل مسلما

دلیل کم غذایشان یکسان نبود. آنیتا از ترس چاق شدن 

ن زیادی برای خوردن پیدا   چیر
ً
نیم خورد و مهتاب احتماال

 نیم کرد. 
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مرد چایخانه دار رفت تا   از جایش بلند شد و به سمت پیر

 پول صبحانه را حساب کند. 

دخیر و دو پرس جوان دید وقتر برگشت آنیتا را کنار دو  

که در حال حرف زدن بودند. پوزخندی زد و زیر لب 

 گفت: 

 خدا را شکر مثل این که آشنا پیدا کرده.  -

ن گرویه که دور آنتیا را گرفته  جلوتر که رفت رستا را دربیر

بودند، شناخت. آن سه نفر دیگر را نیم شناخت. رستا با 

 زده گفت: دیدن آرین ابرو هایش باال رفت و هیجان 

؟ - ؟ اینجا چیکار یم کتن  آرین تویی

آرین یی توجه به سوال رستا به بقیه سالم کرد. آنیتا با 

 خنده رو به رستا گفت: 

 تو نامزد من و یم شنایس؟ -

 رستا چشم گرد کرد و گفت: 

 نامزد؟ -

آرین با خشم به آنیتا نگاه کرد. درست بود که حرفهایی  -

ها زده شده بود ویل ن بزرگیر هیچ وقت آرین و آنیتا  بیر
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 نامزد نشده بودند. آنیتا حق نداشت جلوی غریبه 
ً
رسما

 ها او را نامزد خودش صدا بزند. 

آنیتا با خوشحایل در مقابل چشم های درشت شده ی 

 رستا دست دور بازوی آرین انداخت و گفت: 

 معرقن یم کنم. آرین، پرسخاله، پرس عمو و نامزدم.  -

معرقن طوالین خندید. رستا با  و با صدای بلند به این

 دقت به صورت درهم رفته آرین نگاه کرد. 

آنیتا بیشیر خودش را به آرین نزدیک کرد و رو به رستا 

 گفت: 

 نگفتر آرین رو از کجا یم شنایس؟ -

 تو یه دانشگاه با هم درس یم خونیم.  -

.  همکالس هستید. رسپینا بهم گفته بود مدیریت  -
ً
واقعا

. یم خوین ویل   فکر نیم کردم با آرین همکالس بایسر
ً
 اصال

 بعد رو به آرین ادامه داد: 

ستانمه. اون  - رسپینا خواهر رستا، از دوستای دوران دبیر

موقع ها خییل یم رفتم خونشون. رستا رو هم از اونجا یم 

 شناسم. 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_دوازده

 

 ای کرد و گفت: رستا خنده 

آره، رفیق فابریک هم بودند. تا وقتر رسپینا تو ایران بود  -

 همیشه چسبیده بودن به هم. 

 آنیتا با لحن پر از تاثری گفت: 

االن چیکار یم کنه؟ حالش خوبه؟ خییل وقته باهاش  -

 حرف نزدم. 

 خوبه توی.....  -

آرین که حوصله اش رس رفته بود نگایه به دور و برش 

چشمش که به آرمان و هدیه افتاد که از دور یم  انداخت. 

 آمدند لبهایش به خنده باز شد. 
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دستش را برای آرمان و هدیه تکان داد و با صدایی کیم 

بلندتر از حد معمول که بتواند گفتگوی آنیتا و رستا را 

 قطع کند، گفت: 

 آرمان و هدیه هم اومدند.  -

ن  یم آمدند،  جمع به سمت آرمان و هدیه که از کوه پاییر

 برگشتند. رستا چشم ریز کرد و گفت: 

ه هدیه هادیان نیست؟ از بچه های  - این دخیر

 حسابداری؟

 آنیتا گفت: 

آره، دخیر خاله من و آرینه. اون پرسه هم که کنارشه  -

آرمان برادر آرینه. من و آرین یم خواستیم بیایم کوه اینام 

ن وسط.   خودشون و انداخیر

یتا برگشت. نیم دانست برای چه آرین با اخم به سمت آن

 دروغ یم گوید آن هم دروغن که هیچ نفیع برایش ندارد. 

 ویل چهره رستا پر از شگفتر بود. رو به آرین گفت:  

 یعتن راستر راستر هادیان دخیر خاله ات؟  -

آرین با همان اخیم که هنوز روی صورتش بود، از رستا 

 پرسید: 
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 چطور مگه؟ -

، آخه تا حاال  - ندیده بودم تو دانشگاه با هم حرف  هیخی

 بزنید. 

 کاری با هم نداریم که بخوایم با هم حرف بزنیم.   -

 به 
ی

آنیتا از این حرف آرین خوشحال شد. از همان بچیک

 دوست 
ً
ن هدیه و آرین حسودی یم کرد. اصال رابطه بیر

نداشت آرین با هدیه بازی کند و یا با هم حرف بزنند. 

آرین حتر هدیه را به دوستانش  حاال از این که یم شنید 

 معرقن نکرده خوشحال بود. 

 

 

 

ن برای رستا عجیب بود. او بارها هدیه را با  ویل همه چیر

مهتاب و مهتاب را با آرین دیده بود. یعتن هدیه مهتاب را 

به آرین معرقن کرده بود یا دوستر آرین و مهتاب اتفاقر 

 رابطه
ً
مهتاب و  بود و هیچ ربظ به هدیه نداشت؟ اصال

 آرین در چه حد بود؟
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

ده ن  #پارت_صد_و_سیر

 

ن آرین  آیا مهتاب یم دانست آرین نامزد دارد و سوار ماشیر

ی به مهتاب نگفته بود؟ چرا  ن یم شد؟ یعتن هدیه چیر

آریتن که حتر توی دانشگاه با دخیر خاله اش حرف هم 

ی مثل مهتاب را سوار  نیم زد باید به آن راحتر دخیر

 آن روز کجا رفتند؟ 
ً
د؟ اصال ماشینش کند و با خودش بیی

اگر مسئله در مورد پایان نامه بود، نباید گوشه دانشگاه 

ی  ن یم نشستند و حرفهایشان را یم زدند؟ به نظر رستا چیر

 این وسط درست نبود. 

 از رس 
ی

وقتر آرمان و هدیه به گروه رسیدند، خستیک

یس ساده ای با ر  ویشان یم بارید. بعد از سالم و احوالیی
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همه رستا و دوستانش از آنها جدا شدند و به راهشان 

 ادامه دادند. آرین رو به هدیه پرسید: 

 تا کجا رفتید؟ -

 تا شیر پال رفتیم و برگشتیم -

 آنیتا ابرویی باال انداخت و گفت: 

 دروغ.  -

ه تو شیر پال آرمان موبایلش را در آورد و عکسهایی ک

 انداخته بودند نشان آنیتا داد. آنیتا متعجب گفت: 

 چه تند رفتید؟ -

 بابا هدیه مثل بز یم دوه.  -

 هدیه مشتر به بازوی آرمان زد و گفت: 

 من به خاطر تو رسعتم و کم کردم  -
ً
 بز عمه ات. دوما

ً
اوال

 وگرنه تند تر از اینا یم رفتم. 

 اوین  -
ً
 من عمه ندارم. دوما

ً
که رسعتش و کم کرده بود   اوال

 من بودم نه تو. 

هدیه که دیگر حوصله کل کل نداشت رو به سمت 

 چایخانه چرخید و گفت: 
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ی  - ن م. برم ببینم اون جا چیر  یم میر
ی

من که دارم از گرسنیک

 برای خوردن داره؟

 آرمان خنده کنان گفت: 

 گشنه ات؟ تو که یک بند داشتر یم خوردی.  -
ً
 یعتن واقعا

 ه گردنش داد و گفت: هدیه قری ب

اونا برای ته بندی بود. اصل کوه به صبحونشه. تو هم  -

 میای یا خودم تنها برم. 

وقتر آرمان جواب مثبت داد. هدیه یی توجه به بقیه 

 همراه آرمان به سمت چایخانه راه افتاد. 

 آرین رو به آنیتا گفت: 

بیا ما هم تا بچه ها صبحونشون یم خورن یه دوری   -

 و برگردیم. بزنیم 

آنیتا از این که بالخره آرین به او توجه کرده بود خوشحال 

شد و با حالت دو خودش را به آریتن که زودتر از او راه 

 افتاده بود، رساند و دوباره به بازویش چسبید. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_چهارده

 

ود از صبح احساس پوجی آرین ویل حواسش جای دیگر ب

ی را گم کرده و بود و تا آن را  ن  یم کرد. انگار چیر
ی

و رسگشتیک

پیدا نیم کرد حالش خوب نیم شد ویل نیم دانست چه 

ی  این قدر پریشانش کرده. نیم دانست منتظر  ن چیر

 چیست؟ حالش برای خودش هم عجیب بود. 

صدای زنگ موبایلش که بلند شد به خودش آمد. آنیتا  

ی را تعریف یم کرد که او حتر یک کلمه اش را داشت  ن چیر

هم نشنیده بود. موبایلش را از داخل جیب کاپشنش در 

 یم خواست گزاریسر 
ً
آورد. مادرش پشت خط بود. حتما

د.   از این کوهپیمایی بگیر
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ون فرستاد و تماس را وصل  آرین یی حوصله نفسش را بیر

یم کرد و کرد. مادرش با هیجان در مورد کوهپیمایی سوال 

ین جزئیات خیی دار شود. 
 یم خواست از کوچکیر

 حوصله نداشت بعد از چند جمله کوتاه 
ً
آرین که واقعا

موبایل را به دست آنیتا داد تا خودش گزارش مفصیل به 

 در کنار هم نشسته بودند، بدهد. 
ً
 هر دو خوهر که حتما

وقتر آنیتا با آن ناخونهای مانیکور شده موبایل را از 

رین گرفت آرین یاد ناخن های کوتاه و انگشتان دست آ

 کشیده مهتاب افتاد. 

ن بار در آن روز بود که آنیتا را با مهتاب  این چندمیر

 مقایسه یم کرد. 

ناگهان قلبش به تپش افتاد و بدنش گرم شد. حاال یم 

 یم 
ی
 و یی حوصلیک

ی
فهمید چرا این قدر احساس رسگشتیک

 کرد. 

ی ند  اشت. دو روز بود که با دو روز بود از مهتاب خیی

مهتاب تلفتن حرف نزده بود. دو روز بود که صدای 

مهتاب را نشنیده بود. برای یک لحظه از فکری که به 

 ذهنش رسید شوکه شد. 
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چرا باید از این که دو روز صدای مهتاب را نشنیده 

احساس پریشاین کند؟ آب دهانش را قورت داد و رسش 

کان نداشت او هیچ حیس را به دو طرف تکان داد این ام

به مهتاب نداشت فقط و فقط یک دوستر ساده بود و 

 بس. 

ویل فکری مثل خوره به جانش افتاده بود و رهایش نیم 

کرد "تو از مهتاب خوشت میاد" نیم خواست به این 

فکر دامن بزند. سیع کرد تمرکزش را بر روی مکالمه آنیتا 

یشیر سیع یم با مادرش بگذارد ویل نیم توانست. هر جی ب

کرد به مهتاب فکر نکند، ذهنش او را بیشیر به سمت 

 مهتاب یم کشاند. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_پانزده
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* 

خانه  ن صدای زنگ موبایل که بلند شد مهتاب از آشیی

ن  ون دوید و به رسعت به سمت موبایلش که روی زمیر بیر

چند دقیقه پیش، پشتش کار یم کرد،  کنار لپ تایی که تا 

قرار داشت، رساند. ویل دیر شده بود هرکس پشت خط 

 بود تلفن را بعد از دو زنگ قطع کرده بود. 

ن نشست و نگایه به  مهتاب نفیس گرفت و روی زمیر

شماره ی که با او تماس گرفته بود، انداخت. با دیدن 

ش شماره ناشناس روی صفحه موبایل لبخندی بر لبهای

نشست. این روزها هر شماره ناشنایس که روی گوشیش 

 ظاهر یم شد، لبخند روی لبهایش را عمیق تر یم کرد. 

به لطف آرین و هدیه عده زیادی توی دانشگاه او را  

شناخته بودند و هر روز تعداد کسایی که به او زنگ یم 

ن مقاله سفارش  زدند تا برای تایپ پایان نامه و نوشیر

شد. کارش آنقدر زیاد شده بود که هر  دهند بیشیر یم

شب تا ساعت یک و دو نیمه شب پشت لپ تایی که 

 آرین به او داداه بود، یم نشست و کار یم کرد. 
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هر چند که بیشیر مواقع مجبور یم شد با یک پتو و یک 

د تا صدای تایپ کردن و  زیر اندازه به موتورخانه پناه بیی

ر مریض و مادر خسته نور کم لپ تاپ مزاحمتر برای براد

از کارش در آن اتاق کوچک بوجود نیاورد. ویل هیچ کدام 

 از اینها مانع از خوشحایل مهتاب نیم شد. 

  یم خواهد روی  
ی
حس یم کرد بعد از سالها، بالخره زندیک

خوشش را به او نشان دهد. حاال آنقدر پول توی 

حسابش داشت تا بتواند یک کتاین و یک مانتو نو برای 

ش بخرد. مادرش خرج خانه و کرایه خانه را در یم خود

آورد و او یم توانست با پولش کیم به رخت و لباس  

 خودش و محسن برسد. 

به یک دست لباس خوب برای مصاحبه های کاری 

احتیاج داشت. تا آخر عمرش که نیم توانست گوشه 

 خانه بنشیند و پایان نامه تایپ کند. 

. ترم که تمام شود و برای خودش برنامه ریخته بود 

د، به دنبال یک کارخوب برود و هر  لیسانسش را بگیر

وقت توانست یک کار واقیع پیدا کند از مادرش بخواهد 

 توی خانه بنشیند و مراقب محسن باشد. 
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 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_شانزده

 

ن خوب پیش یم رفت شای د ظرف آن وقت اگر همه چیر

 دوسال آنقدر پول جمع یم کرد که یک 
ً
یک سال یا نهایتا

ی کرایه کند و مادر و  آپارتمان کوچک پنجاه، شصت میر

ن نجات دهد. برای بعد از آن هم  برادرش را از این زیر زمیر

برنامه های زیادی داشت محسن را توی یک مدرسه 

ن ثبت نام یم کرد. مادرش را  خوب مخصوص معلولیر

 به مشهد یم برد.  برای زیارت

خودش هم گواهینامه اش را یم گرفت و پول هایش را 

برای خرید یک پراید نقره ای جمع یم کرد.  فقط باید 

ن درست یم  کیم دیگر تحمل یم کرد. آن وقت همه چیر

 شد. 
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مهتاب نگاه دیگری به صفحه خاموش موبایلش انداخت. 

 هر کیس پشت خط بود بازهم زنگ یم زد. 

جلو کشید و فایل پایان نامه آرین را باز کرد.  لپ تاپش را 

برعکس کارهای دیگرش که به رسعت انجام یم شد. کار 

پایان نامه آرین آرام و با دقت زیاد پیش یم رفت. انگار 

 هیچ کدامشان عجله ای برای اتمام این پروژه نداشتند. 

گایه ساعتها پشت تلفن با هم حرف یم زدند. حرفهای   

وع و با پایان نامه به پایان یم که هر چند با  پایان نامه رسر

رسد ویل در این میانه به مباحث دیگری کشیده یم شد 

که هر دو از آن لذت زیادی یم بردند. از کتاب و فیلم و 

موسیقر گرفته تا هین و سیاست و تعریف خاطرات ریز و 

 درشت از مدرسه و دانشگاه. 

وانستند ببیند خویی تلفن آن بود که هیچ کدامشان نیم ت

 آن ییک در چه وضعیتر است. 

نه مهتاب یم دید آرین با لباسهای مارک دارش روی مبل  

میلیوین خانه پدریش لم داده و در حایل که لیوان آپ 

پرتقالش را به دست گرفته و به تابلوی گرانقیمتر که به 

دیوار رو به رویش نصب شده، نگاه یم کند، با او حرف 

مهتاب را یم دید که موقع حرف زدن با  یم زند و نه آرین
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ن نشسته  او روی فرش رنگ و رو رفته و کهنه ای روی زمیر

و پشت به دیوار گخی و کثیف و نمدار اتاق داده و به 

ساعت دیواری گرد قدییم که تنها جسم تزئیتن اتاق 

 محسوب یم شد، نگاه یم کند. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_هفده

 

از پشت تلفن فقط دو آدم بودند با طرز فکر و عالیق 

 شبیه به هم که از حرف زدن با هم لذت یم برند. 

انگار هیچ فرقر با هم نداشتند. از پشت تلفن تفاوت 

ن  طبقاتیشان توی ذوق نیم زد. از پشت تلفن همه چیر

 خوب و عایل بود. خییل، خییل، عایل. 
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گ موبایل بلند شد. مهتاب بدون وقتر دوباره صدای زن

 تعلل تماس را برقرار کرد و با صدایی پر انرژی گفت: 

 بله، بفرمائید.  -

 سالم دخیر عمو.  -

ده شد.  انگشتان دست مهتاب به دور موبایل فرسر

دندانهایش را از حرص روی هم فشار داد و چشم بست. 

فکر یم کرد بعد از آن دیدار توی پارک برای همیشه کمال 

 این پرس عموی سمج قصد را 
ً
از رسش باز کرده ویل ظاهرا

 ول کردن او را نداشت. با صدای رسدی گفت: 

 کاری داشتید؟  -

کار که زیاد دارم ویل از همه بیشیر دلم برات تنگ شده   -

بود یم خواستم صدات و بشنوم و اگه بشه یه قراری 

 بذاریم همدیگر رو ببینیم. 

مال دیگر داشت اخم های مهتاب در هم فرو رفت. ک

زیاده روی یم کرد. از یک این قدر صمییم شده بودند که 

 بخواهند همدیگر را ببینند و با هم حرف بزنند. 

 مهتاب با صدایی آرام ویل محکیم گفت: 
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فکر کنم اون روز توی پارک همه ی حرفامو و بهتون  -

 گفتم. 

شما حرف زدی. اجازه ندادی که منم حرفام و بزنم.  -

و   ن تا منم بتونم حرفام و بزنم. بریم بیر

ی عوض بشه چرا باید با هم  - ن وقتر قرار نیست چیر

 حرف بزنیم؟ 

ا عوض یم  - ن ن باش وقتر حرفامو بشنوی خییل چیر مطمی 

 شه. 

ببینید آقا کمال من قصد ازدواج ندارم بخصوص با  -

ه دست از این مزاحمتاتون بردارید و دیگه  شما. پس بهیر

 به من زنگ نزنید. 

 یم شه. ن -

 جی نیم شه؟ -

نیم تونم بیخیالت بشم. یعتن این دو، سه هفته رفتم  -

که تموم کنم. رفتم که دیگه بهت فکر نکنم. ویل نشد. 

ون نیم ری. نیم تونم  همش تو فکریم از فکرم بیر

فراموشت کنم. بیا یه قرار بذاریم همدیگر رو ببینیم. بذار 
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یم دم دیگه منم حرفام رو بزنم. اگر قبول نکردی قول 

 مزاحمت نشم. 

مهتاب از این همه اضار عصتی شده بود ویل سیع کرد 

 این عصبانیت توی صدایش مشخص نشود. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_هجده

 

ون داد و گفت:   نفسش را آرام بیر

ا  - ن معذرت یم خوام من کیل کار دارم و وقت برای این چیر

رم. من نیم دونم شما یم خواین جی بهم بگید ویل من ندا

 تماییل به دیدن شما و شنیدن حرفاتون ندارم. 
ً
 اصال
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ن االن بهت بگم. من عاشقت شدم  - پس بذار همیر

مهتاب. شاید اولش به خاطر حرف بابام اومدم جلو ویل 

از وقتر جسارت و شجاعتت و دیدم عاشقت شدم. 

ون نیم ری. من تو زندگیم دخیر  اصال از فکر و ذهنم بیر

قویی و شجاغ مثل تو ندیدم. نیم تونم به این راحتر 

 ازت بگذرم. 

 

مهتاب سکوت کرد. عشق؟ آن هم ییک از مردان خانواده 

 مگر مردان این خانواده معتن عشق را یم 
ً
لوج؟ اصال میر

ن بود این مسخره ترین بهانه ای بود که  فهمیدن؟ مطمی 

 کمال یم توانست بیاورد. 

کمال هیچ وقت عاشق او نیم شد. این خانواده از زنهای   

جسور و رسکش متنفر بودند و کمال دست پروده این 

ین زن، زن تورسی خور و  خانواده بود. از نظر آنها بهیر

داری بود که جز چشم کلمه دیگری را نشناسد. زین  فرمانیی

که از خودش هیچ اختیار و عقیده ای نداشته باشد و 

 مش به دهن شوهرش باشد. یک بند چش

کمال عاشق او نبود فقط یم خواست او را به دست 

 بیاورد. ویل چرا؟
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شاید برای حفظ غرورش به دنبال مهتاب افتاده بود.  

ی مثل مهتاب  برای کمال مایه آبروریزی بود که دخیر

دست رد به سینه او بزند. کمال یم خواست با بدست 

شاید هم فقط یم آوردن مهتاب غرورش را حفظ کند و 

ایم که   یی احیر
خواست با ازدواج با او ادبش کند و تالقن

به خانواده اش کرده در آورد. خوب یم دانست افراد 

ایم  خانواده اش آدمهایی کینه ای بودند که از هیچ یی احیر

 . نیم گذشتند 

 آرام لب زد:  

 مزاحم نشید.  -

 و تلفن را قطع کرد. 

 

ای بوق در گوشش از آن طرف کمال با شنیدن صد

ابرویی باال انداخت و به گویسر سیاه رنگ تلفن ثابت که 

هنوز توی دستهایش بود، نگاه کرد. سکوت چند لحظه 

ای و قطع یک دفعه ای تلفن به مذاقش خوش آمده 

 بود. 

خنده بلندی رس داد و گویسر را روی تلفن گذاشت. قطع 

 کردن تلفن را به حساب کم آوردن مهتاب گذاشته بود. 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_نوزده

 

ها وا یم  اسم عشق و عاشقر که یم آمد همه ی دخیر

دادند. همشان رس تا پا یک کرباس بودند، موجودات 

مفلوک و احساسایر که باید توی قفس نگهشان داشت تا 

دست از پا خطا نکنند. شاید به دام انداختنشان کیم 

ی و  ن قت یم برد ویل وقتر به دام یم افتادند دیگر چیر

نداشتند تا مجذوبت کنند. یم شدند موجودات کسل 

شان خالص شد.   کننده و یی خاصیت که باید از رسر

هایی که به راحتر به دام یم افتادند زیاد خوشش 
از دخیر

ی  نیم آمد. دوست داشت برای بدست آوردن دخیر
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ل یک تکه دستمال تالش کند و وقتر بدستش آورد مث

 کاغذی دور بیندازدش. 

. زیر لب  هر چه دخیر چموش تر عشق و حالش بیشیر

 گفت: 

 تو چنگیم دخیر عمو. هیچ جا نیم توین بری.  -

 

به خاطر ظاهر خوب و زبان چرب و نرمش و البته به 

ان زیادی رابطه  واسطه پول خویی که خرج یم کرد با دخیر

 داشت. 

هره ازدواج نکرده بود و چه چه آن موقع که هنوز با ز  

این از همه قرسر و همه سن.   بعد از آن. دخیر

ای  کمال خوب بلد بود دل یک دخیر را بدست آورد. دخیر

رسسخت تر از مهتاب را هم رام کرده بود. مهتاب که 

ی نبود. باید کیم صبوری یم کرد آن وقت مهتاب  ن چیر

 دیگر برای او یم شد. 

یر کارگاه تراشکاری یله خودش را روی صندیل چرخان دف

ون داد.  کرد. چشم بست و نفس پر از رضایتش را بیر
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حاال حاالها با مهتاب کار داشت ویل بهیر بود کیم او را به 

 حال خودش یم گذاشت تا آتیشش تندتر شود.  

بعد از چند دقیقه خم شد و موبایل دیگری را از داخل 

ن کارش برداشت و شماره ای را گرفت. د وباره کشوی میر

 روی صندیل یله شد و موبایل را به گوشش چسباند. 

ن پر از ناز و عشوه دخیر گوشش را  صدای سالم گفیر

 نوازش کرد. چشم بست و منتظر ماند. 

 دخیر دوباره گفت: 

 کمال، صدام و یم شنوی.   -

 یم شنوم عسلم -

؟ -  پس چرا حرف نیم زین

 یم خواستم بیشیر صدات و بشنوم.  -

 دیوونه.  -

 ن دیوونه که دلش تنگ شده چیکار باید کنه؟ای -

 کن.  -
ی

 خوب بیا رفع دلتنیک

پوزخندی گوشه لبهای کمال نشست ویل با لحن مشتاقر 

 پرسید: 
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 مگه شوهرت نیست؟ -

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_بیست

 

 نه، نیست.  -

 هنوز آشتر نکردید.  -

 نه نکردیم.  -

 ه اش را رها کرد و با رسخویسر گفت: کمال خند

 پس امشب یم بینمت عسلکم.  -

 ناز صدای دخیر ده برابر شد: 

 منتظرتم عشقم.  -
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ن دیگری بگوید که  صدای داد و  کمال دهان باز کرد تا چیر

بیدادی از داخل کارگاه بلند شد. اخیم کرد و توی گویسر 

 گفت: 

 باید برم.  -

. باشه عشقم. برای شام منتظرتم د -  یر نکتن

 کمال باشه ای گفت و تلفن را قطع کرد. 

رس و صدا بیشیر شده بود. از جایش بلند شد و به 

ون رفت.   بیر
 رسعت از دفیر

حاال صدای فریاد پدرش را به وضوح یم شنید. فحیسر 

زیر لب داد و به سمت قسمتر از کارگاه که کارگرها جمع 

 شده بودند، رفت. 

د و با این روزها پدرش نیم توانست ج لوی خودش را بگیر

 همه دست به یقه یم شد. 

کارگرها با شنیدن صدای پای کمال کیم جا به جا شدن تا 

کمال بتواند خودش را به وسط معرکه برساند. پدرش رو 

به روی منصور و مویس دو تراشکار ارشد کارگاه ایستاده 

بود و هوار یم زد. صورتش از خشم کبود شده بود. رگ 
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ون زده بود و عرق از رس و صورتش یم شقیقه اش بیر 

 چکید. کمال دست روی بازوی پدرش گذاشت و گفت: 

؟ آروم باش االن  - جی شده بابا؟ چرا این طوری یم کتن

؟  سکته یم کتن

 یی توجه به کمال دوباره رو به تراشکارها داد زد: 
ن  حسیر

مگه قرار نبود این کار امروز تموم بشه؟ پس چرا هنوز  -

 تموم نشده؟

 منصور یی حوصله گفت: 

یط که قطعات شنبه به دستمون  - بله قرار بود ویل به رسر

یم رسید نه دوشنبه. کم کاری خودتون و نندازید تقصیر 

 ما. 

ن خواست به سمت منصور هجوم بیاورد که کمال  حسیر

 مانع شد. 

ن   مویس، عصتی دستمال روغتن توی دستش را به زمیر

 انداخت و گفت: 

ر نیم کنم. برید بگردید دنبال یه نفر من دیگه اینجا کا -

 دیگه. 
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و با قدمهایی محکم به سمت اتاقک تعویض لباس راه 

 افتاد. کمال زیر گوش پدرش غرید: 

 تمومش کن -

و قبل از این که به دنبال مویس برود با چشم به کریم  

ییک از کارگرهای قدییم کارگاه اشاره کرد تا پدرش را به دفیر 

د.   بیی

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_بیست_و_یک

 

قدمهایش را تند کرد و خودش را به مویس رساند.  اگر 

مویس یم رفت کارشان یم خوابید و بدبخت یم شدند. 

ن حاال هم کیل از تعهداتشان عقب بودند و ممکن  همیر
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ن را از دست بدهند. با این همه بدبختر فقط  بود همه چیر

ی را کم داشتند. شک  ایت مشیر

ن و  یک ساعتر طول کشید تا توانست با قربان صدقه رفیر

وعده و وعید دادن، مویس و بقیه کارگرها را به رسکارشان 

 برگرداند. 

وقتر خیالش از کارگاه راحت شد به دفیر برگشت. پدرش 

روی تنها مبل رنگ و رو رفته دفیر کارگاه نشسته بود و رس 

تر مبل تکیه داده بود و چشمهایش را یی مویش را به پش

 بسته بود. 

استکان نیم خورده چای روی عسیل کوچک کنار مبل 

 نشان یم داد، کریم حواسش به بابا بوده. 

ن آرام چشم   ش نشست. حسیر ن پووقن کشید و پشت میر

باز کرد و نگایه به پرس بزرگش که چند مایه بود تمام 

 خت. کمال گفت: امور کارگاه را برعهده گرفته بود، اندا

-  . ن  بچه ها قول دادن تا آخر شب تمومش کین

ویل نگفت مجبور شده به همه قول اضافه کاری دو برابر 

ی نگفت.  ن ن دستر توی صورتش کشید و چیر بدهد. حسیر

 کمال رسی به نشانه تاسف تکان داد و ادامه داد: 
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ی نیست.  - ن  پاشو برو خونه. اینجا بودنت جز دردرس چیر

روز دیگه باید سود پول اون مرتیکه نزول  کجا برم؟ ده  -

خور رو بدم. اگه نتونم جورش کنم بدبخت یم شم. یم 

 فهیم. بدبخت یم شم. 

اون موقع که رفتر پول نزول کردی باید فکر اینجاهاش  -

 رو هم یم کردی. االن دیگه کاری از دستت بر نمیاد. 

اض پرسش نداد. کمال این دفعه با   جوایی به اعیر
ن حسیر

 ن مالیم تری گفت: لح

 پا شو برو بابا. نگرانم نباش من حواسم هست.   -

ن مستاصل گفت:   حسیر

چطوری نگران نباشم. کیل چک و سفته دارم دست  -

یارو. اگه چک و سفته هام و اجرا بذاره باید برم زندان. 

تموم زندگیم و هم بفروشم نیم تونم پول اون چکا رو 

 بدم. 

من. من درستش یم کنم. سود به اونجاها نیم رسه پدر  -

این ماه و یم دیم بهش تا ماه بعد هم هر جوری هست 

ش خالص یم شیم.   کل پول و جور یم کنیم و از رسر
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_بیست_و_دو

 

ن دستهایش  ن نفس عمیقر کشید و صورتش را بیر حسیر

 نفهمید چطو 
ً
ر کارش به این جا رسیده پنهان کرد. اصال

 بود. 

به این همه قرض و بدیه. به این بدبختر که راه فراری از 

آن نداشت. به این که حتر به فکر فروش تراشکاری 

 مورویی که تنها ممر درامدش بود، بیفتد. 

 فکرش را هم نیم کرد 
ً
آن موقع که پول نزول یم کرد اصال

 ریزد. آن مقدار پول این طور زندگیش را به هم ب

فکر یم کرد یم تواند خییل زود پول را پس بدهد ویل 

ن بدتر  نتوانسته بود. به خودش که آمده بود همه چیر
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شده بود و آن قدر قرض روی قرض آمده بود که دیگر از 

 پس پرداختشان بر نیم آمد. 

مثل مگیس که توی تارهای عنکبوت گرفتار شده باشد 

ن افتاده بود و نه در دام آن مرتیکه نزول خور، یی همه  چیر

 راه پس داشت و نه راه پیش. 

کمال ویل از خرابکاریهای یی در یی پدرش عصباین بود. 

پدرش مرد کار نبود. تا وقتر عمو حسن و بابا بزرگ زنده 

ن که  بودند تراشکاری مثل ساعت کار یم کرد ویل همیر

ن به هم  تراشکاری افتاده بود دست پدرش نظم همه چیر

ر    خورده بود. ضن
ی

ر. همه هم از یی عرضیک
پشت ضن

 پدرش بود. 

آن وقت به جای این که برود و مشکل را حل کند رفته  

ن نزول شده بود مایه  بود و پول نزول کرده بود و همیر

 بدبختیشان. خودش را جلو کشید و گفت: 

یه چند روزی برو یه طرقن و کارا رو هم بسپار دست  -

 من. 

ن با نا امیدی گفت:   حسیر

 م تو این وضعیت؟ کجا بر   -
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کمال پوزخندی زد. دلش یم خواست بگوید این وضعیت 

 از صدقه رس جنابعایل است ویل به جای آن گفت: 

با زیبا برو مسافرت. برو بگرد تا یه ذره اعصابت بیاد  -

رسجاش. نگران کار و چک و سفته هم نباش من خودم 

ی برای  ن حواسم به همه اینها هست. برگشتتن هم یه چیر

. هنوز به خاطر این که مجبورش کردیم بره مام ان بگیر

 خواستگاری مهتاب عصبانیه. 

 یی توجه به کنایه پرسش گفت: 
ن  حسیر

اون پرسه جی شد؟ همون که گفتر تو دفیر اسناد کار یم  -

 کنه. یم تونه کاری برامون کنه؟ 

ی ازش نشده ویل مطمینا یم تونه   - هنوز که هیچ خیی

. کار مصطقن رو هم اون راه سند رو برامون درست کنه

 انداخت.فقط باید یه کم صیی کنیم. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_بیست_و_سه

 

اگه بابا بزرگت اون موقع که حسن مرده بود لج نیم کرد  -

ی یم ذاشت کف دست ............  ن  و یه چیر

اید االن فکر ول کن بابا جان هر جی بوده گذشته. ب -

کنیم ببینیم چطور یم تونیم از این مخمصه خالص 

 بشیم. 

ن دستر به زانویش گذاشت و از جا بلند شد و  حسیر

 گفت: 

من یم رم. حواست باشه امشب کار تموم بشه وگرنه  -

 پولمون و نیم دن. 

کمال در حایل که به این فکر یم کرد که باید قرارش را 

 کنسل کند، گفت: 

  حواسم هست.  -

ن تازه ای  ن قدیم به سمت در برداشت و انگار چیر حسیر

 یادش آمده باشد به سمت کمال برگشت و گفت: 
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 مهتاب و ...........  -

 کمال دوباره توی حرف پدرش دوید و گفت: 

شما کاری به این کارا نداشته باشید من خودم یم دونم  -

 با مهتاب چیکار کنم.  

ه شد. بعد  ن لحظه ای به پرسش خیر رسش را با حسیر

ون رفت. دیگر حرفش   بیر
ناراحتر تکان داد و از دفیر

خریدار نداشت. خودش تا روزی که پدرش زنده بود 

جرات نداشت کالیم مخالف پدرش حرف بزند. ویل 

 پرسش با او مثل یک آدم به درد نخور رفتار یم کرد. 

*** 

 

 سپهر جعبه  مخمیل را به سمت پرستو گرفت و گفت: 

 ببخشید.  -

ن رنگش را در حدقه چرخاند پرس تو چشم های درشت سیی

و با ناز رسش رابه سمت دیگر چرخاند و در ورودی را تا 

آخر باز کرد. سپهر خوشحال از این که پرستو بالخره 

حاضن شده بود با او آشتر کند و به خانه برگردد به 
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رسعت وارد خانه شد و پرستو را در آغوش گرفت و 

 بوسید. 

ون آورد و به  پرستو با اکراه خودش را از بغل سپهر بیر

سمت کاناپه بزرگ جلوی تلویزیون رفت. روی کاناپه 

 نشست و پا روی پا انداخت و گفت: 

 هنوز نبخشیدمت.  -

ی  ن  نیم دانست بابت چه چیر
ً
سپهر با این که واقعا

 بخشیده نشده ویل جلوی پرستو زانو زد و گفت: 

. هر  -  یم کنم تا من و ببخیسر
ی

 کاری.   هر کاری بیک

پرستو پوزخندی زد و رو برگرداند. سپهر جعبه را دوباره به 

 سمت پرستو گرفت و گفت: 

ش. خواهش یم کنم. برای تو خریدم.  -  بگیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_بیست_و_چهار

 

پرستو بالخره افتخار داد و جعبه را از دست سپهر گرفت 

باز کرد با دیدن رسویس ظریف داخل جعبه  و در آن را 

نفسش بند آمد. نیم ست زیبایی که با سنگهای  درخشان 

ن شده بود. لبهایش را به هم مالید و سیع   تزئیر
ی

ن رنیک سیی

 کرد حالت یی تفاوت خودش را حفظ کند. 

 که او را یی اهمیت نشان یم 
در جعبه را بست و با ژستر

ن انداخت. س پهر با ناراحتر به دست داد. جعبه را روی میر

 پرستو نگاه کرد و گفت: 

 خوشت نیومد؟ -

 قشنگه -

برای تو گرفتم. ایتالیایه. زمرداش اصل. شناسنامه  هم  -

ن  ی که الیق اون چشم های سیی ن داره. خییل گشتم تا یه چیر

 تو باشه رو پیدا کنم. 

 

 پرستو قیافه دلخوری به خودش گرفت و گفت: 
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 من ازت زمرد خواستم؟ -

  دونم لیاقت تو بیشیر از ایناس. یم -

پرستو به سمت سپهر که قوز کرده جلویش نشسته بود، 

 خم شد و گفت: 

اگه بهت یم گم برو حق و حقوقت و از داییت بگیر  -

برای خودم نیست. برای خودته. وقتر یم بینم این طور 

دارن رست کاله یم ذاران عصتی یم شم یم دوین چرا؟ 

 تونم ببینم کیس ازت سوء چون دوست دارم. چون نیم

 استفاده کنه. 

 سپهر لبخند غمگیتن زد و آرام زمزمه کرد: 

 یم دونم.  -

پرستو با بزرگواری لبخندی زد و دستهایش را برای سپهر 

باز کرد. سپهر مثل کودیک که بعد از یک خطای بزرگ 

مورد بخشش مادرش قرار گرفته باشد به سمت پرستو 

 و انداخت. رفت خودش را در آغوش پرست

رسش را روی سینه ی پرستو گذاشت و دستهایش را دور 

کمر پرستو حلقه کرد. لبخند روی لبهای پرستو به دهن 

 کخی زشتر تبدیل شد. 
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ویل با هر زحمتر بود دستهایش را به دور بدن سپهر 

حلقه کرد. سپهر اما خودش را بیشیر به پرستو چسباند و 

 عطر بدن پرستو را نفس کشید. 

 یم کرد کیم سپهر را به عقب پرست
ی

و که احساس خفیک

 هل داد. سپهر نالید: 

نکن. بذار بوت کنم. بذار لمست کنم. بذار حست کنم.  -

نیم دوین این چند روز چه حایل داشتم. داشتم از دوریت 

م. با  م پرستو. به خدا یم میر یم مردم. من بدون تو یم میر

 من این جوری نکن. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_بیست_و_پنج
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ن آورد و زیر گوش سپهر زمزمه کرد:   پرستو رسش را پاییر

-  .  منم دلم برات تنگ شده بود ویل الزم بود تنبیه بیسر

سپهر خنده تلخن کرد و چشم بست. پرستو بالخره 

ون کشید و گفت:   خودش را از بغل سپهر بیر

 پولش رو از کجا اوردی؟ -

 تو چیکار داری؟ -

 من باید بدونم. من زنتم.  -

کت برداشتم -  از حساب رسر

 و بالفاصله ادامه داد: 

 قرار نیست پس بدم.  -

 پرستو لبخندی زد و گفت: 

خوبه. وقتر حق آدم و نیم دن. آدم باید حقش و به  -

ه. حاال هم تا من سفارش شام یم دم تو هم برو  زور بگیر

. بد جور بو یم  دی.  یه دوش بگیر

سپهر خنده ای کرد و به پویل که از هدیه و ییک دیگر از 

دوستانش قرض گرفته بود، فکر کرد. به این که چطور 

 باید این همه پول را پس بدهد. 
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از جایش بلند شد و به سمت حمام راه افتاد. حاال که  

کفش های طتی اش را در آورده بود لنگ زدنش بیشیر 

ن سپهر نگاه کرد.  مشخص بود. پرستو با انزجار  به راه رفیر

از سپهر متنفر بود. از خودش. از قیافه اش. از راه 

رفتنش. از حرف زدنش. حتر از بوی بدنش هم متنفر 

بود. ویل بیشیر از همه از این همه زبوین و خاری نهفته 

 در وجود سپهر متنفر بود. 

همیشه عاشق مردهای قوی و محکم بود. مردهای 

. آنهایی که هیچ کس جز خودشان مغرور و از خود رایصن 

را آدم حساب نیم کنند.  آنهایی که با تحکم حرف یم 

ن در  زنند و دستور یم دهند. آنهایی که فرمان همه چیر

 دستشان است. 

از مردهای شل و ول و یی دست و پا و عاشق پیشه بدش 

یم آمد. ویل مجبور شده بود با سپهر عرویس کند. چون 

حاضن نیم شدند با او ازدواج  آن طور مردها هیچ وقت

کنند.  شاید او را برای ییک دو شب به تختخوابشان راه 

 یم دادند ویل هیچ وقت او را الیق خودشان نیم دیدند. 

آیه کشید و خودش را روی کاناپه ولو کرد و به سقف 

خانه نگاه کرد و با خودش فکر کرد " مهم نیست چقدر 
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. وقتر توی  یه خونواده خوشگل و خوش هیکل بایسر

درب و داغون بدنیا بیایی هیچ کس تو را برای ازدواج نیم 

. از  ن خواهد. با تو دوست یم شن. از تو تعریف یم کین

. ویل هیچ وقت تو را الیق ازدواج و  ن بدنت استفاده یم کین

 همرسی خودشون نیم دانن."

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 شش#پارت_صد_و_بیست_و_ 

 

ن  پدری معتاد و  برادرهای رسر  خوب یم دانست با داشیر

و چاقوکش و مادری که در خانه های مردم کلفتر یم کند، 

هیچ شانیس برای بدست آوردن مرد ایده آلش نداشت. 

 مگر این که پولدار یم شد. 
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 نکبتیش را زیر آن 
ی
آن قدر پولدار که بتواند همه زندیک

 مخقن کند. 

ل پوشانندگیش بود. با پول یم ییک از خصلتهای پو  

ی که دوست نداشت را بپوشاند.  ن توانست روی هر چیر

 
ی
خانواده اش را. گذشته اش را. عیب هایش را.  زندیک

ن های بد زندگیش را. همه را یم  رقت بارش را. همه چیر

 توانست با پول بپوشاند. 

با پول یم شد نگاه و نظر بقیه را نسبت به خودش تغییر  

ه پول داشته باشد مهم نیست از چه دهد. آدیم ک

خانواده ای است و چه طرز فکر و دیدگایه دارد. مهم 

نیست زشت است. یی فرهنگ است. تحصیل نکرده 

است و یا چه گذشته ای دارد. پول این قدرت را دارد که 

روی همه زشتر ها را بپوشاند و تصویری زیبا و دلفریب 

هتر با واقعیت به بقیه نشان دهد. تصویری که هیچ شبا

 ندارد. 

ن پول بود که زن سپهر شده بود.   به خاطر همیر

وگرنه از همان روز اویل که سپهر را توی آن مهماین دیده 

 بود از او خوشش نیامده بود. 
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از پرس مظلوم و رس به زیری که گوشه سالن کز کرده بود 

ها و پرسهایی که در  م به دخیر و با تعجتی آمیخته به رسر

 رقصیدند، نگاه یم کرد. کنار هم یم 

هیچ وقت نفهمید چرا آن شب به رساغ سپهر رفت. 

شاید به خاطر یک حس کنجکاوی. شاید هم فقط یک 

شیطنت بچه گانه و  شاید چون مهرنوش توی گوشش 

 زمزمه کرده بود: 

اث بهش   - این پرسه پدر و مادرش مردن و کیل ارث و میر

ه که جونش براش رسیده تازه یه دایی خییل پولدار هم دار 

کت دایش زیر دست اینه.   در یم ره. تمام رسر

هر چه بود او آن روز به رساغ سپهر رفته بود و آنقدر  

 جلویش کرم ریخته بود که یخ سپهر باز شده بود. 

بعد از آن شب این سپهر بود که دیگر ول کن پرستو  

نبود. هر چه سپهر بیشیر خودش را به پرستو یم چسباند 

 شق یم کرد، پرستو بیشیر از او بدش یم آمدو اظهار ع

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_بیست_و_هفت

 

ویل وقتر سپهر به او پیشنهاد ازدواج داد بدون لحظه ای 

درنگ قبول کرد. مجبور نبود به سپهر به چشم شوهرش 

وقت نگاه کند. کاقن بود سپهر را کیف پولش ببیند آن 

ن حل یم شد.   همه چیر

 

 موجودی این کیف پول داشت تمام یم شد. 
ً
ویل ظاهرا

ن با ارزیسر نداشت که بخواهد  دیگر سپهر چندان چیر

 نگه دارد. خانه و ماشینش که به 
ی
پرستو را در این زندیک

اسم پرستو بود و بعد از طالق هم حقوقش هر ماه به 

 عنوان مهریه به جیب های او رسازیر یم شد.  

اگر تا حاال هم مانده بود به خاطر آن خانه ی ویالیی 

تجریش بود. هنوز هم اندک امیدی داشت که بتواند آن 

ن که  ون بیاورد. ویل همیر خانه را از چنگ دایی سپهر بیر
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ن دیگری از این خانواده  ن یم شد نیم تواند چیر مطمی 

د، چمدان سپهر را به دستش یم داد و او را با یک  بگیر

 از 
ی

ون یم انداخت ویل هنوز باید اردنیک خانه اش بیر

 تحمل یم کرد.  

صدای نوتیفکیشن موبایلش که بلند شد. نفس خسته 

ون داد و  به صفحه موبایلش نگاه کرد. یک پیام  اش را بیر

 از پروانه داشت. 

لبخندی زد و موبایلش را برداشت و صفحه چتش با 

 پروانه را باز کرد. نوشته بود: 

 اومد؟ -

 : تایپ کرد 

 آره.  -

 راهش دادی؟ -

 شوهرمه.  -
ً
 چیکار کنم. نیم تونم که راهش ندم. مثال

پروانه استیکر پوزخندی فرستاد. پرستو پوقن کشید و 

 تایپ کرد: 

 برام یه نیم ست زمرد خریده.  -

 زمرد؟؟؟؟؟؟؟؟ -
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 بذار عکسش و برات بفرستم.  -

و در جعبه را باز کرد و عکیس از رسویس نشسته بر 

 برای پروانه فرستاد.  جعبه مخمیل

 قشنگه. حاال اصله یا بدل -

چرت نگو. فکر کردی سپهر جرات داره بدل برام بخره.  -

 اصل ایتالیایی حتر شناسنامه هم داره. 

 فکر یم کتن چند یم ارزه؟ -

نیم دونم فردا یم رم قیمت یم کنم. ویل فکر کنم باالی  -

 صد تومن باشه. 

 خوبه. حاال کجاست؟ -

 وم. رفته حم -

 پس امشب برنامه دارید.  -

 پرستو با حرص دندانهایش را روی هم فشار داد. 

 پروانه تایپ کرد. 

دیگه مزاحمت نیم شم برو خودت و برای شوهر یی  -

 عرضه ات آماده کن. 
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 بر یم داره. گفت پول رسویس  -
ی

داره دست از یی عرضیک

کت برداشته.   و از رسر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 _های_نیمه_شب #ستاره

 #پارت_صد_و_بیست_و_هشت

 

نه بابا، پس از این عرضه هام داره. خوشم اومد. اگه  -

 این طوریه شاید بشه یه کارایی کرد. 

؟ -  چه کارایی
ً
 مثال

کت دایی اش  -  همه ی حساب و کتابای رسر
ی
مگه نیم یک

دست اونه. خوب وادارش کن یه کم تو حساب و کتابا 

ه. به جای این ک ه از دست بیی ه مستقیم از دایی اش بگیر

کت اختالس کنه.   رسر
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 سپهر هیچ وقت این کار رو نیم کنه.  -

 این کار رو یم کنه.  -
ً
 اگه تو ازش بخوای حتما

کت داییت  - یعتن فکر یم کتن اگه برم بهش بگم برو از رسر

 دزدی کن یم ره دزدی یم کنه. 

-   
ی

 برو دزدی کن نیم ره. باید بهش بیک
ی

 معلومه بهش بیک

کت  بره حقش و حقوقش رو که داییش نیم دا از رسر

. بیشیر  ه روشت و یه کم عوض کتن ه. ویل قبلش بهیر بگیر

بهش توجه کن. از زنانگیت استفاده کن و کاری کن که 

 نتونه بهت نه بگه. 

 

پرستو به فکر فرو رفت. شاید حق با او بود. باید از در 

و   دیگری وارد یم شد. چشم از روی پیامها برداشت

نگایه به عکس پروفایل باالی صفحه انداخت. عکس 

 خواهرش بود روی یس و سه پل اصفهان. 

پرستو این مسافرت را به خویی به یاد داشت شش ماه 

 با هم به اصفهان رفته 
ی

بعد از ازدواجش با سپهر، همیک

بودند. سپهر تمام تالشش را یم کرد که به او و خانواده 

یر تالش یم کرد بیشیر در اش خوش بگذرد و هر چه بیش

 نظر پرستو خار و خفیف یم شد. 
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ون  پرستو روی عکس زد. عکس از قاب گرد خودش بیر

آمد و باالی صفحه را پر کرد. پرستو به بک گراند عکس 

ه شد. به پرس جواین که در گوشه عکس به دیوار تکیه  خیر

زده بود و با لبخندی که دندانهای سفید و یک دستش را 

ن نگاه یم کرد. این عکس را  به نمایش یم گذاشت به دوربیر

 خودش گرفته بود. 

صدای باز شدن در حمام پرستو را به خودش آورد. 

 عکس را بست و تایپ کرد: 

 با هم حرف یم زنیم.  -
ً
 باید برم. بعدا

ون آمد.  به رسعت چت ها را پاک کرد و از صفحه بیر

خواست به رستوران زنگ بزند ویل تصمیمش عوض 

وع شد.  ن االن نقشه جدیدش را رسر  بود از همیر
شاید بهیر

 یم کرد. 

 بلند داد زد:  

ون.  - ون بپوش شام بریم بیر  سپهر جان لباس بیر

 

ن سپهر دهان پرستو را کج کرد.  صدای چشم عزیزم گفیر

 حتر از صدایش هم متنفر بود. 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_بیست_و_نه

 

** 

کمر راست کرد و قاشق غذایش را توی   کوروش خان

بشقاب نیم خورده اش گذاشت و  رو به آرین که رو به 

ن ناهار خوری نشسته بود، پرسید:   رویش پشت میر

 چقدر از درست مونده؟ -

آرین که از این سوال یک دفعه ای پدرش جا خورده بود، 

 مکتی کرد و با دودیل جواب داد: 

 زیاد نمونده.  -

درش نشسته بود دنباله حرف برادرش را آرمان که کنار پ

 گرفت و گفت: 

 ترم آخرشه. بهمن تمومه.  -
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 کوروش خان رس تکان داد و گفت: 

خوبه. پس یم توین بعد از عید بیای هولدینگ و یه  -

ی. باید خودت رو آماده کنه که  رسی کارار رو دست بگیر

 .  بتوین به موقع جای من بشیتن

ساله، سالم و رسحالش  آرین نگایه به پدر پنجاه و هفت

 انداخت. 

نیم فهمید چه عجله ای برای بردن او به رس کار و دادن 

مسئولیت به او دارد. به هر حال تا وقتر که پدرش زنده 

بود که انشاهلل حاال، حاالها زنده یم ماند ریاست 

 هولدینگ با خودش بود. 

دلش نیم خواست به این زودی خودش را درگیر کار کند.  

داشت بعد از فارغ التحصییل زماین را به خودش دوست 

اختصاص دهد. کیم به دنبال عالیقش برود و کارهایی را 

 که دوست داشت انجام دهد. 

ی   ن  نیم دانست به چه چیر
ً
هر چند خودش هم دقیقا

 عالقه دارد و دوست دارد چه کاری انجام دهد. 

به زمان احتیاج داشت که خودش را بیشیر بشناسد و با  

دش کنار بیاید. شاید حتر به کار در هولدینگ هم خو 

عالقه مند یم شد ویل یم خواست خودش به این نتیجه 
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برسد نه این که به اجبار پدرش تن به این کار بدهد. آرام 

 گفت: 

 باید یه مدیر روی پایان نامه ام کار کنم.  -

. وقتر نخوای بری رسکالس وقت کاقن داری   - کار یم کتن

رای هولدینگ بریس هم روی پایان نامه ات که هم به کا

. قرار نیست کار سختر بهت بدیم.   کار کتن

ن خانم نفیس گرفت و گفت:   نسیر

حاال که تا عید درست تموم یم شه. جشن فارغ  -

یم.   التحصیلیت و نامزدیت و با هم توی عید یم گیر

آرین اخیم کرد و به سمت مادرش برگشت و برای لحظه 

رماین که نیشش تا بنا گوشش باز بود ای چشم در چشم آ

 شد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_یس

 

 با عصبانیت چشم از آرمان گرفت و رو به مادرش گفت: 

 چه نامزدی؟ -

 وااا....، خب نامزدی تو و آنیتا دیگه.  -

این دیگر زیادی بود. شاید یم توانست کار در هولدینگ را 

 بول کند ویل ازدواج با آنیتا را نه. ق

 بود.  
ی
ازدواج مسخره بازی نبود. حرف یک عمر زندیک

یک عمر تعهد. او نیم توانست به ازدواج به چشم یک 

معامله نگاه کند. نیم توانست خودش را درگیر کیس کند 

که هیچ عالقه ای به او ندارد. نیم توانست یک عمر 

 کند که هیچ حرف
ی
یک با او  کنار کیس زندیک و عقیده مشیر

 ندارد. 

دیگر نیم توانست ساکت بماند آن هم حاال که مادرش 

 به طور مستقیم در مورد این ازدواج صحبت کرده بود. 

اگر االن حرفش را نیم زد هیچ وقت دیگر هم نیم 

 توانست حرف بزند. 
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ه در چشم های  نفیس گرفت. صاف نشست و خیر

 مادرش، گفت: 

 ام با آنیتا ازدواج کنم؟یک گفته من یم خو   -

ن خانم از ترس و تعجب گشاد شد. با  چشم های نسیر

 دست توی صورتش کوبید و گفت: 

خدا مرگم بده. یعتن جی که نیم خوای با آنیتا عرویس  -

؟ ما با خالت قول و قرار گذاشتیم. مگه یم شه زیرش  کتن

 بزنیم. 

 با لحن رسد و خشیک که از او بعید بود، گفت: 

ن که به من بگید چرا با خاله قول و قرار بدون ای -

سید؟  . فکر نکردید باید از منم بیی  گذاشتر

 نیم فهمید این حرفها 
ً
ن خانم گیج شده بود. اصال نسیر

چه معتن یم دهد. یعتن چه که آرین نیم خواهد با آنیتا 

 
ً
ازدواج کند؟ یعتن چه که باید از آرین یم پرسید؟ اصال

ن را یم پرسید، مگر نه این که این ازدواج از  باید چه چیر

 بدیهیات بود. 

 خودش را جمع و جور کرد و با ترسر به آرین گفت:  
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؟ مگه حرف دیروز و امروزه از  - این چه حرفیه تو یم زین

اولم قرار بود تو و آنیتا با هم عرویس کنید. همه هم این 

 رو یم دونن. 

ا از اول.... مقصودتون از کیه؟ از روزی که آنیتا بدنی -

اومد؟ مگه عهد دقیانوس که ناف دخیر و پرس رو از 

 ، ند. وقتر پاش یم افته از صد تا اروپایی  برای هم بیی
ی

بچیک

اروپایی ترین. حاال چطور تو این مورد تبدیل شدید به 

 آدمای سنت گرایی هزار سال پیش. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_یس_و_یک
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 یه دفعه به فکرتون نرسید شاید من و آنیتا وقتر ا -
ً
صال

بزرگ شدیم از هم خوشمون نیاد و نخوایم باهم عرویس 

ن طوری برای خودتون بریدید و دوختید.   کنیم. همیر

ن خانم وا رفته پرسید:   نسیر

 یعتن از آنیتا خوشت نمیاد؟ -

خوشم میاد به عنوان دخیر خاله. دخیر عمو. خواهر.  -

عنوان همرس. من هیچ حیس به آنیتا ندارم. ویل نه به 

 نیم تونم اون و به چشم زنم ببینم. 

 

ن خانم که دیگر داشت گریه اش یم گرفت، گفت:   نسیر

این حرفا چیه یم زین تو؟ یم دوین اگه خالت بفهمه چه  -

حایل یم شه. اگه تو با آنیتا عرویس نکتن من چطوری تو 

 صورت خالت نگاه کنم. 

اطر ناراحتر خاله باید یه عمر با کیس که یعتن من به خ -

 کنم. این چه طرز تفکری که شما دارید. 
ی
نیم خوام، زندیک

ببینم اگه آنیتا از من خوشش نیم آمد. اون وقت خاله به 

ش حرف یم زد یا یم گفت  خاطر شما روی حرف دخیر

ه؟  م از همه مهمیر  دخیر
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ن خانم با استیصال به شوهرش که با اخم های در   نسیر

هم فرو رفته به این مکالمه گوش یم داد، نگاه کرد و 

 گفت: 

ی بگید کورورش خان. من جواب خواهرم  - ن شما یه چیر

 رو جی بدم؟ به خدا آبرومون یم ره. 

 کوروش خان رو به آرین پرسید: 

 آنیتا رو نیم خوای؟ اون وقت یک رو یم خوای؟ -

 

 آرین یکه خورده لحظه ای به پدرش نگاه کرد و گفت: 

 باید کیس رو بخوام؟  -
ً
؟ مگه حتما  یعتن جی

پس چرا تا حاال نیم گفتر که نیم خوای با آنیتا ازدواج  -

؟  کتن

چون تا حاال کیس مستقیم از من در مورد ازدواجم با  -

سیده بود. البته االنم کیس نظر من و  آنیتا سوال نیی

سید ویل دیدم اگه حرف نزنم فردا بدون این که به من  نیی

ید. دیگه مجبور شدم حرفم بگید بر  ام عرویس هم یم گیر

 و بزنم. 
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کوروش خان با نگایه نافذ صورت آرین را کاوید. هنوز از 

حرف آرین قانع نشده بود. درست بود که هیچ وقت به 

طور رسیم در مورد ازدواج آرین و آنیتا حرقن زده نشده 

 بود ویل همیشه بحث این ازدواج  مطرح بوده. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_یس_و_دو

 

 آنیتا را نیم خواست باید در این مدت 
ً
آرین اگر واقعا

واکنیسر از خودش نشان یم داد. این مخالفت یک دفعه 

 پای دخیر دیگری 
ً
ای نیم توانست یی دلیل باشد. حتما
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وسط آمده بود که آرین این طور در مقابل این ازدواج 

 یم گرفته.  جبهه

ی عالقمند باشد و حتر بخواهد با او  این که آرین به دخیر

رابطه داشته باشد برای کوروش خان مهم نبود خودش 

ن دیگری بود.  هم کم شیطنت نکرده بود ویل ازدواج چیر

 آرین اجازه نداشت با هر کیس ازدواج کند. 

 

ه در چشم  کمرش را صاف تر از آن چه بود کرد و خیر

 ت: های آرین گف

 با آنیتا  ازدواج کتن ویل این و  -
ً
من اضاری ندارم تو حتما

ی  ی رو بگیر
بدون نیم تونم اجازه بدم دست هر دخیر

بیاری تو این خونواده. عروس این خونواده باید لیاقت 

اسم و رسم این خونواده رو داشته باشه. باید در سطح و 

 ............  ... اندازه بازیارا باشه. اگر پای یه دخیر

 

 آرین میان حرف پدرش پرید و گفت: 

ی وسط نیست.  - خیالتون راحت باشه پای هیچ دخیر

فقط االن نیم خوام عرویس کنم. من تازه بیست و چهار 
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 کنم. یم خوام 
ی
سالمه. یم خوام یه ذره برای خودم زندیک

برم بگردم، تفری    ح کنم، خوش بگذرونم. نیم خوام به این 

 کنم.   زودی خودم و گرفتار ازدواج

 

ن خانم نفس راحتر کشید و گفت:   نسیر

. ما هم نگفتیم االن  - خب عزیزم این و از اول یم گفتر

ید بعد  عرویس کنید. یم گیم یه جشن نامزدی بگیر

انشاهلل درس آنیتا که تموم شد عرویس کنید برید رس 

خونه زندگیتون. تو دوره نامزدی هم دوتایی با هم برید 

 ره. تفری    ح کنید. چه عیتی دا

 

 آرین عصتی به سمت مادرش برگشت و گفت: 

مامان جان چرا شما همش حرف خودتون رو یم زنید.  -

 
ً
ازدواج نکردنم با آنیتا ربظ به االن یا بعد نداره من کال

نیم خوام با آنیتا ازدواج کنم. من نیم تونم آنیتا رو به 

 چشم زنم ببینم. درک این مسئله اینقدر سخته. 
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؟ یعتن جی که نیم توین آنیتا رو  این حرفا چیه - یم زین

؟ مگه آنیتا جی کم داره؟ دخیر به این  مثل زنت بیتن

 خوشگیل و خانیم. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_یس_و_سه

 

آرین دیگر نیم توانست تحمل کند. اگر کیم دیگر این جا 

مکن بود حرفهای یم ماند از عصبانیت منفجر یم شد و م

 بدی به مادرش بزند. 

همانطور که از جایش بلند یم شد تا هر چه زودتر از آن 

 محیط دور شود، رو به مادرش گفت: 
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ی کم داره. فقط گفتم  آنیتا برام  - ن من نگفتم آنیتا چیر

 مثل خواهر یم مونه و من هیچ حیس بهش ندارم. 

با قدم و قبل از این که اجازه پاسخگویی به مادرش بدهد 

ون ویال رفت.   های بلند به سمت محوطه بیر

وارد فضای باز که شد، نفس عمیقر کشید و هوای رسد  

ن را به ریه هایش کشید. برخالف قیافه عصباین  اواخر پاییر

که به خودش گرفته بود چندان از این مکالمه ناراحت 

 نبود. بالخره توانسته بود حرفش را بزند. 

حرف او و آنیتا پیش آمده در این همه سال هر وقت  

ها گوش داده بود و یا به  بود یا در سکوت به حرف بزرگیر

ون رفته بود. هیچ وقت به طور  بهانه ای از جمع بیر

 ضی    ح و یی پرده با این مسئله مخالفت نکرده بود. 

خودش هم نیم دانست چرا تا به امروز سکوت کرده 

را آن  بود. شاید به این خاطر که هیچ وقت این مسئله

قدر که باید جدی نیم گرفت و یا شاید هم آن قدر 

برایش مهم نبود که با چه کیس ازدواج یم کند و شاید هم 

فقط به این خاطر مخالفتر نکرده بود که فکر یم کرد 

 چاره ای جز اطاعت از پدر و مادرش ندارد. 
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ویل این که چرا حاال توانسته بود با این ضاحت حرفش 

خودش هم عجیب بود. از آرین آرام و را بزند، برای 

ساکت و تا حدود زیاد منفعل این طور حرف زدن بعید 

 نیم فهمید این شجاعت را از کجا آورده بود 
ً
بود. اصال

که جلوی پدر و مادرش بایستد و خواسته اش را بیان 

 کند. 

 

لبخندی روی لبهایش نشست. این که چرا این کار را کرده 

ن  ن بود، اهمیت نداشت. همیر  که توانسته بود برای اولیر

بار حرفش را بزند خوب بود. هر چند یم دانست قضیه 

به اینجا ختم نیم شود. یم دانست مادر و خاله اش به 

این راحتر دست از رسش بر نیم دارند. ویل باز جای 

 بود پدرش چندان تعصتی روی این مسئله 
شکرش باقر

هم نداشت و مجبور نبود رس این مسئله با پدرش 

 بجنگد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_یس_و_چهار

 

ن رفت و از کنار استخر  از پله های جلوی ساختمان پاییر

بزرگ جلوی ویال رد شد و خودش را به محوطه پر 

 درخت پشت ساختمان رساند. 

 که رو به درختان لخت و 
ی

روی تاب دو نفره سفید رنیک

باغ قرار داشت، نشست. این قسمت از ویال بدون برگ 

را دوست داشت هر وقت احتیاج به تنهایی و سکوت 

داشت به اینجا یم آمد. یم توانست ساعتها اینجا بنشیند 

و فکر کند بدون این که کیس مزاحمش شود. بقیه 

 اعضای خانواده به ندرت به اینجا یم آمدند. 

خودش را صدای نوتیفکیشن موبایلش که بلند شد کیم 

جا به جا کرد و موبایلش را از داخل جیب پشت شلوارش 

 در آورد و پیام مهتاب را خواند. 
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سالم قرار بود کتابای که استاد راهنماتون معرقن کرده  -

بود و به دستم برسونید. اگر وقت ندارید اسم کتابا رو 

 بدید خودم  هر جوری هست تهیه یم کنم. 

چند روزی بود که با مهتاب لبهای آرین به لبخند باز شد. 

حرف نزده و حاال این پیام ساده و یی تکلف لبخند را  

روی لبهایش نشاند و حیس از آرامش در وجودش تزریق 

کرد. یم توانست ساعت ها در سکوت بنشیند و به پیام 

 مهتاب نگاه کند. 

ی در این پیامهای ساده  ن خودش هم نیم دانست چه چیر

 مهم نبود در بود که این طور به او آرا
ً
مش یم داد. اصال

ن که پیام از طرف مهتاب  پیام چه نوشته شده بود. همیر

بود او را آرام یم کرد. انگار جادویی در کلمایر که مهتاب 

 تایپ یم کرد، نهفته بود. 

 مطمئتن کیس تو زندگیت نیست؟ -

آرین رس باال آورد و به آرمان که دست به کمر باالی 

ه کرد. آرمان رس کج کرد و ادامه رسش ایستاده بود، نگا

 داد: 

ی که عاشقش شدی در شان خونواده  - امیدوارم دخیر

بازیار باشه وگرنه هیچ شانیس برای رسیدن بهش نداری. 
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شاید بتوین از زیر ازدواج با آنیتا شونه خایل کتن ویل 

 ازدواج با یه دخیر معمویل..... 

چپ و و به جای ادامه جمله فقط رسش را با تاسف به 

 راست تکان داد. 

 

 آرین اخیم کرد و گفت: 

 چرت نگو. یک گفته من عاشق شدم؟ -

 آرمان قیافه مضحیک به خودش گرفت و گفت: 

 لبخندت، وقتر داشتر پیام عاشقانه اش رو یم خوندی.  -

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_یس_و_پنج
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لش را رو به روی صورت آرمان آرین پوزخندی زد و موبای

 گرفت و گفت: 

پیام عاشقانه؟ تو شهر شما به این پیام یم گن  -

 عاشقانه؟

آرمان نگایه به پیام انداخت و دوباره رسش را به نشانه 

 تاسف تکان داد و گفت: 

ن  - نه، وضع وخیم تر از این حرفاس. وقتر برای یه همچیر

د ژوکوند یم پیایم اینطور از خود یی خود یم یسر و لبخن

؟  زین اگه برات پیام عاشقانه بفرسته جی کار یم کتن

حرف مفت نزن. مهتاب فقط داره کمک یم کنه پایان  -

 نامه ام و بنویسم. 

آرمان به زور خودش را کنار آرین روی تاب جا داد و 

 گفت: 

ی هست این  - پس اسمش مهتابه؟ حاال چه جور دخیر

. به اندازه آنیتا با مهتاب خانم. به خونواده ما یم خوره

کالس هست؟ خوشکل هست؟ باباش چیکارس؟ مادرش 

چطور آدمیه؟ چند تا زبون خارجی بلده؟ یم شه تو 

 فامیل درش اورد؟
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 آرین عصتی پووقن کشید و گفت: 

 ما به  -
ً
ن من و مهتاب نیست. اصال بهت یم گم هیخی بیر

 هم نیم خوریم که من بخوام بهش فکر کنم. 

نه ای به خودش گرفت و با لحن شعر آرمان قیافه عاشقا

این کرد:  وع به سخین  گونه ای رسر

حرف دل که وسط باشه. خوردن و نخوردن معتن  -

نداره. دل همسطح و غیر همسطح رسش نیم شه. وقتر 

دلت گیر کنه چشمت کور یم شه، گوشت کر یم شه. 

وقتر قلبت گرفتار بشه حتر حرف در مورد پایان نامه هم 

ین و عاشقان  ه یم شه. شیر

 آرین با آرنج به پهلوی آرمان کوبید و گفت: 

ن بردار.  -  لطف کن دست از چرت و پرت گفیر

 آرمان به سمت آرین چرخید و با لحن جدی گفت: 

 تو یه حال  -
ً
چرت نیم گم یه مدته زیر نظرت دارم. اصال

و هوای دیگه ای. وقتر چت یم کتن لبخند از رو صورتت 

فنت بلند یم شه نیشت تا پاک نیم شه. وقتر صدای تل

بناگوشت باز یم شه. الیک یم خندی. شنگویل. آهنگای 

 . . شجاع شدی. جلوی مامان یم ایستر شاد گوش یم کتن
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.  اگه اینا نشونه ی عاشقر  نیم خوای با آنیتا عرویس کتن

 نیست پس نشونه چیه؟

حرفهای آرمان برایش خنده دار بود این که حال دلش 

 این  خوب بود، چه ربظ به
ً
عشق و عاشقر داشت. اصال

ا چه ربظ به مهتاب داشت.  ن  چیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_یس_و_شش

  

در این که از مهتاب خوشش یم آمد، شیک نبود. ویل 

خوش آمدن کجا و عاشقر کجا. برای او مهتاب فقط یک 

ی.  ن بیشیر  دوست خوب بو نه چیر
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یم توانست راحت و یی دغدغه ساعتها با او دوستر که 

 یا کسالت کند. 
ی

حرف بزند بدون این که احساس خستیک

دوستر که افکار و عالیق یکساین با هم داشتند و حرف 

همدیگر را خوب یم فهمیدند. اینها هیچ ربظ به عشق و 

 چطور یم توانست عاشق مهتاب 
ً
عاشقر نداشت.  اصال

کند. تفاوت او و مهتاب از   شود و به ازدواج با او فکر 

ن تا آسمان بود. آنقدر زیاد که هیچ عشقر نیم  زمیر

ن که به این   همیر
ً
توانست این تفاوت را بپوشاند. اصال

ن او و مهتاب  ی بیر ن تفاوتها فکر یم کرد، نشان یم داد چیر

 نیست. اگر عاشق مهتاب بود نباید این تفاوتها را یم دید. 

 گذاشت و گفت: آرمان دستش را روی پای آرین  

این و از متن که یه چند تا لباس تو این زمینه از تو بیشیر  -

پاره کردم بشنو. اگه تا االنم عاشق نشدی بدون که در 

. پس بهیر تا دیر نشده خودت  ف عاشق شدن هستر رسر

ون. چون بابا به هیچ عنوان  رو از این رابطه بکیسر بیر

ونواده اجازه نیم ده تو با یه دخیر معمویل از یه خ

 .  معمویل ازدواج کتن
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ش  آرین از روی تاب بلند شد و رو به روی برادر کوچکیر

 ایستاد و گفت: 

ممنون که به فکرم هستر ویل خیالت راحت هیچ عشق  -

ه هم فقط داره پایان  و عاشقر در کار نیست. این دخیر

 . ن  نامه ام و یم نویسه. همیر

 

ن گذاشت و آرام صند یل تاب را آرمان پاهایش را روی زمیر

ه در چشم آرین  تا انجا که یم شد به عقب برد و خیر

ن برداشت و  "خدا کنه ای" گفت و پاهایش را از روی زمیر

 تاب را با شتاب به سوی آرین راند. 

آرین به رسعت خودش را از جلوی تاب عقب کشید و 

رسی به نشانه تاسف برای آرمان تکان داد و پشت به او 

 . به سمت خانه راه افتاد 

 

با این که دوست نداشت ویل باید هر چه زودتر کتابها را 

برای مهتاب یم برد. کتابهایی که خییل وقت بود خریده 

بود و گوشه خانه گذاشته بود و هر دفعه بردنشان را به 

ی در درونش نیم خواست  ن تعویق یم انداخت. چیر

ن پایان نامه را به این زودی تمام کند.   بگذارد مهتاب نوشیر
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_یس_و_هفت

 

*** 

آرین با ناراحتر کیسه پالستییک که کتابها را در آن گذاشته 

بود روی ییک از نیمکتهای روی به روی دانشکده 

ن بار شماره مهتاب را  حسابداری گذاشت و برای چندمیر

ی مهتاب گرفت ویل بعد از چند بار بوق به جای صدا

ک مورد نظر  صدای اپراتور را شنید که اعالم یم کرد مشیر

 قادر به پاسخگویی نیست. 

ون داد.   آرین تماس را قطع کرد و با نگراین نفسش را بیر

دیشب با مهتاب قرار گذاشته بود و حاال بیشیر از ده 
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دقیقه بود که آن جا به انتظار مهتاب ایستاده بود. ویل 

ی از مهتاب   نبود. هنوز خیی

ی نیست که رس قرار دیر بیاید  با فکر این که مهتاب دخیر

 اتفاقر برای مهتاب 
ً
دلش به شور افتاد. فکر کرد حتما

افتاد.لبهایش را به هم فشار داد و سیع کرد افکار بد را از 

این که او یم شناخت  ون کند. هیچ کدام از دخیر ذهنش بیر

هدیه  به موقع رس قرارهایشان حاضن نیم شدند. حتر 

هم از این قضیه مستثنا نبود و خییل وقتها دیر به قرار یم 

 رسید. 

هایی بود 
ن جزو ویژگیهای همه ی دخیر  تاخیر داشیر

ً
اصال

های که او یم شناخت  که او یم شناخت. همه دخیر

همیشه دیر یم کردند اصال دیر کردن برایشان کالس 

 داشت و رس وقت آمدن را دور از شانشان یم دانستند. 

پس نباید نگران مهتایی که فقط ده دقیقه دیر کرده بود،  

ها نداشت. ویل  بشود. مهتاب هم فرقر با بقیه دخیر

هایی که او یم شناخت فرق 
داشت. مهتاب با تمام دخیر

داشت. مهتاب از جنس دیگری بود. مهتاب آدیم نبود که 

 اتفاقر 
ً
بخواهد کالس بگذارد و یی جهت تاخیر کند، حتما

 اده بود. برایش افت
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ون داد و  دلشوره اش بیشیر شد. با نگراین نفسش را به بیر

نگایه به اطراف انداخت. یک بار دیگر با مهتاب تماس 

س نبودن مهتاب  گرفت ویل باز هم اپراتور از در دسیر

 خیی داد. 

با ناراحتر مبایلش را داخل جیبش رساند و تمام سعیش را 

ون ک ند. دلییل نداشت کرد تا افکار مزاحم را از رسش بیر

 به خاطر ده، پانزده دقیقه تاخیر این قدر نگران شود. 

 توی ترافیک گیر کرده بود و یا اتوبوس  
ً
مهتاب حتما

ش نیامده بود به هر حال راهش دور بود و توی این  گیر

ن دیگر، از   ممکن بود بیفتد. همیر
مسیر طوالین هر اتفاقر

 هر اتفاقر یم ترسید. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_یس_و_هشت
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یم ترسید اتفاق بدی برای مهتاب افتاده باشد. اگر اتفاق 

 بدی نیفتاده بود پس چرا جواب تلفنش را نیم داد. 

چرا الاقل با یک پیام به او خیی نیم داد که مشکیل برایش 

 پیش آمده و دیرتر یم رسد. کالفه از این همه فکر و خیال

 مهتاب از 
ً
ی که احتماال روی نیمکت نشست و به مسیر

ه ماند.   آن یم آمد، خیر

؟ -  این جا چیکار یم کتن

آرین به سمت صدا چرخید و با رستا چشم در چشم شد. 

 رستا رس کج کرد و با لحن منظور داری پرسید: 

؟ -  منتظر کیس هستر

آرین کیم مکث کرد. دلش نیم خواست در مورد مهتاب 

ف بزند آن هم بعد از آن بحتی که در خانه با با رستا حر 

 پدر و مادرش و بعد از آن با آرمان کرده بود. 

دوست نداشت رستا هم مثل آرمان فکرهای یی خودی 

ور مورد رابطه او و مهتاب بکند. ویل هر لحظه ممکن 

ن فایده  بود مهتاب برسد و رستا او را ببیند. پس دروغ گفیر

 به صدایش داد و گفت: ای نداشت. لحن یی تفاویر 
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ه که پایان نامه مو یم نویسه هستم.  - منتظر همون دخیر

ه ویل دیر کرده.   قرار بود بیاد اینجا یه رسی کتاب ازم بگیر

رستا همان طور که کنار آرین یم نشست با تمسخر 

 گفت: 

، بهش نیم اومد اهل یی انضبایط و بد قویل  -
ً
واقعا

 باشه.  

ه در حرف رستا نشده بود، آرین که متوجه کنایه نهفت

 گفت: 

آره. دخیر خییل دقیق و منظمیه. نیم دونم امروز چرا  -

 دیر کرده. خودم هم نگرانش شدم. 

 

رستا اخیم کرد و لبهای رسخ و ژل زده اش را  جمع کرد و 

 به فکر فرو رفت. 

ی که پایان نامه اش را یم   آرین چرا باید نگران دخیر

ی که او را عالف  نوشت شود؟ نباید االن از دست دخیر

 کرده بود، عصباین باشد؟ 
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هر کیس جای آرین بود منتظر نیم ماند و یم رفت و بعد 

ن فرصت جواب تندی به دخیر یم داد. اخم  هم در اولیر

 ریزی کرد و متفکرانه پرسید: 

 شمارش و نداری بهش زنگ بزین ببیتن کجاست؟ -

 زنگ زدم جواب تلفنش و نیم ده -

ه بگوید که نگران مهتاب است که به نزدیک بود دوبار 

 موقع جلوی زبانش را گرفت. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_یس_و_نه

 

رستا با  آنیتا دوست بود و عقل به او حکم یم کرد جلوی 

رستا بیشیر احتیاط کند. شاید بهیر بود قبل از آمدن 
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ً
 یم توانست دوباره برگردد مهتاب از این جا یم رفت. بعدا

و منتظر مهتاب بماند. تا خواست از جایش بلند شود، 

 رستا گفت: 

 اومدش.  -

آرین رد نگاه رستا را گرفت و به مهتایی که با عجله به 

 کشید و یی اختیار 
سمتش یم آمد نگاه کرد. نفس راحتر

 لبخندی به لب آورد که از دید رستا دور نماند. 

تا در کنار آرین از رسعت قدمهایش کم مهتاب با دیدن رس

 کرد. 

صبح محسن کیم بدقلقر یم کرد و اجازه نیم داد تا 

ون برود.   مهتاب از خانه بیر

کیم طول کشید تا توانست محسن را رایصن کند و از   

ن تاخیر کوچک باعث شده بود  ون بیاید. همیر خانه بیر

یک اتوبوس را از دست بدهد و مجبور شود زمان زیادی 

توی ایستگاه معطل آمدن اتوبوس بعدی بماند ویل از  را 

 آن بدتر موبایلش بود که در خانه جا گذاشته بود. 

وقتر توی اتوبوس متوجه شد، موبایلش را با خودش  

نیاورده نزدیک بود از ناراحتر گریه کند. دوست نداشت 

 یی مسئولیتر به نظر برسد. همیشه از 
در نظر آرین دخیر
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وقت دیگران ارزش قائل نیم شدند  آدمهایی که برای

 بدش یم آمد و حاال خودش شبیه ییک از آنها شده بود. 

وقتر رو به روی آرین رسید. هنوز قلبش تند یم زد و 

صورتش به خاطر دویدن قسمتر از مسیر رسخ بود. رو به 

ه نگاهش یم کرد، سالم کرد و به آرین گفت:   رستا که خیر

 ببخشید دیر کردم.  -

ه رستا با لحن رسدی پرسید:  آرین زیر   نگاه خیر

چرا جواب تلفنت و نیم دادی؟ یم دوین از یک اینجا  -

 منتظرم. 

مهتاب که از لحن پر عتاب آرین جا خورده بود برای 

ن  مزده رسش را پاییر لحظه ای سکوت کرد و بعد رسر

 انداخت و گفت: 

 ببخشید با عجله اومدم. موبایلم و تو خونه جا گذاشتم.  -

ه تمام سیع اش را یم کرد تا جلوی رستا عادی آرین ک

برخورد کند، کیسه کتابها را از کنار دستش برداشت و به 

سمت مهتاب گرفت. از این که رستا کنارش نشسته بود و 

 با دقت به حرکاتش نگاه یم کرد، عصتی شده بود. 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_چهل

 

یم خواست حاال که بعد از مدتها مهتاب را یم بیند دلش 

با خیال راحت با او حرف بزند. از دیشب برای این دیدار 

کیل نقشه کشیده بود یم خواست مهتاب را به جای 

د و به اسم برریس کتابها ساعتر کنارش بنشیند.   بیی
خلویر

 نگاهش کند و صدایش را بشنود. 

 دلتنگ با این که نیم خواست قبول کند ویل
ً
 شدیدا

 با یک دقیقه دیدن رفع نیم شد. 
ی

 مهتاب بود و این دلتنیک

مهتاب کیسه کتابها را از دست آرین گرفت و ممنونیم زیر 

 لب گفت. 

 رستا دست دراز کرد و رو به مهتاب گفت: 
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 یم شه منم ببینم.  -

رستا خواهش یم کنیم زیر لب گفت و کیسه کتابها را به 

ن دست رستا داد. رستا کی سه را روی پایش گذاشت و اولیر

ون آورد. نگاه رسرسی به آن  کتاب را از داخل آن بیر

 انداخت و رو به آرین گفت: 

 اینا کتابای نیست که استاد کیاین معرقن کرده بود؟ -

نه، اینا رو دکیر زندی استاد راهنمام برای پایان نامه ام  -

 معرقن کرده. 

 رستا با ناز رسی تکان داد و پرسید: 

زندی چطوره؟ به نظرت منم پایان نامه ام و باهاش  -

م خوبه؟   بگیر

 آرین کوتاه جواب داد: 

 خوبه.  -

 رستا کتاب را رس جایش برگرداند و رو به مهتاب گفت: 

 یم توین پایان نامه من و هم بنوییس.  -

 از این دخیر و نگاه از 
ً
مهتاب لحظه ای سکوت کرد. اصال

 باال به پایینش خوشش نیم آمد. 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 389 
 

نیم تونم دوتا پایان نامه رو همزمان بنویسم برام  -

 سنگینه. 

رستا پوزخندی زد و همانطور که کیسه کتابها را به مهتاب 

 بر یم گرداند، گفت: 

حق داری رشته ات هم نیست. نیم دونم آرین چرا این  -

 ریسک و کرده که پایان نامه اش رو داده تو بنوییس. 

 د جواب رستا را ندهد. مهتاب کیسه را گرفت و ترجیح دا

با این که دوست داشت باز هم در کنار آرین بماند ویل 

دلیل دیگری برای ماندن نداشت. باید زودتر یم رفت. 

تمام دیشب را به این دیدار فکر کرده بود و حاال این دخیر 

ن را خراب کرده بود. رو به آرین گفت:   همه چیر

 اگه کار دیگه ای با من ندارید، من برم.  -

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_چهل_و_یک

 

آرین با این که نیم خواست رستا را حساس کند ویل 

د و از مهتاب پرسید:   نتوانست جلوی خودش را بگیر

 تا یک دانشگاه هستید؟ -

زیاد نیم مونم چند تا کار کوچیک دارم بعد یم رم خونه.  -

 شما کاری دارید؟

نه، کاری ندارم. کتابا رو بخون اگه مشکیل داشتر بهم  -

سم.   زندی برات بیی
 بگو تا از دکیر

 

مهتاب باشه ای زیر لب گفت و بعد از خداحافظن از 

 آرین و رستا به سمت دانشکده حسابداری راه افتاد. 

احساس بدی داشت. یم توانست سنگیتن نگاه رستا را  

 روی خودش حس کند. 

داشت هر چه زودتر از زیر این نگاه  با این که دوست

ه فرار کند ویل تمام سعیش را کرد تا درست و با دقت  خیر

 قدم بردار. نه شتاب زده و نه خییل آرام. 
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ن شد از دید رس نگاه رستا خارج شده. برای  وقتر مطمی 

ون داد. این  لحظه ای ایستاد و نفس آه مانندش را بیر

دازی کرده دیداری نبود که از دیشب در مورد آ ن خیالیی

 بود. 

تمام دیروز بعد از ظهر را برای خرید یک مانتو نو و یک 

جفت کتاین خوب که با موجودی جیبش هم خواین 

داشته باشد، ضف کرده بود. حتر با این که در برنامه 

 مقنعه 
ی

اش نبود یک مقنعه نو هم خریده بود تا کهنیک

د. صبح  ن نیی هم با همان اش زیبایی مانتوی نویش را از بیر

دو تکه لوازم آراییسر که هدیه به عنوان عیدی به او داده 

بود و از عید تا حاال زیر لباسهایش در ته کشو دراور مانده 

 بود، کیم به صورتش رنگ و لعاب داده بود. 

ن بار دلش یم خواست در نگاه پرسی زیبا به   برای اولیر

شته نظر برسد. نه این که به ارتباطش با آرین امیدی دا

باشد یا در رسش فکرهای بچگانه ای نقش بسته باشد. 

نه! فقط دوست داشت در نظر آرین آراسته و زیبا باشد. 

. دوست داشت به دل آرین  ن . فقط و فقط همیر ن همیر

 بنشیند. همانطور که آرین به دل او نشسته بود. 
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ن کتابها آرین را به  با خودش نقشه کشیده بود بعد از گرفیر

وی    چ دعوت کند. همان ناهاری که خوردن یک ساند

 قولش را به آرین داده بود. 

فکر این که کنار آرین روی صندیل های پایه بلند 

ساندویخی کوچک کنار میدان ولیعرص بنشیند و یک 

 ساندوی    ج ارزان قیمت بخورد، لبخند بر لبانش یم آورد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 هل_و_دو#پارت_صد_و_چ

 

 جایی غذا 
ن  برای آرین هم جالب بود در همچیر

ً
حتما

ن فست فوتهای  بخورد. بعید یم دانست پای آرین به چنیر

کوچک و ارزان قیمتر باز شده باشد. شاید او هم یم 
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توانست یک خاطره خوب و به یاد ماندین برای آرین رقم 

بزند و سالها بعد وقتر آرین از کنار آن ساندویخی رد یم 

 او را به یاد آورد.  شد 

بعد از آن ناهاری که آرین مهمانش کرده بود قسمتر از 

پولش را برای این که بتواند آرین را دعوت کند، کنار 

گذاشته بود. پول زیادی نبود ویل آنقدر بود که بتواند 

دوتا ساندوی    ج و دوتا نوشابه بخرد. ویل حاال تمام نقشه 

ود یک دوباره هایش نقش بر آب شده بود و معلوم نب

ن کاری را بدست یم آورد.   فرصت چنیر

ن از پله های جلوی ساختمان دانشکده  مغموم و غمگیر

ن به اتمام رسیده بود و زمستان با سوزی  باال رفت. پاییر

ی به پایان  ن ن روز ورودش را جشن گرفته بود. چیر رسد اولیر

ترم نمانده بود. هم از تمام شدن دانشگاه خوشحال بود 

ت. دانشگاهش که تمام یم شد یم توانست و هم ناراح

یک کار خوب پیدا کند و زندگیش را رسوسامان بدهد ویل 

 دیگر آرین را نیم دید. 

ده شد و بغض گلویش را گرفت. سیع  قلبش به شدت فرسر

کرد حال بدش را به فشارهای که این مدت در زندگیش 
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تحمل کرده بود، ربط دهد. ویل خودش هم خوب یم 

 شده. عاشق آرین. دانست عاشق 

با این که با تمام قدرت سیع کرده بود این حس را در  

درونش رسکوب کند و این عشق تازه جوانه زده در 

وجودش را انکار کند ویل بیشیر از این نیم توانست این 

د. باید قبول یم کرد دل در گرو  واقعیت را نادیده بگیر

ده که به هیچ وجه به او نیم رسد. عشقر  نا  پرسی سیی

 فرجام. 

ی در  ن ین دوستش هدیه هم هیچ چیر مهتاب حتر به بهیر

مورد خودش و آرین نگفته بود. او خوب یم دانست 

احساسش به آرین یک طرفه و یی رسانجام است و 

دوست نداشت این حرف را از زبان کس دیگری هم 

بشنود. یم خواست این عشق را مثل یک راز مگو در 

ط خودش یم دانست و دلش نگه دارد.  رازی که فق

 خدایش. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_چهل_و_سه

 

ن مهتاب آرین هم از جایش بلند شد. رستا رو به  با رفیر

 آرین گفت: 

 کالس نداری؟  -

کالس نداشت. یعتن هیچ کار دیگری نداشت. امروز فقط 

ود. رسی و فقط برای دیدن مهتاب به دانشگاه آمده ب

 تکان داد و گفت: 

 نه، -

ی  - ن منم این ساعت کالس ندارم بیا بریم بوفه یه چیر

 بخوریم. 

 آرین یی حوصله رسی تکان داد و گفت: 

 نه، باید برم جایی کار دارم.  -
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بعد از خداحافظن از رستا  به سمت پارکینگ رفت.  

ن شد و از دانشگاه خارج شد ویل حوصله  سوار ماشیر

ن به خانه ر  ا نداشت. فکر کرد به هدیه زنگ بزند و با رفیر

 او قراری بگذارد ویل حتر حوصله هدیه را هم نداشت. 

خیابان پشت دانشگاه را دور زد و ماشینش را جلوی در 

ه به در دانشگاه چشم  ورودی دانشگاه پارک کرد و خیر

 دوخت. 

 

رستا وارد بوفه دانشگاه شد. فکرش بدجوری درگیر آرین و 

ا این که هیچ رفتار غیر معقویل از آنها ندیده مهتاب بود ب

ن این دو خایل  بود ویل نیم توانست ذهنش را از ارتباط بیر

ی این وسط درست نبود. ویل هر چه  ن کند. به نظرش چیر

ی او را این قدر  ن سیع یم کرد، نیم توانست بفهمد چه چیر

 درگیر این دو نفر کرده است. 

 رستا بیا اینجا.  -

ها رستا رسش را به س ن ن که پشت ییک از میر مت نگیر

نشسته بود و برایش دست تکان یم داد، برگرداند. نفیس 

ن رفت و رو به رویش نشست.  گرفت و به سمت نگیر

ن نگایه به چهره در هم و متفکر رستا کرد و گفت:   نگیر
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ی شده؟ - ن  چته؟ چیر

 نه.  -

 پس چرا قیافت اینجوریه؟ -

لوج رو  - ه، مهتاب میر
 یم شنایس؟ببینم تو این دخیر

 اوین که تحقیق بچه ها رو تایپ یم کنه؟ -

 آره.  -

 نه زیاد، چطور؟ -

ن جوری.  -  هیخی همیر

 یم خوای بهش کار بدی؟-

 _ نیم دونم، شاید. 

بچه ها یم گن کارش خوبه منم شاید تحقیق معارفم و 

 بدن اون برام بنویسه. 

ن شانه ای باال  رستا یی حوصله رسی تکان داد. نگیر

 فت: انداخت و گ

 عطایی یا نه؟ -
ی رسکالس دکیر  حاال اون ول کن. میر

 نه حوصله ندارم.  -
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 یه چایی بخوریم بریم خرید. یم گن پالدیوم  -
ن پس بشیر

 جشنواره زمستوین زده. 

رستا لبخندی زد و به پشتر صندلیش تکیه داد. خرید 

ن بود. حتر بهیر از فضویل کردن  کردن بهیر از کالس رفیر

 تاب. توی کار آرین و مه

 

ن از جلوی در   ن نگیر نیم ساعت بعد وقتر با ماشیر

ن قرمز رنگ  دانشگاه یم گذشت، چشم رستا به ماشیر

آرین افتاد که جلوی پای مهتاب توقف کرد. پوزخندی زد 

ن  ی بیر ن و رسی تکان داد. حسش به او دروغ نگفته بود. چیر

 آرین و مهتاب بود. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 شب #ستاره_های_نیمه_ 
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 #پارت_صد_و_چهل_و_چهار

**** 

ن آرین که جلوی پایش متوقف  مهتاب با تعجب به ماشیر

ون آمده بود و  شده بود، نگاه کرد. تازه از در دانشگاه بیر

ن را جلوی   یم خواست از خیابان عبور کند که آرین ماشیر

پایش نگه داشت و در سمت شاگرد را از داخل برایش باز 

 کرد و با شتاب گفت: 

 وارشو دیگه. س -

مهتاب که تازه متوجه موقعیت شده بود، بدون هیچ 

ن شد و در را بست. هیچ کدمشان نیم   سوار ماشیر
تعارقن

 خواستند که آشنایی آنها را با هم ببیند. 

آرین پایش را روی گاز گذاشت و به رسعت به سمت 

ن خیابان فرغ پیچید.  انتهای خیابان راند و توی اولیر

ن را کم کرد و وقتر کیم از دانش گاه دور شد رسعت ماشیر

به سمت مهتاب برگشت و برای لحظه ای نگاهش در 

 نگاه مهتاب گره خورد. 

ه ی آرین به تپش افتاد. خجالت  قلب مهتاب از نگاه خیر

ن انداخت و گوشه لبش را گزید.   زده رسش را پاییر
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لبخند عمیقر روی لبهای آرین نقش بست. حس پرس 

الخره توانسته بود پدر و مادرش را بچه ای را داشت که ب

فریب دهد و با دوستانش به سینما برود. خییل وقت بود 

این طور هیجان زده نشده بود. از آن وقتها که با آرمان و 

هدیه رس پدر و مادرشان کاله یم گذاشتند و به جای 

درس خواندن از خانه فرار یم کردند و توی کوچه ها ول 

ذشته بود. ویل آرین حس و یم گشتند، زمان زیادی گ

حایل شبیه به آن موقع را داشت. دلش یم خواست با 

صدای بلند بخندد ویل جلوی خودش را گرفت. گلویی 

 صاف کرد و با لحتن که سیع یم کرد، عادی باشد،گفت: 

 چند تا مورد بود که ............  -

 مهتاب میان حرف آرین پرید و گفت: 

 یم شه ناهار دعوتتون کنم.  -

آرین لحظه ای مبهوت به مهتاب نگاه کرد. مهتاب 

 لبخندی به قیافه متعجب آرین زد و گفت: 

 یه ناهار از من طلب داشتید، یادتون نیست؟  -

ون آمده بود، با  آرین که از شوک دعوت مهتاب بیر

 شیطنت گفت: 
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ن امروز خوشگل کردی؟ لباس نو پوشیدی به  - برای همیر

 خودت رسیدی. 

 رسخ شد. آرین خنده بلندی کرد و صورت مهتاب به آین 

 گفت: 

 حاال کجا برم.  -

 مهتاب کیم خودش را جمع و جور کرد و گفت: 

 برید سمت ولیعرص.  -

 چشم لیدی، شما امر کنید.  -

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_چهل_و_پنج
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یک ساعت بعد هر دو روی صندیل های پایه بلند، پشت 

ف قرمز رنگ چسبیده به دیوارساندویخی که پر بود از ر  

ا نشسته بودند.  ن گر و پبیر های بزرگ همیی
 پوسیر

ن مکاین یم   ن باری بود که آرین پا داخل چنیر این اولیر

گذاشت. گایه با دوستانش برای خوردن فست فود به 

فوت کورد ها یا فست فودیهای معتیی و مشهور باالی 

ن توی  شهر رفته بود ویل هیچ وقت حتر تصور نشسیر

ن یک  ن ساندویخی کوچیک که حتر جای گذاشیر همچیر

ن و صندیل را هم نداشت به ذهنش نرسیده بود.   دست میر

 مهتاب لبخند خجیل به صورت آرین زد و گفت: 

 ببخشید یم دونم باب سلیقه شما نیست.  -

 آرین شتابزده گفت: 

 نه، نه خییل هم خوبه.  -

گرهای خویی داره. اگر من قبال یه بار اومدم این - جا، همیی

گر سفارش بدم.   اجازه بدبد همیی

گر دوست دارم.  -  خوبه. من همیی

 نوشیدین جی یم خورید؟ -

 کوکا خوبه.   -
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مهتاب از روی صندیل بلند شد و به سمت مرد جواین که 

 پشت پیشخوان ایستاده بود رفت تا سفارش دهد. 

ر آرین نگاهش را دور تا دور فضای کوچک و محق

ساندویخی گرداند و بعد روی نیم رخ مهتاب که جلوی 

پیشخوان ایستاده بود و پول ساندوی    چ ها را حساب یم 

 کرد، ثابت ماند. 

حس خویی توی رگهایش جریان پیدا کرد. از این که  

نزدیک مهتاب بود، خوشحال بود. از این که قرار بود در 

ی بخورد، هیجان زده بود. از این ک ن ه یم کنار مهتاب چیر

توانست ساعت ها بنشیند و به صدای مهتاب گوش 

دهد احساس شادی یم کرد. حس خویی داشت. حیس 

 میان آرامش و شادی. 

خیالش راحت بود کیس او را اینجا نیم شناسد. هیچ 

ی این ساندویخی رد  کدام از آشناهایش از صد کیلومیر

نیم شدند. چه برسد به این که داخل آن بیایند. 

هم داخل یک کوچه فرغ پارک کرده بود تا ماشینش را 

توجه کیس را جلب نکند. هر چند از خودش به خاطر 

این که مثل آدمهای خطا کار سیع در پنهان شدن داشت 

ط عقل این بود که کیس آنها را با هم  عصباین بود ویل رسر
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نبیند، دنبال دردرس نبود، مخصوصا االن که مادر و 

 پدرش به او حساس شده بودند. 

ون فرستاد، به پشتر فلزی صندیل تکیه داد   نفسش را بیر

 و منتظر آمدن مهتاب شد

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_چهل_و_شش

 

ف  مهتاب با سیتن ساندوی    چ ها برگشت. سیتن را روی ر 

 گذاشت و خودش روی صندیل در کنار آرین نشست. 

وسط با دو قویط نوشابه بود. توی سیتن دو ساندوی    چ مت

. ساده ترین ناهاری که  ن یک کوکا و یک فانتا فقط همیر
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 ساده تر از ناهارهایی که 
آرین تا به حال خورده بود. حتر

 توی سلف دانشگاه یم خورد. 
ً
 گاها

مهتاب خجالت زده ییک از ساندوی    چ ها را برداشت و با 

 اشاره به ساندوی    چ دوم گفت: 

 بفرمائید.  -

ه رسعت ساندوی    چ دوم را برداشت و پوشش آرین ب

کاغذی آن را کنار زد. مهتاب با اشاره به ظرفهای سس 

ف گفت:   چیده شده روی ر 

سس هم هست اگه دوست دارید. من خودم بدون  -

ه.   سس یم خورم به نظرم سس مزه اصیل غذا رو یم گیر

 پس منم بدون سس یم خورم ببینم مزه اصلیش چطوره -

 از ساندویچش زد. خوشمزه بود. ابرویی و بعد گاز بزر 
ی
یک

باال انداخت. با لذت هویم کرد و گاز دیگری به ساندوی    چ 

 زد. 

مهتاب که با دقت به صورت آرین نگاه یم کرد وقتر  

عکس العمل آرین را دید با خیال راحت گاز کوچیک به 

 ساندویچش زد. 
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غذا خوردنشان نیم ساعتر طول کشید بعد از آن به 

آرین به پارک ساغ رفتند و در کنار هم قدم پیشنهاد 

ن حرف زدند.   زدند. بستتن خودند و در مورد همه چیر

با این که هوای پارک رسد بود ویل هیچ کدام احساس 

رسما نیم کردند. زمان از دستشان در رفته بود و به هیچ 

ن جز با هم بودن فکر نیم کردند. برای چند ساعت  چیر

شده بود و فقط و فقط  همه دنیا از نظرشان محو 

خودشان بودند بدون هیچ مشکل و دغدغه ای ویل 

بالخره باید از هم دل یم کندند و به دنیای واقیع باز یم 

 گشتند. مهتاب نفیس گرفت و گفت: 

 یم شه برگردیم. من خییل دیرم شده.  -

آرین لبخند یی جاین زد. هر چقدر بیشیر با مهتاب وقت 

کندن از او برایش سخت تر یم یم گذراند دور شدن و دل  

 شد. 

رسی به نشانه تائید تکان داد و به همراه مهتاب به سمت 

خروجی پارک به راه افتاد ویل دیگر دل و دماغ حرف زدن 

ن که یم دانست باید از مهتاب جدا شود،  نداشت همیر

غم به دلش رسازیر شده بود. معلوم نبود دوباره، یک و به 

 او را ببیند. چه بهانه ای یم توانست 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_چهل_و_هفت

 

با وجود مخالفت مهتاب آرین او را تا میدان راه آهن برد. 

ی را در کنار  تا رسیعیر به خانه برسد و البته وقت بیشیر

ن را گوشه خیابان نگه  هم بگذرانند. وقتر آرین ماشیر

 تش چرخید و گفت: داشت، مهتاب به سم

خییل ممنون که دعوتم و قبول کردید برام خییل ارزش  -

 داشت. 

نگاه آرین روی لبهای رنگ پریده مهتاب که دیگر از آن رژ 

ی نبود، نشست. مییل  لب کم رنگ صبح روی آن خیی

رسکش برای بوسیدن آن لبها به جانش افتاد. دوست 
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و جود  داشت مهتاب را در آغوش بکشد و او را با تمام

ببوسد. دلش یم خواست صورت زیبای مهتاب را با 

رسانگشتانش لمس کند و با دستهای خودش آن موهای 

صاف و سیایه که روی پیشانیش ریخته بود را کنار بزند. 

دلش یم خواست ساعت ها بنشیند و به آن صورت 

 مهتایی با آن چشم های درشت مشیک نگاه کند. 

هرباین به صورت مهتاب زد ویل به جای همه آنها لبخند م

 و گفت: 

من باید ازت تشکر کنم که دعوتم کردی. ناهار خییل  -

 
ی
گری به این خوشمزیک اف یم کنم همیی خویی بود. اعیر

 نخورده بودم. 

گر غلو یم کند  مهتاب یم دانست آرین در مورد مزه همیی

ن که آرین دعوتش را  ویل برایش اهمیتر نداشت. همیر

 ش کاقن بود. قبول کرده بود، برای

ن گذاشت تازه یادش  ه ماشیر وقتر دستش را روی دستگیر

آمد هیچ حرقن در مورد پایان نامه و کتابها با هم نزدند. 

ن پیاده شد.  لبخندی روی لبهایش نشست و از ماشیر

 چه بهیر 
ً
وقت برای حرف زدن در این مورد زیاد بود. اصال

هم  که حرقن نزدند حاال بهانه ای برای تلفن کردن به
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داشتند. دستر به نشانه خداحافظن تکان داد و به سمت 

 ایستگاه اتوبوس رفت. 

ن نشست و به قامت مهتاب که از او دور  آرین توی ماشیر

یم شد نگاه کرد. دیگر نیم توانست به خودش دروغ 

بگوید. حق با آرمان بود او عاشق شده بود. عاشق 

ی که به هیچ عنوان نیم توانست او  مهتاب. عاشق دخیر

ن که  را به خانواده اش معرقن کند. ویل ناراحت نبود. همیر

ین و لذت بخش بود.  عشق را تجربه یم کرد، برایش شیر

نیم خواست حس خوبش را با فکر کردن به آینده خراب 

د  کند. فقط یم خواست از بودن در کنار مهتاب لذت بیی

به هر حال او که قصد نداشت به این زودی ازدواج کند. 

هیچ وقت ازدواج نیم کرد. پس چرا باید از االن شاید 

خودش را ناراحت کند. فقط کاقن بود مراقب باشد، کیس 

د. بعد از آن هم خدا بزرگ بود.   از این رابطه بویی نیی

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_چهل_و_هشت

** 

یچید از صدای ناهید خانم توی سالن بزرگ خانه اش پ

پله های مارپیچ وسط سالن باال رفت و وارد اتاق خواب 

ی آنیتا شد و به گوش آنیتا که روی تخت  چهل میر

خواب جدید ایتالیایش دراز کشیده بود و داخل آیپدش 

 فیلم یم دید، رسید. 

-  . ن  آنیتا، عزیزم دوستت رستا اومده. لطفا بیا پاییر

ن  شد و با اخیم از  روی تعجب  آنیتا روی تخت نیم خیر

 به سمت صدا چرخید. رستا آمده بود؟ چرا؟

ن باری بود که رستا به دیدن او یم آمد. او با رستا   این اولیر

چندان دوست نبود و فقط به واسطه رسپینا همدیگر را 

یم شناختند. نیم توانست بفهمد رستا برای چه به 

دیدنش آمده است. فکر کرد این دیدار به رسپینا مربوط 

ید رستا پیایم از طرف خواهرش برای او آورده است. شا
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ی از طرف رسپینا به او بدهد.  ن بود و یا یم خواست چیر

ی نداده بود؟    ویل اگر این طور بود، چرا رسپینا به او خیی

 صدای مادرش دوباره بلند شد:  

-  . ن  آنیتا، عزیزم. نیم یای پاییر

 آنیتا از روی تخت بلند شد و داد زد: 

 دارم میام.  -

ن نف  کشید و لحظه ای جلوی آینه ی قدی میر
س عمیقر

آرایشش ایستاد. مثل همیشه زیبا و آراسته بود. دستر به 

ون رفت.   موهای بلندش کشید و  از اتاق بیر

ن پله ها که رسید، رستا را دید که رو به روی  به پاییر

مادرش نشسته بود و به سواالت مادرش در مورد رسپینا 

 جواب یم داد. 

دانست سالمتر و موفقیت رسپینا برای مادرش آنیتا یم 

ذره ای اهمیت ندارد و فقط یم خواهد با این سواالت 

ن شود که دخیر ییک،  موقعیت رسپینا را بسنجد تا مطمی 

یک دانه اش نسبت به همه دوستانش برتری کامل دارد. 

ین باشد. این  ین و کاملیر آنیتا وظیفه داشت همیشه بهیر
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ین کاری بود که د ر مقابل لطف پدر و مادرش انجام کمیر

 یم داد. 

رستا با شنیدن صدای پای آنیتا حرفش را قطع کرد، از 

جایش بلند شد و به سمت آنیتا رفت و با لبخندی روی 

لب او را در آغوش کشید. آنیتا که هنوز گیج بود، با 

ون کشید و به  احتیاط خودش را از آغوش رستا بیر

 زحمت لبخند زد. 

با همان لحن جدی همیشگیش رو به آنیتا ناهید خانم 

 گفت: 

آنیتا، دوستت و بیی تو اتاقت. منم به مرجان یم گم  -

 براتون قهوه و کیک بیاره. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 
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 #پارت_صد_و_چهل_و_نه

 

آنیتا دستش را پشت کمر رستا گذاشت و با کیم ناراضایتر 

ا راهنمایی کرد. این گونه دیدارهای او را به سمت پله ه

بدون برنامه باب میل هیچ کدام از اعضای خانواده به 

ن رستا باید  خصوص مادرش نبود. یم دانست بعد از رفیر

تمام مکالماتشان را مو به مو برای مادرش بازگو کند. البته 

آنیتا بر خالف بچه های هم سن و سال خودش مشکیل 

ه شدت به مادرش وابسته بود با این مسئله نداشت. او ب

و بدون اجازه او هیچ کاری انجام نیم داد. مادرش بود که 

ن یم کرد. چه بخورد، چه بپوشد، با چه کیس دوست  تعییر

باشد، کجا برود، چه رشته ای درس بخواند و حتر با چه 

کیس ازدواج کند و آنیتا با جان و دل به حرفهای مادرش 

ان داشت و یم دانست هر گوش یم داد. او به مادرش ایم

 درست است. 
ً
 چه یم گوید کامال

 

ن ناهید خانم از پله ها باال رفت و وارد  رستا زیر نگاه سنگیر

 راهرو پهتن شد که اتاق خوابها در آن قرار داشت. 
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ن اتاق را باز کرد و رستا را به داخل اتاق  آنیتا در اولیر

ا دعوت کرد. رستا نگایه به اتاق بزرگ و الکچری آنیت

انداخت و روی ییک از مبل های بادی گوشه اتاق که 

ف به منظره زیبایی از کوه های پر از برف، بود، 
مرسر

نشست. با این که خودش از یک خانواده مرفه بود ویل 

باز هم تجمل و شکوه خانه ی آنیتا چشمش را گرفته 

 بود. 

با خودش فکر کرد اگر پرس بود، هیچ فرصتر را برای زدن 

هدر نیم داد. آنیتا هم زیبا بود و هم بسیار مخ آنیتا 

پولدار برایش عجیب بود چطور آرین به جای آنیتا 

ی مثل مهتاب را که نه قیافه خایص داشت و نه  دخیر

هیکل درست و حسایی و مطمئنا از یک خانواده ضعیف 

ی  ن بود را انتخاب کرده بود. شاید اشتباه یم کرد و هیچ چیر

ن آرین و مهتاب نبود و  یا شاید مهتاب فقط یک هوس  بیر

زود گذر بود. یک زنگ تفری    ح که بیشیر پرسهای که او یم 

شناخت بدنبالش بودند. ویل در این چهار سال دوستر 

هیچ وقت رفتاری از آرین که نشانه هوس بازی او باشد 

ندیده بود. بعید بود دوستر اش با مهتاب از روی هوس 

 یا حتر یم و برای رسگریم باشد. بیشیر به دلبست
ی

یک

 توانست بگوید، به عاشقر یم مانست. 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_پنجاه

 

آنیتا چهار زانو روی تخت نشست و با لحتن که سیع یم 

 کرد، هیجان زده به نظر برسد، گفت: 

 باورم نیم شه که اومدی دیدنم.  -
ً
 اصال

احت -  ت شدم. ببخشید، مزاحم اسیر

نه این چه حرفیه. خوشحال شدم که اومدی. از رسپینا  -

؟ خوبه؟   چه خیی

 خوبه. بهش نگفتم میام اینجا.  -

 ابروهای آنیتا باال پرید. رستا رسش را کج کرد و ادامه داد: 
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واقعیتش اومدنم ربظ به رسپینا نداره. اومدم  یه  -

ی بهت بگم ویل نیم دونم کار درستر دارم یم کنم  ن یا چیر

 نه. 

اخم های آنیتا در هم رفت، کیم خودش رو به جلو خم 

ه در صورت رستا پرسید:   کرد و خیر

ی شده رستا؟ - ن  چیر

 رستا نفیس گرفت و با احتیاط گفت: 

؟ -  اون روز تو کوه. وقتر گفتر آرین نامزدته، راست گفتر

 اخم آنیتا غلیظ تر شد. با دلخوری گفت: 

 چرا باید دروغ بگم.  -

ن بد  -  برداشت نکن. من فقط ......... ببیر

حس بدی تمام وجود آنیتا را پر کرد. آب دهانش را قورت 

داد و با صدایی که سیع یم کرد خییل عصتی نباشد 

 پرسید: 

 به آرین مربوطه؟ آرین کاری  -
ی

ی که یم خوای بیک ن چیر

 کرده؟ 

 خب، راستش......  -
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به که به در اتاق خورد باعث شد رستا  صدای چند ضن

را نیمه کاره رها کند. آنیتا عصتی رو به در اتاق حرفش 

 فریاد زد: 
ً
 تقریبا

 بیا تو.  -

 وارد اتاق شد. آنیتا که هر  
ی
دخیر جواین با سیتن بزریک

 لحظه عصتی تر یم شد رو به دخیر گفت: 

 بزارش همونجا و برو.  -

ن شیشه ای   که معلوم بود ترسیده سیتن را روی میر
دخیر

ون رفت رو به روی رستا گذاشت و  به رسعت از اتاق بیر

 باری نبود که یی 
ن و در را پشت رسش بست. این اولیر

جهت مورد خشم آنیتا قرار یم گرفت. آنیتا عادت داشت 

 عصبانیتش را رس او خایل کند.  

 آنیتا چشم از در بسته گرفت و رو به رستا دوباره پرسید: 

 یم شه درست تعریف کتن ببینم جی شده.  -

 کرد و گفت: رستا من و متن  

ن من و آرین چهار ساله هم کالسیم. آرین هیچ وقت  - ببیر

ام فکر یم کردیم  نگفته بود که نامزد داره. من و بقیه دخیر

ن مخ آرین رو بزنن  مجرده. تو این مدت خییل ها خواسیر
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ویل آرین هیچ وقت با کیس دوست نشد. یعتن هیچ 

ی محل بده چه برسه باهاش  وقت ندیدم حتر به دخیر

 ست بشه. دو 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_پنجاه_و_یک

 

ه به رستا نگاه کرد. یم  آنیتا آب دهانش را قورت داد و خیر

ن بد و ناراحت کننده ای  دانست پشت این حرفها چیر

نشسته. یک اما، یک ویل. یک استثنایی که قرار بود 

 فیس گرفت و ادامه داد: زندگیش را به هم بریزد. رستا ن

ه خییل گرم گرفته. یعتن  - ویل یه چند وقتر با یه دخیر

ن خییل جلب  رفتاراشون عجیبه. تو دانشگاه سیع یم کین
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ون دانشگاه با هم زیاد وقت یم   بیر
ً
ن ویل ظاهرا توجه نکین

ه رو سوار  گذرونن. من خودم چند بار دیدم آرین دخیر

ن کرد و برد.   ماشیر

ی - ن  چیر
ی
 بینشونه؟ یعتن یم یک

د و با تعلل جواب داد:   رستا لبهایش را به هم فرسر

ه داره پایان نامه آرین رو یم نویسه همه  - نیم دونم. دخیر

هم تو دانشگاه این و یم دونن. ویل رفتاراشون خییل 

 هفته پیش آرین و دیدم نشسته منتظر 
ً
مشکوکه. مثال

ن  ه گفت یم خواد چند تا کتاب بهش بده که تو نوشیر دخیر

ه اومد جلوی من  پایان نامه ازش استفاده کنه. وقتر دخیر

خییل رسیم باهاش حرف زد ویل یه ساعت بعد دیدمش 

ه رو سوار ماشینش یم کنه. خب  که داره یواشیک دخیر

ن کاری بکنه.   به کفشش نیست چرا باید همچیر
ی

 اگه رییک

صورت آنیتا از ناراحتر رسخ شد. دندانهایش را روی هم 

ه به صورت رستا نگاه کرد. رستا که از نگاه فشار داد و خیر 

ه آنیتا معذب شده بود، گفت:   خیر

ببخشید آنیتا نیم خواستم ناراحتت کنم. تو مثل  -

. البته شاید  ، فکر کردم باید بدوین خواهرم رسپینا یم موین

من اشتباه یم کنم و هیخی بینشون نیست ویل تو هم 
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ا  . این جور دخیر ه حواست و جمع کتن آدمای درستر بهیر

ن تا خودشون و به ییک مثل آرین  . هر کاری یم کین ن نیسیر

بچسبونن. هر جی باشه آرین هم پولداره هم خوش تیپ 

ای یی خونواده. 
 طعمه چریی برای دخیر

 تو یم شناسیش؟ -

خییل نه، از دوستای دخیر خالت هدیه اس. من  -

همیشه این دوتا رو تو دانشگاه با هم یم دیدم. فکر کنم 

ه با آرین شده. وگرنه دلییل هد یه واسطه دوستر دخیر

ن پایان نامه اش رو بده دست ییک از بچه  نداره آرین نوشیر

 با عقل جور در نمیاد. 
ً
 های حسابداری. اصال

آنیتاکه با شنیدن اسم هدیه عصبانیتش چند برابر شده 

 بود پرسید: 

ه رو فرستاده تا آرین و از من جدا  - یعتن هدیه این دخیر

 ؟کنه

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_پنجاه_و_دو

 

ی به ذهنش  ن ن چیر رستا جا خورده به آنیتا نگاه کرد. چنیر

نرسیده بود. هیچ وقت از هدیه خوشش نیم آمد. هدیه 

هایی بود که 
را همه توی دانشگاه یم شناختند. از آن دخیر

با همه دوست یم یک جا بند نیم شد. خوش رو بود و 

 عضو 
ً
شد. پای ثابت برنامه های دانشگاه بود و تقریبا

ی در  همه ی انجمن ها و گروه های دانشگایه. اگر خیی

دانشگاه بود اول رسوکله هدیه هادیان پیدا یم شد. به 

نظرش هدیه خودنما و مسخره بود ویل این که بخواهد از 

زدواج آرین قصد مهتاب را به آرین معرقن کند تا مانع از ا

و آنیتا بشود زیاد با اخالق هدیه جور در نیم آمد. هدیه 

ی ناراحت بود، رک و  ن اهل دو دوزه بازی نبود اگر از چیر

 این کار چه سودی 
ً
پوست کنده آن را یم گفت. اصال

 برای هدیه داشت. 

 دستپاچه گفت: 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 422 
 

ه دوست  - ن حرقن نزدم. فقط گفتم دخیر نه، من همچیر

 . ن  هدیه بوده همیر

، من خودم دخیر خاله ام و خوب یم  -
ی

الزم نیست تو بیک

شناسم. چشم دیدن من و نداره این کار رو هم کرده تا 

آرین و از من دور کنه. ویل کور خونده من نیم ذارم. حاال 

یه. از چه خونواده ایه؟  ه چه جور دخیر این دخیر

خوشگله؟ از من رستره؟ جی داره که آرین رو جذب 

 خودش کرده. 

 گایه به صورت ظریف و زیبای آنیتا کرد و گفت: رستا ن

ه الغره. قدش هم  - ن  سیی
نه، خوشگل نیست یه دخیر

ن خایص نداره. من در مورد  خییل بلند نیست. هیچ چیر

خونوادش نیم دونم ویل از رخت و لباسش معلومه وضع 

 خوب نیست. برای این که خرج 
ً
مالیشون اصال

و تایپ یم کنه. دانشگاهش و در بیاره مقاالت بچه ها ر 

اگه بخوای یم تونم آمارش رو برات در بیارم. البته ممکنه 

 من اشتباه کرده باشم و هیخی بینشون نباشه. 

ون فرستاد و گفت:   آنیتا نفس پرحرصش را بیر

 قهوت و بخور رسد یم شه.  -
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رستا دست جلو برد و فنجان قهوه را از داخل سیتن 

 نیم دانست چ
ً
را به دیدن برداشت. خودش هم دقیقا

آنیتا آمده بود شاید به این خاطر که این همه سال 

منتظر بود تا آرین گوشه چشیم به او نشان دهد ویل 

 آرین هیچ وقت او را ندیده بود. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_پنجاه_و_سه

** 

با کمال ماشینش را جلوی اداره ثبت اسناد نگه داشت و 

رضایت لبخند زد. بالخره بعد از چند ماه این در و آن در 

زدن، دیشب دوستش زنگ زده بود و گفته بود کارمندی 

که قرار بود سندها را دستکاری کند رایصن شده با مبلغ 

دویست میلیون این کار را انجام دهد. مبلغ زیادی بود آن 
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هم حاال که هنوز کیل از چک های پدرش پاس نشده بود 

کارهای تراشکاری هم خوب پیش نیم رفت. ویل و  

ارزشش را داشت این سندها خییل با ارزش تر و قیمتر تر 

ی بود که نشان یم داد. اگر آن کارمند از ارزش  ن از چیر

واقیع سندها اطالع داشت هیچ وقت با این مبلغ رایصن 

 به انجام کار نیم شد. 

ون داد. حق با پدرش بود  اگر  کمال نفس کالفه اش را بیر

پدر بزرگش آن موقع که عمو حسن مرده بود یک مبلغ 

ی کف دست زن عمو منصوره یم گذاشت و به  ن ناچیر

جای آن وکالت ارثشان را برعهده یم گرفت حاال مجبور 

نبودند این همه پول برای جعل اسناد بدهند. هرچند با 

یک وکالتنامه ساده هم کارشان به طور کامل راه نیم افتاد 

 دستشان برای خییل کارها باز بود.  ویل باز هم

خویی قضیه در این بود که دیگر مجبور نبود دنبال 

مهتاب موس، موس کند و ادای آدم های عاشق را در 

آورد. البته قرار هم نبود مهتاب را به این راحتر ها ول 

کند. کارش که رسوسامان پیدا یم کرد و خیالش که راحت 

فت ویل این دفعه نه برای یم شد دوباره رساغ مهتاب یم ر 

ه  ازدواج برای این که درس درست و حسایی به آن دخیر
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گند دماغ بدهد و به او بفهماند هیچ کس نیم تواند 

 آن دخیر 
ی
دست رد به سینه ی کمال بزند. قرار بود زندیک

ی که بود بشود. ویل اول باید  ن بدتر و جهنیم تر از این چیر

ش را روشن یم تکلیف سندها و قرض و قوله های پدر 

 کرد. 

ن پیاده نشده بود که صدای زنگ موبایلش  هنوز از ماشیر

بلند شد. دوستش حمید رضا بود. همان کیس که اقای 

کاظیم کارمند اداره ثبت اسناد را برایش پیدا کرده بود تا 

سندها را به اسم او در کامپیوترهای اداره ثبت کند و یک 

 سند یی عیب و نقص به او بدهد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_پنجاه_و_چهار
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از وقتر که سندها کامپیوتری شده بود و همشان یک کد 

ی و یک برچسب هولگرام پیدا کرده بودند جعل  رهگیر

آنها مشکل شده بود. حاال هر کیس به راحتر یم توانست 

دیگر جعل  ته، توی اصیل یا جعیل بودن اسناد را در آورد. 

کنندگان سنتر و قدییم چندان به درد نیم خوردند و 

کاری از پیش نیم بردند. ویل این آدم کیس بود که یم 

د و جوری سندها را  توانست توی اسناد رسیم دست بیی

 به نام او تغییر دهد که هیچ کس متوجه نشود. 

دکمه اتصال را وصل کرد و گویسر را کنار گوشش چسباند 

 و گفت: 

 ، آقا حمید گل. به -

؟ -  سالم  دادش، رفتر

 دارم یم رم. جلوی اداره ام.  -

ه.  - ن این دوستمون گفته نصف مبلغ و اول یم گیر  ببیر

کمال نفس عمیقر کشید. اگر صد میلیون یم داد دستش 

به شدت خایل یم شد ویل چاره ای نبود. این تنها راه 

نجاتشان از مخمصه ای بود که پدرش درست کرده بود. 

 گفت: ب
ی

 ا کالفیک
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 حله حمید جان. نگران نباش.  -

راستر داداش این یارو، کاظیم. خییل نگران این بود که  -

امالک مدغ داشته باشه. یم گفت اگه ییک بره و برای 

امالک شکایت کنه، گند قضیه در میاد. یم گفت فقط 

سند امالیک رو جا به جا یم کنه که مطمئنه هیچ صاحتی 

شون نیست. یم دوین که جی یم ندارن و هیچ کس پ یگیر

گم. کار به دادگاه بکشه همه جی لو یم ره. اون وقت فقط 

ه.   پای کاظیم گیر نیست پای تو هم گیر

ن باش داداش اینا مال عموم بوده اونم بعد از  - مطمی 

مرگش کیس رو نداشته که ارث بهش برسه. یم تونستیم 

ش از طریق قانوین هم اقدام کنیم ویل اون جوری  بیشیر

ی دست ما رو نیم گرفت.  ن  نصیب دولت یم شد. چیر

 یعتن عموت زن بچه نداشت؟ -

 زن و بچه هاش خییل وقت پیش تو تصادف مردن.  -

؟ -  پدر و مادرش جی

 اونام مردن. گفتم که هیچ کیس  رو نداشت.  -

 ای بنده خدا.  -

 آره دیگه. این جوری.  -
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ن حرفا رو به این کاظیم بگو خی - الش و راحت باشه، همیر

 کن. 

کمال باشه ای گفت و با پوزخندی روی لب تلفنش را 

 قطع کرد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_پنجاه_و_پنج

 

درست بود در مورد وراث عمویش دروغ گفته بود ویل 

 خیالش از این که کیس پیگیر سندها نیم شود راحت بود. 

حق و حقوقش را گرفته بود و رسید  زن دوم عمویش که

ی هم امضا کرده بود، که هیچ ادعای روی بقیه  محرصن

اموال شوهرش ندارد. زن عمو منصوره و مهتاب هم که 
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ی خیی نداشتند که بخواهند شکایت کنند  ن  از چیر
ً
اصال

تازه اگر هم خیی دار یم شدند عرضه این کارها را نداشتند 

ان باشد. نکند اون مردی نداشتند که پیگیر کارهایش

اث  ن ارث و میر محسن چلغوز قرار بود برای پس گرفیر

 پدرش شکایت کند. 

خنده ای کرد و رسش را به دو طرف تکان داد. خیالش 

راحت بود که هیچ کس پیگیر اسنادی که در دست 

داشت  نیم شود. اگر یک روزی هم حرقن یم زدند 

یم سندهایی که به نامش شده بود را جلوی  رویشان 

گذاشت و دهان همشان را یم بست و اجازه نیم داد کار 

ن دهن دو تا زن و یک  به دادگاه بکشد. اگر عرضه بسیر

بچه ناقص را نداشت چطور یم خواست اسم خودش را 

 مرد بگذارد. 

وارد ساختمان که شد دوباره صدای زنگ موبایلش بلند 

شد. این دفعه پدرش پشت خط بود. تلفن را ریجکت 

 خل جیبش گذاشت. کرد و دا

یم دانست پدرش پیگیر کار سندهاست ویل قرار نبود 

دار  ی بفهمد. قرار بود پدرش وقتر خیی ن حاال، حاالها چیر

شود که کار تمام شده باشد و تمام امالک به نام او سند 
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 و 
ی
خورده باشد. دیوانه نبود که بعد از این همه دوندیک

از مرگش بدبختر سندها را به اسم پدرش بزند که بعد 

یک مشت الشخور روی رسش آوار شوند و ادعای ارث 

نجش به جیب کس  اث کنند. او نیم گذاشت دسیر و میر

ن که توی آن تراشکاری جان یم کند و  دیگری برود. همیر

لش یم خوردند، کاقن بود.   بقیه از ِقب 

تنها لطقن که یم توانست به پدرش کند این بود که روی  

د و  پدرش را از دست نزول خورها  سند کارگاه وام بگیر

نجات دهد. اگر از شکایت پدر و برادرش نیم ترسید کل 

سند تراشکاری را به نام خودش یم زد ویل حاال مجبور 

بود به سهم عمو حسن اکتفا کند. حوصله دردرس 

 نداشت. 

پوشه مدارک را توی دستش جا به جا کرد و از مردی که 

ره اتاق آقای پشت پیشخوان اطالعات نشسته بود شما

 کاظیم را پرسید و از پله ها باال رفت. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_پنجاه_و_شش

 

 یم توانست رس 
ً
بهیر بود بیشیر از این طمع نیم کرد. بعدا

فرصت پدرش را مجبور کند تا سهم خودش را از 

این ها را روشن  تراشکاری به اسم او بزند. اول باید تکلیف

 یم کرد. 

وارد راهرو دراز طبقه دوم شد و نگایه به شماره اتاقها 

کرد. چند قدم مانده به اتاق کاظیم متوجه چند مرد کت 

و شلوار پوش شد که با قدمهایی محکم از کنارش 

گذشتند. مردها درشت هیکل بودند و نگاه جدیشان به 

 ن بود. رو به رو بود. دو نفرشان  یی سیم در دستشا

ییک از مردها وقتر از کنار کمال یم گذشت، گوشه کتش را 

عقب زد تا دستش را داخل جیب شلوارش کند. کمال که 

از دیدن هیبت مردها ترسید بود با دیدن اسلحه بسته 

شده به کمر مرد ترسش بیشیر شد و به دیوار پشت رسش 
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ه به مردها که وارد اتاق کاظیم  چسبید و با چشم هایی خیر

 شدند، نگاه کرد. 

اض یم کرد او را به  ی اعیر ن صدای فریاد مردی که به چیر

خودش آورد. رس و صداها که باال گرفت کارمندها و 

ون آمدند و توی  ارباب و رجوع ها از اتاق های دیگر  بیر

 راه رو، جلوی اتاق کاظیم جمع شدند. 

کمال بالخره به خودش تکاین داد. به سمت جمعیت 

ختر از ال به الی آدم های کنجکاو چسبیده رفت و با بدب

 به هم عبور کرد و داخل اتاق رسک کشید. 

 پنجاه ساله با ظاهری آراسته با 
ً
مرد مستن حدودا

 عصبانیت رو به مردهای کت و شلواری فریاد یم زد: 

 من کاری نکردم. چرا باید همراه شما بیام؟ -

مردی که قد بلندتری داشت و ریش و سیبیلش تقریبا 

 تمام صورتش را پوشانده بود با لحن رسد و خشتن گفت: 

 یم ریم اداره معلوم یم شه کاری کردی یا نه.  -

 مرد مسن داد زد: 

یعتن جی آقا، شما اجازه ندارید با من این طور رفتار  -

 کنید. من با شما جایی نیم یام. 
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مرد دیگر که کیم الغر تر و جوان تر بود کاغذی را به 

 ت و گفت: سمت مرد مسن گرف

این حکم بازداشت شماست. شما به جرم جعل اسناد،  -

سوء استفاده از موقعیت شغلیتان و استفاده از امکانات 

 دولتر در جهت کارهای غیر قانوین بازداشت هستید. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_پنجاه_و_هفت

 

تش از بقیه باال تر است مرد قد بلند تر که معلوم بود سم

رو به ییک از مردها که کیم عقب تر از دیگران ایستاده بود 

 اشاره کرد. 
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مرد رسی برای مافوقش تکان داد و با قدمهای محکم جلو 

اض یم  آمد و به دستهای مرد مسن که هنوز داشت اعیر

ن بازویش او را به سمت در  کرد، دستبند زد و با گرفیر

 کشید. 

در جلوی در اتاق  از هم باز شدند تا جمعیت جمع شده 

مامور همراه با مرد بازداشت شده از میانشان عبور کنند. 

ده دقیقه ای طول کشید تا بقیه مامورها کامپیوتر و 

اسنادی که توی اتاق مرد بود را جمع کنند و از اتاق 

ون بروند.   بیر

مرد جوان قد بلند و الغر اندایم که متفکرانه  گوشه لبش 

 خاراند، رو به زن کوتاه قدی که مقنعه اش عقب را یم

رفته بود و موهای رنگ شده اش باالی رسش به شکل 

 شاخ در آمده بود، گفت: 

 به کفش این کاظیم  -
ی

من همیشه یم دونستم یه رییک

 هست. 

 زن رسی تکان داد و گفت: 

یک فکرش و یم کرد با اون همه ادعای دین و ایمون و   -

 کنه. درستکاری این کار و ب

 مرد قیافه فیلسوفانه ای به خودش گرفت و گفت: 
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ن و داره،  - ن یه چیر  که ادعای داشیر
همیشه بدون اوین

ن و نداره.   اون چیر
ً
 حتما

زن آیه کشید و از کنار مرد جوان گذشت و به سمت 

 اتاق کارش رفت. 

ن شده بود آن مردی که دستگیر شد  کمال که حاال مطمی 

ون داد. کاظیم است نفس حبس شده در سی  نه اش را بیر

نیم دانست باید ناراحت باشد یا خوشحال. ناراحت از 

این که تمام نقشه هایش نقش برآب شده بود و 

خوشحال از این که پای خودش وسط این گنداب گیر 

 نکرده بود. 

اگر مامورها یک روز، فقط یک روز دیرتر به رساغ کاظیم 

 فکر کردن
ً
به این که چه  یم آمدند، حتما ......... اصال

 اتفاقر ممکن بود بیافتد، ترسناک بود. 

با دست عرق نشسته روی صورتش را پاک کرد و با 

قدمهای رسی    ع به سمت پله ها رفت. باید به رساغ نقشه 

قبلیش بر یم گشت باید با مهتاب ازدواج یم کرد تا بتواند 

د.   وکالت نامه ای را که الزم داشت از مهتاب بگیر
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_پنجاه_و_هشت

 

 * 

ن خانم نگاهش را از لب های خندان پرس بزرگش به  نسیر

سمت چشم های براق و درخشانش برد و آه بلندی 

کشید. وقتر آنیتا به خانه اشان آمده بود و در مورد آرین 

ن خانم این حرف را  و عشق پنهانش حرف زده بود، نسیر

باور نکرده بود. چطور ممکن بود، آرین آنیتا را رها کند و  

ی که به گفته ی  عاشق دخیر دیگری شود آن هم دخیر

. برای  آنیتا نه قیافه خویی داشت و نه خانواده درستر

ن تمام کار و زندگیش رو رها کرده بود و آرین را زیر  همیر

نظر گرفته بود تا به آنیتا ثابت کند که اشتباه کرده و 

دوری کردن های آرین، ربظ به وجود دخیر دیگری 
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ندارد. فقط آرین نیم خواهد به این زودی ها ازدواج کند 

و چند سال دیگر وقتر کیم سنش باالتر رفت و باد کله 

ن درست یم شود. ویل خییل زود  اش خوابید، همه چیر

 عاشق شده. 
ً
 فهمید، آنیتا اشتباه نکرده و آرین واقعا

ن خانم این ل بخند و آن چشم های درخشان، که نسیر

انگار ستاره ها در آن یم رقصند را خوب یم شناخت. 

خودش هیچ وقت عاشق نشده بود ویل به خویی 

 روزهایی که نرسین عاشق شده بود را به یاد یم آورد. 

ن لبخند روی  نرسین هم وقتر دل به هادی داده بود همیر

ن طور ستاره باران  شده لبهایش بود و چشم هایش همیر

بود. یادش یم آمد، وقتر هادی به خواستگاری نرسین 

آمد پدرش حاج محمود که در صنف خودش برو بیایی 

داشت چندان به آن وصلت رایصن نبود.  نه این که 

هادی بد باشد. هادی پرس خویی بود. تحصیل کرده و از 

یک خانواده با اصالت. پدرش توی بانک کار یم کرد و 

 بود. ویل
ی

ن تر از آنها مادرش فرهنیک  از نظر مایل خییل پاییر

هایش با کیس  بودند. حاج محمود دوست داشت دخیر

ازدواج کنند که هم سطح و اندازه خانواده آنها باشد. ویل 

وقتر نرسین توی چشم های پدرش نگاه کرده بود و گفته 
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بود که هادی را دوست دارد و با کیس غیر از او ازدواج 

ه بود. البته این که مادر نیم کند، پدرش کوتاه آمد

خدابیامرزش پشت نرسین در آمده بود هم در تصمیم 

پدرش یی تاثیر نبود. مادرش اعتقاد داشت هادی جنم 

ش را دوست دارد و او را   دارد و از همه مهمیر دخیر
ی
زندیک

 خوشبخت یم کند. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_پنجاه_و_نه

 

کتش را راه  ویل خییل طول کشید تا هادی توانست رسر

ن حاال هم با  بیندازد و زندگیش را رس و پا کند.  حتر همیر

وجود اریی که نرسین به خانه شوهرش برده بود، 

 او و ناهید نیم رسید. هرچند 
ی
زندگیشان به گرد پای زندیک
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 او وجود نداشت. 
ی
 نرسین بود که در زندیک

ی
ی در زندیک ن چیر

ن هیچ وقت آن را با کوورش  نزدییک و  صمیمیتر که نسیر

 تجربه نکرده بود. 

ازدواج خودش برخالف ازدواج نرسین یک ازدواج قرار 

دادی بود. پدرش با بازیار بزرگ توی یک معامله کاری 

آشنا شده بود و از آنجا دوستیشان قوت گرفته بود. 

خییل زود این دوستر به خانواده ها کشیده شده بود و 

ه جایی رسید که بازیار او را برای پرس بزرگش کوروش کار ب

ن  خواستگاری کرده بود. او نه نگفته بود. کوروش همه چیر

ن نداشت.   تمام بود و دلییل برای نه گفیر

کوروش مرد خویی بود. خوش تیپ و پولدار. کیم 

بداخالق بود و گایه شیطنت هایی هم یم کرد که از 

ن پنهان نیم ماند. شیطن ت هایی که با وجود چشم نسیر

این که قلبش را یم شکست ویل یی حرف از کنارش یم 

 اگر به روی کوروش یم 
ً
گذشت. چاره ای نداشت مثال

ن را یم داند، چه یم شد؟ او که نیم  آورد که همه چیر

 طالق 
ً
د و برود. اصال توانست با دو بچه بزرگ طالق بگیر

هم یم گرفت. بعدش چه یم کرد؟ چطور یم توانست 

د و زندگیش رو دو دستر تقدیم یک زن دیگر کند؟ برو 
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اگر این اتفاق یم افتاد چطور یم توانست رسش را جلوی 

ن  بقیه بلند کند؟ آبرویش پیش همه یم رفت. همه یم گفیر

برای شوهرش کم بوده که شوهرش به رساغ زن دیگری 

ین کار، سکوت بود. این طوری الاقل روی  رفته. بهیر

شد و آبرویش پیش کس و ناکس کوروش به او باز نیم 

نیم رفت. کوروش هم چند سال دیگر از تب و تاب یم 

افتاد و رسش به زندگیش گرم یم شد. فقط باید یک کم  

 دیگر تحمل یم کرد و آتو دست بدخواهانش نیم داد.   

هر چند با این عشق و عاشقر که آرین راه انداخته بود به 

و آبرویش جلوی زودی سوژه دست عالم و آدم یم شدند 

 همه یم رفت. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_شصت
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ی که آرین عاشقش شده بود از یک  شاید اگر دخیر

 پدرش استاد 
ً
خانواده معقول بود، یم شد کاری کرد. مثال

دانشگاه بود و مادرش پزشک یا پدرش پزشک بود و 

اداره دولتر یا نیم داند یک مادرش کارمند عایل رتبه یک 

ن فامیل و آشنا در آورد و به بقیه  ی که بشود آن را بیر ن چیر

 نشان داد. 

ک از یک خانواده  ویل آن طور که آنیتا یم گفت دخیر

ن بود که حتر برای خرج دانشگاهش باید کار یم  سطح پاییر

 کرد. 

 چطور یم 
ً
 پدرش کارگر بود و مادرش خانه دار اصال

ً
حتما

 چطور  خواست با 
ً
ن خانواده ای وصلت کند. اصال چنیر

ی شده بود.  ن دخیر  آرین عاشق یک همچیر

ی از سطح اجتماغ به این پاییتن  حتر فکر این که دخیر

وارد زندگیشان بشود، بدنش را یم لرزاند. باید هر جوری 

بود جلوی آرین را یم گرفت قبل از این که حرف به گوش 

خواهش کرده بود کوروش و ناهید یم رسید. از آنیتا 

ن را درست کند.  ی به مادرش نگوید تا خودش همه چیر ن چیر

یم دانست اگر حرف به گوش ناهید یم رسید جنجایل به 
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پا یم شد. جنجایل که ممکن بود روی رابطه ی دو برادر 

هم تاثیر بگذارد. آرین باید با آنیتا ازدواج یم کرد حاال اگر 

ت کند و یم خواست این وسط مثل پدرش گایه شیطن

ن  زیر آیی برود عیتی نداشت ویل ازدواج با یک چنیر

 خانواده ای محال بود. 

به دنبال آرین که با شنیدن صدای زنگ موبایلش، لبخند 

عمیق به لب آورده بود و سمت اتاقش یم رفت، راه 

افتاد. معلوم بود همان دخیر پشت خط است که این 

 طور گل از گل آرین شکفته بود. 

منتظر ماند و بعد تقه ای به در زد و بدون کیم پشت در 

این که منتظر جوایی از طرف آرین باشد وارد اتاق شد. 

آرین که روی تخت دراز کشیده بود و یم خندید با دیدن 

مادرش به رسعت از حالت دراز کشیده در آمد و چهار 

 زانو روی تخت نشست و به فرد پشت تلفن گفت: 

م. یه کاری برام پیش اومده بعد -  باهات تماس یم گیر
ً
 ا

تلفن را قطع کرد و رو به مادرش که به چهار چوب در 

 تکیه زده بود، گفت: 

ی شده؟  - ن  چیر
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ن خانم آرام به سمت تخت آمد و گوشه تخت رو  نسیر

 به آرین نشست و گفت: 

 دوستش داری؟ -

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_شصت_و_یک

 

 اخیم کرد و با لحن عصباین گفت:  آرین

 شما. یک رو دوس دارم؟ -
ی
 جی یم یک

یه؟ خونواده اش رو یم شنایس؟ -  چه جور دخیر

ی وجود نداره؟ -  مامان هیچ دخیر

 من یم دونم.  -
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؟ همون چرت و پرتهایی که آرمان بهت  -
جی رو یم دوین

 گفته. 

ن خانم کیم توی صورت آرین نگاه کرد. پس آرمان  نسیر

ی نگفته بود. رسی هم ق ن ضیه را یم دانست و به او چیر

 تکان داد و گفت: 

ن و ضعیفه.  - ه از یه خونواده پاییر
من یم دونم دخیر

؟ متوجه  ی اعتماد یم کتن ن دخیر چطوری به همچیر

 نیستر برات کیسه دوخته؟

 آرین عصباین تر از قبل گفت: 

ن من و مهتاب نیست.  - ی بیر ن  هیچ چیر
ً
مامان جان اوال

 م
ً
ن آدیم نیست. پول براش ثانیا  یه همچیر

ً
هتاب اصال

ارزش نداره. خییل مغروره حتر حاضن نیست به خاطر یه 

قرون زیر بار منت کیس بره. شما چطوری یم گید برام 

 کیسه دوخته؟

پس معلومه دخیر خییل زرنگیه. به پول کم رایصن  -

نیست. یه قرون، دوزار به چه دردش یم خوره. اون تو رو 

همه ی ثروتت. خودش و مغرور و یی نیاز یم خواد با 

نشون یم ده تا بتونه وارد زندگیت بشه و به موقع دست 

روی کل دارایت بذاره. من این جور آدما رو خوب یم 
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شناسم. آدمای تنبل و تن پرور و بیکاره که مثل انگل رو 

 بقیه سوار یم شن. آرین این دخیر وصله تن ما 
ی
زندیک

ت و از هم بپاشونه و با پوالت نیست این اومده تا زندگی

بره. حواست باشه مامان این جور آدما خوب بلدن نقش 

 . ن  بازی کین

 نیم توانست بپذیر مهتاب به 
ً
آرین سکوت کرد اصال

 مگر مهتاب به 
ً
خاطر پول به او نزدیک شده باشد. اصال

او نزدیک شده بود. او بود که به رساغ مهتاب رفته بود و 

د. اگر مهتاب دنبال مجبورش کرده بود لبت اپ را از او بگیر

پول بود خییل راحت تر یم توانست به بهانه های 

ه که  مختلف از او درخواست پول کند. مثل همان دخیر

ی  ن یک مدت با مهراد دوست شده بود و هر روز یک چیر

از مهراد یم گرفت و بعد هم مهراد را به خاطر یک پرس 

اهتر به آن دخیر پولدارتر ول کرده بود. مهتاب هیچ شب

اهایی که یم شناخت فرق 
نداشت. مهتاب با همه ی دخیر

ن در چشم های آرین یم خواند که  داشت. نسیر

حرفهایش را قبول نکرده. آیه کشید و از روی تخت بلند 

شد. باید قبل از این که خییل دیر شود، ذات این دخیر را 

 به آرین نشان یم داد. ویل چطوری؟

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 446 
 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_شصت_و_دو

 

** 

ش جا به جا  ناهید خودش را روی مبل بادی اتاق دخیر

کرد و از پنجره قدی اتاق آنیتا به کوه های سفید پویسر 

که شبیه یک کارت پستال زیبا بودند، نگاه کرد. بر خالف 

ن خیی داشت. همان روزی  ن، ناهید از همه چیر
تصور نسیر

ن را به  که رستا به دیدن آنیتا آمده بود، آنیتا همه چیر

مادرش گفته بود و این ناهید بود که او را پیش خاله اش 

فرستاده بود و تاکید کرده بود که خاله اش نباید بفهمد 

ن را یم داند.   که او همه چیر

غرورش اجازه نیم داد، برود و به خواهرش بگوید که یم 

ن تمام او  داند آرین به جای دخیر ییک، یک دانه و همه چیر
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عاشق یک دخیر پاپتر و عقب افتاده شده. البته این به 

ش با آرین را بزند.   این معتن نبود که قید ازدواج دخیر

بیست و پنج سال نقشه نکشیده بود که اجازه دهد یک  

 یی رسوپا بیاید و تمام نقشه هایش را نقش بر آب 
دخیر

ت و به آن هم یم کند. او آن هولدینگ را یم خواس

رسید. بعد از آن به اندازه کاقن وقت داشت تا حساب 

 آرین را به خاطر این یی حرمتر برسد. 

از همان وقتر که پای خانواده بازیار به خانه اشان باز شد 

و او به واسطه دوستر پدرش با بازیار بزرگ توی 

هولدینگ مشغول به کار شد، چشمش به دنبال ریاست 

ود. فکر یم کرد با ازدواج با کوروش یم آن هولدینگ ب

تواند به عنوان همرس رئیس هولدینگ جای پای خودش 

را توی هولدینگ محکم کند و بعد از مرگ بازیار بزرگ 

 کنار کورورش همه کاره ی هولدینگ شود. 

ن آمد، دنیا  ویل وقتر بازیار بزرگ به خواستگاری نسیر

وش روی رسش خراب شد. هرگز تصور نیم کرد کور 

 شل و ول و یی دست و پایی 
بخواهد به جای او با دخیر

ن ازدواج کند. هر چند خودش را با این فکر که  مثل نسیر
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پدرش اجازه نداده که کوروش به خواستگاری او بیاید، 

ش هنوز ازدواج نکرده، قانع یم کرد.   چون خواهر بزرگیر

ن و کوروش باعث نشد، ناهید دست از  ویل ازدواج نسیر

بردارد. حاال که به کوروش نرسیده بود یم توانست تالش 

 زن داریوش شود. 

به شش ماه نرسیده، چنان دل داریوش را برد که داریوش 

به خواستگاریش آمد و با این که شش ماه دیرتر از 

خواهرش عقد کرده بود ویل طوری برنامه ریخت که 

ن در یک روز  جشن ازدواجش با جشن ازدواج نسیر

ن عنوان عروس اول خانواده را  برگذار شود و  نگذارد نسیر

 نصیب خودش کند. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_شصت_و_سه
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بعد از ازدواج، ناهید تمام سیع اش را کرد تا داریوش را 

ی در هولدینگ قبول کند  وادار کند مسئولیت های بیشیر

رش جای کوروش را در و با کار کردن و چاپلویس از پد

د. ویل داریوش آدم چندان کاری نبود.  هولدینگ بگیر

داریوش حوصله ی دردرسها و مسئولیتهای کار را 

نداشت. بیشیر دلش یم خواست به جای کار در 

د و با دوستانش به گردش و  هولدینگ پولش را بگیر

 تفری    ح برود.  

ر ناهید که از داریوش هم نا امید شده بود فکر کرد اگ

ن نوه پرسی را برای خانواده بازیارها بدنیا بیاورد یم  اولیر

 ادعای ریاست هولدینگ را برای پرسش کند. 
ً
 تواند بعدا

ن آن طور که او یم خواست  ویل انگار قرار نبود هیچ چیر

ن همان سال اول ازدواجشان  پیش برود. چرا که نسیر

ا باردار شد و یازده ماه بعد از عروسیشان آرین را به دنی

آورد و دو سال بعد هم آرمان را به دنیا آورد و اگر او به 

ن  د نیم کرد که مواظب خودش باشد و عیر ن ن گورسر نسیر

 تا قبل از بچه دار شدن او 
ً
گربه هر سال نزایید. حتما

 چهار پرس دیگر هم زاییده بود. 
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ناهید که بعد از چهار سال دوا و درمان کردن بالخره 

ز خدا خواست بچه اش دخیر باردار شده بود این بار ا

باشد. دیگر پرس به کارش نیم آمد. حاال یک دخیر یم 

خواست تا با آرین ازدواج کند و از طریق این ازدواج به 

ن  ن از اولیر ی که سالها منتظرش بود، برسد. برای همیر ن چیر

روز بدنیا آمدن آنیتا حرف ازدواج این دو را در دهانها 

ودش و بازیار بزرگ انداخت. حرقن که به مزاق پدر خ

 خییل خوش آمد. 

حاال بعد از این همه سال نیم گذاشت ازدواج آرین و 

ش یم  آنیتا به هم بخورد. آن هولدینگ باید به دخیر

رسید. یم دانست آرین جربزه پدرش را در کار ندارد و 

ن که ریاست هولدینگ به آرین برسد او یم تواند از  همیر

نفوذ کند. آن وقت طریق آنیتا توی هولدینگ اعمال 

 است که به آرزویش که ریاست هولدینگ بود، یم رسید. 

رو به آنیتا  که چهار زانو روی تخت خوابش نشسته بود 

ن یم کرد،  و ناخن های مانیکور شده اش را با سوهان تمیر

 پرسید: 

 خالت جی گفت؟ -

 آنیتا با ناراحتر گفت: 
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ی بینشون نیست.  - ن  یم گه نگران نباش. چیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_شصت_و_چهار

 

 بغض توی صدایش را پس زد و ادامه داد: 

ن   - مامان من جی کم دارم که آرین رفته دنبال یه همچیر

ی؟  دخیر

 تو هیخی کم نداری. این آرینه که لیاقت تو رو نداره.  -

 آنیتا با نفرت صورتش را جمع کرد و گفت: 

ه اگه ا - ین طوره منم اون و نیم خوام بره همون دخیر

ه.   ایکبیر رو بگیر
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احمق نشو آنیتا. اون هولدینگ حق توه. یم خوای دو  -

دستر بدیش دست ییک دیگه. تو باید با آرین ازدواج کتن 

ی که  ن ی. باید برای اون چیر و ریاست هولدینگ و بگیر

 .
ی

 حقته بجنیک

ه به  ن انداخت و خیر ناخن های الک زده آنیتا رسش را پاییر

دستش ماند. از آرین متنفر بود. از آن دخیر هم متنفر 

بود. ویل حق با مادرش بود. نیم توانست اجازه دهد 

آرین به این راحتر او را کنار بگذارد. هولدینگ برایش مهم 

نبود بالخره نصف هولدینگ برای او بود حتر اگر 

در ریاستش به عهده آرین بود ویل نصف آن هولدینگ 

نهایت به او یم رسید. ویل نیم توانست بنشیند و ببیند 

 آرین او را این طور پس بزند.  ناهید نفیس گرفت و گفت: 

نیم شه به امید خالت بمونیم باید خودمون یه کاری  -

 کنیم. 

 آنیتا رس باال آورد و با تعجب پرسید: 

 چیکار؟ -

یه - ه رو بشناسیم؟ ببینیم چه جور دخیر ؟ اول باید دخیر

؟ وضع زندگیشون  ن  یم کنه؟ پدر و مادرش کیر
ی
کجا زندیک
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چطوریه؟ شاید بشه یه مقدار پول بهش بدیم و از 

 رسمون بازش کنیم. این جور آدما دنبال پولن. 

 آنیتا نفس عمیقر کشید و گفت: 

م.  -  از رستا آمارش رو یم گیر

 خوبه.  -

 مامان اگه تو فامیل بپیچه آرین ییک دیگه رو یم خواسته -

من دیگه باهاش عرویس نیم کنم. نیم خوام همه بگن 

 من خودم و به آرین چسبوندم. 

س. من نیم ذارم کار به اونجا برسه. کاری  - نیم پیچه، نیر

یم کنم آرین بیاد و به دست و پات بیفته و التماست و 

 کنه. 

آنیتا آب دهانش را قورت داد. یم دانست اگر گریه کند 

ند ویل وقتر فکر یم کرد که مادرش او را رس زنش یم ک

آرین او را نخواسته دلش به درد یم آمد و کینه و نفرتش 

ی که هرگز ندیده بودش  بیشیر یم شد.  از آرین و دخیر

ون یم آمد، تالقن این روزها را رس  وقتر از این جریان بیر

آرین در یم آورد ویل حاال باید تمرکزش را روی دخیر یم 

 گذاشت. 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 454 
 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_شصت_و_پنج

 

*** 

ون یم رفت  مهتاب با عصبانیت به مادرش که از خانه بیر

ن باری بود که توی ده روز گذشته با  نگاه کرد. این هزارمیر

مادرش بحث یم کرد. از وقتر که دوباره رسوکله ی کمال 

وع پیدا شده بود. بحث های یی پایان او و مادرش ه م رسر

 شده بود. 

کمال مثل کنه به او چسبیده بود و نیم خواست دست از 

رسش بردارد. یک بند زنگ یم زد. پیام یم فرستاد جلوی 
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راهش را یم گرفت و دم از عشقر یم زد که او را از خواب 

 و خوراک انداخته. 

از یک طرف رفتارهای کمال آنقدر خوب و عاشقانه بود 

 که مهتاب کم، کم داشت با
ً
ور یم کرد که کمال واقعا

عاشقش شده و از طرف دیگر هیچ دلیل دیگری برای 

این همه اضار پیدا نیم کرد.  البته این مسئله سبب نیم 

شد که مهتاب به ازدواج با کمال فکر کند. آن هم وقتر 

 خودش دل در گرو کس دیگری داشت. 

مهتاب با این که خوب یم دانست هیچ رایه وجود ندارد 

و و آرین به هم برسند ویل تصمیم نداشت به عشقر که ا

 که در قلبش جوانه زده، خیانت کند. 

معصومانه فکر یم کرد حاال که قرار نیست به آرین برسد. 

پس هیچ وقت ازدواج نیم کند و تا ابد با یاد و خاطره این 

 یم کند. به خودش دلداری یم داد که قرار 
ی
عشق زندیک

دواج و وصال ختم شود. نیست همه ی عشق ها به از 

ن که توانسته بود عشق را تجربه کند هزار قدم از  همیر

آدمهای دیگر جلوتر بود. البته گایه هم منطقر به قضیه 

نگاه یم کرد و با خودش یم گفت چند سال دیگر این 

عشق آتیشن در دلش رسد یم شود و یا الاقل به خاطره 
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ا به قلبش یم پیوند و آن وقت شاید بتواند مرد دیگری ر 

راه بدهد. مردی که هر چند جای آرین را نیم گرفت ویل 

یم توانست همدم و همراه خویی برای او باشد ویل 

 آن مرد کمال نبود. کمال حتر اگر عاشق ترین آدم 
ً
مسلما

ن هم بود به درد او نیم خورد.   روی زمیر

از جایش بلند شد و به سمت محسن که روی ویلچرش 

لش برای محسن یم سوخت که کج شده بود، رفت. د

ن او ومادرش گیر کرده و نیم تواند حرقن بزند.   بیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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قیافه شاد و خنداین به خودش گرفت و  رو به محسن 

 عبوس و بدخلق گفت: 

؟ - ون. بریم بگردیم. باشه دادایسر  بریم بیر

ا نداد. حتر نگاهش هم نکرد. از دست محسن جوابش ر 

خواهرش عصباین بود. از دست مادرش عصباین بود. از 

این همه کل، کل و نا آرایم کالفه و خسته بود. تن نحیف 

و الغرش تحمل این همه فشار را نداشت.  مهتاب آیه 

کشید. نیم توانست برادرش را این طور ببیند. شاید بهیر 

یم داد و فقط در سکوت به بود دیگر جواب مادرش را ن

حرفهایش گوش یم کرد. دستر الی موهای روشن و 

 پرپشت برادرش کشید و گفت: 

. قول یم دم دیگه با مامان دعوا نکنم.  - ببخشید دادایسر

 قول یم دم. قول، قول، قول. 

محسن بالخره کوتاه آمد و نگاهش را تا صورت مهتاب 

خود گرفت و باال آورد. مهتاب قیافه ی ملتمسانه ای به 

 با لحن بچگانه ای گفت: 

ون. باششششه.  -  بریم بیر

محسن که معلوم بود هنوز از دست خواهرش دلخور 

است. آرام رسش را تکان داد. مهتاب لبخند تلخن زد. هیچ 
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ن در دنیا ارزش ناراحت کردن محسن را نداشت. روح  چیر

و جان او محسن بود و اگر خار به پایش یم رفت او یم 

 مرد. 

سکوت کاپشن و شلوار را تن محسن کرد. جوراب را به  در 

پاهای الغر و نحیفش پوشاندن و به خاطر هوای رسد و 

خشک بهمن ماه کاله بافتتن که دوسال پیش مادرش 

بافته بود را روی رس محسن گذاشت و برای عوض کردن 

حال و هوای بینشان کاله را با شیطنت تا روی چشم 

ن کشید و ب  ا خنده گفت: های محسن پاییر

 خوشگل شدی.  -

 محسن به سختر کاله را باال کشید و گفت: 

 اذذذیت نننه کن.  -

 مهتاب رسکج کرد و گفت: 

؟ - ،آشتر ،آشتر ؟ آشتر  آشتر

محسن که از لوس بازیهای خواهرش خنده اش گرفته بود 

این دفعه بدون دلخوری رسش را تکان داد. مهتاب که 

محسن زد و  خیالش راحت شده بود. بوسه ای روی رس 

 کمکش کرد تا روی پایهایش بایستد. 
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ون  وقتر بالخره محسن را سوار بر ویلچرش از خانه بیر

آورد، نفس راحتر کشید. در را پشت رسش بست و 

ویلچر را به جلو راند. این گردشهای گاه و بیگاهش با 

 محسن را دوست داشت. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #ستاره_های_نیمه_شب 

 ت_صد_و_شصت_و_هفت#پار 

 

یم توانست بدون این که نگران تنها ماندن محسن در 

خانه باشد، دوری در خیابان بزند و در تخیالتش فرو 

ی به پایان ترم نمانده بود و بعد از اتمام  ن رود. چیر

 امتحاناتش وارد مرحله جدیدی از زندگیش یم شد. 
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ن کار فکر یم  اگر چند ماه پیش بود فقط و فقط به یافیر

کرد. ویل حاال بیشیر فکرش معطوف به آرین بود. مهتاب 

با خودش فکر یم کرد. به این فکر یم کرد که بعد از 

امتحانات دلییل برای دیدار و صحبت با آرین ندارد. البته 

 تماییل به هم صحبتر با او را 
ً
معلوم نبود خود آرین اصال

 داشته باشد یا نه. در این مدت هیچ وقت رفتار بدی از 

آرین ندیده بود ویل هیچ رفتاری هم که دلیل بر عالقه ی 

 آرین به او باشد، ندیده بود. 

ن بود  مهتاب از این که آرین از او خوشش یم آمد مطمی 

ویل بعید یم دانست آرین آن طور که او آرین را دوست 

دارد او را دوست داشته باشد. هر چقدر منطق و عقل 

ین برحذر یم داشت دلش مهتاب او را از فکر کردن به آر 

 او را بیشیر به سمت آرین یم کشاند.  

دست خودش نبود که در هر فرصتر یم نشست و 

 به جایی 
حرفهای آرین را در ذهنش مرور یم کرد و وقتر

که کیم بوی محبت یم داد، یم رسید. قلبش به تپش یم 

افتاد و لبهایش یی اراده به لبخند باز یم شد. حس بدخواه 

ه هر از گایه به رساغش یم آمد و او را از این و منقن ک

عشق نافرجام برحذر یم داشت را به پستوی ذهنش یم 
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سپارد و دوباره از نو به صدای مردانه و جذاب آرین که 

در ذهنش یم پیچید، گوش یم داد. این رسگریم جدیدش 

بود. رسگریم که گایه او را از کارهای روزانه اش باز یم 

د داشت و مجبورش یم  کرد تا خودش را به باد انتقاد بگیر

دازی ها بردارد،  و به خودش قول دهد دست از این خیالیی

ویل دوباره مثل معتادی که با وجود این که یم داند کارش 

اشتباه است به سمت مواد یم رود، دوباره به سمت 

خاطرات اندیک که با آرین داشت یم رفت و خودش را در 

 آن غرق یم کرد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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مغزش او را از عواقب این عشق یم ترساند و قلبش او را  

به ادامه آن تشویق یم کرد. با خودش یم گفت "من که 

یم دونم هیچ وقت به آرین نیم رسم حاال چه عیتی داره 

 یه مدت در کنارش احساس خوشحایل کنم."

 که هیچ وقت در زندگیش طعم عشق و محبت را مهتایی 

نچشیده بود دلش نیم خواست به این راحتر این دوستر 

را کنار بگذارد. دوستر که یم دانست خییل طوالین 

نخواهد شد. شاید فقط تا پایان این ترم و اتمام پایان 

 نامه ای که نوشتنش رو به اتمام بود.  

ود که قلب مهتاب صدای جیغ ترمز اتومبیل چنان بلند ب

برای لحظه ای از حرکت ایستاد و قبل از آن که بتواند 

ن پرت شد.  رسش را به سمت صدا بچرخاند بر روی زمیر

درد شدید پیچیده در بدنش با صدای ناله ی خفیف 

محسن و از آن طرف صدای فریاد مردیم که به سمتشان 

یم دویدند درهم آمیخت. کیم طول کشید تا توانست 

 تصادف کرده.  بفهمد که

ن که  مهتاب هنوز به خودش نیامده بود که راننده ماشیر

ون پرید و به سمت مهتاب  ن بیر مرد مستن بود از ماشیر

وع به داد و فریاد کرد.   دوید و رسر
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مهتاب گیج و منگ به مردی که وسط خیابان به او بد و 

اه یم گفت، نگاه کرد. به یاد نیم آورد، یک به وسط  بیر

 را ندیده؟ با  خیابان رفته و 
ی
ن به این بزریک چطور ماشیر

شنیده صدای ناله ی دوباره محسن به خودش آمد و با 

وحشت به سمت محسن که دو مرد سیع یم کردند او را 

ون بکشند، نگاه کرد.   از داخل ویلچر کج و کوله شده بیر

ییک از مردها رو به راننده که هنوز داشت فحش یم داد، 

 فریاد زد: 

ه بیچاره به جای هو   - ش بیمارستان. اگه بمیر ار زدن بیا بیی

 .  یم یسر

با این حرف خون در رگهای مهتاب منجمد شد. ترس 

وع به لرزیدن کرد. اگر  تمام وجودش را گرفت و بدنش رسر

 بالیی رس محسن یم آمد او یم مرد. 

درد از یادش رفت. با بدبختر خودش را به دنبال دو 

ن یم گ ذاشتند، کشید و به مردی که محسن را داخل ماشیر

ن  کمک ییک از همان مردها پشت رسمحسن سوار ماشیر

شد. بدن مچاله شده محسن را در آغوشش گرفت و با 

ترس خون روی صورتش را پاک کرد و زیر لب محسن را 

 صدا زد. 
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 #پارت_صد_و_شصت_و_نه

 

حش دادن دست کشید و یک نفهمید مرد راننده یک از ف

ن را راه انداخت و یک به  پشت فرمان نشست و یک ماشیر

جلوی بیمارستان رسید. وقتر به خودش آمد که دو مرد 

ن پیاده کردند و بعد از آن  سفید پوش او را از ماشیر

محسن را روی برانکاردی خواباندند و به سمت اورژانس 

 بیمارستان راه افتادند. 

از مهتاب که به سختر به دنبال برانکارد مرد راننده جلوتر 

یم دوید، راه یم رفت. ییک از پرستارهای اورژانس مهتاب 

را که با رس روی خایک و به هم ریخته یم خواست همراه 
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 که به دور تخت کشیده 
ی

محسن پشت پرده سفید رنیک

 شده بود، برود. روی صندیل نشاند و گفت: 

ن تا دکیر معاینه اش -  کنه.   شما اینجا بشیر

سد ویل  ی بیی ن مهتاب گیج و رسخورده دهان باز کرد تا چیر

پرستار رفته بود. با قلتی که از ترس به سینه اش یم 

کوبید، چشم به پرده دوخت و متوجه مرد راننده نشد که 

ویلچر داغون محسن را به دیوار کنار صندیل تکیه داد و 

 کیف خایک و کثیف مهتاب را به دستش داد. 

ه شده بود شوکه و تر  سیده به پرده سفید رو به رویش خیر

و قدرت انجام هیچ کاری را نداشت. از فکر این که بالیی 

رس محسن آمده باشد بدنش یی حس شده بود و زبانش 

 بند آمده بود. 

صدای زنگ موبایلش که بلند شد. به سختر چشم از 

پرده گرفت و با دستر لرزان موبایل را از داخل کیفش 

ون آور  د و بدون نگاه کردن به صفحه موبایل تماس را بیر

 برقرار کرد. صدای مردانه و شاد آرین در گوشش پیچید: 

 سالم.  -
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به ناگاه بغیصن که از لحظه تصادف در گلویش نشسته 

وع به گریه کرد. آرین  بود، ترکید و با صدای بلند رسر

 ترسیده پرسید: 

 مهتاب، مهتاب جی شده؟  -

. آرین با صدای بلندتری صدایی گریه اش شدت گرفت

 فریاد زد: 

 مهتاب جی شده؟ -

مهتاب با صدایی که از شدت گریه نا واضح شده بود، 

 گفت: 

 محسن.  -

؟ اتفاقر برای محسن افتاده؟  -  محسن جی

مهتاب نیم دانست چه بگوید. خودش هم نیم دانست 

چه بالیی رس محسن آمده. از وقتر محسن را پشت آن 

. چندین مرد و زن سفید پوش پرده سفید برده بودند 

 رفتند و آمدند. 
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هیچ کس به او و یا حتر به راننده که کالفه و عصتی به 

دیوار تکیه داده بود و معلوم نبود زیرلب دعا یم خواند یا 

اه یم گفت، توضیخ نداده بود.   بدو بیر

 آرین دوباره بلند شد: صدای 

-  
ً
مهتاب چرا جواب نیم دی؟ محسن جی شده؟ اصال

 االن تو کجایی ؟

 بیمارستان -

 کدوم بیمارستان؟  -

مهتاب با صدای که از شدت گریه خش دار شده بود، 

 نالید: 

 نیم دونم.  -

 آرین لحظه ای سکوت کرد و بعد آرام گفت: 
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 برام لوکیشن بفرست.  -

اری که یم کرد، فکر کند. مهتاب بدون این که به ک

لوکیشن را برای آرین فرستاد. باید به جای این که برای 

آرین لوکیشن یم فرستاد به درمانگاه زنگ یم زد و مادرش 

را خیی یم کرد ویل این کار را نکرد. نه به این خاطر که از 

دست مادرش عصباین بود و یا از واکنش مادرش یم 

 ترسید. نه! فقط برای این به م
ً
ادرش خیی نداد، که اصال

به فکرش نرسید که به مادرش خیی بدهد. آن قدر از 

مادرش دور بود که برای لحظه ای به این فکر نیفتاد که 

د. آن قدر در  باید به مادرش زنگ بزند و از او کمک بگیر

این سالها به تنهایی بار مشکالتش را به دوش کشیده بود 

 مسئولیت که گایه از یاد یم برد مادرش هم 
ی
در این زندیک

 هایی دارد. 

بالخره پرستاری چاق و قد کوتایه که اخم غلیظن روی 

ون آمد و به سمت  پیشاین داشت از پشت پرده سفید بیر

 مرد راننده رفت و یی توجه به مهتاب گفت: 

 دنبال من بیاید.  -
ً
 لطفا

 مهتاب از جای خودش بلند شد و رو به پرستار گفت: 

 حال داداشم خوبه؟ -
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پرستار نیم نگایه به مهتاب انداخت و با همان اخم روی 

 پیشاین گفت: 

. خدا بهش  - ن خوبه. تا چند ساعت دیگه مرخصش یم کین

رحم کرد. فقط یه مقدار بدنش کوفته شده و رسش هم 

یش نشده.  ن  یه چند تا بخیه خورده وگرنه چیر

 پس چرا اینقدر دکیر رفت باال رسش؟ -

ایط جسماین برا - ی به خاطر رسر درتون باید با دقت بیشیر

یدش  معاینه یم شد. االنم رسمش تموم بشه یم تونید بیی

 خونه. 

 و دوباره رو به مرد گفت: 

 بیاین تا صورت حساب رو بهتون بدم، برید  -
ً
لطفا

 حسابداری. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_هفتاد_و_یک

 

 مرد ترسیده گفت: 

 شده؟چقدر  -

نیم دونم اونجا بهتون یم گن. یه نسخه هم هست باید  -

ید.   از داروخانه بگیر

ایه گفت و به دنبال زن راه افتاد.   مرد باز زیر لب بد و بیر

با این که خوشحال بود حال پرسبچه خوب است ویل 

هنوز از اتفاق افتاده عصباین بود. از نظر او مقرص آن 

ه رس به هوا بود که یک دف عه وسط خیابان پریده دخیر

بود. این که مجبور بود تاوان ندانم کاری کس دیگری را 

بدهد عصبانیش یم کرد. ویل بهیر دید سکوت کند. دلش 

نیم خواست کار به شکایت بکشد. آنقدر تجربه داشت 

ی بکشد، بیشیر از این  که بداند اگر کار به پلیس و کالنیر

ر یم کند.   ها ضن

د و آن دخیر پیاده. آن هم همراه هر چه بود او سواره بو 

یک پرس معلول. هیچ قایصن حق را به او نیم داد. آن 
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وقت باید به غیر از پول بیمارستان جریمه هم پرداخت 

ی و دادرسا   یم کرد. از آن بدتر زمان زیادی را  توی کالنیر

از دست یم داد. زماین که هر دقیقه اش برای اویی که از 

و بچه اش را در یم آورد راه مسافر کیسر خرج زن 

 ارزشمند بود. 

ن االن که این جا ایستاده بود کیل مسافر از دست   همیر

ر کند. مجبور  داده بود. نباید یم گذاشت بیشیر از این ضن

ن با دخیر در آید. پول را که  بود  از در مسالمت آمیر

پرداخت کرد به رساغ داروخانه رفت و داروهای پرس 

دخیر که حاال روی یک جوان را گرفت و به سمت 

صندیل کنار تخت پرس بچه نشسته بود، رفت. دخیر با 

چشم هایی که از شدت گریه رسخ شده بود به صورت 

رنگ پریده و الغر پرسبچه نگاه یم کرد. راننده دارو را به 

 دست مهتاب داد و گفت: 

 اینم داروها.  -

 مهتاب کیسه دارو ها را از راننده که دیگر عصباین به نظر 

 نیم رسید، گرفت و زیر لب تشکر کرد. مرد گفت: 

م کن  - ون نشستم رسمش که تموم شد خیی من بیر

 برسونمتون خونه. 
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 سالم -

مهتاب که تماس تلفنیش با آرین را به طور کیل از یاد برده 

 بود. با تعجب به صورت نگران آرین نگاه کرد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 پارت_صد_و_هفتاد_و_دو#

 

مرد راننده با دیدن آرین با آن رس و وضع مرتب که 

شباهتر به رس و وضع مهتاب و محسن نداشت. چشم 

 ریز کرد و پرسید: 

 شما با این خانم نسبتر دارید؟ -

 آرین گفت: 

 از دوستانشون هستم.  -
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 مرد از گیخی مهتاب استفاده کرد و گفت: 

و آقا پرس رو اوردم  من راننده ای هستم که خانم -

مشون  بیمارستان. منتظر بودم رسم آقا پرس تموم بشه بیی

خونشون حاال که شما اومدید من دیگه رفع زحمت کنم. 

 واال خییل کار دارم. 

 آرین رسی برای مرد تکان داد و گفت: 

 ممنون. لطف کردید. شما بفرمائید من خودم هستم.  -

 به مهتاب گفت:  راننده از خدا خواسته نفیس گرفت و رو 

 بال به دور باشه.   -

ن دیگری بگوید به سمت خروجی  و قبل از این که کیس چیر

بیمارستان راه افتاد. آرین قدیم به سمت مهتاب برداشت 

 و گفت: 

 جی شده مهتاب؟ -

 مهتاب با بیحایل جواب داد: 

 تصادف کردیم.  -

 حالت خوبه؟ صدمه که ندیدی؟ -
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دنش کوفته شده بود و مهتاب تازه یاد خودش افتاد. ب

ن که محسن  درد یم کرد. ویل برایش اهمیت نداشت همیر

 خوب بود، کاقن بود. آرام گفت: 

 من خوبم.  -

 خدا را شکر. محسن چطوره؟ -

یمش   - ن رسمش تموم بشه یم تونیم بیی ن خوبه. گفیر گفیر

 خونه. 

 آرین به رسم رو به اتمام محسن نگایه کرد و گفت: 

 صدا یم کنم بیان رسم و در بیارن. االن یم رم پرستار رو  -

 مهتاب خجالت زده گفت: 

 اون موقع حواسم نبود.  -
ً
ببخشید مزاحمت شدم. اصال

نفهمیدم چرا برات لوکیشن فرستادم. خییل گیج بودم. 

 نفهمیدم دارم چیکار یم کنم وگرنه مزاح.... 

؟ ما دوستیم. دوستر  - بس کن مهتاب. مزاحم یعتن جی

 است. برای این جور موقع ه

آرین دوستش بود. لبخندی روی لبهایش نشست. حس 

این که دوستر دارد که در سختر ها کمکش کند بغض 

یتن را در گلویش نشاند. خودش هم خوب یم دانست  شیر
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اگر آن لحظه آرین به او زنگ نزده بود هیچ وقت به آرین 

زنگ نیم زد و از او کمک نیم خواست ویل حاال 

ن بار برخالف اخالق سفت و خوشحال بود که برای او  لیر

سختش عمل کرده بود و لوکیشن را برای آرین فرستاده 

ن حس خویی را تجربه نکرده بود.  بود. هیچ وقت چنیر

ن حایم و پشتیبان.   حس داشیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_هفتاد_و_سه

 

ر چاق و اخمو آرین چند دقیقه بعد همراه با همان پرستا

برگشت. پرستار رسم را از دست محسن در آورد و در 

جواب سوال آرین که حال محسن را از او پرسیده بود، 

 گفت: 
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گفتم که حالش خوبه. فقط چون خییل ترسیده بود و   -

یی تایی یم کرد مجبور شدیم بهش آرام بخش بزنیم. االنم 

 خوابه. نگرانش نباشید. 

 آرین پرسید:  

یمش خونه. پس یم تو  -  نیم بیی

یدش. فقط حواستون باشه داروهاش و رس  - آره، بیی

وقت بخوره. بیدارم شد یه غذای مقوی بهش بدید 

ه.   بخوره یه ذره جون بگیر

مهتاب از پرستار تشکر کرد و از جایش بلند شد. پرستار 

 با اشاره به ویلچر گفت: 

ید.  - ه بیی  اینم یادتون نیی

داغان چسبیده به دیوار آرین با دیدن ویلچر درب و  

ی را به یاد آورده  ن اورژانش اخیم کرد و انگار تازه چیر

 باشد، با شتاب از مهتاب پرسید: 

 با یک تصادف کردید؟ -

 مهتاب یی حس و حال واب داد: 

 با همون راننده. همون که باهاش حرف زدی.  -

 پس چرا گذاشتر مرتیکه بره؟ -
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 خب چیکار باید یم کردم؟ -

 شکایت یم کردی؟ باید ازش  -

ول کن آرین. بنده خدا پول بیمارستان و داد. داروهای  -

 محسن رو هم خرید دیگه برای جی ازش شکایت کنم. 

یعتن جی ولش کن. زده و رفته. مگه شهر هرته. باید  -

ی.   ازش شکایت کتن و خسارت بگیر

م. رس و وضعش و ندیدی. اونم یه  - از یک خسارت بگیر

ن که محسن حالش خوبه برام بدبختیه مثل من. ه میر

 بسه. 

ن دیگه ای بگوید که مهتاب مانع شد و  آرین خواست چیر

 گفت: 

 خواهش یم کنم آرین.  -

آرین نفیس گرفت و بدون حرف دیگه ای دست زیر بدن 

ن باری بود  نحیف محسن انداخت و او را بلند کرد. اولیر

که محسن را یم دید. چهره ظریف و رنگ پریده اش به 

شبیه بود. ویل موهایش روشن تر از موهای مهتاب 

مهتاب بود. در آن حالت معلولیت محسن چندان 

مشهود نبود ویل سبیک بیش از اندازه پرس توی ذوق یم 
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زد. محسن به عنوان یک پرسبچه ی ده ساله خییل الغر 

 بود. 

مهتاب ویلچر محسن را از کنار دیوار برداشت. آرین 

 ورای شانه اش گفت:  رسش را به عقب برگرداند و از 

 بذارش همونجا. من میام یم برمش.  -

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_هفتاد_و_چهار

 

ن را با  ویل مهتاب بدون توجه به حرف آرین ویلچر سنگیر

ب دیده اش بلند کرد و به دنبال آرین راه افتاد.   دست ضن

 کج شده  وضعیت ویلچر خییل بد بود. یک
ً
سمتش کامال

بود و ییک از چرخ هایش تاب برداشته بود. مهتاب نیم 
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 کجا باید 
ً
دانست آیا ویلچر قابل تعمیر است یا نه؟ اصال

ویلچر را برای تعمیر یم برد؟ بعید یم دانست بهزیستر 

ن ویلچر  ن همیر
ویلچر دیگری به آنها یم داد. برای گرفیر

 ه بودند. دست دوم هم چندین ماه توی نوبت ماند

آرین محسن را روی صندیل عقب تویتای مادرش که در 

ن توالت  موقع خروج از خانه سوی    چ اش را از روی میر

برداشته بود، خواباند و ویلچر درب و داغان را از دست 

ن گذاشت و از  مهتاب گرفت و توی صندوق عقب ماشیر

ن شود. مهتاب روی  مهتاب خواست تا سوار ماشیر

به سمت عقب چرخید و به  صندیل شاگرد نشست و 

محسن که مثل فرشته ها خوابیده بود، نگاه کرد. هنوز 

هم از تصور این که ممکن بود بالیی رس محسن بیاید. 

بدنش به لرزه یم افتاد. آرین که پشت فرمان نشست، 

 پرسید: 

 کجا برم؟  -

تازه آن موقع بود که مهتاب متوجه شد، قرار است آرین 

رایه کند. آه از نهادش بلند شد. تا جلوی خانه او را هم

فکر این که همسایه ها او را با آرین ببینند عرق رسدی بر 

روی پیشانیش نشاند. ویل چاره ای نداشت نیم توانست 
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 با یک بچه 
ً
به آرین بگوید که خودش یم رود. اصال

بیهوش و یک ویلچر مچاله شده چطور یم خواست این 

لوکیشن را برای آرین همه راه را برود؟ چرا آن موقع که 

یم فرستاد به این مسئله فکر نکرده بود؟ چرا گذاشته بود 

راننده برود؟ الاقل یم توانست از راننده بخواهد آنها را تا 

 خانه برساند. 

ن را از پارک در  با ترس و تردید آدرس را به آرین که ماشیر

آورده بود، داد. بیمارستان تا خانه نیم ساعتر بیشیر راه 

 نفهمیده بود راننده او را به  نبود. 
ً
ن اصال مهتاب موقع رفیر

کجا یم برد ویل حاال حواسش جمع تر بود و هر چه به 

 خانه نزدیک تر یم شد دلهره و نگراین اش بیشیر یم شد. 

ن را رو به روی یک آپارتمان چهار طبقه قدییم  آرین ماشیر

با نمای آجری پارک کرد. قبل از پیاده شدن نگایه به 

 ان کهنه  انداخت و گفت: ساختم

ن جاس؟ -  همیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_هفتاد_و_پنج

 

مهتاب که از همانجا هم یم توانست چند چشم فضول 

ن آرین را ببند. با تکان دادن رس جواب  زل زده به ماشیر

مثبت داد. باید زودتر خودش را از این مخمصه یم رهاند. 

 رس فرصت یک داستان خوب برای آمدن آرین به 
ً
بعدا

آنجا پیدا یم کرد. داستاین که بتواند با آن دهان همسایه 

 ها را ببندد. 

ن پیاده شد و به رساغ محسن که  بعد از آرین از ماشیر

هنوز خواب بود رفت. آرین با دقت نگایه به رستا رس 

ه کوچه بارییک که پر بود از خانه های سه، چهار طبق

یت کنار هم چیده شده بودند،  ن قویط کیی باریک که عیر

نگاه کرد. فقر و نداری از رستا پای کوچه یم بارید. هیچ 

وقت به این قسمت شهر نیامده بود. چند باری گذری از 
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محله های جنوب تهران رد شده بود ویل هیچ کدام این 

 شکیل نبودند. 

ه بودند چند پرس بچه خایک و کثیف دست از بازی برداشت

مرد الغری  ن او نگاه یم کردند. پیر و با هیجان به ماشیر

تکیه بر عصایش روی سکوی جلوی خانه اش نشسته 

بود و با بیحایل براندازش یم کرد. زین از پنجره طبقه ی 

سوم خانه خم شده بود و همانطور که سیع یم کرد از 

خانه به جای رورسی  ن پرده پارچه ای آویزان به پنجره آشیی

ن آرین و مهتاب یم چرخاند. است فاده کند. نگاهش را بیر

مرد مستن با شکم گنده و رسی کچل کنار چرخ دستر 

ی پالسیده چیده  ن قراضه ای که روی آن مقداری سیی

شده بود، ایستاده بود و با چشم های ریز شده،  نگاهش 

یم کرد. حاال درک یم کرد چرا مهتاب هیچ وقت اجازه 

 تا خانه اش همرایه کند. نیم داد تا آرین او را 

به خودش که آمد، متوجه مهتاب شد که سیع یم کرد 

ن را دور زد و  ون بیاورد. ماشیر ن بیر محسن را از داخل ماشیر

 به کنار مهتاب ایستاد و گفت: 

 بذار من میارمش.  -
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مهتاب که متوجه شده بود، نیم تواند به تنهایی محسن را 

ون بی ن بیر اورد کنار رفت و که هنوز بیهوش بود از ماشیر

 اجازه داد آرین دوباره محسن را بغل کند. 

 خدا مرگم بده. جی شده مهتاب جان.  -

مهتاب با شنیدن صدای اکرم خانم آیه کشید و به 

ن را کم داشت.   سمت او برگشت. همیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_هفتاد_و_شش

 

رس و وضع آشفته و خایک مهتاب اکرم خانم با دیدن 

 گفت: 
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تو چرا این طوری شدی؟ محسن چشه؟ چرا رسش و  -

؟ دستش جی شده؟ خدا مرگم بده. چه بالیی رستون  ن بسیر

 اومده؟

 تصادف کردیم.  -

ای وااای، چقدر بهت گفتم یه با این ویلچر راه نیفت  -

؟  ن ندی که ول نیم کتن توی کوچه. تا این بچه رو به کشیر

 انت کجاست؟ یم دونه چه بالیی رستون اومده؟االن مام

مهتاب که تازه به یاد مادرش افتاده بود، گوشه لبش را 

گزید و به خودش به خاطر یی فکریش لعنت فرستاد. چرا 

حواسش به مادرش نبود. در جواب اکرم خانم که 

 طلبکارانه نگاهش یم کرد، گفت: 

 نه، بهش نگفتم نیم خواستم نگران بشه.  -

ودی دیگه. رسخود. مامانت حق داره از دستت یم رسخ -

ناله. واال من اگه یه دخیر مثل تو داشتم خودم و یم 

کشتم. مامانت خییل صبور به خدا. تو این اوضاع و 

احوال به جای این که کمک حالش بایسر یه درد رو 

 دردش بذار. 
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مهتاب که حوصله ی بحث نداشت در خانه را باز کرد و 

ن به انتظار ایستاده بود، رو به آریتن که  هنوز کنار ماشیر

 گفت: 

 بفرمائید.  -

اکرم خانم که دوباره توجه اش به سمت آرین جلب شده  

بود. نگایه به رس تاپای آرین اندخت و با صدای آرام تری 

 پرسید: 

 با این تصادف کردی؟ -

مهتاب که راه فراری پیدا کرده بود. نفس راحتر کشید و 

ن داد. با این دروغ یم توانست دهان رسش را به آرایم تکا

ن اکرم خانم و  همسایه های فضول را ببندد. آرین از بیر

مهتاب که دو طرف در ایستاده بودند، گذشت و وارد 

 خانه شد و بدون مکتی به سمت پله ها رفت و پرسید: 

 طبقه چندم؟ -

 مهتاب خانم خنده ای کرد و گفت: 

 ئید از این طرف. باال نیست. پایینه. بفرمائید. بفرما -

و کلید را از دست مهتاب گرفت و جلوتر از همه از پله ها 

ن رفت. آرین اخم ریزی کرد و به دنبال مهتاب از پله  پاییر
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ن رفت. اکرم خانم در اتاق را باز کرده و رو به آرین  ها پاییر

که با تعجب به فضای خفه و نیمه تارییک که تنها منبع 

زان از سقف بود، روشنایش یک المپ شصت وات آوی

 نگاه یم کرد و گفت: 

 بچه رو بیارید اینجا. خسته شدید.  -

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_هفتاد_و_هفت

 

 و با ترسر به مهتاب گفت: 

ی پهن کن بچه رو بخوابونیم.  - ن  بیا یه چیر

مهتاب پا تند کرد و وارد اتاق شد. بوی تندی که از 

رخانه بلند یم شد مشام آرین را یم آزرد. آب دهانش موتو 
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ی که یم  ن را قورت داد و جلوی در باز اتاق ایستاد. از چیر

دید نفسش بند آمد. یم دانست وضع مایل مهتاب خوب 

ن  نیست ویل در بدترین حالت هم نیم توانست چنیر

 مهتاب داشته باشد. تصوری که از خانه 
ی
تصوری از زندیک

انه مهتاب  ی مثل خانه ی ی فقیر ن داشت. یک چیر

رسایداری مش یحتر رسایدارشان بود که به جز هال پر 

خانه ی کوچک هم  ن نور و دلبازش یک خواب و یک آشیی

داشت. یا مثل خانه های سازماین که کارگرهای کارخانه 

 یم کردند. خانه های شصت، هفتاد 
ی
پدرش در آن زندیک

ن قدییم ساز بودن مرتب و قابل ی که در عیر
سکونت  میر

بودند. ویل اینجا بیشیر شبیه یک دخمه بود تا خانه. یک 

دخمه تاریک و کثیف. چطور یک نفر. نه! سه نفر یم 

 کنند. اتاق هیچ پنجره ای 
ی
توانستند در اینجا زندیک

نداشت و بوی نم کل فضای اتاق را گرفته بود. در انتهای 

 اتاق فضای کوچیک را کابینت کرده بودند و از آن به جای

خانه استفاده یم کردند. تنها یک در به اتاق باز یم  ن آشیی

 در دستشویی بود. اسباب و اثاثیه خانه 
ً
شد که احتماال

 همه کهنه و زواردر رفته بودند. 

ن پهن کرد و به سمت  مهتاب تشک محسن را روی زمیر

ه آرین را  آرین برگشت و در یک لحظه نگاه مات و خیر
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ی فکر  ن کرده بود جز عکس   دید. خشکش زد. به هر چیر

ی درونش  ن العمل آرین از دیدن خانه و زندگیش. چیر

مسار شد.  ن بار از وضعیت زندگیش رسر شکست برای اولیر

دوست نداشت نگاه آرین به او عوض شود او هیچ وقت 

در مورد خودش دروغ نگفته بود ویل ُبهتر که در نگاه 

ی را که یم بیند را  ن آرین بود نشان یم داد توقع آن چیر

 داشته. ن

 بیاین بچه رو بذارید اینجا.  -

با صدای اکرم خانم آرین به خودش آمد. آب دهانش را 

قورت داد و کفش هایش را در آورد و پا روی فرش کهنه و 

نخ نمای زیر پایش گذاشت. مهتاب مثل مسخ شده ها 

 ایستاد و حرکتر نکرد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #ستاره_های_نیمه_شب 
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 ت_صد_و_هفتاد_و_هشت#پار 

 

اکرم خانم به جای مهتاب به آرین کمک کرد تا محسن را  

روی تشک بخواباند و بعد پتویی روی بدنش کشید. آرین 

ن انداخته  کمر راست کرد و رو به مهتاب که رسش را پاییر

 بود، گفت: 

 برم ویلچر رو بیارم.  -

ون رفت. احتیاج به هوای آزاد  و به رسعت از اتاق بیر

. احتیاج به خلوت کردن و فکر کردن داشت. بارها داشت

ن خودش و مهتاب بود،   که بیر
و بارها به اختالف طبقایر

ن آنها بود  ی که بیر ن فکر کرده بود ویل حاال به نظرش چیر

اختالف طبقایر نبود یک دره عظیم بود که به هیچ 

عنوان پر نیم شد. اگر تا به حال احمقانه فکر یم کرد 

ی پدر و مادرش را رایصن کند که مهتاب را شاید بتواند روز 

ن بود این کار  به عنوان عروسشان بپذیرند ویل حال مطمی 

 
ی
 مهتاب با زندیک

ی
هیچ وقت امکان پذیر نیست. زندیک

 کارتون خوابهای کنار خیابان فرق چنداین نداشت. 

اکرم خانم به سمت مهتاب که هنوز در شوک نگاه آرین 

 بود، رفت و گفت: 
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پرسه تصادف کردی؟ با این دک و پزش این  کجا با این  -

طرفا چیکار یم کرد؟ معلوم وضع مالیش خییل خوبه. یه 

ن  تیکه لباسش یم ارزید به کل زندگیتون. احمق نیسر همیر

. حاال که خدا این  جوری ولش کتن بره. ازش خسارت بگیر

و گذاشته جلو راهت تو هم استفاده کن. یه ده، بیست 

. یه   ازش بگیر
ذره به رس و وضع خونتون برس و میلیوین

چند تا تیکه جهاز بخر که فردا زن پرس عموت شدی 

. فکر  همون پرسعموت نزنه تو رست که هیخی نداشتر

 همینا رو چماق 
ی
نکن االن عاشقته، فردا که رفتر تو زندیک

یم کنه یم زنه تو رست. ناراحت این پرسم نباش این جور 

 ون پول نیست. آدما اینقدر دارن که این پوال براش

مهتاب آب دهانش را قورت داد و با تعجب به اکرم خانم 

نگاه کرد. اکرم خانم چه یم گفت؟ چرا فکر یم کرد او و 

پرس عمویش یم خواهند با هم عرویس کنند؟ مادرش در 

 مورد او و کمال به اکرم خانم چه گفته بود؟ 

آیه کشید و رو برگرداند. همان موقع فهمید توی دردرس 

یدی افتاده است. حاال  به جز مادرش باید جواب جد

 معلوم نبود چند نفر دیگر از 
ً
اکرم خانم را هم بدهد. اصال
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همسایه ها از خواستگاری کمال از او خیی دارند و فکر یم 

 کنند او یم خواهد با پرس عمویش ازدواج کند. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 تاد_و_نه#پارت_صد_و_هف

 

همان وقت آرین ویلچر به دست جلوی اتاق ظاهر شد و 

مهتاب به رسعت به سمت آرین رفت تا ویلچر را از 

د.   دستش بگیر

یم خواست هر چه زودتر آرین را رایه کند قبل از این که 

 مادرش رس برسد و وضع از این هم بدتر شود.  

اکرم خانم با دیدن ویلچر کج و کوله، توی صورت 

 ش کوبید و گفت: خود
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ن چه بر رس ویلچر اومده. این ویلچر  - ای واااای، ببیر

 دیگه برای این بچه ویلچر نیم شه. 

 و رو به آرین با تحکم گفت: 

آقا باید ییک براش بخری. گناه داره این بچه. مادرش که  -

دش.   نیم تونه یه بغلش کنه این طرف و اون طرف بیی

 ام گفت: صورت مهتاب از خجالت رسخ شد. آر 

اکرم خانم خواهش یم کنم. من خودم ویلچر محسن و  -

 .  یم برم برای تعمیر

. زده بهتون.  - وا، یعتن جی خودم یم برم برای تعمیر

وظیفشه. بچه رو که ناقص بود ناقص ترش کرده اینم از 

ویلچرش. فکر کرده دو قرون پول بیمارستان بده کافیه. 

به کنار ویل نیم  حاال تو خانیم کردی ازش شکایت نکردی

ن جوری بذاره، بره.   شه که همیر

 آرین نفیس گرفت و گفت: 

م.  -  چشم خودم یه ویلچر نو براش یم گیر

مهتاب خواست دهان باز کند تا با آرین مخالفت کند که 

 اکرم خانم مجال نداد و با لبخند چاپلوسانه ای، گفت: 
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آره پرسم. لطف یم کتن ثواب داره وضعشون که یم  -

 . یه غذای درست و حسایی ندارن بخورن. بیشیر شبا بیتن

 گشنه یم خوابن. 

مهتاب وا رفته اسم اکرم خانم را صدا زد. در تمام 

زندگیش این طور خجالت زده نشده بود. اکرم خانم یی 

 توجه به مهتاب ادامه داد: 

شماره تون بدید به من اگه شب بچه حالش بد شد  -

تون کنم. اینا که کیس رو ندار   ن........... خیی

 
ی
مهتاب دست روی بازوی اکرم خانم گذاشت و با بیچاریک

 گفت: 

 من خودم شمارشون و دارم.  -

اکرم خانم به سمت مهتاب چرخید و با لحن مشکویک 

 پرسید: 

 شماره آقا رو داری؟ -

ه به اکرم خانم نگاه کرد   مهتاب لحظه ای آچمز شده خیر

 ویل آرین به موقع به دادش رسید و گفت: 

 تو بیمارستان خودم بهشون دادم.  -

 اکرم خانم که انگار خیالش راحت شده بود، گفت: 
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 عهه، چه خوب.  -

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_هشتاد

 

وی خودش را جمع کرد و رو به آرین  مهتاب بالخره نیر

 گفت: 

 ممنون، شما دیگه بفرمائید.  -

 ی به مهتاب زد و رو به آرین گفت: اکرم خانم سقلمه ا

 الحساب یه مقدار پول بدید. برای بچه یه کم  -
ً
لطفا

ی بخریم. این بچه......  ن ، جیگری چیر  گوشتر

مهتاب که دیگر تحملش تمام شده بود رو به اکرم خانم 

 کرد و گفت: 
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 این حرفا جی اکرم خانم.  -

 وا خب، زده بچه رو..............  -

فش کرد و تمام تراولهای داخل آرین دست داخل کی

ون آورد و به سمت مهتاب گرفت و گفت:   کیفش را بیر

 حق با خانمه. این دستتون باشه.  -

بغض بدی به گلوی مهتاب چنگ زد و چشم هایش پر از 

اشک شد. هیچ وقت تا این اندازه تحقیر نشده بود. اکرم 

خانم به جای مهتاب پول را از دست آرین گرفت و توی 

هتاب گذاشت و از آرین تشکر کرد. آرین که دیگر دست م

ماندن را جایز نیم دانست به رسعت خداحافظن کرد و از 

ون رفت. مهتاب به رسعت به دنبال آرین دوید و  خانه بیر

وقتر به او رسید که پشت فرمان ماشینش نشسته بود. 

یی توجه به چشم هایی که او را زیر نظر داشتند. رسش را 

ن ک رد و تراول ها رو به سمت آرین گرفت و داخل ماشیر

 گفت: 

یدشون. خواهش یم کنم.  -  بگیر

آرین با دیدن چشم های پر از اشک مهتاب یی حرف 

تراول ها را پس گرفت. مهتاب آب دهانش را قورت داد و 

 گفت: 
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ممنون که اومدید. به خاطر حرفهای صاحب خونه  -

 یم خواست به من 
ً
لطف امون هم معذرت یم خوام. مثال

 کنه. 

 اون ویلچر ....  -

 خودم یه کاریش یم کنم.  -

ی نکرد. به خویی حس یم کرد، مهتاب 
آرین اضار بیشیر

ن را به سمت  چقدر معذب است. باشه ای گفت و ماشیر

 انتهای کوچه راند. 

کیم آن طرف تر کمال که مثل چند هفته گذشته به رساغ 

به ازدواج با مهتاب آمده بود تا روی مخش کار کند و او را 

خودش رایصن کند. با دیدن مهتاب که رسش را داخل 

 کرده بود و با مرد جوان خوش 
ی

ن تویتای طویس رنیک ماشیر

 صوریر حرف یم زند. پوزخندی زد و زیر لب گفت: 

پس به خاطر این جوجه فکیل که به من جواب رد یم  -

 دی. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 ت_صد_و_هشتاد_و_یک#پار 

 

* 

آرین نگایه به تراولهای مچاله شده ی که بعد از پس 

ن از مهتاب روی صندیل شاگرد انداخته بود، کرد و  گرفیر

ون داد.   نفس کالفه اش را بیر

 یم کرد یک لحظه از ذهنش 
ی
اتاقر که مهتاب در آن زندیک

ن زیادی در مورد فقر نیم دانست.  ون نیم رفت. او چیر بیر

تان و آشنایانش آدمهایی در سطح مایل خوب بیشیر دوس

ن بچه های دانشگاه کساین از قرسر متوسط  بودند. در بیر

جامعه را یم شناخت. همانهایی که پدرانشان یک خانه در 

ن معمویل و کاری با درآمد  مرکز شهر داشتند با یک ماشیر

ثابت. ویل هیچ وقت با کیس با این حجم از فقر رو به رو 

انست نظر خانواده اش در مورد این افراد نشده بود. یم د

 خوب نیست. 
ً
 اصال
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مادرش همیشه او را از بازی کردن با بچه های رسایدار و 

باغبان و کارگرهای که برای پدرش کار یم کردند، منع یم 

کرد. یم گفت نیم شود به آنها اعتماد کرد. یم گفت این 

از بچه ها کثیفند و باعث بیماری و مرییصن یم شوند و 

آن بدتر این بچه ها یی تربیت و یی فرهنگ هستند و روی 

 تربیت او تاثیر منقن یم گذارند. 

البته دیدگاه خاله ناهید کیم تندتر بود. خاله ناهید اعتقاد 

داشت این آدمها کم ارزش و کم هوش هستند و توانایی 

لت و  ن رشد ندارند و مراوده  با آنها دور از شان و مین

 آ
ی
 نهاست. شخصیت خانوادیک

به نظر پدر و عمویش نیم شد به این جور آدمها اعتماد 

کرد. آدمهایی که برای رسیدن به مبلغ کیم پول مادرشان 

 را هم یم فروشند. 

و  NGOاین در حایل بود که پدر و عمویش عضو چندین 

سازمان که کارشان کمک به افراد یی بضاعت است، 

شهایشان بودند و به طور مستمر در سمینارها و همای

کت یم کردند و پول خویی هم برای کمک به آنها یم  رسر

 دادند.  
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حتر خیی داشت مادرش و خاله ناهید هم  با چند 

یه همکاری یم کردند و با افتخار در مورد  موسسه خیر

 کمک هایشان به این موسسات داد سخن رس یم دادند. 

 
ی
آرین خوب یم دانست همه این کارها قسمتر از زندیک

شان بود، قسمتر از وجه اجتماعیشان. کاری که الکچری

باید به عنوان یک آدم پولدار انجام یم دادند تا به بقیه 

 ثابت کنند آدمهای خویی هستند. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_هشتاد_و_دو

 

برای خانواده اش این نوع بذل و بخشش ها درست مثل  

باس مارک دار و یا خریدن یک جنس پوشیدن یک ل
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خارجی فقط و فقط برای فخر فرویسر و نمایش بود و 

 هیچ ربظ به خود آن افراد نداشت. 

پشت آن کمکها هیچ دلسوزی و یا همدیل وجود نداشت. 

هیچ وقت نشنیده بود مادر یا خاله اش به دیدن ییک از 

این آدمها بروند و پای درد و دل شان بنشینند و سیع 

ند کیم مهر و محبت هم چاشتن پویل که یم دادند کن

بکنند.  برعکس همیشه با نوغ انزجار از آنها یاد یم 

کردند و آنها را آدمهایی یی عرض و تنبیل یم دانستند که 

به جای این که سیع کنند زندگیشان را درست کنند، 

چشمشان به دست دیگران است و دوست دارند از 

نج بقیه استفاده کن  ند. دسیر

خودش هیچ وقت نظری در مورد آنها نداشت نه از آنها 

بدش یم آمد و نه خوشش یم آمد. در واقع تا قبل از 

مهتاب هیچ وقت این قرسر از جامعه را نیم دید. انگار 

 وجود ندارند. 
ً
 اصال

 عجیب 
ی

ویل حاال همه جی فرق کرده بود در یک دوگانیک

ن ا ین قرسر یک گرفتار شده بود. نیم دانست مهتاب در بیر

استثنا بود و یا او به خاطر تلقینات خانواده اش آدم 

 شده بود و آدمهایی مثل مهتاب زیاد بودند. 
بدبیتن
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آدمهای زحمت کیسر که تمام سعیشان را یم کنند ویل به 

ایط جامعه دستشان به جایی بند نیست و 
خاطر رسر

 همیشه هشتشان گرو نهشان است. 

ن را کنار خیابان پارک کرد  و سیع کرد درست فکر  ماشیر

ی فکر کند. از  ن کند. ویل حتر نیم دانست باید به چه چیر

یک طرف دلش یم خواست به مهتاب کمک کند و از 

 طرف دیگر یم ترسید به غرور مهتاب بر بخورد. 

همان موقع پرس بچه ده، یازده ساله ای با لباس کهنه ای 

ن  که به تن الغرش زار یم زد خودش را روی کاپوت ماشیر

ن مالید.  باال کشید و دستمال کثیفش را روی شیشه ماشیر

در حالت معمویل آرین از این کار عصباین یم شد و پرس را 

ن دور یم کرد ویل در آن لحظه  با اشاره دست از ماشیر

اجازه داد پرس کار خودش را انجام دهد و بعد ییک از آن 

ن را به دست پرس داد.   تراولهای افتاده روی صندیل ماشیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_هشتاد_و_سه

 

پرس با تعجب نگایه به تراول انداخت و با لبخندی که 

تمام صورتش را گرفته بود، تراول را از دست آرین گرفت 

 و با چاپلویس تشکر کرد. 

ن دور شد.  وقتر پرس با پایی که کیم لنگ یم زد از ماشیر

محسن افتاد. پرسک معلویل که حاال حتر آرین به یاد 

ن نداشت. دستهایش را مشت کرد و  ویلچری برای نشسیر

ن را به حرکت در آورد و به   ماشیر
بعد با یک تصمیم آین

ن مرکز فروش لوازم پزشیک رفت.   سمت اولیر

ن بار در آن روز ماشینش را جلوی در  وقتر برای دومیر

 د. خانه ی مهتاب پارک کرد هوا تاریک شده بو 

، ویلچر پالستیک پیچ  ن از داخل صندوق عقب ماشیر

ون آورد و  شده ای را که ساعتر قبل خریده بود. بیر

 که مربوط به خانه مهتاب 
ی

جلوی در خانه ایستاد تا زنیک

 بود را از میان پانل زنگها پیدا کند. 
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 اون تکیه.  -

مردی که  آرین با تعجب به سمت صدا برگشت و با پیر

سکوی جلوی خانه اش نشسته  چند ساعت قبل روی

بود و حاال چند قدیم بیشیر با او فاصله نداشت رو در رو 

ی گفت:   شد. پیر مرد این بار با صدای آرامیر

 زنگ درشون، او تکیه اس.  -

مرد تشکر کرد و وقتر به سمت در برگشت  آرین از پیر

ده  ابروهایش از تعجب باال رفت و لبهایش به هم فرسر

د به این همه فضویل بخندد یا شد. نیم دانست بای

 تا حاال همه ی 
ً
عصباین باشد. با خودش فکر کرد" حتما

 همسایه ها از تصادف خیی دار شدند." 

مهتاب که حال خویسر نداشت با شنیدن صدای زنگ با 

 به چهره یی حال محسن 
 از جایش بلند شد. وقتر

ی
خستیک

 پریده و چشم هایی خمار گوشه اتاق دراز 
ی

که با رنیک

یده بود، نگاه یم کرد. از این که باعث شده بود این کش

بال رس محسن بیاید از خودش عصباین و ناراحت بود و 

 دلش برای برادر کوچک و مظلومش یم سوخت. 

ویل بیش از حال محسن و درد بازویش که حاال به شدت 

 کبود شده بود. فکر و خیال آرین عذابش یم داد. 
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شمش بود. آریتن که هنوز نگاه مبهوت آرین جلوی چ

ن را به حرکت در آورده بود که انگار یم  طوری ماشیر

ن ترسنایک فرار کند.   خواست از چیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_هشتاد_و_چهار

 

هیچ وقت به خاطر نوع زندگیش خجالت نکشیده بود. 

 او بود. با این که همیشه سیع کرد
ی
ه بود این زندیک

ش کند ویل هیچ وقت اجازه  زندگیش را  تغییر دهد و بهیر

 رسزنش کند و 
ی
نداده بود کیس او را به خاطر این زندیک

 مقرص بداند. 
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ن بود. انگار کیس با سییل  ویل رفتار آرین برایش سنگیر

توی صورتش زده بود. شاید چون از آرین توقع این رفتار 

 را نداشت. 

ز همسایه ها برای فضویل مهتاب با فکر این که ییک ا

 آمده است، گویسر آیفون را برداشت و آرام پرسید: 

 بفرمائید.  -

 سالم. منم آرین.  -

مهتاب خشکش زد. آرین آنجا چه کار داشت؟  چرا 

برگشته بود؟ آن هم وقتر با بدبختر توانسته بود مادرش 

و اکرم خانم را قانع کند که با آرین تصادف نکرده و آرین 

رده و او را از بیمارستان به خانه رسانده و فقط لطف ک

د.   نیم تواند از آرین خسارت بگیر

ون   خانه بیر ن مادرش با دسته ای بشقاب و قاشق از آشیی

 آمد و پرسید: 

 یک؟  -

 مهتاب آب دهانش را قورت داد و گفت: 

 همون آقایی که به من و محسن کمک کرد.  -

 منصوره خانم اخیم کرد و گفت: 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 506 
 

ن برای جی اومده؟  خب، در و باز  -  کن ببیر

مهتاب در خانه را باز کرد و به رساغ مانتو و شالش رفت. 

ن آمد  چند دقیقه بعد آرین ویلچر به دست از پله ها پاییر

و رو برویش ایستاد. مهتاب با دیدن ویلچر در دستهای 

آرین لبش را گزید. ویل چشم های منصور خانم از 

غصه ویلچری که  خوشحایل برق زد. از وقتر برگشته بود 

ن رفته بود را خورده بود. درست بود بیشیر کارهای  از بیر

محسن با مهتاب بود ویل واقعا بدون ویلچر همشان 

 اذیت یم شدند. 

 منصوره خانم گفت: 

 بفرمائید تو.  -

آرین کفشش هایش را در آورد وارد اتاق شد و ویلچر را 

اند. گوشه اتاق گذاشت و نگاهش را دور تا دور اتاق گرد

محسن روی همان تشیک که عرص پهن شده بود خوابیده 

 
ی

بود و با بیحایل نگاهش یم کرد. سفره کوچک آیی رنیک

وسط اتاق پهن بود و یک کاسه سوپ، یک بشقاب کوکو 

 و مقداری نان داخل سفره بود. 

 اکرم خانم به ویلچر اشاره کرد و گفت: 
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 کردید. مهتاب گفت شما  -
ی
 دستتون درد نکنه. بزریک

باهاش تصادف نکردید. ما انتظار نداشتیم که خودتون 

 کردید در حق 
ی

 مردونیک
ً
رو تو زحمت بندازید. ویل واقعا

 این بچه. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_هشتاد_و_پنج

 

 خواهش یم کنم کاری نکردم.  -

 بعد با خجالت ادامه داد: 

 دنتون هم شدم. ببخشید مزاحم شام خور  -

ه بفرمائید.  -  خواهش یم کنم. اگه سلیقتون یم گیر

ویی گفت: 
 آرین با خورسر
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 چرا که نه. من کوکو خییل دوست دارم.  -

منصوره خانم با خوشحایل به سمت انتهای اتاق رفت تا 

بشقایی اضافه بیاورد.  مهتاب به آرین نزدیک شد و با 

 دلخوری گفت: 

من که گفتم خودم یه کاریش  نباید این کار رو یم کردی.  -

 یم کنم. 

 من جی کار به تو دارم این هدیه من به محسن.  -

بعد پالستیک دور ویلچر را باز کرد و رو به محسن با 

 صدای بلندی گفت: 

 آقا محسن این ویلچر کادوی تولد شما. تولدت کیه؟ -

 مهتاب پشت چشیم نازک کرد و گفت: 

 سه ماه پیش بود.  -

لت زده ای به خودش گرفت و  دوباره به آرین قیافه خجا

 محسن گفت: 

 خیی  -
ً
ای، وای ببخشید این قدر دیر شد. من اصال

نداشتم تولدت سه ماه قبل بوده. حاال خوشت میاد؟ یم 

 خوای بشیتن روش؟
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محسن که با تعجب به مرد جواین که تا حاال ندیده بود 

نگاه یم کرد. نگاهش را به سمت مهتاب کشید و از او 

مک خواست. مهتاب رسش را به نشانه تائید تکان داد و ک

 بعد از آن محسن گفت: 

 آرررره.  -

آرین به سمت محسن رفت. او را بغل کرد و روی ویلچر 

نشاند. محسن به یک سمت خم شد. مهتاب به کمک 

محسن رفت و او را صاف روی ویلچر نشاند. ویلچر نو 

قبیل  بود و صندیل چرم و سیاهش راحت تر از ویلچر 

 بود. آرین روی پا رو به روی محسن نشست و گفت: 

 دوسش داری.  -

محسن رسش را تکان داد و با بیحایل لبخند زد. آرین کف 

 دستش را جلوی دست محسن گرفت و گفت: 

 پس بزن قدش.  -

محسن که این حرکت را توی فیلم ها دیده بود. لبخندش 

ی گرفت. به سختر دستش را بلند کرد و  به وسعت بیشیر

سمت دست آرین برد ویل دستش از کنار دست آرین رد 

 شد. آرین خنده ای کرد و گفت: 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 510 
 

 نشد، یه بار دیگه.  -

محسن  دوباره دستش را به سمت دست آرین برد و این 

دفعه کف دستش به کنار دست آرین برخورد کرد و با 

 خوشحایل خندید. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 پارت_صد_و_هشتاد_و_شش#

 

آرین بلند شد و پیشاین محسن را بوسید. حس عجیتی 

داشت حیس که هیچ وقت تجربه نکرد. منصوره خانم 

که حاال یک بشقاب و قاشق اضافه برای آرین هم رس 

سفره گذاشته بود دوباره از آرین خواست که رس سفره 

ن  بشیند. آرین با احتیاط نشست.  تا به حال رس همچیر
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ن در این خانه برایش سف ره ای ننشسته بود. همه چیر

عجیب بود. محتویات سفره آنقدر کم بود که آرین 

ی بخورد ویل از آن طرف هم یم  ن خجالت یم کشید چیر

ن  ترسید اگر نخورد مهتاب و مادرش آن را به حساب چیر

دیگری بگذارند و از او ناراحت شوند. مهتاب کاسه سوپ 

رساغ محسن رفت و کمکش  را از رس سفره برداشت و به

کرد تا شامش را بخورد. آرین چند لقمه ای خورد و از 

جایش بلند شد  و بعد از خداحافظن از منصوره خانم و 

محسن به سمت در رفت. مهتاب او را تا دم در بدرقه 

ه شدند. آرین  کرد. برای لحظه ای در سکوت به هم خیر

 بالخره چشم از مهتاب گرفت و زیر لب گفت: 

 یم بینمت.   -
ً
 بعدا

مهتاب رسی به نشانه تاکید تکان داد و با صدای آرایم 

 گفت: 

 مواظب خودت باش.  -

 برسم خونه بهت خیی یم دم.  -

لبهای مهتاب به خنده باز شد و چشم هایش درخشید.  

هر دو یم دانستند وارد مرحله جدیدی از دوستیشان 

 شدند. 
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** 

 

ن  رنگ رو به روی  آنیتا کنار رستا روی صندیل های سیی

 دانشکده حسابداری نشست و گفت: 

 مطمئتن امروز میاد.  -

 رستا رسش را تکان داد و گفت: 

ن امروز  - آره. از بچه های کالسشون پرس و جو کردم گفیر

 میاد. 
ً
 امتحان داره. حتما

ه به در دانشکده گفت:   آنیتا خیر

ه چه شکیل.  -  خییل دلم یم خواد ببینم این دخیر

 زد و گفت: رستا پوزخندی 

 امروز یم بینیش.  -

نیم ساعت بعد، مهتاب به همراه هدیه از در دانشکده 

ون آمدند. رستا با آرنج به پهلوی آنیتا زد و گفت:   بیر

 اومدش. اونهاش. هموین که کنار دخیر خالت وایساده.  -

آنیتا با انزجار نگاهش را از روی هدیه به سمت مهتاب 

ویل با صوریر رنگ پریده برد. از دیدن دخیر ساده و معم
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و بدون آرایش تعجب کرد. به سمت  رستا چرخید و 

 گفت: 

 اینه؟ -

 آره.  -

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_هشتاد_و_هفت

 

 آنیتا چشم از مهتاب نگرفته بود با نا باوری پرسید: 

 مطمئتن خودشه؟ محاله آرین از این خوشش بیاد؟ -

 ستا شانه ای باال انداخت و گفت: ر 

 خوشش اومده که یه باهاش این طرف و اون  -
ً
حتما

 طرف یم ره. 
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وقتر هدیه و مهتاب نزدیک تر شدند. آنیتا مقنعه اش را 

ه شد.  ن خیر ن انداخت و به زمیر جلو کشید و رسش را پاییر

ن دخیر زشت و ساده  نیم توانست باور کند آرین از چنیر

 ای خوشش بیاید. 

 رستا اشتباه کرده بود. دوباره رسش را بلند کرد و به حت
ً
ما

مهتاب و هدیه که کیم دور تر ایستاده بودند و پشتشان 

 به آنها بود، نگاه کرد. 

چند دقیقه بعد هدیه از مهتاب خداحافظن کرد و به 

سمت دیگر دانشگاه رفت و مهتاب هم به سمت خروجی 

ای خودشان بلند دانشگاه راه افتاد.  رستا و آنیتا از ج

 شدند و پشت مهتاب راه افتادند. رستا از آنیتا پرسید: 

؟ -  خب، حاال یم خوای چیکار کتن

 نیم دونم. شاید برم باهاش حرف بزنم.  -

؟ -
ی

 بری جی بیک

آنیتا هنوز جواب حرف رستا را نداده بود که چشمش به 

آرین افتاد که با حالتر نیمه دو به سمت مهتاب یم رفت. 

 تا را گرفت و او را وادار به ایستادن کرد. بازوی رس
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حاال آرین درست رو به روی مهتاب ایستاده بود و با او 

حرف یم زد. آنیتا به وضوح یم توانست شادی را در 

صورت هر دویشان ببیند. در چشم های آرین که لحظه 

ای از صورت مهتاب جدا نیم شد برق عجیتی بود. برقر 

ا ندیده بود. رستا که انگار از دیدن که تا به حال آنیتا آن ر 

صحنه رو به رویش لذت یم برد، به سمت آنیتا برگشت 

و پوزخندی به چهره مبهوت آنیتا زد. آنیتا گوشه لبش را 

 گزید. رستا به بدجنیس گفت: 

شاید دارن در مورد پایان نامه حرف یم زنن بد به دلت  -

 راه نده. 

ه به لبخند آرین بود. هیچ  آنیتا یی توجه به رستا هنوز خیر

وقت نشده بود آرین به او این طور نگاه کند. تا آنجا که 

به خاطر داشت آرین دوست نداشت با او هم کالم شود 

و هر وقت با هم تنها یم شدند به بهانه های مختلف او 

را یم پیچاند و یم رفت. حاال همان آرین داشت از بودن 

در تک تک  با دخیر دیگری لذت یم برد و این لذت

 حالتهای صورتش نمایان بود. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_هشتاد_و_هشت

 

حس حقارت تمام وجودش را پر کرد. دلش یم خواست 

همان موقع جلو یم رفت و توی صورت آرین یم زد و او را 

توی دانشگاه مضحکه همه یم کرد ویل جلوی خودش را 

اگر این کار را یم کرد تمام راه های بازگشت آرین گرفت. 

را یم بست و آنیتا این را نیم خواست. آرین باید به 

 سمت او بریم گشت آن هم با پای خودش. 

شان را تغییر دادند و به سمت   وقتر آرین و مهتاب مسیر

دیگر دانشگاه به راه افتادند. آنیتا با حالتر مسخ شده به 

 ت: سمت رستا برگشت و گف

 دارن کجا یم رن؟ -

ن آرین بشن.  - فکر کنم دارن یم رن پارکینگ تا سوار ماشیر

ه رو برسونه خونش.   آرین یم خواد دخیر
ً
 احتماال
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 خروجی پارکینگ دانشگاهتون کدوم وره؟ -

؟ بری دنبالشون؟ -  یم خوای چیکار کتن

 تو کاریت نباشه. فقط بگو خروجی کجاست؟ -

 داخت و گفت: رستا دوباره شانه ای باال ان

 کوچه پشت دانشگاه.   -

آنیتا دست رستا را ول کرد و به رسعت به سمت 

ون دانشگاه پارک کرده بود، رفت باید به  ماشینش که بیر

دنبالشان یم رفت و یم فهمید کجا یم خواهند بروند. نیم 

ن طور آنها را به حال خودشان رها کند.   توانست همیر

ن که وارد کوچه پشت دانشگاه ش ن دو در همیر د ماشیر

قرمز رنگ آرین را دید که از پارکینگ خارج شد. از آن 

ن ببیند.  فاصله نیم توانست مهتاب را داخل ماشیر

ن آرین نشده باشد ویل  امیدوار بود که مهتاب سوار ماشیر

دو خیابان باالتر وقتر پشت چراغ قرمز در الین کناری 

ی را برای  ن آرین ایستاد توانست مهتاب را که با خنده چیر

 تعریف یم کرد، ببیند. 

ن پیاده  آنقدر عصباین بود که یم توانست همانجا از ماشیر

ون بکشد و تا  ن آرین بیر شود و مهتاب را از داخل ماشیر
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جایی که یم خورد بزندش ویل یم دانست این کار هیچ 

سودی برایش ندارد نباید بیگدار به آب یم زد. مادرش به 

خونرسدی خودش را  او یاد داده بود در مواقع سخت

ن یم کرد و در موقع  حفظ کند. باید مثل یک پلنگ کمیر

مناسب حمله یم کرد. هر چند این کار خییل سخت بود 

به کاری یم زد.  به ای بزند باید ضن ویل اگر یم خواست ضن

این کارهای احمقانه نه در شان او بود و نه فایده ای 

 برایش داشت. تمام خشمش را فرو داد تا در جای

 مناسب از آن استفاده کند. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_هشتاد_و_نه
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ن آرین راند. آرین و مهتاب اول  دو ساعتر به دنبال ماشیر

به یک کاقن شاپ رفتند بعد کیم خرید کردند و در آخر 

آرین مهتاب را رس یک کوچه باریک در یک محله قدییم 

 هر پیاده کرد. در جنوب ش

ن پیاده   ن را کنار خیابان پارک کرد و از ماشیر آنیتا ماشیر

شد. چند قدیم به دنبال مهتاب رفت وقتر مهتاب پشت 

در خانه ای از دیدش پنهان شد. با گیخی به سمت 

ماشینش برگشت و متوجه نگاه های عجیب مردم به 

خودش نشد. باورش  نیم شد کیس که آرین او را دوست 

 کند.  دارد در 
ی
ن محله شلوغ و داغاین زندیک  چنیر

نفیس گرفت و سوار ماشینش شد. هنوز نتوانسته بود آن 

ی را که دیده بود هضم کند. باید فکر یم کرد. باید  ن چیر

ن را روشن کرد و به سمت خانه راند.  کاری یم کرد. ماشیر

ن و نگاه کردن نبود. اجازه نیم داد ییک مثل  او آدم نشسیر

د. مهتاب آرین را ا  ز او بگیر

ی که پشت رسش ایستاده  مهتاب بدون توجه به دخیر

بود. کلید را در داخل در چرخاند و وارد خانه شد. روز 

خویی را گذرانده بود. امتحانش را خوب داده بود و چند 

ساعتر در کنار آرین خوشگذرانده بود و با آرین تا نزدییک 
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یی از خانه آمده بود. عشق شجاعش کرده بود و دیگر ابا

این که آرین او را تا دم خانه بیاورد نداشت. هنوز هم یم 

دانست این دوستر آینده ای ندارد ویل برایش مهم نبود. 

دوست داشت برای یک بار در عمرش به آینده فکر نکند 

د.   و فقط و فقط از لحظه ای که در آن بود، لذت بیی

محسن که روی ویلچر نویش نشسته بود با شنیدن  

ر رس برگرداند و به خواهرش که با لتی خندان و صدای د

 کیسه ای خرید در دست وارد خانه شده بود، نگاه کرد. 

مهتاب به سمت محسن رفت و بوسه ای روی رسش زد 

 و گفت: 

ی برات میارم بخوری.   - ن  یم دونم گشنه ات االن یه چیر

خانه رفت و کیسه خرید را روی کانیر گذاشت.  ن به آشیی

که برد، یاد قیافه حق به جانب آرین   دست داخل کیسه

وقتر یم خواست پول خرید را حساب کند، افتاد. آرین 

 دستش را به کمرش زده بود و گفته بود: 

اینها رو برای محسن خریدم. ربظ به تو نداره. پس  -

 هیخی نگو. 

لبخند روی لبهای مهتاب به خنده بلندی تبدیل شد که 

تعجب به سمت فضای خانه را پر کرد. محسن با 
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خواهرش چرخید. هیچ وقت مهتاب را تا این اندازه 

 خوشحال ندیده بود. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_نود

 

*** 

آنیتا ماشینش را جلوی کوچه تنگ و بارییک که خانه ی 

مهتاب در آن قرار داشت، نگه داشت و به مهتاب که به 

رفت، نگاه کرد. دیده بود آرین مهتاب  سمت خانه اش یم

ن تر پیاده کرده بود و خودش برگشته  را یک چهار راه پاییر

بود. با حرص لبهای رسخش را به هم فشار داد و چشم 

 بست. 
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دو هفته بود که به دنبال مهتاب افتاده بود تا از زیر و بم 

 مهتاب رس در بیاورد و در این مدت متوجه رابطه 
ی
زندیک

و دوستانه مهتاب و آرین شده بود. هر وقت صمیمانه 

مهتاب امتحان داشت آرین به دنبالش یم رفت تا او را به 

ن هم گایه به  کاقن شاپ،  خانه برگرداند. البته در این بیر

پارک و یا رستوران یم رفتند. آنیتا در تمام این مدت 

متوجه نگاه های عاشقانه ی آرین به مهتاب و خنده 

رژی مهتاب شده بود و این مسئله بیش های شاد و پر ان

ن دیگری او را عذاب یم داد. آرین هیچ وقت او را  از هر چیر

این طور نگاه نکرده بود و او هیچ وقت مثل مهتاب از در 

 کنار آرین بودن احساس شادی نیم کرد. 

البته آنیتا تنها کیس نبود که حواسش به مهتاب و آرین 

آرین را جلوی در خانه ی بود. کمال هم از همان روزی که 

مهتاب دیده بود به رابطه آن دو شک کرده بود و فهمیده 

بود تا وقتر حریف قدری چون آرین دارد نیم تواند دل 

مهتاب را بدست آورد. تجربه به او نشان داده بود 

بدست آوردن یک دل شکسته خییل راحت تر است. 

ش را باید کاری یم کرد که آرین مهتاب را رها کند و دل

بشکاند. آن وقت او یم توانست مرهم دل شکسته دخیر 

عموی رستقش شود و به خواسته اش برسد. فقط بدی 
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قضیه در این بود که وقت کاقن نداشت و باید هر چه 

 زودتر نقشه اش را اجرا یم کرد. 

وقتر مهتاب وارد خانه شد. آنیتا آه بلندی کشید و  

ن را  روشن کند. کار  دست را به سمت سوی    چ برد تا ماشیر

دیگری آنجا نداشت ویل با بیحایل دستش را عقب 

 کشید. رسش را به پشتر صندیل تکیه داد و چشم بست. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_نود_و_یک

 

 

ن موجود  هنوز نیم توانست بفهمد آرین چطور با همچیر

د به این که به زشت بدبختر همکالم شده بود، چه برس
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 هیچ 
ی

 دیوانه شده بود. جز دیوانیک
ً
او دل ببندد. حتما

توجییه برای این کار آرین نیم توانست پیدا کند ویل قرار 

 زندگیش را برهم بزند. از 
ی

نبود اجازه دهد یک دیوانیک

آینده تریس نداشت یم دانست هیچ کس به آرین اجازه 

نهایت  نیم دهد که با مهتاب ازدواج کند و آرین در 

ی نبود که آنیتا  ن مجبور بود با او ازدواج کند. ویل این چیر

یم خواست. آنیتا یم خواست ماهیت منفور مهتاب را به 

آرین نشان دهد. یم خواست آرین خودش با میل و 

ون بیندازد.   رغبت مهتاب را از زندگیش بیر

آرین باید خودش به سمت آنیتا یم آمد و روی پاهایش 

ن که حتر برای زمان کوتایه مهتاب را به او یم افتاد از ای

ترجیح داده بود از او طلب بخشش یم کرد. آنیتا تا خار و 

خفیف شدن مهتاب و آرین را نیم دید احساس آرامش 

 نیم کرد. 

ن مدل باالی  کمال کیم آنسوتر ایستاده بود و به ماشیر

ی که خوب یم دانست چه کیس است نگاه یم کرد.  دخیر

مهتاب یم چرخید تا توجه اش را جلب کند، وقتر دور بر 

متوجه دخیر شده بود. در آوردن آمار آرین و آنیتا کار 

چندان سختر نبود. حاال خوب یم دانست او و دخیر 
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ن هدف یکساین دارند و یم  جوان و مستاصل داخل ماشیر

 توانند به هم کمک کنند. 

به  ن آنیتا رفت و چند ضن با قدمهایی بلند به سمت ماشیر

 ه شیشه سمت شاگرد زد. ب

آنیتا با شنیدن صدا، چشم باز کرد و رسش را به سمت 

صدا چرخاند و با مرد جوان خوش چهره ای که لباس 

مرتتی به تن داشت، چشم در چشم شد. مرد با دست به 

آنیتا اشاره کرد. آنیتا با اخیم روی چهره کیم شیشه را 

ن داد و گفت:   پاییر

 بفرمائید؟ کاری داشتید؟ -

م -  سالم. یم خواستم یه چند دقیقه ای وقتتون بگیر

آنیتا پوزخندی زد و خواست شیشه را باال بکشد که مرد، 

 گفت: 

 در مورد نامزدتون ........  -

اخم های آنیتا بیشیر در هم فرو رفت. مرد لبخند دندان 

 نمایی زد و ادامه داد: 

 و دخیر عموی منه.  -

 آنیتا که گیج شده بود، پرسید: 
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 یر عموی شما؟دخ -

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_نود_و_دو

 

 مرد نفیس گرفت و گفت: 

لوج پرس عموی مهتاب. هموین که  - من کمالم. کمال میر

 یه مدته دارید زاغ سیاهش و چوب یم زنید. 

آنیتا ابرویی باال انداخت.  لبخند کمال وسیعیر شد.  

 و گفت:  رسش را کج کرد 

یک داریم شما یم خواین  - ببینید من و شما اهداف مشیر

به نامزدتون برسید. منم یم خوام به دخیر عموم برسم و 
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تنها راهشم جدا کردن این دوتا آدم از هم دیگه اس. ما 

 یم تونیم تو این مسئله به هم کمک کنیم. 

 آنیتا که کنجکاو شده بود، پرسید: 

 چطوری؟ -

ن بشم.  اجازه یم دید، -  سوار ماشیر

ن را زد. کمال سوار شد و همانطور که  آنیتا قفل ماشیر

 کمربندش را یم بست، گفت: 

ن شما خییل تو چشمه ممکنه  - ه اینجا واینسید. ماشیر
بهیر

 ییک ما رو با هم ببینه. 

ن را به حرکت در آورد و چند  آنیتا رسی تکان داد و ماشیر

نگه  خیابان آنطرف تر رو به روی یک پارک کوچک

 داشت و گفت: 

 حاال بگید. من گوش یم کنم.  -

ش را توی صورت آنیتا چرخاند و به بد  ن کمال نگاه هیر

 آرین پوزخند زد. چطور یک نفر یم توانست 
ی

سلیقیک

ی مثل آنیتا را رها کند و به رساغ ییک مثل مهتاب  دخیر

برود. خودش اگر مجبور نبود نگاهم توی صورت مهتاب 

ود برای چند صباج ادای آدمهای نیم کرد. ویل مجبور ب
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عاشق را در بیاورد تا به هدفش برسد. بعد از آن یم 

ه مغرور چه کار کند. نقشه های  دانست با این دخیر

زیادی در رسش داشت تا مهتاب را رسجایش بنشاند ویل 

قبل از آن باید مهتاب را به عقد خودش در یم آورد و آن 

 ت. وکالت نامه لعنتر را از او یم گرف

ن کمال شده بود. پوزخندی   آنیتا که متوجه نگاه های هیر

 زد و گفت: 

؟ -  مطمئتن عاشق دخیر عمویر

-  . نه، نیستم. همونطور که تو عاشق پرسعموت نیستر

هر دوی ما به خاطر منافعمون یم خوایم با ییک که زیاد 

ازش خوشمون نمیاد ازدواج کنیم. یم بیتن خییل شبیه 

 همیم. 

 عاشقش بودم. خودم اونقدر من عاشق آرین -
ی

م. از بچیک

دارم که احتیاجی به پول آرین نداشته باشم. ویل متعجبم 

ه یه القبا چه منفعتر برای تو یم تونه داشته  اون دخیر

 باشه؟

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_نود_و_سه

 

ن  داره. منفعت داره وگرنه دیونه نبودم دور و  - بر همچیر

 با سلیقه من جور نیست. 
ً
ی بگردم. مهتاب اصال  دخیر

 خودش رو به آنیتا نزدیک کرد و گفت: 

 سلیقه ی من ییک مثل توه.  -

 آنیتا با انزجار صورتش را جمع کرد و گفت: 

 ایششش، چندش.  -

 کمال خنده ای کرد و خودش را عقب کشید. آنیتا گفت: 

 خب، حاال نقشه ات چیه؟ -

رین نشون بدیم مهتاب اون دخیر پایک که او باید به آ -

فکر یم کنه نیست. باید مهتاب را جلوی آرین خراب 

 کنیم. 
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ن را یم خواست ویل هنوز راهش را   همیر
ً
آنیتا هم دقیقا

ن با خوشحایل پرسید:   پیدا نکرده بود. برای همیر

 چطور؟ -

ون.  - با کمک هم. من به یه بهونه مهتاب رو یم برم بیر

،  شایی
پاریک، جایی بعد تو هم آرین رو بیار اونجا  کاقن

 وقتر آرین ببینه من و مهتاب با همیم............ 

آنیتا دستش را جلوی دهانش گرفت و خنده  بلندی کرد 

 و با رسخویسر گفت: 

 خییل فیلم تریک یم بیتن نه؟ -

اخم های کمال در هم رفت. آنیتا پوزخندی زد و ادامه 

 داد: 

وقتر تو و مهتاب  رو توی یه کاقن فکر یم کتن آرین  -

شاپ ببینه، جی یم شه؟ دخیر عمو، پرس عمویی که با هم 

؟ کجاش بده؟ نکنه یم  ن کاقن شاپ. خوب که جی رفیر

. تازه از  خوای تو کاقن شاپ لختش کتن و با هاش بخوایی

من یم خوای آرین و بیارم اونجا تا شما رو با هم ببینه. 

ه ای زیر نیم کاسه است و  آرینم خره که متوجه نشه کاس

فکر کنه اتفاقر من و تو آرین و مهتاب یه جا جمع شدیم. 

ن بود.   که. اوج خالقیتت همیر
ً
 واقعا
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 کمال که بدجوری توی ذوقش خورده بود، گفت: 

 تو که بلدی، بگو چیکار کنیم؟ -

آنیتا لحظه ای سکوت کرد و به انگشت های مانیکور 

ود، نگاه کرد. بعد رس دشده اش که دور فرمان پیچیده ب

 باال آورد و رو به کمال گفت: 

به قول مامانم هر آدیم یه نرجن داره. دارم حساب یم  -

کنم ببینم قیمت مهتاب چقدره. یم خوام بهش پول بدم. 

ون ویل موقیع که   آرین بره بیر
ی
یه پول خوب تا از زندیک

نم تو  ن م و میر داره پول رو ازم قبول یم کنه ازش فیلم یم گیر

 صورت آرین تا بفهمه با چه جور آدیم دوست شده. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_نود_و_چهار
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اخم های کمال در هم رفت اگر مهتاب پول را یم گرفت 

ن یم رفت و  تمام امیدهای او برای ازدواج با مهتاب از بیر

ا از دست یم داد. او تنها برگ برنده اش یعتن فقر مهتاب ر 

 با لحن رسدی رو به آنیتا گفت: 

-  . منده من نیم ذارم این کار رو بکتن  رسر

 چرا؟ -

ه دنبال یه راه حل  - چراش بمونه برای خودم. شما بهیر

 دیگه بگردی. 

 آنیتا شانه ای باال انداخت و گفت: 

فکر نکن منم خییل دوست دارم پوالم به اون دخیر  -

یت بدم. ویل   این تنها راه حله. عموی ایکیی

کمال خودش را به سمت آنیتا کشید و این بار با لحن 

 محکیم گفت: 

بهت دارم یم گم، پول یی پول. مهتاب دستش به پول  -

ن من اجازه نیم  برسه دور من و خط یم کشه برای همیر

دم که بهش پول بدی. بدون اگه قرار باشه مهتاب به من 
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پس حواست و  نرسه نیم ذارم آرین هم به تو برسه. 

 خوب جمع کن. 

ه به چشم های کمال نگاه کرد. دلش یم  آنیتا ترسیده خیر

ن  خواست توی دهن کمال بزند و او را از ماشینش پاییر

بیندازد ویل جراتش را نداشت. در چشم های کمال 

خشونتر بود که آنیتا هیچ وقت ندیده بود. از طرف دیگر 

ر مهتاب با ممکن بود به کمک کمال نیاز پیدا کند. اگ

وجود وضع زندگیش نرخش خییل باال بود و یا این که 

چنان طمیع به  ثروت آرین داشت که حاضن به قبول 

پول از او نیم شد چکار باید یم کرد؟ پس بهیر بود  کمال 

را با خودش دشمن نکند. به هر حال گزینه دادن پول را 

 هر زماین قابل اجرا بود. نفیس گرفت و گفت: 

حساب ما به یه نقشه حساب شده نیاز داریم. یه با این  -

نقشه که هم ذات مهتاب رو برای آرین روشن کنه. هم 

ی توش وجود نداشته باشه که  ن به برانگیر
ُ
هیچ اتفاق ش

 باعث شک آرین بشه. 

 کمال لبخندی زد و گفت: 

 درسته عزیزم. یه نقشه حسایی که مو الی درزش نره.  -
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زودتر از رسر کمال  آنیتا که دلش یم خواست هر چه

د برداشت و  خالص شود. موبایلش را از روی داشیی

 همانطور که صفحه اش را باز یم کرد، گفت: 

ی به فکرم  - ن پس شماره ات و بهم بده. هر وقت چیر

م.   رسید باهات تماس یم گیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_نود_و_پنج

 

**** 

ا اکراه نگایه به صورت غرق در خواب سپهر کرد پرستو ب

ون آمد. موبایلش را از روی  و به آرایم از زیر پتو بیر

پاتختر کنار تخت برداشت و از جایش بلند شد. با این که 
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ن است ویل باز هم احتیاط  یم دانست خواب سپهر سنگیر

ین رس و صدایی از اتاق  را از دست نداد و بدون کوچکیر

ون رفت و د ر را به آرایم پشت رسش بست. نفسش را بیر

ون داد و روی دورترین مبل که به در اتاق خواب دید  بیر

داشت نشست و طبق معمول هر شب صفحه چتر که 

 به نام خواهرش بود را باز کرد و تایپ کرد: 

 سالم.  -

ن  با این که صاحب چت آنالین بود ویل پیامش سیر

ایل باالی نخورد. نفیس گرفت و طبق معمول عکس پروف

صفحه را باز کرد و روی صورت پرس جوان خندان گوشه 

عکس زوم کرد. برعکس همیشه با نگاه کردن به عکس 

لبخند روی لبهایش ننشست. بلکه عصتی تر شد. این 

ن شتی بود که صاحب عکس جواب تلفن ها و  پنجمیر

پیامهایش را نیم داد. دوباره به صفحه چت برگشت و 

 تایپ کرد: 

چرا جوابمو نیم دی؟ باهام قهری؟ من  جی شده ؟ -

؟ دلم برات تنگ شده؟ تو رو  کاری کردم که ناراحت بیسر

 خوب نیست. 
ً
 خدا جوابم و بده. حالم اصال
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ن خورد از هیجان نفس در سینه اش  وقتر پیامش سیر

 حبس شد. دوباره تایپ کرد: 

عشقم خواهش یم کنم جوابم و بده. من دارم از این یی  -

م. الاقل بگو جی شده که دیگه جوابم و محیل ها یم میر 

 نیم دی؟

 روی 
ی

جمله در حال تایپ باالی صفحه لبخند کم رنیک

لبهایش نشاند. هر چند هنوز عصتی و مضطرب بود. تا 

نیم فهمید، چرا این چند روز عشقش جواب پیامهایش را 

نیم داده، خیالش راحت نیم شد. چند ثانیه بعد جواب 

 هر شد. پرس روی صفحه موبایل ظا

ایطم  -  رسر
ً
من و ببخشش عسلم که ناراحتت کردم. واقعا

 خوب نیست. 

ون آمد و شماره  پرستو با نگراین از داخل صفحه چت بیر

ای که به اسم خواهرش سیو شده بود را گرفت. بوق اول 

به دوم نرسیده بود، صدای مرد جواین که عکسش در 

پس زمینه ی عکس خواهرش قرار داشت در گوشش 

 : پیچید 

 سالم عزیزم.  -

 سالم عشقم. جی شده؟ چرا صدات اینقدر گرفته؟ -
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_نود_و_شش

 

 پرس با صدای گرفته و خسته ای گفت: 

ی نشده.  - ن  نگران نباش عزیزم. چیر

پرستو که از صدای گرفته پرس عصتی تر شده بود. کیم 

 برد و گفت: صدایش را باال 

ی  - ؟ مگه یم تونم نگران نباشم؟ پنج روزه خیی یعتن جی

. جی شده ؟ بهم 
ی
ازت نیست. االنم که این جوری یم یک

 بگو جی شده. دارم دیوونه یم شم. 

مگه شوهرت خونه نیست که این وقت شب بهم زنگ  -

 زدی؟
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پرستو که تازه متوجه صدای بلندش شده بود. نفیس 

ون داد  ی گفت: کالفه اش را بیر  و با صدای آرامیر

 خوابه.  -

مواظب باش بیدار نشه. دوست ندارم اذیتت کنه. البته  -

غلط یم کنه که بخواد تو رو اذیت کنه. بخواد بهت چپ 

نگاه کنه بالیی رسش میارم که دست چپ و راستش و 

 یادش بره. 

پرستو که از این طور ابراز عالقه کردن های پرس قند در 

 لبخندی زد و گفت: دلش آب شده بود. 

 وایسا برم تو بالکن.  -

و تلفن به دست به سمت بالکن رفت. در را که باز کرد 

هوای رسد توی صورتش خورد ویل اهمیتر نداد. در 

بالکن را پشت رسش بست و روی ییک از صندیل های 

سفید بالکن نشست. پاهای بلند و لختش را زیر بدنش 

 جمع کرد و با صدایی ضعیقن گفت: 

 حاال بهم بگو جی شده؟ -

ی نیست که خودم از   - ن ی نشده. یعتن چیر ن گفتم که چیر

 پسش برنیام. تو نگران من نباش. 
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خواهش یم کنم عزیزم  اینقدراذیتم نکن. من تا نفهمم  -

جی شده خوابم نیم بره. دلم هزار راه یم ره. تو رو خدا 

 بگو جی شده؟

ایم پرس جوان چند لحظه سکوت کرد و بعد با صدای آر 

 گفت: 

تو کار به مشکل خوردم. جنسام از گمرک ترخیص  -

نشده. منم چک دارم دست مردم باید تا آخر برج چکام و 

پاس کنم. اگه نتونم زود پول جور کنم باید آپارتماین رو 

که توی فرشته پیش خرید کرده بودم و واگذار کنم و پولم 

م.   و پس بگیر

 همون آپارتماین که نشونم دادی؟ -

ه، همون آپارتماین که قراره بود با هم توش زندگیمون آر  -

 ولش کن. از خودت بگو. حالت 
ً
وع کنیم. اصال و رسر

 خوبه؟

تو گفتر اون آپارتمان قراره بشه لونه ی عشقمون. حاال  -

 چطور دلت میاد بفروشیش؟

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_نود_و_هفت

 

یم کتن چرا این قدر حالم بده؟ خودم از این  پس فکر  -

که مجبورم آپارتمان و واگذار کنم دارم دیوونه یم شم. 

ویل چاره ای دیگه ای ندارم. چک دست مردم دارم اگه 

نتونم چکام و به موقع پاس کنم اعتبارم و از دست یم 

م ویل  دم.آبروم یم ره. البته یم تونم برم از بابام قرض بگیر

طش برای نیم خوام  بهش رو بندازم چون یم دونم رسر

کمک بهم اینه که با دخیر عموم عرویس کنم ویل من 

 کیس جز تو رو نیم خوام. فقط تو. 

 پرستو آرام زمزمه کرد: 

 چقدر کم داری؟ -

. خودم  - الزم نیست تو خودت و درگیر مشکالت من کتن

 یه کاریش یم کنم. 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 541 
 

 پرستو صدایش را بلند کرد و داد زد: 

 بگو چقدر کم داری؟ فقط  -

 پرستو.   -

 بگو.  -

 زیاده.  -

مهم نیست من از زیر سنگ هم شده برات جورش یم  -

. اون آپارتمان  کنم. نیم ذارم اون آپارتمان رو بفرویسر

 خونه ای عشقمونه. نیم ذارم از دستش بدی. 

 سیصد تا.  -

 سیصد میلیون؟ -

هفصدتا بود. چهار صدتاش رو خودم جور کردم ویل  -

ن مشکلم هر ک اری کردم این سیصد تا رو نتونستم. ببیر

ن ماه. این پول رو جور کنم..........   فقط همیر

 پرستو قاطعانه میان حرف کمال پرید و گفت: 

 فردا پول رو برات میارم.  -
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بهت پس یم دم قول یم دم. جنسام از گمرک در بیاد  -

پولت و با بهره اش بهت یم دم. این پنج روزم از دلت در 

 دوتایی با هم یه سفر اروپا یم ریم. چطوره؟م
ً
 یارم. اصال

 پرستو هیجان زده داد زد: 

؟ -
ً
 واقعا

چرا که نه. وقتر جنسام از گمرک در بیاد اونقدر سود یم  -

کنم که یم تونیم دور دنیا رو با هم بگردیم. من و تو با 

 هم. 

 پرستو پوزخندی زد و گفت: 

 سپهر و چیکار کنم؟ -

م و با هم ازدواج یم کنیم. فقط خودم طالقت  - و یم گیر

 باید یه کم دیگه صیی کتن تا کارام ردیف بشه. 

 چه کاری قرار بود ردیف 
ً
پرستو که نیم دانست دقیقا

شود تا عشقش اجازه جدا شدن او از سپهر را بدهد. آیه 

 کشید و گفت: 

 فردا صبح............  -
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نیمه کاره با صدای باز شدن در بالکن ترسیده، حرفش را 

ان جلوی در  رها کرد و به سمت سپهر که گیج و حیر

 ایستاده بود، برگشت. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_نود_و_هشت

 

 سپهر اخیم کرد و پرسید: 

؟  -  اینجا چیکار یم کتن

 پرستو ِمن، ِمن کنان گفت: 

 دارم با خواهرم حرف یم زنم.   -

 د پشت تلفن گفت: بعد به فر 
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م.  - پروانه جان فردا صبح دوباره باهات تماس یم گیر

. مواظب خودت باش.   االن باید برم. شب بخیر

و قبل از این که صدای خداحافظن پرس را بشنود.  تلفن 

 را قطع کرد. سپهر که هنوز گیج بود، پرسید: 

 خواهرت این وقت شب چیکارت داشت؟  -

 پرستو همانطور که به سمت سپ
ی

هر یم رفت با کالفیک

 گفت: 

دوباره با شوهرش دعواش شده. حالش خوب نبود.  -

 زنگ زده بود درد و دل کنه. 

-  
ی
خب، چرا اومدی تو بالکن. اونم تو این رسما. نیم یک

 رسما یم خوری؟

 پرستو خودش را به سپهر چسباند و  باعشوه گفت: 

برای این که صدام تو رو بیدار نکنه. دیشب خییل  -

احتت بشم.  خسته  بودی. نیم خواستم مزاحم اسیر

چشمان سپهر از خوشحایل برق زد. دستش را دور بدن 

 روی 
ی

پرستو پیچیده و بوسه ای رسشار از عشق و شیفتیک

موهایش زد. از فکر این که پرستو این قدر به او اهمیت 

وع به تپیدن کرد. آرام زمزمه کرد:   داده بود. قلبش رسر
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 ی. بیا تو عزیزم. یخ زد -

 پرستو قیافه مظلویم به خودش گرفت و گفت: 

احتت  - ببخشید که بیدارت کردم. نیم خواستم مانع اسیر

 بشم. 

دیگه این کار رو نکن. از خواب بیدار شدم دیدم نیستر  -

 اگه 
ی
ترسیدم. دیگه ام به خاطر من نرو تو بالکن. نیم یک

مریض بیسر من چه خایک باید تو رسم بریزم. این همیشه 

ی.  یادت  باشه، تو برام از خودم مهمیر

 پرستو چشم هایش را خمار کرد و با ناز گفت: 

-  .  خییل رسدمه. نیم خوایی گرمم کتن

سپهر خنده ای کرد و پرستو را به سمت تخت خواب برد. 

به ندرت پیش یم آمد پرستو به او ابراز عالقه کند. ویل 

ن که  ن توجهات اندک هم رایصن بود. همیر سپهر به همیر

ین فداکاری را در حقش انجام در   کنارش مانده بود، بزرگیر

 داده بود. 

ون رفت. پرستو  صبح روز بعد وقتر سپهر از خانه بیر

 به رساغ جواهراتش رفت. 
ً
 مستقیما
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چهار ماه بعد از ازدواجش در اینستاگرام با کمال آشنا 

شده بود. کمال همان مرد ایده آیل بود که او تمام عمر به 

 . مردانه، قوی، خوش تیپ و پولدار. دنبالش یم گشت

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_صد_و_نود_و_نه

 

اوایل، دوستیشان در حد رد و بدل کردن چند پیام در روز 

بود. ویل بعد از آن این دوستر عمیق و عمیق تر شد تا 

جایی که از چت کردن در فضای مجازی به رد و بدل 

کس و تلفتن حرف زدن تبدیل شد و بعد از آن به کردن ع

دیدار در کاقن شاپ و سینما و از آنجا به خانه و بعد اتاق 

 خواب رسید.  
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پرس جوان که خودش را وارد کننده قطعات اتومیبل های 

خارجی معرقن کرده بود به پرستو گفته بود تا به حال 

ی است که توانسته ن دخیر  ازدواج نکرده و پرستو اولیر

توجه او را جلب کند و یم خواهد با پرستو ازدواج کند. 

ویل به پرستو اجازه نیم داد از سپهر جدا شود و هر بار به 

 با سپهر نگه یم داشت. 
ی
 یک بهانه او را در زندیک

ن حقش از سپهر مجاب به   یک بار او را به بهانه گرفیر

 با سپهر یم کرد و بار دیگر از او یم 
ی
ماندن در زندیک

منتظر بماند تا او خانواده اش را به این ازدواج  خواست

رایصن کند. یک روز به او یم گفت از این که او را در کنار 

سپهر یم بیند زجر یم کشد و بار دیگر به او یم گفت کنار 

سپهر بماند تا او رس فرصت کارهایش را برای ازدواج با او 

 رسوسامان دهد. 

ه رفتارهای ضد و پرستو ویل آنچنان عاشق بود که متوج 

نقیض پرس جوان نیم شد. او فقط منتظر روزی بود که 

ن آماده شود و پرس دستور طالق را صادر کند.   همه چیر

در جعبه جواهراتش را باز کرد. پنج سکه بعالوه رسوییس 

را که دایی سپهر رس عقد به او داده بود را برداشت. بیش 

، از هفتاد، هشتاد میلیون نیم شد. یک تو گردین  ن  سنگیر
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دو سه تا النگو و یک انگشیر را هم جدا کرد. ویل اینها 

 جوابگو چک های کمال نبود. 

ن چند وقت پیش سپهر  به رساغ جعبه جواهری که همیر

برایش خریده بود رفت. کاغذ خریدی که داخل جعبه بود 

را باز کرد و به قیمت خریداری شده نگاه کرد. صد و یس 

ز این رسویس ایتالیای خوشش میلیون. با این که خییل ا

یم آمد ویل آن را هم در کنار بقیه طالهای که برای 

ن کنار گذاشته بود، گذاشت و در جعبه  فروخیر

 جواهراتش را بست.  

ین مانتو و  از جایش بلند شد. با دقت آرایش کرد. بهیر

شلوارش را پوشید و همه جواهرایر که سوا کرده بود را 

ون آمد تا به خانه ی داخل کیفش ریخت و از خان ه بیر

 عشقش برود. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست

 

* 

کمال در حایل که پرستو را تا جلوی در بدرقه یم کرد به 

ن شیشه ای وسط سالن  جواهرات ریخته شده بر روی میر

 اشاره کرد و گفت: 

ابرش و برات بهت قول یم دم تا ییک، دو ماه دیگه دو بر  -

 بخرم. 

پرستو رسخوش از روز پر از عشق و هیجاین که در کنار 

معشوقش گذرانده بود. روی پنجه پایش بلند شد و 

 بوسه ای روی لبهای کمال نشاند و گفت: 

 فدای یه تار موت. یک ازت خواست پس بدی.  -

ش رستا پای پرستو را برنداز کرد و  ن کمال با چشم های هیر

 گفت: 

 . جوجه کوچلو. خودم فدات -

 پرستو چند قدیم عقب رفت و با ناراحتر گفت: 
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 باید برم. سپهر. االناس که برسه خونه.  -

 کمال اخیم کرد و با عصبانیت گفت: 

هزار بار گفتم وقتر با متن اسم اون عویصن رو نیار. حاال  -

 بهیر زودتر بری تا دیوونه نشدم و اینجا زندونیت نکردم. 

یر  بازی کمال قند در دلش آب شده پرستو که از این غیر

ون  بود. با دست بوسه ای برای کمال فرستاد و از خانه بیر

 رفت. 

ن روزی که با پرستو آشنا شده  نزدیک به سه سال از اولیر

بود یم گذشت. پرستو را توی ییک از صفحات اینستاگرام 

پیدا کرده بود. ییک از آن شبهایی که یی توجه به زهره که 

یه ها و یی محیل های او مدام گله یم به خاطر یی توج

کرد و غر یم زد. رسش را توی گویسر کرده بود و به دنبال 

 دخیر جدیدی برای دوست شدن یم گشت. 

ن و حالت لوند پرستو توی عکس  چشم های سیی

پروفایلش توجه اش را جلب کرد و باعث شد که برای 

 پرستو پیام دوستر بفرستد. 

ستو جواب پیامش را داد به خویی بیاد داشت وقتر پر  

چنان خوشحال شده بود که حتر زن خنگ و دست و 

ی است.   پاچلفتر اش هم فهمیده بود، خیی
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شش ماه بعد از دوستیشان بود که فهمیده پرستو متاهل 

 هم با زنهای متاهل 
ً
است. ویل برایش مهم نبود. قبال

 رابطه داشت. 

حسن زنهای متاهل در این بود که نیم توانستند 

ودشان را آویزان او کنند و او هر وقت یم خواست یم خ

ون  ین دردرسی آنها را از زندگیشان بیر توانست بدون کمیر

 کند. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_یک

 

ن شد در را بست و  ن پرستو مطمی  کمال وقتر از رفیر

از دوستانش  خودش را روی کاناپه آپارتماین که برای ییک

بود و بیشیر قرارهایش را در آن یم گذاشت، انداخت و 
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همانطور که با خوشحایل با طالهایی که پرستو برایش 

 آورده بود، بازی یم کرد، شماره تلفن پدرش را گرفت. 

چند دقیقه بعد صدای بلند و عصباین پدرش توی  

 گوشش پیچید: 

؟ مگه قرار نبود صبح  - بیای معلومه کدوم گوری هستر

 تراشکاری؟

 گفت: 
ی
 کمال خنده ای کرد و با لودیک

 رفتم برات پول جور کنم پدر عزیزم.  -

 پول؟ -

کمال از تغییر لحن پدرش خنده اش گرفت. مردک پول 

ن که اسم پول یم آمد رام یم شد. هر چند  پرست همیر

 پول همه را رام یم کرد. ویل پدرش را زودتر از بقیه.  

 کردم.   سیصد میلیون برات جور  -

 فقط سیصد میلیون.  -

 کمال با حرص گفت: 

 کمه؟  -
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ن کمال با این پوال مشکلمون حل نیم شه. باید هر  - ببیر

ی. یم  جوری شده اون وکالت نامه رو از مهتاب بگیر

 فهیم؟

کمال با حرص چشمهایش را بست و دندانهایش را روی 

هم فشار داد. پدرش همیشه طوری رفتار یم کرد که انگار 

قرص این وضعیت است. با این که دلش یم خواست او م

چند تا لیچار بار پدر یی مالحظه و قمار بازش کند ویل 

تمام سیع اش را کرد تا حرف تندی به پدرش نزند. یم 

ترسید اگر گند کاریهای پدرش را به رویش بیاورد برای 

ثابت کردن خودش دست به کار احمقانه ای بزند و وضع 

 گفت:   را بدتر کند. آرام

خیالت راحت. خودم حواسم به مهتاب هست. شمام  -

این پول و بگیر یه ذره قرضات و صاف کن تا من بتونم 

رس فرصت مخ برادر زاده گرامیتون رو بزنم و اون امضای 

م.   کوفتر رو ازش بگیر

ن آقا که کیم خیالش آسوده شده بود. باشه ای در  حسیر

 جواب کمال گفت و تلفن را قطع کرد. 
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ن گذاشت و با دقت به طالهای کما ل موبالیش را روی میر

ن آنها انگشیر ظریقن را جدا کرد  ن نگاه کرد و  از بیر روی میر

ه شد.   و به طرح روی آن خیر

اگر نقشه ای که با آنیتا کشیده بودند درست پیش یم 

رفت یم توانست به زودی این انگشیر را توی دستهای 

 مهتاب کند. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_دو

 

** 

مهتاب یی خیی از همه جا آخرین امتحانش را داد و با 

ن که وارد خیابان  ون رفت. همیر خوشحایل از دانشگاه بیر
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شد آرین را کیم جلوتر دید که به در ماشینش تکیه داده و 

 با لبخند به او نگاه یم کند. 

وع به تپیدن کرد  و خون به سمت  قلب مهتاب رسر

صورتش دوید. با این که از آرین خواسته بود به دنبالش 

نیاید ویل او آمده بود. وقتر به آرین رسید. آرام سالم 

کرد. لبخند آرین وسعت گرفت با تعظیم کوچیک در 

ن را باز کرد و گفت:   ماشیر

 بفرمائید. خانم، خانما.  -

کری کرد مهتاب که از رفتار آرین به خنده افتاده بود، تش

ن را دور زد و پشت  ن نشست. آرین ماشیر و توی ماشیر

فرمان نشست و همانطور که کمربندش را یم بست، 

 گفت: 

 پس بالخره تموم شد.  -

 آره، بالخره تموم شد.  -

یم. یه جای خوب.  -  پس باید بریم جشن بگیر

 مهتاب لبخندی زد و با خجالت گفت: 
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آخر هفته دو تا  امروز نه. من خییل کار دارم. باید تا  -

پایان نامه رو تموم کنم. تو هم فردا امتحان داری باید 

 .  بری درس بخوین

 آرین نوجی کرد و گفت: 

یط که قول بدی جمعه با من بیای کوه.  -  باشه. به رسر

مهتاب همانطور که به صورت خندان و چشمهای براق 

ه شده بود، آرام لب زد:   آرین خیر

 باشه.  -

 ت: آرین چشمیک زد و گف 

 پس خانم، خانم را برسونم خونش تا به کاراش برسه.  -

 مزاحمت نیم شم. من و جلوی...........  -

خودت لوس نکن مهتاب. یم دوین که نیم ذارم تنها  -

 بری. 

 آخه زحمتت یم شه.  -

 آرین به سمت مهتاب برگشت و گفت: 

-  .  هیچ زحمتر نیست. خانم چشم آهویی
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د. با خجالت صورت مهتاب از تعریف آرین رسخ ش

ن انداخت.   رسش را پاییر

بعد از تصادف، رابطه اشان صمیمانه تر شده بود و آرین 

راحت تر و یی پروا تر حرف یم زد. ویل مهتاب با این که با 

تمام وجود از این تعریف و تمجیدها لذت یم برد. جانب 

احتیاط را نگه یم داشت و  سیع یم کرد جواب خایص به 

ه و یی گاه آرین نشان ندهد. غرورش ابراز عالقه های گا

اجازه نیم داد احساساتش را به نمایش بگذارد. هر چند 

چشم های شیفته و عاشقش گویای تمام احساساتش 

بود و آرین برای فهمیدن عالقه مهتاب به خودش 

 احتیاجی به شنیدن نداشت. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 ه#پارت_دویست_و_س

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 558 
 

 

ن آرین که حرکت کرد. آنیتا گویسر موبایلش را از  ماشیر

د برداشت و قبل از این که پشت رس آرین راه  روی داشیی

 بیفتد به کمال زنگ زد و گفت: 

ن االن راه افتادن.  -  همیر

بالخره انتظارشان به پایان رسیده بود و یم توانستند 

امروز نقشه ای که دو هفته تمام روی آن کار کرده بودند 

را اجرا کنند. نقشه ای که اگر درست اجرا یم شد آرین 

 برای همیشه دور مهتاب را خط یم کشید. 

ی که آرین را درگیر  ن آنیتا در این مدت فهمیده بود چیر

ی که یم  ن مهتاب کرده. آرامش و متانت اوست و تنها چیر

توانست آرین را از مهتاب دلزده کند نشان دادن یک 

 از 
ی

 مهتاب بود. چهره خشن و یی فرهنیک

اگر آرین یم دید در پشت ظاهر آرام مهتاب، دخیر 

 و یی اصل و نستی پنهان شده که برای رسیدن به 
وحیسر

ی یم زند در  ن خواسته هایش دست به هر کار جنون آمیر

مورد انتخابش دچار تردید یم شد. مهتاب را از زندگیش 

حذف یم کرد و به سمت آنیتای مهربان و منطقر بر یم 

 گشت. 
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نیتا در قدم اول یک شب به رساغ آرین رفته بود. آرین آ

ه به  خسته از درس توی بالکن اتاقش ایستاده بود و خیر

تک ستاره ای که در آسمان یم درخشید به مهتاب فکر 

 یم کرد. 

آنیتا کنار آرین به نرده های بالکن تکیه داد و با بغض 

 گفت: 

تون. یم دونم ییک دیگه رو دوست داری. دیروز دیدم -

 دیدم چطور با عشق نگاش یم کردی. 

آرین خواست انکار کند. ویل آنیتا به سمتش برگشت و با 

 لبخند محزوین روی لبهایش ادامه داد: 

؟ -  خویی به نظر یم رسید. ازش مطمئتن
 دخیر

ه به آنیتا با رس جواب مثبت داده بود. آنیتا با  آرین خیر

ون نوک انگشتان دست اشیک که از گوشه چشمش بیر 

 آمده بود را پاک کرد و با همان صدای بغض دار گفت: 

از اولش یم دونستم من و زیاد دوست نداری ویل  -

همیشه امیدوار بودم یه روزی تو هم همونجوری که من 

. ویل خوب انگار  بهت عالقه دارم به من عالقمند بیسر

 اشتباه کرده بودم. 
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آسمان رو از آرین گرفت و برای چند ثانیه در سکوت به  

ه شد و ادامه داد:   خیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_چهار

 

به عنوان دخیر عموت برات آرزوی خوشبختر یم کنم.  -

. فقط یه قویل بهم بده. قول  امیدوارم خوشبخت بیسر

بده قبل از این که رابطه ات و باهاش جدی کتن از عالقه 

. قول بده مثل من وارد یه اش به خودت مطم ن بیسر ی 

. چون هیخی بدتر از این نیست  رابطه ی یه طرفه نیسر

که بفهیم اون قرصی که برای خودت ساختر فقط یه 

 رسابه. 
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و قبل از این که آرین بتواند حرقن بزند او را به حال  

 خودش گذاشته بود و رفته بود. 

ر آرین تمام آن شب را به آنیتا فکر کرده بود. انتظا

نداشت آنیتا این طور آرام و منطقر با قضیه کنار بیاید و 

 برایش آرزوی خوشبختر کند. 

از این که در مورد آنیتا بد قضاوت کرده بود احساس 

عذاب وجدان یم کرد. حس یم کرد در مورد آنیتا اجحاف 

کرده و باید از او  معذرت خوایه کند و از دلش در 

بان تر شده بود و هوایش را بیاورد. از آن روز با آنیتا مهر 

بیشیر داشت. برعکس آنیتا خودش را بیشیر از آرین دور 

نگه یم داشت و کمیر به محبت هایش جواب یم داد و 

فقط گایه با چشماین پر از عشق و حرست به او نگاه یم 

 کرد. 

 

آرین مهتاب را یک چهار راه باالتر از محل سکونتش 

گرم دور زد تا به خانه پیاده کرد و بعد از یک خداحافظن  

برگردد. تصمیم داشت به رساغ آنیتا برود و با او صحبت 

کند. از آن شب که آنیتا آن حرفها را به او زده بود حس 
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ی به آنیتا بدهکار است و باید کاری برای آنیتا  ن یم کرد چیر

 بکند. 

هنوز خییل از جایی که مهتاب را پیاده کرده بود دور نشده 

نگ خورد. با دیدن اسم آنیتا اخم ریزی بود که موبایلش ز 

 کرد و تماس را وصل کرد و گفت: 

 آنیتا؟ -

آنیتا با صدایی که مضطرب و نگران به نظر یم رسید، 

 گفت: 

آرین یم خوام یه کاری کنم. فقط دعوام نکن. باشه.  -

 خواهش یم کنم. 

 آرین که گیج شده بود، پرسید: 

؟ -  چیکار یم خوای بکتن

ت و تعقیب کردم. االن جلوی در من تو و دوست د - خیر

تم. یم خوام..........   خونه دوست دخیر

؟ چرا رفتر اونجا؟ -  آنتیا اونجا چیکار یم کتن

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_پنج

 

ن آرین خواهش یم کنم فکر بد نکن. فقط یم خوام  - ببیر

ی که به  برم باهاش حرف بزنم. یم خوام ببینم اون دخیر

 
ً
یه. یم خوام ببینم واقعا من ترجیح دادی چه طور دخیر

ن بشم اونم اونقدری  لیاقت تو رو داره؟ یم خوام مطمی 

 . ن  که تو دوسش داری تو رو دوست داره یا نه؟ فقط همیر

 آرین عصتی فریاد زد: 

 آنیت...........  -

قطع  ویل قبل از آن که آرین بتواند حرفش را بزند، تلفن

شد و صدای بوق تلفن توی گوش آرین پیچید. آرین 

عصتی و ناراحت مسیر رفته را برگشت. یم ترسید آنیتا 

 حرفهای بدی به مهتاب بزند و دلش را بشکند. 
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آنیتا بعد از قطع کردن تماس. موبایلش را توی جیب 

شلوار جینش گذاشت و به سمت کمال که کیم دورتر به 

ه بود، برگشت. کمال با رس به در دیوار خانه ای تکیه زد

 نیمه باز آپارتمان اشاره کرد. 

توی این چند هفته رابطه صمیمانه ای با اکرم خانم 

برقرار کرده بود و طوری وانمود کرده بود که او و مهتاب 

ف نامزد شدن هستند و با اجازه زن عمویش گایه  در رسر

 در نبود آنها برای رس زدن به محسن یم آید. 

ن وقتر قبل از آمدن آنیتا زنگ در خانه ی اکرم برای هم یر

خانم را زده بود. اکرم خانم بدون چون و چرایی در را 

برایش باز کرده بود و او هم در را برای ورود آنیتا باز 

 گذاشته بود. 

آنیتا قبل از این که وارد خانه شود. دستش را به شکل 

ش گویسر تلفن به سمت گوشش برد. کمال با اطمینان رس 

 را تکان داد. 

آنیتا نفیس گرفت و وارد خانه شد. آرام و با طمانینه از 

ن رفت. جلوی اتاقر که مهتاب با خانواده اش  پله ها پاییر

 یم کردند، ایستاد و قبل از این که در اتاق را 
ی
در آن زندیک

 بزند با نفرت به اطراف نگاه کرد. 
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ی شده که در   نیم توانست باور کند آرین عاشق دخیر

 یم کند. از آدمهای فقیر 
ی
ن محیط کثیف و زشتر زندیک چنیر

بدش یم آمد. چندشش یم شد. به هیچ عنوان هم دلش 

برای هیچکدامشان نیم سوخت. اعتقاد داشت اگر در 

ن حد بوده.   لیاقتشان در همیر
ً
این وضعیت هستند، حتما

. یا از نظر  ن  کردن را نداشیر
ی
 عرضه درست زندیک

ً
حتما

 توان تر و کم هوش تری هستند. ژنتییک آدمهایی کم 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_شش

  

مهتاب که تازه به خانه رسیده بود. با شنیدن صدای در 

 مالفه روی پاهای محسن را مرتب کرد و گفت: 
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 فکر کنم اکرم خانمه اومده دنبال ظرفش.  -

ت در رفت. وقتر بوسه ای روی رس محسن زد و به سم

در را باز کرد از دیدن دخیر زیبا، خوش پوش و آرایش 

کرده ای که جلوی رویش ایستاده بود، تعجب کرد. آنیتا 

رسش را کج کرد و با لبخندی پر از تحقیر رستاپای مهتاب 

 را برانداز کرد. 

 مهتاب با همان صدای آرام و مالیمش، گفت: 

 بفرمائید؟  -

-  .  تو مهتایی

 دمم. بله، خو  -

و قبل از این که مهتاب بتواند حرقن بزند تنه ای به 

مهتاب زد و با کفش های پاشنه بلندش وارد اتاق شد. 

 مهتاب شوکه از کار دخیر قدیم به سمتش برداشت. 

آنیتا نگایه به دور تا دور اتاق انداخت و با انزجار  

صورتش را در هم کرد. مهتاب که هنوز از رفتار دخیر گیج 

 ت: بود، گف

 ببخشید، شما..........  -
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ی، حرف مهتاب را قطع کرد و  ن ن آمیر آنیتا با لحن توهیر

 گفت: 

؟ لونه ی  -  یم کتن
ی
چه جوری تو این آشغال دوین زندیک

ن تره.   سگ من از این جا تمیر

مهتاب از این همه وقاحت خشکش زد. قبل از این که 

بتواند حرقن بزند، آنیتا دوباره به سمت او چرخید و با 

ی ادامه داد: ل  حن پر از تحقیر

 با چه اعتماد به نفیس خودت و به آرین  -
ً
واقعا

چسبوندی؟ آرین خونه و زندگیت و دیده؟ یا نذاشتر 

؟  یم کتن
ی
 ببینه تو چه سگدوین زندیک

ن عصباین شده بود، داد زد:   مهتاب که از این همه توهیر

م من نیم دونم شما یک هستید ویل اجازه  - خانم محیر

ن کنید. نیم دم   تو خونه ی خودم بهم توهیر

 خونه. هر چند  -
ی
خونه؟ واقعا به این لونه موش یم یک

 برای کریم مثل تو اینم زیادیه. 

 مهتاب که از شدت عصبانیت یم لرزید، فریاد زد: 

 خفه شو.  -

 آنیتا خودش را به مهتاب نزدیک کرد و گفت: 
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زد و یم خوای بدوین من کیم؟ من آنیتام. آنیتا بازیار. نام -

دخیر عموی اون پرسی که تو براش دام پهن کردی. 

ی رو که  ن اومدم تا بهت بگم من اجازه نیم دم کیس چیر

 .  آرین گم کتن
ی
ه گورتو از زندیک  مال من برداره. پس بهیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_هفت

 

 
ً
 نیم فهمید مهتاب از حرفهای آنیتا گیج شده بود. اصال

آنیتا چه یم گوید. آرین نامزد داشت.؟ پس چرا هیچ 

وقت در مورد نامزدش حرقن نزده بود؟ چرا طوری رفتار 

 این 
ً
کرده بود که انگار کیس در زندگیش نیست؟ اصال

دخیر از کجا آمده بود؟ چرا این حرفها را به او یم زد. او 

د. هیچ که هیچ وقت پایش را از گلمیش درازتر نکرده بودن
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وقت حرقن از عالقه اش به آرین نزده بود. هیچ وقت 

خودش را به آرین نچسبانده بود. پس این دخیر اینجا 

 از کجا به رابطه او و آرین یی برده 
ً
چکار داشت؟ اصال

بود؟ از کجا خانه ی او را پیدا کرده بود؟ یعتن آرین آنقدر 

بود  او را دوست داشت که به خاطر او قید نامزدش را زده

و در مورد او با خانواده اش صحبت کرده بود. مگر یم 

ن او و آرین نبود که حرف به  ی بیر ن شد؟ محال بود. چیر

خانواده ها کشیده شود. پس چرا این دخیر مثل یک 

رقیب عشقر به در خانه اش آمده بود تا معشوقش را 

د؟   پس بگیر

 آرام زمزمه کرد: 

 من نیم دونستم آرین نامزد داره.  -

ه ی بیگناه. آ -  خیه دخیر

ون داد و گفت:   مهتاب با حرص نفسش را بیر

ون. منم قول یم دم دیگه   - لطفا از خونه ی من برید بیر

 با نامزد شما حرف نزنم. 

 آنیتا خنده ای کرد و گفت: 

 خییل بامزه ای.  -
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ن دیگری بگوید که  رسش را چرخاند و خواست چیر

ن پایه چشمش به لپ تاپ مهتاب که گوشه اتاق روی  میر

کوتاه زشتر قرار داشت، خورد. اخیم کرد و با قدم هایی 

آرام به سمت لپ تاپ رفت جلوی آن زانو زد و با نوک 

 کوچیک که زیر آرم لپ تاپ 
ی

انگشتانش سه دایره رنیک

 کشیده شده بود را لمس کرد و گفت: 

 این لپ تاپ و از کجا اوردی؟ -

 مهتاب آب دهانش را قورت داد و آرام گفت: 

 مال خودمه.  -

؟ من این لپ تاپ یم شناسم. این لپ تاپ  -
ی
دروغ یم یک

هدیه اس. هموین که مامانم براش کادو گرفته بود. اون 

موقع تازه رفته بود کالس نقایسر عادت داشت روی همه 

 رو بکشه. یم گفت 
ی

ی وسایلش این سه تا دایره رنیک

 امضامه. هدیه بهت داده درسته؟

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_هشت

 

از جایش بلند شد و رو به مهتایی که با تعجب به آنیتا 

 نگاه یم کرد، ایستاد و دوباره پرسید: 

؟  -  هدیه این لپ تاپ بهت داده تا مخ آرین و بزین

 گیج شده بود، پرسید: 
ً
 مهتاب که واقعا

 هدیه کیه؟ -

-  
ی

هدیه رو نیم شنایس؟  هدیه کیه؟ یعتن یم خوای بیک

هدیه هادیان. دوست عزیزت. دخیر خاله من و البته 

 دخیر خاله ی آرین. 

ون یم آمد، زمزمه کرد:   مهتاب با صدایی که از ته چاه بیر

 هدیه دخیر خاله ی آرینه؟ -

 ابروهای آنیتا از تعجب باال رفت: 

؟ -  یعتن نیم دونستر
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داد.  مهتاب گیج و بهت زده رسش را به دو طرف تکان

 آنیتا پوزخندی زد و گفت: 

 هدیه بهت نگفته بود؟  -

مهتاب دوباره رسش را تکان داد. آنیتا تک خنده ای کرد و 

 گفت: 

ه آب زیرکاه. پس تو رو هم بازی داده. اول فکر  - دخیر

 کردم با هم نقشه کشیدید. 

 چه نقشه ای؟ -

نقشه دور کردن من از آرین. ویل کور خونده هیچ کس  -

ه ی  نیم تونه آرین و از من جدا کنه. نه تو و نه اون دخیر

 .  آشغال عویصن

ی را که شنیده بود درک کند.  ن مهتاب نیم توانست چیر

هدیه دخیر خاله آرین بود. این لپ تاپ برای هدیه بود. 

 هدیه از او سوء استفاده کرده بود؟ باورش 
ً
یعتن واقعا

ین دوستش خییل  سخت بود؟ باور بازی خوردن از بهیر

 ت بود؟ سخ

ون  صدای موبایل آنیتا که بلند شد مهتاب از افکارش بیر

آمد. آنیتا بدون آن که نگاهش را از روی چهره بهت زده 
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مهتاب بردارد تماس را وصل کرد و گویسر را به گوشش 

ن فقط یک " باشه" موبایل را قطع  چسباند و بعد از گفیر

 کرد و دوباره توی جیبش گذاشت. 

وزمندانه ای زد. با  قدیم به مهتاب نزدیک شد و لبخند پیر

طمانینه شالش را آن قدر عقب کشید تا دور گردنش 

افتاد. دستش را داخل موهای خوش فرمش فرو کرد و با 

 حالتر نماییسر آنها را به هم ریخت. 

بوسه ای برای مهتاب فرستاد و جلوی چشم های از  

حدقه در آمده مهتاب چند سییل محکم توی صورت 

ید و بعد جیغ بلندی کشید و با ناخنهای بلند خودش کوب

و الک زده اش به جان صورت ظریف و زیبایش افتاد و 

قبل از آن که مهتاب بتواند عکس العمیل نشان دهد به 

 سمت مهتاب حمله کرد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_نه

 

داد و برای دفاع از مهتاب ناخودآگاه دستهایش را جلو 

خودش آنیتا را گرفت. ویل آنیتا به جای این که مهتاب را 

از خودش دور کند. دستهای مهتاب را محکم گرفت و 

 فریاد کشید: 

 ولم کن، ولم کن.  -

و قبل از این که مهتاب بفهمد چه اتفاقر افتاده، خودش 

ن انداخت.   را به عقب پرت کرد و محکم روی زمیر

راور خورد و خون روی صورتش روان رسش به لبه ی د

 شد. 

صدای گریه محسن با صدای فریاد آرین در هم آمیخت. 

ان رسش را باال آورد و نگاهش به  مهتاب مبهوت و حیر

 نگاه  به خون نشسته آرین گره خورد. 

آرین اینجا چه کار داشت؟ یک آمده بود؟ چرا او صدایش 

د. آرین به را نشنیده بود؟ صدای ناله ی آنیتا که بلند ش
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ن بلند کرد. آنیتا  سمت آنیتا دوید و او را از روی زمیر

 خودش را به آرین چسباند و گفت: 

من فقط اومدم باهاش حرف بزنم من یم خواستم  -

 بهش بگم................. 

آرین، آنیتا را محکم تر به خودش چسباند و زیر گوشش 

 زمزمه کرد: 

 باشه. باشه. اروم باش.   -

فقط ازش خواستم تو رو دوست داشته باشه. آرین من  -

 نیم دونم چرا منو زد. من ............. 

و با صدای بلند زیر گریه زد. آرین نگاه پر از خشیم به 

مهتاب انداخت و حلقه دستش را به دور بدن آنیتا محکم 

 تر کرد. مهتاب قدیم به سمت آرین برداشت و گفت: 

 آرین به خدا.............  -

نگو. حرف نزن. نیم خوام حتر یک کلمه از  هیخی  -

دهنت بشنوم. هر جی که باید بفهمم و فهمیدم. اشتباه از 

. ویل حق با  من بود که فکر یم کردم آدم خویی هستر

مادرم بود شماها همتون مثل همید. یه مشت آدم 

 و یی اصل و نسب. ذاتتون اینه. عوضم نیم شه. 
عویصن
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همیدم. خییل احمق بودم که باید این و زودتر از این یم ف

 فکر یم کردم تو با بقیه فرق داری. 

و جلوی چشم های غم زده مهتاب به همراه آنیتا از اتاق 

ی درون مهتاب شکست. خرد شد و از  ن ون رفت. چیر بیر

ن رفت. مهتاب قدیم به عقب برداشت. پشتش که به  بیر

ه به در  ن آوار شد. خیر دیوار رسد و گخی خورد روی زمیر

نه در خودش فرو رفت. حقش نبود برای کار نکرده باز خا

این طور تحقیر شود آن هم از طرف مردی که عاشقش 

 بود. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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مهتاب حس یم کرد درون استخر پر از آیی غوطه ور 

ن برایش گنگ و نامفهوم بود. صدای گریه  است. همه چیر

 را  از فرسنگها دورتر یم شنید. تصویر تاری از مرد کیس

جواین را دید که در چهار چوب در ایستاده بود. مرد به 

سمتش آمد و رو به رویش نشست. دهان مرد مدام باز و 

بسته یم شد. انگار حرف یم زد ویل مهتاب صدایش را 

 نیم شنید. 

 مرد شانه های مهتاب را گرفت و محکم تکانش داد. پرده

مات جلوی چشم مهتاب کنار رفت و صدای گریه بلند و 

 واضح شد. 

تازه متوجه شد مردی که رو به رویش نشست کمال 

است و آن کیس که گریه یم کند محشن است. کمال 

 برای بار چندم صدایش کرد: 

مهتاب با توام. اینا یک بودن؟ این دخیر و پرسه که از  -

ون یک بودن؟ اینجا چ ؟خونتون اومدن بیر ن  یکار داشیر

 مهتاب آرام از جایش بلند شد و گفت: 

 هیچکس.  -

 کمال هم از جایش بلند شد و گفت: 
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 اذیتت کردن.  -

 مهتاب به سمت محسن رفت و گفت: 

 شما اینجا چیکار یم کنید؟ -

 زنعمو گفت رفتر دانشگاه اومدم به محسن رس بزنم.  -

مهتاب با تعجب به سمت کمال برگشت. از یک تا حاال 

ی به او نگفته  کمال ن به محسن رس یم زد. مادرش چرا چیر

 بود. کمال خودش را به مهتاب نزدیک کرد و گفت: 

 مهتاب جان اگه مشکیل داری به من بگو.  -

مهتاب همانطور که محسن را در آغوش یم گرفت فکر 

کرد مشکل؟ چه مشکیل؟ هیچ مشکیل نداشت جز این 

ین دوستش از او سوء است فاده کرده و که فهمیده بود بهیر

مردی که عاشقش بود نامزد دارد. محسن را از روی 

ویلچر بلند کرد و کنار خودش نشاند و سیع کرد با نوازش 

 محسن، هم خودش و هم او را آرام کند. 

 بده بخوره.  -

مهتاب که انگار بودن کمال را از خاطر برده بود با دیدن 

ورد. لیوان آیی که کمال جلوی صورتش گرفته بود، یکه خ

 لیوان را از دست کمال گرفت و گفت: 
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 خوب نیست یم  -
ً
خواهش یم کنم برید. حالم اصال

 خوام تنها باشم. 

 کمال نفیس گرفت و گفت: 

باشه االن یم رم. ویل بازم میام. باید بفهمم این آدما یک  -

 بودن. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_یازده

 

** 

مهتاب به آرایم روی نیمکت جلوی دانشکده حسابداری 

نشست. هنوز نیم ساعت تا آمدن هدیه فرصت داشت. 

ن کنار پایش گذاشت و  کیف سیاه لپ تاپ را روی زمیر
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ن انداخت. در تمام مسیر تا رسیدن به  رسش را پاییر

 دانشگاه دعا یم کرد با آرین رو به رو نشود. 

شده بود. با کیس بعد از آن روز وحشتناک. افرسده 

حرف نیم زد. نیم خندید. نیم خوابید غذا نیم خورد و 

 مثل یک ربات کار کرده بود. 

مادرش نگرانش بود. محسن با دیدنش بغض یم کرد و 

کمال که همیشه ی خدا آنجا بود سیع یم کرد با محبت 

کردن او را رسحال بیاورد ویل او حوصله هیچ کس را 

رد. کار، کار، کار. در عرض نداشت. فقط و فقط کار یم ک

پانزده روز تمام مقاالت و پایان نامه هایی که در دست 

ن  داشت را تمام کرد و به دست صاحبانش رساند. هر چیر

شخیص که روی کامپیوتر هدیه داشت را پاک کرد و در 

آخر موبایلش را که در تمام این مدت خاموش بود را 

که یم خواهد   روشن کرد و برای هدیه پیام فرستاده بود 

او را ببیندش و بدون آن که نیم نگایه به پیام ها و 

 تماسهایش کند دوباره موبایلش را خاموش کرد. 

نیم خواست چشمش به شماره آرین بیفتد. از دست 

آرین ناراحت بود. آریتن که هنوز دوستش داشت و گایه 

شبها خوابش را یم دید ویل از دستش عصباین بود. 
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ی نگفته عصباین از این   ن که به او در مورد نامزدش چیر

بود. عصباین از این که کاری کرده بود تا پای دخیر 

عمویش به خانه ای او باز شود و عصباین از این که حتر 

 به او اجازه دفاع کردن از خودش را هم نداده بود. 

مهتاب از دست آرین عصباین بود ویل بیشیر از آرین از 

بود. هدیه دوستش بود. دست هدیه نارحت و عصباین 

ین دوستش. تنها ترین دوستش. شاید یم توانست  بهیر

کارهای آرین را توجیه کند و او را ببخشد ویل هیچ وقت 

 نیم توانست هدیه را ببخشد. 

با نزدیک شدن هدیه دست از فکر و خیال برداشت. 

، شاد و 
ی

هدیه مثل همیشه پوشیده در لباس رنگارنیک

 به مهتاب رسید یی  رسخوش به سمتش یم آمد. 
وقتر

 توجه به چهره گرفته و ماتم زده ی مهتاب گفت: 

ی از   - ؟ چرا تلفنت خاموشه؟ چرا هیچ خیی کجایی دخیر

 نگرانت یم شم. 
ی
 خودت بهم نیم دی؟ نیم یک

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_دوازده

 

رفت. برای مهتاب بدون هیچ حرقن چشم از هدیه گ

ن بار بعد از آن روز بغضش گرفت و اشک در  اولیر

چشمانش جمع شد. هدیه که انگار تازه متوجه حال 

مهتاب شده بود. خودش را روی نیمکت کنار مهتاب 

 انداخت و با نگراین پرسید: 

ی شده؟ حال محسن خوبه؟  - ن خویی مهتاب؟ چیر

 مامانت خوبه؟ چرا رنگ و روت این جوریه؟ 

. کیف لپ تاپ را برداشت و روی نیمکت مهتاب خم شد 

ن خودش و هدیه گذاشت و گفت:   بیر

این لپ تاپته. فایل کامل پایان نامه پرس خاله ات آرین  -

 بهش بده و از طرف من ازش به خاطر 
ً
هم توشه. لطفا

ن تشکر کن.   همه چیر
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جلوی چشم های بهت زده هدیه از جایش بلند شد تا 

 بدون حرف دیگری برود. 

هنوز در شوک حرفهای مهتاب بود از جایش هدیه که 

 پرید و بازوی مهتاب را گرفت و گفت: 

؟ من که   -
ی
کجا داری یم ری؟ وایسا ببینم جی داری یم یک

 از حرفات رس در نیوردم. 

ون آورد و  مهتاب به آرایم بازویش را از دست هدیه بیر

 گفت: 

ن و  - نیم خواد ادا در بیاری. دخیر خالت آنیتا همه چیر

 گفته. برام  

 تو آنیتا رو از کجا یم  -
ً
آنیتا جی رو بهت گفته؟ اصال

 .
ی
 شنایس؟ مهتاب درست حرف بزن ببینم جی یم یک

همیشه فکر یم کردم دوستیم برای خودم متاسفم که   -

 نشناختمت. 

 مهتاب جی شده؟ -

س. یم شناسیش که. پرسخالت. هموین  - برو از آرین بیی

ین که با نقشه که پایان نامه اش و یم نوشتم. همو

 فرستادیش سمتم. 
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 هدیه دوباره بازوی مهتاب را گرفت و گفت: 

؟ -
ی
 نقشه. چه نقشه ای. معلومه جی یم یک

ی بازویش را از دست  مهتاب این بار با خشونت بیشیر

ون کشید و گفت:   هدیه بیر

 به من دست نزن.  -

هدیه در حایل که سیع یم کرد بر اعصابش مسلط باشد، 

 گفت: 

ن من ن - یم دونم آنیتا بهت جی گفته. من فقط از آرین ببیر

کمک گرفتم تا لپ تاپ و بهت بده. چون یم دونستم از 

 . ن . یم خواستم کمکت کنم فقط همیر  من قبول نیم کتن

 دیگه به من زنگ  -
ً
باشه. ممنون بابت کمکت. فقط لطفا

ن جا تموم شد.   نزن. دوستر ما همیر

 ارته. پس الاقل لپ تاپ و بیی این دست مزد ک -

آرین خییل بیشیر از دست مزدم بهم داده. بهش بگو هر  -

 وقت بتونم پول ویلچر محسن رو هم بهش بریم گردونم. 

 هدیه ملتمسانه گفت: 

 مهتاب این جوری نرو. وایسا حرف بزنیم.  -
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 من حرقن ندارم.  -

 هدیه نفیس گرفت و گفت: 

ام  - ی که تو یم خوای منم بهش احیر ن باشه. اگه این چیر

ذارم. ویل این و بدون من همیشه دوستتم تا ابد. حتر  یم

 .  اگه تو دیگه دوستم نبایسر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

ده ن  #پارت_دویست_و_سیر

 

**** 

کمال رو به مادرش که با ابروهایی در هم گره خورده و 

ه  ده با لجبازی به دیوار رو به رو خیر لبهایی به هم فرسر

 بود، گفت: شده 
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مامان جان لجبازی نکن. بلند شو برو لباست و عوض  -

 کن. داره دیر یم شه. 

ن خانم چشم از دیوار گرفت و با خشم توی صورت  مهیر

 کمال فریاد زد: 

ه رس.  - ه خیر
بهت گفتم نمیام خواستگاری اون دخیر

همون دفعه اول هم رایصن نبودم. من و به زور بردید. 

کرد. من دیگه پام تو اون   دیدی که چطوری مسخره مون

 خونه نیم ذارم. نیم ذارم. نیم ذارم. نیم ذارم. 

ن آقا که روی کاناپه کنار کمال نشسته بود، داد زد:   حسیر

ن یم زنم تو  - مگه دست توه. زنیکه. بلند یم شم همچیر

 دهنت که.......... 

کمال چشم غره ای به پدرش که از شدت عصبانیت 

 رسخ شده بود، رفت و گفت: 

 شما چند لحظه به من مهلت بدید.  -
ً
 بابا جان لطفا

 و رو به مادرش گفت: 

خواستگاری نیست. بله برونه. داریم یم ریم انگشیر   -

 دست مهتاب کنیم و تاری    خ عقد رو مشخص کنیم. 

ن خانم پوزخندی زد و گفت:   مهیر
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ه بله گفته که دارید یم رید بله برون.  -  مگه دخیر

 این کاراش داری. شما پاشو بیا. فکر کن گفته. چیکار به  -

 بیام که دوباره سنگ روی یخ بشم.  -

-  .  نه مادر من، شما بیا که تاج رس بیسر

ن خانم رسی تکان داد و گفت:   مهیر

ی؟ -  و بگیر
 من نیم فهمم چه اضاری داری اون دخیر

کمال ای خدای گفت و با کف دست به پیشانیش کوبید. 

 ان. دوباره برگشته بودند رس جای اولش

ون داد و رو به مادرش که دوباره با  نفس کالفه اش را بیر

 لجبازی رو برگردانده بود و به دیوار نگاه یم کرد، گفت: 

 فکر کن عاشقش شدم.  -

ه  - عاشق چیش شدی؟ به من بگو عاشق جی این دخیر

شدی؟ نه قیافه داره. نه ادب داره. نه شعور داره. نه پول 

ی که داره. عاشق چیش شدی؟ هان عاش ق جی دخیر

 معلوم نیست چه غلطایی تو دانشگاه کرده، شدی؟ 

 مامان جان مهتاب دخیر خوبیه.  -
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. تو نیم  -
ی

 خوب! خوشگل! خانم! هر جی تو بیک
ً
اصال

؟ این دخیر همون مادره، نیم  خوای فردا بچه دار بیسر

تونه یه بچه سالم بزاد. فردا یم خوای بچه هات مثل اون 

 فلیج بشن. داداشش عقب مونده و ا

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_چهارده

 

ن دو دستش   چشم بست و صورتش را بیر
ی

کمال با خستیک

پنهان کرد. دو روز بود با مادرش کلنجار یم رفت ویل انگار 

بحث کردن فایده ای نداشت. مادرش به هیچ ضایط 

فتار یم کرد. از جایش مستقیم نبود. باید طور دیگه ای ر 

 بلند شد و گفت: 
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ن مامان جان اگه اومدی که اومدی. نیای خودم و  - ببیر

بابا یم رم. این طوری فقط برای تو بد یم شه ها. جاریت 

زبون در میاره روت. اون عروسم دیگه برات تره خورد 

 نیم کنه. 

 مگه االن یم کنه؟ -

 غلط یم کنه نکنه. مگه دست خودشه.  -

 به روی مادرش زانو زد و با التماس گفت: بعد رو 

تو بیا بریم خواستگاری قول یم دم یه کاری کنم که هر   -

 فکر کن داری یم ری 
ً
روز بیاد این جا پات و ببوسه. اصال

ی. بیا بریم مامان جان. این قدر  کلفت برای خونت بگیر

 من و اذیت نکن. دهنم رسویس شد از بس رفتم و اومدم. 

ن خانم چش  م ریز کرد و گفت: مهیر

 به کفشتونه و گرنه من هیچ  -
ی

شما پدر و پرس یه رییک

ی شده  ه ایکبیر
طوره باور نیم کنم تو عاشق او دخیر

 .  بایسر

 کمال که صدایش رنگ گریه گرفته بود، نالید: 

 مامان، خواهش یم کنم.  -
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باشه میام ویل ازم انتظار نداشته باش بهشون روی  -

 خوش نشون بدم. 

ن آقا پو   زخندی زد و گفت: حسیر

 مگه قبلنا روی خوش نشون یم دادی؟ -

ن خانم پشت چشیم نازک کرد و از جایش بلند شد.  مهیر

ن نشست و نفس راحتر کشید.   کمال روی زمیر

یک ماه بود  که کار و زندگیش را ول کرده بود و چسبیده  

ه نچسب و اخمو که از دوری پرس دیگری  بود به آن دخیر

ین مدت طوری رفتار کرده بود که افرسده شده بود. در ا

همه ی همسایه ها فکر یم کردند نامزد مهتاب است و به 

زودی با او ازدواج یم کند. این ترفندی بود که منصوره 

خانم زده بود تا هم دهان همسایه ها را بابت رفت و آمد 

کمال ببندد و هم مهتاب را در یک عمل انجام شده قرار 

 بدهد. 

در کنار پدر و مادرش در حایل که  یک ساعت بعد کمال

یتن و یک دسته گل در دست داشت. زنگ  یک جعبه شیر

 در خانه ی مهتاب را زد. 
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 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_پانزده

 

ن نشسته بود و  منصوره خانم به مهتاب که روی زمیر

 رسش را روی زانوهایش گذاشته بود، توپید: 

 بلند شو اومدن.  -

مهتاب با سستر از جایش بلند شد. توی صورتش هیچ 

حیس نبود. سیایه چشمانش تاریک بود و در آن هیچ 

نوری دیده نیم شد. لبهایش مدتها بود که به لبخند باز 

نشده بود. حتر دیدن و بودن با محسن هم او را 

 خوشحال نیم کرد. 

گیش تغییر ایمان آورده بود که هر چقدر تالش کند زند 

 کند. 
ی
نخواهد کرد.  او محکوم بود که مثل مادرش زندیک
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به  ن شده بود هر چه بیشیر تالش کند. بیشیر ضن مطمی 

خواهد خورد. اگر همان اول به خواستگاری کمال جواب 

مثبت داده بود هیچ وقت با آرین دوست نیم شد. هیچ 

ن ها و تحقیر  وقت عاشقش نیم شد. هیچ وقت آن توهیر

  شنید. هیچ وقت این قدر عذاب نیم کشید. ها را نیم

منصوره خانم بعد از باز کردن در دوباره به سمت مهتاب 

 برگشت و با ترسر گفت: 

. خدا شاهده  - قیافت و درست کن. چرا ماتم گرفتر

مهتاب اگه بخوای ادا در بیاری من یم دونم و تو. فکر 

 . نکن نفهمیدم با اون پرس پولداره یه رس و رسی داشتر

اون موقع هیخی بهت نگفتم ویل اگه االن بخوای باز 

مسخره بازی دربیاری کوتاه نمیام. فهمیدی. مثل آدم یم 

 چشم.  
ی
ن یم یک ا گفیر  شیتن یه گوشه هر جی بزرگیر

مهتاب آرام رسش را به نشانه تائید تکان داد. قصد 

نداشت مخالفتر کند. فهمیده بود نیم تواند با تقدیرش 

ین همه تالش یی فایده، یم خواست بجنگد. خسته از ا

د و اجازه بدهد دیگران  خودش را به دست تقدیر بسیی

ند.   برایش تصمیم بگیر

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 593 
 

صدای خوش و بش کمال با مادرش باعث شد رسش را 

 که ییک یی تفاوت، ییک خندان 
د و به آن جماعتر باال بگیر

 و دیگری با خشم کینه نگاهش یم کردند سالم کند. 

وسانه از همه دعوت کرد تا بنشینند. منصوره خانم چاپل

چند دقیقه بعد هم اکرم خانم و شوهرش آقا اسدهللا به 

 عنوان شاهد به جمع مهمانها اضافه شدند. 

مهتاب مثل یک ربات بدون هیچ حیس از مهمانها پذیرایی 

 به حرفهایی که زده یم 
ً
کرد و کنار مادرش نشست. اصال

ه هر حال کاری از شد گوش نیم داد. برایش مهم نبود. ب

دستش بر نیم آمد. این جماعت آن کاری را که دوست 

ن یم کردند. پس چرا باید به خودش زحمت دخالت  داشیر

 یم داد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #پارت_دویست_و_شانزده

 

ن رسی تکان داد و گفت:   عمو حسیر

ن پنج شنبه. من با محرصن هما - هنگ یم پس عقد همیر

تون یم کنم.   کنم و خیی

 اکرم خانم گفت: 

پنج شنبه که پس فرداس. پس یک یم خواین برید برای  -

 عروس خانم خرید کنید. 

 خرید بمونه انشاهلل برای عرویس.  -

بالخره باید یه تیکه لباس براش بخرید. توقع ندارید که  -

 با لباس کهنه بیاد رس سفره عقد. 

ویی گفت: 
 کمال با خرسر

حق با شماست.  فردا عرص خودم میام دنبالش، یم  -

 برمش، هر جی الزمه براش یم خرم. 

 خوب پس مبارکه. فقط یم مونه انگشیر نشون.  -
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ون آورد  کمال جعبه کوچیک را از داخل جیب شلوارش بیر

و به دست مادرش که از وقتر پایش را داخل خانه 

 : گذاشته بود الم تا کام حرف نزده بود، داد و گفت

 مامان یم شه شما زحمتش و بکشید.  -

ن خانم چشم غره ای به پرسش زد ویل جعبه را از  مهیر

دستش گرفت. منصوره خانم که چشم هایش از 

خوشحایل برق یم زد. سقلمه ای به مهتاب زد و وادارش 

ن خانم با نفرت  کرد که رو به روی زنعمویش بنشیند. مهیر

خشونت داخل  نگایه به هدیه کرد و انگشیر را با کیم

انگشت مهتاب کرد. وقتر کلمه ای از دهان مهتاب برای 

ون نیامد. اکرم خانم با صدای بلند گفت:   تشکر بیر

 مبارکت باشه.   -

 . ن یک گفیر بقیه هم به تبعیت اکرم خانم دست زدند و تیی

ش را بوسید. جعبه  منصوره خانم با خوشحایل روی دخیر

یتن را باز کرد و دور گرداند.   شیر

ب وقتر بالخره همه رفتند. مهتاب نگایه به انگشیر ش

یقن که برای دستش گشاد بود، انداخت. به نظر نیم  ضن

آمد نو باشد. فکر کرد شاید برای زهره زن قبیل کمال 

ن و هیچ کس در  بوده. چه اهمیتر داشت. دیگر هیخی چیر
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 برایش اهمیت نداشت. حتر خودش. شاید 
ی
این زندیک

ن بار در آن روز به سمت فقط کیم محسن. برای ا ولیر

محسن که روی ویلچرش نشسته بود و با چشم هایی 

غمزده، نگاهش یم کرد، برگشت. لبخند تلخن روی 

 لبهایش نشست. 

شاید ازدواجش با کمال به نفع محسن هم بود. شاید 

ن  کمال کمک یم کرد تا مادرش و محسن از این زیرزمیر

ون بیایند. خوب یم دانست دارد  به خودش نمور بیر

 هیچ کدامشان بهیر 
ی
دلداری الیک یم دهد. قرار نبود زندیک

ون بیایند و داخل چاه  شود. فقط قرار بود از یک چاه بیر

 . ن  دیگری بیفتند. همیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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*** 

بود از آخرین باری که پا به خانه ی خاله ناهید گذاشته 

خییل وقت بود که یم گذشت. آخرین بار به جشن 

ن آنیتا از انگلستان دعوت شده بود و امروز به  برگشیر

 جشن نامزدی آنیتا و آرین. 

با این که همیشه یم دانست روزی آرین جلوی خانواده 

اش کم یم آورد و به ازدواج با آنیتا تن یم دهد. ویل هیچ 

زودی ها بیفتد. آن وقت فکر نیم کرد این اتفاق به این 

 .  هم این طور با عجله و یی خیی

همان روزی که مهتاب لپتاپش را برگردانده بود با آرین 

ن او و مهتاب   که بیر
تماس گرفته بود تا در مورد اتفاقر

افتاده پرس و جو کند ویل آنیتا به جای آرین جواب تلفن 

را داده بود و با لحن خییل بدی به او گفته بود که به 

اه مادرانشان برای خرید نامزدی به فرانسه آمده اند همر 

 و بهیر است مزاحم او و آرین نشود. 

بعد از آن دیگر با آرین تماس نگرفت. به جای آن  پایان 

نامه ای که مهتاب نوشته بود را برایش ایمیل کرد و به 
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اختصار از دیدارشان گفته بود و از آرین خواسته بود، به 

 رین با او تماس نگرفته بود. او زنگ بزند. ویل آ

هدیه حس خویی به اتفاقایر که افتاده بود، نداشت. هم 

نگران آرین بود و هم نگران مهتاب ویل کاری از دستش بر 

نیم آمد. نه مهتاب و نه آرین توضیخ به او نیم دادند. 

سد. چون نه یم  ی بیی ن از آنیتا هم نیم توانست چیر

ن بود دانست آنیتا کجای این ماجرا ایس تاده و نه مطمی 

 که آنیتا جواب درستر به او بدهد. 

بعد از تعویض لباس به همراه مادرش به قسمتر که آرین 

و آنیتا نشسته بودند، رفت. خاله ناهید برای این مراسم  

سنگ تمام گذاشته بود. ویل تعداد مهمانها خییل زیاد 

 نبای
ً
د نبودند. با شناختر که از خاله ناهید داشت قائدتا

در این روزهای پایاین سال که خییل از دوستان و آشنایان 

به مسافرت رفته بودند جشن یم گرفت ویل انگار خییل 

 عجله داشت رابطه این دو نفر را رسیم کند. 

ن  یک گفیر ها و تیی
یس با بزرگیر هدیه بعد از سالم و احوالیی

به خاله و شوهرخاله هایش به سمت آنیتا و آرین که 

 نشسته بودند، رفت. روی مبل سلط
ی
 نتر بزریک
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اهن گلبیه مارک کلوئه و آن نیم تاج و  آنیتا در آن پیر

آرایش زیبا شبیه ملکه ها شده بود. چشم هایش از 

خوشحایل یم درخشید و لبخند از صورتش جدا نیم شد. 

و شلوار مارک دارش، خوش تیپ تر  آرین هم در آن کت

از همیشه دیده یم شد. با این که لبخند روی لبهایش 

 داشت ویل چشم هایش هیچ حیس را منتقل نیم کرد. 

هدیه یک لحظه فکر کرد آرین چقدر شبیه پدرش شده. 

انگار تمام شور و حسش یک جا ته کشید و در انتها یک 

آن پرس جواین  مرد مغرور و رسد باقر ماند. مردی که به

 که او یم شناخت، شباهتر نداشت. 
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آنیتا با دیدن هدیه از روی مبل بلند شد و با خوشحایل 

برایش آغوش باز کرد و بغلش کرد و قبل از این که هدیه 

ی بگوید زیر گوشش زمزمه کرد:  ن  چیر

 تمام نقشه هات نقش بر آب شد. حاال حسایی بسوز.  -

با صدای بلندی  و بعد خودش را از هدیه جدا کرد و 

 گفت: 

وای هدیه جون چقدر خوشحالم که اومدی. انشاهلل  -

. آخه  . هر چند نیم توین بتوین ییک مثل آرین پیدا کتن

 آرین تکه. فقط هم مال منه. 

هدیه که از حرقن که آنیتا در گوشش گفته بود، گیج شده 

بود به لبخندی اکتفا کرد و به سمت آرین رفت و به او 

یک گفت. آر  یک تیی ین فقط با یک جمله کوتاه جواب تیی

 هدیه را داد و رویش را از هدیه بگرداند. 

هدیه دلیل این همه رسدی را نیم دانست. دوست 

داشت آرین را جای گیر بیندازد و او را سوال پیچ کند و ته 

توی این قضیه را در بیاورد. ویل با شناختر که از آنیتا 

حظه هم آرین را داشت یم دانست از این به بعد یک ل

 تنها نخواهد گذاشت. 
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با رسی پر از سوال به انتهای سالن رفت و مثل مهماین 

قبل روی تک مبل گوشه سالن نشست و به جوانهایی که 

ه شد.   یم رقصیدند خیر
 با صدای موسیقر

هن پوشیدی وگرنه خاله  - خدا رو شکر این دفعه پیر

زونت ناهید اول پوست تو یم کند بعد هم از سقف آوی

 یم کرد. 

هدیه با شنیدن صدای آرمان به سمت او چرخید و با 

، گفت:   ناراحتر

 برو رس به رس من نذار.حوصله تو ییک رو ندارم.  -

 چرا؟ مگه جی شده؟ -

 هیخی  -

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #پارت_دویست_و_نوزده

 

ام آرمان روی صندیل کنار دست هدیه نشست و آر 

 گفت: 

این قیافه رو به خودت نگیر وگرنه همه یم گن حسودی  -

 کردی؟

هدیه با شتاب به سمت آرمان چرخید و با ناراحتر 

 پرسید: 

آرمان یه دفیع جی شد؟ من یه ماه پیش با آرین حرف  -

 زدم. حرف نامزدی نبود. 

 حسودیت شده.  -
ً
 چیه؟ مثل این که واقعا

 این نامزدی یه حرف مفت نزن. من نگران آرینم.  -
ً
اصال

؟  هویی یعتن جی

؟ بیست ساله حرف نامزدی این دو نفره.  -  چه یهویی

 اسم آرمان را صدا زد. آرمان 
ی

هدیه اخم کرد و با کالفیک

 خودش را عقب کشید. شانه ای باال انداخت و گفت: 

باشه بابا. این نقشه مامان و خاله ناهید بود که زودتر  -

ن تا فک ه از رسش بیفته. دست آرین رو بند کین  ر اون دخیر
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ه؟ - ه؟ کدوم دخیر  دخیر

؟ نگو آرین به تو حرقن نزده.  -  یعتن تو نیم دوین

؟ -  چه حرقن

ه تو دانشگاهشون خوشش یم اومد.  - آرین از یه دخیر

خوشش که نه. یه جورای عاشقش شده بود. ویل مثل 

ه از یه خونواده ضعیف بوده. وضعشون  این که دخیر

ه برای خرج دانشگاهش کار تایپ اونقدر بد بوده ک ه دخیر

ا رو انجام یم داده.......  ن ن پایان نامه و این جور چیر  و نوشیر

چشم های هدیه از تعجب گشاد شد. برای این که 

ن شود درست حدس زده، پرسید:   مطمی 

؟ -
ی
 مهتاب و یم یک

 آره، آره. همون. یم شناختیش؟ -

 یعتن آرین عاشق مهتاب شده بود؟ -

 باورت نیم شه آرین یبس یی بخار اونم چه ج -
ً
ور. اصال

تبدیل شده بود به یه پرس پر انرژی و باحال. همش یم 

ه یم  گفت، یم خندید. با همه شوجن یم کرد. اسم دخیر

 یه وضیع. 
ً
 اومد رنگ به رنگ یم شد. اصال

 هدیه ناباورانه پرسید: 
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 بعدش جی شد؟ -

ه دعواش شد و از  - هم  نیم دونم. مثل این که با دخیر

جدا شدن. یه شب ناراحت و عصتی برگشت خونه. هر 

جی هم ازش پرسیدم جی شده. جواب درست و حسایی 

نداد. فقط از اون شب رابطه اش با آنیتا خوب شد. 

، یم  ن مدام تلفتن حرف یم زدند یا با هم قرار یم ذاشیر

ون. به ده روز  نکشید که خاله اینا اومدن و قرار،  ن بیر رفیر

ن مدار نامزدی ر  . بعدش هم برای خرید رفیر ن و گذاشیر

 فرانسه. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_بیست
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ه هم به آرین عالقه داشت؟ - ؟ دخیر ه جی  دخیر

چه یم دونم. ویل مطمئنم آرین عاشقش بود. یعتن فکر  -

کنم هنوزم هست. وگرنه چرا باید شب نامزدیش این 

ه. انگار به زور اوردنش ......... قیافه رو ب  ه خودش بگیر

هدیه دیگر به حرفهای آرمان گوش نیم کرد. نیم فهمید 

چرا آرین حرقن از عالقه اش به مهتاب نزده بود؟ مهتاب 

ی به او نگفته بود؟ ن  چرا چیر

چه اتفاقر افتاده بود که آرین این طور دل از مهتاب کنده 

اهید برایش کنده بود و خودش را توی چایه که خاله ن

 چطور در این مدت کم به 
ً
بود، پرت کرده بود؟ اصال

مهتاب عالقمندشده بود؟ مگر چقدر همدیگر را یم 

دیدند و با هم در تماس بودند؟  نقش آنیتا این وسط چه 

 بود؟ 

 رو به آرمان پرسید: 

 فکر یم کتن آنیتا باعث جدایی آرین و مهتاب شده؟ -

تا که با ناز وسط سالن یم آرمان نگاهش را به سمت آنی

 رقصید، گرداند و گفت: 

 از آنیتا هر کاری بر میاد.  -
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؟ - ن  چرا هیخی به من نگفیر

دیگه ولش کن هر جی بوده تموم شده. من نیم دونم  -

ه چه اتفاقر افتاده فقط یم دونم  ن آرین و اون دخیر بیر

 آرین زود وا داد. خییل زود. 

ن دسته ایش پنهان کرد. در هدیه با ناراحتر صورتش را بیر

ن آرین و   بیر
دلش غوغاد بود. نیم دانست چه اتفاقر

مهتاب افتاده ویل خوب یم دانست حال هیچکدامشان 

خوب نیست. خودش را مقرص این وضعیت یم دانست. 

به خودش لعنت یم فرستاد که آرین را به رساغ مهتاب 

 فرستاده ویل از کجا باید یم دانست کار به اینجا یم کشد. 

ون آورد و به اطراف نگاه ص ن دستهایش بیر ورتش را از بیر

 یم کرد. حالش از این فضا به هم یم 
ی

کرد. احساس خفیک

 خورد. دلش یم خواست ول کند و برود. 

آرمان که انگار حال هدیه را فهمیده بود، از جایش بلند  

 شد. دستش را به سمت هدیه گرفت و گفت: 

ن که به آنیتا بلند شو بریم برقصیم. نذار فکر ک - ین

. یا چشمت دنبال آرین بوده و حاال نیم  حسودی یم کتن

 .  توین اون و کنار ییک دیگه ببیتن
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هدیه دستش را توی دست آرمان گذاشت و بلند شد. 

ن طوری هم آنیتا و خاله ناهید  حق با آرمان بود. همیر

 مدام  پشت رسش حرف یم زدند. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 _نیمه_شب #ستاره_های

 #پارت_دویست_و_بیست_و_یک

** 

ن کمال  از وقتر که مهتاب و منصوره خانم سوار ماشیر

وع شد:  ن خانم رسر  شده بودند. غر غر های مهیر

ی  - ن وای چقدر شلوغه. نیم شد از دم خونه یه چیر

 یم اومدیم بازار. آخه یک این موقع سال 
ً
یم باید حتما بگیر

ه. من دم عیدی  هزار تا   کار دارم. خونه به اون عقد یم گیر

 رو ول کردم پا شدم افتادم تو کوچه و خیابون. 
ی
ندیک

ُ
 گ
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ون داد و گفت:   نفسش را بیر
ی
 کمال با یی حوصلیک

 مامان جان االن یم رسیم.  -

یم رسیم. تو این ترافیک تا شب هم نیم رسیم. همه ی  -

کاری من مونده. پرده هام وصل نکردم. هنوز اتاق کامران 

نکردم. امروز قرار بود فرشامون از قایل  و خونه تکوین 

شویی بیارن. نا سالمتر بابات بزرگ یه فامیله. روز اول 

عید هزار نفر یم خوان بیان خونه مون. نیم شه که 

زندگیم به هم ریخته باشه. آبروم یم ره.  آبروی بابات یم 

 ره. 

بعد به سمت عقب برگشت و رو به منصوره خانم که از 

 شده بود، گفت: ناراحتر قرمز 

ن کردن و  - شما به خودت نگا نکن. یه اتاق داری که تمیر

نکردنش فرقر نیم کنه. کس و کاری هم نداری که عید 

بخواد بیاد دیدنتون. من خانواده دارم. دوماد دارم. نوه 

 دارم. نیم شه خونه زندگیم کثیف باشه. 

؟ خوبه بیست سال جاری  - وااا این حرفا چیه شما یم زین

یم. خونه زندگیم و دیده بودی. اگه اون سلیطه خانم بود

نیم اومد وسط زندگیم. این جوری آواره نیم شدم. خدا 

 ازش نگذره که.......... 
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ه چیه. وقتر عرضه نداشتر یه پرس  - تقصیر اون دخیر

ن یم شه دیگه. مرد پرس  سالم برای شوهرت بیاری. همیر

 یم خواد. 

پرس بیاره. حاال یه نه که اون ییک زنش تونست براش  -

 رسکوفت رس من بزنید. 

اگه عمرشوهرش کفاف یم داد پرسم براش یم اورد. مگه  -

ن دسته گل نزایید. پرس هم یم زایید.   عیر
 دوتا دخیر

-  .....................  منم یه دخیر

ون نگاه کرد. حوصله ی این  مهتاب نفیس گرفت و به بیر

اشت. شش سال از بحث های یی پایان و یی رس و ته را ند

مرگ پدرش یم گذشت و هنوز حرف پرس سالیم بود که 

به دنیا نیامده بود. پرسی که معلوم نبود قرار بوده چه 

گیل به رس این جماعت بزند که از نبودنش این قدر شایک 

 و ناراحت بودند. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_بیست_و_دو

 

ن را کنار خیابان پارک کرد و از همه ک مال بالخره ماشیر

خواست تا پیاده شوند. بازار در این روزهای پایاین سال 

مملو از جمعیت بود. مهتاب با خودش فکر کرد چند 

درصد از این آدمها با دل خوش برای خرید آمده اند و 

 چند درصد مثل او از رس بدبختر پا به خیابان گذاشتند.  

 ه را به سمت مغازه ای راهنمایی کرد و گفت: کمال هم

اینجا مغازه دوستمه. جنساش عالیه، قیمت هاش هم  -

 خییل مناسبه. 

 خلوت بود. یک زن و مرد پشت 
ً
مغازه کوچک و تقریبا

پیش خوان مغازه ایستاده بودند. شلوارهای تا شده را 

روی قفسه ای که پشت رس مرد، بود، گذاشته بودند و 

شال و رورسی های رنگارنگ را با نظم  پشت رس زن هم

چیده بودند. تعدادی مانتو از رگال وسط مغازه آویزان 
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بود و تعداد دیگری را به دیوار مغازه آویخته بودند. 

 معمویل و ارزان قیمت بود. 
ی

 جنس ها همیک

ی  ن کمال جلوتر از بقیه به رساغ مرد فروشنده رفت و چیر

ه سمت مهتاب در گوش او گفت. مرد با گشاده روی ب

 برگشت و گفت: 

ما در خدمتیم. فقط بگید جی احتیاج دارید تا کارامون و  -

 نشونتون بدم. 

ن خانم جواب داد:   به جای مهتاب مهیر

 ممنون. فقط یه مانتو یم خوایم.  -

 منصوره خانم گفت: 

ید.  -  واااا، مگه یم شه باید یک دست کباس کامل بگیر

فاصله گرفت و  مهتاب یی حوصله از مادر و زن عمویش

کیم دورتر به طرح شایل سیاه رنگ با ستاره های آیی 

ه شد.   خیر

کمال خواست به سمت مهتاب برود که صدای زنگ 

موبایلش بلند شد. به اسم روی صفحه نگایه انداخت. و 

ون رفت.  ی زیر لب گفت و از مغازه بیر ن  با حرص چیر
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چند روزی بود که جواب تلفن های پرستو را نیم داد. 

حاال که بله را از مهتاب گرفته بود. دیگر نیازی به پرستو 

نداشت. پرستو شوهر داشت و ممکن بود این رابطه 

برایش دردرس شود. باید هر چه زودتر پرستو را از رس 

خودش باز یم کرد. ویل نه حاال وسط خرید عروسیش. 

رس فرصت یک دعوای حسایی راه یم انداخت. دعوایی 

ش به گردن پرستو باشد و بعد از او فاصله   که تمام تقصیر

یم گرفت. این طوری یم توانست راه برگشتش را  باز 

نگهدارد. تا اگر بازهم به پرستو نیاز داشت او را ببخشد و 

 به رساغش برود. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_بیست_و_سه
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ا  نه ای گفت: تماس را وصل کرد و با لحن دلیی

 خانم خانما. چطوری؟  -

 پرستو با دلخوری جواب داد: 

ا. یعتن همیشه من باید زنگ بزنم.  -  احوایل از ما نگیر

این حرفا چیه عزیزم؟ یم دوین که گرفتارم. آخر ساله.  -

باید حساب کتابای دفیر رو ردیف کنم. هزار تا گرفتاری 

زنم که  دارم. تازه بده به فکر توام. یی موقع زنگ نیم

 برات مشکل پیش نیاد. 

 کمال خسته شده بود 
ی

پرستو که از این توجیهات همیشیک

 با ناراحتر پرسید: 

 جنسات از گمرک ترخیص شد؟ -

نه بابا این سگ پدرا معلوم نیست چه گیه یم خورن.  -

ن برم بعد از تعطیالت نوروز برگردم. توام  االن که گفیر

ن رو  . همیر زا  از ییک از بچه نیم خواد نگران  پولت بایسر

م بهت یم دم.   ها قرض یم گیر

 
ی

پرستو که از ناراحتر کمال ترسیده بود، با دستپاچیک

 گفت: 
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یک حرف پول و زد؟ من یم گم چرا نمیای همدیگر رو   -

 . ن  ببینیم من دلم برات تنگ شده. فقط همیر

میام عزیزم. میام. اصال چطوره برای عید بریم با هم  -

لدنگت بگو یم خوای با مسافرت. به اون شوهر ا

ت بری بگردی. خودم یم برمت یه جای  دوستای دخیر

 توپ و باحال. 

ی؟ -  چه خوب. کجا یم خوای من و بیی

مت خارج کشور ویل یم بیتن وضعمو.  - دوست داشتم بیی

تا جنسام از گمرک در نیاد دست و بالم بستس. بیا دو سه 

 کلید ویالی دایی ش
ن یم توین وهرتو روز بریم شمال. ببیر

ی. اون دفعه که رفتیم خییل خوش گذشت.  بگیر

 .  ویالشون خییل باحاله. حیفه ازش استفاده نکتن

ه.  -  باشه عزیزم به سپهر یم گم بره کلید و برام بگیر

کمال خوشحال از این که خرج سفری که قرار بود آخرین 

سفرشان باشد را به گردن پرستو انداخته. رندانه خنده 

 ای کرد و گفت: 

اشقتم عزیزم. پس خودت برنامه اش و بریز دیگه. ع -

ه برنامه رو بذار برای هفته دوم عید. که خلوت  البته بهیر

 تره. 
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گویسر رو کیم از گوشش جدا کرد و رو به فضای خایل رو 

 به رویش، گفت: 

 دارم میام. دارم میام.  -

بعد دوباره گویسر را به گوشش چسباند و به پرستوی 

 گفت:   منتظر در آن طرف خط،

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_بیست_و_چهار

 

ون تا فقط  - عزیزم از وسط یه جلسه کاری مهم اومدم بیر

. باید  ن جواب تلفن تو رو بدم. االنم دارن صدام یم کین

 برم. یم بینمت. بوس، بوس. خداحافظ. 
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تلفن را قطع  و قبل از این که پرستو بتواند حرقن بزند،

 کرد و وارد مغازه شد. 

اول نگایه به مادرش و زن عمویش که با هم بحث یم 

کردند، انداخت و بعد به سمت مهتاب که ساکت و 

ن وسط مغازه ایستاده بود، رفت.   غمگیر

ن زیادی به پایان   وقتر کنار مهتاب ایستاد، فکر کرد. چیر

انه یم بازی نمانده. بعد از عقد مهتاب را به یک دفیر خ

د و آن وقت تمام  برد. یک وکالت تام االختیار از او یم گیر

 مشکالتش به پایان یم رسد. 

ن خانم و  ن بد خلقیای مهیر دو ساعت بعد در بیر

اضات منصوره خانم خریدشان با یک دست مانتو  اعیر

شلوار گل بیه و  یک رورسی سفید و یک جفت کیف و 

مهتاب  کفش ارزان قیمت تمام شد. خریدی که برای

اهمیتر نداشت ویل خییل توی ذوق منصوره خانم زده 

 بود. 

ن   انتظار داشت بعد از آن همه برو بیا و عجله برای گرفیر

ش کنند و این انتظار را  ی برای دخیر مهتاب خرید بهیر

مدام با حرف و کنایه به گوش کمال و مادرش یم رساند. 

ن خانم هم از زبان کم نیم آورد و هر د فعه یی هر چند مهیر
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کس و کاری و یی پویل مهتاب را به رخ یم کشید و 

 نارضایتر خودش را از این وصلت نشان یم داد. 

ن برای پایان دادن به قائله مجبور شد  کمال در این بیر

چند باری مادرش را کنار بکشد و از او خواهش کند که 

د و بگذارد این دو روز بگذرد و  کیم جلوی زبانش را بگیر

با زن عمویش حرف زده بود و قول داده  چند باری هم

ان کند. عرویس که خودش هم خوب  بود رس عرویس جیی

 یم دانست قرار نیست هیچ وقت برگذار شود. 

ی  ن ن فقط مهتاب بود که سکوت کرده بود و چیر در این بیر

ی برایش مهم  ن نیم گفت. چون در آن روزها هیچ چیر

 نبود. 

که فرق چنداین با نا امیدی چنان وجودش را پر کرده بود  

یک مرده نداشت. از آن دخیر پر تالش و هدفمندی که 

برای لحظه، لحظه زندگیش برنامه داشت فقط پوسته 

ه باقر مانده بود.  ن  ای یی روح و یی انگیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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**** 

بود که کمال ماشنش را ساعت از دو بعد از ظهر گذشته  

ن از آنجا وقت گرفته بود،  ی که عمو حسیر جلوی محرصن

نگه داشت. به عقب برگشت و با لبخندی که بوی 

وزی یم داد، گفت:   پیر

 رسیدیم. پیاده شید.  -

ن خانم پشت چشیم برای پرسش نازک کرد و با اکراه  مهیر

ن که کت و  ن پیاده شد. برعکس کمال و عمو حسیر از ماشیر

ن خانم با شلوار م ی به تن کرده بودند. مهیر ن رتب و تمیر

لباسهای خانه و چادری کهنه و نخ نما به مجلس عقد 

کنان پرسش آمده بود. یم خواست به این شکل کم ارزش 

 بودن عروسش را به نمایش بگذارد. 
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ن خانم. مادر مهتاب که از صبح اخم هایش  بعد از مهیر

ن پیاده شد. صبح وقتر   کمال جواب در هم بود، از ماشیر

تلفن هایش را نداده بود، مجبور شده بود از خواهر زاده 

اکرم خانم بخواهد که به خانه اشان بیاید و ابروهای 

مهتاب را بردارد و کیم صورتش را آرایش کند تا شبیه تازه 

 عروس ها شود. 

منصوره خانم از این که کمال پول آرایشگاه را نداده بود، 

د اگر حرقن بزند مراسم بهم ناراحت بود. ویل یم ترسی

بخورد. از آبرویش یم ترسید. همه اهل محل فهمیده 

بودند که امروز عقدکنان مهتاب است و اگر عقد به هم 

 یم خورد دیگر نیم توانست رسش را توی محله بلند کند. 

مهتاب با آن آراییسر که نتوانسته بود، غم نشسته در 

ن چشم هایش را پنهان کند. آخرین نفری بو  د که از ماشیر

 پیاده شد و پشت رس مادرش ایستاد. 

ن خودش را به مهتاب  کمال بعد از قفل کردن در ماشیر

رساند. کنارش ایستاد و یک دستش را پشت کمر مهتاب 

گذاشت و با دست دیگر تابلو محرصن را نشان داد و با 

لحتن که بیشیر به تهدید یم مانست تا نوایی عاشقانه، زیر 

 گوشش پچ زد: 
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 بریم اون تو دیگه همه جی تمومه. دیگه برای خودیم.  -

مهتاب رسش را باال برد و گیج و منگ به تابلوی آویزان 

شده بر رس در ساختمان نگاه کرد. بدنش شل شد و 

ن چسبید.   پاهایش به زمیر

 نفهمید چه کیس زیر بازویش را گرفت و او را به 
ً
اصال

 نفهمید چطور از آن پل
ً
ه های سمت در کشاند. اصال

 نفهمید چه کیس چادر 
ً
تنگ و کثیف باال رفت. اصال

سفید گلدار را بر رسش انداخت و او را روی صندیل کنار 

 کمال نشاند. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 فقط وقتر به خودش آمد که عاقد یم گفت: 

 عروس خانم وکیلم.  -

 نده گفت: مادرش با خ

 عروس رفته گل بچینه.  -

مهتاب از زیر چادر نگایه به سفره عقدی که از فرط 

 به زردی یم زد، انداخت. 
ی

 کهنیک

او این جا چه یم کرد؟ کنار مردی که از او متنفر بود؟  

مردی که قرار بود زندگیش را به تبایه بکشد و تمام 

زین  آرزوهایش را بر باد دهد. مردی که قرار بود او را به

ی بود که او  ن بدبخت و تو رسخور تبدیل کند. آیا این چیر

از زندگیش یم خواست؟ این بود، نتیجه تمام 

تالشهایش؟ آیا این همه رنج کشیده بود و مبارزه کرده 

 بود که به اینجا برسد؟

 عاقد دوباره پرسید: 

 وکیلم.  -

 باز مادرش بود که جواب عاقد را داد: 

 عروس رفته گالب بیاره.  -
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مهتاب گیج و گنگ به مردی که خطبه عقد را یم خواند، 

 نگاه کرد. عاقد رس باال آورد و گفت: 

ن بار یم پرسم. عروس خانم وکیلم تا شما را  - برای سومیر

 به عقد دائم.............. 

 نه.  -

برای لحظه ای اتاق در سکوت فرو رفت. مهتاب خودش 

هان هم نفهمید چطور آن کلمه از دهانش خارج شد. د

ن به سمتش هجوم  ی بگوید که عمو حسیر ن باز کرد تا چیر

به آنقدر شدید  آورد و سییل محکیم به صورتش زد. ضن

ن پرت شد.   بود که مهتاب از روی صندیل بر روی زمیر

ن که از فرط عصبانیت کبود شده بود. با لگد  عمو حسیر

 به جان مهتاب افتاد و فریاد زد: 

. با آبروی م - ه ی گدای پاپتر ؟ فکر دخیر ن بازی یم کتن

؟ بالیی 
کردی شهر هرته که هر کاری دلت خواست بکتن

 رست میارم که اون رسش نا پیدا. 

مهتاب سیع کرد با حلقه کردن دستهایش به دور رس و 

ن پشت صندیل واژگون شده از  صورتش و فرو رفیر

ن که دیوانه شده  خودش محافظت کند ویل عمو حسیر

رفت و رس مهتاب را بود، ناگهان موهای مهتاب را گ
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ن کوبید. چشم های مهتاب سیایه رفت و  محکم به زمیر

درد وجودش را پر کرد. وقتر گریم خون را روی پیشانیش 

ن تمام عقده  حس کرد تسلیم شد و اجازه داد عموحسیر

 هایش را خایل کند. 

ن  ا دو نفر عمو حسیر ن هیاهو و فحش و نارسن بالخره در بیر

ون بر   دند. را گرفتند و از اتاق بیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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با بسته شدن در سکوت بدی اتاق را پر کرد. مهتاب از 

درد در خودش جمع شده بود و جرات بلند کردن رسش را 

 نداشت.  
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منتظر بود مادرش به سمتش بیاید و به او کمک کند ویل 

ی از مادرش نبود.  با ترس رسش را باال آورد و نگایه خیی

ن  به اطراف کرد. توی اتاق جز مادرش و زن عمو مهیر

 کیس نبود. 

زن عمو که انگار از اتفاقر که افتاده بود، چندان نارایصن 

نبود، لبخندی زد و به سمت مهتاب آمد و با اشاره به 

 خون روی پیشاین و دماغ مهتاب گفت: 

 تا خرابش نکردی. در بیار. دربیار اون رورسی رو  -

و قبل از این که مهتاب متوجه منظور زن عمویش شود. 

اول رورسی مهتاب را از رسش کشید و بعد با خشونت 

مانتوی را که برای عقد برایش خریده بودند از تنش 

ون آورد.   بیر

ن کوتاه کهنه   ت آستیر مهتاب که زیر مانتو یک تیرسر

کرد با   پوشیده بود. بیشیر در خودش مچاله شد و سیع

 دست، رس و بازوهای لختش را بپوشاند. 

ن با آرامش خم شد. اول حلقه توی دست   زن عمو مهیر

مهتاب را از دستش در آورد. بعد کفش های مهتاب را از 

ون کشید و با تفرعن و غرور کمر راست کرد.   پایش بیر
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چشم چرخاند و با دیدن کیف مهتاب که دیروز برایش 

ی لبش نشست. کیف را از  خریده بود، پوزخندی گوشه

کنار سفره عقد به هم ریخته برداشت و محتویات کیف 

 را با ژست مسخره ای روی رسمهتاب خایل کرد. 

ون ریختند و  کلید، موبایل و کیف پول از داخل کیف بیر

ن افتادند.   بعد از بر خورد با رس مهتاب به زمیر

ی را که برای مهتاب خریده بود زیر  ن ن هر چیر  زن عمو مهیر

ن  بغلش زد. نگایه دوباره ای به اطراف انداخت تا مطمی 

ن را برداشته بود  ی را جا نگذاشته باشد، همه چیر ن شود چیر

به جز شلواری که هنوز پای مهتاب بود. اگر چاره داشت 

ون یم کشید.   شلوار را هم از پای مهتاب بیر

، ته کفشش را چند بار با حرص روی شلوار   به تالقن

د محکیم به پای مهتاب زد و از اتاق کشید و در آخر لگ

ون رفت.   بیر

مهتاب چند دقیقه ای به همان صورت ماند. سکوت 

 اتاق نشان یم داد کس دیگری توی اتاق نیست. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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نفیس گرفت و کیم خودش را باال کشید و رسش را بلند 

که ناگهان سییل محکیم به صورتش خورد. رو کرد  

برگرداند و با چشم های به خون نشسته مادرش مواجه 

شد. دهان باز کرد تا حرقن بزند که سییل دوم او را دوباره 

ن پرت کرد.   روی زمیر

 مادرش با خشم توی صورتش فریاد زد: 

. دیگه حق  - بعد از این آبرو ریزی دیگه دخیر من نیستر

ی به  نداری پا تو، توی خونه ی من بذاری. من دیگه دخیر

 . نام مهتاب ندارم. فهمیدی تو دیگه دخیر من نیستر

 .  نیستر

و جلوی چشم های متحیر و وحشت زده مهتاب از اتاق 

ون رفت. قلبش از این همه یی انصاقن مادرش به  عقد بیر
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ایط سخت پشت و پناه  درد آمد. مادری که باید در رسر

ش باشد او را رها  کرده بود و رفته بود. او هم مثل   دخیر

 پدرش رفته بود و او را تنها گذاشته بود. 

ن مادرش تمام خاطرات تلخ گذشته جلوی چشمش  با رفیر

به نمایش در آمد. خاطرات روزهای تنهایی و یی پدریش. 

 و بدبختیش. حاال یی مادر هم شده بود. مادرش او 
ی
آواریک

ده بود و رفته بود. را در این دنیای کثیف و ترسناک رها کر 

هیچ کدام از کتک هایی که در طول زندگیش خورده بود 

به اندازه این دو سییل برایش درد نداشت. دردی که تا 

 مغز استخوانش پیش رفت و تمام وجودش را سوزاند. 

با بغیصن که داشت خفه اش یم کرد، نگاه از دری که 

ون رفته بود، گرفت و چشم در چشم  مادرش از آن بیر

رسجواین شد که به دیوار تکیه داده بود و معلوم نبود از پ

 یک آنجا ایستاده است. 

اهن سفید یقه  پرس که ریش های کوتاه مرتتی داشت و پیر

آخوندیش را روی شلوار پارچه ایش انداخته بود، چشم 

از مهتاب گرفت و به سمت سفره عقد ی که دیگر 

شباهت چنداین به سفره عقد نداشت رفت. جعبه 
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ستمال کاغذی را از کنار سفره برداشت و به سمت د

 مهتاب گرفت و گفت: 

 خون روی صورتت و پاک کن.  -

ان چند برگه دستمال از توی جعبه  مهتاب گیج و حیر

برداشت و روی زخم پیشانیش که ذوق، ذوق یم کرد، 

 گذاشت. 

پرس برای لحظه ای به صورت رخیم و رنگ پریده مهتاب 

ون رفت. نگاه کرد و با تاسف رس   ی تکان داد و از اتاق بیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_بیست_و_نه

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 629 
 

مهتاب نفهمید چقدر در همان حالت ماند که پرس با 

چادر سفیدی در دست به اتاق برگشت. چادر را به 

 دست مهتاب داد و گفت: 

یم تو محرصن این چادر رو  چند ماه پیش یه عروس خان -

ه، نیومد. مثل این که  جا گذاشته بود. زنگ زدیم بیاد بیی

 قسمت تو بوده. 

مهتاب بدون حرف چادر را رس کرد و محکم دور خودش 

 پیچید. 

ن افتاده بود،  پرس موبایل مهتاب را که کیم دورتر روی زمیر

برداشت. روی پا، رو به روی مهتاب نشست. موبایل را 

 گفت:   جلوی صورت مهتاب گرفت و 

دت.  -  زنگ بزن ییک بیاد دنبالت بیی

ه به موبایل آب دهانش را قورت داد. به چه  مهتاب خیر

کیس باید زنگ یم زد؟ او که کیس را نداشت. در این 

دنیای وانفسا فقط و فقط یک مادر و یک برادر داشت. 

مادری که رهایش کرده بود و برادری که..... مهتاب با به 

ه بغض کرد. محسن، محسن یادآوردن محسن دوبار 

عزیزش. یعتن دیگر نیم توانست محسن را ببیند؟ قلبش 

 از فکر ندیدن محسن مچاله شد. 
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پرس که همچنان منتظر، موبایل را جلوی صورت مهتاب 

 نگه داشته بود، گفت: 

؟ -  نیم خوای به کیس زنگ بزین

مهتاب با تعلل موبایل را از دست پرس گرفت و جلوی  

 پرس لیست تماسهایش را باز کرد. چشم های منتظر 

شمارهای که در لیست تماسهایش بودند، زیاد نبود. چند 

تا از دوستان دانشگاهیش چند تا از اساتیدش. اکرم خانم 

ه به شماره آرین قطره  . آرین و هدیه. خیر ن و عمو حسیر

 اشیک از گوشه چشمش چکید. 

دلش برای یی کیس خودش سوخت. یعتن در این دنیای 

با هشت میلیارد جمعیت هیچ کس را نداشت که  بزرگ

  . ، نه فامییل، نه دوستر به دادش برسد. نه آشنایی

دوست! دوست! هدیه دوستش بود. هدیه هنوز 

دوستش بود. خودش آن روز آخر توی دانشگاه گفته بود 

تا ابد دوستش یم ماند حتر اگر او نخواهد. هدیه تنها 

 دوستر بود که داشت. 

رزان شماره هدیه را گرفت. به ثانیه نرسید که با دستهایی ل

 صدای هیجان زده هدیه بغض توی گلویش را بیشیر کرد. 

؟ مهتاب، عزیزم.  -  مهتاب، مهتاب جان، خودیر
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 هدیه....  -

وع به گریه کرد.   بغضش ترکید و با صدای بلند رسر

مهتاب. مهتاب جی شده؟ فدات بشم چرا داری گریه یم  -

؟ مهتاب حرف بزن.   جی شده مهتاب؟ کتن

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_یس

 

 مهتاب مستاصل و نا امید نالید: 

 هدیه بیا پیشم. تو رو خدا بیا پیشم.  -

؟ بگو جی شده، دارم زهره   - کجایی تو؟ چرا گریه یم کتن

 ترک یم شم. مهتاب بگو جی شده؟
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بایل را از دست مهتاب گریه مهتاب شدت گرفت. پرس مو 

ون کشید و چند قدیم از او دور شد. مهتاب رسش را  بیر

 روی زانوهای تا شده اش گذاشت و های های گریه کرد. 

نفهمید پرس به هدیه چه گفت و چه شنید. فقط وقتر به 

ن گذاشت  خودش آمد که پرس موبایل را کنارش روی زمیر

 و گفت: 

 اره میاد دنبالت. آدرس اینجا رو دادم به دوستتون. د -

مهتاب با صدای آرایم که به زور شنیده یم شد، تشکر 

 کرد. پرس نفیس گرفت و گفت: 

اگه یم شه از اینجا بلند شید بریم تو آبدار خونه. نیم  -

 ساعت دیگه عقد داریم باید اتاق رو مرتب کنیم. 

مهتاب به زحمت از جای خودش بلند شد و همراه پرس 

 از کارمندان محرصن خانه است به که حاال یم دانست ییک

 آبدارخانه کوچیک که کنار اتاق عقد بود، رفت. 

پرس به پیر مردی که روی تنها صندیل آبدارخانه نشسته 

 بود و با اخم به مهتاب نگاه یم کرد، گفت: 

ن اتاق رو مرتب کنید االن مهمونای بعدی  - حاج آقا گفیر

 یم رسن. 
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مرد رسی به نشانه تاسف تکان د اد و از جایش بلند شد پیر

و در حایل که الهللا اال هللا یم گفت از کنار مهتاب رد شد 

ون رفت.   و از آبدار خانه بیر

پرس جوان بعد از این که از مهتاب خواست روی صندیل 

بنشیند به سمت سماور رفت و همانطور که یک استکان 

 چایی یم ریخت، گفت: 

خییل ها رو دیدم به بیشیر از ده ساله اینجا کار یم کنم.   -

زور و اجبار  پدر و مادر و پدر بزرگ و فک فامیل  روی 

ن و با دعوا و اخم و تخم و تهدید بله  اون صندیل نشسیر

اشون به جاشون   کسایی را دیدم که بزرگیر
. حتر ن گفیر

ده ساله  ن  بچه های دوازده، سیر
جواب بله رو دادن. دخیر

داز و ای که مجبورشون کردن  عروسکاشون و دور بن

ن رس سفره عقد. زنهای جوون شوهر مرده ای که  بشیین

مجبورشون یم کردن  زن یه مرد بیست سال از خودشون 

بزرگیر بشن یا مجبورشون یم کردن زن دوم برادر شوهر 

 ناموسشون زیر دست غریبه 
ً
متاهلشون بشن که مثال

 نیفته. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 ویست_و_یس_و_یک#پارت_د

 

ن به زور به  - ای جووین که چون دوست پرس داشیر دخیر

ن خواستگاری که براشون اومده بود یم دادنشون که  اولیر

 آبروی خونوادگیشون حفظ بشه. هزار جور از این 
ً
مثال

ن باری بود که دیدم  عقدهای اجباری دیدم ویل این اولیر

ی از حقش دفاع کرد و با شجاعت جلوی همه  یه دخیر

. خییل  وایساد و نه گفت. تو دخیر خییل شجاغ هستر

شجاع. ویل بذار بهت بگم راه سختر جلو روت داری. 

 خییل سخت. 

ی نگفت. او به خویی علت سکوت آن زنها و  ن مهتاب چیر

ها را یم فهمید. یم توانست آن یی کیس و یی پنهایی  دخیر

که زندگیشان را پرکرده بود را درک کند. یم توانست ترس 

شسته در دلهایشان را با تمام وجود حس کند. شاید اگر ن
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پدر خودش هم زنده بود و یا چند برادر قلچماق دوره اش 

کرده بودند او هم جرات نیم کرد این کار را انجام بدهد. 

پدر و برادرهایی که به اسم ناموس و آبرو یم توانستند او 

  را توی خانه حبس کنند، شکنجه کنند و یا حتر بکشند. 

 
ً
نه! او چندان هم آدم شجاغ نبود اگر شجاع بود اصال

نیم گذاشت کار به اینجا بکشد. او ترسیده بود. از ترس 

عشق یک طرفه ای که تمام قلب و روحش را پرکرده بود 

به کمال جواب بله داده بود. یم خواست از خودش 

د. نه! او  د. یم خواست از قلبش انتقام بگیر انتقام بگیر

نبود که اگر بود با شجاعت پس زده شدن از  آدم شجاغ

طرف آرین را یم پذیرفت و خودش را در دام کمال نیم 

 انداخت. 

ین شده را روی کانیر جلوی دست  پرس استکان چای شیر

 مهتاب گذاشت و گفت: 

 بخور. رنگت بدجوری پریده. دستات هم یم لرزه.  -

ی نخورده بود ویل مییل ب ن ه با این که از دیروز ظهر چیر

 خوردن نداشت. پرس با تاکید دوباره گفت: 

 بخور -
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مهتاب مطیعانه استکان چای را برداشت و به لب هایش 

نزدیک کرد. نگاه دوباره ای به پرس که منتظر باالی رسش 

یتن   و شیر
ایستاده بود کرد و کیم از چای را نوشید. داغن

چای مثل یک مخدر وجود رسد و خسته اش را آرام کرد. 

شد. رسش را به دیوار تکیه داد و چشم بست بدنش شل 

 و به خواب عمیقر فرو رفت. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_یس_و_دو

 

**** 

 مهتاب، مهتاب جان، بیدار شو. بیدار شو عزیزم.  -
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مهتاب با صدای آرام هدیه چشم باز کرد و چشم های 

دوخت. هدیه رس تکان داد و  غمگینش را به تنها دوستش

 با بغیصن توی گلو گفت: 

چیکار کردی با خودت؟ چیکار کردی عزیزم؟ از دست  -

 خودت لج کردی؟
ی
 من و آرین ناراحت بودی چرا با زندیک

 
ی
هدیه راست یم گفت مهتاب لج کرده بود، با زندیک

خودش لج کرده بود. از همان روز که آرین نگذاشته بود 

 که برای او حرف بزند با خود
ی
ش لج کرده بود. با زندیک

رسیدن به آن، سالها تالش کرده بود، لج کرده بود. 

ده بود تا هر جا یم خواست او  خودش را به دست باد سیی

د. برعکس تمام سالهای زندگیش، گذاشته بود  را بیی

د. ویل امروز دوباره جلوی  رسنوشت برایش تصمیم بگیر

یم ماند و یم دید که رسنوشت ایستاده بود و باید  منتظر 

رسنوشت چطور یم خواست جواب این نافرماین را به او 

بدهد. حق با پرس بود روزهای سختر در انتظارش بود. 

 روزهای خییل سخت. 

 هدیه در آبدار خانه را بست و رو به مهتاب گفت: 

 بلند شو لباس برات آوردم بپوش بریم خونه ی ما.  -
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و اجازه داد چادر مهتاب  به سختر از جایش بلند شد 

سفید جا مانده از عروس قبیل از روی شانه هایش بر 

ن بیفتد. هدیه در حایل که مهتاب را به سمت  روی زمیر

 سینک یم کشید، زیر لب فحش یم داد: 

ن چیکار کرده. آشغال  - ایشاهلل دستش بشکنه. ببیر

ه.  . هیچ کس نبود جلوی اون نامرد و بگیر  عویصن

 : شیر آب را باز کرد و گفت

 صورتتو بشور.  -

ن برداشت،  از مهتاب فاصله گرفت و چادر را از روی زمیر

تا کرد و روی صندیل گذاشت. بعد به رساغ سایک که با 

 خودش آورده بود، رفت. 

مانتو و شایل از داخل ساک در آورده و به دست مهتاب 

 مانتو را به تن کرد و شال را روی 
ی

داد. مهتاب با خستیک

شید.  هدیه نگایه  به مانتو  کوتاه و موهای آشفته اش ک

 گشادی که توی تن مهتاب زار یم زد، انداخت و گفت: 

هنوز نیم تونم باور کنم که لباساتو از تنت در آوردن.  -

؟ یعتن اینقدر خسیس و  ن اینا دیگه چه جور آدمایی هسیر

؟ ن  بدبخیر
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 یس_و_سه#پارت_دویست_و_ 

 

مهتاب جوایی به هدیه نداد. در پول پرستر و خسییس 

ن این کار را  خانواده عمویش شیک نبود ویل زن عمو مهیر

 برای تحقیر او کرده بود. یم خواست به او نشان 
بیشیر

 دهد که چقدر بیچاره و بدبخت است. 

هدیه دوباره خم شد و از داخل ساک یک جفت صندل  

ون آورد و جلوی پای ه  دیه گذاشت و گفت: بیر

دیدم کفشای من به پات نیم خوره برات صندل اوردم  -

 .  که راحت تر بایسر
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مهتاب ممنونیم زیر لب گفت. هدیه از روی کانیر کیف 

پول، کلید و موبایل مهتاب را که معلوم نبود چطور رس از 

آنجا در آورده بودند را برداشت و داخل ساک گذاشت و 

 گفت: 

 دیگه بریم.  -

نفیس گرفت و با قدمهای سست و یی جان به مهتاب 

 دنبال هدیه راه افتاد. 

ن داخل سالن نشسته بود با   پرس جوان که پشت تنها میر

 دیدن مهتاب و هدیه از جایش بلند شد و گفت: 

یف بیارید.  -  یم شه چند لحظه ترسر

ن پرس نزدیک شدند.  -  هدیه و مهتاب به میر

 پرس دوباره رس جایش نشست و گفت: 

ن باقر مونده هزینه ی محرصن بعالوه  حاج - آقا گفیر

 خسارت وارده به سفره عقد رو پرداخت کنید. 

اخم های هدیه در هم رفت و مهتاب پوزخندی زد. چه 

 توقیع داشت. رو به هدیه گفت: 

 یم شه کیفم و بدی یه مقدار........  -
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هدیه در حایل که کارت بانیک خودش را به سمت مرد یم 

 گرفت، گفت: 

 با هم حساب یم کنیم. بذا -
ً
 ر من یم دم. بعدا

ایظ نبود که بخواهد کمکهای  ی نگفت در رسر ن مهتاب چیر

هدیه را رد کند. نه پول زیادی داشت و نه جایی برای 

ماندن. معلوم نبود چه مدت باید در خانه هدیه یم ماند 

و چطور باید خودش را از مخمصه ای که در آن گرفتار 

 شده بود رها کند. 

ر آینده بدنش به لرزه افتاد و بغض دوباره توی از فک

ه زد. پرس کارت و برگه صورتحساب کارت  گلویش چمیی

 خوان را به دست هدیه داد و رو به مهتاب گفت: 

ن دیگه هم یم خواستم بهتون بگم. بعد از اون  - یه چیر

جنجال. من دنبال داماد رفتم تا در مورد پرداخت بقیه  

نم دیدم داماد و پدرش دارن هزینه ها باهاشون حرف بز 

 در مورد شما حرف یم زنن. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_یس_و_چهار

 

توجه هدیه و مهتاب جلب شد. پرس نفیس گرفت و 

 گفت: 

ن وکالت نامه از شما حرف یم  - ن در مورد گرفیر داشیر

 قرار بوده بعد از ازدواج ش
ً
ن تا زدند. ظاهرا ما رو مجبور کین

 برید و یه وکالت نامه رو امضا کنید. 

 هدیه با هیجان پرسید: 

 چه وکالت نامه ای؟ -

من درست نیم دونم.  پدر دوماد خییل ناراحت بود، یم  -

ن بدبخت یم شن. من  گفت اگه نتونند از شما امضا بگیر

ی متوجه نشدم ویل فکر کردم شما باید  ن  از این چیر
بیشیر

 د. اینو بدونی

مهتاب که چشم هایش از تعجب گشاد شد بود، آب 

 دهانش را قورت داد و گفت: 
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 حرفهایی شما رو نیم فهمم. چرا باید از من  -
ً
من اصال

ن؟  وکالت نامه بگیر

 پرس رسش را تکان داد و گفت: 

ببینید من فقط دارم یم گم خییل حواستون و جمع  -

دست از  کنید. اون دو تا آدیم که من دیدم به این راحتر 

ن دوباره برگردن باال.  رستون بر نیم دارن. حتر یم خواسیر

من نذاشتم. به دروغ گفتم حاج آقا پلیس خیی کرده اونام 

 دوباره میان رساغتون. 
ً
ن ویل احتماال  ترسیدن و رفیر

 هدیه رو به مهتاب گفت: 

 تو فکر یم کتن برای جی ازت وکالت یم خوان؟ -

ان رسش را به دو  طرف تکان داد و زیر  مهتاب گیج و حیر

 لب زمزمه کرد: 

 نیم دونم.  -

 هدیه ابرویی باال انداخت و با حرص گفت: 

 هدیه نیستم اگه ته این ماجرا رو در نیارم.  -

ون آمد.   و دست مهتاب را گرفت و از محرصن خانه بیر
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ن هوا رو به تارییک بود. هدیه  پا به خیابان که گذاشیر

 که جلوی محرصن  207دزدگیر 
ی

پارک شده بود  سفید رنیک

 را زد و گفت: 

ن مامان و ازش گرفتم. سوار شو بریم.  -  ماشیر

 و خودش پشت فرمان نشست. 

 در طول مسیر حرقن بینشان رد و بدل نشد. 

ون نگاه  ن گذاشته بود و به بیر مهتاب رس به شیشه ماشیر

ی که فکر یم کرد، محسن بود. از  ن یم کرد و به تنها چیر

خی نشده دلش برای محسن مادرش دلگیر بود و هنوز هی

تنگ شده بود. دلش بغل کردن محسن را یم خواست. 

د و به خودش  دلش یم خواست محسن را در آغوش بگیر

بفشارد و برای لحظه ای تمام غم های عالم را فراموش 

 کند. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_یس_و_پنج

 

 

ا وضعیت بوجود آمده یک یم تواند مهتاب نیم دانست ب

 با آبررویزی که درست شده بود 
ً
به خانه برگردد؟ اصال

یم توانست پا توی محله بگذارد؟ جواب مردم محله را 

 او را توی خانه راه نیم داد، 
ً
چه یم داد؟ اگر مادرش واقعا

چه خایک باید توی رسش یم ریخت؟ چطور با دوری از 

ه امروز با چشم هایش محسن کنار یم آمد؟ محستن ک

ن  التماس یم کرد که نرود. انگار یم دانست پشت این رفیر

ده شد و  اتفاقات خویی نیست. با فکر محسن قلبش فرسر

 اشک در چشم هایش جمع شد. 

هدیه اما تمام فکرش به سمت حرفهای کارمند 

خانه بود. اگر حرفهای آن پرس درست بود. یعتن  محرصن

به رساغش یم آمدند و  عمو و پرس عموی مهتاب دوباره

به این راحتر دست از رسش بر نیم داشتند. باید از 

مهتاب محافظت یم کرد و تنها راه محافظت از مهتاب 
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فهمیدن حقیقت بود. باید یم فهمید پشت این ازدواج به 

ی پنهان شده.  ن  ثمر نرسیده چه چیر

به داخل کوچه ای پیچید و برای این که مهتاب را از آن 

 شادی گفت: حال و هوا 
ً
 در بیاورد، با صدای نسبتا

ن کوچه .......  -  دیگه رسیدیم. خونه ی ما تو همیر

ویل هنوز حرف کامل از دهانش در نیامده بود که یک  

ن را به گوشه خیابان کشید و با یک ترمز  دفعه ماشیر

ن را زیر درختر پارک کرد.   محکم ماشیر

ن مهتاب که تا آن لحظه رسش را به شیشه پنجره ما  شیر

ون نگاه یم کرد. رسش را  چسبانده بود و با اندوه به بیر

ه شده بود،  بلند کرد و به هدیه که با اخم به رو به رو خیر

 نگاه کرد. 

رد نگاه هدیه را گرفت و چشمش به آریتن افتاد که از 

ون آمده بود.  ن قرمز رنگش بیر  ماشیر

 از آن روز نحس دیگر آرین را ندیده بود. از آن روزی که 

ن  همه زندگیش به هم ریخت و تمام باورهایش از بیر

رفت، دیگر آرین را ندیده بود. از همان روزی که آرین 

باورش نکرده بود و حتر نخواسته بود به حرفهایش گوش 

 دهد. از آن روز دیگر آرین را ندیده بود. 
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بغض گلویش را گرفت. دلتنگش بود. دلتنگ صدایش. 

جذابش. دلتنگ صورت دلتنگ حرفهایش. دلتنگ لبخند 

وع   قلبش رسر
ی

زیبا و دوست داشتنیش. از این همه دلتنیک

 به تپش کرد و نفسش به شماره افتاد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_یس_و_شش

 

ن را دور زد و در سمت شاگرد را باز کرد. آنیتا با  آرین ماشیر

ون آم ن بیر ی به آرین گفت و ناز از داخل ماشیر ن د. چیر

 خندید. آرین لبخندی زد و رس تکان داد. 

 دستر قلب مهتاب را گرفت و با تمام قدرت فشار داد. 
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ن را  آرین کیف آنیتا را از روی صندیل برداشت. در ماشیر

بست و دستش را پشت کمر آنیتا گذاشت. آنیتا 

 رسخوشانه خندید و خودش را به آرین چسباند. 

 تاب حلقه زد. اشک در چشمان مه

 هدیه به سمت مهتاب چرخید و با ناراحتر گفت: 

مهتاب جان به خدا من نیم دونستم اینا یم خوان بیان  -

 خونه ی ما. 

مهتاب نگاه از آرین و آنیتا برداشت و رو به هدیه با 

 صدایی که به زحمت شنیده یم شد، گفت: 

مهم نیست. تو برو خونتون. پیش مهموناتون. من شب  -

ن یم مونم. فردا هم بریم گردم پیش مامانم توی  ماشیر

شم من و تو کوچه نیم ذاره که.   بالخره دخیر

هدیه لبهایش را روی هم فشار داد و کیم به فکر فرو 

ن خم شد.  د ماشیر  رفت. بعد به سمت داشیی

د چرخاند و دست  د و باز کرد و دستش را ته داشیی داشیی

د در آورد   و گفت:  کلید کوچیک را از داخل داشیی

بد.    - اد و هیر  یم ریم خونه مجردی هیر

 مهتاب ملتمسانه نالید: 
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 هدیه............  -

هیخی نگو. از اول هم باید یم بردمت اونجا. اون خونه  -

خایل افتاده و کیس اونجا نیم ره. یم توین تا هر وقت 

. کیس هم مزاحمت نیم شه.   دلت خواست اونجا بموین

 ...... هدیه، نیم شه که....  -

 هدیه به سمت مهتاب چرخید و با ترسر گفت: 

بس کن مهتاب. چرا اینقدر خودت و اذیت یم کتن این  -

ن بدی  ه چیر که آدم تو موقع سختر از دوستش کمک بگیر

نیست. مگه خودت وقتر تو اون هچل افتاده بودم کمکم 

 نکردی. 

 اون فرق داشت.  -

جونت  آره معلومه که فرق داشت. تو برای کمک به من -

م تو خونه  و به خطر انداختر من فقط یم خوام تو رو بیی

ای که خایل و یی مرصف افتاده. این وسط اوین که 

 مدیونه، منم نه تو. 

من فقط کاری رو کردم، که یه دوست در حق دوستش  -

 یم کنه. 
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پس بذار منم حق دوستیم و ادا کنم. این قدر خودخواه  -

 نباش. 

ق با هدیه بود. اگر آنقدر مهتاب حرف دیگری نزد. ح

سفت و سخت جلوی هدیه نیم ایستاد و اجازه یم داد او 

کمکش کند، هیچ وقت پای آرین به زندگیش باز نیم شد 

و االن با قلب شکسته شاهد همرایه عشقش با دخیر 

 دیگری نبود. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_یس_و_هفت

  

**** 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 651 
 

چشم که باز کرد آفتاب وسط اتاق پهن شده بود. هنوز 

بدنش از کتکهایی که دیروز خورده بود درد یم کرد و جای 

زخم روی پیشانیش یم سوخت. دیشب وقتر هدیه او را 

روی تختر که زماین مال ییک از برادرهایش بود، خواباند. 

د. ویل خییل زود به  فکر نیم کرد به آن رسعت خوابش بیی

 رفته بود آن هم یک خواب عمیق.  خواب

با این که نیم دانست با کاری که کرده چه آینده ای در 

  پشیمان نبود. پایان رایه که 
ً
انتظارش است ویل اصال

 با 
ی
انتخاب کرده بود نا معلوم بود ویل هر چه بود از زندیک

آن کمال نامرد که معلوم نبود برای چه به دنبالش افتاده، 

 بهیر بود. 

را باال کشید و روی تخت نشست و نگایه به خودش 

ن و پر نور بود به جز تخت و  اطراف انداخت. اتاق تمیر

ن دیگری در اتاق نبود.  ن تحریر ساده و معمویل چیر یک میر

ن مختلف به دیوار  چند قاب عکس از دو قلو ها در سنیر

ن تحریر نصب شده بود.   باالی میر

از  مهتاب نگاهش روی عکس ها چرخید و روی عکیس

دوران نوجواین پرسها که لباس ورزیسر پوشیده بودند و 

ن لبخند یم زدند، ثابت ماند.  دست در گردن هم به دوربیر
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پرسها در این عکس هم سن و سال محسن بودند. با به 

یاد آوردن محسن آه از نهادش بلند شد. باید هر چه 

ی از محسن یم گرفت.  زودتر به خانه بر یم گشت و خیی

برخورد مادرش و اهایل محل یم ترسید ویل هر چند از 

 
ی
چاره دیگری نداشت. او بدون محسن نیم توانست زندیک

 کند و یم دانست محسن هم بدون او دوام نیم آورد. 

ون رفت.   با کندی از روی تخت بلند شد و از اتاق بیر

خانه  ن صدای آواز خواندن هدیه مهتاب را به سمت آشیی

ی در یخچال ایستاده کشید. هدیه پشت به مهتاب جلو 

بود و با دقت داخل یخچال را کنکاش یم کرد. مهتاب با 

عشقر رسشار از حق شنایس به این دوست تا ابد دوست 

 که یی منت کمکش کرده بود و در بدترین 
نگاه کرد. دوستر

 دستش را گرفته بود. 
ی
ایط زندیک  رسر

هدیه که سنگیتن نگاه مهتاب را حس کرده بود، بالخره 

چال کند و به سمت مهتاب برگشت و با دل از یخ

ویی گفت: 
 خورسر

عهه، بیدار شدی. بیا صبحونه آماده اس. صبح رفتم  -

ن تا ضعف نکردی. دیشبم که  نون تازه گرفتم. بیا بشیر

 شام نخورده خوابیدی. 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_یس_و_هشت

 

زد و با صدایی که به خاطر گریه مهتاب به سختر لبخند 

 های دیروز خش دار شده بود، گفت: 

 نفهمیدم چه جور خوابم برد.  -
ً
 خییل خسته بودم. اصال

. برای  - با اتفاقات دیروز به اون خواب احتیاج داشتر

ن بیدارت نکردم.   همیر

 رسویس بهداشتر کجاس؟ -

 هدیه با دست راهروی بارییک را نشان داد و گفت: 

 چپ.  در سمت -
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 وارد دستشویی شد اول از همه به صورتش 
مهتاب وقتر

در آینه نگاه کرد با این که تمام سیع اش را کرده بود تا از 

صورتش محافظت کند ویل رد کتک هایی که خورده بود 

 روی صورتش مشخص بود. زیر چشمش کبود شده 
ً
کامال

بود و گوشه لبش شکاف برداشته بود و رد زخم روی 

 ی ذوق یم زد. پیشانیش تو 

شیر آب را باز کرد و مشتر آب به صورتش پاشید و اجازه 

داد رسدی آب کیم از درد و التهاب صورتش را کاهش 

 دهد. 

ن صبحانه را  خانه برگشت. هدیه میر ن وقتر دوباره به آشیی

چیده بود و با دو لیوان چای منتظرش بود. مهتاب پشت 

ن رو به روی هدیه نشست و گفت:   میر

 چطور باید ازت..........  نیم دونم -

 هدیه میان حرف مهتاب پرید و گفت: 

صبحونت و بخور و هیخی نگو. من و تو خییل با هم کار  -

داریم اگه بخوای مدام تعارف کتن و معذرت بخوای 

 کالمون یم ره تو هم. 

 چه کاری؟ -
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چه کاری؟ تازه یم پریس چه کاری؟ اون عمو و پرس  -

تو زندگیت و بعد هم عموی عوضیت با نقشه اومدن 

این بال رو رست اوردن. یعتن تو نیم خوای بفهیم 

 موضوع چیه؟ نیم خوای بدوین چرا این بال رست اومده؟

 مغزم کار نیم کنه.  -
ً
 نیم دونم. اصال

 هدیه لقمه ای نان و پنیر به سمت مهتاب گرفت و گفت: 

ه مغزتو به کار بندازی. چون من بیخیال نیم شم.  -  بهیر

تشکر کرد و لقمه را از دست هدیه گرفت. حق با مهتاب 

هدیه بود. نیم توانست به این راحتر بیخیال شود ویل 

وع کند. هدیه لقمه  حتر نیم دانست از کجا باید رسر

 دیگری گرفت و گفت: 

ن من یه کاری کردم.  -  ببیر

 جی کار؟  -

با بلند شدن صدای زنگ آپارتمان هدیه لبخندی زد و 

 گفت: 

ن کار.  -  به ییک گفتم بیاد کمکمون. همیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_یس_و_نه

 

 دیدن کیس را نداشت با دلخوری 
ی
مهتاب که هنوز آمادیک

 گفت: 

 یک؟   -

ن بلند شد و گفت:   هدیه از پشت میر

 پرسخالم.  -

مهتاب ترسید از جایش پرید و بازوی هدیه را که به 

  رفت، گرفت و گفت: سمت در یم

ن کاری کردی؟ -  تو به آرین گفتر بیاد اینجا؟ چرا همچیر

 هدیه با اخم به سمت مهتاب چرخید و گفت: 

آرین؟ برای جی باید به آرین بگم بیاد؟ دیوونه شدی؟  -

 به آرمان گفتم بیاد. 
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مهتاب گیج دستش را از روی بازوی هدیه برداشت و 

 گفت: 

 آرمان؟ برادر آرین؟ -

 . آره -

 چرا؟ -

زنگ خانه چند بار پشت رس هم زده شد. هدیه که از 

 صدای زنگ عصتی شده بود، گفت: 

یه لحظه دندون رو جیگر بذار. من این در و باز کنم.  -

 االنه که این پرسه زنگ در رو  بسوزونه. 

مهتاب نفیس گرفت و به اتاقر که در آن خوابیده بود، 

بود، پوشید. شالش  رفت. مانتویی را که هدیه به او داده

ون آمد و کیم دورتر از هدیه که  را رس کرد و از اتاق بیر

جلوی در آپارتمان به انتظار آمدن آرمان ایستاده بود، 

 ایستاد. 

چند دقیقه بعد پرس قد بلند و چهار شانه ای که شباهت 

چنداین به آرین نداشت وارد خانه شد و با ترسر به هدیه 

 گفت: 
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 بیام اینجا. اون وقت صبح جمعه ای زنگ یم -
ی
 زین یم یک

 .  در روم باز نیم کتن

 هدیه از جلوی در کنار رفت و گفت: 

بیا تو. حرف یی خود هم نزن. حاال دو دقیقه جلو در  -

ن نیومده.   معطل شدی، آسمون که به زمیر

آرمان که تازه متوجه مهتاب شده بود با تعجب به 

 صورت زخیم و کبود مهتاب نگایه کرد و گفت: 

سالم، خوبید؟ هدیه این بال رو رستون اورده؟ یم  -

 دونستم وحیسر ویل فکر نیم کردم تا این اندازه. 

 هدیه مشتر به بازوی آرمان زد و گفت: 

 بتمرگ تا بهت بگم جی شده.  -

آرمان در حایل که بازویش را یم مالید یی ادیی به هدیه 

 گفت و روی نزدیک ترین مبل نشست. 

 : هدیه رو به مهتاب گفت 

 تا من برم برای سه تامون چایی بریزم.  -
ن تو هم بشیر

 خییل حرفها هست که باید زده بشه. 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_چهل

 

مهتاب که نیم دانست چرا هدیه آرمان را دعوت کرده 

بدون حرقن روی مبل دو نفره ای که رو به روی آرمان 

ن انداخت. از این که مجبور بود، نشست  و رسش را پاییر

بود با این رس و وضع جلوی آرمان ظاهر شود ناراحت 

 بود و خجالت یم کشید. 

آرمان ویل هنوز با کنجکاوی به صورت مهتاب نگاه یم 

کرد. هدیه با سیتن چای و یک جعبه بیسکویت برگشت. 

ن شیشه ای وسط هال  سیتن و بیسکویت ها را روی میر

خودش کنار مهتاب نشست و یی مقدمه به گذاشت و 

 آرمان گفت: 

 این دوستم مهتابه.  -
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 آرمان چشم ریز کرد و با شک از هدیه پرسید: 

 همون مهتاب؟ -

 هدیه با تاسف رسی تکان داد و گفت: 

 آره، همون مهتاب.  -

آرمان ابرویی باال انداخت و به سمت مهتاب چرخید و 

 گفت: 

ی هستید که دل و د - ین داداش من و پس شما دخیر

 برده؟

مهتاب پوزخندی زد و رو برگرداند. آرین چطور دل و دیتن 

ن اتفاق جا زده بود. چطور عاشقر  برده ای بود که با اولیر

بود که بدون این که بداند واقعیت قضیه چیست 

 معشوقش را محکوم کرده بود. 

آرمان که از پیدا کردن مهتاب هیجان زده شده بود. یی 

 حتر مهتاب ادامه داد: توجه به نارا

بابا این داداش من بدجوری عاشقت بود. یه دفعه جی  -

 شد زدید به تیپ و تاپ هم. رس جی دعوا کردید؟

 مهتاب با دلخوری گفت: 

 دعوا نکردیم -
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 پس جی شد؟ -

 مهم نیست -

برای من مهمه. آرین که حرف نیم زنه الاقل شما بگید  -

 ور افتادید. جی بینتون گذشته؟ که هر کدومتون یه 

بگم هم باور نیم کنید. همونطور که آرین باور نکرد.  -

 البته آرین حتر نذاشت حرف بزنم. 

ن برداشت و با لحن  آرمان استکان چایش را از روی میر

 جدی گفت: 

 امتحان کن.  -

مهتاب نگایه به هدیه که او هم کنجکاو شده بود، 

انداخت. دوست نداشت در مورد آن روز حرف بزند ویل 

فکر کرد شاید حرف زدن بتواند از غیم که روی سینه 

اش سنگیتن یم کرد، کم کند. این که او تنها کیس بود که 

 چه اتفاقر افتاده، اذیتش یم کرد. 
ً
یم دانست آن روز واقعا

ون داد و تمام  دستر توی صورتش کشید، نفسش را بیر

اتفاقات آن روز را مو به مو برای هدیه و آرمان تعریف 

 کرد. 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_چهل_و_یک

 

وقتر سکوت هدیه و آرمان طوالین شد، لبخند تلخن زد و 

 گفت: 

 گفتم باورتون نیم شه.   -

آرمان که لیوان خایل چای هنوز در دستش بود، رسش را 

 تکان داد و با ناراحتر گفت: 

ز آنیتا این جور کارا برمیاد. من باور یم کنم. متاسفانه ا -

بچه تر هم بودیم خوب بلد بود نقش بازی کنه و گناه 

ن  خودش رو بندازه گردن بقیه. آرین هم همیشه اولیر

نفری بود که گولش و یم خورد. متاسفم برای اتفاقر که 
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براتون افتاده. حاال یم شه بگید برای جی از من خواستید 

 بیام اینجا؟

 جواب داد و گفت: هدیه به جای مهتاب 

من خواستم بیای. مهتاب خیی نداشت تو رو دعوت  -

کردم. یه اتفاقر افتاده که فکر یم کنیم تو بتوین به مهتاب 

 .  کمک کتن

؟ -  چه اتفاقر

 دیروز قرار بود مهتاب با پرس عموش عقد کنه.  -

؟ -  جی

ن انداخته بود کرد  هدیه نگایه به مهتاب که رسش را پاییر

ه با ابروهایی در هم و چشم هایی ریز شده و رو به آرمان ک

 منتظر جوابش بود، گفت: 

پرس عموی مهتاب خییل وقت بود از مهتاب  -

خواستگاری کرده بود ویل مهتاب ازش خوشش نیم اومد 

ویل بعد از این که از آرین جدا شد، به پرس عموش 

 . ن  جواب مثبت داد و دیروز قرار بود با هم عقد کین

 و رو به مهتاب گفت: آرمان پوزخندی زد 
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ن مشکل ول کردید  - یعتن الحق لنگه داداشیم. با اولیر

 رفتید دنبال ییک دیگه. دستمریزاد. دستمریزاد به جفتتون. 

مهتاب متعجب از حرقن که آرمان زده بود به سمت 

 گفت: 
ی
مندیک  هدیه برگشت. هدیه با رسر

ایط  - ببخشید بهت نگفتم. نیم خواستم تو این رسر

رین و آنیتا با هم نامزد کردند. قراره به نارحتت کنم. آ

 . ن  زودی ازدواج کین

چشم های مهتاب یی اختیار پر از اشک شد. با این که یم 

دانست قرار نیست هیچ وقت به آرین برسد ویل شنیدن 

این خیی آن هم به این زودی قلبش را شکست. هدیه 

 مهتاب را در آغوش گرفت و گفت: 

م برات.  -  بمیر

 پرسید: آرمان نفیس گ
ی

 رفت و گفت و با کالفیک

 نگفتید چرا به من زنگ زدید؟ -

 هدیه مهتاب را رها کرد و رو به آرمان گفت: 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_چهل_و_دو

 

دیروز مهتاب تو مجلس عقد جواب نه یم ده و مجلس  -

 و به هم یم زنه. 

ن کتک خورده -  ؟برای همیر

آره، عموش کتکش زده. ویل موضوع این نیست  -

موضوع اینه که ما دیروز فهمیدیم قصد پرس عموش از 

ازدواج با مهتاب این بوده که یم خواسته بعد از عقد یه 

ه؟  وکالت نامه از مهتاب بگیر

 چه جور وکالت نامه ای؟ -

ن به تو گفتم بیای تا کمکمون  - ما نیم دونیم. برای همیر

. نا سال  ا رس در میاری. کتن ن  متر وکییل از این چیر

 من هنوز وکیل نشدم. دانشجوی وکالتم.  -
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ن آرمان ما یم ترسیم عمو و پرس  - . ببیر خب، حاال هر جی

عموی مهتاب دوباره بیان رساغش. ما باید بفهمیم 

موضوع چیه. باید بفهمیم وکالت نامه رو برای جی یم 

چیکار  خوان؟ ویل نیم دونیم چطوری؟ نیم دونم باید 

کنیم؟ یم دونم نباید به تو زنگ یم زدم ویل تو تنها کیس 

م.   بودی که به فکرم رسید تا ازش کمک بگیر

ن آورد و با نا امیدی ادامه داد:   تن صدایش را پاییر

 یه نفر رو    -
ً
اگه خودت هم نیم خوای کمکمون کتن لطفا

 بهمون معرقن کن. 

ن از مهتاب وکالت نامه بگیر   -  ن؟گفتر یم خواسیر

هدیه لبهایش را به هم فشار داد و رسش را به نشانه تائید 

ن برد. آرمان متفکرانه پا روی پا انداخت و رو به  باال و پاییر

 مهتاب گفت: 

وقتر به ییک وکالت نامه یم دیم یعتن به اون آدم اجازه  -

 فقط متعلق به ماست 
ً
یم دیم از اختیارایر که قانونا

 خونه ای
ً
که به نام ما هست و فقط ما   استفاده کنه. مثال

یم تونیم بفروشیم اون فرد با وکالت نامه یم تونه 

بفروشه. یا قراردادی را که فقط ما اجازه امضاش رو 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 667 
 

داریم اون فرد یم تونه از طرف ما امضا کنه. باید ببینیم 

ه.   تو جی داری که پرس عموت یم خواد اون رو ازت بگیر

 من هیخی ندارم.  -

. تو یه دخیر  - مجرد دانشجوی که جایی هم کار نیم کتن

پس احتمال این که بخوان ازت وکالت نامه کاری یا 

ن خییل کمه. به احتمال زیاد  تو یه مایملیک   بگیر
حقوقر

ن کردن.   داری که پرس عمو و عموت براش دندون تیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_چهل_و_سه

 

 ب خنده  تلخن کرد و گفت: مهتا
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مایملک! من اگه مال و منال داشتم پنج سال تموم تو  -

 نیم کردم. من هیخی 
ی
ن نمور و تاریک زندیک یه زیر زمیر

 .  ندارم. هیخی

 گفتر پدرت مرده. درسته؟  -

 آره -

ی از پدرت بهت ارث نرسیده.  - ن ؟ چیر  ارث جی

ن داشت و تو یه کارگاه  - بابام یه خونه و یه ماشیر

یک بود. خونه اش رو که همون ترا شکاری با عموم رسر

ن و نیم دونم جی کار کرد  اول به نام زن دومش زد. ماشیر

ویل سهمش و از کارگاه رو هم به عنوان مهریه دادن به زن 

 دومش. 

ن مهریه  از  - این احتمال هست. اگر زین بابت گرفیر

همرس فوت شده اش، شکایت کنه. دادگاه اول مهریه زن 

ن ورثه رو از م ایملک شوهر یم ده و بعد بقیه اموال رو بیر

ن مهریه  تقسیم یم کنه. هیچ وقت مادرت برای گرفیر

خودش شکایت نکرد؟ چون در این صورت حتر اگه ارث 

باقر مونده از پدرتون کمیر از مهریه هر دو زنش بوده باشه 

باز هم دادگاه به تناسب مقداری از مهریه رو به هر کدام 

ه. از زنها یم د  ه. یعتن همش به یه نفر تعلق نیم گیر
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نه. پدر بزرگم گفت همه ی دارای بابام رفته برای زن  -

ی برای ما نمونده. مامانم هم یی خیال شد. 
ن دومش و چیر

یعتن اونقدر درگیر سیر کردن شکم من و برادرم بود که 

ا بره. پول هم نداشتیم که  ن وقت نیم کرد دنبال این چیر

یم  . بخوایم وکیل بگیر

 آرمان گوشه لبش را خاراند و گفت: 

نیم دونم چرا حس یم کنم پدر بزرگ عزیزتون دروغ  -

 گفته. 

؟ -  یعتن جی

یعتن به احتمال زیاد مهریه زن دوم پدرت اونقدر نبوده  -

که تمام اموال پدرت و به اون بدن و هنوز مقدار زیاد ی 

 از اموال پدرت در اختیار پدر بزرگته. 

 شده؟پدر بزرگم فوت  -

یک  - پس در اختیار عموته. گفتر عموت و بابات رسر

 بودن. 

 بله تو یه کارگاه تراشکاری؟ -

 موضوع همون کارگاه تراشکاریه. من احتمال یم  -
ً
احتماال

دم هنوز نصف اون کارگاه به اسم پدرته که عموت و پرس 
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ن وکالت نامه سهم تو رو به نام  عموت یم خوان با گرفیر

 خودشون بزنن. 

سال از مرگ بابام یم گذره. چرا تا االن هیچ کاری شش  -

نکردن؟ چرا االن یادشون افتاده که سهم من و از چنگم 

 در بیارن؟

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_چهل_و_چهار

 

اثتون شکایت نکنید.  - تا وقتر شما برای مطالبه ارث و میر

ده. عموتون به راحتر تو ملیک که  قانون کاری انجام نیم

مال شماست کار یم کنه، پول در میاره و هیخی هم به 

شما نیم ده. آب هم از آب تکون نیم خوره. ویل نیم 
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تونه ملک رو بفروشه یا تغییر کاربری بده یا روش وام 

ن دیگه ای. یعتن برای انجام هر کاری که  ه یا هر چیر بگیر

رضایت شما رو هم داشته نیاز به ارائه سند هست باید 

 عموت تصمیم داره تراشکاری رو بفروشه 
ً
باشه. احتماال

ن یه وکالت نامه از شماست تا  ن دنبال گرفیر برای همیر

 بدون دادن سهم االرثتون این کار رو انجام بده. 

ویل اگه حرفهای شما درست باشه باید رضایت محسن  -

 م یم بره. برادرم رو هم داشته باشه. اونم از تراشکاری سه

 برادرت چند سالشه؟ -

 سال.  11 -

خوب محسن هنوز زیر سن قانونیه و قیمش به جاش  -

 عموت فکر کرده با ازدواج 
ً
ه. احتماال یم تونه تصمیم بگیر

ن وکالت نامه یم تونه مادرت و رایصن  تو با پرسش و گرفیر

کنه و سهم مادر و برادرت رو هم به نام خودش بزنه. در 

 ل نقششون بودی.  واقع تو، قدم او 

درسته. مادرم خییل ساده اس. عموم راحت یم تونه  -

گولش بزنه. مشکلشون من بودم. اگه من رضایت یم 

 دادم مادرم حرقن نیم زد. 

 هدیه پرسید: 
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 حاال باید چیکار کنیم؟ -

ن کار اینه که یه درخواست به اداره ثبت اسناد  - اولیر

م پدرتونه در بفرستید تا لیست دارایی های رو که به نا

ی باشه  ن  از اون چیر
بیارید. شاید دارای های پدرتون بیشیر

 که شما فکر یم کنید. 

 مهتاب بغضش را فرو داد و گفت: 

یعتن ما این همه سال پول داشتیم و اون جور تو  -

 یم کردیم. 
ی
 بدبختر زندیک

نا آگایه آدما از حق و حقوقشون به دیگران این  -

بذارن. متاسفانه شما و  فرصت و یم ده که رسشون کال 

مادرتون خییل ساده به قضیه نگاه کردید. ویل به قول 

ید، تازه است. اگه  معروف مایه رو هر وقت از آب بگیر

اون تراشکاری برای شما باشه یم تونید ادعای قرامت 

کنید. عموتون باید نییم از سود درآمد تراشکاری رو هر 

ار چندان آسوین سال بهتون یم داده. البته بهتون بگم ک

نیست. دادخواست های حقوقر ممکنه سالها طول 

بکشه تا به نتیجه دلخواه برسه  والبته هزینه بر هم 

ید   یم خواین حقتون بگیر
ً
ن اگه واقعا هست. برای همیر

ا رو به تنتون بمالید.  ن  باید پیه خییل چیر
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مهتاب با بخاطر شبها و روزهایی که خودش، محسن و 

 گذرانده بودند، آتش مادرش با بدبختر و 
ی

فقر و گرسنیک

گرفته بود. نیم توانستد اجازه دهد. عمو و پرس عموی 

کالشش به این راحتر قرص در بروند. رسش را باال گرفت 

ه شد و  محکم گفت:   و توی چشم های منتظر آرمان خیر

 من تا آخرش هستم.  -

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 ت_و_چهل_و_پنج#پارت_دویس

 

** 

ای خاک بر رس من که اختیارم و دادم دست تو یه الف  -

 بچه. 
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کمال با حرص از پدرش که روی تک مبل دفیر تراشکاری 

ند توی 
َ
نشسته بود رو برگرداند. از دیروز که آن اتفاق گ

 افتاده بود حال خویی نداشت. مستقیم از محرصن 
محرصن

روی مبل کهنه دفیر به تراشکاری آمده بود و تمام شب را 

دراز کشیده بود و فکر کرده بود. وقتر به یاد یم آورد 

مهتاب چطور او را جلوی همه سنگ روی یخ کرده بود و 

به او جواب نه داده بود، آتش یم گرفت. دلش یم 

خواست به رساغ مهتاب برود و با دستهای خودش خفه 

اش کند. ویل هنوز باید دندان روی جگر یم گذاشت تا 

کلیف آن وکالتنامه روشن یم شد. نیم توانست به این ت

 یی خیال شود. پای پول زیادی در میان بود و نیم 
راحتر

 توانست اجازه دهد به این راحتر آن پول از دستش برود. 

دستش را از الی موهایش برون کشید و روی چشم های 

خسته و رسخش فشار داد. چشمش از بیخوایی دیشب 

شنیدن غرغرهای یی انتهای پدرش یم سوخت و حوصله 

را نداشت ویل پدرش بدون توجه به حال او، به غر 

 زدنهایش ادامه یم داد: 

. یه روز اومدی گفتر  - ی گفتر ن هر روز اومدی یه چیر

نگران نباش ییک رو پیدا کردم که یم تونه سندا رو بدون 
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این که کیس بفهمه به ناممون بزنه. یه روز دیگه اومدی 

نباشه مهتاب و که عقد کردم ازش وکالت گفتر غمت 

م و همه سندا را به نام یم زنم. جی شد؟ هان  نامه یم گیر

 جی شد؟ 

 کمال کالفه و یی حوصله از این همه شماتت گفت: 

ه این قدر  - پدرم من، من از کجا باید یم دونستم دخیر

چغره. گفتم با دوتا دوست دارم و عاشقتم خر یم شه. 

کردی رس سفر عقد اون کثافتکاری رو خود تو هم فکر یم  

 راه بندازه و اونجوری سکه یه پولمون کنه. 

ن آقا فریاد زد:   حسیر

من رو اون وکالتنامه حساب باز کرده بودم. یم فهیم؟  -

 حساب باز کرده بودم. 

 جواب داد: 
ی
 کمال با بیچاریک

ی نشده. یه کاری یم کنم که خودش با پای  - ن حاال هم چیر

 خونه اون وکالتنامه رو امضا کنه.  خودش بیاد محرصن 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_چهل_و_شش

 

ن آقا پوزخندی زد و گفت:   حسیر

 آره، اونم اومده به تو وکالتنامه داده.  -

ن کارش جا به  کمال خودش را روی صندیل چریم پشت میر

اعد کننده باشد. جا کرد و با لحتن که سیع یم کرد، متق

 گفت: 

ن و درست  - شما یه ذره مهلت بده. قول یم دم همه چیر

 کنم. 

من وقت ندارم کمال. اگه تا بیست روز دیگه صد و  -

پنجاه میلیون جور نکنم بدم دست اون نزول خور 

ف باید برم زندان.   بیرسر

ب باال آمد و با چشم های وق زده به  رس کمال به ضن

 پدرش نگاه کرد و گفت: 
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ن چند وقت پیش سیصد میلیون  - ؟ من همیر
ی
جی یم یک

 پول بهت دادم. اون همه پول و چیکار کردی؟

ن آقا برای لحظه ای سکوت کرد. بعد با من و من  حسیر

 گفت: 

 اون پول.......... اون...........  -

 کمال مستاصل و پریشان نالید: 

 نگو تو قمار باختیشون.  -

ن آقا در حایل که دستهایش را به د و طرف تکان یم حسیر

وع به فریاد زدن کرد:  ئه خودش رسر  داد. برای تیی

فا تقلب کردن. با هم تباین کردن  - . بیرسر ن رسم کاله گذاشیر

ن بزنن. نامردا تا دیدن دارم یم برم دست به  که من و زمیر

 ییک کردن و دستم و خراب کردن. 

ن دستهایش پنهان کرد و آه   صورتش را بیر
ی
کمال با بیچاریک

 مالیشان در  کشید. بعد 
ی
ازه زندیک از مرگ پدر بزرگش شیر

هم پیچیده بود. پدر یی مسئولیت و یی فکرش هر روز 

ند جدیدی به راه یم انداخت و هیچ کس هم نیم 
َ
یک گ

ن آن  د. تمام امیدش به گرفیر توانست جلویش را بگیر

وکالتنامه بود که آن هم خراب شده بود. با این که به 
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مهتاب را رایصن کند ویل پدرش گفته بود، یم تواند 

خودش هم نیم دانست چطور باید از پس این دخیر 

گستاخ و چموش برآید آن هم بعد از اتفاق دیروز. نه 

غرورش اجازه یم داد که به رساغ مهتاب برود و نه  یم 

توانست از آن وکالتنامه چشم پویسر کند. خییل دلش یم 

خواست به رساغ مهتاب برود و دق و دیل این همه 

 بدبیاری را رس او خایل کند. 

ن آقا که از تب و تاب افتاده بود با صدای آرایم،  حسیر

 گفت: 

 باید تراشکاری رو بفروشیم چاره دیگه ای نداریم.  -

 کمال مستاصل گفت: 

ن و .........  -  اگه اون زمیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_چهل_و_هفت

 

ون کن کمال. من فقط فکر ا - ن و از رست بیر ون زمیر

بیست روز مهلت دارم. نهایت بتونم تا آخر فروردین از 

م. باید تا اون موقع یا تراشکاری رو  اون مرتیکه وقت بگیر

یم. وگرنه  بفروشیم یا بزاریم تو رهن روش یه وام بگیر

 بدبخت یم شم. 

  اگه تراشکاری رو بفرویسر از کجا باید  -
ی

یم شه بیک

 وریم؟بخ

فکر اونم کردم. تراشکاری رو یم فروشیم. قرضام و یم  -

 دم  با بقیه اش یه تراشکاری کوچکیر یم زنیم. 

 کمال با حرص گفت: 

با بقیه اش؟ مگه بقیه ای هم یم مونه. االن اگه بخوای  -

تراشکاری رو بفرویسر باید نصفش و بدی به بچه های 

 عمو. فکر اینجاش کردی؟

 نجاش هم کردم. غصه نخور. فکر او  -

 چه فکری؟ -
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 کاری رو که تو نتونستر بکتن من یم کنم.   -

 کمال اخیم کرد و با گیخی پرسید: 

؟  -  یعتن جی

ه در چشم های منتظر کمال،  ن آقا لبخندی زد و خیر حسیر

 گفت: 

 زن عموتو عقد یم کنم.  -

ه ماند.  کمال مات و مبهوت به چهره مصمم پدرش خیر

ی را   ن  نیم توانست چیر
ً
 که شنیده بود باور کند. اصال

 تمام توانش را جمع کرد و گفت: 

؟ -  بابا. یعتن جی زن عمو رو عقد یم کتن
ی
 جی یم یک

ن بردن تمام  ن آقا که فکر یم کرد رایه برای از بیر حسیر

مشکالتش پیدا کرده. لبخندی از رس رضایت زد و با 

 اطمینان گفت: 

از ییک پرسیدم. اگه زن عموت و عقد کنم یم تونم  -

م این طوری سهم محسن یم افته رس  پرستر محسن و بگیر

ی هم یم ذاریم کف دست اون  ن دست ما بعدش یه چیر

ه و کل سند و به اسم خودمون یم زنیم. اون وقت  دخیر

 یم تونیم هر کاری دلمون خواست با سند بکنیم. 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 681 
 

کمال کلمه "هر کاری" را زیر لب زمزمه کرد. یم دانست 

ن بردن رسمایه  مفهموم هر کاری از نظر پدرش از بیر

زندگیشان بود. اگر پدرش تا امروز تراشکاری را نفروخته 

ن سهم االریی بود که  بود، فقط و فقط به خاطر همیر

دست و پایش را بسته بود وگرنه تا حاال این تنها ممر 

درآمدشان را هم به باد داده بود. حاال خوب یم فهمید 

ش چرا پدر بزرگش تمام اختیار را به دست پرس   کوچکیر

داده بود و تا وقتر عمو حسن زنده بود همه ی کارهای 

 تراشکاری با او بود. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_چهل_و_هشت
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کمال که جلوی کارهای یی منطق پدرش کم آورده بود. با   

ن حاال مشکالتش حل   به پدرش که انگار همیر
ی

خستیک

گر مشکل و مسئله ای ندارد، نگاه کرد.  با این شده و دی

د ویل سیع  که یم دانست نیم تواند جلوی پدرش را بگیر

 خودش را کرد: 

 اگه بفهمه چه آشویی به  -
فکر مامان و کردی؟ یم دوین

 پا یم شه. 

قرار نیست بفهمه. این همه سال با زیبا بودم مگه  -

 یک یم خواد به
ً
 ش بگه؟فهمید. اینم نیم فهمه. اصال

خود زن عمو. مطمئنم برای چزوندن مامان هم شده  -

ن و یم ذاره کف دستش.   یم ره همه چیر

تو نگران زن عموت نباش. خودم خوب یم دونم جی کار  -

کنم که جرات این کار رو نداشته باشه. فکر کردی مثل تو 

 یی جربزه ام که از یه زن بخورم. 

به پشتر  کمال که از متلک پدرش ناراحت شده بود. 

 صندیل تکیه داد و گفت:  

یش؟ تو  - به فرض که عقدش کردی، کجا یم خوای بیی

 اون دخمه که نیم توین نگهش داری؟ 
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 یم برمش خونه زیبا.  -

؟ -  پس خود زیبا جی

با زیبا حرف زدم. قرار شد، چند مایه بره پیش مادرش  -

شمال. تو اون مدت من، زن عموت و محسن رو یم برم 

با بعد از این که تراشکاری رو فروختم. زن خونه ی زی

عموت و طالق یم دم و زیبا هم دوباره بر یم گرده رس 

 خودش. 
ی
 خونه زندیک

ن  کمال با حالت مسخره ای لبهایش را به سمت پاییر

 کشید و رسش را تکان داد و گفت: 

آفرین به زیبا خانم! چه زن پایه ای! خوشم اومد. نه  -

 خوشم اومد. خدا یه
ً
دونه از این زنا هم نصیب ما  واقعا

 کنه. 

 گفت: 
ی

ون داد و با خستیک ن آقا نفسش را بیر  حسیر

ن و تو شمال بهش دادم وگرنه به این  - قول یه تیکه زمیر

 راحتر رایصن نیم شد. 

کمال تک خنده ای زد و رسش را با تاسف تکان داد و 

 گفت: 
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خوبه، یا پوالت و تو قمار بباز یا بده این زید و اون   -

 ما هم که اینجا برگ چغندر.  زیدت

ن آقا از جایش بلند شد و گفت:   حسیر

تو اگه کارت و درست انجام یم دادی کارمون به اینجا  -

ی.   نیم رسید. پس الزم نکرده به من ایراد بگیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_چهل_و_نه

 

**** 

ای بلند و الغرش حلقه کرد و مهتاب دستهایش را دور پاه

چانه اش را روی زانوهایش گذاشت و به سفره هفت 

ن کوچیک که هدیه برایش پهن کرده بود، نگاه کرد. این  سیر
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ن ترین سال تحوییل بود که در تمام زندگیش  غم انگیر

 گذرانده بود. تنها  و نا امید. 

بد  مان و هیر با این که در این چند روزی که در خانه هیر

 
ی
 یم کرد هدیه تمام سیع اش را کرده بود تا کم و زندیک

 خوب نبود. 
ً
 کرسی نداشته باشد ویل حال دلش اصال

ون کرده بود و پیش پدر   هدیه را صبح به زور از خانه بیر

و مادرش فرستاده بود تا سال تحویل را در کنار خانواده 

ن که خودش مجبور بود تنها و بدون  اش بگذراند. همیر

نو را آغاز کند به اندازه کاقن بد بود. دوست خانواده سال 

نداشت کس دیگری به خاطر او از خانواده اش دور 

 بماند. 

چشمانش را باال آورد و به تلویزیون روشن که داشت 

دعای یا مقلب القلوب واالبصار....  را پخش یم کرد، 

نگاه کرد. آیه کشید و فکر کرد آیا زماین یم رسد که حال 

ب شود. قلتی که هنوز با یاد آوری آرین قلب او هم خو 

بانش باال یم رفت. قلتی که دلتنگ برادرش بود و  ضن

 دلگیر از مادرش. 
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دلش برای محسن عزیزش تنگ شده بود. دلش برای 

مادر یی وفایش هم تنگ شده بود. حتر دلش برای آرین 

 نامرد هم تنگ شده بود. 

 که برای محس 
ی

ن و فردای روز محرصن با تمام دلتنیک

مادرش داشت جرات نکرد به رساغ مادرش برود. ترسیده 

بود، کمال به کمینش نشسته باشد. ترسیده بود، مادرش 

او را قبول نکند و دوباره از خودش براند. حتر از رفتار و 

نگاه های پر از رسزنش مردم محل هم ترسیده بود. برای 

ن هدیه را به جای خودش فرستاد تا رس و گویسر آب  همیر

هد و اوضاع را ارزیایی کند. ویل وقتر هدیه با خیی بد

ناپدید شدن محسن و مادرش برگشت تمام ترسهایش به 

یک ترس بزرگیر تبدیل شده بود. ترس از این که دیگر 

 نتواند محسن را ببیند. 

به گفته اکرم خانم، همان روز صبح، عموی مهتاب به 

رایه رساغ محسن و مادرش آمده بود و بعد از پرداخت ک

خانه، اسباب و اثاثشان را داخل یک وانت ریخته بود و با 

 خودش برده بود. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_پنجاه

 

 مادرش از 
ً
آن جوری که هدیه تعریف یم کرد ظاهرا

افتضاج که به بار آمده بود، به کیس حرقن نزده بود و 

کردند که کمال و پدرش چه آدمهای همه ی محل فکر یم  

بزرگواری هستند که بعد از عقد مهتاب، مادر و برادرش 

را زیر بال و پر خودشان گرفتند و از این فقر و فالکت 

ون کشیده بودند.   بیر

مهتاب بعد از شنیدن این خیی مثل دیوانه ها شده بود و 

اگر هدیه و آرمان جلویش را نگرفته بودند همان روز به 

اغ عمویش یم رفت و با میل و رغبت هر وکالتنامه ای رس 

 را امضا یم کرد تا بتواند کنار مادر و برادرش بماند. 

ون  با بلند شدن صدای زنگ موبایل از فکر و خیال بیر

آمد به سختر به خودش تکاین داد و موبایلش را از روی 
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ن برداشت و به تصور این که هدیه پشت خط است  میر

د. ویل به جای صدای هدیه صدای تماس را وصل کر 

 مادرش در گوشش پیچید: 

 مهتاب -

مهتاب هیجان زده و پریشان از جای خودش بلند شد و 

 فریاد زد: 

؟  -  مامان. مامان کجایی

 مادرش با لحن رسدی گفت: 

 آدرس یم دم پاشو بیا اینجا.  -

مامان! محسن چطوره؟ حالش خوبه؟ تلفن و بده  -

 بهش........... 

 دتر از قبل گفت: مادرش رس 

 آدرس و بنویس -

مهتاب دست از پرسیدن برداشت و دستپاچه به سمت 

 اتاق دوید تا آدریس را که مادرش یم گفت، بنویسد. 

تلفن را که قطع کرد از شدت هیجان معده اش در هم 

 به شکمش زد و به جلو خم شد. با این که 
ی

پیچید. چنیک

مال و یم دانست ممکن است این تله ای از طرف ک
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پدرش باشد ویل آن قدر دلتنگ برادرش بود که به 

 عواقب این دیدار فکر نیم کرد. 

با شتاب لباسش را عوض کرد و قبل از این که از خانه  

ون برود، پیایم برای هدیه فرستاد و جریان را تعریف  بیر

 کرد. 

یک ساعت بعد مهتاب رو به روی مادرش جلوی در 

ایستاده بود. قلبش مثل  آپارتمان کوچیک در مرکز شهر 

قلب گنجشیک یم تپید و نفسش به خاطر دویدن از پله 

ها به شماره افتاده بود و ملتمسانه به مادرش که با نگایه 

 رسد براندازش یم کرد، چشم دوخته بود. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_پنجاه_و_یک
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که از جلوی در کنار رفت و بدون   بالخره این مادرش بود 

 هیچ حرقن اجازه ورود به مهتاب را داد. 

مهتاب که از این همه رسدی مادرش دلش گرفته بود پا به 

ی گذاشت که چند  ن  تمیر
ً
درون آپارتمان یک خوابه نسبتا

 یم کردند. 
ی
روزی بود مادرش و محسن در آن زندیک

چشمش برای پیدا کردن محسن دورتا دور پذیرایی 

کوچک و جمع جور آپارتمان را کاوید. مادرش که متوجه 

 نگاه بیقرار مهتاب شده بود، گفت: 

 تو اتاقه برو پیشش.  -

مهتاب پا تند کرد و به سمت تنها اتاق خواب خانه رفت. 

محسن که روی تخت دو نفره ای که زیر تک پنجره اتاق 

قرار داشت، خوابیده بود. با دیدن مهتاب دستهای 

 به سمت مهتاب گرفت و نالید: الغرش را 

-  ..  آجییییتر

ن انداخت و با همان  مهتاب کیفش و شالش را روی زمیر

مانتوی که به تن داشت، زیر پتو خزید و جسم ظریف 

برادرش را در آغوش گرفت و محکم به خودش چسباند. 

حس آرامش تمام وجودش را پر کرد. دستش را نوازش وار 
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ش کشید و زیر روی موهای روشن و پرپشت برادر 

 گوشش نجوا کرد: 

. ببخش من و  - . فدات بشم دادایسر قربونت برم دادایسر

 که نبودم. ببخش عزیزم. 

محسن که به گریه افتاده بود به لباس مهتاب چنگ زد و 

 با صدای لرزاین گفت: 

 نروووو. تو رو خدااااا نروووو.  -

. هیچ جا نیم رم. پیشت هستم عزیز  - نیم رم دادایسر

 دلم. 

قدر در همان وضع ماند تا صدای نفس های محسن و آن

ن شد از  منظم شد. وقتر از خوابیدن محسن مطمی 

ه  جایش بلند شد و به صورت رنگ پریده برادرش خیر

شد. به نظرش محسن الغرتر از قبل شده بود. بغض 

د. خم شد. پیشاین برادرش را بوسید و از  گلویش را فرسر

ون رفت.   اتاق بیر

 در هم روی مبل های کرم رنگ مادرش با اخم هایی 

وسط پذیرایی نشسته بود. موهایش را رنگ کرده بود و 

 مهتاب آن را ندیده بود. 
ً
اهن نویی به تن داشت که قبال  پیر
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با رسدی رو به مهتایی که منتظر توبیخ مادرش ایستاده 

 بود، گفت: 

فقط به خاطر محسن بهت زنگ زدم که بیای وگرنه  -

 که کردی دیگه نیم خواستم بعد از اون یی آبرویی 

 ببینمت. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_پنجاه_و_دو

 

مهتاب که با دیدن محسن کیم خیالش راحت شده بود. 

یی توجه به حرفهای مادرش روی مبل تک نفره آن طرف 

 پذیرایی نشست و پرسید: 

 محسن چرا اینقدر الغر شده؟ -
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ز وقتر اومدیم اینجا درست غذا نیم خوره. یه بند ا -

، آجی یم کنه. گفتم بیای ببینتت شاید بهیر بشه.  آجی

 به حرف من گوش نیم کنه. یه خودش و به در و 
ً
اصال

. فکر یم کنه  ن دیوار یم زنه و یم گه برگردیم تو اون زیر زمیر

 .  تو اونجایی

 مهتاب با ناراحتر نگایه به اطراف کرد و گفت: 

 اینجا خونه ی یک؟ -

 خونه ی خودم.  -

 مهتاب با تعجب آمیخته با تمسخری گفت: 

 خونه ی خودت؟ -

عموت برام گرفته؟ با وجود کاری که تو درحقش کردی  -

 کرد و ما رو اورد اینجا. 
ی

 ویل در حقمون مردونیک

 

بعد نگاهش را به اطراف خانه چرخاند و با لذت ادامه 

 داد: 

ن چه جای خوبیه.   - چقدر پر نور و قشنگه. از اون  ببیر

ن و از اون محله راحت شدیم.   زیر زمیر
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اون وقت عمو جان در قبال این لطف بیکران جی ازت  -

 خواست؟

منصوره خانم پشت چشیم برای مهتاب نازک کرد و 

 گفت: 

جی باید بخواد؟ عموت از اولش هم فقط دنبال این  -

تو  بود که یه جوری به ما کمک کنه. اولش یم خواست

عروسش بیسر تا به از طرف کمال به ما کمک کنه ویل 

وقتر دید تو شعور نداری و قدر نیم دوین اومد رس وقت 

من. گفت دلش یم خواد پرس برادرش رو خودش بزرگ 

کنه. گفت اگه صیغه اش بشم راحت یم تونه حواسش 

 به محسن باشه. 

چشم های مهتاب از تعجب گشاد شد و نفسش برای 

شد. از فکر ازدواج مادرش با عمویش آب  لحظه ای قطع

دهانش خشک شد و بدنش یخ زد. به سختر تمام توانش 

را جمع کرد و با لبهایی که از شدت اضطراب یم لرزید، 

 پرسید: 

 صیغه؟ نگو صیغه عمو شدی؟ -

ن انداخت و گفت:   منصور خانم خجالت زده رسش را پاییر
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ن شدم، گفت این طوری یم تونه مواظب من و محس -

 برام درست یم کنه و منم دیگه 
ی
باشه. گفت خونه زندیک

 الزم نیست برم رسکار. 

 به شکمش زد 
ی

درد دوباره توی معده مهتاب پیچید. چنیک

 و در خودش جمع شد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_پنجاه_و_سه

 

کارش   منصوره خانم که حال مهتاب را دید برای توجیه

 صدایش را بلند کرد و داد زد: 

یم گفتر چیکار کنم؟ با اون گندی که تو بار اورده بودی  -

نیم تونستم تو اون محله بمونم. جی به اهایل محل یم 
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م رس سفره عقد آبروی ما رو برده.  گفتم. یم گفتم دخیر

ن خرابه؟ حاال  ن زیر رسش بلند شده؟ نیم گفیر نیم گفیر

ن چه  برام ساخته. دیگه  هم مگه بد شد؟ ببیر
ی
خونه زندیک

هم مجبور نیستم برم رسکار، یم تونم تو خونه بمونم و از 

محسن مواظبت کنم. حاال دیگه خانم خونه ی خودمم. 

 یم فهیم خانم خونه ی خودم. 

مهتاب با تمام ناراحتر که داشت نیم توانست مادرش را 

رسزنش کند این موقعیتر بود که سالها آرزویش را 

 و مردی که سایه اش باالی داشت. خ
ی
انه ای برای زندیک

 رس او و بچه هایش باشد. 

ویل باز هم نتوانست ساکت بماند. کمر راست کرد و با 

 طعنه گفت: 

ت ما برای چند وقت  - اون وقت اون عموی خوش غیر

 شما رو صیغه کرده؟

 چهار ماه.  -

چهار ماه؟ اون وقت چرا چهار ماه؟ قراره بعد از این  -

اه چه اتفاقر بیفته؟ محسن خوب بشه یا شما چهار م

 پولدار بشید و دیگه احتیاج به آقا باال رس نداشته باشید. 
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منصوره خانم که معلوم بود خودش هم از مدت صیغه 

 چندان رایصن نیست با لحن نا مطمئتن گفت: 

ن و رایصن کنه. یم  - قراره چهار ماه صیغه باشیم تا مهیر

میشه باالی رس من و خواد من و عقد دائم کنه تا ه

 محسن باشه. 

مهتاب به این همه خوش خیایل مادرش پوزخندی زد و 

 گفت: 

 شما هم باور کردید؟ -

چرا نباید باور کنم. چه لزویم داشت این کار رو کنه. هر  -

کیس دیگه ای بود، بعد از کاری که تو کردی تف هم تو 

رومون نمینداخت چه برسه بیاد و زندگیمون و رس و 

رده به خدا. سام  ون بده. عموت خییل م 

مامان جان تو چرا این قدر ساده ای؟ چرا با خودت نیم  -

 این برادر شوهر مهربون این مدت کجا بوده؟ جی 
ی
یک

شده که یه دفعه یاد ما و مشکالتمون افتاده؟ اینا اگه یم 

ن بعد از مرگ بابا یم اومدن رس  ن به ما کمک کین خواسیر

ش سال. مگه وضع ما رو نیم وقتمون نه االن بعد از ش

ن پس چرا تو این شش سال یه بار نیومدن یه  دونسیر

 هزاری بزارن کف دستمون. 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #پارت_دویست_و_پنجاه_و_چهار

 

پدربزرگ خدا نیامرزت نذاشته بود، عموت به ما کمک  -

 کنه. 

ن؟ بابا بزرگ چهار بعد از مرگ بابا بزرگ چرا نیومد -

ساله مرده. تو این چهار سال چرا هیچ کمیک نکردن. تازه 

 باید با یکیمون ازدواج یم کردند. 
ً
برای کمک مگه حتما

 . ن ن جوری بیان و بهمون کمک کین  نیم شد همیر

 منصوره خانم توجیه کنان گفت: 

خب... عموت محرم و نامحرم رسش یم شه. اول یم  -

تا از طریق کمال کمکمون خواست تو محرم کمال بیسر 
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کنه بعد وقتر نشده تصمیم گرفته با من محرم بشه که 

 وقتر برای کمک میاد مشکیل نباشه. 

مهتاب مستاصل چشم بست. یم دانست هر چه بگوید 

 مادرش توجیخ برای کارهای عمویش یم آورد. 

مهتاب خوب یم دانست تا وقتر مادرش خود خواسته 

کاری از دستش بر نیم   چشم روی واقعیت ها یم بست. 

 آمد. 

ون فرستاد و چشم گشود. اتفاقر  نفیس کالفه اش را بیر

بود که افتاده بود و دیگر کاری از دستش بر نیم آمد. 

فقط امیدوار بود عمویش نقشه ای را که برای او داشت 

 رس مادر و برادرش پیاده نکرده، باشد. 

 با لحن آرایم پرسید: 

ی نخواسته؟مامان تو این چند روز عم - ن  و ازت چیر

؟  -
ً
 وااا، جی مثال

دت  - ؟ سندی؟ نیی چه یم دونم. وکالتنامه ای؟ امضایی

؟ ی رو امضا کتن ن  محرصن چیر

 منصوره خانم لبخندی زد و با غرور گفت: 
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 چرا.  من و برد محرصن حضانت محسن رو ازم  -
ً
اتفاقا

گرفت تا بتونه همیشه باال رس محسن باشه. این دلیل 

. این که تو الیک   داری به عموت تهمت یم زین

آه از نهاد مهتاب در آمد. صورتش را توی دستهایش 

 پنهان کرد و نالید: 

 نه.  -

 منصوره خانم اخیم کرد و گفت: 

وا چرا این جور یم کتن تو؟ بد کرده یم خواد برای  -

ن کاری یم  برادرت پدری کنه. یک تو این دور زمونه همچیر

 کنه؟

به مرز جنون کشیده شده مهتاب که از شدت عصبانیت 

 بود، فریاد زد: 

پدری؟ پدری کدومه؟ چرا نیم فهیم همه ی اینا نقشه  -

 اس. 

؟ -  نقشه؟ نقشه برای جی

اث من و محسنه.  - ن ارث و میر  برای گرفیر

ش و داد  - ن . بابای خدا نیامرزت همه چیر
ایی چه ارث و میر

 به اون زنیکه ی......... 
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 ستاره_های_نیمه_شب #

 #پارت_دویست_و_پنجاه_و_پنج

 

مامان جان! نصف اون تراشکاری هنوز به اسم باباس  -

یعتن اگه من و محسن بریم شکایت کنیم عمو باید نصف 

اون تراشکاری به اضافه سود این شش سال رو به ما بده. 

ن وکالت از  همه اینام نقشه ی عمو و کمال بوده تا با گرفیر

همه ی تراشکاری رو به نام خودش بزنه. یم  ما بتونه 

دوین با اون حضانتر که عمو ازت گرفته یم تونه تمام 

 ارث محسن رو باال بکشه. 

 منصوره خانم به فکر فرو رفت و گفت: 
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. من همون روزای اول مرگ پدرت  - نه، تو اشتباه یم کتن

رفتم خونه ی پدر بزرگت اون بهم یه ورقه نشون داد، 

اموال بابات رفته بابت مهریه ی اون زنه. گفت. همه ی 

ی نداره.  ن  گفت بابات چیر

من نیم دونم اون برگه جی بوده. ویل هر جی بوده دروغ  -

بوده. نه تنها نصف تراشکاری به اسم باباس حتر هنوز 

 ماشینش هم به نام خودشه و البته زیر پای کامران خان. 

 منصوره خانم که گیج شده بود، پرسید: 

؟تو ای -  نا رو از کجا یم دوین

یه دوستر دارم پرسعموش وکیله. اون برام آمار اموال  -

بابا رو در اورد. تو همه ی این ساال ما کیل دارای داشتیم و 

 بابابزرگ و عمو ازمون دری    غ کردن.................. 

منصوره خانم که دیگر حرفهای مهتاب را نیم شنید با 

 اب پرید و پرسید: رنگ و روی پریده میان حرف مهت

 حاال یعتن جی یم شه؟ -

من نیم دونم. فقط امیدوارم بتونیم با شکایت حضانت  -

 محسن رو برگردونیم. 

ش نگاه کرد و گفت:   منصوره خانم با استیصال به دخیر
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اون و نیم گم. یم گم اگه عموت بعد از چهار ماه من و  -

م. ول کنه و دیگه عقدم نکنه باید چه خایک تو رسم بریز 

دوباره آواره یم شم. مردم جی یم گن؟ اسم زن صیغه ای 

 کنم. 
ی
ونم کنه کجا باید زندیک  روم یم مونه. اگه از اینجا بیر

مهتاب چشم بست و رسش را به پشتر مبل تکیه داد، 

نیم توانست افکار مادرش را تغییر دهد. برای مادرش 

ی مهمیر بود. باز جای  ن ن یک آقا باال رس از هر چیر داشیر

رش باقر بود که توانسته بود مادرش و محسن را پیدا شک

ن شود که حالشان خوب است.   کند و مطمی 

باید به رساغ آرمان یم رفت و از او کمک یم گرفت. شاید 

 رایه برای برگرداندن حضانت محسن پیدا یم شد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_پنجاه_و_شش
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** 

دخیر جواین که در خانه ی ناهید خانم کار یم کرد. رستا را 

 به سمت تراس طبقه دوم راهنمایی کرد و گفت: 

یف داشته باشید تا بیان.  - ن اینجا ترسر  آنیتا خانم گفیر

ن دخیر پوزخندی زد. از لحن دخیر  رستا به آنیتا خانم گفیر

خشم و تنفر یم بارید. در این چند باری که به این خانه 

و آمد کرده بود، متوجه رفتار بد آنیتا با خدمه خانه  رفت

شده بود. اگر ناهید خانم فقط با نگاه از باال به پایینش، 

خدمه را تحقیر یم کرد، آنیتا به هر  وسیله ای برتری 

خودش را به رخ خدمه بیچاره و بیش تر از آن به رخ این 

ی که از زیبای  و هیکل  دخیر نگون بخت یم کشید. دخیر

ی از آنیتا کم نداشت و فقط از شانس بدش در  ن چیر

ن بدنیا آمده بود.   خانواده ای با قدرت مایل پاییر

ن بر روی  رسی برای دخیر تکان داد و به جای نشسیر

ی زیبای که وسط تراس به دور یک  صندیل های حصیر

ن شیشه ای چیده شده بودند، به سمت نرده های  میر

وه های زیبای سفید رنگ انتهای تراس رفت  و به ک

 شمال تهران چشم دوخت. 
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ن و البته کیم رسد  ن روز بهار  زیبا و دل انگیر هوای ششمیر

بود. رستا انگشتان دستش را به دور نرده تراس حلقه کرد 

و خودش را کیم به جلو خم کرد و با حرص آمیخته با 

حسادت به باغ بزرگ و پر گل زیر پایش نگاه کرد. همیشه 

 کند. به نظرش دلش یم خواست در چن
ی
ن خانه ای زندیک یر

 فوق الکچری از رس آدیم مثل آنیتا زیاد بود و 
ی
این زندیک

 را نداشت. 
ی
ن این زندیک  آنیتا لیاقت داشیر

نفیس گرفت و فشار انگشتانش را به دور نرده تراس کم 

کرد. از روزی که عکس های نامزدی آنیتا و آرین را توی 

ام و قرار نداشت.  صفحه اینستاگرام آنیتا دیده بود، آر 

احساس آدیم را داشت که رو دست خورده و از او سوء 

استفاده شده. اگر آنیتا توانسته بود به این راحتر پای 

د و با او نامزد کنه به خاطر او   آرین بیی
ی
مهتاب را از زندیک

بود. انتظار داشت بعد از آن لطقن که در حق آنیتا کرده 

او را به جشن  بود، الاقل برای تشکر هم که شده

نامزدیش دعوت کند. ویل آنیتا حتر به خودش زحمت 

نداده بود در این مدت یک تلفن خشک و خایل به او 

 بزند. 
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 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_پنجاه_و_هفت

 

رستا از این که آنیتا او را این طور نادیده گرفته بود، به 

ن به اندازه نادیده شدت ناراحت   بود. هیچ چیر
و عصباین

 او را  
ً
 و یا عمدا

ً
گرفته شدن رستا را نیم آزرد و آنیتا سهوا

نادیده گرفته بود. رستا نیم توانست و البته نیم خواست 

 به این راحتر از این مسئله چشم پویسر کند. 

 یم بیتن چه هوای خوبیه؟  -

سمت صدا رستا چشم از منظره زیر پایش برداشت و به 

برگشت. آنیتا مثل همیشه زیبا و خوش پوش رو به رویش 

ایستاده بود. یک شلوار یل چسبان به پا داشت و تاب 

سفید کوتایه که قسمتر از شکم بلوریش را به نمایش یم 

گذاشت، به تن کرده بود. موهای بلندش را شل بافته 
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بود و اشارپ قالب باقن نازیک را که از ییک از برندهای 

روف اروپایی خریداری شده بود را به دور بازوهای مع

 
ً
لختش پیچیده بود. آرایش زیادی نداشت و کامال

 مشخص بود تازه از خواب بیدار شده. 

 رستا لبخندی زد و گفت: 

 خوشگل شدی.  -

ون کشید و روی  ی را بیر آنیتا ییک از صندیل های حصیر

 آن نشست و پا روی پا انداخت و گفت: 

؟مریس عزیزم.  -  چه بیخیی

ی گفتم خودم  - ی از ما نیم گیر دیدم رست شلوغه و خیی

یک بگم وکادوت بدم.   بیام بهت بابت نامزدیت تیی

آنیتا لبخندی زد و با ناز رسش را کج کرد. رستا قدیم به 

سمت آنیتا برداشت و از داخل کیفش جعبه کادو پیچ 

ون آورد و به دست آنیتا داد و گفت:   شده ای را بیر

-  
ً
 دست مریزاد داری؟ چطور تو این مدت کم هم واقعا

فکر مهتاب و از رس آرین انداختر و هم خودت و تو دلش 

 جا کردی. 
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آنیتا با رسخویسر خندید و در حایل که کادو دور جعبه را 

 باز یم کرد، گفت: 

 ما اینیم دیگه.  -

رستا که از ژست پر تکیی آنیتا حالش به هم یم خورد. با 

روی آنیتا نشست و با موذیگری لبخند مصلحتر روبه 

 گفت: 

؟ نباید تعطیالت عید با آرین یم  - اینجا چیکار یم کتن

 رفتید اروپا گردش و تفری    ح و نامزد بازی

آنیتا که با یادآوری مخالفت آرین برای یک مسافرت دو 

نفره عصتی شده بود، نگایه به قاب عکس دیجیتایل که 

ون آورده بود، کرد و    گفت: از داخل جعبه بیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 
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 #پارت_دویست_و_پنجاه_و_هشت

 

آرین داره روی اتمام پایان نامه اش کار یم کنه. یم خواد  -

تا قبل از عقدمون همه کارای عقب مونده اش رو انجام 

 بده. 

 گفت: 
ی

 رستا لبخندی زد و با خوشحایل ساختیک

 چقدر عایل.  -

 تفاویر قاب عکس را دوباره داخل جعبه آنیتا با یی 

 برگرداند و گفت: 

 ممنون بابت هدیه.   -

خواهش یم کنم. قابل تو رو نداره. حاال یک قراره عقد  -

 کنید؟

 آخر  -
ً
هنوز تاری    خ دقیق مشخص نکردی ویل احتماال

 تابستون عقد کنیم. 

 چرا اینقدر دیر؟ -

 آنیتا با فخر فرویسر رسش را باال گرفت و گفت: 
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یم. کار زیادی داریم. باید دنبال  - قراره یه جشن بزرگ بگیر

دیم. مهمون دعوت کنیم. دی جی و  یه جای خوب بگیر

داری پیدا کنیم. تازه برای خرید هم باید بریم  تیم فیلمیی

 اروپا. هول، هویل که نیم شه. 

رستا که بالخره فرصتر برای نیش زدن پیدا کرده بود، 

 گفت: 

. ویل  -
ی
چون دیدم این قدر با عجله نامزد راست یم یک

کردید گفتم شاید یم خواین زودم عقد کنید که خیالتون 

 راحت بشه. 

 نه. عجله ای نداریم.  -

 نیم تریس آرین پشیمون بشه.  -

 چرا باید پشیمون بشه؟ -

نیم دونم. گفتم شاید فیلش دوباره یاد هندوستون کنه.  -

ه............   یا اون دخیر

کاری کردم که آرین از خجالت دوست خیالت راحت.   -

ن آدیم نتونه رسش و بلند کنه چه برسه  شدن با همچیر

 دوباره بره سمتش. 
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رستا که کنجکاویش تحریک شده بود. خودش را به 

 سمت جلو خم کرد و گفت: 

 چیکار کردی که آرین به این راحتر قید مهتاب و زد.  -

ت. تا به آنیتا با بدجنیس لبخندی زد و ابرویی باال انداخ

حال جزئیات اتفاق آن روز برای هیچ کیس تعریف نکرده 

بود. حتر برای مادرش. بدش نیم آمد برای ییک از 

 شاهکارش بگوید. با خنده گفت: 

ه احمق بگم یه  - جریانش مفصله، وایسا برم به این دخیر

ی بیاره بخوریم. بعد برات تعریف یم کنم.  ن  چیر

ون یم رفت، رستا نفیس گرفت و به آنیتا که از  تراس بیر

نگاه کرد. در یک تصمیم آین موبایلش را از داخل کیفش 

ون آورد و روی حالت ضیط صدا گذاشت و دوباره  بیر

ن گذاشت و با پا به  داخل کیفش برگرداند و کیف را زیر میر

 سمت صندیل آنیتا هل داد. 

وزمندانه ای که روی  یک ساعت بعد رستا با لبخند پیر

ون  لبهایش نشسته بود  از ویالی بزرگ خانواده بازیار بیر

 رفت. 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_پنجاه_و_نه

 

*** 

آرین فلیسر را که دو ماه پیش هدیه به او داده بود به لپ 

تاپش وصل کرد و منتظر ماند تا فولدر پایان نامه روی 

نشانه گر  صفحه لپ تاپ ظاهر شود. نفیس گرفت و 

 موس را به سمت فولدر برد. ویل نتوانست آن را باز کند. 

در ال به الی خطوط آن پایان نامه خاطراتش با مهتاب 

ثبت شده بود. خاطرات تلفنهای شبانه اشان و حرفهای 

 بوی عشق یم داد. چطور 
ی

به ظاهر معمولیشان که همیک

یم توانست بدون مرور آن خاطرات آن پایان نامه را 

 رایش کند. وی
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آب دهانش را قورت داد و دستش را از روی موس 

برداشت. با این که با چشم های خودش رفتار زشت 

ی که عاشقش  مهتاب را دیده بود ویل قبول این که دخیر

شده بود، فقط برای سوء استفاده به او نزدیک شده، 

برایش سخت بود. هضم این که آن  مهتاب زیبا، آرام و 

ی خشن و یی فرهنگ بود که به منطقر در واقع 
دخیر

 راحتر به دیگران آسیب یم رساند برایش مشکل بود. 

از جایش بلند شد و به سمت بالکن اتاقش رفت. احتیاج 

به هوای تازه داشت. احتیاج داشت نفس بکشد. ویل 

ی راه نفسش را بسته  ن نیم توانست. دو ماه بود که چیر

 بود و اجازه نیم داد درست نفس بکشد. 

لش یم خواست به رساغ مهتاب برود و تمام خشم و د

دردش را توی صورت مهتاب فریاد بزند. ویل جرات این 

کار را نداشت. یم ترسید. یم ترسید با دیدن مهتاب 

دست و پایش شل شود و دوباره گول ظاهر مظلوم 

 مهتاب را بخورد. 

دست خودش نبود با وجود کاری که مهتاب کرده بود،  

تاب بود. هنوز هم شبها به یاد مهتاب یم هنوز عاشق مه

خوابید و خاطرات کیم که با او داشت را در ذهنش مرور 
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یم کرد. هنوز هم حرست برنامه های که برای زندگیش 

 ریخته بود را یم خورد. 

یم خواست بعد از تمام شدن درسش از پدرش مقداری 

کت خودش را  راه اندازی کند. یم  د و رسر پول بگیر

کتش استخدام کند. یم خواست خواست مه تاب را در رسر

 مهتاب رسوساماین بدهد و بعد 
ی
آهسته، آهسته به زندیک

 ........... 

دیگر بعدش چه فرقر یم کرد. باید خدا را شکر یم کرد 

قبل از این که همه ی این کارها را انجام دهد، دست 

 مهتاب برایش رو شده بود. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 های_نیمه_شب #ستاره_ 

 #پارت_دویست_و_شصت
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 او نبود. 
ی
حق با خانواده اش بود. مهتاب آدم درست زندیک

هر چند قلب نفهمش هنوز نیم خواست این واقعیت را 

د.  بپذیرد. ویل قرار نبود او دیگر با قلبش تصمیم بگیر

ده بود ویل این بار فرمان  ن را به قلبش سیی یکبار همه چیر

د. زندگش را به دست عقلش د اده بود تا او را به جلو بیی

عقیل که به او یم گفت باید حرف خانواده اش را گوش 

ند.   کند و اجازه دهد آنها برایش تصمیم بگیر

 

 یا خودش میاد یا نامه اش.  -

آرین به سمت آرمان که به چهار چوب در بالکن تکیه 

 زده بود، برگشت و گفت: 

 جی یم خوای؟ -

! اومدم یه رس به دا - داش گلم بزنم ببینم حال و هیخی

 احوالش چطور؟ 

ون یم خوام تنها باشم.  -  برو بیر
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چرا تنها. آدیم که نامزد داره که نباید تنها باشه. یم  -

خوای زنگ بزنم نامزد گلت بیاد از تنهایی درت بیاره. 

ن باش زنگ بزنم سه سوته اینجاس.   مطمی 

به ای ب ه آرین که به آرمان نزدیک شده بود با حرص ضن

شانه اش زد و  او را از جلوی در کنار زد و پا درون اتاق 

 نیمه تاریکش گذاشت. آرمان پوزخندی زد و گفت: 

 چته؟ چرا اسم نامزدت و اوردم رم کردی؟ -

 برو آرمان. کار دارم.  -

آرمان که پشت رس آرین راه افتاده بود. نگایه به صفحه 

 روشن لپتاپ آرین کرد و گفت: 

. آنیتا بله یادم نبود،  - داری روی پایان نامه ات کار یم کتن

یم دونه پایان نامت تکمیله و تو یی خودی به اسم کار 

؟ راستر چرا این  روی پایان نامه دست به رسش یم کتن

؟ مگه دوسش نداری؟  کار رو یم کتن

آرین روی تخت نشست و به جای این که جواب سوال 

رسش را آرین را بدهد. آرنجش را روی زانویش گذاشت و 

ه شد.  آرمان روی  ن خیر به دستهایش تکیه داد و به زمیر

ن تحریر نشست و صندیل را به  صندیل چرخدار پشت میر

 سمت آرین چرخاند و شماتت بار گفت: 
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 تا یک یم خوای به این بازی احمقانه ادامه بدی.  -

آرین رسش را باال آورد و به چشم های جدی برادرش نگاه 

زی یم کرد. او خودش بازی خورده کرد. او کیس نبود که با

ی که عاشقانه دوستش داشت.   بود. بازی خورده دخیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_شصت_و_یک

 

 لبخند تلخن زد و گفت: 

 من دارم بازی یم کنم؟ -

 و آینده  -
ی
. تو داری با زندیک آره تو داری بازی یم کتن

ن آرین من کاری به رابطه  خودت و آنیتا  . ببیر بازی یم کتن

تو و مهتاب ندارم. کاری ندارم که چرا با هم دعوا کردید و 
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 کاری به این ندارم که مهتاب 
ً
چرا از هم جدا شدید. اصال

 با تو یم خورد یا نه. ویل این که تو از روی 
ی
به درد زندیک

عصبانیت و ناراحتر بری با آنیتا نامزد کتن آخر حماقت 

 ود. ب

 نه، حماقت اون بود که افسار زندگیم دادم دست قلبم.  -

 تو عقل  -
ً
یعتن االن افسار زندگیت دست عقلته. اصال

 داری که افسار زندگیت و بدی دست عقلت. 

 آرین مستاصل و نا امید فریاد زد: 

 آرمان ولم کن.  -

 ولت کنم که با ازدواج با آنیتا گند بزین به زندگیت.  -

 اندازه آنیتا مناسب من نیست.  هیچ کس به -

؟  - چرا؟ چون مامان و خاله یم گن؟ پس خودت جی

؟ تو همون آدیم نبودی  ؟ خواسته هات جی آرزوهات جی

که جلوی مامان و بابا وایسادی گفتر نه با آنیتا عرویس 

یم کتن و نه برای کار یم ری هولدینگ. گفتر یم خوای 

. یم خوای با ع  خودت و تجربه کتن
ی
شق ازدواج کتن زندیک

 و کار خودت رو راه بندازی. جی شد؟

 اشتباه کردم.  -
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آرمان از جایش بلند شد و رسی به تاسف برای برادرش 

 تکان داد و گفت: 

هیچ وقت فکر نیم کردم این قدر آدم ضعیقن بایسر که  -

ن مشکل خودت و ببازی و دست از تالش برداری.  با اولیر

 و آینده ات برام رو 
ی
شنه. قراره بیسر ییک مثل روز زندیک

مثل عمو داریوش یه آدم یی اختیار و ترسو که به 

 یم کنه. قرار تا آخر عمرت افسارت 
ی
خواست بقیه زندیک

ن.  دست آنیتا و خاله ناهید باشه و اونا برات تصمیم بگیر

 .  پس خوش باش دادایسر

ون رفت آرین خودش را روی تخت  آرمان که از اتاق بیر

شمش گذاشت. حق با انداخت و ساعدش را روی چ

آرمان بود ویل مگر اهمیت داشت. وقتر قرار نبود هیچ 

وقت دیگر طعم عشق را بچشد چه فرقر یم کرد با آنیتا 

ازدواج کند یا با یک دخیر دیگر. چه فرقر یم کرد در 

 هولدینگ پدرش کار کند و یا جای دیگر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 یست_و_شصت_و_دو#پارت_دو 

 

*** 

سپهر دوساعتر بود که کالفه و خسته توی فرودگاه به 

انتظار پرستو ایستاده بود. بیش از ده روز بود که  پرستو 

را ندیده بود. دقیقا از روزی که پرستو پایش را در یک 

کفش کرد و گفت یم خواهد برای تمدد اعصاب به 

 همراه چند تا از دوستانش به ترکیه برود. 

هر با تمام نارضایتیش بالخره قبول کرده بود تا پرستو سپ

بدون او به این مسافرت ناگهاین برود. در نهایت هم  هر 

چه در حسابش داشت را در اختیار پرستو گذاشت و 

امیدوارانه منتظر ماند تا پرستو این بار کیم خوش اخالق 

تر و حق شناس تر از قبل به خانه برگردد. در این چند 

 یم کردند او کیس بود که همیشه سایل ک
ی
ه با هم زندیک
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کوتاه آمده بود و خواسته های همرسش را هر چند نابجا 

 و غیر منطقر بر خواسته های خودش ترجیح داده بود. 

بالخره بعد از کیل انتظار پرستو را که چمدان  به دست 

ایستاده بود و به اطراف نگاه یم کرد، دید. اما برخالف 

ت به سمتش ندوید. کیم ایستاد و به همیشه به رسع

ن  چهره آرایش کرده و پر از غرور زنش که سیع یم کرد بیر

 جمعیت او را پیدا کند، نگاه کرد. 

حس عجیتی داشت. یی قرار بود و کالفه. از صبح دلش 

د.  شور یم زد. علتش را نیم دانست. لب به هم فرسر

 حالش را به پای دلتنگیش نوشت و به زحمت لبخند زد. 

با تمام قوا  یی قراری و کالفگیش را به سویی پرت کرد و با 

بلندترین قدیم که پای رنجورش اجازه یم داد، به سمت 

پرستو حرکت کرد. نیم خواست با فکرهای یی خود، 

خودش را عذاب دهد. هنوز هم خوشحایل دیدن پرستو 

 بر هر حس دیگری قالب بود. 

ن به ایران   از برگشیر
ً
خوشحال نبود. وقتر پرستو اما اصال

ن به ترکیه را داده بود، از  کمال زنگ زده بود و پیشنهاد رفیر

خوشحایل روی پایش بند نبود. کمایل که مدیر بود رسد 
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شده بود و کمیر جواب تلفنش را یم داد این بار خودش 

 پیش قدم شده بود. 

رایصن کردن سپهر برای این مسافرت کار ساده ای نبود. 

ه ی این که کیم دوری برای هر دویشان ویل پرستو به بهان

بهیر است، سپهر را متقاعد کرد که به همراه دوستانش به 

 این سفر برود. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_شصت_و_سه

 

ی در برنامه  هر چند موافقت یا عدم موافقت سپهر تغییر

که سپهر با رضایت   پرستو نیم گذاشت ویل ترجیح یم داد 

او را رایه این سفر کند. آن موقع هنوز آنقدری از کمال 
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ن نبود که بخواهد سپهر را برای همیشه از زندگیش  مطمی 

ها در  ن کنار بگذارد. ویل حاال بعد از این سفر خییل چیر

اف  زندگیش تغییر کرده بود. کمال بالخره به عشقش اعیر

ه بود. از او که کرده بود و از او درخواست ازدواج کرد

 هنوز شوهر داشت. 

 سالم عزیزم خوش اومدی؟  -

پرستو با شنیدن صدای سپهر لبخند نصفه و نیمه ای زد 

 و دسته چمدانش را به سمت سپهر گرفت و گفت: 

 ممنون عزیزم.  -

سپهر چمدان را از دست پرستو گرفت و نگاهش را برای 

 به چشم های پرستو دوخت. 
ی

 دیدن کیم  دلتنیک

که حرف نگاه کمال را خوانده بود به زور لبخندش پرستو  

 را وسیع تر کرد و با ناز گفت: 

 دلم برات تنگ شده بود، عزیزم.  -

از این که مجبور بود به جای کمال با سپهر به خانه برود 

عصتی بود ویل به توصیه کمال باید چند ماه دیگر این 

 را تحمل یم کرد تا کمال بتواند رس فرصت همه
ی
ن  زندیک چیر

را برای زندیک رویایی که در پیش رو داشتند مهیا کند. هر 
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چند صبوری کردن برای پرستو سخت ترین کار دنیا بود 

 ویل چاره دیگری نداشت. 

سپهر دستش را پشت کمر پرستو گذاشت و پا به پای 

پرستو به سمت پارکینگ فرودگاه که ماشینش را در آن 

خودش هم عجیب جا پارک کرده بود، حرکت کرد. برای 

 پرستو او را به وجد نیاورده 
ی

بود که لبخند و ابراز دلتنیک

 را داشت. سیع کرد، 
ی

بود. هنوز آن حس دلشوره و کالفیک

با شوجن حال بدش را پنهان کند. شیطنتر به صدایش 

 داد و گفت: 

 کنیم.  -
ی

 امشب قرار رفع دلتنیک

پرستو که از حرف سپهر چندشش شده بود، به زور 

دو طرف کشید تا طرج از لبخند روی  لبهایش به

ی با  سپهر حالش به  صورتش بنشیند.  از فکر همبسیر

هم یم خورد. آن هم بعد از ده شب بودن با کمال. اگر 

 به خانه بر نیم گشت ویل 
ً
توصیه های کمال نبود اصال

چاره ای نداشت. کمال تاکید کرده بود که تا روز آخر 

د   . کیس نباید از جریان بویی بیی

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_شصت_و_چهار

 

ن رسیدند. سپهر طبق معمول در  وقتر به کنار ماشیر

ن پرستو،  ن را برای پرستو باز کرد و بعد از نشسیر ماشیر

ن پشت فرمان نفس  ن را دور زد و قبل از نشسیر ماشیر

 رسش را به دو طرف
ی

تکان داد.  عمیقر کشید و با کالفیک

کشان بود که دوست نداشت کنار   مشیر
ی
ن بار در زندیک اولیر

 پرستو باشد و خودش هم نیم دانست، چرا؟

پرستو از پشت شیشه نگایه به سپهر کرد و با حرص 

دندانهایش را روی هم فشار داد. هر کاری یم کرد، نیم 

 توانست سپهر را با کمال مقایسه نکند. 

خوش تیپ، خوش قیافه با کمال مرد ایده آل او بود. 

ن تمام. کمال برعکس سپهر  اعتماد به نفس و همه چیر

هیچ وقت خودش را به او نیم چسباند. هیچ وقت 
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آویزانش نبود. هیچ وقت برای رسیدن به او خودش را 

خوار و ذلیل نیم کرد. بودن با کمال او را به وجد یم آورد 

های و بودن با سپهر او را ناراحت یم کرد. دیدن ضعف

ن یم کرد. او از  سپهر همیشه او را عصتی و خشمگیر

آدمهای ضعیف متنفر بود. او عاشق قدرت و اقتدار بود 

و کمال با اقتدار ترین مردی بود که وارد زندگیش شده 

 بود. 

نفیس گرفت و به نیمرخ متفکر سپهر نگاه کرد. آن قدری 

در فکر کمال بود که متوجه یی توجیه سپهر به خودش 

 نشد. 

کمال این دو هفته برای او سنگ تمام گذاشته بود. هر 

چند تقریبا تمام خرج و مخارج سفر را پرستو از پویل که 

سپهر در اختیارش گذاشته بود، پرداخت یم کرد.  ویل 

برایش اهمیتر نداشت آن هم وقتر کمال او را با خودش 

به یک طال فرویسر خوب در ترکیه برده بود و یک حلقه 

ن دار  برایش خریده بود و به او ثابت کرده بود که به نگیر

او به چشم زنش نگاه یم کند. حلقه ای که در این ده روز 

ون نیاورده بود. حلقه ای که حاال  لحظه ای از دستش بیر
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توی جیب کمال بود تا روزی که دیگر مجبور نباشد آن را 

 از دستش در بیاورد. 

انگشیر هم کمال برای اثبات خواستنش پا را از خرید 

فراتر گذاشته بود و پرستو را به دیدن خانه ای که قرار 

 بود در ترکیه بخرد برده بود. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_شصت_و_پنج

 

 �🌺🌺🌺�پارت هدیه    �🌺🌺🌺�

 

خانه ای که قرار بود بعد از جدایی از سپهر با هم در آن 

 کن
ی
ند. البته برای رسیدن به همه ی این ها باید چند زندیک
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کتش را از ایران به  مایه صیی یم کرد تا کمال بتواند رسر

ن االن برای رسیدن به آن  ترکیه منتقل کند. پرستو از همیر

 با کمال آن هم 
ی
لحظه ثانیه شمای یم کرد. فکر زندیک

 خارج از ایران او را مست کرده بود. 

رستو خودش را رسی    ع داخل وقتر وارد خانه شدند. پ

حمام انداخت تا کیم از سپهر دور باشد. با این که 

قرارشان با کمال این بود که با زبان بازی و محبت آخرین 

 این را 
ی
د ویل هنوز آمادیک دارای های سپهر را هم از او بگیر

نداشت که خودش را تمام و کمال در اختیار سپهر 

 بگذارد. 

کشان سپهر چمدان پرستو را توی  اتاق خواب مشیر

 
ی

گذاشت و خودش دوباره به هال برگشت و با خستیک

روی کاناپه بزرگ وسط سالن رها کرد. رسش را به پشتر 

 حال خویی نداشت. 
ً
کاناپه تکیه داد و چشم بست. اصال

خودش هم حال خودش را نیم فهمید. هر لحظه دلشوره 

اش زیاد و زیادتر یم شد. حس یم کرد کیس در شکمش 

ی  رخت یم شوید. انگار منتظر رسیدن خیی بدی بود. خیی

 که قرار بود زندگیش را نابود کند. 
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ن وسط  صدای نوتیفکیشن موبایل پرستو که روی میر

 سالن رهایش کرده بود، باعث شد سپهر چشم باز کند. 

به کندی خودش را به سمت جلو کشید و نگایه به پیام 

ده بود، یک خظ که از طرف پروانه خواهر پرستو آم

 کرد: 

 رسیدی عشقم؟ -

قلب سپهر برای لحظه ای از حرکت ایستاد. این که 

ن عجیتی  خواهری به خواهرش بگوید عشقم خییل چیر

نبود. دخیر ها خییل وقتها از این الفاظ برای دوستان 

شان استفاده یم کنند. ویل این حرف از طرف پروانه  دخیر

د از آن ای که او یم شناخت کیم بعید بود. آن هم بع

دعوای وحشتنایک که با پرستو داشت. تا آنجا که یم 

 
ً
دانست پروانه و پرستو چشم دیدن هم را نداشتند. اصال

یک این دو خواهر با هم آشتر کرده بودند که کار به 

ن رسیده بود.   عشقم و عزیزم گفیر

فکری مثل خوره به جانش افتاد. فکری که حتر فکر 

کرد. دست برد تا موبایل را   کردن به آن سپهر را نابود یم

ون  ن بردارد که پرستو حوله به تن از حمام بیر از روی میر

 آمد. 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_شصت_و_شش

 

*** 

مهتاب با شنیدن صدای زنگ، به سمت آیفون دوید. 

گویسر را برداشت و همانطور که شالش را روی رسش یم 

 ، گفت: کشید 

 اومدم، اومدم.  -

و با عجله از خانه خارج شد. خانه ای که بیش از سه ماه 

 یم کرد. سه ماه از آن روز نحس یم 
ی
بود در آن زندیک

 گذشت و در این مدت اتفاقات زیادی افتاده بود. 
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وقتر از ساختمان خارج شد. آرمان را دید که آن طرف 

ن مدل باالیش تکیه داده و ب رایش دست خیابان به ماشیر

تکان یم دهد.  لبخندی به آرمان زد و به سمتش پا تند 

ین دوستش بود. آرمان  کرد. اگر در این مدت هدیه بهیر

برادرش بود. برادری که از هیچ کمیک به او دری    غ نکرده 

 بود. 

این آرمان بود که کمکش کرده بود تا از عمویش شکایت 

ا به کند و به کمک ییک از اساتیدش پرونده مهتاب ر 

جریان انداخته بود و سه شکایت نامه علیه عمویش 

تنظیم کرده بود. یک شکایت برای برگرداندن حق 

ن شکایتر در مورد گول زدن مهتاب و  االرثش. دومیر

مادرش در مورد دارایی های پدرش و در آخر هم یک 

شکایت با عنوان خیانت در امانت برای برگرداندن کارکرد 

 شکاری بدون اجازه از وراث. شش سال استفاده از ترا

ن شد و منتظر ماند تا  آرمان زودتر از مهتاب سوار ماشیر

 مهتاب هم روی صندیل شاگرد در کنارش بنشیند. 

امروز همانقدر که برای مهتاب مهم بود برای او هم مهم 

بود. قرار بود به تنهایی یک جلسه مصالح را مدیریت کند. 

ده برای استادش دکیر با این که از نظر قانوین این پرون
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مقدیس بود ویل صفر تا صد آن را خودش انجام داده 

بود و به آن به عنوان یک کیس کارآموزی مهم نگاه یم 

کرد. دلش یم خواست هر طوری هست در این پرونده 

وزی شود هم به خاطر مهتاب و هم به خاطر خودش.  پیر

ن   برای او بود و مطمی 
ی
 کار روی این پرونده تجربه بزریک

بود اگر یم توانست این پرونده را به رسانجام معقویل 

ش  برساند دکیر مقدیس  او را به عنوان  کار ورز در دفیر

قبول یم کند و این برای آرمان که دوست داشت روزی 

وکیل مشهور و کار بلدی شود سکوی پرش خییل خویی 

 محسوب یم شد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_شصت_و_هفت
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در یط سه ماه گذشته خییل کارها کرده بود و خییل جاها 

رسک کشیده بود تا با دست پر در دادگاه حاضن شود ویل 

ن به دادگاه با  بنا به خواست مهتاب قرار شد به جای رفیر

 عمو و پرس عموی مهتاب به توافق برسند. 

ها طول یم برریس این گونه پرونده های حقوقر گایه سال

کشید و مهتاب این قدر وقت نداشت تا منتظر حکم 

دادگاه بنشیند. با این که به کمک پدر هدیه در یک 

کلینیک زیبایی که برای ییک از دوستان پدر هدیه بود به 

عنوان کمک حسابدار استخدام شده بود و کار یم کرد 

ویل حقوقش آن قدری نبود که بتواند به این زودی ها 

خانه ای را جور کند. از طرقن نیم توانست پول پیش 

 بیشیر از این رسبار هدیه و خانواده اش باشد. 

مان راحت بود ویل آنجا خانه ی او  بد و هیر در خانه هیر

نبود. او آنجا مهمان بود. هر چند مهمان عزیزی بود ویل 

مثل هر مهمان دیگری باید یم رفت. در این مدت نه تنها 

رش هم به او لطف زیادی داشتند و هدیه بلکه پدر و ماد

سیع کرده بودند که همه جوره به او کمک کنند ویل بیش 

م زحمت بدهد.  از این نیم توانست به این خانواده محیر
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از آن مهمیر بیشیر از این نیم توانست از محسن دور 

 باشد. این دوری هر دویشان را مریض و افرسده کرده بود. 

ن را پشت چراغ  قرمز نگه داشت و رو به آرمان ماشیر

ه به رو به رویش در فکر فرو رفته بود،  مهتاب که خیر

 پرسید: 

؟ یم دوین که اگه کار  - از کاری که یم خوای بکتن مطمئتن

به دادگاه برسه ما برنده ایم و یم توین تمام حق و 

ی؟   حقوقت رو بگیر

ن االنم نگران  - نیم تونم تا اون موقع صیی کنم همیر

ت یم رم پیشش الغر تر و عصتی تر محسنم. هر وق

شده. مامان یم گه هیخی نیم خوره و یه بند بدخلقر یم 

 کنه. 

اگه بخوای مصالحه کتن مجبوری به کمیر از حقت  -

 .  اکتفا کتن

ی که مهمه سالمتر و خوشحایل  - ن مهم نیست االن چیر

م.   محسنه. اون پول رو یم دم و محسن و به جاش یم گیر

 فسخ حضانت شکایت کنه......... اگه مادرت برای  -
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_شصت_و_هشت

 

 مهتاب میان حرف آرمان پرید و گفت: 

تو مامان من رو نیم شنایس آرمان. مامان من هیچ  -

 تو 
ی

ن کاری بکنه. از بچیک وقت حاضن نیم شه همچیر

رده. نباید جلوی مرد رسش فرو کردن که همیشه حق با م

اض کنه. مامان من تو این سن و  حرف بزنه. نباید اعیر

ن  حصارهای که یک عمر توی رسش  سال توانایی شکسیر

ن رو نداره. به نظرش این کار گناه عظیمیه. فکر یم  کاشیر

کنه با شکایت از عموم تبدیل به یه زن بد و ناسپاس یم 

 شه. 

 لبخند تلخن زد و ادامه داد: 
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ه یه لحظه عموم و نفرین اگه بب - ینیش خنده ات یم گیر

یم کنه که ارث ما رو باال کشیده یه لحظه دیگه براش دعا 

ونش اورده و سایه اش و باال  ن بیر یم کنه که از اون زیر زمیر

رس محسن گذاشته. من حتر اگه بخوام مامانم و رو 

م پیش خودم و  رایصن به شکایت کنم باید اول مامانم بیی

ون. اون وقت شاید بتونم کاری  از زیر دین عموم بیارم بیر

کنم. پس هر جوری که نگاه یم کنم من به اون پول برای 

 مستقل شدن احتیاج دارم نیم تونم خییل منتظر بمونم. 

ن را به حرکت در  ن شدن چراغ، آرمان دوباره ماشیر با سیی

 آورد و گفت: 

ی که یم خوای من حرقن ندارم.  - ن  باشه اگه این چیر

ی نبود که مهتاب یم خواست. مهتاب دوست این  ن چیر

داشت تمام حق و حقوق خودش و برادرش را از آن 

د. دلش یم خواست تالقن تمام  عموی دغل بازش بگیر

بدهایی را که کمال و خانواده اش بر رسش آورده بودند را 

در بیاورد. ویل آن قدر بزرگ شده بود که بفهمد برای 

وزی گایه باید عقب نشیتن   کردن   پیر
ی
کرد. برای زندیک

 گایه باید چشم پویسر کرد. 
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ن را رو به   آرمان ماشیر
ی
بالخره بعد از یک ساعت رانندیک

 در منطقه قلعه حسن خان متوقف 
ی
روی تراشکاری بزریک

 کرد و گفت: 

 اونجاس.  -

 که باالی ساختمان بزرگ 
ی
مهتاب به تابلوی بزریک

ه شد. "تراشکاری برادر  ان تراشکاری نصب شده بود، خیر

لوج"  هیچ وقت اینجا نیامده بود. به یاد پدرش  میر

افتاد. پدری که هر روز صبح به اینجا یم آمد و شب به 

خانه بر یم گشت. آب دهانش را قورت داد. با این که دل 

خویسر از پدرش نداشت ویل از این که پدرش دیگر در 

این دنیا نبود متاثر شد. پدری که شاید در مجموع به 

 گشتان دستش از او خاطره خوب نداشت. اندازه ان

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 
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 #پارت_دویست_و_شصت_و_نه

 

 پیاده شو.  -

مهتاب آب دهانش را قورت داد و با تعلل دست به 

ن برد. آرمان با لحن اطمینان بخیسر  ه ماشیر سمت دستگیر

 گفت: 

ی نیم شه.  - ن س چیر
 نیر

از رو به رو شدن با عمو و  ویل مهتاب یم ترسید. 

پرسعمویش یم ترسید از این که دوباره بخواهند نقشه ای 

سوار کنند و او یا محسن را اذیت کنند، یم ترسید. آرام 

 زمزمه کرد: 

دست خودم نیست. یاد کارای که باهام کردن یم افتم،  -

 اعصابم  به هم یم ریزه. 

. نباید از خودت ضعف نشون بدی. باید محکم با - یسر

. بفهمند ازشون ترسیدی  باید از موضع قدرت حرف بزین

 کارت تمومه. 

ازشون نیم ترسم ویل اگه بخوان بوسیله محسن  -

؟ اونام یم دونن محسن خط قرمز منه و  ن جی تهدیدم کین
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به خاطرش هر کاری یم کنم. اگه بخوان بوسیله محسن 

ن و حقم و ندن باید چیکار کنم؟  اذیتم کین

م حرف زدیم اگه یم خوای زود به پولت مهتاب. ما باها -

 . بریس و محسن رو بیاری پیش خودت، باید قوی بایسر

ن عموت االن  ن. ببیر نباید بذاری ازت نقطه ضعف بگیر

پول الزمه و این برگ برنده ی ماست. یم دونه کار به 

دادگاه بکشه وضعش از ایتن که هست بدتر یم شه. ما 

ن مسئله برای تحت فشار  قرار دادنش  باید از همیر

 استفاده کنیم. اجازه بده من حرف بزنم. باشه. 

 مهتاب لبخندی از رس قدر شنایس زد و آرام زمزمه کرد: 

 باشه -

 پس آماده ای برای جنگ؟ -

ن برد. آرمان  مهتاب رسش را به نشانه آره باال و پاییر

 لبخندی زد و گفت: 

 پس بزن بریم.   -

لوج بزرگ و مجهز  بود. پنج تراشکار  تراشکاری برادران میر

حرفه ای و بیش از بیست کارگر ساده در آن کار یم کردند 

و طبق تخمیتن که آرمان از روی برگه های مالیایر زده 
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ً
بود. درآمد خویی هم داشت که البته درآمد واقیع مطمئنا

ی بود که در برگه های مالیایر  ن  از چیر
خییل، خییل بیشیر

 نوشته شده بود. 

ن قیمت تقریتی تراش کاری را بیش از هشت میلیارد تخمیر

زده بودند. که اگر آن طور که مهتاب یم گفت زن و دو 

بچه دیگر پدرش سهم االرثشان را گرفته باشند. طبق 

قانون چهار میلیارد به مهتاب و محسن یم رسید یعتن 

ی باالی یک میلیارد سهم مهتاب یم شد.  ن  چیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 نیمه_شب #ستاره_های_ 

 #پارت_دویست_و_هفتاد

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 741 
 

البته هیچ کدام از این اعداد و ارقام بدون تائید کارشناس 

ی معتیی نبود ویل آرمان با تعداد زیادی کارشناس 
دادگسیر

ن بود که اگر کار به دادگاه بکشد  حرف زده بود و مطمی 

ی هم قیمتر کمیر از این روی  کارشناسان دادگسیر

مبلغ به جز مبلغ سود شش  تراشکاری نیم گذارند. این

ساله ای بود که باید عموی مهتاب به خاطر کار در 

تراشکاری به مهتاب یم داد که طبق محاسبات آرمان 

ی حدود سیصد یا چهارصد میلیون سهم مهتاب یم  ن چیر

شد. یعتن  بیش از یک و نیم میلیارد. آرمان اگر یم 

توانست نصف این مبلغ را هم از عموی مهتاب یم 

 جنگ را برده بود.  گرفت

 

کریم آقا رسکارگر قدییم تراشکاری که از دیدن دخیر و 

پرس جوان با ظاهری آراسته جلوی ورودی تراشکاری 

متعجب شده بود تکه آهتن را که در دست داشت روی 

ن انداخت و به سمت تازه واردین رفت:   زمیر

 بفرمائید؟ با یک کار دارید؟ -
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دوخت و عینک دور  آرمان که در آن کت و شلوار خوش

فلزی که به چشم زده بود، مسن تر به نظر یم رسید. با 

 لحن محکیم گفت: 

لوج.  - ن میر  با آقای میر لوج کار داشتم. حسیر

 بگم یک اومده؟ -

 بگید خانم میر لوج با وکیلشون اومدن.  -

کریم آقا چشم ریز کرد و نگاه دقیقر به مهتاب کرد و با 

 لحتن متعجتی پرسید: 

 ما مهتاب خانم دخیر حسن آقا خدا بیامرزید؟ش -

مهتاب بله کم جاین گفت. کریم آقا رسی با تاسف تکان 

 داد و گفت: 

خدا پدرتون و بیامرزه مرد خویی بود. آخرای عمرش  -

خییل ازتون حرف یم زد. اون موقع که مریض شده بود و 

ی بود، یم گفت دلش براتون تنگ  تو بیمارستان بسیر

شت قبل از مرگش شما و برادرتون و شده. دوست دا

ببینه ویل خوب خودش که جوین نداشت بیاد پیشتون 

شما هم که یی معرفتر کردید و نرفتید دیدنش. ای امان از 

 اوالد یی معرفت. 
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ابروهای مهتاب از تعجب باال رفت. دل پدرش برای او و 

محسن تنگ شده بود؟ یم خواسته آنها را ببیند؟ پدرش 

ی بوده؟ پس چرا هیچ قبل از مرگش  در بیمارستان بسیر

ی نگفته بود؟ چرا او فکر یم کرد پدرش  ن کس به آنها چیر

سد که آرمان  ی بیی ن در خواب سکته کرده؟ خواست چیر

 مانع شد و رو به کریم آقا گفت: 

 یم شه به آقای میر لوج بگید ما اومدیم.  -

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 _دویست_و_هفتاد_و_یک#پارت

 

مرد بالخره چشم از مهتاب گرفت و گفت:   پیر

 بفرمائید از این طرف -
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ی یم  ن مهتاب و آرمان پشت رس کریم آقا که زیر لب چیر

گفت و رسش را با تاسف تکان یم داد به سمت دفیر 

تراشکاری که در گوشه سمت راست کارگاه بود، رفتند. 

ن آقا   کریم آقا اول وارد دفیر شد و رو به کمال و حسیر

 گفت: 

 مهتاب خانم با وکیلش اومدن.  -

ن نشسته بود، پوزخندی زد و گفت:   کمال که پشت میر

 بگو بیان تو.  -

از دیروز که آرمان زنگ زده بود. منتظر بود تا مهتاب و 

این وکیل پر مدعا را ببیند. کریم آقا از جلوی در کنار 

ن   شدند. حسیر
آقا که رفت و آرمان و مهتاب وارد دفیر

روی مبل چریم کهنه دفیر نشسته بود و پا روی پا 

انداخته بود با دیدن مهتاب با غیظ رو گرفت و به سمت 

ه به مهتاب در آن مانتو و  دیگری نگاه کرد. ویل کمال خیر

ن ماند. به  شلوار نو، چهره ی آرایش کرده و نگاه مطمی 

ی در مهتاب عوض شده بود. جذاب و  ن نظرش چیر

د و دیگر به نظر آن دخیر بیچاره قبیل خوشگل شده بو 

 نیم آمد. 
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ن بود. آرمان خودش را به مهتاب  فضای اتاق سنگیر

 نزدیک تر کرد و مثل یک حایم کنارش ایستاد. 

کمال با پوزخندی روی لب رس تا پای آرمان را کاوید. به 

رخت و لباس آرمان نیم آمد وکیل دوزاری باشد. برایش 

مان را از کجا پیدا کرده. این جالب بود بداند مهتاب آر 

ی که به ذهنش  ن ن چیر وکیل به نظر گران یم آمد. اولیر

رسید این بود که مهتاب و آرمان با هم رس و رسی دارند. 

ن کرد.  پوزخندش عمیق تر شد و در دلش مهتاب را تحسیر

ی بود که فکر یم کرد.  ن ک زرنگ تر از آن چیر  دخیر

رف حسابش آرمان هم که در یک نگاه فهمیده بود ط

مرد نشسته بر روی مبل نگاه دقیق  کمال است نه آن پیر

تری به کمال انداخت. بواسطه دوستان زیادش که از هر 

سطح و طبقه ای بودند آن قدر آدم ها را یم شناخت که 

بفهمد کمال از چه قمایسر است. خییل دلش یم خواست 

به خاطر کاری که این مرتیکه الیسر با مهتاب کرده بود، 

ان های قشنگش را توی دهانش بریزد ویل حاال وقت دند

این کار نبود. در هیبت یک وکیل باید متانتش را حفظ یم 

 کرد. 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_هفتاد_و_دو

 

 قدیم به سمت کمال برداشت و گفت: 

همونطور که دیشب پشت تلفن گفتم. پرونده شما در  -

ادگاه به جریان انداخته شده ویل موکلم ترجیح یم ده د

 این قضیه با توافق حل و فصل بشه. 

 چرا؟ چون یم دونه یم بازه.  -

آرمان لبخندی زد و برگه کاغذی را از داخل کیف دستر 

 چریم اش در آورد و جلوی صورت کمال گرفت و گفت: 

ن االن حکم  - ما نیم بازیم جناب میر لوج. ما همیر

تراشکاری رو داریم. یعتن یم تونیم با رسباز بیایم و  توقیف
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در تراشکاری رو ببندیم. ویل نیم خوایم کار به اونجا 

 بکشه. ترجیح یم دیم با مصالح حلش کنیم. 

چرا؟ شما که اینقدر دستتون پره چرا یم خواین مصالح  -

کنید. خوب رسباز بیارید و در تراشکاری رو ببندید. 

 معطل جی هستید؟

 اب این دفعه پا جلو گذاشت و گفت: مهت

به خاطر مادر و برادرم. یم دونم شما آدمای بدی  -

هستید و برای اذیت کردن من از برادرم استفاده یم کنید. 

اگه دارم کوتاه میام به خاطر محسنه. یم خوام زودتر این 

م پیش  قائله تموم بشه تا بتونم مادر و برادرم رو بیی

 خودم. 

ن کیم خ  ودش را روی مبل تکان داد و گفت: عمو حسیر

 مادرت زن منه. برادرت هم تحت تکلف منه.  -

یم دونم برای همینم دارم کوتاه میام وگرنه هیچ وقت  -

حاضن به مذاکره نیم شدم. سهم االرث من و بدید. سهم 

ن محسن بردارید.   االرث محسن رو هم در قبال گرفیر

ن االنم مال منه.  -  سهم االرث محسن همیر

 مان به جای مهتاب جواب داد: آر 
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خیر اون سهم االرث مال شما نیست. درسته در حال  -

حاضن شما ویل قانوین محسن هستید ویل این طور 

نیست که به راحتر بتونید از اموال محسن استفاده 

کنید. قانون یک رسی محدودیت ها براتون گذاشته. که 

 اگر بخواین ازشون تخظ کنید باید جواب پس بدید. 

حاال به حرف من گوش کنید. اگه نخواین با موکل من راه 

بیاین ما اول حکم توقیف تراشکاری را به اجرا یم ذاریم. 

بعد از این که در این جا رو تخته کردیم. یم ریم ازتون 

شکایت یم کنیم برای برگردوند حضانت محسن. من 

 پر از 
ی
خییل تحقیق کردم هم یه گزارش کامل از زندیک

ن در شش سال گذشته دارم و هم یه آمار مشقت محس

از وضع بد اقتصادی شما در یط یک سال گذشته. یم 

تونم دادگاه رو مجاب کنم که شما فقط برای این که 

اث محسن دست پیدا کنید  بتونید به ارث و میر

 رسپرستیشو به عهده گرفتید. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #ستاره_های_نیمه_شب 

 و_هفتاد_و_سه#پارت_دویست_ 

 

 نفیس گرفت و ادامه داد: 

ن  - لوج اگر تعجیل موکل من برای گرفیر ببینید آقای میر

پولش نبود من ترجیح یم دادم این پرونده رو اونقدر کش 

بدم تا به خاک سیاه بشونمتون. یم دونید حکم خیانت 

در امانت چیه؟ یم دونید وقتر ثابت کنم شما در مورد 

اث مو  ان ارث و میر ن کل من دروغ گفتید و اون رو فریب میر

 دادید غیر از جریمه زندان هم داره؟ 

 کمال رو به مهتاب کرد و با اشاره به آرمان گفت: 

خوشم اومد ازت دخیر عمو. خوب بلدی از زیبایات به  -

. اون از اون بچه پولدار مزلف اینم از  موقع استفاده کتن

ا  این. خییل دست کم گرفته بودمت. تو که از این هین

 کردی؟ 
ی
ن زندیک داشتر چرا اون شش سال تو اون زیر زمیر

نکنه منتظر یه خر پول حسایی بودی که به بقیه پا نیم 

 دادی؟ شایدم یم دادی و ما خیی نداشتیم. 
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ابروهای مهتاب در هم رفت و دندانهایش از خشم به هم 

 سایید. آرمان با تحکم گفت: 

 مودب باشید آقا.  -

 فت: کمال پوزخندی زد و گ

 بهت رسویس نیم ده.  -
ی
 یعتن یم یک

مهتاب که از شدت عصبانیت رسخ شده بود دهان باز 

کرد تا جواب کمال را بدهد ویل آرمان به سمتش برگشت 

 و گفت: 

 با اینا نیم شه به توافق  -
ً
بیا بریم خانم میر لوج ظاهرا

ه کار رو بذاریم به عهده قانون.   برسیم. بهیر

 گفت:   بعد رو به عموی مهتاب

 تو دادگاه یم بینمتون.  -

مهتاب که هنوز از عصبانیت یم لرزید به سمت در 

ن آقا که معلوم بود ترسیده، هول زده  چرخید. حسیر

 گفت: 

 وایسید.  -

 آرمان گفت: 
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ه وسایلتون رو جمع  - ما دیگه حرقن با شما نداریم. بهیر

ی و با  ن جا مستقیم برم کالنیر کنید چون قراره از همیر

ن تراشکاری بیام. یم دونید که اگه حکم و رسباز برا ی بسیر

 اجرایی کنیم دیگه به این راحتر راه برگشت ندارید. 

 کمال آرام گفت: 

 پنجاه میلیون یم دیم.  -

چشم های مهتاب از این همه وقاحت گرد شد. آرمان 

 قهقه ای زد و گفت: 

 بریم مهتاب جان. بریم.  -

 صد میلیون.  -

افه تعهد نامه کتتی که به هیچ یک و نیم میلیارد. به اض -

 عنوان مزاحم موکل من و مادر و برادرش نشید. 

 عمو حسن فریاد زد: 

 یک و نیم میلیارد؟ جی با خودتون فکر کردید.  -

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_هفتاد_و_چهار

 

یشیر از میل خودتونه. کار به دادگاه برسه باید خییل ب -

اینا بدید. البته زندان و بسته شدن تراشکاری رو هم باید 

ن سهم محسن.  ن پس گرفیر  اضافه کنم و همچنیر

 فکر نیم کرد مهتاب بتواند از پس شکایت 
ً
کمال که اصال

برآید خودش را آماده کرده بود تا با دادن چهل، پنجاه 

د ویل حاال در مخمصه  میلیون. سهم االرث مهتاب را بگیر

 گرفتار شده بود. خودش یم دانست احتمال بز 
ی
ریک

وزیشان در دادگاه کم است. باید کاری یم کرد.   پیر

 آروم گفت: 

 پانصد میلیون -

 یک میلیارد و دویست.  -

 کمال عصتی داد زد: 
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 ندارم.  -

 این مشکل شماست نه موکل من.  -

-  . ن  یک میلیارد به اضافه ی اون تعهد نامه. همیر

 مهتاب جلو رفت و گفت: 

باشه. فقط به خاطر محسن که توی این سه ماه خییل  -

ن بابام رو هم یم  اذیت شد دارم کوتاه میام ویل ماشیر

 خوام. باید اون رو هم بهم بدید. 

ن گفت:   کمال با حرص نوجی کرد و عمو حسیر

 بلدی؟ -
ی
ن یم خوای چیکار؟ مگه رانندیک  ماشیر

ن پدرمه دوست ندارم زیر پای ییک دیگه باشه.  -  ماشیر

فکر یم کتن پدرت اگه زنده بود یم ذاشت تو پشت  -

؟ ن بشیتن  ماشیر

-  . ن ن و یم خوام مرتب و تمیر  حاال که زنده نیست. ماشیر

 کمال به جای پدرش جواب داد: 

 باشه اون ابو قراضه هم مال تو.  -

 آرمان لبخندی زد و گفت:  
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ید اگه  - گاه بیی ن رو قبل از تحویل یه تعمیر لطفا ماشیر

 اشه ازتون قبول نیم کنیم. مشکل داشته ب

 کمال به پشتر صندیل تکیه زد و با لحن آرایم گفت: 

تون یم کنم. حاال یم  - باشه. پول رو که جور کردم خیی

 تونید، برید. 

 آرمان رسش را تکان داد و گفت: 

 زیاد معطل نکنید. موکل من خییل آدم صبوری نیست.  -

ه به مهتاب لب زد:   کمال خیر

تون یم   -  کنم. زود خیی

ون آمدند مهتاب رو به آرمان گفت:   وقتر از تراشکاری بیر

نیم دونم چرا دلم شور یم زنه. به نظرت خییل راحت  -

 قبول نکردند؟

 ترسیدن -

نه، من فکر یم کنم این کمال باز یه نقشه ای کشیده.  -

آرمان یم ترسم. اون کمایل که من یم شناسم به این راحتر 

 کوتاه نیم اومد. 
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اش اینا از بسته شدن تراشکاری ترسیدن برای آروم ب -

ن کوتاه اومدن.   همیر

 حکم توقیف تراشکاری رو داری؟ -
ً
 تو واقعا

 نه.  -

 نه؟ -

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_هفتاد_و_پنج

 

 

 �🌺🌺🌺�پارت عیدی �🌺🌺🌺�
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 آرمان لبخندی زد و گفت: 

د. برای توقیف اموال باید دادگاه فقط یه بلوف بو  -

تشکیل بشه و قایصن حکم بده. هنوز هیچ دادگایه 

 تشکیل نشده. 

 پس اون ورقه جی بود؟ -

 آرمان لبخندی زد و گفت: 

 دادخواست توقیف اموال.  -

 

ن آقا از روی مبل بلند  ن مهتاب و آرمان حسیر
بعد از رفیر

 شده و با عصبانیت رو به کمال فریاد زد: 

 کردی؟ االن من یک میلیارد از کجا بیارم.   چرا قبول -

 کمال با خونرسدی رسی تکان داد و گفت: 

 من جورش یم کنم.  -

؟ تو یک میلیارد پول نقد داری؟ -  تو جورش یم کتن

 هنوز نه. ویل جورش یم کنم.  -
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اگه یم تونستر پول داشتر چرا ندادی به من تا قرضام و  -

 بدم

ی باهاش قمار کتن  - ؟ تازه یک گفته من بدم بهت که بیی

 . ن  اون پول و دارم. گفتم یم تونم جورش کنم. همیر

 از کجا؟ -

م -  فکر کن یم خوام از ییک قرض بگیر

ن آقا که کیم آرام تر شده بود، دوباره روی مبل  حسیر

 نشست و گفت: 

 از یک؟ -

هر یک. شما به این کارا چیکار دارید؟ شما سهم االرث و  -

. بگیر که بتوین باهاش تراشک  اری رو بفرویسر

این کیس که پول داره بیشیر نداره که من قرضام و به  -

 این نزول خوره صاف کنم نخوام تراشکاری رو بفروشم. 

 گفت: 
ی
 کمال از جایش بلند شد و با بیحوصلیک

 نیم دونم.  -

باید به رساغ پرستو یم رفت. باید نقشه ای که برای 

اجرا یم پرستو و آن شوهر احمقش کشیده بود را زودتر 

کرد. هر چند آن نقشه در مقابل نقشه ای که برای 
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ن درست پیش  مهتاب کشیده بود هیچ بود. اگر همه چیر

یم رفت دیگر از دست دادن یک میلیارد و دو میلیارد، 

اهمیتر نداشت. مهتاب خانم یم توانست برود و با این 

خرده پولها عشق کند. گنج واقیع هنوز زیر دست خودش 

 بود. 

ون نرفته بود که پدرش دوباره به حرف هنوز  از در بیر

 آمد: 

 االن جواب کامران و جی بدم؟ -

 کمال پوزخندی زد و گفت: 

یک  -  رسر
ی
وقتش گل پرستون هم یه کم توی بدبختای زندیک

بشه. نیم شه که من تنهایی جور تموم ندونم کاریهای شما 

 رو بکشم. 

ن آقا آیه کشید و رسش را به دو طرف تکان داد  . حسیر

 مگر از 
ً
کالهش دیگر پیش هیچ کس پشیم نداشت. اصال

اول هم پشم داشت. وقتر پدر خودش هیچ وقت قبولش 

نداشت و همیشه توی رسش یم زد، از بقیه چه انتظاری 

 داشت. 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 ��فردا پارت نداریم. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_هفتاد_و_شش

 

*** 

به ای به در اتاق آرین زد و بدون آرمان ب ا پشت دست ضن

این که منتظر جوایی از طرف او باشد در را باز کرد و 

داخل شد. آرین طبق معمول این روزها روی تخت دراز 

کشیده بود. ساعدش را روی چشم هایش گذاشته بود و 

خود را به خواب زده بود. آرمان به تخت نزدیک شد و با 

ا از روی چشم هایش کنار زد و یک حرکت دست آرین ر 

 گفت: 
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 پاشو دیگه. خسته نشدی این قدر چپیدی تو این اتاق.  -

 آرین یی حوصله پشت به آرمان کرد و گفت: 

ون حوصله ندارم.  -  برو بیر

واال منم حوصله ی تو رو ندارم. اومدم پیغام مامان و  -

 بدم و برم. 

 بگو و گورتو گم کن.  -

به سمت پنجره رفت و پرده آرمان اما به جای حرف زدن 

ضخیم اتاق را کنار زد و  اجازه داد نور عرصگایه به داخل 

اتاق بتابد. آرین چشم هایش را روی هم فشار داد و فریاد 

 زد: 

 بکشش اون پرده رو.  -

آرمان همانطور که پنجره را باز یم کرد تا هوای تازه وارد 

 اتاق شود، با تمسخر گفت: 

ی؟ ونپایر شدی؟ ویل به نظر چرا؟ تارییک دوست دار  -

 شبیه زامبیایی تا خون آشاما. انگاری از تو گور 
من بیشیر

 در اومدی. 

آرین عصتی از جایش بلند شد و روی تخت نشست و 

 فریاد زد: 
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ون. اینقدر رو اعصاب من راه نرو.  -  آرمان برو بیر

نیم تونم. دستور دارم شما رو برای یک دیدار رسیم با  -

 واده عزیزش آماده کنم. نامزدتون و خان

 آرین که کیم هوشیار شده بود. چشم ریز کرد و گفت: 

 آنیتا یم خواد بیاد.  -

ن کامپیوتر  آرمان خودش را روی صندیل چرخدار پشت میر

پرت کرد و همانطور که به چپ و راست تاب یم خورد 

 گفت: 

آنیتا که همیشه اینجاس. خاله اینا یم خوان بیان که در  -

عقد و عرویس حرف بزنن. مامان گفت مورد تاری    خ 

بلندت کنم بندازمت توی حموم که بوی گندت تمام 

 خونه رو برداشته. 

 پیف، پیقن کرد و ادامه داد: 

حالت به هم نیم خوره از خودت؟ چند وقت حموم   -

؟  نرفتر

 آرین یی حوصله تر از قبل گفت: 

 باشه. االن بلند یم شم. تو برو -
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_هفتاد_و_هفت

 

آرمان لحظه ای به صورت پژمرده و قیافه درهم برادرش 

نگاه کرد. این آدم هیچ شباهتر به آدم چند ماه پیش 

ی نبود.  نداشت از آن پرس شاد و رسخوش گذشته خیی

انگار نه انگار که تازه نامزد کرده بود. مگر نه این که دوران 

 آدم است. پس چرا آرین نا
ی
ین دوران زندیک مزدی بهیر

 بیشیر شبیه زن مرده ها یم مانست تا تازه دامادها. 

دست از بازی برداشت. نفس عمیقر کشید و با جدیت  

 پرسید: 

؟ خب اگه نیم خوای با  - آرین چرا این جوری یم کتن

آنیتا ازدواج کتن بگو و خودت و خالص کن. کیس نیم 

 ازدواج که شوجن بردار نیست.  تونه مجبورت کنه. 
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 برو آرمان. حوصله ندارم.  -

 آرمان با عصبانیت فریاد زد: 

نیم رم. یم فهیم نیم رم. سه ماه به بهانه ی پایان نامه  -

خودت تو اتاق حبس کردی. درست از شب بعد از 

نامزدی.  اگه هیچ کس ندونه من که یم دونم دلت هنوز 

. با مهتابه. یم دونم نتونستر فر   اموشش کتن

 مهتاب برای من تموم شد.  -

 چرا؟  -

آرین دستر توی صورتش کشید. حرف زدن از مهتاب 

برایش سخت بود. بعد از سه ماه هنوز عشق مهتاب در 

قلبش زنده بود. هر چند پرده ای ضخیم و سیاه از شک 

و تردید روی این عشق کشیده شده بود. پرده ای که هر 

ن را به یاد روزهای خوش از گایه کنار یم رفت و آری

گذشته یم انداخت و بیش از بیش او را در حرست آنچه 

 از دست داده بود، یم انداخت. 

ی را که دیده بود   ن ویل هر کاری یم کرد نیم توانست چیر

فراموش کند. فکر این که مهتایی که او عاشقانه دوستش 

داشت همان مهتایی بود که یم توانست آن طور 

گری را کتک بزند، عذابش یم داد. فکر وحشیانه دخیر دی

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 764 
 

این که مهتاب با مظلوم نمایی فریبش داده بود و او را به 

ی که بیشیر از  ن بازی گرفته بود، اذیتش یم کرد. ویل چیر

همه آزارش یم داد این بود که نیم توانست مهتاب را از 

ون کند. مهتاب در ذهنش جوالن یم داد و هر  ذهنش بیر

رد. یک بار خوب بود و بار دیگر دفعه رنگ عوض یم ک

ن و  ن خواسیر ن عشق و نفرت گیر افتاده بود. بیر بد. آرین بیر

ن و ماندن. او گیج و رسدرگم شده بود.  ن رفیر . بیر ن
 نخواسیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_هفتاد_و_هشت

 

از یک طرف رفتارهای مهتاب در مدت دوستیشان و از 

رف دیگر حرفهای مدام آنیتا و مادرش در مورد مهتاب ط

او را گیج کرده بود. باور این که مهتاب با نقشه به او 
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نزدیک شده بود برایش سخت بود ویل فراموش کردن آن 

 صحنه در خانه ی مهتاب هم سخت بود. 

هنوز صورت خون آلود و پیشاین شکسته آنیتا جلوی 

مظلومانه اش در  چشمش بود. هنوز حرفها و گریه های

گوشش بود. نه، این همه خشونت از هر کیس بر نیم 

 آمد. 

نه، مهتاب آن کیس نبود که خودش را نشان یم داد. 

مهتاب فریبش داده بود و سیع کرده بود از عالقه او به 

خودش سوء استفاده کند ویل وقتر آنیتا را به عنوان یک 

به نمایش  رقیب دیده بود، ترسیده بود و روی واقعیش را 

 گذاشته بود. 

رسش را باال آورد و انگار به جای آرمان به خودش جواب 

 پس یم داد، گفت: 

ن از  - فهمیدم مهتاب آدم درستر نیست. برای همیر

 زندگیم گذاشتمش کنار. 

آرمان ابرویی باال انداخت. مهتایی که او یم شناخت  

درست ترین آدم دنیا بود.  ویل با حرف آرین مخالفت 

ی نبود که او بخواهد به آرین ثابت کند. نکر  ن د این چیر

آرین خودش باید یم فهمید. باید یاد یم گرفت به 
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اطرافیانش این قدر سطخ نگاه نکند. کاری به خوب و 

بد مهتاب نداشت ویل این که آرین آن قدر زود به 

مهتاب دل داده بود و دوباره آن قدر زود دل از مهتاب 

ش کنده بود. نشان از نپخ  و سطخ نگری برادر بزرگیر
ی

تیک

یم داد. به نظر آرمان، آرین هنوز بچه خایم بود که نیم 

توانست درست ببیند. درست فکر کند. درست تجزیزیه 

ی و اقدام کند.   تحلیل کند و درست نتیجگیر

تکاین به صندیل چرخداری که روی آن نشسته بود داد و 

 گفت: 

از زندگیت  خب، قبول، مهتاب آدم بدی بود و تو  -

. این چه  گذاشتیش کنار و دیگه هم بهش فکر نیم کتن

ربظ به ازدواجت با آنیتا داره؟ چرا رفتر رساغ آنیتا؟ مگه 

نیم گفتر حیس بهش نداری. مگه نگفتر مثل خواهرت 

؟  یم مونه. چرا یم خوای با آنیتا عرویس کتن

آرین لبخند تلخن زد و رو برگرداند. خودش هم نفهمید 

 دام آنیتا افتاده بود.  چطور به

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_هفتاد_و_نه

 

فقط وقتر به خودش آمده بود که داشت در مجلس 

نامزدیش همراه آنیتا یم رقصید. آنقدر فکرش درگیر بود 

که نفهمید آنیتا چطور به او چسبید و او را به آن سمتر 

 هل داد.   که دوست داشت 

 آرمان دوباره پرسید: 

 چرا یم خوای با آنیتا عرویس کتن وقتر دوستش نداری؟  -

آرین از جایش بلند شد و همانطور که به سمت رسویس 

 اتاقش یم رفت با لحن رسدی جواب داد: 

 دوسش دارم.  -

؟ -
ً
 واقعا

-  .
ً
 آره، واقعا
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 و قدم داخل حمام گذاشت و در را پشت رسش بست. 

را به سمت باال گرفت و با حرص نفسش را  آرمان رسش

ون داد. از دست آرین ناراحت بود. از این که او را این  بیر

 قدر ضعیف و بیچاره یم دید، عصباین بود. 

وقتر او را با مهتاب مقایسه یم کرد، عصبانیتش بیشیر 

هم یم شد. مهتاب هم عاشق آرین بود. او هم مثل آرین 

و در عشق شکست خورده  از معشوقش نا امید شده بود 

بود. ویل اجازه نداده بود عشق نا فرجامش او را از ادامه 

 دور کند. 
ی
 زندیک

 نگاه به در بسته حمام داد و زیر لب گفت: 

 حیف مهتاب که  -
ً
یر واقعا خییل یی عرضه و یی غیر

عاشق آدم یی جربزه ای مثل تو شد. به خدا اگه خودم 

 رفتمش. عاشق ییک دیگه نبودم یم رفتم یم گ

ون رفت.   و با عصبانیت از اتاق بیر

ن خانم که رس پله ها ایستاده بود با نگراین به آرمان  نسیر

 نگاه کرد و گفت: 

 جی شد؟ بلند شد از جاش.  -

 آره، رفت حموم.  -
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 خدا رو شکر.  -

آرمان که حوصله هیچ کس را نداشت با اخم های در هم 

 رفته رو به مادرش گفت: 

م خون -  ه ی ییک از بچه ها امشب نیم یام. من دارم میر

 قراره در مورد   -
ً
کجا یم ری؟ امشب مهمون داریم مثال

 ازدواج برادرت حرف بزنیم. 

ه در چشم های مادرش گفت:   آرمان ایستاد و خیر

به خاطر همون دارم یم رم. نیم خوام وقتر دستجمیع  -

 دارید برادرم و بدبخت یم کنید وایسم و نگاه کنم. 

ن خانم  با چشم های از حدقه در آمده، گفت:  نسیر

 تو؟ -
ی
. وایسا ببینم جی یم یک  واااا؟ چه بدبختر

ویل آرمان دیگر نایستاد. تا وقتر که آرین خودش نیم 

 خواست کاری از دست او بر نیم آمد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 770 
 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_هشتاد

 

*** 

ون یم آمد موبایلش را  کمال با دیدن پرستو که از خانه بیر

د ماشینش برداشت و تایپ کرد:   از روی داشیی

یم دوین االن زنت کجاست؟ با کیه؟ به تو هم یم گن  -

ت.   مرد. کالت و بذار باال خوش غیر

و عکیس از پرستو که با موهایی پریشان و صوریر آرایش 

کرده از خیابان رد یم شد برای مخاطب چتش ارسال 

ان روزی که توی تراشکاری قول پرداخت پول را کرد. هم

به مهتاب داده بود، نقشه این کار را کشیده بود و االن 

 چند هفته ای بود که روی نقشه اش کار یم کرد. 

ن را باز کرد، کمال صفحه چت  پرستو که در ماشیر

ن  د ماشیر موبایلش را بست و دوباره آن را روی داشیی

ستو دست برد، کمربند گذاشت و به پرستو لبخند زد. پر 

 ایمتن را کشید و گفت: 
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 ییک ما رو با هم ببینه؟ -
ی
 چرا اومدی جلوی خونه نیم یک

 کمال پوزخند روی لبش را خورد و با لحن جدی گفت: 

. از جی یم تریس؟ ما که داریم یم ریم.  - ن  خب ببیر

 پرستو نفس عمیقر کشید و گفت: 

 نیم ترسم. فقط گیج شدم. تویی که هر وقت حرف -

 
ی
ن یم شد یم گفتر عجله نکن یه دفعه زنگ زدی یم یک رفیر

باید تا آخر هفته از ایران بریم. تو جای من بودی گیج 

 نیم شدی؟

ون آورد و گفت:  ن را از پارک بیر  کمال ماشیر

اون موقع وقتش نبود حاال وقتشه. چیش گیج کننده  -

 اس. 

پرستو پر از تردید نگاه از کمال گرفت و به خیابان رو به 

ه شد. دلیل این همه عجله ی کمال را نیم  رویش خیر

 فهمید. زیر لب گفت: 

 آخه چرا اینقدر با عجله؟ -

ی که فکر  یم کردم ردیف شد.   - ن کارام زودتر از اون چیر

؟  ناراحتر
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پرستو نگاه مضطربش را دوباره به سمت کمال چرخاند و 

د. کمال اخیم کرد و  لبهای قرمزش را روی هم فرسر

ن را وارد خیابان اصیل یم کرد، با همانطور که م اشیر

 دلخوری گفت: 

اگه پشیمون شدی من حرقن ندارم. بالخره تو زن شوهر  -

 های به شوهرت داری. با این که 
ی

داری و یه وابستیک

خییل دوست دارم ویل من آدم التماس کردن نیستم. 

م با تمام وجودش همراهم باشه. اگه  دوست دارم پارتین

ن جا حتر یه درصد دلت ه نوز با شوهرت بگو از همیر

ن  راهمون و از هم جدا کنیم. من آدم نصفه خواسیر

 .  نیستم پرستو. یا کامل برای متن یا نیستر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_هشتاد_و_یک
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 پرستو ترسیده چشم درشت کرد و گفت: 

؟ تو که یم دوین  - چقدر از اون این چه حرقن یم زین

مرتیکه بدم یم یاد. تو که یم دوین چقدر عاشقتم. پس 

؟ ؟ یم خوای اذیتم کتن  چرا این حرف و یم زین

 پس چرا داری بهونه میاری؟ -

 بهونه نمیارم. فقط از کار عجله ای خوشم نیم یاد.  -

 شوهرت بهت شک کرده؟ -
ی
 مگه نیم یک

عوض  نیم دونم. شاید. از بعد از مسافرت ترکیه خییل -

شده دیگه اون سپهر قدیم نیست. خییل گیر یم ده. ییک 

 دوبارم، دیدم رفته رس موبایلم. 

 خب، نیم تریس بفهمه و یه بالیی رست بیاره؟ -

 پرستو پوزخندی زد و گفت: 

یک؟ سپهر؟ نه بابا اون یی عرضه تر از ایناس. تازه   -

ن به اسم منه.  بفهمه. چیکار یم تونه بکنه؟ خونه و ماشیر

ون.  حرف  بزنه با یه تیپا میندازمش از خونم بیر

ن تموم  - ون همه چیر فکر یم کتن با انداختنش از خونه بیر

 ازت شکایت کنه. 
ً
یم شه. سپهر شوهرته. یم تونه قانونا
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یم تونه ممنوع الخروجت کنه. یم تونه اونقدر نگه ات 

ن پرستو من  داره که موهات رنگ دندونات بشه. ببیر

ی ندار   م. نیم تونم وایسم  .................. حوصله درگیر

صدای زنگ موبایل پرستو باعث شد کمال ساکت شود. 

ون آورد و نگایه به  پرستو موبایلش را از توی کیفش بیر

 عکس سپهر که کل صفحه را پوشانده بود، کرد و گفت: 

 سپهره.  -

 جواب بده.  -

پرستو تماس را برقرار کرد. صدای عصباین سپهر از پشت 

  حتر به گوش کمال هم یم رسید. گویسر 

؟ -  پرستو کجایی

ون -  بیر

 با یک؟ -

 وا.... با یک باید باشم؟ با دوستامم دیگه.  -

 کدوم دوستات؟   -

سپهر رو اعصاب من راه نرو. مگه تو همه ی دوستای  -

من و یم شنایس. نکنه توقع داری وقتر تهران نیستر تک 

 و تنها بشینم تو خونه. 
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 و گفت:  سپهر پوزخندی زد 

 نکه وقتر تهران بودم، یم شستر تو خونه.  -

 رسی تکان داد و گفت: 
ی

 پرستو با کالفیک

من حوصله بحث با تو رو ندارم سپهر. بیا خونه حرف  -

 یم زنیم. 

و تلفن را با عصبانیت قطع کرد و داخل کیفش پرت کرد. 

 کمال دنده ای عوض کرد و با خونرسدی گفت: 

 جی یم گفت؟ -

؟گیر داده   -  بود، کجایی

 یه بویایی برده. شک نکن.  -

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_هشتاد_و_دو
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ی  ن  به چیر
ً
پرستو چشم بست حق با کمال بود سپهر حتما

شک کرده بود که این قدر عوض شده بود. دیگر یی چون 

و چرا حرفش را گوش نیم کرد. دیگر از محبت های 

یش خوشحال نیم شد. دیگر مثل قبل به او نیم الک

چسبید و از او تعریف و تمجید نیم کرد. از آن بدتر روی 

رفت و آمد و پوشش متعصب شده بود و زیاد سوال یم 

 پرسید و در مورد دوستانش کنجکاوی یم کرد. 

 با استیصال گفت: 

 یعتن از کجا فهمیده؟ -

نه که قبل از این که از کجا فهمیده مهم نیست. مهم ای -

ن پرستو  این که دست به کاری بزنه باید از ایران بری. ببیر

ین فرصت  این سه، چهار روزی که سپهر ماموریته بهیر

برای رفتنه. اگه سپهر برگرده معلوم نیست بتوین به این 

. با شناختر که من از مردای  راحتر از ایران خارج بیسر

ن کاری که یم ک نه ممنوع مثل سپهر دارم. مطمئنم اولیر

الخروج کردن توه تا نگهت داره. البته اگه تا به حال این 

 کار رو نکرده باشه. 

 نالید: 
ی
 پرستو با بیچاریک
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آخه با این رسعت که نیم شه. من باید خونه و ماشینم  -

 و بفروشم. بدون پول که نیم تونم برم کشور غریب. 

 من برات یم فروشم؟ -

 تو؟ چطوری؟ -

ن و ب - زن به نام من و خودت قبل از خونه و ماشیر

ن و یم فروشم  ن سپهر برو ترکیه. منم خونه و ماشیر
برگشیر

 و پولش رو برات میارم اونجا. 

ن تنها رسمایه  توی دل پرستو خایل شد. آن خانه و ماشیر

ی نداشت. آب  ن او بودند و اگر آن را از دست یم داد چیر

 دهانش را قورت داد و سیع کرد بدون ناراحت کردن کمال

ن مخالفت کند.   با رفیر

یعتن تو نمیای؟ من بدون تو اونجا چیکار کنم؟ من  -

 تنهایی نیم تونم از پسش بر نمیام. 

 کمال لحن دلجویانه ای به خودش گرفت و گفت: 

ن من هنوز تو تهران یه مقدار  - فقط یه مدت کوتاهه. ببیر

کار عقب افتاده دارم. تو این مدیر که مجبورم تهران 

ن رو هم برات یم فروشم. بمونم خونه   و ماشیر

 خب، یم مونم با هم بریم.  -
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؟  - نیم تونیم ریسک کنیم. اگه ممنوع الخروجت کنه جی

. یم  دیگه به این راحتر نیم توین از دستش خالص بیسر

دوین که اگه نخواد طالقت بده یم تونه. یم تونه سالهای 

 سال تو ایران بالتکلیف نگه ات داره. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_هشتاد_و_سه

 

پرستو  دو دل بود. نیم توانست به این راحتر خانه و 

ماشینش را در اختیار کمال بگذارد از آن طرف هم جرات 

نداشت از کمال تضمیتن بخواهد. یم ترسید کمال 

ناراحت شود و او را رها کند. نیم خواست کمال را از 

دهد. کمال را دوست داشت. کمال تجیل همه ی دست ب

ن نبود یک لحظه  رویاهایش بود. اگر مسئله خانه و ماشیر
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هم تردید نیم کرد و به ترکیه یم رفت ویل حاال نیم 

دانست چه کار باید بکند. قلبش به او یم گفت به کمال 

ن  اعتماد کند و برود ویل مغزش فرمان ماندن یم داد. بیر

افتاده بود. نگایه به نیم رخ کمال عقل و احساسش گیر 

 انداخت و آب دهانش را قورت داد و ساکت ماند. 

 کمال که سکوت پرستو را دید. آرام گفت: 

 بهم اعتماد نداری؟ نه!  -

 پرستو هراسان گفت: 

 نه، نه این چه حرفیه ؟ فقط ................  -

ن را به گوشه خیابان یم کشید،  کمال همانطور که ماشیر

 گفت: 

 هیخی نکو.  -

 پرستو نالید: 

-   ............ ن  کمال ببیر

ن را کنار خیابان پارک  کمال بدون توجه به پرستو  ماشیر

ن  کرد. به پشت چرخید و از روی صندیل عقب ماشیر

 پوشه ای را برداشت و روی پای پرستو گذاشت و گفت: 
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یم خواستم تو یه فرصت مناسب بهت بدم. ویل خوب  -

 مجبورم االن بهت بدم. 

 انه ای باال انداخت و با دلخوری ادامه داد: ش

-   .  فکر نیم کردم این قدر بهم یی اعتماد بایسر
ً
 اصال

 که پرچم کشور ترکیه روی 
ی

ن رنیک پرستو چشم از پوشه سیی

 آن بود، برداشت و با تعجب پرسید: 

 این چیه؟ -

 بازش کن.  -

ه ماند به تک  پرستو دست برد و پوشه را باز کرد و خیر

 داخل پوشه. نفیس گرفت و گفت:  برگ مقوایی 

 سند خونه تو ترکیه اس؟ تو ترکیه خونه خریدی؟ -

آره، سند خونه تو ترکیه اس ویل اون مهم نیست. مهم  -

 اینه. 

و دستش را روی قسمت که نام مالک نوشته شده بود، 

گذاشت. پرستو با دیدن اسم خودش نفسش بند آمد و 

بان قلبش باال رفت.   ضن

 را عقب کشید و گفت:  کمال کیم خودش
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درسته تو به من اعتماد نداری ویل من آدیم نیستم که  -

محبتای هیچ کس و فراموش کنم. یادم نرفته وقتر گرفتار 

ان یم  بودم طالهات و بهم دادی. اون موقع گفتم جیی

 کنم. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_هشتاد_و_چهار

 

راز کرد و دست پرستو را توی دستش گرفت و با دست د

ی زمزمه کرد:   احساس بیشیر

البته اگه اون کار را هم برام نیم کردی این خونه رو    -

برات یم خریدم چون تو خییل برام  ارزش داری پرستو. 

 خییل زیاد. 
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چشم های پرستو از هیجان دو دو یم زد و لبهایش از هم 

دن نداشت. باورش نیم شد باز مانده بود. قدرت حرف ز 

کمال برایش خانه خریده باشد. آن هم در ترکیه. باورش 

نیم شد این قدر زود به آرزوهایش رسیده باشد. تک 

ی به  برگ سند را از داخل پوشه برداشت و با دقت بیشیر

آن نگاه کرد. یک کاغذ مقوایی با حاشیه قرمز و پرچم 

کلمایر که روی ترکیه در باالی صفحه. معتن هیچ کدام از  

سند نوشته شده بود را نیم فهمید. البته به جز اسم و 

فامیلش. نوک انگشتان دستش را روی مهر برجسته 

انتهای سند کشید. این سند یک خانه در ترکیه بود به نام 

خودش. خود خودش. یم خواست از خوشحایل فریاد 

بزند. یم خواست همه ی دنیا را خیی کند. یم خواست 

د و تا آنجا یم تواند ببوسدش.   توی بغل  کمال بیی

ه به صورت پر از هیجان پرستو، گوشه لبش را  کمال خیر

گزید تا نیشخندش مشخص نشود. باید یک دست 

مریزاد به دوست کامران یم گفت. کارش خییل خوب بود. 

ن برگه. هر چند مجبور   آن مهر برجسته پاییر
ً
مخصوصا

یوین از جیبش شده بود برای این سند جعیل چند میل

به آخر را  خرج کند. ویل ارزشش را داشت.  حاال باید ضن

یم زد و پرستو را توی دام خودش اسیر یم کرد. هر چند 
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ن االن هم پرستو اسیر دامش شده بود. ویل کمال  همیر

بازی کردن با شکارش را دوست داشت. از دیدن 

رفتارهای احمقانه کساین که گولش را یم خوردند، لذت 

 د. یم بر 

ون آورد و جلوی صورت  دسته کلیدی را از جیب کتش بیر

 پرستو گرفت و گفت: 

اینم کلید خونه ات. حاضن و آماده. مبارکت باشه  -

عزیزم. دادم بچه ها یه رسی وسایل اولیه رو توش بذارن 

 رس فرصت یم 
ً
که وقتر یم ری اونجا راحت بایسر بعدا

یقه ی ریم دوتایی هر جی الزم داریم یم خریم. به سل

 خودت. 

ه به دسته کلیدی که توی دستهای کمال تاب  پرستو خیر

 یم خورد، من، من کنان گفت: 

 نیم دونم جی بگم. کمال .... تو ... من.......  -

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_هشتاد_و_پنج

 

کمال خنده ای کرد و دسته کلید را توی دست پرستو 

 ذاشت و گفت: گ

؟ اگه دلت یم خواد  - ؟ یم ری یا یم موین
ی
حاال جی یم یک

، من حرقن ندارم. بمون وقتر خونه و ماشینت و   بموین

فروختر با هم یم ریم. من اگه اضار داشتم زودتر بری 

برای خودت بود. نیم خواستم یه وقت برات مشکیل 

پیش بیاد و سپهر فرصت اذیت کردنت و پیدا کنه. ویل 

. دی  گه اضاری ندارم. هر جور خودت راحتر

 گفت: 
ی
مندیک  پرستو با رسر

 ببخشید. نیم خواستم ناراحتت کنم.  -

 نیم خوام تو...............  -
ً
ن پرستو من واقعا  ببیر

 فقط بگو برنامه چیه؟ -

 پس به من اعتماد داری؟ -
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 دارم. به اندازه چشام.  -

 کمال رسخوشانه خندید و گفت: 

 به چشاتم اعتماد نکن.  از من یم شنوی -

 به چشام هم اعتماد نداشته باشم به تو دارم.  -

باشه، پس حاال بر یم گردیم خونت مدارکت بریم داری،  -

یم ریم پیش ییک از دوستام که تو دفیر خونه کار یم کنه تا 

کارهای انتقال رو انجام بده. باید قبل از پنج شنبه که 

باشیم و تو از کشور  سپهر بر یم گرده همه کارامون کرده

ن که کارام و ردیف کردم پشت  . منم همیر خارج شده بایسر

 رست میام عزیزم. نگران خونه و ماشینت هم نباش. 

 پرستو دوباره دستر به سند کشید و زیر لب زمزمه کرد: 

 نیستم.  -

 خییل خوبه.  -

ی را به خاطر آورده باشد، هیجان  ن پرستو که انگار تازه چیر

 زده، گفت: 

ی کمال خییل کار دارم. باید چمدونام ببندم. باید از وا -

 دوستام خداحافظن کنم. 
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. یه درصد فکر  -
ی
نه، نه، نه. به هیچ کس هیخی نیم یک

کن به گوش سپهر برسه. نیم تونیم ریسک کنیم. وقتر از 

کشور خارج شدی زنگ بزن و به همشون بگو که برای 

 .  کتن
ی
 همیشه رفتر تا با عشقت زندیک

. نیم دوین کمال قلبم داره  باشه، -
ی

باشه. هر جی تو بیک

میاد تو دهنم. اونقدر هیجان زده ام که نیم توین 

 .  تصورش کتن

 کمال رس کج کرد. با بدجنیس خندید و گفت: 

 وقتر بریس ترکیه از اینم هیجان زده تر یم یسر عشقم.  -

پرستو با چشم های گشاده به سمت کمال برگشت و 

 فریاد زد: 

 چطور؟؟؟ -

 سورپرایزه عزیزم. سورپرایزه.  -

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_هشتاد_و_شش

** 

ون آمد، موبایلش را از  ن که از هواپیما بیر سپهر همیر

ن بار در آن روز به  حالت پرواز خارج کرد و برای صدمیر

پرستو زنگ زد. ویل باز هم تلفن همراه پرستو خاموش 

 د و کیس هم به تلفن خانه جواب نیم داد. بو 

از دیروز عرص که با پرستو حرف زده بود و کارشان به یک 

ی از پرستو نداشت.  مجادله لفظن کشیده شده بود، خیی

امیدوار بود این جواب ندادن های پرستو فقط از رس 

لجبازی باشد. برای این که مثل همیشه او را تنبیه کند و 

یس بنشاند. ویل دلشوره ای که از حرف خودش را به کر 

ن دیگری یم گفت.    همان دیشب به جانش افتاده بود، چیر

نفیس گرفت و موبایلش را  داخل جیبش برگرداند. باید 

ن یم شد اتفاقر برای  زودتر به خانه یم رفت. باید مطمی 

 پرستو نیفتاده باشد. 
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صدای نوتیفیکیشن موبایلش که بلند شد. با شتاب 

ون آورد. امیدوار بود پیام از طرف موبایل را  از جیبش بیر

ن یم  ن که مطمی  پرستو باشد. مهم نبود چه پیایم. همیر

شد، پرستو صحیح و سالم است. برایش کاقن بود. ویل با 

دیدن شماره ناشنایس که در چند هفته ی گذشته با پیام 

های عجیب و غریبش روح و روان او را بهم ریخته بود، 

 سط سالن فرودگاه ایستاد. مستاصل و عصتی و 

آب دهانش را قورت داد. و با ترس پیام را باز کرد. " سالم 

. برگشتر تهران؟ چشت روشن. از زنت خیی داری؟  حاجی

." و چند استیکر  یم دوین االن کجاست؟ نه، نیم دوین

 خنده. 

  
ی
به اطراف نگاه کرد. این آدم چه کیس بود که از ریز زندیک

دوست بود یا دشمن؟ هدفش از او و زنش خیی داشت؟ 

این پیام ها چه بود؟ چرا رک و راست حرفش نیم زد؟ 

چرا داشت با او بازی یم کرد؟ چه سودی از عذاب دادن 

 او یم برد؟

صدای دوباره نوتیفیکیشن سپهر را به خودش آورد. یک 

؟  پیام دیگر از همان فرد ناشناس" چرا وایسادی حاجی

."بجنب، نجنتی دیگه زنت و نیم  ن  بیتن ها. از ما گفیر
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ن اداره که توی  سپهر نفهمید چطور خودش را به ماشیر

پارکینگ فرودگاه پارک کرده بود، رساند و سوار شد. 

نفهمید چطور خیابانها را یط کرد و خودش را به خانه 

 رساند. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_هشتاد_و_هفت

 

 وسط آن قدر 
ً
ن را تقریبا عصتی و مستاصل بود که ماشیر

ین رسعتر که یم توانست به  کوچه رها کرد و با بیشیر

 سمت خانه دوید. 

قلبش از ترس و اضطراب در سینه اش یم کوبید و 

نفسش به شماره افتاده بود. از فکر این که برای پرستو 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 790 
 

اتفاقر افتاده باشد در حال مردن بود. با دستاین لرزان در 

اختمان را باز کرد و منتظر آومدن آسانسور نماند. پله س

 ها را دوتا ییک کرد و خودش را به در آپارتمان رساند. 

 یی معطیل دستش را روی زنگ فشار داد و فریاد زد: 

 پرستو، پرستو، -

ویل جوایی نیامد. دوباره زنگ زد ویل باز هم جوایی نیامد. 

کرد ویل کلید   کلید که هنوز توی مشتش بود را داخل قفل

نچرخید. دوباره امتحان کرد. ویل بازهم در باز نشد. قفل 

در عوض شده بود. برای لحظه ای گیج و منگ به در 

بسته نگاه کرد و بعد با مشت به جان در افتاد و اسم 

 پرستو را فریاد زد. 

 

آقای مهندس. آقای مهندس. آروم باشید. چیکار یم  -

 در نزنید.  کنید؟ کیس خونه نیست. یی خود 

سپهر دست از کوبیدن در کشید و به سمت جعفر آقا 

رسایدار خانه که پشت رسش ایستاده بود، برگشت. با 

 تریدد پرسید: 

 کیس نیست؟   -
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 نه. هیچ کس خونه نیست.  -

 شما از کجا یم  -
ً
یعتن جی هیچ کس خونه نیست؟ اصال

 دونید؟ 

 گفت: 
ی
مندیک  جعفر آقا با رسر

ن  - ه. بفرمائید بریم پاییر  براتون یم گم. این جا واینسید بهیر

 سپهر توی صورت جعفر آقا فریاد زد: 

؟ زن من  -
ی

مرد حسایی جی رو یم خوای بهم بیک

کجاست؟ چرا قفل خونم عوض شده؟ چرا نباید جلوی 

 در خونم وایسم. 

جعفر آقا دستر به ریش های کوتاه و سفیدش کشید و با 

 تن صدای آرایم گفت: 

نداره جلو در همسایه. صداتون آقای مهندس خوبیت  -

ن من  یم شنون برای خودتون بد یم شه. بیاین بریم پاییر

ن و براتون تعریف یم کنم.   همه چیر

ن جا بگو؟ -  همیر

جعفر آقا بازوی سپهر را گرفت و به سمت آسانسور 

 کشید و گفت: 

 بیا بریم خونه ی ما. بشینیم حرف بزنیم.  -
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د تا سپهر گیج و منگ خودش را به دست آق  ا جعفر سیی

د.   او را به به داخل آسانسور بیی

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_هشتاد_و_هشت

 

از فکر کردن به اتفاقر که افتاده بود، یم ترسید. یم ترسید 

ی که در اعماق ذهنش سو، سو یم زند واقعیت  ن چیر

و او را ترک داشته باشد. نیم خواست باور کند پرست

کرده. احمقانه به ریسمان دیگری چنگ زد تا آن فکر را از 

ون کند:   ذهنش بیر
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جعفر آقا بالی رس پرستو اومده؟ اتفاقر براش افتاده؟  -

حالش بد شده؟ بردنش بیمارستانه؟ تو رو خدا هر جی 

 شده بهم بگید. 

جعفر آقا با تاسف رسی تکان داد و دکمه زیر هم کف را 

وع فشار داد. سپ هر اما از شدت ناراحتر پلک چشمش رسر

 به پریدن کرد و پای مشکل دارش به گز،گز افتاد. 

ن بود هر وقت عصتی و ناراحت یم شد.   همیشه همیر

 خود نمایی یم کردند. وقتر آسانسور 
ضعف هایش بیشیر

ایستاد، جعفر آقا دوباره دست روی بازوی سپهر 

ایی کرد. در گذاشت و او را به سمت اتاق رسایداری راهنم

 اتاق  را باز کرد. خودش را عقب کشید و آرام گفت: 

 بفرمائید تو آقای مهندس. بفرمائید.  -

سپهر ترسان کفشش را در آورد و وارد اتاق ساده  

رسایداری شد. در همان اول چشمش به دو ساک آشنا 

افتاد. که روی چند جعبه گوشه اتاق قرار داشت. ساکها 

بودند که توی ماه عسلشان را یم شناخت. ساکهایی 

خریده بودند تا انبوه خریدهای پرستو را در آن جای 

 دهند. 
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ه سپهر شده بود، لبخند  جعفر آقا که متوجه نگاه خیر

 تلخن زد و گفت: 

ن اینجا.  - وسایلتونه. امروز صبح خانمتون اوردن گذاشیر

ن هر وقت اومدید بدم بهتون.   گفیر

اور نیم کرد. تا سپهر مسخ شده به سمت وسایل رفت. ب

خودش با چشم خودش نیم دید، باور نیم کرد. پرستو او 

ون کرده بود. خانه ی پدریش.  را از خانه ی خودش بیر

خانه ای که با پول دایی هادی بازسازیش کرده بود. خانه 

ای که پرستو همیشه به خاطر قدییم بودنش به او 

رسکوفت یم زد. مگر یم شد؟ نه امکان نداشت. پرستو 

 هیچ وقت با او این کار را نیم کرد. 

اهن سفیدی را از داخل آن  ن ساک را کشید و پیر زیپ اولیر

اهن را باال آورد و رو به روی صورتش  ون کشید. پیر بیر

اهن خودش بود. مال خودش. هماین که هدیه  گرفت. پیر

پارسال برای تولدش گرفته بود و پرستو مسخره اش کرده 

 بود. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_هشتاد_و_نه

 

ن انداخت و لباس دیگری را در آورد.  اهن را روی زمیر پیر

دویم، سویم، چهاریم. همه لباسهای خودش بود. تمام 

ساک را خایل کرد و خواست به رساغ ساک بعدی برود 

که دوباره جعفر آقا مانع شد. سپهر را به سمت خودش 

 و  برگه تا شده ای را به سمتش گرفت و گفت: چرخاند 

ن اینم بدم بهتون. براتون نامه نوشته.  -  پرستو خانم گفیر

ن  نگاه گیج سپهر از روی لباسهای ریخته شده بر روی زمیر

به سمت کاغذ سفید تا شده ای که در دست جعفر آقا 

بود، کشیده شد. پرستو برایش نامه نوشته بود. چه نامه 

وط بازگشت. چرا ای؟ نامه خداحا ط و رسر فظن یا نامه رسر

پیام نداده بود؟ چرا تلفن نکرده بود؟ چرا نایستاده بود تا 

 رو در رو با هم حرف بزنند؟
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ویش را جمع کند و  کیم طول کشید تا سپهر بتواند نیر

د.   ورقه کاغذ را از دست جعفر آقا بگیر

جعفر آقا. سپهر را که با پریشاین وسط اتاق ایستاده بود 

ه مانده بود. به سمت پشتر  و  به برگه ی توی دستش خیر

ن  قدییم چسبیده به دیوار برد و وادارش کرد تا روی زمیر

بنشیند و خودش به رساغ لباسهای ریخته شده بر روی 

ن رفت.   زمیر

ن موقعیتر قرار نگرفته بود  با این که هیچ وقت در چنیر

 ویل به خویی یم توانست درد و رنج سپهر را بفهمند. کم

دردی نبود، درد خیانت.  این که زن آدم. همرسش، 

یک زندگیش این طور از پشت خنجر بزند و برود. کمیر  رسر

کیس یم توانست بعد از این مصیبت رسپا شود. دلش 

برای سپهر یی نوا یم سوخت. ویل کاری از دستش بر نیم 

ی نفهمند.  ن آمد جز این که مواظب باشد همسایه ها چیر

آبرویی هم به درد خیانت افزوده  دوست نداشت درد یی 

یم  شود. سپهر را دوست داشت مرد خوش قلب و محیر

 یی آبروی و زیاده 
بود. چرا باید این مرد سهم این دخیر

خواه شود و مریم خانم زن طبقه ی پنج نصیب آن 

 مرتیکه ی گرگ صفت. در حکمت خدا مانده بود. 
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 به اگر او جای خدا نشسته بود مریم خانم مظلوم و رس 

ه  زیر و مهربان را جلوی راه سپهر یم گذاشت و آن دخیر

 . ن  پرروی یی حیا را توی کاسه ی آن الشخور یی همه چیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_نود

 

استغفرهللا ی گفت و رسش را به دو طرف تکان داد. 

 از همینش مانده بود که در کار خدا فضویل کن
ً
د. اصال

کجا معلوم همه اینا از حکمت خدا باشد. شاید همه اش 

از ناداین بنده خدا باشد. خدا راه و چاه به آدمها نشان 

 داده و گذاشته خودشان انتخاب کنند. 
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آخرین تکه لباس را تا کرد و داخل ساک برگرداند. خدایا 

خانه  ن شکری گفت و از جایش بلند شد و به سمت آشیی

 ر انتهای اتاق رسایداری بود، رفت. کوچیک که د

سپهر با دستاین لرزان تای کاغذ را باز کرد و به نوشته 

وع به  ه شد. کلمات جلوی چشمش رسر داخل آن خیر

رقصیدن کردند و از روی صفحه کاغذ گریختند. چشم 

بست و نفسش را در سینه حبس کرد. باید بر خودش 

. باید با مسلط یم شد. باید یم خواند. باید یم فهمید 

وع به  واقعیت زندگیش مواجه یم شد. چشم باز کرد و رسر

 خواندن کرد. 

" سالم سپهر جان. من دارم یم رم. برای همیشه. خییل 

وقته فهمیدم که من و تو به درد هم نیم خوریم. خونه و 

ن رو فروختم. وسایل خونه رو هم به جای مهریه   ماشیر

یه ام ویل چاره برداشتم هر چند مبلغش خییل کمیر از مهر 

چیه؟ یه وقتای مجبوری برای رسیدن به هدفهای بزرگیر 

. وسایل شخصیت و گذاشتم   ا رو فدا کتن ن بعیصن چیر

 . پیش جعفر آقا. دنبالم نگرد چون پیدام نیم کتن

 خداحافظ برای همیشه. پرستو. 
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 و نه عذاب 
ی

، نه دلتنیک
ی
مندیک ، نه رسر ، نه پشیماین ن همیر

. مثل همیشه حق به جا  نب و طلبکار. وجداین

 بیا این و بخور. رنگ به رو نداری.  -

سپهر رس از روی برگه کاغذ برداشت. و به لیوان توی 

ه ماند.   دست جعفر آقا خیر

ش. گل گاو زبونه. نباتم ریختم توش.  -  بگیر

سپهر به زور دستش را باال آورد و لیوان را از دست جعفر 

 کشید. آقا گرفت ویل هر چه در لیوان بود، یک نفس رس 

 جعفر آقا رو به رویش نشست و گفت: 

دور روز پیش بود که خانمتون با یه آقایی اومد. گفت  -

خونه رو فروخته. گفت این آقا از آشناهاشونه که اومده 

ن تو خونه شب هم  تو اسباب کیسر کمکش کنه. با هم رفیر

اون آقاه موند خونتون. دیروز طرفای ظهر بود که یه 

خونه رو بار زد و برد. خانمتون هم  کامیون  اومد وسایل

این چند تا کارتون اورد و گذاشت پیش من که بدم بهتون. 

ن هم کلید ساز اوردن و قفل در رو عوض کردن.   قبل رفیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_نود_و_یک

 

-  . ن  با هم رفیر

ن داد. قلب سپهر جعفر آقا رسش را به عالمت تائید تکا

در حال انفجار بود. پرستو رفته بود. با یک مرد غریبه.  

زندگیش را بار زده بود و فرار کرده بود. آن پیام های 

ناشناس دروغ نبود. هر کیس که پیام داده بود از قضیه 

خیی داشت. پس چرا زودتر نگفته بود؟ پس چرا واضح 

 نگفته بود؟ چه هدقن از این کار داشت؟ 

 ر آقا نفس بلندی کشید و گفت: جعف

 ای روزگار. ای روزگار.  -

ی یم شنید داخل یک  ن ی یم دید و نه چیر ن ویل سپهر نه چیر

ن بود و  حباب تاریک زنداین شده بود. رسش سنگیر

ان.   نگاهش حیر
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دن،  - مهندس جان از من یم شنوید تا همسایه ها بویی نیی

ه چو یم برید. خوبیت نداره این جوری ببینندتون. یه دفع

افته تو در و همسایه که زن مهندس.... الهللا االهللا آدم 

یم مونه جی بگه. خدا رو شکر این دو سه روز ساختمون 

خلوت بود و کیس متوجه نشد. شما هم اینجا نمونید 

ه.   بهیر

 سپهر با ناامیدی نالید: 

 کجا برم؟  -

. فامییل.  - ، آشنایی
هر جا مهندس جان. خونه ی دوستر

ونم هر جا غیر این جا.  این جا که کاری از چه یم د

دستتون بر نمیاد. بعیدم یم دونم خانمتون و یا اون آقا 

. یم دونن شما یی شون 
ن دوباره بیان. خر که نیسیر

تون کنم.  هستید. ویل اگه اومدن قول یم دم خودم خیی

 . ن  حاال هم پاشید کمکتون کنم وسایلتون بذارید تو ماشیر

ن طول کشید تا جعفر آ قا وسایل سپهر را توی ماشیر

ن کرد و رفت. ویل  گذاشت و خودش را هم سوار ماشیر

سپهر همچنان مسخ شده پشت فرمان ماشینش نشسته 

بود و به تارییک خیابان زل زده بود. نیم دانست کجا باید 

برود و چکار باید بکند. دستش به جایی بند نبود. یم 
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ام از دانست پرستو خانه فامیل نیم رود. هیچ کد

مش  دوستان پرستو را هم نیم شناخت. چون پرستو رسر

یم آمد که سپهر را با دوستانش آشنا کند. رسش را روی 

 فرمان گذاشت و چشم بست. 

ن مدل باالی پرستو نشسته  کیم دور تر کمال داخل ماشیر

بود و با پوزخندی روی لب به ماشیتن که سپهر در آن 

ایصن بود. تا اینجای نشسته بود، نگاه یم کرد.  از خودش ر 

ن آن طور که او یم خواست پیش رفته بود.   کار همه چیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_نود_و_دو
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ن و خانه را از چنگ پرستو در آورده بود و خودش را  ماشیر

هم یی نخود سیاه به ترکیه فرستاده بود. فقط باید 

 
 
ن یم شد که ز ک دیگر به ایران بر نیم گردد. از این مطمی 
 
ن

سپهر احمق بعید نبود دوباره پرستو را ببخشد و بعد 

 دوتایی  موی دماغش شوند. 

وع به ارسال  د برداشت و رسر موبایلش را از روی داشیی

عکس و فیلم برای سپهر کرد. عکس های دو نفره از 

خودش و پرستو و دو فیلم از رابطشان که شب گذشته 

اق خواب سپهر گرفته بود. صورت خودش را محو توی ات

 مشخص بود. از ارسال 
ً
کرده بود، ویل چهره پرستو کامال

وع به تایپ کرد ن شد رسر  عکس ها و فیلم ها که مطمی 

" حاجی یم دوین زنت یم خواد با فاسقش بره ترکیه اونم 

با پوالی تو. دیر بجنتی از دستت رفته. من جای تو بودم 

دم و ممنوع الخروجش یم کردم نیم ازش شکایت یم کر 

ذاشتم به این راحتر قرس در بره. این جور زنا حقشون 

 مرگه. مرگ."

ن را روشن کرد و به سمت خانه راند. کارش را انجام  ماشیر

داده بود و حاال باید منتظر واکنش سپهر و پرستو یم 

 سپهر با دیدن آن فیلم و عکس ها ساکت 
ً
ماند. مطمئنا
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پرستو شکایت یم کرد. آن وقت راه ورود نیم ماند و از 

 پرستو به ایران برای همیشه بسته یم شد.  

 صدای موبایلش را 
ً
سپهر ویل چنان در بهت بود که اصال

نشنید. نیم توانست باور کند پرستو این کار را با او کرده 

باشد. نه! پرستو این قدر نامرد نبود. پرستو فقط داشت 

اطر رفتارهای بد این چند هفته او را تنبیه یم کرد. به خ

گذشته به خاطر شک های یی موردش.  به خاطر گیر 

دادن هایش. به خاطر بداخالقر هایش. پرستو فقط یم 

خواست او را تنبیه کند. جعفر آقا دروغ گفته بود. هیچ 

مردی وجود نداشت. پرستو فقط قفل خانه را عوض 

ساند. آن حرفها را هم  یاد جعفر آقا کرده بود تا او را بیر

 همه جی زیر رس آن کیس 
ً
داده بود، تا اذیتش کند. اصال

بود که آن پیام ها را یم فرستاد باید پرستو را پیدا یم کرد و 

آن پیام ها را نشانش یم داد. باید از پرستو به خاطر این 

که حرف کس دیگری را باور کرده بود، معذرت یم 

را ببخشد و خواست. باید کاری یم کرد که پرستو او 

 دوباره به زندگیش برگردد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_نود_و_سه

 

بد نگه داشت  اد و هیر ن را جلوی آپارتمان هیر سپهر ماشیر

و پیاده شد. تصمیم داشت شب را این جا  بخوابد و 

 پروانه از پرستو خیی 
ً
 صبح به رساغ پروانه برود. حتما

 رابطه اشان خوب شده بود که 
ً
داشت. فکر کرد، حتما

پروانه آن پیام را برای پرستو فرستاده بود. نباید به آن 

وع شده  ن از همان شک ها رسر پیام شک یم کرد. همه چیر

بود. همان شکها باعث شده بود که پرستو از او رسد شود 

 و بخواهد تنبیه اش کند.  

ساختمان شد. ساعت کلید را داخل قفل چرخاند و وارد 

از دو نیمه شب گذشته بود و ساختمان در سکوت 

 فرو رفته بود. سپهر آرام و یی صدا از پله باال 
سنگیتن

رفت. حتر حوصله سوار شدن به آسانسور را نداشت. 
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مغزش دیگر کار نیم کرد. گیج و منگ وارد خانه شد و 

تک المپ وردی خانه را روشن کرد. با پاهای که دیگر 

 نداشت خودش را به هال کشاند و خودش را روی تواین 

ین مبل رها کرد.   نزدیکیر

د ویل  چشم بست و سیع کرد جلوی افکار مزاحم را بگیر

نتوانست. توی ذهنش غوغایی بود و او گیج و رسدرگم 

مدام از یک ریسمان به ریسمان دیگر چنگ یم زد تا شاید 

 راه گریزی پیدا کند. 

ون آورد به امید دست داخل جیبش کرد و مو   بایلش را بیر

پیایم از پرستو. امید داشت پرستو دلش به رحم آمده 

باشد و با فرستادن یک پیام هر چند کوتاه این بازی را 

تمام کرده باشد. مهم نبود پیام پرستو چقدر تلخ و بد و 

ن که به او ثابت یم شد، پرستو او  ن باشد. همیر ن آمیر توهیر

 بود. را ترک نکرده. برایش کاقن 

به جای صفحه پرستو، صفحه چت ناشناس باال آمده 

ه به  بود آن هم با پانزده پیام خوانده نشده. سپهر خیر

عدد پانزده آب دهانش را قورت داد.تا حاال این تعداد 

 پیام از طرف فرد ناشناس نداشت. 
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با تریس که دستانش را به لرزه انداخته بود، صفحه چت 

ییک جلوی چشمش دانلود یم  را باز کرد. عکس ها  ییک، 

شد. پرستو در آغوش یک مرد با لبایس باز و موهایی 

پریشان. پرستو در حال قلیان کشیدن در کنار یک مرد. 

 پرستو دست در دست یک مرد نشسته در کشتر تفریخ. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_نود_و_چهار

 

ده به رس یک مرد با لبخندی که تمام پرستو رس چسبان

صورتش را پوشانده بود. در همه ی عکس ها صورت 

مرد، محو بود و صورت پرستو واضح و روشن. نیم 

خواست باور کند. یم خواست هر جوری هست خودش 

را قانع کند که عکس ها دروغ است. فتوشاپ است. ییک 
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رد که یم خواهد او را اذیت کند. برای خودش بهانه یم آو 

اگر عکس ها واقیع بودند پس چرا صورت مرد را محو 

 کرده اند. 

مغزش برای نجات از این مصیبت به انکار واقعیت روی 

آورده بود. توان پذیرش واقعیت زندگیش را نداشت. یم 

ترسید باور کند و قلبش از حرکت بایستد. یم ترسید باور 

د و تا ابد کند و دنیا بر رسش آوار شود. یم ترسید باور کن

در سیایه غوطه ور شود. خواست گویسر را کنار بگذارد 

 ویل شک امانش را برید. باید فیلم ها را یم دید. 

ن فیلم را زد. دنیا از حرکت ایستاد.  آیکون پخش اولیر

چشم هایش سیایه رفت و موبایل از دستش افتاد. 

دستر چنگ زد و گلویش را فشار داد. دستر در سینه اش 

قلبش را از جا در آورد. در هم فرو ریخت، فرو رفت و 

شکست، نابود شد. تصویر بدن برهنه ی پرستو در بغل 

مرد از جلوی چشمش کنار نیم رفت. مرد قد بلندی 

داشت و بدین خوش فرم، صورتش دیده نیم شد. ویل 

د و  حتما خوش قیافه هم بود، آن قدر که دل پرستو را بیی

  آن طور در بغل مرد لبخند بزند. 
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دست روی رسش گذاشت و از اعماق وجودش فریاد زد. 

 فریادی که خانه را به لرزه در آورد. 

مهتاب از صدای فریاد بلندی از خواب پرید. روی تخت 

خواب نشست و دستش را روی قلبش گذاشت. برای 

لحظه ای نیم دانست آن صدای فریاد واقیع بود و یا از 

ون آمده بود. ویل ن  اعماق خوابهایش بیر صدای شکسیر

 کیس در خانه 
ً
ی به او فهماند خواب نیم دیده و واقعا ن چیر

است. آرام از جایش بلند شد و با پاهایی لرزان به سمت 

در رفت. صدا هر لحظه بیشیر یم شد. کیس در نهایت 

 جنون داشت فریاد یم زد و خانه را به هم یم ریخت. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

  #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_دویست_و_نود_و_پنج
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 �🌺🌺🌺�پارت هدیه   �🌺🌺🌺�

 

آهسته الی در را باز کرد و در روشنایی کیم که از سمت 

ورودی خانه به هال یم تابید چهره مردی را دید که 

بخودش یم پیچید. خودش را به در دیوار یم کوبید. فریاد 

یم زند و هر چه به دستش یم آمد، پرت یم کرد و یم 

 اند. شک

در همان نگاه اول سپهر پرس عمه ی هدیه را شناخت. 

قبل تر ها او را دیده بود و در موردش زیاد از هدیه شنیده 

بود. در مورد مشکالتش. در مورد نقصهای جسمانیش و 

 در مورد عزت نفس پایینش. 

یادش آمد هدیه یک بار به او گفته بود که سپهر هر 

بد وقت با زنش به مشکل بر یم خورد ب اد و هیر ه خانه هیر

 یم کرد 
ی
پناه یم برد. ویل در این چند مایه که اینجا زندیک

 به یاد این مسئله نیفتاده بود. 
ً
 آنقدر گرفتار بود که اصال

ه ماند.  نفیس گرفت و از الی در به حرکات سپهر خیر

ن در خانه اش یم   باید از بودن یک مرد خشمگیر
ً
قطعا

برای آن مرد یم ترسید ویل نیم ترسید. فقط دلش 

سوخت. برای مردی که نیم توانست خوب و بد 
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زندگیش را بشناسد. دوست را از دشمن تشخیص دهد و 

 خودش را از بندهای مسموم ذهنش برهاند. 

خواست در را ببندد که مرد جلوی چشم هایش به زانو 

وع به گریه کرد.   افتاد و رسر

ن م چاله مهتاب مستاصل و درمانده به مردی که روی زمیر

شده بود و از شدت گریه شانه هایش تکان یم خورد، نگاه 

ی  ن ن صحنه غم انگیر کرد. هیچ وقت در زندگیش چنیر

ندیده بود. با درد چشم از آن صحنه گرفت و به آرایم در 

 اتاق را بست. 

باید به هدیه زنگ یم زد. باید به هدیه یم گفت پرس  

به  عمه اش اینجاست و حال و روز خویی ندارد. آرام

سمت تخت خواب رفت و روی آن نشست. موبایلش را 

از روی پا تختر کنار تخت خواب برداشت تا شماره هدیه 

 سپهر دوست نداشت 
ً
د ویل پشیمان شد. مطمئنا را بگیر

ن وضعیتر ببیند. موبایل را دوباره روی  هدیه او را در چنیر

پاتختر گذاشت و آرنجش را روی زانوهایش گذاشت و 

ن  کف دستهایش پنهان کرد. نیم دانست   صورتش را بیر

 باید چه کار کند. 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_نود_و_شش

 

شاید بهیر بود که در اتاق را قفل یم کرد و تا صبح منتظر 

یم ماند تا خود سپهر برود ویل صدای گریه سپهر مثل 

 نوک چاقو قلبش را خراش یم داد. 

از جایش بلند شد. لباسش را عوض کرد. شالش را روی 

ون رفت. سپهر وسط اتاق در  رسش انداخت و از اتاق بیر

 خودش جمع شده بود و یی صدا گریه یم کرد. 

خانه رفت و با یک لیوان آب برگشت. رو  ن مهتاب به آشیی

به روی سپهر ایستاد و  لیوان آب را به سمتش گرفت و 

 گفت: 

، بخور.  -  بگیر
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ی سپه ر با شنیدن صدا رس باال آورد و با تعجب به دخیر

ه ماند. مغزش توان  که رو به رویش ایستاده بود، خیر

ی که یم دید را نداشت. نیم فهمید  ن تجزیه و تحلیل چیر

 
ً
بد چه یم کرد؟ اصال اد و هیر  وسط خانه ی هیر

این دخیر

واقیع بود یا خیال؟ شاید دیوانه شده بود و داشت توهم 

 یم دید. 

 تاب لیوان را به صورت سپهر نزدیک تر کرد و گفت: مه

 بخور.  -

سپهر آب دهانش را قورت داد و با تردید، لیوان آب را از 

دست مهتاب گرفت. تازه به یاد وضعیت آشفته ای که 

داشت افتاد. کیم بیشیر در خودش جمع شد و با صدایی 

 که از شدت گریه خشدار شده بود، پرسید: 

؟ -  تو یک هستر

 ست هدیه. دو  -

؟ -  اینجا چیکار یم کتن

-  
ی
 زندیک

ب رسش را باال آورد و با بهت گفت:   سپهر به ضن

؟ -
ی
 زندیک
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 چند ماهیه اینجا هستم.  -

 چرا؟ -

 مهتاب آیه کشید و گفت: 

 داستانش طوالین و تلخه.  -

 سپهر پوزخندی زد و گفت: 

 من  -
ی
هر چقدر هم تلخ باشه به تلخن داستان زندیک

 نیست؟

 ای باال انداخت و گفت:  مهتاب شانه

 شما نبودم ویل این و یم دونم  -
ی
نیم دونم. من تو زندیک

ن تو دنیا ارزش این و نداره که به خاطرش این  هیچ چیر

 طور خودتون و داغون کنید. 

 سپهر چشم بست و با درد گفت: 

؟ یم دوین چه دردی داره  - تو یم دوین خیانت یعتن جی

یک زندگیت  اونقدر کم بودی که وقتر یم فهیم برای رسر

 رفته دنبال ییک دیگه. نه، نیم فهیم. نیم فهیم. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 815 
 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_نود_و_هفت

 

 مهتاب لبخند تلخن زد و گفت: 

ن کیس که بهم خیانت کرد، پدرم بود. یازده سالم  - اولیر

ه نکرد. بود. رهام کرد و رفت. رفت و پشت رسش هم نگا

بعدش مادرم بهم خیانت کرد. بهم پشت کرد و رفت کنار 

دشمنم وایساد. ییک هم بود که با تمام وجود دوسش 

داشتم. نیم دونم کارش خیانت بود یا نه ویل رس یه سوء 

تفاهم من و از زندگیش کنار گذاشت و حتر حاضن نشد 

یه بارم حرفام بشنوه. خییل سختر کشیدم. خییل غصه 

ییل اذیت شدم ویل حتر یه بار این فکر به خوردم. خ

ذهنم نرسید که مقرص من بودم. چون نبودم. نیم فهمم 

 چرا خودتون مقرص گناه ییک دیگه یم دونید؟ 

 سپهر یی توجه به حرف های مهتاب نالید: 
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 کنه؟ -
ی
 آخه یک دلش یم خواد کنار یه آدیم مثل من زندیک

 مهتاب اخیم کرد و گفت: 

 مگه شما چتونه؟ -

ه شد. هیچ وقت آدیم  سپهر به چشم های مهتاب خیر

مثل مهتاب ندیده بود. از نظر سپهر آدمها به دو دسته 

تقسیم یم شدند یا آنهایی که با دیدی پر از  تحقیر به او 

نگاه یم کردند و از هر فرصتر برای مسخره کردنش 

استفاده یم کردند و یا کساین که دلشان برای او یم 

نگاهش یم کردند. ویل مهتاب جزو سوخت و با ترحم 

هیچ کدام از آنها نبود در نگاه و کالم مهتاب نه تحقیر بود 

 و نه ترحم. آرام گفت: 

؟ -  یعتن نیم بیتن

 جی رو؟ -

 وضعیتمو. چشمم. پام. قیافه ام. هیکلم.  -

 مهتاب آرام و خونرسد، پرسید: 

 مگه چه عیتی دارن؟  -
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 متوجه ن
ً
قص های او سپهر فکر کرد که مهتاب اصال

نشده. از جایش بلند شد و با پای لنگان چند قدم به 

 سمت مهتاب رفت و گفت: 

 خوب نگاه کن تا بفهیم چه عیتی دارم.  -

مهتاب با خونرسدی نگاهش را روی بدن سپهر چرخاند و 

 گفت: 

عیب؟ این که پاتون یم لنگه؟ این که یه چشمتون  -

 ؟ مصنوعیه؟ دارید در مورد اینا صحبت یم کنید 

سپهر گیج تر از همیشه به مهتاب نگاه کرد. در تمام 

زندگیش آنهایی که دوستش داشتند سیع یم کردند با کم 

اهمیت جلوه دادن نقص هایش به او دلداری بدهند و 

 این مسئله همیشه سپهر را عصباین و ناراحت یم کرد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #ستاره_های_نیمه_شب 

 _نود_و_هشت#پارت_دویست_و

 

 روی ضعف های او 
ً
ویل مهتاب بر عکس همه اصال

رسپوش نگذاشته بود و آنها را نادیده نگرفته بود بلکه 

خییل راحت در موردشان حرف زده بود. انگار در مورد 

ن دنیا حرف یم زد. سپهر با تردید پرسید:   معمویل ترین چیر

 یعتن به نظر شما این نقص ها مهم نیست؟ -

ن یه چشم نه، مگه ب - ه خاطر کوتاه بودن یه پا و نداشیر

ی از انسانیتون کم شده؟ یعتن شما فکر یم کنید  ن چیر

 یه بدن سالم و یی نقصه و اگه 
ن ارزش آدم ها به داشیر

 کیس بدن سالیم نداشته باشه دیگه انسان نیست؟

 چه ربظ داره. داری شعار یم دی؟ -

بیند که یه سوال ازتون دارم.  اگه االن یه آدیم رو ب -

فلجه و نیم تونه راه بره دیگه براش ارزش قائل نیستید؟ 

دیگه به چشم یه آدم بهش نگاه نیم کنید؟ اون و الیق 

ن نیم دونید؟  به نظر شما یه آدم  دوستر و دوست داشیر
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چون فلجه یم شه بهش خیانت کرد؟ یم شه دورش زد؟ 

ش کرد؟  یم شه رسش کاله گذاشت. یم شه تحقیر

 مه کرد: سپهر آرام زمز 

 نه.  -

نه؟ مطمئنید؟ آخه با چشم های خودم دیدم که ییک  -

رو به خاطر نقص جسمانیش قضاوت کردید و الیق 

ن ندونستید؟   دوست داشیر

 سپهر متعجب پرسید: 

؟ من یک این کار رو کردم. تو  -
ی
چرا چرت و پرت یم یک

 یک من و دیدی؟ 
ً
 اصال

ن االن دیدم. دیدم خودتون و به خا - طر نقص دیدم. همیر

ن نیم دونید.  جسماین که دارید الیق دوست داشیر

خودتون گفتید به خاطر مشکلتون خانمتون حق داشته 

 بهتون خیانت کنه. 

 سپهر عصتی داد زد: 

 من نگفتم حق داشته.  -

 مهتاب چیتن به بینیش داد و گفت: 
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ه برید تو اون اتاق  - چرا گفتید. زیرش نزنید. االنم بهیر

ید، بخوابید ت ا صبح پاشیم یه فکری برای این بگیر

 خرابکاری که کردید، بکنیم. 

 پشت به سپهر کرد و  غرغرکنان گفت: 

نیم دونم جواب هدیه رو جی باید بدم اون بیچاره این   -

خونه رو امانت داده دست من. زورت به اصل کاری نیم 

 .  رسه چرا حرصت و رس وسایل خونه مردم خایل یم کتن

قه در آمده سپهر به اتاقش و جلوی چشم های از حد

 رفت و در را پشت رسش بست. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_دویست_و_نود_و_نه
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*** 

آرین پا به درون کوچه باریک و آشنای قدییم گذاشت. 

خودش هم نیم دانست آنجا چه یم کند. صبح وقتر از 

 چنان اما
ی

نش را بریده بود خواب بیدار شده بود، دلتنیک

که او بدون ثانیه ای فکر کردن سوار ماشینش شده بود و 

 به سمت این کوچه رانده بود. 

نگاهش را دور تا دور کوچه چرخاند و نفس عمیقر  

کشید. احساسات ضد و نقیض وجودش را فرا گرفته 

بود. عقلش به او نهیب برگشت یم زد. ویل قلبش به امید 

 ا به ماندن ترغیب یم کرد. دیداری هرچند کوتاه او ر 

 یم کرد، 
ی
رو به روی خانه ای که مهتاب در آن زندیک

ن نداشت.  ه ماند. جرات جلو رفیر ایستاد و به در خانه خیر

 فرض بر این که مهتاب را یم دید. آن وقت چه ؟ 
ً
اصال

باید به او چه یم گفت؟ یم گفت، یم خواهد ازدواج 

 کند؟ یم  
ی

گفت بعد از این کند؟ یم گفت آمده رفع دلتنیک

  
ً
د؟ اصال همه مدت آمده است تا جواب سواالتش را بگیر

 تاری    خ 
ی
اینجا آمدنش اشتباه بود. آن هم وقتر به تازیک

عقدش با آنیتا مشخص شده بود. باید قبل از این که 

 کیس او را یم دید، بریم گشت. 
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آب دهانش را قورت داد. آخرین نگاه را به در خانه ی 

و برگرادند و سینه به سینه اکرم خانم مهتاب انداخت و ر 

 در آمد.  

 عهه، سالم. شمایید.  -

 جواب 
ی
ن را کم داشت زن فضول همسایه. با درماندیک همیر

سالم  اکرم خانم که با کیسه خرید رو به رویش ایستاده 

بود را داد. اکرم خانم کیسه خریدش را دست به دست 

 کرد و گفت: 

 خوبید شما؟ از این طرفا؟ -

 لبخند مصلحتر زد و گفت: آرین 

این اطراف کاری داشتم گفتم بیام یه رسی به اون پرس  -

 کوچلو بزنم، ببینم حالش چطوره؟

تون بده. چقدر شما  - محسن و یم گید. خدا خیر

 . ن  مهربونید. ویل از اینجا رفیر

؟ - ن  رفیر

-  . ن  آره دیگه وقتر خواهرش ازدواج کرد اونام رفیر

دواج کرده بود. به این نفس آرین بند آمد. مهتاب از 

 زودی؟ مگر یم شد؟ بدون تکرار کرد: 
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 ازدواج کرده.  -

اکرم خانم خوش حال از این که کیس را پیدا کرده تا  

داستان خوش شانیس مهتاب را برایش تعریف کند. کیسه 

ن گذاشت.   خریدش را روی زمیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد

 

وع به حرف زدن کرد: لبخ  ندی زد و رسر

آره. دخیر خوش شانیس بود. با پرس عموش ازدواج کرد.  -

فکر کنم از پاقدم شما بود که این قدر زود رسوسامون 

گرفت. ویل بعض شما نباشه. شوهرش چه پرس آقا و 

ن  ه رو یم خواد. همیر
خوش برروییه. خییل هم خاطر دخیر
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ادر و برادرش که مهتاب و عقد کرد یه خونه برای م

گرفت از اینجا بردشون. مامانش یه وقتای زنگ یم زنه. 

نیم دوین چقدر از دامادش تعریف یم کنه. یم گه پرسه 

خییل بهشون یم رسه.  یم گه هوای محسنم و هم خییل 

ش یم کنه. من که خونه اشون نرفتم  داره. داره دوا و دکیر

ه ویل یم گفت یه خونه ی بزرگ براشون گرفته با هم

 وسایل. یم گفت خونه خود مهتاب.............. 

 من دیگه باید برم.   -

-  ، وااا چه عجله ای دارید. بفرمائید بریم خونه یه چایی

ی در خدمت باشیم.  ن  میوه ای، چیر

یس.  -  نه ممنون دیرم شده. فقط اومده بودم احوالیی

تون بده. به منصوره خانم یم گم اومده بودید.  - خدا خیر

شماره تلفنش رو بهتون بدم خودتون یم خواین 

 باهاش.......... 

نه ممنون حاال که یم گید کیس هست که بهشون یم  -

 رسه دیگه خیال منم راحته. 

شون بده. خییل آدمای خویی  - آره. خدا خیر

 ................. 
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آرین دیگر نایستاد تا بقیه حرفهای اکرم خانم را بشنود. از 

ور خودش را مضحکه کرده خودش عصباین بود که این ط

بود به دنبال مهتاب آمده بود. فکر این که وقتر او در غم 

یم سوخته مهتاب در تدارک ازدواجش بوده، آتشش زده 

بود. حق با آنیتا بود. حق با مامانش بود. حق با خاله 

ناهید بود. او احمق بود که فکر یم کرد مهتاب با بقیه 

، شاید هم بدتر از فرق دارد. او هم ییک بود مثل همه

 که دیده بود آیی 
ن بقیه. فرصت طلب و آب زیر کاه. همیر

از اآرین برایش گرم نیم شود رفته بود و تورش را جای 

دیگری پهن کرده بود. چطور نتوانسته بود مهتاب را 

 بشناسد. چطور آن همه مدت فریبش را خورده بود. 

ن   با خشیم که وجودش را شعله ور کرده بود سوار ماشیر

ن امروز خاموش یم کرد.  شد. باید آتش این خشم را همیر

باید مهتاب را یم دید و هر چه در دلش بود به زبان یم 

 آورد. گویسر تلفنش را برداشت و شماره هدیه را گرفت. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_یک

 

خت. بعد از هدیه با دیدن شماره آرین ابرویی باال اندا

جریان مهتاب رابطه او و آرین رسد و کم رنگ شده بود. 

آرین خودش را کنار کشیده بود و از حرف زدن با او طفره 

یم رفت. اگر جای هدیه را یم دید رفتارش خشک و 

رسیم بود. هدیه با این که دلش برای آرین و دیدارهای 

 دو نفرشان تنگ شده بود ویل گله ای نیم کرد. هیچ وقت

دوست نداشت خودش را به کیس تحمیل کند. اگر این 

ام  ی بود که آرین یم خواست او به خواست آرین احیر ن چیر

 یم گذاشت. آیکون تماس را لمس کرد و گفت: 

 سالم پرس خاله چه عجب....................  -

؟  -  کجایی

هدیه از عصبانیت صدای آرین جا خورد. با دلخوری 

 گفت: 

 خونه -

 ارم میام دنبالت. آماده شو د -
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و بدون این که منتظر جواب هدیه باشد تلفن را قطع 

کرد. هدیه برای لحظه ای به موبایل توی دستش نگاه 

کرد بعد شانه ای باال انداخت و به سمت کمدش رفت تا 

لباس بپوشد. از مامانش شنیده بود که چند شب پیش 

ن  خاله ناهید به همراه داریوش خان به خانه خاله نسیر

رفتند و تاری    خ عقد و عرویس آنیتا و آرین را مشخص 

کرده اند. با این که از این خیی خوشحال نشده بود ویل 

 برای هر دو آرزوی خوشبختر کرده بود. 

با تماس دوباره ی آرین که خیی از رسیدنش یم داد، 

شالش را روی رسش انداخت و از خانه خارج شد. آرین 

ن دو در قرمز رنگش  رو به روی خانه آنها داخل ماشیر

نشسته بود. هدیه با قدم های رسی    ع عرض خیابان را یط 

 
ی

ویی همیشیک
ن شد و با همان خورسر کرد و سوار ماشیر

سالم کرد. آرین ویل فقط به تکان دادن رس اکتفا کرد و 

ن را به راه انداخت. معلوم بود حال خویسر ندارد.  ماشیر

ه شد و پرس  به صورت آرین خیر
 ید: هدیه با نگراین

 خویی آرین؟ -
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 را گوشه خیابان پارک کرد و با اخم هایی در 
ن آرین ماشیر

ه ماند. هدیه که نگران تر  هم به خیابان رو به رویش خیر

 شده بود دوباره پرسید: 

 اتفاقر افتاده آرین؟ چرا این قدر بهم ریخته ای؟ -

؟ -  تو یم دونستر

 جی رو؟  -

. نه؟ -  یم دونستر

ت حرف بزن، بفهمم جی یم جی رو یم دونستم. درس -

؟
ی
 یک

 یم دونستر مهتاب با پرس عموش ازدواج کرده؟ -

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_دو
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ابروهای هدیه باال پرید. با تعجب به صورت آرین نگاه 

 کرد و گفت: 

ن حرقن زده؟  -  یک بهت همچیر

 با من دوست -
ً
بود با پرس  همون موقع هم که مثال

 عموش رابطه داشت. درسته؟

؟  -
ی
 دیوونه ای؟ چرا چرت و پرت یم یک

 آرین فریاد زد: 

 چه جوری به این رسعت ازدواج کرد. چه جوری؟  -

 مهتاب به تو چه ربظ داره.  -
ی
 زندیک

ً
. اصال چرا داد یم زین

مگه خودت چند شب پیش تاری    خ عقدت و مشخص 

ی؟نکردی. حاال چطور داری از مهتاب ا  یراد یم گیر

 آدرسش بهم بده؟  -

؟ -  جی

من باید بفهمم. باید بفهمم داشته با من بازی یم کرده  -

 یا نه؟ 
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؟ نه عزیز   - ؟ که وجدان نداشتت و راحت کتن که جی

ا رو بندازی گردن مهتاب اوین   تمام تقصیر
جان نیم توین

ن   که با اولیر
که تو اون رابطه کم کاری کرد، تو بودی؟ اوین

ر رفت تو بودی؟ پس یی خود برای من ادای مشکل د

 آدمای که رسشون و کاله رفته رو در نیار. 

 برای من روضه نخون هدیه. آدرسش بده.  -

 هدیه آیه کشید و گفت: 

مهتاب ازدواج نکرده. یعتن به اجبار خونواده اش تا پای  -

 
ی
سفره عقد رفته ویل عقد و به هم زد. االنم داره تنها زندیک

 نوادش طردش کردن. یم کنه. خو 

 آرین متعجب به سمت هدیه برگشت و گفت: 

 پس همسایه شون جی یم گفت؟ -

 مامانش برای این که آبرورریزی نشه به همه  -
ً
ظاهرا

همسایه ها دروغ گفته. بعدش هم صیغه عموی مهتاب 

 . ن  شده و با محسن از اون محل رفیر

آرین نفس راحتر کشید. مهتاب ازدواج نکرده بود. با 

 دایی که آرامش در آن موج یم زد، گفت: ص

 یم شه ببینمش.  -
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هدیه نگاه پر تاسفش را از روی آرین برداشت و به 

خیابان نگاه کرد. هیچ وقت دوست نداشت آرین و آنیتا 

ف ازدواج بودند،  با هم ازدواج کنند ویل حاال که در رسر

آرین حق نداشت این طور پیگیر دخیر دیگری باشد. زیر 

 کرد: لب زمزمه  

 هنوز دوسش داری؟ -

آرین در این مدت بارها و بارها به این سوال فکر کرده 

ن بود. مهتاب را دوست  بود و همیشه جواب یک چیر

داشت با تمام تالیسر که کرده بود تا عشق مهتاب را 

خاموش کند ویل هنوز مهتاب را دوست داشت. با تمام 

 وجودش دوست داشت. هدیه این بار با تندی پرسید: 

 هنوز دوسش داری؟ -

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 
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 #پارت_سیصد_و_سه

 

آرین آره ضعیقن گفت. خون هدیه به جوش آمد و با 

 عصبانیت فریاد زد: 

پس خییل بیجا کردی با آنیتا نامزد کردی؟ مگه دخیر  -

مردم منیر توه. خجالت نیم کیسر وقتر قلبت با ییک دیگه 

ف اس به ییک  دیگه قول ازدواج یم دی؟ تو آدیم؟ رسر

 داری؟ 

ه شد و با تعجب، پرسید:   آرین گیج به هدیه خیر

؟ -  یعتن داری از آنیتا طرفداری یم کتن

ن من از آنیتا خوشم نمیاد ویل این باعث نیم شه پا  - ببیر

روی حق بذارم. تو به آنیتا قول ازدواج دادی. این یعتن تو 

م و کمال به آنیتا وفادار بهش متعهدی. پس باید تما

. یم فهیم؟  بایسر

 هستم.  -

؟ پس چرا دوره افتادی و آمار مهتاب رو یم  - هستر

ی؟  گیر

سم.  -  فقط یم خواستم ازش چند تا سوال بیی
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 یه کم دیره نیست؟ -

 یم توین آدرسش و بهم بدی؟ -

 نه.  -

آرین ملتمسانه اسم هدیه را صدا زد. هدیه اخیم کرد و 

 گفت: 

فتر مهتاب و دیدی و سواالت و پرسیدی. فرض کن ر  -

؟ اگه جوابش قانع کننده  اون وقت یم خوای چیکار کتن

ی رساغ مهتاب؟ یا اگه  بود آنیتا رو ول یم کتن و میر

جوابش قانع کننده نبود مهتاب و ول یم کتن و بریم 

گردی رساغ آنیتا؟ آفرین به تو. چقدر قشنگ دو تا دخیر 

 هم برات و برای خودت تو آب نمک خوا
ً
بوندی. اصال

مهم نیست این وسط چه بالیی رس حس و احساس اون 

 ییک دخیر میاد. 

 هدیه نفیس گرفت و ادامه داد: 

ن آرین، مهتاب این مدته خییل زجر کشیده، تازه   - ببیر

داره زندگیش رو به راه یم شه. تازه داره با کاری که تو 

و دوباره باهاش کردی کنار میاد. نیم تونم اجازه بدم بری 

. از اون طرف هم تو به آنیتا قول  زندگیش و بهم بزین
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ن طور با احساساتش  ازدواج دادی. اجازه نداری همیر

 .  بازی کتن

؟ -  پس من جی

؟ این رایه بود که خودت انتخاب کردی. تو  - تو جی

ن چالش زندگیت وا دادی و اجازه دادی بقیه به جات  اولیر

ند. االنم دوتا راه بیشیر   نداری. یا مهتاب رو تصمیم بگیر

ون یم کتن و با دل و جون با  به طور کامل از قلبت بیر

آنیتا ازدواج یم کتن و یا مثل یه مرد یم ری و نامزدیت و با 

. کاری که تو  آنیتا بهم یم زین و پای عواقبش یم ایستر

. خیانته. نه تنها خیانت به آنیتا. بلکه  داری یم کتن

 خیانت به خودت. 

ن پیاده و بدون این   که منتظر جوایی از آرین بماند از ماشیر

 شد و رفت. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_چهار

** 

پرستو با شنیدن صدای نوتیفکیشن موبایلش. به سمت 

آن هجوم برد. امیدوار بود پیایم از طرف کمال رسیده 

ف ییک از باشد. ویل اشتباه کرده بود. پیام از طر 

دوستانش بود که خیی یک مهماین در آخر هفته را یم داد 

کت در آن مهماین دعوت کرده بود.   و از او هم برای رسر

آیه کشید و موبایل را روی تختخواب به هم ریخته هتل  

انداخت. بیشیر از یک هفته بود که در این هتل به انتظار 

ی از کمال مانده بود. هنوز به هیچ کدام از  اعضای خیی

خانواده و یا دوستانش نگفته بود که به ترکیه آمده. نیم 

ی  ن توانست تا وقتر وضعیتش مشخص نشده به کیس چیر

بگوید. امیدوار بود کمال هر چه زودتر به ترکیه بیاید و او 

 نجات دهد. وضع و حال 
ی
را از این رسدرگیم و آواریک

خویی نداشت. اگر کیس از دوستان و آشنایانش او را یم 

دید نیم توانست باور کند که این آدم درماند و ژولیده، 

ن و آرایش کرده است.   همان پرستو همیشه تمیر
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ون  دستر به موهای شانه نزده اش کشید و نفسش را بیر

ی از  داد. تصمیم خودش را گرفته بود اگر امشب خیی

کمال نیم شد به تهران بر یم گشت. دیگر نیم توانست 

 . بیشیر از این تحمل کند 

آن شب وقتر به ترکیه رسیده بود به پیشنهاد کمال به 

ن  یک هتل رفته بود تا فردا رس فرصت برای تحویل گرفیر

 خانه ای که کمال برایش خریده بود، اقدام کند. 

وقتر صبح اول وقت خودش را به آدریس که کمال به او 

داده بود، رساند، خییل هیجان زده بود. باورش نیم شد 

ال برایش خریده در یک برج باشد. آن هم خانه ای که کم

نه یک برج معمویل بلکه یک برج بزرگ و شیک در ییک از 

 در آن انتهای 
ی
ین محله های استانبول. برجی که زندیک بهیر

 آرزویش بود. 

 پا داخل الیی برج گذاشته بود، نفسش برای لحظه 
وقتر

 ای بند آمده بود. 

تاره درجه یک الیی برج درست شبیه الیی یک هتل پنج س 

 بزرگ و دیوارهایی که با سنگهای 
ً
بود. با یک فضای نسبتا

به رنگ بژ پوشانده شده بود.  از سقف الیی چند لوسیر 

بزرگ آویزان شده بود و دور تا دور آن را با گلدانهای 
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 از الیی چند مبل 
ن کرده بودند. در قسمتر  بزرگ تزئیر

ی
سنیک

ن وجود داشت و درست رو  به روی در زیبا برای نشسیر

 قرار داشت که مردی با  
ی

ورودی برج، پیشخوان سنیک

 کت و شلوار سیاه و کروات قرمز پشت آن ایستاده بود. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_پنج

 

پرستو با اعتماد به نفس از کنار نگهبان جلوی در گذشت 

لییس دست و پا و به سمت مرد رفت و سیع کرد با انگ

شکسته ای به مرد بفهماند که مالک ییک از واحد های 

ی از حرفهای پرستو نیم  ن این برج است ویل مرد چیر

 فهمید. نه فاریس یم دانست و نه انگلییس. 
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البته انگلییس پرستو هم چندان تعریقن نداشت و به جز 

ن در  چند جمله متداول که بیشیر برای خرید کردن و گشیر

ن دیگری بلد نبود. بازار به   درد یم خورد، چیر

در آخر پرستو سندی که کمال به او داده بود، به اضافه 

برگه ای که آدرس خانه به زبان تریک روی آن نوشته شده 

بود را روی پیشخوان گذاشت و با اشاره به سند و 

خودش دوباره سیع کرده بود به مرد بفهماند که آن خانه 

 برای اوست. 

تازه متوجه حرفهای پرستو شده بود، اول مرد که انگار 

نگایه به سند و بعد نگایه به آدرس روی کاغذ کرد و با 

اخم تلفن روی پیشخوان را برداشت و به شخیص که 

 ییک از مسئوالن برج است، 
ً
پرستو فکر یم کرد، احتماال

 زنگ زد. 

چند دقیقه بعد، مرد قد کوتاه و چاقر با لباس ورزیسر در 

تنیسش را روی دوشش انداخته بود از   حایل که راکت

دری در سمت دیگر الیی وارد شد و نفس، نفس زنان 

جلوی پیشخوان رفت و یی توجه به پرستو با مرد کت و 

وع به حرف زدن کرد.   شلواری رسر
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چند دقیقه بعد مرد با تعجب به سمت پرستو چرخید و 

های گفت که پرستو از آن رس در نیم  ن به زبان تریک چیر

د. پرستو که عصتی شده بود این بار به زبان فاریس آور 

وع به حرف زدن کرد.   رسر

مرد پشت پیشخوان که معلوم بود کالفه شده رو به 

 پرستو پرسید: 

؟ -  ایراین

پرستو با رس حرف مرد را تائید کرد. مرد دوباره گویسر 

تلفن را  برداشت و بعد از یک تماس رسی    ع از مرد چاق و 

 صیی کنند. پرستو خواست تا کیم 

ده دقیقه بعد پرس جوان قد بلند و خوش لبایس از 

آسانسور پیاده شد و به سمت آنها آمد و به زبان تریک با 

مرد پشت پیشخوان حرف زد و بعد به سمت پرستو 

 برگشت و به زبان فاریس گفت: 

ن  برجم. کرم یم گه شما ایراین  - سالم. من ییک از ساکنیر

 هستید. درسته؟

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_شش

 

پرستو که از دیدن یک همزبان خوشحال شده بود، نفس 

 راحتر کشید و گفت: 

چه خوبه شما اینجایید. واقعا دیگه نیم دونستم چطور  -

 به این آقایون بفهمونم که یم خوام برم تو خونم. 

 خونتون؟ -

 منه. اینم سندش.  بله. واحد هفتاد و چهار برای -

پرس جوان رو به مرد پشت پیشخوان که پرستو حاال یم 

ی به تریک از او  ن دانست اسمش کرم است، کرد و چیر

 پرسید. کرم هم با اشاره به مرد چاق جواب پرس را داد. 

پرس جوان به سمت مرد چاق که با اخم هایی در هم کیم 

به های مال  ییم دورتر ایستاده بود و با راکت تنیسش ضن
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به قوزک پایش یم زد، رفت و بعد از دست دادن با مرد 

وع به حرف زدن کرد. پرستو در تمام مدت فقط با  رسر

چشم های باز به حرکات آن دو نفر  نگاه یم کرد. مرد با 

هایی یم گفت و پرس جوان رسش را به تائید 
ن ناراحتر چیر

تکان یم داد. پرستو عصتی و ناراحت منتظر پایان این 

ه بود. بالخره بعد از چند دقیقه پرس جوان به مکالم

 سمت پرستو برگشت و پرسید: 

مطمئنید واحد هفتاد و چهار برای شماست؟ آخه  -

 این واحد برای آقای حافظ اغلوس. ایشون بیشیر 
ً
ظاهرا

 . ن  از دو ساله که تو این واحد ساکین

 چشم های پرستو گرد و شد و گفت: 

 منه. اینم آدرسشه.  امکان نداره. این سند خونه ی -

 پرس جوان نگایه به سند و آدرس انداخت و گفت: 

 اشتبایه شده. چرا با وکیلتون نیومدید؟ وظیفه  -
ً
احتماال

ه برید  ایشونه که خونه رو به شما تحویل بده. االنم بهیر

پیش وکییل که خونه رو براتون معامله کرده تا مشکلتون 

 رو حل کنه. 

 من وکیل ندارم.  -
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دار. واسط. کیس که خونه رو بهتون نشون داده و  بنگاه -

قرارداد خونه رو تنظیم کرده. بالخره خونه رو از ییک 

 خونه رو 
ً
خریدین دیگه. باید برید پیش همون. اصال

 چطوری خریدید؟ یعتن قبلش خونه رو ندیده بودید؟ 

مزده لبخندی زد و گفت:   پرستو رسر

ن باره که میام اینجا. این خ - ونه رو دوست پرسم نه، اولیر

ن موقع  برام خریده. یم خواسته سورپرایزم کنه برای همیر

 خرید من باهاش نبودم. 

 پرس جوان  نگاه عجیتی به پرستو انداخت و پرسید: 

 حاال دوست پرستون کجاست؟ -

 ایرانه.  -

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 
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 #پارت_سیصد_و_هفت

 

کرد و بعد سند را از روی   برای لحظه ای سکوت

 پیشخوان برداشت و به دست پرستو داد و گفت: 

ه به نامزدتون بگید، خودش بیاد و مشکل رو حل  - بهیر

ه برید چون  کنه. بودن شما هم اینجا درست نیست. بهیر

 . ن  اینا یم تونن ازتون شکایت کین

 پرستو حق به جانب صدایش را بلند کرد و گفت: 

یت کنه، منم. من سند دارم اون اگه کیس قراره شکا -

 خونه برای منه. 

م. اینجا برج معروفیه. آدمای پولدار و  - ببینید خانم محیر

ن هیچ کدومشونم از رس و   یم کین
ی
با نفوذی اینجا زندیک

صدا و مشکل خوششون نیم یاد. به نظر من یا بگید 

نامزدتون بیاد یا با یه وکیل مشورت کنید. این مسئله 

ی نیست که  ن با حرف زدن تو الیی حل بشه. بهیر این چیر

سند رو هم به هر کیس نشون ندید. ممکنه براتون دردرس 

 درست شه. 
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ون رفته بود  بعد از آن پرستو عصتی و رسخورده از برج بیر

ن را برایش  و به کمال زنگ زده بود و با داد و بیداد همه چیر

تعریف کرده بود. کمال اما بعد از شنیدن حرفهای پرستو 

ن پرواز خودم خ ونرسدانه گفته بود " نگران نباش. با اولیر

ن و درست یم کنم."  و از این  و یم رسونم ترکیه و همه چیر

ن پرواز بیشیر از یک هفته یم گذشت و کمال هر روز  اولیر

 به یک بهانه آمدنش را به تاخیر یم انداخت. 

پرستو ته دلش یم دانست یک جای کار یم لنگد. ویل نیم 

ور کند. ترجیح یم داد خودش را گول بزند و به خواست با

ن درست  خودش امیدواری دهد که با آمدن کمال همه چیر

یم شود. نیم توانست و یا شاید هم نیم خواست  باور 

کند کمال رسش کاله گذاشته و دار و ندارش را باال کشیده 

 است. 

با شنیدن دوباره صدای نوتیفکیشن چشم به سمت 

ن بار پیایم از طرف کمال بود. آب موبایلش چرخاند. ای

 دهانش را قورت داد و پیام را باز کرد. 

 یه خیی خوب برات دارم عشقم. همه جی درست شد.   -

 چشم های پرستو از خوشحایل برق زد. تایپ کرد: 
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جی شد؟ مشکل سند خونه حل شد؟ یعتن االن یم  -

 تونم برم تو خونه ی خودم. 

 آمد: به ثانیه نکشید که جواب کمال 

نه عزیزم. کار تو رو نیم گم. کار خودم و گفتم درست  -

 شد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 ��چهار پارت بلند تقدیم نگاه مهربانتان

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_هشت

 

 چه کاری؟ بالخره یک میای ترکیه؟  -
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 چرا باید بیام ترکیه؟ -

ه ما ند. با دستهای که یم پرستو یخ زده به پیام کمال خیر

 لرزید، تایپ کرد: 

یعتن جی نیم خوای بیای ترکیه؟ پس من باید چیکار  -

 کنم؟ 

 هر کاری دوست داری بکن عزیرم.  -

ه ماند. از  پرستو گیج و منگ به موبایل توی دستش خیر

حرفهای کمال رس در نیم آورد. یعتن چه که به ترکیه نیم 

کتش توی ترکیه نبود؟ م گر قرار نبود اینجا آمد؟ مگر رسر

 کنند. اگر کمال به ترکیه نیم آمد پس تکلیف 
ی
با هم زندیک

او چه یم شد؟ تکلیف خانه و ماشیتن که به نام کمال زده 

بود، چه یم شد؟ نه درست نیست. کمال داشت رس به 

 هم از 
ً
رسش یم گذاشت. یم خواست اذیتش کند. قبال

 این شوجن های بیمزه با او کرده بود. 

انش را قورت داد و با ترس شماره کمال را گرفت. آب ده

ن بوق صدای شاد کمال توی گوشش پیچید:   بعد از اولیر

 خویی خوشگله -

 کمال داری شوجن یم کتن دیگه؟  -
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 مگه من با تو شوجن دارم؟ -

 نیم خوای بیای ترکیه؟ -
ً
 یعتن واقعا

 چرا باید بیام؟ -

ه. من نیم یعتن جی چرا باید بیام. سند خونه مشکل دار  -

ن االنم کیل پول هتل دادم.  تونم برم تو اون خونه. تا همیر

ن من و  دیگه پول ندارم. مگه قرار نبود وقتر خونه و ماشیر

 فروختر بیای ترکیه؟ 

ن تو؟ یک گفته اونا مال توه. اون خونه و  - خونه و ماشیر

ن مال من بود که فروختمشون.   ماشیر

ر نکند جلوی تمام واقعیتر که سیع یم کرد به آن فک

کتر  چشمانش نمایان شد. فریب خورده بود. خانه و رسر

وجود نداشت. آن سند جعیل بود. حاال متوجه نگاه 

عجیب آن پرس جوان در الیی برج یم شد. آن پرس همان 

موقع فهمیده بود که سند جعیل است و رسش کاله 

 گذاشته اند. 

 آب دهانش را قورت داد و به سختر پرسید:  

؟ ما قرار نبود با هم ازدواج کنیم  کمال این  - حرفا یعتن جی

 کنیم. 
ی
 و اینجا زندیک
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 کمال پوزخند صدا داری زد و گفت: 

م با زن هرزه  - تو خییل احمقر که فکر کردی من حاضن

ای مثل تو ازدواج کنم. بدبخت، تو اگه آدم بودی به 

 شوهرت خیانت نیم کردی. 

تم سو استفاده تو.............،تو گولم زدی. از احساسا -

 کردی. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_نه

 

م.  -  آخیه. تو رو خدا این جوری نگو عذاب وجدان یم گیر

 پرستو که از خود یی خود شده بود. جییعن کشید و گفت: 
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کثافت آشغال ............. فکر کردی شهر هرته.  فکر   -

یم توین مال و اموال من و باال کردی به این راحتر 

 ...........  بکیسر

مال و اموال تو؟ خییل پررویی به خدا. خون اون شوهر  -

بدبخت تر از خودتو و تو شیشه کردی و اموالشو باال 

 اموالم. 
ی
 کشیدی. حاال یم یک

ن مال من بود. سپهر خودش به نامم  - اون خونه و ماشیر

 زده بود. 

 ودت به نامم زدی. یادت رفته. نه عزیزم اونا مال منه. خ -

ون یم کشم.  -  میام تهران. میام حقم و از حلقومت بیر

بیا عزیزم. بیا. من که از خدام بیای ایران. فقط حواست  -

نت.   باشه تو فرودگاه نگیر

؟ چرا باید تو فرودگاه من و  -
ی
چرا چرت و پرت یم یک

ن؟  بگیر

وع شکایت کرده - . شوهرت ازت به خاطر رابطه نامرسر

نت، یم  ؟ حاال بدون. پاتو بذاری ایران یم گیر نیم دونستر

. البته حق زن خیانتکار و هرزه  ن برنت، سنگسارت یم کین
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ای مثل تو همینه. تازه باید ازم تشکر کتن که فرستادمت 

 ترکیه وگرنه االن تو زندان بودی و منتظر اجرای حکم. 

 زر یی خود نزن. سپهر هیچ وقت این کار رو نیم کنه.  -

 رو چه حسایی یم خواد ازم شکایت کنه؟ 
ً
 اصال

 کمال با لحن جدی گفت: 

برو تلگرامت و چک کن تا بفهیم رو چه حسایی ازت  -

 شکایت کرده. 

و بدون آن که منتظر جوایی از پرستو بماند تلفن را قطع 

 کرد. 

ه ماند و بعد به  پرستو لحظه ای به صفحه موبایلش خیر

ا دیدن فیلم رابطه اش با رسعت تلگرمش را باز کرد و ب

 کمال خشکش زد. 

فیلم برای آخرین رابطه اشان بود. توی خانه ی خودش  

کش با سپهر. کمال از خییل وقت پیش  روی تخت مشیر

برایش نقشه کشیده بود. با یک نقشه حساب شده به او 

نزدیک شده بود. با وعده و عید گولش زده بود. تطمیع 

را از چنگش در آورده  اش کرده بود و خانه و ماشینش

بود. او را به ترکیه فرستاده بود. از رابطه شان فیلم گرفته 

بود و آن را برای سپهر فرستاده بود. یک هفته او را 
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ن شود سپهر از او شکایت یم کند و  رسدوانده بود تا مطمی 

ن راحت شده بود آن روی  حاال که خیالش از همه چیر

 حقیقیش را نشان داده بود. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_ده

 

چطور نفهمیده بود که کمال چه جور آدیم است؟ چطور 

به این راحتر فریب کمال را خورده بود؟ چطور خام یک 

تکه کاغذ یی ارزش شده بود؟ چقدر احمق بود. باید 

همان موقع که طالها را به کمال داده بود یم فهمید کمال 

ط برای پول به رساغش آمده. همانطور که او به فق

 خاطر پول به رساغ سپهر رفته بود. 
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فیلم را بست و پیایم که زیر فیلم نوشته شده بود را 

خواند." خوشگله االن که دوباره فیلم ودیدم هوست و 

کردم آخه کارت تو تخت خییل خوبه. از من یم شنوی از 

م مردای ترک این استعدادت، خوب استفاده کن. شنید

ایی مثل تو خوب پول یم دن."
 به دخیر

ن انگشتانش روی تخت   دستش  شل شد و موبایل از بیر

افتاد. بدبخت شده بود. نه راه پس داشت و نه راه پیش. 

حاال توی این کشور غریب یی پول و تنها چه کار باید یم 

کرد؟ اشک از چشمانش رسازیر شد خودش هم نیم 

خانه و ماشیتن که از دست  دانست بیشیر دلش برای

 داده بود یم سوخت و یا برای عشق نافرجامش به کمال. 

 

اما کمال برعکس پرستو خوشحال بود. خودش هم فکر  

نیم کرد در عرض کمیر از یک هفته بتواند خانه پرستو را 

بفروشد و پول مهتاب را جور کند. هر چند زورش یم آمد 

برای ادامه نقشه  آن مقدار پول را به مهتاب بدهد ویل

 اش مجبور بود این کار را انجام دهد. 

مجبور شده بود مقداری از پول خانه را هم به کامران  

د. با بقیه  ن عمو را از کامران پس بگیر بدهد تا بتواند ماشیر
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پول هم بهره نزول این ماه پدرش را صاف کرده بود. باز 

ن پرستو برای خودش مانده بود. ویل  خوب بود ماشیر

ی که قرار بود نصیبش شود هم ن ه این ها در مقابل چیر

هیچ ارزیسر نداشت. این دفعه حتر قرار نبود پدرش هم 

خیی دار شود. قرار بود همه آن رسمایه هنگفت به جیب 

 خودش برود. 

 موبایلش را برداشت و پیایم برای مهتاب فرستاد. 

ه. پنج شنبه ساعت سه بعد از ظهر بیا  - پولت حاضن

خونه ای  که آدرسش و برات یم فرستم.   محرصن

وقتر کنار پیام دو تیک آیی خورد. صفحه ی موبایل را 

خاموش کرد و با پوزخندی رو لب چشم بست. پنج شنبه 

ن تمام یم شد.   همه چیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 
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 #پارت_سیصد_و_یازده

 

**** 

ان را دریافت ساعت از دو گذشته بود که مهتاب پیام آرم

 کرد: 

ن منتظرتم.  -  پاییر

خانه را برای مهتاب  همان روز که کمال تاری    خ و مکان دفیر

فرستاده بود به آرمان خیی داده بود و از او خواسته بود تا 

 همراهیش کند. 

آرمان چندان از این که کارهای انتقال سهم االرث مهتاب 

خانه ای که کمال مشخص کرده بود، انجام شو  د، در دفیر

ی در  رایصن نبود. بیشیر ترجیح یم داد اسناد محرصن

خانه ای که او یم شناخت تنظیم شود. ویل حرقن به  دفیر

س و  مهتاب نزد دلش نیم خواست مهتاب را دچار اسیر

ناراحتر کند. از طرقن یم ترسید اگر مخالفت کند. کمال 

زیر همه قول و قرارهایشان بزند. البته اگر به خودش بود 

ن به هم بخورد و کار به دادگاه بدش نیم  آمد همه چیر

بکشد. این طوری نه تنها تمام حق و حقوق مهتاب، بلکه 

حق و حقوق محسن و مادرش را هم از این پدر و پرس یی 
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ن یم گرفت. ویل  به خاطر مهتاب سکوت کرده  همه چیر

بود تا قضیه زودتر فیصله پیدا کند. یم دانست مهتاب 

ز برادرش را ندارد و چقدر به بیش از این تحمل دوری ا

اد معذب است.  بد و هیر  در خانه هیر
ی
 خاطر زندیک

ن یم آمد، خم شد و  با دیدن مهتاب که  به سمت ماشیر

ن شد و سالم کرد.  ن را باز کرد. مهتاب سوار ماشیر در ماشیر

 جواب سالم مهتاب 
ی

آرمان با همان لحن مهربان همیشیک

 را داد و گفت: 

لوج ع -  زیز؟احوال خانم میر

 مهتاب لبخندی زد و گفت: 

ممنون. ببخشید دوباره تو زحمت انداختمتون ویل  -

 واقعیتش یم ترسیدم تنها برم. 

ن را به حرکت در یم آورد، گفت:   آرمان همانطور که ماشیر

خوب کردی. منم به این پرس عموی شما اعتماد ندارم.  -

 یم ترسم باز بخواد یه بامبول جدید درست کنه. 

 یل. خودش قبول کرد پول و بده. چه بامبو -

 درسته ویل باید حواسمون و خوب جمع کنیم.  -

 مهتاب نفیس گرفت و گفت: 
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 تا پول و نده برگه ها رو امضا نیم کنم.  -

مسئله فقط پول نیست باید اسناد تنظیم شده رو با  -

 دقت بخونیم که بند ناجوری توش نذاشته باشه. 

آرمان چرخید و  مهتاب که کیم ترسیده بود به سمت

 پرسید: 

 چه بندی؟ -
ً
 مثال

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_دوازده

 

ایط  -  این که اون پویل که بهت یم ده رو تحت رسر
ً
مثال

ه. یا تو بابت اون پول متعهد  خایص یم تونه ازت پس بگیر

 .  به انجام کاری یم یسر
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 گفت:  مهتاب موهای روی پیشانیش
ی

 را کنار زد و با کالفیک

ا رس در نمیارم. ریش و قیخی دست  - ن من که از این چیر

خودتون. تا حاال حمایتم کردید. ازتون یم خوام این بارم 

 برادرانه پشتم باشید. 

 آرمان لبخندی زد و گفت: 

خیالت راحت. من همه جوره حواسم هست. شاید  -

شه عشق اول ندوین ویل تو خییل برام عزیزی. هر جی با

 برادرم بودی. 

مهتاب از این اشاره ضی    ح آرمان رسخ شد و رسش را 

 باری بود که آرمان این طور یی 
ن ن انداخت. این اولیر پاییر

پرده به رابطه او و آرین اشاره یم کرد. اشاره ای که مهتاب 

 را به روزهای نه چندان دور برد. 

ش این روزها به خاطر مشغله کاری و دغدغه های فکری

کمیر به آرین فکر یم کرد ویل در عوض بیشیر خوابش را 

 هر شب به خوابش یم آمد و 
ً
یم دید. آرین تقریبا

 دلتنگش یم کرد. 

دست خودش نبود. دلش برای آرین خییل تنگ شده 

بود. گایه وسوسه یم شد موبایلش را بردارد و به آرین 

ن صدایش را  زنگ بزند تا فقط به اندازه یک الو گفیر
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. ویل بعد افسار دلش را به دست یم گرفت و بشنود 

خودش را با کار دیگری رسگرم یم کرد به امید این که همه 

ن را فراموش کند. هر چند هیچ کدام از لحظایر را که با  چیر

 آرین گذرانده بود از ذهنش پاک نیم شد. 

بدون این که به آرمان نگاه کند، با صدای ضعیقن  

 پرسید: 

 حالش خوبه؟ -

نگاه از رو به رویش برداشت و به نیمرخ مهتاب  آرمان

 نگاه کرد. با صدای آرایم زمزمه کرد: 

 داره عقد یم کنه.  -

مهتاب با درد چشمانش را بست. باورش نیم شد به این 

ن برای آرین تمام شده باشد. آرمان نیم  زودی همه چیر

 نگایه به مهتاب کرد و ادامه داد: 

 کنه.   دو هفته دیگه با آنیتا عقد یم -

 مهتاب آب دهانش را قورت داد و گفت: 

 امیدوارم خوشبخت بشه.  -

 آرمان ابرویی باال انداخت و گفت: 

؟ -
ی
 از ته دلت یم یک
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 مهتاب لبخند تلخن زد و گفت: 

ما هر دو  یم دونستیم هیچ وقت به هم نیم رسیم. من  -

و آرین از دوتا دنیای متفاوت بودیم. شکاف بینمون 

ی پر نیم شد.  اونقدر عمیق بود که ن  با هیچ چیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

ده ن  #پارت_سیصد_و_سیر

 

 پس چرا با هم موندید؟  -

 چون همدیگر رو دوست داشتیم.  -

من نیم تونم درکتون کنم. یا باید برای با هم بودن  -

تالش یم کردید یا از هم جدا یم شدید. به نظر من این 

 نار هم بودنتون خییل مسخره بود. جوری در ک
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مهتاب قطره اشک سمخی را که با تمام مقاومتش از 

گوشه چشمش روان شده بود، با نوک انگشتش پاک کرد 

 و گفت: 

. ما هم  - تا حاال شده بخوای خودت و گول بزین

خودمون رو گول یم زدیم. یه دنیایی برای خودمون 

حال  ساخته بودیم که توش آینده وجود نداشت فقط

بود. فقط همون لحظه. یم دونستیم اگه بخوایم به آینده 

فکر کنیم و یا حرف از آینده بزنیم باید از هم دست 

ن خودمون توی زمان حال زندوین کرده  بکشیم. برای همیر

بودیم و امیدوار بودیم هیچ وقت آینده نیاد. نیم دونم، 

ن خود به خود  شایدم منتظر یه معجزه بودیم تا همه چیر

 میاد ویل در 
ی

 به نظرت دیوونیک
ً
ست بشه.  حتما

 ............. 

 شانه ای باال انداخت و ادامه داد:  

ی جز دیوونگیه؟ - ن  چیر
 مگه عاشقر

آرمان لبخندی زد و رسش را با تاسف تکان داد. دلش 

برای این دو عاشق دل خسته یم سوخت. خودش هم 

طعم عاشقر را چشیده بود. ویل نیم توانست مثل آرین 

ن نیم  و  مهتاب فکر کند. او آدیم بود که تا از وصال مطمی 
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شد پا جلو نیم گذاشت. غرورش به او اجازه شکست 

 خوردن نیم داد.  نفیس گرفت و گفت: 

یه سوایل ازت یم پرسم، راستش و بگو.  اگه االن  -

بشنوی آرین از ازدواجش راضیه، خوشحال یم یسر یا 

 ناراحت؟

م آرین با عشق عرویس من از صمیم قلب آرزو یم کن -

 کنه و خوشبخت بشه. 

 داری شعار یم دی.  -

 مهتاب لبخندی زد و پرسید: 

 هیچ وقت عاشق شدی؟  -

 آرمان سکوت کرد. مهتاب ادامه داد: 

 عاشق ییک بایسر با تمام وجودت براش  -
ً
وقتر واقعا

ین ها با تو  ین ها رو یم خوای. حتر اگه این بهیر بهیر

ن نیم . نیم گم حرست نیم نباشه. نیم گم غمگیر  یسر

ی جز خوشبختر  ن خوری ویل به خودت اجازه نیم دی چیر

برای عشقت بخوای. چون اون و از خودت مهم تر یم 

 خوشبخته، خوشحال یم 
ً
. منم اگه بدونم آرین واقعا دوین
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شم. ویل فکر نیم کنم اون دخیر بتونه آرین و خوشبخت 

 کنه. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 ی_نیمه_شب #ستاره_ها

 #پارت_سیصد_و_چهارده

 

حق با مهتاب بود. آنیتا نیم توانست آرین را خوشبخت 

کند ویل کاری از دست هیچ کس بر نیم آمد. این چایه 

بود که آرین با چشم باز خودش را در آن انداخته بود و 

ون  تنها کیس هم که یم توانست او را از این چاه بیر

 بیاورد، خودش بود. 

ن را جلوی دفیر خانه ای که کمال بالخره آر  مان ماشیر

 آدرسش را داده بود، نگه داشت و گفت: 
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رسیدیم. یادت باشه جی گفتم. بدون تائید من هیخی رو  -

 .  امضا نیم کتن

ن پیاده  مهتاب رسش را به نشانه باشه تکان داد و از ماشیر

 شد. 

ن یک ساختمان بلند و قدییم در ییک   خانه در زیر زمیر
دفیر

 بان های متصل به میدان خراسان بود. از خیا

 یس سال 
ً
وقتر وارد دفیر خانه شدند مرد جواین که حدودا

داشت به استقبالشان آمد. آرمان نگایه به دور تا دور 

دفیر خانه انداخت. یک سالن نسبتا بزرگ با چهار، پنج 

ن یک  ن پایه فلزی که روکش چرم داشتند. پشت هر میر میر

ت و روی هر کدام پر بود از صندیل چرخدار قرار داش

های بزرگ و کوچک و برگه های ریز و درشت. جز  دفیر

خانه نبود.  مرد جوان و کمال هیچ کس دیگری در دفیر

خانه را برای آنها خلوت کرده اند.   مشخص بود دفیر
ً
 کامال

مرد جوان که خودش را رسول معرف کرد با آرمان دست 

ام با مهتاب احوال یس کرد و با داد و با ادب و احیر یی

ن کرد.  ویی آنها را عوت به نشسیر
 خورسر
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کمال که کیم دورتر روی صندیل چریم چسبیده به 

ن سالن، نشسته بود. با خشم به مهتاب و  ین میر
بزرگیر

 آرمان نگاه یم کرد. 

آرمان روی صندیل رو به روی کمال نشست و از مهتاب 

خواست در کنارش بنشیند. مهتاب نفیس گرفت و کنار 

ه شد. آرم  ان نشست و با اقتدار به چشم های کمال خیر

ن  کمال پوزخندی زد و رو برگرداند. رسول پشت میر

 نشست و رو به آرمان گفت: 

خییل خوش اومدید. بهیر هر چه زودتر بریم رس اصل  -

مطلب. طبق قراری که گذاشته شده بود. خانم میر لوج 

ن پدرشون امضا  یم در قبال دریافت مبلیعن پول و ماشیر

دن که دیگه هیچ سهیم از تراشکاری ندارن. من برگه 

ی رو آماده کردم. یم دم خدمتتون که امضا  اسناد محرصن

 کنید. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_پانزده

 

 آرمان یی توجه به رسول رو به کمال پرسید: 

ن رو اوردی؟  -  ماشیر

 داد. آرمان رو به رسول گفت: کمال با رس جواب مثبت 

ن رو ببینیم.  -  اگه اجازه بدید اول ماشیر

 پوقن کشید. از جایش بلند شد و 
ی
کمال با یی حوصلیک

ون رفت. مهتاب و آرین  خانه بیر
بدون هیچ حرقن از دفیر

 
ی

ون رفتند. وقتر همیک  خانه بیر
هم پشت رس کمال از دفیر

ن  دویست و  پا به خیابان گذاشتند. کمال با دست به ماشیر

 که گوشه خیابان پارک شده بود، اشاره 
ی

شش سفید رنیک

 کرد و گفت: 

 اونجاس.  -
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ده شد.  ن پدرش نگاه کرد. قلبش فرسر مهتاب به ماشیر

ن جدیدی  شنیده بود پدرش یک سال قبل از مرگش ماشیر

خریده. ماشیتن که او و محسن هیچ وقت سوارش نشده 

یی مهری  بودند. هنوز بعد از این همه سال نیم توانست

های پدرش را ببخشد. آرمان دستش را به سمت کمال 

 دراز کرد و گفت: 

 سووی    چ.  -

کمال لحظه ای با نفرت به آرمان نگاه کرد و بعد سووی    چ  

ون آورد و توی دست  ن را از جیب شلوارش بیر ماشیر

 آرمان گذاشت. آرمان رو به مهتاب گفت: 

ن و به - ییک  یه چند دقیقه اینجا باش تا من برم ماشیر

 نشون بدم بیام. 

ون داد و مهتاب بدون حرف  کمال با حرص نفسش را بیر

ن شد و خییل رسی    ع  رسش را تکان داد. آرمان سوار ماشیر

ن را روشن کرد و به سمت انتهای خیابان راند. کمال  ماشیر

خودش را به مهتاب نزدیک کرد با لحن پر از تمسخری 

 گفت: 

به کاله رست نه، خوب کیس رو تور کردی. خییل مواظ -

 نره. قول جی رو بهش دادی که این طور هواتو داره؟ 
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ی در صورتش ایجاد شود کیم  مهتاب بدون این که تغییر

خودش را عقب کشید. یم دانست کمال یم خواهد او را 

ناراحت و عصباین کند. نیم خواست اجازه دهد تا به 

ش به سنگ خورده  مقصود خودش برسد. کمال که تیر

 ه حرص درآری گفت: بود، با خند

راستر تا آخر هفته باید مادرت و محسن و از اون خونه  -

ی. خونه رو الزم داریم.   بیی

 مهتاب به سمت کمال برگشت. پوزخندی زد و گفت: 

 چیه؟ زیبا خانم یم خواد برگرده.  -

وز مندانه  لبخند روی لبهای کمال خشک شد. مهتاب پیر

 : ای به قیافه مبهوت کمال نگاه کرد و گفت

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 
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 #پارت_سیصد_و_شانزده

 

به خودت فشار نیار. زیبا خانم اونقدر تو اون خونه رد  -

گذاشت بود که اگه نیم خواستر هم یم فهمیدی چه 

ه. حاال نیم دونم از روی قصد این کار رو کرده بود یا  خیی

یم پریس، یم گم از  از روی سهل انگاری.  ویل اگه از من

روی قصد بوده. یم خواسته ییک زحمت افشای حقیقت 

رو بکشه. وگرنه چطور یم شه آدم عقدنامه اش و بذار 

ن جارو کشیدن پیدا  زیر فرش اونم لب فرش که با اولیر

 بشه. 

 کمال با عصبانیت غرید: 

-  .  وای به حالت اگه حرقن به مادرم بزین

 ت: مهتاب چشم در چشم کمال دوخت و گف

من نه خیی چینم و نه این که رابطه پدر و مادرت برام  -

مهمه. ویل اگه تو یا پدرت و یا هر کدوم از اعضای 

 . ن خونوادت بخوان به من، مادرم یا محسن نزدیک بشیر

 پدر و مادرت و بهم بریزم. 
ی
اون قدر مدرک دارم که زندیک

ون.   ما بکشید بیر
ی
 پس پاتون و از زندیک
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 فت: کمال نیشخندی زد و گ

چرا فکر یم کتن اینقدر مهیم که بخوایم بهت نزدیک  -

 بشیم. 

 خدا رو شکر که مهم نیستم.  -

 کمال با حرص به سمت خیابان چرخید و گفت: 

 این پرسه الدنگ کجا رفت.  -

مهتاب هم که کیم نگران شده بود. گوشه لبش را گزید. 

به نظر او هم آرمان دیر کرده بود. همان موقع تاکیس 

پایشان توقف کرد و آرمان از تاکیس پیاده شد و با  کنار 

 لبخند به مهتاب گفت: 

ن خوبیه. راحت برات پنج شش سال کار یم کنه.  -  ماشیر

 کمال گفت: 

ن کجاست؟ -  ماشیر

 گذاشتمش پیش دوستم.   -

 کمال عصتی گفت: 

ن و بردی؟ -  ماشیر
 به چه حقر

 آرمان خونرسد جواب داد: 
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ه این که بخوای بزین زیر بالخره که باید یم بردیمش. مگ -

؟ ن  همه چیر

کمال دستر توی صورتش کشید و سیع کرد عصبانیتش را 

ن نقشه داشت و این کار آرمان  ل کند. برای آن ماشیر
کنیر

نقشه هایش را نقشه بر آب کرده بود. روی پا چرخید و 

 گفت: 

بهیر زودتر بریم کار رو تموم کنیم. من نیم تونم تا شب   -

 هدر بدم. وقتم و برای شما 

و جلوتر از آرمان و مهتاب به سمت دفیر خانه به راه 

 افتاد. کیم که دور شد. مهتاب رو به آرمان پرسید: 

ن و بردی؟ -  چرا ماشیر

ه.  - سش باشه بهیر ن دور از دسیر  ماشیر

مهتاب که هنوز علت کار آرمان را نفهمیده بود، بدون 

 حرف پشت رس آرمان راه افتاد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_هفده

 

بقیه کارها به رسعت انجام شد. رسول سندی را که در 

چند صفحه تنظیم شده بود به دست آرمان داد. آرمان 

با دقت تک تک بندهای نوشته شده در سند را خواند. 

ن راحت شد. برگه ها را به رسول  وقتر خیالش از همه چیر

 برگرداند و گفت: 

به نظر که مشکیل نیست. موکلم یم تونه امضاشون  -

 کنه. فقط اول پول. 

کمال از جایش بلند شد و چک رمز داری را از جیب 

اهنش در آورد و به دست آرمان داد. مبلغ چک  پیر

 هشتصد میلیون تومان بود. 

 آرمان اخیم کرد و گفت: 

 این که کمه. قرارمون یک میلیارد بود تو اون قرار داد هم -

 نوشته یک میلیارد پرداخت شده. 
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 کمال با خونرسدی گفت: 

ن قدر تونستم جور کنم. یم خوای بخوای. نیم  - همیر

 خوای نخواه. دیگه ندارم. 

آرمان نگایه به مهتاب کرد. از وضعیت پیش آمده رایصن 

ی با خود مهتاب بود. مهتاب با  نبود ویل تصمیم گیر

مادرش و  ناراحتر چشم بست. کمال به ضاحت گفته بود 

محسن فقط تا آخر هفته یم توانند در آن خانه بمانند. 

اگر امضا نیم کرد، باید مادرش و محسن را به خانه ی 

بد یم برد. دوست نداشت بیشیر از این زیر  اد و هیر هیر

دین هدیه باشد. تازه معلوم نبود کمال یک همه ی پولش 

را بدهد. نیم توانست ریسک کند. با حرکت رس موافقت 

ه به صورت کمال لب زد:   خودش را اعالم کرد. آرمان خیر

 خییل آشغایل.  -

کمال رسخوشانه شانه ای باال انداخت و دوباره روی مبل 

چریم نشست. رسول که هنوز برگه های قرار داد توی 

ن بزرگش رفت ویل یک دفعه  دستش بود به سمت میر

ن پایش به لبه صندیل گیر کرد و برای این که نیفتد لبه م یر

را گرفت. ویل برگه های توی دستش به همراه پوشه ای 

ن افتاد.  ن بود به زمیر  که روی میر

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 873 
 

وع   رسول به زحمت ایستاد و بعد از معذرت خوایه رسر

ن کرد. بعد از این که  به جمع کردن برگه ها از روی زمیر

برگه های داخل پوشه را جمع کرد و رسجایش گذاشت. 

ی که مهتاب بای د آن را امضا یم برگه های سند محرصن

، جلوی مهتاب  ن کرد را به همراه یک خودکار روی میر

 گذاشت و گفت: 

 پس اگه مشکیل نیست. قرار داد و امضا کنید.  -

ن برداشت و گفت:   مهتاب خودکار را از روی میر

 کجا رو باید امضا کنم.   -

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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ن صفحه  رسول انگشت اشاره اش را روی  قسمت پاییر

اول گذاشت و جایی را که مهتاب باید امضا یم کرد، نشان 

 داد و گفت: 

 اینجا  -

برگه امضا شده را کنار زد و دوباره با انگشت جایی در 

ن صفحه دوم نشان داد و گفت:   پاییر

 حاال اینجا رو امضا کنید.  -

ست تا زیر صفحه برگه دوم را کنار زد و از مهتاب خوا

سوم را امضا کند که آرمان مچ دست مهتاب را گرفت و 

 گفت: 

 وایسا ببینم. این چیه؟ این برگه که..........  -

ون بکشد رسول  و تا خواست برگه را زیر دست مهتاب بیر

 زودتر از او برگه را برداشت و گفت: 

عهه، ببخشید این مال اون پوشه بود، اشتباه شد.  -

 نکردید. خوب شد امضا 

و برگه را رسی    ع الی پوشه گذاشت. آرمان با دقت به 

 مشخص بود، دستپاچه شده نگاه 
ً
چهره رسول که کامال

کرد. چشم ریز کرد و به سمت کمال چرخید. صورت 
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کمال رسخ شده بود و با خشم گوشه لبش را یم گزید. 

ی این وسط درست نبود. رسول لبخند یی معتن زد و  ن چیر

 تا برگه بعدی را امضا کند. از مهتاب خواست 

ون   خانه بیر
بعد از اتمام کار، مهتاب و آرمان از دفیر

 رفتند. ویل فکر آرمان هنوز پیش آن برگه مانده بود. 

ن  کمال که به سختر خودش را نگه داشته بود. بعد از رفیر

ن کوبید و فریاد زد:   مهتاب و آرمان با خشم روی میر

-   . ، لعنتر ، لعنتر  لعنتر

 ی تکان داد و گفت: رسول رس 

 شبیه هم بود چطور  -
ً
ن بود. برگه ها کامال پرسه خییل تیر

 تشخیص داد که اون برگه نیست. 

 کمال مستاصل و ناامید لب زد: 

 حاال باید چیکار کنیم؟ -

واال من نیم دونم داداش این نهایت کاری بود که از  -

 دست من بریم اومد. 

 نیم شه امضاش و جعل کنیم.  -

؟ جعل امضاء جرمه. یم خوای یم ف -
ی
هیم جی یم یک

 . ن نمون. چوب تو آستینمون کین نمون. بیی  بگیر
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 کیس نیم فهمه.   -

ه شکایت کنه سه سوته  - جی جی رو نیم فهمن. دخیر

معلوم یم شه امضاش جعل شده. اول از همه هم یم یان 

رساغ من. نه داداش، من نیستم. این کار رو هم اگه قبول 

ه نیم تونست تو دادگاه کردم چون ریسکش ک م بود. دخیر

ثابت کنه گولش زدیم و ازش امضا گرفتیم. ویل جعل 

امضاء جریم نیست که بشه از زیرش در رفت. تو هم بهیر 

 . ن و ول کن این قضیه بیسر  از خر شیطون بیای پاییر

ن کوبید. پذیزش  کمال با حرص مشت دیگری بر روی میر

ن بود.   شکست برایش سخت و سنگیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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**** 

مهتاب بشقاب را جلوی هدیه گذاشت و به رساغ کابینت 

ون بیاورد. هدیه چنگالش را توی  رفت تا لیوان ها را بیر

 ظرف ساالد فرو کرد و با حرص گفت: 

 پس اون آشغال دویست میلیون  پولت و باال کشید.  -

شید و با رس حرف هدیه را تائید کرد. هدیه مهتاب آیه ک

کاهویی را که به رس چنگالش چسبیده بود به سمت 

 دهانش برد و گفت: 

 نباید قبول یم کردی.  -

ن گذاشت و گفت:   مهتاب لیوان ها را روی میر

 چیکار یم کردم؟ دستم زیر ساتورش بود. یم دوین  -
ی
یم یک

ن چهار ماه عموم چند بار دست روی محسن و  تو همیر

مادرم بلند کرده و کتکشون زده. محسن از بس الغر شده 

نصف شده. غذا نیم خوره. شبا تو خواب جیغ یم زنه و 

 هم جاش و خیس یم کنه. مجبور 
ً
گریه یم کنه. جدیدا

 بودم کوتاه بیام.    
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کثافت. غلط کرده دست رو بچه بلند یم کنه. باید ازش   -

 شکایت یم کردی تا پدرش و در بیارن. 

تاب که به رساغ قابلمه روی گاز رفته بود تا عدس مه

 پلویی را که پخته بود، داخل دیس بکشد، گفت: 

دلت خوشه. فکر کردی کیس به شکایت من گوش یم  -

 من جی کارم که بخوام شکایت کنم؟ مامانم که 
ً
کنه. اصال

زنشه. محسنم که تحت رسپرستیشه. پام و بذارم تو 

 
ی
ی یم گن دعوای خونوادیک  خودشون با هم حلش کالنیر

ن شما بهیر دخالت نکنید. اوین که باید کاری کنه  یم کین

 از عموم شکایت کنه. فکر یم کنه شکایت 
ً
مادرمه که عمرا

 کار زنای یی آبروه.   

ن گذاشت و ادامه داد:   دیس غذا را روی میر

م   - ، بقیه زندگیم و حاضن اون دویست میلیون که هیخی

نامرد نجات بدم.  بدم فقط محسن و از دست اون

داداشم داره ذره، ذره آب یم شه. نیم تونم وایسم تا 

 قانون برام یه کاری بکنه. 

 هدیه نفیس گرفت و گفت: 

خدا ازشون نگذره. نه از عمو و پرس عموی تو و نه از  -

 اون پرستوی آشغال که اون بال رو رس سپهر اورد. 
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سپهر  مهتاب با شنیدن اسم سپهر به یاد آن شتی افتاد که

در این خانه مانده بود. صبح که از خواب بیدار شده 

ی از سپهر نبود. مهتاب نفهمید سپهر یک از خانه  بود، خیی

 از هدیه شنیده بود که به خانه 
ً
ون رفته بود. فقط بعدا بیر

 ی آنها رفته. 

ن رو به روی هدیه نشست و با لحن آرایم  پشت میر

 پرسید: 

 حالش چطوره؟ -

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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خوبه. یعتن تمام تالشش و داره یم کنه که خوب باشه.  -

به رو باید یم خورد تا به خودش بیاد. البته  انگار این ضن

روانشناسش هم خییل کمکش یم کنه. باورت یم شه یم 

گه خوشحالم که پرستو رفت. یم گه احساس یم کنم از 

 از روی دوشم برداشته زندان آ
ی
زاد شدم و یه بار بزریک

 شده. 

ه ای به چشم های مهتاب، ادامه داد:   با نگاه خیر

یم گه، یه فرشته بهش فهمونده که ارزشش بیشیر از  -

 که یی ارزش بوده 
 اوین

ی
آدمایی مثل پرستوه و تو اون زندیک

 پرستو بوده نه اون. 

برداشت مهتاب لبخندی زد و بشقاب هدیه را از جلویش 

و مقداری برنج داخل آن کشید. از این که حرفهایش در 

سپهر تاثیر گذاشته بود خوشحال بود. هر چند فکر یم 

کرد، سپهر خودش منتظر تلنگری بود که زندگیش را 

نجات دهد وگرنه هیچ کس با یک حرف تغییر نیم کند. 

همانطور که بشقاب خودش را هم از عدس پلوی پر یم 

 کرد. پرسید: 

ی از پرستو نشد؟ -  دیگه خیی
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نه، زنیکه معلوم نیست کدوم گوری رفته. البته بهیر هر  -

ه. االنم سپهر وکیل گرفته تا  جی از سپهر دورتر باشه بهیر

 زودتر کارای طالقشون و انجام بده. 

 نیم خواد ازش شکایت کنه؟ -

ش  - نه. یم گه اگه ازش شکایت کنم باید همش پیگیر

مد؟ جی شد؟ جی نشد؟ یم گه یم باشم ببینم اومد؟ نیو 

خوام پرستو رو کامل از زندگیم حذف کنم انگار اصال 

 وجود نداشته. 

به نظر منم کار درستر یم کنه. یه وقتا باید آدمای بد  -

 زندگیتو رها کتن و بذاری خدا جواب کارهاشون و بده. 

 هدیه قاشقش را توی دهانش چپاند و با دهان پر گفت: 

 ل کن. خونه رو چیکار کردی؟حاال سپهر رو و  -

ون داد و گفت:   مهتاب نفس خسته اش را بیر

وع کنم. حتر نیم  -  نیم دونم باید از کجا رسر
ً
؟ اصال هیخی

دونم تو کدوم محله باید دنبال خونه بگردم. باید بخرم یا 

اجاره کنم. فقط چهار روز وقت دارم. نیم دونم تو چهار 

م، اسباب و اثاث توش بریزم؟  روز چطوری خونه بگیر

 یم شه؟ دارم دیوونه یم شم. 
ً
 اصال
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 هدیه کیم دوغ توی لیوانش ریخت و گفت: 

 من یه پیشنهاد برات دارم.  -

 مهتاب دست از خوردن کشید و پرسید: 

؟ -  جی

ن خونه بمون.  -  تو همیر

وع نکن.  -  هدیه باز رسر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 _یک#پارت_سیصد_و_بیست_و

 

 هدیه اخیم کرد و گفت: 
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ن که. یم گم بیا این خونه رو از ما  -  بشیر
نگفتم مجاین

کرایه کن. تو که یم خوای بری جای دیگه کرایه کتن 

ن و کرایه کن.   همیر

 آخه داداشات؟ -

ن من دیشب باهاشون حرف زدم.  -  اونا راضیر

 مهتاب کیم فکر کرد و گفت: 

یط که کرایه این چهار مایه که ا - ینجا بودم و هم به رسر

ی.   ازم بگیر

 هدیه من و متن کرد و گفت: 

 خب، من یه پیشنهاد دیگه دارم.  -

ه شد به نظرش هدیه  مهتاب در سکوت به مهتاب خیر

ن پیشنهادش دو دل بود. هدیه قاشقش را روی  برای گفیر

 بشقاب گذاشت. دستهایش را در هم قالب کرد و گفت: 

هشتصد میلیوین خونه رو رهن کامل کن. به مبلغ همه  -

 که داری. 

 کیم سکوت کرد و ادامه داد: 

البته یم دونم مبلیعن که گفتم برای این خونه یه ذره  -

زیاده ویل من به اون پول احتیاج دارم. اگه قبول کتن هم 
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. هم  تو  فرصت کاقن داری تا خودت و جمع و جور کتن

مشکل من حل یم شه. رس سال یا حتر شاید زودتر پولت 

ی و یم ری خونه ای رو که دوست داری یم   و پس یم گیر

 خری. 

ه به صورت گرد و سفید هدیه  مهتاب چشم ریز کرد و خیر

 پرسید: 

-  . هدیه راستش و بگو. این حرف و به خاطر من یم زین

 درسته؟

 نه بابا پول و برای سپهر یم خوام.  -

 سپهر؟ -

بذار کل ماجرا رو برات بگم. بابا خونه ی بابا بزرگ و  -

 ده به سپهر. دا

همون خونه ای که پرستو، به سپهر فشار یم اورد که  -

ه.   سهم االرثش و ازش بگیر

 بابابزرگ قبل از مرگش سند کل  -
ً
آره، همون. ظاهرا

خونه رو زده به نام سپهر و از بابا خواسته هر وقت سپهر 

عرویس کرد سند این خونه رو بهش بده. بابا هم یم 

ت بابا بزرگ سند خونه خواسته شب عرویس طبق وصی
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رو به عنوان کادوی عرویس به سپهر بده. ویل وقتر 

رفتارای پرستو رو یم بینه پشیمون یم شه. آخه پرستو از 

 ذاتش و به همه نشون داده بود. 
ی
همون دوره عقدکردیک

فقط سپهر بود که نشناخته بودش. بگذریم. االن سپهر 

ه. یم یم خواد برای خونه بابا بزرگ مجوز ساخت بگیر 

خواد بکوبدش یه آپارتمان هیجده واحدی از توش در 

بیاره. خونه جای خوبیه. ساخته بشه پول خویی از توش 

وع  در میارد. ویل احتیاج به رسمایه اولیه داره تا کار رو رسر

 کنه. 

 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 داد:  نفیس گرفت و ادامه 

وع کار کمه. کار که  - یه کم خودش پول داره ویل برای رسر

یه کم جلو رفت، یم تونه چند واحدش و پیش فروش کنه 

ن کنه. ویل االن  و بقیه مخارج  ساخت و ساز و از تامیر

بد حرف زدم  اد و هیر لنگ اون رسمایه اولیه اس. من با هیر

 . مشکیل با رهن دادن خونه و دادن پول به سپهر ندارن

ه؟ -  چرا سپهر از پدرت پول نیم گیر

یم گه روم نیم شه دیگه دستم و جلوی بابات دراز کنم.  -

ویل خود من فکر یم کنم. احتیاج داره یه کاری رو بدون 

کمک بابا انجام بده تا اعتماد به نفسش بره باال. 

روانشناسش هم این و تائید کرده. یه جورایی یم خواد 

 خودش ثابت کنه. 

سپهر را درک یم کرد. این کار یم توانست کیم از  مهتاب

عزت نفس از دست رفته اش را به او برگرداند. یم 

توانست او را با خودش آشتر دهد و به او ثابت کند اگر 

 نقص جسماین دارد در عوض توانمندیهای دیگری دارد. 

هدیه که سکوت مهتاب را به دو دیل نسبت داده بود، 

 گفت: 
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ن پولت هستر ویل من به سپهر ایمان دارم یم دونم نگرا -

کت  بچه کاری و دقیقیه. خییل سال هم هست داره تو رسر

کت ساختموین  بابام کار یم کنه. یم دوین که بابام یه رسر

بزرگ داره. تو این ساال سپهر با چم و خم کار آشنا شده. 

ون بکشه. البته اگه  یم تونه گلیم خودش و از آب بیر

 ......... نخوای قبول کتن .. 

ین پیشنهادی که بهم شده.  - چرا نباید قبول کنم. این بهیر

 فقط وسایل خونه ........... 

 هدیه با خوشحایل قاشقش را پر از برنج کرد و گفت: 

وسایل خونه روی خونه اس.  فقط یم مونه وسایل  -

بد که خودم امروز یم مونم و  اد و هیر شخیص هیر

مامانت و محسن  جمعشون یم کنم. تو هم برو دنبال

 بیارشون اینجا. 

چشم های مهتاب از فکر آمدن محسن برق زد. با 

 خوشحایل گفت: 

ن کنم و برم خرید. یم  - امروز نه. اول باید خونه رو تمیر

 کامل و یی نقص 
ن خوام وقتر محسن و میارم همه چیر

 باشه. 
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ه به چشم های پر ستاره مهتاب لبخند زد.  هدیه خیر

 ن طور خوشحال ندیده بود. مدتها بود مهتاب را ای

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_بیست_و_سه

 

*** 

بد داخل آن  اد و هیر مهتاب آخرین کارتتن که وسایل هیر

بود را از دست هدیه گرفته بود که صدای زنگ موبایلش 

بلند شد. کارتن را جلوی در گذاشت و به سمت موبایلش 

ن شیشه ای وسط سالن بود، رفت. از بعد از که روی  میر

ناهار به همراه هدیه جان خانه افتاده بودند و حاال تقریبا 

 کار در حال تمام شدن بود. 
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مهتاب با دیدن اسم آرمان لبخندی زد و تماس را وصل 

 کرد: 

 سالم.   -

سالم به روی ماهت. ماشینتو اوردم. ریموت و بیار  -

ن در پارکینگ و باز  کنم. چایت و هم رو به راه کن یه   پاییر

 خیی مهم برات دارم. 

مهتاب نگاه متعجبش را به سمت هدیه چرخاند و با 

 تردید پرسید: 

ی؟ -  چه خیی

 میام باال یم گم.  -

 مهتاب موبایل را قطع کرد و رو به هدیه گفت: 

ن و  - یم دوین ریموت در پارکینگ کجاست؟ آرمان ماشیر

 کینگ. اورده یم خواد بذاره تو پار 

اد بود.  -  تو کشوی اتاق هیر

 مهتاب نفیس گرفت و گفت: 

 یم شه بری ریموت به آرمان بدی.  -

 به چهره عصتی مهتاب نگاه کرد و پرسید: 
 هدیه با نگراین
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 آرمان جی گفت که قیافت اینجوری شد؟ -

گفت یه خیی مهم برام داره. دلم شور افتاد. نکنه اتفاق   -

 بدی افتاده باشه. 

ن   طور که به سمت اتاق یم رفت، گفت:  هدیه همیر

یی خود به دلت بد راه نده. آرمان حوصله گریه جمع  -

کردن نداره. اگه خیی بدی داشت. به من یم گفت تا من 

 بهت بگم. 

خانه رفت که  ن ون داد و به سمت آشیی مهتاب نفسش را بیر

چای درست کند. تا وقتر محسن و مادرش را به خانه 

 نیم شد.  نیم آورد، خیالش راحت

چند دقیقه بعد آرمان و هدیه با هم وارد خانه شدند.  

آرمان به جای آن کت و شلوار رسمه ای خوش دوختر 

ت راه راه و سفید و آیی و 
که همیشه یم پوشید. تیرسر

 به تن کرده بود و موهایش را به 
ی

ن کم رنیک شلوار جیر

خانه رسیک کشید  ن سمت باال شانه زده بود. مهتاب از آشیی

آرمان سالم کرد. آرمان نگایه به اطراف انداخت و و به 

 گفت: 

؟   -  داری اسباب کیسر یم کتن
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 هدیه به جای مهتاب جواب داد: 

بد و یم بریم. قرار شد  - اد و هیر نه، داریم وسایل هیر

 مهتاب تا یه سال دیگه اینجا بمونه. 

آرمان خودش را روی کاناپه سه نفره ا ی که زیر اپن 

خانه بود، اند ن  اخت و گفت: آشیی

 خوبه.  -

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_بیست_و_چهار

 

ون آمد و رو  خانه بیر ن مهتاب سیتن چای به دست از آشیی

 به آرمان پرسید: 

ی شده؟ گفتر یه خیی مهم داری؟ - ن  چیر
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 آرمان لبخندی زد و گفت: 

، یم گم. چرا اینقدر ترسیدی؟ خیی بد - ن ی نیست. بشیر

 خییل هم خوبه. 

مهتاب که هنوز متقاعد نشوده بود. سیتن چای را روی 

ن گذاشت و رو به روی آرمان نشست. آرمان لیوان  میر

چای را از داخل سیتن برداشت و جلوی خودش گذاشت 

 و گفت: 

حق با من بود. اون برگه الیک نرفته بود الی بقیه برگه  -

ه. ها. پرس عموت یم خواسته ازت امضا بگ  یر

 مهتاب اخیم کرد و پرسید: 

؟  -  امضا برای جی

 آرمان رسی تکان داد و گفت: 

ن موضوعه که پرس  - از اون روز همش فکرم درگیر همیر

ه.  خییل فکر  عموت برای جی یم خواسته ازت امضا بگیر

ن از اولشم مشکوک بود. چرا کمال  کردم. به نظرم همه چیر

ن سهم االرث یم خواسته با تو  ازدواج کنه و  برای گرفیر

ه؟ در صوریر که اگه عموت از اول  ازت وکالت نامه بگیر

یم رفت رس وقت مادرت از طریق اون یم تونست به 
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 شما 
ً
یس پیدا کنه، بدون این که اصال همه ی ارثتون دسیر

متوجه بشید. خییل فکر کردم و آخر به این نتیجه رسیدم 

ن  اث و اموال پدرت نبوده. یه چیر  جریان فقط ارث میر

 دیگه هم این وسط هست که فقط به تو مربوطه. 

 من نیم فهمم. جی به من مربوطه؟ -

ن اونه.  - ی داری که داری که کمال دنبال گرفیر ن  تو یه چیر

 من جی دارم؟ -

آرمان لیوان چایش را به دست گرفت به پشتر مبل تکیه 

زد. پا رو پا انداخت و با با بدجنیس به قیافه مبهوت  

ه شد.   هدیه با حرص رو به آرمان گفت:  مهتاب خیر

 بگو دیگه جون به لبمون کردی.  -

 آرمانم خنده ای کرد و گفت: 

. نه، دقیق تر بگم دوازده هزار  - مهتاب تو دوازده هزار میر

جان داری.  ن توی سیر  زمیر
 و سیصد و پنجاه و سه میر

چشم های مهتاب از تعجب گشاد شد و دهانش باز 

 و با تعجب پرسید:  ماند. هدیه رو به مهتاب کرد 

جاین هستید؟ - جان؟ مگه  شما سیر  سیر

جان کجاست.  -  نیم دونم سیر
ً
 نه. من اصال
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 آرمان خنده ای کرد و گفت: 

 تو استان کرمانه.  -

 هدیه دهنش را کج کرد و گفت: 

 مسخره.  -

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_بیست_و_پنج

 

ی به حرص خوردن هدیه زد. بعد برگه ای آرمان قهقه ا

از داخل جیبش در آورد و به دست مهتاب داد و با لحن 

 جدی گفت: 

این استعالیم که استاد مقدیس به عنوان وکیلت از ثبت  -

اسناد گرفته.  طبق این استعالم حدود بیست و چهار 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 895 
 

سال پیش یعتن وقتر که تو فقط یه ماهت بود یه تکه 

ن در اطراف سیر   جان به نام تو زده شده. زمیر

 مهتاب گیج و مبهوت به برگه توی دستش زل زد و گفت: 

 امکان نداره.  -

دم ته، توی قضیه رو در بیارن،  - داره. به بچه ها سیی

ن چقدر ارزش داره. ویل فکر یم کنم  ن اون زمیر
ببیین

ارزشش زیاده که کمال این طور برای بدست اوردنش 

 خودش و به آب و آتیش زده. 

ون ه دیه به مهتاب که هنوز از بهت حرفهای آرمان بیر

 نیامده بود، گفت: 

ن داری؟ -  یعتن مادرت نیم دونسته که تو زمیر

 اگه یم دونست حتما بهم یم گفت.  -

 آرمان گفت: 

ن قانونیه. من خودم مدارک مربوط  - به هر حال همه چیر

به این سند رو که توی اداره ثبت اسناده موجوده دیدم. 

ن و آ جاین به نامت زده. زمیر زاده سیر قایی به نام اسدهلل میر

 این اسم برات آشنا نیست؟
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مهتاب رسش را به معتن نه به چپ و راست تکان داد. 

 هدیه گفت: 

یس.  -  باید از ییک بیی

سم؟ مامانم که مطمئنم نیم دونه. فامیالی  - از یک بیی

 بابام هم اگه بدونن جواب نیم دن. 

 عجیبه.  -

 دیه را گرفت و گفت: مهتاب یی حرف ه

جان.  - ن به اسم من اونم تو سیر آره خییل عجیبه. یه زمیر

آخه هیچیش با عقل جور در نمیاد. چرا هیچ وقت حرقن 

ن به نام من   این آدیم که این زمیر
ً
ن نبوده؟ اصال از این زمیر

 کرده کیه؟

 هدیه گفت: 

. پدر و مادرت تو رو  - شاید تو بچه پدرت و مادرت نیستر

 قبول کردن و اون آقاهه هم پدر به فرزند 
ی
خوندیک

 واقعیت و .......... 

مهتاب چپ، چتی به هدیه نگاه کرد و هدیه آیه کشید و 

 گفت: 

 یم دونم دارم چرت و پرت یم گم.  -
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آرمان نگاه خندانش را به سمت چهره خجالت زده هدیه 

 برگرداند و گفت: 

ن داری پاشو من و برسون خونمون.  -  اگه ماشیر

ن داد و از جایش بلند هدیه دم اغش را برای آرمان چیر

 شد. 

ن هدیه و آرمان مهتاب به فکر فرو رفت. باید  بعد از رفیر

 هر طوری شده رس از این ماجرا در یم آورد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_بیست_و_شش

 

* 
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هار ماه بالخره روز موعود فرا رسید و مهتاب بعد از چ

دوری محسن را به خانه ی خودش آورد. محسن که 

ون آمده و دیگر قرار  هنوز باور نیم کرد از آن خانه بیر

نیست عمویش را ببیند به مهتاب چسبیده بود و اجازه 

نیم داد مهتاب از کنارش تکان بخورد. منصور خانم 

 نگایه به خانه کرد و گفت: 

 اینجا رو خریدی؟ -

 رای یه سالنه، رهن کردم. ب -

 رسی تکان داد و با غم گفت: 

 خوبه. قشنگه. مبارکت باشه.  -

 مبارک ههمون باشه. اینجا خونه ی همه ی ماست.  -

منصوره خانم روی کاناپه ای که زیر اپن بود نشست و با 

 بغض گفت: 

نه مادر،  اینجا مال توه. من که با ندونم کاری سهم  -

 محسن و خودم و به باد دادم. 

 فیس گرفت و گفت: مهتاب ن
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 هر جی من دارم مال هر سه تامونه. در ثاین بهت  -
ً
اوال

م.  قول یم دم بالخره سهم محسن و از عمو پس یم گیر

 .  فقط باید یه مدت صیی کتن

ش ترکید. با  بغض منصوره خانم از این همه خویی دخیر

ش کرده بود. اگر مهتاب او و محسن  کاری که درحق دخیر

 خودش یم رفت، حق داشت.  را رها یم کرد و یی 
ی
 زندیک

مهتاب که تحمل ناراحتر مادرش را نداشت. خودش را از 

ون کشید و به سمت مادرش  ن دست های محسن بیر بیر

 رفت و گفت: 

؟  -  مامان جان جی شده؟ چرا گریه یم کتن

 تو و محسن و خراب  -
ی
وقتر یادم یم افته چطور زندیک

 کردم ............ 

مادرش نشست. رس مادرش را در مهتاب روی مبل کنار 

 آغوش گرفت و گفت: 

ول کن مامان هر جی بوده گذشته. چرا داری غصه  -

 گذشته رو یم خوری؟

ون کشید.   منصوره خانم خودش را از آغوش مهتاب بیر
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چه جوری غصه نخورم. اگه من این قدر حماقت نیم  -

کردم االن سهممون فقط اجاره یه خونه نبود. من همه 

ن و دو  دستر تقدیم اون عموی نامردت کردم. من اول چیر

ت و خوردم و باور کردم بابات  ن گول بابا بزرگ یی همه چیر

هیخی برامون نذاشته. بعدم گول عموت و خورم که فکر 

یم کردم دلش برای ما سوخته و یم خواد ما رو زیر بال و 

ه.  وقتر یادم یم افته که تو محرصن  پر خودش بگیر

 ت .................... اونجوری زدم تو صورت

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_بیست_و_هفت

 

 مهتاب کالفه رسش را تکان داد و گفت: 
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تو رو خدا مامان روز مون و زهر نکن. یه نگاه به  -

ون. من یه  ن نمور اومدیم بیر زندگیمون کن. از اون زیر زمیر

قوق خویی دارم. تو دیگه جای خوب کار یم کنم و ح

 . مجبور نیستر کار کتن و یم توین پیش محسن بموین

ن باش عمو و کمال هم تقاص  ناشکر نباش. مطمی 

 کاراشون پس یم دن. 

کجا پس یم دن دخیر ساده ی من. من که هر یک رو   -

دیدم ظلم کرد و مال مردم  خورد روز به روز زندگیش 

مرش خوش و خرم بهیر شد. همون بابا بزرگت. تا آخر ع

 کرد و یه آخم نگفت. 
ی
 زندیک

 حق با تو. ویل من یم گم غصه خوردن  -
ً
باشه مامان اصال

برای گذشته چه فایده ای داره. حاال که نیم تونیم بیشیر 

م بهیر واگذارشون کنیم به خدا و  از این حقمون و بگیر

یم.    بچسبیم به زندگیم. بذار از همینه که داریم لذت بیی

 نم آیه کشید و گفت: منصورخا

چیکار کنم. دلم آتیشه به خاطر این همه سال بدبختر  -

و حماقت. باز خوبه تو عاقل بودی با طناب من تو چاه 

نرفتر وگرنه معلوم نبود االن زیر دست اون کمال یی پدر و 

 مادر چه بالهایی که رست نیم اومد. 
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ن محسن و  - باشه مامان جان. تو رو خدا ول کن. ببیر

. بیا حرفش و دیگه نزنیم. دار   ی یم ترسوین

 منصوره خانم اشک زیر چشمش را پاک کرد و گفت: 

ن و بذارم کف دست اون  - شیطونه یم گه برم همه چیر

ن و زندگیشون و بهم بریزم.   مهیر

 مهتاب اخیم کرد و با جدیت گفت: 

مامان ما با هم حرف زده بودیم. تو قول داده بودی یی  -

ی.   این موضوع رو نگیر

 آخه.  -

 من از  -
ً
 اونا به ما ربظ نداره. دوما

ی
 زندیک

ً
آخه نداره. اوال

ن طوری ازمون کینه دارن. بذار  عمو و کمال یم ترسم همیر

 وجود ندارن. زن عمو 
ً
ازشون دور باشیم. فکر کن اصال

 هم بالخره یم فهمه. 

منصوره خانم که هنوز دلش آرام نگرفته بود، آیه کشید 

 و گفت: 

 یم کنم. باشه ماد -
ی

 ر، من دیگه هر کاری تو بیک
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مهتاب که چندان به حرف مادرش اعتماد نداشت. نفیس 

گرفت و برای عوض کردن حال و هوای همه با لحن 

 شادی رو به محسن گفت: 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_بیست_و_هشت

 

از اون کتلت  محسن یم دوین مامان یم خواد برامون -

 خوشمزه ها درست کنه. 

 بعد رو به مادرش کرد و گفت: 

 مگه نه مامان؟   -

 منصوره خانم آه درون سینه اش را خورد و گفت: 
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آره مادر. چرا درست نکنم. برای شماها درست نکنم  -

 برای یک درست کنم

ه مهتاب دستر روی زانویش گذاشت و از  و زیر نگاه خیر

این که به مهتاب اعتماد نکرده  جایش بلند شد. هنوز از 

ن مال و اموال خودش و  بود و اجازه داده بود حسیر

محسن را باال بکشید، عصباین بود. ویل دستش به جای 

 رسش رفته. برای 
ی
بند نبود. وقتر فهمید که چه کاله بزریک

ن حقش تالش  ن بار در زندگیش سیع کرد برای گرفیر اولیر

خودش و محسن کند. هر چند نتیجه اش کتیک شد که 

 آن جا که 
ً
خوردند ویل باز دلش خنک شد. مخصوصا

ن بار موقع کتک خوردن از خودش دفاع کرده  برای اولیر

ن چنگ انداخته بود و در آخر او را  بود و به صورت حسیر

ون کرده بود و دیگر به   از خانه بیر
با رس و صورت خوین

د، خانه راه نداده بود. آن روز بالخره بعد از سالها فهمی

ن و شوهرش آنقدرها هم که ادعا یم  مردهایی مثل حسیر

کردند، قوی نیستند. فقط چون هیچ وقت کیس در 

مقابلشان نایستاده بود به ظلم و ستم خودشان ادامه یم 

 دادند.  
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خانه فرستاد دوباره به  ن مهتاب وقتر مادرش را به آشیی

رساغ محسن رفت و او را به اتاقر که برایش درست کرده 

ن ها و بود،  برد. اتاقر که با رو تختر با عکس کارتون ماشیر

 از مرد عنکبویر تزئینش کرده بود. اتاق را 
ی
پسیر بزریک

طوری چیده بود که فضای کاقن برای حرکت ویلچر 

محسن داشته باشد. حتر به توصیه هدیه یک مبل شتن 

 هم  برای محسن خریده بود که زمانهایی که از 
راحتر

توی مبل لم بدهد و کارتون نگاه  ویلچرش خسته یم شود 

 کند. 

مهتاب خوشحال بود و برای آینده هزاران نقشه ریز و 

درشت کشیده بود. تصمیم داشت هر چه زودتر محسن 

وع کند.  د و درمان محسن را رسر  بیی
را به یک مرکز درماین

تصمیم داشت برای مادرش یک دستگاه پارچه باقن بخرد 

اقن بفرستد که هم رسش گرم و او را به کالس های پارچه ب

 شود و هم درآمدی داشته باشد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_بیست_و_نه

 

از آن مهم تر تصمیم داشت خودش را برای کنکور فوق 

ا ادامه دهد.  لیسانس آماده کند و درسش را تا مقطع دکیر

ن را حل یم  کرد. معمای که ویل اول باید معمای زمیر

بدجور ذهنش را درگیر کرده بود. با این که دوست 

نداشت مادرش را حساس کند ویل تنها کیس که به 

فکرش یم رسید که بتواند کمکش کند، مادرش بود. 

ن ناهار دل را به دریا زد و از مادرش پرسید:   بالخره رس میر

جاین یم  - زاده سیر مامان، شما کیس به اسم اسدهللا میر

 ایس؟شن

منصوره خانم که داشت لقمه ای برای محسن یم 

 گرفت، اخیم روی پیشانیش نشاند و گفت: 

 نه، یک هست؟ -

 مهتاب من و متن کرد و گفت: 

 مثل این که ییک از دوستای بابا بوده.  -
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واال من از دوستای بابات فقط آقا کریم و یم شناختم.  -

 ...... 
ی
 حاال این مرده که یم یک

 مادرش پرید و با لحن متعجتی پرسید:  مهتاب میان حرف

 آقا کریم کیه؟ -

تو تراشکاری پیش بابات کار یم کرد. با این که زیر دست  -

بابات بود ویل با هم خییل رفیق بودند. نیم دونم زنده 

اس یا مرده. یادمه زنش شمایل بود. دوتا بچه هم داشت. 

ییک، دو باری با زن و بچه اش اومده بودن خونه ی ما 

 اون موقع تو خییل کوچیک بودی. 

مرد توی تراشکاری افتاد که از او به  مهتاب به یاد پیر

ن پیش پدرش گله کرده بود. هموین که گفته  خاطر نرفیر

بود پدرش قبل از مرگ مریض شده بود. مادرش لقمه 

 دیگری برای محسن گرفت و گفت: 

 حاال این مرده که یم گفتر دوست بابات یک هست؟ -

چنگال کتلت های توی بشقابش را جا به جا  مهتاب  با 

 کرد و بدون توجه به سوال مادرش پرسید: 

 مامان، بابا چه جوری مرد؟ -
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ه به صورت  منصوره خانم جا خورده لحظه ای خیر

مهتاب نگاه کرد. به نظرش مهتاب عجیب شده بود. 

 اخیم روی پیشاین اش نشاند و گفت: 

 فکر کنم مریض شده بود.  -

 ؟چه مرییصن  -

من نیم دونم. کیس که به من حرقن نیم زد. اینم رس  -

خاکش اتفاقر از عمه ات شنیدم. حاال چطور شده یاد 

 بابات افتادی؟ این سواال چیه یم پریس؟

ن جوری؟ - ، همیر  هیخی

 و تکه ای از کتلتش را توی دهانش گذاشت. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_یس
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*** 

مهتاب تمام شب را بیدار مانده بود و به تنها رسنخش  

ن نبود که او در  کریم آقا فکر کرده بود. هر چند مطمی 

ی بداند. ویل  ن ن و سندی که به نامش بود چیر مورد زمیر

جاین را بشناسد.  زاده سیر  امیدوار بود الاقل اسدهلل میر

صبح زود بدون این که حرقن به مادرش بزند اسنپ 

تا به کارگاه تراشکاری برود. وقتر رسید هنوز گرفت 

تراشکاری باز نشده بود. از آنجایی که یم ترسید عمو 

ن یا کمال او را ببینند. پشت درختر پنهان شد و  حسیر

منتظر ماند. نیم ساعت بعد پرس جوان افغاین که معلوم 

بود شبها در کارگاه یم خوابد کرکره را باال داد. مهتاب 

رساغ پرس برود و قبل از این که کیس او  تصمیم گرفت به

د. ویل همان  را ببیند شماره تلفن کریم آقا را از او بگیر

موقع پراید سفیدی جلوی تراشکاری توقف کرد و کریم 

آقا از آن پیاده شد. مهتاب نگایه به اطراف انداخت و 

ن شد که کیس در آن اطراف نیست. از پشت  وقتر مطمی 

ون آمد و دنبا ل کریم آقا که به سمت درخت بیر

تراشکاری یم رفت، دوید و او را صدا زد. کریم آقا با 
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شنیدن اسمش به عقب برگشت و با دیدن مهتاب 

متعجب رس جایش ایستاد. مهتاب خودش را به کریم آقا 

 رساند و با نفیس که به زور باال یم آمد، سالم داد. 

؟ - م، با من کار داشتر  سالم دخیر

 رف بزنم. یم شه باهاتون ح -

؟ -  حرف بزین

سم. در مورد پدرم.  -  بله یم خوام چند تا سوال بیی

-  .  بیا بریم تو دفیر

 مهتاب نفیس گرفت و گفت: 

نه کریم آقا. یم ترسم عموم و یا کمال بیان. نیم خوام  -

بدونن من اومدم اینجا. یم شه یه جای خلوت یه چند 

 دقیقه ای حرف بزنیم. 

س عموت اینا زودتر ا -  ز ساعت ده نمیان. نیر

ه.  دلم نیم خواد  - بازم کیس من و تو تراشکاری نبینه بهیر

 مشکیل پیش بیاد. 

 کریم آقا، دستر به ریش های سفیدش کشید و گفت: 

 برو تو اون کوچه پشتر منم االن میام.  -
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مهتاب باشه ای گفت و به رسعت به سمت کوچه پشت 

کیم تراشکاری رفت. این طور خیالش راحت تر بود.  

داخل کوچه باریک و پردرخت جلو رفت و در آخر کنار 

 دیوار به انتظار ایستاد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_یس_و_یک

 

ده دقیقه ای طول کشید تا کریم آقا به کوچه بیاید. 

 مهتاب با دیدن کریم آقا تکیه اش را از دیوار گرفت. 

ش را به مهتاب رساند و رو برویش ایستاد و کریم آقا خود

 گفت: 

؟ - م. جی کار با من داشتر  بگو دخیر
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 مهتاب من و متن کرد و پرسید: 

جاین یم  - زاده سیر ببخشید، شما کیس به اسم اسدهللا میر

 شناسید؟

کریم آقا ابروهایش را در هم کرد و رسش را به دو طرف 

 تکان داد و گفت: 

 نه، یک هست این آقا؟ -

اسمش و تو ییک از مداریک که مربوط به بابام بوده  -

دیدم. گفتم شاید شما بشناسیدش. چون مامانم یم گفت 

 شما و پدرم خییل به هم نزدیک بودید. 

آره من و پدرت دوستای خویی بودیم. ویل این آقایی رو  -

یای بابات بوده.   نیم شناسم. شاید ییک از مشیر
ی
 که یم یک

ون داد و گفت:  مهتاب نا امیدانه نفسش  را بیر

 پس ببخشید مزاحمتون شدم.  -

 فقط برای این اومده بودی؟ -

 مهتاب لحظه ای مکث کرد و گفت: 

ن دیگه هم هست.  -  نه، یه چیر

؟ -  جی
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شما اون روز گفتید پدرم وقتر مرد، مریض بود. یم  -

 دونید چه مرییصن داشت؟

 کریم آقا اخیم کرد و گفت: 

؟ -  یعتن نیم دوین

 خیی نداشتیم بابام مریض بوده. یه روز نه. ما ا -
ً
صال

ن باباتون مرده.   اومدن بهمون گفیر

 کریم آقا اخیم کرد و گفت: 

مگه یم شه. بابا بزرگت خودش چند باری اومده پیتون  -

 که بیاین باباتون و ببینید. 

 بابامون برای  -
ً
بابا بزرگم هیچ وقت دنبال ما نیومد. اصال

 را خودش نیومد دنبالمون؟جی یم خواست ما رو ببینه. چ

ا جوابش  - بابات خییل مریض بود. رسطان داشت. دکیر

کرده بودند. تو جا افتاده بود و خودش نیم تونست بیاد 

دنبال شما. از پدر بزرگتون خواسته بود که هر جوری 

هست شما رو بیاره دیدنش. یم خواست قبل از مرگش 

اضن بچه هاش و ببینه. ویل بابا بزرگت گفت شما ح

 نشدید بیان ببیندیش. 
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ن بود. یعتن پدرش  هضم این حرفها برای مهتاب سنگیر

این قدر مریض بود که خودش نیم توانست به دیدنشان 

 برای چه یم خواست آنها را ببیند. چرا پدر 
ً
بیاید. اصال

بزگشان دروغ گفته بود و نخواسته بود پدرش قبل مرگ 

 آن ها را ببیند. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_یس_و_دو

 

 

 بغض توی گلویش را قورت داد و گفت: 
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بابا بزرگ هیچ وقت دنبال ما نیومد. هیچ وقت بهمون  -

نگفت که بابا مریضه و یم خواد قبل از مرگش ما رو 

 ببینه. 

 کریم آقا رسش را به دو طرف تکان داد و با تاسف گفت: 

ات - هممون بگذره. مرد بیچاره از فکر  خدا از رس تقصیر

این که شما نیم خواین  ببینیدش دق کرد. همش منتظر 

بود یه روز پشیمون بشید و بیاین. آخرش هم چشمش به 

 در خشک شد. 

مهتاب با این که هیچ دل خویسر از پدرش نداشت ویل از 

ن شد. پرسید:   تصور پدر بیمار و چشم براهش غمگیر

 ما رو ببینه؟یم دونید چرا یم خواست  -

واال جی بگم. حتیم دلش تنگ شده بود. شاید هم یم  -

خواست حاللیت بطلبه. یه بار به من گفت من به 

منصوره و بچه ها بد کردم. به نظر من برید رسخاکش. 

برید و حاللش کنید. اون بنده خدا که دیگه دستش از 

این دنیا کوتاهه. شما بزرگواری کنید و ببخشیدش. هر 

که کرده بود باز پدرتون بود. برید و ببخشیدش   کاری هم

 و بزارید اونم به آرامش برسه. 
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مهتاب سکوت کرد. بخشیدن پدری که آن ها را در 

 خودش رفته 
ی
ایط رها کرده بود و به دنبال زندیک بدترین رسر

 بود، کار آساین نبود. کریم آقا ادامه داد: 

زن اگه یم خوای بیشیر بدوین برو پیش مینو خانم.   -

بابات و یم گم. ماه های آخر عمر بابات اون ازش 

پرستاری یم کرد. حتیم بابات بهش گفته که چرا یم 

ی داشته.  ن  خواسته شما رو ببینه. شاید یه وصیتر چیر

خییل طول نکشید که مهتاب خودش را به خانه ای که 

 یم کرد، رساند. یم 
ی
زماین با پدر و مادرش در آن زندیک

ن امر  وز این کار را انجام نیم داد، دیگر دانست اگر همیر

 جرات انجامش را پیدا نیم کرد. 

رو به روی ساختمان ایستاد و با غم به در سفید رنگ آن 

نگاه کرد. خودش هم نیم دانست آمدنش به این جا کار 

درستر بود یا نه. نیم دانست زین که اسم زن بابا را یدک 

ز الی در یم کشد و او فقط یک بار در زندگیش آن هم ا

 به 
ً
او را دیده بود، چه رفتاری با او خواهد داشت. اصال

 خانه راهش خواهد داد یا نه. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_یس_و_سه

 

ویل باید شانسش را امتحان یم کرد. دیگر خییل برایش 

جاین کیست  زاده سیر و آن مهم نبود که بفهمد اسدهللا میر

ن را چه کیس به نامش زده است. یم خواست در مورد  زمیر

 پدرش بداند. پدری که چشم انتظار 
ی
آخرین روزهای زندیک

 آنها مرده بود. 

دست جلو برد و زنگ طبقه دوم را زد. دخیر بچه ای از 

 پشت آیفون جواب داد: 

 بله بفرمائید.  -

مهتاب سکوت کرد. نیم دانست باید در جواب دخیر چه 

 ید. دخیر دوباره پرسید: بگو 

 با یک کار دارید؟ -
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 مهتاب بعد از مکتی طوالین بالخره به حرف آمد: 

؟ - ن  مینو خانم هسیر

صدای فریاد دخیر که معلوم بود، گویسر آیفون را از 

 خودش دور کرده به گوش مهتاب رسید: 

 مامان با تو کار دارن.  -

مهتاب از رس استیصال چشم بست. دیگر راه فرار 

ت. حسابش با خودش معلوم نبود. از طرقن دلش نداش

 هایش بگذارد و از 
ی

یم خواست دوباره پا به خانه ی بچیک

طرقن دلش یم خواست از آنجا فرار کند و هرگز برنگردد. 

چند ثانیه بعد صدای زن جواین جای صدای دخیر بچه را 

 گرفت: 

 بفرمائید.  -

مهتاب آب دهانش را قورت داد. تمام قدرتش را جمع 

 کرد و گفت: 

 من مهتابم. دخیر بزرگ همرستون.  -

زن پشت آیفون سکوت کرد. مهتاب که انتظار هر 

برخوردی را داشت دهان باز کرد تا در مورد آمدنش 
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ن زن با صدای باز  توضیح دهد که صدای " بیا باال " گفیر

 شدن در ییک شد. 

مهتاب در سفید رنگ ساختمان را هل داد و داخل  

نه شد. اینجا خانه ای بود که سالهای راهروی آشنای خا

اولیه زندگیش را در آن گذرانده بود. اینجا جایی بود که 

ن بار گریه کرده بود. خندیده بود. راه رفته بود وحرف  اولیر

زده بود. لحظات تلخ زیادی را در این خانه گذرانده بود 

یتن هم در این خانه داشت.  ویل لحظات خوب و شیر

ین بود که نیم گذاشت شاید همان معدود ل حظات شیر

 این خانه را فراموش کند. 

از جلوی پا گرد طبقه ای اول رد شد و از پله ها باال رفت. 

ن تر  هر چه به طبقه دوم نزدیک تر یم شد پاهایش سنگیر

. یادش یم آمد یک بار  یم شد و بغض توی گلویش بیشیر

 وقتر چهار یا پنج ساله بود از این پله ها افتاده بود. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_یس_و_چهار

 

پدرش او را بغل کرده بود و در حایل که نوازشش یم کرد 

از او پرسیده بود که حالش خوب است یا نه. بعد از 

گذشت این همه سال به خویی یم توانست چهره ترسیده 

ت آن آغوش گرم و نگران پدرش را به یاد آورد. یم توانس

 و پر از امنیت را به خاطر بیاورد. 

نفیس گرفت و پا روی آخرین پله گذاشت. در خانه باز 

اهن نخن گلدار جلوی در به انتظارش    با پیر
بود و زن جواین

ایستاده بود. زن یس و پنج شش سال بیشیر نداشت ویل 

ن های ریزی دور  جلو موهایش سفید شده بود و چیر

زن قیافه خییل معمویل داشت و  چشمش نشسته بود. 

موهای رنگ نشده اش را از عقب با کش بسته بود. چرا 

همیشه فکر یم کرد زن بابایش خییل زیباست؟ چرا 

 همیشه فکر یم کرد خییل شیک و به روز است؟ 

 زن از جلوی در کنار رفت و به لحن آرایم گفت: 
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 بیا تو عزیزم. کفشات هم تو خونه در بیار.  -

ر داشت زن بابایش با او برخورد بدی کند و او را چرا انتظا

با فحش از در خانه اش براند؟ با احتیاط کفشهایش را در 

 آورد و پا درون هال خانه گذاشت. 

دو دخیر هشت و شش ساله دست، در دست هم در 

کنار دیوار ایستاده بودند و  با تعجب به او نگاه یم 

شت و به صورت کردند. مهتاب چشم از دخیر بزرگیر بردا

رنگ پریده دخیر کوچکیر نگاه کرد. چقدر شبیه محسن 

بود. همان صورت الغر و کشیده با آن موهای روشن و 

 چشم های عسیل. 

در تمام طول زندگیش یک بار هم نشده بود که به 

خواهرهای ناتنیش فکر کند. ویل حاال آنها اینجا بودند رو 

به نفهیم به رویش. هر چقدر هم یم خواست خودش را 

بزند ویل نیم توانست نسبت خونیش را با آن دو دخیر 

بچه کتمان کند. آنها خواهرهایش بودند همانطور که 

 محسن برادرش بود.  مینو رو به مهتاب گفت: 

 این سحر. اینم رسوناز.  -

ها با حالت خییل عادی گفت:   بعد رو به دخیر

تون.  -  اینم مهتاب خواهر بزرگیر
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 حرف آمد و با اشاره به رسو ناز گفت: مهتاب بالخره به 

 چقدر شبیه محسنه.  -

 مینو لبخندی زد و گفت: 

ن و یم گفت. یم گفت هر دوتاشون  - آره. بابات هم همیر

ن  مثل مادربزرگشون چشم روشن و مو بور شدن.  بشیر

بت بیارم.   برم برات رسر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 و_پنج#پارت_سیصد_و_یس_ 

 

مهتاب از رفتار صمیمانه ی مینو تعجب کرده بود. مینو 

طوری رفتار یم کرد که انگار سالها بود همدیگر را یم 
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شناختند. به سمت مبل دو نفره ی گوشه هال رفت. 

خانه یم شد، گفت:  ن  مینو همانطور که داخل آشیی

مانتو و شالت و در بیار ما اینجا مرد نداریم. راحت  -

 باش. 

ست برد و دکمه های مانتو اش را باز کرد. شال و مهتاب د

مانتو اش را روی مبل کنار دستش گذاشت و دوباره به 

ها که هنوز با تعجب نگاهش یم کردند،  سمت دخیر

ش را محکم گرفته  چرخید. سحر دست خواهر کوچکیر

بود و با تردید به او نگاه یم کرد. حمایت سحر از رسوناز 

ن سن و سال بود او را به یاد خودش یم ان داخت. در همیر

که برای برادرش مادر شده بود.  لبخندی زد و به رسوناز 

 که نگاه دوستانه تری داشت، گفت: 

 میای پیش من.  -

رسوناز رس باال انداخت و نوجی گفت. مهتاب موبایلش را 

 در آورد و گفت: 

-  .  یم خوای عکس محسن و ببیتن

 سحر پرسید: 

 محسن کیه؟ -
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 داداشتون.  -

 رسوناز لجوجانه گفت: 

 ما دادش نداریم.  -

داری. یه دادش خوشگل. شکل خودت. بیا عکسشو  -

 . ن  ببیر

ها گفت:  بت برگشت و رو به دخیر  مینو با یک لیوان رسر

برید تو اتاقتون من و آبخی مهتابتون یم خوایم حرف  -

 بزنیم. 

 رسوناز گفت: 

 یم خوایم عکس داداشمون و ببینیم.  -

م مهتاب نشونتون بده. االن برید دنبال باشه بعدا یم گ -

 بازیتون. 

ها به سمت اتاق دویدند و در را پشت رسشان  دخیر

بت را جلوی مهتاب گذاشت و  بستند. مینو لیوان رسر

 گفت: 

-  . ن  اگه االن عکس بهشون نشون بدی دیگه ولت نیم کین
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مهتاب به لبخندی زدن اکتفا کرد. مینو روی مبیل رو به 

 گفت:   روی مهتاب نشست و 

چرا این قدر دیر اومدی؟ بابات خییل چشم انتظارت  -

 بود. 

 نیم دونستم بابام مریضه و یم خواد ما رو  -
ً
ما اصال

ی بهمون نگفت.  ن  ببینه. کیس چیر

 مینو لبخند تلخن زد و گفت: 

پس اون کفتار پیر دروغ گفته بود که شما دوست ندارید  -

 بیاین دیدن باباتون. 

 سف تکان داد و ادامه داد: رسش را به نشانه تا

یم دونستم خییل آدم عوضیه ویل هیچ وقت فکرشم و  -

 نیم کردم که این قدر بد ذات باشه. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #پارت_سیصد_و_یس_و_شش

 

 مینو آیه کشید و ادامه داد: 

چطوری دلش اومد زجر کشیدن حسن و ببینه باز دروغ  -

 بگه. 

 مهتاب پرسید:  

 بابام چرا یم خواست ما رو ببینه.  -

عذاب وجدان داشت یم خواست دم آخری ببیندتون و  -

ه. یم خواست یه جوری گذشته رو  ازتون حاللیت بگیر

ان کنه. شاید یه جورایی امید داشت اگه شما  جیی

ه. نیم دونم.   ببخشیدش خوب بشه و نمیر

 بابام رسطان داشت؟  -

ا جوابش آره، وقتر فه - میدیم که دیگه دیر شده بود. دکیر

ن نهایت شش ماه دیگه بیشیر زنده نیم  کردن. یم گفیر

وع کردیم ویل جواب نداد.   مونه. شییم درماین رو هم رسر

چرا بابا بزرگ نیومد دنبالمون. چرا نخواست ما بابا رو  -

 ببینیم. 
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فکر کنم به خاطر این که یم ترسید شما ادعای ارث و  -

اث   کنید. یم خواست شما رو دور نگه داره که بتونه میر

 مال و اموال پدرتون و راحت تر باال بکشه. 

 مهتاب با تلخن گفت: 

اتون  - اث بابا به شما و دخیر بابا بزرگ با این که ارث و میر

 برسه مشکیل نداشت. فقط مشکلش ما بودیم.  

بابا بزرگت با ما هم مشکل داشت. فکر یم کتن حق و  -

رو راحت داد. بدبختر کشیدم تا تونستم این  حقوق ما 

م.   خونه رو ازش بگیر

 مهتاب با ناباوری گفت: 

-  .  مگه بابام این خونه رو به نامت نزده بود تا زنش بیسر

 مینو لبخند تلخن زد و گفت:  

؟ فکر یم کتن برای بابات  - جی در مورد من فکر یم کتن

لش و باال دام پهن کرده بودم و اومده بودم که مال و اموا

بکشم. یا فکر یم کتن بابات عاشق من بود و برای من هر 

کاری یم کرد. نه عزیزم هیچ کدوم از اینا نبود. منم یه 

بدبختر بودم مثل مامانت. ده سالم بود که پدر و مادرم 

تو تصادف مردن. پنج تا برادر بزرگیر از خودم دارم که 
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رگ مامان و اونموقع همشون ازدواج کرده بودند. بعد از م

بابام. افتادم زیر دست زن داداشام. از این خونه به اون 

خونه. هر روز تحقیر هر روز رسکوفت. خونه ی برادر 

بزرگم نزدیک خونه ی پدر بزرگت بود. یه روز که اونجا 

ه.  بودم پدر بزرگت من و یم بینه و برای پدرت تیکه یم گیر

پرس پیش خودش حساب کرده بود که مادر من پنج تا 

 منم پرس زام. 
ً
 زاییده پس حتما

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_یس_و_هفت

 

 پوزخندی زد و ادامه داد: 
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برادرامم از خدا خواسته من و دادن به بابات. هیچکس  -

سیدن که یم خوام با مردی که بیست و پنج  هم ازم نیی

ه و زن و ب چه داره ازدواج کنم یا نه.  سال از خودم بزرگیر

تنها کار خویی که برادرام در حقم کردن این بود که بابات 

و مجبور کردن  نصف این خونه رو به نامم بزنه. البته 

اونم بیشیر به خاطر خودشون بود. یم ترسیدن بابات 

ه و من دوباره رسبارشون بشم. سحر که به دنیا اومد  بمیر

ه باید   بابابزرگت جنجال به پا کرد.  گفت چون بچه دخیر

 که به نامم کرده بودن پس بدم. مجبور شدم 
ی

سه دونیک

ن دهن پدر بزرگت دوباره حامله بشم به امید  برای بسیر

این که این ییک پرس بشه. رسوناز و شش ماهه حامله 

ها  ا تشخیص دادن بابات مریضه. وقتر دکیر بودم که دکیر

این شد که  بابات و جواب کردن تنها دغدغه پدر بزرگت

نذاره بعد از مردن بابات اموالش به بچه هاش برسه. یم 

ه. یه روز که من پدرت و برده   نباید ارث بیی
گفت دخیر

. پدر بزرگت و عموت اومدن تو خونه و همه  بودم دکیر

ن و با خودشون بردن.  ی سندها و مدارک بابات و برداشیر

ن و بردنش  یه چند روز بعدش هم دست بابات و گرفیر

حرصن که همه ی اموال و بزنه به نام پدر بزرگت تا بعد م

ی به هیچ کدوم از ماها نرسه.  ن  از مردنش چیر
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 رسش را به تاسف تکان داد و ادامه داد: 

بابات هم گوش به فرمان باباش دنبالش رفت دفیر  -

خونه که اموالش و به نام پدرش بزنه. تو دفیر خونه سه 

نام خودش بوده رو یم دونگ دیگه این خونه که هنوز به 

زنه به نام پدر بزرگت. یم خواسته تراشکاری و بقیه اموال 

رو هم بزنه به نامش که حالش بد یم شه طوری که 

نش بیمارستان. بابات بعد از  مجبور یم شن از همونجا بیی

ی بود. تا پای  اون جریان بیست روز تو بیمارستان بسیر

رخصش کردن مرگ رفت و برگشت. وقتر از بیمارستان م

از این رو به اون رو شده بود. یم گفت باید برید منصوره 

م. همش  و بچه ها رو بیارید یم خوام ازشون حاللیت بگیر

 یم کرد. یم گفت تو بیمارستان 
ی

برای تو و محسن دلتنیک

فقط صورت تو جلو چشمش بوده. دیگه پدر بزرگت 

 نتونست بابات و مجبور کنه بقیه اموال رو بزنه به نام

 خودش. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_یس_و_هشت

 

 مینو با ناراحتر دستر به صورتش کشید و گفت: 

روزای بدی بود. از یه طرف مرییصن بابات از یه طرف  -

فشارای بابابزرگت. از یه طرفم متن که تازه بچه دار شده 

تنها دو تا بچه  بودم و نیم دونستم چه طور باید دست

 کوچیک و یه مرد مریض و جمع و جور کنم. 

 زن بابایش گل و بلبل 
ی
چرا همیشه فکر یم کرد، زندیک

 یم کند؟ قاشق را درون 
ی
است و در ناز و نعمت زندیک

ه به انگشتان  بتر چرخاند و از مینوی که خیر لیوان رسر

 دستش در خاطرات گذشته غرق شده بود، پرسید: 

 بعدش جی شد؟ -

 تکاین خورد و نفس عمیقر کشید و گفت:  مینو 

بابات که مرد. پدر بزرگت اومد دست گذاشت رو خونه  -

. دیدم  که نصفش مال منه و تو باید از این خونه بلندیسر
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اگه کوتاه بیام با دوتا بچه آواره یم شم. گفتم یم رم 

م.  اث یم کنم و ارث بچه ها رو یم گیر شکایت ارث و میر

جوش اورد اومد جلوی در خونه داد  بابا بزرگت که فهمید 

و بیداد ویل من کوتاه نیومدم. برادرام هم پشتم وایسادن. 

بابا بزرگت که دید چاره ای نداره قبول کرد سه دونگ 

دیگه ای این خونه رو به نام من بزنه در عوضش منم یه 

ی بهش بدم که تمام حق و حقوق و ارث و  نوشته محرصن

اث بچه هام رو به پدر ب  زرگشون واگذار کردم. میر

 شما هم قبول کردید؟ -

 تو بودی قبول نیم کردی؟ -

یه لحظه به ما فکر نکردی؟ فکر نکردی ما تو چه  -

وضعیتر هستیم؟ نخواستر بیای دنبالمون؟ نخواستر 

؟  کمکمون کتن

 مینو لبخند تلخن زد و گفت: 

اون موقع فقط و فقط به بچه های خودم  فکر یم   -

ت همه رو تهدید کرده بود که کیس حق کردم. پدر بزرگ

نداره با شما در ارتباط باشه. من از بابا بزرگت یم ترسیدم 

از آدیم که به خاطر پول التماس های پرس درحال مرگش 

ه هر کاری بر یم یاد. شاید باور نکتن ویل  و نادیده یم گیر
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وقتر مرد از خوشحایل رقصیدم.  اما اگه زمان به عقب بر 

 یم اومدم دنبالتون. هنوز بعد از شش یم گشت، حت
ً
ما

سال بعیصن شبا خواب بابات و یم بینم که التماس یم 

م پیشش.   کنه تو رو بیی

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_یس_و_نه

 

 لبخند مهربانانه ای به صورت مهتاب زد و گفت: 

اشقت شده بود. یم دونستر وقتر بدنیا اومدی بابات ع -

عاشق اون چشای درشتت. یم گفت کل صورتت چشم 

بود. ویل از ترس حرف بقیه جرات نیم کرد زیاد بغلت 

 تو گوششون خونده بودن 
ی

کنه. یم گفت این قدر از بچیک
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ش و دوست داشته  دخیر بده. که فکر یم کرد اگه دخیر

ن  باشه از مردونگیش کم یم شه. یم دوین همه فکر یم کین

اده های مثل خونواده پدر تو که دخیر رو بد یم تو خونو 

ن و برای پرساشون یم خوان، فقط به  دونن و همه چیر

دخیر ظلم یم شه. ویل به نظر من به پرسای این طور 

خونواده ها هم  ظلم یم شه. وقتر با اون حرفاشون 

ن و اونا رو تبدیل به یه  انسانیت و از پرساشون یم گیر

ن در حقشون ظلم یم مشت حیوون یی عاطفه یم   کین

. وقتر بهشون اجازه نیم دن حس خوب عاشقر رو  ن کین

 
ی

. بابات همیشه تو دوگانیک ن بچشن بهشون ظلم یم کین

ن تو دست و پا یم زده. پدر بزرگت  ن و نداشیر دوست داشیر

 هیچ وقت نذاشت پدرت عاشقانه دوستت داشته باشه. 

مهتاب اشک های ریخته شد روی صورتش را پاک کرد. 

ن لذت بخش حس ای ن که پدرش دوستش داشت. در عیر

بودن عجیب هم بود. حاال که فکر یم کرد محبت های 

 وقتر 
ً
گاه و یی گاه پدرش را به خاطر یم آورد،  مخصوصا

ن مادرش اخالق پدرش   بود. ویل با هر سقط جنیر
کوچکیر

بدتر و بدتر شده بود تا در آخر تبدیل شده بود به یک 

ش را تنها و یی پناه از خانه آدم یی احساس که بچه های

ون انداخته بود.   بیر
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ن اشاره کرد و گفت:  بت رها شده روی میر  مینو به لیوان رسر

 بخور. گرم شد.  -

بتر که یخ هایش آب شده بود را از روی  مهتاب لیوان رسر

ن برداشت و گفت:   میر

زاده  - هیچ وقت پدرم در مورد آدیم به اسم اسدهللا میر

ی نگفت ن جاین بهت چیر  ه بود؟ سیر

 مینو اخم ریزی کرد و گفت: 

 نه، یادم نیم یاد. یک هست حاال؟ -

ن مدت  مهتاب  نگایه به صورت ساده مینو کرد. در همیر

کم به او اطمینان پیدا کرده بود. دیگر از او بدش نیم 

 آمد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 
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 #پارت_سیصد_و_چهل

 

بت را به ل  بت لیوان رسر بهایش نزدیک کرد و کیم از رسر

ن  ن گذاشیر قرمز رنگ داخلش را مزه مزه کرد و بعد از پاییر

 لیوان، گفت: 

ن به نام منه.  -  یه تیکه زمیر

ن اطراف کرمان.  -  یم دونم. یه تکه زمیر

 مهتاب که هیجان زده شده بود، پرسید: 

ن چیه؟   -  جریان اون زمیر
 تو یم دوین

 و گفت:  مینو کیم روی مبل جا به جا شد 

آره. گفتم که بابا بزرگت یه روز  اومد و همه ی مدارک  -

ن بود  ن اون مدارک یه سند زمیر بابات و با خودش برد. بیر

که به اسم تو بود. همون شب بابا بزرگت و عموت 

اومدن اینجا. بابا بزرگت عصباین بود. یم خواست بدون 

ن جی که به نام توه. بابات تعریف کرد از یه ن فری این زمیر

چک داشته. یم گفت مرده نیم تونسته طلبش و بده 

بابات مرد رو یم ندازه زندان. برادر زن مرده میاد به بابات 

ن و بردار. مثل این که  یم گه بیا به جای طلبت این زمیر
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ن برای برادر زنه بوده.  بابات یم ره پرس و جو یم کنه  زمیر

ن یه جای خییل پرتیه و هیچ ارزیسر ند اره. اول یم بینه زمیر

قبول نیم کنه. ویل بعدش زن مرده که معلوم نیست از 

کجا فهمیده بوده بابات تازه بچه دار شده بوده میاد به 

ن و صدقه رسی  پای بابات یم افته و یم گه بیا این زمیر

بچه ات از ما قبول کن. بابات هم که اسم تو میاد قبول 

ن و ب زنید به یم کنه ویل برای این که کم نیاره یم گه زمیر

اسم بچم. یم خواسته این جوری بهشون بفهمونه اون 

ن براش ارزیسر نداره و داره از روی بزرگواری اون مرد  زمیر

 
ً
ن مدارکش و اصال رو یم بخشه.  بعدشم سند یم ندازه بیر

ی وجود داره. حاال جی  ن ن چیر فراموشش یم کنه که همچیر

؟ ن هستر  شده که دنبال اون زمیر

ه.  کمال یم خواست با کلک  - ن و ازم بگیر  اون زمیر

 شده. تا اونجایی که من کمال و  -
پس حتما زمینه قیمیتر

ی که سود توش نباشه نیم ره. من  ن یم شناسم دنبال چیر

ن برسه.   جای تو بودم نیم زاشتم دست کمال به اون زمیر

 مهتاب لبخندی زد و گفت: 

ن باش.  -  نیم زارم مطمی 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 ی_نیمه_شب #ستاره_ها

 #پارت_سیصد_و_چهل_و_یک

 

**** 

آرمان روی صندیل چرخدار  و پشت بلندش نشسته بود. 

ن کارش دراز کرده بود و پشتر صندیل را  پاهایش را روی میر

تا جای که امکان داشت به عقب هل داده بود و به 

 حرفهای مرد پشت تلفن گوش یم داد: 

 برای یه روستایی بوده به اسم ا -
ن حمد آباد. اون زمیر

 بیست پنج، شش 
ً
ش هم باغ پسته بوده حدودا بیشیر

سال پیش یه سیل بدی میاد و کل روستا رو آب یم بره. 

ی حدود هشتاد درصد خسارت یم زنه به روستا  ن یه چیر

این جوری بگم. روستا نابود یم شه. بیشیر مردم روستا 

ن و یم رن. قیمت زمینا افت یم  زمیناشون و ول یم کین
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ای روستا همون موقع هم ارزش زیادی نداشت کنه. زمین

ن   یی ارزش یم شه. یم گذره تا همیر
ً
دیگه با اون سیل کال

سه، چهار سال پیش که یه معدن سنگ آهن ده 

ی روستا پیدا یم شه. مجتمع گل گوهرم هم  کیلومیر

وع به خرید زمینای اون روستا و دو تا روستای  رسر

آهن جدید تو  مجاورش یم کنه تا  یه مجتمع تولید سنگ

ن االن اون زمینا قیمت طال   اون منطقه بزنه. برای همیر

 پیدا کردن. 

 آرمان همانطور که روی صندیل تاب یم خورد، گفت: 

 چه عایل.  -

 مرد خنده ای کرد و ادامه داد: 

عایل ترم یم شه وقتر بفهیم اون زمیتن که نقشش و  -

برام فرستادی درست وسط پروژه ساخت کارخونه اس و 

ن االنم در به در دنبال صاحبش یم مس ئوالن پروژه همیر

ن و ازش بخرن. یعتن فکر یم کنم راحت بتوین  گردن تا زمیر

 . ن و بهشون بفرویسر  چند میلیاردی باالی قیمت زمیر

ن   فکر نیم کرد زمیر
ً
آرمان با رضایت چشم بست. اصال

ن  مهتاب این قدر ارزش داشته باشد. پاهایش را از روی میر

 لحن جدی رو به مرد پشت خط گفت: بر داشت و با 
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 امروز پولت و واریز یم کنم.  -

 حاال عجله ای نیست.  -

ی. فقط حواست باشه اگه   - کار کردی باید پولش بگیر

ن و کرد رسی    ع به من خیی  کیس اومد و ادعای مالکیت زمیر

 بده. 

مرد چشیم گفت و تماس را قطع کرد. آرمان موبایل را 

ن گذاشت و از داخل  را   روی میر
ی

ن رنیک ن پوشه سیی کشوی میر

ون آورد.   که مدارک مهتاب در آن بود، بیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_چهل_و_دو
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ن اقدام یم  ن سند المثتن زمیر
باید هر چه زودتر برای گرفیر

کرد. نیم خواست حتر یک لحظه را هم تلف کند. پوشه 

داخل آن را برریس کرد. کامل نبود. غیر را باز کرد و مدارک 

از آن چند فرم هم بود که مهتاب باید آنها را پر یم کرد. 

ن برداشت و به  نفیس گرفت و موبایلش را از روی میر

 مهتاب پیام داد: 

مداریک رو که برات لیست کردم آماده کن. تا یه ساعت  -

م.   دیگه میام ازت یم گیر

ارک را برداشت و به لباسهایش را عوض کرد. پوشه مد

ون نرفته بود که با  سمت در رفت. هنوز از اتاقش بیر

صدای فریاد آرین میخکوب شد. مدتها بود که آرین را 

این طور عصباین ندیده بود. آرین همیشه بچه ساکت و 

آرایم بود و این مدت ساکت تر و آرام تر هم شده بود. با 

آرین دو قدم بلند خودش را به پشت در بسته اتاق 

 رساند. 

حاال صدای جیغ مانند آنیتا بود که  از پشت در به 

 گوشش یم رسید: 

. مگه من جی گفتم؟ پنج ماه نامزدیم هر  - چرا داد یم زین

بار گفتم بریم خرید، گفتر کار دارم. گفتم بریم مهموین 
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 حوصله ندارم. گفتم بیا بریم دوتایی وقت 
گفتر

 نامزدی 
ً
 بگذرونیم، محل ندادی. مثال

ی
ین دوران زندیک بهیر

ن مرده افتادی تو اتاقت و از جات  آدمه ویل تو، همش عیر

 انگار نه انگار که من هم آدمم. 
ً
تکون نیم خوری. اصال

ا رو با نامزدم تجربه  ن احساس دارم. یم خوام خییل چیر

 کنم. 

 آرین داد زد: 

ن یم مونم. عوضم  - من همینم. تا آخر عمرم هم همیر

 نیم خوای نخواه.  نیم شم. یم خوای بخواه. 

 صدای آنیتا رنگ گریه گرفت: 

 فردا مراسم عقدمونه.  -
ً
. مثال  چرا این جوری یم کتن

آرمان دیگر نایستاد تا بقیه حرفهای آنیتا و آرین را بشنود. 

یم توانست بفهمد چه فشاری روی آرین است و چقدر 

اذیت یم شود. دلش برای برادرش یم سوخت ویل کاری 

آمد. کاش آرین جرات و جسارت مهتاب  از دستش بر نیم

ن را بر هم یم زند و  را داشت و روز عقدش همه چیر

خودش را نجات یم داد. با فکر جسارت مهتاب لبخندی 

روی لبهایش نشست. خییل دلش یم خواست قیافه 

 چشم 
ً
ن را یم شنود، ببیند. حتما مهتاب را وقتر قیمت زمیر
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تعجب باز یم  هایش از خوشحایل برق یم زد و دهانش از 

 ماند. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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ن رفت. چشمش که به مادر و خاله اش افتاد  از پله ها پاییر

که کنار هم روی کاناپه بزرگ و راحت وسط سالن 

 نشسته بودند، جلو رفت و سالم کرد. 

 کرد و گفت:   خاله ناهید، نگایه به رستا پای آرمان

 جایی یم ری خاله؟ -

 بله خاله جان. کار دارم. باید برم.  -

ن خانم هول زده گفت:   نسیر
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وااا، کجا  یم خوای بری؟ فردا عقد کنون داداشته.  -

 هزارتا کار داریم. 

آرمان لبخند اطمینان بخیسر به مادر همیشه هراسانش 

 زد و گفت: 

 قول یم دم زود بیام.  -

سیاهش را چرخاند و با لحن  خاله ناهید چشم های

 دستوری گفت: 

نیم شه بری. من و مامانت داریم یم ریم تاالر، یم  -

ن برای مراسم فردا آماده  ن بشیم همه چیر خوایم مطمی 

اس. آرین و آنیتا هم باید برن مزون لباسهاشون و تحویل 

ن. تو باید خونه بموین چون قراره چند تا بسته مهم  بگیر

ه. امروز بیاد دم خونه  . ییک باید باشه اونها رو تحویل بگیر

ه دیگه -  آقا جالل که هست. تحویلشون  یم گیر

 مادرش جواب داد: 

نه آرمان جان،  اعتباری به آقا جالل نیست یادت نیم  -

یاد اون دفعه اون نامه رو گم کرد. چقدر بدبختر کشیدیم 

 تا پیداش کردیم. 
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قرار نیست هر حاال اون بدبخت یه بار یه نامه گم کرده  -

ن و گم کنه.   دفعه یه چیر

خاله نگاهش را به سمت دیگری چرخاند و با تحکم 

 گفت: 

بمون خونه بسته ها رو که تحویل گرفتر هر جا دلت  -

 خواست برو. 

آرمان نگایه به چشم های ملتمس مادرش کرد. پووقن 

کشید و خودش را روی کاناپه دو نفره رو به روی مادر و 

ن کوچک خاله اش رها کرد  ن رنگ را روی میر و پوشه سیی

کنار دستش گذاشت. باید امروز هر جوری بود مدارک را 

تکمیل یم کرد و به دست دکیر مقدیس یم رساند. برای 

 مهتاب تایپ کرد: 

یم شه مدارکت و بیاری دم خونه ی ما. یه کاری پیش  -

 اومده مجبورم تو خونه بمونم. 

فحه ی چند دقیقه بعد جواب پیام مهتاب روی ص

 موبایلش ظاهر شد: 

 براتون با پیک یم فرستم.  -

 تایپ کرد: 
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. چند تا برگه هست که باید  - نه، خودت باید بایسر

 .  امضاشون کتن

 باشه تا نیم ساعت دیگه راه یم افتم.  -

آرمان بعد از  تایپ کردن " رسیدی دم خونه زنگ بزن."  

ون آمد و برای وقت گذراین  از صفحه چت مهتاب بیر

وع  به گشت زین توی صفحات اینستاگرام کرد.  رسر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 
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ون آمدند. خاله  چند دقیقه بعد آنیتا و آرین از اتاق بیر

 ناهید با دیدن بچه ها از جایش بلند شد و گفت: 

 بالخره اومدید. زودباشید بریم، دیر شد.  -
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ا لحتن که سیع یم کرد، ناراحتیش را مخقن کند، آنیتا ب

 گفت: 

ن لباسا دیرتر  - شما برید. االن از مزون زنگ زدن، گفیر

 آماده یم شه. 

باشه پس من و خاله ات یم ریم. خییل کار داریم. نیم  -

د از این منتظر شما بشیم. شما هم دیر نرید.   تونیم بشیر

ه موقع خواهند آنیتا با لبخند به مادرش اطمینان داد که ب

رفت. ویل آرین بدون حرقن روی کاناپه کنار آرمان 

 نشست و رسش را توی گویسر فرو کرد. 

ن مادر و خاله اش  آرمان نگایه به آنیتا که بعد از رفیر

 مستاصل وسط سالن ایستاده بود، کرد و گفت: 

-  .  یم خوای بلندشم. پیش عشقت بشیتن

از آنها دور شد و آنیتا لبش را کج کرد و با قدم های بلند 

با حالتر قهر روی کاناپه ای که تا چند دقیقه ای پیش 

 مادر و خاله اش روی آن نشسته بودند، نشست. 

صدای زنگ گویسر آرمان که بلند شد. چشم های آرین 

برای لحظه ای از روی گویسر خودش به سمت گویسر 
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برادرش چرخید. اسم مهتاب توجه اش را جلب کرد. 

 ند شد. تلفن را وصل کرد و گفت: آرمان از جایش بل

 یه لحظه وایسا االن میام جلوی در.  -

 پوشه مدارک را برداشت و به سمت حیاط رفت. 

آرین که با دیدن اسم مهتاب روی گویسر آرمان به یاد 

ون داد و از  مهتاب خودش افتاده بود. نفسش را بیر

جایش بلند شد. به هوای آزاد احتیاج داشت. باید فکر 

ون یم کرد. مهتاب   را از رسش بیر

پا روی پله های ایوان که گذاشت چشمش به در نیمه باز 

حیاط افتاد. کنجکاویش تحریک شد. دلش یم خواست 

ی که هم اسم عشقش بود را ببیند. آهسته از پله ها  دخیر

ن آمد و به سمت در رفت.   پاییر

ون رفت آرمان را دید که چند قدم دورتر  از خانه که بیر

و با کیس که دیده نیم شد، حرف یم زد. از این پشت به ا

که داشت فضویل یم کرد، خجالت کشید. خواست 

برگردد که آرمان کیم جا به جا شد و چشم آرین به 

مهتاب افتاد که با چشم هایی متعجب به آرمان نگاه یم 

 کرد. 
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باورش نیم شد. مهتاب آنجا بود. خودش بود. خود، 

وع به تپیدن کرد. یک قدم به  خود، خودش. قلبش رسر

د ویل ناگهان  سمت مهتاب برداشت تا او را در آغوش بگیر

در جای خودش میخکوب شد. مهتاب اینجا چه کار 

 آرمان 
ً
داشت؟ برای چه به دیدن آرمان آمده بود؟ اصال

تن این هم قسمتر از نقشه اش را از کجا یم شناخت؟ یع

بود؟ یعتن حاال که از او نا امید شده بود برای برادرش دام 

پهن کرده بود؟ یا یم خواست از طریق آرمان به او نزدیک 

 شود. 
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خشم ناگهان وجودش را پر کرد. با قدم هایی بلند به 

سمت مهتاب هجوم برد. بازویش را گرفت و او را به 

 انیت، فریاد زد: سمت خودش کشید و با عصب

؟ -  تو اینجا چیکار یم کتن

 آرمان دستش را روی دست آرین گذاشت و گفت: 

 با من کار داره. شما بفرمائید.  -

آرین دست مهتاب را رها کرد. به سمت آرمان چرخید و 

 با صدایی که از خشم یم لرزید، داد زد: 

 یعتن جی با تو کار داره؟ -

 حاال آرمان هم فریاد یم زد: 

من کار داره. یعتن با من کار داره. شما هم بهیر با  -

 چون به شما ربظ نداره.  بفرمایید داخل

آرین که از شدت عصبانیت صورتش رسخ شده بود و 

ون زده بود. یقه ی آرمان را گرفت و او را  رگ گردنش بیر

 به دیوار کوبید و داد زد: 

 تو با مهتاب چیکار داری؟ -

 آرمان پوزخندی زد و گفت: 
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سم تو با مهتاب چیکار داری. اونم وقتر که   - من باید بیی

چند ساعت دیگه قراره با یه دخیر دیگه پای سفره عقد 

 .  بشیتن

ن افتاد.   دستهای آرین شل شد و از روی یقه آرمان پاییر

آرمان، آرین را  عقب زد و به مهتاب که مسخ شده به 

 آرین نگاه یم کرد، گفت: 

 بیا بریم.   -

 نگاهش را از آرین گرفت. قلبش به مهتاب با بیچ
ی
اریک

شدت یم زد و دستهایش از هیجان دیدن آرین به لرزه 

 این چند ماه یک جا به جانش 
ی

افتاده بود. تمام دلتنیک

ریخته بود. دلش یم خواست بماند و یک دل سیر آرین را 

د و به  تماشا کند. دلش یم خواست آرین را در آغوش بگیر

ی ن ن او و آرمان نیست. دوست  او اطمینان دهد که چیر بیر

 نداشت آرین را این طور درمانده و مستاصل ببیند. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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ویل باید یم رفت. آرین قرار بود به زودی دخیر دیگری را 

ن  به عقد خودش در بیاورد. باید قبول یم کرد، همه چیر

ن او  و آرین تمام شده. ویل نیم توانست این را به قلب بیر

زبان نفهمش حایل کند. قلتی که با دیدن آرین داشت از 

ون یم زد. آرمان دست روی بازوی مهتاب  سینه اش بیر

 گذاشت و این بار در گوشش زمزمه کرد: 

 بریم.  -

مهتاب فشاری به پاهایش داد و به سختر با آرمان هم 

 قدم شد. 

 
ی
ن آرمان و مهتاب نگاه کرد. نیم آرین با بیچاریک  به رفیر

ی را که یم دید، هضم کند. مغزش کار نیم  ن توانست چیر

 برای تالقن خودش را به آرمان 
ً
کرد. فکر کرد مهتاب حتما
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نزدیک کرد. ویل آرمان چه؟ چرا برادرش باید با کیس که 

او زماین عاشقش بود، طرح دوستر بریزد. احساس آدیم 

یانت شده. با حرص به سمت خانه را داشت که به او خ

 برگشت. 

پا به سالن که گذاشت آنیتا را دید که هنوز به حالت قهر 

روی کاناپه نشسته بود. نفیس گرفت و به سمت آنیتا 

 رفت و گفت: 

 برو مانتوت و بپوش بریم.  -

 االن زوده.  -

عیب نداره. حوصله تو خونه موندن و ندارم. برین یه  -

 دوری بزنیم. 

ا هیجان از جایش پرید و آرین را محکم در آغوش آنیتا ب

 گرفت و گفت: 

-  .  وای آرین تو چقدر خویی

آرین چشم بست و با تعلل دستش را دور بدن آنیتا  

حلقه کرد. آنیتا که هنوز هیجان زده بود از آغوش آرین 

ون آمد و خندان از پله ها باال دوید. همان موقع آرمان  بیر
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نه برگشت. آرین با دیدن آرمان با اخم هایی در هم به خا

 فریاد زد: 

 وایسا کارت دارم.  -

آرمان یی توجه به آرین از پله ها باال رفت و وارد اتاقش 

شد. آرین پشت رس آرمان وارد اتاق شد و در را پشت 

 رسش با صدای بلندی بست و گفت: 

 رابطه تو و مهتاب چیه؟ -

دی آرمان پوشه ی توی دستش را باال آورد و با خونرس 

 گفت: 

 موکلمه -

؟  -  زر نزن مگه تو وکییل که موکل داشته بایسر

آرمان حوصله کل کل کردن نداشت. نفیس گرفت و 

 گفت: 

هدیه از من خواست به مهتاب مشاوره حقوقر بدم  -

منم اون و به ییک از استادام معرقن کردم. االنم به توصیه 

 استادم خودم پیگیر کاراش هستم. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_چهل_و_هفت

 

 آرین که کیم آرام تر شده بود پرسید: 

 مهتاب در مورد جی ازت مشورت یم خواست؟ -

ون داد و گفت:   آرمان نفس کالفه اش را بیر

ن رابطه من و مهتاب کاریه و هیچ ربظ به مشکل  - ببیر

 شما دو تا با هم نداره. 

سد که آرمان با آرین دهان باز کر  د تا سوال بعدی را بیی

 دست در اتاق را نشان داد و گفت: 

 آنیتا داره صدات یم کنه. بهیر بری -

آرین با دلخوری نگاه از آرمان گرفت و به سمت در 

 چرخید. 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 956 
 

دو ساعت بعد کارمند مزون که دخیر زیبا و خوش هیکیل 

ن وسط سالن گذاشت و  بود. کاورهای لباسها را روی میر

 ت: گف

 لباساتون آماده اس.  -

آنیتا که بعد از پرو لباسش رس از پا نیم شناخت. 

 موبایلش را به سمت کارمند مزون گرفت و گفت: 

ی  -  یم شه یه عکس از ما بگیر

 کارمند مزون، لبخند مودبانه ای زد و گفت: 

-  
ً
 حتما

آنیتا کاور لباسش را باال گرفت و از آرین هم خواست تا 

د. دخیر چند عکس پشت رس هم کاور لباسش را ب اال بگیر

از آنیتا و آرین که لباس به دست کنار هم ایستاده بودند، 

گرفت و موبایل را به آنیتا پس داد. آنیتا خنده ای کرد و 

، گفت:   رو به دخیر

 یم خوام  لحظه، لحظه با هم بودنامون و ثبت کنم.  -

دخیر با همان لبخندی که انگار به صورتش دوخته شده 

 بود، جواب داد: 

 چه قدر قشنگ.  -
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 و بعد از آرین پرسید: 

 ماشینتون تو پارکینگه.  -

آرین با رس جواب مثبت داد. دخیر رو به پرس جواین که 

 گوشه سالن ایستاده بود، گفت: 

میثم همراه آقا و خانم برو و این لباسا رو بذار تو  -

 ماشینشون. 

شت رسشان پرس لباسها را از دست آنیتا و آرین گرفت و پ

ن شد. آرین در  راه افتاد. آنیتا زودتر از آرین سوار ماشیر

ن را باز کرد و منتظر شد تا پرس لباسها را روی  عقب ماشیر

صندیل بگذارد. انعایم به پرس داد و بعد خودش پشت 

فرمان نشست.  آنیتا رسش را از روی گویسر موبایلش 

 بلند کرد و رو به آرین گفت: 

ن دو دقیقه بیستا عکسمون و استوری کر  - دم. تو همیر

 الیک خورد. 

ن را روشن کرد. مغزش  آرین رسش را تکان داد و ماشیر

چنان شلوغ و در هم برهم بود که جایی برای لوس بازی 

های آنیتا نداشت. فقط دلش یم خواست زودتر این 

ن تمام شود.   روزها بگذرد و همه چیر
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 ب #ستاره_های_نیمه_ش

 #پارت_سیصد_و_چهل_و_هشت

 

*** 

ون آمده بود. روی تخت نشست  رستا که تازه از حمام بیر

و حوله ای را که شبیه عمامه به رسش بسته بود، باز کرد 

و اجازه داد موهای بلند و خیسش روی شانه های لختش 

بریزد. با رس انگشتان بلندش دسته مویی را که روی 

بایلش را از روی صورتش ریخته بود، عقب زد و مو 

 پاتختر برداشت. 

 اول به 
ی

برنامه اینستاگرام را باز کرد و طبق عادت همیشیک

ن استوری برای خواهرش رسپینا  رساغ استوریها رفت. اولیر
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بود. فیلیم که خواهرش را شاد و خرم در یک پارک 

 که تازه خریده بود، 
ی

جنگیل در نزدییک ناپل همراه سیک

ب و تاب در مورد هوای خوب نشان یم داد. رسپینا با آ

 سگش حرف یم زد. 
ی
 پارک و بامزیک

رستا با حرص دندانهایش را روی هم فشار داد و استوری 

رسپینا را بست. از این که خواهرش زودتر از او به خارج 

 از کشور رفته بود، ناراحت و عصباین بود. 

با این که خودش خواسته بود که دوره لیسانش را در  

د و برای مقطع فوق  لیسانس به اروپا برود. ایران بگذران

ن دیپلم از  ویل وقتر رسپینا تصمیم گرفت که بعد از گرفیر

ایران برود، برایش گران تمام شد و احساس کرد خانواده 

اش رسش کاله گذاشته اند و حقش را خورده اند. همیشه 

ن طور بود اول تصمییم را یم گرفت و بعد از پشیمان  همیر

ی مقرص یم شدن،  همه ی  دنیا را در این تصمیم گیر

دانست. همیشه حس یم کرد همه دارند رسش کاله یم 

گذارند و حقش را یم خورند. وقتر کاری برای کیس انجام 

یم داد توقع داشت آن آدم تمام مدت از او به خاطر این 

کار تشکر کند و قدر دانش باشد. همیشه نارایصن و 
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ا؟ از نظر رستا همه ی طلبکار بود مهم نبود از یک و چر 

 آدمها حقش را خورده بودند و به او ظلم کرده یم کردند. 

ن بگذارد که چشمم به استوری  خواست موبایلش را زمیر

ی نداشت.  آنیتا افتاد. چند وقتر بود از آنیتا هیچ خیی

ن  استوری را باز کرد. عکیس از آنیتا و آرین داخل ماشیر

ن لباس"    بود با کپشن" پیش به سوی مزون برای گرفیر

عکس بعدی آرین و آنیتا را با کاورهای لباس نشان یم داد 

که زیر آن نوشته بود. "کنجکاوی نکنید قرار این لباسا رو 

ین روز زندگیمون بپوشیم."  تو بهیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_چهل_و_نه
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ه به چهره شاد و د رخشان آنیتا بود که رستا هنوز خیر

عکس چرخید و عکس بعدی روی صفحه موبایلش 

ظاهر شد. این بار آرین و آنیتا توی یک رستوران نشسته 

بودند و در کپشن نوشته شده بود" آخرین شام دوره 

 مجردی" 

 دوباره آن حس ناراضیایر به رساغ رستا آمد. 

ی این عکسها  ن خودش هم دقیقا نیم دانست از چه چیر

ناراحت و عصباین شده است. ویل آن حس  این قدر 

 هر لحظه در وجودش پر رنگیر یم شد. 
ی

مزاحم همیشیک

حس گول خوردن. حس این که کیس رسش کاله گذاشته 

و از او سوء استفاده کرده. حس یم کرد آنیتا او را فریب 

داده و از او برای رسیدن به آرین استفاده کرده و بعد او را 

ء یی ارزش ک
نار گذاشته. انتظار داشت آنیتا مثل یک یسر

به خاطر لطقن که به او کرده سپاسگذارش بود و  او را در 

یک یم کرد. بار دیگر عکس ها را  تک، تک لحظاتش رسر

آنیتا و آرین را دید و این بار عصباین تر از بار قبل شد. 

نیم توانست بگذارد آنیتا این قدر راحت او را نادیده 
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د و به ریش او بخند د. باید کاری یم کرد. باید درس بگیر

 درست و حسایی به آنیتا یم داد. 

از برنامه اینستاگرام خارج شد و به رساغ فایلهای صویر 

ی را که  ن ه شده در موبایلش رفت. خییل زود آن چیر ذخیر

یم خواست پیدا کرد. سیم کارتش را عوض کرد و فایل را 

 نوشت:  با شماره ای ناشناس برای آرین فرستاد و زیر آن

فکر یم کنم این حق شماست که بدونید با چه جور   -

 آدیم یم خواهید ازدواج کنید. 

وقتر از ارسال پیام خیالش راحت شد. نیشحندی زد و  

موبایلش را روی تخت انداخت. حاال احساس آرامش یم 

کرد. هیچ کس نیم توانست از او سوء استفاده کند و 

 قرص در برود. 

 

ن   به  آرین به محض برگشیر
ی

به خانه به بهانه ی خستیک

اتاقش رفت. حوصله ی رس و کله زدن با اعضای خانواده 

اش را نداشت. قرار بود آنیتا شب را خانه ی آنها بماند تا 

 فردا صبح زود آرین او را به آرایشگاه برساند. 

روی تخت نشست و آرنج هر دو دستش را روی 

ن کف دستهایش پنهان  زانوهایش گذاشت و صورتش را بیر
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کرد. با این که از عرص تمام سیع اش را کرده بود که به 

ن دیگری فکر نکند ویل  جز آنیتا و مراسم فردا به چیر

صورت مهتاب لحظه ای از جلوی چشمش کنار نیم 

 رفت. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_پنجاه

 

یی حایل رسش را  با شنیدن صدای نوتیفکیشن موبایلش با 

بلند کرد و به صفحه ی موبایلش که روی تخت افتاده 

 بود، نگاه کرد. 

با خواندن جمله ای که برای چند ثانیه باالی صفحه 

موبایلش نمایان شد. برق از رسش پرید. موبایل را چنگ 
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زد و پیام را باز کرد. یک فایل صویر از یک شماره 

یم کنم این حق ناشناس و پیایم با این مضمون" فکر 

شماست که بدونید با چه جور آدیم یم خواهید ازدواج 

کنید." آب دهانش را قورت داد و فایل را باز کرد. صدای 

 آنیتا فضای اتاق را پر کرد. 

سه بار از اول تا آخر فایل را گوش داده بود و هنوز نیم 

توانست باور کند این طور فریب خورده باشد. از خودش 

مه حماقت عصباین بود. از این که حتر به خاطر این ه

یک لحظه به آنیتا شک نکرده بود و از همان اول 

انگشت اتهامش را به سمت مهتاب نشانه گرفته بود، 

مزده بود. چرا به مهتاب فرصت حرف زدن نداده بود؟  رسر

هر چند اگر هم این فرصت را به مهتاب یم داد محال 

 خودش آورده بود باور کند آنیتا خودش آن بال را رس 

 باشد. 

با یاد آوری صورت زخیم و پر از خون آنیتا از حرص 

دندانهایش را روی هم فشار داد. چه جور آدیم یم 

توانست برای بدنام کردن فرد دیگر این گونه به خودش 

صدمه بزند و بعد آن را با افتخار برای دیگران تعریف 

نست کند؟ این آدم برای پیش برد اهدافش تا کجا یم توا
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جلو برود؟ از فکر کارهایی که آنیتا یم توانست انجام دهد 

ن آدیم زیر یک  مور، مورش شد. از فکر این که با چنیر

 کند ترسید. 
ی
 سقف زندیک

اگر تا االن فقط به خاطر کیم عالقه اش به این وصلت  

ی در میان بود. او به  رایصن نبود، حاال پای مسائل مهمیر

تا اعتماد کند. آنیتا آدم هیچ عنوان نیم توانست به آنی

خطرنایک بود. چطور یم توانست با این آدم ازدواج کند و 

 بچه دار شود. 

ویل چه کار باید یم کرد؟ آن هم درست شب قبل از 

ن را به هم  مراسم عقدشان. چطور یم توانست همه چیر

بزند؟ نیم دانست باید به رساغ آنیتا برود و یا باید جریان 

گوید. شاید بهیر بود ساکش را یم را به پدر و مادرش ب

بست و بدون هیچ حرقن فرار یم کرد و وقتر آبها از 

 آسیاب یم افتاد، بر یم گشت. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_پنجاه_و_یک

 

ون آمد. اول تصمیم گرفت  گیج شده و منگ از اتاقش بیر

ن را به آنها بگوید به رساغ پدر و مادرش برود و ه مه چیر

ویل پشیمان شد. آبرو برای پدر و مادرش آنقدر مهم بود 

که به هیچ عنوان حاضن نیم شدند عقدی را که همه 

دوستان و آشنایان به آن دعوت شده بودند کنسل کنند. 

ی قضیه بعد از عقد را یم دادند  شاید به او وعده پیگیر

  ویل رایصن به برهم خوردن عقد نیم شدند. 

خواست به هدیه زنگ بزند و از او کمک بخواهد ویل 

پشیمان شد. هدیه این موقع شب چه کاری یم توانست 

 با چه رویی یم خواست با هدیه حرف 
ً
برای او بکند. اصال

 بزند. 

تنها کیس که به فکرش رسید آرمان بود. همیشه به آرمان 

به چشم برادر کوچک و رس بهوایی نگاه یم کرد که جز به 

ن دیگری فکر نیم کرد ویل شاید اشتباه خو   به چیر
شگذراین

 یم کرد. 
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در اتاق را باز کرد و در چهار چوب در ایستاد. آرمان که 

روی تخت دراز کشیده بود و در تارییک به صفحه 

موبایلش نگاه یم کرد، رسش را باال آورد و به صورت نه 

 چندان واضح برادرش نگاه کرد و گفت: 

 جا وایسادی؟چرا مثل روح اون -

آرین قدیم به داخل اتاق گذاشت و کلید برق را روشن 

کرد. آرمان خودش را روی تخت باال کشید و  با تعجب 

ه و  به قیافه عجیب آرین چشم دوخت. نگاه آرین خیر

 تیه بود. با احتیاط پرسید: 

ی شده؟ چرا قیافت اینجوری شده؟ - ن  چیر

د و کیم طول کشید تا آرین خودش را جمع و جور کر 

 جواب داد: 

 ازت کمک یم خوام.  -

ابروهای آرمان باال پرید. آرین روی لبه تخت نشست و با 

 صدای آرایم گفت: 

 هیچ وقت بهت نگفتم چرا از مهتاب جدا شدم.  -

 آرمان در سکوت به آرین نگاه کرد. آرین ادامه داد: 
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یه روز رفتم خونه مهتاب. آنیتا بهم پیام داد که یم خواد  -

هتاب حرف بزنه. ترسیدم بره اونجا و یه حرقن به بره با م

مهتاب بزنه و ناراحتش کنه. ویل وقتر رسیدم. دیدم آنیتا 

ن افتاده و داره از رسش خون میاد. معلوم بود  روی زمیر

کتک خورده. اون موقع با خودم گفتم مهتاب چه جور 

ی که یم تونه به ییک این طور آسیب بزنه. ویل  دخیر

 ..... امشب........... 

آرین آب دهانش را قورت داد و ساکت شد. سکوتش که 

 طوالین شد، آرمان پرسید: 

 امشب جی شد؟ -

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_پنجاه_و_دو
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آرین فایل صویر را باز کرد و اجازه داد تا آرمان حرفهای 

فایل گذشته بود آنیتا را بشنود. چند دقیقه ای از پایان 

 که آرمان بالخره به حرف آمد و گفت: 

ن و برای من و هدیه تعریف کرده بود.  -  مهتاب همه چیر

ی به من نگفتید؟ - ن  پس چرا چیر

جی یم گفتیم وقتر تو حتر نخواستر یک بار داستان رو  -

از زبون مهتاب بشنوی. تو قضاوتت و کرده بودی و 

ن و بدتر یم    کرد. حرف زدن ما فقط همه چیر

تو اونجا نبودی. روی صورت آنیتا جای چنگ و زخم  -

بود. موهاش آشفته بود و داشت از رسش خون یم اومد. 

در صوریر که مهتاب سالم، سالم بود حتر یه خراش 

ن فکر  روی صورتش نبود. هر یک هم جای من بود، همیر

 رو یم کرد. 

ن شدی کار مهتاب  - یعتن به خاطر چهار تا خراش مطمی 

؟ مگه چند ماه  بوده.  تو مگه مهتاب رو نیم شناختر

باهاش وقت نگذرونده بودی؟ یعتن یه لحظه به ذهنت 

ن کاری رو   مظلوم توانایی همچیر
نرسید که از اون دخیر

 نداره؟
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 آرین کیم سکوت کرد و گفت: 

 بود، مامان و خاله تو گوشم از آدمای فقیر و یی  -
یه مدیر

ن که برای رسیدن به پول، دست به هر کاری  پول یم گفیر

یم زنن. داستان پشت داستان در مورد اونایی که نمک 

. در مورد آدمایی که با نقشه و 
ن خوردن و نمکدون شکسیر

 ییک دیگه شدن. حاال که 
ی
فقط برای پول وارد زندیک

فکرش و یم کنم یم بینم از اولش برای این لحظه برنامه 

 ریزی کرده بودند و من احمق نفهمیدم. 

ی شده باشد به سمت بعد مثل ا ن ین که تازه متوجه چیر

 آرمان برگشت و گفت: 

 یعتن مامانم یم دونه؟ -

فکر نیم کنم. احتماال اونم مثل تو بازیچه دست خاله و  -

 آنیتا شده. 

 آرین آیه کشید و گفت: 

 االن چیکار باید کنم؟ -

؟ -  یعتن دیگه نیم خوای با آنیتا ازدواج کتن

ی ا - ن دخیر زدواج یم کردی. هیچ وقت تو بودی با همچیر

دوستش نداشتم ویل االن ازش متنفرم. فقط نیم دونم 
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چطور این عقد کوفتر رو بهم بزنم. چطور برم بگم دیگه 

آنیتا رو نیم خوام. یم دونم مامان و بابا به این راحتر 

 قانع نیم شن. 

ن خود آنیتا.   -  چرا توپ نیم ندازی تو زمیر

؟ -  یعتن جی

ی گوشه لبش آرمان در حایل که  ن لبخند شیطنت آمیر

نشسته بود رسش را کج کرد و شانه هایش را باال 

 انداخت. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_پنجاه_و_سه

** 
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آنیتا صبح با خوشحایل از خواب بیدار شد. امروز قرار 

بود همه تالش هایش به نتیجه برسد و به عقد آرین در 

اید. بیش از پنج ماه از آن روزی که به خانه ی مهتاب بی

رفته بود و آرین را به سمت خودش کشیده بود یم 

گذشت. هفته های اول رابطه شان به خاطر اتفاقر که 

برایش افتاده بود. آرین خییل هوایش را داشت. همه جا 

از او مراقبت یم کرد و تا آنجا که یم توانست با او مهربان 

از یک جایی به بعد رفتارش رسد و رسدتر شده بود. ویل 

بود به طوری که این اواخر دست به هر کاری یم زد تا با 

آنیتا تنها نشود. آنیتا یم دانست آرین هنوز هم به مهتاب 

فکر یم کند و این رسدی به خاطر همان ته مانده عشقر 

است که نتوانسته بود فراموش کند. ویل برایش مهم 

ی نبود. مهم ازدو  ن اجشان بود. مهم این بود که او به چیر

که یم خواست رسیده بود و آرین را وادار کرده بود تا با او 

ازدواج کند. وقتر اسمش به عنوان همرس وارد شناسنامه 

ی آرین یم شد او هم مجبور یم شد فکر آن دخیر را برای 

 تا حاال زن 
ً
ی که حتما ون کند. دخیر همیشه از رسش بیر

ه بود و دیگر هیچ وقت دستش به آرین پرس عمویش شد

 نیم رسید. 
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آنیتا از جایش بلند شد و رو به روی آینه ی قدی اتاق 

مهمان خانه ی عمویش ایستاد و با افتخار به خودش نگاه 

کرد. قرار بود امشب مثل یک ملکه بدرخشید. قرار بود 

ه کند. هیچ کس نیم  امشب با زیبایش همه را خیر

او را ناراحت کند. حتر آن آرین توانست امشب ذره ای 

 احمق که به موقع جواب تمام کارهایش را پس یم داد. 

 خاله جان بیدار نشدی؟ دیر شدا -

 آنیتا چشم از آینه گرفت و رو به در بسته گفت: 

 بیدارم خاله، االن میام.  -

 بیا عزیزم آرین خییل وقت منتظرته.  -

 لب گفت:  آنیتا با خوشحایل لبهایش را غنچه کرد و زیر 

 حاال نوبت من آقا آرین.  -

  

ن بلند شد  بعد از صبحانه آرین زودتر از آنیتا از پشت میر

 و رو به آنیتا گفت: 

ون منتظرتم دیر نکن.  -  بیر
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ن خانم  آنیتا لبخندی زد و زیر لب باشه ای گفت. نسیر

که با عشق نگاهش را از آنیتا به سمت آرین چرخانده 

 بود، گفت: 

 به هم میاین.  ماشاهلل، چقدر  -

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_پنجاه_و_چهار

 

آرین در جواب مادرش فقط رسش را تکان داد و آنیتا 

ن آرین را  لبخند گل گشادی به خاله اش زد و با چشم رفیر

 دنبال کرد. 
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از قصد آماده شدنش را کیم طول داد تا به آرین بفهماند 

ن ها را تحمل از ام روز به بعد باید به خاطر او خییل چیر

 کند. 

ن شد انتظار گله و شکایت به خاطر این  وقتر سوار ماشیر

تاخیر داشت ویل آرین با خونرسدی نگایه به او انداخت 

ن را روشن کرد.   ماشیر
 و بدون هیچ حرقن

آنیتا سیع کرد با نگاه کردن به نیمرخ آرین حس و حالش را 

 چند ماه گذشته و نه از بفهمد. به نظر 
ی
ش نه از افرسدیک

ی نبود. انگار آرین با  ، خیی عصبانیت این چند هفته اخیر

 خودش کنار آمده بود و این ازدواج را پذیرفته بود. 

آنیتا با یادآوری حرف مادرش که در مقابل یی تاب های 

او یم گفت: " خودت تو ناراحت نکن. صیی داشته باش. 

ن و قبول کنه  آرین بالخره مجبور یم شه همه چیر

همونطوری که بابات مجبور شد قبول کنه" لبخندی زد 

و نگاهش را به خیابان داد. آرین با دیدن صورت 

خوشحال و لبخند نشسته روی لبهای آنیتا پوزخندی زد 

 و گفت: 

 امروز خییل خوشحایل.  -

 آنیتا چشم ریز کرد و گفت: 
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؟ -  تو نیستر

 مگه یم شه خوشحال نباشم.  -

یتا که از حرف آرین برداشت دیگری کرده بود، با عشوه آن

 رسش را کج کرد و گفت: 

ی بذار گوش کنیم.  - ن  یه چیر

 گفت: 
ی

 آرین ابرویی باال انداخت و با خوشحایل ساختیک

ن خییل قشنگ برای امروز پیدا  -  یه چیر
ً
چرا که نه؟ اتفاقا

 کردم. 

 آنیتا که از این همه تغیر آرین خوشحال شده بود، گفت: 

؟ جی هست؟  -
ً
 واقعا

ی که مطمئنم خوشت میاد.  - ن  یه چیر

د برداشت و فاییل را که از قبل  و موبایلش را از روی داشیی

 آماده کرده بود، پیل کرد. 

آنیتا با شنیدن صدای خودش شوکه شد. برای چند ثانیه 

فکر کرد اشتباه یم شنود ویل درست بود. صدای خودش 

 برای رستا تعریف یم کرد.  بود وقتر داشت تمام ماجرا را 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 977 
 

خشکش زد. رستا به او نارو زده بود و صدایش را ضبط 

کرده بود و برای آرین فرستاده بود. با ترس آب دهانش را 

 قورت داد و من و من کنان گفت: 

 اون جوری.........  -
ً
......اصال

ً
بذار ........بهت بگم. اصال

 نیست. من..............من....... 

ن    را جلوی آرایشگاه نگه داشت و گفت: آرین ماشیر

 چطوری نیست؟ -

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_پنجاه_و_پنج

 

ه  - ن آرین. من فقط یم خواستم کاری کنم که اون دخیر ببیر

 دست از ........... 
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آرین به سمت آنیتا خم شد و با چشم هایی که از آن کینه 

 میان حرفش پرید و گفت:  یم بارید،

تا ساعت دوازده وقت داری که خودت عقد و به هم  -

. وگرنه این فایل و برای تک تک کسایی که توی  بزین

ن یم فرستم و بهشون دلیل بهم  مهموین دعوت هسیر

ن چون نیم   بری پاییر
خوردن مراسم و یم گم. حاال هم بهیر

 توانم یه لحظه هم وجود منحوست و تحملت کنم.  

ه در گذاشت و در حایل که آ نیتا دستش را روی دستگیر

ون  قلبش از شدت اضطراب یم خواست از سینه اش بیر

ن پیاده شد.   بزند از ماشیر

آرین یی توجه به حال خراب آنیتا پا روی گاز گذاشت و با 

ین رسعت از کنارش رد شد.   بیشیر

ن آرین که هر لحظه دور و دورتر یم  ه به ماشیر آنیتا خیر

ی جدول کنار خیابان نشست. پاهایش توان نگه شد. رو 

ن وزنش را نداشت و دستهایش به شدت یم لرزید.  داشیر

ن به هم خورده بود آن هم درست قبل از مراسم  همه چیر

عقدکنانشان. دیگر خود آرین و ازدواج با او برایش 

اهمیت نداشت. فقط به آبروریزی که قرار بود، اتفاق 

سم عقد را بهم نیم زد آرین آن بیفتد فکر یم کرد. اگر مرا
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فایل را برای همه یم فراستاد و او را یی آبرو یم کرد. فکر 

این که همه پشت رسش بگویند به خاطر ازدواج با آرین 

دست به چه کارهایی زده، بدنش را یم لرزاند. دوست 

نداشت جلوی بقیه کوچک و خار شود. دوست نداشت 

 آویزان یی فرهنگ جلوه
کند. باید بهانه ای   مثل یک دخیر

برای برهم زدن مراسم پیدا یم کرد. ویل چه بهانه ای؟ هر 

بهانه ای که یم آورد در آخر همه پشت رسش حرف یم 

 زدند و آبرویش همه جا یم رفت.  

 با دستهایی لرزان شماره مادرش را گرفت و با گریه گفت: 

 مامان بیا. تو رو خدا بیا.  -

 جی شده؟ -

ن و  - فهمیده. من و از ماشینش پیاده کرد و  آرین همه چیر

 گفت باید مراسم و بهم بزنم. 

 جی رو فهمیده؟ -

 این که من خود زین کردم تا مهتاب و از چشمش بندازم -

 از کجا فهمیده؟ -

 گفت: 
ی

 آنیتا با کالفیک

 چه اهمیتر دار............  -
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 از کجا فهمیده.  -

و با  آنیتا از صدای رسد و خشن مادرش به وحشت افتاد 

 صدای که رمقر نداشت، گفت: 

ن و برای رستا تعریف کردم. به خدا نیم  - من همه چیر

 دونستم داره صدام و ضبط یم کنه. 

؟ -  احمق. االن کجایی

 جلوی آرایشگاه.  -

 بمون تا بیام.  -

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_پنجاه_و_شش

*** 
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 یی هدف در  آرین بعد از جدا 
شدن از آنیتا چند ساعتر

خیابان راند و بعد ماشینش را در نزدییک خانه پارک کرد. 

هر لحظه منتظر تمایس از سمت خانواده یا دوستانش 

بود که از او در مورد بر هم خوردن عقد سوال کنند. ویل 

ن  در این چند ساعت جز مادرش که یم خواست مطمی 

کس دیگری با او تماس شود که او به آرایشگاه رفته،  

 نگرفت. 

 نگایه به ساعتش کرد. ساعت از دوازده گذشته 
ی

با کالفیک

بود. با وجود کاری که آنیتا کرده بود دوست نداشت با 

فرستادن آن فایل صویر آبروی آنیتا را جلوی دوست و 

د. امیدوار بود آنیتا آنقدر باهوش یم بود که  آشنا بیی

جود ندارد و خودش بفهمد دیگر رایه برای برگشت و 

بهانه ی خویی برای برهم زدن عقد پیدا یم کرد و نیم 

 گذاشت کار به یی آبروی بکشد. 

به آنیتا زنگ زد تا دوباره با او حرف بزند. ویل موبایل آنیتا 

خاموش بود. نفیس گرفت و چشم بست. آنیتا قصد 

بازی با او را داشت. مثل این که تهدید او را جدی نگرفته 

 خواست با هدر دادن وقت او را در تنگنا قرار بود و یم

دهد و مجبور کند تا پای سفر عقد بنشیند. تصمیم 
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گرفت فایل را برای خاله ناهید بفرستد. شاید این طوری 

آنیتا یم فهمید حرفهایش فقط یک تهدید تو خایل نبوده 

و بهیر است قبل از این که آبرویش برود. مراسم عقد را 

قبل از این که فکرش را عمیل کند،  به هم بزند. ویل

صدای زنگ موبایلش بلند شد. پدرش پشت خط بود. 

تماس را برقرار کرد. کوروش خان بدون این که اجازه ی 

 حرف زدن به آرین بدهد، با لحن خشتن پرسید: 

 کجایی ؟  -

 نزدیک خونه.  -

ن االن بیا خونه.  -  همیر

ی شده؟ - ن  چیر

 بهت یم گم بیا خونه.  -

قطع کرد. آرین برای لحظه ای به موبایل توی  و تلفن را 

ی به  ن دستش نگاه کرد. صدای پدرش نشان یم داد از چیر

 آنیتا عقد را به هم زده بود و 
ً
شدت عصباین است. حتما

حاال پدرش از او توضیح یم خواست. یا شاید هم یم 

خواست در این چند ساعت باقر مانده آنها را با هم 

ن را روش  ن کرد و به سمت خانه راند. آشتر دهد. ماشیر
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_پنجاه_و_هفت

 

وقتر وارد خانه شد خودش را آماده کرده بود که با 

قاطعیت جلوی پدرش بایستد و حرفش را بزند. این بار 

د. تحت هیچ  اجازه نیم داد کیس به جای او تصمیم بگیر

ایظ با آ  نیتا پای سفر عقد نیم نشست. رسر

پا به سالن که گذاشت. از دیدن همه ی خانواده در آنجا 

تعجب کرد. پدرش با صوریر ملتهب و چشماین که از 

شدت عصبانیت رسخ شده بود، دست به کمر وسط 

سالن ایستاده بود. مادرش روی ییک از موبلها در خودش 

ناهید رس جمع شده بود و آرام، آرام گریه یم کرد. خاله 

باال گرفته بود و با چشم هایی پر از کینه و نفرت نگاهش 
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یم کرد. عمو داریوش پا روی پا انداخته بود و با تاسف 

رسش را تکان یم داد و آرمان دست به سینه به ییک از 

ستون های سالن تکیه زده بود و با چشم هایش به او 

 اخطار یم داد. 

ی بو  ن  وضع وخیم تر از آن چیر
ً
 د که او تصور یم کرد. ظاهرا

سالیم که به جمع کرد، بدون پاسخ ماند. قدیم به سمت 

 پدرش برداش و گفت: 

 بابا......  -

ون نیامده بود که چنان  ویل هنوز حرف از دهانش بیر

سییل محکیم به صورتش خورد که رسش به یک سمت 

چرخید و نزدیک بود تعادلش را از دست بدهد و روی 

ن بیفتد.   زمیر

ن خا نم جیغ خفه ای کشید. چشم های آرمان گشاد نسیر

شد و عمو داریوش پوووف کالفه ای کرد. فقط این وسط 

خاله ناهید بود که رسش را با افتخار باالتر گرفت و لبخند 

وزمندانه ای زد.   پیر

آرین دست روی صورتش گذاشت. یک قدم عقب رفت  

و به سمت آرمان برگشت تا شاید دلیل کار پدرش را 

یل آرمان فقط با ناراحتر رسش را تکان داد. آرین بفهمد و
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دوباره به سمت پدرش که هنوز عصباین و ناراحت رو به 

 رویش ایستاده بود، برگشت و پرسید: 

 جی شده؟ چرا این جوری یم کنید؟ -

 یعتن تو نیم دوین جی شده؟ -

 آرین که عصتی شده بود. داد زد: 

ه زدید تو نه نیم دونم. فقط یم دونم تا رسیدم خون -

 گوشم بدون این که توضیخ بهم بدید. 

 کوروش خان پوزخندی زد و گفت: 

. این قدر رست گرم کثافت کاری که از  - نباید هم بدوین

 هیچ جا خیی نداری. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_پنجاه_و_هشت
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ملتمسانه ای  آرین که واقعا گیج شده بود این بار با لحن

 پرسید: 

 یم شه بگید من چه غلظ کردم که خودمم خیی ندارم.  -

کوروش خان موبایلش را از داخل جیب شلوارش در 

آورد. فیلیم را پیل کرد و صفحه موبایل را جلوی صورت  

 آرین گرفت و گفت: 

ن تا بفهیم چه غلظ کردی.  -  ببیر

تا که آرین موبایل را از دست پدرش گرفت و به تصویر آنی

ه شد. آنیتا با لباس  روی صندیل آریشگاه نشسته بود، خیر

نامزدی، موهای شینیون کرده بود و آراییسر که به خاطر 

ی از زیبایش نکاسته  ن گریه کیم به هم ریخته بود ویل چیر

ن حرف یم زد:  ن کنان رو  رو به دوربیر ن و فیر  بود. فیر

ه دوستان عزیز یم دونم خودتون و آماده کرده بودید ک -

به جشن عقد من بیاین ویل باید بهتون بگم جشن عقدی 

در کار نیست من نامزدیم و با پرس عموی نامردم به هم 

 زدم. 
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ن  وع به گریه کرد. دستر جلو کادر دوربیر و بعد دوباره رسر

آمد و چند دستمال کاغذی به آنیتا داد. آنیتا با ناز 

دستمال ها را گرفت و چشم هایش را پاک کرد. دماغش 

 ا باال کشید و ادامه داد: ر 

 

 یم خواید بدونید جی شده که من درست چند  -
ً
حتما

ن و بهم یم زنم. با این  ساعت قبل از عقدم دارم همه چیر

که گفتنش برام خییل سخته ویل بهتون یم گم. نیم خوام 

بذارم آرین ازم سوء استفاده کنه. نیم خوام به خاطر آبرو 

دواج بد و غلط بدم و با و ترس از حرف مردم تن به یه از 

یک آدم هوس باز و خیانتکار عرویس کنم. ارزش من 

خییل بیشیر از اونه که با پرسی که روز قبل از عقدش 

بهم خیانت کرده و با یه دخیر دیگه خوابیده ازدواج کنم. 

من از کیس که عاشقش بودم و بهش اعتماد کامل داشتم 

فت. ویل زخم خوردم. قلبم شکست و روحم به تاراج ر 

بهتون قول یم دم طوری زندگیم و از نو بسازم که همه 

حرست زندگیم و بخورن. من نیم ذارم این شکست من و 

نابود کنه. آرین رو هم یم سپارم به اون دخیر هرزه ای که 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 988 
 

 یه آدم متاهل یم ذاره. لیاقت آرین همون 
ی
پا تو زندیک

ه.   دخیر

تمام  فیلم روی چشم های مصمم ویل پر از اشک آنیتا 

 شد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_پنجاه_و_نه

 

آرین آب دهانش را قورت داد و نگاهش را از روی صفحه 

 نیم توانست باور 
ً
موبایل به سمت پدرش چرخاند. اصال

کند که این طور رو دست خورده باشد. دهانش را باز کرد 

گشت اشاره اش را با تهدید که حرقن بزند که پدرش ان

 جلوی صورت آرین تکان داد و گفت: 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 989 
 

هیخی نگو. حرف نزن. نیم خوام حتر یک کلمه از  -

 دهنت بشنوم. 

آرین خشکش زد. این جمله چقدر برایش آشنا بود. همان 

حرفهایی بود که یک روز خودش به مهتاب گفته بود. 

ن  ن انداخت. راست یم گفیر پوزخندی زد و رسش را پاییر

دنیا گرد است. حاال او در موقعیت مهتاب بود. با این 

نماییسر که آنیتا راه انداخته بود هیچ کس حرفهای او را 

 باور نیم کرد. 

حاال از دید بقیه آنیتا دخیر مظلویم بود که صبح روز 

عروسیش متوجه خیانت نامزدش شده بود و با قدرت 

ذاب و نامزدیش را به هم زده بود. این داستان آن قدر ج

پر طرفدار بود که دیگر کیس به داستان خود زین یک 

دخیر برای از میدان به در کردن دخیر دیگری اهمیت نیم 

ی  ن داد. حاال حتر اگر آن فایل را هم نشان یم داد چیر

عوض نیم شد شاید حتر بدتر هم یم شد. چرا که ثابت 

 آرین بوده. 
ی
 یم کرد، دخیر دیگری در زندیک

ود بازی کند. خوب یم دانست چطور آنیتا خوب بلد ب 

روی دیگران تاثیر بگذارد. آن گریه های سوزناک در آن 

لباس عروس و آن آرایش به هم ریخته همه را متاثر یم 
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کرد. آنیتا به خویی ورق را به نفع خودش برگردانده بود و 

 کارت بازی آرین را سورزانده بود.  

پیشه یم شد  پیشه خنده اش گرفت. آنیتا اگر هین  هین
ً
حتما

موفقر یم شد. رسش را باال آورد و به خاله ناهید که با 

ه شد. شاید آنیتا   همراه با کینه به او نگاه یم کرد، خیر
لذیر

پیشه قابیل بود ویل سناریوی این فیلم را کس دیگری  هین

 نوشته بود. خاله ناهید را دست کم گرفته بود. 

 برو چمدونت و جمع کن باید بری.  -

گاه از خاله اش گرفت و به سمت پدرش که لحن آرین ن

 صدایش کیم مالیمیر شده بود، چرخید و پرسید: 

 کجا؟  -

 برات بلیط گرفتم امشب یم ری لندن.  -

؟ -  لندن برای جی

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_شصت

 

ه یه مدت اینجا نبا - . با این آبروریزی که کردی بهیر  یسر

 من اینجاس. برم لندن چیکار کنم؟  -
ی
 کار و زندیک

 پدرش پوزخندی زد و گفت: 

ه اینجاس.   -  کار و زندگیت اینجاس یا اون دخیر

ی بگوید که پدرش ادامه داد:  ن  آرین دهان باز کرد تا چیر

یم ری دفیر لندن جای حسیتن وای مییس تا ببینیم جی  -

 یم شه. 

ن جا تو د - فیر مرکزی هولدینگ ویل قرار بود من همیر

 ......... 

 خاله ناهید میان حرف آرین پرید و گفت: 

قراره آنیتا بیاد تو دفیر هولدینگ کار کنه. دلم نیم خواد  -

م هر وقت تو رو اونجا یم بینه به هم بریزه. تو  دخیر

. این اشتباه من بود که بیش از  لیاقت دخیر من و نداشتر
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م و اندازه بهت بها دادم ویل نیم ذارم  بیشیر از این دخیر

 .  اذیت کتن

 عمو داریوش نووجی کرد و گفت: 

ول کن ناهید. حاال آرین یه شیطنتر کرده. تقصیر  -

آنیتاس که برداشته فیلم فرستاده همه ی عالم و آدم و 

خیی دار کرده. یم اومد به خودمون یم گفت یه جوری 

 جمعش یم کردیم. 

 ناهید صدایش را باال برد و داد زد: 

عش یم کردی. جمعش یم کردی. چطوری یم جم -

. با روح و روان دخیر من بازی شده  خواستر جمعش کتن

 جمعش یم کردی. نه من نیم ذارم 
ی
اون وقت تو یم یک

بیشیر از این به آنیتا آسیب برسه. آرین باید از ایران بره. 

ن که گفتم.   همیر

 کوروش خان رو به ناهید کرد و با صدای آرایم گفت: 

ه بیشیر از آرین هم - ن امشب از ایران یم ره. شما هم بهیر یر

 این مسئله رو کش ندید. به اندازه کاقن آبروریزی شده. 
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آرین با درد چشم بست و به سمت پله ها رفت. در بد 

مخمصه ای گرفتار شده بود. نیم توانست روی حرف 

 پدرش حرف بزند. 

 خودش را روی تخت 
ی
وارد اتاق شد و با درماندیک

رمانم که پشت آرین وارد اتاق شده بود در را انداخت. آ

ن کامپیوتر نشست.  بست. روی صندیل چرخدار جلوی میر

 پاهایش را زیر بدنش جمع کرد و رو به آرین گفت: 

 به  -
ً
ن نکنم. یعتن اصال ، نیم تونم آنیتا رو تحسیر یم دوین

فکرم نیم رسید این طوری همه کاسه کوزه ها رو رس تو 

ن و ب ه نفع خودش برگردونه. خدایی بشکنه و همه چیر

 مغزش خوب کار یم کنه. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_شصت_و_یک
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همه اش نقشه خاله اس. دید دیگه نیم تونه من و  -

وادار کنه با آنیتا عرویس کنم خواست با این کار ازم انتقام 

ه.   بگیر

به خاطر انتقام باشه.  من فکر نیم کنم همه اش هم -

خاله آدیم که خوب بلده تهدید و به فرصت تبدیل کنه. 

هدفش اینه که با حذف تو و جایگزیتن آنیتا به جات 

ه. االنم بدجور بابا رو  اختیار هولدینگ و دستش بگیر

 تحت فشار گذاشته که اگه تو از ایران خارج کنه. 

 آرین با نارحتر رسش را تکان داد و گفت: 

نیم تونم برم آرمان. من باید بمونم. این که من  -

هولدینگ و یک اداره کنه برام مهم نیست. من یم خوام 

 بمونم و تالش کنم تا دوباره دل مهتاب و بدست بیارم. 

 با  -
ً
. اوال احمقر دیگه. هیچ وقت درست فکر نیم کتن

این آبروریزی که درست شده. اگه بری سمت مهتاب 

مهتاب یم شکنه. همه فکر یم  همه ی کاسه کوزه ها رس 

ی که تو باهاش خوابیدی مهتاب بوده.  ن دخیر  کین

 من با کیس  -
ً
چرا یه جوری حرف یم زین که انگار واقعا

 بودم؟
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ن فکر  - بودی یا نبودی مهم نیست مهم اینه که همه همیر

 . ن  رو یم کین

 یعتن همه بدون مدرک حرف آنیتا رو باور کردن؟ -

اینجا دادگاهه. مردم دنبال یه یک دنبال مدرکه. مگه   -

ن تا بساط غیبتشون به راه باشه.  ن  اتفاق هیجان انگیر

 آرین نالید: 

 چیکار کنم؟ -
ی
 تو یم یک

باید بری. چاره ای نداری. اینجا موندنت جز این که  -

ن و بدتر کنه نتیجه ای نداره. از طرف دیگه  همه چیر

ی هولدینگ همه دارایی ماست. بابا تمام زندگیش و برا

این هولدینگ گذاشته حاال تو یم خوای دو دستر 

 .  تقدیمش کتن به این مادر و دخیر

 دارم دیوونه یم شم آرمان.  -

ن آرین. اگه االن من و تو پشت بابا رو خایل کنیم.  - ببیر

خاله هولدینگ و از دست بابا در میاره. هدف خاله اینه 

ن و  تو  که با دور کردن تو و جایگزین کردن آنیتا همه چیر

ین   یم کنه. بیشیر
ی
ه ویل داره اشتباه بزریک دستش بگیر

کت های تجاری که ما باهاشون کار یم کنیم تو  رسر
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 . ل کتن ا رو کنیر ن  از اونجا خییل چیر
انگلستانه. تو یم توین

منم یم رم تو هولدینگ و از اینجا اوضاع رو تحت نظر 

م.  خاله خییل من و تو رو دست کم گرفته. باید  یم گیر

ن اون طوری که اون یم  نشونش بدیم همیشه همه چیر

 خواد پیش نیم ره. 

آرین با ناراحتر چشم بست. با این اوضاع چاره ای جز 

ن نداشت.   رفیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_شصت_و_دو

  

 ) سه سال بعد(
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کت  ن کارش را برداشت و به منیسر رسر مهتاب تلفن روی میر

 دخیر کم سن و سایل از دوستان هدیه بود. گفت: که 

؟ -  خانم هادیان هنوز نیومدن دفیر

ن اول یم رن شهرداری بعد میان دفیر  - . دیروز گفیر  خیر

؟ -  آقای روانفر جی

ن رس ساختمون مثل این که قراره بود  - ایشون هم رفیر

ن باید خودشون باال رس کار  امروز مصالح بیارن. گفیر

 باشن. 

 یم شه برای من یه چای بیار.  ممنون اگه -

 منیسر چشیم گفت و تلفن را قطع کرد. 

مهتاب گویسر تلفن را رسجایش گذاشت و دوباره به رساغ 

اعداد و ارغایم که روی مونیتور کامپیوترش نقش بسته 

کت ساختماین  بود، رفت. بیشیر از دوسال از تاسیس رسر

کیان مهر یم گذشت و هفته پیش توانسته بودند 

ری قسمتر از یک پروژه بزرگ ساختماین در میتن پیمانکا

کت کوچک و تازه  ند. این برای رسر سیتر را بر عهده بگیر

 بود. اگر این 
ی
کت کیان مهر موفقیت بزریک کاری مثل رسر

کار را درست و با موفقیت انجام یم دادند یم توانستند 
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کت معتیی رس زبانها بیندازند  اسمشان را به عنوان یک رسر

کت های بزرگیر و بعد از چن د سال به جای همکاری با رسر

 خودشان پروژه های بزرگ ساختماین را اجرا کنند. 

جان را   ن سیر درست همان روزهایی که به کمک آرمان زمیر

اکت  فروخت. سپهر به رساغش آمد و به او پیشنهاد رسر

ن موروثیش   که سپهر در زمیر
داد. واحدهای ساختماین

رسیده بود و سپهر نه ساخته بود. خییل خوب به فروش 

تنها توانسته بود هشتصد میلیون پول مهتاب را به موقع 

پس بدهد بلکه آنقدر رسمایه برایش باقر مانده بود تا کار 

کوچیک برای خودش راه اندازی کند. ویل وقتر فهمید که 

اکت داد تا  پول خویی به مهتاب رسیده به او پیشنهاد رسر

ن رسمای هایشان روی هم  یک دفیر ساختماین با گذاشیر

ن آپارتمان های کوچک،  به راه بیندازند و به جای ساخیر

ند. برای مهتایی که هیچ  پیمانکاری پروژه های بزرگ را بگیر

ایده ای برای رسمایه گذاری پویل که به دستش رسیده 

بود، نداشت. پیشنهاد جذایی بود. البته اولش کیم با ترس 

قتر هدیه هم با و تردید به قضیه نگاه یم کرد ویل و 

ن مبلیعن پول به عنوان قرض از  ن طالهایش و گرفیر فروخیر

یک شد. خیال مهتاب  پدرش در این رسمایه گذاری رسر

 راحت شد. 
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 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_شصت_و_سه

 

کت  ین رسمایه را در رسر به پیشنهاد سپهر مهتاب که بیشیر

کت انتخاب شد. البته داشت به سمت مدی ر عامیل رسر

کت را هم خودش انجام یم  کارهای حسابداری و مایل رسر

داد. کارهای اجرایی و نظارت بر ساخت و ساز با سپهر 

ن را نداشت  ن نشسیر بود و هدیه که حوصله پشت میر

ون از دفیر به سپهر کمک یم کرد. البته در   مواقع بیر
بیشیر

ن پدر هدیه و آرمان هم از  هیچ کمیک به آنها دری    غ این بیر

 نکرده بودند. 

مهتاب باور نیم کرد در عرض سه سال زندگیش این قدر 

ن برایش شبیه یک رویا بود. یک خواب  کند. همه چیر تغییر
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خوب که او را از کابوس های گذشته رهانیده بود. البته 

هنوز تا رسیدن به آرزوهایش راه طوالین و سختر در 

ده امیدوار بود. خدایی که پیش داشت ویل مهتاب به آین

ون آورده بود  دست او را گرفته بود و از آن منجالب بیر

بعد از این هم پشت و پناهش باقر یم ماند. فقط کاقن 

بود که او هم مثل گذشته روی پاهای خودش بایستد و با 

 قدرت برای اهدافش بجنگد. 

صدای زنگ موبایل نگاه مهتاب را از صفحه مانیتور دور 

درش پشت خط بود. پووقن کشید و تماس را کرد. ما

 وصل کرد. 

؟ -  مهتاب کجایی

 سالم مامان جان. یم خوای کجا باشم؟ رسکارم دیگه.  -

آهان. یم خواستم یه خیی خوب بهت بدم. اگه بدوین  -

 قربون خدا برم که هیچ کارش یی حکمت 
جی شده. یعتن

نیست. اون موقع که گفتر دخالت نکن خود خدا 

یم ده. حق با تو. خدا جوابشون داد. خوبم جوابشون و 

 داد. 

 چشم هایش را در حدقه چرخاند و 
ی

مهتاب با کالفیک

 پرسید: 
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 باز جی شده مامان.  -

ن و در  - ن همه چیر امروز عمه ات زنگ زد و گفت. مهیر

مورد زن دوم عموت فهمیده حاال هم عموت و از خونه 

ون کرده. مثل این که زنه خودش رفته دم خونه ی  بیر

ن گفته. عمه ات یم گفت  ن و به مهیر عموت و همه چیر

عموت شبا تو تراشکاری یم خوابه. زنه رفته مهریه اش و 

گذاشته اجرا و خونه عموت و مصادره کرده. از اون ورم 

ن رفته مهرش و گذاشته اجرا و تقاضای طالق داده  مهیر

ن خییل نیست بیشیر اموال عموت یم رسه  ویل مهر مهیر

ه. به همون زنه. ع ن داره آتیش یم گیر مه ات یم گفت مهیر

 عموت هم که کال داغون شده. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_شصت_و_چهار
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مهتاب با ناراحتر چشم بست. هر چقدر زندگیش عوض 

ی نکرده بود. هنوز  شده بود ویل رفتار مادرش هیچ تغییر

خانواده پدریش بردارد. اگر هم حاضن نبود دست از رس 

ی از این خانواده به او برسد  ن آن موقع به امید این که چیر

خودش را به آنها یم چسباند االن برای پز دادن و به رخ 

کشیدن موقعیت جدیدشان بود که هر روز به یک بهانه 

با آن خانواده تماس یم گرفت و البته این بار برعکس 

ضن نبودند جواب دفعه قبل همان آدم هایی که حا

سالمشان را بدهند هر روز به او زنگ یم زدند و با 

ی یم کردند.  ن  چاپلویس از او تقاضای چیر

-  .  مامان مگه قرار نبود دیگه با عمه اینا حرف نزین

 وا، مگه یم شه آدم با فامیل ..........  -

 یم کردیم  -
ی
فامیل. اون موقع که تو اون بدبختر زندیک

 شدن فامیل. فامیل نبودن حاال 

ن  - خبه حاال. ما که نباید مثل اونا باشیم. تازه بذار ببیین

فت کرده. اون دفعه که عمه ات و زهرا  م چقدر پیرسر دخیر

اومده بودند خونه چشاشون داشت از حدقه در یم 

 رو درست کرده 
ی
اومد. باور نیم کردن تو این خونه و زندیک
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ن یم ترکیدن فقط اگه یه  . از حسادت داشیر شوهر بایسر

 خوب هم............. 

وع نکن. گفتم که من نیم خوام ازدواج کنم.  -  مامان رسر

وا، مگه یم شه. هر چقدر هم درس بخوین و کار کتن و  -

. آخرشم دخیر باید شوهر کنه.  امروز  پول داشته بایسر

لیال خانم و تو آرایشگاه دیدم. داشت یم گفت برای 

 ........... داداشش دنبال یه دخیر خوب یم گر.... 

ی نبود که مهتاب به آن فکر کند. مدتها بود  ن ازدواج چیر

که این بحث را برای خودش بسته بود. قرار نبود هیچ 

وقت هیچ مردی وارد زندگیش شود. میان حرف مادرش 

 پرید و پرسید: 

یوتراپ محسن اومد؟ - ن  مامان فیر

 آره صبح اومد. یه ساعتر باهاش کار کرد و رفت.  -

ی نگفت - ن  ؟چیر

ن خوبه. گفت به زودی یم تونه راه بره.   -  گفت همه چیر

ین  طرج از لبخند روی لبهای مهتاب نقش بست. بزرگیر

لذت زندگیش محسن بود. محستن که حاال به کمک 

کفش مخصوص و عصا روی پاهای خودش یم ایستاد. 
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 از گذشته حرف یم زد و توانایی انجام بعیصن از کارها 
بهیر

ه بود. فکر این که محسن به شخیص اش را پیدا کرد

 زودی راه یم رفت لبخند روی لبهایش را بزرگیر کرد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_شصت_و_پنج

 

یک ساعت بعد هدیه با رس و صدای زیاد وارد اتاق 

 مهتاب شد و با هیجان گفت: 

ه رو دیدم -  بالخره دخیر

 هدیه نگاه کرد و گفت:  مهتاب با تعجب به

ه؟  -  کدوم دخیر
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عهه حواست کجاست، روژان خانم و یم گم دیگه.  -

 هموین که دل پرس عمه ی بیچاره من و برده. 

ی که در شهرداری   سپهر چند وقتر بود که دل به دخیر

 همه از این قضیه خیی 
ً
کار یم کرد، داده بود و تقریبا

 داشتند. مهتاب با کنجکاوی پرسید: 

ه چطور بود؟ خب، -  دخیر

خوشگله ویل نه به اون خوشگیل که سپهر تعریف یم  -

 کرد. 

 خواهر شوهر بازی در نیار.  -

جدی یم گم. ویل دخیر خییل خوبیه. مودب و خانم.  -

ن مجوزم خییل کمکم کرد.  امروز که رفته بودم برای گرفیر

ون. بهم  آخرش هم که داشتم از اتاقش یم اومدم بیر

 گفت. 

را نازک کرد و ادای دخیر را در آورد و با بعد صدایش 

 عشوه گفت: 

 به آقای روانفر سالم برسونید.  -

 مهتاب خنده بلندی کرد و گفت: 

 حاال سالمش و به سپهر رسوندی.  -
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آره بابا. تا بهش گفتم روژان خانم سالم رسونده.  -

 نیشش تا بنا گوشش باز شد. پرسه هول زن ندیده. 

 شده.  چیکارش داری خوب. عاشق  -

هدیه که دست از شوجن و مسخره بازی برداشته بود. 

ن مهتاب نشست و با صدای آرایم گفت:   گوشه میر

 نگرانشم مهتاب؟ -

 چرا؟  -

یم ترسم بازهم تو عالقه اش اون قدر زیاده روی کنه که  -

ه هم بشه ییک مثل پرستو.   این دخیر

ا که قراره نیست مثل پرستو بشن. پرستو  - همه دخیر

 خراب بود. ذاتش 

من نیم دونم ذات پرستو بد بود یا نه. ویل اعتقاد دارم  -

این ما هستیم که با اعمال و رفتارمون به بقیه یم گیم که 

 . ن  چطوری با ما رفتار کین

درسته ویل سپهرم دیگه اون سپهر سه سال پیش  -

نیست. اعتماد به نفسش باال رفته. حاال خودش رو 

ه. من مطمئنم دیگه همون جوری که هست دوست دار 

 اجازه نیم ده یه پرستو دیگه تو زندگیش بوجود بیاد. 
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ن پرید و همانطور که به سمت در  ن پاییر هدیه از روی میر

 یم رفت، گفت: 

 خدا کنه.  -

 حاال کجا یم ری؟ -

 یم رم به کارام برسم. کیل کار ریخته رو رسم.  -

مهتاب نگاه از در گرفت و به رساغ برگه های زیر دستش 

رفت. برای سپهر خوشحال بود. به نظرش سپهر لیاقت 

 خوب و عاشقانه را داشت. 
ی
ن یک زندیک  داشیر

ی را  ن در اتاق که دوباره باز شد با تصور این که هدیه چیر

فراموش کرده نگاهش را از روی برگه های زیر دستش  

باال کشید و چشم در چشم آرین که جلوی رویش 

 آرین برگشته بود.  ایستاده بود، شد. نفسش بند آمد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_شصت_و_شش

 

بان قلبش باال رفت. سه سال از  دهانش خشک شد و ضن

آخرین باری که آرین را دیده بود یم گذشت. در این سه 

سال خییل با خودش جنگیده بود تا آرین را فراموش کند 

ن ویل انگار تمام تالش  هایش یی فایده بود که در اولیر

دیدار عشقر که در اعماق قلبش دفن کرده بود. به این 

ون آورده بود و مثل پیجک دور قلبش را  رسعت رس بیر

د.   گرفته بود و یم فرسر

سه سال پیش وقتر آرین از ایران رفت. خییل سیع کرده 

د ویل به هیچ کدام از تماس های  بود با او تماس بگیر

نداده بود و حتر وساطت هدیه و آرمان هم آرین جواب 

نتوانسته بود نظرش را عوض کند. در رابطه با آرین یک 

بار با قلبش پیش رفته بود و شکست خورده بود. برای 

ن عنان اختیار را به دست عقلش داده بود. عقیل که  همیر

 در لحظه منع یم 
ی
برعکس قلب و احساسش او را از زندیک

آینده نگر باشد. آینده ای که در کرد و از او یم خواست 

آن هیج جایی در کنار آرین نیم دید. آرین نشان داده بود 
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مردی نیست که بشود به او اتکا کرد. به چه امیدی باید با 

آرین هم قدم یم شد وقتر اطمینان نداشت که او در 

ین نامالیمایر از  میانه راه رهایش نیم کند و با کوچکیر

  شود. بودن با او پشیمان نیم

ن مهتاب رفت و سبد گیل را که در دست  آرین به سمت میر

ن گذاشت و گفت:   داشت روی میر

 داری.  -
ی

یک یم گم. دفیر جمع و جور و قشنیک  تیی

مهتاب نگاهش را از صورت مردانه آرین برنداشت. به 

نظرش آرین جذاب تر و خوش قیافه تر از قبل شده بود. 

بان قلبش باال رفت و خون  به صورتش دوید. دوباره ضن

 آرین لبخندی زد و ادامه داد: 

-  
ً
نیم دوین چقدر دلتنگت بودم. از فرودگاه مستقیما

اومدم اینجا. هیچ کس نیم دونه برگشتم ایران. شاید باور 

نکتن تو این سه سال لحظه ای نبود که بهت فکر نکنم. 

هر شب تو رویاهام یم دیدم که با هم رفتیم  اون 

ون ولیعرص پشت اون صندیل های ساندویخی گوشه مید

پایه بلند زشت رو به روی اون پیشخون باریک چسبیده 

گر و نوشابه یم خوریم.   به دیوار نشستیم و همیی
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_شصت_و_هفت

 

مهتاب با درد چشم هایش را بست. خییل وقت بود که 

 نذاشته بود. خییل وقت بود که قدم به آن ساندویخی 

ن به جاهای که با آرین خاطره داشت  خودش را از رفیر

محروم کرده بود. هر چند برای یاد آوری خاطراتش حتما 

نباید جایی یم رفت. آرین و خاطراتش همیشه همراهش 

 بودند.  در ذهنش، روحش و قلبش. 

ه شد و گفت:   آرین در سکوت به مهتاب خیر

؟ نیم خوای باها -  م حرف بزین

مهتاب لبهایش را محکم به هم فشار داد تا حرقن از آن 

 حرف زدن با آرین را نداشت. یم 
ی
د. هنوز آمادیک ون نیی بیر
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ون  ترسید با باز کردن دهانش همه یمکنونات قلبیش بیر

ن دیگری تعبیر کرد و با  بریزد. آرین سکوت مهتاب را به چیر

 ناراحتر ادامه داد: 

تو بودم دلم نیم خواست با آدیم  حق داری. منم جای -

که این طور راحت قیدم و زد و به حرف یه دخیر دیوونه 

گوش داد. هم کالم بشم. ویل مهتاب من دیگه اون آدم 

ن گذشته نیستم. وقتر جواب تلفنام  احمق و دهن بیر

ندادی قسم خوردم طوری خودم و تغییر بدم که الیقت 

 کردم. سه
ی
سال با خودم  باشم. سه سال تو غربت زندیک

ی از او  ن کلنجار رفتم و روی خودم کار کردم تا دیگه چیر

آرین دست پاچلفتر و احمق تو وجودم باقر نمونه. االنم 

برگشتم تا دوباره بدستت بیارم و این کار رو هم یم کنم. 

مهتاب شاید باور نکتن این سه سال شتی نبود که به 

ان و هدیه یادت نخوابم و روزی نبود که درموردت از آرم

سم. از تک، تک لحظات زندگیت خیی دارم.  سوال نیی

باشادیهات خندیدم و با غم هات گریه کردم. وقتر 

ن  کت زدی از ته دل خوشحال شدم. مطمی  فهمیدم رسر

. تنها کابوس زندگیم این  بودم که تو کارت موفق یم یسر

ه. چون نیم تونستم  بود که یه نفر پیدا بشه و دلت رو بیی

. ببینم که م  ال کس دیگه ای بیسر
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 نکردن 
ی
چقدر جواب ندادن سخت بود. چقدر گلیک

 نکردن سخت بود. 
ی

سخت بود. چه قدر ابراز دلتنیک

چقدر دلش یم خواست از جایش بلند شود و او را در 

د و رسش را روی سینه پهنش بگذارد و تمام  آغوش بگیر

این سالها را به فرامویسر بسپارد. ویل نیم توانست. نیم 

ن را فراموش کند و دوباره توانس ت به این راحتر همه چیر

به آرین اعتماد کند. از این که دوباره قلبش بشکند و 

 غرورش جریحه دار شود یم ترسید. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_شصت_و_هشت

 

آرین که باز هم جوایی از مهتاب نگرفت. لبخند تلخن زد و 

 گفت: 
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. این  -
ی

دلم برای صدات تنگ شده. نیم خوای هیخی بیک

 قدر از من بدت میاد. 

د. یم دانست اگر دهان باز کند  بغض گلوی مهتاب را فرسر

بغضش یم ترکد و دستش برای آرین رو یم شود. قرار 

 نبود آرین بفهمد که هنوز عاشق اوست. 

آرین با رسی فرو افتاده به سمت در رفت. دستش را روی 

ه در گذاشت و قبل از این که از اتاق خارج شود، دستگ یر

 رو به مهتاب کرد و گفت: 

مهتاب من کوتاه نمیام. برگشتم تا بدستت بیارم و این  -

 بار اجازه نیم دم هیچ کس حتر خودت مانعم بشه. 

ون رفت.   و به رسعت از اتاق بیر

در که پشت رس آرین بسته شد بغض مهتاب شکست. 

ن گذاشت و اجازه داد تا پیشانیش را روی شیش ه رسد میر

اشک صورتش را بپوشاند. اشیک که نیم دانست از رس 

 .
ی

 شوق است. غم است. یا دلتنیک

ون آمد و به سمت تاکیس که او   بیر
آرین با ناراحتر از دفیر

را از فرودگاه آورده بود رفت. آرمان به او از راه سختر که 

تاب این در پیش داشت گفته بود ویل باور نیم کرد مه

ن االن  قدر رسد با او برخورد کند. حق داشت حتر همیر
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هم به خاطر رفتار زشت آن روزش از مهتاب معذرت 

خوایه نکرده بود. دستر به صورتش کشید و سوار 

 تاکیس که به انتظارش ایستاده بود شد. 

همانطور که شماره آرمان را یم گرفت آدرس دفیر حقوقر  

کرد به راننده داد. صدای آرمان را که آرمان در آن کار یم  

 مثل همیشه شاد و رسحال به گوشش رسید. 

ا؟ -  سالم بر داداش بزرگه. چه خیی

 تا نیم ساعت دیگه پیشتم.  -

؟ یک اومدی؟ مگه نگفتر آخر ماه میای؟ -  ایراین

یه مسئله ای پیش اومده که باید نقشه مون و جلو   -

 بندازیم. 

 ت: آرمان لحظه ای سکوت کرد و بعد گف

نیا اینجا. آدرس یه رستوران و برات یم فرستم برو  -

 اونجا. منم تا نیم ساعت دیگه خودم و یم رسونم. 

آرین تماس را قطع کرد و آدرس رستوران را به راننده داد 

ه به خیابانهای تهران به صندیل تکیه زد. اوایل که  و خیر

 به انگلستان رفته بود. گیج و رسخورده و عصباین بود. 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_شصت_و_نه

 

نه تنها کاسه و کوزه ها را رس او شکسته بودند و از خانه و 

کشورش دورش کرده بودند. بلکه به مسبب همه ی 

کت  بدبختر هایش جایزه هم داده بودند. آنیتا را توی رسر

ال در به جای او نشانده بودند و قول یک سمت با

هولدینگ را به او داده بودند. با این که هیچ وقت عالقه 

زیادی به کار در هولدینگ نداشت ویل نیم توانست 

قبول کند که آنیتا به این راحتر جای او را در هولدینگ 

د. دلش نیم خواست آنیتا بعد از پدرش رئیس  بگیر

کتر که پدرش با سختر  هولدینگ شود و گند بزند به رسر

ش داده بود. ویل خییل زود آن را با ال کشیده بود و گسیر

 فهمید مسئله خییل مهم تر از مدیریت هولدینگ است. 
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اگر  آرمان به او فشار نیاورده بود تا حواسش را بیشیر 

جمع کند هیچ وقت متوجه گندی که قرار بود به 

 زندگیشان بخورد نیم شد. 

د در تنها شانیس که آورده بودند این بود که خاله ناهی

 آرمان را در نظر نگرفته بود. آرماین که 
ً
محاسباتش اصال

ن را زیر نظر داشت.   یی خیایل همه چیر
ن  در عیر

از تاکیس پیاده شد و به کمک راننده، چمدانهایش را به 

ن دو نفری در انتهای سالن  داخل رستوران برد و پشت میر

رستوران نشست. ده دقیقه بعد با دیدن آرمان که در آن 

لوار رسمه ای خوش دوخت جذابیر از همیشه کت و ش

ن بلند شد و به استقبال  به نظر یم رسید از پشت میر

 برادرش رفت. 

دو برادر چند دقیقه ای همدیگر را در آغوش گرفتند و 

ن رو به روی هم نشستند. حرف برای  بعد هر دو پشت میر

ن زیاد داشتند ویل هیچ کدام نیم دانستند باید از کجا  گفیر

وع کنن د. بعد از این که گارسون سفارش غذا را گرفت. رسر

 آرمان سکوت را شکست و گفت: 

 چرا زودتر اومدی؟ قرارمون آخر ماه بود.  -
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وقت نداریم آرمان. قراره جنسای قاچاق با آخرین  -

محموله درخواستر هولدینگ وارد ایران بشه باید قبل از 

یم.  ی جلوشون رو بگیر  بارگیر

 ید و با ناراحتر گفت: آرمان دستر به صورتش کش

سه سال پیش وقتر بهت گفتم باید بری انگلستان و  -

اونجا مواظب کارا بایسر اصال به این که ممکنه خاله 

بخواد از طریق هولدینگ کاالی قاچاق وارد ایران کنه 

فکر نیم کردم. فقط یم ترسیدم به خاطر بلندپروازی 

 هاش هولدینگ ورشکست کنه. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_هفتاد
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مسئله قاچاق مال این چند سال اخیر نیست. عمو  -

داریوش خییل ساله از طریق هولدینگ اونم زیر گوش بابا 

کاالی قاچاق وارد ایران یم کنه. فقط چون مقدارش 

خییل کم بوده تا حاال هیچ کس متوجه نشده. مثل این که 

از چشم خاله ناهید یه درآمدی برای یم خواسته دور 

 خودش داشته باشه. 

 آرمان پوزخندی زد و حرف برادرش را ادامه داد: 

خاله هم وقتر فهمیده چه پویل یم شه از این راه در  -

 اورد. گفت چرا من نخورم. 

، با ساخت اون کلیپ و مظلوم نمایی آنیتا. بابا رو  -
ً
دقیقا

تو هولدینگ موافقت کنه. وادار کرد که با کار کردن آنیتا 

 دوست نداشت آنیتا بیاد هولدینگ 
ً
یم دوین که بابا اصال

ن که ناهید و تحمل یم کنم بسه.  همش یم گفت همیر

 روحشم خیی نداره زیر گوشش دارن 
ً
بیچاره بابا که اصال

 . ن  چیکار یم کین

ون داد و گفت:   آرمان با ناراحتر نفسش را بیر

خریدن. یعتن محسن دیروز فهمیدم محسن پور رو هم  -

ن بابا بود رو هم از راه به در کردن و بردن تو  پوری که امیر

 دار و دسته خودشون. 
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یم دونم. دو سه نفری هم تو دفیر انگلستان براشون کار  -

. قشنگ بابا رو دور زدن. پویل که از وارد کردن  ن یم کین

 قاچاق در میارن اونقدر زیاده که باهاش یم 
ی

لوازم خانیک

 ه رو بخرن. تونن هم

ن کیس که  - بدی قضیه اینه که اگر جریان لو بره اولیر

گرفتار یم شه باباس. هیچ کس باور نیم کنه که بابا 

ی از قضیه نیم دونه.  ن  چیر

با آمدن غذا حرفشان نیمه کاره ماند. گارسون دیس برنج 

ن گذاشت و کاسه های سوپ را  و کباب را وسط میر

 جلویشان قرار داد و پرسید: 

ن  -  دیگه ای میل ندارید.  چیر

 آرین جواب داد: 

ی الزم نداریم.  - ن  ممنون چیر

ن گارسون آرمان قاشقش را داخل کاسه سوپ  بعد از رفیر

 چرخاند و بدون این که به آرین نگاه کند، پرسید: 

 کیس که نفهمید داری میای ایران؟  -

نه، به همه گفتم یم خوام دو هفته برم ایتالیا برای  -

احت.   اسیر
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 ، نباید هیچ کیس بفهمه برگشتر ایران. خوبه -

 مهتاب یم دونه. قبل از این که بیام اینجا رفتم پیشش.  -

آرمان دست از هم زدن سوپ برداشت و به صورت 

 مغموم آرین نگاه کرد. با صدای آرایم پرسید: 

 چطور پیش رفت؟ -

 خوب نبود. اصال باهام حرف نزد. حتر یک کلمه.  -

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_هفتاد_و_یک

 

 هم بهت گفتم راه سختر در پیش داری. مهتاب  -
ً
قبال

دخیر رس سختیه. به این راحتر کاری رو که باهاش کردی 

 فراموش نیم کنه. 
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یم ترسم آرمان. یم ترسم دیگه دوستم نداشته باشه.  -

 دیگه دلش با من نباشه. 

 نیم ذاشت دوست داره. اگه دو  -
ً
ستت نداشت اصال

پات و تو اتاقش بذاری. چه برسه تو سکوت به حرفات 

گوش کنه. فقط بهت اعتماد نداره. باید اعتمادش و 

 دوباره بدست بیاری. 

یک شده، داشتم دیوونه یم  - وقتر بهم گفتر با سپهر رسر

 شدم. فکر این که سپهر مخش و بزنه و ......... 

 خورد و گفت: آرمان یک قاشق از سوپش را 

یک  - رابطه سپهر و مهتاب خییل نزدیکه. به غیر از رسر

ن وقتر زن سپهر اون بال رو رسش  بودن دوست هم هسیر

اورد این هدیه و مهتاب بودن که کمکش کردن تا دوباره 

خودش رو پیدا کنه و رو پاهاش بایسته. ویل مطمئنم 

هیچ رابطه احسایس و عاطقن با هم ندارن. مهتاب به جز 

به هیچ مرد دیگه ای فکر نیم کنه این و مطمئنم.  تو 

پرسای زیادی تو این چند سال سیع کردن بهش نزدیک 

 بشن ویل مهتاب به هیچکدوم روی خوش نشون نداد. 

 آرین با امیدواری لبخندی زد و گفت: 

؟ -
ی

 تو نیم خوای به هدیه بیک
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 آرمان رسش را بلند کرد با حرص گفت: 

اگه دیدی خودم و کشتم هدیه، هدیه، هدیه. یعتن  -

ه اس.   بدون از دست این دخیر

آرین مقداری نوشابه داخل لیوانش ریخت و با خنده 

 پرسید: 

 چرا ؟ مگه چیکارت کرده؟ -

یعتن روزی نیست که این دوسال کوچکیر بودن من و  -

نزنه تو رسم. تنها کسیه که جلوش اعتماد به نفسمو از 

رم من و بکنه دست یم دم. یم ترسم بهش بگم دوسش دا

سوژه. از یه طرف عاشقشم و از یه طرف دیگه دلم یم 

مش اونقدر بزنمش.....   خواد بگیر

آرین با صدای بلند خندید. دلش برای این دخیر خاله 

 شاد و رس به هوایش تنگ شده بود. 

 بعد از غذا آرمان سوی    چ ماشینش را به آرین داد و گفت: 

احت کن. شب برو آپارتمان من یه دوش بگیر و اس - یر

میام پیشت. کلید آپارتمان توی داشبورد ماشینه.  یه زنگم 

به هدیه بزن بگو از اومدنت به ایران به کیس حرقن نزنه. 

 مهتاب بهش گفته که رفتر دیدنش. 
ً
 تا االن حتما
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آرین بدون حرف سوی    چ را از دست آرمان گرفت. کارهای 

د کیم زیادی برای انجام دادن داشت ویل قبل از آن بای

احت یم کرد.   اسیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_هفتاد_و_دو

 

* 

اورهان بدن چاق و گنده اش را از روی پرستو کنار کشید 

و از روی تخت بلند شد. پرستو ملحفه را تا روی گردنش 

باال کشید و با چشم هایی یی فروغ و خسته به اورهان که 

ن بر یم داشت نگاه کرد.  اورهان شلوار  ش را از روی زمیر

ه ی پرستو را روی خودش حس کرده بود.  که نگاه خیر
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 به صورت یی 
زیپ شلوارش را باال کشید. لبخند پهتن

حال پرستو زد و با زبان فاریس دست و پا شکسته ای 

 گفت: 

-  .  خییل عشقر

 پرستو که از ابراز عشق اورهان حالت تهوع گرفته بود به 

زور لبهایش را از دو طرف کشید و چشمش را از 

دندانهای سیاه و کرم خورده اورهان به سمت چشم هایی 

که ییک قهوه ای و دیگری سفید بود، چرخاند و با زحمت 

آب دهانش را قورت داد. هنوز بعد از دو سال نتوانسته 

 بود به چشم سفید اورهان عادت کند. 

اهن چرکش را  بست و جلوی آینه  اورهان دکمه های پیر

ن آرایش دستر به موهای کم پشتش کشید و  ی بلند میر

بعد از این که دسته ای اسکناس روی بالش کنار رس 

ون رفت.   پرستو گذاشت. لنگان از اتاق بیر

پرستو خنده تلخن کرد. اورهان شوجن بزرگ خدا با او 

ن این همه مرد در ترکیه اورهان با یک  بود. چرا باید بیر

ی لنگ، نصیب او شود. اگر این بازی خدا با او چشم و پا

 نبود چه اسم دیگری یم توانست روی آن بگذارد.  
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سه سال پیش وقتر فهمید در این کشور بزرگ گیر افتاده 

و راه برگشتر ندارد. سیع کرد از همان طریقر که همیشه 

پول در یم اورد پول درآورد. تیغ زدن مردهای خوش قیافه 

 مرتتی یم داشت. و پولدار ویل بر 
ی
ای این کار باید زندیک

برای چند ماه ادای آدم های پولدار را در آورد. خودش را 

مهمان رستوران های لوکس کرد. وقتش را در کاقن 

شاپهای الکچری و بوتیک های سطح باالی شهر گذراند. 

سیع کرد زیبای و اندامش را به نمایش بگذارد و از لوندی 

ن م ردها استفاده کند ویل نتوانست برای به دام انداخیر

توجه کیس رو به خودش جلب کند. نه زبان بلد بود و نه 

به فرهنگ این کشور آشنا بود. شاید هم سنش برای 

ن  ن بیر
بعیصن کارها باال رفته بود و اگر به جای گشیر

پرسهای جوان رساغ کیس های مسن تری یم رفت 

 توفیقر برایش حاصل یم شد

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_هفتاد_و_سه

 

ویل پرستو هنوز هم همان دخیر مغرور و احمق گذشته 

بود و فکر یم کرد، زیبا ترین و لوندترین دخیر عالم است. 

وقتر به خودش آمد که دیگر پویل ته جیبش نمانده بود و 

ون بیاید و با دو دخیر ایراین   مجبور شده بود از هتل بیر

دیگر که وضعیتر مشابه خودش داشتند هم خانه شود و 

ن رایه گارسوین کند.   در یک رستوران بیر

اورهان را همانجا دید راننده کامیون ترانزیت بود با 

ظاهری کثیف و چهره ای زشت. وقتر یم خندید 

دندانهای سیاه و کرم خورده اش بد جوری توی ذوق یم 

ود که پرستو را به زد ویل از آن بدتر آن چشم سفیدش ب

ن بار به پرستو  وحشت یم انداخت. وقتر برای اولیر

پیشنهاد داد حال پرستو آنقدر بد شده که به دستشویی 

رستوران رفت و باال آورد. ویل االن بیشیر از دو سال بود 

که با اورهان بود. اورهان هر وقت به استانبول یم آمد 

داد و زود هم چند شتی را با او یم گذراند. خوب پول یم 

ین  یم رفت. هیچ وقت شب را آنجا نیم ماند و این بهیر
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ی های دیگری هم داشت ویل هیچ  خصلتش بود.  مشیر

کدام مثل اورهان پول نیم دادند. پرستو به پول اورهان 

برای برگشت به ایران نیاز داشت. دیگر تحمل ماندن در 

این کشور را نداشت. قاچاقخی ها برای برگرداند غیر 

انونیش به ایران پول زیادی از او طلب کرده بودند و او ق

 باید هر جوری بود این پول را جمع یم کرد. 

صدای زنگ موبایلش که بلند شد. خودش را باال کشید. 

به تاج تخت تکیه زد و موبایلش را از روی پاتختر کنار 

ون داد  دستش برداشت. با دیدن اسم پروانه نفسش را بیر

 ار کرد. و تماس را برقر 

هیچ کس به جز خواهرش از نوع زندگیش در ترکیه خیی 

نداشت. وقتر بالخره با دوستانش تماس گرفت و به آنها 

یکات به سمتش   به ترکیه رفته سیل تیی
ی
گفت برای زندیک

روان شد. چقدرها حرستش را خوردند و چقدرها او را 

ن کردند ویل هیچ کس واقعیت  برای شجاعتش تحسیر

 او را ن
ی
ی که مانده زندیک ن یم دانست. برای پرستو تنها چیر

بود همان پوسته ظاهری و دروغینش بود که به آن برای 

 در ایران احتیاج داشت. ویل بدون کمک فردی که 
ی
زندیک

ن را در موردش بداند، نیم توانست دوباره  همه چیر
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ن دست به دامن  وع کند برای همیر زندگیش را در ایران رسر

 روابط چندان خویی تنها خواهرش شد. خواهری  
ً
که قبال

 با او نداشت.  

؟ -  سالم خویی

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_هفتاد_و_چهار

 

خوب نیستم پروانه. هر روز دارم بدتر یم شم. اگه  -

نتونم تا چند وقت دیگه برگردم ایران خودم و یم کشم. 

یم شه. یعتن هر جی من هر کاری هم یم کنم پولم جور ن

ای لعنتر نرخشون و باال یم برن.  جمع یم کنم اون قاچاقیی

 دیگه خسته ............... 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 1029 
 

 پروانه با خوشحایل میان حرف پرستو پرید و گفت: 

دیگه مجبور نیستر قاچاقر برگردی. یم توین قانوین  -

ی و قانوین برگردی ایران.  ن امروز بلیط بگیر  همیر

؟ -  یعتن جی

شکایتر وجود نداره. در واقع سپهر هیچ وقت ازت  هیچ -

 شکایت نکرده بود. 

پرستو برای لحظه ای خشکش زد. فکر کرد اشتباه 

 شنیده. دوباره پرسید: 

 ازم شکایت نکرده بود؟ یعتن من هر  -
ً
یعتن سپهر اصال

 وقت دلم یم خواست میتونستم برگردم ایران؟

 آره.  -

؟ -  از کجا یم دوین

وکیل. پیشنهاد حمید بود. گفت برو شاید رفتم پیش یه  -

 رایه باشه که قانوین برگردی. 

 خب؟ -

جریان و که به وکیله گفتم. گفت باید ببینه سپهر دقیقا  -

چه شکایتر تنظیم کرده. خودش رفت پرسو جو کرد و دید 
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سپهر از اولم ازت شکایت نکرده بوده. فقط با ارائه اون 

 اده. فیلم ها و اثبات خیانتت طالقت د

پرستو الل شده بود. سه سال زجر و عذاب برای هیچ. 

کمال با یک دروغ او را توی ترکیه نگه داشته بود و 

 نگذاشته بود که به ایران برگدد. پروانه ادامه داد: 

اون پرسه بد رکتی بهت زد. اگه همون موقع بریم گشتر  -

ن و ازش پس  یم تونستر ازش شکایت کتن و خونه و ماشیر

ی.   بگیر

ن و به نامش زده  - چطوری آخه من خودم خونه و ماشیر

 بودم. چطور پس یم گرفتم. 

من از وکیله پرسیدم. گفت چون کمال بابت خونه و  -

ن هیچ پویل بهت نداده بود یم تونستر معامله رو  ماشیر

. تازه با ارائه اون سند جعیل هم یم تونستر  فسق کتن

. پرسه خییل زرنگ  داریش و ثابت کتن بود. قشنگ کالهیی

 کاری کرد که دستت به هیچ جا بند نباشه. 

؟ نیم تونم شکایت کنم؟ -  االن جی

ن و فروخته باشه دیگه فکر نیم کنم  - اگه خونه و ماشیر

ی. ویل باز هم باید  به این راحتر بتوین کاری از پیش بیی
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. حاال یک بر یم  بیای با یه وکیل خوب مشورت کتن

 گردی؟

 ایران. دیگه خسته شدم.  تا آخر هفته بریم گردم -

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_هفتاد_و_پنج

 

* 

سه روز از برگشت آرین به ایران یم گذشت. در این سه 

روز در آپارتمان آرمان مانده بود و از طریق تلفن به 

 یم کرد. با این که رسش به شدت شلوغ 
ی
کارهایش رسیدیک

ده بود. هر صبح بود ویل  مهتاب را یک لحظه از یاد نیی

ی برای  ن که از خواب بیدار یم شد پیام صبح بخیر همیر
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مهتاب یم فرستاد و هر شب قبل از خواب با تک بیتر به 

او شب بخیر یم گفت. در طول روز هم با جمالت 

کوتایه و یا بیان یک خاطره از گذشته بودنش را به 

ا هیچ عکس العمیل به این مهتاب نشان یم داد. مهتاب ام

پیام های از خودش نشان نیم داد. هر چند همه را یم 

ن یم خورد  ن که پیام هایش سیر خواند. برای آرین همیر

 نشانه خویی بود. 

با بلند شدن صدای نوتیفکیشن موبایلش دست از فکر 

کردن به مهتاب برداشت و نگایه به صفحه روشن شده 

ن بود. چقدر امید داشت موبایلش انداخت. پیایم از آرما

اه  این پیام از مهتاب باشد. حتر اگر در پیام به او بد و بیر

یم گفت و یا از او یم خواست دیگر مزاحمش نشود. 

برایش خوشایند تر بود. دلش این سکوت را نیم 

خواست. ویل چاره ای نداشت. باید آنقدر تحمل یم کرد 

برای تا دل مهتاب با او نرم شود و یک فرصت دیگر 

حرف زدن به او بدهد. اگر مهتاب قبول یم کرد دوباره با 

او حرف بزند، یم توانست آرین جدید را به او بشناسد و 

 اطمینان و اعتمادش را جلب کند.  

 پیایم را که آرمان برایش نوشته بود، باز کرد: 
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 من و بابا داریم میایم اونجا.  -

ز سه روز نفیس گرفت و از جایش بلند شد. بالخره بعد ا

ن به این نتیجه رسیده بودند که باید هر چه  کلنجار رفیر

ی  ن زودتر پدرشان را در جریان بگذارند. این مسئله چیر

 با پدرشان بتوانند در موردش 
ی

نبود که بدون هماهنیک

ند.   تصمیم بگیر

در خانه را که باز کرد با نگاه درهم رفته پدرش مواجه شد. 

اند. یم دانست پدرش زیر لب سالیم کرد که یی جواب م

هنوز به خاطر کاری که نکرده بود از دستش ناراحت و 

عصباین است ویل بعد از سه سال دور بودن انتظار 

ی را داشت. از جلوی در کنار رفت و  محبت بیشیر

نگاهش را به آرمان که پشت رس پدرش ایستاده بود، داد. 

 آرمان شانه ای باال اندخت و  وارد خانه شد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_هفتاد_و_شش

 

یک ساعت بعد کوروش خان نگاهش را از روی برگه 

ن شیشه ای وسط هال برداشت  های پخش شده روی میر

و به دو پرسش که در کنار هم روی به روی او نشسته 

ه شد. از وقتر آرین پوشه مدارک را به دستش  بودند. خیر

ود یک لحظه چشم از مدارک داخل آن برنداشته داده ب

بود. باورش نیم شد این طور بازی خورده باشد. آن هم 

 از برادر و زن برادرش. با لحن رسدی پرسید: 

 از یک یم دونید؟ -

 آرمان نفیس گرفت و گفت: 

قضیه قاچاق و سه، چهار مایه فهمیدیم ویل قضیه  -

 یم. برداشت پول از حساب و دو سایل که یم دون

 چرا زودتر نگفتید؟ -

مدارکمون کاقن نبود. مبلیعن هم که خاله ناهید از حسابا  -

کت  برداشت یم کرد اونقدری نبود که صدمه ای به رسر

بزنه. ترسیدیم اگه اون موقع حرفش و بزنیم باز خاله 
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 پامون 
ً
ناهید یه نقشه ای بکشه و با تهمت زدن به ما، کال

ه. اون وقت دی گه کاری از دستمون بر و از هولدینگ بیی

 نیم اومد. 

 آرمان ادامه داد: 

 وقتر خاله با نقشه آرین و................  -

 کوروش خان چشم ریز کرد و گفت: 

 چه نقشه ای؟ -

آرمان به سمت آرین چرخید و با اشاره رس از او خواست 

تا خودش توضیح دهد. آرین نفس حبس شده در سینه 

ون داد و گفت:   اش را بیر

ون فیلیم رو که آنیتا روز عقد پخش کرد، دروغ بود. ا -

ی  من هیچ وقت به آنیتا خیانت نکردم و با هیچ دخیر

نبودم. این آنیتا بود که به من دروغ گفته بود. وقتر 

متوجه دروغ هاش شدم بهش گفتم نیم خوام با رو کردن 

م. ازش خواستم خودش  دروغات آبروت و جلوی همه بیی

یل اون به جای این کار سیع کرد با بردن عقد و بهم بزنه. و

ئه کنه. البته مطمئنم اینا همه  آبروی من خودش و تیی

نقشه خاله بوده. آنیتا اونقدر باهوش نیست که یه 

ن نقشه ای بکشه. خاله با بدنام کردن من تونست  همچیر
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ون کنید و به  شما رو وادار کنه من و از هولدینگ بیر

ید تو هولد  ینگ. جاش آنیتا رو بیی

؟ -  چرا این و همون موقع نگفتر

یم گفتم هم شما باور نیم کردید. اون موقع آونقدر از  -

دست من عصباین بودید که هیچ حرقن رو قبول نیم 

 کردید. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_هفتاد_و_هفت

 

ه کوروش خان که هنوز با همان نگاه رسد به آرین  خیر

 مانده بود، دوباره پرسید: 

؟ وقتر آرومیر شدم.  -  چرا بعدش نگفتر
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یم دونستیم خاله یم خواد یه کاری کنه. یم دونستیم  -

وع نقشه اش هست. تصمیم گرفتیم  ون کردن من رسر بیر

اول خودمون ته توش و در بیاریم بعد به شما بگیم. یم 

 خواستیم این دفعه با دلیل و مدرک جلو بیایم. جمع

 کردن مدرک سه سال طول کشید. 

 آرمان در تائید حرف آرین ادامه داد: 

خاله یم خواست از طریق ازدواج آنیتا با آرین و تحت  -

ل هولدینگ رو  نفوذ قرار دادن آرین یه جورایی کنیر

ه ویل وقتر دید نقشه اش نقشه برآب شده  بدست بگیر

یی تصمیم گرفت با خریدن سهامدارا و متهم کردن شما به 

کفایتر ریاست هولدینگ و از دستتون در بیاره ویل برای 

این کار احتیاج به پول داشت. پول خییل زیاد. برای 

وع کرد به دست بردن تو حسابای  بدست اوردن پول رسر

ش نیم اومد. حسابا  کت. ویل این جوری پول زیادی گیر رسر

ن بودن و اگر یم خواست پول زیادی از تو حسابا  تمیر

ون بکشه  خییل زود لو یم رفت. تو همون رسک بیر

کشیدنا متوجه شد که عمو داریوش سالهاس داره در 

پوشش هولدینگ جنس به ایران قاچاق یم کنه البته به 

ه به جای دزدی  مقدار خییل کم. این بود که تصمیم یم گیر
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ن کنه.  کت پول مورد نیازشون و از طریق قاچاق تامیر از رسر

کت دزدیده ب ود به جای خریدن با پویل که از رسر

سهامدارا.  چند تا از کارمندای هولدینگ و گمرک و یم 

خره و با استفاده از رابط هایی که عمو داریوش تو این 

ن محموله رو به ایران  سالها دست و پا کرده بود. اولیر

وع به خرید بقیه کارمندا  میاره و با پول بدست اومده رسر

روی کارهاش  یم کنه. این وسط عمو داریوش و آنیتا هم

رسپوش یم ذاشتند و سیع یم کردن شما رو از مسئله دور 

نگه دارن. ما همه اینا رو تازه چند ماه فهمیدیم. جمع 

ن چند روزه پیش طول کشید.   آوری مدارک هم تا همیر

آرین به پدرش که درسکوت به حرفهای آنها گوش یم 

 کرد، گفت: 

ی  - یم کنند. آخرین محموله رو تا چند روز آینده بارگیر

محموله ای که اگه بدون دردرس به فروش بره با پولش یم 

تونن تمام سهامدارا رو بخرن و مشکالت مایل رو بندازن 

ون  گردن شما و شما رو برای همیشه از هولدینگ بیر

 کنند. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_هفتاد_و_هشت

 

 آرمان ادامه داد: 

و اگر بد پیش بره و پلیس متوجه ورود محموله قاچاق  -

ن تحویل  بشه. اون وقت شما رو به عنوان مقرص همه چیر

پلیس یم دن. خاله قراردادها رو طوری تنظیم کرده که 

ه و به این راحتر نیم تونید  پای شما تو همشون گیر

 بیگناهیتون و ثابت کنید. 

 آرین گفت: 

نه هم هولدینگ و از دست باید یه کاری بکنید بابا وگر  -

 یم دید و هم ممکنه تا آخر عمر بیفتید زندان. 

 
ی

کوروش خان با همان لحن رسد و دستوری همیشیک

 گفت: 
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یم. بعد رس  - ی محموله رو بگیر اول باید جلوی بارگیر

 فرصت به حساب خاله و عموت یم رسیم. 

 آرمان گفت: 

انوین به نظر من باید پلیس رو در جریان بذارید. باید ق  -

جلو برید. فکر نکنید محموله های قبیل چون به فروش 

رفته دیگه خطری نداره. هر لحظه ممکنه پلیس رد اونا 

 رو بزنه و به شما برسه. 

 کوروش خان رسش را تکان داد و گفت: 

لزویم نداره االن پای پلیس و وسط بکشیم. اگر کار به  -

 اون جا کشید یه فکری براش یم کنیم. 

 خواین خاله ناهید و عمو داریوش قرص در برن.  یعتن یم -

اون آدما برادر من و خواهر مادرتونن. نیم تونیم به  -

پلیس لوشون بدیم. خودم یم دونم چه طور تنبیهشون 

 کنم. 

آرمان که از رفتار پدرش عصتی شده بود، با عصبانیت 

 گفت: 
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ن خواهر و برادر یم خوان خونواده ما رو به  - ویل همیر

ه بشونن. بدون این که یه لحظه عذاب وجدان خاک سیا

 داشته باشن. 

کوروش خان بدون توجه به عصبانیت آرمان برگه های 

ن را جمع کرد و داخل پوشه ای که  پخش شده روی میر

 در آن بودند، گذاشت. خودش هم خوب یم دانست 
ً
قبال

حق با پرسها است ویل برایش سخت بود که برادر و 

ست پلیس بدهد. حتر با این که دل برادر زاده اش را به د

خویسر از ناهید نداشت باز هم نیم توانست بالیی رس او 

ن نابود یم  بیاورد. یم دانست اگر این اتفاق بیفتد نسیر

 شود. پوشه به دست از جای خودش بلند شد و گفت: 

ه تا وقتر  - از این جا به بعدش با خودم. شما دوتا هم بهیر

سمت خونه و هولدینگ  تکلیف این قضیه روشن نشده

 آفتایی نشید. 

اض گفتند:   آرمان و آرین هر دو با اعیر

 بابا -

کوروش همانطور که به سمت در یم رفت با تحکم 

 گفت: 

ن که گفتم.  -  همیر
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 و بدون هیچ حرف دیگری از خانه خارج شد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_هفتاد_و_نه

 

** 

ن که وارد دفیر تراشکاری شد. پدرش را خوابیده کم ال همیر

روی کاناپه کهنه و رنگ و رو رفته دفیر دید. پووقن کشید 

و به سمت پدرش که فقط یک پتوی نازک مسافریر روی 

 خودش کشیده بود، رفت و کیم تکانش داد و زمزمه کرد: 

 بابا، بابا -
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ن آقا ترسیده و هراسان از جا پرید و روی کان اپه حسیر

نشست و با گیخی به اطراف نگاه کرد. کمال که یک قدم 

 از پدرش فاصله گرفته بود دوباره صدا کرد: 

 بابا.  -

ن آقا آرنجش را روی زانوهایش گذاشت و پیشانیش  حسیر

 را به کف دستهایش تکیه داد و گفت: 

؟ -  جی یم خوایی

 بابا این جا جای خوابیدن نیست. پا شو برو خونه.  -

 ؟کدوم خونه  -

ش رفت و روی صندیل پشت بلندش نشست و  ن پشت میر

 گفت: 

ن حرف زدم. دلش و نرم کردم. بهش  - من با مامان مهیر

 . گفتم یه اشتبایه کردی و دیگه از این غلطا نیم کتن

 قبول کرد برگردی خونه. 

ون آورد و  ش برد و کارت بانیک بیر ن دست داخل کشو میر

 گفت: 

ست مامان و بگیر بیا برو خونه یه معذرت خوایه کن. د -

ش یه دو روزی یه طرف تا از دلش در بیاد.   و بیی
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 برم معذرت خوایه کنم؟ -

-  . آره پدر من. گند زدی باید بری معذرت خوایه کتن

آدیم که این قدر ضعیفه که زنش بتونه از خونه بندازدش 

ون باید هم بره معذرت خوایه کنه.   بیر

 چیکار باید یم کردم؟ -

یبا اومد و قضیه لو رفت باید داد و همون موقع که ز  -

هوار راه یم انداختر و حق به جانب وایمیسادی و یم 

م  م. پولش و دارم خدا و پیغمیی گفتر دلم خواست زن بگیر

ا  ن اجازه اش و دادن، حقمه. هر یک ناراحته اون بره. این چیر

رو من باید یادت بدم. بعیصن وقتا شک یم کنم که تو پرس 

  .  بابا بزرگ بایسر

ن به خودش تلقر  ن آقا که این حرف کمال را توهیر حسیر

 ابرویی باال انداخت و گفت: 
 کرده بود. برای تالقن

. فقط نیم دونم چطور  - باز خوبه تو به پدر بزرگت رفتر

. شنیدم زندگیش سکه اس.  نتونستر حریف مهتاب بیسر

ن شایس بلند زیر  یه خونه بزرگ تو نیاورون داره و یه ماشیر

ه کیل خرج اون داداش دیوونه اش یم کنه. پاشه. هر ما

یوتراپ و مدرسه مخصوص و  ن . مریی و فیر
ویلچر برقر
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......... مامانش هم که یم گن همش تو آرایشگاه و 

 باشگاهه. عمه ات یم گفت بیست سال جوون شده. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_سیصد_و_هشتاد

 

یافه ی در هم رفته ی کمال زد. از تک خنده ای به ق

جایش بلند شد. پتوی مسافریر را روی کاناپه پرت کرد و 

 به سمت رسویس بهداشتر که ته دفیر بود، رفت. 

کمال با نارحتر چشم بست و به پشتر صندیل تکیه زد. 

ن  هنوز بعد از سه سال به خاطر از دست دادن زمیر

مهتاب  مهتاب عصتی و ناراحت بود. رو دست بدی از 

 خورده بود. 
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پدرش با دست و صوریر خیس از رسویس بهداشتر 

ون آمد و جورابهای گوله شده اش را از زیر کاناپه  بیر

ون کشید و گفت:   بیر

یه رو بفروشیم تا مهریه ی زیبا رو بدم  - باید خونه ی منیر

 خودمون هم بریم تو اون خونه کوچیکه. 

که   کمال چشم بست. نیم دانست چرا با وجود این

تراشکاری به خویی کار یم کند و درآمد خییل خویی هم 

داشت ویل هر روز زندگیشان عقب تر یم رفت. سه سال 

ن در  پیش به جز تراشکاری. دو خانه و یک قطعه زمیر

شمال داشتند و حاال همه به باد رفته بود. انگار هر چه 

ن یم  پول در یم آورد باد هوا بود که با یک نفس از بیر

ن پرستو افتاد. خانه ای که رفت. به  یاد خانه و ماشیر

نصف پولش را به مهتاب داده بود و نیم دیگه ای آن را 

ن را هم که کامران   نیم دانست چه کرده بود. ماشیر
ً
اصال

به فنا داده بود. طوری با آن تصادف کرده بود که مجبور 

شده بودند به یک چهارم قیمت ردش کنند. اگر یک بار 

رستو به تورش یم خورد. دیگر اشتباه نیم دیگر ییک مثل پ

کرد و نیم گذاشت پولها این طور از دستش بروند ویل 

انگار دیگر نیم توانست به این راحتر کیس خویی پیدا 
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کند. با این که هنوز خوش قیافه و جذاب بود ویل دیگر 

ای کم  زنهای مایه دار جذبش نیم شدند. حاال بیشیر دخیر

دنبال تیغ زدن بودند به رساغش سن و سایل که خودشان 

 یم آمدند. 

ن آقا کتش را از روی چوب رختر فلزی گوشه ی  حسیر

ن کارت پول را کمال روی  ون رفیر دفیر برداشت و قبل از بیر

ن گذاشته بود برداشت و گفت:   میر

ی خوب برای خونه.  - م. تو هم برو دنبال یه مشیر  من میر

جلوی رویش کمال با عصبانیت دفیر حساب تراشکاری را 

ها بر دارد و  باز کرد و فکر کرد باید دست از تیغ زدن دخیر

 برود دنبال یه کار نان و آب دارتر. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  
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 #پارت_سیصد_و_هشتاد_و_یک 

  * 

ن کارش در دفیر مرکزی هولدینگ  کوروش خان پشت میر

ه موبایلش که بازیار نشسته بود و عصتی و مضطرب ب

ن بود، نگاه یم کرد. ساعت از ده شب گذشته بود  روی میر

و او منتظر یک تماس مهم بود. تمایس که نتیجه آن یم 

 همگیشان را تغییر دهد. 
ی
 توانست زندیک

سه روز از وقتر که مدارک به دستش رسیده بود، یم  

گذشت. در این سه روز یک لحظه هم پلک روی هم 

رده بود. یم دانست، تنها راه نگذاشته بود و فکر ک

ی محموله  ی از بارگیر نجاتشان از این مخمصه جلو گیر

 وارد 
ً
قاچاق به ایران است. ویل نیم توانست مستقیما

عمل شود و از طریق دفیر هولدینگ جلوی این کار را 

د. این طوری همه از ماجرا با خیی یم شدند و آن  بگیر

ون وقت نه تنها دیگر نیم توانست برادرش  را از مهلکه بیر

کت را  بکشد. بلکه نیم توانست جواب سهامدارهای رسر

 او را همدست برادرش یم 
ً
بدهد. سهامدارهای که مطمئنا

دانستند. دلش نیم خواست کار به یی آبرویی بکشد. 
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سالها برای این هولدینگ زحمت کشیده بود و دوست 

 نداشت آن را از دست بدهد.  

 از دوستان قدیمش کمک بالخره تصمیم گرفت از ییک 

د.  بخواهد تا یی رس و صدا جلوی حرکت محموله را بگیر

ویل متاسفانه دیر شده بود و محموله از لندن به بندر 

فیلیکس استو منتقل شده بود و هر لحظه ممکن بود ده 

 در پوشش ماشیناالت صنعتر خریداری 
ی

کانیر لوازم خانیک

سمت ایران شده از طرف هولدینگ بازیار با کشتر به 

حرکت کند. تمام امیدش به این بود که دوستش به موقع 

خودش را به فلیکس استو برساند و مانع از این انتقال 

 شود.  

صدای زنگ موبایل او را که انگار با چشم باز خوابش 

برده بود از جا پراند. با دیدن اسم مهرداد به گویسر چنگ 

 زد و تماس را برقرار کرد. 

 د؟ جی شد مهردا -

م.  -  متاسفم کوروش نتونستم جلوشو بگیر

 
ی
کوروش خان روی صندیل بزرگش وا رفت و با بیچاریک

 چشم هایش را بست. مهرداد ادامه داد: 
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ناخدا قبول نکرد. گفت برای این که بتونیم جلوی حمل  -

یم باید حکم قضایی نشون بدیم. اونم که به  بار رو بگیر

م یم کردی تا توی لندن این راحتر نیست. باید زودتر اقدا

 جلوش رو یم گرفتیم.  

کوروش خان دستر به صورتش کشید و با صدای یی 

 رمقر گفت: 

 دیگه مهم نیست.  -

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_سیصد_و_هشتاد_و_دو 

  

 اگه کاری دیگه ای یم تونم برات انجام بدم....  -

 جا هم خییل به زحمت افتادی.  نه، ممنون تا این -
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خواهش یم کنم. کاری نکردم. ویل نگفتر مشکل بار جی  -

 بود؟ 

 حرف یم زنیم. االن باید برم.  -
ً
 بعدا

 باشه. مراقب خودت باش.  -

کوروش خان. تماس را قطع کرد و در صندلیش فرو 

رفت. تمام شده بود. دیگر چاره ای نداشت جز خیی 

پنج روز دیگر به ایران یم رسید کردن پلیس. بار تا یس 

ن فردا  ویل نیم توانست تا آن موقع صیی کند. باید همیر

ن را به پلیس گزارش یم داد وگرنه نیم توانست  همه چیر

 بیگنایه خودش را ثابت کند. 

 شماره داریووش را گرفت. 

یه این وقت شب زنگ زدی؟  -  سالم داداش. خیی

؟   -  کجایی

ی خونه ی ییک از بچه ها جم - ن ع شدیم. چطور، چیر

 شده؟ 

 بیا هولدینگ.  -

 اتفاقر افتاده؟    -
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تا نیم ساعت دیگه این جا باش باید با هم حرف بزنیم.  -

 مهمه. 

تلفن را قطع کرد و رسش را به پشتر صندیل تکیه داد. 

چشم هایش از یی خوایی یم سوخت و رسش به شدت 

درد یم کرد. مجبور شده بود سخت ترین تصمیم 

ن آبروی خودش و نجات زندگ د. باید بیر یش را بگیر

برادرش ییک را انتخاب یم کرد و او نجات برادرش را 

 انتخاب کرده بود.  

با شنیدن صدای پای داریووش چشم هایش را باز کرد. 

داریووش به چهار چوب در تکیه داد و با دقت به صورت 

خسته برادرش نگاه یم کرد. از انگلستان به او زنگ زده 

دند و گزارش حرکت محموله را داده بودند. فهمیده بو 

بود فراخوانده شدنش آن موقع شب به این موضوع 

و غ کند.   مربوط است ویل صیی کرد تا خود کوروش رسر

ی در وضعیت نشستنش  کوروش خان بدون این که تغییر

 بدهد، رسش را به سمت داریووش چرخاند و گفت: 

ی شد.  -    محموله یک ساعت پیش بارگیر

 داریووش پوزخندی زد و گفت: 

 پس بالخره فهمیدی؟  -
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 چرا داریووش؟ جی کم داشتر که این کار رو کردی؟  -

داریووش تکیه اش را از چهار چوب در گرفت و وارد اتاق 

ن کار   که رو به روی میر
ی
شد و خودش را روی مبل بزریک

 کوروش خان بود، انداخت. کوروش خان دوباره پرسید: 

دگیت کم داشتر که این کار رو با هممون جی تو زن -

کردی؟ اگه این قدر پول الزم داشتر چرا به خودم 

؟  نگفتر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_سیصد_و_هشتاد_و_سه 

  

 داریووش پا روی پا انداخت و گفت: 

پله.   -
ُ
. همون پرس ت ن  فرزان و یادته. پرس خاله ی آبتیر

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 1054 
 

ش خان چشم ریز کرد و سوایل به داریووش نگاه کورو 

 کرد. 

 داریووش ادامه داد: 

ن اینا  - یادته یه دفعه، اون موقع که دانشجو بودیم با آبتیر

 رفتیم ویالی شمال. 

 به خاطر یم آورد ویل ربط آن سفر را 
ی

های گنیک ن یک چیر

به کاری که داریووش کرده بود، نیم فهمید. داریووش 

 ه داد: لبخندی زد و ادام

اون پرسه فرزان هم باهامون بود. اگه یادت باشه هیچ  -

وقت تو آب نیم رفت. همش بچه ها مسخره اش یم 

کردند که از آب یم ترسه. هر کاریش هم کردن حاضن 

نشد بره تو آب. یه شب ساعت دوازده، یک شب بود، 

رفتم لب ساحل که سیگار بکشم. دیدم فرزان جلوی 

استم برم جلو ویل بعد پشیمون ساحل وایساده. اول خو 

شدم. از دور وایسادم و نگاش کردم. لباسش و در آورد و 

رفت تو آب. یه ده دقیقه ای توی آب بود و بعدش اومد 

ون. لباس پوشید و برگشت ویال. فردا صبحش دوباره  بیر

بچه ها  بهش پیله کردن که بره تو آب ویل گفت از آب 

تو که دوست  خوشم نمیاد. رفتم پیشش بهش گفتم
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. نگام کرد و گفت یم  نداری بری تو آب چرا دیشب رفتر

خواستم به خودم ثابت کنم که یم تونم. در واقع فرزان 

از این که جلوی بچه ها لخت بشه خجالت یم کشید. 

ویل این قدر همه بهش گفته بودن از آب یم تریس که 

 از آب یم ترسه. اون 
ً
خودش هم شک کرده بود که واقعا

شب رفته بود تو آب که به خودش ثابت کنه که یم  موقع

 تونه. منم یم خواستم به خودم ثابت کنم که یم تونم.   

ی از حرفهای داریووش نیم  ن کوروش گیج شده بود و چیر

 فهمید. داریووش لبخند تلخن زد و گفت: 

بابا عاشق من بود. بچه کوچیکش بودم. ته تغاریش.  -

واستم برام تهیه یم کرد. عزیز دوردونه اش. هر جی یم خ

هر کاری یم خواستم برام یم کرد. دوست نداشت آب تو 

دلم تکون بخوره. ویل قبولم نداشت. هیچ وقت قبولم 

نداشت. تو هر کاری اسم تو رو یم برد. این و برندار بذار 

 .  کوروش برداره تو نیم توین

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 یصد_و_هشتاد_و_چهار #پارت_س

  

-  . این کار رو نکن بذار کوروش انجام بده تو نیم توین

. بابا هم که مرد تو  اینجا نرو بذار کوروش بره تو نیم توین

جاش رو گرفتر و نذاشتر هیچ کاری بکنم. همش یم گفتر 

. تو از پسش بر نیم یای. خودم انجام یم دم.  تو نیم توین

ن یه یادته هشت سال پیش قرار بو  د، برم عمان برای بسیر

قرارداد. تو لحظه آخر گفتر نه خودم یم رم، کار تو 

نیست. تو از پسش بر نمیای. همون موقع بود که 

تصمیم گرفتم یه کاری بکنم. یه کار سخت و یه کار 

خطری. یه کاری که هر کیس از عهده اش بر نیاد. یم 

خواستم به خودم ثابت کنم که یم تونم و تونستم. 

ین ردی تو  نستم یه محموله قاچاق و بدون این که کوچکیر

از خودم به جا بذارم وارد ایران کنم. کاری که مطمئنم تو 

 از پسش بر نیم اومدی.  
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 کیم سکوت کرد و دوباره ادامه داد: 

اونقدر برام جذاب بود که بازهم انجامش دادم. از  -

هیجانش خوشم یم اومد از این که زیر گوشت کاری یم 

دم که تو قدرت انجامش رو نداشتر لذت یم بردم. کر 

 و یی خاصیت رو 
دیگه حس آدمای دست و پاچلفتر

نداشتم. تا این که نیم دونم ناهید از کجا فهمید و پیله 

ش بدیم. اولش قبول نکردم تا اون  کرد تا کار رو گسیر

مسئله برای آنیتا پیش اومد و دیگه نتونستم با ناهید 

 را، خودم هم بدم نیم اومد. مخالفت کنم. دروغ چ

 با خنده ابرویی باال انداخت و گفت: 

-  .  هر جی محموله بزرگیر هیجانش بیشیر

کوروش دستر توی صورتش کشید. نیم توانست دالیل 

احمقانه ی برادرش را قبول کند. داریووش راه های زیادی 

برای اثبات خودش داشت. لزویم نداشت برای اثبات 

خالف بزند. کاری که آینده خودش خودش دست به کار 

و هولدینگ را به باد یم داد.  ویل خسته تر از آن بود که 

بخواهد بحث کند. بحتی که یم دانست هیچ نتیجه ای 

 ندارد. کمر راست کرد و با لحن محکیم گفت: 
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من فردا یم رم پیش پلیس و تمام مداریک که دارم رو یم  -

دارید از ایران  دم دست پلیس. فقط تا فردا صبح وقت

خارج بشید وگرنه من دیگه نیم تونم کاری براتون انجام 

 بدم.  

داریووش از روی مبل بلند شد. رسی برای برادرش تکان 

 داد و بدون هیچ حرف دیگری از اتاق خارج شد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_سیصد_و_هشتاد_و_پنج 

  

 *** 
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نگایه به صفحه چتش با آرین انداخت. سه روز مهتاب 

بود هیچ پیایم از آرین دریافت نکرده بود. نه صبح 

ی. نه داستان و حکایت و جمله  ی، نه شب بخیر بخیر

عاشقانه ای. دلش از این که آرین به این زودی کم آورده 

 بود، گرفت.  

آخرین پیام آرین را برای بار چندم خواند. " یادت میاد یه 

با هم رفتیم رستوران. گفتر مایه دوست داری ویل  روز 

چون ازش خاطره بدی داری نیم خوری. من اون موقع 

تمام سیع ام کردم تا یه خاطره خوب از مایه برات 

بسازم. یم دونم هنوز دوسم داری ویل خاطره بدی که ازم 

. بهم یه فرصت بده که  داری مانع یم شه من رو ببخیسر

م. بهم فرصت بده اون خاطره برات خاطرات خوب بساز 

 تلخ و از ذهنت پاک کنم." 

ن گذاشت و دستش را توی  مهتاب موبایلش را روی میر

صورتش کشید. یعتن آرین به این زودی از او دلرسد شده 

 هنوز 
ً
بود. یا منتظر عکس العمیل از طرف او بود. اصال

ایران بود یا برگشته بود انگلستان. شاید اتفاقر برایش 

 بود.  افتاده 
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ده  از فکر این که اتفاقر برای آرین افتاده باشد. قلبش فرسر

ن گذاشت و سیع کرد خودش را با  شد. موبایلش را روی میر

کار رسگرم کند ویل آرین لحظه ای از ذهنش خارج نیم 

 یم شد بالیی 
ن ی از او یم گرفت. باید مطمی  شد. باید خیی

ش بلند ش ن د و رسش نیامد. طاقتش تمام شد. از پشت میر

ش نشسته بود. پشتر  ن به اتاق هدیه رفت. هدیه پشت میر

صندلیش را به عقب هل داده بود و بدون توجه به 

اطرافش با موبایلش بازی یم کرد. مهتاب اخیم کرد و 

 گفت: 

؟  -  داری بازی یم کتن

هدیه که تازه متوجه آمدن مهتاب شده بود. دست از 

 بازی کشید و گفت: 

؟ یک اومدی؟ -   عهه تویی

 مهتاب اخیم کرد و گفت: 

 تو مگه امروز قرار نبود بری شهردای؟  -

 آره، قرار بود.   -

؟  -  پس چرا اینجایی

 هدیه ی  شکلیک به صورتش داد و گفت: 
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سپهر جان فرمودن خودشون یم رن شهرداری. الزم  -

 نیست من برم.  

مهتاب که از حرف زدن هدیه خنده اش گرفته بود. اخیم 

 لت جدی گفت: کرد و با حا

حاال یعتن هیچ کار دیگه نداری که انجام بدی باید بازی  -

 .  کتن

ی شده؟ - ن  معلومه اعصاب نداریا؟ چیر

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_سیصد_و_هشتاد_و_شش 

  

مهتاب مردد جلوی در اتاق ایستاد. نیم دانست چطور 

سد که هدیه فکر بدی نکند. شاید بهیر  در مورد آرین بیی
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بود بدون هیچ حرقن برگردد. حتما آرین پشیمان شده بود 

و به انگلستان برگشته بود. بهیر بود خودش را خراب نکند 

 و آتو دست هدیه و آرمان ندهد.  

کیس که بعد از یک هفته پیام دادن کم بیاورد به درد 

 با آرین
ی
 چرا داشت به زندیک

ً
 نیم خورد. اصال

ی
فکر  زندیک

یم کرد. دیوانه شده بود. به سمت در چرخید تا به اتاقش 

ی از آرین یم گرفت. حتر  برگردد. ویل نتوانست. باید خیی

اگر آرین باز هم رهایش کرده بود و رفته بود باید یم 

فهمید. آب دهانش را قورت داد و به هدیه که دوباره 

 رسش را توی گویسر کرده بود، گفت: 

 لستان؟ آرین برگشته انگ -

هدیه متعجب به سمت مهتاب چرخید. در این سه سال 

نشده بود مهتاب از آرین پرس و جویی کند. هر وقت هم 

که هدیه یا آرمان حرف آرین را پیش یم کشیدند، بحث 

را عوض یم کرد. حتر از این که آرین به دیدنش آمده 

بود، هم حرقن به او نزده بود و هدیه این موضوع را از 

ن شنیده بود. مهتاب که چهره شگفت زده هدیه خود آری

 را دید. از حرقن که زده بود پشیمان شد و گفت: 

ن  -  ولش کن. فقط یه لحظه کنجکاو شدم. همیر
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 بازداشگاهه.  -

چشم های مهتاب گشاد شد و نفسش بند آمد. به زور 

 آب دهانش را قورت داد و پرسید: 

 چرا؟  -

ن گذاشت و   گفت:   هدیه موبایلش را روی میر

خاله ناهید و داریوش خان از طریق هولدینگ جنس  -

قاچاق وارد ایران یم کردن. آرین و آرمان متوجه یم شن و 

به باباشون یم گه. سه روز پیش کوروش خان، بابای 

ن و یم گه. اونام یم ریزن تو  آرین یم ره و به پلیس همه چیر

هولدینگ و تمام اسناد و مدارک هولدینگ و ضبط یم 

ن  . آرین و باباش رو کین ن . خییل ها رو هم دستگیر یم کین

ن.    هم یم گیر

ن هدیه نزدیک شد و  مهتاب که رنگش پریده بود. به میر

 گفت:  

مگه خودشون به پلیس گزارش نداده بودن، پس چرا  -

 گرفتنشون؟

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_سیصد_و_هشتاد_و_هفت 

  

نیم دونم. مثل این که چند تا از سهامدارا  درست -

ازشون شکایت کردن و ادعا کردن که اینا هم تو قاچاق 

. فرار خاله ناهید و داریوش خان و آنیتا هم  ن دست داشیر

رشون شده. تو این چند روز بابای من و  یه جورایی به ضن

آرمان افتادن دنبال کارشون. ویل وضع خویی نیست. 

ن هم داره خودش رو یم هولدینگم رو هواس.  خاله نسیر

کشه. همه اش گریه یم کنه تا حاال پنج بار رفته زیر رسم. 

 یعتن یه وضیع داریم.........   

مهتاب یی توجه به توضیحات هدیه در مورد وضع مادر 

 آرین، با صدایی ضعیقن پرسید:  

 یی گناهیش ثابت یم شه؟  -
 یعتن
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م های غم هدیه دست از حرف زدن برداشت و به چش

گرفته و صورت رنگ پریده مهتاب نگاه کرد. آیه کشید و 

 گفت: 

تو که این قدر دوستش داری که از فکر دو روز  -

بازداشتگاه بودنش داری پس یم افتر چرا یه فرصت بهش 

 نیم دی؟ 

مهتاب آب دهانش را قورت داد. حالت سفت و سختر 

 به صورتش داد و با لجبازی گفت: 

 فقط کنجکاو بودم.   نگرانش نیستم -

 هدیه پوزخندی زد و گفت: 

-   .
ی
 آره تو که راست یم یک

 بعد با لحن جدی ادامه داد: 

رس همه رو یم توین کاله بذاری ویل رس من ییک رو نیم  -

توین کاله بذاری. تو هنوز دوستش داری فقط اونقدر غد 

. ویل بذار  و مغرور و یه دنده ای که نیم خوای قبول کتن

گم این ره که تو یم روی به ترکستان است. آدم با بهت ب

 قلبش نیم جنگه. 
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ن  مهتاب که حرصش گرفته بود. به سمت صندیل کنار میر

هدیه رفت روی آن نشست و پا روی پا انداخت و با 

 لحن آرایم گفت: 

؟  -
ی

 پس چرا تو داری با قلبت یم جنیک

هدیه جا خورده روی صندیل صاف نشست. مهتاب 

 زد. رسش را به یک سمت کج کرد و گفت:  لبخند ملیخ

؟  -  عاشق آرمان نیستر
ی

 یم خوای بیک

 هدیه شتاب زده گفت: 

ه.  -  آرمان از من کوچکیر

از سنش نگفتم از عالقه ات بهش گفتم. فکر یم کتن  -

نیم دونم چرا هر دفعه یم بینیش، سنش و یم زین تو 

. عزیز جان این ره که تو یم رو  ی رسش و ضایعش یم کتن

به ترکستان است. با این رفتارات نیم توین عالقه ات رو 

 .  به آرمان پنهان کتن

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  
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 #پارت_سیصد_و_هشتاد_و_هشت 

  

 هدیه پووقن کشید و گفت: 

ن وضع من و با تو فرق یم کنه. آرین تو رو دوست  - ببیر

 به من فکر هم نیم کنه. 
ً
تازه حتر داره. ویل آرمان اصال

ه. این شدین نیست.    فکر هم کنه. اون از من کوچکیر

ه. اگه یه پرس عاقل تو  - ه. کوچکیر یه نگو کوچکیر

خونواده شما باشه آرمانه. از نظر قد و هیکل و قیافم اگه 

کنار آرین و سپهر وایسه هیچ کس نیم گه از اونا 

ه همش دو سال.  ه. تازه مگه چقدر ازت کوچکیر کوچکیر

ن بهونه ن یار هدیه درد تو سن آرمان نیست. دردت یه چیر

دیگه اس. سنش رو بهونه کردی که اصل کاری معلوم 

 نشه.  

ن انداخت و به انگشتان  هدیه مستاصل رسش را پاییر

ه شد. مهتاب کیم خودش را جلو کشید.  دستش خیر

ن گذاشت و گفت:   دستش را روی لبه میر

ثل اون یم تریس بفهمه دوستت داره و پست بزنه. م -

 پرسه. درسته. همه این کارا هم برای همینه. 
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اشک در چشم های هدیه حلقه بست. هنوز بعد از این 

 همه سال حقارت آن اتفاق اذیتش یم کرد.  

بچه بود. تازه پا به داخل دانشگاه گذاشته بود. همان ماه 

های اول عاشق ییک از پرسهای کالس شده بود. فکر 

نبود. یک حس زودگذر و کرده بود عاشق شده. عشق 

احمقانه بود. حیس که چون تا به حال تجربه اش نکرده 

بود آن را با عشق اشتباه گرفته بود. ویل هر چه بود هدیه 

آن را جدی گرفته بود. خییل، خییل جدی. رس پرشوری 

داشت و افکار ایده الستر در ذهن. دنیا رو خییل ساده و 

ی یم دید. هیچ وقت با مصائب و  ن مشکالت و دنیا  فانیر

آشنا نشده بود. دخیر عزیز دردانه ی خانواده هادیان که 

 هیچ وقت طعم شکست را نجشیده بود. 

ن دوستانش ایستاده بود،  یک روز صبح به رساغ پرسکه بیر

رفت و یی مقدمه به او ابراز عالقه کرد و از او خواست که 

 با هم دوست شوند. پرس فقط یک جمله گفت: 

 ین کار ندارم.  تماییل به ا -

هدیه ویل در هم شکست. نیم توانست چشم از 

د.  پرسهایی که به زور خنده شان را جمع یم کردند، بگیر
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نگاه های پر از تمسخر پرسها قلبش را به درد آورد و 

 دنیای رنگیش را سیاه کرد. را تشخیص دهد. 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_سیصد_و_هشتاد_و_نه 

  

س را رها کند و دیگر به دانشگاه نرود. تصمیم گرفت در 

سه روز در خانه بست نشست و جواب هیچ کس را نداد 

تا مهتاب به او زنگ زد. مهتاب را درست نیم شناخت. 

فقط چند باری توی کالس دیده بودش. حتر نیم 

 دانست مهتاب شماره اش را از کجا آورده.  

د از آن ویل مهتاب که اتفاقر آن صحنه را دیده بود و بع

متوجه غیبت های هدیه شده بود هر طوری بود شماره 

 اش را پیدا کرده بود و به او زنگ زده بود.  

 و افکار 
ی

مهتاب از او تعریف کرده بود. از دنیایی رنیک

صورتیش گفته بود و این که در کنار تمام این زیبایی ها 

. یعتن یه قدرت  ن باید قوی باشد. که زن بودن یعتن همیر

 .
ی

. یه شجاعت گل گیل. از آن رنیک یه استحکام صوریر
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موقع بود که دوستیشان شکل گرفته بود و تا اینجا ادامه 

 پیدا کرده بود. 

هدیه هیچ وقت لطقن را که مهتاب به او کرده بود،  

فراموش نیم کرد. کاری که خانواده اش برای او نکرده 

 بودند. این که به او یاد نداده بودند باید قوی باشد و 

 است. هر چند زخم آن اتفاق 
ی
شکست قسمتر از زندیک

 هیچ وقت کامل از قلبش پاک نشد. 

 اش برداشت و به 
ی

هدیه نگاهش را از ناخن های رنیک

 مهتاب گفت: 

 چیکار کنم؟ برم بهش بگم دوست دارم؟  -
ی
 یم یک

 آدم یه اشتباه رو دوباره تکرار نیم کنه.  -

؟  -  پس جی

، خودت باش. جلوش سنگ - ننداز. نذار ازت  هیخی

سه و جرات نکنه جلو بیاد.    بیر

 هدیه امیدوارانه گفت: 

 یعتن تو فکر یم کتن از من خوشش  میاد ؟  -

فکر یم کنم اونم دوستت داره. چون اگه این طور نبود  -

تا حاال یه جواب دندون شکن به اون همه اذیت و آزار 
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و یم داد. آرماین که من یم شناسم اهل کوتاه اومدن 

 جواب ندادن نیست.  

صورت هدیه از هم باز شد و چشمانش برق زد. مهتاب 

با دیدن لبخند هدیه لبخند زد.  نفیس گرفت و از جایش 

 بلند شد و گفت: 

 دست از بازی بردار و به  -
ً
من دارم یم رم. تو هم لطفا

 کارات برس.  

هدیه یی هوا "باشه ای" گفت و دوباره به فکر فرو رفت. 

ون مهتاب رس  ش را به نشانه تاسف تکان داد و از اتاق بیر

کت را اداره کنند. خدا  رفت. سه تا عاشق قرار بود این رسر

 به داد همشان برسد. 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_سیصد_و_نود 

 ** 
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پرستو روی کاناپه ساده خانه ی پروانه نشسته بود و به 

یم کرد. پروانه با  هال کوچک و جمع و جور خانه نگاه

ون آمد و سیتن را  خانه بیر سیتن چای در دست از آشیی

ن شیشه ای جلوی مبل ها گذاشت و قبل از  روی میر

ن روی مبل تیک رو به روی خواهرش ییک از لیوان  نشسیر

های چای را از داخل سیتن برداشت و جلوی پرستو 

گذاشت و لیوان دیگر را به دست گرفت. پرستو نگاهش 

 ر و دیوار خانه برداشت و گفت: را از د

 کوچیک نیست با دوتا بچه؟   -

 پروانه لبخندی زد و گفت: 

ن که از مستاجری در اومدیم و دیگه هر  - نه خوبه. همیر

سال تن و بدنمون نیم لرزه صابخونه جوابمون کنه یا 

ه باال خدا رو شکر یم کنم.    کرایه رو بیی

 پرستو چیتن به دماغش داد و گفت: 

ه خب، ویل خییل کوچیکه. کاشیک الاقل یه جای بهیر آر  -

 یم گرفتید. محلش هم زیاد خوب نیست. 

ی نگفت. خواهرش عوض  ن پروانه رسی تکان داد و چیر

نشده بود. همان دخیر پرمدعای قبل بود. همان که هیچ 
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وقت او و سبک زندگیش را قبول نداشت و خودش را در 

 همه حالت باالتر از او یم دید.  

 نقطه مقابل هم بودند. هر  او 
ی

و پرستو از همان بچیک

ی  ن چقدر پرستو آدم پلند پروازی بود او قانع بود و تنها چیر

 آرام در کنار خانواده 
ی
 یم خواست یک زندیک

ی
که از زندیک

اش بود. دوازده سال پیش عاشق حمید پرس مریم خانم 

همسایه دیوار به دیوارشان شده بود. زندگیش را در تک 

وع کرده بود و حاال از این که اتاقر ک نار مادر شوهرش رسر

ی در ییک از محله  توانسته بود، یک خانه شصت میر

د خوشحال بود. شاید هیچ وقت  های متوسط شهر بگیر

های را که پرستو تجربه کرده بود، تجربه  ن در زندگیش چیر

نکرده بود. هیچ وقت لباس گران قیمت نپوشیده بود. 

غذا نخورده بود و یا به  توی رستوران های الکچری

مسافرت خارج از کشور نرفته بود. ویل در عوض تجربه 

 آرام و عاشقانه در کنار شوهر و دو پرسش 
ی
یک زندیک

 داشت. لذیر که پرستو هیچ شناختر از آن نداشت. 

ن برداشت و پرسید:   پرستو لیوان چای را از روی میر

 پرسا کجان؟ -
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 اره_های_نیمه_شب  #ست

 #پارت_سیصد_و_نود_و_یک 

  

ن   که روی میر
پروانه خم شد و ظرف بیسگویت و شکالیر

 بود را به سمت پرستو هل داد و گفت: 

ن خونه ی مادربزرگشون. حمید گفت  - با بابا شون رفیر

 .  بچه ها رو یم برم امشب راحت بایسر

خواست من راحت باشم یا دوست نداشت من و  -

 ببینه؟  

 ول کن پرستو.  -

پرستو با حرص تکه ای بیسکویت را داخل دهانش 

 گذاشت و گفت: 
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م تری به این شوهر  - ن خییل دلم یم خواد بفهمم چه هیر

 شما فروختم که چشم دیدن من و نداره.  

یم بدتر از این که مدام  ن پروانه یم خواست بگوید چه هیر

 ساده اش را توی رسش کوبیدی. 
ی
ش کردی و زندیک تحقیر

یم بدتر از این که چند بار سیع کردی زندگیشان را  ن چه هیر

به هم بزین و حتر یک بار آنها را تا مرز طالق کشاندی. 

 ویل به جای آن نفیس گرفت و بحث را عوض کرد: 

؟  -  حاال برنامه ات چیه؟ یم خوای چیکار کتن

 خونه مامان اینا یم مونم تا یه جایی رو  -
یه چند مدیر

 پیدا کنم.  

؟  -  پول داری که جایی رو کرایه کتن

االن که نه، ویل جورش یم کنم. فردا یه رس یم رم  -

کت دایی سپهر تا با سپهر حرف بزنم.   رسر

 پروانه با تعجب پرسید: 

؟  -  برای جی یم خوای با سپهر حرف بزین

یم خوام قبل از این که برای مهریه شکایت کنم با  -

ه نکشه. حوصله خودش حرف بزنم شاید کار به دادگا

 دادگاه و دادگاه کیسر رو ندارم. 
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چشم های پروانه از این همه پررویی پرستو گرد شد. آب 

 دهانش را قورت داد و گفت: 

یعتن تو روت یم شه با اون کاری که با سپهر کردی بری  -

 .  ادعای مهر هم بکتن

ه.  - هر کاریم کرده باشم مهر حقمه. نداره از دایی اش بگیر

 تونم یی پول بمونم. با پویل که از ترکیه اوردم من که نیم

 نهایت بتونم دو، سه ماه رس کنم.  

 نیم 
ً
پروانه رس تکان داد. این همه وقاحت را اصال

توانست هضم کند ویل تجربه به او ثابت کرده بود با 

پرستو نیم شود بحث کرد. او در دنیا به جز خودش به 

 کس دیگری فکر نیم کرد. آرام گفت: 

 سپهر دیگه پیش دایی اش کار نیم کنه.  -

 پرستو اخم ریزی کرد و گفت: 

؟  -  کار نیم کنه؟ تو از کجا یم دوین

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_سیصد_و_نود_و_دو 

  

حمید یه بار اتفاقر تو خیابون دیده بودش. فکر کنم  -

برای حمید  شش، هفت ماه پیش بود. این طوری که

تعریف کرده بود، بعد از جدا شدن از تو دایی اش کل 

خونه ی پدر بزرگش و یم زنه به نام سپهر. سپهر هم 

خونه رو یم کوبه و یه آپارتمان چند طبقه یم سازه. 

کت  بعدش هم با سود فروش آپارتمان ها یه رسر

ساختموین یم زنه. االنم وضعش خییل خوب شده. تو 

ن ییک از واحدهای هم ون ساختمون یم شینه و یه ماشیر

 خوبم زیر پاشه.  

 پرستو پوزخند صدا داری زد و گفت: 

-  
ی
خوبه واال. با عرضه شده آقا. اون موقع که با من زندیک

یم کرد، نیم تونست تنبونش و باال بکشه حاال واسه من 

کت راه انداخته. چقدر خودم و کشتم برو سهمت و از  رسر
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. یه گفت داییم نیم ده. داییت بگیر نرفت که نرفت

 داییم نیم ده. 

 پروانه کیم از چاییش را خورد و گفت: 

حاال فرض کن گرفته بود. جی یم شد؟ االن اون پرسه  -

کمال اینم مثل خونه و ماشینت خورده بود یک آبم 

 روش.  

پرستو لحظه ای مات شده به پروانه نگاه کرد و بعد با 

حق با پروانه بود ویل  حرص رویش را برگرداند. با این که

تحمل این را نداشت کیس واقعیت را توی صورتش 

بکوبد. پروانه که کیم رگ بدجنسیش گل کرده بود. حرف 

 قبلیش را از رس گرفت و گفت: 

حمید یم گفت. سپهر خییل هم به خودش رسیده بود و  -

ت دخیر پسند زده بود  خوش تیپ شده بود. یه تیپ اسیی

م اومده بود و از این جی یم گن و بدنش هم کیل رو فر 

سیکس پک در اورده بود. مثل این که باشگاه ماشگاه یم 

 ره.  

 پرستو آرام و با احتیاط زمزمه کرد: 

 زن نگرفته؟  -
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نه. تا اون موقع که نگرفته بود. االنش و دیگه نیم  -

 دونم.  

پرستو ابرویی باال انداخت و به فکر فرو رفت. سپهر از او 

ده بود و زن هم نگرفته بود. این یعتن سپهر شکایت نکر 

هنوز منتظر برگشتنش بود. یعتن سپهر هنوز عاشقش 

بود. کاقن بود به رساغ سپهر برود و با کیم عشوه و ناز 

ن به حالت قبل بر   کند و بعد دوباره همه چیر
ابراز پشیماین

یم گشت. با شناختر که از سپهر داشت خییل زود کوتاه 

 یم بخشید. یم آمد و او را 

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_سیصد_و_نود_و_سه 

 * 

ن پایه کوتایه که کنارش قرار داشت  آرین با لگد به میر

 که 
ی
ن به سمتر پرت شد و گلدان چیتن بزریک کوبید. میر

ن گلدان گران  ن افتاد. صدای شکسیر روی آن بود به زمیر
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ن فر  یاد آرین قیمت بر روی سنگ سفید کف سالن در بیر

 گم شد: 

 چرا؟ چرا؟ چرا این کار  رو کردی.  -

ن خانم مستاصل و نا امید، نالید:   نسیر

آرین، قربونت برم این طوری نکن با خودت. یه ذره  -

 آروم باش سکته یم کتن به خدا. 

آرین که تا حاال به پدرش نگاه یم کرد. به سمت مادرش 

ن ش ده بود، که مستاصل و پریشان از روی مبل نیم خیر

 کرد و با صدای بلندتری فریاد زد: 

آروم باشم. آروم باشم. چطور آروم باشم. ندیدی  -

خواهر و خواهر زاده ات چه بالیی رسم اوردن. اول که 

ی که دوستش داشتم جدا کردن بعد هم  من و از دخیر

آبروم برای کار نکرده تو دوست و اشنا بردن و کاری کردن 

 کنم. که سه سال برم تو یه کش
ی
ور غریب تک و تنها زندیک

ویل مثل این که اینا براشون کم بود که برام پا پوش 

ن و پام و وسط کثافتکاری خودشون کشیدن. حاال  دوخیر

 آروم باشم. نه نیم تونم آروم باشم. 
ی
 یم یک

و دوباره به سمت پدرش که با رسی فرو افتاده روی تک 

 فت: صندیل سلطنتر داخل سالن نشسته بود، کرد و گ
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جواب بده بابا. چرا این کار و کردی؟ چرا فراریشون  -

 دادی؟ تو که یم دونستر چیکار کردن.  

نیم دونستم آرین. به خدا نیم دونستم. منم مثل تو،  -

تازه تو بازجوییها فهمیدم که خاله ات و آنیتا به اسم تو 

 سند جعل کردن.  

. اختالس و قاچاق رو که یم د - ونستر این و نیم دونستر

 ویل گذاشتر برن. 

ن زندان.  - نیم تونستم ببینم برادرم و برادر زاده ام بیفیر

ن و درست کنم.    خواستم دورشون کنم تا خودم همه چیر

 آرین پوزخندی زد و گفت: 

 حاال به جای اونا من یم رم زندان.   -

آرمان که به ستون وسط سالن تکیه داده بود و در 

فته برادرش نگاه یم کرد، سکوت به چهره پریشان و آش

 گفت: 

شلوغش نکن آرین. قرار نیست بیفتر زندان. ما  -

ن االنم کیل مدرک جمع  بیگنایه تو ثابت یم کنیم. همیر

 کردیم. 
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 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_سیصد_و_نود_و_چهار 

  

  

ن خانم ادامه حرف پرس کوچکش را گرفت و  نسیر

ن یم کرد، همانطور که رسش را مثل یو، یو باال  و پاییر

 گفت: 

ن درست یم شه. همه  - آره عزیزم.غصه نخور. همه چیر

ن درست یم شه.   چیر

آرین مستاصل و درمانده خودش را روی مبل انداخت. 

رسش را به پشتر مبل تکیه داد و با کف دستهایش 

 صورتش را پوشاند. 

تازه چند ساعت بود که بعد از سه هفته بازداشت به  

شده بود. وقتر بازپرس پرونده قید ضمانت آزاد 

اتهاماتش را برایش خوانده بود. نزدیک بود از تعجب و 

خشم دیوانه شود. او را به جرم همدستر و معاونت در 

 وکیلش به او گفته 
ً
قاچاق کاال دستگیر کرده بودند. بعدا

بود اسنادی بدست آمده بود که نشان یم دهد او به 
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کرده. و در واقع   خاله اش در قاچاق کاال همکاری یم

رابطه اصیل خاله ناهید در انگلستان بوده. نیم دانست 

این کار خاله اش به خاطر کینه ای بود که از او داشت و 

 بتوانند 
ً
یا فقط به دنبال یک قرباین یم گشت تا بعدا

د و رس فرصت خودش و  انگشت اتهام را به سمت او بیی

ئه کند. به هر حال با فر  اری کردن متهم خانواده اش را تیی

 های اصیل اثبات یی گنایه آرین کار سختر بود. 

دست از صورتش برداشت و به مادرش که هنوز مثل 

ضبط صورت گیر کرده جمله" درست یم شه، درست یم 

 شه" را زیر لب زمزمه یم کرد، گفت: 

جی درست یم شه یه نگاه به دور و برتون بندازید. سهام  -

ل پیدا کرده. بیشیر از هولدینگ به یک چهارم قیمت ن ش تین

نییم از دارای  هامون و بلوکه کردن. همه به چشم 

یاها  . مشیر ن اختالص گر و دزد و قاچاقخی نگاهمون یم کین

کای کاریمون و داریم ییک، ییک از دست یم دیم. من  و رسر

ممکنه ده، پونزده سال بیفتیم زندان. همه اش هم به 

حاال این وسط خاطر زیاد خوایه خواهر جناب عایل. 

بابای من چیکار کرده دزد اصیل رو فراری داده. اون وقت 

 شما ورد درست یم شه، درست یم شه گرفتید. 
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 بعد رو به پدرش ادامه داد: 

از این یم سوزم که همیشه اونا براتون در اولویت بودن.  -

وقتر آنیتا اون نمایش مسخره رو بازی کرد حتر نخواستر 

هم به حرف خاله ناهید من و  حرفامو بشنوید. بعدش

 درست 
ً
فرستادی برم اون رس دنیا. تا چند مدت هم اصال

و حسایی جوابم رو هم نیم دادید. که جی از دستم 

عصباین بودید. االنم با این که یم دونستید چیکار کردن 

 فراریشون دادید. 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_سیصد_و_نود_و_پنج 

  

به خون نشسته اش را باال آورد کوروش خان چشم های 

 و با لحتن که خشم و نفرت در آن جاری بود، گفت: 

بهت قول یم دم تالقن همه اینا رو رس اون ناهید پدر  -

 سگ در میارم. کاری یم کنم که به گوه خوردن بیفته. 

ن خانم در هم رفت. لبهایش بهم چسبید و  صورت نسیر

ت بیشیر فکش منقبض شد. ویل حرقن نزد. یم دانس
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تقصیر متوجه ناهید بود ویل از این که کوروش اشتباهات 

برادرش را نادیده یم گرفت عصباین بود. کوروش خان 

 ادامه داد: 

ر مایل زده بودند یم تونستم  - تا وقتر که بهم ضن

ببخشمشون ویل حاال نه. حاال که دست روی پرسم 

ن باید تاوان کاری رو که کردن پس بدن.   گذاشیر

 گله مندانه، گفت: آرمان  

ببخشید بابا جان این مسئله ای نبود که به شما ربط  -

داشته باشه که ببخشید یا نبخشید. جرم کرده بودن اونم 

یه جریم که دودش تو چشم همه ی مردم یم رفت. باید 

یم موندن و تاوان کاری رو که کرده بودند، یم دادند. 

ن االن نگاه کنید به خاطر کاری که اونا  کردن چند تا   همیر

کتها و کارخونه های تحت پوشش ما تعطیل شدن و  از رسر

ف تعطیل شدنن. چند تا کارگر از نون خوردن  یا در رسر

 نابود 
ی
افتادن. چند تا خانواده بدبخت شدن. چند تا زندیک

شد. یک یم خواین بفهمید که شما و خانواده تون مرکز 

 دارن. شم
ی
ا با دنیا نیستید و آدمای دیگه هم حق زندیک

فراری دادن مجرمان اصیل حق خییل ها رو پایمال کردید 
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تتون باال  و االنم چون ییک از اون خیلیا پرستونه رگ غیر

 از کاری که کردید پشیمون نیستید. 
ً
 زده وگرنه اصال

و با ناراحتر به سمت آرین که دوباره رسش را به پشتر 

 به سقف بلند سالن 
ی
مبل تکیه داده بود و با درماندیک

ه شده بود، رفت و گفت:   خیر

 پاشو بریم.  -

آرین حرکتر نکرد. آرمان دستش را زیر بازوی آرین 

 انداخت و گفت: 

پاشو بریم. کاری که شده. باید فکرامون و رو هم بذاریم  -

ببینیم چطور یم تونیم خودمون رو از این وضعیت 

ی درست نیم شه.   ن  نجات بدیم. با جر و بحث و دعوا چیر

خره از جایش بلند شد و همراه آرمان راه افتاد. آرین بال 

حق با آرمان بود اول باید به فکر نجات خودش یم بود. 

 آن سه نفر هم به موقع تقاص کارشان را یم دیدند. 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_سیصد_و_نود_و_شش
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 شایی در قیطریه به انتظار آمدن 
کمال روی صندیل کاقن

ن دیدار رسیم او و گالره بود. گالره نشسته بو  د. این اولیر

گالره زن مطلقه ی چهل و چند ساله ای بود که ییک از 

دوستانش به او معرقن کرده بود. هفت، هشت سایل از 

 بود و قیافه و هیکل دلچستی نداشت ویل 
خودش بزرگیر

 ارث هنگفتر به او رسیده بود و چون هیچ ایده 
ی
به تازیک

آن همه پول نداشت هر روز  ی درستر برای خرج کردن

 از مقدارش کم یم شد. 

کمال همان دفعه ی اویل که گالره را دیده بود از تیپ و 

قیافه او خوشش نیامد. ویل چاره ای نداشت. برای 

ان جوان، خوش بررو و رسر و شیطاین  بدست آوردن دخیر

که مورد پسندش بودند باید پول خرج یم کرد و چون  

 هم به پول نیاز هیچ پویل در بساط ند
ً
اشت و شدیدا

داشت باید چند صباج گالره را تحمل یم کرد. دیگر 

محال بود ییک مثل پرستو که هم خوشگل بود و هم مایه 

 دار به تورش بخورد.  

این روزها زیاد به یاد پرستو یم افتاد. خودش هم نیم 

ین  دانست چرا. شاید چون ییک از درخشانیر
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داریهایش بود. مثل ژنرایل که در دوران افول فقط  کالهیی

 به فتوحاتش فکر یم کند و حرست گذشته را یم خورد.  

گایه دلش برای پرستو تنگ یم شد. برای شب های که با 

او خوش یم گذراند و روزهایی که به ریشش یم خندید. 

د.  ی از او بگیر  بزند و خیی
ی

گایه به ضافت یم افتاد زنیک

نسته یک ابلیه مثل دلش یم خواست ببیند پرستو توا

سپهر را در ترکیه به دام بیندازد و او را بدوشد یا کارش به 

گدایی و تن فرویسر کشیده. ویل خودش هم یم دانست 

هیچ وقت به پرستو زنگ نخواهد زد. داستان پرستو تمام 

 شده بود و کمال آدم به عقب نگاه کردن نبود.  

یم افتاد آن ویل بیشیر از پرستو این روزها به یاد مهتاب 

هم از صدقه رس مادر و پدر و بقیه اعضای فامیل که 

اسم مهتاب از دهانشان نیم افتد. مهتاب شده بود 

ن  قهرمان داستان زنهای فامیل. انگار نه انگار همیر

جماعت بعد از این که فهمیدن مهتاب عقد را به هم زده. 

چه حرفهایی پشت رسش نگفتند و چه تهمت هایی به او 

 نبستند. 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 1089 
 

 #پارت_سیصد_و_نود_و_هفت

  

ویل حاال همه شان شده بودند مرید مهتاب و روزی نبود 

 که از قدرت و درایت و مدیریت مهتاب حرف نزنند.   

ها و زن های  فامیل به  حتر کار به جای رسیده که دخیر

 مهتاب توی روی مردهای فامیل یم 
ی
سندیت زندیک

لب حقوقر را یم کنند که تا به حال ایستند و از آنها ط

 نکرده بودند.  

ن چند روز پیش بود که دخیر عمه هفده ساله اش  همیر

جلوی همه ایستاده بود و گفته بود که یم خواهد ادامه 

تحصیل بدهد و مثل مهتاب به دانشگاه برود. البته به 

خاطر این حرف کتک مفصیل از برادرهایش خورده بود 

بود و جالب این بود که مادرش هم ویل کوتاه نیامده 

 پشتش را گرفته بود.  

یا بحتی که دیشب با خواهر خودش داشت. وقتر که 

خواهرش گفته بود. زن باید قوی باشد. رس کار برود و 

دستش توی جیب خودش باشد تا کیس نتواند به آنها 

هایش را مثل مهتاب  زور بگوید. گفته بود یم خواهد دخیر

 محتاج بار بیاورد، زرن
ی
گ و مستقل و کاری که در زندیک
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اض کرده بود و  هیچ مردی نباشند. وقتر هم کمال اعیر

ی دارد به پشتوانه ی پول باد  ن گفته بود مهتاب اگر چیر

آورده ای است که به او رسیده وگرنه مهتاب هم مثل 

بقیه زن ها فقط بدرد توی خانه ماندن یم خورد و تا چند 

ه باد یم دهد. باز هم کوتاه سال دیگر هر چه دارد را ب

نیامده بود و گفته بود مهتاب اگر به جایی رسیده به 

خاطر این است که دخیر مستقل و قوی بوده و در تمام 

 یاد گرفته که روی پاهای خودش بایستد. گفته بود 
ی
زندیک

ن پول نیم تواند به جایی که مهتاب  کیس به ضف داشیر

قل و قوی داشته رسیده، برسد و باید ذهن و روج مست

 ییک از 
ی
فت کند. برای نمونه هم زندیک باشد تا بتواند پیرسر

همسایگانش را مثال زده بود که زنک بعد از مرگ پدرش 

 را به ارث یم برد و چون فکر یم کرده تا 
ی
آپارتمان بزریک

ی به نام زن باشد آپارتمان را به اسم  ن مرد هست نباید چیر

رش به پشتوانه شوهرش یم کند و بعد از یک مدت شوه

 همان آپارتمان رس زن بیچاره هوو یم آورد. 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_سیصد_و_نود_و_هشت 
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کمال هیچ وقت مثل پرس عمه هایش آدم متعصب و 

خشیک نبود. همیشه نان را به نرخ روز یم خورد. جایی که 

، سنتر و حتر مذهتی 
یر به نفعش بود ادای آدم های غیر

رد و جای دیگر  بنا به منافعش تبدیل یم شد را در یم آو 

به یک آدم مدرن و روشنفکر که به تساوی حقوق زن و 

مرد اعتقاد کامل داشت. برای کمال مهم منافعش بود. 

ویل ترجیح یم داد زن های اطرافش تورسی خور و کم 

دان باقر بمانند. اینطور یم توانست به راحتر رسشان کاله 

هر کاری را که دوست داشت بگذارد و بدون دغدغه 

انجام دهد ویل انگار مهتاب ناخواسته داشت همه ی زن 

 این تغییر شامل 
ً
های فامیل را تغییر یم داد و احتماال

 نامزد جدیدش هم یم شد. 

با صدای سالم کردن گالره از فکر و خیال در آمد و به 

صورت آرایش کرده و موهای زرد گالره که از زیر شال 

ون زده بود، نگاه کرد. دلش پیچ نارنخی بد  رنگش بیر

خورد. قیافه گالره حتر زشت تر از دفعه اویل که همدیگر 

را مالقات کرده بودند به نظر یم رسید. با خودش فکر 
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کرد چرا بعیصن از زنها  فکر یم کنند هر چه بیشیر بمالد، 

 خوشگل تر یم شوند. 

تگ  لبخند تصنیع روی لبش نشاند. از جایش بلند شد و  

گل رسجن را که از قبل خریده بود به سمت گالره گرفت و 

با لحتن که سیع یم کرد. شیفته و عاشق به نظر برسد، 

 گفت: 

 گل، تقدیم به گل. امروز چقدر زیبا شدید گالره خانم.   -

ن تعریف کوچک رسخ شد. دستش را  صورت گالره از همیر

نازی جلو برد و با خجالت گل را از دست کمال گرفت و با 

 به صدایش نیم آمد، گفت: 
ً
 که اصال

 ممنون. شما لطف دارید.  -

شش سال پیش همرسش او را به خاطر بچه دار نشدن 

طالق داده بود. بعد از آن به خانه پدرش برگشته بود و 

 کرده بود. پدرش مرد خویی بود و 
ی
در کنار پدرش زندیک

 خوب و 
ی
ش زندیک تمام سیع اش را یم کرد تا تک دخیر

 داشته باشد. ویل گالره بعد از جدایی از شوهرش راح
تر

تبدیل به زین افرسده، شکست خورده، نا امید و گوشه 

گیر شده بود و این حاالت بعد از شنیدن خیی ازدواج 
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مجدد و بچه دار شدن شوهر سابقش بیشیر هم شده 

 بود. 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_سیصد_و_نود_و_نه 

  

ست شکست را بپذیرد و برای گالره هیچ وقت نخوا

 جدید تالش کند. همیشه یا در حرست 
ی
وع یه زندیک رسر

 .  نشدین
ی
 گذشته اش بود و یا در رویای یک زندیک

ی
زندیک

دوستانش چندین بار سیع کرده بودند تا او را با فردی 

خوب و متشخص آشنا کنند ویل رابطه اش با هیچ کدام 

ه به دنبال بیشیر از چند ماه طول نکشید. چرا که گالر 

کیس یم گشت که از هر لحاظ از شوهر قبلیش بهیر 

باشد. یک مرد خوش تیپ، عاشق و البته جوان. هر چه 

. یم خواست به همه و البته بیشیر از همه  جوان تر بهیر

، زیبا و  به شوهر سابقش نشان دهد که او خواستتن

خوشبخت است و او با طالق دادنش گوهر گرانبهایی را 

 از دست داد
ی
ن تفکرات احماقانه او را از یک زندیک ه.  همیر
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سالم دور کرده بود و به سمت آینده ای نا معلوم کشیده 

 بود. 

بعد از مرگ پدرش و رسیدن ارث خویی به او، تعداد 

افرادی که شبیه کیس مورد نظرش بودند بیشیر یم شد. 

آدم هایی که به طمع پول به سمتش یم آمدند. ویل گالره 

 متوجه
ً
ده یم شد نبود. او  اصال دام هایی که برایش گسیر

فقط به فکر این بود که با یک ازدواج دهن پر کن به 

دهان شوهری بزند که دیگر حتر اسم او را هم به خاطر 

 نیم آورد.  

گالره گیل را که از دست کمال گرفته بود، بوئید و زودتر از 

ن به گارسون اشاره کرد  کمال نشست. کمال قبل از نشسیر

 ا جلو بیاید و بعد از گالره پرسید: ت

 جی میل دارید؟  -

 من یه الته یم خورم.   -

ه شد و با لحن مشتاقر گفت:   کمال به صورت گالره خیر

چه عایل منم الته یم خورم این نشونه خوبیه که هر  -

ن خوشمون میاد.   دوتامون از یه چیر
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شان ایستاده بود،  ن  که کنار میر
و بعد رو به پرس جواین

 گفت: 

 دو تا الته با دو تا کیک هوی    ج.  -

 گالره نازی کرد و رو به گارسون گفت: 

 برای من کیک نیار.  -

 کمال گفت: 

چرا عزیزم. نگو که رژیم داری. هیکل به این زیبایی به  -

ن احتیاج نداره.    رژیم گرفیر

و بعد خودش را کیم به سمت جلو کشید و با صدای 

 آرایم گفت: 

 ی تپلم.   من عاشق زنا -

وقتر چشم های گالره برق زد و لبهایش به خنده ای 

 صادقانه باز شد. کمال فهمید قالبش گیر کرده. 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_چهارصد 
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-  
ً
بله، حق با شماست. از مهندس روانفر یم خوام حتما

 پیگیر این قضیه باشن. 

-  ........ 

ن باشید تا آخر این  - ماه گود برداری اون نه، مطمی 

 قسمت تموم یم شه.  

-  .......... 

نه جناب صالخ ما از برنامه عقب نیستیم. خیالتون  -

 راحت باشه.  
ً
 کامال

-  ............ 

 خداحافظن کرد و گویسر را قطع کرد. نیم 
ی

مهتاب با کالفیک

ساعتر بود که داشت با ییک از مالکان پروژه ای که با آن 

د، چانه یم زد. مردی شصت ساله که همکاری یم کردن

هیچ اعتمادی به جوانهایی مثل مهتاب و سپهر نداشت و 

فکر یم کرد، خودش باید روی تک، تک مسائل نظارت 

ن درست پیش نخواهد  کامل داشته باشد وگرنه هیچ چیر

 رفت.  
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ش باز بود را بست و از جایش بلند  ن پرونده ای که روی میر

 از ات
ی

ون رفت تا قبل از این که شد و با همان کالفیک اق بیر

دوباره آقای صالخ به یک بهانه ی دیگر به او زنگ بزند، 

با سپهر حرف بزند. این روزها حال زیاد خویی نداشت و 

 یم کرد.  
ی
 و یی حوصلیک

ی
 احساس خستیک

 به آبدار خانه و 
ً
ش نبود. احتماال ن کت پشت میر منیسر رسر

باره بدون یا رسویس بهداشتر رفته بود یا شاید هم دو 

ون رفته بود. این دفعه اولش نبود. یی  کت بیر اجازه از رسر

 
ً
حوصله تر از آن بود که بخواهد به منیسر فکر کند. بعدا

 یم کرد. از خودش به خاطر 
ی
باید به این مورد هم رسیدیک

 که گریبانش را گرفته بود، 
ی
 و یی حوصلیک

این سستر

 عصباین بود. 

ک سپهر و هدیه نیمه  باز بود. مهتاب  در اتاق مشیر

ه در برد تا در را باز کند که با صدای  دست به دستگیر

 خفه ی هدیه میخکوب شد.  

ئه نشه چند سال براش یم برن؟  -  اگه تیی

مهتاب کیم جا به جا شد و از الی در آرمان را دید که با 

 جدی و چشم هایی خسته رو به روی هدیه 
صوریر

دیه پشت به در نشسته بود. صورت هدیه را نیم دید. ه
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نشسته بود و کیم خودش را به جلو خم کرده بود. خوب 

یم دانست نباید گوش بایستد ویل دست خودش نبود. 

ن بود در مورد آرین حرف یم زنند.   مطمی 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_چهارصد_و_یک 

  

بیش از یک هفته بود که آرین به قید ضمانت از زندان 

بار هم به او پیام نداده بود و آزاد شده بود و حتر یک 

این مسئله  مهتاب را به شدت آزرده خاطر و ناراحت 

 یی خیال او 
کرده بود. توقع نداشت آرین به این راحتر

شود. آن هم برای بار دوم. دوست داشت باز هم برای 

بدست آوردنش تالش کند. خودش هم نیم دانست، 

میم یم چرا؟ شاید این کار غرور شکسته شده اش را تر 

کرد و یا عشقر که در سینه اش خفه کرده بود را التیام یم 

داد. ویل حاال دیگر به خودش و احساساتش فکر نیم 

کرد. فقط و فقط به آریتن فکر یم کرد که به دردرس 

 افتاده بود. 

 آرمان گفت:  
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ن ده تا پونزده سال.  -  به رای قایصن داره ویل بیر
ی

بستیک

کنیم که این اتفاق نیفته ویل البته ما تمام تالشمون یم  

المصبا بدجور پای آرین رو تو گندکاریاشون کشیدن. باز 

 آدم خویی بود و با وثیقه 
جای شکرش باقر قایصن

موافقت کرد وگرنه آرین حاال حاالها باید تو زندان یم 

 موند.  

نفس مهتاب بند آمد. از فکر این که آرین برای مدت 

لرزید. به چهار چوب در  طوالین به زندان برود. پاهایش

ن خورد. صدای  ه در لیر تکیه داد و دستش از روی دستگیر

 هدیه دوباره به گوشش رسید: 

ه؟  -  نیم فهمم. یعتن جی که پای آرینم گیر
ً
من اصال

 چطور پاش و گیر دادن به این قضیه؟ 

ه به صورت هدیه گفت:   آرمان خیر

ن خاله چند تا کار کرده ییک این که از همو  - ن حسایی ببیر

که برای رابطاش تو انگلستان پول یم فرستاده برای آرین 

 همون زمان هایی که قرار 
ً
هم پول فرستاده. اون هم دقیقا

بوده جنس قاچاق وارد ایران کنند. خود آرین یادش 

 همون مقرری بوده که بابا براش یم 
ً
نمیاد. احتماال

فرستاده ویل خاله کاری کرده که اون مقرری از اون 
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اب خاص براش واریز بشه و آرین هم توجه ای به حس

مبداء حساب نکرده بوده. دوم این که چند تا قرارداد 

سوری توی دفیر انگلستان پیدا شده که امضای آرین 

 قرارداد هایی رو 
ن روشه ویل آرین قسم یم خوره که چنیر

امضا نکرده. البته االن داریم روی جعیل بودن امضای 

ادها کار یم کنیم ویل هنوز که به آرین روی اون قرار د

 نتیجه نرسیدیم. 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_چهارصد_و_دو 

  

 کسایی که باهاشون کار یم  -
ن آخریش هم این که خاله بیر

کرده طوری حرف یم زده که انگار آرین هم باهاشون 

 کسایی که بازداشت شدن اسم 
همکاری یم کنه. بیشیر

 ست بردن. آرین رو هم به عنوان همد

 یعتن االن کاری نیم شه برای آرین کرد؟   -

من یک گفتم نیم شه کاری کرد؟ فقط یم گم کارمون  -

ن که هیچ کدوم از اون آدما نتونسته مدریک  سخته. همیر
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بیارن که موقع انجام کارشون آرین رو دیدن یا باهاش 

حرف زدن یه برگ برنده ی ماست. اون اسنادی هم که 

کرده بودیم خییل به دردمون خورد. با   تو این مدت جمع

 نیم 
ً
این که ما فقط نوک کوه یخ رو یم دیدم و اصال

دونستیم این جریان چقدر عظیمه. ویل باز هم خییل 

ها رو تونستیم ثابت کنیم. ویل مشکل اصیل اینه که  ن چیر

چون متهم های اصیل فرار کردن به این راحتر دست از 

نیم خوان دستشون خایل رس آرین برنیم دارن. در واقع 

ی برای نشون دادن به مطبوعات و  ن باشه یم خوان چیر

ن دهن شاکیا داشته باشن.   بسیر

 هدیه با صدایی که اندوه در آن موج یم زد، پرسید: 

چرا خاله این کار رو کرد؟ چرا پای آرین رو وسط  -

 کشید؟ 

سه تا احتمال وجود داره یا خاله رس جریان آنیتا به  -

آرین کینه کرده بوده که یم خواسته با این کار قدری از 

آرین رو نابود کنه. یا دنبال یه قرباین یم گشته که در 

صورت گیر افتادن گناه ها رو بندازه گردن او و یه احتمال 

مهم تر هم وجود داره. اونم اینه که تمام اینا قسمتر از یه 

ن زدن بابا بوده. یم دوین هدیه   برای زمیر
من نقشه بزرگیر
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هر جی فکر یم کنم، نیم تونم قبول کنم همه این کارها رو 

خود خاله به تنهایی انجام داده باشه. خاله اونقدرا 

باهوش نبود که از پس این همه برنامه ریزی دقیق بر بیاد 

من فکر یم کنم یه نفر دیگه هم پشت این قضیه بوده. 

 یه نفری که خییل دلش یم خواسته بابا و هولدینگ رو با 

ه و از طمع خاله ناهید و عقده حقارت عمو  ن بیی هم از بیر

داریوش به نفع خودش استفاده کرده. هر چند تحقیقات 

 به 
ی
به بزریک ما باعث شد، نتونه کارشو تموم کنه ویل ضن

 هممون زده. 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_چهارصد_و_سه 

  

 هدیه نفیس گرفت و گفت: 

 حاال حالش چطوره؟  -

خوب نیست، سیع یم کنه خودش رو قوی نشون زیاد  -

بده ویل از تو داغونه. با بابا و مامانم هم قهر و حرف نیم 
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زنه. بیشیر وقتش و تو خونه پشت کامپیوترش یم شینه و 

 با کیس حرف نیم زنه. 

 هدیه آیه کشید و گفت: 

ون.  - نگرانشم. دیروز دعوتش کردم شام با هم بریم بیر

دارم. معلوم بود داشت بهونه میورد قبول نکرد. گفت کار 

ون نیاد. حتر تو این مدت که آزاد شده به  که با من بیر

 مهتاب هم پیام نداده.  

آرمان خودش را عقب کشید و به پشتر صندیل تکیه زد و 

 گفت: 

 من نذاشتم.  -

مهتاب آب دهانش را قورت داد. تکیه اش را از چهار 

ن ک رد. هدیه با چوب در برداشت و گوش هایش را تیر

 تعجب پرسید: 

 چرا؟   -

 آرمان با ناراحتر گفت: 

. اون دخیر  - بهش گفتم حق نداری مهتاب رو درگیر کتن

به اندازه کاقن عذاب کشیده. درست نیست قایط 

مشکالت تو بشه. ویل واقعیتش اینه که ترسیدم. ترسیدم 
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با مهتاب حرف بزنه و مهتاب ردش کنه و از ایتن که 

ر بشه.  یم دونم آرین االن احتیاج داره هست داغون ت

ییک کنارش باشه و بهش دلگریم بده و کمکش کنه روحیه 

اش رو حفظ کنه. ویل نیم تونم ریسک کنم و از مهتاب 

ه  بخوام همراهیش کنه. اگه دل مهتاب باهاش نیست بهیر

 از هم دور بمونن تا بیشیر از این به هم آسیب نزنن.  

 و بعد با صدای آرایم گفت:   هدیه لحظه ای سکوت کرد 

یم دوین آرمان من بهت افتخار یم کنم. هر کیس جای  -

تو بود، تو این موقعیت کم یم اورد. از یه طرف آرین و 

 هولدینگ و مشکالت 
ی

زندان. از یه طرف ورشکستیک

ن. تو داری یه  پدرت و از اون طرف حال خراب خاله نسیر

بت یم کنه. به تنه جور همه رو یم کیسر و از همه مراق

جرات یم تونم بگم تو عاقل ترین، فهمیده ترین و مهربون 

 ترین آدیم هستر که تا حاال دیدم.  

مهتاب دیگر نایستاد تا برقر که در چشم های آرمان 

درخشید را ببیند. بدون هیچ حرقن به سمت اتاقش رفت 

ش نشست. موبایلش را برداشت و در صفحه  ن و پشت میر

 شت.  چتش برای آرین نو 

؟  -  سالم، خویی
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برایش مهم نبود ته این ماجرا به کجا ختم یم شود. نیم 

 رس 
ً
ن موقعیتر آرین را تنها بگذارد. بعدا توانست در چنیر

فرصت یم توانست حسابهای قدییم را با آرین صاف 

ن دیگری را یم طلبید.   کند ویل االن رسم رفاقت چیر

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

  #پارت_چهارصد_و_چهار 

 ** 

کت ساختماین کیان مهر ایستاده   پرستو رو به روی رسر

کت  بود و به این فکر یم کرد که بعد از ورود به رسر

کت معرقن کند تا بدون  خودش را به چه نایم به منیسر رسر

این که سپهر او را بشناسد به اتاقش برود. دوست داشت 

ن دیدارش با سپهر خییل غیر منتظر و غافلگیر کننده  اولیر

 د.  باش

فردای همان شتی که به ایران آمده بود. به خانه ی 

پدریش نقل مکان کرده بود. جایی که هیچ کس از آمدنش 

خوشحال نشده بود. حتر مادرش، پدرش که طبق 

 متوجه 
ً
معمول چنان در دود تریاک غرق بود که اصال

آمدن او نشده بود. مادرش اما عصباین بود. از این که 
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 رفته بود. از این که از سپهر جدا پرستو بدون خداحافظن 

شده بود و زندگیش را بر هم زده بود. از این که بازهم 

طبق معمول مشکالتش را برای آنها آورده بود. این وسط 

فقط پرویز بود که از دیدار او چندان ناخرسند نبود. یم 

ن های پرستو را   یی محیل ها و کالس گذاشیر
توانست تالقن

 رسش در بیاورد. 

ش را پ  رستو بعد از ازدواجش چند باری حال برادر بزرگیر

ون  ن و تحقیر از در خانه اش بیر گرفته بود و او را با توهیر

کرده بود. هر چند خواسته های پرویز هم چندان معقول 

ی بود که  ن  نبود، ویل رفتار پرستو بدتر از آن چیر
و منطقر

انتظار یم رفت. حاال فرصتر پیش آمده بود تا پرویز 

 تواند تمام آن رفتارهای زشت را تالقن کند.  ب

پرستو در یک هفته ای که به خانه ی پدریش برگشته  

بود. تمام سیع اش را کرده بود تا از پرویز دور بماند ویل 

در آخر مجبور شده بود با دادن مقداری پول او را از رس 

خودش باز کند. هر چند یم دانست این موقتر است و 

ن که پولها  تمام شود، پرویز دوباره به رساغش یم آید.  همیر

یم دانست باید هر چه زودتر از آن خانه برود و برای این 

 کار احتیاج به پول داشت. یک پول هنگفت. 
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عرض خیابان را یط کرد و با اعتماد به نفس به سمت در 

کت رفت. برای این دیدار خییل هزینه کرده  ورودی رسر

ته بود و مانتو گراین از یک بود. به یک آرایشگاه خوب رف

 برند معروف خریده بود. 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_چهارصد_و_پنج 

  

 
ً
یم خواست طوری سپهر را تحت تاثیر قرار دهد که اصال

ن به او فکر کند. دوست داشت  نتواند به جواب نه گفیر

 سپهر برگردد ویل اگر هم نیم شد مهم 
ی
دوباره به زندیک

ن که م هریه اش را یم گرفت کاقن بود. مهریه اش نبود. همیر

 خوب برای خودش 
ی
انقدر زیاد بود که بتواند یک زندیک

 بسازد.  

از ییک، دو نفر پرس و جو کرده بود. سپهر نیم توانست از 

ایظ به  دادن مهریه شانه خایل کند. مهریه تحت هر رسر

 حاال که سپهر از خودش 
ً
زن تعلق یم گرفت. مخصوصا

ن و خانه  کت داشت و هیچ بهانه ای برای ماشیر و رسر

 پرداخت نکردن مهریه نداشت.  
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کت نرسیده بود که سپهر در حایل که با  هنوز به رسر

ون آمد. پرستو در جا  موبایلش حرف یم زد، از در بیر

ایستاد و به قد و هیکل سپهر نگاه کرد. حق با پروانه بود. 

و هیکل سپهر عضالین تر شده بود و دیگر از آن خمودی 

اهن سفید مرتب و شلوار یل  ی نبود. پیر سستر قبل خیی

به پا داشت. موهای رسش را به سمت باال شانه کرده بود 

و برخالف گذشته عینک آفتایی به چشم نزده بود. انگار 

دیگر برایش مهم نبود کیس چشم مصنوعیش را ببیند. با 

 برافراشته و قدم هایی محکم از 
، گردین سینه ای سیی

تو عبور کرد و از جوب کنار خیابان پرید و کنار جلوی پرس

ن مدل باالیش ایستاد. سویچش را از داخل جیب  ماشیر

ن را باز نکرد.   شلوارش در آورد. ویل در ماشیر

پرستو هم از جوب آب رد شد و با چند قدم فاصله رو  

به روی سپهر ایستاد ویل سپهر چنان غرق صحبت با فرد 

 متوج
ً
 ه پرستو نشد.  پشت خط بود، که اصال

د.  صدای خنده ی بلند سپهر باعث شد پلک پرستو بیی

هیچ وقت ندیده بود، سپهر این طور بلند و آزادانه 

بخندد همیشه نوغ ترس، اضطراب و نگراین در 

وجودش بود که او را به موجودی ضعیف تبدیل یم کرد. 
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ویل انگار بعد از سه سال همه ی آن نگراین ها و ترسها از 

اف کند بر عکس میان  رفته بود. پرستو مجبور شد اعیر

 خویی داشته و نسبت به 
ی
انتظارش سپهر در نبود او زندیک

 قبل جوان تر و شاداب تر شده بود. 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_چهارصد_و_شش 

  

 
ی
همیشه فکر یم کرد در این سه سال سپهر به بیچاریک

هم فکر افتاده. حتر به معتاد شدن و خودکیسر کردنش 

کرده بود. باورش نیم شد که آن پرس تورسی خور احمق 

که بدون او نیم توانست دماغش را باال بکشد به این 

پرس خوش قیافه و پولدار که با صدای بلند یم خندد، 

 تبدیل شده باشد. 

آب دهانش را قورت داد. رسش را باال گرفت و با قدمهایی 

ن و پر از ناز به سمت سپهر که با  دست روی مطمی 

ب گرفته بود و همچنان با فرد پشت  ن ضن سقف ماشیر

 خط حرف یم زد، رفت.  
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سپهر رس چرخاند و پرستو را در یک قدیم خودش دید. 

برای لحظه ای خشکش زد. نگاهش مات شد و انگشتان 

دستش که به دور موبایل پیچیده شده بود، شل شد. 

ن خوردن از دستش کرد ویل به مو  وع به لیر قع به موبایل رسر

خودش آمد. دستش را محکم تر از قبل به دور موبایل 

حلقه کرد و بدون این که نگاه از صورت پرستو بردارد. به 

 فرد پشت خط گفت: 

م.   -  باهات تماس یم گیر
ً
 بعدا

تماس را قطع کرد و موبایل را یی اراده به داخل جیب 

ه سپهر خوشش  شلوارش رساند. پرستو که از نگاه خیر

 ، رسش را کج کرد و گفت: آمده بود 

 سورپرایز. من برگشتم.  -

سپهر نیم دانست چه باید بگوید. بارها و بارها به این که 

اگر یک بار دیگر با پرستو رو به رو شود. چه واکنیسر باید 

از خودش نشان دهد. فکر کرده بود. ویل حاال که او را رو 

 به روی خودش یم دید، هیچ ایده ای نداشت.  

قت بود، هیچ احسایس به پرستو نداشت نه خییل و 

 و نه حتر خشم و کینه 
ی

ن و عشق و وابستیک دوست داشیر

 و نفرت. 
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خییل طول کشیده بود تا به این جا برسد. سخت روی 

خودش کار کرده بود. چه شبهایی که از زور نارحتر و 

 بیدار مانده بود و چه روزهایی که از فکر و خیال 
ی
درماندیک

اگر کمک ها دایی و زندایی اش. همدیل  مریض شده بود. 

 راهنمایی های با ارزش 
ن های هدیه و مهتاب و همچنیر

تراپیستش نبود هیچ وقت نیم توانست به آن عزت 

نفیس برسد که هم عشق و وابستگیش را کنار بگذارد و 

 هم خشم و کینه اش را. 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_چهارصد_و_هفت 

  

 از سپهر نگرفت. لبخند نیم بندی پرستو که هیچ جوایی 

 زد و گفت: 

. حق هم داری. من نباید اون  - یم دونم از دستم ناراحتر

 
ی
طوری ولت یم کردم و یم رفتم. ویل باید یم رفتم. زندیک

ما به بن بست رسیده بود و ما باید از هم دور یم شدیم تا 

بتونیم خودمون و دوباره پیدا کنیم و از نو بسازیم. 

ن این دوری چقدر بهت کمکت کرده. تو  خودت و  ببیر
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 شبیه اون سپهر ضعیقن که من یم شناختم 
ً
دیگه اصال

 .  نیستر

سپهر که فکر یم کرد، پرستو برای معذرت خوایه آمده 

 رسش را به آرایم تکان داد و گفت: 

 درسته.   -

 پرستو خوشحال از تائید سپهر گفت: 

 داریم تا  -
ی
دوباره در کنار هم  ویل حاال هر دوتامون آمادیک

وع جدید داشته باشیم.   یه رسر

ابروهای سپهر از تعجب باال پرید و لبخندی از ناباوری 

روی لبش ظاهر شد که پرستو آن را به خوشحایل تعبیر 

 کرد. خودش را به سپهر نزدیک تر کرد و گفت: 

 یم دونم منتظرم بودی.  -

پرستو صدای قهقهه ی سپهر چنان بلند و ناگهاین بود که 

 یک قدم به عقب پرید.  

چند دقیقه طول کشید تا سپهر بتواند بر خنده اش 

مسلط شود. ویل هنوز حرف زدن برایش دشوار بود. 

چهره پرستو در هم رفته بود و با گیخی به سپهر نگاه یم 

 کرد. انتظار هر رفتاری را داشت جز تمسخر. 
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 سپهر بالخره جلوی خنده اش را گرفت و با چشم هایی  

که از آن نفرت یم بارید مستقیم به چشم های پرستو 

ه شد و گفت:   خیر

 جی با خودت فکر کردی؟ فکر کردی اون قدر  -
ً
واقعا

بدبختم که دوباره آدم عویصن مثل تو رو به زندگیم 

 برگردونم.  

پرستو بغض توی گلویش را قورت داد. از همان نگاه 

رگشت مصمم و پر از نفرت سپهر فهمید جایی برای ب

وجود ندارد. در نگاه سپهر نه عشقر بود. نه تریس و نه 

. سپهر آن آدم ضعیف قبل نبود. که بتواند با  خودکم بیتن

یک حرف و یک لبخند او را روی انگشتانش بچرخاند. 

 عوض شده بود. خییل زیاد. 

 رسش را با نخوت باال گرفت و گفت:  

. منم تماییل به  -  با خییل خودت و دست باال نگیر
ی
زندیک

آدم بدبخت و بیچاره ای مثل تو ندارم. فقط اومدم حقم 

م و برم. اگه پیشنهاد برگشت هم بهت دادم به  و بگیر

 خاطر این بود که دلم برات سوخت. 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  
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 #پارت_چهارصد_و_هشت 

  

سپهر نیشخندی زد. یادش رفته بود پرستو چه قدر یم 

ش را کج کرد و با تمسخر تواند پررو و طلبکار باشد. رس 

 پرسید: 

 حقت؟   -

بله حقم. حق اون سالهایی که کنار تو هدر دادم. من  -

بودم که چهار سال تموم آدم معلول و بدبختر مثل تو رو 

م. مهریه ای که  تحمل کردم. االنم اومدم مهریه ام بگیر

 حقمه.  

سپهر برای لحظه ای سکوت کرد. پرستو نیشخندی زد و 

 گفت: 

فکر یم کتن خونه و ماشینت به اندازه هزار تا سکه یم  -

کتت رو هم بهم بدی؟   ارزه. یا باید سهام رسر

اگه دادن تمام دارائیم باعث بشه تو رو دیگه نبینم  -

 مشکیل ندارم. 
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پرستو گوشه لبش را گزید تا خنده حریصانه ای که روی 

لبهایش نقش بسته بود را پنهان کند. سپهر با لحن آرایم 

 ادامه داد: 

ی یا  - ی مهریه ات و بگیر ویل سوال اینه تو خودت حاضن

 نه؟ 

خنده از لبهای پرستو رفت و جای آن اخیم روی 

پیشانیش نشست. معتن حرف سپهر را نفهمیده بود ویل 

 بوی خویی از آن حرف به مشامش نیم رسید.  

سپهر دست هایش را روی سینه قالب کرد. به ماشینش 

 حن آرایم گفت: تکیه زد و با ل

دو راه داری یا از این رایه که اومدی برگردی و یادت بره  -

آدیم به اسم سپهر تو زندگیت بوده. همونطور که من 

یادم رفته بود یه زماین یه زالو به اسم پرستو تو زندگیم 

بوده. یه راه دیگه اینه که بری دادگاه درخواست مهریه 

پیش ازت کرده ات و کتن منم شکایتر رو که سه سال 

ن روزی نبسته بودم  بودم و پروندش رو برای یه همچیر

ی یم کنم و اونقدر جلو یم رم تا حکم  دوباره پیگیر

م.     اعدامت و به خاطر خیانت بگیر
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قفل دستهایش را باز کرد و کامل به سمت پرستو که گیج 

 و گنگ در دو قدمیش ایستاده بود، چرخید و گفت: 

 عقب یم افتم ویل به درسته من چند سایل ا -
ی
ز زندیک

 دیدن جسد تو باالی دار یم ارزه.  

ن را باز کرد و ادامه داد:   در ماشیر

ی یم ره  -  قضیه اینه که تمام پویل که از من یم گیر
ی

قشنیک

تو جیب پرویز بعید یم دونم پرویز بذاره دست بابا و 

 مامانت به اون پول بخوره.  

ان و رسگردان خنده ای کرد و در مقابل چشم های ح یر

ن شد و رفت.   پرستو سوار ماشیر

 

   #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_چهارصد_و_نه 

 ** 

بیش از ده دقیقه بود که بدون هیچ حرقن رو به روی هم 

در قسمت دنج و نیمه تاریک یک کافه کوچک نشسته 

بودند. آرین با اندوه و پشیماین به صورت مهتاب نگاه یم 
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دسته فنجان قهوه اش بازی یم کرد و مهتاب یی هدف با 

   کرد. 

از آن روزی که پیام مهتاب را دیده بود، آرام و قرار 

ی  ن ین چیر
نداشت. بخشیده شدن از طرف مهتاب قشنگیر

بود که در این روزهای پر درد و رنج یم توانست نصیبش 

شود. سه روز طول کشید تا جرات کند و از مهتاب 

سید مهتاب قبول بخواهد که همدیگر را ببینند. یم تر 

نکند. یم ترسید این آخرین امیدش هم ناامید شود. حاال 

ن و آسمان منتظر حکم دادگاه بود وجود  که معلق در زمیر

مهتاب مثل یک ستاره روشن در آسمان سیاه زندگیش 

یم مانست. او یم ترسید این تنها نور روشن شده در 

 زندگیش را هم از دست بدهد. 

بول کرد. از خوشحایل در وقتر مهتاب دعوتش را ق

پوست خودش نیم گنجید. آنقدر که حتر مادرش که این 

ون یم آمد هم فهمیده بود اتفاق  روزها کمیر از اتاقش بیر

خویی برایش افتاده و از خوشحایل آرین لبخندی هر چند 

    کم رنگ بر لب آورده بود. 

آرین یم دانست تا رسیدن به روزهای خوب گذشته 

ارد. روزهایی که یی دغدغه و با فراق بال فاصله زیادی د
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کنار هم یم نشستند و از کتاب و فیلم و سیاست حرف 

ن که یم توانست مهتاب را از  یم زدند. ویل برای آرین همیر

ن که یم   بود. همیر
نزدیک ببیند و صدایش را بشنود، کاقن

نگ و فریب و  توانست چند ساعت از دنیای پر از نیر

ده بودند، جدا شود و در کنار دروغن که احاطه اش کر 

د، کاقن بود.  ی که عاشقانه دوستش داشت آرام بگیر    دخیر

ن که رو به روی مهتاب نشست، متوجه شد.  ویل همیر

ن به آن شکیل که او تصور یم کرد، نیست. خییل  هیچ چیر

ها تغییر کرده بود. نگاه ها. رفتارها. باورها. جایگاه ها.  ن چیر

ها در این چهار س ن ال دوری عوض شده بود و خییل چیر

دیگر مثل روز اول نیم شد و او برای برگرداندن مهتاب به 

زندگیش راه درازی در پیش داشت. ویل بایک نبود. او هم 

ن مشکل فرار را بر  دیگر آن پرس دست پاچلفتر که با اولیر

 قرار ترجیح یم داد نبود. 

 

   #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_چهارصد_و_ده 
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ل همان قدر که مهتاب تغییر کرده بود او در این سه سا

هم تغییر کرده بود. بزرگ شده بود. قوی شده بود و یاد 

گرفته بود روی پاهای خودش بایستد و برای داشته 

هایش بجنگد. اگر فقط مهتاب یک امید کوچک به او یم 

داد او خودش را به آب و آتش یم زد تا دوباره مهتاب را 

د. این بار هیچ کس در هیچ در کنار خودش داشته باش

جای دنیا و به هیچ بهانه ای نیم توانست مهتاب را از او 

د. بجز خود مهتاب.     بگیر

 ساده و فقیر چهار سال پیش نبود. 
مهتاب دیگر آن دخیر

مانتو شلوار خوش دوخت و مد روزی به تن کرده بود و 

وزه ای خوش  موهای کوتاه شده اش از زیر شال فیر

انیش ریخته بود. آرایش مالییم کرده بود رنگش روی پیش

که او را از قالب یک دخیر دانشجوی چشم و گوش بسته 

در آورده بود و به زین مستقل و با اعتماد به نفس بدل 

کرده بود. دیگر کیس از دیدن آنها در کنار هم متعجب 

نیم شد و آنها را از دو طبقه ی متفاوت و وصله ناجوری 

خودش هم تغییر کرده بود. دیگر آن  در کنار هم نیم دید. 

 معتن 
ً
پرس بیخیال دوران گذشته نبود. کیس که اصال

دغدغه را در زندگیش نیم فهمید. حاال مرد جوان 

مستاصیل بود که آینده نامعلویم را در جلوی خودش یم 
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ی  دید. مردی که حتر از یاد برده بود چطور باید با دخیر

   . که عاشقانه دوستش دارد، حرف بزند 

 بالخره تمام قدرتش را جمع کرد و گفت: 

من به تو یه معذرت خوایه بدهکارم. یم دونم برای  -

ن این حرف خییل دیر شده. ویل باید بهت بگم. من  گفیر

معذرت یم خوام که در موردت بد فکر کردم. معذرت یم 

خوام که باورت نکردم. معذرت یم خوام که اجازه دفاع از 

هتاب من معذرت یم خوام که خودت و بهت ندادم. م

، که  ن گذاشتم بقیه طوری فکرم رو در موردت مسموم کین

 حقایق رو نبینم. من و ببخش. خواهش یم کنم. 

مهتاب بدون این که نگاهش را از روی سیایه قهوه داخل 

 فنجانش بردارد، گفت: 

 من نیومدم در مورد گذشته حرف بزنم.  -

 آرین خنده تلخن کرد و گفت: 

؟ در مورد آینده پس ا - ومدی در مورد جی حرف بزین

 پوچ و تاریک من؟

 

   #ستاره_های_نیمه_شب
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 #پارت_چهارصد_و_یازده 

 

مهتاب با اخم رسش را بلند کرد و به آرین نگاه کرد. آرین 

 لبخند تلخن زد و ادامه داد: 

تمام این مدت به این امید بودم که دست خاله ام و  -

د بیفتم دنبالت و اونقدر تالش آنیتا رو، رو یم کنم و بع

؟ بعد از سه سال  . ویل حاال جی کنم تا من و ببخیسر

کجام؟ دوباره تو تله ی خاله ام افتادم. از پدرم رو دست 

خوردم. قراره پونزده سال بیفتم زندان. از همه بدتر 

ی که دوستش دارم به خاطر ترحم حاضن شده  دخیر

   باهام حرف بزنه. 

در هم فرو رفت و با حالتر قهر  اخم های مهتاب بیشیر 

 گونه گفت: 

 من از رس ترحم اینجا نیستم.  -

؟ چرا بهم پیام دادی؟ چرا گفتر کناریم و  - پس جی

؟ اگه ترحم نیست، پس  ی همه جوره کمکم کتن حاضن

 چیه؟ 
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ن  مهتاب سکوت کرد. آرین آرنج هر دو دستش را روی میر

 گذاشت. به سمت مهتاب خم شد و گفت: 

ه بدونم به اندازه یه رس سوزن تو قلبت جا فقط اگ -

دارم. یم مونم. یم جنگم و خودم هرجوری هست از این 

 که 
ی

. بیک
ی

ون یم کشم. فقط اگه تو بهم بیک مخمصه بیر

 که یم توین من رو ببخیسر 
ی

هنوز هم بهم حیس داری. بیک

و بهم یه فرصت دیگه بدی. مهتاب من ازت فقط یه 

ت کنم چقدر دوستت فرصت یم خوام. یه فرصت تا ثاب

م چه کارهایی انجام بدم. مهتاب 
دارم و به خاطرت حاضن

عشق من به تو دروغ نبود. هوس نبود. یه حس زودگذر 

و یی پایه و اساس نبود که اگه طور بود توی این مدیر که 

از هم دور بودیم باید فراموشت یم کردم. ویل نکردم. 

من از تو  حتر برای یه لحظه هم نتونستم فراموشت کنم. 

فقط یه امید کوچیک یم خوام مهتاب اون امید و ازم 

 .  نگیر

بان قلبش باال رفت.  صورت مهتاب رنگ گرفته و ضن

لبهایش را محکم به هم فشار داد تا کلمات یی اجازه از 

ون نریزند. نیم خواست آرین متوجه شود که  دهانش بیر

هنوز هم مثل روز اول دوستش دارد. نیم خواست آرین 
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همد او هم در این چهار سال نتوانسته او را فراموش بف

 پذیرش آرین را نداشت به او اعتماد 
ی
کند. هنوز آمادیک

 نداشت. از آن مهم تر به خودش اعتماد نداشت. 

 

   #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_چهارصد_و_دوازده 

 

هنوز زخم روزهای گذشته در دلش تازه بود. زخم آن 

رسزنش آرین نصیبش شده بود. حقاریر که از نگاه پر از 

زخم یی اعتمادی و قضاویر که تمام اعتماد بنفسش را از 

ن برده بود. آن زخم آنقدر عمیق بود که حاضن شده  بیر

بود برای التیمان آن با کمال نامزد کند و خودش را به 

د آرین با او چه  چایه عمیق و تاریک بیندازد تا از یاد بیی

   کرده است. 

انست منکر این شود که همان اتفاقات او هر چند نیم تو 

ن حقش از کمال کشانده بود و باعث  را به سمت گرفیر

شده بود، قوی تر از قبل برای زندگیش بجنگد. ویل باز 

هم یادآوری آن روزها برایش سخت و درد آور بود. 

مهتاب یم ترسید هیچ وقت نتواند آن روزها را فراموش 
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ری آن روزها هم خودش و کند و هر روز بخواهد با یاد آو 

مهتاب گیج بود. گیج تر از هر   هم آرین را عذاب دهد. 

   زمان دیگری. 

آرین که از جواب دادن مهتاب نا امید شده بود. کیم 

عقب کشید. به پشتر صندیل تکیه داد و با ناراحتر چشم 

   بست. 

مهتاب نگاهش را در صورت آرین چرخاند. به نظرش 

. ته رییسر صورتش را پوشانده خسته و درمانده یم آمد 

بود و ال به الی موهایش تارهای سفید دیده یم شد. 

دلش ریش شده. نیم توانست او را این طور درمانده و 

ناراحت ببیند. آمده بود، کمکش کند. آمده بود، دستش 

د. نیامده بود باری روی دوشش باشد. نیامده بود  را بگیر

 یس گرفت و گفت: نف  با باز کردن گذشته عذابش بدهد. 

نیم دونم چه حیس بهت دارم. ویل این و یم دونم که  -

 . . دوست ندارم اذیت بیسر دوست ندارم ناراحت بایسر

دوست ندارم مشکیل تو زندگیت داشته باش. اومدم 

پیشت چون دلم یم خواد کمکت کنه. نه از رس ترحم 

 بلکه از............. 

 گفت: میان حرف مهتاب پرید و    آرین با شوق
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-  . ن  از رس دوست داشیر

 مهتاب اخم تصنیع کرد و گفت: 

 پررو نشو. نگفتم دوست دارم.............  -

آرین خندید. با صدا، بلند. خنده ای که قلب مهتاب را 

لرزاند و او را به روزهای خوب گذشته برد. آب دهانش را 

ن انداخت. یم ترسید آرین از  قورت داد و رسش را پاییر

 حرف دلش را بخواند.  چشم هایش

 

   #ستاره_های_نیمه_شب

ده  ن  #پارت_چهارصد_و_سیر

 

خنده آرین به لبخندی بدل شد که کل صورتش را پوشاند 

و به چشم هایش رسید. رسش را کج کرد و صدایی آرام 

 گفت: 

ن یم ده. نیم  - ویل از نظر من همه اینا بوی دوست داشیر

تونم به گم عاشقیم. نیم گم من و یم خوای ویل یم 

ن برای من  جرات بگم هنوز جایی تو قلبت دارم و همیر

   کافیه. 
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صورت مهتاب رنگ غم گرفت. اشک تا پشت پلک 

هایش آمد. چشم های درشت و مشکیش را به صورت 

 مشتاق و منتظر آرین دوخت و گفت: 

به ............  -  آرین خواهش یم کنم من تحمل یه ضن

 اب راقطع کرد و گفت: آرین با عجله و هراسان حرف مهت

 من بهت صدمه نیم زنم.  -

ویل زدی. چهار سال پیش صدمه ای که تو بهم زدی.  -

پدرم بهم نزد. شاید چون همیشه یم دونستم پدرم 

دوستم نداره و یه روزی ولم یم کنه و یم ره. ویل 

تو............ من به تو ایمان داشتم. وقتر اون قدر راحت 

 بد داستانم. شکستم، خرد شدم. باور کردی که من دخیر 

اونقدری که تا مدتها نتونستم رو پای خودم بایستم. اگه 

هدیه و آرمان نبودن معلوم نبود که چه بالیی رسم یم 

 آمد. حاال هم حس یم کنم ............. 

 آرین با نا امیدی گفت: 

؟ برای هیمن بهم پیام  - ان کتن باید لطف اونا رو جیی

 دادی؟ 

   طور نیست. نه این -
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 آرین که عصباین شده بود با تندی گفت: 

   پس چطوریه؟ -

 گفت: 
ی
 مهتاب رسی تکان داد و با درماندیک

   نیم دونم. به خدا خودم هم نیم دونم.  -

آرین که دوباره کورسویی از امید جلوی راهش یم دید. 

 آرام گرفت و گفت: 

و از نو پس بیا یه کار دیگه کنیم. گذشته رو کنار باریم  -

وع کنیم. بیا از اول همدیگر رو بشناسیم. خواهش یم  رسر

   کنم مهتاب، نذار گذشته آینده مون رو خراب کنه. 

مهتاب نفیس گرفت و فکر کرد حاال که یم خواهد کنار 

آرین بایستد و به او کمک کند. شاید بهیر باشد به خودش 

ه به چشم های آرین  و آرین یک فرصت دیگر بدهد. خیر

 حکم گفت: با ت

ام  - م احیر ویل باید قول بدی به هر تصمییم که یم گیر

 بذاری. 

 خندید و زمزمه کرد: 
ی
 آرین به آسودیک

 نوکرتم.  -
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   #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_چهارصد_و_چهارده 

 ****** 

ن پایه  چهار مرد روی مبل های تک نفره ای که دور میر

ش کوتاه ی از جنس چوب ماهون نشسته بودند. کورو 

خان. آرمان. آقای سعادیر وکیل آرین و مرد مرموز و 

چاقر به اسم اقای کرییم که از دوستان قدییم کوروش 

   خان بود. 

مرد صوریر چاق و غبغه ی آویزان داشت. چشم هایش 

ریز و نگاهش دقیق و نافذ بود. آرمان تا به حال مرد را 

 ندیده بود و نیم دانست چه رابطه ای با پدرش دارد ویل

معلوم بود که مدت زیادی است که همدیگر را یم 

 شناسند. 

 کوروش خان اشاره ای به مرد، کرد و گفت: 

 نشونشون بده.  -

مرد خم شد و از داخل کیف چریم کنار پایش، پوشه ی 

ون آورد و بدون هیچ حرقن به دست  دکمه داری را بیر

 آقای سعادیر داد. 
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ه مرد انداخت و آقای سعادیر نگاه پر از شک و تردیدی ب

بعد دکمه پوشه را باز کرد و برگه های داخل پوشه را 

وع به  ون کشید. آرمان رسک کشید و به کنجکاوی رسر بیر

خواندن برگه هایی که روی پای وکیل آرین پهن شده بود، 

کرد. چشم هایش برقر زد و با هیجان رو به آقای کرییم 

 گفت: 

 اینا رو چطوری گیر اوردید؟  -

نزد. آقای سعادیر رسی تکان داد و با تردید  مرد حرقن 

 پرسید: 

 واقیع؟  -

 مرد با صدای که هیچ حیس در آن نبود، گفت: 

واقعیه. یم تونید با خیال راحت برای کارشنایس  -

ی.   بفرستیدشون دادگسیر

آقای سعادیر دوباره رسش را تکان داد و برگه ها زیر 

دکمه داری که  دستش را زیر رو کرد. آقای کرییم به پوشه

ن رها  ون آوردن برگه ها روی میر  بعد از بیر
آقای سعادیر

 کرده بود، اشاره کرد و گفت: 
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یه فلش هم اون توه. یه فیلم و چند تا فایل صویر که  -

نشون یم ده ناهید خانم با کمک مردی به اسم سیامک 

   شایق برای آرین پاپوش درست کرده. 

را داخل پوشه بر یم آقای سعادیر همانطور که برگه ها 

 گرداند، رو به آقای کرییم گفت: 

صدای ضبط شده توی دادگاه قابل استناد نیست. ویل  -

شاید بشه جوردیگه ای از اون فایلهای صویر استفاده 

کرد. باید به دقت بررسیشون کنم. ویل بابت بقیه مدارک 

ئه آرین هم نشه  ازتون ممنونم. این مدارک اگه باعث تیی

شه که نگاه قایصن نسبت به پرونده تغییر کنه و باعث یم 

ی برای تحقیق بهمون بده.   وقت بیشیر

 

   #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_چهارصد_و_پانزده 

 

کوروش خان که تا آن لحظه ساکت مانده بود، رو به 

 سعادیر گفت: 
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ا رسم نیم شه. گفتر مدرک یم خوای برات  - ن من این چیر

ل نیم کنم. آرین باید تو مدرک اوردم. دیگه بهونه قبو 

ئه بشه.  ن دادگاه تیی  همیر

   سعادیر نفس عمیقر کشید و با دلخوری جواب داد: 

 من و تیمم داریم تمام سعیمون و یم کنیم.  -

من برای سیع کردن به شما پول نیم دم. من برای این  -

ئه کنید.   به شما پول یم دم که پرسم و تیی

مدارک را به دست  سعادیر که هنوز دلخور بود. پوشه

 گرفت و گفت: 

پس اگه امر دیگه ای با من ندارید برم تا زودتر کار روی   -

وع کنم.   مدارک و رسر

 کوروش خان رسی تکان داد و گفت: 

   برو به کارت برس.   -

بعد رو به آرمان که هنوز رسجایش نشسته بود و پا روی 

د تا پا انداخته بود، کرد و با لحتن که بیشیر دستوری بو 

، گفت:   پرسیسر

 تو نیم خوای همراهشون بری.  -
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آرمان نگاهش را از آقای کرییم که حتر زحمت 

حداحافظن کردن با آقای سعادیر را به خودش نداده 

بود، به سمت آقای سعادیر که از جایش بلند شده بود، 

 چرخاند و گفت: 

مون ییک باشه ویل آقای سعادیر رو  - فکر نیم کنم مسیر

   همرایه یم کنم.  تا دم در 

ون   از اتاق بیر
و از جایش بلند شد و همراه آقای سعادیر

رفت و بعد از چند دقیقه به اتاق برگشت و بدون توجه 

ه و پر از غضب پدرش رسجایش نشست و  به نگاه خیر

 فوری پرسید: 

 شایق کیه؟  -

   به تو ربظ نداره.  -

 آرمان نیشخندی زد و گفت: 

خاله به تنهایی عرضه این کارا رو از اولم یم دونستم  -

نداره. حاال این شایق کیه؟ چرا یم خواست آرین و بندازه 

زندان؟ مطمئنم فقط بحث پول نیست. این یارو هر یک 

   هست به شدت از ما کینه داره. 
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کوروش خان دستر به صورتش کشید و نفس پر 

ون داد. آقای کرییم لبخند محوی به  حرصش را بیر

زد و بدون توجه به نارضایتر کوروش سماجت آرمان 

 خان گفت: 

 یه دشمن قدییم.  -

 آرمان ابرویی باال انداخت و تکرار کرد: 

 یه دشمن قدییم.  -

صدای نفس پر حرص پدرش دوباره بلند شد و لبخند 

آقای کرییم به تک خنده صدا داری بدل شد. انگار از 

ایط پیش آمده لذت یم برد.   رسر

 

   #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_چهارصد_و_شانزده 

 

 

ه منتظر ماند تا جواب  آرمان کوتاه نیامد و با نگاه خیر

د. آقای کرییم به کوروش خان نگاه کرد و  سوالش را بگیر
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وقتر تائید کوروش خان را گرفت، به سمت آرمان 

 چرخید و گفت: 

 جریان بر یم گرده به پنجاه سال پیش.  -

 آقای کرییم ادامه داد:  هر دو ابروهای آرمان باال پرید. 

کت  - پدر بزرگت پنجاه سال پیش با پدر سیامک یه رسر

. هر دو تحصیل کرده  ن صادرات و واردات تاسیس یم کین

ه و  کت یم گیر یه دانشگاه بودن و دوستای صمییم. کار رسر

وضع مایل هر دوتاشون خوب یم شه. ویل عمر آقای 

یس شایق بزرگ به دنیا نبود و چند سال بعد از تاس

ه. اون موقع  کت تو خواب سکته یم کنه و یم میر رسر

سیامک پونزده، شونزده سالش بیشیر نبود. پدر بزرگت 

کت  بعد از مرگ آقای شایق مقداری پول بابت سهم رسر

کت رو هم تمام و کمال به  به وراث اون مرحوم یم ده و رسر

نام خودش یم زنه. این قضیه یم گذره تا سیامک بزرگ 

فت کرده بود و از یه یم شه. اون موق کت خییل پیرسر ع رسر

کت چند منظوره  کت معمویل تبدیل شده بود به یه رسر رسر

که به غیر از صادرات و واردات وارد حیطه تولید هم 

شده بود. سیامک که این و یم بینه یم ره از پدربزرگت 

شکایت یم کنه که اون زمان سهیم که بهشون داده کمیر 
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کت بوده و  کت  از ارزش واقیع رسر ادعا یم کنه نصف رسر

برای اون و خونواده اشه. ویل تو دادگاه نیم تونه ادعاش 

و ثابت کنه و شکست یم خوره. با وجود این ول نیم کنه. 

چند بار دیگه هم به بهونه های مختلف از پدربزرگت 

شکایت یم کنه. حتر بعد از مرگ پدر بزرگت وقتر که 

ه یه بار دیگه  پدرت ریاست هولدینگ رو برعهده یم گیر

یم ره و ادعای سهم خوایه از هولدینگ رو یم کنه ویل 

بازهم دادگاه رای رو به نفع پدرت صادر یم کنه و 

ی از سیامک  سیامک بازنده یم شه. بعد از اون دیگه خیی

ن االن. ما نیم دونیم خاله ات سیامک رو  نیم شه تا همیر

ی رو  ن پیدا کرده یا سیامک خاله ات رو ویل یه چیر

ن بردن کل هولدینگ مط مئنیم که هدف سیامک از بیر

 بوده. 

 

   #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_چهارصد_و_هفده 

 

نقشه اش هم فقط به گرفتار کردن آرین ختم نیم شده  -

قرار بوده پدرت، عموت و حتر تو رو هم درگیر کنه. ویل 
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به کمک تو و برادرت قضیه زودتر از این که سیامک به 

سه لو یم ره. این که خالت تا چه حد همه ی هدفهاش بر 

 در جریان نقشه های سیامک بوده رو نیم دونیم. 

 آرمان متفکرانه گفت: 

یکش رو داده  - حاال بابابزرگ همه ی حق و حقوق رسر

 بود یا از فرصت استفاده کرد و رسشون کاله گذاشت؟ 

 کوروش خان عصتی داد زد: 

ون  -  برو بیر

 آرمان ادیبانه گفت: 

ا تاوان اشتباه پدرها را یم دهند این رسم روزگار پرسه -

   است. 

ن برداشت. آرمان از  کوروش خان به سمت آرمان خیر

ن  ون رفیر جایش جهید و به سمت در دوید. بعد از بیر

 آرمان. آقای کرییم خنده ای کرد و گفت: 

 بچه ی زرنگیه.  -

 کوروش خان رسش را به تائید تکان داد و گفت: 

فرق یم کنه. آرین بچه احساساتیه این  خییل با آرین -

 اتفاقات بدجور بهش صدمه زده، براش یم ترسم. 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 1137 
 

نگران نباش تا این جاش خوب پیش آومده بقیه اش رو  -

   هم تحمل یم کنه. 

ه  کوروش خان کیم در جای خودش جا به جا شد و خیر

 به صورت مردی که رو به رویش نشسته بود، پرسید: 

 پیداش کردی؟  -

 کرییم رسش را به نشانه تائید تکان داد و گفت:   آقای

   انگلستان نیست. رفته کانادا.  -

 کوروش خان پوزخندی زد و گفت: 

 کانادا، بهشت اختالسگرا.   -

البته برادرتون آمریکاس. یک هفته بعد از رفتنشون از  -

ایران سهم خودش رو از پولها بر یم داره و به تنهایی یم ره 

جایی هم که من خیی دارم تو این مدت هیچ آمریکا. تا اون

 تمایس با زن و بچه اش نگرفته. 

 کوروش خان دندانهایش را روی هم فشار داد و گفت: 

 چیکار یم کنه؟  -

تمام دارای هاشو به پول نقد تبدیل کرده و گذاشته تو  -

یه بانک تو تورنتو. تا اونجا که من فهمیدم مقدار قابل 

   توجهیه. 
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  زد و با لحن مرموزی ادامه داد: لبخند کوچیک

ویل داره دنبال رسمایه گذار یم گرده. یم خواد یه   -

کت بزنه.   رسر

 کوروش خان بدجنسانه ابرویی باال انداخت و گفت: 

 چه خوب.  -

ه در چشم های کوروش  آقای کرییم همانطور که خیر

 خان نگاه یم کرد لبخند ی زد و گفت: 

 _آره، چه خوب. 

 

   نیمه_شب#ستاره_های_ 

 #پارت_چهارصد_و_هجده 

 

 **** 

ن یک رستوران مجلل نشسته بود و به  پرستو پشت میر

دست کمال که انگشتان دست زن رو به رویش را به بازی 

ی که کمال و  ن ن با میر گرفته بود، نگاه یم کرد. فقط دو میر

گالره پشت آن نشسته بودند، فاصله داشت ویل کمال 
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گر این که اتفاقر به سمت چپ نیم توانست او را ببیند. م

   یم چرخید و به پشت رسش نگاه یم کرد. 

یک ماه از زماین که سپهر آن طور سنگ روی یخش کرده 

ی  ن بود، یم گذشت. یک مایه که جز دردرس و ناراحتر چیر

 در خانه پدرش هر روز برایش سخت تر، 
ی
نداشت. زندیک

سخت تر یم شد. پولهای که از ترکیه آورده بود داشت 

تمام یم شد و در این مدت نتوانسته بود کاری که باب 

 میلش باشد، پیدا کند. 

چند باری به فکر افتاد که بدون توجه به حرفهای سپهر 

مهریه اش را به اجرا بگذارد ویل وقتر یاد چشم های پر از 

کینه و نفرت سپهر یم افتاد، پشیمان یم شد. سپهری که 

رت داشت که ممکن بود آن روز دیده بود آن قدر از او نف

تهدیدش را عمیل کند و او را به پای چوبه دار بکشد. 

ن پرونده سپهر را بسته بود و به رساغ کمال رفته  برای همیر

د.     بود تا شاید بتواند اموالش را از کمال پس بگیر

چند هفته ای طول کشید تا توانست کمال را پیدا کند. 

ی که از کمال یم دانست آدرس  ن یک آپارتمان بود. تنها چیر

 فهمید متعلق به زین است که به 
ً
آپارتماین که بعدا

مردهای هوسبازی مثل کمال که به دنبال جا یم گردند، 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 1140 
 

کرایه یم دهد. با وجود این ناامید نشده بود و آن قدر 

این در و آن در زده بود تا بالخره توانسته بود، آدرس 

   . خانه ی کمال را بدست آورد و به رساغش برود 

گارسون که منو به دست رو به رویش ایستاد. چشم از 

ین غذای رستوران را سفارش  ند و ارزانیر
َ
دستهای کمال ک

، زیادی  ن رستوران گراین ن در چنیر
داد. جیبش برای نشسیر

خایل بود. ویل باید یم آمد. باید زهرش را یم ریخت. باید 

های کمال را یم داد. حاال که  ن ها و تحقیر جواب توهیر

ن و خانه اش نیم رسید الاقل یم د ستش به ماشیر

 توانست این طور دلش را خنک کند. 

 

   #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_چهارصد_و_نوزده 

 

از یاد آوری مالقاتش با کمال عصتی شد. صورتش رسخ 

شد و نفسش به شماره افتاد. دیدارش با کمال حتر بدتر 

ن از مالقایر بود که با سپهر داشت. صورتش را ب یر

 دستهایش پنهان کرد و به آن روز فکر کرد. 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 1141 
 

صبح زود خودش را جلوی ساختماین که کمال در آن 

 یم کرد، رسانده بود. آدرس را از ییک از بنگاه دارهایی 
ی
زندیک

که کمال یک روزی با او کار یم کرد، گرفته بود این که 

چطور خود آن بنگاه دار را پیدا کرده بود، داستان طوالین 

 ی داشت. و دراز 

بعد از یک ساعت منتظر ماندن. بالخره کمال از خانه 

ون آمد. رسخوش و خوشحال. کت و شلوار خوش  بیر

دوختر به تن داشت و صورتش را سه تیغه کرده بود و 

موهای پر پشتش را به عقب شانه زده بود و زیر لب برای 

 معلوم بود، دنیا بر 
ً
ی را زمزمه یم کرد. کامال ن خودش چیر

   ادش است. وفق مر 

پرستو از دیدن کمال دندانهایش را به هم فشار داد. انگار 

در این سه سال تنها کیس که بدبختر کشیده بود، او بود. 

همه وضع و حالشان بهیر شده بود. جز او که هر روزش 

 از روز قبلش بدتر یم شد. 

قبل از این که کمال از خیابان رد شود و به رساغ ماشینش 

به او رساند و رو به رویش ایستاد. کمال  برود. خودش را 

برای لحظه ای با ناباوری به پرستو نگاه کرد. بعد بهت 

 زده خندید و گفت: 
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؟ باورم نیم شه. پس تعبیر خوابام این بود که  - خودیر

   دوباره یم بینمت. 

و با همان خنده ای که روی لبهایش جا خوش کرده بود، 

 ادامه داد: 

   این هفته سه بار خوابت و دیدم. باور نیم کتن تو  -

پرستو گیج شده بود. نیم دانست باید از این حرف کمال 

چه برداشتر کند. کمال داشت مسخره اش یم کرد یا یم 

 از دیدنش خوشحال 
ً
خواست مخش را بزند؟ یعتن واقعا

شده بود؟ یعتن این قدر به او فکر یم کرد که خوابش را 

   انداخت؟یم دید؟ یا فقط داشت دستش یم 

کمال به پرستو نزدیک شد و قبل از آن که پرستو بتواند 

عکس العمیل از خودش نشان دهد. با پشت انگشت 

 صورتش را لمس کرد و گفت: 

 

   #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_چهارصد_و_بیست 
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چه قدر عوض شدی. پیر شدی. دور چشمت چروک  -

 برداشته. رنگ چشات مات شده. معلوم روزهای سختر 

 بهت خوش 
ً
رو گذروندی. مثل این که ترکیه اصال

 .  نگذشته. نه؟ نباید یم رفتر عزیزم. نباید یم رفتر

بدن پرستو از شدت خشم و عصبانیت منقبض شد. 

انگشت کمال از گونه ی پرستو به سمت لبهایش کشیده 

ن  شد. پرستو صورتش را کنار کشید. کمال دستش را پاییر

ستو که توی مانتو خوش آورد و با اشاره به هیکل پر 

 دوخت و کمر دارش به خویی جلب توجه یم کرد، گفت: 

ویل با این وجود، هنوز خوش هیکیل. بدم نمیاد یه بار  -

   دیگه باهات بخوابم. 

ل کند و داد زد:   پرستو دیگر نتوانست عصبانیتش را کنیر

-  .  خفه شو. خفه شو آشغال عویصن

 رسدی گفت: کمال شانه ای باال انداخت و با خون

. نخواب من که اجبارت  - خوب نیم خوای باهام بخوایی

نکردم. گفتم شاید دل تنگ روزای گذشته شدی که 

 اومدی اینجا. 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 1144 
 

ن دندانهای به هم چفت شده  کلمات با حرص از بیر

ون پرید:   پرستو بیر

م.  -  من اومدم خونه و ماشینم و از توی کثافت پس بگیر

ه شد و بعد کمال برای لحظه ای به صورت پ رستو خیر

طوری خندید که رسش به عقب رفت و صدای قهقه اش 

   خیابان را پرکرد. 

وع  پلک پرستو پرید و دستهایش از شدت عصبانیت رسر

به لرزیدن کرد. هیچ وقت این قدر احساس حقارت 

نکرده بود. حتر وقتر مجبور شده بود با آیهان بخوابد. 

  کمال به سختر خنده اش را خورد و گفت: 

ی؟ خییل  - پس اومدی خونه و ماشینت و پس بگیر

 بانمیک. 

یا به زبون خوش میای خونه و ماشینم و پس یم دی یا  -

داری شکایت یم کنم.     یم رم ازت به جرم کالهیی

 کمال قیافه مسخره ای به خودش گرفت و گفت: 

 ترسیدم.  -

، رفتم ازت شکایت کردم یم فهیم یه  - یس. وقتر بایدم بیر

 ست چقدر کره داره. من ما
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کمال لحن مظلومانه ای به صدایش داد و با التماس 

 گفت: 

تو رو خدا من و ببخش. من اشتباه کردم. از من شکایت  -

 نکن. خواهش یم کنم. خواهش یم کنم. 

 بعد به قیافه بهت زده پرستو خندید و ادامه داد: 

داری؟ تو خودت با میل و رغبت   - کاله بردای؟ چه کالهیی

نه و ماشینت و به نام من کردی. مگه من چاقو زیر خو 

 گلوت گذاشته بودم؟

 

   #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_چهارصد_و_بیست_و_یک 

 

نه تو فریبم دادی. در ازای خونه و ماشینم سند یه  -

خونه تو ترکیه رو بهم دادی که جعیل بود. من هنوز اون 

پدرت و سند رو دارم. با اون سند یم کشونمت دادگاه و 

 در میارم. 

 کمال بویس برای پرستو فرستاد و گفت: 
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تو این که رست و کاله گذاشتم شیک نیست عزیزم.  -

خییل هم بعدش به حماقتت خندیدم. یعتن احمق ترین 

آدیم بودی که تو زندگیم دیدم. ویل متاسفانه تو نیم 

توین من و به این جرم بکشوین دادگاه چون نیم توین 

ون سند و بهت دادم. تو هیچ جوره نیم ثابت کتن من ا

. نه شاهد داری. نه  توین اون سند رو به من بچسبوین

   هیچ مدریک که نشون بده من ربظ به اون سند دارم. 

 بعد با لحن جدی و محکیم ادامه داد: 

فکر کردی وقتر داشتم نقشه اون کار رو یم کشیدم به  -

ن فکر نکردم. فکر کردی برای جی  ستادمت فر   همه چیر

ترکیه و کاری کردم که نتوین به این راحتر برگردی. چون 

اگه همون روزا ازم شکایت یم کردی یم تونستر تو دادگاه 

ن بهت هیچ مبلیعن  ثابت کتن من بابت خونه و ماشیر

. حتر اگه من ادعا  پرداخت نکردم و معامله رو فسخ کتن

ن رو به من هدیه دادی باز هم  یم کردم تو خونه و ماشیر

ی. مگر این که قبل از این یم  تونستر اون و ازم پس بگیر

که تو بفهیم چه کالیه رست رفته و بخوای ازم شکایت 

ن کار رو  ن رو یم فروختم. منم همیر کتن خونه و ماشیر

ن رو فروختم. پس دیگه دستت به  کردم. خونه و ماشیر
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هیچ جا بند نیست. یم توین بری دادگاه و ازم شکایت 

. میل خودته.  فقط بدون بعد از این که کیل پول کتن

   دادگاه و وکیل دادی هیخی نصیبت نیم شه. 

 پرستو مسخ شده نالید: 

؟   - ن من و فروختر  خونه و ماشیر

 ای گفت: ¬کمال خنده ای کرد و با لحن مسخره

آره عزیرم هر دوتاشون و فروختم. هرچند پولش برکت  -

یر نداشت. خونه رو فروختم بیشیر پولش دادم به دخ

عموم به امید این که بتونم سند چند میلیاردیش و از 

ن  ن هم که قبل از فروخیر دستش در بیارم که نشد. ماشیر

تصادف کرد و کیل از ارزشش کم شد. با بقیه پولش هم 

مجبور شدم قرض نزول خور بابام بدم. فکر کنم رایصن 

 نبودی. 

 

   #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_چهارصد_و_بیست_و_دو 
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 یی مزه خودش یم خندید و هما
نطور که به شوجن

برگشت و از پرستو دور شد. ویل قبل از این که از خیابان 

رد شود، رسش را به سمت پرستو که هنوز بهت زده 

 نگاهش یم کرد، چرخاند و با صدای بلندی گفت: 

ها اگه خواستر فقط کاقن ¬هنوز پیشنهادم رس جاشه -

 لب تر کتن تا من جاش و جور کنم. 

گارسون که ظرف غذا را جلوی پرستو، گذاشت. پرستو از 

ون آمد. دستر به صورتش کشید و زیر لب تشکر  فکر بیر

 کرد. گارسون مودبانه پرسید: 

ن دیگه ای هم میل دارید؟  -  چیر

ی  ن پرستو رسش را به نشانه نه تکان داد و یی اختیار به میر

ای که کمال و گالره پشت آن نشسته بودند، نگاه کرد. غذ

ن پر بود از انواع خورایک ها.  آنها را هم آورده بودند. میر

معلوم بود کمال سنگ تمام گذاشته هر چند پرستو بعید 

 به یک بهانه ای 
ً
یم دانست پول غذا را کمال بدهد. حتما

گالره را پای صندوق یم کشاند و از او یم خواست پول 

   رستوران را حساب کند. 

اشت. کمال بارها و بارها به خودش تجربه این مسئله را د

های مختلف او را وادار کرده بود پول پرداخت ¬بهانه
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کند. از پول رستوران گرفته تا حتر پول خریدهای 

هایشان او ¬شخیص خود کمال. در بیشیر سفرها و گردش

بود که دست به جیب یم کرد و پول یم داد. طوری که 

انگار وظیفه اش بود. از حماقت خودش خنده اش 

گرفت. چطور آن موقع متوجه هیچ کدام از کارهای کمال 

نشده بود. عشق کورش کرده بود؟ یا فقط از روی طمع 

خودش خوب یم دانست   خودش را به نفهیم زده بود؟

بیشیر از آن که عاشق و مفتون خود کمال باشد. عاشق 

موقعیت دروغینش بود. به کمال به عنوان یک 

کرد. او را سپهر ¬یمگذاری بلند مدت نگاه ¬رسمایه

ایط بهیر یم دید. ویل رودست خورده بود.  دیگری با رسر

   کمال بازیش داده بود و از او یک احمق ساخته بود. 

قاشقش را برداشت و کیم با برنج داخل بشقاب بازی 

کرد. مییل به خوردن نداشت. برای غذا خوردن اینجا 

د. کیم نیامده بود. آمده بود تا انتقامش را از کمال بگیر 

نوشابه داخل لیوانش ریخت و همانطور که به کمال و 

گالره که رس داخل گوش هم فرو کرده بودند و پچ، پچ یم 

 کردند، نگاه یم کرد. محتویات لیوانش را مزه کرد. 
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   #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_چهارصد_و_بیست_و_سه 

 

آن روز بعد از این که از پیش کمال به خانه پدرش 

یر پرویز افتاده بود. پرویزی که از او پول یم برگشت، گ

خواست. وقتر هم که گفته بود دیگر پویل ندارد تا به او 

بدهد. کتک سختر از پرویز خورده بود. همان موقع بود 

که فکر انتقام از کمال به ذهنش رسید. این کمال بود که 

 
ی
زندگیش را نابود کرده بود. وگرنه او داشت با سپهر زندیک

د. خانه اش را داشت. ماشینش را داشت. دوستان یم کر 

و گردش و تفریحش را داشت. کمال خودش را به او 

نزدیک کرده بود. از عشق برایش گفته بود. از موقعیت 

طالیی که پیش رویش داشت، برایش حرف زده بود. او را 

گول زده بود و دار و ندارش را از او گرفته بود. کمال باید 

ه با او کرده بود، پس یم داد. نیم شد که تاوان کاری را ک

ی بدبختر ها برای او باشد و کمال خوشحال و شاد ¬همه

   به زندگیش ادامه دهد. 
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از فردای آن روز به دنبال کمال افتاده بود. همه جا 

ها در مورد کمال حرف زده ¬تعقیبش کرده بود و با خییل

ه بود. حاال کمال را خوب یم شناخت و از نقشه ای ک

برای گالره کشیده بود، خیی داشت. نیم گذاشت دست 

کمال به پولهای گالره برسد. نه این که گالره برایش 

اهمیت داشته باشد و یا ذره ای دلش به حال این زن 

   بسوزد. نه، فقط نیم خواست کمال به هدفش برسد. 

 

غذا خوردن کمال و گالره تمام شده بود و بیشیر غذاها 

ن باقر مانده بود. کمال لبخندی زد دست نخورده روی  میر

 و گفت: 

ی نخوردی عزیزم.  - ن  چیر

   خییل خوردم. دیگه جا ندارم.  -

ن دیگه ای نیم خوری بگم  - نوش جونت. اگه چیر

 صورتحساب و بیارن. 

گالره کیفش را از روی صندیل کنار دستش برداشت و 

روی پاهایش گذاشت و از داخل کیف دست چک و 

 د و گفت: خودکاری در آور 
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 یه لحظه صیی کن من اول چکت و بنویسم بعد بریم.  -

 چشم های کمال برقر زد. ویل با صدای دلخوری گفت: 

مشکلم و برات تعریف نکردم که بهم پول بدی. فقط  -

 خواستم دردل کنم. 

 گالره لبخند پر مهری به کمال زد و گفت: 

تو نخواستر عزیزم. خودم دوست دارم. اذیت یم شم  -

 .  یم بینم ناراحتر

 

   #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_چهارصد_و_بیست_و_چهار 

 

 کمال با تحکم گفت: 

 قرضه ها.  -

 

 گالره خنده ای کرد و گفت: 

   خب حاال. قرضه، قرضه، در اوردی. مگه چقدره.  -

   نه به جان گالره همینجوری قبول نیم کنم.  -
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 گالره با عشق به کمال نگاه کرد و گفت: 

 اشه قرضه. هر وقت داشتر پس بده ویل عجله نکن. ب -

بشقاب خایل جلوی رویش را کنار زد. دسته چکش را 

ن گذاشت و گفت:   روی میر

   دویست تا بسه.  -

 کمال رندانه جواب داد: 

حاال که داری یم نوییس سیصد تا بنویس که بتونم  -

 مشکلم و کامل حل کنم. 

روی چک گذاشت و گالره رس تکان داد و نوک خودکار را 

هنوز کلمه اول را ننوشته بود که دست ظریف و زنانه ای 

روی دستش نشست. با تعجب رسش را بلند کرد و به زن 

زیبایی که باال رسش ایستاده بود، نگاه کرد. زن لبخندی زد 

 و گفت: 

تو کارش به مشکل خورده. جنساش از گمرک ترخیص  -

برج چکاش و نشده. چک داره دست مردم باید تا آخر 

پاس کنه. اگه نتونه زود پول جور کنه باید آپارتماین رو که 

توی فرشته پیش خرید کرده واگذار کنه. همون آپارتماین 
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ن حرفا رو ¬که قراره لونه ی عشق شما دو نفر بشه. همیر

 بهت زده، درسته؟ 

گالره گیج شده بود. این دخیر که بود؟ چرا به اینجا آمده 

 ست کمال به او چه گفته؟ بود؟ از کجا یم دان

ه شده   خیر
نگاهش را به سمت کمال که با خشم به دخیر

ون  بود، چرخاند. دخیر صندیل کنار دست گالره را بیر

 کشید و نشست. کمال بالخره به حرف آمد و گفت: 

؟   -  این جا چیکار یم کتن

 پرستو لبخندی زد و گفت: 

؟  -  تو جی فکر یم کتن

 کمال پرسید: گالره با همان گیخی از  

 کمال این کیه؟ جی یم گه؟ تو یم شناسیش؟   -

 پرستو قبل از این که کمال دهان باز کند، جواب داد: 

یم شناسه. خوبم یم شناسه. من یکیم مثل تو. یه  -

بدبختر که تو دام این شیاد افتاد و زندگیش و از دست 

داد. همه این حرفایی رو که به تو زده. سه سال پیش به 

ن بهونه اول سیصد میلیون پول طالهام و منم ز  د و با همیر
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باال کشید بعد هم خونه و ماشینم و از چنگم در اورد و 

 آخر رسم تو کشور غریب تنها و بیکس ولم کرد. 

 

   #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_چهارصد_و_بیست_و_پنج 

 

 کمال با حرص گفت: 

 خفه شو پرستو. خفه شو.  -

ش را به دو طرف تکان داد و پرستو لبش را جمع کرد. رس 

 با لحن مسخره ای گفت: 

 خدایی یه ذره خالقیت نداشتر تو این سه سال یه  -
یعتن

سناریوی جدید بسازی. همون داستان نخ نمای جنس 

 
ی
ن داستان زندیک توی گمرک و چک دست مردم. با همیر

 چند نفر رو نابود کردی؟ 

 کمال رو به گالره گفت: 

الره. این از من کینه داره. یم به حرفاش گوش نده گ -

خواد رابطه ما رو خراب کنه. همه ی این حرفاش از روی 

حسادته. این آدم کیس که با وجود شوهر اومد خودشون 
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چسبوند به من ویل وقتر دید من نیم خوامش باهام 

 دشمن شد. 

 پرستو پوزخندی زد و گفت: 

زد من خودم و چسبوندم به تو. یک بود هر روز زنگ یم  -

و التماس یم کرد یه قرار باهاش بذارم. یک بود هر روز از 

قد و هیکلم تعریف یم کرد و قربون صدقه چشم های 

م یم رفت. یک بود که یم گفت از شوهرت طالق بگیر  ن سیی

 رویایی برات بسازم. 
ی
 تا یه زندیک

حمانه ادامه داد:   بعد رو به گالره کرد و بیر

ق متنفره. یم گفت همیشه بهم یم گفت از زنای چا  -

عاشق هیکل و تناسب اندامم شده. همیشه هم چشمش 

ای جوون یم گشت. ییک از تفریحاتش مسخره  دنبال دخیر

. بهشون یم  ن کردن زنای سن باالیی بود که آرایش یم کین

زنهای هوسباز. هرزه های بدبخت. یی شوهرای  گفت پیر

ا رو هم پشت رست یم گه.  ن ن چیر خشکیده. مطمئنم همیر

و به دوستاش نشون یم ده و بهت یم خنده.  عکست

یعتن هنوز نفهمیدی کمال فقط برای پولته که باهاته. تا 

حاال چقدر ازت پول چاپیده؟ چند بار مجبور شدی پول 

رستوران و کاقن شاپ و تو بدی؟ این مدت چقدر براش 
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خرید کردی؟ چقدر یی بهونه و با بهونه ازت پول گرفته؟ 

ن حاالم که داری براش  یه چک یم نوییس؟ از من گفیر

ه بعدش هم  کمال اول تمام و دار و ندارت و ازت یم گیر

ون.   مثل یه آشغال پرتت یم کنه، بیر

وع به لرزیدن کرد. یعتن همه آن ابراز  دستهای گالره رسر

عالقه ها دروغ بود. یعتن کمال داشت از او سوء استفاده 

 یم کرد. 

 

   #ستاره_های_نیمه_شب

 _و_بیست_و_شش #پارت_چهارصد

 

دروغ چرا، خودش هم ته دلش یم دانست کمال دوستش 

ندارد و به اجبار تحملش یم کند. یم دانست که کمال 

فقط او را برای پولش یم خواهد. احمق که نبود. ویل نیم 

ین دوستش به او  خواست قبول کند. حتر وقتر بهیر

 هشدار داده بود با او دعوا کرده بود و به او انگ حسادت

نیم خواست واقعیت را بشنود. واقعیتر   زده بود. چون

که خودش آن را به خویی یم دانست. ویل آنقدر برایش 

مهم بود که به شوهر سابقش نشان دهد چه آدم 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 1158 
 

خواستتن هست و چطور در نبود او خوشبخت شده که 

ی حقایق بسته بود و فقط به ¬چشمش را روی همه

ی که ممکن بود خیی ازدواجش  با کمال روی شوهر تاثیر

سابقش بگذارد، فکر یم کرد. تمام مدت رویای 

ای را یم دید که شوهرش با چشم هایی از حدقه ¬لحظه

در آمده و دهاین باز او را در کنار کمال یم دید. خنده دار 

بود داشت خودش را برای یک رویا نابود یم کرد. داشت 

، زندگیش را بر باد یم داد فقط برای این که به کیس

ین اهمیتر برای آن فرد  ی را ثابت کند که کوچکیر ن چیر

نداشت. شش سال از جدایشان یم گذشت. شوهرش زن 

ین اهمیتر برای او و   کوچکیر
ً
و بچه داشت و مطمئنا

زندگیش قائل نبود. پس چرا نیم خواست دست از رس 

 کند؟ 
ی
 گذشته بردارد و برای خودش زندیک

ه شد. اگر مسئله اثبات خودش به  لحظه ای به کمال خیر

شوهرش سابقش نبود آیا حاضن بود با این مرد ازدواج 

 هایی را که او از یک مرد واقیع یم 
ی
کند؟ آیا کمال آن ویژیک

پسندید، داشت؟ جوابش یک کلمه بود، نه. پس چرا 

داشت این خفت را به جان یم خرید؟ چرا داشت با 

   دست خودش خودش را بدبخت یم کرد؟
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 قورت داد و گفت:  کمال آب دهانش را 

ه گوش نده. داره دروغ  - ن عشقم به حرف این دخیر ببیر

یم گه. همه ی حرفاش از روی دشمنیه. یعتن تو تو این 

؟   مدت من و نشناختر

پرستو از روی صندیل بلند شد و از داخل جیب مانتویش 

 برگه ای را در آورد و به سمت گالره گرفت و گفت: 

از من به تو نصیحت برو یه باشه من دروغ یم گم. ویل  -

ن این آدم هموین که بهت گفته.   کن ببیر
تحقیقر

آدرس تراشکاری پدرش. آدرس خونه اش. آدرس   اینجا

 خونه ی نامزدش....... 

 

   #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_چهارصد_و_بیست_و_هفت 

 

 ی بلندی کرد و ادامه داد: ¬بعد خنده

ساله آفتاب  نیم دونستر نامزد داره یه دخیر هیجده -

   مهتاب ندیده. 
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د که  ن برداشت تا برگه را از دست پرستو بگیر کمال خیر

گالره زودتر برگه را گرفت و داخل مشتش پنهان کرد. 

کمال آرام به روی صندلیش برگشت و به گالره که با 

ی بود  ن ه شد. در نگاه گالره چیر خشم نگاهش یم کرد، خیر

یگر حرفهای کمال که نشان یم داد که بازی تمام شده و د

 را باور نخواهد کرد. کمال پوزخندی زد و گفت: 

 فکر کردی عاشقت شدم. سگ عاشق تو  -
ً
چیه؟ واقعا

زن دوزاری.   یم شه که من عاشقت بشم. پیر

گالره بغض توی گلویش را قورت داد و از جایش بلند 

ن برداشت و به همراه برگه  شد. دست چکش را از روی میر

رستو گرفته بود، توی کیفش کاغذی که از دست پ

انداخت و بدون حرقن به سمت در رستوران رفت. یم 

خواست وقتر به خانه رسید برگه ای که پرستو به او داده 

د و به دیوار  به همراه برگه چک نیم نوشته را قاب بگیر

اتاق خوابش بچسباند تا همیشه به یادش بماند که 

د پیش دوستش نزدیک بود در چه منجالیی گیر بیفتد. بای

بریم گشت و از او معذرت یم خواست. باید شوهر 

سابقش را فراموش یم کرد و دست از حماقت بریم 

 
ی
 نویی برای خودش یم ساخت یک زندیک

ی
داشت و زندیک
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عاقالنه. شکست آن قدر برایش گران تمام شده بود که 

از خود واقعیش دور شده بود. بیش از چهل سال از 

سالهای زیاد دیگری هنوز جلوی زندگیش رفته بود ویل 

روی خودش داشت اگر به موقع به خودش نیم آمد آن 

   سالها را هم از دست یم داد. 

 

ون رفت،  پرستو چشم از گالره که از در رستوران بیر

ن اشاره کرد و گفت:   گرفت و به غذاهای روی میر

، حاال یک باید پول این همه غذا رو بده؟  -  واییتر

عصبانیت در حال انفجار بود. با نگایه کمال که از شدت 

 که از آن خون یم چکید، گفت: 

ن یک بهت  - تالقن این کار رو رست در میارم پرستو. ببیر

   گفتم. 

 پرستو با صدایی که نفرت از آن یم بارید، گفت: 

-  .  هیچ غلظ نیم توین بکتن

ون رفت.   و با قدم هایی بلند از رستوران بیر

 

   #ستاره_های_نیمه_شب
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 #پارت_چهارصد_و_بیست_و_هشت 

 

 *** 

ن را باز کرد و روی صندیل راننده نشست.  هدیه در ماشیر

 پاکت آبمیوه را به سمت مهتاب گرفت و گفت: 

 بگیر بخور.  -

مهتاب بدون این که چشم از ساختمان دادرسایی که 

محاکمه آرین در آن برگذار یم شد، بردارد، رسش را به 

هدیه کالفه پاکت آب میوه را  نشانه نه باال انداخت. 

 نزدیکیر برد و گفت: 

   بگیر بخور. داری از حال یم ری.  -

 مهتاب آیه کشید و گفت: 

ن نیم ره.  - ی از گلوم پاییر ن  نیم تونم. چیر

؟ مگه ندیدی آرمان گفت جای  - چرا این طوری یم کتن

ل کن. داری پس یم  نگراین نیست. یه ذره خودت و کنیر

 .  افتر
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 به حرفهای هدیه گوش نیم کرد، به مهتاب که 
ً
اصال

سمتش برگشت و با صدایی که از شدت نگراین به زور 

 شنیده یم شد، پرسید؟ 

   پس چرا نیومدن؟ االن چهار ساعته اونجان.  -

ن پرونده مهیم زیاد نیست.  -    چهار ساعت برای یه همچیر

 قرار رای نهایی رو صادر  -
ً
دادگاه اولشون که نیست. مثال

 . ن دلم شور یم زنه هدیه. نباید این قدر طول یم  کین

ی شده باشه؟ نکنه قایصن مدارک و  ن کشید. نکنه چیر

   قبول نکرده باشه؟

س  هدیه دستش را روی دستهای مهتاب که از شدت اسیر

 در هم قفل شده بود،گذاشت و گفت: 

این قدر خودت رو اذیت نکن. اگه اتفاق بدی افتاده  -

ن که هنوز کیس بود ما تا حاال خیی دار  یم شدیم. همیر

ی معلوم نشده. تازه مگه کوروش  ن نیومده یعتن هنوز چیر

خان یم ذاره پرس بزرگش بیفته زندان. یم دوین چقدر این 

در و اون در زده تا تونسته این مدارک و جور کنه. آرمان 

یم گفت مدارک اونقدر خوب و کامله که هیچ قایصن نیم 

   تونه آرین رو گناهکار بدونه. 
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ن باشد. فکر  ویل مهتاب نیم توانست مثل هدیه خوش بیر

این که آرین محکوم شود و نتواند او را ببیند. خواب و 

ن  ها بیر ن خوراک را از او گرفته بود. در این یک ماه خییل چیر

او و آرین تغییر کرده بود. عشقشان به هم بیشیر و پخته 

تر شده بود. دیگر آن دو جوان خام و یی تجربه چهار 

سال پیش نبودند که از رس کنجکاوی به سمت هم 

ی از  ن گرایش پیدا کرده بودند. حاال یم دانستند چه چیر

یکدیگر یم خواهند و برای چه در کنار هم وقت یم 

 گذرانند. 

 

   #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_چهارصد_و_بیست_و_نه 

 

البته هنوز هم اختالفات و دلخوری های بینشان بود ویل 

ی آن ¬به هم آنقدر زیاد بود که همه اشان¬عالقه

   ها را یم پوشاند. -ناراحتر 

مهتاب با صدایی که رنگ گریه به خودش گرفت بود، 

 گفت: 
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هدیه من تحمل دوباره از دست دادنش و ندارم.  -

خودشم هم نیم تونه زندان و تحمل کنه. اگه براش حکم 

م.  ؟ من یم یم میر ن جی ن بیی    سنگیر

ی  هدیه آیه کشید و چشم بست. خودش هم حال بهیر

از مهتاب نداشت. آرین پرسخاله اش بود. هم بازی دوران 

ین دوستش. او هم نگران  کودیک و نوجوانیش و البته بهیر

آرین بود. نه فقط نگران آرین بلکه نگران آرمان و خاله 

ن هم بود. یم دانست اگر آرین محکوم شود. کمر  نسیر

بدتر حتر ممکن خانواده خاله اش یم شکست. از آن 

ن هم به بن  ک کوروش خان و خاله نسیر  مشیر
ی
بود، زندیک

ی این اتفاقات را از ¬بست بکشد. کوروش خاین که همه

ین اتهایم را در  چشم خواهر زنش یم دانست و کوچکیر

مورد برادر خودش قبول نیم کرد. ویل بیشیر از همه 

ب ه نگران آرمان بود. آرماین که یم دانست از این قضیه ضن

 خواهد خورد. این روزها رابطه او آرمان بهیر شده 
ی
بزریک

بود. بیشیر با هم وقت یم گذراندن و کمیر توی رس و کله 

هم یم زدند هر چند هیچ کدام به عالقه اش به آن ییک 

اف نکرده بود ویل هر دو یم دانستند در فکر آن ییک  اعیر

 چه یم گذرد. 
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رفت و با لحتن دوباره پاکت آبمیوه را به سمت مهتاب گ

 که اطمینان زیادی در آن نبود، گفت: 

ن باش.  -  این طور نیم شه عزیزم. مطمی 

مهتاب بالخره پاکت را از دست هدیه گرفت ویل مییل به 

خوردن نداشت. دستش را دور پاکت حلقه کرد و دوباره 

به در ورودی دادرسا نگاه کرد. همان موقع چشمش 

ن یم آمد. از  آرمان افتاد که از پله های  به ساختمان پاییر

ترس آب دهانش را قورت داد. پاکت آبمیوه را رها کرد و 

ون پرید. قلبش به شدت یم تپید و نفسش  ن بیر از ماشیر

   به شماره افتاده بود. 

ون آمد و پشت رس مهتاب به  ن بیر هدیه هم از ماشیر

سمت آرمان رفت. آرمان در حایل که اخیم روی 

هر دویشان تکان داد و بدون  پیشانیش بود، دستر برای

 حرف به سمت ماشینش دوید. دل هر دو دخیر ریخت. 

 

   #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_چهارصد_و_یس 
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 افتاده بود، شیک نبود. معده مهتاب تیر 
در این که اتفاقر

کشید و درد تمام وجودش را پر کرد. خم شد و با دست 

به  به شکمش چنگ زد. هر وقت عصتی یم شد این درد 

رساغش یم آمد. دردی که یادگار آن دوران زجر آور 

زندگیش بود. همان موقع که مجبور شده بود تا پای 

 سفره عقد با کمال برود. 

هدیه که خودش هم حال درستر نداشت. دست مهتاب 

را گرفت و او را تا کنار جدول خیابان کشاند و مجبورش 

ست کرد روی جدول بنشیند. خودش هم کنار مهتاب نش

و با دستهایی که یم لرزید با آرمان تماس گرفت. ترس به 

بعد از صدای چند بوق آرمان   جان او هم افتاده بود. 

 جواب داد: 

 جانم هدیه؟  -

؟  -  جی شده آرمان؟ چرا اونجوری رفتر

ی نشده. قایصن یه کم حساسه. به  - ن نگران نباشید. چیر

و  ن یم کشه. این راحتر وا نیم ده. داره مو رو از ماست بیر

ه و هیچ  ویل جای نگراین نیست چون مدارک ما معتیی

   مشکیل نداره. 

 قانع نشده بود، پرسید: 
ً
 هدیه که اصال
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؟  -  پس تو کجا رفتر

ادامه جلسه افتاده برای بعد از ناهار. من دارم یم رم یه   -

رسی مدارک که فکر نیم کردیم قایصن از مون بخواد و 

ناهار بخورید بعد برید خونه بیارم. شما هم برید یه جا 

احت کنید. اون جا منتظر نمونید. دادگاه ممکنه  اسیر

 خییل طول بکشه. 

ه شده بود، کرد  هدیه نگایه به مهتاب که به دهان او خیر

و پوزخندی زد. مگر یم شد مهتاب را از جلوی در دادرسا 

تکان داد. باشه ای زیر لب گفت و تماس را قطع کرد. 

س  پرسید:  مهتاب با اسیر

   جی شده؟ آرمان چرا اونجوری رفت؟ -

ی نشده. وقت ناهاره، دادگاه و موقت تعطیل کردن  - ن چیر

ی از خونه  ن . آرمانم رفته یه چیر ن برن ناهار کوفت کین

   بردارد بیاد. 

مهتاب که چندان قانع نشده بود. حلقه دستهای قالب 

به جلو خم شد. هدیه   شده دور شکمش را تنگ تر کرد

 شید و گفت: آیه ک

م. بخوریم.  - ی بگیر ن  من یم رم یه چیر
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ی نیم خورم  - ن  من چیر

ون داد و از جایش بلند شد. احتیاج به  هدیه نفسش را بیر

تنهایی داشت. آن قدر آرمان را خوب یم شناخت که یم 

دانست اتفاق بدی افتاد. از فکر این که آرین به زندان 

 بیفتد چشم هایش پر از اشک شد. 

 

   ای_نیمه_شب#ستاره_ه

 #پارت_چهارصد_و_یس_و_یک 

 

هوا داشت تاریک یم شد که یک گروه ده، دوازده نفری 

ون آمدند. هدیه  از مردان کت و شلوار پوش از دادرسا بیر

کوروش خان را که جلوتر از بقیه همراه مرد چاقر که کت 

 و شلوار سیایه بر تن داشت، دید و هیجان زده فریاد زد: 

 نن. اومدن. خودشو  -

مهتاب که از ظهر روی جدول کنار خیابان نشسته بود از 

جایش بلند شد و با نگراین چشم البه الی جمعیتر که 

ن یم آمدند، گرداند.  همراه با هم از پله های دادرسا پاییر

ویل نتوانست آرین را ببیند. آب دهانش را قورت داد. یم 
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ن دانست اگر آرین محکوم شده باشد از همانجا به زندا

منتقلش یم کنند. بدنش از فکر این که آرین را به زندان 

د.   برده باشند شل شد و بغض گلویش را فرسر

با ترس به سمت هدیه که او هم با دقت به جمعیت نگاه 

یم کرد، برگشت. لبخند پر رنگ هدیه باعث شد دوباره 

به سمت جمعیت که حاال متفرق شده بودند، برگردد و 

بقیه در کنار مادر و برادرش و دو مرد  آرین را که عقبیر از 

 از رس و صورت 
ی

کت و شلوار پوش دیگر ببیند. خستیک

آرین یم بارید. معلوم بود به زور روی پاهایش ایستاده. 

موهای پریشانش روی پیشاین عرق کرده اش پخش شده 

 بود و چشم های یی قرارش به هر طرف حرکت یم کرد. 

 روی لبهای
ی
مهتاب نشست و  لبخندی از رس آسودیک

چشم هایش از اشک شوق پر شد. دعاهایش برآورده 

ئه شده بود. در این چند ساعت به  شده بود. آرین تیی

اندازه چند سال عذاب کشیده بود. ویل حاال دیگر 

خیالش راحت شده، بود. آرین آزاد شده بود و او دیگر از 

ن نیم خواست.     خدا هیچ چیر

الیش رسش را چرخاند آرین خسته از حرفهای تکراری وک

و با دیدن مهتاب که کنار هدیه ایستاده بود، خشکش زد. 
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بان قلبش باال رفت. مهتاب آنجا  نفسش بند آمد و ضن

بود. به خاطر او تمام روز را جلوی در دادرسا ایستاده 

بود. وقتر موقع ناهار آرمان به او گفته بود که مهتاب و 

یم کرد که تا آن هدیه را جلوی دادرسا دیده است. فکر ن

موقع به انتظارش بماند. حاال او اینجا بود به خاطر او 

ی در دنیا با ارزشیر  ن اینجا بود و این برای آرین از هر چیر

 بود. 

 

   #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_چهارصد_و_یس_و_دو 

 

د. ببخشید رسییع به  بدون این که چشم از مهتاب بگیر

دند، گفت و یی مردها که همچنان در حال حرف زدن بو 

توجه به مادرش آرمان را کنار زد و به سمت مهتاب دوید 

ی آدمهایی که جلوی ¬و جلوی چشم های متعجب همه

   دادرسا ایستاده بودند، مهتاب را در آغوش کشید. 

مهتاب که از کار آرین شوکه شده بود برای لحظه ای 

ن باری بود که مردی او را در آغوش  خشکش زد. این اولیر

رفت. باید معذب یم شد. باید خجالت یم کشید و یا یم گ
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ی که حس کرد آرامش و امنیت  ن یم ترسید. ویل تنها چیر

ی آرین ¬بود. یی توجه به دیگران رسش را روی سینه

گذاشت و عطر بدنش را نفس کشید. بعد از آن همه 

س به این آرامش نیاز داشت. آرامیسر که مثل خون  اسیر

ه بود و او را در خلسه ای زیبا در رگهایش جریان پیدا کرد

   فرو برده بود. 

هدیه لبخندی زد و از دو عاشق فاصله گرفت و کنار 

بوسه   آرمان که حاال نزدیک تر آمده بود، ایستاد. آرین

ای روی رس مهتاب زد و همانطور که مهتاب را با یک 

دست به خودش چسبانده بود. دست دیگرش را به 

 حکم گفت: سمت هدیه دراز کرد و با ت

 سووی    چ.  -

هدیه ابرویی باال انداخت و به آرمان نگاه کرد. آرمان شانه 

ای باال انداخت و خندید. هدیه سووی    چ ماشینش را توی 

ن برد  دست آرین گذاشت. آرین مهتاب را به سمت ماشیر

و او را روی صندیل شاگرد نشاند و بعد خودش پشت 

ن را به   ماشیر
حرکت در فرمان نشست و بدون هیچ حرقن

   آورد. 
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ن خانم خودش را به هدیه و آرمان رساند و با  نسیر

 هیجان پرسید: 

 این یک بود؟  -

 هدیه خندید. آرمان با یی تفاویر گفت: 

ش بود دیگه.  -  معلوم نبود؟ دوست دخیر

. مگه آرین دوست دخیر داره؟ از یک با هم  - دوست دخیر

؟ چن ن ؟ قصدشون جدیه؟ یم خوان ازدواج کین ن د دوسیر

ه یک هست ؟ از چه   دخیر
ً
وقت هم و یم شناسن؟ اصال

 خونواده ای؟ 

 آرمان رو به مادرش گفت: 

   االن مهمه که مال چه خونواده ای؟ -

آره خب مهمه. اگه آرمان بخواد باهاش ازدواج کنه باید  -

 بدونیم از چه خونواده ای. 

 آرمان پوزخندی زد و گفت: 

-  
ً
ثل خونواده خودمون باشه اگه از یه خونواده ای م  مثال

   که عمومون قاچاقچیه و خالمون نامرد و دزد خوبه. 

ن خانم جا خورده دهانش را بست. آرمان با  نسیر

 عصبانیت ادامه داد: 
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مامان به خداوندی خدا اگه بخوای کاری به این دوتا  -

داشته باشید عمارت و به آتیش یم کشم. به بابا هم 

   بگو. 

ی خاله ¬تفری    ح به قیافه مچاله شدهبعد به هدیه که با 

ن نگاه یم  کرد، گفت: ¬نسیر

مت خونتون.  -  بیا من بیی

 

   #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_چهارصد_و_یس_و_سه 

 

 

ن تر از میدان ولیعرص رو به روی  ن را کیم پاییر آرین ماشیر

یک فست فودی کوچک نگه داشت. از وقتر سوار 

ن شده بودند هیچ کدام حرقن نزده  بودند. انگار هر ماشیر

دو در یک رویا زیبا فرو رفته بودند و یم ترسیدند با حرف 

زدن از خواب بیدار شوند و دوباره به روزهای عذاب آور 

    گذشته برگردند. 
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آرین به سمت مهتاب که هنوز از اتفاقر که افتاده بود، 

 بهت زده بود. برگشت و گفت: 

گر دنیا افتخار یم دی به خوردن خوشمزه ترین همیی  -

 دعوتت کنم. 

گر دنیا؟  -  خوشمره ترین همیی

گری با طعم عشق.  -    آره، همیی

مهتاب خندید و به اطراف نگاه کرد. اینجا را خوب یم 

شناخت. همان فست فودی کوچیک بود که یک بار آرین 

را به آنجا مهمان کرده بود. از یادآوری آن روزها لبخندی 

مهتاب را گرفت و روی لبهایش نشست. آرین دستهای 

 گفت: 

مهتاب نیم دوین چقدر دوست دارم. تو تمام لحظات  -

دادگاه فقط و فقط به تو فکر یم کردم به این که اگه برم 

زندان دوری تو رو چه جوری تحمل کنم. مهتاب شاید 

و یم داد که بتونم به  ی که بهم نیر ن باور نکتن ویل تنها چیر

   بود.  ی تو ¬مبارزه ادامه بدم دیدن دوباره

م و هیجان رسخ شد. آب دهانش را  صورت مهتاب از رسر

ن انداخت. آرین دستهای مهتاب  قورت داد و رسش را پاییر

را باال آورد و به لبهایش نزدیک کرد و بوسید. چشم های 
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مهتاب با خجالت باال آمد و به چشم های مشتاق آرین 

 نگاه کرد. آرین زمزمه کرد: 

؟  -  با من ازدواج یم کتن

ن پیشنهادی را نداشت آن م هتاب خشکش زد، انتظار چنیر

 هم به این زودی. آرین که تردید مهتاب را دید، گفت: 

یم دونم هنوز نیم توین بهم اعتماد کتن ویل من دیگه  -

تحملم تموم شده. فکر این که دوباره از دستت بدم 

دیونه ام یم کنه. مهتاب باهام ازدواج کن. قول یم دم 

قول یم دم مثل کوه پشتت وایسم و  خوشبختت کنم. 

   اجازه ندم کیس اذیتت کنه. 

مهتاب فقط در سکوت نگاهش کرد. نیم دانست باید 

 چه جوایی بدهد. آرین نفیس گرفت و گفت: 

پس الاقل بهم بگو یم تونم امیدوار باشم که یه روزی  -

 .    دوستم داشته بایسر

مزده گفت:   مهتاب رسر

ن االنم دوست دارم.  -  همیر

چشم های آرین برقر زد و مهتاب را با تمام وجود به 

 آغوش کشید. 
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   #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_چهارصد_و_یس_و_چهار 

 ** 

. چند خیابان دورتر از  ن رستواین هدیه و آرمان پشت میر

دادرسا نشسته بودند. هر دو خسته ویل خوشحال بودند. 

ن  س بالخره همه چیر
به  بعد از یک روز سخت و پر از اسیر

خیر و خویسر گذشته بود. آرمان نگایه به صورت تپل و 

 سفید هدیه با آن شال چند رنگش انداخت و پرسید: 

 جی یم خوری؟  -

 هر جی گرفتر خوبه ویل زیاد بگیر من گشنمه.  -

 آرمان خنده ای کرد و گفت: 

 مگه ناهار نخوردی؟  -

نه، رفتم دوتا ساندوی    چ گرفتم ویل مهتاب جوری  -

ک ز  ن نرفت. دادم به ییک غمیی ی از گلوم پاییر ن ده بود که چیر

   از این بچه های کار که اون دور و بر یم چرخید. 

ون فرستاد و گفت:   آرمان نفس پر آهش را بیر
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   روز سختر بود. خییل سخت.  -

و دستش را برای گارسوین که کیم دورتر ایستاده بود بلند 

جلو آمد کرد. گارسون که پرس جوان خوش چهره ای بود 

 و مودبانه سفارش غذا را گرفت و دور شد. 

آرمان نگایه به اطراف انداخت. رستوران کوچک و جمع 

و جوری بود از آن رستورانهایی که به ندرت پا به آنها یم 

گذاشت. ویل آن شب آنقدر خسته و گرسنه بود که با 

ن رستوران توقف کرده بود. امیدوار بود کیفیت  دیدن اولیر

 از ظاهر رستوران باشد. غذا بهیر 

هدیه تکه ای از نان داخل سبدی را که پرس بچه ده، 

ن  دوازده ساله ای به همراه نوشابه و ماست روی میر

 گذاشته بود. داخل دهانش گذاشت و گفت: 

؟ من و  - نگفتر ظهر برای جی اونقدر با عجله رفتر

 مهتاب خییل نگران شدیم. 

 آرمان نفیس گرفت و گفت: 

ذره بیخ پیدا کرده بود. مجبور شدیم چند تا کار یه   -

مدرک دیگه رو هم به دادگاه ارائه بدیم تا شاید دست از 

رسمون بردارن. خاله و اون مرتیکه که باهاش همکاری یم 

ن خوب جفت و جور کرده بودن اگه هر کیس  کرد همه چیر
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دیگه به جز آرین بود، نیم تونست به این راحتر قرس در 

پول خرج کرد و این در و اون در زد تا  بره. بابا خییل

تونست بیگنایه آرین رو ثابت کنه. البته وکالی خویی 

ین وکیالی ایران و برای  هم داشت. بابا شش تا از بهیر

 دفاع از آرین استخدام کرده بود. 

 

   #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_چهارصد_و_یس_و_پنج 

 

 هدیه رسش را تکان داد و گفت: 

به خیر گذشت. مامان خییل نگران بود. هم  خدا را شکر  -

ن. خوبه که دیگه همه  نگران آرین. هم نگران خاله نسیر

ن تموم شد.   چیر

مسئله آرین تموم شد ویل گندی که خاله به هولدینگ  -

زده به این راحتر جمع نیم شه. حاال، حاال درگیر دادگاه و 

   دادگاه کیسر هستیم. 

رسعت بشقابها برنج و گارسون با غذاها رس رسید و به 

ن   از میر
ن چید و بدون هیچ حرقن دیس کباب را روی میر
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فاصله گرفت. هدیه تکه ای کباب روی بشقاب برنجش 

 گذاشت و پرسید: 

   وضع هولدینگ خییل خرابه؟ -

آرمان که داشت با دستمال کاغذی قاشق و چنگالش را 

 پاک یم کرد، گفت: 

دیم. دیگه مثل قبل آره، کیل از رسمایمون رو از دست دا -

 ثروتمند نیستیم ویل هنوزم ثروتمندیم. 

 هدیه خنده ای کرد و گفت: 

   پس خییل جای نگراین نیست؟  -

نه. مطمئنم بابا از پس کار برمیاد و خییل زود هولدینگ  -

 و به جایگاه قبلیش یم رسونه. 

 بعد هم یم سپاردش دست آرین.  -

را داخل دهانش یم آرمان در حایل که قاشق پر از برنج 

 چپاند، جواب داد: 

ایظ تو هولدینگ کار نیم  - نه، آرین گفته تحت هیچ رسر

ینس خودش رو راه بنداز  ن  کنه یم خواد بیر

 هدیه با هیجان پرسید: 
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ینس خودش؟ جی هست؟  - ن  بیر

یم خواد بره تو کار انتشارات. تو این سه سایل که تو  -

ار کرده یم گه خییل انگلستان بوده خییل روی بازار کتاب ک

از کتابهای روز دنیا تو ایران نمیاد. چون بازار نرسر تو ایران 

ن پولشون رو اینجا  سود زیادی نداره خییل ها حاضن نیسیر

رسمایه گذاری کنند. یم خواد یه انتشارایر بزنه و چند تا 

جم خوب استخدام کنه و کتابهای روز دنیا رو ترجمه  میر

ه. و چاپ کنه. مطمئنه کارش   یم گیر

 هدیه مقداری از نوشابه اش را خورد و گفت: 

باید خییل جالب باشه. ویل من ترجیح یم دم با سپهر  -

ه. هر چند فکر کنم  برم رس ساختمون. هیجانش بیشیر

مهتاب از این ایده خوشش بیاد. اون عاشق کتابه. مثل 

آرین. یم دوین خییل برای مهتاب و آرین خوشحالم به 

 .. نظر......... 

 آرمان میان حرف هدیه پرید و گفت: 

ول کن هدیه تا یک باید در مورد بقیه حرف بزنیم. بیا یه  -

 ذره در مورد خودمون حرف بزنیم. 
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   #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_چهارصد_و_یس_و_شش 

 

 هدیه با تعجب پرسید: 

 در مورد خودمون؟  -

 آره، در مورد خودمون. خودم و خودت.  -

انش را قورت داد و به آرمان که دست از هدیه آب ده

ه شده بود، نگاه کرد. در  خوردن برداشته بود و به او خیر

ی مهتاب دست از لجبازی با ¬این مدیر که به توصیه

آرمان برداشته بود. رابطه اشان هر روز بهیر و بهیر شده 

ها ¬بود ویل هدیه فکر نیم کرد آرمان به این زودی

     سیم کند. بخواهد این رابطه را ر 

 آرمان نفیس گرفت و گفت: 

هدیه من خییل وقته که دوست دارم. از وقتر که یه  -

ستاین بودم. از همون موقع دوست داشتم و  پرس دبیر

    هنوزم دوست دارم. 
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چشم های هدیه گرد شد. باور نیم کرد. یعتن آرمان از 

همان دوراین که مثل سگ و گربه جان هم یم افتادند و 

   و کله هم یم زدند او را دوست داشت. توی رس 

 آرمان کیم با غذایش بازی کرد و من، من کنان ادامه داد: 

تو هیچ وقت من و نیم دیدی یا با آرین بودی یا با  -

ن سیع  سپهر از نظرت من یه بچه کوچلو بودم. برای همیر

م. فکر یم کردم این طوری یم  کردم ازتون فاصله بگیر

م گرفتم تا تونم فراموشت کنم. حتر   چند تا دوست دخیر

زودتر فراموشت کنم ویل نتونستم. یعتن تو همه ای این 

ی بودی که بهش عالقه داشتم و هنوز  سالها تو تنها دخیر

 تو اون موقع بچه 
ی

دارم. یم دونم االن یم خوای بیک

بودی. ویل عشق اینا رو نیم شناسه. من عاشقت شده 

عاشق اون نگاه  بودم. عاشق رفتارت. عاشق طرز فکرت. 

ویل تو من و نیم دید.   رنگیت به دنیا. عاشق مهربونیت. 

وقتر یم دیدم چقدر با آرین صمییم هستر حسودیم یم 

شد ویل با خودم یم گفتم وقتر هم دوست دارن نباید 

 تو یه دوره ای فکر یم کردم 
ً
م. واقعا بینشون قرار بگیر

فهمیدم همدیگر رو یم خواین. شاید باور نکتن روزی که 

آرین ییک دیگه رو دوست داره انگار خدا دنیا رو به من 
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داد ویل باز هم نیم تونستم بیام جلو یعتن یم ترسیدم 

ن چند ماه پیشم یم ترسیدم که بهت  . تا همیر
پسم بزین

نزدیک بشم و حرف دلم رو بزنم. اونقدر که تو از باال به 

و من نگاه یم کردی و سیع یم کردی کوچیک تر بودن من 

 .  به رخم بکیسر

 

   #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_چهارصد_و_یس_و_هفت 

 

ن انداخت. قلبش به شدت یم زد و  هدیه رسش را پاییر

ن  صورتش رسخ شده بود. هیچ وقت در زندگیش در چنیر

ن  موقعیتر قرار نگرفته بود. هیچ وقت کیس به او اینچنیر

ابراز عالقه نکرده بود و از عشقش حرف نزده بود. 

هم آرمان را دوست داشت. عالقه اش به آرمان، خودش 

به قدمت عالقه ی آرمان به او نبود. ویل چندان هم کم 

ن جرقه های این عالقه سه سال پیش زده  هم نبود. اولیر

شده بود. از همان وقتهایی که آرمان به مهتاب برای 

ن باعث شده بود  رسیدن به حقش کمک یم کرد و همیر
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ذرانند و او بیشیر آرمان را بیشیر در کنار هم وقت بگ

   بشناسد. 

آن موقع بود که تازه فهمیده بود آرمان آن پرس 

خوشگذران و رسخویسر که تصور یم کرد، نیست. بلکه 

مرد مسئولیت پذیر و مهرباین است که به راحتر یم شود 

 را پیمود. 
ی
    به او اعتماد کرد و هم قدم با او مسیر زندیک

ن دیگری تعبیر کرده بود،  آرمان که سکوت هدیه را به چیر

 با نارحتر و خجالت گفت: 

ببخشید زیاده روی کردم. نباید این حرفها رو یم زدم.  -

س امروز. فراموشش کن.   و اسیر
ی

 بذار پای خستیک

 هدیه رسش را بلند کرد و با تعجب گفت: 

 به این زودی جا زدی؟ خاک بر رست.  -

دهان باز  آرمان که از تعجب چشمانش گرد شده بود با 

ه شد. هدیه با چنگایل که توی دستش بود،  به هدیه خیر

تکه ای از کباب داخل بشقاب آرمان را برداشت و داخل 

 دهانش گذاشت و گفت: 

چه جوری دوست دخیر داشتر و نیم فهیم طرفت داره  -

   ناز یم کنه. 
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ون نیامده بود،  آرمان که هنوز از شوک حرف هدیه بیر

 گفت: 

، یعتن  -  تو هم به من عالقه داری؟ یعتن

هدیه دوباره چنگالش را به سمت بشقاب آرمان برد. 

 گردنش را چرخاند و با عشوه گفت: 

    نیم دونم. باید در موردش فکر کنم.  -

 آرمان چنگال را از دست هدیه گرفت و گفت: 

؟  - د زدن به غذای من فکر کتن  نیم شه بدون دستیی

را غنچه کرد و  هدیه خودش را غقب کشید. لبهایش

 گفت: 

   االن که فکر یم کنم یم بینم، نه. ازت خوشم نمیاد.  -

تو غلط یم کتن که از من خوشت نیاد. مگه دست  -

   خودته. 

هدیه خنده بلندی رس داد و آرمان با عشق به صورت 

ین پایان برای یک روز سخت بود.   هدیه نگاه کرد. این بهیر

 

   #ستاره_های_نیمه_شب
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 رصد_و_یس_و_هشت #پارت_چها

 ***** 

 

 از 
ی
ناهید روی کاناپه ی مارک کرستوفر گای که به تازیک

ی ¬انگلستان برایش ارسال شده بود. وسط سالن خانه

بزرگ ویالیش در غرب تورنتو دراز کشیده بود و با تلفن 

   حرف یم زد. 

؟  -  تو تائیدش یم کتن

 زین که پشت خط بود، گفت: 

نم. همه یم گن تو این کار لزویم نداره من تائیدش ک -

 برو 
ً
کت. نه، اصال ینه. باور نداری برو تو سایت رسر بهیر

ن  کت و از نزدیک با رسمایه گذارا حرف بزن. ببیر خود رسر

کت تا به حال رسمایه گذاری کردند و  روی چند تا رسر

کت ها به کجا رسیده. نود و پنج درصد  عاقبت اون رسر

کتها االن جزو موفق کت¬اون رسر های کانادا ¬ترین رسر

. این یعتن کارشون خییل، خییل خوبه.  ن  هسیر

ایطشون یه ذره سخت و سنگینه.  -  ویل به نظرم رسر
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زن پشت خط که کتاون نام داشت و وکیل ناهید بود، 

 گفت: 

کتهای رسمایه - ن ناهید روند کار تمام رسر گذار همینه. ¬ببیر

کتهای تازه تاسیس یم ذارن و هر  یه رسمایه در اختیار رسر

کت بعالوه مبلغ ثابتر ما ه طبق قرار داد. مبلیعن از سود رسر

کت  برای باز پرداخت رسمایه اصیل از موجودی رسر

ن تا طلبشون صاف بشه. هر چقدر سود  برداشت یم کین

کت  کت بیشیر باشه زودتر یم تونه طلب رسر دیه رسر

کت ¬رسمایه گذار رو بدن و به استقالل برسن. البته رسر

 پ
ی

ر داد و خطر ورشکستیک کت ضن یش اومد رسر

گذار یم تونه تمام رسمایه و سودش رو قبل از ¬رسمایه

ون بکشه.  کت بیر  از رسر
ی

   ورشکستیک

 ناهید با تردید گفت: 

نیم دونم. به نظرم یه کم ریسکش باالس. اگه کار خوب  -

؟ اون وقت رسمایه ام و کامل از دست یم ¬پیش نره، جی

ن یم گشتم. ییک که  یک مطمی  تو سود دم. من دنبال یه رسر

یک بشه. نه این که در صورت  و زیان باهام رسر

ر کنم.   فقط من ضن
ی

 ورشکستیک
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 هر کاری ریسک خودش  -
ً
و داره. از خیابون هم ¬اوال

 . بخوای رد بیسر ممکنه خوب پیش نره و تصادف کتن

ییک که تو دنبالیسر به این راحتر پیدا نیم شه.   اون رسر
ً
ثانیا

 پیدا نیم شه. هیچ  
ً
کس به یه زن تنها که یا درواقع اصال

ن رسمایه  تازه پاشو گذاشته تو این کشور برای یه همچنیر

ن کیس پیداش شد،  گذاری اعتماد نیم کنه. اگر چنیر

ن باش یم خواد ازت سوء استفاده کنه.   مطمی 

 

   #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_چهارصد_و_یس_و_نه 

 

ه ای در زمینه  - کت هم مشاورین با تجیی  این رسر
ً
ثالثا

ت داره و هم الیی های با نفوذ و قدرتمندی که یم تجار 

ر  کتت به مرحله ضن توین ازشون استفاده کتن و نذاری رسر

کتر که  دیه برسه. بالخره به نفع اونا هم هست که رسر

کت قوی و سود ده ¬توش رسمایه . یه رسر ن گذاری یم کین

کت ورشکسته.   باشه نه یه رسر

 نفیس گرفت و ادامه داد:   
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کت ی این¬از همه - فت رسر  یا پیرسر
ی

ها گذشته، ورشکستیک

 به توانایی 
ی

کتن از پس ¬های تو داره. اگه فکر یم¬بستیک

. خب،  کت برنمیای و ممکنه ورشکست بیسر اداره رسر

 چرا یم
ً
. پولت و بذار تو بانک و ¬اصال کت بزین خوای رسر

. هر چند بانک های اینجا مثل ¬سودش و بگیر

 تو و های ایران سود زیادی نیم دن ویل بر ¬بانک
ی
ای زندیک

 کنید. 
ی
 آین بسه. یم تونید تا آخر عمر مثل ملکه ها زندیک

ی نگفت. از حرف کتایون  ن  کشید و چیر
ناهید نفس عمیقر

 خوشش نیامده بود. نیم توانست تحمل کند کیس 
ً
اصال

د ویل چاره ای جز سکوت ¬توانای های او را زیر سوال بیی

ناخت که نداشت. به جز کتایون کیس را در کانادا نیم ش

بتواند به او اعتماد کند. باید کتایون را تا پایان کار کنار 

   خودش نگه یم داشت. 

در حایل که سیع یم کرد لحنش خییل رسد و مغرورانه 

 نباشد، گفت: 

 باید خودم تحقیق کنم.  -

ن و گفتم. گفتم اگه به حرفهای من  - منم که از اول همیر

کتشک داری خودت برو پرس و جو کن. برو ا هایی ¬ز رسر

 . کت کار کردن اطالعات بگیر اسم   که با این رسر
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شون تو سایتش هست. تو که بدون کمک یه ¬همه

کتر که مد نظرت هست و ¬رسمایه گذار نیم توین اون رسر

. پس چاره ای نداری جز این که به ییک  تاسیس کتن

کت بود که کردم. بقیه  . منم وظیفم معرقن رسر اعتماد کتن

م اگه کار دیگه ای نداری من باید تلفن اش با خودته. حاال 

   رو قطع کنم. مراجعه کننده دارم. 

ناهید با کتایون خداحافظن کرد و گویسر تلفن را رسجای 

خودش گذاشت. با ناراحتر نفس عمیقر کشید و 

همانطور که دراز کشیده بود از پنجره به محوطه چمن 

   کاری شده، حیاط نگاه کرد. 

اعتماد یم کرد. باید ترس را کنار یم  حق با کتایون بود باید 

وع یم کرد.   گذاشت و کار را رسر

 

   #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_چهارصد_و_چهل 
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ناهید خودش را باهوش تر از آن یم دانست که کیس 

بتواند رسش کاله بگذارد. او بود که رس همه را کاله 

   گذاشته بود و بعد هم با کیل پول فرار کرده بود. 

ن که منتظر پایان نقشه ای که با سیامک شایق برای  همیر

هولدینگ کشیده بودند، نمانده بود و تمام رسمایه اش را 

تر از ایران خارج کرده بود. نشانه هوش ¬خییل قبل

   رسشارش و مدیریت باالیش بود. 

پول هنگفتر که از   بدون این که به کیس بگوید تمام

ن   پویل که از طریق قاچاق کاال بدست آورده بود. همچنیر

کت دزدیده بود به همراه رسمایه  اختالس در حسابهای رسر

قابل توجیه از دارای های شخیص خودش و داریوش را 

ن وقتر  به بانگهای انگلستان منتقل کرده بود. برای همیر

به لطف آرین و آرمان نقشه هایش نقش بر آب شده بود 

 با خیال راحت و بدون هیچ نگراین از ایران خارج شده

   بود و به انگلستان رفته بود. 

 در انگلستان برنامه های زیادی داشت. 
ی
ناهید برای زندیک

 خایص به انگلستان داشت. 
ی

همیشه یک دلبستیک

ی دوم خودش یم دانست ویل بعد از ¬انگلستان را خانه

ن به هم خورد. او دیگر نیم  ی آرین همه چیر دستگیر
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ای زیادی توانست در انگلستان بماند. کوروش که آشناه

در انگلستان داشت به خونش تشنه شده بود و ممکن 

بود بالی رسش بیاورد از آن طرف هم رفتار داریوش وقتر 

فهمید که ناهید برای برادرزاده اش پاپوش درست کرده 

عوض شد. بنای ناسازگاری را گذاشت و در نهایت هم با 

کشان از او جدا شد و به  ن نییم از رسمایه مشیر گرفیر

   ا رفت. آمریک

ناهید هم برای اطمینان از این که دست کوروش به او 

نیم رسد یی رسو صدا به همراه آنیتا به کانادا مهاجرت 

کرد. جایی که یم دانست فرصت هایی زیادی برای 

کت  رسیدن به آرزوهایش دارد. آرزوی مدیریت یک رسر

کت های ایراین کار  کتر که قرار بود حتر با رسر بزرگ. رسر

ن ماجرا بود. این که  کند و این قسمت فان و هیجان انگیر

بدزدی و بروی و بعد مثل یک قهرمان برگردی و بگویی 

من یم توانم از موقعیتم برای دور زدن تحریم ها استفاده 

کنم و فالن کاال را که شما به آن محتاج هستید، برایتان 

ن کنم.   تامیر

 

   #ستاره_های_نیمه_شب
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 #پارت_چهارصد_و_چهل_و_یک 

 

عد هم همه برایت دست بزنند و هورا بکشن. مثل خییل ب

گرهای ریز و درشت دیگر. ویل کار به آن ¬از اختالس

ن داریوش رسمایه  راحتر که او فکر یم کرد، نبود. با رفیر

 
ی
اش نصف شده بود. از طرقن نیم توانست از خیر زندیک

ن به دنبال یک  الکچری و پر از خرجش بگذرد. برای همیر

یک خوب یم   کشت ویل برخالف انگلستان در کانادا رسر

یک کار  آدمهای زیادی را نیم شناخت و پیدا کردن یک رسر

کتهای رسمایه  ن دست به دامان رسر راحتر نبود برای همیر

 گذاری شده بود. 

ن رو به رویش  با شنیدن صدای در چشم از چمن های سیی

 از جایش بلند شد و به آنیتا که به 
ی

برداشت. به آهستیک

   ته بود، نگاه کرد. خانه برگش

ای داشت. چشم هایش رسخ بودند ¬آنیتا ظاهری آشفته

و موهای کوتاه و صوریر رنگش درهم ریخته و پریشان. 

 به دماغش آویزان بود و تاتوی روی بازوی 
ی

پرسینیک

چپش نقش بسته بود. تاب حلقه ای پرسانه ای به تن 

، کرده بود و شلوار یل درب و داغاین که برایش گشاد بود 
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به پا داشت. ناهید نیم دانست این لباسهایی که به تن 

آنیتا هست برای چه کیس بود و چه بررس لباسهایی که 

   آنیتا دیروز عرص به تن داشت آمده بود. 

از وقتر به کانادا آمده بودند، افسار آنیتا از دستش در 

رفته بود. یا در بار و کلوپ و کالب بود و یا در پاریر و 

. خییل شبها به خانه نیم آمد و اگر مهماین و ش ب نشیتن

هم یم آمد با وضعیتر آشفته و نا بسامان. ناهید هم 

جرات مخالفت نداشت. تمام مخالفتهایش با بدقلقر و 

بد دهتن آنیتا ناکام یم ماند. آنیتا بارها او را تهدید کرده 

بود که اگر به پر و پایش بپیچد از خانه یم رود و با 

 نیم دانست چه کیس  دوست پرسی که
ً
ناهید اصال

 یم کند. 
ی
   است. زندیک

ن پدرش بود.  یم دانست تمام این ناراحتر ها به خاطر رفیر

آنیتا عاشق پدرش بود. شاید همیشه تحت سلطه و نفوذ 

مادرش بود ویل پدرش را یم پرستید و وقتر مادرش اجازه 

نداده بود که او همراه پدرش برود و پدرش هم تالیسر 

ردن او نکرده بود. به سیم آخر زده بود و خودش را برای ب

 در تفری    ح های ناسالم و دوستان ناباب غرق کرده بود. 
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   #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_چهارصد_و_چهل_و_دو 

 

کار به جایی رسیده بود که حتر ناهید هم نیم توانست او 

ل ل کند و این برای زین سلطه جو و کنیر گر مثل ¬را کنیر

ن      مرگ بود. ویل چاره ای جز مدارا نداشت.  ناهید عیر

ناهید با لحتن که سیع یم کرد، مهربان و صمییم باشد. 

 گفت: 

 اومدی آنیتا جان.  -

ن مبل رها کرد  آنیتا بدون هیچ جوایی خودش را روی اولیر

و رسش را به پشتر مبل تکیه داد و چشم بست. خسته 

از رسش بود. رسش درد یم کرد و هنوز آثار مستر دیشب 

یده بود. ناهید کوتاه نیامد.   نیی

امروز کتایون زنگ زد یه رسمایه گذار خوب پیدا کرده.  -

 فردا یم خوام برم پیشش. 

آنیتا بدون این که چشم باز کند، با صدای کشداری 

 گفت: 
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کت گنده  - چه خوب. بالخره به آرزوت یم ریس. یه رسر

کت عمو. اون وقت یم یسر خانم مدی ر یم زین قد رسر

عامل. یم یسر همه کاره. رئیس. یم شیتن به همه دستور 

 دی. ¬یم

 ی آنیتا ادامه داد: ¬ناهید بدون توجه به طعنه

ی و  - به نظرم دیگه وقتش از دوستات فاصله بگیر

کت رست  . چون بعد از تاسیس رسر خودت و آماده کتن

ون   با دوستات بیر
خییل شلوغ یم شه و دیگه نیم توین

   بری. 

 ی یی حایل کرد و گفت:  آنیتا خنده

ون برم ؟ -    چرا نیم تونم با دوستام بیر

کتر که برای هر دوی  - چون باید در کنار من و توی رسر

. پس وقت نیم کتن با دوستات بری  ماست کار کتن

ون. البته نیم خوام دوباره در مورد این مسئله که این  بیر

ن حرف بزنم. باید یه رسو ساموین   آدما در شان تو نیسیر

 این لباسا جی پوشیدی؟ 
ی

هم به ظاهرت بدی. یم شه بیک

 لباسای خودت کجاست؟ 

 آنیتا که انگار در خواب حرف یم زد، گفت: 
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من عاشق نقاشیم. یم خوام نقایسر بکشم. فقط  -

 .    نقایسر

خب نقایسر بکش. وقتای بیکاریت نقایسر بکش. حتر  -

ت و به  یم توین مثل چند سال قبل نمایشگاه بزین و هین

کتمون هم خوبه.   همه نشون بدی. این برای وجهه رسر

آنیتا به یاد نمایشگاه چند سال پیش افتاد و لبخند تلخن 

 کذایی و پرسهایی که به دورش یم 
زد. به یاد آن مهماین

 چرخیدند و خودش که چشمش به دنبال آرین یم گشت. 

 

   #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_چهارصد_و_چهل_و_سه 

 

آرین یم گشت؟ آرین را دوست داشت؟ یا چرا به دنبال 

فکر یم کرد باید آرین را دوست داشته باشد؟ چون 

مادرش به او دیکته کرده بود که باید آرین را دوست 

داشته باشد و با او ازدواج کند؟ حاال وقتر دقیق نگاه یم 

کرد هیچ وقت از آرین خوشش نیم آمد و در کنارش 

 
ً
 در تمام زندگیش احساس آرامش و لذت نیم کرد. اصال
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هیچ وقت احساس آرامش و لذت نکرده بود. تمام 

س و ترس. ترس از برنده نشدن.  زندگیش پر بود از اسیر

ترس از اول نبودن. ترس از کامل و یی نقص نبودن. 

ین باشد.  خسته بود. خییل خسته. دیگر نیم خواست بهیر

ن باشد. نیم  نیم خواست برنده باشد. نیم خواست اولیر

ت با کیس که مادرش یم گفت ازدواج کند. نیم خواس

کتر که مادرش یم خواست کار کند.  برای   خواست در رسر

وب و مواد غرق کرده بود و صبح  ن خودش را در مرسر همیر

 آدمهایی یم گذراند که از او هیچ انتظاری 
ن و شبش را بیر

نداشتند. وقتر کنار آن آدم های بریده از دنیا بود نیم 

عیب نباشد. نیم ترسید ببازد و برنده ¬ترسید کامل و یی 

ن نداشت.  ی برای باخیر ن    نباشد. چون دیگر چیر

از جایش بلند شد و همانطور که تلو، تلو خوران به 

سمت پله هایی که از کنار پاسیو او را به اتاق خوابش یم 

 رساند، یم رفت. گفت: 

این پنبه رو از گوشت در بیار. من حاضن نیستم تو  -

کت کار ک کتر خودت رسر . تو عاشق رسر کتر نم. تو هیچ رسر

 هم توش کار کن و دست از رس منم بردار. 
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ناهید از جایش پرید. دیگر تحملش تمام شده بود بیش از 

این نیم توانست مراعات این دخیر رسکش و یی فکر را 

 بکند. با عصبانیت داد زد: 

ی نیست.  -    اگه دست از این کارات برنداری از پول خیی

به سمت مادرش چرخید و برای این که نیفتد به  آنیتا 

 نرده تکیه داد و پرسید: 

 یعتن دیگه بهم پول نیم دی؟  -

نه، بهت پول نیم دم. یم خوام ببینم اون وقت چطور  -

 یم ری دنبال کثافتکاری. 

 آنیتا شانه ای باال انداخت و گفت: 

   مهم نیست یم رم پیش بابا. اون بهم پول یم ده.  -

ین ترسش بود از دست دادن  ناهید  ساکت شد. این بزرگیر

آنیتا. او تنها کیس بود که برایش مانده بود و نیم خواست 

 او را هم از دست بدهد. 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_چهارصد_و_چهل_و_چهار
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*** 

ی پشت تراشکاری، به ماشینش تکیه ¬کمال توی کوچه

ه به دیوار بلند تراشکاری س یگارش را دود یم زده بود و خیر

ی نقشه ¬کرد. بیش از یک ماه از روزی که پرستو همه

هایش را نقش برآب کرده بود، یم گذشت. با این که بعد 

از آن روز چندین بار به رساغ گالره رفته بود. ویل گالره به 

هیچ عنوان جوابش را نداده بود و حاضن نشده بود به 

حساب باز  حرفهایش گوش دهد. کمال که روی پول گالره

کرده بود و به واسطه پویل که هنوز به دستش نرسیده 

ر  بود معامله ای انجام داده بود. مجبور شده بود با ضن

ن مسئله باعث شده بود خشم  معامله را به هم بزند. همیر

با این که   وجود آید. ¬ زیادی نسبت به پرستو در دلش به

دفعه اولش نبود که ییک از نقشه هایش با شکست 

ن باری بود که کیس جرات مو  اجه یم شد ویل این اولیر

کرده بود، اینطور واضح پا توی کفشش بکند. آن هم ییک 

مثل پرستو که از نظر کمال یک احمق تمام اعیار بود. 

ی این مسئله که از احمقر مثل  ن  از هر چیر
شاید هم بیشیر

پرستو رکب خورده بود، عصبانیش کرده بود. فکر این که 
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 و خانه اش را پیدا پرستو ردش ر 
ی
ا زده بود و محل زندیک

کرده بود و بعد هم جلوی گالره سکه یک پولش کرده 

 بود. خشمش را دو چندان یم کرد. 

 سالم اقا.  -

کمال رسش به سمت صدا چرخاند و به جواد که با لبخند 

زشتر رو به رویش ایستاه بود، نگاه کرد. به نظرش جواد 

ه بود. شاید به خاطر زخم تر و زشت تر از قبل شد¬کریه

عمیق روی صورتش بود و یا به خاطر آن چشم های 

ه که سفیدی آن بیشیر به زردی یم زد و یا آن  خیر

دندانهای زرد و لبهایی که از شدت سیگار کشیدن سیاه 

 شده بود. 

 از 
ی
جواد ییک از کارگرهای سابق تراشکاری بود که به تازیک

خودش بود. چند  زندان آزاد شده بود. هم سن و سال

سایل در تراشکاری برایشان کار کرده بود. همیشه بچه رسر 

و ناراحتر بود. اهل دعوا و خالف و البته مواد. از زماین 

که به خاطر یک دعوای خیاباین به زندان افتاده بود، 

ی از او نداشت.   دیگر خیی

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 
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 #پارت_چهارصد_و_چهل_و_پنج

 

بعد از مدتها به کمال زنگ زده بود و وقتر چند شب پیش 

از او در خواست کار کرده بود. فکری به ذهن کمال 

 رسیده بود. فکری که خودش آدم انجام دادنش نبود. 

تر ¬جواد با اشاره به دو مرد دیگری که یک قدم عقب

 پشت رسش ایستاده بودند، گفت: 

 همونطور که خواستید با بچه ها اومدم.  -

ارش زد و نگاهش را از روی جواد به کمال پویک به سیگ

سمت مردها، کشاند. هر دو هم سن و سال جواد بودند. 

ییک قد کوتاه و الغر و آن ییک کیم بلندتر و چهار شانه تر 

و هر دو معتاد. مثل خود جواد. این را یم توانست از 

چشمهایشان بخواند. آن قدر در اطرافش آدم معتاد 

ی یم توانست تشخیصشان  دیده بود که از یک کیلومیر

 دهد. خاکسیر سیگارش را تکاند و گفت: 

 مورد اطمینانن.  -

 مثل چشمام.  -
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کمال پوزخند زد. مگر چشم های زرد و وحشتناک جواد 

قابل اطمینان بودند. پوک دیگری به سیگارش زد و رو به 

 مردها گفت: 

 یم دونید قراره چیکار کنید؟ -

ن   تکان دادند. کمال هر دو مرد رسشان را به نشانه دانسیر

 خوبه ای گفت و رو به جواد پرسید: 

ن دارید؟ -  ماشیر

 جور یم کنیم آقا. خیالتون راحت.  -

 کمال برگه ای به دست جواد داد و گفت: 

اینجا کار یم کنه. ساعت شش عرص کارش تموم یم شه.  -

خونه اش سمت راه آهنه. حواستون جمع باشه نیم 

 خوام خراب کاری بشه. 

 راحت آقا. ما کارمون و بلدیم.  خیالتون -

ن لب هایش گذاشت. ¬کمال سیگار نصفه اش را بیر

موبایلش را در آورد و عکس پرستو را نشان هر سه مرد 

 داد و گفت: 

 قشنگ نیگا کنید یه وقت نرید ییک دیگه رو خفت کنید.  -
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جواد که با دیدن عکس نیشش باز شده بود. با حالت 

 چندیسر گفت: 

 ؟نگفته بودید زنه -

 چیه؟ زنا رو نیم زنید؟ -

 نه آقا هر یک رو شما بگید یم زنیم.  -

بعد موبایل را از دست کمال گرفت و به دوستانش داد تا 

آنها هم با دقت عکس پرستو را ببینند. کمال یک بسته 

اسکناس را از جیب کتش در آورد و به سمت جواد 

 گرفت و گفت: 

بمونه بعد الحساب پیشتون باشه. بقیه اش ¬این عیل -

 از تموم شدن کار. 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_چهارصد_و_چهل_و_شش

 

 جواد پول را از دست کمال گرفت و چاپلوسانه گفت: 
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دست شما درد نکنه آقا. خیالتون راحت. از االن کار رو  -

 تموم شده بدونید. 

کمال موبایلش را که مردها به او برگردانده بودند، داخل 

 گفت: جیبش گذاشت و  

حواستون جمع باشه. نیم زنید ناقصش کنید من  -

حوصله دردرس ندارم. فقط یه گوشمالیش بدید. یه 

جوری که دیگه هوس نکنه غلط زیادی بکنه. اگه هم گیر 

 افتادید حرقن از من نیم زنید. به هیچ عنوان. فهمیدید. 

" گفت و به عقب برگشت و به  جواد " خیالتان راحتر

 و دوستانش نگاه کرد 
ً
. دو مرد هم رس تکان دادند و "حتما

ن باشیدی" گفتند.   مطمی 

ن انداخت و با کف کفش  کمال ته سیگارش را روی زمیر

ن را باز کرد و قبل از این که   خاموشش کرد. در ماشیر

 سوار شود، به سمت مردها برگشت و گفت: 

ه نمیارید یم خوام خودم بهش بگم  - اسم من و جلو دخیر

   از کجا خورده. 

ن  پرسها خندیدند. کمال بدون حرف دیگری سوار ماشیر

شد. خییل دلش یم خواست لحظه ای که پرسها حساب 

بود و حقارتش را یم دید. ویل ¬پرستو را یم رسند، آنجا 
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ترجیح یم داد از قضیه دور باشد. نیم خواست حتر اگر 

ی و پلیس کشید. مدریک وجود  یک درصد کار به کالنیر

 ا به قضیه مرتبط کند. داشته باشد که او ر 

 

* 

ن چند ساعت   که همیر
جواد پشت پراید درب و داغوین

پیش از جلوی یک خانه دزدیده بود، به انتظار موقعیت 

ن روزی بود که پرستو را  مناسب نشسته بود. این سومیر

 یم دانست که از چه رایه و 
ً
تعقیب یم کرد. حاال دقیقا

ان کیم چطور به خانه یم رود. دوستانش رحیم و ساس

دورتر کنار خیابان به انتظار ایستاده بودند. قرار بود، 

جواد اول به عنوان مسافرکش پرستو را سوار کند و بعد 

 ساسان و رحیم را. 

ن را به راه  ن که پرستو به کنار خیابان آمد. جواد ماشیر همیر

 انداخت و جلوی پای پرستو توقف کرد و گفت: 

 کجا؟  -

 اد گفت: پرستو بدون نگاه کردن به جو 

 راه آهن -
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جواد رس تکان داد و پرستو روی صندیل جلو کنار جواد 

ن را به حرک در آورد و چند دقیقه  نشست. جواد ماشیر

هر دو پرس   بعد جلوی پای رحیم و ساسان توقف کرد. 

ن شدند.   سوار ماشیر

 

 �🌺🌺🌺�پارت هدیه  �🌺🌺🌺�

 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_چهارصد_و_چهل_و_هفت

 

ه به جلو به فکر فرو رفته بود. سه هفته بود که پ رستو خیر

به عنوان منیسر یک دکیر مشغول به کار شده بود. از 

وع بد نبود به خصوص که دکیر  کارش رایصن بود. برای رسر

هم توجه خایص به او داشت. هر چند حقوقش چندان 

دندانگیر نبود ویل آنقدری بود که اموراتش را بگذراند. 

ی ک ن ه حاال اذیتش یم کرد ماندن در خانه پدرش و تنها چیر

رسو کله زدن با پرویز بود که از وقتر فهمیده بود که رس 
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ی از او یم  کار یم رود توقعش بیشیر شده بود و پول بیشیر

خواست. باید هر چه زودتر خانه ای کرایه یم کرد و یم 

رفت ویل پویل که از ترکیه آورده بود آنقدری نبود که 

د و مجبور بود در  بتواند در  یک محله خوب خانه بگیر

ییک از محله های جنوب شهر خانه ی کوچیک را اجاره 

کند. ویل هر جایی یم رفت بهیر از بودن در آن خانه و 

 کردن با پدر معتاد و برادر چاقو کش و مادری که 
ی
زندیک

 جوابش را به زور یم داد بود. 

 قبل
ی
یش برگردد. نه دیگر پذیرفته بود، قرار نیست به زندیک

. گایه  سپهری بود و نه کمایل. نه خانه ای و نه ماشیتن

فکر یم کرد به ترکیه برگردد. آنجا الاقل کیس قضاوتش 

 گذشته اش را بر رسش نیم 
ی
نیم کرد و رسکوفت زندیک

 کوبید. 

نفیس گرفت و نگایه به اطراف انداخت. به نظرش 

ن در آن یم رفت نا آشنا بود. ر   که ماشیر
و به خیاباین

 راننده گفت: 

 ببخشید مگه راه آهن نیم رفتید.  -

جواد خنده زشتر کرد و دندانهای زرد و کرم خورده اش را 

 نشانه داد و گفت: 
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 راه آهن یم خوای بری چیکار خوشگه؟  -

 پرستو شوکه و عصتی فریاد زد: 

 درست حرف بزن آقا.  -

 خنده جواد بلند شد و با لحن چندش آوری گفت: 

 رست حرف نزنم جی یم شه خوشگله؟جوووون، د -

ن عادی نبود. آب  پرستو احساس خطر کرد. هیچ چیر

دهانمش را قورت داد و آرام به عقب چرخید و نگاهش 

ن ساسان گره خورد. ساسان چشمیک حواله اش  به نگاه هیر

 کرد و بوسه ای برایش فرستاد. 

 پرستو ترسیده به سمت جواد برگشت و داد زد: 

 ر؟ به تو یم گم نگه دار؟نگه دار؟ نگه دا -

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_چهارصد_و_چهل_و_هشت

 

وع به خندیدن کردند. پرستو ترسیده  هر سه پرس رسر

ن برد تا در را باز کند. جواد  ه ماشیر دست به سمت دستگیر
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ن را زد. پرستو به سمت جواد که  به رسعت قفل ماشیر

 زد: پوزخندی روی لبهایش نشسته بود، برگشت و داد 

ن و نگه دار. -  کثافت آشغال ماشیر

 جواد با وقاحت خندید و گفت: 

؟-  نگه ندارم چیکار یم کتن

پرستو به سمت جواد حمله کرد. جواد با پشت دست بر 

دهان پرستو کوبید و او را به عقب پرت کرد. خون از لب 

ون ریخت. با پشت دست خون  پاره شده پرستو بیر

روی جواد به سمت  دهانش را پاک کرد. نگاهش را از 

عقب برد. هر دو مرد با تفری    ح نگاهش یم کردند. انگار 

 فیلم سینمایی جذایی یم دیدن. پرستو با رسعت به 
ن داشیر

ن  ن برگشت و سیع کرد شیشه پنجره ماشیر سمت در ماشیر

ن بکشید. ویل وقتر متوجه شد باالبر شیشه کار نیم  را پاییر

وع  به فریاد کند. مشت هایش را به شیشه کوبید و رسر

زدن کرد. امیدوار بود با این کار توجه راننده های دیگر را 

 جلب کند. 

رحیم که پشت رس پرستو نشسته بود. دستش را از کنار 

صندیل به سمت پرستو برد و نوک چاقویی را که به دست 

 داشت روی شکم پرستو گذاشت و گفت: 
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- . ن  صاف بشن تا دل و رودت و نریختم وسط ماشیر

رفته دست از فریاد زدن برداشت و صاف پرستو وا 

سیده بود.  نشست. هیچ وقت در زندگیش این قدر نیر

ون از  حتر آن وقتر که توی آن رستوران جاده ای بیر

استانبول یک مشت راننده های مست و پاتیل به او گیر 

داده بودند و متلک بارانش کرده بودند هم این طور 

ا نبود و یم وحشت نکرده بود. شاید چون آنجا تنه

دانست کساین هستند که اجازه تعرض به راننده ها را 

ن سه گرگ که معلوم  نیم دهند ویل حاال تنها و یی پناه بیر

نبود چه از او یم خواهند گیر افتاده بود. سیع کرد آرام و 

ن فکری که به نظرش رسید دزدی   عمل کند. اولیر
منطقر

رد و بود. خودش هم یم دانست قیافه غلط اندازی دا

خییل ها فکر یم کنند او آدم پولداری است. نفیس گرفت 

 و گفت: 

ن قیمتر با خودم ندارم ویل یه مقدار - ببینید من هیچ چیر

 پول دارم که یم تونم بهتون بدم. 

 جواد خندان گفت: 

 چه خوب، حاال چقدر هست؟-
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 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_چهارصد_و_چهل_و_نه

 

شما. من امروز از بانک پول هر جی تو کیفم هست مال  -

 گرفتم. پول خویی تو کیفم هست. همش مال شما. 

ون کشید و به  ن دستانش بیر جواد کیف پرستو را از بیر

 سمت عقب پرت کرد و گفت: 

 این که مال خودمونه. دیگه جی داری بهمون بدی؟ -

پرستو بغض توی گلویش را خورد و با صدایی که از شدت 

 گفت:   اضطراب تغییر کرده بود،

تو بانک هم پول دارم. کنار یه خودپرداز نگه دارید. هر  -

جی تو حسابم هست منتقل یم کنم به حسابتون. به خدا 

هر جی دارم و بهتون یم دم. فقط کاری به من نداشته 

 باشید. 

ن به سمت  هر سه پرس با صدای بلندی خندیدن. ماشیر

د. خارج شهر رفت. پرستو به گریه افتاده بود. زاز یم ز 

التماس یم کرد. فحش یم داد. نفرین یم کرد. ویل جز 

ی نصیبش  ن خنده و متلک های زشت و چندش آور چیر
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نیم شد. فهمیده بود درد مردها پول نیست. فهمیده بود 

وع به  که قرار است اتفاقات بدی برایش بیفتد. بدنش رسر

 لرزیدن کرد و از ترس و اضطراب در خودش جمع شد. 

ن  را در جای پریر نگه داشت. رحیم که بالخره جواد ماشیر

ن  از همه قد بلند تر و هیکیل تر بود اول از همه از ماشیر

پیاده شد. در سمت شاگرد را باز کرد و پرستو را از داخل 

ون آورد و بعد از آن که چند قدم او را به دنبال  ن بیر ماشیر

ن پرت کرد.   خودش کشید روی زمیر

س حقارت تمام زبان پرستو از ترس بند آمده بود. ح

وجودش را پر کرده بود. نفس عمیقر کشید و سیع کرد 

خودش را آرام کند. وضعیت بدی بود. یم دانست این 

ی که یم خواستند نیم رسیدند، رهایش  ن سه نفر تا به چیر

نیم کردند. شاید بهیر بود با آنها راه یم آمد و جان 

د. نیم  خودش را نجات یم داد. نیم خواست بمیر

د. از  خواست در  مساری بمیر این بیابان و با فضاحت و رسر

فکر این که جنازه اش را در وضعیت بدی پیدا کنند، 

ن عقب کشید و با  تنش به لرزه افتاد. خودش را روی زمیر

 التماس گفت: 

 هر کاری بگید یم کنم. فقط من و نکشید.  -
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به محکیم به پهلویش زد. نفس پرستو بند  ساسان با پا ضن

زانو نشست. یقه مانتو پرستو را توی آمد. رحیم روی 

مشتش گرفت. پرستو را به سمت خودش کشید و 

 چاقویش را روی صورت پرستو گذاشت و گفت: 

 دوستداری صورتت و چطوری نقایسر کنم خوشگله.  -

 

 #ستاره_های_نیمه_شب 

 #پارت_چهارصد_و_پنجاه

 

پرستو گیج شده بود. نیم فهمید چرا کتکش یم زنند و 

ن دیگری به بیابان تهدیدش یم ک نند. مگر او را برای چیر

نکشانده بودند. شاید آن طور که او فکر یم کرد، نبود و 

این مردها قاتل بودند از آن قاتلهای رسیایل که آدمها را 

 فقط از روی لذت یم کشند.  با لکنت گفت: 

 جی از من  -
ً
تو رو خدا. تو رو خدا. من رو نکشید. اصال

 وردید اینجا؟یم خواید؟ چرا من و ا

جواد که دورتر از بقیه ایستاده بود. سیگاری از جیبش در 

 آورد و گفت: 
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س نیم کشیمت. فقط یم خوایم یه کم تفری    ح کنیم.  -  نیر

 پرستو نفیس گرفت و گفت: 

باشه، هر کاری دوست دارید باهام بکنید. فقط من و  -

 نکشید. خواهش یم کنم. 

 ساسان لبخندی زد و گفت: 

گه هر کاری دلمون خواست باهاش بکینم.   بچه ها یم -

 انگار خییل دلش یم خواد ترتیبش رو بدیم. 

رحیم که هنوز یقه لباس پرستو را رها نکرده بود، پرستو را 

 به سمت خودش کشید و زیر گوشش گفت: 

 چه جوری دوست داری ترتیبت و بدیم؟ -

پرستو با چشم های وق زده نگاهش کرد. رحیم پرستو را 

ن افتاد.  رها کرد   و از جایش بلند شد. پرستو روی زمیر

ن لگد را ساسان به  شکم پرستو کوبید و  با اشاره جواد اولیر

قبل از آن که پرستو بتواند عکس العمل از خودش نشان 

دهد. چند لگد دیگر حواله شکم و پهلو و سینه اش کرد. 

رحیم با کفش توی صورت پرستو کوبید و ییک از پاهایش 

د کرد که پرستو حس کرد استخوان پایش را طوری لگ

 شکست. از درد فریاد  بلندی کشید. 
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تر ایستاده بود و در تمام مدت فقط ¬جواد که کیم عقب

 ناظر کتک خوردن پرستو بود، گفت: 

 بسشه دیگه. یم خواین ناقصش کنید.  -

ساسان  و رحیم هر دو با هم عقب کشیدند. پرستو از 

ه یم کرد. جواد قدیم جلو درد به خودش یم پیچید و نال

 آمد و رو به رحیم و ساسان گفت: 

-  . ن  برید تو ماشیر

ن حرکت کردند.  هر دو مرد بدون حرف به سمت ماشیر

جواد روی پرستو خم شد و صورتش را به سمت خودش 

 برگرداند و گفت: 

ن چه به روز این خوشگله اوردند. دستشون  - اوه، اوه ببیر

 بشکنه. 

اشت. جواد صاف ایستاد و پرستو نای حرف زدن ند

 کمربندش را باز کرد. 

 

   #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_چهارصد_و_پنجاه_و_یک 

 * 
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 آرین گفت: 

پس خاله اینا قراره آخر هفته برای سپهر برن  -

   خواستگاری. 

 هدیه اخم ریزی کرد و گفت: 

   برن چیه؟ منم یم رم باهاشون. اصل منم.  -

ن کا کت هر چهار نفرشان دور میر فه کوچیک در نزدییک رسر

ساختماین کیان مهر نشسته بودند. کافه ای که در این 

مدت به پاتوقشان تبدیل شده بود و بیشیر قرارهای چهار 

 نفرشان را آنجا یم گذاشتند. 

آرین که صندلیش را به صندیل مهتاب نزدیک کرده بود. 

دستش را پشت صندیل مهتاب انداخته بود و با خنده 

   گفت: 

 االن تو چیکاره ای که یم خوای بری خواستگاری؟  -

 هدیه قری به گردنش داد و گفت: 

 خواهرشم. خواهر دوماد.  -

 مهتاب با تاسف رستکان داد و گفت: 
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پس بگو. یم خوای بری خواهرشوهر بازی در بیاری.  -

 بیچاره روژان 

، قرمزی  ن  که اونیفرم سیی
هدیه منتظر ماند تا دخیر جواین

و به جای رورسی کاله بر رسش گذاشته  به تن داشت

ن بچیند و برود. بعد در حایل که  بود. سفارشات را روی میر

 تکه ای کیک را توی دهانش یم گذاشت،گفت: 

، یم خوام خواهر شوهر بازی در بیارم که فکر  -
ً
دقیقا

. سپهر یی کس و کاره و یم تونن هر بالیی رسش 
ن نکین

   بیارن. 

 آرمان گفت: 

ش خوشحالم که بالخره تونست به ترساش من که برا -

ه. روژان دخیر خوبیه.  غلبه کنه و تصمیم درست و بگیر

خانواده خویی هم داره. قرار نیست همه مثل پرستو 

   باشن. 

همه با حرف آرمان موافق بودند. ویل هیچ کس جای 

سپهر نبود تا حس و حالش را درک کند. او هم دوست 

د و با پرستو مقایسه کند نداشت همه را با یک چوب بران

ویل زخیم که پرستو به او زده بود آنقدر کاری و عمیق 

بود که با وجود عشق و عالقه ای که به روژان داشت 
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نیم توانست بر ترس از تکرار مجدد اتفاقات گذشته 

ن ترس او را نسبت به ازدواج ترسو و  غلبه کند. همیر

ی به ش ک و محافظه کار کرده بود و برای تصمیم گیر

   تردید انداخته بود. 

ویل دیدن دوباره پرستو ورق زندگیش را برگرداند و نظرش 

 آن روز متوجه شد پرستویی که سیع یم 
را تغییر داد. وقتر

کرد خودش را حق به جانب و قوی نشان دهد. 

ای توخایل بیشیر نیست. دیوی که از پرستو در ¬پوسته

 ذهنش ساخته بود، شکست. 

 

   شب#ستاره_های_نیمه_ 

 #پارت_چهارصد_و_پنجاه_و_دو 

 

ش را که یم گفت "این  سپهر آن روز معتن حرفهای دکیر

ن یم کنیم دیگران با ما چگونه رفتار  ما هستیم که تعییر

کش با   مشیر
ی
کنند" را به وضوح فهمید. در تمام زندیک

پرستو او بود که اجازه داده بود تا پرستو با او مثل یک 

او بود که اجازه داده بود تا پرستو آدم یی ارزش رفتار کند. 

از او سوء استفاده کند. حاال یم دانست. مهرباین کردن. 
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ن همه و  ن و حتر دوست داشیر ام گذاشیر بخشیدن. احیر

همه حد و حدود و آداب و رسویم دارد که تخظ از آن 

باعث یم شود فرد مقابل به خودش اجازه دهد تا رفتاری 

د.     ناشایست را در پیش بگیر

 جدید 
ی
وع یک زندیک  رسر

ی
بعد از آن بود که حس کرد آمادیک

را دارد و قضیه ازدواجش با روژان را با دایی و زندایی اش 

 باید در این مورد از پرستو تشکر یم 
ً
مطرح کرد. احتماال

کرد که دوباره به رساغش آمده بود و این فرصت را به 

سپهر داده بود تا خود جدیدش را محک بزند. سپهری که 

ن تر  خودش را به خاطر مشکالت جسمانیش از کیس پاییر

نیم دانست و دیگر اجازه سوء استفاده به کیس را نیم 

 داد. 

 مهتاب گفت: 

دیگه کیس نیم تونه بالیی رس سپهر بیاره. اونقدر عاقل  -

و بالغ شده که بدون جی درسته و جی غلطه. روژان هم 

ر من پرستو نیست واقعا سپهر رو دوست داره. به نظ

 خویی یم شن.   زوج

 هدیه لبخندی زد و گفت: 
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ویل من به عنوان خواهر داماد به وظیفه ام که  -

   چزوندن عروسه عمل یم کنم. 

 با این حرف همه به خنده افتادند. آرین گفت: 

. بیا  - تو که این قدر دوست داری خواهر دوماد بایسر

برای من خواهری کن و این دوستت و رایصن کن من برم 

 خواستگاریش. به خدا مردم این قدر ناز کشیدم. 

مهتاب چپ، چپ به آرین نگاه کرد. آرین به سمت 

 مهتاب خم شد و در گوشش گفت: 

یم کشم. ویل تو هم یه   من که تا آخر عمر ناز شما رو -

   کم با دل من راه بیا. 

   آرمان لحن جدی به خودش گرفت و گفت: 

نرو. ما دخیر به آدم داداش بکش کنار. این قدر تند  -

بیکار نیم دیم. شما اول برو کار و کاسبیت و درست کن 

 بعد بیا، ببینیم یم خوایم دخیر بهت بدیم یا نه. 

 

   #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_چهارصد_و_پنجاه_و_سه 
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آرین چشم غره ای به آرمان رفت. هدیه پشت چشیم 

 نازک کرد و رو به آرمان گفت: 

من بیکاره. داره انتشارایر یم زنه حاال یه یک گفته داداش   -

کم زمان یم بره ویل مشکیل نیست. مهم دلشه که پیش 

   دخیر شماست. 

 آرمان رسی تکان داد و گفت: 

   به هر حال ما دخیر به آدم عالف نیم دیم.  -

مهتاب که از این بازی خنده اش گرفته بود. لبهایش را به 

ن اندا خت. آرین که کیم هم فشار داد و رسش را پاییر

 عصتی شده بود، رو به آرمان گفت: 

 اون وقت جنابعایل چیکاره ای که دخیر به من نیم دی؟  -

 آرمان نگاه حمایت گری به مهتاب انداخت و گفت: 

   برادرش.  -

 آرین اخیم کرد و گفت: 

نه بابا. حاال که این طور شد. منم به عنوان برادر هدیه  -

 گوشت و دیدی هدیه رو دید.   به تو دخیر نیم دم. پشت
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 هدیه رو به آرین گفت: 

ببخشید داداش این مسئله به من و آرمان ربط داره  -

ه دخالت نکنید.     شما بهیر

وزمندنه ابرویی برای آرین باال  آرین وا رفت و آرمان پیر

د  انداخت. مهتاب دیگر نتوانست جلوی خنده اش را بگیر

وع به خندیدن ک رد. آرین نگاهش را و با صدای بلندی رسر

ه شد و  به سمت مهتاب چرخاند و با عشق به او خیر

 گفت: 

هات قشنگه. ¬تو فقط بخند. نیم دوین چقدر خنده -

   وقتر یم خندی انگار دنیا یم خنده. 

صورت مهتاب به آین رسخ شد. آرمان و هدیه همزمان 

ادای عق زدن در آوردند. آرین دست مهتاب را گرفت و 

 گفت: 

م هر کا - ری یم خواین بکنید، بکنید. من عاشق این دخیر

   و از این که عشقم و جار بزنم ترس ندارم. 

 هدیه نگایه به آرمان کرد و گفت: 

پس چرا تو بلد نیستر مثل آرین از این حرفا به من  -

؟   بزین
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-  .    چون تو هم بلد نیستر مثل مهتاب رسخ و سفید بیسر

 منطقیه. قانع شدم.  -

مسخره بازی های هدیه و آرمان خنده اش مهتاب که از 

 گرفته بود. دستش را روی بازوی آرین گذاشت و گفت: 

ون قدم بزنیم.  -    بیا بریم بیر

آرین از خدا خواسته از جایش بلند شد و همراه مهتاب از 

ن مهتاب و آرین را  ون رفت. آرمان که با نگاه رفیر کافه بیر

 دنبال یم کرد، گفت: 

   از دست رفته. فکر کنم مهتاب  -

هدیه با بیخیایل ظرف کیک مهتاب را جلوی خودش 

 کشید و گفت: 

 خییل وقته از دست رفته تو خیی نداری.  -

 

   #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_چهارصد_و_پنجاه_و_چهار 

 

 **** 
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ناهید توی دفیر کار وکیلش رو مبل تک نفره چریم 

رده بود نشسته بود و قهوه ای را که منیسر دفیر برایش آو 

مزه، مزه یم کرد. کت و دامن بژ خوش دوختر به تن 

داشت و موهای تازه کوتاه کرده اش را دور صورتش 

ه آرایش کرده بود و  ریخته بود. چشم هایش را به رنگ تیر

   رژ رسجن بر لبهایش زده بود. 

حال خویی داشت. بالخره توانسته بود به کمک کتایون 

کتش را ثبت کند و ملک بزرگ  و مرغویی هم برای رسر

اجاره پیدا کند. فقط مانده بود توافق با رسمایه گذار. اگر 

رسمایه گذار با مبلیعن که او درخواست کرده بود، موافقت 

کت بزرگ چند  یم کرد او به آرزویش که ریاست یک رسر

   منظوره بود، یم رسید. 

ن بزرگش نشسته بود. بدون توجه به  کتایون که پشت میر

ن را مرتب یم کرد. زین زیبا و ناهید پرونده ه ای روی میر

 چهل ساله بود. بلوز سفید ساده ای 
ً
خوش هیکل حدودا

به همراه یک دامن مشیک به تن کرده بود. موهای بلند و 

رنگ شده اش را پشت رسش بسته بود و عینک چهار 

 که او را شبیه معلم ها یم کرد، به چشم زده 
ی
گوش بزریک

   یسر نداشت. بود. برعکس ناهید هیچ آرای
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ش بود را  ن کتایون دسته ای از پرونده های که روی میر

داخل کشو گذاشت و تنها پوشه باقر مانده را باز کرد و رو 

 به ناهید گفت: 

؟  -  پس مطمئتن

 ناهید با غرور گفت: 

-  . ن ، مطمی  ن  مطمی 

خییل خوبه. چون اگه شک داشته بایسر شکست یم  -

   خوری. 

ن برگرداند و گفت: ناهید فنجان قهوه اش را رو   ی میر

کت برنامه های  - من شکست نیم خورم. من برای این رسر

زیادی دارم. یه عالم ایده ای عایل که قراره 

عمیل بشه. جایی برای شکست تو برنامه های   همشون

   من نیست. 

 کتایون لبخندی زد و گفت: 

یک یم گم.  - . بهت تیی  تو زن رسسختر هستر

تکان داد. احتیاجی به تشویق ناهید با لبخند رسش را 

کتایون نداشت. او موفق یم شد. همینطور که تا به االن 

ن  موفق شده بود. کتایون آرنج دستهایش را روی میر
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قالب کرد و برای وقت   گذاشت و انگشتانش را در هم

 کیسر پرسید: 

 حال آنیتا چطوره؟  -

ات جدید آنیتا، لبخندی از رس  ناهید با یاد آوری تغییر

 یت زد و گفت: رضا

 

   #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_چهارصد_و_پنجاه_و_پنج 

 

ه. یه دوست پرس جدید گرفته.  - خوبه. یعتن خییل بهیر

بچه بدی نیست هر چند از یه خونواده معمولیه. اسمش 

فرشاده. یه چند باری آنیتا اوردش خونه، تا با من مالقات 

. خودش کنه. پدر و مادرش یه سوپرمارکت و اداره یم   ن کین

کته.     هم کارمند یه رسر

 کتایون ابرویی باال انداخت و گفت: 

هیچ وقت فکر نیم کردم با دوست شدن آنیتا با یه   -

 .  پرس معمویل موافق بایسر
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هنوزم موافق نیستم. ویل این پرسه تونسته آنیتا رو از  -

اون بچه های یی رسوپا دور کنه. دیگه به خاطر دور بودن 

زی نیم کنه. رفتارش با من بهیر شده. از باباش لجبا

ون نیست.  درست لباس یم پوشه. شبا تا دیر وقت بیر

 ، ن وب یم خوره. دیگه مواد نیم کشه. برای همیر کمیر مرسر

اگه آنیتا یه مدیر با این پرسه باشه ایرادی نداره. مطمئنم 

آنیتا هم وقتر از این دوران عبورکنه و دوباره به حالت 

   ه خود ازش جدا یم شه. عادی برگرده خود ب

کتایون با دلخوری که سیع یم کرد. توی صدایش 

 مشخص نباشد، گفت: 

-  . ن  شاید عاشق هم بشن و بخوان با هم عرویس کین

ن تلخ و بد مزه ای خورده باشد.  ناهید که انگار چیر

 صورتش را مچاله کرد و گفت: 

پایینه. برای   عشق و عاشقر برای آدم های سطح -

ی برای انجام دادن ندارن. من هیچ آدمای که   کار بهیر

وقت نیم ذارم آنیتا به بهونه ی عشق با یه آدم معمویل 

ازدواج کنه. این دوستر موقته. مثل یه دارو که فقط برای 

یه زمان کوتاه استفاده یم شه. آنیتا به خاطر فرارمون به 

کانادا بعد هم جدا شدن ازپدرش روحیشون باخته بود و 
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رسی کارهای ناهنجار زد. فرشاد تونست تا  دست به یه

حدودی اون رو به خودش بیاره و از این بابت ازش 

م و  ممنونم. ویل قرار نیست به این خاطر آینده دخیر

    خراب کنم. 

کتایون از ادامه بحث منرصف شد از حرفهای ناهید 

 خوشش نیامده بود. خودش هم از یک خانواده 
ً
اصال

یم دید ناهید به آدمها از باال نگاه  متوسط بود و از این که

یم کند و همه را وسیله ای برای رسیدن به خواسته 

 هایش یم بیند، ناراحت شده بود. 

 

   #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_چهارصد_و_پنجاه_و_شش 

 

برای ناهید فرشاد فقط وسیله ای بود، برای بهیر شدن 

شاد به حال آنیتا و وقتر حال آنیتا بهیر یم شد دیگر فر 

ناهید حتر به   انداخت.   دردش نیم خورد و دورش یم

ش هم به عنوان یک وسیله نگاه یم کرد. فقط یک  دخیر

وسیله ارزشمندتر و مهمیر از بقیه. وگرنه در این مدت، 

ش یم   یی برنامه ی دخیر
ی
کاری برای روح پریشان و زندیک
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ش را به  کرد. نه این که فقط به فکر این باشد که دخیر

ش بگذارد. برای ناهید آنیتا فقط یک وسیله برای نمای

   فخر فرویسر بود. مثل یک دکوری یا یک تکه جواهر. 

د، پرسید:   برای این که کیم حال ناهید را بگیر

 از داریوش خیی داری؟ هنوز با اون زنه اس؟  -

ناهید لبهایش را به هم فشار داد. دوست نداشت کیس 

چند نیم شد  خیانت شوهرش را به رخش بکشد. هر 

چندان اسم خیانت را روی کاری که داریوش کرده بود، 

گذاشت. دوست شدن داریوش با یک زن آمریکایی بعد از 

ن که داریوش مدام عکس خودش  جدایشان بود. ویل همیر

و آن زن سفید و بور که نزدیک ده سایل از ناهید جوانیر 

بود را توی صفحه اینستا گرامش یم گذاشت، برای ناهید 

سخت و خجالت آور بود. با این که نیم خواست به 

روی خودش بیاورد ویل به شدت احساستش از کاری که 

 این که 
ً
داریوش کرده بود، جریحه دار شده بود مخصوصا

داریوش در تمام پستهایش به نوغ به آن زن ابراز عالقه 

    یم کرد. کاری که هیچ وقت برای ناهید نکرده بود. 

 اب دادن خونرسد و یی تفاوت باشد. سیع کرد موقع جو 
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نیم دونم. وقت من با ارزش تر از اوین که به خاطر  -

 داریوش تلفش کنم. 

د.  کتایون گوشه لبش را خاراند تا جلوی پوزخندش را بگیر

لحن ناهید آنقدر بد بود که هر کیس به راحتر یم فهمید 

که چه حیس به قضیه دارد. کتایون یم خواست از رابطه 

ش زنگ خورد. ی آن ن سد که تلفن روی میر یتا و داریوش بیی

 گویسر را برداشت و به منیسر که پشت خط بود، گفت: 

 راهنمایشون کنید، بیان داخل.  -

گویسر را رس جایش گذاشت و همانطور که از جایش بلند 

 یم شد رو به ناهید، گفت: 

   اومدش.  -

رگ و منیسر در اتاق را باز کرد و به مرد چاقر که لپهای بز 

 غبغب آویزاین داشت، گفت: 

 بفرمائید.  -

 

   #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_چهارصد_و_پنجاه_و_هفت 
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مرد کت و شلوار سیایه به تن داشت. کروات قرمزی دور 

 راه یم رفت. 
ی

اهن سفیدش بسته بود و به آهستیک یقه پیر

در ییک از دست هایش عصای چویی خوش ساختر و در 

 بود. دست دیگرش کیف چریم ب
ی
 زریک

ام رسی برای هر دو زن که  ن که وارد اتاق شد. با احیر همیر

ایستاده بودند، تکان داد. کتایون با اشاره به مرد رو به 

 ناهید، گفت: 

کت رسمایه گذاری.  -  آقای کرییم ییک از کارگزاران رسر

 ناهید لبخندی زد و گفت: 

 ایراین هستید؟  -

ن تکی ه داد و بعد کرییم اول عصایش را به گوشه میر

 دستش را به سمت ناهید دراز کرد و گفت: 

کت  - بله. وقتر فهمیدم متقایصن رسمایه یه ایرانیه. رسر

تصمیم گرفت من رو بفرسته. به هر حال دو تا هم زبان 

 حرفهای هم بهیر یم فهمن. 

ناهید دستش را داخل دستهای تپل و گرم مرد گذاشت و 

 با لبخند، گفت: 

 بله. درسته.  -
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یم به سختر روی مبل چریم رو به روی ناهید کری

ون آورد. کیم به  نشست و از داخل کیفش دو پوشه بیر

سمت جلو خم شد و ییک از پوشه ها را به دست ناهید و 

 دیگری را به دست کتایون داد و رو به ناهید گفت: 

اگه اجازه بدید رسی    ع برم رس اصل مطلب. اینا دو تا کتی  -

طف کنید هم خودتون و هم وکیلتون از اصل قرار داده. ل

 برای وکیلتون گفتم و 
ً
ایط رو قبال با دقت بخونید. رسر

 ایشون هم به شما منتقل کردند ویل برای این که 
ً
احتماال

کت ما  خیال همه راحت باشه یک بار دیگه یم گم. رسر

ایده شما رو مطالعه کرد و حاضن شده روی اون رسمایه 

ایده خوب و سود دهیه.  گذاری کنه. چون اعتقاد داریم

یم رسمایه ای برابر با  ما طبق درخواست شما حاضن

کت رو بهتون بدیم. که البته پول   رسمایه ن رسر اولیر

هنگفتر یم شه. در عوض هر ماه پنجاه درصد سود 

کت  کت بعالوه قسمتر از رسمایه اصیل رو باید به رسر رسر

وم ما پرداخت کنید. که بعد از پنج سال بدهیتون به ما تم

کت به خودتون بر یم گرده. در این مدت  یم شه و کل رسر

کت ما مثل مشاوران و کارشناسان  یم تونید از امکانات رسر

کت و افزایش سود دیه به  کت برای باال بردن کارای  رسر رسر

 طور رایگان استفاده کنید. 
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   #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_چهارصد_و_پنجاه_و_هشت. 

 

 کرد و ادامه داد:   با رسفه ای صدایش را صاف

ر بده ما یم تونیم  - کت شش ماه متوایل ضن ویل اگر رسر

ون بکشیم که این یعتن  رسمایه و سودمون رو یک جا بیر

ن کل رسمایتون.   کامل شما و از دست رفیر
ی

پس   ورشکستیک

اگر فکر یم کنید.... تاکید یم کنم. اگه فکر یم کنید توانایی 

کت بزرگ رو ندارید.  ن االن همه   مدیریت یک رسر همیر

کت  ن و کنسل کنید و با رسمایه خودتون یه رسر چیر

ی عایدتون یم شه ویل  کوچیکیر بزنید. درسته سود کمیر

 در عوض احتمال ورشکستگیتون خییل کمه. 

 ناهید که بهش برخورده بود، گفت: 

کت بزرگ و اداره یم کنم من  - ن بارم نیست که یه رسر اولیر

ن باشید تو ایران یه هولدینگ رو یم چرخ وندم. مطمی 

ر نخوهیم داد و رس ماه سود و  حتر یک ماه هم ضن

   رسمایه شما رو بر یم گردونیم. 
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   کرییم لبخندی زد. دستر به غبغبش کشید و گفت

چقدر خوب. پس قرار داد و مطالعه کنید و اگر باز هم  -

ید.  ن بود با من تماس بگیر  نظرتون همیر

د. کتایون لبخندی و با کمک عصایش از روی مبل بلند ش

 زد و گفت: 

یف داشتید. من تازه یم خواستم بگم  - اقای کرییم ترسر

 براتون قهوه بیارن. 

ممنون خانم. قهوه بماند برای زمان عقد قرار داد. من  -

   االن باید چند جای دیگه هم رس بزنم. 

 و بعد از خداحافظن با ناهید و کتایون از اتاق خارج شد. 

ن که رو  ن گران قیمتش کرییم همیر ی صندیل ماشیر

نشست تلفن همراهش را در آورد و شماره کوروش را 

 گرفت. راننده به عقب برگشت و پرسید: 

 کجا برم؟   -

کرییم همانطور که گویسر را به گوشش یم چسباند 

 جواب داد: 

   خونه.  -
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ن که به حرکت در آمد. کوروش خان تلفن را  ماشیر

 برداشت و رسی    ع پرسید: 

 جی شد؟  -

س کوروش زد و گفت:   کرییم لبخندی به این همه اسیر

 خیالت راحت طعمه رو گرفته.  -

ی شک  - ن . ممکنه به چیر ؟ ناهید آدم باهویسر مطمئتن

 کنه. 

بیشیر از اون که باهوش باشه. مغروره. کارایش و زیر  -

سوال بردم. مطمئنم برای اثبات کاردانیش قرارداد و امضا 

 یم کنه. 

 و گفت:  کوروش نفیس گرفت

ان یم کنم.  -    ممنون جیی

   کاری نکردم.   -

 از آنیتا خیی داری؟  -

خت  -
ُ
خوبه. با این پرسه فرشاد که من فرستادم رساغش ا

   شده. االن از اون دوستای نابابش فاصله گرفته. 

   این جریان تموم بشه یم فرستمش پیش باباش.  -
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. بودنش اینجا به صالح نیست  -    . کار درستر یم کتن

 ممنون ازت دوست خوبم.  -

 تا بعد.  -

 

   #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_چهارصد_و_پنجاه_و_نه 

 

 *** 

آرین و مهتاب پشت رس محسن که به کمک عصا و کفش 

مخصوص با قدمهای سست و لرزان روی سنگفرش 

های دور دریاچه راه یم رفت. قدم یم زدند. صبح ییک از 

رمق زمستان تازه خودش  روزهای دی ماه بود و آفتاب یی 

را باال کشیده بود. باد رسدی یم وزید و تنها برگهای 

ن یم انداخت.     باقیمانده روی شاخه درختان را به زمیر

خودش را بغل کرد تا جلوی   مهتاب که رسدش شده بود،

د.  همیشه رسمایی بود. گایه به یاد آن   رسما را بگیر

ن نمور و تارییک که سالها در آن   یم کرد، یم زیرزمیر
ی
زندیک

افتاد و با خودش فکر یم کرد، چگونه این همه سال در 
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ن دوام آورده بود و از رسما نمرده بود. انگار  آن زیرزمیر

همه ی آن روزهای سخت به گذشته خییل دوری تعلق 

داشت. باورش نیم شد که زندگیش این قدر تغییر کرده 

    باشد. بیشیر شبیه خواب و خیال بود تا واقعیت. 

آرین که متوجه حال مهتاب شده بود. دستش را دور بدن 

مهتاب حلقه کرد و او را به خودش چسباند و زیر گوشش 

 گفت: 

 رسما یم خوری؟  -
ی
 باز لباس کم پوشیدی؟ نیم یک

مهتاب همانطور که سیع یم کرد، خودش را از حلقه ی 

ضانه گفت:   دستهای آرین خالص کند، معیر

 . زشته. وای االن ییک یم بینه -

آرین نگایه به چند نفری که یی توجه به اطرافشان، دور 

 دریاچه قدم یم زدند، کرد و گفت: 

 کیس به ما نگاه نیم کنه. بهونه  -
ً
 زشت نیست. ثانیا

ً
اوال

   نیار خانم فراری. 

مهتاب که کیم آرام گرفته بود، رس روی بازوی آرین 

 گذاشت و گفت: 

    ه شایک یم شه. اگه محسن برگرد و ما رو ببین -
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 آرین حلقه دستش را محکم تر کرد و با خنده گفت: 

یر یم شه؟  -  برای خواهرش غیر
ی

 یعتن یم خوای بیک

مهتاب به تائید حرف آرین رسی تکان داد و نگاه پر از 

عشقش را به برادر کوچکش که حاال برای خودش مردی 

شده بود. انداخت. دیگر از آن پرس بچه ی الغر اندام و 

ی نبود. محسن پوست انداخته بود و تبدیل ر  ه خیی ن یزه میر

به نوجوان خوش بر رویی شده بود. قد کشیده بود و وزن 

یوترایی و آمپولهای گران 
ن اضافه کرده بود و به لطف فیر

قیمتر که هر ماه تزریق یم کرد، تسلطش بر روی 

 عضالتش بیشیر شده بود. 

 

   #ستاره_های_نیمه_شب

  #پارت_چهارصد_و_شصت

 

بهیر حرف یم زد و به کمک مربیانش یاد گرفته بود خییل 

 از کارهای شخصیش را به تنهایی انجام دهد. 

مهتاب با به یاد آوری محسن که هر روز جلوی آینه به 

امید دیدن مویی پشت لبش و یا روی چانه اش وقت یم 
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پرس کوچلویش بزرگ شده بود و برای   گذراند، لبخند زد. 

   اشت. مرد شدن عجله د

آرین رد نگاه مهتاب را گرفت و به محسن نگاه کرد. از 

عالقه ی زیاد مهتاب به برادرش آگاه بود. نفیس گرفت و 

 گفت: 

 فکر نیم کردم بعد از چهار سال من و یادش بیاد.  -
ً
اصال

وقتر بهم گفت تو هموین که برام ویلچر خریدی شوکه 

   شدم. 

لحتن پر از غرور، مهتاب رس از بازوی آرین برداشت و با 

 گفت: 

محسن حافظه خویی داره. معلم هاش همه ازش  -

. یم گن خییل باهوشه. پارسال کالس سوم  ن تعریف یم کین

و چهارم و با هم گذروند. االنم رفته پنجم. هنوز خییل از 

بچه های همسن و سالش عقب تره ویل مهم نیست. یم 

 رو دونم اونقدر پشتکار داره که حتما این عقب افتا
ی
دیک

ان یم کنه و برای خودش آدم موفق یم شه.     جیی

 گفت: 
ی

 آرین دست مهتاب را در دست گرفت و با شیفتیک

اگه یه موی خواهرش تو تنش باشه شک ندارم که این  -

   طور یم شه. 
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مهتاب که از تعریف آرین خجالت کشیده بود. رسش را 

ن انداخت. هیچ وقت نسبت به تعریف و تمجید  پاییر

 انش راحت نبود. آرین ابرویی باال انداخت و گفت: اطرافی

ین و  - چیه ؟ مگه دورغ یم گم. تو قوی ترین. شجاعیر

ی هستر که در تمام عمرم دیدم.     زیباترین دخیر

مهتاب رسش را بلند کرد و به صورت خندان و چشمهای 

 براق آرین نگاه کرد و با شیطنت گفت: 

؟  -  االن داری مخ یم زین

 یزی کرد و گفت: آرین اخم ر 

جدی یم گم مهتاب. من هیچ کس رو مثل تو ندیدم.  -

هیچ کس نیم تونه این طور زندگیش رو تغییر بده که تو 

تغییر دادی. این کار نه تنها شجاعت بلکه قدرت زیادی 

   یم خواد. 

 گذشته اش آیه کشید و گفت: 
ی
 مهتاب با یاد آوری زندیک

ی  درسته من خییل تالش کردم ویل نیم - تونم منکر تاثیر

ن تو زندگیم داشت، بشم. اگه اون پول  که پول اون زمیر

 نبود. ............ 
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   #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_چهارصد_و_شصت_و_یک 

 

 آرین میان حرف مهتاب پرید و گفت: 

این قدر در حق خودت اجحاف نکن. پول مهمه. خییل  -

بتونه  هم مهمه ویل این طور نیست که هر یک پول داره

فت کنه و زندگیش رو تغییر بده. باید قدرت و  پیرسر

ن طور ظرفیت  . همیر ن و داشته بایسر جسارت جلو رفیر

ن خییل ها بعد  استفاده از آون پول رو. همه مثل تو نیسیر

از این که یه پول هنگفت دستشون میاد از خود یی خود 

یم شن به راه های اشتباه کشیده یم شن. ویل تو این 

تو اونقدر با درایت عمل کردی که حتر  طور نبودی. 

خییل از آدم های باتجربه و کاردان هم نیم تونن این طور 

 . ن    عمل کین

من دوستای خویی مثل هدیه و آرمان داشتم که  -

. وگرنه منم خییل جاها داشتم اشتباه یم  ن راهنماییم کین

   کردم. 

 آرین با حرص گفت: 
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صبح منتظرم از  تو رو خدا اسم اون دوتا رو نیار. از  -

ون و داد بزنن ما اومدیم.  پشت ییک از این درختا بیان بیر

ن دو ساعت من و تو با هم خلوت  تو این چند ماه نذاشیر

کنیم. انگار بو یم کشن ببینم ما کجا یم ریم دنبالمون راه 

ن بیان.     بیفیر

مهتاب که با یادآوری شیطنت های هدیه و آرمان خنده 

جلوی دهانش گرفت و رسش را  اش گرفته بود. دستش را 

تکان داد. به نظرش آرمان با آن تیپ همیشه رسیم در 

رنگارنگ، شاد و یی خیال زوج خییل جالتی   کنار هدیه

بودند. یک زوج یی غل و غش و راحت. خنده اش را 

 قورت داد، گفت: 

-  . چطور دلت میاد اینطوری در موردشون حرف بزین

ن االن که اسمشون اومد دلم   خدایی خییل بانمکن. همیر

   براشون تنگ شد. 

 آرین چپ، چتی به مهتاب نگاه کرد و با دلخوری گفت: 

بعیصن وقتها فکر یم کنم اونا رو بیشیر از من دوست  -

 داری. 

مهتاب نگایه به قیافه درهم و آزرده آرین انداخت. به 

 قول هدیه" پرسه لوس." 
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 با آرین سختر های خودش را دا
ی
رد. یم دانست زندیک

ها آنقدر با تار و پود وجود آدمها گره یم خورد  ن بعیصن چیر

که به این راحتر نیم توانند آن را تغییر بدهند. آرین لوس 

بود و در مورد رابطشان حسود و گایه یی منطق. ویل در 

عوض عاشقانه دوستش داشت و برای خوشحالیش همه 

ن و همه کس ترج  به همه چیر
ی
یح کار یم کرد و او را در زندیک

 یم داد. 

 

   #ستاره_های_نیمه_شب

 #پارت_چهارصد_و_شصت_و_دو 

 

خودش هم اخالق های بد زیادی داشت. توی کار 

ن در حد  سختگیر و کمالگرا بودن و انتظار داشت همه چیر

عایل و بدون نقص انجام شود و به راحتر خطاها و 

اشتباهات اطرافیانش را نیم بخشید. کیم کینه ای بود و 

ی دیگران را فراموش یم کرد. کیم هم به سخت بدی ها

    و زود دلخور یم شد.   قول هدیه" قهر، قهرو بود. "

مهتاب به خویی یم دانست اگر بخواهد در کنار آرین 

 خویی داشته باشد باید این تفاوتها را بپذیرد. نیم 
ی
زندیک
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 کرده 
ی
توانست از پرسی که یک عمر در ناز و نعمت زندیک

بود یی چون و چرا در اختیارش قرار  بود و هر چه خواسته

ن طور  گرفته بود، توقع داشته باشد مثل او فکر کند. همیر

که آرین نیم توانست از او توقع داشته باشد با دیدی 

ن نگاه کند. هر چند  همیشه مثبت و شاد به همه چیر

را بزرگیر و پخته   اتفاقات چند سال گذشته هر دوی آنها

 گذشته در وجود هر تر کرده بود ویل هنوز هم 
ی
آثار زندیک

 خوب 
ی
دویشان بود. یم دانست برای رسیدن به یک زندیک

ام  باید بهیر همدیگر را بشناسند. به دیدگاه های هم احیر

بگذارند. نقص های همدیگر را بپذیرند و با تکیه بر 

ند و سیع کنند در کنار  خوبیهای هم زندگیشان را جلو بیی

ه روز قبل کامل تر شوند. هم رشد کنند و هر روز نسبت ب

هر دو راه درازی در پیش رو داشتند. رایه که چندان هم 

هموار و راحت نبود. ویل مهتاب ایمان داشت با تکیه بر 

 عشقشان یم توانند این راه را بپیمایند و به مقصد برسند. 

 با صدایی آرام و اطمینان بخش، گفت: 

ه. . خودت یم دوین هیچ کس جای تو رو برام ن - یم گیر

ن ویل تو عشقیم. کیس که  ین دوستام هسیر اونا بهیر
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ن در دنیا عوضش  حاضن نیستم با هیچ کس و هیچ چیر

   کنم. 

چشم های آرین برقر زد و در یک حرکت مهتاب را در 

ی بود که  ن آغوش گرفت و بوسید. عشق مهتاب تنها چیر

ون  در دنیا یم خواست. مهتاب به رسعت از بغل آرین بیر

ه رسزنش باری به او کرد. آرین با صدای بلند آمد و نگا

ن نیم توانست او  خندید. آنقدر خوشحال بود که هیچ چیر

 را ناراحت کند. 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_چهارصد_و_شصت_و_سه 

  

 *** 

 جیب شلوارش کشید و از 
ی
پرستو دستش را روی برامدیک

اتوبوس پیاده شد. چند هفته از آن شب منحوس یم 

 تمام آثار آن شب از رس و صورتش پاک گذشت 
ً
و تقریبا

شده بود. ویل پرستو هنوز نتوانسته بود بر تریس که از 

آن شب در وجودش رخنه کرده بود، غلبه کند. ترس از 
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 خانه 
ً
این که دوباره آن اتفاق برایش بفتد، او را تقریبا

ن کرده بود.    نشیر

که از شدت آن شب بعد از این که جواد کارش را کرد او را  

ن   از حال رفته بود. به زور سوار ماشیر
ً
درد و ترس تقریبا

 کرد و جایی نزدیک خانه شان رها کرد.  

خییل طول کشید تا پرستو توانست خودش را جمع و 

جور کند و به خانه برساند. حالش آنقدر بد بود که حتر 

پدر همیشه خمارش هم نگرانش شده بود. مادرش با 

ورتش کوبیده بود و پرویز مات و دیدن او دست توی ص

مبهوت نگاهش کرده بود. به همه گفته بود که چند نفر 

بر رسش ریختند و بعد از کتک زدنش کیف و و موبایلش 

را دزدیده اند. دروغ نگفته بود ویل راستش را هم نگفته 

بود. نیم توانست کل حقیقت را بگوید. چه یم گفت. که 

ن کردن و به ب یابان بردن و بعد از تجاوز او را سوار ماشیر

 در کنار 
ی
برش گرداندن. با برگشتنش به این محله و زندیک

پدر و مادرش به اندازه کاقن انگشت نمای خاص و عام 

شده بود. دیگر نیم خواست بیشیر از این اسمش در 

 دهان مردم بیفتد.  
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ون نیامد و یی وقفه به  چهار روز از توی رختخواب بیر

یش فکر کرد. به رسکشهای دوره تمام اتفاقات زندگ

نوجوانیش به توهمات دوران جوانیش. به ازدواجش با 

سپهر. به خیانتش. به اعتمادش به کمال. به زندگیش در 

ترکیه. خییل جاها راه را به اشتباه رفته بود. تمام عمرش 

به خاطر چهره زیبایش به دنیا فخر فروخته بود و یک 

ن قدم خودش را باالتر و بهیر از  دیگران دانسته بود. همیر

غرور بود که باعث شده بود سپهر را الیق خودش نداند 

ن زیبای کار  و همیشه او را مسخره کند. ویل حاال همیر

ن بود اگر زیبا نبود آن اتفاق شوم  دستش داده بود. مطمی 

ار بود.  ن  برایش نیم افتاد. حاال از چهره و هیکل خودش بیر

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 هارصد_و_شصت_و_چهار #پارت_چ

  

دوست داشت خودش را بپوشاند و از همه دور نگه دارد. 

از همه ی مردها بدش یم آمد و از فکر توجه مردها به 

 خودش چندشش یم شد.  
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وقتر کیم حالش بهیر شد به محل کارش زنگ زد و استعفا 

داد. دیگر نیم توانست در ایران بماند. یم خواست برود 

 جدیدی ب
ی
رای خودش درست کند. برایش مهم و زندیک

ایظ خواهد داشت ویل هر چه بود  نبود در ترکیه چه رسر

بهیر از حال و روزش در ایران بود. شاید روزی ازدواج یم 

کرد. با یک آدم معمویل ییک مثل حمید. عجیب بود ویل 

 
ی
 شبیه زندیک

ی
 نرمال یم خواست یک زندیک

ی
دلش یک زندیک

دیوانه بازی ویل یم دانست  پروانه. به دور از هر هیاهو و 

 را نیم تواند در ایران تجربه کند. باید از ایران 
ی
این زندیک

 در ترکیه هم نیم ماند آنجا هم برایش 
ً
یم رفت. احتماال

ن  یادآور خاطرات تلخ گذشته و حماقت هایش بود. همیر

که کیم خودش را جمع و جور یم کرد به کشور دیگری یم 

 به فرامویسر یم سپارد.   رفت و برای همیشه گذشته را 

با ییک از دوستانش در ترکیه تماس گرفته بود و او هم  

قول کاری در یک فروشگاه و اتاقر در خانه اش را به او 

ن  داده بود. دیگر برایش نه خانه بزرگ مهم بود و نه ماشیر

 و نه بودن در کنار مرد خوش قیافه و پولداری.  

از هشت گذشته  کارهایش را که رسو سامان داد ساعت

بود و هوا تاریک شده بود. باز آن حس ترس به جانش 
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ن دو زن  افتاد. خودش را به ایستگاه اتوبوس رساند و مابیر

ون آمده  ایستاد. در این چند هفته به ندرت از خانه بیر

بود و هر بار هم فقط از وسایل عمویم مثل اتوبوس و 

و استفاده کرده بود ویل حتر این کار هم نت وانسته بود میر

آن حس امنیتر که او به دنبالش بود را برایش بوجو آورد. 

ن در یک فرصت مناسب چاقوی ضامن دار  برای همیر

پرویز را دزدیده بود و در جیب شلوارش گذاشته بود و هر 

بار با لمس آن آرام یم شد. خودش هم نیم دانست قرار 

ن که آن  است با آن چاقوی ضامن دار چکار کند ویل همیر

را داشت خیالش را اسوده یم کرد.  مثل کشتر شکسته 

 ای شده بود که به هر تخته پاره ای چنگ یم زد. 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_چهارصد_و_شصت_و_پنج 

  

کمال در جایی نزدیک خانه ی پدری پرستو ایستاده بود. 

وقتر جواد به او گفت که کار تمام شده و چند عکس از 

بود و حال نزار به او نشان داد. بقیه پرستو با صوریر ک

پول جواد و رفقایش را داد و بعد از تاکید زیاد در مورد این 
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ند.  که اگر پای پلیس به جریان باز شد نباید اسیم از او بیی

 ارتباطش را با جواد قطع کرد. 

سیم کاریر که به این منظور از ییک از دوستانش گرفته 

ی که او  ن را به پرستو مرتبط یم بود را شکست و هر چیر

ی از  کرد از زندگیش پاک کرد و منتظر ماند تا ببیند خیی

پرستو یم شود یا نه. نیم خواست اگر پرستو از جواد 

ی که او را  ن شکایت کرد و اسیم از او به میان آمد هیچ چیر

 به پرستو ربط دهد وجود داشته باشد. 

با این که به نظر خودش پلیس به هیچ عنوان نیم  

انست او را برای اتفاقر که برای پرستو افتاده بود، تو 

مقرص بداند ویل باز هم چند هفته منتظر ماند و وقتر 

 پای پلیس به 
ً
ن شد پرستو شکایت نکرده و اصال مطمی 

قضیه باز نشده به رساغ پرستو آمد. یم خواست به 

چشم های پرستو نگاه کند و بگوید آن بال را او بر رسش 

بگوید تا تو بایسر با دم شیر بازی  آورده. یم خواست

. یم خواست توی صورتش بخندد و مسخره اش  نکتن

کند. یم دانست پرستو در موضع ضعف است و کاری از 

دستش بر نیم آید و کمال عاشق ضعیف کیسر بود. هر 

ی برای تحقیر و اذیت کردن. 
کیس ضعیف تر طعمه بهیر
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اخت او هیچ وقت خودش را با آدمهای قوی در نیم اند

ویل تا یم توانست آدم های ضعیف را اذیت یم کرد و 

ن یم داد.    عقده حقاریر را که در وجودش بود، تسکیر

از دور پرستو را دید که از اتوبوس پیاده شد. پوزخندی 

زد. آن پرستو الکچری که اتوبوس سوارها را مسخره یم 

کرد به چه حال و روزی افتاده بود که سوار اتوبوس یم 

نه، سالنه به دنبال پرستو راه افتاد. یم خواست شد. سال 

ش   بتواند تحقیر
 گیر بندازد تا بهیر

او را در جای خلویر

 کند.  

ش به  پرستو وارد کوچه بلند و تارییک شد که تنها مسیر

خانه ی پدری بود. همان کوچه ای که جواد او را داخل 

 آن انداخته بود و رفته بود. 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 ت_چهارصد_و_شصت_و_شش #پار 

  

یک طرف کوچه خرابه بود و طرفه دیگر دیوار بلند یک 

ند کشمش 
َ
کارگاه کشمش خشک کتن که همیشه بوی ک
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مانده و فاسد شده از آن به مشام یم رسید.  از بچیک از 

این کوچه متنفر بود. از تارییک اش. از سکوتش و از بوی 

ن نیم رفت. ویل چار  ه ای جز بدی که هیچ وقت از بیر

 عبور از این کوچه نداشت.  

برای بار هزارم دستش را روی جیب شلوارش کشید و 

 که به خاطر وجود چاقو ایجاد شده بود را لمس 
ی
برامدیک

کرد. نفیس گرفت و به سمت انتهای کوچه به راه افتاد. 

چند چراغ کم نور، باالی دیوار کارگاه روشن بود که فضای 

 اکیر یم کرد.  کوچه را وهم آورتر و ترسن

با شنیدن صدای پای از پشت رسش ترس نهفته در دلش 

بیشیر شد. در این موقع شب کمیر کیس در این کوچه 

رفت و آمد یم کرد. رسعت قدم هایش را بیشیر کرد و در 

دل به خودش لعنت فرستاد که چرا اجازه داده بود کارش 

تا این موقع شب طول بکشد. صدای پا به او نزدیک تر 

.  ش  د و رسعت قدم های پرستو بیشیر

پرستو دست داخل جیب شلوارش کرد و انگشتانش را 

دور چاقو حلقه کرد و با انگشت شصت ضامن چاقو را 

نوازش کرد. ضامتن که بارها و بارها در خلوت اتاقش آن 

د.  ون بیی  را فشار داده بود تا تیغه ی چاقو به بیر
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وع به دویدن  صدای قدم ها نزدیک تر شد. پرستو رسر

وع به دوید کرد.  کرد. ناشناس هم پشت رس پرستو رسر

ن فرغ رس راهش پیچید. ویل اشتباه  پرستو از ترس به اولیر

کرد. این فرغ بن بستر بود که به در پشتر کارگاه یم 

 رسید.  

حاال ناشناس به او رسیده بود و پرستو ترسان به در روی 

وی شانه ی به رویش نگاه یم کرد. ناشناس دستش را ر 

پرستو گذاشت. پرستو از ترس جیغ کشید. چاقو را از 

ون آورد. به سمت ناشناس چرخید و ضامن  جیبش بیر

 چاقو را زد و در قلب ناشناس فرو کرد. 

به آنقدر رسی    ع و ناگهاین بود که کمال نتوانست حتر   ضن

آخ بگوید فقط با چشم هایی از حدقه در آمد برای 

ن افتاد.  کرسی از ثانیه به پرستو  نگاه کرد و بعد روی زمیر

پرستو بدون این که به جسم بیجان مرد که در تارییک 

کوچه صورتش معلوم نبود، نگاه کند. پا به فرار گذاشت. 

وقتر به خودش آمد که به انتهای کوچه باریک رسیده 

بود و چاقوی خوین هنوز در دستش بود. تیغه چاقو را 

ایی لرزان به سمت بست و داخل جیبش گذاشت و با پاه

خانه رفت. از کاری که کرده بود پشیمان نبود. احساس 
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سبیک یم کرد. انتقامش را از همه ی آن نامردهایی که در 

تارییک کوچه به زنها تجاوز یم کردند، گرفته بود. حاال 

ن امشب. بدون این در مورد این  فقط باید یم رفت. همیر

 اتفاق با کیس حرف بزند. 

 

 مه_شب  #ستاره_های_نی

 #پارت_چهارصد_و_شصت_و_هفت 

  

 ********** 

ناهید برای بار هزارم شماره تلفن کرییم را گرفت. ویل 

کرییم مثل تمام یک هفته گذشته تماسهای او را یی 

ن گویسر  جواب گذاشت. ناهید عصتی و خشمگیر

موبایلش را روی مبل پرت کرد. نیم دانست باید چه کار 

ود. از وقتر که فهمیده بود کند. دستش به جایی بند نب

کت  طرف حساب او یک شخص خاص است و نه کل رسر

رسمایگذاری. امیدش برای این که بتواند راه فراری پیدا 

 به توافق رسیدن با یک 
ً
کند، بیشیر شده بود. مسلما

کت با تعداد زیادی سهامدار  شخص راحت تر از یک رسر
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ند اسم آن بود. ویل در این مدت هر کاری کرده بود تا بتوا

 شخص را پیدا کند، یی نتیجه بود.  

ن  با ناراحتر به سمت جلو خم شد و صورتش را بیر

دستهای الغرش پنهان کرد. بیش از ده ماه از تاسیس 

ن خوب بود. به  کتش یم گذشت. سه ماه اول همه چیر رسر

کت رسمایه گذاری که  توصیه ی ییک از کارشناسان رسر

یک معامله پرسود شده  کرییم به او معرقن کرده بود وارد 

کت را به مقدار قابل توجیه  بود و توانسته بود رسمایه رسر

افزایش دهد. ویل از ماه چهارم سود رسمایه کم شد و این 

موضوع  که چندان به مذاق ناهید خوش نیامده بود 

باعث شد دوباره به رساغ همان کارشناس برود. و به 

. ویل این بار توصیه او وارد یک معامله پرسود دیگر شود 

 
ً
ر به طوری که در شش ماه گذشته تقریبا ر پشت ضن ضن

 رسیده بود. ویل این تنها 
ی

کت به مرز ورشکستیک رسر

قسمت بد قضیه نبود. قسمت ناراحت کننده تر این بود 

کت رسمایه گذار به رساغ رسمایه اش آمده  که حاال رسر

 بود و طبق قرار داد، ناهید باید همه ی دارائیش را یم داد 

ان کند.   کت رسمایگذار را جیی ر رسر  تا ضن

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


 گار فرزینن   ️⭐ستاره های نیمه شب️⭐

EXCHANGE GROUP. 1258 
 

وقتر که آقای کرییم به او زنگ زده بود و گفته بود 

کت در حال انجام کارهای قانوین برای برگرداندن  رسر

رسمایه اش است دیوانه شده بو.د ویل کاری از دستش بر 

 نیم آمد. 

یم دانست اگر وارد آن معامله دوم نیم شد. کار به اینجا 

ر دیه خودش را  نیم کشید.  یا اگر بعد از چند ماه ضن

 یم کرد ممکن بود 
ی

کنار یم کشید و اعالم ورشکستیک

بتواند مقداری از رسمایه اش را حفظ کند ویل دیگر دیر 

شده بود و او تمام رسمایه اش را از دست داده بود. تمام 

امیدش به این بود که بتواند با آن شخص ناشناس به 

 توافق برسد. 

 

 های_نیمه_شب  #ستاره_ 

 #پارت_چهارصد_و_شصت_و_هشت 

  

صدای زنگ موبایلش که بلند شد به امید این که کرییم 

پشت خط باشد، گویسر موبایل را از روی مبل برداشت 

 ویل به جای کرییم، کتایون پشت خط بود. 
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اخم ریزی کرد و تماس را وصل کرد. این که کتایون بعد  

رایش عجیب بود. از از سه ماه با او تماس یم گرفت ب

 
ی

وقتر کتایون به او توصیه کرده بود که اعالم ورشکستیک

 کند و او زیر بار نرفته بود دیگر با هم حرف نزده بودند.   

 الو  -

 سالم ناهید، کتایونم.  -

 جواب داد: 
ی
 ناهید با یی حوصلیک

 یم دونم. چیکار داری؟  -

 من به همراه موکلم دارم میام خونت.  -

 موکلت کیه؟  موکلت؟ -

 رسیدم یم گم.   -

و بدون توضیح دیگری تلفن را قطع کرد. ناهید که هنوز 

گیج حرفهای کتایون بود با شنیدن صدای در رسش را 

 بلند کرد و آنیتا و فرشاد را دید که وارد خانه شدند.  

 از این پرسه خوشش 
ً
دوباره اخمهایش درهم رفت. اصال

 سیع کرد که آنیتا را از نیم آمد. ماه های اول کاری خییل

کت سمتر را بر  فرشاد جدا کند و او را وادار کند تا در رسر

د ویل نتوانست بعد از آن هم چنان درگیر کار  عهده بگیر
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 وجود آنیتا را فراموش کرد. هر چند هر 
ً
شد که اصال

وقت آنیتا را با فرشاد یم دید آن حس بد به رساغش یم 

کت آنقدر ز  یاد بود که نیم آمد. ویل مشکالت رسر

خواست با جدا کردن فرشاد از آنیتا یک دردرس جدید 

برای خودش بسازد. آنیتا با دیدن حال بد مادرش جلو 

 رفت و گفت: 

ی شده مامان؟ حالت خوب  ع  - ن  چیر

 ناهید با لحن تندی گفت: 

ی نیست؟  - ن  خوبم، چیر

-  .  خوب نیستر
ً
 آخه حالت یه جوریه؟ انگار اصال

نیست تو هم بهیر تو کار من دخالت حالم هیچ جوری  -

 .  نکتن

آنیتا شانه ای باال انداخت و با رس به فرشاد اشاره کرد تا 

به دنبالش برود. حوصله رسو کله زدن با مادرش را 

 خودش یم توانست از پس مشکالتش 
ً
نداشت حتما

 برآید.  
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هنوز چند قدم از مادرش فاصله نگرفته بود که صدای 

هید از جایش بلند شد و همانطور که زنگ در بلند شد. نا

 به سمت در یم رفت رو به آنیتا گفت: 

 شماها برید باال با من کار دارن.  -

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_چهارصد_و_شصت_و_نه 

  

آنیتا از این که این موقع روز کیس به دیدن مادرش آمده 

بود، تعجب کرد ویل بدون حرقن به سمت پله های کنار 

رفت. هنوز چند پله باال نرفته بود که صدای  پاسیو 

آشنایی گوشش را پر کرد. صدایی که نزدیک به دو سال 

بود که نشنیده بود. با تعجب به سمت صدا برگشت. 

اشتباه نکرده بود. عمو کوروش در کنار کتایون ایستاده 

یس یم کرد.    بود و با پوزخند با مادرش سالم و احوالیی

روی صورت عمو کوروش به سمت ناهید نگاهش را از 

مادرش گرداند. رنگ از صورت مادرش پریده بود و چشم 

هایش از ترس گشاد شده بود. فرشاد را که پشت رسش 
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ن آمد. عمو کوروش با  ایستاده بود کنار زد و از پله ها پاییر

 دیدن آنیتا گفت: 

؟  -  تو هم اینجایی

مویش آنیتا با کیم تردید سالم کرد. هنوز نیم دانست ع

 خویی در این 
ن ن بود، چیر اینجا چه کار یم کند ویل مطمی 

 دیدار نیست.  

؟  -  سالم عمو جون. خویی

ممنونم کم جاین گفت و دوباره به مادرش که چند قدم 

 عقب رفته بود، نگاه کرد. ناهید رو به کتایون گفت: 

ه؟  -  اینجا چه خیی

آقای بازیار موکل من هستند. ایشون کیس هستند که  -

ن کردن و االن هم اومدن  کت تو رو تامییر رسمایه اصیل رسر

تا حکم دادگاه رو خودشون بهتون تحویل بدن. طبق این 

حکم شما باید ظرف چهل و هشت ساعت آینده این 

ن و حساب بانیک  کت. ماشیر ملک رو تخلیه کنید. البته رسر

ه.   تون هم بلوکه شده و در اختیار آقای بازیار قرار یم گیر

 آنیتا گرد شد. ناهید نالید: چشم های 

 کتایون تو وکیل من بودی.   -
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 من سه ماه که دیگه وکیل تو نیستم. یادت رفته.   -

؟ تو یم دونستر پشت همه ی اینا  - تو یم دونستر

 کوروشه. 

 کتایون رسش را به نشانه نه تکان داد. کوروش گفت: 

نه، کتایون از هیخی خیی نداشت. ویل وقتر دیدم  -

دتو باهاش فسخ کردی. گفتم یم تونه وکیل خویی قراردا

 برای من بشه. 

 ناهید نگاه پر نفریر به کوروش انداخت و گفت: 

 همه اش زیر رس تو بود. تو و اون کرییم آشغال.  -

 زد و گفت: 
ی
 کوروش لبخند بزریک

. و البته دوستان زیاد و پر نفوذی   - کرییم مرد نازنیتن

 داره. 

 

 #ستاره_های_نیمه_شب  

 #پارت_چهارصد_و_هفتاد 
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تو برام نقشه کشیده بودی؟ تو من و انداختر وسط  -

 کارشناس هم از طرف تو 
ً
اون معامله نکبت. اون مثال

 بود. آره؟ 

. اونقدر طمع چشات و  - آره، ویل یم تونستر قبول نکتن

 کور کرده بود که به عواقب کارت فکر نیم کردی.  

 ؟ تو یه آشغایل؟ یه آشغال عویصن  -

 کوروش ابرویی باال انداخت و گفت: 

من هیچ کار غیر قانوین نکردم. برعکس تو که با زد و بند  -

ی که  ن و خالف این همه رسمایه رو از من دزدیدی. چیر

ری که تو به من  م یک صدم ضن االن دارم ازت پس یم گیر

 بردی. 
ی

زدی نیست. تو هولدینگ من و تا مرز ورشکستیک

م و به موضوع باز نکرده بودی ویل تا وقتر که پای پرس 

کاری باهات نداشتم ویل نیم تونستم بذارم از این ییک 

 کردی. 
ی
 قرص در بری. ناهید اشتباه بزریک

 آنیتا با تعجب پرسید: 

آرین؟ دارید در مورد آرین صحبت یم کنید؟ مامان تو با  -

 آرین چیکار کردی؟ 

 ناهید فریاد زد: 
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 .  هر کاری کردم به خاطر تو بود  -

 آنیتا داد زد: 

بس کن مامان. بس کن. خسته شدم هر کاری یم کتن  -

منتش  رو رس من یم زاری. دزدی کردم. به خاطر تو. 

قاچاق کردم به خاطر تو.  از ایران اومدم. به خاطر تو. 

کت زدم به خاطر تو... به خاطر تو....  به خاطر تو.....  رسر

یک رو ببینم. بابا من نخوام تو به خاطر من کاری کتن باید  

دست از رس من وردار. خسته شدم از دستت. خسته 

 شدم. خسته شدم.  

ناهید که انتظار نداشت آنیتا جلوی عمویش این طور به 

 روی مبل 
ی
د. عقب، عقب رفت و با بیچاریک او بیی

نشست. به نظر ده سال پیر شده بود. در آستانه ی 

 تبدیل شده بود به یک زن
ی
بدبخت و  پنجاه و پنج سالیک

ش را از دست داده بود. نه  ن شکست خورده. همه چیر

 و نه خانواده ای. با صدایی که از 
پویل داشت. نه دوستر

 ته چاه بلند یم شد گفت: 

 االن من باید چیکار کنم؟  -

 کوروش گفت: 
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درستش این بود که ولت یم کردم تا بری تو خیابون  -

 کتن ویل چون به خواهرت قول دادم که 
ی
رهات زندیک

نکنم. یه آپارتمان به اسم خودم خریدم یم توین تا وقتر 

. داریوش هم   کتن
ی
که دلت یم خواد تو اون آپارتمان زندیک

قبول کرده ماهانه مبلیعن رو برات بفرسته تا اموراتت 

ی نیست ویل   الکچری قبیل خیی
ی
بگذره. دیگه از اون زندیک

 .  معمویل داشته بایسر
ی
 یم توین یه زندیک

 

 _نیمه_شب  #ستاره_های

 #پارت_چهارصد_و_هفتاد_و_یک 

  

 ناهید پوزخندی زد و گفت: 

 پس داریوش هم باهات همدست بود؟   -

 کوروش رسش را به نشانه نه تکان داد و گفت: 

نه، هیچ کس تو جریان کاری که من یم خواستم بکنم  -

ن و  نبود. بعد از تمام شدن کار بهش زنگ زدم و همه چیر

ش دیگه نیم تونم گفتم. باید یم فهم ید که مادر دخیر

ه.   ش رو بر عهده بگیر
 هزینه های دخیر
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 بعد رو به آنیتا ادامه داد: 

. یم توین پیش  - وضعیت مادرت این طوریه که یم بیتن

 مامانت بموین و یا بری پیش بابات. میل خودته. 

 آنیتا دستر توی صورتش کشید و گفت: 

 مستقل خودم و د -
ی
اشته باشم. از بابا ترجیح یم دم زندیک

 بهم بده. خودم هم 
ی
وع زندیک یم خوام کیم پول برای رسر

 یم رم رس کار.  

 کوروش رسش را به نشانه تائید تکان داد و گفت: 

-   .  هر طور که راحتر

بعد دوباره به ناهید که نگاه مات زده اش را به دیوار 

 دوخته بود، گفت: 

بهت یم گه. من کتایون به عنوان وکیلم بقیه موارد رو   -

باید زودتر برگردم تهران. آخر این ماه عرویس پرسامه. کیل 

کار دارم. حیف که نیم تونم دعوتتون کنم. یم دوین که 

نت.    پرونده ات توی ایران بازه و پات برسه ایران یم گیر

 آنیتا با هیجان به میان حرف عمویش پرید و پرسید: 

 کنند.    عرویس؟ آرین و آرمان دارن عرویس یم -

 لبخندی روی لبهای کوروش نشست و گفت: 
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 بله.  -

 با یک؟ من یم شناسمشون.  -

یم شنایس. آرمان داره با هدیه عرویس یم کنه و آرین با  -

 مهتاب. 

ابروهای آنیتا باال پرید. آب دهانش را قورت داد و زمزمه 

 کرد: 

 همون مهتاب.  -

 لبخند کوروش عمیق تر شد و با افتخار گفت: 

 بله، همون مهتاب   -

  

 پایان اول مهر هزار و چهارصد و یک. 
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