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 : مقدمه

 

 آمیز جنون دررقصی میخوام

 بسپارم نفرت آغوش به را ام زنانه اندام

 ..کنم معاشقه گناه هوسناک چشم وبا

 لبریزشود ازتنفرکسانی قلبم سیاهی میخواهم

 هاسپردند مرداب ترین لجن به.. را روحم..را قلبم ، مرا که

 کردند، سقط...ناخواسته جنینی مثل را وزنانگیم
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 سرنوشت ازتوبیزارم

 سیاهی درچاه مرا رحمانه بی که ازتو

 

 انداختی شیطانی های وسوسه درمیان

 زد راکنارخواهم همه رحمانه وبی میجنگم روزگار باش منتظرم

 میمیرم یا.میشوم پیروز یا

 دممیکر نگاهش بیکار ومنم میکرد ویراستاری رو مقاله یک داشت اون.. لیلی کنار بودم نشسته خودم دفتر تو

 این استخدام که بود ماه یک تازه.. میگشتم وخوب برگزیده مطالب دنبال خبر های شبکه تو داشتم راستش..

 قراردادم هنوز خودم اخه بدم ازدست رو جایگاهم هی توجه بی با خواست نمی دلم واصال بودم شده افتاب مجله

 بود وخاص ناب های سوژه دنبال.. بشم مجله این نگار خبر بودم تونسته بازی پارتی وکمی باسختی... نبود رسمی

 .. بدم مجله سردبیر به تا

 من ردد به که کشور این تو افتاد نمی اتفاقی هیچ انگاری نبود وخاص بودم دنبالش من که چیزی هیچ که اوففف..

 .. بخوره

 تا بیرون تردف از وبزنم کنم پیدا ارامش بود بهتر.. کنم تمرکز تا بستم چشمامو.. صندلیم پشتی به دادم تکیه سرمو

 .. باشه وخوب مردمی که کنم پیدا خوب سوژه یک

 .. هوا پریدم دادش صدای از ولی شد وارد سردبیرمون ناصری اقای کی نفهمیدم

 با که کاری... کردم استخدام رو شما کردم اشتباه اصال.... دم نمی کسی به مفت حقوق اینجا من رهایی خانوم_

 حاال.. یدنباش مطمئن زیاد رو موندنتون ولی امدید پارتی با درسته که بدونید اما.. نمیشه هم ازاین بهتر باشه پارتی

 .. بکنید رو کارتون میتونید شده تموم اتون روزانه چرت اگه

 تو زا االن همیین من که بده توضیح ناصری برای خواستم ازش نگاه با.. بودم مونده مات که کرد نگاه من به لیلی

 .. کنم پیدا خوب سوژه یک خبری معتبر منبع ازیک میکردم وتالش بیرون میام وبگردی

 .. ناصری اقای: وگفت داد تکون سری لیلی

 .. کنید دفاع ازایشون خواد نمی شما: گفت اخالقش میشد سگ امد می طرف این هروقت مردتیکه انگاری

 .... کنه ویراستاریشون تا بدبخت لیلی به داد دیگه مقاله یکسری بعدم

 کی انگار.. بود ها وجزءبهترین میرفت فروش خوب ماه هر اش مجله چون انگاری.. امد می بدم ازش چقدر که اوفف

 ... شده وچی هست
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 خودش اینطوریه گاهی این ها ستاره نشی ناراحت: گفت لیلی که... دوربینم همراه به برداشتم رو کیفم عصبی

 .. نذار سرش سربه فقط میشه خوب

 سوژه چه ببینم بیرون میرم... پوفیوز ای عقده مرتیکه ندارم کاریش که من نه: وگفتم سرم و انداختم چادرمو

 .. فعال.. میاد گیرم توپی

 .. دمیا گیرم ای سوژه چه ببینم تا میکردم نگاه همه به دقت به گذشتم پیاده عابر کنار واز دفتر از بیرون زدم

 برخ این انگاری که بود شده وتلویزیون ها مجله سوژ که انقدر ولی بود خوب.. تهران الودگی درباره نوشتن مثال

 می در رو اونا ومشکالت معضالت میزدم ها ودانشگاه مهم دولتی ادارات به سر یک بود بهتر.. بود شده اشباع

 اوردم

 ... افتادم راه انرژی با فکریم جرقه از شوق با ولی شد خواهم موفق درصد چند دونم نمی

 یژهو نیروی بود نوشته که شدم رنگ مشکی ون های ماشین متوجه که.. اطراف به میکردم ونگاه بود تاکسی سوار

 .. پلیس

 .. دار نگه اقا: گفتم سریع.. بودیم میدون دور

 متوجه.. شید پیاده شما که وایستم میدون وسط یکاره خانوم: گفت والودگی ترافیک از بود کالفه انگار که راننده

 سیاه های وسرباز ایستادن اکروباتیکی حرکت با بود ها ماشین روی نگاهم نزدم حرفی ولی بودم خشنش لحن

 بهترین.. بود قرمز چراغ اطراف به کردم نگا.. بود نزدیک همون که پاساژی سمت میرفتن. پایین امدن پوشی

 به ویژه ونیروهای ها سرباز اون دیدن از.. پایین امدم وسریع صندلی رو گذاشتم پول مقدار یک.. ممکن فرصت

 رتیپا با نگه دیگه که براشش میمونه تودهنی مثل میزناصری روی بذارم رو سوژه این ومیدونستم بودم امده وجد

 .. کار سر امدم

 اهلل اال الاله.. جا این کشونده منو ازادی میدون از بده شفا رو بیمارها همه خودت خدایا: گفت که امد راننده صدای

.. 

 وبخ عکس تا چند اول بود بهتر شدم خیره ها سرباز به میکردن نگاه که مردم به.. اونجا سمت دوییدم برنگشتم

 گرفتم خوب عکس چند سختی وبه بلند های سطح سمت دوییدم.. بودن شده جمع که اجتماعی ازاین میگرفتم

 وشروع اوردم در وکاغذ قلم.. داخل میرفتن هماهنگ های حرکت با که بودم ها پوش سیاه هماهنگی متوجه..

 ازیسرب که جلوتر رفتم بشم مطلع موضوع از میخواست دلم.. میگرفتم عکس چند طور وهمین.. نوشتن به کردم

 .. عقب برید نمیشه: گفت

 ... اقا میکنم خواهش: وگفتم کردم نگاهش اوفف

 .. نه: گفت کلمه ویک جدی
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 .. شهنمی: وگفت کرد بهش نگاهی.. سمتش گرفتم دراوردم رو بودنم نگار خبر کارت وسریع ام کوله تو بردم سرمو

 ..؟؟ چرا: گفتم عصبی.. سمتم برگردوند رو کارت

 تو اون بدونم باید من میکنم خواهش اقا: گفتم دوباره.. کنه متفرق رو اونا کرد وسعی کرد نگاه بقیه وبه نزد حرفی

 .. میگذره چی

 .. گفتم نمیشه خانوم: وگفت کرد اخم

 ..... میگرفتن فیلم داشتن هاشون گوشی با که کردم نگاه مردمی به وعصبی گیج

 نگاهی اطرافم به بدم ازدست را خوب سوژه این نمیخواست دلم اما.رفتم عقب دیدم اینجوری را اوضاع وقتی

 ایدب افتادم راه پاساژ پشت به رسید ذهنم به فکری یکدفعه بودن ایستاده تماشا برای هم ازمردم تعدادی انداختم

 اب که دیدم را سربازدیگه چند خبره چه پاساژ تواین ومیفهمیدیم میکردم پیدا پاساژ داخل به راهی شده هرطور

 که بودن رفتن غرق اونقدر داخل انداختم را خودم دزدکی منم نبود کسی میرفتن داخل پشتی در ازهمون عجله

 وبهر پاساژکه برقی پله طرف وبه گرفتم محکمتر را ودوربینم کشیدم هوراییی لب زیر خوشحالی با ندیدن منو

 ها مغازه ی همه انگار میشد شنیده دور از سروصدایی رسیدم باال ی طبقه به که هنگامی افتادم راه بود رویم

 وبیخ ودید بود پاساژ ته بود باز درش که شد جلب زنانه بوتیک یک به توجهم ناگهان نبود وکسی بودن رابسته

 ودمخ وگرنه نبینه منو تاکسی مغاره داخل انداختم را خودم باعجله بودن ندیده را مغازه این ها پلیس انگار نداشت

 کرب ی ه سوژ یک ازدیدن اونقدر اما داشتم ها وپلیس پاساژ ساکتی این از عجیبی ووحشت ترس میشدم گرفتار

 زمین روی هم تعدادی که بود زنانه پرازلباسهای مغازه داخل بدم ازدستش نداشتم دوست که بودم زده هیجان

 نم خدای وای برگشتم صدایی با ناگهان اما کردم گرفتن عکس به وشروع کردم فعال را دوربینم بود شده بخش

 حبس ام توسینه نفس میکرد ترزیق بازویش به داشت را سرنگ بودویک نشسته زمین روی دیوار کنج مردجوونی

 من به زد زل ریخت وبی خمار چشمهای وبااون شد بلند بود دیده منو حاال که مرد اما شد شل ازدستم دوربین شد

 مممیکنی...م قلطی چه اینجا_

 بود شده کشیده زیادی ی ازنیشه صدایش

 گفتم اخم با

 کشیدید گند به را شماهاجامعه میبرنت میان مامورا االن چکارمیکنی اینجا بگی خودت بهتره_

 اومد طرفم وبه خندید بلند مرد

 شجاعییییی دختررررر چه به به_

 ونتک را خودم گرفت محکم را ودهنم پرید بزنم جیغ میخواستم تا بیرون ومیرفتم میزدم جیغ باید رفتم عقب

 دبو شده زیاد زورش حسابی بود کرده که ترزیقی این با انگار اما بود معتاد یک اینکه با اون اما.برم در تا دادم
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 درد اونقدر بازویم اما کرد ولم و گرفتم گاز را دستش داشت بدی سوزش کردم حس بازویم توی را سرنگ ناگهان

 کرد حمله طرفم به دید اونجوری منو باز که اون اما کنم تازه ونفسی بشینم شدم مجبور که داشت

 هررررزه ی ی ی دختره میدم حاالنشونت_

 که شدم شخصی ی متوجه ناگهان که دیدم چشمانم جلوی را مرگ رانداشتم فکری هبچ قدرت رابستم چشمانم

 شد بلند مرد صدای بود زده ونقاب مشکی لباس بودکه هایی پلیس.ازهمون یکی قرارگرفت. حلویم

 سرجات بتمرگ_

 دمعتا مرد بلندشد مرد واخ زد دستش به را سرنگ عصبانی معتاد مرد اما گرفت معتاد مرد طرف به را ایی اسلحه

 دراورد ازجیب را ودستبندش گرفت.ومحکم کشید ازپشت اونو سریع مردنقابدار اما افتاد راه مغازه در طرف به

 وگفت خندید معتاد مرد زمین روی کرد وپرتش کرد قفل بااون را ودستهایش

 پلیسسسه اقا میررسم را حسابت_

 گفت عصبانیت وبا کرد رابلند نداشتم را بلندشدن نای که ومن اومد طرفم به مرد

 داخل اومدید ؟شماچطوری چکارکردید شما معلومه خانم_

 نمیشد که ها چه بود نرسیده مامور این اگه که.میفهمیدم االن بود شده جمع توچشمانم اشک

 خبرنگارم من_

 گفت باداد

 داخل بیای کردی جرات چطور ومواده وجنس معتاد پرازادمای اینجا باش هستی هرچه_

 بازشد هایش نیش معتاد مرد

 نبرید ازیاد منو ییییی چهره داررررید عمر تا که کردم کاری شدیدددد نابود هردوتاتون_

 خندید وبلند

 رفت لباس های گنجه طرف به وسپس دراومد مرد اخ که کوبید پایش به محکم لگد ویک رفت طرفش ماموربه

 به گاهیون دراورد بود بسته کمربندش به که سیم بی ویک کشید رابیرون سفید های بسته تعدادی واززیرلباسها

 مگفت تودلم بخوابم و گیرمب ددوش یک خونه برم زودتر داشتم دوست بود وخشمگین سرد نگاهش انداخت من

 ... سوژه به منوچه

 کمی.. باال دادم رو لباسم استین.. رفت ضعف دلم بازوم درد از که دادم خودم به قوسی کش.. نشستم جام تو کسل

 ... بود شده مرده خون
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 .. میزش رو میذاشتی امروز باید رو سوژه.. خانوم ستاره ازدستت پرید کار.. کردم وزمزمه نشستم جام تو کالفه

 روخوت با.. بود افتاده روش لیلی اسم.. شد بلند گوشیم صدای که زدم غلتی... بود عصر6 کردم نگاه ساعت به

 ..؟ بله: وگفتم نشستم

 این جلوی بنداز چیزی ویک االن همین دفتر بیا شو بلند.. وای.. دختر تو دست از واییییییی: امد دادش صدای

 .. میپرونه تیکه میاد دائم میکنه اذیتم داره سروصداش.. ناصری

 وگفتم رفتم کیفم سمت شدموبه بلند سریع.. بهش بزنه سرکوفت که میشد باعث هم وهمین بود لیلی من پارتی

 یک میارم.. کنم تکمیل رو هام کار همه تا میخوام وقت ساعت یک حداقل کنم ظاهر رو ها عکس باید من لیلی:

 .. میکنه اخراجم فوقش درک به هم نخورد.. نه یا میخوره دردش به دونم نمی ولی سوژه

 .. کرد قطع رو وتماس گفت ای خفه باشه

 ودر دراوردم رو فیلم سریع.. شدم واردان.. داشتم اتاقم گوشه در که کوچکی خانه تاریک سمت به رفتم سریع

 ور عکس گذاشتم مخصوص اب تو... دربیارم تمیز رو کارم بودم مراقب.. دادم تکانش وتکان گذاشتم ظهور تانک

 بهشون میکردم نگاه ودقت لذت وبا

 اول بودم مجبور..؟؟ چی عکسا ولی.. نکردم اماده رو مطالبم هنوز که افتاد یادم تازه.. زدم پیشونیم به بادست

 .. مطالبم نوشتن واسه بذارم رو کنم خشکشون میخواستم که وزمانی کنم درست رو ها عکس

 .. دفتر به رسوندم زود خودمو.. پوشیدم چی ونفهمیدم کردم تموم رو کارم ساعت یک طی بود سختی هر با

 بی سلمانی ولی کردم قاییم خودمو.. میکشید داد سریکی داشت باز ناصری.. کردم باز رو دردفتر زنون نفس نفس

 .. نگار خبر خانوم سالم: گفت بود لج من با که شرف

 اقچ شکم به کرد نگاهم کمر به ودست برگشت ناصری.. باشم سرد خون کردم سعی.. نگفتم وهیچی کردم اخمی

 ازادی میدون حوالی امروز کردم خبر این کردن واماده نوشتن صرف رو امروز من: وگفتم کردم نگاه موش بی وکله

 نزدیک

 شما خانوم بیرون بفرمایید.. رهایی خانوم میخوام فردا چاپ واسه اینو من.. کردی نگاه ساعتت به: گفت داد با

 .. اخراجید

 زمورو تموم که کارم به نگاهی اول میشد خوب چقدر ولی صالحی اقای میرم باشه: وگفتم میز رو گذاشتم رو پوشه

 ... میکردید بیرون وبعد میکردید کردم صرفش

 .. میشدم بیچاره نه واگر نشه گیر بهانه بلکه میخوندم رو وجعلنا ذکر دلم تو رفت پوشه سمت به کرد مکثی
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 ذبشج پوش سیاه های سرباز اون عکس بیشتر انگاری.. کرد نگاه ها عکس به دقت وبا کشید سبیلش به دستی

 ... کلی مطلب تا بود کرده

 ناسممیش من. رفت شدی موفق: فت که شد بلند گوشم کنار از لیلی صدای. بود نکرده نگاه اطراف به اصال ترس از

 /..؟؟ تو امدی دیر چرا دیوننه اخه ولی... امده خوشش یعنی میکشه سیبیلش به دست وقتی رو ناصری این

 .. برات میگم بعدا طوالنیه اش قضیه: گفتم تر واهسته کردم مکثی

 اب... بود گرفته رو ومچم.. میزدم حرف اروم لیلی با که میکردم خالف انگاری کرد بهم نگاهی ناصری لحظه همون

 .. باشه اصلی وتیتر بشه ویراستاری امشب همین میدمش.. خوبه.. گرفت شانست: گفت خشکش لحن

 .. اینه هوو یو: گفتم حالی خوش از اگاه ناخود

 نثار داشتم فحش هرچی دلم تو. کردن نگاهم ناجور خیلی هم بقیه.. ورفت چرخید.. امد ناصری نچ نچ صدای

 .. بود شده چی.. ببینم کن تعریف خوب.. بیرون بریم بیا: وگفت زد چشمکی لیلی ولی.. کردم خودم

 ... گفتم براش رو اتفاقات تموم

** 

 .. افتاد ادمی چیزی یک میگم: گفت لیلی که میزدم گاز مقابلم پیتزا به اشتها با.. بودم نشسته رستوران میز پشت

 ..؟؟ هوم: بگم تونستم پر دهن با

 .. شد بد حالم.؟ چی که کردی حمله بهش ها زده قحطی مثل اهه: وگفت گرفت طرفم به دستمالی

 ماموره.. بخورم ناهار نتونستم هم ظهر.. ام گرسنه چقدر دونی نمی: وگفتم کردم پاک رو سوسیم دهن دستمال با

 .. کرد عصبی خیلی منو که اخالق وگند بود خشن انقدر

 ..؟؟ دخترخاله چت هوی: وگفتم زدم پاش به میز اززیر.. میکنه بازی غذاش وبا نمیزنه حرفی دیدم

 ..؟ بدی خون ازمایش یک بری بهتره ولی.. ستاره بترسونمت خوام نمی: وگفت کرد نگاهم

 ..؟؟ ؟؟چرا خون...چی؟ ازمایش..؟؟ ازمایش: گفتم افتاد دستم از پیتزا تیکه

 ... باشه شده منتقل تو وبه.. باشه داشته ایدز ممکنه ولی نشو نگران: وگفت کرد بازی دستاش با

 .. نهههههههههه: وگفتم.. رفتم وا یخ مثل

 معتاد اینجور... نکردی فرار کردی عقلی کم چرا تو.. نیست مشخص چیزی که هنوز دیونه:وگفت گرفت دستمو

 ... میکنند بازی خون که هاشونم یکسری مخصوصا.. دارن هپاتیت یا ایدز درصدشون نود تزریقی های
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 /...؟؟ بازی خون.. میکرد خالی دلمو ته بیشتر لیلی های حرف

 ..؟؟ چی ؟؟یعنی بازی خون: گفتم لکنت با

 این به.. تزریقی های معتاد بین اصطالح یک بازی خون ولی.. یارو بوده سالم که انشااهلل نترس تو: گفت نگرانی با

 رو خونشون از یکم بکنند خونشون وارد رو مواد که ازاین وقبل میکنند استفاده سرنگ ازیک همه که صورت

 .. وشارژمیشن زبونشون زیر میره مواد مزه اینجوری میگن.. میزنند رو مواد بعد مخدر ومواد سرنگ داخل میکشند

 بود هاتن مرد اون ولی..؟؟ واقعا یعنی.. بود شده سیاه دنیام.. کشیدم عمیق های نفس.. بودم سکته به رو رسما دیگه

 ....؟؟؟؟ خدایا... افتادم نیشخندش یاد..

 چه: وگفت صورتم به کشید دست.. شدم خارج بود امده جلوم که سیاهی دنیایی از لیلی شدید های تکون با

 کرد غلطی

 .. باباته... میفهمی. میخوره زنگ گوشیت ستاره وای:.. گفتم

 میخورد زنگ سفیدم عروسکی گوشی میز روی به کردم نگاه خاصی جهت بی.. بودم شده والل کر ادم یک مثل

 ... روش افتاد می هی اسمش با بابام وعکس

 گرفت را دستم لیلی اما.بلندشدم بدم جواب موبایلمو اینکه بدون

 نیست چیزی مطمینم بده انجام ازمایش یک احتیاط محض توهم گفتم چیزی یک من حاال ستاره_

 ودب مصیبتی چه این خوردم شکر اصال کردم غلط خدا ای چی باشه ایدز اگه بود اومده بند زبونم بودم شده سست

 تویکراس بگیرم تاکسی میخواستم اومدم بیرون رستوران از نذاشتم لیلی حرفای به توجهی اصال اومد سرم که

 وگفت گرفت را دستم لیلی که بودم ترسیده ازمایشگاه برم

 وبیا بذار دستته اب گفت منی پیش بود فهمیده انگار زد زنگ گوشیم به بابات خونه برو لیلی_

 خودش شدم شوکه من میفهمید انگار داشت نگه را تاکسی بادست باالخره دادم تکون را سرم کردم نگاهش

 سمتم وبرگشت راداد خونه ادرس راننده به لیلی نشستیم وپشت کرد همراهیم

 نیست چیزی کنم ثابت بهت تا ازمایشگاه بریم االن همین میخای زدی غمبرک مرگته چه ستاره اِ_

 گفتم یکدفعه اما میزد شور بدجور دلم کشیدم اه

 داره چکارم نگفت بابام راستی_

 نگفت چیزی نه_
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 واین دمش خبرنگار ازوقتی گرفته جبهه هم بابا که کرده منو شکایت کی نمیدونم باز بابا هم حاال بود.کم خودم درد

 رکمد باهزار باید ومنم میدن بابا به را گزارشم ببینن توخیابون منو که اشناها از هرکدوم کردم انتخاب را شغل

 ی خونه شدیم پیاده رسیدن محض به بدم انجام را اینکارا که میکرده ایجاب کارم که بدم توضیح براش ودلیل

 میخوند روزنامه بابا همیشه مثل شدم خونه وارد ومن.کردیم خداحافظی ازهم داشت فاصله ازما کوچه یک لیلی

 متحک با دادبعد را وجوابم گذاشت کناری را روزنامه بابا کردم سالم کند می پوست میوه براش کنارش هم ومامان

 گفت

 بیابشین ستاره_

 تواتاقم برم بدید اجازه اگه خستم من بابا_

 گفت اخم با بابا

 دارم کار باهات بشین_

 نشستم رویش روبه مبل روی

 وگفت انداخت بهم بابانگاهی

 میاری تکراری های ه سوژ همش میگفت هوایی به سر خیلی میگفت نبود راضی ازت دیدم را ناصری اقای ز امرو_

 وگفتم کشیدم اه

 نداره منو دیدن چشم اما باشم داشته فعالیت بتونم که تاحدی میکنم سعی من داره زیادی توقع اون خوب_

 داد وجواب زد لبخندی بابا

 گرفته وچشمشذرا بوده خوب حسابی سوژه این انگار میگفت دیگه چیز یک امروز ولی_

 گفتم تعجب با

 بابا؟ میگی راست_

 نازای که شرطی به باال میبره کار این خاطر رابه دستمزدت گفت بهم میرسه چاب به صبح اول حاال چی پس اره_

 نکنی کار هوا سربه اینقدر بعد به

 وگفت خندید مادر بوسیدم را بابا وصورت شدم بلند بترکونه تونسته سوژه این حداقل که بودم خوشحال

 رفت یادش چیز همه فکرکنم خستم گفتی اومدی که االن دختر این ازدست_

 رفت وایدزازیادم ازمایش خبر بااین کال میگفت راست
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*********************************** 

 

 ربود ازچشمانم را خاب ازبیرون صدایی سرو که اومد می خابم حسابی بودم گذاشته میز روی را سرم تودفتر

 راهرو ویت ناگهان رفتم دنبالش به کنجکاوانه منم رفت در طرف وبه شد بلند باعجله لیلی دادمیزدن بلند چندنفر

 وگفت کرد دراز را دستش ما دیدن با که میزد حرف داشت داشتن ما به پشت دومردکه با ناصری اقای

 است مخفیانه ماموریت یک این میدونستم باید ازکجا من... من گردن میندازین چرا خودشه خانم این بیا_

 نقاب بدون بود وجذاب یخی چشمان همان چشمانش اومد می اشنا نظرم به انها از یکی برگشتن ما طرف به دومرد

 وگفت اومد طرفم به خشمگین دید تامنو بود کننده خیره خیلی

 باشه خودت کار که میزدم حدس تویه کار پس_

 وگفتم ایستادم سینه به دست کردم تعجب

 میزنی حرف ؟ازچی منه کار چی_

 زد پوزخندی

 اجازه بدون بازداشگاه بندازم شمارا خوبه مابوده ضرر به چقدر میدونید کردید چاب که وگزارشی عکسا همین_

 خانم کردید خراب کارمارا کردید تهیه وگزارش عکس

 هب خوره چون فکرش که وایدز ازمایش از اون بیفتم تودردسر اینهمه ساده گزارش یک خاطر به نمیکردم فکر اصال

 زندان ببره گزارش یک خاطر میخادمنوبه که جناب این از اینم بود افتاده جونم

 .گفتم من من با

 شماست ضرر به میدونستم ازکجا کردم تهیه گزارش فقط من حاال افتاده اتفاقی چه مگه_

 برگشت ناصری طرف به جوون مرد

 دفتر این وگرنه کنن جمع سریع که بدید اطالع دادید انجام بخش محل هم هرجا کنید حذف را گزارش سریع_

 ؟ فهمیدی میکنم تخته را امکاناتش باتموم

 منخواست سوژه خدا ای بدم چی را بابام حاالجواب بود زاییده گاوم میکرد نگاهم باعصبانیت بود ترسیده ناصری

 برو فقط.. مجله این به زدی خسارت کلی: وگفت سمتم امد ناصری.. میکردم نگاهشون وترسیده زده وحشت

 ... خانوم
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 کی وقتی محترم اقای: گفتم داد با بمونم ساکت نتونستم.. پلیسه به شدم خیره اخم وبا نشستم صندلی رو

 و.. میگرفتن فیلم ازتون ملت تموم.. نیست سری دیگه شده انجام عام مالء در ماموریت

 برهخ چه تو اون دونست نمی کسی ولی وعکس رفتن فیلم همه.. نکنید بلند صداتونو: وگفت سمتم مد یکباره

 .... بود افتاده اتفاق اونجا داخل که بود که های خبر مهم..

 االییب نزنم که نبودم مطمئن بودم می دیگه یکم شدم بلند... داغون اعصابم بود خسته ذهنم... بود گرفته حرصم

 ... بیارم ماموره اون سر

 برخ به چه منو... کار این تو امد می نباید اولشم از.. برداشتم رو ووسایلم ولیلی خودم اتاق سمت رفتم راست یک

 .. بودن نگار

 مهه سالن تو.. بکشم منت خواستم نمی خودمم دیگه ولی.. میزنم حرف ناصری با من کن صبر میگفت مدام لیلی

 .. برم میونشون از وساده بشمارم هیچ رو خفت این میکردم تالش چقدر بودن شده جمع

 هش نگه میگفت ناصری روبه گاهی وگه دنبالم امد می لیلی... خروجی در نزدیک بود ایستاده همکارش با پلیسه

 .. میکنه جبران دارین

 ستاوای میری کجا: وگفت گرفت رو بازوم لیلی که میگذشتم پلیسه کنار از.. نداشتم هیچی حوصلحه خودم ولی

 ..؟؟ ستاره میری کجا میگم.. نباش سرتق انقدر

 گنده خیک اون هجا تو افتادم سوژه یک واسه.. جونم به افتاده مرضی چه ببینم میرم: گفتم داد وبا برگشتم

 کیخا چه من باشه ایدز واقعی اگه میشم بدبخت دارم که منم است ومجله این وضرر پول نفع به فقط که( ناصری)

 . لیلی کن ولم... بکنم سرم تو

 خی بدنم تموم.. گریه زیر زدم واروم شدم رد کنارشون از میکرد نگاهم دقت با داشت حاال که پلیسه به توجه بی

 01 از عدب که بودم شنیده جاها وبقیه تلویزیون از گاهی که بااین باشم گرفته ایدز االن من که این ازفکر بود کرده

 .. میشد خورده سرم به که بود پتکی مثل.. باشم ایدز ناقل من که این فکر ولی.. میده نشون خودشو سال 01

 خاطرب من.. میشد ور شعله هی وجودم تو ونفرت کینه اتیش.. گرفتم قاب صورتمو دستام وبا نشستم جدول کنار

 یکم اگه یا بهش میدادم رو سوژه من دیرتر حاال.. بودم متنفر همه از.. افتادم هچل تو چیز همه بی ناصری اون

 ... ومعتاده ها پلیس اون بین میرفتم اگه عمرا میگرفتم سختتر

 .. دادم دست از رو سالمتیم هیچی واسه من..میدونستم کار تقصیر رو وادم عالم همه

 بود نزدیکی همون که ازمایشگاهی سمت افتادم راه نباشم مریض که امیدمیدادم خودم به همش درصد 01 که بااین

.. 

 .. ازم بگیرم ازمایش که کنم راضیشون تونستم میزی وزیر التماس جور هزار با
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*** 

 اصرین نه دیگه میگذشت کذایی اتفاق ازاون هفته یک میگرفتم رو ازمایش جواب میرفتم باید که بود روزی امروز

 ثلم بدم بهت که داده لیلی رو اینا وگفت میزم روی گذاشت پول مقدار یک دیشب بابا فقط رو لیلی ونه دیدم رو

 .. میشده داده بهت باید هست حقوقی نسف که این

 ومن میکشت داشت مبهم ای ازاینده ترس.. کرد نمی رهام لحظه یک افکارم بودم کرده تغییر خیلی مدته تواین

 .. داشت نخواهم هیچی مطمئنم که ای اینده..

 هون میزدم حرف ام خانواده با نه داشتم ترس که انقدر..هستم بیماری اون وناقل مریضم من میگفت هی حسی یک

 یارهدرب احوالم از سر داشت تالش خیلی بابا.. بودم شده متحرک مرده مثل گفت میشد بهترش کلمه ای دیگه کار

 .. بشه بدر حالش داره که قلبی بیماری با میترسیدم.. بگم بهش تونستم نمی ولی

 .... متنفـــــــــــــــــــر بودم متنفر عالم همه از بگم میتونستم یکلمه تو

 وگفت زد لبخند.. ایستاده در استانه تو مامان دیدم کردم بلند سرمو. شد باز در که گرفتم دستام تو سرمو

 .. بزنیم حرف داری دوست.. نشستی اتاقت این کنج همش نشد بد حالت شو بلند ستاره اهههههههه:

 داشتم دوست.. متنفر االن مثل وگاهی بودم حال خوش بود ومامان من بین که عمیقی فاصلحه ازای گاهی

 سرزنش ومنو بخوره حرص که این جز کاری اما.. کنه راهنماییم مادرانه واونم بزنم حرف راحت باهاش میتونستم

 ... کرد نمی ای دیگه کار مریضم من که بیفته همه وبین همیشه کنه

 .. برید هم وبعد بگید دارید کاری: وگفتم کشیدم دراز حوصله بی

 ..؟ میکنی بیرونم یعنی: گفت دلخور

 ام ندهای نبود موضوعی کم کنم اروم تونستم نمی رو درونیم انقالب این.. هیچی حوصله اصال نداشتم بحث حوصله

 بود میون در

.. 

 .. خواستگاری بیان میخوان وگفتن زده زنگ نامی شمس: گفت وخشک سرد بعد کرد نگاهم دلخور مامان

 .. لطفا بیرون برید بسه: گفتم داد با نداشتم اعصاب اصال... بود دهنش تو حرف هنوز مامان

 .. بست محکم هم ودررو بیرون رفت خیال بی میکنی اینطوری چرا مرگته چه نپرسید.. بستم محکم چشمامو

 من اینده..؟؟ خواستگار.. کردم مچاله تختم رو جنین یک مثل خودمو امد در اشکم خودم وتنهایی بدبختی از

 ... است شده تباه که ممئنم

* 
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 دم نهای روی روبه.. بیرون برم که وشیدم لباس تند تند.. میجوشید وسرکه سیر مثل دلم بود عصر شیش نزدیک

 .. داریم مهمون کجا: گفت بابا که کردم سرم رو ام مقعنه در

 .. من طرف از بمونم تونم نمی: گفتم کوتاه

 مگه تو واسه خواستگاره.. نمیان من واسه مهمونا اوال: وگفت گرفت رو چادرم بابا که میزدم حرف داشتم هنوز

 نیست ومعلوم خودتی تو که است هفته یک..؟ شما شدی سرخود تاحاال ازکی دوما..؟؟ بهت نگفت چیزی مادرت

 .. کردی قایم خودتو که میکنی چیکار

 بهشون خروجم وردو واسه باید که ام ساله ههفت بچه یک من میکنند فکر کردن ام خسته دیگه اینام اهههههه

 ساله 01 نوجون اونجا میدادن وانجام میکردن درک ها خانواده رو ها خارجی فرهنگ از یکم کاش.. بدم پس جواب

 کنید ولم: گفتم گرانه وپرخاش عصبی.. بدم پس جواب اینا به باید هنوزم سن سال42 با من حاال ازاده نظر هر از

 کنم رفتار چطور میدونم خودم..؟ اره بدم توضیح شما به باید باشم تنها دارم دوست که است هفته یک.. دیگه

 .. گرفتن اجازه وحوصله سالمه 42.. بیرون وبرم

 ... بیرون زدم در واز پدرم به کردم نگاه خشم با.. برگشت اش ضربه شدت از صورتم طرف یک

 . ....کنم خاک مشکالتمو همه تا میخواست خالی قبر یک دلم

 .. دادم رو ازمایشگاه وادرس شدم تاکسی اولین وسوال راه چهار سمت دوییدم

 داشته ایدز من ممکنه مگه دادم امید خودم به اما بود افتاده جونم به عجیبی ی دلشوره شدم که ازمایشگاه وارد

 بودن ایستاده توصف چندنفر افتادم ه را پذیرش طرف به نیست ممکن سورنگ بایک جوونم هنوز من باشم

 وروبه دراوردم ازکیفم را جواب رسید شد که من نوبت باالخره گرفتم قرار سرشون پشت منم میکردن وصحبت

 وگفتم.کردم زن

 میخواستم را ازمایشم جواب نباشید خسته_

 ختی دلم کشید رابیرون وبرگه رفت کشویی طرف به وسپس کرد چک اش رایانه در و گرفت را رسید سریع اونم

 به داشتم بدی احساس شد درهم صورتش وتمام انداخت گه بر به به نگاه یک من به نگاه یک زن باالخره لرزید می

 گفت ویواش اومد طرفم

 مثبته جوابتون خانوم_

 راحت چه مردن میمیرم دارم من... نداره ؟امکان دارم گناهی چه من ؟مگه چرامن شد شل وپایم دست شدم شوکه

 شوری فقط نداشتم را زدن حرف قدرت... بمیری اسون خیلی هم وبعد بیفته جونت به مرضی سورنگ بایک شده

 هاحاط منو شدیدی ضعف بود شده سرازیر ازچشمانم اشکها این کی نمیدونم میکردم حس لبهایم روی را اشکهایم

 رجاه بودم برهوتی بیابان تویک نفهمیدم وهیچ شد وتاریک سیاه چشمانم بیش ودنیا رفت سیاهی چشمانم کرد
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 کخش گلویم میکردم تشنگی احساس سوخت می افتاب ازشدت پوستم که طوری وافتاب بود خاک میکردم نگاه

 یک وقت توهمین سوخت می بودم زده فریاد ازبس ام حنجره نبود کسی اما میخواستم وکمک میزدم داد بود شده

 اون.. صورتش روی ونقاب مشکی لباس همون با بود پلیسه همون بود اشنا اش چهره اومد طرفم به ازدور سیاهی

 بارهیک اما رفتم طرفش به کنارمه که بود کسی ازاینکه خوشحال کرد دراز طرفم به را ؟دستش میکرد چکار اینجا

 مینز روی پاشید می صورتم به را اب لیوان که بود زن همون کنم باز را چشمانم که شد باعث صورتم به ابی خنکی

 کشیدم سر نفس یک که بودم تشنه اونقدر کرد نزدیک دهانم به را اب بودم افتاده

 ؟ خانم خوبی_

 هب گرفت طرفم رابه برگه زن میکردن وپچ وپچ نگاه بهم همه دادم تکان را چادرم بود شده خاکی چادرم شدم بلند

 خودمو میخواست دلم شدم دور وباسرلت گرفتم ازدستش عجله با اومد یادم ها صحنه تمام گه بر دیدن محض

 انتظار باید هرروز اونم مردن به بودم محکوم من میشدم راحت یکباره اینجوری بمیرم تا ها ماشین جلوی بندازم

 من چرا خدا ای بکنم شکایت وزمان واززمین بزنم فریاد میخواست دلم میخواست گریه دلم میکشیدم را مرگم

 ارکپ طرف به بود کوچیکی پارک ازمایشگاه کنار انداختی جونم به که بود چه بیماری این کردی انتخاب منو ؟چرا

 تمام نفرت لرزید می سرتاپایم... دراومد اشکهایم وباز کردم اسمون به نگاهی نشستم ها ازنیمکت یکی وروی رفتم

 راضی چطور ایی عقده مرد اون... ادما از نفرت... معتاد مرد اون از نفرت... زندگی از نفرت بود کرده پر را وجودم

 داشتم دوست... کنه لعنتش خدا میدونست ازاول بود خاطر همین به هاش خنده پس کنه گرفتار منو شده

 ابودن را ادما همه داشتم دوست و بشکنم را باشه دستم دم که هرچیزی کنم وگریه ودادبزنم بیفتم تختم روی.برم

 حاالکه بود شده تنگ برایش دلم بود مادر شنیدم را موبایل زنگ صدای هنگام توهمین.. نبود مردن من حق کنم

 نلح با مادر برداشتم که را گوشی بودم اومده بیرون ازخونه که بود دوساعت میدونستم را قدرش میمردم داشتم

 گفت مهربانی

 ؟ مادر کجایی جان ستاره_

 بیرونم من_

 گفت تعجب با مادر

 گرفته صدات ؟چرا شده چیزی_

 کشیدم اهی

 نیست چیزی خوبم_

 حفظ برای اما نکن قبول کنی ازدواج نمیخوای اومدن وقته خیلی مهمونا این خونه بیا پاشو جان مامان ستاره_

 نکن عصبانی اونو بیاد کوتاه هم بابات تا بیا پاشو بابات ابروی
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 دادم جواب کنم ناراحت راازخودم مادر نمیخواستم بود گذشته ازسرم اب دیگه

 میام االن مامان باشه_

 زودبیا منتظرتیم دخترم افرین_

 تدربس وگفتم دادم تکون تاکسی یک برای را دستم اومدم بیرون که وازپارک شدم بلند کرد حافظی خدا وبعد

 داشتم دوست کنن نابود همدیگررا داشتن دوست همه بودن نامرد همه نداشتم را وادمهایش شهر این ی حوصله..

 مردم اما میمردم داشتم من بگیرم انتقام ازهمه داشتم دوست میبردم ازبین هم را را شهر تااین داشتم قدرتی

 را هکرای رسیدم وقتی نبود ممکن ازاون رهایی که بودم شده مرض یک گرفتار بیگناه من میکردن زندگی داشتن

 هاافتاده جلویپله که بود شیکی های کفش کرد جلب را نظرم که چیزی اولین شدم خونه وارد کردم حساب که

 تمنداش را کسی ی حوصله شدم اتاقم وارد بشه متوجه کسی اینکه بدون ازدرپشتی بودن حسابی ادم پس بودن

 راشستم وصورتم دست سریع بنشونم سرجایش را خواستگار این خواستم که بودم وناله پرازبغض اونقدر اما

 درو رفتم طرفش به کشید پر برایش دلم شد اتاقم وارد مادر کردم تعویض شیکی کرم ودامن کت با را ولباسم

 گرفتم اغوشش

 مادر چته جان ستاره_

 جوری همین هیچی_

 میگیرن را سراغت اومدن ازوقتی اینا که بیابریم_

 کشیدم اه

 وگفت کرد نگاهم مادر

 دخترم کن ارایش ذره یک ایی پریده رنگ اینقدر چرا_

 شمااومدم خاطر به فقط کنم قبول نمیخوام که من مامان_

 برس خودت به کم یک خواستگاری اومدن اونا باالخره خوب ولی عزیزم میدونم_

 نشاندم ام چهره به کمرنگی ارایش باالخره مامان بااصرار میمیرم دارم که من فایده چه وبگم دادبزنم میخواستم

 داشت ومهربانی تپل ی چهره که میانسالی زن شدن بلند وهمه کردم سالم شدن وارد محض به رفتم وبیرون

 وگفت بوسید را صورتم

 خوشکلی عروس په به به_

 میشناسمش سالهاست که انگار بود اشنا عجیب اش چهره که بود زیبایی دختر کنارش کردم وتشکر زدم لبخند

 وگفت رافشرد دستم
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 هستم شهین_

 خوشبختم_

 گفت بالبخند هم میانسال مرد

 گذاشتی منتظر حسابی مارا بشین عروسدخانوم بیا_

 جا ره چرا بود پلیسه همون که این برنمیداشت ازسرم دست چرا اون بازم افتاد کسی به یکبار ونگاهم زدم لبخند

 ماا بود کرده تعجب من ازدیدن اونم بود اقا این من خواستگار یعنی بودم شده شوکه میشد پیداش اون میرفتم

 اش اده خانو خواست نمی که بود مشخص نشستم رویش وروبه کرد اخم منم کرد سالم وباسر نذاشت خودش روی

 پسر طرف به فکرم ؟یکباره کنی چکار باهام میخوای ازخواستگارم اینم مرگم سند از اون خدا ای بدونن چیزی

 اونم نکنه من خدای وای باسه داشته ایدز هم اون ممکنه یعنی بود خورده بازویش به سورنگ اون اوهم چرخید

 بودهمه خارج من ی ازعهده رنج این با مقابله توان داشتم بدی احساس بگم بهش شده طور هر باید باشه من مثل

 نبودم دنیا تواین انگار نمیشنیدم هیچ من اما میزدن حرف

 یکی بقیه چشم از دور به مامان که.. کردم نگاه همه به گیج. بیرون کردم پرت بودم که دنیایی از منو مامان صدای

 . بزنید هاتونو حرف.. کن راهنمایی رو شهاب اقا.. عزیزم پاشو: زد لبخند وبعد رفت برام اساسی غره چشم

 همب خیلی که برید.. پاشید دخترم اره: گفت شهاب مامان.. نمیرم نه که بفهمون مامان به اشاره با میخواستم هنوز

 .. میایین

 ندیژوکو لبخند که گرفت ازم ریزی پیشگون بود کنارم که مامان.. وشهاب مامانش سمت برگشتم گرد چشمای با

 .. کنه تحمل اینو کی خدایااا.. اتاقم سمت افتادم راه حرف وبی زدم سریع

 کرف.. جالبی تصادف چه خب:وگفت نشست کامپیوتر صندلی رو اونم.. پایین انداختم وسرمو نشستم تختم رو

 دست از میکرد سکته داشت که باشه روز اون لجوج نگار خبر همون گرفته نظر در مامانم که رو کسی نمیکردم

 ... معتاد اون

 یخواستگار قرار مامان دونستم نمی اصال.. دونستم نمی منم..؟ بندازید تیکه جا این میخواهید: وگفتم کردم اخم

 .. بیام که زد زنگ یکباره گذاشته

 تنش هم رنگ مشکی پیراهن یک.. تنش فیت که کردم نگاه رنگش دودی شلوار کت به.. پایین انداخت سرشو

 .. بخوایید رو راستش: گفتم.. بود کرده

 ..؟ بدی تحصیل ادامه میخوای حتما: وگفت کرد نگاهم خیره سبزش چشمای با کرد بلند سرشو

 .. وخندید
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 فهمید که کردم نگاهش متعجب.. االن به نه سرکار گندش اخالق اون به نه میگم.. بود تحصیل ادامه دردم کاش

 . خواستگاریه مراسم اینجا تازه.. باشه وراحت صمیمی رفتارم یگان تو من باش نداشته انتظار خب: وگفت

 ..؟ بگم بهش چطور.. کردم وارد لبخندی ماستم مثل قیافه به زور به

 وپون تو استخدام واسه یعنی.. کردم زندگی سالم االن تا... هستم انتظامی نیرو ویژه یگان سروان... سالمه 41 من_

 .. خوبم نظر هر از بدونی که گفتم اینو.. داره خاصی شرایط

 ..؟ میدی گوش حرفامو تو کجایی: وگفت خندید

 ..؟. مگه چطور.. بله: وگفتم کردم بلند سرمو

 ..؟ نیستی جا این میگه چشمات اما: وگفت سمتم شد خم

 بیشتر میخواد ودلم امده خوشم شما شریاط از یکم بخوای رو راستش.. بگو خودت از خب: گفت که نزدم حرفی

 .. باشیم هم مال شاید اشناشیم

 زمان دقیقه ده میخواست دلم.. بود کرده قفل واقعا ذهنم.. کشیدم خجالت کمی زدن حرف یی تو صرحتش از

 .. کنم جمع سر افکارمو من تا بایسه

 ... سالمه 42.. هستم رهایی ستاره من: گفتم

 .. کنم تموم رو مجلس این وبتونم نلرزه صدام کرد سعی

 .. بخاطر کارم دفتر از شدم اخراج_

 هست چیزیت یک تو.. بگو اخالقت از خوب.. گفت چی ناصری یادمه میدونم اره: وگفت حرفم وس وپرید خندید

 ..؟ کال هستی ناراضی نکنه..

 یناییس اقای نه:وگفتم مسخره لبخند یک بازم.. شد نمی که حیف اما بذار تنهام بیرون برو بزنم داد میخواست دلم

 .. بگید اول شما.. امم.. راستش خب..

 ام اینده همسر از دارم زیادی انتظار.. هستی خجالتی که حساب این به میذارم اینو خب: وگفت انداخت پاروپا

 مبش شهید ماموریتی تو ممکنه... نباشم روزی ممکنه که بدونید اینو.. کنه درک وکارمو من اول وجهه در که این..

 که هست این دارم میکنم فکر که بدی اخالق تنها.. بیاد من با گام وهم باهام باشه صادق که یکی.. این از این..

 .. مهمه واسم زنم وپوشش شرایطی هیچ تحت پذیرم نمی رو دروغ

 تو بازم ببینم وبیدارشم باشه خواب یک همش کاش میشدم غرق خودم سراب دنیایی تو ومن میگفت داشت

 ... سالم اما هستم لیلی کنار دفتر همون

 .. خب: وگفتم.. کردم بلند ؟سرمو چیه شما حرف خب صدای با
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 کنم پیدا خودمو باز کردم سعی

 مرد که هم های مرد از.. باشه داشته رو صداقت.. کنه درک که کسی یک.. دارم شما مثل مشابهی های انتظار منم_

 .. میاد بدم نیستن

 ..؟ خانوم ستاره چی یعنی این: وگفت خندید

 .. خودم تاریک اتاق همون به برگردم بشه کی.. بده مرگ خدامنو

 ..و.. میشه دوتا حرفشون که اینایی..و میاد بدم زنک خاله های مرد از... یعنی: گفتم

 .. کنم تموم تر زود میخواستم فقط.. چیگفتم نمیفهمیدم خودمم اصال.. بگم چی دیگه موندم

 ماش جواب منتظر.. داریم زیاد اخالقی مشترک نقاط که من بنظر: گفت داشت گرمی لبخند که ودرحالی ایستاد

 ..؟ یا واضطراب خجالته از اینا.. نیست وحواست.. میزنی گیج شدم متوجه بدون اینو اما.. هستم

 ..؟ ازدواج به موافقی اصال تو: گفت که نزدم حرفی

 .. میخوام وقت_

 .. دارت نگه خدا.. باشه مثثبت نتیجه امیدوارم: وگفت در سمت رفت

 .. تختم رو رفتم وا یخ مثل رفت تا

 تازدس منو که کسی اونم خواستگار واین بیماری و من افتاده اتفاقی امرورچه که افتاد یادم تازه انها ازرفتن بعد

 تممیخواس بد ازحس پر بودم پرازنفرت ؟من چطور اما کنم تکیه بهش میتونستم که کسی بود داده نجات مرد اون

 را بیخو زندگی یک شهاب کنار میتونستم بود نیفتاده جونم به لعنتی مرض این اگه بگیرم انتقام وادم ازعالم

 گفت و بهم زد زل باالافتاده وابروهای شیطون چشمان با اون خداحافظی ی لحظه باشم داشته

 من لرزید دلم شما بادیدن اما بزنم بهم را مراسم این دادم قول خودم به شدم خونه این وارد وقتی راستش_

 کنم خوشبختتون میدم قول باشید همسفرم که میخوام

 ادمعت اون که بگم بهش نمیشه هم باز کنیم سعی هرچقدر نمیتونیم ما که بگم وبهش بزنم داد میخواست دلم

 برای ریختم واشک کشیدم دراز تخت روی بخورم شام اینکه بدون اونشب ماند بسته لبم اما کرد چکار ما با لعنتی

 راونقد مادر بود افتاده دلم به مهرش االن که شهاب برای بود شده نابود که ایی اینده برای ومادرم پدر برای خودم

 منو ومیتونستن شده پیدا خوب خواستگار یک باالخره که بود خوشحال وحسابی میکرد تعریف خانواده ازاون

 خونه تواین اینکه جز نداشتم راهی هیچ دیگه بودم داده ازدست را کارم میکردم پوچی حس کنه خوشبخت

 برد خوابم کی نفهمیدم که ریختم اشک اونقدر باالخره باشه مرگم ومنتظر بپوسم
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************* 

 سبزیهای به چشمم ویک تلویزیون به چشمم یک منم میزد حرف ویکریز بود ریخته هال وسط هارا سبزی مادر

 میکرد جداوخرد ازهم حوصله با مادر که بود والشی اش

 بامنه گوشت ستاره_

 کردم نگاهش

 اره_

 وگفت کرد اخمی مادر

 میگفتم چی االن من ببینم بگو میگی راست اگه_

 بگم چی بهش نمیدونستم اصال م کشید اهی

 ونازش وحسابی کرده تحقیق اش ازخانواده هم ؟بابات چطوره موافقی بگم بهشون بزنم زنگ بیا جان مادر ببین_

 ؟ میگی چه ها کردن تعریف

 گفتم باخشم

 کنم فکر ازدواج به فعال نمیخوام من مامان اخه_

 دست مادر

 گفت وعصبانی کشید

 ؟ میخای چه دیگه زده را درخونت که شانسیه این ستاره میکنی دست واون دست این اینقدر چرا_

 منو کنی موافقت باید که کرده ام کالفه مامان بود چندروز کنم باز ازسرم را خواستگاری این چطوری نمیدونستم

 شدم بلند خبرنداشت ازهیچی اون که درحالی باشم شهاب با که کنم قانع خودمو بودم نتونسته هنوز

 میزنی؟ غمبرک اونجا میری هی داره چی اتاق اون اخه باز میری کجا_

 گفتم یکباره ولی چرا نمیدونم سوخت دلم

 موافقم من بگو بزن زنگ بهشون_

 گفت خوشحالی با مادر

 ؟ ستاره میگی راست_

 بدونه چیزرا همه هم شهاب داشتم دوست انگار کردم را اینکارا چرا نمیدونستم هم خودم
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 م دار شرط یک ولی اره_

 گفت بدست وتلفن شد بلند که بود خوشحال اونقدر مادر

 میکنن قبول اونا باشه هرچه_

 نم یانه هستیم هم مناسب واقعا ببینم کنیم وامد رفت باید مدت یک عقد از قبل گفت دخترم بگو بهشون_

 بشم اشنا پسرشون با بیشتر میخوام

 رفت ایی غره چشم مادر

 مخالفه اون بگیم بابات به باید اول_

 گفتم اخم با

 عقد نکردم پیدا ازش شناختی تا نمیخوام نامزادی مثال دیگه اشناییه مدت یک کنم چکار میخوام مگه مامان_

 کنیم

 داد وجواب کرد فکر کمی مادر

 میزنم زنگ االن باشه_

 باالخره داشت شمس خانوم با که وبشی ش ازخو بعد مادر بدم گوش حرفهایش به تا نشستم مادر روی روبه منم

 زد لبخند باخوشحالی مادر که گفت چی شهاب مادر نمیدونم زد بهش منو حرف

 خانوم حاج ازماست خدمت_

_ 

 هباش زودتر هرچه ازمایش فرمایید می شمادرست اره خبربدید هم ما به بکنید باخانواده مشورتی یک شما باشه_

 بهتره

_ 

 شدم خوشحال برسونید سالم _

 کرد خداحافظی وباالخره

 وگفت کرد نگاهم مادر

 همیش عصبانی باز زدم را حرفا این مشورت بدون بفهمه بابات اگه نمیکنی که کارا چه ببین تودختر ازدست_

 پرسیدم باعجله منم
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 ؟ حاال بود چی جوابشون خوب_

 داد جواب شد سبزیهایش کردن پاک سرگرم دوباره که ودرحالی گذاشت سرجایش را تلفن مادر

 این باالخره گفت چون نبودن مخالف زیاد انگار ولی میگن چه اونا ببینم بزنم حرف وشوهرش پسر با باید گفت_

 بگیرن سریعتر را خون ازمایش حداقل بشه اگه گفت هم بعد داره اشکال چه بشن اشنا میخان جوونن دوتا

 رماد که رفتم اتاقم طرف به میشد رو جیز همه یعنی میکردم چکار را خون ازمایش این حاال پایین ریخت هری دلم

 زد داد

 کنیم پاک اینارا نشده تاشب کن کمکم بیا ستاره_

 اون داشتم اطمینان بگیره ازمایش که بگم شهاب به شده هرطور باید اورده گیر وقت مامان حاال گفتم تودلم

 اورد ما روز به چه که نگذره ازش خدا کرد وارد طریق همون هم شهاب به کرد فرو بازویم به مرد اون که سورنگی

 زنگ صدای میشد تباه داشت اون بدون چه شهاب با چه من ی اینده داشت فایده چه دیگه بود ایی عقده ادم

 بود... برداشتم را گوشی سریع شنیدم راکه موبایل

 کجایی معلومه ستاره سالم_

 گفتم بااهی

 ؟ شده بازچی_

 میکنه خوشحالت خیلی که دارم واست خبری یک_

 نمیشم خوشحال خبری باهیچ دیگه من گفتم تودلم

 دیگه بنال_

 داد وجواب خندید...

 کارتون سر میارید تشریف ازفردا فرمودن ناصری اقای اورده رو بهت شانست ستاره خانوم ستاره_

 گفتم باتعجب بودم شده داغون من که حاال نداشت امکان شدم شوکه

 میشه منصرف دوباره خودش میکنه بیرون خودش سرکار بیام بازمن کرده قبول مرتیکه اون شده چی حاال_

 خندید...

 اقای با وحسابی اینجا اومد یکشون امروزهم اخه پلیساست همین سر زیر است هرچی میگم من ولی میدونم چه_

 توبیای خواستن ازش اونا کنم فکر میکرد بحث ناصری
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 که مبیماری یاد زود خیلی اما اومد لبم به لبخندی برگردم خواسته وازش اونجا رفته شهاب ممکنه یعنی لرزید دلم

 میشدم اشنا باهاش دیگه یکجور کاش گرفت دلم افتادم

 ؟ بامنه گوشت ستاره_

 فهمیدم اره_

 شده ذره یه برات دلم منتظرتم بیا حتما فردا_

 شدم منصرف ازاومدن شاید نکن لوس خودتو برو_

 نده ازدست کارو این بری نداری دیگه جای توکه مرگته چه_

 بودم داده ازدست زندگیمو اما نمیدادم ازدست را کار من داشت فایده چه کشیدم اه

 میکنم فکر بهش باشه_

 نوم باز که مادر باصدای اما کنم گله وازخدا بزنم فریاد میخواستم میخواست گریه باز دلم کردم خداحافظی وازش

 کنیم پاک را ها سبزی بقیه تا رفتم بیرون باعجله خوند فرامی

 جام تو روخوت با.. کردم باز رو چشمام میشد پخش نشاط با ورزش اهنگ یک ازش که بابا رادیو صدای با صبح

 بود صبح7 کردم نگاه ساعت به.. نداشتم کنم مرتب وخودمو بزنم صورتم به ابی برم بخوام که این حس اما نشستم

 ...؟ نه یا وبرم کنم قبول رو ناصری پیشنهاد که داشتم ودودلی شک هنوزم..

 رو ورادی صدای بابا کاش کردم دعا ای لحظه برای.. بستم رو وچشمام گرفتم بغلم تو رو وپتوم کشیدم دارز دوباره

 .. نشنوم رو رادیو گوینده پرنشاط های حرف تا ببنده

 .. خورد گوشم به میخندید که مامان صدای که بود ور غوطه افکارم تو چقدر دونم نمی

 ... خوای نمی شوهر خوبه حاال... انگاری گرفته بغل پتو این همچین.. اخ اخ: گفت که کردم باز پلکامو الی

 .. میکنه شوخی باهام داره شدم متوجه زد مامان که چشمکی از.. کشیدم خجالت مامان از لحظه یک واسه

 .. بود جدی همیشه نبود شوخی اهل اصال مامان میاد یادم که جایی تا....؟ کردن وشووخی مامان اهههه

 ..گرفتی؟ رو کی عزای.. چته تو.. ها مرده مادر این مثل شدی.. پاشو پاشو_

 .. همیشه باشه باالسرم اتون سایه ایشااهلل مامان حرفیه چه این: وگفتم تخت رو نسشتم

 کی این میکنم فکر.. کارت سر دفتر برو و اماده زود پاشو.. حاال خوب خیلی: وگفت کرد مرتب رو تختم رو مالفحه

 اینطوری تورو خوام نمی اما مخالفم هنوزم من گرچه.. بگیری رو قیافه این تو شده باعث نرفتنت کار سر هفته

 .. ببینم
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 .. شدم نمی جا اون وارد وقت وهیچ میکشست پام قلم کاش.. کارمه سر به نرفتن واسه میکنه فکر مامان ههه

 حرفو دیشب قضیه واسه نگفتم بابات به هنوزم من ستاره وای: گفت مامان که...؟ بودم مونده ونرم برم بین هنوزم

 .. بیاره جوش میترسم... زدم شمس خانوم به که های

 ... نمیشه چیزی بگو برو مامان نه: وگفتم خندیدم زور به

 .. شو اماده برو تو حاال.. واال بگم چی.. کرد زمزمه

 وخودمو پایین انداختم سرمو که کرد نگاهم چپ چپ اول بابا صبحانه میز سر. برم که شدم اماده مامان زور با

 قتو دیگه.. ونسب اصل وبا دار خانواده هستش اقایی این به پسره وقتی: گفت بابا که دادم نشون خوردن سرگرم

 ... بوده چی خواستنت

 بس: گفت مامان که.. کوتاه زمان بااین کنه موافقت بابا میکردم ودعا استرس از میزدم هم رو شیرنم چایی تند تند

 .. میزنی هم انقدر نریختی سنگ که توش ستاره کن

 اانعق ودلیلی حرفی که این مثل خوب: گفت بابا که بشم بلند وخواستم برداشتم شیرینم چایی زدن هم از دست

 هیچی میگم من خانموت دختر میخواد فرصت چقدر بگن شمس اقای مادر پدر که فرصتی اولین در.. نداری کننده

 .. کنی فکر بخوای هنوزم تو بعد برید پیش خون ازمایش مرحله تا که است مسخره خیلی.. نست الزم واقعا چون..

 داشیمج اگه حداقل اینجوری.. نساختیم هم وبا امدیم.. شمام دختر تنها من بابا: گفتم... بود رفته باال قلبم ضربان

 .. خونه سر از دختره گن نمی

 ... شده جدا نامزدی دوره تو دختره میگن گرفته طالق زنه گن نمی که بود این منظورم.. بدم ادامه کشیدم خجالت

 فوقش اره: وگفت سماور رو گذاشت رو قوری مامان که خواستم کمک ازش نگاه وبا کردم نگاه مامان به چشمی زیر

 .. میشه چی ببینیم تا نامزد هستن ماه یک

 یستن بازی بچه که من ابروی.. زن: گفت میشد بلند که حالی ودر سفره رو کرد پرت رو نون.. کرد نگاهم اخم با بابا

 .. خانمتون دختر دست بدمش

 ...؟ میکرد چیکار باید حاال... شد صفر امیدم بابا حرف بااین

 ندهد رو کن دعا فقط.. میزنم حرف باهاش نباش نگران:گفت مامان که برم برداشتم رو کیفم وحرص عصبانیت با

 .. نمیذاره بگم هم چی هر که نباشه لجبازی

 من بختی خوش نیست مهم.. ابروشونه مهم نیستم مهم بابا واسه من شدم متوجه االن چیه میدونی: گفتم حرص با

.. 
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 ایرادی هیچ وقتی موافقم باهاش کمی منم واال.. داره دوست چقدر بابات که میدونی ستاره:وگفت کرد اخم مامان

 .. چیه واسه خواستنت وقت تو پسره نداره

 مزاحم لیخی که این مثل.. کنید باز سرتون از منو میخواهید کال.. چیه میدونید: وگففتم رفت باال صدا کی نفهمیدم

 .. چرا اصال مزاحمم خیلی دیدین خوب.. زندگیتون تو هستم

 ... اصال ستاره نداشتم رو انتظارش اصال کرد زمزمه.. بود گریون چشماش.. شدم ساکت زد بهم مامان که سیلی از

 رفتم دو وبا میز به زدمش محکم کردم خالی بود جلوم که مربایی شیشه سر حرصمو.. شد خارج خونه اشپز از

 .... خونه از بیرون

 دننمیفهمی اونا چرا بزنم حرف بااونا دوکلمه نمیتونستم من دادچرا دست بهم پشیمونی حس رفتم راه که مقداری

 بدون عسری دفتررسیدم به باالخره بودم کالفه بدجوری بد نه باشم خوب میتونستم نه رسیدم اخرخط به دیگه من

 لبخندزد بودتامنودید انداخته ایی روزنامه راروی سرش لیلی رفتم کارم اتاق به کنم توجه کسی به اینکه

 اشنا امسال دوست پارسال خانوم ستاره به به_

 نشستم میزوپشتش روی کردم راپرت کیفم عصبی

 نمیشه باورم که بیام من وخواسته سوخته من برای ناصری دل که نگو هههههه_

 کرد نگاهم باتعجب لیلی

 برگشتی دوباره حاال بده رابکن کارت یانه سوخته دلش اون توچکارداری حاال اینقدرداغونی صبحی اول چته_

 سرکارت

 کشیدم اهی

 نیست مهم برام هیچی دیگه_

 ستاره چقدرناامیدی_

 گفت وباهیجان اومد طرفم بعدبه

 عالیه یکی این کردم پیدا خوب ی سوژه یک_

 به رغبتی حاال اما گیربیارم سوژه تایک میکشتم خودمو بود بیماریم ازجریان قبل اگه کردم نگاهش تفاوت بی

 بود عجیب هم خودم برای واین نداشتم چیزی

 نیست مهم هرچندبرام چیه این ببینم بنال_

 وگفت قرارگرفت کنارم لیلی
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 کنیم یهته وگزارش بریم پارتی اون به طریقی به بتونیم اکه بگیرن میخان جردن توخیابون پارتی یک فرداشب_

 ؟ حاضری میگی چه باالمیره خبرمون چقدرتیتراژ کار این واسه نمیدونی میشه عالی خیلی

 دادم وجواب کردم نگاهش

 ؟ داده بهت کی را اطالعات این اونوقت_

 وگفت زد لبخندی لیلی

 منم بیارن رابرات ویاهرخبری هرکاری پول خاطر به که کسایی هستن باالخره باش کارنداشته اونش توبه_

 دیگه کن قبول ستاره جورکردم اینوبابدبختی من سردراوردم

 محیط ازاون اینجوری حداقل پدرومادربهتربود حرفای به دادن وگوش نشستن وتوخونه ازبیکاری کردم فکری

 یدبوس را صورتم پرید هم ولیلی دادم تکان برایش کردن قبول معنی به را سرم بنابراین میشدم راحت اور کسل

 برمیدارم اونو دارم موبایل منم کنیم جاسازی تومانتو را کوچیکه فردادوربین رهن یادت پس خوب دختر افرین_

 سوژه بااین خیرکنه خدابه فقط باشه_

 کردیم وسالم بلندشدیم اومد داخل وحشتناکش های سگرمه با وناصری شد باز درباشدت وقت توهمین

 انجام یدمف کار یک پس میخاید کی شماها اخه میزنید حرف دارید سرکارتون بشینید اینکه جای به میبینم به به_

 بدید

 گفت من من با لیلی

 تقدیمتون اماده تادوروزدیگه میدیم قول میزدیم حرف عالی ی سوژه یک درمورد داشتیم االن ما ناصری اقای_

 کنیم

 داد تکان رابرایم دستش ناصری

 نک گوشت ی اویزه حرفامو خوب برگشتید حاالکه اما بازبرگردید بودم مایل نکنید فکر..... ستاره خانم وشما_

 ؟؟؟ فهمیدی برگردونم تورو که نمیشم راضی بیان هم وادم عالم اگه بشی مرتکب اشتباهی بعد به ازاین

 یلیل رفت وبیرون ماکرد به پشت متنفربودم ازش دیوار به بکوبم سرشو داشتم دوست دادم تکان را سرم بااخم

 یطانیافکارش میگرفتم انتقام باید مرتیکه ازاین پرید توذهنم ایی جرقه من اما برگشت وسرجایش کشید پوفی

 درباره هک چیزاهایی چه کنم مبتال ایدز به اونم که بود این بدم انجام میتونستم که کاری تنها زداالن پرسه توذهنم

 چه میکردم فکر همیشه ومن میکنه فووران رادروجودشون جویی انتقام حس که بودم شنیده ایدزی بیماران

 ودمب شده وانتقام فکر دچاراین بودم ازاونا یکی خودم که حاال اما میکنن مبتال را بیگناه مردم که هستن ادمهایی

 اینجوری ندم واجازه کنم اش شکنجه داشتم دوست که ناصری همین متنفربودم که کسایی درمورد فقط
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 ندلیص روی وراحت زدم لبخندشیطانی بود کارخودم این میکشیدم حسابی ی نقشه یک براش باید کنه منوتحقیر

 ی شماره به نگاهم که شد باعث موبایلم زنگ اهنگ باشنیدن یکدفعه( تابچرخیم بچرخ جان ناصری) دادم لم

 رابرداشتم گوشی باتعجب بیفته ناشناسی

 بفرمایید بله_

 هستم شمس شهاب من.... خانم سالم_

 شد پیداش ازکجا این دادم راقورت دهانم اب نشستم راست

 شمس بفرماییداقای_

 مبشینی حایی بریم وباهم دفتر میام من دیگه ساعت تانیم باشید مایل اگه دارید قصدی چه شما گفت مادرم_

 چیه؟ نظرتون خوب بزنیم را حرفامون مورد ودراین

 ... ناصری اقای سرکار اومدم تازه....من اوووووم_

 کرد قطع را حرفم

 خدانگهدار دیگه ساعت تانیم پس گرفتم اجازه هم ازپدرومادرتون.. بامن اون_

 ردمیک نگاهم باتعجب لیلی میز رو کردم پرت را گوشی ها پسریه کردعجب قطع باشه من منتظر اینکه وبدون

 بودن کی اقا روشن چشمم_

 کردم تعریف برایش ماجرا ی وهمه زدم وچشمکی بگم را خواستگاری ماجرای لیلی بودبه رفته یادم

 تموم رو پچ پچ: وگفت اتاق تو دویید ها همکار از یکی سهند که... میزدم حرف لیلی با داشتیم همچنان ریز ریز

 .. میکنه خفه رو جفتتون بیاد ناصری.. کنید

 دادیم نشون کار سرگرم رو وخودمون گرفتیم فاصله هم از جفتمون

 .. کنی ازدواج میخوای..؟ شد چی بعدش: کرد زمزمه بود پایین سرش که طور همین لیلی

 .. هدفم انجام برای ازادی.. داشت ازادی حکم برام بیشتر ازدواج هههه.. ازدواج.. شدم خیره میز روی دفترم به

 .. اره.. کردم زمزمه

 وگفت ایسستاد جلومون چاقش هیکل اون با ناصری لحظه یک از وبعد امد کسی های قدم صدای لحظه همون

 .. بری میتونی رهایی خانوم:
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 حتی واروم بود سرد خون اش چهره.. میکنه نگاهم داره که دیدم رو شهاب ناصری پشت از کردم بلند سرمو

 .. نداشت هم لبخند

 .. ممنون باشه: وگفتم ایستادم

 .. تنرف موقع این جبران به.. دفتر میایی خوب خبر یک با صبح اول فردا: گفت که برمیداشتم رو وسایلم داشتم

 ... کنم ادماده کی من.. روووووووووووحت تو ای

 .. میام باشه کردم وزمزمه کردم نگاه چشماش تو گستاخ

 ... کنم نابود هم رو ناصری که بودم روزی منتظر

 وگستاخ پروا بی همچنان دید وقتی.. کرد نگاهم ویکم شد شکه زیر به وسر بودم خجل همیشه که منی رفتار از

 .. بیرون رفت میکنم نگاهش

 .. شهابه همون اقا این:گفت که کنم حافظی خدا لیلی با برگشتم

 ... فعال اره: وگفتم دادم تکون سری

 میکرد عصبیم داشت هام همکار وفضول خیره های نگاه.. بود ایستاده منتظر همچنان شهاب بیرون اتاق از رفتم

 ... شید گم بزنم داد بلند میخواست دلم

 .. خروجی در سمت رفتم سریع که کنه سالم باهام خواست شهاب

 .. پرو پسره.. خوردش شد نمی هم عسل من یک با که بود کرده اخم انقدر امد هم وقتی امد من از تر دیر کمی

 هستی قضیه این مخالف کال که میگفتی بهم تلفن پشت بود کافی بیایی خواستی نمی اگه: گفت که نگفتم چیزی

 تیسخ هزار با امروز... بیرون میری سالم وبدون میگیری رو که باشم تو دنبال که ندارم اضافه وقت خودی بی منم..

 .. بگیرم مرخصی ستاد از تونستم

 انتظار.. میکردن نگاه مارو داشت که بود چشم جفت 01 دفتر داخل ببینید: گفتم.. دلخوره این از جناب پس اوه

 یرونب رفته کی با ستاره که شده حرفف درموردم کافی اندازه به االن.. کنم پرسی وحال سالم اونا جلو که نداشتین

 ...و

 .. بزنه حرفی بخواد کسی کرده غلط: گفت وجدی اخم با

 گفتم لب زیر... اهدافم به رسیدن واسه میخوامش فقط هم ومن مانیست بین هیچی هنوز خوبه بود گرفته خندم

 .. بهادری بزن چه:
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 همب بزنیم حرف بیرون میریم داریم که االن شاید که میگم دارم لحاظ این از من خانوم ستاره: وگفت شد جدی باز

 .. هم از راهمون باشه جدا شاید که صورتی در بیاد در حرف سرتون پشت خوام نمی.. نخوریم

 قطف.. بشم زنت که میخوام باشی داشته هم رو ها اخالق نوع بدترین اگه حتی: گفتم دلم وتو کردم نگاهش خیره

 .. کارهام واسه کلیدی... همین باشه روم اسمت

 .. شده چیزی_

 .. بریم بهتره... نه نه: وگفتم امدم بیرون خیال عالم از

 چه اوه.. نشست من به توجه وبی درروزد قفل... رنگش مشکی پرشیای ماشین سمت افتاد وراه داد تکون سری

 االن موندم.. وجدی سنگ مثل سخت هستن همین جماعت نظامی... دررو میکنه باز میاد کردم فکر این داره نازی

 ... خورده ضربه سرش لحظه اون حتما..؟ بوده چی بود اخالق خوش که اینا دیروزش های رفتار اون

 یک یا باشه شهاب اگه حتی.. بشم کی ماشین قراره بعد به ازاین که نبود مهم برام واقعا دیگه... ماشین تو نشستم

 که مثال مادرم به بزنم زنگ که اوردم در رو گوشیم ومقیدم مهمه برام بدم نشون که این واسه ولی.. غریبه مرد

 .. گفتم تلفن پشت که طور همون کردم هنگ هما باهاشون من خانوم ستاره: گفت

 .. بله: وگفتم پایین انداختم سرمو وخجالتی محجوب بحساب

 .. بریم کجا چیه نظرت خب: گفت که دادم نشون توجه بی خودمو.. میکنه نگاهم اینه تو از شدم متوجه

 .. خلوت نه باشه شلوغ نه که جایی یک: گفتم ولی قبرستون تو با بگم میخواست دلم

 تخت یک باالهاش باال های قسمت از بند در بریم چیه نظرت خب.... خلوت نه باشه شلوغ نه که جایی یک اممم_

 .. بزنیم هامونم وحرف باشیم جا همون هم ناهار کنیم پیدا خوب

 ..و میشه دیر. نه که ناهار واسه دیگه نه: وگفتم دادم نشون هل خودمو مثال

 .. نیدبز دارین حرفی.. برسیم تا بهتره خوب.. نباش چیزی نگران نمیشه دیر نه: گفت بود شده مالییم باز صداش

 .. کنید شروع شما: وگفتم کردم مکث

 باشه صادق همسرم میخواد دلم گفتم قبال که طور همون من راستش خب: وگفت ایستاد اتوبان ترافیک پشت

 وت کسسی االن تا ومطمئنم ووقار داری متانت چقدر که مشخصه رفتارت از شما البته.. متنفرم خیانت از.. باهام

 .. نبوده زندگیت

 .. بزنم حراج خودمو قراره اما نبوده اره هههه

 هک دم نمی اطمینان بفهمم روزی اگه که میاد بدم خیانت از جوری ولی: گفت که داشتم نگه پایین سرمو همچنان

 .. زنمو نکنم نشینش خونه نزنم
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 .. ها طورم همین منم: وگفتم کردم نگاهش

 .. دستم از نشی نشین خونه باش مراقب شمام میاد بدم خیانت از منم: دادم ادامه الکی.. خندید

 .. بود نادرست چیزی یک بین این اما... خندیدم بهش دلم تو که خندید بلند

 عذاب... ولی بیفته من واسه شوم اتفاق این که بودم بدبخت من چقدرم هر... ذاشت نمی راحتم وجدان عذاب حس

 .. جلو امد می داشت نکنم توجه بهش داشتم سعی که نی وجدا

 .. هبیفت برام اتفاقی کارم تو ممکنه چون باشه صبور باید زنم.. میخوام اروم زندگی یک خوب: وگفت کرد حرکت

 .. کافیه بیفته رو اسمت.. شی کاری تو بعد کنیم ازدواج کاش گفتم دلم تو

 ... میداد عذابم داشت وجدان عذاب بازم ولی گفتم اینو

 هپوشید را ام مشکی باشلوار خردلی مانتو شدیم هردوپیاده رسیدن محض به کردیم سکوت مقصد به تارسیدن

 حظهل یک ما ا راحترمیشد ازاونجا باالرفتن که بودم کرده انتخاب رااسپرت کفشم امروز که کردم وخداراشکر بودم

 وکنارهم زدم چشم وبه اوردم بیرون ازکیف را ام افتابی عینک بود پریده رنگم افتاد ماشین اینه به نگاهم که

 را حس این تاحاال داد دست بهم را خوبی حس رفتن وراه اوبودن کنار بود سکوت همچنان افتادیم راه بافاصله

 وگفت برگشت طرفم به یکباره اوهم ایستادم کردم خستگی احساس رفتم راه که مقداری بودم نکرده تجربه

 کنید؟ استراحت کم یک اینجا میخاید شدید خسته_

 وگفتم زدم لبخندی

 میکنم باالاستراحت اون یکبارگی نه_

 هتکی ویک حمایت نوع ایستادیک می کنارم اوهم ایستادم می وتا بود من به حواسش ی همه اما افتادم راه ودوباره

 ندگیز وازاین بکشم نفس راحت بتونم من که نمیذاشت لعنتی ومرض درد این اما بااوباشم همیشه میشد کاش گاه

 زد لبخندی دادم لم راحت ومن وهردونشستیم کرد انتخاب را جایی اون رسیدیم باالخره ببرم لذت

 نداشتم سراغ بهترازاینجا جایی دیگه ببخشید شدید خسته حسابی_

 کردم مرتب را وشالم برداشتم را عینکم

 باصفاییه جای اتفاقا نه_

 وگفت انداخت دوروبرش به نگاهی

 ؟ موافقید نهاربخوریم بعد بزنیم حرف اول بهتره میشه شلوغ کم نهارکم واسه االن اره_

 شد جا وجابه کرد نگاهم اون دادم تکان را سرم
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 ؟ چرا بپرسم میشه مخالفید عقد با گفتید شما انگار_

 به که وموهایش کوچیک نه بودن بزرگ نه که ولبهایی محکم ی وچانه عسلی چشمهایش کردم نگاهش منم

 راه راه پیراهن بود داده اش چهره رابه زیبایی حالت بود ریخته پیشانی روی مویش وچندتار بود کرده باالشانه

 االخرهمیدادب رانشون ورزشکاره بود معلوم که را تنومندش وهیکل بود چسپیده بدنش به کامال که پوشیده مشکی

 ونوزندگیم سرخونه وبریم کن عقد منو میگفتم جا همین نبود بیماری این اگه.. کار رزمی وحتما بود پلیس یک

 اوضاع بااین اما اوففففف

 چطور نداریم شناختی هیچ ازهم مااالن اخه کنیم عقد وبعد بشناسیم را همدیگر اول ما بهتره نمیکنید فکر_

 ؟ میشه ماچه تکلیف ؟اونوقت چی شد پشیمون یکیمون اگه کنیم عقد سریع ونشناخته ندیده میتونیم

 داد وجواب کشید اهی

 نمیتونم من صورت دراون چون لطفا نباشه بیشترازیکماه واشنایی نامزادی این ولی میگید شمادرست_

 باشم تفادت وبی شماراببینم بیشترازیکماه

 فکراهایی چه ازاالن حیا بی انداختم پایین را وسرم شدم سرخ منم زد بهم وچشمکی زد لبخندی کردم تعجب

 راشنیدم بازصداش بزنمش میگه شیطونه میکنه

 ؟ یهچ نظرتون بشه راحت تاخیالمون بخونیم محرمیت ی صیغه یک حداقل نباشه هم عقد اکه ازیکماه بعد بهتره _

 نمیخواستم چیزدیگه بودم هدفم دنبال فقط من یابیشتر یکماه میکرد فرق چه من برای

 بشناسم شمارا من رابذارید یکماه این فقط قبوله باشه_

 خندید

 صبرکنم هم را یکماه این بتونم میدونم هرچندبعید _

 کردم اخم

 باالبرد تسلیم حالت به را هایش دست

 بگم رابهتون چیزی بذارید ولی چشم باشه_

 داد وادامه کرد صاف را گلویش بعد

 میخواستید کمک ارمن که هنگامی بودید کرده که وحشتی اون نگاهتون دیدم پاساژ تواون شمارا که روز همون_

 چه ماش که بود کنجکاوی حس یک فقط ببینم شمارا دیگه یکبار دلشتم بوددوست بامن مدتها حالتها اون ی همه

 ماش به نسبت حسم واونوقت دیدم شمارا مجله تودفتر بازم تااینکه بودید اومده اونجا تنها که داشتید جراتی

 نمیخواستم چون منم کرده پیدا داررابرام وخانواده خوب دختر یک که داشت اصرار مادرم طرف وازاون قویترشد
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 خواستگاری این که گفتم خودم به ازدیدنتون قبل داد قرار من سرراه شمارا خدا اما کردم قبول بشکنم دلشو

 باشیم باهم راه ی درادامه دارم ودوست اومده خوشم ازشما من فهمیدم تازه نتونستم بادیدنتون اما بزنم رابهم

 ستاره بشی خودم مال زودتر دارم ودوست ندارم دوست را دیگری کس هیچ جزشما به واالن

 دوستم اون لرزید دلم داشت عجیبی برق چشمهایش کردم ونگاهش کردم رابلند سرم اسمم شنیدن محض به

 افتاد می اتفاق این نباید میکردم چکار این داشتن بادوست حاال ؟خدایا داشت

 کشوند طرفم به خودشو

 دارم دوستت خیلی میکنم خوشبختت باورکن نکن نگاه اینجوری_

 زشا چشم ونمیتونستم لرزید می وقفه بی قلبم چرا بود شده امروزچم لرزید می دست گرفتم گاز لبمو ازخجالت

 بردارم

 کشیدم راحتی نفس بلندشد

 بدیم سفارش بیام تامن کن راانتخاب چیزی یک توهم بشورم دستامو میرم من_

 قرار سرراهم را پسر این چرا خدایا بود وخوشتیپ باجذبه چه سر افتادازپشت اون به نگاهم اما دادم تکان را سرم

 قوعش داشتن وبادوست پسر این بابودن میکنم احساس... تنفر پرازحس.. هستم چی دنبال میدونی خودت دادی

 میگرفتم ازناصری را انتقامم زودتر باید ببرم پیش را هدفم نمیتونم

 هم تعدادشان, شوند می گم که همانجا از, کنی نمی را فکرش که شوند می پیدا ات زندگی در جایی یک از ها آدم

 نفرت حس بین واالن, کنی می گیر شان یکی آمدن توی که تویی امااین, روند می و آیند می هی, نیست کم

 هک میترسیدم اما شده لعنتی بیماری گرفتارهمون من مثل ادم این میکنم وفکر ام کرده گیر ادم این به وعشق

 محال... لرزید بازهم دلم اومد می طرفم بالبخندبه شد کشیده طرفش به نگاهم کنم خراب کابوس بااین اورا دنیای

 بود محال کنه ریشه توقلبم عشق این بذارم بود

 گاهی یعنی.. بود جدی کردم نگاهش... میگشت بر داشت که شدم شهاب متوجه که بودم خود عالم تو طور همین

 ..؟؟؟؟؟ شهابه واقعا این میکردم تعجب میکرد شیطنت پیش لحظه چند مثل یا میخندید که هم

 ؟... دادی سفارش چی: وگفت نشست تخت رو

 .. بودم نداده سفارش هیچی اصال بودم افکارم درگیر که انقدر شد نمی ازاین بدتر

 .. باشید هم خودتون گفتم.. هیچی هنوز: گفتم

 ...؟ نمیزنی حرف راحت چرا: وگفت داد تکون سری

 .. داشتم سفارش: گفت میرفت داشت که گارسونی روبه پایین انداختم سرمو کرد نگاهم
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 .. میام االن: وگفت زد لبخندی پسرک

 ...؟ نداشت جواب من سوال_

 .. اقا خب: وگفتم کردم بلند سرمو

 .. من شهابم... شهاب: وگفت حرفم جلو پرید

 .. اقا خب: گفتم بود شده شیطون بااز مینداخت خندم

 ... شهاب بگو.. ستاره: وگفت صورتش به کشید دست بامزه

 ..م زشته اقا خوب وگفتم کردم مکث

 ..؟ شهاب بگو: وگفت غلیظ اونم کرد اخم

 .. خوب سخته: وگفتم ریز خندیدم بود شده تخس های پسر مثل

 .. نیست نه: وگفت زد لبخند

 ؟. داشتین میل چی_

 نگاهش پروا بی منم میکرد نگاهم عمیق.. بشه جدا هم از هامون نگاه کالمی رشته شد باعث گارسونه حرف این

 میگفت که امد می شهاب صدای زیر انداختم سرمو کشید خجالت درونم ستاره خود.. واقعا لحظه یک.. میکردم

 .. مخلفاتش همه با جوجه دوپرس:

 ..؟ نوشابه یا دوغ خانومم: وگفت کرد مکث

 لندب سرمو بود سرخ صورتم.. نبود خودم دست تونستم نمی ولی چیزی نه بکشم خجالت نه میکردم سعی خیلی

 .. دوغ: وگفتم کردم

 .. دوغ دوتا: گفت گارسونه وروبه گرفت خندش من قیافه از

 یادم خوشم میشن وسفید سرخ که های دختر از انقدر: وگفت وسرخوش شاد خیلی.. خندید بلند رفت که گرسونه

.. 

 که ینا نه مگر... کنه بیشتر منو متناقض های حس... کنه تر گیج.. کنه تر سردرگم منو بود این قصدش انگار... وای

 .. اشتنمیذ درونم ستاره.. حقیقیم خود نمتونستم ولی.. کنم بازی رو سربزیر های دختر نقش میخواستم قبلش تا

 .. نکن انقدراذیت شهاب: گفتم

 .. سوتیییی عجب وای..؟ گفتم چی.. کردم کپ
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 ام خانواده با شب.. خونتون میبرمت خوردیم که رو غذا درضمن... حاال شد این: وگفت زد وچشمکی خندید شهاب

 مونه محرمیت صیغه ولی داریم نگه دست مدت یک میکنم قبول تویی چون باشم گفته. ها کار بقیه واسه میاییم

 .. شه انجام سریع که بهتره ستاد نرم بتونم میاد پیش کم دیگه من راستش... میشه خونده گفتم که طور

 ... نیستی هل اصال میگی راست که تو اره شهاب های حرف به هم میریختم اشک خودم حال به هم دلم تو

 به واقعا صورت اون در بود االن وضعیت برعکس چی هم کاش که خوردم افسوس دلم تو بار هزارمی واسه

 . میخورد رقم عمرم های اتفاق بهترین وشاید بالید می داشتنش

 بلندشدیم باهم شد تموم خوردنمون وقتی وجودنداشتن وقت هیچ که انگار زودمیگذرن ادمی خوش های لحظه

 داشتم دوست رابستم چشمانم سوارشدم که هنگامی بود نمانده باقی وچیزدیگه شد زده حرفا رفتیم وپایین

 وگفت کرد نگاهم بخوابم

 میزنم صدات رسیدیم بخواب میاد خوابت اکه_

 وگفتم نشستم راست

 گرفت خوابم لحظه یک ببخشید_

 خندید

 کنهمم دراختیارستاد اونم مامورم یک من ستاره که اینکه نگفتم وبهت مونده که چیزی یک فقط داره اشکال چه_

 حتی داره زیادی وحشت ترس من شغل.چون کنی فکر خوب میخوام پس بیاد سرم به ها ماموریت تواین هربالیی

 تاثیربذاره زندگیمون روی دراینده ممکنه

 برگشت طرفم بعدبه

 دارم تواحتیاج وهمدلی همراهی به من نکنی وترکم باشی کنارم توهرشرایطی میخوام_

 دادم تکان را سرم داشتیم را کابوس هردویک ما باشه داشته شغلی چه اون که میکرد فرق چه دیگه

 داره خودشو های سختی اونم... خبرنگاریه هم من شغل چون بربیام ازپسش میتونم ندارم حرفی من_

 خندید بلند راند می را ماشین که درحالی

 فضول خبرنگار خانم میگید راست بله_

 دادم وجواب کردم اخم

 فضول؟ شدم من حاال_

 وگفت زد چشکی
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 امتو فضولی حس این عاشق من نبودی کنارم االن بود نکرده گل پاساژ تواون شما فضولی حس اگه دیگه بله_

 اومد می بهش حسابی رفتارا این جدیت درعین میدیدم مرد ازیک جدیدی ی چهره یک بود گرفته ام خنده

 گفتم باشیطنت ازعمد

 فضولی بیام ببرمیخوام خودت همراه منو داری بزن بزن ماموریت هرموقع پس_

 شد وجدی کرد نگاهم

 نک بیرون ازسرت را فکرا این بیفته برات دیگه اتفاقا ازاین ندارم دوست من نکن وقت هیچ را فکرا این ستاره_

 ؟ عزیزم باشه

 یبیعج ارامش حس وبا زدم تکیه صندلی به را سرم باشه ومواظبت بشه نگرانت یکی خوبیه حس چقدر لرزید دلم

 رفتم خواب به

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

 

 بهم حسابی بودم کرده که کمرنگی ارایش بااون ام چهره زدم دید تواینه وخودمو انداختم سرم روی را سفید چادر

 نگاهم بالذت کرد بیدار منوازخواب توماشین وقتی زدم تواینه خودم به لبخندی افتادم که یادامروز اومد می

 سرهم ازپشت اش خیره نگاه اما شدم وپیاده کردم خداحافظی ومنم باشم منتظرش شب که گفت وبهم میکرد

 بردارم ازاینه چشم که کرد مادرمجبورم صدای میکردم احساس

 توان منتظر همه دیگه بیا مامان ستاره_

 وبهم وبوسید کشید دراغوش ومنو شد وبلند کشید کل مادرشهاب سالن به باورودم شدم خارج بامادرازاتاق

 حس نشاند کنارشهاب منو اوهم گرفتم را پدرشهاب دست داد انجام کاررا همین هم خواهرش گفت تبریک

 گفت اروم شهاب میکرد نگاهم محبت با که پدرافتاد به نگاهم داشتم عجیبی

 ؟ خوبی_

 دادوگفت شهاب دست را ایی وجعبه اومد کنارم شهاب مادر گرفتم سفت را وچادرم دادم تکان برایش را سرم

 میکنیم جبران عقد واسه بعدا بمونن نامزاد دوتا این فعال گلم عروس پدرومادر ی بااجازه_

 اما نهنک بیدا تماس من دست با دستش که کرد سعی خیلی میکردم حس کرد فرو انگشتم به اروم را حلقه وشهاب

 عاشق من زد ولبخند کرد نگاهم کرد پیدا جریان دررگهایم وخون کردم حس دستم روی اروم انشگتانش نوک

 یک داشتن عقیده اونا هرچند داشتم دوست.خودم که شد جیزی اون وباالخره زدن دست همه بودم لبخنداوشده

 وشهاب من اونشب باشه درکار عقدی داشتم مهمتری کارای که فعال خواستم نمی اما بخونن محرمیت ی صیغه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربران( طیبات فایضه* ) فریال* &( اسدی ریحانه* ) نغمه* | نفرت رقاصه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

35 

 

 نیست اون وقتی اما ومیرفت پرمیزد ازوجودم بد حس ی همه شهاب بابودن زدیم حرف اینده درمورد باهم کلی

 رمب که بود خوبی فرصت فرداشب میکرد فوران اتش ی شعله مثل تووجودم انتقام وحس بیماری این دلشوره حس

 نبارفت داشتم نقشه حسابی براشون بنشونم سرجاشون هارا عوضی ثروتمند خیال بی ادمای واون پارتی تواون

 و برداشتم ازاتاقش دزدکی میخورد را نمیبرد خوابش هروقت بابا که خوابی های قرص سریع اش وخانواده شهاب

 اماده ودموخ باید میشدم راحت بود ونفرت پرازکینه که لعنتی حس ازاین یکجوری باید کشیدم اه گذاشتم توکیفم

 یمتوگوش خودشو ی شماره امشب زدم لبخند زد چشمک بهم شهاب اسم تابازکردم شد بلند گوشیم پیام میکردم

 بود کرده ذخیره

 ( بمون کنارم همیشه ستاره دارم دوستت)

 هنوز اون بدم عادت خودم به اونو نباید گفتم باخودم اما میدادم را جوابش منم داشتم دوست کرد را هوایش دلم

 ایدز نام به وحشتناکی کابوس به را روزهایش این خوشی نمیخواستم میفهمید نباید اون خبرنداشت ازهیچی

 میخوام من نمیمردم کاش نمیفهمیدم وقت هیچ کاش ریختم واشک تخت روی کردم پرت را گوشی کنم تبدیل

 ینا اززندگی من ؟حق من چرا کنم تجربه بشناسم را عشق بااون کنم تقسیم را عشق بااون شهاب با کنم زندگی

 بود

 

 گرفتــه دلـــم☜

 دنیــا از ⇡

 هــا آدم از ⇡

 مـانـد خیــال که هایی خیــال از⇡

 نپیــوست حقیقـــت به که رویـــاهـایی از⇡

 رفــت بــاد بـَر که آرزوهـــایی از ⇡

 ☞خـــودم از☜

 ام احمقــــانهِ  های حمـــاقت از ←

 رفــــــــت دسـت از که اعتمــادهایی از←

 مُــرد که " مـنی " از←

 کشــد می نفـس بیهــوده که " مــنی " ایـن از←
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 اید می که مرگی از←

 

 ام بریـــده دیگــر مـن√

 ام آورده کـــــــم √

 دارم را دنیــا ی حوصلــه نه دیگـر√

 را هـــا آدم نه

 ... را خــودم حتـی نه و

 ام شــده گـریــز آدم✘

 نشیـن گوشـــه ✘

 ...نیستــم خـودم دیگـر روزهــا این☜

 گوشیم زدم وغلط کشیدم ای خمیازه.. میشد روشن خاموش هی گوشیم صفحه.. کردم باز رو چشمام خسته صبح

 اوه.. کردم نگاه تماس ساعت به.. داشتم شهاب از رفته دست از تماس یک.. داشتم برش تختی پا روی از رو

 که نداره خواب پسره این مگه.. هوش وبی بودم خواب غرق من که زمای.. بود گرفته تماس صبح1:11 ساعت..

 ....؟ هچنان بیداره

 

 تو یعنی.. بنویسم خوشگل های متن ات واسه ندارم وقت زیاد" نوشته دیدم کردم باز داشتم ازش هم پیام یک

 یتمالک که اینه نشونه ک چون دخترک میگم.. من دخترک بخیر صبحت ولی...بازیا لوس این نیست خونیم گروه

 ". خانومم بخیر صبحت بهت بگم نشدی خانومم یا زنم هنوزم... است بنده

 تنیس نظامیش روحیه و میدونستم چون بود متفاوت... بود متفاوت هاشم کردن عاشقی شهاب.. بود گرفته خندم

 بودم سالم کاش میخواستم خدا از بار هزار که جوری میکرد رفتار مردونه.. دیگه های کار وخیلی بازی لوس

 .. شهاب به میکردم درست وقشنگی اروم وزندگی

 .. کرد عبور ذهنم تو از زندگیم های کاش ای هزارم بار واسه

 یا میری کیا مگه... نباشی خسته.. شهاب اقا بخیر صبحت... ونوشتم دادم تکون خودم واسه تاسف معنی به سری

 !.. نشدم متوجه من گرفتی تماس صبح1:11 که سرکارت از برمیگردی

 .. کردم وارسال گذاشتم هم وخنده سوالی ایکون تا چند
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** 

 نبود کنچکاو دیروز از که ها بچه خیره بهنگاه توجه بدون.. بودن نیومده ها بچه از یکسری هنوز.. شدم دفتر وارد

 لیلی خالی جای به.. شدم خودم اتاق وارد.. بیرون رفتم وباهاش زدم حرف مردی با من که قضیه بوده چی ببینند

 های قرص مخرب اثرات از که این واسه اونم.. پارتی یک بریم شب هم با بود قرار.. بود نیومده هنوز.. کردم نگاه

 ... کنیم جمع مطلب شیشه مثل وموادی اکستازی

 خبر رو ها وپلیس بیرون بزنیم کردیم ضبط خوب رو چی همه که سر اخر قراره اما باشه نامردی هم شاید میدونم

 کی میخواستیم.. بود پر اینترنت تو بنویسیم مخدر مواد اثرات از میخواستم اگه چون.. بگیرنشون بیان کنیم

 "...... در شبانه پارتی یک اعضا دستگیری" باشه اول وتیتر بزنند مجله حوادث تو که دربیارم چیزی

 رو یهیچ افسوس دیگه بودم گرفته تصمیم زندگیم لحظه ازاین.. نشستم صندلیم ورو زدم لبخندی افکار ازاین

 .. داره ایدز که ای ستاره واسه.. خودم خود واسه... کنم زندگی خودم وواسه نخورم

 رفت بهش غره چشم یک هم ناصری که ناصری با شد همزمان ورودش... برد زمان ربعی یک یک لیلی امدن تا

 .. بیان زودتر ریئس از ها کارمند قراره: وگفت

 .. نمیشه تکرار ببخشید: گفت زبون سر بی نیست من مل هم لیلی

 مهم کار هنوزم.. بیام دیر میخواست دلم: میگفتم گنده خیک ناصری این به جواب تو بودم بجاش من اگه ولی

 ... ریئس اقای میدونم رو هام برنامه خودم. نداشتم

 صورتم به زدم که کرمی هه.. صبحه اول هنوز خوبه. گرمه چقدر وای.. سالم: وگفت ونشست دراورد رو چادرش

 .. شدم چی ببین... ماسید

 .. نیشو ببند مرگ: وگفت بازوم به زد کش خط با که خندیدم.. گرفت خندم اش رفته وا قیافه از

 زمان.. دخترک سالم" نوشته شهابه دیدم اوردم درش.. امد گوشیم اس ام اس صدای که بزنم حرفی خواستم

 بیایی نارک میتونی.. باهام باشی همدم میتونی.. بدون اینو... شبه نصفه یا صبح نزدیک معموال ستاد از من برگشت

 نشیم غهصی گفتی.... بپرسی بشه سوال برات که زدم زن بهت.. کنی سر تنهایی رو شبایی یک باید... وضیت این با

 "... بگو برام خودت از هم تو میکنم معرفی بهت خودمو هم رو کارم هم کم کم منم شیم اشنا بیشتر که

 اصال توچه به گیه خانواده اس ام اس هووو: وگفتم عقب زدم سرشو.. بود گوشیم تو لیلی سر

 زن انقدر مردی میاد پیش کم هم نره در هم که بگیر دودستی شهابو اقا این من بنظر: وگفت بوسید امو گونه

 رشوه رفتار ولی.. هستن خشن نظامی ادمای میکردم فکر همیشه من.. مخصوصا کاری شرایط بااین... باشه دوست

 .. تو
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 ولی نیست خشن راستش.. نیست خشن دونی جامی از دوما.. نیست شوهرم هنوز اوال: وگفتم حرفش وسط پریدم

 بخواد ازم رو کاری اه میشه اونطوری وقتی.. هست زدنش حرف تو خاص صالبت یک که جوری میشه جدی گاهی

 .. میاد خوشم خیلی حرفش بودن یکی از... جلوش میشم الل اگاه ناخود.. باشم مخالفش من که بزنه حرفی ویا

 هفت زبون پس از که بندازه تو جون به باید رو یکی میدونست... داری رو خدا حکمت اصال: وگفت زد چشمکی

 .. بیاد بر متریت

 .. ندید میشد رد داشت که ناصری خداروشکر.. خندید که سمتش کردم پرند رو میز رو پرونده حرص با

 .. ها کاغذ رو اندختیم سرمونو هردو لیلی منو که برگشت میز با پرونده برخورد صدای از ولی

*** 

 ..؟ بنظرت نیست بد گیسه کاله این لیلی

 اگه هک جوری. کنه گریم خودشو بود تونسته خوب واقعا.. نیست لیلی کردم فکر لحظه یک.. سمتم برگشت لیلی

 .. شناختش نمی بود می جلوش حتی مامانم

 از.. ابشه چاکت سینه عاشق این حتی.. نمیشناست کسی مطمئنم... اینه: وگفت کرد جا جابه منو گیس یکمکاله

 ..؟ میشه چی ببینه مارو خاله بنظرت: گفتم.. گرفت خندم زدنش حرف لحن

 .. میشه دیر داره بریم بزن.. نداره مشکلی من مامی.. هیچی: گفت طور وهمین برداشت رو کیفش

 .. شبام پارتیه داده امار بهت کی نبودی اینا پارتی اهل که تو کلک اصال: گفتم که نشستیم توماشین دوتایی

 یبرا کنند پیدا خوب سوژه یک بودم سپرده اهلش ها بچه به.. من رفاقتم خراب دیگه کنم چه: وگفت زد استارت

 ... نیفته ها پلیس گیر که بیرون بزنه ما با خودش قرار... داد اینو پیشنهاد یکی تو

 دیگه هیچی.. اش ویژه نوع از اونم پلیسه خالم دختر شوهر اخه نیست مهم من برا البته: داد وادامه زد چشمک

 .. کلفته پارتیم

 تو.. میکنه نابودم شهاب وای... بیفتیم گیر هم خودمون بره لو چی همه درصد یک کن فک تو: وگفتم خندیدم

 ..و اروم دختره یک من اون تصور

 .. شدی شکلی این کارت واسه االنم تو.. نیست اشتباه تصورش: وگفت حرفم وسط پرید

 ...نیست میکنی فکر که طور این نه بگم لیلی به تونستم نمی.. کردم سکوت

 

** 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربران( طیبات فایضه* ) فریال* &( اسدی ریحانه* ) نغمه* | نفرت رقاصه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

39 

 

 این اول از که دختری نفس.. میکردم نگاه چی مه به دقت با.. بود گرفته رنگ سفید غلیظ دود یک رو جا همه

 ها رپس عجیب های تیب از.. میکرد معرفی اونجا های بچه با مارو وبحساب.. بود لیلی منو کنار بود گفته رو سوژه

 ... ولی نبودن جلف زیاد دخترا.. میگرفتم تهوع حالت م داشت

 .. میز یک دور ووووووونشستیم وکتی ومیلی سی سی با کردن وسالم بازی لوس کلی از بعد

 جور ینا باشه مهم برام نبود قرار دیگه که من چرا دونم نمی.. میخورد گیپور استین که بود بلند پیراهن یک لباسم

 شب باسل مثل اخه.. نیست خوب اینجا واسه لباست میگفت نفس....و بپوشم باز لباس نتونستم.. نتونستم... چیزا

 .. کنند شک دارن امکان... هستش میپوشند برون بله تو که های

 .. بیام کنار خودم با تونستم نمی هنوزم که بودم من مه.. میشد خراب چی همه فوقش ککنند شک نبود مهم برام

 بوده می هاشون جشن پایه که قبل از رو یکی باید حتما.. میکردن گیری سخت خیلی جمع این به ورود واسه

 .. دادن نمی راهت صورت این غیر در میبودن جدید اعضا همراه

 .. بسپارم ذهنم تو مو به مو رو همه نوشتن بدون میکردم سعی

 ننمیایی.. نشستن خوشگل خانوم تا سه این پرا: گفت پسری که میکشیدم سرک جا همه وبه بودم خود عالم تو

 .. وسط

 کردی هل واالن نیستی جماعت این اهل که تو ستاره.. زد داد درونم تو از یکی.. امد بدم ونگاهش کریهش قیافه از

 .. برسی هدفت به عمرابتونی...

 رپس دختر وار دیوانه حرکات وبا وسط رفتم ونفرت حرص با... بردارم دست ذاشت نمی ونفرت کنه حال این همه با

 ... میپرن پایین باال یا میرقصن دارن االن دونستن نمی حتی که بودن وکشیده بودن خورده انقدر که ها

 شبیه قرص کلی.. کردم نگاه بود اون که اصلی میز به.. افتاد می اش چهره رو رنگی های نور.. امد کنارم هم لیلی

 .... معدنی اب های شیشه عالمه یک با بود مارتیز اس

 وگفت زد بهم ولبخندچندشی گرفت قرار خمارمقابلم باچشمان پسری ناگهان که بودم خودم رقص توحال

 جیگرررری خیلی_

 را خودم نشست تنم به لرزی کشید بدنم روی سریع را ودستش گرفت قرار کنارم نرفت ازرو اما کردم اخم

 یریبگ انتقام میخواستی چطور پس نیستی تواهلش ستاره گفتم باخودم اومد طرفم به بازهم اما... کنارکشیدم

 پسر بااین میتونستم چطور میکنن بدبخت را زیادی ودخترای اینجا میان که خوشن الکی پسرای ازاون یکی اینم

 میدادم انجام وکارخودمو نمیکردم فکر اون به امشب باید اومد چشمم جلوی شهاب ی چهره ناگهان وبخندم بگم

 وموادچیزای مشروب از غیر میدونستن که انگار بودن چیزخاصی دنبال و کشیدن سرک مشغول ودوستش لیلی

 یک اغاز من برای میکردم حس ازاونا جالتر اما باشه اکس های قرص هم شاید وجودداره پارتی تواین هم دیگری
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 پسر کردممی استفاده ازش حاال را بودم گذاشته توکیفم که خوابی قرص باید خندیدم پسر روی به بنابراین انتقامه

 کرد وزمزمه چسبوند بهم وخودشو شیرشد دید منو تالبخند

 دادم جواب باعشوه اما ترسیدم لحظه یک زد وچشکی بگذرونیم خوش تنهایی بیابریم خوشکل خانم_

 ؟ داری سراغ را توجایی_

 گفت خوشحالی با

 جیگرررر کاردارم باهات اونجا بریم بیا باالخالین اتاقای اره_

 دادم جواب میدادم بدنم به وتابی پیچ که ودرحالی دوختم بهش را چشمانم بازم

 بخوریم هم سالمتی وبه ببریم هم دوتامشروب_

 عزیزم چشم به_

 یلیل وزیرگوش برداشتم را کیفم اومد می طرفم به دولیوان با که دیدم اورا گذاشتم رقص جعمیت ازمیان وقتی

 گفتم

 باالدنبالم اتاقای بیا نیومدم دیگه ی دقیقه ده تا اگه_

 کرد نگاهم باتعجب

 ؟ ستاره چکارکنی میخوای_

 گفتم اخم با

 دارم کار حسابی پسر این با نکن بد فکر_

 میکنن هم دیگه کارای توپارتیش اینا نیست خوب اوضاع بریم که زودبیا_

 ؟ کاری چه مثال_

 گفت وزیرگوشم گرفت گاز را لبش

 ادم اعضای باندقاچاق_

 شدم شوکه کردم هینی

 لیلی؟ تومطمینی_

 داد جواب باناراحتی
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 بخوری نباید دادن بهت که هرچیزی راستی بریم ازاینجا زود باید خبرداده پلیسا به االن فهمید دوستم اره_

 بکشن وتورو کنه بد حالتو ممکنه

 االح گیرمیکردم دردسری یک تو باید میرفتم هرجا.. کارا این به وچه من بود افتاده دلم به عجیبی ووحشت ترس

 سرش وبالبخندپشت پسررفتم طرف به میدادم انجام را کارم سریع ؟باید چی میکشتن ومارا نمیرسیدن پلیسا اگه

 گشود را چپش درسمت اومد می وجیغ خنده سروصدای بود ن روومو چنددرروبه باالرفتیم هاکه ازپله افتادم راه

 روی زننده های حالت پسربا ویک دودختر کشیدم کنار خودمو شدم رو روبه وحشتناکی ی صحنه با ناگهان که

 گفت بالبخند پسر خبربود چه اینجا بود عجیب من هابرای صحنه این بودن ومشغول بودن افتاده تخت

 کرد نگاه وبهم بست محکم ودررا ببخشید_

 نشدن متوجه هم چیزی نبودن خودشون ایناتوحال نترس_

 باد هب وحیثیتم ابروم بیاره سرم بالیی اکه بودم ترسیده واقعا حاال شد اتاق ووارد گشود را دردیگری وباالفاصله

 تربیش ونفرت انتقام حس اما میکردم فرار ازاینجا وباید باختم میکردم حس اومد برمی هرکاری ادما ازاین میرفت

 وگفت میزگذاشت روی هارا مشروب میخورد منو باچشمانش پسر بود وحشتم ازحس

 وبیام روشویی برم دقیقه یک من بشی اماده تاتو_

 لرزید می دستانم ریختم لیوان توی راسریع وقرص بازکردم را کیفم باالفاصله شد بود اتاق ی گوشه که دری ووارد

 نارموک اومد بیرون عجیبی ژست پسربا دقیقه ازده بعد کشیدم اهی میشدم بدبخت خودم نمیکردم اینکاررا اگه

 گرفتم طرفش به را لیوان ازعمد منم دوخت چشم وبهم نشست تخت روی

 من سالمتی به بخور_

 کردمی راگوش حرفهایم وچرا چون بی که بود کشیده چه نمیدونم وسرکشید راگرفت لیوان حرفی هیچ پسربدون

 کنه اثر تاقرص میکردم تحمل باید اما شد چندشم کشید هایم گونه به را دستش یکدفعه

 ببرم من وبدنت تن ازاین حالی چه امشب خوشکلی خیلی_

 گفتم وباعشوه زدم لبخندی ولی باش خیال همین به گفتم تودلم

 میسازیم رویایی شب یک_

 بلندخندید

 رویایی شب برای میمیرم من جوووون اره_

 گفت بااخم کنارکشیدم خودمو کشید لبهایم روی را ودستش

 جانم منی به متعلق اینجا نداری فرار راه کنارنکش خودتو خوشکله خانم اییی_
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 وگفت گرفت سرش رابه دستش یکباره اما

 گیچم میکنه درد چقدرسرم_

 وگفت تخت وافتادروی نتونست اما راگرفت دستم بلندشدم اثرکرد باالخره پس کشیدم عمیقی نفس

 ؟ کردی چکارم میرسم را حسابت_

 گفتم وباعشوه شدم خم ردش منم_

 نره یادت منو همیشه که زیبا هدیه بایک بسازم برات رویایی شب یک میخوام عزیزم وا_

 گفتم عصبانیت وبا وخندیدم

 پسر اقا میکنم زهر بهت را شب این_

 کشید طول چقدر نمیدونستم دراورم را لباسهایش سریع بودم کارم انجام وقت حاال بود شده بیهوش اون اما

 نوشتم بزرگ کاغذ یک روی باالفاصله میکشیدم خجالت لختش ازبدن

 ( اومدی خوش ایدزها ما جمع به رویایی شب این)

 می خودش به باید بده نشون را العملی عکس وچه بدونه اینه حس میکردم بیچارگی حس رفتم ازدربیرون وسریع

 تادست اومد می خودش تابه میفهمید باید است هم مرگ دنیا بدونن تا میخواستن تلنگر یک ادما این اومد

 زدنش زنگ ازترس بود کجا شهاب االن کشیدم اه اومدن می خودشون به واونا میگرفتم را انتقامم من میکشید

 سرشون پشت منم بشیم خارج ازخونه که کرد اشاره بادست دیدنم محض به لیلی بودم کرده خاموش را گوشی

 بلندی ونفس کردم ازاد پرازهوای هامو ریه که بود موقع اون شدیم خارج ازخونه کنیم توجه جلب اینکه بدون

 بود خوب چقدر حس این شدم ازاد کشیدم

 وجدان عذاب ولی بود نیفتاده هم اتفاقی هیچ که بااین مهمونی از بعد از دوشم رو انداختم کیفمو وکسل خسته

 کردن کارو همین هم تو با ستاره شو اد.. وجدا عذاب این چیه سر بودم دادزده خودم سر بارها.. میکرد خفم داشت

 ... حقشونه..

 حرف یه خودم با ها دیونه مثل قراره کی تا.. دونستم نمی رو بیام کنار مسئله بااین میخواستم کی واییییییییی

 ....وو بزنم

 ؟؟ سرم رو مینداختم چادرو باید کی تا.. بودم شده شخصیتی تضاد دچار

 این بازم ببندم رو زیپش که کردم وتالش.. کیفم تو وچپوندمش اوردم در چادرمو سوال همه ازاین شدم عصبی

 دهش ه پیچید ارنجم دور دستی که رفتم ور کیف با وپرخاشگر تر عصبی... ام گونه رو گفت راه مزخرف های اشک
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 رتس چادرت چرا: گفت.. میکرد نگاهم اخم با که بود شهاب... شدم شکه میدیدم مقابلم که ازکسی برگشتم.. بود

 ..؟ نیست

 ..؟؟ میدادم جواب چی حاال

 ..؟ میکنی گریه چرا_

 .. میزنیم حرف بعدا میشه دیرم داره: گفتم وریز گزیدم لبمو.. میکنه جویی باز داره انگار بود شده جوری

 .. صورتم تو کرد وپرت اورد در چادررو خاصی حرص یک با برداشت کیفمو شد عصبی که برم خواستم

 .. هنوز تو شهاب ببیین:وگفتم کردم اخم

 .. خانوم ستاره نمیذارم کنی بازی من ابروی با نمیذارم ببین..؟ هان نیستم ؟شوهرت چی هنوز: گفت داد با

 دنبالش.. کشید گرفت دستمو که دروهمسایه به کردم وترسوننگاه معذب پیچید محله تو که دادش صدای از

 ... شد سوار سریع خودشم. داخل داد هلم کرد باز رو در میرفتم

 .. بکنی کاری نمیذارم میگفت میکرد وزنجیر قل منو اصال کاش بود راضی بود زور که بااین دلم

 ؟ اوردی در رو چادرت چرا: زد داد کرد وحرکت فرمون رو زد مشت که بیشتر ریختن اشکام اراده بی

 .. بشه عصبی انقدر نداره امکان چادر یک واسه چون... مطمئنم بود عصبی ای دیگه جور امروز

 .. دونم نمی میکنی فکر..؟ رسیدی دنیا ته به داری ایدز چون کردی فکر_

 ...ولی.. میکردم شک ید با دونست نمی اگه که رو ایدز.. زدم یخ لحظه یک

 .. رفتیم ازاونا زودتر خیلی ما نه ولی.. میدونه چیزی دیشب از نکنه میستاد وای داشت نصفم

 ؟ خبره چه ؟بگو خبره چه: گفت که بود اشوب دلم

 .. بمیرم خودم درد به برم.. جلوش از شم محو میخواست دلم که جوری بود ناپذیر ونفوذ سخت اش چهره

 ارهند ربطی تو به اصال بود گیر وا دست چون نکردم سرم چادر.. صبح سر میخواستی چی اینجا تو اصال: زدم جیغ

 .. بدون خودتو حد....

 هک جلو شیشه تو بشم پرت بود نزدیک اتوبان های اسفالت رو ماشینها خراش گوش وصدای زد که گوشی تو از

 .. عقب دادم ومحکم جلوم امد دستش

 همیمیف.. ستاره میکنم ادمت: زد داد که مقابلم به میکردم نگاه شکه... خوندس ام فاتحه کردم کر لحظه یک واسه

 .. ادم
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 شهاب دوجانبه های حرف... االن اما میکردم فکر اش باره در باید که بود چیز کلی بود کرده قفل ذهنم

 .. که.. که میدونست اگه.. اگه.. میترسوندم..

 .. میکرد نابود منو بهش کردن فکر حتی

 وسرمو کردم جمع هامو زانو.. میشدن رد کنارمون از کشان بوق ها ماشین بود ایستاده اتوبان از بدی جایی چون

 میشم دیوونه چون نکن تکرارش وقت هیچ دیگه: گفت که.. میکردم گریه صدا وبی اروم... پام رو گذاشتم

 .. میفهمی..

 ... وای.. شده متوجه نکنه... گیج.. بودم گیج

 یک و: وگفت بغلش تو کشید وسرمو فهمید.. شد بیشتر گریه از هام شونه لرزش شد بیشتر ام گریه حرف بدون

 ومن اباد جد میشدن رد که بقیه االن تا حتما ترمز رو زدم اتوبان وسط که کردی عصبیم انقدر... دیونه ای دیونه

 .. کردن فحش سیر

 برخورد بدتر صورت اون در چون نبینم رو هات گی دیونه امیدوارم: وگفت شد ناپذیر ونفود سخت باز لحنش

 .. میکنم

 کن شکر رو خدا برو... نیستم شرمنده اصال کارمم از: گفت که صورتم سمت بردم دستمو افتادم سیلیش یاد تازه

 .. خودم دستای با خودم... میکشتمت نه واگر دیدمت

 وشپهل دو ازحرفای..فهمیدم نمی هیچی.. بود خیره نگاهش.. میدونه نکنه..کردم نگاهش ترسیده کردم بلند سرمو

 .. بودم تر گیج

 ازب دونمکه نمی باشی جلوم دیگه دودقیقه...وسط این کنم پیدا چیزی تاکسی یک میگم: وگفت شد پیاده یهو

 ... نه یا میکنم ناکارت بازمیزنم نه یا میشم عصبی

 خاکی.. داشتم برش شدم خم.. بود افتادهه که کردم نگاه چادرم به.. نسشتم صاف صندلی رو شده ومسخ خشک

 ودمب جا همون ابد تا کاش داشت ارامش واسم بود بغلش تو که ثانیه چند این.. برام نداشت ولیاهمیتی.. بود شده

 بود بیشتر سرزنشش کاش فقط....... که نکنم اجرا رو سرمه تو که های فکر که میزدتم اصال.. میکرد تویبخم واون

 .. کاش..

 وشک تر پوش خوش همیشه از مشکیش وشلوار خاکستریش پیراهن تو که اش مردونه قامت به.. کردم نگاه بهش

 ... بودن شده مشت محکم دستاش.. نداره اعصبانیتش رو کنترلی که بود مشخص.... بود شده تر

 حس یک اما بودم ندیده وعصبانی باجذبه اینقدر را مرد یک تاحاال لرزید می وپایم دست میتپید سخت دلم

 تکان تاکسی یک برای را دستش باالخره بود باهام اغوشش ارامش حس و غیرت خاطر به قلبم توی خوشی
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 را سرش اومد طرفم به وسوارشدم رسوندم خودمو سریع کردمنم ایی اشاره من وبه شد صحبت دادومشغول

 وگفت اورد صورتم نزدیک

 درمیارم سرت بدتر ازاین وگرنه باش خودت مواظب_

 دادم وجواب زدم زل چشماش توی

 جان شهاب باش خودت مواظب توهم_

 حاالخوبه داشتم کم اینو گیرودار تواین حاال گزیدم را لبم زدم را حرف این ازاینکه هم خودم کرد نگاهم باتعجب

 دااوندورش تاکسی ووقتی وکناررفت بست نقش لبش ی گوشه کمرنگی لبخند ناگهان شدم عاشقش میگه خودش

 رکهدفت به بودم خوشبخت شهاب بابودن چقدر نبود لعنتی مرض این اگه کشیدم اهی میکرد نگاه هنوزایستاده

 گفت لیلی تواتاق انداختم وخودمو شدم واردااتاقم سریع رسیدم

 اوردن تشریف خانوم عجب چه_

 داغونم حسابی که نگو هیچی لیلی_

 باز؟ شده چی_

 دراوردم را ام وچادررخاکی فشردم را سرم

 وگفتم کردم نگاهش بعد کنم تعریف برات ندارم حالشو اصال فعال هیچی_

 ؟؟؟ دستگیرشدند همه شد چی مهمونی اون راستی_

 گفت ذوق با لیلی

 کنیم تموم باموفقیت را کارو این تونستیم بودکه خوشحال خیلی دوستم این اتفاقا چی پس اره_

 گفت ریزمیکرداهسته را چشمانش که ودرحالی شد نزدیکم بعد

 کنید همکاری باهامون مایلم گفت اومده خوشش ازممون خیلی داده بهمون پیشنهاددیگه یک ستاره_

 گفت بااخم

 یک چی؟ افتاد می برامون اتفاقی اگه بودم ترسیده مرگ حال به نمیدونی توکه نیستم دیگه من نزن حرفشم_

 میداد مارو جواب

 داد میزادامه به تکیه لیلی
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 کاری ماهم بیفته برامون بدی اتفاق ونمیذارن هستن مواظبمون همیشه اونا کاربنداز به رو ات کله تواون _

 هم میشه خودمون ی مجله واسه گزارشی هم میکنیم وچک میریم را میکنن تعیین اونا که هایی مهمونی نمیکنیم

 میکنیم سود خودمون کار بااین برسون کارشون به میتونن اونا

 گفتم وعصبانی دادم تکون را دستم

 برو میخوای خودت نیستم دیگه من نه_

 رفت میزش طرف به بااخم لیلی

 نچسب ی دختره_

 حس ازیکطرف اما میدم ازدست اونو انوقت میکنه ترکم, میره چکارکردم من بفهمه شهاب اگه فکرکردم باخودم

 چی حالت بااون شهاب امروز نمیدونستم نداشتم را فکرکردن قدرت بود داده مزه بهم مهمونی به رفتن و انتقام

 ?فهمیده ازکجا نگفت حتی نگفت چیزی چرا اما دارم ایدز فهمیده بود عصبانی که بود دیده ازم

 هچی به چی نمیدونستم ازاینکه میترکید داشت ؟مغزم داره ایدز هم خودش اون کنه ترکم فهمیده که االن نکنه

 گفتم بالبخند بود توهم هایش اخم حسابی کردم نگاه لیلی به بودم خسته هم بنشینم یکجا ازاینکه ولی

 نمیاد بهت کردن اخم خوشکل خانوم دیگه بسه_

 ندارم حرفی من_

 وگفتم رفتم طرفش وبه خندیدم

 شرط یک به ولی میام باشه_

 کرد بغلم وسخت شد بلند باخوشحالی لیلی

 عالیه میاای میدونستم_

 کنه ضمانت را جونمون بگو دوستت وبه نیفته واسمون اتفاقی که بده قول فقط_

 بلدن را کارشون پلیسها اون چطوره همین باش مطمین_

 ؟,چیه موضوع کن تعریف خوب_

 موبری بدیم تغییرچهره باید ماهم میفرستن را ادرس فرداشب گفتن بهم پارتیه یک اینم اما ندارم زیاداطالع_

 مخدرباشه مواد ی معامله فکرکنم راستش اونجا

 گفتم باتعجب
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 درمیارن ازکجا را اطالعات ؟این جدی_

 گفت یواش لیلی

 چیزدیگه یک باشیم داشته را باهاشون شدن رو روبه تاامادگی بدونیم را جیزا این ماباید میگفت دوستم اون_

 رهمیگی جشن افتخارورودش به وفرداشب اومده ازخارج دیروز ایی گنده کله ادم ورییسش بزرگیه باند این ستاره

 کنن دستگیرش که هستن ادم ازاین مدرکی دنبال اونا

 چیه اونجا کارما خوب_

 ور صداشون وحتی دربیاریم تاسرازکاراش باشیم کنارش نشه توجه جلب که وطوری بیاییم راه ادم بااون ماباید_

 کنیم ضبط

 گفتم باعصبانیت

 کنیم؟ ضبط رو صداش ؟که بزنه را وفروشش خرید میادحرف ما جلوی اقا اون اخه_

 وگفت انداخت پایین را سرش لیلی

 .....و کنیم نزدیک بهش را خودمون یعنی چیه به چه بفهمیم بتونیم که بیاییم راه باهاش باید خوب_

 گفتم وبااخم کنه تموم حرفاشو نگذاشتم

 ؟ من.؟؟؟اونم بزنیم الس براش یعنی_

 وگفت زد لبخندی لیلی

 به بذار اش بقیه باش باهام توفقط بلدم را کارا من کن ضبط صداشون توفقط منه ی عهده کاربه این دیوونه نه_

 دوار بااونا وبایید مخدریم مواد خرید باند ازاعضای مایکی که اینه بدونی باید که چیزی یک راستی من ی عهده

 بشیم معامله

 باید اما میکردم اینارابازی ی همه نقش باید که بود رسیده جایی به کارم بگیرم را تعجبم جلوی نمیتونستم دیگه

 که من خوب میشد چی میفهمید اگه شهاب کردم گرد وعقب دادم تکان را سرم میپوسیدم وگرنه میکردم کاری

 ونا مهمونی تواون میتونستم واینکه میفهمید وخوب بود پلیس هم خودش اون نمیکردم پلیس به کمک جز کاری

 شدم قبل شب پارتی گزارش ومشغول زدم لبخندی فکر بااین بترسونم حسابی را گنده کله ادم

 تماس که دراوردم رو موبایلم ازش داشتم سوال وکلی.. بود لیلی های حرف گیر در هنوز ذهنم..شدم خونه وارد

 اردو است دقیقه ده کنی نمی حسابمون هم ادمم دیگه یعنی: گفت مند گله که شنیدم رو مادرم صدای که بگیرم

 حال بهر بزرگتری.. بدم سالم بهت باید اول من که این مثل جلوتم من و شدی خونه
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 ونهخ اشپز تو رفت که بگیرمش اغوش در که کردم باز ودستامو سمتش رفتم بزرگم اشتباه این از گزیدم لبمو

 دوبای میاد ظهر لنگ که بابات.. انقدره من ارزش یعنی.. شدی بابات عین هم تو.. کنی خر منو نکرده الزم: وگفت

 .... ولی.. دخترم دونه یک به بود خوش دلم.. بذارم جلوش رو اماده غذای همیشه

 این فهمیدن بخاطر که مدت یک.. میدادم حق بهش.. باشم کرده دلخور روانقدر مامان که کردم نمی فکرشم وای

 وواقعا بودم شده وشهاب کارم سرگرم انقدر ام دیگه مدت یک.. میگرفتم رو همه پاچه سگ مثل دارم ایدز که

 باز لب خواستم تا دربیارم مامان دل از ده طور هر میخواستم شدم خونه اشپز داخل.. رو مامان بودم کرده فراموش

 .. خونه اشپز از بیرون برو.. تو خواهی عذر نه میخوام سالمتو نه هیششش: وگفت سمتم چرخید مامان کنم

 کردم غلط کردم وزمزمه زدم پام رون به محکمی مشت.. شدم عصبی خودم دست از کردم نگاه مامان به یکم

 ببخشید

 کی شیرینی واسه فقط که نقشه همه واین لیلی خودمو دست از بکشم باید ها حاال حاال فهمیدم نزد حرفی مامان

 چیزیه بد درگیری خود.. دیوار به بکوبم محکم سرمو میخواست دلم... شدم عصبی.. بود انتقام حس ای لحظه

 پرت خودمو بستم محکم دررو چیه سر دونستم نمی گیجی از دقیقا که حرصم از.. شدم درگیرش من که وچیزی..

 ... تخت روی محکم کردم

 گیریدر انقدر ولی هستی عصبی چی از میدونی... باشه مشخص نا خودت با تکلیفت باشی داشتی گله گاهی شده

 ... وداد میخواد جیغ فقط دلت.. دونی نمی که

 ولی.. شد اروم میشه هم شمردن ده با بودم شنیده...کشیدم عمیق نفس تا چند بشم اروم کمی که این واسه

 ... میشه درست هم شمردن تا هزار با صحله که تا ده با من روز حال.. زدم پوزخندی

** 

 تو؟ دادمیزنی چرا_

 .. همین بدی هامو سوال جواب میخواد دلم فقط عصبیم لیلی وگفتم رفتم قدمی

 .. بگو باشه_

 تو اینو میخوای فردا حتما.. کنیم ظبط رو اونا های وحرف مهمونی این بریم ما گیرم: وگفتم موهام تو زدم چگ

 ؟.. هان.. دارن بزرگ تشکیالت یک گی نمی مگه.. رفتن لو که میفهمن خنگه خوب بذاری مجله

 اون هب رسیدن واسه ولی هست ریسک کارمون تواین.. نشو عصبی بگم میخوام چیزی یک: وگفت کرد مکثی لیلی

 جلسه یک با نمیشه باشیم ها ماجرا شاهد خودمون که واین ها گنده کله

 .. بریم سیر دهن تو یعنی بشیم نزدیک اونا به باید کم کم ماها یعنی که خوندم رو ماجرا ته تا گفت که اینو
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 ؟؟ دختر داره رو ارزشش یعنی: گفت دلم ته از یکی

 چی ها: وگفتم امدم بیرون فکر عالم از لیلی های گفتن الو الو صدای از.. کرد خفه درومو صدای انتقاماین حس

 ؟ میگی

 لیقب مهمونی مثل نمیشه یعنی.. بیاریم جمع رو تهش و سر جلسه بایک نمیشه ؟گفتم فهمیدی منو های حرف_

 وم به مو رو مارا که واین ها گنده کله به رسیدن برای باید.. بکنی رو کارت تو وهم پلیس به بزنیم زنگ سریع

 ... باید دربیاریم

 ... نمیدونـــــــم.. دونم نمی..؟ میگی چی میفهمم اره: وگفتم حرفش وسط پریدم

 تجاوز بهمون قبلش.. نمیذارن زندمون بیفتیم ایا گیر میدونی.. ترسم نمی کردی فکر منم.. ستاره نزن داد_

 من واسه چیش میدونی اما... میکنند وگور گم م رو جنازمون میبرن.. میشیم نیست به سر هم وبعدش میکنند

 نمی دلم.. بیاد ها نگار خبر جزءبهترین روزی.. خودم اسم.. امون مجله که این... روش بذارم جونمو که داره ارزش

 دهش خراب دفتر اون به نمیشه ختم من نگاری خبر دنیایی... پیشرفتم دنبال من.. باشم مجله این تو همش خواد

 ممیکن خواهش.... بگیری انتقام میخوای چی از تو متعجبم من که بااین.. بگیری انتقام میتونی هم تو... تو و...

 یک وت میدونی... نرسیده اخر به که دنیا اما کرده سیاه رو گارت روز زده مفنگی معتاد یک درسته.. کن فکر درست

 این... کن وکثیفشون کن قرار بر رابطه باهاشون جدی.. مشه حرفت خیلی... بگیره انتقام داره ادعا که ترسویی ادم

 خودتو تو.... دروغه میفهمن.. میدن ازمایش ولی بترسوی رو اونا گیرم.. میزنی دم ازش تو که شدنیه اروم چطور

 بنظ.... ستاره میکنی مسخره داری

 دلم وعصبی بودم کالفه.. میخواد جیغ دلم... میکرد دیونم داشت هاش حرف با... میزد حرف داشت هنوز

 ... شو خفــــــــــــــــه... عوضی شو خفه: کشیدم جیغ... میزدمش بود جلوم میخواست

 ناو توی از ام چهره انعکاس.. نریخت فرو ولی شد تیکه هزار اش اینه که ام اینه میز به کوبوندم محکم رو گوشی

 هق... زدم وهق افتادم زانو دو رو... داغون... وخاکشیره خورد.. بود درونم چهره شبیه دقیقا شده نگین نگین اینه

 هابش اون میخواست دلم... بکنم باید چیکار دونستم نمی خودمم که بارم اصفت حال این به.... گیم بیچاره به زدم

 ..... بزنه حرف من با.. بزنه حرف بیاد.. بگه بیاد مرگمه وچه.. چیه دردم میدونه اگه نامرد

 .. جونم ارام شد کمی وصدای شد حلقه دورم دستای.. نکردم بلند سر ولی شنیدم دررو شدن باز صدای

 بلکه که کردم قهر باهات ظهر... میکنی اینطوری خودت با مدته یک که ده چی.. جونم به دردت شده چی اخه_

 منی به.. بگی مادرتم که منی به خوای نمی که کرده داغونت چیزی یک داغونی ؟میدونم..شده چت بگی بهم بیایی

 .. چیه از من دلخوری میفهمی خودت میکردم فکر نبودم سالمت محتاج ظهری.. نگرانتم که

 .. کرد گریه کرد مویه.. من درد از ندونسته.. من پای وپابه گرفت اش سینه تو سرمو.. زدم زار فقط
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** 

 وت زد زل کرد مکثی دید که منو میزد حرف تلفن با داشت مامان.. پایین ها پله از رفتم وکسل زدم ابی صورتمو

 .. نداری وقرار ارام تو اته بچه جون به که درد میفهمی مادرشی.. هات نگفتن با میکنی ابم اخر کرد زمزمه.. چشمام

 هوب برداشت کالفه پاشرو رو افتاده گوشی هم مامان حیاط تو رفتم شدم رد.. گلوم تو امد می بغض داشت دوباره

 ... زد تایید نفهمیده ازش هیچی مطمئنم که های حرف

 بشه جی شر هوا بود شده باعث بود هم تابستون چون.. امد می بارون نم ونم بود ابری هوا.. ام نشسته تاب رو

 بذاره سرم به سر که این میخواست رو شهاب دلم.. دادم تکیه تاب زنجیر به سرمو... وخفه داشت دم جورایی یک..

 که حاال.. کنم اب رو جیگرش هی خودش قول به که باشم داشته مامان جلو هی رو قیافه این خواست نمی دلم..

 اهریتظ لبخند جنش از بزنم نقابی یک صورتم به بهتره... بگم کسی به جونمو به افتاد که دردمو خواستم نمی

 نوشتم شهاب وبرای برداشتم گوشیمو.. کشیدم هام چشم پای به دستی زدم پوزخندی... ها دلقک این عین..

 ؟ سرکارتی.. اقایی سالم..:

 دراز تاب رو.. بود کارش سر گرفت بیشتر دلم.. نداد جوابی کردم صبر ای دقیقه ده.. براش کردم سند رو متن

 این به.. کردم می فکر نامعلومم ای اینده به... خوردم وتاب شدم مچاله خودم هم تو جنین یک عین کشیدم

 .. کرد نمی ولم که خوددرگیری

 

 ییا حرفه ادمکش بیشترشون که ؟جمعی چکارمیکردم جمع تواین من بود اومده سراغم لعنتی استرس همون بازم

 ابودم ترسیده سخت اما اورد نمی خودش روی به بااینکه هم لیلی اومد برمی ازدستشون هرکاری بودن وخالفکار

 اما داشتم ی بد حس بودم شکارم دنبال من داده لم مبل روی بودیم داده انجام صورتمون رو که گریمی بااون

 لیلی باو میکرد وصل باند به مارا که رابطی فرد یاشارهمون باالخره بگیرم را ام جویی انتقام حس جلوی نمیتونستم

 اومد طرفمون وبه شد پیداش قرارداشت

 افتخاردادید خوشبختم خوشکل های خانم به به_

 خندید لیلی

 خوشبختیم ماهم_

 برگشت من طرف به نگاهش

 ؟ خانم خوبید شما_

 وگفتم بازکردم لب
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 میکنم خفگی احساس شد خالص ازاینحا نمیشه ممنون_

 خندید یاشاربلند

 پای با خودش ادم این خوبیه بازیچه اینم خوبه زدپس بهم وچشمکی کنید تحمل کم یک ولی سخته میدونم_

 وگفت بازشد نیشش اونم کردم ایی بالبخندعشوه پس بگیرم گرم باهاش کردم سعی اومده جلو خودش

 ؟ بیارم براتون بگم دارید میل چی_

 داد جواب لیلی

 مطلب سراصل بریم ممکنه اگه فقط کردیم صرف ما_

 وگفت یاشاربرگشت یکباره بود من به نگاهش اومد ما طرف به تیپی وخوش پسرجذاب وقت توهمین

 شما راهنمای بهترین کوروش اینم_

 وچشم نشست رویم روبه مبل روی سپس داشت غرور زیادی نیومد خوشم اصالازرفتارش کرد باسرسالم کوروش

 گفت بااخم لیلی شدم بلند کنم تحمل را محیط این نتونستم دیگه من دوخت بهم

 ؟ ستاره میری کجا_

 است الوده هوا خیلی وبیام بگیرم نفس یک میرم_

 روی جا همون رو داشتم توکیف که میکروفنی رفتم حیاط وبه گذشتم ازکنارش ازحرص منم پوزخندزد کوروش

 یشپ ترسیدم ومیخندیدن بودن کرده مست چندنفر رسیدم حیاط به وقتی کنه ضبط را تاصداها گذاشتم جا میز

 شد بلند گوشم کنار صدایی ناگهان دوختم چشم وپرازدرخت بزرگ ویالی وبه هاایستادم پله روی برم

 مهمونیا این بیایید نمیادکه شما ی قیافه به_

 بود کوروش,کردم نکاهش باتعجب

 ندارم را سیگاروالکل دود طاقت اما رفتم مهمونیارا این زیاد اتفاقا_

 بود اومده من دنبال چی برای نمیدونم ولی میکرد جذب رو هردختری که داشت خاصی زیبایی کردم نگاهش

 گفت دید خودش ی متوجه منو وقتی بدم فریب را ادم این نمیتونم کردم احساس

 بازم نمی من دراشتباهید سخت کنه رامم بتونه زن یک که هستن ادمهایی ازاون یکی منم فکرمیکنید اکه_

 بکشونم خودم طرف به اونو میخوام من که کرده فکر چی خودش بیش پسره کردم واخم گرفتم ازش نکاهمو
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 ندبل ام جمله بااین بره وری قیر ودلم وببازم ببینم را پسری که نیستم دخترهایی ازاونم منم محترم اقای نه_

 خندید

 شدیم حساب بی هردوتامون بس اومد,خوشم خوبه_

 کرد دراز طرفم به را دوستش

 وشما؟ هستم کوروش من_

 گفتم افتادم راه سالن طرف به که ودرحالی کنارکشیدم خودمو

 ستاره_

 نزدیک ساعت نداشتم را مهمانی,این ای حوصله دیگه بودن زدن حرف مشغول ویاشارهنوز لیلی دورشدم وسریع

 بکنم یکار نتونستم که بود گرفته حرصم ازخودم اما میرفتم خونه سریع باید میشد نگران حتما ومادر بود شب 04

 گفت,گوشم زیر وسریع اومد طرفم به من دیدن محض به لیلی

 سریع کن,وقایم دار برش زود است کتابخونه توکمد فلش یک راست سمت اتاق دوم ی طبقه برو ستاره_

 داشتم من بود کرده خشک را گلویم واظطراب, استرس, ترس ولی افتادم هاراه پله طرف به حرفی هیچ بدون منم

 طرف به سریع نبود مهم برام کردنش وپیدا فلش چیزجزاون هیچ رسیدم اتاق به وقتی اما میکردم غلطی چه

 همه میکشنو میکنن پیدا منو االن فکرمیکردم لرزید می دستم میریختم وعرق گشتم را کتابا بین رفتم کتابخونه

 روشکو تاچرخیدم اما برداشتم وسریع دیدم را قرمزی فلش کتابا سوم ی طبقه تااینکه کردم جا جابه کتابهارا ی

 شد پیداش ازکجا این گذاشتم قلبم روی را ودستم کشیدم جیغ دیدم خودم مقابل را

 ( شهاب زبان از)

 با جدید که میزد حرف مخدری مواد باند درباره داشت... محمدی سرهنگ های حرف به میدام گوش تمام قت د با

 این روی تمرکزم کل داشتم سعی.... میکردن رونمایی رو جدیشون جنس داشتن مختلف مهمونیایی گرفتن

 به بود مونده ذهنم ومن میکشیدن رو خونه اون به ورود چگونگی طرح داشتن اونا.. شد نمی ولی باشه موضوع

 اون... من زن شده فضول نگار خبر دختر اون نمیشه باورم هنوزه که هنوز... ستاره غریب وعجیب جدید های رفتار

 داره مشکالتی موضوع اون بابت از هم ستاره ومطمئنم... شده عمرم خاطره بدترین... لعنتی ماموریت اون روز

 دوستام از کس هیچ نذاشتم هنوزه که هنوزم.... منه خود مثل اونم چون بشم عاشقش میخوام ومرز حد بی.....

 ..... امده سرم بالیی چه منحوس روز اون تو که بفهمه من از باالتر های دار ودرجه

 ایدز هردومون میدونم که میدونه شاید..؟.. نیاورده روم به هنوزم ستاره که این.. مجهوله ذهنم تو های چیز یک

 هی: وگفت بازوم به زد محکم دوستم سعید که کشیدم صورتم به دستی......؟ ولی... بگه که نمیبینه ونیازی گرفتیم

 ... طرفش از اخطار یک یعنی واین نیست پیشش حواست تمام که بود متوجه سرهنگ...؟ تو کجایی
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 تموم.. میشدم اماده باید.. تجهیزات اتاق سمت میرفتن داشتن که بقیه سمت افتادم وراه ایستادم شم بلند کالفه

 .... ماموریت انجام در کرم جمع رو تمرکزم وتموم کردم بیرون موضوعاتش وبقیه ستاره درباره افکارم از رو ذهنم

 دازان تیر تک که که های بچه گروه ورفتم برداشتم دار دوربین ویک سرم روی گذاشتم رو مشکیم دار نقاب کاله

 .. بودن

.. 

 گروه رهبری.. کردم نگاه رو کرد ورود بهش میشد که های وقسمت زوایا همه عقابی مثل محوطه جلوی به ورود با

 واسه.. رنگ قهوای ویالیی در سمت ورفتم گفتم علی یا لب زیر.... بهم داد.. رو.. عالمت که بود محمدی سرهنگ با

 یتیغ های حفاظ خاطر واسه میکرم احتیاط باید بازم ولی بود اسون برام ازش رفتن باال بودم دیده که های اموزش

 دادم عالمت ها بچه دیگر وبه کردم باز رو ها در وسریع پایین پریدم ارومی به دیوار روی از.. داشت که شکلی

 زدن حرف صدای... میلولند هم تو ادم وکلی شلوغه تو اون که بودم مطمئن ولی بود مطلق سکوت تو خونه...

 انداز تیر تک گروه های بچه با.. بودن شده شبحی مثل مشکی های لباس اون در ها بچه همه.. امد می وقهقه

 یممیرفت باید.. باال کشییم وخودمونو کریم محکم دیوار باالی حفاظ های میله ودور اوردیم در هامونو طناب سریع

 که های کالش با که شدم افراد یکسری متوجه امدم که باال... میدادیم پوشش رو ها ودیوار بوم پشت روی

 هک هست مجلس تواین ها گنده کله از یکی که شدم مطمئن.. بودن ایستاده های درخت الیی البه بود دستشون

 یبرا رو میدیم که های چیز تموم.. نیست الزم بادریگاردی ساده مهمونی یک برای واگرنه اوردن بادیگارد همه این

 شروع وتند شده خم.. نمیشد دیده ها بچه از اضافی حرکت ویا نفس... بیسیم با میکردم گزارش محمدی سرهنگ

 دیوار از خودمو وصای سر هیچ بدون کردم سعی... میدادیم پوشش رو ضلعی باید کدوم هر. کردیم حرکت به

 یک که خورد کش چنان بازوم ماهیچه لحظه یک وواسه بود زیاد خیلی ارتفاع... بشم بام پشت ووارد باال بکشم

 سمتمون به بادیگاردی لحظه همون.. شد صدا ایجاد وباعث کرد برخورد دیوار به سالحم وکمی... شد رها دستم

 .... که خداروشکر ولی.. چیز همه به میزدم گند داشتم.... باال کشیدم همکارم میثم هم لحظه وهمون چرخید

 ؟ نشنیدی صدای تو هومن هی_

 ... باشه گربه کنم فکر ولی چرا_

 رمسق باید که های محل سمت دویدم نشسته میثم با میکرد تحمل داشت رو سابقه بی درد این بازوم که بااین

 وقفمت ساختمان در جلوی که بام پشت باالیی که این محض به بود من با انداز تیر تک های بچه رهبری.. میشدیم

 دادن رو خوشون های ضلع در شدن ومستقر امادگی اعالم یک به یک های بچه که امد بیسیمم صدای شدم

 اعالم اعضا همه وقتی.. نشه بلند مهیبش صدای شد رها تیری اگر که گذاشتم کنی خفه صدا سالحم لوله روی...

 ... هستن بعدی دستور واماده شده مستقر خو جاهای در همه سرهنگ: وگفتم کشیدم باال رو بیسیم کردم امادگی

 فراهم رو خونه به ورود شرایط دادم رو اعالم زمان هر.. کنم غافلگیرشون میخوام.. بمونید منتظر فعال... خوبه_

 ... میکنید
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 جواب در هم طور همین.... خبره چه پایین اون که بگیرم نظر زیر رو همه میتونستم بودم ورودی درب جلوی چون

 ..... میمونم دستور منتظر: گفتم هنگ سر

 ... کنند شروع رو خونه داخل به نفوذ سرهنگ رو دستور با کردم اعالم گروهم های بچه همه به وبعد

 ودب زده صورتش به وروغن رنگ کلی.. بیرون امد ساختمان از که شدم دختری متوجه که.. بود گذشته ای دقیقه1

 چیزی از انگار واون میزدن قدم کنارش مستی های پسر... بود کرده درست خودش واسه که عجیبی وموهای

 فادهاست سالحم روی دوربین از... من ستاره... بود ستاره شبیه چقدر.. میکشید عمیق نفس تند تند باشه عصبی

 نزدیک بهش پسری...؟... است ستاره میبینم درست یعنی..و نمیشد باورم... دختر صورت روی کردم زوم.. کردم

 ... کرد دراز طرفش به رو ودستش گفت بهش های چیز یک.. شد

 پایین اوردم سالحمو کشید تیری درد از بازم...؟ ستاره.... داشتم شک.. ارایش همه بااون بود جدال در عقلم هنوزم

 مزد بازوم به مشتی...؟ اینجاست یعنی من ستاره.. داشتم شک ارایش همه بااون... کردم نگاه دختر برگشت وبه

 میتونیم ها وبچه من عقب برگردی میخوای: بودگفت کنارم فاصله با که میثم که گرفتم دستام تو وسرمو

 .. برگردی که کنیم پشتیبانیت

 ... کنم تموم عقلمو جدال کردم وسعی شدم سرهنگ دستور منتظر و باال اوردم نه نشونه به دستمو

 

 ( ستاره اززبون)

 

 

 

 رگشتب طرفم به کردم پنهون لباسم ی یقه تو رو فلش بست دررو تابرگشت سریع میکردمنم نگاهم بااخم کوروش

 وگفت

 

 چکارمیکنید؟ اینجا شما_

 

 دادم وجواب کردم گم رو وپایم دست
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 نکردم کاری انداختم بهشون نگاهی افتاد کتابا به چشمم اومدم سر یک فقط_

 

 اومدوگفت طرفم به بود نکرده باور رو حرفهایم انگار نگریست بهم خیره مشکوک

 

 ؟ عجیبه کم یک اومدی کتاب دنبال شما پارتی تو االن_

 

 گرفت قرار صورتم نزدیک وصورتش شد کشیده بازویم اخر ی درلحظه ولی گذشتم ازکنارش تفاوت بی منم

 

 نداری رو اتاق ازاین رفتن بیرون حق ندی جواب تا پرسیدم سوال ازت_

 

 دموخو میگرفت فرا رو بدنم مورموری وحس میخورد صورتم به بودنفسش وعصبانیت ازخشم پر چشماش ترسیدم

 کشیدم کنار

 شد خیره چشمانم وبه گرفت محکم رو ام چونه اینبار اما

 

 ولی نیستی جاها جور این اهل تو فهمیدم اول نگاه از ؟تومهمونی کردی قایم رو چیزی چی چهره این پشت_

 چرا نمیدونم

 

 برمیاد ازدستت هرکاری که کنی وانمود میخوای

 

 کناربکشم وکمی کنم خالص ازدستش خودمو کردم سعی بااخم

 

 خونه برگردم باید برم بذارید حاال کنید فکر دارید دوست هرجور نداره ربطی شما به باشم هرچی من _

 زد پوزخندی
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 هستید ها فراری دختر دسته ازاون کردم داری؟فکر خونه توهم پس _

 زدم داد

 میکشم جیغ برم نذارید هم حاال اینجا اومدم دوستم اصرار وبه تفریح برای فقط من میگید چی معلومه_

 بود کننده خیره نگاهش وجذاب بود شده اروم نگاهش بار این اومد طرفم به بازم کورروش

 

 براش ودلم پرکشید توذهنم جذابیت اون با شهاب نگاه شد چندشم کرد نوازش رو ام وگونه اومده خوشم ازت_

 شد تنگ

 یدهد که کسایی با ادم این داشتم بدی حس نمیدونم اما بگیرم انتقام هم ادم ازاین داشتم دوست رفتم در طرف به

 گفت فقط نشد مانعم اینبار داشت فرق بودم

 

 خانوم ستاره میبینیم رو همدیگر بازم_

 

 چشماش اونم دادم رو فلش کردن ازپیدا خبر وزیرگوشش رفتم لیلی طرف به وسریع رفتم وبیرون ندادم محل

 گفت,واروم زد برقی

 برسن ها پلیس که االنه بریم سریعتر باید_

 

 رو یلیل یاشارجلوی ویکباره که بود سالن در ودم برداشتیم رو بودیم اورده خودمون با که وچیزهایی کیف وسریع

 کوروش وقت توهمین اما رسوندم حیاط به خودمو وسریع کردم استفاده ازفرصت ومن زد حرف وباهاش گرفت

 رسوند بهم خودشو

 بری؟ میخای_

 ایستادم

 شد تموم اینجا موندنم اره_

 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربران( طیبات فایضه* ) فریال* &( اسدی ریحانه* ) نغمه* | نفرت رقاصه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

57 

 

 زد پورخند بازم

 

 میکردم احساس اما ندادم وجواب شدم رد ازکنارش خانوم ستاره میکنم رو دستتو باش مطمین ولی دیدم اره_

 بهم شوخود هم لیلی ایستادم که ماشین کنار بود عحیبی احساس میکنن برانداز منو سنگین های بانگاه نفر چند

 گفت میخندید که ودرحالی شد ودور داد گاز ولیلی شدیم سوار وهردو رسونده

 

 رفتیم کش ازاونجا اطالعات کلی کاشتیم گل خودمون به ایول_

 دادم جواب اخم با

 

 کرد جین سیم منو حسابی کوروش این میدادی کشتن به منو داشتی_

 انداختم کیف وتو اوردم بیرون ام ازیقه رو فلش بعد

 

 شده محاصره خونه که خبردادن بهم هم االن شد پیدا که بود فالش مهم نیست مهم اون_

 میرسیدم تعجب با

 

 میشن دستگیر همشون ؟یعنی جدی_

 

 بکنن میتونن کارا خیلی میدیم بهشون هم ما که مدرکایی با کنم فکر اره_

 

 این بود همین اززندگی من حق واقعا میکردم چه خودم با من بود کوروش رفتارهای به حواسم تمام شدم ساکت

 سرنگ یک با راحت خیلی بود همین مردن من برای خودم جون انداختن خطر به یا بود پلیس به کردن کمک

 بمیرم وچطوری کجا نمیکرد فرق زیاد پس میمیردم داشتم

 

****** 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربران( طیبات فایضه* ) فریال* &( اسدی ریحانه* ) نغمه* | نفرت رقاصه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

58 

 

 (شهاب اززبون)

 ستاره اون کردم نمی اشتباه.. ولی داشتم شک هنوزه که هنوز کردم دنبال رو دختر دو اون رفتن مسیر چشمام با

 مرفتی لو: وگفت گوشم تو پیچید سرهنگ صدای که کنارم کوتاه دیوار به زدم محکمی مشت حرص از..... بود من

 مجروح کمترین با کنی سعی گی همه.. رو خونه کردیم محاصره ما که ودیدن شدن خارج خونه از االن دختر دوتا..

 ... خونه داخل کنید نفوذ

 ورودی در نزدیک بادیگارد چند اول وخودم دادم عالمت بودن من عالمت منتظر که های انداز تیر تک همه به رو

 ودب که ای میله دور بستم سریع رو طنابی.... نشه اونا حتمی مرگ باعث که بزنم جوری میکرم سعی هدفم.. زدم رو

 ازاین وقبل کردم باز رو در لگد با.. میشد شروع داشت درگیری کم کم.. پایین سریع امدم خوردم سر باال وازاون

 عالمت رو مخصوص ماسک... خونه داخل کردم پرت رو اوری اشک گاز سمتم دبرگرده بخوا خونه داخل نگهبان که

 های بچه به رو.... میرسید گوش به زده ووحشت بلند داخل افراد وهیاهویی جیغ صدای.. بزنند ها بچه دادم

 تند ولی نشسته حالت به.. ها بچه میشدن داخل هم سر وپشت دادم رو عالمت بودن درختا پشت که پشتیانی

 لمث... بود ودوبلکس ویالییی حالت به خونه... کنند پشتیبانی بیرون از تا مونن هم گروهی ویک شدیم داخل

 بیعص.. خورد ها بچه از یکی دست مچ به که تیری با ولی.. کنیم پا به رو ریزی خون کمترین داشتیم قرار همیشه

 .. هم رو فوتیشون خالص وحکم میکردم تنظیم هاشون گردن رگ روی رو دوربینم

 شاهدو ایستام بود که ستونی همون پشت پس کنم باز رو خونه به کردن نفوذ اولیه راه که بود جا همین تا من کار

 هک بااین چون شقن کله خیلی اینا بود معلوم..میکردن پشتیبانی رو واونا.. جلو سمت به بودن ها بچه کت حر

 که شد بلند گوشم تو گوشی صدای حین همون در.. میدن ادامه رو درگیری دارن همچنان نیست فرار راه میونند

 شدن خارج حال در خونه جنوبی ازضلع میکنند ساپورت اونو دارن هاش بادیگارد که حالی در فرد یک: گفت

 ؟ چیه دستور.. هستن

 سالم باشه یادتون.. رو مرد اون جز بزنید رو همه: گفتم خروجی سمت به میکردم حرکت سریع که طور همین

 ... دارن الزمش

** 

 دادم که دستوراتی همه شرح بر مبنی کامل گزارش دادن از بعدد... بودم ستاد تو هنوز ومن بود صبح 2 ساعت

 از بود انفجار حال در سرم... نداشتم رفتن پای.. دلم ولی خونه برگردم میتونستم.. سرهنگ به کرم که های وکار

 از دوبع گرفتم دستام تو سرمو... باشه اونجا ستاره باید چرا...من ستاره.. میکرد باد یکی سرمو های رگ انگار درد

 ساعت که حیف ولی خونشون برم مستقیم میخواست دلم.. بیرون زدم اونجا از شخصیم های لباس پوشیدن

 ... نبود مناسبی

 این همه به دادن پایان واسه.. باشم نکره که بود نمونده وفکری زدم پرسه ساکت های خیابون تو صبح 7 خود تا

 .. گرفتم پیش در رو اشون خونه راه خیاالت
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** 

 بون وکنجکاو بودن متعجب از نگاهی با که کردم نگاه ستاره مادر کرده پف های چشم به دیگه یکبار شرمنده

 پاش به دستی..دارم واجبی کار رو ستاره ومیگم درخونشون امد صبح 7 ساعت خوب داره حق.. میکرد نگاهم

 ادرم قرمزه چشمات.. امدی ستاد از االن... بشین.. مادر میام چایی استکان بایک االن: وگفت لب زیر یاعلی گرفته

.. 

 .. کنده وپر بال مرغ یک مثل شدم... منو جنون مرز به میبره داره ات ستاره:گفتم دلم وتو کشیدم عمیقی نفس

 .. هست اجازه... باهاش دارم فوری کار ستاره اتاق داخل برم من باااجازه خوام نمی چایی.. جون مادر اره: گفتم

 از رو پدرش صدای.. امدم زو صبح که کاریه چه بپرسه ازم میکشه خجالت که میدونستم کرد نگاهم مونده در

 ... خوبی شما حال جان شهاب سالم به: گفت که شنیدم سرم پشت

 ... میگرفت رو خیسش صورت نم حوله با که کردم نگاه پدرش نمدار صورت وبه عقب برگشتم

** 

 دیدن تقاضایی میکشیدم خجالت خودمم که حالی در ستاره پدر مادر با خوردن نیمه نصفه صبحانه یک از بعد

 نه: گفتم خجالت از بودم شده قرمز که حالی در خودم بازم ولی کنه بیدارش که میره گفت مادر که کردم رو ستاره

 ...و باهاش بزنم حرف باید.. اخه..و اتاقش اخل برم میشه... یعنی.. داشتم کار خودش با میشه اگه

 .. پسرم برو باش راحت: وگفت خندید زدن حرف برای تالشم به مادر

 اینا.. نبود درست کارت زن: گفت که شنیدم رو پدرش صدای ولی شدم خارج خانه اشپز واز کردم تند پا سریع

 .. فقط دارن رو محرمیت صیغه هنوز

 گاهن بود چسبیده کوچولو خرسی یک روش که رنگی سفید در به.. نشنیدم دیگه صداشو شدم که ها پله راه داخل

 کردم باز دررو اروم.. بود کرده داغون روانمو روح که دخترکی.. دخترک اتاق در از لحظه یک گرفت وخندم.. کردم

 رو ودنب اروم طاقت دیگه... تر نزدیک رفتم.. بود کرده بغل وپتوشو بود شده گم پتوش الیی... بستمش صدا وبی

 رو موهام زدم چنگ.. ندیدم ارایش از اثری.. روش بود افتاده پنچره از افتاب که صورتش به شدم خیره.. نداشتم

 مرتب چیز همه.. کردم نگاه رو اتاقش دور تا دور.. میکرد نابوم داشت ودودلی شک...؟؟ کردم اشتباه من یعنی...

 مبکشن رو دخترکم ودل باشه اشتباه شکم که میترسیدم ولی کنم بیدارش بیداد داد با میخواست دلم.. بود

 وگفتم موهاش تو برم دستمو..باشم اروم کردم وسعی زدم تحریرش میز به محکمی مشت... بزنم بهش تهمت....

 .. خانوم ستاره... بیدارشو.. ستاره:

 لقمه یک رو کوچولوم دخترک این تا بود دیگه موقعیت یک کاش.. کشید بغلش تو رو پتوش وبیشتر گفت هومی

 ... االن ولی میکردم اش
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 ... خانوم ستاره.. پاشو ستاره: وگفتم اوردم در گردش به موهاش تو دستمو دوباره

 ... میرم دیرتر کار سر.. بیرون برو خستم بابا: کرد وزمزمه زد چرخی بسته چشم طور همون بار این

 بود بچه هنوز من دخترک... نخندم نتونستم.. شد مشخص وعروسکیش خرسی شلوارک تاب.. زد که غلطی با

 ... بود کی دیشب خودش به بود زده روغن رنگ کلی که ای عجوزه اون پس..

 وت نشست یهو فنر عین که بوسیدم رو اش شقیقه.. بیارم طاقت نتونستم.. همه مثل بودم ادم من که ازاونجای

 وشپت زیر رفت کشید خفه جیغ یک وبعد کرد نگاهم دقیقه یک.. میکرد نگاه من به شده گرد چشمای با... جاش

 شیطون.. میکردد نفوذ قلبم تو داشت واقعا ستاره... بود خورده گره هم تو لختش وموهای داشت پف چشماش..

 نیست تو ساده نامزد دیشب دختر اون میگفت دلم تو هی حسی یک.. میشد خندم باعث وحرکاتش حرفاش.. بود

 .. بخیر صبح ش عرض سالم:وگفتم خنیدم ریز ریز..

 .. بیرون برو.... میکنی چیکار اینجا تو: وگفت شد بلند بود خواب از که دارش خش صدای ثانیه چند از بعد

 مشوهرت وتازه هم به هستیم محرم ستاره کن بس: گفتم جدی.. گرفت محکم که بردارم دورش از کرم سعی رو پتو

 ... بیرون بیا

 دیگه چندلحظه تا من... لطفا بیرون برو اوممم.. مرتب من... بیرون برو میکنم خواهش: گفت لحظه چند بعد باز

 میام

 ... حرف االن همین باید نمیرم نه: گفتم حین همین ودر روش از کشیم محکم رو پتو اینبار

 ووو پتو زیر رفته چرا که شدم اوضاع متوجه تازه... بود شده ایجاد که رنگی قرمز ولکه خودش به افتاد نگاهم که

 ورط وهمین خنده زیر زدم..... بود شده لبو رنگ که ستاره به کردم نگاه تر وخیره لکه به انداختم ای خیره نگاه.....

 ....که فهمی نمی خواب تو یعنی: گفتم بیرون میرفتم که

 ... بیرون گمشو برو شهاب: زد داد

 یخورم حرص که.. زدم وچشمکی ستاره به کردم ونگاه لکه به کردم نگاه باز خروج موقع کردنش اذیت بیشتر واسه

 .... د

 شیطون یک.. خودش واسه بود شیطونی.. اورد می حالم سر باهاش بودن چقدر.. نشستم انتظارش به سالن تو

 گفت پدرش که موهام به دوباره زدم جنگ.... باشه من ستاره دیشب دختر اون نداره امکان نه نه... نمک با خجالتی

 ؟ پسرم شده چیزی:

 یکار ستاره با راستش شدم شما مزاحم صبح سر که میخوام عذر واقعا: وگفتم وپدرش مادر به بهشون کردم نگاه

 ... که رسیدم نمی باز شیفتم شب که وازاونجایی داشتم مهم
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 .. گی همه به سالم: گفت ستاره که بودم توضیح حال در

 ... بود انداخته سرش رو ازاد وشال توسی دامنی شلوار با ای سورمه تونیک یک کردم نگاهش

 کردمی نگاهم حالتی وبایک متعجب..... حیاط تو بردمش گرفتم رو ستاره ودست کردم خالصه وحرفامو توضیحاتم

 دمق هی عصبی..... که میترسیدم.. بهش بزنم تهمتت میترسیدم... کنم باز رو صحبت سر چطوری دونستم نمی...

 ؟ شده چی خوب ببینم زدنتو قدم اوردی منو شهاب: گفت که میزم

 که فتمگ اوال اون یادته ستاره ببین: گفتم کنم کنترل رو عصبانیتم میکردم سعی که حالی ودر نشستم جلوش

 . کنم نمی قبول رو خیانت.. مهمه برام صداقت

 نلیص به محکمی ؟مشت بپره رنگش باید چرا.. کرد نابودم.. کرد خم کمرمو گی پریده رنگ واین... پرید یهو رنگش

 ؟ نه بودی اونجا تو.. دیشب: گفتم میگفتم رو ها کلمه هام دندون الیی از که حالی ودر زدم کنارش

 .... دیشب ستاره یعنی.. میکنی داغونم داری که لعنتی نلرز.... میلرزید هاش چشم مرمک

 .. نمیشم ؟متوجه شهاب میگی چی ؟وای کجا.. من نه_

 .... ویالیی خونه اون تو ؟دیشب نبودی تو یعنی: وگفتم دادم فشار محکم رو دستش مچ

 نه ای بوده کار خالف همه اون بین زنم که یزدم وپا دست برزخ این تو هنوزم بای یعنی.. درست نمیزد حرفی لعنتی

.... 

 نک ول ایی.. چیه موضوع اصال.. میکنی جوییم باز واالنم میشی ظاهر اتاقم تو سرصبح.. میگی چی فهمم نمی من_

 .. شکستی دستمو

 گیر نزمی میکنم کاری... بفهمم که روزی علی والی به ولی... نبودی تو باشه: گفتم ولی... کرد مطمئنم صاش لرزش

 ... ستاره بشی بابات خونه

 هدون نمی اگه... من ستاره.. بودم گیج هنوز.... کنارم درخت تنه به زدم مشت تند تند حرص واز بستم محکم دررو

  درونش بودم کرده گیر که برزخی این به لعنت.... گه نمی اینو حالتش پس چرا

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

 ( ستاره)

 خبرداشت؟اون شهاب یعنی بودم شوکه هنوز شهاب وحرکات ازحرفا نداشتم حرکت وقدرت موندم لحظه یک

 نهخو اینا دیشب نکنه بود ویژه نیروی یک اون اومد خود به کم کم مغزم بودم کجا دیشب من که میفهمید ازکجا

 یاشک بود شده من متوجه چطور کردم فرار مهمونی ازاون زودتر که من گرفتم گاز رو لبم بودن؟ کرده محاصره رو
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 راه وسط اما افتادم راه اتاقم طرف به, فاجعه یعنی این میدم انجام رو کارا واون بودم اونجا من بفهمه نباید کرده

 وگفت اومد طرفم به مادرم

 نداشت خوبی پسرحال اون اینجا اومده زودی این به صبح که داشت چکارت شهاب_

 وگفتم انداختم باال شانه

 مامان نبود چیزمهمی_

 کرد نگاهم مشکوک مادر

 نفهمیدی میگی چطور اینجا اومده یکراست ازستاد مردم پسر ببینم بزن حرف ستاره کردی چکار باز_

 دادم وجواب کردم کج رو راهم

 باشم راحت بذارید لطفا بخوابم برم میخام هم االن بپرسید ازخودش برید من مادر_

 اب شهاب سمت به فکرم ولی انداختم تخت رو خودمو رفتم که اتاقم به شد ومادرساکت کرد مادر به ایی اشاره پدر

 هایش شانه روی سرم ومن بود کنارم االن داشتم دوست شد تنگ براش دلم رفت وخشمگین خسته ی چهره اون

 ثلم دختری چون ومیرفت میذاشت تنها منو ازشنبدن بعد هم اون مطمینا میگفتم جیزوبهش همه واروم میذاشتم

 شهاب مثل منم کاش نمیخوره اون درد به مریضه و میذاره نمایش به ها هرزه مثل وخودشو انتقام فکر فقط که من

 مجله دفتر میرفتم زودتر باید نیاوردم طاقت میکردم زندگیمو راحت خیلی اونوقت خبرنداشتم ام وازبیماری بودم

 گیردست باند افتاد؟اون اتفاقی چه ما ازرفتن بعد ومیفهمیدم میپرسیدم ازش رو دیشب وماجرای میدیدم رو لیلی

 تو شینق چه اون میدونستم میخواست دلم خیلی افتادم کوروش یاد ببرند ازپیش کاری نتونستن اینکه یا شدن

 رداشتمب رو وکیفم کشیدم لبم روی رنگی بی رژ فقط نبود ارایش وقت پوشیدم رو وشالم مانتو تند داشت باند اون

 گفت تعحب بالحن مادر بازم رفتم وبیرون

 چی صبحانه پس میری داری کجا باز ستاره_

 دادم جواب میبستم رو ام کتانی کفش بند که درحالی

 دفترمجله برم زودتر امروز باید امده پیش کاری یک نیستم که بچه من مادر_

 گفت بااخم مادر

 شال هم واالن کارداره باتو میاد شهاب7 ساعت صبح خونه میای شب نیمه 4 ساعت دیشب که کاریه چه این اخه_

 دارم حق مادرتم من ستاره نلرزون منو دل داری مرخصی رو امروز گفتی توکه سرکار میری داری کردی وکاله

 بدونم

 وگفتم بوسیدم رو اش گونه نزدیکش رفتم
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 میگم بهتون برگشتم نیست مهمی چیز نباشید من نگران مامان_

 گفت محکم اینبار اما کرد نگاهم معمول طبق بابا

 قصاد باما ستاره پس دارم اعتماد بهت دخترمی چون فقط نمیگم هیچی میری میندازی پایین سرتو نکن فکر_

 زاینا بگیری تصمیم سرخود نمیذارم دیگه وگرنه میکنی تعریف مو به مو چیزو همه برگشتی ولی برو حاال باش

 دختر شدیم خسته کارات

 فشحر ازاین االن اما نمیکنه قضاوت نبینه چشم وبه. نشه تاچیزی همیشه اون بود نزده حرف اینحوری بابا تاحاال

 وگفتم دادم تکون رو سرم نذاشت کاری پنهون برای جایی دیگه

 بگید شما هرجه چشم باشه_

 قتو چند این من بود بااونا حق شنیدم رو میخوند الکرسی ایت لب زیر که مادر صدای که رفتم ازدربیرون وسریع

 ازسرم دست تا میکردم اینا واسه فکری یک باید بریدم ام وازخانواده چیز ازهمه که بودم خودم فکر اونقدر

 دادم رو مجله وادرس وسوارشدم کردم بلند تاکسی برای رو دستم رسیدم که خیابون نزدیک بردارن

*********** 

 نوهمی میزد چرت تواشپزخونه واونم نبود دردفتر مجله. ابدارچی جزکریم به کس هیچ رسیدم که مجله دفتر به

 گفت منودید که

 خبریه؟ زوداومدید امروز خانم_

 گفتم میرفتم ولیلی خودم مشترک اتاق به که درحالی

 بیارید من واسه چای یک لطفا اومدم زودتر داشتم کار کم امروزیک_

 حتما خانم باشه_

 رو لیلی ی وشماره دراوردم رو موبایلم شدم خیابون به رو ی پنجره به وخیره نشستم چرخدارم صندلی روی

 شنیدم رو خط ازاونطرف لیلی الود خواب صدای گرفتم

 ؟ زدنه زنگ موقع چه االن دختر نداری توخواب مگه_

 مجله دفتر برسون خودتو سریع شوی کامروا تا باش سحرخیز_

 گفت قلی بد با لیلی

 صبح تا دیشب داشتیم مرخصی که ما رفتی دفتر امروز ای دیوانه مگه دوما شوم کامروا نمیخوام من اوال_

 کنم استراحت رو شدامروز قرار میکردم وجواب وسوال بیداربودم
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 مرخصی تومیگی خونمون اومده صبح امروز دیده مارو شهاب گرفتارشدم برسون خودتو حرفا این جای به لیلی_

 میشم دیوونه دارم من بیا پاشو هستیم

 زد داد تلفنن ازپشت لیلی

 بفهمه اون که داشتیم کم همینو زایید گاومون سرت تواون خاک ؟ شهاب چی؟؟_

 نکردیم احتیاط ما ستاداست نیروی همین جز خودش ؟اون چیه تقصیرمنه_

 میره لو چیز همه بفهمه شهاب میزنیم حرف باهم دفتر میام میپوشم لباس االن پرید ازسرم خواب دیگه_

 کشیدم اه

 منتظرم باشه_

 گفتم باتعجب گذاشت میز روی رو وپنیر ونون چای کریم اقا کردم قطع تا

 کریم اقا چیه این_

 خندید

 دخترم مثل توهم بخوری تا گذاشتم برات وپنیری نون نخوردی صبحانه که فهمیدم _

 کریم اقا ممنون_

 بشها دیدن ازیکبارگی اون بود افتاده واسترس سوزش به ازگشنگی ام معده زدم گاز رو وپنیر نون وباالفاصله

 بردمی زمان میشد بودتادرست شده پیچیده هم به سردرگم کالف مثل جیز همه کال پدرم ازتهدید اینم تختم روی

 

 ( شهاب زبان از)

 ودمخ که بودم اتفاق یک منتظر فقط..... براره دست کرد نمی رهام که ای وسرگیجه سردرد بلکه بستم رو چشمام

 ... من نه خودشه میکنه فرض خر که اونی وبفهمه بگیرم رو مچش وخودش خودم های چشم جلوی

 من بعدش که کنم عقدش رسما روز چند این تو که کنم کاری یک میخوام تونستم نمی هم راحتی همین به ولی

 یک که به نشون جوری رو خودش شد حاظر چطور.. گرفتن بازی به رو مرد وغرور غیرت نیست کم.. واون میدونم

 ... که حالی در ندیدست مهتاب افتاب دختر

 تو هک باشه هرزه یک اون که این.. کنارم شیشه به کوبیدم سرمو نباشه هم دختر حتی نکنه که فکر این هجوم از

 اسمم حیف.. بودنش لجن باشه واقعیت واقعا اگه.. میرفت رژه سرم تو مختلف های فکر کلی.. و.. هست ها مهمونی

 .... که.. نیستم اون بازیچه من که بدم نشون بهش رو کارش تاوان باید.... نه ولی... اش شناسنامه تو بره که هست

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربران( طیبات فایضه* ) فریال* &( اسدی ریحانه* ) نغمه* | نفرت رقاصه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

65 

 

 خیال دنیایی از شدم پرت راننده صدای با.. میخورد سرمو موریانه مثل داشت که.. داشتم مختلفی های حس

 .. رسیدیم: وگفت کشید سیبیلش به دستی که میکردم نگاهش منتظر.. بیرون

 پس رو مقداریش وباید زیاده که نکرم توجه دیگه گذاشتم رو ومبلغی داده تکون سری.. کردم نگاه خونه در به

 موروز حال دیدن با که نباشه بیدار مادرم میکردم دعا دلم تو.... میخواست رو اتاقم وسکوت تنهایی دلم.. بگیرم

 انمام.. نداشتمش هیچی تو وقت هیچ که شانس این به لعنت ولی.. دادم چرخ قفل تو رو کلید... میکنه ام بیچاره

 که بود دستش هم ترشی دبه یک.. میکرد صحبت همسایه خانوم ماری با داشت بود ایستاده حیاط تو درحالی

 ... تا مامان واسه واورده کرده درست جدیدی چیز خانوم ماری باز میداد نشون

 .. کرد وحشت نگاهم نوع از کنم فکر.. خانوم ماری به میکردم نگاه وخیره بودم غرق فکرام تو

 .. میشدم نگرانت داشتم دیگه.. کری دیر چقدر پسرم سالم_

 پیش کاری اره شرمنده.. جون مادر سالم.. خانوم ماری سالم: وگفتم ایستادم واجبه واسم احترامش که این واسه

 .. باشید راحت نمیشم مزاحمتون ازاین بیشتر خب.. دنبالش رفتم ستاد از بعد ام

 کردم باز و لباسم های دکمه تند وتند کرددم قفل هم رو در.. اتاقم به رسونم وخومو برداشتم هامو قدم سریع

 ... تخت روی کرم پرت وخودمو

** 

 همش که بردم سر به خوابی ر رو روز کل.. ستاد سمت افتادم می راه باید که بود شب 1 نزدیک دیگه ساعت

 نابود ور ستاره که وقتی تا نه..نمیشد ن درما ها اسونی این به بود برداشته وغیرتم غرور که زخمی.. بو ودرد کابوس

 اش لبسته داشتم دل ته از.. میذاشتم مایه براش احساسم از واقعا.. بودم شده متنفر ازش مرگ حد در.. کردم نمی

 میکرد سعی.. بودم نگفته خودم مادر به ساده دارم وست جمله یک حتی وقت هیچ که کسی.. شهاب من.. میشدم

 .. کنارم دیوار به زدم مشت...... که دختری پای به بذارم احساسمو همه

 هچت بگردم دورت: وگفت گرفت قاب صورتمو دستاش وبا برام گرفت رو ای لقمه که کرد جلب توجهمو مادر صدای

 .. شده چی.. جونم به دردت شده قرمز چشمات..پیش ساعت نیم همین تا اتاق تو رفتی امدی وقتی از که چته..

 احتیاج هات دعا به فقط جان مامان هیچی: وگفتم زدم بوسه گل رو پیشونیش.. خوردم زور به رو مادر کباب لقمه

 .... زیاد دارم

 .. دارت نگه اهلل مادر باش خوت مراقب.. کرد وزمزمه بوسی رو ام شقیقه کنار

** 

 هب برمیداشتم گام تند تند... شدم ووارد دادم نشون دستگاه جلوی رو شناساییم وکارت ایستادم ستاد در جلوی

 گاهی صبح صف برای شم واماده بپوشم رو هام لباس تا اتاق سمت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربران( طیبات فایضه* ) فریال* &( اسدی ریحانه* ) نغمه* | نفرت رقاصه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

66 

 

 هب مربوط فکر چی هر از ذهنمو.. میخوند ها ستوان از یکی که ایاتی به ادم وگوش ایستام صف در خودم جایگاه در

 ... هام کار وبقیه کارم محیط به بوم کرده وتمرکز کردم بیرون است ستاره

** 

 زنده رو وکورش یاشار اسم به اشخاصی من.. کردید کوتاهی ماموریتتون در دیروز که بدونید اینو سروان_

 از جدیدتر مواد یکسری دارن وکورش یاشار مستعار های اسم با که اشخاصی... شده دستگیر واونم میخواستم

 وادم با مبارزه واحد به میشه مربوط درسته کارمون بخش این.. میکنن پخش صعنتی مواد اونم که لعنتی شیشه

 اتفاق بدترین ها اون دستگیری عدم در شما دقتی بی این.. داره مسئولیت قبالش در سربازی هر ولی.. مخدر

 .. میخواستن رو نوپا باند این فروپاشی اکید دستور باالتر های واحد چون.. ممکنه

 میدادم گوش میشد شرمندگیم باعث که سرهنگ های حرف وبه بوم گرفته باال همچنان شرمندگی با سرمو

 داشتم رو ازاینا بدتر ویا درجه نزول منتظر هم واالن کنیم دستگیر رو صفت گرگ دوتا اون بود نشده دیروز..

 ... اتعملی این تو بود داشته کاری کم واونم بود دوم گروه تامین که کسی بود ایستاده کنارم هم سماواتی سروان..

 .. و.. باشید داشته شرکت عملیاتی هیچ در خوام نمی ماه یک مدت واسه_

 زن اب داره ربطی چه رو لعنتی باند این وبدونم باشم داشته حضور میخواست دلم شدم عصبی حرف این شنیدن با

 این هدرست بینی نمی دیگه خطایی که سرهنگ باشی مطمئن میخوام: گفتم سرهنگ به رو... لعنتی ستاره با... من

 .. کنن فرار تونستن اونا که اتفاق

 اون از دختران از دوتا خروج شاهد که این مثل شما.. سروان باشی ساکت: کرد قطع صدامو سرهنگ داد صدای

 با شما.... نکرید صادر گرفتن رو ویال کل که دیگه های گروه برای رو دستوری وهیچ کاری هیچ ولی بودی جمع

 رو اونا جلوی که میکردید مطلع رو گروهی اونا خروج مشاهده با باید.. بودید باال اون های انداز تیر تک عنوان

 رو نااو فرار باشن داشته خبر یگان های بچه که این بودن ساختمان در مخفی دری از گذاشتید که حالی در.. بگیره

 .. مشکلی هیچ بدون کردی فراهم

 ستاره وجود درگیر دیروز که انقدر میرفت تاراج به داشت هام همکار جلوی هم غرور... بستم محکم رو چشمام

 .... که لحظه اون در بوم

 .. تا... ماموریت این در بدید بهم دیگه فرصت یک دارم تقاضا فقط_

 سختی به انتظامی نیرو های بچه.. سروان جناب نمیشه.. نمیشه: گفت که شد شروع سرهنگ های سرزنش هم باز

 ما هک اشون ویژه یگان به وبعد بودن کرده مشخص رو ویال جای سختی به... گروهشون به بودن داده نفوذ رو کسی

 براتون نمیشه داده ماموریتی هیچ در شرکت حق ماه یک تا.... کردین خراب اینبار... بون داده اطالع باشیم

 .. برید میتونی...
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 ... لعنت... ستاره تو به لعنت.. اتاق از بیرون ورفتم گذاشتم نظامی احترام وعصبی سرافکنده

 

 

 ( ستاره اززبون) 

 

 تگذاش من میز وکنار برداشت میزش ازکنار وصندلی میز رو انداخت کیفشو خودش ژست باهمون رسید که لیلی

 وگفت ونشست

 ,شده خراب دفتر کشوندی مرخصی روز مارو مرگته چه ببینم بنال حاال_

 گرفتم ام چونه زیر رو دستم

 واونجا بودم کجا دیشب میپرسید ازم همش بود عصبانی کلی و خونمون اومده شهاب زود صبح امروز_

 چکارمیکردم

 کرد گرد رو چشمانش لیال

 ؟ بودی تواونجا فهمید یعنی_

 طرخ احساس من برداریم بیادست لیلی میکنه پیدا رو حقیقت باالخره که کرد تهدیدم اما کردم انکار اصال نه_

 بوده همین کارمون ما میکنن فکر اونا میره برباد روزگارم بدونن چیزی شهاب یا ام خانواده اگه میکنم

 تا بگی شهاب به رو جریانات ی همه بهتره من نظر به نکردیم کارخطایی میکنیم همکاری داریم باپلیس ما_

 دیرنشده

 گفتم باتعجب

 رو شهاب من میزنه هم به چیزو همه میکنه ترک منو بفهمه اگه بود شده دیوونه ؟شهاب لیلی میگی چی_

 میشناسم

 داد وجواب شد بلند لیلی

 بفهمه چیزرو همه خودش ازاینکه قبل بگو چیزو همه دیرنشده تا میگم دارم همین برای_

 دادم تکون رو سرم

 بدم ادامه کارو این نمیتونم دیگه من بکش خط منو دور بعد به ازاین ولی بگم محاله_
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 طرفم وبه دراورد رو بودم داده بهش دیشب که وفلشی بازکرد رو کیفش وزیپ رفت میزخودش طرف به لیلی

 گرفت

 داخلشه اطالعات کلی نفهمه کسی بذاری جا یک باید تره امن توباشه پیش این_

 دادم وجواب برداشتم رو فلش

 اینجا خبره چه ؟ بهشون ندادی اینو چرا_

 گفت زیرگوشم واهسسته بست,واونومحکم رفت اتاق در طرف به لیلی

 شده وخورد زد هم کلی بودند کرده محاصره رو خونه اون ها پلیس رفتیم مهمونی ازاون دیشب که ما ستاره_

 هب هم ما اسم حتی کنند فرار تونستند بودن هم گنده کله که ادما ازاون دونفر اما شدن دستگیر وبیشترشون

 شده گزارش ها فراری عنوان

 زدم فریاد عصبانیت با

 لیلی؟ میگی چی فراری؟ چی؟؟_

 گفت بااخم لیلی

 که ها پلیس ویا ستاد ی همه شدیم باند این وارد مخفیانه ما نیست مشخص چیزی که هنوز خبرته چه یواش_

 رو مشکل اونا نباش نگران هستند مطلع هستندککه خاص نفر چند فقط میکنیم همکاری باهاشون ما ندارن خبر

 ماست دست فالش نگفتم بهشون هنوز فقط میکنن حل

 افتادم صندلی روی

 نگفتی ؟چرا لیلی چرا_

 نشست کنارم لیال

 اه فراری ازلیست مارو اول گفتم بهشون بشه تموم چیز وهمه بدم رو فلش ترسیدم چیه به چه بفهمیم باید ما_

 وبدیم کنیم پیدا رو فلش هم ما تا دربیارن

 گرفتم سرم به رو دستم

 میشه دردسر برامون ؟فردا کاریه چه ؟این میکنی معامله پلیس با داری لیلی_

 وهمکاری بشیم حاضر دیگه مهمونی ی تو دیگه یکبار فقط شده قرار چکارکنم میدونم من باشه راحت خیالت_

 دارنن کاری باهامون دیگه ببرن کردیم ضبط که صداهایی و بازجویی برای مارو ازاون بعد شاید ازادیم وبعد کنیم

 بگیریم امتیازاتی ازشون میتونیم وحتی
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 کشیدم عمیقی نفس

 کوفتی های مهمونی اون به بیام من باز غیرممکنه نه_

 باره اخرین برای فقط ستاره ندیم ازدست رو فرصت این_

 کردم پوفی

 میترسم شهاب از من بشه تموم خوبی به چیزرو همه خداکنه_

 گرفت رو دستم لیلی

 واسممون بریم بازجوبی برای ما اگه بفهمه تا بگو شهاب به رو جریانات همه تادیرنشده همین برای ستاره_

 بودیم خودمون میفهمه شهاب باش مطمین باشه ها جزفراری

 بریدم واقعا دیگه مریضی این ها مهمونی این هم بعد بابام تهدید وبعد شهاب ازدیدن امروز کنم فکر روش بذار_

 کشید اهی لیلی

 بودن باهامون مهمونی تو تو ویاشار کوروش اون یادته فقط میشه درست نباش نگران_

 دادم تکون رو سرم

 همونا جوونا ومعتادشدن کردن خراب وبانی باعث نگذره خداازشون بودن باند همون جز اونا کردند فرار اونا_

 هستند

 باشه فهمیده چیزی نکنه ریخت دلم... تهدیدها اون افتادم ونگاهش کوروش یاد من

 میترسم واقعا کوروش ازاین من بشن دستگیر همشون زودتر هرچه کنه خدا لیلی_

 خندید لیلی

 شد بلند بعد میان گیر زودی به تعقیبن تحت اونا نباش نگران_

 هم وحسابی درست پاداش طرفه کیا با بفهمه صارمی اقای این تا بنویسم ازدیشب گزارش یک میخوام امروز_

 من مهمون دربند میریم هم وشب میگیریم ازش

 خندید وبلند

 اون بودم درگیرشون مختلف فکرهای کلی و بودم دلگیر شهاب ازرفتار هنوز من داشت خوشی دل هم لیلی این

 میداد شام ی نظریه

 ندارم حالشو امروز که من_
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 میکنیم دعوت هم شهاب میگذره خوش کم بریم جون بچه میگیرم ازمادرت رو ات اجازه خودم من_

 گفتم بالبخند کنیم واشتی بزنم حرف تاباهاش بود فرصت یک این بود خوبی فکر زد وچشمکی

 موافقم_

 بازخندید ولیلی

 واال خوبه شدی سرحال اومد جونت شهاب اسم تا_

 فرصته بهترین این بزنم حرف باهاش میخوام_

 ترتی کنیم ردیف رو کارمون زودتر تا شدیم دیشب گزارش کردن مرتب سرگرم هردو سپس کرد تایید هم لیلی

 عنوان با درشت

 ((کرد مار تارو رو مخدر مواد باند پلیس تهران درشرق پارتی یک در دیشب))

 

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

 (شهاب)

 

 االن که کردم فکر این وبه تختم روی کردم پرت خودمو بودم داده انجام که رزمی های ورزش از وکوفته خسته

 .. میکنه غلطی چه داره ستاره

 شده طریقی هر وبه افته بی مخمصه تو اون تا جلو برم بهتره زودتر چه کههر رسیدم نتیجه این وبه زدم غلطی

 افتاب دختری جای به زده جا خودشو.. میکرده بازی من وغرور باغیرت داشته چرا که این جواب..بده رو جواب

 .. ندیده مهتاب

***** 

 غهصی که زمانی از ای هفته یک مدت هنوز... بودم کرده گرم تودست میوه با وسرمو بودم نشسته پدرم دست کنار

 لیو اش دوباره خواستگاری بیاییم که بودم کرده تر جدی رو تصمیم امروز.. گذشت نمی بیشتر بودن کرده امون

 نگاه منو هی استرس از پر ای چهره با که بود بهش حواسم همه چشمی زیر.. گذاشتن محضری عقد قرار برای

 ..... کنم عقدش که سراغش امدم بازم ولی کرده ها چیکار میدون که بااین که نداشت باور شاید..میکرد

 مجلس زودتر تا ترکنید رسمی رو مجلس جون مادر.. کردم زمزمه.. شد نگاهم متوجه که کردم نگاه مادرم به

 .. بشه تموم امشب
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 سرپ خوب خیلی: وگفت زد لبخندیدلنشین... هستم ستاره مشتاق خیلی انگاری من که میکرد انه مادر های فکر

 .. هولی چقده

 گفت که شنیدم رو مادرم صدای که زدم پررنگی وپوزخند چشماش تو انداختم خیرمو ونگاه کردم بلند سرمو

 با ردک صحبت که امروز من شهاب راستش... بکینیم تر جدی رو بحث ویکم بذاریم رو عقد قرار که موافقید اقایون:

 .. هستن موضوع این موافق که این مثل هم جان ستاره که گفت بهم هام

 ابشه: گفت ستاره پدر که دیگر سمت چرخوندم نگاهمو بهش توجه بی که میکرد نگاهم گرد های چشم با ستاره

 .. نمیارم سردر دونفر شما اوحوال از روزا این من راستش..پسرمم داشتین صحبت هم با کی جان

 فرق داره کاریم شرایط یکم من.. خونتون زود صبح امدم که پیش دوروز همون راستش: گفتم وجدی زدم لبخندی

 حرف همه موقعیت بهترین االن دیدم.. بگیریم رو عقد مجلس شد که زمانی هر که نیستم شرایطی ودر میکنه

 .. موضوع این بر واجب شما اجازه فقط.. زدیم ستاره با هم هاش

 هاباقاش با.. با بزنم حرف باید.. ولی.. میخوام عذر... من..... من: وگفت ایستاد یکباره ستاره که زد پدرانه لبخندی

..... 

 بی اون.. باشه وحیاش شرم از که رو هاش لپ شدن قرمز نداشتم باور.. بود شده قرمز هاش لپ کردم نگاه بهش

 .. باشه کار خالف کلی بین باید چرا اصال.. نمیشد وارد اونطوری مجلس اون تو میداشت ذره یک اگه وحیا شرم

 .. لطفا جان پدر.. دیگه وقت یک برای باشه نیست بهتر جان ستاره: وگفتم ایستادم منم

 نفهمیدم.. نداشتم بهش توجه ولی میکرد نگاهم ستاره.. بگیره دست در رو مجلس پدرم خود تا کردم وسکوت

 ... نیست مشکلی باشه.. موافقم بله میگفتم گاهی فقط ومن کردن درست رو ها چیز وبقیه مهریه چطوری

**** 

 وقت هنوز من فهمت نمی شهاب: گفت ستاره که کردم تنم رو کتم.. گذاشتن تنهامون ای لحظه حافظی خدا موقع

 .. بهم چیزو همه تاریخ که میزنم حرف پدر با میرم من... باره دراین زدی حرف من با کی اصال تو.. میخواستم

 تصداق.و گفت دروغ زنم که این بخاطر گفتم دروغ: وگفتم گرفتم دستم تو رو فکش که میزد حرف داشت هنوز

 بهو بگیره تماس مادرت بفهمم اگر حالت به وای... انتظارمونه در بیشتری خوش های روز بشیم عقد بذار... نداشت

 .. میفهمی.. میکنم سیاه گارتو روز موقع اون چون...خرابکردی رو چی وهمه چیز همه تاریخ بگه مادرم

 .. بدم توضیح برات رو چیزا یکسری میخوام.. بزنیم حرف باید کن صبر لعنتی: گفت که عقب دادم هلش

 ...میگیری داری وقتمو:وگفتم زدم پوزخندی

 ... من های حرف به باید منطقی بی خیلی شهاب: گفت گریه با که کردم باز دررو
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 یاریب توجیهی هر بزنی هم حرفی هر لعنتی: وگفتم گوشش تو خوابوندم حرص وبا رفت باال دستم کی نفهمیدم

 اخه... بودی عوضی وکورش یاشار اون وبا بودی کرده درست عجوزه یک مثل خودتو که کنم قبول تونم نمی..

 ناو ولی.. کردی ازدواج خر یک با که گرفتی کم دست منو تو.. رو موضوع این کنی مخفی میخوای کی تا کثافت

 ها راریف عنوان به دیگه دختره اون تو اسم که نیستم متوجه... نیستم متوجه هیچی من میکنی فکر که تویی خره

 ... تو که فهمیدم چیز وکلی شنیدم زنش سر کلی موافوقم از دیوونه لعنتی توئه بخاطر.... شده گفته

 نزن داد خدا تورو.. کردم غلط باشه باشه: میگفت اروم.. میکرد وگریه میزد زجه دهنم جلو گذاشت رو دستش

 .. توروخدا... میکشه منو پدرم..

 .. اتاق از بیرون ورفم برداشتم صورتم روی از رو دستش

 

 ( ستاره اززبون)

 شگزار هیجان با ناصری کردم خونه به رفتن قصد دادیم ناصری وتحویل کردیم تموم رو گزارش کار ازاینکه بعد

 که ولیلی ومن داد رو ما پاداش کنم تنبیه یک هم رو ناصری این میخواست دلم کرد تشکر کلی میخوند هارو

 وگفت کرد بهم رو لیلی بود 4 نزدیک ساعت اومدیم بیرون ازدفتر

 هستم خبرت منتظر من بگوبیاد هم شهاب به حتما شب نره یادت_

 وسوارشدم دادم تکون تاکسی برای رو دستم من شدیم جدا هردوازهم وقتی کردم وموافقت دادم تکان رو سرم

 اگه اینکه عنوان تحت دادم شهاب به اس ویک دراوردم رو موبایلم چکارداره باهام پدر بفهمم که نبود دلم تو دل

 هچ لیلی کشیدم اهی ندارم باتو حرفی هیچ من دادکه جواب دقیقه ازچند بعد بزنم حرف باهات میخوام داری وقت

 هنگ خونه دم که تاکسی میکردم پیدا راهی شده هرطور باید بزنم حرف باشهاب من میخواست که بود خیال خوش

 شدم خونه وارد و کردم حساب رو وکرایه شدم پیاده داشت

********* 

 وکنارگذاشت گرفت رو استکان پدر داد دستش رو چای استکان مادر معمول طبق بود نشسته رویم روبه پدر

 کرد صحبت به وشروع

 بیان فرداشب خواست واجازه زد زنگ شهاب بابای امروز جان ستاره_

 دادم جواب باتعجب

 ؟ خبریه بیان چی برای_

 کرد اخم پدر
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 باشه شما ی مسیله شدن رسمی برای شاید فهمیدم ازحرفاش که اینطور اما ندارم اطالعی منم_

 گفتم عصبانیت با

 نخوریم هم درد به شاید باشیم باهم مدتی چند اول بود قرار بابا نبود این قرارمون که ما_

 کنه خلوت زنش با داره دوست شاید مرده هنوز شهاب بگیره رسمی ی جنبه مسیله این بهتره دخترجان_

 میگیریم تصمیم بعد چیه اونا حرف ببینم بیارن تشریف گفتم بهشون من راحتتره هم ما خیال اینجوری

 خاموش گوشیشو اما زدم زنگ چندبار رسیدم خونه به ازوقتی بزنه حرف نبودباهام حاضر بودم دلگیر ازشهاب

 صدا به بازم پدر بود سخت کم یک منه خواهان هنوزهم اما دیده مهمونی تواون منو اون اینکه سر بود کرده

 دراومد

 بدونیم ما باید که افتاده اتفاقی شده چیزی پریشونی خیلی روزا این ستاره_

 گفتم لبخند با

 یدباش مطمین کرده گرفتارم کم یک کردنش جمع برای رفتن واونطرف واینطرف گزارش ی کارتهیه جان بابا نه_

 هستم خودم مواظب من

 رفت بهم ایی غره چشم مادر

 مونده چی دیگه ای غریبه انگار هم باما اتاقتی اون کنج تو همش شام نه میخوری صبحونه نه خودت جون اره_

 یلیخ نوشتیم براش گزارش یک امروز داده بهمون خوبی پاداش ناصری بیرون بریم میخویم لیلی با امشب اتفاقا_

 شد خوشحال

 داد ادامه بازهم مادر

 بگذره خوش بهت برسی خودت به بری خواستی تویکبار خداراشکر خوبه_

 افزود هم پدر

 برگردید زود هم شب باشید خودتون مواظب فقط برو دخترم اره_

 گفتم بلند شدم بلند ازکنارشون

 شما حرف حرف چشم باشه_

 بوسیدم رو هردو وصورتم

*********** 
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 میکنه تعقیب مارو داره یکی میکنم حس کن نگاه سرتو پشت لیلی_

 گفت ویکدفعه برگشت لیلی

 میکنه تعقیمون داره تاحاال ازظهر انگار دیدم مجله دفتر در دم ظهر یارو این منم اره_

 دادم جواب ترس با

 باشه ها فلش اون خاطر به نکنه میترسم ؟من چکارکنیم حاال_

 گفت سریع میکشید که ودرحالی گرفت رو دستم لیلی

 باش زود ازاینجا بایدبریم ستاره_

 ردممیک احساس نداشتم رو عقب به برگشتن جرات افتادیم راه ماشین طرف وبه اومدیم پایین دربند سرازیری از

 به نزد تنه با هربار که میکردیم حرکت تند اونقدر وما بود شلوغ دربند میاد سرمون پشت داره ما مثل هم یکنفر

 سریع لیلی کشیدم راحتی نفس شدیم سوار که هنگامی میشدیم کردن عذرخواهی معطل کلی رو به رو شخص

 کرد حرکت

 چکاردارن؟ ما ؟با هستند کی اینا داره خطر جریان این گفتم بهت_

 داد جواب دوربشه تاازاونجا میداد گاز که درحالی لیلی

 باشند باند همون ازطرف اینا شاید میکنند تعقیب مارو که بگم سعید به باید_

 میکردیم همکاری اونا ما با که بود ایی ویژه ازنیروی یکی لیلی ی عمه پسر سعید

 کردم وپوفی کردم گره رو دستم

 میدادم گوش حرفت به نباید میکشند مارو اخر_

 بیفته برات اتفافی نمیذارم نباش نگران_

 رنگی مشکی مزدای افتاد بغل ی اینه به چشمم نداشت باور هم خودش رو حرف این بود ترسان هم لیلی نگاه اما

 ودب هرطور باید بود افتاده جونم به عجیبی دلهره بودیم تعقیب تحت هنوز میکرد رانندگی تند سرمون پشت

 شدم پیاده ازماشین وقتی نداشتیم هم کشیدن نفس جرات کدوم هیچ خونه به تارسیدن میزدم حرف باشهاب

 تمگف لیلی به داره سرنشین نفر چند نبود ومشخص بود دودی هاش شیشه ایستاد کوچه جلوی هم مشکی مزدای

 نیستن بردار دست اینا باش خودت مواظب لیلی_

 وگفت گذاشت هم روی چشمهایش
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 حرف زودتر هرچه باشهاب توهم بهتره میگم بهش رو وجریان امنه اونجا سعید پیش میرم االن راحت خیالت_

 بزنی

 یلیل لرزید می دستم دربیارم ازکیفم رو کلیدم تا رفتم خونه طرف به وسریع دادم تکان تایید ی نشانه به سرم

 ردمک باز رو قفل سریع نمیشد ازاین بدتر لیلی نه بودم من هدفشون پس بود ایستاده مشکی مزدای ولی رفت

 خونه تو انواختم وخودمو

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

 هنوز زد صورتم به که سیلی نداشتم شدن بلند قدرت دیگه دیدم خشمگین اون چهره اون با رو شهاب وقتی

 یتو دختر اون من شهاب نه) بگم که بود منتظر هنوز انگار داشت غم دنیا یک نگاه اون عصبانیت اون میسوخت

 ور خودم که بودم دختر اون من نبودم که بیارم زبون به نمیتونستم اما(_میکردم راحت وخیالشو نبودم مهمونی

 گاهن و گذاشتم پا دیگران خلوت اتاق تو حتی که بودم کسی من رفتم ها ونقشه بازی ته وتا کرده ها هرزه شبیه

 بودم روزگاری به ی رقاصه یک بگیره انتقام ازخودم اززندگی میخواست که کسی بودم کشونده وبدنم تن به رو اونا

 بقل این نداشتن نقشی دیگران شهاب خواستن اما میرقصیدم سازشون وبه دادم انجام خواستن دیگران هرچه که

 میخواستم که که نفرتی ی رقاصه خورد هم به من معادالت ی همه شهاب اومدن با میخواست اونو من لعنتی

 ونواختن شهاب وروز حال دیدن اما بود انتقام ی ضجه درحال قلبم هنوز شد رام شهاب دیدن با کنم نابود دنیارو

 دعق با میخواست کنیم عقد میخواست چرا پس افتادم تختم روی باخبرشده کارام ازهمه اون فهموند بهم سیلی

 امحرفه به لحظه یک نبود حاضر حتی داشت کینه ازم اون بیفته اتفاق این میگذاشتم ؟نباید بده زجرم کردن

 رو لعنتی عقد این جلوی شده هرطور باید داشتم حق منم اما باشم شکسته اونو وغیرت غرور شاید کنه گوش

 میگرفتم

 

 شهاب زبان از

 زا بعد... دیدم ها بچه به خیره رو سعید که میکردم نگاه ها بچه رزمی تمرین به وداشتم بودم ایستاده محوطه تو

 ردهک مشغول ذهنشو بدجوری چیزی یک میشه خیره اینطور وقتی که بودم شده متوجه سعید با رفاقت سال چند

 گذاشتم ودستمو سمتش افتادم راه.. ستاره دیشب های وحرف ها کار از بود اشفته خیلی خودمم ذهن که درحال..

 .؟ کجایی رفیق هی: وگفتم اش شونه روی

 

 

 کل کرده سرزنشت چقدر سرهنگ که این خبر.. روزا این منی از تر درگیر خودت تو: وگفت کرد نگاه چشمام تو

 . میکنی عمل ای حرفه چیز همه تو که انقدر.. نمیکرد باز حساب اینطور تو روی کسی هیچ اخه برداشته رو ستاد
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 ؟ مرگته چه تو... بکنم یکی با میخوام بعدا که کاریه مهم.. دیگه نیست مهم برام: وگفتم زدم پوزخندی

 

 نگران وحسابی باشه مونده دیگه جای یک دلت ولی کار سر بیایی روز یک شده حاال تا.. نگرانم:وگفت خندید

 .. باشی

 

 ... شدی عاشق هم تو که نگو پسر اهه: وگفتم خندیدم

 

 ... ببینم رو سرهنگ برم باید..... کن ولش.. نه: وگفت بازوم تو زد مشت

 

 ؟ چته بگو اول: وگفتم گرفتم رو دستش

 

 روز یک... میکنه کار مجله یک تو ام عمه دختر خب ولی.. طوالنیه اش قضیه: وگفت کشید موهاش تو دستی

 یچطور کنجکاوم عمه دختر این دونم نمی خودمم من شهاب ببین.....و افته می براش اتفاقی که این مثل دوستش

 یک درباره میده من به هی که هست اطالعات کلی مدته یک ولی ای انگیزه چه با شده ها وبرنامه مهمونیا این وارد

 میده بهمون سازمان که هایه ماموریت به رفتن فقط کارمون ویژه یگان تو ما که میدونی خب.... مخدر مواد باند

 وادم با مبارزه بخش به اون تا بدم سرهنگ به کلشو که داشتم نگه رو میاره برام که مدارک این وقته خیلی من...

 اب مبارزه بخش کمک کلی هم االن وتا.. شده نفوذی یک مثل دختر اون راستش... بکنند پیگیری واونا بده مخدر

 ... گفت برام ودوستش خودش از چیزا ویکسری پیشم امد ترسیده... دیشب.. کرده مخدر مواد

 

 تادمایس سریع....؟ نکنه... میکرده کار مجله یک دفتر تو که دختری... میکردم کار هاش حرف به داشتم فقط شکه

 ... بگو رو اسماشون: وگفتم

 ؟ رو کی اسم: وگفت کرد نگاهم متعجب

 ... بگو رو دخترا همون ـاسم

 ؟ پرسی می چته؟چرا تو ـشهاب
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 ؟ است ستاره ات عمه دختر دوست اسم... مهمه برام خیلی ـبگو

 ... میدونی کجا از تو ولی اره ـ

 .. منه زن اون: وگفتم درخت تو زدم محکمی مشت

 ؟ دونستی نمی تو یعنی: وگفت کرد نگاهم شکه

 ... بهت گفته چیا ات عمه دختر.. کرده چیکار اون... سعید وای دونستم نمی نه: کردم زمزمه خجالت از شدم اب

 چون میگه خودش اون دونم نمی رو شده کار این وارد که این دلیل میدونی ولی.... گفته بهم رو چیز همه ببین ـ

 انقدرمهم موضوعی هیچ اخه است دیگه دلیل یک که میدونم من ولی میره داره اش مجله برای است سوژه دنبال

 لهمج اون برای وبکر تازه سوژه کردن پیدا که چقدرم هر حاال...بشه وارد گروه این وتو بکنه ریسک ادم که نیست

 نبالد رفتن دربند به که رو ودوستش اون مشکی مزدا یک که وگفت پیشم امد دیشب میدونی.... باشه مهم لعنتی

 دنبال یکمی منو ام عمه دختر میکنه پیاده اونو که ازاین بعد ولی رفته باهاشون دوستش خونه در وتا میکرده

 .. ومیره میکنه

 

 یرگ رو ستاره میخواست فقط دلم.. کنم تحمل رو ستاد تونستم نمی دیگه که ذهنم مجهوالت بود شده زیاد انقدر

 که سرهنگ اتاق سمت افتادم راه... میکرده غلطی چه اش وخانواده من چشم از دور به بپرسم وازش بیارم

 ؟ میری کجا: گفت سعید که وبرم بگیرم مرخصی

 . فعال... بهشون بدی رو واطالعات سرهنگ پیش بری زودتر بهتره دارم مهمی کار ـ

** 

 ؟ شما.. اوردین سر مگه: گفت که امد ایفون از صدای که میدادم وفشار زنگ رو بودم گذاشته دستمو

 اممی دقیقه یازده بشه دقیقه ده.. بیرون وبیایی بشی اماده میدم فرصت دقیقه ده...: زدم داد.. بود لعنتیش خود

 .. میکنی داری غلطی چه ومیگی میکنی باز دهنتو امروز... میکنم ات وبیچاره داخل

 .. میام االن باشه فقط نزن داد: گفت اروم

 نشست وعقب کرد باز رو ماشین در دیدم که کردم نگاه ساعت به شدم ومنتظرش نشستم ماشین تو رفتم

 .. نشستی عقب که ترسیدی یا... اوردی گیر شخصی راننده: وگفتم زدم پوزخندی...

 ... ازت میترسم: وگفت کرد نگاه چشمام تو پروا بی

 .. خانوم ستاره مونده هنوز.. مونده هنوز: گفتم میکردم حرکت که حالی ودر زدم پوزخندی
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 .. شهاب: گفت که بره رو از بلکه میکردم نگاهش تواینه از.. بودیم سکوت تو مدتی

 

 .... شده خراب اون تو بری شد باعث چی که میخوام دلیل یک فقط: وگفتم موهامو زدم چنگ

 بین االن تا که هست حقیقتی یک: گفت اروم که ایستادم اوردم در سر ازاینجا چطور دونم نمی که ای جاده کنار

 .. گرفتیم رو بیماری اون میدونیم دومون هر که این... نشده اورده زبون به وتو من

 

 اب انقدر... نکن نگاهم اینجوری شهاب: گفت که... بده ادامه بودم ومنتظر میکردم نگاهش خیره ماشین اینه تو از

 ... منو زندگی اینده وزدن هستن بیرون که اونایی همه از.. اونا از گرفتن انتقام واسه من.. من... وتنفر سرزنش

 

 یعنی... زاید به والوده کنه مریض رو اونا که میخوابیده بقیه وبا ها مهمونی تو میرفته یعنی... میفهمیدم داشتم تازه

 کردم باز رو سمتش ودر شدم پیاده... بود گرفته وجودمو تموم خشم... داشتم کنارم در رو معنا تمام به هرزه یک

 احمقی یک تو.... کشیدی گند به خودتو انتقام یک بخاطر فقط.. کثافت..: زدم داد که میکرد نگاهم زده وحشت

 ... مردک اون بکنه رو کار اون شدی وباعث روز اون وسط انداختی رو خودت تو.. احمق یک...

 هق با که زمین روی دادم هلش.. اش گونه روی امد ودوباره رفت باال که ودستی میزدم بهش حرفامو فقط تند اتند

 عنیی.. نخوابیدم... کسی هیچ با من... من... نیست میکنی فکر تو که اونطور.. میکنم خواهش.. کن صبر: گفت هق

 .. من.. بشه من حریم وارد کسی ونمیذارم نذاشتم من... من

 رخ....و.. میکردی منقل رو بیماری اون بهشون دادن دست با حتما پس: زدم ونعره ماشین شیشه تو کوبیدم سرمو

 .. میشه باورم من میکنی فکر که ننگ لکه تویی

 میگم راست قران به.. خدا به.. بزنم حرف بذا.. نزن سرتو: گفت لرزون گرفت دستاش تو وسرمو سمتم دویید

 ....من...

 .. بودی که جهنمی همون برو:وگفتم دادم هلش

 اقات تو باهاشون میرفتم.. میدادم بود اور خواب قرص.. که شربتی اونا به قبلش من: گفت وار ومسلسل زد داد یهو

 ......و

 هم وتو میخوابیدن سر اخر که میکردی وسرگرمشون میدادی بوسه انقدر حتما: وگفتم کردم نثارش دهنی تو

 .... بعدش
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 در هاشونو لباس ک این وبعد میخوابیدن.. دیگه جور یک.. بوسه با نه ولی میکردم سرگرمشون اره..: زد داد

 نباش موضوع این عذاب تو مدتی تا میخواستم.. شدن بیماری این ناقل که کنارشون میذاشتم نامه یک میاوردم

 .. میخواستم.. دارن رو بیماری این که

 

 ... کردی کارو این که خوردی)...( شرف وبی حیا بی تو میخواستی که کردی غلط تو: زدم داد

 

 هاحماقان فکر یک بخاطر ندیدست مهتاب افتاب میکردم فکر که دختری شد نمی باورم... زدنش نبود خودم دست

 که ممعلو ازکجا.. نداشتم باورش دیگه.. شد نمی باورم... بشه مهمونیا این ووارد بکنه رو کار این بگیره انتقام که

 ... که کرده عرضه همه به خودشو که است هرزه ویک نیست دختر مطمئنم.. نباشه نقشه

 حتی من من... راسته حرفم قران به بخدا.. فکرته تو که اونی شهاب: گفت زجه با که میکردم نگاهش تنفر با

 که این ونامه میشدن بیهوش که این بعد باهاشون میکردم کارو اون.. فقط من.. بخوره بهم کسی دست نمیذاشتم

 ..... کنارشون میذاشتم رو شدن مریض

 ووضع.. بود کبود اش گونه.. امد می خون هم دماغش از بود خونی لبش دور تموم.. کردم نگاهش بیشتر تنفر با

 ... داشت ناکی وحشت

 های شب حتما.. دنبالتن اونا چرا: وگفتم گرفتم دستام تو سرمو... زدمش که نبودم ناراحت هم ذره یک حتی

 .. که داشتن باهات رویایی

 یشب اون چون هستن دنبال اونا.. بشه من نزدیک کسی نمیذاشتم میگم دارم لعنتی..... کن بس شهاب: زد جیغ

 توش که فلشی یک.. برداشتم ازشون رو فلش یک شب همون.. دیدی منو که گفتی یکبار اش درباره تو که

 برای بکر های سوژه کردن پیدا خاطر واسه دوستم لیلی ولی جلو امدم می انتقام واسه من... اوناست اطالعات

 .. کنی باور بخورم قسم بهچی.. میدونه رو چی همه کن باور اون.. کارمون

 ای هرزه چه لیلی اون نیست معلوم.... دمم این هاش این میگه.. کیه شاهدت میگن روباه به: وگفتم زدم پوزخندی

 ... که

 .... کن باور گم نمی دروغ لعنتی: گفت میزد مشت بهم که حالی ودر سمتم دویید دفعه یک

 از گمشو... فهمیدم چیزو همه بره ام شناسنامه تو لجنت اسم که این قبل خداروشکر: وگفتم کنار دادم هلش

 .. همیشه برای... بیرون زندگیم

 شهاب کن باز دررو: وگفت ماشین در به زد که نشستم ماشین داخل... میکرد نگاهم کنان هق وهق وترسیده مات

 ... بکنم چیکار خلوت جاده این وسط من
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 مه مزد دست وبجای برگرد ماشینا همین از یکی با.. باشی یکی با دم هر داری عادت که تو: وگفتم زدم پوزخندی

 ... میخوان که کن حساب جوری همون

 

 شدم وپیاده کردم باز دررو... کرد اتیشیم دوباره... بود عصابم رو صداش... غیرتم بی.. میگفت مدادم و میزد زجه

 ارهدرب حرفت درصد یک اگه.. که تویی حیا وبی غیرت بی: وگفتم ککشوندمش ماشین داخل گرفتم رو ودستش

 یک همش گرچه... و.. میکردی پوشش بی رو اونا که تویی.. میکردی چیکار اونا با میخوابید که این بعد که این

 نمی که میسوزه براشون دلم که مادرته پدر اون خاطر واسه فقط میکنم سوارت دارم اگه بدون اینم.... دورغه

 .... دادن تحویل ای هرزه چه وبگم بدم شون تحویل ببرم میخوام.... هستی کثاوفتی چه تو دونند

= = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==== 

 ( ستاره)

 لحظه اون باالخره میکردم هق هق هنوز میکرد رانندگی تند شهاب میگرفت نفسم که بودم کرده گریه اونقدر

 این بدونه هرزه ومن باورنکنه حرفامو اون که نمیشد باورم کنه ترک ماجرا این خاطر به منو شهاب که رسید

 گفت باخشم بازم شهاب بود شکسته دلمو واقعا خودم درمورد فکرش

 بکنه روزاشم این فکر باید میره کاری کثافت دنبال که کسی میری راه اعصابم رو داری دیگه ببر صداتو_

 دادم جواب میزدم زار که درحالی

 میکنی اشتباه شهاب جون, میکنی اشتباه_

 طرفم برگشت عصبانی سهراب

 مرض اون خداراشکر ندارم اعتماد بهت دیگه بستی ازپشت دخترارو همه دست تو دروغگو نخور قسم منو جون_

 نبینم تورو ی چهره ودیگه بمیرم که افتاد جونم به

 گفتم داد با منم

 جونم به افتاده مرض اون منم میمیرم دارم منم لعنتی_

 مردنه همون تو لیاقت ستاره بمیری که همینه لیاقتت_

 دادم ادامه بازم

 داشتم دوست کنم وکنارتوزندگی باشم زنده داشتم دوست دیگه بمیرم نخواستم دیگه اشناشدم باتو ازوقتی من_

 االن اام بگیره رو خوشبختیمون جلوی نتونه لعنتی مرض این که بشیم خوشبخت اونقدر باشم خونه خانم برات

 بشم راحت شاید جونموبگیره خدا دارم دوست لحظه همین
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 یدنرس محض به رسیدیم دقیقه ده سر که میداد ویراژ و میکرد رانندگی تند اونقدر نگفت وچیزی کشید اه شهاب

 افزود غمگین لحن وبا گذاشت ماشین فرمان روی سرشو

 وامبخ من اگه چون بشه منتفی چیز تاهمه بزن حرف پدرت با خودت لطفا نیا چشمم جلوی وقت وهیچ ستاره برو_

 کن تموم کارو خودت پس میبرم ات خانواده جلوی ابروتو کنم کاری

 دادم جواب وناله عجز با

 خدا شهاب؟؟؟تورو_

 شد کنده موهایش تموم اینبار کردم حس میزد چنگ موهاشو که بود بار چندمین این زد موهاشوچنگ

 گمشو برو نمیشه حالیت خوش زبون انگار میکنم پرتت میام خودم وگرنه پایین برو_

 یچه که انگار شد دور ازم درنگ ایی لحظه بدون واونم شدم پیاده سریع کنم تحمل تحقیرهاشو نتونستم دیگه

 کوچه ته که دیدم رو مشکی مزدای بازم اخر ی درلحظه اما افتادم راه سالنه سالنه نداشته دوست منو وقت

 این اب نداشتم حرکت نای چکارداشتن؟دیگه بامن برنمیزاشتن ازسرم دست اینا چرا تپید ام درسینه دل ایستاده

 فتمر خیابون طرف وبه کردم کج رو راهم میرفتم جایی باید میفهمید حتما مادرم میرفتم که خونه به وقیافه ریخت

 وگفتم دادم تکون دست تاکسی برای بکنم فکری یک بتونم اونجا شاید لیلی پیش برم باید

 دربست_

***** 

 میکرد نگاهم باتعجب لیلی

 ؟ بزنه اینجوری تورو کرده جرات ؟چطور چکارکرده باهات احمق این_

 دادم جواب میذاشتم بود شده قرمز حسابی که صورتم روی رو یخ که درحالی

 نکرد گوش حرفام به هم لحظه یک حتی نداشت حد که بود عصبانی اونقدر_

 گفت اخم با لیلی

 ؟ دربیاره وروز حال این وبه بزنه اینجوری تورو که هرته شهر کرده فکر میزنم حرف باهاش خودم من_

 زدم داد که برداره رو تلفن میخواست

 ادند انجام بود اشتباه یک کردم که کارایی اون میگفتم بهش چیزرو همه باید من داره حق اونم کن ولش لیلی نه_

 بود شهاب دادن ازدست کارا اون

 کرد نگاه صورتم به خیره وبازهم نشست کنارم لیلی
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 بهشون میزنم زنگ خودم بمونی اینجا رو امشب بهتره میکنن شک ومادرت پدر خونه بری وروز حال بااین اگه_

 شهرشون رفته سوگل تنهام منم امشب هستی اینجا میگم

 با باشهن تنها اینکه برای ولیلی بودند شده فوت تصادف دریک پیش ها مدت پدرومادرش میکرد زندگی تنها لیلی

 ناو بود خوبی دختر هم سوگل میکردن زندگی وباهم بودن کرده اجاره رو اپارتمان این سوگل نام به دانشجو یک

 ممن بزنه زنگ ام خانواده به که شد بلند لیلی میرفت شهرش به اش خانواده دیدن برای وگاهی بود شهرستانی

 یمگلو زیر بود شده وقرمز کرده باد وحشتناک بود زده صورتم به که سیلی زدم دید تواینه خودمو دیگه یکبار

 ومر بیشتر بودم کرده که هایی گریه اون با صورتم بود کرده پیدا مردگی خون ازسیلی ولبم داشت عمیقی خراش

 شنیدم رو خداحافظی صدای وقتی میگرفت رو امشب ی واجازه میزد حرف بامامان که شدم لیلی ی متوجه داشت

 وگفت کشید اهی لیلی کردم نگاهش

 بپوشی میذارم برات لباس من کن استراحت هم بعد بشی سرحال تا بگیر دوش یک برو االن کردم درستش_

 میکنم صدات شام موقع باشی راحت

 اب شیر شدم حمام وارد وقتی میخواست گریه دلم بگیرم دوش یک داشتم دوست هم خودم دادم تکون رو سرم

 تنم رو که داغ اب نموند تودلم خاری جز االن بود زده جوونه دلم تو که عشقی اون ریخت اشکهایم بازکردم که

 یگردهبرنم یعنی گذاشت تنها منو بودم شده عاشقش که االن میزد اتیش رو قلبم اما میکرد گرم رو بدنم میریخت

 کردم گریه بلند نداشتم باور شد؟ چیزتموم همه ؟رفت؟

 

 من با دنیا بود غریب

 

 من به را روزهایم فروخت می انگار

 

 بودن من با جرم به روزهایم ، روز هر شد می محاکمه

 

 بودم خودم زندانبان انگار

 

 من با سرنوشت نداشت ای قصه دیگر
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 ، را روزهایم کشاند می یک به یک

 

 پوسیدم می من و

 

 امیدهایم با شکستم می

 

 من با تقدیر نداشت رؤیایی

 

 فاصله از بود پر...  او تا من با

 

 خواستم می را دستش من و گرفت نمی را دستم او

 

 خورده خط من

 

 بودم تقدیر از مانده جا

 

 بازی این بازنده

 

 ... باختم من و بود قماری شاید ، دانم نمی

 

 گفت وبلند زد درحموم به لیلی که میکردم هق هق اونقدر
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 ارزش دیوونه شهاب اون کشتی خودتو بسه حموم تو میام بخدا کنی گریه که حموم رفتی چکارمیکنی ستاره_

 کن ولش نداره

 رو حوله سریع بشه خراب بینمون چیز همه شدم باعث احمق من ندونستم قدرشو من داشت ارزش شهاب

 جرهپن به نگاهم ناگهان که پوشیدم رو بود گذاشته لیلی که ولباسهایی اومدم بیرون وازحمام پیچیدم دوربدنم

 ما,ازجون چی اینا میگفتم لیلی به ؟باید اینجابودن بازم شده پارک اپارتمان جلوی مشکی مزدای افتاد بیرون

 کنند تعقیب مارو هردقیقه اینا دار گیرودار این تو که نمیشد ازاین بدتر ؟دیگه میخواستن

 ارومم هیچی که بودم عصبی ستاره های وحرف ظهر از انقدر.. کجام دونستم ونمی بود شده شب( شهاب اززبان) 

 .... چیزی هیچ کرد نمی

 میقیع نفس.. بود سعید.. کردم نگاه گوشی روی افتاده شماره به خورد زنگ موبایلم که گرفتم درپیش رو خونه راه

 .سعید سالم: کردم وصل رو وتماس کشیدم

 ..؟ خوبی. چطوری سالم ـ

 ؟ بگو شده چی.. ببینیم چی تو رو خوب تا: گفتم تر وکالفه کنه حرکت که زدم بوقی جلوی ماشین برای

 ..؟ خونمون بیایی االن میتونی.. ببینمت میخوام ببین ـ

 ؟ شده چیزی: وگفتم دستان تو رو فرمان کردم مشت شد وارد بهم یهویی که استرسی از

 جلو هومیگ گرفته تماس ام عمه دختر لیلی االن باز.. بگیرم رو ایناست دنبال که لعنتی اون حال برم میخوام اره -

 ..شخص اون هست درخونشون

 ؟ نداری کاری دیگه خوب... بکن میخوای کاری هر نداره ربطی من به: وگفتم زدم پوزخندی

 ... نداره ربطی من به که چی یعنی.. هست همسرت اونجا: کرد زمزمه ناباور

 .. فعال... گفتم که همین یعنی: گفتم وعصبی فرمون روی زدم محکمی مشت امده وجود به ترافیک از

 ... فرمان روی زدم پیایی هایی مشت عصبانیت این کردن خالی وواسه کردم قطع رو تماس

** 

 نگرانی نبود خودم دست.. مختلف های فکر از بود پر ذهنم ولی.. قالی های گل به شدم وخیره نشستم مبل روی

 زشوچی وهمه عقل افته بی گیر وقتی که ادمیزاد دل به لعنت... ولی.. نداشتم باورش... بودم ستاره حال نگران ولی

 .. میده دست از

 وبهر بشه راحت لعنتی اون حال از خیالم که این وواسه کشیدم سر رو بود گذاشته جلوم مامان که البالویی شربت

 .. خوبن ببین اینا ستاره خونه برن زنگ مامان: گفتم مامان
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 .. ستاره خود به بگیر تماس خودت خوب: گفت که ام ستاره دلتنگ میکرد فکر

 .. ستاره خود نه میزنم حرف پدرمادرش درباره دارم من مامان: وگفتم کردم اخم

 .. پرو پسره..من سر نزن داد مادرتتم من: گفت حرص با وکمی کمر به دست

 .. بخوابم میرم من... درگیرم روزا این یکمی.. میخوام عذر: وگفتم کشیدم صورتم به دستی

 ارامشم باعث ی روز یک دختر اون درباره کردن فکر که لعنتی هرزه اون درباره نگرانیمو دل دلمو کردم ولعنت

 .. میبرد وعصبانیت جنون حد سر منوتا حاال ولی ومیشد

*** 

 .. نتونستم

 ساعت... مش پیاده ماشین از که این بدون..دفتر در ورفتم.. بایستم ونگرانیش لعنتی دل این مقابل نتونستم اخرم

 دهش درمیون دوروز هام شیفت که خداروشکر..  مجله دفتر به میرفت ستاره که کاری ساعت دقیقا بود ونیم هفت

 ..دختر این میکنه غلطی چه ببینم داشتم وقت وکمی بود

 اب.. بود شده وکبود کرده وورم قرمز حاال که سفیدش صورت به کردم نگاه دقت با... شد پیاده شهری تاکسی از

 ....لعنتیشه خود تقصیر: گفتم لب وزیر کشیدم نفس حرص

 ماشین سمت برگشت ترسیده وستاره... زد اون برای وبوقی شد رد کنارش از رنگی مشکی مزدا لحظه همون

 .. کرد حرکت سریع ستاره های العمل عکس ودیدن ایستادن بدون مزدا ولی هاش چشم تو ترس بود مشخص...

** 

 ..و اونجا میری صبح تا شب که بشی کوفتیت اتاقت اون وارد نمیذارم ندی منو جواب تا شهاب -

 زده بهم چیزو همه ستاره چرا میدونم چه من.. شدی حساس انقدر چرا من ماد خوب: وگفتم حرفش میون پریدم

 و اش اینده نخواسته.. وقت هیچ برنگشتم دیگه ماموریتی یک تو شاید که جوریه یک من شغل فهمیده شاید..

 .. کنه تباه

 چیزی یک... بود پات به جوره همه دیدم من که دختری اون میزنی چرت حرف چرا پسر: وگفت گزید لب مادرم

 دونم نمی اونا دید از رو موضوع این من.. گفت من به اینو گی شرمنده با ستاره مادر امروز هست دوتا شما بین

 دهش عجیب روزا این ستاره میگفت میزنهن حرف شرمنده انقدر بده ما به دخترشو نمیخواد دلش که کسی واگرنه

 .. ولی راضین وهمشون خودشون که این یعنی... نیست وصلت این به راضی وگفته
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 مامان روبه مگو بگو از خستم چقدر که دید نگاهمو... بود ومامان من مشاجره شاهد که پدرم به کردم نگاه درمونده

 مه با مدت یک.. میشن پشیمون دیگه دوروز دوتاباشه خودشون بین چیزی اگر باش مطمئن.. کن بس زن: گفت

 .. گذشت ساده چیز همه کنار از نمیشه افتاده هم دل به مهرشون باش مطمئن بودن

 ریز صدای رفت که ای لحظه تا.. خونه اشپز تو رفت چرخید هم وبعد کرد نگاهم گله با که کردم نگاه مامان به

 کارو وهمین میشد چیزی تا همیشه مثل... واقبالش وشانس زندگی از میکرد وگله بود عصبی که میشنیدم ریزشو

 .. میکرد

** 

 وچقد میکنه چیکار واقعا بفهمم دورادور میخواستم.. یواشکی رو ستاره میکردم دنبال هی که بود روز سه امروز

 ... راسته حرفاش

 نگاهشون طور همین.. بود همراهش هم لیلی اون اونجا داخل رفته چرا دونستم نمی... فروشی گل داخل بود رفته

 بزرگ تابلو متوجه که سمتی اون روندم اروم.. ای کوچه سمت ورفتن شدن خارج گل های شاخه با که میکردم

 “ سجاد امام جسمی معلولین داری ونگه بخشی توان مزکر“ شدم کوچه باالی

 شمب پیاده وخواستم کردم باز رو م کمربند سریع..؟... اونجا بودن امده چی واسه یعنی انداختم باال ابروی متعجب

 ودستاش میخورد رو ستاره نگاهش با داشت... بود ایستاده مقابلشون که ومردی ولیلی ستاره به خورد چشمم که

 .. بودن گرفته رو چادرش

 ناموسم... بود پاش به هنوز دلی به لعنت.و یهویی نگرانی این نبود خودم دست.. سمتشون ورفتم شدم پیاده سریع

 باطل رو صیغه بریم فردا که پدرش با بودیم گذاشته قرار.... هرچی چه ای صیغه چه حاال.. بود زنم هنوزم... بود

 کنیم

 ..؟ هستی اینجا چرا شما -

 طرف کورا دسته با میدونی.. کردم دنبالت مهمونی اون بعد از.. منو کردی فراموش که نگو عزیزم ستاره.. اوه -

 زتا بگیریم واونو بکشیمت میتونستیم... برداشتی رو فلش اون تو که میدونیم یاشار وهم من هم عزیزم نبودی

 ؟ نه بیاییم کنار هم با بتونیم کنم فکر... سریده برات دلم... میسره... دل که حیف ولی

 .. کنار راهم سر از گمشو برنداشتم اونو من -

 واسه بودم شده کنجکاو که حیف ولی بشکنم رو وگردنش جلو برم میخواست دلم میکردم نگاهشون همچنان

 ماجرا فهمیدن
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 پیچوندی خودتو که االن به نه امدی موشگل خوشگل اونطوری که مهمونی اون به نه.. داریا عجیبی شخصیت -

 بعدش های دفعه از... میگم خوش زبون به رو چیزی یک بار دوسه... کمه صبرم من کن باور... چیقور چادور این دور

 .. بریم بهتره.. کنی تصور تونی نمی خوابتم تو حتی که میشم چیزی یک

 به هک نکنید هم وتهدید کنار برید نیست ودوستم من دست فلش اون: گفت بود شده ساکت موقع اون تا که لیلی

 .. میگیم پلیس

 با هنمذ تو...باییستم کنار نمیشدیک.. بود سخت کردنش تحمل دیگه.. گرفت رو ستاره دست مردک گفت اینو تا

 ... یعنی.. بود راست حرفاش یعنی بودم درگیر خودم

 .. کن رها رو دستش -

 دنبال منو روزه دوسه که دونم نمی که نکن فکر.. دادی نشون خودتو عجب چه..اینجاست کی ببین به به -

 ... میکردی

 زدم دقیقا صورتش تو زدم محکمی مشت... لیلی به خورد که عقب دادم هل رو وستاره دستش زیر زدم محکم

 ... کن گم گورتو: گفتم میلرزیدم خشم از که حالی در... بود افتاده ابروش روی خراشیکه رد روی

 فلش اون تا بدون ولی دراورده بازی فردین جلو امده نامزدت که فعال.. نیست اینجا ماجرا ته: گفت ستاره روبه

 . اهمب یکمی قبلش البته..... نیستم بردار دست نکشم شدی باند این وارد که این وخودتوواسه نگیرم رو لعنتی

 ... بگه ات درباره اینطوری کثافت مردک این که کردی اری یکک که ستاره تو به لعنت... شدم درگیر هاش با

 

 = = == = = = = = = = = = = = = = 

 (ستاره)

 هک انگار کنم ازدواج باشهاب نمیتونم که گفتم بهشون رو در رو وقتی بود پدرومادرم کردن راضی کار سخترین

 وگفت ننشست ساکت که مادر میکردن نگاهم باز وبادهانی هردوباتعجب شنیدن دنیارو خبر بدترین

 بودید باهم وشهاب تو زدن حرف کلی اومدن بدبخت ی خانواده اون کردی مسخره مارو ؟ شدی دیوونه دختر_

 بزنی هم به ومیخای نمیخوریم هم درد به میگی االن

 وگفت کرد پدر به رو بعد

 بگیر تحویل دخترت اینم بیا_

 کشید اه پدر
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 دادم جواب منم

 نمک زندگی باهاش نمیتونم نداریم تفاهم االن باشیم چندوقت باهم بدید وقت بهم که خواسم ازاول که من خوب_

 نمیخوره من درد به اون

 کرد اخم پدر

 بدی مثبت جواب نکردیم مجبورت که ما خوب نداشتیم تفاهم میگن میشه چیزی تا وزمونه دوره این جوونهای_

 نمیشدیم خانواده این شرمنده ما تا میگفتی باید ازقبل

 شدم بلند

 کن بگوودرستش بهشون خودت مامان زدم حرفامو من_

 زد دستش به عصبانیت با مادر

 ,دختره این اونوقت دار خانواده خوبی اون به ؟پسر کاریه چه این اخه بردی ابرومو دختر بگم چی من_

 اوردی بارش اینجوری شماست تقصیر همش داد ادامه پدر به رو بعد, استغفراهلل.....

 انداخت بهم. باری شماتت نگاه بابا میزد غر طور وهمین بلندشد بعد

 دیرنشده هنوز کنی فکر باز بهتره نبود درست اصال کارت ستاره_

 کشیدم اهی

 دل حرف نای باشید مطمین ولی بگم نمیتونم که است چیزهایی یک نمیتونم من نگید چیزی دیگه شما لطفا بابا_

 است هم شهاب

 برد اش چونه به دست بابا

 کردید؟ تبانی باهم پس_

 نگفتم وچیزی انداختم پایین رو سرم

 باباگفت

 عیر چون بخواد همینو هم شهاب باشی گفته راست کنه خدا ولی نباش تونگران میکنم درستش خودم باشه_

 نمیشدم راضی. ازاین

 راضیه اون باشید مطمین_
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 سریع مگرفت توبغل وبالشتم تخت روی انداختم خودمو طوالنی گریه یک میخواست گریه دلم رفتم اتاقم طرف وبه

 گرفته سخت دلم, غیرتش برای نگاهش,اون برای بود شده تنگ شهاب برای دلم دوروزنشده شد روون اشکهایم

 کوه نم...نیست خیالی...فراموشی آومدنه اون نمیموندنه برام چیزی تو دلتنگی جز و.....است پر نبودنش از بوددلم

 گاهین...برد که دلی پاییزبودن رنگ لحظاتم تمام اون بی میدونست کاش ای اما میمونم هایش نبودن پای و میشوم

 گرفت که دستانی...پژمرد که احساسی...دزدید که

 باشم داشته کــم اونو های بایددســت دیگه چقد بزنم پـــرسه را ها کـــوچه اون بــدون باید دیگه چقد

 ـدمقـ توان نــدارم رو ش از شـدن رد تـوان که ببـینه تا بـیـاد خــــودش به تا کنم بـغــض باید چقددیگه

 قرار که را چیزی نمیدونستم هیچوقت...... دونست می کــــاش نــدارم هم ای چــاره اما نــدارم هم زدن

 داری نگه نمیتونی بدهی، دست از است

 

****** 

 شد درگیر کوروش با میکردباالفاصله تعقیب ومنو بود من دنبال اون پس باشه اینجا شهاب نمیشد باورم

 که ودب چندروز بریم( امادسجاد معلومین ونگهداری بخشی توان مرکز به گزارش برای گذاشتیم قرار لیلی امروزبا,

 گفته رو جریان شهاب ی خانواده وبه بود زده زنگ مادر روزازاینکه سه میکرد حرکت ام سایه به سایه مزدا همون

 راه هب وبعد خریدیم گلی دسته گلفروشی تو. ازرفتن قبل شده من بیخیال واقعا انگار نیومد شهاب بود گذشته

 نازم هنوز شدم پرت که داد هل عقب به منو اونقدر رسید شهاب که کرد تهدید کلی دیدیم رو کوروش که افتادیم

 زرنگتر شهاب اما بزنه رو شهاب چشمم جلوی نداشتم دوست زدم جیغ منم شد درگیر کوروش وبا بود عصبانی

 گفت بلند من روبه کوروش دراخر زد اونو میتونست وتا بود حرفا ازاین

 

 نگیرم رو لعنتی فلش اون تا بدون ولی دراورده بازی فردین جلو امده نامزدت که فعال.. نیست اینجا ماجرا ته _

 نیستم بردار دست نکشم شدی باند این وارد که این وخودتوواسه

 ریختم واشک نشستم زمین روی نداشتم ایستادن توان دیگه من تودهنش وزد رفت طرفش به باز شهاب که

 وگفت ایستاد سرم باالی وشهاب دورشد سریع که دیدم رو کوروش

 تا یمکن باطل رو صیغه بیای نره یادت فردا اما بگذرم ازت نمیتونستم که منی ی صیغه هنوز ستاره بهت لعنت_

 دوست هرغلطی هر اونوقت شد باطل صیغه که وفردا نابودیه تهش که افتادی ماجرایی تو چون بشم راحت ازشرت

 بکن داری
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 حرف باهاش باخشم شهاب نبود واضح صداشون اما زد حرف باهاش ازمن دور و,رفت شهاب طرف به لیلی ورفت

 کرد وبلندم انداخت بازویم زیر ودست اومد کنارم لیلی شد دور عصبانیت با هم اخرش میزد

 کنیم تهیه گزارش بریم نمیتونیم وروزت حال بااین ازاینجا بریم بهتره_

 کردم پاک رو وصورتم گرفتم اونو گرفت طرفم به رو کاغذی دستمال کردیم حرکت ماشین طرف به باهم

 بشی راحت تا کن باطل رو صیغه فردا میزنه خودشو حرف میزنم حرف براش هرچی احمق ی پسره_

 گفتم میکردم هق هق هنوز که درحالی

 برنمیداره ازسرم دست اون چی؟ کوروش اون_

 افزود ماشین سرعت به لیلی

 شده عاشقت نکنم غلط شد پیداش ازکجا این داشتیم کم همینو_

 کردم نگاهش

 بدیم بهش باید رو فالش اون بکشه منو که میترسم ازش من_

 برگشت طرفم به اخم با لیال

 ارزش اونا واسه هم ها پلیس واسه هم فلش اون ایم زنده داریم اونو تا نکن دور ازخودت رو فالش اون وقت هیچ_

 ندارم رو فلش اون من که گفتم سعید به حتی من نیست ما دست که کنیم وانمود طوری باید داره

 نداشتم دادن ازدست واسه چیزی میشد نابود داست زندگیم ی همه که من اما

 بود محال کردنش فراموش کرد صدا اونو بازهم انداخت تپش به قلبم بازهم من قلب شهاب بادیدن

 بسیار هرجرعه، با که..! . نوشیدم تلخ تلخ یادشش به امروز که ایست "قهوه" حکایت اون، و من عشق حکایت

 !نه یا دارم دوست را طعم این که اندیشیدم

 !نداشتم را شدنش تمام انتظار که نداشتن و داشتن دوست بین کردم گیر آنقدر و

 تلخ تلخ حتی... میخواهم قهوه هم باز فهمیدم شد، که تمام و

******** 

 ( شهاب زبان از)

 وپرت چرت های حرف یاد وقتی...بود گرفته درد سرم... فرمان روی زدم مشت تند وتند نشستم ماشین داخل

 ... کارهاشو میکرد وتایید.. درسته کارش وبگه کنه حمایت هاش وکار ستاره از داشت سعی که افتادم می لیلی
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 ورشک پسره این که بپرسم وازش سعید پیش برم میخواستم بود مشغول خیلی ذهنم بودم مونده ترافیک پشت

 ... کنند دستگیرش تا کنه گزارش خوب بانده ریس پسره این میدونه اگه.. هست کی

 قبلش البته: گفت که افتم می کورش اون حرف یاد وقتی.. بود بهونه ها فکر این همه که میدونستم خودم ولی

 .. میکردم حالل خونشو... بشه نزدیک من زن به میخواست یعنی.. یکمی

 کرف این به داشتم هنوز لعنتی من و بشه باطل صیغه بود قرار فردا.. بودم کرده گیر زیادی متضاد های حس بین

 .. بهش برسونه اسیب کورش قرار که میکردم

 ندکن پیدا زودتر هم رو فلش اون.. چیه قصدش لعنتی کورش که وبگ سعید به بزنم زنگ تا اوردم در رو گوشیم

 .. است وستاره لیلی دست درصد صد یعنی.. داشتم شک البته..

 حکمیم مشت عقب برگشتم تا.. ماشیین توی نشست ویکی شد باز ماشین در که بشه وصل تماس که بودم منتظر

 در چاقو که بشم مسلط خودم به کردم سعی... کرد گیچ وسرمو پیچید دماغم توی بدی درد... صورتم توی خورد

 ور سعید صدای لحظه همون.. صورتش روی بود گذاشته مشکی ماسک یک ببینم رو صورتش تونستم نمی... اورد

 .. سالم شهاب جانم: گفت که شنیدم گوشی از

 ددر از که دادم فشار وانقدر گرفتم محکم رو دستش ومچ عقب کشیدم سرمو که صورتم تو بزنه چاقو با خواست

 من ماشین تنها اتوبان وسط چون میرفتن کنارم از کشان بوق ها ماشین وهمه بود شده باز ترافیک... کشید عربده

 دستش یک با اونم... پایین بکشم اونو کردم وسعی سرش روی ماسک سمت بردم امو دیگه دست... بود ایستاده

 راحتی هب که یکی... طرفی کی با کردی فکر: وگفتم صندلیش سمت برداشتم خیز... بود سرم ضربه ضدن در سعی

 .. عوضی توکی...بکشیش میتونی

 رت سریع بودم اون از تر فرز ولی ماشین از بیرون بره کرد وسعی پهلوم تو زد زانوش با که ماسکش روی زدم چنگ

 باز بود شده وباعث شدن ماجرا وشاهد ایستادن ماشین تا چند یک.. زمین رو کردم وپرتش پایین کشیدمش

 ... شهابه دار نگه لیلی: گفت که شنیدم رو ستاره صدای لحظه همون... اتوبان تو بشه ترافیک

 صورتش روی رو ماسک..بود شده رمق بی... وصورتش سر تو زدم ومشت اش سینه روی نشستم بهش توجه بی

 وگفت دهنش روی گذاشت رو دستش بود ایستاده باالسرم حاال ستارهکه.. بود لعنتی کورش همون... دادم جر

 .. زد وبازهق... شهاب:

 ... لعنتی برو گمشو.. مار زهر وووشهاب درد شهاب: وگفتم ایستادم

 رو چاقو یکبار که دیگری سمت رو چاقو کنم پرت لگد با خواستم شدم کورش دست تو متوچاقو لحظه همون

 ددویی ستاره... ها اسفالت روی افتادم زانو وبا کشیدم دردش از دادی... پام ساق پشت تو کرد فرو ومحکم برداشت

 ماشین از یکی راننده خوران تلو تلو میزد گیج که حالی در لعنتی کورش ولی ایستم با دوباره کردم سعی.. سمتم
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 حاال دختره با ولی.. رو اوندختره هم تورو هم میکشمتون... زد داد حین همون در.. کرد وفرار پایین کشید رو ها

 .. دارم کار حاال

 ... رفت دستم از لعنتی

 ... خوبی شهاب.. شهاب: وگفت گرفت قاب صورتمو یخی های دست که کردم مشت ودستامو پایین انداختم سرمو

 .. بردار من صورت روی از رو نجست های دست کردم زمزمه باخشم

 .. شهاب: وگفت زد هق دل ته از

 از ودوباره بیرون کشیدم رو بود مونده پام تو که چاقو خودم.. امد انتظامی نیرو های ماشین صدای لحظه همون

 در انگار نشد که بشم بلند کردم سعی خودم.. کنه بلند رو ستاره داشت سعی لیلی.. کشیدم ای عربده دردش

 .. پامو میکرد بدتر هی نیش مثل چاقو

 ؟؟ بوده خیابانی دریری.. خبره چه جا این ـ

 من..بله: مگفت پلیسه به رو وبعد... زودتر برید: گفتم لیلی به رو واول ایستادم باالخره درماشین از گرفتن کمک با

 یعاد مردم از میکنه فکر واگرنه کنم معرفی خودمو اول بود بهتر.. کردم مکث.... که بودم نشسته ماشینم داخل

 یجای شما خانوما: گفت شدم متوجه که.. میگفتم نیمه نصفه رو قضیه باید میکردم پیدا دردسر وکلی هستم

 .. اگاهی بریم باید نمیرید

 ایستاد وصاف گذاشت برام نظامی احترام وبعد کرد بهش نگاهی.. دستش ودادم اوردم در ستادمو کارت تر سریع

 نمز رو ستاره موندم کردم مکث...و من به داشت قصد یکی کنم گزارش باید رو قضیه این.. باشید راحت: گفتم..

 ؟..نه یا کنم معرفی

 ... مخدره مواد باند یک به مربوط قضیه.. شد اینطور که برسونند اسیب زنم ـ

 وبیخ وضعیت.. بیمارستان به بدیم انتقالتون اول بهتره سروان جناب یله: وگفت گذاشت نظامی احترام دوباره

 ... داد خواهم انجام رو کارهاش وبقیه پرونده تنظیمات اگاهی داخل ندارید

 هق هق ریز صدای.. ریزی خون از کردم پیدا سرگیجه... نشستم ماشین صندلی لبه ومنم داد امبوالنس درخواست

 سرش ییبال چه دیدی... لعنتی منه تقصیر.. لیلی منه تقصیر: ومیگفت بود لیلی بغل تو که میشنیدم رو ستاره

 .. نجسم من لیلی... بشم نزدیکش حتی نمیذاره وای..امده

 گفتم لیلی روبه کالفه...... چیز همه.... هاش کار حرفاش.. خودش خود دست از.... در تو بکوبم سرمو میخواست دلم

 ... همکارهام جلو دارم ابرو من بشه ساکت بگو:

 ... سمتی این وگوشش سمتی نگاهش که استواری به کردم نگاه چشمی وزیر

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربران( طیبات فایضه* ) فریال* &( اسدی ریحانه* ) نغمه* | نفرت رقاصه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

93 

 

*** 

 ... رفتم خواب به.. زدن که بخشی وارام بخیه کلی زدن از بعد

 تخت روی سرش.. دستامدیدم تو رو ستاره یخ های دست.. کردم باز هامو پلک الی خبری بی ساعت چند از بعد

 ردد پام ساق قسمت تو... بود عصر نزدیک کردم نگاه پنچره وبه چرخوندم سرمو.. بود رفته خواب به وانگاری بود

 اهنگ منو گیج یکمی... پرید خواب از که اوردم در دستش تو از دستمو.. حسابی بود تشنم.. میکردم حس رو زیادی

 .. بیاد دکتر ؟بگم داری درد.. داری الزم چیزی.. شده چیزی: گفت زده هل یکباره کرد

 .. کسی پیش بری نکرده الزم: گفتم که در سمت دویید نشد من طرف از حف منتظر

 .. داری الزم چیزی: وگفت سمتم دویید که شدم خیز نیم خودم.. کرد نگاهم وخیره سمتم برگشت

 ... برگرد.... خونه برو میکنی عصبیم داری: وگفتم کردم نگاهش اخم با

 ... دیگه هستم هستی کهاینجا روز چند این تو نمیرم: وگفت کرد بغض

 یسگ منو اعصاب ستاره: گفتم.. ریخت اب لیوانی وتو رفت دستش من از زودتر که پارچ سمت کردمم دراز دستمو

 .. بشی وازاد کنم تموم فردا چیزو همه تا خونتون برو نکن

 ... شهاب.. خدا رو تو..من کردم غلطی یک.. کن بس مجید قران تو: گفت داد با یهویی

 بروا تو غلط همین.. بگم چیزی نه باال بره صدام نه که میکنم تحمل دارم خیلی: وگفتم کردم نگاه پاشو تا سر

 من به میدی رو فلش اون.. کردی چیکار من با دونی نمی هنوزم احمقی یک که واقعا.. سوال زیر منو وشرف

 قضایا که مدتی این تا کن سعی افتی بی مردک اون دست خوای نمی اگه میگم خودت واسه.. خوه میری وبعدهم

 .. برو.. برگرد هم حاال.. بیرون نری خونه از میشه تموم

 بزنی بزنی داد میخوای.. بکن بکنی میخوای کاری هر... برم تونم نمی دارم وجدان عذاب: وگفت گرفت دستمو

 ... روزه دوسه این کن تحملم.. شهاب نمیرم... نمیرم.. هرکاری

 پشت اوی بمونی بیمارستان این خونه نماز تو بری میتونی ولی باش پس: گفتم کردنش اذیت وواسه زدم پوزخندی

 .. در

 کن تمومش داری دوستش کسی هر جون: میلرزید صداش کرد حلقه دورم ودستاشو گلوم زیر گذاشت سرشو

 بده حق بهم خدا رضای محض هم یکمی.. بزنم حرف بذار.. بیرون اون از میترسم من شهاب... دارم دوستت..

 میکنم خواهش..

 بود کرده دار نم گردنمو اشکاش کردم گره محکم دورش ازدستامو یکی.. نبودن یکی باهم وعقلم ودلم دست

 کردین فکر خودت با کرد خطور دهنت به فکر حتی وقتی چرا.. بگیری انتقام میخواستی چی از: گففتم عصبی...
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 ور مریضی این فهمیدم که بعدش روز خودم من...؟ چی ؟از بگیری انتقام میخواستی کیا از... کارت ربطه بی چقدر

 برام چنینی این اتفاقات یا میشم شهید یا روزی یک که اینه وکارم من شغل.. امدم کنار باهاش لحظه همون دارم

 شدی رد محافظ های بان نگه دست زیر از خودت میفهمی مقصری خودت ماجرا تواین تو ستاره ولی.. افته بی

 .. شدی پاساز اون ووارد

 .... خدا رو تو.. شنیدم ها حماقت از چی هر بسه.. نگو شهاب:زد هق

 .. هاش وکار هاش فکر از... بگه برام اولش از چیزو همه وخودش بزنه حرف وگذاشتم کردم سکوت

 

 = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = 

 (ستاره)

 اون و من نیاز این اورد می وجود به دربدنم رو وسستی رخوت حس میکرد نوازش موهامو که ودستایی اغوش این

 هک رسوند باور این به منو قلبش تپش صدای گذاشتم اش سینه روی رو سرم وقتی بود کرده حل درهم رو وما بود

 بودیم باهم بودیم زنده که چندصباحی ما بود این مهم میمونیم زنده دیگه چقدر نبود مهم داره دوست منو هم اون

 اون از خودم که کمرنگ اونقدر بود شده کمرنگ شهاب باعشق ام وکینه انتقام حس میشدیم سیراب هم وازعشق

 وشگ کلمه به کلمه زدم حرف برایش وقتی اومده بدم کنم تقدیم خودمو میخواستم دیگه مرد کنار که هایی لحظه

 امروز تا شدم پاساژ وارد که روزی,از وگفتم, وگفتم ریختم اشک ومن داد

 هگرفت دراغوشم وسخت شد مشت دستش گفتم برایش وقتی رسیدم مهمونی به وقتی, اشک ومن کشید اه اون و

 میداد ابدی ارامش بهم چون داشتم رودوست تنش گرمای این اما میگرفت درد هایم استخوان که ومیفشرد بود

 وگفت گرفت رو ام چونه شد تموم که حرفهایم

 شدم رو به رو ونترس لجباز دختر بااون که هایی لحظه اون حرف, چشمات حرف, ستاره دارم حرف برات منم_

 شدم عاشقت دیدمت که پاساژ ازهمون

 بودی زیبا مقدمه بی چنان دیدمت که اولی بار

 .… بایدعاشقتمیشدم افتاد یادم بعد روز چند که

 وضع اون با تومهمونی وقتی اما واوردم میارم دست به رو تو میگفت,حسم خواستمت بیشتر دیدمت تودفتر ووقتی

 ساده تو میدونستم خودم مال تورو کنم تصور شخصی کنار تورو نمیتونستم من نفهمیدم خودمو حال دیدمت

. که میبرداونجا اسمونا اوج به منو نگاهت اون نبود هرزه بوداما نترس, مهربون دختری من ی ستاره بودی وپاک

 بمونی باهام ومبخام عاشقتم زندگیم ی ستاره تک ی شد تو کردم پیدا زندگیمو ی ستاره تک
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 ادهافت ام شونه روی که وشالم کرد پاک واشکامو کشید ام گونه روی رو اوردانگشتانش لبم به رو لبخند حرفاش

 وخواستن عشق نگریستم چشمانش به کرد نوازش رو ام وگونه زد برق چشمانش انداخت سرم وروی برداشت بود

 جراتی اونم که شد باعث اینکارم رفتم طرفش به داشت نیاز روحم هم ومن میخواست اجازه ازم انگاربانگاهش بود

 منو عول وبا میکرد حرکت لبهام روی لبهایش چشیدم رو عشقمون ی بوسه اولین بذاره لبهام رو ولبهایش پیداکنه

 وطعم بود اون وفقط شد بسته چشمانم کردم نزدیک بهش رو وخودمم انداختم گردنش دور رو دستم میبوسید

 عشق و لبهایش بوسیدن

 میکنم حس وقتی

 میکشی نفس تو خاکی کره این در جایی

 میکشم نفس نفسهایت همان از من و

 ! میشوم آرام

 ! باش تو

 ! بویت!  هوایت

 . . . کافیست کردنم زندگی برای

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

 نبود کنارشهاب روز سه تواین بودیم دربیمارستان که بود روز سه بود خورده شهاب پای به که چاقویی خاطر به

 شدن مطلع ازموضوع شهاب ی خانواده وقتی اورد وجود به درمن زندگی زیستن دوباره حس وحرفاشوشنیدن

 خوشحالی با مادرش اما بودن کرده تعجب دیدن شهاب کنار منو ووقتی رسوندن بیمارستان به رو ودشونخ سریع

 وگفت گرفت دراغوش منو

 هستی شهاب برای عروس توبهترین باشید باهم گرفتید تصمیم,بازم خوشحالم_

 وگفت کشوند ایی گوشه منو پدر بوسیدم رو صورتش منم

 ؟ کرده یادهندوستون فیلت باز خبره؟ چه اینجا معلومه هیچ ستاره_

 انداختم پایین رو سرم

 کنیم ازدواج باهم میخوایم کردیم حل مشکالتمونو باشهاب_

 زد لبخندی پدر

 بگم چی جوونا شما ازدست_
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 زیر و میرسید بهش وحسابی داشت دوست پسرش مثل رو شهاب اون بود خوشحال بیشتر مادرازهمه ورفت

 شهابو میزدیم حرف باهم اخرشب تا شبا برم خونه نتونستم روز سه این برسم خودم به بیشتر که میگفت گوشم

 مرخص وقتی شد قرار میبوسید وانگشتامو میگرفت رو دستام وازدواج ازاینده, میگفت داشتن ودوست ازعشق

 به ولیلی سعید وقتی اومروزهم کنه دستگیر رو باند اون بتونه تا بدم بهش رو فلش ومن بیاد خونه به شد

 لیولی ومن میرفتن ستاد به وباید داشت باشهاب فوری کار سعید بود شده ترخیص هم شهاب اومدن بیمارستان

 به داشتم وقت تاشب منم باشم اونجا رو شام که زد زنگ شهاب مادر گرفتم که ازدوشی بعد رفتیم خونه به هم

 روی کمرنگی وارایش کردم ست ام یشمی شال و مشکی لی شلوار با رنگم یشمی شیک مانتوی برسم خودم

 کرد فوت روم وبه میخوند سوره لب زیر مادر رفتم بیرون اتاق از که هنگامی نشاندم صورتم

 ستاره باش خودت مواظب_

 رفتم من مامان باشه_

 مشکی مزدای ناگهان اما رفتم خیابون طرف وبه انداختم ام شونه روی کیفم بود دلگیری غروب بود خلوت کوچه

 وکهش شد چی نفهمیدم که توماشین انداختن منو ناگهانی اونقدر مشکی ماسکهای با ودونفر ایستاد پام جلوی رو

 یبد بوی شد گرفته دهانم جلوی کاغذی دستمال یک اما زدم جیغ منم کرد حرکت به شروع که ماشین بودم شده

 رفتم خواب به چطور ونفهمیدم داشت

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

 ( شهاب اززبان)

 رو مارهش... میاد کی که بگیرم رو ستاره شماره تا برداشتم رو گوشیم فعالیت ونداشتن نشستن توخونه از خسته

 ایدش گفتم خودم با... نمیداد جواب بازم گرفتم شما دوباره... برنمیداشت کسی هیچ میخورد بوق چی هر گرفتم

 بخیه باید دیگه روز 2 حداقل بود گفته دکتر.. میشد بهتر داشت کم کم وپام بود گذشته روز چهار.. باشه خواب

 بود شده تنگ وماموریت وستاد ها بچه برای شدت به دلم.. کشیدم دراز جام تو دوباره... بکشن وبعد باشه هاش

 .. مخوابید که کردم وخیال فکر انقدر...میرفت سر ام وحوصله بودم شده گیر بهانه بیشتر نبود ستاره که حاال...

 مرفت طبی عصا کمک به لنگان امده ستاره حتما که این فکر با.. کردن باز رو چشمام زدن وحرف سروصدا صدای از

 به بگم چی من وای.. وای.. مطمئنید..نرسیده نه: ومیگه میزنه حرف داره اشفته مامان دیدم که خونه سالن تو

 .. شهاب

 میگم بهش من باشه وگفت گذاشت دهنش رو دستشو دید منو مامان تا برداشتم تر تند هامو قدم لحظه همون

 .. فعال

 ؟ گجاست ستاره: گفت کردسریع قطع رو گوشی
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 هک بپوشم لباس که اتاقم سمت افتادم راه عصبی..... مونده ترافیک تو حتما: وگفت شد بلند مبل روی از پدرم

 ایدش میکنیم صبر دیگه دوساعت یک.. میشه باز اش بخیه نخور تکون انقدر پات بااین: وگفت سمتم امد مادرم

 .... مونده ترافیک تو شاید.. بزنه دور رفته

 کنمب وخیال وفکر باایستم تونم نمی: وگفتم پوشیدم پیراهنش سریع... مامان های کردن شاید شاید این دست از

 .. دنبالش برم بهتره

 ؟.. بگردی بری میخوای رو کجا خوب: وگفت ایستاد در استانه تو پدر

 اگاهی برم اول باید... داریم دشمن ستاره منو.. ندارید خبر چیزا یکسری از شما: وگفتم برداشتم رو گوشیم

 که نبرمو دور نبودن که انقدر اصال.. کردم ورهاش بیاد سرش بالی ممکنه میدونستم که من به لعنت... بد وگزارش

 .. من به لنت.... رفتن کردم فکر

 ... مادر کیه دشمنتون.. دشمن: وگفت اش گونه روی زد مادر

 بااین: گفت پدرم که در سمت برم خوستم.. بعد برای باشه مفصله اش قضیه: وگفتم شدم خارج در از لنگان لنگان

 ... باهم بریم بپوشم لباس کن صبر بری تونی نمی جا هیچ که پات

 هی رو ستاره شماره.. حیات داخل رفتم کنه جین سیم منو که نیاره گیر وقت کهمادر این دادموبرای تکون سری

 می رشس بالیی اگه.. انگاری سهل این واسه کردم لعن خودمو.... برنمیداشت کسی فقط میخورد بوق ولی میگرفتم

 .. ماشین داخل نشستم کردم مشت دستامو. بخشیدم نمی خودمو امد

×× 

 چه که واین دادم رو مشخصاتش وتموم بگیرن پیرینت دادم رو داشتم توگوشیم که رو ستاره عکس اگاهی تو

 اب ماجرا از پدر وقتی.. کرده تهدیدمون قبال کورش که این... دیگه اطالعات وکلی شده خارج خونه از دقیقا ساعتی

 از چطور اصال که شد شروع هاش کردن جین سیم میکرده تهدید مارو کورش اسم به شخصی که بود شده خبر

 بگم وخالصه احترام با کردم سعی داشتم که فکری مشغله اون تو... مون از میخوان وچی شدن اشنا باهامون کجا

 یکمی حداقل که این واسه اگاهی طرف از بدن بهمون خبری که وقتی تا.... نداشتم زدن حرف حوصله اصال راستش

 ونجاا خود به رفتن با تلفنی تماس بت بود که نحوی هر به.. گشتیم رو ها بیمارستان کل کنم کم وجدانمو عذاب

 بزنه حرفی مادرم بذاره که این بدون خونه برگشتیم شب 4 ساعت وقتی که بود شده خرابم حال متوجه پدر....

 کم سرش از مو یک گه اتاقم وسط بکس کیسه به میزدم مشت حرص با اتاق تو ورفتم باشه ساکت کرد اشاره

 سرمو...میکرد خفم داشت وجدان عذاب... بود عوضی لعنتی منه تقصیر.... بخشیدم نمی خودمو وقت هیج میشد

 دنباش هاشون با خودم... اگاهی برم... ستاد برم حداقل داشتم دوست.. برد نمی خوابم ولی بالشت روی گذاشتم

 این جواب خدایا.. بود ستاره مادر.. کردم نگاه شماره به.. خورد زنگ گوشیم که گرفتم دستام تو سرمو... بچرخم

 دختر کی.. میگیه چی پدرت.. شهاب: گفت هق هق با اول همون از که کردم وصل رو تماس.. میدادم چی رو زن
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 دخترم شهاب... نمیکردم راهیش عصر میمردم الهی..؟ نبودی مراقبش چرا میدوسنی اگه ؟تو کرده تهدید منو

 .. کجاست

 شپیدا میدم قول.. میکنم پیداش: گفتم میداد فشار رو گلوم محکم که وجدانی عذاب از خفه صدای وبا گزید لب

 ... تا کنم

 وارد چی برای.. چرا اصال..؟ ی کرد رهاش چرا دنبالشه لعنتی اون میدونستی ؟؟اگه.. شوهرشی هم تو اخه: زد داد

 جونشو منو دختر پای چرا.. داری وکار سر موضوعات بااین پلیسی تو.. منو ساده دختر کردی ها ماجرا اینجور

 .. کشید وسط

 دخترش که میگفتم واگرنه بود مهم اش خانواده جلو جتی واسم زنم ابرو که حیف.. تخت به زدم محکمی مشت

 بده دخترمو شهاب: زد وهق زد داد که بستم محکم رو چشمام وعصبانیت حرص از... کرده درست رو منجالب این

 ... ببینی روشو نمیذارم برگرده بخدا..

 .. فعال میزنیم حرف اونجا میام من مادر: گفتم سریع

 مقصر با نکنه عصبیم وبیشتر... نکنه بیشتر وجدانمو عذاب.. نگه.. نزنه حرف ازاین بیشتر که کردم قطع رو تماس

 ... اتفاقات این منه شغل طرف از کرده فکر که من دونستن

 تا ختمیسو وردش بودم رفته راه که انقدر...افتادم زانو با دوباره. کشید تیر پام رد که شدم بلند وناشیانه حرص با

 خون کاغذی دستکال تا چند با.. بیرون زده خون دیدم باال دادم رو شلوارم... پیه از علتش بودم نکرده توجه االن

 کنمس قرص تا چند... بود نشده باز ها وبخیه بود خورده کش فقط که خداروشکر گرفتم رو بیرونش شده زده تازه

 زن: گفت که شدم پدر صدای متوچه ولی بخوابن رفتن بودم ومطمئن نبودن مادر پدر... شدم خارج اتاق واز خوردم

 ... نداشه خبر که بچه اون کن بس

 وچه مخود خانواده از کدوم هیچ که پلیس منه که این کنم تحمل رو سیاهی رو این تونستم نمی ازاین بیشتر دیگه

 بیادو بره که بذارم ازادانه من میکنه تهدید رو ستاره خطری که این دونستن با که نداشتن انتظار ستاره خانواده

 ور ستاره که میذاشتن رو دونفر اگاهی که ممئنم میگفتم زودتر رو مسئله این اگر بادیگارد یک داشتن بدون

 . کنند دستگیر رو لعنتی اون که وقتی تا کنند دنبال همیشه

 باز پام بخیه بود ممکن مینشستم ماشین پشت اگه که اونجی از... بود شده شب 2 ساعت شدم خارج که خونه از

 اال واز دادم رو ستاره پدر خونه ادرس راست یک... بخوام روزی شبانه تلفنی تاکسی یک با شدم مجبور بشه

 .. وسرزنشی حرف گونه همه برای امادهکردم خودمو

 شده چی سالم: گفت الود خواب... گرفتم رو سعید شماره چنده ساعت که کنم توجه که این بدون موقع همون

 .. کردی نگاه ساعت به لعنتی... شهاب
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 .. میخوام رو ات عمه دختر شماره: گفتم هاش حرف همه به توجه بدون

 ؟ چی واسه: وگفت شد تر جدی یکمی

 ارک لعنتی کورش اون. دزدیدن رو ستاره: گفتم نکنم خالی سعید سر رو عصبانیتم که میکشیدم عمیق نفس

 .. بودن هم با اوناهمیشه اخه. نه ویا دزدیدن هم لیلی بدونم میخوام... کرد خودشو

 غالاش ولی.. داد رو شماره باالفاصله کرد قطع.. فعال میکنم اس رو شماره باشه: گفت سریع که کرد هل اونم انگار

 .. میزنه زنگ داره سعید خود که بودم مطمئن.. بود

 گهمی راست سعید: گفت هق هق وبا داد جواب سریع کردم وصل رو تماس تا.. بگیرم تماس تونستم دقیقه 1 از بعد

 .. دزدیدن رو ستاره

 ودتخ مراقب: گفتم سریع.. کنه جیم سین منو طور همین بخواد که نداشتم رو لیلی گرفتن ابغوره حوصله دیگه

 . فعال... اره روزا این باش

 بی از سرم.. سمت اون رفتم ولنگان دادم رو تاکسی پول کردم نگاه ستاره پدر خونه در وبه کردم قطع رو تماس

 .. گرفتم نمی وقرار اروم کردم نمی پیدا رو ستاره تا ولی... میکرد درد وبشدت میرفت گیج گی وگرسنه خوابی

 باز رو در چرا مرد: میگفت که میشنیدم رو مادرش صدای... شدم حیاط داخل.. شد باز سریع.. زدم رو در زنگ

 که روزی همون کاش.. امون خانواده تو انداخته اتیش که کسی.. خونه تو دادی راه رو پسره این چرا.... کردی

 زنش از نداره عرضه حتی این.. نه میگفتم دخترم خواستگاری برای میکرد معرفی رو پسره این صفایی خانوم

 .. این.. کنه مراقبت

 گفت اروم پدرش.. شدم خونه وداخل کردم مشت دستامو.... بده بهم زیاد صبر یک تحمل یم خدایاااااااااااااااا

 .. ام شرمنده:

 کردم نگاهش تشکر با.. ولی چرا دونم نمی.. بروزش از میکرد داری خود ولی بودم هم پدرش نگاه تو خشم متوجه

.. 

 . کرد کمکمون که.. کردم پیدا چیزی یک شاید وببینم اتاقش داخل برم میخوام: گفتم

 سالم دخترمو تا.. بیرون من خونه از برو: وگفت پرید اتیش رو اسپند مثل دید منو تا مادر شدم خونه داخل

 .. تو... بذاری پاتو که میکنی غلط نیاوردی

 .. شهاب باال برو... کن بس.... فهیمه کن بس: گفت بلند ستاره پدر موقع همون

 کردم حس رو گیش همیشه عطر بوی تازه کردم باز که رو اتاقش در.. گرفتم پیش در رو ستاره اتاق راه تند تند

 دونه یک های گوشه گاهی که کردم نگاه رو اتاقش دور تا دور... بود سخت برام نبودنش چقدر.. لرزید دلم..
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 هاش کشو تموم.. تحریرش میز سمت رفتم چیزی یک.. نشونه بک دنبال به... زدم تلخندی.. بود خرسی عروسک

 ... میز روی وسایل تموم روی.. قلمیش جا داخل.. کشتم رو

 یک.. نشونه یک میکردم دعا دلم وتو.. میگشتم رو همه.. هاش کیف هاش مانتو جیب تو.. رفتم کمدش وقت سر

 .. میخواستم کمک خدا از دل ته از... باشه چیزی

 ریختم بهم رو تختش روی پتو... تختش سمت ورفتم بشتم محکم رو کمدش در نکردن پیدا چیزی از کالفه

 پرت پشت به خودمو.. تختش روی زدم مشت... نبود هیچی تختش زیر... برداشتم رو تختیش رو مالفه.. وگشدم

 طخ با... بود تختش روی که شدم بازش دفتر متوجه.. لعنتی.. میداد فشار رو گلوم چیزی یک..... تخت روی کردم

 تونم مین دیگه بشه تموم اتفاقات این بشه کی بشه اونطوری شهابم که مقصرم لعنتی من... بود نوشته شکسته

 نجس بهم میگه شهاب که.. من به لعنت... دونند نمی هیچ که های خانواده شرمنده.. باشم هابم شرمنده همش

 دفترش روی.... میکنه نابودم حرفاش... شده مهم خیلی برام.. قلبم شاه تک بشه کردم نمی فکرشم که کسی..

 شده خشک که وحاال بود کرده خیس رو هاش کاغذ بود مونده هاش اشک رد انگاری بود شده مچاله هاش کاغذ

 .. بود شده شکلی اون بود

 لب هک شدم تختش گوشه متوجه تخت روی نشستم... بذارم دست روی دست تونستم نمی کشیدم نفس حرص پر

 فلش کردن پیدا از حال خوش.. بود فلش دونه یک تابش لب روی.. بیرون وکشیدمش شدم خم.. بود اونجا تابش

 ... میزد رو حرفش روز اون کورش که باشه همونی فلش اون میکردم دعا فقط.. کردم روشن رو سیستمش سریع

 ... باهاش نمبک معامله میتونستم میکردم پیدا رو لعنتی کورش شماره اگه.. کشیدم نقشه کلی سیستم امدن باال تا

 سر یکمی چیزا اینجور از... هست مخفی اطالعاتش انگاری که بودم متوجه.. میخواست رمز.. کردم وصل رو فلش

 وهک سیستم زدن دور از بعد..هست چی فلش این داخل بفهمم بتونم که میکردم رو تالشم تموم.. اوردم می در

 وبرنز نخ ساخت مراحل.... میخوندم که های چیز از شد گرد چشمام.. شد داده نشون برام فلش محتویات کردنش

 .. شدن وروانی شدن کشیده نابود به افرادی که میشنیدم زیاد جدیدا که بود جدید صنعتی مواد

 کله که هاشون معامله وطرف ها ساختمون های عکس ها مهمونی محل از بود دیگه اطالعات کلی اون بر عالوه

 ... بودن عربی های گنده

 فلش یوقت از مطمئنا باشن نداده تغییر هاشونو برنامه که نیستن احمق اینا انقدرم که میگفت پلیسیم قوه ولی

 چیز خیلی ویا... کردن عوض هارو مهمونی این محل رو اینا خوندن که شدن ومطمئن ولیلی ستاره دست افتاده

 به میدادم اینو تر سریع چه هر باید داد بهم امیدی نور اصلی مقر بود نوشته که ادرس دیدن ولی.. رو دیگه های

 ... رفتم امید سویی کور داشتن با واینبار شدم بلند سریع.. اونجا ومیرفتیم اگاهی های بچه
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 (ستاره)

 وشیک دونفره تخت با بزرگ اتاق تویک کردم باز که چشمامو میکرد درد بشدت سرم میکردم گیجی احساس

 بود قاتا تو تراس یک چنین وهم دیواری کمد بود؟ اینجاکجا کردم نگاه اطراف به تعجب وبا شدم بلند ازتخت مبود

 دمدورخو نشد وباز بود قفل تراس در ولی وزیبا سرسبز بود ویال یک انگار زدم کنار رو پرده رفتم تراس طرف به

 بود اقات ی گوشه رنگ سفید در یک بود قفل اینم نشد اماباز کشدیم رو دستگیره رفتم اتاق در طرف به چرخیدم

 ؟دلم بودن اوردن اینحال منو کیا یعنی,  بود مجهزی بهداشتی سرویس کردم وباز رفتم طرفش به تعجب با

 ماشین تو انداختن منو نقابدار اماچندنفر شهاب پیش میرفتم داشتم من بود منگ سرم میزدم داد میخواست

 شد ازیرسر ازچشمانم اشک لرزید تنم خبردارنمیشد وکسی میکشن منو نکنه میکردم کاری باید نبود یادم بعدش

 کوبیدم در وبه رفتم در طرف به باز خدایااا ای افتادم گیر ؟من کجایی شهاب میکشتند اینجا منو

 نیست؟ کسی کنید باز درو این نیست؟ اینجا کسی_

 زدم در طوربه وهمین

 بازکنید دررو,  بیرون بیارید ازاینجا منو_

 داشتمن هم بود توش موبایلم که کیفی حتی گرفتم بغل رو وزانویم افتادم تخت نشدروی بلند صدایی هیچ ولی

 گفت شدبالبخند وارد دربلندوکوروش صدای ناگهان

 ؟ اوردی سر چیه خوابیدی؟ خوب خانوم ستاره سالم_

 گفتم باخشم

 میخوای؟ من ازجون اینجاچی اوردی منو چرا_

 شد نزدیکم کوروش

 عزیزم بدی رو فلش اون برداشتن تاوان باید میخوام چیزا خیلی_

 کردم مشت رو دستم

 بگم بار چند برنداشتم رو فلش اون من_

 انداخت بهم ایی خصمانه نگاه خندیدبعد کوروش

 ی ودزدید کردی پیداش کتابا بین اتاق تو اونشب نفهمیدم کردی فکر خانم دختر تویی احمق_

 فشرد ومحکم روگرفت ام چونه یکدفعه بعد
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 کامل اطالعاتش بعضی..  خودمه پیش اصلش نداره ارزشی دیگه فلش اون بزنی گول منو میخوای کوچولو تو_

 نیست

 کشیدم عقب رو خودم بودم ترسیده که درحالی

 ؟ اینجا اوردی منو چرا پس_

 زدم جیغ گرفت وموهامو کرد حمله طرفم به

 شدی باعث واینکه نکردن اعتماد بهم دیگه شوروندی من علیه رو باند فلش برداشتن با کثافت توی چون_

 همین به کردی فکر کردی دوبرابر کارمو کنم ودرست کنم پیدا را اطالعات اون ازاول ودوباره بنشینم ساعتها

 بشی پشیمون برداشتنش از که میکنم کاری میگذرم ازت راحتی

 گفتم اخم با بود گرفته درد سرم

 عوضی نامرد کن ولم_

 اورد صورتم کنار رو صورتش

 اهامب باید جبران برای بمونی زنده نمیذارم نکنی برام کارو اون اگه باش مطمین عوضیه کی میکنم حالیت االن_

 کنی همکاری

 تخت رو وافتادم دادم ازدست خودمو کنترل کرد وپرتم

 نمیکنم کاری هیچ چکاردارم تو با من_

 ,نداشتم تنفس هوای دیگه شد قطع نفسم وفشرد گرفت محکم رو گلویم واینبار کرد حمله طرفم به بازهم

 کرد بیشتر دستشو فشار باعصبانیت اون اما دادم تکون رو پاهایم مونده باز ودهنم سفید چشمانم

 بزنه حرف بامن اینجوری نمیتونه کس هیچ کثافت میدم نشون بهت_

 مذهن تو جذابیت اون با شهاب ی چهره چکید ازچشمانم اشک میکشیدم اخرمو نفس بود نمونده برام جونی دیگه

 زندگی بودم گرفته تازه جون یک که انگار برداشت رو دستش اخر ی درلحظه اما بستم چشمامو ومادرم پدر اومد

 وهیچ مردم میکردم حس که بود قبل ثانیه چند همون بودم زنده یعنی بردم گلوم به دستم کردم سرفه زیبابود چه

 نمیبینم دنیارو وقت

 گفت اخم با کوروش

 هب هم مادرت پدرو مجبورم وحتی نمیذارم ات زنده ایندفعه باش مطمین نکنی گوش حرفم به دیگه یکبار اگه_

 بفرستم درک
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 دادم جواب میریختم واشک میکردم سرفه که درحالی

 میکنم خواهش باش نداشته کاری اونا ؟به میخوای چی_

 نشست تخت رو کنارم

 شبا مطمین بعد بدی سختی خودت به یکشب کافیه فقط کن گوش حرفام به خوب دختر یک مثل پس خوبه_

 ازادی

 زد وپوزخندی

 دادم تکون رو سرم

 بردم گلویم طرف به دستش

 هستی لجبازی دختر تو نبود خودم دست عزیزم ببخش شده قرمز چه_

 وگفت شد ام متوجه کوروش کشیدم روعقب خودم شد چندشم کشید ام گونه روی رو دستش وناگهانی

 نمیذاره زنده منو میکنم اینکارو باهات دارم بفهمه االن نامزدت اون ندارم کاری باهات نباش نگران_

 خندید وبلند

 گفتم خشم وبا برگشتم طرفش به

 میکنه دستگیر رو وهمتون میاد اون باش مطمین_

 زد پوزخندی

 خانم خوشکل نیست بلد اینجارو کس هیچ_

 وکنار دکن دل باالخره شد تر شدید ام گریه نداشتم خالصی راه بود گرفته رو سرم محکم بوسید لبامو وباالفاصله

 کشید

 اوردم می بدست تورو امشب وگرنه دارم کار که حیف ستاره داری خوشکلی لبای چه_

 کن ولم نزن دست بهم کثافت_

 زد لبخندی کوروش کردم پاک لبامو دست وبا

 ؟ موافقی بری بذارم میدم قول بده انجام میگم وهرچی کن گوش حرفام به فقط ندارم کارت باشه_

 کردم نگاه بهش
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 کاری؟ چه اخه_

 وگفت کرد نگاه ساعتش به کوروش

 نم االن بدی انجام مهمی کار باید فرداشب کن استراحت تافردا میگم بهت میام وبعد بخور نهارتو شده ظهر االن_

 عزیزم کن سرگرم خودتو تافرداشب حمام برو خواستی است اماده هم حمام است کمد تو لباس برم باید دارم کار

 برمیگردم زود من

 گفتم عصبانیت با

 وبرم بدم انجام بگو کارتو زودتر فقط نمیخام هیچی من _

 داد جواب درمیرفت طرف به که درحالی

 میرسیم هم اونجا به خانوم ستاره نکن عجله_

 که ناو کجابود شهاب پس میکشند منو بودم مطمین میکردم چکار براش باید بود کجا جا این خدایااا رفت وبیرون

 نتظرم کوروش قول به باید میشدم دیوونه داشتم کنه پیدا باید منو پس دزدیدن منو فهمیده تااالن حتما پلیسه

 میموندم

***** 

 

 ادم نای که بشم گرفتار جایی نمیشد باورم بود میخواست؟غیرممکن ازم چه اون میکردم نگاه کوروش به تعجب با

 زدم داد وبرسرش شدم بلند نمیفهمیدم خودمو حال بخواد رو هرزگی ازم

 ؟ فهمیدی نمیکنم اینکارو من ولی بکن میخواد دلت هرغلطی ؟برو کردی فکر چی خودت با مرتیکه_

 خونسردگفت کوروش

 نمایش به خودتو که تونبودی ؟مگه نمیکردی درست خودتو ها وپارتی مهمونی تو قبال مگه خوددانی باشه_

 ؟ میکشی اب جانماز من واسه اینونبود؟االن کارتون ؟مگه چی دوستت اون میکردی جلب رو ومردا میذاشتی

 گفتم باعصبانیت

 نمیکنم کارو این اما منوبکش بیا میخوای است که همینی_

 شد له دستاش زیر بازوم که اونقدر گرفت محکم رو بازوم اومد طرفم به کوروش

 بعدش میکنی جلب خودت طرف روبه اونا زن یک عنوان به اونجا بیا فقط شبه یک فقط میکنی کارو این تو_

 شده هرطوری باید دارم گنده کله باعربای بزرگ ی معامله یک داشب فر من بکنی داری دوست هرغلطی راحتی
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 امباه اونا شده توهم ی واسطه به تا کنی رفتار خوب باهاشون کنی سعی میخوام ازت فقط نکنند خراب رو معامله

 بدن انجام رو معامله این

 داد فشار محکمتر باز اون اما کنارکشیدم رو خودم زور به

 نیستم اینکارها اهل من؟من چرا ریخته ودختر زن همه این اخه؟ من چرا_

 زد زل چشمم به

 همین وگرنه بده انجام برام کارو این درمیاره زانو به رو هرمردی داری که وجذبه عشوه اون خوشکلی توخیلی _

 نمیذارم زنده رو واونا میسازم پدرومادرتو کار امشب

 داد تکون سرم میمیردم ازدرد داشتم دیگه

 گرفت دردم کن ولم باشه,... باشه_

 کرد ول رو بازویم

 باشه تو برای هم من برای هم رویایی شب یک فرداشب امیدوارم خوب دختر افرین_

 دادم تکان تهدید حالت به رو دستم کردم نگاهش خشم با

 برم بذاری که دادی قول نره یادت_

 خندید بلند کوروش

 بربیییییی میذارم نکن تهدید کوچولو خانم چشم_

 صورتم رو شد خم بعد

 بخوره جوش تو کمک با معامله این که شرطی به البته_

 هب کس هیچ دیگه بودند خطرناکی ادمای باند این نداشتم کردنش قبول جز ایی چاره اما میخورد هم به ازش حالم

 اون تو شده هرطور باید بگیره انجام ایی معامله چه قراره واینجا هستیم کجا ما که نمیکرد خطور همم ذهنش

 گاران میزد پر شهاب برای دلم کردم راحتی احساس کمی فکر این با برم وازاینجا کنم پیدا فراری راه یک مهمونی

 دور ازشون اینجوری وقت هیچ بود کرده سکته حتما االن تا بودم مادرم نگران بودم ندیده اونو بود ها مدت که

 در کنار رو شام سینی بود اورده برام نهار که مردی کرد خیس هامو گونه که بود اشکام این بازم بودم نشده

 ام تکیه افتادم زمین روی نداشتم خوردن به اشتهایی ورفت زد بهم محکم رو در کنه نگاهم اینکه وبدون گذاشت

 ریختم اشک گلوله وگلوله رفتم فکر به وبازم دادم تخت به رو

****€€€ 
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 هیچ بدون زن کنه کار صورتم روی تا اورد رو ارایشگر یک کوروش اما بود ساعتی چه نمیدونم بود اماده چیز همه

 شدن ازتموم بعد بودم گرکارش نظاره ساکت مجسمه یک مثل دستهایش زیر ومن بود شده کارش مشغول حرفی

 ونا با بود داده انجام که غلیظی ارایش بودم شده دیگه ادم یک انگار کردم تعجب کردم نگاه تواینه خودمو کارش

 ابی ایی وسرمه بود نشونده برچشمانم خلیجی درشت چشم خط داشت تناسب حسابی سفیدم وپوست قرمز رژ

 وگفت دراورد ازپاکت لباس یک زن بود داده خاصی ی جلوه چشمانم به چشمم توی

 ببپوشید شما که دادن کوروش اقا اینو_

 وپشتش ودب کوتاه زانو تاباالی وپایینش تنگ کمر تا ازباالی که مشکی های رگه با طالیی رنگ کردم نگاه لباس به

 گفتم بااخم میبستی کمرت به باید هم مشکی کمربند یک میشد کشیده زمین روی که بلند

 لختیه خیلی نمیپوشم اینو من_

 داد وجواب انداخت باال شونه زن

 میکنند مجبورتون اونا وگرنه بپوشید اینو بهتره خانم_

 ماا پوشیدم رو لباس باالخره نمیدادن عذابم اینجوری بودم مرده مرض اون با زودتر اگه کردم احساس کشیدم اهی

 نز شد تموم کارم وقتی بپوشم زیرش رو ساپورتی حداقل که کنم راضی رو زن تونستم زور به بود پیدا پاهایم

 گفت

 بیان دنبالت وقتی تا باش اینجا_

 پرسیدم باتعجب

 ویالست همین تو مهمونی_

 گفت میشد خارج ازاتاق که درحالی زن

 نیومدن کوروش اقا مهمونای هنوز ولی جاست همین اره_

 ازیچهب ستاره یک, رفته ازدست ستاره یک بودن کرده درست برام زور به که ایی قیافه این موندم من رفت وبیرون

******* 

 این میزدن بهم ازعمد که های وچشمکی انداختن می بدنم به هیزکه های نگاه این ادما این نداشت تعریفی حالم

 نزدیک شاید که عرب مرد سه میخندیدن ادمامیگفتند اون با یاشار و کوروش میچرخید سرم دور وادماش سالن

 حسابی اومده خوششون ازمن مردا اون ازاینکه کوروش لرزوندن می رو تنم نگاهشون وبا بودن ساله 11و 21

 کوروش میشد جاری اشکم هروقت اوردن می ذوق سر رو وکوروش میکردن تعریف ازمن هربار بودچون خوشحال

 دستم روی رو دستاشون ووقتی بزنم لبخند اونا به تصنعی بودم مجبورم ومن بخندم ومیگفت میکرد اخم
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 تموم مهمونی این زودتر هرچه تا نکنم واعتراضی نیاد در صدام میمالیدن بهم رو خودشون ازعمد ویا میکشیدن

 یب همه این قبال من یعنی نبود من کار اداها این اوردم می کم داشتم دیگه بده انجام رو اش معامله وکوروش بشه

 راحت خیالم شدن زدن حرف ومشعول رفتند کناری به مرد وسه وکوروش گذاشتن تنها منو باالخره ؟ بودم پروا

 وگفت اومد طرفم به یاشار تنهاهستم ساعتی چند که شده

 بلده کارشو خوب کوروش_

 ندادم جوابشو

 میکردم اش وخفه بود اینجا االن میخواست دلم بده فریب منو تونست خبر؟خوب چه ازدوستتون_

 کردم نگاه بهش

 اشغال نداره ربطی تو به_

 خندید بلند

 ببین حاال میکنم کوتاه, خودم رو زبونت هرزه ی دختره باشه_

 وگفت اومد طرفم به کوروش ناگهان میبارید هوس ازنگاهشون ترسیدم دیدم رو عرب مرد نگاه وقتی

 بمون ومنتظر تواتاقت برو کن اماده خودتو ستاره_

 گفتم باخوشحالی شدم بلند

 برام میتونم دیگه شد تموم یعنی_

 زد پوزخندی

 ازادی بعدش باش مطمین بده انجام خواستند وهرچی اتاق بروتو میشه شروع االن کاراصلی باش صبرداشته_

 در صدای بعد دقیقه چند اما نشستم تخت روی شدم وارد رفتم اتاقم طرف به اما بود چی منظورش نمیدونستم

 اازاون ویکی شد بسته در شدم کنده بلند ازتخت باتعجب شدن وارد بالبخند عرب مرد دو کرد جلب رو ام توجه

 گفت عربی ی لهجه باته

 کنیم اذیتت نمیخواهیم ما نترس خوشکله خانم_

 گفتم خشم با

 شید گم بیرون برید ازاتاق_

 گفت اون وبازم کردند نگاه هم به مرد دو
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 میبریم باخودمون تورو فردا حتی داد بهمون رو تو کوروش اقا توهستیم درخدمت امشب ما که خبرنداشتی مگه_

 فریادزدم بود گفته دروغ بهم چیزرو همه کثافت کوروش میشدم دیوونه داشتم

 نمیام جا هیچ شما با من برید ازاتاق شید گم خدا تورو_

 رفتم وعقب,ترسیدم اومد طرفم به مرد

 جیگررررر بیا میشه,تموم بیای راه باهامون کم یک نباش نگران_

 وداد کشیدم عقب وخودمو زدم جیغ گرفت رو بازویم یکدفعه مرد اون ودست رسیدم دیوار به رفتم عقب بازم

 میزدم

 بهم نزن دست عضوی گمشو, نزن دست بهم_

 کوروش بودم مرد دو دستهای تو حاال میکرد نگاهم ذوق با بود ایستاده عقب که مردی شنیدن نمی هیچ انگار اما

 دستش روی رو دندونم بود برگرفته در منو محکم اما برم در ازدستش کردم سعی میگرفت انتقام ازم داشت

 وبی گرفت دراغوش ومنو اومد طرفم به دوم مرد اما رفتم بیرون دستش اززیر ومن کرد ولم گرفتم گاز گذاشتم

 وفریاد میزدم داد هرچه گلویم زیر گذاشت رو ولبش گرفت رودردست هامو وشونه داد جر ازباال رو لباسمم رحمانه

 گفتم وبلند کردم صدا خدارا دل ازته برسه دادم به نبود کس هیچ انگار نداشت فایده میکشیدم

 خداااااا_

 ناخنام که بودم زده خنگ اونا سروصورت به ازبس بود نمونده,برام رمقی میشدم دومرد تسلیم داشتم دیگه

 انداختن تخت رو منو اما میسوخت

 نزنید دست بهم کنید ولم خدا تورو_

 عزیزم میگذره خوش بهت میشه تموم زود نیست چیزی_

 هابش توچشمای کردن نگاه طاقت دیگه میشدم ابرو بی میکشتم خودمو باید نشست وجودم بر یاس نبود امیدی

 ی درلحظه اما میشد تموم تجاوز این با اینجا من زندگی شد تموم چیز همه اوردم یاد به رو مادرم پدرو نداشتم رو

 داد ایی تازه جان ام خسته روح به شهاب صدای میسوخت گلویم بودم زده داد وازبس میزدم زار داشتم که اخر

 ( شهاب زبان از)

 

 ؟ پسرم کردی پیدا چیزی: وگفت سمتم امد تر سریع دید منو تا پدرش.. شدم خارج اتاق از دو حالت با
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 .. برم من بااجازه... کنه کمکمون میتونه حتما مطمئنم که چیزی یک بله: وگفتم کشیدم موهام تو دستی

 میریخت واشک بود نشسته مبل همون روی هنوزم. ستاره ماد به نزنم حرفی هیچ نمیشد.. در سمت افتادم راه

 تو دارم قبول درسته.. منه ناموس منه زن ستاره.. نبود شما دختر فقط ستاره بدونید اینو خانوم حاج: گفتم..

 که هستم نگران شما از بیشتر باشید مطمئن ولی بیرون بره خونه از تنها وگذاشتم کردم کاری کم ازش مراقبت

 .. میکنم پیداش فردا تا باشید ومطمئن نیاد زنم سر بالیی

 وانقدر... بود شده صبح های نزدیک دیگه شدم خارج که خون از.. اجازه با: کردم زمه زم اروم کرد نگاهم خیره

 اونجا راهی.. مسجد دیدن با خیابون سر تا کردم روی پیاده کمی... بودم نخونده هم رو نمازم حتی که بودم درگیر

 دلم تو.. بکنم های کار چه نماز بعد که میکردم ریزی وبرنامه نقشه کلی ذهنم تو میگرفتم وضو که زمانی تا.. شدم

 ارهدرب ام ونظریه.... باشه نکرده تغییر بود ها وپارتی ها مهمونی عنوان به فلش تو که های مکان هنوز میکردم دعا

 .. باشه اشتباه ها مکان کردن تغییر

 در.. مسجد از بیرون رفتم لنگان ولنگان سختی به.. نیاد سرش بالیی که خواستم دل وازته دادم سالم رو نماز

 مهم های چیز.. دادم نمی محل ولی خورده کش پام های بخیه که بودم متوجه.. ومیسوخت میکشید تیر باز زخمم

 قرمز خوابی بی از که رو چشمامم.. درد وبازم بود شده تموم بودم خورده که هم قرصی اثر... بود هم ای دیگه تر

 .. دادم تکون دست تاکسی وبرای بستم رو بود شده

 وسرم دادم رو بودم داده رو ستاره بودن شده گم گزارش که ای منطقه اگاهی که ومقصد گرفتم دربست رو تاکسی

 غزمم بود هیچ نخوابیدن با مقاومت برای تالشم بود کرده باد هاش رگ انگاری سرم.. دادم تکیه صندلی پشتی به

 .. نداشت وبرسی تحلیل کشش دیگه

 .. رسیدیم پاشو.. برادر... اقا: گفت که شدم بیدار راننده صدای با

 شدمی اذیت افتاب تابش از که گرفتم چشمام جلو دستمو.. صورتم روی زد افتاب نور که کردم باز کمی رو چشمام

 مکشید هام چشم به دستی. بود ایستاده انتظامی نیرو جلو دقیقا.. کردم بر دور به نگاهی.. بودم گیچ یکمی..

 بفرمایید داداش مرسی: وگفتم

 بدنم از که خونی همه واون خوردنم چاقو بعد از.. نبود بردار دست لعنتی گیجه سر.. کردم حساب رو ماشین پول

 .. پام بزنه لنگ کمتر که برم راه جوری یک میکردم سعی.. بود شده همراه من با ها سرگیجه این بود رفته

 غولمش اتاق تو باال های دار جه در از یکی که بود گفته بود اونجا که سربازی.. بودم نشسته سرگرد اتاق در پشت

 تکونش هی وعصبی وهیستریک بودم انداخته ام دیگه پای روی رو پام.. هستش ناصری سرگرد با زدن حرف

 رو سرم منم در شدن باز صدای با زمان هم.. شد باز اتاق در که کشید طول ساعت نیم تقریبا انتظارم... میدادم

 بمتعج.. انداخت رفتن ماموریت از منو که کسی دقیقا یعنی... بود ویزه یگان تو که زمانی سرهنگ... کردم بلند
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 کی تو که شنیدم ها بچه از: وگفت جلو امد که گذاشتم نظامی احترام سختی به ایستادم وسریع... کردم نگاهش

 .. دیدی صدمه خیابونی درگیری

 .. سرهنگ نیست هم خاصی ضربه زیاد راستش: وگفتم کردم نگاهش

 .. داخل بیا: وگفت اتاق سمت وبرگشت کرد نگاهم خیره ولی بره بخواد که موندم منتظر

 در به ایستادم میز جلو... سروان جناب کردی پیدا چیزی: وگفت ایستاد هم کمالی سرگرد شدم داخل سرش پشت

 هک چیزی یک اره: گفتم میدونه های چیز مطمئنا هم سرهنگ که میدونستم... کردم نگاهی اتاق رنگ سبز دیوار

 .. کنی دستگی رو باند یک تشکیالت هم وشما... کنم پیدا زنمو بریم پیش برنامه با زود اگه میشه باعث

 ؟ ستاره یا ؟لیلی دقیقا ؟کدومشون زنته دختر اون: گفت سرهنگ که بزنه حرف خواست

 .. زنمه رهایی ستاره: گفتم زیر به افتاده سری با

 ودشخ یا... بهترینه میکردم فکر رو کسی هر االن تا چون.. سروان میکنم تعجب: وگفت کشید صورتش به دستی

 .. اش خانواده یا

 واینم داره جدا کال قضیه شده ماجرا این وارد من زن این: گفتم بود امده جوش به خونم حرفش میون پریدم

 ادست به کرده کمک کلی اون تازه ای دیگه کار ونه کرده باند این به کمکی نه چون نداره جرمی هیچ اون بدونید

 .. بهتون دادن وخوبی عالی اطالعات چه که گفته بهتون هم سعید حتما.. مخدر مواد با مبارزه

 گزارشات خودم ومنم بود گفته م به خودش سعید چون میدونم رو اینا اره... باش اروم سروان: وگفت زد لبخندی

 .. اونجا از زنت اورده در سر چرا بگو بهم... میدادم مخدر مواد با مبارزه ستاد به رو

 جلهم دفتر یک تو کارش اون: گفتم میداد گوش حرفامون به دقت با سرگرد.. کشیدم موهام تو دستی.. کردم مکث

 گرفتن میکنه وتیتر میشه شروع ساده مهمونی یک با اولش... هست وبکر تازه های سوژه دنبال همیشه..هست

 ولی ساده پسری دختر مهمونی یک یعنی.. بود این تیتر.. تهران ولنجک در پارتی در وپسران دختران از جمعی

 باعث همین.. افته می اتفاقاتی داره هست هم ای زنجیره که ها مهمونی این تو میشن متوجه لیلی ودوستش اون

 .. تری ناک خطر های کار به ودستمیزنند.. میشه حدشون از بیش کنجکاوی

 یکسری ساخت دستور.. بکنید نگاهی اینو حتما: وگفتم سرگرد سمت وگرفتم اوردم در جیبم داخل از رو فلش

 محل که بود جالب میکردم نگاهشون دیشب من.. ها مهمونی این برگزاری ومحل هست صنعتی جدید مواد

 .. کنند پخش تهران منقطه 40 کل تو رو موادشون داشتن سعی یعنی.. بوده تهران منقطه به منقطه ها مهمونی

 همون بود کورش اسم که کسی.. کردم پیداش زنم اتاق تو دیشب اینو: دادم ادامه که کرد بهم نگاهی تحسین با

 ... فلش این اوردن دست به برای میکرده تهدید اونو... کردم تعریف براتون نبودنش از دادن گزارش موقع که طور
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 ساکت... میداد نشون رو اطالعات داشت که مانیتوری به شدن خیره ودوتایی رفت سرگرد سمت به سرهنگ

 ونا چون بودم سرهنگ دستور منتظر همش.. بود دقیقه یک هم یکدقیقه.. کردم ونگاهشون صندلی روی نشستم

 وارد تر سریع چه هر که بودم منتظر.. شمال در وویال یک... دیده رو بوده شمال تو که مهمونی اخرین ادرس حتما

 که میدونم.. میگم تبریک چیزی همچین اوردن دست به برای رو وشجاعتش همسرت کار: گفت که بشه عمل

 رمخد مواد ستاد با سریعا رو موضوع کمال سرگرد که این مگه.. نمیاد بر من عهده از ولی سروان سهتی چی منتظر

 . کنند محاصره رو ومنطقه برن تا بگن هم رو ویال ادرس کنندو گزارش رامسر

 ایستادم... ستاره دنبال میرفتم خودم باید... بکنم تونستم نمی یعنی کاری هیچ... لعنتی.. بستم محکم رو چشمام

 منتظر تونم نمی.. اونجا برم خودم باید بااجازه.. دادم انجام رو ام وظیفه تموم من: وگفتم در سمت رفتم سریع

 .. بمونم

 میتونم که کاری تنها: وگفت کرد نگاهم میکنه درک حالمو انگار که خاصی همدردی یک با جوری یک سرهنگ

 باهاشون وبتونی کنند شناسایی تورو اونجا رفتن وقتی که میکنم هماهنگ ائنجا ویژه یگان به که اینه برات بکنم

 .. خونه داخل بری

 یگیر گروگان با کردم تجربه رو روزی همچین یک حالتو میکنم درک: گفت که کردم نگاهش زیادی دانی قدر با

 .. هست راه ساعت سه رامسر تا میشه دیرت برو.. دخترم

 وبهترین خوابیدم رو دیشب کل انگاری که بودم شده سرحال جوری یک... گذاشتم نظامی واحترام زدم لبخندی

 .. گذروندم حالت

 تماس.. نباشه مادرش که میکردم دعا بود ستاره خانواده طرف از بازم.. خورد زنگ موبایلم شدم خارج که اداره از

 .. ستاره از نشد خبری.. خوبی... پسرم سالم: شنیدم رو پدرش صدای که کردم وصل رو

 ننگرا شما... ویال یک تو.. رامسر تو.. شمال تو بردن رو اون... فهمیدم پدر چرا: وگفتم.. ها تاکسی سمت افتادم راه

 ینا بعد اون بیاد سرش باالی نمیذارم میخورم قسم شرفم به ومن شده اونجا ستاد با ها هماهنگی همه االن نباشید

 .. هست منم زن شماست دختر که

 ... باش هم خودت مراقب.. بکن میکنی کاری هر.. میکنه تابی بی خیلی مادرش: وگفت گرفت نفسی

 به.... شمال سمت ومیرفتم برمیداشتم رو وماشین خونه سمت میرفتم باید ازش خداحافظی با کردم قطع رو تماس

 جدید وخون بودن پام خوردن کش از حاصل که میشدم خیسی متوجه گاهی.. بودم کرده فراموش رو پام درد کل

 .. بیرون میزد که ی

 یوضعیت توچه من ستاره یعنی که میجوشید وسرکه سیر عین دلم.. رامسر به رسیدم که بود ظهر 04 تقریبا ساعت

 کرف میخورد سرمو موریانه مثل وداشت بود مغزم ته که چیزی اون به که داشتم تالش فقط حاال تا دیروز از. هست

 .... ویا.. باشه کرده واذیت باشه شده نزدیک بهش لعنتی کورش که این فکر.. نکنم
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 همه از اول باید... داشتم وقت شمال تو میشد شروع مهمونی که شب 01 تا حاال از... ماشین فرمان روی زدم مشت

 رو نجاای های بچه کار نتیجه تا کنم صبر میتونستم... میکردم معرفی وخودمو اینجا ویژه یگان ستاد تو میرفتم

 .. بذارم دست روی دست تونستم نمی.. اونجاست دلم ولی ببینم

 در رو اونجا سرهنگ اتاق راه راست یک... داد ورد اجازه بود در دم که سربازی به شناساییم کارت دادن نشون با

 راچ اصال... باشه قوانین خالف اگه حتی.. شده که طوری هر.... بشم گروهشون وارد که میذاشت باید گرفتم پیش

 یژهو یگان... هست والیت پیرو ویژه نیروی مخفف نوپو) هستم وحشت نوپوپاد های نیرو از یکی ؟منم بذارن نباید

 ..... میکنم خدمت تهران تو که هستم(  میگن وحشت پاو نوپو رو انتظامی نیرو

×× 

 ایه گروگان از یکی من همسر چون... گروه تو باشم باید منم.. سرهنگ جناب ؟ببنید میشه ماموریتانجام این کی

 جیه ماجرا دادن شرح کامل بهتون زمانی سرهنگ جناب ویا کمال سرگرد االن تا حتما.. شده دزدیده. اونجاست

 .. ولی....

 ره حاال.. بدم اجازه میتونستم من بودین ندیده اسیب اگه: وگفت خورد میزش روی چایی از کمی حرفم میون پرید

 ور شما باشهکه باید باز ویکی کنید همراهی رو گروه کند که شده باعث شما دیدن صدمه این ولی شده که طوری

 .. هستید کار جریان در وخودتون هستین انتظامی نیرو ویژه یگان از هم شما حال بهر.. بده پوشش

 نممیک زمانت خودم من بدید بهم رو تیمتون با همراهی اجازه شما: وگفتم کشیدم عمیقی نفس.. شد مشت دستام

 .. چیزی ونه خواهم کسی کمک به نیاز نه که

 خالف دارم من که بااین وسطه جونت پای چون خودت پای شد چی هر ولی...میذارم.. ؛باشه وگفتت کرد مکثی

 .. جلو میرم قوانین

 .. ممنونم خیلی: وگفتم زده لبخندی

 کنم اماده خودمو تا اونجا تجهیزات اتاق سمت کنه هدایتم که گفت بود اونجا که سربازی به ورو داد تکون سری

 ... ماموریت برای

 ... بود گفته بهم که سمتی افتادم وراه کردم خدا به توکل

×× 

 بیشتر بودم شده متوجه که جوری... بود وکور سوت منطقه یک تو ویال... بود ونیم ده های نزدیک دیگه ساعت

 هم عربی شیخ چند دیدم که وافرادی یشدن اونجا وارد که های ماشین روی واز مهمونی تو بودن ها گنده کله همه

 ... بودن انگاری
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 پیچیده باند کلی رو پام ساق دور... هم روی گذاشتم دندونامرو دردش از کشید تیر پام که تر جلو برم خواستم

 ... کرد خواهد باز ریزی خون که بودم مطمئن چون بودم

 بازم... دبو ما محاصر تو ویال تقریبا بودیم پشتبودم روی واالن ویال پشت به بودیم کرده نفوذ ارومی به 9 ساعت از

 بودم شده دوست انداز تیر تک های بچه گروه سر میثم با االن تا ظهر واز.. بودم اینجا انداز تیر تک های بچه با

 هدیگ های بچه که داد قرار منو جوری یک دونست وشرایطمو هستم مسدوم فهمید تا... بود معرفتی با پسر خیلی

 ... کنن پشتیانی منو کنارش در

 کنم خارج جمعیت این ازبین زودتر رو ستاره میخواست دلم.. نداشتم رو باایستم که این وتحمل طاقت دیگه

 هم ور این ریخت بهم وتمرکزم شد کشیده گند به ستاره به کردن فکر با که قبلی ماموریت مثل خواستم نمی...

 ... باشه سالم که خدا به سپردم رو ستاره.. کنم خراب

 که شنیدیم رو ناصری سرهنگ وصدای شد فعال گوشمون تو های گوشی که بود شده شب00 های نزدیک ساعت

 .. ساختمان داخل به نفوذ برای رو اول گروه کنند پشتیبانی دو تامین های گروه همه: گفت

 طحیا محوطه تو که های بادیگارد دونه دونه سری... میدادیم پوش رو بودن درب جلو که زمینی گروه باید ما یعنی

 باید.. بود ساختمون درب که شمالی ضلع سمت دوییدم نشسته حالت به.. زدیم رو خالصیشون تیر رو بودیم

 هب تونستم نمی.. میکردم جا ساختمون داخل به کنند نفوذ بود قرار که ها که پایینی گروه تو جوری یک خودمو

 یثمم صدای.. پایین دادم سر وخودم گازی لوله به کردم وصل رو طنابی... بمونم بام پشت روی انداز تیر تک عنوان

 ... میدی باد به گروه ریختن بهم با خودتو سر نرو پسر هی: گفت که نشیدم رو

 رو مخصوص های ماسک تا داد عالمت هبودن ایستاد در پشت که ها بچه از یکی.... موندم منتظر... بهش توجه بی

 میکردم سعی... امد می وقهقه وخنده عربی های اهنگ صدای خونه داخل از.. زدم رو خودم ماکس سریع... بزنند

 سالن داخل انداخت اوری اشک گاز و کرد باز رو در لگدی با ها بچه از یکی... کنم کنترل رو وخشمم باشم اروم

 بود شده گم هیاهو تو هم ها زن جیغ صدای مابودیم که در سمت به شد بلند اندازی تیر صدای لحظه همون...

 گردن دستمال گردنش دور که پوست سیاه پسر یک... کردم نگاه رو وداخل صورتم جلو اوردم در رو دوربینم...

 چند لمنوا همین به... وزدمش گرفتم هدف رو سرش... سمتمون به میزد تیر تند تند داشت که کالشی با بود بسته

 اون پشت رو خودشون شدن داخل جلوشون به های سپهر گرفتن با... بودن سرم پشت که های بچه... زدم رو نفر

 لک تو سرهنگ صدای... ایستادن ویال های ستون پشت رفتم وفرز وتیز وتند بودن کرده گوله متحرک های سپهر

 ... بشین تسلیم بهتره میباشد کامل محاصره در خونه: میفت که بود پیچیده ساختمون

 ... هستن ها حرف ازاین تر شق کله که بود مشخص ولی
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 وسر بودن نشسته هم تو ترس از مهمونی افراد تقریبا.. رفتیم ا پلهه راه سمت به.. ها بچه از گروهی دنیال به

 در هم اونجا ولی میرن ویال پشتی در از دارن ها گنده کله همه که بود مشخص فقط بودن گرفته رو هاشون

 ... بود ما محاصره

 های جیغ متوجه... مسلح غیر وچه مسلح افراد چه وجود از میکردیم سازی پاک رو ها اتاق داخل که حالی در

 به کدوم هر رو راه ته سمت به رفتم ها بچه از تا چند وهمراه شدم خارج اتاق از میداد فحش که شدم دختری

 هک خوردن انقدر که بود مشخص... شدم اتاق داخل... باشه من ستاره نکنه که میزد دل دلم... رفتیم اتاق یک سمت

 به دبو تنش طالیی لباس یک بود ما به پشتش که کردم نگاه دختره به... مارو ووجود ها تیر صدای نفهمیدن هنوز

 مرد چون.. ... میشن نزدیک دارن یعنی اجبار وبه شده پاره که بود مشخص لباس داشت وبرق زرق از پر که رنگ

 که شدم متوجه وتازه عقب کشید خودشو دختره... وزدمشون شدم نزدیک بهشون پشت از بودن بودن هامست

 داشتم صورتم روی رو ماسک هنوز چون منم که نفهمید اون مطمئنم... خراش وپراز خونی صورتی با.. منه ستاره

 میشد بلند ام کله از دود.... خدایا.. سروشکل ون وباا رون روی تا دامن یک... دیدم می چشمامش تو رو ترس ولی

 مکرد بیهوششون میزدم صورتشون سرو به که هام مشت وبا ها مرد اون جون به افتادم... میگرفتم اتیش داشتم

 جااین من.. من ومیگفت میزد وهق بود ایستاده سرم پشت کم فاصله با... شهابشم من دونست نمی هنوز ستاره...

 .. من.. اوردن زور به منو..

 

 روی انداختم دارمو دوربین صالح... میزد حرف تند تند داشت که بزنم میخوام االن اونم بود کرده فکر انگاری

 خوش تا ترسید انگاری وبیشتر کرد نگاهم مات.... باال دادم صروتمو روی رنگ مشکلی ماسک وسریع ام شونه

 ... بود پریده ورنگش میلرزید فکش... بشه

 .. ببین... شهاب.. من: وگفت رفت تر عقب قدم قدم

 المخی... بغلم تو کشیدنش.. بودن دیده منو ها وبعضی میکردن روی پیش داشتن که ها نیرو بقیه به توجه بی

 عنوان به مهمونی این تو وزنم امدم مهمان عنوان به که میدونستن بودن ماموریت تو که های بچه که بود راحت

 .. هست گروگان

 ... نمک رفع لتنگیمو میخواد دلم وهم بزنمت میتونم که جایی تا میخواد دلم هم... ستاره: وگفتم بوسیدم سرشو

 داپی تر سریع چیزی یک برو خدا رضای محض.. باش اروم. ستاره.. بسه: گفتم که کرد حلقه دورم دستاشو محکم

 .. کنم لهت ونزدم نیاوردم وخودت خودم سر بالیی یک جا همین تا کن تنت کن

 ولی بودن ستاد های بچه دسته عروسک یک بشه ازاین بیشتر خواستم نمی... شد اتاقی داخل سریع ترسیده

 ... و.. بود ناموسم ستاره
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 میزد دل دلم ته هنوز ولی... خاص ارامش یک با.. نشستم خوردم سر دیوار وکنارهمون بستم ارامش با رو چشمام

 .. کورش نکنه که

 ولی تممیپیوس ها بچه بقیه به تر سریع چه هر باید... بود که اتاقی داخل ورفتم ایستادم صالحم از گرفتم کمک با

 ... سرهنگ ماشین سمت ساختمون از بیرون به میبردمش باید میشدم مطمئن ستاره جای بودن امن از باید قبلش

 ردنک پیدا ای دیگه وچیز وپوشید کرد پیدا مانتو یک... میکنه گریه هق هق طور وهمین میگرده رو اتاق داره دیدم

 مثل.. سرش روی وانداخت کرد پیدا گوشهتخت از هم رو بوده عرب های شیخ مال بود مشخص که عبا یک دیگه

 .. چادر

 تمونساخ این از بیرون میبرمت وقتی تا: گفتم که کرد نگاهم خورده یکه... بودم ایستاده من که در سمت برگشت

 اینطوری وقتی... برداری صورتت روی از هم رو لعنتی های وروغن رنگ این کن تالش سرهنگ پیش لعنتی

 .... ببینمت باید من فقط میی عروسک

 .. پوششی چه با دیدنش چطوری کیا شده گم وقتی از که این ازفکر.. دیوار به زدم محکمی مشت

 یامد خودت که مممنون.. عاشقتم: وگفت کرد حلقه گردنم دور دستاشو پرید باز یکباره...چشم: وگفت جلوم امد

 .. من... شدم ترت عاشق.. مخصوصت لباس تو پوش سیاه هیبت این تو...

 .. اذیتت.. یعنی.. که کورش: وگفتم عقب دادم هلش

 ... ویا کنه اذیتم کسی نمیذارم.. کردم مراقبت خودم از من.. کن باور.. نه: وگفت حرفم وسط پرید سریع

 

 اغوشم تو کشیدمش خشم وبا... باال امد زیاد ارامش با اینبار نفسم

 

×× 

 روزی یک: گفت سرخ صورتی با دید منو تا که اونا از جزئی هم کورش بودن شده دستگیر که کسایی به کردم نگاه

 .. میذارم براش رو تو دل داغ

 

 برو... میبینمت دار چوبه روی: گفتم بشه ون وداخل کنه خم که میدادم فشار سرشو که حالی ودر زدم پوزخندی

 .. درک به

... 
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= = = = = = = == = = = = = = = = = = == = = = = 

 (ستاره)

 ماا شدم خالص جهنم ازاون نمیکردم فکر نگرفتم دستام تو ودستاشو نگرفتم قرار شهاب درکنار که وقتی تا

 مبه معتاد فرد اون بود ونذاشته رسید دادم به پاساژ تو که روزی همون مثل بود رسیده دادم به بود کنارم شهاب

 لخوشحا ازادی این و او ازدیدن اونقدر بود نشسته کنارم وشهاب بودم پلیس نیروی ماشین توی بزنه ایی ضربه

 وگفتم گذاشتم اش شونه روی رو سرم که بودم

 بودم کشته خودمو االن من تونبودی منی ناجی بهترین تو ازت ممنونم_

 گذاشت لبهایم برروی دست

 کنم زندگی نمیتونم هم لحظه یک تو بدون ومن توعششقمی وقت هیچ نکن تکرار دیگه حرفو این_

 یک و بودن باهم قشنگ حس تونگاش نگریستن تپید دلم بود داشتن ازدوست پر نگاهش شدم خیره نگاهش به

 اخیالب واینبار گذاشتم اش روشونه سرم بازم ومن فشرد ومحکم کرد قفل انگشتام بین رو دستش بود ابدی ارامش

 میخواستم راحت خواب یک تنها االن بستم چشمامو راحت

 ...لرزیدم سرما از که بس شدم خسته.گیرم آرام گرمت آغوش در خواهم می شدم خسته

 ...میخندد من به پاهایم زخم پیمودم هراسان را زندگی آور ترس راه کوره این که بس

 ...دویدم تنها که بس شدم خسته

 ...بزن بوسه پیشانیم بر و کن پاک را هایم گونه اشک

 ... کنم گریه تو با خواهم می

 ...که بس شدم خسته

 ...کردم گریه تنها

 ...ببوسم را هایت شانه و بیاویزم گردنت به را دستهایم خواهم می

 ایستادم تنها که بس شدم خسته

******* 

 جشن تا بود گرفته مرخصی دوهفته برای شهاب باند واون کوروش شدن ودستگیر اتفاقات همه ازاون بعد

 بار واغوش مادر ی گریه, جسبید بهم حسابی نبودن ازدوروز بعد مادرم پدرو دیدن کنیم برگزار رو ازدواجمون

 مدهاو دیدنم به همه امروز کنی تلخ خودت به ونباید داره ارزش یکروزباشه اگه حتی زندگی که فهموند بهم دیگه
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 نبش کن ریشه باندرو این تا کردند کارایی چه که میداد توضیح براشون وشهاب بود باند ازاون صحبت بودند

 ومعتادشدن جوونا کردن خراب جز به کاری ادما این که میکرد نفرین ومادرهم برسند هدفشون به ونتونن

 گفت اروم لیلی اندبه بودیم نشسته کنارهم ولیلی من اونادندارن

 کردم ماجراها این وارد تورو که بود تقصیرمنه ستاره ببخش منو_

 وگفتم گرفتم رو دستمش

 همون اخررسیده به دنیا وفکرمیکردم کردم تلخ خودم کام به رو زندگی که هستم خودم مقصر نکن فکرشم_

 نذاشت وانتقامم خشم اما ببرم لذت واززندگی کنم زندگی خوب میتونستم چندمدت

 زد لبخندی لیلی

 رسیدی نتیحه این به خوشحالم_

 گفتم باشیطونی

 میمونیم دوست ماهمیشه_

 با ابوشه سعید ازاونطرف خندیدیم وبلند کردم قفل انگشتش توی رو انگشتم منم اورد باال رو انگشتش لیلی

 نهک خواستگاری ازش که بود فرصتی ودنبال داشت دوست رو لیلی بود مشخص سعید میکردند نگاه مارو تعجب

 یکشب تو رو وعروسی عقد که گرفت تصمیم شهاب پدر دیدار همین چون بودی روز بهترین وامروزپیدامون

 رو وجودم که هایی نگاه با شهاب بود برامون خوبی خبر این بگیریم سامون سرو وشهاب ومن کنیم برگزار

 صدق همه که ازمدتی بعد میکرد اروم منو مینداخت بااوبودن نیاز جریان به رو وقلبم میکرد پر عشق پرازشیارهای

 دستم نشستیم بود حیاط ای گوشه که تاپ روی هم کنار رفتیم خونه حیاط به هردو وشهاب من کردن رفتن

 طرفم برگشت بشم دور ازکنارش بازم بود قرار که انگار بود گرفته رو محکم

 چیزی هم مادرمون پدرو حتی بهتره ولی میسازیم ماباهاش ندونه ما بیماری ازجریان کس هیچ بهتره ستاره_

 باشه وتو من رازبین یک این نفهمنن

 کشیدم اهی

 افتاد نمی اتفاق این وقت هیچ کاش_

 گفت خوشی بالحن شهاب

 میدیدم ازکجا تورو من اونوقت_

 میدرخشید عشق ازبرق چشمانش کردم نگاه بهش

 . ...بچه کاش اما دارم تورو که خوشبختم خیلی من_
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 بدم ادامه ونذاشت گذاشت لبم روی رو دستش

 نکن رفک خودمون کنار بچه بودن به وقت هیچ قربانیه یک فقط بشه متولد ازما که ی بچه اون ستاره نزن حرفشو_

 بیفته اتفاق این نباید

 یدوبوس کرد بلند رو دستم شهاب شدم متنفر داشتم لعنتی ایدز این ازاینکه باز انگار چکید ازچشمانم اشک

 نکنه خطور ذهنت به ابی بچه هیچ فکر که میدم عشق بهت اونقدر من_

 میــفـهـمـد چـه کســـی

 " تـــو "تکرار

 ......است بـخش زندگی چقــدر

 هایم مـانندنفس درست

 

 گفتم شهاب درجواب منم

 دارم دوستت میگم هم باز

 ست تکرارى که نگو

 کنم تکرارش که نباشم روزى شاید

 

 بودیم شده غرق هم نگاه تو که انگار دوخت نگاهم به عمیقی نگاه

 مبست چشمامو دوخت برلبام ایی بوسه واروم شد نزدیکم میزد درسینه که وقلبهایی اون بودم من ایستاد دنیا

 زدم لبخند وبوسید گذاشت چشمانم برروی رو لبش

 

 بود تو زیبای روی خاطر به

 نماند خیره کس هیچ روی به نگاهم که

 بود تو گرم و مهر پر دستان خاطر به

 نفشردم هم در را کس هیچ دست که
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 بود تو عاشقانه حرفهای خاطر به

 باورنداشتم را کس هیچ حرفهای که

 بود تو پاک دل خاطر به

 نکردم درک را باران پاکی که

 بود تو ریای بی عشق خاطر به

 ندانستم ریا بی را کس هیچ عشق که

 بود تو دلنشین صدای خاطر به

 ننشست دلم روی نی هزار صدای حتی که

 بود تو خود خاطر به و

 تو خاطر به فقط

 

 بیشترنبود هم چندصباحی اگه حتی بود شهاب کنار ارامش بهترین گذاشتم اش شانه روی سرم

 

**** 

 ها خواننده با صحبتی

 هک( اسدی ریحانه) بسیارعزیزم دوست نغمه با مشترکا که بود( طیبات فائضه) من مجازی رمان اولین رمان این

 (بانو عقرب)و چاب درحال( میبارد برف درمن) بنده قبلی رمانهای چون نوشتم هستن خوبی بسیار ی نویسنده

 است تایپ درحال

 تا انسانها ما چون بود زندگی به ایی دیگه نگاه رمان این ازنوشتن قصدمون باشید برده لذت امیدوارم

 ردنکارک چون بود خواهیم شما درخدمت دیگری رمانهای با وانشاهلل..... میکنیم دل اززندگی میشیم دچارمصیبتی

 انگیزه هیجان وبسیار است وحشت درژانر کار یک که( وحشت حوالی) رمان مخصوصا عالیه بسیار بانغمه

 فریال دوستدارشما رمان این خوندن خاطر به عزیزان ی ازهمه ممنون

****** 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربران( طیبات فایضه* ) فریال* &( اسدی ریحانه* ) نغمه* | نفرت رقاصه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

121 

 

 ارک براتون بازم وحشت حوالی بر عالوه امیدوارم.. وهمکاره دوست وبهترین بود افتخار برام نازنینم فریال با کار

 بذاریم مشترک

 میشهه نگارش با مینویسه رو قبلی وبالیی بلند پست داره ظهر از چون میگم عزیزم دوست به هم نباشید خسته

 عالیش

 نغمه شما دوستدار خدا پناه در باشید موفق قشنگتون های نگاه از ممنون

 

 پایان

 0292 شهریور 9

 ( ونغمه فریال)
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