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 مقدمه:

 دردم را با شتاب نخوان

 این شعر از جهنمی 

 به ناِم من

 گذشته است.

 

 کند.ت هم در تاریکی رهایت میادر این دنیا به هچکس تکیه نکن. به هیچکس اعتماد نکن! حتی سایه

تاریک در  از زندگیو من  نقطه  بیترین  و  از  ام هستم. بی حامی  از غرور...پر  پر  اوج.  در  اما  از  کس!  کینه...پر 

 های طالیی !خواب

می بهم  را  تمرکزم  جمع،  سروصدای  و  میز همهمه  روی  را  هستم  آن  با  بازی  مشغول  که  مشروبی  گیالس  زند. 

خورم. هدفم جلوی چشمم ایستاده. خوش قد و باال و خندان مثل همیشه در هر جمعی  گذارم. هیچوقت مشروب نمیمی

میمی چشمگیرش  ظاهر  از  نگاه  میدرخشد.  مرد  این  داشتن  رویای  با  شب  هر  قبل،  سال  ده  چقدر گیرم.  خوابیدم. 

شود باور کرد که  زنند. واقعا ده سال گذشته؟ ده سال! سخت میهای رویاپرداز حالم را بهم میاحمقانه...حاال دختربچه 

 ده سال از آن روزها گذشته! 

خندد. البته که توقع  ، با جذابیت بی مثالی بلند بلند میگویداند و همانطور که زن چیزی در گوشش میکنج دنجی ایستاده

شود این مرد را تنها هیچوقت نمی.  ماندهمراه نمیهمراهش باشد. مهراد ماهر هیچگاه بیهم  داشتم زن جوان و جذابی  

 .پیدا کرد

لختم می بلوطی رنگ و  به سپیدی پوست صورتم و سیاهی   گوید کهشبنم می  کشم.دستی میان موهای  این رنگ مو 

دهد. پیراهن تا روی زانو و چاکدارم، همانطور که باید روی برجستگی  ام جذابیت و طراوت خاصی می چشمان کشیده

پوشم، حال و هوای بهتری درست همرنگ روح خسته ام. وقتی سیاه می...های اندامم نشسته. پیراهنم سیاه سیاه است

 کشد.ها را به سمت خودش میگ لباس، موقع راه رفتن نگاهدارم. چاک بزر
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برم. زیاد هم نباید بدنم را در اش را از روی شانه استخوانی ام باال میزند. بند افتادهاش برق میپارچه چرمی ساده

 . استدستم اش ام که سلیقهمعرض نمایش بگذارم. اینطور مردها، کمی ماجراجویی دوست دارند. انقدر او را پاییده

 کند.اش میزده  غلیظبرنزه باب میلش نیست. آرایش زیادی های بلوند را دوست ندارد. پوست زن 

ترسم. ام. دیگر از هیچ چیزی نمیگذارم. همه فکرهایم را کردهفرستم و دستم را روی قلبم می آب دهانم را پایین می

ام. قرار نیست پشیمان شوم یا بترسم یا به عقب  ب گذاشتهام. بعد از ده سال، اولین فشنگ را در خشافقط هیجان زده

ی چیزی که داشتم را ده  ترسی یعنی چیزی برای از دست دادن داری اما من هیچ چیزی ندارم. همه برگردم. وقتی می 

 . های سنگدل و پستی مانند مهراد ماهر از دست دادمسال پیش برای بازی و سرگرمی آدم 

 ! نمیتونی ازش چشم برداری-

 :چشم از هردو یشان می گیرم. سرم را برمی گردانم و با پوزخندی می گویم

 گذشت زمان بهش ساخته! -

 زند :اندازد و چشمکی میدست دور بازویم می

 رسی .نه که به تو نساخته. اگه تمام شب اینجا وایسی و نگاش کنی به هیچ جا نمی  -

 عاشق چیه این آدم بودم؟ -

سالگی؟ دنبال رویا...مثل اکثر دخترای نوجوون...نگاش کن تارا! کیه که عاشقش نشه؟ قدرت و جذابیت و  توی هفده    -

راه   یاال!  حاال  باشی.  عاشقش  داشتی  حق  نباشه.  شوخی  و  خنده  درحال  ندیدم  حاال  فانی...تا  خفن...خوشرو!  استایل 

 بیفت...قرار نیست وایسی اینجا باز از اول عاشقش بشی.

تونی" غیر مستقیم واقعا احتیاج داشتم. به شوم. البته که منتظر یک هل کوچک بودم. به یک "تو میده میدنبالش کشی

 :برداش را باال میایم که شبنم صدای ظریف و خواستنی شان رسیدهنزدیکی

 ! مهراد ببین کی اینجاست-

های الغر شبنم بیرون  بازویم را از میان دستگیرد.  اش را از همراه دلفریبش میمیلی نگاه پر ولع و خیرهبهراد با بی

 . باید باشم کنم. من آماده ام!ام...حاال دیگر نیازی به هل دادن نیست. ده سال است که تمرین میکشم. آمادهمی
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کند. تمام عرض احترامش،  ایستیم. زن جوان با نگاه بی تفاوتی سرتاپایمان را بررسی می درست رو به رویشان می 

 . کنداش را کج میخوردههای ماتیککی است که گوشه لبلبخند کوچ

های آبی و خوشرنگش با آن  کند و مردمکزند و اول سر و ظاهر شبنم را بررسی می مهراد دستش را داخل جیبش می

مرا  ماند. انگار قصد دارد بفهمد، منظور شبنم از حرفش چه بوده. البته که  های تیره، روی صورت من ثابت میحاشیه

یاد به  نداشتم  توقع  ابدا  و  اصال  ندارد.  تراژدی  مبخاطر  تمام  وجود  با  حتی  آمدبیاورد.  پیش  که  را   ،هایی  چیز  همه 

 است. فراموش کرده

 آورد : کند و آنرا جلو میدست دیگرش را از کمر زن همراهش جدا می 

 شبنم جان...چطوری؟  -

 دهد : مرا جلوتر هول میبعد و  فشارددراز شده مهراد را می شبنم دست

 قربونت عزیزم. مهراد جان ایشون تارا هستن...فکر کنم بشناسی ...  -

 : دهدکند و لبش را با حالتی سوالی جلو می های آبی رنگش را ریز میمهراد چشم

 .اوووم...فکر نکنم -

 :برمشوم و دستم را جلو می کنم یادت بیاید! پیشقدم میمهم نیست. خودم کمک می

 .عجبی نداره. خیلی سال میگذرهت -

 کند :پیچد و فشار آرامی به دستم وارد می با همان گیجی و خیرگی دستش را دور انگشتانم می

 شرمنده. من حافظم زیاد خوب نیست ... -

هایم زیاد است که اسم و صورتشان دو روز  خوابم. نگفت انقدر تعداد معشوقهکشم. نگفت هرشب با یکی میعقب می

میبعد   یادم  آدم از  این  که  البته  نمیرود.  اشاره  هایشان  نقطه ضعف  به  هیچوقت  پایین ها  را  که خودشان  البته  کنند. 

 .نبودمهم اش آورند. تازه من که هیچوقت معشوقهنمی

 نشانم :لبخند لوند و مهربانی روی لب می
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 .هم هم دانشگاهی بودیمنه! نیازی به عذرخواهی نیست. تارا نیک نژاد هستم. ده سال پیش با  -

 : شودپرد و صورتش شگفت زده میابروهایش به آنی باال می

 شما هم دانشجوی شریف بودید؟ چرا یادم نمیاد؟ -

های بلند و پربرقم چشمش را نوازش  دهم تا گوشوارهشاید چون همان سال اول اخراج شدم جناب ماهر! سری تکان می

 :کند

 ... خیلی زمان گذشته -

 د: لرزهایم میهای گوشواره، روی شانهرنگش همراه با تکان آبی نگاه

 .فکر کنم برخوردی با هم نداشتیم که یادم نمونده...محاله یه همچین صورت زیبایی رو فراموش کنم -

 . هایشان را از برمگیرم؟ مرد احمق! من قوانین بازی ها تحت تاثیر قرار میکند با این تعریفعوضی! فکر می 

 برای تحت تاثیر قرار دادنم به چیزی بیشتر از یک تعریف ساده نیاز داری. خیلی بیشتر! جناب ماهر

 : دهمسری تکان می

 .چرا...فکر کنم چندباری با هم صحبت کردیم -

 شناختیم همو؟ اسمت چی بود؟یعنی می -

 لعنتی به همین زودی اسمم را فراموش کرد. لعنتی !

 .تارا نیک نژاد -

خودم بحث   رود. قبل از اینکه بتواند دهان باز کند و چیزی بگوید،کند و در فکر فرو می زمزمه میاسمم را زیر لبش  

 :کنمرا تمام می

 مهراد!  گیرم. شب خوبی داشته باشیبه هرحال خوشحال شدم از آشنایی باهاتون. وقتتونو نمی -
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گردانم و آرام و  رو برمی  سره کند.آن "مهراد" آرام و صمیمی باید کار را یک  دهم.سری برای هردویشان تکان می

آن  از  فاصله می خرامان  بلندی گیرم. مطمئنم نگاه گرسنهها  آن سر سالن پستی و  تا  اندامم را خیرگی خواهد  اش  های 

 سوزاند .کرد. انقدر مطمئن که نفوذ چشمانش، گودی کمرم را می

 : گویدفتد و آرام اما پرهیجان میاشبنم دنبالم راه می

 همین؟ چهار ماهه دنبال اینی یجور بتونی از نزدیک ببینیش بعد همینارو داشتی که بگی؟ -

 : کنمبا لبخندی اطمینان بخش و اعتماد به نفس باال نگاهش می

 .نگران نباش عزیزم...مهراد ماهر الاقل امشبو بی خیال تارا نمیشه -

 ... تارا تو واقعا  -

راه افتاده و چند قدم با   انشود هردو به عقب برگردیم. مهراد ماهر دنبالمآید، باعث میصدایی که از پشت سرمان می

 . کردم، در دامم افتادما فاصله دارد. زودتر از آنچه فکر می

 مهراد ماهر...ساده و قابل پیش بینی!

 :زنممی موجش زلهای صاف و بی ایستم و بی لغزش به آبیسرجایم می

 چیزی گفتید؟  -

 خورد:فرستد و سیبک گلویش تکان میآب دهانش را پایین می

 توی کالسمون بودی ...  -

چطور ممکن   دانم چه چیزهایی از من بخاطر دارد. آیا آن فیلم لعنتی را بخاطر دارد؟ البته!پس یادش آمده. دقیق نمی

شد را یادش  ها رد و بدل میای بین بچه دانشگاه پخش شده و در هرگوشهاست مرا به یاد بیاورد و آن فیلم که در تمام  

 قبل از آن فیلم من برای همه نامرئی بودم. ؟نباشد

اما دیگر قرار نیست، خجالت بکشم. چیزی برای خجالت کشیدن وجود ندارد. دیگر سرم را بابت گناهی که مرتکب  

نمینشده پایین  گناهام،  به  متهم  من  پیش  هایاندازم.  سال  ده  اما  هستم  بودن   و  زیادی  ساده  جز  گناهی  فاجعه  آن  در 

 نداشتم. معصوم و پاک بودم...که همان معصومیت را هم از من گرفتند.
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می جلوتر  لب مهراد  روی  گرمی  لبخند  و  میآید  باریکش  و  جاافتادههای صورتی  حالت صورتش نشاند.  اما  شده  تر 

 خندان است.  درست مثل همان روزها مهربان و همیشه

 خوشحالم که یادتون اومد.  -

 البته که یادمه. یه سال زود اومده بودی دانشگاه. حسابی درسخون بودی. -

اصال به رویم    دانم به یاد دارد،از این بهتر نمیشد پیش برود! حتی اگر چیزی از آن فاجعه به یاد داشته باشد که می 

 نیاورد.

 کند:دراز میاش را به سمت ما مهراد انگشت اشاره

 یه لحظه!  -

 زنم:خیره به دور شدنش لب می

 چی بهت گفتم؟ قابل پیش بینی! -

 خندد: شبنم با صدای بلند می

 تو خود شیطانی بخدا.  -

گیرند. ما را به دست می  اعمال  کنند و اکثر اوقات، کنترلهیوالها و شیاطین واقعی هستند. آنها درون ما زندگی می 

 گردانم.را به سمت مسیر دور شدن مهراد برمیزنم و سرم یحرفی نم

به سمت    یکفر  یگوید. زن نگاهایستد و چیزی زیر گوشش میکنار زن جوانی که قرار بود سرگرمی امشبش باشد می

 گیرد.اندازد و با حرص از مهراد فاصله می ما می

 گیرایش، فقط و فقط متوجه من است:گردد، لبخند جذاب و نگاه وقتی مهراد ماهر دوباره پیش ما برمی

 ای نبود که بخوام منتظرش بذارم....اونم وقتی میدونم قرار نیست برگردم. حرکت جنتلمنانه -

 شود :بی اهمیت به سکوت سنگین من، خودش پیشقدم می

 ذاشتی! آره؟ یادمه همیشه چتری می -
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 کند:خجالت بررسی میسرتاپایم را بی

 شدی! واو! خیلی عوض  -

 گیرم:کنم و انتهای گوشواره پر نگینم را میان انگشتانم میسرم را کج می 

 و جذاب تر......ترهراحت بدون چتری-

هایم، گیرم. مهراد خیره به لب ام میهای صدفی کنم و لب پایینم را میان دندان ام را لمس می سطح فلزی و سرد گوشواره

 گذارد:اندازد و بازویش را در اختیارم میابروهایش را معنی دار باال می

 نظرت چیه به یه نوشیدنی دعوتت کنم و ببینیم دیگه چه تغییرهایی کردی؟ ها؟ چند شات تکیال چطوره؟ -

 گیرم:خوشحال از اینکه دلیل اخراجم را به هیچ عنوان به روی هیچکداممان نیاورده، بازویش را به نرمی می

 کردم قرار نیست شب حوصله سربری باشه! یفکر کنم اونقدر که فکر م -

 حوصله سربر؟ اونم با من؟ فکرشم نکن. دوست داری از اینجا بزنیم بیرون؟ شاید یه جای کم سروصداتر؟  -

 کنم: ذوق و شوقم را پشت ماسک بی تفاوتی پنهان می

 بدم نمیاد...خوبه! -

 کنم : رو به شبنم می

 ای عزیزم؟ پایه -

 اندازد: باال می ش رایزند و سرلبخندی م  ، فقطمان کندد همراهیداند نبایشبنم که می

 باید برم هتل زود بخوابم. فردا کار دارم. خوش بگذره بهتون ... -

*** 
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اقامت دارد،    دانم از اینجا تا هتل رکسوس که در آن ایم. میدر بار کوچک و پرنوری نزدیک به محل اقامتش نشسته

تر باشم بتوانم به او نزدیک  خواست اتاقی در هتلی که در آن ساکن بود بگیرم تات. دلم می چند خیابان بیشتر فاصله نیس

 م! دیگری ببینمش. البته با کمک شبن اما امکان نداشت به همین راحتی انقدر پول جور کنم. پس تصمیم گرفتم جای

 کنم:هایش میحواسم را جمع حرف 

 پدرت فوت کرد؟ پس بعد از اینکه از دانشگاه ما رفتی  -

مختلف در وجودم  شود، مخلوطی از احساساتخواهم به پدرم فکر کنم. به یاد آوردن اتفاقات ده سال پیش باعث مینمی

 آشوب بپا کند و من باید احساساتم را بهتر از اینها تحت کنترل داشته باشم . 

 آره ناراحتی قلبی داشت.  -

 متاسفم ... -

 کنم: نوشم و گلویم را تازه مییکمی از نوشیدنی بدون الکلم م

 خیلی ممنون.  -

همان اولین و آخرین باری که خوردم، همه  خورم.  هاست الکل نمیاش نکردم. مدت چند شات تکیال زد و من همراهی

از من گرفت. باشد.    چیزم را  باید حواسم همیشه جمع  از من مراقبت کندکس دیگری نیست  از طرفی هم  . کسی تا 

 خانه نرفتم، به پلیس خبر گم شدنم را بدهد. خودم هستم و خودم!  ک شبنیست که اگر ی

 چی شد سر از تبلیغات درآوردی؟ رشتت فیزیک بود یادمه. -

قدم هاست که مانند سایهریزم. نگفتم سالهاست که برایتان برنامه مینگفتم بخاطر شما! نگفتم االن سال هایتان را  ای 

 کنم. دنبال می

 کنم.گاه سرم میدهم، دستم را تکیهدازم و همانطور که آرنجم را به پیشخوان بار تکیه میانشانه باال می

 شوم:متوجه کشیده شدن نگاهش میان یقه بازم می

. تو  ادامه دادم  دیدم دیگه عالقه و اشتیاقی برای دنبال کردن ریاضی ندارم. بجاش مدیریت خوندم. البته دانشگاه آزاد  -

 بیزینس بابات نرفتی؟ چرا استارت آپ؟ چرا دنبال 
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آرنج باال فرستاده   هایش را تایک ربع پیش کتش را درآورد. حاال یقه پیراهن سپیدش را تا دکمه سوم باز کرده و آستین

 .است

من    خواهم پراند.  دانم که امشب خواب را از سرشرسد ولی من خوب میآلوده به نظر میچشمانش خسته و خواب

تارا درهستم!  و دنج  باری کم سروصدا  در  ساله  بیست و هشت  با مهراد  بیست و هفت ساله که  ام و دبی نشسته   ی 

خندیم...نگاه مشتاقش را بالخره به دست  می  در کنار هم  در این شهر روشن و زیبا  کنیم. ساعت یازده شباختالط می

 ی هفده ساله برای به دست آوردنش دست به رویایم بود. رویایی که تارا  همیشه  خواهش! چنین روزیام و نمیآورده

 .چیز را تغییر دهد سخت استاینطور همه ،زد. باور اینکه ده سال زمان قادر باشدهرکاری می

 دهد: حوصلگی جواب سوالم را میکشد و با بیاش را سرمیلیوان ویسکی

 یکیشن و تبلیغاته ... ی اپلهمش فکر داریوش بود. گفت شرکت استارت آپ بزنیم...االن دوره دوره -

دارم. مهراد   روی حالت صورتم تاثیری بگذارد. چقدر از این اسم نفرت  ،امداریوش...اجازه نمی دهم لبخند ذوق زده

فکر و دغدغه درگیر چین، بی  در شرق آسیا و کشور  ام نیست. هدف اصلی ماهر فقط یک وسیله است اما هدف اصلی 

 کار و زندگیش است. 

ساختار داره...هم    االن عاشق بیزینسمونم. داریوش حق داره. انرژیش فوق العادست. هم به اعداد مربوطه...هم البته    -

ای مخلوطی از همه  فیلد کاری  هنره. چه  رجوه پر از ایده و خالقیته...هم تبلیغاتش گاهی به فشن و مود مربوطه! هم ی

 ؟ ستاینا

. است  شده  کنم. بی شک از ده سال پیش، حجیم تر و درشت ترل میاش را از شانه تا پایین دنبابازوهای عضالنی

سواحل اسپانیا آفتاب بگیری،    ست. معلوم است وقتی هرماه در قبلترها بلند بود و الغر. پوست بدنش برنزه خوشرنگی

حالت موهای  شد.  خواهی  خوشرنگ  کوتاههمینطور  را  روشنش  و  دیگر    تردار  درشتش  فرهای  که  بطوریکه  کرده 

داشتم...البته حس من یک دوست داشتن ساده نبود. کارم به    تدوسهای آبی را  شخص نیست. چقدر روزی این چشم م

دیوانه کردم و با رویای نگاه  بوکش را چک میهای فیسبودم. هرشب عکس  اش شدهشیفتگی و پرستش رسیده بود. 

 برد.ها خوابم میعاشقانه این چشم 

 ساده!من احمق! من بیشعور! من 
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 حاال توی کدوم بخش هستی؟  -

 گیرم: با افتخار سرم را باال می 

نگرفته...اما خب   کنم تازه تاسیسه و اونطوری پر و بالمدیر بخش بازاریابی هستم. البته شرکتی که توش کار می  -

 منم زیاد تجربه ندارم . 

 اندازد: دهد و دستش را پشت صندلی من میاش میاش را به صندلی تکیه

و   - خالقیت  و  باشه  خوب  کارت  واقعا  اگر  اما  سخته.  زیاده  توش  دست  که  کارا  اینجور  توی  پیشرفت  نیست.  مهم 

 مونی و میای باال ...نوآوری داشته باشی، مطمئنا همونجا نمی

 زنم :نیشخند می! کنم! قرار است خودت در این راه کمکم کنیالبته که پیشرفت می

 ته روابط از اونم مهم تر!سرمایه هم خیلی مهمه! و الب -

 کند:آید و سرش را به گوشم نزدیک میاز نیشخندم خوشش می

 یعنی میگی واسه خاطر پول بابام و روابطتش به اینجا رسیدم؟ -

دهم لبش را به نرمی  برم و اجازه نمیخوانم که قصد دارد گوشم را به دندان بکشد. سرم را عقب میاز چشمانش می

 گوشم برساند: 

نه! اما توی سرعت پیشرفتت بیا  - بلبته که  داشتم که  اگه پدری  نبوده. منم  رفت و میومد االن  ها میکله گنده  اتاثیر 

 شرکت خودمو داشتم.

بی می میلیوقتی  را  میام  عقب  را  سرش  جنتلمن  یک  مثل  لب بیند،  بجای  می کشد.  جلو  را  انگشتش  و  هایش،  آورد 

 زند:ام میای به گوشوارهضربه 

 همینطوره...من تسلیمم!  -

 دهد: ام را غلغلک میلرزد و شانهگوشواره می
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کنن. االن ما با اکثر کشورای آسیایی تجارت  کنن و به پیشرفت فکر نمیها هستن که پول باباشونو خرج میاما خیلی  -

ها خوابیها و بی رزش تالشبینم واقعا اگردم میداریم. کاری رو کردیم که توی ایران بی سابقه بوده. به عقب که برمی 

باشه. من  واسه  افتخارش  همه  نیست  خوب  البته  داشته.  مسئولیتشو  حتما   و  که  همونطور  کشیدیم.  زحمت  هممون 

دونی بورد مدیریتی شرکتو چهار نفر دیگه جز من تشکیل میدن. یه نفر توی توکیو...یه نفر توی چین! یکی توی می

 کنم ... ...پدرمم که ایران مونده. من قسمت بازازیابی رو کنترل میاسپانیا و منم فعال اینجا توی دوبی

اند! دو نفر دیگر هیچ  شناسم. سه نفرشان مهمند. پدر و دو پسر مهمدانم. سه نفرشان را می دانم. خیلی هم خوب می می

 اهمیتی ندارند.

 کنم: غرورش را پروارتر می 

 که خودش کلی کاره! -

 کند:زند و تکرار میچشمکی می

 که خودش کلی کاره ...  -

 کنم :دهم و تایید میآمیزی به صورتم میحالت تحسین

می   - پرواز  شرکت  اولو  حرف  باشه  تبلیغات  اسم  رو  میدونم...هرجایی  شما  و  باشه  فیلد  این  توی  کسی  محاله  زنه. 

 شکنن برای شما کار کنن .نشناسه. همه سر و دست می

نمی  ااغراق  همینطور  واقعا  شرکتکنم.  تبلیغات  تمام  اپلیکیشنست.  از  خیلی  دارند.  برعهده  را  بزرگ  که های  هایی 

بندند. های زیادی قرارداد کاری می هاست. با خوانندگان، بازیگران و فوتبالیستشود کار تیم آن دست مردم رد و بلد می 

 ،ند، برای قرارداد بستن با این شرکتها بیفت تر شود و سرزبانهای تازه به شهرت رسیده برای اینکه اسمشان بزرگآدم 

هایی با زندگی..اند. با نفوذ و قدرتمند.هایی مقابلم ایستادهام که بدانم چطور آدم شکانند. انقدر تحقیق کردهسر و دست می 

 سرشار از قدرت...سرشار از محبوبیت...سرشار از شهرت و سرشار از کثافت!

دانستم ام برسم. میدانستم که قرار نیست انقدر زود، به خواستهاز قبل میگوید.  زند و چیزی نمیلبخند مغروری می

 ام. فعال دلیلی برای نزدیک نگه داشتن من ندارد. ولی من صبوری را خوب یاد گرفته 

 !عجله کردن کار من نیست
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 برای تفریح اومدی دبی یا مسائل کاری؟ -

 کشم:شوم و نگاهش را برای بار دوم میان یقه بازم می آورد. کمی به سمتش خم میصدایش از فکر بیرونم می

 برای تفریح! یکشنبه باید برگردم ...  -

 زند:چشمانش برق می

 خوبه! پس حاال چند روزی هستی ...  -

 کنم و طره ای از موهای لختم را میان انگشتانم بازی می دهم:با حرکت سر تایید می

 آره...تو چی؟  -

الزم است که با او صمیمی باشم. نگاهش روی یقه لباس و موهای به بازی گرفته شده ام. چون  زیادی صمیمی شده

 تر است.تواند تصمیم بگیرد، کدام صحنه جذاب خورد. انگار نمیمیان انگشتانم، چرخ می

 دهد:با حواسی پرت جواب می

 ه. میدونی ... من فعال هستم. پروژه سنگینی داریم که ممکنه ردیف کردن کاراش یه ماهی طول بکش -

 د: نگیرهایش، چشمانم را هدف می کند و اینبار آبیمکثی می

 عجیبه که بعد اینهمه سال دوباره اینجا دیدمت...انگار قسمت بود همو ببینیم.  -

 هایش را هم خودم ریختم.خودم خواستم. تمام برنامه، قسمت نخواست

 جه وجودم توی دانشگاه نشدی ... آره...عجیب ترش اینه که منو شناختی...هیچوقت حتی متو -

 خندد :خیالی میبا بی

 بره تا متوجهت بشم.بی خیال...مگه تقصیر منه؟! اونهمه دختر توی دانشگاه بود. معلومه که زمان می -

 کنم:ام بازی میاندازم و با ناخون انگشت اشارهسرم را پایین می

 یا نه...ولی حسابی روت کراش داشتم ...ولی من از همون روز اول دیدمت. نمی دونم میدونی  -
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 دهد: کند و با لبخندی سر تکان میهایش را باریک میچشم

 البته که میدونستم. همه میدونستن! -

دیگر تارای    شود...چه خوب که منغرورش له می  و  شکندکشد. تارا هفده ساله قلبش میحس بدی در قلبم زبانه می

 هفده ساله نیستم!

 آورد:گذارد و فشاری به گوشت بدنم میروی ران پایم میدستش را 

 سوالی که میمونه اینه که بعد ده سال هنوزم همون حسو داری یا ...  -

 ندارم... دیگر قلبی برای عاشق شدن و دوست داشتن نمانده! از طرفی دستشان زیادی برایم روست.

برم. ادامه حرف در دهانش  یکشم، آنرا میان چاک پیراهنم میهایم مگیرم و همانطور که لبم را میان دندان دستش را می

شود. انگشتان رسد. از نگاهم متوجه قصد و نیتم میماسد و کوبش رو به اوج قلبش، از آن فاصله هم به گوشم میمی

دارم اما  حس تهوع    لرزم.دهد. ناخودآگاه می عبور می  رمها را از حاشیه گیپوری لباس زیکند و آندستش را آزاد می 

 ام. نقش بازی کردن را خوب یاد گرفته

 کند:تر میشود و خودش را نزدیکمتوجه لرزش بدنم می

 از اینجا تا هتل پنج دقیقه بیشتر نیست ... -

کشمش. به اندازه کافی نزدیک نیست. بعد از ده سال تجربه و  تر میاندازم و نزدیکدست آزادم را دور گردنش می

 تواند یک مرد را دیوانه و مجنون کند.یک زن چطور می ،دانمتمرین خوب می

 زنم:کنم و به آرامی لب مینفسم را روی پوست صورتش پخش می

 امیدوارم بتونم پنج دقیقه صبر کنم. -

دهانم را    برم.هایم میرا آرام و با صبوری زیادی نزدیک لب  کشم و آن انگشتانش را از داخل لباس زیرم بیرون می

توانم بفهمم که از شدت شهوت او را مکم. از حالت صورتش میکنم و خیره به چشمانش، هردو انگشتش را میز میبا

کشانده دیوانگی  مرز  میتا  سرش  پشت  را  دستم  میام.  موهایش  به  چنگی  و  باز، گذارم  همچنان  چشمانی  با  زنم. 
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دهم شهد وجودم را  پیچم و اجازه میدور زبانش می   ام کند. زبانم راکشد تا بتواند همراهیبوسمش. کمی طول مییم

 ها از من دست بکشد.تواند به همین راحتیبچشد. حاال دیگر نمی

هایم را ببین. صبر کن و عفونت قلبم را ببین. صبرکن تا جای  ام. صبر کن و زخم صبر کن! هنوز هیچ نشانت نداده

 ها را نشانت بدهم.تازیانه

هایم را کنم. هرروز...هرلحظه! من تنهایی و خشم و بدبختیام. حسش میدرونم نگه داشتههاست درد زیادی را  مدت

دارم. این درد و تنهایی مرا عوض کرده. به چیزی  های قلبم نگهشان میکشم و جایی میان ماهیچههرشب در آغوش می

شناسم. مجبورم کرده کارهایی  خودم را نمیکردم. مرا تا جایی کشانده که دیگر  تبدیلم کرده که هیچوقت فکرش را نمی

زد. حاال دیگر راه برگشت را بلد نیستم. فقط راهی تاریک و پر از سنگ، رو به جلو  بکنم که روزی حالم را بهم می

   دارم.

 هرچقدر شیطانی...هرچقدر کثیف...برای رسیدن به هدفم باید انجامش دهم....هرکاری می کنم. مهم نیست

  که من قربانی ام!  بکشم تا معصومیتم را برگردانم. حاضر بودم آدم بکشم تا ثابت کنم حق با من است.حاضر بودم آدم  

 دادند. ماندند و تاوان گناهانشان را میخواستم. الاقل نه به این زودی. باید زنده میشان را نمی اما من مرده

داده شجاعانه  انجام  عمرم  در  که  کاری  ایترین  به  دادن  ادامه  وجود  ام،  تمام  با  که  وقتی  درست  بود؛  زندگی سگی  ن 

 خواستم بمیرم. می

*** 

را   مهراد  آرمانی  مارک  و  سپید  پیراهن  گردم.  می  را  هتل  مجلل  و  لوکس  اتاق  بر  و  دور  ریخته  بهم  اعصابی  با 

گردانم و ناله برمیدارم و تکانش می دهم. چیزی بیرون نمی افتد. اینجا هم نیست. برای بار دهم نگاهم را دور اتاق می 

 ام بلند می شود : 

 نمی تونم لباس زیرمو پیدا کنم ! -

 روی تخت به صورت نیم خیز دراز کشیده و همانطور که دستش را زیر سرش گذاشته، حرکاتم را زیر نظر دارد : 

 کدوم لباس زیر؟ -



 «منصوری یاسمین»روسی  رولت

15 
 

 حرصی به سمتش برمی گردم و می غرم : 

 شرتم ...  -

 زد : نیشخندی میزند و شانه باال می اندا

 الزمش نداری . -

 نفس کالفه ام را بیرون می فرستم :

 چرا دارم...باید لباس بپوشم . -

دوباره چک می کنم. شلوار جین...تاب...سوتین. برای اطمینان از اینکه میان آنها گیر نکرده باشد،تکانشان می دهم. 

 می کشم . نیست که نیست. لباس ها را روی تخت می اندازم و دوباره نفس کالفه ای 

 نه عزیزم. احتیاجی بهشون نداری...همینجا بمون ! -

 لبخندی شیطانی روی لب هایش می نشاند :

 بیا برای همیشه توی این تخت بمونیم . -

 برای همیشه یا تا وقتی از من هم خسته شدی آقای ماهر؟ ! 

نمیشد هم نمی ماندم. حق ندارد به این  حرفی در جوابش نمی زنم. امروز مرخصی ام تمام می شود و حتی اگر تمام  

زودی از من سیر شود. باید دنبالم بیاید. می دانم که می آید. نگاهم از عضله های شکمش تا خط وی شکلی که زیر 

 شلوار گرم کنش گم شده، سر می خورد : 

 نمی تونم. میدونی که باید برگردم .  -

راندیم. چون جمعه و شنبه و یکشنبه تعطیل بود،تمام مدت سفرم را پنج شنبه شب را تا طلوع آفتاب با او و در تختش گذ

کنار او ماندم. به زور و فقط برای غذا خوردن چندبار اتاق و تختش را رها کردیم. البته من هم یکبار برای برداشتن 

 وسیله و لباس به هتل محل اقامتم رفتم که بازهم رهایم نکرد و همراهم شد . 
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کی رنگ و راندن در خیابان های داغ و همیشه بیدار دوبی هیجان خوبی داشت اما مرا راضی  نشستن در مازراتی مش

 نمی کرد .

 خیلی بیشتر از اینها می خواهم. خیلی بیشتر از اینها حقم است .

از فکر بیرون می آیم و نگاهش می کنم. تکانی به هیکلش می دهد و دست هایش را می کشد تا خستگی درکند. نقش  

 بدنش، روی تشک تخت مانده .

 خمیازه کشان می پرسد :

 دیشب کجا درش آوردی؟  -

 به مغزم فشار می آورم. شب قبل به یک رستوران آسیایی رفته بودیم و بعد مستقیم به هتل برگشتیم :

 دیشب اصال نپوشیدمش .  -

 نیشش از این سو تا آن سو باز می شود : 

 آره راست میگی ... -

 برق می زنند. اخمی روی پیشانی ام می نشانم و چشم غره می روم : چشمان گرسنه اش 

 اگر همینطوری به نگاه کردن ادامه بدی نمی تونم برم !  -

 من واقعا هیچ مشکلی با این موضوع ندارم .  -

 اخطار آمیز صدایش می زنم : 

 مهراد !! -

بیست دقیقه بعد به هتلم سربزنم و وسایلم را  دیرم شده. یک ساعت و چهل و پنج دقیقه تا زمان پروازم مانده و باید  

جمع کنم. بعد باید به فرودگاه بروم و مستقیم به تهران برگردم. حرکت اول تمام شده و باید منتظر حرکت بعدی از 

 سوی او باشم . 

 ادامه می دهم : 
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 من باید برم ...  -

 دی به خودش می گیرد :کامل روی تخت می نشیند و دست هایش را زیرسینه می زند. لحنش حالت ج

 چرا باید بری؟ -

 شاید هم نه خیلی جدی...نه به اندازه کافی جدی ! 

 خودش خوب می داند برای چه باید بروم اما برایش تکرار می کنم :

 باید به پروازم برسم . -

چک کند. دستش  " اوهوم" بی حوصله ای می گوید. دستی روی تخت می کشد و بالش ها را برمی دارد تا زیرشان را  

 را از زیر یکی از بالش ها بیرون می آورد. لباس زیر مشکی و کوچکی را میان انگشتانش گرفته : 

 پیداش کردم ...  -

لباس زیر را جلویم می گیرد. با حالت چندشی نگاهش می کنم و درحالیکه سخت می توانم جلوی خنده ام را بگیرم، 

 اخم هایم را درهم می کشم : 

 نیست ... این مال من -

 لب می گزد و آنرا دوباره زیر بالش قایم میکند :

 خب...احتماال مال مهمونای قبلی هتله .  -

بی   لحن  با  است.  غیرممکن  تقریبا  بماند؟  جا  اتاق  در  قبلی  های  مهمان  زیر  لباس  گرانی،  و  مجللی  این  به  هتلی  در 

 تفاوتی می گویم :

 من روی این تخت رابطه داشتی .  مهراد واقعا برام مهم نیست با چند نفر قبل -

 دستش را با حالتی مصنوعی روی قلبش می گذارد : 

 آخ...آخ...قلبمو شکوندی . -
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 انگشت اشاره ام را زیر چانه اش می کشم و نزدیک گوشش زمزمه می کنم :

 مهم اینه که بعد رفتنم قرار نیست خاطره خوبی اینجا داشته باشی .  -

 و با کنجکاوی می پرسد : عاقل اندرسفیه نگاهم می کند

 چی باعث شده همچین فکری کنی؟ -

 فاصله می گیرم و با لبخند شروری جواب میدهم : 

 برای اینکه توی همشون دنبال من می گردی !  -

چشم از صورت مسخ شده اش می گیرم. بی خیال لباس زیرم می شوم. اگر پیدایش کرد، می تواند به عنوان یادگاری  

 جین را از پاهای خوش فرمم باال می کشم : نگهش دارد. شلوار

 دیر شد. االن پروازم میپره . -

 بذار بپره ! -

 باز پافشاری می کنم :

 باید برم خونه ... -

 چرا؟  -

 حقیقتا انتظار اینهمه اصرار را از او نداشتم. سکوت می کنم و جوابی به سوالش نمی دهم . 

به  سکوتم جری ترش میکند. همانطور که   پوشم، به سمتم خم می شود و کمرم را محکم می چسبد.  را می  سوتینم 

 سمتش کشیده می شوم و بی آنکه بتوانم خودم را کنترل کنم، روی تخت میفتم :

 پرسیدم چرا باید بری؟ !  -

 از همان فاصله نزدیک اجزای صورتش را از نظر می گذرانم :

 چون باید برم سرکار . -
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ارد. حالت نگاهش مهربان است. پوفی میکنم. دستم را پشتم می برم تا سگک لباس زیرم را روی لبش لبخند گرمی د

 پیدا کنم و آنرا ببندم. حرصی از پافشاری من در لباس پوشیدن می غرد : 

 خب کارتو ول کن . -

چنین چیزی از من می  به سختی می توانم مانع باز ماندن دهان و گشاد شدن چشم هایم شوم. کارم را ول کنم؟ واقعا  

 خواهد؟ مرد خودخواه لعنتی !

 تابم را از کنار پایش برمی دارم و پوزخند می زنم :

 نمی تونم کارمو ول کنم ... -

 تاب یاسی رنگ را از روی موهایم می گذرانم و روی سینه ها و سپس شکمم می کشم : 

 یا نیومدم که الزم نباشه کار کنم .من به کارم احتیاج دارم. مثل بعضیا توی خانواده متمول به دن  -

 مثل بعضیا؟  -

 بی آنکه از حرفم ناراحت شود می خندد : 

 آدمایی مثل من منظورته؟  -

 لب می گزم و روی صورتش خم می شوم تا کوتاه و آرام لب هایش را ببوسم :

 شاید ...  -

نفس کند، سرم را عقب می کشم.  بتواند بوسه مان را طوالنی تر  اینکه  از  بیشتر   قبل  عمیقش را بیرون می دهد و 

 اصرار نمی کند : 

 یادت که نرفته؟ منم کار میکنم . -

از خودش دفاع کرد؟ چه نیازی دارد، خودش را توجیه کند؟ نکند نظر من برایش مهم است؟ نه نمی تواند اینطور باشد 

! 
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ذارم. واقعا خدا برای خلق چنین دستم را به سمت گونه اش می برم و آنرا روی پوست چند روز شیو نشده اش می گ

صورت زیبایی، وقت و انرژی زیادی گذاشته. هرچه بیشتر نگاهش میکنم بیشتر می فهمم که آن روزها حق داشتم  

 آنطور شیفته اش باشم .

 لبخند مهربانی به رویش می زنم :

 ار خودم .آره کار میکنی...کارتم همینجاس...ولی منم باید برگردم تهران تا بتونم برم سرک -

 دستم را می گیرد و آنرا از روی صورتش برمیدارد. صورتش حالت شیطنت آمیزی به خودش گرفته : 

 خب کارت میتونه همونجایی باشه که من هستم .  -

 گیج و سردرگم می گویم :

 حاال که نیست .  -

 شود :  تم خم میسرش را کج میکند و دست هایش را زیر باسنم میبرد و همانطور که فشارش میدهد، به سم

بیرون و برای   از کارت استعفا بده تا استخدامت کنم. خدایی تو توی اون شرکت کوچیک و مسخره حیف میشی. بیا  -

 من کار کن . 

آدم های کنند،  می  فکر  کند. هنوز  بد که شوخی می  کشم. چه  بیرون می  هایش  از میان دست  را  بر   خودم  و  دور 

 اهند بازیت می دهند و بعد گوشه ای رهایت می کنند .عروسکشان هستند. تا وقتی که می خو

 مقابل تخت می ایستم و می خندم :

 تو حتی نمی دونی من قابلیتای الرم برای کار کردن توی شرکتتو دارم یا نه ...  -

 قابلیت هایی که الزمم میشه رو توی این چند روز دیدم .  -

بدنم حس می   کند، روی شکمش بنشینم. برآمدگی میان پاهایش را زیردوباره دستم را می کشد و اینبار مجبورم می  

 کنم. البته که مرا به تمسخر گرفته. هیچ مردی نمی تواند در این حالت جدی باشد : 

 می تونیم در مورد قابلیت هات صحبت کنیم یا میتونی مدالی دیگه ای از قابلیتات رو نشونم بدی ! -
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مقاومت می   انگشت هایش را روی پوست شکمم می کشد. با اینکه حس خوبی دارد امادستش را ز یر تابم می برد و  

 کنم و دستش را عقب می زنم :

 نمی تونم بمونم . -

 به زور سرجایم نگهم می دارد و بدنش را به بدنم فشار می دهم :

 . گل نیستمی تونم منشی خودم بکنمت...همینطوری هم از منشیم اصال خوشم نمیاد. نصفه توئم خوش -

 به حالت جمع شده صورتش می خندم و آرام تخت سینه اش می کوبم :

با حرفات    مسخره بازی رو تموم کن...واقعا االن نمی دونم اینارو جدی میگی یا چون میخوای بازم باهام بخوابی  -

 گولم میزنی .

 نیشخندی میزند و دندان های سپیدش را در معرض نمایش می گذارد : 

 از هردوتاش باشه؟ نمیشه یکم  -

 پسش می زنم :

 مسخره ! -

 لبخندش را می خورد و جدی نگاهم می کند :

خوندی و همه    کامال جدیم تارا. بمون اینجا...از کارت استعفا بده و بعد برای من کار کن. یه سال توی شریف درس  -

همیشه شاگرد اول کالس بودی    ینه کهمیدونستن چقدر زرنگ و باهوشی. اتفاقا یکی از د الیلی که تورو یادم مونده هم

. 

شوم. باید سمت   پس جدی ست. شوخی نمی کند. کمی فکر می کنم. نه! من نمی خواهم به عنوان منشی وارد آن شرکت

 مهم تری به من بدهد. یک منشی به اندازه کافی قدرت برای مانوور دادن ندارد . 

هایش دنبال   وم، جلویم را نمی گیرد. مسیر رفتنم را با چشمسری تکان می دهم و اینبار که از روی بدنش بلند می ش

 می کند و منتظر جوابی از سوی من است . 
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 وسط اتاق می ایستم و دست به کمر می زنم :

ببین مهراد...این چند روز خیلی به من خوش گذشت. اما نمی تونم کارمو به عنوان مدیر بازاریابی...حتی توی یه    -

باهام رابطه داشته باشی؟ من همچین    ل کنم تا بشم منشی تو! که چی بشه؟ هروقت خواستیشرکت کوچیک و مسخره و

جداست. من ابزار نیستم. دنبال پیشرفتم. اگر میخوای    آدمی نیستم. زمان سفر و خوشگذرونی فرق میکنه اما کار بحثش

اصال ببینی  باید  ببینی.  رزوممو  باید  کنی  ولی    استخدامم  نه!  یا  میخورم  جدی  بدردت  اصال  میدونم  االنم  همین  من 

 نیستی...پس بهتره برم ...

 دستش را روی پیشانی اش می گذارد : 

yes sir!- 

مرا سخت    روزها هم همه می دانستند. بهراد ماهر هیچوقت هیچ چیز را جدی نمی گیرد. ویژگی اخالقی که کار  آن

 می کند .

 اضافه کنم پس می گویم :احساس می کنم باید چیزی به ادامه حرف هایم 

 بعدم اگه واقعا بنظرت من انقدر باهوشم به عنوان منشیت انتخابم نمی کردی ! -

 لبخندی می زنم که یعنی دلگیر نیستم. به سمتش می روم و اینبار عمیق و طوالنی لب هایش را می بوسم.

می کنم و می    قفل شده مان، خنده آرامی  دستش را دورم می پیچد و مرا محکم به تنش می فشارد. از میان لب های بهم

 گویم :

 میخوام برم ... -

 میدونم ... -

 باید اول ولم کنی ...  -

 با بی میلی لب هایم را آزاد می کند و همراه با سرش، دست هایش را هم عقب می کشد :

 لعنتی ! -
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از زیر تخت   کفش های پاشنه دارم را همراضی از تاثیری که رویش گذاشته ام، کیفم را از روی بغل تختی می قاپم و  

 برمی دارم. به سمت در می روم و آنرا باز می کنم : 

 خداحافظ مهراد ...  -

 و در دل می گویم؛ به زودی می بینمت !

*** 

نازک و طرحدارم را از پشت در حمام برمی دارم و روی بدن لختم می کشم. رو به روی آینه حمام می    ربدوشامبر

ا روی آینه بخار گرفته می کشم. صورت سرخ شده ام در آینه پیدا می شود و خیلی زود دوباره بخار ایستم. دستم ر

پخش شده در حمام تصویرم را می پوشاند. با اصرار بیشتر و خشونت کف دستم را روی آینه می کشم. گونه هایم از  

ویر تار می شود و من کالفه از آینه حرارت آب سرخ شده و موهای خیس به پیشانی و کمی از گونه ام چسبیده. تص

 رو می گیرم .

صورت زیبا و دلفریبی ندارم که بخواهم ساعت ها در آینه به آن خیره بمانم. فقط خوب یاد گرفته ام که چطور باید  

صورت ساده و بی روحم را فریبنده و زیبا آرایش کنم. چشم های درشت و سیاه دارم که با مژه های بلند و فر کمی به  

سمت باال حالت گرفته. صورت الغر و کشیده و ابروهایی که کمی به چشمانم نزدیک است. پوست براق و روشنی که  

بخاطر دکتر پوست هایی که می روم، کوچک ترین لک و یا جای جوشی ندارد. بینی عملی و لب های ژل خورده ام  

م خواستم صورتم حالت طبیعی خودش را طبیعی جلوه می کنند. هیچوقت صورت های عملی را دوست نداشتم. خود

 حفظ کند. اندامم را به لطف رژیم های سخت و باشگاه رفتن، روی فرم نگه داشته ام . 

این ظاهرم نیست که مرا متمایز کرده. ظاهرم مانند تمام دخترهای دور و برم معمولی ست. ولی من چیزهایی بلدم که 

 ه هرکسی جسارت انجام دادنش را ندارد . آنها بلد نیستند. کارهایی از من برمی آید ک

در حمام را باز میکنم و بیرون می روم. موهای خیسم را روی شانه می کشم و قطره های آب از زیر مشتم روی  

 سرامیک کف میچکد. صدای میو میو کردن های مایا از اتاق به گوشم می رسد . 
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ت در حس میکنم. میان پاهایم میپیچد و میو میو میکند. در نیمه باز اتاقش را هول میدهم و هجوم آوردنش را به سم 

بلند و دودی رنگش می کشم. سرش را پشت دستم می کشد و   لبخندی میزنم. خم می شوم و دستم را روی موهای 

 انگشتم را لیس میزند. صدای خرناس مانند نفس هایش را دوست دارم . 

 با انگشت اشاره میان دو ابرویش را نوازش میکنم : 

 آره؟ !هاگشنت شده -

باز میو میکند و همانطور که روی پاهای کوچکش می نشیند، به من خیره می شود. چشم هایش زرد خوش رنگی 

ست. بلند می شوم و به سمت ظرف غذایش می روم. باز صدایش بلند می شود و دنبالم راه میفتد. حسابی هیجان زده 

ی کنم. وقتی به حمام می رفتم، هوا هنوز روشن بود و حاال با  شده. به آشپزخانه می روم و ظرف غذایش را پر م

کمرنگ شدن نور خورشید، خانه در سکوت و تاریکی غم انگیزی فرو رفته. سکوتی که تنها با صدای نازک مایا خش 

ست!  برمیدارد. اگر این گربه خپل و همیشه خسته را نداشتم، تا به حال مجنون شده بودم. بی شک تنهایی بدترین بال

 همانجا دم در می ایستم و غذا خوردنش را تماشا میکنم. همیشه بعد از غذا آب می خورد . 

پوفی می کشم و به آشپزخانه برمی گردم. با شنیدن صدای آب خوردن مایا لبخندی میزنم. خوب می شناسمش. کتری  

م می چکد. به کابینت تکیه می چایی ساز را پر میکنم و دکمه روشن کردنش را می فشارم. هنوز آب از موهای خیس

 دهم و برای بار هزارم آه می کشم . 

بیش از یک ماه از آخرین دیدارم با مهراد ماهر می گذرد و هنوز حتی با من تماس نگرفته. فکر میکردم حتما تماس 

لفریب ترهایش، می گیرد. احتماال خودم را خیلی دست باال و آنها را زیادی دست کم گرفته ام. یادم رفته که از من د

دور و برشان ریخته. از من کار بلدتر! من که تنها دختر این شهر نیستم. شبنم گفته بود "تو که شمارشو داری! خودت  

 زنگ بزن! حاال مگه حتما باید صبر کنی زنگ بزنه؟" موافقش نیستم. 

 من زنگ نمی زنم. از آنچه که فکرش را میکردم، کارم سخت تر است . 

لیم نمی شوم. نقشه های زیادی دارم که هرکدام عملی نشد، نقشه دیگری بکار میگیرم. اگر در را بستند البته که من تس

از پنجره می روم. تا دلشان بخواهد وقت دارم و حوصله! نه قرار است ازدواج کنم و نه قرار است روزی بچه ای  

 وزی داشته باشم را زیر پایشان خرد کرده اند . داشته باشم. سالها پیش مطمئن شدند که تمام آینده ای که ممکن بود ر
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صدای قل قل آب سکوت خانه را لبریز میکند و دکمه روشن چایی ساز باال می پرد. ماگ تمیزم را از سبد ظرف ها 

لیوان تمیز می  برمی دارم و روی اپن می گذارم. ماگم سیاه متالیک است. ساده و بی هیچ نقشی. تی بگ را داخل 

ش آب جوش می ریزم. لیوان به دست سراغ کیفم می روم و سیگار و فندک زیپوی سیاه و ساده ام را اندازم و روی

برمی دارم. روی مبل راحت و گرم و نرمم می نشینم و پتوی نازک را روی پاهایم می کشم. حتی دلم نمی خواهد  

 چراغ را روشن کنم. انعکاس آسمان بنفش حالتی نئونی به فضای خانه داده . 

یقی مورد نظرم را انتخاب و بلوتوس گوشی ام را به تلویزیون وصل میکنم. صدای مالیم موزیک فضای خانه را  موس

 پر میکند. برعکس تمام وقت های بی حوصلگی و هیستیریک شدن و بدخلقی، آرامش و حال خاصی دارم . 

نرم مبل تکیه اش می دهم. دود سیگار  سیگاری آتش میزنم و پک اول را عمیق میزنم. سرم را عقب میبرم و به پشتی  

 دور سرم می پیچد و بویش دماغم را پر میکند .

 حواسم را به موزیک میدهم...همراه با صدای رویایی النا زمزمه میکنم : 

don’t ask if I’m happy! You know that I’m not! But at best I can say im not sad.-   

 میق دیگری میزنم :اشک از گوشه چشمم می چکد و پک ع

-  hope is a dangerous thing for a woman like me to have! Hope is a dangerous thing 

for a woman with my past. 

صدای زنگ گوشی ام باعث می شود، موزیک قطع شود. سیگار را در جا سیگاری می گذارم و اشک هایم را پاک 

 ا بی حوصلگی جواب می دهم : میکنم. اسم سامی روی صفحه هک شده. ب

 الو ...  -

 چطوری ملفیسنت؟ خونه ای دیگه ایشاال؟ -

 دماغم را باال می کشم و بی اختیار اخم میکنم :

 کجا باید باشم؟ خونه ام دیگه ... -

 نفس نفس میزند : 
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یادم    - البته  پیک مشروبی!  دو  بساطی.  و  ای...بند  برنامه  هفته س!  واال...آخر  دونم  تو نمی  ها  هفته  آخر  شما  نبود 

 قصرت تنها میشینی زل میزنی به آینه میپرسی کیه که از من خوشگل تره !

 خنده ام میگیرد :

 اون ملکه برفیه...ملیفیسنت واسه زیبایی خفته س. -

 با صدای بلندی میخندد : 

 همشون یه گهن...خونه ای زیبایی خفته؟ -

خفته! این پسر برای دو ثانیه هم روی حرفش نمی ماند. بی ثبات ترین و بی   یک دقیقه ملیفیسنتم و دقیقه ای بعد زیبایی

 خیال ترین و بی قید ترین آدم زندگی ام . 

 هی؟ رفتی تو هپروت؟ بیام ماچت کنم بیدار شی؟ -

 فراموشی داری؟ گفتم خونه ام االن ...  -

پریروزا چاپسویی میگوش حرف نداشت.   از بس حرف میزنی...میام اونجا. شامم میگیرم. یه رستوران چینی رفتم  -

 چیزی نمیخوای واسه خونت؟ گوشتی...مرغی...تخم مرغی...میوه ...

 سیگار به نیمه رسیده را برمی دارم و کامی میگیرم : 

 نه بیا...همه چیز هست . -

 اصرار میکند :

 مطمئنی؟ داروخونه چیزی نمیخوای...تو راهمه .  -

 :چقدر مرد است. روی حرفم میمانم 

 نه عزیزم. بیا منتظرتم .  -
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با قطع شدن تماس صدای موزیک دوباره بلند می شود. همراه با سیگار لب پنجره می روم و همانجا تمامش میکنم.  

بعد موهای براق و لخت بلوطی رنگم را خشک میکنم. چند ماه از کراتینه کردن موهایم گذشته اما هنور لخت و نرم  

 است .

باید بخش زیادی از حقوق خانه  یصورتم می زنم و بوی خیار اتاقم را پر میکند. بابت اجاره مرطوب کننده به دست و

اما داخل واحدها به خوبی بازسازی  رسد  به نظر می. آپارتمان شیکی نیست. از بیرون ساده و قدیمی  هر ماهم را بدهم

ار آن دو  ه ای وسط آشپزخانه وجود دارد و کن. جزیرشودمی  . آشپزخانه با دیواری نصفه از حال و پذیرایی جدا اندشده

م. حمام اتاق خواب مستر بزرگ است و وان سفید و نویی دارد. پنجره های خانه از  اخودم چیده  یصندلی برای استفاده

دارد. شبیک سو به کوه از سوی دیگر به شهر ویوی بی نظیری    های روشنشتک چراعو تک  ها تمام شهرها و 

 پیداست.

ی سه نفره روی کاناپهوی درست روبهتی  .هابرای مهماننفره    ۶داخل هال یک دست مبل راحتی و میز ناهارخوری  

 .استو میز عسلی بزرگی میان مبل ها را پر کرده  امکنار مبل سه نفره گذاشتهساده و بژی  آباجور   قرار دارد.

کوچکم می نشینم و از پنجره های بزرگی که   کنار جزیره. شب ها روی صندلی  دوست دارم  فضای آپارتمان را شدیدا

تمام خانه را پوشانده، شهر را تماشا می کنم. آرامش و آسایش دربند یک چیز دیگر است. آنقدرها که کالفه شوم به  

 .غیرممکن شودشهر نزدیک نیستم و آنقدر هم دور نیستم که رفت و آمد 

ل نوشیدن چای سبزم می شوم. مایا به پاهایم می پیچد و نازش میکنم. نمی دانم چقدر می گذرد تا صدای  همانجا مشغو

 زنگ بالخره بلند می شود. سامان رسیده. فکر میکنم باید به شبنم هم زنگ میزدم . 

 بی خیال فکر و خیال می شوم و در را برای سامان باز میکنم .

گذاشتن در طبقه پنجم و دیدن قد و قامت من که از میان در نیمه باز پیداست   به محض خارج شدن از آسانسور و پا

 چشمکی میزند :

 جون بابا...تو همیشه از اینا بپوش . -

 چشم غره می روم و در را رها میکنم. برای اطمینان کمر ربدوشامبرم را محکم میکنم و کنار می روم : 

 اول بیا تو بعد شروع کن...سالمت کو ... -
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 کنارم می گذرد و داخل خانه می رود :  از

 سالم به روی ماه نشستت...اینارو کجا بذارم؟  -

 در را می بندم و به جزیره اشاره میکنم :

 بذار اونجا...من برم لباس بپوشم .  -

 صدای نکره اش را از پشت می شنوم :

 من و تو که این حرفارو نداریم عشقم .  -

 تکانش می دهم. یعنی تمامش کن :دستم را باال می برم و 

 به شبنم یادم رفت زنگ بزنم سامی . -

 ولش کن نکبتو...یه شب می خوایم مادام موسیو خلوت کنیم ... -

درب را محکم پشت سرم می بندم یعنی که دیگر خفه شو و ادامه نده. تی شرت سیاه و شلوارک لی کوتاهم را از روی 

 خشک شده ام را می بندم و بی هیچ آرایش و اضافه کاری بیرون می روم .تخت برمی دارم و می پوشم. موهای 

سامان در حال سرک کشیدن داخل کیسه های غذاست. انگار متوجه بیرون آمدنم شده باشد، بی آنکه سرش را برگرداند 

 می گوید :

 ت خریدم .واسه اطمینان سه تا غذا گرفتم. با از اون ساالداش که سالمون داره. بیا یکمم تنقال -

به   را  سرم  و  کشم  می  آغوشش  در  پشت  از  هاست،  کیسه  کردن  خالی  مشغول  که  همانطور  و  روم  می  سمتش  به 

استخوان پشتش می فشارم. دستش از حرکت می ایستد و بی خیال خریدها می شود. آرام دست هایم را می گیرد و  

 ام، چانه اش را روی سرم می گذارد :  خودش را به سمتم برمی گرداند و همانطور که میان آغوشش گم شده

 چیزی شده باز؟ -

 نفس عمیقی می گیرم و بوی خوب و آشنای عطرش مشامم را پر میکند : 

 نه...دلم خواست بغلت کنم. دوستت دارم سامان ...  -
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 می دانست منظورم را...می دانست چقدر دوستش دارم. حسمان یکی بود. تمیز بود...پاک بود .

روشنی که در وجودم مانده بود، همین احساس بود. مثل لکه های آبی که بریزی روی غبار. کم است. کافی  تنها نقطه  

 نیست. اما هست ! 

 برایم برادر بود. پدر بود. حامی بود...حامی بود ! 

 از آغوشش بیرون می آیم و برای عوض کردن جو، سراغ کیسه های خرید می روم : 

 آخ جون هوبی ! -

 هوبی را از میان انگشتانم بیرون می کشد :  بسته بنفش رنگ

 نخور سیر میشی. شام بخور اول .  -

 نگفتم حامی ست؟ درست مثل کسی که مراقب کودکی باشد. درست مثل کسی که کودکش را توبیخ کند. 

ندم و  بچه نیستم. از پس خودم برمی آیم. سالهاست بار همه چیز را خودم به دوش می کشم. سخت تر از اینها را گذرا

 خم به ابرو نیاوردم. اما مانند تمام زنان حمایت را دوست دارم. دلم خوش می شود که یکی هست. مثل کوه هست ! 

نگاهش می کنم. تتوی بزرگی یک دستش را پوشانده. میدانم تتوی دیگری هم پشت کمرش دارد. موهای خرمایی رنگ  

انتهایش را   می بست اما جدیدا موهایش را کوتاه کرده. چشم هایش تیره  و تیره اش را ساده باال می زند. قبل ترها 

 هیکل بسیار ورزیده ای دارد .  و متوسط . قدِ ای و عسلینیستند اما نمی شود گفت روشنند. چیزی میان قهوه

از  تا دمار  کند.  نگاهش  فقط کمی طوالنی  در خیابان  کافی ست کسی  دعواست.  انداختن و  راه  به  روزگار    اهل شر 

 اورد ول کن نیست. با جمع های خوبی نمی گردد. میدانم گل میزند. مواد می کشد.طرف درنی

زیرزمینی شرکت   دختربازی میکند. میدانم اهل خالف است. پوکر بازی میکند. اسلحه جا به جا میکند. در مبارزه های

 میکند .

زخمی ست. وقتی   همیشه همه جای بدنشبارها بازداشتگاه و زندان رفته...با پارتی و و صیغه و رشوه آزادش میکنند.  

مهم نیست. خیلی وقت ها می    می فهمم تازه بازی کرده. برایش  ،زخم های عمیق و کبودی های بدترکیب و سیاه دارد

 و جانش است . بازد و خیلی وقت ها میبرد. آخرین چیزی که به آن اهمیت میدهد، سالمتی
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گاهی به او   آپارتمان لوکس و فول امکاناتی در آجودانیه برایش خریده اند و مادرشمادر و پدرش بی خیالش شده اند.  

شود که به ایران  و یکی دو ماه می  کندسر می زند. می دانم از خانواده بسیار متمولی ست. پدرش آمریکا زندگی می

ه او از اول همین بود. متری دارد. اصال دلیل نزدیک شدنم ب   ۳۰۰زعفرانیه پنت هاوس    . مادرش دربرگشته است

با ماهرها! نمی شود کسی دور و بر ماهرها باشد و گنده نباشد. قدرتمند نباشد. اصال این آدم ها پول    بخاطر ارتباطش

او نزدیک  نداشته باشی، نگاهت هم نمی کنند. برایشان خردی! کمی! اما سامان فرق دارد. اهل این چیزها نیست. به که

 دارند .  ستم. بعد مرا به شبنم معرفی کرد. تنها آدم هایی که از برنامه هایم خبرشدم. بعد شد بهترین دو

بخرد.    م وِ بی اِ   است. برایش هم مهم نیست که بنز و پورش و  ۲۰۶با وجود اینهمه مال و اموال ماشین زیر پای سامان  

نمی رود. برایش مهم نیست    او پارک شده و کلیدش را دارد اما طرفش هم  یمدت هاست بنز پدرش در پارکینگ خانه

 لباس تنش حتما مارک دار باشد. ساعت معمولی و دستبند چرم می اندازد. 

 می چینم : کابینت روشن آهی می کشم و بشقاب ها را روی  مرد عجیبی ست...اما برای من همه دنیاست !

 مهراد هنوز زنگ نزده ... -

 هم میکند :کوتاه نگا

 میزنه ... -

 از کجا میدونی؟ -

 نمی دونم...حدس میزنم . -

 بعد یه ماه؟ یه ماهم بیشتر شد . -

 نگران نباش. می شناسمش. تنها بشه میگرده تو لیستش. بالخره چشمش بهت میخوره دیگه . -

ام. نگفتم چند شب را در هتل او گذراندم. فقط گف شبنم می   تم با هم شهر را گشتیم.به او نگفتم که با مهراد خوابیده 

کمی دست دست میکنم. روی صندلی می    دانست و گفته بود به سامان نگویم. خودم هم قصد نداشتم عصبانی اش کنم .

 متعجب نگاهم میکند :  نشیند. این پا و آن پا می شوم. غذا ها را بیرون می کشد و

 بشین دیگه...چته؟  -
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 نگاه نه تیره و نه روشنش : بی قرار می نشینم و زل میزنم به 

 سامی؟ -

 اخم میکند :

 هوم؟ -

 فهمیده چه می خواهم بپرسم. با این حال می پرسم : 

 پرسیدی؟ راجع به...یعنی...همون که ازت خواستم...خب ...  -

 تارا؟ -

 لب می گزم. با اخم عمیقی ادامه میدهد :

 بی خیالش شو . -

 بابا سامی ... -

 تارا ...  -

 ... نه صبر کن  -

 دستم را باال می برم : 

رو بخوام    من کس دیگه ای رو ندارم ازش همچین چیزی بخوام. یعنی نمی شناسم کسی رو. ولی میدونی که چیزی   -

 بالخره گیرش میارم. اگه تو برام جورش نکنی میگردم یکی رو پیدا میکنم .

 پوفی می کشد و کف دستش را به پیشانی اش میزند :

 ازش ! سالو شیرین داری. تازه اگه استفاده نکنی ۱۰تارا فکر کردی اسلحه مسخره بازیه؟ میدونی جرمش چیه؟  -

 قصد استفاده ندارم ...  -

 واسه چی میخوای پس؟ -
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 به صورت طلبکارش خیره می شوم :

 میخوام . احساس امنیتسامان من دارم پامو توی بد تله ای میذارم. دارم میرم تو دهن شیر. میفهمی؟ برای  -

سرویسه!   تارا مگه اینجا آمریکاس؟ تو حتی اگه واسه دفاع از خودت تو ملک شخصیت هم کسی رو بزنی دهنت  -

 احمقانه ست ...

 با بی قراری سرم را تکان می دهم : 

 سامان میگیری یا نه؟ بخدا میگردم یکی دیگه رو پیدا میکنم ... -

 شم هایش را می بندد : نفس عمیقی می کشد و با کالفگی چ

 بذار ببینم چی میشه ! -

 ظرف غذا را جلو می کشم : 

میخوای  - هرغلطی  خودت  نیست.  سخت  واست  کردنش  جور  داری...میدونم  وقت  ماه  یه  ندوئون!  سر  داری    منو 

 میکنی! فقط واسه من بده؟ 

 لبخند میزند :

 من دیگه استاد شدم .  -

 زم : کمی از نودل کریسپی شده در بشقابم میری

 چخه بچه جان! جوجه ای ...  -

 زل میزند به چشم هایم که خندانند و با حرص میگوید :

 می خورمتا ... -

 باعث می شود نگاهم را بگیرم و بلند شوم : مایاصدای میو کردن های 

 باز غذا میخواد. زکسو چیکار کردی راستی؟ خونه س؟  -
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 میگویی در دهانش میگذارد و با لذت می جود : 

 ه دیوث. پدر وسایل خونه رو درآورده . آر -

 به سمت اتاق می روم و می گویم : 

 میاوردیش خب !  -

 صدایش از دور به گوشم می رسد : 

خراب کاری    با مایا نمی سازن. بعدم تو تنبیهه پدرسگ. پریروزا بالشتک مبلو پاره پوره کرده بود. بعدم وسط اتاق  -

 شه ...  کرده بود. یه هفته باید بمونه خونه آدم

 غذای مایا را می ریزم و با صدای بلند می خندم : 

 آدم که نمیشه بنده خدا...سگه !  -

بزرگی اش    و دوست داشتنی. بار اول گول  است  زکس سگ البرادور و بزرگ و طالیی رنگ سامان است. مهربان

گربه خپل و    باز کرد. ولی من. خیلی زود در دلم جا  ی داردبسیار صلح طلب و آرام  خلق و خوی   را خورده بودم اما

شخصیت و خلق و خویش هم    بد اخالق خودم را ترجیح میدهم. هم دردسرش کمتر است و هم انرژی زکس را ندارد.

 حسابی با من سازگاری دارد . 

 بیا شام دیگه سرد شد ...  -

آن شب ها    آن شب ها! ما از دوباره سر میز برمیگردم. میدانم که شب خوبی را قرار است با او داشته باشم. نه از  

شوم. جای شبنم خالی    نداریم. حتما فیلم خفنی آماده کرده که ببینیم. سیگار می کشیم. او گل میزند و من بخوری می

 ست. همیشه پایه گل زدن های سامان است.

*** 

 . باورم نمیشه مهراد بهت زنگ نزد! حتی وقتی پریروزا بعد از مدت ها دیدمش هیچی ازت نپرسید -
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شود! اما باید    براش نازک خط چشم را از صورتم فاصله می دهم و از داخل آینه نگاهش میکنم. خودم هم باورم نمی

فراموش کرده است. اعتراف    حدسش را می زدم. احتماال بعد از گذراندن آخر هفته اش با من، مدل زیبایی پیدا و مرا

 خودم را زیادی دست باال گرفته بودم . این است که من به این موضوع غرورم را خدشه دار میکند. اما حقیقت

 پوفی می کشم و سر تکان می دهم : 

استخدام کردنم    واقعا فکر میکردم زنگ بزنه! وقتی داشتم آماده میشدم برگردم هتل نزدیک بود التماسم کنه. راجع به  -

سامانو و  تو  پای  مستقیما  نمی خواستم  واقعا  لعنتی!  میزد.  ها    توی شرکت حرف  شما  با  فهمن  می  بکشم وسط!حاال 

 رابطه نزدیکی دارم. ممکنه براتون بد بشه . 

 شبنم خنده ای میکند و دست میان موهای سیاه و لختش می کشد :

 بی خیال دختر! فکر میکنی برای من مهمه؟ من هیچوقت رابطم با ماهرا خوب نبود . -

 خودشان بگیرند :خط چشم بلندی روی چشمانم می کشم تا حالت مخموری به 

 نگران شراکت پدرت باهاشون نیستی؟  -

خودش می   شانه باال می اندازد. دستی روی بدن پرموی مایا می کشد و خواب نازش را بهم می زند. مایا تکانی به

 دهد و خرناس می کشد . 

 از روی روتختی ساتن گلبهی رنگم بلند می شود و به سمت آینه قدی گوشه اتاق می رود : 

نداره. اینکه تو    خیال تارا...خودت میدونی من همه جوره ساپورتت میکنم. شراکت پدرم ربطی به این موضوعبی    -

 تاوانی نداد ته نامردیه ! همه چیزتو از دست دادی و داریوش حتی یه شبم خواب نازشو از دست نداد و هیچ

ش را پایین تر می کشد و اندام زیبایش را در  ای مکث می کنم. جلوی آینه ایستاده و پیراهن نقره ای رنگ کوتاه  لحظه

های   سینه  از  زیادی  قسمت  بازش  یقه  و  دارد  نازک  بند  دو  اش  ساده  پیراهن  میکند.  براندازد  در    پروتزشآینه  را 

معرض نمایش گذاشته. برق و رنگ لباسش با وجود ساده بودن نگاه ها را به سمت او می کشد. مخصوصا که تضاد  

 زیبایی با پوست همیشه برنزه اش دارد. 
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سیاهش تا نزدیک باسنش می رسد و آرایش بسیار غلیظی کرده. آرایش چشمم را با ریمل تکمیل می   موهای لخت و پرِ 

 کنم و می گویم : 

 میدونی که قصدم پایین کشوندن این آدما به هر قیمتیه؟ ممکنه بیزینس بابات به مشکل بخوره. به هرحال شریکن .  -

 نگاه از خودش نمی گیرد : 

داریوش    - فکر میکنه شرکت  بابا  بوده.  از کارخونه  ما همیشه  نداره. درآمد  آدما  این  با  به شراکت  نیازی  بابای من 

 ه چون روز به روز رو به پیشرفته. نگران این چیزا نباش. روی نقشت تمرکز کن .ارزش سرمایه گذاریشو دار

نفس عمیقی می کشم و از روی صندلی بلند می شوم. مایا از خواب نازش بیدار شده و دارد بدن تپلش را کش و قوس  

 می دهد . 

یکم را بیرون می آورم. طالیی کشوی میز را باز و جعبه جواهراتم را بیرون می کشم. گوشواره های طرح زارا و ف

 رنگ و بزرگند. آنها را به گوشم آویزان می کنم و از وزنش الله گوشم کشیده می شود.

ساعت و دستبند چرم سیاهم را در دو دستم می اندازم. پابند طالیی به مچ پایم می بندم. موهای بلوطی رنگ و حالت  

 دارم را مرتب میکنم و به سمت کمد می روم .

 میخوای بپوشی...باید یه چیز چشم گیر بپوشی که نشه نادیدش گرفت .چی  -

 قبل از اینکه بتوانم سرکی داخل کمد بکشم، کنارم می زند و تا کمر داخل کمد خم می شود : 

 بذار ببینم. اینهمه لباس سیاه میخوای چیکار دختر؟ آهان این صورتیه بامزس . -

 یزند :پیراهن را جلوی صورتش می گیرد و سوتی م

 چه سکسیه این .  -

 لباس صورتی کمرنگ را با نگاه خریدارانه برانداز میکنم و لب کج میکنم : 

 نمی دونم...فکر نکنم مناسب باشه. دوست ندارم خیلی جلف لباس بپوشم . -

 پقی زیر خنده میزند و می گوید :
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مهراد ماهر تدارک دیده. شک نکن پر از دختر به شوخی میکنی دیگه؟ داریم میریم پارتی عزیزم. اونم پارتی که    -

 قول تو جلفه اونجا...اگه کسی رو با بیکینی دیدی تعجب نکن! یجوری باید به چشم بیای دیگه . 

انتخاب مناسبی باشد. تنگ و تا زیر باسن است و چاک    ، نفس عمیقی می کشم. هنوز مطمئن نیستم لباس صورتی رنگ

 ی راه می روم قسمتی از لباس زیرم مشخص می شود . کوچکی روی رانش می خورد. وقت

 لباس را میگیرم و داخل کمد آویزان می کنم : 

 نه شبنم . -

لباس ها را یکی یکی رد می کنم و لباس مشکی رنگی بیرون می کشم. پشتش پارچه گیپوری ضربدری دارد و یقه  

 . روی کمرش گذاشته شده استای یی سادهلباس دور گردنم حلقه می خورد. تنگ و تا روی زانوست و کمربند طال

 این بهتره .  -

 با بی میلی نگاهی به لباس می اندازد و شانه باال می زند : 

 اوکی. اینم شیکه. موهاتو ببند بذار گوشواره هات معلوم شه . -

 .پی حرفش موهایم را از باال می بندم و چشمانم بیشتر کشیده می شوند. عطر می زنم و لباس می پوشیم

را  ماشینم  سوییچ  سازد،  می  را  خودش  و  میخورد  مشروب  ها  مهمانی  از  قبل  همیشه  شبنم  میدانم  که  آنجایی  از 

 .برمیدارم

 شبنم اعتراض میکند :

 من با دویست و شیش نمیام.  -

 کلیدهای خانه را در کیف کوچک می اندازم و پوفی می کشم : 

 فکر کردی میذارم رانندگی کنی؟ با این حالت؟  -

 الم چشه؟ همیشه ضد حالی! حداقل ماشین منو بردار . ح -

 به سمت اتاق مایا می روم و متوجه می شوم مایای همیشه گرسنه دنبالم راه افتاده : 
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 ماشینتو میزنم تو پارکینگ . -

د ظرف غذا و آب مایا را پر میکنم تا وقتی نیستم گرسنگی نکشد. شبنم مانتوی جلو باز و سیاه خوش دوختش را میپوش

 و شال نقره ای رنگ را روی موهای سیاهش میکشد .

 حداقل اسنپ بگیریم . -

ندارد   با ماشین    ۲۰۶میدانم دوست  آدم های ثروتمند  ندارد میان  دارد. دوست  سوار شود وقتی خودش پورش ماکان 

اینطور تربیت و بزرگ شده. اگر غیر از این بود تعجب داشت. برای همین   قدیمی من برود و سرزنشش نمی کنم. 

 همیشه از خاکی بودن سامان و بی اهمیتی اش به این چیزها تعجب میکنم .

کنم و سری به معنای باشه تکان می دهم. موبایلش را بیرون می کشد. حسابی مست است. گوشی    دیگر مخالفت نمی

را از دستش می کشم و خودم اسنپ میگیرم. استرس بار اولی که می خواستم مهراد را ببینم ندارم. باید برخوردمان را  

 امه مان همین است . اتفاقی جلوه بدهم. انگار خبر نداشتم که مهمانی را او برگزار کرده. برن

با وجود ترافیک آخر هفته، یک ساعت طول می کشد تا از خانه من به آپارتمان مهراد که در یکی از معروف ترین  

بجز پنت هاوسش را فروخته و    برج،  برج های اقدسیه است برسیم. برج بلند و مجلل را پدرشان ساخته و تمام طبقات

کند و راننده به برج  . اسنپ جلوی دروازه آهنی و پر ابهت برج توقف میتاس  را در اختیار پسر عزیزش گذاشته  آن

 مجلل خیره میماند . 

را  بقیهالبد پیش خودش فکر میکند پول او را خورده و چنین برج عظیمی ساخته اند. اشتباه هم فکر نمیکند. این آدم ها 

 یکنیم زیاد نه!له کرده و از رویشان رد شده اند. مهم است؟ در دنیایی که زندگی م

امثال ماهر بزرگ که کم هم نیستند، احترام و توجه همه را دارند و کسانی مانند راننده اسنپ و من فقط ضررهای  

 جانبی به شمار می رویم .

همراه شبنم از ماشین پیاده می شویم. کنار سکویی که جلوی دروازه گذاشته اند می رویم و شبنم دکمه طبقه پنت هاوس  

بعد از خبر دادن به مهراد دکمه البی را میزند و با البی من صحبت میکند و میگوید مهمان آقای ماهر است.  را میزند.

البی من بعد از هماهنگی با مهراد دروازه آهنی و طالکوب را به رویمان می گشاید. دو البی من جوان و شیک کت و  
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. با خوشرویی سالم می گویند و یکی از آنها به سمت شلوار پوش و کروات زده در البی غرق نور و عظیم نشسته اند

 آسانسور هدایتمان میکند .

 گفتید مهمان مهندس ماهر هستید؟ -

مبل های   شبنم حرفش را تایید میکند و من همچنان محو البی با شکوه برج هستم. لوسترهای بزرگ و خیره کننده.

طبیعی به چشم می خورد. بوی رز، البی را پر کرده. البی من  مجلل و شیک. همه جا گلدان های بزرگ پر از گل  

 بعد از اینکه شب خوبی را برایمان آرزو میکند، دکمه پنت هاوس را می فشارد و آسانسور حرکت میکند . 

اینکه باید آویزان کسی که از او نفرت دارم شوم متنفرم. چرا از مهراد ماهر   استرس کم کم گریبانم را میگیرد. از 

این است که خودش هیچوقت بدی ای در حقم نکرده و درواقع  متن  این خانواده. حقیقتش  به  تنها بخاطر ربطش  فرم؟ 

 ست. همیشه خوشرو و مهربان است. او را انتخاب کرده ام چون هدف راحت تری 

ا کردن به ساده و بی خیال است. هیچ چیزی مشکوکش نمیکند. هدف اصلی ام زیادی محافظه کار و دقیق است. راه پید

 زندگی خصوصی اش تقریبا غیر ممکن بنظر می رسد .

آپارتمان می ایستد و درهایش رو به سالن مجلل پنت هاوس باز می شود. با وجود دو البی من قوی هیکل، رفت و آمد 

فته، هیچ همه به خانه باید با اجازه ساکنین باشد و با وجود دوربین های مداربسته بی شماری که همه جای برج بکار ر

بیاید و وارد خانه مهراد شود. ندارد مستقیما به پنت هاوس  افراد غریبه تقریبا   کس جرات  این طبقه برای  به  ورود 

 غیرممکن است .

صدای خنده و موزیک از همان جا هم به گوش می رسد. قدم داخل سالن با شکوه و بزرگ می گذاریم و پیش خدمتی 

 به سرعت به سمتمان می آید . 

 جوان و آراسته ایست : مرد 

سالم خانوما...خوش اومدید. مهندس با مهمان هاشون توی تراس هستن. دوست دارید کت و لباس هاتون رو بدید به    -

 من براتون آویزون کنم؟

 شبنم که به اینطور خوش آمد گویی ها عادت دارد، سری باال می اندازد : 

 نه کجا باید بریم برای پروو؟  -
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 میزند و راهنمایی میکند :پیشخدمت لبخندی 

 بفرمایید لطفا ... -

لبخند گرمی میزنم و تشکر میکنم. من هم روزی جای او بوده ام. میدانم رفتارهای بی تفاوت دیگران چقدر آزاردهنده 

است. تازه اگر تالششان را بکنند و گستاخ نباشند. دوست ندارم فکر کند از کسی کمتر است. دوست دارم حس خوب  

 بدهم . به او 

داخل اتاق بزرگ که تخت و میز آرایش و فرش ایرانی دارد، لباس هایمان را عوض میکنیم. مشخص است اتاق متعلق  

اند. مانتو و    هیچکسبه کسی نیست و   لباس مهمانان گذاشته  آویزان کردن  برای  بزرگی  استفاده نمیکند. ریل  آن  از 

 رویم. البته نه قبل از اینکه خودمان را در آینه چک کنیم .شالمان را آویزان می کنیم و کیف به دست بیرون می 

پیشخدمت دیگری ما را به سمت تراس بزرگ پنت هاوس راهنمایی میکند. هرچقدر سعی میکنم، نمی توانم نگاهم را 

از تک تک قسمت های گوشه و کنار خانه بدزدم. پله های بزرگی، درست رو به روی آسانسور قرار دارد که به طبقه  

باال می خورد. مشرف به سالن بزرگ، دیواری شیشه ای با پنجره های عظیم قرار دارد که به تراس بزرگ خانه باز  

بار   باربکیو و دی جی و  آدم به همراه سرویس مبل و صندلی و  نفر  ده ها  می شود. تراس بقدری بزرگ است که 

ی کشیده شده و سکوی بلند و سپیدی دارد. به  چوبی در آن جا گرفته. تراس به دو ر نیمی از خانه به صورت منحن

آن نقطه هوا   تابستانی و گرمی ست، در  اینکه شب  باد خنکی می وزد و سردم می شود. با  محض ورود به تراس 

 خنک تر است. کیفم را محکم میان انگشتانم می فشارم . 

تراس تکیه داده و با مردی صحبت  مهراد ماهر را گوشه ای از تراس می بینم که با گیالسی مشروب به سکوی بلند  

میکند. لبخند گرمی روی صورتش دارد. دستش را روی لبه تراس گذاشته و بلند بلند چیزی می گوید. با وجود صدای  

 موزیک صحبت هایشان را نمی شنوم و مرد را هم نمی شناسم .

 اه و سپیدش ست کرده. مهراد تی شرت پولو سیاه و شلوار جین خوش دوختی را با کتانی های ولنتینو سی

موهای روشنش همراه با وزش باد تکان می خورند. هالوژن روش ن باالی سرش روی صورتش سایه انداخته و نمی 

توانم آبی خوشرنگ نگاهش را ببینم. در ورای اندام ورزیده و قد بلندش، تمام تهران مشخص است. منظره بی نظیری  

آن مرد زیبا و آن منظره نفس گیر می گرفتم و آنرا قاب میکردم. بعد شب  ست! اگر تارای هفده ساله بودم عکسی از  

 را تا صبح بیدار می ماندم و برای خودم رویا می بافتم . 
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 شبنم غر میزند :

 بیا دیگه...ضایع بازی درنیار . -

 آسان است. با آن کفش های پاشنه بلند و نوک تیز هم قدمش می شوم. راه رفتن با کفش پاشنه بلند برایم 

رفتن به سمت مهراد اما سخت بنظر می رسد. اینکه حتی یک زنگ ساده یا مسیجی نداده و من دوباره سر راهش سبز  

 شده ام، ناراحت کننده است. حیف که دستم به جای دیگری بند نیست . 

مانان آراسته و خوش شبنم تقریبا مرا همراهمش می کشد. با چند نفر سالم و علیک سر سری میکند و رد می شویم. مه

سر و ظاهر، ما دو نفر که تازه واردیم را با دقت تماشا می کنند. مهراد اما هنوز حواسش به مکالمه دو نفری اش با 

آن مرد غریبه است. نزدیکشان که می رسیم، متعجب از نگاه خیره مرد رو به رویش، بالخره صحبتش را قطع میکند 

 و به سمتمان برمیگردد .

را می بیند و بعد نگاهش به صورت من میفتد. صورتش پر از تعجب و شگفتی می شود. کامال مشخص    اول شبنم

 است انتظار دیدنم را اصال نداشته. من هم حالت متعجب و جا خورده ای به صورتم می دهم. 

 بازیگر قابلی هستم. اینرا خوب می دانم . 

 ه دستش را پشت کمرم می گذارد، مرا به جلو هل میدهد : شبنم سکوت جمع چهار نفره مان را می شکند و همانطور ک

 سالم مهراد جان...تارا رو که یادته؟  -

چند ثانیه طول می کشد تا مهراد خودش را جمع و جور کند. گیالس دستش را روی لبه تراس می گذارد و لبخند گرم  

 همیشگی اش را روی لب هایش می نشاند :

 ی تو؟به به...معلومه که یادمه! چطور -

قسمت سوالی جمله اش متوجه شبنم است. راهش را به سمت ما باز میکند و اول شبنم را در آغوش میکشد و گونه اش  

 را می بوسد : 

 خوبی عزیزم؟ خوش اومدی .  -
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از آغوش شبنم که خارج می شود، درست رو در روی من است. به سمتم خم می شود تا احتماال مرا هم بغل کند که  

 خودم را عقب می کشم. متوجه بی میلی ام شده و سوالی نگاهم می کند .سریع 

 رو به شبنم می گویم : 

 که مهمونی یکی از دوستاته که من نمی شناسم؟  -

 شبنم لبخند دندان نمایی می زند و همراه نقشه از قبل برنامه ریزی شده مان می شود : 

 اگه میگفتم نمی اومدی ! -

 ی گذارم : دلخور و عصبی قدمی عقب م

 معلومه که نمی اومدم . -

 مهراد دستش را روی شانه ام می گذارد و ضربه ای به گوشواره ام میزند :

 بی خیال بیبی! از من ناراحتی؟ آخرین بار که دیدمت حسابی سر کیف بودی ... -

با مرد غریبه که گیج و بی خب از چشمک پرشیطنت و معنی دارش بهم می خورد. شبنم دستی  شاهد بحث    ،رحالم 

 ماست میدهد :

 چطوری کامی؟ -

 مرد سری تکان میدهد. شبنم رو به ما میکند. لبی میگزد و می گوید :

 باید بهش زنگ میزدی مهراد . -

 دست هایم را زیر سینه زنجیر میکنم : 

 بی خیال شبنم. مهم نیست. خونه می بینمت . -

 : مودبانه و با آرامش خاصی رو به مهراد ادامه میدهم 

 شب خوبی داشته باشید آقای ماهر .  -
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 بعد مرد غریبه را هدف قرار می دهم : 

 شما هم همینطور ... -

 سریع رو می گیرم. شبنم صدایم می زند : 

 تارا...بی خیال. کجا میری؟  -

ته ام نمی دانم این بازی مسخره جواب میدهد یا نه. اما امتحان کردنش ضرر ندارد. هنوز چند قدم بیشتر فاصله نگرف

 که دست مردانه ای روی شانه ام فرود می آید : 

 تارا جان ...  -

 می ایستم و به سمتش برمی گردم : 

 بفرمایید ... -

با زبان لب های صورتی   باشد. دستی میان موهای روشنش می کشد و  اینطور  ای کاش  دستپاچه میخندد. هل شده؟ 

 رنگش را خیس میکند :

از دستم    - اگه  افتاد که گوشیمو عوض کردمو  من متاسفم  اتفاقی برام  دبی  ناراحت شدی. راستش من توی مسافرت 

  درسته من زنگ نزدم  شمارتم نداشتم. می خواستم از شبنم بگیرم اما خب...دوست ندارم کسی رو تحت فشار بذارم. 

بزنه. یجورایی ولی خب تو هم زنگ نزدی. معموال اجازه میدم اگر طرف حال کرده و دوست داشته خودش زنگ  

 قانونمه.

باشد، شماره و چت هایمان به گوشی جدیدش  اگر عوض کرده  داده. گوشی اش را هم  یک مشت خزعبالت تحویلم 

 انتقال خواهد یافت!

 پوزخند میزنم و تلخ می گویم :

ه شده. هیچ جدا؟ واسه احترام؟ وقتی با یه دختر میخوابی و بهش زنگ نمی زنی باعث میشه احساس کنه ازش استفاد  -

 دختری چنین حسی رو دوست نداره . 
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دختر و پسر    البته که اینطور فکر نمی کنم. مرا که گول نزده بود. ما هردویمان خواسته بودیم و با هم رابطه داشتیم.

ندارد. او هم می تواند احساس کند، من از او سو استفاده کرده ام. که البته قصدم هم همین است. می خواهم احساس  

 اه کند .گن

 لب می گزد : 

اصال اینطور نیست. یعنی من همچین آدمی نیستم. از شبنم بپرس. سالهاست منو می شناسه. میدونه پسر نایسی هستم.  -

خواهش میکنم بمون. از شبت لذت ببر. اگه ناراحت بری شبمو خراب میکنی. تو دوبی من خودم برای بیشتر موندنت  

 ستیمون ادامه پیدا کنه اینکارو نمی کردم .اصرار کردم. اگه دوست نداشتم دو

پا به پا می شوم و نشان می دهم که دارم در مورد پیشنهادش فکر میکنم. بازویم را می چسبد و همانطور که به سمت  

 بار راهنمایی ام میکند، سریع ادامه میدهد : 

 .یمون نشیبیا بیبی! بذار برات یه نوشیدنی خوب آماده کنم. قول میدم از موندنت پش -

شبنم در حال   دستم را از میان انگشتانش بیرون می کشم. از میان مهمانان کنجکاو می گذریم و به سمت بار می رویم.

 شیشه ودکا را روی سطح چوبی بار می گذارد:  خوش و بش و خنده با مردیست که "کامی" صدایش زده بود .

 االن برات یه کوکتل میزنم ... -

 م :سریع وسط حرفش میپر

 من الکل نمی خورم. یادت که نرفته؟ -

 یک ابرویم را باال می اندازم. کوتاه و دستپاچه میخندد :

 نه! ولی یه کوکتل سبک که چیزی نیست. قول میدم مشتری شی .  -

 چشمکی میزند و ته لیوان کمی ودکا میریزد :

 من تو همه چیز خوبم ... -
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خوبی جز شناخت   ی آتش میزنم. پوزخند روی لبم می نشیند. در همه چیزبسته سیگارم را از کیفم بیرون می کشم و نخ

لب میگزد. پکی میزنم و همانطور   آدم ها پسرکوچولو! سیگار را میان لب هایم می گذارم. به لب هایم خیره می شود و

 که دودش را در هوا پخش میکنم، دلبرانه می خندم : 

پولدار...با  - کوچولوهای  پسر  من...شما  ناف  خدای  پولداریتون...توی  بچه  خفن  آپارتمان  و  زندگی  یا    این  تهرون 

دار و مشروب توی دستتون...وانمود میکنید عاشق دخترا شدید لباسای مارک  دیگه...با  بدید چقدر    هرجای  تا نشون 

 باحال و متفاوتید. اما هیچوقت اینطوری نمیشه...مگه نه؟ 

شدن دود    ی از سیگارم میگیرم. با صدای دورگه شده از خارجاینبار من چشمکی به صورت اخمویش میزنم و کام

 ادامه میدهم : 

 یاال...کدوم قسمتشو اشتباه گفتم؟ -

 همانطور که آب میوه ها را میکس میکند و سرش پایین است می گوید :

زنم و هروقت ب اینطوری نیست...باور کن. خب...اوکی...ببین...باید اعتراف کنم که واقعا دلم می خواست بهت زنگ -

 ترسناکه! برام بعد از ارتباط با یه دختر همچین حسی دارم دیگه هیچوقت سراغش نمیرم.

 سرش را باال می آورد و در چشمانم خیره می شود :

اگه  - متاسفم  متاسفم...عمیقا  میدم.  ترجیح  حاشیه  بی  و  ساده  روابطمو  تارا.  ندارم  مشکل  و  دراما  بهت   حوصله 

یه رابطه دیگه    اعتراف کنم که اثر عمیقی روی من گذاشتی. انقدر که ترجیح دادم پا روی میلم برایبرخورده. باید  

 باهات بذارم و بی خیالت بشم.

نمی دانم. بنظر صادقانه صحبت میکند ولی هیچوقت  بلد است؟ نمی  یا زیادی دختربازی  شود در    راست می گوید؟ 

کس دیگری آشنا شده و  یدهم حرف هایش را جدی نگیرم. احتمال اینکه بارابطه با اینجور آدم ها مطمئن بود. ترجیح م

روم نه احساسات. با اینحال وانمود   ، بسیار برایم پررنگ تر است. من با منطق جلو میباشد  مرا به کل فراموش کرده

 میکنم در تله اش افتاده ام . 

 لبخندی میزنم و لیوان کوکتل را از دستش میگیرم :

 ممنون . -



 «منصوری یاسمین»روسی  رولت

45 
 

گیریم، چون می   آدم ها از همان برخورد اول به ما می گویند که هستند و چکاره اند. اما ما تمام نشانه ها را نادیده می

 خواهیم آنها آن چیزی باشند که ما در رویاهایمان از آنها ساخته ایم . 

 دوست داری برقصیم؟  -

 لبخندم را ادامه دار میکنم و دوستانه می گویم : 

دارم و کلی   م پیش شبنم. تو هم مطمئنا باید به مهمونات برسی. دوست ندارم زیادی ازشون دور نگهتبهتره برگرد  -

 فحش بخورم. بعدا صحبت میکنیم . 

 تشکر آمیز دستم را می فشارد و خم می شود. آرام گونه ام را می بوسد :

 حتما صحبت میکنیم! اوکی بیبی؟  -

بیشتر از خودم    با تاسف سر تکان میدهم. هرچه بیشتر می شناسمش،  پلک میزنم یعنی "باشه". خیره به دور شدنش

من جور    یعنوان با سلیقه  ناامید می شوم که روزی دوستش داشته ام. برخالف گذشته، امروز دیگر این مرد به هیچ

 نیست. 

ش دو دو  نگاه  وقتی پیش شبنم برمی گردم بنظر بی قرار و نگران می رسد. گیالسی شراب سفید در دست دارد و

 میزند. بی خبر از همه جا گیالس را از میان انگشتانش بیرون می کشم و غر میزنم :

انقدر همه جا جمعت کردم. توروخدا حواست به خودت باشه. من که   - اندازه کافی نخوردی؟ خسته شدم  همه جا    به 

 باهات نیستم .

نگران گیالس    انده، نفس نفس میزند. متعجب و لب هایش باز و بسته می شوند و مانند ماهی ای که از آب بیرون م

 گذارم .  شرابش را همراه با کوکتل دست نخورده ی خودم، روی میز عسلی کنار دستمان می

 مشکوک نگاهش می کنم و می پرسم : 

 ؟ خوبی شبنم -

سرخوشی   بغض را در صورتش می بینم. بیشتر نگران می شوم. چه چیزی باعث شده در این حال و هوای مستی و

 بهم بریزد؟
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 لب میزند :

 تارا...تا...را...بخدا ...  -

 شانه هایش را می چسبم و نوازششان میکنم : 

 چی شده عزیزم؟ بهم بگو ...  -

 لب هایش را محکم میگزد و رژ خوشرنگش بهم می ریزد :

 تارا بخدا من نمی دونستم. من ...  -

سکویی رفته و    می شود. به سمت مهراد برمی گردم. باالیبدنش می لرزد. ادامه حرفش پشت صدای بلند مهراد گم  

 دست هایش را بهم میزند :

 دوستان عزیز...میتونم چند لحظه توجهتون رو داشته باشم؟  -

 شبنم دستش را جلوی دهانش می گذارد : 

 خدای من...تارا ...  -

نمی دانم    تیز می کنم و خودم همحسی می گوید حال پریشان شبنم به سخنرانی مهراد بی ربط نیست. گوش هایم را  

 چرا لرز بدی به تنم میفتد .

 مهراد صدایش را صاف میکند :

 .  همونطور که خیلی هاتون میدونید این مهمونی به افتخار برگشتن برادر عزیزم داریوش برگزار شده -

برا برگشتن  افتخار  به   " داریوش."  عزیزم  برادر  برگشتن  افتخار  "به  میخورد.  زنگ  سرم  عزیزم در   داریوش."   در 

 مهراد بی خبر از انقالبی که در وجود من بپا کرده ادامه میدهد :  .استاحساس میکنم حمله عصبی به من دست داده  

امروز خب  - نداره.  این مهمونی  از  داریوش خبری  بیارنش و  تا  دنبالش  از دوستان رفتن فرودگاه  تولدش هم   چندتا 

 . البته شما داریوشو می شناسید ...هست و یجورایی خواستم سورپرایزش کنم

 خنده کوتاهی میکند :
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رسیدنو و    زیاد با سورپرایز و این چیزا حال نمیکنه. باید توی عمل انجام شده قرار بگیره. االنم بهم تکست دادن که  -

 یکم دیگه میان باال. حسابی سورپرایزش کنید مرتیکه ی تخسو خالصه ... 

 خندند. کسی از میان جمعیت می گوید :همه تایید می کنند و می 

 به افتخار ورود آقا داریو ش تخس ...  -

شبنم بهت زده    همه نوشیدنی هایشان را باال می برند و در پی شان، مهراد محتوای گیالسش را سرمی کشد. فقط من و

 میان جمعیت ایستاده ایم .

انگار مرده ام.    باید حرکتی بکنم و دست و پایم را تکان بدهم. حتی نمی توانم نفس بکشم. تمام ذرات بدنم می گویند که  

پاک می کنم. با این حرکت    پلکی میزنم و قطرات اشک پایین می چکند. بی اراده دستم باال می رود و اشک ها را

و سعی  بی قرار و شوکه شده به سمت شبنم برمی گردم    دست، گویا خون دوباره به بدنم می دود و نفسم باال می آید .

 آید. تارهای صوتی ام کار نمی کنند .  می کنم چیزی بگویم. نمی توانم! صدایم در نمی

 شبنم سری تکان میدهد :

 االن کامی بهم گفت. بخدا فکر میکردم چینه. قرار نبود به این زودی بیاد .  -

 لب هایم می لرزند : 

 شبنم من آماده نیستم. باید برم . -

 را تند تکان میدهد : شبنم به سمتم می آید و سرش

 نه...میخوای تسلیم شی؟  -

 گویی مسیری را دویده باشم، نفس نفس میزنم :

 برناممون این نبود . -

 شبنم حرفم را تایید میکند : 

 میدونم عزیزم. حالتو می فهمم. ولی بالخره یه روز باید باهاش مواجه بشی .  -
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این آتش فهمید چه می کشم. که  فهمید. هیچکس نمی  بزرگ و    هر روز در وجودم زبانه می کشید و هر روز  نمی 

 بزرگ تر میشد. نمی فهمید حتی شنیدن اسم داریوش ماهر، بنزینی بود روی آتش درونم . 

 بغض یقه ام را سفت چسبیده :

 شبنم من میخوام برم . -

هرچی سر   فرار نیست. بادیره تارا. وایسا...عین یه زن قوی...وایسا و محکم باش. تارایی که من می شناسم اهل    -

انگار باش.  طبیعی  کرده.  دعوتت  دوستت  چون  اینجایی  تو  رفته؟  یادت  میجنگه.  بیاد  دوباره   راهش  اتفاقی  واقعا 

 دیدیشون. چی میخواد بشه؟ اصال شاید تو رو یادش نباشه. با اینهمه عمل و تغییرات! 

شود یک نفر    مه اتفاق وحشتناکی که افتاد. مگر مییادش نباشد؟ مگر میشد؟ محال است مرا یادش نباشد. با وجود آنه

 را نابود کنی...زندگی اش را جلوی چشمش آتش بزنی و او را فراموش کنی؟ محال است.

 شبنم...هی شما دوتا ! -

لبخندی روی   لعنتی می فرستم و سعی میکنم آرامشم را حفظ کنم. اصال نباید پیش چشم مهراد قافیه را ببازم. به زور

 نشانم. نفس عمیقی می کشم و به سمتش برمی گردم . لبم می

 شبنم اما از من زرنگ تر است. جیغی می کشد و با خوشحالی می گوید :

 واقعا داریوش برگشته؟ چه زود! انتظارشو نداشتم . -

 مهراد خیره به صورت من سری تکان میدهد :

 . فکر نکنم خیلی بمونهآره... -

 سپس مرا مخاطب قرار میدهد :

 حالت خوبه؟ رنگ و روت پریده . -

 لعنتی! آب دهانم را به سختی پایین می فرستم و سر تکان میدهم :

 آره...فکر کنم فشارمه .  -
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 ای بابا ...  -

 دستم را می گیرد و مرا به سمت خودش می کشد :

 بیا یکم بشین عزیزم. کوکتلو خوردی اینطوری شدی؟  -

 آرام و لوند می خندم : 

 نخوردمش ... -

 با کمکش روی مبل می نشینم. کنارم می نشیند و انگشتانش را روی بازویم نوازش وار تکان میدهد : 

 یچیزی بخور. بگم برات یچیزی بیارن فشارتو اوکی کنه؟ شربتی...شیرینی ای...چیزی !  -

 سر تکان می دهم و باز می خندم. سعی دارم طبیعی بنظر برسم. نباید متوجه بی قراری ام شود :

 الزم نیست. االن خوب میشم. برادرت اومده؟ -

 تایید میکند : 

نه. البته هم    آره...بعد یک سال! تا حاال اینهمه مدت از هم دور نبودیم. هم دانشگاهی ما بود. نمی دونم یادت میاد یا  -

رست یادم  بود. اگر د  رشتش فرق میکرد هم اونموقع ترم آخرش بود و مشغول تموم کردن پایان نامه فوق لیسانسش

 باشه البته. خیلی سال گذشته. داریوشو یادته؟

همیشه در محوطه با هم و در میان جمع    جلوی پوزخندم را می گیرم! داریوش را یادم نباشد؟ چه سوال مسخره ای !

دخترها دنبالشان بودند. همه پسرها آرزوی ورود به آن    دوستانشان بودند. مگر میشد آن جمع را فراموش کرد؟ همه

 دانشگاه مجذوب آن جمع بودم. گوشه ای می نشستم و تماشایشان می کردم . مع را داشتند. من هم مثل تمام دخترهایج

هم در صف   دانشگاه بود. با یبهتر است بگویم شیفته ی مهراد بودم. تنها برخورد مستقیمی که با او داشتم در کافه تریا

توجهش به من همین بود و    بود، من اول سفارشم را بگویم. همین! تمامبرخورد کرده بودیم و او با لبخندی اجازه داده  

فکر میکردم بود.  برده  در رویا  ها مرا  ماه  لبخند جذاب،  و  توجه کوتاه  او برخورد    همان  با  شانسم که  خیلی خوش 

 مستقیم داشته ام . 
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باالیی بود و هم ساعات کالس هایش به ما نمی خورد. برای ه داریوش هم سال  اوالبته  را هم در    مین گاهی میشد 

خاطر زیاد یکدیگر را   جمعشان دید اما نه همیشه. من و سامان و مهراد و شبنم هم رشته و هم کالس بودیم و به همین

 من هیچوقت دوستشان نبودم. فقط سر کالس با آنها می نشستم و کامال هم برای آنها نامرئی بودم . میدیدیم .

 تارا؟ -

 ال برمی گردم و گنگ نگاهش میکنم. خیلی زود سوالش را بیاد می آورم :از گذشته به زمان ح

 برگردم .  فکر کنم...یچیزایی یادمه. نه خیلی دقیق. اونم چون برادر تو بود. راستش دوست ندارم به اون روزا -

 ثر نگاهم میکند و سرش را دلسوزانه تکان میدهد : متأ

متاسفانه بعضی  .فم! هیچ زنی نباید همچین فاجعه ای رو از سر بگذرونهمی فهمم. حتما برات خیلی سخت بوده. متاس -

 وقتا سرنوشت اونطوری که امیدواریم پیش نمیره .

دلیلی برای نقش   مطمئن نیستم چقدر از جزئیات آن فاجعه خبر دارد. بنظر می رسد که چیز زیادی نمی داند. مگر آنکه

و از سر گذراندن تجربه های    به هیچکس اعتماد کرد. اینرا بعد از سال ها بازی کردن داشته باشد! هیچوقت نمی توان  

 تلخ خوب فهمیده ام .

 نفس عمیقی می کشم و نزدیک گوشش می گویم :

 من به سرنوشت اعتقاد ندارم. ما خودمون با دست خودمون همه چیزو خراب میکنیم .  -

 بعد از مکثی حرفم را اصالح می کنم :

 میکنیم ! یا گاهی هم درستش -

 می خواهد چیزی بگوید اما با شنیدن نامش، متوقف می شود .

 مهراد؟ فکر کنم رسیدن ...  -

می دهد. هیچ    دختری بلوند و الغر مهراد را فرا می خواند و نوید آمدن بزرگ ترین ترس و نفرت من در زندگی را

 می دانستند در وجود من چه انقالبی به راه انداخته اند؟ 
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آمدن کسی    !شدن مهراد خیره می مانم که از تراس خارج می شود. هیجان زده بنظر می رسد. چقدر عجیببه دور  

همهمه مهمانان اوج می گیرد. شبنم   می تواند کسی را انقدر هیجان زده و کس دیگری را در حد مرگ ناراحت کند .

 کنارم می نشیند و دستم را میان مشتش نوازش میکند :

 جلو ...  این اتفاق با اینکه غیر منتظره ست...اما میتونه برات خوب هم باشه. برنامه هات میفتهگوش کن تارا... -

داده. دیگر برای   آب دهانم را پایین می فرستم و چیزی نمی گویم. میفهمید چه حالی دارم؟ گویی حمله قلبی به من دست

محکم و قوی باشم. از اول هم    دم را آماده کنم. بایدرفتن و پا پس کشیدن دیر است. حاال که کار از کار گذشته باید خو

 می دانستم ممکن است خیلی جاها نقشه هایم درست پیش نرود .

تفنگی که میان    ولی من باید از هر شرایطی استفاده کنم و سر لوله تفنگ را به سمت آنها برگردانم. قرار نیست با این

داریوش بالخره پیش می آمد.    باشم و هوشمندانه عمل کنم. دیدار من بادستانم دارم، خودم را نشانه بگیرم. باید زرنگ  

 در مشتم داشته باشم. هنوز ندارمش ! فقط کمی زود این اتفاق افتاده! نیاز داشتم قبل از دیدن داریوش، مهراد را

می فشارم و تا    دستانمبا باال رفتن صداها می فهمم که زمانش رسیده. بلند می شوم. لیوان کوکتلم را برمی دارم، میان  

دست دادن نداری! چی می    انتها سر می کشم. به خودم یادآوری می کنم که "ای تارای بدبخت! تو که چیزی برای از 

 ترسونتت؟ نباید بترسی. اونا باید ایندفعه بترسن ." 

موهای سیاه و    ینم.میان جمعیت سرک می کشم. اندام کت و شلوار پوش و چهار شانه اش را از همان دور می توانم بب 

بینی اش را می توانم از آن    پر پشتش را باال زده. موهایش کمی روی قسمت شقیقه ها باالتر رفته. غوز کوچک روی

..و قدی که بیش از اندازه بلند است. انقدر  فاصله ببینم. ابروهای پر و سیاه. پوست گندمی. صورت استخوانی و کشیده.

 آید. بلند که در هر جمعی به چشم می

. چند نفر جلو می روند و بغلش می است  است حسابی جا خورده و انتظار حضور در این جشن را نداشته  مشخص

  حفظ ظاهر کند.  کنند. چند تا از دخترها صورتش را می بوسند. متوجه می شوم که حسابی کالفه شده و سعی دارد،

 ایستد.جمعیت کمی از او فاصله میگیرد و مهراد جلویش می 

 یکی از گیالس های داخل دستش را به سمت برادرش می گیرد و با صدای بلندی می گوید :

 ...رسیدن بخیر!داداشتولدت مبارک  -
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 داریوش با صورتی که خستگی در آن موج میزند، گیالس را میگیرد و کمی می نوشد : 

 اینجا چه خبره؟ -

ع پاسخی از سوی مهراد می شود. پیشخدمت چمدان ها و کیف  صدای جواب دادن مهمان ها و خوش آمدگویی شان، مان

دستی داریوش را داخل میبرد. مهراد دست دور گردن برادرش می اندازد و از میان جمعیت عبورش میدهد. به سمت 

 ما می آیند. کوبش قلبم را در دهانم حس میکنم. خدا خدا میکنم ظاهرم نشان ندهد که چقدر منقلبم . 

ده سال جا افتاده تر    و فقط  زند و من هیچ کنترلی روی لرزششان ندارم. داریوش زیاد تغییری نکردهدست هایم می لر

استایلش حسابی مردانه شده.است  شده پیشانی اش چند خط عمیق میفتد. تیپ و  اخم که میکند، روی  کت شلوار و    . 

 یزند .وسی و کروات سورمه ای به تن دارد. ساعت رولکسش از آن دور برق مطجلیقه 

است. دستش  میان  هنوز  مشروب  پر  می  گیالس  گردنش  دور  دست  میمهراد  حرف  گوشش  نزدیک  و  زند. اندازد 

بعد از چند دقیقه،  زیر گوشش میگوید، با دقت گوش میدهد.    برادرشسرش را پایین انداخته و به چیزهایی که  داریوش  

 ر نکوهشش میکند . دست مهراد را از دور گردنش باز و همراه با اخم غلیظی انگا

همان لحظه سرش را باال می آورد. نگاهش دور سالن می چرخد. فقط چند قدم فاصله داریم. نگاه سیاه و پر نفوذش از 

گردند. مستقیم به صورتم نگاه میکند و روی من می گذرد. چیزی نگذشته که مردمک هایش باز به سمت من برمی

 مرا شناخت! چشم هایش درشت می شود. نفسم بند می آید.

خدای من! با وجود اینهمه نفرتی که از او در رگ هایم جریان دارد، چطور هنوز نبضم میزند؟ چطور سرپا ایستاده  

 ام؟ من چطور هنوز زنده ام؟ 

ای که تمام رویاهایش را جلوی   تارای هفده ساله. دختر بچه  از  ام...استوار و محکم. قوی تر  ایستاده  رو به رویش 

تمام این نفرتی که در وجودم دارم مرا  .  حاال تبدیل به زنی شده که هیچ چیزی جلودارش نیست  ،ه بودچشمش پرپر کرد

ای کاش قدرت ذهن خوانی داشتم. ای کاش می   من باید سال ها پیش خودم را می کشتم!  است وگرنه  زنده نگه داشته

 م میکند . توانستم بفهمم چه در مغز کثیفش می گذرد که اینطور خیره و متعجب نگاه

وسی رنگش می کشد و تعجب و شگفتی جایش را به لبخند شروری می دهد. چند قدمی که با من فاصله  طدستی به کت 

ایستد. زیادی نزدیک...خطرناک نزدیک.   دارد را با گام های استوار و محکم طی میکند و درست رو به رویم می 
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از درون می لرزم.   به سمتش اوج میگیرد را باید نادیده بگیرم.نمی دانم چطور میلی که در درونم برای حمله ور شدن 

 نمی دانم او هم متوجه لرزشم می شود یا نه. نفس عمیقم را مقطع بیرون می دهم. 

انگار هیچکس جز من و داریوش ماهر در آن تراس نیست. فقط منم و چراغ های این شهر و تنها دلیلی که مرا اینهمه 

 . استسال سرپا نگه داشته 

 لبخند شرورش ادامه دار می شود و بالخره قفل سکوتش را می شکند :

 به به...ببین کی اینجاست! تارا...هیچ فکر نمی کردم دوباره ببینمت. -

 دست هایم مشت می شوند. باید آنها را توی صورتش بکوبم. بی حیا! اسم مرا روی لب های کثیفت نیاور . 

 : دستش را برای دست دادن جلو می آورد 

 اما خوشحالم که می بینمت. راستش حسابی غافلگیرم کردی .  -

 اشاره ای به دور و برش میکند و ادامه میدهد : 

 خیلی بیشتر از این مهمونی مسخره! -

نمی دانم چقدر طول می کشد تا شبنم ضربه ای به پهلویم می زند و مرا از آن حالت صاعقه زدگی بیرون میاورد. 

 خودش را به ما می رساند و متعجب دستی به موهایش می کشد . مهراد به سرعت 

 شگفت زده می پرسد : چرخاند و نگاهش را میان من و داریوش می

 تارا رو یادته؟  -

 مانده را پایین می اندازد و می خندد :  بالتکلیف که در هوا شدستداریوش 

 شوخی میکنی؟ معلومه که یادمه ...  -

 : کنددهد و اخم می را به شبنم می مهراد که قانع نشده، نگاهش

 خیلی سال می گذره .  -
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داریوش جوابی به گیجی و سوال برادرش نمی دهد و بی جوابش می گذارد. ورود پیشخدمت با سینی نوشیدنی کمی 

 حال و هوای جو را به حالت عادی برمی گرداند . 

 پیشخدمت اول سینی را جلوی داریوش و مهراد میگیرد :

 .شامپاین .. -

 شبنم سریع به سمت سینی خم می شود و دو تا از جام های باریک را برمی دارد : 

 آخ جون شامپاین . -

یکی از جام ها را به دستم میدهد و طوری که بقیه متوجه نشوند، چشم غره ای به من می رود که یعنی خودت را جمع 

ر نمی کردم دیدنش بعد از اینهمه سال تمرین،  و جور کن. جام را از دستش می گیرم اما نمی توانم حرفی بزنم. فک 

 اینطور بهمم بریزد .

داریوش و مهراد که دستشان پر است، شامپاین را رد می کنند و پیشخدمت سراغ مهمان های دیگر می رود. داریوش  

به من  کمی دیگر از نوشیدنی زرد رنگش می نوشد و با چهره ای که بخاطر مزه بد الکل کمی جمع شده، دوباره رو  

 می گوید :

 خب تارا خانوم...شما کجا اینجا کجا؟ -

 مهراد که سکوت مرا می بیند، بجای من جواب میدهد : 

 تارا از دوستای صمیمی شبنمه .  -

 داریوش پوزخندی میزند : 

 انگار حالشون مساعد صحبت کردن نیست . -

 آب دهانم را پایین می فرستم و زور میزنم چیزی بگویم :

 یکم فشارم افتاده. ببخشید ... فکر میکنم -

 نفسی می گیرم :
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 بابت بی ادبیم عذرخواهی میکنم...رسیدن بخیر! -

 لبخند بظاهر دوستانه ای می زنم:

 تولدتون هم مبارک آقای ماهر. برادر خوبی دارید .  -

 ابروهایش را باال می اندازد و پوزخند می زند:

 اینو بدونی .فوق العادست...شما که باید بهتر از همه  -

می خواهم    دندان هایم را روی هم می سابم. داریوش دقیقا همان موجود پست و نفرت انگیزی ست که به یاد دارم. 

 جوابش را بدهم که مهراد قبل از من دست بکار می شود :

 تورو خدا منو انقدر خجالت ندید. بیا بشین داریوش. حتما خسته ای .  -

 صورتم می اندازد و حواسش را به برادرش میدهد : داریوش نگاه آخر را به 

 آره خسته ام.  -

 سپس رو به من و شبنم با احترام سر خم میکند :

ببخشید خانوما...مجبورم برخالف میلم تنهاتون بذارم. بهرحال مهمان های دیگه ای هم هستن که باید برای عرض    -

 ادب سراغشون برم . 

 : کندنگاهم می دارو معنی عمیق

 ولی برمی گردم ...  -

به رفتنش نگاه می کنم و نفسم رها می شود. نزدیک کاناپه بزرگ و شیری رنگ می ایستد. کتش را درمی آورد و به  

 نوشیدنی اش را سر میکشد . دست یکی از مستخدمین میدهد. میان جمع می رود و در حال خوش و بش کردن،

 خودتو ... این چه وضعشه تارا؟ عین مرده ها شدی. جمع کن  -

 زبانم را می گزم که یکوقت بغضم نشکند :
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 من باید برم شبنم . -

دلم می خواهد زودتر به خانه ام برگردم. زیر لحاف قایم شوم و های های گریه کنم. از شدت فشار فکر می کنم رگ  

 های مغزم ممکن است هر لحظه منفجر شوند . 

 هد : دست های سرد و یخ زده ام را می گیرد و هشدار مید

تو هیچ جا نمیری. تمام شبو میمونی و وانمود میکنی که این آدما فقط دوستای قدیمی از یه گذشته خیلی دورن. به    -

 اندازه کافی گند زدی. اون شامپاین کوفتی رو بخور و خودتو جمع و جور کن .

دو روز هم دوام نمی آورم. آن  گیالس را میان دستم فشار می دهم. می دانم که حق با اوست. اگر اینطور پیش بروم،  

 هم با چنین آدم زرنگ و متظاهری . 

هم داغم و هم سرد. تصویرهایی از گذشته مانند فلش بک از مقابل چشمانم می گذرد. می رسم به سخت ترین خاطره.  

حیاط می    پدرم بنزین را روی سرش خالی میکند. دارد فریاد می کشد. فندک میزند. زبانه های آتش اوج می گیرند. در 

له های سرخ آتش عدود و تمام بدنش می سوزد. فریاد می کشد. می سوزد و فریاد می کشد. از درد فریاد می کشد. ش

 جلوی چشمم زبانه می کشد . 

نفسم بند می رود. نگاه خیس و پر از اشکم را به سمتش برمی گردانم. کمی آنطرف تر، رو به من ایستاده و با دختر  

ت میکند. گویی متوجه سنگینی نگاهم شده باشد، مردمک هایش به سمتم می چرخند. پلکی میزنم  جوان و زیبایی صحب 

 و قطره اشکی بی اراده پایین می چکد. لعنتی!

انگار ادامه حرفش را گم میکند و رشته کالم از دستش در می رود. به سرعت دستم را روی گونه ام می کشم و رویم  

 را برمی گردانم . 

بالکن حرکت می کنم. به آن تکیه می دهم که یکوقت همانجا از حال نروم. دست هایم می لرزند. کیفم را   یبه سمت لبه

 برای برداشتن بسته سیگار باز میکنم. نیست...کجا گذاشتمش؟ کیف را بهم می ریزم.

 ینگاهم به بسته  انم.همینجا بود. حاال باید چه کنم؟ دوباره برای اطمینان کیف را میگردم. اطراف را از نظر می گذر

قرمز و  گذاشته  سفید  جایش  بار  که روی  افتد  می  لبه  ام.سیگار  از  را  ام  ایستم.    یتکیه  می  و صاف  میگیرم  بالکن 

 سنگینی حضور کسی باعث می شود سریع برگردم.
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 چند روزه است.می گیرم و باال می روم. ته ریش صورتش  با نگاهم  سیگار را می بینم. دست مردانه را    یاول بسته

 روی نگاه سیاهش می مانم.

 زند:ای به سیگار میاندازد و اشارهابروهایش را باال می

 بردار ... -

شود،  می  سیگار  برداشتن  در  تردیدم  و  متوجه شک  وقتی  دارم؟  کشیدن  سیگار  به  مبرمی  نیاز  دانست  می  کجا  از 

 گذارد : رنگش می کم خودش دو نخ بیرون می کشد و یکی را میان لب های

 ببین...زهر نزدم سرش .  -

 سیگار دستش را به سمت لب هایم می آورد : 

 بکش...تارا ! -

عمیقش! خیره به سیاهی های نافذش لب هایم را از هم    بم و  نامم را با تاخیر و زمزمه وار می گوید. با آن صدای

 فشارم تا سیگار زمین نیفتد .فاصله میدهم و وقتی سیگار را در دهانم می گذارد، دندان هایم را بهم می 

به آتش  ام را  آورد و سیگارم را آتش میزند. درست همانطور که روزی زندگی  فندک زیپوی ساده اش را باال می 

پکی میزنم و سیگار را از صورتم فاصله میدهم. او هم سیگارش    کشیده بود. درست با همان خونسردی و بی تفاوتی !

 گیرد.را آتش میزند و پک عمیقی می  

فوق العاده    ینه من حرفی می زنم و نه او! در سکوت سیگار می کشیم. عجیب نیست؟ بعد از ده سال رو به آن منظره

 ایستاده ام و با بزرگ ترین بهانه زنده ماندنم سیگار می کشم.  سوپرلوکسشانو در پنت هاوس 

 اینجا چیکار میکنی تارا؟ -

نکار فایده ای ندارد. او همه چیز را از گذشته بیاد دارد و دلیل اینجا بودنم پک دیگری میزند و سوالی نگاهم میکند. ا

را هم خوب میداند! احمق که نیست. برای همین نمی خواستم به این زودی برگردد. نقشه هایم را بهم خواهد زد. من  

 از برادرش؟نیاز داشتم قبل از دیدن او مهراد را در مشتم داشته باشم. چه کسی عزیزتر و نزدیک تر 

 سکوتم گویا کمی کفری اش میکند :
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 دنبال چی هستی؟ انتقام؟ اگر دختر عاقلی باشی میری دنبال زندگیت...زخمی رو که سالهاست رویه بسته باز نکن. -

. زخمی که رویه بسته؟ این زخم عمیق تر از این حرف هاست. چرک میکند و عفونتش به قلبم میزند اما بهتر نمی شود

 میزنم و انتهای موهایم را تا روی شانه می کشم : پوزخندی 

 تعجب نمی کنی که چجوری هنوز زنده ام؟ چطور هنوز سرپام؟  -

 رو به رو خیره می ماند : یپک بعدی اش عمیق تر است. شانه باال می اندازد و به منظره

 برام مهم نیست .  -

با تمام زوری   لرزاند. میخواهم  بند وجودم را می  بند  دارم، در صورتش بخوابانم. می ترسم کوچک ترین خشم  که 

 حرفی بزنم و بعدا از اینکه تحت تاثیر احساساتم دهانم را باز کرده ام، پشیمان شوم .

 کالفه و با لحنی که انگار در حال پر دادن مگسی باشد می گوید :

 از اینجا برو ...  -

 به سمتم برمی گردد :

ی باشه که می بینمت. اخطارمو جدی بگیر و مثل دخترای خوب بچسب به زندگیت.  تارا ترجیح میدم این آخرین بار  -

 آخر این ماجرا برات خوب تموم نمیشه .

 نفسی می گیرم و حساب شده می گویم :

 برعکس شما من چیزی برای از دست دادن ندارم آقای ماهر!  -

 زمه میکنم :سیگارم را از ارتفاع، پایین پرت می کنم. لبخند شروری می زنم و زم

 و این از نقاط قوتمه! شبتون بخیر . -

تنهایش می گذارم. منی که تا چند دقیقه قبل فقط می خواستم به خانه برگردم و خودم را پنهان کنم، حاال محال است  

  جای دیگری بروم. می مانم و نشانش میدهم آدم پا پس کشیدن نیستم. آمده ام که بسوزانم! مثل ققنوس زخم خورده ای 

که می میرد و باز از خاکسترش بلند می شود و جان میگیرد، جان تازه ای گرفته ام. میدانم حاال مرا دست کم میگیرد. 
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فکر میکند می تواند با تهدیدی تو خالی فراری ام دهد. باید ثابت کنم که نمی تواند مرا دست کم بگیرد. من دیگر هفده 

 میشد چقدر جدی ام . ساله نیستم. بی تجربه نیستم. باید متوجه 

نگاهم را دور سالن می گردانم. موزیک خوبی در حال پخش شدن است و نیمی از مهمانان در فضای بزرگ و خالی  

روف تاپ می رقصند. مردمک هایم می چرخند. با حرص و خشم! مهراد گوشه ای ایستاده و با دختری مو مشکی و  

 سمتش قدم تند می کنم. متوجه نزدیک شدنم می شود .گرم صحبت است. لبخندی میزنم و به  ،به شدت جلف

 صحبتش را قطع میکند و رو به من می پرسد : 

 بهتری تارا جان؟ -

دختر سر تا پایم را برانداز میکند و اخم هایش را درهم می کشد. بی توجه به ادا و اصول های دخترجوان، دستم را به  

 سمت مهراد می برم :

 عالیم! برقصیم؟  -

 ی می گوید :دختر کفر

 داشتیم صحبت می کردیم . -

 به رویش لبخندی تصنعی می زنم : 

 بعدا صحبت کنید . -

نگاهم خوشش   سرم را با ریتم آهنگ به سمت چپ و راست حرکت میدهم. ابروهایش را باال می اندازد. از شیطنت

 آمده. انگشت اشاره ام را داخل یقه تی شرتش می برم و جلوترش می کشم :

 هوم؟ -

 گرم و صمیمی سرش را باال می برد و بلند میخندد. قدمی به سمتم برمیدارد و رو به دختر می گوید :

 صدف برمی گردم ...  -



 «منصوری یاسمین»روسی  رولت

60 
 

من هم بلند می    می کشمش و با توجه به این نکته که بی شک داریوش ماهر در حال تماشای تک تک حرکات ماست،

 خندم :

 زیاد مطمئن نباش ... -

 میزنم و ادامه میدهم : چشمکی به مهراد

 جای تو بودم منتظر نمی موندم عزیزم .  -

می    ،میان جمعیتی که با حالی خوش می رقصند  دختر دست هایش را درهم می کشد و با ناراحتی از ما رو می گیرد .

 میکند : رویم و مهراد همانطور که میخندد، به شوخی توبیخم

 آبرومو بردی . -

شود و با    خیره به نگاه آبی رنگش لب می گزم. لبخند کم کم از روی لب های صورتی رنگش پر میکشد. جدی می

 نگاهی پر از خواستن می گوید :

 با نگات آدمو بیچاره میکنی .  -

 م و زیر گوشش زمزمه میکنم : دستم را دور گردنش می انداز 

 قصدم هم همینه . -

 کمرم را می چسبد و همراه با من ریتم می گیرد :

 تمام این مدت می خواستم بهت ...  -

 انگشتم را روی دهانش می گذارم و نمی گذارم ادامه بدهد : 

 برقصیم مهراد ...  -

سرش قرار   ا به شانه اش تکیه و سرم را کنارحلقه دستش را محکم میکند و میان آغوشش قرار می گیرم. چانه ام ر

 میدهم. بوی عطرش مشامم را پر میکند. نگاهم میان مهمانان می چرخد. هدفم را پیدا میکنم. 
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میکند و    . با حرص سیگارش را زیر پایش خاموشاست  همانجا که تنها رهایش کرده بودم ایستاده و به ما خیره شده

خواستی!" لبخند معنا   انگار دارد به من می گوید "من بهت هشدار دادم. خودتسرش را از روی تاسف تکان میدهد.  

می برم و لبم را روی گردنش می    داری به رویش میزنم و دستی که روی شانه مهراد انداخته ام را میان موهایش فرو

 گذارم. نبض گردنش زیر لب هایم تند میزند . 

از دستش بربیاید،   آنکه کاری  از خشم،داریوش ماهر بی  انفجار  ایستاده و با صورتی درحال  نگاهم میکند.    همانجا 

 خوشایندی باشد . ینباید برایش منظره ،مطمئنا دیدن برادر عزیزتر از جانش میان دستان من

باید دلیل    میدانم نمی تواند به برادرش و یا کس دیگری هشدار بدهد که از من دوری کنند. اگر بخواهد حرفی بزند،

 خبر شود .  دلش بخواهد کسی از رازش باکه ودن من را هم توضیح بدهد و بعید بنظر می رسد خطرناک ب

*** 

 قرار بود بدون خبر دادن به من قدمی برنداری تارا ...  -

 شانه باال می اندازم و تکه ای از سیب سبز و ترش مزه را در دهانم می گذارم : 

 بالخره که باید می دیدمش . -

 تم برمی گردد و چشم غره می رود : سامان عصبی به سم

رو  - همینطوری  تونی  نمی  طرفی؟  کیا  با  میدونی  داشتم.  بیشتری  انتظار  میگی...ازت  چی  تو  میگم  چی  هوا   من 

 هرکاری بکنی .

 گوشی آیفونم را از روی میز برمی دارم و همانطور که بی صبرانه منتظر جواب مهراد هستم می گویم :

 چیزی باش که ازت خواستم ... تو لطفا به فکر اون  -

 به سمتم می آید. ابروهای پهنش درهم رفته. گوشی را از دستم می کشد و روی میز می گذارد :

 تارا من از این ماجرا بوی خوشی به مشامم نمیرسه. تو خیلی کله شقی .  -

 حرصی نگاهش میکنم :
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 من چیزی برای از دست دادن ...  -

 و پر توپ و تشکر می گوید :  صدای دو رگه اش را باال میبرد

داری. هیچ وقت  - داری...جوونیتو  داری...زندگیتو  منو  ندارم.  دادن  از دست  برای  نگو چیزی  برنامه   انقدر  موافق 

 هات نبودم. خودت میدونی. ولشون کن. این آدمارو فراموش کن و بچسب به زندگیت . 

 ه اش خیره می مانم و زمزمه میکنم :از روی صندلی بلند می شوم. در کمال خونسردی به نگاه تیر

همه چیزمو    تو جای من نیستی. جاهایی که رفتم نرفتی...کارایی که من کردمو نکردی. بابام جلوی چشمام پرپر زد.  -

بگه خواهرش هست. چی    از دست دادم. خواهرم حاضر نیست نگام کنه. حاضر نیست به خانواده شوهرش و شوهرش

فقط به حرمت سالها دوستی ازت میخوام   کمکم کنی...جا زدی؟ ترسیدی؟ باشه. اشکالی نداره.برام مونده؟ تو قرار بود  

 برام یه اسلحه جور کنی! میتونی؟ 

 نگاهش پر از غم می شود و نفس عمیقی می کشد :

 آخه تارا...من میخوام تو از هرچیزی که برات خطر داره دور باشی. اسلحه جور کنم؟  -

 گذارم و از سر راهم کنارش میزنم : دستم را تخت سینه اش می

 اگه قصد کمک نداری لطفا وقت منو نگیر ... -

 گوشی ام را از روی میز می قاپم و به سمت اتاقم می روم : 

 درو هم پشتت ببند . -

روی تخت   وقتی داخل اتاق می روم و درب را می بندم، هنوز میان هال ایستاده و بی حرف به نقطه ای خیره شده.

 می نشینم و به مسیج مهراد خیره می مانم .نرمم 

 امشب...من و تو...شام و شراب و مراسم بعد شراب...پایه ای؟ -

مهراد می    میشد پایه نباشم؟ عالقه ای به دیدن داریوش ندارم. نه به این زودی ها. فعال تمام حواس و وقتم را روی

نمی کنم. سامان فکر    امه هایم را بخاطر دیدن او، عوضگذارم. دیدن زود هنگام داریوش باب میلم نبود اما من برن

 اشتباه میکند .  میکند این آدم ها زیادی خطرناکند. زیادی برای دهان من لقمه بزرگی هستند اما
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 می نویسم : 

 " ترجیح میدم خونه همو نبینیم ."

 سریع جواب میدهد :

 " چرا؟ " 

 رک و مستقیم می نویسم : 

 "" برادرت هست. یکم معذبم .

 آنالین است. دوباره به سرعت تایپ میکند : 

 " نگران اونش نباش. تنهاییم ."

اش دعوت    خیره به شکلک شیطانی پوزخند میزنم. با چند دختر در عین واحد در ارتباط است؟ چند دختر را به خانه

حذف کنم و فقط خودم    میکند؟ بی شک فقط من نیستم. اما قصد دارم که کم کم تمام دخترهای دیگر را از زندگی اش

 بمانم. می دانم که قدرتش را دارم. شاید سخت باشد. اما نشدنی نیست .

 دوباره خودش می نویسد : 

 " دلم برات تنگ شده ." 

عمیقی می   گوشی میان انگشتانم می ماند. به روشنی صفحه اش خیره می مانم و چند بار متن پیام را می خوانم. نفس

برایش تنگ شده. تارای   م. برمی گردم با سالها پیش. مهراد ماهر به تارا گفته بود که دلشکشم و چشم هایم را می بند

مهراد را می شناسم. منظورش از   آن روزها باورش نمی شود. حاال اما برایم معنی خاصی ندارد. مردهای همجنس

 کند. همین ! این حرف این است که نمی تواند برای دوباره مزه کردن من صبر

 همراه بازی کثیفش می شوم و می نویسم :من هم 

 بگذرونیم ." " منم دلم تنگ شده. بار آخری که توی مهمونی دیدمت نتونستیم اونطور که می خواستم با هم وقت

 " امشب می تونیم. زود بیا لطفا ." 
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روی تشک   چشمکی می فرستد و آفالین می شود. بی آنکه جواب بدهم، گوشی را روی تخت می اندازم و خودم را

جوابش را نداده بودم. پیجش   تخت پرت میکنم. صبح دیده بودم که در اینستاگرام درخواست دوستی داده و من هنوز

 باز بود .

به  نبود. همه جا عکس داشت. تمام زندگی اش  ایران  تفریح و   عکس هایش را تماشا کردم. بیشتر ماه های سال را 

آدم   از  آبی اش در تمامهیجان و سفر می گذشت. چطور بعضی  انقدر خوشبخت بودند؟ نگاه  عکس ها از شدت   ها 

را با دوستانش و یا تنها گرفته   خوشحالی برق میزد و لبخند عمیقش، چشمانش را چروک انداخته بود. تمام عکس ها

 بود .

ب ماهر  جناب  کردم.  پیدا  را  پدرش  نبود.  اما  گشتم  داریوش  دنبال  به  هایش  کننده  دنبال  لیست  میان  پیجش    زرگ.در 

چند داشت.  حضور  محدود  عکس  چند  در  فقط  داریوش  همینطور.  هم  مادرش  پیج  بود.  صمیمی   خصوصی  عکس 

مختص به خودش به دوربین    دوتایی برای تبریک تولدش و یک عکس خانوادگی چهارتایی. با همان صالبت و جدیت

احتماال فرصت نمیکردند زیاد همدیگر را   خیره شده بود. تمام عکس هایش را زیر و رو کردم و عکس دیگری ندیدم.

 ببینند و با هم وقت بگذرانند .

باید دوباره شش   هیچکدام ایران زندگی نمی کنند. میدانم باید قبل از برگشتن داریوش نقشه ام را عملی کنم. اگر برگردد

 م .میکن ماه منتظر شوم و من دیگر صبرم تمام شده. خیلی زود همه دنیا را روی سرشان خراب

می شود که   با شنیدن صدای در متوجه رفتن سامان می شوم. از لج کردن هایش حرصی می شوم. دارد کم کم باورم

 قصد کمک کردن ندارد. موبایلم را برمی دارم و شماره مورد نظرم را می گیرم . 

 می گیرم:  فرستم و نفسدو بوق می خورد و صدای الو گفتنش در گوشی میپیچد. آب دهانم را به سختی پایین می 

 سالم ...  -

 به سالم...تارا خانوم. خوش خبر باشی. -

 صدایم می لرزد : 

 یکم دیگه زمان میبره. واسه اون زنگ نزدم ..  -

 چی میخوای َپ؟ -
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 راستش...نیاز به یه اسلحه دارم. چند بار به سامان گفتم. کمکم نمیکنه. چیزی در موردش بهت نگفت؟ -

 دیشب دیدمش اتفاقا. اون همینطوری چموشه. اسلحه واسه چی میخوای حاال؟ نه... حرفی نزد. -

 خب...خب بعد از اینکه همه چیز تموم بشه بهش احتیاج دارم. احساس امنیت نمی کنم . -

جمع...یجورم از   از طرف کی؟ از طرف ما؟ اگه همه چیز خوب پیش بره لزومی نداره بخوای از ما بترسی. خیالت  -

اسلحه رو جور میکنمماهرا زهرچ البته من برات  پیداشون نشه.  دیگه  ولی خب روی بدهی هات    شم می گیرم برن 

 میره. میدونی که...همینطوری تا خرخره زیر دین منی ... 

 تمام وجودم از ترس و اضطراب می لرزد با اینحال سعی می کنم آرامشم را حفظ کنم :

 . بدهیمو میدم. میدونی که همیشه بدهیمو میدم -

 با صدای بلند می خندد : 

 دخترجون مگه میتونی ندی؟ چجور اسلحه ای میخوای حاال؟  -

 یچیر کوچیک. زیاد جاگیر نباشه .  -

 اوکی حله...شب بیا بگیرش . -

 شب نمی تونم...بذارش برای فردا .  -

 هرطور راحتی...یا علی !  -

 با صدای بلند می خندد و گوشی را می گذارد . 

نمی توانستم    زدن به این مرد خطرناک را نداشتم. سامان راحت تر از من از پسش برمی آید. امااصال قصد زنگ  

 منتظر بمانم تا سامان از خر شیطان پیاده شود. باید خودم دست به کار میشدم .

م و  می گذار  به محض شنیدن صدای بوق نفسم را که تمام مدت نگه داشته بودم بیرون می فرستم. دستم را روی قلبم

میکند. کالفه کنارش می    برای خوردن لیوانی آب به آشپزخانه می روم. مایا دور دست و پایم می چرخد و میو میو
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خرخره در گه فرو رفته ام. اما راه پس و    زنم. به کابینت تکیه میدهم و دستم را روی قلب کوبانم می گذارم. میدانم تا

 .  پیش ندارم. باید تا ته این بازی را بازی کنم

***** 

 از آسانسور بیرون می روم و به محض دیدن مهراد، بسته شکالت را باال می گیرم:

 سالم...-

با لبخند گرم و زیبایی پذیرایم می شود. به سمتم می آید و قبل از اینکه شکالت را بگیرد، کوتاه بغلم میکند و گونه ام 

داد؟ هیچ حس خاصی ندارم. البته وانمود میکنم که خوش را می بوسد. با خودم فکر میکنم این بوسه چه حسی به من  

آمدگویی گرمش را دوست داشته ام. بسته شکالت را از دستم می گیرد، دست دیگرش را پشت کمرم می گذارد و به 

 سمت سالن بزرگ خانه اش هدایتم میکند:

 الزم نبود زحمت بکشی عزیزم...چی میگن... -

 ه می دهد: لحظه ای مکث میکند و با خنده ادام

 تو خودت......اوووم...تو خودت قند و نباتی...شکالتی...شکالتی...-

 ولوم صدایش را باال می برد:

 عسلی یا که شیرینی...که به دل اینجور میشینی...-

از دیدن ژست خواندنش، با صدای بلند می خندم. اینبار خنده ام واقعی است. حق با شبنم بود. این مرد برخالف آنچه  

 می کردم، مهربان و صمیمی بنظر میرسد. فکر 

 خیره نگاهم می کند و بعد از مکث کوتاهی، پشت دستش را روی گونه آرایش شده ام می کشد:

 تا حاال بهت گفتن خیلی ناز میخندی؟-

لب میگزم و سعی میکنم نگذارم حرفش به دلم بنشیند. شاید مهربان و دوست داشتنی باشد اما این مرد بی شک راه  

 زیادی برای ورود به قلب یک زن بلد است.  های
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به سمت هال خانه هدایتم می کند. این قسمت از آپارتمانش را بار قبل ندیده بودم. گوش دیگری از خانه قرار دارد و با  

 سرویس راحتی و تلویزیون و وسایل تزئینی که تم گرم رنگ دارند پر شده.

 چشمکی میزنم:نگاهی به تلوزیون روشن می اندازم و به سمتش 

 پس قراره فیلمم ببینیم!-

 بلند می خندد. مثل تمام بارهایی که دیدمش از خندیدن و نشان دادن دندان هایش اصال دریغ نمیکند:

 آره نتفلیکس و چیل!-

 متعجب نگاهش میکنم که هنوز با بسته شکالت مرسی میان دستش ایستاده:

 چی؟-

ج از ایران یه اپلیکیشن یا چیزی شبیه یه شبکه یا وبسایت دارن که توش نتفلیکس و چیل دیگه...نمی دونی؟ توی خار-

 اکثر فیلم ها و سریاال هست. مثل همین فیلیمو خودمون...

 میدونم نتفلیکس چیه.-

 خب یه اصطالحه که پسرا دخترارو دعوت میکنن که بیا نتفلیکس ببینیم اما هیچوقت فیلمو نمی بینن...-

 صورتش شیطان می شود:

 همونطور که فیلم پخش میشه...میدونی دیگه...مشغول میشن. یه اصطالحه یعنی بیا سکس کنیم.-

 ابروهایم را باال می برم:

 اوه...جالبه. نتفلیکس و چیل پس... -

 با خنده شانه باال می اندازد:

 صبر کن االن برمی گردم. راحت باش. لباساتو میخوای بذاری توی اتاق؟-

 از روی شانه پایین می کشم:مانتوی جلو بازم را 
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 نه اوکیه.-

سری تکان می دهد و می رود. مانتو و کیف و شالم را روی یکی از مبل ها می گذارم. تاپ مشکی رنگ و بادی ام 

 را مرتب می کنم و دستی به موهایم می کشم.

 ابی برمی گردد.روی مبل سه نفره و راحتی می نشینم. مهراد همراه با بسته شکالت و دو گیالس و شیشه شر

 کمکش می کنم وسایل را روی میز بچیند و سپس روی مبل کنارم می نشیند:

 خب خب...حاال چه فیلمی بذاریم که نبینیمش؟ -

 نخودی می خندم و دستی میان موهای لختم می کشم. نگاهش همراه با انگشتانم تا انتهای موها و یقه بازم پایین می آید:

 خنده ت...-

 کشد و دستش را روی ران پایم می گذارد:  خودش را جلو می

 میتونه یه مردو بکشه.-

 انگشتانم را روی شانه اش می کشم:

 انگار تمام حرفای خوبو بلدی...-

 سرش را جلو می آورد: 

 همه رو...میدونی...-

 سرش را جلوتر می آورد و نزدیک گوشم زمزمه میکند: 

 این مبل تخت هم میشه...-

 گردنش حلقه میکنم:دست هایم را دور 

 خوبه...-
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لب های همیشه لبخند دارش را روی لب هایم می گذارد و مرا می بوسد. میان بوسه های عمیق، لب هایش را سمت  

گوشم می برد و الله گوِش گوشواره دارم را می بوسد. لب هایش از آنجا راه گلویم را پیدا می کنند و بوسه زنان پایین 

 تیک و عاشقانه ای ندارم اما کارش را خوب بلد است و حس های زنانه ام را بیدار کرده. می رود. هیچ احساس رمان

دست زیر تی شرتش می اندازم و همانطور که در حال باال کشیدن آن از روی شکم ورزیده اش هستم، صدای سرفه  

 ای باعث می شود هردو از جا بپریم.

 ه کرده را می بیند و اخم هایش را درهم می کشد:مهراد که رو به سالن است زودتر از من کسی که سرف 

 داریوش؟-

خودش را از روی من کنار می کشد و کنارم می نشیند. لعنتی! اینجا چه غلطی میکند؟ نمی تواند فقط یک تصادف 

 باشد! حتما می دانسته مهمان مهراد من هستم. 

 فاصله از ما ایستاده و جدی نگاهمان میکند.موهایم را مرتب میکنم و به سمت داریوش برمی گردم که با کمی 

 مهراد تی شرتش را صاف میکند و از روی مبل بلند می شود: 

 سالم...اینجا چیکار میکنی؟ -

آید و نفس عمیقی می  اندازد و آستین های پیراهن پلویش را باال می زند. به سمتمان می  داریوش شانه ای باال می 

 کشد:

تارا جان  - گفتی مهمونت  تنها وقتی  نمی کردم  فکر  البته  بود.  یکمم حوصلم سررفته  بپیوندم.  به جمعتون  گفتم  هستن 

 باشید. اگر برنامه تونو بهم زدم میتونم برم.

 مهراد نگاه عذرخواهانه ای به من می اندازد و سریع می گوید:

 نه بابا...کار خوبی کردی. بشین. -

از مبل های یک نفره نزدیک ما می نشیند و پا روی پا می    داریوش دوباره لبخند کوتاه و سردی میزند و روی یکی

 اندازد: 

 البته اگر تارا خانوم از بودن من معذب نباشن...-
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مستقیم و خیره نگاهم میکند. دلم می خواهد بپرم و چشمانش را از جا دربیاورم. معذب؟ حضور تو آتش به جانم می 

 یالی مصنوعی می گویم:کشد. به سختی خونسردی ام را حفظ میکنم و با بی خ

 نه...بهرحال اینجا خونه خودتونه.-

 لبش را جلو میدهد: 

 البته اینجا مال پدرم هست ولی خب تقریبا بله...حق با شماست. مهراد چرا شراب نمیریزی؟-

 مهراد پوفی می کشد و گیالس های شراب را جلو می کشد: 

 دو تا لیوانه. برم یکی دیگه بیارم... -

د بلند شود مچ دستش را می گیرم. سوالی نگاهم میکند. به سختی لب هایم را با زبانم تر می کنم و می  همین که میخواه

 گویم: 

 من نمی خورم. الزم نیست بری... -

 مچ دستش را با مالیمت بیرون می کشد:

 نه بابا اوکیه االن میام.-

 ریوش نداشته باشم.به رفتنش خیره می شوم و سعی میکنم هیچگونه مکالمه و تماس چشمی با دا

 ببخشید برنامتونو بهم زدم. بنظر حسابی مشغول بودید. -

 حرصی لب هایم را می گزم و حرفی نمی زنم.

 فکر کردی زرنگی؟ دخترجون یادت باشه من همیشه یه قدم از تو جلوترم.-

بلند می شود و کنار من  پوزخند می زنم ولی چیزی نمی گویم. نگاه به مسیری که مهراد رفته می اندازد. از روی مبل  

 می نشیند. خیلی سعی میکنم به صورتش چنگ نیندازم. خودم را عقب می کشم. مچم را محکم می چسبد.

 با نگاه سیاه و تلخش خیره می شود به مردمک های سرشار از نفرت و ترسم و میغرد:
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ا- بهت  دارم  برنگرد.  و  برو  همیشه  برای  ما  زندگی  اینجا...از  تارا...از  که ببین  خودته  نفع  به  دوباره.  میدم.  خطار 

 بری... 

 مچ دستم را می کشم و از دردش صورتم درهم می شود: 

 ولم کن لعنتی!-

 مچ دردناک دستم را بیشتر فشار می دهد و دندان هایش را روی هم می سابد: 

 آخر این ماجرا برای خودت بد میشه...-

 تلخ می خندم: 

 اوه پس نگران منی! -

لب  به محض   زیر  که  شنوم  دارد. می  برمی  را  بطری شراب  و  میکند  رها  را  دستم  مهراد  های  قدم  شنیدن صدای 

 میغرد: 

 دختر احمق کله شق... -

 بفرمایید اینم یه گیالس دیگه...-

مهراد گیالس را روی میز می گذارد و طرف دیگر من می نشیند. داریوش همانطور که وانمود میکند برای ریختن 

 ا عوض کرده، گیالس ها را پر میکند. شراب جایش ر

برای اینکه دست مهراد را رد نکرده باشم، گیالس نیمه پر شده از مایع قرمز رنگ را میگیرم. مهراد گیالسش را باال  

 می آورد و همانطور که مرا مخاطب قرار میدهد، با لبخندی به سرخی شراب توی دستمان می گوید: 

 به افتخار دوستی های جدید... - 

تنها جرعه ای از مایع بد طعم می نوشم و گیالس را روی میز می گذارم. داریوش تقریبا نیمی از شرابش را سرمی  

 کشد و می گوید: 

 یکم جوجه گرفتم توی تراس سیخ بزنیم.-
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 به سمت من برمی گردد:

 جوجه دوست داری؟ میتونیم غذا هم بگیریم از بیرون.-

 از نقش بازی کردنش بهم می خورد ولی خب من هم بلدم نقش بازی کنم:  حالم

 همون جوجه خوبه. می چسبه توی تراس. واقعا تراس قشنگی دارید. -

آره چون بابا میدونست قراره اینجارو نگه داریم خیلی روش کار کرد. بقیه واحدها به این تمیزی درنیومده. شرابتو  -

 نمی خوری؟

 هم: کالفه سری تکان مید

 اهل مشروب نیستم زیاد. -

 سری به نشانه فهمیدن تکان میدهد و بسته سیگارش را از جیبش بیرون می کشد:

 سیگار که میکشی! -

 خیره به بسته سیگارش سر تکان میدهم:

 البته... -

می    سپس با همان لبخند معنا دار بلند می شوم و به سمت کیفم می روم. بسته سیگارم را برمی دارم و نخی بیرون

 کشم. مسیر طی کرده را به سمتشان برمی گردم. جلویش خم می شوم و بسته سیگار را رو به رویش می گیرم: 

 سیگار که میکشی...-

 با نگاهی ستاره باران سر فرود می آورد: 

 البته... -

 بی حرف اضافه، سیگاری برمی دارد. اول سیگار من و بعد سیگار خودش را روشن میکند. 

 خب...بهتره برنامه رو ببریم توی تراس تا خونه هم چند روز بوی گند سیگار نده... خیلی -
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مهراد نگاه بی حوصله اش را میان ما می گذراند و بلند می شود. لعنتی! دوست ندارم فکر کند، قصد دارم با برادرش  

د را بهم بزند. البته من چنین الس بزنم. لعنت به تو داریوش! می دانم هرطور که شده قصد دارد، رابطه من و مهرا

 اجازه ای به او نمیدهم. 

 همانطور که مهراد از ما فاصله می گیرد به سمتش می روم و دستش را می چسبم:

 نتفلیکس و چیلمون بهم خورد...-

 انگشتان دستم را مالیم می فشارد:

 شاید بهتره دفعه بعد خونه تو ببینیم همو... -

 میخندم: 

 موافقم.-

*** 

 میکنی تارا؟شوخی -

اندازم. ماشین را با ریموت قفل  ام نگه میدارم و دسته کلیدم را داخل کیفم می  گوشی را میان فاصله گردن و شانه 

 میکنم و سوییچ را با حرص داخل کیف پرت میکنم: 

 آره...آخه االن خیلی توی مود شوخی کردنم.-

قت سر نخورد. شبنم با همان لحن شگفت زده می کیف را روی دوشم می اندازم و گوشی را دستم می گیرم که یکو

 گوید: 

 مثال چی؟ من نمی فهمم. مهراد رفته به داداشش گفته قراره دختر بیاره؟ عجیبه دیگه... -

 پوفی می کشم:

تقصیر خودم شد. ندونسته به مهراد گفتم ترجیح میدم تنها باشیم. البد اونم به داریوش گفته مهمون داره و اینا...بخدا -

 دونم. لعنتی...از قصد اومد که برناممون رو بهم بزنه. نمی
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 فکر میکنی داریوش میدونه برنامه ت چیه تارا؟ -

خب حتی شبنم هم بطور کامل خبر از برنامه های من ندارد. حتی خودم هم نمی دانم دارم چه غلطی میکنم. فقط میدانم 

 دیگر راه برگشتی ندارم.

اینهمه سال اتفاقی و از روی  نمی دونم شبنم. میدونم که حدس می- زنه تنها دلیل نزدیک شدن من به برادرش بعد از 

 عالقه نیست. حتما نگرانه که چه چیزایی ممکنه بگم...یا چه کارایی ممکنه ازم بربیاد.

ا.  تارا تو باید وارد شرکت بشی. با وجود این گندی که زده شده بعید میدونم داریوش به مهراد اجازه بده ببرتت اونج-

 میتونم با بابا صحبت کنم...

 به سرعت میان حرفش میپرم:

 حرفشم نزن. آخرین چیزی که میخوام دخالت دادن تو یا پدرته. یه راهی پیدا میکنم.-

آتش  این  در  نیست  قرار  داریوش  و  من  جز  هیچکس  شوند.  خطرناکی  ماجرای  چنین  وارد  نیست  نفعشان  به  اصال 

 بسوزد.

 بعدا بهت زنگ میزنم.ببین شبنم من باید برم. -

 اوکی عشقم. بای.-

تماس را قطع و گوشی را داخل کیفم می اندازم. رو به روی درب آهنی می ایستم و چند ثانیه به آن خیره می مانم. از  

شدت اضطراب قلبم تند میزند. دستم را روی قلبم می گذارم و چند نفس عمیق می کشم. دست چپم درد میکند و میدانم 

 ناراحتی قلبی ست. دستم را از قسمت شانه می فشارم و صورتم جمع می شود.بخاطر 

ورای   آدمها  از  بعضی  باشم.  و شجاع  قوی  چقدر  نیست  مهم  بوده.  نفسگیر  و  برایم سخت  آدم  این  با  مالقات  همیشه 

شبرد هدفشان  تصور ما ترسناک هستند. ورای تصور ما قدرتمند هستند و هیچ ابایی ندارند که از این قدرت برای پی

 استفاده کنند. 
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اینکه  آیفون را میزنم. بدون  بالخره تمام قدرتی که هنوز از تک تک سلول هایم پرنکشیده را یک جا جمع میکنم و 

کسی جواب بدهد، در باز می شود. با کشیدن نفسی از اعماق وجودم در را باز میکنم و داخل می روم. با خودم فکر 

 بهترین زمان برای این مالقات نبود.میکنم شاید شب هنگام 

آپارتمانش باز است. اگر سامان بفهمد دور از  بجای استفاده از آسانسور یک طبقه را از پله ها باال می روم. درب 

چشمش با این آدم در ارتباطم، بی شک خودش مرا میکشد. همیشه تمام تالشش را کرده من و این دوست خطرناکش  

 . البته اگر بشود اسم روابطشان را دوستی گذاشت.را از هم دور نگه دارد

در را هول میدهم و داخل می روم. دودی که در فضای آپارتمان پخش شده باعث می شود در عرض چند ثانیه به  

 سرفه بیفتم.

 با نگاهی تار شده از اشک اطراف را از نظر می گذرانم. روی کاناپه سه نفره نشسته و گل می کشد.

 ن نیشش باز می شود: به محض دیدن م

 به به...تارا خانوم...بیا اینجا بشین... -

 چند بار لب میزنم تا شاید کالمی بیرون بپرد. فایده ای ندارد. با کف دست روی کاناپه نزدیک خودش میزند: 

 بیا تو عزیزم. بیا بشین.-

 ی به پنجره میکنم:پک دیگری میزند. احساس میکنم از استشمام آنهمه دود گیج و منگ شده ام. اشاره ا

 میتونم پنجره رو باز کنم؟ -

 سیگار ماری جوآنا را داخل جاسیگاری میگذارد و تکیه میدهد. دستی به ریش بلندش میکشد: 

 آره...راحت باش. -

پنجره را کمی باز میکنم و به سمت مبلی که نزدیکش است می روم و می نشینم. مطمئنم نمی تواند حدس بزند چقدر 

 لهاست که نمی گذارم کسی از روی ظاهرم، پی به حال درونی ام ببرد.ترسیده ام. سا

 خب...چیزی میخوری؟-
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 حدس میزنم منظورش چای یا قهوه نیست. سری تکان میدهم:

 نه ممنون...-

 تکیه اش را از مبل می گیرد و دست هایش را بهم میپیچد. به سمتم خم می شود:

 با خبرای خوب اومدی؟-

 خب...-

 یکنم و نفس میگیرم:تک سرفه ای م

 راستش فقط برای اسلحه اومدم. هنوز...هنوز... -

 عصبی از روی کاناپه بلند می شود:

 ِد بجنب دختر...ساعت داره تیک تیک میکنه...-

 دستش را کنار گوشش میگیرد: 

 می شنوی؟ تیک تیک... -

 خب...زمان میبره. بهت گفتم...باید...الزمه بهش نزدیک تر بشم.-

ای- برام  بدون من  بتونیم  که  و خروج...یجای خوب  بده. ساعت ورود  لعنتی  برنامه  یه  من  به  پرنسس.  نیست  مهم  نا 

مشکل انجامش بدیم. خواسته زیادیه؟ در برابر تمام چیزایی که تا حاال بهت دادم خواسته زیادیه؟ خونه ای که بتونی  

 توش راحت زندگی کنی. هروقت مشکل مالی داشتی پیش کی رفتی؟

 ادش از جا میپرم:از فری

 هان؟-

 دستش را تخت سینه اش می کوبد:

 اومدی پیش بهمن...اومدی پیش من... -
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 آره میدونم ولی...-

 دستش را باال میگیرد تا متوقفم کند:

تارا برنامه لعنتی رو به من بده. برنامه رفت و آمدش. با کی میره؟ با کی میاد؟ کی تنهاست؟ ساعت چند پامیشه؟ -

میخوابه؟ کی میره دستشویی؟ روزی چندبار میره دستشویی؟ من همه چیزو باید بدونم. نکنه دو روز با این ساعت چند  

 بچه سوسوال گشتی نظرت عوض شده؟ 

ام   ترسیده  ام.  نترسیده  بداند  تا  میبرم  باال  را  صدایم  شوم.  می  بلند  مبل  روی  از  و  میدهم  تکان  سری  کالفگی  با 

 .اما...همیشه از این مرد میترسم

داریوش نمیخوام. میخوام خوار - اندازه زجر کشیدن  به  قولمم هستم. هیچ چیزو  دادم. پای  ببین بهمن...من بهت قول 

شه...میخوام عذاب بکشه...میخوام درد بکشه. واقعا میگم. ولی من برنامه های خودمم دارم. به شبنم قول دادم وارد  

م ربایی میتونه گیرم بیاد بهمن. میتونم ببینم به خاک سیاه میشینه. شرکت بشم. اگر راست بگه، من خیلی بیشتر از یه آد

 من میدونم که توی اون شرکت لعنتی داره پولشویی میشه. فقط نیاز به مدرک دارم. 

چند لحظه به صورت عصبی ام خیره میماند و سپس با صدای بلند زیر خنده میزند. میان خنده و درحالی که رو به 

 گوید:سرخ شدن می رود می 

ایرانه دختر جون...فرض کنیم مدرکم - اینجا  چی؟ مدرک؟ فکر کردی کی هستی؟ فکر کردی کجایی؟ ناف آمریکا؟ 

 جمع کردی. تو فقط یه آدمی...یه دختر جوون بی هیچ قدرت و روابطی.

 انگشتم را باال می گیرم و مصمم می گویم:

پدر - به  کنم. می سپرمش  استفاده  مدارک  اون  از  نمیخوام  پولتو   من  تو  اینکه  از  بعد  البته  داره.  قدرت  شبنم...پدرش 

گرفتی مدارکم رو رو میکنم. من تمام کمک هایی که الزم دارمو دورم جمع کردم. برنامه یک ماهه و یک ساله نیست.  

اید سالهاست دارم براش برنامه می چینم. من میدونم چطور باید اون مدارک رو پیدا کنم فقط هنوز نمی دونم چجوری ب

وارد اون شرکت لعنتی بشم. به عالوه اینکه اگه بتونم اونجا کنارشون کار کنم مطمئنا برنامه روزمره شون هم دستم  

 میاد. فقط بهم اعتماد کن باشه؟ 

 پوفی می کشد و سرجایش می نشیند:
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 باشه...چقدر زمان میخوای؟ -

 برگشته و برنامه هامو مدام بهم میزنه.مطمئن نیستم. دارم تالشمو میکنم ولی داریوش زود از چین -

 تارا...-

 قوی و محکم می گوید. نگاهش می کنم. شمرده شمرده و تهدید آمیز ادامه میدهد: 

 گفتم چقدر زمان میخوای؟-

 مشغول شکاندن انگشتان دستم می شوم و لب میگزم:

 چند ماه...-

 سرش را با ناباوری تکان میدهد:

 زودتر کارم پیش میره.چند ماه؟ اگه جاسوس بفرستم -

بهمن این آدما قدرت دارن...درسته...پول زیادی دارن که بهت بدن. انکارش نمیکنم. میتونی راحت صد میلیارد بزنی -

به جیب. ولی قدرت زیادی هم دارن. باور کن فقط با فرستادن یه جاسوس و یکی که براشون کمین کنه کارت پیش  

 ت نمیخوام. هرکی باشه یه سهمی میخواد. ولی من نه! یکم زمان بهم بده بهمن...نمیره. تازه من حتی یه قرون هم از

 کمی در فکر فرو می رود و می گوید:

باید فکر کنم. امانتیت اینجاس. زیاد آسون نبود برام جور کردنش. از اونجایی که یه چند ماهی قراره لفتش بدی شاید  -

 دهیت به من باشی. بد نباشه دنبال یه راه بهتری برای پس دادن ب

 قدمی عقب می گذارم و آماده دفاع از خودم می شوم که پقی زیر خنده میزند و از روی مبل برمی خیزد: 

خیلی - خونه  میبریش  وقتی  تارا.  باش  مراقب  میگم.  بهت  دارم  ریخته.  پام  و  دست  زیر  دختر  بابا...من  کن  ریلکس 

گر مجبور نیستی ازش استفاده نمیکنی. اگرم گرفتنت دهنتو مراقب باش. یه جای امن پنهونش کن و مطمئن شو که ا

 میبندی و نمیگی من برات جورش کردم. چون اگر اسمی از من ببری زندان و زندگیت و روز و شبتو جهنم میکنم.
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داخل اتاق خوابش می رود و من تازه می توانم نفس حبس شده ام را رها کنم. با کیسه مشکی برمی گردد و آنرا داخل  

 اکتی که رویش منگو مشکی و بزرگی نوشته شده جا سازی میکند:پ

اتفاقی شلیک نکنی. همین یه خشابو بهت میدم. اصال بلدی - خشابش پره. خشابو درآوردم و جدا گذاشتم که یه وقت 

 چجوری باید ازش استفاده کنی؟

 گذارد: سری به معنای نه تکان میدهم. روی مبل می نشیند و پاکت را جلوی دستش می 

 پس به چه دردت میخوره اصال؟-

 لبخند دستپاچه ای میزنم و می نشینم:

شبا نمی تونم بخوابم. احساس امنیت نمی کنم. احساس میکنم دارم با آتیش بازی میکنم و هیچ چیزی برای دفاع از  -

 خودم ندارم. 

روی من ازش استفاده کنی یادت   میفهمم. منم همینطور. پس اگه یه روزی با هم دیگه به مشکل خوردیم و خواستی-

 باشه که منم همیشه یکی همراهم دارم. 

 میخندد و کیسه مشکی را بیرون می کشد:

 یه بار بهت توضیح میدم پس سعی کن گوش بدی چون راحته. باید برم جایی دیرم شده.-

 سری به معنای فهمیدن تکان میدهم.

 نی اش با چوب صدایی بلند می شود.خشاب را روی عسلی چوبی میگذارد و از برخورد سطح آه

 خب نیازی به خشاب نداریم. این ماشه س... -

 انگشت اشاره اش را داخل نیم دایره زیر اسلحه کوچک می گذارد و ماشه آهنی را می فشارد: 

ن  وقتی میخوای شلیک کنی باید حتما اینو فشار بدی...اما قبلش مطمئن شو که سیفتیش رو غیر فعال کنی. بهش گلنگد-

غیر   در  کنی.  استفاده  ازش  میخوای  وقتی  فقط  البته  باشه.  غیرفعال  که  شو  مطمئن  ولی  نمیکنه.  میگن...فرقی  هم 

 اینصورت همیشه باید روی حالت سیفتی باشه. 
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 با دست قسمت باالی اسلحه را بصورت کشویی میکشد و ادامه میدهد:

از اسلحه استفاده کردی حتی وقتی خشاب نداره بازم بذارش   االن اسلحه آماده شلیکه. البته اگه خشاب داشته باشه. اگر-

اینکه بدونی ممکنه گلوله رو شلیک کنی. اصال   روی حالت سیفتی چون گاهی گلوله توی اسلحه گیر میکنه و بدون 

چیز پیچیده و سختی نیست. یه مکانیزم خیلی ساده ست. موقع شلیک باید بدونی که بخاطر فشار، اسلحه به سمت باال 

پرت میشه. پس بهتره کمی پایین تر از هدفت نشونه بگیری. فکر نکنم تو الزم داشته باشی...البته اگر کال الزمت بشه  

که بعید میدونم...ولی فکر نکنم تو الزم داشته باشی از راه دور نشونه بگیری...زدن هدفی که نزدیکه هم واقعا کار  

 کن به پا و دست بزنی چون تو آدمکش نیستی... سختی نیست. هرجا بزنی مطمئنا میفته. سعی هم ب

 نگاهش حالت ترسناک و جذبه خاصی دارد: 

 فهمیدی؟ -

 مصمم می گویم: 

 آره. آدمکش نیستم. -

 اسلحه را به سمتم میگیرد:

 بیا خودت یکم باهاش ور برو دستت میاد...-

 دست دراز میکنم که کمی دستش را عقب می کشد و مچ دستم را می گیرد: 

فقط وقتی که جونت توی خطر بود و حس کردی که اگر از خودت دفاع نکنی میمیری ازش استفاده کن. اینجا  تارا...-

ایرانه. استفاده از اسلحه و زخمی کردن و یا کشتن کسی به اندازه جونت تاوان داره. فکر نکن اگر بری روی دشمنت  

 گلوله باز کنی انتقامت رو گرفتی. عاقل باش. 

 سر تکان میدهم:

 ه برای اینکار نمی خوامش. دیوونه نیستم بهمن. فقط احساس امنیت نمیکنم. ن-

 سری تکان میدهد:



 «منصوری یاسمین»روسی  رولت

81 
 

میفهمم...منم هیچوقت احساس امنیت نمیکنم. ولی من با تو و تو با ماهرها فرق داری. برای آدمای قدرتمند همه چیز  -

 اکثر اوقات خوب پیش میره. ولی تو نه ثروتمندی، نه قدرتمند.

 را پایین می فرستم و اسلحه را از میان انگشتانش بیرون می کشم:آب دهانم 

 حواسم هست.-

سطح آهنی اش را میان دستانم لمس میکنم. کمی سرد است. لبخندی میزنم و چشم هایم را می بندم. بالخره می توانم  

 شب ها با آرامش بیشتری بخوابم.  

*** 

تمام مسیر برگشت به خانه را در فکر و خیال می گذرانم. سالهاست که روز و شب تمام دقایقم را به قدم های بعدی  

ست یک قدم را اشتباه بردارم و همه چیز جلوی چشمم تبدیل به خاکستر شود. پایم را بیشتر روی    فکر میکنم. کافی

گاز می فشارم و با کالفگی دست روی پیشانی ام می کشم. پاکتی که اسلحه را زیر لباس های داخلش مخفی کردیم را  

ماشینم را متوقف نکرده اما بهرحال    توی صندوق گذاشتم و وسایل صندوق را رویش ریختم. تا به حال پلیس یا گشت

 باید مراقب می بودم.

هرچقدر بیشتر پیش می روم و به هدفم نزدیک تر میشوم، بیشتر و بیشتر می ترسم. تا قبل از این هیچ تهدیدی وجود  

حاال نداشت. بهمن انقدر فشار به من نمی آورد و هنوز ماهرها را ندیده بودم. همه چیز در سرم تئوری وار میگشت.  

اما مدام فکر میکنم که بعد از تمام شدن همه چیز آیا می توانم زندگی آرامم را ادامه بدهم؟ اگر همه چیز اشتباه پیش  

برود و تمام نقشه هایم به گند کشیده شود، چیزی برای دفاع از خودم دارم؟ حتی اگر همه چیز خوب پیش برود، آیا 

 دم؟  داریوش ماهر می گذارد راحت برای خودم بگر

تمام این سوال ها نمی گذارد شب ها راحت بخوابم. گاهی با قلبی کوبان و نفسی تنگ شده و عرق ریزان از خواب  

میپرم و آرامش اتاق خواب وادارم میکند باور کنم همه چیز خوب است. همه چیز هنوز آرام است. سپس تمام شب را  

 ترس کابوس های همیشگی تا صبح غلت میزنم. طاق باز دراز می کشم و فکر می کنم و فکر می کنم و از

ماشین را داخل پارکینگ میبرم و پاکت حاوی اسلحه را دستم می گیرم و تا در آپارتمان را پشتم ببندم، هزار فکر و 

خیال بد به سرم میزند. خودم هم باورم نمی شود که همراهم اسلحه با خشابی پر دارم. خوب یا بد همین شیء کوچک  
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ام می  فلزی به م داخل کشو بغل تختی  از مشمای مشکی خارجش کنم،  امنیت میدهد. اسلحه را بی آنکه  ن قدرت و 

 گذارم. 

لباس عوض میکنم و با ماگی پر از چای تازه دم، روی کاناپه قهوه ای رنگ می نشینم. باری دیگر با حرص گوشی ام 

 را چک میکنم. هیچ خبری از پیام یا زنگى از سوی مهراد نیست.

گ را با حرص روی عسلی جلوی دستم می کوبم و میان لیست مخاطبانم می گردم. از فکر اینکه ممکن است نتوانم ما

به مهراد نزدیک تر شوم، تنم می لرزد. بدون وجود همین ریسمان کوچکی که مرا به ماهرها وصل کرده، هیچ چیزی  

 م قرار نیست زمان زیادی به من بدهد. برای عرضه کردن به بهمن ندارم. بهمن مرد خطرناکی ست و می دان

نمی خواهم زیادی آویزان بنظر برسم و زنگ زدن به مهراد، بدون اینکه خودش پیگیر شود، زیاد حرکت جذابی از  

 سوی من نیست. 

 داخل واتس اپ می روم و مسیج هایم با مهراد را می خوانم. آخرین مسیج رد و بدل شده میانمان برای دیشب است. 

 ونه عزیزم؟" "رسیدی خ

 "آره ممنون برای نگرانی و پذیرایی گرمت."

شکلکى كه بوسه می فرستد و از سوی مهراد است، انگار به من دهن کجی میکند! دستم روی دکمه های کیبورد چرخ 

می خورد. می نویسم "سالم" و پاک میکنم. برایم مهم نیست که آویزان بنظر برسم. اصال طرز فکر هیچکس برایم 

 ست. فقط می ترسم مهراد دخترهای آویزان را دوست نداشته باشد.مهم نی

پوف کالفه ای می کشم و گوشی را کنار ماگ می گذارم. فقط می توانم امیدوار باشم که زنگ میزند و یا خبری از من 

 می گیرد. 

شوم که باز مرا جایی ببرد   ولی...اگر خبر نگیرد چه؟ قلبم شروع میکند به تند زدن. شاید بتوانم دوباره به شبنم متوسل

را   آدم  چندبار می شود یک  باشد.  کمی مشکوک  است  ممکن  این حرکت  کردن  تکرار  هم هست. هرچند  مهراد  که 

 بصورت تصادفی در بازه زمانی کوتاهی دید؟ تقریبا غیرممکن است.

م نمی خواهد روی بدش  عصبانیت یکی دو ساعت پیش بهمن از اینکه زیادی معطلش کرده ام، حسابی مرا ترساند. دل

را ببینم. بهمن را از طریق سامان می شناسم. سالهاست که با او مخفیانه ارتباط دارم. ارتباطمان تنها مربوط به نقشه 
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مان می شود. از سامان شنیده بودم که آدم خوبی نیست و وقتی سامان می گوید کسی بد است این بدین معناست که  

 آدم درگیر شوی یا حتی کوچکترین ارتباطی با او داشته باشی. واقعا دلت نمی خواهد با این 

چندین سال قبل، یک شب همراه سامان به یکی از جمع هایشان رفته بودم. همیشه می دانستم با آدم های خالف می  

ه  نشیند. چیزهایی که از به اصطالح دوستانش برایم تعریف میکرد، غیرقابل باور بود. از بازی های پوکر و مبارز

های غیرقانونی و زیرزمینی و مسابقات رانندگی خیابانی تا قاچاق مواد و آدم و هرچیزی که می تواند به ذهن انسان  

برسد. چیزهایی که باورم نمی شود زیر آسمان همین شهر که در آن زندگی می کنیم و شب ها با خیال راحت می  

 خوابیم، در جریان است.  

جا خوشحالشان نمی کرد اما به سامان اعتماد داشتند و می دانستند دردسرساز نخواهم  بهمن را آنجا دیدم. حضور من آن

 شد. ورود به چنین جمعی تقریبا برای هر فرد عادی ای غیرممکن است.

میان صحبت هایشان فهمیده بودم که بهمن به ازای گرفتن پول زیادی آدم می کشد. نه فقط آدمکشی؛ دست و پا می 

انگشت می ب آنها شکاند،  به  رید، درحد مرگ فرد مورد نظر را کتک میزد و هزار کار دیگر که حتی فکر کردن 

 باعث می شود، بدنم دچار رعشه شود. 

البته خودش مدت هاست دیگر دستش را آلوده نمی کند و برای تمام کارهایش آدم دارد. هیچوقت فکرش را نمی کردم  

هی و بعد شب ها راحت و بدون فکر و خیال بخوابی. اما خب من  بشود برای گرفتن جان آدم دیگری، پول هنگفت بد

 روی دیگر این شهر را دیده ام. چیزهایی به چشمم دیدم که نمی گذارد شب ها راحت بخوابم. 

بهمن از همین راه حسابی پول برای خودش دست و پا کرده است. چند وقت بعد که به حضور من در جمع هایشان  

ایش فهمیدم از خانواده ای به شدت فقیر است که تمام دوران کودکی اش را در حد مرگ از  عادت کردند، میان حرف ه

مادر و پدر ناتنی اش کتک میخورده. البته همیشه با کنایه و شوخی از گذشته اش حرف میزند و ادعا میکند که اگر  

ساده بود. به اینجا که می رسد، می چنین گذشته ای نداشت، شاید هرگز به اینجا نمی رسید و مثل خیلی ها یک کارمند  

تواند به شدت گزنده و سخت   خندد و ساکت می شود. مطمئنا از سر گذراندن تمام آن روزها برای یک کودک می 

 باشد.
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هنوز بعضی از زخم های کودکی اش را روی صورت و دست هایش دارد. جای سیگارهایی که روی دستش و خدا  

ه بودند. آثار بریدگی کنار ابرو و چشم هایش. وحشتناک است. فکر کردن به اینکه میداند دیگر کجای تنش خاموش کرد

 کسی و بدتر از آن یک مادر بتواند چنین بالیی سر یک کودک بی پناه بیاورد، خارج از تصورم است.

زیادی    بعد از کمی دقت و گوش دادن به حرف هایشان فهمیدم که آدمکشی تنها کار خالف بهمن نیست. کارهای خالف

میکند از جمله آدم ربایی! روزهای اول، نقشه هایی که زمان خواب و در رخت خوابم برای داریوش می کشیدم، بیشتر  

شبیه رویایی بود که اجازه میداد بتوانم بخوابم. من پولی نداشتم که به بهمن بدهم و از او بخواهم داریوش را گوشمالی  

نداشت که اینکار را بکند. حتی اگر پولش را داشتم، بعید میدانستم بهمن بدهد و بهمن هم خصومت شخصی با داریوش  

برای مقدار کمی پول بخواهد با چنین آدم های قدرتمندی درگیر شود. بیشتر دنبال راهی بودم که برای بهمن هم سود  

 خوبی داشته باشد. 

نبود.   با بهمن بطور مستقیم صحبت کنم که اصال کار راحتی  حتی نگاه کردن به صورتش باعث  کم کم سعی کردم 

میشد دلم بخواهد تا خانه بدوم و خودم را زیر پتویم پنهان کنم. بعد از اینکه شروع به صحبت با او کردم، بنظرم رسید  

 آنقدرها هم آدم ترسناکی نیست. شوخ بود و از همان اول از من خوشش آمد.

سر صحبت را با او باز کردم. از تمام روزهای سختم  بعد از ماه ها سعی و تالش و حساب و کتاب کردن، بالخره  

گفتم. سعی کردم از نظر احساسی بین خودمان ریسه ای محکم ببندم. هردو سختی کشیده و رها شده بودیم. وقتی در 

مورد نقشه ای که در سرم داشتم گفتم، توجهش بیشتر از قبل جلب شد. اول زیاد مرا جدی نمی گرفت و مدام به حرف  

ی خندید. بعد از مدتی تازه فهمید که چقدر مصمم و جدی هستم. میگفت پتانسیلش را در من می بیند. میگفت هایم م

 خودش هم تمام نفرتش را جمع و همان نفرت او را تبدیل به آدمی که امروز هست کرده. 

ز داریوش بودم. هیچوقت  آدمی که بود و تمام مال و ثروتی که داشت برایم پشیزی نمی ارزید. من فقط دنبال انتقام ا

آرزوی مرگش را نداشتم ولی می خواستم عذاب بکشد. بخاطر پدرم و بخاطر خواهرم و از همه مهم تر برای خودم و  

همه چیزهایی که از دست داده بودم. از همان موقع، کم کم شروع به تحقیق کردیم. برنامه ریختیم. برنامه هایمان بهم 

 . ریخت و دوباره برنامه ریختیم

شبنم و سامان فکر می کنند از برنامه های من خبر دارند ولی من فقط آنقدر که الزم است به آنها می گویم. اگر الزم 

است چیزی را شبنم بداند و سامان نداند، به شبنم می گویم و برعکس. مهم ترین دلیلش هم این است که نمی خواهم 
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تم این بود که سامان را هیچوقت و به هیچ عنوان وارد برنامه هایمان زیادی درگیرشان کنم. تنها قولی که از بهمن گرف

نکند. گفتم که حق ندارد یک کلمه به او حرفی بزند. خودش هم ترجیح میداد دایره افرادی که در این ماجرا دخالت  

 داشتند، حسابی کوچک باشد.

 خم می شوم و گوشی ام را برمی دارم. برای مهراد می نویسم:

 "امشب نتفلیکس و چیل؟"

دکمه ارسال را میزنم و گوشی را روی میز می اندازم. اینهمه راه را نیامده ام که همین اول راه احساس بیچارگی  

 کنم.

قفل گوشی  پیامش را روی صفحه  توانم  بردارم. می  را  آن  به سرعت  و  بزنم  لبخندی  باعث می شود  دینگ گوشی 

 بخوانم:

 دارم."  "ساری بیبی. امشب برنامه

لعنتی بلندی می گویم و گوشی را روی مبل می کوبم. پیام بعدی با فاصله کوتاه، دینگ گوشی را دوباره بلند میکند. 

 نگاه می کنم و بالخره لبخند می زنم.

 "فردا شب؟" 

 سریع می نویسم: 

 "عالیه. می بینمت."

 نوشم. با خیالی که فقط کمی راحت شده، ماگ چای را برمی دارم و چایم را می

*** 

نگاهی همراه با عشق به چهره غرق خواب مایا می اندازم و در اتاقش را می بندم. شکالت و شیرینی را در ظرف 

های جدا می چینم. همه چراغ های خانه را روشن می کنم. انبه ها را از یخچال بیرون می آورم و خوب می شورم.  

های کوچکتر تقسیم می کنم. بستنی وانیلی را همراه با انبه های    آنها را با حوصله پوست می کنم و با چاقو به قسمت

 پوست کنده شده کنار مخلوط کن می گذارم. 
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نگاهی به ساعت می اندازم. انقدر دیر نکرده که نگران کننده باشد و حدود نیم ساعت پیش درخواست لوکیشن کرد.  

ترس دارم. شاید انتظار داشتم بیشتر از اینها پیگیرم  پس می توانم مطمئن باشم که می آید. خودم هم نمی دانم چرا اس

 باشد و نیست و کاری از من برنمی آید.

جلوی آینه می روم. پیراهن کوتاه گلدار که تقریبا راحت و مخصوص خانه است پوشیده ام. آرایشم کم بنظر می رسد  

 زن، می تواند خیلی تاثیرگذار باشد. اما زمان زیادی برد. متاسفانه یا خوشبختانه زیبایی و فریبندگی ظاهری یک

جا   من  خانه  در  سامان  که  قدیمی  ویسکی  زا،  انرژی  نوشیدنی  میوه،  آب  گذرانم.  می  نظر  از  را  میز  روی  وسایل 

 گذاشت و دو تا لیوان. هر مزه ای که بنظرم می رسید را از سوپر خریدم و روی میز چیدم.

زنیم. سپس یک نوشیدنی انرژی زا را تا انتها می خورم تا بالخره تماس کوتاهی با شبنم می گیرم و کمی حرف می  

 زنگ آیفون باعث می شود از جا بپرم. نفس عمیقی می کشم و در را برایش باز میکنم. 

 از آسانسور که بیرون می آید بسته شکالت را در دستش می بینم و لبخند میزنم: 

 الزم نبود چیزی بگیری...-

 می بوسد:داخل می آید و صورتم را 

 قابلی نداره... -

 شکالت را می گیرم و به سمت هال راهنمایی اش می کنم:

 بیا تو. تو خودت شکالتی...-

 نگاهم میکند و میخندد:

 شیطون...-

 میخوای لباستو بده به من آویزون کنم.-

 سری تکان میدهد. سویی شرت مشکی رنگش را درمی آورد و آنرا به دستم میدهد: 

 داری. چه خونه قشنگی -
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 به سمت اتاق می روم تا لباسش را آویزان کنم: 

 مرسی. خونه خودته. ببخشید من خودمم تازه از سرکار اومدم. باید شامو از بیرون بگیریم.-

 صدایش از هال به گوشم می رسد:

 من که مشکلی ندارم. به به...ببین چقدر زحمت کشیده. -

 نشینم:پیشش برمی گردم و روی کاناپه کنار دستش می 

 چیز خاصی نیست. چه خوب شد اومدی... -

 لبخندم را با لبخندی گرمتر جواب میدهد. همین که می خواهد سرش را جلو بیاورد، از روی مبل بلند می شوم:

 عجله نکن. اول باید یه فیلم بذاریم و نبینیمش. -

ا حالت تحسین برانگیزی خانه ام را  داخل آشپزخانه می روم و شیک انبه را آماده میکنم. زیرچشمی حواسم هست که ب

همه   که  دارد  خاصی  هوای  و  حال  اما  نیست  مجلل  و  شیک  اصال  او  خانه  برعکس  من  خانه  گذراند.  می  نظر  از 

 خوششان می آید. 

 بالخره فکرش را به زبان می آورد:

 خونه ت یه حس خوبی داره. ویوشم عالیه. -

 مرسی.-

همه چیز را به او گفته باشد و حاال او به عنوان جاسوس سراغ من آمده با خودم فکر میکنم آیا ممکن است داریوش  

 باشد؟ شیک ها را داخل لیوان های بلند می ریزم و داخلش نی می گذارم. احتمالش کم است اما غیرممکن نیست. 

 گیرد:خسته از فکر و خیال های همیشگی همراه سینی حاوی شیک ها پیشش برمی گردم. سریع سینی را از دستم می 

 کم کم دارم واسه پذیرایی مسخره م خجالت میکشم.-

 می نشینم و دستم را دور بازویش می اندازم: 
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 همه چیز عالی بود...البته همه چیز جز اینکه برادرت سرزده اومد و برنامه هامونو بهم ریخت.-

 می گوید:  صورتش از آن فاصله نزدیک زیادی بی نقص بنظر می رسد. انگشت زیر چانه ام می کشد و

واقعا بابتش شرمنده م. معموال داریوش خیلی به حریم خصوصی من احترام میذاره و فکرشو نمی کردم ممکنه بیاد. -

گویا فکر کرده برنامه چند نفره ست و حوصله ش پیش مامان اینا سر میرفته. من خیلی واضح بهش نگفتم برنامه م 

 چیه. امیدوارم حضورش معذبت نکرده باشه.

 کان میدهم. خم می شوم و لیوان شیکی برمی دارم و به سمتش می گیرم:سری ت

 نه اصال. شوخی میکنم. برادرت هم مثل خودت آدم خوب و جذابیه.-

 یک تای ابرویش را باال می اندازد: 

 هه...به اندازه من؟ -

 با صدا می خندم و شیک دیگر را برای خودم برمی دارم: 

 وبی بنظر میرسه.خب نه به اندازه تو...ولی آدم خ-

 سری به معنای موافقت تکان میدهد: 

 فوق العاده ست. تنها آدمیه که میتونم همیشه و بدون هیچ شکی بگم میتونم روش حساب کنم. حتی با وجود اینکه...-

 زبانش را روی لب پایینش میکشد و لیوان داخل دستش را روی عسلی می گذارد: 

 تنی هستیم. اما هیچوقت چنین حسی نداشتم. خیلی نزدیکیم بهم.خب ما ناتنی هستیم. یعنی از مادر نا-

 حالت شگفت زده ای به صورتم میدهم:

 واقعا؟ من هیچوقت نمی دونستم.-

دروغ می گویم. می دانستم. مادر داریوش وقتی داریوش خیلی کوچک بوده طالق گرفته و او را به پدرش سپرده.  

دانیم کیست و نه میدانیم کجاست. سپس پدرش با مادر مهراد ازدواج کرده و خیلی خیلی دنبال مادرش گشتیم اما نه می  

 زود بچه دار شدند. 
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 مهراد جواب میدهد:

این  - باشه  باید حتما مشکلی  فکر میکنن  بعد  ناتنی  این موضوع رو. مردم می شنون  نمیگیم  خب معموال زیاد جایی 

 داریوشه...حتی میتونم بگم درست به اندازه من. وسط. اما اینطوری نیست. مادر من عاشق 

 کمی از شیکم می خورم و سر تکان میدهم:

 میفهمم. البته مهم نیست آدما چی فکر میکنن. -

 نه...اما لزومی نداره همه چیزم بدونن.-

 سعی میکنم وانمود کنم که تحت تاثیر قرار گرفته ام و دست روی دستش می گذارم: 

 د کردی...ممنون که به من اعتما-

جلوتر می آید. لیوان داخل دستم را می گیرد و آن را کنار لیوان خودش روی میز می گذارد و تقریبا رویم خم می 

 شود:

خب من میدونم به چه آدمایی میشه اعتماد کرد. نمیدونم چجوری بگم. حس خوبی بهم میدی. شبیه آدمایی نیستی که  -

 چیزی جز خوبی توی دلت باشه.

پیچد. باید بخاطر این اعتمادی که ادعا میکند نسبت به من دارد، خوشحال باشم. خوشحالم؟ لب میگزم و از    دلم بهم می

 اینکه جواب خودم را بدهم طفره می روم.  

 دست پشت گردنش می اندازم:

 میدونی؟ وقتی هم دانشگاهی بودیم...واقعا ازت خوشم می اومد.-

 کف دستش را روی قلبم می گذارد: 

 که نمیتونم بگم منم اونروزا ازت خوشم می اومد. ولی خوشبختانه االن خیلی ازت خوشم میاد.متاسفم -

قبل از اینکه بتوانم لبخند بزنم، مهر لب هایش را روی دهانم میکارد. همراهش می شوم و فکر میکنم شاید اگر همه 

ه خالصانه با هم باشیم. تارای هفده  چیز طور دیگری پیش میرفت، ما می توانستیم امشب و یا شاید حتی برای همیش
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ساله دوست دارد باور کند که مرد مورد عالقه آنروزهایش را بدست آورده و می تواند یک عمر خوشحال و خوشبخت  

 در کنار پدر و خواهر و خانواده اش زندگی کند.

آبمیوه همراهی اش میکنم. همان لحظه   ساعتی بعد مهراد برای خودش ویسکی میریزد و من در خوردن مزه ها و 

 صدای میو میو کردن مایا باعث می شود از روی کاناپه بپرم: 

 وای مایا رو یادم رفت.-

 گیج و سردرگم تی شرتش را از روی مبل چنگ میزند: 

 کی؟-

 میخندم و دستم را تکان میدهم:

 نه...هول نشو. مایا گربمه.-

 شگفت زده می گوید:

 گربه داری؟ -

 نم و می گویم: در اتاق مایا را باز میک 

 آره یه تپلیشو. هی مایا...-

مایا سریع از میان پاهایم بیرون می دود. ظرف غذایش را پر میکنم و به سالن برمی گردم. مایا که درست مثل خودم  

زیاد از حضور غریبه ها خوشش نمی آید، بجای مبل مورد عالقه و همیشگی اش، روی دورترین مبل به مهراد میپرد 

 میکند به لیس زدن پنجه های دستش. و شروع 

 مهراد با کنجکاوی حرکاتش را تماشا میکند و میخندد:

 انگار زیاد با من حال نکرد.-

 شانه باال می اندازم: 

 باید بهت عادت کنه. خب...شام چی بخوریم؟-
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 تی شرتش را که همانطور بی هدف در دستش گرفته می پوشد و دکمه شلوار جینش را می بندد:

 داری بریم بیرون؟ دوست-

 پسر با فکری ست. دوست ندارد من غذا بگیرم و هزینه ای متقبل شوم. شانه باال می اندازم: 

 نمی دونم فرقی نداره. گفتم یه فیلمم ببینیم. -

چند لحظه مکث و حرفم را مزه مزه میکنم. باید خیلی حساب شده و خوب نقش بازی کنم. باید غم و نگرانی ام باورش  

 خره مشغول بازی با انگشت دستم می شوم و با لحنی گرفته می گویم:شود. بال

 خیلی خوشحالم اومدی اینجا. این چند روزه همه ش به استرس و نگرانی گذشت. -

 با نگرانی میپرسد:

 چرا عزیزم؟ -

 لب میگزم: 

با کسی صحبت   خب...یکم مشكالت شغلی دارم. خیلی دارم استرس میکشم. معموال دوست ندارم راجع به این چیزا-

 کنم، ولی خب تو احساس راحتی کردی با من و بهم از مسائل خانوادگیت گفتی...خب...

 به سمتم می آید و دستم را میگیرد: 

 با من راحت باش بیبی. بیا بشین... -

 با کمکش، کنار دستش می نشینم و ادامه میدهم: 

پدرمم چند سال پیش از پیشمون رفت. خودمم و خودم.  خب میدونی... من وقتی کوچیک بودم مادرمو از دست دادم و  -

یه خواهر دارم که ازدواج کرده و مشغول زندگیشه. دوست ندارم فکر کنه باید نگران مشکالت من باشه. متاسفانه توی 

جای   بیاره  دخترشو  میخواد  دستام  باال  از  زدن...یکی  زیرآبمو  و  دوختن  پاپوش  برام  احمقانه  خیلی  دالیل  به  شرکت 

 ... من

 تارا من میتونم کمکت کنم...-
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 سریع انگشتانم را از میان دستش بیرون می کشم:

نه نه. این چه حرفیه؟ نگفتم که ازت کمک بخوام. حتی حرفشم ناراحتم میکنه. من همچین دختری نیستم. فقط دوست  -

اینجا رو بدم...خرج زندگیم...غذا و    داشتم بتونم با یکی حرف بزنم. ممکنه شغلمو از دست بدم. متاسفانه باید اجاره 

 نگهداری از مایا. میدونی...

 با نگاهی غمزده و خسته خیره به چشمان روشنش می شوم که زیادی مهربان بنظر می رسد:

زندگی برای من راحت نبوده هیچوقت. همیشه سعی میکنم به خودم بگم هی دختر...قوی باش. همینه که هست. باید  -

ی. میدونی من برای اینجایی که هستم و شرایطی که دارم واقعا جون کندم...و میدونم با خودت از خودت مراقبت کن

مدام  اینکه  از  میده. خیلی  استرس  بهم  این خیلی  و  دونم کی  نمی  میدونم...اما  میکنم.  پیدا  دوباره شغل  تجربه  اینهمه 

ندارن. خیالشون راحته. یا ازدواج کردن و  نگران باشم خسته ام. نگاه میکنم به خیلی از دخترای دورم و میبینم نگرانی

 یا پدر و مادری دارن که پشتشونه. فکر کنم فقط خیلی خسته ام...

بغض میکنم و سرم را پایین می اندازم. همانطور که حدس میزنم، سریع دست روی شانه هایم می گذارد و بغلم میکند. 

برایم راحت است. کافی ست به روزی فکر کنم که  میان آغوشش فرو می روم. هیچ حس خاصی ندارم. گریه کردن  

 پدرم جلوی چشممان خودش را آتش زد. گریه کردن راحت ترین کار دنیاست.

تارا چرا اینطوری فکر میکنی؟ به این فکر کن که چقدر قوی هستی. که روی پای خودتی و به هیچکس نیاز نداری -

زنن؟ که خودم ساختم...خودم به اینجا رسیدم. من خودم دور و  که کمکت کنه. چقدر دختر هستن که میتونن این حرفو ب

برم هیچکسو نمی شناسم. حتی اونایی که فکر میکنن مثال یه گالری یا شرکت یا هرچی زدن و موفق هستن هم باز یه  

 سرمایه قلمبه از ددیشون گرفتن. 

 مرا از سینه اش فاصله میدهد و جدی نگاهم میکند: 

 ی که مهمه تجربه و قابلیت هاته. اوکی؟ رزومه ت رو برام بفرست. کمکت میکنم...فقط یه شغله تارا. چیز-

تمام سلول های وجودم می خواهند از خوشحالی فریاد بکشند. تالشم را میکنم که متوجه خرسندی ام نشود. سر تکان  

 میدهم:

 نه مهراد. دوست ندارم فکر کنی اینارو بهت گفتم که...-
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یه رزومه ست. دفعه قبل که بحثشو پیش کشیدم فهمیدم خوشت نمیاد کسی بخواد بهت لطفی بکنه. چی میگی تارا؟ فقط -

اگر بنظرم به اندازه کافی خوب باشی استخدامت میکنم اگرم نه میتونی دنبال کار بگردی...ولی باید اینو بدونی که فقط 

 یه شغله. 

 تکان میدهم: میان گریه و صورتی که میدانم سرخ شده، لبخندی میزنم و سر

 نمیدونم چجوری ازت تشکر کنم.-

 انگشتانش را زیر چشمم میکشد و خیسی صورتم را با انگشت شستش پاک میکند. میخندد و چشمکی میزند:

 من میتونم به چندتا راه فکر کنم.-

 میان گریه همراهش میخندم و تخت سینه اش میکوبم:

 که چیزی در مقابلش ازم بخوای... هی! گفتی واسه قابلیتام استخدامم میکنی نه این-

 دستش را زیر پیراهنم می فرستد و ابرو باال می اندازد: 

 خب...بنظر من تو خیلی قابلیت ها داری که ممکنه خیلی هاش توی اون رزومه نباشه. -

 از سردی دستانش جیغ میکشم و میخندم. مایا از صدای بلندم میپرد و خروپفی میکند.

 لتی که میتوانم به مردمک هایش خیره می شوم:با قدرشناسانه ترین حا

 واقعا ممنونم مهراد. بزرگ ترین لطفو در حقم میکنی.-

 دیوونه ای؟ مثل اینکه تو واقعا عادت نداری کسی برات کاری انجام بده. اصال تا حاال دوست پسر داشتی؟ -

 سر تکان میدهم:

 االن تو دوست پسرمی؟خب...نه متاسفانه. هیچوقت تایم برای این چیزا نداشتم. -

 لب هایش را جمع میکند و متفکرانه می گوید:
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خوبی  - رابطه  برچسبا  با  من  نزنیم.  خاصی  برچسب  رابطمون  روی  باشه  بهتر  شاید  بشم...شاید!  میتونم  دونم.  نمی 

میاد و   ندارم. دوست پسر...پارتنر...شوهر...دوست! مهم نیست. مهم اینه که من از تو خوشم میاد و تو از من خوشت

 میخوایم بیشتر باهم وقت بگذرونیم.

 سری به معنای فهمیدن تکان میدهم:

 اوکی...اما خب...میتونیم کس دیگه ای رو ببینیم؟ یا با کس دیگه ای باشیم؟ -

 نمی دونم. اگه بخوای...چرا که نه...دوست داری با کس دیگه ای باشی؟-

 سریع سر تکان میدهم:

 فکر نکنم... -

 نه ام را آرام و نوازش وار می بوسد:خم می شود و گو

 منم فکر نکنم...-

 برای خودم تکرار میکنم. تارا! امشب راحت بخواب. همه چیز دارد روی مسیر درست حرکت میکند. 

*** 

خرگوش صورتی رنگ را محکم تر بغلم می گیرم و نفس عمیقی می کشم. صدای قدم هایش را می شنوم که تا پشت 

 رسد و متوقف می شود. در با تاخیر کوتاهی به رویم باز می شود. در چوبی به گوش می 

از حالت صورتش می توانم بخوانم که مثل همیشه از دیدنم آنچنان هیجان زده و خوشحال نشده. وقتی مردمک هایم تا  

ن دنیا از  روی شکم بزرگش می دوند، نمی توانم جلوی لبخند پت و پهن و ذوق زده ام را بگیرم. تنها چیزی که در ای

 صمیم قلب خوشحال و ذوق زده ام میکند، دیدن صورت ناز خواهر عزیزم و شکم برآمده اش است.

بدون خوش آمدگویی گرم و روبوسی، تنها دستی میدهد و داخل می رود. در را پشتم می بندم و این سردی اش را 

 بتوان کنترلش کرد.اصال به روی خودم نمی آورم. هورمون های دوران بارداری چیزی نیست که 

 روی صندلی پایه بلند کابینت می نشیند و گویا درحال سوهان کشیدن به ناخن هایش بوده که کارش را ادامه میدهد: 
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 چطوری؟-

حتی سرش را باال نمی آورد تا زمان پرسیدن سوال، نگاهم کند. آهی می کشم و تمام اشتیاقم کور می شود. به سمتش 

نه ام پایین می کشم و روی کابینت می گذارم. صندلی کنارش را عقب می کشم و رو به  می روم. کیف را از روی شا

رویش می ایستم. سعی میکنم لبخند بزنم. خرگوش صورتی را جلو میبرم و با خنده، دست نرم و ابری اش را روی  

 شکم برآمده اش می کشم: 

 سالم خاله قربونت بره.-

 رنگش می نشیند و خرگوش را از دستم می گیرد: بالخره لبخند کمرنگی روی لب های بی 

 لوس نشو...-

الک صورتی که کنار وسایل مخصوص مانیکور ناخون گذاشته شده را برمی دارد و درش را باز میکند. بوی الک،  

 خیلی سریع مشامم را پر میکند.

 : شال را از روی سرم پایین می کشم و به سمت آشپزخانه می روم تا دست هایم را بشورم

 چند هفته مونده؟ -

 با بی حوصلگی شانه باال می اندازد و فرچه الک را روی انگشت اشاره اش میکشد:

 نزدیک شش هفته مونده. دکتر نگران فشارمه...ممکنه توی زنای باردار خطر جدی ایجاد کنه. -

 دست هایم را آب می کشم و به سمتش برمی گردم:

 استرس خودش برای فشار سمه... -

ر اینکه، ممکن است پروسه زایمانش خوب پیش نرود و بالیی سر نوزاد کوچک یا خودش بیاید، تمام تنم می  بعد از فک 

 لرزد. فشار باال تا به حال چند بار مجبورشان کرده تا بیمارستان بروند.

 با نفسی تنگ شده از استرس کنارش می نشینم و دست خیسم را روی گونه تپلش می کشم: 
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خیال  - و  فکر  خوبی  انقدر  خیلی  های  زایمان  هاشونم  خیلی  رایجه.  یچیز  فشار  مشکل  باردار  زنای  توی  بخدا  نکن. 

 دارن. فقط باید همینطوری مراعات کنی و آروم باشی.

 کالفه نگاهم میکند و آستین لباسش را روی صورت خیسش می کشد:

ا. بخدا فکر میکنم شش هفته مونده  گفتنش واسه تو آسونه. هیچکس منو نمیفهمه...از مراعات کردنم خسته شدم تار-

 میخوام بمیرم. حالم از مرغ و جیگر و ماهی بی نمک بهم میخوره. همه چیز برام ممنوعه. دلم پفک نمکی میخواد... 

از دیدن صورت بی قرارش خنده ام میگیرد. فکر نمی کردم روزی کسی از دوری پفک نمکی انقدر بی قرار شود. 

کی خورده بودم را یادم نمی آمد. بهرحال بارداری ویارهای مخصوص به خودش را  اصال آخرین باری که پفک نم 

 دارد و من نمی توانم حالش را آنطور که باید درک کنم.

 جلوی خنده ام را می گیرم تا ناراحت نشود و شروع می کنم به ماساژ دادن شانه هایش: 

 دیگه بهرحال خودت بچه خواستی...-

 میکند و نفس غمدارش را بیرون میدهد: لحظه ای با ناراحتی نگاهم

 من به گور پدر بدبختم خندیدم بچه بخوام. تارا من االن وقت بچه دار شدنم نبود.-

 گیج و سردرگم می پرسم:

 چی میگی؟ نمی خواستی بچه؟ یعنی چی خواهر من؟ بیست و چهار سالته. سن مناسبیه.-

 را فوت میکند:شانه باال می اندازد و ناخون های الک خورده اش 

نمی دونم. پیش اومد دیگه...سهل انگاری...حاال که اومده میگم بالخره یه روزی پیش می اومد...بالخره باید بچه دار  -

این باز امید میده بهم. شاهرخ واقعا مرد خوبیه. مشکل منم...تارا...من روحیه مادر   می شدیم. شاهرخم خوشحاله و 

 ها میرفتم پیش مشاور اول. بعد از اون اتفاقات...  شدنو اصال ندارم. شاید باید سال 

 نچی می کنم و مانع ادامه حرفش می شوم:
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دار میشی که خودش خیلی مهمه. االن  - تینا...عزیز من...تموم شده. شوهر خوبی داری...زندگیت خوبه. داری بچه 

نتو درمان کنی. بچه ت شیش هفته دیگه وقت این نیست فکر کنی آیا تصمیم درستی گرفتی یا اول الزم بود بری روا

 دیگه میاد و تو مسئولشی.

 بغض میکند و دستم را پس میزند:

 با این حرفات کمک نمیکنی...-

 مصمم و جدی سر تکان میدهم: 

چرا...باور کن که دارم کمکت میکنم. اصال از حرفایی که می شنوم خوشم نمیاد تینا. تو هیچ دغدغه و مشکلی توی  -

 زندگیت نداری.

 وزخندی میزند و از روی صندلی بلند می شود. شکم گرد و بزرگش زیر پیراهن گشادش هم مشخص است.پ

 با عصبانیت دستش را باال می آورد:

شوخی میکنی؟ دغدغه ندارم؟ یادت رفته بابا وقتی چهارده سالم بود خودشو جلوی چشممون سوزوند؟ چهارده سال -

 از اون خونه لعنتی فرار کردی و منو با اون خانواده وحشی ول کردی؟  تارا! از کجا برات بگم؟ یادت رفته خودت

 میان حرفش میپرم:

برات بهتر بود اونجا پیششون بمونی. من خودمم نمی دونستم باید اون بیرون چیکار کنم. نمی تونستم بندازمت توی  -

 خطر...کجا می بردمت؟

 با حرکت خشم آلوِد دستش، صورت خیسش را پاک میکند:

 باید پیشم می موندی...  پس-

نمی تونستم تینا. کسی با تو کاری نداشت. من اون دختر خرابه بودم که فیلمش دراومد و برادر عزیز عمو رو ازش -

بگن  بهم  مدام  اینکه  از  بودن.  کرده  زهر  شبمو  و  روز  داشتن.  مشکل  من  با  لعنتی  خانواده  اون  تینا  گرفت. 

ا من بدترین سالهای عمرمو توی خونه عمو گذروندم. بین تمام بدبختی هایی که هرزه...قاتل...عوضی...خسته بودم. تین

 کشیدم، بدترینش همون سالها بود.
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 هق هق گریه اش بلند می شود و دست روی سینه اش میزند:

زخم پس من چی؟ از دار دنیا برام یه خواهر مونده بود و اونم یه شب تصمیم گرفت فرار کنه و بره. من موندم با کلی -

زبون و حرفایی که از بقیه می شنیدم. شدم گوشت قربونی...من مونده بودم و سکوت در برابر تموم حرفا...چرا؟ چون  

 جایی نداشتم که برم. اصال نمی دونستیم کجایی...

 نگران حالش می شوم و سعی میکنم خونسردی ام را حفظ کنم:

 برگشتم تینا... -

 ان میدهد:عصبی می خندد و سری از روی تاسف تک 

االن؟ االن که تشکیل زندگی و خانواده دادم و همه چیز خوبه اومدی؟ تازه نه واسه من...واسه گرفتن سهمت از خونه  -

ازدواج   اومد سراغم  نفری که  اولین  با  فقط  نداشتم.  دوست  شاهرخو  هیچوقت  من  تارا...تارا  کردی  بابا! خودخواهی 

اون خونه کوفتی برم. هیچوقت نتونستم عشق و دوست داشتن و تمام چیزایی  کردم تا خالص شم. فقط می خواستم از  

که هم سن هام تجربه میکنن رو تجربه کنم. من فقط غم م بدبختی رو شناختم. حتی حاال هم نمی تونم خواهرمو ببینم. 

هیچ و  خارجی  میکنن  فکر  شوهرم  خانواده  چون  باشه.  کنارم  خواهرم  بخوام  تونم  نمی  زایمانم  ازت روز  ی 

نمیدونن...شوهرمم دوست نداره اینجا بیای و توی زندگی ما باشی و کسی ببینتت. حاال هم وقتی زایمان کنم باید تنها  

 بچه مو بزرگ کنم. چون کسی رو ندارم. 

فکر   فهمید،  دیگری می  اگر شاهرخ طور  بگوید چون  به شوهرش  را  داشت حقیقت  نگاهش میکنم. حق  در سکوت 

قصد پنهانش کرده و شاید دردسرساز میشد. بهرحال آن فیلم و حرف و حدیثش تمام خانواده را پر    میکرد تینا از روی

 کرده بود. خودسوزی پدر را همه می دانستند. بعید نبود که یک جایی و از دشمنی، همه چیز را بشنود.

اشته باشم. من به همین  ناراحت نمی شوم وقتی می گوید شوهرش نمی خواهد او را ببینم و نقشی در زندگی شان د

با تمام دردسرهایم در زندگی شان، برایشان بهتر هم   نبودن من  ام. اصال شاید  دیدارهای کوتاه و گاه به گاه راضی 

 باشد.

 سری تکان میدهم و با ناراحتی می گویم: 
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روی سرت بود. یه    متاسفم. بابت تمام شب و روزای سختی که داشتی متاسفم تینا. ولی منم کشیدم. تو حداقل یه سقف-

 غذای گرم توی سفره ت بود. باور کن دلت نمیخواد بدونی من کجاها بودم و چیکارا کردم.

 ابرو باال می اندازد و روی صندلی اش می نشیند:

 خب من خطایی ازم سر نزده بود...همش تقصیر تو بود. -

مقصر مرگ پدرمان میداند. مرا مقصر تمام حرف  به این حرف هایش عادت کرده ام. همیشه مرا مقصر می داند. مرا  

 هایی که پشت سرمان می زدند میداند. نمی دانم! شاید هم حق با او باشد. حتی دیگر حوصله دفاع از خودم را ندارم. 

 با اینحال حرف های همیشگی را تکرار میکنم: 

بهتر از اینا میدونستم. آدم توی هفده سالگی    آره تقصیر من بود تینا...ولی من همش هفده سالم بود. نمی تونم بگم باید-

 مگه چی میدونه؟ من که مادر نداشتم بهم یاد بده...بهم اخطار بده. من اگر بدی کردم در حق خودم و آینده م کردم. 

 دست روی سینه ام میکوبم: 

تونم بورسیه بگیرم و من دانشجوی شریف بودم تینا. شاگرد اول کالس...آینده م تضمین شده بود. می دونستم که می  -

اپالی کنم برم هرجایی که دوست دارم. هر دانشگاهی که بخوام. میدونم که می تونستم. گند زده شد به همش. اصال 

خودم گند زدم به همش...باشه. ولی پخش شدن اون ویدئو تقصیر من نبود. من حتی از وجودش خبر نداشتم. مرگ پدر  

 ود.و تمام بدبختی های بعدش گردن من نب

 دستی روی شکم بزرگش می کشد و اینبار آرام تر می گوید:

در  - کردن؟  چیکار  ما  با  دارن  خبر  سیاهی...اصال  چیزمون شد  همه  نگذره.  تقصیراتشون  از سر  خدا  آره...میدونم. 

عرض یک هفته همه چیز شد بدبختی. در عرض یک هفته داشتیم سر خاک بابامون زجه میزدیم. هنوزم شبا کابوس 

 ینم...می ب

در سرم تکرار می شود. "اصال خبر دارن با ما چیکار کردن؟" نمی دانم تینا...ولی من مجبورشان میکنم که بفهمند. 

 اگر همین میل به زجر دادنشان نباشد، دلیلی هم برای ادامه این زندگی نکبتی نیست.

 گذارم بغضم سر باز کند:به سمتش می روم و دستش را می گیرم. روی گونه اش را نوازش می کنم و نمی 
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 منم می بینم. منم می بینم عزیزم... -

*** 

حدود نیم ساعت بلوار آفریقا را دور میزنم تا بلکه بتوانم جای پارکی برای دویست و شش؛ که حتی ماشین جاگیری هم 

پیدا کنم. پیدا کردن جای پارک در آن حوالی تقریبا غیرممکن است. با خودم فکر میکنم اگر   قرار به شاغل  نیست، 

 بودن در این شرکت باشد، باید از این به بعد حتما با ماشین راه بیایم.  

بالخره درست زمانی که دلم می خواهد به زمین و زمان فحش بدهم، سمندی ماشینش را از پارک خارج میکند و به 

ام با شرکت کمی زیاد شده و باید حداقل پنج دقیقه پیاده روی کنم. از دکه ای همان    سرعت جایش می روم. فاصله 

نزدیکی، سیگار و آب می گیرم. فکر میکنم باید اعصابم حسابی برای دیدن داریوش آرام باشد. هربار دیدنش انرژی  

 زیادی از من می گیرد. 

خیلی احمقانه است اگر بخواهم امیدوار باشم، از مالقات من و برادرش برای استخدام من در شرکت خبر ندارد و آنجا  

د کار کردن من زیر دست و  مانع  اینکه  برای  باشد،  قدرتش  در  بود. مطمئنا هرکاری  میتینگ حاضر نخواهد  آن  ر 

ام مورد تاییدش بوده و می خواهد ترتیبی  برادرش شود، خواهد کرد. اصال همینکه مهراد زنگ زد و گفت رزومه 

 برای مالقات حضوری بدهد، باعث حیرتم شد.

کشم و دوباره آدرس را می خوانم. انقدر استرس دارم که برای اینکه بفهمم طبقه چندم گوشی را از کیفم بیرون می  

هستند، چند بار متن را میخوانم. آدرس شرکت را بی آنکه نیازی به پرسیدن باشد، از بر بودم. مگر کسی هم هست که 

های بلند اطرافش، مانند ستاره ای   برج پارس را نشناسد؟ برجی بلند با معماری فوق العاده که در کنار تمام ساختمان

متعلق به شرکت پرواز است. خدا    21و    20می درخشد. دوباره متنی که مهراد برایم فرستاده را می خوانم. طبقه  

میداند قیمت اجاره یا خرید ملک اداری در این برج چقدر است. البته این پول ها برای ماهرها چیزی نیست. احتماال  

 ر و بال گرفته و موفق شده، مکانی برای سرگرم کردن پسرها و پولشویی پدرشان است.  این شرکت که حاال پ

داخل شرکت می روم و از دیدن دیزاین و طراحی داخلی بی نظیرش، انگشت به  دهان می مانم. از پایین با منشی، 

حظه به همکف می رسد می می فرستند. داخل آسانسور جا دار و تمیز که همان ل  20هماهنگ می کنند و مرا به طبقه  

روم. چند مسافر بیشتر ندارد. خودم را در آینه برانداز میکنم. مانتو سیاه و گشاد جلوبازم را با شالی به همان رنگ با 

 حاشیه های طالیی ست کرده ام. کتونی سفید رنگ و تمیزم کمی تم اسپرت به تیپ رسمی ام داده.
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ره ای با لجبازی روی چشمم میریزد. بعد از مدت زمانی طوالنی و چند موهای بلوطی رنگم را پشت گوشم میزنم و ط

می ایستد و شماره طبقه اعالم می شود. آسانسور بعد از خروج من کامال خالی    20توقف، بالخره آسانسور در طبقه  

 می شود و دیگر کسی باالتر نمی رود. 

قرار دارد می گذرم و داخل شرکت می روم. لحظه   از در نیمه بازی که کنارش تابلوی پرواز با لوگوی ستاره دارش

 ای بعد از ورودم همهمه ها متوقف می شود و کارکنان با کنجکاوی، ورود فردی جدید را تماشا می کنند. 

 دختری الغر و برنزه جلو می آید و با لبخندی می پرسد:

 با کی کار داری عزیزم؟ -

 نفسی می گیرم و می گویم:

 وقت مالقات داشتم.سالم...با آقای ماهر -

 ابروهایش را باال میبرد:

 کدوم آقای ماهر عزیزم؟ -

 مهراد ماهر...-

لبم را جلو میدهم و از کنار دستش سرک می کشم تا ببینم چه خبر است. تقریبا همه مشغول کارشان شده اند و از اتاقی  

 وط به بخش بازاریابی باشد.که گوشه سالن است، صدای صبحت چند نفر می آید که حدس می زنم، آن اتاق مرب

 عزیزم؟-

 گیج و حواس پرت نگاهی به دختر جوان می اندازم و کالفه سر تکان میدهم:

 جانم؟-

 کمی از تندی لحنم جا می خورد و اخم میکند:

 گفتم کارتون با ایشون چیه؟ وقت قبلی داشتید؟ -

 سری تکان میدهم و سعی میکنم از کنار دستش بگذرم:
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 پایین هماهنگ کردم. برای استخدام اومدم... من با -

 سریع فاصله ایجاده شده میانمان را پر میکند و دوباره جلویم سبز می شود:

 بله عزیزم از پایین خبر دادن. باید بدونم برای چه سمتی اومدید که بفرستمون باال. -

 شمرده شمرده برایش توضیح میدهم:نفس عمیقی می کشم تا کنترلم را بدست بیاورم. حوصله بحث و دعوا ندارم. 

من تارا نیک نژاد هستم. با شخص خود آقای ماهر...آقا مهراد...صحبت کردم برای اینکه بیام و در مورد استخدامم  -

 صحبت کنیم. کارشناس بازاریابی... 

 جلب میکند:صورتش دوباره به لبخندی می شکفد و مژه های اکسنشن شده اش با چند پلکی که میزند، توجهم را 

 آره عزیزم. خودشون گفته بودن که تشریف میارید. طبقه باال هستن.-

تشکری میکنم و کالفه از اینهمه پاسکاری، به طبقه باالتر که گویا مربوط به جلسه ها و مدیریت می شود می روم.  

ه بعد دختر دیگری که آرایش اینبار برای ورود زنگ میزنم و دوباره همان تابلوی آشنای دم در را می بینم. چند ثانی

 غلیظ اما زیبا و موهای طالیی دارد، درب را برایم باز میکند.

دفتر مدیریت، هدایتم میکند و خودش پشت   او به سمت  دوباره مجبور می شوم همه چیز را برایش توضیح بدهم و 

مث بی  برج  اش درست درخور چنین  واحدها بزرگ و طراحی  تمام  برمی گردد. مساحت  آشپزخانه  میزش  الی ست. 

همان رو به روی راهرو ورودی و دستشویی چند متر کنار در ورودی قرار دارد. اتاق بزرگ دیگری رو به روی  

سالن بزرگ و باشکوه قرار دارد که میز بزرگ و حدود ده صندلی دارد. چند گلدان گل و میزی بزرگ وسط سالن 

 رومی و یونانی رویشان کشیده شده.قرار دارد. تمام گلدان ها و وسایل تزئینی، طرحی 

 به سمت راهرویی که به آن اشاره کرده بود می روم و از آن می گذرم. صدای زمزمه صحبت به گوشم می رسد. 

با   و صدا  است  باز  در  گوشه  روم.  تر می  نزدیک  خارج می شوم.  منشی  دید  زاویه  از  کامل  راهرو  از  گذشتن  با 

 وضوح بیرون می آید.

 تشخیص میدهم:صدای مهراد را 
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انقدر گیر نده به من. مگه من برای تصمیمایی که تو میگیری سوال جوابت میکنم؟ اگر رزومه و سوابق  - داریوش 

 کاریش از نظرت مشکل داره بگو...ما از این کم سابقه تر و ضعیف تر رو هم استخدام کردیم.

 کالفگی از صدای داریوش میبارد: 

 ست. بعدم همین االنشم دیر کرده. روز اول کلی معطلش شدیم.من مشکلم روابط خارج از کار شما-

 کسی ازت نخواست که اینجا باشی...بسپرش به من...اصال من نمی فهمم مشکلت با تارا چیه؟-

مشکل من تویی که یه ذره فکر نداری و همیشه بر اساس احساسای لحظه ای تصمیم میگیری...دو روز دیگه ازش  -

 داتو جمع کنم. خسته میشی و من باید گن

 مشکلتو لطفا با خودت حل کن. روابط من با تارا مشکل ساز نخواهد شد... -

 مهراد...-

 همان لحظه تلفن زنگ می خورد و من صدای منشی را خیلی ضعیف از سالن می شنوم: 

 آقای ماهر خانوم نیک نژاد تشریف آوردن... -

 می چسبم. در را باز می کنم و داخل می روم.   همان لحظه چند تقه به در میزنم و دستگیره طالیی رنگ را

 به محض ورود نگاه به هردویشان می اندازم و "سالم" محکمی می گویم.

مهراد تلفن به دست "باشه" می گوید و گوشی را سر جایش می گذارد. به محض دیدنم لبخندی میزند و از پشت میز 

 بلند می شود:

 به به...خوش اومدی تارا جان...-

داریوش نگاه خشمگین و عصبی اش را از چشمانم برنمی دارد. نفسی می گیرم و جلوتر می روم. خیره به چشمانش  

 لبخند محو و معنا داری روی لب های ماتیک خورده ام می نشانم که فقط خودش متوجه معنای آن می شود. 

وی مبل چرم مشکی رنگ می نشیند. با همان حالتی که گویای حرص درونی اش است، دکمه کتش را باز میکند و ر

 مهراد هم به سمت میز و مبل های گوشه دفتر می رود و به من اشاره میکند: 
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 بشین تارا جان... -

مهراد روی کاناپه دو نفره می نشیند و من یکی از مبل های یک نفره که رو به هردویشان است را انتخاب میکنم. به 

 نگشت اشاره اش را زیر چانه ته ریش دارش میکشد:محض نشستنم، داریوش پوزخندی میزند و ا

 پشت در ایستاده بودی درسته؟-

 لبخندم را برهنه از هرنوع نفرت و کینه میکنم و رک و مستقیم می گویم:

 اگر منظورتون اینه که حرفاتونو شنیدم باید بگم بله...-

 یک تای ابروهایم را باال می اندازم: 

 متاسفانه!-

 میکند:چشم هایش را باریک 

 فالگوش وایسادن کار درستی نیست.-

 سر تکان میدهم:

 درسته...ولی خب گاهی سخته آدم جلوی وسوسه شو بگیره. -

 سپس به سمت مهراد برمی گردم:

 درست نمیگم؟-

 از کنایه کالمم، آرام می خندد و با چشمکی می گوید:

 کامال حق با شماست. چی میل داری عزیزم بگم برات بیارن؟-

 میکنم:  کمی فکر

 قهوه...ممنون...-

 مهراد نگاه سوالی اش را به داریوش می دوزد و داریوش کف دستش را روی صورتش می کشد:
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 من نمی خورم چیزی.-

تیپ  آید.  نمی  او  به  زیاد  ای رنگ  شلوار سرمه  و  این کت  میکنم  فکر  من  و  بلند می شود  از روی صندلی  مهراد 

 اسپرتش را ترجیح میدهم.

 هوه سفارش میدهد و دوباره رو به رویم می نشیند:آب پرتغال و ق

خب...تارا جان...هونطوری که خودت آشنا هستی، روال اداری بهرحال اینه که شما یه فرمی رو باید پر کنید. اگر -

مبلغ مورد نظر شما به بودجه ما میخورد و همه چیز اوکی بود باهات تماس میگیرم. یه سری مدارک هست که توی 

نوشته شده و با گفتن دوبارش وقتتو نمی گیرم. مدارک رو به مسئولت تحویل میدی و ما باهات تماس می گیریم. فرم  

همه چیزهایی که الزم بود رو توی رزومه ت خوندم. فقط از کی میتونی کارت رو شروع کنی؟ یکم بخش بازاریابی  

 خلوت شده و متاسفانه ما عجله داریم. 

 کان میدهم:سری به نشانه درک کردن ت

 بله...راستش من میتونم از سر هفته بیام. چون جایی هم شاغل نیستم. -

همان لحظه چند ضربه به در می خورد و بعد از اجازه مهراد، درب باز می شود. مرد جوانی همراه با سینی محتوی 

 سفارش های مهراد داخل می آید. قهوه ام را برمی دارم و به مهراد خیره می شوم: 

 خب...صحبت دیگه ای؟ سوالی؟-

 با مهربانی سرش را باال می اندازد و آب پرتغالش را خیلی سریع به نیم می رساند:

 نه عزیزم. شما سوالی از ما داری؟ -

باید سوال بپرسم؟ هرچه فکر میکنم، چیزی به ذهنم نمی رسد. تمام برنامه و هدف من فقط کار کردن در این شرکت 

 یم مهم نیست. با اینحال می گویم: است و چیز دیگری برا

 امیدوارم سر مبلغ پیشنهادی بتونیم با هم به تفاهم برسیم. حرف دیگه ای فکر نمی کنم باشه.-

خسته و بی قرار از نگاه دقیق و خیره داریوش که تمام مدت روی صورتم سنگینی میکند، نگاه چپکی به سمتش می 

 اندازم: 
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 شما صحبتی ندارید؟-

 ج و کمرنگ همیشگی ثانیه ای از روی لب هایش می گذرد و لبش را جلو میدهد: همان لبخند ک

نه...خوشحال و البته متعجبم که بعد از سالها مهراد رو اتفاقی دیدی و حاال می خوای اینجا با ما کار کنی. زمین گرده  -

 نه؟

 نامطمئن از قصدش برای مطرح کردن این موضوع حرفش را تایید میکنم: 

 رده...چی میشه گفت؟ خوشحالم که دیدمشون... خیلی هم گ-

سپس محبت و اشتیاق مصنوعی به نگاهم تزریق میکنم و همه را به خورد صورت بشاش مهراد میدهم. دستم را به  

 سمت کیفم میبرم و نیم خیز می شوم:

 خب...-

 داریوش سریع میان حرفم میپرد:

 می کشیدیم... کجا به این زودی؟ قهوتو نمی خوری؟ یه سیگار با هم -

نگاهی به ساعت مچی ام می اندازم و در جدال میان نگاه هایمان، سرجایم می نشینم و به سمت فنجان قهوه ام خم می  

 شوم:

 حتما...-

مهراد باری دیگر بلند می شود و یکی از پنجره های بلند و سرتاسری که تمام دیوار رو به روی دفتر را پوشانده، باز  

 میکند:

 از اینکه چون سیگار نمی کشم دخترارو بهش میبازم واقعا حرصم میگیره. بعضی وقتا -

فقط خودش به حرف خودش می خندد و با دیدن سکوت ما، دست داخل هردو جیب شلوار پارچه ایش میکند و شانه  

 باال می اندازد:

 پیش اومده که میگم. -
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تمام تالشم را میکنم تا نگاهش را که مثل چکشی  داریوش همانطور که دستش را زیر چانه اش زده، به من نگاه میکند.

 روی سرم فرود می آید، نادیده بگیرم و قهوه ام را بنوشم.

اینبار سیگاری که برایم روشن کرده را بی هیچ مخالفتی می گیرم و متوجه لبخند رضایتمندش می شوم. مهراد گوشی 

مهم نیست. می تواند تفریحاتش را داشته باشد. من به   اش را دستش گرفته و با کسی تکست بازی میکند که زیاد برایم

 هدفم رسیده ام. 

بی خجالت نگاه میخکوبش را با خیرگی جواب میدهم. سیگار را میان لب هایم می گذارم و پکی میزنم. همانطور خیره  

ا در صورتش  به نگاه پرحرفش، دود را از دهانم بیرون می فرستم و همه را داخل بینی می کشم. سپس تمام دود ر

 خالی می کنم. بی حرف دیگری، سیگار تازه روشن شده را در جاسیگاری خاموش میکنم و از جا برمی خیزم:

 خوشحال شدم از دیدنتون. روز خوبی داشته باشید.-

 مهراد دستپاچه از این رستاخیز یکهویی من، سریع از جایش میپرد: 

 شرمنده حواسم رفت به گوشیم. مهم بود...-

خواهانه نگاهم میکند. سری تکان میدهم ولی دلم می خواهد بگویم "برام مهم نیست." داریوش پوزخند صدا  سپس عذر

 داری به این حرکت مهراد میزند و از میان مبل ها می گذرد: 

 بفرمایید خانوم تارا. من راهنماییتون میکنم.-

قلبم   برسم،  ماشین  به  وقتی  تا  را  مسیر  تمام  خداحافظی،  از  و  بعد  که حضور  ام  فهمیده  تازه  میزند.  امان  بی  و  تند 

سنگینی نگاه داریوش بیش از آنکه بخواهم رویم تاثیر دارد و این تاثیر اصال خوب نیست. ترس و خشم و نفرت و تمام 

 حس های بدی که فقط باعث سنگینی و حال بدم می شود.

گرفته. چند نفس عمیق می گیرم و آبم را تا نصفه می   داخل ماشین می نشینم و به سختی نفس می کشم. دوباره قلبم درد

 خورم. درد دست چپم امانم را می برد و سرم را روی فرمان می گذارم. 

نمی دانم چند ثانیه گذشته که با شنیدن صدای در سمت شاگرد از جا میپرم و سریع نگاه می کنم. داریوش در کمال  

 محکم پشتش می بندد:تعجبم، روی صندلی کنار من می نشیند و در را 
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 رانندگی کن...-

چشم هایم از آن درشت تر نمی شوند. انقدر به من شوک داده که حتی نمی توانم حرف بزنم. اشاره ای به رو به رو  

 می کند و دوباره میگوید:

 راه بیفت تارا... -

 نده میغرم:نفس که می کشم، تمام گلویم آتش می گیرد. از درون دارم می لرزم. آرام اما هشدار ده

 همین االن از ماشینم پیاده شو. -

 زبان گوشه لبش میکشد: 

 اگه نشم؟-

دلم می خواهد سر خودم و این بغض مداوم داد بکشم. محال است جلوی چشمش گریه کنم. دندان هایم را روی هم می  

 سابم و برای جلوگیری از گریه ناگهانی، صدایم را باال می برم: 

 اولین ماشینی که از رو به رو میاد...قسم می خورم که اینکارو میکنم. ماشینو میکوبم توی -

 باز هم آن لبخند خیلی محو...آنقدر محو که به سختی به چشم می آید: 

 اگه قصد خودکشی داشتی تا حاال اینکارو کرده بودی.-

 اگه تو توی ماشینم بودی مطمئن باش میکردم...-

 شک و تردید در صورتش باشد می گوید: بدون اینکه ذره ای بترسد و عالمتی از

 بزن پس...-

 اینبار بلندتر جیغ می کشم:

 برو بیرون... -

 به سمتم خم می شود:
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چیه تارا؟ میخوای توی زندگی ما باشی و خدا میدونه چه نقشه ای برامون کشیدی اما نمی خوای با من مواجه بشی یا  -

 ببینی؟باهام حرف بزنی؟ منبعد چجوری میخوای هر روز منو 

 سکوتم جری ترش میکند: 

 سرکار قبلیت پرس و جو کردم...گفتن استعفا دادی...اگر به مهراد بگم میفهمه دروغ گفتی بهش... -

مهراد همه چیز را برایش تعریف کرده. تعجبی هم ندارد. البد باید برایش توضیح میداده که دلم سوخت و می خواهم به 

 دختر بیچاره کمک کنم. 

 تکیه میدهم: 

 ولی نمیگی...-

 بیشتر به سمتم خم می شود:

 چرا فکر میکنی نمیگم؟-

 لبم را جلو میدهم و به در می چسبم:

شاید چون باید براش توضیح بدی مشکلت با من چیه...شاید چون نمیتونی بهش بگی که توی سن بیست و پنج سالگی  -

توی خیلی از کشورای دنیا حتی جرم محسوب با یه دختر هفده ساله که عاشق برادرت بود سکس کردی. کاری که  

نبود تو بودی. شاید چون   داریوش خان...شاید چون میفهمه اون کسی که صورتش توی فیلم معلوم  میشه. نمی دونم 

 دوست نداری اینارو کسی جز من و تو بدونه... 

 دست روی پیشانی اش میکشد و اخم همیشگی، پیشانی اش را خط می اندازد: 

 ه تارا...من دشمن تو نیستم...من باعث و بانی بدبختی های تو نیستم! ده سال گذشت-

 میخندم: 

 البد مثل همه میخوای بگی باعثش خودمم. آره باعثش منم که بهت اعتماد کردم.-

 تو خودت خواستی با من رابطه داشته باشی... -



 «منصوری یاسمین»روسی  رولت

110 
 

 چشم هایم را روی هم فشار میدهم و جیغ میزنم: 

 من مست بودم. -

 را باال میبرد و بلندتر از من، با خشم و حرص فریاد میکشد: اینبار صدایش 

برام مهم نیست. برام مهم نیست چه اتفاقی برات افتاد...برام مهم نیست که فکر میکنی من باعث بدبختیتم. گورتو از  -

ای کاش    زندگی برادرم گم کن. نمیخوام توی زندگی ما باشی. راه ما ده سال پیش جدا شد. نذار کاری کنم که بگی

 همون موقع که بهم اخطار داد بی خیال میشدم.

مات و مبهوت فقط نگاهش میکنم. این حجم از کثافت بودنش برایم باورپذیر نیست. همانطور که می لرزم دستم را  

 روی قلبم فشار میدهم و باری دیگر مانند ماده پلنگی زخمی میغرم: 

 برو پایین...-

 حالت خوبه؟-

 نم و محکم تر می گویم: به بیرون اشاره می ک

 برو پی کارت... -

اینبار حالت نگاهش می گوید که کمی کوتاه آمده. دستش را به دستگیره می گیرد و با بی تفاوتی حال بدم را تماشا  

 میکند:

عاقل شدی  - ده سال بالخره  از  بعد  امیدوارم  پشیمون بشی.  این شرکت  به  اومدن  از  بهونه جور کنی و  یه  امیدوارم 

 .اصال دلم نمیخواد بخوام دست به کاری بزنم که برات هیچ خوب نیست. باشی..

در ماشین را باز میکند و پیاده میشود. بی آنکه نگاه دیگری به من بیندازد، راه آمده را برمی گردد و می رود. تمام تنم 

بلند میکند. قفسه سینه ام    عرق کرده و درد دست چپم امانم را می برد. هر نفسی که می کشم دردناک است و ناله ام را

 سنگین است. قسمت چپ سینه ام را ماساژ می دهم و بعد از چند دقیقه کسب آرامش، استارت میزنم.
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به خداوندی همان خدایی که دیگر نمی دانم هست یا فقط حواسش به من نیست، درد کشیدنش را خواهم دید. التماس و 

ه خودم داده ام و تا آن روز برسد، ثانیه ای با خیال راحت نخواهم  خواهشش را خواهم دید. سالهاست این قول را ب

 نشست. 

*** 

خودم را داخل خانه می اندازم و درب را محکم پشتم می بندم. قلبم هنوز درد میکند. نمی دانم چطور با این حال تمام 

شده و راه نفسم را بسته که قابل  راه را تا خانه راندم و هنوز زنده ام. دست روی گلویم می کشم. چیزی در گلویم جمع  

 لمس کردن با دست نیست. 

همانجا می نشینم و نفس نفس می زنم. خانه دور سرم می چرخد و چشمانم سیاهی می روند. میان وسایل داخل کیف به 

 دنبال گوشی ام می گردم و ناامید از پیدا کردن آن، تمام کیف را روی زمین سنگی خالی میکنم. 

که روی زمین پخش شده، گوشی ام را پیدا میکنم. شماره سامان را می گیرم. خیلی زود با لحن بشاش از میان وسایلی  

 همیشه، جوابم را میدهد: 

 امیدوارم برای عذرخواهی زنگ زده باشی زنیکه...-

 انگشتانم را محکم تر روی گلویم می کشم و پوست نازکم به سوزش میفتد:  

 سامان...بیا اینجا...-

تنم می لرزد. میدانم حمله عصبیست و کمی دیگر بهتر خواهم شد اما می ترسم در تنهایی بالیی به سرم بیاید و  تمام  

 من هنوز آماده مردن نیستم.

 تارا؟ چیزی شده؟ -

 حرف از میان گلویم بیرون میپرد:

 فقط بیا...-
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مستقیم به سمت اتاق خواب می روم.  جسم خسته و درحال از هم پاشیدنم را به سختی از روی زمین سرد باال می کشم.

همان نزدیک در، مانتو و شلوارم را از تنم می کنم و زیر پتویم می خزم. احساس میکنم تمام سلول های بدنم درد  

 میکند اما دردش با درد جسمی متفاوت است. شاید حتی به مراتب بدتر است.

چیزهای   به  میکنم  و سعی  گذارم  را روی صورتم می  دستم  برای هردو  ها  مدت  که  شناسی  روان  کنم.  فکر  خوب 

درمان روان بیمارم پیشش میرفتم، بارها گفته بود که هروقت این حمله ها به من دست داد باید به چیزهای خوب فکر 

 کنم. نفس عمیق بکشم. گفته بود تنفس منظم و اصولی کمک بزرگی خواهد کرد. گفته بود بهتر است تنها نباشم. 

با تمام قدرت! دست دیگرم را روی دهانم نگه میدارم و بالخره  کف یک دستم را ر ام فشار میدهم.  قفسه سینه  وی 

طاقتم تمام می شود. قطره های اشک روی گونه هایم راه می گیرند و تمام تنم از فشار بغض شروع به لرزیدن میکند. 

نم چقدر در همان حال می مانم تا صدای  مایا که گویا متوجه وخامت اوضاع شده، باالی سرم میو میو میکند. نمی دا

 باز شدن در خانه به گوشم می رسد. 

 سامان از همانجا فریاد می کشد: 

 تارا؟-

 صدای قدم های تندش را می شنوم که به اتاق خواب نزدیک می شوند اما نمی توانم تکان بخورم:

 تارا؟-

 سمتم می دود:در نیمه باز اتاق را با شتاب باز میکند و به محض دیدن من، به 

 تارا خوبی؟-

 کتانی هایش را از پا میکند. خودش را کنار تختم می رساند و به سمتم خم می شود: 

 چت شد باز؟-

میدانم تمام صورتم از گریه ی زیاد کبود و خیس شده. فقط نگاهش می کنم. موهایم به دو طرف صورتم چسبیده. با 

 حت خیره می شود به زنی که جلوی چشمش در حال جان دادن است. کف دو دستش تمام موهایم را کنار میزند و نارا

 بی حرف دیگری پتو را کنار میزند و دستش را به سمت شانه ام دراز میکند:
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 باید بریم دکتر تارا... -

 سریع مچ دستش را می چسبم و سر تکان میدهم:

 نه...دکتر نه! االن خوب میشم.-

ر صورت همیشه خندانش پیدا کرد، سری تکان میدهد. انگار میداند که درد  با همان حالت ناراحتی که کمتر می شود د 

من با دکتر رفتن بهتر نخواهد شد. زیر پتویم می آید و مرا در میان آغوشش جا میدهد. سرم را می گذارم روی قفسه  

 .سینه پر تپشش و حرفی نمی زنم. دستش را میان خیسی موهایم می برد و شروع میکند به ناز کردنم

 همه چیز درست میشه عزیزم...همه چیز بهتر میشه. حالت خوب میشه.-

 میلی به حرف زدن ندارم. 

 باید قوی باشی...باید بازم بری پیش دکترت. باید داروهاتو مرتب مصرف کنی.-

 چند پلک میزنم و باز صورتم از هجوم اشک خیس می شود: 

 میخوام بمیرم...-

 ت موهایم را پشت گوشم میزند: کمی به طرفم خم می شود و با مالطف

 زبونتو گاز بگیر...نمیخوای بگی چی شده که بهم ریختی؟ خیلی وقت بود اینطوری نمیشدی...-

 نابودم کرد سامان...حتی براش مهم نیست. انگار هیچوقت نبودم.-

 آهی می کشد و پیشانی ام را آرام می بوسد:

میخواد کمرمو بشکونه. چرا بی خیال نمیشی؟ همه چیز داشت خوب این اشکات پدر منو درمیاره تارا. این دردت  -

 میشد...تو داشتی خوب میشدی...

 درست مثل بچه ها سرم را با لجبازی تکان میدهم:
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نمی تونم...نمی تونم بشینم و ببینم هیچ انصافی توی این دنیا وجود نداره. من همه چیزمو از دست دادم سامان. تو که -

ه خودت دیدی...اون بی شرف چیو از دست داد؟ حتی به اندازه چند شب خواب آرومش هم خراب خودت بودی...تو ک

 نشد.

 چی قراره عوض بشه تارا؟ پدرت برنمی گرده...هیچی عوض نمیشه.-

 خسته از نصیحت های همیشگی اش که اصال به شخصیت و سبک زندگی اش نمی آید، روی تخت نیم خیز می شوم:

 ...لطفا تمومش کن سامی-

حالم کمی بهتر شده و اینرا مدیون آغوش گرم و نوازش مهربانانه او هستم. پتو را از روی خودم کنار میزنم و می  

 شینم:

 مرسی که اومدی... -

 شانه باال می اندازد و همانطور که در فکر است، مچ دستش را روی پیشانی اش می گذارد:

 از صدات فهمیدم حالت بده...تارا؟ -

 سی می گویم."هوم" بی حوا

 رفته بودی دیدن بهمن؟ -

سوالش حواسم را حسابی جمع میکند. لب میگزم و سعی می کنم وقتی به سمتش برمی گردم، کامال خونسرد و عادی  

 باشم.

 آره...چطور؟ -

 خیره به سقف می گوید: 

 خواستی...نه؟ پریشبا جمع بودیم. وسط صحبتاش فهمیدم رفته بودی دیدنش. ازش اسلحه می -

 لعنت به تو بهمن! بارها گفته بودم که سامان را وارد این جریان نکند. 

 لبخندی تلخ و کجکی میزنم: 
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 آره رفتم. بهت گفته بودم یجوری جورش میکنم. -

 اینبار مردمک هایش را به نگاهم می دوزد: 

 بهت داد؟-

نمی خ بهرحال  میزند.  فقط حدس  یا  است  زدن  دستی  قصدش یک  دانم  بیست نمی  این  دام  در  راحتی  همین  به  واهم 

 سوالی اش بیفتم:

 هنوز نه...گفت به این راحتی نیست. -

 چرا داری بهم دروغ میگی؟-

 مکثم که طوالنی می شود، پوزخندی میزند:

 به منم دروغ میگی؟ زندگیت شده دروغ!-

 اصرار بی دلیلم به دروغ گویی برای خودم هم معنا ندارد: 

 نمیگم...دروغ -

 می خندد و روی تخت می نشیند:

 نمیگی؟ -

 کشوی بغل تختی که کمی گوشه اش باز مانده را کامل بیرون می کشد:

 دروغ نمیگی؟ -

 خیره به اسلحه کوچک و آهنی، سرم را پایین می اندازم و لب میگزم:

 نمی خواستم بدونی...-

. آنقدرها عصبانی نیست و بیشتر دلخور به نظر می حرکت باال تنه اش را به سمتم حس میکنم و سر باال می گیرم

 رسد: 
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بهمن به من حرفی نزد. تارا نمیتونی به من دروغ بگی...من همیشه...هر روز و هر شب نگرانتم. به من دروغ نگو  -

 تارا...من دشمن تو نیستم...

 سریع میان حرفش میپرم: 

 نم.میدونم...اصال...اصال اینطور نیست. نمی خواستم نگرانت ک-

 بالخره کنترلش را از دست میدهد و صدایش را باال میبرد: 

 من اصال نمی فهمم چرا نیاز داری که اسلحه داشته باشی. -

 انگشت شست پایم را میان مشتم می فشارم و شرمندگی ام ادامه دارد: 

 من باید از خودم محافظت کنم!-

 از تخت بیرون میپرد و بلندتر داد میزند:

 تهدید میکنه؟ چی باعث میشه انقدر بترسی؟  از کی؟ کی جونتو-

 پنجه اش را میان موهای نرم و لخت خرمایی رنگش فرو میبرد و سعی میکند آرامشش را برگرداند: 

تارا...چجوری باید بگم که بفهمی؟ اگر بی خیال همه چیز بشی و به زندگیت ادامه بدی...هیچ تهدیدی وجود نداره.  -

 دی؟ چرا همیشه دنبال دردسر میگر

افتادم توی دام داریوش هم دنبال دردسر بودم. حق با  - دنبال دردسرم. همون موقع که  آره راست میگی. من همیشه 

 توئه...تمام دردسرای من گردن خودمه.

 اخم میکند: 

 منظورم این نبود...-

 به سمت پنجره می روم و بازش میکنم تا هوای تازه حال بدم را بشورد و ببرد:

ئه! حق با همتونه...این زخم قدیمی شده...رو بسته! هیچکس حتی یادش نیست چه بالیی سر تارای اون  نه...حق با تو-

 روزا اومد. 
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 خیره به چراغ های تار شده شهر، دست هایم را زیر سینه پنهان میکنم: 

 البد باید بسپرمشون به خدا!-

آنها را دور  حضورش را پشتم حس میکنم. هردو دست بزرگ و عضله دارش را از روی شان ام عبور میدهد و  ه 

 گردنم زنجیر میکند: 

نه دیوونه...تو حق داری که عصبانی باشی...حق داری که بخوای بدترین چیزا سر هرکس باعث اینهمه زجرت شد -

 بیاد. من می ترسم خودتم غرق شی...من نگرانتم فقط... 

 صدایم از گریه زیاد خش برداشته:

بی خیال بشم؟ که به خودم بگم بی خیال تارا! فراموشش کن...نفرت ازت یه موجود سیاه فکر میکنی سعی نکردم؟ که  -

میسازه. نمی تونم...نمی تونم بخوابم...نمی تونم نفس بکشم. نمی تونم چیزی بخورم...نمی تونم بشینم. نمی تونم ادامه  

 بدم. احساس میکنم مردم. احساس میکنم سالهاست که مردم.

تنگ میکند و من میان آغوشش فرو می روم. هردو بی حرف به چراغ های شهر در آن شب زیبا حلقه دست هایش را  

 خیره می مانیم و می گذاریم انعکاسشان برق نگاهمان را پرکند.

*** 

ماگ های قهوه را روی عسلی می گذارم. سامان سرش را داخل گوشی اش برده و به کسی تکست میدهد. خم می شوم  

 می کشم:  و گوشی را از دستش

 دو دقیقه اومدی همش سرت توی گوشیته...-

 گوشی را پشتم پنهان میکنم و ابروهایم را باال می اندازم. به شیطنت نگاهم اخم تصنعی میکند و به سمتم خم می شود:

 بده گوشیمو ملفیسنت...-

 حالت تخسی به خودم می گیرم و قدمی عقب می روم: 

 به من نگو ملفیسنت...من سیندرالم!-
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 دستش را به سمتم دراز میکند و سر تکان میدهد:

 بده گوشیمو بینم...-

 قدمی دیگر عقب می روم:

 خودت بگیرش...-

 با بی خیالی به مبل تکیه میدهد و شانه باال می اندازد: 

 میدونی که پاشم مچالت میکنم.-

 بعد فیگوری میگیرد و سینه ها و بازوهای عضله دارش را به رخم می کشد: 

 نگ که بهم میگن طوفان مرگبار...توی ری-

دلم می   بلند زیر خنده میزنم و دستم را روی  با صدای  انتخاب کرده،  ای که برای خودش  نام مستعار و مسخره  از 

 گیرم:

 طوفان مرگبار؟ شبیه این شربتای صورتی میمونی که موقع حالت تهوع میخورن...-

 میپرد: به تندی از روی کاناپه نیم خیز می شود و به سمتم 

 چی گفتی؟-

 همان لحظه پا به فرار می گذارم و جیغ کشان به سمت آشپزخانه می دوم. صدای شوخش به گوشم می رسد: 

 بگو گه خوردم... -

 داخل آشپزخانه میدوم و جیغ می کشم:

 گه خوردی... -

اهی که دویده ام، مرا  سریع کنار سینک می روم و دنبال چیزی می گردم تا بتوانم از خودم دفاع کنم. همان مسیر کوت

 به نفس نفس زدن انداخته. قاشق چوبی بزرگی برمی دارم و به عقب برمی گردم:
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 همونجا وایسا...-

 از درگاه آشپزخانه آرام رد می شود و گویا برای گیر انداختن من هیچ عجله ای ندارد: 

 خودت دفاع کنی؟ باید میرفتی اتاق خوابت و از اسلحت کمک میگرفتی. میخوای با قاشق از -

 گوشی اش را داخل جیب شلوارک مشکی رنگم می اندازم و با دو دست، دسته چوبی قاشق را می چسبم:

 اصال این سالح رو دست کم نگیر. -

 قدم بلند بعدی اش را که برمی دارد، تنها یک قدم با من فاصله دارد: 

 گوشیمو بده تارا...-

 میکنم: چشم هایم را در حدقه می چرخانم و دهن کجی

 چیه؟ دوست دخترت معطل میشه؟ -

دستش را به سمت بازویم پرتاب میکند و من با قاشق چوبی روی دستش میزنم. آخ بلندی می گوید و دستش را میان 

 مشتش می چسبد: 

 دیوونه دردم گرفت... -

 می خندم و ادایش را درمیاورم:

 بهتر بود میرفتی سراغ اسلحت...بیچاره...-

نش را دور بازویم می پیچد و با تمام قدرت مرا جلو میکشد. جیغ بلندی می کشم و سعی میکنم با  همان لحظه انگشتا

 قاشق چوبی میان دستم، به بازویش بزنم که با وجود مشت قوی و محکمش، غیرممکن بنظر می رسد. 

نم پشتش را ببینم. با با یک حرکت ساده مرا روی کولش می اندازد. همانطور که میان زمین و هوا معلقم، فقط می توا

 هر قدمی که به سمت سالن می رود، موهای دمب اسبی بسته شده ام، به ران پایش می خورد.  

او چیز  نمی رسد برای  با مشت محکم به پشتش بزنم که بنظر  از دستم روی زمین میفتد. سعی میکنم  قاشق چوبی 

 مهمی باشد. 
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اندازد و مانند عزرائیل باالی سرم می  هردو از شدت خنده و تحرک زیاد نفس نفس می زنیم.   مرا روی کاناپه می 

 ایستد.

 کف دستش را جلو می گیرد:

 گوشیمو رد کن بیاد.-

 دستم را محکم روی جیب شلوارک می فشارم و لجبازی میکنم:

 نمیدم. بدنم درد گرفت... -

در قلقلک دادنم دارد، دستش را روی  هیکلش را با فشار روی باال تنه ام می اندازد و همانطور که با یک دست سعی  

 دست من که از جیبم حفاظت میکنم می گذارد:

 بدش من...-

 با صدای بلند میخندم: 

 نمیدم.-

 بالخره مجبور می شوم برای محافظت از خودم در برابر قلقلک هایش، دستم را از روی جیب شلوارکم بردارم: 

 باشه...ولم کن... -

 از داخل جیبم بیرون می کشد:از فرصت استفاده و گوشی اش را 

 ولت کنم؟ باید بگی گه خوردم...-

می خواهم میان قهقهه های خنده جوابش را بدهم که صدای زنگ آیفون حواس هردو نفرمان را پرت میکند. همانطور  

 که هنوز باالتنه اش را از روی من بلند نکرده، نگاه مشکوکی به سمتم می اندازد: 

 کیه؟-

خنده های بی دریغ چند ثانیه قبل روی لب ها و حالت صورتم مانده. با کف دست تخت سینه اش می هنوز اثر کمی از  

 کوبم: 
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 از کجا بدونم؟ پاشو خرس گنده...نفسم گرفت.-

بالخره باالتنه سنگینش را بلند میکند و من می توانم نفس بکشم. روی مبل می نشیند و مشغول مرتب کردن لباس و  

 ی شود.موهای بهم ریخته اش م

 به سمت آیفون می روم و گوشی را برمی دارم: 

 بله؟-

 کسی در مانیتور کوچک آیفون حضور ندارد. صدایش را می شناسم:

 منم...-

با گیجی دکمه ای که در را باز میکند می فشارم و گوشی را سر جایش می گذارم. ناخون انگشت شستم را میان دندان  

 برمی گردم. هایم می فشارم و متفکر به سمت سامان

 اخمش بیشتر از سر کنجکاوی ست:

 کی بود؟-

 پوفی می کشم و می گویم: 

 مهراده...-

 توجهی به تعجبش نمی کنم و به سمت در می روم:

 عجیبه که زنگ نزده اومده...یعنی چی شده؟-

 فکر میکنی مشکلی پیش اومده؟-

 ه اجازه بدهم این موضوع را بفهمد. او نمی داند من رابطه نزدیکی با مهراد دارم و من هم قصد ندارم ک

 شانه باال می اندازم: 

 نمی دونم. -
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لعنتی! چه زمان بدی آمده. حاال باید سامان را چطور بپیچانم؟ میدانم که اگر بفهمد، فقط و فقط برای نزدیک تر شدن به 

 داریوش با مهراد رابطه دارم، از من ناامید خواهد شد. 

از جا میپرم. سعی میکنم خونسردی ام را حفظ کنم. لبخندی روی لبم می نشانم و  به محض بلند شدن زنگ در ورودی  

 در را به رویش باز میکنم.

به محض باز شدن در، صورت همیشه خندانش را می بینم. دست هایش را باال می گیرد و مشماهای خرید را نشانم 

 میدهد:

 سورپرایز! -

 ریدهای داخل دستش نشود: در را نیمه بسته نگه میدارم تا سامان متوجه خ

 سالم...-

 گیج و سردرگم نگاهی به در نیمه بسته و من که خودم را میان فاصله در با چهارچوب جا کرده ام می اندازد: 

 سالم...نمیخوای دعوتم کنی تو؟-

مشتم دارم، می  لب میگزم. خودم را بیرون می اندازم و درب را کمی بیشتر می بندم. همانطور که دستگیره را میان  

 گویم: 

 ای کاش بهم زنگ میزدی...-

 چشم هایش را باریک میکند:

 چطور؟ کسی اینجاست؟ -

 تایید میکنم: 

 مهمون دارم حقیقتش...-

 خم می شود و کیسه های خرید را زمین می گذارد: 

 پسره؟ -
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 همانطور خیره میمانم که خودش ادامه میدهد: 

 فقط میخوام بدونم... -

 میان دندان هایم می گیرم و دنبال جوابی می گردم:گوشه لبم را 

 خب...خب آره! ولی فقط یه دوسته.-

 سریع حرفم را در هوا میزند:

 خب پس چرا نمی تونم بیام داخل؟ -

 میدانم که جوابی برای این یکی سوالش ندارم. همانطور خیره و منتظر به دنبال جوابی نگاهم میکند.

 ارم در مورد روابط ما بدونه. خب...سامان اینجاست. دوست ند-

 مجبورم راستش را بگویم چون دلیل دیگری به ذهنم نمی رسد. کمی فکر میکند و بالخره سامان را بیاد می آورد: 

 آهان دوست شبنم. اوکی... -

 ببخشید مهراد باید زنگ...-

 دستش را باال می گیرد تا مانع ادامه حرفم شود: 

 به سرش کن. من میرم توی ماشین منتظر میشینم.نیومدم که برم بیبی...یجوری دست -

نگاه دودلی به در نیمه بسته می اندازم. سامان قرار نبود شام بماند و به همین زودی ها بهرحال میرفت. بعد از مکثی 

 نسبتا طوالنی بالخره می گویم: 

 باشه...-

 عالیه. می خواستم برات پاستا درست کنم.-
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میزند، کیسه های خرید ر باید چشمکی  برای چه؟  بود  آمده  برمی گردد. بی خبر  آسانسور  به سمت  و  دارد  برمی  ا 

مشکوک میشدم؟ قصد و نیت خاصی داشت و از سوی برادرش فرستاده شده بود یا فقط می خواست برایم شام بپزد و 

 با من زمان بگذراند؟

بندم. سامان هنوز روی مبل نشسته   آپارتمان می روم و در را پشتم می  و درحالیکه سرش را در گوشی اش  داخل 

 کرده، با اخم غلیظی می پرسد: 

 برای چی اومده بود؟-

 سعی میکنم چیزی از حالت صورتم مشخص نباشد. سامان مرا خوب می شناسد و همیشه دستم برایش رو است.

 شانه باال می اندازم: 

 یه سری صحبت در مورد کار بود...-

 نگاهش تند و تیز است: 

 صحبتی؟چه -

 بی خیال به سمت آشپزخانه می روم:

 مهم نیست...-

 تارا...-

طوری میغرد که مجبور می شوم، سر جایم بایستم. از روی مبل بلند می شود و اخم هایش طوری درهم است که دلم  

 میخواهد دست بیندازم و به زور گره ابروانش را باز کنم.

 ت در مورد کار بکنه؟ اونم شب؟ این همه راه و ترافیک؟نگفتم به من دروغ نگو؟ اومده بود یه سری صحب-

 با پررویی به سمتش برمی گردم:

 خب اومده بود منو ببینه. من که ردش کردم بره بهرحال... -

 آره چون من اینجا بودم... -
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 همچنان با پررویی زل میزنم بهش:

 اینطوری نیست...-

 پوزخندی میزند و مچم را بالخره می گیرد:

 من اینجا بمونم امشب مشکلی نداره؟ یعنی اگر-

از   دانم  قدم هایم است. می  ام. همیشه مخالف تک تک  اندازی هایش خسته شده  از سنگ  از دستش کالفه می شوم. 

 روی نگرانی و با نیت خوب است با اینحال بدخلق می شوم:

 رم؟یعنی داری میگی تو باید تصمیم بگیری من میتونم تو خونم کیو بیارم و کیو نیا-

 سری از روی تاسف تکان میدهد:

نجاتت - شدن  از غرق  تونم  کنم...نمی  تالش  چقدر  نیست  مهم  تارا  کن!  چیکار  بگه  تو  به  نمیتونه  هیچکس  نه...گویا 

 بدم... 

 دسته کلید و گوشی موبایلش را از روی میز برمی دارد: 

 میذاری بشی تفریح آدمایی مثل مهراد و داریوش؟ -

عصبی اش را تماشا میکنم. کاله کپش را روی موهای پر و لخت براقش می گذارد. بدون  بی حرف حرکات تند و  

 خداحافظی بیرون می رود و در را محکم پشتش می بندد. 

با کالفگی، کش موهایم را سفت میکنم. در همین چند  خیره به در بسته، عطر به جا مانده اش را نفس می کشم و 

فته ام که مطمئنا خیلی چیز بدی است. هم دوست ندارم از خودم ناامیدش کنم و ساعت اخیر دو بار به سامان دروغ گ

 هم نمی خواهم به نقشه هایم مضنون شود و سعی کند سر از کارهایم دربیاورد.

همانجا می ایستم و فکر میکنم. کار درست این است که دنبال سامان بروم و به او بگویم برایم مهم نیست که مهراد به 

 ده. تو مهم تری. تو قبل از همه ای! تو همه چیزی! دیدنم آم

اما می دانم که مثل همیشه کار درست را انجام نخواهم داد. در شرایطی هستم که هیچ چیز برایم مهم تر از پیشبرد 

 اهدافم نیست.
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ام نبود شاید  او  داشته. اگر  دارد. همیشه  ام برایم ارزش زیادی  روز زنده حضور گرم و حمایتگر سامان در زندگی 

نبودم. او و شبنم را از زمان دانشگاه می شناسم. هم کالسی و هم رشته بودیم. مدام همدیگر را می دیدیم و به هرحال  

دوستی کمرنگی هم میان ما شکل گرفت. در ابتدا رابطه ام با شبنم نزدیک تر بود. هرچند به طور کل دختر گوشه 

س از زندگی و اوضاع و شرایطم خبر نداشت. دعوتشان به کافه و گیری بودم و دوست خیلی صمیمی نداشتم. هیچک 

 مهمانی و جمع ها را اکثر اوقات رد می کردم. 

آن روزها سامان زیاد رابطه نزدیکی با من نداشت. می دانستم زیاد اهل درس و دانشگاه نیست و رتبه خوبش هم به  

روزه و زوری بوده. در محوطه دانشگاه، همیشه لطف سخت گیری های مادرش و کالس های خصوصی گران، هر  

 او را با سیگاری گوشه لبش و زخمی جدید روی صورتش می دیدم. 

رابطه ما از روزی شروع شد که برای جبران درس های عقب مانده اش، سراغ من آمده بود. درس ها را بعد از هر  

استاد برایش توضیح بدهم. بابت این موضوع    کالس می جویدم و می توانستم مو به موی هرکدام را درست به خوبی

گاهی مجبور میشدم به خانه اش بروم. البته همیشه شبنم را هم دعوت میکرد تا من معذب نباشم. می دانست محال است  

بدون حضور شبنم پا به خانه اش بگذارم. پول خوبی به من میداد که بدون خجالت قبول می کردم. می توانست کمک 

گرفتن کتاب های سنگین و گران دانشگاهمان باشد. هرچند که همیشه پدرم هرطور شده، پول تحصیلم   خرجی ام برای

 را جور میکرد اما فکر می کردم که اگر کمی بار این فشار را از روی شانه هایش کم کنم، یک دنیا ارزش دارد. 

آنهمه رفت و آمد، به شبنم و سامان نزدیک شده بودم. شبنم درست م ثل حاال کمی خودگیر و متکبر بود و با وجود 

زیادی با من صمیمی نمیشد و فقط بخاطر سامان در جمعمان حاضر میشد اما سامان اصال برایش مهم نبود که من مثل 

با شبنم و دوست های دیگرش. حتی   با من همانطور رفتار میکرد که  نیستم.  از خانواده متمول و پولداری  خودشان 

 بودن من، حسابی باب میلش هم بود. سادگی و بی شیله پیله 

همان روزها   سامان  بودم.  شده  نشین  خانه  پدرم،  و مرگ  منحوس  فیلم  آن  شدن  پخش  و  دانشگاه  از  اخراجم  از  بعد 

سراغم را گرفت. عمویم مرا باعث بی آبرویی و مرگ پدرم می دانست. رفتارشان با من بقدری تند و زشت بود که 

شار و اوضاع روحی بد باعث شد، چند خودکشی ناموفق داشته باشم. با خودم فکر می  بارها به خودکشی فکر کردم. ف 

 کردم، حتی مرگ هم مرا نمی پذیرد. فکر می کردم کثیف و لجنم.
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بعد از دیدن سامان کمی همه چیز بهتر شد. آن سیاهی مطلق کمی رنگ روشن تری به خودش گرفت. سخت گیری  

ن باعث میشد  اش  تقصیر من  های عمو و خانواده  بوده. می گفت  نگرانم  ببینم. همیشه می گفت که  را  او  توانم زیاد 

 نیست. می گفت خودت را سرزنش نکن. انقدر گفت و گفت تا توانستم فقط کمی خودم را ببخشم.

سامان همیشه خوب بود و بعد از تمام آن جریانات هم خوب ماند. بالخره بعد از مدت زمانی طوالنی، به من پیشنهاد 

رار داد. ملیون ها بار به او گفته بودم که اگر در آن خانه بمانم، خودم را بالخره می کشم. گفت که الزم نیست بمانم و  ف

 آنها هم از لحاظ قانونی نمی توانند زورکی نگهم دارند.

. با خودم  شب و روزم سیاهی مطلق بود. بالخره یک شب طاقتم تمام شد. همه چیز را جمع کردم و پا به فرار گذاشتم

تنهایی ها و بی پناهی هایی که کشیدم،   بدبختی ها و  تمام  با وجود  بدتر نمی شود و واقعا هم  این  از  فکر می کردم 

بدترین روزهای زندگی ام همان روزهای نحسی بود که مدام سرزنش و قضاوت و متهم میشدم. نه پول زیادی داشتم و  

بود، مرا به امان خدا رها نکرد. با اینکه او هم مشکالت خودش را داشت،  نه حمایتی. سامان اما همانطور که قول داده 

 گفت که می توانم تا زمانی که اوضاع و شرایطم بهتر شود، در خانه اش بمانم.

خیلی زود فهمیدم که درسش را نیمه رها کرده و بی خیال تحصیل در بهترین دانشگاه ایران شده. برایم باورنکردنی 

دم همه چیزم را بدهم تا بتوانم دوباره درسم را ادامه دهم و سامان خیلی راحت همه چیز را کنار بود. من حاضر بو

 گذاشته بود.

خودش میگفت دلیلی برای ادامه تحصیلش ندیده و دلش نخواسته بیشتر زندگی اش را حرام درس و مشق کند. می گفت 

یشه وقتی با او درس ها را تمرین می کردم، پیش خودم متنفر است کاری را انجام دهد که عالقه ای به آن ندارد. هم

اقرار میکردم که واقعا پسر باهوش و تیزی است. با وجود تمام حواس پرتی اش، تمام مطالب حتی مطالب به شدت  

 سنگین را زود می گرفت و من تازه می فهمیدم چطور با وجود اینهمه بی خیالی، چنین دانشگاهی قبول شده. 

ه پیش او ماندم، هنوز خبر نداشتم در زندگی اش چه می گذرد. رفت و آمد به خانه اش زیاد بود و روزهای اولی ک

همیشه مرا داخل اتاق حبس میکرد تا با هیچ کدام از مهمان هایش برخورد نداشته باشم. زیاد طول نکشید که زنگ 

. سامان از خانواده بی پولی نبود که های خطر شروع به زدن کردند. فهمیدم اهل خالف است. برایم جای تعجب داشت

برای نیازش به پول اینطور خطر کند. احساس می کردم نیاز روحی اش به ترشح آدرنالین بقدری زیاد است که نمی 

 تواند اعمالش را کنترل کند.
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هم گویا   خانه اش را پدر و مادرش برایش خریده بودند اما خرج خودش را از همین راه ها درمی آورد. پدر و مادرش

از کج روی هایش خسته شده و به امان خدا رهایش کرده بودند. هر کدام سرشان به زندگی خودشان گرم بود. گاهی  

 سامان به دیدن مادرش میرفت که البته زیاد هم پیش نمی آمد.

ه اما کم درمی فیزیک خوب و قدرت جسمانی باالیی داشت. می دانستم قسمتی از پولش را از راه مبارزه های گاه به گا

آورد. قسمت دیگرش را پوکر شرطی بازی میکرد و در مسابقه های ماشین سواری غیرقانونی شرکت میکرد. اما من  

خوب می دانستم هیچکدام از اینها برای پول نیست و فقط سرش برای دردسر درد میکند. اوایل شوکه می شدم. برایم  

 که به سرعت، پدرش ترتیب همه چیز را داده و بیرونش آورده بود.باور پذیر نبود. یکی دوبار بازداشت شده بود 

چند ماه بعد فهمیدم در نقاط خاصی از تهران، محموله های مشتریان بهمن را رد و بدل میکرد. البته کار مورد عالقه  

بهمن فهمیده  اش نبود. فقط انجامش میداد تا بهمن موی دماغش نشود و زندگی اش را مختل نکند. گویا از همان اول  

 بود که سامان به شدت زرنگ و فرز است و می تواند وردست خوبی باشد.

تا بتوانم کار و جایی برای ماندن برای خودم دست و پا کنم، همانجا پیش سامان ماندم. بالخره یکی از دوستان سامان  

ه باید با چهار همخانه در خانه در رستورانش به عنوان مسئول صندوق استخدامم کرد. خانه ای وسط شهر پیدا کردم ک

ای دو خوابه و کوچک زندگی می کردیم. کمک های سامان را یکی در میان رد می کردم. فکر می کردم بقدری  

 کمکم کرده که تا آخر بدهکارش هستم.

از خانه پدری و   ام  ارثیه  بایستم و شرایطم کمی بهتر شد، سراغ سهم  از مدتی که توانستم روی پای خودم  چند  بعد 

زمین نه چندان به درد بخور دیگر رفتم. سالهای بسیار سختی را گذرانده بودم و می دانستم که باید حقم را بگیرم. 

عمویم اول زیر بار نمی رفت. میگفت حقی از ارثم ندارم. میگفت لکه ننگ که ارث نمی برد. میگفت پررو و بی  

داده و   قاتل برادرش را در خانه اش راه  به تمام لطف و  شرمم. میگفت  من بخاطر بی چشم و رو بودنم، بی توجه 

 محبتش، لگد به همه چیز زده ام.

من اما دیگر آن دختر ترسو و گریان گذشته نبودم. بعد از آنکه خودش و خانواده اش را حسابی سرجایشان نشاندم، 

مم کرد. هیچ راهی نبود که بتواند وکیل گرفتم و بعد از کمی دوندگی قانون سهمم را از ارث پدری، تمام و کمال تقدی

 جلوی مرا بگیرد. همه چیز را فروختم و دست و بالم تا حد زیادی باز شد. 
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درس  برای  گذشته  زمان  و  انرژی  دیگر  رفتم.  دانشگاه  داشتم،  نیاز  پولش  به  هم  هنوز  که  وقتی  نیمه  کار  کنار  در 

پولش را از روی سهم ارثم بدهم. در همان حالی که    خواندن را نداشتم و به دانشگاه آزاد قناعت کردم. می توانستم

درس می خواندم، سامان آشنای دیگری برایم پیدا کرد و در شرکتی کوچک، کاری که به رشته تحصیلی ام مربوط 

میشد را شروع کردم. همه چیز آرام آرام بهتر شد و من یاد گرفتم که چطور بدون نیاز به هیچکس می توانم از خودم  

نم. هرچند که اگر ارثیه پدری و کمک های سامان نبود االن ممکن بود اوضاعم خیلی بدتر از اینها باشد ولی مراقبت ک

 خودم هم تالش زیادی کرده بودم.

کم کم به خودم بیشتر می رسیدم. قوز روی بینی ام را عمل کردم. برای روی فرم نگه داشتن اندام و ظاهرم هزینه می  

ی با دخترهای اطرافم نداشت. خوب یاد گرفته بودم جذابیت ظاهری یک زن سالح خوبی  کردم. ظاهر زندگی ام فرق

 است که خدا نکند بخواهد از آن استفاده بدی بکند! 

در تمام این سالها و با وجود تمام فراز و نشیب هایی که از سر گذرانده بودم، روزی نبود که به باعث و بانی بدبختی 

با هایم فکر نکنم. برای همین و توانیم  ادعا میکرد که می  قتی متوجه نقشه های شبنم شدم، توجهم حسابی جلب شد. 

شاید خصومت  و  پدرش  رقابت  شاید  داشت.  اینکار  برای  را  دالیل خودش  هم  او  بزنیم.  زمین  را  ماهرها  هم  کمک 

تر میکرد. سامان    شخصی! بهرحال برای من فرقی نمی کرد. هدف هایمان در راستای هم بود و این ما را بهم نزدیک

هیچوقت موافق برنامه هایم نبود. میگفت اگر بچسبم به زندگی ام و سعی کنم همه چیز را فراموش کنم، بهترین نقشه 

برایم خواهد بود. من اما چموش تر از این حرف ها بودم. با اینحال هیچوقت حمایتش را قطع نکرد. می دانست نمی  

 ن موضوع سعی کرد در این راه حمایتم کند و مراقبم باشد.تواند جلویم بایستد و با علم به ای

با بلند شدن صدای زنگ آیفون به خودم می آیم و در را برای مهراد باز می کنم. چند دقیقه بعد با کیسه های خریدش 

مان  از آسانسور بیرون می آید. کمی حالم گرفته است و سعی دارم این موضوع را از او پنهان کنم. برخوردم با سا

 توجیه ناپذیر است و در سرم مدام تمام راه هایی که می توانم از دلش در بیاورم را بررسی میکنم.

 از چهارچوب فاصله می گیرم و می گویم:

 بیا تو عزیزم... -

 داخل می آید. خرید ها را از دستش می گیرم: 

 ه. الزم نبود چیزی بگیری. اینجا زنگ میزنم سوپرمارکت میاره هرچی الزم باش-
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 کیسه های خرید را به دستم می سپارد و در همان حال به سمتم خم می شود: 

 قربون شما...وظیفه ست.-

 گونه ام را می بوسد و عقب می رود: 

 متاسفم که مهمونت مجبور شد بره...-

روی جزیره  لبخند پر شیطنتش چیز دیگری می گوید. همراه با کیسه های خرید به سمت آشپزخانه می روم و آن ها را  

 وسط آشپزخانه می گذارم. 

 ابروهایم را باال می اندازم و سر کج میکنم: 

 واقعا؟ متاسفی؟-

 در را می بندد و وقتی نگاهم میکند، صورتش حالت پسربچه های تخسی را دارد که کار بدی کرده اند: 

 ید متاسف باشم؟راستشو بخوای نه...می خواستم سورپرایزت کنم خوشحال بشی. نیت بد که نداشتم. با-

 برای اینکه حساب کار را دستش بدهم، حالت جدی به خودم می گیرم:

 مهراد باید قبل اومدن به من زنگ میزدی. منم زندگی شخصی خودمو دارم! -

 به سمتم می آید:

 واقعا فکر نمی کردم مهمون داشته باشی. اینبار زنگ میزنم. ببخشید.-

 کشدار نمی کنم:سری تکان میدهم و دیگر موضوع را 

 خوبه...حاال قراره چی برای شام درست کنیم؟-

 سراغ مشماهای خرید می روم و سرکی داخلش می کشم. کنارم می ایستد و دستش را دور شانه ام می اندازد: 

 گفتم که پاستا...وسایلو دربیار تا من برم دست و صورتمو بشورم و بیام.-
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ه می شوم. سرش را خم میکند و روی موهایم را می بوسد. وقتی همانجا با تنگ کردن گره دستش، به سینه اش فشرد

وسط آشپزخانه نورانی رهایم میکند و سراغ شستن دست هایش می رود، گیج و مسخ شده به کیسه های خرید خیره 

 می مانم.

پیشانی و روی موها همیشه بوی   دلیل و از روی هوس نمی بوسد. بوسه  عاطفه  هیچکس روی موهای زنی را بی 

 دارد. اینرا خوب می دانم. همیشه وقتی اتفاق خوبی میفتاد یا سال نو میشد، پدرم روی موهای من و تینا را می بوسید.

برای خالی کردن خیسی نگاهم، چشم هایم را درشت می کنم و نفس عمیقی می کشم. لعنتی! مهراد چه میکنی؟ برنامه 

 ات چیست؟ چرا گیجم میکنی؟

 من افسار احساساتم را تند و محکم کشیده ام تا مبادا متوجه حال و هوای درونی ام شود. وقتی برمی گردد، 

 خب خب خب...چی داریم اینجا؟-

 همانطور که سس آماده پاستا را روی اپن می گذارم، به سمتش برمی گردم و چپ چپ نگاهش میکنم:

 پاستا با مواد آماده و پنیر موتزرال؟ چقدر شام سختی! -

 پیراهن مردانه اش را باال میزند و دکمه های باالیی یقه اش را باز میکند: آستین های

مگه مهمه چقدر خودتو پای گاز خفه کنی؟ مهم طعمشه. من همه جا پاستا خوردم. این عالی میشه. وقتی اسپانیا بودم  -

داشتم. از روی کنجکاوی برش  فروشگاه میگشتم  یه روز همینطوری توی  آشنا شدم.  این سس  آخه خب مجردی    با 

زندگی می کردم و مجبور بودم غذاهای سریع و آسون درست کنم. فکر نمی کردم این انقدر خوب باشه. متاسفانه توی  

 ایران خیلی سخت پیدا میشه. یه سوپرمارکت طرف ما هست خیلی خفنه. اکثر اوقات اونجا داره. حاال خودت می بینی. 

 کمر می زند: نگاهی به دور و برش می اندازد و دست به

 توی اون یكى کیسه میگو پاک شده و آماده هست.  بی زحمت فقط بشورش. -

سری تکان می دهم و سراغ میگوها می روم. مشمای رویش را پاره می کنم. آن ها را در سبد می ریزم و زیر شیر  

 آب خوب می شویم:

 نروز و بهت میزدم...راجع به کارم...حاال... الزم نبود اینهمه خرید کنی واقعا. احساس میکنم نباید اون حرفای او-
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 سریع حرفم را میبرد و نوک چاقویی که برای خورد کردن سیر و پیاز برداشته، به سمتم می گیرد: 

 چرت و پرت نگو. تو نمی دونی ولی همه دوست پسرا از اینکارا میکنن.-

 میگوهای شسته شده را در کاسه بزرگی می ریزم:

 برچسبا خوشت نمیاد...االن شدی دوست پسرم؟ فکر کردم گفتی از -

 پوست پیاز را میکند و برای شستن آن زیر شیر، به سمتم می آید و شانه به شانه ام می ایستد:

 مشکلی داری با این موضوع؟-

 دست هایم را با حوله خشک میکنم و پشتم را به سینک تکیه میدهم: 

طالعم ولی فکر نمی کنم دوست پسر جلوی چشم دوست دخترش یه  نه! حاال من در مورد این چیزا بقول خودت بی ا-

 ساعت تکست بده و ریز ریز بخنده.

 پیاز پوست کنده شده را زیر شیر می گیرد و از روی شانه نگاهم میکند: 

 بی خیال تارا...همین دو دقیقه پیش یه پسر تو خونه ت بود. -

 اخم میکنم و دست هایم را زیر سینه میزنم: 

 تمه.سامان دوس-

 پیازی که با دقت شسته را میان مشتش می گیرد و آب دست خیسش را روی صورتم می پاشد: 

 از کجا میدونی کسی که به من تکست میداد دوستم نبود بیبی؟-

 با پشت دست روی صورت نم دارم می کشم و لبخند می زنم: 

 فکر کنم حق با تو باشه... -

 انتظارش را اصال نداشتم، شروع به خرد کردن پیازها میکند:  پیاز را روی تخته می گذارد و با مهارتی که
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تو خیلی خوبی تارا...اصال رابطه رو سخت و پیچیده نمی کنی. دخترا همیشه اولش خوبن. بعد گیردادنا و غر زدنا -

هیچوقت  دوستیم.  فقط  هم  واقعا  دارم.  پسر  دوست  کلی  که  همونطور  دارم.  زیادی  دختر  دوستای  من  میشه.  شروع 

عشوقه ها و دوست دخترام رو از توی دوستام انتخاب نمیکنم. ولی خب خیلی ها نمی تونن این موضوع رو بپذیرن. م

منم اصال حوصله بحث و دعوا ندارم. یعنی اصال توش خوب نیستم. نه بلدم دعوا کنم، نه داد بزنم. فقط کالفه و خسته 

اینطوری نیست که تا حاال رابطه طوالنی نداشته میشم. دلم رابطه آروم با یه آدم بی خیال میخواد که س خت نگیره. 

باشم. ولی خب خیلی سخت پیش میاد یکی انقدر به دلم بشینه که بخوام یه رابطه طوالنی رو شروع کنم. میدونم راجع  

ط از  به من فکرای بد میکنی. فکر میکنی که من فکر میکنم دخترا اسباب بازین. یا هیچ دختری برام مهم نیست و فق

 یکی به اون یكى میپرم. 

پیازها را یک گوشه تخته چوبی میزند و به سمتم برمی گردد. نگاه آبی رنگ و خیس از عطر پیازش جدی است ولی 

 لب هایش لبخند گرمی دارد: 

اصال اینطوری نیست. از تو خوشم میاد تارا...برام جذابی...شخصیتت! انرژی دورت! از همون لحظه اولی که توی -

دیدمت برای خیلی جذاب بودی...انقدر که حتی دلم نمی خواست بذارم برگردی. برای همین جرات نکردم بهت  دبی  

 زنگ بزنم یا سراغت رو بگیرم. برای اینکه آماده نبودم یه رابطه دیگه رو شروع کنم. یه سری چیزا هم هست که... 

 لب هایش را بهم می فشارد و سری تکان میدهد:به اینجا که می رسد، به نقطه ای خیره می ماند و ساکت می شود. 

 مهم نیست. فکر کنم فقط می خواستم بهت بگم که برام فرق داری با بقیه.-

نمی دانم باید چه احساسی نسبت به حرف هایش داشته باشم. باید خوشحال باشم؟ اینکه مهراد را در مشتم داشته باشم  

یگر توجهش را هم نداشتم، برایم مهم نبود. از مرحله ای که دنبال  چیز بدی نیست. اصال بد نیست. هرچند که اگر د

 توجه او بودم گذشته ام. حاال در شرکت استخدام می شوم و می توانم از همانجا همه چیز را تحت کنترلم داشته باشم. 

نقشه کشیدن و   لحظه ای به ذهنم میرسد که نکند این موضوع برایم دردسرساز شود؟ اصال من با اینهمه برو و بیا،

رازهایی که دارم می توانم دوست پسر داشته باشم؟ آنهم نه هرکسی بلکه مهراد که خودش یک سر قضیه است؟ نمی  

 خواهم موی دماغم شود. 
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موهای بیرون ریخته از کشم را پشت گوشم می فرستم. قصد ندارم او را از خودم برانم. خیره و منتظر نگاهم میکند. 

ینکه داریوش از بودن هرگونه رابطه ای میان من و برادرش حرص می خورد، برایم کافی ست به سمتش می روم. هم

 تا نتوانم جلوی وسوسه اش را بگیرم.

وقتی نزدیکش می رسم، چاقو را از دستش می گیرم و روی تخته می گذارم. لبخندش عمق می گیرد. روی پنجه پا 

عمیق می بوسم. فکر می کنم با چنین بوسه ای که زانوهایش را به  بلند می شوم. چشم هایم را می بندم و لبخندش را  

 لرزه می اندازد، نیازی به توضیح دادن نیست. جوابش را می تواند در میان بوسه دروغینم پیدا کند.

در کنار شوخی و خنده هایمان شام آماده می شود. درست به همان خوشمزگی که وعده اش را داده بود. شام را در  

 تماشای فیلم می خوریم و در تمیزکاری و شستن ظرف ها کمکم می کند.حال 

پیله و صمیمی  بی شیله  افاده و خودگیری نیست. بی شک  اندازد. خبری از  یاد سامان می  به  رفتارهایش کمی مرا 

واقعیت آدم ها با است. البته تا آنجایی که من او را شناخته ام و خبر دارم. ممکن است اشتباه کنم. تجربه ثابت کرده که  

 آنچه به تو نشان می دهند، فاصله زیادی دارد. 

در کمال تعجب و ناباوری شب را همانجا پیش من می خوابد و به خانه خودش برنمی گردد. اینکه بعد از مدت ها  

ان  کسی با من و در کنارم روی آن تخت یک و نیم نفره کوچک بخوابد، حس غریب و ناآشنایی دارد. تمام شب را می

آغوش اجباری اش بیدار می مانم و به همه چیز فکر میکنم. می ترسم از یک جایی به بعد، دیگر فرق میان بازی و  

 واقعیت را تشخیص ندهم و این اصال به نفعم نیست. 

*** 

ام.  اما کاملی کرده  آرایش مالیم  اندازم.  آینه کوچکش نگاهی به صورتم می  پایین می زنم و در  آفتابگیر ماشین را 

 موهایی که از شالم بیرون مانده را حالت دادم و بهترین و مناسب ترین لباس هایی که در کمدم پیدا کردم را پوشیدم.  

 دستی میانشان می کشم و لب هایم را بهم می مالم: موهای بلوطی رنگم، زیر شال گلدار برق می زند. 

 مرسی شبنم واقعا حال نداشتم با ماشین راه بیام.-

دستش را روی بوق می کوبد و برای دویست و شش سیاهی که چند جوان داخلش نشسته اند و سر شوخی را با ما باز 

 کرده اند، بوق کشداری می زند. 
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لحظه پیش، شیشه را پایین می کشد و سرش را با بی حواسی بیرون می    پسرها می خندند. شبنم عصبی تر از چند

 فرستد:

 یه نگاه به خودتون کردید؟ برید گم شید دیگه!-

 خیره به عصبانیت بی حد و حصرش می خندم و دستم را روی شانه اش می گذارم: 

 آروم باش عزیزم... -

 چشم هایش را در حدقه می چرخاند و پوفی می کشد:

 ه ماشین نمیکنن ببینن اصال در حد و اندازه اینم نیستن که پای سگمو لیس بزنن...یه نگاه ب-

 اخم می کنم و به شانه اش می کوبم:

 بیشعور منم دویست و شیش دارم. -

 سرعتش را زیاد میکند و از ماشین جلویش سبقت می گیرد:

 نه عزیزدلم تو فرق داری...تو دختری! میرن رو اعصاب آدم. -

 ه نمی دهم و فقط سری تکان می دهم و در عوض تکرار میکنم:بحث را ادام

 مرسی منو می رسونی. جای پارک پیدا کردن دیگه شده مثل گنج پیدا کردن. -

 بوق دیگری برای کیایی که جلوی راهش را بسته میزند و مهربان نگاهم میکند: 

 نه عزیزم. بهرحال باید زود پامیشدم امروز.-

پیدا کردن جای پارك برای شبنم گفته بودم و    اولین روز کاری ام است و از سختی  دارم. شب گذشته  کمی استرس 

 اصرار کرده بود که سر راه سوارم میکند.

تارا خیلی حواست رو جمع کن. اصال عجله نکن. تایم بذار...قدم قدم برو جلو! به هیچ عنوان نمی خوایم که به چیزی -

مساوی میتونه  اشتباه  قدم  یه  بشن.  هم    مشکوک  که  داریوش  مخصوصا  هامون!  برنامه  تمام  رفتن  دست  از  با  باشه 

هایی که هست اصال کال هیچ   داره. وقت  االن حتما حسابی زیر نظرت  تو مشکوکه!  به  هم  حواسش خیلی جمعه و 
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تا   تایم می خوای  نده. توی واحد مدیریت نرو مگر وقتایی که الزمه! حداقل یکی دو هفته  انجام  کاری جز وظایفت 

بتونی به سیستم اونجا عادت کنی و قاطی بقیه بشی. مطمئنا فعال خیلی از نگاه ها روی تو خواهد بود. چون هم جوون  

 و خوشگلی و هم جدیدی! سعی نکن زیاد از بقیه جدا باشی. قاطی شو با بچه ها! کال عادی باش دیگه... 

 لبخندی به نگرانی هایش می زنم و می گویم:

 م هست بابا!یه نفس بگیر...حواس-

 "اوکی" می گوید و چشمکی میزند:

میدونم حواست هست. بجای اینکه از حضور داریوش فرار کنی و بترسی و بلرزی سعی کن یکم تفریح کنی. تمام -

فکرای بد و منفی گذشته رو بریز بره. نذار از خشم و نفرتت به عنوان یه نقطه ضعف استفاده کنه. من داریوشو خوب 

 استفاده از ضعف آدما عالیه! ضعف نشون نده. خودت ازشون به عنوان یه نقطه قوت استفاده کن.  می شناسم. توی

به حرف هایش فکر می کنم و نفس عمیقی می کشم. حق با اوست. داریوش سعیش را برای خرد کردن من و درهم  

 شکستنم خواهد کرد. این بازی من است و نمی توانم بازنده ی بازی خودم باشم. 

 ازی تنها یک بازنده دارد!این ب

 شبنم ماشین را نزدیک شرکت به صورت دوبل پارک میکند. به سمتم برمی گردد و دو دل می گوید: 

 می خوای سامانو چیکار کنی؟ خیلی ازت ناراحت بود؟-

 ناراحت و کالفه سری تکان می دهم و شاکی می گویم:

خونش. باید بفهمه که صاحب من و زندگیم نیست. به زور که نمی حتی جواب تکست و زنگامو نمیده. شب میرم دم  -

 تونه مراقبم باشه.

 اون فقط نگرانته تارا!-

 پوزخند صدا داری می زنم: 

نگران منه؟ اونم سامان؟ مسخره ست! کسی که تمام مدت داره روی لبه تیغ راه میره کاندید مناسبی واسه نگران شدن  -

 نیست. 
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میکنه خودش میدونه داره چیکار میکنه. حاال اینا مهم نیست. اونم فردا پس فردا یادش    موضوع اینه که هرکس فکر-

 میره چرا ناراحت بوده. 

با اینکه بعید می دانم سامان به این راحتی ها بی خیال دلخوری اش شود، چیز دیگری نمی گویم. کیف دوشی ام را  

 برمی دارم و دستم را روی دستگیره می گذارم:

 . مرسی شبنم-

 فدات شم عشقم. شب بهت زنگ میزنم. -

"باشه" می گویم و پیاده می شوم. ثانیه ای بعد شبنم گازی به ماشین مدل باالیش میدهد و دور می شود. خیره به برج  

 بلند و سقف گنبدى شکلش، داخل می روم. مستقیم به طبقه بیست و یک و واحد مدیریت می روم تا مهراد را ببینم.

به به  ها و می خواهم  فایل  بیشتر  دانم  بگیرم. می  را زیر نظر  دفتر کارش  دیگر  باری  او،  از  گرفتن  تکلیف  انه ی 

مدارک را در لپ تاپ خودش نگه می دارد. لپ تاپش را هم همیشه بعد از تایم کاری با خودش میبرد. البته اگر شبنم 

سکی و حیاتی را در سیستم خانه شان نگه  اشتباه نکرده باشد. گفته بود درصد کمی هم امکان دارد که فایل های ری

اینکه چطور باید وارد خانه جناب ماهر بزرگ شوم، خودش مکافاتی است. بهرحال می توانم امیدوار  داشته باشند. 

 باشم کار به آنجا نکشد.

می رسم. همان منشی جوان و جذابی که بار قبل دیده بودم، در را برایم باز میکند. جواب سالمش را   ۲۱به طبقه  

 مودبانه می دهم و می پرسم:

 آقای ماهر توی دفترشون هستن؟ -

 و قبل از اینکه بخواهد بپرسد کدام ماهر، اضافه می کنم: 

 مهراد ماهر...-

 و به سمت میزش برمی گردد:لبخند لوندی روی لب های ژل زده اش می نشاند 

 نه عزیزدلم برای کاری رفتن. اما داریوش خان هستن. از قبل برنامه ای باهاشون داشتید؟ -

 در دل "لعنت" می گویم و انگشتانم را مشت میکنم:
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 نه چیز مهمی نیست. -

 موبایلش را برمی دارد و جلوی صورتش می گیرد ولی نگاه طوسی لنز دارش هنوز با من است:

 ا خانوم؟ شم-

 سعی میکنم لبخندم درست به گرمی خودش باشد و می گویم: 

 نیك نژاد هستم. تازه استخدام شدم. -

 گوشی را پایین می گیرد: 

 خوشبختم عزیزم. بهرحال مهراد خان نیستن. می تونم بفرستمت داخل اگر کارت واجبه... -

بدهم. بهرحال حتما کسی در واحد پایین هست که  فکر می کنم شاید بهتر باشد به مهراد زنگی بزنم و خبر آمدنم را  

 بتواند راهنمایی ام کند. 

بند کیفم را می چسبم و شال روی سرم را مرتب می کنم. می خواهم حرفش را رد کنم که در اتاق مدیریت باز میشود.  

ه و من فکر اندام کت و شلوار پوش و شیِک داریوش میان چهارچوب قرار می گیرد. دستش را داخل جیبش فرستاد

 می کنم هیچوقت متوجه نشده بودم که تا این حد قد بلند است. 

همان لبخند خیلی محو و کمرنگ که برای دیدنش باید ذره بین دستت بگیری را روی لب هایش نشانده. با دست اشاره  

 ای به اتاق می کند و کمی کنار می رود:

 بودم. مهراد باید برای کاری میرفت.بفرمایید داخل خانوم نیک نژاد. من منتظرتون -

بند چرمی کیف را بیشتر میان مشتم می فشارم. انقدر که ناخن های بلندم میان گوشت دستم فرو می رود. با او تنها  

بمانم؟ آن هم در یک اتاق و زیر یک سقف؟ بار قبل که دیدمش، به چنان روزی افتاده بودم که باید از سایه اش هم  

ن آدم کم آوردن و ترسیدن نیستم. حداقل نمی گذارم دیگران متوجه ترسم شوند. حتی اگر مجبور می  فرار کنم. اما م

 شدم برای محکم ماندن و سرپا بودن ساعت ها با او تنها باشم و بعد تمام روز در تختم بلرزم.

 آب دهانی که نیست را به سختی پایین می فرستم و زبان خشکم به سختی در دهانم می چرخد: 

 روزتون بخیر...-
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 مودبانه سر خم می کند:

 روز شما هم بخیر. بفرمایید تو... -

 اینبار کامل خودش را کنار می کشد. تمام قدرتی که دارم را می ریزم در مفصل پاهایم و به سمت در می روم. 

طرش بینی ام را پر  همانطور مودبانه ایستاده و منتظر است تا داخل دفتر بروم. از کنارش می گذرم. بوی تند و سرد ع

 میکند و یادم می اندازد که عطر زدن را فراموش کرده ام. 

میان دفتر می ایستم و به سمتش برمی گردم. درحال بستن در است. اخطار آمیز نگاهش میکنم. پوفی می کشد و دری  

 که رو به بسته شدن میرفت را نیمه باز می گذارد. 

 بل های چرمی و مشکی رنگ می کند: قدمی به سمتم برمی دارد و اشاره ای به م

 بشین...-

 نمی دانم حس میکنم یا لحنش واقعا کمی امرکننده است. اخم می کنم و کیفم را از روی دوشم پایین می کشم:

 منتظر مهراد می مونم. -

سپس راهم را می کشم و بی حرف دیگری، روی مبل تک نفره که رو به فضای شلوغ شهر و پشت به اوست می 

 نشینم. 

مبل ها را دور می زند و با پررویی، صندلی رو به روی مرا انتخاب میکند. شانه های پهن و باال تنه کشیده اش، ویو 

 شهر را بهم می ریزد و حاال مجبورم به جای دیدن ویو، صورت او را نگاه کنم.

 پا روی پا می اندازد و دستش را روی دسته مبل تکیه میدهد:

 پرس. مهراد کار داشت. اگر سوالی داری از من ب-

 پوزخند می زنم:

 کار داشت یا فرستادیدش دنبال کار؟-

 ابروهایش درهم می شوند:
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 برای چی باید بفرستمش دنبال کار؟ که بتونم باهات تنها باشم؟ -

ا  نمی دانم باید چه جوابی به سوالش بدهم. همانطور که نورون های مغزی ام را به تکاپو انداخته ام، رشته افکارم ر 

 می برد و خودش ادامه می دهد: 

تارا من تمام حرف هایی که باید میزدم رو بهت زدم. بنظر من برگشتن تو به زندگی ما با هر هدفی که توی سرت  -

داری، یه اشتباه خیلی بزرگه! بود و نبودت برای من هیچ فرقی نداره. کار کردنت توی این شرکت چیزی نبود که 

اونقدرها هم مهم نیست. اگر تو فکر میکنی می تونی هر روز منو ببینی و اذیت نشی منم مشکلی تاییدش کنم ولی برام  

 ندارم. فقط بدون... 

 کمی به جلو خم می شود. عمق نگاهش پتک میزند به تمام سلول هایم: 

شون کنی من حواسم حسابی بهت جمعه! من مهراد یا هر مرد دیگه ای که میتونی با دو تا چشم و ابرو اومدن خر-

نیستم. به مهراد هم گفتم. کوچک ترین بهونه ای که دستم بدی...اخراجی! فکر نکن تصمیم گیری اینجا با مهراده...حاال 

که برگشتم حواسم به همه چیز هست. با مهراد زیاد مخالفت نکردم که فکر نکنه به تصمیماتش اعتماد ندارم...به اون  

 ماد ندارم. اعتماد دارم ولی بدون به تو اصال اعت

 بیشتر به سمتم خم می شود و من ناخودآگاه عقب می روم. شمرده شمرده می گوید:

وای به حالت اگر از برادرم به عنوان طعمه یا برای پیش برد هدفی که هنوز نمی دونم چیه استفاده کنی...قسم می  -

ی که گذشت برات بهترین خاطره  خورم کوچیک ترین بالیی سرش بیاد زندگیتو طوری جهنم می کنم که این ده سال

 زندگیت باشه! 

چند ثانیه طول می کشد تا بتوانم از بند نگاهش خودم را آزاد کنم. بقدری جدی حرف میزند که راهی جز باور کردن  

 تهدیدهایش ندارم. آیا قرار است اجازه بدهم او بفهمد که ترسیده ام؟ نه! 

 شوم و بی تزلزل در نگاهش خیره می مانم:من هم تا جایی که می توانم به جلو خم می 

 من از تو نمی ترسم داریوش!-

 تکیه اش را به مبل میدهد و همان لبخند محو لعنتی خار می شود در چشمم. شانه باال می اندازد:
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 میدونم که یه خواهر باردار داری... -

می رود. دست هایم را مشت می کنم   مات و مبهوت خیره می مانم به این همه بی رحمی. احساس می کنم خون از تنم

 و با تمام قدرت از روی صندلی می جهم:

 چی گفتی؟-

مردمک هایش برای دیدن هیبت خشمگین و زخم خورده من باال می آیند. اشاره ای به صندلی میکند. هنوز آرامش  

 خاصی دارد: 

اول درگیر شی و بهونه بدی  - با رئیست روز  تارا...میخوای چیکار کنی؟  دستم؟ من تهدید نمی کنم. قرار هم  بشین 

 نیست اتفاقی برای کسی بیفته...

 لحن سخن گفتنش محکم تر می شود:

 اگر دردسری درست نکنی!-

می خواهم با فشار دندان هایم، مانع بغض و اشک ریختنم شوم. دستانم هنوز مشتند و مشت هایم می لرزد. تمام نفرتی  

 دل می گویم:  که از او دارم را باال میاورم و از ته

 ازت متنفرم...-

 سری تکان می دهد: 

 بابت این موضوع کاری از من برنمیاد...-

 پوزخند می نشیند روی بغض لبانم:

 چرا پخشش کردی؟ برات فان بود؟ از قبل می دونستی که میخوای پخشش کنی نه؟ برای همین خودت معلوم نبودی؟-

 گاهمان را می شکند. خیره به میز رو به رو زمزمه می کند:لبخند محو لعنتی از روی لبش پر می کشد و قفل ن

 فایده ای نمی بینم که بخوام توضیح بدم. چیزیه که تموم شده. برای من ده ساله که تموم شده.-

 جلو می روم. خم می شوم و محکم روی میِز جلوی دستش می کوبم. صدایم ناخودآگاه باال می رود:
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 برای من تموم نشده. -

ورتش می کشد و نفسش را محکم بیرون فوت میکند. بعد از مکثی کوتاه بلند می شود و با فاصله ای کمتر دستی به ص

 از یک قدم، جلویم می ایستد:

 ولی برای من شده. -

بی   و  تند  واکنش  از  ناراحت  بینم.  نمی  کار  این  در  ای  فایده  اما  نشده"  من  "برای  بگویم،  بار  هزاران  دارم  دوست 

 نم کنترل شرایط را در دست بگیرم.اختیارم، سعی میک

 قدمی عقب می روم و شالم را روی سرم می کشم: 

 فایده ای نداره. دیگه برام مهم نیست. من دنبال عذرخواهی تو نیستم. خیلی وقته که نیستم.-

 قدمی که عقب رفته ام را سریع پر میکند و می پرسد:

 پس دنبال چی هستی؟ توجه مهراد؟ -

 نم. نفس هایش به پیشانی ام می خورد. سری از روی تاسف تکان میدهد:در سکوت نگاهش می ک

 مهراد هیچوقت لقمه دهن تو نبود. فکر میکنی االن چی عوض شده؟ -

 با اعتماد به نفس زیادی، به سینه ام می زنم: 

 من عوض شدم... -

 کشم. لب هایش می جنبند:سرش را کمی به سمتم خم میکند و من بی آنکه دست خودم باشد، صورتم را عقب می 

 راستشو بخوای من قبال بیشتر ترجیحت میدادم. -

انقدر به من نزدیک شده که یقه کتش به سینه ام کشیده می شود. نفس می ماند پشت دندان هایم. دست روی سینه اش 

 می گذارم و با تمام قدرت عقبش می زنم:

 لعنت به تو! -
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او هیچ فرقی ندارد. مگر کسی جرات میکند به او حرفی بزند؟ هرکاری هم  تازه می فهمم باز یا بسته بودن در برای  

که بکند، برای من بد تمام خواهد شد! این را قبال به من ثابت کرده. مانند ماده گرگ زخمی، نفس نفس زنان نگاهش 

 می کنم. اینبار دیگر برای جلو آمدن تالش نمی کند و دست روی کت بهم ریخته اش می کشد:

 ی بری سرکارت اگر سوالی نداری... میتون-

طوری به نفس نفس زدن افتاده ام که حتی نمی توانم تکان بخورم. می ترسم بجنبم و همانجا تمام وجودم از هم بپاشد. 

 می ترسم جلوی چشمانش بشکنم. می ترسم بفهمد پوسته ای که برای خودم ساخته ام واقعی نیست.

می ایستم و دست لرزانم را به سمت بند کیفم دراز میکنم. فقط کافیست چند چند نفس عمیق و منظم می کشم. صاف  

 دقیقه دوام بیاورم و از آن دفتر لعنتی بیرون بروم.

 خیره به لرزش دستم ابروهایش را درهم می کشد. تیله های سیاهش باال و باالتر می آیند و صورتم را هدف می گیرد: 

 خوبی؟-

 کرده. خوب نیستم. به سختی می گویم:چیزی مانند سنگ در گلویم گیر 

 چیزی نیست... -

کیفم را برمی دارم. قلبم بقدری تند میزند که می ترسم همانجا سکته کنم. رو می گیرم و به سمت در برمی گردم. با  

همان چرخش ناگهانی، تمام اتاق دور سرم می چرخد. چشم هایم سیاهی می روند. دنیا می چرخد. من ولی فقط روی  

یاد می  در ت ایستادن را  پا  دارد روی  تازه  دنیا. مثل کودکی که  ام. راه رفتن برایم شده سخت ترین کار  مرکز کرده 

 گیرد.

 لعنتی! 

می دانم که باید سریع بنشینم. قدمی دیگر به سمت در برمی دارم. با قدم دوم سرم انقدر گیج می خورد که مجبور می 

 شوم، دستم را به دیوار بند کنم.

 تارا؟-
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دست خودم نیست که زانوهایم خم می شوند. حاضرم بمیرم اما جلوی چشمش روی زانوهایم نیفتم. تمام اتاق دور سرم 

دست  بیفتم،  پوش  زمین سنگ  زانو روی  دو  اینکه  از  قبل  خم می شوند.  و  کنند  می  نافرمانی  زانوهایم  می چرخد. 

 .قدرتمندی زیر بازویم را می چسبد و مانع زمین خوردنم می شود

 میان زمین و هوا سرم را به سمتش برمی گردانم. نگاهش متاثر است؟ یا من توهم میزنم؟

 با فشار کمی، روی پاهایم نگهم می دارد. صدایش را انگار از صدها فرسنگ فاصله می شنوم: 

 بیا بشین.-

حس میکنم. خیلی زود بی آنکه دست خودم باشد، سنگینی ام روی سینه اش میفتد. هنوز پنجه محکمش را زیر بازویم  

 مسیری که برای طی کردنش جان کنده بودم را برمی گردد. کمک می کند روی مبل بنشینم. 

 صدایش را باال می برد و داد می کشد:

 خانوم رسولی؟-

 منشی سریع خودش را به ما می رساند. مشخص است به محض دیدن حال و روز من عمق فاجعه را درک کرده: 

 ه...چی شد آقا داریوش؟ رنگ به روش نمونده.ای وای خدا مرگم بد-

 داریوش امر میکند: 

 سریع یه آب قند بیار. به اورژانس هم زنگ بزن.-

کف دستم را باال می گیرم. به محض نشستن، کمی حالم بهتر شده. دیگر اتاق و تمام محتویاتش، به سرعت قبل دور  

 سرم نمی چرخد. 

 می گویم:دست دیگرم را روی قلبم مشت می کنم و 

 الزم نیست. االن خوب میشم.-

 به سمتم خم می شود:

 مطمئنی؟ قبال اینطوری شدی؟-
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 خیره به نگاه نگرانش پوزخند می زنم:

 آره ده ساله... -

رنگ نگاهش عوض می شود و سریع آنرا از من می دزدد. صاف می ایستد و حرصش را سر منشی بیچاره خالی می 

 کند:

 ؟ گفتم برو آب قند بیار.خانوم چرا اینجا وایسادی-

 منشی "باشه" می گوید و سریع بیرون می رود. به محض خروجش از من می پرسد: 

 بهتر شدی؟-

فقط سری برای تایید تکان می دهم و نیم خیر می شوم. گویی ممکن است هر لحظه دوباره از حال بروم، دستش را  

 سریع به سمتم دراز میکند: 

 یکم بشین.-

 نم که مانعم می شود:می خواهم مخالفت ک

 لطفا...-

خیره به نگاه حکم دهنده اش، تکیه ام را به مبل میدهم و چشم هایم را می بندم. شاید بهتر بود از همان اول داخل دفتر  

نمی آمدم تا اینطور نمیشد. حاال می فهمد چقدر ضعیف و ناتوانم که حتی برخوردی کوتاه با او اینطور بهمم می ریزد.  

م هایم را باری دیگر باز کنم تا همان دلسوزی و ترحم را در نگاهش ببینم، همانجا منتظر بهتر شدن حالم  بی آنکه چش

 می مانم.

*** 

 الزم نبود منو برسونی مهراد!-

 اینو باید قبل اینکه بشینی توی ماشینم میگفتی. من که نمی تونم ذهنتو بخونم.  -
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دندان هایش می گیرد و چپ چپ نگاهش می کنم. صورتش به خنده ای سرخوشا پایینش را میان  نه می شکفد. لب 

 دستش را به سمتم دراز میکند. لپم را می کشد و می گوید:

 مگه من میذارم با ماشین راه بیای؟ فوقش دیگه خیلی اصرار کردی پیشت می مونم. -

 دستش را پس می زنم و شیطنت نگاهش را همراه می شوم:

 شم.یهو بگو شب می خواستی بیای پی-

 بعضی وقتا گفتن بعضی حرفا خیلی سخته. -

 ابروهایم تا به تا می شوند:

 مثال چی؟-

 حواسش را به رو به رو میدهد و چیزی نمی گوید. متعجب نگاهش می کنم و به شانه اش می زنم:

 مهراد؟-

 هوم؟-

 هنوز متفکر است.

 چی شد؟   -

 لبش را جلو میدهد و شانه باال می اندازد: 

 نیست... چیز مهمی -

 اصرار می کنم: 

 ولی یه چیزی هست.-

 همانطور خیره به خیابان بی انتها، با حرکت سر حرفم را تایید می کند:

 آره... -
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 خسته از جواب های کوتاه و سرسری اش غر میزنم:

 حرف بزن ببینم چیه. چی شده؟ مربوط به کار من توی شرکته؟-

 بردمت. تارا؟نه بابا...کار تو عالیه. بهت مطمئن بودم که -

 کامل به سمتش برمی گردم: 

 جونم؟-

 آرنجش را از شیشه بیرون می گذارد و نگاهم میکند: 

هرچی که شد...خواهش میکنم بدون که من هیچوقت کاری نمی کنم که بهت آسیبی بزنم. نه از روی قصد! بدون که  -

امل قطع کنم واقعیه. من آدمی بازی دادن  این احساسی که باعث میشه با وجود تمام مشکالت بازم نتونم روابطمونو ک

 دیگران نیستم.

به هیچ عنوان متوجه منظورش نمی شوم. حرف هایش برایم گنگ و نامفهوم است. می فهمم چه می گوید اما معنای 

 حرف هایش مانند پازلی ست که از حل کردنش ناتوانم.

 چی میگی مهراد؟-

ب رفتارش  شوم.  نمی  هایش  قراری  بی  دلیل  و  متوجه  خیال  بی  آدم  این  کردم  نمی  فکر  هیچوقت  است.  غریب  رایم 

 سرخوش را اینطور نگران ببینم.

 ببین تارا...من نمی تونم هیچ قولی به تو در مورد آینده بدم. -

 کم مانده شاخ هایم بیرون بزنند: 

 آینده؟ چی میگی مهراد؟ من کی از آینده حرف زدم؟ -

 براتون مهمه...بالخره که میزنی! شما دخترا این چیزا -

دیوونه شدی؟ ما کال یه ماهم نمیشه از آشناییمون میگذره. کدوم آینده؟ بعد از اون اتفاقی که برام افتاد و اون فیلم لعنتی -

 مگه آینده ای هم دارم من؟ 
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 گیج و سردرگم نگاهم میکند:

 فیلم؟-

 کمی فکر میکند و گویا متوجه منظورم می شود:

فیلم مسخره اهمیت میده تارا؟ حتی مطمئن نیستم چیزی ازش یادم باشه. ده سال می گذره. آهان...پوف! کی به اون  -

 مطمئنم هیچکس یادش نیست. چیزی بی اهمیت تر از این پیدا نکردی؟

 بی اهمیت؟ اصال خبر داشت که بخاطر همان فیلم بی اهمیت، چه به روز من آمد؟  

 دودل می پرسم: 

 ین موضوع مهم نیست؟یعنی داری میگی برای تو اصال ا-

 بالخره لبش به لبخندی باز می شود:

معلومه که نه! میدونی من با چند تا زن توی زندگیم بودم؟ چرا باید گذشته تو برام مهم باشه؟ تارا من عمال توی ایران  -

 ه بدم.بزرگ نشدم. این چیزا برام اصال مهم نیست. بخاطر اون نیست که میگم نمی تونم بهت قولی در مورد آیند

نمی خواهم بدانم دلیلش چیست. اصال برای من اهمیتی ندارد که قصدش فقط دوستی است یا به سمت ازدواج می رویم. 

 اصال کدام آینده؟ من که ماندنی نیستم. به محض تمام شدن همه چیز، از زندگی شان برای همیشه می روم. 

ازدواج و آ- نیستم.  دیگه  با یکی  خودت که گفتی...من شبیه دخترای  باید  نمیاد. بهرحال تو هم حتما  ینده همیشه پیش 

تا  میمونم.  و شروط  بی شرط  رابطه.  این  توی  نیستم  چیز خاصی  دنبال  من  کنن.  تاییدش  خانوادت  که  کنی  ازدواج 

 هروقت که با هم شاد بودیم ادامه میدیم. هروقتم دیدیم نمیشه تمومش می کنیم.

 نایمان می پیچد:دستی به صورتش میکشد و داخل کوچه آش

 اینارو االن میگی! -

 منظورت چیه؟-

 ماشین را نزدیک در پارکینگ میبرد: 
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 مهم نیست. درو باز کن.-

درحالیکه هیچ از حال و احوالش سر در نمی آورم، داخل کیفم به دنبال ریموتم می گردم تا در پارکینگ را برایش باز  

 کنم. خودم اصرار کرده بودم "بی ام و" اش را داخل پارکینگ بزند تا یکوقت اتفاقی برای ماشین گرانش نیفتد.  

می گیرم و می گذارم خودش با هرفکری که آزارش داده کنار چون ازدواج و آینده برایم مهم نیست، ادامه بحث را ن

 بیاید.  

بعد از مهراد داخل خانه می روم و در را پشتم می بندم. همسایه ها قبال به رفت و آمد سامان حساس شده بودند و  

نبود، آن ساختمان  در  نشود. هرچند که صاحب خانه که خودش  مداوم مهراد مشکل ساز  بودم، حضور  در    امیدوار 

 حمایت از من گفته بود؛ رفت و آمد آزاری به کسی نمی رساند.  

به مهراد چیزی از حال بد صبحم نگفته ام و مطمئنم داریوش هم حرفی نخواهد زد. حوصله توضیح دادن ندارم. البد  

 می خواهد دلیل این حمله های عصبی را بداند. 

ندازم. مستقیم سراغ مایا می روم. دستگیره اتاق را که می  شالم را از سر برمی دارم و همراه با کیف روی مبل می ا

 چسبم، گویا متوجه حضورم شده باشد، پشت در می دود و صدای میو میو کردنش بلند می شود.

در را آرام باز می کنم و داخل می روم. مایا با انرژی زیادی که از او بعید است، دور پایم می چرخد. خم می شوم و  

 ویش را از زمین بلند میکنم. او را زیر بغلم می زنم و روی پیشانی اش را می بوسم.اندام تپل و پرم

 ای جون...دلم برات تنگ شده بود. چیکار کردی من نبودم؟-

اتاق را از نظر می گذرانم. یکی از ظرف های غذایش هنوز کمی غذا دارد. مایا خسته از فضای تنگ میان بازوانم 

 و روی زمین رهایش میکنم.  دست و پا میزند. خم می شوم

 از اتاق بیرون می دود. صدای مهراد را می شنوم:

 چطوری تو؟-

مایا میویی میکند که می توانم حدس بزنم زیاد دوستانه نیست. ظرف غذا را پر و شن لیتر باکسش را عوض می کنم.  

 م. مهراد مشغول موبایلش است.اتاقش بوی بدی گرفته. سراغ پنجره می روم و بازش می کنم. از اتاق بیرون می رو
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 داخل اتاق خودم می روم و بعد از برداشتن وسایل مورد نیاز اعالم می کنم:

 من میرم یه دوش بگیرم...-

 صدایش را از هال می شنوم: 

 باشه عزیزم. شام بریم بیرون؟ -

 من یکم خسته ام. می گیریم یچیزی. -

تنم می شوید و میبرد. تمام مدت سعی میکنم به برخورد صبحم بعد از گرفتن دوشی طوالنی، آب ولرم خستگی را از  

با داریوش فکر نکنم. سعی می کنم از خاطراتم پاکش کنم. اصال انگار امروز او را ندیده بودم. وقتی از حمام بیرون  

می    می آیم، حالم خیلی بهتر شده. روز اول کاری همیشه سخت است. حتی برای منی که سالهاست در این حیطه کار

کنم و حسابی متخصص شده ام، همیشه روز اول کاری گیج کننده و طاقت فرسا بوده. هر شرکت روش و پروتکل 

های خودش را دارد که کمی طول میکشد تا با آنها آشنا شوی. از طرفی دیگر کنار آمدن با کنجکاوی کارمندان دیگر 

از کار دارند سر  ای که سعی  برایشان یک غریبه  اینکه هنوز  از  و  البته من همیشه  است.  دربیاورند کار سختی  ت 

 کودکی این اخالق را داشته ام که در هیچ محیطی و با هیچکس صمیمی نمی شوم. 

اینکه  برای  میزنم.  نارگیل گرفته، ماسک  به موهای خیسم که بوی  و  پوشم  را می  گلدار ساتنم  و  نازک  ربدوشامبر 

 هایم می کشم و از اتاق بیرون می روم.  صورتم از آن سادگی دربیاید، کمی ریمل به مژه

مهراد هنوز روی کاناپه نشسته و با گوشی اش بازی میکند. به محض شنیدن صدای قدم هایم، سرش را باال می گیرد  

 و نگاهم می کند. 

 چشم هایش برق می زنند و زبان روی لبش می کشد: 

 اوخ اوخ اوخ...بیا اینجا ببینم. االن فقط باید خوردت.-

 می روم و چشمک میزنم: کنارش

 دستاتو شستی می خوای منو بخوری؟-

 گوشی اش را کنار می گذارد. دست دراز میکند و از بازویم می کشد:
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 بیا بشین اینجا...-

به پایش اشاره میکند. بی هیچ مخالفتی، جلو می روم و روی پایش می نشینم. دستم را دور گردنش حلقه میزنم. لب 

 هایش را غنچه میکند:

 یه بوس بده...-

 سر جلو میبرم و لب هایش را کوتاه می بوسم. دستش را نوازش وار روی موهای خیسم میکشد:

 چه بوی خوبی میدی.-

 نفس عمیقی می کشد و چشم هایش را می بندد: 

 اووف...-

 نیمرخ صورتم را به نیمرخ صورتش می چسبانم و گونه اش را می بوسم:

 دوش نمی گیری؟ -

 د و تکیه اش را به مبل میدهد: سرش را عقب میکش

 چرا اگه بشه...خیلی خسته ام. جلسه امروزم خیلی طول کشید.-

 می خواهم از روی پایش بلند شوم که دستم را می کشد: 

 بشین حاال. بعد شام میرم. حدیث یکی از دوستام االن زنگ زد.-

 تکیه ام را به باال تنه اش می دهم و منتظر نگاهش می کنم: 

 خب...-

دیث از دوستای خیلی قدیمی و خانوادگی ماست. زنگ زد برای تولدش منو دعوت کرد. گفتم دوست دخترمو هم  ح-

 اگه دوست داشت میارم. دوست داری بیای با من؟ 

 دوست داشتم؟ من می خواستم هرطور شده و هرجا شده، قدم به قدم همراهشان باشم. چرا نباید دوست داشته باشم؟ 
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 ان بیشتر شود، به نفع من است. هرچقدر صمیمیت میانم

 سری برای اعالم موافقتم تکان میدهم:

 معلومه که میام. فکر کردی میذارم تنها بری؟-

چانه اش را محکم می چسبم و صورتش را جلو می کشم. خیره به نگاهش که حاال بیشتر طوسی بنظر می رسد و  

میکنم. به سمتش برمی گردم و کامال رو به او، روی پاهایش  شبیه هیچ نگاه دیگری نیست، کمربند ربدوشامبرم را باز  

 می نشینم. دست هایش را زیر پارچه ساتن می فرستد و کمر برهنه ام را سفت می چسبد.

برای بوسیدنش، روی صورتش خم می شوم، موهای خیسم  درحالیکه  لذیذ جلوتر می کشد.  مانند ظرف غذایی  مرا 

 اند که این غذای لذیذ، زهری کشنده دارد.   دورمان را می گیرد. چه خوب نمی د

 از میان لب های بهم قفل شده مان، زمزمه میکند:

 نمی خوام از دستت بدم تارا... -

 و من گیج از حرفش، تنها سکوت می کنم. 

* 

 پشت میز آشپزخانه می نشینم و همانطور که به موزیک آرام و بی کالمی گوش می دهم، دسته ماگم را میان انگشتانم

 می گیرم.

 شبنم از آنسوی خط هنوز حرف میزند و آرامشم را بهم میزند:

 پس امروز ندیدیش؟ -

 دوباره برایش توضیح می دهم:

 امروز پنج شنبه ست شبنم. نه مهراد و نه داریوش پنج شنبه ها نمیان. فقط شنیدم که داریوش اومده و نیم ساعته رفته. -

 صدایش هیجان می گیرد و جیغ میزند: 

 عالیه که دختر. این یعنی پنج شنبه ها واحد مدیریت کال خالیه. خب -
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 من و منی می کنم و سعی می کنم به خاطر بیاورم، صبح منشی شان را دیده بودم یا نه. 

 فکر کنم منشی شون میاد. امروز دیدمش بعد ساعت کاری. اومده بود با یکی دو تا از بچه ها برن ناهار بیرون.-

یچونیش اونو. البته حاال واسه این حرفا زوده. فعال فقط بر و بیا. ببینم حاال مهمونی چی هست؟ باورم  ای بابا...باید بپ-

 نمیشه منو دعوت نکردن.

 قلپی از چایم می نوشم و گلو تازه می کنم:

 چی بگم واال. منم نمی دونم. گفت تولد دوست قدیمیشون حدیثه. می شناسیش؟ -

 آهی می کشد: 

اسمشو می شنوم گاهی. خیلی دوستن گویا. حاال باید پنج شنبه شبی زنگ بزنم به همه ببینم برنامه    آره...ندیدمش. اما-

 ای چیزی جایی هست. دارم دق میکنم تو خونه.

 به بی قراری اش می خندم و می گویم:

 مگه دیشب جمع نبودید؟ -

 چرا...ولی پنج شنبه زور داره. به سامان زنگ زدی؟ -

 اینبار من آه می کشم:

 وقت نکردم برم دم خونش. اصال جواب نمیده. توی اولین فرصت میرم سراغش... -

 صدای چند بوغ کوتاه در گوشم بلند می شود و سریع می گویم: 

 بهت زنگ می زنم شبنم. پشت خطی دارم. -

می آید به  شماره بهمن که هیچوقت آن را سیو نکرده بودم، جلوی چشمم رژه می رود. ته دلم خالی می شود. کم پیش  

 من زنگ بزند. ترجیح می دهیم هیچکس نتواند رد روابطمان را بگیرد.

 بالخره تماس را وصل می کنم و گوشی را نزدیک گوشم میبرم:
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 الو... -

 صدای فریادش بلند می شود: 

ت؟ چرا  تف توی اون روت بیاد تارا! بد کردم اونی که خواستی برات جور کردم؟ بد کردم بهت گفتم چشم؟ بد کردم به-

رفتی گذاشتی کف دست سامان؟ اومد اینجا قیامت بپا کرد. سامان نباشه کلی متضرر میشم. گفت نه دیگه خودم کاری  

 با شما دارم نه تارا اجازه میدم بیاد اینورا. چرا بهش گفتی؟ هان؟ چرا؟ 

یش نمی آید که اینطور عصبانی انقدر بلند فریاد می کشد که نمی توانم میان حرفش بپرم. مرد ترسناکی است اما زیاد پ

 شود. سامان لعنتی! تا همه چیز را بهم نزند آرام نمی نشیند!

 به محض اینکه داد و فریادش تمام می شود می گویم:

 نگفتم بهمن. خودش دید...بخدا نخواستم بدونه...-

ب- کردم  گناهی  چه  من  ببینه؟  گذاشتی  چرا  مگه؟  تو  بس...گاوی  از  بس...بیشعوری  از  میری خری  بودم؟  فکرت  ه 

برنامه هات  تکلیف  نه  تو همه چیز.  واسه من مهمه! ریدی  فهمیدی؟ سامان  باهاش حرف میزنی سر عقلش میاری. 

 معلومه...نه میدونی داری چه گهی می خوری با کار و بدبختی من. سامان نیاد اینجا خرخرتو میجوئم. فهمیدی؟ 

می پرم. به سختی نفسی می گیرم و چون چاره دیگری نمی بینم می    طوری بلند فریاد می کشد که ناخودآگاه از جایم

 گویم: 

باشه بهمن. باهاش حرف میزنم. سامان خودشم بخواد نمی تونه دور بمونه. می شناسیش خودت. عصبانی بوده. یه -

 چیز گفته!

 تو گه خوردی عصبانی بوده. من همه رو از چشم تو می بینم. برو سراغش. -

ازه حرف زدن بدهد و یا خداحافظی کند، تماس را قطع میکند. همانطور که خشک شده ام، همانجا بی آنکه به من اج

می نشینم و خیره می مانم به میز! شاید بهمن انتخاب مناسبی برای این همکاری نبود! شاید بهتر بود خودم را قاطی  

 رسناک تر است. برنامه هایش نمی کردم. می دانم از آن چیزی که فکرش را می کنم، خیلی ت
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بالخره خودم را جمع و جور میکنم و از آن حالت ترسیده فاصله می گیرم. دستی به صورتم می کشم و با نگاهی به 

ساعت، از پشت میز بلند می شوم. همه چیز در زمان خودش جور خواهد شد. من فقط یک راه برای رفتن دارم و آن  

 آماده شوم و وقت زیادی برایم نمانده.هم رو به جلوست. کم کم باید برای تولد امشب 

* 

صدای موزیک مالیمی از پشت در به گوشمان می رسد. مهراد برای بار دوم خم می شود و دستش را روی زنگ می  

 گذارد: 

 حتما نمی شنوه. -

بگیرد و بگوید چند ثانیه بعد گوشی اش را از جیبش بیرون می کشد تا با دختر حدیث نام که میزبان مان است، تماس  

اندازم که   باز می شود. نگاه به صورت مهربان و گرم دختر جوان می  اما بالخره در به رویمان  پشت در هستیم. 

 حدس میزنم حدیث باشد. 

 مهراد دستش را پشت کمرم می گذارد و فشاری به آن می آورد: 

 برو تو عزیزم.-

 می بوسد: به محض ورود، مهراد با دختر جوان دست میدهد و صورتش را

 چطوری حدیث؟-

 سپس اشاره ای به من میکند:

 دوست تارا...-

 ای جون خوبی عزیزم؟ -

 حدیث خودش را به سمتم خم میکند و من هم به رسم ادب با او دست میدهم:

 ممنون تولدتون مبارک. -

 مهراد باکس هدیه داخل دستش را به سمت حدیث می گیرد:
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 ناقابله عزیزم... -

 خرید کادو همراهش رفته بودم و عطر بسیار گرانی هم بود.ناقابل؟ برای 

حدیث لبخند شیرینی می زند و تشکر می کند. برای یک دختر زیادی قد بلند است. موهای فر و مشکی رنگ براقش تا 

زیر کمر می رسد. اگر درست حدس بزنم، دور و بر سی سال سن دارد. با وجود الغری، اندام ورزیده ای دارد که  

عضو    زیر ترین  برجسته  سیاهش،  کشیده  و  درشت  های  چشم  آید.  می  چشم  به  حسابی  جذبش  و  رنگ  آبی  اورال 

 صورتش است.

وقتی دستش را روی شانه مانتوپوشم می گذارد، مجبور می شوم نگاه از ظاهرش بگیرم و حواسم را جمع کنم. متوجه  

 می شوم که به اتاقی اشاره می کند:

 ر عزیزم. من دو دقیقه مهرادو ازت قرض می گیرم.برو لباساتو اونجا دربیا-

تنها لبخند سردی می زنم و بی حرف پس و پیش و حتی نگاهی به سمت مهراد، به سمت اتاق می روم. نمی دانم الکی  

 به من برخورده یا واقعا حرکتش دور از ادب بود. عمال مرا دنبال نخود سیاه فرستاد.

باشم، داخل اتاق مورد نظر که انتهای راهرویی قرار دارد، می روم. مانتو و شالم    بی آنکه با مهمانان برخوردی داشته

را روی تخت دو نفره می اندازم. دیزاین اتاق خواب به رنگ روشن و به شدت لوکس است. تمام خانه بزرگ و لوکس  

 میکند.است و من نمی دانم کل این واحد متعلق به دختر حدیث نام است یا با خانواده اش زندگی 

موهایم را در آینه میز آرایش مرتب می کنم و کمی بیشتر از رژ لب قرمز رنگم به لب هایم می مالم. پیراهن کوتاه و  

مشکی جذبی پوشیده ام که بندهایش شبیه زنجیر طالیی و باریکی روی شانه هایم قرار گرفته. یقه لباس را کمی باال  

 ی جذابم، از اتاق بیرون می روم.می کشم و راضی از ظاهر ساده اما بقدر کاف

رو به روی در ورودی میز بزرگی قرار دارد. روی میز شمع و گل رز ریخته شده. نور شمع هایی که در هر نقطه 

از خانه روشن است، فضا را رمانتیک کرده. گوشه دیگر سالن، میز بار مجهزی قرار دارد و پسری پشت آن ایستاده 

 رشان را می ریزد.  و برای همه نوشیدنی مورد نظ
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با اینکه تعداد مهمانان هنوز زیاد نشده، از وسط سالن بزرگ صدای خنده و شوخی می آید. دخترهای خوش ظاهر و 

خوشپوش مشغول عکس گرفتن از ظاهر گران قیمت و شیکشان هستند. مهراد را می بینم که درحال گرفتن نوشیدنی 

 می خندند. اش، چیزی زیر گوش حدیث پچ پچ میکند و بلند 

 با پوزخندی نگاه از آن دو می گیرم. باید حرف های شاعرانه اش را باور می کردم یا این حرکات زننده؟   

 هرجا چشممو می چرخونم هستی... -

 "هینی" می گویم و از جا میپرم. صدای آشنا و خش دار نفرت انگیز را دنبال میکنم و به سمتش برمی گردم.

وان یکبار مصرفی در دستش دارد. اخم غلیظی می کنم و قدمی عقب می روم تا فاصله ایمن  رو به رویم ایستاده و لی

را با او حفظ کنم. برخالف تیپ کت و شلوار پوش و رسمی همیشگی اش، پیراهن آستین بلند پولو و شلوار جینش را  

سیاه و خوش حالتش را باال   با کتانی مارکی ست کرده. با این تیپ و ظاهر، کم سن و سال تر بنظر می رسد. موهای

 زده.

قد بلندش را می گیرم و باال می روم تا به نگاهش می رسم. لبخند جذابی روی لب های قرمز و سرخم می نشانم و 

 تحقیرآمیز نگاهش می کنم:

 سورپرایز شدی از دیدنم؟ -

 بی هیچ لبخندی شانه باال می اندازد و جدی می گوید:

اینطور که بوش میاد باید به دیدنت عادت دوست ندارم ناامیدت کنم ولی  - حتی بار اولم سواپرایزم نکردی. بهرحال 

 کنم. یهو دیدی عروسمون شدی.

به دنبال ذره ای خنده و شوخی، صورتش را می کاوم. با اینکه می دانم جدی نمی گوید اما حالت صورتش مثل همیشه 

 زیادی جدی ست. 

 ابروهایش را باال می اندازد: 

 ی؟سیگار دار-

 با کالفگی، کیفم را باز می کنم و غر می زنم: 
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 خیلی خواسته زیادیه که ازت بخوام با من حرف نزنی و دور و برم نیای؟-

 میان وسایل داخل کیف، به دنبال پاکت سیگارم می گردم که با حرفش متوقفم می کند: 

 چیه می ترسی باز غش کنی؟ -

مانند مجسمه مانده،  کیفم  در  دستم  دهانش    همانطور که  در  با پشت دست  دلم می خواهد،  کنم. خیلی  نگاهش می  ای 

بکوبم. طوری بکوبم که دندان های ردیف و منظمش در دهانش بریزد. بدون اینکه سیگار بردارم، کیفم را می بندم و  

 با نگاه هشدارش می دهم که فراتر نرو.

اشاره اش را زیر زنجیر طالیی گوشش به حرِف نگاهم بدهکار نیست. دستش را به سمتم دراز می کند   انگشت  و 

رنگ روی شانه ام می فرستد. از برخورد پوست زمخت انگشتش با پوستم، حال بدی به من دست میدهد. هراسان به 

اطراف نگاه می کنم تا مطمئن شوم مهراد حواسش به ما نیست. هنوز همانجا ایستاده و با حدیث بگو بخند میکند. نگاه  

سمت داریوش برمی گردانم. زنجیر را کمی جلو می کشد اما آنقدری به آن فشار وارد نمی کند که به   حیرانم را باز به

 سمتش کشیده شوم.

 خیره به مردمک هایم، خش صدایش را به رخ می کشد: 

 زیادی دنبال توجهی...هیچکس دختر کوچولویی که در به در دنبال توجِه این و اون میدوئه رو دوست نداره.-

 دستش را با قدرت پس می زنم و می غرم: 

 هیچوقت دنبال توجه تو نبودم.-

 فکش منقبض می شود. پوزخند می زنم و نشانش میدهم که دیگر مدت هاست، برنده این بازی نیست: 

 هیچوقت نبودم...-

 آتش نگاهش بی رحمانه می سوزاند:

 تقدیمم کردی.جالبه...دنبال توجهم نبودی ولی ورجنتیتو دو دستی -

می دانم...می دانم قصدش نابود کردن من است. می دانم که می خواهد بسوزاند و به آتش بکشد. خرد می شوم. آتش 

 می گیرم. مانند مترسکی تنها در میان مزرعه ای متروک، بهت زده و بی حرکت نگاهش می کنم.
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 د آمیز باال می برم و می غرم:در امتداد نگاه های عمیق و بی پروایش، انگشت اشاره ام را تهدی

 دیگه دور و بر من نیا...حق نداری به من دست بزنی...وگرنه...-

 ناگهان جلوتر می آید. انقدر ناگهانی و تند که حرفم را گم می کنم و لرز بدی به تنم میفتد: 

 چیکار میکنی؟ -

وام می کنم. باید قبل از اینکه دوباره منو از چی می ترسونی؟ تو در حدی نیستی که منو تهدید کنی! من هرکاری بخ-

سر و کلت پیدا بشه فکر اینجاهاشو می کردی. فکر غش و ضعف کردنتو می کردی. بهت دست بزنم که همینجا پس  

 میفتی دختر جون.

 عقب می روم و اینبار بهتر می توانم کنترل اعصابم را به دست بگیرم: 

 . اینو یادت نره.حق نداری بهم دست بزنی. من دوست دختر مهرادم-

 دست هایش را در جیبش می فرستد و پوزخند صدا دارش، ردیف دندان های براقش را به رخ می کشد:

نبودی هم برای من فرقی نداشت. تو شاید حرمت و احترام سرت نشه ولی من هیچ کاری با دختری که با برادرم  -

 به هیچ عنوان بهت نزدیک نمیشد. رابطه داره یا داشته ندارم. مطمئنم اگر مهراد هم می دونست

 سر کج می کنم:

 خب چرا بهش نمیگی؟ -

 خیره و برآشفته نگاهم میکند. جوابی ندارد. آرام و لوند می خندم:

آهان...نمی تونی! چون گند زدی! میگی حرمت سرت میشه و با دختری که با برادرت بوده کاری نداری ولی اون  -

اصال برات مهم نبود. اصال گور بابای مهراد و حس من! تو با یه دختر هفده ساله  روزا که می دونستی دیوونه مهرادم 

ی مست که حتی درست نمی دونست رابطه چی هست سکس کردی! من زیادی دنیا دیده ام داریوش! با من از حرمت 

 و احترام حرف نزن! با من از مردونگی حرف نزن...می خوام باال میارم! 
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سیاهش را بخوانم. خشم دارد...حرص دارد...اما چیز دیگری در نگاهش النه کرده که از   سخت می توانم زبان نگاه

درکش عاجزم. انگار باید از میان سیاهی ها به زور حرفی بیرون بکشی. دستی کالفه وار میان موهایش می کشد و 

 می گوید: 

 چی داری میگی؟ اون شب قصد من کمک کردن بود.-

ینم که همراه با حدیث به سمت ما می آیند. لبخندی روی صورتم می نشانم و زمزمه می  از گوشه چشم مهراد را می ب

 کنم:

مرسی از کمکت...به لطف تو ده ساله که دارم مشت مشت قرص می خورم و یه شب بدون کابوس نمی خوابم. بی  -

 شک کمک بزرگی به من کردی... 

 مهراد دراز می کنم و بلند می گویم: سپس بی آنکه به او اجازه حرف زدن بدهم، دستم را به سمت

 کجایی تو یه ساعته؟ -

 مهراد جلوتر می آید. دست دراز شده و منتظرم را می چسبد و کنارم می ایستد:

 ببخشید عزیزم با حدیث صحبت می کردیم.-

 نگاهی به صورت طلبکار من می اندازد و آرام می خندد. زیر گوشم زمزمه میکند:

 توضیح میدم.-

 درشت می کنم:چشم 

 چیو؟ -

 باز بی قیدانه می خندد: 

 بابا دختره شش هفت سال ازم بزرگ تره. بی خیال تارا... -

متعجب نگاهم را از مهراد می گیرم و به حدیث می دوزم که حاال چیزی زیر گوش داریوش می گوید. دهان باز مانده 

 ام را به سختی می بندم:
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 شوخی میکنی؟ سی هم به زور بهش میاد. -

 انگشتان دستم را میان انگشتان خودش می پیچد و سرش را به سمتم خم میکند:

فکرای  - این  از  کردن.  زندگی می  هم  با  عمال  بوده.  داریوش  دختر  سال دوست  هیچی! چندین  اونش  بابا...حاال  آره 

 چرت نکن. کی میره سراغ دوست دختر برادرش؟ 

 م و حرفی نمی زنم. حرفی ندارم که بزنم! صورتش حالت چندشی به خودش گرفته. فقط نگاهش می کن

 خودش دستم را سفت می چسبد و زیر گوشم را می بوسد:

 آخیش! بیا بریم یه چیزی بخوریم.-

همانطور که همراهش طرف میز مزه ها کشیده می شوم، به سمت داریوش و حدیث نگاه می اندازم. حاال حدیث دست  

 فرهای درشت موهایش را باز می کند.روی بازوی داریوش گذاشته و با دست دیگر، 

نگاه داریوش هنوز به ماست. کاش می دانستم چه در فکرش می گذرد! می خواهم بدانم آیا اصال حرف هایم ذره ای  

 ناراحت یا پشیمانش کرده؟ 

چند    بالخره داریوش نگاه خیره اش را از ما می گیرد و به سمت حدیث برمی گردد. باورم نمی شود این دو نفر رابطه 

ساله باهم داشته اند و حاال خیلی عادی و نرمال مانند دو دوست صحبت می کنند. چرا دنیای این آدم ها انقدر متفاوت و  

 عجیب است؟

 مهراد همانطور که دستم را سفت چسبیده، مرا دور میز می گرداند و برایم خوراکی های متنوع در بشقاب می گذارد.

 می کشم:بشقاب پالستیکی را از دستش 

 بسه...نمی تونم بخورم...-

 دستش را به سمت بشقاب می آورد: 

 برای منم هست. می خوام مشروب بخورم. با معده خالی که نمیشه. -

 تو مگه نمی خوای رانندگی کنی؟ -
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 سرخوشانه می خندد و بشقاب را از دستم می گیرد: 

 دست کم گرفتی؟ من توی حالت خوابیده رانندگی کردم. نترس!-

از برداشتن چند مدل اسنک و غذای هوس انگیز و جذاب دیگر به سالن می رویم. مهراد با همه سالم و علیک بعد  

گرمی کرده و مرا دوست دخترش معرفی می کند. البته چیزی نیست که بخواهم زیاد جدی اش بگیرم. تمام افرادی که  

اش می کنند و ممکن است آنها را بار بعدی با  در این جمع هستند، همراهی دارند که دوست دختر یا پسرشان معرفی  

 کس دیگری ببینی. 

روی یکی از صندلی ها می نشینم. حدود ده نفر در آشپزخانه جمع شده اند و حسابی گرم صحبت هستند. عده ای در  

 سالن عکس می گیرند. بقیه هم سرگرم غذا و مشروب هستند.

می کند. به بازوی مهراد که مشغول خوردن سیب زمینی سرخ داریوش هنوز گوشه ای ایستاده و با حدیث صحبت  

 کرده است می چسبم و زیر گوشش می پرسم:

 حدیث انگار خیلی دختر خوبیه. خوشگلم هست...-

 مشکوک نگاهم می کند: 

 منظورت چیه؟-

 آب دهانم را پایین می فرستم: 

 اوووم...چرا جدا شدن؟ اصال چند سال با هم بودن؟ -

 برایش عجیب یا شک برانگیز باشد، نگاهی به سمتشان می اندازد و لب هایش را جلو می دهد:  بدون اینکه سوالم

کی میدونه...پدر حدیث تاجره توی چین. از دوستای قدیمی بابامه. از بچگی خیلی رفت و آمد داشتیم باهاشون. همیشه  -

داری بابام خیلی دوست داشت  تارو وصل می کردن بهم.  این دو  ازدواج کنه. براش  هم شوخی شوخی  با حدیث  وش 

عالی میشد. بابای حدیث واقعا خرپوله! اینا هم توی سن خیلی کم با هم دوست شدن. نوزده بیست سالگی. ولی چند سال  

بعدش داریوش یهو گفت دیگه نمی خواد باهاش توی رابطه باشه و ترجیح میده توی سن کم تصمیمی نگیره و حدیثم 

می کنم دور و بر همون سالی بود که من رفتم دانشگاه. خیلی سال می گذره از روابطشون.  امیدوار نکنه الکی...فکر  
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البته اینم بگم که چند سال پیش دوباره با هم وارد رابطه شدن و ایندفعه شروع کردن با هم زندگی کردن. یهو خیلی  

نداشت هم  خاصی  دلیل  زد.  بهم  باهاش  دوباره  داریوش  متاسفانه  شد.  جدی  چیز  نیستیم.  همه  همدیگه  مناسب  گفت   .

بگذریم که چه جنجالی شد و چه دعواهایی بین بابام و داریوش پیش اومد. با اینکه خانواده حدیث هنوز دلخورن خودش 

 سعی میکنه روابط رو حفظ کنه. خداییش خیلی دختر گلیه! 

 خیره به صمیمیت میانشان پوزخند می زنم:

 و معطل میکرد تا بفهمه بدرد هم نمی خورن؟ واقعا چندین سال باید دختر بیچاره ر-

 جدی نگاهم می کند و بشقاب را روی میز جلوی دستمان می گذارد: 

 بهش قولی نداده بود که... -

 نکند این مرد احمق فکر کرده، می خواهم از او قولی بگیرم؟ بی قیدانه شانه باال می اندازم: 

 هنوز داریوشو دوست داره. من یه دخترم...زود این چیزا دستگیرم میشه. حدیث-

 بیچاره حدیث که عاشق چنین هیوالیی شده. مطمئنا اگر راز داریوش را برمال کنم، پا به قرار خواهد گذاشت.

 مهراد حرفم را تایید میکند:

آره...دوسش داره. داریوش برای دخترا جذابیتای زیادی داره. جدیت و صالبتش...منشش...سنگینی رفتارش. میدونی  -

اال چند تا از دوستام اومدن پیشم و خواستن با داریوش ردیفشون کنم؟ حتی گاهی که میومد اسپانیا چند هفته پیشم  تا ح

می موند هم دوستای دخترم که خارجی بودن خوششون میومد. خارجیا عاشق پسرای چشم و ابرو مشکی و سبزه و  

ندنی نیست...براشون مهم نبود. میگفتن همون یکی دو  این مدالن. میگفتن شمارشونو بدم به داریوش...منم می گفتم مو

 هفته برن بیرون و خوش بگذرونن کافیه. البته توی ایران این اتفاقا نمیفته همه پسرارو کیس ازدواج می بینن. 

 چشم غره می روم و روی بازویش می زنم:

 کی گفته؟ -

 دستم را می گیرد و سرش را جلو می آورد: 

 بده... من میگم...حاال یه بوس -
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 سعی می کنم دستم را آزاد کنم اما موفق نمی شوم: 

 دستمو ول کن...-

 هر دو دستم را بهم می چسباند و پشتم قفل می کند:

 اول بوس...-

هرچه تقال می کنم، نمی توانم خودم را آزاد کنم. بالخره کم می آورم و مجبور می شوم، روی لب غنچه شده اش بوسه  

 کوتاهی بکارم.

 کرسی نشاندن دستورش، دست هایم را رها میکند. بازوی دردناکم را می چسبم و تشر می زنم: راضی از به

 دستم درد گرفت... -

 بی اهمیت به عصبانیت من می خندد و می گوید:

می خواستی مقاومت نکنی...یه بوس این حرفارو نداره. تازه دفعه بعد اومدم خونت اینطوری شمع و گل بچین همه  -

 جا... 

 همانطور که بازویم را می مالم، با صورتی درهم کشیده نگاهش می کنم:

 شوخی میکنی؟-

 سر تکان میدهد:

 نه بابا! رمانتیکه...-

 سیب زمینی ای به سمت دهانم می گیرد و چشمک میزند:

 وانم پر کن...گلم بریز توش...دورشم شمع بچین...با شراب...اوووف!-

 هایم می گیرم و داخل دهانم میبرم. همانطور که با گیجی می خندم، هشدار می دهم: سیب زمینی را میان دندان 

 االن باال میارم...-
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 پوف! دوست دختر مارو ببین.-

 کنجکاوانه می پرسم:

 با چند تا دختر تا حاال همچین صحنه های رمانتیکی داشتی؟-

 ن است. محکم به بازویش می زنم:دستی زیربینی اش می کشد و در فکر فرو می رود. انگار مشغول شمرد

 انقدر زیاد؟-

 بلند می خندد و سرش را باال می گیرد:

 میدونی چیه؟ پشیمون شدم. نخواستم...-

 متاسفانه نمی دانم تا کی باید نقش دوست دخترش را بازی کنم چون می ترسم کم کم از این نقش خوشم بیاید. 

 دوستان...-

 برمی گردیم. روی چند پله کوتاهی که به سالن منتهی می شود ایستاده. نگاه از هم می گیریم و به سمت حدیث

 وقتی توجه همه را متوجه خودش می بیند، ادامه میدهد:

 دوستان می خوام از داریوش خواهش کنید یکم برامون پیانو بزنه...داره مقاومت میکنه!-

خا در  رد می شود.  نگاهم  مقابل  از  دور  بسیار  ای  گذشته  از  ای  بودم.  صحنه  بودم. مست  نشسته  مبل  اش روی  نه 

پاهایش زانو زده بود.  امانم را بریده بود. داریوش برایم آب آورده بود و رو به رویم روی  سرگیجه و حالت تهوع 

پشت انگشتانش را روی گونه ام کشیده بود و در آن حال و هوای مستی خوشم آمده بود. پیانویی گوشه اتاقش به چشم  

 ی خودش بود.می خورد. پیانو

دست   و  جیغ  برابر  در  و  آید  می  بیرون  خانه  تاریک  کنجِ  از  داریوش  روند.  عقب می  خاطرات  و  میدهم  تکان  سر 

 دوستانش سری از روی تواضع خم میکند: 

 خیلی وقته نزدم. نمی دونم بتونم راضیتون کنم.-

 همه سر و صدا می کنند.
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 مهم نیست...-

 داداش تو پنجت طالس...-

 داریوش... بزن -

 بابا تو که استادی... -

 یادته تو فرهنگسرای نیاوران میزدی برامون؟-

 بالخره میان هیاهو و خواهش و التماس همه کم می آورد و کف دو دستش را باال می گیرد:

 باشه...تسلیم...میزنم.-

شه سالن حسابی دلبری میکند. دو پله کوتاه را پایین می آید و از کنار ما می گذرد. پیانوی سیاه و بزرِگ براق، گو

 روی صندلی کوچک پیانو می نشیند. حدیث هم با لبخند مشتاقی دنبالش می رود و پشتش می ایستد.

داریوش انگشت های کشیده اش را روی کلیدها و حدیث انگشتانش را روی شانه داریوش می کشد. با خودم فکر می  

 داریوش را می خواهد.  کنم، چقدر عاشق است. نگاهش فریاد میزند که چقدر

چند سال از آن روزهایی که چنین حال و هوای عاشقانه ای داشتم می گذرد؟ ده سال! انقدر از خودم و تمام احساسات  

انسانی دور شده ام که حتی درکش هم نمی کنم. برایم غریب است. فقط مانند آدم آهنِی سخت و پوست کلفتی، به پیش  

آنکه چیزی یا کسی برایم مهم باشد. محبت ها و معاشقه های مهراد هیچ راهی به قلبم    برد نقشه هایم فکر می کنم. بی

جای  که  دیگر  مردهای  داشتم.  را  بودن  او  با  آرزوی  وار  دیوانه  روزی  که  ست  مردی  مهراد  تازه  کند.  نمی  باز 

چنین حس و حالی زمین تا خودشان را دارند. تنها مرد مورد عالقه و قابل اعتمادم سامان است که احساسم به او با  

 آسمان فرق میکند. نفسم به نفسش بند است و حاضرم برایش بمیرم. 

سامان برای من همه چیز است جز یک مرد که می شود عاشقش بود! برایم برادری کرده. پدری کرده. شاید بتوانم 

 بگویم مخلوطی از این دوست. 

بالخره انتخابش را کرده باشد، دست روی یکی از نوت ها می داریوش دفتر نوِت روی پیانو را ورق می زند و گویا  

 کشد. روی پیانو شمع چیده اند و می توانم انعکاس نور شمع ها را در صورت جدی و خاموشش ببینم.
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انگشتانش را روی دکمه ها می   فیلم بگیرند. بالخره  آنها  داریوش شروع کند و  تا  چند نفر گوشی به دست منتظرند 

یتمیک و خوش صدایی سالن خلوت را گرما میدهد. کسی کنار گوشم زمزمه می کند که نوت موسیقی فشرد و نوای ر

متعلق به یانی ست. سرعت انگشت های داریوش زیاد و کم می شود و من محو آن ریتم زیبا و روح نواز، ریتم نفس 

 هایم را گم می کنم.

یزند، چطور می تواند آن هیوالیی که می شناسم باشد؟ برایم عجیب است. کسی که اینطور زیبا و با احساس پیانو م 

کسی که می تواند با جادوی انگشتانش چنین حال زیبایی به شنونده بدهد، چطور می تواند انقدر به احساسات و بدبختی 

 های دیگران بی توجه باشد؟ چطور می تواند انقدر بی وجدان باشد؟ چرا آدم ها انقدر تناقض دارند؟ 

ن قلبم می گذارم. کوبش بی امانش را زیر انگشتانم حس می کنم. می  همانجا می  به او، دستم را روی  شینم و خیره 

خواهم بروم. ای کاش نمی آمدم. ای کاش دوباره او را نمی دیدم. باری ست روی سینه ام که روز به روز سنگینی اش  

 بیشتر از پایم درمی آورد.

 را می چسبد و روی پایش می گذارد. آرام زیر گوشم زمزمه میکند:مهراد دستی که انگار به قلبم دوخته شده 

 خیلی خوب میزنه...نه؟-

پلکی می زنم و اشکم می چکد. حتی برایم مهم نیست که کسی خیسی نگاهم را ببیند. هرچند که در آن تاریک و روشن  

 نور شمع ها بعید بنظر می رسد، کسی بخواهد متوجه من شود.

 می کنم:  آرام تر از او زمزمه

 فوق العاده میزنه...-

 و من چنان گریه می کنم که خدا بغل کند مگر مرا! 

موزیک به پایان خود می رسد و همه شروع به دست زدن و تمجید از او می کنند. داریوش کمی به سمت جمع می  

ش همانطور  چرخد و با لبخندی که بار اول است روی لب های کوچک و بی رنگش می بینم، تشکری میکند. نگاه

میان مهمانان می چرخد و می چرخد و روی صورت خیس من می نشیند. لبخند از روی لبش پر می کشد و خیلی زود 

 نگاهش را از من می دزدد. 

*** 
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فنجان چای را روی میزم می گذارم و می نشینم. از اینکه شبنم مدام تماس می گیرد و جز به جز همه چیز را با    

 می کشد، کالفه می شوم و می گویم:فضولی از زیر زبانم 

 من االن نمی تونم درست صحبت کنم شبنم. بهت زنگ می زنم.-

 باشه بابا...سامانو دیدی؟-

 پوف کالفه ای می کشم: 

رفتم دم خونش ولی خونه نبود. یا بود و نخواست من بدونم. حاال بعد از کار دوباره میرم. شبنم من منتظر چندتا تماس  -

 کارفرماها هستم. بعدا زنگ میزنم بهت! از 

ترین   معروف  از  یکی  به  باید  امروز  گذارم.  می  میز  روی  را  گوشی  و  کنم  می  قطع  را  تماس  خداحافظی  از  بعد 

رستوران های شهر بروم تا با مشتری جدیدی در رابطه با ویژگی های شرکت و اینکه چرا باید کار تبلیغ رستورانش 

اینجا    را به ما بدهد صحبت کنم. اگر این قرار خوب پیش برود، برای عقد قرارداد و صحبت های نهایی با مهراد، 

 خواهند آمد.

خیره به فنجان چای و بیسکوییت شکالتی داخل پیش دستی، ذهنم پر می کشد سمت شب مهمانی. داریوش با وجود تمام 

خداحافظی اش با من شامل دستی کوتاه اصرارهای حدیث و حتی مهراد، قبل از شام و خیلی زود جمع را ترک کرد.  

و نگاهی میشد که روی زمین انداخته بود. چیزهایی که به زبان می آورد و طرز برخوردش حس های مختلفی به من 

می دادند. حس می کردم دیدن صورت گریان من منقلبش کرده. اگر اینطور نبود، انقدر زود نمی رفت. نمی توانست  

آن و  از من  آن سریعتر  نبیند و جلوی چشمش   از  میداد مرا  ترجیح  بود که  برای همین  بگیرد. حتما  فاصله  مهمانی 

 نباشم.

هرچند که حتی اگر پشیمان ترین مرد زمین هم بود، برای من هیچ فرقی نداشت. شاید همان روزها می توانست جلو  

تارا نیست. بگوید دختر بیچاره همش هفده بیاید...می توانست بجای من جلوی همه بایستد و بگوید همه تقصیر گردن  

 سال سن دارد. راحتش بگذارید.
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درعوض فیلم را پخش کرد و بعد از آن اصال من برایش وجود خارجی نداشتم. حتی یکبار هم قدم جلو نگذاشت. وقتی 

التماسش کردم، در را به رویم باز نکرد. من هم دستم به   جایی بند نبود. گریان و پریشان حال به خانه اش رفتم و 

 چطور می خواستم حرفم را ثابت کنم؟ بدون مدرک و فقط با حرف! حتی تجاوزی هم رخ نداده بود.

دوباره صحنه هایی از آن شب شوم جلوی چشمم به نمایش درمی آید. به دعوت شبنم و اصرارش شب را به مهمانی 

ت باید قدمی برداری. بالخره با اصرار خیلی زیاد مهراد رفته بودیم. می گفت نمی توانی از دور عاشقش باشی. می گف

و قدم جلو گذاشتن شبنم، از پدرم اجازه گرفتم که شب را خانه شبنم بمانم و با هم درس بخوانیم. پدر بیچاره ام خیلی 

مقاومت کرد اما بالخره با گریه های من راضی شد. خودش با ماشین خودش مرا تا درب منزل شبنم برد و از شبنم  

است پایین بیاید. شبنم را که دید و فهمید واقعا دوست دانشگاهم است بالخره دلش راضی شد که اجازه بدهد برای  خو

 اولین بار شب جایی جز خانه خودمان بمانم.

به محض رسیدن به خانه شبنم، داخل اتاقش رفتیم و آماده شدیم. بار اولم بود که آرایش غلیظ می کردم و لباسی مناسب 

فتن می پوشیدم. تمام مدت استرس داشتم و فقط فکر اینکه شبنم هر هفته چنین مهمانی هایی می رود و مشکلی پارتی ر

 برایش پیش نیامده باعث میشد، از کارم پشیمان نشوم.

انتظار  و  بود  هفده سالم  فقط  بیایم.  به چشمش  و  ببیند  بودم هرطور که شده مهراد مرا  است که حاضر  این  حقیقتش 

من نمی رفت. با ماشین شبنم به خانه مهراد رفتیم. جو مهمانی اش زیاد جالب نبود. همه مشغول رقصیدن و  دیگری از  

نوشیدن بودند. ده سال قبل بقدری چنین جمع هایی عجیب و زننده به نظر می رسیدند که من فقط با دهان باز نگاه می 

 ر و مادر مهراد به مسافرت خارج از کشور رفته بودند. کردم. مهمانی در خانه ویالیی شان برگزار شده بود و گویا پد

انقدر تعداد مهمانانش زیاد بود که به سختی توانستم خود مهراد را پیدا کنم. بالخره با کمک شبنم میان جمعِ مهراد و  

م  دوستان صمیمی اش نشستیم. نمی دانم چرا و چطور شد که وقتی مهراد به صورتم نگاه کرد و لبخندی زد و برای

الکل ریخت، نتوانستم بگویم نمی خورم. روم نشد که بگویم من اهل این چیزها نیستم...که بار اول است از نزدیک 

 نوشیدنی الکلی می بینم. چند بار گیالسم را پر کرد تا بالخره شبنم جلویش را گرفت و گفت که بهتر است زیاد نخورم.

دانم چقدر طول کشید تا مهراد را دیگر توی جمع پیدا نکردم. شبنم    نمی دانم چقدر بعد حالم رو به بد شدن رفت و نمی

 هم نبود. میان جمع چرخ می خوردم و دنبال جایی بودم تا بتوانم دراز بکشم.  
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نمی دانم چقدر طول کشید تا کسی زیر بغلم را چسبید و مرا از آن فضای تاریک و پرسر و صدا بیرون برد. همان  

را نشناخته بودم، مرا داخل ماشینش نشاند...تمام مسیر به خودم پیچیدم و گریه کردم.   کسی که در آن لحظه صورتش 

بلند بلند گریه می کردم و هرچقدر شخص آشنا از من آدرس خانه ام را پرسید   احساس می کردم قرار است بمیرم. 

اگر در حالت مستی و با مردی جوابش را ندادم. نمی توانستم با آن حال پیش پدرم بروم و نمی دانستم شبنم کجاست.  

اتفاقی   بود که چنین  و مذهبی  به شدت متعصب  پدر من همیشه مردی  پدرم سکته میکرد.  رفتم،  به خانه می  غریبه 

 برایش فرقی با مرگ نداشت.

ماشین بالخره ایستاد و کسی که نمی شناختمش کمکم کرد تا باال بروم. داخل آسانسور و از میان نگاهی که تار شده  

د و سری که گیج میرفت نگاهش کردم. بنظرم آشنا می آمد. خیلی طول کشید تا او را بشناسم. برادر مهراد بود. بو

 بارها در محیط دانشگاه او را دیده بودم.

بالخره با کمکش داخل آپارتمان رفتیم. روی یکی از مبل ها نشستم. انقدر احساس گرما می کردم که پالتو و شالم را  

 لباس دکلته پایین آمده بود و گردن و سینه های بی پوشش و سفیدم زیادی به چشم میزد. از تنم کندم.

شخصی که حاال می دانم داریوش بود، برایم آب آورد. آب را از دستش گرفتم. همانجا رو به رویم زانو زده بود. پشت 

ستش را گرفتم. دست دیگرم را جلو  دستش را روی گونه داغ و پر حرارتم کشید. خودم هم نمی دانم چرا خوشم آمد. د

 بردم و روی چانه ته ریش دارش گذاشتم. انگشت هایم را باال بردم و روی لبش کشیدم.

خیره به من سرش را جلو آورد. کنجکاو و مشتاق فقط نگاهش کردم. الکی و بی دلیل خندیدم. وقتی دیدم قصد ندارد  

ای عقب کشید. خوب به یاد ندارم حال و هوای او چطور بود. جلوتر بیاید، سرم را به سمتش بردم. سرش را لحظه  

می دانم مست نبود. نمی دانم اصال سعی کرد با هوای نفسش بجنگد یا برایش اهمیتی نداشت...اهمیتی نداشت که باکره 

 بودم و هفده ساله! 

د و شبنم هستم. بهرحال  نمی دانم می دانست من هفده سالم است یا نه! شاید فکر میکرد من هم هم سن و سال مهرا 

 هیچوقت جواب سوال های مرا نداد و از دیدن دوباره من به شدت سر باز زد. 

تنها چیزی که خوب میدانم این است که همان یک شب برای من به اندازه یک عمر آه و افسوس، خرج برداشت. می 

دانی داری چه گندی به زندگی ات  دانم که ارزشش را نداشت. می دانم هفده سال بقدری سن کمی ست که حتی نمی  

 میزنی. 
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به اتاق خوابش رفتیم. هم ترسیده بودم و هم هیجان داشتم. اصال یادم نبود هفده سالم بیشتر نیست. احساس می کردم  

آماده ام. احساس می کردم زنی بالغم! کالمی میانمان رد و بدل نشد. نمی دانم کی دوربین را روی کتابخانه گذاشته 

اتفاقی از ما فیلم گرفت یا خودش دوربین را کار گذاشت...اما می دانم که  بود. نمی   آنجا بود و  دانم از قبل دوربین 

کسی جز او از رابطه ما و وجود آن دوربین و فیلمی که گرفته بود خبر نداشت. می توانست فیلم را خیلی سریع پاک 

 کند. هیچوقت هیچکس هیچ بویی از وجودش نمی برد. 

قتی صبح بعدش از خواب بیدار شدم، سر درد و حالت تهوع امانم را بریده بود. صحنه های اتفاقات شب  یادم است و

افتادم. یادم بود شب قبلش   قبل مدام جلوی چشمم رژه میرفت. بیاد خون ریزی شدیدی که هردویمان را ترسانده بود 

خون ریزی ام بند بیاید. یادم بود از دستشویی  روی دستشویی نشستم و با ترس گریه کردم. یادم بود خیلی طول کشید تا

 بیرون آمدم و بی توجه به ابراز نگرانی داریوش برای آنهمه خونریزی، گفتم که می خواهم بخوابم.

داریوش هنوز خواب بود. با تمام سرعتی که در خودم سراغ داشتم و بی آنکه بیدارش کنم، لباس هایم را جمع کردم.  

میرفت و مغزم داشت منفجر میشد. از اتاق بیرون رفتم. لباس پوشیدم و بیرون زدم. تا به خانه هزار فکر در سرم رژه 

برسم انقدر گریه کرده بودم که گلویم به خرخر افتاده بود. دوست ندارم به وقتی فکر کنم که رسیدم خانه و صورت  

ا کرده بود که چرا با ماشین راه آمده ام  پدرم را دیدم. خیلی سعی کرده بودم جلوی چشمش زیر گریه نزنم. با من دعو

 و زنگ نزدم تا دنبالم بیاید. 

روزهای بعد از آن فقط به افسردگی و گریه گذشت. کم کم داشتم به روند زندگی و اینکه در سن هفده سالگی دیگر 

 باکره نیستم عادت می کردم و این حقیقت را می پذیرفتم که بالخره فاجعه رخ داد. 

 اد؟خانوم نیک نژ-

نگاهی به دختر جوانی که یکی از گرافیست های شرکت است می اندازم. گنگ و سردرگم سر تکان می دهم. دختر 

 لبخند مهربانی می زند و می گوید:

 می خوام زنگ بزنم سوپر. شما چیزی نمی خواید؟-

 با حالی که هنوز منقلب و بد است، نگاهی داخل کیفم می اندازم و می گویم:

 پاکت سیگار وینستون بگیر. مرسی. برای من یه-



 «منصوری یاسمین»روسی  رولت

172 
 

"باشه" می گوید و با گوشی اش شماره می گیرد. یکی از دو سیگاری که برایم مانده را برمی دارم و برای کشیدن آن  

به بالکون می روم. فکر کردن به گذشته هربار مرا دیوانه میکند. تکیه ام را به حصارهای آهنی بالکون می دهم و 

نم. چطور می توانم با تمام وجود از داریوش متنفر نباشم؟ چطور می توانم بی خیال همه چیز  سیگار را آتش می ز

 شوم و به زندگی ام بچسبم؟ 

سیگار تمام شده را داخل جاسیگاری پُری که بچه ها همانجا رها کرده اند، خاموش می کنم. باید بیشتر بهانه جور کنم 

کارشان در بیاورم. باید ساعت و روتیِن رفت و آمد داریوش را بدانم. به و به واحد مدیریت بروم. باید بیشتر سر از  

 عالوه آن نیاز دارم هرچه زودتر، فایل های مد نظرم را بدزدم. 

سراغ میزم می روم و گوشی ام را برمی دارم. خوردن عصرانه همیشگی ام را به بعد محول میکنم. خودم را به طبقه  

 نشی به رفت و آمدهای هر روزه ام برای گزارش دادن عادت کرده.باال می رسانم و زنگ می زنم. م

 منشی که سرجایش می نشیند، اشاره ای به اتاق می کنم: 

 کسی داخل هست؟ -

 تایید میکند: 

 آره عزیزم. هردوشون هستن. -

هایشان بشنوم.  از راهروی کوتاه می گذرم و پشت در می ایستم. در بسته است و متاسفانه نمی توانم چیزی از صحبت  

 فقط زمزمه نامفهومی به گوشم می رسد.

در می زنم و بی آنکه منتظر اجازه بمانم، داخل می روم. داریوش پشت میز و روی صندلِی پشت بلنِد ریاست و مهراد  

 روی مبل گوشه اتاق نشسته. مهراد به محض دیدن من گوشی اش را پایین می گیرد و از جایش بلند می شود:

 تارا...-

 سالم...خسته نباشید.-

 داریوش فقط سری برایم تکان می دهد و از جایش جم نمی خورد. مهراد به مبل اشاره میکند:

 بشین تارا...بگم یچیز بیارن بخوری... -



 «منصوری یاسمین»روسی  رولت

173 
 

 داریوش به جای من می گوید:

نباید به محیط کار  - اینجا. روابط شما  بیاید  کشیده بشه. ممکنه خانوم نیک نژاد فکر نمی کنم درست باشه شما زیاد 

 مشکلی براتون پیش بیاد. بهتره دیدن همدیگرو بذارید برای بعد ساعت کاری... 

مهراد به سمتش نگاه میکند و چشم و ابرو می آید که یعنی اینطور حرف نزن. بی آنکه ناراحت شوم، فقط لبخندی می  

 زنم و همانجا می ایستم: 

ن- فراتر  از حدم  پام رو  کار  آقای ساالری  من هرگز توی محل  دیدن  برای  دارم  بگم  اومدم  االنم  آقای محترم.  ذاشتم 

 میرم. می خواستم ببینم مهراد چیز خاصی توی نظرش نیست که بهشون بگم.

 مهراد به سمتم می آید و می گوید:

 نه عزیزم. من میدونم کارتو بلدی. برات اسنپ می گیرم االن... -

 زود مخالفت می کنم: 

 دم امروز.  اسنپ چرا؟ ماشین آور-

 نگاه به داریوش می اندازم که سرش را در گوشی اش فرو برده اما بنظر نمی رسد، حواسش به آن باشد. 

 مهراد لپم را می کشد و دوباره تکرار میکند: 

اسنپ می گیرم برات. حرفشم نزن. ربطی هم نداره که دوست دخترمی. وظیفه نداری ماشین ببری جایی. همه همینن. -

 االن می گیرم. یه دقه بشین

دیگر بحث نمی کنم و می روم تا روی مبل بنشینم. به هرحال ماشین بردن زیاد عاقالنه هم نیست چون باز باید دنبال  

 پارک بگردم.

بالخره  داریوش  کند.  پیدا  اسنپ  من  برای  تا  میبرد  اش  در گوشی  را  ایستاده، سرش  اتاق  که وسط  همانطور  مهراد 

یکند و گوشی اش را کنار می گذارد. حاال با خودنویسش بازی میکند. واقعا از نگاه  حواس پخش و پالیش را جمع م

 کردن به من اجتناب می کند؟
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با پررویی تمام، انقدر نگاهش می کنم تا بالخره کم می آورد. مردمک هایش را باال می آورد و می اندازد در حوض  

 نگاهم. تا میفهمم توجهش با من است می گویم: 

 د برای من یه چایی بیارن؟ میشه بگی-

همانطور خیره به من دستش را روی دکمه ای میزند و به منشی وصل می شود. منشی بله پرعشوه ای می گوید و  

 داریوش با کالفگی می غرد: 

 خانوم رسولی یه چایی میریزید؟-

 منشی با خوشرویی می گوید: 

 بله حتما...-

 د و نگاهش را از من می گیرد. فقط دقیقه ای بعد مهراد می گوید: داریوش بی حرف دیگری دوباره روی دکمه می کوب

 آهان پیدا شد...آماده ای عزیزم؟-

 کیفم را برمی دارم و بلند می شوم:

 آره...مرسی از پذیرایی گرمتون... -

 بشین حاال. مگه چایی نمی خواستی؟-

 لبخند شیرینی می زنم و آماده رفتن می شوم: 

 بخیر! نظرم عوض شد. روز -

دیگر نگاهشان نمی کنم و از اتاق خارج می شوم. منشی را می بینم که با فنجانی در دستش، به سمت اتاق می رود. با 

 همان لبخند پیروزمندانه از واحد خارج می شوم.

  داریوِش لعنتی خوب کارش را بلد است. برای جلوگیری از هر ریسکی می خواهد رفت و آمد مرا به آنجا کم کند. می 

 خواهد هیچ راهی نداشته باشم. برای همین می گوید زیاد آنجا نروم.
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خوشحالم که رابطه ام با مهراد عمیق تر شده و زمان زیادی را با هم سپری می کنیم. اگر اینطور نمیشد خیلی همه 

برنامه   مثال  بکشم.  بیرون  زبانش  زیر  از  مستقیم  توانم  می  را  چیزها  خیلی  رفت!  می  پیش  تر  سخت  زندگی چیز 

داریوش و رفت و آمدش را. می توانم طوری که خیلی مشکوک نباشد، هرچیزی که می خواهم بپرسم. طوری که فکر  

 کند فقط از سر کنجکاوی و فضولی زنانه است. 

 صدای مسیج گوشی ام بلند می شود. نگاه می کنم. مهراد پیام داده:

 مت.ببخشید داریوش اینجا بود نشد نگهت دارم. بعدا می خور-

گوشی را داخل کیف می اندازم و سراغ ماشینی که حدس می زنم اسنپ باشد می روم. زیادی به هدفم نزدیک شده ام  

 و همه چیز خیلی خوب پیش می رود. از این بهتر هم مگر می شود؟

*** 

می گذارم.  به محض دیدن دویست و هفت مشکی رنگش که از انتهای خیابان به سمت خانه می آید، گوشی ام را کنار  

ماشینش را بخاطر تو رفتگی کنار چراغش می شناسم. بدون اینکه متوجه ماشین من شود، سر دویست و هفتش را به  

سمت پارکینگ کج می کند. حدود چهار ساعت می شود که همانجا نشسته ام و قصد ندارم بگذارم از دستم در برود. 

 ده بودم و قصد نداشتم قبل از صحبت کردن با او جایی بروم. خسته و گرسنه از سر کار مستقیم پشت در خانه اش آم

سریع کیف و گوشی ام را همراه با سوییچ ماشین برمی دارم و بیرون میپرم. به نظرم می رسد که دنبال ریموت در  

ستم را می گردد. قدم های خسته ام را مجبور میکنم، شتاب بگیرند و تقریبا می دوم. قبل از اینکه حتی متوجهم شود، د

روی دستگیره می گذارم و می کشم. قفل خودکار، دِر ماشینش را بسته. همانطور که سوراخ سمبه های ماشینش را به 

 دنبال ریموت می گردد، به سمتم نگاه میکند. 

باز   بینم قصد  اخم میکند. دوباره دستگیره را محکم می کشم و وقتی می  اول حالت نگاهش متعجب می شود و بعد 

 را ندارد، چند بار دیگر پشت هم دستگیره را می کشم و با کف دست روی شیشه می کوبم: کردن در 

 درو وا کن...چهار ساعته اینجا نشستم.-

پوفی می کشد و با کالفگی، دستش را روی دکمه ی قرمز قفل مرکزی میزند. درها به صورت خودکار باز می شوند. 

 م.سریع دستگیره را می کشم و روی صندلی می نشین
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آنرا بیرون می کشد.   بی توجه به حضور من دست به جیبش می کشد. بالخره ریموت را داخل جیبش پیدا میکند و 

 همانطور که در آهنی را باز میکند، با سردترین حالت ممکن می گوید:

 وقتی جوابتو نمیدم یعنی نمی خوام ببینمت. خودت بفهم.-

 سعی می کنم لحن حرف زدنم آرام باشد: 

 ه که باید منو ببینی! بالخر-

 لحظه ای نگاهم میکند:

 واسه اون خودم تصمیم می گیرم. -

 ماشین را داخل پارکینگ میبرد. پوفی می کشم و کالفه می گویم:

 می خوای چیکار کنم؟ عذرخواهی؟-

چراغ های ماشین را خاموش میکند و سوییچ را در قفل می چرخاند. با قطع شدن صدای موزیک، سکوت بدی در 

گوشم سوت می کشد. لعنت به سکوت غریبه اش! بی آنکه جواب مرا بدهد، از ماشین بیرون می رود. همراه با او  

پایین می روم و در را پشتم می بندم. درها را قفل میکند. همانطور انگار من برایش وجود نداشته باشم، به البی من  

 سالمی می گوید و به سمت آسانسور می رود.

و مردانه است. به ناچار دنبالش می دوم. داخل آسانسور می ایستد و دکمه طبقه خودش را میزند. سریع    قدم هایش بلند 

خودم را داخل آسانسور می اندازم. حتی مرا نگاه نمی کند. انگار نامرئی باشم. حدس میزدم ناراحت باشد اما نه انقدر.  

ند. مقاومتش قابل تحسین است. هرلحظه بیشتر هرچقدر خیره می مانم به صورت بی حالت و سردش، توجهی نمیک 

 ناراحتم میکند.

 آسانسور می ایستد و بیرون می رود. "اه" بلندی می گویم و دوباره دنبالش میدوم:

 سامان؟-

طبقه های ساختمان تک واحد هستند. سامان مستقیم پشت در خانه اش می رود و کلید به قفل می اندازد. در را باز می  

 قدمی داخل می گذارد. با حرص و غصه دستم را بلند میکنم و محکم روی پشتش میزنم:کند و 
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 باتوئم...-

 به سمتم برمی گردد و با غیض می گوید: 

 چته وحشی؟-

 جلو می روم و باری دیگر محکم روی سینه عضالنی اش می کوبم:

 با من اینطوری نکن... -

ببینمش. قدم دیگری جلو می گیج و سردرگم نگاهم میکند. دست خودم نیست. نمی   اینطوری دور و خاموش  خواهم 

 گذارم و داخل واحد می روم. رو به رویش می ایستم و باز میزنم:

 مگه نمی دونی کسی رو ندارم؟-

 بغض میکنم و برای اینکه زیر گریه نزنم، باز با قدرت می کوبم تخت سینه اش:

 مگه نمی بینی هیچکس نمونده برام؟ -

را باال میبرم، میان زمین و هوا آن را می گیرد. زور میزنم مشتم را بیرون بکشم. زورش به من که    اینبار که دستم

 هیچ، به اکثر آدم هایی که دیده ام می چربد. عضالت دستم شروع به لرزیدن میکند.

 انقدر سعی کرده ام که یکوقت زیر گریه نزنم، لب هایم می لرزند:

 باید منو ببخشی سامان...-

 را باال می برم: صدایم

 باید منو ببخشی... -

 بلندتر:

 باید منو ببخشی...باید منو ببخشی...باید منو ببخشی...-

 بالخره بغضم می شکند و به گریه میفتم: 
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 باید منو ببخشی لعنتی...-

ی با استیصال و نگرانی نگاهم می کند. لب هایش را روی هم فشار میدهد و بازویم را می کشد. در آغوشش فرو م

روم. حس کودک بی پناهی را دارم که می خواهند تنها پناهش را از او بگیرند. دست مهربانش را مرهم وار روی  

 موهایم میکشد.

 بوسه کوتاهش اضافه می شود به نوازش دست مردانه اش: 

 باشه...باشه عزیزم...گریه نکن... -

ن می بندد. دست خودم نیست که می لرزم.  همانطور که مرا در آغوشش گرفته، کمی عقب می رود و در را پشتما

بازوهایم را می چسبد و گرمای آغوشش را از سرم دریغ میکند. نگاه به صورت خیسم می اندازد و عضالت کنار 

 چشمش میپرد:

 گریه نکن تارا...باشه...هرچی تو بگی...هرچی تو بخوای...-

ی خط چشم و ریملم زیر چشمم بریزد. با سامان  پشت دستم را روی صورتم می کشم و اصال برایم مهم نیست سیاه

خود خودمم. با سامان مهم نیست چه شکلی هستم و چه لباسی به تن دارم. با سامان مهم نیست از کجا آمده ام و به کجا  

 می روم.

عقب می روم و از میان دستانش خودم را بیرون می کشم. دستش را پشت سرش می برد و روی موهایش می کشد. 

 سوالی که در قهوه نگاهش بیداد میکند را می توانم به وضوح ببینم. عالمت

 بالخره لب باز میکند و می پرسد:

کجا همه اینا تموم میشه تارا؟ من نگاهت میکنم و دلم هربار می شکنه چون تنها چیزی که می بینم یه انعکاس تموم -

 نشدنی از تنهایی و نفرته!

 شانه هایم را می پوشاند. هنوز صدایم بغض دارد. گالیه آمیز و شاکی می گویم: شال از روی موهایم میفتد و 

االن چی می خوای بگی؟ ها؟ چی میگی؟ میگی بی خیال همه چیز بشم؟ بذارم بره دنبال زندگیش بدون اینکه تقاص  -

 پس بده؟ پس جوونی و آرزوهای من که به باد رفت چی؟ کی جواب میده؟
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 به زور می چسبد و آرام تکانم میدهد: باری دیگر، بازوهایم را

 تارا من می خوام برای تو بعدی هم وجود داشته باشه. اینو بفهم... -

 خیرگی می کنم: 

نه! بعدی وجود نداره. برای من وجود نداره. قرار نیست این داستان برای من یه پایان شیرین داشته باشه. فکر میکنی -

نمی اینطوری زندگی کنم...و اینو نمی دونم؟ من هیچوقت خوشبخت  ام! دیگه نمی تونم  از دست رفته  شم. سامان من 

 دیگه هم نمی تونم راهی که اومدم رو برگردم. باید چیکار کنم؟ تو میگی چیکار کنم؟ من خیلی تنهام!

 تارا تو تنها نیستی!-

 عقبش می زنم و با عصبانیت می گویم:

ی کنم زندگی همینه. هممون ذاتا تنهاییم! فقط داریم دست و پا می  چرت محضه! ما هممون تنهاییم. بعضی وقتا فکر م-

 زنیم که تنها نباشیم. که با قانون زندگی بجنگیم. بذار بجنگم سامان. جنگیدن تنها چیزیه که برام مونده. 

به همه    بجنگ...نمیگم نجنگ! حقیقت ماجرا رو به همه بگو...به آدمای دورش! آبروشو ببر...اون فایل هارو بدزد تا-

 ثابت کنیم کین و چیکارن! ولی اسلحه؟ زیاده روی نکن تارا... 

سامان این آدما میتونن حتی تصمیم بگیرن که حقیقت چیه. حقیقتو عوض میکنن...همه چیزو به نفع خودشون میکنن. -

 کی حرف منو باور میکنه؟ من الزم دارم که تو طرف من باشی... 

 داد میکشد:بالخره طاقتش تمام می شود و 

 من طرف توئم احمق! طرف کی باید باشم جز تو؟ هان؟ -

رگ روی پیشانی اش بیرون زده و صورتش رو به سرخی می رود. ناراحت و دلخور است. میداند ریگی به کفشم  

 دارم. 

 پس لطفا طوری رفتار کن که باور کنم طرف منی...-

 کنایه آمیز می خندد و عقب می رود:
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ارم هر غلطی دوست داری بکنی؟ پشت سر من رفتی دیدن بهمن...حالیته؟ بهمن! اصال میدونی منظورت اینه که بذ-

 بهمن کیه و چیکارست؟ دیوونه ای با همچین آدمی حتی حرف میزنی؟

 بهمن دوستته!-

 دستش را دو طرف صورتش می گذارد و از روی بیچارگی فریاد میکشد: 

 بهمن یه قاتل روانیه!  بهمن دوست من نیست...بهمن دوست هیچکس نیست.-

 خودم را بغل میکنم:

 داد نزن سامان. سر من داد نزن! -

دارم داد می زنم شاید حرفامو بفهمی...شاید بره توی اون کلت...تارا من دارم به زبان دیگه ای حرف میزنم؟ دوست  -

 ندارم بهمنو ببینی.

 دستم را به نشانه صلح باال می گیرم:

 ینمش. به هرحال چیزی که می خواستمو گرفتم. لزومی نداره ببینمش.باشه...باشه...دیگه نمی ب-

دروغ می گویم. دوباره به او که از جان عزیزتر است دروغ می گویم و میدانم اگر بفهمد، از دستش میدهم. من اما 

 انقدر پیش رفته ام که بیرون آمدن از این مرداب غیرممکن است.

 میزند. دوباره خط و نشان می کشد:می ایستد و دست هایش را به کمرش 

 اسلحه رو میدی به من! نمی خوام توی خونت باشه.-

 بادم خالی می شود و سریع مخالفت میکنم: 

 نه! ازش استفاده نمی کنم.-

 پس چرا الزمش داری؟ -

 بر و بر نگاهش میکنم. داد که می کشد، از جا می پرم: 
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 هان؟-

 لب هایم آویزان می شود: 

 س امنیت نمی کنم.گفتم که...احسا-

 از کی؟-

 سکوت و فریادی دیگر: 

 گفتم از کی؟-

خب...خب وقتی بتونم فایالرو گیر بیارم و برم سراغ شکایت و شکایت کشی و ثابت کردن همه چیز مطمئنا برام -

 خطرناک میشه...

 سری برای رد کردن ادعایم تکان میدهد: 

 ده به شبنم. خودش میدونه چیکار کنه.نه! تو نمیری سراغ شکایت و شکایت کشی. همه چیزو ب-

آره میدونم...برنامه همینه. ولی احتمال اینکه بدونن کار من بوده زیاده. سامان دوست ندارم روزی برسه که فکر کنم -

 بهتر بود چیزی برای دفاع از خودم داشتم. بخدا اصال قصد ندارم کار احمقانه ای بکنم. بهت قول میدم... 

نفس زنان نگاهم میکند. گویا گلویش از آن همه فریاد کشیدن خش برداشته. با احتیاط جلوتر می    هنوز با اخم و نفس 

 روم و نزدیکش می ایستم. چشم هایش را در کاسه می چرخاند و نفس عمیقی می کشد: 

 تو کی انقدر پدرسوخته شدی تارا؟ -

ه او هم از حالت شیطنت آمیزم خنده اش می لب هایم به لبخندی می شکفد. گویا کمی از خر شیطان پیاده شده. بالخر

گیرد و دستش را روی سرم می گذارد و موهایم را بهم می ریزد. کمی دل و جرات پیدا می کنم. به سمتش خم می 

 شوم و گونه اش را می بوسم:

 از وقتی یاد گرفتم اگه پدرسوخته نباشی کالهت پس معرکه س!-

 عقبم می زند:
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 فه بلغور نکن...تف مالی هم نکن منو. شام که میمونی؟ باشه بابا...واسه من فلس-

منتظر و هشدار آمیز نگاهم میکند. لب میگزم. با اینکه از برنامه مهراد خبر ندارم اما نمی توانم دعوتش را رد کرده و  

 بیشتر از این حساسش کنم. اگر مهراد تماس گرفت، می توانم بگویم که امشب نیستم. 

 باز و مانتویم را از تنم می کنم:شالم را از دور گردنم 

 پس چی؟ نمیشه که همش تو بیای مزاحم من بشی. -

 راضی و خشنود از ماندن من، به سمت اتاق خوابش می رود:

 دندت نرم. بدبخت منم نباشم که میپوسی توی قلعه ت! -

 از همانجا جیغ می کشم:

 شبنمم میاد...-

 نیمه باز است و می بینم که لباس عوض میکند:صدایش از داخل اتاقش بلند می شود. در 

 اوه...عجب پوینتی! شبنم! خوش به حالت! -

 تو مثال کی میاد خونه ت؟ -

از همانجا می خندد و می بینم که تی شرت راحتی اش را روی عضالت شکمش می کشد. بدنش زخم و زیلی و کبود  

 ی ریز و درشتش را قبال دیده بودم.است. چند جای تنش زخم چاقو دارد که قدیمی اند. خالکوبی ها 

 صدایش به گوشم می رسد: 

 باور کن نمی خوای بدونی کیا میان خونه من... -

باورش می کنم. قبال دیده ام که با چطور آدم هایی رفت و آمد دارد و عجیب ترش این است که مرا با تمام توانی که 

 دارد از آن نیمه ی دیگر زندگی اش دور نگه می دارد. 

*** 
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کانال های ماهواره را باال و پایین می کنم و دنبال فیلم خوبی می گردم تا شاید کمی سرگرمم کند. آخر هفته است و از 

شبنم خواسته بودم، شب پیشم بیاید و او هم درست مثل سامان مرا پیچانده بود. راست می گویند که تنهایی بدترین بالی  

 بودن است.

لم م کاناپه  پشتی  به  بنظرم جالب  بی حوصله  زیاد هم  اکشنی که  فیلم  تا  را می گردم  ها  کانال  دیگر  یکبار  و  دهم  ی 

نرسیده بود را دوباره پیدا کنم. چند پفک از داخل ظرف جلوی دستم برمی دارم و می گذارم فیلم اکشن پخش شود. 

 استایل خوبش لذت ببرم.الاقل خوبی اش آن است که برد پیت بازیگر اصلی فیلم است و می توانم از دیدن قیافه و 

بیست دقیقه از فیلم گذشته که کم کم داستانش برایم جذابیت پیدا میکند. چیپسی داخل ظرف ماست موسیر می زنم و  

 خیره به صحنه های جنگ جهانی، با استرس آن را می بلعم. صدای زنگ گوشی ام از اتاق بلند می شود.

ون است، داخل اتاقم می روم. حدس می زنم شبنم یا سامان باشد. غرغرکنان و همانطور که حواسم به صفحه تلویزی

البد از اینکه دعوتم را رد کرده اند، پشیمانند و می خواهند اینجا بیایند. گوشی را از روی تخت برمی دارم. در فکر  

 برایم آشنا باشد.قیافه آمدن برایشان هستم که متوجه می شوم، شماره متعلق به آن ها نیست. اصال شماره ای نیست که 

می مانم که این خط کد یک و به شدت رند می تواند برای چه کسی باشد؟ چند وقت است، زیاد از مهراد خبر ندارم و  

دور و برم نمی چرخد. با فکر اینکه شاید مهراد باشد و می خواهد، خبر از خراب شدن گوشی یا خطش بدهد، تماس 

 را وصل میکنم و "الو" می گویم.

 نیه سکوت برقرار است تا بالخره کسی که آنسوی خط است می گوید: چند ثا

 سالم تارا... -

 با اینکه صدایش را می شناسم، خودش را معرفی میکند: 

 داریوشم... -

 سرد می گویم:

 شناختم. -
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دی می  کمی نگران می شوم. می ترسم اتفاقی برای مهراد افتاده باشد که او با من تماس گرفته. حسم می گوید که خبر ب

 خواهد به من بدهد وگرنه داریوش دلیلی برای تماس گرفتن با من ندارد. 

آخرین بار سه روز پیش مهراد را در شرکت دیده بودم و به بهانه شلوغی سرش، دور و برم نیامده بود. عجیب بود که 

ی در میان داده بود که کم  در سه روز گذشته حتی شرکت هم نیامده بود. انقدر در این دو هفته، جواب زنگ هایم را یک 

کم تصمیم گرفتم با او تماس نگیرم تا سر و کله خودش پیدا شود. به هرحال پیگیری زیاد، هیچوقت جواب نمیداد و من 

 هم دیگر نیازی به او ندارم. نه آنقدر که پیگیرش شوم.

 تارا من دم خونتم. کار واجبی باهات دارم. می تونم بیام باال؟-

 و برنده می گویم: جا می خورم. تیز

 بیای باال؟ معلومه که نه!-

 در مورد مهراده... -

انگار چیزی میان سینه ام جا به جا می شود. انگار چیزی درون دهلیز هایم میفتد و می شکند. برایم مهم نیست. چرا 

 باید مهم باشد؟ 

 از صدایش مشخص است که موضوع جدی ست. لعنتی!

 کمی من و من می کنم:

 بنظرم بهتره که همین پشت خط بگی. اتفاق بدی افتاده؟-

 سریع می گوید: 

 باید رو در رو صحبت کنیم...-

ام بیاید؟ که وارد حریم  آیا واقعا می توانم اجازه بدهم که به خانه  نفس عمیقی می کشم و سعی می کنم تمرکز کنم. 

 خصوصی ام شود؟ 

 ت. اینو دیگه باید فهمیده باشی...تارا واقعا مهمه. باور کن منم نمی خوام ببینم-
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 اگر انقدر که می گوید موضوع مهمی باشد، هرطور شده می خواهم بدانم. بالخره تصمیمم را می گیرم و می گویم: 

 باشه...درو می زنم. طبقه پنجم! تو نمیای! -

 صدای خاموش شدن ماشین به گوشم می رسد: 

 میدونم طبقه پنجی! -

 ی پرسم:پشت پنجره می روم و مشکوک م

 از کجا آدرسمو بلدی؟ -

 نترس...برات بپا نذاشتم. توی اطالعات فرمت بود. شماره همراهت هم همینطور! -

می بینمش. همانطور که موبایلش را به گوشش چسبانده، از پورشه سیاهی پیاده می شود. ماشینش را درست رو به  

 در را باز می کنم: روی آپارتمان پارک کرده. گوشی به دست سراغ آیفون می روم و 

 میتونی بیای باال. -

آیفون را می گذارم. دستپاچه دور خودم می چرخم. اسلحه را کجا گذاشته بودم؟ آیا می توانست انقدر خطرناک باشد؟ 

 مطمئن نیستم فعال نیازی باشد که از او بترسم.

ساک ورزشی ام منتقل کرده بودم. انقدر بعد از رفت و آمد مهراد به خانه ام، جای اسلحه را از کشوی بغل تخت به  

همانجا دم در می ایستم و با ناخون شستم در دهانم فکر می کنم که صدای زنگ در ورودی بلند می شود. لب میگزم و  

 خودم را به چشمی در می چسبانم.

 درو باز کن...با خودم چاقو نیاوردم. -

را در  و  چسبم  می  را  دستگیره  کنم،  می  نگاهش  که  حالت    همانطور  سریع  و  کشم  می  سرک  گشایم.  می  نیمه  تا 

صورتش را کنکاش می کنم. مثل همیشه جدی ست ولی نمی توانم نشانه ای از ناراحتی در صورتش بیابم. پس بعید  

 است بالیی سر مهراد آمده باشد.

 اشاره ای به داخل خانه می کند:
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 می تونم بیام تو؟ -

 می کشم:در را کمی بیشتر می بندم و خودم را عقب 

 کارت چیه؟-

 دستی روی چانه ته ریش دارش که کمی از همیشه کوتاه تر بنظر می رسد می کشد: 

 نمی تونم اینجا منتظر بمونم که.-

کت و شلوار و جلیقه پوشیده و تیپش حتی از همیشه شیک تر و رسمی تر است. موهای پر و خوش حالتش را خیلی  

 دامادهاست. مرتب باال زده. سر و ظاهرش بیشتر شبیه 

 ابروهایم را درهم می کنم: 

 منتظر چی؟-

بیام - خواستم  نمی  منم  کن  باور  کنه.  سورپرایزت  دنبالت...میخواد  فرستاد  منو  مهراد  بشی.  آماده  که  این  منتظر 

 دنبالت...مجبورم کرد. نتونستم بگم نه! زیادی ذوق و شوق داشت.

 شوم:عاجز از درک حرف هایش، در جایم این پا و آن پا می 

 منظورت چیه؟ چرا خودش زنگ نزد؟-

 چون میخواد سورپرایزت کنه. میدونم چند روزه نادیدت میگیره و ناراحتی. ولی بخاطر همین موضوعه! -

 اگر میخواد سورپرایزم کنه تو چرا لوش دادی؟ اصال سورپرایز برای چی؟ -

اومدم. ترجیح میدم تا آماده بشی جای بهتری از   من حوصله این لوس بازی هارو ندارم تارا. گیر داد بیام دنبالت منم-

 دم در منتظر بمونم. 

انقدر رفتار و حرف هایش غریب و بعید بنظر می رسد که نمی توانم حتی درست بفهمم چه می گوید. دو به شک کمی 

از هرگونه  کنار می روم. از فرصت پیش آمده استفاده میکند و به زور خودش را داخل خانه می کشد. برای جلوگیری  

 برخوردی، بیشتر کنار میپرم و در را پشتش نیمه باز می گذارم.
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 خیره به در نیمه باز پوزخندی میزند و روی کاناپه؛ همانجایی که تا چند دقیقه قبل در تصرف من بود می نشیند.

 اشاره ای به چیپس و پفک می کند:

 پنج سالته؟-

 سپس نگاهش را دور خانه می گرداند: 

 ی داری! فکرشو نمی کردم! خونه قشنگ -

 چشم غره ای برایش می روم و کنترل ماهواره را از کنارش برمی دارم: 

 من االن با مهراد تماس می گیرم. قشنگ معلومه داری دروغ میگی...-

ماهواره را خاموش میکنم و بالخره صدای توپ و تیر که حسابی روی مخ است، متوقف می شود. خیره به من تکیه  

 پشتی مبل می دهد و شانه باال می زند:اش را به 

 زنگ بزن. چه دلیل دیگه ای می تونم داشته باشم؟ وقت گذروندن با تو؟-

کنترل را دوباره روی مبل پرت می کنم و شماره مهراد را می گیرم. بوق می خورد اما جوابم را نمی دهد. لب می  

 گزم و دوباره شماره اش را می گیرم.

 اال می اندازد: داریوش ابروهایش را ب

 جواب نمیده نه؟ گفتم که داره می پیچونتت چون برات سورپرایز داره. -

 سپس نگاهی به ساعت بسته شده دور مچش که ندیده می دانم باید مارکی اعیانی باشد می کند:

 داره دیر میشه. آماده شو...حواستم باشه موقع انتخاب لباس...مهمونی رسمیه.-

 ی زنم و سر تکان میدهم:دست هایم را زیر سینه م

 این مسخره بازیا چیه؟ سورپرایز چی؟ -

 منم نمی دونم. چون خیلی اصرار کرد اومدم. امیدوارم فقط یه مهمونی ساده باشه و نخواد کار احمقانه ای بکنه.-
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 استفهام آمیز نگاهش میکنم: 

 منظورت چیه؟-

 م نمی دونم.ترجیح میدم حرفی در موردش نزنم. رفتیم اونجا می فهمیم. من -

 با نگاهم برایش خط و نشان می کشم:

 من با تو هیچ جا نمیام... -

برو آماده شو تارا...من حوصله لوس بازی ندارم. مطمئنا اگر بدون تو برم مهراد از جفتمون ناراحت میشه. مثل یه -

پسرت و الزم نیست منو دختر خوب برو لباس بپوش و آماده شو. به محض رسیدن قول میدم که بسپرمت به دوست  

 ببینی...من مامورم و معذور! 

 جدی تر نگاهم می کند و با لحنی کوبنده می گوید:

 ِد برو دیگه...-

اتاق می روم. شماره مهراد را می گیرم. از   پا کوبان به سمت  درحالیکه هنوز گیج و درعین حال عصبانی هستم، 

دو هفته است که مرا   از  داریوش می گوید که قصد سورپرایز  دسترس خارج شده. بیشتر  تحویل نمی گیرد و حاال 

نکند   آورم.  می  فشار  مغزم  به  چیزی.  سالگرد  نه  و  است  تولدم  نه  چه؟  برای  سورپرایز  اصال  دارد؟  را  کردنم 

 ماهگردمان باشد. مطمئنا از یک ماه بیشتر است که با همیم. شاید دو ماه شده. اصال یادم نیست.

را قفل می کنم. بیرون از اتاق چیزی ندارم که نگرانش باشم. مایا هم در اتاقش خوابیده. کمد   محض احتیاط، در اتاق

لباس هایم را باز میکنم. بی انگیزه میان لباس ها می گردم. لباس یاسی رنگی را بیرون می کشم. تا زیر زانویم می  

باریکی کمرم را بیشتر به رخ می    رسد و روی پارچه ساتنش گل های ریز و درشت دارد. کمربند صورتی رنگش،

 کشد.

کفش مشکی و پاشنه دار می پوشم. جلوی آینه می روم. کمی از آرایش مخصوص کار، هنوز روی صورتم مانده.  

همانطور با بی حوصلگی آرایشم را مرتب می کنم و با رژ پررنگی، بی رنگی صورتم را کمی رنگ و آب میدهم.  

ف است و نیازی نمی بینم که بخواهم مدلی به آن بدهم. فرق وسط باز می کنم و فقط موهای کراتینه شده ام تمیز و صا

 شانه ای به موج های براقش می زنم.  
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مانتو و شال مخصوص مهمانی ام را از داخل کمد بیرون می آورم. کیف دستی مشکی هم برمی دارم تا وسایل مورد  

 نیاز را داخلش بریزم. 

 ن می روم. هنوز همانطور روی کاناپه نشسته و سرش به موبایلش گرم است.قفل در را باز می کنم و بیرو

 با شنیدن صدای پاشنه کفشم، از روی کاناپه بلند می شود:

 آماده شدی؟ -

 نگاهی به ظاهر آراسته ام می اندازد: 

 چه سریع!-

ایم را بهم می مالم، عطرم را از کیفم برمی دارم و کمی روی نبض دست و گردنم می پاشم. همانطور که مچ دست ه

 شانه باال می اندازم: 

 چون نمی دونم کجا دارم میرم برام زیاد مهم نیست. -

 مانتو می پوشم و شال را روی موهایم می کشم: 

 آدرسو بگو...من خودم میام.-

 اصراری به همراه شدنم نمی کند:

 هرطور خودت راحتی...لوکیشن رو برات می فرستم. -

 یش می گذارد و به سمت در می رود: گوشی اش را داخل جیب جلو

 اونجا منتظرتیم... -

انقدر به قد و باالی بلندش خیره می مانم تا از در بیرون می رود و آنرا پشتش می بندد. آماده شده ام اما هنوز مطمئن 

ا بدزدد و سر  نیستم که آیا می توانم با خیال راحت به جایی که او آدرسش را برایم می فرستد بروم؟ شاید می خواهد مر

 به نیستم کند. 
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راه رفته را باز تا داخل اتاق برمی گردم. اسلحه کوچک را از میان لباس های ورزشی بیرون می آورم و به کیفم  

منتقل میکنم. انقدر کنجکاو شده ام که نمی توانم مانع رفتنم شوم اما کسی نگفته که نمی توانم جوانب ایمنی را رعایت  

 کنم.

ماشی فرمان  برایم  پشت  پیش  و  پس  حرف  بی  میکند.  روشن  را  ام  گوشی  صفحه  داریوش  پیامک  نشینم،  می  که  ن 

 لوکیشن فرستاده. ماشینش را می بینم که استارت می خورد و کوچه بن بست را دنده عقب می رود. 

و لوکس لوکیشن را باز می کنم تا بدانم قرار است کجا بروم. از دیدن آدرس جا می خورم. یکی از معروف ترین  

کند،   در سالن خفتم  و  بیاورد  به سرم  نیست بالیی  قرار  اینکه  از  است. مطمئن  تشریفات و مجالس  ترین سالن های 

ماشین را روشن می کنم. اگر نیتش این بود که مرا بدزدد یا جانم را به خطر بیندازد، مطمئنا اینکار را در چنین مکان 

 معروف و شلوغی نمی کرد.

ران است، حدود یک ساعت طول میکشد تا به مقصد برسم. ماشین را نزدیک نگهبانی میبرم و چون سالن اطراف ته

 شیشه را پایین می کشم.

 یکی از نگهبان ها به سمت ماشینم می آید و سرش را جلو می کشد:

 سالم. خانوم دعوت نامه دارید؟ -

شود. برمی گردم و داریوش را می بینم  گیج و سردرگم می خواهم جوابش را بدهم که در سمت کمک راننده باز می  

 که سریع روی صندلی می نشیند:

 طولش دادی چقدر... -

 نگهبان به محض دیدن داریوش، سرش را عقب می کشد و اشاره ای به اتاقک نگهبانی میکند: 

 باز کن...-

برای اقدامی  آنکه  بی  میکند.  باز شدن  به  جلوی چشممان شروع  سالن،  ابهِت  پر  و  زیبا  به    دروازه  بکنم،  دادن  گاز 

 سمتش برمی گردم:

 از ماشین من برو بیرون...-
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 کالفه دست روی صورتش می کشد:

 تارا برو تو...من نبودم رات نمی دادن. من ماشینمو بردم تو و اومدم دنبال تو...برو تو...تو چرا انقدر لجبازی؟ -

ب احمقی  کدام  اصال  برای چیست؟  کارها  این  بزنم.  جیغ  خواهد  چنین دلم می  دخترش،  دوست  کردن  رای سورپرایز 

 سالنی اجاره میکند؟ ماشین های پشت بوق می زنند و من به ناچار گاز می دهم. 

ماشین را داخل باغ بزرگ و چراغ باران می برم. تمام باغ را با گل های رز سرخ تزئین کرده اند. انقدر همه جا زیبا  

ساعت   بودم  مودش  توی  اگر  که  است  کننده  خیره  سمت  و  به  داریوش  کردم.  می  نگاه  را  اطراف  و  دور  فقط  ها 

پارکینگ راهنمایی ام می کند. ماشین را گوشه ای پارک می کنم. ماشین من تنها ماشین غیرلوکس پارک شده در آن  

 پارکینگ است. البته که اصال برایم مهم نیست! 

 سوییچ را می چرخانم و می غرم:

 جا چه خبره؟ سورپرایزی در کار نیست. درسته؟میدونم یه نقشه ای زیر سرته. این -

 در امتداد نگاه پلیدش سر تکان می دهد: 

 آره...ولی دروغ نمی گفتم نمیومدی. بنظرم الزم بود بیای و با چشمای خودت ببینی.-

 صدایم را باال می برم:

 چیو خودم ببینم؟-

ایش را به سقف بند کرده، سرش را داخل  در را باز می کند و پایین می رود. خم می شود و همانطور که دست ه

 ماشین می کشد:

 اگر دوست داری بدونی چه خبره باهام بیا...-

 دست دیگرش را روی در می گذارد و مصمم می گوید: 

 ولی اگر میخوای توی بی خبری بمونی برو... -
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بیرون می کشم. زیرلبی فحش کشش  در را محکم می بندد و پشتش را به من میکند تا از ماشین دور شود. سوییچ را  

 می کنم و سریع از ماشین بیرون می پرم. خوب جایی را هدف گرفته. حس کنجکاوی! باید بدانم اینجا چه خبر است. 

دارد.   اندازه زیبا، فواره عظیمی وجود  دنبالش راه میفتم و چیزی نمی گویم. رو به روی عمارت سفید رنگ و بی 

 کشم. باد شالم را پایین می اندازد. بی توجه به شالم اطراف را خیرگی می کنم.   هوای خوش را به ریه هایم می

آنقدر شلوغ نیست. پیشخدمت های تمیز و مرتب با لباس های شبیه به هم این سو و آنسو می روند. مهمان های کمی  

ا پیراهنی ساده آمده ام.  در حیاط باغ حضور دارند. همه لباس های به شدت شیک و مجلسی پوشیده اند و فقط منم که ب

بد به مشامم می   باشد. بوی خبرهای  باید مجلس عروسی  اینجا  جواهر و موهای شینیون شده شان مطمئنم میکند که 

 رسد. این لبخند پر رضایت داریوش نمی تواند معنی خوبی داشته باشد. 

 داریوش؟-

 با شنیدن صدای مردانه ای هردو به عقب برمی گردیم. 

را می ش بودم.  پدرش  دیده  را  اش  اعضای خانواده  تمام  تعقیبشان می کردیم،  بهمن  بچه های  از  با یکی  وقتی  ناسم. 

هرلحظه بیشتر متعجب می شوم. ماهر بزرگ مرا نمی شناسد. من کس خاصی نیستم که مرا بشناسد. این آدم فقط مهره 

 های قدرتمند را می شناسد.  

داریوش تک سرف آید.  به سمتمان می  ماند. قدم زنان  پدرش می  در جیبش زده، منتظر  دستی که  با  کند و  ای می  ه 

 احساس می کنم تک سرفه اش به نوعی اخطاری ست برای من! پدرش به ما می رسد و تند و عصبی می گوید:

 کجایی پسرجان؟ یه ساعته دارم زنگ میزنم. -

 داریوش زبانش را روی لبش می کشد و با بی خیالی می گوید:

 ندیدم.-

 سپس اشاره ای به من می کند: 

 رفته بودم دنبال دوستم... -

 بالخره جناب ماهر نگاهی به من می اندازد و لبخند نصفه نیمه ای میزند:
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 سالم خانوم...خوش اومدید... -

وب  دست جلو آمده اش را برای ثانیه ای می گیرم و زود رها میکنم. چندشم می شود با چنین آدم کثیفی دست بدهم. خ

 از کالهبرداری ها و دزدی هایش خبر دارم. 

قد بلندش کمی از داریوش کوتاه تر است. جلوی موهای جو گندمی اش ریخته و شکم بزرگی دارد. او هم مثل داریوش 

کت و شلوار رسمی پوشیده. مدام در سرم زنگ می خورد که چرا باید پدر مهراد آنجا باشد؟ از آن مهم تر با وجود  

 ن باید آنجا باشم؟ پدرش، چرا م

 پدر داریوش با همان لبخند مصنوعی می گوید:

 من ایشون رو به جا نیاوردم داریوش...-

 داریوش که مشخص است قصد توضیح دادن ندارد، بازویم را می چسبد:

 از دوستای من و مهراد هستن. با اجازه... -

الن بزرگ رسیده ایم که بازویم را به زور از سپس بازویم را می کشد و مرا همراه خودش میبرد. تا نزدیکی های س

 دستش بیرون می کشم و جلویش می ایستم:

 کجا میبری منو؟ اینجا چه خبره؟ عروسیه؟ من چرا باید توی مهمونی خانوادگی شما باشم؟-

 دستش را به سمت مچم دراز میکند که محکم عقبش می زنم: 

 گفتم به من دست نزن...-

ظر می گذراند. احساس می کنم دلش نمی خواهد کسی متوجه درگیری میانمان شود. کالفه با  با احتیاط اطراف را از ن

 حرکت سرش، به داخل اشاره می کند:

 بیا تو...خودت می فهمی...-

 به سمتش براق می شوم:

 با من بازی نکن. متوجه چی میشم؟-
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د. احساس می کنم کمی بی قرار است.  دستی که جلو آورده بود را عقب می برد و آن را روی موهای مرتبش می کش

 بالخره مردمک هایم را هدف می گیرد و با نگاهش تا عمق وجودم را مته می زند: 

 تارا مهرادو دوست داری؟ -

ام را پایین می   گیج و درمانده سکوت می کنم. چرا باید چنین سوالی از من بپرسد؟ به سختی آب دهان خشک شده 

 کنم. فرستم و فقط بر و بر نگاهش می

بدونی...امشب - بهتره  بهرحال  ولی  نه!  یا  داری  دوسش  دونم  نمی  االن  زیاد!  داشتی..خیلی  روزی  یه  که  میدونم 

 اینجا...نامزدی مهراده.

چشم هایم درشت تر از آن نمی شود. قلبم بیچاره ام ضربان می گیرد. صدایش در گوشم زنگ می خورد و رشته های  

 عصبی ام را بهم می ریزد. 

 اینجا...نامزدی مهراده." "امشب اینجا..." "امشب اینجا..." "امشب 

 نزدیکش می شوم و مانند ماده گرگی می غرم: 

 چی گفتی؟-

 بی آنکه بترسد یا تکانی به خودش بدهد، همانجا می ایستد و دست به جیب می زند:

حس می کنم بخاطر عالقت ازت میخوام که بی خیال مهراد بشی. نمی دونم چرا اومدی سراغش یا سراغ ما ولی  -

بدونه که خبر   ببینی و هم مهراد  با چشمای خودت  هم تو  اینجا که  آوردمت  بهرحال  دونم!  باشه...نمی  نیست. شایدم 

داری. این بازی ها امشب و همینجا تموم میشه. اگر بخواید رابطتون رو ادامه بدید همه چیز بهم میریزه. من اینجام که 

 یش میره. برای هممون...مطمئن بشم همه چیز خوب پ 

 در میان تمام ناباوری ها می خندم. از روی درد می خندم و محکم تخت سینه اش می کوبم: 

 چرا اینکارو باهام میکنی؟ من چه بدی در حقت کردم؟ داری دروغ میگی!-

 مچ هر دو دستم را می گیرد و روی صورتم خم می شود. از میان دندان هایش می غرد: 

 ایین و خودتو کنترل کن. میتونی صبر کنی و با چشمای خودت ببینی.صداتو بیار پ-
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 دندان روی دندان می سابم و سعی می کنم مچ دست هایم را از میان قفل قوی انگشتانش بیرون بکشم: 

 اشتباه بزرگی کردی داریوش...من امشب همه چیزو بهم میزنم.-

نزدیکی هستند و متعجب به ما خیره شده اند. مچم را رها میکند و به کالفه دور و بر را نگاه میکند. یکی دو نفر همان 

 جای آن بازویم را می چسبد. مرا به سمت پشت سالن می کشد که حسابی خلوت است.

قدرت دستانش زیادی برای زن بودنم بی انصافی ست. دست و پا می زنم و به محض رسیدن به پشت سالن، خودم را  

 بیرون می کشم:  از میان دستی که شل شده،

 ولم کن...آبروتونو می برم. فکر کردید من عروسکم؟ -

 تو چنین غلطی نمی کنی.-

 نشونتون میدم...-

می خواهم راه آمده را برگردم که این اجازه را به من نمی دهد. شانه هایم را محکم می چسبد و مرا به دیوار پشتم می 

 چسباند.

 :نگاه و لحنش زیادی ترسناک و خطرناک است

 بهت گفتم که میدونم یه خواهر باردار داری...و میدونم کجا زندگی میکنه! بهت گفتم دردسر درست نکن!-

انقدر فشار دست هایش زیاد است که نمی توانم تکان بخورم. آرزو می کنم ای کاش زن نبودم و تا می خورد او را  

ادم. چی می شود اگر هردویمان را همینجا بکشم؟  میزدم. حواسم می رود به اسلحه داخل کیفم و قولی که به سامان د

 ای کاش به سامان قول نداده بودم.

از دست و پا زدن دست می کشم. چه کاری از من برمی آید؟ آیا واقعا چنین جسارتی دارم؟ آیا می توانم نامزدی اش  

ب  شرکت  از  نیست!  خوب  برایم  ای  فاجعه  چنین  اصال  بزنم؟  بهم  آدم  اینهمه  چشم  جلوی  هر را  در  کنند.  می  یرونم 

 صورت بازنده منم. چرا همه چیز انقدر زود بهم ریخت؟

مرا  اگر  شاید  شود.  می  شل  قدرتمندش  های  دست  زیر  تنم  کنند.  می  چرخیدن  به  شروع  کم  کم  ها  ستاره  و  آسمان 

 نچسبیده بود، همانجا از حال می رفتم!  
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 مشت بی جانی به سینه اش می کوبم: 

 ولم کن... -

 م:باز می نال

 ولم کن عوضی... -

بی حالم سر می   تن  اینکه  به محض  و  هایم عقب می کشد  از روی شانه  را  بدم می شود. دست هایش  متوجه حال 

 خورد، بازویم را می چسبد: 

 هی...هی...خوبی؟ -

 تمام قدرتم را جمع می کنم و دو دستی می کوبم به سینه اش:

 زت متنفرم.گفتم به من دست نزن. کثافت...همتون بی شرفید. ا-

بخاطر مهراد است که اینطور بهم ریخته ام؟ من که دوستش ندارم. می دانم که دیگر دوستش ندارم. حتی گریه ام نمی  

 آید. با دو دست پیشانی ام را می چسبم و تکیه ام را به دیوار مرمرین پشتم می دهم.

 خدای من...باورم نمیشه. -

فکر  - پیش خودت چی  تارا...ولی  االن بری  متاسفم  تموم شد رفت.  تفریح کردید  نیست.  تو  لقمه دهن  کردی؟ مهراد 

 دنبال زندگیت برات بهتره. وقتی به کس دیگه ای تعهد داده یعنی تورو نمی خواد.

ام   باید به خانه  باید فکر کنم.  اند.  افتاده  بدنم  اندازم. درست مثل دو جسم بی جان دو طرف  پایین می  دست هایم را 

 فکر کنم. اینطور نمی شود. من راهی پیدا می کنم تا همه چیز به حالت قبل برگردد. برگردم و خوب

نفس عمیقی می کشم و صاف می ایستم. چندبار دیگر باید جلوی چشم هایش از هم بپاشم؟ چرا نمی توانم قوی و محکم  

 باشم؟

 باید با مهراد صحبت کنم.-

 سریع حرفم را رد میکند:
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 امشب نمیشه...-

 دی داد میزنم:مصمم و ج

 گفتم باید باهاش حرف بزنم...یجوری ترتیبشو بده. من باید امشب مهرادو ببینم وگرنه قیامت بپا می کنم.-

 بهش میگم بهت زنگ بزنه...-

 به سمتش براق می شوم و میغرم:

 م داد. من ارزشم از یه زنگ زدن خیلی بیشتره. باید توی چشام نگاه کنه و بهم بگه چرا انقدر دروغ تحویل-

 من نمی...-

 پوفی می کشد و لپ هایش را باد میکند. دستی روی سرش می کشد:

 نمی تونم بکشمش کنار...نامزدیشه. چی باید بگم؟-

 انگشت اشاره ام را جلوی چشمش می گیرم:

 یا تو اینکارو میکنی یا خودم میرم سراغشو باهاش حرف میزنم. جلوی چشم نامزدش..خودت انتخاب کن. -

 میکند و سر تکان میدهد: کمی فکر

اوکی...اگر تمام چیزی که الزم داری تا بی خیال بشی حرف زدن با مهراده...اینکارو می کنم. باید اول برسن و یکم  -

هم از رسیدنشون بگذره. کوتاه صحبت کنید. دردسر درست نکن تارا. شک نکن منم بلدم چجوری باید برات دردسر  

 درست کنم.

 ه حرفش را قبول کرده ام. اشاره ای به سالن می کند:با نگاهم می گویم ک

 برو تو لباساتو دربیار. فکر می کنم االنا برسن.-

جدا از او، داخل سالن می روم. خودم را به سرویس می رسانم و جلوی روشویی طویل و مرمرین می ایستم. در آینه 

تمیز و براق که حتی یک نقطه هم رویش ندارد به خودم خیره می شوم. انقدر عصبانی و خشمگینم که گریه ام نمی  
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دلیل نزدیک شدنم به مهراد چیست. توقع نداشتم عاشق  آید. حس آدمی که خیانت دیده را ندارم. خودم خوب خبر دارم  

 سینه چاک من شود. اصال چنین چیزی در شخصیتش نیست. 

با این وجود شاکی ام. می خواهم فکش را خرد کنم. باری دیگر پست بودن این آدم ها به من ثابت شده. نمی دانم چرا  

د که آن روزها عاشق آدم درستی شده بودم. حتی اگر  کم کم داشت باورم میشد، مهراد فرق می کند. داشت باورم میش

 به من خیانت نکرده باشد، به همسر آینده اش کرده.

از خودم می پرسم آیا انقدر پست و کثیف شده ام که بتوانم رابطه ام را با یک مرد متاهل ادامه دهم؟ می دانم که او  

دتر از این حرف ها به من می گفت. شاید هم دل و  قصد تمام کردن روابطمان را ندارد که اگر داشت حقیقت را زو

 جراتش را ندارد. شاید برای همین است که رابطه مان را کمرنگ کرده.

خسته از هجوم افکار منفی، شالم را از سرم می کشم. نفس نفس می زنم و دستم را به گلویم بند می کنم. آشفته حال و 

آب به صورتم می پاشم. انقدر هنوز شوکه ام که حتی آب خنک هم    خیره به تصویر رنگ پریده و بی روحم در آینه،

 مرا از آن حال و هوا بیرون نمی آورد. 

جایی نشسته ام که کم کم نمی دانم کجاست. کنترل تمام اتفاقات دور و بر از دستم در رفته. زنی که نمی شناسم کیست،  

باشکوه طالیی رنگش ر و  لباس شب  دامن  آید.  دستشویی می  باال گرفته. موهای طالیی رنگ و مش خوش  داخل  ا 

 رنگش، خیلی ماهرانه دور سرش جمع شده. آرایش بی نقِص صورتش، برای چند لحظه حواسم را پرت میکند. 

جلوی آینه می ایستد و خیره به من لبخندی روی لب هایش می نشاند. پوست برنزه تنش برق می زند. حتی با وجود 

 ندی دارد از من قد کوتاه تر و ریزه تر است.کفش هایی که پاشنه زیادی بل

انقدر با پررویی نگاهش می کنم تا چشم و ابرویی می آید و از کیف کوچکش، رژ لبی بیرون می آورد. حواسش می 

 رود به رژ لب زدنش.

اینطور دوباره خودم را در آینه برانداز می کنم. دستی روی گونه داغم می کشم. عجیب است که نوک انگشت هایم  

 سرد و صورتم مثل ذغال داغ است.

 ببخشید. من شما رو به جا نیاوردم. -
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و   پرناز  نگاه می کنم. صدایش  به سمتش  و  اندازم  پایین می  لبم می کشم را  برای مرتب کردن رژم زیر  دستی که 

ا به جا نیاورده ظریف و کامال متناسب با ظاهرش است. به فکر می روم. چرا چنین سوالی از من پرسید؟ من هم او ر

 ام ولی چنین سوالی به ذهنم نیامد. حدس می زنم از اقوام  بسیار نزدیک باشد.

 لبخندی متظاهرانه اما گرم می زنم:

 از دوستای داریوش و مهراد هستم.-

 دوست؟ چند دروغ در طول روز می گویم؟ شمارش از دستم در رفته! 

 د که قانع نشده:با اینکه لبخند میزند اما حالت صورتش نشان میده

 می تونم بپرسم اسمتون چیه؟-

 از اینهمه کنجکاوی اش نسبت به کشف هویتم جا می خورم: 

 می تونم اول بدونم شما کی هستید؟-

 بادی به غبغبش می اندازد و سرش را باال می گیرد:

 عزیزم من نامزد مهراد هستم.-

لحظه ای شگفت زده می شوم و خیلی زود تعجب را از  نمی دانم چقدر در کنترل میمیک صورتم موفق بوده ام. برای  

 نگاهم پاک می کنم. پس نامزد جدید مهراد این دختر لوند و خوش پوش است.

 ببخشید جسارت میکنم خانومی. چون مهمونی خانوادگی و خیلی کوچیکه من لیست مهمونارو کامل  می شناسم.-

 ترسکی که به لبانم راه باز می کند: سری تکان می دهم و سعیم در خندیدن می شود لبخندی م

خوشبختم عزیزم. منم تارا هستم. از دوستای صمیمی داریوشم. توی شرکت هم باهاش همکارم. ایشون منو دعوت -

 کردن. 

 مجبورم خودم را به داریوش بچسبانم تا بیشتر از این مظنونش نکنم. نگاهی دقیق به سرتاپایم می اندازد و می گوید: 

 ضولی کردما. خوش اومدی عزیزم... اِ؟ ببخشید ف-
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به   میکند.  ترک  را  سرویس  داده،  خاصی  شادابی  ظریفش  صورت  به  که  صمیمی  و  شیرین  لبخند  همان  با  سپس 

روشویی می چسبم و نفس حبس مانده در سینه ام را سخت بیرون می دهم. مگر چقدر در سرویس مانده بودم و برای  

اینجا برگشتن به حال طبیعی، دست و پا زده بو انقدر که مهراد و نامزدش به جمع مهمانان پیوستند و من هنوز  دم؟ 

 بودم؟

مانتوی مجلسی را از تن می کنم و دستی به لباس ساده ام می کشم. حاال می فهمم منظور داریوش از اینکه گفته بود  

 مهمانی رسمی ست، چه بوده. البته برایم اهمیت آنچنانی ندارد.

م. زیاد دوست ندارم کسی متوجه حضورم شود. در میان مهمانان غرق در جواهرات و لباس  با احتیاط بیرون می رو

 های پرنگین، با آن سر و ظاهر ساده به چشم خواهم آمد. 

پشت گلدان بزرگی که روی یکی از میزها گذاشته اند پنهان می شوم و برای بهتر دیدن سالن سرک می کشم. دختری 

را نامزد مهراد معرفی کرده بود را می بینم. درحال روبوسی با پدر و مادر مهراد   که لباس طالیی پوشیده و خودش

 است. درست کنار دستش مهراد ایستاده و لبخند ژکوند مسخره ای به لب دارد. 

ناگهان تمام وجودم می شود کاسه ای خشم که لبریز شده. دندان روی دندان می سابم و تمام سناریوهایی که در سرم  

 را مرور می کنم. می چرخد 

 حتی بهش فکرم نکن تارا... -

بی آنکه برگردم، صدایش را می شناسم. نسیم نفس هایش، موهای پشت گوشم را سیخ میکند. همانطور خیره به مهراد 

 که حاال چیزی به مادرش می گوید و همه می خندند، پوزخند می زنم:

 بهش گفتی؟ -

ظاهر و تمام وجودش تمول را فریاد می کشد. حتی از عروسش    مادرش زیادی برای ماهر بزرگ جوان است. سر و

 هم بیشتر به چشم می آید.

 تا یه ساعت دیگه برو همونجایی که بودیم. میارمش...-

 به سمتش می چرخم و با تمام زور زنانه ام، یقه سفید و تمیز پیراهنش را محکم می چسبم:
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 فضای مسموم بمونم؟چرا نمی فهمی نمی تونم یه ساعت دیگه توی این -

یقه   شوم  می  مجبور  درد،  شدت  از  که  میکند  زیاد  را  دستش  فشار  انقدری  و  چسبد  می  را  کوچکم  مچ  میکند.  اخم 

 پیراهنش را رها کنم. دستم را با عتاب عقب می زند و تشرآلود می گوید: 

ا من دست به یقه شی! انقدرم به  حدتو بدون تارا. اگه بخاطر جمع نبود نشونت می دادم که در حدی نیستی که بخوای ب-

 من نگو چیکار کنم. گفتم یه ساعت دیگه. نمی تونی برو بشین توی ماشینت! 

 دست هایم را مشت می کنم و کامال آماده ام با مشت به دهانش بکوبم: 

 منم گفتم...-

 داریوش؟-

یادم می رود قصد درگیر شد و  بادم می خوابد  را خیلی خوب می شناسم.  ام.  صدای مهراد  داشته  را  داریوش  با  ن 

انقدری که هرشب زیر گوش هایم زمزمه کرده بود که نمی خواهد از دستم بدهد...که مرا می خواهد...که قصد ندارد  

 ناراحتم کند...که برایش مهمم...این صدا تا ابد میان تارهای صوتی ام خواهد ماند. 

م. به چند قدمی ما رسیده که به محض دیدن من خشکش  همانطور که دست هایم را درهم کرده ام به سمتش برمی گرد

می زند. نگاه سردرگمی به من و سپس داریوش می اندازد. چندبار نگاهش را می چرخاند و بعد گویی دستگیرش شده  

 جریان از چه قرار است، عصبی به داریوش چشم غره می رود.

شود. شاید بد نباشد مشت آماده ام را زیر فک قفل شده  حرفی که قصد داشته به داریوش بزند، در دهانش خشک می  

اش بکوبم! از گوشه چشم و همانطور که با حالتی متاسف به مهراد خیره مانده ام، می بینم که نامزدش خودش را کنار 

 او می رساند و بازویش را می چسبد.

میکند خوشبختی را پیدا کرده، رو به  بی خبر از جنگی که میان ما سه نفر بپا شده، با ذوق و شوق دختری که فکر  

 داریوش می گوید:

 داریوش برای مهمونا امشب پیانو بزن حتما...-

 صدای داریوش را از پشت سر می شنوم:
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 آره حتما...-

سپس از کنار من می گذرد و به سمتشان می رود. مهراد به سختی قفل نگاهمان را می شکند و دست ظریف نامزدش  

 ای گرفته، پایین می کشد میان انگشتانش می گیرد:را که زیر بازویش ج

 آیدا جان من با دوستات سالم و خوش آمدگویی نکردم. بیرونن؟-

 آیدا سری تکان می دهد و به بیرون اشاره می کند: 

 آره...عکس می گیرن. بریم ما هم؟ -

 مهراد گویی حرفش را میان زمین و هوا می قاپد و سریع دستش را می کشد: 

 زم.بریم عزی-

بدبخت است. مرد ترسو! عاشق چه بودم؟  با خودم فکر می کنم چقدر پست و  زنم و  خیره به رفتنشان پوزخند می 

 جسمی پوشالی و مغزی زنگ زده؟  

 نفس عمیقی می کشم. رو به داریوش می گویم:

 هش بگو تموم شد. خودتو تو زحمت ننداز آقای ماهر! فکر نمی کنم دلم بخواد دیگه باهاش حرف بزنم. از طرف من ب-

 با همان دهانی که از فریاد خسته است، آرام زمزمه می کنم: 

 خوشحال باش. به هدفت رسیدی!-

به  بی توجه به خیرگی های نگاهش، سری از روی تاسف تکان می دهم و همانطور که مانتو و وسایلم دستم است 

گینی می کند. این بی وزنی مطلق و این  سمت ورودی سالن می روم. با باری که روی شانه هایم بیش از پیش سن 

 سرگردانی بی وقفه را برای هیچکس آرزو نمی کنم جز باعث و بانی حال و روز امشبم!

* 

 سینی چای و بیسکوییت ها را تقریبا جلوی دست شبنم می کوبم و با حرص روی صندلی می نشینم:
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می خوری اما وقتی الزمت دارم کال معلوم نیست  هزار بار اون شب بهت زنگ زدم...بیخود زنگ میزنی مغز منو  -

 کجایی!

 عذرخواهانه می گوید: 

بخدا از خونه کامی اومدم مست و های افتادم رو تخت. اصال باورم نمیشه. مهراد هیچی به من نگفت کثافت...همش -

رفت و آمد کنه. همه    زیر سر داریوشه به قرآن. هیچ از من خوشش نمیاد. از وقتی اومده نمیذاره مهراد زیاد با من

چیزو کنترل میکنه. به جان پدرم نمی دونستم تارا. حتی به بابا هم گفتم جا خورد. هیچکس نمی دونست. فکر کنم خیلی  

خصوصی و بین خودشون بوده. بابام از محمود پرسیده. گفته دخترم از دوستاش شنیده برای مهراد زن گرفتید. اونم  

آره بچه ها دیدن و پسندین ما هم آستین باال زدیم و این چیزا. ولی عین سگ دروغ سرسری یه جواب مسخره داده که  

میگه مردتیکه خرفت! رفتم توی پیج مهراد اینستای دختره رو پیدا کردم. پرایوت بود اما عکس پروفایلش از نزدیک  

که کم آرایش می کنن و پوست   بود. اینجور دخترا اصال سلیقه مهراد نیستن. تو که خودت میدونی. مهراد دخترای ساده

سفید و از این چیزا دوست داره. سلیقه ش سبک دخترای ایرانی این روزا نیست. اروپایی می پسنده. بعد اصال مهراد  

آدم زن گرفتن نبود. به بابام گفتم یکم پرس و جو کنه ببینه دختره کیه و چی کارست. من مطمئنم یچیزی این وسط 

 هست...

 رف زدن، دست دراز میکند و فنجانی چای برمی دارد: خسته از پشت هم ح

 لعنتی! بهتر بود اینطوری نمیشد... -

سپس نگاه تیره اش را به صورت من می اندازد. با دست آزادش دستم را می گیرد و با نگاهش اعتماد به نفس می  

 ریزد به وجودم: 

یلی عادی و نرمال. اگر ازت خواست باهاش بمونی تو کم نیار ولی...نیازی به مهراد نداریم. برو سر کارت و بیا. خ-

به خودت بستگی داره. اگر دیدی می تونی و به نفعته بمون. اگر نه سگ محلش نده. مجبور نیستی باهاش بمونی چون 

 دیگه کاری باهاش نداریم. اوکی؟

 نفس بی قرارم را از لپ هایم خالی می کنم:

 می دونم.-
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 نم:دستم را بیرون می کشم و غر می ز

ادامه بدم؟ حتی جواب زنگاشو ندادم. خدا میدونه چقدر مسیج ازش پاک کردم. بدون اینکه حتی بخونم. متاسفانه فردا  -

 باید برم سرکار و می بینمش. 

 جرعه ای از چایش می نوشد و می پرسد:

 حاال چی میگه توی تکستاش؟ -

 شانه باال می اندازم و سیگاری از جعبه بیرون می کشم:

انکار کنن. حتی وقتی با  چرت و  - اینه که میخواد حرف بزنیم و توضیح بده. مردا همیشه می خوان  پرت...اکثرش 

 چشمای خودت دیدی که با زن دیگه ای نامزد کردن. 

 یک پایم را باال می کشم و آنرا بغل می کنم. جا سیگاری را زیر دستم می گذارم و سیگارم را آتش می زنم:

 بهونه اینکه دلخوری و این چیزا از زیر زبونش یکم حرف بکش...به مهراد زنگ بزن. به -

اینو میدونم که خانواده های زیادی پولدار ازدواجشون گاهی از روی عشق و عالقه نیست. حتما - باشه میزنم. ولی 

دواج  یکی رو انتخاب میکنن که هم سطحشون باشه و پول روی پول بذارن. عجیبش اینه که مهراد اصال نه توی سن از 

این   بود و نه توی قید و بندش. حتما یه موضوعی این وسط هست. احساس می کنم ازدواجشون باید شراکتی باشه. 

 اتفاقا گاهی میفته. خانواده ها رو جوری بهم گره میزنن که نتونن همدیگرو دور بزنن.

 متفکر پکی به سیگارم می زنم: 

 سالش بیشتره و کامال آماده ازدواجه. نمی دونم شبنم. خب چرا داریوش نه؟ داریوش سن و -

 حرفم را نفی می کند: 

نه...داریوش آدمی نیست که زیر بار این حرفا بره. میدونی سر جریان حدیث چه قیامتی شد؟ گفت نمی خوام که نمی  -

خوام. بعد تو بابای اینارو نمی شناسی. حرف حرف خودشه. کسی جز داریوش رو حرفش حرف نمیزنه. مهراد همیشه 

 نسبت به داریوش مطیع تر و آروم تر بوده. تقریبا مطمئنم قضیه همینه اما بازم برات پرس و جو می کنم.
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تشکر می کنم و پک بعدی را عمیق می گیرم. تمام دود را به ریه هایم می فرستم و رد کمرنگی از آن از میان لب  

 های خشک و بی رنگم بیرون می زند. 

* 

ایستم. می دانم مهراد لیست کارفرمایان جدید را بهانه کرده تا بتواند مرا ببیند و من نمی توانم از  پشت در دفتر می  

 دستوراتش سرباز بزنم. در می زنم و داخل می روم. هردویشان در دفتر حضور دارند. 

به مهراد به سمت  "سالم" آرامی می گویم که بعید می دانم به گوششان رسیده باشد. بدون کوچک ترین نگاه و توجهی  

میز ریاست می روم. داریوش روی صندلی نشسته و با لپ تاپش کار می کند. نگاهش را باال می آورد. جلو می روم  

 و چسبیده به میز، پوشه را جلویش می گذارم: 

 لیست کارفرماهای این ماهه. ماهای قبلم الزم دارید؟ -

 پوشه را از نظر می گذراند:  چند لحظه از همه جا بی خبر و گیج نگاهم میکند و بعد

 اووم...لیست رو توی لپ تاپ دارم. -

 تارا؟-

صدایش گرفته و خجول است. دیده بودمش که سرش را میان دستانش گرفته و روی مبل نشسته بود. دستم را باال می  

 برم و بی آنکه برگردم و نگاهش کنم می گویم: 

 خانوم نیک نژاد هستم. لطفا رعایت کنید. -

 سمتش برمی گردم. خونسردم اما جدی: سپس به 

 ترجیح میدم منبعد گزارش کارم رو به برادرتون بدم و با ایشون در رابطه با کار در ارتباط باشم.-

صورتش غمگین و رنگ پریده است. لب هایش را بهم فشار می دهد و نیم خیز می شود. سریع برمی گردم و به سمت  

 که می ترسم پاهایم بهم بپیچند و زمین بخورم. فقط می خواهم فرار کنم. در می روم. انقدر تند قدم برمی دارم

دلم نمی خواهد به چرت و پرت هایش گوش بدهم. از طرفی هم نگرانم درگیری بینمان پیش بیاید و از کار در شرکت  

 اخراج شوم. هیچ چیز جز این شرکت و فایل های موجود در لپ تاپش برایم مهم نیست. 
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چسبم و پایین می کشم. صدای قدم های پرشتابش را می شنوم. دری که تا نیمه باز شده را با کف    دستگیره را می

 دستش و فشار زیادی می بندد. صدای بلنِد بسته شدن آن در گوشم زنگ می خورد.

 همانطور رو به در، دوباره دستگیره را می کشم:

 بذار برم... -

ام را می چسبد و مجبورم میکند به سمتش برگردم. مقاومتم فایده ای   بی آنکه کف دستش را از روی در بردارد، شانه

ندارد. از دیدن نگاه عاجز مانده اش، ته دلم خالی می شود. از گوشه چشم داریوش را می بینم که از روی صندلی اش  

 بلند می شود و به سمت ما می آید.

 رش را همراهی کنم: مهراد چانه ام را می چسبد و مجبورم میکند نگاه آبی و کم قرا

 باید به حرفام گوش بدی... -

چرا هرکس از راه می رسد، زورش را به رخ من بدبخت می کشد؟ محکم عقبش می زنم اما جم نمی خورد. تا به حال  

اینطور بهم ریخته و ناراحت ندیده بودمش. شبیه مرد درنده خویی شده که هر صد سال یکبار روی واقعی اش را نشان 

 میدهد.

 یوش در کمال خونسردی پشتش می ایستد و دست روی شانه اش می گذارد: دار

 ولش کن مهراد... -

 مهراد اما اهمیتی به حضور و خواسته داریوش نمی دهد. چانه ام را رها می کند و محکم بازویم را می چسبد: 

 بیا بریم خصوصی صحبت کنیم. ماشین من توی پارکینگه.-

ت جیغ نزنم. چطور باید بگویم تا بفهمد که دنبال دردسر نیستم؟ اگر می خواستم بی  به گلویم فشار می آورم که یکوق

را می گیرد و سعی   برادرش  داریوش دست  بود.  نایستاده  به رویم  پررویی رو  اوج  در  اینطور  کنم که حاال  شرفی 

 میکند عقبش بکشد: 

 بذار بره مهراد...-

 میزند و اخطار آمیز به سمتش شلیک می کند: مهراد با قلدری و خشم مضاعفی، دست برادرش را عقب
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 همش تقصیر توئه...-

 داریوش اینبار محکم تر بازویش را میان دستش می گیرد و عقبش می کشد: 

 باشه تقصیر منه. بذار تارا بره...-

ه ام  نفس نفس زنان و درحال کلنجار رفتن با گره دست مهراد عقب تر می روم. دستگیره در به کمرم می خورد و نال 

 بلند می شود:

 آخ.-

که  کشد  عقبش می  بقدری محکم  است،  شدن  لبریز  به  رو  کاسه صبرم  که  این موضوع  به  علم  با  داریوش  بار  این 

بالخره مهراد مجبور می شود دست بدبخت مرا رها کند. داریوش برای جلوگیری از درگیری بیشتر، هنوز بازویش  

بازوی دردناکم را می چسبم و لب می گزم. درد کمر و بازو امانم را   را محکم چسبیده و سعی در آرام کردنش دارد.

 میبرد. 

 سرخ از خشم و عصیان زده دستم را باال میبرم و هشدار می دهم:

 دور و بر من نیا مهراد...-

صدای بلند  به سمت در برمی گردم. بی توجه به درد و بی نگاهی دوباره به آن ها، سریع پا بیرون از دفتر می گذارم.  

 و پر عجزش به گوشم می رسد: 

 تارا من دوست دارم. -

پوزخندی روی لبم جا خوش می کند و بی توجه به نگاه کنجکاو منشی که مطمئنا اعتراف صریح مهراد را شنیده، به 

 سمت در ورودی می روم. نمردیم و معنی دوست داشتن را هم فهمیدیم. 

*** 

 وباره صدایش به گوشم می رسد:چند ضربه بی وقفه به در می خورد و د

 تارا لطفا درو باز کن...فقط می خوام باهات حرف بزنم. -
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دست به کمر قدمی به سمت در می روم. نگران از واکنش همسایه ها نسبت به سر و صدایش هول زده، خودم را به  

رون رفته و او هم از موقعیت  در می رسانم. اصال نمی دانم چطور داخل ساختمان آمده. احتماال یکی از همسایه ها بی

پایین بروم و کمی در   داده بود که دم خانه ات هستم و خواسته بود  نیم ساعت پیش مسیج  آمده.  استفاده کرده و باال 

 ماشین صحبت کنیم. من هم بی آنکه جوابش را بدهم، مسیج ها را پاک کردم. 

 چند ضربه محکم دیگر به در می خورد: 

 تا باز نکنی نمیرم.تارا می دونم خونه ای. -

 کالفه و به ناچار در را به رویش باز می کنم:

 چیکار داری مهراد؟ وقتی درو باز نمی کنم یعنی نمی خوام ببینمت...من...-

 دستش را روی در می گذارد و سعی میکند راهی برای ورودش باز کند:

 بذار بیام تو...حرفامو می زنم و میرم. قول میدم.-

دانم چه چیزی را می خواهد توضیح بدهد و   بیاید. نمی  تا داخل  از سر راهش کنار می روم  آیم.  بالخره کوتاه می 

حقیقت این است که برایم اهمیتی هم ندارد. بهتر است بگذارم حرف هایش را بزند. آب پاکی را روی دستش می ریزم  

 و سراغ زندگی اش می فرستمش. 

ی رود. موها و ظاهرش مثل همیشه مرتب نیست و کمی بهم ریخته است. با این وجود  از کنارم می گذرد و داخل م

 هنوز هم جذاب است. 

 میان سالن خانه ام می ایستد و به سمتم برمی گردد. در را می بندم و چند قدم به سمتش می روم.

 دستی میان موهای بهم ریخته اش می کشد:

 من باهات حرف دارم تارا... -

 یر بغل می زنم و شانه باال می اندازم: دست هایم را ز

 خب بزن...-
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 چشم های خسته و سرخش را کمی می مالد و به من نزدیک تر می شود:

 ببین تارا...من بهت گفتم که قصد آسیب زدن یا ناراحت کردنتو ندارم. من آدم بدی نیستم.-

 دارم. دشمن نیستم باهات. تو تصمیمتو گرفتی... آدما الزم نیست بد باشن تا کار بدی بکنن...من با تو بحث و دعوایی ن-

 قاطع و محکم می گوید: 

 نه...تصمیم من نیست. انتخاب من نیست...-

 بعد آرام تر ادامه میدهد: 

قبل از اینکه تو رو ببینم...با این ازدواج موافق بودم. موافق که نه...سکوت کردم فقط...فکر کردن موافقم. آیدا آدم  -

همون اولم نپسندیدمش. اما مخالفت نکردم چون برای پدرم خیلی موضوع حیاتی و مهمی بود. می تونستم  من نبود. از  

پدرم   با  نرفت و همیشه  بار حرف زور  بود زیر  داریوش  نوبت  اونروزی که  داریوش نرفت.  نرم.  بار حرفش  زیر 

کر می کردم چرا انقدر داریوش اختالف داشتن. همیشه جنگ و دعوا داشتیم. میون اونهمه جنگ و دعوا من همش ف

مخالفت میکنه؟! برام عجیب بود. حدیث دوست دختر چند سالش بود و با اینکارش می تونست رضایت بابامو هم داشته 

باشه. داریوش می گفت ازدواج خیلی مهمه و باید با آدمی باشه که عمیقا باهاش تفاهم داری و دوستش داری. من اصال 

نکرده بودم. ایده خاصی نداشتم. از طرفی توی خونه ما جلب رضایت بابام همیشه یه چیز هیچوقت به ازدواج فکر  

واجب بوده. مادرم همیشه بهم می گفت باید هوای باباتو داشته باشی. تو مثل داریوش نباش. تو خوب باش...همش می  

این وصلت میرفتم...نتونستم    خواست من پسر مورد عالقه ش باشم. وقتی منو گذاشتن توی شرایطی که باید زیر بار

جلوشو بگیرم. ساده گرفتمش. هی گفتم حاال یچیزی میشه. هی بابام دعوتشون میکرد...من و آیدا شروع کردیم با هم  

نبود. احساس تعهد  تا یهو خیلی جدی شد. راستش زیاد برام مهم  انقدر بی خیال پیش رفتم  صحبت کردن. همینطور 

هش نداشتم. همینطوری پیش رفت تا تو رو توی دبی دیدم. بهت گفته بودم که وقتی  بهش نمی کردم چون عالقه ای ب

 دیدمت و باهات وقت گذروندم خیلی برام جذاب بودی. یادته؟ 

 همانطور خیره به صورت رنگ پریده اش سری تکان می دهم. ادامه میدهد: 

موقعیتی نبودم که بخوام رابطه طوالنی مدت    وقتی تو رو دیدم یکم ترسیدم. برای همینم بود پیگیرت نشدم. اصال توی-

با کسی شروع کنم. نمی تونستم کسی رو توی زندگیم راه بدم. مثل خر گیر کرده بودم توی گل. بهت زنگ نزدم و 
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پیگیر نشدم. می دونستم دردسر میشه احساساتم. تا اتفاقی دوباره دیدمت...دیگه خودت که اینارو میدونی. بخدا من می  

خیال همه چیز بشم. نتونستم بیشتر جلوی خودمو بگیرم. انقدر برام جذاب و خواستنی بودی که بدون فکر    خواستم بی

کردن به عواقب کارم فقط باهات پیش رفتم. فکر می کردم نمی فهمی...همش می گفتم یجوری همه چیزو راست و  

از خودم برونمت. نه تونس بابام وایسم. خودشون بریدن و  ریس می کنم. ولی نشد. نه تونستم به تو بگم و  تم جلوی 

دوختن. برای همین مدام بهت می گفتم روی من حساب نکن. خیلی احمقانه بود ولی حس می کردم بیشترین کاریه که 

ازم برمیاد. اینکه نذارم زیادی روم حساب باز کنی و وابسته بشی. تارا وقتی آیدا اومد توی زندگی من اصال تو وجود  

 . نداشتی. ولی..

 مصمم و جدی می گوید::

 تمومش می کنم. از زیر بار این ازدواج درمیرم.-

نه! این اصال خوب نیست. من هیچوقت نمی خواهم که او بخاطر من از آینده اش فرار کند. من که مقصر مشکالتش 

 نیستم. اصال معلوم نیست من امروز باشم و فردا نباشم. 

 حرفش را با تحکم زیادی رد می کنم:

 ارو نکن...نه بخاطر من! من دیگه کاری با تو ندارم. رابطمون تموم شده.اینک -

 نزدیک تر می شود:

 بی خیال بیبی. مگه بخاطر همین موضوع نیست که تمومش کردی؟ -

 با سردی و بی رحمی که فقط از من برمی آید، جواب میدهم:

دخت- به  تو  ندارم.  شمارو  خانوادگی  مشکالت  حوصله  من  نیست.  مهم  گرفتی  برام  تصمیم  و  دادی  تعهد  ای  دیگه  ر 

 انتخاب پدرت رو بپذیری...

نه...حق با داریوشه. من باید از همون روز اول حرفمو میزدم. نباید زیر بار این مسئولیت می رفتم. ازدواج عالقه و  -

ونست من کم دوست داشتن میخواد. سعی کرد بهم بگه تا دیر نشده جلوشون وایسا...می دونست اینطوری میشه. می د

 میارم.
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اینطوری ها هم نیست. کم کم عالقمند میشی. االن دیگه دیره مهراد. تو اگر آدم جلوی بابات وایسادن بودی همون اول  -

 میگفتی نه! فکر میکنی من حرفاتو باور می کنم؟

 دستش را به سمت گونه ام دراز می کند:

 تو با من باش. من هرکاری می کنم.-

 به پوست گر گرفته صورتم برسد، آن را پس می زنم:قبل از اینکه دستش 

نمیشه...این رابطه برای من تموم شدست. تو هم از چشمم افتادی. بقول برادر عزیزت یه مدت خوش گذروندیم. منو -

خوب نشناختی...من عروسک نیستم که کسی بخواد اینور اونور بکشتم و بهم بگه باید منتظر بمونم. من منتظر هیچ 

نم بزن...بهم  احدی  بهم  بکن.  نامزدت  با  داری  دوست  هرکاری  میفهمی؟  نمیشم.  هیچکس  دوم  انتخاب  من  مونم.  ی 

 نزن...اما بدون... 

 با نگاه و لحنی قاطع پتک می زنم به نگاه آبی و خون گرفته اش:

 من دیگه نیستم...به هیچ عنوان برنمی گردم. برای من اینکارو نکن.-

 ا چشم های غمگین و زیبایی که روزی کعبه آرزوهایم بود، فقط خیره می ماند. دستش را پایین می اندازد و ب

 فرصت را غنیمت می شمارم. به سمت در می روم و دستگیره به دست امر می کنم:

 حرفاتو زدی و منم گوش دادم. حاال برو...-

اینهمه وابستگی را نداشتم.    اسمم را ناله وار زمزمه می کند. دلم کمی به حال بی چارگی اش می سوزد. اصال توقع

می ترسم بیشتر بمانم و این احساسات عجیب و غریبش برایم مشکل ساز شود. شاید هم مرا می خواهد چون پسش می  

 زنم.

 دوباره با صدای بلند تکرار می کنم:

 برو مهراد...-

 فکر می کردم منو دوست داری تارا... -
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 اینطوری نیست. بهتره بری. خودمم فکر می کردم دارم...ولی می بینم که -

 سری به معنای فهمیدن تکان میدهد وبه سمت در می آید: 

 اوکی...اگه تو اینطوری می خوای میرم.-

 کنارم می ایستد و پشت انگشت هایش را آرام و نوازش وار روی گونه ام می کشد: 

این بود که بفهمی و از چشمت بیفتم که به ولی اینو بدون که من هیچوقت قصد ناراحت کردن تورو نداشتم. تمام ترسم -

با  خودتو  تونستی  می  کاش  ای  هستی.  داشتنی  دوست  عزیزی...برام  برام  تو  تارا  شد.  هم  اینطوری  داریوش  لطف 

چشمای من ببینی. تحسینت می کنم. دقیقا شبیه اون زنی هستی که همیشه توی ذهنم منتظرش بودم. که لوسش کنم...که 

هاشو بذاره روی دوش من. این تایمی که با تو گذروندم برام حس و حال متفاوتی داشت. می خوام  بذارم یکم از سختی  

 اینو بدونی. من آدم بدی نیستم. به تصمیمت احترام میذارم و دیگه مزاحمت نمیشم. امیدوارم موفق باشی.

بیرون می رود و  از چهارچوب می گذرد  بیندازد،  به من  ای  دوباره  نگاه  آنکه  بی  بندم و سپس  را پشتش می  در   .

همانجا می ایستم. دستم را روی پوست داغ صورتم و همانجایی که هنوز نوازش انگشت هایش را حس می کنم می  

گذارم. وحشت زده از احساساتی که به قلبم هجوم می آورند به آشپزخانه می روم و آب می ریزم. تمام آب را سر می  

 کشم و ذره ای از آرامشم برنمی گردد. 

تارای   باشد؟ مرا تحسین کند؟ مهرادی که به من نگاه هم نمی کرد!  داشته  کی فکرش را میکرد؟ مهراد مرا دوست 

خجالتی و معصوم هفده ساله می خواهد از میان خاکسترهای قلِب ویرانم، سرک بکشد. خسته و نفس بریده سرش داد 

حض اینکه مطمئن شود خام حرف هایش شده ای،  می کشم که احمق نشو. حاال تو را می خواهد چون نداردت. به م

 می شود همان پسر بی قید و شیطان گذشته. 

منقلب و نگران دم پنجره می روم و بیرون را نگاه می کنم. ماشینش دور می شود. احساسات متناقضی دارم که از  

دلش شکسته. لعنت به این  درکشان عاجزم. برای تارای بیست و هفت ساله مهم نیست و تارای هفده ساله باری دیگر  

 بخت بد من! 

*** 

 من اسم شما رو نمی دونم...-
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از  تا  با یکی دو  باری  فقط چند  دفتر است. همه شان را نمی شناسم.  از پسرهای  ام می گیرم. یکی  از گوشی  نگاه 

 دخترها هم زبان شده بودم. 

 نگاهش می کنم و با لبخندی سرد، کوتاه جواب می دهم:

 . نیک نژاد هستم..-

 نیشش را باز میکند:

 اسمتون منظورم بود.-

 تارا...-

 یکی دیگر از پسرها بی قید می خندد و شکم بزرگش تکان می خورد:

 تارا خانوم یکم با ما باش. خیلی کم حرفی... -

 دختری که نامش بهار و کم سن و سال است، برگه ای سمتش پرت میکند:

 تو خفه...-

از او خوشم می آید. انرژی خوبی دارد. معصومیت و سادگی اش به دل می  دختر با نمک و کم سن و سالی ست.  

به ظرف   ای  اشاره  است،  بیشتر  سالش  و  همه سن  از  و  بازاریابی ست  گروه  های  بچه  از  یکی  که  فرحناز  نشیند. 

 غذایش میکند: 

 عزیزم برات ماکارانی بیارم؟-

ناهار نشده ولی ظرف غذایش را جلویش گذاشته و هم انطور که مشغول خوردن است، وظایفش را انجام  هنوز تایم 

 میدهد. همان پسری که اسمم را پرسیده بود و من حتی فامیلی اش را نمی دانم با لودگی می گوید:

 غذای دهنی تعارف میکنی؟-

 فرحناز دستش را در هوا تکان میدهد:

 واا! همه رو دهن نزدم. از این گوشه برمی دارم. -
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 ه اش را رد می کنم: با لبخندی تعارف دوستان

 نه غذا آوردم. خیلی ممنون.-

 دوباره همان پسر اول که قد بلند و بسیار الغر است می گوید:

 به ما هم تعارف کن... -

ام. مطمئنا اگر داریوش   خیره به بحث و کل کل شان فکر می کنم که چقدر از روابط انسانی و اجتماعی دور مانده 

کار کل کل می کنند و غذایشان را موقع کار می خورند، قیامت خواهد کرد. بار قبل که دفتر  ببیند بچه ها دوباره موقع  

 بوی سیر گرفته بود، از خجالت همه درآمد و حسابی توبیخشان کرد.

دوباره سراغ گوشی ام می روم. یکی از کارفرمایان که کارخانه معروفی ست و تبلیغ تایدش را انجام داده بودیم پیام  

ویدئو ارسالی از نظرش اشکاالت جزئی دارد و باید برای قراری حضوری زمانی برایشان تنظیم کنم. برایش    داده که

 می نویسم که بعد از هماهنگی با رئیس شرکت حتما خبرش را می دهم. 

برند  با  که  ست  معروفی  فوتبالیست  دارم،  نظارت  شان  پروژه  روی  شخصا  خودم  که  من  مشتریان  از  دیگر  یکی 

 قرار داد بسته اند. امروز قرار است هردو طرف قرارداد به شرکت بیایند و صحبت های اولیه را انجام دهیم.  شامپویی

پسر جوانی که از بچه های بازاریابی ست و برای صحبت به واحد مدیریت رفته بود، داخل اتاق می آید و پشت میزش  

 معمول مشغول گوشی اش است. می نشیند. فرصت را مناسب می بینم و باال می روم. منشی طبق

 به محض دیدن من لبخندی میزند و خودش می گوید:

 فقط آقا داریوش هست. برو تو عزیزم. -

نگاهش می گوید که هنوز غوغایی که در دفتر به راه انداختیم و اعتراف مهراد به دوست داشتنم را فراموش نکرده. 

 البته به روی خودش نمی آورد. 

 و منتظر می مانم. داریوش امر میکند:چندبار به در می زنم 

 بفرمایید...-
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داخل می روم. رو به پنجره قدی و تمیز ایستاده و با فنجانی قهوه میان انگشتانش بیرون را تماشا میکند. چند قدم به 

 سویش می روم. بالخره برمی گردد و نگاهی به سمتم می اندازد.

 سالم...-

شده. اکثر اوقات حتی جواب سالمم را نمی دهد. جواب سالمش را می دهم و    تعجب می کنم که در سالم دادن پیشقدم

 می گویم: 

 آقای جهانبخش خبر دادن که یک ساعت زودتر میان. با شرکت هم تماس گرفتم و خبر دادم که جلسه جلو افتاده.-

قهوه است که جمع می    یک تای ابرویش را باال می اندازد و قلپی از قهوه اش می نوشد. صورتش نمی دانم از داغی

با حالت طعنه  آن می گذارد. پشت به من  فنجان را روی سطح چوبی  آن. به سمت میزش می رود و  یا تلخی  شود 

 آمیزی می گوید: 

 می تونستی زنگ بزنی و خبر بدی... -

 می خواهم از خودم دفاع کنم که رو به من پوزخند میزند:

 دست از پا دراز تر برگردی. مهراد امروز نیومده. متاسفم که باید -

 با بی خیالی می گویم: 

 نیومده بودم مهرادو ببینم. -

لبخند محوی که فقط و فقط مختص به خودش است از روی لب های بهم چسبیده اش رد می شود. سری تکان میدهد و  

 برای خودش می بافد و تن من میکند: 

 آهان اومده بودی منو ببینی. -

 لجباز می شوم:

 اد اصرار داشت برای گزارش دادن بیام باال...از روی عادت اومدم. خیر...مهر-

 اشاره ای به یکی از صندلی ها میکند:



 «منصوری یاسمین»روسی  رولت

216 
 

 میخوای بشین. ترجیح میدم خودت هم توی جلسه باشی. البته اگه باز غش و ضعف نمی کنی.-

 لعنتی...خوب می داند کجا بزند که دردم بگیرد.  

 نگاهی به ساعت استیلش می اندازد: 

 فکر کنم با این حساب کمتر از یک ساعت دیگه برسن. اگه خوب پیش بره درصد خوبی گیرت میاد.-

 به سمت مبل می روم و روی آن می نشینم:

 امیدوارم اینطور باشه.-

او هم میزش را دور می زند و روی صندلی ریاستش می نشنید. امیدوارم متوجه نگاه حریص من به لپ تا باز مانده 

 ود. ای کاش فقط نیم ساعت بیرون میرفت. حتی کمتر! به ده دقیقه هم راضی ام. روی میز نش

 خب...شنیدم آب پاکی رو ریختی روی دست مهراد. خوشم اومد. دختر باهوشی هستی. حدتو میدونی.-

 نگاهم را از لپ تاپ اپل که بدنه استیلی دارد می گیرم و مستقیم در نگاهش زل می زنم: 

 ش صحبت نکنم... ترجیح میدم در مورد-

 طعنه می زنم:

 مخصوصا با شما...-

 سکوتش را که می بینم، خودم ادامه می دهم: 

در ضمن حد منو شما یا هیچ مرد دیگه ای مشخص نمیکنه. حد منو فقط خودم تشخیص میدم. مشخصه که حد من از -

 مردی مثل مهراد خیلی بیشتره. 

 د: جدی نگاهم میکند و دست زیر چانه چال دارش می کش

 مهراد پسر بدی نیست. پیش من از برادرم بد نگو...من همیشه طرف اونم. اون االن توی شرایط بدیه.-

 آره شرایطی که تو توش قرارش دادی. -
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من کاری که فکر می کردم درسته انجام دادم. اگه بهت میگفتم فکر می کردی از روی دشمنی میگم. باید میدیدی که -

 چنان با مردی که نامزد داره در ارتباط باشی؟موضوع جدیه. دوست داشتی هم

 یعنی االن باید ازت تشکر کنم؟ -

 سر کج می کند و لبش را جلو می دهد: 

 بدم نمیاد...-

 ای کاش دلیل اینهمه غرور و تکبرو می دونستم.-

 یه نگاهی به دور و برت بنداز! کسی هست جلوم خم نشه؟ -

 ی قیدی سیگارش را از جیبش بیرون می کشد:جوابی ندارم. وقتی سکوتم را می بیند، با ب

 سیگار میکشی؟ -

 اگه الزم نباشه بخاطرش جلوت خم شم... -

 سیگار را باز میکند و جلو می گیرد:

 تو هیچوقت الزم نیست جلوی من خم شی... -

و مثل  گیج از معنی حرفش از روی مبل بلند می شوم و به سمت میزش می روم. دارم کم کم به بودنش عادت می کنم  

به من مدال  باید  یاد می گیرم.  را  این شیطان  مقابل  بودن در  قوی  دارم کم کم  نمی ریزد.  بهم  اعصابم  قبل  بارهای 

 مقاومت و پوست کلفتی بدهند! 

دستم را جلو می برم تا سیگاری بردارم که بسته سیگار مارلبرو را عقب می کشد. متعجب از حرکتش بیشتر خم می  

 همان لبخند محو سیگار را عقب تر می کشد. عصبی و کالفه روی میز می کوبم: شوم. با حالت مرموز و

 بازیت گرفته؟-

 همیشه از بازی کردن لذت میبرم. -
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جلوتر می روم و با حرص بسته سیگار را از دستش بیرون می آورم. مچ دستی که حامل بسته سیگار است را سفت و  

 محکم می چسبد و مرا جلو می کشد:

بازی کردن چیه و تو اصال کمکم نمی اما  - از  دارم بدونم هدف  بدونم. دوست  از قبل  قوانین بازی رو  دارم  دوست 

 کنی...

 مچم را محکم عقب می کشم:

 بازی و هدفی وجود نداره...ولم کن.-

 میدهد: مچم را رها میکند و من ناخوادآگاه به عقب پرت می شوم. لپ تاپش را می بندد و تکیه اش را به صندلی اش 

 برخالف چیزی که فکر میکنی اصال دروغگوی خوبی نیستی. -

 قدمی عقب می روم و اخم هایم را بهم گره می زنم. بسته مچاله شده سیگار را روی میزش پرتاب می کنم و میغرم:

 چی... آقای ماهر امثال شما عاشق بازی کردنن. بازی کردن با آدما...با احساسشون...با سرنوشتشون! من دنبال هی-

 نمی گذارد حرفم را تمام کنم. کف دستش را باال می آورد و می گوید:

اینهمه شرکت دقیقا اومدی داری جایی کار میکنی که  - اما باورش برای من سخته...بین  دنبال هیچی نیستی؟ ببخشید 

ا سرنوشتت بازی مدام با من چشم تو چشم میشی. آدمی که به قول خودت همه چیزتو ازت گرفته. باعث بدبختیته! ب

کرده. اینهمه مرد...باید با برادر من وارد رابطه بشی؟ تو به من بگو...این اصال با عقل جور درمیاد؟ من میدونم از  

کار قبلیت استعفا دادی. پس نیاز مالی هم نداشتی. از طرفی تو اگر مهرادو دوست داشتی انقدر راحت بی خیال نمی  

البته من خوشحالم که بی خی ال شدی. برادر من اسباب بازی دست تو نیست. ولی فکر میکنی من زن عاشق  شدی. 

نزدیک  من  به  که  کردی  استفاده  ازش  نبود.  اولم  از  نبود.  مهم  تو  برای  مهراد  نمیشه.  خیال  بی  عاشق  آدم  ندیدم؟ 

 بشی...ولی اینکه چی توی سرته رو نمی دونم و این داره آزارم میده. 

 هم میشد؟ با لبخندی تمسخر آمیز می گویم:آزارش میدادم؟ از این بهتر 

 نکنه از من می ترسی؟ -

 کف دستش را با عصبانیت روی میز می کوبد. جای خوبی را هدف گرفته ام. صدایش را باال میبرد:
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 من از بابامم نمی ترسم. -

 پس نگران چی هستی؟ -

 دوست ندارم توی زندگی من باشی.-

 از خونسردی ام خوشم می آید: 

 ندگی شما نیستم. فقط کارمند این شرکتم.من توی ز-

 میتونم بندازمت بیرون...-

اینکارو بکن تا مستقیم برم سراغ مهرادو همه چیز رو بهش بگم. مطمئنا بابت اینکه ترجیح دادی رازتو نگه داری و  -

بتونم به مهراد نزدیک بشم...نه   تا  با من باشه بهت جایزه نمیده. من کارمو ول کردم  به تو! چون هنوز اجازه بدی 

باشه...چه زن چه   داشته  نفس  آدمی که عزت  داشتی...ولی  و برت  دور  تو چه زنایی  دونم  نمی  داشتم. من  دوستش 

مرد...هرچقدر عاشق...با کسی که تعهد داره نمیمونه. من به کارم اینجا ادامه میدم چون بهش نیاز دارم. دردسری هم  

 م من بردار. درست نکردم و نخواهم کرد. پاتو از رو د

و  نشینم  دوباره روی مبل می  بکوبد.  آید در دهانم  نمی  بدش  کنم  احساس می  نگاهم میکند.  اوج خشم  و  در سکوت 

 گوشی ام را دستم می گیرم: 

من نمی تونم هر روز با شما بحث و دعوا کنم. روابط ما کاریه...من کارمند این شرکتم. از حقوقم و پولی که در  -

م. هرچقدر دوست داری توی مغزت سناریو بچین. انقدر دشمن داری که فکر میکنی همه بهتون  میارم هم خیلی راضی

 نزدیک میشن که بالیی سرتون بیارن.

 فقط سری از روی تاسف تکان میدهد و می گوید: 

 ای کاش میدونستی با گفتن این دروغا چه احمقی از خودت می سازی. -

ن ما گذشت، بالخره سر و کله کارفرما و فوتبالیست معروف که من تا  بعد از چهل دقیقه ای که به سکوتی سخت میا

قبل از آن حتی او را نمی شناختم، پیدا شد. ده دقیقه بعد از شروع جلسه، مهراد هم به جمع ما پیوست. جلسه خوب 

 پیش رفت و من از شنیدن مبالغی که جا به جا میشد، شگفت زده شدم. 
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رکت و لوکیشن مورد نظر و زمان ساخت تبلیغ به عهده من بود. تمام مدت من با  اکثر صحبت ها در رابطه با تیم ش

هردو طرف قرار داد صحبت کردم. به صحبت های دو طرف گوش دادم. محتوای مورد نظرشان را یادداشت کردم تا  

ادی که می برای تیم فیلمبرداری و گرافیک بفرستم. همه تالشم راضی کردن دو طرف بود. جهان بخش زمان های آز

توانست سر فیلم برداری حاضر شود را گفت و فردی که به عنوان نماینده از سوی شرکت مربوط به کاالی مورد نظر 

 فرستاده شده بود، مطابق زمان بندی مورد نظر او زمان مناسبی را انتخاب کرد.

زه داد من کارم را انجام دهم.  داریوش تمام مدت همانجا نشست و با اینکه حواسش حسابی به جریان جلسه بود، اجا

مهراد اما گویی آنجا نبود. اصال نمی فهمیدم دلیل حضورش چیست. نیازی نبود هردویشان حضور داشته باشند. شاید 

 چون می دانست من هم هستم آمده بود تا جلوی چشمم باشد. فکر دیگری نمی توانستم بکنم. 

قهوه و صحبت های   فنجانی  از صرف  بعد  را ترک بالخره  از همه چیز شرکت  دو طرف راضی  مورد نظر، هر 

کردند. تازه سختی کار و سر و کله زدن با بچه ها شروع میشد. با اینکه من بعدش عمال به عهده من نبود و وظیفه ام  

بد   تبلیغ به درستی پیش برود چون هرگونه نارضایتی برای من  باید مطمئن میشدم روند ساخت  داده بودم،  انجام  را 

 میشد. دلم می خواست درصدی که گیرم می آمد را تمام و کمال بگیرم. پول خوبی بود. 

داریوش امر کرد که بعد از بدرقه مهمانان به دفترش بروم. با اینکه روند پیشبرد برنامه هایم، مطابق میلم پیش نمی 

آمدهای و  رفت  بندی  زمان  تقریبا  مدیریت،  دفتر  به  آمدها  و  رفت  همین  با  اما  منتظر رفت  بیشتر  بود.  آمده  دستم  ش 

فرصتی بودم تا فایل ها را بردارم و همه چیز را تمام کنم. یک ماهی می گذشت و بهمن به شدت عصبی بود. از من  

زمان و مکان می خواست و من هنوز آمادگی نداشتم که به او اطالعات بدهم. هیچ نمی خواستم عصبانی اش کنم. 

 ش بزنم. خیلی زرنگ تر از این حرف ها بود. بهمن آدمی نبود که بتوانم دور

داخل اتاق می روم و همانجا نزدیک در می ایستم. مهراد به مبل چرمی لم داده و نگاهم می کند. داریوش هم نگاهش 

 را میان ما می گرداند و بالخره قفل سکوت را می شکند:

ز مربوط به پروژه صحبت کن. پروژه خیلی  کارت خوب بود. با بچه ها در رابطه با زمان فیلم برداری و همه چی-

بزرگیه برای همین دوست دارم توی همون تالش اول هشتاد درصد به چیزی که میخوان نزدیک باشه. گرفتن وقت  

بره. حسابی   پیش  باید خوب  کار  این  بگو  ها  بچه  به  بیاد.  پیش  کی  دیگه  نیست  معلوم  معروفی  آدم  چنین  از  دوباره 

 گوششونو بپیچون...
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 ه وار می گویم: کنای

 بهتره اونکارو خودتون بکنید. من به اندازه شما توی پیچوندن گوش دیگران خوب نیستم.-

 قلمش را روی میز می گذارد و ابرو باال می اندازد:

 باید باشی...اینم جزوی از کارته! -

 بیشتر بحث نمی کنم. بحث ما دو نفر و تکه پراندن هایمان می تواند ساعت ها طول بکشد.

 بله حتما. امر دیگه ای نیست؟-

نگاه مهراد بقدری روی من زوم است که خیلی سخت می توانم تمرکز کنم و یا حضورش را نادیده بگیرم. در کمال  

خارج   دستش  از  کنترل شرایط  که  شده  دستگیرش  داده. شاید  ادامه  به روزه سکوتش  و  زند  نمی  هیچ حرفی  تعجب 

 اول هم می دانستم آدم جنگیدن نیست. است. شاید سرنوشتش را پذیرفته. از 

 نه...االن برو سراغ بچه ها. نندازش برای بعد. زمان زیادی نداریم.-

سری تکان میدهم و اتاق و محیط مسمومش را ترک می کنم. منشی به محض دیدن من لبخندی میزند و از پشت میزش  

 بلند می شود:

 تارا جون؟ -

ناگهانی اش دلیل و  لبخند ملوسی میزند و موهای متعجب از صمیمیت بی  ، همانجا منتظر می مانم حرفش را بزند. 

 روشنش را زیر شال پلنگی اش مرتب میکند:

 عزیزم با دو سه تا از بچه ها قرار گذاشتیم شام بریم بیرون. دوست داری با ما بیای؟-

البد می خواهد سر از    می دانم توجهش فقط و فقط بخاطر صحبت هایی ست که شنیده و قصد فضولی بیشتر دارد. 

روابط من و مهراد در بیاورد. با اینحال دعوتش را قبول می کنم. شاید بد نباشد من هم روابط اجتماعی ام را وسیع تر  

 کنم. شبنم و سامان تنها کسانی هستند که در زندگی ام دارم.  

 منشی خوشحال از جواب مثبت من می گوید:
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 که ساعت و ایناشو بگم.من سارام عزیزم. شماره تو بگو -

نفره   باشم. آن شب در جمع چهار  داشته  تا شماره اش را  اندازد  او می دهم و برایم میس کالی می  به  ام را  شماره 

دوستان سارا حاضر می شوم و تمام مدت می خندم. از دغدغه هایشان تعجب می کنم. فکر و ذکرشان پسربازی و پیدا 

رای آینده است. زندگی شان خالصه می شود در خانواده و کار و خوش گذرانی.  کردن مردی پولدار و واجد شرایط ب

هایشان در   تجربه  از  دارد.  تری  مناسب  قیمت  و  است  بهتر  آرایشگاه کار مشش  کدام  کار گرفتن...اینکه  ناخن  وقت 

زه ای برای شاد و روابط مختلف می گویند و من با تمام وجود حس می کنم که از دنیای آنها نیستم. من هیچوقت انگی

 معمولی زندگی کردن نداشته ام. 

ببینیم. مخصوصا که بی مادر بزرگ شده   نداشتیم حتی رنگ کوچه و خیابان را  بیامرزم بود که ما حق  تا پدر خدا 

بودیم و پدرم هزار بار روی ما حساس تر بود. احساس می کرد اگر کوچکترین اجازه ای برای برقراری ارتباط با 

ن داشته باشیم، همه چیز خراب می شود. حاال که می بینم حق هم داشت. همیشه می گفت خطر در کمین دنیای بیرو

است و من تا با چشم های خودم خطر را ندیدم، معنی حرفش برایم غریب بود. البته خطری که مرا به دامان سیاهی  

قبیم گیرشان نیفتیم، نبود. خطر برای من  کشاند، شبیه متجاوزین و قاتل هایی که مدام از وجودشان می ترسیم و مرا

 پیراهن آرمانی می پوشید و ادکلن شنل میزد.

بعد از مرگ پدرم هم که دیگر هیچوقت روی خوشی را ندیدم. همیشه افسرده و غمگین گوشه ای می نشستم و برای 

جز نفرت و انزجار ظهور  باعث و بانی بدبختی هایم نقشه می کشیدم. سالها بود که در ذهن و قلب من هیچ احساسی  

 پیدا نکرده بود. 

برای چند ساعت از تمام برنامه ها و نقشه هایم جدا شدم و در جلد دختری بی دغدغه و بی خیال رفتم که امید به آینده  

 ای روشن دارد. آن شب راحت تر از شب های قبل توانستم بخوابم. بدون کابوس و ترس از گذشته و آینده!

*** 

 ن موهای لخت و سیاهش می کشد و با حالتی که می توانم کمی حسادت را از آن بو بکشم می گوید:شبنم دستی میا

 خوبه. دوستای جدید پیدا کردی...حواست به این سارا باشه. خوشم نمیاد ازش...-

 می خندم و محکم بغلش می کنم: 
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 هیچکس برای من تو نمیشه. -

 مرتب میکند: با خنده عقبم می زند و دوباره موهایش را 

باشه...ولم کن. یه ساعت موهامو صاف کردم. کال میگم. بهرحال کارمند داریوشه. زیاد چیزی بهش از زندگیت نگو. -

 تارا؟

 برای آوردن پاکت سیگارم از روی کاناپه بلند می شوم و کشدار می گویم:

 جون تارا!-

 گذارد و متفکر می گوید:  ناخن های بلند و طرح دارش را میان دندان های لمینت شده اش می

 این پنج شنبه می خوام برنامه کنم. نظرت چیه؟-

 پاکت سیگار را برمی دارم و مشکوک نگاهش می کنم: 

 تو هیچوقت واسه برنامه کردن نظر منو نمی پرسی.-

 لبخند ژکوندش به حالت جذاب و وحشی صورتش نمی آید:

تره بیشتر قاطی شیم باهاشون. من اون فایالی کوفتی رو می  خب...می خوام مهراد و داریوشم دعوت کنم. بنظرم به-

 خوام. 

 سیگاری بیرون می کشم و گوشه لبم می گذارم: 

 چه ربطی داره به دعوت کردن داریوش و مهراد؟ اصال دعوتشون کن. چرا از من می پرسی؟-

 موهایم را پشت گوشم می زنم و دنبال فندک سبز و پالستیکی ام می گردم. 

 خوام نامزد مهرادم بگم.  خب آخه می-

 با همان سیگاری که پشت لبم دارم به سمتش برمی گردم:

 فکر میکنی بیارتش؟-
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 شانه باال می اندازد: 

 نمی دونم بعید نیست. میای تو؟ -

 ناامید از پیدا کردن فندک به سمت گاز آشپزخانه می روم تا دست به دامان شعله اش شوم. از همانجا داد می زنم: 

 م؟ منو آدم فرار کردن شناختی؟چرا نیا-

شعله کوچک گاز را روشن می کنم. موهایم را از پشت می گیرم که یکوقت نسوزد و خم می شوم. صدای ذوق زده  

 شبنم به گوشم می رسد:

 ایول. دیشب پیش کامی بودم راستی.-

خ همه  از  زود  خیلی  دارند.  مشخصی  مصرف  تاریخ  برایش  پسرها  است.  جدیدش  عروسک  شود.  کامران  می  سته 

خودش می گوید بعد از چند ماه، اشتیاق و حوصله اش را از دست میدهد. بعد مردها بودند که دنبالش می افتادند. با 

مردی   هیچ  ندارد.  اش  زندگی  در  ای  مادی  نیاز  هیچ  شبنم  که  دانستند  نمی  خواستند.  بیشتری می  زمان  هدیه  و  گل 

ن می زنی به این نتیجه می رسند که دوستت دارند. از سکس با افراد دوست ندارد پس زده شود. درست وقتی که پسشا

 متعدد هیچ واهمه ای ندارد و با افتخار برای همه تعریف میکند. 

شخصیت من و شبنم هیچ شباهتی به هم ندارد چون بسیار متفاوت بزرگ شده ایم. تربیت هایمان کامال مقابل هم است.   

ه پدرم می خواست، نیستم. اما خب شبنم چیز دیگری ست. تمام هدف و اشتیاق  البته من هم دیگر شبیه آن چیزی ک

نداشتیم،  اگر هدف مشترک  زندگی اش برنامه کردن و خوش گذرانی ست. مدام مست میکند و های می شود. شاید 

 انقدر به هم نزدیک نمی شدیم. تنها لذت گناه آلود من همین سیگاری ست که خیلی هم آلوده ام کرده.

 سیگاری که آتش به جانش زده ام، داخل هال می روم:  با

 خب؟-

 از دوستای نزدیک مهراده ولی اصال از نامزدیش خبر نداشت. اینا خیلی مراسمشون خصوصی بوده.-

 تایید می کنم:

 آره گفتم که مهموناشون خیلی کم بود.-
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ست. توی ایتالیا هنرهای تجسمی خونده. از این  ولی من خودم یکم راجع به این دختره آیدا تحقیق کردم. گویا تک بچه -

مجسمه ها و اینا می سازه. از این هنریاست. از خانواده به شدت استخون دار و پولداریه. گفتم بهت که باباش تاجره. 

بابا میگفت احتماال بخاطر تجارت فرش همکاری میکنن. میدونی که بابای مهراد توی کار فرش هم هست. سمت باغ  

 وی ولیعصر یه مغازه دو دهنه خیلی بزرگ داره. فرشاش زیر دویست میلیون نیست. فردوس ت

 مخم سوت می کشد و با دهانی باز مانده نگاهش می کنم:

 یا خدا! شبنم چجوری قراره ما همچین آدمی رو بزنیم زمین؟-

 صاف می نشیند و با هیجان دست هایش را بهم می کوبد: 

اختالسه. کلی پول زده به جیب. برای وارد کردن جنس حدود هجده میلیارد دالر بودجه گرفته خب عزیز من...حرف  -

که خدا میدونه چقدرشو زده به جیب. من خیلی تحقیق کردم توی این سالها. می دونم دارم چیکار می کنم. بهت که  

یلی نزدیکی. کافیه یکم حواسمونو گفتم... متاسفانه داریوش به شدت به من مشکوکه سر یه سری جریانات. االن تو خ

 جمع کنیم. 

پوفی می کشم و سیگار به انتها رسیده را داخل جاسیگاری خاموش می کنم. به شبنم اعتماد دارم و می دانم که برای 

 هدفمان هرکاری می کند. فقط کافی ست فایل ها را به او بدهم و خودم را کنار بکشم.

 گاهم کند: صدای زنگ آیفون باعث می شود متعجب ن

 منتظر کسی هستی؟-

 تایید می کنم و به سمت آیفون می روم: 

 سامانه. خیلی وقته سه تایی دور هم نبودیم. گفتم اونم بیاد.  -

 چند دقیقه بعد سامان به جمعمان اضافه می شود. شبنم به محض دیدنش به سمتش می رود و محکم بغلش میکند: 

 ...نکبت کجایی تو؟ خودتو گه میکنی واسه ما-

 سامان با همان تخسی همیشگی عقبش می زند:

 خفه کردی. نه به بغل کردنت، نه به فحش دادنت. یه ذره تعادل نداری تو. انقدر وید زدی مغزت گوزیده. -



 «منصوری یاسمین»روسی  رولت

226 
 

 شبنم تخت سینه اش می کوبد:

 گمشو... -

 سامان خندان کنارش میزند و به سمت من می آید:

 تو نمیپری بغلم؟-

 م: دست هایم را درهم می کش

 خوابشو ببینی... -

 کیسه های خرید را دستم میدهد و موهایم را بهم می ریزد:

 الحق که ملیفیسنتی. -

 خریدها را از دستش می گیرم و سمت آشپزخانه می روم. صدایش موجی از شوخی و خنده را به سمتم روانه میکند: 

   خوبه همین چند وقت پیش اومدی پیشم زرزر کردی که توروخدا منو ببخش.-

 شبنم با صدای بلند و قهقهه وار می خندد:

 شوخی میکنی! -

 وهللا! عین سگ عر میزد. -

 شبنم دوباره میخندد. خریدها را روی جزیره می گذارم و به سمتشان تشر می زنم: 

 زهرمار...-

 سامان با حاضر جوابی می گوید:

 وقتی منو واسه پسرای دیگه از خونه ت میندازی بیرون همین میشه.-

 شبنم اینبار نمی خندد و لب میگزد: 

 بی خیال حاال تو هم. اگر امکان سکس باشه دوستا باید درک کنن. منم بودم مینداختمت بیرون.-
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خاک تو سرتون! شما هم دخترید؟ وهللا دست هرچی پسره از پشت بستید. از شبنم که انتظار دیگه ای نمیره. ولی از  -

 تو توقع نداشتم تارا.

 ز شوخی میکند اما رگه هایی از شماتت و دلخوری در لحنش پیداست.با اینکه هنو

 شبنم به جای من جوابش را میدهد:

 همینمون مونده از تو نصیحت بشنویم. حاال چی خریدی؟ -

 سامان روی کاناپه ولو می شود و پاکت سیگارم را برمی دارد: 

 جوجه ست. با یه سری خوراکی... -

 وید:شبنم هم کنارش می نشیند و می گ

 آخر هفته برنامه کردم. دوست داشتی بیا!-

 سامان سیگاری بیرون می کشد و لب کج میکند: 

 شاید بیام. بذار ببینم تا آخر هفته چی میشه. تارا فندک نداری؟ -

 نچی می کنم و به سمت مبلی نزدیکشان می روم:

 فندکم گم شده.-

م استیلش  زیپوی  فندک  دنبال  و  کشد  می  شلوارش  جیب  به  و دستی  میکند  پیدا  را  خودش  فندک  بالخره  گردد.  ی 

 سیگارش را آتش میزند: 

 حاال چی شده که افتخار دادی مارو به امپراطوریتون دعوت کنی؟ -

 شبنم نگاهی به من می اندازد و شانه باال می زند:

این و اون تو برنامه هاشون  همینطوری. مامان اینا رفتن کانادا دیدن شمیم. گفتم یکم دور هم باشیم. انقدر رفتم خونه  -

 گفتم منم دعوت کنم.
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 شمیم خواهر بزرگ ترش است که ازدواج کرده و با همسر و دخترش به کانادا مهاجرت کرده اند.

 سامان که از حضور مهراد و داریوش خبر ندارد با بی خیالی می گوید:

 چونم.خوبه. شاید اومدم. بهمن دعوت کرده برم واسه پوکر...شاید نتونم بپی-

 سریع می گویم: 

 خب اگر واجبه برو اونجا...-

نشویم.   رفتنش  مانع  دادم  ترجیح می  بود که  ترسانده  و  بابت دوری کردن های سامان شماتت کرده  مرا  انقدر  بهمن 

 مشکوک نگاهم می کند و بی آنکه چیزی بگوید فقط شانه هایش را تکان میدهد. 

*** 

 درحال ارزیابی فضای روف گاردن می گویم:کمی از آب پرتقالم می نوشم و 

 شبنم حسابی زدی به سیم آخر. چه خبره؟ -

تعداد مهمانانش از مراسم نامزدی مهراد خیلی بیشتر است. فضای روف گاردن را ریسه باران کرده. انواع و اقسام 

صیدن اختصاص داده و نوشیدنی و غذا روی میزی وسط روف گاردن حسابی به چشم می آید. قسمتی از فضا را به رق 

 دورش پارچه توری کشیده. پنیری که به خالل دندان زده شده را برمی دارم و داخل دهانم می گذارم. 

 شبنم شانه باال می اندازد:

 من یا یه كارى نمی کنم، یا بکنم پدرشو درمیارم.  -

 نگاهی به ساعت نگین دار و زیبای دور مچش می اندازد: 

 ومدن، نه سامان. کاش بیان. بریم پیش کامی و بچه ها. نه شد. نه مهراد اینا ا-

 سر باال می اندازم و جویده جویده می گویم:

 برو من یکم از ویو لذت ببرم و یه سیگار بکشم. برو عزیزم. میزبانی. -
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بوسی برایم می فرستد و به سمت دوست پسر جدیدش می رود. نیم تنه سفید توری اش را با شلوار دمپا گشاد نخی  

انتهای  ق خنک  باد  و  ایستم  می  شهر  به  رو  میزند.  چشم  به  نافش  پیرسینگ  و  شکم  برنزه  پوست  کرده.  شنگی ست 

تابستان میان موهایم می پیچد. با حوصله موهایم را حالت داده و دورم ریخته بودم. طبق معمول پیراهنی مشکی و  

 ساده اما جذاب انتخاب اولم بود. 

 چطوری؟-

 می شوم که چطور بهمن را پیچانده. به سمتش برمی گردم و لبخند می زنم: سامان است. سریع نگران

 اومدی؟-

 خیلی جلوی خودم را می گیرم تا چیزی از برنامه اش با بهمن نپرسم. می دانم فقط مشکوکش خواهم کرد.    

 دستش را دور شانه ام می اندازد:

 اومدم...-

 می کشم: ریش بلند زیاد به صورتش نمی آید. دستی به ریشش 

 بزن این پشمارو...-

 واسه کی بزنم؟ هرکی میخواد منو بپسنده باید همینطوری بپسنده.-

 دستش را که حسابی روی شانه ام سنگینی میکند، پایین می اندازم: 

 منظورت اینه باید هپلی قبولت کنن؟-

 روی کپ کالهش می زنم: 

 کاله چی میگه؟-

 :دستپاچه می خندد و دستی روی کالهش می کشد

 موهام یکم بلند شده. بهم ریخته س!-
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 فکر کردم گفتی باید هرطور هستی بپسندنت که...-

 با بازیگوشی لپم را می کشد: 

 زبونتو کوتاه کن.-

 سپس دست هایش را داخل جیب جینش میبرد و نگاهی به اطراف می اندازد: 

 چقدر شلوغه! شبنم استایله! -

 اومدی...آره فقط هم تویی با تی شرت و کاله کپ -

 تی شرت قرمزش را می کشد و بادی به غبغبش می اندازد: 

 دولچی گاباناست...-

 آهان من فکر کردم تاناکوراس!-

 توله سگ انقدر جواب منو نده...-

 به حرص نگاهش با سرخوشی می خندم.

 به به ببین کی اینجاست... -

کنیم. مهراد همراه با نامزدش و داریوش هم به دنبالشان  پی صدای بلند شبنم هردو به سمت در روف گاردن نگاه می  

 به سمت جمع می آیند. به محض ورود نگاه مهراد به ما می افتد و سری برایمان تکان میدهد.

 سامان به سمتم برمی گردد و حال و هوای شوخی از صدایش پرمی کشد:

 اینا اینجا چیکار میکنن؟-

 وانمود می کنم که خبر نداشتم: 

 م؟ مهمونی هاشون رفته دیگه...مگه چیه؟ چی بگ -

 سامان دوباره نگاه کنجکاوش را به آنها میدهد و متعجب می پرسد:
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 این دختره کیه همراه مهراد؟ مگه مهراد پیش تو نیومد؟ -

 بازویش را می چسبم و مجبورش می کنم به سمتم برگردد و نگاهم کند:

نامزد داشت...منم- نمی دونستم. مهم نیست! تموم شد هرچی بود. من بی خیالش   سامان دردسر درست نکن. مهراد 

 شدم. 

 بازویش را بیرون می کشد: 

 عجب آدم بی شرفیه. -

 ول کن سامان. گورباباش! من ناراحت نیستم. -

 بهت چی گفته بودم تارا؟ میذاری آدمایی امثال اینا ازت استفاده کنن.-

 اخطار میدهم:

 زدیک شدم که برم توی شرکت. به هدفم هم رسیدم. تموم شد.سامان مواظب حرف زدنت باش. من بهش ن-

 با خوابیدن باهاش؟-

 اخم می کنم:

 به تو ربطی نداره.-

 با توجه به دلخوری اش سعی می کنم خونسردی ام را حفظ کنم:

به  - دوستی  سال  اینهمه  حرمت  به  هم  تو  نیست.  مهم  برام  من  نیست.  مهمی  چیز  سامان...اصال  من ببین  تصمیمات 

 احترام بذار. 

 بنظرم تصمیماتت احمقانه ان. همشون. مرتیکه عوضی!-

 پوفی می کشم  و جوابش را نمی دهم. این آدم بویی از احترام نبرده. بازویش را می چسبم و به سمت میز می کشمش: 

 بیا بریم یه چیزى بخوریم. اومدیم خوش بگذرونیم. واسه شبنم شر درست نکن... -
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ه با نگاهش برای مهرادی که حواسش به نامزدش است خط و نشان می کشد، دنبالم می آید. صدای موزیک همانطور ک

بلند می شود و نیمی از مهمانان با اشتیاق وسط سن می روند. سامان بی توجه به غذاهای خوش آب و رنگ برای 

را دعوت نمی کرد، خیلی بهتر بود.  خودش ویسکی می ریزد و با عصبانیت سر میکشد. فکر می کنم اگر شبنم سامان  

 بوی دردسر دماغم را می سوزاند.

 لیوان سوم را که سرمی کشد، شات شیشه ای را از دستش می کشم:

 بسه...برقصیم؟ -

 چشم غره ای به سمتم می رود: 

 نمی دونی من از رقصیدن بدم میاد؟-

 با منم؟ -

 مه ای موهایم را بهم می ریزد:بالخره کمی از موضعش کوتاه می آید و با لبخند نصفه و نی

 با تو نه...بریم!-

و  را میان خنده  آهنگ  دو  لب میان جمع سرخوشی که می رقصند می برمش. یکی  به  لبخند  و  را می کشم  دستش 

بلندمان   افتیم. میان رقص و خنده های  نفس زدن می  نفس  به  شوخی و حرکات موزون سامان می رقصیم و هردو 

اهی سر گردانده و مهراد را خیره به خودم دیده بودم. نامزدش تمام مدت به آستین پیراهنش  چندبار با حس سنگینی نگ 

آویزان بود و مشروب می خوردند. دیدم که مهراد حسابی زیاده روی میکرد و داریوش سعی داشت خیلی نامحسوس  

 جلویش را بگیرد.

یلی وقت است که شبنم اصراری به من برای  سامان برای خودش گل می پیچد و طبق معمول همراه شبنم می کشند. خ

همراهی کردنشان نمی کند. فهمیده بود که از هرچیزی که از حال طبیعی خارجم کند، می ترسم. سالها بود در زندگی 

 شان بودم و هنوز به دنیای عجیب و غریبشان عادت نکرده بودم.

همانطور که صورتش جمع شده دودش را بیرون می  سامان پکی به سیگار ماریجوآنا میزند و آن را به شبنم میدهد.  

 فرستد و می گوید:
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 نباید این عوضی ها رو دعوت می کردی. -

 شبنم با بی خیالی پکی می گیرد:

 ول کن بابا...گیر نده سامان. حالشو ببر. وای جون چه آهنگی...-

 سپس رو به دی جی میکند و انگشت شستش را باال می گیرد:

 ب آهنگی... دمت گرم شروین...عج-

همه با خواننده همراهی می کنند. نگاهی به مهراد می اندازم. دست خودم نیست که مدام نگاهش می کنم. آیدا بازویش 

 را چسبیده و مثل همه در اوج سرخوشی و بی خبری، با موسیقی همخوانی میکند.

 "باید بتونم تنها بمونم. اصال مهم نیست رو به جنونم."

 تو مردمو...تو نفهمیدی شکستی غرورمو."  "اونهمه عمرمو واسه

 "بغضمو می شکنم واسه همیشه...این رابطه مرده درست نمیشه."

 اونهمه عمرمو واسه تو مردمو...تو نفهمیدی دود کردی حسمو." -

تانگو  نگاه دلخورم را از خیرگِی چشمان آبی و تیره تر از همیشه اش می گیرم. اکثر افرادی که هنوز وسط هستند،  

می رقصند و بلند می خوانند. شبنم تقریبا همراه با صدای موسیقی جیغ می کشد. من و سامان به حس و حالش می 

 خندیم.

داریوش کنار مهراد می ایستد و چیزی زیر گوشش می گوید. مهراد با اخم جوابش را میدهد و اینبار بدون نامزدش 

یاده روی اش به داریوش نگاه می کنم. متوجه معنی نگاه و نگرانی  دوباره سراغ میز مشروب ها می رود. نگران از ز

 ام می شود و شانه باال می اندازد. سپس سراغ مهراد می رود تا بلکه بتواند جلویش را بگیرد. 

 به شبنم می زنم و کنارش می کشم:

 مهراد داره زیادی میخوره...-

 گوشه چشم نازک میکند:
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 جونش درآد. به درک. بذار انقدر بخوره -

 نگران لب می گزم:

 شر به پا نکنه...میدونم میکنه. حس میکنم.-

 گه میخوره. نگران نباش تو! جلوی نامزدش کاری نمیکنه.-

نگرانم اما. نگاه مهراد می گوید که باید نگران امشب باشم. آیدا گوشه ای ایستاده و مشخص است که حسابی غریبی  

 نم:میکند. دوباره به بازوی شبنم می ز

 برو یکم با نامزدش صحبت کن. گناه داره. تنهاس! -

 پوف! عجب آدمی هستی تو. هرکی جای تو بود سایه شو با تیر میزد.-

 اونکه گناهی نکرده شبنم. اونم یه بدبختیه مثل من. برو با بچه ها آشناش کن. آفرین...برو! -

ی بینم که با خنده دست می دهند و شبنم به چند نفر شبنم به ناچار سری تکان میدهد و به سمت نامزد مهراد می رود. م

این مرد احمق  آورده. چقدر  اینجا  دنبال خودش کشیده و  نامزدش را  فهمم چرا مهراد  معرفی اش میکند. اصال نمی 

است. شاید هم برایش مهم نیست. مهم من بودم که فهمیده بودم. بقیه دوستانش بودند و هوایش را داشتند. چیزی برای  

ان کردن نمانده بود. شاید باید از اینکه نامزدش بفهمد تمام مدت خیانت میکرده واهمه داشته باشد. نکند برایش مهم پنه

 نیست؟ باید مهم باشد!

لب بام می روم و کنار سامان می ایستم. آنجا که ما ایستاده ایم، تقریبا دنج است و جمع دید به ما ندارد. سامان همیشه  

بازویم    و در هر جمعی گوشه به  پیدا و حسابی خلوت میکند. مشغول صحبت هستیم که کسی  دنج برای خودش  ای 

 میزند. 

 تارا میشه صحبت کنیم؟-

این داریوش   بیند.  تنم می لرزد. احساس می کنم قصد شوخی دارد. با ترس به عقب نگاه می کنم. کسی ما را نمی 

 س می کنم که سامان سریع حالت تدافعی می گیرد.لعنتی کجاست پس؟ چرا افسار برادر کودنش را ول کرده؟ ح

 آرام و با خونسردی ای که در وجودم سخت پیدا می شود، می گویم:
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 مهراد اصال موقعیت خوبی نیست.-

 صدایم می لرزد. دستم می لرزد. تمام وجودم می لرزد. سامان صاف می ایستد و اخطار میدهد:

 زدت. شوخی میکنی؟ چه حرفی مرتیکه؟ برو پیش نام-

 مهراد گویی اصال سامان وجود ندارد و صدایش را نشنیده، بازویم را می چسبد: 

 زبونت یچیزی میگه ولی نگاهت یچیز دیگه...-

 دستش را عقب میزنم:

 واسه خودت داستان نچین. -

می    از چشم هایش می توانم ببینم تا چد حد مست است. اگر مست نبود که چنین غلطی نمی کرد. دوباره بازویم را

 چسبد و به سمت خودش میکشد:

 کی حرف بزنیم پس؟ -

بالخره سامان طاقتش را از دست میدهد. سعی میکند، بازوی مرا از میان مشت مهراد بیرون بکشد و آرام تخت سینه 

 اش میزند:

 میگم برو مرد حسابی!-

در نمی آید. تمام فکر و ذکرم پی   مهراد اما دستم را رها نمی کند. سفت و محکم چسبیده. مچم درد می گیرد اما صدایم

 جلوگیری از هرگونه فاجعه و دعواست.

 سریع می گویم: 

 بعدا حرف می زنیم. قول میدم.-

 سامان جلوتر می رود و اینبار محکم تخت سینه اش می کوبد: 

 چه حرفی؟ تارا حرفی نداره با تو بزنه...ول کن دستشو!-
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داریوش را می بینم که با عجله و تند به سمت ما می آید. چراغی در دلم روشن  صدایش را بطور خطرناکی باال برده.  

می شود. االن داریوش همه چیز را درست میکند. حتما گوش برادرش را می پیچاند و با خودش او را میبرد. بار 

تا به جمع سه نفره ما می رسد، خودش را م داریوش  داریوش خوشحال می شوم.  دیدن  از  یان من و اولی ست که 

 سامان و مهراد می اندازد. 

 صدای خش دارش بلند است: 

 اینجا چه خبره؟-

 مهراد هنوز دست مرا محکم چسبیده و من می ترسم اگر بیشتر بکشم، استخوانم آسیب ببیند. چرا ولم نمی کند؟

 مهراد که تمام حواسش پیش من است، عاجزانه لب می زند: 

 غ میگی...من میدونم که دلت با منه. داری درو-

 داریوش کالفه و عصبی به عقب هولش میدهد:

 شر درست نکن مهراد. حرفایی که زدم یادت رفت؟ -

بالخره مهراد به عقب رانده می شود و دست دردناکم را رها میکند. به استخوانم می چسبم و چشمانم از درد آب میفتد. 

علم به درِد دستم به سمتش حمله میکند و مشتی گوشه لبش  ناله ای بی اجازه از میان لب هایم بیرون میپرد. سامان با  

 میکارد: 

 دستشو شکوندی کثافت...-

 مهراد به عقب پرت می شود. داریوش باری دیگر خودش را سریع میانشان می اندازد و تخت سینه سامان می کوبد: 

 تموم شد. زدی راحت شدی. واینسا که جواب بگیری. تارا رو از اینجا ببر!-

 ؟ چی شده؟ مهراد-

صدای نازک و لوند را می شناسم. درد دست یادم می رود. نگاه خیسم را باال می برم. آیدا در چند قدمی مان ایستاده و  

 شبنم هم پشت سرش به این سمت می آید.
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انگار تمام آسمان و زمین روی سرم خراب می شود. لب می گزم و میخواهم همانجا سر همه شان جیغ بکشم. کنترل  

ط دیگر از دستمان خارج شده. دیگر کاری از داریوش هم ساخته نیست. وقتی سامان اینطور عصبانی می شود، شرای

 حتما باید طرف مقابل را تا می خورد بزند.

درست همانطور که حدس میزدم، سامان دوباره به سمت مهراد که تازه متوجه وخامت اوضاع شده و هاج و واج به  

 میبرد. نگاه مهراد می گوید که مستی از سرش پریده.  نامزدش نگاه میکند، یورش

 صدای سامان بلند است و خطاب به آیدا می گوید:

 چی شده؟ نامزدت یه الشیه!-

بلندی صدای سامان   اجازه نمی دهد، دست سامان به برادرش برسد. صدای فریادش از  داریوش سینه سپر میکند و 

 پیشی می گیرد: 

 میگردی؟تمومش کن سامان. دنبال شر -

 سامان هم اینبار فریاد میزند. انقدر بلند که می خواهم دستم را روی گوشم بگذارم:

 من دنبال شرم؟ من دنبال شرم یا این ...کش؟ -

 داریوش با دو دست تخت سینه اش می کوبد و عقبش می زند: 

 حرف دهنتو بفهم!-

 بازوی سامان چنگ میزنم: بالخره از شوک بیرون می آیم. سریع به سمتشان می روم و به 

 بس کن سامان. جون من بس کن. -

بود،  برده  آیدا هم که درست مثل من ماتش  میدهد.  تکان  تاسف  از روی  اندازد و سری  به سمتم می  نگاهی  سامان 

 بالخره به خودش می آید و با صدای لرزانی می پرسد: 

 چه خبره اینجا؟-

 سپس رو به من می گوید:



 «منصوری یاسمین»روسی  رولت

238 
 

 نامزدیمون بودی؟ مهراد این کیه؟  من تورو می شناسم. شب-

مهراد درست مثل مجسمه ایستاده و فقط نگاه میکند. خودش هم می داند بد گنده زده. انقدر بد که قابل جمع شدن نیست. 

بماند می  دارد خونسرد  از خشم و درحالیکه سعی  آیدا برمی گردد و با صورتی سرخ شده  داریوش سریع به سمت 

 گوید: 

 ...چیزی نیست آیدا-

سامان بالخره از تقال دست برمی دارد و سعی میکند یقه لباسش را از چنگال داریوش آزاد کند. موفق می شود. دستی  

 به لباس چروک خورده اش می کشد و رو به آیدا میغرد:

 میخوای بدونی کیه؟ دوست دختر نامزدته!-

 داریوش سریع حرفش را نفی میکند:

 دوست دختر سابق...-

 گاهش به مهراد است و دنبال جواب:آیدا هنوز ن

 مهراد؟-

 مهراد دستی گوشه لبش می کشد و بالخره به حرف می آید: 

 راست میگه! -

 هینی می کشم و به گونه ام چنگ می زنم. مهراد اینبار صدایش را باالتر میبرد: 

 دوست دخترمه. تمام این مدت باهاش بودم.-

 هم میزند و بغضش می شکند:آیدا با ناباوری چندبار مژه های بلندش را ب

 کثافت آشغال. پدرتونو درمیارم. حاال ببین...-

 سپس شبنم که سعی در آرام کردنش دارد را عقب میزند:
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 ولم کن... -

رو می گیرد و به سمت جایی که لباس هایشان را عوض کرده بودند میدود. داریوش با کالفگی دستی به صورتش می  

 :کشد و به سمت مهراد تشر میزند

 بهت گفتم که نباید بیایم اینجا...راضی شدی؟ -

با نگاه خصمانه ای به سمت من، راهی که آیدا رفته را دنبالش می رود. سامان دوباره سمت مهراد میدود و با او دست  

د  به یقه می شود. مهمانانی که متوجه سر و صدا و دعوا شده و به ما پیوسته اند، سریع خودشان را به آن دو می رسانن

و میانجی گری می کنند. بی توجه به گرد و خاکی که به راه افتاده، با شانه هایی افتاده و سری سنگین می روم تا با 

آیدا صحبت کنم. باید یکجوری قانعش کنم که چیزی میان من و مهراد نیست. البته اگر راهی مانده باشد. مهراد مطمئن  

 نگذارد.  شده بود که تمام درها را ببندد و راهی باقی

 از میان نگاه های کنجکاو و خیره می گذرم. صدایشان را می شنوم. آیدا بی مهابا جیغ می کشد:

 ولم کن داریوش. حقشو میذارم کف دستش. به بابا میگم. فکر کرده کیه؟-

 سرک می کشم و داریوش را می بینم که سعی دارد مانتو را از دست آیدا بکشد:

 برمت. اول گوش بده به من... میریم عزیزم. خودم می -

آیدا را ببینم. صدای گوش خراش جیغش را می  اندام داریوش با آن قد بلندش، مانع دید کاملم می شود و نمی توانم 

 شنوم:

 چی میخوای بگی؟ خودش گفت دیگه...تو چی میخوای به من بگی؟-

ختره مناسب مهراد نیست. خودشم میدونه. هیچی  تمومش کردن آیدا...بخدا تموم شد. خیانتی در کار نبوده. اصال این د-

 نیست به جان مهراد. تو یکم آروم باش. مهراد مسته.

 آیدا مانتویش را از میان مشت داریوش میکشد و جیغ جیغ کنان میان گریه می گوید: 

 مست بود؟ میگن مستی و راستی. سعی نکن توجیهش کنی...-

 کم آروم بشی...بعد میریم.باشه تو هرچی میگی حق داری. اول صبر کن ی-
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 ولم کن داریوش. بره همون دنبال جند... هاش! منو چه به همچین آدمی؟ نفهمیده من کیم! -

بند  بکوبم. چرا همه  بروم و زیر گوشش  دود. می خواهم جلو  به صورتم می  داده، خون  به من  لقبی که  از شنیدن 

بدبخت؟ خودمان هم به خودمان رحم   نامزدش مرا رها نمیکرد، من خراب  میکردند به ما زن های  نمی کنیم. چون 

بودم؟ سعی می کنم خونسردی ام را حفظ کنم و حق را به او بدهم. شاید من هم جای او بودم، واکنش مشابهی نشان می  

 دادم. 

یش بالخره دست از فالگوش ایستادن می کشم و به سمتشان می روم. آیدا رویش به من است و زود مرا می بیند. مانتو 

 را روی شانه هایش می اندازد: 

 ولم کن. من حرفی با کسی ندارم.-

داریوش هم برمی گردد و مرا می بیند. با نگاهش اخطار میدهد که نباید می آمدم. من اما قصد خراب تر کردن شرایط  

 را ندارم. شاید از زبان خودم بشنود بهتر باشد.

 آرام و خونسرد می گویم:

 ی اشتباه میکنی. همه چیز بین من و مهراد تموم شده. خیلی وقته. آیدا جان...عزیزم. دار-

 توجهی به من نمی کند و شالش را روی سرش می کشد. داریوش بازویش را می چسبد:

 کجا میخوای بری این وقت شب؟ من می برمت.-

 دوباره اظهار وجود می کنم:

 کرد امشب. تقصیر من بود که اومدم.بخدا مهراد خودش ترجیح داد با تو باشه. منو ول کرد. اشتباه -

آیدا بالخره طاقت از کف میدهد. بازویش را با حرص از دست داریوش بیرون می کشد و با صورتی که از گریه زیاد  

 آرایشش بهم ریخته، انگشتش را به سمتم بلند می کند:

دی دیدمت. برای چی اومدی دخترایی مثل تو رو خوب می شناسم. برای من مظلوم نمایی نکن. اون شب توی نامز-

 اونجا؟ هان؟ 

 در مقابل جیغ و دادهایش سکوت می کنم. عصبانی تر از آن است که بتوانم آرامش کنم. 
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 من دعوتش کردم آیدا...تارا از دوستای صمیمی و قدیمى ماست. دلیل خاصی نداشت. -

 آیدا میان گریه می خندد: 

نامزدم توی مراسم نامزدیم بوده. وای خدا! من چجوری اینهمه   فکر کردید من خرم؟ دلیل خاصی نداشت؟ دوس دختر-

 خار و بدبخت شدم؟ اصال چرا امشب منو آوردید اینجا؟ اومده بود عشقشو ببینه؟ 

 نگاه و لحن داریوش خسته و کالفه است: 

ما که دشمن   باشه...تو راست میگی...حق با توئه. می برمت خونتون. امشبو بخواب...صحبت می کنیم. تصمیم با تو.-

 تو نیستیم. تو عروس مایی. 

 آیدا از کنار من رد می شود و تنه محکمی میزند: 

 هرغلطی می خواید بکنید.-

از تنه محکمش به عقب کشیده می شوم و به این نتیجه می رسم که کاری از من برنمی آید. آیدا از من متنفر است و 

منطقی به ماجرا نگاه کند. داریوش هم بی حرف دیگری به دنبالش روانه می  حق دارد. نمی توانم توقع داشته باشم که  

 شود:

 آیدا من می برمت.-

خسته و نفس بریده به رفتنشان نگاه می کنم. نفسم پلنگی ست که میان سینه ام میغرد. وارد زندگی شان شده بودم و  

دیگری پیش میرفت. طوری که نه می خواستم همین حضورم داشت همه چیز را به گند می کشید. تمام نقشه هایم طور 

و نه پیش بینی می کردم. احساس می کنم خدا از خیلی دورترها نشسته و به ریشم می خندد. امشب نباید می آمدم.  

 سراغ لباس هایم می روم. دیگر نمی توانم آنجا بمانم.

*** 

ت آمدم، در باز بود. در می زنم و بعد از  سارا پشت میزش نیست و اصال نمی دانم کجا رفته. وقتی به واحد مدیری

 اینکه داریوش اجازه ورود میدهد، داخل می روم. چند دقیقه پیش مسیج داده بود که باید مرا ببیند.

 به محض ورود می بینمش. منتظر نشسته و چشم به در دوخته. در را پشتم می بندم و بی حرف فقط نگاهش میکنم. 
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 اشاره ای به صندلی میکند:

 ین...بش-

 سرم را باال می اندازم: 

 نه، کار دارم. -

 هردو آرامیم اما این آرامش بی شک آرامش قبل از طوفان است. 

 گفتم بشین...-

از صدای بلندش میپرم. نگفتم آرامش قبل از طوفان است؟ طوفان نگاهش را دیده بودم. بی حرف می روم و روی  

ک بپا کنم. روی لبه تیغم و بهانه دستش بدهم، همه چیز تمام می صندلی می نشینم. در موقعیتی نیستم که گرد و خا 

 شود.

 پا روی پا می اندازد و انگشتانش را بهم گره میزند: 

مادرم - نیست.  شما  بین  هیچی  اصال  که  داد  قول  و  رفت  جلو  پدرم خودش شخصا  کردیم.  آیدا صحبت  با  همگی  ما 

آیدا صحبت کرد. اوضاع و   با  بار  اما میدونم که بالخره کوتاه  خودش چند  آیدا عصبانیه  شرایط االن خیلی حساسه. 

 میاد. چیزی هم به خانواده ش نگفته. این یعنی امید داره. مهرادو هم دوست داره. 

 از روی صندلی اش بلند می شود و دستی میان موهای سیاهش می کشد:

داره خالص بشه. این ازدواج تحت هیچ شرایطی بهم  ببین تارا...مهراد به هیچ عنوان نمی تونه از این شرایطی که  -

نمیخوره. باید اون روزایی که بهش می گفتم اشتباه میکنی گوش میداد. متاسفانه گوش نداد و مثل همیشه از زیر همه 

اینو خوب توی گوشت فرو کنی که   اینکه بگه نمی خوام. االن دیگه دیره. باید  چیز به روش خودش دررفت. بدون 

 نشون بهم بخوره. محاله بی

 آب دهانم را به سختی پایین می فرستم:

 من نمی خوام بینشون بهم بخوره... -
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میخوای حرفتو باور کنم؟ تارا من تمام شب نگاهاتو به مهراد دیدم. قصدت از این کارا چیه؟ با دس پس مى زنى با پا -

 پیش مى كشى؟ بازیت گرفته؟

 دندان تیز می کنم و میغرم: 

 نیست. من به خیلی ها نگاه کردم. چه ربطی داره. برادر تو نشسته داستان چیده توی مغزش.  اصال اینطوری-

تند مهرادم گذراس. همیشه همینطوری بوده. فکر نکن عاشقت شده. برادر منه. می شناسمش! چهار - این احساسات 

 روز دیگه یادش میره اصال تارایی بوده.

اینارو به من میگی؟ فکر میکنی برام- مهمه؟ من کاری باهاش ندارم. بابا من عمال هیچ کار بدی نکردم. نباید   چرا 

 مهمونی دوست صمیمیم میرفتم؟ اصال شما نباید می اومدید! نامزدشو من برداشتم آوردم اونجا؟ 

 طول دفتر را قدم میزند: 

نم نرم. از طرفی هم  اینو نگفتم. فکر میکنی سعی نکردم جلوشو بگیرم؟ گوش به حرف نمیده. لجبازه! گفت نمی تو-

نمی تونست شب جمعه ای آیدا رو بپیچونه. چجوری باید بگه کار دارم نیستم؟ اونم شب جمعه! دیگه نامزدیشون رسمی  

شده و مهراد باید جدی بگیره. واقعا خیلی سعی کردم جلوشو بگیرم. گفت بخوای نخوای میرم...مجبور شدم همراهش 

 افتاد. تا چشم من و آیدا رو دور دید، گند زد. بیام که اتفاقی نیفته که متاسفانه 

 لحظه ای سکوت میکند و نفسش را پر شدت بیرون میدهد. دوباره می رود و روی صندلی اش می نشیند: 

بمونی. - تونی  نمی  متاسفانه  نیست.  عاقالنه  اصال  این شرکت  و  ما  بر  و  دور  تو  بودن  بدونی  که  میگم  بهت  اینارو 

 امیدوارم درک کنی... 

 با چشم هایی درشت شده سریع بلند می شوم. از شرکت بیرونم میکند؟ نه! اجازه نمی دهم. 

 به سمت میزش می روم و با صدای بلندی می گویم:

 درک کنم؟ چیو درک کنم؟ چرا منو اخراج میکنی؟ من که کاری نکردم. نمی تونی منو بندازی بیرون.-

 م طفره برود:سعی میکند از نگاه کردن به چشمان عصیان زده ا
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پیدا کنی. پروژه هایی هم که دستت داری رو تکمیل کن. درصد خوبی  - بتونی کار جدید  یه ماه بهت وقت میدم که 

واسشون بهت میدم که به مشکل مالی برنخوری. پروژه جدید نگیر. متاسفانه نمیتونی دیگه اینجا بمونی و جلوی چشم  

 ممکنه از طریق تماس تلفنی با من در ارتباط باش. مهراد باشی...توی این یک ماه هم تا جایی که

 رو به رویش می ایستم و محکم روی سطح چوبی میزش می کوبم:

 نمی تونی اینکارو بکنی...-

فهمم چقدر جدی و مصمم   تازه می  بیندازم. بالخره نگاهم میکند و  دلم می خواهد صورت ته ریش دارش را چنگ 

 است:

 می تونم تارا...-

 بغض نکنم، با صدای بلندی می گویم:برای اینکه 

 به مهراد همه چیزو میگم. -

 شانه باال می اندازد: 

 برو بهش بگو. شاید زودتر بی خیالت شد.-

 درست رو به رویش می ایستم و با تمام نفرتی که دارم دندان روی دندان می سابم: 

 خیلی پستی! -

 به صندلی اش تکیه میزند و به در اشاره میکند:

 نده. حرفی نمو-

ضربان قلبم رو به تند شدن می رود. انقدر جدی ست که بعید می دانم اصرارهای من راه به جایی ببرد. بهتر است 

 بیخود خودم را کوچک نکنم. سری از روی تاسف تکان می دهم و به سمت در می روم. 

 تارا؟-
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نگاهش می کنم. به گره لب هایش   به سمتش برمی گردم و با پاهایی که به سختی وزن بدنم را تحمل می کنند، فقط

 گویی فشار می آورد که بعد از سکوتی طوالنی بالخره کوتاه و مختصر زمزمه می کند:

 متاسفم. -

 پوزخند صداداری می زنم در را با حرص باز می کنم:

 چه فرقی به حال من میکنه؟-

سف واقعی را نشان همه شان می دهم.  برایم مهم نیست چقدر برایش سخت بوده که بگوید متاسفم. نشانش می دهم. تا

داریوش خان برای تاسف خیلی دیر شده! خیلی دیر! روزی پشیمانی واقعی را نشانت می دهم و آنروز به جای اینکه  

روی صندلی ریاستت بنشینی و از خرد شدنم لذت ببری، روی زانوهایت میفتی. من داریوش را روی زانوهایش می 

 خواستم.

*** 

بل پرت می کنم و می نشینم. صورتم را میان دستانم می گیرم. دلم می خواهد با تمام وجود جیغ بکشم و  کیفم را روی م

کمی از فشاری که روحم را خرد میکند را بیرون بریزم. در طول یک ماه چه می توان کرد؟ حدود یک ماهی می  

توانم به آن اطالعات محرمانه نزدیک شود که در شرکت مشغول به کار شده ام و هنوز حتی فرصتی پیش نیامده که ب

شوم. یاد حرف شبنم افتادم که می گفت؛ ممکن است در خانه محمود پدر مهراد هم بتوانم آن اطالعات را پیدا کنم. البته 

 مطمئن نبود و حدس میزد. چقدر میشد روی یک حدس حساب کرد؟ اصال چطور باید به آن خانه بروم؟

می کشیدم، در حالت تئوری همه چیز خیلی آسان تر به نظر می رسید. متاسفانه همه   وقتی برنامه می ریختم و نقشه

چیز از کنترلم خارج شده بود. داریوش از فرصت پیش آمده استفاده کرد تا مرا بیرون بیندازد. می دانستم کافی ست 

 کوچکترین بهانه ای دستش بدهم.

بیچاره باشم. طول خانه را می روم و می آیم. باید کاری کنم.  این احساس بیچارگی را دوست ندارم. اصال نمی خواهم  

باید نقشه جدیدی بکشم. من کارم را از دست نمی دهم. وقتی حریفم داریوش باشد، به جایی نمی رسم. زیادی زرنگ و  

 حواس جمع است. سرم گیج می خورد و حالم رو به منقلب شدن می رود. 
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این ضعف و حالت های عصبی. داریوش ضعف نداشت. حالش بد نمیشد. قوی و  نه! نمی گذارم اینطور شود. لعنت به  

 محکم با تمام مشکالتی که سر راهشان سبز میشد می جنگید. من هم می توانستم.

به آشپزخانه می روم و شیر آب را باز می کنم. چند مشت آب به صورتم می پاشم. حالم که کمی سر جایش برمی  

 گوشی ام را برمی دارم. میان لیست مخاطبینم می گردم و شماره مهراد را پیدا می کنم.گردد سراغ کیفم می روم و 

قبل از آنکه پشیمان شوم، شماره اش را می گیرم. اگر قرار است همه چیز را از دست بدهم، ترجیح می دهم قبل از 

 آن با تمام وجود بجنگم و با چنگ و دندان موقعیتم را حفظ کنم.

 خورد و مهراد با صدایی خواب آلود می گوید:دو بوق اول می 

 تارا؟-

 بی حرف اضافه ای زمزمه می کنم:

 مهراد باید ببینمت...-

 صدای خش خشی می شنوم و تک سرفه ای که گرفتگی صدایش را رفع می کند: 

 تارا من واقعا بخاطر اون شب...-

 سریع میان حرفش می پرم:

 مهم نیست. گفتم می خوام ببینمت...-

 اچگی از لحنش پیداست: دستپ

 آره...باشه...خونتی؟ -

 آره.-

 همین االن راه میفتم. -

تماس را قطع می کنم و گوشی را روی مبل می اندازم. با مهراد خیلی راحت تر می توانم کنار بیایم تا داریوش. اگر 

ساعت طول می کشد تا   داریوش قصد کرده برایم دردسر درست کند، دردسر واقعی را نشانش خواهم داد. بیشتر از دو 
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انتظارش ناخن هایم را جویده ام که گوشتش درد میکند. مدام حرف  انقدر در  مهراد خودش را به خانه من برساند. 

 هایی که می خواهم به او بزنم را مرور می کنم. مسیج میدهم که اگر رسید، همان پایین منتظر بماند.

، سریع شال و مانتویم را می پوشم و بیرون می روم. رو به روی  وقتی مسیج میدهد که رسیده و پایین منتظرم است

ساختمان می بینمش که بیرون از ماشین ایستاده و دسته گل بی نظیری با گل های صورتی و سفید را روی کاپوتش 

 گذاشته. از دیدن گل جا می خورم. برای من گل خریده؟ 

هنوز هم عصبانی ام و دیدن مهراد با آن لبخند و دسته    دو به شک نزدیکش می روم. عصبانی ام! بعد از چند ساعت

گل زیبا، یاغی ترم میکند. دسته گل را از روی کاپوت برمی دارد و به سمتم می گیرد. هنوز لبخند مسخره اش را  

 روی لبش دارد. می خواهم با مشت به دهانش بزنم شاید آن لبخند را پاک کنم.

چیزی بگوید. اجازه اینکار را نمی دهم، با خشم و عتاب نزدیکش می روم. دست  به او که می رسم، دهان باز میکند تا

 دراز می کنم و با حرص دسته گل را از دستش می کشم.

آن را باال میبرم و با تمام قدرت به صورتش می کوبم. آب گل های تر و تازه روی صورتمان می پاشد. درهمان حالت 

 ناباوری فقط نگاهم میکند و من می فهمم بالخره لبخند را از لبش زدوده ام. ماتش میبرد. همانطور در اوج سکوت و 

یکبار دیگر دسته گل را روی سینه اش می کوبم و گل های صورتی و سفید روی زمین و لباسش می ریزند. دوباره  

 می زنم. یک بار دیگر می زنم و دستم از سنگینی دسته گل درد می گیرد.

 م: با صدای بلندی جیغ می کش

 همینو می خواستی؟ بدبختم کردی. -

گویا به خودش می آید. دستم را می گیرد و مجبورم میکند که صاف بایستم. دسته گل پرپر شده که چیز زیادی از گل  

ها در آن نمانده، از میان مشتم روی زمین میفتد. بی اهمیت به دسته گل گران قیمت، شانه هایم را می گیرد و زل  

 هم: میزند در آتش نگا

 تارا چی شده؟ آروم باش! من متاسفم که با سامان درگیر شدیم. تقصیر من بود.-

گوشه لبش هنوز از آن شب کمی زخم و کبود است. می گذارم بغضم بشکند و به گریه میفتم. بالخره یک جاهایی و  

 باشد.  جلوی بعضی از آدم ها هم بد نیست که اشک بریزم. مخصوصا اگر برای پیشبرد هدف کمک کننده
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 با صدایی شکسته از بغض می گویم: 

داریوش منو اخراج کرد. فقط بخاطر اینکه تو نتونستی دهنتو ببندی و خودتو کنترل کنی. چرا من باید تقاص اشتباه -

 تو رو پس بدم؟ من به کارم نیاز دارم. 

 سری از روی ناباوری تکان میدهد و از همه جا بی خبر می پرسد: 

 اخراجت کرد؟ چی داری میگی؟ کی -

مشخص است همانطور که حدس میزدم، اصال خبر نداشته. چیزی نمی گویم و خودم را از میان دستانش بیرون می 

 کشم.

 دیگر اصراری برای نزدیک شدن به من نمی کند و درحالیکه هنوز شوکه است می گوید:  

 من نمی دونستم. بخدا خبر نداشتم. نمی خواستم اینطوری بشه.-

 اینکه چشم هایم همراهی ام می کنند و می توانم اشک بریزم می گویم: خوشحال از 

 چه فرقی برای من میکنه که می دونستی یا نه؟ من از کار بیکار شدم. همش تقصیر توئه.-

 تخت سینه اش می کوبم: 

دخت- شبیه  موقعیتم  که  بودم  گفته  بهت  دارم.  نیاز  کار  به  که  بودم  گفته  بهت  من  کنی.  جمع  گندتو  دیگه  باید  رای 

 نیست...بهت گفته بودم که... 

 از زدنش دست می کشم و آهی می کشم:

 بدبختم کردی.-

 من نمی ذارم تارا...درستش می کنم.-

 لب ها و چشم هایش را روی هم می فشارد و دستش را مشت می کند:

 اجازه نمیدم بیرونت کنه. بهت قول میدم... -
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 رم به زندگی و کارم بود.من نباید تقاص اشتباه تو رو پس بدم. من س-

 سعی دارد با نگاهش مطمئنم کند:

میدونم. حق با توئه. بابتش متاسفم. همه ی اینا تقصیر منه. بهش اجازه نمیدم. باهاش حرف می زنم. تو به کارت ادامه  -

 بده و نگران چیزی نباش. 

 چند قدم عقب می روم: 

 بهتره اینکارو بکنی.-

 شود:نگاه و صدایش پر از امید می 

 منو بخشیدی؟-

 شانه باال می اندازم: 

 بهش فکر می کنم. شبت بخیر.-

رو می گیرم و همانطور که فین فین می کنم، با صورتی خیس از اشک داخل می روم. در را به روی نگاه منتظرش  

داریوش می خواهد می بندم. می دانم منتظر بود دعوتش کنم باال. ولی دیگر از این خبرها نیست. باید تشنه بماند. اگر  

البته مطمئن نیستم مهراد  از نقطه ضعف من استفاده کند، من هم نقطه ضعف او را بکار می گیرم. یعنی برادرش! 

از احساسات اوست.   استفاده  تنها راهم  اما بهرحال  آدم جنگجو و محکمی نیست  موفق به پشیمان کردنش شود چون 

را از خودم ناامید کنم، شاید انگیزه ای برای تالش کردن و راضی کردن  دستم به هیچ کجا بند نیست. اگر کامال مهراد  

داریوش نداشته باشد. برای لحظه ای فکرم می رود سمت آیدا و بی گناهی اش اما خیلی زود فکرش را از سرم بیرون 

کن است می کنم. مگر کسی دلش به حال معصومیت من سوخته بود؟ من از روز اول هم می دانستم در این راه مم

مجبور به خیلی کارها شوم. همانطور که در این سالها برای بقای خودم دست به هرکاری زده بودم. اگر با داریوش  

 کثیف بازی نمی کردم، بازنده این بازی خودم بودم و من دیگر توان باختی دیگر را ندارم. 

*** 
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حرفی در رابطه با اخراجم و یا اینکه پشیمان   دو هفته از آخرین دیدارم با مهراد گذشته. داریوش هنوز کوچک ترین

شده، نزده. حتی به رویم نیاورده اند که با مهراد صحبت کرده ام و خواسته ام داریوش را راضی کند. از اینهمه بی 

خبری و سرگردانی متنفرم. مهراد را در تمام آن مدت فقط یکی دو بار دیدم که صحبتی میانمان رد و بدل نشد. حتی  

نگرفت و دیگر پیگیرم هم نشد. حس می کردم از روی قصد فاصله اش را با من حفظ میکند. فقط الکی امید   تماسی

 داشتم که تالشش را خواهد کرد. 

تنها چیزی که خوشحال و امیدوارم می کند، دیدارهایم با ساراست. بعضی ساعت ها به واحد مدیریت می روم و با او 

قط یکبار که داریوش و مهراد نیستند، از پشت میزش بلند شود، به راحتی می  صحبت می کنیم. فکر می کنم اگر ف

 توانم داخل دفتر بروم. 

آن روز هم مثل   آید.  پیش می  برایم  این فرصت  ناباوری،  اوج  در  رفتن،  باال  مدام  و  هفته تالش  دو  از  بعد  بالخره 

رابطه  دردسرهای  از  او  و  بودیم  بیسکوییت  و  چای  و  مشتاق   همیشه مشغول خوردن  را  گوید. خودم  برایم می  اش 

صحبت هایش نشان می دهم تا بیشتر از مصاحبت با من لذت ببرد. اوایل کمی به او شک داشتم. احساس می کردم  

ممکن است داریوش او را برای سردر آوردن از کار من، دنبالم فرستاده باشد. اما بعد از مدتی رفت و آمد فهمیدم که 

 هربانی ست. با تمام بچه های شرکت دوست بود و خیلی زود صمیمی میشد.ذاتا دختر خونگرم و م

دهد. همانطور که مشغول صحبت و گفت و گو هستیم. با دوست پسرش دعوای بدی کرده و مدام فحش و ناسزا می

 خورد. دوست پسرش است.زند، تلفنش زنگ میپشت هم حرف می

 رضایت می گوید:گوشی اش را برمی دارد و با لبخندی از سر 

 خود نکبتشه...-

به محض الو گفتن صدای داد و فریاد مردی از آن سوی خط به گوش می رسد. سارا با نگاهی به من لب می گزد و  

 می گوید: 

 آروم امیر. داد نزن... -

-... 

 چی داری میگی؟ من با دوست پسر ساناز چیکار دارم؟ هیچ میفهمی چی میگی؟ -
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 و ناباور من از پشت میزش بلند می شود و میز را دور می زند:  در مقابل نگاه هیجان زده

 ببخشید تارا. االن برمی گردم. -

به همان سادگی از واحد خارج می شود و در را نیمه باز می گذارد. با استرس و قلبی کوبان اطراف را از نظر می  

ک دانم  می  این را خوب  نه!  یا  دارم  کافی  آیا فرصت  که  دانم  نمی  چنین گذرانم.  دیگر  مانده  باقی  هفته  دو  این  در  ه 

 موقعیتی پیش نخواهد آمد. داریوش یک ربع قبل برای کاری رفته بود و اصال خبر ندارم کی برمی گردد.

بالخره دل به دریا می زنم و از روی صندلی بلند می شوم. حواسم را به سارا می دهم. با صدای بلندی سعی در آرام  

الخره تمام شجاعتم را جمع می کنم و به سمت اتاق مدیریت می روم. قدم های نامطمئنم کردن دوست پسرش دارد. ب

 می لرزند. تمام وجودم از شدت استرس می لرزد. قلبم انگار در دهانم می کوبد.

اگر همین فرصت را هم از دست بدهم و کسی موقع دزدی مرا ببیند، همه چیز تمام است. همین امروز مجبورم بارم 

 دوشم بگذارم و بروم. ولی دیگر فرقی ندارد. یا حاال یا هیچوقت! را روی

ام می خورد.   بینی  به  داریوش خیلی سریع  تند  دفتر خالی ست و بوی عطر  تنم به عرق می نشیند.  تمام  خیلی زود 

حضورش را حس می کنم. نگاه عصبی و سرخش را جلوی چشمم می بینم. به خودم قوت قلب می دهم که مشکلی 

 خواهد آمد. صدای بلند سارا هنوز به گوشم می رسد. خدا خدا می کنم که فقط برای چند دقیقه همانجا بماند. پیش ن

سریع پشت میز می نشینم. دیده بودم که داریوش موقع رفتن، لپ تاپش را نبرده بود. مطمئنا کارش کوتاه است و از  

 ی رود، لپ تاپ را همراهش می برد.محیط شرکت خارج نشده. دستم آمده که هربار برای چند ساعت م

دعا دعا می کنم لپ تاپ خاموش نباشد که نیست. حتی صفحه اش هم هنوز خاموش نشده. بی شک داریوش خیلی زود  

برمی گردد که اینطور همه چیز را رها کرده و رفته. ناگهان روی میز گوشی اش را می بینم و لب میگزم. قلبم تا  

نم می خواهم آن را باال بیاورم. حتی تلفن همراهش را هم نبرده. وقت زیادی ندارم. بی  دهانم باال آمده و حس می ک 

 شک هر لحظه سر می رسد. 

فلش را از جیبم برمی دارم و سریع به لپ تاپ می زنم. در نوت گوشی ام اسم تمام فایل های مورد نیازم را نوشته ام.  

پ می کنم. فهرستی از اسناد و مدارک اسکن گرفته شده روی  به قسمت جستجو می روم و در نوارش اسم فایل را تای

صفحه نمایش، نشان داده می شود. دستم را روی موس لپ تاپ می کشم. بقدری دستم می لرزد که نمی توانم درست  
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آن را تکان بدهم. نفس عمیقی می کشم. صدای سارا را هنوز می شنوم. قطرات عرق از تیره کمرم سر می خورد.  

اسم بعدی که در  فایل ها   فولدر یو اس پی می ریزم. سراغ  را به هر ضرب و زوری که شده، کپی می کنم و در 

گوشی ذخیره کرده ام می روم. دوباره تمام فایل ها را کپی می کنم. فایل های سوم و چهارم هم به خوبی پیش می رود 

د. احساس می کنم سرگیجه های همیشگی  و کارم تمام می شود. صدای سارا را دیگر نمی شنوم. قلبم هری می ریز

 برگشته. لعنتی! حاال نه! باید قوی بمانم.

خیلی سریع همه ی پوشه هایی که باز کرده ام را می بندم و از روی صندلی بلند می شوم. فلش را می کشم و به جیبم 

 منتقل می کنم. اتاق دور سرم می چرخد. 

خودم را بیرون می اندازم. با دیدن جای خالی سارا نفس حبس شده ام  بی توجه به حال منقلبم، به سمت در می دوم و  

را با خیال راحتی بیرون میدهم. سریع روی صندلی می نشینم. دستی روی صورتم می کشم. پیشانی ام عرق کرده.  

ل ها را به  نیاز مبرمی به یک لیوان آب خنک دارم. خودم هم باورم نمی شود که به هدفم رسیده ام. حاال فقط باید فای

 شبنم بدهم. تمام شد! بالخره موفق شدم. 

 ببخشید االن من میام داخل آقای ماهر...باید جواب می دادم. -

طوری سرم را به سمت در برمی گردانم که مهره گردنم صدا میدهد. حدس می زنم داریوش برگشته. در نیمه باز،  

 کامل باز می شود و داریوش داخل می آید. 

 می کشد و از همه جا بی خبر تشر میزند: با دیدن من پوفی

 شما کاری نداری که بیست و چهار ساعته اینجایی؟-

آب دهانم را به سختی پایین می فرستم. می ترسم متوجه استرس و وحشتم شود. قلبم بقدری تند میزند که می خواهم به  

 آن چنگ بزنم. نفسی می گیرم و با تمام وجودم سعی می کنم خونسرد باشم.

 ز روی صندلی بلند می شوم: ا

 اومده بودم با خانوم رسولی کار داشتم. سرمم خلوت بود. -

 اوکی...فایل خام تبلیغ جهان بخش رو برام بفرست. بچه ها گفتن یه سری از فیلمبرداری هاش تموم شده.-
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 سری به نشانه تایید تکان می دهم:

 آره آره...تموم شده. براتون می فرستم. -

 در نگاه و حالت صورتم می بیند که اخم هایش را درهم می کشد: نمی دانم چه 

 چیزی شده؟ رنگ و روت پریده!-

 لعنتی! چطور انقدر زرنگ و تیز است؟ گلوی خشکم یاری ام نمی دهد. باز سرم را تکان می دهم:

 خیر...از کی شما نگران رنگ و روی منید؟-

 لب کج میکند و با گیجی می پرسد:

 چی؟-

 بلندتر تکرار می کنم:کمی 

 از کی تا حاال شما نگران حال منید؟ -

 پوزخند میزند و با لیوان قهوه ای میان دستش، به سمت دفترش می رود: 

 گفتم شاید مشکلی در رابطه با کاره. بفرمایید سر کارتون خانوم.-

ه رها شده، به سمت در نیمه فرصت را غنیمت می شمارم. دو پا دارم و دو پاى دیگر قرض می گیرم و مانند تیری ک

 باز می روم. سارا هنوز مشغول بحث کردن است.

 آرام و سریع می گویم:

 دعوام کرد. برم سر کارم... -

با سر می گوید که متوجه است و جواب دوست پسرش را میدهد. وقتی به آسانسور می رسم، تقریبا نفس برایم نمانده. 

ب با صدای  از شدت خوشحالی  اینطور دلم می خواهد  آخر کی  بار  آید  نمی  یادم  کنم،  فکر می  لند جیغ بکشم. هرچه 

خوشحال و هیجان زده بوده ام. برایم باور کردنش سخت است. وقتی پیش سارا آمده بودم، فکر نمی کردم امروز آن  

 روزی باشد که به تمام چیزی که می خواهم برسم. باید امشب با شبنم جشن بگیریم. 
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ها را به شبنم و برنامه رفت و آمد داریوش را به بهمن بدهم! خیلی زیباست وقتی بعد از ده سال حاال فقط باید فایل  

 برنامه ریختن و دست و پا زدن، حاال می توانم بنشینم و منتظر نتیجه آن باشم. 

روم تا    به میز کارم که می رسم، هنوز ضربان قلبم به حالت عادی برنگشته. گوشی ام را برمی دارم و به تراس می 

 با بهمن و بعد شبنم تماس بگیرم. اول شماره بهمن را می گیرم. "الو" گفتنش مثل همیشه قلدرانه است.

 سالم بهمن! -

 به به سالم. خوش خبر باشی. سرویس شدم انقدر زنگ زدم گفتی هنوز هیچ غلطی نکردی. دیگه دارم کم کم ازت. -

 میان حرفش می پرم و هیجان زده می گویم:

عت سه داریوش برای کاری میره خارج شهر. هر روز. تا سه هفته آینده. سمت اندیشه یه فیلمبرداری داریم.  راس سا-

که  روزی  هر  بگیریدش.  اینکه  برای  مناسبیه  جای  آمده.  و  رفت  کم  و  خلوت  همیشه  خوره  می  بهش  که  ای  جاده 

سه بفرست به آدرس شرکت که برات   خواستی برنامه رو بریزی به من خبر بده که مطمئن بشم. یکی رو قبل ساعت

بگیریدش.   تونید  می  همونجا  بذار.  آدم  فرستم  آدرسشو می  برات  هم  مسیر  توی  جایی  یه  کنه.  تعقیبش  تا  فرستم  می 

! فقط قبلش به من خبر بده. من تا دو هفته آینده اینجا هستم و می تونم خودم کنترل کنم برنامه ۶۶پورشه سیاه پالک  

 رو!

 و شوقش را پنهان کند:نمی تواند ذوق 

ایول دختر. دمت گرم. می دونستم به آدم درستش کار دادم. جنمشو توت دیدم. ردیفش می کنم. تو هم حواست باشه. -

 گوش به زنگ باش. 

تماس را قطع می کنم و می خواهم شماره شبنم را بگیرم که موبایل میان دستم زنگ می خورد. شماره داریوش را  

ندی اش می شناسم. دلم هری می ریزد. چرا با من تماس گرفته؟ نکند متوجه شده چیزی در دفترش  سیو ندارم اما از ر

 تغییر کرده؟ مغزم سریع پردازش میکند. حتی حالت صندلی را به شکل اولش برگردانده بودم. نمی تواند فهمیده باشد.

 تماس را وصل می کنم:

 الو.-
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 تارا همین االن بیا باال.کارت دارم. -

ه" می گویم. از لحن خشنش متوجه عصبانیتش شده ام. دستی به جیبم می کشم. اصال فلش را جای خوبی نگذاشته "باش

ام. هنوز نمی دانم چه می خواهد بگوید. شاید حساس شده ام و فکر می کنم هرچیزی مربوط به دزدی کردنم می شود.  

خل دستشویی می روم. فلش را میان مشتم می گیرم.  احتماال همین است. کمی فکر می کنم و بجای باال رفتن، اول دا

اینکه در گلویم گیر کند،   باید قورتش بدهم. بعد از ترس  کار از محکم کاری عیب نمی کند. اول فکر می کنم شاید 

پشیمان می شوم. دور خودم می چرخم. بالخره تصمیمم را می گیرم. زیپ شلوار جینم را باز می کنم و فلش را داخل  

گذارم. مطمئنا نمی تواند آنقدر پیش برود. آبرویش را میبرم اگر بخواهد به من دست بزند. هیچ جای بهتری   شرتم می

 وجود ندارد. 

ام را بلد است.  کنم اما فایده ندارد. داریوش خانهای به فرار کردن فکر میترسان و لرزان باال می روم. برای لحظه 

راه رفتن را برایم سخت کرده. سارا پشت میزش نشسته. بی خبر از همه جا  فلشی که داخل لباس زیرم گذاشته ام، کمی 

 اش است.   هنوز مشغول بازی با گوشی

 می دانم که اوضاع از آنچه فکرش را می کردم، بدتر است. داریوش فهمیده! از صدایش مشخص بود.

اتاق می   داخل دفتر می روم. نگاه ترسانم را دور  با چه شهامتی  دانم  از نمی  داریوش پشت میزش نشسته.  گردانم. 

تواند   نمی  کرد.  انکار خواهم  من  فهمیده،  که  هرکجا  از  چقدر عصبانی ست.  بزنم  توانم حدس  نمی  حالت صورتش 

 چیزی را ثابت کند. ممکن است اشتباه کنم؟ بعید است!

 د:بعد از نگاهی عمیق و طوالنی به من که رعشه به تنم می اندازد، سراغ لپ تاپش می رو

 بیا اینجا تارا.-

 کمی با لپ تاپش کار میکند. همانجا می ایستم و فقط نگاه می کنم. حال خوشی ندارم. 

 سرش را باال می گیرد و عربده می کشد:

 گفتم بیا اینجا. همین االن!-

قدم هایی  مطمئن می شوم که موضوع دقیقا همانی ست که از آن واهمه داشتم. نمی تواند چیز دیگری باشد. بالخره با  

 سنگین و نامیزان به سمتش می روم. کنار میزش می ایستم. صندلی چرخ دارش را عقب می کشد و جا باز می کند:
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 بیا اینجا وایسا.-

دلم نمی خواهد دوباره داد بزند. میز را دور میزنم و کنار صندلی اش می ایستم. مدام تکرار می کنم که نمی تواند 

 چیزی را ثابت کند. 

صفحه نمایش لپ تاپش، دنیا دور سرم می چرخد. چرا فکرش را نکرده بودم؟ چرا انقدر سر به هوا و احمقم؟  با دیدن  

اتاقش دوربین مدار بسته دارد. البته که دارد. خودم را می بینم که پشت میز نشسته و درحال گشتن لپ تاپش هستم. 

 البته که می تواند ثابت کند! 

می شود و حالت تهوعی ناگهانی، بیخ گلویم را می چسبد. با ترس و اضطراب چند    چشم هایم تا آخرین حد ممکن باز

 قدم از میزش فاصله می گیرم.

 چی برداشتی تارا؟ -

بیشتر عقب می روم. نه! نمی گذارم تمام تالش هایم هیچ و پوچ شود! من به همه ی چیزی که می خواستم، رسیده ام.  

تا راضی شوم فلش را پس بدهم. برمی گردم و با سرعت به سمت در می  باید همینجا مرا زیر دست و پایش بکشد  

شنوم. دستم به دستگیره نرسیده که بازویم  روم. صدای بلند شدنش از روی صندلی و قدم های شتابانش را به سمتم می

 اند.کشیده می شود. احساس می کنم حاالست که استخوان بازویم کنده شود. درد تا مغز استخوانم را می سوز

 جیغ بلندی می کشم و به عقب پرت می شوم. داریوش باری دیگر عربده می کشد:

 چی برداشتی از لپ تاپ من؟ هان؟ شبنم بهت گفته آره؟ هیچ میدونی داری چه گهی می خوری؟ -

 دستم را باال میبرم و سعی میکنم به صورتش بکوبم: 

 ولم کن...ولم کن عوضی! -

هایم کشمکش  و  تقال  تمام  میان  چنگ در  به صورتش  محکم  انقدر  خراشد.  می  را  پوست صورتش  دستم  ناخن  ان، 

انداخته ام که برای ثانیه ای رهایم می کند و عقب می رود. دستش را به صورت زخمی اش می کشد و "آخ" بلندی  

 می گوید. خونی که از جای چنگ هایم راه افتاده با کشیده شدن دستش، روی گونه اش پخش می شود. 

 بی مهابا باز می شود و سارا داخل می آید: در دفتر 
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 اوا...چی شده؟ تارا جون؟ -

 از دیدن صورت خونی و سرخ از عصبانیت داریوش و من که نفس نفس می زنم، دستش را جلوی دهانش می گیرد:

 وای خدا... -

 داریوش از ته حلقش فریاد می کشد:

 برو بیرون... -

 فرصت را از دست نمی دهم. زیر گریه می زنم و سریع به سمت سارا می روم: 

 نمیذارم بهم دست بزنی کثافت! من از اوناش نیستم.-

 داریوش که دستم را خوانده، با صدای بلندی می گوید: 

 حرف مفت نزن. دزدی کرده! از لپ تاپم دزدی کرده. -

 بلندی گریه میکنم:خودم را با دست نشان میدهم و با صدای 

 من دزدی کردم کثافت؟ بهونه بهتر پیدا نکردی گندکاریتو جمع کنی؟ شما مردا همتون الشی و کثیفید.-

سارا همانطور ناباور سرجایش ایستاده و دستگیره به دست با دهانی باز نگاهمان می کند. داریوش به سمتم حمله ور 

 به سرعت خودش را میان ما می اندازد:  می شود. قبل از اینکه دستش به من برسد، سارا

 ببخشید آقای ماهر. بذارید بچه ها همه بیان صحبت کنیم. نمی تونم بذارم دست روش بلند کنید.-

 داریوش سعی می کند از سر راه کنارش بزند: 

 چی میگی بابا؟ توی دوربینا هست. دزدی کرده. برو کنار!-

ت در واحد میدوم و بازش می کنم. بی آنکه در را پشتم ببندم، به سمت  دیگر منتظر نمی مانم. با سرعت زیادی به سم

آسانسور یورش می برم. انقدر تند می دوم که گلوی خشکم به سوزش میفتد. ضربان قلبم به اوجش رسیده. سریع خودم 

بینم که به رویش حک شده را می فشارم. داریوش را می    pرا داخل آسانسور می اندازم و دکمه ای که حروف التین  

دنبالم می دود. درهای آسانسور شروع به بسته شدن می کنند. به چند قدمی آسانسور رسیده که درها کامل بسته می  
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شود و آسانسور به راه میفتد. نگاه آخرش که میان درها گم شد، به حدی ترسناک بود که تمام وجودم را مانند بیدی می 

شته ام. چیز مهمی داخلش ندارم و نمی توانم ریسکش را بکنم. مغزم خوب کار  لرزاند. برایم مهم نیست کیفم را برندا

 نمی کند. فکرم هزارجاست. باید هرچه زودتر خودم را به خانه سامان برسانم. او حتما از من محافظت خواهد کرد. 

داخل پارکینگ بزنم.  آسانسور در پارکینگ شرکت متوقف می شود. چند هفته ای می شود که اجازه داده اند ماشینم را  

فضای پارکینگ نیمه تاریک و خفقان آور است. سیستم تهویه صدای بلند و گوشخراشی به راه انداخته. یکی از المپ 

 ها، پشت هم روشن و خاموش می شود. 

مستقیم به سمت دویست و شش سفیدم میدوم. نمی دانم اگر داریوش دستش به من برسد چه بر سرم می آورد. با دست  

ندارم. سوییچم های از اشک، همانجا خشکم می زند. کیفم روی دوشم نیست. من که کلید  لرزان و صورتی خیس  ی 

 داخل کیفم مانده بود. نمی توانم ماشینم را از آنجا تکان بدهم. دست و پایم را گم می کنم.

انق در می لرزم که گوشی از  حاال چطور باید بروم؟ گوشی را از جیبم بیرون می کشم. شماره سامان را می گیرم. 

میان دستم رها می شود و روی زمین میفتد. هق هق گریه ام اوج می گیرد. با بیچارگی خم می شوم تا گوشی ام را  

 بردارم. به محض اینکه انگشتانم گوشی را لمس می کنند، کفش های مردانه ای را می بینم که به من نزدیک می شود. 

ستم. کار از کار گذشته! همه چیز تمام شد. داریوش درست رو به رویم ایستاده  گوشی را چنگ می زنم و صاف می ای

و با چشم های ترسناکش، خیره نگاهم میکند. المپ نیمه سوخته باالی سرش روشن و خاموش می شود و سایه آن  

مثل    روی صورتش افتاده. جای چنگم روی صورت سرخش پیداست و گویی مسیر طوالنی ای را دویده باشد، درست

 من نفس نفس می زند. 

چانه ام از بغض می لرزد. صورت پدر بیچاره ام جلوی چشمم نقش بسته. آخرین تصویرم از پدرم، صورت سوخته و  

جزغاله شده اش است. بقدری سوختگی شدید و وحشتناک بود که حتی به بیمارستان هم نرسید. به من اجازه ندادند در  

 من باعث و بانی مرگش هستم. می گفتند که پدرم مرا سر خاکش نمی خواهد. مراسم تدفینش شرکت کنم. می گفتند

داریوش قدمی به سمتم می آید و من عقب می روم. به بدنه ماشین می خورم. راه به جایی ندارم. درست مثل گنجشک 

 پر و بال شکسته ای، باید تن به تله بدهم. 

 بینم که گویا سعی دارد خونسرد بماند:   قدم دیگری برمی دارد و صورت و فک سخت شده اش را می
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تارا فلشو بده به من. قبل از اینکه همه بیان و آبروت بره. فلشو بده و قول میدم بذارم بری. نذار چیزایی رو بگم که  -

 دوست نداری بشنوی. داری مجبورم میکنی. بدش به من!

 با همان بغض لعنتی سرم را تکان می دهم: 

 نمی تونم! -

عث می شود از زیر چراغ نیمه سوخته فاصله بگیرد و می توانم واضح صورتش را ببینم. کمی آرام تر قدم بعدی با

 شده و دیگر نفس نفس نمی زند. نگاهش را نمی فهمم! انگار قصد دارد چیزی را بگوید که من از درکش عاجزم. 

 میتونی. عاقل باش.-

 نفس بریده می گویم: 

دی. داریوش حتی اگه امروز فلشو ازم بگیری از شرم خالص نمیشی. من زهرمو توی کثافت باید تقاص کاراتو پس ب-

 می ریزم. من آروم نمی شینم.

بی مهابا به سمتم هجوم می آورد. جیغی می کشم و سعی می کنم فرار کنم. سعیم بی فایده ست! از همه طرف توسط 

می دانم که می داند فلش را یک جایی میان لباس   ماشین ها احاطه شده ام. خودش را به من می رساند. کارم تمام شده.

 هایم پنهان کرده ام. هیچکس این جا نیست تا جلویش را بگیرد. مطمئنا همه جای بدن و لباس هایم را چک خواهد کرد. 

بازویم را محکم می چسبد و مرا جلو می کشد. همانطور که دست دیگرش را دور کمرم حلقه می کند، مرا در جهت  

یی که ماشینم را پارک کرده ام می کشد. گیج از رفتار غیر منتظره اش، جیغ های گوش خراش و بلند می مخالف جا

کشم و به سر و صورتش می کوبم. هنوز ذره ای امید دارم که کسی آن اطراف باشد و با شنیدن صدای جیغ، به یاری  

 ام بشتابد.

 ولم کن. ولم کن کثافت. -

جانم، تنها سکوت می کند. انقدر زورش زیاد است که کاری از من ساخته نیست.    در مقابل تمام ضربه های مشت بی

به ناچار دنبالش کشیده می شوم. شالم روی زمین پارکینگ میفتد. حتی برای برداشتن شال هم رهایم نمی کند. مسیری 

دم را آزاد کنم. جیغ بلند  که آمده ام را به سمت دیگر پارکینگ طی می کنیم. هرچقدر دست و پا می زنم نمی توانم خو 
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دیگری می کشم. کف دستش را محکم جلوی دهانم می گیرد و صدای جیغ بلندم، به آنی متوقف می شود. حتی نمی 

 توانم درست نفس بکشم.

توانایی هر  را گرفته،  دهانم  درحالیکه هنوز جلوی  کند و  قفل می  پشتم  را  دستم  دو  کنارش ماشینش می رسیم. هر 

سلب می شود. تن کم جانم را به بدنه ماشینش می چسباند. با همان نگاه خیس از اشک، برایش خط و  مقاومتی از من  

 نشان می کشم.

 همانطور که فاصله مان به نیم متر هم نمی رسد، نگاه عمیقی به چشمانم می اندازد و شمرده شمرده می گوید:

 زور. می خوام باهات حرف بزنم.دستمو برمی دارم. جیغ نزن! فلشو ازت نمی گیرم. نه به -

 فشار هردو دستش را کمی کمتر می کند و آرام می گوید:

 اوکی؟-

ترسیده و لرزان فقط سری به معنای "باشه" تکان می دهم. می ترسم همانجا از شدت بی هوایی خفه شوم و از دست  

ده. مچ دست هایم درد می کند. تمام  بروم. دستش را آرام از روی دهانم برمی دارد. پوست دور دهانم به سوزش افتا

 وجودم تیر می کشد.

 بی آنکه قفل دستانم را باز کند و اجازه تکان خوردن به من بدهد زمزمه می کند:

تارا. همه چیز اونطوری که بنظر میاد نیست. من تا این لحظه سکوت کردم چون سکوت من به نفعت بود. چون بی  -

دادم منو مقصر همه چیز بدونی اما حقیقتو نفهمی. دالیلش رو کامل برات   خبری برای تو خوش خبری بود. ترجیح

میگم. اما االن داری دردسر درست میکنی. برای هممون! از همه مهم تر و بدتر برای خودت و برادر من! خیلی چیزا  

الن همه میریزن هست که نمی دونی و من حس می کنم دیگه نمیشه سکوت کرد. عاقالنه نیست. البته اینجا نمیشه! ا

اینجا و شر میشه. به حرفام گوش بده...تصمیم با خودته. من نه قصد دارم به زور کاری بکنم...نه روت دست بلند کنم. 

دردسر  توی  اطالعات،  دزدی  بخاطر  و  بگیرم  ازت  فلشو  شده  هرطور  االن  همین  تونم  می  نیستم.  آدمی  همچین 

د باشه که توی دفتر تنها بودی. ولی من اینکارو با تو نمی کنم. بار اول  بندازمت. مدرک هم دارم. سارا هم میتونه شاه

 به اندازه کافی زجر کشیدی. متوجه حرفام هستی؟ 
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گیج و سردرگم فقط نگاهش می کنم. انگار به زبان دیگری سخن می گوید. اشکی از گوشه چشمم پایین میچکد و نمی 

 رس! دانم چانه ام از فشار بغض است که می لرزد یا ت

بالخره آرام گره انگشتانش را باز می کند و مچ دست هایم رها می شوند. می خواهم با دست هایی که آزاد شده به  

 صورتش بکوبم اما صداقت نگاه و لحنش مانعم می شود. چیزی در نگاهش التماس میکند که باید باورش کنم.

 خودش به حرف بیاید:لب می گزم و پشت هم پلک می زنم. سکوتم باعث می شود، 

 اینجا نمیشه. مهراد هم خونه س...نمی تونیم بریم اونجا. بهتره بریم خونه تو! -

آب دهانم را پایین می فرستم و باز سری به معنای قبول حرفش تکان میدهم. نمی توانم حرف بزنم. انگار قدرت تکلم 

 ست که گفتنشان را بلد نیستم.را از من گرفته اند. حس آدم های الل را دارم. حرف های زیادی ه

با ریموت سیاهش، درهای ماشینش را باز میکند و قدمی عقب می رود. خودم را از کنار در کنار می کشم. نگاهم به 

آسانسور است. شاید باید همین حاال پا به فرار بگذارم. چرا نمی توانم با تمام قدرت بدوم و از دستش فرار کنم؟ چرا  

 گوشم زنگ میزند که باید حرف هایش را بشنوی؟این صدای لعنتی در 

در ماشین را برایم باز میکند و با سر اشاره میکند که سوار شوم. همانطور خیره و الل، سوار ماشین می شوم. روی  

صندلی چرمی و راحتش می نشینم اما هیچ احساس راحتی نمی کنم. فضای ماشین بوی خوب عطر داریوش را می 

استارت میزند. خیره به مانیتوری که    دهد ولی بوهای بدی به مشامم می رسد. خودش هم پشت فرمان می نشیند و 

فضای پشت ماشین را نشان میدهد، دنده عقب می گیرد و عرض پارکینگ را دور میزند. از مقابل نگهبانی خالی می 

 گذریم.

که باید فرار کنی و فلش را به شبنم برسانی، انگار تمام وجودم به دو نیم تقسیم شده. نیمی از وجودم سرم فریاد میکشد  

نیمه ی دیگر اصرار دارد که اول به حرف های داریوش گوش بده. در میان تمام این جدال ها سرم را می چسبم.  

 همانطور که اللمونی گرفته ام، به شیشه ماشین تکیه اش میدهم.

نقشه ام را درست جلو نبرده بودم. چرا چیز  سرم از شدت درد زق زق میکند. حقیقتش این است که من هیچ کجای  

 بزرگی مثل دوربین را نادیده گرفتم؟ چرا حواسم نبود؟ یعنی شبنم هم یادش نبود؟
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داریوش گوشی اش را باال می آورد و در مسیریاِب آن، آدرس خانه مرا میزند. پس واقعا به خانه من می رویم. نمی  

هد سر به نیستم کند. بهرحال هرچیزی از این آدم برمی آید. گفته بود که  دانم چرا توهم زده بودم که ممکن است بخوا

 همه چیز آنطور که به نظر می رسد نیست! پس چطور بود؟ چه چیزی را نمی دانستم؟ 

تمام مسیر را فقط فکر می کنم. داریوش هم گویا فعال قصد حرف زدن ندارد. حواسم می رود سمت اسلحه ای که در  

دلم   و  دارم  توانم  خانه  می  بزند،  انتظاری  از  خارج  حرکت  هر  و  کند  روی  زیاده  بخواهد  اگر  شود.  می  گرم  کمی 

 تهدیدش کنم. آیا جسارت شلیک کردن به او را دارم؟ سوالم را بی جواب می گذارم و آه عمیقی می کشم.

آشنای خانه، گرمای    ماشین از حرکت می ایستد و من چشم های خسته و پف کرده ام را از هم می گشایم. دیدن نمای

 دلنشینی به قلبم میدهد. اینکه در قلمرو من باشیم، برایم امن تر است. 

بی توجه به اینکه چیزی روی سرم نیست، از ماشین پایین می روم. دیگر میلی به فرار ندارم. تمام مسیر فکر کرده 

 یده بودم.ام. ترجیح میدهم حرف هایش را بشنوم. من هیچوقت حرفی از سوی داریوش نشن

با حس سنگینی کوهی روی شانه هایم به سمت در می روم. احساس می کنم که دنبالم می آید. حتی برنمی گردم تا  

نگاهی به سمتش بیندازم. کلید خانه ام را همراهم ندارم. داخل دسته کلیدم و توی کیفم جا مانده. البته همیشه برای چنین 

تنها زندگی   آماده بودم.  باشم.  موقعیت هایی  باید همیشه کلید یدکی داشته  می کردم و بر اساس تجربه می دانستم که 

زنگ یکی از همسایه ها را می زنم. از آیفون کمی فاصله می گیرم تا موهای بی پوششم را نبیند و کنجکاوی نکند.  

ویمان باز می کند.  همسایه طبقه سوم که زن میانسال و مهربانی ست، وقتی صدای آشنایم را می شناسد، در را به ر

 البد حاال ورود داریوش را به دنبالم خواهد دید. خسته تر از آنم که اهمیتی به این موضوع بدهم.

هردو داخل می رویم و در آسانسور می ایستیم. نگاه داریوش با من و نگاه من به در آسانسور است. حقیقتش این است 

دانیم. حتما داریوش حرف مهمی برای زدن دارد که مرا به اینجا که بازنده ماجرا من بودم. هردو این را خوب می  

کشانده. می توانست خیلی راحت فلش را بگیرد و مرا از شرکت شوت کند بیرون. اما اینکار را نکرده بود. خواسته  

چیزها را    بود حرف بزند و چیزهایی بگوید که نمی دانم...که ادعا میکرد نمی دانم! و من با تمام وجود می خواهم آن

 بدانم.
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کلید یدک را از روی چراغ کوچک کنار در برمی دارم. سطح فلزی اش بر اثر حرارت چراغ داغ شده و دستم را می  

سوزاند. کلید از دستم روی زمین میفتد. قبل از من داریوش خم می شود و کلید را برمی دارد. کمی این دست و آن  

 ندازد. دستش میکند و بالخره آنرا داخل قفل می ا

در را باز میکند و اجازه میدهد اول من داخل بروم. با همان کتانی های کثیف داخل خانه می روم. داریوش هم دنبالم 

 می آید و در را پشتش می بندد. می بینمش که کلید را روی عسلی کوچک می گذارد.

بشنوم. اما بخاطر شرایط هردو سکوتمان عجیب است. حس می کنم نه او می خواهد حرف بزند و نه من دوست دارم  

 مجبوریم اینجا باشیم. او مجبور است بگوید و من مجبورم بشنوم.

 بی توجه به او به سمت اتاقم قدم برمی دارم: 

 من باید یه دوش بگیرم. -

 متعجب و با گیجی اخم میکند:

 دوش بگیری؟ تارا فکر احمقانه به سرت نزنه.-

 کنم. مسیر رفته را برمی گردم. گوشی ام پوزخندی می زنم و رو به او می 

 را از جیب جینم بیرون می کشم و با حرص به سمتش می گیرم:

 فقط می خوام یه دوش بگیرم. حال و روزمو نمی بینی؟ -

 لب هایش را بهم فشار میدهد و نفس عمیقش را از لپ هایش بیرون میدهد:

 اوکی...-

 گوشی را از دستم می گیرد و کوتاه می گوید:

 من منتظر میمونم. -

 خنده تلخی می کنم:

 میدونم.-
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به اتاقم می روم و در را پشتم قفل میکنم. خوب می داند که از طبقه پنجم هیچ راهی برای فرار نیست. سریع و پر 

استرس به سمت ساک ورزشی ام می روم. اسلحه را بیرون می کشم. خشابش سرجایش است. آن را روی حالت ایمن 

شلیک کردن ندارم. فقط می خواهم احساس امنیت کنم. می خواهم چیزی باشد که او را بترساند...که    گذاشته ام. قصد

 به من حس برتری بدهد. 

اسلحه را روی تخت می گذارم و همانجا کتانی هایم را از پا می کنم. داخل حمام می روم. تمام لباس هایم را درمی  

زیرم بیرون می کشم. حضور مداوم و طوالنی اش کمی اذیتم کرده. آورم و داخل سبد می اندازم. فلش را از لباس  

فلش را روی روشویی قرار میدهم. هنوز در برابر پس دادنش مقاومت می کنم. قصد ندارم اجازه دهم خیلی راحت  

 بازی را برده و به خواسته اش برسد.

م پوستم  آب روی  قطرات ولرم  روم.  دوش می  زیر  کرده،  آرایش  همان صورت  انرژی با  ناگاه  به  انگار  ریزد.  ی 

 مضاعفی به تنم تزریق شده. سرم را باال می گیرم و می گذارم زاللی آب، گرد خستگی را از صورتم بشوید.

دست هایم هنوز درد میکند. مچم را فشار میدهم و لب میگزم. جای فشار دستش قرمز شده. با بی قراری دستی به  

می فرستم. ده دقیقه به همان حالت زیر دوش می ایستم تا کمی از آرامشم صورت خیسم می کشم و موهایم را عقب  

برگردد. احساس میکنم یک ساعت قبل را بی وقفه روی ترنی نشسته بودم و حاال بالخره پایین آمده ام. دوش را می  

 بندم و گوش تیز می کنم. هیچ صدایی از بیرون نمی آید.

گرفته اش می کشم. تمام ریملم زیر چشمم ریخته. دو انگشت اشاره ام را    جلوی آینه می ایستم و دستی به سطح بخار

محکم زیر چشم هایم می مالم. کمی از سیاهی زیر چشمم از بین می رود. بی اهمیت به آن فلش را برمی دارم و سطح  

 پالستیکی و در دارش را خوب زیر شیر روشویی می شویم. 

بدوشامبرم را از گیره پشت در برمی دارم و می پوشم. خیره به اسلحه  از فضای بخار گرفته حمام خارج می شوم. ر

کوچک فکر می کنم که چطور می توانم بی آنکه مشخص باشد، همراهم ببرمش؟ بالخره بعد از کمی فکر به نتیجه می 

کنم می  بند  زیر  لباس  به  کمرم  پشت  را  اسلحه  میپوشم.  و  دارم  برمی  شرتی  زیرم،  های  لباس  کشوی  از  . رسم. 

ربدوشامبر گشاد است و احتماال داریوش متوجه برآمدگی اسلحه نخواهد شد. فلش را هم در کشوی لباس زیرهایم جا  

سازی می کنم و به سمت در می روم. برای روحیه بهتر نفس عمیقی می گیرم. دستی به موهای خیسم می کشم و قفل  

 در را باز می کنم. 
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ل نشسته و سرش را به کف دو دستش تکیه داده. گویا صدای قدم هایم را  وقتی به هال برمی گردم، داریوش روی مب

 می شنود. سرش را باال می گیرد و نگاهی به سرتاپایم می اندازد.

قبل از اینکه متوجه چیز مشکوکی شود، می روم و روی دورترین مبل به او می نشینم. سطح سرد اسلحه را حس می  

 حن سردی می گویم: کنم که به کمرم فشار می آورد. با ل

 خب...گوش میدم. گفتی که بعد از شنیدن حرفات تصمیم با منه. درسته؟ -

 با اطمینان حرفم را تایید میکند:

 تصمیم با توئه.-

 لبخند رضایت بخشی می زنم:

 خوبه...هرچند من دلیلی نمی بینم که بخوام به حرفات اطمینان کنم...اما بگو...-

 تعریف میکند: نفس عمیقی میکشد و شروع به 

بهتره قبل از نظر دادن گوش بدی! خب...باید از همون اولش بگم. خیلی حرف برای زدن هست که حتی نمی تونم  -

توی مغزم کنار هم بچینمشون. همه چیز خیلی پیچیده ست. همه چیز از زمان دانشگاه شروع شد. حدیث که اومدی  

وقع که شما وارد دانشگاه شدید من داشتم فوقمو کم کم تموم می تولدش...اون زمان دانشگاه دوست دختر من بود. اونم

کردم. خیلی با حدیث اختالف داشتیم و توی همون دوره دعوای سختی کردیم. البته حدیث به این موضوع ربطی نداره. 

اختالف داشتیم.   اما خب من اونموقع دوست دختر نداشتم. یعنی نمی دونم داشتم یا نداشتم. کامل بهم نزده بودیم اما خیلی

همه ش دوره های طوالنی قهر می کردیم. قهر آخرمون به دو ماه رسیده بود و خب من تقریبا مطمئن بودم تموم شده. 

که   شد  جلب  وقتی  توجهم  بار  اولین  نداشت.  در موردت وجود  چیز خاصی  بودم.  دیده  چندباری  دانشگاه  توی  تورو 

ن. من زیاد باهاشون نمی گشتم اما گاهی هم میرفتم توی جمعشون. در  سامان و دوستای مهراد و شبنم ازت حرف میزد

از حرفاش خوشم نمی   مورد عالقه زیادت به مهراد میگفتن. شبنم خیلی حرفا برای زدن داشت. مسخره ت میکرد. 

ب شد. اومد. کال از شبنم خوشم نمی اومد. بخاطر یه سری مسائل که بهش می رسیم. از اونموقع بیشتر توجهم بهت جل

بنظرم کیوت بودی. بنظرم خیلی قوی بودی. من همیشه دخترای پر تالش و هدف دار رو دوست داشتم. سامان خیلی 

و  اینهمه تالش  یاد میدی.  بهتر درس رو بهش  استادا  از  ای. می گفت  اعجوبه  یه  که  ازت می گفت.  چیزای خوبی 
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دخترایی   دورم  عمر  یه  که  منی  برای  برام.  بود  جذاب  چیزو  پیگیریت  همه  که  کردن.  نمی  تالش  که  بودم  دیده  رو 

اونموقع به نظرم  فقط توجهم جلب شد و  باشم.  داشته  نبود که احساس خاصی  اینطوری  البته  داشتن.  آماده  حاضر و 

صورت همیشه خندون جذابم هستی. چون می دونستم خیلی عاشق مهرادی هیچ حرکتی    چتری هات ورسید با اون  

ی کم بود. من نمی دونستم هفده سالته اما هجده سالم برای من سن خیلی کمی بود. فقط از دور  نکردم. سنت هم خب خیل

نگاهت می کردم و زیر نظرت داشتم. جز درست و مهراد به هیچکس توجه نمی کردی. اینم برام جذاب بود. دخترای  

ه روز عاشق اون. ولی تو نه!  هم سن و سالت می خواستن مخ هرکی رد میشد رو بزنن. یه روز عاشق این بودن و ی

 بدون اینکه به مهراد نزدیک بشی از دور عاشقش بودی. 

 دستی به صورتش می کشد و نفسی می گیرد:

بهرحال من بی خیال تمام کشش های درونیم شدم و سعی کردم مشغول زندگیم باشم. اصال چیز به اون صورت مهمی -

یج دور خودت میگشتی. اصال باورم نمیشد. مدام می گفتم همچین هم نبود. تا اون شب توی مهمونی دیدمت. مست و گ 

تا  این حرفا بودی. کمکت کردم و  از  اما خیلی مست تر  باهات حرف بزنم  اینجا چیکار میکنه؟ سعی کردم  دختری 

ماشین بردمت. شبنم ولت کرده بود. خودت اینو میدونی. براش مهم نبودی هیچوقت. نمی تونستم یه دختر مست و کم 

سن و سالو با آژانس بفرستم. سوار ماشین خودم کردمت. قسم می خوردم فکر خاصی توی سرم نبود. هرچی ازت 

آدرستو پرسیدم گریه کردی و گفتی بابام بفهمه می کشتم. پس خونه ت هم نمی تونستیم بریم. من یکی دو سالی میشد با 

ت باید با حدیث ازدواج کنم و من می دونستم به اندازه  پدرم اختالف شدید داشتم و خونه جدا گرفته بودم. اصرار داش 

افتاد. فکر نکن من آدمی  اتفاقایی  نداریم. بهرحال اون شب رفتیم خونه ی من و خودت میدونی چه  کافی باهم تفاهم 

جذابیت  برام  هم  همینطوریش  تو  نیست.  اینطوری  اصال  كنم.  برقرار  رابطه  باهاش  بیفته  دستم  دختری  هر  که  هستم 

تی. کارم اشتباه بود اما وقتی سعی کردی بهم نزدیک بشی حتی برای یه ثانیه هم نتونستم بگم نه و مقاومت کنم. داش

باید  نبودم.  نبود. من مست  قبول می کنم. من سنم کم  بابت اون شب  اشتباهم رو  نتونستم. من تمام  اما  باید می کردم 

اری به عشقت...اونهمه معصومیت و سادگیت در عین باهوشی و  عاقالنه تر برخورد می کردم. اما نکردم. اونهمه وفاد

 زرنگی برام جذاب بود. بهرحال اتفاقی که نباید افتاد. ولی تارا...

 عمیق و محکم نگاهم می کند و نفس عمیقی می کشد: 

ابطمون. من  تارا گرفتن و پخش کردن اون فیلم کار من نبود. یعنی گرفتنش کار من بود. نه به هدف فیلم گرفتن از ر-

اصال نمی دونستم قراره اونشب با تو رابطه داشته باشم. من اصال حتی نمی دونستم قراره توی اون مهمونی باشی. 
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پخش کردن اون فیلم هم برای من سودی نداشت. برای اینکه بدونی چرا اون فیلم از ما گرفته شد باید برگردم عقب.  

دارن.   دیرینه ای  نگاه به شراکتشون نکن. مشکالت خانوادگی ما و دشمنی هامون خیلی  پدر شبنم و پدر من رقابت 

پیچیده ست. شبنم دو تا دلیل برای نفرت از ما و بهتره بگم من داره. اولیش همون رقابت خانوادگیمونه...و تالششون  

دانشگاهیش    برای زمین زدن ما...دومیش اینه که شبنم اصال از پس زده شدن خوشش نمیاد. سالی که شبنم دوره پیش

رو می گذروند، بارها سعی کرد به من نزدیک بشه. حسش شبیه حسی که تو به مهراد داشتی نبود. پر از حرص بود.  

تو هیچوقت بابت پس زده شدنت کاری نکردی. ولی شبنم مدام تهدیدم میکرد. مدام سر راهم سبز میشد. نمی دونم چه  

البته مهراد اصال شبیه    حسی به من داشت ولی من اسمشو عشق نمیذارم. حس مهرادو ببین...یه همچین چیزی بود. 

بارها پسش زده بودم...خب حریص   دارم فیک بودن احساساتشونو میگم. چون برخالف پسرای دورش  شبنم نیست. 

شده بود. توی اون سن چیز عجیبی هم نیست. شبنم خوی وحشی و جنگ طلبی داره. خودت بهتر از من اینو میدونی!  

کی دوبار که اومدم توی خونه احساس کردم کسی خونم بوده. یه سری چیزا اینور اونور شده بود. من خیلی خالصه ی

توجهم به محیط اطرافم باالست. همه چیزو خیلی زود می گیرم. شکم رفته بود به شبنم. اون اطالعات رو من همون  

ی هامون توجه و بهانه هاش رو برای نزدیک زمان هم توی لپ تاپم داشتم. اونم می دونست. یکی دوبار توی دورهم

شدن به لپ تاپم حس کرده بودم. برای همین چون دیدم یجوری میاد توی خونه، فایل ها رو سریع منتقل کردم جای 

اتاق فیلم بگیره. لپ تاپ رو   پنهان کردم که از فضای  دیگه و برای اطمینان، دوربین رو بین کتابای توی کتابخونم 

د تا مطمئن بشم کسی که وارد خونم میشه شبنمه. اونموقع اصال نمی دونستم چجوری میاد توی خونم. گذاشتم توی دی

االن میدونم. فکر کنم اونروز سومین روزی بود که دوربین رو گذاشتم بین کتابا. دو روز قبلش رو چک کرده بودم و  

اتاق رفتیم من اصال به هیچ عنوان ی نبود. وقتی اون شب ما توی  نبود که دوربین در حال ضبط کردنه.  خبری  ادم 

فرداش از خواب بیدار شدم. بازم حواسم به دوربین نبود. تمام حواسم پیش تو بود. که چه اشتباهی کردم. به گه خوردن  

تازه   بعد  دو ساعت  بود سرجاش. شاید حدود یکی  اومده  عقلم  انگار  تازه  بودی و هم مست.  بودم. هم ورجین  افتاده 

بین افتاد. برش داشتم. تمام اتفاقات از جمله سکس مارو ضبط کرده بود. دوربین شارژش تموم شده بود و  چشمم به دور

خاموش بود اما فیلما رو توش داشت. دومین اشتباه بزرگ من این بود که همون موقع فیلمارو پاک نکردم. البته من 

نمی کردم. با وجود تمام حس گناهی که داشتم    اگر می مردم هم نمی ذاشتم پخش بشه و آبروت بره اما اصال فکرشو

فیلم رو ریختم توی لپ تاپم. نمی تونستم پاکش کنم. نمی دونم چرا! خودمم االن درک نمی کنم که چرا. حتی جز همون  

می   کنم.  بدتر  برات  رو  چیز  همه  و  بیام  جلو  ترسیدم  می  گذشت.  کوتاه  مدت  بگذریم...یه  نکردم.  نگاهشم  اول  بار 

دی نمی ترسیدم  دانشگاه  درسم. زیادم  به  بدم  بود و سعی می کردم حواسمو  نامم  پایان  باشه. موقع  بدتر  برات  دن من 



 «منصوری یاسمین»روسی  رولت

268 
 

نزدیک شدنم   نداشتم  دونستم چجوری. دوست  نمی  اما  کنم  بود. می خواستم کمک  پیشت  فکرم  نداشتم.  اومدم. کالس 

ی خیابون ازم دزدیدن. از خونم اومده بودم  برات بد باشه. همه چیز وقتی از هم پاشید که یه روز کیف لپ تاپمو تو

بیرون و داشتم سوار ماشینم میشدم که یه موتوری بند کیفو کشید و متاسفانه تونست اونو با خودش ببره. می دونستم  

ویدئو  اون  اما  بودم  به جا کرده  اطالعاتمو جا  بود. خوشبختانه  کار شبنم  باشه.  اتفاقی  نمیتونه  نداشتم  کیه. شک  کار 

دیوونه میشدم. به شبنم زنگ زدم. جوابمو نداد. رفتم دم خونشون ولی درو روم باز لعنت ی توی لپ تاپ بود. داشتم 

 نکردن. لپ تاپم رمز داشت. شبنم آدم اهل تکنولوژی نبود که بدونه چطور میشه رمز یه لپ تاپو هک کرد.

 از صحبت می ایستد و نگاهش غمگین می شود. نفسی تازه می کند:

حاال شاید با خودت بگی که چرا من تمام این مدت گذاشتم فکر کنی که مقصر پخش شدنش من بودم. تارا من ترجیح  -

میدادم فکر کنی من مقصرم و آرامشتو داشته باشی. به اندازه کافی بدبختی کشیده بودی. من فکر می کردم داری آروم  

اینک  با  هم  ما  زندگی  توی  برگشتی  وقتی  میکنی.  نمی  زندگیتو  برنمیاد.  ازش  کاری  گفتم  کردم...باز  احساس خطر  ه 

خواستم بدونی...ولی...ولی االن دیگه همه چیز داره برات خطرناک میشه. فکر میکنی اگر اون اطالعات رو بدی به  

شبنم همه چیز تمومه؟ تارا تو پدر منو نمی شناسی. مرد خطرناکیه. هیچکس نمیتونه پا رو دمش بذاره. حتی ما که  

آدم  پس طناب  با  داری  ترسن.  می  بابام  از  همشون  چون  جلو  انداخته  تورو  کرده.  خودش  طعمه  رو  تو  شبنم  رشیم. 

 اشتباهی میری توی چاه...من می ترسم همه اینا دوباره برای تو شر بشه.

 ناباور و نفس بریده سر تكان میدهم: 

 چرت میگی...-

 ت...متاسفانه اینطور نیست. و بدترین قسمتش هم این نیس-

ماتم برده. بدترین قسمتش اگر این نیست، پس چیست؟ دارد علنا به من می گوید که شبنم به آن فیلم دسترسی داشته.  

دارد می گوید که باعث و بانی تمام بدبختی هایم، شریک خودم بوده. کسی که به او اعتماد و ایمان داشتم. کسی که 

انتقام. کسی که ب ام راهش داده بودم. چه چیزی می تواند از این بدتر  مدام ترغیبم میکرد به گرفتن  ه خلوت و خانه 

 باشد؟

 داریوش با حالتی متاسف و نگاهی خاموش ادامه می دهد: 
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بهت گفتم که اولش نمی دونستم شبنم چجوری وارد خونم میشه...یا چجوری تونسته وارد لپ تاپم بشه و هکش کنه. -

 شبنم یه همدست داشت...

 می فشارد و جمله کوتاهی از میان آنها بیرون میپرد: لب هایش را بهم 

 اونم سامان بود.-

دستم را جلوی دهانم می گیرم و جیغم را خفه می کنم. سایه هایی سیاه نگاهم را احاطه می کنند. خدایا پس کجا تمامش  

 میکنی؟ 

 به سرعت می ایستم و شوکه شده می گویم: 

 میخوای آزارم بدی؟ بسم نیست؟ نه ممکن نیست...چرته! دروغه! چقدر دیگه-

 او هم به دنبال من بلند می شود و به سمتم می آید:

دروغ نمیگم تارا. برای همین حالی که داری ترجیح دادم ندونی. من اینهمه سال در مقام دشمن اصلیت بودم و بهش -

که باید بی خیال همه چیز    عادت کرده بودم. دوست نداشتم دوباره باعث حال بدت بشم. خیلی سعی کردم حالیت کنم

 بشی و بچسبی به زندگیت. نتونستم. یعنی تو چموش تر از این حرفایی. تو که خودت شاهدی سعیمو کردم.

تمام ده سالی که با سامان گذرانده ام از جلوی چشمم رد می شود. نگرانی هایش! حمایت هایش! پا به پای من غصه  

انقد بتواند  است کسی  نیست. خوردنش. چطور ممکن  دروغ می گوید! سامان من خیانتکار  کند؟  بازی  نقش  ر خوب 

 انقدر شوک همدستی سامان بزرگ بوده که اصال به شبنم فکر هم نمی کنم.

 داریوش رو به رویم می ایستد:

تارا...سامان نمی دونست داره وارد چه بازی ای میشه. دوست صمیمی شبنم بود. نه منو اونقدر می شناخت، نه تو  -

سامان اونقدر مقصر نیست. چون شبنم ازش خواست، قفل خونه منو براش باز کرد. چون شبنم ازش خواست،    رو!

کمکش کرد لپ تاپو از من بدزده. چون شبنم ازش خواست، لپ تاپمو هک کرد. وقتی وارد لپ تاپ شدن نتونستن فایل 

رو سامان خودش برام گفت. وقتی بعد از تمام اون  هارو پیدا کنن چون اونجا نبود اما متاسفانه فیلمو پیدا کردن. اینا

آبروریزی ها تو اخراج شدی و همه چیزتو از دست دادی سامان اومد پیش من. اون می دونست کسی که توی فیلم بود  

من بودم. چون فیلم کامل رو دیده بود. منم توی فیلم بودم. البته توی نسخه اصلیش! پیشم گریه کرد. خیلی احساس گناه  
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از دیدن فیلم هردوشون تصمیم گرفته بودن پاکش کنن. گفت نمی دونسته شبنم   می نداشته. گفت بعد  کرد. گفت خبر 

فیلمو   صمیمیش  خیلی  دوستای  از  چندتا  به  خنده  و  جوك  برای  خواسته  می  گفته  بهش  شبنم  گویا  گرفته.  کپی  ازش 

فیلم   توی  از  منو  بسازن.  دراما  بخندن.  باهم  که  دونم  نمی  ازش  بفرسته.  تونم  می  دونست  می  بود چون  کرده  حذف 

شکایت کنم و دهنشو سرویس کنم. صورت من هیچ جای فیلمی که پخش شد معلوم نبود. شبنم از من می ترسید اما از  

تو نه! هم اینکه از چیزی خبر نداشتی و هم...خب دوست ندارم اینو بگم اما قدرتی برای دفاع از خودت نداشتی. من 

از روی جوک و خنده فقط به دو سه تا دوستاش نفرستاده. که البته همینم ته پستیه. میدونم از حرصش   میدونم که شبنم

بوده. از سر دشمنی بوده. از اینکه دیده با اونهمه ادعا نتونسته با من باشه ولی کسی که حسابش نمی کرده و مسخره  

 در این حد مریضه تارا! ش می کرده، بدون ذره ای تالش به خواسته اون رسیده. این دختر 

 پوف کالفه ای می کشد و سری از روی تاسف تکان میدهد:

بهرحال اون فیلم پخش شد. دیگه همه چیز خارج از کنترل بود. من توی زندگیم هیچوقت دست روی زنی بلند نکردم.  -

ر زدمش تا به التماس افتاد.  اما بعد از اون اتفاق یه روز که شبنم از دانشگاه میومد وسط خیابون گیرش انداختم. انقد

 دلم خنک نشد!  

 پوزخندی روی لب های بی رنگش می نشیند: 

حتی جرات نکرده بود به کسی بگه از من کتک خورده. فقط گفته بود خورده زمین. احمق بزدل! البته زدنش هم فایده  -

 ای نداشت دیگه. کاری که نباید میشد شده بود.

به درد می آورد. مایا در اتاقش میو میو می کند. انگار صدایم را شنیده. داریوش با  گریه های بی امانم انگار دلش را  

توجه به شوک بدی که به من داده، شانه های حوله پوشم را می گیرد و پشت دستش را نوازش وار روی گونه خیسم 

 می کشد:

د نبود. ولی شبنم می دونست با پخش  تو که اشتباهی نکردی. من و سامان جفتمون به نحوی مقصر بودیم اما نیتمون ب-

 اون فیلم چه بالیی سر یه دختر جوون میاد. مخصوصا توی محیط دانشگاهی مثل شریف! 

 قدم جلو آمده را با بی قراری عقب می رود. دستی به موهایش می کشد و بهمشان میریزد: 
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دم بود...نمی دونم...بهرحال فکر می کردم تارا دلیل اینکه من جلو نیومدم و کامل خودمو کشیدم عقب بزدلی نبود. شای-

که کشیدم عقب تا از تو محافظت کنم. االنم نگران تو و مهم ترین آدم زندگیم یعنی برادرم هستم. داری با آدمی بازی  

 میکنی که کال هیچ خبری از هیچی نداشت. باید ولش کنی تارا...

بعد از دقیقه ای که جیغ سکوت گوشم را کر میکند می سکوتش طوالنی می شود اما می دانم حرف هایش تمام نشده.  

 گوید: 

میدونم شنیدن این حرفا برات خیلی سخته. میدونم باعث میشه بشکنی. اما من باید بگم. می خوام بدونی. توی همون  -

اونجا  زمانی که اخراج شدی و حتی پدرت هم فهمید...یه روز پدرت اومد فرش فروشی بابام. اونروز خیلی اتفاقی منم  

دانشگاه  از  رو کشون کشون  تو  داشت  وقتی  گریون و صورت سرخش  قیافه ی  شناختمش.  دیدنش  به محض  بودم. 

 میبرد مدام جلوی چشمم بود. حتی شبا به یادش نمی تونستم درست بخوابم. راستش تارا...

 زور میزند تا بگوید: 

گفت - بود.  افسرده  و  داغون  خیلی  گرفت.  نمیشه خرده  بهش  اصال  پول خواست...که  بابا  از  پدرت  اونروز  راستش 

و  باش  خوبی  آدم  گیره...خودت  نمی  رو  معمولی  آدمای  ما  پشت  قانون  کرده...گفت  بدبختش  پسرت  میگه  دخترم 

اونر آدم پول دادن به کسی نیست.  بابای من  بده. ولی  باباتو فرستاد بره. حس خیلی بدی  خسارت شکست ما رو  وز 

داشتم. من بهش گفتم که بابا واقعا من دخترشو بدبخت کردم. پولشو بده. بهش گفتم یه پول خوب بده بذار یه گوشه از 

بدبختی هاشون جبران بشه. زیر بار نرفت. گفت پول زور به کسی نمیدم. بره شکایت کنه. می دونست من توی فیلم 

ه ش براش مهم نبود. بخاطر اینکه بابام از قضیه بو برده بود و حسابی مشکوک بود به قضیه، من  معلوم نبودم. بقی

ازت دور موندم تارا. اگر بابام میفهمید دور و بر شما میام براتون شر درست میکرد. با اینحال من تالشمو کردم. وقتی 

ش گفتم نه من تواناییش رو دارم بخاطر بابا، نه  سامان با اون حال بد اومد پیشم، من ازش خواستم بهت کمک کنه. به

تارا چشم دیدن منو داره. اونموقع هردومون می دونستیم بابات بر اثر حمله عصبی خودشو آتیش زده. خبرش برای  

کسایی که کنجکاو بودن جالب بود و توی دانشگاه پیچیده بود. سامان از شدت ناراحتی درس و دانشگاهو کال بوسید و  

نار. اونو فرستادم جلو اما هردومون حواسمون بهت بود. بهم گفت توی خونه عموت ناراحت و افسرده ای.  گذاشت ک

گفت مدام تحقیرت می کنن. گفت به خودکشی فکر میکنی. من بهش گفتم که بهت بگه می تونی فرار کنی. بهش گفتم  

امان از نزدیک. بهش گفتم هرجور کمک  هواشو داریم تا بتونه روی پای خودش وایسه. من از دور حواسم بود و س

مالی خواستی بکنی روی من حساب کن. چند سالی دورادور و از طریق سامان حواسم بهت بود تا اینکه سامان کم کم  
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کال رابطه شو با من قطع کرد. آخرا بهم خبر داده بود که اوضاعت خوبه. دانشگاه میری و کار و خونه داری. دیگه 

و نمیداد. منم سرم با کارم خیلی گرم شده بود. مدام سفر میرفتم و نمی تونستم دنبالش بدوئم. می  درست و حسابی جوابم

توی   که  شبی  اون  تا  نگرفتم.  خبر  دیگه  و  شدم  خیال  بی  منم  هست.  بهت  حواسش  و  میخواد  خوبتو  سامان  دونستم 

این ساال احساس می ک تمام  دیدمت. نمی دونم چرا ولی  یه روزی برمی گردی. برای مهمونی سورپرایز تولدم  ردم 

دونستم   نمی  دقیق  نداری.  خوبی  های  نقشه  که  خوندم  چشات  توی  اول  نگاه  همون  از  نخوردم.  جا  دیدنت  از  همین 

و   میکنه  گناه  احساس  اونم  گفته  بهش  شبنم  گفت  می  سامان  میکرد.  عصبانیم  گشتنت  شبنم  کنی...با  چیکار  میخوای 

لی من می دونستم دروغ میگه و نقشه دیگه ای توی سرشه. با وجود احساس خطر  میخواد اشتباهاتش رو جبران کنه. و

از جانب شبنم بازم ترجیح دادم ندونی...چون دو تا آدم نزدیک بهت بودن و می دونستم مثل حاال می شکنی. تارا من  

هیچوقت از روی قصد    دو تا اشتباه خیلی بزرگ کردم...رابطه داشتن با تو توی اون شرایط و پاک نکردن فیلم. ولی 

باعث بدبختیت نشدم. باعث همه این اتفاقا شبنمه! خواهش می کنم اون اطالعات رو بهش نده. نذار به هدفش برسه.  

نذار دوباره تو رو قربانی کنه. وقتی میگم اطالعات رو بهش نده نگران خودم یا پدرم و مال و اموالش نیستم. نگران  

تو توی خطر میفتی. بازی ای که راه انداختی فقط یه بازنده داره و اونم خودتی...من    توئم! توی این ماجرا فقط و فقط 

 نمی تونم به کاری مجبورت کنم یا به زور سر عقلت بیارم ولی اجازه نمیدم برادر منم با خودت بکشی پایین!

طوفان همه مان را به  دیگر حرف هایش را نمی شنوم. خانه دور سرم می چرخد. خون از دست و پایم می رود. این  

ورطه نابودی کشانده بود. سامان خیانت کار بود. دروغگو بود. شبنم کثیف و پست بود. پدرم برای تقاضای پول سراغ 

 پدر داریوش رفته و بیرونش انداخته بودند. آخ پدر بیچاره ام! 

، از حال می روم. میان زمین و  چشم هایم روی هم میفتند و زانوهایم خم می شوند. بی آنکه کنترلش دست خودم باشد

هوا روی سطح نرمی میفتم. صورت داریوش با آن زخم روی گونه اش جلوی نگاهم تار و کم کم همه جا تاریک می  

 شود.

حس پاشیده شدن آب روی صورتم، وادارم میکند چشم هایم را کم کم بگشایم. با وجود اینکه احساس می کنم ساعت ها  

ر تجربه های قبلی می دانم که فقط چند دقیقه گذشته. صدای داریوش را می شنوم که رفته  بیهوش بوده ام، اما بخاط

 رفته به من نزدیک و نزدیک تر می شود.

صورت نگرانش را می بینم. همانطور که سر مرا روی پاهایش نگه داشته، از لیوانی آب روی صورتم می پاشد. با  

 کشد:دیدن چشمان بازم، نفسی از سر آسودگی می 
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 تارا خوبی؟-

تصویر وارونه اش اخم عمیقی دارد. معذب و پریشان، سرم را از روی پایش برمی دارم. احساس لَختی و بی حسی  

 می کنم. سر و وضعم زیاد مناسب نیست. ربدوشامبر از روی شانه و پاهایم کمی کنار رفته. 

مع به  توجه  بدون  داریوش  نشینم.  می  و  کنم  می  جور  و  جمع  را  دامن  خودم  دزدد.  می  را  نگاهش  من،  شدن  ذب 

 ربدوشامبر را روی پاهایم می کشم. دستی میان موهای آشفته ام میبرم و سعی می کنم کمی مرتبشان کنم. 

اصال دلم نمی خواهد به هیچ چیز فکر کنم. انقدر فشار حرف های داریوش زیاد است که می ترسم دوباره پس بیفتم.  

نش تا چه حد درست است. نمی توانم به او اعتماد کنم. با اینکه اطالعاتش بسیار دقیق اصال حتی مطمئن نیستم داستا

 است اما می تواند ساختگی باشد. چیزی در سرم فریاد می کشد که داستانش ساختگی نیست.

 تارا؟-

 نگاه خالی و بی فروغی به سمتش می اندازم: 

 میشه بری؟-

 دهد و بلند می شود:کمی جا می خورد. چند لحظه بعد سری تکان می

 متاسفم که...-

انگار نمی داند چطور باید حرفش را تمام کند. نفسی می گیرد و ساکت می ماند. کتش تنش نیست. نگاهی به مبل می  

 اندازم. کی کتش را درآورده بود؟

ی آن، کمی  ناگهان حواسم می رود به اسلحه ای که پشت کمرم گذاشته ام. دستی روی کمرم می کشم و با حس برآمدگ

 خیالم راحت تر می شود.  

 داریوش روی پاهایش می ایستد و دستی روی زانویش می کشد:

 تارا...می خوای چیکار کنی؟-

کف دستم را روی زمین می گذارم تا شاید بتوانم بدن کم جانم را از زمین بکنم. حتی بازوهایم هم درست یاری ام نمی 

 کنند و مثل بید می لرزم. 
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 شود تا در ایستادن کمکم کند. دستم را به نشانه توقف جلویش می گیرم و اخطار میدهم:داریوش خم می 

 دستتو بکش. خودم بلند میشم. -

آید. اصال   دستش را عقب می کشد و درحالیکه کمی کنف شده، اخم میکند. زخم روی صورتش زیادی به چشم می 

 احساس بدی بابت کاری که با صورتش کرده بودم، ندارم. 

 ه روی زانوهای لرزانم می ایستم و به او که منتظر ایستاده چشم غره می روم: بالخر

 منتظر چی هستی؟ من اون فلشو بهت پس نمیدم.-

 پوف کالفه ای می کشد: 

 نمی تونم بذارم داشته باشیش.-

 قرار نیست ازش استفاده ای بکنم. نه هنوز. من باید بدونم کی راست میگه و کی دروغ!-

 حرف بزن. اگه به اندازه کافی مرد باشه همه چیزو بهت میگه. من دروغ نمیگم. با سامان -

 پوزخندی می زنم:

 من مردی دورم نمی بینم. اگر می خواست بگه، توی تمام این سالها می گفت. -

 گفتن حقایق و باز کردن زخم قدیمی فایده ش چیه؟ تو خوشحال بودی... -

 می شوم:  دندان تیز کرده و خشمگین به سمتش براق

خوشحال؟ من خوشحال بودم؟ من یه روزم توی این ده سال خوشحال نبودم. اصال فرقش چیه کدومتون کردید؟ شماها -

 همه گند زدید به زندگی و آینده من.

 فقط سری تکان میدهد.

 به در اشاره می کنم: 

 برو داریوش...-
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 فکش منقبض می شود و با نگاه کوتاهی به سمت من می گوید:

تونم. من نمی تونم با اون اطالعات بهت اعتماد کنم. تارا فکر میکنی اگر شبنم یا پدر من هرکدوم بفهمن اون نمی  -

 اطالعات رو داری ولت میکنن؟ فقط بدش به من... 

بهش فکر می کنم داریوش. تو گفتی تصمیم با منه. اگر تو راست بگی، با اینکه پدرت یه عوضی به تمام معناست و  -

 ردمو میمکه...داره خون م

 نفسی می گیرم و نمی گذارم بغض گریبان گلویم را دوباره بگیرد: 

اگر شبنم همونی باشه که تو ادعا میکنی هست...بهت پسش میدم. نه چون فکر میکنم حقتون نیست تقاص پس بدید. -

 چون من به دلیل اشتباهی دارمش. اگر دروغ نگفتی الزم نیست از چیزی بترسی.

 می بینم که از روی حرص مشت می شوند ولی سعی می کند خونسرد بماند:  انگشت هایش را

 تارا نمی تونم بهت اعتماد کنم. انقدر یه دنده نباش!-

 با صدای بلندی میغرم: 

 و من باید به تو اعتماد کنم؟ فکرشم نکن. از اینجا برو داریوش. مگر اینکه دلت بخواد متوسل به زور بشی!-

 رد می گیرم. قصد حمله کردن ندارد. نا امید و کالفه از یکدندگی من می گوید:منتظر و آماده حمله گا

باشه...زنگ بزن به سامان و بگو بیاد اینجا. من همینجا می مونم. بذار همین امروز همه چیزو روشن کنیم. من به  -

 هیچ عنوان نمی تونم بدون اون فلش برم. 

 ایده بدی نیست. وقتی رو در رو باشند، شاید خودم بتوانم حدس کمی فکر می کنم و به این نتیجه می رسم که اصال

 بزنم کدام یک حقیقت را می گوید.

 اوکی...بهش زنگ می زنم. -

در دلم آرزو می کنم که داریوش دروغ بگوید اما وقتی با اینهمه اعتماد به نفس می گوید که حاضر است با سامان رو  

 رود. افتان و خیزان به سمت اتاق می روم تا به سامان زنگ بزنم. در رو شود، امیدم رو به خاموشی می 
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 شماره اش را می گیرم. "الو" که می گوید دلم پر از نفرت و کینه می شود. سعی می کنم خونسردی ام را حفظ کنم: 

 سالم سامان. کجایی؟-

 همونی شبنم قیدمو زدی.سالم...خونه...یکم پیش رسیدم. چه عجب یه زنگ زدی به من. فکر کردم بعد قضیه م-

 قیدت را می زنم. صبر کن و ببین! بیشتر از این ها حقت است. 

 نه چیز مهمی نبود. میتونی بیای اینجا؟-

 مشکلی پیش اومده؟-

 نه...میخوام ببینمت. یکم حالم خوب نیست.-

 چرا؟-

 حاال تو بیا.-

 باشه...یکم کار دارم بعد از اون... -

 سامان...حالم بده! االن بیا -

 باشه باشه. راه میفتم.-

بعد از خداحافظی کوتاهی تماس را قطع می کنم. وقتی به سمت در برمی گردم، داریوش را می بینم که به چهارچوب 

 تکیه داده و کتش را میان مشتش گرفته.

 چشم از نگاه سنگینش می گیرم: 

 داره میاد.-

 ونست داره چیکار میکنه.تارا بازم دارم بهت میگم...سامان نمی د-

بی توجه به حضورش به سمت پنجره اتاقم می روم و بازش می کنم. باد به صورتم می خورد و میان موهای نیمه 

 خیسم می پیچد. تنم لرز خوبی می گیرد. اصال نمی دانم کی آسمان رو به تاریکی رفته. وقتی آمدیم کامال روشن بود.



 «منصوری یاسمین»روسی  رولت

277 
 

 دلم سیگار میخواد.-

به سمتم قدم برمی دارد و شانه به شانه ام می ایستد. از جیب شلوارش بسته سیگاری بیرون می کشد و  طول اتاق را  

نخی دستم میدهد. لول سیگار را گوشه لبم می گذارم. بی حرف و در سکوتی سرد، فندکش را زیر سیگارم می گیرد و 

 آتشش میزند. 

 پک عمیقی می گیرم و دودش را از پنجره بیرون می فرستم:

می تونست بهم حقیقت رو بگه. توی تمام این ده سال می دونست شبنم با من چیکار کرده و گذاشت به من نزدیک -

 بمونه...تو هم حتی گذاشتی شبنم به من نزدیک بشه.

 سیگار دیگری برای خودش آتش می زند و با حرکت سر درستی حرفم را رد میکند:

نبود. دلیل وقتی من با سامان حرف میزدم شبنمی وجود ن- اینکه واقعا شبنمی  داشت. نمی دونم سامان بهم نگفت، یا 

اینکاراشو هم نمی دونم. که چرا اجازه داده تا اینجا برنامه بریزی و پیش بری. اینو می دونم که شبنم به سامان گفته  

کرد. سعی کردم اینو به   فیلم اتفاقی پخش شد. با شناختی که از شبنم دارم خیلی بعیده! اگر اتفاقی بود منو حذف نمی

سامان بگم اما قبول نکرد. حتی هرچقدر تالش کردم توی همین چند وقت باهاش حرف بزنم و ببینم چه اتفاقی افتاده که  

تو و شبنم با هم دوباره دوست شدید جوابمو نداد. از من دوری کرد. بهرحال باید از خود سامان بپرسی. حتما حرفایی 

 برای زدن داره. 

 ری می زنم:پک دیگ 

از شبنم خبر داشتم کم و بیش. زیاد نه! در حد دیدارای کوتاه. خیلی وقت نیست دوباره نزدیک شدیم. شاید دو، سه  -

 سال. چجوری میتونه انقدر پست باشه؟

 نمی دونم تارا...بعضی از آدما به هیچکس جز خودشون اهمیت نمیدن.-

 پوزخندی می زنم و معنی دار نگاهش می کنم: 

آدمای دور من همین بودن. چه پدرم که انقدر ضعیف بود و جای حمایت از من اومد و از آدمی مثل پدر تو پول  همه  -

خواست، چه خواهرم که جسارت نداره به شوهرش بگه می خوام تارا رو توی زندگیم داشته باشم، چه سامان که این  
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طه ی به این مهمی رو ازم مخفی کرد...چه تو که  همه سال توی چشمام نگاه کرد و بهم دروغ گفت، چه مهراد که راب

 ترجیح دادی آرامشتو داشته باشی ولی به من کمک نکنی.

 کامل به سمتم برمی گردد:

جلو اومدن من چه سودی برات داشت تارا؟ میومدم و همه چیزو می گفتم و تو تنها حامیتو از دست می دادی؟ سامان -

ست کمی بهت کمک  کنه. پدر من همینطوریشم حاضر نبود پولی بده و منم از  تنها آدم قابل اعتمادی بود که می تون

اما   نبود  نزدیک بشم و ازت حمایت کنم. درسته هجده سالم  نداشتم. نمی تونستم بهت  سال هم    25خودم پول زیادی 

ثل یه گرگ حواسش  خیلی سن زیادی نیست. منم ترسیده بودم تارا! نمی خوام دروغ بگم واقعا ترسیده بودم. بابای من م

به همه چیز هست. اگر آدم امروز بودم، شاید شرایط رو جور دیگه ای هندل می کردم. شاید خودم میومدم جلو و با  

پدرت حرف میزدم. شاید همه چیز می تونست بهتر پیش بره. شاید می تونستیم دوتایی شبنمو بشونیم سرجاش! اما توی  

چیز فقط بگذره و شرایط آروم بشه. خوب درک نکردم که تقاصشو تو داری   مغز من اون زمان این بود که باید همه

پس میدی. یعنی سعی کردم بهش فکر نکنم. من تمام عمرمو تالش کردم که یاد بگیرم از پدرم نترسم. برای همینه 

د بدم که محمود امروز زیر بار زندگی ای نمیرم که اون برام بخواد. برای همینه با تمام وجود می خوام به مهراد یا

آدمی نیست که بخوای به عنوان الگو نگاهش کنی و به حرفاش گوش بدی. تارا پدر و مادرای ما حتی اگر نزدیک 

 ترین آدمم بهمون باشن، همیشه بهترین چیزو برامون نمی خوان!

زند به  و  نفهمم  هیچوقت  را  ماجرا  حقیقت  دادم  می  ترجیح  واقعا  میدهم!  او  به  را  حق  مورد  یک  از در  که  ای  گی 

داریوش نفرت داشتم، ادامه دهم. نفرت از داریوش برایم راحت تر بود. هیچوقت آدم مورد اعتماد و مورد عالقه ام  

نبود. اینطور نبود که انتظارش را از او نداشته باشم و ضربه احساسی بخورم. سامان اما تمام وجود من بود. خیلی بد  

 ای متالشی شود. است که تمام باور و ایمانت در ثانیه

سیگار به انتها رسیده را از پنجره به بیرون پرت می کنم. مسیر درست و اشتباه کامال برایم روشن شده. با قدی خمیده  

و سنگینی زیادی به سمت کشوی لباس هایم می روم. آنرا باز می کنم و فلشی که مخفی کرده ام را بیرون می آورم.  

 نیازی به انکار نیست. به اندازه کافی در مرحله انکار بوده ام.  همین حاال هم حقیقت را می دانم.

 دوباره کنارش می ایستم و دستی که فلش را در آن دارم به سمتش دراز می کنم:
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پدر تو آدم بدیه...همتون آدمای بدی هستید. اما کار من با شما تمومه. دیگه شرکت هم نمیام. مهرادم دیگه نمی بینم. به -

 خواستی رسیدی. دوست ندارم دیگه ببینمتون.چیزی که می 

 مشتم را باز می کنم و فلش کوچک نمایان می شود:

 من اینو به دالیل اشتباهی دارم. -

 دست دراز میکند و فلش را از دستم می گیرد. سکوتش که کش می آید، به در اشاره می کنم:

 میتونی بری...خودم از پس سامان برمیام.-

 شد: نگاهش به درازا می ک

 تارا...-

لب هایش را روی هم فشار میدهد و ادامه حرفش را می خورد. سیگارش را بیرون پرت می کند و با همان کتی که  

میان مشتش گرفته و صورت زخمی، از اتاق و سپس خانه خارج می شود. در را که پشتش می بندد، بالخره بغض 

 سر میدهم. سنگینم می شکند. کنار دیوار سر می خورم و آواز گریه 

نمی دانم چقدر همانجا می نشینم و به حال بدبختی هایم اشک می ریزم. از تصور قامت خم شده پدرم که التماس پدر 

 داریوش را کرده، قلبم می خواهد منفجر شود. کاش نمی فهمیدم!

همراه با اسلحه به سالن  وقتی جلوی آینه می ایستم، تمام صورتم از گریه زیاد قرمز و پف کرده شده. لباس می پوشم و 

برمی گردم. روی صندلی میز ناهارخوری که رو به روی در ورودی ست می نشینم و اسلحه را روی میز می گذارم. 

انقدر منتظر می مانم و سعی می کنم فکر نکنم که بالخره زنگ آیفون بلند می شود. تا در ورودی می روم و دکمه  

 از می گذارم. دوباره برمی گردم و روی صندلی می نشینم.آیفون را می زنم. در چوبی را نیمه ب

اول   آید.  داخل می  و  باز میکند  را  در  از همه جا بی خبر،  منتظر می شوم. سامان  پلک زدن  بدون  و  در  به  خیره 

 صورت قرمز و بی حس مرا می بیند.

 نگران و دستپاچه به سمتم می آید:

 تارا چی شده؟ -
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نگاهش به اسلحه سیاه که روی میز و کنار دستم قرار دارد میفتد و همانجا خشکش می  میان قدم سوم و چهارم، ناگهان

 زند. دوباره نگاه گیجش را به من میدهد و چشم های قهوه ای رنگش، گرد می شوند. 

 بعد از کمی تعلل و فکر، گویا حدس میزند که قضیه از چه قرار است. لب میگزد و سرش را پایین می اندازد. 

 ن باز میکنم صدایم نه بغض دارد و نه فریاد: وقتی دها

 بگو که داریوش دروغ میگفت...-

 فکش سخت می شود و استخوانش را می بینم که جا به جا می شود:

 متاسفم تارا...-

 خیره به نگاهی که همیشه به نظرم صاف و صادق می رسید، پوزخند می زنم:

 متاسفی؟ -

 می آید:  با احتیاط و خیره به اسلحه چند قدم جلو

تارا...این مخفی کاری ها و دروغا برای منم سخت بود. هردفعه که میدیدم چقدر داری غصه می خوری انگار یکی  -

با چاقو میزد توی قلب من. فکر اینکه گوشه ای از تقصیرای این اوضاع و شرایطت به گردن من بود دیوونم میکرد.  

بع اما  کنم  کمکت  خواستم  بود...می  کمک  قصدم  اینکه اوال  فکر  چون  بدونی  خواستم  نمی  بدم.  دستت  از  ترسیدم  د 

 اعتمادتو به من از دست بدی چیزی نبود که بتونم تحملش کنم. 

 با صدای بلندی جیغ می کشم: 

پس تصمیم گرفتی اینهمه سال بهم دروغ بگی؟ دروغ بگی و بذاری اون شبنم عوضی به من اینطوری نزدیک بشه؟ -

 ربونی؟که بذاری منو بکنه گوشت ق

 صدایش را بلند میکند اما نه از روی عصبانیت؛ از روی دلشوره و اضطراب: 

بارها بهش گفتم...بهش گفتم که ولش کن. تحریکش نکن. همه ش می گفت اشکالش چیه؟ تارا به هدفش میرسه و منم  -

ه خیر و خوشی تموم میشه. به چیزی که میخوام. گفت بعد از گرفتن فایال تارا میتونه برگرده به زندگیش و همه چیز ب

تهدیدم میکرد تارا...میدونم که گند زدم ولی نمی خواستم بدونی منم یه عوضی دیگه ام! نه توی ذهن تو! حتی هزاربار 
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سعی کردم بهت بگم بی خیال شو. پر نده به پر شبنم. ولی تو اصال گوش نمی دادی. تنها چیزی که مانعت میشد حقیقت  

که حقیقتو بهت نگیم. داریوش قسم خورده بود چیزی نمیگه! چیکار کنم تارا؟ هرکاری که بگی بود. قسم خورده بودیم  

 میکنم...هرکاری!

خیره به اسلحه، نگاهم پر و خالی می شود. نمی خواهم گریه کنم. همیشه گریه را نشانه ضعف می دیدم. سامان دیگر  

 ریه نمی کند. برای من آن دوست نزدیک نمی شود. آدم که جلوی چشم دشمنش گ

 راستشو بهم بگو...از اول... -

کنار میز رسیده. با احتیاط دستش را دراز میکند و صندلی چوبی را عقب می کشد. کالهش را برمی دارد و همانطور  

آنرا روی میز و کنار اسلحه می گذارد. برای لحظه ای فکر می کنم قصدش برداشتن اسلحه است و   که می نشیند، 

 شوم؛ اما به اسلحه دست هم نمی زند. آماده حمله می 

سرش را میان دستانش می گیرد و چنگی میان موهایش میزند. وقتی نگاهم میکند، چشمانش سرخ و پر است. لب 

 بغض دارش را میگزد و می گوید:

د. من  من خیلی کثافت کاری ها توی زندگیم کردم تارا...ولی بازی با آبروی یه دختر معصوم هیچوقت توی مرامم نبو-

از همون اول هم ازت خوشم میومد. کیوت بودی. باهوش بودی. من روحمم از رابطه تو با داریوش خبر نداشت. تا  

از  شبنم  میدونی  که  همونطور  موقع  اون  بودی.  توجهش  دنبال  و  میومد  خوشت  مهراد  از  دونستم  می  من  که  جایی 

باید فهمیده باشی چقدر شناخت آدما سخته. همیشه    دوستای نزدیکم بود. هیچوقت چنین آدمی نشناختمش. خودت دیگه

نسبت به داریوش یه نفرت بدی داشت و می گفت که خیلی به پدرش ضرر مالی زدن. خب من همون موقع هم دنبال 

این هیجانات بودم. خیلی کارا ازم برمیومد و شبنم هم اینو می دونست. ازم خواست ببرمش توی خونه داریوش. فکر 

اگر   کردم  خونه  می  داخل  بریم  دوبار  کردم  کمکش  بود.  دوستم  شبنم  نبود.  دوستم  که  داریوش  معرفتیه.  بی  نکنم 

داریوش. باز کردن قفلو خیلی خوب بلد بودم. شبنم لپ تاپشو می خواست و منم دلیلش برام اهمیتی نداشت. من فقط 

ره یه روز لپ تاپشو میذاره و میره.  اونجا بودم که به دوستم کمک کنم. لپ تاپش از شانسمون نبود. می گفت بالخ

خیلی دودل بودم که نکنه برام شر بشه. بعد از دوبار امتحان کردن امکان داشت داریوش مشکوک بشه. به شبنم گفتم 

 یکم صبر کن و بذار زمان بگذره. اگر مشکوک شده باشه برامون بد میشه.  
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می میکند.  بازی  میز  روی  کاغذی  دستمال  با  و  گیرد  می  که   نفسی  همانطور  است.  برایش سخت  زدن  دانم حرف 

 نگاهش پایین است ادامه میدهد: 

اون قضیه همونجا تموم شد. یه روز شبنم اومد و بهم گفت که میخواد یه نفرو بفرستم برای دزدیدن لپ تاپ داریوش.  -

ش بپا گذاشتم و یه روز گفت داریوش اگر شک کرده باشه دیگه لپ تاپو خونه ش نمیذاره. منم قبول کردم. برای داریو

که دم خونه ش بود لپ تاپو ازش دزدیدن و برام آوردن. همون موقع به شبنم زنگ زدم که بیاد ببره. توی تمام این  

بریم  و  کنم  باید رمزشو هک  بودم چطور  بلد  داشت. متاسفانه من  تاپش رمز  لپ  نبود.  برای من هیچ سودی  ماجرا 

اینکارو هم کردم. چون شبنم خ اینکه حتی اسم فایل ها رو  داخل.  واست. فایلی وجود نداشت. خیلی گشتیم. به هوای 

روی  از  خب  بود.  شده  مخفی  مشکوک  خیلی  پوشه  یه  توی  که  برخوردیم  ویدئویی  به  اتفاقی  خیلی  کرده.  عوض 

م باور  کنجکاوی شبنم ویدئو رو باز کرد. دوست ندارم وارد جزئیات بشم و خجالت زده ت کنم ولی چیزی که می دیدی

نکردنی بود. خیلی شوکه کننده بود. برای هردومون. هردو تصمیم گرفتیم ویدئو رو پاک کنیم. باید خودم همون لحظه  

پاکش می کردم. کوتاهی کردم. مشغول صحبت در مورد تو و دلیل اینکارت شدیم و یادم رفت. اونموقع نمی دونستم از 

خیلی برام عجیب بود. شبنم لپ تاپ رو با خودش برد و گفت باید   روی مستی بوده. همچین دختری نشناخته بودمت و

سر به نیستش کنه تا نتونن ربطش بدن به ما. همون شب زنگ زدم و گفتم قبل گم و گور کردن لپ تاپ حتما ویدئو رو  

ت که پاک کن. گفت که میکنه! تارا شبنم دوست نزدیک من بود. من واقعا فکر می کردم که پاک میکنه. به من گف

اتفاقی پخش شده اما من احمق نیستم. هم داریوش بهم گفت و هم خودم می دونستم از قصد بوده. کاری ازم برنمیومد. 

اگر شلوغش می کردیم میشد اتهام دزدی برای من و شبنم و خیلی اوضاع خراب میشد. رفتم سراغ داریوش. ازش راه  

اشتم. نمی دونم داریوش بهت چیا گفته اما من بی خبر بودم. با حل خواستم. دعوامون شد...بهش گفتم من اصال خبر ند

هم تصمیم گرفتیم که من بیام جلو و سعی کنم ببینم چه اتفاقی برات افتاده و اگر کمکی ازم برمیاد کمکت کنم. مطمئنا  

ی دیدم  دیدن داریوش مشکلی رو حل نمی کرد. اول بهت نگفتم چون فکر می کردم کمک منم رد میکنی...ولی خب م

که کمک الزم داری. تا اینکه کم کم به هم نزدیک و نزدیک تر شدیم. کم کم بهت عالقه پیدا کردم. کم کم احساس کردم  

دیگه دلیلم برای اینکه نمی خوام بدونی فقط بخاطر تو نیست. از شبنمم زیاد خبر نداشتم. کم و بیش سراغت رو می 

باطشو بیشتر کرد. بهش اخطار دادم که بهتره از تارا دور بمونی. وحشت گرفت و اظهار نگرانی میکرد. بعد کم کم ارت

داشتم که بخواد حرفی بزنه. از نقطه ضعفم استفاده کرد. با چرت و پرتایی مثل اینکه اونم عذاب وجدان داره و قصدش  

مثال هروقت می کمکه سعی میکرد گولم بزنه و تهدیدم کرد اگر بخوام زیادی بهش گیر بدم همه چیزو بهت میگه.  

رفتید رستوران و کافه عکس می گرفت و برام می فرستاد و میگفت میتونم همین االن بهش بگم. شاید بهتر بود همون  
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موقع بهت بگم اما نتونستم. ما هممون می دونیم کار درست چیه اما خیلی وقتا که به نفعمون نیست، انجامش نمیدیم.  

. می گفتم شاید شبنم راست بگه. شاید فایل ها رو بگیره و بره دنبال کارش. همش سعی می کردم شرایط رو کنترل کنم

اونوقت من می موندم و تو و یه عمر زمان تا جبران کنم. می گفتم خودم مراقبتم. می دونم که شبنم فکر نمی کرد 

نداشت. از طرفی  داریوش به این زودی برگرده و دردسرساز بشه. گول زدن مهراد و برداشتن اون فایال که کاری  

داریوش شروع کرده بود دوباره بهم زنگ زدن. از وقتی حس کردم می خوام بودنت توی زندگیم همیشگی بشه...حاال  

با هر اسمی...برام مهم نبود...کامل ارتباطمو با داریوش قطع کردم و ازت بهش خبر ندادم. اونم بی خیال پیگیری شد.  

اکه...نزدیک شدن تارا به مهراد خطرناکه! بودن تارا توی شرکت خطرناکه. ولی این اواخر مدام میگفت شبنم خطرن

خیلی عصبانی بود. ازم می پرسید نقشه ای کشیدید؟ سعی می کردم جوابشو ندم. تارا همه چیز خیلی زود از کنترل  

 خارج شد!

 خیره به سکوت ناگهانی اش، تلخ می خندم و با ناخن روی سطح میز می کشم:

 ن میگید نتونستم! نتونستم بیام جلو...نتونستم راستشو بگم...نتونستم! نتونستم...جالبه! همتو-

 صدایم را باال میبرم و روی میز می کوبم:

 همین نتونستن های شما منو به این روز انداخته! من دیگه باید به کی اعتماد کنم؟-

 به من! توی این ده سال هرچی خواستم خوبی تو بوده. -

 .من دیگه تمومم! من دیگه خسته ام! دیگه نمی خوام ببینمت...تمومه سامان..-

 سری از روی ناباوری تکان می دهم: 

 وقتی یاد اون روزی میفتم که اومدم خونه ت و ازت خواستم منو ببخشی تمام وجودم آتیش میگیره.-

 شرمنده و نگران نگاهش را میدزدد: 

 تویی که باید منو ببخشی.-

 فریاد می کشم:

 ر به هیچ کاری نیستم. من مجبو-
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تارا کمکت می کنم. انتقامتو می خوای؟ از شبنم؟ از داریوش؟ کمکت می کنم. از من؟ همینجا خالصم کن. مگه برای  -

 همین نذاشتیش روی میز؟ 

 می خندم و از روی صندلی بلند می شوم:

 فکرشو کردم. ارزش دردسرشو نداری. به اندازه کافی واسه شماها تقاص پس دادم. -

 و می گیرم و به سمت آشپزخانه می روم: ر

اینجا. کلید خونه م رو هم بذار روی  - برو سامان. دوست ندارم ببینمت. هیچکدومتونو. اصال اشتباه کردم گفتم بیای 

 میز.

 حرکت تندش را به سمتم حس می کنم. بازویم را می چسبد و مرا به سمت خودش برمی گرداند:

 دونستم از دستت میدم.برای همین بهت نگفتم. می -

 دستم را محکم بیرون می کشم. تخت سینه اش می کوبم اما جم نمی خورد. فریاد می کشم: 

 چی باعث شد توی این ده سال فکر کنی منو داری؟ یه مشت دروغ؟-

 تمام بدنم از خشم و نفرت می لرزد. دستش را به سمت صورتم بلند میکند:

 بشین... االن حالت بد میشه تارا. بیا -

 با نگاهی برزخی دست دراز شده اش را عقب می زنم: 

 دستتو به من نزن. برو گمشو بیرون... -

 ناامید قدمی عقب تر می رود. میداند که هر لحظه ممکن است از شدت فشار پس بیفتم. مصمم نگاهم می کند:

این ده  - سال برات نکرده باشم. میرم...ولی  میرم...میرم تا آروم شی. میرم تا خوب فکر کنی. کاری نبوده که توی 

برمی گردم. پایه های این رابطه بیشتر از ده ساله که داره محکم میشه. نمی تونی همینطوری منو بندازی بیرون از 

 زندگیت... 

 میان حرفش با صدای بلندی داد می زنم:
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 د مالحظه کنم.پایه های این رابطه از اولم توی لجن بوده. بهتره برنگردی. قول نمیدم دفعه بع-

به حرف   نیستم  ام که حتی حاضر  بقدری عصبانی و عصیان زده  داند  درمانده اش می کشد. می  به صورت  دستی 

هایش گوش کنم. چند قدمی عقب می رود و رو می گیرد. کالهش را از روی میز برمی دارد و بی آنکه کلید خانه ام  

 را به من پس بدهد، از خانه بیرون می رود. 

 ایم را روی سطح روکش دار کابینت می گذارم و سعی می کنم منظم نفس بکشم. کف دست ه

دار   روکش  سرد  به سطح  را  سرم  و  میپرد  بیرون  شکند،  می  که  بدی  بغض  با  دم...بازدمم  دم...بازدم.  دم...بازدم. 

هم ریخته. انگار کابینت می کوبم. تمام زندگی ام در عرض چند ساعت زیر و رو شده. همه نقشه ها و برنامه هایم ب

 دیگر نمی دانم باید با ادامه زندگی ام چه کنم. همه نقشه هایم بهم ریخته جز... 

ناگهان سرم را بلند می کنم. خیره به خالِی خانه، نفس نفس می زنم. به بهمن زنگ زده بودم. امروز در شرکت زنگ  

دلم آیا هنوز هم  داده بودم!  داریوش را  نه!    زده بودم و ساعت رفت و آمد  بیاورم؟  می خواهد چنین بالیی به سرش 

دانم   نمی  و اصال  ام  انداخته  دردسری  بد  توی  را  نیست. خودم  داریوش  بدهد،  را  تاوان  بدترین  باید  که  مسلما کسی 

کند. حتما   به حال خودم رها  و مرا  ام  بی خیال شده  بگویم  که  نیست  آدمی  بهمن  کنم.  بهمن مصالحه  با  باید  چطور 

د. بارها اخطار داده بود که وقتش را الکی هدر ندهم! شاید باید بگذارم نقشه اش پیش برود و خودم زهرچشم می گیر

 را کنار بکشم.

لب میگزم. نه چنین کاری از من برنمی آید! از طرفی ترکش های این فاجعه، بی شک به من هم اصابت خواهد کرد.  

می از داریوش دارم که حتی بازش هم نمی کنم. دست هایم  سریع به سمت اتاق می دوم و گوشی ام را برمی دارم. پیا

می لرزند. چطور شماره گرفتن یادم رفته؟! انقدر در شوِک اتفاقات این چند ساعت بودم که کال قضیه بهمن و نقشه  

 هایمان از ذهنم پر کشید.

. با اینکه ترجیح میدهم او  شماره اش را به هر ضرب و زوری كه شده، می گیرم. باید خبر بدهم که به دیدنش می روم

را نبینم و یا کمتر ببینم، این موضوع چیزی نیست که پشت تلفن حلش کنیم. باید آنجا باشم و رو در رو حرف بزنیم. 

 باید تمام راه به راه حل جدیدی فکر کنم. همه چیز بیشتر از آنکه بتوانم جمعش کنم بهم ریخته!

*** 
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. می توانم بفهمم که چقدر از پیشبرد نقشه هایش خرکیف و راضی ست. تقریبا بهمن حسابی از دیدنم خوشحال می شود

از دیدن صورت ناهموار از سوختگی ته سیگارها و جای چاقوی کنار چشمش قالب تهی می کنم. اصال حتی خوب 

 نمی دانم چطور باید خط خطی های افکارم را کنار هم بچینم. 

 ده، چون به محض ورودم میز چیده شده اش را می بینم. داخل می روم. گویا در حال شام خوردن بو

 رو به من که با تشویش نزدیک در ایستاده ام، می گوید:

 بیا بشین. تازه شروع کردم.-

 با گام هایی نامطمئن به سمت میز می روم: 

 مرسی، باید زود برم.-

 بلند می خندد و اشاره ای به صندلی میکند:

 ریم.بیا بشین پرنسس! باید جشن بگی-

تمام مسیر را به این فکر کرده بودم که بجای داریوش، شبنم را جانشین این نقشه کنم. اینطوری هم بهمن به پولش می 

رسید و هم من می توانستم خودم را نجات بدهم. با تمام چیزهایی که از شبنم فهمیده ام، می دانم که لیاقتش بدتر از  

 شه هایمان را عقب بیندازم. بعدا در رابطه با نقشه جدید صحبت خواهیم کرد.اینهاست. البته حاال فقط الزم است که نق

 بالخره دل به دریا می زنم و روی صندلی می نشینم:

 بهمن راستش...یه سری مشکالت پیش اومده... -

 گاز بزرگی به مرغ سوخاری میان دستش می زند و همانطور که نگاهم میکند، جویده جویده می گوید:

 ه؟منظورت چی-

 باید فکر کنم. باید خوب به حرف هایی که از دهانم بیرون می آید، فکر کنم. چطور می توانم راضی اش کنم؟

 پوست لبم را با دندان میکنم و سعی می کنم خونسرد باشم: 

 خب یکم برنامه ها بهم ریخت. باید برنامه رو بندازیم عقب...-
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 نگاهش عصبی می شود: ران مرغ سوخاری شده را داخل ظرف پرت میکند و 

 چی؟ چی زر زدی؟ -

 آب دهانم را به سختی پایین می فرستم و چرم کیف را میان انگشتانم فشار میدهم:

تقصیر من نیست. اون پروژه که بهت گفتم کنسل شده. زمان رفت و آمد داریوش از دستم در رفته. ممکنه بزنیم به  -

 کاهدون.

 د:مشتش را روی میز می کوبد و عربده می کش

 توی همین چند ساعت؟-

 از جا میپرم و زل میزنم به نگاه خون گرفته اش: 

ندارم ولی خب ممکنه دردسر بشه برامون. بالخره برمی گرده سر - فقط چند روزه. من مشکلی  تقصیر من نیست. 

 پروژه. می خواد بره سفر چند روز.

 است که حسابی از کوره در رفته. از پشت میز بلند می شود و دست چربش را روی صورتش می کشد. مشخص 

 با اینکه دیگر عربده نمی کشد اما ولوم صدایش همچنان بلند است:

یه کار ساده ازت خواستم دختر! چرا انقدر احمق و خنگی؟ تمام وظایف سخت به عهده منه! فقط الزمه یه ساعت به  -

 میره؟ کجا میره؟ من بگی با یه لوکیشن. این همه مدت اونجا چه غلطی میکردی؟ کی 

 حرف هایی که قبال مرورشان کرده ام را به خوردش میدهم: 

 قراره یه هفته بره ترکیه. مربوط به کاره. وقتی برگرده همه چیز اوکی میشه.-

 به پیشانی اش می کوبد و داد میزند:

 .یه هفته؟ یه هفته دیگه باید صبر کنم؟ کی میره فرودگا؟. توی راه فرودگاه ترتیبشو میدم-

 پشت هم پلک می زنم و از درون می لرزم: 
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بخدا نمی دونم در اون حد. احتماال با ماشین خودش نره اصال. حتما با اسنپ یا راننده ای چیزی میره. فرصت خوبی -

 نیست. بهمن فقط یه هفته ست...

توی یه هفته کار ما باهاش تارا برای من یه هفته خیلی زمانه. توی یه هفته می تونیم پولو بگیریم و ولش کنیم بره.  -

 تموم شده. میگی فقط یه هفته ست؟

 حق به جانب و خونسردتر از ثانیه ای قبل می گویم:

من چیکار کنم االن؟ من که مسئول برنامه هاش نیستم. اینم اتفاقی شنیدم. بهتر از اینه که می رفتید منتظر می شدید و  -

 نمی اومد!

 سکوتش شهامتم را بیشتر میکند:

 بهشون بگو دست نگه دارن. من بهت خبر میدم. بخدا من از تو مشتاق ترم. نشد دیگه! یکم-

 همانجا می ایستد و کمی فکر میکند. انگشت اشاره اش را نشانم میدهد و تهدید آمیز می گوید:

 تارا یه هفته وقت داری. بذار نگم اگر بعد یه هفته بخوای باز یه بامبول درآری، چیکار میکنم. -

ی دانم که حاال و در این وضعیت، وقت مناسبی برای در میان گذاشتن نقشه جدیدم نیست. شبنم هنوز از چیزی خوب م

خبر ندارد و چون فکر میکند هنوز دوستیم، راحت تر می توانم تحویل بهمن بدهمش. باید چند بار برنامه را بهم بریزم  

به جای او پیشنهاد گروگانگیری شبنم را بدهم. باید از  و بعد بگویم داریوش اصال هدف خوبی نیست. بعد می توانم  

 داریوش ناامیدش کنم. 

 نزدیک می روم و با حالتی صمیمی می گویم:

 باشه بهمن! قبوله...یه هفته فعال صبر کن. -

 فعال و اینا نداریم تارا...یک هفته! خودت گندتو درست کن توی این یه هفته. -

 باشه...-

 نامطمئن دوباره پشت میز می نشیند و مرغش را برمی دارد: با نگاهی طوالنی و 
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 دیگه از شام خبری نیست. برو پی کارت...-

 از خدا خواسته عقب می روم: 

 پس خبر از من...کاری نکنید. شب بخیر. -

درحال خوردن بقیه شامش، فقط سری تکان میدهد. به سرعت برمی گردم و از خانه اش بیرون می زنم. درست پشت  

ظاهر الکی خونسرد و آرامم بهم می ریزد و نفسم به شماره می افتد. خدا خودش با این مرد ترسناک به من رحم  در،  

کند. خودم را در بد دامی انداختم. نمی دانم چرا باید از داریوش محافظت کنم. فقط می دانم که کار درست این است.  

 ش را باز می کنم.گوشی ام را بیرون می کشم و با فکری مشغول، مسیج داریو

 "تارا کیف و ماشینت اینجا مونده. فردا برات میارمشون." 

 کوتاه و مختصر "باشه" می فرستم و از آن محیط مسموم خارج می شوم. 

*** 

ساعت نزدیک چهار عصر، سر و کله داریوش پیدا می شود. از روی اجبار به سامان مسیج زده و خواسته بودم که به 

نگوید. مطمئن نبودم که اصال می توانم شرایط بهم ریخته را درست کنم یا نه! باید تالشم را می    شبنم چیزی از قضایا

کردم. باید هوشیار و با ذکاوت پیش بروم. دیگر خنگ بازی درآوردن جایز نیست. بهمن کسی نیست که بتوانی در  

 برابرش ضعف نشان دهی. 

ام را روی میز می گذارم و در ورودی نیم خورده  کنم. به محض دیدن صورتش،   چای  باز می  داریوش  را برای 

 متوجه زخم آن می شوم که رو به خشک شدن می رود. کمی خسته و بهم ریخته بنظر می رسد.

 همانجا پشت در نیمه باز می ایستم و سالم می کنم. جوابم را با تکان سر میدهد و کیفم را به سمتم می گیرد: 

 دم دره. دراشو قفل کردم. سوییچ رو گذاشتم توش. ماشینتم -

 دست دراز می کنم و کیف را می گیرم:

 مرسی...خودم می تونستم بیام. -

 شانه باال می اندازد. پیراهن سفید خط دار و شلوار جین سورمه ای پوشیده. با جدیت زیادی می گوید:
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ت خوشی نداره بخوای  ترجیح میدم دیگه اونورا پیدات نشه. بخاطر درگیری دیروز جو شرکت بهم ریخته و صور-

هم   کارفرماهارو  و شماره  لیست  رفته.  پیش  که  تا هرجا  قاسمی.  خانوم  برای  بفرست  هم  هارو  پروژه  بیای.  دوباره 

همینطور. البته من درصدی که از پروژه های نیمه تمومت گیرت میومد رو به عالوه حقوق کامل این ماه برات واریز 

 می کنم. شماره کارتتو برام بفرست.

 ری تکان میدهم و کیف را کنار در می گذارم: س

 اوکی...-

 بعد منتظر رفتنش می مانم. دستی روی سرش می کشد و می گوید:

 میتونی یه اسنپ برام بگیری؟ خودم هرکار می کنم روی آیفون نمی تونم نصبش کنم.-

 بی آنکه مخالفتی کنم، خودم را کنار می کشم و در را به رویش باز می گذارم: 

 ...حتما! بیا تو. آره-

 نامطمئن نگاهی به داخل می اندازد و می گوید:

 می تونم پایین منتظر بمونم اگه راحت نیستی.   -

 من مشکلی ندارم. هرطور دوست داری. -

اپلیکیشن  می گویم و بی آنکه منتظر تصمیمش بمانم، داخل می روم. گوشی ام را از روی مبل برمی دارم و داخل 

گوشه چشم می بینم که داخل می آید و در را پشتش می بندد. بعد از مشخص شدن راننده، گوشی را  اسنپ می روم. از  

به جای اولش برمی گردانم. چند پیام از سامان دارم اما حال و حوصله خواندن حرف های صد من یه غازش را اصال  

 در خودم نمی بینم.

ت آشپزخانه می روم. اصال نمی دانم باید نسبت به او  داریوش ساکت و بی حرف دیگری، روی مبل می نشیند. به سم

چه حسی داشته باشم. یک عمر در دلم نسبت به او نفرت انباشته ام اما حاال دیگر اثری از نفرت نیست. مطمئنا دیگر 

و    مثل قبل تشنه به خونش هم نیستم اما نمی توانم بگویم که دوستم است. راه ما از هم جدا شده. ترجیح میدهم خودش

 برادرش را دیگر نبینم.
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 دکمه چایی ساز را می زنم. هنوز چای تازه دم و آب جوش نیمه ولرم است. از داخل آشپزخانه می پرسم:

 چایی برات بریزم؟-

 لبش را جلو میدهد و نگاهش را از صفحه گوشی اش می گیرد:

 بدم نمیاد. کی میرسه ماشین؟-

 پرته معموال طول می کشه تا بیان. فکر کنم ده دقیقه ای بکشه. اینجا چون یکم-

کابینت را باز می کنم و فنجان و نعلبکی سرامیکی و گلداری بیرون می آورم. به محض جوش آمدن آب، برایش چای  

 می ریزم و همراه با شکالت و قندان داخل سینی می گذارم. سینی را روی عسلی جلوی دستش می گذارم و می نشینم.

 اهش را به چشمانم میدهد:تشکر کوتاهی میکند و نگ 

 تارا ممنون بابت اینکه پسش دادی. -

انقدر دلهره واکنش های بهمن و مشکالت جدیدم را داشته ام که کال فلش را یادم رفته بود. لحظه ای گیج نگاهش می 

 کنم و بعد با بی خیالی شانه باال می زنم:

 فکر کنم شما الیقش نیستید. گفتم که. نمی تونستم بذارم شبنم به هدفش برسه. نه اینکه -

 به سمتم برمی گردد و نفس عمیق و مردانه ای می گیرد: 

میگم...ولی - تو  برای  اینارو  دارم  چرا  دونم  نمی  اصال  دارم؟  فایالرو  اون  سال  اینهمه  من  چرا  میدونی  هیچ  تارا 

م پدر خودمو بکشم پایین! خب...من سالهاست دارم اون مدارک رو علیه پدرم جمع می کنم. نه اینکه قصد داشته باش

ازم چیزی  نتونه  باشه. که  پام سفت  فقط دارمشون که جای  کنم...اما بهرحال پدرمه!  نمی  تایید  از کاراشو  من خیلی 

 بخواد.

 گیج و متعجب از حرف هایش می پرسم:

 پس چرا سعی نمی کنی مهراد رو از این وضعیت نجات بدی؟-
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نزدیک میکند. بخار چای را می بینم که نشان از داغی زیادش دارد. فوتی    دسته فنجان را می گیرد و آنرا به دهانش

 داخل فنجان میکند و حجم بخار زیاد می شود.

 سری از روی تاسف تکان میدهد و جرعه ای می نوشد: 

سعی کردم. مهراد ازم خواست دوباره یه جنگ تازه رو شروع نکنم. گفت نمی خواد بین من و محمود جنگ بشه. -

ودش حلش میکنه. حلش نکرد! بدترش کرد. برای همین بهت گفتم که مهم نیست مهراد بهت چی میگه. راهی  گفت خ

 برای بیرون اومدن از این ازدواج نداره.

 منم نمی خوام بیرون بیاد.-

 فنجان را سرجایش می گذارد و پوزخند میزند:

اگر بزرگی دردت رو نمی دون- از مهراد همینطوری ولت آره میدونم. مهراد وسیله بود برات.  استفاده  ستم، بخاطر 

 نمی کردم.

 چشم درشت می کنم و کوسن مبل را روی پایم می گذارم: 

 مثال می خواستی چیکار کنی؟ -

 لبخند محو و کمرنگی میزند:

 مهم نیست. بهرحال با هم دشمنی نداریم. حاال که حقیقتو فهمیدی می خوای چیکار کنی؟-

 منظورت با شبنمه؟-

 معنای آره تکان میدهد. شانه باال می اندازم. قرار نیست چیزی به او بگویم. کوتاه می گویم: سری به

 هنوز نمی دونم. باید فکر کنم.-

 نگاه سیاهش، حالت جدی به خود می گیرد و هشدار میدهد: 

تارا دوست ندارم نصیحتت کنم. ولی سعی کن گوش بدی. کال این نفرت و مشکالت قدیمی رو فراموش کن. همه رو -

بریز دور و بچسب به زندگی و موفقیتت. خوب زندگیتو جمع کردی. من شاید دیگه هیچوقت نبینمت. اما اینو بدون که  
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ا بزنی، راحت تر غرق میشی. ایندفعه واقعا بی خیال تجربه م توی زندگی ازت خیلی بیشتره. هرچقدر بیشتر دست و پ

 شو. رابطه تو با شبنم قطع کن. اگر میتونی خونه تو عوض کن. یه شروع تازه خیلی وقتا راه حل خوبیه.

 ای کاش منم می تونستم به همین راحتی بگم بی خیال همه چیز...خیلی سخته! -

 دستی روی شانه ام می کشد: 

کنی. جای اینکه هر روز پاشی و به نفرت از آدمای گذشته ت فکر کنی، به یه شروع تازه فکر میتونی...باید تمرین  -

کن. زندگی برات اونطوری که برنامه شو ریختی پیش نرفته. میدونم. االن می تونستی خانوادتو داشته باشی و هرجای  

ایی که کشیدی، خودتو باال نگه داشتی.  دنیا یه آدم موفق باشی. هنوزم دیر نشده. سنی نداری. با وجود تمام سختی ه

اینجایی که هستی رو مدیون خودتی. نه من...و نه حتی سامان. همه توی زندگیشون دوست و خانواده ای دارن که 

کمکشون میکنه. ولی تمامش کار خودت بود. توی این سن هنوزم از خیلی ها جلوتری. چون هنوزم اون دختر باهوش 

 .و زرنگ توی وجودت نمرده

حرف هایش را دوست دارم. بوی خوبی دارند. فکر کردن به شروعی دوباره و پشت سر گذاشتن تمام خاطرات تلخ، 

زیادی شیرین است. روان شناسم در تمام این سالها انقدر خوب کمکم نکرده بود. احساس می کنم امروز آماده شروع 

 تازه ای هستم.

ری دارم. با حال بهتری گوشت چرخ کرده بیرون می گذارم و بعد از وقتی داریوش خانه ام را ترک میکند، حال بهت

بخورم.   غذا  آرامش  و  تنهایی  در  و  بچینم  خودم  برای  را  میز  کنم.  درست  غذا  برای خودم  خواهد  می  دلم  ها  مدت 

 مشغول خرد کردن پیازها هستم که گوشی ام زنگ می خورد. 

بود می شود. هنوز بهمن و مشکالت مربوط به او را دارم.  سراغش می روم. بهمن است. تمام حال خوشم نیست و نا

هنوز برای شروعی دوباره زود است. تماس را وصل می کنم و خدا خدا می کنم دوباره قصد داد و بیداد نداشته باشد.  

 خوش بینانه است اگر بخواهم فکر کنم زنگ زده تا فقط حالم را بپرسد.

 گوشی را نزدیک گوشم می گیرم:

 الو... -
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بیرون.  - اومد  شرکت  از  گذاشتم.  آدم  کفشته.  به  ریگی  یه  دونستم  می  ترکیه؟  میره  که  زدی  اضافه  زر  چرا  تارا 

 گرفتیمش. دروغ گفتی یا نمی دونستی؟! هان؟ داری منو می پیچونی؟

از    وحشت زده و سردرگم به دری که چند دقیقه قبل داریوش از آن بیرون رفته بود، خیره می مانم. قلبم می خواهد

 سینه ام بیرون بزند. با صدای بلندی جیغ می کشم:

 چی داری میگی بهمن؟ داریوش اومده بود اینجا...کیو گرفتی؟-

 بهمن هم انگار حسابی گیج شده: 

 چی میگی بابا؟ همون ماشین سیاه با همون پالک که دادی راس ساعت سه از شرکت زد بیرون... -

 ناله می کنم:

 رفت. خودم با چشمای خودم دیدم. کسی که گرفتی داریوش نیست.دارم میگم همین االن -

 دست را روی قلب کوبانم می گذارم و چشم هایم را می بندم. بدبخت شدم. چرا یک ساعت حال خوش به من نیامده؟!

گوشی را به گوشم می چسبانم و سعی می کنم خونسردی ام را حفظ کنم. اگرچه در چنین شرایطی خونسرد ماندن از  

ان کندن هم سخت تر به نظر می رسد. می توانم حدس بزنم که داریوش برای برگرداندن ماشین و کیف من آمده و  ج

مهراد را به جای خودش سر فیلمبرداری فرستاده. می توانم حدس بزنم چه اشتباه وحشتناکی کرده اند اما دعا دعا می  

 کنم که اشتباه کرده باشم. 

 بهمن هنوز فریاد می کشد: 

 این کیه تارا؟ چه گهی خوردی؟ پس -

 من هم صدایم را باال می برم: 

 من چه گهی خوردم؟ مگه من نگفتم یکم صبر کنید؟ -

داشتی زر مفت میزدی! فکر کردی من خرم؟ بالخره باید یکی از اعضای همون خانواده باشه. کی سوار ماشین این  -

 یارو میشه؟ میگن جوونه. شاید برادرشه. 
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 راب می شود. سریع می گویم:همه دنیا روی سرم خ

 شاید راننده ش باشه. راننده بدردتون نمی خوره.-

 نه بابا! وحید میگه یارو از لباساش معلوم بود بچه پولداره. راننده اینطوری لباس نمی پوشه. میگن چش مششم رنگیه.-

 روی جا لباسی برش می دارم: خدای من! مطمئنا مهراد را گرفته اند. به سمت مانتوی دم دستی ام می روم و از 

 بهمن بهرحال برنامه ما این بود که داریوشو بگیرید. ولش کنید بره.-

چی چی رو ولش کنید بره؟ ول کنید بره ای در کار نیست. چه خودش...چه داداشش...چه پسرعموش! برای من فرقی  -

 نداره.

 وشم:گوشی را میان فاصله شانه و گوشم می گیرم و آستین مانتو را می پ

 کجا بردینش؟ من االن خودمو می رسونم.-

 دوباره تلخ می شود:

 الزم نکرده! سرخر نمی خوام. کجا بیای؟-

 کنترلم را از دست می دهم و با صدای لرزانی جیغ می زنم: 

 گفتم آدرسو بگو. منم جزو این نقشه ام. از روز اول فکرش واسه من بود. نمی تونی بپیچونی منو. میرم پیش پلیس! -

 چه زری زدی؟ -

 به خدا بهمن برات شر درست می کنم. گفتم آدرسو بگو. باید بیام ببینم کدوم بدبختی رو گرفتید. -

 شر درست نمی کنی ها! دارم از االن میگم تارا. احمق نشو.-

 مانتو پوشیده، سراغ شال مشکی ام می روم: 

 درست نمی کنم. لوکیشنو بفرست.-
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اشتم حواسش باشه. باهاش کل کل نکن. میدونی که مثل من آروم نیست. اونجا هم نه  من خودم اونجا نیستم. وحیدو گذ-

 آنتن داره نه اینترنت.

بیست ساله ای که برخالف ظاهر آرام همیشگی اش، یک وحشی به تمام معناست.    -وحید را می شناسم. پسر نوزده  

چپ بهمن و تقریبا مثل پسر نداشته اش است. از  چند باری او را دیده بودم. می دانم هرکاری برای بهمن میکند. دست  

 این بدتر هم مگر میشد؟

آدرس دقیق را از بهمن می گیرم. تقریبا می دانم کدام حوالی ست. هرطور شده پیدایش می کنم. نمی دانم حضور من  

به سامان   باید  آید. شاید  برنمی  از خدا هم  از من که هیچ،  دیگر کاری  را عوض خواهد کرد.  بزنم!  چه چیز  زنگ 

هرچند که دیگر به او هم اعتماد ندارم. یا شاید باید به داریوش خبر بدهم تا پای پلیس را وسط بکشند. نه! این هم راه  

حل خوبی نیست. می ترسم پای پلیس وسط بیاید و بهمن از ترسش، مهراد را سر به نیست کند. مغزم پر از سوال  

این  هایی ست که جوابشان را نمی دانم. چطور ه مه چیز انقدر بد پیش رفت؟ حاال چطور باید به مهراد کمک کنم؟ 

 بازی خون بار بازنده های زیادی خواهد داشت! 

*** 

باشد.   قدیمی  و  خراب  ساختمان  همین  زنم  می  حدس  کنم.  می  پارک  نشان  و  نام  بی  های  خرابه  نزدیک  را  ماشین 

نی که حتی آسفالت هم نشده و سنگریزه است را تا انتهایی اطراف تا چشم کار میکند، باغ و بیابان است. خیابان طوال

ترین قسمت ناکجا آباد آمدم. تنها موجود زنده ای که این اطراف به چشم می خورد، سگ های ولگرد و کثیف است.  

 آفتاب شهریور مستقیم در چشم هایم می تابد و با نگاهی ریز شده به سمت ساختمان بی در و پیکر می روم.

ی در بزرگ و آهنی زنگ زده و نارنجی رنگ می ایستم. مطمئن نیستم حتی زنگ قدیمی اش کار کند. آن  رو به رو

 اطراف چند ماشین پارک شده که حدس می زنم متعلق به افراد بهمن باشد. 

تا در  با کف دست و محکم به در می کوبم. بهمن گفته بود که رفتنم را به آنها خبر خواهد داد. چند دقیقه طول می کشد  

زنگ زده قیژی کند و تا نیمه باز شود. مردی میان سال و درشت هیکل که سیبیل بلند و صورت ترسناکی دارد، پشت 

 در می ایستد.

روی صورتش جای چاقو دارد. پیراهن مشکی کر و کثیف تنش کرده و کمربند شلوار پارچه ای سیاهش زیادی تنگ 

 فته ام کمی بازگردد. است. لحظه چشم هایم را می بندم تا آرامش ر
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 بالخره لب به سخن باز می کنم:

 من تارائم. بهمن منو فرستاده. گفت بهتون خبر میده.-

دستی به سیبیلش می کشد و بی حرف عقب تر می رود. از میان در نیمه باز می گذرم. حیاط خانه ی قدیمی نسبتا  

ط پر از آت و آشغال و برگ های تک و توک  بزرگ است و حوضی خالی از آب و پر از لجن وسطش دارد. تمام محی

 نارنجی درختان است. باد خفیفی گوشه شالم را به بازی گرفته و موهای جلوی صورتم را به چشمم می کوبد. 

موها را پشت گوش می زنم و طول حیاط را طی می کنم. دور تا دور حیاط از هر طرف به دری چوبی و کوچک  

ه به سمت مرد میان سال برمی گردم. سریع متوجه سوالم می شود و یکی از خانه منتهی می شود. گیج و راه گم کرد

 های قدیمی را نشان میدهد: 

 برو اونجان...-

سپس خودش بیرون می رود و در را پشتش می بندد. مسیری که نشان داده را می گیرم و با قدم هایی نا مطمئن جلو  

نم؟ شاید اگر اجازه بدهم بهمن و آدم هایش پولشان را بگیرند و می روم. من اینجا و وسط این آشوب چه غلطی می ک

مهراد را رها کنند، همه چیز به خیر و خوشی تمام شود. بزرگ ترین ترسم این نیست. از گفته های داریوش در مورد  

همه چیز   پدرش فهمیده بودم آدمی نیست که پول مفت به کسی بدهد. احتماال پای پلیس را وسط می کشیدند و آن موقع

خیلی بد پیش میرفت. بهمن را خوب می شناسم. اگر پای پلیس وسط بیاید و بخواهد برایش شر شود، مهراد را سر به  

 نیست خواهد کرد.

اینجا   به  داریوش، مرا  انزجارم نسبت به  اجازه داده بودم نفرت و  اینجای ماجرا فکر نکرده بودم؟ چرا  به  قبال  چرا 

 بکشاند؟  

قبل از اینکه از شدت ترس و استرس پس بیفتم، فکرهای وحشتناک را کنار می گذارم. چند پله سنگی را باال می روم.  

شغال و خرت و پرت است. در چوبی و قدیمی که قسمتی از چوب هایش  ایوان سرتاسری خانه خاک گرفته و پر از آ

دانم  نمی  بدی که  کنم. بوی  باز می  کامل  را  در  و  دماغم می گیرم  را جلوی  است. گوشه شالم  باز  نیمه  کنده شده، 

 چیست، باعث می شود عق بزنم.
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کنار ایستاده اند ولی کسی حرفی نمی داخل خانه تاریک می روم. به محض ورود، چند نفر را می بینم که گوشه و  

با چاقوی  را میانشان می شناسم. روی صندلی چوبی و زهوار در رفته ای نشسته و  زند. چشم می چرخانم. وحید 

 ضامن دارش بازی میکند. 

از صدای قژ قژ باز شدن در همگی با حالتی تهاجمی به سمتم برمی گردند. ترسیده و نگران با صدایی که به زور از  

 گلویم بیرون می آید، می گویم: 

 بهمن منو فرستاده...-

 وحید به محض دیدن من نیشخندی میزند و چاقوی تیزش را می بندد:

 بفرما تو...دم در بده... -

خودش با صدای بلندی می خندد و من مو به تنم راست می شود. رکابی زرد شده و کثیفی همراه با شلوار لی تیره که 

ى افتد، پوشیده. موهای روی سرش را کچل کرده و تمام بدنش پر از خالکوبی و جای چاقوست.  انگار دارد از تنش م

با وجود لب های کبود شده از مصرف زیاد سیگار و دندان های کج و معوج و زردش، بیشتر از همان نوزده سال به 

 ازکش ببینم.ظاهرش نمی آید. بقدری الغر است که دنده هایش را می توانم از روی همان رکابی ن

 دوباره چشم می چرخانم و می پرسم:

 کجا بردیدش؟-

 وحید با همان نیشخند زشت به در یکی از اتاق ها اشاره میکند:

 اونجاست...-

آرام و با احتیاط و همانطور که شش دنگ حواسم به آنهاست، به آن سمت می روم. وحید سریع از روی صندلی اش  

 میپرد و جلویم را می گیرد:

 آ...آ! فکرشم نکن خانوم کوچولو.آ...-

فکرش را نمی کردم که یکروز پسری نوزده ساله "خانوم کوچولو" صدایم بزند. دستی به صورتم می کشم و نفس 

 میدهم: عمیقم را تکه تکه بیرون
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 آدم اشتباهی رو گرفتید.-

 شانه های استخوانی اش را باال می اندازد:  

ق کنن ببینن این کیه. بهرحال فرقی نمی کنه واس ما! از سر و ظاهرش معلومه آدم  پیش میاد دیگه. آدم فرستادیم تحقی-

 حسابیه. باید ماشین زیر پاشو میدیدی!

 آب دهانم را به سختی پایین می فرستم و می پرسم:

 ماشینشو چیکار کردید؟-

 ماشینش را این اطراف ندیده بودم. وحید با بی خیالی مزمنى می گوید:

 اوراق. تیکه هاشو توی بازار سیاه خوب میخرن.  فرستادیم واسه-

بعد یکبار دیگر بی هیچ دلیلی، با صدای بلند و زشتی می خندد. خب کسی که زیر دست بهمن بزرگ شود، درست  

مثل خودش وحشی و دیوانه بار خواهد آمد. می دانم یکی از بچه های کار بوده و بهمن سالها پیش او را از صاحبش  

 خریده.

 از نزدیکی زیادش، قدمی عقب می روم: ترسیده 

 قرار ما این نبود.-

چقدر پورش سیاه داریوش می ارزید؟ احتماال خیلی زیاد! می دانم که وقتی اوراقش کنند، یک دهم قیمت ماشین هم 

  گیرشان نمی آید؛ ولی نگه داشتن ماشین کسی که گروگانش گرفته اند و فروختن آن در بازار می تواند زیادی ریسکی 

 باشد. ممکن است پلیس رد کسی که آنرا فروخته بگیرد و به بهمن و دار و دسته اش برسد. 

 وحید دوباره چاقوی تیز و برانش را باز و با نوک آن، اشاره ای به یکی از صندلی ها میکند:

 بشین...بهمن گفت سر و کلش پیدا میشه.-

پسر   این  نشینم.  قدیمی می  و  دیگری می روم و روی صندلی خاک گرفته  بی حرف  ترسناک چاقو،  به نوک  خیره 

نوزده ساله خطرناک تر و بی کله تر از آنیست که بخواهم با او دهان به دهان بگذارم. باید منتظر خود بهمن بمانم. 
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ت زده من، چاقویش را در دل چوب صندلی می وحید هم دوباره روی صندلی خودش برمی گردد. خیره به نگاه وحش

 کوبد. از صدای بلندش از جا می پرم و باز موجبات خنده و تفریح وحید را فراهم می کنم.

نمی دانم چقدر همانجا می نشینم تا سر و کله بهمن هم پیدا می شود. غذا و وسیله های مورد نیاز برای همه را خریده  

 باز کرده بود، به دنبالش داخل می آید و خرت و پرت ها را حمل میکند. و مردی که قبال در را به رویم  

 اسمال اونارو بذار تو یخچال. یخچالم بزن به برق. یکم بد کار میکنه. ردیفش کن.-

مردی که گویا نامش اسماعیل است، "به روی چشم" ى می گوید و همراه با وسایل به سمت آشپزخانه قدیمی که حتی  

 رود. انقدر خانه قدیمی و درب و داغان است که احساس میکنم به صد سال قبل برگشته ایم. اپن هم نیست، می

 بهمن به محض رسیدن، پسر مورد عالقه اش را بغل میکند و صورتش را می بوسد:

 می دونستم کارو باید بدم به آدم کاردون. دمت گرم وحید. ناامیدم نکردی. کجاس؟-

خوشحال است. لعنتی! وحید هم حسابی ذوق کرده و با نیشخندی که تمام صورتش   بهمن زیادی از پیشبرد هدف هایش

 را پوشانده، غش غش می خندد: 

 تو اتاقه. جوری زدم كه تا فردا بیهوشه! -

 دوباره می خندد و ادامه میدهد: 

 زد.کاری نداشت که. بچه سوسولن اینا. اصال ما رو دید، رید به خودش. جاشم عالی بود. پرنده پر نمی-

 بهمن به سمت من برمی گردد و دستش را دراز میکند: 

 اونو باید ممنون تارا خانوم باشیم. خوب مسیری نشونمون داد. بیا اینجا تارا. چرا اون گوشه نشستی؟-

با دست هایی مشت شده و ناخن هایی که در پوست دستم فرو رفته، بلند می شوم و به سمتشان می روم. به سختی می  

 گویم: 

 ن قرار ما این نبود... بهم-

 صدایش را باال میبرد:
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ول کن تارا. همش میرینی توی حال ما! دادم بچه ها پرس و جو کنن. مثل اینکه داداششه. چه فرقی برای تو میکنه؟ -

 این داداش یا اون داداش! مهم پوله که بابای جاکشش باید بده. مگه همینو نمی خواستی؟ 

 سر تکان میدهم:

 نمی خواستم. من می خواستم داریوش تحقیر شه.من اینو -

داداشش تحقیر شه انگار خودش تحقیر شده. ول کن اینارو. شماره خونشونم از تو گوشیش پیدا کردن بچه ها. یه چند  -

 روز باید صبر کنیم حسابی نگران بشن. بعد زنگ می زنیم پول می خوایم.

 می گویم:  لبم را با آب دهانی که نیست به زور تر می کنم و

 اگر پلیسو خبر کنن چی؟ -

 بهمن و وحید هردو به سمتم براق می شوند و من ناخودآگاه عقب می روم. لحن بهمن حسابی هشدار دهنده است: 

 تو که کاری نکردی؟-

 با شتاب سرم را به این سو و آن سو تکان میدهم:

 ه برامون.نه بخدا. مستقیم اومدم اینجا. فقط میخوام بدونم که یه وقت شر نش-

 پوزخندی میزند و می گوید: 

 تو که میدونی وقتی کسی واسه بهمن شر شه چیکارش میکنم؟ ها؟ فکرای بد بد نکن.  -

 شانه ای باال می اندازد و روی یکی دیگر از صندلی ها می نشیند:

 چیزی نیست. بعدم...شر نمیشه. یارو پولش از پارو باال میره. چند میلیارد ناقابل در برابر جون بچه ش -

از ته دلم دعا می کنم همینطور شود که بهمن می گوید. چند نفر از افراد بهمن داخل حیاط رفته اند و بقیه وسایل را جا  

به جا می کنند. احتماال یک هفته ای اینجا خواهند ماند تا اگر مشکلی پیش آمد، آماده باشند. حدس می زنم اسلحه هم  

 ناک است که حتی نمی توانم فکر آزاد کردن مهراد را بکنم.داشته باشند. اوضاع بقدری خطر
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نمی دانم چند ساعت گذشته. بهمن و آدم هایش دور آتشی که در حیاط به راه انداخته اند، نشسته و با صدای بلندی می  

برایش خندند. وحید تمام مدت روی همان صندلی نشسته و حواسش به اتاقی که ادعا میکرد مهراد آنجاست، بود. حتی  

غذا برده بودند و بیرون نیامده بود. دلم می خواهد یکجوری داخل اتاق بروم و مطمئن شوم حال مهراد خوب است. 

البد بیدار شده و حسابی ترسیده. وحید ادعا می کرد که دهان و چشم هایش را بسته اند. احتماال برای همین است که  

ن دستم را می جوم. خوب می دانم که همه آنها حواسشان به من است  صدایی از اتاق بیرون نمی آید. با بی قراری ناخ

 و عمال هیچ کاری نمی توانم بکنم.

خیره به شعله های گرم و سوزان آتش، پلک زدن هم یادم می رود. جز منتظر ماندن کاری نمی شود کرد. صدای ترق  

جذابی بوده، حاال اجازه نمی دهد درست   و تروق چوب های اسیر شده میان آتش با اینکه همیشه صدای آرامش بخش و 

 تمرکز کنم.

 بهمن سیخی که چند تکه گوشت به آن چسبیده را به سمتم می گیرد: 

 بگیر!-

 حتی از دیدن تکه های گوشت هم حالم بد می شود و شالم را جلوی بینی ام می گیرم:

 نمی خورم.-

 بهمن سیخ را روی ظرف خودش می گذارد و پوفی می کند:

 ن برج زهرمار نشستی اینجا؟ اگه می خوای قیافه بگیری برو خونه ت خب.چیه عی-

خسته و بی اشتها آهی می کشم. حق با اوست. چرا مانده ام میان اینهمه آدم خطرناک؟ بهتر است به خانه ام برگردم و  

 منتظر بمانم تا بهمن با خانواده مهراد تماس بگیرد. کار دیگری از من برنمی آید! 

 گردن دردناکم می کشم و بلند می شوم:دستی به 

 بهمن زودتر زنگ بزن به خانواده ش! بذار تموم شه بره. -

اندازد. نگاهم  یکی از گوشت ها را که گویا حسابی داغ است، از سیخ بیرون می کشد و فوت کنان در دهانش می 

 میکند و جویده جویده می گوید: 
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 ران بشن.میزنم. توی دو سه روز آینده. باید حسابی نگ -

 سری به معنای "باشه" تکان میدهم و اشاره ای به غذا می کنم:

 یکم غذا بذار براش ببرم. -

 وقتی حالت نگاهش رو به عصبانیت می رود، توجیه می کنم:

 نمی خواید که به کشتنش بدید! باید غذا بخوره. غذا رو می ذارم توی اتاق و میام بیرون.-

 ی دستش می گذارد و بلند می شود. همه حواسشان را به مکالمه ما داده اند. ظرف غذایش را روی جعبه چوبی جلو

 بهمن اشاره ای به داخل میکند:

 میدم وحید میبره. -

نه! من به وحید اعتماد ندارم. بره توی اتاق اذیتش میکنه. می شناسیش خودت. غذا رو میبرم بهش میدم و زود میام  -

 بیرون. من نبرم تا صبح گرسنه میمونه!

 خیره به سکوت متفکرش ادامه میدهم:

بهمن این آدم نه گناهی کرده، نه هدف ما بود. شانس بدش اینطوری خواست که سر از اینجا دربیاره. فقط چون برادر  -

 داریوشه. اذیتش نکنید. من غذاشو می برم بعدش میرم. فردا صبح برمی گردم. 

 بهمن با حالتی مظنون می پرسد:

 یست؟ فکری که تو کله ت ن-

 حرفش را سریع رد می کنم: 

 نه...صدامم درنمیاد. بین این همه آدم چیکار می تونم بکنم؟ -

 بالخره کوتاه می آید و اشاره ای به ظرف های یکبار مصرف میکند: 

 باشه...ببر غذاشو. شر درست نکن. ممکنه وحشی بازی درآره. اگر دیدی اذیت میکنه غذارو بذار بیا بیرون.-
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جلب رضایتش سراغ بشقاب ها می روم و چند تکه گوشت داخلش می گذارم. روی گوشت ها را با تکه خوشحال از  

 ای نان می پوشانم. بهمن از همانجا فریاد می کشد:

 وحید این دختره می خواد براش غذا ببره. بذار بره تو.-

وحشی فقط نگاهم میکند اما چیزی پله ها را دو تا یکی باال می دوم و داخل می روم. وحید با نگاهی جنگ طلب و  

 نمی گوید. می داند که حق ندارد روی دستور بهمن حرفی بزند.

دستگیره زنگ زده در را می چسبم و مثل همه درهای دیگر این خانه، قیژی میکند. به محض ورود، حرکت جسمی 

زند. با ظرف غذا جلوتر می  که گوشه اتاق تاریک کز کرده را می بینم. مهراد است. انگار کسی به جگرم چنگ می

روم. لباس های تنش حسابی خاکی و کثیف شده. موهای همیشه براق و روشنش حاال بهم ریخته تر از همیشه بنظر  

می رسد. چشم هایش را با پارچه سیاه و کلفتی بسته اند. جلوتر می روم و مهراد باری دیگر خودش را عقب می کشد  

 و به سه کنج اتاق می چسبد. 

باشد. سعی حواس   ام. گویا حضورم را حس کرده  ایستاده  و جهت گیری سرش درست به سمت جایی است که من 

میکند حرف بزند اما چسب قطوری که دهانش را پوشانده، مانع می شود. از تالش زیاد فقط به نفس نفس زدن میفتد و  

 بالخره ساکت می شود. 

باید دهانش را باز کنم تا بتواند غذا بخورد. از آنجایی که  کنارش می نشینم. ظرف غذا را جلوی دستش می گذارم.  

صدایم را می شناسد، حرفی نمی زنم. دست جلو میبرم و انگشتانم که نزدیک دهانش می رسند، به شدت سرش را  

 عقب می کشد. ای کاش می توانستم با او حرف بزنم. می دانم که فاش شدن هویتم فقط همه چیز را بدتر خواهد کرد. 

باره و اینبار با پیگیری بیشتری، دستم را به صورتش می رسانم و گوشه چسب را میان انگشتانم می گیرم. گویا  دو

متوجه نیتم می شود که دست از تقال کردن می کشد. سعی می کنم چسب قوی را آرام آرام از روی صورت ته ریش  

این با چسب کنده نشود، با  دارش بردارم. از درد ناله ای میکند و منتظر می ماند. برای  که موهای صورتش همراه 

 حوصله چسب را باز میکنم. چسبی که کنده شده و قوام قبل را ندارد، گوشه ای می اندازم. 

 به محض باز شدن دهانش با صدای بلندی می گوید:

 من کجام؟ چرا منو آوردید اینجا؟ تو کی هستی؟-
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کت ماندن برایم سخت است. می خواهم برایش توضیح بدهم  در سکوت محض، دستم را روی گونه اش می گذارم. سا

 تا شاید کمی از استرس و ترسش کم کنم. اما نمی توانم! 

 مهراد دوباره داد می کشد: 

 ولم کنید. چی می خوای؟ پول؟ -

را نه مهراد! من هیچکدام از این ها را نمی خواستم. الاقل نه برای تو! در اتاق با ضرب باز می شود و وحید خودش  

 داخل می اندازد: 

 صداشو خفه کن. چیه عرعر میکنی؟ غذاتو کوفت کن. غذاشو بده کوفت کنه.-

از کله خراب بودن وحید واقعا می ترسم. دوست ندارم اوضاع بیخ دار شود. تکه ای گوشت برمی دارم و نزدیک  

سمتم هجوم می آورد. جیغی می    دهان مهراد می گیرم. مهراد غذا را پس می زند و با همان دست و چشم های بسته به

کشم و عقب می روم. پایم به سنگی گیر میکند و محکم روی زمین میفتم. وحید خودش را میان ما پرت میکند و با  

لگدی محکم، زیر چانه مهراد می کوبد. مهراد به سمت همان سه کنج پرت می شود و سرش به دیوار می خورد. لب  

 میگزم و اشکم می چکد. 

 گد دیگری به ظرف غذا می کوبد و تکه های گوشت کف اتاق می ریزند. اشاره ای به در میکند:وحید با ل

پاشو گمشو بیرون. تا نرینی تو همه چیز دست بردار نیستی! گشنه ش شد یه تیکه نون می ندازم عین سگ بخوره. -

 برو گمشو. 

م. مهراد با خونی که از گوشه لبش جاری  از روی زمین خاکی بلند می شوم. دست خودم نیست که به گریه افتاده ا

 شده، دوباره داد می زند: 

 پدرتونو درمیارم. هیچ میدونید من کیم؟-

و عصبانیتی  با خشم  وحید  لرزد.  می  تمام وجودم  ببینم.  را  مهربانش  همیشه  و  آبی  های  توانستم چشم  می  کاش  ای 

همانطور که به زور روی دهان مهراد میزند، عربده  افراطی، دوباره چسبی که روی زمین انداخته ام را برمی دارد و  

 می کشد:
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 تو هیچ گهی نیستی دیوث!-

 چه خبره اینجا؟-

با صورتی گریان به سمت بهمن برمی گردم و بی هیچ حرف دیگری، اتاق را ترک می کنم. دستی به مانتوی خاک  

دارد وحید را توبیخ میکند. گویا دیگر به   گرفته ام می کشم. کیف و وسایلم را هم برمی دارم و بیرون می زنم. بهمن

راحتی قبل نمی تواند قالده سگش را کنترل کند. باید به خانه ام برگردم و زیر پتوی گرم و نرمم بخزم. باید بیشتر فکر 

 کنم و منتظر قدم بعدی بمانم. آری! باید بیشتر فکر کنم! 

*** 

می فهمم با صدای آیفون مخلوط شده، چشم بندم را باال می    با شنیدن صدای زنگ بی امان گوشی که بعد از ثانیه ای

زنم و چشم های خواب آلوده و هنوز خسته ام را باز می کنم. نمی دانم ساعت چند است. اصال نتوانسته بودم تمام شب  

اندازم   بخوابم. مایا که روی تخت و زیر پایم خوابیده، با حرکت من تکانی به خودش میدهد و پایین می پرد. دست می

و گوشی را از بغل تختی برمی دارم. با دیدن شماره داریوش لب میگزم. همه اتفاقات این دو روز جلوی نگاهم صف  

 میکشند و به دنیای واقعی و سگی ام برمی گردم. 

بی شک بخاطر غیبت طوالنی برادرش اینجا آمده. حدود بیست و چهار ساعت از غیب شدن مهراد می گذرد و این بی  

برای خانواده اش نگران کننده خواهد بود. نه جسارتش را دارم به داریوش حقیقت را بگویم و نه فکر می کنم راه شک 

 حل خوبی باشد.

 نگران و آشفته روی تخت می نشینم و تماس را وصل می کنم. وقتی "الو" می گویم، صدایم به شدت دو رگه شده. 

 خیلی زود صدایش را باال میبرد:

 یدی؟ کجایی؟ دو ساعته دارم زنگ خونه تو می زنم.چرا جواب نم-

 پتو را کنار می زنم و از تخت پایین می روم. وانمود می کنم که از همه جا بی خبر هستم: 

 این چه وضع صحبت کردنه؟ اینجا چیکار میکنی؟-

 درو وا کن ببینم. من که میدونم مهراد اینجاس...-
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 کنم اصال برای دیداِر رو در رو آمادگی کافی ندارم: فشار بغض فکم را می لرزاند و من فکر می 

 چی داری میگی؟ مهراد اینجا...-

 میان حرفم میپرد و داد می کشد: 

 میگم درو باز کن.-

بالخره کوتاه می آیم و برای اینکه بیشتر از این مشكوكش نکنم، از اتاق خارج می شوم و دکمه آیفون را برایش می  

 پ و شلوارک کوتاه ساتن زرشکی می پوشم.زنم. ربدوشامبرم را روی تا

دستی به صورت و موهای بهم ریخته و پخش و پالیم می کشم و دم در منتظرش می مانم. از آسانسور بیرون می آید.  

شلوار ورزشی سیاه و خط داری همراه با تی شرت سفید و مشکی پوشیده. بقدری پریشان و بهم ریخته است که به  

 دلم رخت می شوید گویا! تشویش میفتم. کسی در 

 به محض رسیدن به در خانه، بدون اجازه مرا کنار می زند و داخل می رود. دنبالش راه میفتم و اعتراض می کنم: 

 کجا میری؟ صبر کن ببینم.-

 به سمت اتاق خواب می رود و داد می زند: 

 من که میدونم اینجاس. مهراد؟ مهراد؟-

 ا تک سرفه ای گلویم را صاف می کنم: در پی او داخل اتاق خواب می روم و ب

 داریوش چیکار میکنی؟ مهراد اینجا نیست!-

 در سرویس را باز میکند و فضای حمام را از نظر می گذراند: 

 پس کدوم گوریه؟ از دیروز ما سکته کردیم. تو چرا جواب زنگامو نمیدی؟-

دوستانش را بشنود و یا بهمن بفهمد با داریوش در دیشب چند باری زنگ زده بود و من از ترس اینکه صدای بهمن و  

 ارتباطم، جوابش را نداده بودم. 

 شانه باال می اندازم و گره ربدوشامبر را سفت تر میبندم:
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 حوصله نداشتم. چیزی شده؟ -

 دستی به پیشانی اش می کشد و نفس عمیقش را با تشویش و نگرانی بیرون میدهد:

 . از دیروز خبری ازش نداریم. نه جواب زنگامونو میده و نه رفته سر فیلم برداری. واقعا امیدوار بودم اینجا باشه-

 ابروهایم را جمع می کنم و لب میگزم: 

 شاید خودش پیداش بشه.-

 لحظه ای نگاهم میکند و سپس به سمتم قدم تند میکند:

 تو میدونی کجاست؟ حتما به تو گفته!-

التماس نگاهم میکند. التماس نگاهش می گوید که اگر چیزی میدانی به من  شانه هایم را میان دستانش می گیرد و با  

 بگو! 

 خودم را عقب می کشم و از میان دستان و نگاه منتظرش فرار می کنم:

 من چیزی نمی دونم. خیلی وقته مهرادو ندیدم. -

د و با بیچارگی  دستش را روی سینه اش می گذارد و سعی میکند نفس عمیقی بگیرد. صورتش از درد جمع می شو

 نگاهم میکند: 

 بهش زنگ بزن تارا... -

 دارم بهت میگم من...-

 باشه تو خبر نداری. جواب تو رو میده. زنگ بزن!-

به سمت موبایلم می روم و برش می دارم. امیدوارم گوشی دست بهمن نباشد و یا شماره مرا نشناسد. از طرفی هم نمی  

 رای لج کردن با او ندارم. توانم زیاد با داریوش لج کنم. دلیلی ب

شماره مهراد را می گیرم و دکمه اسپیکر را می فشارم. موبایلش خاموش است. مردمک هایم را باال می برم و به  

 داریوش خیره می شوم. گیج و متعجب موبایلش را دستش می گیرد:
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 تا امروز ظهر خاموش نبود. یکم پیش زنگ زدم.-

 شانه باال می اندازم: 

 شیش خاموشه.بهرحال گو-

شماره ای می گیرد و همان صدای تکراری که خبر خاموش بودن گوشی را میدهد، در گوشش پخش می شود. موبایل 

را داخل جیبش برمی گرداند. صورت خسته و رنگ پریده اش را میان دو دستش می گیرد و آهی می کشد. مشخص  

 است که تمام تالشش را میکند تا خونسرد و قوی بماند.

 و بی روح نگاهم میکند:سرد 

 تارا...من نمی دونم داری چقدر راست میگی. بهت اعتماد ندارم. ولی اگر باهاش در ارتباطی...بهش بگو... -

 سیبک گلویش تکانی می خورد و صورتش درهم می شود: 

برگرده.    بهش بگو الزم نیست برخالف میلش کاری بکنه. بگو خودم حلش می کنم. بگو محمود با من! بهش بگو فقط-

 بگو مامانش داره دق میکنه.

بار هزارم   برای  داریوش  میدهد.  نشان  داریوش  به حضور  را  اعتراضش  میو کنان  میو  و  آید  اتاق می  نزدیک  مایا 

تنها می   را  داریوش  اتاقش،  به  مایا  برگرداندن  بهانه  به  و  ای  لحظه  برای  دارش می کشد.  به صورت بغض  دستی 

 می کنم و در را پشتم می بندم.  گذارم. ظرف غذای مایا را پر

داریوش هنوز همانجا ایستاده و دست به کمر شماره مهراد را می گیرد. می گذارم چهارچوب قابم بگیرد و آرام می 

 گویم: 

 من نمی دونم کجاست داریوش...ولی اگر زنگ زد و خبری از من گرفت، بهش میگم.-

کنارم می گذرد. درست بغل دستم می ایستد. آرنجم را میان مشتش سری تکان میدهد و به قصد بیرون رفتن از اتاق از 

 می گیرد و سرم را به سمت لبش می کشد. 

 زیر گوشم با صدای آرام اما ترسناکی زمزمه میکند: 

 تارا وای به حالت اگر امروز خبری از مهراد داشتی و منو دست خالی فرستادی برم! -
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اصله نزدیک، به چشم های سیاه و مصممش خیره می مانم. آرنجم را آرام  آب دهانم را پایین می فرستم و از همان ف

 بیرون می کشم و قدمی عقب می روم: 

 گفتم نمی دونم!-

نگاه قرمز و بی خوابش را از چشمانم می گیرد و دیگر منتظر حرفی از جانب من نمی ماند. از خانه بیرون می رود  

 و در را محکم پشتش می بندد.

داریوش، بی آنکه احساس گرسنگی کنم و چیزی بخورم، لباس می پوشم. باید هرچه زودتر خودم را به  بعد از رفتن  

مهراد برسانم. اصال به وحید اعتماد ندارم. یک دیوانه به تمام معناست. وقت بیرون رفتن، نگاهم به میز چیده شده و  

ذا به من دهان کجی میکند. یک لحظه حال خوش  غذایی که پختنش را نیمه تمام رها کرده بودم، میفتد. انگار ظرف غ

 هم به من نیامده.

آینه دیده بودم که چقدر زیر چشم هایم گود و صورتم  مستقیم به پارکینگ می روم و ماشینم را بیرون می زنم. در 

ی، دو تا  رنگ پریده به نظر می رسد. یاد جمله معروفی میفتم که گفته بود: "وقتی قصد انتقام گرفتن از کسی را دار

اما   بودم.  کنده  پیش  سالها  را  قبر خودم  من  بودم.  آماده  من  برای خودت."  هم  یکی  و  دشمنت  برای  یکی  بکن.  قبر 

 هیچوقت فکرش را نمی کردم مهراد هم قربانی این نقشه شود. 

ان باالتر و  حوالی مقصدم را روی نقشه پین می کنم تا در سریع ترین حالت ممکن خودم را به آنجا برسانم. چند خیاب

درست وقتی که وارد اتوبان می شوم، بی ام و سیاهی توجهم را جلب میکند. این ماشین را خوب می شناسم. ماشین  

 مهراد است.

داریوش حرف هایم را باور نکرده. حدس میزدم که به این راحتی ها ول کن نباشد. لب میگزم و فکر می کنم رفتن  

ه ای نیست. کمی فکر می کنم. نمی توانم به خانه برگردم چون در اینصورت  پیش بهمن و وحید دیگر تصمیم عاقالن

متوجه میشود که او را دیده و از رفتن پشیمان شده ام. بالخره تصمیم می گیرم. بهترین گزینه این است که وانمود کنم 

 د خبری از مهراد ندارم. قصد دیدن خواهرم را داشته ام. مسیرم را عوض می کنم. باید کاری کنم که داریوش باور کن

حدود چهل دقیقه بعد و همانطور که بی ام و سیاه با فاصله دنبالم می آید، ماشین را نزدیک آپارتمان تینا پارک میکنم و 

پایین می روم. از گوشه چشم می بینم که داریوش همان سر کوچه می ایستد و داخل نمی آید. اگر همانطور که ادعا  

 حقیق کرده باشد، میداند اینجا خانه خواهرم است. کرده بود، در موردم ت
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تینا اخطار داده بود که نباید بی خبر و سر زده دم خانه اش بروم اما چاره ی دیگری ندارم. دم در می ایستم و زنگ 

را می فشارم. داریوش ماشینش را خاموش و همانجا توقف کرده. هنوز امیدم را از دست نداده ام. بالخره خسته می  

 د و می رود. آنوقت می توانم خودم را به مهراد برسانم.شو

 صدای خواب آلود تینا را از پشت آیفون می شنوم:

 تارا؟ اینجا چیکار میکنی؟ -

 درو باز کن تینا. -

 تارا من که بهت گفتم...-

 عصبانی و بی قرار می گویم: 

 درو باز کن. آره میدونم بی خبر اومدم. اینورا کار داشتم گفتم بهت سر بزنم. -

صدای گذاشته شدن آیفون و درپی آن، باز شدن در آهنی بلند می شود. سریع داخل می روم و در را پشتم می بندم. 

نفس پر استرسم را بیرون می فرستم و دست روی سینه ام می گذارم. از همه طرف تحت فشارم و مانده ام دست تنها. 

 کنم و کمک بگیرم. فقط می توانم روی خودم حساب کنم. هیچکس برایم نمانده که بتوانم به او اعتماد

وقتی به طبقه مورد نظر می رسم، تینا را می بینم که با آن شکم بزرگش، پشت در منتظرم است. به محض دیدنم،  

 موهای روشن و ژولیده اش را با دست باال میزند و چشم غره می رود: 

 هزار بار گفتم یهو نیا. -

کند و داخل می رود. این یعنی اوضاع برای ورودم مرتب است. پا به خانه همیشه شلوغش می در نیمه باز را رها می

 گذارم و در را پشتم می بندم.

 خب شاهرخ که همیشه این ساعت سر کاره.-

 دستی به شکمش می کشد و نفس نفس زنان، روی مبل می نشیند:

 زیاد میاد اینجا. باید مراقب باشی. بهرحال...یهو دیدی مادر شوهرم اینجا بود. چون پا به ماهم -
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درک می کنم که نگران زندگی و آینده اش است؛ ولی خب گاهی حرف هایش دلم را می سوزاند. من چه گناهی کرده  

بودم که حتی نمی توانستم در چنین شرایط سختی، کنار خواهرم باشم و یا خواهر زاده ام را هروقت که می خواهم در 

 آغوش بگیرم؟

 شم و به سمتش می روم. پاهایش بقدری ورم کرده که از دیدن اوضاع و شرایطش جا می خورم. آهی می ک

 آشپزخانه شلوغ و بهم ریخته اش را از نظر می گذرانم و کیفم را روی کاناپه می اندازم: 

 چه خبره اینجا؟ ناهار می خواستی چیکار کنی تو این شلوغی؟-

 نه باال می اندازد: سرش را به پشتی نرم مبل تکیه میدهد و شا

شاهرخ دیشب یکم جوجه برام سیخ کشید، گذاشت توی یخچال. بخدا نمی تونم اصال تمیزکاری کنم. دست مادرشوهرم -

 درد نکنه هفته ای یبار یه خانومه رو میاره واسه تمیز کاری.

چه من پیشش نبودم، همیشه در مورد خانواده شوهرش چیزهای خوبی تعریف میکرد و این برایم قوت قلب است. اگر

اما الاقل زندگی خوب و آرامی داشت. برای بار هزارم به یاد مهراد میفتم و یادم می آید که برعکس او من هیچوقت 

 بویی از آرامش نبرده ام. 

 مانتو و شالم را درمی آورم و مستقیم داخل آشپزخانه می روم: 

 غذاتو گرم کنم؟-

 کنترلی که درست روی میز و جلوی دستش است را برمی دارد: تکانی به خودش میدهد و به زور 

 میخوام صبونه بخورم. تازه پاشدم. -

کتری روی گاز را پر از آب و زیرش را روشن می کنم. کمی چای و هل و دارچین داخل قوری می ریزم و کنار گاز 

ی حال بهم زن شده را داخل ماشین  می گذارم. آستین باال می زنم و ظرف هایی که گویا چند روز است مانده و حساب

ظرف شویی می چینم. تا آب جوش بیاید، آشپزخانه را کامل تمیز کرده ام. میز را برایش می چینم و دو تا فنجان چای  

می ریزم. اگر مجبورم برای مدت زمان کوتاهی اینجا بمانم، بهتر است بهترین استفاده ام را از مصاحبت با خواهر نه  

 قم بکنم.چندان خوش اخال
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 از آشپزخانه بیرون می روم و صدایش میزنم:

 تینا جان. بیا صبحونه... -

 به زور و با سختی خودش را از روی مبل بلند میکند. به سمتش قدم برمی دارم که دستش را باال می گیرد: 

 خودم می تونم. خسته شدم انقدر بقیه کارامو کردن. کی راحت میشم پس؟-

 شت میز بنشیند. با لبخندی کنارش می نشینم و چایش را جلوی دستش می گذارم: منتظر می مانم برود و پ

 چند هفته دیگه همش تموم میشه. یکم صبوری کن. چی میخوری؟ -

 اشاره ای به ظرف نوتال می کنم:

 همیشه شکالت دوست داشتی.-

 چشم هایش را در حدقه می چرخاند و بغض میکند: 

 ونم بخورم. نه چیز شیرین، نه چیز شور! نه چیز چرب! لعنت به این زندگی.سعی داری منو بکشی؟ من هیچی نمی ت-

 لب میگزم و قوطی نوتال و کاسه مربا را برمی دارم: 

 ببخشید عزیزم. حواسم نبود. -

 پنیر را کنار دستش می گذارم:

 اینو می تونی بخوری؟ -

 با همان بغض سر تکان میدهد:

 که نه شوری داره، نه طعم خریده. آره. شاهرخ رفته از این پنیر بدمزه ها-

مشغول خوردن صبحانه اش می شود و من هم چایم را آرام آرام می نوشم. ساعت را چک می کنم. یک ساعت گذشته 

 و حدس می زنم که داریوش رفته باشد. از پشت میز بلند می شوم و فنجان های خالی از چای را برمی دارم: 

 رو جمع میکنم و میرم.برو سریالتو ببین عزیزم. من اینا-
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 مچم را می چسبد و با چشم های درشت و معصومش خیره می ماند به نگاهم:

 بری؟ به این زودی؟ یکم بمون پیشم.-

 دستش را می گیرم و روی موهایش را می بوسم:

برسم. وقت اضافه داشتم فردا میام اگه دوست داشته باشی. باید برگردم سر کارم. اومده بودم این ورا به یه سری کارا -

 گفتم بهت یه سر بزنم.

 شانه ای باال می اندازد و آه می کشد:

 نمی دونم. زنگ بزن یه وقت مادر شوهرم اینجا نباشه.-

برای بار دوم روی موهایش را ناز می کنم و سراغ ادامه سلایر می فرستمش. در سریع ترین حالت ممکن آشپزخانه 

شم. بعد از خداحافظی گرمی با تینا، از خانه اش بیرون می زنم. با دیدن ماشین داریوش  را تمیز می کنم و لباس می پو

 که حاال نزدیک تر پارک کرده، آه از نهادم بلند می شود. 

عصبی و نگران به سمت ماشینش می روم. اگر بخواهد به همین روال هر روز موی دماغم شود، همه چیز را سخت  

ماشینش می ایستم. متوجه حضورم می شود و از پشت شیشه های دودی، حرکت سرش را خواهد کرد. نزدیک شیشه  

 به سمت شیشه حس می کنم. 

 با کف دست روی شیشه می کوبم و دست به سینه منتظر می مانم. شیشه ماشین آرام پایین کشیده می شود.

 با اخم هایی درهم و لحنی کوبنده می گویم: 

 تم از مهراد خبر ندارم. برای چی تعقیبم میکنی؟ بهت گف-

دلم به حال خستگی نگاه و ظاهر بهم ریخته اش می سوزد. سیگار میان انگشتش را بیرون می اندازد. خیره می شوم 

 به سیگار روشن و تمام شده ای که کنار پایم می سوزد. داریوش سیگار بعدی را روشن میکند و پکی میزند: 

 پس چرا نگرانی تعقیبت کنم؟ -

 می اندازم و سعی می کنم آرامشم را حفظ کنم:شانه باال 
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 نگران نیستم. حس خوبی ندارم. رنگ بزن به نامزدش! چرا گیر دادی به من؟ بهت گفتم نمی دونم کجاست. -

حرفاتو باور نمی کنم. داشتی میرفتی پیش مهراد. منو دیدی مسیرتو عوض کردی. بهش زنگ بزن بگو تمومش کنه. -

 ، بی خیالت نمیشم.تارا تا وقتی نگی کجاست

 صدایم را باال می برم و داد می کشم:

 بهت گفتم نمی دونم کجاست! دست از سرم بردار! -

در ماشین را با ضرب باز میکند و من مجبور می شوم خودم را عقب بکشم. سیگار داخل دستش را زمین می اندازد  

 و به سمتم می آید:

 ی می کنم؟ فکر میکنی شوخیه؟ فکر میکنی دارم باهات شوخ-

از شدت عصبانیتش جا می خورم و عقب می روم. کوچه خلوت است و جز گربه ای که خیلی ناشیانه خودش را زیر 

 پراید سفیدی پنهان کرده، هیچ جنبده ای به چشمم نمی خورد.

ازویم را  می خواهم به عقب برگردم و به سمت ماشینم بدوم. گویا دستم را خوانده باشد، به سمتم هجوم می آورد و ب

 محکم می چسبد:

 کجا؟ نمی ذارم بری! -

 روی دستش می کوبم و سعی می کنم خودم را آزاد کنم: 

 ولم کن روانی! بهت میگم... -

 به زور مرا به سمت خودش می کشد و داد میزند: 

 هنوز روانی شدن منو ندیدی. بیا بشین توی ماشین. باید منو ببری پیش مهراد.-

دنبالش کش به  که  است  همانطور  تمام  ندارد. یک روز  ای  نتیجه  مقاومتم هیچ  کنم.  مقاومت  دارم  یده می شوم، سعی 

 چیزی نخورده ام و توانی برایم نمانده. 

 در سمت شاگرد را باز میکند و به سمت صندلی چرم قهوه ای رنگ هولم میدهد:
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 بشین! -

 خیره در نگاه عتاب آلود و خشنش زمزمه میکنم: 

 م بیفتی دستت به مهراد نمیرسه. چون من نمی دونم کجاست.تا قیام قیامت هم دنبال-

 به زور روی صندلی می نشاندم و بازویی که هنوز میان مشتش دارد را می فشارد: 

همش زیر سر توئه! مهراد آدمی نیست که یهو غیبش بزنه. فکر میکنی برادرمو نمی شناسم؟ تو زیر گوشش خوندی!  -

 دنبال چی هستی تارا؟ 

 ناله ای می کنم و با نگاهی که از شدت درد خیس شده می گویم: از درد دستم

 داری اشتباه میکنی.-

در ماشین را محکم بهم می کوبد. می خواهم دستگیره را بکشم و در را دوباره باز کنم که با ریموت درها را قفل  

در را باز میکند. دستگیره را می  میکند. تا بخواهم در قفل شده را باز کنم، به سمت صندلی راننده میدود و خودش  

 کشم و در تا نیمه باز می شود. به سمتم خم می شود و دوباره و اینبار بازوی دیگرم را می چسبد.

مرا به سمت خودش می کشد و دستگیره ای که میان دستم مانده، باعث می شود در دوباره بسته شود. نگاه ناامیدم را 

 به در بسته شده می دوزم. 

 ی را میزند و ماشین را روشن میکند:قفل مرکز

 منو ببر پیشش. فقط میخوام باهاش حرف بزنم.-

 بازویم را رها میکند و همانطور که ماشین را به راه می اندازد، فرمان را می چسبد. با بیچارگی می نالم: 

 به چه زبونی بگم بفهمی؟-

ودت بود. داری تقاص چیو پس میگیری؟ چیکارت  تارا من همیشه با تو صادق بودم. اگر حقیقت رو نگفتم بخاطر خ-

فشارای   بخاطر  کنه.  فکر  تونه  نمی  اما خوب  داره  دوستت  میگه  االن  مهرادم  نداری.  دوست  مهرادو  که  تو  کردیم؟ 

 محموده. چند ماه دیگه پشیمون میشه. فکر نکن آینده ای باهم دارید. اصال این که راهش نیست. اول باید برگرده.



 «منصوری یاسمین»روسی  رولت

317 
 

اند چه می گوید. انقدر حالش بهم ریخته و بد است که درماندگی اش را با تمام وجود حس می کنم. خودش هم نمی د

نگران و پر از تشویش به رو به رو خیره می مانم و دستی به صورتم می کشم. مهم نیست من چه بگویم، داریوش 

اول باید  بروم.  دیدن مهراد  به  توانم  نمی  این حساب، فعال  با  نمیکند.  از    باورم  کنم.  کم  را  داریوش  یک جوری شر 

از همه مهمتر برای   او بگویم. هم برای خودش و هم برای من و  به  طرفی هم به هیچ عنوان نمی توانم حقیقت را 

 مهراد خطرناک است.

 االن داری کجا میری؟ -

 همانطور که به رو به رو و خیابان آفتاب زده خیره شده، می گوید:

 بگو...کدوم سمتی باید برم؟نمی دونم...تو -

 کالفه و با صدای بلندی می گویم:

 من نمی دونم مهراد کجاست. چندبار باید بگم؟ -

 قسم بخور...بگو به خاک پدرم نمی دونم کجاست. -

 گیج و عصبی و با دهانی باز نگاهش می کنم:

 چطور جرات میکنی چنین چیزی ازم بخوای؟ -

 هایش می گذارد و شانه باال می اندازد:  بن سیاهش را روی چشم-عینک آفتابی ری

 اگر داری راستشو میگی پس مشکل چیه؟-

 من خاک پدرمو قسم نمی خورم. برای هیچی. -

 برای اینکه داری دروغ میگی...-

 محکم روی داشبورد می کوبم و میغرم:

 دست از سرم بردار. -

 تا وقتی راستشو نگی...-



 «منصوری یاسمین»روسی  رولت

318 
 

 داد می زنم: 

 ی خوای توی خیابون بچرخی؟ من مجبور نیستم هرکاری که میگی بکنم. می خوای چیکار کنی؟ چقدر م -

 نمی دونم...میبرمت خونه م. بالخره مهراد سعی میکنه یه جورى باهات ارتباط برقرار کنه.-

 مهراد سعی نمیکنه باهام ارتباط برقرار کنه چون هیچ ارتباطی بین ما نیست. -

 سکوتش جری ترم میکند: 

 برگردون پیش ماشینم. می خوام برم خونه م. هزار تا کار دارم. دیوونه شدی؟ منو -

 خب پس من میام خونت. تارا معلومه داری دروغ میگی.-

 چرا انقدر مطمئنی دارم دروغ میگم؟ -

 چون تا ماشین منو دیدی مسیرتو عوض کردی. مسیر اولی که داشتی میرفتی هیچ ربطی به خونه خواهرت نداشت.-

دقتش جا می خورم. واقعا نمی دانم دیگر باید چطور مقاومت کنم! از طرفی دلم می خواهد حقیقت  از اینهمه ذکاوت و  

 را به او بگویم و از طرفی می ترسم.  

آپارتمان  به  است و خیلی زود  ها خلوت  از روز خیابان  آن ساعت  نمی زند.  دیگر حرفی  او هم  و  کنم  سکوت می 

 از نهادم بلند می شود. لوکسش می رسیم. با دیدن ساختمان بلند، آه

 داریوش من نمیام خونت. توی روز روشن داری منو می دزدی؟ -

 با ریموت درها را باز میکند و ماشینش را داخل میبرد. به سمتش برمی گردم و اعتراض می کنم:

 بهت میگم ول کن برم. خواهرم ماشینمو دم خونش ببینه نگران میشه. داری اشتباه میکنی. -

 ار را پایین می رود و ماشینش را پارک میکند. ماشین را خاموش میکند و به سمتم برمی گردد:پارکینگ شیبد

تارا من هیچی دیگه به ذهنم نمیرسه. تو هم معلومه داری دروغ میگی. به تمام بیمارستانا زنگ زدیم...پلیس! هیچ جا  -

شد ازش. تنها چیزی که به ذهنم میرسه اینه نیست. آب نشده بره توی زمین. اگر تصادف کرده بود بالخره یه خبری می

 که لج کرده باشه. 
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 لحظه ای چشم هایم را می بندم تا سرش داد نکشم و نفس عمیقم را رها می کنم: 

 اگرم لج کرده و گذاشته رفته به من چیزی نگفته!-

 بری. تا صبحم بگی باورت نمی کنم. اگر توی چند روز آینده مهراد ازت خبری نگرفت اجازه میدم -

 من نمی تونم چند روز اینجا بمونم.-

 چرا؟ نه کار داری، نه کسی که نگرانت بشه. چه فرقی میکنه؟-

 دست هایم را مشت می کنم و دندان روی دندان می سابم: 

 خدای من. تو دیوونه ای... -

 در سمت خودش را باز میکند و بیرون می رود:

 ارا.خیلی مونده تا دیوونگی منو ببینی. پیاده شو ت-

از ماشین پیاده می شوم و به سمتش می روم. نمی دانم چطور باید راضی اش کنم. چند روز دیگر دیر می شود. دلم  

فرارم شود،  مانع  اینکه  برای  بزنم که موبایلش زنگ می خورد.  تا حرفی  کنم  باز می  دهان  میزند.  را  شور مهراد 

 آرنجم را می چسبد و تماس را وصل میکند. 

 . الو مامان..-

-... 

 نه خبری نیست. شما خبری نگرفتید؟ -

-... 

 گریه نکن عزیز من...پیداش می کنم.-

-... 

 نه عزیزم مطمئنم اتفاق بدی نیفتاده. دیدی که هیچ تصادفی با ماشین من گزارش نشده بود. حتما قهر کرده.-
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-... 

 چرا گریه میکنی؟ من پیداش میکنم. قول میدم!-

-... 

 آگاهی؟ چی گفتن؟بابا رفته بود -

-... 

 خب شاید به این زودی از کارتش استفاده نکنه. شاید پول نقد داشته باشه.-

-... 

 نیازی نیست تا اونجاها فکر کنید. خودش سر و کلش پیدا میشه.-

-... 

 باشه...باشه...گریه نکن. خبری شد به من زنگ بزن. -

 می گذارد. آرنجم را با حرص می کشم.تماس را قطع میکند و گوشی را در جیب شلوار ورزشی اش 

 عینکش را برمی دارد و سری از روی تاسف تکان میدهد:

 مادر مهراد بود. داره از ترس سکته میکنه. یه روزه فقط گریه میکنه. بازم نمی خوای حرفی بزنی؟-

 فقط در سکوت نگاهش می کنم. دستم را دوباره می کشد و مرا به سمت آسانسور میبرد:

 جبورم میکنی کاری رو بکنم که دوست ندارم.داری م-

از کنار میز البی من رد می شویم. البی من که مرد میان سالی ست و پشت میزش نشسته، به محض دیدن ما از روی  

 صندلی اش بلند می شود: 

 آقای ماهر؟ مشکلی پیش اومده؟-

 داریوش اخمی میکند و سر باال می اندازد: 
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 به کارت برس شما. -

 که دنبالش کشیده می شوم، رو به البی من می گویم:همانطور 

 زنگ بزن به پلیس...-

 محکم به بازوی داریوش می کوبم:

 ولم کن برم. نمی خوام بیام باال... -

داریوش کنار آسانسور می ایستد و دکمه را می فشارد. همانطور که بازوی مرا سفت و محکم چسبیده، به البی من 

 اخطار میدهد:

 نمیکنی. دوست دخترمه. خودمون مشکلمونو حل میکنیم.چنین کاری -

 با تعجب به سمتش برمی گردم و محکم به سینه اش می کوبم: 

 دوست دختر کجا بود؟ ولم کن. -

آسانسور "دینگ"ى میکند و درها باز می شوند. البی من همانطور مشکوک و هاج و واج سرجایش ایستاده و به ما  

پلیس را ندارد. به اجبار داریوش داخل  خیره شده. از قیافه اش   ابدا قصد تماس گرفتن با  مشخص است که اصال و 

 آسانسور می روم و خودش دکمه پنت هاوس را با دست آزادش میزند.

آسانسور باال می رود و به پنت هاوس آشنا می رسد. قبال دو بار اینجا بوده ام. هنوز هم از دیدن شکوه و زیبایی اش 

 شوم. کسی که این ساختمان را ساخته، بی شک از هیچگونه خرج کردنی ابایی نداشته.شگفت زده می 

وارد راهروی بزرگ می شویم و دری که به سالن می خورد و بارهای قبل همیشه باز بوده و حاال بسته است را باز 

 میکند. قدمی عقب می روم و از داخل رفتن ممانعت می کنم.

 با نگاهی ترسیده می گویم: 

 ورو خدا بذار برم. ت-
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"ای بابا" آرامی می گوید و مچم را می چسبد. به زور مرا داخل می کشد و در بزرگ و چوبی را پشتش سه قفل می  

 کند. حاال دیگر هیچ راهی برای فرار ندارم. فقط می توانم خودم را از پنجره پرت کنم پایین. 

 می خورند، می رود:  همانجا رهایم میکند و به سمت پله هایی که به طبقه باال

 هروقت دوست داشتی حرف بزنی می شنوم.-

خسته و نفس بریده به رفتنش خیره می شوم. نزدیک پله ها می ایستد و به سمتم برمی گردد. نگاه مشکوکش باعث می 

 شود عقب بروم و به در بچسبم. دوباره مسیر رفته را برمی گردد و جلویم می ایستد. 

 گوید:   دستش را دراز میکند و می

 گوشیتو بده. -

 سرم را تند تکان میدهم و کیف سیاه را به شکم می چسبانم:

 نمیدم.-

 پوزخندی میزند: 

 میدونی که به زورم شده ازت می گیرم.-

 چرا باید گوشیو بدم بهت؟ من که کاری نکردم.-

 چون زنگ میزنی به سامان و ازش کمک میخوای. -

 نگرانم میشه.نه! ممکنه خواهرم زنگ بزنه. -

 اگر خواهرت زنگ زد بهش میگم که نگران نباشه. اصال می تونی خودت صحبت کنی باهاش. بده تارا!-

در موقعیت بدی گیر کرده ام. با علم به این موضوع که اسلحه را در کیفم گذاشته ام تا وقتی پیش بهمن و وحید می  

ا توانم  نمی  باشم،  داشته  از خودم  دفاع  برای  چیزی  و روم،  خم می شود  سمتم  به  بیشتر  بگیرد.  را  کیفم  بدهم  جازه 

 بالخره کوتاه می آیم.

 باشه...-
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 با دو دست به سمت عقب هولش میدهم:

 برو عقب...االن بهت میدم. -

کیف را می گردم. اسلحه را در جیب وسطش گذاشته و زیپش را بسته ام. گوشی را بیرون می آورم و به سمتش می 

 یرد و در جیبش می گذارد.گیرم. گوشی را می گ

 رو از من می گیرد و به سمت پله ها می رود: 

 میرم دوش بگیرم. بشین االن میام.-

از پله ها باال می رود. سرم را میان دست هایم می گیرم. دلم می خواهد جیغ بزنم. حاال حتی موبایلم را هم ندارم که به  

 بهمن زنگ بزنم و حال مهراد را بپرسم.

عد، به دنبالش از پله ها باال می روم. طبقه دوم نشیمن دیگری دارد و راهروی کوچکی که به چهار اتاق  چند دقیقه ب

وصل می شود. صدای آب از دومین اتاق به گوش می رسد. به سمت همان اتاق می روم. درش نیمه باز است. تنها  

 امیدم پیدا کردن گوشی و کلید است تا بتوانم فرار کنم.

روی دستگیره می گذارم و با احتیاط و آرام در را باز می کنم. مطمئنا بخاطر دوش باز و صدای آب نمی  دستم را  

 تواند صدایی از بیرون بشنود.

اتاق قرار دارد که روتختی اش بهم ریخته  اتاق بزرگ و پر نوری است. تخت کینگ سایز و چوبی ساده ای وسط 

و توک لباس های داریوش وسط اتاق به چشمم می خورد که با وجود است. یکی از آباژورها هنوز روشن است. تک  

 مرتب بودن همیشگی اش، نشان از آشفتگی حالش دارد. شلوار ورزشی و تی شرتش را همان دم در حمام رها کرده. 

سریع به سمت لباس ها می روم و شلوارش را برمی دارم. دست روی جیب هایش می کشم. نه گوشی ام آنجاست و نه  

 ید.کل

با حرص شلوار را روى زمین می اندازم. سراغ کشوهای میز آرایش چوبی می روم و بازشان می کنم. کشوی اول  

عطرها، عینک دودی و ساعت هایش را چیده. کشوی دوم کراوات، گیره های کراوات و دکمه های سرآستین...کشوی  

مه تی شرت ها را بیرون می ریزم و امیدوارم  بعدی را بیرون می کشم. تی شرت هایش را مرتب کنار هم گذاشته. ه
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کلید و یا گوشی از میان لباس ها بیرون بیفتد. نا امید و بی توجه به گندی که زده ام، کشوی بعدی را باز می کنم. لباس 

 زیرهایش را هم بهم می ریزم و هیچ خبری از کلید و گوشی نیست.

روم. خم می شوم و تک کشوی بغل تختی چوبی را بیرون می   کشوی نیمه باز را رها می کنم و سراغ بغل تختی می

 کشم.

همان لحظه صدای باز شدن در حمام به گوشم می رسد. کی صدای شر شر آب قطع شده بود و من نفهمیدم؟ برایم مهم  

 نیست که بفهمد قصد فرار داشته ام. اشتباهی نکرده ام! به زور که نمی تواند نگهم دارد. 

سمت در حمام برمی گردم. داریوش همانطور که حوله ای را دور کمرش پیچیده و با یک دست    صاف می ایستم و به

 نگهش داشته، نگاهم میکند. 

گره حوله را سفت میکند و دمپایی های سیاه و خط داری که جلوی در حمام است را می پوشد. بیرون می آید و به  

شود. خیره به نگاه شاکی ام، موهای خیس و سیاهش را   دنبالش بخار زیادی از داخل حمام در فضای اتاق پخش می

 باال می زند. قطره های آبی که از گردنش پایین می ریزد، از سینه اش می گذرد و روی عضالت شکمش می چکد. 

 به سمت میز توالت می رود و از داخل یکی از کشوهای نیمه باز، حوله دیگری برمی دارد: 

 پیداش کنی؟ همه جارو بهم ریختی... فکر کردی انقدر احمقم که بذارم-

 اشاره ای به اتاق بهم ریخته میکند:

 خودت باید تمیزش کنی.-

حرفی نمی زنم. قصد مرتب کردن اتاقش را هم ندارم. حوله سفید و تمیز را روی موهایش می اندازد و صورتش را  

 خشک میکند:

 االن قراره جلوی تو لباس عوض کنم؟-

 و در عوض می گویم:جواب سوالش را نمی دهم 

 داریوش بذار برم.-

 آب موهایش را می گیرد و حوله کوچک را روی تخت پرت میکند:
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 بهم بگو مهراد کجاست. -

 نمی دونم...-

 خسته و کالفه از سمج بودن من، به سمت میز آرایش چوبی برمی گردد:

 ین! اوکی. بالخره که کوتاه میای. برو بیرون لباسمو عوض کنم. االن میام پای-

 پوزخند می زنم:

 چیزی نیست که قبال ندیده باشم.-

 تی شرتی بیرون می کشد و به سمتم برمی گردد:

 یعنی داری میگی دوست داری دوباره ببینی؟-

 از حرفم پشیمان می شوم و می خواهم توجیهش کنم که اجازه نمی دهد و می گوید:

 م دوباره ببینی.خب...اگر ترتیب برادرمو نداده بودی شاید اجازه می داد-

 من نگفتم که می خوام... -

تو دیگه چجور دختری هستی تارا؟ اصال وقتی داشتی با مهراد سکس میکردی به این فکر کردی که برادر منه و -

 چقدر کارت چندش و حال بهم زنه؟

سینه برهنه از شدت عصبانیت داغ شدن گوش هایم را حس می کنم. به تندی به سمتش هجوم می برم و محکم تخت  

 اش می کوبم:

 منو آوردی اینجا تحقیرم کنی؟ به تو چه ربطی داره که با زندگی شخصیم چیکار می کنم؟-

 از جایش جم نمی خورد و سرش را به سمت صورتم می کشد:

وقتی برادر منو وارد زندگی شخصیت میکنی و هربار بهش نگاه می کنم مجبور میشم از خودم خجالت بکشم، بهم  -

 میشه. فکر میکنی اگر مهراد می دونست بهت نگاهم میکرد؟ مربوط
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 اگر انقدر از خراب شدن وجهه ت نمی ترسیدی می تونستی بهش بگی!-

 از سر راهش کنارم می زند و روی تختش می نشیند:

 وقتی برگرده میگم...بهش همه چیزو میگم تا این بازی مسخرت برای همیشه تموم بشه.-

 رویش چند نخل نقش بسته را می پوشد و خیره به آینه، دستی به موهایش می کشد.  تی شرت خاکستری رنگ که

نفس عمیقی می کشم. نمی توانم انتظار زیادی از این مرد داشته باشم. جان برادرش را به خطر انداخته ام و زندگی 

 شان را به گند کشیده ام.

 با اعصاب آرام تری جلو می روم و کنارش روی تخت می نشینم:

من فکر می کردم زندگیمو خراب کردی. راه دیگه ای برای تالفی کردن نداشتم. داریوش من روزای وحشتناکی رو -

 از سر گذروندم. تنها چیزی که آرومم میکرد فکر تقاص پس دادن تو بود.

 سرش را به سمتم برمی گرداند: 

 بارها بهت گفتم داری اشتباه میکنی و برو دنبال زندگیت. نگفتم؟-

 ن مشکل تو اینه که با مهراد رابطه داشتم؟ اال-

 احساس می کنم از نزدیکی من در آن شرایط معذب شده. نگاهش را می دزدد و بلند می شود: 

 مشکل من اینه که رابطه داشتن تو با مهراد داره گند میزنه به زندگی ما...داره برادرمو مقابل من قرار میده. -

زنم. جوابی ندارم و او هم منتظر جواب من نیست. از عطر خنک و همیشگی اش به واقعا هم نمیشد از این بدتر گند ب

 گردن و لباسش میزند و اشاره ای به در میکند:

برو بیرون. من گوشی یا کلیدارو بهت نمیدم. اگر مطمئن شم راست میگی نمی دونم باید چه خاکی توی سرم بریزم  -

 نیم. اما میذارم بری. پایین منتظر باش صحبت می ک

خسته و کم توان از روی تخت نرم و راحتش بلند می شوم و از اتاق بیرون می زنم. پله ها را آرام پایین می روم و  

روی کاناپه ای که بار قبل کنار مهراد نشسته بودم، می نشینم. احساس گناه سخت گریبانم را گرفته. از شدت ضعف و  
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به پشتی کاناپه تکیه میدهم. گند زده بودم به زندگی آدم هایی که    گرسنگی چشم هایم را روی هم می گذارم و سرم را 

 نقشی در بدبختی هایم نداشتند. 

 با شنیدن صدای "تقی" چشم های خسته ام را باز می کنم. داریوش گوشی ام را روی میز می گذارد و می گوید:

ن نکن. من قرار نیست اینجا بالیی اگر از طرف خواهرت یا دوستات زنگ زدن میتونی جواب بدی. الکی کسیو نگرا-

 سرت بیارم...

 نگاهم میکند و لبخند محوی میزند:

 حتی اگر خودت بخوای!-

 چشم غره ای می روم و با اشاره ای به مانتو و شالی که حتی هنوز از تنم درنیاورده ام می گویم:

 االن بنظرت میاد من چیز خاصی می خوام؟ -

 یند: شانه باال میزند و روی مبل می نش

 خب خداروشکر پس توی این مسئله با هم توافق داریم... -

 شال روی سرم را باز می کنم. مانتوی سیاهم را از بدن عرق کرده ام فاصله میدهم و کمی خودم را باد می زنم: 

 من گشنمه. تمام تنم عرق کرده و حالم داره از خودم بهم می خوره. بذار برم به بدبختی هام برسم.-

 کنترل تلویزیون و ماهواره را برمی دارد و خیره به تلویزیونی که درحال روشن کردنش است می گوید:  

 این خونه چیزی که زیاد داره اتاق خواب و حمومه. چی دوست داری زنگ بزنم بیارن؟-

باال رفته تی شرتم را  مانتو را از روی شانه هایم پایین می کشم و همراه با شالم روی پشتی مبل می اندازم. آستین های

 پایین می کشم و می گویم:

 خوبه الاقل گروگان گیر بی رحمی نیستی. -

حواسم می رود پیش مهراد. مرد بیچاره گیر آدم های بی رحمی افتاده بود. اصال نمی دانم چیزی خورده یا نه! از فکر 

 کردن به شرایط مهراد اوقاتم تلخ می شود و بلند می شوم: 
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 داره میخوام دوش بگیرم. اگر اشکالی ن-

 کانال ها را باال و پایین میکند و هنوز حواسش به تلویزیون است:

 اوکی...اگر میگفتی مهراد کجاست می تونستی االن خونت باشی.-

 خسته از پیگیری اش، محکم و عصبی می گویم:

 یرن.وقتی باهات حرف میزنم به من نگاه کن. متنفرم وقتی آدما سعی میکنن نادیده م بگ-

 کنترل تلویزیون را روی میز عسلی پرت میکند و بالخره مردمک هایش را به سمت من برمی گرداند:

 تو هرکدوم از اتاقا که دوست داری میتونی دوش بگیری. برات لباس آماده میکنم و میذارم روی تخت.-

 سری از روی تاسف تکان می دهم و همانطور که رو می گیرم زمزمه می کنم:

 شتباه میکنی...داری ا-

 نزدیک پله ها رسیده ام که صدای بلندش را می شنوم:

 توی چند روز آینده مشخص میشه که اشتباه نکردم.-

 اشتباه نمی کند. من خبر دارم برادرش کجاست. اما اشتباه میکند که مرا اینجا حبس کرده.

کنم. بنظر نمی رسد که اتاق متعلق به کسی  یکی دیگر از اتاق های طبقه دوم خانه را برای دوش گرفتن انتخاب می  

باشد. کمد سفید و چوبی بزرگی کنار در سرویس قرار دارد. رو به روی آن میز توالتی به همان رنگ و دیزاین با  

صندلی بدون پشتی گذاشته شده. چسبیده به دیوار، تخت یک نفره تمیز و مرتبی به چشم می خورد. دِر بالکن درست  

ست و با پرده های توری پوشانده شده. داخل اتاق می روم و نفس بی قرارم را رها می کنم. با رو به روی تخت ا

استرس و تشویش طول و عرض اتاق را قدم می زنم. در بالکن قفل است و حتی اگر هم باز بود، نمی توانم پنج طبقه  

تنم می کنم. از شدت استرس تمام تنم عرق را پایین بروم. در اتاق را برای اطمینان قفل می کنم و  لباس هایم را از  

 کرده و احساس می کنم بوی بدی میدهم.
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دوش می گیرم و از حمام بیرون می زنم. خیره به تخت خالی لب میگزم. در را قفل کرده بودم و حاال لباسی برای  

در می خورد و من که    پوشیدن ندارم. حتما داریوش پشت در آمده و متوجه قفل بودنش شده. همان لحظه چند ضربه به 

 انتظارش را ندارم، از جا میپرم.

 صدای داریوش را از پشت در می شنوم:

 تارا؟ درو چرا قفل کردی؟ -

 دستگیره را می کشد و دوباره محکم به در می کوبد:

 باز کن این درو... -

عریان پشت در می روم و می از سر و بدنم آب می چکد. واقعا فکر کرده راهی برای فرار از این اتاق دارم؟ کالفه و 

 گویم: 

 االن باز می کنم.-

قفل را یک دور می چرخانم و دستگیره را می کشم. الی در کمی باز می شود. سرم را بیرون می برم و دستم را  

 برای گرفتن لباس ها دراز می کنم:

 لباس بده.-

 قدمی عقب می رود و لباس های داخل دستش را به سمتم می گیرد:

 چندتا از لباسای مامان اینجا بود. همه تمیزه. نمی دونم سایزت بشه یا نه.-

 دستم را جلوتر میبرم و لباس ها را چنگ می زنم:

 اشکال نداره همینا خوبه. -

 دستی پشت سرش می کشد و تک سرفه معذبی میکند: 

 ب... گفتم شاید دوست نداشته باشی لباس زیر کس دیگه ای رو بپوشی...برای همین...خ-

 همانطور که در را می بندم تند تند می گویم: 
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 مهم نیست. برای خودمو شستم. خشک میشه زود.-

در را روی نگاهی که به دستگیره دوخته، می بندم و قفلش می کنم. لباس ها را روی تخت می اندازم و حوله تمیز را  

 دور بدنم می پیچم.از میانشان برمی دارم. اول خیسی موهایم را می گیرم و بعد حوله را  

 دوباره چند ضربه به در می خورد و من با صدای بلند و کالفه ای داد می زنم: 

 بله داریوش؟ -

 غذارو آوردن. یخ میکنه!-

 باشه االن میام.-

صدای قدم هایش را می شنوم که دور می شود و بعد از پله ها پایین می رود. از شدت گرسنگی معده درد گرفته ام و  

می لرزد. کالفه به لباس ها خیره می شوم. نمی توانم لباس کس دیگری را بدون لباس زیر بپوشم. به   دست و پایم

سمت آینه می روم و نگاهی به خودم می اندازم. حوله بزرگ است و تا زانوهایم را پوشانده. من لباس های از این  

نیست که نتواند خودش را کنترل کند. البته توی  بازتر هم قبال در مهمانی هایشان پوشیده ام. داریوش هم بنظرم مردی  

این مورد زیاد مطمئن نیستم. در این ده سال جنس مردها را خوب شناخته ام! ده سال پیش هم نتوانسته بود خودش را 

کنترل کند و من حسابی توی دردسر افتاده بودم. البته حاال نه من مستم و هفده ساله و نه او شباهتی به ده سال قبل  

 ارد. د

بالخره دل به دریا می زنم و با همان حوله از اتاق بیرون می روم. داریوش که مشغول چیدن غذاها روی عسلی وسط 

سالن است، به محض شنیدن صدای قدم هایم روی پله ها سرش را به سمتم برمی گرداند. سرتا پایم را برانداز میکند و 

دهم. بهرحال من پررو تر از این حرف ها هستم. دستی به گره  تعجب و گیجی را می توانم در حالت نگاهش تشخیص  

 حوله می کشم و از محکم بودنش مطمئن می شوم. 

 به سمت سالن می روم. داریوش مشغول باز کردن ورقه آلمینیومِی روی غذاهاست و توجه زیادی به من نمی کند.  

 روی کاناپه می شینم و موهای خیسم را روی شانه ام می اندازم:

 ی گرفتی؟چ-
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 اشاره ای به غذای من میکند و می گوید: 

 اون جوجه ست...اینم برگ. برای من فرقی نمی کنه.-

 ظرف جوجه را جلو می کشم و شانه باال می اندازم: 

 برای منم فرقی نمیکنه. -

 مشمای دورش را باز می کنم و پاکتی که قاشق و چنگال در آن گذاشته شده را برمی دارم: 

 ودم.واقعا گرسنه ب-

 ظرف ماست را کنار دستم می گذارد و سلفون دور ساالد را باز میکند: 

 بهتر بود لباستو می پوشیدی.-

 قاشق و چنگال را بیرون می کشم و اخم می کنم: 

 تو گفتی غذا سرد میشه. -

 مستقیم به چشم هایم نگاه میکند: 

 نمی دونستم قراره با این وضعیت بیای پایین.-

 زنم:لبخند معنی داری می 

 مشکلش چیه؟-

 پوفی می کشد و نگاهش را از چشمانم می گیرد: 

 خیلی توی این ده سال عوض شدی... -

قاشقی از برنج زعفرانی و خوش عطر را در دهانم می گذارم و با لذت میجوم. تازه می فهمم که چقدر گرسنه بوده ام.  

 جویده جویده می گویم:
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شناختی؟ بعدم معلومه که آدم توی ده سال عوض میشه. تجربه ها آدمو تغییر میدن. مگه تو ده سال پیش چقدر منو می -

 اگر میذاشتی برم خونه م، هیچکدوم از این مشکالت پیش نمى اومد!

 اینبار نگاه او معنی دار می شود و پوزخند میزند: 

 بستگی داره تجربه هات چی بوده باشه! -

 تجربه های من بدونی... بستگی داره به اینکه چرا میخوای در مورد-

 برنجش را جلوی دستش می گذارد و از حالت هایش می فهمم که معذبش کرده ام:

 من نمی خوام در مورد... -

 با بی خیالی میان حرفش میپرم و نگاهی به مخلفات روی میز می اندازم: 

 سیگار داری؟-

 عصبی از روی مبل بلند می شود و به سمت آشپزخانه می رود:

 ارم.االن می-

 همراه با بسته سیگار و دو قاشق و چنگال استیل برمی گردد. قاشق و چنگالی کنار ظرف غذایم می گذارد و می گوید:

اصال نمی دونم چرا این قاشق های یک بار مصرف بیخودو میذارن! جز ضرر برای محیط زیست به هیچ دردی  -

 نمی خوره. 

 دستم را به سمتش دراز می کنم: 

 سیگار...-

 دی میزند و بسته سیاه سیگار را میان مشتم می اندازد: پوزخن

 چیزی هست توی دنیا به اندازه سیگار دوست داشته باشی؟-

 نخی بیرون می کشم و به دنبال فندک روی میز را می گردم و سپس معنی دار نگاهش می کنم: 
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 فندک چی؟-

نارم می ایستد و سیگارم را روشن میکند. "ای بابا" می گوید و به دنبال فندک زیپوی مشکی ای رنگش می رود. ک

 پکی می زنم و می گویم: 

نه سال پیش وقتی هنوز خونه ی عموم زندگی می کردم، سیگار کشیدن رو شروع کردم. دو سه نخ می گرفتم که -

 وسط وسایلم پیداش نکنن. همیشه خودمو با اسپرى خفه می کردم. عموی من مرد ترسناکی بود.

 شود:نگاهش متاثر می 

 دستم روت بلند میکرد؟-

 پک بعدی را مستقیم به ریه هایم می فرستم و تلخ می خندم: 

وقتی بابا مرد انقدر منو توی بیمارستان زد که تا چند روز نمی تونستم تکون بخورم. تمام صورت و بدنم کبود شده  -

م کمک کنه. از نظر اونا من مستحق بود. هیچکس جرات نمیکرد بیاد کمکم. البته فکر نمی کنم کسی هم قصد داشت به

بدترین چیزا بودم. فکر کن چنین فاجعه ای توی یه خانواده به شدت بسته و مذهبی پیش بیاد. یه بارم عموم توی حیاط 

مچمو در حال سیگار کشیدن گرفت. نصف شب که همه خواب بودن قایکمی رفتم توی حیاط که مثال کسی نفهمه. ولی  

 بود و دنبالم اومد. مجبورم کرد سیگارو بخورم. عموم متوجه خروجم شده

 چشم هایش از شگفتی گشاد می شود:

 مجبورت کرد سیگارو بخوری؟-

 چشمکی می زنم و خاکستر سیگار را روی یکی از مشماها می تکانم: 

 اول خاموشش کرد...-

 از یادآوری خاطرات تلخ آهی می کشم:

شیدن پشیمونم. میدونی؟ هیچ چیو بهتر نمیکنه! خب شاید فقط اینکه عمر  البته همیشه از اینکه شروع کردم به سیگار ک-

 مزخرفمو کم میکنه نکته مثبتشه! 

 سیگار را خاموش می کنم و قاشق و چنگال را دستم می گیرم:
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 غذا سرد شد. -

دوباره  تکه ای جوجه روی برنجم می گذارم و قاشق پر را داخل دهانم میبرم. طعم خوب برنج و جوجه اشتهایم را  

 تحریک میکند. 

 داریوش بی آنکه لب به غذایش بزند، هنوز نگاهم میکند:

 متاسفم که اینهمه سختی کشیدی.-

 لقمه بزرگ را قورت میدهم و اشک به چشمم می آید. دوغم را باز میکنم و از روی میز برش می دارم: 

ه های عصبی بهم دست میداد. هیچکس بعد از اینکه بابام با اون وضعیت خودشو سوزوند، هر شب و هر روز حمل -

فکر   نداشت. همه  هم  هفده ساله که کسی رو  دختر  اومد. یه  به سر من  نکرد که چی  این فکر  به  اون خانواده  توی 

می  خونه  وسط  وقتی  درمیارم.  ادا  کردن  می  فکر  همش  شیطانم.  من  کردن  می  فکر  همه  خودمه.  تقصیر  میکردن 

یلم بازی میکنی. انقدر تحقیر شده بودم که بارها تصمیم به خودکشی گرفتم. شماها لرزیدم و از حال می رفتم میگفتن ف

زندگی منو خراب کردید. حاال بعد از اینهمه سال فهمیدم کسی که برام حکم فرشته نجات رو داشت، خودش یکی از  

 باعثین بدبختیم بوده. 

 چ خوشحال نیستم. و حاال من زندگی او را خراب می کردم! البته بابت این موضوع هی

 ظرف غذایش را عقب میزند و سیگاری برمی دارد:

 ولی مهراد این وسط کاره ای نبود.-

 کمی از دوغم را می نوشم و می گویم:

 میدونم...-

 سیگارش را میان انگشتانش بازی میدهد و نگاهم میکند:

 پس بهتره دست از سرش برداری! -

 میغرم:قاشق را داخل ظرف پرت میکنم و 
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 تنها کسی که بهش اهمیت میدی خودت و خانواده و برادر احمقته! پس من چی؟ -

 عصبی نگاهم میکند و به سمتم خم می شود: 

برادر من تنها خانواده ایه که دارم. جای تو بودم احمق صداش نمی زدم. تو بگو چه کاری از من برمیاد که این ده  -

یز دیگه ای ندارم که بهت بدم. معذرت خواهی های منم فایده ای نداره.  سال جبران بشه؟ چى می خوای؟ پول؟ چون چ

 ده سال رو برنمی گردونه. حمایت؟ می خوای حمایتت کنم؟ 

 نگاهم را می دزدم و نفس عمیقی می کشم:

 نه هیچی نمی خوام. همین که االن بذاری برم، برام کافیه. -

رها کردن مرا ندارد. قاشق بعدی ام را از برنج و یک تکه در سکوت سیگارش را آتش میزند و من می فهمم قصد  

 گوشت پر می کنم که همان لحظه گوشی ام روی میز زنگ می خورد.

نگاه  داریوش  مانم.  می  خیره  ام،  نکرده  اش  ذخیره  که  بهمن  شماره  به  شده  درشت  هایی  چشم  و  ترسیده  نگاهی  با 

ع دست من به سمت گوشی، آنرا می قاپد و از روی مبل بلند مشکوکی به من می اندازد و دقیقا همراه با حرکت سری

 می شود. 

 بلند می شوم و به سمتش هجوم میبرم: 

 گوشیمو بده. -

 داریوش مرا عقب میزند و بی توجه به دست و پا زدنم تماس را وصل میکند:

 الو... -

-... 

 الو...بفرمایید! -

-... 

 مهراد؟-



 «منصوری یاسمین»روسی  رولت

336 
 

-... 

 آمیز نگاهم میکند: گوشی را پایین می آورد و استفهام 

 که پس ازش خبر نداری؟ -

 به زور دستم را به گوشی می رسانم و جیغ می کشم:

 چی داری میگی؟ هرکسی میتونه باشه! -

 گوشی را پشتش می گیرد و عقب می رود:

 پس چرا قطع کرد؟ -

 دندان می سابم و به بازویش می کوبم:

 از کجا بدونم؟ گوشیمو بده! -

 بازویم را می گیرد و مرا به سمت خودش می کشد. گوشی را به سمتم می گیرد و می گوید:خسته از مقاومت های من 

 بازش کن.-

 حق نداری گوشیمو چک کنی! بدش به من... -

در حد مرگ نگران واکنش بهمن هستم. اینکه کسی گوشی مرا جواب داده و سراغ مهراد را گرفته، می تواند بسیار  

 خطرناک باشد! 

 آنکه کنترلی روی خودم داشته باشم، دستم را باال میبرم و محکم به صورتش می کوبم:با کالفگی و بی 

 ولم کن لعنتی!-

صدای بلند کشیده ام، در خانه طنین انداز می شود. متعجب و عصبی زل میزند به صورتم و من حقیقتا از واکنشش  

به من نمی دهد. فشار انگشتانش را دور بازویم می ترسم. می خواهم عقب بروم و پا به فرار بگذارم اما این اجازه را  

 زیاد میکند. انقدر نزدیکم می کشد که مستقیم میان سینه اش نفس نفس میزنم. 
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 دست زیر چانه ام می گذارد و مجبورم میکند در نگاه قرمز و خشمگینش خیره شوم: 

 اگه زن نبودی زنده ت نمی ذاشتم. گوشی کوفتیتو باز کن تارا!-

 می کشم و ناله ای می کنم:دستم را 

 دستم شکست. ولم کن...دست از سرم بردار. -

 دست از سرت بردارم؟ داری توی چشمای من نگاه میکنی و دروغ میگی!-

 به گریه میفتم و خم می شوم:

 دروغ نمیگم...تورو خدا ولم کن برم. -

داریوش با دیدن حال بدم، بازویم را رها میکند. روی  دلم می خواهد همانجا بشینم و به حال بدبختی هایم زار بزنم.  

زمین می نشینم و تکیه ام را به کاناپه میدهم. دستم را روی قلب کوبانم می گذارم و سرم را به زانویم تکیه میدهم.  

 دوست ندارم گریه کردنم را ببیند. نفس عمیقی می کشم و سعی می کنم اشک ها را پس بزنم.

 وال رو باور نمی کنم. کی بود بهت زنگ زد؟ تارا من این ادا اص-

 رو به رویم، روی زانوهایش می نشیند و وقتی سکوتم را می بیند، نفس حرصی اش را رها میکند:

 گریه نکن! -

 سرم را باال می گیرم و با نگاه خیسم خیره می شوم به بی رحمی مفرطش:

 ور و اونور! من براتون حکم عروسک دارم؟ هروقت بخواید منو می کشید این-

بی جواب فقط نگاهم میکند. دستش را به سمت موهای خیسی که جلوی چشمم ریخته دراز میکند و لب باز میکند تا 

 حرفی بزند. گویا پشیمان می شود که دستش را دوباره عقب می کشد و از روی زانوهایش بلند می شود. 

و بهمشان میریزد. صدای بلندش سکوت خانه را  چند بار با حرص و عصبانیت، دستش را میان موهایش می فرستد  

 خط می اندازد: 

 لعنتی...لعنتی...لعنتی!-
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خم می شود و هرچه روی میز است را با خشونت روی زمین پرت میکند. صدای ناهنجار شکستن گلدان روی میز و  

نج و غذاها روی زمین  پاشیدن آبش روی بدن نیمه برهنه ام باعث می شود گوشم را بگیرم و خودم را عقب بکشم. بر

 پارکت پوش می ریزد. 

 ترسیده و شوکه نیم خیز می شوم و با چشم های از حدقه در آمده نگاهش می کنم:

 داریوش چیکار میکنی؟ -

 به سمتم می آید و دستم را می گیرد. مجبورم میکند روی پاهای لرزانم بایستم و گوشی ام را به سمتم می گیرد: 

 بازش کن!-

 هانم را پایین می فرستم:به سختی آب د

 نمی تونم.-

 عربده می کشد:

 گفتم بازش کن.-

 خیره به نگاه سرخش، گوشی را از دستش می گیرم. با بغض شدید و فک لرزانی التماس وار نگاهش می کنم: 

 داریوش...-

 تارا دارم دیوونه میشم. بازش کن... -

 گوشی را باال می گیرم و دو قطره اشک از انحنای چشم هایم روی صفحه نمایش موبایل می ریزد.   

شستم را روی تاچ اسکرین فشار میدهم و قفل گوشی باز می شود. داریوش به سرعت گوشی را از میان انگشتانم 

ن رد و بد نشده و نگران رو  بیرون می کشد و به سمت راهروی بلند می رود. هیچوقت هیچ مسیجی میان من و بهم

 شدن دستم نیستم. بیشتر نگران واکنش بهمن هستم.

داریوش کمی گوشی را می گردد و شماره ای می گیرد. گوشی را کنار گوشش می گیرد و من حتی دلم نمی خواهد  

 نگاهش کنم.



 «منصوری یاسمین»روسی  رولت

339 
 

ندازد و دوباره مشغول معلوم نیست چند بوق می خورد که بالخره رضایت میدهد قطع کند. نگاهی به سمت من می ا

 گشتن گوشی ام می شود.

 بی توجه به او و همه چیز به سمت پله ها می روم. به اندازه یک عمر استرس کشیده ام!

 کجا میری؟ -

 برمی گردم به سمتش و اشاره ای به میز بهم ریخته می کنم: 

 اومده بودم ناهار بخورم.-

دم هایش را به سمتم می شنوم. نفس کالفه ای می کشم و صورت می خواهم برگردم و به راهم ادامه دهم که صدای ق 

 خیسم را با پشت دست پاک می کنم.

 پله اول و دوم را باال می آید و خیره به صفحه گوشی می گوید:

 این شماره مدت هاست که داره بهت زنگ میزنه. چرا تا من جواب دادم قطع کرد؟ چرا زنگ می زنم جواب نمیده؟ -

 اندازم: شانه باال می 

 از کجا بدونم؟ شماره ش که سیو نیست. خیلی ها به من زنگ میزنن. نمایش جذابت تموم شد؟ حاال می تونم برم؟ -

البته منتظر اجازه اش نمی مانم. پله ها را باال می روم و خودم را داخل اتاق می اندازم. باید هرطور که شده با بهمن 

آنها   را فروخته ام و بالیی سر مهراد بیاورند چه غلطی باید بکنم؟ داریوش تماس بگیرم. اگر پیش خودش فکر کند 

 همین حاال هم که چیزی نمی داند در حد مرگ عصبی و بی قرار است.

با همان حوله خودم را روی تخت می اندازم و سعی می کنم به چیزی فکر نکنم. در این اتاق و این شرایط نه گوشی 

ی فرار. نمی دانم چقدر طول می کشد تا میان فکرهایم غرق می شوم و به خواب می  ام را همراهم دارم، نه راهی برا

 روم.

پدرم میان حیاط ایستاده و گالن بنزین را روی سرش می ریزد. از داخل خانه با پاهای برهنه وسط حیاط می دوم و  

انه های آتش فرا می گیرد. می  خیره به شعله آتش کبریت، پایم روی تکه بزرگی شیشه می رود. تمام وجود پدرم را زب
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بینمش که در حیاط شروع به دویدن می کند. داد می کشد و می دود. خون قرمز و غلیظی از زخم پایم جریان می  

 گیرد. دردش را حس نمی کنم. شیون می کنم و تمام تنم خیس عرق می شود.

 تارا...تارا... -

کی رفته و صورت نگران داریوش را به سختی می توانم در  جیغ دیگری می زنم و از خواب می پرم. هوا رو به تاری

 تاریکی اتاق تشخیص دهم. تمام تن حوله پوشم خیس عرق شده و اشک ها از هم پیشی می گیرند.

آید. دستی به گلویم می کشم و با چشمانی  نیم خیز می شوم و سعی می کنم به دنیای واقعی برگردم. نفسم باال نمی 

 درشت نگاهش می کنم. 

 خوبی تارا؟ برات آب بیارم؟-

بی آنکه منتظر جواب من باشد، از اتاق بیرون می رود. به دیوار پشت سر تکیه میدهم و سعی می کنم ریتم نفس هایم 

را پیدا کنم. همین کابوس لعنتی شب و روزم را زهرم کرده. همین کابوسی که بیداری و خواب نمی شناسد و همیشه 

 هست!

از آب برمی گردد و برق اتاق را روشن می کند. نور شدید، مستقیم در مردمک های عادت کرده  داریوش با لیوانی پر

 به تاریکی ام می نشیند و باعث می شود چشمانم را ببندم. داریوش به سمتم می آید و لیوان آب را به سمتم می گیرد:

 اینو بخور...االن خوب میشی. -

صورتش می اندازم. سری تکان می دهم و بی حرف لیوان را از دستش می چشم باز می کنم و نگاهی به نگرانی  

 گیرم. تمام آب را سر می کشم و ذره ای از آرامشم برنمی گردد.

 داریوش روی تخت و کنارم می نشیند: 

 بهتر شدی؟-

 لیوان را روی بغل تختی می گذارم و حوله را کمی باالتر می کشم:

 آره...ممنون!-
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شلوار بیرون به تن دارد و گویا از جایی برگشته. مگر چقدر خوابیده بودم؟ با توجه به نگاه خیره من به  پیراهن و  

 لباس هایش توضیح میدهد:

رفته بودم خونه. مادر مهراد داره دیوونه میشه. بابا داره دیوونه میشه. من دارم دیوونه میشم. مهراد آدمی نیست که  -

 ه. کم کم داره باورم میشه تو هم چیزی نمی دونی. پس این پسر کجاست؟اینهمه مدت خانوادشو نگران کن 

 موهای خشک شده و بهم پیچیده ام را عقب می زنم و به سمتش خم می شوم: 

 خب پس بذار من برم.-

 سری به معنای تایید تکان میدهد:

 اگر تا فردا خبری نشد، میذارم بری.-

 دستم را روی شانه اش می گذارم:

 وشیمو بهم بده. من که اسیرت نیستم. خب الاقل گ-

 شک و دودلی اش باعث می شود بیشتر پافشاری کنم: 

 به کسی زنگ نمی زنم. -

 لبخندی میزند و گوشی را از جیبش بیرون می کشد: 

 بهتره به خواهرت زنگ بزنی. بهش گفتم زنگ میزنی خودت بهش. -

 شم:دستم را از روی شانه اش برمی دارم و گوشی را از دستش می ک

 تینا زنگ زده بود؟ چی بهش گفتی؟-

اومدم - من  گفتم  دیده. بهش  در  دم  ماشینتو  اینکه  مثل  تماس میگیره.  باهاتون  ولی  نیست  االن  تارام.  من دوست  گفتم 

 دنبالش برای همین ماشینشو همونجا گذاشت.
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ر شده به شاهرخ بگوید که من شماره تینا را می گیرم و چند دقیقه به غرغرهایش گوش میدهم. اینکه از نگرانی مجبو

و   زنم  می  سر  تینا  به  فهمیده  شاهرخ  اینکه  دهم.  نمی  را  هایش  زنگ  جواب  و  مانده  در  دم  ماشینم  و  ام  بوده  آنجا 

 عصبانی شده و دعوا کرده اند. در برابر توبیخ هایش فقط عذرخواهی می کنم و مطمئنش می کنم که حالم خوب است.

 می گوید:  گوشی را قطع می کنم و داریوش

 سامان هم چند بار زنگ زد و تکست داد. جواب ندادم. فکر کنم نگران شده. شبنم هم همینطور. -

 وقتی سکوتم را می بیند، خودش دوباره می پرسد:

 میخوای با شبنم چیکار کنی؟ اگر همینطوری جوابشو ندی مشکوک میشه بهت.-

 شانه باال می اندازم: 

 ر کنم.فعال نمی تونم به این چیزا فک -

 سری به نشانه درک کردن تکان میدهد و بلند می شود:

 شام گرفتم. ناهار هم نخوردی. -

 پوزخندی می زنم و پاهایم را از تخت پایین می اندازم: 

 مگه گذاشتی؟-

 خب...از نظر ذهنی اصال شرایط خوبی ندارم. قول میدم بذارم شامتو بخوری. -

سال نفرت از این مرد باعث شده بود خود واقعی اش را نبینم. داریوش    خیره به لبخند محوش فکر می کنم که اینهمه

اصال شبیه آن شیطانی که در سرم از او ساخته بودم، نیست. اینکه مهراد گفته بود دخترهای زیادی جذبش می شوند  

پسرهای هم   را درک می کنم. مردانه و پخته رفتار می کند و در کنار آن جذابیت های ظاهری زیادی دارد. برخالف

 سطح و اندازه اش، اصال هیچکدام از رفتارهایش شبیه به مردهای دخترباز و کثیف نیست. 

 صدایش مرا از فکر بیرون می کشد:

 داری میای؟ -
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 نزدیک در ایستاده و آن را تا نیمه باز نگه داشته. نفس عمیقی می کشم و اشاره ای به حوله تنم می کنم:

 بهتره لباس بپوشم.-

 باشه...-

 اشاره ای به گوشی میکند:

 به کسی زنگ نزن. زود بیا پایین.-

سری تکان میدهم و او می رود. بعد از مطمئن شدن از شنیدن صدای قدم هایش روی پله ها، سریع شماره بهمن را 

 می گیرم و دعا دعا می کنم که جواب بدهد. تماس را رد میکند. سریع برایش مسیجی می نویسم:

 باید حتما باهات حرف بزنم." "تارام. 

 چند ثانیه بعد گوشی میان دستم می لرزد. بی معطلی جواب میدهم:

 الو بهمن؟-

 کدوم گوری هستی تو؟ اون کی بود جواب تلفنتو داد؟ تارا به قرآن... -

 میان حرفش میپرم و تند می گویم:

کرده. البته فکر میکنه مهراد قهر کرده گذاشته پیش خودت فکر و خیال الکی نکن. داریوش برادر مهراد بهم شک  -

رفته. می خواد ببینه من ازش خبر دارم یا نه. من تا فردا نمی تونم بیام اون ورا. هرکس از خط من زنگ زد اصال  

جواب نده. بنظر من این شمارتو هم یجوری سر به نیست کن. بعید نیست داریوش داده باشه ردتو بگیرن. من فردا  

 ام اونجا. تونستم می

 تارا داری برای ما شر درست میکنی ها..-

پیش  - مهراد  بده که  خبر  ماهر و  به  بزن  فردا زنگ  اینکه.  مثل  پای خودمم گیره  نزدم.  از شما  نه! من هیچ حرفی 

 شماست. بیشتر از این لفتش نده. من دیگه برم تا داریوش شک نکرده.

 صدایش را باال میبرد:
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 االن پیش داریوشی؟؟-

 گفتم که نمیذاره برم. میگه از مهراد خبر داری. حاال اینا مهم نیست. زودتر کلک قضیه رو بکن. خداحافظ.  آره.-

تماس را قطع و به سرعت رد تماس را هم پاک می کنم. اگر داریوش دوباره گوشی را بگیرد، میفهمد که به همان 

و سراغ لباس های مادر مهراد می روم. تی  شماره مشکوک زنگ زده ام. لباس زیرهایی که خشک شده را می پوشم  

شرت آدیداس سیاه را همراه با لگ ورزشی می پوشم. از همان شب نامزدی مهراد فهمیده بودم که زن الغر و کشیده 

 ایست.

 موهایم را مرتب می کنم و می بافم. صدای داد داریوش را از پایین می شنوم: 

 کجا موندی؟ -

 ی پله ها می گویم: از اتاق بیرون می زنم و از باال

 اومدم.-

به کابینت روشن تکیه میدهم و داریوش را می بینم که در حال باز کردن جعبه های پیتزاست. دو قوطی نوشابه از  

داخل مشما بیرون می کشد و روی کابینت می گذارد. روی یکی از صندلی های چسبیده به کانتر می نشینم و منتظر 

 زای استیک برمی دارم و بو می کشم.تعارفش نمی مانم. برشی از پیت 

ناخودآگاه و از شدت گرسنگی، زبانم را روی لب پایینم می کشم. داریوش هم رو به رویم می ایستد و برشی از همان 

پیتزا دستش می گیرد. نگاه خیره اش متوجه من است. سرم را باال می برم و پنیر آب شده ای که از قسمت سر پیتزا  

 زبانم می گذارم.  آویزان است را روی

داریوش گاز بزرگی به پیتزای میان دستش می زند و آن را داخل ظرف می گذارد. دستمال کاغذی میان دستش را  

 روی لبش می کشد و می گوید:

 از قصد اینکارو میکنی؟ -

 گازی که زده بودم را قورت میدهم و کمی نوشابه می خورم:

 منظورت چیه؟-
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 میبرد و سیگار و فندکش را بیرون میکشد:دستش را داخل جیبش 

 همین اداهای سکسی...قبال...من زیاد اونموقع ها نمی شناختمت. با اینحال می تونم بگم که کال یه فاز دیگه داشتی. -

 گاز دیگری به برش پیتزا می زنم و بی آنکه ناراحت شوم، شانه باال می زنم:

 نمی دونم. خب اونموقع خیلی بچه بودم. -

 ش را جمع میکند و سیگاری بیرون می کشد:صورت

 میشه انقدر نگی بچه بودم؟ بچه نبودی!-

 می خندم و سری تکان میدهم:

 ناراحت میشی که با یه بچه رابطه داشتی؟ -

 سیگار را گوشه لبش می گذارد و حالت صورتش درهم تر می شود:

 بی خیال تارا... -

 هت نمی خورد... خودت گفتی که شبنم برات جذاب نبود چون سنش ب -

 سیگارش را آتش میزند و با دودی که از دهانش بیرون می آید و صدایی دو رگه می گوید:

فقط اون نبود. دخترایی توی سبک شبنم هیچوقت باب میل من نبودن. خب کال که من توی یه دختر هجده ساله پتانسیل -

داشتن یه دختر و توی رابطه بودنش ندارم. من اینکه بخواد دوست دخترم بشه نمی دیدم. مشکلی هم با دوست پسر  

تو  مورد  در  داره.  هم  دیگه  مخ  روی  اخالق  کلی  اون  عالوه  به  ست.  دله  شبنم  ولی  داشتم.  طوالنی  روابط  خودم 

تنها چیزی که   اون لحظه  نداشتم. توی  با تو رو هیچوقت  اومد! من قصد رابطه برقرار کردن  هم...نمی دونم...پیش 

 نت بود.بهش فکر نکردم، س

 نفسی می گیرد و پک دیگری می زند: 

نذار خیلی عوض شی تارا. به هر بهانه ای هم که باشه، هیچوقت کافی نیست. می تونم درک کنم که چرا مهراد انقدر  -

فقط ظاهری...اداها و رفتارات. ولی چیزی که   بفهمه. نه  اینو  داده بهت. دختر جذابی هستی. هر مردی میتونه  گیر 
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ای همه جذاب خواهد بود، پایبند بودن به اصول اخالقیه. مرد و زن هم نداره. چیزی که سعی کردم همیشه همیشه و بر

به مهراد یاد بدم و موفق نشدم. اینکه سعی کنی همیشه جذاب باشی برای مردی که سعی داره آدم درونت رو بشناسه 

 بی فایده ست.

 :بسته سیگار را از دستش بیرون می کشم و اخم می کنم

 به چی می خوای برسی با این حرفا؟ -

 سرش را پایین می اندازد و نفس عمیقی می کشد:

 نمی دونم. احساس کردم بهش نیاز داری. -

 که بهم بگی شبیه دخترای خراب رفتار میکنم؟-

 من کی این حرفو زدم؟  -

سر بسته گفتی ولی منظورت   چند ساعت پیش بهم گفتی حال بهم زنم. االنم داری میگی رفتارم مثل خراباست. البته-

 همین بود.

لطفا به من نگو منظورم چی بوده. من حرفامو روشن و واضح می زنم همیشه! من آدم روشن فکری هستم تارا...ولی  -

 رابطه تو با مهراد واقعا زیاده روی بود.

 فندک را هم از میان انگشتانش بیرون می کشم:

 این دختر خراب و حال بهم زن بره خونه ش.خیلی خب. من حال بهم زنم. لطفا بذار -

من این حرفو نزدم. من برات احترام قائلم. می تونم درک کنم که چرا اینکارو کردی. میدونم بخاطر نزدیک شدن به  -

 من بود. نفرت حس قوی ایه. فقط نمی تونم بفهمم چرا تمومش نمی کنی!

 فندک را روی کابینت می کوبم و میغرم: 

 کردم.تمومش -

 اشاره ای به پله ها میکند:
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 می تونستم صدای زمزمه هاتو بشنوم. به محض اینکه از اتاق اومدم بیرون با کسی تماس گرفتی.-

 گاز دیگری به پیتزایش میزند و می گوید:

 درواقع چون می دونستم صدات میاد پایین گوشیتو بهت دادم. به کی زنگ زدی؟ -

 م و مستقیم نگاهش می کنم:به پشتی صندلی پایه بلند می چسب

 به تو ربطی نداره...تو فکر میکنی...-

صدای زنگ موبایلم بلند می شود و هردو برای چند ثانیه فقط به هم نگاه می کنیم. گوشی را از جیبم بیرون می کشم و 

شوم. با دیدن نام  دعا دعا می کنم بهمن دوباره تماس نگرفته باشد. از صندلی پایین میپرم و چند قدم از او دور می  

 سامان نفسی از آسودگی می کشم.

 درحالیکه به من نزدیک می شود، گوشی را به سمت صورتش می گیرم:

 سامانه...-

 تماس را برقرار می کنم و موبایل را به گوشم می چسبانم:

 الو... -

ی. تموم نشد این شکنجه تارا؟ خداروشکر! ده بار بهت زنگ زدم. نه جواب زنگامو میدی، نه تکست هامو سین میکن-

 ما؟

 بهت گفتم که دیگه نمی خوام ببینمت. جدی بودم. -

تارا نمی تونی همینطوری تمومش کنی. من تمام این ساال می دونستم دارم اشتباه می کنم. ولی سعی کردم اشتباهمو -

 جبران کنم.

 جبران کردی...اگر راستشو می گفتی خیلی فرق میکرد.-
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تارا...من قرار نیست مجبورت کنم که ارتباطت رو با من ادامه بدی. همش بستگی به خودت    چه فرقی می کرد؟ ببین-

داره. ولی اینو باید بدونی که من دوستت دارم و حتی یه روز هم توی این ده سال این رابطه از سر دلسوزی و یا الکی 

 رم بتونی اینو درک کنی...نبوده. من از ته قلبم همیشه پیشت بودم و مثل یه دوست کمکت کردم. امیدوا

نفس عمیقی می کشم و به داریوش نگاه می کنم که همانجا ایستاده و مشکوک خیره به من است. سامان خودش ادامه  

 حرف را می گیرد: 

شبنم ده بار بهم زنگ زده که چرا تارا جواب نمیده. مثل اینکه امروز دم خونه ت هم رفته. بهش گفتم حتما مشکلی -

 مده. احساس می کنم داره مشکوک میشه. می خوای چیکار کنی؟واسش پیش او

همین یکی را کم داشتم. شاید اگر بهمن چند روز دیگر به من وقت میداد، می توانستم شبنم را کت بسته تحویلش دهم. 

 دستی به پیشانی ام می کشم و شروع به قدم زدن می کنم:

 دم بهش زنگ می زنم.نمی دونم سامان. فعال نمی تونم بهش فکر کنم. خو-

 حتما زنگ بزن. شبنم دختر باهوشیه. نذار بهت مشکوک بشه. االن کجایی؟ خونه ای؟ -

دوباره نگاهی سمت داریوش می اندازم. اصال نمی دانم سامان آدرس اینجا را دارد یا نه! اگر بگویم داریوش به زور  

س اینجا را بلد باشد. شاید باید به سامان بگویم که بهمن، مرا اینجا آورده، حتما سامان سراغمان می آید. البته اگر آدر

 مهراد را گرفته. سامان کمکم میکند. همیشه بهترین راه حل ها را دارد. 

دهان باز می کنم که همه چیز را بگویم اما ترسم از واکنش سامان مانعم می شود. دوست ندارم درگیری پیش بیاید. 

 االن وقت درگیر کردن سامان نیست.

 تارا؟ میگم کجایی؟ چرا جواب نمیدی؟-

 داریوش قدمی به سمتم می آید و اخطار آمیز نگاهم میکند. لب هایم را بهم فشار میدهم و بالخره می گویم:

 خونه ام. بعدا حرف می زنیم. خداحافظ... -

 منتظر خداحافظی کردنش نمی مانم و گوشی را قطع می کنم:

 دروغ بگم. متنفرم که مجبورم بخاطر تو -
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 پوزخندی میزند و دکمه های باالی پیراهن مردانه اش را باز میکند: 

 بنظر نمیاد با دروغ گفتن مشکلی داشته باشی. -

 داریوش من دیگه خسته شدم. مایا تنها مونده تو خونه! باید برم به گربه م غذا بدم. هزار تا کار دارم. بذار برم. -

 .اوکی. االن که دیروقته. فردا میریم-

 متعجب نگاهش می کنم: 

 میریم؟ کجا میریم؟-

 به سمت ظرف پیتزا برمی گردد و برش دیگری برمی دارد: 

 میریم خونه تو. غذاتو بخور!-

 وقتی نگاه طلبکارم را می بیند، با لحن تندی می گوید:

. فقط جز تو ذهنم  فکر نکن من دارم از این شرایط لذت میبرم. اینکه نمی دونم مهراد کجاست برام حس جهنمو داره-

به هیچ جا قد نمیده. هم تو و هم من میدونیم که تو الاقل یه چیزایی میدونی که حاال به هر دلیلی نمیگی...منم نمی تونم 

 کله تو بکنم توی آب یا بهت برق وصل کنم که ازت حرف بکشم. پس چاره ای جز منتظر موندن ندارم. 

ه دوست ندارم اینطور باشد اما حرف هایش آزارم داده. مدت هاست سعی  چند لحظه خیره می مانم به صورتش. با اینک 

 می کنم به نظر کسی اعتنا نکنم ولی حرف های داریوش تا مغز استخوانم را سوزاند! 

سیگار نیمه سوخته اش را از جا سیگاری برمی دارد و پکی میزند. به سمتش می روم و سینه به سینه اش می ایستم.  

 تعجب صورتش نمی کنم و می گویم: اعتنایی به 

من اصال حتی سعی هم نمی کردم که بخوام سکسی باشم یا هرچیزی! یا ادا و اصول دربیارم. نه با تو...چون اصال  -

 برام مهم نبود. می خوای ببینی سکسی بودن یعنی چی؟

ودم را میان فاصله کمش تا  قبل از اینکه حرفی بزند، سیگارش را از دستش بیرون می کشم و نزدیک لبم می برم. خ

کانتر جای میدهم و حاال بدن هایمان مستقیم مماس یکدیگر است. پکی به سیگاری که تا چند ثانیه قبل میان دست او  
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می سوخت می زنم و دودش را از دهانم بیرون میدهم. از راه بینی دود سیگار را داخل می کشم و دوباره از دهانم  

 توی صورتش فوت می کنم. 

تفاوت و خیره از پشت دود محو سیگار نگاهم میکند. میلم برای کوبیدن در دهانش را کنترل می کنم و خودم را  بی  

باال می کشم. بی آنکه ارتباط چشمی ام را قطع کنم، روی کانتر می نشینم. پاهایم را پشت کمرش می اندازم و بدنش را  

می  جلوتر  مخالفتی  گونه  هیچ  بدون  کشم.  می  خودم  سمت  ظاهر    به  این  چشمانم.  به  شده  خیره  فقط  حرف  بی  آید. 

خونسرد و بی تفاوتش عصبی ترم میکند. از کارم پشیمان می شوم. نیازی نیست که بخواهم چیزی را به او ثابت کنم.  

الزم نیست ثابت کنم او هم یک مرد است و فرقی با بقیه نمی کند! حاال اما برای پا پس کشیدن دیر شده. مگر داریوش  

قدر می تواند با مردهای دیگر متفاوت باشد؟ اینکه مدام می گوید نمی تواند به دختری که با برادرش بوده نزدیک  چ

 شود، شعاری بیش نیست. جنس مردها را شناخته ام. 

پک دیگری به سیگار می زنم و دستم را پشت سرش می برم. انگشت هایم را از میان موهای سیاهش می گذرانم و به  

رسم. کمی پوست دون دون شده گردنش را نوازش میدهم و سرش را سمت صورتم می کشم. لبخند محو و  گردنش می

همیشگی اش را روی لب هایش می بینم. سرش را جلوتر می آورد. بی آنکه فشاری از جانب من باشد، سرش را در  

وست صورتم می پاشد. لبخند بی  چند سانتی صورتم متوقف میکند. به لب هایم خیره می شود و نفس عمیقش را روی پ

 اراده و پیروزمندانه ای می زنم. 

 اما او به جای لب هایم، دهانش را به سمت گوشم میبرد و زمزمه میکند: 

 بهتره سیگارتو خاموش کنی...-

نگاه به سیگار تمام شده می اندازم. حرارتش را روی انگشتم حس می کنم. چرا نفهمیده بودم؟ به سرعت سیگار را  

 ل ظرف خاموش می کنم و بی حرف دیگری عقبش می زنم. داخ

 قدمی عقب می گذارد و ابروهایش را باال می اندازد: 

 کارت حرف نداره. واسه این چیزا کالس هم میذارن؟ -

 پوزخند صدا داری می زنم: 

 چیه؟ می خوای تو هم یاد بگیری شاید از این وضعیت عصا قورت داده راحت شی؟ همش تجربه ست عزیزم. -
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-bravo ! 

 پاهای بازمانده ام را با دو دستش می بندد و ادامه میدهد: 

می  - اینکارو  بود  پیش  سال  ده  اگر  شاید  بلدی.  کارتو  یعنی  این  ببوسمت.  خواست  می  دلم  واقعا  که  کنم  اقرار  باید 

 کردم...شاید که نه! حتما می کردم. ولی من پسر بچه بیست ساله نیستم دیگه عزیزم. 

 استفهام آمیز و کشدار می گوید. پاهایم را دوباره باز می کنم و لبخند پلیدی می زنم:"عزیزم" را 

 منم اون دختربچه ده سال پیش نیستم عزیزم. خودت یه چیز میگی اما بدنت واکنش دیگه ای نشون میده.-

 اشاره ای به بدنش می کنم و لب پایینم را با دندان می گیرم:

 می تونم مشکلتو حل کنم. -

 آنکه شرم زده شود و یا شلوارش را پایین تر بکشد، شانه ای باال می اندازد: بی 

 خودش می خوابه. این واکنش بیولوژیک بدن هر مردیه! مهم اینه که بتونی روش کنترل داشته باشی.-

 گویم: باال تنه ام را به سمتش دراز می کنم و کمربند چرمش را میان مشتم می گیرم. کمربند را جلو می کشم و می

 الزم نیست خودتو کنترل کنی! من توی این کار حسابی واردم. -

 کمی جلو می آید. مچ دستم را می چسبد تا از کمر شلوارش جدا کند و می گوید: 

 نیازی به این کارا نیست. می خوای چیو ثابت کنی؟-

 با خشم و دلخوری به صورتش نگاه می کنم:

 ...چه برسه برای من! اینکه حرفات برای خودت هم ارزشی نداره-

 عین بچه های لجباز رفتار میکنی!-

 ببخشید که فرصت نکردم بین بدبختی هام بزرگ شم.-

 تارا تو خیلی روح نا آرومی داری... -
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با برادرم - این چرت و پرتای  انقدر منو کالبد شکافی نکن...میدونی من چی فکر می کنم؟ من فکر می کنم هرچی 

 و تکرار کنی فقط باعث میشه بیشتر حریص بشی...برات هیجان انگیز تر باشه.  بودی و ممنوعه ای و اینار

 دستم را از شلوارش کامل جدا میکند و می گوید:

االن داری اینارو میگی چون بهت گفتم کارت حال بهم زن بوده؟ خب بوده! تارا اگه اینجا لخت هم بشی برای من  -

 جا غیبش زده. به چیزی جز این نمی تونم فکر کنم.فرقی نمی کنه. برادر من معلوم نیست چرا و ک

 از روی کانتر پایین می پرم و با سرخوردگی و حرص خودم را پاکوبان به در قفل شده می رسانم:

 من امشب میخوام برم خونه م...-

 با لگد به در می کوبم و نگاهش می کنم:

 این در کوفتی رو باز کن... -

 می گذارد و نگاهم میکند: دو دستش را روی کانتر آشپزخانه 

 فردا میریم... -

 باز با لگد محکم به در می کوبم:

 االن میرم. دیگه نمی تونم اینجا با تو بمونم...-

درد از انگشت شست پایم شروع می شود و تا مغز استخوانم می رسد. چند بار دیگر با مشت به در می کوبم و جیغ 

 می زنم:

 نه م. میخوام برم لعنتی...بذار برم خو-

کانتر را دور میزند و به سمتم می آید. قصد کوتاه آمدن ندارم. نگران مایا و مهراد و هزار چیز دیگر هستم. قیاقه حق  

 به جانب و خونسرد داریوش دیوانه ام میکند. قدرت تحمل کردنش را دیگر ندارم.  

 باالی تلویزیون می اندازد:انگشت اشاره اش را زیر بینی اش می کشد و نگاهی به ساعت بزرگ چسبیده به دیوار 

 فردا میریم. چه فرقی میکنه؟-
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 تیز و برنده می گویم: 

 برای من خیلی فرق میکنه. باید به گربه م غذا بدم. تا صبح گرسنه میمونه.-

 خیلی خب...باشه. بذار جمع و جور کنم، بعد میریم.-

مام محتویاتش را روی زمین ریخته بود. همه  نگاهم ناخودآگاه به عسلی وسط سالن میفتد که چند ساعت پیش داریوش ت

 جا را تمیز کرده. هیچ اثری از گلدان شکسته و غذاهای پخش شده روی زمین نیست. 

 نفس کالفه ای می کشم:

 من تو رو توی خونه م راه نمیدم. الزم نیست زحمت بکشی. خودم میرم.-

 ابروهایش را درهم می کند:

 دیروقته...-

 با لجبازی می گویم:

 یر نیست! من همه عمرمو تنها بودم. تنهایی و شب منو نمی ترسونه. اسنپ می گیرم.د-

 بی آنکه از بدقلقی کردن هایم عصبانی شود، ظرف های روی کابینت را جمع میکند و می گوید:

م بگی چی  برو لباساتو بپوش. چون نگران گربه تى میریم. وگرنه حرف من یکیه! الکی باال و پایین نپر. یا میتونی به-

 میدونی و به کی زنگ زدی...اگر مهرادو پیدا کنم دیگه کاری باهات ندارم. میتونی بری دنبال زندگیت. 

خسته از اصرارهای بی وقفه و بی نتیجه ام به سمت پله ها می روم تا لباس هایم را بپوشم. الاقل اگر خارج از این  

آزارم میدهد و به یادم می اندازد که مهراد االن زندانی و   خانه باشم، حال و روزم بهتر می شود. حس زندانی بودن

 بیچاره تر از هرکسی ست. 

*** 

اندازم. در فضای خانه خودم حس خیلی بهتری دارم. به   جلوتر از داریوش داخل می روم و کیفم را روی مبل می 

 سمت داریوش برمی گردم و با کنایه می گویم:
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 فکر کنم باید بگم بفرما تو...-

 ل می آید و در را پشتش می بندد:داخ

 نمی گفتی هم فرقی نمیکرد.-

 کتانی های آرمانی اش را دم در از پایش درمی آورد و دکمه باالی پیراهن راه راهش را باز میکند. 

 پوزخند میزنم و شالم را از دور گردنم باز می کنم:

 خوش اومدی عزیزم... -

 د:روی مبل می نشیند و کش و قوسی به کمرش میده

 قربانت. البته فکر نمی کنم پسر آوردن برات چیز جدیدی باشه...-

 مانتویم را هم در می آورم و کیفم را برمی دارم تا فضا را شلوغ نکنم: 

 اولین پسری هستی که خودشو به زور دعوت کرده. معموال از کسی خوشم نیاد نمیارمش.-

 آمیز نگاهم میکند:با حالت پررویی به مبل تکیه میدهد و استفهام 

اگر اون ادا و اصوالرو برای مردی که ازش خوشت نمیاد درمیاری، پس وای به حال مردی که واقعا ازش خوشت  -

 میاد.

 درجایم می ایستم و چشم غره ای به نگاه بی شرمش می روم:

 مشکلت چیه؟ -

 خیالی سر تکان میدهد:با بی

 من مشکلی ندارم... -

 و گوشه چشم نازک می کنم:بادی به غبغبم می اندازم 
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کسی  - با  احساس  بدون  نیست  ممکن  زنا  برای  میکنی  فکر  کنن؟  رفتار  مردا  مثل  تونن  نمی  زنا  میکنی  فکر  چیه؟ 

 بخوابن؟ فقط برای رفع نیاز؟ 

 لبش را جلو میدهد و می گوید:

 شاید بتونن...من که زن نیستم! ولی می دونم که من نمی تونم.-

 ازم: ابروهایم را باال می اند

 چرت محضه... -

 نفسی می کشد و سینه پهنش باال و پایین می شود:

 می فهممت تارا...تو قبال عاشق نبودی...حرفای منو نمی فهمی... -

 پوزخندی می زنم:

 اوه...واقعا؟ تو بودی؟-

 لبخند کوچکی لبش را کج می کند و سرش را خم میکند: 

 البته... -

اعصابم کشیده می شود. عاشق بوده که عاشق بوده! اصال به من چه؟ شاید برای  "البته" گفتن محکمش، مثل مته ای به  

 همین است که اینطور پیگیرانه پسم میزند!

 با حرص می گویم:

 من اعتقادی به عشق ندارم... -

 بخاطر اینه که عاشق نشدی... -

 هایش مخالفت کنم: نمی دانم چرا دوست دارم با حرف

 حضه... چون عاشق بودم میگم که چرت م-
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 احساست به مهراد؟ توی هفده سالگی؟ اون بی شک عشق نبود. فعل و انفعاالت دوران نوجوونی بود.-

 خیلی جالبه که باید از زبون تو بشنوم که چه احساسی داشتم. کال مقوله عشق مگه فعل و انفعاالت بدن نیست؟ -

دانشگاهم است و من هم دانشجوی خنگ و حرف اخم هایش را درهم میکند و سیخ می نشیند. احساس می کنم او استاد  

 گوش نکنش: 

معلومه که نه...جاذبه های جنسی یه قسمتى از این موضوعه. قسمت مهمی هم هست اما همش نیست. چطوری میشه  -

که بین تمام زن و مردایی که توی دسترست هستن نمی تونی کسی رو جایگزین اون آدم بکنی؟ همه جا دنبالش می  

مه فقط دنبال اون آدمی! اینا همه ذهنی و درونی ان. فعل و انفعاالت شیمیایی نیستن. تجربه های جنسی  گردی...توی ه

 و تجربه های احساسی کامال دو تا چیز جدا از همن. من سی و پنج سالمه تارا...این چیزارو از تو خیلی بهتر میدونم. 

 چیزو از بقیه بیشتر میدونن. تو جزو اون دسته آدم هایی هستی که فکر میکنن همه -

 چشمکی میزند و تکیه میدهد:

 چون میدونم. میدونی ضریب هوشی من چنده عزیزم؟ -

 پوفی می کشم و می گویم: 

 برام مهم نیست که بدونم. یادت نره نابغه دانشگاه من بودم. -

 ی بنگی و عقب مونده! بین یه سری بچه-

 با خشم به سمتش برمی گردم:

 شریف بنگی و عقب مونده ان؟ بچه های دانشگاه-

 کند جلوی خنده اش را بگیرد: سعی می

 هم ترمی های تو که بودن. خودت ببین دیگه...سامان...شبنم! بنگی...-

 کمی از خنده پشت دندان هایش، به لب هایش سرایت میکند و ادامه میدهد:

 و عقب مونده... -
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ه بحث کردن با داریوش کامال بی فایده است. همیشه می داند  چشمم را در حدقه می چرخانم و به این نتیجه می رسم ک

 چطور باید برنده همه چیز باشد. 

 وقتی داخل اتاق می روم، صدایش را می شنوم:

 نمی خوای یه چایی چیزی به من بدی؟ یه ساعته دارم رانندگی می کنم. خونت انگار از تهران خارجه انقدر دوره. -

 شم و از اتاق بیرون می روم: دستی به موها و تی شرتم می ک

 ببخشید که پول ندارم پنت هاوس خفن تو بهترین نقطه تهران بخرم. وسع ما هم در همین حده. -

 نگاهی به گوشه و کنار خانه می اندازد و توجهش به پنجره های سرتاسری با ویو بی نظیر جلب می شود:

هرجای دنیا برم یه همچین جایی رو برای زندگی ترجیح  نه! خونت بی نظیره. آرامش خیلی از تجمالت مهم تره. من  -

م میکنه. یه میدم. آرامش و سکوتی داره که توی بهترین نقطه تهرانم نداری. همیشه صدای ماشین و بوق و دعوا کالفه 

 طرف ویوی کوه و دشت و دمن...یه طرف کل تهران...خیلی خوش شانسی.

گفت. برای همین در شرایط اقتصادی بد هم حاضر نشده بودم جای    همیشه هرکس وارد خانه ام میشد، همین را می 

اتاق   باز می کنم. فضای  آرام  نیمه ای می زنم و سراغ مایا می روم. در اتاق را  لبخند نصفه و  کوچکتری بگیرم. 

 تاریک و خفه است.

ی سر پر مویش می لب میگزم و به سمتش می روم. خوابیده و پوزه اش را روی دست کوچکش گذاشته. دستم را رو

 کشم و می گویم: 

 مایا؟ دخترم؟ دورت بگردم...ببخشید نبودم.-

نگاهم میکند و کش و قوسی به بدنش می دهد. یکی از ظرف هاى غذایش هنوز تا نیمه پر است. همیشه وقتی جایی  

بودم، می ترسیدم  می روم و از برگشتنم مطمئن نیستم، برایش بیش از اندازه غذا می ریزم. وقتی سراغ بهمن رفته  

 نتوانم برگردم. برای همین زیادی غذا ریختم.

دستم را به سمتش دراز می کنم و بدن نرمش را از زمین برمی دارم. سبک و کوچک است. میان بغلم جایش میدهم و 

 روی سرش را می بوسم. 
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 مایا؟ قهری با من؟-

هد. زبان کوچک و صورتی رنگش را روی دست  در جواب صدای آرام و مهربانم میو میو میکند و دمش را تکان مید

بینم که دست   را می  داریوش  در،  در چهارچوب  بلند می شوم.  دارمش،  بغلم  مودارش می کشد. همانطور که میان 

 هایش را زیر بغلش زده و نگاهم میکند. 

 با نگاه اشاره ای به ظرف غذا میکند: 

 غذاشو تموم نکرده...-

 مودار مایا می کشم و به سمت در می روم: دستم را نوازش وار روی تن 

 ببخشید که نتونستم رو جون مایا ریسک کنم و بمونم. -

از سر راهم کنار می رود و من به سمت آشپزخانه می روم. مایا میان بغلم باال و پایین میپرد و من روی زمین می 

 گذارمش. سریع خودش را به کاناپه می رساند و و باال میپرد.

 داریوش هم داخل آشپزخانه می آید و سراغ پنجره قدی می رود: 

 گربه ها حیوونای خونگی خوبی نیستن.-

 کتری چای ساز را از آب پر می کنم و شاسی اش را فشار میدهم:

 اتفاقا بهترینن. دردسرشون خیلی کمه!-

 ای سوسو زن و بی شمارش:شانه اش را به قاب پنجره میزند و خیره می ماند به منظره زیبای شهر و چراغ ه

من قبال با همسر سابقم یه سگ داشتم. میدونم که میگم. سگا عالی ان. هرچند چون سارا خیلی وابسته ش بود مجبور  -

 شدم بدمش به اون... 

ازدواج کرده؟ به گوش هایم نمی   قبال  داریوش  از میان دستم رها می شود. همسر سابق؟ مگر  بلورین تقریبا  قوری 

اد کنم. قوری را سرجایش می گذارم و به سمتش برمی گردم. متوجه تعجب نگاهم می شود و شانه باال می توانم اعتم

 اندازد: 
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 تو که ته و توى همه چیزو درآوردی! اینو نمی دونستی؟ -

دهان باز می کنم و هیچ حرفی برای زدن ندارم. پس واقعا عاشق شده و ازدواج کرده. چطور نمی دانستم؟ نفسی می  

 و مثل آدم های الل، فقط نگاهش می کنم. چرا این مرد همیشه پر از رازهای سر به مهر است؟ گیرم

 بالخره از میان لب هایم بیرون میپرد: 

 تو زن داشتی؟ -

 لبش را جلو میدهد و حرفم را با حرکت سر تایید میکند: 

 آره...برای یک سال و بیست و هشت روز... -

توجه می شود که باید بیشتر توضیح بدهد و من واقعا خبر ندارم، نگاهش را به  منتظر ادامه حرفش می مانم. وقتی م

 بیرون می دوزد و می گوید:

با سارا توی اسپانیا آشنا شدم. یه دختر دو رگه و به شدت زیبا...حدود دو سال با هم دوست بودیم و زندگی کردیم. -

روز با دوستاش اومد خونه من...همون شب اول پیشم  دوست صمیمی یکی از دوستای دختر مشترکم با مهراد بود. یه  

موند. یکی دو ماه اول همش مجبور میشد بره خونش که تقریبا با من فاصله داشت و دوباره چند روز میومد پیشم. 

برای همین تصمیم گرفتیم با هم زندگی کنیم. همون اوایل هم با هم یه سگ گرفتیم. همه چیز خیلی خوب پیش رفت.  

اول ازدواج  برای  با زنی هستم که خوشحالم میکنه...همه جوره. بعد دو سال تصمیم گرفتیم  بار احساس می کردم  ین 

نبود.  برام مهم  پدرم  تایید  کنیم.  فقط می خواستیم رسمیش  نبود.  برامون مهم  این چیزا  و  کنیم. هیچکدوممون مراسم 

م. چیزی طول نکشید که سارا باردار شد. با اینکه نیازی به تایید هیچکس نداشتیم. فقط مهراد می دونست ازدواج کرد

متاسفانه   بودیم.  هردومون خوشحال  داشتیم.  هیجان  هردومون  بود.  خوبی  اتفاق  اما...خب...بهرحال  نداشتم  آمادگیشو 

استخون های بدنش بطور عجیبی  داره که...درواقع  بارداری متوجه شدیم بچه یه مشکل پزشکی  آخر  توی ماه های 

 س بود. یه نوع اختالل استخوان زایی خطرناک. بچمون چند ساعت بعد از به دنیا اومدن مرد... ضعیف و حسا

 خیره به صورت غمگینش، تقریبا تمام موهای بدنم سیخ می شود. حتی نمی توانم وسعت دردش را درک کنم. 

 نفس عمیق و پر دردی می کشد:
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اعت بیشتر با بچه زمان نداریم. همینطورم شد. اسمش رو  خیلی سخت بود. از قبل دکترا بهمون گفته بودن که چند س-

قرار بود بذاریم نگین...اسم مادرم رو قرار بود بذارم روش. پیشنهاد خود سارا بود...چون می دونست چقدر عاشق  

مادرم هستم. قرار بود اندازه یه دنیا دوسش داشته باشیم. خیلی احساس خوشبختی می کردم. متاسفانه خوشبختی مون 

زیاد طوالنی نشد. بعد از رفتن نگین...سارا دیگه هیچوقت اون آدم سابق نشد. تمام تایمش رو می نشست یه گوشه توی 

بزنم...نمی   باهاش حرف  تونستم  نمی  بغل میکرد و گریه میکرد.  یه نقطه...عروسکاشو  به  نگین و خیره میشد  اتاق 

برای عشق و زندگ بودم  آماده  بشم. من  نزدیک  نداشت. تونستم بهش  برای جنگیدن  نیرویی  بجنگیم. سارا هیچ  یمون 

یه روز   بود.  بدترین روزای زندگیم  بهم ریخت.  تمام خونه رو  دار میشیم...دیوونه شد!  بچه  دوباره  گفتم  وقتی بهش 

ه  صبح که بیدار شدم، دیدم خونه رو ترک کرده و برام یه نامه نوشته...نوشته بود که دیگه نمی تونه ادامه بده. نوشت

وارد خیریه شده  داوطلب،  پزشِک  به عنوان  بود  براش خیلی سخته...چون پزشکی خونده  ادامه زندگی مشترک  بود 

بود. ماموریت های چند ماهه براشون میذاشتن. بار اولی که رفت حدود چند ماه ندیدمش. جواب زنگامو نمیداد. میگفت  

وقتی برگشت حالش خوب بود...خیلی خوب...انگار اون چند نمی تونه منو ببینه...می گفت من یاد نگین می ندازمش.   

ماه بهش یه انرژی تازه داده بود که بتونه ادامه بده. گفت که دوستم داره و آماده ست که ادامه بدیم. که از نو تالش 

ی کشیدم. کنیم. که باز بچه دار بشیم. ولی من نمی تونستم. اصال فکر نکرده بود توی اون چند ماه من توی تنهایی چ

همسرم و بچمو توی چند ماه از دست دادم. درست زمانی که بهش نیاز داشتم ولم کرده بود. زندگی مشترک این نیست.  

ما قرار بود سختی هارو باهم از سر بگذرونیم. توی قسمت های بد و خوب زندگی پشت هم باشیم. خیلی سعی کرد منو 

نبود. خیلی بد از هم پاشیدم. بالخره بعد از یک سال و بیست و هشت    برگردونه و زندگیمونو ادامه بدیم. برام ممکن

روز طالق گرفتیم. روز آخر توی دفتر وکیلمون دیدمش. رو به روم نشسته بود...چند تا برگه جلوش بود که اگر امضا 

"داریوش   گفت  بهم  بود.  اشک  از  پر  کرد...چشاش  نگاه  توی چشمام  نبود.  من  همسر  قانونا  دیگه  مطمئنی؟"  میکرد 

مطمئن نبودم. اما دیگه نمی تونستم. خیلی سخت بود...خیلی درد داشت. ازش دلخور بودم. راهی برای برگشت نبود. 

 بعد از اونم دیگه هیچوقت ندیدمش. سگ رو هم دادم بهش. از من بهتر می تونست مراقبش باشه. نمی دونم... 

 نفس دیگری می گیرد و نگاهم میکند:

 نبودیم... احتماال قسمت هم-

 بغض هجوم آورده به گلویم را به سختی پایین می فرستم و نگاه خیسم را از او می دزدم: 

 متاسفم...من...من اصال خبر نداشتم.-



 «منصوری یاسمین»روسی  رولت

361 
 

 شانه ای باال می اندازد و به سمتم می آید. نگاهش گریان نیست اما یک دنیا غم و درد، میان سیاهی هایش خفته:

ل خودت تو داشتی سختی می کشیدی...زندگی برای من هم متوقف نشده بود. هرکس تارا توی این ده سالی که بقو -

توی زندگیش مشکالت خودش رو داره. باعث و بانی مشکالت من کی بود؟ تقدیر؟ هیچی بدتر از غم از دست دادن  

رفتن. و توی تمام بچه نیست. درسته که چند ساعت بیشتر نتونستیم بغلش کنیم اما بچمون بود. انگار یهو نفسمو ازم گ

اون چند ماهی که تنها بودم و عذاب می کشیدم...بارها به تو فکر کردم...به بالهایی که سرت اومد و حس می کردم  

تقصیر منم کم نبود. نمی تونستم قبول کنم بخاطر سختی هایی که تو کشیدی بچمو از دست دادم. یه مشکل پزشکی بود  

...یه بچه ای که تازه پاشو گذاشته توی این دنیا قرار نیست تقاص گناه های منو  و من هم اعتقادی به این چیزا ندارم

 بده. ولی انگار می تونستم غمتو با تمام وجود تجسم کنم. غم از دست دادن یه عزیز! بگذریم...بهرحال... 

ت میکند. لبم بی آنکه دست خودم باشد، جلوتر می روم و رو به رویش می ایستم. حرفش در دهانش می ماند و سکو

را میگزم تا بغضم نشکند. حال و روزم اصال خوش نیست. چطور دلم برایش هزار تکه نشود؟ روی پنجه پاهایم بلند  

می شوم و دست هایم را دور گردنش می اندازم. صدای "تارا" گفتن آرام و معترضش را می شنوم. اهمیتی نمی دهم. 

س هایش را روی پوست گردنم حس می کنم. انقدر متاثر و ناراحتم  سرش را جلو می کشم و بغلش می کنم. گرمای نف

 کرده که حس می کنم باید یک جوری التیام قلب بی قرارش شوم:

 متاسفم داریوش...هیچکس حقش نیست توی چنین شرایطی قرار بگیره. -

 یکی از دست هایش را روی شانه ام می گذارد و مرا از آغوشش بیرون می کشد:

 تارا... بی خیال -

 دلخور و سرخورده نگاهش می کنم و عقب می روم:

 قصدم این نبود که... -

 سری تکان میدهد و احساس می کنم کمی معذب شده. لبخند محو محبوبش را می زند و می گوید:

 میدونم...و ازت ممنونم. -
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ه به دانه های سیاه چای  بی حرف و با اخم سری تکان میدهم و به سمت قوری برمی گردم تا چای داخلش بریزم. خیر

می   فقط  من  کند.  کنفم  اینطور  نبود  نیازی  گریبان می شوم.  به  دست  بغض  فشار  با  کنم،  می  قوری خالی  داخل  که 

 خواستم تسکینی روی درد و حال بدش بگذارم. بدون هیچ نیت بدی! 

کردن و به یاد آوردن گذشته برام  تارا قصدم این نبود که..یعنی...اصال نمی دونم چرا برات اینارو تعریف کردم. فکر  -

 سخته. ولی نمی خواستم... 

قاشق چای را داخل ظرفش می اندازم و دوباره به سمتش برمی گردم. تکیه ام را به کانتر سنگی می دهم و به تندی 

 می گویم: 

شه ای پشتش باشه.  مهم نیست. من هرکاری بکنم...یا هرچیزی بگم...حتی اگر با نیت بد نباشه...از نظر تو باید یه نق-

 می فهمم. آدم بده منم!

 لحظه ای چشم هایش را می بندد و نفس عمیقی می کشد: 

 نه...-

 پوزخندی می زنم و نمی گذارم حرف بزند:

 گفتم که مهم نیست...بهش عادت کردم.-

 با قدمی فاصله میانمان را به صفر می رساند و به سرعت مخالفت میکند:

 منظور بدی نداشتم... -

 س می کنم دمای بدنم باال و باالتر می رود. سلول سلول بدنم از خشم و سرخوردگی می سوزد.احسا

 منظورت رو خیلی خوب رسوندی...از ظهر داری توهین میکنی...تحقیرم میکنی...منم چیزی نگفتم چون میدونم...-

با حس نزدیک شدن انگشتش به چانه ام، از ادامه حرفم دست می کشم. انگشت شستش را روی چانه ام می گذارد و 

ام باال می کشد و   چهار انگشت دیگرش، پروانه وار پوست گونه ام را نوازش می کنند. انگشتش را از روی چانه 

نم. مسخ نگاهش کمی جلوتر می روم. به شدت  پوست لبم را لمس میکند. کالفگی نگاهش را با تمام وجود حس می ک
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دودل و نامطمئن است. دهانم برای زدن حرفی نیمه باز می شود که با هجوم ناگهانی لب هایش، نفس و حرف هایم  

 پشت لبم می ماند. 

انگشتانم را روی سینه اش می گذارم و به پیراهنش چنگ می زنم. نمی دانم چرا دارم همراهی اش می کنم. فقط می  

دانم نمی توانم و قصدش را هم ندارم که پسش بزنم. کمرم را میان دست هایش محبوس میکند و مرا به خودش می  

چسباند. دست هایم را دور گردنش می اندازم و لب پایینش را میان دندان هایم می گیرم. همراه بوسه های عمیق و 

نور چراغ هایی ست که از بیرون پنجره به داخل می    طوالنی اش تا اتاق خواب تاریک می رویم. تمام روشنایی اتاق،

تابد. دکمه های پیراهنش را باز می کنم و عقب عقب می روم. دستش را زیر تی شرتم می فرستد و پوست کمرم را 

 میان مشتش می فشارد.

فس  بالخره به نرمی تشک تخت می رسیم. روی تخت میفتیم. دست هایم را دو طرف صورتش می گذارم و برای ن

گرفتن، سرم را عقب می کشم. نگاه سیاهش خمار است و لبخند کوچکی دارد. تا به حال ندیده بودم نگاهی بخندد. لب 

هایش مسیر گردنم را طی میکنند و پایین می روند. چشم هایم را می بندم. نوازش انگشت هایش را روی پوست تنم  

می مکد. با کمکش تی شرت ورزشی ام را از سرم بیرون    حس می کنم. پوست گردنم را میان دندان هایش می گیرد و 

می کشم. هردویمان را روی تخت باال می کشد و تنش را روی تنم می اندازد. درست به وسط تخت رسیده ایم. لب  

هایش از گردنم پایین تر می رود و به پوست باالی سینه ام می رسد. نفس عمیقی می گیرد. چند ثانیه بعد دست هایش  

 کت می ایستد و سرش را عقب می کشد. از حر

خیره به صورت متعجب و نگاه خمار من، عقب عقب می رود و کامل از روی تخت بلند می شود. انگار نمی تواند 

 برای دور شدن و دور ماندن از من صبر کند.

 تند و بی وقفه سرش را تکان میدهد: 

 ...بوی مهراد... من...نمی تونم...تختت... مطمئنم همش توی سر منه...ولی-

 انگشتانش را میان موهای بهم ریخته اش می فرستد و سعی میکند خونسردی اش را حفظ کند: 

واقعا - نمیشه.  که  بودم  گفته  تارا...بهت  داغونه  روحیم  اوضاع  میده...من  مهرادو  بوی  تختت  کنم  می  احساس 

 متاسفم...نمی دونم...وقتی بغلم کردی و بغض کردی...نفهمیدم چجوری... 
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 دوباره دستی پشت گردنش می کشد و نفس نفس زنان نگاهم میکند:

 امیدوار بودم اینطوری نشه. سعی کردم که... -

دو طرف پیراهنش را بهم می رساند و چند دکمه پایینش را می بندد. اینبار نگاهم نمی کند و دوباره همان داریوش  

 خشک و جدی شده که نگاهش نمی خندد:

 برم...بهتره من -

بعد جوری از اتاق و خانه ام بیرون می رود که گویا هرگز آنجا نبوده. عطر خنک و قوی اش را با نفس عمیقم، به  

تارهای بویایی ام می رسانم و خودم را زیر لحاف تختم پنهان می کنم. بغض بدی چسبیده به انتهای گلویم. حال خوشی 

مشب...نه حاال! همه چیز مثل کالفی بهم پیچیده و من فاصله زیادی تا  ندارم. دلم نمی خواهد به چیزی فکر کنم. نه ا

 دیوانگی ندارم.

آلود فضای روشن اتاق را از نظر می گذرانم. چند پرنده   با شنیدن صدای بلندی از خواب می پرم و گیج و خواب 

اتاق ر تابستان،  آخر  آفتاب  باشد. نور  ا روشن و دلپذیر کرده.  نزدیک پنجره می خوانند و حدس می زنم صبح زود 

روی تخت می نشینم و دستی به صورتم می کشم. هنوز کامل به دنیای زنده ها بازنگشته ام. با شنیدن صدای بعدی  

 واقعا می ترسم و مطمئن می شوم کسی در خانه ام است. 

ان ام.  نپوشیده  هم  را  قبل حتی تی شرتم  از شب  میزنم.  بدنم کنار  از روی  را  نازک  ملحفه  به  سریع  قدر سعی کردم 

چیزی فکر نکنم که از شدت خستگی فکری خوابم برد. سریع تی شرت ورزشی را برمی دارم و روی تنم می کشم. 

 موهای بافته شده ام را از یقه اش بیرون می کشم و از تخت پایین می پرم.

ن کلید داده بودم و حدس می داریوش دیشب خانه ام را ترک کرده بود و کلید هم نداشت که بخواهد برگردد. به ساما

 زنم که خودش باشد. 

 با اینحال ریسک نمی کنم. سراغ کیف دوشی ام می روم و با دست هایی لرزان و به سرعت اسلحه را بیرون می کشم.

صدای تق دیگری مرا از جا می پراند. اسلحه را پشتم می گیرم و به سمت در می روم. همان لحظه مایا خودش را  

 اندازد و میو میو کنان به سمتم می آید. داخل اتاق می

 لب می گزم و انگشتم را جلوی دهانم می گیرم:
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 هیش...-

 تارا؟-

با شنیدن صدای مردانه و آشنا لب می گزم. مطمئن بودم که دیشب خانه ام را ترک کرد. خودم صدای در را شنیدم.  

 زیپش را می بندم.قبل از اینکه داخل اتاق بیاید، اسلحه را داخل کیف می گذارم و  

 بیدار شو دیگه!-

با چه رویی با من حرف می زند! انگار که هیچ اتفاق غیرمعمولی میان ما نیفتاده. اصال چرا به خانه اش برنگشته؟  

 گفته بود که می رود.

یفتد. بعد از  دستی به موهای بیرون آمده از گره بافتم می کشم و از اتاق بیرون می روم. مایا میو میو کنان دنبالم راه م

گذشتن از راهروی باریکی، داریوش را در آشپزخانه می بینم که روی یکی از چهار صندلی چوبی میز نهارخوری 

 نشسته و درحال نوشیدن قهوه است.

ام می زند. وقتی متوجه ورودم می شود،   بینی  قهوه زیر  به چشم می خورد. بوی خوب  روی میز وسایل صبحانه 

 ین می گیرد و لبخند می زند: فنجان قهوه اش را پای

 صبح بخیر.-

 دستی به صورتم می کشم و رو به رویش، روی صندلی دیگری می نشینم: 

 دیشب رفتی...-

 جرعه ای از قهوه می نوشد:

 نه...وانمود کردم که رفتم. خواستم راحت بخوابی. پاشو دست و صورتتو بشور. -

روزی داشته باشد. آخرین باری که برادرش را دیده، من زن    هم دلخورم و هم نیستم. درکش می کنم که چنین حال و

 مورد عالقه اش بوده ام. همین که سعی میکند قوی و خونسرد بماند، جای آفرین گفتن دارد. 

 بیشتر از آنی بدهکارشان هستم که بخواهم لوس بازی در بیاورم. اتفاق شب قبل بیشتر تقصیر من بود.
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صورتم می روم. موهای ژولیده ام را باز می کنم و شانه می زنم و روی شانه  نفس عمیقی می کشم و برای شستن  

 هایم می ریزم.

لباس های مادر مهراد را با سرهمی راحت و خنکی عوض می کنم و داخل کیسه می گذارم. دوباره به آشپزخانه برمی 

 گردم و کیسه را روی صندلی کنار دستش می گذارم:

 لباس های مادرت...-

 مادر من نیست...اون زن -

 لبخند غمگینی می زند: 

 اشتباه نکن. واقعا زن خوبیه...اما مادر من نیست! -

حرفی نمی زنم. بیشتر از این نمی توانم قاطی مسائل خانوادگی شان شوم. بی خیال بحث می شود و با درماندگی نگاهم  

 میکند:

 تارا بابت رفتار دیشبم...-

 زنم:لبخند نیم بند و بی حوصله ای می 

 دلخور نیستم. حق با تو بود. -

 کمی فکر میکند و نفس عمیقی می کشد:

هنوز هم یه احساسی بهم میگه از مهراد خبر داری. با اینحال دیگه نمی دونم چقدر می تونم به غریزه م اعتماد کنم.  -

زنگ زدم. خبری ازش نیست. شاید دوست دارم باور کنم تو ازش خبر داری و این کمی آرومم میکنه. ده بار از صبح  

تنها  خونه  اون  توی  مهراد  بدون  تونم  نمی  اما  خونه  برگردم  خواستم  می  واقعا  دیشب  خاموشه.  هنوز  گوشیش 

 بمونم...نمی تونم برم پیش بابام و زنش! همش حرفای منفی میزنن.

یکجا بریزد. چند بار تا  از شدت عذاب وجدان می خواهم سرم را به میز بکوبم تا مغزم متالشی شود و هر تکه اش  

 نوک زبانم می آید که حقیقت را به او بگویم و باز پشیمان می شوم. با توجه به سکوتم، خودش ادامه میدهد: 

 ای کاش مهراد یه خبری از خودش بده.-
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صورتش گرفته تر از هر وقتی است. پیراهن راه راه تنش چروک و بهم ریخته شده. خستگی و بی قراری از نگاهش 

بارد. لب های کوچکش بی رنگ تر از هر زمانی بنظر می رسد. هیچوقت فکر نمی کردم از دیدن آشفتگی و    می

زجر کشیدن داریوش لذت نبرم. اتفاقات این چند روز اخیر داشت به ده سال گذشته دهن کجی میکرد. حاال تمام آرزویم 

 برگشتن مهراد و تمام شدن همه چیز است.

ست به سر کنم و سراغ مهراد بروم. از دو روز قبل اصال نتوانسته ام سری به آنها بزنم.  باید یکجور داریوش را د

 هیچ خبر ندارم حال و روزش چطور است و این بدترین نوع بی خبری است.

 برای خودم چای می ریزم و از داخل سبد نان، تستی برمی دارم:

 برنامت چیه؟ نمی تونی همینجا بمونی و منتظر بشی. -

 هوه می نوشد و باز بوی خوب قهوه زیر بینی ام میزند. می گوید:قلپى ق

 حواسم به همه چیز هست. خیلی-

وقته که پلیس رو در جریان گذاشتیم. توی یکی دو روز اول که خب اصال به عنوان کیس یه آدم مفقود بهش نگاه نمی 

بالغه و میتونه به اراده خودش هرجایی  کنن. مهراد هم توی سنی هست که گم شدنش رو زیاد جدی نمی گیرن. یه مرد  

رفته باشه. البته پدر من نفوذ زیادی داره. به چند تا پیج و سایت معروف عکسش رو دادیم. اینکه حتی نمی تونم حدس  

شناسایی   مدارک  بشه.  خبری  یه  باید  افتاده  براش  اتفاقی  هر  یا  کرده  تصادف  اگر  میکنه.  دیوونم  داره  کجاست  بزنم 

همش فکر می کنم شاید زیر سر شبنم باشه ولی اون از این دل و جرات ها نداره. داشت تو رو نمی   همراهش داشت.

فرستاد جلو! جز اینکه خودش از وضعیتش خسته شده و گذاشته رفته فکری به سرم نمیاد. روزای آخر اصال حال و  

 کردم دیگه نمی شناسمش...اوضاعش خوب نبود. مهراد از همون بچگی بچه شاد و بی خیالی بود. احساس می 

 مردمک هایش را باال می آورد و نگاهم میکند: 

بخاطر تو...زندگیم داشت دوباره به حالت عادی برمی گشت. همه چیز آروم بود. همین که برادرم رو کنارم داشتم -

 برام کافی بود...همه چیز بهم ریخت...بخاطر تو...

نگاه کردن به چشمان سرزنش گرش فرار می کنم. دستش را از آن سوی  مربای آلبالو را روی نان تست می مالم و از  

 میز دراز میکند و همان دستی که نان را در آن نگه داشته ام، سفت می چسبد:
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 گوش میدی تارا؟-

 دستم را به زور بیرون می کشم و نان را کنار فنجان چایم می گذارم: 

 حق با توئه. اشتباه می کردم. متاسفم...-

 گوید: سریع می 

 تاسفتو می خوام چیکار؟ بهم بگو...بهم بگو مهراد کجاست...هرچی میدونی بهم بگو...تارا من... -

با بلند شدن صدای زنگ موبایلش، حرفش را نا تمام می گذارد. دستی به جیبش می کشد و بعد متوجه می شود که  

 گوشی اش را در هال جا گذاشته.

ی میپرد. با قدم های سریع خودش را به گوشی اش می رساند و تماس را  به سرعت و با حالی منقلب از روی صندل

 برقرار می کند.

 الو بابا...-

-... 

 نه خونه نیستم. خبری شده؟-

-... 

 گویا حرف پدرش طوالنی ست که چند ثانیه سکوت میکند و بعد محکم با دست آزادش به پیشانی اش می کوبد:

 بود؟ حالش خوبه؟ واااااای!!! کی زنگ زدن؟ کی  -

-... 

 میام...االن میام. به پلیس خبر بده!-

تقریبا داد می کشد. نگران نگاهش می کنم. اشتهایم را از دست داده ام. داریوش موبایلش را داخل جیبش برمی گرداند 

 و سوییچش را چنگ میزند. به سرعت از پشت میز بلند می شوم و به سمتش می روم.
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من آنجا هستم و در خانه من است. تا به حال اینطور ندیده بودمش. به سمت در می رود که می اصال انگار یادش رفته 

 دوم و بازویش را می چسبم:

 چی شده داریوش؟ -

 بازویش را بیرون می کشد: 

 باید برم.-

 نگاهش سرخ و بغض دار است. می ترسم سکته کند. به شدت بازویش را می کشم و تا نزدیک مبل می برمش: 

 ین حالت نمی تونی بری. چی شده؟ با ا-

 روی مبل میفتد و هردو دستش را روی سرش می گذارد: 

 مهرادو گرفتن...-

صدایش از شدت بغضی مردانه دو رگه شده. دستش را پایین می آورد و روی چشم هایش می کشد. انگار می خواهد  

 جلوی من زیر گریه نزند. 

 شینم:خودم را به ندانستن می زنم و جلوی پایش می ن

 یعنی چی؟ کی گرفته؟ -

 نفسی می گیرد و دستش را روی قلبش می گذارد: 

 نمی دونم. بابام دشمن زیاد داره...نمی دونم! باید برم تارا... -

 دستم را روی زانویش می گذارم و فشاری به پایش می آورم: 

 مشکالتتون. بذار برات آب بیارم...یه دقه بشین. اگر تصادف کنی هیچ کاری ازت برنمیاد. میشی یه مشکل روی -

 وقتی نیم خیز می شوم، مچم را می چسبد و  مانعم می شود:

 الزم نیست. نمی مونم. باید برم... -
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 سکوت میکند. دوباره می گوید: 

 میگه پول خواستن. پنجاه میلیارد! -

 با شگفتی و چشم های بیرون زده می گویم: 

 میلیارد؟  50-

نبود. قرار ما پول خیلی کمتری بود. می دانستم پدرشان توانایی پرداخت دارد. آنطور پول را می  قرار من با بهمن این  

 گرفتند و داریوش را راحت رها می کردند. پنجاه میلیارد؟ لعنت به تو بهمن! لعنت به ذات کثیف و طماعت!

 با احتیاط می پرسم: 

 میتونید بدید؟-

 پوزخندی میزند: 

 رنه چنین عددی نمی گفتن. ولی خب...نه به این راحتی...طول می کشه... میدونن که می تونیم. وگ-

 هنوز محتاطانه حرف می زنم: 

 پولو میدید؟-

 دیوانه وار دستی به صورتش می کشد و بلند می شود:

 نمی دونم. باید برم اول ببینم چه خاکی به سرمون شده. -

ده. به سمت من برمی گردد. چند لحظه مشکوک نگاهم  میان سالن می ایستد و حس می کنم قد سرو مانندش کمی خم ش 

میکند که تقریبا از ترس سکته می کنم. به سمتم می آید و بازوهایم را محکم می چسبد و نگاه هشدار دهنده و قرمزش 

 را میدوزد به تک تک حاالت صورتم:

 تو که دست توی این ماجرا نداری تارا؟ -

 لعنتی! رد می کنم و با لکنت می گویم:
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 نه...نه بخدا...من نمی دونم. بهت گفتم که نمی دونم. -

 رهایم میکند و انگشت اشاره اش را باال می گیرد:

وای به حالت تارا...من با جون مهراد شوخی ندارم. قبال بهت گفته بودم...قسم می خورم یه تار مو ازش کم بشه می  -

 کشمت. گوش دادی چی گفتم؟ چیزی میدونی بگو...

 و صدایم را باال می برم:اخم می کنم 

 من نمی دونم. تقصیر من نیست واسه خودتون دشمن تراشی کردید.-

 بی حرف دیگری عقب عقب

می رود و بعد رو می گیرد. از خانه بیرون می رود و من دستم را روی قلب کوبانم چنگ می کنم. همانجا زانوهایم 

ی شود. چند نفس عمیق می کشم و خانه دور سرم می  خم می شود و می نشینم. روح سرگردانم به دنبالش روان م

 چرخد. دیدم تار می شود. می نشینم و زانوهایم را بغل می کنم. تمام تنم می لرزد.

*** 

ماشینم را کنار اس یو وی مشکی و بزرگی پارک می کنم و پایین می روم. مجبور شده بودم تا دم ماشینم که هنوز دم 

البته  خانه تینا بود، اسنپ بگیرم!   وقتی از رفتن داریوش مطمئن شدم، خودم را به بهمن و دار و دسته اش رساندم. 

 قبلش زنگ زدم تا مطمئن شوم که لوکیشن تشکیالت را عوض نکرده باشند. 

بیش از اندازه عصبی و عصیان زده ام. قرار من با بهمن این نبود. قرار نبود انقدر همه چیز را سخت کند. تهدید و 

 ک داریوش، تا مغز استخوانم را لرزانده بود. به سمت در آهنی می دوم و محکم و پشت هم به در می کوبم.نگاه ترسنا

 همان مرد قبلی در را به رویم باز میکند و به محض دیدنم دستش را در هوا تکان میدهد:

 چته؟-

به عقب هولش می دهم. عقب   بی آنکه از هیکل درشت و قد زیادی بلندش بترسم، دستم را روی سینه اش می گذارم و

 می رود و وقتی از کنارش می گذرم "هوی!" شاکی و بلندی می گوید.

 سریع از همان پله های قبلی باال می دوم و داد می کشم: 
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 بهمن...کجایی؟ بهمن...-

اش را به دیوار  در را با فشار زیادی باز می کنم و با همان خشم مهار نشدنی داخل می روم. بهمن را می بینم که تکیه 

 کنار آشپزخانه داده و سیبی گاز میزند. 

 نگاه خونسردی به سمتم شلیک می کند و دست آزادش را داخل جیبش می فرستد:

 چیه گذاشتی رو سرت همه جارو؟-

 به سمتش هجوم می برم و جیغ می زنم:

 قرار ما این نبود... -

و درد بدی در تنم می پیچد. به عقب پرت می شوم و مرد    قبل از اینکه به او برسم، کسی بازویم را از پشت می کشد

 دیگری که مثل تمام آدم های بهمن غول پیکر است، جلویم می ایستد.

 حتی دستم هم به بهمن نمی رسید. دیگر هیچ کاری از من ساخته نیست. بغض می کنم و به گریه میفتم:

 راد نبود. منو می پیچونی؟ به خاک بابام بدبختت می کنم.قرار ما این نبود عوضی! قرار ما پنجاه نبود. قرار ما مه-

سیب را از همانجا داخل کیسه آشغالی که به دستگیره در آویزان است، پرت می کند و آستینش را روی دهانش می  

 کشد. به سمتم می آید و می گوید:

انقدر اوضاعشون ردیفه. زیر و روی  - الکی نکن...نگفته بودی  آوردم. یکی دو میلیارد پول  زر زر  زندگیشونو در 

 خرده واسش. میده پنجاه رو. گفتی سهم نمی خوای. اگر سهم می خوای بگو خب...این همه چرا قر میای؟

دوباره به سمتش می دوم که همان مرد دوباره به عقب پرتم میکند. چیزی نمی گوید اما! نگاه عصبی ام را میانشان  

 ت می شوند:می چرخانم و دست هایم مش

 دنبال پولم؟ من دنبال پولم؟ -

 مرد درشت را از سر راهش کنار می زند و رو به رویم دست به سینه می ایستد و خنده دندان نمایی میکند: 

 پس دردت چیه پرنسس؟-
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ی  حاال که رو به رویم ایستاده، جرات زدنش را ندارم. نفسی می گیرم و قلبم تیر می کشد. فشار اشک چشم هایم را م

 سوزاند:

 پنجاه زیاده. طول میکشه جور شه! ول کن بذار بره. این بدبخت که کاری نکرده...-

با یک قدم فاصله میانمان را پر میکند. قالب تهی می کنم و می خواهم عقب بروم. به سرعت دستش را پشت سرم می  

شه چشمم راه باز میکند. اسلحه سیاه و  برد و موهایم را میان مشتش می گیرد. موهایم را از بیخ می کشد و اشک تا گو

را   شود. عضالتم  می  راست  بدنم  به  مو  گذارد.  می  ام  چانه  زیر  آنرا  و  کشد  می  بیرون  کمرش  پشت  از  ترسناکی 

 منقبض می کنم. دستش روی ماشه می رود و من چشم هایم را می بندم. دو قطره اشک روی گونه هایم قل می خورد. 

 م می رسد: صدای سرد و بی رحمش به گوش

هنوز نفهمیدی من دنبال گرفتن انتقام سرکار خانوم نیستم؟ برای من فرقی نداره. خودش یا داداشش یا ننه ش! تو بگو -

 با داریوش چه گهی می خوردی؟

صدای قار و قار کالغی پشت بند صدای نحسش بلند می شود. از شدت درد لب می گزم. سر اسلحه را بیشتر به فکم  

 می فشارد: 

 بزن...  زر-

 "آخی" می کنم و می گویم:

 شک داشت به من. هیچی نگفتم به جون تنها خواهرم. هیچی نگفتم. گفتم خبر ندارم.-

 اسلحه بیشتر فشرده می شود و دندان هایم به زق زق میفتند:

 چرا به تو شک داشت؟ -

 نفس بریده می گویم: 

 خواستم از خونه بره. چونکه... خبر داشت که چرا بهشون نزدیک شدم. فکر میکرد من از مهراد-

 کالفه حرفم را میبرد:
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 عالقه ای به شنیدن ماجراهای عشقی ندارم. از طریق تو ردمونو نزنه؟-

 از درد جیغ می کشم: 

 نمیزنه...ولم کن... -

سرم را رها میکند و به عقب پرت می شوم. محکم دستم را روی سرم می گیرم و از شدت درد به خودم می پیچم.  

 درد تمام جمجمه ام را پر میکند.

 اسلحه اش را پشت کمرش میزند و جهنمی نگاهم میکند:

 دیگه واسه من شاخ و شونه نمی کشی... -

 سپس افرادش را که نفهمیده بودم کی داخل خانه جمع شده اند، مخاطب قرار میدهد:

نگشتم توش نمونه. پسره رو توی اس یو  جا رو عوض میکنیم. به اسمال بگو اینجارو کامل تمیز کنن. جای یه اثر ا-

 وی بیارید توی قرارگاه سوم. اینم بنداز تو اتاق تا تکلیفش معلوم شه. 

 سریع عقب می روم و

 جیغ می زنم:

 نه!-

دو نفر از پشت آرنجم را می چسبند. دست و پا می زنم و سعی می کنم خودم را آزاد کنم. همانطور که به سمت یکی 

 ی شوم، باز از ته حلقم جیغ می زنم: از اتاق ها کشیده م

 قرار ما این نبود... -

 دستی به ریشش می کشد و باز نگاهش خونسرد و بی تفاوت شده:

 قرار هم نبود تغییر موضع بدی... -

 جیغ می زنم:
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 ندادم. حرفی نزدم. ولم کن! -

م ولی مقاوتم میان دو دست قوی  یکی از مردها در اتاق را با لگد باز میکند. دست هایم را به لوالی در بند می کن

 احمقانه بنظر می رسد. بهمن از بیرون اتاق داد می کشد: 

 کیفشو ازش بگیرید. احتماال اسلحه داره. -

وسط اتاق خاک و خول گرفته و پر از آشغال پرت می شوم. روی پنجره ها را با حصار پوشانده اند. یکی از مردها  

همانطور که میان دست های مرد دیگر حبس شده ام، کیفم را می گردد و از  کیفم را به زور از روی دوشم می کشد.  

بودن گوشی و اسلحه مطمئن می شود. آن یکی که مرا گرفته، بدنم را برای پیدا کردن سالح یا گوشی احتمالی می 

 گردد. وقتی چیز دیگری پیدا نمی کنند، هردو بی هیچ حرفی اتاق را ترک میکنند.

باشم، به سمت در می دوم که به رویم بسته می شود. با مشت به در می کوبم و با گریه و شیون می   بی آنکه تسلیم شده

 گویم: 

 ولم کنید...بهمن می کشمت...کثافت عوضی! می کشمت!-

انقدر جیغ می زنم و به در می کوبم تا طعم خون در دهانم پر می شود. باز به در می کوبم. در با ضرب باز می شود  

اتاق پرت می شوم. کف دست هایم روی زمین ناهموار کشیده می شود و خراش برمی دارد. جای خراش  و من وسط  

 ها می سوزد اما سوزش دلم چیزى وراى این حرف هاست. 

 بهمن پا داخل اتاق می گذارد و عصبی و کالفه انگشت اشاره اش را به سمتم دراز میکند: 

 میدونی که مثل من مالیم نیست. ماجرا تموم شه ولت می کنم بری.دهنتو ببند تا نسپردمت دست وحید. -

روی پاهای لرزان و بی جانم می ایستم و پر از کینه و انتقام فقط نگاهش می کنم. میداند چطور باید تهدیدم کند که 

 دهانم را ببندم.  

 مالیم تر می گویم:

 پنجاه میلیارد زیاده...برنامه ما این نبود!-

 برنامه هامو با شما تنظیم نمی کنم تارا خانوم!من -
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 انگشتانم مشت می شوند: 

 همه ش برنامه من بود.-

 پوفی می کشد و به سمت در برمی گردد:

 حاال برنامه منه. بشین سر و صدا نکن. گفتم ولت می کنم بری.-

نحس هنوز قار قار میکند. زیر فحش کشان در را پشتش می بندد و قفلش میکند. می روم و یک گوشه می نشینم. کالغ 

 حصارهای پنجره ها چوب های بلندی میخ دیوار کرده اند. حتی به بیرون دید هم ندارم. 

سرم را روی زانوهایم می گذارم. گریه هم با من قهر کرده. اتاق تاریک است و به سختی می شود نفس کشید. نباید 

 اقت های من می خواهد تمام شود؟ می آمدم. باید حقیقت را به داریوش می گفتم! کجا حم

با شنیدن صدای خش خشی، به سرعت سرم را از روی پاهایم بلند می کنم و زل می زنم به دری که هنوز بسته است. 

از بوی بد اتاق نفس تنگی گرفته ام. زانوها و کمرم از یکجور نشستن به زق زق افتاده. فضای کوچک اتاق را از  

 تاریک شده و اصال نمی دانم چند ساعت خواب که نه، بیهوش بوده ام. نظر می گذرانم. هوا کامال 

 از روی زمین بلند می شوم و تمام عضالت بدنم کش می آید. به سمت در می روم و چند بار به در می کوبم: 

 درو باز کنید. -

 بم و داد می کشم: کمی فکر می کنم و پوست لبم را می جوم. لب هایم خشک و پوست پوست شده. دوباره به در می کو

 می خوام برم دسشویی... -

 کسی از پشت در داد می زند: 

 سطل هست...-

 با حالت چندشی نگاه به سطل سفید می اندازم و باز با خشم به در می کوبم:

 فکرشم نکن. درو باز کنید...بهمن؟ باز کن! -

 صدا دوباره داد می کشد: 



 «منصوری یاسمین»روسی  رولت

377 
 

 بهمن اینجا نیست. بتمرگ سر جات...-

اتاق قدم می زنم. احساس بی قراری می کنم. حتی از حال مهراد خبر  با لگد به د ر می کوبم و عقب می روم. در 

 ندارم. نمی دانم چقدر گذشته که با شنیدن صدای بهمن، دوباره به سمت در می دوم و به در می کوبم:

 بذارید بیام بیرون. بهمن! باید برم دستشویی. درو باز کن لعنتی... -

دست به در می کوبم که کف دستم به گزگز میفتد. قفل در می چرخد و من برای اینکه در به صورتم  چندبار با کف  

 نخورد، عقب می روم.

 در تا نیمه باز می شود و بهمن میان در نیمه باز می ایستد:

 چته باز؟-

 یم: تمام جراتم را جمع می کنم و مستقیم خیره می مانم در مردمک های ترسناکش. با پررویی می گو

 باید برم دستشویی. این چه وضعشه؟-

 کنار میکشد و اشاره میکند:

 بیا برو... -

دو به شک نگاهش می کنم که چرا انقدر زود موافقت کرده. از کنارش می گذرم و خیره می شوم به اسلحه ای که  

اسلحه را از زیر لباسش برآمدگی اش را می توانم زیر پیراهن آبی روشنش ببینم. شاید بتوانم خیلی سریع و ماهرانه  

 بیرون بکشم و تهدیدش کنم. شاید بتوانم در مقابل جان بهمن، از آنها بخواهم من و مهراد را آزاد کنند.

با کالفگی نگاه از اسلحه می گیرم و جلوتر می روم. بهمن بازویم را می چسبد و مرا به سمت خودش می کشد. زیر  

 گوشم زمزمه میکند:

 مهمون داری... کارت تموم شد -

متعجب از آن فاصله نزدیک نگاهش می کنم. مهمان دارم؟ چه کسی می تواند مهمان من باشد؟ اصال مگر کسی هم 

 می دانست که من اینجا هستم؟
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 فکرم می رود سمت داریوش. لب میگزم و می پرسم: 

 مهمون دارم؟ کی؟ -

 برو دستشویی...میای خودت میبینی! -

 خواهم فاصله بگیرم که دوباره بازویم را می کشد و لب جلو میدهد: همانطور خیره به نگاهش می

ببین پرنسس...من دور زدن و اینا تو مرامم نیست. با تو هم خیلی راه اومدم. هی ناز اومدی پی حرفت رفتم. ولی  -

بری.    داری دردسر ساز میشی. چاقو زیر گلوت نیست. یکم توی حالت مخفی بمون. تموم شد همه چیز ولت می کنم

 آب از آب تکون نمی خوره. داریوش شاید زیر نظرت بگیره. نمی تونم روت ریسک کنم.

 بازویم را از میان انگشتانش با حرص بیرون می کشم و موهایی که روی صورتم را پوشانده، عقب می زنم:

 تو به من رودست زدی! -

 چه رودستی؟ -

 ن آدم رو دارد. نمی دانم چرا به جای من، او از من شاکی ست! چقدر ای

 من مشورت کردم. فهمیدم بیشتر از اینا گیرمون میاد.-

 پوزخندی می زنم:

 گیرمون؟-

 او هم نیشش به تمسخر باز می شود:

 چیه پول میخوای؟-

 نه من میخوام مهرادو ول کنید بره.-

 نمیشه! میدن پولو...-

 چجوری انقدر مطمئنی؟-
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 تایید کرده. برو...حاال میفهمی...آدم مطمئن دارم که -

 اینبار وقتی می خواهد فاصله بگیرد، من آرنجش را می چسبم. نگاه سوالی اش را که می بینم، می پرسم:

 حال مهراد چطوره؟ میخوام ببینمش. -

 ابرو باال می اندازد:

نگران نباش. نمیشه. می شناسه تو رو! براش شر درست نکن. اینجا هیچکس رو نباید بشناسه و ببینه. حالش خوبه!  -

 چند روز اونم توی شرایط سخت میمونه بعد میره سر زندگیش.

رهایش می کنم و به سمت دستشویی می روم. انقدر آب و غذا نخورده ام که حتی نای تا دستشویی رفتن هم ندارم.  

نگاهی به    دستشویی قدیمی و کثیف باعث می شود بی اراده عق بزنم. چند بار عق می زنم و چشم هایم پر می شود.

پنجره کوچک می اندازم. انقدر کوچک است که فقط گربه می تواند از آنجا رد شود. اگر من اینجا بمیرم، تکلیف مایا  

چه می شود؟ فشار اشک، پلکم را می سوزاند. ناامید از فرار کردن، جلوی آینه شکسته می ایستم. صورتم رنگ پریده  

 تر و بی حال تر از هر وقتی ست.

ابتدا کمی آب زرد از شیر بیرون می ریزد که حالم را بهم می زند. وقتی آب شیر زالل و  آب را با ز می کنم. در 

 شفاف می شود، چند مشت آب به صورتم می پاشم. 

فکرم می رود سمت حرف بهمن که گفته بود مهمان دارم. با پشت دست صورتم را خشک می کنم و برای دیدن این  

 بیرون می روم.  مهمان ناخوانده از دستشویی

یکی از افراد بهمن نزدیک دستشویی منتظرم ایستاده. دستش را دراز میکند که بازویم را بگیرد. عتاب آلود نگاهش 

 می کنم و میغرم:

 خودم میام.-

 بی حرف پشتم راه میفتد. صدایش را از بیخ گوشم می شنوم: 

 توی حیاط منتظرتن.-
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قیژکنان باز می کنم و خیره می شوم به فضای شب زده حیاط. جیرجیرکی همان به همان سمت می روم. در چوبی را  

نزدیک ها می خواند و آسمان ستاره باران است. نگاهم میان صورت های آشنا می چرخد و قلبم جا به جا می شود. با  

 شن افتاده. چشم هایی درشت شده و دهانی باز خیره می مانم به صورت هایی که از انعکاس نور آتش، سایه رو

 مرد درشت هیکل با صدای بلند و رسایی می گوید: 

 آوردمش...-

شبنم نگاهش را از بهمن می گیرد و مکالمه شان متوقف می شود. با خشم و کینه اما میان بهت و تعجب فقط نگاهشان 

 می کنم. دست هایم می لرزد و دلم می لرزد و آسمان و زمین می چرخد. 

 ده و حاال همه به سمت من نگاه می کنند. دندان هایم را روی هم می سایم. سامان هم کنار دستش ایستا

 راه بیفت... -

خودم را عقب می کشم. پاهایم گویا یاری ام نمی کنند. دستی به جلو هولم میدهد و من مجبور می شوم برای جلوگیری 

 از سقوط، جلوتر بروم.

یشه لباس های شیک پوشیده و آرایش غلیظی دارد. باورم نمی به زور و با اکراه تا نزدیکشان می روم. شبنم مثل هم

 شود، این زن یک روز دوستم بود. دست هایش را زیر سینه اش میزند و با اخم نگاهم میکند: 

گروه - توی  رفتی  میدی!  تغییر موضع  و  میپیچونی  رو  ما  کردیم. خوب  پیدات  زمین  بودیم. روی  دنبالت  آسمونا  تو 

 ا آقا داریوش می گذرونی! فکر نکن حواسم بهت نیست. حاال باهاش بهت خوش میگذره؟ دشمن...روز و شبت رو ب

 خنده تلخی می کنم و نگاه شکسته و ناباورم را تا چشم های سامان می کشم: 

 نمی دونستم شما هم بازی هستید... -

 لوند می خندد و با بی خیالی مخصوص به خودش می گوید:

 رو خودم اختراع کردم.  بی خیال عزیزم. من این بازی ها-

 سامان هنوز حرفی نزده و بنظر نمی رسد که قصدش را داشته باشد. به سمتش رو ترش می کنم و میغرم:
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 شما حرفی برای زدن نداری؟ -

 بهمن به جای سامان می گوید:

 ..ول کنید این حرفارو. این دوستات به من گفتن که مال و منال ماهرها خیلی بیشتر از این حرف هاست.-

 شبنم را نشان میدهد:

این میگه پنجاه رو راحت میدن. تو به من آمار غلط دادی! نگفتی انقدر وضعشون خوبه. یه سری مدارک هم میخواد -

 که گویا تو نتونستی واسش جور کنی...

 دندان می سایم و از آن سوی آتش به چشم های بی حیایش خیره می مانم:

 تونستم.-

 شبنم واضحا جا می خورد: 

 تونستی؟-

 با دست هایی مشت شده به سمتش می روم:

اینهمه سال قرار بود کنارم باشه و دلسوزم  - تونستم...ولی بعد فهمیدم مار توی آستینم پرورش میدادم. دیدم کسی که 

 باشه خودش باعث و بانی بدبختی هامه! پسش دادم به داریوش! تو بگو...چرا اونکارو با من کردی؟ 

 سمتش حمله ور می شوم:جیغ می زنم و به 

 کثافت چیکارت کرده بودم؟ -

 وسط راه بازویم کشیده می شود و من به نفس نفس میفتم. سامان جلوی شبنم می ایستد و رو به من می گوید:

شلوغش نکن تارا. با این کارات به جایی نمیرسی. بذار همه چیز تموم شه بره. شبنم به فایل هاش میرسه...بهمن به  -

 ه میرن سراغ زندگیشون... پولش...هم

 حاال شده بود محافظ شخصی شبنم خانوم؟ با چشم هایی خیس از بغض و فکی لرزان زمزمه می کنم:
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 تو دنبال چی هستی؟-

 منتظر جواب نمی مانم، عقب می روم و رو به بهمن می گویم:

 منو بندازین توی همون دخمه. حالم داره بهم میخوره.-

کند و من رو از قیافه های بی شرمشان می گیرم. چند قدم جلوتر صدای سامان به گوشم  بهمن اشاره ای به آدمش می

 می خورد:

 خودت این بازی رو شروع کردی تارا! -

 حرفی نمی زنم و به راهم ادامه میدهم. صدایش را باالتر میبرد:

 !تو از اول میدونستی من طرف بهمنم. گوش میدی تارا؟ نباید پشت من زد و بند میکردی-

 پوزخندی می زنم و باز چیزی نمی گویم. چیزی ندارم که بگویم! نه با این آدم ها. 

 اینا همش تقصیر توئه! -

تقصیر من بود که آدم های دورم بی وجدان و خیانتکار بودند؟ تقصیر من بود که شبنم همه چیزم را از من گرفت و  

 آب درآمدی سامان؟   سال ها برای گرفتن حقم جنگیدم؟ تقصیر من بود که تو زرد از

بیرون  بازدم  و منظم  نفس عمیقی می گیرم  نشینم.  بزرگی می  تکه سنگ  برمی گردم و روی  اتاق  به  با میل خودم 

میدهم. نمی دانم چرا هنوز هم آدم ها شوکه ام می کنند. آدم ها درست مثل سم عمل میکنند. به همان تلخی و گزندگی! 

 ترجیح داده بود.  سامان هم بهمن و پول و شبنم را به من

بغضم می شکند و تلخ می گریم. در برزخ بدی دست و پا می زنم. یک دوست ندارم. داریوش و مهراد دشمنم خواهند 

 شد. شبنم دشمنم است. سامان دشمنم است و بدترین دشمن هم بهمن خواهد بود.

 من یکه و تنها و آنها قد یک لشکرند!

*** 
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رونم می کشد. حتی نای باز کردن چشم هایم را هم ندارم. نه می دانم چند روز کسی از میان کابوس های همیشگی بی

گذشته و نه می دانم دیگر کجا هستم. چند روز قبل روی صورتم را پوشانده و مرا به مکانی جدید منتقل کرده بودند. 

 اتاقی که در آن زندانی شده ام، مثل قبلی قدیمی ست ولی تخت و وسیله دارد. 

 وی گونه ام می خورد: کشیده ای ر

 تارا...-

 کشیده بعدی سمت دیگر صورتم را سرخ میکند:

 پاشو تارا...-

پلک های پف کرده ام به سختی باز می شود. نگاهم تار تار است. طرحی از صورت کسی را می بینم. صدایش در  

 سرم اکو می شود:

 تارا...-

 کشیده بعدی محکم تر است:

 تارا...تارا... پاشو -

تصویر جلوی چشمم کمی واضح می شود. صدای آشنا را می شناسم. سامان است. شانه هایم را می گیرد و مجبورم 

 میکند، روی تخت کثیف و کم جا بنشینم. انقدر ضعف دارم که حتی نمی توانم صاف بنشینم. 

 تارا...پاشو عزیزم. -

انم و دستی به چشم هایم می کشم. دیدم کم کم واضح می شود. با انگشت های بی جانم را به سختی به صورتم می رس

 کمکش بهتر می نشینم و نگاهش می کنم. چیزی در درونم مرده که دیگر زنده نخواهد شد. 

سرد و بی روح فقط نگاهش می کنم. اگر دستم جان داشت زیر گوشش می کوبیدم. سامان شانه هایم را می چسبد و به 

 شدت تکانم میدهد:

 ارا منو ببین. زیاد وقت نداریم. می خوام از اینجا ببرمت. ت-
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کمی هوشیار می شوم. می خواهد مرا از اینجا ببرد؟ همین را گفته بود. چندبار پلک می زنم و سعی می کنم صاف 

 بشینم. 

 هنوز دودلم: 

 چی؟-

 بهمن و آدم هایش چیزی بفهمند! آیا می توانم به این آدم دوباره اعتماد کنم؟ چطور می خواهد مرا ببرد؟ بدون اینکه

 به سختی زبانم را در دهان خشکم می چرخانم:

 چجوری...چجوری بریم؟ بهمن... -

 شالم را روی سرم می اندازد و زیر بازویم را می گیرد:

 تو نگران این چیزا نباش. خیلی وقت نداریم. بجنب...-

اشد، همین که می خواهد مرا ببرد برای من کافیست. سوال دیگری نمی پرسم که وقت هدر نرود. هر نیتی که داشته ب

 بعدا حساب کینه ها را تسویه می کنیم. بعدا! اگر زنده بیرون رفتیم و بعدی هم وجود داشت البته! 

سامان گفته بود می خواهد بعدی برای من باشد. گفته بود که نگرانم است. راست میگفت؟ یا آدم ها یاد گرفته بودند، 

 راحت دروغ بگویند و بازی ات دهند؟ انقدر 

به سختی بلند می شوم و تلویی می خورم. سامان محکم تر مرا می چسبد. سعی می کنم تمام قدرتم را در پاهایم جمع  

 کنم و عقبش می زنم. می خواهم روی پای خودم باشم. من دیگر به هیچ احدی تکیه نخواهم کرد.

 می زند. می ایستم و برنمی گردم. صدایش را می شنوم:جلوتر از او به سمت در می روم. صدایم 

 تارا من بهت ضربه نزدم. راهی نداشتم. چرا خودتو انداختی تو همچین جهنمی؟ چرا به من نگفتی؟ -

 پوزخندی می زنم:

 نگران جونت بودم. من احمق نگران جونت بودم.-

 س می کنم که زیر بازویم گره می خورد:صدای قدم هایش میان رشته های عصبی ام می پیچد. انگشت هایش را ح
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تنها  - باید به من میگفتی...میدونی برات هرکاری میکنم. چرا  آزارم میده.  اینه که  انداختی توی دردسر.  تارا خودتو 

 رفتی جلو؟ 

جواب حرفش را نمی دهم. اما بازویم را هم دیگر بیرون نمی کشم. جلوتر از من دستش را دراز و در پوسیده را تا  

 مه باز میکند. سرکی می کشد. هیچ صدایی از بیرون نمی آید. نی

وقتی بازویم را می کشد، نمی توانم درست قدم بردارم. از لوالی در می چسبم و لحظه ای می ایستم. برای همان مسیر 

 کوتاه، به نفس نفس افتاده ام.  

 سامان دستم را با تشویش می کشد:  

 لی زیاد وقت نداریم.تارا بجنب. میدونم حالت خوب نیست و-

حرفش را تایید میکنم. چند قدمی دیگر همراهش می روم. با دیدن جثه درشتی که کمی با فاصله از اتاق من، روی  

 زمین افتاده متعجب به سامان نگاه می کنم. چطور از پس چنین هیبتی برآمده؟  

 دستی به بینی اش می کشد و دستپاچه می خندد:

 نترس...نکشتمش. بیهوشه.-

انتهای راهرو می رویم. خیره به اتاق هایی که درب همه شان بسته   برایم اهمیتی هم ندارد. چند قدم دیگر به سمت 

است، دستم را می کشم. متوقف می شود و سوالی نگاهم میکند. دست و پایم می لرزد. تکیه ام را به دیوار می دهم و 

 می پرد:  از میان لب های خشکم بیرون

 م...مهراد...باید با خودمون..ب...ببریمش. -

 بیشتر دستم را می کشد:

 نمی تونم تارا. فکرشم نکن. برام فقط مهم تویی. وقتو هدر نده.-

 از جایم جم نمی خورم و پیگیرانه می گویم:

لصانه بوده. باور می باید ببریمش. اگر کمکم کنی می بخشمت. اگر کمکم کنی می فهمم این همه سال بودنت کنارم خا-

 کنم دوستم داری. باید مهرادو ببریم. نمی تونم بدون اون بیام.
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 به پیشانی اش میکوبد: 

 تارا گند نزن به همه چیز. بیا بریم... -

قدمی همراهش کشیده می شوم. مقاومت   انگشت های دستم می پیچد و تن بی جانم را می کشد.  انگشتانش را میان 

ی کشم که درد در استخوانم می پیچد. عقب تر می روم و مصمم نگاهش می کنم. تصمیمم  میکنم. طوری دستم را م

 عوض نخواهد شد. حاال که تا اینجا آمده ایم، محال است مهراد را رها کنم و بروم.

 دندان هایم را روی هم می سابم و فکم سخت می شود:

 نمیام. سامان اگر مجبورم کنی جیغ می کشم همه بریزن. من بدون مهراد-

گیرد. کالفه و مضطرب  رهایم میکند. دو به شک است. دستی به صورتش می کشد و لبش را میان دندان هایش می

 است. انگار در حال سبک و سنگین کردن شرایط باشد.  

 بالخره نفس عمیقش را از لپ هایش بیرون میدهد و سرش را باال و پایین میکند: 

بفهمن- دادیم...خون    اوکی...گوش کن به من...اگر  بفهمن مهراد رو فراری  تورو فراری دادم...ازم می گذرن...اگر 

 هردومون حالله! 

 ترسیده نگاهش می کنم. می دانم حق با اوست. 

 شانه هایم را می گیرد و تکانم میدهد:

 گیرن ولش میکنن.متوجهی؟ بهمن تا اون سر دنیا هم شده دنبالمون میاد و پیدامون میکنه. بذار اینجا بمونه. پول رو ب-

به بهمن اصال اعتماد ندارم. نشان داده بود از آن چیزی که وانمود میکند هم بدتر است. اصال فکر نمی کنم بعد از 

 گرفتن پول مهراد را رها کند. مطمئنا او را می کشد و جنازه اش را گم و گور میکند. 

خودم هم نجاتشان دهم. بعد از فرار همه چیز را به    خودم مهراد و داریوش را درگیر چنین بدبختی ای کرده ام؛ باید

داریوش می گوییم. مهراد می تواند شاهد باشد که هرکاری توانستم برای نجات جانش کردم. مطمئنا انقدر قدرت دارند  

 که از ما محافظت کنند. اگر در جبهه آنها باشیم، مشکلی پیش نمی آید. 

 سامان هنوز تکانم میدهد:
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 ؟ من هرکاری که تو ازم بخوای میکنم ولی...تارا گوش میدی-

 میان حرفش می پرم:

 ولی نداره. نجاتش میدیم. -

ناامید و نگران چیزی در نگاهش خاموش می شود. انگار کوتاه آمده. دست از شانه هایم می کشد. نگاهی به انتهای  

 راهرو می اندازد و به یکی از اتاق ها اشاره میکند. 

نجا نگه می دارند. انرژی خوبی زیر پوستم می دود. مهراد همینجاست. نجاتش می دهیم. همه  می فهمم که مهراد را آ

 چیز درست می شود.

به دنبال سامان به آن سمت می روم. هرچند بقدری ضعیفم که نمی توانم تند قدم بردارم. سامان دستگیره را می کشد و  

 در مطابق انتظار قفل است.

 نگاهش را به من میدهد: "ای بابا"یى می گوید و 

 گیره ای چیزی داری؟ -

سرم را به معنای "نه" باال می اندازم. در آن تاریکی، گوشه و کنار راهرو را می گردد. می دانم قفلی نیست که نتواند  

باز کند. ناامید از پیدا کردن چیزی که تیز و نازک باشد، عقب می رود و به من هم اشاره میکند که از در فاصله  

 بگیرم.  

ر میزند. درب در چهارچوبش سخت می لرزد و دستگیره آن می شکند. اما  پایش را باال می برد و لگد محکمی به د

باز نمی شود. سامان دوباره عقب می رود. لگد محکم دیگری میزند و اینبار در با شتاب باز مى شود و به دیوار می  

 خورد. چنین در قدیمی و پوسیده ای مطمئنا شکاندنش آنقدرها هم سخت نیست. 

من هم داخل می روم. از دیدن جسم نیمه جانی که گوشه اتاق افتاده، تمام تنم می لرزد. موها و    سامان اول و به دنبالش

لباس های همیشه مرتب و تمیزش، خاکی و کثیف شده. پشتش به در است. نوار پالستکی هردو مچش را محکم بهم 

 من خودش را به او می رساند.  متصل کرده و می توانم زخم های دستش را ببینم. دلم ریش می شود. سامان قبل از 

 کنارش زانو میزند و دستش را روی شانه مهراد می گذارد: 
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 پاشو...-

 گریه ام می گیرد و لب می گزم:

 زنده ست سامان؟-

 سامان دست روی نبض گردنش می گذارد و می گوید:

 آره... -

 توجه حضور ما شده.  مهراد تکانی به خودش می دهد و چپ و راست می شود. انگار از خواب پریده و م

 خیره به صورت کثیف مهراد، می گویم: 

 چسب دهنشو باز کن. چشماشم باز کن.-

 سامان پی حرفم، گوشه نوارچسب را می گیرد و نزدیک گوشش می گوید: 

 داد نزن. سر و صدا نکن. اومدیم ببریمت پیش خانواده ت. اگر سر و صدا کنی، نمی تونی از اینجا بری. فهمیدی؟-

صورتش را به سمت صدا برمی گرداند و سری تکان میدهد. این یعنی متوجه هستم. سامان چسب را از روی  مهراد  

دندان هایش میگزد ولی  از کنده شدن چسب درد کشیده، لب هایش را میان  لب هایش میکند. مهراد که معلوم است 

 صدایش در نمی آید. 

رش می نشینم. دست سامان که به سمت چشم های مهراد می من هم به سمت جسم گلوله شده گوشه اتاق می روم و کنا

 رود را می گیرم تا متوقفش کنم. خودم دست به کار می شوم و پارچه سفت را از روی چشم هایش کنار می زنم.

انگار نمی تواند درست ببیند. چشم هایش را ریز میکند و چندبار پلک می زند. به محض واضح شدن دیدش، کم کم 

 زدگی و بهت را در صورتش می بینم. حالت شگفت 

 از میان لب های زخم و پوست پوست شده اش بیرون میپرد: 

 تارا؟ تو...-

 نوازش وار دستی به گوشه کبود شده ابرویش می کشم و لبخندی برای دلگرمی دادن به او می زنم:
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 باید بریم مهراد. بعدا همه چیز رو برات میگم. االن فقط باید از اینجا بریم.-

مخالفتی نمی کند. او هم می داند، شرایط بحرانی ست. خودش را با همان دست های بسته، روی زمین خاکی می کشد  

 و می نشیند. جان و قوای او هم مثل من تحلیل رفته. 

 رو به سامان می گویم:

 دستاشو باز کن.-

فت و برنده می رسد را از دور  سامان چاقوی ضامن داری از جیبش بیرون می کشد و نوار پالستیکی که به نظر س

 مچ مهراد باز میکند. مهراد دست هایش را روی سینه اش جمع میکند و صورتش از شدت درد چین می خورد. 

حدس می زنم زخم های روی مچ دستش به شدت سوزناک باشد. نگاهش مثل همیشه شاد و سرحال نیست. کدر و بی  

اتاق خالی را برانداز میکند. روزه اینها گردن من است. کاش مرا روح اطراف  از سر گذرانده. همه  ای سختی را 

ببخشد. صورت زخم و زیلی اش، قلبم را به درد می آورد. معلوم نیست چه بالیی به سرش آورده اند. حدس میزنم کار  

 وحید باشد. از آن پسر عقده ای هرکاری برمی آید.

 کند روی پاهایش بایستد:سامان دستش را زیر بغل مهراد می اندازد و کمکش می 

 عجله کن داداش. ما رو ببینن سه تامونم مردیم. سخته ولی سعی کن سریع باشی.-

من هم به یاری سامان می شتابم و آن سوی مهراد می ایستم. زیربغلش را می گیرم. مهراد که گویا حتی قدرت حرف  

 که تالشش را میکند.  زدن هم ندارد، با کمک ما می تواند چند قدمی جلو بیاید. می بینم

 سامان اول از در می گذرد و می گوید:

 ماشین زیاد دور نیست. عجله کنید. -

مهراد با حرفش موافقت میکند و کمی به قدم های بی جانش سرعت می بخشد. تیره کمرم عرق کرده و از شدت ترس  

به خانواده اش برگردانم. بقیه اش مهم  و اضطراب می لرزم. فقط می خواهم از اینجا برویم. دلم می خواهد مهراد را  

 نیست. 

 نمی خواهم به واکنش بهمن فکر کنم. کار درست همین است.
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سامان دست آزادش را دراز میکند و دری که از قسمت عقب خانه ویالیی و قدیمی، رو به پشت حیاط است را باز 

 اند خودش را جلو بکشد.میکند. بعد از آن دو بیرون می روم. مهراد فقط با کمک ماست که می تو

 سامان به فنس های نه چندان بلند اشاره میکند:

 باید از اینا رد بشیم. یکم جلوتر درخت و ایناست. اونارو رد کنیم ماشین من بغل خیابون پارکه...-

 متعجب باغ بزرگ را از نظر می گذرانم: 

 اصال کجاییم؟-

 کردان! -

مکان قبلی دور کرده اند. گویا بهمن همه جا مخفیگاه دارد. پاهایم زیر جواب سامان شوکه ام میکند. چقدر ما را از  

وزن مهراد می لرزد اما رهایش نمی کنم. شاید با کمک مهراد می توانستیم از بهمن شکایت کنیم. شاید می توانستیم 

 گیرش بیندازیم. اگر میفتاد زندان، همه ی ما راحت می شدیم. 

ری شده می رویم. اصال هیچ ایده ای ندارم که چطور می خواهیم جسم نیمه جان  تا نزدیک فنس ها به هر ضرب و زو

 مهراد را از فنس ها رد کنیم. سامان سنگینی مهراد را روی شانه من می اندازد و به سمت فنس می دود: 

 تارا تو اول رد شو... -

 می خواهم مخالفت کنم که عصبی و حرص آلود می گوید:

 خیالم راحت بشه. یاال...وقت لج کردن هاتو ندارم.اول باید تو رو رد کنم -

 چیزی نمی گویم. واقعا وقت کل کل کردن نیست. سامان ادامه میدهد:

 بعدش من میرم باال...از اون باال کمک می کنم کم کم مهرادم بیاد. میتونی بیای مهراد؟-

سنگینی اش را از روی من برمی دارد و دستش  مهراد نگاهی به چشم های شرمنده من می اندازد و نفسی می گیرد.  

 را به فنس بند میکند: 

 می تونم تالشم...رو..ب...بکنم! آره می تونم.-
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سامان تکیه مهراد را به فنس میدهد تا بتواند روی پاهایش بایستد. با اشاره اش به سمت فنس می روم. سامان جلویم  

زیربغل هایم را می چسبد و به سمت باال هولم میدهد. دست هایش   می ایستد. پشتم را به او می کنم و آماده می شوم.

 کم کم پایین می رود و من به باالی فنس می رسم.

انقدر باال می روم که حاال زانوهایم را میان دست هایش گرفته. بالخره خودم را با هزار زحمت و زور باال می کشم و  

سبز کوبیده می شوم و درد فجیعی در تنم می پیچد. ناله می آن سوی فنس میپرم. محکم روی زمین چمن پوش و سر  

کنم و سرم را باال می گیرم. سامان با نگرانی نگاهم میکند. در گرگ و میش هوا به سختی می توانم حالت صورتشان  

 را تشخیص بدهم.

 برای اطمینان دادن به او لب می زنم:

 خوبم سامان. زود باش.-

نیم خیز می شوم و دستی به لباس های خاکی ام می کشم. فشاری به زانوهایم می آورم و  سرش را باال و پایین میکند.  

 می ایستم. سامان خیلی ماهرانه و سریع خودش را تا باالی فنس می کشد و دستش را به سمت مهراد دراز میکند:

 بجنب داداش...-

چطور باید مهراد را باال بکشیم، پرت می كند. همان لحظه صدای داد و فریادی حواس همه مان را از فنس و اینکه  

 دنیا دور سرم می چرخد و لب میگزم.

 کسی از آن سوی باغ عربده می کشد:

 در رفتن...بی ناموسا در رفتن! از اینور...بدویید... -

 شنیدن عربده هایی که شباهت زیادی به صدای نکره وحید دارد، دنیا را روی سرم آوار میکند.

 یغ می کشم:رو به سامان ج

 بکشش باال...زود باش.-
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مهراد که جان زیادی در تنش نمانده، سعی میکند از فنس ها بچسبد و خودش را باال بکشد. پایش گویا توان باال آمدن 

ندارد چون دوباره پایش را روی زمین می گذارد. رنگ به رویش نمانده. سامان دستش را به سمت مهراد دراز میکند. 

 کرده و سرخ شده. تمام صورتش عرق

 او هم مثل من و با ترس و استرس، صدایش را باال میبرد و داد میکشد: 

 بگیر دستمو...بدو...داداش بیا باال. میتونی!-

در آن گرگ و میش نزدیک طلوع، سیاه پوش هایی را می بینم که پشت نگاه پر از اشک و تارم، از آن سوی ساختمان  

 بیشتر از آنی ست که از پسشان بربیاییم. سامان به تنهایی نمی تواند مقاومت کند. قدیمی بیرون می آیند. تعدادشان 

آدم های بهمن با سرعت زیادی به سمت ما میدوند. اندام الغر و پر از خالکوبی وحید را به راحتی میانشان تشخیص 

اال گرفته. به نظر نمی رسد  میدهم. هنوز همان رکابی زشت و کثیف تنش است. اسلحه ای میان دستش دارد که آنرا ب

 کسی جز او اسلحه داشته باشد. اگر به ما برسند، کارمان تمام است.

سامان دستش را بیشتر دراز میکند و او هم خیره می شود به آدم های سیاه پوش. همه مان می دانیم که همه چیز تمام 

 شده. هیچ امیدی نیست. امیدی به فرار نیست.

. لباس های پاره و بهم ریخته تنش، جگرم را آتش میزند. انگار خشکش زده. بالخره بغضم مهراد تکان هم نمی خورد

 میشکند و به گریه میفتم:

 مهراد زود باش...منو ببین...-

جلو می روم و می چسبم به فنس ها. انگشتانش را که به فنس بند کرده، لمس می کنم و خیره در چشم های آبی اش  

 التماس می کنم: 

 .نا امید نشو. از اینجا میریم. برمی گردی پیش برادرت. خواهش می کنم...تکون بخور لعنتی...مهراد..-

 نگاهش می گوید که دیگر توان جنگیدن و مقاومت کردن در تنش نمانده. نگاهش می گوید تسلیم شده. 

 صدای بلند "نه" گفتنم، پرده گوش خودم را می لرزاند: 

 انواده تو چی بدم؟ نمی تونی تسلیم شی لعنتی! جواب خ-
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مهراد دست از فنس ها می کشد. نگاهش رو به خاموشی ست. خودش هم میداند جان باال آمدن ندارد. نیم قدمی عقب 

 می رود.  

 سرش را این سو و آن سو میکند و نفس عمیقش سینه اش را تکانی میدهد:

 نمی تونم تارا. شما برید...-

 اینبار سامان را مخاطب قرار میدهد: 

 اینجا...ب...ببرش! از-

سامان چند لحظه خیره می ماند به نگاه مهراد. باورم نمی شود. سامان بالخره کوتاه می آید و این سوی فنس ها میپرد. 

 سایه های سیاه پوش نزدیک و نزدیک تر می شوند و من تمام سلول های بدنم می لرزد.  

 ی برم و جیغ می زنم:شوکه از اتفاقاتی که درجریان است، به سمت سامان هجوم م

 چیکار میکنی؟ کمکش کن بیاد باال. -

 سامان بی توجه به التماس نگاهم، بازویم را می گیرد و می کشد:

 تارا باید بریم. تموم شد. -

 توی سرم اکو می شود "تموم شد...تموم شد!" 

 جلو می اندازم: وحید را می بینم که اسلحه اش را به سمت ما نشانه می رود. جیغ می زنم و خودم را 

 نزن...ما... -

سامان مانتوی تنم را می کشد. صدای بلند تیر، سکوت اول صبح را می شکافد. سامان خودش را روی من می اندازد  

و هردو روی زمین میفتیم. تخت سینه ام تیر می کشد. سامان بدنش را روی من می کشد تا تیرهای احتمالی بعدى به  

بلند می شود و بعد سکوت سنگینی تارهای صوتى ام را می  من اصابت نکند. صدای چند تی  انتظار  ر دیگر مطابق 

شکافد. از میان دست های سامان می بینم که مهراد روی زمین میفتد و ناله میکند. صدای محکم زمین خوردنش، در  

 گوشم زنگ می زند.
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هیستریکی گریه می کنم. سامان وقت را هدر با دیدن رنگ قرمز خونی که انگشتانش را رنگی کرده، با صدای بلند و  

نمی دهد، از روی من بلند می شود و به زور مجبورم میکند روی پایم بایستم. هردو دستش را زیر سینه ام قفل میکند  

 و کشان کشان مرا به سمت درخت ها که در آن تاریکی فقط سایه ای از بدنشان پیداست، میبرد.

م. انقدر همه چیز در یک لحظه اتفاق افتاده بود که نمی توانم باور کنم مهراد تیر  گریه می کنم و دست و پا می زن

تا پشت  کنم. سامان  نمی  باور  ام و هنوز  دیده  را  بود؟ خون روی دستش  دوتا...چند تیر خورده  نه  نه یکی  خورده! 

کرده. به سر و    درختی مرا می کشد. از تنه خشک و سخت درخت می چسبم. حالت تهوع و ضعف بدنم را احاطه

 صورتش می کوبم و عقبش می زنم.

 میان سکسکه و گریه می نالم:

 چیکار کردی؟ باید برگردیم. -

 رو می گیرم تا برگردم که سامان سفت دستم را می چسبد و مرا می کشد:

 تارا چهار تا تیر خورد. باید بریم. میخوای تو هم بمیری؟ میخوای منم بمیرم؟-

با اوست. برگشتن من حماقت محض نفس نفس زنان خیره می   اما حق  مانم در نگاه مصممش. باورش سخت است 

است. خودم و سامان را هم به خطر می اندازم. وقتی ما مرده باشیم، هیچکس نخواهد فهمید که در این گرگ و میش 

 چه اتفاقی برای مهراد افتاد. سامان با هول و دستپاچگی دستم را می کشد:

من همین نزدیکه. وقتی رسیدیم یه جاى امن به همه چیز فکر می کنیم. خواهش می کنم بیا. االن فقط بیا بریم. ماشین  -

 وقت فراره. 

 با شنیدن صدای پا و همهمه، دنبالش میدوم. صدای فریاد وحید هنوز به گوش می رسد:

برن یکی یدونه گلوله میزنم  صداشون از اونور میاد. شما از اونور برید. شما هم برید سمت درختا. زود باشید. در  -

 توی سرتون.

انقدر تند می دویم که صداها دور و دورتر می شوند. باورم نمی شود، ترس از مرگ و گیر افتادن چنین نیرویی به 

بدن بی جانم داده باشد. بالخره دویست و هفت سامان در دیدرسمان قرار می گیرد. بالخره بارقه ای از امید میان آن  

 یدا می شود.همه سیاهی پ
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خودمان را به ماشین می رسانیم. درها را باز میکند. جاده تاریک و بدون چراغ است. هیچ ماشینی آن اطراف دیده  

نمی شود. فقط ویال و جاده و درخت های بلند. روی صندلی شاگرد می نشینم و سامان سریع استارت می زند و ماشین  

 را به راه می اندازد. 

م می گیرم و با صدای بلندی گریه می کنم. تمام بدنم می لرزد. مهراد مرده و من نمی توانم سرم را میان دست های

باید   پرپر شده بود. چطور  داریوش را چه بدهم؟ برادرش جلوی چشمم تیر خورده و  باید جواب  هضمش کنم. حاال 

 نمی رسد؟ بگویم دنبال برادر عزیزتر از جانت نباش؟! چطور باید بگویم دستت به جنازه اش هم

 قلبم تیر می کشد. تند و بی وقفه نفس می کشم. سامان در حال رانندگی، بازویم را می مالد:

 آروم باش تارا. حالت بد میشه باز. تو هرکاری می تونستی کردی... -

 دستش را با حرص و غیض مهارنشدنی پس می زنم و سرش جیغ می کشم:

 ولی تو نکردی! چرا ولش کردی؟ -

 ین، جلوی ضربات پی در پی و بی جانم را نمی گیرد و فقط می گوید: ناراحت و غمگ 

تارا من نمی تونستم جون تو رو بندازم توی خطر. اومده بودم تورو نجات بدم. مهراد محال بود بتونه توی اون تایم  -

بگ  مارو  بذارم  اینو می خواستی؟ می خواستی  نکن.  ما رو هم می کشتن. اصال شک  فنس.  اینور  بیاد  یرن؟ خدا  کم 

 میدونه این آدما چه بالیی سر تو میاوردن!

 عقب می کشم و می چسبم به در. حالم بقدری خراب است که می خواهم بمیرم. صدای گریه کردنم اوج می گیرد:

 چرا کشتنش؟ مگه پول نمی خواستن؟ -

 سامان لب گزید و به رو به رو خیره ماند: 

صورت مارو دیده بود. میفهمی؟ مهراد به هرحال قرار نبود زنده از این    تارا اونا پولشون رو گرفتن. دیشب...مهراد-

 ماجرا بیاد بیرون. من اینطور فکر نمی کنم. مهراد براشون خطرناک بود ولی ما راهی برای اثبات حرفامون نداریم.

این بدتر هم   میشد؟ چطور من خبر  گوشه پلکم می پرد. نبضم می پرد. پولشان را گرفته بودند؟ خدای من! مگر از 

 نداشتم؟ اصال چند روز در آن خراب شده مانده بودم؟
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تمام دیدارهایم با مهراد، درست از همان روزی که همدیگر را در دوبی دیده بودیم تا وقتی با دسته گلی دم خانه ام آمد  

 و گل ها را روی سر و صورتش پرپر کردم، جلوی چشمم رژه می رود.

 یم حس می کنم. دستم را روی قلبم مچاله می کنم و میان گریه می پرسم:طعم شور خون را در گلو

 حاال ما باید کجا بریم؟-

 میریم خونه تو. بهمن آدرس خونتو بلده؟ -

 سر تکان میدهم:

 تا اونجایی که میدونم نه...اگر بدونه... -

 مانع ادامه حرفم می شود: 

ی همسایه داری و بخواد کاری بکنه. میریم اونجا و میشینیم  مهم نیست. انقدر احمق نیست بیاد توی ساختمونی که کل-

 فکر می کنیم که قدم بعدی چیه. توی این یه هفته کلیدتو داشتم و می رفتم به مایا غذا می دادم. حالش خوبه. 

بودم.    چیزی شبیه ناله از میان لب هایم بیرون میپرد. در تمام این یک هفته به مایا و گرسنگی و تنهایی اش فکر کرده

قلب  آرامش به  اهمیت به نظر می رسد ولی همین خبر کمی  بی  فاجعه مرگ مهراد کوچک و  مرگ مایا در برابر 

 خسته ام برمی گرداند.  

*** 

کلید به در می اندازم و هردو داخل می رویم. دیدن مایا شبیه نوری است در انتهای تونلی تاریک و بی انتها! فکرم 

وش و مادر مهراد. روی کاناپه می نشینم و سرم را میان دست هایم می گیرم. از شدت هزار جا می رود. پیش داری

 گریه چشم هایم می سوزد. 

باال و پایین شدن کاناپه را حس می کنم. سامان دستش را روی سرم می گذارد و مرا به سمت آغوشش می کشد. اجازه  

 ن بوی قدیمی و آشنا را میدهد.میدهم سیل اشک هایم جاری شود و هق هق می کنم. سینه اش هما

 صدای آرام و نوازش گرش را می شنوم:

 تارا هرکاری می تونستی کردی... -
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بوسه ای روی سرم می زند. دستی به صورت خیسم می کشم و با نگاهی که می دانم از شدت گریه سرخ شده خیره 

 اش می شوم:

اینه که خودم اسلحه رو گرفتم روی سرش- . من این بازی رو شروع کردم. چرا مهراد باید همش تقصیر منه. مثل 

 تقاص اشتباه منو بده؟ 

 دهان باز می کند تا حرفی بزند که مانعش می شوم: 

سعی نکن قانعم کنی...اینطوری فقط باعث میشی بیشتر از خودم متنفر بشم. انقدر خشم و کینه و نفرت چشم هام رو  -

 ا تو بود...این آتیش انتقام دامن خودم رو گرفت.کور کرده بود که نمی تونستم درست ببینم. حق ب

نمی دانم چقدر همانجا میان نوازش های سامان نشستم و اشک ریختم ولی وقتی به خودم آمدم، روز شده بود. خودم را 

دیگر ترسی  ولی من  است  بهمن  واکنش  نگران  دانم  است. می  متفکر  بیرون مى كشم. حسابی  از میان دست هایش 

 احساس گناه می کنم که فکر می کنم هر بالیی به سرم بیاید، حقم است. خودم کردم! ندارم. انقدر

نفس عمیقی می کشم. از شدت گریه به سکسکه افتاده ام. از روی کاناپه بلند می شوم. سامان سریع تکانی می خورد و 

 نگاهش را به من میدهد:

 چی شد؟ -

 میخوره. میرم دوش بگیرم. حالم داره از خودم بهم -

منتظر جوابی از سوی او نمی مانم. داخل حمام می روم و زیر دوش می ایستم. آب گرم اشک هایم را می شوید. چرا  

 پس چشمه اشک هایم خشک نمی شود؟ صورت نا امید و خسته مهراد یک لحظه از مقابل نگاهم کنار نمی رود.

م فرود می آیم. خودم را در آغوش می گیرم و سرم را به  به دیوار حمام تکیه میدهم و روی زانوهای لرزان و بی طاقت

 دیوار می کوبم. ای کاش انقدر بزنم تا مغزم متالشی شود.  

با کوله باری سنگین تر و حالی بدتر از حمام خارج می شوم. ربدوشامبر می پوشم و به آشپزخانه می روم. سامان  

می کنم. سراغ یخچال می روم. انقدر ضعیف و گرسنه ام که  هنوز همانجا نشسته و فکر میکند. کتری چای ساز را پر  

 به زور روی پاهایم بندم.
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پیدا کردن چیزی برای   از  نا امید  اندازد.  پیاپی سرم را به دوران می  بندم، صدای تیرهای  هربار چشم هایم را می 

 خوردن، سوپر را باز می کنم و کیک برمی دارم.

ه بود، هنوز روی میز پهن است. فنجان و نان و مربا و پنیر و همه چیز! مثل  سفره صبحانه ای که داریوش ترتیب داد

 تیری می شود در قلبم! کاش میشد برگردم به همان روز و همه چیز را به او بگویم.

خدایا باید جواب داریوش را چه بدهم؟ نمی توانم بگذارم خون مهراد پایمال شود! نمی شود که برای همیشه از مرگ  

برادرش بی خبر بماند. حتما بهمن و افرادش از اینجا به بعد آب می شوند و در زمین فرو می روند. پیدا کردنشان  

اصال کار راحتی نیست. ممکن است داریوش و خانواده اش هیچوقت نفهمند چه بر سر عزیزشان آمد. تنها امیدم نفوذ 

 و قدرت پدر داریوش است. 

 حالت تهوع عجیبی دارم. سامان بلند می شود و به سمتم می آید:چای میریزم و با کیک میخورم. 

 تارا باید حرف بزنیم. -

به جزیره می رسد و تی شرتش را باال میزند. دستش را پشت کمرش میبرد و اسلحه کوچک و آشنایم را بیرون می 

 اسلحه می گذارد: کشد. آنرا روی کانتر می گذارد. اینبار دست داخل جیبش میبرد و گوشی ام را هم کنار 

 اینارو از توی وسایل دزدیدم. فکر کردم برای امنیت الزمت میشه. -

آه می کشم. سطح سرد اسلحه را لمس میکنم. قرار بود از خودم در برابر   آب شیرین شده دهانم را قورت میدهم و 

 داریوش و پدرش محافظت کنم. حاال بهمن و وحید هم به جمعشان اضافه شده اند. 

 بینی ام می کشم و اشک هایم را هم خشک می کنم. سوال های زیادی ذهنم را درگیر کرده. دستی زیر

 بالخره می پرسم:

 شبنم...فایالرو گرفت؟-

 سامان با تکان سر حرفم را رد میکند:

 نه! بهمن بهش کمک نکرد. فقط ازش اطالعات گرفت. از اولم قصد کمک به شبنم رو نداشت.-

 من؟ چجوری اصال رفت سراغ به-
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من دقیق نمی دونم. فکر کنم خیلی وقته برات آدم گذاشته. فکر می کنم مدتی میشه از نقشه هات با بهمن خبر داره و  -

 باهاش در ارتباطه. این چیزارو از حرفای بینشون فهمیدم. خیلی می پرسیدم شک میکردن.

عی داشته سر از کارهایم دربیاورد. با وجود  احتماال تمام مدتی که فکر می کردم شبنم دوستانه کنارم بوده، پشت سرم س

باید مراقب شبنم   دانستم  نبوده. من که نمی  او کار خیلی سختی برایش  پیدا کردن  با بهمن،  دیدارهای گاه و بی گاهم 

باشم. فکر می کردم دوست و همراهیم. شبنم دنبال پول نبود. بخاطر کینه ای که دلیلش را نمی دانم، فقط می خواهد  

 را زمین بزند. ماهرها

 شبنم چرا اون فایل ها رو میخواد؟ دقیقا چین؟ -

 روی صندلی پایه بلند می نشیند و نفسی می گیرد: 

تا اونجایی که من در جریانم بابای داریوش با دو تا شریکش خیلی سال پیش یه وام میلیارد دالری از دولت برای  -

توی این اختالس بودن. برای همین قصد داشت حدیث و آیدا  وارد کردن جنس گرفتن...بابای آیدا و حدیث هم شرکاش  

رو برای پسرهاش بگیره که هیچکدوم نتونن روی دست اون یكى بلند بشن. یجورایی بشن یه خانواده بزرگ. داریوش 

این وصلت شدید   آیدا سر  بابای  با  پدرش  ولی گویا مشکل  بی خیال شدن.  تر  راحت  نرفت. خانواده حدیث  بار  زیر 

مهراد هم قبول میکنه که گند رو جمع کنن. گویا اینا دالر دولتی گرفتن...یه مقدار جنس وارد کردن و بیشتر  میشه.  

دالرها رو توی بازار آزاد فروختن. اسناد و مدارکی که ثابت میکنن اختالس شده رو نمی دونم چرا، ولی داریوش 

بره بار حرف زور  زیر  نمی خواسته  احتماال چون  داشته.  علیهشون نگهشون  و  کردن  رو  کار  این  بشه  ثابت  اگر   .

شکایت بشه، دولت دست روی مال و اموالشون میذاره. احتماال مجبور میشن از ایران برن و امکان داره قسمت زیادی 

 از مال و اموالشون رو از چنگشون دربیارن.    

ن پسرش داده و در عوض داغدار هم  حاال قسمتی از این اموال که تقاص اشک و آه آدم های زیادی بود را بابت جا

 شده بود!

با شنیدن صدای زنگ گوشی از جا میپرم. به موبایلم نگاه می کنم. شماره ناآشناست. دستم به گوشی نمی رود. سامان 

 چند لحظه به صورت ترسیده ام نگاه میکند. گوشی را نزدیک خودش می کشد و تماس را وصل میکند. 

 و "الو" می گوید. با شنیدن صدای بهمن، تمام موهای تنم سیخ می شود. آن را روی اسپیکر می گذارد 
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 سامان؟-

 سامان باز نگاهی به من می اندازد. هردو متعجب و شوکه ایم. سامان سرش را خم میکند و نزدیک گوشی می برد: 

 خودمم بهمن...-

 تارا اونجاست؟-

ل از خشم  تمام وجودم  است.  ارتعاش  بدون  و  بهمن خونسرد  اما  صدای  بگو  اشاره میکند چیزی  بریز میشود. سامان 

 زبانم بند آمده. به ناچار خودش جواب میدهد:

 تارا هم اینجاست...-

خوب گوش کنید. مهم نیست که داشتی گند میزدی. مهم نیست منو دور زدی سامان! همه چیز تموم شد. من کاری به  -

هیچکدوم از ماها رو متهم کنه. گوش کن تارا...کشته شدن    کارتون ندارم. هیچ نشونه و مدرکی وجود نداره که بخواد 

مهراد تقصیر خودت بود. ما پولمونو گرفته بودیم. تو باعث شدی صورتتو ببینه و ربطت رو به ماجرا بفهمه. من هم  

 حتی اونجا نبودم که بدونم چه خبره! دیوونگی نکنید.

 با صدای بلند و پر از خشمی می گویم:

 خواستی بکشیش... تو بهرحال می -

اصال این چیزا دیگه مهم نیست. بچسبید به زندگیتون. اگر شر درست نکنید کاری بهتون ندارم. برای من پرونده این  -

 ماجرا بسته شده.

 به گریه میفتم: 

 پس خونی که ریخته شد چی؟-

رف هام فکر کنی. تارا  برای من مهم نیست. تو هم باهوش باشی بی خیال همه چیز میشی. سامان سعی کن خوب به ح-

خودت   میکردید  فرار  مهراد  با  اگر  ندارم.  شوخی  چیزا  این  توی  که  میدونی  بزنه.  گند  دوباره  نذار  کن.  کنترل  رو 

میدونی که زنده تون نمی ذاشتم. بخاطر این همه سال همکاری و دوستی می گذرم ازت. تارا هم بخاطر تو می بخشم. 

 ! من دوبار از کسی نمی گذرم. فهمیدی؟ کوچک ترین حرکتی بکنید من می فهمم
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را   دهانت  جلوی  باید  که  گوید  سامان می  نگاه  اما  بکشم  جیغ  باز سرش  ماند. می خواهم  می  هایم  دندان  پشت  نفس 

 بگیری. قبل از اینکه حرفی بزنم، سامان گوشی را برمی دارد و به گوشش می چسباند: 

 تارا کاری نمیکنه. قول میدم. تموم شد.-

 خداحافظی تماس را قطع میکند و سامان گوشی را روی کانتر می اندازد. خشمگین بهش میپرم: بهمن بی

 چرا از طرف من قول میدی؟ داریوش و خانواده ش باید بدونن. من خفه نمیشم.-

 سامان دستش را برای آرام کردنم باال می گیرد:

عاشق چشم و ابروی من نیست که بخواد ولمون کنه. احتماال تارا تو باید بدونی تا مدت ها مثل سایه دنبالتن! بهمن هم  -

دوست نداره دو تا جنازه دیگه روی دستش بمونه. ترجیح میده فعال با تهدید ساکت نگهمون داره. تو هیچوقت به حرف 

 من گوش ندادی! لطفا سعی کن گوش بدی. یه مدت کاری نکن. بذار من خوب فکر کنم.

 پوشانم و به گریه میفتم: صورتم را با انگشت هایم می 

 چطور کاری نکنم؟ جلوی چشمم کشتنش! اون وحید کثافت باید تقاص پس بده. -

 با مشت روی کانتر می کوبم و دندان هایم را بهم می سایم:

 همشون باید تقاص پس بدن...شبنم...بهمن...وحید!-

رم. اینبار میدانم که سراغ آدم اشتباه و بی لیست جدیدم را در سرم نگه میدارم. از تک تکشان کینه و نفرت زیادی دا

 گناهی نخواهم رفت. گناهکاران اصلی مشخص شده اند. 

*** 

صحبت های سامان مدام در گوشم زنگ می خورد. گفته بود هیچ اقدامی نکنم. گفته بود فعال همه چیز را فراموش  

داریوش باید بداند. چند روز گذشته را در   کنم. سرم را به شدت تکان میدهم تا حرف هایش را از سرم بیرون بریزم.

 خانه ماندم و فقط فکر کردم. نمی توانم با وجدانم کنار بیایم. برادرش مرده و حق دارد بداند. 

داخل کافه می روم. وقتی با داریوش تماس گرفتم اصال حال و حوصله نداشت. اول می خواستم ببینم موقعیت چطور  

د کارشان  از  کردم سر  پس است. سعی  را  عزیزشان  که  زدند  آیا حدس می  و  اند  داده  را  پول  که چطور  بیاورم  ر 
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نخواهند گرفت. چیز زیادی به من نگفت و زود می خواست تماس را قطع کند. آشوبی که در صدا و حالش بود را می  

 توانستم از پشت خط هم بفهمم.

رف های مهمی دارم. همانجا فهمید حرف هایم مربوط قبل از اینکه تلفن را روی من قطع کند گفتم باید او را ببینم. ح 

به گم شدن مهراد است. اول کلی اصرار کرد که هرچه هست همان موقع بگویم اما نمی توانستم خبرى این چنین بد را  

 پشت گوشی بگویم. باید رو در رو می بودیم.

نگران واکنشش هستم. وقتی بفهمد بخاطر  نمی دانم که چقدر از موضوع را می توانم با او در میان بگذارم. به شدت  

حماقت من ماجرا اینطور بیخ پیدا کرده، بی شک باید جواب پس بدهم. آن هم خیلی سخت و بد! بارها از من پرسیده  

بود که اگر چیزی میدانم، بگویم و من نگفتم! بخاطر ترسم از داریوش و خراب شدن موقعیتم نبود که ساکت ماندم؛ من  

فهمیدن داریوش و وسط کشیده شدن پای پلیس، مهراد را بکشند. حاال بهرحال پسر بیچاره را کشته بودند  می ترسیدم با  

 و پدر داریوش هم پولش را باخته بود. 

خیلی زود داریوش را می بینم که روی یکی از مبل های انتهای کافه نشسته و سرش را میان دستش گرفته. دلم هزار 

شت چندین روز، به محض فکر کردن به مهراد و نگاه آبی و سرخش، دلم تکه تکه می  تکه می شود. هنوز بعد از گذ

شود. چطور به این برادر عاشق که تنها دارایی اش در این دنیا همین یک برادر بود بگویم که تمام دارایی ات را از  

 دست داده ای؟ 

هایی که در این چند روز مدام در سرم  به محض دیدنش، تمام جسارت و دل و جراتم را از دست میدهم. تمام حرف  

 تکرار کرده بودم، از هم می پاشند و من هیچ جمله ای در سرم نیست. 

ام، انقدر از گفتن چیزی واهمه   همانجا نزدیک در می ایستم و خیره به او لب میگزم. به یاد ندارم در طول زندگی 

این داشته باشم. نه بخاطر خودم. من که دیگر چیزی برای از دست د ادن ندارم. بخاطر داریوش ناراحتم. خودم از 

 جمله تعجب میکنم. نگران مردی هستم که سالها آرزوی مرگش را کرده بودم. 

جلوتر می روم. چند قدم مانده به میزش برسم، سرش را از روی دستش برمی دارد و من از دیدن صورتش به معنای  

و مرتبش حسابی بلند شده. موهای سرش بهم ریخته و گویا حتی واقعی کلمه مبهوت می شوم. ریش های همیشه کوتاه  

 شانه هم نخورده. لباس تنش نامرتب است و هیچ هماهنگی با هم ندارد. 

 بیچاره داریوش! بیچاره مهراد!
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بغض تا پشت دندان هایم باال می آید. داریوش به محض دیدن من از روی صندلی اش بلند می شود. بطور واضحی 

بری از آن اندام پر و چهار شانه نیست. شانه هایش خم شده. زیر چشمش گود افتاده. البد حدس می زند  الغر شده و خ

که قرار نیست برادر عزیزش را پس بگیرد. مگر می شود با اینهمه هوش و ذکاوت چیز به این واضحی را نفهمد؟ 

 وقتی در این چند روز خبری نشده یعنی قرار هم نیست خبری بشود.

 ز می ایستم و با دست هایی لرزان صندلی رو به رویش را عقب می کشم: کنار می

 سالم داریوش... -

 نگاه خسته و نا امیدش را می دوزد به سیاهی مردمک هایم و بی سالم فقط می گوید:

 اگر در مورد مهراد نیست وقت ندارم تارا... -

 نگاه شرمنده ام را می دزدم و اشاره ای به صندلی می کنم: 

 بشین داریوش.-

 صدای خنده تلخ و تمسخرآمیزش را می شنوم: 

اینجا کشوندی منو؟ که جلوی - تمام این مدت میدونستی نه؟ می دونستم که یه چیزى میدونی و نمیگی...برای همینه 

 چشم اینهمه آدم نتونم بالیی سرت بیارم؟

نگاه سرخ و خشمگینی که هر لحظه به رگه  سر خم شده و شرمنده ام را باال می کشم و بی حرف خیره می مانم در  

 های خون آلودش اضافه میشود: 

 داریوش من...-

 مشت روی میز می کوبد و صدای دادش بلند می شود: 

 دنبال عذر و بهونه هات نیستم. پولو نگه دارید برای خودتون گشنه ها! برادرم کجاست؟ -

ا می ایستند تا نگاهی به سمت میز بیندازند. لب میگزم تا  همه سرها به سمت میز ما برمی گردد و چند تا از گارسون ه

 گریه ام نگیرد. زبانم در دهانم تکانی می خورد. داریوش دوباره روی میز میکوبد و نیمخیز می شود: 
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کردم  - می  اول حس  از  بخوریم.  قهوه  هم  کنار  که  اینجا  نکشیدی  منو  راه  اینهمه  مطمئنا  گرفتی؟  اللمونی  چرا  تارا 

 اولم فهمیدم نقشه های بدی داری.  شومی...از

نفس مانده در دهانم را کم کم بیرون می فرستم و روی زانوهای لرزانم می ایستم. دستم را جلویش می گیرم تا کمی  

 آرام شود: 

 اصال اونطوری که فکر میکنی نیست. -

 از آن سوی میز به سمت من هجوم می آورد و داد می کشد: 

پولتو نگرفتی مگه؟ چرا پسش نمیدید؟ دنبال پول و زندان انداختن کسی نیستم. فقط    دارم بهت میگم مهراد کجاست؟-

 مهرادو میخوام.

به من رسیده که قدمی عقب می روم. یکپارچه خشم و آتش است. دست دراز میکند و با من دست به یقه می شود. در 

 ری از پشت میزشان فاصله می گیرند: برابر نگاه خون گرفته و صورت سرخ از خشمش، زبانم بند می آید. چند نف

 آقا چیکار میکنی؟-

 ولش کن بدبختو...-

 به سختی و با زبانی لکنت دار می گویم: 

 پول...پول نبود. من...پ...پولی نگرفتم.-

 انگشت هایش را دور گلویم میپیچد و فشار می آورد: 

 دنبال انتقام بودی پس؟ دنبال چی بودی؟ هان؟ دنبال چی بودی کثافت؟ -

فشار انگشت های قدرتمندش روی سیبک گلویم، نفسم را میبرد. چشم هایم سیاهی می رود و سوزش بدی گلویم را پر  

 مى كند.

چند نفری شانه اش را می چسبند و سعی دارند دست های انتقام جو و قدرتمندش را از من جدا کنند. داریوش اما کوتاه 

شد. برای لحظه ای گویى از این دنیا جدا می شوم. وقتی به زوِر چند نفر  نمی آید. تا همانجا جانم را نگیرد دست نمی ک



 «منصوری یاسمین»روسی  رولت

405 
 

که رویش ریخته اند، دست هایش را از روی گلویم برمی دارد، ناخودآگاه نفس عمیق و صدا داری می گیرم و دست  

 به گلوی متورمم می کشم. خم می شوم و به سرفه میفتم.

 ی گیرد: زنی کنارم می ایستد و لیوانی آب به سمتم م

 بیا عزیزم. االن زنگ میزنن به پلیس. مردک فکر کرده میتونه با زور بازو خودشو نشون بده؟-

به سختی صاف می ایستم. گلویم بقدری می سوزد که نفسم را میبرد. کمی از آب می نوشم. چشم هایم پر از اشک  

افسارگسیخته شده و چند نفر به زور به دیوار کافه چسباندنش.  شده. از میان بلور نگاهم داریوش را می بینم که حسابی  

 با آن قد بلند و عضله های قوی، واقعا سخت می شود این اندازه از خشم و عصیان را مهار کرد.

 به زن نگاه می کنم و سر تکان میدهم:

 به پلیس زنگ نزنید.-

 یکی از مردها که بازوی داریوش را چسبیده، رو به من می گوید:

 خانوم شما برید...-

 داریوش فریاد میکشد:

 تارا به جان خود مهراد زنده ت نمیذارم. چیکار کردی با داداشم؟ زنده ست؟ -

 صدایش میشکند: 

 فقط بهم بگو زنده ست. -

 حالت صورتش رو به خواهش و التماس می رود و سعی میکند خودش را آزاد کند: 

 فقط بهم بگو زنده ست...-

 انیم که حقیقت چیز دیگری ست. گوشه بغض دار لبم را می گزم و اشکم میریزد. هم من و هم او می د

دو دستش را روی سرش می گذارد و کنج دیوار سر می خورد. حاال همه کنجکاو شده اند و موضع شان هم عوض  

 شده. مردها داریوش را رها میکنند و یکی از آنها روی زانوهایش می نشیند و دست به شانه اش میکشد. 
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می خواهم جلو بروم و بغلش کنم. دردش را میفهمم. هیچ دردی بدتر از از دست دادن عزیزت نیست. من خودم کشیده  

 بودم و حاال این درد را به کس دیگری دادم. داریوش هیچوقت مرا نمی بخشد.

 هنوز همانجا نشسته و شانه هایش می لرزد. یکی از گارسون ها جلو می آید و رو به من می گوید: 

 خانوم شما برو. یه وقت دوباره درگیری پیش میاد. ما اینجا مشتری داریم. -

سری تکان میدهم اما نگاه از آن قد و قامت سرو مانندی که حاال خم و خرد شده نمی گیرم. ای کاش حرفم را باور  

 کند. فکر میکند من برای پول اینکار را کرده ام. فکر میکند دنبال پول بوده ام!   

از روی صندلی برمی دارم و از کافه بیرون می روم. همان کنار جوب حالم بهم می خورد. نگاهم از شدت   کیفم را

اشک تار می شود و عق می زنم. چند عق دیگر می زنم و خم می شوم. موهای جلوی صورتم را کنار می کشم و  

ت هم از تیغه بینی ام پایین می چکد.  روی جدول می نشینم. معده ام منقبض می شود. تمام تنم می لرزد و اشک ها پش

چیزی جز زردآب باال نمی آورم. چیزی نیست که باال بیاورم. احساس می کنم با هر عق روح از تنم بیرون می رود.  

 زانو می زنم روی کف آسفالت پوش زمین و های های گریه می کنم.

 بیچاره داریوش...بیچاره داریوش...بیچاره داریوش!

اریوش آنجاست...جلوی در خانه ام ایستاده و بی وقفه زنگ را میزند. چندین میس کال و پیام از او  چند ساعت بعد د

دارم که جسارت باز کردنشان را هم ندارم. بالخره باید با او رو به رو شوم و جواب سوال هایش را بدهم. حق دارد  

یک کار درست در زندگی ام کرده باشم، همین در    که بداند. سامان گفته بود دهانم را ببندم اما می دانم که حتی اگر

جریان گذاشتن داریوش است. او را می شناسم. آدم خوبی ست. حق مسلمش است که بداند و من نمی توانم این حق را  

 از او بگیرم.

 اینکه بهمن خوابی برایم ببیند، اصال مهم نیست. من نه دیگر از بهمن می ترسم، نه از داریوش و نه شبنم! 

از مانیتور کوچک آیفون می بینم که گوشی اش را کنار گوشش می گذارد. موبایل میان دستم می لرزد. چند نفس پشت 

 هم می کشم تا سرگیجه نگیرم. تماس را برقرار می کنم و موبایل را نزدیک گوشم می گیرم.

 قبل از اینکه حرفی بزنم صدای فریادش بلند می شود:

 وح مامانم با پلیس برمی گردم.در کوفتی رو باز کن. به ر-
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 اول باید آروم باشی... -

 صدای عربده اش بلندتر می شود:

 آروم باشم؟ چجوری آروم باشم؟ باهاش چیکار کردید تارا؟ من...من...جنازه شو... -

صدایش تکه تکه و بعد قطع می شود. نفس هایش هم با درد است. از آیفون می بینم که دست به صورتش می کشد. من 

 هم به گریه میفتم:

 داریوش هرکاری تونستم کردم. نشد! بخدا نتونستم نجاتش بدم.-

 با لگد به در می کوبد:

این درو باز کن. من به مادرش چی بگم؟ به بابام چی بگم؟ بگم قاتل بچه تون تمام مدت پیش خودم بود؟ درو باز  -

 کن... 

می زنم. بگذار اگر می خواهد همینجا انقدر گلویم را فشار بدهد بالخره تمام جسارتم را جمع می کنم و دکمه آیفون را  

 تا از دست بروم.

از سفیدی   آید. تمام صورتش سرخ و چیزی  آسانسور بیرون می  از  خیلی زود خودش را به طبقه پنجم می رساند. 

 چشمانش پیدا نیست. 

ب می  را  در  است.  تمام صورتش خیس  رود.  داخل مى  بی حرف  و  آید  می  سمتم  هال به  ها طول  دیوانه  مانند  ندم. 

 کوچک را می رود و برمی گردد. 

 بالخره به سمتم می آید:

 بخاطر پول بود؟ انقدر ازم کینه داشتی؟ انقدر لعنتی؟ -

 کم کم صدایش اوج میگیرد. از فریاد بلندش، گوشم خش برمی دارد: 

 کردم. اون که نکرد... چیکارت کرده بودم؟ چرا من نه؟ چرا مهراد بدبخت؟ من کردم! من بدبختت -

 دستم را به سمت صورتش میبرم:
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 داریوش اصال... -

 با شدت به دستم می کوبد:

 به من دست نزن. -

 انگشتان دردناکم را عقب می کشم. من هم صدایم را باال میبرم بلکه گوش بدهد:

 گوش بده داریوش...من...-

کشیده ای به گوشم میکوبد که ناخودآگاه به عقب پرت می شوم و  افسارگسیخته و عصبی، دستش را باال میبرد و چنان  

گوشم زنگ می خورد. از شدت فشار، تار می بینمش و صدایش را فقط با یک گوش می شنوم. دستم را روی گونه ام 

 می گذارم و به گریه میفتم.

سیاه شده. نفس عمیقی می کشد   به سمتم می آید و دوباره دستش را باال میبرد. فکش می لرزد و صورتش حاال کبود و

 و دستش را پایین می اندازد: 

 حتی ارزش کتک خوردنم نداری.-

او  نه  میزند.  موهایش  میان  چنگی  کنم.  می  نگاهش  ام،  گذاشته  دردناکم  که روی گوش  دستی  با  و  ناباور  همانطور 

بد داریوش می رسید  به  دستم  اگر  پدرم مرد،  دلخورم! روزی که  نه من  و  است  اینها می کردم. حتی  پشیمان  از  تر 

 آتشش میزدم.

 دست از صورتم برمی دارم و می گویم:

 قرار نبود مهراد رو بگیرن. قرار بود تو جاش باشی... -

حالت صورتش از خشم و عصبانیت به سوی شگفتی و ناباوری میرود. همان فاصله ای که به عقب پرت شده ام را پر 

 رین لحنی که بلدم، می گویم:می کنم و خیره به نگاهش با صادقانه ت

 همه چیزو بهت میگم...-

 فکم از بغض می لرزد: 
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بدون یه کلمه دروغ...همه چیزو بهت میگم. هرچی تو بگی...هرچی تو بخوای. هرکاری بگی میکنم. فقط سعی کن  -

 گوش بدی. قرار نبود...قرار نبود اینطوری بشه. قرار نبود کسی... 

نبود ک  "قرار  بگویم  توانم  توانم بگویم.  نمی  اما نمی  دانم که میداند،  سی بمیره." نمی توانم بگویم برادرت مرده. می 

دستش را روی صورتش می گذارد و سرش را پایین می گیرد. شانه هایش می لرزد. دلم می خواهد بغلش کنم. حقش  

اینجا بود که بغلش میکرد. سرش را می گذاش ت روی سینه اش و  را ندارم. دست هایم مشت می شوند. کاش کسی 

 میگفت الزم نیست همیشه قوی باشی. میگفت گریه کن! نترس اگر کسی اشکت را دید. مردانه گریه کن.

 چند دقیقه بعد نفس عمیقی می گیرد. دستش را روی صورتش می کشد و آن را پایین می اندازد: 

 بگو...گوش میدم.-

 به سمت مبل می روم:

 میکنی...برات یه لیوان آب میارم... بشین داریوش. سکته -

 به سمت مبل می رود و با تندی می گوید:

 ادای آدمای نگرانو درنیار...-

 باز صدایش اوج میگیرد: 

 هزار بار ازت پرسیدم...گفتم هرچی میدونی بگو... -

 با بی قراری روی مبل می نشیند:

 بهت گفتم...گفتم اگر چیزی بدونی و نگی، زنده ت نمیذارم.-

 اشه...منم که گفتم...وقتی حرفامو شنیدی...هرچی تو بخوای.ب-

 با فاصله از او می نشینم و می گویم: 

تمام اینا وقتی شروع شد که من حتی مهراد یا تو رو دوباره ندیده بودم. کسایی که مهراد رو گرفتن...قرار بود تو  -

در   رو  راستش  بهم  تو  که  بود  این  قبل  برای  ها  برنامه  تمام  بود  باشی.  قرار  نبوده.  تو  کار  بگی...که  فیلم  مورد 
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بگیرنت...تحقیرت کنن. پول بگیرن و ولت کنن بری. می خواستم تحقیر بشی چون تحقیر شده بودم. قرار بود پول  

 کمی بگیرن. من خیلی حماقت کردم...من کور بودم داریوش!

 وسط حرفم میپرد:

 چی میگی؟ کی بود؟ کی قرار بود...-

 یبرم:دستم را باال م

گوش بده. من سالها پر بودم از نفرت و کینه. نمی تونستم ببخشم. بابام خودشو آتیش زد. بی خونه شدم. بی خانواده -

شدم و شما داشتید زندگیتون رو میکردید. شبنم گفت فایل ها رو براش ببرم تا بتونه تقاص بگیره. توی همون سالها با  

بایی...اون موقع از روی کینه و نفرتی که نمیذاشت حتی خوب ببینم، تصمیم  مردی آشنا شدم که اهل خالفه. اهل آدم ر

گرفتم تو رو بهش معرفی کنم. گفتم بگیرنت...بزنن و تحقیرت کنن. بجاش پول بگیرن. فکر می کردم آتیشم می خوابه. 

 مهراد...  فکر کردم اگر تو هم زجر بکشی، می تونم راحت بخوابم شبا! تا اینکه وارد زندگیتون شدم. با

به اسم مهراد که میرسم بغض فشارش زیاد می شود و نفس کم می آورم. او هم انگار از شنیدن نام مهراد حالش بد  

 شده اما حس می کنم که میخواهد بشنود. بالخره کمی آرام می گیرم و ادامه میدهم: 

ی که فایل رو برداشتم، به همین تقصیر من بود. من شروع کردم. ولی مهراد هیچوقت به من بدی نکرد. همون روز-

آدم زنگ زدم. برنامه رفت و آمد تو رو دادم. برای اینکه مهراد با ماشین تو بود اشتباه گرفتنش. چون تو بهم گفتی که  

پخش کردن ویدئو کار تو نبوده، زنگ زدم و برنامه رو بهم زدم. می خواستم بجای تو شبنم رو بهش بدم که بتونه 

ین آدما خیلی خطرناکن. باید یه چیزى بهشون می رسید. برنامه رو عوض کردم اما خب بهمن آدم  پولش رو بگیره. ا

رو  مهراد  اشتباهى  کرد.  دنبال  رو  تو  ماشین  بودم  داده  بهش  که  ای  برنامه  شده. طبق  نظرم عوض  فهمید  زرنگیه. 

اشتباه گرفتید. خیلی   آدم  گفتم  تمومش کنن.  اونجا...خواهش کردم  پول  گرفتن...رفتم  آدما هیچی جز  این  سعی کردم. 

براشون مهم نیست. داریوش ترسیدم بهت بگم چون اگر پای پلیس رو میکشیدی وسط مهراد رو میکشتن و همه چیزو  

پنجاه  بابات زنگ زد و گفتی  تا روزی...اون روزی که  با خودم گفتم پولو میگیرن و ولش میکنن.  مخفی میکردن. 

ن یه تومن بود. رفتم اونجا شروع کردم دعوا کردن. گفتم پول کم بگیرید ول کنید بره. بی  میلیارد، رفتم اونجا...قرارمو

پول ول نمیکردنش. بهمن بهم شک کرد. منو هم گرفتن...ترسیدن به تو بگم. می دونستن جبهه م رو عوض کردم. یک 

پول زیاد بگیرن؟ که شما انقدری   هفته اونجا نگهم داشتن تا سامان اومد سراغم. میدونی کی بهشون گفته بود میتونن
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دارید که یه تومن پولی براتون نیست؟ شبنم! شبنم لعنتی همه چیزو خراب تر کرد. نمی دونم چجوری بهمن رو پیدا 

کرده بود. احتماال با فضولی توی رفت و آمد من. اون روزی که سامان نجاتم داد گفتم بدون مهراد نمیام. نمی تونستم  

 نجات بدم. ولش کنم و خودمو 

به اینجا که می رسم، نفسم می رود. حتی از یادآوری آن گرگ و میش ترسناک هم قلبم می ایستد. او اما منتظر به من  

 چشم دوخته. شاید هنوز کمی امید دارد. شاید کمی امید دارد که برادرش زنده باشد. چه امید واهی و پوچی!

ن تو...جون تو تنش...نمونده بود. نمی تونست بیاد. من ولش نکردم تونستیم پیداش کنیم. همراه خودمون بردیمش. جو-

 داریوش. با تیر زدنش. از سامان بپرس. هرکاری کردم...نمی خواستم برم...حاضر بودم همونجا بمیرم.

برای بار هزارم دست روی صورت حرص دار و کبودش می کشد و با نگاهی که دیگر روح ندارد و دندان هایی که  

 گ تیز کرده، می گوید:مانند گر

 تارا...یه كار میکنم آرزو کنی که کاش همونجا مرده بودی! -

تمام تنش می لرزد. خودم را به سمتش می کشم. به سرعت عقب می رود و بی آنکه نگاهم کند، دستش را باال می  

 آورد: 

 ت کنم. هرکاری االن ازم برمیاد.جلو نیا تارا. دلم میخواد خفه -

ندارد. همانجا می نشینم و لب میگزم. نگران حال بدش هستم.    دست های مشت شده اش می گوید که اصال شوخی 

 دردش را لمس کرده ام و همین باعث می شود که دلم برایش مثل حبابی بترکد.

به ناگاه از روی مبل بلند می شود که من ناخودآگاه از جا میپرم. قدمی در هال کوچک میزند و به سمتم برمی گردد.  

 ت پشت گردنش می کشد: دس

 شاید...-

 نفسی میگیرد و انگار حرف زدن برایش سخت است:

 شاید...تو که ندیدی...شاید... -

 متوجه منظورش می شوم. فکر میکند که شاید اشتباه میکنم و مهراد نمرده. من اما به چیزی که دیده بودم ایمان دارم. 
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 از داخل به دندان می گیرم و با صورتی آویزان فقط یک کالم می گویم:دلم نمی آید امیدش را کامل ناامید کنم. لپم را  

 داریوش...-

 سرم را به نشانه تاسف تکان میدهم: 

 من میدونم چی دیدم...-

 اشکی از گوشه چشمش پایین میچکد که به سرعت با دست خشکش میکند: 

 من...من...نمی تونم...باورم نمیشه. شاید اشتباه میکنی...چرا باید...-

 عضله های صورتش می لرزد: 

 چیکارتون کرده بود؟-

منتظر جواب است و من نمی دانم باید چه جوابی به این برادر داغدار بدهم. مهراد کاری نکرده بود. مهراد قربانی 

 آتش خشم و نفرت من شده بود! خودم را که نمی توانم گول بزنم.

ابش را خراب تر نکنم. بقدری توی موقعیت بدی قرار گرفته برای بار هزارم لب میگزم تا زیر گریه نزنم و حال خر

 ام که نگران تک تک واکنش هایم هستم.

 نفسی می گیرم و چند بار دهانم را باز و بسته می کنم تا بالخره از میان لب هایم بیرون میپرد:

 داریوش...-

بانم خالی ست! میان هال می ایستد و انگار جز صدا زدن نامش، حرفی به دهانم نمی آید. مغزم پر از حرف است و ز

 سرش را تند تکان میدهد:

 کجا بود؟ منو ببر اونجا...-

 با چشم های درشت شده عقب می کشم:

 نه...نمیشه...-
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 با صدای بلندی حرفم را قطع میکند:

 گفتی هرچی من بخوام...خودت گفتی! نمیتونه...برادر من نمیتونه...میدونم که زنده ست...-

ی داند که حرفش منطقی نیست اما انتظار زیادی ست که بخواهم در چنین شرایطی منطقی باشد. انکار خودش هم م

 ست که پس از مواجه شدن با چنین فاجعه ای، سراغ هرکسی می آید.اولین واکنشی

 انگشت هایم را در گوشت مبل فرو میبرم و پاهایم بطور هیستریکی می لرزد: 

 م نمی دونم کجا بود.اگر...من اگر بخوام ببرمت ه-

 سامان که میدونه...-

سامان گفته بود که حق ندارم به داریوش حرفی بزنم و حاال داریوش می خواست تا برای پیدا کردن آدرس، سراغ  

سامان برویم؟ اصال مطمئن نیستم با ما همکاری کند. هرکاری من بخواهم میکند بجز در خطر انداختن جان خودم. اگر  

ی کمک کردن به داریوش خودم را در خطر بیندازم، آنوقت سامان از همراهی کردنمان ممانعت خواهد قرار باشد برا

 کرد!

 سرم انگار می خواهد از فشار اینهمه فکر و خیال بترکد!

 او اما خبر از فکرهای من ندارد. به سمتم می آید و لحنش زیادی اخطار دارد: 

 بهش زنگ بزن...-

 شوم و التماس وار می گویم:از روی مبل بلند می 

 داریوش یکم فکر کن. چندین روز گذشته. فکر میکنی اونجا میمونن؟ اصال اگر خطرناک باشه چی؟ -

 تقریبا داد میزند: 

 فکر میکنی برای من مهمه که خطر داره؟ آدرس بده خودم میرم. برادرم با اوناست...-

زدنش واهمه داشتم و تمام تالشم را کرده بودم تا رک و راست چشم هایم را می بندم و به ناچار بالخره حرفی که از  

 نگویم را می زنم: 
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 داریوش مهراد مرده. چهار تا تیر خورد...خودم دیدم. -

 صدایش اوج می گیرد:

فکر میکنی من به حرفای تو اعتماد دارم؟ فکر میکنی باور میکنم طرف منی؟ تو تنها باعث و بانی تمام این اتفاقاتی!  -

 و هم میدی...اصال شک نکن. همکاری توی آدم ربایی؟ فکر کنم چند سالو داشته باشه! تاوانش

 می خواهد مرا بترساند ولی من از او نمی ترسم: 

ولی  - بدن.  پس  تقاص  اشتباهشون  بابت  همه  که  میخوام  منم  بگیری.  رو  انتقامت  که  میخوام  داریوش...من 

 اینطوری...نه!

رتش می بینم. بغضی که برای نشکستنش دارد می جنگد. به سمتم می آید و  بغض را در تک تک اعضا و جوارح صو

 عربده میکشد: 

 لعنت به تو...باید من میبودم. باید من جاش بودم. اون که کاری نکرده بود! لعنت بهت...-

ش. از کنارم می گذرد و تنه محکمی هم میزند که باعث می شود کمی همراهش کشیده شوم. خیره می مانم به رفتن

 کمرش راست نمی شود. در خانه را طوری بهم میکوبد که چهارچوب هم می لرزد.  

همانجا روی پاهایم میفتم. می دانم که برمی گردد. می دانم که باید میان هشدارهای سامان و خواسته داریوش یکی را  

اخت و داریوش برایش مهم  انتخاب کنم. سامان گفته بود با کمک کردن به داریوش جان خودم را در خطر خواهم اند

نیست که جان کسی به خطر بیفتد و فقط برادرش را میخواهد. مرده یا زنده! نمی توانم بگویم نگران خودم نیستم. اگر  

 دست آدمی مثل وحید به من برسد...فرض کردن بالهایی که به سرم خواهد آورد هم حالم را بهم می زند. 

داریوش و خانواده مهراد حق داشتند که حقیقت را بدانند. بی شک دنبال قضیه را  با همه اینها هنوز هم فکر می کنم  

 می گیرند و شاید بخاطر قدرت و ثروتی که دارند، بتوانند تقاص خونی که بی گناه ریخته شده را بگیرند. 

*** 

م خودتو توی دردسر  من نمی دونم تو چرا اصال دوست نداری به هیچ حرفی گوش بدی. آدم به لجبازی تو ندیدم. مدا-

 میندازی. خسته شدم از بس هر روز و هر ساعت نگران تو بودم.
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 با بی حوصلگی و چشم هایی بی فروغ نگاهش می کنم که ساکت می شود. دنده را روی چهار می گذارم و گاز میدهم: 

 مجبورت نکردم بیای...-

. شاید میخواهد سر من داد نزند. بالخره دستی روی موهایش می کشد و سرش را باال میبرد. نفس عمیقی می کشد

 کنترل اعصابش را دستش می گیرد و می گوید:

 فکر میکنی میذارم تنهایی بری دیدنش؟ اونم بعد از اتفاقاتی که افتاد؟ -

 من بچه نیستم سامان...-

ی بهت بگه؟  پس چرا داری مثل بچه ها رفتار میکنی؟ میخوای بری شبنمو ببینی که چی بشه؟ فکر میکنی قراره چ-

 متاسفم؟ متاسفم که گند زدم توی زندگیت؟ متاسفم که مهراد مرد؟

 من هم صدایم را باال میبرم:

 دنبال تاسف اون آشغال نیستم. -

 پس دنبال چی هستی؟-

حق ندارد سر من داد بزند! نه بعد از اینهمه سال دروغ و فریب. این سامان دیگر برای من آن دوست قدیمی نمی شود. 

 میکنم و با تلخ ترین لحن ممکن می گویم:  نگاهش

 سر من داد نزن... -

داد میزنم شاید بره توی اون مغز نداشته ت. باید ببندمت تارا؟ جای انگشتای داریوش روی صورتت مونده. به چه  -

 حقی روی تو دست بلند میکنه؟ هزار بار بهت اخطار دادم اقدامی نکن. کاری نکن. صبر کن! 

استخوان گونه ام می کشم. هنوز هم می سوزد اما سوزش دلم فراتر از این حرف هاست. آهی می کشم و  دستی روی  

 بادم خالی می شود: 

 حق داره سامان. برادرشو به کشتن دادم. -
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لذت  - گناه  احساس  از  نکشتی.  مهرادو  بودم...تو  اونجا  من  دادی؟ چون  فشار  رو  ماشه  تو  گرفتی سمتش؟  اسلحه  تو 

 میبری؟ 

 همیشه انقدر طرف من نباشی؟ باعث میشی بیشتر از خودم بدم بیاد.  میشه-

 طرف توئم...چون دوستت دارم...چون می شناسمت...چون میدونم تمام تالشت رو کردی.-

 نفس عمیقی می کشم و در سکوت به ماشین هایی که مدام از جلوی نگاهم رد می شوند، خیره می مانم:

 میتونه انقدر راحت از زیر همه چیز در بره... شاید شبنم یه چیزایی بدونه...ن-

 پوزخندی میزند و سری از روی تاسف تکان میدهد:

 اینهمه سال دررفته! کی گفته بعد از این نمیتونه؟-

 ماشین را جلوی در برج و کمی با فاصله پارک می کنم و به سمتش برمی گردم: 

نابود کرد- منو  تمام زندگی  آدم بی شرف  این  نمیذارم.  باعث  من  باشم که  متنفر  آدمایی  از  باعث شده  چندین سال  ه. 

بدبختیم نبودن. سامان اون از برنامه های من تمام این مدت خبر داشته...خبر داشت و گذاشت جلوتر برم...انقدر که یه 

 آدم بی گناه جونش رو از دست داد. اگر من زودتر می فهمیدم شاید اصال به اینجا نمی رسید. 

ی رسم، بغض مانع ادامه حرفم می شود. صورتم را بین دست هایم می گیرم و فکم می لرزد. صدای نرم  به اینجا که م

 شده اش به گوشم می رسد: 

 تارا...اینطوری که می بینمت از خودم متنفر میشم. -

 اشک هایی که هنوز حتی نچکیده اند را در نطفه خفه می کنم. نفس عمیقی می کشم و صاف می نشینم: 

 بریم...-

می رویم. کم پیش آمده بود به   12هردو از ماشین پیاده می شویم. از قبل خبر آمدنم را داده ام. با آسانسور به واحد  

خانه اش بیایم. همیشه در خانه من جمع می شدیم. زن میانسالی در را به رویمان باز میکند و با خوشرویی به سمت 

 سالن بزرگ هدایت می شویم.
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می رود و انگار کسی در آن خانه بزرگ و مجلل که رنگ و نور از هر نقطه اش می تراود زن به سمت آشپزخانه  

 نیست. شبنم را می بینم که همانطور که گره ربدوشامبرش را محکم تر میکند، از پله ها پایین می آید. 

 دیوانه ام میکند. دستش را روی نرده چوبی می کشد و نگاه از باال به پایینش فقط روی من است و پوزخند کنج لبش

 چند پله پایین تر می آید و می خندد:

 می بینم که بادیگاردت رو هم آوردی... -

در سکوت فقط نگاهش می کنیم. دوباره چند پله مانده را پایین می آید و با فاصله ای چند قدمی رو به رویمان می  

 ایستد.

 نگاهش را به سامان میدهد:

 کردی.آقا سامان پس جبهه ت رو انتخاب -

 سامان با بی خیالی لبخند بی حوصله ای میزند و با لحنی خالی تر از نگاهش می گوید:

 من هیچوقت سمت تو نبودم شبنم.-

 شبنم خنده شیطنت آمیزی میکند و موهای لخت و بلندش را میان انگشتانش بازی میدهد:

 این چیزی نبود که هرشب در گوشم میخوندی...-

 لبش را میگزد:

 تختم... توی -

 با شگفتی به سمت سامان برمی گردم که درست به اندازه من جا خورده. اخمی میکند و قدمی به سمت شبنم می رود: 

 چرت نگو... -

 بعد مرا مخاطب قرار میدهد:

 داره دروغ میگه...-
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 سامان دست هایش را مشت میکند و قدم دیگری به سمت شبنم می رود: 

 چرا داری دروغ میگی؟-

 تابی به مژه های بلندش میدهد و شانه های ساتن پوشش را باال می اندازد: شبنم 

 من دروغ نمیگم. بهرحال مهم هم نیست. شنونده باید عاقل باشه.-

 همانطور به سمت مبل های کرم رنگ و راحت می رود و روی یکی از آنها می نشیند: 

 حاال برای چی اومدید اینجا؟-

دستم فرو کرده ام که احساس می کنم جایش زخم شده. دندان هایم را ناخودآگاه روی  انگشت هایم را بقدری در گوشت  

 هم فشرده ام و فکم درد گرفته. قدرت اینکه به سمتش بروم و تک تک موهایش را بکنم را در خودم می بینم.

د. هرگونه برخورد  می خواهم قدم به سمتش بگذارم که سامان دستم را میان مشتش می گیرد و مانع جلو رفتنم می شو

 فیزیکی به ضرر خودم است. اینجا خانه اوست و ممکن است به دردسر بیفتم.

 از همانجا با صدایی لرزان و پر از حرص می گویم: 

 چرا اینکارو کردی؟ چرا پخشش کردی؟ -

 تکیه به مبل راحت می زند و پا روی پا می اندازد. با بی خیالی شانه باال میزند: 

 ی شد... نمی دونم. اتفاق-

 با صدایی بلند جیغ می کشم:

 دروغ نگو کثافت. -

 اخمی میکند و نگاه بی تفاوتش آتش به جانم می اندازد: 

 صداتو بیار پایین...-

 اینبار سامان هم نمی تواند مانعم شود و به سمتش می روم:
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 ن اون فایل ها؟ تو توی تمام این سالها دیدی که من چی کشیدم. اصال چرا به من نزدیک شدی؟ برای گرفت-

 خب...-

 لبخند محوی میزند: 

میگن دوستات رو نزدیک نگه دار. دشمن هات رو نزدیک تر...می تونستم با یه تیر چند نشون بزنم. جوری رفتار  -

نکن که انگار خودت خیلی از من بهتری. همه ما به نحوی از یکی استفاده میکنیم تا به هدفمون نزدیک بشیم. مگه این 

 نبود که با مهراد کردی؟  دقیقا کاری

 نزدیک بهش می ایستم و دست هایم را مشت می کنم تا یکوقت در صورتش فرود نیاید:

 شو میخوان! حقشونه که بدونن... ش جنازهبا جنازه مهراد چیکار کردن؟ خانواده-

ایستد و خیره در نگاهم و  رو به رویم می ایستد. قدش در حد قابل توجهی از من بلندتر است. درست رو به رویم می  

 با پررویی می گوید:

 اصال نمی دونم در مورد چی حرف میزنی! تا جایی که من میدونم مهراد مدتیه که پیداش نیست. تو چیزی میدونی؟ -

 دندان هایم انقدر روی هم سابیدمشان، کنده شده اند. صدای سامان را از پشت می شنوم:

 . بیا بریم.بهت که گفتم تارا. ارزشش رو نداره-

 هنوز نگاهم درگیر چشم هایش است. پوزخند حرص داری میزند:

 هیچوقت نفهمیدم داریوش چی توی تو دیده بود...-

 پخشش کردی چون حرصت گرفته بود؟ -

 بغض لعنتی! این بغض لعنتی! لپم را محکم گاز می گیرم که یکوقت گریه نکنم و می گویم: 

 یه روزم شد که از خودت خجالت بکشی؟ -

 سرش را کج میکند و لب جلو میدهد:
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 گفتم که. اتفاقی بود.-

البد پیش خودش فکر کرده که همراهم شنود آورده ام. همه ما می دانیم که پخش شدن آن فیلم و اینکه صورت داریوش 

 از آن حذف شده اصال نمی تواند اتفاقی باشد. بهرحال قصد همراهی کردن ندارد. 

 :سری از روی تاسف تکان میدهم

 یه خانواده عزادار شدن. هنوز به فکر خودتی...فکر کنم اینهمه زشتی و سیاهی بدترین تاوانی باشه که میدی.-

 رو می گیرم تا بروم و یکوقت زیر مشت و لگد نگیرمش. صدای ضعیفش را می شنوم:

 مون میدونیم که نیستی. اگر باهوش بودی پای داریوش رو وسط نمی کشیدی. ولی همه-

داند که با داریوش حرف زده ام و خوب می دانم که از کجا میداند. زیر نظرم دارند. اگر غیر از این بود تعجب  می  

 می کردم. اینطوری نمی شود. باید از در دیگری وارد شوم. 

 پوزخند می زنم:

 چیه؟ ازش می ترسی؟ -

 رنگ نگاهش عوض می شود و انقباض فکش را می بینم: 

 سم؟ من که کاری نکردم. از داریوش؟ از چیش بتر-

 هردومون...نه هر سه تامونم می دونیم که این یه دروغه. -

 خشمگین و عصبی با قدمی فاصله میانمان را پر می کند:

 چی بهش گفتی؟ هان؟ -

باال رفتن ولوم صدایش می گوید که ظاهر خونسردی که برای خودش دست و پا کرده را بهم زده ام. بدون اینکه عقب 

 از عصبانیتش بترسم، می گویم:بروم و یا 

 چیزی جز حقیقت رو نگفتم. تو با بهمن همدست بودی.-
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 انگشت اشاره اش را به سمت خودش می گیرد و میغرد: 

 من با بهمن همدست بودم؟ تو باهاش برنامه چیدی. به داریوش چی گفتی عوضی؟ -

 زنجیر می کنم:راضی از نتیجه کارم و دیدن حرص خوردنش، دست هایم را زیر سینه 

چیه؟ نکنه بعد اینهمه سال هنوزم امید داری شاید یه روزی بالخره تو رو ببینه! عزیزم تو هیچوقت با داریوش هیچ  -

 شانسی نداشتی. اینو...

 دو دستش را تخت سینه ام می کوبد و جیغ می کشد:

 گمشو از خونه من بیرون. -

جلوتر می آید و یقه ام را می گیرد. سامان به سمتمان قدم تند میکند    پایم به پایه مبل برخورد میکند و تلویی می خورم.

 و تشر میزند: 

 ولش کن.-

 سعی می کنم دست هایش را باز کنم و خیره در نگاه خشمگینش می گویم:

 کسی که باید دست به یقه بشه و طلبکار باشه تو نیستی...منم!-

 :سامان خودش را به ما می رساند و شبنم را عقب میزند

 دوست ندارم دست روت بلند کنم شبنم. ولش کن... -

 یقه لباسم را رها میکند و مرا عقب میزند:

 بهتره برید. اینجا هیچی گیرتون نمیاد.-

 سامان بازویم را می چسبد. از شدت خشم به خودم می پیچم و دلم می خواهد زیر مشت و لگد بگیرمش. 

 مان حالت خیره در چشم هایش می گویم:به کمک دست های سامان عقب عقب می روم و در ه

 منتظر عواقب کارات باش شبنم.-
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 به نفس زدن افتاده و دست هایش را مشت کرده:

 اتفاقا اینو من می خواستم به تو بگم. همینطوری پیش بری می فرستنت پیش بابا جونت...-

مرا به سمت خودش برمی گرداند و    با چشم های درشت شده دستم را می کشم و میخواهم به سمتش هجوم ببرم. سامان

 شانه هایم را می چسبد: 

 بسه تارا. اون میخواد تو رو عصبانی کنه. نذار موفق بشه.-

چند ثانیه نگاهش می کنم و منتظر می مانم تا حرصم بخوابد. چیزی در قلبم سالهاست شکسته و هر روز تکه ای از آن  

 وجودم را می شکافد.  

 رده سر تکان میدهم و بغضم را می بلعم:با قلبی رنجیده و روحی آز

 بریم...-

لبخندش کمی آرامش به رگ و پی تنم تزریق میکند. دیگر برنمی گردم تا با دیدن صورت نحس شبنم همان یک ذره 

آییم و به سمت  از برج بیرون می  آن محیط مسموم خارج می شوم.  از  از دست بدهم. همراه سامان  آرامش را هم 

 سامان هنوز دستم را گرفته. دستم را می کشم. برمی گردد و متعجب نگاهم میکند.ماشین می رویم. 

 لبخندی نیم بند و شکسته می زنم:

 سامان...-

 دستم را رها میکند و رو به رویم می ایستد. آدم ها تک و توک از کنارمان می گذرند و با تعجب نگاهمان می کنند. 

..دروغ میگه! به جان تو که عزیزترینی برام دروغ میگه. من حتی یه بار  چی شده تارا؟ اگر در مورد حرفای شبنمه.-

 هم نبوسیدمش. 

نه...باور می کنم. شبنم میخواد دور منو خالی کنه. میخواد کسی رو برای حمایت نداشته باشم. احمق نیستم حرفاشو -

 باور کنم. 

 چینمشان. بالخره بعد از کمی تاخیر لب باز می کنم:مکثی می کنم و قبل از اینکه حرف هایم را بگویم، کنار هم می 
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ش بتونن من رو ببخشن. سامان من تو رو می بخشم. شاید چون امید دارم که اینجوری یه روز هم داریوش و خانواده-

ی  می فهمم. االن می فهمم که ممکنه اشتباهی انجام بدی و ناخواسته به دیگران آسیب بزنی. ولی...تو باید بهم کمک کن

 سامان. کمکم کن به داریوش کمک کنم. تو خیلی راجع به بهمن میدونی. خیلی بیشتر از من. کافیه فقط بهم بگی...

 اخمی میکند و نگاهش تیره و تار می شود:

ت رو به قول خودت انجام دادی. من حتی  نه! اینکارو نمی کنم. فکرشم نکن بخوای خودت بری دنبال بهمن. تو وظیفه-

 برنمی دارم. ترجیح میدم از من متنفر باشی اما زنده باشی.  یه قدم هم 

 می نالم:

 ولی من به کمکت احتیاج دارم. -

اینکه خودم بندازمت توی دهن شیر کمک نیست. ارتباطت رو با داریوش کامل قطع کن. خودتو بکش عقب. داریوش -

 و پدرش خودشون میدونن باید چیکار کنن. 

 ماشین می روم:رو می گیرم و به سمت 

 اوکی...-

 دنبالم راه میفتد:

 تارا ازم ناراحت نشو. من به فکر توئم. هیچ کدومشون برام مهم نیستن. -

 دکمه ریموت را می زنم و درها باز می شوند:

 باشه...-

 دستگیره را می گیرم و در ماشین را تا نیمه باز می کنم که کف دستش را روی در می گذارد و مچم را می چسبد: 

 منو ببین تارا...-

 با دلخوری نگاهش می کنم ولی حرفی نمی زنم. خودش می گوید:

 تو هرکار تونستی کردی...-
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 نه نکردم...-

 صدایش را باال میبرد:

 چرا کردی... -

 من چه بخوای و چه نخوای میرم دنبال این آدما...باید... -

 اینبار سرم داد می کشد: 

 تو حق نداری اینکارو بکنی...-

 ...من... ولی-

 تو حق نداری اینکارو بکنی...-

 صدای بلندش اجازه نمی دهد حرفم را بزنم. ساکت می مانم و اخم می کنم.

 تارا اگر بری دنبال این آدما...نمی تونم ازت محافظت کنم. -

 لب هایش می لرزد و احساس می کنم بغض کرده: 

 هیچی نیستی. من هیچی نیستم. نمی تونم. کاری ازم برنمیاد. خیلی قدرت دارن. تو -

 صدایش هنوز بلند است:

 من نمی تونم بذارم اتفاقی برات بیفته. میفهمی؟ نمی تونم تارا...لطفا... -

 سرش را جلو می آورد و پیشانی اش را به پیشانی ام می چسباند:

 خواهش می کنم گوش بده.-

*** 

حرف نزدیم و سکوت کردیم. حرفی برای زدن نمانده ماشین را جلوی در خانه اش متوقف می کنم. تمام طول مسیر  

 بود. دستش را به دستگیره می گیرد:
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 نمیای باال؟ -

 سر تکان میدهم:

 برم خونه...تو بیا بریم اونور...-

 ش میمونه توی خونه. شاید فردا اومدم. باید زکس رو ببرم بیرون. چند روزه همه-

 باشه...-

 ی شود. به سمتم برمی گردد:در را باز میکند ولی انگار پشیمان م

ت. در ماشینو برای هیچکس باز  میدونم به حرف من گوش نمیدی. ولی فعال کاری نکن. یه چند روز بمون توی خونه-

نکن. اگر کسی آدرس خواست یا حتی نزدیک شد به ماشینت فقط گاز بده. درای خونه رو هم قفل کن. بعید میدونم توی  

 ت بیان.خونه

 مراقب باش. اوکی...تو هم-

 لبخند مهربان و گرمی میزند:

 هستم. ازم ناراحت نباش.-

 نیستم.-

 خوبه. برو به سالمت. -

پیاده می شود و همانجا می ایستد تا از پیچ کوچه بگذرم. موزیکی می گذارم و سعی می کنم به چیزی فکر نکنم. مغزم  

 موزیک قطع می شود.پر از فکرهای منفی است. با بلند شدن صدای زنگ گوشی، 

شماره سیو نشده و رند داریوش است. کمی دست دست می کنم و بالخره با دودلی تماس را برقرار می کنم. صدایش 

 از اسپیکر گوشی پخش می شود:

 کجایی تارا؟-

 لحنش دلخور و عصبی ست. گوشی را نزدیک لبم می گیرم و می گویم:
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 بیرونم...چ... -

 :حتی اجازه نمیدهد حرف بزنم

 ت. باید باهات حرف بزنم.اومدم دم خونه -

 باشه دارم میام. -

آرامش بخش  دوباره صدای  پیدا خواهد شد.  اش  کله  و  دوباره سر  دانستم که زود  قطع میکند. می  بدون خداحافظی 

 موزیک، سکوت ماشین را پر میکند. 

مهراد پارک می کنم. از ماشین پیاده می شوم داخل خیابان ماشین سیاهش را می بینم. دویست و شش را پشت بی ام و  

ولی داریوش هنوز داخل ماشین نشسته. می دانم که مرا دیده. این یعنی من باید برای صحبت کردن داخل ماشین او 

بنشینم. ماشین را قفل می کنم و به سمت ماشینش می روم. به محض اینکه به در ماشینش می رسم، قفل درها را باز  

 میکند.

می نشینم و "سالم" آرامی می گویم. روی نگاه کردن به چشمانش را ندارم. خیره می مانم به داشبورد سیاه.    کنارش

سکوت ماشین اعصابم را بهم می ریزد. سنگینی نگاهش باعث می شود بالخره سر بلند کنم و به صورت رنگ پریده 

 اش خیره شوم.

د روزه و موهای نه چندان مرتبش نشان میدهد که حال و روز به اندازه بار قبل بهم ریخته نیست اما ریش های چن

 خوشی ندارد. 

 کجا بودی؟-

 اگر قبلتر ها این را می پرسید می گفتم که به تو مربوط نمی شود ولی نمی توانم با او تند باشم. صادقانه می گویم: 

 رفتم دیدن شبنم.-

 کمی جا می خورد:

 شبنم؟ -

 آره... -
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 اخم میکند: 

 نش؟ چرا رفتی دید-

 چون احساس میکنم هنوز با بهمن در ارتباطه. چیزای زیادی میدونه.-

 اگرم بدونه به تو نمیگه...-

دقیقا...حتی به روی خودش نیاورد. انگار از هیچی خبر نداره. حتی در مورد پخش شدن فیلم هم مسئولیتش رو به  -

 عهده نگرفت.

 نش گود افتاده:نفس عمیقی می کشد. صورتش استخوانی تر شده و زیر چشما

 به شبنم هم می رسیم. تاوانشو میده. ببین تارا... -

 دستی به موهای بهم ریخته و صورت ته ریش دارش می کشد:

باید - کنه.  کمکم  میتونه  که  میدونی  چیزایی  تو  نخوام  چه  و  بخوام  چه  دارم.  نیاز  تو  به کمک  کردم.  فکر  خیلی  من 

 مطمئن بشم که مهراد از تیری که خورده... 

 یبک گلویش تکانی میخورد و نمی تواند حرفش را تمام کند. جور دیگری منظورش را می گوید:س

شاید مهراد زنده باشه و اگر...اگر اونطور که میگی زنده نباشه، من جنازه شو میخوام. من میخوام هرکس مسئوله به  -

 سزای کارش برسه. 

 حرص دارد: گفتن همین جمله انگار جانش را می گیرد. بیشتر از بغض، 

 چی در مورد این آدم یا آدما میدونی؟ اصال از کجا می شناسیشون؟ دوستای سامان بودن؟ -

 دوست ندارم پای سامان را وسط بکشم. خیلی واضح گفته بود که قصد دخالت ندارد. از سکوتم عصبانی می شود: 

 تو گفتی هرکاری بخوام میکنی... -

با  آره...دوستاش که نه...خب...یجورایی دوس- دیدم.  با سامان رفتم  از مهمونی هایی که  تاش بودن. بهمنو توی یکی 

 توجه به شغلش احساس کردم میتونه بهم کمک کنه...که...که... 
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 پوزخند صدا داری میزند:

 که انتقامتو از من بگیری...خوبه...موفق هم شدی... -

 من اینو نمی خواستم... -

 گیرد: حرفم را قطع میکند و دستش را باال می 

برام مهم نیست چی می خواستی. اصال برام مهم نیست. گوش کن تارا. من با یه وکیل خیلی خوب صحبت کردم.  -

اینطوری میدونم باید از کجا شروع کنم. هنوز به پدرم و مادر مهراد چیزی نگفتم. میخوام اول مطمئن بشم. هرچند که  

بی نیست. مطمئنا قراره پیش پلیس هم بریم. پرونده مهراد  بعد از گذشت اینهمه مدت خودشون حدس میزنن خبرای خو

آدم  اعتراف کنی که توی  قبول کنی؟ حاضری  آدم گم شده...حاضری مسئولیت کارت رو  یه  بازه...به عنوان  هنوز 

 ربایی دست داشتی؟ جزاش پنج تا پونزده سال حبسه.

 دهان باز می کنم که دوباره مانعم می شود: 

اع- قبلش.  کن  فکر  با  خوب  باید  وکیل.  پیش  میبرمت  فردا  باشه.  داشته  سنگینی  میتونه جزای  چنین خالفی  به  تراف 

 خودت صحبت کنه.

 داریوش من توی ربوده شدن مهراد هیچ نقشی نداشتم.-

 صدایش را باال میبرد و پوسته آرام و خونسردش کامل از بین می رود: 

 پس چرا دهنتو باز نکردی؟ چرا وقتی پرسیدم خفه شدی؟ -

 به در می چسبم و می گویم:

چون ترسیدم اگه بهت بگم بدتر شه. فکر کنم گوریه که خودم کندم و باید توش بخوابم. سامان میگه هرکاری تونستی -

 کردی. میگه باید خودمو بکشم کنار...

 سری تکان میدهد و شانه باال می اندازد: 

می تونم گناهت رو ثابت کنم. فایده تهدید کردن چیه؟  خب پس خودت تصمیم بگیر...من نمی تونم مجبورت کنم. حتی ن-

 من دستم از همه جا کوتاست...
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 اش ریش می شود: دلم برای بی چارگی

داریوش من خودم یک هفته بی آب و غذای درست و حسابی توی یه اتاق حبس شده بودم. چون داشتم هرکاری که -

 اومد، برای مهراد می کردم.ازم برمی

 تی بکنی...ولی کاری نتونس -

 نه...نتونستم.-

 االن میتونی...-

 داریوش این آدما خیلی خطرناکن... -

 پلک هایش را چند ثانیه روی هم می گذارد: 

برای من اصال مهم نیست. اگر قدرت داشتی بهای خون پدرت رو بگیری، حاضر بودی بشینی و دست روی دست -

 بذاری؟ 

 کشند؟چرا همه دوست دارند پای پدر بدبخت مرا وسط ب

 منم نمیگم دست روی دست بذار.  -

 خب...پس...فردا میای؟ -

 چند بار سر تکان میدهم و نگاه می دزدم: 

 میام. -

بعد از سکوت چند ثانیه ای حس می کنم که این مکالمه به انتها رسیده. به سمت در برمی گردم و دستگیره را می 

 آرنجم را می گیرد و مرا به سمت خودش برمی گرداند. چسبم. حس می کنم داریوش نیم تنه اش را به سمتم می کشد.

 دوباره صاف می نشیند. دستش را عقب می کشد و خیره به انگشتانش می گوید:

تارا من نمی خوام...نمی خوام پونزده سال یا یه سال یا ده سال بری زندان. من زندگیتو خراب کردم. میدونم اینو. -

ه خودم می فهمم. مخصوصا که فکر میکردی پخش شدن اون فیلم کار من بوده و اینهمه سال کینه و نفرتت رو نسبت ب
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همون فیلم تنها دلیل خودکشی پدرت بود. شاید اگر منم بودم نمی تونستم بی خیال شم. حاال جای ما عوض شده. اشتباه 

نت بیام جلو و خیلی بهتر تو...عزیزترین...عزیزترین آدم رو ازم گرفته. من اونموقع می تونستم به جای نادیده گرفت

شرایط رو هندل کنم. حمایت دورادور من اصال فایده ای نداشت. حس تو رو عوض نکرد. و همین موضوع باعث شد  

 کارم به اینجا برسه. فکر اینکه تمام اون مدت میدونستی مهراد...بارها ازت پرسیدم. اگر نخوای کمکم کنی... 

 قطع می کنم: کامل به سمتش برمی گردم و حرفش را 

ترین  - تهدید کرده که کوچک  بهمن  آدما خطرناکن. خیلی هم خطرناکن.  این  بدونی که  باید  ولی  کنم.  میخوام کمکت 

اقدامی علیهش میتونه جونم رو توی خطر بندازه. میدونم که همه جا آدم داره. ممکنه همین االن که اینجا نشستیم، یکی 

 رو فرستاده باشه سراغ من. 

 سواس زیادی فضای کوچه را از نظر می گذراند و بعد خیره می شود به مردمک هایم:داریوش با و

 من تضمین می کنم که هیچ اتفاقی برات نمیفته. منو قبول داری؟-

 سرم را پایین می اندازم: 

 دارم... -

 پس بدون من نمیذارم بالیی سرت بیاد.-

 باشه...-

 برو تو...فردا بهت زنگ می زنم.-

ی گویم و پایین می روم. حس می کنم مالیمت هایش بیشتر برای این است که کمکش کنم. دستش از "باشه" آرامی م

همه جا کوتاه است. می دانم که هنوز مرا مقصر میداند. توقع برخورد بدتری از او داشتم و این آرامشش بیشتر نگرانم  

 میکند.

*** 
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صورت مرتب و آرایش شده ام در آینه خیره می شوم. دقیقا  ریمل را می بندم و داخل کیف لوازم آرایشم می اندازم. به

یادم نیست آخرین بار کی به خودم رسیده بودم. حتی نمی دانم چرا امروز نیم ساعت را جلوی آینه نشستم و مشغول 

 آرایش کردن شدم. 

ساعت سفید و    شاید بخاطر استرس زیاد است که دلم می خواهد سرم را طوری گرم کنم تا زمان بگذرد. نگاهی به

 ساده اتاق خوابم می اندازم. بیست دقیقه تا چهار بعد از ظهر و وقت قرارم با داریوش مانده.

مانتو و شال و کیفم را آماده روی مبل می گذارم. در انتخاب رنگ لباس هایم وسواس زیادی به خرج داده بودم. می  

 وشیدن هم بی ادبی باشد. ترسیدم مشکی پوشیدن داریوش را ناراحت کند و زیادی رنگی پ

 ای گزینه های بهتری هستند. داخل آشپزخانه می روم و برای خودم چای می ریزم. مانتوی طوسی و شال سرمه

انقدر دغدغه های فکری ام زیاد شده که دلم نمی خواهد به هیچ چیزی فکر کنم. مایا از روی کاناپه پایین میپرد و  

به پایم می کشد و خرخر میکند. خم می شوم و دستی روی موهای بلند و    خودش را به من می رساند. پوزه اش را

تمیز تنش می کشم. از اینکه در آن یک هفته گرسنه نمانده و هنوز با من است، خوشحالم. باید از سامان ممنون باشم 

 که حتی به فکر گربه من هم بوده.

دیده ام. چرا آدم ها همیشه باید یکجوری تصویر زیبایی در تمام این ده سال چیزی جز نگرانی و توجه خالصانه از او ن 

 که از آنها می سازیم را به گند بکشند؟

ماگ سیاه را پر از چای داغ و خوش عطر می کنم و داخل سوپر می گردم. خوراکی ها و وسایل یخچالم رو به اتمام  

 .است و حتما باید خرید بروم. یادم نمی آید آخرین بار کی خرید کرده بودم

روی صندلی پایه بلند چوبی و تیره رنگ می نشینم و جاسیگاری و فندک سیاهم را کنار دستم می گذارم. پاکت دوم  

 سیگار امروزم را باز می کنم.

 انقدر تمام روز سیگار کشیده ام و قدم زده ام و فکر کرده ام که بدون فعالیت خاصی، احساس خستگی مفرطی میکنم.

ا و  اول روی صندلی  و  مایا  کنم  نمی  دعوایش  همیشه  مثل  ولو می شود.  دستم  جلوی  و  میپرد  کابینت  آنجا روی  ز 

میگذارم همانجا بنشیند. نازش می کنم و دستم را میان گره های موهای تنش فرو میبرم. شاید بهتر است واگذارش کنم. 

 ذا برایش می گذارم. همیشه خدا از ترس اینکه از خانه بیرون بروم و دیگر برنگردم، چندین ظرف پر از غ
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آهی می کشم و سیگاری آتش می زنم. چایم را تلخ و بدون قند می نوشم. برای داریوش نوشته بودم که آدرس را بدهد  

البته با توجه به شرایط و تهدیدهای بهمن، بهتر بود که تنها   و خودم می روم؛ اما اصرار داشت خودش دنبالم بیاید. 

 ت ندارد، مجبور به تحمل کردنم شود.نباشم. دلم نمی خواست اگر دوس

به سیگار پنجم رسیده ام. گلویم می سوزد و وقت نفس کشیدن خس خس می کنم. بالخره گوشی ام می لرزد و تکست 

 داریوش را روی صفحه می بینم که یک کلمه نوشته "پایینم."

 سیگار خیلی هم توی ذوق نزند.پاکت سیگار را داخل کیف می گذارم. لباس می پوشم و عطر می زنم تا بوی 

مایا تا پشت در می آید و بدنش را به در باز مانده می مالد و میومیو میکند. صاحب بدی هستم. همیشه تنهایش می  

 گذارم و وقت هایی هم که خانه باشم، حوصله ندارم. 

سم، ماشین داریوش را نمی  داخل می گذارمش و در را سریع می بندم تا دوباره بیرون نیاید. وقتی به خیابان می ر

 بینم. چند بار چراغ میزند تا متوجه می شوم پشت چند ماشین پارک کرده.

 به همان سمت می روم و روی صندلی می نشینم. "سالم" گفتنم مثل دیروز آرام است و جوابی هم نمی گیرم.

اینکه انقدر آرام است بیشتر  بیست دقیقه اول در سکوت محض او و احساس عذاب وجدان و معذب بودن من می گذرد.

 ناراحتم میکند.

موسیقی بی کالمی روی تکرار پخش می شود که بسیار آرام و آرامش بخش است. دستش را به سمت ضبط میبرد و 

 صدای موزیک را کامل خفه میکند:

 از دیروز اتفاقی نیفتاد؟ کسی باهات تماس نگرفت؟-

 سالم به خانه رسیده ام اما می دانم منظور داریوش این نیست.فقط سامان تماس گرفته بود تا مطمئن شود 

 خیره به منظره آنسوی شیشه، سری تکان میدهم:

 نه...خبری نیست. -

 گلویی صاف میکند و می گوید:
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این وکیلی که داریم میریم پیشش وکیل پرونده نیست. وکیل خودمه. درواقع یکی از دوستامه. میتونی همه چیز رو  -

 ش خصوصیه. بهتره که همه چیز رو بهش بگی. قرار نیست از حرف هات علیهت استفاده بشه. همه بهش بگی...و

 فقط برای ثانیه ای نگاهش می کنم که حواسش به رو به روست: 

 اوکی...-

باورم - هنوز  کردم.  تجربه ش  نیستم.  غریبه  دادن  دست  از  درد  با  من  نمیکنه.  پرشون  هیچی  که  نبودنایی هست  یه 

لم براش تنگ شده. انگار هر روز منتظرم...منتظرم زنگ بزنه. بگه حالش خوبه. منتظرم بیاد خونه...هر  نمیشه...د

 ساعت منتظرم بیاد خونه.

از هر بغضی جانگداز تر   دارد که  انقدر حرف هایش درد  اما  گریه نمی کند. حتی نگاهش خیس و سرخ هم نیست 

 است.

میشینی فکر میکنی به کارایی که میتونستی بکنی و نکردی. باید کمکش   بعد از اینکه یه عزیزو از دست میدی، تازه-

 می کردم از این وضعیت بیاد بیرون.  

 لب هایم به لبخند کش نمی آیند:

 مطمئنم هرکاری تونستی کردی. -

 لبخند او اما تلخ تر از زهر است:

که جریان ازدواجش جدی بشه خیلی سعی موضوع همینه که نکردم. می تونستم ببینم که توی چه جهنمیه. قبل از این-

اولویت   توی  رو  مهراد  باید  میبودم.  پشتش  باید  اینحال  با  بود.  خارج  من  قدرت  از  بعدش  اما  بگیرم  جلوشو  کردم 

 میذاشتم. چقدر زود دیر میشه. 

را به  پاکت سیگارش را برمی دارد و نفس کالفه و عصبی اش را پر قدرت بیرون میدهد. نخی بیرون میکشد و پاکت  

 سمتم می گیرد. 

لحظه ای نگاهش می کنم. پاکت را می گیرم و فکر می کنم چرا بیشتر از اینها عصبانی و دلخور نیست؟ مرا مقصر  

 نمی داند؟ همه اینها برای این است که مرا الزم دارد؟ 
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باد انتهای تابستان   داریوش بی خبر از کشمکش درونی من، سیگار هردویمان را روشن میکند. شیشه را پایین میدهم تا

 به صورتم بخورد. 

دفتر دوست داریوش در یکی از خیابان های درست و حسابی ولنجک است. به سختی جا برای پارک کردن ماشین  

 پیدا می کنیم و مسیر کوتاهی را پیاده می رویم تا به ساختمان دفتر می رسیم.

من قبل از او خارج شوم. موبایلم همان موقع زنگ می   آسانسور در طبقه هشتم می ایستد. داریوش کنار می ایستد تا

 خورد. تماس سامان را نادیده می گیرم و صدای زنگش را قطع می کنم.

نگاهی به داریوش که حواسش به موبایل من است می اندازم و گوشی را به کیفم برمی گردانم. به سمت انتهای راهرو 

 می رود تا به دفتر دوستش می رسیم.

در را میزند و صدای تق تق قدم هایی که انگار متعلق به کفش های پاشنه دار است به سمت در بلند می    یکبار زنگ

 شود. حاال که تا اینجا آمده ام کم کم احساس پشیمانی می کنم. بهمن کسی نیست که به همین راحتی ها دورش بزنم.

ایستد تا داخل برویم. هنوز لب های  در چوبی باز می شود و زن جوانی بعد از سالم و خوش آمد گویی، کن ار می 

صورتی رنگش تکان میخورد اما من متوجه حرف هایش نمی شوم. دندان های لمینت شده و سفیدش کمی توی ذوق  

 میزند. 

آب دهانم را به سختی پایین می فرستم و دستم را به لوالی در بند می کنم. داریوش دستش را پشتم می گذارد و نزدیک 

 ید: گوشم می گو

 تارا جان؟ -

"تارا جان؟" اصال برایش مهم است که مرا در دهان شیر می فرستد؟ معلوم است که نه! برای این مرد فقط برادرش  

 مهم است. مرده یا زنده من چه فرقی به حال او می کند؟ 

 سرم را پایین می اندازم و پلکم میپرد. لب هایم می لرزند. نمی توانم قدم از قدم بردارم. 

 تارا؟-

 داریوش چی شده؟ چرا داخل نمیاید؟ -
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 نگاهش می کنم و انگار دوباره زمین و زمان به حرکت درمی آید:

 نمی تونم داریوش...-

 داریوش بازویم را می چسبد و میغرد: 

 معلومه که میتونی. -

 بغض دارم اما خبری از گریه نیست. با فکی لرزان، صورتم را عقب می کشم:

 یه خواهر دارم. خواهش میکنم درک کن...نمی تونم... واقعا میخوام. منم-

دادن حس   برای  تمام مالیمتش  دانستم  آمده. می  باال  قلدرش  و  آن روی عصبی  دوباره  را می کشد.  بازویم  داریوش 

 عذاب وجدان به من بوده! 

 دا میشود:زنی که در را برایمان باز کرده بود کمی عقب می رود و مردی هم سن و سال داریوش از پشتش پی

 داریوش چی شده؟ سالم خانوم...-

 نگاهم را به داریوش میدهم و دستم را عقب می کشم:

 ولم کن... -

 انگشتان داریوش به آرنجم فشار می آورند و به همان کوبندگی چند ثانیه قبل داد میزند:

 زندگیمو به گند کشیدی. نمیای؟-

 روی شانه داریوش می گذارد: مرد جوان قدم بلندی به سمتمان برمی دارد و دست 

 ولش کن داداش. چی شده؟ -

داریوش بازویم را با حرص رها میکند که کمی به عقب رانده می شوم. دستی بین موهای مرتبش می کشد و بهمشان  

 می ریزد:

 میگه نمیام. -
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 خنده عصبی میکند. قدمی به عقب می روم. به لوالی سرد در می چسبم و می گویم:

 ر عزیزام باشم. ببخشید...من باید به فک -

 داریوش که پشتش را به من کرده، باز به سمتم هجوم می آورد و چند قدم فاصله را پر میکند:

عزیزات؟ عزیز من چی؟ برادر من چی؟ من نباید به فکر عزیزم باشم؟ تو مقصری تارا! میشنوی؟ همه ش تقصیر  -

 توئه...

 انم، داریوش را به عقب میراند: مردی که دوست داریوش است و من اسمش را نمی د

 میخوای دست رو دختر مردم بلند کنی؟ از تو بعیده داریوش. یه دقه وایسا عقب. -

تو نمیفهمی! این دختر زندگی من رو تبدیل کرده به جهنم...هر ثانیه دارم توی جهنم دست و پا میزنم. بعد میگه نمی  -

 تونم...مگه دست خودته؟ باید بتونی...

 حظه اوج میگیرد. نیمرخ مرد جوان را می بینم که اخم غلیظی میکند: صدایش هر ل

 این دختر تنها کسیه که میتونه کمکت کنه. -

 حاال میفهمم آرامش و مالیمت داریوش از کجا آب می خورده. برای هر قدمش از وکیلش مشورت می گیرد.

 لبخند گرمی می گوید:مرد جوان اینبار رویش را به من میکند و آرام و خونسرد همراه با 

 سالم خانوم. علیرضا هستم. خوشبختم. -

 دستی که به سمتم دراز شده را برای ثانیه ای و فقط بخاطر گرمای لبخندش می فشارم. کمی آرام تر شده ام. 

 مرد اشاره ای به داخل دفتر میکند:

 ید. اگر نخواستید صحبت نکنید. بفرمایید...شما بفرمایید داخل. من که پلیس یا مامور نیستم. بهرحال شما تا اینجا اومد-

 از مقابل در کنار می رود و دستش را به سمت داخل می گیرد. بعد رو به داریوش می گوید:

 شما هم بفرما داخل... -
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 داریوش با نگاه بدی به سمت من، جلوتر داخل می رود و علیرضا ضربه ای دوستانه به شانه اش میزند: 

 چی گفتم من به تو؟-

ریوش "برو بابا"یی می گوید و به راهش ادامه میدهد. هنوز دودل به مرد نگاه می کنم که دوباره به لبخند اطمینان دا

 بخشی مهمانم میکند و می گوید:

 بفرمایید خانوم تارا. زیاد وقتتون رو نمی گیریم.-

را رها می کنم. علیرضا به  بالخره دم عمیقی می گیرم و در حال گذشتن از چهارچوب در، بازدم محکم و قوی ام  

 دنبالم داخل می آید و اشاره ای به یکی از اتاق ها میکند:

 بفرمایید داخل اتاق... -

 منشی اش را مخاطب قرار میدهد:

 خانوم محمدی تماس ها رو وصل نکن تا کارم تموم نشده.-

انده و روی مبل کرم رنگش نشسته. با راهنمایی علیرضا به اتاقی می روم که داریوش قبل از ما خودش را به آنجا رس

 پاهای بلندش را به صورت حرصی تکان میدهد و حتی نگاهی هم به سمت ما نمی اندازد. 

با یک مبل فاصله می نشینم و کیفم را روی پایم می گذارم. نسبت به وقتی که سوار ماشینش شدم، حس بدتری دارم. به  

 شدت معذب و نگرانم.

موهای قهوه ای روشن، چشم های قهوه ای و پوست گندمی دارد. شلوار آبی تیره با   علیرضا پشت میزش می نشیند.

 پیراهن سفید پوشیده و کت همرنگ شلوارش را پشت صندلی اش آویزان کرده: 

 خب...-

 داریوش وسط حرفش می گوید:

 میتونم سیگار بکشم؟ -

 . حق دارد. حال بدش را می فهمم. هنوز به من نگاه نمی کند. مشخص است که کنترل اعصابش را از دست داده
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 علیرضا لبخندی میزند و جواب میدهد:

 بهتره که بکشی...-

 سپس صدایش را باال میبرد:

 خانوم محمدی جا سیگاری بیار... -

 نگاهش بین من و داریوش رفت و آمد میکند: 

 چی بگم بیارن براتون؟-

 دوباره با صدای بلند می گوید:هردو همزمان می گوییم: "آب". علیرضا لبخندی میزند و 

 بی زحمت دو تا لیوان آب و یه کافی هم بیار.-

انگار آماده شروع صحبت می شود که داریوش سرش را به سمت من   دستش هایش را روی میز بهم گره میزند و 

 برمی گرداند و با حرص زیادی می گوید:

 گفتی هرکاری از دستت بربیاد میکنی.-

 آره...گفتم ولی... -

 دیگه ولی نداره!-

 طاقتم تمام می شود و دست هایم را دور دسته مبل می فشارم: 

 میذاری حرف بزنم؟-

 کنترلش را از دست میدهد و داد می کشد:

 اگر می خوای در مورد اینکه چجوری گند زدی به زندگیم حرف بزنی گوش میدیم. اگر نه... -

ن میدهد و حس می کنم چیزی نمانده سرش را به در و دیوار  "لعنتی" می فرستد و ساکت می شود. پاهایش را تند تکا

 بکوبد. دیدن این حالت ها از مردی مثل داریوش که همیشه اختیار اعمالش را دارد، واقعا منقلبم میکند. 
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 از روی صندلی بلند می شوم و خونسرد می گویم: 

 خیلی خب...-

 علیرضا را مخاطب قرار میدهم:

 خوشحال شدم. -

 الفه ای میکشد و دستش را باال می گیرد:علیرضا پوف ک

 خواهش می کنم آروم باشید. اینطوری کاری پیش نمیره. -

 لحظه ای مکث میکند و ادامه میدهد: 

 میشه خواهش کنم شما چند لحظه بیرون باشید تارا خانوم؟ باید با داریوش صحبت کنم.-

ظه منشی با سینی میان دستش داخل اتاق می رود.  فقط سری تکان میدهم و از در نیمه باز اتاق می گذرم. همان لح

روی صندلی های چیده شده کنار میز می نشینم و هرچه فحش بلدم را به بخت بدم می دهم که انگار لحظه ای آرامش  

 را برایم حرام میداند. 

رار میگیرد. منشی دوباره پشت میزش می نشیند و حدود ده دقیقه بعد علیرضا در را باز میکند و میان چهارچوب ق

 برای رفع تکلیف نگاهش میکنم. 

 دستش را به سمت داخل اتاق می گیرد:

 بفرمایید داخل...من از شما عذر میخوام. باید حال داریوش رو درک کنید.-

با اکراه بلند می شوم و دوباره به اتاق برمی گردم. با اینکه حال داریوش را میفهمم و تا حدودی حق را به او میدهم  

قدر هم بی شخصیت نیستم که هرچه دلش میخواهد بارم کند و عین بدبخت ها فقط شاهد باشم. اگر دوباره توهین و اما ان

شدم   آواره  و  دادم  از دست  را  پدرم  من  که  کرد. روزی  ترک خواهم  را  آنجا  بی شک  کند،  را شروع  فریاد  و  داد 

 داریوش حتی حاضر نشده بود مرا ببیند. 

داریوش سیگار دومش را دود میکند. روی مبل می نشینم و اینبار کیفم را روی مبلی که بین اتاق بوی سیگار گرفته و  

 من و داریوش است، می گذارم. شالم را روی موهایم می کشم و در سکوت منتظر می مانم. 
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 علیرضا پشت میزش برمی گردد. داریوش بسته سیگارش را روی میز می گذارد و نگاه کوتاهی به من میکند:

 ست داشتی بکش...دو-

پنجره بسته اتاق اینبار باز شده و بنظر نمی رسد علیرضا زیاد از بوی سیگار خوشش بیاید. با اینحال سیگاری بیرون  

فندکش را به سمتم می گیرد. به نظر می رسد دوستش حسابی گوشش را  داریوش  گذارم.  لبم می  می کشم و روی 

 دوستانه شده.کشیده که دوباره رفتارش آرام و 

 فندک را هم می گیرم و سیگارم را آتش می زنم. علیرضا دیگر وقت را هدر نمیدهد و سر اصل مطلب می رود: 

کامال  - و  نمیشه  استفاده  علیهتون  بگید،  اتاق  این  توی  که هرچی  میدم  رو  اطمینان  این  شما  به  من  خانوم  خب...تارا 

وست دارم همه رو از روز اولی که قاطی این ماجرا شدید از زبون  محرمانه هست. داریوش یه چیزایی بهم گفته اما د

 خودتون بشنوم. هر جزئیاتی که به نظرتون غیرضروری میرسه شاید برای ما مهم باشه. 

 رو به داریوش که در سکوت سیگارش را می کشد ادامه میدهد: 

 اگر نمیتونی گوش بدی یا برات سخته لطفا بیرون باش.-

 اقتدار می گوید:داریوش قاطع و با 

 میمونم...-

 پس دوباره صحنه درست نکن لطفا.-

اینکه  داریوش فقط سری تکان میدهد و من شروع می کنم. از روز اولی که بهمن را دیدم و ارتباطش با سامان و 

می چطور همه چیز شروع شد تا همان لحظه ای که آنجا نشسته ام و با آنها صحبت می کنم. بین صحبتم آبم را تمام  

 کنم، با اینحال احساس می کنم که کف کرده ام. 

هرجمله ای که گفتم، جلوی چشم هایم دیدم که داریوش از هم میپاشید و سعی میکرد چیزی نگوید. بارها سرش را بین  

 دست هایش گرفت و به موهایش چنگ زد و دست به صورت سرخش کشید. با اینحال همه چیز را گفتم.

 میماند و فکر میکند. سپس دستی به بینی اش میکشد و صندلی اش را جلوتر می آورد: علیرضا چند دقیقه ساکت 

 خب...-
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 نفس عمیقش را رها میکند و دست هایش را بهم گره میزند:

اول از همه باید بدونیم که پلیس به این پرونده به چه چشمی نگاه میکنه. چه شما به جرمی که مرتکب شدید اعتراف  -

نکنید.. چه  و  مهراد  کنید  از  اثری  هیچ  خالیه.  دستمون  ما  داره...بهرحال  خودتون  تصمیم  به  بستگی  کامال  خب  .که 

 نیست...و...و...

 نگاهی به داریوش می اندازد که تقریبا روی صندلی حل شده. نگاهش عذرخواهانه و پوزش طلبانه است:

 عنوان پرونده قتل نگاه کنه، ما نیاز به جنازه داریم... بهرحال ما جنازه ای نداریم. برای اینکه پلیس به این پرونده به -

 خدای من... -

او وقت   به  ثانیه  از صحبت میکشد و چند  علیرضا دست  فشارد.  بهم می  را  لب هایش  و  را می گوید  این  داریوش 

 میدهد. سپس می گوید: 

 اگر نمیتونی... -

 داریوش تن صدایش را باال میبرد:

 . گفتم که میتونم. ادامه بده.. -

اوکی...یا نیاز به انگیزه برای قتل داریم...اگر قتل بر پایه خصومت شخصی بود، پلیس میتونست کسی که خصومت - 

 داره رو به عنوان مظنون برای پرسش بگیره؛ ولی خب ما همون هم نداریم. 

 ممکنه زنده باشه...-

اال میگیرد که یعنی چیزی نگو. خودش  نگاه معنی داری میان من و علیرضا رد و بدل می شود و علیرضا دستش را ب

 جواب داریوش را میدهد: 

اون هم یه احتمال هست. متاسفانه نمی تونم به عنوان یه احتمال قوی نگاهش کنم. بهرحال اعترافات تارا خانوم توی -

تل باشن. ولی  ایران ارزشی به عنوان شاهد نداره. خیلی عذر میخوام که باید بگم توی ایران خانوم ها نمیتونن شاهد ق

اگر هم ایشون شاهد حساب میشدن باز برای پلیس ادعای یه نفر کافی نیست. پس با این پرونده به عنوان یه پرونده آدم  

گمشده برخورد میشه. این خیلی بده. ممکنه پرونده بعد از مدت کوتاهی کال بسته بشه. اون هم کسی توی سن و سال  
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جازه گرفتن هرجایی میخواد بره. پس خیلی جدی نخواهند گرفت. پول رو نقد  مهراد که میتونه خیلی راحت و بدون ا

دادید. این یعنی هیچ تراکنشی صورت نگرفته. خطی که ازش تماس گرفته شده از دسترس خارج شده و به احتمال 

 خیلی قوی پیگیری کردنش یه بن بست دیگه خواهد بود.

 نیم... پس با اینایی که تو میگی هیچکاری نمیتونیم بک -

 علیرضا دستش را باال میگیرد:

نه...اونطور که خانوم تارا میگن...ایشون از دو تا لوکیشنی که مهراد رو اونجا نگه داشتن خبر داره. گفتید دوستتون  -

 لوکیشن دوم رو می شناسه. درسته؟

 سری تکان میدهم و می گویم: 

شرایط خوبی نبودم ولی...دوستم هم...خب مطمئن نیستم آره من همونطور که گفتم، خیلی خوب یادم نیست چون توی  -

 بخواد کمک کنه. قبال ازش خواستم و گفت ترجیح میده دخالتی نکنه. 

 داریوش پوزخند صدا داری میزند و جعبه سیگارش را برمی دارد: 

 باید قبل از اینکه بفرستت توی دهن شیر فکر اینجاهارو میکرد.-

 متش برمی گردم:اخم هایم را درهم می کشم و به س

 سامان از چیزی خبر نداشت... -

نمی گویم این تویی که داری مرا مستقیم به دهان شیر می فرستی. همان پوزخند مسخره را هنوز روی لب هایش دارد 

 که دلم میخواهد دستم را جلو ببرم و پاکش کنم. با کنایه می پرسد:

 واقعا اینطوری فکر میکنی؟ -

یدونم! الزمه دوباره بگم که سامان کسی بود که سعی کرد هردومون رو از اونجا نجات  اینطوری فکر نمی کنم، م-

 بده؟

 نگاهش آتش می گیرد و فکش منقبض می شود. معلوم نیست چه از جان من میخواهد. کیس بوکسش شده ام! 
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 ؟؟ الزمه بهت بگم که تو همه چیزو از من مخفی کردی و نتونستم برای کمک به برادرم اونجا باشم-

 خیلی خب...خیلی خب... -

 علیرضا نگاه طلبکار و مکالمه کنایه آمیزمان را قطع میکند و می گوید:

 بحث رو به حاشیه نکشید. شما مطمئنید که نمی تونید از این دوستتون آدرس رو بگیرید؟ -

 این دوستشون خیلی بیشتر از یه آدرس میتونه کمک کنه. مدت هاست با این آدم ها میگرده.-

 رضا سری تکان میدهد و به داریوش می گوید:علی

 درسته ولی بهرحال اگر نخواد دخالت کنه با ضرب و زور کاری پیش نمیره.-

 تارا میتونه راضیش کنه... -

 گیج و سردرگم چشم می چرخانم. نگاه همچنان طلبکارش اجزای صورتم را میکاود و ابروهایش را باال می اندازد: 

 ری برای تو میکنه!درست نمیگم؟ سامان هرکا-

 ببینید تارا خانوم...-

 نگاهم را به سختی از چشم های داریوش می گیرم و به علیرضا میدهم:

اینکه شما یه آدرس رو میدونید خوبه...من میتونم درخواست بدم برای کسب مجوز ورود و تفتیش خونه...ولی اگر -

انج رو  اینکار  میتونم  سخت  دوباره  نکنیم  پیدا  اونجا  داشته چیزی  بیشتری  اطالعات  و  آدرس  دو  هر  اگر  بدم.  ام 

کال  میتونه  سرنخی  هر  میشه.  بیشتر  خیلی  کنیم  پیدا  سرنخی  اینکه  امکان  و  بود  خواهد  پرتر  باشیم...خب...دستمون 

مسیر پرونده رو عوض کنه. یه قطره خون...یه اثر انگشت...هرچیز مشکوکی. فکر میکنید بتونید از دوستتون کمکی 

 اگر بتونید، اولین قدم ما میشه همین! اقدام برای گرفتن مجوز تفتیش!  بگیرید؟

لب میگزم و کمی فکر میکنم. ذهنم هزار جا میچرخد. سردرد بدی گرفته ام. بالخره بعد از نگاهی به صورت طلبکار  

 داریوش می گویم: 
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با همکاری کردن من هم موافق نیست. همونطور ک - اینجاست که دوست من حتی  آدما به شدت  موضوع  این  ه گفتم 

خطرناکن. من با اینجا اومدنم جون خودم رو توی خطر انداختم. شاید حتی جون خواهر باردار و پا به ماهم رو. نمی  

 تونم از دوستم بخوام که اون هم خودش رو توی خطر بندازه. خواسته زیادیه! 

 محکم و قوی می گوید: 

داشته- دخالت مستقیمی  نیست  نقششون محرمانه    نه...نه...الزم  و  اسم  کامال  اطالعات.  یه سری  و  آدرس  فقط  باشن. 

 خواهد بود. شما هم همینطور...

 سرم به دوران افتاده و نبض پلکم میپرد. وسط حرفش می دوم و با استرس زیادی می گویم:

ماشین  - سوار  من  وقتی  میکنید  فکر  هستن.  جا  همه  آدما  این  آسونه.  شما  برای  اینجا  گفتنش  اومدم  و  شدم  داریوش 

نمیفهمن؟ حتما تا همین االن میدونه من دارم چیکار میکنم. حتما نقشه قتلم رو هم کشیده. میگرده خونه خواهرم رو پیدا 

 میکنه...میدونم...کاری براش نداره.

سعی میکنم دم و  دست و پایم شروع به لرزیدن میکند و سرم گیج می رود. چنگی به دسته های چوبی مبل میزنم و  

 بازدمم را تنظیم کنم. چشم هایم را می بندم و پلک هایم را محکم بهم فشار میدهم.

 خوبی تارا؟-

 صدای داریوش است. او از حمله های عصبی ام خبر دارد. میداند که چقدر زود زیر فشار می شکنم. 

 تارا؟-

 دستم را باال می گیرم:

 خوبم...یکم بهم وقت بدید.-

ن دست هایم می گیرم. همه جای بدنم نبض بزرگی ست که بی وقفه میزند. حس میکنم که داریوش از صورتم را بی

 روی صندلی اش بلند می شود و می گوید:

 بگو یه لیوان آب بیارن. -

 رو به رویم می ایستد:
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 تارا؟-

صورتم می    قصد تکان خوردن ندارم. خم شدنش را حس میکنم. دست های بزرگش را روی دست های بند شده به

 گذارد و سعی میکند عقبشان بزند:

 ببین منو...-

مقاومت نمی کنم و دست هایم کنار می روند. صورت داریوش جلوی نگاهم چرخ می خورد. انگار حال و روزم او را 

هم ترسانده. روی زانوهایش می نشیند و دست هایم را بین گرمی مشتش می فشارد. حس خوبی در قلبم ریشه میزند.  

 آن گرمای تابستان، تمام تنم شده یک تکه یخ. سرد و بی رنگ.در 

علیرضا اتاق را ترک میکند و صدایش را می شنوم که درخواست آب میکند. لبم را بین دندان هایم می گیرم. کمرم  

 تیر میکشد.

 صدای داریوش برعکس چند دقیقه قبل آرام و نوازشگر است: 

 ت بیفته.من بهت قول دادم که نذارم اتفاقی برا-

 خیره به نگاه مطمئنش، خنده غم داری میکنم:

 کاری ازت برنمیاد. کاری از کسی برنمیاد. اصال خودم به جهنم...من یه خواهر باردار دارم داریوش.-

 هر دو دست لرزانم را با یک دست می گیرد و با دست دیگر گونه ام را نوازش میکند:

 هیش...آروم باش. یخ کردی... -

زیر چانه ام می گذارد و سرم را باال می آورد. بعد از مدت ها همان لبخند محو و همیشگی اش را روی انگشتش را  

 لب های کوچکش می بینم:

آدم میگیرم. میذارم بیست و چهار ساعته مراقبش باشن. هرجا رفت...هرکار کرد. من به کمکت نیاز دارم. مهراد -

 همه چیز منه...سامانو راضی کن تارا... 

 زدیک شدن صدای قدم ها، دست از صورتم می کشد و می ایستد:با ن
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 خواهش میکنم به حرفام فکر کن... -

علیرضا با لیوان آبی برمی گردد و آن را به دستم میدهد. تمام آب را در یک نفس سر می کشم. لیوان را روی میز می 

منشی علیرضا دم در ایستاده و با نگرانی    گذارم و کمی حالم بهتر می شود. نگاهی به علیرضا و داریوش می اندازم.

 و کنجکاوی تمام حواسش به من است.

 علیرضا در پی نگاه من به سمت در برمی گردد و رو به منشی اش می گوید:

 شما لطفا بیرون باشید. چیزی نیست. -

 وقتی منشی می رود، علیرضا در را می بندد. تکیه ام را از مبل می گیرم و می گویم:

 حاال باید چیکار کنیم؟ -

ویبره گوشی را نادیده می گیرم. می دانم که سامان نگرانم خواهد شد. ولی حاال توان یکه به دو کردن با او را ندارم.  

 نه جلوی چشم این دو نفر! 

 داریوش اشاره ای به کیفم میکند: 

 چرا جواب نمیدی؟-

 نم و نفس بریده و خاموش می گویم:میخواهم بگویم "به تو چه؟" در عوض خودم را کنترل می ک

 سامانه.-

 علیرضا به سمت میزش میرود و می گوید: 

فعال بسپرید به من. احتماال برای گرفتن حکم ورود به خونه کمی زمان الزمه. بعد همراه با مامورا میرید برای نشون  -

 . دادن لوکیشن. شما االن روی دوستتون کار کنید تا بتونید ازش اطالعات بگیرید

 از روی مبل بلند می شوم و کیفم را هم برمی دارم: 

 خب پس بهتره من برم. -

 داریوش وسط بحث میپرد:
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 ماشین نداری. میبرمت.-

 دلخور و بی حوصله نگاهش می کنم:

 اسنپ میگیرم. -

 حوصله ندارم تمام مسیر سرزنش هایش را بشنوم. سری به نشانه رد کردن حرفم تکان میدهد و می گوید: 

 دم ببرمت خیالم راحت تره.نه خو-

بیشتر بحث نمی کنم. هردو با علیرضا خداحافظی می کنیم و از دفتر بیرون می آییم. چند دقیقه بعد از اینکه ماشین را  

 رود و اینبار تصمیم می گیرم جواب بدهم. به راه می اندازد، موبایلم باز ویبره می

 اینکه "الو" بگویم، صدای داد سامان بلند می شود: گوشی را نزدیک گوشم می گیرم و قبل از  

 چرا جواب نمیدی تارا؟ یک ساعته دارم زنگ میزنم! کجایی؟-

 شک ندارم صدای بلندش به گوش داریوش هم رسیده. کمی گوشی را از گوشم فاصله میدهم و آرام می گویم: 

 بهت زنگ میزنم.-

 صدای فریادش بلند می شود: 

 ستی؟دارم میگم کدوم گوری ه-

 گفتم بهت زنگ میزنم. -

تماس را قطع می کنم و گوشی را با حرص داخل کیف می اندازم. دستی به صورتم می کشم و شیشه را پایین میدهم تا  

کمی هوا به صورتم بخورد. یک چیز را درست میکنم و چیز دیگری خراب میشود. گیر کرده ام آن وسط و بین چند 

 جبهه. 

 را می شکند: داریوش بالخره قفل سکوتش

 حق نداره سرت داد بزنه. تو که بچه نیستی!-
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 به جانبداری از سامان می گویم: 

 فقط نگرانمه... -

خنده تمسخرآمیزی میکند و پشت چراغ قرمز متوقف می شود. به سمتم برمی گردد. خبری از خنده چند ثانیه قبل در  

 صورتش نیست و نگاهش جدی میشود: 

 نیست؟مطمئنی نگران خودش -

 با لحنی کوبنده و مصمم می گویم:

 البته که مطمئنم. -

 خیره به شماره های قرمز رنگی که کم و کمتر می شوند، دستی روی لبش می کشد: 

این همه سال - ده سال بهت دروغ گفت؟ نکنه چون نگرانت بود  یادت نرفته که  جالبه...انگار خیلی زود بخشیدیش. 

 گولت زد؟

موافق باشم اما می دانم قصد و نیتش چیست. سعی دارد مرا سمت خودش بکشد. سعی دارد  شاید کمی با حرف هایش  

 کاری کند که طرف او باشم. 

 به سختی احساساتم را کنترل می کنم و با لحنی خونسرد اما ساختگی می گویم:

 چه فرقی میکنه؟ تو هم اینهمه سال سکوت کردی.-

 بهم گره میزند و دور برگردان را دور میزند:چراغ سبز میشود و گاز میدهد. ابروهایش را 

 من دالیل خودمو داشتم.-

 با حاضرجوابی می گویم:

 مطمئنم اون هم داشته... -

 اعصابش را بهم ریخته ام که به تندی می گوید: 
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  آره ولی من هیچ ادعایی ندارم. بهت گفتم که جز خانواده و زندگیم و خودم چیز دیگه ای برام مهم نیست. از اول -

 همین رو بهت گفتم...نگفتم؟

 صاف می نشینم و سرم را به سمتش برمی گردانم: 

 پس من چرا باید کمکت کنم؟ -

 داخل خیابان آشنا و درختکاری شده ام میپیچد و آرام تر می گوید:

 چون مهراد حقش این نبود. بخاطر وجدان خودت. بخاطر من نکن. بخاطر مهراد بکن.-

ا به صندلی میکوبم. دستی به پیشانی ام می کشم و نفس خسته ام را رها میکنم. توی هدف بادم خالی می شود و پشتم ر

زده! وجدانم را درگیر کرده. واقعا مهراد حقش نبود. هرکس در این ماجرا کشته میشد کمتر عذاب وجدان می گرفتم تا 

 مهرادی که کال از هیچ چیزی خبر نداشت.

بینم و آه از نهادم بلند می شود. سریع دست روی مچ داریوش می گذارم که با  نزدیک آپارتمان، ماشین سامان را می  

 حالتی سوالی نگاهم میکند. آب دهانم را به سختی پایین میفرستم و می گویم: 

 همینجا نگه دار. پیاده میرم.-

 سرعت ماشین را کم میکند اما متوقف نمی شود. فقط میپرسد "چرا؟" 

 یکند. کمی دست دست میکنم و بالخره می گویم: ترس من به چشم هایش سرایت م

 ماشین سامان دم دره. بهتره منو با تو نبینه. -

 پوزخندی میزند و به سمت خانه میراند:

 من از دوست پسرت نمی ترسم.-

 خسته از تیکه انداختن هایش، دندان می سایم و با غیض می گویم:

 سامان دوست پسرم نیست. -

 حاال هرچی...-
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را پشت ماشین سامان پارک میکند. دستگیره را که می کشم، سامان از ماشینش بیرون می آید. انگار کسی در  بی ام و  

 دلم رخت می شوید. هرچه تشویش و اضطراب است، یکهو درونم لبریز میشود. 

 در را تا نیمه باز میکنم و رو به داریوش اخطار میدهم: 

 بهتره بری.-

شین می آید. سریع پایین می روم و در را میبندم. از همان دور داد و فریادهایش  چیزی نمی گوید. سامان به سمت ما

 شروع می شود:

 چرا تلفنو روی من قطع میکنی؟ با این چه غلطی میکردی؟-

 اشاره ای به داریوش میکند: 

 کار خودتو کردی آخر؟-

 نی ام ندارد، می گویم:دستم را باال می گیرم و با صدای صاف و بی لرزشی که هیچ سنخیتی با حال درو

 سامان چیزی نگو. میریم باال صحبت میکنیم. -

پارس   که  بینم  می  ماشینش  پشت  روی صندلی  را  زکس  بگیرم.  دستم  را  افسارش  بتوانم  که  آنیست  از  تر  عصبانی 

روی   هنوز  که  رود  می  داریوش  ماشین  سمت  به  و  گذرد  می  کنارم  از  شده.  حاکم  متشنج  جو  متوجه  انگار  میکند. 

 دلی نشسته و حرکتی نکرده. بنظر نمیرسد قصد و نیت دعوا کردن با سامان را داشته باشد. صن

 سامان چند بار محکم به شیشه می کوبد:

 بیا پایین.-

داریوش در کمال خونسردی در را باز میکند و از ماشین بیرون می آید. رو به روی سامان می ایستد و خیلی جدی و  

 ی گوید:بدون باال و پایین پریدن م

 لطفا صداتو بیار پایین. -

 سامان دست به کمر میزند و صورتش را درهم میکشد:
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 هرکار بخوام میکنم. کجا بردیش؟-

 داریوش شانه باال میزند. نگاه و لحن کالمش هیچ لرزشی ندارد:

 چرا از خودش نمیپرسی؟-

 بد: سامان دست می اندازد و یقه پیراهن مردانه و آستین دار داریوش را می چس

 دارم از تو میپرسم!-

 داریوش دست های یاغی سامان را با یک حرکت از لباسش عقب میزند و یقه پیراهنش را مرتب میکند:

گفتم با خودش صحبت کن. من تارا رو مجبور به هیچ کاری نکردم...برخالف میلش هم جایی نبردمش. مشکلتون رو -

 بین خودتون حل کنید.

  سامان سریع به سمتشان میدوم و بازویش را می کشم:با دیدن انگشت های مشت شده  

 وسط کوچه دعوا راه ننداز. برای من شر درست نکن سامان. میریم باال صحبت می کنیم. -

صدای پارس های زکس به شدت بلند و قوی شده و پنجه هایش را روی شیشه میکشد. سامان مشت های گره خورده 

قدمی به عقب کشیده می شود. با همان غضب و حرصی که در لحن صدایش بیداد  اش را باز میکند و همراه با من  

 میکند، می گوید: 

تارا بابت مرگ مهراد مقصر نیست. متاسفم که برادرت رو از دست دادی ولی با این کارات داری جون تارا رو هم  -

 توی خطر میندازی...میفهمی؟ به اندازه کافی از دستت نکشیده؟

 رفته  سامان را با گامی بلند پر میکند و انگشت روی سینه اش می کوبد:داریوش قدم عقب 

 از دست من یا از دست تو و دوست مارمولکت؟-

 صدای سامان دوباره بلند می شود:

 من نبودم که از دختر مردم فیلم گرفتم و نگهش داشتم. -

 ولی تو بودی که فیلم رو دزدیدی... -
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الی از هرگونه خشم و حرص است. سامان بی توجه به آرامش او دوباره داد  صدای داریوش برخالف سامان آرام و خ

 میکشد: 

 مگه من می دونستم چی تو لپ تاپت داری؟ -

 خسته از شنیدن ماجراهای تکراری بازوی سامان را بیشتر می کشم و می گویم: 

 تو رو خدا سامان. بیا بریم.-

 ا تهدید آمیز به سمت داریوش بلند میکند:همانطور که به سمتم کشیده می شود انگشت اشاره اش ر

 دست از سر تارا برمیداری! -

 چند قدمی سامان را همراهم می کشم که داریوش همچنان خونسرد اما با رگه هایی از قلدری می گوید:

 به دوست عزیزت شبنم بگو برای اونم دارم. -

 سامان بازویش را از دستم بیرون میکشد و تشر میزند:

 ن نیست. هرچی میخوای خودت برو بهش بگو. من و تارا رو از این ماجرا خط بزن. شبنم دوست م-

 کلید خانه را از داخل کیفم بیرون می کشم و در را باز میکنم: 

 بیا سامان. آبروی منو نبر پیش همسایه ها.-

 دستم را عقب میزند:

 برم زکسو بیارم. -

 التماس وار می گویم:

 داریوش رفت میاریش تو.-
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ایستاده و نگاهمان میکند.   داریوش برمی گردم که هنوز همانجا  داخل خانه میرود. به سمت  آید و  بالخره کوتاه می 

انگار با نگاهش التماسم میکند که دست از کمک کردن نکشم. انگار با نگاهش میگوید که سامان را راضی کنم. شاید  

 ریوش خالی از حرف است. هم وجدان من این سناریوها را برایم میچیند و نگاه دا

پوفی می کشم و داخل می روم. سامان وسط پارکینگ می ایستد و دستش را به کمرش میزند. به نفس نفس زدن افتاده.  

 سرش را که باال میگیرد، نگاهش سرخ و خشمگین است. 

در ذله اش  دستی به صورتش میکشد و نفس حرص دارش را میان دست هایش رها میکند. نگاهش نشان میدهد که چق

 کرده ام: 

چیکار کنم تارا؟ چجوری جلوتو بگیرم؟ چیکار کنم بس کنی؟ چیکار کنم که این آدم با پررویی جلوم واینسه و بگه -

 خودش خواست بیاد؟ وقتی میگه خودت باهاش هرجا میخواد میری، من چی باید بگم؟ 

ه خودم به آتشش کشیده ام. جهنمی که خودم  حس بدی دارم. حسی بی اندازه بد. درست وسط جهنمی دست و پا میزنم ک

 برای خودم ساخته ام. 

 قدمی به سمتم می آید: 

 کجا بودی؟-

 بیچارگی صدایم برای خودم هم آشنا نیست، چه رسد برای او: 

 خیلی خسته ام سامان. میرم باال. برو زکسو بیار. باید صحبت کنیم.-

کشیده اند. لباس هایم را روی مبل پرت میکنم و روی کاناپه ولو می شوم.  وقتی به خانه می رسم، انگار تمام جانم را  

سامان همراه با زکس از دری که برایشان نیمه باز گذاشته ام، داخل می آیند. چشم باز نمی کنم تا نگاهش کنم. اصال  

 نای باز کردن چشم هایم را هم ندارم. 

امان با همان کتانی داخل خانه می آید که اگر روی مود  با شنیدن صدای پارس زکس، یک چشمم را باز می کنم. س

بهتری بودم، مثل همیشه توبیخش می کردم. نیمخیز می شوم. سامان قالده زکس را جدا میکند و سگ پرمو و بزرگ 

 به سمتم می آید. مرا می شناسد.
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را دست می کشم. سگ با وجود تمام بی حوصلگی ام کمی نوازشش میکنم. روی پیشانی اش را می مالم و شکمش  

 آرام و کم سر و صدایی ست و برخالف جثه اش، به هیچ عنوان گاز نمی گیرد و حمله نمیکند. 

سامان همانجا ایستاده و نگاهم میکند. دست از بازی با زکس میکشم و من هم نگاهش می کنم. دست هایش را داخل  

 ید:جیبش می فرستد. هم دلخور است و هم اخم دارد، اما آرام میگو

 میدونی داری چیکار میکنی؟ -

پوست لبم را میکنم. دیگر حوصله فکر کردن به عواقب کارهایم را ندارم. تصمیمم را گرفته ام. بلند می شوم و به  

 سمت آشپزخانه می روم:

 معلومه که میدونم. من بچه نیستم سامان.-

و نیازی به آقا باال سر ندارم. با وجود تمام تالشم  دقیقا چیزی که داریوش گفته بود را تحویلش میدهم. که من بچه نیستم  

 حرف هایش رویم تاثیر گذاشته. داشت نقش سامان در تمام این ماجراها فراموشم میشد.

زکس باالی مبل میپرد و کوسن مبل را میان دندان هایش میگیرد. سامان برخالف همیشه که سراغ سگش میرفت و 

 اد، اینبار به سمت آشپزخانه می آید و می گوید:وسایل خانه ام را از دستش نجات مید

 کجا بودی؟-

 قصد پنهان کاری ندارم، برای همین بی آنکه نگاهش کنم، می گویم:

 رفته بودیم پیش وکیل...-

 پیش وکیل برای چی؟-

اه  ظرف چای را از کابینت بیرون می کشم و روی کابینت می گذارم. ظرف را میان دست هایم می گیرم و بالخره نگ 

 به چشم های سرخش می اندازم: 

 برای اینکه میخوان مکان نگه داشتن مهراد رو تفتیش کنن. -

 دستی به ریش هایش میکشد و روی صندلی پایه بلند می نشیند. کتری چایی ساز را پر میکنم و سرجایش می گذارم:
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 نمیتونم مجبورت کنم که بهمون کمک...-

 میان حرفم میپرد و ناباورانه میگوید: 

ایستم. نگاهم را از سفیدی بدنه چایی ساز  - بهمون؟ حاال تو هم قاطیشون شدی؟کتری را روشن میکنم و همانجا می 

 نمی گیرم که بتوانم حرف هایم را راحت بگویم:

 من از روزی که با بهمن برنامه ریختم قاطی این ماجرا شدم. -

 چه فرقی میکنه؟ جونتونو بندازید توی خطر مهراد تارا فکر میکنی میتونید بگیریدش؟ اونم یکی مثل بهمنو؟ اصال-

 زنده میشه؟

 جنازه برادرش رو میخواد. میخواد تقاص بگیره. -

 منو ببین...-

طول میکشد تا سرم را به سمتش برگردانم. خبری از دریای سیاه و متالطم نگاهش نیست. آرام تر شده و بنظر نمی 

 رسد قصد دعوا کردن داشته باشد.

 موهایم را پشت گوشم میزنم و می گویم:

 با تو...یا بدون تو...من هرچیزی که میدونم رو میگم. باهاشون میرم سر لوکیشن. هر کمکی که الزم باشه. -

 در سکوت نگاهم میکند که فرصت را غنیمت می شمارم و به سمتش می روم:

همن میدونی. فقط به من بگو...آدرس باغ کردان چطور وجدانت قبول میکنه بی خیال بشی؟ تو خیلی چیزا راجع به ب-

 رو بده. الزم نیست مستقیم قاطی بشی. این همه سال بینشون بودی. حتما اطالعات زیادی داری.

 دستی میان موهایش میکشد و کمی فکر میکند. بعد از مکثی چند ثانیه ای نگاهم میکند و میگوید:

 رو کرده تا همین االن. نمیتونید گیرش بندازید.اونقدری نمیدونم. بهمن بهرحال فکر همه جا -

 از دستی که اینبار به صورتش می کشد میفهمم استرس دارد. ادامه میدهد:
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آدرس دوم رو بهشون میدم...در مورد بهمن واقعا چیزی نمیدونم. خیلی محتاط تر از اونه که بخواد فعال برگرده به -

 سایه میمونه...ولی...ولی... یکی از خونه هاش. مطمئنا مدتی توی 

 با هیجان زیادی قدم جلو می گذارم: 

 ولی چی؟ -

زکس خودش را به سامان میرساند و سامان مشغول دست کشیدن روی بدن تمیز و طالیی رنگش میشود. از آن سوی  

 کابینت خم می شوم و دستش را می گیرم. حواسش را به من میدهد.  

 د:نفسش را بیرون فوت میکند و می گوی

و - هایی  تایم  چه  حدودای  میدونم  یعنی  میدونم.  تقریبا  رو  میره  که  جاهایی  نیست.  محتاط  بهمن  اندازه  به  وحید  ولی 

 کجاها میتونن پیداش کنن. حتی اگر بهمن گوشش رو بکشه، بعید میدونم بترسه و بخواد قایم بشه.

یگیرد و زکس را رها میکند. کامل به سمتم خوشحال و هیجان زده دهان باز میکنم چیزی بگویم که دستش را باال م

 میچرخد و جدی میگوید: 

اگر من این اطالعات رو بدم، پات رو کامل از ماجرا میکشی بیرون. حضور تو اصال واجب نیست و جز تحریک -

 کردن بهمن هیچ سودی نداره. یه روز رو در رو با داریوش و وکیلش صحبت میکنم. هرچی میدونم میگم و والسالم!

میدانم  بعید  کنم.  مشورت  داریوش  با  باید  نیست.  بدی  پیشنهاد  هم  زیاد  میکشم.  عقب  و  میکنم  رها  را  هایش  انگشت 

 پیشنهاد به این خوبی را رد کند. بهرحال اگر این چیزها را بداند، دیگر نیازی به من ندارد. 

وم تا چای در قوری اش بریزم،  سری تکان میدهم و ظرف چای را برمیدارم. همانطور که به سمت چایی ساز می ر

 می گویم: 

 به داریوش میگم. چای یا قهوه؟-

 شانه باال می اندازد و مشغول بازی با زکس میشود:

 هرکدوم راحت تره.-

*** 
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بعد از رفتن سامان در را سه قفل میکنم. پنجره ها را میبندم اما هنوز احساس امنیت نمیکنم. می ترسم هرلحظه کسی  

و سرم را بیخ تا بیخ ببرد. میدانم در آپارتمان به این شلوغی و با وجود این همه همسایه چنین چیزی    داخل خانه بیاید

 ممکن نیست اما باز هم می ترسم. مخصوصا که خبری هم از بهمن نشده.

و  جعبه پیتزا و دستمال کاغذی های روغنی داخلش را در سطل زباله می چپانم. پیشدستی ها را داخل ماشین میچینم  

 روی میز را دستمال میکشم. 

یازده شب   دارم و به ساعتش نگاه میکنم. نزدیک  ام را برمی  خیره به منظره  شهر روی صندلی می نشینم. گوشی 

است. کمی برای تماس گرفتن با داریوش دیروقت است. از همکاری کردن سامان انقدر ذوق زده و خوشحالم که نمی  

 اش را میگیرم. توانم جلوی خودم را بگیرم و شماره

 بعد از چهار بوق فکر میکنم قصد جواب دادن ندارد که بالخره صدای گرفته اش در گوشی می پیچد:

 الو...تارا... -

 ناخن انگشت اشاره ام را بین دندان هایم می گذارم و می گویم:

 سالم...-

 صدای تق تقی بلند می شود و بعد صدایش واضح تر به گوشم میرسد:

 خواستم باهات تماس بگیرم. سالم. می -

 چیزی شده؟-

 نه...سامان خیلی عصبانی بود. امیدوارم مشکلی پیش نیومده باشه. -

 همه چیز خوبه. داریوش سامان گفت هرچی میدونه رو میگه...-

 سریع و بدون مکث و با صدایی که دیگر گرفته نیست، میگوید: 

 این که خیلی خوبه... -

 وتاه می گویم: نفسی می گیرم و بعد از مکثی ک
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 آره ولی...گفت اگر اطالعاتی که میدونه رو بده...گفت باید کامل ارتباطم رو باهاتون قطع کنم.-

 یعنی چی؟-

 یعنی اگر حضورم الزم باشه حق ندارم بیام جلو...حق ندارم خودم رو توی دردسر بندازم. -

 ست که اخم های درهمش جلوی چشمم می آید. عصبی میگوید:لحنش طوری

 فکر میکنی من قصد دارم توی دردسر بندازمت؟ -

 با انگشت خط های فرضی روی میز شیشه ای میکشم:

 نمیدونم. بهرحال شرطش این بود.-

 تارا فکر میکنی من میخوام توی دردسر بیفتی؟-

 متعجب از دوباره پرسیدن سوالش بلند می شوم و شروع به قدم زدن در آشپزخانه  تاریک میکنم:

 . من خودم خودمو توی دردسر انداختم. فرقی نمیکنه-

 بهت گفتم که نمیذارم اتفاقی برات بیفته.-

 خنده تمسخرآمیزی میکنم:

 م میخوای چیکار کنی؟تو که همیشه پیش من نیستی! االن یکی بیاد توی خونه-

 وقتی سکوتش طوالنی میشود، خودم به جای او می گویم:

 طی ماجرا بشم. تو وظیفه ای نداری. اشکالی نداره داریوش. من خودم خواستم قا-

 صدای نفس های عمیقش را می شنوم و بعد میگوید: 

اگر ده سال پیش مطمئن میشدم حالت خوبه، هیچکدوم از این اتفاقات نمیفتاد. نمیخوام دوباره بخاطر من اتفاقی برات -

 بیفته که مجبور بشم بابتش تاوان بدم. هرچند چیزی برام نمونده...
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دهان باز میکنم تا شاید بتوانم دلداری اش بدهم اما چیزی به ذهنم نمی رسد. او هم انگار توقعی ندارد که بحث چند بار  

 را عوض میکند:

 به سامان بگو داریوش قبول کرد. بهت زمانش رو میگم. بیاید دفتر علیرضا. باید با علیرضا هم مشورت کنم. -

 خوبه...-

 شب بخیر تارا. -

میکنم و گوشی را روی میز می گذارم. خیلی بد است که در خانه خودم هم دیگر احساس امنیت نمیکنم. تماس را قطع  

در اتاق مایا را باز میکنم و برای خواب به اتاق خودم میبرمش. احمقانه است که فکر میکنم حضور مایا گارانتی ای  

آماده روی پاتختی می گذارم و در اتاق خواب را    برای امنیتم است. بهرحال بودنش از نبودنش بهتر است. اسلحه ام را

 قفل میکنم. 

 تا صبح غلت میزنم و مثل همیشه خواب با چشم هایم غریبه ترین است. 

*** 

هوای داغ و نفس گیر تابستان کالفه ام کرده. سه ظهر و کوچه خالی از هر آدمی ست. از پیچ کوچه می گذرم. لیست  

 م و دوباره آنها را از نظر می گذرانم.خریدهایم را در نوت گوشی باز میکن

تقریبا هیچی در خانه ام نمانده که آن را نخورده باشم. بالخره بعد از چند روز تخم مرغ خوردن، خودم را قانع کردم  

که در خانه قایم شدن راه حل خوبی برای مشکالتم نیست. تا کی باید خودم را پنهان می کردم؟ به سختی با ترس هایم  

 دم و لباس پوشیدم. تا انتهای خیابان که قدم می زنم، کم کم حال و هوایم عوض میشود.کنار آم

همین بیرون آمدن کوتاه و دیدن آدم ها که فارغ از مشکالت من مشغول زندگی روزمره خودشان هستند، ترسم را کم و  

می گذارم. با فروشنده حساب می  حالم را بهتر میکند. داخل سوپر مارکت می روم و اقالم مورد نظرم را روی کانتر  

از   و  ام  کرده  خرید  بزرگ  شدت  به  کیسه  سه  شود.  می  بزرگ  های  کیسه  در  خریدهایم  چپاندن  مشغول  او  و  کنم 

 نیاوردن ماشین پشیمانم.
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مشماهای سنگین را دستم می گیرم و بیرون می روم. بار اولم نیست که پیاده به فروشگاه می آیم و کلی خرید را با  

ه خانه میبرم. چند قدم از سوپرمارکت دور می شوم. مرد درشت هیکلی کنار موتورش ایستاده و زنجیری را  خودم ب

 بین دستش می چرخاند. به درختی تکیه زده و مستقیم به من نگاه میکند.

سنگین ته دلم خالی می شود. نمی دانم من بد گمان شده ام یا واقعا طرز نگاه کردنش عجیب و غریب است. کیسه های  

 را سفت می چسبم و با قلبی کوبان از کنارش رد می شوم. هیچ اقدامی نمیکند و فقط همانطور به من خیره میماند.

بار اولی نیست که مردها در کوچه و خیابان هیزی میکنند و به من زل می زنند. بی شک من حساس شده ام. تا انتهای  

تر از توان من است. گوشم را تیز می کنم اما هیچ صدایی ا زیادخیابان می روم و عمال از نفس میفتم. وزن خریده

 نمی شنوم. 

کمی جلوتر که می روم، حس میکنم صدای پا می شنوم. قلبم می ریزد. به این نتیجه می رسم که هنوز آمادگی بیرون  

رعت میدهم و به عقب  آمدن را ندارم. حتی صدای بال زدن پرنده ها هم کافی ست تا من یک سکته بزنم. به قدم هایم س

برمی گردم. همان مرد است که دنبالم راه افتاده. دلم میخواهد جیغ بکشم و همانجا خریدها را رها کنم. هنوز امید دارم  

 که شاید هم من اشتباه میکنم. 

و   تا جایی که ممکن است به قدم هایم شتاب میدهم. نفسم از خستگی و ترس باال نمی آید. خیابان اصلی ماشین خور

 حتی در آن ساعت از روز هم نسبتا شلوغ است. ترس اصلی ام از کوچه  بن بست و همیشه خلوت خودم است.

انگشت هایم درد گرفته و می سوزد. گره مشما فشار زیادی به پوست دستم وارد میکند. صدای قدم هایی که پشت سرم  

ت اما تا جایی که می توانم تند قدم برمی دارم. دوباره  می آید بلند و بلندتر میشود. دویدن با آنهمه وسیله غیرممکن اس

به عقب برمی گردم و نگاهش میکنم. نگاه ترسناک و جدی اش روی من است. کم کم شکم از بین می رود. حتما آدم 

 بهمن است. هیچکس اینطور در کوچه و خیابان دنبال زنی راه نمیفتد. معموال متلک می گویند و شوخی میکنند.

ه من نزدیک شده که اگر چند قدم دیگر بیاید و دستش را به سمتم دراز کند، می تواند مرا بگیرد. همانطور که  انقدر ب

 خیره نگاهم میکند، لبخند ترسناکی میزند.

حس از دست و پایم میرود. اشک بی اراده روی گونه هایم می ریزد. کیسه های خرید را روی زمین رها میکنم و به  

میدوم. دیگر به عقب برنمی گردم. چشم هایم را می بندم و با تمام قدرتی که دارم، میدوم. به گریه    سمت انتهای کوچه

 افتاده ام و هق هق میکنم. درست مثل دختر بچه ای که مادرش را گم کرده و نمی تواند پیدایش کند.
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می ایستد. جیغ بلندی می کشم و از  همانطور که به جلو میدوم، کسی بازویم را میکشد و متوقفم میکند. دنیا از حرکت  

 ته حلق فریاد میزنم:

 دست از سرم بردار.  -

 تارا؟-

با شنیدن صدای آشنایش، پلک های خیس از اشکم را باز میکنم. صورتش جلوی نگاهم تار شده. چند بار پلک می زنم 

اخم   و  نگران  نگاه  پایین میچکند. بالخره طرح صورتش شفاف می شود.  اشک  قطره های  آرامش و  درهمش  های 

 زیادی به قلب کوبانم تزریق میکند.

 از میان لب های خشک و ترک خورده ام اسمش را می نالم: 

 داریوش...-

کنند،  لمس  را  خیابان  آسفالت  زانوهایم  اینکه  از  قبل  میفتم.  زمین  روی  و  آورند  نمی  را  وزنم  تاب  لرزانم  زانوهای 

 سقوطم می شود:داریوش هردو بازویم را سفت می چسبد و مانع 

 چی شده تارا؟ -

آن روز هم مجبورم کرده بود  آن روز هم مانع سقوطم شده بود.  دفترش حالم بد شده بود، میفتم.  یاد روزی که در 

 صاف و محکم بایستم. 

 نفس نفس زنان و ترسیده لب میزنم:

 یکی...-

کرده. فرار  و  دیده  را  داریوش  شاید  نیست.  آنجا  هیچکس  گردم.  برمی  عقب  انقدر   به  یعنی  میزنم.  توهم  من  شاید 

اوضاعم خراب شده؟ نه! بی شک کسی تعقیبم میکرد. تمام تنم می لرزد. چندشی عرق را روی تیره کمرم حس میکنم.  

 داریوش مجبورم میکند صاف بایستم و مرا به سمت ماشینش میبرد: 

 بیا...بیا بشین توی ماشین. -
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دست های قوی و استوارش نبود، ولو میشدم. در ماشین را باز میکند و کمکم دستش را زیر بازویم انداخته. شاید اگر  

 میکند روی صندلی جلو بنشینم. بطری آب معدنی نیم خورده اش را باز میکند و به سمتم می گیرد: 

 بیا...یکم آب بزن به صورتت.-

میکنم. کنارم خم می شود و بطری    آب را توی مشتم می ریزم و به صورتم میپاشم. گریه ام بند آمده اما هنوز هق هق

 را از دستم می گیرد. آن را داخل ماشین می اندازد و دست های لرزانم را بین مشت بزرگش جا میدهد:

 منو ببین تارا...-

 سر باال می گیرم و نگاهش میکنم. هزار سوال در شب نگاهش برق میزند: 

 چی شده؟-

 انم را پایین می فرستم و اشاره ای به سر کوچه می کنم:دستم را بیرون می کشم. به سختی آب نداشته  ده

 یکی...یکی تعقیبم میکرد. از آدمای بهمن بود. -

به وضوح جا میخورد. صاف می ایستد و به همان سمت نگاه میکند. میخواهد به سمت مسیری که نشانش دادم برود  

 که سریع مچش را می چسبم:

 منو اینجا تنها نذار.-

 خریدات ریخته وسط خیابون. مطمئنی از آدمای بهمن بود؟همه -

با سر تایید میکنم. زبان خشکم در دهانم نمی چرخد. کم کم نفسم سرجایش برمی گردد. داریوش لپ هایش را باد میکند 

 و دست به کمر میزند. نفس عمیق و مردانه ای میکشد و میگوید:

 ع میکنیم. خیلی خب...االن با ماشین میریم وسایلت رو جم-

بی آنکه منتظر حرف من بماند، پشت فرمان می نشیند و به سمت سر کوچه میراند. دستگیره را می چسبد و در را باز 

 میکند. میخواهم پیاده شوم که به سمتم برمی گردد:

 پیاده نشو. من جمع میکنم میارم.-
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با کیسه ه باز  اقالمی که بیرون ریخته را داخل مشما برمی گرداند و همراه  آید. در پشت را  ای خرید به سمتم می 

 میکند و خریدها را روی صندلی عقب می گذارد. 

 دوباره پشت فرمان می نشیند و میگوید:

 ماشین چرا نبردی؟-

 همیشه پیاده میام.-

 االن که همیشه نیست دختر خوب.-

 فکر نمی کردم...خب...می خواستم فکر کنم زندگیم به حالت نرمال برگشته.-

 ا می خاراند و در فکر فرو می رود. ماشین را دم در خانه ام پارک میکند و کامل به سمتم برمیگردد:سرش ر

اینطوری نمیشه. اگر انقدر آدم داره که هرجایی دنبالت میفتن...چیزی طول نمیکشه که یه راهی برای ورود به خونه  -

 بهمن نشناسه؟ت پیدا میکنن. جایی نداری یه مدت بری؟ دوستی؟ آشنایی؟ کسی که 

 غمگین و خسته نگاهش می کنم:

 کسی برام نمونده! همه طردم کردن. شبنم بود که...نمی دونم شاید سامان... -

 به سرعت حرفم را قطع میکند و محکم میگوید: 

 نه! سامان نه...بری اونجا خطرناکه. خواهرت چی؟ -

 اینبار من حرفش را سریع رد میکنم و محکم تر از او میگویم: 

اصال فکرشم نکن. خواهر من پا به ماهه. براش خطرساز میشه. از طرفی هم...خب...خب...شوهرش میدونه...از  -

 گذشته من خبر داره...تینا با من قطع رابطه کرده. 

 آهی میکشد و نگاهش انگار هزار حرف دارد: 

 میکنم. اوکی...یه کاریش می کنیم. من یه فکرایی کردم...فعال اصال بیرون نرو. من حلش-
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 شال افتاده روی شانه هایم را باال می کشم و می پرسم:

 تو اینجا چیکار داشتی؟-

 نگاهش را از من می گیرد و به رو به رو خیره میشود:

 با علیرضا صحبت کردم. این که خودت حضور داشته باشی خیلی بهتره...-

 ولی سامان... -

 چی میدونه بگه. تو به سامان بگو پیشنهادش رو قبول کردی. بذار هر-

 راه نفسم تنگ میشود:

 من نمی تونم بهش دروغ بگم.-

 باز مردمک هایش به سمت من می چرخند:

 ببین تارا. اون نمیتونه برای تو تصمیم بگیره. اینکه میگه یا این یا اون...اصال منصفانه نیست.-

لت عادی برنگشته ام. خودش دیده بود که  صبر میکند تا بتوانم حرف هایش را هضم کنم. پاهایم می لرزند. هنوز به حا

 زندگی را چطور به خودم زهر کرده ام و هنوز هم از من طلب دارد؟   

 نمی تونم...باید...باهاش حرف میزنم. -

 اخمش غلیظ می شود. چشم هایش در صورتم می گردد و فکش روی هم فشرده می شود: 

 میدی. تارا تو لطفی در حق من نمیکنی. داری وظیفه تو انجام-

 خنده  ناباوری می کنم و می گویم:

 مگه االن ندیدی؟ ندیدی به چه روزی افتادم؟ نمیبینی که دارم تالشم رو میکنم؟ -

گره اخم هایش باز می شود. میداند که قرار نیست از در دشمنی وارد شوم. می داند شرمنده ام. با لحنی مالیم تر و 

 صورتی بازتر جواب میدهد:
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گاه کن که اگر کمک کنی و ترتیب بهمن رو بدیم...خب...تو هم دیگه الزم نیست از چیزی یا کسی اینطوری بهش ن-

 بترسی. میدونم بهت قول دادم برات اتفاقی نیفته. سر قولم هستم. یه راه حلی پیدا میکنم که توی خطر نباشی.

 مک کنه. خودمم و خودم. راه حلی وجود نداره. کسی رو ندارم بهش پناه ببرم یا وقتی توی خطرم بهم ک-

 ببین تارا...من... -

تکیه اش را از پشتی صندلی می گیرد. یک دستش را روی فرمان میگذارد و به سمتم میچرخد. انگار از گفتن حرفش  

 مطمئن نیست. شاهد جنگ درونی اش هستم و کنجکاو که بدانم چه میخواهد بگوید. 

 بیای پیش من...  خب...من خیلی فکر کردم. شاید بد نباشه یه مدت-

 دهانم باز میماند و چشم هایم را گشاد میکنم. عقلش را از دست داده؟ واقعا این حرف ها از دهان داریوش بیرون آمد؟ 

 به لکنت میفتم و نمی توانم حرف بزنم که خودش می گوید:

همکار یا هر کوفت دیگه ی بهمن میدونم...احمقانه ست...ولی...خب...من به سامان اعتماد ندارم. بهرحال دوست یا  -

در  باشم.  مراقبت  میتونم  باشی  وقتی جلوی چشمم  نیست.  بمونی خونه ت...خیالم راحت  نمیتونی  هم  اینطوری  بوده. 

 عوض بهم کمک کن. برای یه مدت کوتاه میمونی...تا همه چیز حل بشه. یعنی... 

انقدر خواسته اش عجیب و غریب است که اصال نمی توانم  نفسی میگیرد و ساکت میماند. منتظر است من حرفی بزنم. 

 به آن فکر کنم. 

 صدای صحبتش آرام و مالیم است:

دیگه...ولی...راه حل  - از طرف  نبود مهراد  یه طرف...درد  از  پدرم  و  مادر مهراد  دارم.  من خودم خیلی مشکالت 

اگر منم نباشم جات کامال امنه. نگهبان و البی دیگه ای به ذهنم نمیرسه. توی پنت هاوس محاله کسی بتونه بیاد. حتی  

من و...واقعا امنه برات. من هم سعی میکنم زیاد اونجا بمونم. از این خونه  بی در و پیکر و تنها موندنت خیلی بهتره.  

 اگر بهمن تو رو بگیره...خب...برای منم بد میشه.

 کنم و لب میگزم: سکوتم که طوالنی می شود، شاکی اسمم را صدا میکند. نگاهش می

 نمی دونم. مطمئنی؟ -
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 از اینکه میخوام بیای پیش من؟-

 پلکی میزنم که سریع میگوید:

 صد در صد. من بدون فکر کاری نمی کنم.-

 تو فکر میکنی من توی این ماجرا تقصیر دارم. با اینکه مدام منو جلوی چشمت ببینی میتونی کنار بیای؟ -

 نه اش را رها میکند:دستی بین موهایش میکشد و نفس مردا

 تارا من االن اولویت های خیلی مهم تری دارم. -

نمی گوید که تو مقصر نیستی. نمی گوید با هر روز دیدنت مشکلی ندارم. فعال اولویتش چیز دیگری است. چند دقیقه  

 به سکوت می گذرد که بالخره فکرهایم را جمع میکنم و به حرف می آیم: 

 باید فکر کنم. سامان...-

 دایش را باال میبرد و با کالفگی و دلخوری می گوید: ص

اینکارارو برام بکنه. از تو خواستم. برای خودت تصمیم بگیر. چرا مدام - انقدر نگو سامان. من از سامان نخواستم 

 نگران واکنش سامانی؟ تو که چیزی بدهکارش نیستی!

 اوکی...-

 و دستم را به سمت دستگیره میبرم:موهای ریخته شده کنار صورتم را پشت گوشم می فرستم 

 بهش فکر میکنم.-

 بهتره پیشنهادم رو قبول کنی. راه حل بدی نیست.-

سری تکان میدهم. راست میگوید. آنجا بی شک احساس امنیت بیشتری خواهم کرد. هیچ راهی نیست که دست بهمن به  

ه میشود. مرا از مقابل در عقب کنار میزند و من برسد. از ماشین پایین می روم که داریوش هم سریع از آن طرف پیاد

 خودش در پشت را باز میکند. کیسه های خرید را برمیدارد. بنظر نمی رسد برایش سنگین باشد.

 وقتی میبیند با تعجب نگاهش میکنم، با حرکت چشم اشاره ای به در خانه میکند: 
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 من میذارم توی آسانسور برات. درو باز کن. -

ویم و کلید به در می اندازم. هردو داخل می رویم. دکمه آسانسور را میزنم. داریوش خریدها را  "مرسی" آرامی می گ

را میزنم. هنوز در بسته نشده که داریوش آن را می    5داخل آسانسور می گذارد. من هم داخل می روم و دکمه طبقه  

 چسبد و نیم تنه اش را جلو میکشد:

 پیشنهاد منم فکر کن.درارو قفل کن. پنجره باز نذار. روی -

سری تکان میدهم. کنار می رود و می گذارد در بسته شود. نیم دایره قرمز رنگ دور عدد پنج هنوز چشمک میزند.  

درها بسته می شوند و آسانسور به سمت باال میرود. به بدنه  خنکش تکیه میزنم. فشار یک کوه را روی شانه هایم حس  

 میکنم.

*** 

پاهایم دفتر علیرضا    با حالتی عصبی  با سامان به  داده بودم  داریوش نیست. ترجیح  از  را تکان میدهم. هنوز خبری 

 بیایم. داریوش مسیج داده و گفته بود دنبالم می آید اما من خبر دادم که سامان همراهی ام میکند.

چیزی نگفتم اما خبر قرار را دو روز بعد از تعقیب شدنم وسط کوچه گذاشتیم. به سامان در مورد حرف های داریوش  

دادم که بهمن برایم بپا گذاشته و او گفته بود که حدسش را میزده. بعد کلی سرزنشم کرد که خودم را به دردسر انداخته  

ام و از اول هم میدانسته اینطور میشود. همان روز پیشم آمد و تمام دو روز را برای اطمینان آنجا بود. انقدر ترسیده 

 حضورش نکردم.بودم که مخالفتی با 

به حرف های داریوش فکر کرده و هنوز تصمیمی نگرفته بودم. حرف هایش بیراه نبود اما ماندن در خانه او برای  

مدت زمانی نامعلوم زیاد عاقالنه بنظر نمی رسید. از طرفی باید به سامان چه میگفتم؟ شاید بهتر بود بیشتر با داریوش  

 در رابطه با این موضوع صحبت کنم. 

سیاه و طویل می دوم و نمی دانم انتهای این تونل روشنی و رهایی انتظارم را میکشد یا یک بن بست   انگار در تونلی

 خطرناک. 

 علیرضا نگاهی به ساعتش می اندازد و با حالتی معذب لبخند میزند:

 نمی دونم چرا هنوز نرسیده. ده دقیقه دیگه بهش زنگ میزنم. -
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ی روی پیشانی و ابروهایش نشانده و در سکوت سرش به گوشی اش گرم سامان سری تکان میدهد. تمام مدت اخم عمیق

 است.

 مطمئنید چیزی نمی خورید بگم براتون بیارن؟-

وقتی  نمی گیرد.  اش  از گوشی  را هم  نگاهش  اما  میدهم. سامان  تکان  "نه"  به معنای  را  لبخند گرمی میزنم و سرم 

مشخص است که به زور و اجبار آنجا حضور دارد و قرار  بخواهد، می تواند یک عوضی به تمام معنا شود. کامال  

 است تمام مدت عنق و بد اخالق باشد.

پا به پا می شوم و پوست لبم را بین دندان هایم میگزم. انقدر پوست لبم را میکنم که طعم تلخ و گزنده  خون را روی  

 زبانم حس میکنم. دست از سر لب بیچاره ام برمیدارم و آه می کشم.

از ده دقیقه طول میکشد تا داریوش هم خودش را به ما برساند. صدای سالم و خوش آمدگویی منشی را می شنوم  کمتر  

و بعد صدای آرام و مالیم داریوش به گوشم میرسد. علیرضا هم که گویا متوجه زنگ در و سر و صدای بعد آن شده،  

 از روی صندلی اش بلند میشود و عذرخواهی میکند.

اما  از در دفتر بی رون می رود و در را پشتش می بندد. صدای آرام و نامفهوم مکالمه اش با داریوش را می شنوم 

 چیزی دستگیرم نمی شود. 

به سمت سامان میچرخم. گوشی اش را داخل جیبش می فرستد و نگاهم میکند. تی شرت سفید طرح دار و شلوار لی 

با کتانی. تیپ همیشگی اش. کالهش ر ا روی میز جلوی دستش گذاشته و موهای نسبتا روشنش،  آبی پوشیده همراه 

 تمیز و مرتب است. 

 حالتی جدی به صورتش میدهد و به سردی میگوید:

تارا من حرفامو بهت زدم. بهشون چیزایی که میخوان بدونن رو میگم...ولی کامل ارتباطت رو با این موضوع قطع  -

 ی. تنها شرط من همینه.میکنی. دیگه داریوش رو نمیبینی و باهاش حرف نمیزن

دستپاچه لب میگزم. داریوش گفته بود که باید وانمود کنم شرطش را قبول کرده ام. موهایم را پشت گوشم می فرستم و  

فقط سری به معنای "باشه" تکان میدهم. ناراضی از جواب نه چندان مطمئن من، دهان باز میکند که همان لحظه در  
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آیند. قد داریوش به طرز قابل مالحظه ای از علیرضا بلندتر   باز میشود. علیرضا و پشت سرش داریوش داخل می 

 است. 

هربار می بینمش، الغرتر و پژمرده تر شده. هرچند ظاهرش مرتب و رسمی است، اما خیلی راحت می توان متوجه  

 پریشانی درونش شد. 

ش را میدهم. سامان حتی نگاهش هم نمیکند. علیرضا پشت میزش می رود داریوش سالم سردی میکند که فقط من جواب

و داریوش روی صندلِی پشت دار و قهوه ای تیره ای که کنار میز علیرضا قرار دارد، می نشیند. پا روی پا می اندازد 

 و مثل من پایش را عصبی تکان میدهد.

 د:علیرضا دست هایش را روی میز می گذارد و بهم گره شان میزن

 خیلی خب...اینم از آقای ماهر. -

 سامان دست روی زانویش می گذارد و به جلو خم میشود. نگاهش متوجه داریوش است:

 مگه ما مسخره ایم بیست دقیقه منتظر شما بشینیم؟-

داریوش لبخند کمرنگ و پژمرده ای میزند و برای ثانیه ای پلک هایش را روی هم می فشارد. قبال متوجه شده بودم 

 وی خودش و رفتارهایش کنترل خیلی خوبی دارد.  ر

 شود:همراه با باز کردن چشم هایش، دهانش هم به سخن باز می 

 متاسفم که منتظرتون گذاشتم. ترافیک سنگین تر از اون چیزی بود که حدس میزدم. -

 واسش به من نیست.گوید و محکم پشتش را به مبل میکوبد. اخطارآمیز نگاهش میکنم اما ح سامان چیزی زیر لب می

 گوید:کند که سامان قبل از او به تندی و با لحنی بی ادبانه میعلیرضا دوباره دهان باز می

 من حرفامو به تارا زدم. حتما شرط و شروط من رو به گوشتون رسونده.-

 زند:شود، لبخندی میکند و بعد که متوجه منظور سامان میعلیرضا چند لحظه با گیجی فکر می

 بله...حقیقتش اینه که این تصمیم به خود تارا خانوم بستگی داره...  بله-
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 نژاد...خانوم نیک-

 علیرضا برای ثانیه ای مکث میکند و گویا متوجه منظور سامان نمی شود که میگوید: 

 جان؟ -

 سامان با همان جدیت و به تندی جواب میدهد:

 نژاد هستن.خانوم نیک-

میزند ولی چیزی نمی گوید. علیرضا بعد از مکث چند ثانیه ای دیگری، دهان باز مانده داریوش پوزخند صدا داری  

 اش را میبندد و سریع میگوید: 

 نژاد.بله خانوم نیک-

میخواهد   کند؟  تحقیرشان  میخواهد  چیست؟  کارها  این  از  سامان  منظور  اندازم.  می  پایین  را  سرم  خجالت  شدت  از 

 لجبازی کند؟

 میدهد:  علیرضا دوباره ادامه

 همونطور که داشتم میگفتم...-

 اشاره ای به من میکند و غلیظ میگوید:

 نژاد...خودشون تصمیم میگیرن که...خانوم نیک-

تا حرفش را قطع کند و به سمتش خم  سامان که گویا قصد آرام ماندن ندارد، کف دستش را مقابل علیرضا میگیرد 

 میشود: 

سرزنشش- و  میاد  داریوش  وقتی  این   نه...تا  توی  باز  بخواد  گناهش  احساس  بخاطر  ممکنه  تارا  نداره.  فایده  میکنه، 

ماجرا دخالت کنه. من اطالعاتی که دارم رو میدم...من و تارا از این ماجرا کامل میریم بیرون. همینطوری هم حسابی  

 خودش و من رو توی خطر انداخته.

 بیندازم. جو به اندازه  کافی متشنج است. نگاهش به من تیز و برنده است. قصد ندارم آنجا دعوا راه
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 با مالیمت، دست روی بازویش می گذارم و آرام میگویم: 

 سامان...-

 دستش را عقب میکشد و نمی گذارد حرف بزنم: 

 ساکت باش تارا!-

از روی صندلی اش بلند میشود و به سمت میز علیرضا می رود. قدم هایش محکم و قامتش استوار است. برای جنگ 

اتمام حجت آمده و هیچ هم برنامه ندارد که کمی کوتاه بیاید. رو به روی علیرضا می ایستد که سرش را باال گرفته و و 

 نگاهش میکند.  

 چند بار با انگشت روی چوب تیره رنگ میز میکوبد و خیره به علیرضا و با لحنی تهدید آمیز میگوید:

خیال تارا بشه. بی خیال ما بشه. خودتون هرکار میخواید بکنید. اگر   من حرفامو زدم، شما هم شنیدید. داریوش باید بی-

 غیر این باشه براتون شر درست میکنم.

 علیرضا دنبال جوابی میگردد که داریوش به جای او با آرامش خاصی میگوید: 

 مشکلی نیست...قبوله.  -

 برمی گرداند:نگاهش را به چشم های من می اندازد و بعد آنها را دوباره به سمت سامان 

 اگر چیزهایی که میگی بدرد بخور باشه و کمکمون کنه، من دیگه هیچوقت کاری با تارا یا تو ندارم. خوبه؟ -

 ای کاش می دانستم چه در فکرش می گذرد؛ اما موقع گفتن جمالتش مطمئن بنظر می رسد. باید باورش کنم؟ 

 می نشیند. دستش را میگیرم و میکشم:سامان دست به کمر میزند و به سمت صندلی برمیگردد اما ن

 بشین سامان...-

 بالخره با حرص و حالتی عصبی روی مبل می نشیند و کاله کپش را برمی دارد. درحال بازی با کاله میگوید: 

بهمن االن از هر وقتی بیشتر خودشو قایم کرده. وقتایی که خودش رو قایم میکنه محاله بتونید ردشو بگیرید. اما وحید -

بطور مرتب یه سری جاها میره که میتونم آدرسش رو بهتون بدم. اونو بگیرید ممکنه بتونید بهمن رو از سایه بیرون  
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به مهراد شلیک کرد هم و بهرحال کسی که  و هم  بکشید.  بچه ست  نکشته. وحید هم  بهمن کسی رو  بود. عمال  حید 

 احمق...بهش فشار بیاد اعتراف میکنه. از طرفی برای بهمن خیلی مهمه. مثل پسرش میمونه...

صورت داریوش از شنیدن جمله "کسی که به مهراد شلیک کرد وحید بود." جمع میشود و سرش را پایین می اندازد.  

 ش را می فهمم.دردش را حس میکنم. درد

 علیرضا سکوت حاکم را برهم میریزد:

 نژاد برامون گفتن.بله اینارو تارا...خانوم نیک-

آدم بذارید  - اما اگر مدام  اوهوم...ممکنه همون بار اول پیداش نکنید. مطمئن نیستم توی این شرایط بطور مرتب بره 

 ش رو ول کنه.بالخره گیرش میندازید. نمیتونه مدت خیلی طوالنی زندگی نرمال

 علیرضا خودکارش را کنار لپ تاپ اپلش می گذارد و کمی صاف تر روی صندلی اش می نشیند:

 نژاد...خب ما که این آقا رو نمی شناسیم و قبال ایشون رو ندیدیم. اگر خودتون یا خانوم نیک-

 سامان سریع واکنش نشان میدهد:

دم سریع میتونید تشخیصش بدید. روی گردنش تتو داره. موهاشو نه! اصال نمیشه. قیافه و ظاهرش تابلوئه. آدرس ب-

 تیغ میزنه. معموال به شلوارهای گشاد تنش زنجیر میندازه. به شدت الغر و استخونیه.

ما  سمت  به  علیرضا  میدهد.  تکان  سری  برایش  فقط  داریوش  و  میشود  بدل  و  رد  علیرضا  و  داریوش  بین  نگاهی 

 برمیگردد و سرش را خم میکند:

 باشه...مشکلی نیست. -

 از داخل کشوی میزش، دفتری بیرون میکشد و خودکار را روی آن می گذارد: 

شما بی زحمت تمام آدرس ها و اطالعاتی که فکر میکنید برای گرفتن این آدم الزمه رو توی این دفتر بنویسید. آدرس -

 باغ کردان رو هم همینطور. بعد میتونید برید. 

بلند می ش بی حرف  همانجا سامان  سامان  و  میدهد  نشانش  را  ها  ورقه  از  یکی  علیرضا  دارد.  برمی  را  دفتر  و  ود 

 ایستاده، مشغول یادداشت کردن می شود.
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به داریوش که نگاه میکنم، حواسش به من است. نفس عمیقی می کشم. ترجیح داده بودم ساکت بمانم و حرفی نزنم. نه 

 به نفع سامان. پس سکوت بهترین راه حل است.می توانستم به نفع داریوش چیزی بگویم و نه 

بارقه ای از امید و شادی را در نگاهش میبینم. انگار به چیزی که می خواسته، رسیده. سر پایین می اندازم و تماس  

 چشمی مان را قطع میکنم. بعد از اینکه سامان کارش تمام می شود، از آنها خداحافظی و دفتر را ترک میکنیم.

*** 

ای خانه را باز کرده ام. پاییز در راه است. رو به پنجره می ایستم. آفتاب کم جان بعد از ظهر از میان شاخ و  پنجره ه

برگ های نارنجی و سبز و زرد درخت کاج بزرگی، انوار طالیی رنگش را میان کوچه می پاچد. نسیم مالیمی به 

 کنده می شوند و روی زمین می افتند.  پوست صورتم می خورد و نوازشش میکند. برگ ها گاهی از شاخه ها

نمی توانم بگویم حال و روز بهتری دارم. زنگ زدم به دکترم. که بگویم هفته هاست سردردهای مزمن می گیرم. که 

حالت های عصبی ام بدتر از روزهای اول برگشته. که بگویم از سرازیر کردن اینهمه قرص های کوچک و بزرگ به  

 شده ام. که بگویم دستم به دامنت، کاری بکن. معده بیچاره ام شرمنده

گفته بود که به دیدنش بروم اما من جسارت ترک کردن خانه ام را ندارم. حتی وقتی تینا زنگ زده و گفته بود فقط چند  

هفته به موعد زایمانش مانده و بهتر است سری به او بزنم، بهانه آوردم. حتی نمی توانم خواهر عزیزتر از جانم را  

بینم. نمی توانم روزهای آخر بارداری که بدترین روزهاست، کنارش باشم. آبی به دستش بدهم. قرص هایش را به  ب

موقع بدهم. خواهر بیچاره ام فشار و قند و همه چیز گرفته و حال خوشی ندارد. ساعت ها پشت تلفن غر زد و شکوه  

 سی اش.کرد و من در سکوت فقط گوش دادم و جگرم آتش گرفت برای بی ک

از داریوش هیچ خبری ندارم. احتماال سر حرفش مانده و ارتباط مرا با تمام ماجرا قطع کرده. نمی دانم کارشان به کجا  

رسیده. بارها تلفن را برداشتم و شماره اش را گرفتم اما اجازه ندادم زنگ بخورد. میخواهم بدانم و نمی خواهم بدانم. 

 دش زنگ بزند.تناقض عجیبی ست. توقع داشتم که خو

فیلم سرگرم کردم. تمام هزینه های   تمام روزهای هفته  گذشته را در خانه ماندم و خودم را با خواندن کتاب و دیدن 

زندگی ام را از پس انداِز این همه سال کار کردنم میدهم اما باید دوباره دنبال کار باشم. بعد از اینکه همه آب ها از 

 نم و زندگی ام را از سر میگیرم. همه چیز برای من تمام شده. آسیاب افتاد، دوباره کار میک 
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سامان گاهی هر روز و گاهی یک روز در میان سر میزند. البد با خودش فکر میکند که ممکن است دوباره خودم را 

 قاطی ماجرا کنم. البته خودم هم میدانم هیچ از من بعید نیست. 

افم تا جلوی چشمم نباشد. از اینهمه تنهایی خسته ام. دلم میخواهد یک از پنجره فاصله میگیرم و موهای خیسم را میب

نفر باشد که از نبودنش نترسم. یک نفر که کمی از بار مشکالتم را روی دوشش بگذارم. دلم میخواهد کسی دوستم  

ه و به وضوح می  داشته باشد و دوستش داشته باشم. انگار بالخره بعد از گذشتن از تمام این ماجراها، پرده کنار رفت

بینم که چقدر نیازمند دستی نوازش گر و مهربان هستم. انگار تازه می بینم که از خودم موجودی ساخته ام نفرت انگیز  

 و پر از سیاهی...پر از تنهایی.

لو  انقدر در تمام این سالها درگیر کینه و نفرتم بودم که هیچوقت نفهمیدم چقدر تنها و بی کسم. هرکسی که به نحوی ج 

آمد و قصد آشنایی داشت را پس زدم. تمام هدف زندگی ام شده بود کینه ای قدیمی و نخ نخ شده. میدانم که راه را از  

 اول اشتباه رفتم.

حاال در سن بیست و هفت سالگی، هیچ همدمی ندارم. حتی یک دوست که بتوانم رویش حساب کنم. بالخره بعد از  

ارم و شماره داریوش را می گیرم. چند ثانیه به شماره ای که گرفته ام و روی  مدت ها کلنجار رفتن، گوشی را برمید

 اسکرین گوشی نقش بسته، خیره می مانم.

انقدر بوق میخورد تا تماس قطع میشود. نمی دانم از قصد جوابم را   دودلی را کنار می گذارم و شماره را میگیرم. 

 کارم، گوشی را روی میز پرت میکنم. نداده یا اینکه دستش جایی بند است. پشیمان از 

کتری چای ساز را پر و چای دم میکنم. حتی جلسات باشگاهم هم تمام شده و نمی توانم خودم را با ورزش سرگرم  

 کنم. قبل از اینکه همه چیز به حالت اول برگردد، باید مطمئن شوم کسی دیگر دنبالم نیست. 

لش می ریزم و به تلویزیون وصلش میکنم. چای میریزم و همراه با بسته  فیلم جدیدی که تازه دانلود کرده ام را در ف 

شکالت به هال می روم. روی کاناپه می نشینم و فیلم را پلی میکنم. ذهنم پیش دلیل جواب ندادن داریوش است و نمی 

 توانم روی فیلم متمرکز شوم. 

سی هایش مرا یاد خودم می اندازد. نه جایی برای  فیلم کمدی و عاشقانه ایست. دختر داستان با آن چمدان بزرگ و بی ک

ماندن دارد و نه کسی که کمکش کند. تا با مرد جوانی آشنا میشود که زندگی اش را دگرگون میکند. احمقانه است. این 
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قعی اتفاق ها فقط در فیلم ها میفتد. آدم ها می آیند و بعد از رفتنشان، بیشتر احساس تنهایی میکنی. ای کاش زندگی وا 

 هم شبیه فیلم ها بود و میدانستی که تمام تالش ها و دست و پا زدن هایت به پایانی خوش میرسد.

خیره به تیتراژ پایانی، نفس عمیقی میکشم و تلویزیون را خاموش میکنم. کم و بیش حواسم به فیلم بود و زیاد متوجه 

 رایم کافی بود. جریان نشدم. همین که یکی دو ساعت خودم را سرگرم کرده بودم، ب

دو ساعت   نیست. چطور میشود کسی  اندازم. هیچ خبری  به صفحه می  نگاهی  با وسواس  و  سراغ گوشی می روم 

گوشی اش را ندیده باشد؟ حتما متوجه تماسم شده و قصد جواب دادن ندارد. اگر اتفاقی برایش افتاده باشد و دلیل تماس 

 د بهمن بالیی به سرش آورده؟ نگرفتنش در هفته گذشته هم همین باشد چه؟ نکن

دل نگران و عصبی پوست لبم را میگزم. گوشی را از روی میز برمی دارم و به اتاق برمی گردم. هوا رو به غروب 

 می رود. نسیم خنکی از پرده های اتاق می گذرد و روی پوستم می نشیند. 

گذشته، داخل پروفایل مهراد میروم و    روی تخت دراز می کشم و کمی در اینستاگرام می چرخم. مثل تمام روزهای

عکس هایش را نگاه میکنم. دیگر برایش اشک نمی ریزم ولی دیدنش حالم را منقلب میکند. چقدر عجیب است. چقدر  

 سخت است باور اینکه دیگر بین ما نیست. 

زها کمتر صورت شاد و خندانش در تمام عکس ها می درخشد. ای کاش همه چیز طور دیگری پیش میرفت. این رو

خودم را سرزنش میکنم. هرچند تقصیر من کم نبود اما از مالمت کردن خودم هم خسته شده ام. هیچ چیز قرار نیست  

 عوض شود. زمان را نمی شود به عقب برگرداند.

تازه میفهمم که چقدر در همین مدت کوتاه  از دیدن صورتش،  دارد. بعد  از عکس هایش حضور  داریوش در چندتا 

 دیگر خبری از غرور و صالبتی که در این عکس ها می بینم، نیست. هربار دیدمش، غمگین و افسرده بود. شکسته.  

راست  به  کرده.  دار  نم  را  بالش  پارچه  موهایم،  خیسی  کوبم.  می  بالش  را روی  سرم  و  گذارم  می  کنار  را  گوشی 

حه بیشتر از خواندنش نگذشته که پلک میچرخم و کتابی که تازه شروع به خواندنش کرده ام را باز میکنم. چند صف

 هایم روی هم میفتد و خوابم میبرد. 

با شنیدن صدای ویبره  گوشی که روی چوب بغل تختی بیشتر شبیه صدای کشتی ست، چشم باز میکنم و می نشینم. 

 قالنه نیست.کامال شب شده و پنجره هنوز باز است. با اینکه طبقه پنجم هستم، اما خوابیدن با پنجره باز زیاد عا
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دستی به صورت خواب و بیدارم می کشم و گوشی را برمی دارم. شماره داریوش است. لب میگزم. پس حالش خوب  

است. پاهایم را از تخت آویزان میکنم و دکمه سبز را به چپ میکشم. گوشی را دم گوشم می گیرم و از روی تخت بلند 

 می شوم.

 ایم:سکوت پشت خط باعث میشود خودم به حرف بی

 الو...داریوش؟ -

 چند ثانیه دیگر سکوت و صدای خش خش به گوش میرسد تا بالخره صدای آشنایش را می شنوم:

 سالم تارا... -

 پنجره را میبندم و برای بستن پنجره سالن، از اتاق خارج میشوم. دوباره خودش میگوید:

 زنگ زده بودی.-

 نیست تا تاییدم را ببیند. پنجره هال را میبندم و می گویم: با سر تایید میکنم که بعد متوجه می شوم آنجا 

 آره. دیدم یه هفته ست خبری نشده. راستش...خب...کمی نگران شدم. -

 پس چرا زنگ نزدی؟-

 کمی جا میخورم. روی مبل می نشینم و گوشی را به گوشم فشار میدهم:

 زدم دیگه. تو چرا زنگ نزدی؟-

 یه لحظه صبر کن... -

 وت و بعد دوباره پشت خط می آید:چند دقیقه سک 

 ببخشید. چی میگفتی؟-

 پوفی میکشم و میگویم:

 گفتم چرا زنگ نزدی توی این یه هفته؟-
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میخواستم خودت زنگ بزنی. که اگر نخواستی، توی فشار نباشی. سامان خیلی نگرانت بود و با خودم فکر کردم اگر  -

از دیدن اون مرد که دنبالت میکرد هم به این نتیجه رسیدم که قضیه  خیلی نگرانه پس حتما خطری تهدیدت میکنه. بعد  

شوخی بردار نیست. دلم نمیخواد توی این ماجرای لعنتی کس دیگه ای هم جونش رو از دست بده. به اندازه کافی از 

 دست دادیم. هردومون... 

 آه بلندی میکشم و می گویم:

 مرسی که درک میکنی. چه خبر؟-

 را از آن سوی گوشی هم می شنوم: صدای پوزخند زدنش

 چه خبر؟ مرتیکه عوضی خوب کارشو بلده.-

 ناخن شستم را بین دندان هایم میجوم و با نگرانی می پرسم:

 مگه چی شده؟-

 قضیه ش مفصله... -

 عیب نداره میخوام بدونم. -

 مطمئنی؟ -

 آره... -

 خب پس باید ببینمت. میام دم در خونه ت. توی ماشین حرف میزنیم. -

 کمی دست دست میکنم و بعد می گویم:

 بیا باال...توی ماشین خوب نیست.-

 اوکی. شاید دیروقت بشه. مشکلی نداره؟ -

 نه نه...من چند ساعتی خوابیدم. هروقت کارت تموم شد بیا. -
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 کند:خنده  آرامی می

 ای کاش منم می تونستم اینو بگم. احساس میکنم سالهاست نخوابیدم.-

 دش ادامه میدهد:سکوت که میکنم، خو

 پس راه افتادم زنگ میزنم. فعال... -

تماس را قطع میکنم و گوشی را روی پایم می گذارم. اگر دری رو به بسته شدن میرفت، خودم دوباره بازش کرده  

 بودم و اصال هم کنترلش دست خودم نبود.

ت آدم ندیده ام ذوق دارم و میخواهم به  پیراهن ساده و کوتاهی میپوشم و موهایم را باز میکنم. نمیدانم چون مدت هاس

 خودم برسم یا چون داریوش می آید. باید اولی باشد. فکرهای احمقانه را عقب میزنم و به سمت میز آرایش می روم.

آرایش مالیم و مختصری میکنم و موهای حالت دار شده ام را روی شانه هایم می ریزم. شام میپزم و در تنهایی و 

را میخورم. احساس گناه و ترس باعث میشود به سامان زنگ بزنم و جویای حالش شوم. میخواهم سکوت خانه شامم  

 مطمئن شوم که سرزده و وقتی داریوش آنجاست، سر و کله اش پیدا نمی شود.

بالخره نزدیک ساعت یک شب داریوش خبر میدهد که در راه است. چای آماده میکنم و میوه و شیرینی و شکالت 

 ترس و هیجان دارم. انقدر آدم به دوری بالخره کار دستم داده. میچینم. اس

روی مبل منتظر می نشینم تا بالخره زنگ آیفون را میزند. در را برایش باز میکنم. در ورودی را هم باز میکنم و 

 همانجا منتظر میمانم تا داخل بیاید.

ر همین یک هفته کوتاه، بطور واضحی الغرتر و  وقتی از آسانسور بیرون می آید، تازه متوجه عمق فاجعه می شوم. د

 پژمرده تر شده. کتش را دستش گرفته و رنگ و رویش زرد بنظر می رسد. 

داغان به نظر  بیاورم که چقدر درب و  ندارم به رویش  ام را به سختی میبندم و لب میگزم. دوست  باز مانده  دهان 

آسانس از  بشاش  و  که خوشحال  داشتم؟  انتظاری  چه  باشد؟ میرسد.  پذیرفته  که  باشد؟  رفته  یادش  که  خارج شود؟  ور 

 چطور میشود چنین مصیبتی را پذیرفت؟

 لبخند زوری و معذبی روی لب هایم می نشانم:
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 سالم...-

 از مقابل در کنار می روم تا داخل بیاید. جواب سالمم را با رویی نه چندان باز میدهد و از کنارم می گذرد. 

بندم. از سر و ظاهری که برای خودم ساخته ام بدم می آید. البته بعید میدانم حتی متوجه ظاهر من  در را پشتمان می  

 شده باشد. حتی درست نگاهم هم نکرد.

به سمتش می روم. روی کاناپه نشسته و کتش را روی دسته مبل انداخته. چند دکمه باالی پیراهنش باز است و پارچه  

 شده.روشنش کمی چروک و نامرتب 

 نزدیکش می روم و با دودلی میپرسم:

 شام خوردی؟ -

 نگاهش را باال می آورد و آن را مستقیم در چشم های شرمنده ام می اندازد: 

 نیومدم شام بخوریم...-

 دست هایم را بهم می پیچم و دوباره لبخند دستپاچه ای میزنم:

 گفتم شاید... -

 سری تکان میدهم:

 مهم نیست. -

 ه می روم، صدایش منع کننده است: به سمت آشپزخانه ک

 چیزی نیاری ها...-

 شل و وارفته نگاهش میکنم: 

 چایی؟-

 پیراهنش را از تنش فاصله میدهد:
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 خیلی گرمه. یه لیوان آب خنک بده لطفا... -

سری تکان میدهم و داخل آشپزخانه می روم. در لیوان شربت خوری و گلدار بلندی، یخ میریزم. بطری آب معدنی را  

 یخچال بیرون می کشم و لیوان را پر میکنم. آن را داخل پیشدستی می گذارم و به هال برمی گردم. از 

 پیش دستی را روی میز مقابل دستش می گذارم. بالخره لبخند ضعیف و بی حوصله ای میزند:

 مرسی...-

 خواهش میکنم.-

 خالی را داخل پیش دستی برمی گرداند.آهی می کشم و روی مبل می نشینم. تمام آب را یک نفس می نوشد و لیوان 

 مستقیم سر اصل مطلب میروم:

 خب...تعریف کن. به کجا رسیدی؟ -

دستی پشت گردنش می کشد و صاف تر می نشیند. شانه هایش اگرچه استخوانی تر اما هنوز پهن و محکم بنظر می 

 رسند. مطمئنم تمام تالشش را برای سرپا ماندن میکند.

 هم میکند:نفسی می گیرد و نگا

نیاز  - کمک  بزنم...به  زنگ  خواست  می  دلم  واقعا  بذارم.  احترام  خصوصیت  حریم  به  خواستم  می  اوم...راستش 

من   بودم.  داده  قول  که  همونطور  ندم.  رو  جوابت  خواستم  زدی، می  که زنگ  حتی ظهر  راستش  نزدم.  دارم...ولی 

 هرطور شده.خودمو می شناسم تارا...تا ته این ماجرا رو باید برم. 

 سری به معنای درک کردن تکان میدهم و به جلو خم می شوم: 

 رو من حساب کن... -

 طوری نگاهش میکنم که بداند همه جوره کمکش خواهم کرد. دیدنش در آن حال و روز بیشتر مطمئنم کرده. 

 منظور نگاهم را میفهمد و شروع به تعریف میکند: 
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لوکیشن  اجازه  ورود به خونه ها رو گرفتیم. ما- به  اول رفتیم  داده بود.  لعنتی ترتیب همه چیزو  مور بردیم. مرتیکه  

اولتون. یه خانواده اونجا بودن که ادعا میکردن سالهاست اونجا زندگی میکنن. مادر و پدر و سه تا بچه. اصال شبیه  

ن. حتی مدرک نشونمون تعریف های شما نبود. همه  خونه وسیله داشت و بنظر می رسید سالهاست اونجا زندگی میکن

آدم دیوونه که داره چرت و پرت میگه. همه بیشتر  یه  داد که سالهاست اونجائن. هیچی پیدا نکردیم. شده بودم شبیه 

خانواده رو باور کردن تا منو. توی زندگیم انقدر احساس حماقت نکرده بودم. همون اتفاق توی ویالی کردان هم افتاد. 

مرد که ادعا میکرد اون باغ بهش تعلق داره و میگفت هیچ ایده ای ندارم از چی حرف  همه چیز چیده شده بود. یه  

میزنید. اگر کسی رو میخواستن توی باغم گروگان بگیرن، من میفهمیدم. همه بازیگرهای خوبی بودن. عالوه بر اون  

 بست بودن...  هیچی هم پیدا نکردیم تارا...حتی یه تار مو...یه نشونه...هیچی نبود. هردو نشونی بن

 با چشم های گشاد و لحن پر حرصی می گویم:

 امکان نداره. بهمن عوضی...بخدا بود...بخدا اونجا بودیم..بخدا... -

 دستش را باال میگیرد:

کمکمون  - دیگه  پلیس  نخورد.  بدردمون  که  اینه  مهم  بهرحال  کنم.  اعتماد  بهت  میتونم  که  دادی  نشون  تارا.  میدونم 

فهمیدن پول رو دادیم. پول رو بصورت نقد و به دالر ازمون گرفتن. هیچ انتقال پولی نبوده که نمیکنه...مخصوصا که  

بشه ردش رو گرفت. میدونی، پدرم موافق نبود...پلیس گفته بود که اگر پولو بدید، برادرت رو میکشن...ولی با خودم 

تنش. وقتی پای عزیزت میاد وسط...نمیتونی فکر کردم...من احمق نیستم تارا...ولی اگر پول رو نمی دادیم هم می کش

باهوش باشی. نمیتونی درست فکر کنی. گفتم شاید یه درصد احتمالش باشه که مهراد رو پس بدن. می خواستم روی  

 همون یه درصد حساب کنم. بگذریم... 

 نفسی میگیرد و صورتش گرفته تر از قبل می شود: 

داد. با اینکه علیرضا میگه بهتره صبر کنم تا بتونه از نظر قانونی   چند روزی خودم رفتم به آدرس هایی که سامان-

پیش بره. بخاطر هر دو لوکیشن که بن بست بودن و دادن پول کمی به مشکل خوردیم. من نمی تونم صبر کنم. اگر 

بگم دقیقا    پول رو بردارن و از ایران برن چی؟ بخاطر همین هم خودم رفتم. ساعت ها نشستم و کشیک دادم. نمی تونم

کسی که آدرسش رو دادید رو پیدا کردم یا نکردم. مشکل اینجاست که من وحید رو ندیدم. اونو نمی شناسم. ممکنه بین 
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اگر  اما  دیدم  همین مشخصات  با  رو  نفر  چند  حتی  دونم.  نمی  من  اما  باشه  هم  اون  میرن  و  میان  که  آدمی  هزاران 

 بزرگه... بگیرمش و آدم اشتباهی باشه...خودش یه مشکل 

 قبل از اینکه حرفش را تمام کند، سریع بین حرفش میپرم:

 باهات میام. من می شناسمش. -

ساکت می شود. نگاهش میکنم و نگاهم میکند. انگار باری را از روی دوشش برداشته ام. لب میگزم و لب هایم را بهم  

 می مالم:

 ولی...اگر پیداش کنیم...میخوای چیکار کنی؟-

 می کشد و آن را بین موهایش میبرد. نفس مردانه ای میکشد و شانه باال می اندازد:  دستی به صورتش

خیلی بهش فکر کردم. میتونم به عنوان مظنون تحویل پلیس بدمش...دو تا مشکل هست...هیچ مدرکی ندارم...و اگر  -

بگیرمش...و هر طور شده    بخوام وسط خیابون به زور بگیرم و ببرمش، خودش آدم ربایی به حساب میاد. تصمیم دارم

از زیر زبونش حرف بکشم. سامان گفت میشه شکوندش. سامان گفت وحید مثل بهمن نیست. اینو گفت دیگه...پس اگر 

 زیر فشار باشه حرف میزنه. 

 هول و دستپاچه میخندم و سری تکان میدهم:

 نمی دونم...تو...تو داری با آتیش بازی میکنی.  -

گوشه لبش به بغضی می لرزد. به سرعت دست هایش را به صورتش میکشد و غمگین می  نگاهش خیس می شود و  

 گوید: 

 چاره  دیگه ای دارم؟ هیچ راهی برام نمونده.-

 حق با اوست. واقعا دستش از همه جا کوتاه است. با اینحال مطمئن نیستم راه حل خوبی باشد.  

شتباهی بگیرم. اگر ازم شکایت کنن دیگه کی میخواد پی قضیه  تارا ترجیح میدم خودم انجامش بدم اما می ترسم آدم ا-

 رو بگیره؟ 

 نه...من... -
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 کمی فکر می کنم. موهای ریخته روی شانه هایم را عقب می زنم و به صندلی تکیه میدهم:

 کمکت میکنم. اما وقتی گرفتیش...خودت میدونی. بعد از اون ترجیح میدم توی ماجرا نباشم. نمیخوام...-

 اوست که حرفم را میبرد و با اطمینان می گوید: اینبار

 هرطور که بخوای. همینکه نشونم بدی کافیه. ترتیب بقیه ش رو خودم میدم.-

دلم می خواهد بگویم که تو هم باید دست برداری. با حقیقت مواجه شو و همه چیز را فراموش کن. ولی واقعا به همین 

نداشتم، درکش نمی کردم. اما از میان تمام آدم هایی که مدام می گویند دست نگه سادگی ست؟ شاید اگر تجربه اش را  

دار، من نمی توانم دعوت به آرامشش کنم. ده سال از مرگ پدرم گذشته و من هنوز دست برنداشته ام. هرشب قبل از  

 خواب نقشه  جدیدی برای شبنم می کشم. به این راحتی ها نیست.

. همه چیز منو یاد مهراد میندازه. هم دوست دارم حضورش رو حس کنم و هم اذیت میشم. خونه رفتن برام سخت شده-

ماشینش مدام زیر پامه...هنوز بوی عطرش رو میده. انگار میخوام آخرین ذراتی که یادم میندازن برادرم اونجا بوده  

اینا درد    رو به ذهنم بسپرم. خونه پدرم نمیتونم برم. مادرش مدام گریه میکنه. پدرم مدام سرزنشم میکنه. کنار همه 

نبودنش غیر قابل تحمله. همه چیز رو میتونم تحمل کنم؛ جز نبودنش. من هیچوقت نمی ذاشتم بابام بهم زور بگه اما 

 ش گوش میدم و هیچی نمیگم. فکر میکنم شاید اگر پول رو نمی دادیم... این روزا همه  

 هی...-

 نگاهم میکند. محکم و جدی می گویم: 

تقصیر تو نیست...هیچ فرقی نمیکرد. پدرت احتماال ناراحت پولیه که از دست داده. هرکسی جای تو بود، می خواست  -

شانسش رو امتحان کنه. اونا بهرحال نمی ذاشتن مهراد بره. راستش...من حس میکنم اگر...حس میکنم اگر فرار نمی 

 رست رو کردی.  کردیم...ممکن بود ولش کنن. احتمالش کمه...ولی تو کار د

 ولی اگر... -

 نمیتونی با اگرها زندگی کنی...-

 تارا...-
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 ساکت می مانم. صورتش درهم می رود و لب هایش می لرزد: 

"اگر"ها  - این  بدون  میشد.  اونطوری  میشد...اگر  اینطوری  اگر  که  نچینم.  سناریو  ذهنم...اگر  خودم...توی  برای  اگر 

 ممکنه خودمو حلق آویز کنم.

معنای درک حرفش تکان میدهم و ساکت می مانم. گاهی چیزی می گوییم و فکر می کنیم حرف هایمان به سرم را به  

دانیم که بعضی اوقات همین دلداری دادن ها، مانند چاقوی تیزی ست که بیشتر در   دیگران کمک خواهد کرد. نمی 

حرف های دلشان را بزنند. بدون اینکه    قلبشان فرو می کنیم. شاید بهتر است گاهی فقط خفه شویم و بگذاریم آدم ها

نظری بدهیم و سعی در تسکین دادن دردشان داشته باشیم. فقط گوش کنیم...در سکوت و عمیق گوش به حرف هایشان 

 بسپاریم. 

بسته  سیگارش را از جیب کتش بیرون میکشد. سریع بلند می شوم و برایش جا سیگاری می آورم. جا سیگاری را  

 دستش می گذارم. کنارش می نشینم. نه خیلی دور و نه خیلی نزدیک. روی میز و جلوی 

سیگاری گوشه  لبش جا میدهد و پاکت را به سمتم می گیرد. لبخندی به نگاهش می زنم و سیگاری برمی دارم. حالت  

ر من و چشم ها و نگاهش باعث باال رفتن ضربان قلبم میشود. زودتر از من نگاهش را می دزدد و با فندک اول سیگا

 سپس خودش را روشن میکند.

ست   روشی  کشیدن  سیگار  من  نظر  از  شده.  لبریز  و  پر  سیگاری  جا  میکند،  ترک  را  ام  خانه  صبح  نزدیک  وقتی 

 تدریجی برای خودکشی و هرکدام از ما دالیل خودمان را داریم. 

*** 

وه خانه ای که وحید اکثر آخر هفته ها  حاضر و آماده منتظر اسنپ نشسته ام. قرار است امروز همراه با داریوش به قه

را آنجا می گذراند، سر بزنیم. آن سوی شهر است و از حرف های بهمن و سامان تقریبا میدانم که در آن قهوه خانه 

 اسلحه می فروشند.

نم. داریوش خودش می خواست دنبالم بیاید اما بعد زنگ زد و گفت که مشکلی پیش آمده و خودم را به آپارتمانش برسا

خودش هم با اصرار زیاد برایم اسنپ گرفته و گفته بود اگر خودش لوکیشن راننده را روی نقشه پیگیری کند، خیالش  

 راحت تر است.
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از استرس زیاد، تمام خانه را از صبح برق انداخته ام. ده دقیقه بعد با مسیج داریوش می فهمم که راننده اسنپ پایین 

 م و کتانی های سفید رنگم را میپوشم.منتظرم است. کیفم را برمی دار 

. ماشین  66نفس عمیقی می کشم و در را باز میکنم. مشخصاتی که داریوش فرستاده را می خوانم. پراید سفید، پالک  

را روشن می بینم. کوچه را از نظر می گذرانم. نسبتا خلوت است. به سرعت به سمت پراید می روم. شیشه تا نیمه 

 پایین است.

 ی روم و صدایم را صاف میکنم: جلوتر م

 اسنپ؟-

راننده "آره" سفت و سختی میگوید. در را باز می کنم و روی صندلی عقب می نشینم. داریوش تمام طول مسیر هر  

 چند دقیقه یکبار، تکستی میدهد تا مطمئن شود حالم خوب است.

ولی میفتم که اینجا آمده بودم. مهمانی برگشتن وقتی ماشین جلوی آپارتمان می ایستد، سرم را باال می گیرم و یاد بار ا

 داریوش بود. مهراد خوشحال بود که برادرش آمده. مهراد زنده بود. مهراد... 

چشم هایم پر میشود. لب هایم را بهم فشار میدهم تا یکوقت بغضم نشکند. دلم می شکند. به سمت راننده برمی گردم و 

 نفس عمیقی می کشم: 

 چقدر شد آقا؟ -

 ه آینه پشت را درست میکند و با بد اخالقی میگوید:رانند

 حساب شده خانوم. بفرمایید.-

 داریوش گفته بود اول خبر رسیدنم را بدهم و بعد پیاده شوم. آرام می گویم:

 ببخشید یه لحظه. -

 شماره اش را می گیرم و با همان بوق اول جواب میدهد: 

 الو تارا...رسیدی؟ -
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 آره... -

 بشین. االن من میام پایین.یه دقیقه -

چند دقیقه بعد، با لباس راحتی پایین می آید. همان لحظه اول قد بلندش را می بینم که از درهای بزرگ و طالیی رنگ 

 بیرون می آید.

از ماشین پیاده می شوم و او هم مرا می بیند. به سمتش می روم و به دنبالش داخل البی می روم. داخل آسانسور حالم  

 می پرسد. انگار رنگ و رویم پریده که نگرانم شده.را 

 دستی به صورتم می کشم و سر تکان میدهم:

 نمی تونم بگم خوبم. -

 او هم سری تکان میدهد و نگاهش را میدزدد: 

 میفهمم. -

 تکیه اش را به بدنه  آسانسور میدهد و سرش را به سطح آن میکوبد:

 فکر میکنی دارم اشتباه میکنم؟-

 ا دور آسانسور می چرخد و دوباره در حوض نگاهم میفتد: نگاهش دور ت

 حتی نمیتونیم خاکش کنیم. -

 نفس عمیق و بزرگی می گیرد و همان لحظه آسانسور می ایستد. کنار میکشد تا قبل از او بیرون بروم. 

نروم. باورم نمی شود  با شانه هایی افتاده از آسانسور بیرون می روم. بار قبل در را به رویم قفل کرده بود تا بیرون  

 دوباره پا به خانه اش گذاشته ام. 

اینبار با میل قلبی، پا به خانه اش می گذارم و داخل سالن بزرگ می چرخم. اشاره به مبل های راحتی میکند و می 

 گوید: 

 بشین تارا. آروم باش.-
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زشی اش می فرستد و بی حرف می روم و روی کاناپه می نشینم. دست هایش را داخل جیب شلوار طوسی و ور 

 نگاهم میکند: 

 چی میخوری؟-

 چند بار دم میگیرم و بازدمی ندارم که بیرون بدهم. با صدایی گرفته جواب میدهم:

 یه شربت یا یه چیز شیرین. فکر کنم فشارم افتاده. -

 لبخند کمرنگی روی لب های کوچکش می نشاند و به شوخی میگوید: 

 غش نکنی باز...-

لبخندش عمیق می شود و به سمت آشپزخانه برمی گردد. همراه با لیوان بزرگ آبمیوه برمی    چشم غره می روم که

 گردد و آن را به دستم میدهد.

آب انبه را تا نیمه سر میکشم. لیوان را روی میز می گذارم و چند بار دیگر نفس عمیق می کشم. کنارم می نشیند و  

 دست روی زانویم می گذارد: 

 بهتری؟-

 روی لب های شیرین شده ام می کشم: زبانم را 

 بهتر میشم. -

 لبخندی به رویش می زنم و ادامه میدهم: 

 کی میریم؟ -

 کمی گوشش را می خاراند و صاف می نشیند:

 منتظر یه زنگ هستم. بعدش میریم.-
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اتاق  در سکوت همانجا می نشینیم تا تلفنش زنگ می خورد. برای جواب دادن از روی مبل بلند می شود و به سمت  

می رود. همانجا منتظرش می مانم. هربار در آن محیط و در آن خانه هستم، یاد مهراد میفتم. یاد بار قبلی که با او  

 روی همین مبل نشسته بودم و داریوش غافلگیرمان کرده بود.

شم. چطور داریوش از روز اول تمام تالشش را برای دور نگه داشتن برادرش از ماجرا کرده بود. آه غمگینی می ک

 می تواند در آن خانه بماند؟ مطمئنا همه چیز او را به یاد برادر از دست رفته اش می اندازد. 

بلند می شوم و در خانه قدم میزنم. رو به روی تابلو فرش بزرگی که به یکی از دیوارها آویزان کرده اند می ایستم و  

 طرح زیبایش را خیرگی میکنم.

ش از اتاق بیرون می آید. به سمتش برمی گردم. گوشی اش را داخل جیب شلوار راحتی  از صدای در میفهمم که داریو

 اش می اندازد و سرش را دور سالن می چرخاند. بالخره مرا پیدا میکند.

 دست در جیب بدون اینکه جلوتر بیاید، می گوید: 

 لباس بپوشم میریم. اوکی؟-

رود. خیره به رفتنش، قامت خمیده اش را که روزی مثل سروی بلند فقط سرم را برایش تکان میدهم. از پله ها باال می 

و استوار بود، برانداز میکنم. نیم ساعت منتظر می مانم تا دوش گرفته و لباس پوشیده، پایین می آید. بوی عطر و افتر  

 شیوش از همان دور به مشامم می خورد. 

ز من راه میفتد. دوباره دارد استرسم زیاد می شود. هر  کلید و سوییچ ماشینش را از روی میز برمی دارد و جلوتر ا 

 اتفاقی ممکن است بیفتد. با روش داریوش موافق نیستم ولی ترجیح میدهم حرفی نزنم. 

نیست.   دیگر  های  آدم  شبیه  برادرش  فقدان  با  داریوش  آمدن  کنار  روش  گویا  میکند.  تردد  مهراد  ماشین  با  هنوز 

را دوست دارد. برعکس همه آدم هایی که از شر تمام چیزهایی که متعلق به عزیز   هرچیزی که به یاد مهراد بیندازتش

 از دست رفته شان بوده خالص می شوند.

داریوش جزو آن شخصیت هایی نیست که بعد از چند روز معاشرت بتوانی او را بشناسی. شناختن آدم های پیچیده به  

یا مرا بخشیده؛ چون از رفتارش نمی شود پی به احساساتش   همین راحتی ها نیست. من نمی فهمم از من نفرت دارد

 برد.
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آنور   دارد و درها را قفل میکند. وقتی به سمت دویست و شش سیاهی که  از ماشین برمی  انتظارم چیزی  برخالف 

 پارکینگ پارک شده می رود، دنبالش میفتم و می گویم: 

 کجا میری؟ -

 به راهش ادامه میدهد و می گوید:

 توی اونجور محله ها زیادی توی چشمه. دوست ندارم سریع شک کنن بهمون. همیشه با همین میرم. اون ماشین-

حق با اوست. بدون هیچ بحثی سوار ماشین می شویم. خودش به سمت آدرسی که از سامان گرفته می رود. چون قبال 

 است. آنجا رفته، چشمی آدرس را بلد است. من فقط می دانم قهوه خانه ای آن سر شهر 

باد کولر ماشین به صورتم می خورد و کمی از التهابم را کم میکند. دلم بی قرار است. چند بار نفس عمیق می کشم و  

 بازدمم را به سختی بیرون میدهم.

 داریوش سرش را به سمت من برمی گرداند:

 خوبی؟-

 فرستم:نفس بریده نگاهش میکنم و موهای ریخته کنار صورتم را پشت گوشم می 

 استرس دارم. -

 استرس چی تارا؟ فقط به من نشونش بده. میخوام بشناسمش. تو دلیلی نداره استرس بگیری!-

 خب تو چی؟ کاری که میخوای بکنی خطرناکه!-

 ابروهایش را باال می اندازد و خنده تمسخرآمیزی میکند:

 االن میخوای بگی نگران منی؟-

 بدون بحث دیگری می گویم: 

 هستم.آره -
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 اون روزی که داشتی نقشه میکشیدی منو بندازی توی دهن شیر که نگران نبودی. بودی؟ -

 کالفه و عصبی می گویم: 

 اون موقع با االن خیلی فرق میکرد.-

 چه فرقی؟ من همون آدمم... -

 توی ذهن من دیگه اون آدم نیستی...-

 فقط چون گفتم فیلم رو من پخش نکردم؟-

 م: کامل به سمتش برمی گرد

 فکر میکنی چیز کمیه؟ من همه چیزمو از دست دادم. -

 میدونم...هزار بار گفتی.-

تو - کردم  می  فکر  سالها  این  بودی...تمام  تو  کرده  عوض  منو  سرنوشت  که  کسی  کردم  می  فکر  من  میگم.  بازم 

 بودی...من تقصیر خودمو قبول میکنم. برای همینم هست هرکاری ازم بربیاد برات میکنم...اما...

 میان حرفم میپرد. لبخند استفهام آمیزش را هنوز به لب دارد: 

 ش حرف مفته. من برادرم رو از دست دادم چون تو... میگن چیزایی که قبل "اما" میگی، همه -

 روی "تو" گفتنش تشدید حرصی می گذارد و ادامه میدهد: 

 فکر میکردی که باعث بدبختیت منم...-

 مت ندادی حقیقت ماجرا رو به من بگی. ترجیح دادی خودت رو کنار بکشی. برای اینکه "تو" به خودت حتی زح-

 صدایش را کمی باال میبرد:

 من کاری رو کردم که فکر میکردم درسته... -

 من هم ولوم صدایم را باال میبرم:
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 منم کاری رو کردم که فکر میکردم درسته... -

 ه؟با کدوم منطقی همکاری کردن با آدمی مثل بهمن کار درستی-

 تو جای من نبودی...-

 االن هستم. من تو رو مقصر میدونم تارا... ولی میبینی که نقشه قتلت رو نچیدم. -

قرار نبود اوضاع اینطوری بشه. قرار بود پولشون رو بگیرن...قرار بود عذاب بکشی اما قرار نبود کسی جونشو از -

 دست بده.

هنوز نمیدونی که این کار بازی کردن با دم شیره؟ نمیدونی روی حرف  یعنی تو به عنوان یه دختر بیست و هفت ساله -

 اینجور آدمها نمیشه حساب کرد؟

 مشغول بازی با انگشت هایم می شوم. حق دارد. لب میگزم و می گویم:

 درست فکر نکردم...-

 همین درست فکر نکردن تو زندگی منو نابود کرد.-

شرمندگی من، نفس عمیق و بلندی می کشد و سری از روی تاسف   ترجیح می دهم ساکت بمانم. با دیدن سکوت و

 تکان میدهد:

فکر میکنی نمیدونم دارم چیکار میکنم؟ فکر میکنی نمی دونم چقدر کارم خطرناکه؟ ولی مگه راهی برام گذاشتی؟  -

 پلیس کمکم نمیکنه. اصال نمی دونم باید چیکار کنم!

 سرم را باال می گیرم:

م. همین عصبانیت بی منطق. فکر کردم از بین تمام آدما، تو حال اون روزای منو درک میکنی!  منم همین حالو داشت-

دوست ندارم با پیش کشیدن گذشته ها بگم که حق با منه..ولی...ولی تو هم می تونستی یه دختر هفده ساله رو وقتی  

او اگر  بود.  این  درست  کار  داره.  اصرار  خودش  اگر  حتی  نزنی.  دست  بهش  رو  مسته،  درست  کار  روز  ن 

میشه...ولی   اینطوری  دونستم  نمی  من  بگی  میخوای  االن  میدونم  رسیدیم.  نمی  اینجا  به  میکردی...هیچکدوممون 
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مون مقصریم. یه زنجیره ای از اتفاقات بود که بخاطر اشتباه خب...خب منم نمی دونستم اینطوری میشه. داریوش همه 

 تک تک ما افتاد.

ی به سرش می کشد و به فکر فرو می رود. انگار دیگر قصد بحث و دعوا کردن ندارد. نمی خیره به رو به رو، دست

 دانم فکر میکند حق با من است یا دیگر حوصله بحث کردن ندارد اما بهرحال ساکت می ماند.

ده ای  بعد از دو ساعت ترافیک و راه طوالنی به قهوه خانه مورد نظر می رسیم. بنظرم نرسید که راندن ماشین دن

اصال برایش سخت باشد. خیلی ماهرانه رانندگی میکند. چه با دویست و شش و چه با پورش. پورش سیاه و جذابش را 

 به یاد می آورم. دیگر حتی ماشینش را نخواهد دید. البته ماشین در برابر جان برادرش مانند سوزنی ست در انبار کاه.

نشینیم. قهوه خانه را با انگشت نشانم میدهد. با دقت داخل فضایش را از نظر  همانجا گوشه خیابان، داخل ماشین می  

می گذرانم. مردهای پیر و جوان زیادی در فضای پر دود نشسته اند. چای می نوشند و پاسور یا تخته بازی میکنند. 

 اکثرا سیگار دستشان دارند. وحید را داخل فضا نمی بینم.

 نگرانی سر تکان میدهم: به سمت داریوش برمی گردم و با 

 نیست...-

 چشم هایش را برای لحظه ای می بندد:

پروسه  - کنیم.  پیداش  نیست  قرار  اول  بار  بودم  مطمئن  منم  کنیم.  پیداش  تا  میریم  و  میایم  انقدر  بالخره  نیست.  مهم 

 طوالنی و زمان بریه. من خودمو آماده کردم. 

گردم. تمام حواسم پی آدم هایی ست که آن دور و بر رفت و آمد  "باشه" می گویم و دوباره به سمت قهوه خانه برمی  

می کنند. خبری از وحید نیست. نیم ساعت بعد هم همانطور در جست و جوی وحید می گذرد تا به سمت داریوش 

 برمی گردم و کالفه می گویم:

 چرا پیداش نمیشه؟-

 لبخندش اینبار بویی از تمسخر ندارد و مهربان است: 
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صبورتر از این حرفا باشی تارا. ممکنه به این زودی ها پیداش نکنیم. طبق یه الگوی نامطمئن و احتمالی   باید خیلی-

 داریم پیش میریم. ممکنه مجبور شیم روزها بیایم و همینجا منتظر بمونیم.

 با دقت به در قهوه خانه خیره می شوم:

 باهاش چیکار میکنی؟-

میکنم و هردو رو میسپرم به قانون. قرار نیست من دستمو به خون کسی    بهت گفتم. از طریق وحید بهمن رو پیدا-

 آلوده کنم.

 حتی خون آدمی که برادرت رو کشته؟-

آره...چرا باید خودمو بندازم توی دردسر؟ سزای آدم ربایی و آدم کشی اعدامه. تنها چیزی که الزم دارم اعترافات  -

 وحید و بهمنه.

یر نور مستقیم آفتاب می گذرد. هوا رو به تاریکی رفته و هنوز خبری از وحید  چند ساعت بعد توی سکوت محض و ز

 نیست. خسته و کالفه مدام جایم را روی صندلی عوض میکنم. کمر درد و پا درد گرفته ام. 

 کی میریم؟ -

 شانه باال می اندازد. نگاه تیره و کینه دارش را از روی در قهوه خانه برنمی دارد: 

 یا دو شب پیداش نشه بعید میدونم بیاد. دیگه اگر تا یک -

 متعجب و سوالی می گویم:

 تا دو شب؟ هنوز هوا تاریکم نشده.-

 لبخند بی رنگ و رویی میزند:

 به این زودی خسته شدی؟ -

 چند لحظه در سکوت نگاهش میکنم. نباید خسته شوم. لبخند من پر نور تر از لبخند اوست:

 میشینیم.نه...مهم هم نیست. -
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 سری تکان میدهد و باز خیره می شود به در قهوه خانه:

ساعتشو  - روز...هر  تمام طول  میخورم.  چیزی  میخوابم...نه  نه  کنم.  چیکار  وجودمه  توی  که  آتیشی  با  باید  نمیدونم 

 ام. عصبانی

 من هنوز نگاهش میکنم:

 میفهمم...-

مرا ندارد. همانطور که خیره مانده ام به صورتش،   آه عمیقی میکشد. انگار حوصله حرف زدن و درد دل کردن با

به سمت  را  داریوش هم هوشیار شده چون سریع، سرش  انگار  استرس می گیرم.  ناخودآگاه  موبایلم زنگ میخورد. 

 کیف من برمی گرداند و خیره می ماند به گوشی که روی پا و روی کیفم است.

 فی میکشد و سرش را تکان میدهد. اسم سامان و عکسش با زکس روی صفحه نقش بسته. پو

ام می چسبانم، یعنی حرفی نزن. همین مانده سامان   بینی  به  ام را  اشاره  انگشت  گوشی را نزدیک گوشم می گیرم. 

 بفهمد باز با داریوش همدست شده ام. 

 ویم. صدای موزیک را کامل قطع میکند و من تماس را برقرار میکنم. با سرفه ای صدایم را صاف و "الو" می گ

 سالم تارا. چطوری؟ -

 سالم خوبم...تو چطوری؟-

 صدایش نه مشکوک است و نه عصبانی. باز جای شکرش باقی ست.

 منم بد نیستم. چه خبرا؟ -

 هیچی سالمتی... -

 کجایی؟ -

 از فکر اینکه ممکن است دم خانه ام باشد و بخواهد به من یک دستی بزند، به ناچار دروغ میگویم:

 شت. زنگ زد اومدم. نتونستم ولش کنم. شوهرش خونه نیست. رفته ماموریت.خواهرم یکم درد دا-
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 ای بابا. حالش چطوره؟-

 ناراحت از دروغی که گفته ام و نگرانی صادقانه او، لب میگزم:

 بهتر شده. فکر کرد وقت زایمانشه اما گویا اینطوری نبود. مجبور شدم بیام دیگه... -

 اونجایی؟ میخواستم بهت یه سر بزنم. کار خوبی کردی. تا کی -

 لبم را میجوم و مشغول بازی با نخی که از شالم آویزان شده می شوم:

 فعال که هستم تا شوهرش برگرده. بهت خبر میدم که بیای. -

 باشه عزیزم. مراقب خودت باش. بیرون و اینا اصال نرو. چیزی خواستید من براتون میارم.-

 نکنه.باشه دستت درد -

 قربونت. بهم زنگ بزن دیگه.-

 باشه حتما. کاری نداری؟ -

 نه...خداحافظ... -

 "خداحافظ" میگویم و تماس را قطع میکنم. داریوش طور خاصی نگاهم میکند که مجبور می شوم واکنش نشان دهم:

 چیه؟-

 د: زبانش را روی لب پایینش میکشد و کمی فکر میکند. لب کج میکند و شانه باال می انداز

 هیچی...-

 چشم هایم را باریک میکنم: 

 بگو... -

 باری دیگر شانه تکان میدهد:

 به من ربطی نداره.-
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 باشه بگو...-

 پیشانی اش را می خاراند و بالخره بعد از مکثی طوالنی میگوید:

 اگر زیاده روی میکنم بهم بگو. دوست ندارم فضولی کنم.-

 کالفه چشم غره می روم: 

 میشه حرف بزنی؟-

 ...هیچوقت فکر کردی چرا سامان انقدر پیگیرته؟خب-

 چشم هایم ریزتر می شوند و مشکوک میپرسم:

 منظورت چیه؟-

ببخشید که اینطوری میگم...هیچ پسری نیست که فقط از روی حس دوستی انقدر نگرانت بشه. یا حتی هیچ آدمی. تا  -

 حاال بهش فکر کردی؟

و سامان در کلمات نمی گنجد. نمی شود اسم خاصی روی آن گذاشت.  تا به حال فکر نکرده بودم. اصال رابطه من  

 مخلوطی ست از برادر و دوست و پدر و خیلی چیزهای دیگر.

 متفکر و گیج می خندم:

 چی داری میگی؟ - 

 لبخند محوش برمی گردد و چشم هایش برق می زنند: 

 فکر کنم دوستت داره...-

 به سرعت واکنش نشان میدهم:

 داره.معلومه که -

 خودت منظورم رو میدونی تارا... -
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 اینطوری نیست...-

 سری تکان میدهد:

 اوکی...-

 آتش بدی درونم به راه انداخته. حرصی می گویم:

 واقعا میگم. -

 کوتاه و عصبی می خندد و کف هر دو دستش را باال میبرد:

 گفتم باشه دیگه...-

 ولی معلومه فکر دیگه میکنی.-

م. این چیزارو میفهمم. اگر میبینی به روی خودش و تو نمیاره برای اینه که میترسه رابطتون راستش آره. من یه مرد -

 خراب بشه. 

 چطور چنین چیزی ممکنه؟-

تارا مثل دختربچه ها رفتار میکنی. من چیز جدید یا عجیبی بهت نمیگم. اگر انکارش میکنی برای اینه که نمیخوای -

یراه نمیگم. تو اون حسی رو که اون بهت داره، نداری. برای همین سکوت واقعی باشه. وگرنه خودت هم میدونی ب

 کرده.

 نمی خواهم چیزهایی که می شنوم را باور کنم. اخم هایم را درهم می کشم و سرم را به سمت قهوه خانه برمی گردانم:

 داری اشتباه میکنی...-

 اوکی...-

بحث کند و من قانعش کنم که چنین چیزی واقعی نیست. انگار  دلم میخواهد سرش را بکنم. دوست دارم بیشتر با من  

 اگر او قانع شود، همه چیز درست خواهد شد. دیگر حتی نگاهش هم نمی کنم.

 صدایش به گوشم میرسد:
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 متاسفم اگر زیاده روی کردم. من که نمی خواستم چیزی بگم.-

 آهی می کشم و غمگین می گویم:

 دوست ندارم اینطوری باشه.-

 نم.میدو -

 نگاهش می کنم:

 چیکار باید بکنم؟ اگر اینطور که تو میگی باشه...-

 من نمیتونم به تو بگم که...-

 اگر نمیتونی بگی که چیکار باید بکنم، نباید حرفش رو پیش میکشیدی!-

 شانه باال می اندازد. نگاهش به در قهوه خانه است: 

نیستی. احتماال بعد از اینهمه مدت پذیرفته که باید به عنوان   تو الزم نیست کاری کنی. تو که مسئول احساسات دیگران-

 یه دوست کنارت باشه.

ای که در صورتم جوانه زده و رنگ و روی احتماال پریده ام، با حالتی مصنوعی و غیرقابل باور می  با دیدن نگرانی

 گوید: 

 شایدم من اشتباه میکنم. حاال چیز مهمی نیست. -

نیست، برای من خیلی هم مهم است. شاید حق با اوست. شاید همیشه یک گوشه  تاریک از ذهنم  نمی گویم برای تو مهم  

این شک ها بود و هیچوقت به آن بها ندادم. انگار همیشه در انکار به سر میبرم. با اینحال هنوز هم امیدوارم که چنین  

شد. هرچیزی جز عالقه و عشق را می  چیزی نباشد. ای کاش همان حس عذاب وجدان او را نزدیک من نگه داشته با

 توانم تحمل کنم. 

 نباید بهت میگفتم؟-

 از فکر بیرون می آیم و آه غمگین دیگری میکشم:
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 نه...نمی دونم...شاید نباید...شایدم...نمی دونم. -

 زم: فکرم درگیر شده و درست نمی توانم فکر کنم. شال را از روی شانه هایم باال می کشم و روی موهایم می اندا

 دوست دارم باور کنم آدما از موندن کنارت منظور خاصی ندارن. فکر می کردم سامان دنبال چیزی نیست. -

ازش خوشم نمیاد اما همینکه اینهمه سال حرفی نزده، خیلی مرده. من بودم نمی تونستم. دیوونه میشدم. اصال آسون  -

 نیست. 

 حاال باید نگران عذابی که کشیده هم باشم؟ -

 میدهد و جدی و مصمم نگاهم میکند:  سری تکان

 تو الزم نیست نگران چیزی باشی. مشکل تو نیست. اصال من نباید حرفی میزدم.-

 خودم خواستم. حاال بی خیال... -

 سری تکان میدهم تا فکرش از سرم بیرون بپرد و حواسم را به کشیک دادنم میدهم:

 االن کارای مهم تری داریم. -

کشیک می دهیم اما خبری از وحید نیست. هردو خسته و گرسنه و کالفه شده ایم تا بالخره    تا نزدیک دو صبح همانجا

 داریوش راضی به کوتاه آمدن می شود.  

چندبار از ماشین پیاده شده و کمر و پاهای بلندش را کشیده بود اما من می ترسیدم آن اطراف توسط بهمن یا وحید دیده  

 شوم. 

است تمام  ام که  آنهمه انقدر نشسته  استارت که میزند، حسابی ذوق میکنم.  رفته.  درد گرفته و خواب  بدنم  خوان های 

 ساعت ساکت ماندن در فضایی خفه و بسته، از آنچه فکرش را می کردم خیلی سخت تر بود.

آن ساعت از شب حتی رستورانی هم باز نیست تا گرسنگی مان را رفع کنیم. از شدت ضعف، کمر درد و دل درد  

 ام. گرفته 

 وقتی متوجه می شوم مسیر به سمت آپارتمان خودشان است، گیج و سردرگم به سمتش برمی گردم و نگاهش می کنم:
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 منو نمیبری خونه؟-

 بی آنکه نگاهم کند یا تغییر مسیر بدهد، حواسش به ماشین هایی ست که رد می شوند. دستی به چانه اش میکشد:

 این چند روز که با هم همکاری می کنیم و ممکنه با هم ما رو ببینن.بیای پیشم خیالم راحت تره. الاقل توی -

سیگاری از بسته سفید بیرون می کشم و گوشه لبم می گذارم. متوجه می شود و فندکش را زیر سیگارم روشن میکند.  

 فرستم.پکی می زنم و فندک را روی پایم می گذارد. اول شیشه را پایین می کشم و بعد دود غلیظ را بیرون می 

 صدایم بخاطر خروج دود دو رگه شده: 

 فردا هم میریم؟ -

 سری به معنای تایید حرفم تکان میدهد و می گوید: 

اینجا نمیایم. یه مکانیکی هست که با بچه های اونجا دوسته. اونجا منتظر می مونیم. کی فکرشو میکرد پیدا کردن یه  -

 آدم انقدر سخت باشه؟ 

 پک بعدی را می زنم:

 نگران نباش. پیداش میکنی.-

 شانه باال می اندازد و لب هایش را کج میکند:

 نمی دونم. دوست ندارم خودمو گول بزنم. میدونم که شاید نتونم به هدفم برسم. -

غم صدایش دلم را ریش میکند. سرش را به سمتم برمی گرداند. دستش را به سمت لبم می آورد و سیگار را از گوشه  

 . آنرا به سمت صورتش میبرد و پکی میزند:لبم برمی دارد

بهرحال تالشم رو میکنم. گاهی همینکه تالشت رو کرده باشی راضیت میکنه. برای جبران اشتباهم با تو تالش نکردم  -

 و ببین کارم به کجا کشید. 

 گذشته ها گذشته...-

 پوزخندی میزند و دود سیگار را حلقه ای بیرون میدهد: 
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 یگفتی...وقتی به اینجا نرسیده بودیم. وقتی مهراد زنده بود.ای کاش اینو قبال م-

با دست حلقه ای که درست کرده را بهم می ریزم و چیزی نمی گویم. صدای موزیک بی کالم را زیاد میکند و تا به 

 مقصد برسیم حرفی نمی زند.

ناسد. داخل آسانسور می رویم. او  مسئول البی انقدر مرا دیده که شک ندارم هرجای دیگری هم مرا ببیند، سریع می ش

آن سوی اتاقک می ایستد و من آن گوشه دیگر. نگاهمان بهم خیره مانده. نه او نگاهش را می دزدد و نه من توانش را 

 دارم. 

همچنان   او  و  اندازم  پایین می  را  گزم. سرم  لب می  و  گیرم  نفسی می  مان،  ارتباط چشمی  شدن  از طوالنی  معذب 

حالت های من است. نگاهش نفوذ خاصی دارد. از روز اول هم فهمیده بودم که نگاهش سنگین مشغول تماشا کردن  

 است.

دانشگاه که گاهی می دیدمش. ساکت گوشه ای می نشست و نگاه میکرد. همینطور سنگین و معذب  همان روزهای 

 کننده. 

 دارد و کنار می ایستد:آسانسور می ایستد. سرم را باال می گیرم. بعد از چند ثانیه نگاهش را برمی 

 برو تو... -

لبخند نصفه و نیمه ای میزنم و از کنارش می گذرم. هنوز از درگاهی در نگذشته ام که بازویم را می گیرد. متعجب  

 سرم را به سمتش برمی گردانم و سوالی نگاهش میکنم.

 ام می گوید: صورتش زیادی نزدیک است. شانه ام به سینه اش میخورد. دستش را عقب میکشد و آر

م کمک نمی کردم. فکر هات ازت ممنونم. شاید اگر توی شرایط تو بودم، بخاطر امنیت خودم و خانوادهبابت کمک-

 نکن نمی دونم که داری تالشت رو میکنی.

 لبخندی میزند و حرف داخل ماشینش را تکرار میکند: 

 گاهی همین تالش کردن میتونه کافی باشه. -

 می شود. به سختی دم می گیرم و همراه با بیرون دادن بازدم کم جانم می گویم:نفس کشیدن برایم سخت 
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 امیدوارم به یه جایی هم برسه. -

 به سمت داخل سالن به راه میفتم و او هم پشت سرم می آید. صدایش را از پشت گوشم می شنوم:

 حاال چی بخوریم؟-

مانتوی جلوبازم را از شانه هایم پایین می اندازم. مانتو و    شالی که روی شانه هایم افتاده را از دور گردنم می کشم و

 شال را دستم می گیرم و به سمت کاناپه می روم.

 ت نیست؟ گشنه-

 شال و مانتو را به دسته مبل می اندازم و به سمتش برمی گردم: 

 چرا خیلی... -

 چی دوست داری بخوریم؟ -

 شانه باال می اندازم: 

 نیست.هرچی سریع آماده شه. مهم -

 کشی به دست و کمرش میدهد و خسته و کوفته، روی کاناپه ولو می شود:

 از خستگی دارم میمیرم. یه رستوران این نزدیک هست که شبانه ست. ولی غذاش زیاد خوب نیست.-

 سر باال می اندازم: 

 نه بابا. یه چیزی درست میکنیم. من درست میکنم.-

 کجکی لبخند میزند:

 ؟ دستپختت چطوره حاال-

 میخوری خودت میبینی! -
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کش موهایم را باز میکنم. انقدر سفت بسته بودم، سر درد گرفته ام. موهای بلند و لختم را دورم می ریزم و کف سرم  

 را ماساژ میدهم.  

 جا به جا می شود و بیشتر لم میدهد: 

 چی میخوای درست کنی؟-

 ایم به سمت سرویس می روم:تی شرت کوتاه و سفید رنگم را مرتب میکنم و برای شستن دست ه

 نمیدونم. تو بگو...-

 صدایش را بلند میکند:

 ته چین بلدی؟ -

 وسط راه می ایستم و به سمتش برمی گردم. با ابروهای تا به تا شده می گویم:

 ته چین؟ خیلی زمان میبره.-

 بلند می شود و روی پاهایش می ایستد:

 من میرم یه چرت میزنم. آماده شد صدام کن. -

هاج و واج همانجا می ایستم و با دهانی باز به راهی که رفته خیره می مانم. واقعا فکر میکرد ساعت دو صبح باید 

 برایش ته چین بپزم؟

پله ها را افتان و خیزان باال می رود. شانه هایش هربار خمیده تر می شود. چقدر سرپا ماندن و وانمود کردن به خوب  

 ت. دست هایم را می شویم و آبی به صورتم میزنم.بودن در چنین شرایطی سخت اس

خودم هم خوابم گرفته اما تصمیم می گیرم به حرفش گوش بدهم و برایش ته چین بپزم. از فریزر مرغ برمی دارم و 

داخل مایکروفر یخش را باز میکنم. مرغ ها را داخل قابمله می اندازم و تا بپزد، وسایل دیگر ته چین را آماده میکنم.  

 زدیک ده دقیقه دنبال زعفران می گردم تا بالخره موفق می شوم پیدایش کنم. ن
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ظرف غذا را کنار می گذارم تا مرغ ها بپزند. بی حوصله دور خانه قدم میزنم. در آن خانه ماندن را دوست ندارم.  

 همه چیز مرا به یاد مهراد می اندازد. به یادش که میفتم، مدام به روز مرگش فکر میکنم.

ای آرام پیانو زدن از طبقه باال به گوش می رسد. دوست ندارم فکر و خیال کنم. تنهایی و سکوت باعث می شود صد

 کاری جز فکر کردن نداشته باشم. بسته سیگار را برمی دارم و از پله ها باال می روم. 

 م و در را آرام باز میکنم.صدای آرام و مالیم پیانو واضح تر به گوش میرسد. در اتاقش نیمه باز است. جلو می رو

روی صندلی پیانو نشسته و پشتش به من است. دودل همانجا می ایستم. مطمئن نیستم اجازه بهم زدن خلوتش را داشته  

 باشم.

میخواهم عقبگرد کنم و بیرون بروم که دست هایش از روی دکمه ها پایین می لغزند. آرنج دست هایش را به سکوی 

 پیانو بند میکند و سرش را میان دست هایش می گیرد. از تکان خوردن پشتش میفهمم که گریه میکند. سیاه و براق 

معذب و عصبی لبم را بین دندان هایم می گیرم. هم دلم میخواهد بروم و هم حس میکنم نیاز دارد کسی آرامش کند.  

 یین می فرستم.نمی دانم! شاید هم ترجیح بدهد که تنها باشد. آب دهانم را به سختی پا

بالخره دل به دریا میزنم و چند قدم به سمتش می روم. نهایتش این است که اگر حضورم را نخواهد، میگوید تنهایش  

 بگذارم. تخت دو نفره و بزرگ را رد میکنم و به یک قدمی اش می رسم. هنوز شانه هایش مثل بید میلرزند.

ختش می گذارم. نفسی می گیرم و انگشت هایم را به سمت شانه جاسیگاری و بسته سیگار را همراه با فندک روی ت

اش دراز میکنم. نزدیک به شانه اش پشیمان می شوم. دستم را عقب می کشم. انقدر غرق دنیای خودش است که حتی  

 متوجه حضورم نشده. یا شاید هم شده و برایش مهم نیست. 

 انگشت هایم را آرام روی شانه اش می گذارم.  دستی که پس کشیده ام را باری دیگر جلو میبرم و اینبار

جا میخورد و صورتش را از دست هایش فاصله میدهد. به سمتم برنمی گردد. با اینحال نمی گوید برو. با استرس لبم  

 را بین دندان هایم میجوم. قدمی جلو میروم. دستم از شانه اش می گذرد و کنار گردنش قرار می گیرد.

 داریوش؟ خوبی؟-
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م را نمی دهد. گریه کردن مردها معذبم میکند. حاال اگر آن مرد داریوش باشد، اوضاع بدتر هم خواهد شد. آدم  جواب

 تودار و خودداری مثل داریوش، به این راحتی ها نمی گذارد کسی شاهد گریه کردنش باشد.

دازم و سرش را به سمت سینه ام  دل به دریا میزنم و باال تنه ام را به سمتش می کشم. دو دستم را دور گردنش می ان

 می کشم.

مقاومت نمی کند. صورت و گردنش را با دست هایم می پوشانم و چانه ام را روی موهایش تکیه میدهم. صورت و  

 پوستش داغ داغ شده.

 آرام لب میزنم: 

 هی...همه چیز درست میشه. -

. هیچ حرکت خاصی نمی زند. فقط در سکوت  چند دقیقه به همان حالت می ماند. دستش را هم به سمتم دراز نمی کند

 آه میکشد. بعد از چند دقیقه بالخره نفس عمیقی میکشد و سرش را عقب میبرد.

در تاریکی اتاق صورت خیسش را به سختی می توانم ببینم. نور ماه از پرده های حریر گذشته و داخل اتاق را نیمه 

 صورت خیسش میکشد و فین فین میکند. روشن کرده. دستم کنار پایم میفتد. دو دستش را به 

 دست به زانو میزند و از روی صندلی بلند میشود:

 سخت تر از اونیه که بشه کنترلش کرد.-

 عقب می روم و روی تختش می نشینم. دستم را به سمتش دراز میکنم:

 میفهمم. بیا اینجا بشین. -

می نشیند. بسته سیگار را برمی دارم و به سمتش می    دستم را نمی گیرد اما جلو می آید و روی تخت، درست کنار من

 گیرم:

 بیا...آروم میشی.-

 موهایش را مرتب میکند و صاف می نشیند. دکمه های پیراهن چروک خورده و نامرتبش را تا انتها باز کرده.
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هایش بازی    سیگاری برمی دارد و بین انگشت هایش می گیرد. بجای اینکه آن را داخل دهانش بگذارد، بین انگشت

 اش میدهد.

من هم سیگاری برمی دارم و روشنش میکنم. فندک را به سمتش میبرم. دست از بازی میکشد و سیگار را گوشه لبش 

 بند میکند. 

 دود سیگاری که از لب هایمان بیرون می آید، به سختی قابل دیدن است. صدایش دورگه تر از هر وقتی ست:

 ببینمش.  همه چیزمو میدم فقط یه بار دیگه-

 جاسیگاری را روی پایم می گذارم و خاکستر سیگارم را داخلش می تکانم. در همان حال میگویم:

 اگر ببینیش چیکار میکنی؟ -

 آه سردی میکشد و می گوید: 

ازش عذرخواهی میکنم. بهش میگم که اشتباه کردم. بهش میگم که نباید بهش فشار می آوردم. هیچوقت بهش نگفتم که -

 دوستش دارم. فکر می کردم همیشه قراره پیشم باشه. 

 میدونست دوستش داری...-

رو - داشتی  که  زمانی  قدر  میفهمی  میفهمی.  نیست،  وقتی  تازه  نیست.  کافی  میدونست  اینکه  بگی.  باید  ولی  آره، 

دش یاد بگیره. اشتباه  ندونستی. تا روز آخر از من دلخور بود. که طرفش نبودم. که جلوی بابام واینستادم. میخواستم خو

 کردم.

 اگر به این چیزا فکر کنی دیوونه میشی...-

 فکر کنم دارم میشم.-

 متاسفم... -

لبخند خالصانه ام را نمی بیند اما از لحنم میفهمد که چقدر پشیمانم. فشاری به شانه ام می آورد و دستش را دیگر عقب 

 نمی برد:
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 میدونم که هستی... -

 لبخند به لب دارد. فرض میکنم که او هم 

وقتی نگین رو از دست دادیم، خیلی سخت بود. دردش کهنه نمیشه. خیلی سخت بود. انگار یه تیکه از وجودم رفت -

اما مهراد تمام من بود. عجیبه اما غم از دست دادن نگین انقدر منو نشکوند. عصبانی بودم. تا ماه ها عصبانی بودم. یه  

نبود. داشتم دیوونه میشدم. جوابم رو حتی نمیداد. گهواره ش رو شکوندم. تمام اتاقش شب توی خونه تنها بودم. سارا  

رو بهم ریختم. انقدر بد به دستم آسیب زده بودم که تا مدت ها بسته موند. اون روزا مدام عصبانی بودم اما االن...حتی 

شاید چون کسی از من نگرفتش. شاید چون  نمیتونم درست خودم رو خالی کنم. شاید چون پذیرفتم که تقدیرش این بوده.  

 مهراد رو... 

 آه دیگری می کشد و ساکت می ماند. چند ثانیه بعد با حسرت میگوید: 

 نمیدونم. هرچی که هست داره ذره ذره منو میکشه. -

یای. مرگ تدریجی...دلتنگی...بیهودگی. می فهممت. تازه از مرحله  انکار گذشتی. کم کم باور میکنی. کم کم کنار م -

زندگی تموم نشده. فقط یه دردی هست که همیشه و همه جا با خودت حملش میکنی. میبینی که من نمردم. یه جایی  

موندم بین زندگی و بی جونی. پدر من خیلی بدی ها داشت. ما رو اذیت کرد. آدم ضعیفی بود. اما طوری که مرد،  

رو می بینم. مهم نیست چقدر برم پیش روان شناس. چقدر  حقش نبود. بعد از اینهمه سال اکثر شبا کابوس اون صحنه  

 قرص بخورم. چقدر روی خودم کار کنم. بعضی چیزا باهات میمونه. اما مطمئن باش زندگی ادامه داره. 

ای کاش هیچکدوم از اون اتفاقات نمی افتاد. ای کاش هیچوقت همدیگه رو نمی دیدیم. ما چیزی جز عذاب برای هم  -

 نداشتیم.

نیه بعد حرکت دستش را به سمت صورتم حس میکنم. نگاهش در تاریکی برق میزند. دستش را روی گونه ام  چند ثا

می گذارد و موهای پریشان شده ام را پشت گوشم میزند. پوست صورتم زیر حرکت دستش به خارش میفتد و چیزی  

 ته دلم تکان میخورد. 

چیست ولی با این حال عقب می کشم و به سرعت از روی خودش را به سمتم میکشد. مطمئن نیستم که قصد و نیتش  

 تخت بلند می شوم. 
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 معذب و پریشان می گویم:

 فکر کنم مرغا پخت. برم غذا رو درست کنم. یکم استراحت کن. -

 منتظر واکنشی از سوی او نمی مانم و با صورتی برافروخته و قلبی کوبان، اتاق را ترک میکنم.

می روم. چندبار سکندری میخورم و چیزی نمانده با مغز روی زمین بیفتم. پایین پله ها،  پله ها را دو تا یکی پایین  

 پشتم را به دیوار تکیه میدهم. قلبم تند میزند و راه نفسم بسته شده.

خیلی خوشبینانه است اگر بخواهم فکر کنم منظوری نداشت. چطور میشود کسی را اینطور لمس کرد و منظور خاصی  

تنها بودنمان در اتاقی تاریک و نور ماه و حال و هوای خاصی که درگیرش بودیم هم در تصمیمش نداشت. بی شک  

 بی تاثیر نبوده. 

نفس عمیقی میکشم و روی پله اول می نشینم. سرم را بین دست هایم می گیرم. با انگشت هایم، پیشانی ام را فشار  

 مه دارم. میدهم. از فکر کردن به چیزهایی که در مغزم می گذرد، واه

با شنیدن صدای در، به سرعت از روی پله بلند می شوم و به سمت آشپزخانه پا تند میکنم. بار اولی نیست که این 

اتفاقات بین ما دو نفر پیش می آید. بار اول وقتی هفده ساله بودم و بار بعد همان شبی که در خانه ام گذرانده بود. ولی  

 بار اولی ست که چنین احساسی دارم. 

صدای قدم هایش را روی پله ها می شنوم . ضربان قلبم شدت میگیرد. سرش فریاد میزنم که خاموش باش. که برای  

خودت داستان ننویس. هرکس جز داریوش. هرکس در این دنیا خواستی، برایش بزن اما نه برای داریوش. اشتباه ترین 

 آدم برای من همین داریوش است.

 برمیدارم. بخار غلیظ و وحشی از دهانه  قابلمه بیرون میزند و دستم را میگزد. در قابلمه مرغ ها را با ضرب

جیغی میکشم و دستگیره در قابلمه را رها میکنم. در شیشه ای و گرد روی زمین آشپزخانه رها میشود و صدای مهیب  

 شکستنش، تمام فضای خانه را پر میکند. 

ه. تمام کف پر است از تکه های ریز و درشت شیشه. پشت دستم را بین آه از نهادم بلند میشود. هرتکه اش یک جا افتاد

انگشتان دست دیگرم می فشارم و بین زانوهایم می گیرم. همانجا خم می شوم و لب به دندان میگیرم. اشک دور حدقه  

 چشمم حلقه میزند. پوست دستم به شدت می سوزد. 
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 ی نگرانش را می شنوم:داریوش به سرعت خودش را به آشپزخانه میرساند و صدا

 چی شد؟ -

 میخواهم تکانی به خودم بدهم که فریاد میکشد: 

 تکون نخور کفش پات نیست. دست و پات رو میبری.-

داریوش روی  نگاه  میگیرم.  ام  سینه  را روی  دستم  دیده  آسیب  پوست  و  ایستم  می  بخورم، صاف  تکان  اینکه  بدون 

 رها میکنم.صورتم است. لبم را از بین دندان هایم 

 اخم هایش درهم میرود و میپرسد:

 دستت چی شد؟ بریدی؟ -

 سر باال می اندازم: 

 نه بخار آب سوزوند.-

 لبخند اطمینان بخشی میزند:

 عیبی نداره. االن پماد میدم بهت. همونجا بمون جارو بیارم.-

ت یخچال می رود و از پشت آن جارو  داخل آشپزخانه قدم برمیدارد. دمپایی های نایک سیاه و سفید به پا دارد. به سم

 و خاک انداز دسته بلند و سیاه رنگ را برمی دارد. 

 با دست آزاد، موهای پریشانم را پشت گوشم میزنم و میگویم: 

 فایده نداره. باید جارو برقی بکشی.-

 همراه با جارو جلوتر می آید و توضیح میدهد:

 میکشم. نه تیکه های بزرگش رو فعال جمع کنم. جاروبرقی -

 دستم را به سمت جارو دراز میکنم:
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 بده من میکشم.-

 کف دستش را به نشانه  منع جلویم می گیرد و با آن صدای گیرایش می گوید: 

 تو تکون نخور لطفا...-

قبال هم صدایش به نظرم گیرا آمده بود؟ به یاد ندارم که فکر کرده باشم صدای گیرا و صافی دارد. با اعصابی خط  

فکرهای احمقانه، بی صبر و ناشکیبا منتظر می مانم. تمام آشپزخانه را جارو میزند و تکه های شیشه را  خطی از  

 داخل سطل میریزد. 

 جارو را به جای اولش برمیگرداند و به سمتم برمی گردد:

 خب. حاال برو بیرون. بشین االن برات پماد میارم.-

 و به سمت سینک می روم: پاهای خشک شده از ایستادن زیادم را تکان میدهم 

 االن میگیرم زیر آب اوکی میشه. -

 آب بدتر میکنه. میگم برو بشین.-

از تن صدایش میشود حدس زد که از نافرمانی هایم کالفه شده. مثل دخترهای خوب و در پی حرفش، محیط آشپزخانه  

پایم می گذارم. پوست دستم سرخ سرخ شده و به شدت می    را ترک میکنم. روی کاناپه می نشینم و دستم را روی 

 سوزد.

طولی نمیکشد که داریوش با پماد مخصوص سوختگی باالی سرم می آید. دستم را برای گرفتن پماد دراز میکنم که 

 "نوچ"ی میکند و می نشیند. 

 دستم را از روی پایم برمیدارد و به خوبی وضعیتش را بررسی میکند: 

 چقدر بد سوزوندی.-

 میگزم: معذب و عصبی لب 

 آره سوختگی آب واقعا از بدترین سوختگی هاست. -
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 خنده  استفهام آمیزی میکند: 

 ماشاءهللا...تو چطوری مجردی زندگی میکنی خدا میدونه!-

 لب هایم را جلو میدهم و شانه باال می اندازم: 

 گاهی پیش میاد. ذهنم مشغول بود.-

ورد. مایع سفید رنگ بیرون میزند. آن را روی قسمت سرخ و در پماد را باز میکند و فشاری به تیوپ سفید رنگ می آ

 سوخته  دستم می گذارد. تمرکز کرده و ابروهایش هنوز درهم است.

 در همان حال میپرسد: 

 مشغول چی؟-

به محض حس کردن خنکی پماد، کمی حالم بهتر میشود و سوزش دستم از زق زق شدید میفتد. سکوتم که طوالنی 

 میگیرد و نگاهم میکند. نگاه عاقل اندرسفیهی به چشمانش میکنم.  میشود، سرش را باال

متوجه منظورم میشود و دوباره سرش را پایین می اندازد. با انگشت پماد را روی پوستم پخش میکند و نفس عمیقی 

 میکشد که باعث میشود سینه اش باال و پایین برود.

من فاصله میگیرد و به جلو خم میشود. دست هایش را به هم    دستم را روی پایم می گذارد و صاف می نشیند. کمی از 

 گره میزند و نگاهش را به من میدهد:

 در مورد اتفاقی که افتاد... -

قلبم ضربان ندارد. فکر نمی کردم به روی خودش و من بیاورد. ولی انگار قصد قایم باشک بازی ندارد. بین حرفش  

 می روم و سری تکان میدهم:

 موردش صحبت کنیم. الزم نیست در -

 آخه...من اصال نمیدونم دقیق چی شد. حس کردم ناراحت شدی. منظور بدی نداشتم.-

 کالفه و حرصی نفسم را رها میکنم و شانه باال می اندازم:
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 مهم نیست. -

 اوکی...-

 انگار از طفره رفتن های من خوشش نمی آید. تیوپ را روی میز می گذارد و بلند میشود:

 ه بار یکم بزن. کمک میکنه. هرچند ساعت ی-

 نیمخیز می شوم و میگویم: 

 غذا چی میشه؟ -

 همانطور پشت به من به سمت آشپزخانه میرود و میگوید: 

 بقیه ش با من. فقط بگو چیکار کنم.-

ود. با دنبالش راه میفتم. شاید توقع داشتم بیشتر از اتفاقی که افتاد، حرف بزند. بیشتر روشنم کند. اما اینکار را نکرده ب

 اینکه خودم خواسته بودم اما باز هم حس خوبی ندارم. 

 توجهی که از مردهای دیگر می گرفتم را از او نمی گیرم و این خودش کم آزاردهنده نیست.

یک که  است  دستم  به  حواسم  و  نشینم  می  صندلی  طبق روی  نخورد.  دیگری  جای  یا  و  لباس  به  رویش  پماد  وقت 

داخل ظرف ماست و زرشک و زعفران و دیگر مخلفات ته چین میریزد. دستورات من مرغ ها را   ریش میکند و 

 مخلوط زرد رنگ را هم میزند. در ظرف پیرکسی میریزد و داخل فر می گذارد. 

زدن...آشپزی   پیانو  آید؟  می  ژستش  به  کردن  آشپزی  میکنم  حس  چرا  کنم.  می  تماشایش  و  ام  نشسته  جا  همان 

کردن...حت ترها  کردن...رانندگی  قبل  است.  فرد  به  منحصر  که  جذابیتی  دارد.  خاصی  جذابیت  هم  زدنش  حرف  ی 

 هیچوقت این جذابیت ها را ندیده بودم. به چشمم نمی آمد. 

شاید دلیلش این باشه که مدتی ست هیچ آدمی نمی بینم. نه مهمانی می روم و نه با هیچ جنس مذکری در ارتباط هستم.  

روی صندلِی رو به روی من می نشیند، انقدر در فکر فرو رفته ام که متوجهش نمی    احتماال دلیلش همین است. وقتی 

 شوم.

 از شبنم خبر نداری؟ -
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به خودم می آیم و مثل آدم های خواب زده نگاهش میکنم. با دیدن صورت از همه جا بیخبر من، سوالش را تکرار  

 میکند.

 م. صدایم را صاف میکنم و می گویم:از آن حالت متفکر و خموده بیرون می آیم و صاف می نشین

 نه...درگیر این قضیه بودم. اخیرا یه بار رفتم دیدنش.-

 راهت داد؟ -

نمی - نگرفت.  گردن  هم  فیلم  کردن  پخش  مسئولیت  حتی  نداره.  خبر  هیچی  از  انگار  کرد  رفتار  جوری  یه  آره، 

میدونم چی میگی. تا اونجا که من میدونم مهراد گم دونم...شاید از ترس شنود بود. گفت من نه از مهراد خبر دارم نه  

 شده. در صورتی که شک ندارم می دونست زنده نیست...

یادم   نبودن مهراد میشود، درهم می رود. حق دارد. من هنوز هم  حالت صورتش عوض میشود. هربار حرف زنده 

 نرفته. هنوز هم بهتر نشده ام. داغ او که زیادی تازه است. 

 سرش را بین دست هایش می گیرد: آهی میکشد و 

 هنوزم باورم نمیشه...-

دستم را از این سوی میز دراز میکنم و روی مشت گره خورده اش آن سوی میز می گذارم. سرش را باال نمی گیرد. 

فقط یکی از انگشت هایش را پیچ میدهد و روی پوست دستم میکشد. نوازش انگشتش انگار مستقیم راهی را به قلبم  

میکند. لب میگزم. میخواهم دستم را عقب بکشم اما دلم نمی آید. االن داریوش دنبال کسی ست که کمی آرامش    سوراخ

 کند. نمی داند که با احساسات تازه جوانه زده من چه میکند.

بگو که  به من  و  بگیر  را  دستم  بگیر.  را  دستم  میدهم.  انگشت هایش  نوازش  به  را  بندم و حواسم  را می  هایم  چشم 

 ور در گرگ و میش این روزگار پر از باال و پایین و همیشه خاکستری میتوان هنوز بی دغدغه خندید؟ چط

آخرین باری که از ته دل و بی فکر و خیال خندیده باشم را به یاد ندارم. اگر لطفی به حالم شود، لبخندی بی رنگ و 

 . رو و غمگین مثل همین حاال لب هایم را برای لحظه ای نقاشی میزند
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حرکت انگشتش روی پوست دستم متوقف میشود. پلک های خسته ام را به آرامی باز میکنم. صورت خیره داریوش  

جلوی چشمم نقش بسته. هیچ لبخندی روی لب هایش ندارد. حتی اگر خوب دقت کنم، می توانم انحنای رو به پایین لب 

 هایش را ببینم. 

پایش می گذارد. هنوز نگاهش با من است. سیبک گلویش تکان   مشتش را از زیر فشار دستم بیرون میکشد و روی

 میخورد. انقدر خیره خیره نگاه میکند که انگار پلک زدن هم یادش رفته. انگار نفس هم نمی کشد.

 بالخره بعد از چند ثانیه نفس عمیقی میکشد و چندبار پشت هم پلک میزند: 

 اینطوری بشه؟  از این وضعیت متنفرم. همش دارم میجنگم. چرا باید-

 حرص زیادی دارد. با ناراحتی دستم را دوباره جلو میبرم:

 میفهمم. ولی...-

به تندی از روی صندلی بلند میشود. انقدر تند و پر از عتاب که صندلی روی زمین میفتد. از صدای ناهنجار برخورد  

 شد یکهو؟ صندلی با کف پارکت پوش آشپزخانه، در خودم جمع میشوم و لب میگزم. چه مرگش

 دستی بین موهایش میکشد و پشت به من می ایستد. انگار اصال تعادل روانی ندارد. با حالتی معذب همانجا می نشینم. 

 به سمتم برمیگردد و با صدای بلندی داد میکشد:

 ؟ میفهمی؟ چیو میفهمی؟ حالم بهم میخوره که الکی سعی میکنی یه چیزی بگی. فکر کردی اینطوری من آروم میشم-

بهم برمیخورد. شاید حق با او باشد اما دلم میشکند. دل است دیگر. منطق که سرش نمیشود. نمی توانم حالی اش کنم 

 که عصبانی ست...که حرص دارد...که عقده دارد. نمی توانم.

واند تلخ و اصال نمی فهمم چرا جا خورده ام. داریوش از اول هم رگه هایی از تندی داشت. یادم رفته بود که چقدر میت

 گزنده شود! 

چند لحظه در همان حالت می مانم که به خودم مسلط شوم. نفس عمیقی می کشم. داریوش ایستاده و مثل ببری زخمی  

 نگاهم میکند. لبخند بی حالت و کم رنگ و رویی میزنم و از روی صندلی بلند می شوم: 

 مشکلی نیست. من میرم که اعصابت بیاد سر جاش.-
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دلخورم را از چشم های بی حیایش می گیرم و به سمت درگاهی آشپزخانه می روم. سریع خودش را میان فاصله  نگاه  

 من و راه خروج می اندازد و راهم را میبندد. نگاهش را هنوز خون و خشم با هم گرفته. 

 با دندان های بهم چفت شده و فکی سفت و سخت میغرد:

 کجا سرتو انداخت میری؟ خطرناکه!-

نگاه کردن به چشمانش طفره می روم. کمی به چپ میروم و میچرخم تا از فاصله بین بدنش و دیوار عبور کنم و با    از

 خونسردی میگویم:

 چیزی نیست. اسنپ میگیرم. -

 آرنج دستم را محکم می چسبد و عقبم می کشد:

 نمیشه. تا وحید رو به من نشون ندادی نمیتونی هیچ جا بری!-

یستم و دست هایم را مشت میکنم. ناخنم را فرو میبرم در گوشت دستم. هرچقدر سعی میکنم بغض  رو به رویش می ا

 نکنم یا صدایم نلرزد، هرچه سعی میکنم خونسرد و سرد بمانم فایده ندارد. 

 صدایم می لرزد: 

 همین برات مهمه؟ بعدش من مردم هم مردم؟ ازم استفاده میکنی برای هدفت...بعد هرچی شد، شد؟ -

ندارم نگاهم هم پر شده. تمام وجودم غم و دلخوری را فریاد میزند. دستم را با حرص بیرون میکشم و سری از  شک  

 روی تاسف تکان میدهم:

 از همون اول هم خودخواه بودی. خودخواه بودی که کارمون به اینجا کشید.-

 بالخره سرش را پایین می اندازد: سکوت میکند و سکوتش تیغی می شود روی اعصاب بهم ریخته ام. نفسی میگیرد و 

 نمیدونم تارا...شرایط...هیچی به نفع من پیش نمیره...-

انقدر بهم ریخته ام که دلم نمیخواهد توجیه و بهانه هایش را بشنوم. تخت سینه اش می کوبم و سعی میکنم به سختی از  

 کنارش رد شوم:
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 برو کنار... -

 شانه هایم را میگیرد و ثابت نگهم میدارد:

 تارا...عاقل باش. کجا میخوای بری؟-

از همان فاصله نزدیک به صورتش خیره می مانم و باز چشم هایم کم کم پر میشود. سری از روی تاسف تکان میدهم 

 و با عقده و خشم میگویم: 

بی نفس هزار بار دلم رو شکستی. هزار تا بال سرم آوردی...بازم اینجام...با همین دل شکسته و همین روح خسته و  -

 اینجام و هر روز برای آرامش روحت دعا میکنم. دارم تالشم رو میکنم. چی میخوای دیگه؟

حالت نگاهش حاال دیگر عصبانی نیست...حاال دلسوزی و غصه در نگاهش می بینم. دست هایش را آرام آرام از شانه  

 ام فاصله میدهد و می گوید: 

میگذره. دوست ندارم خودم رو سرت خالی کنم ولی...فقط تو هستی...مهراد تو نمیدونی چقدر همه چیز به من سخت  -

من   از  بزنم.  که  ندارم  حرفی  مهراد  مادر  با  نیست.  بزنم  حرف  باهاش  خالصانه  میتونستم  که  کسی  تنها  نیست. 

بدون و  بزنم  حرف  که  نمونده  هیچکس  نیست.  بود...دیگه  هرکسی  نبوده.  خوبی  شنونده  هیچوقت  از  بدتره...بابام  م 

 ناراحتی من خوشحال نمیشه. آدما اینطورن. وقتی ناراحت و شکسته ای لذت میبرن.

 داری از احساس گناه من سوء استفاده میکنی! -

 نمیشه کمکم کنی؟-

 بذارم هرچی میخوای بگی؟-

 دست به کمر میزند و قدمی عقب میرود: 

م. انصاف داشته باش. نمیتونم به این موضوع تارا من نمیتونم به این موضوع که تو همه شو شروع کردی فکر نکن-

فکر نکنم که اگر چنین بازی بی رحمانه و احمقانه ای رو شروع نمیکردی االن مهراد زنده بود. مهم نیست برنامه ت  

 چی بود. برنامه های احمقانه تو برادر من رو ازم گرفت... 

 سفت و محکم نگاهش میکنم: 
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 منو ازم گرفت! خواسته  احمقانه  تو هم پدر -

 دستش را به سمت خودش میگیرد: 

 خواسته  من؟ فکر کردم خواسته  تو هم بود.-

 صدایم را ناخودآگاه باال میبرم و فریاد میکشم:

 من فقط هفده سالم بود!-

 او هم صدایش را نه به اندازه من اما تا حدی باال میبرد:

 من نمی دونستم هفده سالته...-

 بود؟ سی سال؟ پس فکر کردی چند سالم -

 از کجا باید میدونستم زیر هجده وارد دانشگاه شدی؟ دختر هجده ساله زیر سن قانونی نیست. -

 گوربابای قانون. کجای صورت من دیدی که من آماده چنین چیزی هستم؟ تو میدونستی عاشق مهرادم.-

 پوزخندی میزند و سرش را پایین می اندازد: 

 تو خودت هم خواستی...-

 ر مهراد بودی...چون...چون توی اون حالت مستی...چون بنظرم اومد... چون براد-

 نگاه خیره ام را می دزدم و سرم را پایین می اندازم. صدای حرص دارش به گوشم می رسد: 

 حرفت رو تموم کن...توی اون حالت مستی فرض کردی مهرادم؟ -

 نگاهش نمی کنم و آرام تر و خجل میگویم: 

 هم نیست...این چیزا حاال دیگه م-

پس تقصیر من ننداز همه شو! من بهت گفتم. باید عاقالنه تر عمل میکردم. سنم کم نبود اونقدر. اینا رو همه رو قبول -

 دارم. ولی تجاوزی در کار نبود!
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عقبگرد میکنم و دوباره روی صندلی می نشینم. آهی میکشم و صورتم را بین دست هایم می گیرم. انقدر فشار رویم  

 احساس میکنم غم و غصه از همه جایم بیرون میزند. است که

چندان   نه  فکرهای  از  پر  مغزم  و  ام  نشسته  و من روی صندلی  ایستاده  آشپزخانه  نزدیک خروجی  همانجا  او  هنوز 

 خوشایند است که صدای زنگ خوردن گوشی ام بلند میشود.

ی می گیرم و از روی صندلی بلند می شوم.  نگاه متعجب و سردرگمی میان من و داریوش رد و بدل میشود. نفس عمیق

وقتی میخواهم برای جواب دادن موبایلم از آشپزخانه خارج شوم، داریوش با حالتی نامطمئن راه را برایم باز میکند و 

 به محض خروجم، دنبالم راه میفتد. انگار هنوز مشکوک است که شاید بگذارم و بروم. 

با دیدن شماره تینا، ناخودآگاه نگران میشوم. اصال بعد از برگشتن شوهرش از    اهمیتی نمیدهم. گوشی ام را برمیدارم.

 سرکار زنگ نمیزند. چطور میشود نگران نشد؟ از نیمه شب زمان زیادی گذشته. 

به سرعت تماس را برقرار میکنم و گوشی را نزدیک گوشم میگیرم. "الو" بلندی می گویم. با شنیدن صدای شاهرخ،  

 مین دور سرم میچرخد.انگار آسمان و ز

 دستم را به دستگیره مبل می گیرم و زانوهایم خم می شوند. صدایش انگار در حلزونی گوشم کش می آید:

 الو تارا...سالم... -

 این حرف ها و تعارفات را کنار می گذارم و بلند و عصبی میپرسم:

 تینا حالش خوبه؟-

 یکهویی میترکد و به گریه میفتم:من و منی میکند. بنظر کمی آشفته میرسد. بغضم 

 شاهرخ؟ چی شده؟ -

صدایم انقدر بلند است که گلویم میسوزد. دستم را به گلویم میگیرم. دستی روی شانه ام می نشیند. نگاهی به داریوش 

 می اندازم. مشخص است که نگران شده. 

 دوباره جیغ میزنم:

 کشتی منو چی شده؟-
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 واال...-

 ه سکوت میکند و بعد انگار که کنترلش را به دست آورده باشد، آرام و پردرد زمزمه میکند:انگار بغض دارد. چند ثانی

 تینا تصادف کرد دیشب. زایمان زودرس داشت... -

 اجازه نمیدهم توضیح دهد. تمام بدنم میلرزد. دلم مچاله شده. با بغض بدی میگویم:

 زنده ست؟-

 به سرعت میگوید: 

 آره...آره...حالش یکم نامیزونه...ولی میگن بهتر میشه. -

 نفسی از سر آسودگی می کشم. تازه که خیالم از تینا راحت میشود، یاد بچه اش میفتم و دوباره با نگرانی میپرسم: 

 بچه؟-

 درست همانجاست که بالخره بغض شاهرخ میشکند: 

ر زد و فرار کرد. نمیدونستم پالکشو بنویسم یا به حال بد تینا بچه رو از دست دادیم تارا. مرتیکه دیوث از خدا بی خب-

 برسم. شب بود. ندیدم. اصال ندیدم از کجا اومد... 

آخرین چراغ روشن در دلم رو به خاموشی میرود. تیره و تیره تر...دیگر همه جا تاریک شده. اشک ها بی مهابا از  

را  توانم شاهرخ  نمی  هایم رد می شوند. حتی  باید چوب   روی گونه  تا کی  بیچاره و مظلومم.  بدهم. خواهر  دلداری 

 اشتباهات مرا بخورد؟

روی زانوهایم میفتم و موبایل از دستم ُسر میخورد و روی کف پارکت پوش صدا میدهد. داریوش با دیدن حال منقلبم  

زم روی  تا  داشته  نگه  بازوهایش  بین  مرا  که  همانطور  میگیرد.  را  بازویم  و  میشود  خم  را  سریع  گوشی  نیفتم،  ین 

 برمیدارد و نزدیک گوشش میگیرد. صدایش را انگار از فرسنگ ها دورتر می شنوم.

 الو...الو... -

-... 
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 من دوست تارا هستم. خوب هستید؟-

-... 

 متوجه شدم. واقعا متاسفم. شما کدوم بیمارستان هستید؟-

-... 

 نه مشکلی نیست. االن خودمونو می رسونیم. -

-... 

 ...توی یه همچین شرایطی به خواهرش نیاز داره. نمیشه که-

-... 

 آره...آره میدونم. ما االن راه میفتیم. تینا خانوم که مشکلی ندارن؟ -

-... 

 خب پس جای شکرش باقیه. -

-... 

 آره ما تا نیم ساعت، چهل دقیقه دیگه اونجا هستیم.-

موبایل را قطع میکند و روی میز می اندازد. بازویم را میکشد و مجبورم میکند تکیه ام را به سینه اش بدهم. عین آدم  

 های مرده شده ام. خیره به رو به رو، حتی نفس هم نمیکشم. 

 صدایش را می شنوم که نزدیک گوشم مدام اسمم را صدا میزند:

 تارا...تارا...تارا...تارا... -

به گوشم میخورد و ناگهان بغض صدا دارم میشکند. تکیه ام را از سینه اش میگیرم و صاف می نشینم.  ضربه ای  

 صورتم را بین دست هایم می گیرم و با صدای بلندی زیر گریه میزنم: 
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 کار بهمنه...زهر خودشو ریخت...من کردم...تقصیر منه! -

هایش می نشیند. دست های گرم و بزرگش را حس میکنم بلند می شود و اینبار به جای پشت، رو به رویم، روی زانو

که روی انگشت هایم قرار میگیرد. سعی میکند دست هایم را کنار بزند و موفق هم می شود. از میان جویبار اشکی  

 که صورتم را خیس کرده، نگاهش میکنم. شک ندارم پوست صورتم سرخ و ملتهب شده. داغی اش را حس میکنم.

 گاهم میکند و با لحنی آرام و عمیق میگوید:داریوش مستقیم ن 

 تارا فقط یه تصادفه... -

دست راستم را از میان مشتش بیرون میکشم و روی قلبم می گذارم. دست چپم و قلبم درد گرفته. به تندی سری تکان 

 میدهم:

اصال نفهمیدم از   کار خود بی شرفشه. چطور ممکنه زن حامله رو وسط خیابون بزنن؟ کی میزنه و در میره؟ میگه-

 کجا اومد...کار خودشه... 

 گره بعدی بغض محکم تر میشکند و هق هق میکنم:

 ای کاش من جاش میمردم. تقصیر من بود. چرا منو نکشت؟ -

 شانه هایم را میگیرد و میگوید: 

 تارا...اتفاقه...میفته. آروم باش. مشخص میشه.-

 صدایم را باال میبرم و جیغ میزنم:

 داره؟ بچه ش مرده! من چجوری تو چشماش نگاه کنم؟   دیگه چه فرقی-

رهایم میکند و دستی بین موهایش میکشد. انگار او هم میداند که چیزی جز حقیقت نمی گویم. به نفس نفس افتاده ام. 

 خصمانه و با حرص نگاهش میکنم. از نگاهم فرار میکند و سری تکان میدهد:

بیمارستان...خواهرت االن بهت نیاز داره. من قبال توی همین شرایط بودم. به هر حال باید قوی باشی. االن میریم  -

 آسون نیست...اما میگذره. دوباره باردار میشه. سعی کن بهش آرامش بدی.
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 خسته و بی نفس، جسم کم جانم را از روی زمین بلند میکنم و سالنه سالنه به سمت لباس هایم میروم:

 خودم میرم.-

 نمیشه... -

 دوست ندارم بیای...-

 دوست داری زنده برسی؟ خطرناکه...-

 به تندی به سمتش برمیگردم. با پررویی زل میزند به چشم هایم:

میخوای چی بگم؟ متاسفم؟ متاسف هستم اما تقصیر من نیست. بهمن به هر حال دست از سرت برنمیداشت. خودتم -

 میدونی! 

 مانتویم را میپوشم و پوزخند میزنم:

 همیشه همینی...زیر بار اشتباهت نمیری. بهمن این بال رو سر من آورده چون به تو کمک کردم.تو -

 چند لحظه نگاهم میکند و بعد موضعش را عوض میکند:

 اوکی...فعال بریم اونجا...منم میام. هیچ جوره نمیذارم خودت بری...شاید هم کمک من الزم بشه. -

پوشیدن میرود. حال بحث کردن ندارم. دلم میخواهد زمین دهان باز کند و تمام بیشتر بحث نمیکنم. داریوش برای لباس 

مرا ببلعد. خواهر بیچاره  من. هیچکس بیشتر از تینا در این بازی باخت نداده بود. همیشه هم بخاطر من. اینبار بغضم 

 بی صدا میشکند و صورتم در عرض چند ثانیه خیس از باران اشک هایم میشود.

ر کنده شده ام. نمی توانم در ماشین منتظر بنشینم تا برسیم. میدانم چاره  دیگری جز صبر کردن ندارم اما  مثل مرغ س

از من برنمی آید. مثل دیوانه ها شده ام. خودم را مقصر میدانم. داریوش را مقصر میدانم. موبایلم را بیرون میکشم. 

 اش را بگیرم، گوشی از بین انگشتانم بیرون کشیده میشود. می خواهم شماره  سامان را بگیرم. قبل از اینکه شماره

 داریوش همانطور که حواسش به رانندگی اش است، با اخم نگاهم میکند: 

 چیکار میکنی؟ -
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 با حالتی هیستریک و عصبی به دستش هجوم میبرم:

 حق با سامان بود. میدونست اینطوری میشه. بهم گفته بود. اون میدونه باید چیکار کنیم. -

 گوشی را داخل جیبش می گذارد و به عقب هولم میدهد: 

 نکن تصادف میکنم. چیکار میخواد بکنه سامان؟ کاریه که شده. زمان رو برمیگردونه عقب؟-

صدایش را باال برده. چطور جرات میکند در چنین شرایطی سر من داد بکشد؟ اشک های ریخته روی صورتم را با  

 روی گونه ام می کشم که پوست صورتم می سوزد.دست پاک میکنم. انقدر محکم دست 

 با صدای بلندی سرش جیغ میزنم:

 میدونی چه بالیی سر من آوردی؟ -

خودت  - کرد؟  میشه  چیکار  موقعیت  این  توی  االن  ولی  میکنم  درکت  کن  باور  میکنم.  درکت  ناراحتی.  میدونم  تارا 

 خواستی کمک کنی.

 می شوم: دستم را روی قلبم می گذارم و هق هق کنان خم

 گه خوردم. نباید میکردم.-

 پس مهراد چی؟-

آلود و غمگین است که ناخودآگاه دلم می سوزد. سرم را باال می آورم و بغض دار نگاهش  انقدر لحن گفتنش حزن 

 میکنم. لبم می لرزد. دست و پایم می لرزد. موهایم را عقب میزنم و سرم را تکان میدهم. کمی آرام تر شده ام. 

 غض دارم را میگزم:لب های ب

 لعنت به بهمن...-

 نگاه از جاده میگیرد و مصمم و با کینه می گوید:

 تقاصشو پس میده. قول میدم بهت...-
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 لبخند تلخی میزنم:

دیگه چه فرقی داره؟ خواهر بیچاره م...نه ماه منتظر بود. هزار تا درد و مرض داشت. صبوری کرد. بچه ش توی  -

 یا میومد. چی به سر زندگیش میاد؟یکی دو هفته  آینده به دن

باور کن هیچکس بهتر از من نمیدونه االن چه حالی دارن. اتفاقیه که افتاده. تارا حرفی از چیزی نزنی. همینطوری -

بکن...وقتی   رو  هات  گریه  باشی.  آروم  کن  سعی  میده.  گیر  روابطتون  به  بدتر  شوهرش  داره.  مشکل  خواهرت  هم 

آرومشون کنی. جز تو کسی رو نداره. ناامیدش نکن. اتفاقی که افتاده رو بدتر نکن. من هم میتونستم  رسیدی سعی کن  

 به مادر مهراد یا پدرم اصل قضیه رو بگم. برای آرامششون ترجیح دادم پیچیده ترش نکنم. 

رفته، همه چیز سخت تر  با حرف هایش موافقم. اگر بفهمند کسی که دنبال من بوده، سر اشتباه من جان کودک آنها را گ

و پیچیده تر خواهد شد. آهی می کشم و اشک هایم پایین می ریزند. خوب که فکر میکنم، همه  این بازی های احمقانه  

 را خودم شروع کردم و حاال دودش در چشم خودم رفته. 

اسلحه تمام این مدت به  تیر در اسلحه گذاشته بودم. خشابش را جا زده بودم. شلیک کرده بودم. بی خبر از اینکه سر  

 سمت خودم نشانه رفته بود.

نیست.  خودم  دست  کنترلش  میریزم.  اشک  بهار  ابر  مثل  هنوز  میکند.  پارک  بیمارستان  خیابان  همان  در  را  ماشین 

بارداری تینا و نزدیک شدن به زایمانش تنها نقطه روشن در زندگی ام بود. تنها امیدم برای ادامه دادن. می خواستم  

ن خاله دنیا بشوم. می خواستم هرچه حقوق میگیرم و درآمد دارم، برایش اسباب بازی بخرم. می خواستم لوسش  بهتری

 کنم.

 دستی روی شانه ام می نشیند: 

 تارا...-

سرم را باال می گیرم. در سیاهی شب و نور کم جان ماه، صورتش را تاریک و روشن می بینم. از شدت گریه به هق  

 انه ای لرزان و نگاهی خیس خیره میمانم به صورتش.هق افتاده ام. با چ
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خودش را جلو میکشد. دستش از روی شانه ام سر میخورد و روی کمرم می نشیند. فشاری به کمرم می آورد و مرا  

جلو میکشد. همانجا داخل ماشین، بدن لرزان و بی قرارم را بغل میکند. دست دیگرش را روی موهایم می گذارد و  

 میکند.سرم را ناز 

 صورتم به چانه و گردنش چسبیده. بوی خوب عطرش، بینی ام را پر میکند. آرام و مهربان میگوید:

گریه هاتو بکن...همینجا گریه هاتو بکن. بی قراری کنی خواهرت بیشتر اذیت میشه. باید اونم آروم کنی. تنها کسی -

 هستی که داره. 

 ان هق هق گریه می گویم: بغضم هزارباره می شکند و با صدایی شکسته و می

 ای کاش منو میزد. چرا منو نزد؟ باید منو میزد. -

 هی...همه چیز درست میشه. دنیا که به آخر نرسیده. دوباره بچه دار میشن... -

 آه عمیقی میکشم: 

 ای کاش به همین راحتی بود.-

 میدونم که نیست...ولی باید قوی باشی. بخاطر خواهرت... -

کردن موهایم می ایستد. کمی میان آغوشش جا به جا می شوم و با حالتی معذب، از آغوش گرمش  دستش از نوازش  

بیرون می آیم. با اینکه دوست داشتم همانجا بمانم و در گوشم حرف های قشنگ بزند اما دیگر بیشتر از آن نمی توانم  

 معطل کنم. باید بروم و خواهرم را ببینم. 

 توی تنم را مرتب میکنم. داریوش هم دستی به پیراهن مردانه اش میکشد. شالم را روی سرم می کشم و مان

 به سمتم برمیگردد و با لبخند محوش نگاهم میکند: 

 آماده ای؟ -

 چند نفس عمیق می کشم. دستمالی از جعبه داخل داشبورد بیرون میکشد و به سمتم میگیرد: 

 صورتت رو خشک کن. -
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های ریخته روی گونه ها و گردنم را خشک میکنم. آفتابگیر را پایین میزنم و دستمال را میگیرم و تشکر میکنم. اشک  

در آینه کوچکش خودم را چک میکنم. تمام صورتم سرخ شده و ریمل زیر چشمم ریخته. سیاهی های زیر چشمم را 

 پاک میکنم و دستمال کاغذی را زیر بینی ام میکشم. 

تمال مچاله شده را میان مشتم میگیرم و به سختی لبخند مسخره ای  سعی میکنم به اعصاب و احساساتم مسلط باشم. دس

بیشتر   باشد،  خراب  هم  من  حال  اگر  ببینمش.  خوب  روحیه  با  باید  است.  داریوش  با  حق  نشانم.  می  هایم  لب  روی 

بیفت برایش  بدتری  های  اتفاق  توانست  می  باشم.  ممنون  است  سالم  خواهرم  اینکه  بابت  باید  شاید  میکنم.  د. دلگیرش 

 شاهرخ گفته بود که خودش مشکلی ندارد. 

 آفتابگیر را باال میزنم و درحالیکه به خودم بیشتر مسلط شده ام، به سمت داریوش برمیگردم: 

 میشه گوشیمو پس بدی؟ باید به سامان هم زنگ بزنم.-

 ابروهایش را درهم میکشد. خشک و جدی نگاهم میکند و میگوید:

 ه؟مثال سامان میخواد چیکار بکن-

 کف دستم را به سمتش میگیرم: 

 همیشه توی اینجور موقعیت ها میدونه باید چیکار کنیم...-

 گره ابروهایش عمیق تر میشود. سردتر و خشک تر از چند ثانیه قبل سر تکان میدهد: 

 بعدا بهش زنگ بزن...-

بتوانم مخالفت بکنم، دستگیره را میکشد و  دلیل دلخوری اش را نمی فهمم. چرا نباید به سامان زنگ بزنم؟ قبل از اینکه 

 با حرص پیاده میشود. هاج و واج نگاهش میکنم. جلوی در خم میشود و تلخ میگوید: 

 نمیخوای پیاده بشی؟ -

میکنند.  طی  را  بیمارستان  تا  ماشین  مسیر  سختی  به  هایم  قدم  شوم.  می  پیاده  و  میکنم  باز  را  ماشین  در  حرف  بی 

بیمارستان میرود. به دنبالش به قسمت رسپشن می روم. اسم و فامیل بیمار را می پرسند.   داریوش جلوتر از من داخل

 مسئول پذیرش میگوید که به بخش منتقل شده و باید زمان مالقات به بیمارستان بیاییم. 
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 جلو می روم و کف دستم را محکم روی پیشخان میزنم: 

 خواهرشم. باید ببینمش...-

 ند و میخواهد جوابم را بدهد که داریوش خودش را بینمان می اندازد و دستم را می کشد. مسئول پذیرش اخم تندی میک 

 مرا تا گوشه دنجی میبرد و امر میکند:

 اینجا بشین االن من حلش میکنم.-

 پوف کالفه ای می کشم: 

 گوشیمو بده زنگ بزنم به شاهرخ.-

 در حالی که رو از من میگیرد، اخطار میدهد:

 ا. خودم حلش میکنم.همینجا بمون تار-

حلش هم میکند. چند دقیقه بعد داخل آسانسور می شویم و برای مالقات تینا می رویم. به آینه آسانسور نگاه میکنم و  

 دستی به موها و صورتم می کشم. سرخی چشم هایم دست دِل خون گرفته ام را رو کرده. 

 ند: آسانسور در بخش مورد نظر می ایستد. داریوش آرام زمزمه میک 

 ...  705...اتاق 705اتاق -

را    705از راهرویی می گذریم. شماره اتاق ها را نگاه میکنم. بالخره اتاق انتهای راهرو و یکی مانده به آخر، شماره 

 می بینم. می خواهم به آن سمت قدم بردارم که داریوش دستم را می کشد. برمیگردم و سوالی نگاهش میکنم.

 بیرون میدهد و لب میگزد: نفس عمیقش را از راه بینی

 چیزه...گفتم بیست دقیقه بیشتر طول نمیکشه. فردا تایم مالقات میارمت. -

 سری تکان میدهم:

 باشه مرسی...-
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 بدون اینکه دستم را رها کند، دست دیگرش را به صورتش میکشد:

 تارا چیزایی که گفتم یادت نره. آروم باش. -

با بغض گره خورده د لبخندی خشک و خالی و مصنوعی آب دهانم را همراه  فرستم و به سختی  پایین می  ر گلویم 

 میزنم: 

 فکر میکنی بعد از اینهمه سال تجربه نمیدونم چطور باید رفتار کنم؟-

 نه...-

 نگاهش کمی معذب شده و نوک کفشش را روی زمین می کشد. سرش را پایین می اندازد و می گوید: 

دادیم...خیلی الزم داشتم یه آدم قوی کنارم باشه و بهم قوت قلب بده. یکی که روحیه ش وقتی نگین...وقتی از دستش  -

 خوب باشه. مهراد اینکارو برام کرد.

 سرش را باال می گیرد و لبخند تلخی میزند:

 اگر نبود، شاید نمی تونستم از پسش بربیام. -

 چشم هایش پر شده. دستم را رها و پشتش را به من میکند: 

 ه...برو دیگ -

میدانم که قصد داخل آمدن ندارد. شاید اینطور بهتر باشد. به هر حال جزو این خانواده نیست. ممکن است بودنش، تینا 

 یا شاهرخ را معذب کند. 

 گوشه دیوار می ایستد و دست هایش را داخل جیبش می فرستد:

 اگر کمک الزم بود بهم بگو... -

 لبخند قدرشناسانه ای میزنم:

 ومدی...میدونم...اولش تند برخورد کردم... مرسی...که ا-
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 بین حرفم میپرد:

 مهم نیست...-

 اشاره ای به اتاق میکند: 

 برو...زیاد وقت نداری. -

سری تکان میدهم. رو از او می گیرم و به سمت اتاق مورد نظر می روم. اتاق خصوصی ست با تختی برای همراه. 

 مجهزی آورده. چقدر خوب که خواهرم را چنین بیمارستان خوب و

شاهرخ گوشه ای روی صندلی نشسته و سرش به گوشی اش گرم است. به تینا نگاه میکنم. روی تخت خوابیده. دستش  

 را باندپیچی کرده اند و گوشه گونه اش کبود و زخم شده. دلم بهم میپیچد. به سختی نفس می گیرم.

غصه هایش بمیرم. چند بار به در تقه میزنم و داخل می  خواهر بیچاره ام زل زده به دیوار اتاق. دلم میخواهد برای  

روم. سر هردو به سمت در برمی گردد. شاهرخ به سرعت از روی صندلی بلند می شود. تا به حال نشده بود از دیدن  

 من انقدر خوشحال بشود. اصال روی هم پنج بار هم ندیده بودمش.

 ، میگوید:به سمتم می آید و انگار به فرشته نجاتش پناه ببرد

 سالم تارا جان. چه خوب شد اومدی...-

بدون اینکه بخاطر گذشته کینه ای از او به دلم داشته باشم، دست دراز شده اش را به گرمی می فشارم. تینا با بغضی 

 که چانه اش را می لرزاند، به ما خیره شده.

ه دلم می ترکد اما گریه نمی کنم. نقاب از کنار شاهرخ می گذرم و به سمتش می روم. نگاهش به قدری درد دارد ک

 خونسرد و آرام را به چهره ام زده ام و قصد برداشتنش را هم ندارم.  

 باالی سرش می ایستم و دستم را روی موهای نرم و قهوه ای رنگش می کشم: 

 خواهری...خوبی عزیزم؟ -

 بغضش می ترکد و سیل اشک هایش به راه می افتد: 
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 ... تارا بچه م...بچه م مرد-

 هق هق گریه اش، چاقوی تیزی ست روی شاهرگ گردنم. لب میگزم و با ناراحتی و عجز به شاهرخ نگاه میکنم.

 خودش را باالی سر تینا و کنار من می رساند:

 فدات شم انقدر بی قراری نکن. -

 صورتش کبود شده و از شدت گریه رو به خفه شدن می رود. 

 میکنم بنشیند: دستم را زیر سرش می گذارم و کمکش 

 تینا جونم...قربونت برم. قسمت اینطور بوده. بازم بچه دار میشی خواهرم. توروخدا با خودت اینطوری نکن.-

 تند تند نفس میکشد و اشک هایش بی وقفه می ریزند:

 تارا ده روز دیگه وقتش بود. چرا اینجوری شد؟ -

 گره دست هایشان می آورد:  شاهرخ دست تینا را از روی شکمش برمیدارد و فشار گرمی به

 یه چیزی بخور عزیزم. تو االن ضعیفی. انقدر فکر بد نکن... -

 تینا به من نگاه میکند: 

 چیکار کنم تارا؟ کمکم کن...درد داره... -

 دست آزادش را روی قلبش مشت میکند و هق میزند: 

 درد داره...همه جام درد میکنه...قلبم درد میکنه...-

 و بدن کم جان و ضعیفش را در آغوش می کشم: کنار تختش خم می شوم

 تارا برات بمیره...خوب میشی بخدا. خوب میشی خواهری.  -

 نزدیک گوشم زجه میزند: 

 بعد بابا...هیچی اینطوری درد نداشت...-
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بدن لرزانش را محکم تر بغل میکنم و اجازه میدهم خودش را خالی کند. شاهرخ دستی به گوشه چشم هایش می کشد و  

 به سمت دیگر اتاق میرود. غم و غصه از دیوارهای اتاق تراوش میکند. چه شب وحشتناکی. 

بیست دقیقه بعد پرستار برای گوشزد کردن اتمام زمان مالقاتمان به اتاق سر میزند. تینا کمی آرام تر شده. نی آبمیوه  

ند انگار که معجزه شده. انگار من  را در دهانش گذاشته ام و کمکش میکنم کمی بنوشد. شاهرخ طوری نگاهمان میک 

"خواهر  همیشه  سرد...تینا  دور...هرچقدر  هرچقدر  ندارد.  خواهرها  ناپذیر  جدایی  پیوند  از  خبر  هستم.  جادوگر 

 کوچولوی" وابسته من میماند. روزی بود که بدون حضور هم آب نمی خوردیم.

انم. قول میدهم که زمان مالقات به دیدنش خواهم رفت و  تینا سعی میکند مانع رفتنم بشود اما نمی توانم بیشتر از آن بم

 اگر شد شب هم به عنوان همراه می مانم. شاهرخ دوباره دستم را به گرمی می فشارد و بابت حضورم تشکر میکند.

وقتی از بیمارستان بیرون می رویم، تقریبا صبح شده. نزدیک پاییز می شویم و سپیده صبح سوز خفیفی دارد. تمام 

 راه را تا ماشین سکوت می کنم. شاید تینا آرام تر شده بود اما همه درد و غصه اش را روی دوش من گذاشت. طول

 نزدیک اتوبانی که به سمت خانه من می رود می شویم. اشاره ای به تابلو می کنم و می گویم: 

 من میرم خونه.-

 ری به نشان رد حرفم تکان میدهد: برای چند ثانیه نگاه عاقل اندر سفیهش را به چشمانم میدوزد و س

نمیشه. دیدی که چه اتفاقی برای خواهرت افتاد. حتی نمیشه ردشو گرفت ببینیم کی زده و رفته. عاقالنه نیست تنها  -

 بمونی... 

 کالفه غر میزنم: 

 هیچی اونجا ندارم. نمیتونم حتی یه دوش بگیرم. لباس ندارم...-

 خب میریم هرچی خواستی بردار... -

 میگزم و نامطمئن می گویم:لب 

 خب تو بیا اونجا...-

 امنیت خونه من که باالتره. میریم وسیله هات رو بردار... -
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بیشتر بحث نمی کنم. دلم میخواهد به خانه خودم برگردم. دلم میخواهد زندگی ام روال کسالت بار قبلش را دنبال کند اما 

 شاید برای ابد بخوابم.چنین چیزی نمی شود. دلم می خواهد سالها بخوابم. 

 آهی می کشم و به آرامی سکوت شب زمزمه میکنم:

از  - بودی  داده  بودم...ولی...قول  نیست...تقصیر خودمه. عصبانی  تو  گفتم...تقصیر  وقتی  اومدی.  مرسی که همراهم 

 من...من که مهم نیستم. ولی قرار بود مراقب باشی اتفاقی برای تینا نیفته.

 های خیابان است و با اخم عمیقی که میان ابروهایش گره انداخته میگوید: نگاهش خیره به بی کسی

بدن. گفتم سایه به سایه ش برن.  - داده بودم. دو نفر رو گذاشته بودم که نزدیک خونه خواهرت کشیک  ترتیبش رو 

کاریش   درمیره  و  میزنه  یکی  وقتی  بودن.  کرده  اینجاهاشو  فکر  بهمن  آدمای  متاسفانه  رفت.  که  کرد.  هرجا  نمیشه 

یه پراید   نداشته که بشه ردش رو گرفت.  نتونستن بگیرنش و متاسفانه ماشین پالک هم  باهاشون تماس گرفتم...گفتن 

نقره ای درب و داغون بوده. تا قبل از اینکه از بپایی که گذاشته بودم بپرسم، واقعا فکر میکردم ممکنه اتفاقی باشه 

 ولی...حتما کار بهمنه! 

 و با حرص می گویم: پوزخندی میزنم

 اگر بهمن فکر کرده با این کارش منو ترسونده، سخت در اشتباهه. بهم انگیزه بیشتری داد تا زندگیش رو جهنم کنم.-

 لبخند داریوش پر از امید و خوشحالی ای شده که قصد پنهان کردنش را ندارد: 

 به کمک کردن ادامه میدی؟ -

 خیره نگاه عمیق و تیره اش می شوم:

 ری میتونم بی خیال بشم؟ دو تا خون بی گناه ریخته شده.چطو-

 با دست های مشت شده و فکی منقبض ادامه میدهم: 

 تاوانشو پس میده. -

به خانه من که می رسیم، با حواسی جمع به سمت در می روم. هرلحظه فکر میکنم که ماشینی می آید و مرا زیر می  

 در از او خبری نشد و در سایه ماند که فکر کردم قصد ضربه زدن ندارد. گیرد. بهمن را نباید دست کم می گرفتیم. انق
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با احتیاط کلید به در می اندازم و داخل می روم. صدای میو میو کردن مایا به محض ورودم بلند می شود. قلبم به تندی 

هایم را با احتیاط برمی دارم    میزند. نمی دانم چطور می خواستم تنها در این خانه بمانم. از ترس حمله نا به هنگام، قدم

 و گوش تیز میکنم. همه جای خانه را با دقت چک میکنم.

در اتاق مایا را باز میکنم. گربه بیچاره و تنها به سرعت بیرون می دود. غذایش هنوز تمام نشده. باید مایا را با خودم 

 تخت را هم چک میکنم. ببرم. نمی تواند اینجا بماند. آن هم برای چند روز. تمام کمدها و زیر 

وقتی مطمئن می شوم که در خانه تنها هستم، وسایل مورد نیازم را در کوله می ریزم و اسلحه را داخل کیف دستی ام  

مخفی میکنم. در خانه ماندنش سودی ندارد. درست یا غلط وقتی نزدیک خودم دارمش، احساس قدرت بیشتری میکنم.  

 از بهمن هرچیزی برمی آید.

را از کمد دیواری بیرون می کشم و مایا را داخلش می گذارم. برای چند روزش غذا و خاک و ظرف هایش    قفس مایا

 را هم برمی دارم. 

با دستی پر و به سختی داخل آسانسور می روم. وقتی در کوچه را باز میکنم، داریوش هم از ماشینش پیاده میشود و 

 به کمکم می شتابد. 

 اما چیزی نمی گوید. خودم توضیح میدهم: از دیدن مایا کمی جا میخورد

 میدونم از گربه خوشت نمیاد ولی نمیشد بذارم خونه بمونه...اونطوری باید هی بیام براش غذا بریزم.-

 قفسش را از دستم می گیرد و روی صندلی پشت می گذارد: 

 میدونم. اوکیه!-

لوتی خیابان ها نیم ساعت هم طول نمی کشد تا به دوباره پشت فرمان می نشیند و به سمت خانه او می رویم. بخاطر خ

 آپارتمانش برسیم. ماشین را داخل پارکینگ میزند و در حمل وسایل کمکم میکند. 

داخل واحد که می رویم، داریوش اتاق طبقه پایین را در اختیارم می گذارد. وسایل مایا را در همان اتاق می چینم و  

 قفس، به سمت ظرف غذایش می رود و نگاهش را به سمت من برمی گرداند.  آزادش میکنم. به محض بیرون آمدن از
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با خستگی ظرف غذا و آبش را پر میکنم. خاک تمیز در لیتر باکسش میریزم. دوش سریعی می گیرم و تاپ و شلوار 

نباشم، دست خودم   ناراحت  و  نکنم  فکر  اراده اشک می ریزم. هرچقدر میخواهم  بی  میپوشم.  را  نیست. حتی  خوابم 

 گریه هم نمی کنم. فقط اشک هایم بی اجازه می بارند. 

 صدای داریوش را از بیرون می شنوم:

 تارا...-

 برق اتاق را روشن می کنم. بیرون میروم و برای اطمینان از اینکه مایا بیرون نخواهد آمد، در را پشتم می بندم.

 متعجب نگاهش میکنم و میگویم: داریوش با همان لباس ها، روی کاناپه نشسته. 

 صدام زدی؟ -

 پوفی میکشد و بلند میشود: 

 آره. فرصت نشد شام بخوریم. -

 موهای لخت و بلندی که روی شانه ام ریخته را عقب میزنم و دست هایم را با حالت معذبی به هم میپیچم: 

 راستش زیاد میل ندارم. پوست دستم هم یکم میسوزه. ترجیح میدم بخوابم.-

 راه رفتنش به آشپزخانه می ایستد و به سمتم برمی گردد: میان

 چیزی نخوردی...-

 لب هایم را جلو میدهم و شانه باال می اندازم: 

 گشنه م نیست. -

اصال من آنجا چه میکنم؟ فکرش را می کردم روزی برسد که در خانه داریوش و با او بمانم؟ با بزرگ ترین دشمنم؟ 

 احساساتم نسبت به داریوش انقدر تغییر خواهد کرد، میگفتم حتما دیوانه شده! اگر روزی کسی به من میگفت که

 چند لحظه همانجا می ایستد و ناراحت نگاهم میکند. بعد نفسش را بیرون میدهد و نگاهش را پایین می اندازد: 
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 اوکی...برو بخواب...-

 به سمتش می روم: احساس میکنم دوست ندارد تنها بماند و تنها غذا بخورد. آهی می کشم و

 یکم میخورم که ضعف نکنم. -

 لبخندی میزند و جلوتر از من داخل می رود. چیزی به سپیده صبح نمانده و ما می خواهیم شام بخوریم.

 دست هایش را می شوید و در فر را باز میکند. سینی اش را که بیرون میکشد، به ته چین نگاه میکند:

 ن کنم. ولرمه... فکر کنم باید یکم باز فر رو روش-

 جلو می روم و کنارش می ایستم:

 خوبه. حاال الزم نیست داغ داغ باشه.-

 پیرکس را بیرون میکشد و روی میز می گذارد:

 بکش بذار توی مایکروفر. -

وسایل سفره را میچینم و دو بشقاب و قاشق و چنگال هم می گذارم. نوشابه قوطی از یخچال بیرون می کشم. خیارشور 

می شویم و در ظرفی روی میز می چینم. داریوش دو بشقاب غذا میکشد و برای گرم کردن در مایکروفر   و زیتون

 می گذارد. هیچکدام حرفی نمی زنیم. سکوت بدی حاکم است. 

 رو به مایکروفر ایستاده و با دکمه هایش ور می رود:

 باالی یخچال یه دونه شراب هست. بازش میکنی؟-

یخچال برمی گردم. یخچال زیادی بلند است و برای اینکه دستم به بطری شراب برسد، زیر پایم پی حرفش به سمت  

 صندلی می گذارم. 

بطری را برمی دارم و صندلی را سرجایش برمی گردانم. در بطری شراب را چند بار میکشم. مشغول باز کردنش 

 هستم که گرمای نفس های داریوش را پشت سرم حس میکنم: 

 ه من باز کنم. میخوای بد-
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 بطری را رها میکنم و کمی کنار می روم. حس خوبی از هرم نفس هایش میگیرم و این اصال خوب نیست.

زمین  ضرب  با  و  میرود  باال  قلبم  در  چیزی  انگار  میکند.  برخورد  هم  با  بازوهایمان  ایستد.  می  من  کنار  درست 

 میخورد. میترسم صدای کوبش ضربان قلبم به گوشش برسد.

خش سفت و سخت است. بدون اینکه بطری را باز کند، روی کابینت می گذاردش. چند لحظه به رو به رو خیره  نیم ر

 می ماند. سینه اش باال و پایین می شود. هنوز لباس بیرون تنش است.

یکند و به سمت من برمی گردد. قلبم انگار میخواهد از دهانم بیرون بپرد. نگاهم میکند. خیره و بی پلک زدن نگاهم م

 قدمی به سمتم برمی دارد که فاصله مان را به صفر می رساند.

صدای بوق مایکروفر بلند می شود. توجهی به صدای اخطارش نمی کند. دستش را باال می آورد و آرنج بی پوششم را 

 بین انگشتانش میگیرد. 

نم. تا ابد که نمی توانم از احساساتم  میخواهم عقب بروم. میخواهم فرار کنم. نمی کنم اما... می ایستم و نگاهش میک 

فرار کنم. این لمس شدن ها حس خوبی برایم دارد. حسی که قبال تجربه اش نکرده ام. هیجان زده و معذب هستم اما با  

 این حال مشتاقم و منتظر.

نگاهش    آرنجم را جلو میکشد. به سمت سینه اش کشیده می شوم. نگاهش را از چشم هایم برنمی دارد. جز صورتم،

هیچ کجای دیگر نمی گردد. انگشت هایش از آرنجم باال می رود و باال می رود تا به پوست دون دون شده گردنم می  

 رسد. آب دهانش را پایین می فرستد و سیبک گلویش تکانی میخورد.

 میفهمد که منتظرش هستم. سرش را نزدیک صورتم می آورد و همانجا ثابت نگه میدارد:

 ینکارو بکنیم...نمی تونیم ا-

لب میگزم و با حرکت سر حرفش را تایید میکنم. انقدر لب هایش را نزدیک لب هایم کرده که با هر کالمش، نفس  

 هایش را روی لبم حس میکنم:

 اشتباهه...-

 خیلی اشتباه...-
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 نباید اینکارو بکنیم...-

 میدونم...-

 من نمی تونم...-

 بزنم که مانعم می شود و جلوترم میکشد:دستم را عقب می کشم و میخواهم پسش 

 نمیتونم...نمیتونم اینکارو نکنم...نمیتونم اینکارو بکنم. نمی...-

بی آنکه حرفش را تمام کند، لب هایش را روی لب های باز مانده  من می گذارد و با حرص و خشم زیادی مرا می  

 بوسد.

ه ام. حرص و پشیمانی و ولع را در همان بوسه اش حس هیچ گاه در تجربه های قبلم چنین حسی از یک بوسه نگرفت

 میکنم.

یک دستش را زیر لباسم میبرد و به کمرم چنگ میزند. از کمر به پایینم را به بدنش می چسباند. دست هایم را به سینه  

 اش می رسانم و پیراهنش را بین مشت هایم می گیرم.

ز جایش تکان بخورد، سرش را عقب میکشد. پوست لبم سر شده  با تمام زوری که دارم، عقبش می زنم. بدون اینکه ا

 و کمی می سوزد. زبانم را روی لب پایینم می کشم و نگاهش میکنم.

مانم.  می  همانجا  بروی،  باید  که  کشند  می  فریاد  در سرم  که  تمام صداهایی  وجود  با  میکند.  نگاهم  گرسنه  و  خیره 

چرخد. نفسی می گیرد و سرش را جلو می آورد. ثانیه ای لب  هیچکدام حرفی نمی زنیم. نگاهش روی صورتم می  

 هایش را روی لب هایم فشار میدهد و دوباره برای نگاه کردن به چشم هایم سرش را عقب میبرد.

انگار چیزی پشیمانش میکند اما نمی تواند جلوی خودش را بگیرد. اینبار که لب هایم را می بوسد، آرام تر و مالیم تر  

 است.

ه دست  چشم  را  چیز  همه  افسار  نداشتم  دوست  هیچوقت  سپارم.  می  احساساتم  دست  به  را  خودم  و  بندم  می  را  ایم 

 احساساتم بدهم ولی اینبار فرق میکند. قوی تر از آنی ست که بشود جلویش را گرفت.
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بوسه های عمیق و پر از خواستنش، از لب هایم پایین می رود و نفس های تندش را روی پوست مور مور شده گردنم  

 حس میکنم. حس بی نظیری تک تک سلول های تنم را به واکنش وامی دارد.  

ته و در حالیکه انگشتم را باالتر میبرم و به دکمه پیراهنش می رسم. دکمه هایش را باز میکنم. با همان چشم های بس

 از بوسه های ماهرانه اش روی گردن و باالی سینه ام لذت میبرم، پیراهن را از دست هایش بیرون می کشم.

خودم را قانع میکنم که فقط رابطه جنسی ست. الزم نیست به بعدش فکر کنم. مهم نیست چه میشود. مهم این است که 

 از لحظه لذت میبرم.

داریوش می گذرد اما شک ندارم که اینبار عقب نمیکشد. انگار فشار زیادی که در تمام   دوست دارم بدانم چه در ذهن 

 این مدت روی هم جمع شده را آزاد کرده اند. با قدم های بلندی هردویمان را به کانتر می رساند.

ن است.  سرش را عقب می کشد. حالت چشم هایش خمار شده و پر از شهوت است. عالقه ای نمی بینم. فقط خواست

 خواستنی لحظه ای. 

دست دور کمرم می اندازد و مانند پری سبک مرا روی کانتر می نشاند. خودش را میان پاهایم جا میدهد. هردو پایم 

را دور کمرش می اندازم و همانجا نگهش می دارم. دستم را دور گردنش می اندازم و لب پایینم را بین دندان هایم می  

کانتر بلند نشسته ام، اما هنوز اختالف قد زیادی داریم. همیشه بلندی قدش از نظرم جذابیت   گیرم. با وجود اینکه روی

 خاصی داشته. 

انگشت هایش از پشت زیر تاپم می رود. از نگاه کردن مستقیم و طوالنی به چشم هایم پرهیز میکند. تاپ نازک و  

لوی چشمش باشم خجالت نمی کشم. هیچوقت  مخصوص خواب را از روی بدنم باال می کشد. از اینکه بدون پوشش ج

 خجالتی نبوده ام. فقط باورش برایم سخت است. اینکه با داریوش تا اینجا پیش رفته ام زیادی دور از واقعیت است.

باال تنه اش را به باال تنه من می چسباند و دست دور کمرم می اندازد. باری دیگر زیر هجوم بوسه هایش، چشم هایم  

از آنجا به بعد دیگر خودم هم نمی فهمم چطور پیش می رود. بخاطر تجربه بد قبلی که با هم داشتیم، هر   را می بندم.

 لحظه منتظرم پا پس بکشد اما اینطور نمی شود. 
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وقتی تازه سر عقل می آیم که کنار تخت خواب بزرگش، روی زمین دراز کشیده ایم و دستش را زیر سر من گذاشته.  

ان را پر کرده. لب میگزم و خودم را فحش کش میکنم. می دانستم پشیمان میشود. از سکوتش  سکوت بدی فضای دورم

 مشخص است.

سرم را به سمتش می چرخانم. به سقف خیره شده و پلک هم نمی زند. می داند که نگاهش می کنم اما به روی خودش 

 نمی آورد.

بلندی میکشد و دستش را از زیر سرم بیرو بند بالخره نفس عمیق و  به  ن میکشد. سرم روی زمین میفتد و موهایم 

 ساعتش گیر میکند. جیغ آرامی می کشم.

 تکون نخور... -

 سرم را می کشم: 

 آخ...دردم گرفت... -

 با بدخلقی میگوید:

 خب میگم سرتو تکون نده.-

یکشد. اخمی سرم را بی حرکت نگه میدارم. طره های مو را از بند استیل ساعتش جدا میکند و دستش را بیرون م

 میکنم و ملحفه تخت را تا روی سینه هایم باال می کشم. 

لباس زیرش را برمیدارد و از روی زمین بلند می شود. بی حرف داخل سرویس میرود. چند دقیقه بعد درحالی که  

خته  لباس زیرش را پوشیده و آبی به دست و صورتش زده، بیرون می آید. موهایی که میان چنگ زدن های من بهم ری

 شده بود و روی پیشانی اش ریخته بود را مرتب باال زده.

شلوار راحتی اش را که به دسته میز آویزان شده، برمی دارد و میپوشد. انگار حاال حاالها قصد حرف زدن ندارد. من  

که تا یک ساعت پیش تنش بود،   هم جسارت شکاندن سکوت سنگین و مزخرف را ندارم. از جیب شلوار پارچه ای

 بسته سیگار و فندکش را برمیدارد و کنار پنجره میرود. 
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با چشم دنبالش میکنم. طوری برخورد میکند که انگار من آنجا حضور ندارم و اتفاقی بین ما نیفتاده. برایم مهم نیست.  

 میتواند انکارش کند. من که دیگر دختربچه  هجده ساله نیستم.

از زیر کمرم بیرون اتاق   پوفی میکشم و موهایم را  می کشم و باالی سرم می ریزم. پرده ها را کامل کنار میزند. 

روشن می شود. دست می اندازد و پنجره بزرگ را تا نیمه باز میکند. کامال صبح شده. انوار طالیی رنگ خورشید را 

ا حس روی نیمی از صورتش می بینم. قبلترها اجزای صورتش به نظرم اینطور بی عیب و نقص نمی رسید. قبلتره

 می کردم چهره معمولی اما پر نفوذی دارد. 

در روشنی روز همه چیز متفاوت است. سیاهی ها نمایان می شوند. چطور می توانم بگویم کاری که کردیم سیاه نبود؟  

 خاکستری هم نه...سیاه بود.

اسش به بیرون نیمخیز می شوم و ملحفه طوسی رنگ را روی بدنم نگه میدارم. داریوش سیگاری آتش میزند و حو

است. تصمیم میگیرم بچه بازی را کنار بگذارم. از روی زمین بلند می شوم. انقدر غرق خواستن بودیم که حتی نشد 

خودمان را به تخت برسانیم.  لباس زیر سیاهم را برمیدارم و میپوشم. اصال حواسش نیست. حتما حال خوشی ندارد. 

از دست دارد. آخرین دختری که برادر  ابراز عالقه کرده بود، من هستم. هرچند که عالقه    حق هم  به او  رفته اش 

 مهراد هیچوقت واقعی نبود ولی فرقی نمیکند. برایش راحت نیست. پذیرفتن این مسئله اصال راحت نیست. 

تصمیم میگیرم کمکش کنم. سوتین سیاهم را هم میبندم و به سمتش می روم. متوجه قدم هایم می شود. سرش را به  

میگیرد. نگاهش غمگین است. چند ثانیه نزدیک شدنم را تماشا میکند و دوباره سر برمی گرداند. خیره به طلوع   سمتم

 خورشید، پکی به سیگار میزند.

آن سوی قاب پنجره تکیه میزنم و نگاهش میکنم. دست دراز میکنم و سیگار را از کنج لبش برمیدارم. اعتراضی به  

به سیگار میزنم و دودش را از نیمه باز مانده پنجره به بیرون فوت میکنم. اصرار    این حرکتم نمی کند. پک عمیقی

 زیادی در نگاه نکردن به من دارد. 

انگشت هایم را زیر چانه اش می اندازم و سرش را به سمت خودم برمی گردانم. نگاه به مردمک های منتظرم میدهد 

 و پلک مکث داری میزند.  

 میدونم چه حسی داری... -
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 پوزخندی میزند و دستی که زیر چانه اش نگه داشته ام را پس میزند:

 چطور میدونی وقتی خودم نمیدونم؟-

 از برخوردش دلگیر میشوم اما به روی خودم نمی آورم. دستم را پایین می اندازم و آرام میگویم:

 میدونم اشتباه بود...ولی...-

 برمی گرداند و می گوید:با همان لبخند معنی دارش نگاه به سمت من 

 اشتباهی که دوباره تکرارش میکنیم. -

 طول میکشد تا متوجه منظورش بشوم. انتظار هر حرفی را داشتم، جز این یکی. خودش ادامه میدهد:

برام سخته که دور و برت باشم و بتونم خودمو کنترل کنم. همیشه برام سخت بوده. تنها دختری که میدونم نباید بهش -

ای اوکیه. ولی هیچکس بهم این حس رو نمیده. احساس گناه ندارم ولی دوست داشتم باور  نزدیک بشم. هر دختری دیگه 

 کنم که به سنی رسیدم که میتونم روش کنترل داشته باشم. دوست ندارم بهت این باور غلط رو بدم که این... 

 اشاره ای به من و خودش میکند:

 نیست...چیزی جز یه کشش جنسیه. چون -

 سرم را به تندی تکان میدهم: 

 فکر نکردم چیز دیگه ای باشه. -

 نگاهش لحظه ای شگفت زده میشود و بعد با حالت مسخره ای میخندد:

 دختر عجیبی هستی!-

 من عجیبم؟ تو بودی که میگفتی نمیشه بدون احساسات با کسی خوابید...-

 ان باز میکند و میگوید: لحظه ای جا میخورد. سکوتش طوالنی می شود. بالخره ده
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قبال هیچوقت برام پیش نیومده بود که...که با کسی بخوابم که ازش خوشم نمیاد...یا حس خاصی بهش ندارم. همیشه  -

 رابطه و عالقه اولش پیش میومد. توی تمام روابط گذشته م.

 ا بی خیالی میگویم: با اینکه دلم از حرف هایش می شکند اما حفظ ظاهر میکنم. شانه باال می اندازم و ب

 برای همه چیز یه اولین بار وجود داره. -

 لبخندش اینبار بویی از تمسخر و طعنه ندارد و گرم است: 

 فکر کنم اینبار تو ورجینیتی من رو گرفتی. -

 من هم لبخند میزنم و پک عمیقی از انتهای سیگار میگیرم. از پنجره بیرون پرتش میکنم و میگویم:

 ... فکر کنم همینطوره-

 از من ناراحت نیستی؟ گفتم ازت خوشم نمیاد. خونسردیت برام عجیبه... -

من برای این اعتماد به نفسی که دارم، سالها تالش کردم. حرفای آدما تاثیری روم نمیذاره. چه اهمیتی داره که از من  -

 خوشت نمیاد یا عاشقم نیستی؟ 

 اساتم بویی ببرد.  دروغ میگویم اما او که قرار نیست از شکستن غرور و احس

سیگار دوم را آتش میزند و از کنار پنجره فاصله میگیرد. سیگار به دست روی تخت می نشیند. بطری آب معدنی  

 روی بغل تختی را برمیدارد و بازش میکند تا به جای جاسیگاری از آن استفاده کند.

میرود. شدن  زیاد  به  رو  ترافیک  حجم  میدهم.  خیابان  منظره  به  را  صدای   نگاهم  میکنم.  حس  را  اش  خیره  نگاه 

 خاکستری و گرفته اش به گوشم میرسد:

 بین...بین...-

سر به سمتش برمی گردانم. هرچه میخواهد بگوید برایش سخت است. منتظر نگاهش میکنم. نگاه میدزدد و به زمین 

 خیره میشود. 

 بالخره میگوید: 
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 بین تو و مهراد چطور بود؟-

 اخم غلیظی میکنم و متعجب می پرسم:اول جا میخورم. بعد 

 منظورت چیه؟-

 لب میگزد و نفس عمیقی میکشد. مردمک هایش را تا چشم هایم باال میکشد و اینبار راحت تر می پرسد:

 میخوام بدونم. واقعا دوستت داشت؟-

 دستی به صورتم میکشم و کامل به سمتش برمی گردم:

 چرا میخوای بدونی؟-

 ی تکاند و مصمم میگوید:سیگارش را داخل بطری م

 میخوام بدونم دیگه...  -

 موهایم را پشت گوشم میزنم و نامطمئن میگویم:

 خب...نمیدونم...فکر نکنم...-

 دوست دارم در مورد رابطه تون بدونم.-

 خنده ناباوری میکنم: 

 چرا؟-

 چون آخرین چیزیه که برادرم لمسش کرده.-

 بعد میگی من عجیبم؟-

 نکنم جواب خوبی نیست...خب؟ نمیدونم و فکر -

 دستی به پرده نرم و خوش جنس میکشم و به فکر فرو می روم:
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بعید میدونم. بیشتر میخواست از شرایط اجباری و ناخواسته ای که داشت، فاصله بگیره. بارها به من گفت که روی -

شت. که حس زوری بودن بهش رابطه مون حسابی باز نکن...منم اصال برام مهم نبود راستش. فکر کنم اینو دوست دا

 نمیداد. ولی یکی دو ماه زمانی نیست که بخواد یه عالقه واقعی توش پیش بیاد.

سیگار را داخل بطری می اندازد و صدای جز کردنش بلند میشود. بطری را روی بغل تختی برمی گرداند و نگاهم  

 میکند:

 میدونستم که میخوامش...برای همیشه... اینطوری نیست. همون ماه اولی که با سارا آشنا شدم، -

 خب آدما متفاوتن...چی میخوای بهت بگم داریوش؟ واقعا نمیدونم. حتی فرصت نکردیم همدیگه رو بشناسیم.-

 رابطه تون...یعنی...رابطه تون...چطور بود؟ -

ه می مانم به صورتش  به سرعت نگاه می دزدد. این یکی سوالش واقعا مبهوتم میکند. سردرگم و ناباور و مبهوت خیر

 و دلخور میگویم: 

 این سوال های مسخره برای چیه؟-

دستی به صورتش میکشد و دست هایش را بین موهایش میبرد. سرش را بین دست هایش نگه میدارد و آن را پایین 

 می اندازد. صدای خفه اش بلند میشود: 

 میخوام بدونم... -

 فکر کنم کافیه...-

 کرده که متوجه تن صدایم می شود. سرش را باال میگیرد و از روی تخت بلند میشود: انقدر دلخور و عصبی ام 

 اوکی...نمی پرسم. ولی...ولی برادرم بود تارا... -

به چیزی که  - داری راجع  بود حق  برادرت  برای همین هم عجیبه...فکر میکنی پرسیدن چنین سوالی درسته؟ چون 

 انقدر خصوصیه بدونی؟ 

 رویی نگاهم میکند: دست به کمر و با پر
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 بدونم یا ندونم اتفاق افتاده...درسته؟-

 آره...اتفاق افتاده... -

 خنده عصبی و حرصی میکنم و تن صدایم نازک و جیغ میشود:

 اوکی...خوب بود. عالی...میدونست داره چیکار میکنه...اولین باری که با هم... -

 غرد: گیرد و با خشم میکف دستش را باال می

 .کافیه... خیلی خب..-

 بی خیال نمی شوم و با همان تن عصبی ادامه میدهم: 

 نه...اوکیه...اولین بار خونه  من بودیم...از اینکه بعد از اونهمه سال خواستن، کنار خودم داشتمش... -

 صدایش را باال میبرد و تقریبا داد میکشد:

 گفتم بسه! -

 اال میبرم:با سرکشی در چشم هایش خیره می مانم و من هم صدایم را ب

خودت گفتی میخوام بدونم...فکر میکنی کی هستی؟ عادت کردی همه به حرفات گوش بدن...من که همه نیستم. حد -

 خودتو بدون...

 من در مورد جزئیات سکستون نپرسیدم. میخواستم حد و حدود رابطه تون رو بدونم.-

فاقیه که افتاده...هم من میدونم، هم تو...نمیدونم  کدوم رابطه؟ همه ش نقشه بود...تک تک لحظه هاش برنامه بود. ات-

 چرا میخوای منو آزار بدی؟ 

 ابروهایش را باال می اندازد: 

 نمیدونی؟ تو از من گرفتیش! -

 خدای من...دوباره شروع شد.-
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 دستی به صورتش میکشد و نفس عمیقش را رها میکند. روی تخت می نشیند. کمی آرام تر شده:

 دیگه حتی نمیدونم چطور باید ادامه بدم! از دستش دادم. اصال  -

باید باهاش کنار بیای...مهراد مرده...ولی تو زنده ای. باید بپذیری. سخته...ولی وقتی بپذیری برات راحت تر میشه.  -

 مرده...دیگه برنمیگرده...

 خفه شو... -

 و به رویش می ایستم:صدای عربده بلندش، تمام اتاق را پر میکند. از رو نمی روم. به سمتش می روم و ر

واقعیته...مهم نیست چند سال بشینی و جزئیاتش رو مرور کنی...زندگی ادامه داره. آدما ادامه میدن...با تو یا بدون -

 تو...میدونی چجوری اینارو میدونم؟ چون باهاش زندگی کردم...

 بغض میکنم و اشک هایم میچکد:

میکردم خواب دیدم. اما واقعی بود. تمام اون مدتی که توی انکار هر روز و هر شب...فکر میکردم شوخیه. فکر  -

بودم واقعی بود. تمام اون سالهایی که مردم داشتن زندگیشون رو می ساختن...ازدواج میکردن...پیشرفت میکردن. من 

آدمی که رفته بود. االن میفه انتقام فکر میکردم...روز و شبم رو حروم کردم. حروم  به  مم که چقدر  نشسته بودم و 

 اشتباه کردم. باید باهاش کنار می اومدم. باید قبول میکردم و می چسبیدم به زندگی خودم. 

بادم خالی می شود. ساکت و آرام انگار نه انگار که تا چند ثانیه قبل اتاق پر بود از صدای پر از خشم و عقده  من. 

 روی تخت و کنارش می نشینم. 

 و روی ران پای بدون پوششم می گذارم:  دستش را از روی پایش برمی دارم

 میدونم سخته...نمی تونم بهت بگم بی خیال بهمن شو...چون به جای تو بودم و میدونم چقدر سخته...ولی... -

 نگاهش میکنم و مهربان تر ادامه میدهم: 

تنها- تنهای  من  سخته.  خیلی  تنهایی  نکن.  خالی  دورتو  نده.  دستش  از  داره.  ادامه  زندگی  دیدن    داریوش  از  موندم. 

 خانواده ت پرهیز میکنی. به کارت نمیرسی. همه زندگیت شده پیدا کردن وحید... 
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دستش را کنار میکشد...خودش را هم همینطور. انگار دوست ندارد به حرف هایم گوش بدهد یا به آنها فکر کند. آهی  

 می کشم و ساکت می شوم. 

اتاق پر دود بیرون میزنم. دلم شکسته اما  چند ثانیه بعد از روی تخت بلند می شوم.   لباس هایم را جمع میکنم و از 

 چیزی نیست که نتوانم با آن کنار بیایم. از این بدترهایش مرا شکست نداده.

*** 

سومین روزی ست که برای پاییدن وحید به مکان های مختلف می آییم. سومین روزی ست که هیچکدام از ما حرفی  

ت آن شب نزده ایم. تینا تازه امروز از بیمارستان مرخص شده بود. هر روز به دیدنش می روم. در رابطه با اتفاقا

 خواهر بیچاره ام زیادی تنهاست.

به سامان گفته بودم که خواهرم دچار سانحه شده و سقط جنین داشته. گفتم مشغول نگهداری از او هستم. با اینحال باز  

یقه مرا ببیند و از خوب بودن حالم مطمئن شود. نزدیک بیمارستانی که تینا هم اصرار داشت می خواهد برای چند دق

 در آن بستری بود، چند دقیقه داخل ماشینش قرار گذاشتیم. چیزی در رابطه با ماندنم پیش داریوش به او نگفتم. 

ظرم ماند تا برگردم. حوصله نداشتم دوباره دردسر جدیدی پیش بیاید. هر روز با راننده  داریوش رفتم و دو ساعت منت 

 همه مان می دانیم که شرایط خطرناک تر از آن چیزی ست که حتی حدسش را می زنیم. 

 داریوش دستش را دور فرمان دویست و شش پیچیده و سرش را با ریتم موسیقی تکان میدهد. 

تر است. حتی با  یک ساعتی می شود که منتظر نشسته ایم. این منتظر ماندن ها از آنچه فکرش را می کردم سخت  

 اینکه با داریوش هستم باز هم بی حوصله می شوم. از صامت نشستن زیاد، کمر درد و پا درد میگیرم.

در   از  نگاه  و  میکند  کم  را  موسیقی  بعد صدای  دقیقه  چند  دارد.  استرس  که  است  کامال مشخص  داریوش  ژست  از 

 مکانیکی میگیرد: 

 چرا پس هیچ جا نیست؟-

 من و منی میکنم و آب دهانم را به سختی پایین می فرستم: نگاهش التماس میکند.

 نمی...نمی دونم. بالخره پیداش میشه.-
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 آهی میکشد و لپ هایش را باد میکند: 

 اگر نشد؟-

 نمی دانم باید چه جوابی به نگرانی بی اندازه زیادش بدهم. لب میگزم و سرم را پایین می اندازم:

 باید مینیون هاش رو جمع و جور کنه.بهمن آدم باهوشیه. میدونه چطوری -

 بالخره باید یه سوتی بدن. -

 مشغول بازی با انگشت هایم می شوم:

 شاید بهتر بود از طریق قانونی پیگیر بشی!-

 لحنش حرصی و دلخور میشود:

 شوخی میکنی؟-

 سرم را باال میگیرم و جدی نگاهش میکنم:

 نه...بهرحال... -

تارا؟ فکر کردی  - نداره.  چی میگی  فایده  داره هرطور میتونه شکمشون رو پر میکنه.  بابای من  پلیس براش مهمه؟ 

شو گرفت. کامال به بن بست خورده. از طرفی بهمن آدمی نیست که راحت دم به اصال نه سرنخی هست، نه میشه پی

 تله بده. باید خودم انجامش بدم. 

 حال شوخی و بلند خندیدن هستند، نفس عمیقی می کشم: خیره به در باز مکانیکی و جوانک های آس و پاسی که در 

 چرا نمیاد؟-

 تارا ممکنه سامان فرستاده باشدم دنبال نخود سیاه؟-

چشم هایم را باریک میکنم و به فکر فرو می روم. واقعا ممکن است سامان داریوش را دنبال نخود سیاه فرستاده باشد؟ 

 شته باشد؟ هرچیزی ممکن است.ممکن است اطالعات نادرست در اختیارمان گذا
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 چی بگم داریوش؟-

 تو می شناسیش! -

 خب...  -

 ابروهایم را درهم می کشم و موهایم را پشت گوشم میزنم: 

 خب...نسبت به شناخت من...نمیدونم. همچین آدمی نیست. -

 دستی بین موهایش میکشد و روی فرمان میکوبد:

 یعنی ممکنه الکی وقتمونو هدر داده باشیم؟ -

ان و غصه دار خیره می مانم به در مکانیکی و میخواهم جوابش را بدهم که دندان هایم قفل می شوند. با چشم های  نگر

 درشت شده و ناباور خیره میمانم به صورت کریهش.

نمی توانم حرف بزنم. داریوش که حواسش پرت حرص خوردن است، توجهی به حالت شوک زده  من ندارد. خیره به  

 ظاهر چندش وحید، دستم را به سمت لباس داریوش میبرم و به آستینش چنگ میزنم.  عرقگیر کثیف و

 به سمتم که برمیگردد، متوجه حالت غیرنرمال صورتم میشود. دستش را روی بازویم می گذارد:

 چیه تارا؟ چی شده؟ -

 امتداد نگاهم را دنبال میکند و اخم های درهمش عمق میگیرد:

 اونه؟-

 سختی دهان باز میکنم:  سر تکان میدهم و به

 خودشه... -

تمام خاطرات تلخ آن روز در حوض خاطره هایم میریزد. دهانم تلخ میشود. همین آدم جان مهراد را گرفته و همه  ما  

 را عزادار کرده بود. همه  ما را در دردسر بزرگی انداخته بود. 
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داریوش اما اصال حواسش به من و حال بدم نیست. رگ و پی گردنم کش می آید. انگار درد قلبم میزند به دست چپم.  

 قد و باالی بلندش را به سختی روی صندلی صاف میکند و سیخ می نشیند. 

 دست هایش را دور فرمان میپیچد و خیره می ماند به مردی که تازه وارد مکانیکی شده و با همه خوش و بش میکند.

 آرام و ناباور لب میزند:

 مطمئنی؟ -

 نفس عمیقی می گیرم و سرم را با شتاب باال و پایین میکنم: به سختی 

 آره. خود آشغالشه. -

 داریوش بازویم را می گیرد و با دستپاچگی میگوید: 

 سرتو بدزد پس. -

 متعجب نگاهش میکنم:

 چی؟-

 آستین مانتویم را میکشد و شتاب زده تکرار میکند: 

 ار میکنه.سرتو بدزد. میشناسه تو رو. اگر ببینتت میفهمه و فر-

 کمی پایین میروم و با اخم به صورت ترسیده و هیجان زده اش خیره میشوم: 

 فکر کردی تو رو نمی شناسه؟-

چند ثانیه فکر میکند و خیره میماند به آن سوی خیابان. بعد به عقب برمی گردد و از روی صندلی عقب ماشین، کاله 

 کپ سیاه رنگی برمیدارد و روی سرش می گذارد: 

 دیگه نمی شناسه.االن -

 کمی بیشتر روی صندلی سر میخورم و کامل از دیدرس عابران مخفی می شوم:
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 اونطوری که بدتره! -

 کالفه نگاهم میکند:

 چیکار کنم پس؟-

 ماشینو خاموش کن. سرتو هم بدزد. -

بلن پاهای  آن، کولر هم خاموش میشود.  دش را به  سوییچ را می چرخاند و بیرون میکشد. ماشین خاموش و متعاقب 

 سختی خم میکند و سرش را پایین می آورد: 

 من که جا نمیشم اینجا...دید هم ندارم. بذاره بره چی؟ -

 هر چند ثانیه یه بار یه نگاه دزدکی بکنی بهتره. از طرفی هم گفتی فقط میخوای بشناسیش!-

نشسته و با سری خم شده، به چشم های هم خیره می مانیم. نفس عمیقی میکشد. مشخص است که در آن حالت نیمه  

 اصال راحت نیست.

 لب پایینش را خیس میکند و بعد از بیرون دادن نفس عمیقش، با حالتی که گویا قصد اقرار کردن دارد می گوید:

 نمیتونم بذارم بره تارا. باید بگیرمش. ممکنه دیگه چنین شانسی گیرم نیاد.-

 کنم. به سختی ذهنم را متمرکز میکنم و ناباور میگویم: با چشم های درشت شده و دهانی باز مانده نگاهش می

 االن؟ چجوری؟ -

 ولوم صدایش را پایین می آورد: 

با چند نفر هماهنگ کردم. با ون میان...همین نزدیکی ها پارک کردن. فکر اینجاهاشو کرده بودم. می ندازیم توی ون  -

 و میبریمش. 

 سردرگم و مبهوت مانده لب میزنم:

 خیابون؟ همه میبینن!چی؟ وسط -
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 گوشی اش را از جیبش بیرون میکشد:

بالخره یه جای خلوت گیرش میاریم. فکر کردی داداش بدبخت منو چجوری وسط روز دزدیدن؟ فکر میکنی کاری -

 داره؟ 

شماره میگیرد و گوشی را نزدیک گوشش نگه میدارد. این یعنی نمیخواهد حرف دیگری بشنود و تصمیمش را گرفته.  

سترس و نگرانی سرک میکشم. وحید مشغول دود کردن سیگارش است. با آن دندان های کریه و لب های بنفشش با ا

 قهقهه میزند و انگار اصال برایش مهم نیست که جان آدمی را به راحتی آب خوردن گرفته است!

*** 

ی میرود. ساعت نزدیک شش ماشین را نزدیک ساختمان پارک میکنم و سوییچ را می چرخانم. هوا کم کم رو به خنک 

غروب شده. دور و اطراف را از نظر می گذرانم. خبری از هیچ ماشینی که تعقیبم کرده باشد نیست. چند دقیقه همانجا 

 می نشینم. اطراف آنجا فقط باغ ها و عمارت های مجلل به چشم میخورد.

دقیق بیست  لواسان.  های  خیابان  بهترین  از  یکی  و کوری ست.  دنبالم  خیابان سوت  هیچکس  میشوم  که مطمئن  بعد  ه 

ام. شماره اش را میگیرم و به   داریوش جواب تماس هایم را نمیدهد. نگرانش شده  پیاده می شوم.  از ماشین  نیامده، 

 سمت ویال می روم.

بار د این  ام.  برگشته  تینا  از پیش  تازه  اندازم.  داخل کیفم می  تا تماس قطع میشود. گوشی را  و  انقدر زنگ میخورد 

 نفری که داریوش دم خانه اش بپا گذاشته بود، دیدم و کمی خیالم راحت شد. هرچند که اتفاقی که نباید، افتاده بود.

تینا از بار آخری که به دیدنش رفته بودم، حال بهتری داشت. هرچند که انگار هنوز توی شوک بود. شوهرش به رفت 

نکه می بیند حضورم روحیه همسرش را کمی بهتر میکند، برایش و آمدهایم مثل قبل حساسیت نشان نمیدهد. شاید همی

 کافی ست.

ام و به   سامان هم وقتی خبردار شد، حدس زد که کار بهمن باشد اما سرزنشم نکرد. فکر میکند پیش خواهرم مانده 

فه ای ندارم  خانه برنمی گردم. از اینکه مجبورم به او دروغ بگویم، خوشحال نیستم. هرچند داریوش میگوید من وظی

تمام اخبار زندگی ام را برایش تعریف کنم. سامان میگوید که از بهمن خبر ندارد و نمی دانم تا چه حد میتوانم حرف  
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هایش را قبول کنم. دیروز که دم خانه تینا به دیدنم آمد، گفت چند روزی میخواهد به ویالیشان در نور برود. میگفت  

 خواست همراهش بروم. تینا را بهانه کردم و گفتم که نمی توانم همراهش باشم. میخواهد حال و هوا عوض کند. از من

چند بار زنگ ویال را میزنم. چیزی نمانده ناامید شوم و مسیر آمده را به آپارتمان خودم برگردم که دروازه های عظیم  

بودمش و سرایدار ویالست،   دیده  قبل هم  بار  باز می شوند. مرد مسنی که  ها سرک  و سیاه رنگ  دروازه  از میان 

 میکشد. 

 اخمی به رویم میکند و دستی به ریش سفیدش میکشد:

 آقای ماهر گفتن ماشینتون رو بزنم تو.-

دستش را برای گرفتن سوییچ دراز میکند. بدون بحث، سوییچ ماشین را از دسته کلیدم جدا میکنم و در اختیارش می  

 گذارم.  

از حیاط زیبا و سرسبز ویال می گذرم. همه جا پر از گل است. رو به روی استخر سر باز وسط حیاط، دو بید مجنون  

 هم همینطور مبهوت زیبایی های باغ شده بودم. و درست زیرشان، نیمکتی به چشم میخورد. بار اول

داریوش دست به کمر و با اخمی غلیظ، باالی پله های عریضی که به در چوبی ورودی میخورد ایستاده. لبخند دندان  

 نمایی میزنم و پله ها را دو تا یکی باال می روم.

 صدای بلند و حرصی اش متوقفم میکند: 

 کجا پاشدی اومدی؟-

 لب هایم پر میکشد. قیافه میگیرم و پله های آخر را آرام تر باال می روم: لبخند از روی

 نگران شدم.-

 پوفی میکشد و از من رو میگیرد:

 نگران چی؟-

 دنبالش می روم و با کیف دستی ام محکم به شانه اش میزنم: 
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 جواب زنگای منو ندادی!-

 یدهد و از در چوبی نیمه باز ورودی میگذرد:بی توجه به ضربه ای که به شانه اش زده ام، به راهش ادامه م

 ندیدم.-

 دنبالش روانه می شوم:

 چه خبر؟ حرفی زد؟ -

 کولر گازی را روشن میکند و من در را پشتم می بندم. اشاره ای به کاناپه قهوه ای و راحِت بزرگ میکند: 

 بشین. خیلی کار احمقانه ای کردی تارا. اگر کسی... -

 اندازم و مانتوی بنفش رنگم را از تنم میکنم:کیف را روی کاناپه می 

 هیچکس دنبالم نیومد. فکر میکنی حواسم نبود؟-

 در یخچال را باز میکند و پارچ آب پرتقال را بیرون میکشد: 

ماشین - ت  خونه  دم  رفتی  آپارتمان.  بری  خواهرت  خونه  از  مستقیم  بود  قرار  زیاده.  ریسکش  خطرناکه.  بهرحال 

 خطرناکی کردی.برداشتی...خیلی کار 

حق با اوست. نتوانستم جلوی خودم را بگیرم ولی کامال حق دارد. حتما بهمن در این سه روز متوجه غیبت وحید شده  

 و به شدت دنبال پیدا کردن اوست.

 شالم را همراه با مانتو روی دسته مبل می اندازم و کش و قوسی به بدن خسته ام میدهم: 

 حاال حرفی زد؟ -

را روی میز جلوی دستم می گذارد. خمیازه ای میکشد. خستگی از صورتش میبارد. روی مبل و کنار    لیوان آب میوه

 دستم ولو میشود:

 نه...ولی میزنه.-
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 با انگشت دور لبه سرد لیوان می کشم و نفسم را بیرون میدهم:

 از بهمن مثل سگ میترسه.-

 بالخره حرف میزنه. باید بزنه. -

افتم. و قبل می  داریوش به ما یاد سه روز  آدم های  از رفتنش،  قبل  بود.  حید مدت زمان کوتاهی در مکانیکی مانده 

رسیدند. وحید سوار دویست و شش سفیدی شد. تمام مسیر را دنبالش رفتیم. داریوش انقدر ماهرانه تعقیبش کرده بود که 

ه سایه اش رفتیم. داریوش به آدم بویی از حضورمان نبرد. تا نزدیک دوازده شب دنبالش افتادیم. هرجا رفت، سایه ب

هایش دستور داده بود که هرکجا به نظرشان امن و خلوت رسید، وحید را بگیرند و همینطور هم شد. در کوچه ای بن  

 بست و خلوت، وسط خیابان خفتش کردند و داخل ون انداختند. 

ت بعدش وقتی برای بار اول او را بعد از  ما دنبال ون نرفتیم. خودشان وحید را اینجا آوردند و حبسش کردند. چند ساع

چطور  فهمیدم  نمی  اصال  بیاورم.  بیرون  کاسه  از  را  هایش  چشم  خواستم  می  دیدم،  بود  آورده  سرم  به  که  بالهایی 

داریوش خونسردی اش را حفظ میکند. در برابر قاتل برادرش کامال آرام مانده بود. به چشم های وحید نگاه می کردم  

ن چرخ زمانه چطور می چرخد! روزی تو مرا اسیر کرده بودی و آزار میدادی، حاال جانت در دست و میگفتم که ببی

ماست. آتشی که در نگاهش به پا شده بود را دیدم. اگر دستش به من میرسید، بی شک مرا هم مثل مهراد به گلوله می  

 بست. 

مهم نبود. با این حال دو روز گذشته را از ویال    داریوش دلخور شده بود که چرا خودم را نشان وحید داده بودم. برایم

 دور ماندم اما امروز بالخره طاقتم تمام شد و برای خبر گرفتن از شرایط آمدم.  

 تارا؟-

مثل خواب زده ها به سمتش برمی گردم و نگاهش میکنم. خمیازه ای که میکشد، نگاهش را آبدار میکند. با همان دهان  

 ی میگوید: نیمه باز و به طور نامفهوم

 حواست کجاست؟ -

 آه کالفه ای می کشم: 

 زودتر کارت رو باهاش تموم کن داریوش.-
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باید حاضر به اعتراف کردن بشه. تنها چیزی که میخوام، اعترافشه. شاید اونطوری پلیس دوباره بیفته دنبال پرونده  -

  مهراد. مطمئنا بعد از اعتراف وحید، بهش به عنوان پرونده قتل نگاه میکنن.

 قرارش خیره میمانم:سوالی به نگاه خسته و بی

 تمام چیزی که میخوای همینه؟-

 بیشتر ولو میشود و شانه هایش را پایین میکشد: 

خیلی چیزا میخوام. میخوام یه گلوله خالی کنم توی سرش...همون کاری که با مهراد کرد. ولی فکر که میکنم نمیتونم -

اینطوری بندازم.  دردسر  توی  رو  هیچوقت   خودم  من  میشکنن.  بیشتر  پدرم،  مثل  هم شکستن،  حاال  همین  که  آدمایی 

 باهاش رابطه خوبی نداشتم. اما غم و فشاری که روشه ناراحتم میکنه. به هر حال پدرمه... 

با پدرم نمی  باشند، پدرش است. من هم  داشته  فهمم. مهم نیست چقدر مشکل  سرم را آرام تکان میدهم که یعنی می 

 ساختم اما همه چیزمان بود.

کنم. پلک های خسته اش  فشارد. از گوشه چشم نگاهش میخودش را پایین تر می کشد. سرش را روی نرمی مبل می

 را بسته:

 خیلی خسته ام. فیزیکی...ذهنی... -

 کشد:میگذارد و آه بلندی اش میهایش را بزند و خالی شود. دست روی پیشانیکنم تا حرفسکوت می

 گفت باید چیکار کنم.اگر مهراد بود، بهم می-

 گوید: چرخاند و مینگاهش را به سمت من می

 کنی؟ تو چی فکر می-

 زنم:شوند و چند بار پشت هم پلک میهایم یک خط باریک میلب

 تونم بهت بگم چیکار کن. من نمی-

 کند: نشیند و با اخم نگاهم میصاف می 
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 تونم ول کنم بره. نمی-

 دونی باید چیکار کنی. دونم. میره سراغ بهمن. خیلی خطرناک میشه. نمیشه ولش کنی. فکر کنم خودت میمی-

 شود:ی دستش میمشغول بازی با انگشت اشاره

 در واقع...فکر نکنم بدونم.-

 گذارم: دست روی زانوهایم می

 کجا نگهش داشتی؟-

 ته باغ توی یه انبار...-

 گیرد:شوم، دستم را می بلند می همانطور که از روی کاناپه

 نری پیشش. -

 هایش می اندازم:ی دستگردم و نگاه به گرهبرمی

 چرا؟-

 کشد: کند و نفس عمیقی میکنم. همان لحظه دستم را ول می سوالی به صورتش نگاه می

 زیاد قابل اعتماد نیست.-

 شوند: هایم از تعجب گرد و درشت میچشم

 مگه نبستیش؟ -

 اندازد: تایید پایین می سری به معنای

 چرا، ولی بازم بهتره نری...-
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پا می دمپایی به  افتاده را  دمپاییهای روفرشی زنانه که کنار مبل  این  ندارم فکر کنم که  ها متعلق به چه کنم. دوست 

ست. این  کنند. به من ربطی ندارد. داریوش مرد جوان و جذابی هایی به اینجا رفت و آمد می کسی بوده و چجور دختر 

 که دور و برش شلوغ باشد اصال جای تعجب ندارد.

روم. گیرم. به سمت در پشت ویال می های صورتی و دخترانه می گویم و هنوز حس بدی از دمپاییها را میی این همه

 توانم خودم را به انبار برسانم.جا می زنم که از آن حدس می

 شنوم:گر داریوش را میگذارم. صدای توبیخفضای بزرگ سالِن ویال بیرون میزنم و پا از ی بلند را کنار میپرده

 ول کن تارا. بهتره دخالت نکنی.-

 گویم: نشیند که قابل رویت توسط داریوش نیست. با همان لبخند حرصی میهایم میپوزخندی روی لب

 فکر کنم یکم واسه این حرفا دیر شده. -

 شنوم:میهای کوبانش را پشت سرم صدای قدم 

 تارا؟-

شده کاری  گل  فضای  میان  میاز  حیاط  بوی گلی  به صورتم میگذرم.  باد خنک  است.  نظیر  بی  واقعا  و  ها  خورد 

 گیرد.موهایم را به بازی می

های بزرگی مهر و موم ست. در انبار با قفل بینم. واقعا جای خوبی برای مخفی کردن هر چیزی انبار را انتهای باغ می

 شده.

 کنم:ها میای به قفل کند. اشارههای درهم کشیده شده ایستاده و تماشایم میگردم. داریوش با دستمت عقب برمیبه س

 چه خبره؟-

 آید:اندازد و جلو می شانه باال می

 تونم روی این موضوع ریسک کنم. نمی-

 کنم:کشم و آرام زمزمه میها میدستی روی قفل 
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 بزنم.خوام باهاش حرف بازشون کن. می-

 پرسد: ایستد و بعد از مکثی طوالنی میکنارم می

 چرا باید با تو حرف بزنه؟-

 ایستم:کشم و رو به رویش میپوفی می

شناسمش.  دونه که من با تو همدستم. من اونجا بودم. من می امتحانش که ضرر نداره...داره؟ به هر حال االن هم می -

 الاقل از تو بیشتر...

 زنم: نشده. کالفه و عصبی غر میهنوز متقاعد 

 بهم اعتماد نداری؟-

 بحث اعتماد نیست.-

 شود.هایش غلیظ میبیند و اخمنشانم که این یکی را خوب میهایم میپوزخند زهردار دیگری روی لب

 گویم:کنم آرامشم را حفظ کنم و با خونسردی زیادی میسعی می

کنم بهت کمک کنم. اینجا بودن ین ما افتاد من هنوز اینجام و دارم سعی می ی اتفاقاتی که بببین داریوش، با وجود همه -

 من هیچ دلیلی جز کمک کردن نداره. 

 کند. کشد. چند ثانیه عمیق و طوالنی نگاهم میاش می زند و دستش را روی جیب شلوار لی پلکی طوالنی می

گوید که حق ندارم به اعتمادش گند بزنم. به سمت  کشد. نگاهش میدسته کلیدی بیرون می  هایم،همانطور خیره به چشم

ام را از راه  کنم فشار درونیزند. سعی میاندازد. قلبم تند میهای کتابی میگردد و کلید اول را به یکی از قفلدر برمی

 نفس عمیقم بیرون بفرستم. 

قفلکنار می تا  می روم  را  در  اهرم  باز شوند.  به تک  قیژها تک  آهنی  در  و  باز میکشد  و  کنان  تاریک  انبار  شود. 

 گذارم.غبارآلود است. خیره به سیاهی عمیق و ترسناک، قدمی داخل انبار می
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می انبار  دور  را  نگاهم  ورود،  روی صندلی به محض  وحید  دارد.  تمیزی  و  بزرگ  فضای  به  چرخانم.  شبیه  که  ای 

اند. انگار متوجه ورود ما شده که تکان  را بسته  هایشهای میز ناهارخورِی داخل ویالست، نشسته. دهان و چشمصندلی 

 خورد.دهد و صندلی تکان تکان میتندی به خودش می

می بیرون  سختی  به  را  عمیقم  مینفس  نگاهم  بی حرف  و  ایستاده  سرم  پشت  داریوش  روی  دهم.  را  دستم  کف  کند. 

 کشم.ام میهای خسته چشم

هایش بفهمم. رو توانم از واکنششود؛ میروم. متوجه نزدیک شدنم میمیآرام و با مکث به سمت جسم الغر و کثیفش  

 دهد: شوم که همان لحظه داریوش اخطار میایستم. به سمتش خم میبه رویش می

 نزدیکش نرو.-

 گردم: تر می گذارم و به سمت داریوش برمی برم. قدمی عقبدستم که در هوا معلق مانده را عقب می

 چشماشو باز کن. -

آید و به  کشد تا تصمیم بگیرد. بالخره کوتاه میدهد. کمی طول میاریوش با حالتی کالفه و عصبی پایش را تکان می د

 کشم تا مزاحم کارش نشوم.ایستد. کنارتر میدارد. کنار من میسمت وحید قدم برمی

می  خم  وحید  روی  می خودش  باز  را  دهانش  و  پارچه شود  شدن  باز  به محض  سیاه  کند.  سرفه  ی  به  وحید  سفت،  و 

 چرخانم. شود و نگاهم را میاندازد. چندشم می افتد. آب دهانش را روی زمین میمی

کند، صدایش از آن چیزی که به خراشش قطع شود. وقتی دهان باز میهای بلند و گوشکشد تا صدای سرفهطول می

 خاطر دارم به شدت دو رگه تر و خش دارتر شده است. 

 به...  ی جن...زنیکه-

 دهد: کند و به سختی ادامه می ای بلند می تک سرفه

 به...بهمن گفته بو...بودم همونجا خالصت کنه.-

 دارم: نشانم و به سمتش قدم برمیهایم میلب پوزخندی روی
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کنی بهمن پوسی، مگه نه؟ فکر میدونی که اگر حرف نزنی همینجا میالکی انرژیت رو صرف این حرفا نکن. می-

ی بهمن شناسیم. هیچ چیز به اندازهفته. هم من و هم تو خوب بهمن رو میابیاد دنبالت؟ این اتفاق هیچوقت نمی  قراره

 برای بهمن مهم نیست. فقط کافیه حرف بزنی... 

 شود:اش بلند میصدای فریاد خسته 

 ... دوزاری بیش نیستی...ی دوزاری...تو یه جن خفه شو زنیکه-

 گوید:ای میشکاند. با صدای بلند و امرکنندهوتش را میداریوش بالخره قفل سک 

 حرف دهنتو بفهم!-

 برو بابا...برید گم شید من حرف بزن نیستم.-

هایش را ی بسته شده دور چشم شوم. قصد باز کردن پارچه داریوش قدمی عقب تر از من ایستاده. به سمت وحید خم می

ینه و نفرت نشسته در نگاهم را ببیند. من اگر از دهان این مرد حرف  خواهم کخواهم صورتم را ببیند. میدارم. می 

 نکشم که تارا نیستم. 

ام که در یک حرکت زنم. هنوز حالت نگاهش را خوب ندیدهنشیند و آرام باالیش میهایم روی چشم بند سیاه میانگشت

 پیچد. آرنجم را خمدرد بدی در دستم میکشد.  شود. آرنجم را محکم میمی  تند و غافلگیرکننده از روی صندلی بلند

 ام که حتی نفسم هم باال نیامده. گرداند. انقدر غافلگیر شده کند و مرا به پشت برمیمی

کشد تا متوجه ام. کمی طول میزنم. پشت به وحید هستم و میان دستانش اسیر شدهکشم و دست و پا میجیغ بلندی می

ایستاده و با نگاهی درشت شده و  تیزی شیء که روی گردنم گذاشته بشو م. داریوش مات و مبهوت رو به روی ما 

 کند. صورتی کبود نگاهمان می

 شنوم:صدای زهردار و خشن وحید را از کنار گوشم می

 کنید.ام که فکرشو میکنم. دیوونه تر از اونیدونه که میتکون بخور تا گلوشو گوش تا گوش ببرم. خودش می-
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کند. نگاهش را دور انبار می چرخاند. انگار هنوز مغزش اتفاقات در زی از دست رفته نگاهم میداریوش مانند عزی

های وحید قرار دانم چطور شد که اسلحه میان دستحال رخ دادن را پردازش نکرده. تعجبی ندارد. خودم هم هنوز نمی

 گرفت. قرار بود ما ماشه را بکشیم.

 کشد:شد، فریاد بلند دیگری میوحید گویا متوجه نیت داریوش شده با

میره. خونش هم گردن بره تا شاهرگشو بزنم. ده ثانیه بعد از خونریزی میخوری! یه ثانیه هم وقت نمیتکون نمی-

 خودته.

گیرد و با لحنی پر از آرامش که باعث تعجبم  ی تسلیم باال میهایش را به نشانهشود. دستداریوش بالخره تسلیم می

 وید: گشود میمی

 تونی بری! اوکی...تو بردی. ولش کن بذار بره. تو هم می-

 ریزد:ام میخندد و آب دهانش کنار گونهوحید با صدای چندش آوری می

 فکر کردی با اسکل طرفی؟ نخیر مهندس...تارا هم با من میاد. جلو برو... -

 دهد: ایستد و سرش را تکان میمیداریوش بدون این که تکانی به خودش بدهد، به همان صورت رو به روی ما 

 تونم بذارم تارا رو ببری... نمی-

 دهد: ی شومی می کند که گوشم را آزار می وحید خنده

 ریزم. راه بیفت. ذاری ببرم؟ اصال عددی نیستی که بگی چیکار کنم. همین جا مثل گوسفند خونشو مینمی-

 غرد: با حرص و خشم می  دهد،کم دارد کنترل اعصابش را از دست میداریوش که کم

 ببین پسر خوب...-

 کشد:وحید این بار عربده می

 زرزر نکن... -
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به سوزش می پوستم  تیز روی پوست گردنم،  بلندی میبا کشیده شدن جسم  با  افتد و جیغ  داریوش  ناباور  نگاه  کشم. 

 شود.حرکت تیزی روی گردنم گشاد می

 فریادش حالت التماس دارد: 

 ی تو بگی... باشه. ولش کن. هرچ-

متوقف می گردنم  تیز روی  گریه میحرکت جسم  به  از شدت سوزش  گردنم حسشود.  را روی   افتم. حرکت خون 

 کنم. می

 زند:کند به در اشاره می وحید فشار روی گردنم را کم می

 راه بیفت مهندس! -

چیز را خراب کردم. اصال    رود. نفهمیدم کی در را پشتمان قفل کرده بود. همهداریوش عقب عقب به سمت در می

 چطور همه چیز دگرگون شد؟ 

خواهد هر طور شده جلوی وحید را بگیرم رود. دلم می سوزد. خیسی خون میان موهایم میپوست گردنم به شدت می

شق و وحشی است. کشتن برایش از آب خوردن هم راحت تر خواهد  دانم که به شدت کله ترسم دیوانگی کند. میاما می

 ندارم که همین طور است. بود. شک

کند. مشخص است گردد. قفل در را باز می گیرد و نصفه و نیمه به سمت در برمی داریوش نگاه نگرانش را از ما می

 که تمام حواسش را به ما داده. 

رود. می  بندم. داریوش رو به ما عقب عقب هایم را ناخودآگاه میتابد. چشمبا باز شدن در نور زیادی به داخل انبار می

های رویم. انگار قصد فرار کردن از میان شاخ و برگام تا در ویال میهای وحید اسیر ماندههمان طور که میان دست

 گذاریم.درختان را ندارد. داریوش در ویال را باز می کند و همه پا به داخل سالن بزرگ و غرق نور می

کند. خون هر سه نفرمان سر نرسد. وحید به هیچ کس رحم نمیرود سمت سرایدار پیر ویال. کاش بی موقع  حواسم می

 ریزد. را می
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دانم که جان مرا  از نظر جثه و هیکل نصف داریوش هم نیست اما همان تیزی دستش تمام قدرت داریوش را گرفته. می

ها کی سر جان آدم اندازد. چنین آدمی نیست. هرچقدر هم که اعترافات وحید را بخواهد، باز هم چنین ریسبه خطر نمی

 کند. نمی

 کند:ای به داریوش میوحید اشاره

 همین جا تو هال بمون.-

رود.  این بار وحید عقب عقب و درحالی که رویش به داریوش است تا حرکتی از او سر نزند، به سمت آشپزخانه می

ترسم اوضاع را  بکشم ولی می  اش را جوری از دستش بیرونخواهم حرکتی بکنم. با لگد بین پاهایش بزنم یا تیزیمی

 خراب تر کنم.

 کند.دارد. یک نگاهش به داریوش است و با دست آزادش کشوها را باز میوحید تیزی را محکم روی گردنم نگه می

 کشد:داریوش از میان هال داد می 

 کنی؟چیکار می-

 زر نزن!-

کند. تیزی خواهد را پیدا می شود. انگار چیزی که می میصدای تلق و تلوق قاشق و چنگال و وسایل داخل کابینت بلند  

این بار می نشیند. جسم تیز قبلی را روی کابینت دانم متعلق به چاقویی بران و بلند است روی گردنم میدیگری که 

 ای شیشه بوده است.فهمم تکهاندازد و تازه میمی

 شود:های داریوش گشادتر میچشم

 ریزم.داداشم همین جا خونتو می بالیی سرش بیاری به روح-

 دهد: وحید بازویم را به سمت جلو هول می

 زنی. راه بیفت پتیاره...هنوز که داری زر مفت می-
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کند. نگرانی و  مان با داریوش زیادتر شده. با دقت زیادی نگاهمان میرویم. فاصله از سمت دیگر آشپزخانه بیرون می

توانم بگذارم که به همین راحتی بازی را ببازد. حقش نیست. بد گند زدم. دلم  یکند. نمهایش بیداد میوحشت در چشم

 خواهد ناامیدش کنم. هشدار داده بود و من مثل همیشه گوش ندادم. نمی

می عمیق  نفس  نمیچند  متمرکز  فکرم  میکشم.  استرس  و  ترس  شدت  از  بدنم  عضالت  تمام  در  شود.  نزدیک  پرد. 

پاهایم شل میایم. میورودی ویال رسیده پایم را بیرون بگذارم، کارم تمام است.  اگر  توانم همراهش دانم  شوند. نمی 

 کند.کند. زجرکشم میها ولم نمیبروم. بهمن به همین سادگی

آید که همان لحظه وحید  ی حرکت را از من گرفته است. داریوش قدمی به سمتمان میتیزی چاقو روی گردنم اجازه

 کشد:فریاد می

 ن نخور... تکو-

 ایستد:داریوش از حرکت می

 ولش کن...ولش کن و برو. دنبالت نمیام...-

 شنوم. داریوش با اعتماد به نفس بیشتر و صدای بلندتری سعی در راضی کردنش دارد: صدایی از وحید نمی

 ولش کن.  افتم. تموم شد. فقطخورم. دیگه دنبال ماجرای مهراد نمیکنم به حال خودتون. قسم میولتون می-

 کند.شود. وحید همچنان سکوت کرده. دست دیگرش را از دور گردنم باز میفشار چاقو روی گردنم کم می 

مانم. انگار  ی بعد، نه یک دقیقه قبل. همین حاال وقتش است. به داریوش خیره میهمین حاال وقتش است! نه یک دقیقه

گوید  کشد. میکند. برایم خط و نشان میهایش منعم میکه با چشمام شده از طرز نگاه خیره و عمیقم، متوجه نیت درونی

 ست؟گذرد یا واقعی ها در سر من میی این داند. همهگوید مرا مقصر نمیبگذار برود. می

کنم که اگر همین جا هم بمیرم، وحید حق فرار کردن ندارد. به محض فاصله گرفتن جزئی چاقو از  خودم را راضی می 

 کوبم. کشم و با استخوان آرنجم محکم میان پاهایش میرا به سرعت پایین میگردنم، خودم 
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های تواند جایی را ببیند. فریادشود. انقدری محکم زدم که مطمئنا تا چند ثانیه حتی نمیصدای فریاد دردآلودش بلند می 

چاقو روی بازوی بی پوششم کشیده برد، سر تیز و بران  کشد و همان طور که دستش را در هوا باال و پایین میبلند می

 کنم.برد. حرکت مایعی لزج را روی پوست دستم حس میخورد و سوزش زخم امانم را می شود. سرم گیج میمی

ایستادهاز گوشه رود و ی انگشتانم میایم می بینم. خون بین فاصله ی چشم حرکت تند داریوش را به سمت جایی که 

افتم. سرم به کف پارکت پوش کوبیده  دهم و روی زمین می چکد. کم کم تعادلم را از دست می میتیک تیک روی زمین  

 افتد.ای تیره رنگ اتفاق میخورد. همه چیز در هاله شود و درد غیرقابل تحملی در سرم پیچ میمی

ها دورتر به گوشم  از فرسنگ  اند. صدای داد و فریاد وحید انگاربینم که با هم درگیر شدههایشان را میطرحی از بدن 

 رسد.می

 تارا؟-

شود. دارم. کم کم همه چیز واضح و روشن میام را به زور باز نگه میهای نیمه بستهزند. پلکداریوش صدایم می

 دانم کدام بدتر است. کند که نمیزند. انقدر همه جای بدنم آسیب دیده و درد می داریوش هنوز اسمم را صدا می 

وحی دستداریوش  و  داشته  نگه  دیوار  به  پشت  سختی  به  را  مید  کمرش  پشت  را  فریاد  هایش  درد  از  وحید  پیچاند. 

 کشد. نگاه نگران و تمام حواس داریوش به من است. می

شوم. موهای بلندم دور صورتم ریخته و دیدم را راه راه کرده است. سرم را کج  خیز می دهم و نیمتکانی به خودم می 

خورد و فشارم  کنم. از دیدن شدت جراحت و خونی که سرازیر شده سرم گیج می م دست راستم نگاه میکنم و به زخمی

 افتد.می

 کند:داریوش با صدای بلندی تاکید می

 زخمو با دستت بپوشون...-

 زند:کنم. دوباره و این بار بلندتر داد می دانند دورشان چه خبر است، فقط نگاهش میهای مسخ شده که نمیمثل آدم 

 تارا؟ تارا ببین منو...-

 هایش تمرکز کنم:کنم روی حرکت لبمی زنم. سعیچند بار پشت هم پلک می
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 تارا با دستت محکم روی زخمو نگه دار. نذار بیشتر خونریزی کنی.-

می  کج  دستم  زخم  سمت  به  را  سرم  دیگر  میباری  عمیقی  نفس  میکنم.  حرف  گیرم.  پی  دارد.  درد  داریوش  دانم 

ی شود. اشک از گوشهام بلند میدهم. از شدت درد ناله گذارم و محکم فشار میهای دست چپم را روی زخم میانگشت

 چکد. تمام بدنم با شدت زیادی می لرزد. چشمم پایین می

دهم بلکه  دانم چطور باید خودم را از روی زمین بلند کنم. در حالت نشسته پاهایم را روی زمین فشار میاصال نمی

بی تن  فایده بتوانم  بردارم.  از روی زمین  را  داریوش  جانم  مقابل  در  که  شده  بلند  وحید  بیداد  و  داد  ندارد. صدای  ای 

 کند. مقاومت می

هایی از ام. بارقه ام را همراهم آوردهماند. اسلحه هایم روی کیف سیاهم ثابت میچرخانم. چشمنگاهم را دور سالن می

خورم، دستم از روی زخم  کشم. با هر تکانی که میشود. کشان کشان بدنم را به سمت مبل مین می امید در دلم روش

کنم. اصال خونی هم در  ی خونی که جای افتادنم درست شده وحشت می زند. از دیدن دایره بلند شده و خون بیرون می

 بدنم مانده؟ 

کنم. از کشم. زخم دستم را رها می گیرم و خودم را باال می ی کوسنش میرسم. از لبه ی چسبیده به پنجره میبه کاناپه

افتد و  کشمش. کیف روی زمین میزنم و به سمت خودم میشدت درد تمام بدنم خیس عرق شده. بند کیف را چنگ می

دارش مخفی های زیپگردم. اسلحه را داخل یکی از جیبریزد. با نگاه بین وسایل میتمام وسایل داخلش بیرون می 

 کرده بودم.

گردانم. داریوش روی زمین افتاده و سرش را با دست گرفته. اصال نفهمیدم چه  با شنیدن صدای دادی، سرم را برمی

 زنم که وحید سرش را به دیوار کوبیده است. اتفاقی میانشان افتاد. از حالت تکیه زدنش به دیوار حدس می 

ای که  کوبد. مشخص است ضربهاش می. مشت محکمی زیر چانهکشدچسبد و از دیوار باالیش میاش را میوحید یقه

 به سر داریوش خورده حسابی کاری بوده چون حتی توان بلند کردن دستش را ندارد. 

کنم، اسلحه آن  کشم. وقتی برای هدر دادن ندارم. زیپ اول را باز میهای خونی و قلبی کوبان کیف را جلو میبا دست

 ده باشم؟ مطمئنم که آن را در کیفم گذاشتم و بعد آمدم.جا نیست. نکند فراموشش کر
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بار سرش را برمیدوباره نگاهی سریع به سمت وحید می این  کند. گرداند و موقعیت مکانی مرا بررسی میاندازم. 

را  خورد پایین. زیپ بعدی  کند. داریوش پشت به دیوار ُسر میی داریوش را رها می شود که یقهانگار متوجه نیتم می

 کشم. رسانم و از کیف بیرونش میی سیاهش میکنم. دستم را به ماشه باز و اسلحه را پیدا می 

کشد. انگار کم کم به این دنیا اش میدارد. داریوش دستش را روی پیشانیوحید روی زمین خم شده و چاقو را برمی 

 ریزد.ایین می ی نازکی از خون پی پیشانی و بین موهایش باریکهبرگشته است. از گوشه

زند. های من خشکش میگردم. انگار با دیدن اسلحه میان دست دهم و کامل به سمت وحید برمیام را به کاناپه میتکیه

 روم.کشم و آن را به سمتش نشانه میی سیاه و کوچک را میضامن ایمنی اسلحه 

نمیهایم میدست و  دارلرزد  نگه  ثابت  به سمتش  را  اسلحه  درست  که  توانم  چیزی  تنها  شده.  فراموشم  دستم  م. زخم 

 دانم این است که باید جلوی وحید را بگیرم.می

 گیرد. نگاهش مانند گرگی گرسنه است.ایستد و چاقویش را پایین میوسط سالن بین من و داریوش می

 رسد. آید و یک چشمش آسیب دیده. عرق گیر کثیف تنش خونی و پاره به نظر میاز دماغش خون می 

 زنم:افتد و جیغ میآید. بالخره زبانم به کار میچسبد و قدمی جلو میچاقو را میان کف دستش محکم می

 زنم.همونجا وایسا. بخدا می-

کشد و با پشت آستین کند تا آرام باشم. خودش را از روی زمین باال مییک نگاهم به داریوش است که به من اشاره می 

ماند. اش به جا می کند. اثر محو و صورتی رنگی از خون روی پیشانیرا پاک می   دستش خون رسیده تا کنار چشمش

 تواند خوب به بدنش حرکت بدهد. کامال مشخص است که هنوز هم نمی

 کشم: دوزم و جیغ میهایم را به او می با تکان خوردن وحید دوباره مردمک

 تکون نخور لعنتی...-

خرتر از آن است که از مرگ بترسد. چاقو به دست بیشتر به من نزدیک  لهای از ترس در نگاهش نیست. کهیچ نشانه

 ام. شود. جرات شلیک کردن ندارم، فقط با دقت اعمالش را زیر نظر گرفتهمی
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واکنش کاو  و  کند  مشغول  سخت  هم  وحید  خیره انگار  هم  به  شکارچی  و  شکار  مانند  که  همانطور  است.  من  های 

بندم و ماشه را  هایم را می کشم. چشمدود. جیغ بنفشی میریزد و به سمتم میر پاهایش میایم، هرچه انرژی دارد دمانده

 کشم.می

می وحید  فریاد  صدای  میمنتظر  اکو  سرم  در  تیر  شلیک  صدای  کردن  مانم.  باز  جرات  باشم.  شده  کر  شاید  شود. 

 گشایم.هایم را از هم می آرام چشم  گیرم وهایم را ندارم، توان بسته نگه داشتنش هم در من نیست. نفسی میچشم

شود. کمی طول  ام که صدای فریاد داریوش با حمله ور شدن کسی به سمتم یکی میهنوز خوب دور و برم را ندیده

کوبد. ها به سر و صورتم میی من انداخته و مانند دیوانهکشد تا متوجه موقعیتم شوم. وحید خودش را روی باالتنهمی

شوند  هایم باز میکوبد. ناخودآگاه از شدت درد انگشتهای پیچیده شده دور اسلحه میروی انگشت  ی محکمچند ضربه 

 افتد. و اسلحه روی زمین می

خواهم مقاومت کنم اما قدرتش را ندارم. دیگر جانی در تنم کند. میای پرت می گیرد و مرا به گوشهوحید از موهایم می 

 نمانده است. 

بینم که اصال نفهمیده بودم کی خودش را جمع و جور کرده و به ما رسانده. وحید روی ش را میدر اوج ناامیدی داریو

متر با اسلحه فاصله دارند که داریوش با لگد به زمین خم شده و قصد برداشتن اسلحه را دارد. انگشتانش چند سانتی

 کند.کوبد و آن را به سوی دیگر سالن پرت میی آهنی اسلحه می بدنه

خواهد تمام قدرتم را جمع کنم و به سمت اسلحه بروم اما حتی  شود. دلم می هم با اسلحه به آن سوی سالن کشیده مینگا

 نای تکان دادن دستم را هم ندارم.

افتد. پس تیری که رها کردم به کجا خورده بود؟ بی شک هیچ کجای وحید را نزده بودم. اگر زده  تازه مغزم به کار می

 کرد!مقاومت نمی بودم که اینطور

ای سنگی روی گذرانم. مجسمهام دور و برم را از نظر میهمان طور که به کش مکش داریوش و وحید خیره مانده

 ست.  ای با رنگ روشن از یک قوی سرامیکیمیز به عنوان دکوری گذاشته شده. مجسمه

آموزش دیده و چابک    روم. با این که زور داریوش از وحید بیشتر است اما وحید حسابیکشان کشان به سمت میز می

 کند.اش را بلند می کوبد و صدای ناله ی داریوش میی سینهرسد. با پشت آرنج به قفسه به نظر می
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شوم. قوی سفید  دارم. انقدر سنگین نیست اما من توان یک انسان معمولی را ندارم. به سختی بلند میمجسمه را برمی

ی داریوش انداخته و سعی دارد همانطور که او را ثابت نگه باالتنه  ام. وحید خودش را روی هایم گرفتهرا بین دست 

 داشته، دستش را به اسلحه برساند.

برم. داریوش با وحشت نگاهم  دانم که اگر همین حاال متوقفش نکنم، کار هردویمان تمام است. مجسمه را باال میمی

خواهد به خودش بجنبد و به عقب برگردد، با  و تا می ی داریوش شده  زدهکند. وحید متوجه نگاه درشت شده و شگفتمی

 کوبم. ی نه چندان سنگین توی سرش میمجسمه

گذارم.  پاچد. شوکه شده و لرزان قدمی عقب میرود و چند قطره خون روی صورتم میی تیز مجسمه در سرش میلبه

 شود.دستش پر از خون میای کف کشد. در ثانیهوحید ناله کنان دستش را پشت سرش و روی جای زخم می 

شود. صدای ناله و  شود و روی زمین پارکت پوش هزار تکه می های شل شده و لرزانم رها می مجسمه از میان انگشت

 فریاد وحید از درد بلند است. 

داده  اش را کامال از دست  افتد. انگار هوشیاریخورد و محکم روی زمین میروم. وحید گیج میقدم دیگری عقب می

کشد. ی داریوش افتاده. داریوش خودش را به سرعت از زیر بدن وحید بیرون می باشد. نیمی از بدنش روی پایین تنه

 چرخد. جان وحید میام و بدن ظاهرا بی های خونینگاهش میان من و دست

ین بخورم، داریوش دست زیر که زم  خورم. قبل از این گیرد و تلو میی میز میروم. پایم به لبه چند قدم دیگر عقب می

 شود.اندازد و مانع سقوطم میبازویم می

پلک می بار  به خونی که زیر سر وحید جمع شده خیره میچند  ناباور  و  به خودم میزنم. شوکه  وقتی  آیم که  مانم. 

 داریوش دستم را کشیده، مرا به سمت کاناپه برده و مجبورم کرده روی آن بنشینم.

 زنم:آید لب میو نفسی که باال نمیهایی لرزان با لب

 کشتمش...-

 زند: موهای ریخته کنار صورتم را پشت گوشم می

 کشت. تارا...ای نداشتی. هردومونو میهی...چاره-
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فرورفته در شوک  نمیانقدر  درستی  به  را  از تیشنوم. گوشهام که حتی صدایش  میای  پاره  را  تنش  با  شرت  و  کند 

 هایم خشک شده است.بندد. دیگر خونریزی ندارم و خون روی دست و انگشتمالیمت زخم دستم را می 

 شکند:ام. بغضم میست یا خون زیادی که از دست داده دانم این همه گیجی از روی شوک و ناباورینمی

 کشتمش...من کشتمش... -

 کشد:بازویم را می

 کار درست رو کردی. بیا اینجا سرتو ببینم. خونریزی داری.-

پیشانیناخو به سمت  دستم  می داگاه  را روی  ام  نگاهم  شده.  موهایم خشک  و خط رویش  کنار گوش  کمی  رود. خون 

 چرخانم:صورتش می

 تو هم خونریزی داری... -

 کند:ریزد. با مهربانی نگاهم میهایم پایین میاشک بی مهابا از چشم

 خوبم.-

 خورد: هایم از فشار بغض چروک میلرزد. کنج لب تمام وجودم می

 حاال چه بالیی سر من میاد؟-

 ام را به پشتی نرم کاناپه بدهم:کند تکیهشود جدی نیست، کمکم میکند و وقتی مطمئن میزخم سرم را چک می

 هیچی...هیچ بالیی سرت نمیاد. اصال تو امروز اینجا نبودی. هیچ کس قرار نیست از چیزی بو ببره. -

 نشینم: با ترس و حالتی عصبی سیخ می

 سرایدارتون... -

 کشد:برای آرام کردنم، دستی به بازویم می

 کنه. نگران نباش.زد. هرکاری من بگم رو میرفت، همون موقع که اومدی. اگر هم بود، حرفی نمی-
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 کنم: خورد و با حالتی متاسف نگاهش میابروهایم بهم گره می

 متاسفم. قرار بود ازش حرف بکشی.-

 هردومون خوبیم.مهم نیست. مهم اینه که -

 کند: اش را از روی کاناپه بلند میدزدد و بدن کوفتهمانیم. داریوش زودتر از من نگاهش را میچند ثانیه بهم خیره می

 گیرم مستقیم برو خونه.خودم ترتیب اینجا رو میدم. اسنپ می-

 دهم: به سرعت سرم را تکان می

 کنی میرم؟فکر می-

 شود:زند و به اندام بی جان وحید خیره میکمر می کشد. دست بهبا کالفگی پوف می

 باورم نمیشه...-

 چرخاند: سرش را به سمتم می

 همین االن یه نفرو کشتیم.-

 زند: هایم بیرون میی میان لب گزم و بغض به سختی از فاصله ام. لب میهنوز بهت زده

 من کشتم! -

 فکرشو نکن. درست میشه. همه چیز درست میشه. -

کند. هیچ چیز بهتر نخواهد شد. من همین چند دقیقه پیش گوید که بدتر دلم را آشوب می لزل و نامطمئن میانقدر متز

 هایم خواهد ماند.کشید و زنده بود، گرفتم و این بار برای همیشه روی شانه جان یک انسان را که نفس می

چیز را خراب کرده بودم. همیشه همه چیز را   کنم. همهدرد دستم...درد گلویم...درد سرم. هیچ کدام را دیگر حس نمی

کس را کنارم ندارم. سامان هم بفهمد رهایم خواهد کرد. حاال چطور باید به  کردم. برای همین است که هیچ خراب می

داند کار درست چیست. هزار بار هشدار داده بود که پایم را  باید از او کمک بخواهم. سامان همیشه می  سامان بگویم؟

 ین گنداب بیرون بکشم.از ا
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پایین باتالق فرو رفته بودم و مدام  با سر توی  پاییندر عوض چه کرده بودم؟  نداشتم  تر کشیده میتر و  شدم. جرات 

جنازه دیدن  قدرت  بچرخانم.  را  دستنگاهم  روی  همیشه  خون  این  قرمز  رنگ  نداشتم.  را  زمین  روی  افتاده  هایم ی 

 ماند. می

پیچد.  زنم و دل و جگرم بهم میشوم. حالت تهوع امانم را بریده. عق میگیرم و خم میمیهایم  صورتم را بین دست

 شنوم:صدای داریوش را از باالی سرم می

 تارا؟-

زنم. به سختی  شوم و از سر راه کنارش میهایم نشسته که همان لحظه از روی کاناپه کنده میهایش روی شانهانگشت

زنم. چیزی  کنم و توی سینک عق میام جمع میرسانم. موهایم را با دست کنار شانهآشپزخانه میخودم را به سینک  

 گیرد.آید. خیسی اشک انحنای چشمانم را فرا می باال نمی

 شنوم:های داریوش را می صدای قدم 

 تارا خوبی؟-

مر دردناکم را به سختی صاف  گیرم. حتی توان گریه کردن هم ندارم. ککنم و آب را رویش میداخل سینک تف می 

 گردم.کنم و به سمتش برمیمی

 لرزاند: ی لبم را می کند. بغض گوشهبا نگرانی نگاهم می

می- منو  میبهمن  زهرشو  می کشه.  همه  بود.  کرده  بزرگش  خودش  بود.  پسرش  مثل  عاشق  ریزه.  چقدر  که  دونستن 

 کشه داریوش.وحیده. بهمن منو می

 دارد: قدمی به سمتم برمی

 دم. ذارم. قول می من نمی-

 نشیند:ی لبم میلبخند تلخ و زهرداری گوشه 

اتفاقی برای تینا بیفته. دیدی چی شد؟ قدرت بهمن فراتر از اون چیزیه که کسی بتونه جلوشو گفته بودی نمی- ذاری 

 بگیره. 
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 رساند:لرزم می قدم بعدی او را به من که از سر تا به پا می

اتفاق بدی برات نیفته. همهکنم. قول می دورت نمیاز جلوی چشمم  - ش تقصیر منه. خراب کردم. تو رو هم  دم هیچ 

 کشوندم دنبال خودم. حق با سامان بود تارا. نباید تو رو...اشتباه کردم.

یم هاکند به چشماین که مردی مثل داریوش رو به رویم ایستاده است و با آن همه غم و ترس که در نگاهش بیداد می

 دهد که چقدر عمق فاجعه زیاد است. کند که اشتباه کرده، نشان میزل زده و اغراق می 

می زانو  روی  باشند،  نداشته  را  بدنم  وزن  تحمل  دیگر  لرزانم  زانوهای  دستانگار  و  پایم نشینم  ساق  روی  را  هایم 

 کشم.می

 زند:م مینشیند. موهای کنار صورتم را پشت گوشآید و رو به روی من میجلوتر می

کاری که کردی...منو نجات دادی...خودتو نجات دادی. نباید بابت محافظت از خودت احساس گناه داشته باشی. وحید  -

دونی. کار درست رو کردی. پاشو...یه گناه زیادی رو کشته بود یا آزارشون داده بود. خودتم میآدم بدی بود. آدمای بی 

 ی من. استراحت کن. منم یکم دیگه میام.برو خونه آبی به دست و صورتت بزن و برو خونه.

 گیرم:سرم را باال می

 خوای با... ریم. میبا هم می-

 گوید:ام را تمام کنم. با مالطفت میآید جمله گزم و دردم می لب می

 خوام چی؟می-

 فرستم:آب دهانم را به سختی پایین می

 خوای چیکار کنی؟ ش...میبا...جن...جنازه -

عم مینفس  لپیقی  و  می کشد  باد  را  میهایش  راست  و  چپ  به  را  سرش  برمیکند.  خیره  چرخاند.  هال  به  و  گردد 

 شود:می

 مطمئن نیستم. -
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 رسد:تر از قبل به نظر میگرداند، عصبی وقتی سرش را به سمت من برمی

قد نمیده. چند روز دیگه که یکم آبا    ی درست بچینم. فعال ذهنم به جاییاحتماال...فعال توی باغ دفنش کنم. تا یه برنامه-

می  افتاد  آسیاب  میاز  مرتب  اینجاهارم  دیگه.  جای  احتماال برمش  اینارم  کنم.  کال عوض  رو  مبال  و  فرش  باید  کنم. 

 بسوزونم. هرجایی که اثری ازش هست باید تمیز بشه. دوست ندارم سرنخی ازش بمونه. یعنی نباید که بمونه...

 کنم. ش بربیای. کمک میس همهنمیتونی تنهایی از پ-

 تونی حتی درست راه بری. تو این وضعیت؟ نمی-

 کنم. فقط یکم زمان الزم دارم. مهم نیست. کمک می-

نفس عمیق می بلند میچند  از روی زمین  را  بدنم  به سختی  و  دلم میکشم  از  کنم.  بیشتر  اما  بمیرم  خواهد همان جا 

 ها هم ادامه دارد. ترین فاجعهد از بزرگ هرکسی به من ثابت شده است که زندگی بع

نشینم و به زند. نیم ساعت تمام روی زمین میداریوش برای گرفتن مواد شوینده و ضدعفونی کننده از ویال بیرون می

 ترسم بلند شود. احمقانه است اما واقعا کنترلش دست من نیست. شوم. دست خودم نیست. میوحید خیره می

گردد. چند باکس دستمال کاغذی، تمیز کننده کف و سطوح، وایتکس. از هرکدام چندتا خرید برمیداریوش با چند کیسه  

 خریده است.

شود و دستش را به سمتم شتابم. متوجه نیتم میخواهد جنازه را به تنهایی از روی زمین بلند کند که به کمکش میمی

 کند: دراز می 

انبار هم تمیز  تو دست نزن. خودم می- کردنش با خودم. تو همین جا بمون. هرجا که وحید راه رفته، دست برمش. 

 زده، نشسته...اصال همه جا رو تمیز کن. خوب خوب بشور. 

تونیم زمین، دیوارا، آشپزخونه، کابینت، همه جا...یکی رو فردا میارم دوباره همه جا رو تمیز کنه. ولی بهرحال نمی

ها رو هم خودم ترتیبش رو میدم. فقط اگر تونستی فرشو رول کن بذار  بلهمینطوری ویال رو ول کنیم بریم. فرش و م

ها لباسای زنونه هست. از اونا بپوش. لباساتو بریز توی یه یه گوشه. بعدم یه دوش بگیر حتما. توی اتاق باال کنار پله

 زنم. البته توی ویال نه. خطرناکه... کیسه. لباسا رو هم آتیش می
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روی   را  جنازه  میوقتی  میکولش  تازه  چشماندازد  و  پریده  رنگ  صورت  بیتوانم  هینی  های  ببینم.  را  وحید  روح 

 دیدم.گذارم. ای کاش صورتش را نمیکشم و دستم را روی صورتم میمی

کنم، خونی ریخته شده. خون  ایستم. به هر طرف که نگاه میرود. وسط سالن می داریوش همراه با جنازه بیرون می

کشد تا تمام خانه را حسابی بسابم. چند تشت خونی را داخل حمام پایین حید. نزدیک دو ساعت طول میخودم. خون و

 های حمام را بعد آن سابیدم.خالی کردم و تمام کاشی

توانم اتفاقاتی روم. نمیروم. انگار در خواب راه میتر از چند ساعت پیش از در ویال بیرون میدوش گرفته و مرتب

برم در حال وقوع است باور کنم. داریوش همانطور که گفته بود، ترتیب همه چیز را داده است. هیچ اثری  که دورم و  

ی منحوس هنوز یک جایی در همین دانم که آن جنازه از حضور وحید در هیچ کجای ویال نیست. البته من خوب می

 شویم.ت نمیها از شرش راحویالست. حتی اگر زیر خروارها خاک باشد، به این راحتی

از در ویال بیرون میهوا رو به تاریکی می کنم و با دویست و شش سیاه  زنیم. ماشینم را همان جا رها میرود که 

برمی لباس داریوش  هم  خودش  لباس گردیم.  گرفت.  دوش  و  کرد  عوض  را  کیسه هایش  همان  داخل  را  من  ها  که  ای 

 ش برد.هایم را ریخته بودم گذاشت و مشما را با خودلباس

خورم،  ام پوشیده بودم. با هر تکانی که میمانتوی نازک و حریر خوش آب و رنگ را به سختی روی دست بسته شده

 برد.درد دست امانم را می 

 رسیم، هیچ کدام آن آدم قبلی نیستیم و هیچوقت هم نخواهیم شد.ی داریوش می وقتی به خانه

کنم که وحید مستحق مرگ بود. که اگر من  کردیم. مدام با خودم تکرار میی آثار قتل را از در و دیوار ویال پاک  همه

 داد. های زیادی را با وجودش آزار میکشتم، آدم کشتم، هردوی ما را کشته بود. که اگر نمینمی

 ها زمان برای نفس کشیدن داشت.ام که سال کند. من جان آدمی را گرفته شوم. فرقی نمیاما راضی نمی 

گیرم. نگران پلیس نیستم. کسی نیست که هایم مینشینم و سرم را بین دستفرستم. روی کاناپه میپایین میبغضم را  

رود. وحید در دانم بمیرد هم طرف پلیس نمیای و نه کس و کاری. فقط بهمن است که مینگران وحید شود. نه خانواده

 دنیای کسی وجود نداشته و این خودش کم غم انگیز نیست. 

 گفت. مان راست میسا-
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 دهد:کند. با دیدن نگاه منتظر من ادامه می گیرم. داریوش به کانتر تکیه داده و نگاهم میمتعجب سرم را باال می

 شدیم. متاسفم تارا... خیال میباید بی-

از کانتر چسبم. داریوش با دیدن حال خراب من  کنم و بازویم را می کند. صورتم را جمع می هنوز زخم دستم اذیتم می 

 کند:گیرد و به سمتم قدم تند میفاصله می

 پاشو بریم بیمارستان. زخم دستت عمیقه. عفونت میکنه...-

 هایم چسبیده است:از شدت درد قطرات عرق به پیشانی و کنار گوش

 جا انجامش بدی؟نمیتونی همین-

 نشیند:کنارم روی کاناپه می

 دونم...بعید می-

 گذارد: دارد و روی پای خودش میمیدستم را از روی پایم بر

 خواد. بلد نیستم.عزیزم دستت بخیه الزم داره. من چجوری بخیه بزنم؟ وسیله می-

گویم. دستش را  شود و آخ بلندی می ی نازک مانتو به زخمم کشیده میکند آستین مانتویم را باال بزند. پارچه سعی می

 درد فکر نکنم: کنم بهگزم و سعی میکشد. لب میسریع عقب می

 پرسن. زخم ساده که نیست. تو بیمارستان هزار جور سوال می-

 کند:گیرد و رهایش میهایش میرود. انگار با من موافق است. لب پایینش را بین دندان به فکر فرو می 

 تونم انجامش بدم. تونم زنگ بزنم بیاد. من که اصال نمیپوف...یکی از دوستام پزشکه. می-

 دارم تا از دردش کاسته شود: ام نگه میوی سینه دستم را ر

 دیر نیست؟ -

 اندازد: سرش را باال می
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 دونم چی باید بهش بگم. متوجه میشه زخم چاقوئه. اونش مهم نیست. میاد...فقط...فقط نمی-

 کشم:دهم و به آرامی مانتویم را از دستم بیرون مینفس عمیقم را بیرون می

 شد.تونی بگی اتفاقی می-

 اتفاقی نمیشه بازوت رو ببری که... -

 بگو دست خودت بود. اتفاقی کشیده شد به دست من... -

 کنه. ست. باور نمیاحمقانه-

 مهم نیست. ربطی به کسی نداره.-

می فکر  لحظه  میچند  بلند  کاناپه  روی  از  بعد  و  دستهکند  روی  را  مانتویم  میشود.  مبل  سراغ ی  داریوش  اندازم. 

 گیرد.گوید پزشک است تماس میرود و با دوستی که میموبایلش می

 شود:ای بلند میگیرد. بعد از چند بوق صدای مردانه گذارد و جلوی رویش میموبایل را روی اسپیکر می

 به به آقای ماهر. چطوری برادر؟-

 سالم سروش...خوبی؟-

 های شما...چه خبرا؟از احوال پرسی -

 گذره؟ش میهیچی سالمتی. اوضاع چطوره؟ خو-

 گذره دیگه...بابا اینا چطورن؟ خبری از مهراد نشد؟ واال همش بیمارستان و خونه و کار و...می-

اند. شاید چون هنوز امید به  داند. حتما قضیه را مخفی نگه داشته شوم که از خبر قتل مهراد چیزی نمیتازه متوجه می

 زنده بودنش دارند.

 کشد:داری می داریوش آه غم 

 که همه چیز مثل سابقه. بابا اینا هم بد نیستن. واال سروش جان یه زحمتی برات داشتم.  فعال-
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 جون بخواه داداش. چی شده؟ -

 گوید: تر میدهد و آرام هایم میداریوش نگاهش را به چشم

 سروش من یکی از دوستام دستش آسیب دیده...بیمارستان هم نمیاد. گفتم زحمتش رو بندازم گردن تو... -

 وای..خدا بد نده. حالش چطوره؟ ای-

 حال عمومیش بد نیست. فقط فکر کنم دستش بخیه و ضدعفونی بخواد. -

 پس بریده. زخمش عمیقه؟-

 آره نسبتا...البته بستمش خون ریزی نداره دیگه. میگه خوبه ولی فکر کردم یه متخصص ببینه خیلی بهتره. -

 رسونم خودمو...اداش. زود میآره صد در صد نیاز به مداوا و بستن داره. باشه د-

 کنی. ببخشید نصفه شبی تو دردسر افتادی. لطف می-

 بینمت دیگه...فعال. نه این حرفا چیه؟ می -

 خداحافظ... -

 اندازد: کند و روی میز میتلفن را قطع می 

 دم. در مورد هیچی باهاش صحبت نکن. خودم توضیح می-

زنم. تمام وجودم درد دارد. چه روز وحشتناکی را پشت سر گذاشته  تکیه میدهم و به پشتی مبل  فقط سرم را تکان می

 ای از یک فیلم دوزاری سینمایی بود. ی مسخرهبودیم. انگار واقعی نبود. انگار صحنه

 چی پیش خودت فکر کردی داریوش؟ چطور فکر کردی وحید قراره حرف بزنه؟ -

 نشیند: کشد و روی صندلی میز ناهارخوری میآهی می

خوابی و گشنگی بدم تا حرف بزنه. هر آدمی یه ظرفیتی داره. برای همینه که  خواستم انقدر نگهش دارم، بهش بیمی-

های پلیس به جای این که کوتاه کوتاه با مضنون حرف بزنن گاهی تا چند روز به طور مداوم نگهشون توی بازپرسی
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دونم که هم اعتراف میکنن چه برسه به کارای کرده...می شون  دارن. توی چنین شرایطی مردم به کارهای نکردهمی

 ش خراب شد. زد. البته دیگه مهم نیست. همهبالخره حرف می

رسد. از رفتارهای داریوش کامال مشخص است که استرس  کشد تا دوست داریوش سر میمدت زمان زیادی طول نمی

 هردو پر از اضطراب هستیم.  دارد. عجیب است اگر نداشته باشد. بعد از روزی که گذراندیم

ای پارچه عوض کردیم. تی شرت پاره شده کمی مشکوک به نظر تی شرت داریوش را که به دستم بسته بودیم با تکه

را از دستم بکند، مردم و زنده شدم. سعی   شرت چسبیده بود و تا پارچهی دستم به تیرسید. پوست زخم خشک شدهمی

تر بست و گره شلی ودم نیاورم اما زخم دستم یک زخم معمولی نیست. پارچه را آرام کردم قوی باشم و به روی خمی

 به آن زد. 

داد حتی از برایم کمی گوشت به سیخ زد و کباب کرد. خون زیادی از دست داده بودم. سرگیجه و ضعف اجازه نمی

م. اشتها نداشتم اما به سختی چند تکه جایم بلند شوم. آن هم بعد از تمام شست و شو و تمیزکاری که در ویال کرده بود

 گوشت خوردم.

کنند و دست هم را به کند. با هم سالم و علیک گرمی میداریوش با همان رنگ و روی پریده در را به رویش باز می

ماند. حالت چرخاند و چشمانش روی من ثابت میگرمی می فشارند. سروش دوست داریوش نگاهش را دور خانه می 

 کاوی خاصی دارد. نگاهش کنج

کوتاه داریوش  از  است.  گرد  و  نمک  با  استخوانصورتش  و  قهوهتر  به  هایش  و چشم  موهای سر  و  است  ای ریزتر 

می دندان روشن  و  روشن  و  صاف  پوست  چهرهزند.  قوت  نکات  ردیفش  و  سفید  داریوش های  مقابل  از  است.  اش 

 آید:گذرد و به سمتم میمی

 سالم...شب شما بخیر...-

 گیرد:خواهم از روی کاناپه بلند شوم و سالم و علیک گرمی بکنم که داریوش دستش را به سمتم میمی

 بشین تارا جان.-

 خندد:شود و آرام می سروش هم قدم بزرگ دیگری به من نزدیک می

 آره بابا...بلند نشو با این حال و اوضاع. خدا بد نده.-
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 زنم: لبخند کمرنگ و خجولی می

 و هم توی زحمت انداختیم نصف شب.ببخشید شما ر-

 گذارد: نشیند و کیف داخل دستش را روی میز میروی مبل راحتی می

 نه عزیز من. این حرفا چیه؟ حالت چطوره؟-

 گویم:کنم و میام جمع میدستم را داخل سینه 

 حالم خوبه. یکم درد دارم. -

 شود:اش بلند میکند و از روی صندلی ای به کاناپه میاشاره

 اجازه هست؟-

 زنم:کشم و لبخند میکمی کنار می

 البته، بفرمایید... -

 ایستد:آید و نزدیک مبل دست به سینه میداریوش جلو می

 خوری سروش؟ کافی...چایی؟ شام خوردی؟ چی می-

 کشد:نشیند و کیفش را به سمت خودش میسروش کنار من روی کاناپه می

 آره داداش. همون چایی خوبه. -

تکان می میداریوش سری  آشپزخانه  به سمت  و  میدهد  نظر  به  اخمو  و  بدخلق  آشپزخانه رود.  در  تا  نگاه  با  رسد. 

 کند. کنم. سروش با باز کردن در کیفش، حواسم را به سمت خودش پرت میدنبالش می

 گیرد: گردد و دستش را به سمت دستم میبه سمتم برمی

 کی اینو بسته؟-

 دوزم: گل گلی بسته شده به بازویم می را به پارچه گزم و نگاهم لب می
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 داریوش بست خونریزی نکنه.-

 کشد:ی نرم می های بزرگش را روی پارچهدست

 چرا انقدر بد بسته؟ اجازه هست بازش کنم؟ -

 شود:گیرم و از شدت دردش صورتم جمع می دستم را به سمتش می

 آره...خیلی ممنون...-

 دهد:با خوشرویی جواب می

 کنم خانوم. خواهش می-

پیچاند تا کم کم بازش کند. این یکی  کند. به آرامی پارچه را دور دستم میی شل پارچه را باز می هایش گرهبا انگشت

 شود.به راحتی از پوستم جدا می 

 شود: هایم خیره میخورد و به چشم سروش از دیدن زخم عمیق دستم به طور واضحی جا می 

 دختر؟  چیکار کردی با دستت-

پرسد. رسد چون سوال دیگری نمیماند که ممنونش هستم. به نظر آدم فضولی نمی البته منتظر جوابی از سوی من نمی

 اندازد.ی میز میپارچه را مچاله کرده و گوشه 

 دهد: شود که مانند یک دکتر خوب و مسئول توضیح میام میانگار متوجه ناراحتی

 ود خوب میشه.نگران نباش...با یکم مراقبت ز-

می تکان  را  میسرم  دیگری  گرم  لبخند  و  قدم دهم  صدای  شنیدن  با  سمتش  زنم.  به  را  سرمان  دو  هر  داریوش  های 

 گردانیم. برمی

 خورد.های چای لیوان بلند آبمیوه به چشم میگذارد. در کنار فنجان شود و سینی چای را روی میز میخم می

 دهد: میایستد و نفس عمیقش را بیرون صاف می 
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 ی طبیعیه. برات خوبه...بخور... آب میوه-

زند. داریوش روی مبل راحتی کنار  شوند. با این حال حرفی نمیکند و ابروهایش تا به تا می سروش نگاهی به من می

 نشیند. مبلی که انتخاب کرده بیشتر نزدیک به من است.کاناپه می

طبی عینک  برمیسروش  کیفش  از  را  چاش  روی  و  میشم دارد  بیرون هایش  کیف  از  را  نیازش  مورد  وسایل  زند. 

 گوید: چیند و میها را روی میز کنار هم میکشد. آن می

 دیگه چه خبر داریوش؟ همش تو فکرتونم. -

 دارد: شود و فنجان چایش را برمیداریوش خم می

 گذره. چه خبر از مامانت؟ بهتر نشده؟خبر میقربونت...فعال که همینطوری بی-

 دهد:کشد و سرش را تکان میوش آهی میسر

 ی مامان.دیگه سرطان که بهتری نداره. اونم تو مرحله-

 کند تا زخم خوب در دیدش قرار بگیرد:گیرد و کمی خمش میسپس دست مرا می

 یهو همه چیز بهم ریخت. بعد هم که مهراد. ایشاال پیدا بشه. خدا رحم کنه به هممون. -

سری   فقط  میداریوش  جرعه تکان  و  میدهد  را  داغش  چای  از  میای  احساس  زیادی  کنم حرفنوشد.  های سروش 

 ناراحت و غمگینش کرده است.

 دهد: ای سروش خودش ادامه می بعد از سکوتی چند ثانیه

 باید بی حسی بزنم. بخیه هم که غیر جذبیه باید بعدا بازش کنم. نیاز به چک شدن هم داره... -

 خندد:ند و میزچشمکی به من می

 باید بیای بیمارستان بالخره. مگر این که قصد داشته باشی هر روز ما رو بکشونی اینجا. -

 گوید:خواهم جوابش را بدهم که میمی
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 کنم. دوستای داریوش دوستای من هستن. االن دستت درد داره؟ شوخی می-

 اندازم: ی تایید پایین میسرم را به نشانه 

 ی اولش. آره...نه به اندازه-

 شه. کنه. اونموقع دردش غیر قابل تحمل میخوبه...ولی اگر درست و حسابی درمان نشه عفونت می-

 شود.کشد تا دستم کامل بی حس میزند زیاد درد ندارد. چیزی نمی آمپول بی حسی که به دستم می 

ست که در کارش حسابی ماهر  کشم. مشخص اخورد اما زیاد درد نمیبا این که زخم دستم نزدیک به بیست بخیه می

 شود.برد، صورتم جمع میاست. هربار که سوزن مخصوص را در پوستم می

کند. داریوش بندد و کارش را تمام میرا سفت و محکم می  شود، آن بعد از این که کارش با بخیه زدن دستم تمام می

می نگاه  بخیه  سوزن  آمد  و  رفت  به  و  نزد  حرفی  هیچ  مدت  سروتمام  سینی کرد.  داخل  از  را  میوه  آب  لیوان  ش 

 دهد: دارد و به دستم می برمی

 تموم شد. ترسیدی؟-

 خندم:هایش برق خاصی دارد. لبخندش هم انقدر گرم است که ناخودآگاه میچشم

 ام؟نه بابا. مگه بچه-

 به هرحال هرکسی ممکنه سوزنو ببینه بترسه. آب میوه بخور رنگ و روت پریده. -

مان را به ای توجهنوشم. داریوش با تک سرفه دزدم. کمی از سرش میگیرم و نگاهم را میستش میآب میوه را از د

 کند:چرخاند و حالت نشستنش را روی مبل عوض میکند. نگاهش را میان من و سروش میخودش جلب می

 زحمت کشیدی سروش جان. -

 اندازد: ز باالی عینکش نگاهی به داریوش می چیند، اسروش همان طور که وسایلش را تمیز و مرتب داخل کیف می

 کرد. زخمش عمیق بود. نه...خوب کردی زنگ زدی. دستش عفونت می-

 چرخد: گذارد. به سمت من میدارد و روی میز میعینکش را هم برمی



 «منصوری یاسمین»روسی  رولت

585 
 

 ی پیشونیت هم زخم شده. روی گردنت...گوشه-

 شود:لند میقبل از این که بتوانم جوابش را بدهم، داریوش از روی مبل ب

 چاییتو عوض کنم. یخ کرد.-

 دهد:سروش خیره به من سری تکان می

 آره، مرسی... -

 اندازد. دارد، نگاه دقیق و معنی داری به من میشود و همان طور که سینی را از روی میز برمیداریوش خم می

کند. با حالتی که شبیه به فضولی نیست میاش را با من کم گیرد. سروش فاصله داریوش سینی به دست از ما فاصله می 

 گوید: زند میو بیشتر نگرانی در آن موج می

 شناسم ولی این زخما...اگر... من خیلی ساله داریوش رو می-

 دهد: نفس عمیقش را بیرون می

 به هرحال داریوش توی شرایط سختیه االن. قصد قضاوت یا فضولی ندارم...اگر الزمه... -

 که چطور باید حرفش را تمام کند:داند انگار نمی

 نیازی به نگرانی هست؟ اصال نترس! فقط بگو به من.-

 گویم: ها کار داریوش است؟ با دهانی باز مانده و هاج و واج میزخم کند اینفکر می

 کنی داریوش منو زده؟چی؟ نه! نه اصال...فکر می-

 چسباند: هایش میاش را روی لبلبخند گرم و صمیمی

حرفی نزدم. فقط خواستم مطمئن بشم. همین...با این که داریوش از دوستای خیلی خوبمه ولی خب...به هرحال    چنین-

 کنم.اگر چیزی هست من کمکت می

 نه اصال اینطوری نیست. -
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های پیشانی و گردن و بازویم او را به این باور رسانده که میان من و داریوش درگیری فیزیکی پیش  دانم که زخم می

 تواند فکر کند. بدتر از آن حقیقت چیزی نیست که بتوانم آن را باز کنم و توضیح بدهم.ده. طور دیگری نمیآم

 اسمت چی بود؟-

 زنم:آرام لب می 

 تارا.-

 تارا جان... -

کشد. خیره به انتهای سالن کارت کوچک و کند و کمی عقب می های داریوش حرفش را قطع می با شنیدن صدای قدم 

 کند:گذارد و اضافه میرنگ را روی پایم می مقوایی آبی

 مشکلی بود به من بگو. -

چپانم. فرصت توضیح بیشتر گیرم و از ترس این که داریوش آن را ببیند، داخل جیبم میکارت را سریع بین مشتم می

 گویم.ندارم و چیزی هم نمی 

ان سرامیکی وسط سینی گذاشته شده است و  گذارد. تک فنجرا روی میز می   گردد و آن داریوش با سینی چوبی برمی

 زند. اش بیرون میبخار مطبوعی از دهانه 

زند. نوشد و خیلی عادی با داریوش حرف می های من، چایش را می سروش بدون زدن حرف دیگری در رابطه با زخم 

 پرسد و کسب و کار.کمی از مهراد می

 گیرد:دستش می کند و کتش رابعد از نوشیدن چایش، وسایلش را جمع می

 من دیگه رفع زحمت کنم.-

 شود:دهد و نیم خیز میداریوش تکانی به خودش می

 موندی. چرا با این عجله؟ می-

 کشد:ی بلندی میکشد و خمیازهسروش دستی به صورتش می
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 ام. ایشاال یه روز سر فرصت مزاحم میشم. خیلی خسته-

 زند:لبخندی به رویش میشود و این بار داریوش کامل بلند می

 کنی. حتما. خوشحالم می-

 کند که بلند نشوم.خواهم دنبالشان بروم با کف دست اشاره میکند. وقتی میداریوش تا دم در سروش را بدرقه می 

 گوید: شنوم که سروش با حالتی تسکین دهنده میمانم. میکشم و همانجا منتظر برگشتنش میپوفی می

 باش. این اواخر تحت فشار بود. رفته یکم دور باشه. برمیگرده خودش.نگران مهراد هم ن-

کند  تواند نمک به زخم یک برادر داغدار بپاشد. حتما داریوش با خودش فکر می ها میکنم که چقدر این تسکینفکر می

مهراد هرگز   دانیمکه ای کاش اینطور بود. ای کاش رفته بود کمی حال و هوایش را عوض کند. ولی هردو خوب می

 گردد. برنمی

کند و روی ها و لیوان خالی آبمیوه را جمع می شنوم. فنجان های داریوش را می صدای بسته شدن در و نزدیک شدن قدم 

 گوید:ای میچیند با صدای گرفته ها را میام خم شده و لیوان چیند. همانطور که نزدیک مبلی که رویش نشستهسینی می

 گفت؟ چی بهت می-

 کشم:فرستم و پاهایم را روی کاناپه میدهانم را به سختی پایین میآب 

 کی؟-

 زند:ایستد و دست به کمر میگردد. صاف می گذارد و خونسرد به سمتم برمیفنجان را داخل سینی می

 شنیدم.گفت بهت؟ صداشو میسروش! رفتم تو آشپزخونه چی می-

 اندازم: میکشم و شانه باال  نفس عمیقی می

 چیز مهمی نبو... -

 تارا؟-
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 گذارم:هایم را برای چند ثانیه روی هم می گزم و پلکدلخور و عصبی اسمم را صدا زده. لب می

زخم - مورد  نداره  در  نرمال  حالت  بهرحال  ولی  نیست  آدمی  همچین  داریوش  گفت  زدی.  تو  کرد  فکر  پرسید.  هام 

 و برای کمک گرفتن زنگ بزنم. االن...کارتش رو داد، گفت مشکلی بود نترسم

 گوید: برد و دلخورتر میابروهایش را باال می

 من بزنم؟-

 کنم:ام را به سمتش خم میزنم و باالتنهپوزخندی می

 کنی انگار ازت برنمیاد! یه جوری تعجب می-

 ایستد:شود و باالی سرم میچند قدم به کاناپه نزدیک می

 من؟-

 م کنی؟خواستی خفهدی تو گوشم؟ یا چجوری تو کافه می آره، تو! یادت نیست چجوری ز-

 نشیند: ی لبش میلبخند کم رنگی گوشه

 دونی...حقت بود. خودتم می-

 کشد:شود و پاهای درازش را پایین میدهم. کنارم روی کاناپه ولو میاندازم و جوابش را نمیشانه باال می

 اتفاقای امروز رو باورت میشه؟-

 دهم:ام را به پشتی مبل میکنم و مانند خودش تکیهعوض میام را جبهه

 نه...انگار واقعی نبوده.-

 کند:چرخاند و عمیق نگاهم میسرش را به سمت صورتم می

 امروز برای یه لحظه فکر کردم واقعا از دستت دادم... -
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برم و بدون این  سرم را جلو می هایمان فقط چند سانت است.  ی صورت و لب شود. فاصله مان طوالنی میارتباط چشمی

 بوسم.هایش را میایم آرام لب هایم را ببندم، همان طور که به هم زل زده که چشم

لبم را عقب می او هم نگاهش را برنمی هایمان زیاد شود، سرش را جلو ی میان لبکشم. قبل از این که فاصله دارد. 

 بندم.هایم را میزنم و پلکهایم لبخندی میایش روی نرمی لبهکند. به محض نشستن لبآورد و فاصله را پر میمی

اش گذاشته و به سقف  ام. داریوش دست روی پیشانیآید. سردرد بدی گرفتهکدام از ما نمیآن شب خواب به چشم هیچ

 کند. انگار کنترل شرایط از دست هردوی ما در رفته است. خیره نگاه می

برم. خیره به نیم رخ غمگین و بی  کشم، دست آزادم را زیر سرم می پتو را بغلم میخوابم و همانطور که  روی شکم می

 گویم: اش میحوصله 

 فردا باید به سامان زنگ بزنم.-

 ام هم رفته. دانم که تا به حال نگرانم شده است و حتما تا در خانه هایش را بی پاسخ گذاشته بودم و می تمام روز تماس

 گوید: ش خاصی نشان بدهد کوتاه میداریوش بدون این که واکن

 اوهوم...-

 خب...-

 کنم:ای سنگین اضافه می کشم و با سینهپوفی می

 باید بهش بگم چه خبر شده. اون میدونه چطور میشه با بهمن کنار اومد.-

 گرداند:زند و سرش را به سمت من برمیلبخند استفهام آمیزی می

کنم مونه؟ من فکر نمیبهمن با ما کنار بیاد؟ مگه نگفتی وحید مثل پسرش میکنی بعد از اتفاق امروز قراره  فکر می-

 دونی.دخالت دادن سامان زیاد عاقالنه باشه اما باز خودت می

 دونه کار درست چیه... ولی سامان همیشه می-

 بندد:هایش را میدهد و چشم هایش را کش میپوزخندی لب
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 اوکی هر طور راحتی... -

دهم. از روز اول هم حق با اش نمیکه از پیشنهاد من خوشش آمده باشد! با این حال اهمیتی به ناراحتی  آیدبه نظر نمی

 کند.کشد و پشتش را به من میی نازک تخت را روی بدنش میسامان بود. داریوش ملحفه 

آید قبال کسی  . یادم نمیگردم. توقع زیادی است اگر بخواهم موقع خواب بغلم کندکشم و باز رو به سقف برمیآهی می 

 ام کاشته باشد.ای روی پیشانیدر خواب عاشقانه بغلم کرده باشد، بوسه

های  کرد تا آرام شوم. اما بغل کردن داد، سامان بغلم می شد و حالت عصبی بهم دست می گاهی اوقات که حالم بد می

بود. آرامش داشت اما عشق...هیچوقت برای   خواستم. دوستانهکرد. جنسش آنی نبود که من میسامان همیشه فرق می

 من عاشقانه نبود.

اثر بی حس کننده و آرام بخشبا حرص از روی تخت بلند می هایی که خوردم از بین رفته و دستم کمی درد  شوم. 

 کنم.شوم و اتاق خواب را ترک میکند. روی سر انگشت پا، از روی تخت بلند میمی

اندازد. داخل  کند و خودش را پشت در میمحض باز کردن در اتاق، مایا میو میو می  چیزی تا صبح نمانده است. به

گذارم. مشغول نشینم و پاهایم را روی جلوپایی نرمش میی زیتونی رنگ اتاق میکنم. روی کاناپهروم و بغلش میمی

را برای مدت زمانی طوالنی ببندم.    هایمتوانم پلکشوم. انقدر ذهنم شلوغ است که حتی نمیناز کردن بدن نرم مایا می

 نشینم تا سپیده بزند.ام. انقدر همان جا می پنجره را باز کرده

ام خیلی بهتر بود. آرامش  با وجود تمام حرص و کینه و غمی که داشتم، قبل از دوباره دیدن داریوش و مهراد زندگی

ی خودم سر بزنم. خواهرم تنهاست.  توانم به خانهام نظم داشت. همه چیز سرجایش بود. حاال حتی نمیداشتم. زندگی

 اندازم. اش بدهد. اما با رفتنم او را هم بیشتر در خطر می کسی را ندارد که دلداری 

دارم.  ی سیگارم را برمیروم و بستهپرد. سراغ کیفم میدهد و از روی پاهایم پایین میمایا کشی به دست و پایش می

 نشینم. گیرم و دوباره سر جایم میتختی مانده است را هم دستم می لیوان آبی که روی بغل 

زنم. زنم و پک مینشیند. سیگارم را آتش میوزد و روی پوست صورتم میی باز به داخل می نسیم خنکی از پنجره

 خورد.ام که تقه به در میدانم چند کام از سیگار گرفته کنم. نمیشود، بعدی را روشن می سیگار که تمام می
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آید. مایا به محض دیدن داریوش زیر تخت کند و داخل می قبل از این که بتوانم جواب بدهم، داریوش در را باز می 

 آید و نه مایا از داریوش دل خوشی دارد. شود. نه داریوش از مایا خوشش میرود و از دید مخفی می می

 نشیند:رود و روی تخت میتی شرت به تن ندارد. میگردانم. موهایش بهم ریخته شده و سرم را به سمت در برمی 

 تونم بخوابم. نمی-

 رسد:گردانم. دوباره صدایش به گوشم میدهم و سرم را به سمت پنجره برمیدر سکوت دود سیگارم را بیرون می

 دوست ندارم دوباره اتفاقات امروز تکرار بشه.-

 م:زناندازم و شانه باال میسیگار را داخل لیوان می 

 کنه! تا حاال فهمیده وحید گم شده.چیکار میشه کرد؟ بهمن که ولمون نمی-

نمینمی- بهمن  از  من  نمیدونم.  بود  خودم  بخاطر  اگر  یعنی  خانواده...خب...خانواده ترسم.  ولی  ی ترسیدم. 

به نظرم بهتره به دونه باید دست رو چی بذاره.  تونم از همه مراقبت کنم. بهمن میخودم...خواهر تو...خودت...نمی

آدمای بیشتری رو از دست بدم.  دونم. نمیخواهرت بگی از اون خونه برن، مراقب باشن...نمی تونم سر این جریان 

 مهم ترین چیزی که داشتم رو از دست دادم. حتی وقت نکردم براش عزاداری کنم. 

هایی شده است اش شبیه پسر بچهبدهم. چهره ام ادامه توانم به دلخوریها و حالت صورتش درد دارد که نمیانقدر حرف

دارم  شوم. پاکت سیگار را برمیگردند. از روی صندلی بلند میکه در میان جمعیت گم شده و دنبال دست مادرشان می

 کشد. هایم بیرون میها را از میان انگشتکشد و یکی از سیگاردهم. آهی می نشینم. سیگاری به دستش میو کنارش می

شب و زیر نور کم جان ماه من روی دیگری از داریوش را دیده بودم. قوی نبود. محکم و استوار نبود. گویا   در عمق

ی  خواهد برای تکیه کردن. شاید وقتی روشنی خورشید باز همه جا را روشن کرد، داریوش هم به پوستهدلش شانه می 

 سفت و سخت خودش برگردد.

 گویم:نوز هم از زیر تخت بیرون نیامده است. آرام و زمزمه وار میکنم. مایا هسیگار را برایش روشن می

 همه چیز درست میشه!-

 زند:زند و پک مردانه و سختی به جان سیگارش میپوزخندی می
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 واقعا؟-

 کنم: ای به تاریکی بیرون پنجره میزنم و اشاره لبخند نامطمئن و کم جانی می

ن شب دقیقا همین ساعته. اما موندنی نیست...هست؟ ده یا بیست دقیقه دیگه ترین زماترین و ترسناکبینی؟ تاریکمی-

 هوا روشن میشه، همه جا دوباره شلوغ میشه، یه روز جدید شروع میشه. شب که موندنی نیست.

می خیره  پنجره  بیرون  میش  و  گرگ  هوای  به  لحظه  چند  میداریوش  لبخندی  من ماند.  سمت  به  را  سرش  و  زند 

 چرخاند:می

 گردونه؟ ذشت زمان مهراد رو برمیگ-

 کند: شود و اضافه می دهم. قبل از این که حرفی بزنم، مانعم میسرم را آرام تکان می 

پس برای من قرار نیست چیزی درست بشه. همینطور برای مادرش...برای پدرم. برای ما همیشه شب میمونه! مدام  -

 یک ثانیه بغلش کنم. اما چنین چیزی ممکن نیست...هست؟  زنهکنم. دلم لک می هاش رو نگاه میها و عکسفیلم

 زنم:فرستم تا یک وقت بغضم نشکند. لب میآب دهانم را به سختی پایین می

 پدر من... -

 دهد حرفم را بزنم:شود و خاکستر سیگارش را در لیوان داخل دست من می ریزد. دوباره اجازه نمیکمی جا به جا می

 سالش نبود. ۲۸ا...پدر تو مهراد نبود تار-

 گزم:لب می

 اما برای من عزیز بود... -

 گوید:زند و با مالطفت میموهای کنار گوشم را با مالیمت عقب می

 دونم، شاید درد هرکس برای خودش بزرگه. بهتره یکم استراحت کنی. دونم...نمیمی-

 بندد. کند و در را پشتش میترک میکند. به همان آرامی آمدنش، اتاق را سیگارش را داخل لیوان خاموش می
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گذارم. بوی بدش زیر  رسم. لیوان داخل دستم را روی بغل تختی میکشم و به تاجش میخودم را روی تخت باال می

ی باز به داخل  خورم. نسیم خنکی از پنجرهی بلند شدن ندارم. به سمت دیگر تخت غلت میپیچد اما حوصله ام میبینی

پتو رسرک می بدنم میکشد.  از زیر تخت بیرون میا روی  داریوش، بالخره  از رفتن  پرد. کنارم  کشم. مایا خشنود 

می دراز  تخت  میروی  دستم  به  را  بدنش  و  خوابم کشد  هستم،  بدنش  موهای  کردن  ناز  مشغول  که  همانطور  مالد. 

 برد.می

باز کردن چشم  تند و زرد رنگ خورشید چشمبه محض  نور  اذیت  هایم،  را  نگاهم ای می کند. خمیازهمیهایم  و  کشم 

اتفاقات روز گذشته که میشود. کش و قوسی به بدنم میخیس می افتم، تمام وجودم می لرزد و حالم گرفته  دهم. یاد 

 شود.می

شود  کنم و کنجکاوی باعث میرسد. اخم میزنم. صدای صحبت از بیرون اتاق به گوش میبی حوصله پتو را کنار می

 آید. حتما داخل آشپزخانه هستند.در نزدیک شوم. صدای صحبت از دور می  چند قدم به

پیچد و بیرون کنم. مایا که از حبس شدن خسته شده است، زودتر از من به پایم میمتعجب و سرگردان در را باز می

روم و صدایش دود. از ترس این که داریوش خوشش نیاید، با همان لباس خواب و سر و ظاهر ژولیده دنبالش میمی

 زنم.می

افتم. صداها قطع شده  کشم و دنبالش راه میام میدود. دستی به پیشانیمایا مستقیم به سمت صدا و داخل آشپزخانه می

گذرم و فضای روشن و سفید آشپزخانه است. با فکر این که شاید صدای فیلم یا موزیک خاصی بوده، از نشیمن می

 شود.جلوی چشمم نمایان می

اند و دیگر مشغول صحبت نیستند، سرشان را به سمت من چرخانده و نگاهم دو نفری که داخل آشپزخانه ایستادههر  

 کنند. می

های درشت شده و صورتی ناباور چند بار لب  خورم. نامزد جوان و زیبای مهراد با چشمها، خودم جا میبیشتر از آن

گزد. گویا انتظار نداشته که این ساعت از تخت و اتاق  دد و لب می بنهایش را می ای چشمزند. داریوش برای لحظه می

کشم. اصال  کنم. نفس عمیقی میهای قلبم را در دهانم حس میفرستم. تپشبیرون بروم. آب دهانم را به سختی پایین می

پیش قدم شوم. خیلی احمقانه  ام باید چه باشد. راه آمده را بگیرم و به اتاق برگردم یا برای سالم دادن  دانم قدم بعدینمی

 شان اضافه شوم. است که بخواهم با آن لباس خواب نازک و کوتاه به جمع
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 گذارم: زنم و قدمی عقب میای میلبخند دستپاچه

 کردم... ببخشید...فکر نمی-

ی بگوید که خواهد چیزگیرد و میدانم چطور باید ادامه بدهم. داریوش دستش را باال میکنم. نمیگلویم را صاف می

 کند:صدای جیغ آیدا تمام آشپزخانه را پر می

 کنی داریوش؟ هیچ معلوم هست چیکار می-

کرده. شاید برای مهراد. شاید برای نامزد از  صورتش سرخ و خیس است. مشخص است که قبل از آمدن من گریه می

 زند. لرهای ظریفش از شدت فشار میکردم. دستاش. من هم بودم گریه میدست رفته

حرفی برای زدن ندارم. چطور باید جوابش را بدهم؟ که با برادر نامزدت که مدتی را با او در ارتباط بودم، رابطه  

 شود.دارم؟ که همین دیروز قاتل نامزدت را کشتیم و دفن کردیم؟ حتی خودم هم باورم نمی 

 کشد:صدای جیغ بلند آیدا مرا از فکر بیرون می

 کنه؟!اینجا چیکار میداریوش این دختره -

 گوید:کشد و با لحن جدی و زمختی میداریوش پوفی می

 بینم به تو توضیحی بدم آیدا. این مسئله به تو مربوط نمیشه! لزومی نمی-

 گرداند:کند و نگاهش را میان ما میی مسخره و پورخندواری میآیدا خنده

 به پدرت چی؟ به اونم مربوط نمیشه؟-

 اندازد: همیتی به تهدیدش بدهد شانه باال میآنکه اداریوش بی

 ترسونی؟ خوای بگو. منو از چی میبرو به هر کی می-

هایش را هم درنیاورده است. کیف را با خشم  دارد. حتی لباسآیدا با خشم و حرص زیادی کیفش را از روی میز برمی

 آید: کشد و پا کوبان به سمت خروجی آشپزخانه میمی

 گفت، بهش گفتم چنین چیزی محاله. شما دو تا باید از خودتون شرم کنید.وقتی شبنم بهم -
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 کشد:افتد و بازویش را میشود. داریوش به دنبال آیدا راه می نگاه مشکوکی میان من و داریوش رد و بدل می 

 شبنم؟ شبنمو کجا دیدی؟-

 کشد:آیدا دستش را با عتاب بیرون می

 به تو چه ربطی داره؟ -

می داریوش   شلیک  من  سمت  به  داری  معنی  نگاه  می دوباره  عقب  را  دستش  و  روی سرش  کند  را  شالش  آیدا  کشد. 

رد میمی من  کنار  از  و  رد شدن ضربه اندازد  موقع  میشود.  بازویم  به  "خراب" خطابم  ی محکمی  لب  زیر  و  زند 

 کند. می

 چسبم:کشم و آستین لباسش را مینفس عمیقی می

 االن چی گفتی به من؟ -

کردم حق با اوست. هایش حرفی نزدم، چون حس میهایش سوخته بود. بار قبل بابت بد و بیراهبار قبل دلم برای گریه 

 خواهد بارم کند. ای بمانم و بگذارم که هر چه میها گوشهولی من هم آدمی نیستم که مثل بدبخت

 های بینی لغزد. پرهدر نی نی نگاهش می  کند. اشک سرکشیبا فک منقبض شده و صورتی پر از نفرت فقط نگاهم می

 شود.اش کوچک و بزرگ میهای حرصیظریف و خوش تراشش از شدت نفس

 کوبد.برد و قبل از این که بتوانم واکنشی نشان بدهم، کف دستش را روی صورتم میدستش را باال می

کشیده از  خوردهناباور  که  چشمای  میام،  درشت  را  میهایم  گارد  میگکنم.  سمتش  به  و  آمادهیرم  کامال  تا روم.  ام 

 شود.اش را با مشتی جواب بدهم که بازویم از عقب محکم کشیده میکشیده

 گیرد:کشد و میان ما قرار میداریوش مرا به سمت پشت خودش می

 فکر کنم بهتره بری! -

 چرخاند:مخاطب حرفش آیداست. آیدا نگاه پر نفرتش را میان ما می

 ی وحشی مانتومو کشید. تم...این دختره رفداشتم می-



 «منصوری یاسمین»روسی  رولت

596 
 

ی دعوا کردن با او را ندارم. وقتی آیدا  دهم. سوزش زخم بازویم دوباره شروع شده و حوصله جوابی به حرفش نمی

 چرخد: رود و میبیند، عقب میسکوت ما را می

 خیلی خوشحالم مهراد نیست که این افتضاح رو ببینه.-

دهد که چیزی تا یک انفجار مهیب فاصله ندارد. با این حال  ی داریوش نشان میردههای گره کفک منقبض شده و مشت

 دهد. به سکوتش ادامه می

 غرد: بندد. به محض بسته شدن در، داریوش با صدای بلندی می آیدا در را محکم پشتش می

 لعنتی...-

 کوبد:ی مبل میرود و با لگد به پایهکشد. عقب میدستی به صورتش می

 تی...لعنتی... لعن-

 گردم: کشم و به سمتش برمیآهی می

 موندم.ببخشید باید توی اتاق می-

 شک میره به بابام میگه...بی-

 پیچم:های دستم را به هم می انگشت

 دونم...برات دردسر میشه...شاید بهتره من برم. می-

کند و سری به معنای رد حرفم تکان  ی های مداوم بهم ریخته بود را مرتب مموهایی که چند ثانیه پیش با چنگ زدن 

 دهد:می

 توی این شرایط؟ فکرشم نکن!-

 خوای بگی؟خب...آخه...به پدرت چی می -

 کنم. مهم نیست. حلش می-
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 آورد:کنم که دستش را باال میدهان باز می 

 بحث نکن تارا. بذار ببینم چی میشه...-

دکمه که  همانطور  کمی  سپس  و  سفید  پیراهن  میهای  باز  را  پلهچروکش  سمت  به  کوبان  پا  می کند،  دست ها  رود. 

پنهان شده بود، گیرم و روی کاناپه میام را میان مشتم میزخمی از سر و صدا ترسیده و پشت مبل  نشینم. مایا که 

 رساند. دود و خودش را به من میبیرون می

 کنم: کشم و اخمی به صورت پشمالویش میآهی می

 تقصیر توئه!ش همه-

 گذارد. اش را روی دستش میکند و پوزهمیومیو می

ی باال پایین بیاید. در آن دو ساعت غذا آماده کرده و منتظرش مانده بودم. کشد تا داریوش از طبقهدو ساعت طول می

 خواستم یک طوری خوشحالش کرده باشم.گیرد و میدانم که اکثرا از بیرون غذا میمی

کنم که داریوش نشیند. فکر میبیند، لبخند کوچکی روی لبش میآماده است. وقتی میز چیده شده را میلباس پوشیده و  

 آید.دانست چقدر لبخند زدن به صورتش میخندد. کاش میزند و یا میخیلی کم لبخند می

 آید:زند و داخل میها را دور میکابینت

 چرا زحمت کشیدی؟-

 کنم:را در جا سیگاری خاموش می اندازم و سیگارمشانه باال می

 م هم سر رفته بود. جایی میری؟ زحمت نبود. حوصله -

 دارد: ای سیب زمینی سرخ کرده از داخل ظرف مرغ برمیتکه

 کم هم عجله دارم! اشکال نداره بعدا بیام بخورم؟آره...یه -

 زنم:ای می های چرب و چیلی روی برنج، لبخند کج و کولهخیره به زرشک

 ..نه.-
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آیفون و هیچی رو هم  - و  نرو...تلفن  باش. جایی  به هرحال مراقب  ولی  پایین سپردم  به  میام.  تو بخور غذاتو. زود 

 جواب نده.

ام را رد  گویم. شاید کمی دلخورم که به طور خیلی مودبانه ناهاری که برایش پختهدهم ولی چیزی نمیسری تکان می

 برد؟ کرد. مگر غذا خوردن چقدر زمان می

 کند:گردد و دو به شک نگاهم میتا نزدیک هال رفته است که برمی

 دونم شاید هم میشه...تارا... دونم احتماال به من مربوط نمیشه. نمیمی-

 پرسد:گردد و با نگرانی میاش را برمیقدمی از راه رفته 

 دونم...عجیبه!تو اسلحه از کجا آوردی؟ از دیشب توی ذهنمه و...نمی-

 زنم:ای میکنم و لبخند مسخرهکشم. به سمتش نگاه میدهم و آه میته سری تکان میبه یاد گذش

 رسه. از بهمن گرفتم. برای محافظت از خودم در برابر تو... کنم، خیلی احمقانه به نظر میوقتی بهش فکر می-

 کند: ای به خودش می اندازد. اشارهابروهایش را باال می

 در برابر من؟ -

 شوم: بلند می از روی صندلی

 هام پیش بره...دونستم وقتی برنامهست. نه لزوما بخاطر تو، ولی میدونم...واقعا احمقانهنمی-

 دهد: زند و سرش را تکان میمالم. پوزخندی میهایم را به هم میکنم و لبمکثی می

 منظورت وقتیه که منو گرفتن و پدرم رو درآوردن! -

 دهم:روم و به کانتر تکیه میمیبه سمت درگاه آشپزخانه 

 م خیلی خطرناکه و بخاطر همین...توی ذهن من تو این آدمی که االن می شناسم نبودی. احساس کردم نقشه -

 کند:پرد و با لحنی تند ولی صدایی آرام زمزمه می وسط حرفم می
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 االن به نظرت چطور آدمی هستم؟ مگه چی عوض شده؟ -

 دونم... االن حقیقت رو می-

 کدوم حقیقت؟-

 گذارم:هایم را روی کانتر میکالفه و خسته از بحثی که انگار تمامی ندارد، دست

 که تو فیلم رو پخش نکردی. من زندگیمو از دست دادم داریوش.-

 برد:هایش فرو میدستش را داخل جیب

 خب پس فکر کنم حسابمون تسویه شد.-

 گویم: کشم و بی حوصله می نفس عمیقی می

 دونم چی بگم...تالشم رو کردم که بتونم کمکت کنم...شاید...نمی-

 کند:دوباره صحبتم را قطع می

 ترسم اتفاقی براش بیفته.دارم میرم آیدا رو ببینم. نگران ارتباطش با شبنم هستم. می-

 اندازم: ام نمایان نشود و شانه باال میکنم چیزی در چهرهخلد. سعی میخار حسادت در دلم می 

 دونستم با هم دوستن... . من نمیآره-

 رود: صورتش درهم می

بهونه- به  آیدا...احتماال  به  کرده  نزدیک  رو  خودش  چجوری  نیست  معلوم  که  نبودن.  این  و  مهراد  برای  نگرانی  ی 

 عزادار بهترین دوستشه! باید بشونمش سرجاش! 

 بهمن چی میشه؟-

 گوید: رود، میمی گیرد و همانطور که به سمت در رویش را می

 کنم. دونم...حلش مینمی-
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آه میدر را پشتش می کشم تا یک وقت صدای جیغ زدنم به گوشش نرسد. صدای زنگ موبایلم  بندد و من پشت هم 

ام و نگران شده است. دو روزی  هایش را ندادهدانم سامان است. از شب قبل جواب مسیجشود. میباری دیگر بلند می

هایش ی شلوغ بودن سرم و مراقبت از خواهرم، از زنگ زدن و جواب دادن تماسدادم و به بهانهمی  بود که فقط مسیج 

 کردم.پرهیز می

دانم که بالخره باید او را در جریان بگذارم اما  ترسم از حالت حرف زدن و استرس صدایم پی به واقعیت ببرد. میمی

 اندازم. ین تماس و گفتن حقیقت را به تعویق میترسم. برای همین هم مدام ااز تصور واکنشش هم می

دارم. مسیجی که از سامان آمده را شود، گوشی را برمیهایی که بعد از قطع شدن زنگ موبایل بلند میبا صدای مسیج

 خوانم:می

خونه  دم  میرم  روزه  دو  بده.  جواب  باها"تارا  تو  بیرون...اما  میاد  تنها  بیرون.  میاد  شوهرش  با  خواهرت.  ش ی 

 دونم پیش خواهرت نیستی! کدوم گوری هستی تارا؟" نیستی!می

شود. با نگرانی و در حال  لرزد و صدای زنگش بلند میبی شک فکر اینجایش را نکرده بودم. گوشی میان دستم می

 مانم. جویدن پوست لبم به اسم سامان خیره می

برم کشم. گوشی را نزدیک گوشم میتلفن را باال میکنم و عالمت سبز رنگ  بالخره تمام جسارتم را یک جا جمع می

 لرزاند: خواهم الو بگویم که فریادش تنم را میو می

می- قیدتو  خودت  جون  به  تارا  هستی!  گوری  کدوم  بگو  االن  منو همین  اینطوری  که  هست  خبری  یه  زنم. 

 ت نیستی! کجایی تو؟ هان؟ پیچونی...خونهمی

 کشم:گزم و نفس عمیقی میلب می

 سالم سامان... -

 شود. حاال دیگر اشتهایی برای غذا خوردن ندارم. نگاهم روی غذای خوش آب و رنگ چیده شده روی میز خشک می

 سالم و زهرمار! بهت میگم کجایی؟-

 کنم:شوم و شروع به قدم زدن میبلند می
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 کنی!سامان داری زیاده روی می -

پیچونی؟ اونم تو این شرایط! خبر داری وحید گم شده؟ تارا تو که می  کنم؟ از کی تا حاال منومن دارم زیاده روی می-

 تو این ماجرا نقشی نداری؟ 

 زند:کند و قلبم تند میخورم. از کجا خبر دارد؟ نفسم در گلویم گیر میعلنا جا می 

 خواستم بهت زنگ بزنم. پشت تلفن نمیشه. می-

 شود و آغشته به خواهش: تر میاینبار صدایش آرام 

 قط بهم بگو کجایی. راستشو بگو...ف-

 دونی وحید گم شده سامان؟ تو از کجا می-

 یعنی چی که... -

 با بهمن در ارتباطی. مگه نه؟ -

 زند:دوباره فریاد می

نیستم! می- که  بهمن  م کجاست، شمارهدونه خونهمعلومه  برای  تارا وحید  کرد.  تهدیدم  بود.  اومده  آدماش  بلده...با  مو 

 کشی کنار...کجایی تارا؟ع نکنید. قول دادی خودت رو می مهمه! جنگ شرو

 باید ببینمت...-

 خب لعنتی بگو کجایی، میام دنبالت.-

 نشینم:ی دیوار روی زمین پارکت پوش میکنم و گوشهنفسم را کم کم رها می

 ی داریوش... خونه-

کرده است. لحنش آرام اما خسته و   کنم تماس را قطعشود. انقدر که فکر میچند لحظه پشت خط سکوت برقرار می

 ناامید است:
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 قول دادی تارا... -

 گناه مرده.تونستم سامان...یه آدم بی نمی-

 کنیم با هم. فقط تارا... دارم سوار ماشین میشم. زنگ زدم بیا پایین. حلش می-

 دهد: پیچد تا ادامه میچند لحظه سوت سکوت در گوشم می

 باشی... باید با من صادق -

دانم توانم به او بگویم. اصال دیگر نمیدانم چقدر از حقیقت را میافتد. نمیشود، ترس بدی به دلم می تماس که قطع می

 چه کسی قابل اعتماد است و چه کسی نیست. 

می می بلند  لباس  و  میشوم  منتظر  مبل  روی  دست  به  گوشی  می پوشم.  وار  هیستریک  پاهایم  را  مانم.  گوشی  لرزد. 

خورد تا  دهد. تماس سوم و چهارم هم فقط بوق میگیرم. جواب زنگم را نمیی داریوش را میکنم و شمارهروشن می

 کنم. ی گوشی را خاموش میشوم و صفحهبالخره تسلیم می

باید افکارم را درست کنار هم بچینم و خوب فکر کنم. این راز دیگر فقط راز من نیست. از واکنش داریوش فهمیده  

 ای به وارد کردن سامان در این ماجرا ندارد. ودم که عالقه ب

هایم  شوم. کفشماند، بلند میام که از طرف سامان است و خبر داده که پایین منتظرم میبا بلند شدن صدای مسیج گوشی

 خورد. خواهم از واحد بیرون بروم که موبایلم زنگ میپوشم و میرا می

اندازم و  نگاه به صفحه ی داریوش است. ناخودآگاه از این که با او  دهم. شمارهی آسانسور را فشار می دکمهاش می 

 کنم. ام احساس پشیمانی میتماس گرفته

دلم نمیکشم و لب میدستی به شالم می  اما  ندارم،  دادن  این که تصمیم به جواب  با  آید که تماسش را بی پاسخ  گزم. 

 کنم:وصل میکنم و تماس را بگذارم. گلویم را صاف می

 الو... -

زنم گوشی را روی اسپیکر آسانسور در حال باال آمدن است. صدای داریوش کمی محو است و اکو دارد که حدس می

 گذاشته است:
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 الو تارا...زنگ زده بودی؟ -

 آره... -

 مانم:کنم و به اعداد دیجیتالی قرمز خیره میمکثی می

 راستش...-

 خونه. مشکلی پیش اومده؟ چی شده تارا؟ دارم میام -

 دونم...سامان فهمیده پیش خواهرم نبودم. نه...یعنی نمی-

 شود: کند. زمخت و سرد میلحنش تغییر می

 خب؟؟-

روم که صدای داریوش حالت اخطار و شود. داخل آسانسور میایستد و درهایش باز میآسانسور در پنت هاوس می

 گیرد:شکایت به خودش می

 ود؟ کجا داری میری تارا؟صدای آسانسور ب-

 چسبانم:دهم. گوشی را به دهانم میای را فشار نمیایستم اما هیچ دکمهداخل آسانسور می 

دونه وحید دونم چی باید براش توضیح بدم! می واسه همین زنگ زدم. یکی دو ساعت میرم سامان رو ببینم. ولی نمی-

 گم شده...بهمن رفته تهدیدش کرده.

 کشد:دهد و با صدای بلندی فریاد میاش را از دست میانگار خودداری 

 نرو تارا...اگه نقشه باشه چی؟ -

 افتم.کنم و به من و من می کند. چند لحظه سکوت میشود و تا انگشتان پایم حرکت میهایم شروع میلرزش از دست 

 کنه!فک..فکر نمی...داریوش سامان چنین کاری نمی-
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تونی بفهمی؟ اصال از خونه بیرون نرو! اگر خیلی اصرار داری  ده باشه...تو از کجا می اگر با چیز مهمی تهدیدش کر-

 ببینیش... 

 پیچد:صدای نفس بلندش در گوشم می 

زنم میگم بذاره بیاد باال. اسلحه رو  بهش بگو بیاد باال. به البی من سپرده بودم هیچکس رو راه نده باال. االن زنگ می-

شناسم. فقط  نباشه اما دم دست باشه. مراقب باش بهش چی میگی...من سامان رو اونقدر نمیهم جایی بذار که تو چشم  

تونه برامون دردسر درست کنه. از نظر من بهتره بهش اطالعات ندی اما بازم خودت بهتر  بدون چیزایی که میگی می

 دونی.می

 شوم:آسانسور خارج میجوم و پشیمان از پایین رفتن، از هایم میناخن دستم را بین دندان 

 حواسم هست. ولی...اگر نیومد چی؟ -

اگر نیومد یه ریگی به کفشش هست. به هرحال پات رو از خونه بیرون نذار تا من خودمو برسونم. تارا...یه بار به -

 کنم.حرفم گوش بده. خواهش می

آدم  اندازه های دور و برم  راهی جز قبول کردن حرفش ندارم. حق با اوست. هیچکدام از  ی من کله شق و احمق  به 

تا چند ماه پیش هم فکر میکنم چنین کاری از سامان برنمینیستند. هرچند که هنوز هم فکر می کردم  آید. ولی خب 

 محال است نقش چنین مهمی در بدبختی کشیدن من داشته باشد. 

 نویسم:کنم و برای سامان میخداحافظی کوتاهی می

 سامان بهتره بیای باال. -

 دهم:گیرد. جواب زنگش را میخواند و بی آنکه جواب بدهد، تماس میسریع پیام را می

 الو... -

 ی اون مرتیکه که چی بشه؟ یعنی چی بیا باال؟ بیام باال خونه-

 خودش خونه نیست. اینجا صحبت کنیم امن تره! -

 کنی؟ چه مرگت شده تو؟با من احساس امنیت نمی-
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 مسئله اون نیست. -

 ه تارا؟ طرف کی هستی؟ مسئله چی-

 طرفی وجود نداره. خواهشا بزرگش نکن سامان. اگر قصد صحبت کردی نداری من هم اصراری ندارم. -

 شناسمت تارا...دارم میام باال.کنم دیگه نمیاحساس می-

نا و  ناراحت  لحنش  میانقدر  دلم  که  است  میامید  پوفی  میگیرد.  قطع  را  تماس  و  روی  کشم  را  موبایل  کاناپه کنم. 

کنم. با این که داریوش اصرار کرده بود که باید اسلحه را دم دست بگذارم اما قلبا کوبم و مانتو و شالم را از تنم میمی

 ترین کار است.کنم که بی اعتمادی به سامان احمقانه احساس می

ترین نگاه را به د، ناامیدانهگیرشود و سرش را باال میمانم. درهای آسانسور که باز مینزدیک آسانسور منتظرش می

 روم تا داخل بیاید. اندازم و کنار میاندازد. سرم را پایین میسمتم می

هایم را  ایستد و شانهای به آنجا ماندن ندارد. به جای رد شدن از کنارم، رو به رویم می مشخص است که اصال عالقه 

 چسبد:می

 دلم برات تنگ شده بود.-

هایم پایین هایش از شانهزنم. انگشتندازد. دل من هم برایش تنگ شده بود. لبخند لرزانی میابغض به گلویم چنگ می

 گیرد:گرش میآید و دستم را بین مشت مردانه و حمایتمی

فروشم. فرار  ذارم کسی بالیی سرت بیاره. خونه رو میبیا بریم تارا. وسایلت رو جمع کن...من مراقبت هستم. نمی-

 ریم. فقط باهام صادق باش...چیکار کردی؟ یران میکنیم. از امی

شود. آرام و متزلزل  اش خشک میهای خالی ماندهروم. نگاهش روی دستکشم و قدمی عقب میدستم را بیرون می 

 گویم: می

 کاری نکردم...-

 دارد: گیرد و این بار با عصبانیت به سمتم قدم برمیسرش را باال می

 دونی! به عواقب درافتادن با بهمن فکر کردی؟دونم که میمیوحید کجاست تارا؟ -
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 ترسم.ازش نمی-

 کند:هایش را مشت میشود و انگشتفکش سخت و محکم می

 پشتت به کی گرمه تارا؟ به داریوش؟-

 زند:پوزخند تلخ و تندی می

دنبالته! هرچی بشه اون راهش رو بلده. یه کنی برات ارزش قائله؟ به کمکت احتیاج داره که به داریوش؟ تارا فکر می-

می که  تویی  میره.  میپره  بکنی.  روزه  داری  دوست  هرکار  خودت  بذارم  کنم،  ولت  کردم  فکر  بار  ده  اینجا!  مونی 

 تونم. من دوستت دارم تارا... ولی...نمی

 زنم:خند میکنم مقاومت کنم و با حالت معذبی لبکشد. سعی میگیرد و مرا جلو میدوباره دستم را می

 دونم، منم دوستت د... می-

 کوبد: اش میبرد و به پیشانیصدایش را باال می

 فهمی؟ من دوستت دارم! واقعا دوستت دارم. طوری که هیچکس دوستت نداره و به فکرت نیست. نه! چرا نمی-

 دهم: اندازم و سر تکان میام میاخمی به پیشانی

 اینطوری نگو...-

کسی برام. انقدر که حاضرم مثل یه دوست کنارت بمونم که فقط پیشم داشته باشمت. هیچوقت هیچ چرا نه؟ عزیزترین -

 انتظار زیادی ازت نداشتم. هنوزم ندارم. اما فکر این که بخواد اتفاقی برات بیفته...

 لرزد: چیزی در نگاهش می

 خوام امن باشی... تونم...فقط مینمی-

 اندازم: سرم را پایین می

 م باید چی بگم!دوننمی-
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هیچی نگو...اصال این حرفا مهم نیست. یاد گرفتم چجوری باید با این چیزا کنار بیام. مهم نیست. من مهم نیستم. تو  -

حتی  که  نگرانتم  انقدر  تارا!  دادی  قول  بهم  نشده.  دیر  کنار.  بکش  بیا...خودتو  من  با  کن.  جمع  رو  وسایلت  مهمی. 

 خواد بکنه. این بازی تو نیست. اریوش خودش هرکار میتونم عصبانی باشم ازت. بذار دنمی

 کشد:گیرد و دوباره مرا به سمت خودش میبازوهایم را می

 تونی بهم اعتماد کنی. مگه نه؟دونی که میمی-

. فرستمتوانم حرفی بزنم؟ آب دهانم را به سختی پایین میمانم. البته که اعتماد دارم. پس چرا نمیهایش خیره میبه چشم

 هایم زل زده و منتظر جواب است.کشد، فقط به چشماش پر میبا امیدی که کم کم از نگاه خیره و تیره

کند. معذب و ناراحتم. تمام عضالت صورتم خشک شده. بدنم خشک انقدر مرا جلو کشیده که بدنم بدنش را لمس می

 شده. قدرت تکان خوردن ندارم. 

شوند. اصال متوجه نشده بودیم که کی به سمت پنت هاوس راه افتاده  ش باز می صدای دینگ آسانسور بلند شده و درهای

 های سامان را از دور بازوهایم باز کنم.کنم انگشتگردانم و سعی میبود. سرم را به سمت آسانسور برمی

سرفه تک  میداریوش  میای  بیرون  آسانسور  از  است،  سامان  به  نگاهش  که  همانطور  و  ساکند  نگاه  در آید.  مان 

 دانم که متوجه حضور داریوش شده است و فقط سعی در انکار کردنش دارد. کشد. میهایم به درازا می چشم

کوتاه می را میبالخره  نگاهش  و  شانهآید  از  دستش  ُسر میگیرد. یک  میام  پایین  و  بین مشتش خورد  را  دستم  آید. 

 کشد: گیرد و مرا میمی

 برو وسایلت رو جمع کن.-

 آید:کند و قدمی به سمتمان میی دیگری میتک سرفه داریوش

 ازش پرسیدی که دوست داره بیاد یا نه؟-

 گردد:ساید و به سمتش برمیهایش را روی هم میسامان دندان 

 قراره جلوم رو بگیره!  دوست دارم بدونم کی-
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می تکان  سری  داریوش  دارد.  حرص  اندازه  بی  اما  نیست  باال  صدایش  دسولوم  و  داخل  دهد  کتش  زیر  از  را  تش 

 فرستد: هایش میجیب

 اگر خودش بخواد بیاد، هیچکس... -

شود. لباس آستین بلند پوشیده بودم و های دستم بلند می کند که صدای شکستن انگشتسامان به قدری مشتش را تنگ می

های صورتم را تا پودر تمام زخمهای روز پیش نشود. با کرم  هایم ریخته بودم تا متوجه درگیریموهایم را روی زخم

 رسید که متوجه هیچ کدام نشد. شد پوشانده بودم. سامان هم انقدر عصبانی و حواس پرت به نظر میجایی که می

 برد:سامان این بار کمی تُن صدایش را باال می

 خواد بیاد!خودش می-

 کشم:دستم را به زور از بین مشتش بیرون می

 نیست. سامان، داریوش دشمن تو-

معلومه که هست! تا همین چند وقت پیش دشمن تو هم بود. تو چه مرگت شده تارا؟ اشتباهی نکردی که قصد جبرانش  -

 رو داشته باشی. 

 کشد:کند و با دست خط و نشان میرویش را به داریوش می

 کردت...اگر دشمنت نبود، قاتی این ماجرا نمی-

 دهد: این بار داریوش را مخاطب قرار می

فهمم که ناراحتی دونم که آخر سر تارا رو به باد میدی! متاسفم که اون اتفاق وحشتناک برای برادرت افتاد. میمن می-

 و دنبال انتقام! اگر بالیی سر تارا بیاد از دردت کم نمیشه. 

ست سامان را کشم و ددهد. پوفی میدهد و با لبخند مغروری فقط سرش را تکان میهایش نمیداریوش جوابی به حرف

 کشم:می

 زنیم...بیا حرف می-
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 کشد:دستم را با اصرار بیشتری می

 زنیم.ریم! توی ماشین حرف مینه. همین االن می-

 خوام. همین! بهم بگو چطور دستم بهش برسه...من بهمن رو می-

 رود:هایی سنگین به سمت داریوش میکند و با قدم سامان دستم را رها می 

 خوای! چی شد؟ چه بالیی سرش آوردی؟ چی شده که حاال دنبال خود بهمنی؟وحیدو میاول گفتی -

 رسد که از درگیر شدن با سامان ترسی داشته باشد:کشد. به نظر نمیهایش را در هم می داریوش اخم 

 کنی؟اگر بالیی سر تارا بیارم...چیکار می-

 شود:می ایستد و در جایش خشکسامان یک قدم مانده به داریوش می

 چی گفتی؟-

ام. چرا باید بخواهد بالیی سر من بیاورد؟ آیا قصد تهدید کردن  خورم. متوجه منظورش نشدهمن هم از حرفش جا می 

 سامان را دارد؟ 

 گوید: اندازد و میای باال میداریوش شانه

 کنی؟چیکار می-

 زند:های مشت شده و فکی منقبض داد میسامان با انگشت

 ریزم.کنم و خونت رو مینکن. هرجا بری پیدات می کشمت! شکمی-

 زند:داریوش لبخند تلخی می

 دقیقا. پس چطور انتظار داری که بی خیال خون برادرم بشم؟ -

افتد. قدش به طور  . سامان به دنبالش راه میرودشود میها باز میزند و به سمت دری که به سمت پله حرفش را می 

 کردم سامان پسر خوش قد و قامتی است.تر است و من همیشه فکر میداریوش کوتاهقابل توجهی از 
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 کشد:اش را می داریوش از در گذشته که سامان شانه

 من انتظاری از تو ندارم. من میگم دست از سر تارا بردار. -

د و آرام و زمزمه وار  کنی کتش را مرتب میکشد. با حرکت دستش، یقهاش را عقب میکشد و شانهداریوش پوفی می

 گوید: می

اجازه- به  بزرگیه!  و  بالغ  زن  کنه.  کمک  خواست  خودش  احترام  تارا  تصمیمش  به  چرا  نداره.  نیازی  تو  یا  من  ی 

 کنی؟ ذاری و بهش اعتماد نمینمی

 زند:کشد و فریاد می اش میسامان دستی به پیشانی

 چون دوسش دارم! -

 دهد: حالتی متاسف تکان میزند و سرش را با داریوش پوزخندی می

 اون دیگه مشکل خودته!-

اش گردد و دستی به صورت سرخ شدهرود. سامان به سمت من برمیگیرد و داخل سالن میسپس از سامان رو می

 کشد:می

 میای یا نه؟-

 لرزد: گزم و صدایم می لب می

 سامان...-

 کند:محکم و کوبنده تکرار می

 آره یا نه؟-

 مانم: اش خیره میفرستم و به صورت خسته و رنگ پریدهین میآب دهانم را پای

 تونم...نمی-
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 پرسد: شود در عمق چشمانم و با ناراحتی میبا دقت خیره می

 چرا؟ دوسش داری؟ -

 اندازم: شوم و سرم را پایین میکند که دستپاچه میهایم خیره مانده و دقیق نگاهم میطوری به حالت

 ه... ربطی به این چیزا ندار-

 شنوم:هایش را میصدای نزدیک شدن قدم 

 ست!داری! خدای بزرگ...تو...داریوش...احمقانه-

 کنم: کشم و تهدید آمیز نگاهش میکند. سرم را باال میی تلخی میخنده

 اینطور نیست. -

دیگه- دلیل  نزن! چه  بمونی؟ مواظبته؟ میخودتو گول  اینجا  داره که  بیشتر مراقای  اون  از  بود.  دونی که  بت خواهم 

ذارم کسی بهت دست بزنه!  دونی قبل از این که بذارم بالیی سرت بیارن، باید مرده باشم! تا وقتی نفس بکشم نمیمی

 ذاره. بیدار شو تارا... ش هم نمیذاره قبل خودش؟ اون حتی تو رو قبل از برادر مرده اون چی؟ تو رو می 

 گوید: میایستد و نزدیک گوشم کنارم می

تونم مجبورت واقعا ناامیدم کردی. اما بازم هروقت نیاز داشتی، بهم زنگ بزن. حق با داریوشه...وقتی نخوای، نمی-

 تونی روم حساب کنی. ها فکر نکن نمیی اینکنم. با همه

 چسبم: هایش را میگردم و انگشتگذرد. برمیاز کنارم می

 شه.چیز تموم شد...همه چیز مثل سابق میزنم سامان. وقتی همه بهت زنگ می-

 آید: هایش کش میزند و لبخند تلخی روی لب پلکی طوالنی می

امیدوارم...مراقب خودت باش. به داریوش خیلی هم اعتماد نکن. فقط به فکر خودت باش. اگر مشکلی پیش اومد حتما -

 بهم زنگ بزن.
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کنم خودش از تمام حقیقت را برایش تعریف کنم اما حس می  رود. دوست دارم دهم. داخل آسانسور میسری تکان می

داند اتفاق خوبی برای وحید نیفتاده است. درهای آسانسور روی صورتش بسته همه چیز خبر دارد. باهوش است. می

 چکد. دلش را شکستم. خدا مرا بکشد! دل سامان را شکستم.ی چشمم میشود و اشک از گوشه می

شانه وبا  سنگین  می   هایی  سالن  داخل  درد  از  پر  نمیقلبی  را  داریوش  تن  روم.  بی حوصله  و  سنگین  حالی  با  بینم. 

روم کند. هر راهی که می شوم. قلبم درد می گیرم و خم می هایم میاندازم. سرم را میان دست ام را روی کاناپه میخسته

ی خواهرم به خاطر مرگ کودک زاده نشدهخورد. هنوز هم خودم را  کنم، کسی ضربه میاشتباه است. هرکاری که می

 دانم! دانم. مقصر هستم. میمقصر می

دانم چقدر  لرزند. نمی هایم میچکد. چقدر دیگر باید ببازم؟ از فشار گریه و بغض شانه ام پایین میی بینیاز تیغه   اشک

 گیرم.م و سرم را باال میکنام، صورتم را با پشت دست پاک میگذشته است که با قرار گرفتن دستی روی شانه

 کشد:برم، دستش را عقب میداریوش باالی سرم ایستاده و به محض این که سرم را باال می

 خوبی؟-

 زنم:بندی میکند. به زور لبخند نیملباس راحتی پوشیده و با موهایی کمی بهم ریخته، منتظر نگاهم می

 خوبم...-

هایش را بین  کشد و دست نشیند. نفس عمیقی میو شکل نشیمن میهای خوش سر  رود و روی یکی از مبلعقب می

 زند:پاهایش به هم گره می

بهمن می- از طرف  که  ترسیدم  اولش  داغون...راستش  اون حال  سامان...با  دیدن  از  بعد  تارا،  ببین  نیستی!  که  دونم 

ای که سامان به تو داره، کنه. عالقه اومده باشه ولی بعد دیدنش به این باور رسیدم که سامان واقعا برات هرکاری می

ذارم. ولی سامان قدرت و روابطی که من دارم رو  الاقل من توی اطرافیانم مثلش رو ندیدم. من به این عالقه احترام می

دونم که اینجا  نداره. چون دوستت داره واقعا با جونش مراقبت خواهد موند منتهی بعضی چیزا از قدرتش خارجه...می 

خوام میرم بیرون و  تره! بهمن میدونه با کی طرفه! این ورا پیداش نمیشه. فکر کردی چه جوری هروقت میجات امن  

 رسم؟ جرات نداره بیاد جلو.به کارام می 

 شود:هایش باال و پایین میکشد و شانهنفس عمیق دیگری می
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می - احساس  تری...می اگر  آروم  ذهنی  نظر  از  سامان  پیش  بری  که  اوکنی  بیشتر فهمم!  من  از  تره!  نزدیک  بهت  ن 

دونی.  کنم قانعت کنم که به نفعت نیست ولی بازم خودت میکنی. اگر بخوای بری سعی میباهاش احساس نزدیکی می 

 رسه. ای نیست. مطمئنا خود سامان هم بشینه خوب فکر کنه به همین نتیجه میدونم که تصمیم عاقالنهفقط من می

 شود:کشم و فین فینم بلند میام میپشت دستم را به بینی

 خواست حقیقت رو از دهنم بشنوه. نتونستم بگم...فکر کرد بهش اعتماد ندارم. می-

 اگر انقدر آزارت میده، زنگ بزن و باهاش صحبت کن. -

 دهم:سرم را به تندی تکان می 

 ی اینا تموم شد... نه! بعد از این که همه -

 کنم: ی تلخ و کوتاهی میخنده

 ه موندم، از دلش درمیارم. اگر زند-

 آید روی صورتش ببینم: زند که کمتر پیش میلبخندی می

 کنه...و نگران نباش! اتفاقی برات نمیفته. به خاطر من اومدی جلو... مطمئنم درکت می-

 کند:کشد و حرفش را تصحیح می کند، لبخند از روی صورتش پر میای مکث میلحظه 

کنی تا تقاص خون بی گناهش رو  نکن حالیم نیست که رو همه چیزت داری ریسک می برای مهراد اومدی جلو...فکر -

خوام! بابت دونم. من بهمن رو میبگیریم. قاتل برادرم مرده ولی من کسی که ماشه رو کشیده رو گناهکار اصلی نمی

و بابت این موضوع   مرگ وحید خیلی عذاب وجدان دارم. قصد من گرفتن جون هیچکس نبود. شرایط از دستم در رفته

 ام!واقعا عصبی 

 شوم:زنم و از روی کاناپه بلند میاین بار من لبخندی به رویش می

 همه چیز درست میشه. عذاب وجدان نداشته باش. ماشه رو من کشیدم داریوش... -

 دهد: سری تکان می
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هیچ جا بند نبود. مدام دارم همه چیز  شاید...ولی مجبور شدی. چون من تصمیم گرفتم وحید رو بگیریم...چون دستم به  -

 کنم تا ببینم کجا انقدر اشتباه پیش رفت. رو مرور می

 ایستم: روم و رو به رویش میچند قدم به سمتش می

 اونجایی که من تصمیم گرفتم با وحید حرف بزنم.-

 کند:دستش را به سمت من دراز می 

رفتم همین اتفاق ممکن بود بیفته، شاید ی داخل، وقتی خودم میرفتوحید دستش رو باز کرده بود. حتی اگر تو هم نمی-

 بدتر!

زنم که بی شک روی صورت خیس شده از بغض و اشکم ناهنجار به  گیرم و لبخند شیطنت آمیزی میدستش را می 

 رسد:نظر می

 آره ولی... -

افه و مخالفت کردن، روی  کشد. بی حرف اضام را به سمت خودش می کند و دستی که میان دستش گذاشتهاخمی می 

 ریزد.گیرم و موهای باز و رهای صافم روی صورتش مینشینم. سرم را به سمتش میپاهای بلندش می

هایم را تا کنار کنم و انگشتاش را مرتب میبرم. موهای کمی به هم ریختهگزم و دستم را بین موهایش میلب می

 کشم. اش پایین میپیشانی زخمی

خورم. موهای نرم و بی  کند و من به سمت شکم سفت و تختش سر میزنیم. پاهایش را باز می نمیهیچکدام حرفی  

 گیرد.اش میپیچد و به بازی هایش میحالتم را بین انگشت

ی موهایم را عقب  فرستم و همههایم را بین موهایم میبرم. پنجهآورد. سرم را عقب می سرش را برای بوسیدنم جلو می

 فرستم.می

 برد:متعجب و با اخم سرش را عقب می

 چیه؟-

 آیدا خیلی عصبانی بود؟ -
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 کند: دهد و عمیق نگاهم میسرش را به پشتی نرم مبل تکیه می

 تر هم شد.  وقتی وسط حرف مجبور شدم پاشم و بیام سراغ تو عصبانی-

 رود:گزم و صورتم درهم می لب می

 واقعا؟-

 فشارد: میای روی هم  هایش را لحظه پلک

 اوهوم.-

 خوای چیکار کنی؟ حاال می-

 کند:گیرد و پشتم قفل میهایم را بین مشتش میآورد، دستسرش را جلو می 

 میشه بعدا در موردش صحبت کنیم؟ -

 شود.هایش گم میزنم که همان لحظه در هجوم لب پوشاند. لبخندی میهایمان را می موهایم دوباره دور صورت

*** 

 یوش؟داریوش؟ دار-

دارم و کنم. وحشت زده سرم را از روی دست داریوش برمیهایم را باز میای چشم با شنیدن صدای داد و فریاد مردانه

کند و رسد. داریوش هم همزمان با من سرش را بلند می کنم. صدای فریاد از هال به گوش میاطراف را بررسی می 

 شود. خیز مینیم

 نشیند:روی تخت میمالد و به سرعت  چشمش را می

 بابامه! -

دوزم. هنوز اول صبح است. اولین حدسم این است که آیدا سراغ پدر  ترسیده و حیران نگاهم را به بیرون پنجره می

 داریوش رفته و همه چیز را برایش تعریف کرده است.
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 دارد: پوشد و پیراهنش را از روی تخت برمیاش را میهای روفرشیداریوش دمپایی

 اق بیرون نیا. از ات-

رود. نگاهم پی  کشد و بدون اینکه وقت بستن دکمه هایش را داشته باشد، با عجله به سمت در می پیراهن را به تنش می

دهم هرکجایی باشم به جز رود. دوست دارم خودم را از پنجره بیرون بیندازم. ترجیح میهایش تا نزدیک در میگام

 جا و در آن تخت! آن 

 شود با بلند شدن صدای پدر داریوش:مان می باز شدن در همز

 داریوش با توئم!! -

 شود: شنوم که دور میاش را میبندد و صدای خواب آلود و گرفته داریوش در را پشتش می

 ی صبح؟ اینجام... چه خبره کله -

دوم و آن را قفل یشوم. بدون این که لباس بپوشم، تا پشت در مزنم و از روی تخت بلند میبه سرعت پتو را کنار می

 کنم. می

 رسد:صدای فریاد شکوه آلود داریوش به گوشم می

 کنه؟این اینجا چه غلطی می-

هایم  کنم. مشغول پوشیدن لباسهایم را سریع جمع میدوم و لباسگردم. تا پای تخت میهایم میبا استرس به دنبال لباس

 شود:هستم که صدای پدرش بلند می

ری! توی ی من؟ سر کار نمیاین خونه چه خبره؟ این دختره کیه برداشتی آوردی توی خونه   هیچ معلوم هست توی-

 چنین موقعیتی مشغول کیف و حالتی؟

 شود:کشم. صدای داد داریوش بلندتر میشرت سیاه را روی تنم میبندم و تیقفل لباس زیرم را می 

 نم؟کنه؟ اینجا چیکار داری شبگفتم این عوضی اینجا چیکار می-
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می دستم  میان  همانشلوار  و  میماند  خشکم  همهجا  پس  شبنم؟  آتشزند.  میی  بلند  شبنم  گور  از  حدس ها  باید  شود! 

 زدم. قصد ساکت نشستن ندارد.می

 بندم. اش را می کشم و دکمهشلوار را باال می

 چیکار به شبنم داری؟ این دختره کوش؟-

در می را حبس مینزدیک  نفسم  و  پایین میکنم.  ایستم  مبل  از روی  پنهان مایا  را زیر تخت  با ترس خودش  و  پرد 

 کند. می

 ام؟ چی بهت گفته؟از کی تا حاال باید بابت روابطم جواب پس بدم؟ مگه بچه-

 رود:دوباره ولوم صدایش باال می

 داری؟ مهراد کافی نبود؟چی بهش گفتی شبنم؟ چرا دست از سر من برنمی-

 کرد:ست که برایم نقش بازی مییهایصدای شبنم شبیه وقت

 این حرفا چیه داریوش؟ پدرت زنگ زد، نگرانت بود. یه چیزایی از آیدا شنیده بود. من هم براشون توضیح دادم. -

باز برداشتی آوردیش توی    ی کافی شر نشد برات؟ گیر دادی به شبنم تو چرا؟ بگو بیاد بیرون! ده سال پیش به اندازه-

 ه؟ همچین دختری؟ از مهراد چیزی عایدش نشد چسبیده به تو؟ زندگی ما؟ حدت این

 زنیم.سالمه! االنم وقت مناسبی نیست. بعد از ظهر میام خونه حرف می ۳۵کنی! خوب و بد زندگی منو شما تعیین نمی-

 ان؟ ش کیندازی بیرون؟ اونم واسه یه دختر که معلوم نیست بابا و ننهی خودم میمنو از خونه-

گوید که من بشنوم. خوب  دانم طوری میکوبم. خوب میهای لرزانم را به پایم میکنم و مشتهایم را مشت میدست

 هایش من هستم.دانم مخاطب حرفمی

کشم و  کشم. داریوش گفته بود در اتاق بمانم. نفس عمیقی میچسبم و پایینش میکنم. دستگیره را میقفل در را باز می

 شکاند.ی بعدی کمرم را میام را حفظ کنم که جملهسردیکنم خونسعی می
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ارزه، اومد دنبال پول. فکر کردی فرقی با باباش باباشو خوب یادمه؛ یه آدم گدا گشنه که تا فهمید سرمون به تنمون می -

 شناسن!شناسم. جز پول هیچی نمیداره؟ اینا همه از یه قماشن! من جنس اینا رو می

دهم از چه قماشی هستم! فکر کرده از نام و  کنم. خوب نشانش میسایم و در را با شدت باز میم می هایم را به هدندان 

 روم.های سنگین و پر سر و صدایی به سمت هال میکوبم و با قدمترسم؟ در را محکم پشتم میاش میجبروت نداشته

گردند.  شود و همه به سمت در برمیان قطع میی میانشانگار که با شنیدن صدای در متوجه ورودم شده باشند، مکالمه

قابل توجهی الغرتر و شکسته به طور  دیدمش  باری که  آخرین  از  و  پوشیده  به نظر می پدرش مشکی  داغ  تر  رسد. 

بینم که با صورتی مظلوم و  کند. در همان نگاه اول شبنم را هم میهای آدم را خورد می عزیز از دست رفته استخوان 

به   حق  گوشهظاهری  محو  و  موزی  لبخند  کنار  میجانب  چشم  لبش  من.  ی  خشم  از  لرزان  اندام  سمت  به  چرخاند 

 .گرداند. نگاهش سرد و ناامید استداریوش پشتش به من است و به محض شنیدن صدای در سرش را برمی

طور به خودش اجازه  کنم. ناامیدی داریوش برایم اهمیتی ندارد. نه وقتی پدرش اینهایم را کف دستم مشت میانگشت

 .دهد تا جد و آبادم را جلوی چشمم بیاوردمی

 :کندقبل از اینکه بتوانم حرفی بزنم، داریوش کوبنده امر می

 ...تارا برگرد توی اتاق-

روم و صدایم را باال شان میهایی کوبان و سری باال به سمتکنم و تمام حواسم به پدرش است. با قدم نگاهش هم نمی

 :ترسمفکر نکند از او می برم تامی

 !گفتم بیام بیرون که اگر حرفی هست به خودم بزنید-

 :غردکند و عصبی میمحمود ابروهایش را تا به تا می

 تو شرم و حیا نداری؟ آبرو سرت نمیشه؟ -

 :دهمزنم و سر تکان میپوزخندی می

دارید...بابای بدبخت من بخاطر آدمای مثال با   دونن چیه! فقط شما آبرونه خب...آدمایی از قماش ما شرما و حیا نمی-

 !آبرویی مثل تو خودش رو آتیش زد

زد...واال من همچین دختری داشتم آتیشش بابات جسارت نداشت که خودش رو آتیش زد...وگرنه باید تو رو آتیش می -

 !زدممی

کنم که قوی باشم و  ست تمرین میهاافتند ولی قصد گریه کردن ندارم. سال هایم از فشار اشک به سوزش میمردمک

 :شرفی زیر گریه نزنمجلوی هر بی 

 مگه تو پسرتو واسه کاری که با من کرد آتیش زدی؟ _

 :داردداریوش قدمی به سویم برمی

 !تارا بس کن-

 :گویدشبنم هم با لحنی آرام و صورتی ناراحت می
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 .آره...بهتره توی آرامش حلش کنیم-

 :ی حیایشکنم به صورت وقیح و برو می

 .تو دهنتو ببند-

 :کوبداش میمحمود تخت سینه

من پسرامو توی ناز و نعمت بزرگ نکردم که گیر جادوگری مثل تو بیفتن...دنبال چی هستی؟ پول؟ یه قرون گیرت -

 ...نمیاد. همونطور که گیر بابات نیومد

 :شود که یکوقت زیر گریه نزنمصدای جیغم بلند می 

 همه دنبال پولتن؟کنی چرا فکر می-

 ...ی من برو بیرونگورت رو گم کن از خونه-

 :شودخواهم جوابش را بدهم که صدای بلند داد داریوش مانعم میمی

 ...تارا برو توی اتاق...همین االن-

 :گذرانمزنم و صورت هر سه نفرشان را از نظر میپوزخندی می

 .کنم و میرماالن وسایلم رو جمع میکنید دوست دارم اینجا باشم؟ اوکی...همین فکر می-

 :رسدروم...صدای داریوش که کمی آرام شده به گوشم میبه سمت اتاق می

 .ت باشه میریمخوای تارا توی خونهریم...اگر نمیتا یه ساعت دیگه از اینجا می-

 خوای بری؟ واسه یه دختر توی روی بابات وایمیسی؟ کجا می-

 ...خودتداریوش جان پدرت بخاطر -

 ...خوام صداش رو بشنوم تویی...بسه بابا...تموم شد و رفت...ما میریمخفه شو شبنم. آخرین کسی که می-

 :صدای پدرش ناامید و دلخور است

 ...کنم تو هم مردیخوای...توی این شرایط همین یکی رو کم داشتم. فکر می برو هر قبرستونی که می-

ی کشم. شبنم لعنتی باز همه چیز را بهم ریخته. معلوم نیست چه نقشهو پوفی می  بندمی در را میی باز ماندهگوشه

 .خواهد ما را در تله بیندازدجدیدی در سر دارد. حتما هنوز با بهمن در ارتباط است. حتما می

داریوش   شود از جایم بپرم و با استرس به در اتاق خیره بمانم. منتظر داد و فریادصدای کوبیده شدن در باعث می

 هستم. چطور توقع داشت با شنیدن آنهمه توهین و حرف مفت خونسرد بمانم؟ 

ای نگاهش آید. برای لحظه کند و داخل می شوم. داریوش در اتاق را باز میگزم و مشغول جمع کردن وسایلم می لب می

 .شومکنم و دوباره مشغول کارم میمی

 :دست به سینه به در تکیه داده

 ...اتاق بمون بهت گفتم توی-
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 :دهمصدایش آرام ولی خسته است. سری تکان می

 .دونمآره می-

 ...کنی آدم بدی نیستبابام از چیزی خبر نداره...میدونم ناراحت شدی ولی اونقدر که فکر می -

 :کنمای نگاهش میکشم و با لبخند مسخرههایم میدست از جمع کردن لباس 

 گی من برای چی اینجام؟چرا نمی چیکار کرده؟گی شبنم گی؟ چرا نمیچرا بهش نمی-

اندازد و مرا به  گیرد. لباس را روی ساک میشرت سفید رنگم است میآید و دستم را که مشغول تا زدن تی جلو می

 :کشدسمت تخت می

الن میشه...به  تر از اندازه گردن تو...قضیه پیچیدهبرای اینکه اگر بهش بگم میره سراغ شبنم و شبنم همه چیز رو می-

ی کافی مشکل داریم. اینطوری کنترل شرایط دستمه...بذار فکر کنه فقط یه رابطه عاطفی بینمون هست. برای اندازه

 !خودش هم بهتره

 :کنمبرم و نگاهش میآید. سرم را باال مینشینم. نفسم به سختی باال میروی تخت می

 حاال باید چیکار کنیم؟ -

 .ی منو بلد نیستمیریم. کسی خونهکنیم جمع می-

 اگر تعقیبمون کنن چی؟-

 ..ای نمیشه کرد. بابا دوباره میاد اینجا...دوست ندارم باز برخورد اینطوری پیش بیاد بینتونبا احتیاط میریم. کار دیگه-

 :اندازمشانه باال می

 ...برای من مهم نیست-

 ...برای من مهمه-

کشم و  برایش مهم است که میان من و پدرش برخورد بد دیگری پیش نیاید. آهی می  پرسم چراکنم اما نمینگاهش می

 :شومبلند می

 ...وسایلت رو جمع کن پس-

 :کشمدستی به صورت بی رمغم می

کردم که  ی این ماجراها فکر می دلم برای خونم تنگ شده...دلم برای آرامش قبل این طوفان تنگ شده. قبل از همه -

 .ها رد شدمبینم از ته خط هم فرسنگ ته خط...ولی االن میدیگه رسیدم به 

 :دهمهایم را فشار می پلک

خوایم چیکار کنیم؟ دیگه هیج سرنخی نداریم. وحید مرده. بهمن دنبالشه! دنبال ماست...چقدر دیگه باید آدم اصال می-

 ...و برم دنبال زندگیمتونم برگردم عقب بمیرن تا بفهمیم که راه اشتباه رو اومدیم؟ حتی دیگه نمی

 :دهدسوزد. داریوش سری تکان میکشم خودم هم دلم برای خودم میآه که می

 ...هیچی نمیشه...نترس-
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 :شومدهم و بلند میعصبی سرم را تکان می

 ...ریپری میگفتنش برای تو راحته...خیلی خطرناک بشه می-

 :کندزند و سرش را کج میلبخند تلخی می

 شناختی؟ بگم هر بالیی سر تارا اومد مهم نیست و برم؟ اینطوری منو-

 :گویماندازم و بی هیچ حس خاصی می شانه باال می

 .دونم که از آدما خیلی چیزا برمیادشناسمت...ولی اینو میراستش رو بخوای اونقدرا نمی-

 :روددهد و قدمی عقب می سری از روی تاسف تکان می 

 .ریمکنم و میمع میلباسات رو بپوش...وسایلم رو ج-

شود و با سنگینی مانم تا در اتاق را باز کند و بیرون برود. وقتی از افق نگاهم محو میش خیره میهای سنگینبه قدم 

 :کوبمسفتش می افتم و مشت روی تشکروی تخت می

  ...لعنتی-

*** 

خیابان خانه و  انقدر کوچه  است.  قلهک  حوالی  داریوش  دور  ی  را  نمیها  تعقیبمان  تا مطمئن شود کسی  با زدیم  کند. 

به طبقه است و هردو غرق فکرهای خودمان هستیم. احساس رویم. جو میانی سوم میآسانسور مستقیم  مان سنگین 

ی خودم را هم دهم. در آن حال و هوای بهم ریخته حوصله کنم از من دلخور است اما اهمیتی به این موضوع نمیمی

 !به قیافه درهم داریوشندارم چه رسد 

فهمم که طبقه تک شود و خیلی زود با گرداندن نگاهم میدرهای آهنی آسانسور مستقیم به درب چوبی واحد باز می 

قفسه است.  را محکمواحد  مایا  باال میی  میتر  بلند  کردنش  میو  و صدای  گوشهکشم  از  داریوش  نگاه شود.  ی چشم 

کشد، بی حرف پا از آسانسور  دازد و همانطور که ساکم را از میان انگشتانم بیرون میانای به قفس مایا میتوزانهکینه

 .ی کافی سنگین استی مایا به اندازه دهم ساکم را حمل کند. قفسهگیرم و اجازه میگذارد. جلویش را نمیبیرون می

مانم. برخالف انتظارم واحد و به یاندازد. منتظر تعارفش نمرود و نگاه به عقب نمیداریوش جلوتر از من داخل می

یک  مناسب  کوچک.  نه  و  است  بزرگ  زیاد  نه  آپارتمان  داخل  فضای  نیست.  لوکس  خیلی  آپارتمان  نمای  کل  طور 

 .خانواده سه الی چهار نفری

برای  کنم. گربه بیچاره که از داخل قفس ماندن  گذارم و درب آن را باز میپوش میی مایا را روی زمین پارکتقفسه

های  شود. نگاه به چشمها مخفی میدود و زیر یکی از مبلآن مدت زمان طوالنی خسته شده است، سریع بیرون می

 .زنم. حاضرم همه چیزم را بدهم و جای او باشمزند و لبخند میی مبل برق میکنم که زیر سایهزردش می

ر تیررس نگاهم نیست اما صدای تق و توق کردنش کنم. داریوش دشوم و اطراف را بررسی می روی پاهایم بلند می

ها ی خاصی مبله شده است. روی بیشتر مبلرسد. فضای داخلی واحد بسیار ساده اما با سلیقهاز داخل اتاق به گوش می

 .هاست کسی به این خانه سر نزده و خالی بوده استاند. مشخص است که مدترا با پارچه پوشانده

اش نیازی به این خانه نداشتند. نگاهم به قاب عکس روی اپن  ها ایران نبوده و خانوادهمدت  خب طبیعی است! داریوش 

زند. تا به حال  ای قرار گرفته. داریوش در کنار زنی دیگری داخل قاب لبخند میسیم نقرهمیفتد که درست پشت تلفن بی

اند و داریوش دستش  رسد ایران باشد ایستادهنظر نمیام. در میان طبیعتی که به او را با چنین لبخند عمیق و شادی ندیده

کشد. حتما همسر  کنی، مفهوم عشق و دوست داشتن را فریاد میرا دور کمر زن حلقه کرده است. عکس را که نگاه می
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رحم حسادت قوی و محکم کشم. دوست ندارم اقرار کنم که دست بیافتد و پوفی میی لبم پایین میسابقش است. گوشه

   .اندازدام چنگ میخرخره به

 میخوای تا صبح همونجا وایسی؟ -

 :دهمچرخانم و گیج سرتکان مینگاهم را به سمتش می

 هوم؟-

کند. انگار های پیراهنش تا پایین باز است، ساعتش را از دور مچش باز مینزدیک در ایستاده و همانطور که دکمه

قاب   به  چشمش  باشد،  کرده  دنبال  را  نگاهم  میمسیر  سایهعکس  و  خط  افتد  نگاهش  سیاهی  روی  عظیمی  غم  ی 

 :چسباندهایش را بهم میکند و لبدار نگاهم میزنم. چند لحظه ادامهگوید. من هم حرفی نمیاندازد. چیزی نمیمی

 ...ی ایرانمون باشهقرار بود اینجا خونه-

آنکه خودم بدانم همیشه در حال  ونی من نیست. بیدهم. دوست ندارم ادامه بدهد اما انگار متوجه حال درسری تکان می

 .ام هستممخفی کردن حاالت درونی

 .هیچوقت اینجارو ندید...اینجارو اونموقع با پول خودم خریدم. بعد از طالق هیچوقت نتونستم بیام اینجا-

 :کشدنفس عمیقی می

 .کنم خونه مشترکمون بودهحال احساس می  ست...هیچ خاطره مشترکی توی این خونه با سارا ندارم. با ایناحمقانه-

 :کندکشد و خاکستر غم و حسرت را از آن پاک میدستی به صورتش می

 ...بیا وسایلت رو گذاشتم داخل اتاق. یه اتاق دیگه هم داره اینجا-

 :اندازدی دیگری میای به در بستهاشاره

 ...ینکه راحت نباشی کهجا بمونیم...مگر اتره هردو همینولی وسیله نچیدیم. راحت-

 :پرمزنم و میان حرفش میلبخندی می

 ...نه اوکیه-

را می تنم  میمانتوی  اپن  شال روی  با  همراه  و  میکنم  دلم  به اندازم.  نگاهم  دیگر  تا  بخوابانم  را  قاب عکس  خواهد 

؟  دهدار عذابش میهای خوشحال و پر برق داریوش نیفتد. با سارا خوشبخت و خوشحال است و با من بودن هربچشم

 شود ناراحت نباشم؟چطور می

 :رسدصدای داریوش از داخل اتاق به گوش می

 .دونه. فقط مهراد خبر داشت اینجارو خریدمخوبیش اینه هیچکس راجع به این آپارتمان نمی-

شرت طوسی یروم. داریوش وسط اتاق ایستاده و تگیرم و به سمت اتاق خواب میام را از قاب عکس مینگاه عصبی

 :کنمهایم را زیر سینه زنجیر میزنم و دسترنگ آدیداسش را بین انگشتانش گرفته است. به قاب در تکیه می

 دونه؟یعنی بابات هم نمی-

 :گیردزند و تی شرت را بین دو دستش میپوزخندی می
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ما مستقل بشیم. برام مهم نبود داد نگهش دارم؟ پدر من هیچوقت دوست نداشت  دونست اجازه میکنی اگر میفکر می-

 .ی اینم نداشتم مدام بره روی مخمعصبانی بشه یا اینکه ازش بترسم ولی حوصله 

 :دهمکنم و سر تکان میهایم را درشت می چشم

 ...پدرت مرد ترسناکیه-

 :کشدشرت را روی سرش می دهد و تیبا خنده سر تکان می

 !الاقل نه برای تو-

 :برداش میکشد و دست میان موهای بهم ریختهمیتی شرت را پایین 

 ...دونم! الاقل نه توی این مرحله از زندگیم. نمیهیچکس برای من ترسناک نیست-

 :داردرود و پیراهن سفید رنگش را که نامرتب روی تخت افتاد برمیعقب می

اده دراما داشتیم همیشه! از قاب در فاصله  کردم احترام بینمون از بین نره. به اندازه کافی توی خانوهمیشه سعی می-

 :اندازمگیرم و ابرو باال میمی

 .ای بی عیب و نقص نیستپس راست میگن که هیچ خانواده-

میدم. زن  - ترجیح  پدر خودم  به  مادر مهراد رو  کنه زندگی رو! راستش من  برای همه خراب  باید همیشه  آره یکی 

من دوست داره و بارها این رو توی رفتارهاش دیدم. همیشه دوست داشته    خوبیه. طبیعتا مهراد رو خیلی بیشتر از

 ...کنهتر از من باشه...ولی خب طبیعیه. الاقل زندگی رو سخت نمیمهراد به پدرم نزدیک

افکار کند و منتظر میهایش را ریز میکشم. چشم روم و پیراهن سفید رنگ را از دستش بیرون میجلوتر می ماند. 

ایستم. سارا اینجا نیست.  اش میاندازم و سینه به سینه شود. پیراهن را روی تخت میسرم باال و پایین می  مغشوش در

 .اماش ایستادهدیگر نقشی در زندگی داریوش ندارد. من اینجا هستم اما! رو به رویش...سینه به سینه

خواهد برایم مهم باشد اما  باشد. دلم نمی  همه چیز در ذهنم بهم ریخته و خط خطی است. دوست دارم مرا دوست داشته

برم  گزم. دست زیر تی شرتی که تازه به تن کرده میگیرم و لب میگوید که مهم است. نفسی مییک حس مرموزی می

می لمس  را  تنش  گرم  پوست  میو  باال  را  ابروهایش  میکنم.  لبخند  و  میاندازد  لبخندی  بلند زند.  پاهایم  روی  زنم. 

 .بوسمبرم و لبخندش را میرا جلو می  شوم. سرممی

کنم. بعد از تمام این ماجراها...اگر جان  های باز نگاهش میکند. من اما با چشم ام می بندد و همراهیهایش را می چشم

  هایم. غیر از اش و من هم دنبال تنهاییرود پی زندگیاو می  شود؟ دهم. همه چیز تمام می سالم بدر ببریم...از دستش می 

ام  خواهم برای آیندهست که می اش و بگوید این زنیتواند باشد. قرار نیست دست مرا بگیرد و ببرد نزد خانوادهاین نمی

ای انتخاب کنم. زیادی خوش بینانه است که حتی بخواهم فکر کنم خودش میلی به بودن و ماندن با من داشته باشد. آینده

می مرا  اگر  مرا میخواست...واقعا  نیست...حتی  قلبش  ته  از  مهراد  و  و  من  میان  که  اتفاقاتی  تمام  هم  خواست...باز 

توانم از همین لحظات لذت ببرم و او را مدت زمانی کوتاه کنار شود. فقط میافتاد، مانع راهی به سوی آینده بین ما می

 .خودم داشته باشم

 :کندبرد و نگاهم میسرش را عقب می 

 چی شد؟ -

 :دهمتکان میکشم و سر پوفی می

 ...هیچی...ذهنم مشغوله-
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 :کشددارد و خودش را عقب میهایش را از کمرم برمیدست

 ...آره...منم همینطور...فکر کنم تنها راهی که برامون مونده کمک کردن-

 :اندازدرود و شانه باال میزند. نزدیک پنجره میدهد و پوزخند میسری تکان می

قبول کنم ولی تنها راهی که داریم کمک گرفتن از سامانه...باید بهمن رو یه بار برای    هرچند که واقعا دوست ندارم-

سر  بالیی  چه  نفهمه  تا  میگی  تو  که  نه...بخاطر خودمون...اینطور  هم  مهراد  بخاطر  سرجاش...حتی  بشونیم  همیشه 

اد اینجا...بگو حتما مطمئن بشه داره. فردا به سامان زنگ بزن. بگو با حواس جمع بیوحید اومده دست از سر ما برنمی

کنه از شر بهمن خالص زنم...بخاطر امنیت تو هم که شده حتما کمک میکنه...خودم باهاش حرف میکسی دنبالش نمی

 .بشیم

 :فرستمام را با فشار بیرون میکشم و نفس خستهدستی به صورتم می

 .ندازیمتوی خطر میدونم...باورم نمیشه داریم بقیه رو هم فکر بدی نیست...نمی-

 :کندچپ چپ نگاهم می

 ...تر کردهدونه چجوری باید از پس خودش بربیاد...کارای از این خطرناککنم سامان میفکر می-

اند...که حواسشان به من باشد. البته تا وقتی سامان ارتباطشان رود که در این مدت با هم در ارتباط بودههمیشه یادم می

 .را قطع کرده بود

 :دهدآنکه من حرفی بزنم خودش ادامه می بی

نمی- دلم  منم  کن  دیگهباور  کس  طول خواد  بیشتر  خودته...هرچقدر  انتخاب  بشه...بازم  مسخره  بازی  این  قاطی  ای 

بکشه...بیشتر مجبوری تایمت رو اینطوری توی خفا و با من بگذرونی...انقدر کار عقب افتاده دارم که خودم باورم  

 .م زندگیم به حالت عادی برگردهخوانمیشه. می

 :آیمبینم و بالخره کوتاه میدرد و خستگی را در صورتش می

 ...کنمزنم. ولی اگر نخواد کمک کنه من اصراری نمی اوکی فردا بهش زنگ می-

 :زنددوباره پوزخند تلخ می

 .کنه...مخصوصا وقتی بفهمه وحید رو کشتیماوه...مطمئن باش کمک می-

 .کنمدهم. من هم همین فکر را میمیسر تکان 

 ...دیشب هم درست نخوابیدی کنی؟یکم استراحت نمی-

 !تو هم نخوابیدی-

 :رودگیرد و به سمت تخت میزند. از پنجره فاصله می محو لبخند می

 .خواست چند روز پشت هم بخوابم و مدام فکر نکنمآره...دلم می-

 :اندازدبا وسواس نگاهی به آن می  زند وای رنگ را کنار میروتختی سورمه

 ...ها شسته نشدهخیلی وقته این مالفه -

 :رومخندم و سریع زیر لحاف می به حالت چندش صورتش می
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 ...ندازم توی ماشین همه رو...کال خونه ترتمیزی الزم داره. همه جا رو خاک گرفتهبیدار شدیم می-

 :شودمیگذارد و به سقف خیره اش میدستش را رو پیشانی

 ...اوهوم-

ها و خاطراتش با همسر سابقش افتاده است فکر کنم. البد همه چیز این توانم به چیزی جز اینکه یاد گذشتهو من نمی

 .مانمکشم و من هم به سقف خیره میاندازد. پوفی میاش میی از دست رفتهخانه او را به یاد خانواده

کنم که های بزرگ داریوش را دور کمرم حس می برم که دستاری به سر می دانم چقدر گذشته و میان خواب و بیدنمی

آنم که چشم خوابد. خوابچسباند و میخودش را به من می  از  لبخندی دست روی  آلوده تر  با  فقط  باز کنم و  هایم را 

 .شومگذارم و غرق خواب میدستش می

 !به نظر مضطرب میای-

می  سر  را  لیوان  داخل  خآب  ظرف  و  میالی کشم  سینک  داخل  را  میاش  عمیقی  نفس  سمتش گذارم.  به  و  کشم 

 :گردمبرمی

 !دونم کار درستی هست یا نهکنیم. نمیداریم پای سامان رو به این ماجرا باز می-

می بلند  مبل  روی  از  لباسداریوش  هنوز  رسمیشود.  احساس های  نبود.  خانه  هم  از صبح  و  نکرده  را عوض  اش 

خانوادمی پیش  و  هکنم  داریوش  دراماهای  نپرسیدم.  سوالی  و  نزدم  ولی حرفی  کند  پدرش صحبت  با  تا  بود  رفته  اش 

ام را بیشتر  خواهد قاطی مسائل بیشتری شوم که استرس و نگرانیشود. دلم نمیاش دیگر به من مربوط نمیخانواده

خواستم هایی که میمدام به حرفکند. مخصوصا که دیدن و حرف زدن با پدرش اعصابم را حسابی بهم ریخته بود و  

کنم. یادم میفتد که بعد از صحبت با سامان باید به تینا هم زنگ بزنم. مطمئنا موقع دیدنش به او بزنم و نزدم فکر می

 .ای جور کنمتوانم به او سر بزنم و باید بهانهبرای مدتی نمی

 :کندرا به چشمانم دوخته و سرش را کج می ایستد. نگاهش داریوش نزدیک اپن و با چند قدم فاصله از من می 

هاست که خودش رو وارد ماجرا کرده...مطمئن باش اگر کمکی ازش بربیاد...نه بخاطر من...فقط و فقط  سامان سال-

 .به خاطر تو انجامش میده

 .کنه ازش سواستفاده کنمخوام چون لزوما هرکاری میدقیقا...نمی-

 :دهدسری تکان می

 .داریمبه کمکش نیاز -

 :دهمی تایید سری تکان میمن هم به نشانه 

 ...دونممی-

 :رودنگاهم به سمت ساعت می

 .دونم چجوری باید بهش بگم که وحید...خدای من...فکر کنم دیوونه بشهاالناست که برسه. اصال نمی-

 :دارداش که روی میز عسلی وسط هال است را برمیاندازد و گوشیشانه باال می

 .زنههایی میسامان آدم باهوشیه...مطمئن باش یه حدس -
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کرد. کرد. نیم ساعت بعد سامان روی صندلی تکی و بژ سالن نشسته بود و هاج و واج نگاهمان میداریوش اشتباه می

 .هایم کنار نخواهد رفتاش احتماال هیچوقت از جلوی چشم نگاه ناامید و ترسیده

 خوام...چی گفتی؟معذرت می-

 :کندهایش را درشت می لرزند و چشمایش میهلب

 چیکار کردید؟ -

می دستش  را  سرنخ صحبت  من،  دستپاچگی  و  سکوت  دیدن  با  خم  داریوش  سامان  سمت  به  زانو  روی  کمی  گیرد. 

 :گویدشود و آرام و خونسرد می می

 ...داشتم به اینجا بکشه ولینباید می-

 :کندسامان دستش را در هوا بلند می

 ...و حرف نزدممن با ت-

 :شودکشد و با حرص بلند میداریوش پوف کوتاهی می

اوکی؟ - بده  خیلی  بزنی...اوضاع  ما    مجبوری  اگر  ولی  بکشونیم.  اینجا  به  رو  شرایط  که  نبود  این  تارا  و  من  قصد 

.بهتر بود شناسی..کشت. چاقو رو گذاشته بود بیخ گوش تارا...تو وحید رو میکشتیمش مطمئن باش اون ما رو مینمی

 بود؟جای تارا االن وحید زنده می 

 :پردسامان هم با خشم و عصیان از روی مبل بژ می

 ...گرفتیشاینو نگفتم...شاید اگر از اول نمی-

 :کنم بلند ولی صاف حرف بزنم پرم و سعی میمیان حرفشان می 

همن آدمای خطرناکی هستن و باید از سر  دونی وحید و بای نداره. تو خودت هم میببین سامان این حرفا دیگه فایده-

 .راه کنار برن

 :کشدکند و سرم داد می ی عصبی می سامان خنده

 دونی وحید چقدر برای بهمن مهمه؟چی پیش خودت فکر کردی؟ هیچ می تو کی هستی؟ رابین هود؟-

 !موم میشهشیم و این ماجرا هم تبرای همین هم هست که باید از شرش خالص بشیم. هممون راحت می-

می نگاهش  میعمیق  سمتش  به  و  میکنم  رویش  به  رو  دارد.  حرص  و  است  ناامید  هنوز  را  روم.  دستش  و  ایستم 

 :گیرممی

از سرمون برنمی- اونی که االن بکشیم عقب. بهمن دست  از  دادیم سامان. بیشتر  از دست  تنها کسی که خیلی  داره. 

ی این مشکالت بگذرم و همه چیز خوام از همه سته شدم سامان...می تونیم. خشناستش تویی. بدون کمکت نمیخوب می

 .ترسمی خودم هم می خواد همه چیز تموم بشه و دوباره مثل قبل باشیم. حتی از سایهبرگرده به حالت قبل...تو دلت نمی

 :گیرمگزم و نفس میلب می

 .باید کمکمون کنی-
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گیرد و حرصش را با نفس عمیقی بیرون  اد بکشد. با این حال آرام می خواهد باز سرم فریکند...انگار میدهان باز می

هایش را پشت  رود و دستکشد. قدمی عقب میهایم بیرون میرود و دستش را از میان دستدهد. قدمی عقب میمی

 .کشدسرش می

 :گرداندبا گیجی نگاهش را میان من و داریوش می

 ...دونم...منکنم. نمیته با بهمن کار نمیاصال خیلی وق االن من باید چیکار کنم؟-

 :زندخواهد افکارش را در ذهنش نظم بدهد و باز با ناتوانی لب میانگار می

 ...دونمنمی-

 :شنومصدای داریوش را از پشت سر می

کنارمون  شناسی...هرکس که بتونه کمک کنه...آدمای مثل بهمن دشمن زیاد دارن. اگر کسی رو  هاش رو میدشمن-

تر میشه. حتی اگر یه رقیب باشه...یا هرکس که بخاطر پول بتونه داشته باشیم که قدرتش از بهمن بیشتر باشه آسون

 ...کمک کنه

 :پرسدکشد و مظنون میسامان ابرو درهم می 

 که چی؟ بکشتش؟-

 ...خب-

 :گویم داریوش می دهد. به جایای نگاهش را به من میکنم و او هم ثانیهمن به داریوش نگاه می

 خیلی بد میشه؟-

 :گویدکند و با توپ پر میی ناباوری میپذیرد. با این حال خندهتر میهای مرا راحت کنم سامان حرفاحساس می

 شناسمت یا نه...چی داری میگی؟دونم میاصال دیگه نمی-

 :دهمکالفه سر تکان می

کشت- جمع  این  توی  عزیز  تا  چند  بهمن  سامان.  کن  به    ه؟ گوش  دیگه  نفر  چند  میدونه  من...مهراد...خدا  خواهر  بچه 

خوایم بیشتر از دست بدیم. من نمیگم باید حتما بکشیمش. ولی باید یه جوری از دستش یا به دستورش مردن. ما نمی

  .شرش خالص بشیم که دیگه برامون تهدیدی نباشه

 :ها قصد کوتاه آمدن نداردسامان اما به این راحتی

 ...اوکی-

 :گویدگرداند و با لحن تمسخرآمیز مینگاهش را به سمت داریوش برمی

کشی  شی؟ پولش رو داری! قدرتش رو داری! یکی رو بگیر بکشتش! چرا پای منو میچرا خودت دست به کار نمی-

 وسط؟

 :کندلبخند تمسخرآمیزی لحن صحبتش را عوض می 

 ترسی دستت رو کثیف کنی؟بشه؟ میترسی لوح سفید و افتخارآمیزت خراب چیه؟ می-

 :سابد داریوش دندان روی هم می 
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 .دادمتونستم مطمئن باش انجامش میکنی برام مهمه؟ همین االن هم آدم کشتم. اگر میفکر می-

 :گویددهد و در ادامه میسری تکان می

اشته باشی...بهترین راه اینه که  بهمن آدمی نیست که راحت یه هیتمن بگیری و بگی کارش رو تموم کنه. باید رابط د-

دی ریسک  خوای قاطی ماجرا بشی...فکر کردم بخاطر تارا ترجیح میهاش دوست باشیم. برام مهم نیست نمیبا دشمن

مون مون رو بفهمه شانس اینکه اتفاقی براش بیفته رو کم کنی چون با آدمی مثل بهمن فقط یه شانس داریم...وقتی نقشه 

 !رو از دست میدیم

 :گویمکنم و مضطرب میبا تکان سر تایید می

 ...فقط بهمون چند تا شماره بده...چند نفر رو معرفی کن...هرچی که بتونه-

 :گیردسامان انگشتش را به سمتم می

 ...این آدما خطرناکن...مثل بهمن که خطرناک بود و بهت گفتم ازش دور بمونی-

 :کندکشد و دستش را به سمتم دراز می هزارم نفس عمیقی میکنیم. سامان برای بار چند لحظه همه سکوت می

 .تونم باهات حرف بزنممی-

 :چرخانداش را به سمت داریوش مینگاه شکارچی

   !تنها البته-

کند و من ایم. نگاهم میداخل تراس نیمه تاریک که نور مهتابی رنگ ماه کمی روشنی به سر و رویش پاشیده ایستاده

بینم که چقدر دلم برایش تنگ شده بود. چقدر کشم. تازه میاضطراب را از نی نی نگاهش بیرون میترس و خشم و  

 .گذاشتم کارمان به اینجا بکشد در حقش ظلم کردیم. ای کاش نمی

 :گیرمهایش را میان دستم می کنم و انگشتگیرم. دستم را بلند مینفسی عمیقی می

 ...سامان-

فرستد، سیبک گلویش دهد. آب دهانش را که پایین میرا محکم میان مشتش فشار می  دهد و دستمسرش را تکان می

 :لرزدمی

های  کشمت بیرون. الزم نیست به حرف داریوش پیش بری...راهکشمت بیرون تارا. از تمام این ماجراها میمن می-

 ...ای هم هستدیگه

 :گیرمزنم و دو دستش را مهربانانه میلبخند تلخی می

خوام جلوی چشمم خواد بیفته دست پلیس...میخوام اینه که بهمن بمیره...صادقانه بگم حتی دلم نمیی که من میچیز-

 !جون بده...ما همه گناهکاریم سامان ولی بهمن؟ بهمن یه حیوونه 

 :گویمآلود میای که جلوی چشمش گرفتم بغضهای بهم چسبیدهکشم و با انگشتهایم را بیرون میدست

گیره...من باید تا ابد ر فاصله داشتم سامان! تا خاله شدن...تا یه امید جدید...بهمن همه چیزای خوب رو از آدما میانقد-

 ...با این حس گناه زندگی کنم...مهراد...خواهرزادم 

 :زندام میآید و با انگشت آرام به شانه کند. جلو میهایم را انکار میبا شدت حرف
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 ...خوادخوای...این چیزیه که اون می میاین چیزی نیست که تو -

 :کندبا انگشت به داخل خانه اشاره می

نمی - حتی  که  نکن  ماجرایی  قاطی  رو  خودت  داری  بهش  نسبت  که  گناهی  احساس  چقدر  بخاطر  کنی  فرض  تونی 

کرد؟ می  کنی حتی یه لحظه از وقتش رو صرفتکرد؟ فکر میکنی اونم برای تو اینکارها رو میخطرناکه...فکر می

می رو  داریوش  مثل  آدمایی  من  باش.  خودت  فکر  جونش...به  به  برسه  میچه  استفاده  ازت  داره  کنه...از  شناسم. 

خواد برسه. اگر بخواد بین خودش و زندگیش و تو انتخاب کنه تو هیچ کنه تا به چیزی که میاحساساتت استفاده می

 !دونی...به خودت بیادونم اینارو...تو هم می. من میارزشی براش نداری. کنارت وایساده چون الزمت داره

 :کند فکر نکنمام سنگینی میهایش و فشاری که روی سینهکنم به تلخی حرف گزم و سعی میلبم را می 

داریوش...من می- نه  میخوام...من!  رو  بهمن  مرده  سامان...من  بده  زندگی  گوش  به  برگردم  بتونم  تا  نباشه  که  خوام 

 .چیز رو پشت سر بذارمخودم و همه 

تونم راضیش کنم دست از سر تو برداره. از  بهش میگم کار داریوش بوده...میگم تو دخالتی نداشتی...من مطمئنم می-

 ...خواد بکنهایران میریم. دوتایی...همه چیز تموم میشه. بذار داریوش هرکار می

مالم و قبل از  هایم را بهم می پوشاند. لبصورتش را می  دهد و سایه کالهش نیمی ازاش را به نرده آهنی تراس میتکیه

 :چینماینکه شروع کنم فکرهایم را منظم کنار هم می

تو گوش نمیدی من چی میگم...با کمک تو یا بدون کمک تو این اتفاق قراره بیفته...این ماجرا فقط با مرگ بهمن تموم  -

 ...میشه

 :زنمنی میکنم و لبخند کمرنگ ولی مهرباسرم را کج می 

 ...تونیم بریم...هرجا خواستیم...ما دوتا...هیچکس دیگه نیست...فقط من و تواونوقت می-

رسد قصد کمک کردن داشته باشد. ابروهایش را باال بینم. به نظر نمیخورد اما چاره دیگری نمیحالم از خودم بهم می

 :داردهایش را نیمه بسته نگه میاندازد و چشم می

 من و تو؟-

 :دهمسر تکان می

 ...ایم...همیشه بودیمای رو ندارم...ما یه خانواده اوهوم...من کس دیگه-

با من  گویم. سامان نزدیکاین یکی را راست می  تنها خواهرم حتی  دارم وقتی  ترین چیزی است که به یک خانواده 

 :زندحرف هم نمی

 .فقط باید تمومش کنیم سامان...کار بهمن رو تموم کنیم-

 :رودکشد و عمیق به فکر میتی روی کالهش میدس

تر کرده. بهمن عصبانیه و در به در دنبالشه. من دیگه کارامو ازش جدا  دونم...مرگ وحید همه چیز رو پیچیدهنمی-

 ...کنه...همین االن هم دارهکردم اگر بخوام یهو برم سراغش شک می

 .تر باشهگنده خوایم. یکی که از خودش هاش رو میما دشمن-

 :اندازدشانه باال می
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 تونستم ظرف دو روز تو گونی تحویلش بدم ولی بهمن؟اگر هرکس دیگه بود می-

 :کنداش را با دستش مرتب میای رنگ و بهم ریختهدارد و موهای قهوهکالهش را از سرش برمی

 ...مطمئن نیستم شدنی باشه-

 شناسی؟ دشمناش رو می-

 :دهدسر تکان می

 ...تر از بهمن...درگیر یه ماجرای بدتر میشیشناسم. خطرناکن...خطرناکمی-

کنه...باهاشون صحبت کن...داریوش خودش کانکت میشه باهاشون...پولش هم من نمیشم...داریوش همه کارش رو می-

 ...مشکلی نیست برای داریوش

 :کشدآید و در آغوشم می گیرد و به سمتم میها فاصله می کند. از نردهچند لحظه عمیق نگاهم می

 !کنم...عوضیمیدونی که هرکاری برات می-

 :کشددستش را روی سرم می 

ای انتخاب کنی...فقط خودت رو انتخاب کن...هیچ کار بهم قول بده...که اگر مجبور شدی بین خودت و هرکس دیگه-

 ای نکن...دور وایسا و نگاه کن. اوکی؟احمقانه

کشم. دستم را پشت شرتش را که با بوی ضعیفی از عرق تنش قاطی شده به مشام میدهم و عطر تی سری تکان می

 :دهماندازم و سر تکان میکمرش می

 !قول میدم-

تر شده است. داریوش روی کاناپه نشسته و در حال تایپ گردیم سامان و به طبع جمع نیز آراموقتی به داخل خانه برمی 

 دهد که بالخره نتیجه چه شد؟ گیرد و سر تکان میدیدن ما سرش را باال میاش است. به محض کردن چیزی در گوشی 

 :گویماندازد و من به جای او می سامان شانه باال می

 ...کمک میکنه-

 :گذردهای داریوش میلبخند محوی از روی لب 

 عالیه...شام؟ -

 :کندد می دهد. انگار فکر شام خوردن با داریوش حالش را بسامان به تندی سر تکان می

 نه باید برم...تارا میای با من؟-

بلند مینگاهم را میانشان رد و بدل می داریوش که گویا متوجه معذب شدنم شده است  قدمی به سمتمان کنم.  شود و 

 :آیدمی

کنم ایده خوبی باشه که ببریش. هیچکس حتی پدرم و مادر مهراد هم از در حال حاضر اینجا جاش امنه...فکر نمی-

 ...د این خونه خبر ندارنوجو

قاب می داخل  داریوش و همسرش  با وجود کنجکاوی که در چشمانش مینگاه سامان روی عکس  بنیم حرفی افتد و 

 :کندزند. فقط با سر حرف داریوش را تایید مینمی
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 ...ندهدونم دقیق کی بتونم...توی دو سه روز آیفرستم. نمیاوکی...من دیگه میرم...اطالعات رو برات می-

 :کندداریوش تایید می

 ...واتس اپ کن-

 :دهدکند و سرش را با تاسف تکان میسامان خنده خشنی می

 !امیدوارم دیگه بعد از این ماجرا هیچوقت نبینمت ماهر-

 :اندازدای باال میداریوش شانه

 ...اگر کارت رو خوب انجام بدی الزم هم نیست ببینی-

روم و داریوش  دارد. تا دم در دنبالش میگیرد و بی خداحافظی به سمت راهرو قدم برمیمیسامان با نگاه تندی رو  

قراری  زند و دوباره با بیاش را میرود. دکمهدهد ما دو نفر را تنها بگذارد. سامان تا نزدیک آسانسور میترجیح می

 :گرددبه سمتم برمی

 ...ثل قدیمیادت باشه...وقتی تموم شد...فقط من و توییم. م-

 :زنملبخند اطمینان بخشی می

 ...فقط من و تو-

گردم داریوش را در یک  بندم. وقتی به عقب برمیرود و من در را با ناراحتی و احساس گناه میداخل آسانسور می 

  .دانم سامان او را دیده باشدپرم. تقریبا پشت در ایستاده و بعید میبینم و از جا می قدمی خودم می 

 :اندازدش با نگاه معنا داری ابروهایش را باال میداریو

 که پس فقط من و تو هوم؟-

 :گویمحوصلگی میگذرم و با بیاز کنارش می

 ...از اولم فقط من و سامان بودیم-

 :شودصورتم مشمئز می

 ...و البته شبنم-

 :زندپوزخندی می

 !پس بخشیدیش...جالبه-

 !اش شده؟ بعید استکنم. حسودیکوتاه و گذری نگاه به چشمانش میروم و تا نزدیک آشپرخانه می

 :گویمکنم و میفکر و خیال الکی نمی

  !هممون اشتباه کردیم. سامان تنها نبود-

 :شودگیرد و مثل زهرمار تلخ میپوزخندش عمق می

 !ایههممون اشتباه کردیم و تقاصش رو مهراد داد. دنیای عجیبیه! دنیای تخمی-
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 .کنمحال ندیده بودم فحش بدهد. از شدت تعجب ابروهایم را به باال پرت می تا به

 :لحن صدایش بلند و کوبنده شده

 ...کنه تارا...اگر مجبور شم بین خودم و تو انتخاب کنممیدونی سامان اشتباه می-

 :اندازدکشد و شانه باال میلبش را چند ثانیه به داخل می

 .ب کنممطمئن نیستم خودم رو انتخا-

 :هایش را برق می اندازدلبخند همیشه کمرنگ و جذابش روی لب

کنم اگر اتفاقی برات بیفته چیکار باید و این بده...خیلی بد...تو برادر منو به کشتن دادی و من اینجا نشستم و فکر می-

 بکنم؟ 

شوم و دوست ندارم خودم  شاید هم میشوم. یا  بارد. اصال متوجه منظورش نمیاز تمام وجناتم می  گیجی و سردرگمی

را به چیزی دلخوش کنم. احساسات مردها همیشه مثل هوای بهاریست...دلخوش؟ چرا باید دوست داشته شدن توسط 

 داریوش دلخوشم کند؟ 

 :رومزنم و برای برداشتن پاکت سیگارم به سمت اتاق میپلکی می

 .فرار نیست اتفاقی بیفته-

 اگر بیفته چی؟ -

کنم. خدایا! چه  گردم و نگاهش هم نمیآید. به عقب برنمیشنوم که به دنبالم تا اتاق خواب میهایش را میصدای قدم 

 .ام نباشندخواهد فرار کنم و تا آن سر دنیا بدوم. جایی بروم که داریوش و احساسات احمقانهموقعیت بدی! دلم می 

زنم تا نخی بردارم که دستش را از پشت کمرم جلو  کنم. پاکت سیگار را باز عقب میحضورش را پشت سرم حس می

 .کشد. حاال بدنمان با هم مماس قرار گرفته استآورد و پاکت سیگار را از دستم بیرون میمی

کنم قدمی آنکه نگاهش کنم یا سرم را برگردانم سعی میدهم و و بینفس عمیقم را بریده و بریده و به سختی بیرون می

 :دهداش تکیه میشود و مرا به سینههمراه با پاکت سیگار دور کمرم حلقه می  هایشجلو بروم. دست

 ...خواد یه سر این ماجرا باشیدلم نمی-

کرده منقبض  را  بدنم  که میعضالت  را  بگیرم. سکوتم  عمیقی  نفس  تا  تالشم  در  و  غلغلک  ام  را  گردنم  نفسش  بیند، 

 :دهدمی

 ...میخوام در امان باشی-

زنم. اگر وا بدهم، دلم را خیلی زود  هایش را کنار میگیرم و دستحساساتم را سفت و محکم به دست میبالخره افسار ا

میمی همیشه  داریوش  مثل  مردهایی  میشکند.  تکه  تکه  را  قلبت  و  میروند  جلو  قدمی  سمتش  کنند.  به  و  روم 

 :گردمبرمی

 ...نیاز به کمکم داری-

 :دهدسرش را به نشان رد حرفم تکان می

 !ندارم. کافیه سامان چندتا اسم بهم بده. همین-



 «منصوری یاسمین»روسی  رولت

633 
 

سابم. درست مثل ماده گرگی  هایم را روی هم می کنم و دندان گیرد. دستم را مشت می خشم جای احساسات دیگر را می

 :نالمزخم خورده می

بده...نهاشو بشنوم. میخوام صدای شکستن استخونخواهرزادم رو کشته...می - تونی منو  میخوام جلوی چشمم جون 

 ...بذاری کنار

 ...اوکی-

خوش و  خاکستری  شلوار  جیب  از  را  چپش  میدست  بیرون  راستم  دوختش  سمت  گونه  روی  وار  نوازش  و  آورد 

 :کشدمی

 ...اوکی-

 :کنمفرستم و مشکوک نگاهش میآب دهانم را پایین می

 ...حق نداری بدون من حرکتی بکنی-

 :دهدسر تکان میاندازد و به تندی دستش را پایین می

 ...کنمنمی-

آماده بیرون  دانم. این حالت مردها را می خواهد حرف بزند. می می دارد که  انگار هزار حرف نزده  شناسم. نگاهش 

رسد. انگار اصال حرف زدن بلد  کنم تا با حرفی مسیر فکرش را عوض کنم. چیزی به ذهنم نمیریختن هستند. فکر می

 ...ایم به صورت یکدیگرکشند. هردو در سکوت زل زدهنم پرمیها از سر زبانیستم. کلمه

 :بردکند و این بازی سکوت بینمان را میداریوش زودتر شروع می

 تونی فقط با یکی بخوابی بدون اینکه احساسی بهش داشته باشی؟ یادته گفتم نمی-

 :کنمماسد و زمزمه مینگاهم روی پاکت سیگاِر میان انگشتانش می

 ...بعدش گفتی که میشهولی -

 :گویدگیرد و کوتاه میپاکت سیگار را به سمتم می

 !کردم...نمیشهاشتباه می-

آنکه نگاه از گیرم بیگذرانم. پاکت سیاه و طالیی را از دستش میخشک شده و مبهوت صورت جذابش را از نظر می

 .چشمان گیرایش بگیرم

کشد تا به  کند. یک عمر طول میفرورفته در سکوت اتاق و سپس خانه را ترک میکند و  سیگار را میان دستم رها می

 ...دنیای واقعی برگردم و بتوانم تکانی به خودم بدهم

*** 

 :دهدگذارد و با استرس یک پایش را تکان میداریوش فنجان چایش را روی میز می

 نظرت چیه؟-
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رسد گرمش شده باشد. قبال هم به این دفتر آمده  . به نظر میکشدکشد و کتش را از تنش بیرون میعلیرضا پوفی می

بودیم. یادم است که چقدر ترسیده بودم نکند بیشتر قاطی ماجرا بشوم و عزیزانم تقاص اشتباه مرا پس بدهند که اتفاقا  

 .بینمش همینطور هم شد. علیرضا همان دوست وکیل داریوش است که برای بار دوم است که می 

 کنم دوستان داریوش همه درست و حسابی هستند. پزشک و وکیل وکشد و من فکر می اش می تی به چانه مرد جوان دس

... 

 :کندصدای آرام و باوقار علیرضا فضا را پر می 

 ...تونم بفهمم که چراکنم...میدونم اگر اتفاقی برای حنا بیفته چیکار میدونم چی بگم داریوش...نمیمن نمی-

 :خوردگذرند و سیبک گلویش تکانی میی من میهایش از رومردمک

خیال همه  تونم بگم بیبه عنوان یه وکیل...خب...این ماجرا تبدیل به یه دردسر خیلی بزرگ میشه...اما از اونور...نمی-

 ...چیز شو

ر این  داریوش حرفی از قتل وحید به دوستش نزد و من بابت این ماجرا خوشحال هستم. مهم نیست که چقدر با هم د

قتل وحید مجازات شود، من  بابت  اگر قرار باشد کسی  این است که من ماشه را کشیدم و  جرم شریک بودیم...مهم 

 .هستم

 خورد؛ در سرم زنگ می

 ٬٬من کشتم٬٬ ٬٬من کشتم٬٬ ٬٬من کشتم٬٬

خودش خطرناک- از  یا  خودشن  مثل  یا  بهمن  مثل  آدمی  باش...دشمنای  مراقب  که  تر...واسه  اوووم...داریوش  همینه 

 .هنوز دارن میچرخن...وگرنه یا میفتادن دست پلیس یا همدیگرو کشته بودن. اینجا دیگه پول همه چیز نیست

 :کندداریوش کوتاه نگاهم می

 اگر یکی این وسط کشته بشه...مثال بهمن...میشه از زیرش دررفت؟-

می  باال  را  ابروهایش  میعلیرضا  بلند  میزش  پشت  از  و  پوفاندازد  می  شود.  سرش بلندی  پشت  را  دستش  و  کشد 

 :گذاردمی

از زیر قتل...مطمئن نیستم. اینکارو نکن...به یکی پول بده...بگیرش...بزننش...از زیر زبونش بکش مهراد کجاست!  -

 ...خوای؟ اگر خودشون تصمیم بگیرن بکشنش دیگه پای تو نیستهمینو نمی

 :گویدیدهد و مداریوش سری به معنای قبول حرفش تکان می

 ربایی...میشه حلش کرد؟ آدم-

 :کنداینبار علیرضا حرف داریوش را تایید می

جز قتل...همه چیزو میشه حل کرد. من میگم نکن ولی اگر میخوای بکشیش...دست خودت رو آلوده نکن. راه فراری  -

ته باشی و بتونن ثابت کنن  نیست. با شواهد و مدارک و جنازه بگیرنت کارت تمومه داریوش! حتی اگر باز انگیزه داش

 .ت رو خراب نکن. آدمکشی مسخره بازی نیستتو پول دادی بکشنش پات گیره. آینده

کند که در سرم چرخ  کنم. انگار او هم دقیقا به همان چیزی فکر میباری دیگر به یاد وحید میفتم و به داریوش نگاه می

 .فرستمخت بیرون میزند و من نفس سنگینم را سخورد. پلک آرامبخشی میمی

 حاال سامان کاری هم براتون کرده؟ -
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 :گویمشود و اینبار من با صدایی گرفته می نگاه هزارم میان من و داریوش برقرار می

یه سری شماره و آدرس...آدمایی که با بهمن کار میکردن و بینشون مشکل پیش اومده یا کسایی که از اول رقیبش -

 ...بودن

 :کندهایم اضافه می ادامه حرف داریوش به 

 ...شناسن ولی کارشون آدم ربایی و این چیزاستدو سه نفر هم هستن که اصال بهمن رو نمی-

 :زندعلیرضا پوزخندی می 

 این چیزا یعنی آدمکشی؟-

رود. دست به دهد و به سمت پنجره بزرگ دفترش میبیند سری از روی تاسف تکان میسکوت هردوی ما را که می

 :کندها را تماشا میزند و رفت و آمد ماشینر میکم

یه آدمی که نه بهمن رو می با دشمن- دارن.  انگیزه  قاطی ماجراست  هاش هماهنگ باش...اونا خودشون  شناسه و نه 

 ...میتونه خطرناک باشه

 :کندگرداند و به نوبت نگاهمان میرویش را برمی

ا- هاش؟ خیلی راحت  ای برای گرفتن بهمن نداشته...ولی دشمننگیزههرچی بشه زود تو رو لو میده...و خب خودش 

 .میتونی انکار کنی...با یکم پول و پارتی بازی کارت راه میفته

بلند می داریوش دستی میان موهایش می از روی مبل کرم رنگ و راحت  شود. نگاهش به علیرضاست ولی  کشد و 

 :روی حرفش با هردویمان

میت - جوره  همه  که  که  میدونم  چیزیه  کمترین  پلیس  و  افتادن  گیر  از  باشه...ترس  خطرناک  ماجرا  این  ونه 

 ...نگرانشم...بهمن خطرناکه...آدمای دورش خطرناکن...از فکر اینکه چه بالهایی ممکنه سر

 :کندکشد و نگاهم میآهی می

 ...پیدا کنماما به هر حال قراره انجامش بدیم. بهشون کلی پول میدم...و...امیدوارم برادرم رو -

 :کندرنگی روی لبش جا خوش میلبخند تلخ و بی

 ...هرچی که ازش مونده_

خورد. ترس و نگرانی برای داریوش را کنیم و سپس نگاه هردویمان بهم گره میمن و علیرضا دلسوزانه نگاهش می

 .تواند منصرفمان کندداند که نمی بینم ولی میدر نی نی نگاه سیاهش می

*** 

گفتم بازم میگم...این آدما خطرناکن...از بهمن خطرناک تر...شاید بهتره قیافه خودتون رو نشون ندید و یکی   قبال هم-

 .دیگه رو بفرستید جلو...اینطوری خیلی خطرش کمتره تا اینکه بخواید مستقیم وارد عمل بشید

 :شودصندلی میز کارش بلند میاندازد و از روی داریوش ابروهایش را به معنای رد حرف سامان باال می

 ...نه-
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یادآور خاطرات تلخ است. بعد از مرگ مهراد هیچوقت پایم را  ها به محیط شرکتی بازگشتهبعد از مدت ام که برایم 

های  داخل شرکت نگذاشته بودم. بار آخر فلش حاوی اطالعات داریوش را دزدیده بودم تا برای شبنم ببرم. تمام مهره

 .کنم که روزی دشمن سرسختم بودندشده بودند. حاال سمت کسانی بازی میبازی جا به جا 

گیرد. عکس دوتایی و لبخند به لبش همراه با مهراد است. قبال این  نگاهم روی قاب عکس روی میز داریوش نم می

اش را همیشگیعکس را کنار میزش ندیده بودم. لبخند مهراد بیشتر رنگ قهقهه دارد و داریوش لبخند کمرنگ و مالیم 

 .به لب آورده و دستش را دور گردن مهراد انداخته است

است وگرنه نمیمی ارتباط  در  پدرش  با  دوباره  داریوش  نه  دانم که  بگذارد.  دفتر  این  داخل  دوباره  را  پایش  توانست 

 .دانم چه بینشان گذشته و نه برایم مهم استمی

کشد و به و باالی بلندش مانده. داریوش دستی به صورتش می  سامان هنوز منتظر ادامه صحبت داریوش خیره به قد

 :رودسمت پنجره دفترش می

 سامان این آدما تو رو دیدن...تو رو می شناسن...چه گارانتی داری که به یه غریبه اعتماد میکنن برای همکاری؟-

 :کشدسامان پوفی می

می- مارو  داری  که  ممنون  همیشه  خیلی  تریلی...من  زیر  می ندازی  اعتماد  من  داشتم...به  دشمنی  آدما  این  کنن با 

 اونوقت؟

 :گردد و نگاهش فقط روی سامان استداریوش به سمتمان برمی

رو  - کنارتم...تو  دوستشون...منم  بشی  موقت  حداقل  میشه  باعث  دشمنشونی...که  دشمن  االن  ولی  باشه  اینطور  شاید 

 .جلوی تریلی قرار نیست بندازم

 ...دوستی ندارناین آدما -

 ...آره ولی هدف مشترک باهم داریم. بهم اعتماد کن...ترتیب یه مالقات رو در رو رو بده-

 :کشمگزم و نفس عمیقی میکند. لب می نگاهم از روی سامان به سمت داریوش و برعکس حرکت می

 ...به نظر من-

 :ندکگیرد اما مستقیم نگاهم نمیداریوش کف دستش را به سمت صورتم می

 ...ببخشید تارا ولی تو جزو این ماجرا نیستی دیگه...بهتره من و سامان خودمون دوتایی شروعش کنیم-

 :کشمای میدهم و نفس کالفهتکیه به صندلی چرمی می

 ...تونید منو بذارید کنارعالیه واقعا...باید بشینم منتظر خبر مرگ یکیتون! نمی-

 :دهدند و سر تکان میکسامان نگاه معناداری به داریوش می

 !اگر قرار باشه اتفاقی بیفته...مطمئن باش تو قاطی ماجرا باشی یا نباشی میفته-

 کنید بی مصرفم؟ چون زنم فکر می-

 :زندسامان لبخند کمرنگی می

 ...خب-
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 :کوبماندازد. با حرص و خشم مشتم را روی دسته صندلی می اندازد و شانه باال مینگاهش را به داریوش می

 ...دونهدونم چی بگم...اگر من نبودم داریوش االن مرده بود...خودش هم می واقعا نمی-

کرد که مجبور شی اون کار رو انجام بدی و تنها سرنخمون هم از شاید...ولی اگر تو نبودی اصال وحید فرار نمی-

 ...دست بره

کنند اما من  دانم که برای خودم این کار را می می  دانم که قصد دارند هرطور شده پای مرا از ماجرا بیرون بکشند ومی

 .تر برسدتحمل یک گوشه نشستن و تماشا کردن را ندارم حتی اگر به نظر منطقی

 :توپملرزد می کنم و با صدایی که از خشم میبا حرص و دلخوری نگاهش می

 ...رددستاشو باز کرده بود...باید خداروشکر کنی که وقتی تنها بودی بهت حمله نک -

 اومدم؟ کنی از پس اون وحید مفنگی برنمیفکر می-

 ...بس کنید بابا-

 :تر قانعم کندسامان سعی دارد مهربانانه

دونم از پس خودت برمیای...ولی خواهشا این یکی رو بشین یه گوشه  ببین تارا...تو از هزارتا مرد هم مردتری...می -

هامون بذارمت...به عنوان همکاری که بهش خنجر زدی  ک تک قدم و قاطی نشو...من بهت قول میدم که توی جریان ت

 ...االن بهمن بیشتر از همه از تو کینه داره. ریسکش باالست

 :کندداریوش اضافه می 

 ...اومد کردیهرکاری ازت برمی-

از شدت حاند و میشان را گرفته واقعا مسخره است...تصمیم ندارند.  آمدن  رص درحال  دانم که هیچکدام قصد کوتاه 

 :شومکنم و با ناراحتی از روی صندلی بلند می منفجر شدن هستم. خنده تلخی می

 .گیری برای خودم رو داشته باشم...مهم هم نیست...امیدوارم موفق باشیدبه نظر نمیاد قدرت تصمیم-

 :رومپاکوبان به سمت در می

 ...خدانگهدار آقایون-

 :رسدمیصدای داریوش از پشت سر به گوشم 

 ...برمتکجا؟ وایسا می-

فهمند؟ من هم بخاطر  هایم را بگیرم. چرا نمیسابم تا جلوی پایین ریختن اشکهایم را روی هم می گردم و دندان برمی

ام توانست کمی مرا به زندگی گذشتهام را از دست دادم. تنها چیزی که میبهمن خون عزیزم ریخته شد. خواهرزاده 

فاصله بگیرم. می می برگرداند. شاید   این سیاهی  از  خواهند مرا کنار توانستم دوباره به خواهرم نزدیک شوم و کمی 

 بگذارند...دیگر چه اهمیتی دارد؟

 :مانمهای سیاه و پرعمق داریوش خیره میکشم و مستقیم به چشمنفس عمیقی می

 ...با اسنپ میرم-
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کند.  اِی طوسی رنگش فرستاده و نگاهم می هایش را داخل جیب شلوار پارچه ایستاده...دست نزدیک پنجره و رو به در  

 :امداند نزدیک مرز فروپاشیدانم که میمی

 خوای بری؟ خونه خودت؟کجا می-

 :اندازمشانه باال می

 مشکلش چیه؟-

 .بینمای نمیگهمشکلش چیه؟ جز اینکه بهمن خونت رو بلده و احتماال بپا گذاشته برات مشکل دی-

 !دونم اونجا کشیک بدنبعد از اینهمه مدت؟ بعید می-

 :زندای میکند و لبخند مسخرههایش را درشت میچشم

 تونی ریسکش رو قبول کنی؟می-

 :دهمتوانم چنین ریسکی بکنم. انقدر اعصابم بهم ریخته که به لجبازی کردن ادامه میحق با اوست...نمی

 ...میرم هتل-

 :اندازدبه سامان مینگاهی 

برو خونه من...من برمی- اونجا موندنت خطرناکه. خونه تو  یا سامان  باشم  بابام...بهرحال جایی که من  گردم خونه 

 ...تونی بریخودت هم که نمی

و    کشمای می دانم که برای بار اول با داریوش توافق دارند. پوف کالفهکند. میزند و فقط نگاهم میسامان حرفی نمی 

 :کشمدستگیره در را می

 ...اوکی بیرون منتظرم-

خورم. به طرز عجیبی انرژی شروع کردن روز شنوم اما حتی از جایم جم نمیصدای چرخش کلید در قفل در را می

خوابیدم...دوست ندارم  ها شب اولی بود که تنها میخواهد تمام روز را در تخت بمانم. بعد از مدترا ندارم و دلم می

میاعت عادت  داریوش  حضور  به  داشتم  کم  کم  اما  کنم  و راف  غمگین  نبودنش  نیست.  خطرناک  کم  این  و  کردم 

 .کنم اینطوری برای هردویمان بهتر استام کرده اما از طرفی هم احساس می حوصله بی

 :شنومصدایش را از هال می 

 تارا؟-

شود شنوم. دستگیره در پایین و باال می اتاق می های محکمش را به سمت  شود. صدای قدم صدایش نزدیک و بلندتر می

 .کندو اندام بلندباال و صورت گیج و ترسیده داریوش قاب در را پر می

 :گویدماند و بعد با توپ پر میچند لحظه به چشمانم خیره می

 چرا جواب نمیدی؟-

 :اندازمها شانه باال میگیرم و مثل بچهنگاهم را از چشمانش نمی

 اومدی اینجا؟ چرا -

 :کشدآید و ابروهای پر و سیاهش را درهم می قدمی داخل می
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 ...اینجا خونمه...مثل اینکه-

کنم. با اینکه نزدیک ظهر شده، صدایم  دهم و موهایم را مرتب میام را به تاج تخت مینشینم. تکیهکشم و میپوفی می

 :هنوز صدای گرفته اول صبح است

 .ینجا بمونم نیاز به حریم خصوصی دارماگر قراره برخالف میلم ا-

 :گویدکند و با حالتی مسخره میکمی فکر می

 یعنی میگی باید زنگ بزنم؟ -

 :آیدماند و قدمی دیگر به سمت تخت میمنتظر جواب من نمی

 !چرا هنوز تو تختی؟ نزدیک ظهره-

زنم  شوم. پتو را از روی پاهایم کنار مید میانتازه متوجه دو لیوان مقوایی قهوه که داخل جعبه مقوایی کنار هم نشسته

 :کشمو شلوارک کوتاه رو از از بین فاصله پاهایم پایین می

 قهوه؟- 

ایستد. هردوقهوه را دهد و باالی سرم میمطمئنا قهوه لمیز به بهتر شدن حالم کمک شایانی خواهد کرد. سری تکان می

 :کندمستقیم نگاهم مینشیند و گذارد. پایین تخت میروی بغل تختی می

 .قهوه رو برای آشتی آوردم-

 :گیرمکنم و به سمتش میها را از مقوای زیرش جدا می یکی از قهوه

 ...قهر نبودیم-

 :کشدگیرد و نفس عمیقی میقهوه را از دستم می 

 ...دیشب وقتی گذاشتمت اینجا به نظرم اومد خیلی ناراحت بودی-

دهد. پوزخند تلخی  گیرد. گرمای بدنه لیوان حس خوبی به دستانم میمیان دستانم می  دارم ولیوان کاغذی دوم را برمی

 :زنممی

 .مهم نیست...مهم نیست چی بگم...قرار نیست چیزی عوض بشه...قرار نیست نظرتون عوض بشه-

 ...شرایط خطرناکیه تارا-

گذارم تا کمی خنک شود.  دارم و روی بغل تختی می برمیسوزد. در روی قهوه را  نوشم و زبانم میقلوپی از قهوه می

 :پرسمکنم و میتلخ نگاهش می

افتاد...چرا  - اتفاق  بخاطر من  بودم. همش  اتفاقات من  این  تمام  بانی  و  باعث  برات مهمه؟  خب؟ که چی؟ چرا اصال 

 برات مهمه که توی خطر بیفتم؟

 :دهدکشد و سری تکان مینفس عمیقی می

 ...خواد اتفاق بدی برات بیفتهور کن بارها بهش فکر کردم...ولی...دلم نمیدونم...بامی-

 ...خواد اتفاق بدی براتون بیفتهمنم دلم نمی-
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 ...تونیم از پس خودمون بربیایم تاراما می-

 :شومبرم و به سمتش خم میصدایم را باال می

تونم این کار رو بکنم. برمیام...چه باور کنی چه نه...خیلی خوب میهاست که دارم از پس خودم  تونم...مدتمنم می-

 ...بعد از تمام چیزایی که از سر گذروندم

 .گوش کن...من نیومدم اینجا که سر این موضوع بحث کنیم-

 :پرسمبا بدخلقی می

 پس برای چی اومدی؟ -

 دلش برایم تنگ شده؟ همانقدر که من دلم برای او تنگ شده؟

 :گرددکند و انگار دنبال جواب میکمی مکث می

فکر می- داشتم  بودی...از صبح توی شرکت  ناراحت  بهت...دیشب خیلی  کردم سرم که خلوت شد خب...خب...گفتم 

 .بهت سر بزنم

 :زنمگیرم بحث و جدل را بیشتر کش ندهم و لبخند میتصمیم می

 هایی که سامان داد زنگ زدی؟ مرسی...خب برنامه چیه؟ به شماره-

 :گویمکند. با طلبکاری میکمی دو به شک نگاهم می

 .گفتی منو در جریان همه چیز میذارید-

 :چرخاندسرش را به معنای >نه< به چپ و راستش می

خوام توی یه دردسر کنم اول خوب تحقیق کنم...ببینم با چجور آدمایی سر و کار داریم. نمینه هنوز...دارم سعی می-

کنم با علیرضا هماهنگ باشم. فکر کنم ترجیح یز رو هم نمیشه با پول حل کرد...دارم سعی میتر بیفتم. همه چبزرگ

 ...میدم پول بدم بگیرنش...از زیر زبونش بکشن چه بالیی سر مهراد آورده

 .کنهباید بمیره داریوش...بهمن باید بمیره وگرنه ولمون نمی-

 :اندازدسرش را باال و پایین می

 ...تونم بکشمشزیادیه...نمیمیدونم...ولی...-

 :کنماش نگاه میهای تیرهشوم و در چشمبیشتر به سمتش خم می

 ...میدونم...الزم نیست تو بکشیش...بذار یکی دیگه اینکار رو بکنه...فقط پولش رو بده-

 ...اگر ردش رو بگیرن میرسن به من-

غمگینم می مهراد  نگاه  با  نگاهش  شباهت  است.  نگران  رنگ چشم  کند.نگاهش  اختالف  وجود  شبیه با  نگاه  هایشان، 

 !بهمی دارند...متاسفانه

 :کشمای میپوف کالفه
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تونی ناشناس انجامش بدی...از تلفن عمومی برای زنگ زدن استفاده کن...از چندتا رابط استفاده کن...اینطوری می-

 .کنناصال پیدات نمی

 .قتل داریم تارا برادرم رو کشته...پلیس میدونه انگیزه برای-

 :گویمکنم حواسش را به سمت خودم جلب کنم و با لحن و صدایی جدی میکشم و سعی مینفس عمیقی می

می - سعی  فقط  کن...اون  مشورت  وکیلت  دوست  با  بده...کمتر  رو  اوکی...گوش  وحید  من  کنه.  پشیمونت  کنه 

م آدمایی  نمیرن.  پلیس  بگردن...سراغ  اگر  حتی  گشت؟  دنبالش  بری کشتم...کسی  و  دور  و  بهمن  پلیس ثل  پیش  هاش 

 ...نمیرن هرکاری بکنن

 ...فهمم چه بالیی سر مهراد آوردناگر پول بدم که یکی بکشتش...هیچوقت نمی-

 :دهدزند و خودش جواب سوال خودش را می دهم. پوزخندی میانقدر غمگین است که دیگر به بحث ادامه نمی

 .کشم و بعد بکشمشتونم اول از زیر زبونش ب فکر کنم...می-

 :کندمی خنده تلخ و آرامی 

 ...حتی گفتنش حس عجیبی داره...بکشمش-

 ...این آدم حقش مرگه-

 :کندچرخاند و متاثر نگاهم مینگاهش را می

می- واقعا  وقتا  می بعضی  فکر  این ترسونیم...گاهی  نیست...و  بعید  ازت  برمیاد...هیچی  ازت  چیزا  کنم...خیلی 

 ...ترسناکه

 :کنمشوم و پتو را رویش رها میکشم، از روی تخت بلند میغمگینی میآه 

به نظر من بهمن باید بمیره...هرچه زودتر...خودت هم میدونی حق با منه فقط جرات نداری بگیش. اون برادرت رو -

میشه. من  کشته...خواهرزاده من رو به کشتن داد و نزدیک بود خواهرم رو هم بکشه. خیلی زود نوبت خودمون هم  

خوام همش توی سایه زندگی هایی که بهم آسیب زدن و یا ممکنه در آینده بزنن ندارم. نمیهیچ حس شفقتی نسبت به آدم

کنم. شبیه هاست دارم تمرینش میکنم و بترسم قراره چه بالیی سر خودم یا عزیزام بیاد. من جنگیدن بلدم...چون سال 

و آروم و دوست داشتنی نیستم...اونا دلیلی برای جنگیدن نداشتن...من یک    دوست دختر قبلی یا همسر سابقت وانیلی

ملیون دلیل داشتم. پس جنگیدم...تا سر حد مرگ جنگیدم. برای همین میگم الزم نیست مراقب من باشی یا نگران باشی 

 !اتفاقی برام بیفته...آخر آخرش...من همیشه جون سالم به در میبرم

 :دارمم و حوله را از روی دراور برمی روتا نزدیک در حمام می

 مونی؟ برای ناهار می-

 :دهدآید و سر تکان میکند. بعد از گذشت چند ثانیه به خودش میچند ثانیه خیره و عمیق نگاهم می

 ...نه باید برگردم شرکت-

 :کشمزنم و دستگیره را میلبخند می

 ...بلدی...خداحافظخب...فکر کنم خودت راه رو -

 .شومدهم و در فکرهای خوب و بد غرق میروم. به در تکیه میکنم و داخل میدر سرویس را باز می
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*** 

 منظورت چیه که ازش خبر نداری؟ -

 :کنم نفسم را نظم بدهمکوبم و سعی میانتهای خودکار را با استرس روی میز می

 از کی خبر نداری؟ -

 :گویدرسد و از پشت خط با صدای خواب گرفته میحوصله به نظر می سامان بی

 یکی دو روزی میشه...مشکل چیه؟-

 :شودارتعاش صدایم بیشتر می

 ...دو روزی میشه که جوابم رو نمیده...خیلی نگرانم سامان-

 شاید سرش شلوغه...چرا انقدر استرس داری؟ -

قت نداشته باشه جواب پیامای منو بده. اونم توی این نمیشه که دو روز تمام انقدر سرش شلوغ باشه و حتی چند دقیقه و-

 .شرایط حساس...میدونم یچیزی شده...مطمئنم

کنم باهاش تماس  تارا داریوش یه مرد سی و چند ساله ست...مطمئنم بلده چطور باید مراقب خودش باشه...سعی می-

 ...بگیرم

 :زنمجهم و با استرس و عصبانیت داد میاز روی کاناپه می

 ...داداس گرفتن کافی نیست...اگر قرار بود جواب بده جواب منو میتم-

 بحثی چیزی نکردید؟-

دونم باید چیکار کنم! بیشتر صبر کنم؟ نه! سعی کن گوش کنی که دارم چی میگم! یه بالیی سرش اومده...و من نمی-

 .کنمدونم! دارم سکته میبرم شرکت؟ نمی

 :شودشرایط میانگار تازه متوجه جدی بودن 

ای ریخته بودیم. هنوز زنگ نزده ولی فکر کردم شاید  اوکی...اوکی...راستش من هم منتظر تماسش بودم. یه برنامه -

 ...نظرش عوض شده یا هرچی...قرار بود خبر از سمت اون باشه 

 ...خدای من...میرم شرکت...االن میرم-

 :بردصدایش را باال می

...من میرم. همین االن میرم ببینم چه خبره...به محض اینکه فهمیدم چه خبره بهت زنگ  جا نمیرینه...نه...تو هیچ -

 زنم...مطمئنم حالش خوبه...شاید حال پدر و مادرش بد شده...به چیزای بد فکر نکن...اوکی؟می

 :کشمنفس عمیقی می

 کنم. سریع بهم خبر بده باشه؟ سعیم رو می-

 ...وم باشیلوکیشن رو برام بفرست و سعی کن آر-
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آید. تلفن  کشم و بازدمم باال نمیتواند مرا ببیند. نفس هزارم را به سختی میدهم انگار که میسرم را طوری تکان می

خورد تا بالخره راضی به قطع کردن  کنم با داریوش تماس بگیرم. انقدر بوق میکنم و باری دیگر سعی میرا قطع می

 .شومتماس می

خواهد پدرش بفهمد  شد اما از طرفی دلم نمیرفتم بهتر میکنم اگر خودم میگیرم و فکر میم میهایسرم را میان دست

اما نمیام. نمی باز به شرکت رفته  خواهم باری دیگر  دانم به پدرش چه گفته و چطور دوباره با هم در ارتباط هستند 

 .کنمط همه چیز را سخت تر میباعث دردسرش شوم. اگر اتفاقی نیفتاده باشد و الکی ترسیده باشم فق

اش را ام با سامان گذشته و هنوز خبری نیست. بالخره دودلی را کنار گذاشته و شمارهدو ساعت از زمان تماس تلفنی

را نمیمی تماسم  اینبار سامان هم جواب  دلم میگیرم.  بزنم. موبایل را روی میز میدهد.  کوبم و چیزی  خواهد جیغ 

نباید نمانده زیر گریه بزن اندازه کافی سخت بود. هیچکس دیگر  به  بیفتد...مرگ مهراد  داریوش  اتفاقی برای  نباید  م. 

 .بخاطر اشتباهات و تصمیمات من جانش را از دست بدهد

شوم و پیام سامان را ور میشود. تقریبا به سمت موبایل حملهام خاموش و روشن میچیزی نگذشته که صفحه گوشی

 :کندکجی میبه من دهن بینم کهروی صفحه می 

 .زنمبهت زنگ می-

 :نویسمکشم و با کالفگی میپوفی می

 .کنمجواب بده دارم سکته می-

 :آیدای میاش با فاصله چند ثانیهزند. پیام بعدیگیرم و اینبار رد تماس میاش را میباری دیگر شماره 

 .پشت فرمونم-

زند؟ همیشه پشت فرمان گوشی به پشت فرمان با موبایل حرف نمی  کند واز کی سامان انقدر مقررات را رعایت می

می  دلم  ته  ته  است.  نمیدست  که  میدانم  باال  سختی  به  نفسم  بگوید.  من  به  چیزی  فعال  سرم خواهد  دور  اتاق  و  آید 

 :چرخدمی

 .ستفقط بگو زنده-

 :گذرندها سخت میدهد اما برای من زمان کش آمده و ثانیهبا اینکه چند ثانیه بعد جواب می

رم بیمارستان. هنوز نمیدونم چی شده ولی قول میدم بهت زنگ بزنم وقتی دیدمش. سعی کن ست. من دارم میزنده-

 آروم باشی اوکی؟ 

دانستم بالیی دانستم...حسش کرده بودم. میریزد. میهایم پایین میکنم و اشک از پشت پلکگوشی را همانجا رها می

 .کشمبه صورت خیس از اشکم می به سرش آمده. دستی

تر رود...هر لحظه کمرنگریزد که دارد از دست میچکد. از من آدمی بیرون میاشک یکی پشت دیگری پایین می

شوم. مگر یک دانم که بالخره یکی از همین روزها تمام میشوم تا بالخره یک روز دیگر وجود نخواهم داشت. می می

 آدم چقدر قدرت دارد؟ 

های عصبی به  دانم دوباره از همان حمله چرخد. می آید. اتاق دور سرم میکشم و نفسم باال نمیلیوان آب را سر می یک  

کنم. خورم. به بدترین چیزها فکر میدهم و روی زمین سر میپوش آشپزخانه تکیه میمن دست داده. به دیوار کاشی 

 .شومن غرق میشود و من میانشابدترین سناریوها در ذهنم شناور می

 کشد؛صدایی در سرم فریاد می 
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 "!چرا نشستی؟ باید بری ببینیش"

بیمارستان؟ به سمت موبایل میاما حتی نمی دیدنش کجا بروم. کدام  باید دوم و شماره سامان را میدانم برای  گیرم. 

اینطور سکته وبایل را به سمت دیوار پرت زنم و مکند. جیغی میام دهد. تماسم را رد میجوابم را بدهد. حق ندارد 

دوم. لیوان رود. من هم به سمت اتاق خواب میپرد و به سمت اتاق میکنم. مایا میو میو کنان از روی کاناپه میمی

شود. مایا روی تخت  کاغذی و خالی قهوه هنوز روی بغل تختی نشسته و من با دیدنش انگار دنیا روی سرم خراب می

دانم به سمت کدام مقصد پوشم. نمیفهمم چطور لباس میدهم. اصال نمیکند. محلش نمیینشسته و با تعجب نگاهم م

 .توانم در این خانه بمانمدانم دیگر نمیخواهم بروم فقط میمی

اندازم و شال را چرخد. میان هق هق گریه مانتو را روی تنم میرود و اتاق دور سرم میهایم سیاهی میهنوز چشم

دوم. الشه موبایلم زنم و از اتاق بیرون میدارم...سوییچ ماشین را هم چنگ میکشم. کیفم را برمیهایم میشانهروی  

از روی زمین جمع می از سرهم کردن روشنش میرا  باشم...تنها راه کنم و بعد  امیدوارم بالیی سرش نیاورده  کنم. 

 .ارتباطم با سامان همین موبایل است

ی داریوش را ندارم...خودش در را برایم  پوشم. یادم میفتد که کلیدهای خانه مانم و کفش مینمیمنتظر روشن شدنش  

باز کرده و برای اطمینان از خانه ماندنم، به من دسته کلید نداده بود. مایا برای یک روز غذا دارد و در بدترین حالت  

 .توانم کلیدساز بیاورم تا قفل در را عوض کندمی

اینکه راهی برای برگشت به این خانه ندارم و گربهکشم  پوفی می آپارتمان بیرون ام تنها میو بی توجه به  ماند، از 

 !میرمزنم. اگر بمانم، میمی

گردم. وسط کوچه پارک شده. با  زنم و با چشم دنبال ماشینم میداخل آسانسور سیگنال ندارم. از در آهنی بیرون می

گیرم. ی سامان را میدارم. به محض رسیدن به در ماشین باری دیگر شمارهگام برمیهایی شتابان به سمت ماشین  قدم 

 ...بوق پشت بوق

 :نویسمنشینم و برایش میپشت فرمان ماشین می

 .من وسط خیابونم...کلید خونه داریوش رو ندارم و عمال بیرون موندم...بهتره بگی کدوم بیمارستانی و چه خبر شده-

 :شنومگیرد. به محض برقراری تماس صدای بلند و تشرآمیزش را میارسال پیام خودش تماس میچند ثانیه بعد از 

 ...چه غلطی کردی تارا؟ برگرد خونه-

 :دهماهمیتی به عصبانیتش نمی

 .تونم...کلید ندارمنمی-

 ...تر نکنکنم. شرایط رو سختبرو توی راه پله بمون...یکاریش می-

 بگو کدوم بیمارستان؟-

 ...ش خوبه تارا...اوکی؟ خانوادش هستنحال-

 :کشمداد می 

 .برام مهم نیست...باید خودم ببینمش-

 .تونم قبول کنمتونی بیرون باشی تارا...کار بهمن بوده...ممکنه تورو هم پیدا کنه...ریسکش رو نمینمی-

 م همینجا...قول میدم. بهوشه؟ تره...پس بهتره بگی کجایی! بعد دیدنش برمیگردهرچقدر اینجا بیشتر بشینم خطرناک-
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 ...آره تارا-

 باهاش حرف زدی؟ -

 ...آره-

 خب چی شده؟-

 .کنم ولی برایم مهم نیستهای عمیقش حس میاش را از نفسکالفگی

 سامان؟-

بوده...می- کردن...تنها  پیداش  بهمن  آدمای  اینکه  اون صورت...مثل  به  نشده  چیزی  بابا؟  ببرنش...اینم چیه  خواستن 

کرده و زد و خورد شدید شده...دیگه چند نفر آدم ریختن و اونا هم فرار کردن...ولی خب تعدادشون زیاد بوده  مقاومت  

دو روز   توی  همین  بدجور ضربه خورده...برای  به سرش  و  پاهاش شکسته  از  بربیاد...یکی  پسشون  از  نتونسته  و 

 .دونمگذشته زیاد بهوش نبوده کال...من فقط در همین حد می

 ا...تازه میگی چیزی نشده؟یا خد-

 :فشارمهایم میشکند و لب لرزانم را میان دندان باری دیگر بغضم می

 ...باورم نمیشه-

 .خطی کرده فکر پای شکسته و سر ضرب دیده داریوش ذهنم را خط 

 .شه...فردا باهم میایم...قول میدمتارا برگرد خونه...ساعت مالقات هم کم کم داره تموم می-

 :زنمکنم گریه ام را کنترل کنم و استارت میمیسعی 

 گردیم. اوکی؟ باید ببینمش...فقط برای چند ثانیه هم شده...لوکیشن بیمارستان رو برام بفرست...باهم برمی-

داند که بحث  ها، سامان از همه بهتر میکند. از میان تمام آدم مشخص است مایل به اینکار نیست اما بیشتر بحث نمی

 .ای نداردا من فایده کردن ب

 باشه...میشه الاقل با اسنپ بیای؟ -

 ...تا بیاد طول میشه...چیزی نمیشه سامان-

شود. لوکیشن را باز کرده و راه  کند و چند ثانیه بعد گوشی خاموش و روشن می بدون هیچ حرفی تماس را قطع می

ریوش هم از رفتنم خوشش نیاید ولی باید ببینمش. دانم پدرش از دیدنم عصبانی خواهد شد و شاید حتی خود دامیفتم. می

 .کند و گویا دیگر از خودم قدرت تصمیم گیری ندارمحسی درونم مرا کنترل می

می بیمارستان  به  که  است  مانده  باقی  مالقات  ساعت  تایم  از  دقیقه  بیست  کشنده،  هنوز  نگرانی  بر  عالوه  حاال  رسم. 

می عمیقی  نفس  دارم.  هم  ماسترس  از  و  میکشم  را  داریوش  اتاق  اطالعات  رسپشن  نمیسئول  اصال  در گیرم.  دانم 

 !مواجهه با خانواده داریوش باید چه واکنشی نشان بدهم

 تارا؟-

 :آیدگردم. سامان از روی صندلی انتظار البی بلند شده و به سمتم میبه سمت صدا برمی

 .خوبی؟ چقدر رنگ و روت پریده-
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 :گذاردام می ایستد و دستش را روی شانه دهم. نزدیکم میمیبا ترس و استرس سری تکان 

 ...هی...منو ببین-

 :زندکنم. لبخند مهربانی میهای خیس نگاهش میبا چشم

 ...حالش خوبه-

آورد و من بابت این  قراری من ناراحتش کرده ولی به روی خودش نمیتوانم حس کنم که این حجم از نگرانی و بی می

دانم...شاید هستم، چون اصال حوصله شروع بحثی دیگر را ندارم. چرا انقدر برایم مهم است؟ نمیبرخورد ممنونش  

 ...عاشق داریوش شده باشم...شاید

 :رومدهم تا افکار بیهوده بیرون بریزند و به دنبالش به سمت آسانسور میسری تکان می

 به خانوادش چی گفتی؟-

هم اونجا بودن. شلوغ بود اتاقش...یکی دو دقیقه فقط تونستم باهاش حرف   گفتم از دوستاشم...یکی دوتا از دوستاش-

 .بزنم

 :پرسمشود. با کنجکاوی میدرهای آسانسور به روی ما و چند نفر دیگر بسته می

 به خانوداش چی گفته؟-

 :اندازدشانه باال می

 .ی سوال نکردم. یکم معذب بودمدونم...فکر نکنم راستش رو گفته باشه. مطمئن نیستم خودت بپرس من خیلنمی-

کنند. ها هستند که به راحتی معذبت میشوم. خانواده و اطرافیان داریوش از آن دست از آدم کامال متوجه منظورش می

کافی را فقط  رفتارهایت  و  تمام حرکات  کنی  و حس  کنی  بودن  معذب  و  ناراحتی  احساس  و  باشی  در جمعشان  ست 

 .ندکن زیرنظر دارند و قضاوتت می

می  هزار سو  میذهنم  بیرون  آسانسور  از  ندارم.  تمرکز  و  دست چپ  چرخد  راهروی  به سمت  سامان  همراه  و  روم 

ی کشم. انگار دیدن یک چهره کنیم. از دیدن چهره آشنای علیرضا؛ دوست و وکیل داریوش نفس راحتی میحرکت می

زنم. علیرضا با کسی که لباس پزشکی خره لبخندی میام را به من برگردانده که بالآشنا، کمی از آرامش از دست رفته

کند. به محض دیدن من لبخندی می زند و سرش را تکان رسد دکتر داریوش باشد، صحبت می پوشیده و به نظر می 

 آید؛کشم و لبخند روی لبم کش میدهد. نفس عمیقی میمی

 "کنم؟من اینجا چه غلطی می "

ی آشنا دیگری گردد. از دیدن چهرهدیدن لبخند و نگاه علیرضا به سمتمان برمی کرد بامردی که با علیرضا صحبت می

شوم. مردی که لباس سفید دکتری پوشیده، سروش دوست دیگر داریوش است.  متوجه دلیل انتخاب این بیمارستان می 

وای دستم آمده و فکر  برایم عجیب است که هنوز اسمش را به خاطر دارم. همان شبی که وحید را کشته بودم، برای مدا

 .شناسدکرده بود داریوش بالیی به سرم آورده. انگار او هم به سرعت مرا می

 :کشدایستیم. سامان دستی به بازویم میرو به رویشان می

 ...مونم...فکر کنماوووم...تارا من ته راهرو منتظر می-

 :دهدسری تکان می

 ...همین االن اینجا بودم-
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زنم و  تواند برود و مشکلی نیست. موهای ریخته کنار صورتم را پشت گوش میفهمانم که میمیبا تکان سر به او  

 :کشمشال سیاه و حریر را روی سرم می

 ...سالم-

 .دهداند که سالم دادنشان با صورتی گیج و تاخیری طوالنی رخ میهایم گویا متعجب شدهاز گرفتگی صدا و پف چشم 

 :کندمتم دراز می علیرضا زودتر دستش را به س

 تارا جان! چطوری؟ -

 :زنمگیرم و به زور لبخند مینفسی می

 ...مرسی...خوبم-

 :کندکند و بعد از علیرضا دست به سمتم دراز میسروش خنده کوتاهی می

 ...رسیبه نظر عالی می -

زند. ام می هر بهم ریختهگذارد و کنایه به ظا شوم که سروش سر به سرم می دهم. متوجه میبا هردو به گرمی دست می 

 :دهمی قبلی جواب او را هم میفقط با همان لبخند مسخره

 تونم داریوش رو ببینم؟می-

 :کند سروش سرش را کمی خم و با دست به سمت اتاق اشاره می

 ...البته...خانوادش همین پیش پای شما رفتن-

 :خندندکشم. هردو به واکنش ناخودآگاهم میمیتوانم راحتی خیالم را مخفی کنم و نفس عمیقی از سر خوشی نمی

 ...دیدیشونچی بگم؟ اگر یکم زودتر راه میفتادی می-

لبم می اینطور سر به بالخره شوخی دوم سروش لبخندی واقعی روی  اگر اوضاع داریوش خیلی خراب بود،  نشاند. 

 .خندیدگذاشت و نمیسرم نمی

 ...فکر کنم اوکیه که ندیدمشون-

 ...فرما داخلالبته...ب-

پیچد  روم که باری دیگر صدایش در گوشم می دهم و به سمت اتاق میسری از روی قدردانی و تشکر برایش تکان می

 :شوم به سمتش برگردمو مجبور می

 ...راستی-

 :دهدکند و ادامه میبیند به دستم اشاره میوقتی توجه مرا می

 دستت چطوره؟ -

می میانشان  علیرضا  نگاهم  می چرخد.  تکان  سر  نمی سوالی  چیزی  ولی  دستپاچه  دهد  لبخندی  چندم  بار  برای  پرسد. 

 :زنممی

 ...عالیه-
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 ...مشکلی برات ایجاد نکرد؟ از داریوش چندبار پرسیدم...ولی گفت مشکلی نداری-

 ...نداشتم. خوب شده-

 :زندلبخند گرم و مهربان مخصوص به خودش را می 

 ...گیرم. بفرمانمیخیلی هم عالی...وقتت رو -

از سوال و جواب با  هایش خالص شده و از میان در میبالخره  اتاق دراز کشیده و  تنها تخت  داریوش روی  گذرم. 

اش هم پانسمان شده. چشم دیگرش به طور اند و گوشه پیشانیرود. یک پایش را کامال بستهگوشی میان دستش ور می

 .زشتی کبود و گوشه لبش پاره شده

گزم که یکوقت  هایم را میگیرد. لبشود و سرش را به سرعت باال میمتوجه حضور فرد جدیدی در اتاق می  انگار

 .سوزاندلرزند. فشار اشک گوشه چشمم را میهایم میزیر گریه نزنم و لب

 :کنداش میای به گوشی اشاره

 ...خوندمهات رو میاِ...سالم...تازه االن داشتم پیام -

 :رومهم و به سمتش میدسری تکان می

 خدای من...چه بالیی به سرت آوردن؟ -

شود. بالخره با دیدن حالت دردناک صورتش بغضم کند کمی تکان بخورد و صورتش از شدت درد جمع میسعی می

 :زنمشکند و زیر گریه میمی

 لعنت بهش...خوبی؟-

 :شودتر درجایش جاگیر میکند و راحت های من اخم می با دیدن اشک 

 کنی؟چرا گریه می-

 :گویمهای آویزان میاندازم و با لبنشینم. شانه باال میکشم و گوشه تختش میدستی به صورت خیسم می

 ...دونم. خدای مننمی-

آید. دستش را به سمتم دراز  از دیدن آن هیبت درشت و قد و باالی بلند میان آن حجم از پانسمان و گچ دلم به درد می 

 :کندگیرد. با لبخند کمرنگی نگاهم میهایم را میان مشتش میکند و انگشتمی

 ...خوبم تارا-

 تونی بگی خوبی؟ چه بالیی سرت آوردن؟ چطور می-

 :شودکشد و باری دیگر صورتش پر از درد مینفس عمیقی می

کر تونستم مقاومت کنم گشتم خونه...وسط یه خیابون خلوت گیرم انداختن...خداروش خیلی یهو اتفاق افتاد...داشتم برمی-

خواست دونه زیر سرماست گم شدنش. می که نبرنم چون قصدشون زدن نبود. فکر کنم بهمن دنبال وحیده...مطمئنا می

 ...ازم حرف بکشه...ولی خب انقدر تونستم مقاومت کنم که یه سری آدم بیان کمک...اونا هم فرار کردن

 چند نفر؟-

 ...شش..هفت نفری  بودن-
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 :گذارمی دست روی دهانم میبا ناباور

 شش...هفت نفر؟ -

تر دست به یکاری بزنم. حق با تو بود. بهمن باید حذف شه! خیلی  آره...باید بیشتر مراقب باشیم. من هم باید سریع-

 ...خطرناکه...تو هم اصال نباید میومدی

 :یقشدوزم به نگاه سیاه و عم شوم و سپس نگاه میبه زنجیره میان دستانمان خیره می

 دیدمت...به خانوادت چی گفتی؟باید می-

 ...دونهگفتم برای دزدی ریختن سرم...فقط علیرضا می -

 :غرمبا خشم و عصیان می 

 ...تونیم اینطوری ادامه بدیم. اگر بالیی سرت میومددونستم اتفاق بدی افتاده...نمیمی-

 ...ش رو پس میده. نگران نباشکنم. تقاص همهمیهی...من خوبم! اندفعه بخیر گذشت...خودم همه چیز رو اوکی  -

کنم، هیچ چیز را در آن لحظه  هایش را ببوسم. هرچه فکر می خواهد خم شوم و لبایم. دلم میدر نگاهم هم خیره مانده

 .خواهمهایش نمیبه اندازه بوسیدن لب 

 ...خب...خب...خب-

 .کندکشد و اخم میان انگشتانم بیرون میبه محض وارد شدن علیرضا و سروش، داریوش دستش را از می

 :دهداندازد و سری از روی تاسف تکان میسرویش با همان لحن شوخ و مهربانش نگاهی به ساعت می

 ...مثل اینکه کم کم وقت رفتنه تارا خانوم-

اندازه کافی   کشد؟ بهکشد؟ از من خجالت میدستش را بیرون کشید. از اینکه کسی فکر کند با هم هستیم خجالت می

 :دوزمگیرم و به سروش میخوب نیستم؟ نگاه معنادار و ناامیدم را از داریوش می

 .رفتممیدونم...خودم هم باید کم کم می-

 :چرخانمشوم و نگاهی میان هرسه نفرشان می از روی تخت بلند می

 ...اووم-

 :برمایستم و سرم را به سمت گوشش میبا حالتی معذب باالی سر داریوش می

 .کلید خونه رو ندارم-

انگار متوجه رود و سروش خودش را مشغول مطالعه چارت میان دستش نشان میعلیرضا از اتاق بیرون می دهد. 

 :اندازداند صحبت خصوصی با داریوش دارم. داریوش نگاهی به دور و برش میشده

 ...نیست...صبر کن ببینموای...کال یادم رفت کلید نداری...دسته کلیدم همراهم -

 :پرمکشم و میان حرفش میسرم را عقب می 

 ...ها رو عوض کنن...اوکیه...بی خیالاشکالی نداره میگم بیان قفل-
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 :کشدهایش را درهم میاخم 

 ...ها بگمتونم به بچهمطمئنی؟ می-

 :گذارم حرفش را تمام کندروم و نمیباری دیگر میان کالمش می

 .کنمارزه. فکرشم نکن...اوکیش میبه دردسرش نمی-

 ...اوکی-

 :شودکشد و باز صورتش لبریز از درد می نفس عمیقی می

 .مرسی که اومدی...سعی کن خیلی مراقب باشی-

 :کنمکند و من با همان نگاه خیالش را راحت میدار نگاهم میمعنی

 ...فعال-

 ...خداحافظ تارا-

*** 

دانم  کنم اما میکنم. پشت سرم را نگاه نمیدانم از چه کسی و چرا اما با تمام سرعت فرار می نمیهمه جا تاریک است.  

می دنبالم  می نیرویی  جیغ  وجود  تمام  با  نمیکند.  را  خودم  صدای  اما  می کشم  جیغ  بیشتر  هرچه  سکوت شنوم.  زنم، 

 .کنمهایم حس میکند. وزن سکوت را روی شانهگیرتری اطراف را پر میسهمین

به قدم  با تمام نیرویی که در خودم سراغ دارم به سمت مقصدی نامعلوم دهم و سعی میهایم میسرعت بیشتری  کنم 

رسد. سکوت و هایم هم به گوش نمیبینم سیاهی محض است. به گریه میفتم ولی صدای گریهبدوم. تنها چیزی که می

 .خاموشی همه جا را فرا گرفته

شود که قادر به دیدنش نیستم و من با تمام نیرویی که در حال دویدن بودم روی زمین کوبیده چیزی زیرپایم سبز می

گیرم و های غرق در خونم را جلوی صورتم می کنم. دستریزد اما دردی حس نمیهایم میشوم. خون روی دست می

 .ریزدی بین انگشتانم روی زمین میکشم. خون از میان حفرهجیغ می

برمی عقب  حاله به  سیاهی،  میان  و  سایه گردم  از  می ای  دنبالم  که  میای  را  میکند  من  به  فقط سعی  بینم.  من  و  رسد 

رسد و سنگینی وجودش را روی خودم  کنم با فریادی کمک بخواهم. صدایی نیست. همه جا سکوت است. به من میمی

 .کنم. احساسی شبیه به مرگ دارمحس می

آید شود. اولین حسی که سراغم می نم و اینبار صدای جیغم در اتاق تاریک خانه اکو میک هایم را باز میکشان چشمجیغ

لرزد و عرق از سر و صورتم  گذرانم. تمام بدنم می شوم و اطراف اتاق را از نظر میخیزمیست. نیمترس از تنهایی

وابم هستم. ضربان قلبم به اوج  دیدم اما هنوز در حال و هوای ترسناک و منزجرکننده خست. داشتم کابوس میجاری

 .خودش رسیده

کنم. چند دقیقه به همان حال  ی تخت آویزان می زنم و پاهایم را از لبه پتوی تخت را از روی پاهای بی پوششم کنار می

قطره می برگردد.  عادی  حالت  به  قلبم  ضربان  تا  شقیقه نشینم  از  سرد  عرق  میای  پایین  گم ام  موهایم  میان  و  لغزد 

پیشانیشمی پیشانیهای عرق را خشک می کشم و قطرهام می ود. مچ دستم را روی  به  ام چسبیده.  کنم. موهای خیسم 

 .کنمبرم و نفس عمیقم را رها می دستی میان موهایم می
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بلند می تخت  از روی  افتاده.  خارش  به  از شدت خشکی  آشپزخانه  گلویم  به  آب خنک  لیوانی  برداشتن  برای  و  شوم 

رسم که فقط یک  شود. کم کم به این باور میکشم و کمی حال و هوایم دگرگون مییوان آب سرد را سر میروم. لمی

 .کابوس بود و من در خانه داریوش و در آن آشپزخانه جایم امن است

نقره زیپوی  فندک  با  همراه  را  سیگارم  برمیپاکت  رنگ  برمیای  اتاق  به  و  سالدارم  شب  گردم.  یک  که  هاست 

 .کندام سنگینی میام. حتی اگر کابوس نبینم هم، همیشه چیزی روی سینهآرام و راحت نداشته خواب ٰ

بخش تر کرده.  شود که فضا را برایم آرامشکنم و نور کمی در اتاق روشن میچراغ نئونی قرمز رنگ را روشن می 

ب مستر آپارتمان داریوش با دری به  کنم. اتاق خوادارم و در تراس را باز میگوشی موبایل را از کنار بالش برمی

 .تراس خانه متصل شده که از آشپزخانه هم قابل دسترسی است

های نیمه خاموش و روشن شهر که به زیبایی شوم به چراغ زنم. خیره میگذارم و سیگاری آتش می آهنگ مالیمی می

کند. آسمان هنوز در اوج پریشانش می  پیچد و درهوازنند. باد مالیمی میان موهای نیمه خیس از عرقم میسوسو می

پاشد. آیند. ماه نیمه است و روشنی کمی به سیاهی شب میها کم و بیش به چشم می تاریکی خودش خفته است و ستاره

گذارم. روی  های تراس میدارم و کنار نرده های میز کوچک و چهار نفره استیل سفید رنگ را برمییکی از صندلی 

 .نشینمصندلی می 

نظیر تراسی به این بزرگی داشت. به زندگی بعد از تمام این کنم که ای کاش آپارتمان من هم با آن ویوی بیکر میف

ای برای دیدن داریوش نداشته باشم...آنوقت کنم...اگر زنده بمانم و همه چیز تمام شود و دیگر بهانهماجراها فکر می

 رویم؟راغ زندگی خودمان میشود؟ باز هرکدام سشود؟ همه چیز تمام می چه می

زنم  شود. پوکی عمیق به سیگار میکشد و میان سکوت شب گم می هایم بیرون میآهی ناخودآگاه خودش را از میان لب 

سوزد. انصاف نیست! هروقت هرچه را که خواستم نداشتم! اگر هم به دستش آوردم، روزی بود که دیگر  ام میو ریه

اینهمنمی از  عالقهخواستمش...بعد  و  بودم...توجه  دیده  را  مهراد  دوباره  وقتی  سال،  داشتم...دیگر  ه  را  اش 

زیادم به مهراد انقدر برایم سنگین نبود. امروز اما همه   خواستمش! در سن و سال هفده سالگی اعتراف به عالقه نمی

 !چیز عوض شده...من عوض شدم

گیرد. در فهرست مخاطبینم دنبال  ره سکوت همه جا را فرامی کنم. دوبادارم و آهنگ مالیم را قطع میموبایل را برمی

می داریوش  میاسم  اسمش  روی  را  دستم  و  شده...برای گردم  تنگ  برایش  دلم  است.  خواب  ساعت  این  حتما  کشم. 

هایمان بود. برای هایی که فقط مخصوص زمان معاشقهصدایش...برای صورت همیشه جدی و سردش...برای نوازش

که  دست در میهایی  فاتحانه  را  تنم  میپوست  لذتم  و غرق  به نوردید  برای مالقاتش  پیش  چند ساعت  اینکه  با  کرد. 

 .اش را بشنومخواهد صدای بم و مردانه بیمارستان رفتم، دلم می

می تعلل  ثانیه  میچند  استرس  کم  کم  و  میکنم  لب  می گیرم.  له  جاسیگاری  داخل  را  سیگار  و  عمیقی  گزم  نفس  کنم. 

 .کشمم و با انگشت اسمش را به سمت راست میگیرمی

شوم  خواهم قطع کنم. کم کم ناامید میرسد و من با هر صدای بوق میگیرم. به بوق چهارم میگوشی را کنار گوشم می

 :پیچدکه صدای خواب آلوده و کمی هراسانش در گوشی می

 تارا؟-

 :پردایم بیرون میهکشم و از میان لب های آهنی تراس میبا ناخون روی نرده

 ...سالم-

 سالم خوبی؟ چیزی شده؟ -

 :دهمبیند، سرم را تکان میگویی مرا می
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 ...نه...نه! همه چیز اوکیه-

دقیقه صبح زنگ    ۴۰و    ۳کردم و ساعت  پیچد. شاید بهتر بود تا صبح صبر می چند لحظه سکوتی عمیق در گوشی می

 :گویمودش چیزی بپرسد، برای توجیه تماسم آن ساعت از شب میزدم. مشخص است که گیج شده. قبل از اینکه خنمی

 ...کابوس دیدم...نگران شدم...گفتم-

اش باری دیگر حلزونی گوشم را پر  کنم. بالخره صدای گرفته دانم در ادامه حرفم چه باید بگویم و کلمات را گم مینمی

 :کندمی

 ...بیمارستان که نمیتونن بیانهمه چیز اوکیه تارا. نگران نباش! توی -

 ...میدونم...ولی خب-

 :گزمکشم و لب میام کمی یخ کرده. به سختی نفس میهوای اول پاییز کمی خنک شده و از بیرون نشستن نوک بینی

 ...تونم اینطوری ادامه بدم. باید تموم شهمن نمی-

 ...تموم میشه...بهت قول میدم. باید صبر کنی فقط-

 .تونم بشینم و منتظر بمونم. ازم برنمیاد...باید یکاری بکنمنمی-

 :شودصدایش شق و رق می

 منظورت چیه؟-

 :گیردبیند لحنش حالت اخطار به خودش می وقتی سکوت مرا می

اینجا  - روزی  چند  مجبورم  من  تارا  نمیکنی...میفهمی؟  هیچکاری  تو  داشتی...ترسیدی...همین!  سختی  روز 

ه دیوانه بمونم...سروش  اینکه  با  باشم.  نظر  تحت  سرم  بخاطر  باید  کنه...فعال  مرخصم  میخواد  کی  نمیگه  م 

تونم راه برم و عمال کاری  ای نیست...باید خودش ترخیصم کنه. بعدش هم یه مدتی بخاطر پام نمی ست...ولی چاره کننده

بازم برنمیاد. تو هم قرار نیست کاری بکنی و همونجا می داشتی از  مونی. پول خواستی  ه من میگی...هرچی الزم 

دم ولی  کنم...من اگر نتونم پای حرفم بمونم قولی به کسی نمیگیری. بعدش خودم همه چیز رو اوکی میهمون خونه می

 .کنمدارم بهت قول میدم خودم حلش می

بودمش عذاب وجدان می  ترسانده  بیدارش کرده و حاال هم  از خواب  از صبح  آن ساعت  اینکه  لحن و  گیراز  با  و  م 

 :گویمبخش میصدایی اطمینان

 ...مونم تا بهتر بشی...قول میدم. الزم نیست نگران من بشیکنم...همینجا میکاری نمی-

 :کنمخنده کوتاهی می

 ...کنمای نمیتا وقتی کامل خوب بشی هیچ کار احمقانه-

 ای نکنی؟نظرت چیه کال منبعد کار احمقانه-

 ...اینم فکر بدی نیست-

 .خوردهایمان موج میکمی سکوت میان گوش

 ...خب...-
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 :خوردتر در گوشم زنگ میتر و مهربانخواهم خداحافظی کنم که صدایش آرام می

 تارا؟-

 :پردهایم میناخودآگاه از میان لب

 ...جانم-

 :گویدنواز میبعد از مکثی کوتاه، با مالیمت و صدایی گوش

 ...منم دلم برات تنگ شده-

لبخند عمیقم را به زور می لب می از  گویم. نمیخورم. چیزی نمی گزم و  باید در جوابش بگویم. بالخره بعد  دانم چه 

 :کندسکوتی که زیادی طوالنی شده خودش مکالمه را تمام می

 ...برو بخواب و نگران چیزی نباش. شبت بخیر-

 ...شب بخیر-

با قلبی که ضربانش به اوج رسیده به جایی نامعلوم خیره  تماس قطع شده و من هنوز گوشی را به گوشم چسبانده و  

 ام. دلش برایم تنگ شده بود؟ برای من؟ مانده

گردم هیچ خبری از آن  شوم. وقتی به تخت برمی آورم و بلند می شود. گوشی را پایین می لبخند از روی لبم کنده نمی

چندش کاشتهحس  گل  انگار  دلم  در  نیست.  کابوسم  از  بعد  میاندآور  خیال  خودم  با  تمام .  چیز  همه  وقتی  که  بافم 

 !شود...شاید و فقط شاید...داریوش هم برای من تمام نشود

گذارد. دستم را روی  پرد و کنار پایم در خودش جمع شده و سرش را روی دمش میمایا میومیو کنان باالی تخت می

 .دهدمیآید و پیچ و خمی به گردنش کشم. خوشش میسر کوچک و پرمویش می

کشم و با فکر اینکه داریوش هم دلش برای من تنگ شده بود و حسم یک طرفه نیست، با لبخندی پتو را روی تنم می

های همیشه نیست...خبری از سایه سیاه و ترسناک همیشگی روم. خبری از کابوسگرم و خیالی راحت به خواب می

 !ست عمیق و پر از آرامشنیست! خوابی

*** 

را نمیدرست   روز  تمام  بیکاری،  شدت  از  و  رفته  در  دستم  از  روزها  شمار  است.  ماه  چندم  یا  شنبه  چند  دانم 

گیرم شان را میزنند. من هم گاهی شمارهام. بیشتر سامان و گاهی هم داریوش برای پرسیدن حالم زنگ میحوصله بی

 ...تا از خوب بودنشان مطمئن شوم. بیشتر داریوش و کمتر سامان

بیسآهن گذاشته گ  برای خودم  تیداری  پوشیدهام،  را  داریوش  بلند  و  گشاد  زیادی  برای خودم  شرت  سالن  و وسط  ام 

روحیهمی شده  هرطور  باید  رفته رقصم.  دست  از  آرامش  از  کمی  و  کنم  بهتر  را  خودم  خسته ی  روح  به  را  ام  ام 

 .بازگردانم

دود و از دیدن باال و ست. مایا هر از گاهی تا وسط سالن میکنار گردنم خیس عرق شده و آدرنالین خونم باال رفته ا

پریدن وحشتپایین  من  برمیهای  اتاق  به  خندهزده  باعث  و  میگردد  میام  زنان  نفس  نفس  کاناپه شود.  روی  و  روم 

 !تالش کنمام و هیچ دلیلی برای شاد بودن ندارم...مهم نیست چقدر ام قرار گرفته نشینم. درست میان زمستان زندگیمی

کنم زمانی را به یاد بندم و سعی میهایم را میهایم به گریه میفتم. چشم ها و خندهگزم و میان نفس نفس زدن لب می

بوده خوشحال  عمیقا  که  برمیبیاورم  باشم.  نداشته  دغدغه  باشم...که  خندیده  دلم  ته  از  به ام...که  گردم 

 .گذردام از پشت پلکم میها و لحظاتم در کنار خانوادهسافرتای از مهای کوتاه و تکه تکهام...لحظه کودکی
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ام،  اگر بگویم کسی جز خودم باعث و بانی این حال و هوای امروزم است، دروغی بیش نیست. هر قدمی که برداشته 

ر پیش دانی هرچه بیشتستاره! میبیشتر غرقم کرده. مثل قدم زدن میان دریایی سهمگین و طوفانی در شبی سیاه و بی

 ...شود و بعدروی...زیرپایت خالی میروی...می ها غرق خواهی شد با اینحال می بروی...بیشتر میان سیاهی

 !نتیجه...و مرگهای بیسیاهی محض...دست و پا زدن 

گردد. به سالن خانه داریوش که  کنم. همه چیز به حالت اول برمی هایم را باز می با شنیدن صدای زنگ موبایلم، چشم

گردم. باری دیگر میان دنیای واقعی وزی قرار بود همراه با همسرش در آن زندگی مشترکشان را شروع کنند برمیر

 .شودشوم و دریای سیاه و طوفانی دور و دورتر میرها می

ز روی  ام را اکنم و گوشیهایم بهتر نشده. صدای موزیک را کم میگذرد، نفس زدنای از نشستنم میبا اینکه چند دقیقه

برمی می کابینت  جا  هم  شبنم  دیدن شماره  از  میدارم.  چندشم  هم  و  هر  خورم  گرفته؟  تماس  من  با  چرا  لعنتی!  شود. 

 !دهدچیزی که نام و نشانی از شبنم داشته باشد، قطعا بوی تعفن می

گیرد و ی را می کنم. کم کم عصبانیت جای دودل ام را با پشت دست پاک میگیرم و عرق روی پیشانینفس عمیقی می

 .کنمتماس را برقرار می

 :توپم قبل از اینکه صدایی از او دربیاید با لحنی محکم و رسا می

 ...خیلی تخم داری بهم زنگ زدی -

 ...سالم تارا-

 فکر کردی ارزش جواب سالم داری؟ چرا زنگ زدی؟ -

 ...خب...دلم برات تنگ شده-

 :گویمزنم و میخندد. در جوابش زهرخندی میحالت شومی میشوم. خودش هم با متوجه کنایه کالمش می

 خوای؟ مطمئنم همینطوره...چی می-

 :شنوم آلودش را می صدای نفس آه 

 داریوش چطوره؟-

 !دونیاوه...پس می-

 !دونم...همیشهچیز رو میدونم...من همهمعلومه که می-

 :گویمحوصلگی میبا بی

 زنی؟چرا به خودش زنگ نمی خوای حال داریوش رو بدونی،اگر می-

 !کنی بعد از مزخرفاتی که تحویلش دادی جوابم رو میده؟ سعی کردم...جواب نمیدهفکر می-

 منظورت از مزخرفات حقیقته؟-

باهات می- داریوش  بیشتره؟ چون  ماجرا  این  تو توی  از  تقصیر من  باعث شده فکر کنی  دیگه چقدر  چی  تو  خوابه؟ 

 کار رو باهم کردیم...خون مهراد روی دست هردوی ماست...یادت که نرفته؟ توهمی هستی! تارا ما همه 

 :ها پنهان شده، آزارم داده استهایش و حقیقتی که میان آن دوست ندارم متوجه شود که چقدر حرف 
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 .مخوام رو بکنی...من صادق با تو بودنه...ولی من گولت نزدم تا باور کنی داریوش بدبختت کرده تا هرکاری که می-

 !اوه خدای من...تارا تو چیزی از صداقت اصال سرت میشه؟ تمام زندگیت دروغه-

 !ی اون روزا گذشتهدیگه نه...یه روزی بود...وقتی تو توی زندگیم بودی...ولی االن دیگه همه -

 :کشمپوفی می

 !بهرحال...ولش کن...حیفه وقتم که بخواد با حرف زدن با آدمی مثل تو تلف بشه-

 ...زنگ زده بودم حال داریوش رو بپرسمتارا -

 پرسی؟ حالش خوبه...اوکی؟ دونی؟ پس چرا از من میچیز رو میمگه خودت نگفتی همیشه همه-

 :گویدبا عجله و قبل از اینکه قطع کنم می

 ...باید ببینمت-

 :کنمخنده ناباوری می

 !چی؟ منو ببینی؟ چرا؟ دیگه حرفی بین ما نمونده-

 !ت...مهمهچون باید ببینم -

نمی - دلم  دیگه  کن...هیچوقت  گوش  که  شبنم...خوب  بذارمت...منو  زنده  بتونم  نیستم  مطمئن  چون  ببینمت  خواد 

 !م شتریهشناسی...کینهمی

 :گویدبا پررویی و صدای بلندتری می

دنبال جواب نیستی؟ که چه بالیی سر جنمن ازت نمی- باید بهت بگم. مگه  تارا...چیزایی هست که  ازه مهراد ترسم 

 ...دونمخواد؟ من خیلی چیزا می مگه داریوش برادرش رو نمی اومد؟

 ...دونیزنی...تو هیچی نمیداری زر می -

ذاریم...هرجا خودت گفتی...فقط هم به خودت میگم. فعال کنی؟ توی یه مکان عمومی قرار میخب چرا امتحان نمی-

ای هم بفرستی یعنی هنوز از دستم عصبانیه! سامان یا هرکس دیگه  خوام داریوش رو ببینم. وقتی جوابم رو نمیدهنمی

 .کنم و میرمول می

 .فهمم! چرا باید به من اطالعات بدی؟ ما که دیگه باهم دوست نیستیمنمی -

کنه...من به کمکت نیاز دارم...تو به کمک من نیاز داری.  خب...به نظر من اهداف مشترک آدما رو بهم نزدیک می-

 ...گمدونم چطور باید از شرش خالص شم...فکر کنم بدونی کیو میخیلی ترسناک برای خودم ساختم که نمی یه دشمن

 :پردوار بیرون میهایم زمزمهاز میان لب

 ...بهمن-

رفتن شما سر  خودشه! من خیلی چیزا می - از  بعد  اتفاقی  بهت میگم چه  در رو حرف بزنیم. من  باید رو  تارا!  دونم 

کنم. درعوض هممون تونید جنازش رو پیدا کنید...و توی سر به نیست کردن بهمن کمکتون میو کجا میمهراد اومد  

 .شماز شرش خالص می 

 :گویمحوصلگی میبا بی
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 ...ای برای خالص شدن از بهمن نریختیممن بهت اعتماد ندارم شبنم...ما هم برنامه-

دونم رو میگم و مدارکی که توی این مدت علیهش جمع من میالزم نیست بهم دروغ بگی...من بهت چیزایی که از به-

می میدم...کمک  بهت  هم  رو  میکردم  شد...هرکدوم  نیست  به  سر  بهمن  که  کنید...بعد  پیدا  رو  مهراد  جنازه  ریم  کنم 

 !سراغ زندگی خودمون

 :کنددانم چه جوابی باید به او بدهم. از سکوت من استفاده میام و نمیسکوت کرده

 .راستش رو میگم. هرجا که خودت گفتی...باهرکی خواستی بیا! برام مهم نیست...قرار نیست اتفاقی بیفته دارم-

 ...دونی بهم بگی...البته من دنبال بهمن نیستم دیگه...در رابطه با مهراد منظورمهتونی همین االن هرچی میمی-

 .ممکن است از طرف بهمن تماس گرفته باشدتوانم اعتراف کنم که به دنبال کشتن بهمن هستیم. نمی

تونی توی این مورد نمیشه...به تماس و تکست و هرچی قابل ردگیری باشه اعتماد ندارم. باید حضوری ببینمت... می-

 ...بهم اعتماد کنی...باور کنی یا نه 

 :رسدشود و بعد صدای آه شبنم به گوشم میچند لحظه سکوتی روی خط برقرار می

خواد بالیی سر داریوش بیاد...من دوسش دارم تارا...همیشه داشتم! فکر کنم تا حاال خودت فهمیده باشی که نمیدلم  -

داره زیاده اون بود...بهمن  افتاد،  روی میهرکاری کردم برای  اتفاقی که  از  بعد  داریوش بره.  نبود سمت  کنه...قرار 

 !الزمه حذف شه

ابراز عالقه حریصانه و بی خجالتش   داریوش عصبی میاز  ایستم و خیره به منظره شوم. پشت پنجره مینسبت به 

 :جومهایم میخیابان ناخونم را میان دندان 

 ...خواستی بدبختش کنی...با اون مدارکدوسش داری؟ می -

 :رسدلحن و کالمش به نظرم صادقانه می

 ...کنممیخواستم از شر پدرش خالصش کنم...بهت گفتم هرکاری براش نه تارا...می-

 :گویمهای درشت شده و صدای پرحرصی می با چشم

 ...کردخواست خودش ازشون برعلیه پدرش استفاده میچی میگی؟ اگر می-

مدارک  - اون  از  پدرش  برعلیه  بتونه  که  نیست  آدمی  داریوش  بیاد.  کنار  باهاش  مجبوره  پدرشه...معلومه  اون  تارا 

چون   مهمه!  براش  خانواده  چون  کنه  میاستفاده  بزرگی  لطف  بهش  نمیدم!  میده...من  اهمیت  اخالقیات  کردم. به 

نبود...من میمی مهم  برام  اونقدر  بیزینسشون  و  پدرم  هیچوقت فهمی؟  پدرش  با وجود  باشه!  داریوش خوشحال  خوام 

 کنم چشه! البته االن دیگه مهم نیست چون تو همه چیز رو خراب کردی! تعجب نمیطعم خوشحالی و آزادی رو نمی

 .اگر بعد از اتفاقی که افتاد، داریوش از شر اون مدارک خالص شده باشه

 :کنمبا ناباوری، خنده مضحکی می

 ...تو مریضی شبنم-

داریوش می- آوردنش چقدر تالش کردم. صبر  مهم نیست...فکر کن مریضم! یه روز بالخره  بینه که برای به دست 

 ...خوام وسط باشهحرف چیزایی که می ام...مخصوصا وقتیکنم...من خیلی آدم صبوریمی

 :گویممحکم و با تاکید می
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 !بخشتتهیچوقت نمی-

 !تو رو که بخشید-

 ...فرق داره...من دلیل داشتم-

دانم دنبال قانع کردن چه کسی هستم! خودم یا شبنم؟ واقعا چطور داریوش مرا بخشیده بود؟ اصال مرا  خودم هم نمی

 کرد که مرا بخشیده؟اهدافش؛ از طریق من وانمود میبخشیده بود یا برای رسیدن به 

 :آیمبا بلند شدن صدای شبنم از فکر بیرون می

بینی! این حرفا  فکر نکنم این موضوعات دیگه به تو مربوط بشه...به زودی از تو هم خسته میشه...حاال خودت می-

 !تونم ببینمت ه...کی می تری داریم که باید حل بشبرای االن نیست...االن مشکل مشترک و بزرگ

 :اندازمکنم و شانه باال میکشم. پرده را رها میدست از نگاه کردن به منظره خیابان می

 ...دمدونم...باید فکر کنم...بهت خبر مینمی-

 ...اوکی ولی سعی کن عاقل باشی-

 ...دادماگر عاقل بودم کال جوابت رو نمی-

 !رفت. بهم اعتماد کندر اون صورت یه فرصت عالی از دستت می-

 !دم شبنم...دیگه به من زنگ نزن تا خودم خبر بدمهه! اعتماد؟ فکرشم نکن! بهت خبر می-

قطع می کند و بدون خداحافظی تماس را  تحریکم  اینکه بیشتر  از  نشینم. سعی  گزم و روی تخت میکنم. لب میقبل 

. اول از همه الزم است که به داریوش زنگ بزنم و با  کنم ذهن پخش و پالیم را یکجا جمع کرده و درست فکر کنممی

تنهایی و بی دیدنش را دارم. شاید  او مشورت کنم.  اگر تصمیم بگیرم که قصد  خبر رفتن حماقت محض است...تازه 

 .بهتر است کال تماس و پیشنهادش را فراموش کنم. بهرحال اول باید با داریوش حرف بزنم

ابراز عالقه ذهنم می داریوش! همیشه میرود سمت  به  تیزش  و  تند  فکر  ی  اما هیچوقت  است  وقیح و جسور  دانستم 

کند با به خطر انداختن پدر داریوش، لطف بزرگی در حق او خواهد  کردم در این حد دیوانه باشد! واقعا فکر مینمی

تواند د. چطور میکرد؟ من اگر قصد پخش کردن آن مدارک را داشتم، فقط و فقط برای ضربه زدن به داریوش بو

 کند دوستش دارد لطفی بکند؟خواهد در حق کسی که ادعا میبگوید که با پخش کردنشان، می

شوم رود. بلند میکشم. چقدر همه چیز پیچیده شده. هوای غروب پاییزی کم کم رو به تاریکی میدستی به صورتم می

 .گیرمآیم و با داریوش تماس میمیکنم. بالخره با خودم کنار و برق اتاق را روشن می 

 :دهداینبار خیلی زود و بعد از یک بوق جوابم را می

 ...سالم تارا-

 سالم...چطوری؟ بهتر شدی؟ -

 .آره...امروز با اینکه کمتر مسکن زدن بهم ولی دردم کمتر بود. کال دارم بهتر میشم-

 چه خوب...کی مرخص میشی؟-

واقعا دیگه دارم توی بیمارستان عقلم رو از دست میدم. هرچند که بازم باید توی سروش قول داده فردا مرخصم کنه...-

 .خونه و روی تخت بمونم ولی حداقل از فضای بیمارستان خالص میشم
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 ...خب...پس فقط باید یه روز دیگه تحمل کنی...خوبه-

وا- بودم.  شده  عصبانی  حسابی  دیگه  آره...امروز  باشه  نداده  الکی  وعید  وعده  نمی اگر  اینجا قعا  دیگه  روز  یه  تونم 

 .بمونم

 :گویمگذارم. با کالفگی میکشم و دستم را پشت سرم میآهی می

 ...باید تحمل کنی دیگه...اونم بخاطر خودت میگه-

 :پرسدکند و بعد با کنجکاوی میچند لحظه سکوت می

 چی شده؟ خوبی تو؟-

 ...دونمآره...خوبم...یعنی...نمی-

 اتفاقی افتاده؟ چیه تارا؟ -

شود. دست  بیشتر از آنکه انتظارش را داشتم تیز است. حتی پشت خط تلفن هم به خوبی متوجه عادی نبودن اوضاع می

 :امخودم نیست که عصبی

 االن شرایط حرف زدن داری؟ یعنی...منظورم اینه که تنهایی؟-

 ...آره تارا...بگو-

 ...خب-

 :ستکنم گرفته و بارانییگیرم و بازدمی که رها منفس بزرگی می

 ...شبنم زنگ زده بود-

 خواست؟می جدا؟ اتفاقا به منم چندبار زنگ زد جواب ندادم! کی زنگ زد؟ جواب دادی؟ چی -

 !چقدر سوال

 ...همین چند دقیقه پیش زنگ زد-

 ...دادیخواست؟ کاش جوابش رو نمیمی خب؟ حرف بزن دیگه! چی -

 !دونم...جواب دادم دیگهنمی-

 قراری؟ باشه عزیزم...اوکیه! چرا انقدر بی-

 :خورد و باز یاد اعترافات شبنم میفتمگفتنش در سرم زنگ می ٬٬عزیزم٬٬

 ...خواد منو ببینهخوبم داریوش...فقط...زنگ زده بود بگه که می-

 :خنددناباورانه می

 ...درصد ممکنه تو بخوای ببینیشمحاله...چرا باید بخواد تورو ببینه؟ اصال چرا باید فکر کنه که یه -

 ...دونه که برای ما مهمهچون میگه چیزایی می-

 :گویدبا قاطعیت می
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 ...ای ریخته...محاله بذارمزنه...فراموشش کن...خدا میدونه چه برنامهتارا این دختر یه کلمه حرف راست نمی-

 :برمپرم و رشته کالمش را با تشویش میمیان حرفش می

 ...دونه مهراد رو کجا خاک کردنمی داریوش گفت-

انقدر چیزی نمی ادامه حرفم را  گوید که خودم مجبور میسکوت سنگین و ترسناکی روی خط به جریان میفتد.  شوم 

 :بزنم

خواد کمک کنه از شرش خالص شیم...گفت بهمن برای خودش هم  ی یه سری مدارک علیه بهمن...میگه میبه عالوه-

 !خواد منو ببینهفقط هم می دردسرساز شده...میگه

بینم! زنم. در این شرایط و با وجود ماجرای مهراد، دلیلی هم نمیاش به داریوش نمیحرفی در رابطه با ابراز عالقه 

 :کنماحساسات شبنم چه اهمیتی دارد؟ انقدر سکوتش طوالنی شده که از روی کالفگی نامش را صدا می

 داریوش؟-

 ...باید بری-

 :خورمجا می

 چی؟-

 ...تونم بذارم چنین شانسی از دستم برهاگر واقعا بدونه مهراد کجاست...نمی-

 ...آخه-

می- براش  که  چیزی  تارا...حداقل  برادرمه  آبرومندانهاون  خاکسپاری  مراسک  یه  حق خوام  مادرش  و  ست...پدرم 

دیه که ازت بخوام برای دیدن شبنم  دونم چیز زیادونم خیلی خطرناکه...و میدارن...امیدوارم درک کنی چی میگم. می

 ...بری...ولی

نمی نداشتم. حدس می حرفی  را  برخورد  این  انتظار  راحتی!  زنم.  همین  نه  اما  کند  موافقت  رفتنم  با  است  زدم ممکن 

 :دهدخودش ادامه می 

تونم روی عصا یخواد خودت رو ببینه...منم حتی نمرفتم ولی...گفتی فقط هم میاگر توی این شرایط نبودم خودم می-

تونم صبر کنم و ریسک از دست رفتن این شانس رو بپذیرم. حتی اگر دروغ باشه...بازم  وایسم. باید بری تارا...نمی

نمینمی بفرست. من  لوکیشن  برای من الیو  قرار گذاشت  باهات  فقط هرجا  بگیرم.  نادیدش  تو تونم  برای  اتفاقی  ذارم 

 .بیفته

 اطالعات رو بدون اینکه چیزی بخواد بهمون میده...به نظرت عجیب نیست؟داریوش شبنم میگه همه این - 

بدونه...و  - اگر  زیاده...اما  بگه خیلی  دروغ  اینکه  باشه...احتمال  پای شبنم وسط  وقتی  معلومه که هست...مخصوصا 

که می چیزی  بگه...تمام  میبهت  رو  برادرم  نیست...من  مهم  برام  دیگه  هم  بهمن  حتی  همینه.  ام...هیچوقت خوخوام 

خواد یبار دیگه نتونستیم براش عزاداری کنیم. وقتی دلم براش تنگ میشه باید یه جایی برای رفتن داشته باشم. دلم می 

 ...بتونم ببینمش...بتونم بغلش کنم...حتی جنازه پوسیدش رو

 :گویمکشم. لحنش بقدری غمگین و حالش طوری بهم ریخته است که سریع میآهی می

 .یرم...باید برماوکی...م-

 :دهمزنم و ادامه می پوزخندی می
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خواستم. شبنم گفت هرجا که من بگم و اگر ش رو دفن کنید. منم بودم همینو میحق با توئه! حقتونه که بخواید جنازه-

 ...تونم تنها نرم. فکر کردم اگر سامانخواستم می

فقط سعی می- تارا...سامان  کنه...اینو مطمئ نه  پشیمونت  بود کنه  نبود خودم هم محال  برادرم وسط  پای  اگر  نم چون 

ت رو با خودت ببر. حتما حتما یه جای خیلی شلوغ قرار بذار...با  بذارم بری. به سامان چیزی نگو. تنها برو...اسلحه 

کجا  بگی  قبل  از  اگر  حتی  بترسی.  نیست  الزم  بفرست.  لوکیشن  الیو  من  برای  برگرد.  هم  اسنپ  با  و  برو  اسنپ 

میخومی رو  نفر  چند  برید  که  اید  هرجا  لوکیشن  قبل  حله...از  راه  بهترین  این  آره  باشه.  بهت  حواسشون  که  فرستم 

 .خوامذارم اتفاقی برات بیفته...من فقط برادرم رو می خواستی ببینیش برام بفرست. نمی

بی و  زدن  لحن حرف  میقراریاز  احساس  میاش،  گناه  احساس  فرستادنم  بخاطر  اکنم  حداقل  کند.  این  است!  حمقانه 

 :گویمبخش میتوانم برای جبران اشتباهاتم بکنم. با مهربانی و لحنی اطمینانکاری است که می

برات می- قبل  از  رو  چیز  میباشه...همه  رو فرستم.  راستش  امیدوارم  فقط  نیستم.  خودم  نمیشه...نگران  چیزی  دونم 

 ...بگه...همین

 :کشدآه عمیق و محکمی می

 ...همینطور...منم همینطور تارامنم -

*** 

لرزد دروغی بیش  ام و تمام بدنم مانند بیدی در دست باد نمیاگر بگویم از شدت استرس واضطراب حالت تهوع نگرفته

 .روددارد و من خیره به فضای همیشه شلوغِ کافه، دستم به دستگیره نمینیست. ماشین جلوی ورودی کافه نگه می

 !خانوم؟ رسیدیم-

فهمم اما دلم به رفتن  دهم. دلیل اینهمه تشویش و دلهره را نمیب دهانم را به سختی پایین میفرستم و سری تکان میآ

می  نیست. حس  فاجعهراضی  نمیکنم  هنوز  است.  کمین  در  بدی  قصد کمک ی  شبنم  اینکه  باور  و چطور!  دانم چرا 

 .کردن به ما را داشته باشد برایم سخت است

 نجا نیست مقصدتون؟خانوم مگه همی -

 :کنمکنم و زیپ کیفم را باز می کالفه نگاهش می

 ش چقدر میشه؟بله...ممنون...هزینه-

 :کوبدکند و انگشت روی فرمان می راننده اسنپ با اخم و ناشکیبایی از آینه نگاهم می

 ...خانوم حساب شده-

ر رفت و آمدم داشته باشد. بی حرف دیگری از  اسنپ را داریوش برایم گرفته بود تا بتواند کنترل بیشتری روی مسی

تواند برای دور دهد. انگار نمیشوم و پراید سفید و نه چندان تمیز از جلوی پایم تا سر خیابان گاز میماشین پیاده می

 .شدن از من صبر کند. حق هم دارد! اتفاقات بد انگار قرار نیست دور و بر مرا خلوت کنند

دارم، موبایل میان کند. همانطور که قدمی به سمت ورودی کافه برمیخیالم را راحت نمیاینهمه شلوغی و سروصدا  

لرزد. با فکر اینکه حتما شبنم مرا در آن حوالی دیده و تماس گرفته، همانطور که به دنبال اثری از او چشم  دستم می

ی به صفحه روشن موبایل میفتد. در  اچرخانم، نگاهم برای لحظههای چیده شده در فضای باز میدور میز و صندلی

 :گیرمکنم و گوشی را جلوی گوشم میکمال تعجب تماس از سوی داریوش است. تماس را برقرار می 

 چی شد تارا؟ پیداش کردی؟ -



 «منصوری یاسمین»روسی  رولت

661 
 

 .همین االن از اسنپ پیاده شدم. باید برم داخل...بیرون که نیست-

 .خوام گوش بدماوکی تماس رو قطع نکن...می-

وقتی نشستم سعی میذباشه...می- و  کیفم  بشنوی...ولی...شاید چیزی که  ارمش توی  بهتر  بذارمش روی میز که  کنم 

 !دوست داشته باشی رو نشنوی

 .مهم نیست...دیگه بدترین حالتش اتفاق افتاده! از این بدتر که قرار نیست باشه-

داده که  قولی  طبق  هستم.  موافق  حرفش  با  حدودی  کیف  تا  داخل  را  گوشی  میدوشی ام،  کافه  ام  سمت  به  و  گذارم 

 .خوردصدا و بوی قهوه همراه با بوهای مطبوع دیگر به صورتم می روم. با باز شدن در کافه حجم زیادی از سرو می

گردانم. اثری از شبنم نیست. روم و چشم میان سالن می لرزم. چند قدمی داخل می حالت تهوع بدی دارم و از درون می 

با آخرین  از  نگذشته که چهرهانقدر  دیده بودمش  دقت  ری که  با  تغییر چهره  فکر  با  باز  باشم.  فراموش کرده  را  اش 

ای  ای برایم آشنا نیستند. پوف کالفهکنم. هیچکدام حتی ذرهبیشتری تک تک افراد حاضر در فضای کافه را کنکاش می

د؟ من خودم از روی عمد دیرتر آمده  ایستم. چطور ممکن است هنوز نرسیده باشتکلیف وسط سالن میکشم و بیمی

می افتادنش  راه  از  خبر  که  بود  من  کردن  از حرکت  قبل  برای یک ساعت  تماسمان  آخرین  میبودم.  و  خواست  داد 

 مطمئن شود هنوز برنامه سرجایش است. نکند چون دیر کردم، رفته باشد. چرا پس زنگ نزد؟

 :رمگیکشم و کنار گوشم میگوشی را از جیبم بیرون می

 داریوش؟-

 :شودرسد و بعد صدای داریوش روی خط برقرار می صدای خش خشی به گوش می

 چی شد تارا؟ -

 !اینجا نیست-

 یعنی چی اینجا نیست؟ مگه نگفت راه افتاده؟ -

 ...چرا گفت-

 :لرزندهایم میدست

 حس خوبی ندارم داریوش...چرا نرسیده پس؟-

 مطمئنی قرارتون همونجا بود؟ -

 لوکیشن فرستادم...چه خبره یعنی؟ براش -

 ...دونم عزیزم...هول نکننمی-

 !خواد حرف بزنه بالیی سرش آوردنبهش زنگ بزنم؟ شاید فهمیدن می-

 ...اگر اونطوری باشه زنگ زدن تو بدتره...هیچکاری نکن-

 بیشتر منتظر بمونم؟-

 ...نه...نه! فکر خوبی نیست-

 خب چی؟ برم خونه؟ -
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 !اونم ریسک داره-

 پس چه غلطی بکنم من؟-

 !آروم باش تارا-

اندازم و فضای کافه را ترک  کند. نگاهی به سمتشان میصدایم بلند است و توجه چند نفری را به سمتم معطوف می

 :کنممی

 چجوری آروم باشم؟ -

 ...دقیقه زمان بده تا یجارو گیر بیارم بتونی بری ۱۰گیرم...االن برات ماشین می-

 تونم برم خونه؟ نمیچرا -

 ...چون ممکنه کسی اونجارو پیدا کرده باشه...یا حتی بخوان دنبالت بیان تا ببینن کجا قایم شدی...خیلی ریسک داره-

 به سامان زنگ بزنم؟-

 تونم؟تونه برات بکنه که من نمیتارا بهمن خونه و همه چیز سامان رو بلده! سامان چکاری می -

 :رزدلام میاز شدت ترس چانه 

 ...دونم باید چیکار کنم. باید برم دنبال مایا...اونجا تنها موندهدونم...نمینمی-

تونستم بیارمت فرستم...همونجا بمون چند دقیقه! من خودم هم اومدم خونه بابام بخاطر پام...کاش میاالن یکی رو می-

 ...اینجا پیش خودم

 ...دارم میگم مایا اونجا تنهاست-

 !فرستم..میارنش پیشتمی دنبال اون هم -

 :نالمکشم و با عجز می آهی می

 !فقط سریع باش داریوش-

 .زنماوکی...منتظر باش خودم زنگ می-

می  قطع  را  برمیتماس  کافه  داخل  بیشتر  امنیت  برای  و  کافه  کنم  در  نزدیک  بالتکلیفی  با  و  دقیقه  دو  یکی  گردم. 

 :پرسدای میبا لحن مودبانهآید و ها سراغم می ایستم. یکی از پیشخدمتمی

 سالم خانوم...روزتون بخیر. منتظر کسی هستید؟-

دانم که نباید دم در کافه بمانم. در همان مدت کوتاه همه با تعجب و منتظر نگاهم کرده بودند. لبخند زورکی و کجی  می

 :نشانمهایم میروی لب

 ...بخوام بمونم سالم...ممنون. بله منتظرم دوستم بیاد...فقط مطمئن نیستم-

 می خواید منتظر بشینید؟-

 :دهماندازم و به اجبار سری تکان میتوانی اینجا بایستی! نگاه به صفحه خاموش گوشی میاین یعنی دیگر نمی
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 .شینماوکی می-

می هدایتم  کافه  دنج  و  نفره  دو  میزهای  از  یکی  سمت  به  میپیشخدمت  چوبی  روی صندلی  اکراه  با  دلم کند.  نشینم. 

دهد. با تمام وجود  دانم چه خبر شده و چرا شبنم نیامده بیشتر آزارم میای بیشتر منتظر بمانم. اینکه نمیخواهد ثانیهنمی

گیرد. همان لحظه پیشخدمت ای در حال رخ دادن است. حدود یک ربع بعد داریوش بالخره تماس میکنم فاجعهحس می

مانم تا با  کنم و انقدر منتظر میهیچکس اعتماد ندارم. تماس را وصل می   رسد. بههمراه با فنجان چای باالی میزم می

 .شودلبخندی دور می

 .شان معذب شده بودم که به اجبار چای سفارش دادمهای خیرهانقدراز تنها نشستن و منتظر ماندن و نگاه

 ...الو-

 ...الو تارا-

 چی شد داریوش؟ -

قبو- گفتم  رو  علیرضا...جریان  به  زدم  زندگی  زنگ  تنها  خبره.  چه  شه  مشخص  تا  پیشش  بری  رو  امشب  کرد  ل 

 کنه...یکم دیگه باید منتظر بمونی تا ماشین برسه. اوکی؟می

 :گزمدهم و لب میهایش را در مغزم پردازش کنم. پاهایم را تند و تند تکان میکنم حرفسعی می

 اگر توی دردسر بیفته چی؟-

خواد تنها گیرت بیاره. نگران نباش من همه چیز رو به علی  ر دنبالت باشه، میاون چرا توی دردسر بیفته؟ بهمن اگ-

 .گفتم. خودش موافقت کرد

نه مینمی بگویم!  چه  باید  خانهدانم  به  راحتی  به  چارهتوانم  نه  و  بروم  غریبه  هزارجا  ی یک  ذهنم  دارم.  دیگری  ی 

 :گویمچرخد و میمی

 مایا چی؟-

گردی آپارتمان من یا یجا دیگه  کنم شرایط رو اوکی کنم. یا برمیروز آینده سعی می   اونم شب میارن پیشت. یکی دو-

 .کنم. به علیرضا اعتماد دارم...نگران چیزی نباش. همه چیز درست میشهرو برات جور می

 ...دوم بتونمداریوش نمی-

 تارا؟-

 :دهدگویم که ادامه می رود. کوتاه "بله" میزند. انقدر با مالیمت که حرفم یادم میاسمم را آرام و پرنوازش صدا می

 به من اعتماد داری؟ -

 :گویمبرای جواب دادن نیازی به فکر کردن ندارم. سریع می

 ...معلومه که دارم-

 دونم سخته...ولی برو پیشش...اوکی؟پس همین کاری که میگم بکن. همه چیز درست میشه. فقط یکی دو روزه...می -

 :دهمن میگیرم و سرتکانفسی می

 !باشه...میرم-
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کشد. داخل کافه شلوغ و پر از  شوم به اندازه چند ساعت به درازا می ای که تا آمدن ماشین اسنپ معطل میچند دقیقه

خواهم حداقل یک روز را در خانه  دانم چطور می خبری در عذابم. نمیکنم بلکه از بیرفت و آمد احساس ناامنی نمی

شناسم. اصال چطور قبول کرده بود که این یکی دو روز را پیشش بمانم؟ حتما  را درست نمیمردی بمانم که حتی او  

کرد. اگر داریوش انقدری به او اعتماد دارد که  دوستی عمیقی با داریوش داشت که چنین لطف بزرگی در حقش می

 .ماندمرا پیشش بفرستد، دیگر جایی برای مخالفت و نگرانی من نمی

کنم و نگاهی به برج  ی اسنپ را تا دم برج هدایت میاحد خانه را برایم مسیج کرده است. رانندهداریوش پالک و و

کند. اگر غیر از این بود جای اندازم. البته که دوست وکیل داریوش در چنین برج لوکسی زندگی میشیک و بلند می

  .شومکری از ماشین پیاده میتعجب داشت. مانند قبل داریوش هزینه سفر را حساب کرده است و من با تش

شود. لبخند گرمی به لب دارد و مستقیم بینم که از در برج فاصله گرفته و به من نزدیک میخیلی زود علیرضا را می

پیچم. یادم به تارایی میفتد که اولین بار در دوبی  هایم را بهم میزنم و دستای میکند. من هم لبخند دستپاچه نگاهم می

یده بود! آن زن سرکش و پر از اعتماد به نفس که در یک نگاه مطمئن بود، توجه هر مردی که بخواهد را  مهراد را د

اینجا رسید؟ حتی با خود دارد کجا فرار کرده؟ دیگر درونم حسش نمی کنم. چه بالیی به سرم آمده؟ چطور کارم به 

 .اعتماد به نفس لبخند زدن را هم ندارم

ها ی این لرزد. همه چیز شکسته.همه چیز خرد شده. کجا همه لرزد و تمام وجودم میایم میلرزد و دست و پلبخندم می

 شود؟تمام می

 :خورمرسد و من لبخندم را می علیرضا کنارم می 

 ...سالم-

 سالم تارا جان...خوبی؟ -

گویا متوجه نگاهم به سر شرت سفید به تن دارد. هیچوقت قبال با لباس غیررسمی او را ندیده بودم.  کن و تیشلوار گرم

 :کندای به سمت برج میو لباسش شده باشد، اشاره

اومدم پایین که یوقت اتفاقی برات نیفته. بیا بریم باال...خوب شد گفتی ماشین بیارتت اینور خیابون...یکی میاد میزنه و -

 !کاریش هم نمیشه کرددرمیره...هیچ

 :شودمی  زنم و تمام صورتم پر از حسرتلبخند تلخی می

 ...دونم...این اتفاق برای خواهرم افتادباور کن می-

 :اندازدای نگاه به چشمانم میبرای لحظه 

 .در جریانم...واقعا متاسفم-

رسیم. علیرضا در را برایم  خبر است، قتل وحید باشد. به در ورودی برج میفکر کنم تنها چیزی که علیرضا از آن بی

گذرم. البی بزرگ و جذاب برج به  ف و حرف خاصی از میان در باز و زیر دستش میباز نگه داشته و من بی تعار

کند. همه جا پر از  اندازه البی آپارتمان پدر داریوش لوکس و زیبا نیست اما در جای خودش چشم هرکسی را خیره می

برای خگلدان  دارد.  مینیمال و مدرن  بیشتر سبک  دیزاین محیط البی  و  زیباست  و  تابلوهای های بزرگ  به  یره شدن 

 .رومآورم و به اجبار به دنبال علیرضا می بزرگ و زیبا زمان کم می

زند را می   ۱۴ماند. علیرضا دکمه شماره  اش تا نزدیک در آسانسور روی ما می البی من پشت میز نشسته و نگاه خیره

 نم؟ کو آسانسور به راه میفتد. واقعا من آنجا و با این مرد غریبه چه غلطی می 

 .خیلی خوش اومدی تارا جان...ببخشید نشد توی فرصت بهتری میزبانت باشم-
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زنم  دانستم مرد به شدت مودب و مبادی آدابی است. پلک آرامی میی اولی که دیده بودمش، می کنم. از ثانیهنگاهش می

 :آید گرم باشدکنم لبخندم تا جایی که ازم برمیو سعی می

اتفاقی برای شما عا؟ اصال نمیمرسی...این چه حرفیه واق- اینجا بمونم. اگر  دونم چطوری تشکر کنم که اجازه دادی 

 ...بیفته

جمله نمی باید  چطور  میدانم  ساکت  کنم.  تمام  را  میام  آهی  و  می شوم  لحظه  همان  آسانسور  علیرضا  کشم.  ایستد. 

گذرد، نگاه آرامش ی آسانسور میز شده فرستد و همانطور که از میان درهای باهایش را داخل جیب شلوارش میدست

 :اندازدبخشی به صورت پریشانم می

 ...ترسم منها نمیاتفاقی نمیفته...یکم سعی کن آروم باشی...میدونی به عنوان یه وکیل چقدر تهدید شدم؟ به این راحتی-

ماند قبل از او داخل  تظر میکند و منروم. در را برایم باز میدنبالش به سمت در چوبی و بلوطی رنگ تک واحد می

اینکه سعی می  ام را بگیرم. واحد  های پراکندهتوانم جلوی نگاهکنم زیادی به در و دیوار خیره نشوم اما نمیبروم. با 

زیبایی و  تیره  بزرگ  و  جا چوبی  همه  و  است  بیشتر کالسیک  واحد  دیزاین  مدرنش،  و  مینیمال  برخالف البی  ست. 

شود که جنس چوب نداشته باشد. هرجا که امکانش بوده از چوب  ای دیده میو توک وسیلهرسد. تک  رنگ به نظر می

 .اندبجای هر جنس دیگری استفاده کرده

 :نشینمی آجری رنگ و چرمی دارد می های تک نفره که رویهبه تعارف علیرضا روی یکی از مبل

 !راحت باش تارا جان...نیاز نیست اینهمه استرس داشته باشی-

 :اندازمروهایم را باال میاب

 .کنمگفتنش راحته...به هزارتا چیز فکر می-

 :اندازدنشیند و پا روی پا میروی مبل دیگری می

 مثال چی؟-

 ...گربم...شبنم...حتما داریوش گفته که قرار بود ببینمش-

 ...البته-

 ...فکر کنم اتفاقی براش افتاده-

 :کندهایش را جمع میلب

 ...شاید...شاید هم تصمیم گرفته نیاد...هرچیزی ممکنه باشه...جز صبر کردن کاری نمیشه کرد...به نظر من-

بلند می آیفون  آشنای گوشی  نیمه تمام میهمان لحظه صدای زنگ  از  شود. علیرضا حرفش را  گذارد و موبایلش را 

 :رودکوچک تا دم گوشش میدارد. نگاهم همراه با گوشی سیاه و روی میز چوبی جلوی دستش برمی

 ...الو-

-... 

 ...سالم داریوش...آره رسیده-

-... 
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 :اندازددهد نگاهش را به سمت صورت من میعلیرضا همانطور که گوشی می

 ...من چه بدونم برادر من-

-... 

 ...اوکی...اوکی...بذار گوشی رو بدم به خودش-

-... 

 ...دیگه...اوکیه...فعالباشه -

 :گیردعلیرضا گوشی را با لبخند معناداری به سمتم می

 داریوشه...و عصبانیه! گوشیت چرا خاموشه؟ -

اندازم و گوشی را اندازم. حتما وسط راه خاموش شده. شانه باال میبا تعجب و گیجی نگاهی به کیف دوشی سیاهم می

 :شودصدای فریاد داریوش بلند می ام کهگیرم. هنوز "الو" نگفتهاز دستش می

 چرا گوشیت خاموشه لعنتی؟-

 :چرخانمبرم و به دنبال موبایم میهول و دستپاچه دستم را داخل کیفم می

 ...دونم...حتما خاموش شدهنمی-

 نزدیک بود حمله قلبی بهم دست بده...چرا باید گوشیت خاموش بشه؟-

 :کشمشود. شارژش تمام شده. پوفی می نم. روشن نمیزمیاش کشم و روی صفحه گوشی را بیرون می

 .چرا نداره...حتما شارژ نداره-

شدی چک نکردی که شارژ گوشیت پر باشه؟ اگر وسط یعنی توی همچین شرایط خطرناکی وقتی از خونه خارج می -

 شد چی؟ کافه خاموش می

 ...خب-

نشیند و ام، صاف می با دیدن منی که مچ نگاهش را گرفتهکند و  اندازم که با دقت به من نگاه مینگاهی به علیرضا می 

 .چرخاندسرش را می

 ...وقتی گوشی رو چک کردم دم راه افتادن بود. ولی شارژرم  رو برداشتم که توی کافه بزنم شٰارژ-

 ...خیلی سر به هوایی تارا-

 ...خب حاال-

 :کندمیشود و مسیر بحث ولحنش را عوض دیگر پیگیر عصبانیتش نمی

 خوبی؟ چی شد؟ -

دونم چرا! کسی رو کنم ولی خیلی حس بدی هم دارم. نمیخواست بشه؟ اومدم اینجا دیگه! احساس امنیت میچی می-

 فرستادی دنبال مایا؟
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 ...کشه تا بیارنش ولی نگران نباش. راستش سعی کردم با شبنم تماس بگیرم آره ولی یکم طول می-

 :گزمدهم و لب می شار میبا استرس گوشی را به گوشم ف

 واقعا؟-

 ...آره-

 خب...چی شد؟ -

 ...جواب نمیده...با آیدا هم تماس گرفتم...گفتم موضوع مهمیه و باید با شبنم حرف بزنم ولی جواب اونو هم نداده-

 کنی اتفاقی براش افتاده؟فکر می-

 !کشمشمن، خودم میای برامون ریخته باشه با بهبه نفعشه که اینطور باشه چون اگر برنامه-

 :رومشوم و به سمت پنجره پرده پوش میبا استرس از روی مبل بلند می

 ...کنم واقعا توی دردسر افتاده باشهیعنی میگی همش نقشه بوده؟ داریوش من فکر می-

د بیشتر  دونم چی شده ولی از آدمی مثل شبنم هرچیزی برمیاد! بهرحال هرکدوم که باشه بهتره از این به بعمن نمی-

 .مراقب باشیم

 ...دونم...همه چیز داره بدتر و بدتر میشهمی-

 .دونم...ولی همش درست میشهمی-

 :زنمپوزخندی می

 !دونم...مطمئن نیستمتموم میشه ولی درست؟ نمی-

*** 

ناآشنا پرم و در گرگ و میش اتاق به در  ام می با شنیدن صدای چند تقه به در با هول و هراس از خواب کابوس زده

این نتیجه برسم که در خانه  مانم. کمی طول می خیره می اتفاقات امروز را در سرم پردازش کنم و به  کشد تا بتوانم 

روم، شبیه باتالقی ام و بیشتر و بیشتر پیش میعلیرضا دوست وکیل داریوش هستم. زیادی عجیب است. راهی که آمده 

ا بزنم، بیشتر در آن غرق خواهم شد. تا به حال تا گردن در این گنداب  شده که هرچه بیشتر برای بیرون آمدن دست و پ

 .ست یک دست و پای دیگر بزنم تا راه نفسم برای همیشه بسته شودام و کافیغرق شده 

می  درد  و سرم  کرده  کمی عرق  گردنم  میکنار  تهوعم  باعث  و  کرده  دم  اتاق حسابی  هوای  و  کند.  لی  شلوار  شود. 

 :رسدخورد و بعد صدای آرام علیرضا به گوشم میشاد به تن دارم. چند بار دیگر به در می دار گشرت طرحتی

 تارا جان؟ -

می پایین  تخت  روی  میاز  در  سمت  به  سریع  و  میپرم  را  رنگ  طالیی  دستگیره  می روم.  باز  را  در  و  کنم. کشم 

اش، ی رنگ پریده و نگاه ترسیدهیدن چهرهکشد. با دای هراسان پشت در ایستاده و به تندی نفس میعلیرضا با چهره 

شود. مطمئن نیستم چه چیزی باعث بهم ریختگی علیرضا شده ولی  تر میریزد و قاب در به دورم تنگ و تنگدلم می 

 .مطمئنم به من مربوط است

با چشم آب دهانم را قورت می  قدمی برمیدهم و  آنی که خودم حدهای گشاد شده به سمتش  از  لحنم  زدم  س میدارم. 

 :تر استناالن
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 چی شده؟-

 :گیردکند و دم عمیقی میبا زبان لب پایینش را خیس می

 ...خب...راستش-

خواهم با تمام وجود سرش فریاد بکشم. دانم چه خبر شده ولی می داند چطور باید خبر بد را به من بدهد. نمی انگار نمی

 :کشمشچسبم و جلو میتنش میای رنگ چسبیده به از پولو شرت مردانه و سورمه 

 خواهرم تیناست؟ بهم بگو چه خبره؟-

هایم از فشار بغض و اشک زند و چشمافتد. قلبم در دهانم میاش پایین میکشد و دستم از روی یقهخودش را عقب می

م و بعد نگاه  ماناش که میان دستش مانده خیره میگیرد. به گوشیرود و دستش را باال میسوزد. قدمی عقب میمی

 :شوندهاش باز و بسته میکند لبآید. همانطور که به آرامش دعوتم میهای نگرانش باال میخواهشم تا چشمپر

 ...داریوشه...به نظرم بهتره با خودش حرف بزنی-

تم رها  لرزد. گوشی را در دسلرزد و تمام وجودم میلرزند و دستم میبرم...انگشتانم میدستم را به سمت گوشی می

 :گویدکند و کنار گوشم میمی

 ...حال خواهرت خوبه-

خواهد خیالم را از بابت خوب بودن حالش راحت  ام در این دنیا تک خواهرم است و میترین دارایی داند مهمانگار می

 کند. اگر تینا حالش خوب است پس...؟ 

رود ای نزدیک است. فکرم می دانم! فاجعه ش...میزنم به اعماق وجودزنم و نقب می نگاهم را به نگاه علیرضا گره می

 :چسبانملرزد و خیره به نگاه نگران و تاریک علیرضا گوشی را به گوشم میسمت سامان...سامانم! قلبم می

 داریوش؟-

ی  ام نمانده و با صدایی بلند بغض چسبیده به تارهاکند. صبری برای دل پاره پارهی آرامی گلویش را تمیز میبا سرفه 

 :شکانمام را می صوتی

 ...داریوش چی شده؟ سامان؟ سامانه! نه-

 :کردمتر از آنی است که فکرش را می صدایش گرفته 

 ...دونم...ازش خبر ندارم...اصال موضوع سامان نیست...خبسامان خوبه...یعنی نمی-

 !داریوش؟!! کشتی منو-

 ...ت...پوووف...خبهول نکن...مایا...گربه-

وار میفتم. نگاهم خیره به گلدان روی میز  کنند و همانجا کنار دیوار روی زانوهایم سجدهبه لرزیدن می   هایم شروعلب

 :چکدشود و قطره اشکی پایین میتار می

 مرده؟-

قطره می  دو  پایین  که  بعدی  بهتر میاشک  نگاهم  باال شود و مردمکریزد وضوح  علیرضا  متاسف  تا صورت  هایم 

 :گیردبیشتر می رود. صدای داریوشمی
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 ...اومد...وقتی رسیدن...کشته بودنش تارامتاسفم...کاری ازم برنمی-

 :دهمدارش گوش میای آرام فقط به صدای رگه در سکوت و میان گریه

 .دونم آدرست رو از کجا آوردن...اما توی خونه رفته بودن...انگار هیچ جای امنی وجود ندارهنمی-

 ...دوستم بود...همدمم بود...فقط یه گربه بود ولی...خدای من ی خوبی بود...بهترینگربه-

من  - رفت...تازه  وجودم  از  تیکه  یه  واقعا  سارا  به  دادم  رو  سگمون  باشی...وقتی  ناراحت  داری  هی...هی...حق 

برات میفته    ست و با سارا بیشتر خوشحاله. ببخشید که اونجا نیستم و تنهایی...متاسفم که این اتفاقا دارهدونستم زندهمی

کنم کنم قول بده همونجا بمونی تا من سرپاشم...وقتی فکر می اونم فقط چون تصمیم گرفتی بهم کمک کنی...خواهش می 

 ...اگر توی اون تایم خونه بودی

 :گویمزنم و با حرص میهایم را با پشت دست کنار میاشک

 ...گفته بود دونی چرا؟ چون شبنم لعنتی بهشون دونستن خونه نیستم...میمی-

 کنی نقشه بوده؟فکر می-

 اون تایمی که پیش من بودی به بابات گفتی کجایی؟ -

 ...اوووم...خب...صبر کن...خب-

 :گویدانگار کم کم متوجه جریان شده باشد با عصبانیت می

رسید به آدرس اینجا و بعد فهمید دونم برام بپا گذاشته بود تا  آره! کار شبنم بوده...من به بابام نگفته بودم کجام...اما می-

 ...اینجارو چند سال پیش خریدم. حتما یجوری به گوش شبنم رسیده 

 :گذارمهایم میچشم دست لرزانم را روی 

 فقط یه گربه بود...چطور تونستن؟-

می- آدم  آشغاال  این  گربهتارا  کشتن  نکنم  رکشن...فکر  بهم  رو  باشه...آپارتمان  بوده  سخت  خیلی  براشون  یخته  ت 

خواستن برامون پیام بفرستن...بعد از بالیی که سر من  بودن...شاید دنبال یه نشونه و سرنخ از وحید بودن...شاید می 

 ...اومد...بهمن دنبال پسرشه...و تا وقتی نفهمه کجاست ول کن نیست

 :کنمهایم پاک میکشم و اشک را از گونه ام را باال میبینی

 مایا کجاست؟-

 خوای بگم خاکش کنن؟خواد ببینیش...میعکس فرستادن...باور کن دلت نمی تارا...برام-

 ...اومدم بیرون کجا دیدمش! دلم براش تنگ شدهخواد ببینمش...یادم نمیاد دقیقا وقتی از آپارتمان میاما دلم می -

 ...ی اینارو میده...واقعا متاسفم تارادونم...مطمئن باش بهمن حروم زاده جواب همه می-

 بعدش نوبت کیه؟ سامان؟ تینا؟-

تونم روی پاهام وایسم. مطمئن باش بعد از اون رسه...من توی دو سه روز آینده دیگه میبهت قول میدم به بعدی نمی-

 .کشه تا از شرش خالص شیمخیلی طول نمی
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می  قطع  گریه  و  بغض  میان  را  تماس  دقیقه صحبت  چند  از  بعد  باالی سربالخره  هنوز  علیرضا  با کنم.  و  ایستاده  م 

 :کندناراحتی نگاهم می

 ...متاسفم تارا جان-

 :کنددستش را به سمتم دراز می 

 ...درست میشه-

کند بتوانم روی پاهایم بایستم. روی گذارم. کمکم میهایم را میان دستش میدهم و با لبخندی تلخ، انگشتسری تکان می

ها زیر سر شبنم باشد مانم. احتمال اینکه تمام این برنامهتلویزیون خیره مینشینم و به صفحه سیاه و بزرگ  کاناپه می

زیاد است. چقدر احتمال دارد که در تمام این مدتی که در خانه داریوش بودم، بهمن دقیقا همان یک ساعتی را انتخاب  

 کرده باشد که من از خانه بیرون زده بودم؟ 

ن در خانه حضور داشتم، بسیار باالتر است و وقتی پای گیر افتادن میان  داریوش وقتی که م  خطر وارد شدن به خانه 

باشد. شبنم  داشته  تئوری حقیقت  این  اگر  البته  بودم؟  دوباره گول شبنم را خورده  چرا  کند.  نمی  بهمن ریسک  باشد، 

ام را به گند ی زندگی کشم تا مغزش بیرون بریزد. همهگیرم و بقدری می هایم میلعنتی! در ذهنم موهایش را میان چنگ

بردار هم نیست. یادم نیست کجای این بازی پا روی کفشش گذاشتم! از کی چنین نفرتی از من پیدا کرد؟ کشیده و دست

 !دانمنمی

رود سمت عسلی بغل دستم. علیرضا لیوان چای را همانجا رها  آیم و نگاهم میبا شنیدن صدای "تق" از فکر بیرون می 

 :گذاردت و قند را کنارش میکند و بسته شکالمی

 ...یه چیزی بخور...رنگ و روت پریده-

 :کنمکشم و نفس عمیقم را رها می دستی به صورتم می

 ترسی؟ حاال چی؟ هنوز نمی-

 :زندبخش و عمیقش میمانم. از لبخندهای آرامش کنم و منتظر جواب مینگاهش می

 !دممن فقط یه وکیلم...دارم کارم رو انجام می-

 ...گر بدونه کجاما-

کنه...آدمایی مثل بهمن م؟ امیدوارم این کار رو بکنه...اما متاسفانه مطمئنم نمیخواد بکنه؟ بیاد توی خونهچیکار می-

 ...ترین چیزه...ترجیح میده جای گیر افتادن بمیرهشناسم. پول و آزادی براش مهمرو خوب می

 :خورداش تکانی میکند و سینهنفس عمیقش را رها می

خواست بکشتت...بعد از اتفاق امروز...فکر کنم االن مرده بودی...این یعنی اون قصد کشتنت رو  تارا...اگر بهمن می-

 کاری زنده الزمت داره...درست میگم؟ ازش چی داری تارا؟ نداره...واسه یه 

ام را  گیرم و به سختی آب دهان خشک شدهمیخودم  دانم دقیق و باهوش است. حالت تدافعی به  لرزند...میهایم میلب

 :دهمداند. سری تکان میفرستم. علیرضا چیزی راجع به قتل وحید نمی پایین می

 ...دونم...چرا باید بخواد منو بکشه؟ من که کاری ازم برنمیاد بهرحالنمی-

دونی  تورو بترسونه؟ یچیزی میکنه که فقط  ی داریوش رو قبول میپس چرا دنبالته؟ چرا ریسک وارد شدن به خونه -

 دونه؟ گم؟ داریوش میتارا...درست می 
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 :رومدهم و عقب میبه پشتی نرم کاناپه تکیه می

 ...خوام در موردش حرف بزنمنمی-

 ...کردمپس یه چیزی هست...اشتباه نمی-

 :افتندهایم پایین میکنم و لبدستی زدنش جواب داده؟ اخمی میخوشحال است که یک

 ...تونم بگمنمی-

 :شود و سعی می کند با منطق راضی ام کندبا جدیت به سمتم خم می

تارا...خودت هم می- بدونم  باید  نمیمن  ندونم  تمام حقیقت رو  دارم...اگر  کارم رو درست دونی که قصد کمک  تونم 

 .انجام بدم

 :دهمبه تندی سر تکان می

 ...تونم اعتماد کنمنمی تونم...به هیچکستونم...ببخشید...واقعا نمینمی-

خواست، خودش همه چیز را به  واقعا هم همینطور است. جز سامان و داریوش به کسی اعتماد ندارم! اگر داریوش می

 !او می گفت

 دونه؟داریوش می-

 :گذاردکشد و هردو دستش را روی ران پایش میدهم. پوفی میی تایید حرفش تکان میسرم را به نشانه 

 ...گذرونه! هروقت آماده بودی...من گوش میدمخدا بخیر ب-

 :گویدلرزش به نگاهم خیره مانده. بالخره بعد از چند ثانیه خیرگی سفت و محکم میهایی بیبا مردمک

 ...تونی بهم اعتماد کنی تارامی-

با داریوش مشورت ماند. مطمئنا تا  ی کوتاه و لحن هشداردهنده علیرضا برای چند روز آینده در ذهنم می این مکالمه

نکنم، هیچ حرفی به او نخواهم زد و از طرفی دیگر، کشته شدن وحید یک راز ساده و پیش پا افتاده نیست که بتوانم با 

داند در گذر زمان رابطه من با او  کسی درمیانش بگذارم. حتی اگر علیرضا قصد کمک کردن هم داشته باشد، خدا می

دارم به کسی فرصت سواستفاده کردن بدهم. اگر داریوش روزی تصمیم بگیرد  یا حتی داریوش چطور باشد. دوست ن

های من در برابر شود حرفاز این اتفاق برعلیه من استفاده کند، راهی برای ثابت کردن اتفاقاتی که افتاده ندارد و می

وجودحرف دیگری  شاهد  بگویم،  علیرضا  به  را  چیز  همه  خودم  زبان  با  خودم  اگر  اما  او  می   های  که  تواند  دارد 

 .امهای داریوش را برعلیه من تایید کند، چون خودم درحضورش اعتراف به قتل کردهحرف

چیز چقدر راحت عوض خواهد شد. تا  دانم که همهبعد از گذراندن تمام این ماجراها، من بهتر از هرکس دیگری می

داریوش عمل می برعلیه  و  بهمن بودم  تیم  در  پیش من  ماه  کنار  کردچند  تغییر کرده و من در  امروز همه چیز  و  م 

 !کندجنگم اما تا کی؟ فقط آینده مشخص میداریوش می

کنم و معذبم اما بیشتر روز را خانه نیست و زیاد هم با هم برخورد ی علیرضا کمی احساس غریبی میبا اینکه در خانه

رود. دیدن دیدن خانواده و دوستانش بیرون میها هم برای  گردد و بعضی شبنداریم. نزدیک غروب به خانه برمی

ام و آن هم چیزی نیست جز آزادی! من  آورد چه نعمت بزرگی را از دست داده روال زندگی معمولی او به یادم می 

کنم شاید مرگ  فکر پا داخل آن گذاشتم. گاهی فکر میپروایی و بیام که خودم با بیدیگر آزاد نیستم...اسیر قفسی شده

ام و کسی نیست تا سرش غر بزنم و از وضع موجود شکایت  از این زندگی نکبتی که من دارم باشد. بدخلق شدهبهتر  

خواهد در این شرایط اش درگیر است و میگوید با خانوادهام کمرنگ شده. خودش میکنم. حضور داریوش در زندگی
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تواند  دانیم که نمیکند اما هردو میامش دعوتم میزنم و او به آرسخت بیشتر کنارشان باشد. گاهی با سامان حرف می

 .به دیدنم بیاید و من هم جرات بیرون رفتن از خانه را ندارم

ندارم کوچک جرات  حتی  تنهاترم.  میازهمیشه  کنم.  برقرار  خواهرم  با  ارتباطی  ولی  ترین  است  دلخور  من  از  دانم 

کردم. انگار وجودش برایم کافی بود  ایا احساس تنهایی نمیاینطوری برای خودش هم بهتر خواهد بود. قبال با وجود م

داده  دست  از  هم  را  دوستم  وفادارترین  حاال  خانهولی  نزدیک  که  بود  گفته  داریوش  دفنش ام.  خالی  زمینی  در  و  ام 

پارهکرده تکه  و  خونین  بدن  اینکه  شاید  همیاند.  برای  تصویر  آن  مطمئنا  باشد.  بهتر  برایم  بودم  ندیده  را  در  اش  شه 

ماند و صدای “میو ماند ولی حاال فقط صورت کوچک و بانمکش را به یاد دارم که در نگاهم خیره میهایم میکابوس

 .شدمیو” کردنش بلند می

نشینم. شلوار جین سیاه را  کنم و صاف روی کاناپه می با شنیدن صدای گردش کلید در قفل خودم را جمع و جور می

شوم شومیز سفیدم از پشت باال نرفته باشد. داریوش برایم یک ساک لباس فرستاده بود و از  کشم و مطمئن میپایین می

گذرد. به  شود و اندام علیرضا از میان در نیمه باز میاین بابت مشکلی نداشتم. دری که از پشت قفل زده بودم باز می 

بندد و انگار منتظر کسی باشد  ل پشت سرش نمیزنم. در را مطابق معموشوم و لبخند مینشانه احترام از جایم بلند می

کند. ایستد و نگاهم میبینم که میان چهارچوب در میایستد. چند ثانیه بعد اندام بلند باال و کشیده داریوش را میکنار می

 زند. گچ پایش را باز نکرده. ازآید، هنوز به طور واضحی لنگ مییک عصای طبی زیر بغلش زده و وقتی داخل می

کنم ی هال تا دم در را در چشم برهم زدنی پر میام را پنهان کنم. فاصله توانم خوشحالی شوم و نمیزده می دیدنش ذوق

 :کنمشوم و بغلش میی پا بلند میکه نم اشک به نگاهم نشسته، روی پاشنهو درحالی 

 .بینمتخوشحالم که سرپا می-

کند و همانطور مانند ست دیگرش برای بغل کردن من استفاده نمییک دستش به عصای زیر بغلش بنده شده اما از د

روم، حس  کنم و قدمی عقب میایستد. وقتی دستم را از دور گردنش باز میحرکت میان گره دستانم میمترسکی بی

روم و  کنم که از این حرکت من در حضور دوستش حسابی معذب شده. با حس سرخوردگی چند قدم دیگر عقب میمی

 :دهدزند و سر تکان میمن لبخندی می چرخانم. با دیدن نگاه خجالت زدههایم را به سمت علیرضا میدمکمر

 چطوری تارا جان؟ -

 :کندهایش را از پا میبندد و کفشدر را پشت سر داریوش می

 ...بیا تو داریوش-

 :کنددهد و آرام زمزمه میداریوش سری برایم تکان می

 خوبی؟-

 :گردمکشم و مسیری که تا دم در رفته بودم را به سمت هال برمیشود. پوفی میرفتارش خاطرم مکدر میاز سردی 

 .بد نیستم-

کاناپه می بود. روی  زده  ذوقم  توی  بد  بودم. چقدر  دلتنگ  را کشیدم. چقدر  دیدنش  انتظار  را نشینم و گوشیچقدر  ام 

 :دارمبرمی

 خبر جدیدی نیست؟ -

آید. عصای زیربغلش را به  آورد و به سمت مبل دیگری میهایش را از پایش بیرون می کتانیداریوش هم با کمی تقال

 :کنددهد و روی آن جا خوش میمبل تکیه می

 خبر زیادی نیست...تو چه خبر؟-
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 :دهمگردم. درست مثل خودش سرد جوابش را میرود و من به سمت داریوش برمیعلیرضا داخل سرویس می

 .مروز صاحبخونم باز زنگ زده بود برای اجاره...این ماه رو کال نریختممنم هیچی...ا-

 .زنمشماره حساب بده خودم می-

 :زنمخیره در نگاه سخت و سیاهش پوزخندی می

 ...کنمچرا شما؟ خودم اوکیش می-

 :نشیندرنگش میهای بیلبخند کمرنگ همیشگی کنج لب

 ...کنیشدی و کار نمیعزیز من بخاطر من االن این همه مدت آواره -

 :پوزخند من اما تلخ و برنده است

 االن دوباره شدم عزیزت؟ -

 :گیردکشد و صورتش حالت خشن همیشگی را به خود میابروهای پر و پهنش را درهم می

 منظورت چیه؟-

 :اندازمکشم و شانه باال میآورد. پوفی میمشخص است که کامال متوجه منظور من شده و فقط به روی خودش نمی

 ...ولش کن-

خیال بحث و جدل کشم تا خستگی صورتم دربرود. بیکشم و چشم و ابرویم را به سمت باال میدستی به صورتم می

 :گویمشوم و با ناراحتی میبیهوده می

 .بست خوردیم. جز زمان و روزا هیچی جلو نمیرهانگار به بن-

 :کندگره ابروهایش را باز و حالت صورتش تغییر می

 ...خیلی مطمئن نباش. یه نفر رو پیدا کردم-

 :گویدتری میشود با صدای آرامدوزد و وقتی از باز بودن شیر آب مطمئن مینگاهش را به در دستشویی می

البته اول باید بگیرمش تا از زیر زبونش برای خالص شدن از شر بهمن...توی همین هفته قال قضیه رو می- کنیم. 

 .کجاست بکشم جنازه مهراد

 :نشینمزده صاف می رود و با حالتی هیجان های چند دقیقه قبل یادم میتمام تنش

 واقعا؟ کیه؟-

 :دهدسر تکان می

 !هرچی کمتر بدونی بهتره-

 :غرمخورد. با عصبانیت و صدای بلندی مییکبار دیگر توی ذوقم می

 !ذاریقول داده بودی منو در جریان همه چیز می-

 :دهدچسبد و اخطار میهراسانش به در دستشویی مینگاه 
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 .صداتو بیار پایین-

 :کندعمیق و ترسناک نگاهم می

 برای خودت بهتره که چیزی ندونی...بهم اعتماد نداری؟ -

 :دهمانصافی و سنگدلی جواب میدر اوج بی

 !راستش رو بخوای نه-

 :دهدان میدزدد و سری از روی تاسف تک رنجیده و ناامید نگاهش را می

 ...خوام علیرضا چیزی بدونهکنیم. نمیتوی یه فرصت بهتر صحبت می-

اش را دستش  توان پس گرفت. در سکوت گوشیشوم ولی حرف زده شده را نمیام پشیمان میاز اینکه ناراحتش کرده

هد از او بپرسم؛ روزی  خوااش. دلم می مانم به نیمرخ دلخور و عصبی شود. خیره میگیرد و مشغول مسیج دادن میمی

مان برای همیشه برداشته شد، تکلیف ما چیست؟ تکلیف ی سنگین بهمن از روی زندگی که همه چیز تمام شد و سایه 

هایی که باهم صبح کردیم. تکلیف سیگارهای مشترکی که باهم کشیدیم. تکلیف این احساس لعنتی که بیخ گلویم را  شب

دانم. راه من و داریوش به سمت دو مسیر  هایم را میاز همین حاال جواب سوال  شود؟ اماسفت و محکم چسبیده چه می

 .دار خواهد شد و جز خاطرات هیچ چیزی برای چنگ زدن به آن ندارمجدا ادامه 

 :زنمکند و من لبخند گرمی میآید و مشخص است آبی به صورتش زده. نگاهم میعلیرضا از سرویس بیرون می

 ...خسته نباشی-

 :دهدشانه احترام سری تکان می به ن

 ممنون...تو خونه حوصلت سرنرفت؟-

 :شوددار می لبخندم ادامه 

 .نه من که کال به تنها بودن عادت دارم-

 :گذارمام را روی میز می شوم و گوشیاز روی مبل راحت بلند می 

 ...بیا بشین برم یه چایی بذارم-

 :کشد کنسول بیرون میای از کشوی آید و پروندهبه سمت هال می

 خوری دیگه داریوش؟ها هست...تو هم چایی میدستت درد نکنه. هل و چوب دارچین هم توی کشوی ادویه -

 :گویدآورد و کوتاه میاش بیرون میای سر از گوشیداریوش برای لحظه 

 ...آره مرسی-

ایم و اینطور سرد و غریبه برخورد  ا دیده کند. اصال خوب نیست که بعد از این همه روز همدیگر ربه من نگاه هم نمی 

 .کنیممی

می آشپزخانه  سمت  میبه  پر  آب  از  را  ساز  چای  براق  و  سیاه  کتری  و  صحبتروم  صدای  طور  کنم.  به  هایشان 

می گوشم  به  می نامفهومی  چون  برنامهرسد.  از  علیرضا  موضوع  دانم  به  اهمیتی  نیست،  باخبر  داریوش  های 

ره بزرگ و رو به خیابان آشپزخانه دهم. همانطور که در انتظار جوش آمدن آب هستم به سمت پنجهایشان نمیصحبت
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زنم. جاسیگاری و پاکت سیگارم هنوز داخل تراس و روی میز سیاه و  ی نازک و کرم رنگ را کنار میروم و پردهمی

 .آهنی وسط تراس جا مانده است

نمی سیگار خوشش  بوی  از  نشانهعلیرضا  به  من  و  بیآید  را  سیگارم  هم  نیست  خانه  در  وقتی  حتی  احترام،  رون ی 

کشم. شماره سوپرمارکت نزدیک برج را دراختیارم گذاشته تا هروقت که نیاز به چیزی داشتم زنگ بزنم. چندباری می

کردم گرفت. حتی اگر اصرار هم می آورد، از من پول نمیزنگ زده بودم و هربار که پسرجوان خریدهایم را برایم می 

چندباری برای خرید سیگار و یک بار هم برای خرید نواربهداشتی    گیرد. البته من فقطگفت که پرداخت شده و نمیمی

  .زنگ زده بودم و چیز دیگری سفارش ندادم

کردم. برخوردش با من همیشه محبت آمیز و صمیمی اما با احترام اینهمه مالحظه و مهربانی علیرضا را درک نمی

دارد اما نیازی به اینهمه لطف نیست. شاید هم به   اش با داریوش هوای مراخواهم فکر کنم که بخاطر دوستیاست. می

 .بافمطور کل برخوردش با همه همین است و من الکی برای خودم داستان می

گذارم. چرا باید آدمی  های واهی را کنار میگیرم و فکر و خیالی بیرون میبا شنیدن صدای قل قل آب نگاه از منظره

االیی از دختر پردردسری مثل من خوشش بیاید؟ باید عقلش را از دست داده  مثل علیرضا با چنین موقعیت اجتماعی ب

 !باشد

گیرم. زور یک دستم به  اش را میروم و با یک دست دستههمانطور با فکری مشوش به سمت کتری آب جوش می

شود و اژگون میاش بند کنم، کتری از میان دستم وخواهم دست دیگرم را به دستگیرهرسد و تا میسنگینی کتری نمی

کشم و ریزد. از شدت درد و سوختگی با صدای بلندی جیغ می حجم زیادی از آب جوش داخلش روی دست و لباسم می

 .دهدکتری سنگین روی زمین آشپزخانه میفتد و صدای ناهنجاری می

 .کنم لباس را از بدنم فاصله بدهم چسبم و سعی میاز شدت درد به دستم می 

 ...چی شد تا-

های درشت شده و صورتی وحشت زده  بینم که کنار جزیره ایستاده و با چشمگیرم و علیرضا را می را باال می  سرم

 :کندنگاهم می

 ...یا خدا-

رساند و درست به اندازه علیرضا از  چند ثانیه بعد داریوش هم با عصای زیربغلش لنگان لنگان خودش را به من می 

 .خورددیدن من در آن وضعیت جا می

 :دودآید و به سمتم میعلیرضا زودتر از او به خودش می

 ...نترس...چیزی نیست-

 :لرزدصدایم می 

 ...سوزهتمام تنم می-

توانم ببینم دور و برم چه خبر است و  گیرد. از میان خیسی نگاهم به سختی میزند و دست لرزانم را می کنار زانو می

 .کنممیگزم و ناله فقط از شدت درد و سوزش لب می

 تارا؟-

 :صدای داریوش است که باالی سرم و سمت دیگر ایستاده

 ...باید ببریمش دکتر-
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 :دهدعلیرضا به نشانه تایید سر تکان می

 تونی لباست رو دربیاری؟آره...باید لباسش رو دربیاره...تارا جان می -

دهم.  کنم و سر تکان میاشک نگاهش می  یتوانم تکانش بدهم. از میان پردهسوزد که حتی نمیانقدر پوست دستم می

 :گویدبرد و رو به داریوش میکشد و بدون معطلی دستش را به سمت قسمت پایینی شومیزم میپوفی می

 تونی کمک کنی تو؟ می-

 :نشینداندازد و سمت دیگرم میداریوش با اینکه اوضاع خوبی ندارد، به سرعت عصا را کنار می

 ...ش رو...بی زحمت تو برو براش لباس بیار ببریمش بیمارستانبذار خودم درمیارم لباس-

 :کشدشود و دستش را عقب می علیرضا به سرعت متوجه اخطارآمیز بودن لحن داریوش می

 .گردمباشه. االن برمی-

رود. داریوش مرا به  شود و به سرعت به سمت اتاقی که در اختیار من گذاشته میسپس از روی زانوهایش بلند می

هایم  فرستد و آن را از روی شکم و سینهگرداند و در یک حرکت سریع دستش را زیر بلوزم میسمت خودش برمی

 .کنمشود و از درد ناله می کشد. پوست شکمم به سوزش بدی دچار می باال می

 :کشدی خیس از اشکم میبا مالیمت انگشت شستش را روی گونه

 ...ریم بیمارستانباید درش بیاری وگرنه بدتر میشه. االن می دونم درد داره عزیزم ولی می-

کند. کشد و سپس از سرم خارجش می کند، لباس را از گردنم باال میهمانطور که با صدای آرامش دم گوشم زمزمه می

می کنار  را  میلباس  سوتینم  پارچه  روی  را  دستش  و  می اندازد  وقتی  و  نفوذفشارد  هم  آنجا  تا  آب جوش  کرده    بیند 

 :گویدمی

 .اینم باید دربیارم-

ثانیه بعد گویا چیزی که می کشد و نگاهی به دور و برش می پوفی می باشد، به سمت  اندازد. چند  پیدا کرده  خواسته 

کشد. پارچه چهارخانه  ی بزرگی که به آن آویزان شده را از دستگیره پایین میشود و پارچه ی گاز فردار خم میدسته

آید، بندهای  گذارد و با همان مالیمت و آرامش دوست داشتنی که فقط از خودش برمیرا کنار پایش می  سفید و مشکی

سوزد اما در برابر سوزش دستم به مراتب  کشد. پوست سینه و شکمم به شدت میهایم پایین میسوتین را از روی شانه

نمی خجالت  داریوش  نگاه  از  است.  آن بهتر  در  نگاهش  که  هرچند  شهوت  کشم.  هیچ حس  هم  لحظه  پرنیازی  و  آلود 

های سوتین باز  گردد. وقتی قفلفرستد و با انگشت به دنبال قفل لباس زیر یاسی رنگ میهایش را پشتم میندارد. دست

ترسم گزم. می گیرم و لب میهایم میافتد، به صورت غیر ارادی دستی که نسوخته را روی سینه شود و پایین میمی

هایم رسد و مرا در آن حالت ببیند. قبل از اینکه چنین اتفاقی بیفتد، داریوش پارچه را به آرامی دور سینهعلیرضا سرب

 :چپاندام میچرخاند و انتهایش را بین انگشتان بند شده به سینهمی

 .اینو سفت بچسب االن برات لباس میاره-

 :کشدفریاد میچرخاند و با صدای بلندی سپس سرش را به سمت سالن می

 ...علیرضا-

 :رسدتر است و از هال به گوش میصدای علیرضا آرام 

 ...دارم میام-
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 :اندازددود و به محض دیدن حالت جمع شده و معذب من در آن یک تکه پارچه سرش را پایین میداخل آشپزخانه می 

 ...این مانتو نازک بود آوردمش-

رود. هنوز به من نگاه دهد و عقب عقب می ش رنگی به دست داریوش میمانتوی سیاه و نازک را همراه با شال بنف

 :های داریوش استکند و نگاهش مستقیم به چشمنمی

 ...تونی بیاریش پایین خودت؟ من برم ماشین رو بیارم دم درمی-

 !آره اوکیه...دمت گرم-

کشم ام میاریوش مانتو را به تن سوخته بندد. به کمک دشود و در را پشت سرش میعلیرضا اینبار از خانه خارج می

 .کندآید. برخورد پارچه نازک و لطیف مانتو هم بدنم را اذیت میو نفسم از شدت درد بند می 

کند مرا هم از روی زمین بلند کند.  ایستد و سعی میداریوش بعد از کشیدن شال روی سرم، به سختی روی پایش می

 :دچسباندو طرف مانتو را محکم بهم می

 .میدونم سخته ولی سفت بچسب چون زیرش لباس تنت نیست_

نشانه به  تکان میسری  قبول حرفش  فشار بغض میدهم و چانه ی  از  دردی که میلرزدام  با وجود  پای  .  درد  کشم، 

فرساست، چه برسد  دانم راه رفتن بدون عصا برایش سخت و طاقتبینم. میاش میکردهاش را در صورت عرق شکسته

کشم. با صدای ضعیف و  هایش بیرون میایستم و خودم را از میان دستاینکه مرا هم حمل کند. روی پاهایم می  به

 :گویمپردردی می

 .تونم بیامخودم می-

گردم. داریوش خم شده تا  روم. به عقب برمی گیرم و قدمی به سمت خروجی آشپزخانه میی دستم را می مچ سوخته

ی  ت بردارد. مشخص است که درد زیادی را متحمل شده و سعی در کنترل حالت بهم ریختهعصایش را از کنار کابین

 :کنمصورتش دارد. با ناراحتی زمزمه می

 .تو استراحت کن...با این وضعیت...خودم میرم-

 :آیدزند و با اخم به سمتم میعصایش را زیر بغلش می

 ...من اوکیم...عجله کن -

آید خودم را کنترل  کنم تا جایی که از من برمیپیچم ولی سعی میتان را از درد به خودم می تا بیمارس  تمام مسیر خانه

دهد که سوختگی عمیق و شدید نبوده و با کمی پماد ترین بیمارستان، نوید میکنم. دکتر عمومی بخش اورژانِس نزدیک

فرستند و من  ظار بیرون از اتاق می و مداوای سرپایی مشکلم حل خواهد شد. علیرضا و داریوش را به صف در انت

ام را بیرون شوم. با کمک پرستار بخش، مانتویی که سفت دور تنم پیچیدهها منتقل میهمراه با پرستار به یکی از بخش

هایم را هم تا جایی که الزم است از تنم بکنم. وقتی پماد را روی تنم کند تا بقیه لباسکشم. سپس با حوصله کمک میمی

 .شومکشد و مثل آب روی آتش خاموش مید ناگهان پوست برافروخته و سوزانم دست از سرکشی میکشمی

شویم. علیرضا ها و پماد آرام شده از بیمارستان خارج میی پزشک و بدنی که بخاطر مسکنیک ساعت بعد با نسخه

می  داریوش  دست  را  تهیهسوییچ  برای  خودش  و  داروخانهدهد  به  داروها  که  ی  دارد  ای  فاصله  ما  با  قدم  چند  تنها 

 .رودمی

 :کند، درهای ماشین را باز می داریوش بدون اینکه حرفی بزند با کمک گرفتن از سوییچ

 ...برو بشین-
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 :گویمکنم و آرام میهایم شده نگاهش میبا بغضی که باعث لرزش لب 

 ...ببخشید داریوش-

 :آیدآوردن پاکت سیگار داخل جیبش رفته، خالی بیرون میشوند و دستی که برای بیرون چشمانش گرد می

 برای چی؟ -

 :کنماش میای به پای آسیب دیدهگیرم و اشارههایم میی لبم را میان دندان گوشه

 ...دونم چی شد...اصالتوی این وضعیت...نمی-

 تارا؟-

ک خیس شده، عمیق و غمگین نگاهش  که صورتم از اشکشم و درحالی از تقال برای پیدا کردن کلمات درست دست می

 :بینم که اثری از آن روی لبش نیستکنم. لبخند کمرنگی در نگاهش میمی

 .خوشحالم که سوختگیت عمقی نبود اتفاقه...چرا باید بخاطرش عذرخواهی کنی؟-

 کنم از دست من ناراحتی؟ چرا پس...چرا احساس می -

فرو می فکر  به  و کالفکمی  عمیق  نفس  بعد  و  می ه رود  دیده ای  آسیب  پای  می کشد. روی  تکان  کمی  به  اش  و  خورد 

 :کندماشین اشاره می

 ...کنیم. تو کار بدی نکردی...فقطبعدا در موردش صحبت می-

 :رودشود و با کمک عصای زیر بغلش به سمت ماشین میاش باال و پایین میسینه

 .بذار برای بعد...االن وقت مناسبی نیست-

کنم. پشت سر داریوش که روی صندلی کمک راننده نشسته روم و در عقب را باز میمت ماشین میبه دنبالش به س

 :شومنشینم و کمی به جلو خم میمی

نیست...فاصله می- ازت  درمونی  و  درست  خبر  که  چندین روزه  شده؟  داریوش؟ چی  اینطوری چیه  که  االنم  گیری. 

 ...میگی. اگر من کار بدی نکردم..پس

 :کوبدکند و کلمات دردآورش را برسرم می کالفه و دگرگون صحبتم را قطع می با حالتی 

 ...خوام تموم بشه...تارا مامی-

 :دوزدکشد و نگاهش را به در داروخانه می نفس عمیقی می

کنم یخوام بازیت بدم...و احساس مشد...من آدم بدی نیستم...نمیما اشتباه کردیم...هیچوقت نباید این رابطه شروع می-

بهمن  اشتباهه...از شر  دارم...دارم...اما  من...من...بهت حس  نیست.  درست  رابطه  این  به  دادن  ادامه  این  از  بیشتر 

 ...شیم و همه چیز تمومه...من حتی مطمئن نیستم بخوام ایران بمونم...همه چیزخالص می

ز قیامتی که درون من بپا کرده، نفس عمیق  خبر اکنم. بیکشد و من هاج و واج فقط نگاهش میاش میدستی به پیشانی

 :گیرددیگری می

یاد مهراد می- منو  یاد مهراد می اینجا همه چیز  منو  این  ندازی...احساس شرم میندازه...تو  فکر کردی  تا حاال  کنم. 

نمی هیچوقت  من  خطرناکه؟  و  سمی  چقدر  نمیرابطه  هیچوقت  باشم...تو  پسرت  دوست  من تونم  دختر  دوست  تونی 
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تونیم ازدواج کنیم...نه که اصال به ازدواج فکر کنم...من قبال عاشق شدم...دیوونه وار...ازدواج  باشی...هیچوقت نمی

کنی این  کنه ولی از هم پاشید...فکر میکردم تا ابد ادامه پیدا میکردم...ازدواجی که همه چیزش درست بود و فکر می 

داشته باشه؟   کشم...چون  تونم معرفیت کنم...چون خجالت میمن به هیچکس نمیرابطه مریض چقدر شانس موفقیت 

 !اشتباهه

نمی و  روست  به  رو  به  مستقیم  است. نگاهش  مطمئن  اما  غمگین  زدنش  لحن حرف  ببینم.  را  حالت صورتش  توانم 

 :دهمزنم و تکیه به صندلی راحت لکسوز می پوزخندی می

 ...مشکلی نداره-

. با  ها با او خوابیدماش سوخته بود. همان شبی که برای بار اول بعد از سالم در خانه رود به بار قبلی که دستیادم می

 :زندگردد و ابروهایش را درهم گره میتعجب به سمتم برمی

 همین؟-

 :اندازمزنم و شانه باال میلبخند تلخی می

کردیم...می- شروعش  که  میشیم...دروزی  اشتباه  مسیر  یه  وارد  داریم  که  ازت دونستیم  انتظاری  هیچ  من  اریوش 

دونم چرا اینطوری شد...اصال چرا شروع شد؟ شاید چون هردومون عزادار بودیم...شاید چون  نداشتم...حتی منم نمی

 ...ستکردیم...بهرحال باید یه جایی تموم شه...االن بهتر از یک سال دیگهیه حس مشترک رو تجربه می

چکد را با پشت آستین مانتو خشک ی پلکم پایین می...اشکی که از گوشهگوید و نگاهم چیز دیگریزبانم چیزی می

 :زنمکنم و به سختی لبخند میمی

 ...اوکیه-

 :زنددارم لب میخیره در نگاه پربغض و غم

 ...متاسفم-

 :دهماش را نمیشکستن جلوی نگاه شرمنده دهم و دیگر به خودم اجازهبه لبخندم عمق می

 ...هردومون بود. منم متاسفم...واسه همه چیزاشتباه از -

او را هم رنگ می لبخندی کج و کوله روی لب  از من  ی درک کردن سری تکان می زند و به نشانههای  دهد و رو 

می گیرد. میمی تمام  چیز  همه  بالخره  نمیدانستم  فکر  اما  نمیشود  فکر  بدتر  آن  از  و  این زودی  به  این  کردم  کردم 

اینطور ناراحتم کند. احساس می  جدایی  دقیقهکنم همهمنقلب و  تا چند  دنیایی که  پاشیده و  ی پیش میی  از هم  شناختم 

چنین   تا  بودم  داده  اجازه  خودم  به  احمقانه  و  بچگانه  انقدر  چرا  ندارم.  مسیر  این  به  دادن  ادامه  برای  دلیلی  دیگر 

دنی به  فرد  دورترین  که  مردی  کنم؟  پیدا  او  به  نسبت  را احساساتی  او  من  و  بود  مرا شکسته  که  مردی  بود.  من  ای 

می که  را  فکرش  اوست!  با  حق  بودم!  کرده  استفاده  برادرش  از  دادنش  شکست  برای  که  بودم...مردی  کنم  شکسته 

 ...ایست که ما شروعش کردیم اماترین رابطه در دنیا قطعا رابطیترین و سمیاشتباه

 !هد که من دوستش دارم تواند این حقیقت را تغییر دهیچ چیز نمی

می را  فکرش  آنچه  از  بیشتر  که  فهمیدم  بود  آمده  پیش  برایش  که  تصادفی  و  دوری  روز  چند  این  غرق در  کردم 

ام! جرات ندارم اسم عشق روی احساسم بگذارم اما  خواهم همینجا اعتراف کنم که من دیگر از دست رفتهام...می شده

اشتباه وقتی  دیگر!  است  رعشق  آدم  میترین  درکنارت  همیشه  برای  میا  چه  را  اسمش  دیگر  گذاشت؟  خواهی  توان 

ام اما حقیقت این است که داریوش حتی برای یک ثانیه هم به من تعلق نداشته کنم عزیزی را از دست دادهاحساس می

 .که حاال از دستش داده باشم
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 تارا جان؟ -

از منظره شلوغ شهر می با تعجب و منتظر نگاهش میمی   گیرم و سرم را به سمت علیرضانگاه  کنم. کی  چرخانم. 

 برگشته بود؟ اصال متوجه برگشتنش نشده بودم. انقدر از این دنیا فاصله گرفته بودم؟ 

 خوبی تارا؟-

به عقب برمی داریوش هم  نمیاینبار  را  با چشمانی که هیچ سخنی  و  نگاهم  گردد  فقط  بیرون کشید،  از عمقش  توان 

 :گیرمزنم و تکیه از صندلی چرمی میای میلبخند دستپاچه  کند. به روی علیرضامی

 ...آره...آره...ببخشید تو فکر بودم-

 :گیرددارد و به سمتم میمشمای سفیدی که روی پایش گذاشته را برمی 

 یکم پماد و مسکنه...بهتری؟-

حال مشما را از خوابم. با اینی عمرم را بخواهد به خانه برگردم و بقیهی صحبت کردن ندارم. دلم می اصال حوصله 

 :گویمگیرم و از روی ادب میدستش می

 ...آره...مسکنی که زد اثر کرده. مرسی واقعا-

 :زندگیرد و استارت میهمراه با لبخند گرم و دوست داشتنی مخصوص به خودش نگاه از صورتم می 

تی که میفته اینطوری از پا درت بیاره...اگر  کنم. کاری نکردم. تارا جان...سعی کن نذاری استرس اتفاقاخواهش می-

 ...اتفاق بدتری میفتاد زبونم الل...ممکن بود سوختگی عمقی پیدا کنی

 :کندکشد، صحبت علیرضا را قطع میحوصلگی که از سرشب همراه خودش می داریوش با همان بی

 !اتفاقه دیگه...میفته-

 ...دونم...فدای سرشآره می-

آینه نگاهم میعلیرضا برای چند ثان کنم خواهم. فکر میکند. نگاهش آرامش دارد اما من نگاه او را نمییه از داخل 

توانستم از داخل آینه نگاه داریوش را ببینم. او هم به اندازه من غم دارد؟ اگر داشت که توان تمام کردن همه  کاش می

کردم. روزی هزاران بار  هنم سبک و سنگین میدید! من هم روزی هزاران بار همه چیز را در ذچیز را در خود نمی

اشتباه است. سناریوهای مختلف میمی آیندهگفتم  این درگیریی روشنی نمیچیدم و درهیچکدام  تمام  با  اما  های  دیدم! 

 .ذهنی توان تمام کردن نداشتم

 :کشدصدای داریوش مرا از فکر بیرون می

 ...زحمت منو ببر خونهعلی بی -

 خواستی صحبت کنی باهام؟اِ؟! مگه نمی-

 :زندرود اشاره میکشد و به خیابانی که به سمت آپارتمان پدرش میداریوش دستی میان موهایش می

 ...ام راستش...باشه یه وقت دیگهبپیچ اینجا...یکم خسته-

 :دهدداریوش ادامه می کند. کند و سر ماشین را به سمت خیابان مورد نظر داریوش کج میعلیرضا بیشتر اصرار نمی 

 !ببخشید تو زحمت افتادی...با این وضعیت من-
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 ...فدات داداش...این حرفا چیه؟ ایشاال زودتر کامل سرپا بشی-

کند. داریوش  علیرضا ماشین را دم برج باشکوه پدر داریوش که پیش از آن فقط یکی دوبار دیده بودمش متوقف می

می  من  با  سردی  ازخداحافظی  بعد  و  می  کند  پایین  کوتاه  عقب  تعارفی  روی صندلی  از  را  علیرضا عصایش  رود. 

کشد و همراه با عصای  شود. پوفی می های خیس از اشک من درگیر می ای نگاهش با چشم دارد و برای لحظه برمی

هایی که  گذارد و بعد از خداحافظی گرمی، همانجا با دسترود. عصا را زیر بغل داریوش می آهنی از ماشین پایین می

آمیز  کند. من هم انقدر قد و باالی بلند و تحسیناش کرده با نگاه رفیقش را تا دم در بدرقه میداخل جیب شلوار رسمی

 .شودگذرد و در پشت سرش بسته میکنم تا از در ورودی می داریوش را خیرگی می

از دفتر دیگری که بسته شد و داغش را به  گیرم. اینهم  کشم و با ناراحتی نگاه از مسیر دور شدنش می نفس عمیقی می

نابودی بهمن دیگر هیچ  از  ندارم. بعد  دیدنش  دلیلی برای  ببینم.  او را  باری دیگر  نیستم که  دلم نشاند. اصال مطمئن 

از  نقطه نبود  از آن ماجرا بریده شده است. حتی قرار  ی مشترکی میان ما نیست. خیلی مستقیم گفته بود که پای من 

 .داشته باشم. تنها راه ارتباطم سامان بود که امکان داشت او هم ترجیح بدهد مرا از ماجرا دور نگه داردچیزی خبر 

 !کشم...الاقل سامان را هنوز دارمآهی می

 ...بفرما بشین جلو تارا خانوم-

 :آیدکنم که بالخره صدایش درمی پرتی نگاهش میباز با حواس

 بری؟هپروت به سر میخوبی تارا؟ چرا انقدر تو -

 ...چیزی نیست-

 ...خب پس بیا جلو بشین-

کنم. بوی عطرش مشامم را پر  روم و صندلی کنارش را که تا چند دقیقه پیش پذیرای داریوش بود پر میپی حرفش می

بهم میمی دلم  و  می کند  آخری  بار  دنبال  ذهنم  در  راپیچد.  او  که  آخری  بار  بودم.  خوابیده  کنارش  که  بوسیده   گردم 

 ...بودم

 ...جدا خدا رحم کرد بهت-

مالیخولیایی افکار  از  مرا  که  دارد  اصرار  انقدر  میچرا  غمگینی  نفس  بکشد؟  بیرون  بیرون ام  برای  جانی  که  گیرم 

 :فرستادن بازدمش ندارم

 .کنمدونم چجوری اینهمه لطف و محبت رو جبران آره...ببخشید واقعا انقدر باعث زحمت شدم. اصال حتی نمی -

 :گویدهای هنوز شلوغ تهران با مالطفت میخیره به منظره تاریک شب و خیابان

من یه خواهر دارم...که عاشقشم...با خودم فکر کردم اگر خواهر خودم بود چی؟ دوست دارم باور کنم اگر یه روزی  -

ن کارم وکالته عادت کردم  توی همچین موقعیتی باشه یکی هم پیدا میشه مثل من به اون کمک کنه...راستش...من چو

نذارم عقیده شخصیم قاطی احساسم به یه موضوع بشه ولی...به نظرم کاری که باهات کردن منصفانه نبود. هر آدمی  

کنه. بعضیا دنبال انتقام میرن...درسته که هیچوقت انتقام یه راه متفاوت رو برای کنار اومدن با دردهاش انتخاب می

کنه...ولی...اینو کسی تر از قبل رهات میتر و تلخکه همیشه تلخه...درسته که بالتکلیفحس شیرینی نداره...درسته  

ست...مهم نیست من چقدر به داریوش بگم بهمن رو ول دونه که این مسیر رو رفته نه کسی که پر از خشم و کینهمی

دونه...دوست نداره  قصر میکن...قرار نیست به حرف من گوش بده...چون عزیزش رو از دست داده...تو رو هم م

باشه ولی هست...همه  کار راحتی  اینطور  اون  از  رفتن  بیرون  و  پیچیده  بهم  برهم  و  تار درهم  یه  این ماجرا مثل  ی 

 ...نیست. تنها راهنمایی من به عنوان یه دوست بهت اینه که
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 :رودو می هایش را داشته باشد به فکر فرکند و انگار قصد مزه کردن حرف چند لحظه تعلل می 

اگر کسی این وسط کشته بشه...ممکنه دودش توی چشم هردوتون بره. گرفتن آدمی مثل بهمن سخته ولی غیرممکن -

 ...نیست...قرار هم نیست کشتن بهمن مهراد رو برگردونه

 ...به نظرم بهتره با داریوش حرف بزنی-

نیستم...- خر  که  من  ولی  نداره  خاصی  تصمیم  که  نقشه  شناسمش...نگرانه...می میزدم...بارها...میگه  که  دونم 

 .ای که اصال اونی که به من میگه نیستداره...نقشه 

 :گویمرخ نگرانش با قاطعیت میگردم و خیره به نیمبه سمتش برمی

 ...بهمن باید از بین بره-

 :کندگرداند و با دلخوری نگاهم می ای سر برمیاو هم برای لحظه 

 !..گیر میفتیدقتله! به این راحتی نیست.-

 !کی قراره دنبالش بگرده؟ یه مشت خالفکار و جانی؟ فکر نکنم آدمای دور و بر بهمن از صد متری پلیس هم رد بشن-

 !این که بدتره...اونطوری طرف حسابتون میشه یه مشت دوست خالفکار و جانی بهمن-

 :زنمآلود لب میکند و با لحنی حزنباری دیگر غم تمام وجودم را لبریز می

 ...احتمال داره داریوش از ایران بره-

 دونم...خودش گفت ولی...تو چی؟ نگران نیستی؟می-

 :اندازمشانه باال می

برنامهنمی- از  ایران...بهرحال...من  از  تهران...شایدم  از  برم...شاید  منم  شاید  هر دونم  ندارم.  خبر  داریوش  های 

 !امتموم بشه و بتونم دوباره به زندگی عادیم برگردم...چون خسته کنم تا همه چیز تصمیمی که بگیره کمکش می

پارکینگ می داخل  را  به سمتم ماشین  کامل  از خاموش کردن ماشینش  بعد  است.  تاریک  نیمه  پارکینگ  برد. فضای 

 :گرددبرمی

آتیش بازی کنی، خوام همه چیز به خوبی و خوشی تموم بشه...ولی خیلی امیدوار نیستم! اگه  واقعا از ته دلم می- با 

 ...سوزهحتما دستت می

*** 

ی  نشینم. گوشهکند. در اتاق تاریک میام که تک تک ذرات وجودم را آب میهایی شدهدچار یکی دیگر از آن کابوس

پرده کمی کنار رفته و نور ماه به زور یکی دوتا از انوارش را داخل فضای اتاق چپانده است. تمام صورت و گردنم  

شکانم و با حرص پتو را از روی پاهایم کنار ام را میوار بغض خستهلرزم. ناله کرده و تا عمق وجود می  عرق سرد

 .زنممی

پرم خبری از ام میچیز. دیگر وقتی از خواب کابوس زدهام...از همه ام...از زندگیام...از خودم و خانهچقدر دور شده

ها تنها مامن آرامشم بود. دیگر واقعا چیزی بعد از تمام این کابوسحضور آرامش بخش و همیشگی مایا نیست. همیشه  

 .برای جنگیدن ندارم
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می تخت  میروی  آویزان  را  پاهایم  و  مورمور  نشینم  زمین  سرد  و  پوش  پارکت  کف  با  برخورد  از  پایم  کف  کنم. 

دارم و به محض  تختی برمیکنم. گوشی موبایل را از روی بغل  داند که چقدر احساس خستگی میشود. فقط خدا میمی

 .کنمسوزد و نگاهم را ریز میام میهای عادت کرده به تاریکیاش، مردمکنگاه کردن به صفحه 

کاوم. خبری نیست! چرا  کشم و به دنبال پیامی از داریوش صفحه موبایل را می فقط یک ربع خوابیده بودم. پوفی می

کند؟ همین چند ساعت پیش مطمئنم کرده بود که همه چیز میان ما تمام    انتظار دارم به من پیام بدهد و اظهار پشیمانی

که از حاال به بعد ام درحالی ی دوستش پناه گرفتهکنم؟ در خانهاندازم. پس من آنجا چه میشده! نگاهی به دور و بر می

 .دیگر قصد برگشتن نداردشناختم! مردی که تمام رازهای مرا با خودش برده و ایست که روزی میداریوش تنها غریبه

کنم. میان گریه به نفس نفس زدن میفتم و ام احساس سنگینی میی سینهتمام وجودم پر از اضطراب شده و روی قفسه 

کنم، گیرد. هرچه فکر میام می زنم. راه نفسم بسته است. از شدت گریه و خفگی سرفه ام چنگ میدستم را روی سینه 

ای داده بودم؟ همیشه اساتم به داریوش انقدر قدرت گرفت. اصال چرا به خودم چنین اجازهآید دقیقا کجا احسیادم نمی

کردم از پسش برخواهم آمد...که انقدرها هم سخت نیست اما...مرا شکسته بود.  شدم، با خودم فکر میوقتی نگران می

 .کشم را به گردن او بیندازمی که می توانم تقصیر این عذابخردم کرده بود...و بدترین قسمت ماجرا اینجاست که نمی

کنم و سیگاری آتش  زنم. پنجره را باز میها طول و عرض اتاق را قدم می پرم و مانند دیوانهاز روی تخت پایین می

چیز قدرت آرام کردن مرا ندارد. نسیم خنک پاییزی از میان شود. فایده ندارد...هیچتر میام از قبل سنگینزنم. سینهمی

هایم به تاریکی گذرانم. چشم دهد. دور و بر اتاق را از نظر می کند و پوستم را نوازش می ه به داخل اتاق نفوذ می پنجر

 .عادت کرده و نور ماه برای دیدن تمام زوایای اتاق کافی است

ا توان بیشتر  کنم. برایم مهم نیست که چقدر کارم خطرناک است...واقعروم و زیپش را باز میهایم میسراغ ساک لباس

اینطور بیچاره و بیام تنگ شده. دلم برای خود گذشتهماندن ندارم. باید بروم. دلم برای خانه  اینجا  کس  ام تنگ شده. 

 .میرمهوایی و غصه می میرم...از بی خودم را دوست ندارم. من که آدم پا پس کشیدن و ترسیدن نبودم. اگر نروم می

دهم. موبایل را از  کنم و داخل ساک جایشان می ز آرایش پخش و پال شده جمع میتمام وسایلم را که روی تخت و می

اندازم. شارژر را  مانم و گوشی را روی تخت میگیرم. منتظر پیدا شدن راننده میکنم و اسنپ میسیم شارژر جدا می

ارم. هرچه هم که بشود، برایم  خواهم بگذارم و بروم، حس بهتری داندازم. حاال که می کنم و داخل کیف میاز پریز می

 .نشینمپوشم و شال به دست روی تخت میمهم نیست. مانتو و شلوار جین می

 آیا به دنبال جلب توجه داریوش هستم؟ آیا قصد دارم با رفتنم او را دنبال خودم بکشانم؟

انم باید بروم. حتما علیرضا دروم! مهم این است که میهای خودم را هم ندارم. بهرحال مهم نیست چرا میجواب سوال

کنم.  اش را ترک میخبر خانهادبی و بیاز دستم ناراحت خواهد شد. در چنین شرایطی پذیرایم شده بود و من حاال با بی

خواهم...اما اگر صبح بیدار شود و بعد  اگر بیدارش کنم و از قصدم باخبر شود، حتما مانعم خواهد شد و من این را نمی

جای   دیدن  میاز  خبر  او  به  پیامی  با  به محض رسیدن  اینکه  فکر  با  چه؟  نگرانم شود  من  و عذرخواهی  خالی  دهم 

شود. یاد  کند و باعث از جا پریدنم میکنم. همان لحظه موبایل کنار دستم شروع به لرزیدن می کنم، فکرم را آزاد می می

 :دهماسنپ میفتم و سریع جواب می

 ...الو-

 پالک هستید؟ خانوم من رسیدم. کدوم-

 :کنمکنم و عاجز از به یادآوردن پالک برج به آرامی زمزمه میکمی فکر می

 ...االن میام پایین آقا-

کنم. اتاق علیرضا انتهای راهرو  بندم و اتاق را ترک می ی نیمه باز را می شوم. پنجرهتماس را قطع کرده و بلند می

ترین حالت ممکن باز کرده و بدنم  روم. در را با آرام سته به سمت در میهایی آهقرار دارد. خیره به در اتاقش، با قدم 
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پوشم. با  کنم در چوبی را همانطور آرام ببندم و سریع کفش میدهم. سعی میرا آرام از میان آن به بیرون هول می

می  پا  آن  و  پا  این  که  درحالی  و  دکمهاضطراب  می کنم،  هم  پشت  بار  چند  را  آسانسور  وقی  آسانسور  زنم.  داخل  تی 

توانم نفس راحتی بکشم. انگار بار بزرگی از روی  شوند، تازه میایستم و درهای آهنی و براق به رویم بسته میمی

پایین میشانه آسانسور  شده.  برداشته  میهایم  فکر  به حرکت سریعش  خیره  من  و  کارم خطرناک رود  چقدر  که  کنم 

هیچ یار و ه بودم؟ شاید اینطور باشد اما چه اهمیتی دارد؟ من تنها و بی است؟ آیا جانم را در معرض خطر قرار داد

کسی فرار کنم. بالخره یک روز باید با آن مواجه شوم. هیچکس یاوری هستم و مهم نیست چقدر سعی کنم از این بی 

 !قرار نیست برای همیشه مراقب من باشد...خب البته بجز خودم

ی ناجوری به  ی اعیان نشین مانند وصله کنم. در آن محله میان خیابان خلوت پیدا می خیلی زود پراید سفید و قراضه را  

روم. اطراف خیابان را به خوبی از نظر  های تندی به سمتش می زند و من با قدم زند. راننده برایم چراغ میچشم می 

های پارک  و در یکی از همین ماشینآید اما ممکن است بهمن جایم را پیدا کرده گذرانم. چیز مشکوکی به چشمم نمیمی

آنجا خبر ندارد و بعید به نظر می رسد اما شده برایم بپا گذاشته باشد. جز داریوش و علیرضا کسی از حضورم در 

 .بهرحال غیرممکن نیست

 :نشینمگذارم و روی صندلی عقب پراید می ترس را کنار می

 .سالم خسته نباشید-

رسد اما رفتار خارج از حالت عادی ندارد. اگر من هم  دهد. به نظر خسته میرا تکان میراننده با بداخالقی فقط سرش 

آید و من خیره به برج آشنا آهی شدم. ماشین به حرکت درمیمجبور بودم ساعت سه صبح کار کنم قطعا بدخالق می

داشتم اما حاال اوضاع تغییر کشم. قبال بارها پیش آمده بود که نصف شب اسنپ گرفته بودم و هیچ احساس ترسی نمی

 .ی خودم هم باشمکرده. باید مراقب سایه

کند؟ که چطور دلم را مچاله کرد؟ هیچوقت حرفی از  رود پی داریوش...حتما خوابیده! اصال به من فکر میحواسم می

کنم. ه نبودنش عادت می دهم. مهم نیست! دیگر مهم نیست...باحساساتم به او نزده بودم. کالفه سرم را به شیشه تکیه می 

 !امهای از دست رفته شود یکی دیگر از حسرتاین هم می 

ی ها را پشت پردهکنم. آخرین پیامی چتم با داریوش را باز میروم. صفحهکنم و داخل واتس اپ میموبایلم را باز می

 :خوانماشک نشسته کنج پلکم می

 ...تارا: سالم داریوش

 چطوری؟ داریوش: سالم 

 خوبم ممنون...بهتری؟ خبری ازت نیست. همه چیز خوب پیش میره؟-

خونه- تو  چی؟  تو  بگذرونم.  وقت  خانواده  با  بیشتر  یکم  باید  اومده  پیش  شرایط  و  پام  وضعیت  این  با  نیست.  ی بد 

 علیرضا اوکی هستی؟ 

 .آره عادت کردم یکم-

 :بعد از این پیام دوباره چند دقیقه بعد نوشته بودم

 .تونستم ببینمت م برات تنگ شده. کاش اوضاع طوری بود میدل-

 :زنم. چه احمقی از خودم ساخته بودم! در جوابم نوشته بودپوزخندی می

 .کنم همین روزا بیام یه سری بزنمسعی می-
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ین سر  گیرد. االن برایم روشن شده که نیتش از اکنم. احساس حقارت تمام وجودم را میی موبایل را خاموش می صفحه 

 !شود و من احمق باور کردمها گفته بود که دلش برایم تنگ میترزدن چه بوده! قبل 

قراری خودش را به  ی بن بست و آشنا. قلبم با بیام برسم. به همان کوچهکشد تا به خانه نزدیک سی دقیقه طول می 

نامعلوم...ترس از تنهایی...ترس از جای    یچسبیده. ترس از آیندهکوبد. دست ترس محکم به گلویم  ام می ی سینهقفسه

 ...خالی مایا

می رنگ  را  گلویم  آرام  دفنش بغضی  کجا  بپرسم  داریوش  از  باید  بروم.  هم  خاکش  سر  روز  روشنی  در  باید  زند. 

اند. شاید هم از سامان بخواهم که از او بپرسد. خیره به آپارتمانی که ظاهر چندان چشمگیری ندارد، ساک و کیفم  کرده

شوم. در کمال تعجب راننده تا وقتی که به در ی راننده از ماشین خارج میدارم و بعد از حساب کردن هزینه ا برمیر

منتظر می همانجا  بیندازم،  در  به  کلید  و  برسم  می آهنی  امیدوار  من  و  آدم ماند  هم گاهی  هنوز  که  هم  شوم  نگران  ها 

گذرم و در و دیوار آشنای  کشم. از میان در می ه بودم خجالت میاش قضاوتش کردشوند. از اینکه بخاطر بداخالقیمی

دارم و به  شود. به سمت آسانسور قدم برمیگذرانم. چراغ سنسوری به محض ورودم روشن میپارکینگ را از نظر می

 .را فشار می دهم ۵محض ورود طبقه 

کنم و بعد از دیدن جفت بغلی نگاه می  خورد. به محض خروج از فضای خفه آسانسور، به در واحدخون خونم را می

کشم. این یعنی در خانه هستند و آنقدرها هم درخطر نیستم. گذاشتند، نفس راحتی میکفشی که همیشه پشت درشان می

ها را جلب کنم. البته اگر در خواب ترتیبم را ندهند! گلداِن  توانم توجه همسایهاگر کسی داخل خانه بیاید، با چند جیغ می 

سوزاند. قدرت باز کردن در را  اندازم و فشار اشک پلکم را می ِک کنار در ورودی، خشک شده. کلید به در می کوچ

 ام؟ برای زجر دادن خودم برگشتم؟ندارم. قدرت دیدن جای خالی مایا را ندارم. اصال چرا برگشته

زم و روی زانوهایم میفتم. با کف دست انداترکد. ساک و کیف را همانجا روی زمین میچرخانم و بغضم میکلید را می

زنم. صورتم از شدت اشک خیس شده...شنیدن صدای گردش کلید در  هق می  پوشانم و با صدایی آرام صورتم را می 

 .قفل کافی بود تا خودش را به در برساند و میومیو کنان تنش را به پایم بمالد

کنم و با فشار دست در خانه را به جلو هول  روی زمین جمع میشوم. به سختی خودم را از چند دقیقه بعد کمی آرام می

برم. روم و کیف و ساکم را هم داخل میدهم. خانه در سکوت و تاریکی محض غرق شده. افتان و خیزان داخل می می

 .گذارمهایم را پشت در نمیبرای اینکه کسی از حضورم باخبر نشود، کفش

می  آرامی  به  را  قدر  از  بعد  و  می بندم  دیوار  روی  راهرو  چراغ  کردن  روشن  برای  را  دستم  کردنش،  کشم. فل 

بخشند. ساک و وسایل را همانجا نزدیک در رها  های هالوژن راهرو روشن شده و نور کمی به فضای خانه میچراغ

. هرچه که  ه بودمآید دقیقا کی بود که با خیال راحت در این خانه ماندروم. یادم نمیزنان تا وسط هال میکنم و قدممی

  .ام را دستم بگیرمست. باید این اوضاع عوض شود. باید افسار زندگی به خاطر دارم ترس و آوارگی 

شود. مانتوی تنم را به  کنم. تمام فضای هال و آشپزخانه روشن میروم و روشنشان می سراغ پریزهای باالی کاناپه می 

می   آرامی مببیرون  روی  شال  با  همراه  و  میکشم  چشم ل  جلوی  از  خاطرات  تمام  میاندازمش.  حضور  هایم  گذرد. 

مایا...دورهمی با همیشگی  برخوردهایم  تک  مهراد...تک  آمدهای  و  رفت  شبنم!  و  سامان  با  گرممان  و  کوچک  های 

  ها منتهی به سمت راهروی کوتاهی که به اتاق خواب   داریوش...خسته از فکر کردن به داریوش و اتفاقات شب گذشته،

شوم. به دمش بند وصل  ست همینجا خشک میروم. به محض دیدن عروسک بازی مایا که موش کوچکیشود میمی

تنم پر می از  دنبالش بکشم. روح  بتوانم مایا را  تا  دارد.  کشد و دستم را جلوی دهانم میکرده بودم  گیرم. چقدر درد 

بچه انگار  بودم.  کرده  بزرگش  نزدیکخودم  بود.  احساام  از  ترین  است  پر  خانه  این  جای  شدن...همه  مادر  به  سم 

کشم. چطور دلشان آمده ای میهایم را روی موش پارچهنشینم و انگشتخاطراتم با مایا. با بیچارگی وسط راهرو می

خوابم و قطرات اشک یکی پس از دیگری روی وار میی من...همانجا کف زمین سرد خانه جنینبود؟ مایای بیچاره

 .بندمهایم را میگذارم و چشم یزند. دستم را روی بدن عروسک می رزمین می
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کشد تا یادم نشینم و اطراف را از نظر می گذرانم. کمی طول میپرم. هراسان میبا شنیدن صدای در از خواب می

م نیست. چقدر  ی خودم بیدار شده بودم را یادکنم. آخرین باری که در خانه ی خودم چه میبیاید چه خبر است و در خانه 

 .ی خودم احساس غریبگی کنمعجیب است که در خانه 

کشم. هنوز جای سوختگی دیشب نشینم. دستی به صورتم می شود و من به اجبار میچند مشت دیگر به در کوبیده می

ز داریوش آید. جنیست. صدای کوبیده شدن مشت و لگد به در بند نمی  سوزد اما جایش نمانده و زیاد آزاردهنده کمی می

بلند مییا سامان کس دیگری نمی از روی زمین سرد  باشد.  بندم میتواند  به  از  شوم و کشی  تنم  دهم. تمام عضالت 

گزم. لنگان دهم و از شدت دردش لب می خوابیدن روی زمین سخت و سرد درد گرفته است. گردنم را کمی تکان می

روم. ساعت آویزان به دیوار که  انوار کم جان خورشید از  می  لنگان و خسته از خوابی که ناتمام ماند، به سمت در

رود. برای ایستم و دستم به سمت قفل میدهد. پشت در میصبح را نشان می  ۷ها رویش تابیده، پنج دقیقه به  میان پرده

دستم را عقب میای میلحظه  و  باز کنم. صورتم رترسم  به روی کسی  راحتی  به همین  را  در  نباید  نزدیک کشم.  ا 

 .اندازمبرم و نگاهی به راهروی روشن می چشمی در می

چرخانم، گیرم و وقتی قفل در را می دود. نفس عمیقی میشود و خون به صورتم میاز دیدن داریوش ته قلبم خالی می

کنم، چهارچوب   کشم و قبل از اینکه بتوانم در را کامل بازشود. دستگیره را میباری دیگر چند مشت به در کوبیده می

 .رومکشم و برای اینکه در به بدنم نخورد، قدمی عقب میشود. دستم را عقب میدر به سمتم پرت می

کنم. صدای فریادش  گذارد و من مسخ و در سکوت محض فقط نگاهش میداریوش با عصای زیر بغلش قدمی جلو می

 :کندپرده گوشم را پاره می

 دونی چه غلطی کردی؟هیچ می-

 .بینمشکنم. فکر کرده بودم دیگر نمیایستم و فقط نگاهش میا میهمانج

 فکر کردم بردنت...چی پیش خودت فکر کردی؟ -

 لرزد. رفته بودم چون می خواستم دنبال خودم بکشمش؟ ام میکنم و چانهبیشتر نگاهش می

 کنی تو؟اصال فکر می-

ن دست  از  را  او  ولی  کنم  ریسک  را  چیزم  همه  بودم  حاضر  نمییعنی  نه  از دهم؟  چرا  پس  باشد!  اینطور  توانست 

 ام؟ کنم به هدفم رسیدهام؟ چرا احساس می اش انقدر راضی دیدنش...از دیدن نگرانی

 تارا؟-

 :شود از جا بپرم و نگاهی به در بسته واحد بغلی بیندازمصدای فریادش باعث می

 !شنونهام میداد نزن...همسایه -

 :کوبدورودی را پشتش بهم میکشد و در ای می پوف عصبی

 !چرا برات مهمه؟ تو که بهرحال انگار آرزوی مرگ داری-

تر کنم. از دیدن سکوت من انگار کفریهایم را بهم چفت می گذارم و لباز صدای مهیب بسته شدن در، قدمی عقب می 

 :شودمی

 ...نیستیچه خبره تارا؟ تا سرحد مرگ ترسیده بودیم! وقتی علیرضا زنگ زد گفت -

 :کشماندازم و نفس غمگینی میای باال میشانه
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 ...زدی خودم اومدموسایلم رو هم برداشتم. باید حدس می-

 ...حدس زدم که االن اینجام...ولی ریسک بزرگی کردی! اگر کسی دنبالت بود و اون موقع شب-

 !تونم تا ابد توی ترس زندگی کنم. ترجیح میدم بمیرمخب که چی؟ من نمی-

 :کندهایش را طوریکه انگار مچم را گرفته باشد، باریک میآید و چشم قدمی به سمتم می

 بخاطر حرفای دیشبه؟ -

 ...کردم که برگردمدونستم...خیلی وقت بود داشتم فکر مینه داریوش...حرفایی که زدی رو خودم می-

 ...داری دروغ میگی-

 ...نمیگم-

 ...کنیکه به هیچکس جز خودت فکر نمیشقی تارا تو یه زن مغرور و غد و کله-

اگراینطوری باشه که تو میگی و همیشه فقط به فکر خودم بودم...االن اینجا و توی این وضعیت نبودم...من هرکاری -

مهم  برام  بشه  هم  بیرون...هرچی  بکشم  ماجراها  این  تمام  از  پامو  برنمیاد...میخوام  ازم  کاری  کردم...دیگه  تونستم 

 ...نیست

گیرد و با صدای بلند و  اش میآید. دستش را سمت سینهدهد و لنگان لنگان به سمتم میرا به دیوار تکیه می   عصایش

 :گویدآلودی میعتاب

 ...برای من مهمه...اگر ببرنت...میام دنبالت...خودتم میدونی-

 :زنمداری می لبخند کوچک و غم

 ...خب نیا-

 :دهدپ و راست تکان می زند و سرش را به چناباورانه چند پلک می

 نیام؟ -

 :نشاندام میام ایستاده و گرمای نفسش، داغ به پیشانیرویم و سینه به سینهدهم. درست روبهسری به معنای نه تکان می

 ...تونمنمیشه...نمی-

 ...کنی؟ چون پای منوکنی؟ چون احساس مسئولیت میچرا؟ چون احساس گناه می-

 ...نه تارا...برای اینکه-

 :کشدگیرد و دستی به صورتش میصبرانه منتظر دلیلش هستم. نفس عمیقی میکند و من بیحرفش را قطع می 

تارا...داری همه چیز رو ریسک میخیلی بچه- تا همه چیز تموم بشه...بعدش می ای  تونی  کنی...دیگه چیزی نمونده 

زندگیت...نمی دنبال  وقتی  بری  کنی؟  صبر  دیگه  روز  چند  خطری...نمیمیتونی  توی  تو  رو دونم  بعدی  قدم  تونم 

 .بردارم

دلم  از شنیدن حرف  لبم میریزد. چقدر راحت می میهایش دوباره  لرزد و خیسی  گوید که همه چیز تمام خواهد شد. 

ها خاموش نگه داشته بودم را بگیرم. کنم. چقدر سخت است جلوی احساساتی که سالاشک را گوشه چشمم حس می

 .چنین حسی را تجربه نکرده بودمهیچوقت 
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نمی- کردید...ولی  برام  که  کارهایی  تمام  از  ترسوندمتون...بعد  که  داریوش...متاسفم  هم  متاسفم  روز  یه  تونم...حتی 

 ...تونم برگردمنمی

 :اندازدنگاهی به صورت غمگین و پر بغضم می

 !پس دقیقا بخاطر حرفای دیشبمه-

 :زنمرا بریزم، با صدای بلندی جیغ میهایم برای اینکه جلوی ریختن اشک

 ...نه نیست-

کنم. نگاهم را به دیوار خالی و  کشد و من با حرص و محکم پاکش میقطره اشک لجوجی از انحنای نگاهم پایین می

 :رسد که آرام است و نگرانخواهد نگاهش کنم. صدایش اما به گوشم میدوزم. دلم نمی روشن خانه می 

 ...ام فکر کنی...منو نگاه کنخوتارا...من نمی-

های سیاهش کند در چشمگذارد و مجبورم میام می کنم. دستش را زیر چانهبا لجبازی نگاهم را به جایی دورتر پرت می

 :بنگرم

 ...تر میشه! بیشتر از اونی که بتونم دنبال خودم بکشمت برام مهمیاگر اجازه بدم همینطوری پیش بریم...سخت-

 :گزمر لبم را میی بغض داگوشه

 ...برام مهم نیست-

شه...خیلی  - تموم  رابطه  این  دیگه  سال  سه  یا  دیگه  سال  دو  کن  میگم...فکر  چی  بشنوی  کن  مهمه...سعی  چرا 

 ...تره...من تجربش کردم...یه رابطه سمی هیچوقت تا ابد دووم نمیارهسخت

 ...دونممی-

 :چسبد را می  امکشد و به جایش شانه ام عقب می دستش را از چانه 

 !کنم تا بیشتر از این آسیب نبینیمیشه حرف بزنی؟ من دارم همه تالشم رو می-

 :دهمهایم را به سمت نگاهش سوق میبا لبخند تلخی مردمک

می- گناه  احساس  بن چرا  که  دیدم  بیام...االن  رو  راه  این  گرفتم  تصمیم  بالغم...خودم  زن  یه  من  داریوش؟  بست  کنی 

 .گردمر رو برمیبوده...دارم مسی

سال- تارا...انگار  نیستی  صادقی  زن  می تو  کردی...و  عادت  گفتن  دروغ  به  نبودی...انگار  که  بدترین هاست  دونی 

 ...قسمتش چیه؟ حتی به خودت هم داری دروغ میگی

ام را به انگشت اشارهزنم و  هایم عقب میهایش را از روی شانهشود. دستدارم بلند میاینبار صدای خنده تلخ و نیش

 :گیرمسمتش می

ی علیرضا نفس بکشم؟ که  تونستم توی خونهچیز نمیخوای چی بگم؟ که دوستت دارم؟ که از فکر تموم شدن همهمی-

 انقدر بچه و احمقم که گذاشتم کارم به اینجا بکشه؟ اینارو میخوای بشنوی؟

 :دهمروم و با بغض تندی سر تکان میگزم. قدمی عقب میلب می
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فایده- بشنوی! چون  ازم  اینارو  نیست  نداره...چون میقرار  راحتای  نیست  قرار  ولی  همینه!  درست  کار  ترش  دونم 

 ...کنم بروکنه...من نیاز دارم تنها باشم...اوکی؟ خواهش می

 ...تارا-

 :شودزنم و انگار راه نفسم هم باز می بالخره زیر گریه می

زنی- مچجور  زمانی  یه  من؟  تو ام  با  خوابیدم...بعدش  باهاش  نقشه  کلی  با  سالها  از  داشتم...بعد  دوست  رو  هراد 

می اینکارو  زنی  نمیخوابیدم...چجور  بهم  حالت  چجوری  میکنه؟  نگاهم  وقتی  بهم خوره  خودم  حال  چون  کنی؟ 

 ...خورهمی

دمی که عقب رفته بودم و میان  دانم صورتم از فشار بغض قرمز شده. قمانیم. خودم میچند لحظه در نگاه هم خیره می

 :کندهایمان فاصله انداخته بودم را پر میبدن

 ...تقصیر تو نبود...من خودم خواستم...هردو خواستیم...اشتباه بود-

 :زنموار لب میآرام و زمزمه 

 ...اشتباه بود-

فرستم و انگار چیزی سختی پایین میی دهانم را به  انگار نیروی قدرتمندی نگاهمان را به یکدیگر گره زده. آب نداشته

 :گویددهد و بعد میای بهم فشار میهایش را برای ثانیهگذرد. لبهایمان میمانند رعد و برق از میان نگاه

 ...دیگه نباید تکرارش کنیم-

 :دهمسری تکان می

 ...کنیمنمی-

 :بردداریوش هم سرش را باال و پایین می

 کنم؟کر میدونی دارم به چی فولی...می-

 کنی؟به چی فکر می-

کنم که  خواد لباست رو از تنت دربیارم...ببرمت توی تخت...دارم تصور می کنم...که...که چقدر دلم می دارم فکر می -

 ...تونم فکر کنمبدن نرمت بین دستام بلرزه...مثل همیشه...جز اینا به هیچی نمی

می پایین  سختی  به  را  دهانم  نگ آب  منتظر  و  میفرستم  می اهش  جلو  که  را  سرم  عقب کنم.  سریع  را  برم، صورتش 

 :کشدمی

 ...تونم جلوی خودم رو بگیرمخوام...و...دیگه نمیخوام...و باز هم می اما اگر اینکارو بکنم...بازم می-

 :گویموار میبرم و زمزمهلبم را با لجبازی نزدیک نرمی سطح لبش می

 ...خب نگیر-

 :فشردهایم میبه آرامی لبش را روی لببندد و هایش را میچشم

 ...به این راحتی نیست-
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هایمان مثل همیشه نیست. خواستن و نخواستن را  بندم. جدال لب هایم را میگیرم و چشم هایم میلب پایینش را بین لب

نم. دمای باال چسبااندازم و تنم را به بدن داغش میکنم. دست دور گردنش میهای کوتاه و بلندش حس میبین بوسه

شود، دست روی تر میهایمان که عمیقهای میان لبکنم. بوسهشرتش هم به راحتی حس میی تنش را از روی تیرفته

 :زندگذارد و کمی عقبم میام می شانه

 ...خوام پشیمون بشی تارانمی-

 :دوزماش چشم میهای خیس و سرخ شدهگزم و به لببا نگاهی خمار لب می

 ...ره...همین حاالش هم هستمدیگه دی-

 :کشدرود و بند لباسم را پایین میهایم باال میهایش از روی شانه انگشت

 ...ای همو دیده بودیمای کاش...جور دیگه -

های خمار، ادامه نگاهش را روی  گذارم. با چشم هایم را روی گردنم میکشم و انگشتخودم بند دیگر لباسم را پاییم می

 :کنمدنبال میام باال تنه

 مثال کجا؟ -

 :خورندام سر میی سینههایش آرام روی استخوان قفسه زند و انگشتلبخند کمرنگ و محبوبش را می

می- نزدیکی  همون  میزهای  از  یکی  کافه...پشت  یه  میتوی  زیرنظرت دیدمت...همونجا  مدت  یه  برای  و  شستم 

داشتی وسایلت رو جمع میمی وقتی  تگرفتم...بعد  بری...احساس میکردی  و  ا  میدم  از دست  فرصتم رو  دارم  کردم 

 .شدیمشستیم و با هم بیشتر آشنا میموقع میومدم جلو...بعد با همدیگه بیشتر پشت میزت میممکنه دوباره نبینمت...اون 

 ...ولی...تو هیچوقت کافه نمیری-

کارای عقب افتادم برسم...وقتی چین بودم...همه چیز بهتر ی دنج و به  رفتم...دوست داشتم بشینم توی یه کافهقبلنا می-

 ...شناسم. توکنم خودم رو به اندازه کافی نمیبود...حاال ولی...احساس می 

 :فرستدی صورتم را پشت گوشم میموهای ریخته گوشه

 ...تو یه قدرت عجیبی داری...انگار مقاومت کردن در مقابلت برام ممکن نیست...اینو دوست ندارم-

 دیدی درسته؟ ای...زنای زیادی رو می رفتی کافه...یا هرجای دیگهوقتی می-

 ...اوهوم-

 چرا پس میومدی سراغ من؟-

خیلی خوشگلی...سکسی- نظرم  به  اندازهچون  ویکسی ای...جسوری...به  لیوان  یه  مثل  تندی...درست  و  تلخ  کافی  ی 

خوری .اولش خوردنش سخته...بعد خوشت میاد...بعد انقدر میندازی..های خیلی قدیمی میقدیمی...آره منو یاد ویسکی

 ...تا...میره زیر پوستت...تو تنها زن...نه...تنها آدمی هستی که دیدم جلوی بابام وایساده

 :کندی آرامی میخنده

 ...کردمهراد برای اینکه جلوش واینسه داشت با زنی که دوست نداشت ازدواج می-

 ...تری سر و کله زدمترسونه...من با آدمای ترسناکنمیبابات منو -
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 ...مثال کی؟ بهمن-

تکان می تایید حرفش  باری دیگر لبدهم. میسری به معنای  بندهای هایش را ببوسم که عقب نگهم میخواهم  دارد. 

 :گویدکشد و میلباسم را باال می

 کردی؟دیگه کی؟ قبال...قبل از اینکه برگردم ایران...چیکار می-

 ...ریختمداشتم برنامه می-

 ...ایریختی...مرد دیگهخب...وقتی داشتی برنامه می-

 ...ش رو هم نداشتمداریوش من وقت رابطه و رل زدن نداشتم. حوصله و روحیه-

 ...برای سکس کردن الزم نیست توی رابطه باشی-

کردم...با ر بیام...حتی خیلی وقتا تمرین میخب...راستش من خیلی سعی کردم یاد بگیرم...که چجوری سکسی به نظ-

خواستم واقعا خوب باشم. ولی زدم...چندباری سعی کردم امتحان کنم...میدیدم الس میها میمردایی که توی مهمونی

 ...م باعث شده بود همه چیزم رو از دست بدمتونستم ادامه بدم چون...حالم بد میشد...تنها و آخرین رابطهنمی

 رفتی؟ یش میچقدر پ-

 پرسی؟چرا می-

 ...خوام بدونممی-

 ...خواد چیزی در موردش بگمدلم نمی-

 کردی که یاد بگیری؟ فقط با مردا رابطه برقرار می -

 :غرمکالفه و عصبی می 

 آره دقیقا...مشکلی داری با این موضوع؟ -

 ...دونمخب...نمی-

 :دهدمی کشد و سری از روی تاسف تکانهایش را از تنم عقب میدست

رفتی مهمونی تا با مردایی آشنا بشی و باهاشون سکس کنی که یادت بدن چطوری باید به برادر  بذار فکر کنم...می-

 خواستی تو چنگت داشته باشیش! هوم؟کاری...درست میگم؟ میخوابی نفهمه تازهمن نزدیک بشی و وقتی باهاش می

 ...زدنتونستم...حالمو بهم میکردم...نمیسعی -

 ولی مهراد حالت رو بهم نزد...زد؟ -

 .کشم. حق با اوست...این رابطه هیچوقت آخر و عاقبت خوشی نخواهد داشتنفس عمیقی می

 ...دونستی...من بهت دروغ نگفتم...سعی نکردم گولت بزنماین سواال برای چیه؟ تو همه چیزو می-

 :گویدتر از زهر میبرد و با لحنی تلخ صدایش را باال می

 بردی؟ کارش خوب بود؟ از من بهتر بود؟جواب سوالم رو بده...از سکس با برادرم لذت می -
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 :کشدگزد و دستی به صورت سرخ از خشمش میلب می

 کنه...درست میگم؟ دونست داره چیکار میبندم بوده...تمرین زیادی داشت...می شرط می-

 !داریوش؟-

 کنم؟ کرد؟ همونطوری که من می ات هم می ارض-

 :کشمبرم و تقریبا سرش جیغ میصدایم را باال می

 !!داریوش؟؟-

 :زندچند بار پشت هم بین موهایش چنگ می

ترین قسمت ماجرا کنم...همیشه! تمام روز و تمام شب...تلخ بینی؟ که چقدر داغونم؟! اینا چیزائیه که بهش فکر میمی-

براد که  میاینجاست  باهاش  من  از  قبل  دارم  دوستش  که  زنی  که  کسی  مرده  رم...اون  خوابیده...مرده...اون 

کنم...کجاها باهاش بودی...چجوری باهاش  چیز فکر میتونی ببینی که توی چجور جهنمی هستم؟ من به همهتارا...می

 ؟دونی چراتونم هیچکدوم از اینارو بپرسم...می بودی...خوب بوده! بد بوده! و نمی

 :کشدکنم. داد بلندی می اندازم. با صدای فریادش با هراس نگاهش میسرم را پایین می

 دونی چرا؟می-

 :دهددهم که خودش ادامه می فقط سر تکان می

کنه... هم دوستت دارم و هم ازت متنفرم...هم مهراد تر میچون جوابش هرچیزی که باشه...همه چیز رو برام سخت -

ی بینی؟ انگار یه گوشهکنم اگر بود دیگه تو رو نداشتم...میی دیدنش رو دارم...هم احساس می پرستم و آرزورو می

 ...کوچیک و سیاه از وجودم گاهی خوشحاله که

 :زندانگار توان ادامه دادن ندارد که حرفش را طور دیگری می 

می- حسادت  احساس  خونگاهی  و  گوشت  به  خودم...نسبت  مرده  برادر  به  همچین    کنم...نسبت  آدمی  خودم...چجور 

احساساتی داره؟ تو تنها آدم حال بهم زن ماجرا نیستی! من از تو هم بدترم...اینجا وایسادم...و برخالف تمام چیزایی که  

تونم بهش فکر کنم همینه! این رابطه سمی و  خوام اینه که ببوسمت...تمام چیزی که میدارم میگم...تنها چیزی که می

تارا...ج میبیماره  نابود  رو  می فتمون  من  بشه...اما  تموم  باید  روشنه!  برام  روز  و  کنه...مثل  کنی  درک  که  خوام 

خطر   توی  جونت  مهمی...اگر  برام  بفهمی...چون  میخوام  جونت  روی  کردن  ریسک  و  کردن  فرار  بفهمی...جای 

می چیز  میام...همه  من  نخوای...بهرحال  چه  و  بخوای  دنبالت...چه  خباشه...میام  تو  تونه  بره...ممکنه  پیش  بد  یلی 

می بمیرم...پس خواهش  من  نمیبمیری...ممکنه  این  از  بیشتر  نکن.  رو  تارا...ریسکش  همه  کنم...برگرد  ببازم.  تونم 

 !چیز تموم میشه...بهت قول میدم

این فکرهای هر روزه روحش را  کنم و میمانم. احساساتش را درک میچند لحظه به نگاهش خیره می فهمم چقدر 

انقدر در عذاب است.  فهمم که در چه باتالق ترسناکی دست و پا میکند. میآزرده می زند. هیچوقت خبر نداشتم که 

 :اندازمکشم و سرم را پایین میپوفی می

 ...متاسفم که-

 همینه...اوکی؟خوام خوام زنده باشی و سالم...تمام چیزی که میخوام متاسف باشی تارا...مینمی-

 :آوردباری دیگر با فشار دست صورتم را باال می
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ی اینا کنار میایم...االن وقتش نیست...من اون حرفارو دیشب زدم  منو ببین! بعد از اینکه همه چیز تموم شد با همه-

رابطه یه  رابطمون  و  هستیم  شرایطی  چجور  تو  که  باشه  حواسمون  بهتره  کردم  فکر  نرمال  چون  و  عادی  ی 

خواستم یه تلنگری به خودم هم باشه...فقط تو نیستی...منم آدمم...نسبت بهت احساساتی دارم که درست  نیست...حتی می

ندیدم...با برادرم  نیست. واسه همینه که گاهی فکر می کنم کاش جای دیگه و توی یه شرایط دیگه دیده بودمت...اما 

 ...کنهکشیدی...هیچی این حقیقت رو عوض نمینقشه می کردی و برای مندیدمت...درحالیکه ازش استفاده می

مدتی که همو می می- تمام  زدیم...غم دونم...ما توی  آسیب  بهم  فقط  آرزو می شناختیم  داره...منم  اما حقیقت  کنم  انگیزه 

..خودم بلدم  تونم برگردم.فهمم ولی نمیکاش جای دیگه دیده بودمت...کاش یه دختر عادی بودم...ولی نیستم...اینارو می

شناسمش. هرکاری الزمه بکن و از شرش خالص شو...اما  چجوری باید با بهمن کنار بیام...بهتر از تو یا هرکسی می

 ...تونم برگردممن نمی

 خوای؟تونی یا نمینمی-

 :گویمچرخانم و میدر نگاه خیره و منتظرش چشم می

 .زنم و میگم برگشتم. شاید بیاد پیشم...قول میدم مراقب باشممیتونم. به سامان زنگ خوام و نه مینه می-

 :زندپوزخندی می

 ...سامان؟ قطعا سامان بپا داره-

 ...کنه برامتونه مراقبم باشه...هرکاری میشاید...ولی بهش اعتماد دارم...می-

 :رودخندد و عقب میتلخ می

 ...بهت نزدیک بشه...اما تصمیمش با من نیستخوام حتی دونم...از این موضوع هم متنفرم...نمیمی-

 ...زنم...فقط زودتر تمومش کنمونم و به سامان زنگ میفکر کنم بهتره بری داریوش...من همینجا می-

 :دهد کشد و نفسش را به سختی بیرون میاش میدستی زیر بینی

 گوشیت خاموش بشه! و...تارا؟  هام رو همیشه بده...نذارها و زنگکنیم باشه؟ جواب مسیجبعدا صحبت می-

 :گویمدارد. آرام می رود و عصایش را برمی چند قدم دیگر لنگان لنگان عقب می

 بله؟-

 :کندوار نگاهم میبا ناراحتی و گله

 ...تونم دست روی دست بذارممراقب باش...اگر ببرنت...نمی-

 ...مراقبم-

 ...ای نزندست به هیچکار احمقانه-

 ...مونمی نکنم...منتظر تو میقول میدم که کار-

 ...اوکی...پس فعال-
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به این فکر می به سمت در می  فقط  این نمیرود و من  از  آزارش بدهم. همهکنم که بیشتر  اش را بهم  ی زندگی توانم 

شم. توانم خودخواه بااش زیاد رو به راه نیست و من بیشتر از این نمیام...حال روحی ام...باعث مرگ برادرش شدهزده

 .بخاطر هردویمان هم که شده، باید بگذارم برود...باید تمامش کنیم

نشینم. احساس روم و روی کاناپه میتر از قبل میتر و روح و جسمی خستهبعد از رفتن داریوش، با بدنی دردناک

علومم خیره بمانم ولی ی نامخبری بمانم و به آینده خواست در همان اوضاع بیکنم. انگار که دلم می رهایی دردناکی می 

غذایی که خورده بودم را به یاد ندارم. باید به زندگی برگردم. باید قوی باشم و   به این تلخی تمام نشود. آخرین وعده

آینده در  داریوش  اگر  حتی  بمانم.  بعدی  قدم  روتین منتظر  به  برگشتن  از  بیشتر  را  چیزی  حاضر  حال  در  نباشد،  ام 

 .همخواام نمیی زندگیگذشته

فرستم. باید خورم و به زور چای شیرین پایینش میچند تکه نان کهنه را با پنیری که از سالم بودنش مطمئن نیستم می

ام کند. هرچه زودتر به سامان زنگ بزنم و خبر برگشتنم به خانه را بدهم و از او بخواهم برای خرید رفتن همراهی

نمی بدهم! بیاینطوری  ادامه  داتوانم  به دست و صورتم میخل سرویس می حوصله  آبی  و  را شانه  روم  زنم. موهایم 

بینم. آبی روی کنم. تمام خانه را خاک و گرد و غبار گرفته. در آینه خودم را خال خال می کنم و پشت سرم جمع میمی

 .کشمپاشم و دست روی غبارش میآینه می

کاری ندارم.  ی هیچ پرد...حوصله هایم بیرون میاز میان لب  کنم. آهیی شلوارم پاک می دست خیس و کثیفم را با پارچه 

خواهد بخوابم. بعدا به همه چیز آورم. فعال فقط دلم می بخش از جعبه بیرون میروم و دو قرص آرام سراغ داروهایم می

می فکر  میخوب  آب  بخوابم.  باید  فقط  قرصکنم...االن  و  میریزم  لیوان  کنار  را  رها  اول  قرص  پایین گذارم.  ا 

خورد. متعجب و کمی ترسیده به  دهم، آیفون زنگ میخورم. لیوان را که از لبم فاصله میفرستم و رویش آب میمی

 .مانمآیفون قدیمی و سفید رنگ خیره می

بیرون می به سختی  را  پایین مینفس عمیقم  را  لیوان  و  باشد! کسی جز فرستم  برگشته  داریوش  دارد  احتمال  گذارم. 

برگشتهداریوش   که  ندارد  خبر  علیرضا  دوباره زنگ میو  آیفون  بعد  ثانیه  چند  میام!  به خودم  تمام خورد.  با  و  آیم 

آیفون می جسارتی که در خودم می  داریوش کس دیگری نمیبینم به سمت گوشی  باشد! داخل تصویر روم. جز  تواند 

رخش را  صورتش به سمت تصویر نیست ولی نیمبینم. کامالی آشنای داریوش را میسیاه و سفید و بد کیفیتش چهره

 :دارمکشم و گوشی را برمیشناسم. نفس راحتی میمی

 بله؟-

 ...باز کن تارا-

شود. مردی که میان تصویر آیفون فشارم. در باز می مانم و دکمه آیفون را میگیج و گنگ به تصویر داریوش خیره می

مانم. داریوش گزم و به در چوبی ورودی خیره میرود. لب میدر می   گیرد و به سمتایستاده، از تصویر فاصله می

شناختم اما صدای داریوش  بود! نبود؟ در مقابل دوربین آیفون، قدش به بلندی داریوش نبود و صدایش...صدایش را می

بود که به خانه    بود؟ مطمئن نیستم! قرصی که خورده بودم به این زودی اثر کرد؟ شاید هم داریوش به سامان خبر داده

 !امبرگشته

توانستم مطمئن باشم داریوش  گذاشت. کیفیت آیفون بقدری بد بود که نمینه! مطمئنم سامان نبود. سامان همیشه کاله می

شود و من  توانست باشد؟ تصویر آیفون جلوی نگاهم خاموش میاست...مطمئنا الکی ترسیده بودم. چه کس دیگری می

شرت روشن کنم!لباس داریوش تنش نبود. همین چند دقیقه پیش که داریوش را دیدم، تی فکر می آید. خوب  نفسم بند می

شرت داریوش  تنش داشت. تصویر آیفون ولی...حتی درست نگاه نکرده بودم که چه لباسی به تنش داشت اما مطمئنا تی

 .نبود

به در می  ناخودآگاه جیغ خفهچند ضربه  قدمی عقای می خورد و من  و  آشنایی که حاال ب می کشم  نیمه  روم. صدای 

 :رسدمطمئنم متعلق به داریوش نیست از پشت در به گوشم می 



 «منصوری یاسمین»روسی  رولت

695 
 

 ...درو باز کن لطفا تارا-

ام را گرفته  آید. انگار سدی جلوی حافظه ام، چیزی یادم نمیآورم که این صدا را کجا شنیدههرچقدر به مغزم فشار می 

 .تر است. رساتر استصاف است. صدایش از صدای داریوش 

 ...دونم هستی...باز کنمی-

توانم دقیقا بفهممش. مغزم کامال خاموش شده. به سمت در  گذرد اما نمیای دور از ذهنم می انگار چیزی شبیه خاطره 

انقدر  چسبانم اما کسی که پشت در ایستاده،زند و موهای بدنم سیخ شده. چشمم را به چشمی در می روم...قلبم تند می می

 شناسم اما از کجا؟ بینم. این صدا...صدایش را مینزدیک است که فقط گردنش را می

دانم که صاحب صدا قصد آسیب رساندن به مرا  کشمش! جایی از ذهنم میکنم و آرام می دستم را به دستگیره بند می

نمی ذهنم چه میندارد. خودم هم  در  را میدانم  در  اما  بازش  گذرد  آرام  و  باز میمیکشم  در  من خیره  کنم.  شود و 

توانستم بینم که صدایش را شناخته بودم و نمیشناسمش! مردی را میان قاب در میمانم به مرد رو به رویم...میمی

رود. زنم! نفسم رفته رفته بند می باور کنم. چطور ممکن است؟ مردنش را دیده بودم. ندیده بودم؟ نکند دارم توهم می 

 :پردهای لرزانم آرام بیرون میشود و از میان لبتر میهایم سیاه و سیاهوی چشمتصویر مرد جل

 !مهراد؟-

ای ندارد و همه جا تیره و تاریک کنم دستم را به لوالی در بند کنم و جلوی زمین خوردنم را بگیرم اما فایده سعی می

 .ای به مهراد داردشباهت باورنکردنی کنم، حرکت سریع مردی به سمتم است کهشود. آخرین چیزی که حس میمی

پاشیده می که روی صورتم  آبی  احساس سردی قطرات  باز میبا  آرام  را  تار مردی که شوند، چشمانم  کنم. تصویر 

کنم که این مرد شباهت عجیبی به مهراد دارد. دست و رود و هنوز فکر میکنارم نشسته، کم کم رو به واضح شدن می 

کشم تا به  کند و درست مثل آدمی که روح دیده باشد، خودم را روی زمین عقب عقب میمی  پایم شروع به لرزیدن

 .خورمدیوار پشتم می

وحشت حالت  دیدن  با  میزدهمرد  عقب  را  خودش  کمی  من،  شیشه ی  لیوان  و  پایش  کشد  کنار  را  دستش  میان  ای 

تر است. حتما به  ای آبی رنگش از همیشه زندههای طوسی به تن دارد و چشمگذارد. پیراهن مشکی و شلوار پارچهمی

کشد. واقعا مهراد است؟ موهایش از بار آخری که دیده بودمش  دانستم که بالخره کارم به اینجا می ام...می جنون رسیده

 .رسدبلندتر شده و به طور قابل توجهی، الغرتر به نظر می

و باز  را  دهانم  چندبار  آب،  از  افتاده  بیرون  ماهی  می   مانند  خارج بسته  گلویم  از  غریبی  و  عجیب  اصوات  و  کنم 

لبخند شوند که خودم هم نمیمی پاهایش نشسته  به رویم روی  به ساختنشان هستم. بالخره مردی که رو  قادر  دانستم 

 :زندی آشنایی مینصفه و نیمه

 تارا...خوبی؟-

 :پرداز میان گلویم بیرون می

 مهراد؟-

 :دهدی تایید تکان میگیرد و سرش را به نشانه میلبخند مرد عمق 

 ...آره...مهرادم...توهم نزدی-

 :امشکل عجیبی شوک زدهلرزاند و هنوز بهام را می بغض چانه

 ...چطو...چطوری...دیدم که...مردی-
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 :کندشود و دستش را به سمتم دراز می از روی پاهایش بلند می

 ...داستانش مفصله...باید حرف بزنیم-

 :زنمباری زیر گریه میطور رقتترکد و بهبغضم می

 ...زنده بودی؟ تمام این مدت؟ کجا بودی مهراد؟ هممون مردیم! کجا بودی؟ باور...باورم نمیشه-

 :زندکند و با نگاه اشاره میدستش را بیشتر به سمت صورتم دراز می 

 ...گفتم که باید مفصل صحبت کنیم-

نداشته  به  آب  را  گلویم  میی  پایین  می سختی  فرو  حلقم  داخل  خنجری  انگار  و  فکر  فرستم  که  دستی  به  خیره  رود. 

ی خاکی زیر خروارها خاک دفن و تا به حال خوراک کرم و جانورهای دیگر شده است  کردم، جایی از این کرهمی

ض ایستادن من، دستم را ایستم. به مح گذارم و با کمکش روی پاهایم میبالخره انگشتانم را میان نرمی کف دستش می

 .دارمخورم و به سختی خودم را روی پاهایم نگه می رود. تلویی میکند و قدمی عقب میرها می

ها خواب نباشد. نگاهم به موبایلم میفتد و ی این کنم که همه گذرانم و دعا می با حالتی مالیخولیایی اطراف را از نظر می 

 :گویمبا استرس و هول زیادی می

 زنگ بزنم داریوش...دیدیش؟ باید-

 :کشداندازد و دستی به پشت سرش میسرش را پایین می

 ...آره...چند دقیقه پیش دیدم که رفت...راستش...خب-

 :دوزدکشد و نگاه روشنش را به من میآرام سرش را باال می

 ...خواستم اول با خودت حرف بزنم...آماده نیستم کسی رو از خانوادم ببینممی-

 :کشمهایم را درهم می اخم 

 چی؟ چی میگی؟ همه جارو دنبالت...دنبال جنازت گشتن...کجا بودی مهراد؟-

 ...بهتره بشینی تارا-

 :کنمی ناباوری مییاد حال بد داریوش میفتم و خنده

 ...باید زنگ بزنم داریوش...باید بدونه که حالت خوبه-

ام.  ریوش پنهان کنم. هنوز حضور مهراد و زنده بودنش را باور نکردهخواهد چیزی را از دادانم که دیگر دلم نمی می

 ی اینها خواب باشد؟ خدایا نکند همه

 بینم؟دارم خواب می -

 !بینی...من...میشه بشینی؟ لطفانه...خواب نمی-

ده بودم  روم. قرصی که خور هایی لرزان به سمت کاناپه میدهم و با قدم رسد. سری تکان میبه نظر کمی کالفه می

 :کندنشینم، مهراد شروع به قدم زدن در هال کوچک خانه میکمی اثر کرده و حالت منگی ضعیفی دارم. وقتی می

خواستم یجوری باهات صحبت کنم ولی خب با وجود علیرضا  توی این چند روزی که پیش دوست داریوش بودی می-

  .رسیدو کال توی خونش به نظر غیرممکن می
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 ...دونستی کهچی؟ از کجا می -

 ...دونم تارامن همه چیز رو می-

دانست ی من و داریوش هم خبر دارد. اگر نمیکنم که حتما از رابطهنگاهش کمی دلخور و ناامید است و من فکر می

 !کرداینطور نگاهم نمی

 ...شبنم بهم خبر داد که رفتی اونجا...آدرس رو که بهم گفت فهمیدم پیش علیرضایی-

 :غرمشمگین میناباور و خ

 ای؟دونست زندهشبنم؟ شبنم می-

 ...آره-

 ...سامان-

 .سامان خبر نداشت...یعنی نداره-

 ...شبنم چه ربطی به-

شود؟ مغزم درحال منفجر شدن است. صدایش را  چیز همیشه به شبنم ختم میگیرم...چرا همهسرم را میان دستانم می

 :شنوممی

بهت میگم- لطفا...همه چیزو  بودم که دم خونه علیرضا  ...میگوش کن  بزنم...یکی رو گذاشته  باهات حرف  خواستم 

اینجا  داریوش  دیدم و حدس زدم  دادن...وقتی رسیدم ماشینم رو پشت در  بده...دیشب وقتی برگشتی بهم خبر  کشیک 

 ...باشه برای همین منتظر رفتنش موندم

ی اما دلت نخواد برادرت رو ببینی؟ اصال با عقل جور  مهراد...چطور ممکنه که بخوای منو ببینی و باهام حرف بزن -

 ...درنمیاد

 ...من آماده نیستم هنوز...قرار نبود اینجوری پیش بره-

 چی اینطوری پیش بره؟-

 ...وقتی منو اشتباهی گرفتن...به جای داریوش...راستش...باهاشون معامله کردم...تارا-

 :گیردهایم میمردمکای از نگاهش را برای لحظه 

تونه پول بده...شبنم نبود...کار خودم بود. نصف پول رو  من بودم که بهشون گفتم پدرم خیلی بیشتر از این حرفا می-

 ...هم  خودم گرفتم و از اون موقع تهران نبودم

 :کندشوند و تمام تنم داغ میتر میهایم هر لحظه درشتچشم

 کاری بکنی؟چی؟ چرا؟ چرا باید همچین -

بهمن صورت- آدمای  از  یکی  اشتباه  بخاطر  بودنم  گرفته  دیدم...وقتی  رو  و...فکر  چون صورتشون  دیدم  رو  هاشون 

های دورم کمه. باورم نمیشد کردم که کارم تمومه...ولی بعد شبنم اومد پیشم...باورم نمیشد در این حد شناختم از آدم 

تونستن همینطوری ولم کنن برم...بعد صال قصد کشتن منو نداشت...اما نمیشبنم هم توی این ماجرا دخیل باشه! بهمن ا

گرفتم...شبنم هم سهمش  گرفتن...من سهم خودم رو میتصمیم گرفتیم پول بیشتری بخوایم...اونا سهم خودشون رو می

 ...گرفترو می
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 بخاطر پول؟ اینهمه آدم رو توی جهنم انداختید بخاطر پول؟-

بود...بعد از گرفتن پول رفتم خزرشهر و یه ویال اجاره کردم...کامال از همه دور موندم. بهمن هم  فقط برای چند ماه  -

تونستم برگردم و بگم که از تیراندازی جون سالم به در  قرار بود کارهاش رو بکنه و از ایران بره. بعد از رفتنش می

می بهمن  دنبال  پدرم  اگر  حتی  موقع  بودبردم...اون  مطمئن  که  هیچکس  گشت  و  بود  رفته  میشه...بهمن  همینطور  یم 

کرد...اینطوری هم پول داشتم که بتونم کامل مستقل بشم و هم از اون شرایط گندی که توش گیر کرده بودم پیداش نمی

 .شدمراحت می

 ...ولی من دیدم که-

توشون خون مصنوعی بود...اما که تیر خوردم؟ آره این چیزی بود که دیدی...گلوله واقعی نبود...شبیه گلوله بودن...-

 ...واقعی نبودن

ی آن شب را بخاطر بیاورم. هوا هنوز تاریک بود و من در آن زمان از چیزی که دیدم مطمئن کنم خاطرهسعی می

کردم که اینطور گولم بودم. چطور میشد در این حد اشتباه کرده باشم؟ چقدر من ساده و احمقم! هیچوقت فکرش را نمی

 !زده باشند

 ...بعد از اینکه شبنم-

 :زندای میهایش. پوزخند تند و عصبیی حرفرود سمت ادامه حواسم می

شبنم بهم گفت کی هستی و چرا بهم نزدیک شدی...تو زندگی منو انداختی توی خطر تارا...داریوش...برادرم...تنها -

ارزش با  برام  چیز  همه  از  دنیا  توی  که  گفت...اجازکسی  دروغ  بهم  بود  کرده تر  پهن  تو  که  دامی  توی  بیفتم  داد  ه 

 ...بودی

 ...خواست ازت محافظت کنهبخاطر خودت بود...می-

ی زندگیم رو روی این  در برابر کی؟ در برابر چی؟ حقم بود بدونم...بدونم زنی که دارم بهش عالقمند میشم و برنامه-

خواست  خواست بدونم چون نمی بهم...داریوش نمی  گفتنچینم فقط یه توهمه! یه دروغه! همه داشتن دروغ میعالقه می

اینکه حقیقت رو    گفت!راز خودش برمال شه...بخاطر من این کار رو نکرد...برای خودش کرد! باید بهم می  بعد از 

 ...فهمیدم دیگه برام مهم نبود

 :روداش را به سمتم نشانه میانگشت اشاره

کس رو توی خطر انداختی...به نظرم بهتره نقش قربانی رو بازی نکنی.  چیز و همهتو با شروع کردن این ماجرا همه-

 ...تونستم بیرون بیامچون اصال بهت نمیاد! من فقط سعی کردم از یه شرایط خطرناک و بد به بهترین شکلی که می

 :پیچدهایش را بهم میکشد و دستهایش ندارم. نفس عمیقی میحرفی برای زدن در برابر تندی

داشت...می   بهرحال- وجود  دیگه  مشکل  پیدام  یه  میشدم  گم  فقط  مردم...اگر  که  میشد  مطمئن  باید  داریوش  دونستم 

جنازهمی دنبال  وقتی  هست  فرق  خیلی  پیدام کرد.  شده  که  هم  سنگ  زیر  خودشی...از  دنبال  وقتی  تا  نفری  یه  ی 

گشتی به همه بگی که من مردم...ولی  کرد...پس...تصمیم گرفتیم تو رو بگیرن...جلوی چشمت بکشنم تا وقتی برمی

 ...خب اومدن سامان و اومدنتون سراغ من یکم برنامه رو جلوتر انداخت...قرار نبود انقدر سریع پیش بره

دستم می دو  را میان کف  نگاهش میصورتم  ناباوری  با  و  نمیگیرم  را  از پس چنین کاری  کنم. اصال فکرش  کردم 

 .ت استها سخبربیاید! چقدر شناختن آدم

 ...فهممنترسیدی؟ پای قتل درمیونه...یا ادعا به کشته شدن...من نمی-
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همه - نه!  رسیدید؟  جایی  به  نرفتید؟  پلیس  پیش  بلده...رفتید  رو  کارش  بهمن  سرنختارا  بن ی  داشتید  که  بست  هایی 

گفتم که منو ش میگرفتنبود...چون فکر همه جاش رو کرده بودن...از طرفی هم برای من ریسکی نداشت...اگر می

 .گرفته بود و میشد حرفای من در برابر حرفای یه آدم خالفکار...من چیزی برای از دست دادن نداشتم

 ش بخاطر پول بود؟ پس همه-

 ...و آزادیم-

 :گیرمام، انگشتم را به سمتش میپرم و درحالیکه بغض بدی کرده با عصبانیت از روی کاناپه می

از دست  من همه- بودی؟ اصال  ی خواهرم...گربهچیز...بچهدادم...همه چیزم رو  آزادی  و  پول  دنبال  تو  م...فقط چون 

 دونی چی به ما گذشت؟می

 :کشدخورد و ابروهایش را درهم می به طور واضحی جا می 

 چی؟ بچه خواهرت؟ -

 :کنم تا جلوی چشمش زیر گریه نزنمهایم را جمع میلب

بود...به طور خیلی عجیبی یه ماشینی که پالک هم نداشت بهش زد و فرار کرد...یه زن باردار!  آره...خواهرم باردار  -

 ...ش رو از دست داد...فقط بخاطر تو...و شبنمنزدیک بود خودش هم بمیره...بچه 

نمی اجازه  بغض  میشدت  پایین  را  سرم  بدهم.  ادامه  زدن  حرف  به  طرهدهد  و  بیرون اندازم  گوشم  کنار  از  مو    ای 

 :گویدکشد تا بتواند خودش را جمع و جور کند و با ناراحتی میریزد. چند لحظه طول می می

 ...دوستممن...من نمی-

 :کنمگیرم و سرد و سنگی نگاهش میسرم را باال می

 !داده ترجیح داده ندونی که چه خبرهدقیقا...چون شبنم یا هرکسی که بهت اطالعات می-

 ...مطمئنی که-

به- کار  نبود...میکه  بابت زیاد خوشحال  این  بودیم...از  دنبالش  بوده...ما  اون  کار  بوده؟ معلومه که  بهم من  خواست 

 ...اخطار بده...خواهر باردارم از نظرش هدف خوبی بود

تصمیم - اون  نیستم...جای  بهمن  نبودم...من  اینجا  حتی  من  ولی  دادی  دست  از  رو  خواهرت  بچه  تارا...که  متاسفم 

 ...مسئول اشتباهاتش هم نیستم...خودت این بازی رو شروع کردیگیرم...نمی

 ...تونستی به من یا داریوش بگیی این اتفاقات افتاد چون تو دروغ گفتی...میهمه-

نمی نمی- بدم.  نشون  رو  خودم  رفتنش  بعد  که  بود  این  بهمن  با  پیش تونستم...قرارم  نقشمون  برخالف  تونستم 

از دستم عبرم...نمی این بود و من دونی که هست! برنامهصبانی بشه. بهمن مرد ترسناکیه...خودت میخواستم  مون 

 ...منتظر بودم...ولی

 ولی چی؟ -

حدود دو هفته پیش شبنم بهم زنگ زد...هنوز شمال بودم. گفت جونت توی خطره...خبر گم شدن وحید رو بهم داد و -

می دنبالش  در  به  در  بهمن  حتی گفت  من  ترسیده...تارا  هم  شبنم  گیره.  هممون  پای  نشه،  پیدا  وحید  گرده...اگر 

بودنش...وحشتنادونستم مینمی بگیرن و زده  داریوش رو  بیفته...با  خواستن  براش  اتفاقی  نیستم  که...هیچوقت حاضر 

قرار   باهات  یا حتی برای تو...اون روزی که شبنم  تنها برادرم هستم.  اومد من هنوزم  عاشق  تمام چیزایی که پیش 
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می  چون  بیرون  بکشدت  خونه  از  یجوری  که  بود  این  برای  درواقع  و  گذاشت  کرده  پیدا  رو  آدرست  بهمن  دونستیم 

 ...سراغت خواد بیادمی

 !از کجا آدرس خونه داریوش رو پیدا کرده بود؟ فقط تو از وجود اون خونه خبر داشتی-

نمی- رو  آدرس  بهش  هیچوقت  من  میگی؟  آدم چی  جا  همه  بهمن  بیفته.  برات  بدی  اتفاق  ندارم  دوست  واقعا  دادم. 

اون موقع حرف نزدم چون قرار بود کال دونم واقعا...من خودم با بهمن از  داره...شاید داریوش رو دنبال کردن...نمی 

م رو با همه قطع کنم تا از ایران برن. اینکه من بدونم برادرم رو زدن هم به نفعش نبود...بهرحال به گوش شبنم  رابطه

فهمه دونه شبنم از خونه کشیدت بیرون ولی بهرحال به زودی می خوان بیان سراغت! بهمن هنوز نمیرسیده بود که می

ست که ماجرا قبل از اینکه واقعا یکی این توی این ماجرا دخیل بودیم. همه چیز کال بهم ریخته! به نفع همه  که ما هم

 !وسط بمیره تموم بشه

 خواستن منو بگیرن؟یا خدا...برای چی می-

این ماجرامی- تمام  نزدم.  بهمن حرف  با  کنم. گفتم که من  فکر  بفهمن وحید کجاست...البته  و  بگیرنت  داره    خواستن 

 ...بیشتر از حد کنتترل خطرناک میشه...تارا

 :کندای نگاهم میطور هشدار دهنده آید و بهچند قدم به سمتم می 

 دونی وحید کجاست؟ شما گرفتیدش؟می-

توانم به او اعتماد کنم؟ بعد از تمام کارهایی که کرده بودند؟ من کشته  زنم. میکشم و دست به کمر مینفس عمیقی می

 :دهمکنم و سر تکان میای نگاهش میچیز کمی نبود! برای لحظه بودمش!

 ...دونمنمی-

اینکه خیلی خطرناکه برگشتنم ولی مجبور بودم خودم رو نشون  - اگر شما وحید رو گرفتید...باید ولش کنید بره...با 

 ...م...و همه چیز تموم میشهگردم پیش خانوادگرده پیش بهمن...من برمیبدم...این ماجرا باید تموم شه...وحید برمی

گیج می زدهسرم  پا  و  دست  مرداب  این  در  انقدر  بود.  سادگی  همین  به  چیز  همه  کاش  پایین خورد.  گردن  تا  که  ایم 

ریزم و با این حال  لرزد. شرشر عرق میکشم و تمام بند بند وجودم میام میایم. دستم را به پیشانی عرق کردهرفته

ناگه به طور  است.  بدی گرفته سردم  بر سرم  انی سردرد  باید چه خاکی  بودیم...حاال  نرفته  ام...ای کاش سراغ وحید 

 رسم؟ های سامان میگیرد! چرا همیشه انقدر دیر به درستی حرف بریزم؟ بهمن همه چیزم را از من می

 تارا؟-

 :لرزدتمام صورتم از ترس و بغض می

ما...نمینمی- مهراد...من...یعنی  وحیدونم  و  دونم  اینجا  بیاد  بزنی...باید  داریوش حرف  با  بهتره  کنم  فکر  د کجاست! 

 ...کمکمون کنه

زند. تمام صورتش را ریش بوری گرفته و سنش باالتر از حالت عادی  قراری چنگی میان موهای پر و بلندش می با بی

 .کنم ظاهر جدیدش برای این است که به راحتی شناخته نشودرسد. احساس می به نظر می

ی من این نبود...قرار بود برگردم و بگم اون روز  تونم...برنامهبهش چی بگم؟ که تمام این مدت حالم خوب بوده؟ نمی-

 ...فقط زخمی شدم و تا حاال بهمن نگهم داشته بود

 :گویمآمیز میزنم و کنایهپوزخندی می

 !فهممتمیخواستی پیش نمیره نه؟ هات اونطور که میخیلی بده وقتی نقشه-
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 :زندکند و او هم کنایه میاخم غلیظی می 

تارا از بین تمام آدمایی که توی این ماجرا بودن تو یکی حق نداری بگی چی درسته و چی غلط! درسته که هدفت من  -

 ...نبودم...ولی پای منو هم کشیدی به این ماجرا

 ام بهش زنگ بزنم اوکی؟ خوبرات زیاد بد هم نشد...شد؟ بهرحال داریوش باید بدونه...می -

 :خوردفرستد و سیبک گلویش تکان سختی میآب دهانش را به سختی پایین می

تونستم برم خودش رو ببینم...اومدم اینجا تا بهت بگم اگر وحید پیش شماست...ولش  من واسه این نیومدم اینجا...می-

 .بیشتر نگهش دارید ام دیگه دلیلی ندارهکنید بره...همین! گفتم حتما اگر ببینی زنده

 ...تر از اینه...به نظرم باید داریوش هم اینجا باشهخب...یکم ماجرا پیچیده-

ی داریوش بسپارم. اون  توانم به مهراد اعتماد کنم یا نه! باید تصمیمش را به عهدهدانم که میحقیقت این است که نمی

دی که جلوی چشمم گلوله خورده بود، زنده و کامال شناسد. هنوز باورم نشده که مربهتر از هرکسی برادرش را می

گفت از آن  مان را گول زده بودند. شاید اگر میسالم است و حاال باید این موضوع را هضم کنم که تمام این مدت همه

بود    تر باورم میشد. بعد از تمام چیزهایی که دیده بودم واقعا باورم شدهزمان تا به حاال در اسارت بهمن بوده، راحت 

 !ای مانند مهرادآید. حتی از پسر احساساتی و شوخ و سادهکه هرکاری از هرکسی برمی 

 :گیرمروم و برای اطمینان از فرار نکردن مهراد چشم از قامتش نمیام میبه سمت گوشی

 ...ای و حالت خوبهمطمئنم داریوش تنها چیزی که براش مهمه اینه که زنده-

 :گذراندا استرس اطراف خانه را از نظر مینشیند و بروی مبل تکی می

 ...کشتمخدای من...بابام می -

 :کندی تلخی میخنده

 !شون ناامید میشنمامانم...قرار نبود اینطوری بشه...همه -

 :کنم آرامش کنمگیرم و سعی میی داریوش را میشماره

 ...فکر نکنم بهشون بگه...مخصوصا بابات-

نمی مآرامش  احساس  آرامش مییکنم چون  است،  آرامش  نکند.  کنم حقش  فرار  داریوش  آمدن  از  قبل  یکوقت  تا  کنم 

 :پیچدگذارم و بعد از دو بوق صدای داریوش در گوشی میتماس را روی حالت اسپیکر می

 ...سالم تارا-

آمادهنفسی می و  بگویم  گوشی  پشت  است  بهتر  بدهم؟  داریوش  به  را  خبری  چنین  باید  حاال چطور  تا  اگیرم.  کنم  ش 

 .یکوقت از دیدن برادرش که زنده و سالمت است، از شدت شوک سکته نکند

 تارا؟ خوبی؟-

 :گزمدوزم و لب مینگاهم را به آبی چشمان مضطرب مهراد می

 ...آره...داریوش...اوووم...راستش-

 چی شده؟-
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 ...دونم...چجوریباید یچیزی بهت بگم...ولی دقیق نمی-

 :گیرمای میدانم که خوشحال خواهد شد اما بهرحال گفتنش سخت است. نفس نصفه و نیمهمی ام.انگار نفس کم آورده

 ...راجع به مهراده-

 :پرسدگیرد و میلحنش حالت گیجی به خود می

 مهراد؟ مهراد؟؟ چه خبره تارا؟ -

 :گویمخودم سراغ دارم می اندازم و بالخره با تمام قدرتی که در ی مهراد میپریدهدوباره نگاهی به صورت رنگ

 ...مهراد اینجاست داریوش-

 :بندمای می کشد که چشمانم را برای لحظه طوری بلند فریاد می

 ...چی؟ منظورت چیه که مهراد...منظورت اینه که جنازش-

 :کنمخندم و حرفش را قطع میمضطرب می

 ...خوبه...باید برگردی اینجاست...و حالش هم دونم باورش سخته ولی مهراد زندهنه...خودش...می -

 چی میگی تارا؟ حالت خوبه؟ چیزی مصرف کردی؟ -

 ...معلومه که نه-

 ست؟ و االن اونجا پیش توئه؟یعنی داری میگی مهراد زنده-

 ...آره-

 :گویم وار میشود و من بالخره ناله دار می سکوت پشت خط ادامه

 ...داریو-

 میشه باهاش حرف بزنم؟-

گیرد و به  اش میگیرم. دستش را به صورت ضربدری جلوی سینهاندازم و گوشی را به سمتش میینگاهی به مهراد م

 :گویمکشم و میدهد. پوفی میتندی سر تکان می

 !کنممیشه فقط بیای اینجا؟ خواهش می-

این همه مدت؟  زنه؟ کجا بوده  تارا همین االنش هم توی راه برگشتم فقط باورم نمیشه که...چرا پس باهام حرف نمی -

 ...دونستی کهچرا اومده پیش تو؟ تو می

 ...دونستم داریوش...همین نیم ساعت پیش فهمیدم...فکر کنم بهتره خودش همه چیز رو برات بگهمن هیچی نمی-

 :لرزدصدایش به طرز عجیبی می

 ...خوام صداش رو بشنومفقط می-

 ...خواد پشت تلفن چیزی بگهفکر کنم نمی-

 :گویمکند. خیره به صورتش و با لبخند تمسخرآمیزی میهایش را باد میکشد و لپای میصبی و کالفه مهراد پوف ع
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 ...ست و حالش خوبه. فکر کردم بهتره قبل اومدن بدونیوقتی دیدیش خودت هر سوالی داشتی ازش بپرس...ولی زنده -

 ...مرسی که زنگ زدی...تا نیم ساعت دیگه اونجام-

 :دهمنم و با لبخند معناداری سرم را با حالت تاسف تکان میکگوشی را قطع می

 ...گردهداریوش داره برمی-

اش را آمیز من نشده. پیشانیکامال مشخص است که حسابی استرس دیدن داریوش را دارد و اصال متوجه حالت کنایه

 :نالددهد و میبه کف دستش فشار می

 حاال باید بهش چی بگم؟-

 :رومهای خروشانش میای به آبیند و من چشم غرهکسوالی نگاهم می

 ...تونی راستش رو بگیخب...می-

 :روماندازم و دست به سینه به سمت آشپزخانه میای باال میشود، شانهوقتی خیرگی نگاهش طوالنی می

می- دلش  راحتقطعا  ولی...خیلی  میشه  ناراحت  و  و  شکنه  نداری  تاریکی  راز  هیچ  وقتی  عزیزات  میتره  با  تونی 

 ...صادق باشی

 پس چرا راستش رو بهم نگفتی؟-

مانم. بلند شدن و حرکتش را به  اش خیره میماند و بدون حرکت به سطح تیرهساز میدستم روی دستگیره کتری چای

 :کنم. صدایش بیشتر از طعنه و کنایه، دلخوری داردسمت جزیره کوچک میان آشپزخانه حس می

 ...ی کردی تاراتو با من باز-

 :زنمهایش زل میکنم و به چشمگردم. تمام توانم را جمع میگزم و به سختی به سمتش برمیلب می

کوچک- افتاد  که  اتفاقاتی  و  گذشته  بودی...توی  خوب  من  با  همیشه  باهام متاسفم...تو  نداشتی...هیچوقت  نقشی  ترین 

خواستم هرطور شده نیاز به کار دارم...کمکم کردی...من می  بدرفتاری نکردی...حتی بعد از اون همه سال وقتی گفتم

از شر اون همه حرص و نفرت و خشمی که وجودم رو گرفته بود خالص بشم و بهاش رو هم دادم...وقتی فکر کردم  

ضربه   بهت  احتماال  که  میدونم  بود.  سخت  بود...و...واقعا  من  بخاطر  مردم...همش  منم  کردم  مردی...احساس  که 

 ...لی تو هم به من ضربه بدی زدیزدم...و

 :گویمی حرف زدن به او بدهم، در ادامه حرفم می حالت صورتش ناراحت و غمگین است. قبل از اینکه اجازه 

و داریوش؟ مهراد برادرت نابود شد...توی یه شب...نه توی یه پلک بهم زدن...وقتی بهش گفتم که تیر خوردی دیدم  -

ش تموم  براش  چیز  همه  دیگه  بود...میکه  می ده  ادامه  زندگی  می خوابید...پامیشد...به  قسم  زنده  داد...اما  که  خورم 

 !نبود...و این بال رو تو سرش آوردی...نه من 

 :گویدکشد و میاش را جلو میگذارد. کمی باالتنهکند و روی سطح کابینت میدو دستش را باز می

 ...من دالیل خودم رو داشتم-

 رو داریم...مگه اینطور نیست؟ هممون دالیل خودمون -

 .من برای نجات جونم اینکار رو کردم...توی شرایط خیلی سختی بودم و بهترین راه حل همین بود-
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 ...ها رو تکرار کنی ولی واقعیت اینه که تو ترجیح دادی خودخواه باشیخوای این بهانهتونی هرچقدر میمی-

 :گویدزند و به تلخی میپوزخندی می

 خودخواهم؟ من -

 ...آره هستی-

 :بردولوم صدایش را باال می

 ...چیز تموم بشهموندم تا همه نداختم وسط...توی خفا میاگر خودخواه بودم خودم رو نمی-

 موندی تا بهمن برادرت رو بکشه؟منظورت اینه که منتظر می-

 !شهبرای چی باید کسی رو بکشه؟ فقط وحید رو ول کنید بره...همه چیز تموم می-

 :گیرمهایش میکشم و نگاه از چشمجوابی برای حرفش ندارم. پوفی می

 !به این راحتی هم نیست-

 چرا؟ مگه پیش شما نیست؟-

های رساند. خیره به چشمام می کنم و تا به سمتش برگردم، خودش را به یک قدمیحرکتش را به سمت خودم حس می

ام...چقدر این نگاه را دوست  رود به هفده سالگی چسبانم. خیالم می خوش حالت و روشنش، پشتم را به کابینت سرد می

ترین حسی از آن روزها درونم نمانده. اصال مهراد شبیه مردی  داشتم. چقدر بچگانه و احمقانه دوستش داشتم! کوچک

 .های لوس و نازپرورده را دوست ندارمکه بتوانم عاشقش شوم نیست! من پسربچه

 تارا؟-

 :چرخانمگیرم و نگاهم را میی فاصله می از هفده سالگ 

 !دونم...بهتره با داریوش حرف بزنیمن هیچی نمی-

تو واقعا زن ترسناکی هستی تارا...وقتی یادم میفته چطوری منو توی مشتت گرفته بودی و مثل یه عروسک بازیم  -

 ...تا...عجب احمقی بودمچیز رو بزنم خواستم قید خانواده و همهکنم که میدادی...وقتی فکر میمی

 :اندازدکشد و شانه باال میداری می نفس صدا

خواستم به  دونم...فکر کنم میمثل اینکه همیشه حق با داریوشه...همش یه بازی بود...منم هیچوقت عاشقت نبودم...نمی-

هیچوق نبودم  بد  روحی  شرایط  اون  توی  اگر  دارم...ولی  انتخاب  حق  که  کنم  ثابت  بقیه  و  رو  خودم  تو  مثل  زنی  ت 

 .کردمانتخاب نمی

می زنگ  آیفون  بدهم،  را  سوالش  جواب  اینکه  از  بیقبل  میخورد.  کنارش  راهم  سر  از  کالفه  و  با  حوصله  و  زنم 

 :گویمناراحتی می

 !خوایم برسیمکردیم تا به چیزی که میپس انگار هردوتامون داشتیم از هم استفاده می-

 :کنم که از جایش جم نخوردهو نگاهش میدهم ی آیفون را فشار میدکمه

 .دونم داریوش بهت اعتماد داره...اگر برای کمک اومدی پس کمک کنچیز...میسعی کن دوباره گند نزنی به همه-
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باز می  داریوش کنار میدر ورودی را  منتظر ورود  قدمکنم و  با  آهسته خودش را به وسط سالن  ایستم. مهراد  هایی 

ممی نگاه  و  می رساند  ورودی  به  را  باز میضطربش  آسانسور  آهنی  در  وقتی  و دوزد.  امیدوار  نگاه  داریوش  شود، 

می ورودی  باز  نیمه  در  از  را  ماه جستجوگرش  که  برادری  بالخره  و  جنازهگذراند  دنبال  که  میهاست  را  اش  گردد 

 .ام ایستاده استبیند که با رنگ و رویی پریده وسط سالن خانه می

ل آن  تا  بودن حرف انگار  راست  از  راحتی میحظه  نفس  که  نبوده  من مطمئن  قدم های  در  به سمت  تندی  به  و  کشد 

دهد و با سرعتی باورنکردنی خودش را به مهراد  هایش را از پا بکند در را به عقب هول میآنکه کفشدارد. بی برمی

 .رساندمی

 :صدایش لرزانش نشان از حال منقلبش دارد

 مهراد؟ خودتی؟-

لحظه برق   برای  را  میاشک  لب  بودم.  دیده  نگاهش  ناباوری  در  میای  پشتش  را  ورودی  در  و  داریوش گزم  بندم. 

فشارد. مهراد هم بعد از  ای میان بازوهایش میکند و او را مانند عزیز از دست رفته هیچ حرفی مهراد را بغل میبی

را دور گردن داریوش میکمی مکث دست آویزانش  داریوش  اندازد و میهای  بینم که عضالت دستش برای فشردن 

 .شوندمنقبض می

کند خودش را  هایش را باز و سعی میی دستبعد از مدت زمانی که برای من زیادی طوالنی شده، مهراد بالخره گره

 :عقب بکشد

 ...من خوبم داریوش-

هایش گرفته محکم میان مشت  های مهراد رادهد که کمی عقب بکشد و همانطور که دستداریوش بالخره رضایت می

 :پرسدبا ناباوری می

 !کجا بودی؟ اینهمه مدت-

کشم و همانجا  دهد. آهی می های برادرش را گرفته که گویی اگر رهایش کند، باری دیگر از دستش میطوری دست

اضر! داریوش با  خواهم به عواقب برگشتن مهراد و زنده بودنش فکر کنم. الاقل نه درحال حایستم. نمیبالتکلیف می

 :دهددیدن سکوت مهراد خودش ادامه می

 گرفته بودنت؟ فرار کردی؟ مطمئنی خوبی؟ -

 :گردداندازد و سوالی به سمت من برمینگاهی به سر و ظاهر مرتب مهراد می 

 دونستی زندست؟می-

 :گویدخواهم جوابش را بدهم، مهراد سریع میدهم. تا میخندم و سری تکان میتلخ می

 ...دونست...جز شبنم کسی نمینمی نه-

 !شبنم؟-

 :کشدرود و ابروهایش را درهم میکند. قدمی عقب میهای مهراد را رها میصدایش کمی باال رفته و دست

 دونستم؟ای ولی من نمیدونست زندهشبنم می-

 :دهدکند و با بیچارگی سر تکان میای درنگ میمهراد لحظه 

 ...بود کسی بدونهخیلی خطرناک بود...قرار ن-
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 :پرسدداریوش با التماس می

 ای؟ چرا؟ توی این مدت گرفته بودنت؟چی داری میگی مهراد؟ قرار نبود کسی بدونه زنده-

متاسفم...نمی- واقعا  که  بگم  باید  قبلش  میگم...ولی  بهت  چیزو  بود...همه  نگرفته  منو  آسیب  نه...کسی  کسی  خواستم 

 ...ناامید بشی...یا...یاخواد ازم ببینه...و دلم نمی 

 :رودزدگی داریوش کم کم رو به سردرگمی و عصبانیت میهایش را ندارد. حالت ذوقانگار توان ادامه دادن به حرف 

دونی چه بالیی سر هممون آوردی؟ تو مردی...هممون مردیم...مادرت آزاد بودی؟ تمام این مدت؟ پس کجا بودی؟ می-

 دنت پس کدوم گوری بودی؟از بین رفته...اگر نگرفته بو

 ...جریانش پیچیدست داریوش-

 خب بهم بگو...تهدیدت کردن؟ -

 ...نه-

 کنی!! کجا بودی؟حرف بزن مهراد...داری دیوونم می-

فکر می نداشتیم.  داریوش  از  را  از عصبانیت  این حجم  دیدن  توقع  مهراد  نه  و  من  برادرش  نه  دیدن  از  انقدر  کردم 

دیگری برایش مهم نیست. مهراد برخالف میلش تمام ماجرا را همانطور که برای من   چیزشود که هیچخوشحال می

پرد و فقط در سکوتی جهنمی گوش بار هم وسط حرفش نمی گوید. داریوش حتی یکتعریف کرده بود به داریوش می

قیافه می داریوش بقدری ترسناک به نظر میدهد.  آتشین  ی را در خودم  ترین دخالترسد که جرات کوچکی سرخ و 

 .تر استبینم. صورتش از شدت خشم کبود شده و سکوتش از انفجار ترسناکنمی

حرف  کردن  درحال حضم  هنوز  که  است  مشخص  و  نشسته  نفره  تک  مبل  باورش  روی  انگار  است.  برادرش  های 

دو دستش را روی   اش خورده. من هم بودم باورم نمیشد. داریوشای از عزیزترین آدم زندگیشود که چنین ضربهنمی

 :فشارددهد و انگار که سردرد گرفته باشد، سرش را به پشتی مبل میاش فشار میپیشانی

همه- انقدر  پس  اگر  دربری؟  ازدواج  یه  زیر  از  که  انداختی  توی خطر  آدم رو  اینهمه  و جون  کردی  کارارو  این  ی 

 !گفتی نهکردی باید میاحساس بدبختی می

 ...سعی کردم-

 :کشددهد و فریاد بلندی می یوش کنترلش را از دست میبالخره دار

کی؟ کی سعی کردی؟ تمام عمرم تالش کردم نذارم محمود گه بزنه توی تربیتت...همه کار برات کردم...اگر آیدا رو  -

 !رفتیخواستی نباید زیر بار مینمی

 ...تو خودت یکی از آدمایی بودی که گفتی دیگه تموم شده-

خودت  می- بگیری...میخواستم  خودم یاد  مهراد!  خودمه  تقصیر  وایسی!  محمود  جلوی  و  باشی  مرد  خودت  خواستم 

قبول کردم...دقیقا همونجا  تو رو  اشتباهات  تمام  تقصیر  و  برای همه چیز سرزنش شدم  تو  وقتی جای  لوست کردم. 

 !خراب کردم

 ...بابا جان همش که مربوط به آیدا و اون عروسی نمیشد-

 ود؟ پول؟پس بخاطر چی ب-
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تونستم داشته باشم! یا  خواستم آزاد باشم...با بابا همیشه یکیش رو مینه...فقط پول هم نبود. من هیچ قدرتی نداشتم...می -

 ...خواستم! فرصتش گیرم اومد و ازش استفاده کردمپول یا آزادیم...من دوتاش رو می

 :زداندای داریوش باری  دیگر سکوت خانه را شکاف میصدای عربده

 با نابود کردن تمام کسایی که دوستت دارن؟ -

 :برداینبار مهراد هم صدایش را کمی باال می

 !گشتمفقط برای یه مدت بود...بهت که گفتم بعد از رفتن بهمن برمی-

رسد فاصله زیادی با یک انفجار درونی ندارد. مهراد از  کشد. به نظر می داریوش با ناباوری دستی به صورتش می

 :شودسکوت داریوش کمی دل و جراتش بیشتر میدیدن 

 ...من این بازی رو شروع نکردم-

 پس کی شروع کرد؟ کی همه رو توی خطر انداخت؟ -

می من  به  نگاهی  سوالمهراد  جواب  و  نمیاندازد  را  داریوش  میهای  پوزخند صداداری  سینه دهد.  به  دست  و  زنم 

 :ایستممی

همیشه  - منه!  تقصیر  دست آره...همش  از  رو  خواهرم  خودمه...بچه  میدم...تقصیر  دست  از  رو  همینطوریه...بابام 

 ...میدم...هنوز تقصیر خودمه...گربم رو میکشن

 :دهمکنم و با تاسف تکانش میسرم را کج می 

 !بازم تقصیر خود لعنتیمه-

 :کندداریوش کف دستش را به سمت من بلند می

 ...لطفا تارا-

 :گویدرسد میتر به نظر میگردد و درحالیکه آرام سپس به سمت مهراد برمی

 ...میریم خونه-

 :کشدکند و خودش را عقب میهای آبی رنگش را درشت میمهراد چشم

 !امکان نداره! آماده رو به رو شدن با بابا نیستم-

 انداختی توش؟ کنی بعد از تمام این ماجراها حق انتخاب داری؟ بعد از این جهنمی که همه ماروواقعا فکر می-

 :گویدچرخاند و با لحنی سرد میمهراد نگاهش را میان هردوی ما می

 ...کرده بندم اونهمه سکسی که داشتید یکمی آرومتون میشرط می-

خورد و مشخص است که کمی از موضع قدرتش فاصله گرفته. مهراد دوباره با کلماتش به او حمله داریوش جا می

 :کندمی

 کنم؟ه میچیه؟ نکنه اشتبا-
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اینبار هم جوابی برای کلمات برنده اش ندارد. مهراد که گویا فرصت را برای تازاندن مناسب دیده با حالت  داریوش 

 :گویدمتاسفی می

تونستی  اینطوری نیست که تو هیچ اشتباهی ازت سر نزده باشه داریوش...ما هممون توی این ماجرا مقصریم...می-

 !نزدیک شده...اونطوری هیچکدوم از این اتفاقات نمیفتادبهم بگی چرا تارا بهم 

 :زندگیرد. با صدای بلند و لرزانی داد میاش را به سمت داریوش میلرزد و انگشت اشارهلبش می

بازی خوردم چون تو بهم راستش رو نگفتی...بهش اجازه دادی بازیم بده...تو هم بازیم دادی داریوش! وقتی گرفته  -

همه چیز رو برام تعریف کرد احساس کردم تنهاترین آدم دنیام! باورم نمیشد تو همچین کاری باهام کرده    بودنم و شبنم

عاقالنه تصمیم  بتونم  که  نبود  طوری  روحیم  شرایط  بود!  پشتم  شرایطی  هر  توی  و  همیشه  که  کسی  تنها  ای  باشی! 

 ...بگیرم

 :چرخندت صورت من میهایش به سمای مردمککند و لحظه دار می داریوش لبش را نم

خواستم پات به ماجرایی باز شه که یه بخش خصوصی از زندگی من بود. تمام تالشم رو کردم بهت نگفتم چون نمی-

 !خیالش شوکه از هم دورتون نگه دارم...نکردم؟ یک میلیون بار بهت گفتم بی

توانم از خودم دفاع کنم. از شرایطی که در آن  ست که بتر از آنیدانم که چرا توان حرف زدن ندارم. شرایط پیچیدهنمی

 :گیردایم متنفرم. میان حرف زدن و سکوت دو به شکم که مهراد با جوابش فرصت حرف زدن را از من می گیر کرده

دونستم دلیل مخالفتت چیه؟ اگر از گذشتتون خبر داشتم امکان نداشت سمت تارا برم! وقتی فکر من باید از کجا می-

گفتی...حتی همین حاال هم مطمئن نیستم بخاطر خودم بود زنی توی رابطه بودم که...باید بهم همون موقع می   کنم بامی

 !میگفتی ولش کنم یا بخاطر خودت

 :کشدداریوش ابروهایش را درهم می 

 منظورت چیه؟-

 ...منظورم مشخصه! بعد از اینکه فکر کردی من مردم چقدر طول کشید تا-

 :کندکشد و با حالت منزجری حرفش را عوض میاش نیست که پوفی میکردن جمله  انگار قادر به تمام

االن دیگه برام مهم نیست...اینارو میگم تا درک کنی که چقدر حال روحیم بهم ریخته بود توی این مدت...طول کشید -

 !تا با همه اینا کنار بیام. االن دیگه مهم نیست

اندازد  بینم که هیچ باب میلم نیست. دیگر نگاه به سمت من نمیت داریوش می ای در صوربرای بار اول حالت شرمنده

 :گویدو با همان حالت شرمزده می

 ...فکر کنم بهتره بریم...میریم پنت هاوس...هروقت آماده بودی با بابا صحبت کن-

 :رودکشد و حالت منزجر صورتش به سمت نگرانی میمهراد آهی می

بهمن چی؟ هنوز  - بره...بهمن هم میره و من میپس  کنید  کنیم! وحید رو ول  داریم که همه چیز رو حل  تونم  وقت 

 ...برگردم خونه...الزم نیست

 :کوبددهد و با صدای بلندی حقیقت را بر سر مهراد میاش را از دست میداریوش خونسردی

 ...وحید مرده مهراد! من کشتمش-

 :زندگذارد و با ترس داد میکند و بعد دو دستش را روی سرش میهمان میمهراد چند ثانیه شوکه شده و ناباور نگا
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 ...کشتیش؟ وحید مرده؟ خدای بزرگ...هممون به فاک میریم-

کند. چرا چنین دروغی گفته بود؟ هایم میکنم که تمام تالشش را برای پرهیز از نگاه کردن به چشمبه داریوش نگاه می

 کشید؟چرا باید بار این گناه را جای من به دوش میکسی که وحید را کشت من بودم! 

کشت! برای اینکه بدونم بعد تیر خوردن چه بالیی سرت اومده  کشتمش اون منو میآره مهراد...کشتمش چون اگر نمی-

 !گرفتمش ولی دست و پاش رو باز کرده بود و بهم حمله کرد...منم توی درگیری کشتمش

 :کشدرنگ و رویش میو بی مهراد دستش را روی صورت ترسیده

 ...حاال باید چیکار کنیم؟ هممون توی خطریم...مامانم...تو...حتی شبنم-

 :اندازدتفاوت من مینگاهی به صورت بی

 !تارا و خواهرش-

 ...کنمخودم حلش می-

مرده.- وحید  بفهمه  نباید  میشه  که  جایی  تا  بهمن  که  همه  از  هستیم...اول  ماجرا  این  توی  دنبالش نه...هممون  ..وقتی 

 ...خواد...بعدم کهبگرده با وقتی بخواد انتقامش رو بگیره خیلی فرق داره! برای پیدا کردنش شماها رو زنده می

 :گویدپرد و هشداردهنده می داریوش میان حرف مهراد می

دیگه - راه  هیچ  مهراد!  بمیره  باید  آبهمن  و  تارا  باز  بریم  ایران  از  هم  ما  اگر  حتی  نداریم.  دیگهای  توی  دمای  ای 

 !شناسیشخطرن...به هیچ عنوان به شبنم حرفی نزن! من بهش اعتماد ندارم...تو به اندازه من نمی

 !اگر بخاطر شبنم نبود تارا رو همون روز گرفته بودن-

 ...برام مهم نیست...بهش هیچی نگو-

 :روددهد و داریوش با حالتی جدی به سمتش میمهراد سری تکان می

 ام گوش بده مهراد...اوضاع خطرناکه...یه قدم اشتباه ممکنه بدبختمون کنه...متوجهی؟به حرف-

 :دهدمهراد سری تکان می

 ...من به کسی چیزی نمیگم-

 :اندازدنگاهی به من می

 ...مگر اینکه تارا بگه-

 :کنددهد ولی هنوز هم به من نگاه نمیداریوش سر تکان می

 ...نمیگه-

 :گویمشکنم و با لحن زهرداری میهایم را میلب اینبار دیگر قفل سکوت

 به تو که نگفتم...گفتم؟-

 !گفتیاگر برات سودی داشت احتماال می-
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 :کنمخنده سرخوشی می

کنی از من خیلی بهتری؟ من توی زندگیم خوای در مورد سود و ضرر منو نصیحت کنی؟ نکنه فکر میمطمئنی می-

 !هیچوقت به عزیزام ضربه نزدم 

ها رو شروع کردی آگاهانه خواهرت رو هم توی خطر انداختی! بخاطر تصمیم خودخواهانه روزی که تمام این بازی-

 !ش رو از دست دادو اشتباه خودت خواهرت بچه

 :زنمبا حالتی خشمگین جیغ می

 ...حرف دهنت رو بفهم-

 :دهدسبد و با کالفگی اخطار میچدارد که داریوش دستش را از بازو میمهراد با خشم قدمی به سمتم برمی

 ...قرار نیست با همدیگه بجنگیم! الاقل نه توی این شرایط...تمام اینا بمونه برای بعد-

 :کندلرزم می ای به من که از خشم میداریوش اشاره

ماست...می- تیم  توی  کردیمتارا  اشتباهی  هر  دارم...هرکدوم  اعتماد  بهش  من  نداری...ولی  اعتماد  بهش  مهم   دونم 

خوایم از شر بهمن خالص شیم تا بتونیم به زندگی نرمال برگردیم! برای سر و کله  نیست...درحال حاضر هممون می

 ...زدن وقت زیاده

کند. نگاهی به  کشد و لباس تنش را مرتب میآید. بازویش را از میان مشت قدرتمند داریوش بیرون میمهراد کوتاه می

 :دازدانکند و شانه باال میمن می

 ...گمونم بتونم چند روزی صبر کنم...فکر کنم بریم بهتر باشه-

کشد و آن را به سمت داریوش دهد. سوییچش را از جیبش بیرون میداریوش سری به معنای تایید حرفش تکان می 

 :گیردمی

ر باش تا بیام...باید با ها توی ماشینن...برای امنیت اومدن. به بابا هم چیزی نمیگن...توی ماشین منتظدو تا از بچه -

 .تارا حرف بزنم

دهد. بدون اینکه حرفی بزند از در  گیرد و سری از روی تاسف تکان میمهراد با پوزخندی سوییچ را از دستش می

 .کوبدزند و در را محکم پشتش بهم میبیرون می

 :کندده زمزمه میکند و با سری پایین افتاایستم. هنوز هم نگاهم نمیخیره به داریوش سرجایم می

 ...کنمبابت حرفای مهراد عذرخواهی می-

 :گویمدهم و با کنایه میاهمیتی به رفتارهایش نمی 

 !اینم از برادرت...خوشحالم که مهراد زندست...تنها کسی که دوباره همه چیزش رو باخت من بودم-

 :اندهای غمگینش شرمندهکند، چشموقتی نگاهم می

 ...متاسفم-

 !!همینطورهمطمئنم -
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نمی- من  می تارا  اولش...ولی  به  برگردونم  رو  افتاده  که  اتفاقاتی  رو تونم  بیفته  برات  ممکنه  که  اتفاقی  جلوی  تونم 

 ...بگیرم...اینجا در خطری

 :گزمهای لرزانم را می گیرم و لببه سختی جلوی بغضی که بیخ گلویم را سفت و سخت چسبیده می

 نده که براش بجنگم؟ کنی برام مهمه؟ چی موفکر می-

 :گیرمدستم را به سمتش می

کوچیک  - خیلی  شانس  یه  اگر  نداره...حتی  وجود  شانسی  مهراد...هیچ  برگشتن  دادم...با  دست  از  هم  رو  تو  حتی 

 !داشتیم...همش تموم شد

 :دزددنگاه غمگینش را می

 ...تونم دوباره از دستش بدمگرفتم...نمیتونم به این چیزا فکر کنم تارا...تازه برادرم رو پس االن نمی-

 :دهمسری به معنای درک کردن تکان می

 !کنم...داریوش بهتره بری...من چیزیم نمیشهدونم...اشکالی نداره...درک میمی-

 ...کنم مراقب باش و بدون هماهنگی جایی نروذارم حواسشون به اطراف باشه...خواهش می چند نفر رو می-

 :کندکشد و خنده تلخی میزنم. بعد از چند ثانیه داریوش دستی میان موهایش میاما حرفی هم نمی کنممخالفت نمی

نمی - که  خوشحالم  دیدنش  از  انقدر  بازم  کرد...ولی  باهام  کاری  همچین  مهراد  نمیشه  عصبانی باورم  تونم 

 ...خواستم همین بودباشم...عصبانی که هستم ولی...مهراد زندست...تمام چیزی که می

دادم. بعد از رفتن داریوش، در تاریک و کنم. اگر من هم جای او بودم، به چیز دیگری اهمیت نمیحالش را درک می 

کشم. روز عجیب و سختی را پشت سر گذاشته بودم و تنها چیزی نشینم و پشت هم سیگار میای میروشن خانه گوشه

 .ستکه الزم دارم یک خواب عمیق و طوالنی

گیرم. دلم برایش تنگ شده و باید خبر زنده بودن مهراد را به او هم بدهم. دارم و شماره سامان را میمیگوشی را بر

 :پیچداش در گوشی میبعد از چند بوق صدای مردانه و دوست داشتنی

 سالم عزیزم...خوبی؟ -

 .گرداندام برمیصدای مهربان و گرمش کمی از آرامش از دست رفته را به روح خسته

 بم سامان...تو چطوری؟خو-

 .منم خوبم...چند روزه اومدم پیش بابام که جلوی چشما نباشم-

 ...کار خوبی کردی...سامان من برگشتم خونم-

 :زندبا صدای متعجبی داد می 

 ...برای چی باید همچین کاری بکنی؟ تنهایی؟ من االن میام اونجا-

 ...نه نه...اگر کسی دنبالت باشه میفهمن برگشتم-

 .اندگویم که اگر کسی دنبال داریوش بوده باشد هم از برگشتنم باخبر شدهنمی
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 آخه خریت محضه...چرا پیش علیرضا نموندی؟-

 .تونستم...راحت نبودمنمی-

 االن راحتی و ناراحتی مهمه؟ چرا به حرف گوش نمیدی؟-

ای  ..اینا مهم نیست االن...واسه کار دیگه ذاره.نگران نباش. داریوش گفت چند نفر رو برای امنیت دور و بر خونم می-

 ...زنگ زدم

 چی شده؟-

 ...مهراد زندست سامان-

 چی میگی؟ مهراد؟ مگه میشه؟-

شوم که واقعا از چیزی خبر نداشته است. این روزها  کنم و از برخوردش مطمئن میهمه چیز را برایش تعریف می 

کردم جایم را به بهمن لو داده بود،  برم داشته باشم. شبنمی که فکر می های دور و  دانم باید چه انتظاری از آدم واقعا نمی

در اصل آن برنامه بیرون کشیدنم از خانه را ریخته بود تا مرا از دست بهمن نجات بدهد. سامان با خیالی ناراحت  

 .د کردتر خواهدانیم که نزدیک شدنش به من همه چیز را سخت کند ولی هردویمان خوب میتماس را قطع می

*** 

تر از همیشه مانند روحی  شمار روزهایی که در این خانه و در تنهایی محض گذشته، از دستم خارج شده است. غمگین

چیز خیلی زود تمام زنم و او به اینکه همهچرخم. گاهی با سامان حرف می سرگردان میان فضای سرد و سیاه خانه می

شود که همه چیز تمام شده. به بهمن  چیز ندارم. برای من مدتی میی به هیچکند. خودم هیچ امیدخواهد شد امیدوارم می

 !کنم و انتقامش اصال فکر هم نمی

دهم، دیگر چیزی برایم پرسد و وقتی جوابش را میارتباطم با داریوش در حد مسیجی است که فقط در آن حالم را می

جرات اعتراف کردنش را داشته باشم دلتنگش هستم. هرشب نویسد. دلم برایش تنگ شده...بیشتر از آن چیزی که  نمی

ای که خوابم ببرد، تک تک لحظاتی که با داریوش گذرانده بودم از  کشم و تا لحظه میان تخت خواب بزرگم دراز می

می را مرور میخاطرم  سال  ده  تمام  مهراد گذرد.  که  مهمانی سورپرایزی  در  اول  بار  سال،  ده  گذشت  از  بعد  کنم. 

 کردم که روزی عاشقش شوم. واقعا عاشق شده بودم؟ ش ترتیب داده بود دیدمش. آن لحظه فکرش را هم نمی برای

اش دورم پیچیده بود. مطمئن بودم های خوب فکر کنم. گرمای دستی که برای بار اول در خانه کنم به قسمتسعی می

کرد برای نقش بازی کردن نداشت. بیشتر سعی می خواهد. انقدرها بازیگر خوبی نبود و هیچ دلیلی همکه او هم مرا می 

دانستم که سعی دارد کار درست را بکند و از دانستم که از من سیر نشده...میتفاوتی کند ولی خوب میوانمود به بی

من فاصله بگیرد. برگرداندنش برای مدت زمانی کوتاه برایم ساده بود اما نگه داشتنش برای همیشه؟ این چیزی بود که  

نمی نمیهیچوقت  آینده  ماه و یک سال  برای یک  آورم. من  به دست  میتوانستم  این خواستمش!  بگذرد  دانستم هرچه 

ام پاک کند. محکوم هستم ام با مهراد را زندگی تواند رد رابطه چیز نمیعالقه و کشش بیشتر و بیشتر خواهد شد و هیچ 

 .تا بهای اشتباهم را پس بدهم

هایش در رابطه با بهمن پرسیدم و کوتاه جواب داد که هنوز درگیر برگشتن  اده بود از برنامهصبح که داریوش پیام د

اش نداشته است. نزدیک ده روز میشد که همه چیز  در تنهایی و سکوت  مهراد است و فرصتی برای پیشبرد برنامه

 :نویسمکنم و برایش مییگذشت و دیگر طاقت این وضعیت را نداشتم. صفحه چتم با داریوش را باز ممحض می

 .خوام برم بیرون...فکر کردم بهتره بهت خبر بدمدارم تو خونه دیوونه میشم...می-
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لرزد. از روی صندلی نهارخوری  کشد تا پیامم دو تیک بخورد و چند ثانیه بعد گوشی میان دستم میچند دقیقه طول می 

گیرم. قبل از اینکه بتوانم ماس، گوشی را نزدیک گوشم میشوم و بعد از برقرار کردن تچهار نفره و کوچک بلند می

 :پیچدآلود و خشن داریوش در حلزونی گوشم میحرفی بزنم، صدای عتاب 

 خوای بری؟ دیوونه شدی؟ کجا می-

 ...سالم-

 خوای بری؟میگم کجا می-

اریوش و نگرانی صدایش توانم جلوی خودم را بگیرم. احمقانه است که یک تماس کوچک از سمت دگزم و نمیلب می

توانم در مغز مردها بروم و فکر و ذکرشان  انقدر مودم را عوض کرده است. خودم هم یادم رفته بود که چقدر ساده می 

 :گویمام با لحنی که عادی به نظر برسد میهایی که میان دندانم گرفته را پیش خودم نگه دارم. بالخره با لب

شبا مسیج داد...بنده خدا جدیدا جدا شده از همسرش...برای شام دعوتم کرده...فکر  یکی از دوست پسرای قدیمیم پری-

 !پرتی خوبیهکردم برای من هم حواس 

دروغ می  لحظه سکوتی سنگین البته که کامال  نیست. چند  کار  در  باشد،  گویم و دوست پسر سابقی که طالق گرفته 

 :ا قطع کرده استکنم تماس رشود، به طوریکه فکر میروی خط برقرار می 

 ...دار-

 ...دوست ندارم بری-

 :کنم صدایم صاف و خونسرد به نظر برسدگیرد ولی سعی میضربان قلبم اوج می

 ...تونم اصال یکی از همینا که بپا گذاشتی رو با خودم تا اونجا ببرم کهخیال...اتفاقی نمیفته...میبی-

 ...بخاطر اون نیست که دوست ندارم بری-

کنم حرارات بدنم باال رفته. از روی مبل بلند گیرم و احساس میزند. نفی عمیقی میامان قلبم در گلویم میضربان بی

 :کنمشوم و در طول سالن شروع به قدم زدن می می

 آخه چرا دوست نداری برم؟ -

 :شنوم و بعد صدای آرام و معذبشنفس سنگینش را از پشت خط می

 ...ای شام بری بیرون ودیگه خیلی زوده...فکر اینکه با مرد-

 :دهدبعد از سکوت کوتاه دیگری ادامه می

 ...لطفا کنسلش کن-

  :گویمای میگیرم و با لحن خنثیی آخرش را نشنیده میکنم. جمله ای میاحساس پیروزی و موفقیت مسخره

 ...بیرون؟ بیرون که خطرناکه! راستش خونش دعوتم کرده-

 خوای حسودیم شه؟ میکنی تارا؟ داری چیکار می-

 :کنمسریع و تند و تیز حرفش را رد می



 «منصوری یاسمین»روسی  رولت

714 
 

ای داشته باشه...یه دوست قدیمیه زنی؟ اگر برم خونش دلیل نیست که حتما برنامهنه داریوش...این چه حرفیه که می-

 ...که

 !دوست پسر سابق-

از جدا  - فقط دوستیم...فکر کردم بعد  اون مربوط به گذشته میشه ولی االن  از  خب  داره و  به یه دوست  نیاز  شدنش 

بهم   روحیم  نیستی...حال  اینجا  که  تو  میشم.  دیوونه  خونه  توی  دارم  خوبیه...واقعا  پرتی  حواس  منم  برای  طرفی 

 ...ریخته...ده روز شده که

 ساعت ده میام دنبالت بریم شام...اوکیه؟ -

م افکارم را یکجا جمع کنم. قصد بازی با احساساتش  کشد تا بتوانام که چند ثانیه طول میاز پیشنهادش بقدری شوکه شده

داشتم ولی فکر نمی بدهد. گوشی را دست به دست میرا  پیشنهاد بیرون رفتن  انقدر زود  کنم و نزدیک پنجره کردم 

 :ایستممی

 خب...به نظرت خطرناک نیست بریم بیرون؟ -

 خطرناکه با من بری بیرون ولی تنها اوکیه؟-

 :کندبتوانم جوابی به خشکی و سردی لحنش بدهم، خودش اتمام حجت میقبل از اینکه 

 ...حق با توئه خیلی وقته خونه موندی...اونم تنها...اگر تنها نریم اتفاقی نمیفته-

 :دهمانگار که مرا ببیند سرم را تکان می

 ...ندازم برای یه وقت دیگهم رو میباشه...پس من برنامه-

 دی خر شدم؟ خیال تارا...فکر کربی-

 وا...منظورت چیه؟-

 .برای چند دقیقه واقعا باورم شد با دوست پسر سابقت برنامه داشتی-

 !معلومه که داشتم-

 ...اوکی. مهم نیست...پس تا ده آماده باش-

دروغ میگزم. کف دستلب می بود که  فهمیده  است. چطور  دویده  به صورتم  انکار  هایم عرق کرده و خون  گویم؟ 

 .کنمبینم و با ساعت ده موافقت میر از آن را بیهوده میکردن بیشت

گذارم و از  پرد، تارای ده روز گذشته نیست. موزیک آرامی می کند و از روی مبل باال می کسی که گوشی را قطع می 

ک کنم و آن را همراه خودم وارد فضای نیمه تاریدارم. شمع را روشن میداخل کابینت زیر گاز، شمع معطری برمی

گذارم. بوی خوب لیمو در فضای کنم و عطر را روی سکوی آن میکنم. شیر وان کوچک و سفید را باز میحمام می

داریوش به خانه هایم را میشود. چشم نمور حمام پر می چینم. ده روز تمام رویای  ام برنامه می بندم و برای کشاندن 

فایده ه بودم. کنترل اعمالم دست خودم نیست. هرچقدر هم بی اش را روی جای جای تنم دیدهای مردانه حس گرمی دست

 .باشد، من دلم به همین لحظات کوتاه خوش است

نشینم، کشم و روی به روی آینه میی نازک را روی تنم میکنم. وقتی حولهمانم و فکر مییک ساعت در حمام می

دهم. آخرین باری که حسابی به خودم  می حالتشان میکنم و کاند. موهایم را خشک می هایم گل انداخته و سرخ شدهلپ

کشم و فحش آبداری  رسیده بودم را به یاد ندارم. شاید همان زمانی بود که قصد اغوا کردن مهراد را داشتم. آهی می
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یم زند. تیرگی موها های سفید و الغرم ریخته و با هرتکان سرم، برق میهای موهایم روی شانهکنم. طرهنثار خودم می

از رنگ کردنشان میروی ریشه زیادی  است. مدت  به نظر ها مشخص  بهم ریخته  کمی ظاهرم  باعث شده  و  گذرد 

 .برسد. چقدر از خودم و ظاهرم قافل شده بودم

شود. هرشب ی کوچک متوقف میهایم روی سطح سیاه اسلحه گیرم و مردمکام در آینه می نگاه از صورت سرخ شده

این باعث میگذآن را کنار سرم می  امنیت بیشتری بخوابم. به عالوهاشتم و  با احساس  قفل  شد  اتاق را هم  آن در  ی 

 .ی پنجم داخل بیایندکردم. امکان نداشت بتوانند از پنجره طبقهمی

دانم که مردهایی مانند داریوش، آرایش تند و تیز و شوم. میهنوز ساعت نه نشده که مشغول آرایش کردن صورتم می 

نشانم که به سادگی مشخص نباشد. نگاهی به صورت ا دوست ندارند. آرایش غلیظ را روی صورتم به شکلی میزیاد ر

زنم و ی دیگر به صورتم زل میام. با نگرانی چند ثانیهاندازم. کامال یک شکل دیگر شدهاغواگر و زیبایم در آینه می

وش به محض دیدن صورتم بفهمد که قصد فریفتنش را دارم.  گیرم آرایشم را پاک کنم. دوست ندارم داریبعد تصمیم می

 .آرایمتر میتر و مالیمرنگ و رویم را با آرایشی بسیار ساده صورت ساده و بی

زنم. انقدر آرایش کرده و پاک کرده بودم که متوجه گذر زمان نشدم و پوشم و عطر میمانتوی کرم رنگ و شیکی می

کشم. کپی دار کرم رنگ را بیرون می هایم، یک جفت کفش پاشنهداشتم. از میان کفشفقط ده دقیقه تا ساعت ده زمان  

 .ی اصلش داردهای برند لوبوتین است ولی با آن کف قرمز جیغش، شباهت زیادی به نسخهمدل معروفی از کفش

آینه بررسی می شال پلنگی حریر را روی موهایم می ن زیادی از آن  کنم. مدت زماکشم و ظاهرم را با وسواس در 

می  غلیظ روی صورتمان  آرایش  و  بودیم  لباس  کردن  انتخاب  درگیر  شبنم  با  که  احساس  نشاندیم میروزهایی  گذرد. 

ام. احساس  ها تبدیل به آدم دیگری شده بودم و امشب کمی به حال و هوای آن روزها برگشتهکنم در تمام این ماهمی

خوب چقدر  روزها  آن  دارد.  خوبی  نمی  نوستالژیک  سرسخت  دشمنی  جز  چیزی  را  داریوش  که  راست بود  دیدم. 

 !ستگویند که بدترین درد، درد عاشقیمی

ایستم. اندازم و کنار تخت میاندازم. نگاهی به دور و بر میدارم و دسته کلید و گوشی را داخلش میکیفم را برمی

ن را همراهم ببرم زیاد مطمئن نیستم. با اینکه قرار  کشم. از اینکه آخیره به سیاهی اسلحه دستم را روی سردی تنش می

اما باز هم دلم راضی نمی نیست تنها باشیم و چند نفری از محافظ شود که بدون  های داریوش همراهمان خواهند آمد 

توانم  ایستم. چراغ خاموش است و راحت می کنم و کنار پنجره میاسلحه بروم. بالخره اسلحه را داخل کیفم مخفی می

کند هایشان تغییر میهای داریوش را نبینم. صورتکوچه را بررسی کنم. محال است کوچه را از نظر بگذرانم و آدم 

 .شوداما همیشه هستند و همین باعث دلگرمی و امنیتم می

 :خوانمکشم و پیام کوتاه داریوش را می با شنیدن صدای مسیج گوشی، آن را بیرون می 

 .بیا پایین رسیدم-

زنم. تا به  کشم و از خانه بیرون میسرانجام میشود و راه نفسم بسته! چند نفس عمیق و بیضربان قلبم تند می  دوباره

شود. به هوای پیدا کردن ماشینش، با نگاه کوچه را باال و خیابان برسم، هیجان و حرارت درونم بیشتر و بیشتر می

ایستادهپایین می با سردرگمی وسط کوچه  از ماشین  امکنم. هنوز  کند. زند و توجهم را جلب میها چراغ میکه یکی 

ی داریوش را در تاریک و روشن کوچه، پشت ست که قبال ندیده بودم. صورت سخت و مردانهای رنگیلکسوس نقره

لکسوس می خانه فرمان  از  فاصله  کمی  با  آن شناسم.  و  من  مرا میی  است.  کرده  پارک  خیابان  احساس سوی  و  بیند 

های پیاده رو  شود. بهرحال در آن تاریک و روشن کوچه که نور ماه و چراغنم حالت صورتش کمی عوض میکمی

 .اش هستند، دیدن حالت صورت داریوش زیاد هم راحت نیستتنها منبع روشنایی

را روی شانه لبخند گشادی می  از سرکوچه می ام محکم می زنم و کیف  نور ماشینی که  را گیرم.  برای    پیچد، حواسم 

می لحظه  پرت  فاصله ای  من  با  هنوز  رسیده کند.  داریوش  ماشین  به  برسد  تا  اینکه  خیال  با  و  دارد  زیادی  قدم  ی  ام، 

شود، نور غیرقابل  دارم. ماشین تازه وارد نور باالیش را روشن کرده و باعث میدیگری به سمت وسط کوچه برمی
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ت کند. چند بوق بلند و کشدار از سمت ماشین داریوش به سمتم روی را برایم سختحملی در نگاهم بتابد و کمی پیش

 :پیچدآورد و صدای فریاد بلندش در گوشم میهجوم می

 ...تارا از سر راه برو کنار-

گردم که هنوز درحال فریاد زدن است که از سر راه کنار بروم و خودش را از در  با گنگی به سمت داریوش برمی

شوم ماشینی که وارد کوچه شده بود، مستقیم و با سرعت زیادی کند. تازه متوجه میپرت مینیمه باز ماشین به بیرون  

کشم. آن چند قدم  زدگی زبانم بند آمده و به سختی خودم را چند قدم عقب میآید. از شدت ترس و شوکبه سمت من می

نشینی من کج نش را به سمت مسیر عقبشود. وقتی با حرکت من ماشین فرمابچگانه و کوتاه باعث در امان ماندنم نمی

داریوش هنوز به گوشم می کند، مطمئن میمی فریاد  داد و  ی چشم  رسد و از گوشهشوم که هدفش من هستم. صدای 

 .اش انقدری نیست که بتواند خودش را به من برسانددود. فاصله بینم که به سمت من میمی

آید. به محض رسیدن  چیز در عوض چند ثانیه اتفاق افتاده اما برای من، هرلحظه به اندازه چندین دقیقه کش میهمه

کشم. ی آخر عقب میام را در لحظهآیم. بدن خشک شدهکشم و به خودم میام، جیغی میی چند قدمیماشین به فاصله 

گیرد و سرعتش به قدری زیاد بوده که درد است، به پهلویم می  مدادی رنگنوک  ۲۰۶بینم  ي ماشینی که االن میآینه

 .خورمی ماشین با بدنم زمین میدهم و از شدت برخورد آینهپیچد. تعادلم را از دست میبدی در تنم می

پریده ترسیده و رنگ  بعد صورت  ثانیه  را میچند  داریوش  نامم را صدا  ی  و  باالی سرم رسانده  را  بینم که خودش 

 :ندزمی

 تارا؟ تارا خوبی؟-

ام را از روی زمین بلند  کند تا بدن کوفتهرسانند. داریوش کمک میهای داریوش هم خودشان را به ما میدقایقی بعد آدم

 :کشدگرداند و دستش را روی تنم میچسبد. مرا به سمت خودش برمیکنم و زیر بازویم را سفت و سخت می

 خوبی تارا؟ بهت زد؟-

 :گزمدارم را می اندازم و لب بغضعنای نه باال میسرم را به م

 ...نه-

 :کشمدستی به پهلوی دردناکم می

 ...ش یکم به پهلوم گرفتآینه-

 :کشدکند و دستم را به سمت ماشینش میلرزد. با ناراحتی و عطوفت نگاهم میاز شدت ترس تمام بدنم می

 ...بیا...وسط کوچه واینسا...خطرناکه-

زنم و با نشینم. به نگاه ترسیده و نگرانش زل می ای می روم و با کمکش روی صندلی لکسوس نقرهش میحرف دنبالبی

 :پرسمصدایی لرزان و آرام می 

 آدمای بهمن بودن نه؟-

 :کندکند و با همان حالت گرفته و ناراحت سرش را به معنای تایید حرفم باال و پایین میاخمی می

 ...دونم چی پیش خودم فکر کردمکردیم. واقعا نمیکش رو میفهمیده برگشتی! نباید ریس-

 :لرزدگیرم که مثل بید میدستش را سفت و محکم میان مشتی می

 ...تقصیر خودم بود...حالم خوبه-
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بی  که  احساساتی  کرد.  خواهم  حفظ  خاطرم  در  همیشه  را  نگاهش  حالت  این  بیرون مطمئنم  نگاهش  از  پوششی  هیچ 

 :گیردگذارد و سرم را میان بغلش میام میانگار خارج از کنترلش هستند. دستش را پشت شانهریزند می

 ...نترس...چیزی نیست...خدایا-

 :دهدپیچد و بدنم را مردانه فشار میهایم میتر دور شانهدستش را محکم

 .یه لحظه فکر کردم از دستت دادم-

گرداند. بعد از چند لحظه که دوست دارم تا ابد ادامه داشته  ه من برمیام را بصدای قلبش کمی از آرامش از دست رفته 

 :اندازدکشد و دست زیر بازویم میباشد، خودش را عقب می 

 ...بهتره بریم باال...فکر نکنم بعد از دیدن اینهمه آدم باز برگرده-

 :کندایستد و با دودلی نگاهم میمی روم. داریوش دم در اش تا دم در خانه می کنم و شانه با شانهبا سر تایید می

 ...مونه پیشتاگر تو این حال ولت کنم برم فکرم می-

 :زنمگیرم و خیره در نگاه دودلش لب میدستش را می

 ...پس بمون-

 :فرستدکشد و با کالفگی آن را میان موهای مرتبش میدستش را عقب می

 ...شرکتم...باید برگردمبه مهراد نگفتم میام پیش تو...گفتم -

 :مان از بین نرودگیرم تا تاثیر تماس چشمینگاهم را نمی

 ...دونم پایین آدم هست و حواسشون هست ولیتونم تنها بمونم...دیوونه میشم! میفهمم ولی نمیمی-

 :زنمشکند و زیر گریه میبالخره بغضم می

 ...مردم برای یه لحظه فکر کردم همه چیز تموم شد...فکر کردم-

 :گردددوباره حالت ترسیده و نگران نگاهش برمی

 ...منم همینطور-

کند و داخل  کشم. مقاومتی نمیگیرم و جلویش میچکد. دست گرم و بزرگش را میهایم میچند قطره اشک روی گونه

هایم را  اه سیاهش اشکبندد. همانطور خیره به نگ آید. بدون اینکه دستم را رها کند، در را با فشار پشت پایش میمی

 :کنمزنم و زمزمه میکنار می

 .دلم برات تنگ شده بود-

دلتنگی ابراز  در جواب  را می ام نمیحرفی  تا عقد وجودم  انگار  بانفوذش  و  نگاه خیره  این مرد مرا جادو  زند.  بیند. 

فرستم و پیام نگاهش را  ن میاندازد. آب دهانم را پاییکشد و روی زمین میکرده. شالم را از دور گردنم بیرون می

کشد. مانتو هم کنار شال هایم پایین میکند و آن را از روی سرشانه اندازد و کمربند مانتو را باز میخوانم. دست میمی

 .روی زمین میفتد

با نگاهم  چسبانم. اش میروم و خودم را به سینهکشد. قدمی جلو میگذارد و صورتم را باال میام میدستش را زیر چانه

می میالتماسش  لبش  کنج  کمرنگی  لبخند  ندهد.  عذابم  این  از  بیشتر  که  معنیکنم  متوجه  بخواهم  تا  و  اش شوم، نشیند 
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ی رویایی را کنم فکرش سمت مهراد نرود و این لحظه بوسد. دعا دعا میهایم را میکند و آرام لبسرش را خم می

شناسند. درد پهلویم و اتفاق وحشتناکی که چند دقیقه قبل برایم  ه خوبی میهایمان همدیگر را ببرایم به گند نکشد. بدن

رسد و  پوشش و عریانمان به تخت میهای بی کشد تا بدن کنم. چیزی طول نمیافتاده بود را به طور کامل فراموش می

خواهم. توجه  ای خودم میدانم. داریوش را فقط و فقط برای که آن را حق مسلم خودم میشوم در رویای ده روزهگم می

 .اش باید فقط برای من باشدو عالقه 

دار و ی نیمه باز داخل اتاق تابیده و نیمی از صورتش را روشن کرده. دست روی فک زاویهنور ماه از میان پرده

میمردانه جذاب اش  استخوانکشم.  داریوش،  صورت  ویژگی  مردانهترین  و  قوی  چانهبندی  و  فک  است.  ی  اش 

کند. وقتی ای طوالنی و پرحس غرق میرود و او باری دیگر مرا در بوسهوار میان موهایش میهایم پروانهتانگش

 .گیرمگذارم و دستش را میان دستم می اش میآرامیم، سرم را روی شانه نفس نفس زنان کنار هم می

کشد  گذرد و چیزی نمیدر فکرش میگذارد. دست دارم بدانم چه  اش میخیره به سقف تاریک، دستش را روی پیشانی

 :رسمتا به جواب سوالم می 

 .باید به مهراد خبر بدم که قرار نیست شب برم-

 :کشمگذارم و خودم را به سمت صورتش باال میآرنجم را روی تخت می 

 ...برم گوشیتو بیارم-

 :کندچرخاند و نگاهم میهایش را میمردمک

 .نه...یکم دیگه خودم میرم میارم-

 :کشدام میست آزادش را روی گونهد

 تونم ولت کنم تارا؟چرا نمی-

 :کندام میکنم تا حرفی بزنم که اعترافش شوکه دهان باز می 

اینطوری دوست نداشتم...انقدر قوی...احساس می- ی خودت کردی...انگار...انگار  کنم منو دیوونههیچوقت کسی رو 

بزرگ نیرویی  سارا  یه  با  منه.  توان  از  ولی  تر  نبود  آسون  بود.  آروم  بود...ولی  نبود...قشنگ  اینطوری  هیچوقت 

خواست تا بتونه روحش رو درمان کنه و گذاشتمش کنار...سارا هیچ کار بدی نکرده بود...بعد از نگین یه زمانی می

چقدر اشتباه برگرده اما بعد از اون ازش سرد شدم و کندن برام آسون شد ولی تو...مهم نیست که هرکاری بکنی یا هر

خواستم رسیدم و اگر بخوام تو رو نگه  باشه...برام خیلی سخته تارا...با برگشتن مهراد فکر کردم به هرچیزی که می 

 ...دارم شاید دوباره از دستش بدم

 :کشماش میی کم مو و گندمیفهمم که در چه شرایط بد و سختی گیر کرده است. دستم را روی سینهمی

 ...نگی میتونی فعال بهش-

ی مخفیانه؟ منصفانه نیست که ازت همچین چیزی بخوام...تو هنوز جوونی...کلی شانس برای اینکه زندگیت یه رابطه -

 ...رو از نو بسازی داری

 ...خوامخوام...داریوش من تو رو میولی من زندگی جدید نمی-

 :نمکبوسم و نزدیک گوشش زمزمه میبرم و کنار لبش را میسرم را نزدیک می

 ...تونم رازت باشممی-
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 :گویدکند و میاندازد. جدی و عمیق نگاهم میهایمان میی کمی میان صورتچسبد و فاصله بازویم را می

خواد باز رابطمون رو از مهراد مخفی کنم. همین االن هم  مطمئنا خیلی زود نظرت عوض میشه...درضمن دلم نمی-

 ...ازم رنجیده

 :گویمچرخانم و با حرص میهایم را درحدقه می نشینم. مردمکمیکشم و پوفی می

مهراد - شده  خیانت  اعتمادش  به  که  کسی  بگی؟  چیزی  همچین  میتونی  چطور  آورد  سرمون  که  بالهایی  از  بعد 

 !نیست...تویی

 ...تارا اون برادرمه...تو خودت خواهر داری...میفهمی چی میگم-

 :چسبانمسینه زنجیروار بهم میهایم را زیر زنم و دستپوزخندی می

نه خیلی...خواهر من برای حفظ زندگیش قید منو زد...ولی من سرزنشش نکردم...سعی کردم درکش کنم و بهش فضا  -

 ...بدم. دقیقا کاری که هر خواهر و برادری باید برای همخونش بکنه

 ...تر از این حرفاستشرایط ما پیچیده-

 :گذارمساتنی و نرم میکشم و سرم را روی بالش آهی می

 ...دونممی-

ام که وقتی دستش را روی  مانیم. انقدر در فکر فرورفته کنیم و به جایی نامعلوم خیره میچند لحظه هردو سکوت می

 .کنمکشد، با گیجی نگاهش میگذارد و مرا به سمت خودش میام می شانه

 :کندزیر گوشم زمزمه می هایم را ببوسد،فهمم. قبل از اینکه لبمعنی نگاهش را می

 .تری برای انجام دادن هستالزم نیست االن به این چیزا فکر کنیم وقتی کارای فان -

هایش دو عالمت سوال  کشد و مردمکهایش غرق شوم که کمی عقب می برم تا باری دیگر در بوسهسرم را جلوتر می 

 :شوندبزرگ می

 درسته؟ واقعا که قرار نبود بری پیش دوست پسر سابقت-

 :گزمزنم و لب میآمیزی میلبخند شیطنت

 !نه-

 :گویدنشیند و با اعتماد به نفس میلبخند کمرنگ و آشنا کنج لبش می

 !دونستممی-

 .بوسدو بعد لبخند روی لبم را با حرص و عطش زیادی می 

کنم. سو شده براندازش میآلودگی تار و کمپرم و با نگاهی که از شدت خوابهای داریوش از خواب میبا حس تکان

می مرتب  را  موهایش  و  نشسته  تخت  نمیروی  نظر  به  باشد.  کند.  گذشته  شدنش  بیدار  زمان  از  زیادی  مدت  رسد، 

کشم و خوابی شب قبل پف کرده و پتوی نازکی را روی پاهایش کشیده است. دستی به صورتم میهایش بخاطر بیچشم

 .شومخیز میبا سختی نیم

 :زندهای بازم لبخندی میگردد و به محض دیدن پلکهای من روی تشک تخت، به سمتم برمیتکانبا حس کردن 
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 ...صبح بخیر-

 :نالمگیرم و میبازوی دستش را می

 ساعت چنده؟-

اندازد و زنم که زود باشد. داریوش نگاهی به ساعت هوشمندش میهنوز هوا به طور کامل روشن نشده و حدس می

 :کشدمی ی کوتاهیخمیازه

    ...پنج و نیم حدودا-

 :کشمبازویش را به سمت خودش می

 !خیلی زوده...یکم دیگه بخوابیم...تازه دو ساعت پیش خوابیدیم-

 :کشدهایم بیرون میکند و با لبخند بدجنسی، دستش را از میان چنگمقاومت می

 .کنم...هشت هم باید شرکت باشمتونم...باید برم خونه یه دوش بگیرم...لباس عوض نمی-

میلپ باد  را  میهایش  خود  به  نگرانی  حالت  نگاهش  و  لپکند  هوای  که  همانطور  می گیرد.  خالی  را  با  هایش  کند، 

 :نالدنگرانی می

 ...دونم چطوریباید با مهراد هم حرف بزنم. هنوز حتی نمی-

 :دارددهد و شلوار و لباس زیرش را از زیر تخت برمیسری تکان می

 ...خواد که کال به هیچی فکر نکنم...دوست دارم یه روز ذهنم خالی و آروم باشهدلم یه روزی رو می-

 :گذارمدارش میی پهن و عضله کشم. دست آزادم را روی شانه پوششم میشینم و پتو را تا گردن روی تن بیمی

 ...چیز بدی فکر نکنیکنم کال امروز به هیچاگر بمونی یکاری می-

های دهد و سپس پاچههایش میاندازد. کش و قوسی به دستپوشد و پاهایش را از تخت پایین میلباس زیرش را می

 :کشدشلوارش را یکی یکی روی پاهایش می

 .خیال دوش گرفتن و خونه بشم فکر کنم بتونم یه ساعت بیشتر بمونماگر بی-

کشم گیرد. خودم را به سمتش میاش میند دندان نمای من خنده گردد و با دیدن صورت شکفته شده و لبخبه عقب برمی

 :کنمکشم نزدیک گوشش زمزمه میهایم میو با لبی که میان دندان 

 ...یا اینکه-

 :اندازمدهم و شانه باال میهایم را جلو می لب

 ...تونی همینجا دوش بگیریمی-

را که می  دون شدن پوست گردنش  با حس رضایت سردون  از روی شانه بینم،  را  نفس عمیقی  اش عقب میم  کشم. 

 :پرسدآنکه بازدمش را بیرون بدهد می گیرد و بیمی

 خوای دوش بگیری؟ بستگی داره...تو هم می -

 ...تونیم وان رو پر کنیم والبته...یا می-
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ست  سیاه و تورداری  دارم شرتزنم. تنها لباسی که به تن  سپرم و پتو را کنار میی جمله را به قدرت تخیلش میادامه 

 .که دیشب با وسواس زیادی انتخابش کرده بودم

تا نزدیک در حمام می بدنم  داریوش روی  داخل رفتن، برای لحظه با حس سنگینی نگاه  از  قبل  ای به سمتش روم و 

گیرم، حس اهش میهای خوبی که از نگ کند. در کنار تمام حسگردم. نگاهش عمیق است و سرتاپایم را تماشا میبرمی

 .کند اصال دوست ندارمگناهی را که به سمتم شلیک می

کنم تا زیادی فضا روشن نشود. شیر آب باالی وان را تا ته باز و شمعی که های هالوژن را روشن مییکی از چراغ

ه لباس هم از  دود. همان یک تک کنم. بوس لیمو خیلی سریع زیر دماغم می دیشب داخل حمام آورده بودم را روشن می 

می می تنم  وان  داخل  و  و  کنم  خستگی  حس  تنم،  با  گرم  آب  فشار  برخورد  از  ولی  نشده  پر  کامل  آبش  هنوز  روم. 

  .کشدخوابی شب قبل کم کم از تنم پر میبی

د.  آیشود و داخل میکنم ترکم کرده که در حمام تا نیمه باز میشوم و فکر میکم کم دارم از آمدن داریوش ناامید می

ی باالیش را باز گذاشته. انتهای پیراهن از شلوارش بیرون پیراهن مردانه و نخی سفید دیشبش را پوشیده و چند دکمه

حتی  و  نیست  خورده  شانه  و  مرتب  همیشه  مثل  موهایش  است.  داده  چشمگیری  جذابیت  نامرتبش  ظاهر  به  و  افتاده 

کنم که احتماال به چشم من در این حد رسد. فکر میمیهایش هم کمی از حالت معمول همیشگی بلندتر به نظر  ریش

خواهند با داریوش آشنایشان گفت؛ همیشه دوستان دخترش از او می رسد و بعد یاد حرف مهراد میفتم که میجذاب می

 .کند

ار کنم. قطرات آب روی صورتم ریخته و موهایم نیمه خیس است. انگ روم و فقط خیره نگاهش میتا گردن زیر آب می 

آسایی فضای گرم حمام را پر کرده است. جاسیگاری  ی برقاو هم اصراری به شکاندن قفل سکوت ندارد. حس جاذبه

پرسم که چرا لباس  سوزد. نمیو بسته سیگارش را میان یک دستش گرفته و سیگاری میان انگشتان دست دیگرش می

ش تصمیم بگیرد. مردهایی مثل داریوش دوست ندارند  گذارم خودکند. میام نمیپرسم که چرا همراهی پوشیده و نمی

 !امر و نهی بشنوند

نشیند. نگاه تیر و تارش را  گذارد و خودش هم کنارشان می ی وان می آید. پاکت سیگار و جاسیگاری را لبه جلوتر می

سوزد را نزدیک  ای می فرستد. همان دستی که میان انگشتانش، سیگار به نیم رسیدههایم پایین میای تا لب برای لحظه 

انتهای سیگار را میان لب لبم می او، گردی  به  گیرم و پوک سنگین و عمیقی  هایم میآورد و من هم همانطور خیره 

زند کنم. اینبار خودش پوک مردافکنی به بدن سیگار میگیرم. دود سیگار را در فضای نیمه روشن حمام پخش میمی

  .کندش را به دود پوک من و بخار آب گرم که در فضای حمام پر شده، اضافه می رساندش. دودو تقریبا به انتها می

داخل جاسیگاری خاموش می تا چند لحظه پیش بدن سیگار را بغل کرده بودند،  بالخره سیگار را  انگشتانی که  کند. 

گیرد و قلبم  مشتش می  ی سمت چپم را میانکشد. سینهها را روی تن خیسم پایین می گذارد و آنروی پوست گردنم می 

دهم و دست خیسم کند. صبرم را از دست میاش را به سمت من خم میزند. باالتنههایش به تندی میزیر فشار انگشت

 .بوسمهایش را میکشم، لبکنم. همانطور که خودم را کمی باالتر و او را به سمتم میی باز لباسش بند میرا به یقه 

 :دهدقراری سرش را تکان میکشد و با بیا عقب میبعد از چند ثانیه خودش ر

 ...کنیترش میتو برام سخت-

ی کشد و از روی لبه لباسش روی قسمت سینه حسابی خیس و چند قطره آب روی صورتش پاشیده شده است. آهی می

 :شودوان بلند می

 !تر میشههرچی بیشتر پیش بریم...بیرون اومدن سخت -

 :اندازمدهم و شانه باال میهای پشتم تکیه میکاشی سرم را به 

 ...پس بیرون نمیایم-
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کنم.  گذارم و با نگاه دعوتش میی وان می کند. کف دستم را روی لبه گردد و برای چند لحظه نگاهم می به سمتم برمی

ه باشد، آب دهانش را  توانم حس کنم که چقدر در عذاب است. انگار که به یک تکه کیک شکالتی و خوشمزه زل زدمی

 :غردفرستد و با حرص میپایین می

 ...گور باباش-

کند  کشد و مجبورم میچسبد. بدنم را تا نیمه از آب بیرون میایستد و دستم را از بازو سفت و محکم میکنار وان می

برم د. سرم را باال میگیرروی زانوهایم بشینم. استخوان زانویم از برخورد با کف سرامیکی و سخت وان کمی درد می

 .کنممندی نگاهش میو با لبخند رضایت

لبخم می که  اینبار  و  دهانش میشود  میان  را  از یک هایم  بیشتر  بود.  نخواهد  کار  در  کشیدنی  عقب  گیرد، مطمئنم 

ست دانم که دوپوش و تمیزتر از قبل از حمام خارج شویم. ساعت از هفت گذشته و میکشد تا حوله ساعت طول می

ی سفیدم را دور  کنم که حوله نشینم و از داخل آینه نگاهش می ندارد دیر سرکارش برسد. روی صندلی میز آرایش می

رسد که حسابی فکرش مشغول باشد. خیره به زمین سرش را میان  کمرش بسته و روی تخت نشسته است. به نظر می 

زنم. حوصله و توان  کنم و کلیپس میسرم جمع می کند. موهای خیسم را پشت  هایش گرفته و هیچ حرکتی نمیدست

نمی در خودم  را  ناراحتیخشک کردنشان  اما میاش عذابم میبینم.  که میدهد  تا جایی  پیش خواهم  را  شود، حرفش 

سایز را روی تنم بکشم و شلوارک کوتاه تنگ و سیاه بپوشم و نرم کننده به پوست صورتم  -شرت اورنکشم. تا وقتی تی 

 .کندنشیند و فکر میمانجا میبزنم، ه

هایم را تا پوست گردنش کشم و سپس انگشتایستم. دستی میان موهای خیسش میروم و باالی سرش میبه سمتش می

 .برم. پوست تنش هنوز داغ داغ استپایین می

پایین میفتد و مانند شود. دستم از روی گردنش  دهد و از روی تخت بلند میبدون اینکه نگاهم کند، تکانی به خودش می

می ثابت  بدنم  کنار  اضافه  می عضوی  آهی  احساس سرخوردگی  با  تخت  ماند.  روی  پیش  ثانیه  چند  که  جایی  و  کشم 

 .کنمنشسته بود را از آن خودم می 

 :زندایستد و بعد از چند ثانیه با کالفگی غر میبالتکلیف وسط اتاق می

 لباسام خیس شد...چطوری برم حاال؟-

 ...ند دست لباس اینجا دارهسامان چ-

 :حاال عالوه بر کالفگی و خستگی، عصبانیت هم به لحن صحبت و حالت صورتش اضافه شده 

 ...لباسای سامان تن من نمیشه-

 :گویمام را حفظ کنم و با حوصله و مهربانی میکنم خونسردیسعی می

 ...هاش همیشه به تنش بزرگه...تمیز و مرتب هم شستملباس-

 :گویدکند. با اکراه میی دور کمرش بند میاندازد و یک دستش را به حوله ال میشانه با

 ...از هیچی بهتره-

تر از بقیه باشد را همراه با  ی داریوش نزدیکزنم به سلیقه های سامان که سیاه رنگ است و حدس می شرتیکی از تی 

 :کشمشلوار جین تیره بیرون می

 اینا خوبه؟-

 :کشد و حالت صورتش کامال پوکرفیس شدهم بیرون میها را از دستلباس
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 چرا باید سامان اینجا لباس داشته باشه؟ -

 :کنمکشم و انتهای لباس را میان مشتش رها میهایم را درهم می اخم 

 .قبال زیاد شبا میموند. واسه اینکه راحت باشه چند دست لباس آورد-

 :پرسدخره میبعد از مکثی کوتاه و کمی سبک و سنگین کردن بال

 ...شما دوتا...یعنی تو و سامان هیچوقت-

 :غرمآلود و عصبانیتی خارج از کنترل میشوم، با همان صورت اخم به محض اینکه متوجه سوالش می

 ...معلومه که نه...بهت گفته بودم که سامان فقط یه دوسته-

کنم عصبانیتم را کنترل  زند. سعی میدیگری نمیگوید اما حرف  متوجه عصبانیتم شده. "اوهوم" آرامی زیر لبش می 

هایم را باور کند، کاری از من ساخته نیست. از  کنم تا باری دیگر کارمان به بحث و دعوا نکشد. وقتی نخواهد حرف

 .ی برعکس داشته باشدطرفی هم اگر بخواهم اصرار بیش از حد بکنم، شاید نتیجه

تنهایش می اتاق  آشپزخانه میگذارم و با حالی  داخل  آماده کنم. دکمه  که گرفته شده، داخل  تا وسایل صبحانه را  روم 

مانم. بعد از خاموش شدن کتری، دو پیمانه قهوه داخل موکاپات سیاه  زنم و منتظر جوش آمدن آبش می کتری را می

 .گذارمشریزم و بعد از پر کردن مخزنش با آب جوش، روی گاز میرنگم می

آورم و شود. وسایل دیگر صبحانه را هم از یخچال بیرون مین هستم که صدای سشوار بلند میدرحال برش زدن به نا

پرم.  همانطور که در حال ریختن مربا در کاسه کوچک بلوری هستم با شنیدن صدای چرخش کلید در قفل از جا می

طور کامل متوقف شده، به    ریزد و من همانطور که خشکم زده و ضربان قلبم بهمربای داخل قاشق روی کابینت می

 .مانمدر چوبی ورودی خیره می

شود. با همان گیجی و دستی که در هوا مانده،  ی سامان میان چهارچوب ظاهر میپوش و ورزیدهدر باز و اندام اسپرت

م  اشود. کار بدی نکردهبندد و همان لحظه صدای سشوار هم قطع میکنم. سامان در را پشت سرش میفقط نگاهش می

 خواهد؟اما حضور سامان معذبم کرده است. اصال این موقع صبح اینجا چه می 

چرخاند و نفسی آید که چقدر دلتنگ دیدنش بودم. کلید را میان دستش میزند و من تازه یادم می با دیدن من لبخندی می

 :کشداز سر آسودگی می 

 ...موبایلت چرا خاموشه؟ خداروشکر حالت خوبه-

ای شارژش تمام و خاموش شده. آب دهانم را به  دانم کجاست. حتما یک گوشهرود که حتی نمیام میگوشیذهنم سمت  

دهم داخل اتاق بماند  آید. ترجیح می بینم که به سمت در اتاق خواب میی داریوش را می فرستم و سایه سختی پایین می

 .اما مطمئنم قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد

 تارا؟-

اتاق برمیپرتی میسهان" حوا" با من به سمت  اینبار سامان هم سرش را همراه  پایی  گویم و  انگار صدای  گرداند. 

 :کندای زمزمه میبرد و با حالت هشدار دهنده شنیده باشد، دستش را پشت کمر شلوارش می

 کسی اینجاست؟ -

های من ق خواب و ایستادنش جلوی چشمشود با بیرون آمدن داریوش از اتادهم و تایید من همزمان میسری تکان می

 !و سامان
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 :کندای به کلید داخل دستش میاندازد و قبل از اینکه بتواند حرفی بزند، داریوش اشاره سامان نگاهی به سرتاپایش می

 کلید خونت رو داره؟-

اب دادن را از من  مخاطب حرفش من هستم اما نگاهش به کلید داخل دست سامان خیره مانده. اینبار سامان فرصت جو

 :زندگیرد و پوزخند میمی

 اینا لباسای منه؟-

 :کشمی شلوارم میکنم و دستم را به گوشه گزم. قاشق مربا را داخل ظرف رها می با ناراحتی لب می

 ...سامان-

 :زندسامان پوزخند تند و تیزی می

 !خوابی...واقعا چی پیش خودم فکر کردم؟البته که باهاش می-

 :دهدوی تاسف تکان می سری از ر

 ...مهم نیست...باید حرف بزنیم-

 :کندنگاه آماده گاز گرفتنی به سمت داریوش پرت می

 ...تنها-

 :شکندهایش را میداریوش بالخره قفل سکوت لب

 تونی بزنی؟چه حرفی داری که جلوی من نمی-

 :کنمبلند میقبل از اینکه سامان بیشتر از آن عصبانی شود، دستم را به سمت داریوش 

 ...االن وقت مناسبی نیست-

 :کندعمیق و جدی نگاهم می

 ...مهمه-

 :گویدداریوش به جای من می 

 ...هرچی که هست-

 دونه با عشق سابقش رابطه داری؟ برادر از گور برگشتت می-

 :برخالف سامان، داریوش کامال آرام و خونسرد است

 !فکر نکنم به تو ربطی داشته باشه-

 :کندای به کلید داخل دست سامان میاشاره

 ...ی بعد زنگ بزندفعه-

 تونم با تارا حرف بزنم؟زدم...سرتون شلوغ بوده نشنیدید! حاال می-
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 :اندازدای باال میداریوش شانه

 .رفتمهرحال داشتم می البته...به -

دانم  نگاهش به من دلخور است و من میدارد. آخرین رود و کیف پول و سوییچش را برمیبه سمت میز وسط سالن می

کوبد  شود و در را بقدری پشتش محکم میی سامان از خانه خارج می ای به شانه ام. با تنهکه در شرایط بدی گیر افتاده

 .شوم آرامشش کامال ساختگی بوده استکه مطمئن می

 :رومکشم و سراغ موکاپات میپوفی می

 خوری؟قهوه می-

 !داریوش درست کرده بودی رو نه ای که برایقهوه-

 ...مزش همونه-

 !نه...طعم گه خیانت میده-

 :گویمگردم و کالفه میبه سمتش برمی

 ها چیه درمیاری؟ این بچه بازی-

 تارا؟-

کشد و نفسش را با  کنم. دستی میان موهای روشن و پرش میزند که با نگرانی نگاهش میطوری نامم را صدا می 

 :گیرمی بدی میرسد و من دلشورهکند. به نظر بهم ریخته میمیشدت بیرون فوت 

 چی شده سامان؟ -

بهمن زنگ زد بهم...چند ساعت پیش...در مورد تصادف دیشب گفت...داره دیوونه میشه! حدس میزنه که وحید زنده -

هیچی جلودارش نیست...یه ترسم تارا...وقتی به این مرحله برسه یعنی  نباشه...میدونه مهراد برگشته پیشتون! من می

 !کنه! ممکن بود دیشب بمیری...و قطعا حمله آخرش نیستراهی پیدا می

 :نشینمی مبل میکشم و روی دسته آهی می

 ...میدونم...داریوش قراره-

  ریزه؟ داریوش تخمش رو نداره آدم بکشه! فهمی؟ چند وقته داره برنامه میکنه تارا...چرا نمیکاری نمیداریوش هیچ-

االن که دیگه برادرش هم برگشته و دیگه دلیلی برای انتقام نداره! چرا انقدر بهش اعتماد داری؟ انقدر که جونت رو 

 بدی دستش؟

 خب پس چیکار کنم؟ خودم بهمن رو بکشم؟-

 :اش را حس کنمتوانم کالفگیکشد. صورتش سرخ شده و میدستی به صورتش می

رو  نمی- بهمن  نمیمیدونم...من  سایه  توی  منبعد  نمیشناسم...دیگه  من  منو  مونه!  دورش  آدمای  سراغش!  برم  تونم 

 ...تونم بندازم توی خطر...بیا بریمشناسن! خانوادم رو نمیمی

 کجا؟-

 ...ریمشیم...از مرز رد میشیم و از ایران می کنیم. مخفی میدونم...فرار مینمی-
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 . پس تینا چی؟تونم تا ابد فرار کنمتا کی؟ من نمی-

 ...داره...من بلدم مخفی نگهت دارمبرای یه مدته...بالخره دست از گشتن برمی-

 !باید با داریوش حرف بزنم-

 :کوبدبا لگدی به میز جلوی پایش می

چیزت رو از دست دادی! اون  های این ماجرا دست داریوشه؟ چرا باید باهاش حرف بزنی؟ تو همه حل چون تمام راه-

ی براش افتاد؟ کیو از دست داد؟ یه برادر درست به خودخواهی خودش که معلوم شد توی تمام این مدت زنده چه اتفاق

 !گذروندهبوده و داشته خوش می

 :چسبدهایم را میآید و شانهبه سمتم می

نها کسی  ترین ارزشی برای هیچکس جز خودشون قائل نیستن! تنها کسی که براش مهمی منم...تتارا این آدما کوچک-

 !مونه منمکه همیشه کنارت می

 :کنماش بغض میخیره به نگاه تیره

 ...تونم...دوسش دارمنمی-

اندازد و هایم پایین میهایش را از روی شانهکشد. دستزند. هرچه حس داخل نگاهش جمع شده، پر میخشکش می

 :کندی میکند. خنده صدادار و ناباورمانند دو چوب خشک کنار بدنش رهایشان می

دوسش داری؟ چطور ممکنه دوسش داشته باشی؟ اون اینجا نبود...وقتی سقوط کردی...داریوش اینجا نبود...من اینجا -

 ...بودم...تمام این مدت...دستت رو گرفتم

 ...دونممی-

 :فشارمام می گیرم و آن را روی سینهدستش را میان مشتم می

 ...ی...ولی من دوسش دارم سامانتونی فرض کنی چقدر برام عزیزحتی نمی-

 :لرزدام از بغض می چانه

نمی- نیست...حتی  دست خودم  ولی  بشکنه  قلبم  قراره  اشتباهه...میدونم  نفرت میدونم  افتاد...ازش  اتفاق  دونم چطوری 

الاقل باید با تو کنه ولی بین تمام آدما...خوام ناراحتت کنم...ناراحتیت داغونم میها...ولی یهو...نمیداشتم...برای سال 

 .صادق باشم

 :دهدگذارد، سری از روی تاسف برایم تکان میکه قدم عقب میگیرد و درحالی دستش را به زور پس می

دونی...فقط قلبت نیست که قراره بشکنه! اگر بمونی بهمن تک تک چیزایی که برات مهمه رو جلوی کاش نبودی...می-

لوی چشمش جون بدی! این بالئیه که سر کسی میاد که بهمن رو دور بزنه  گیره و بعد مطمئن میشه جچشمت ازت می

بیفته  پاش  بهمن...اگر  از  دارن...بیشتر  پول  و  قدرت  ماهرا  داریوش نکشتش...تو کشتی!  بگیره.  ازش  و پسرش رو 

اد و شناسمشون! مهرداریوش عزیزت برای حفظ کسایی که دوسشون داره حقیقت رو بهش میگه...شک ندارم...من می

 !ایکنن...تو فقط یه غریبهداریوش...برای همدیگه هرکاری می

  !گفت که دوستم داردهایش را باور کنم. داریوش مرا دوست دارد. نگاه دیشبش بعد از تصادف می خواهم حرفنمی

 :کشدلرزد و دست روی نگاه تار شده از اشکش میای میاش برای لحظه چانه
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 !را ایندفعه دیگه دنبالت نمیاماگر توی دردسر بیفتی...تا-

 :دهمزنم و سری تکان میلبخند تلخی می

 .کنمدرک می-

 :سابدهایش را روی هم می کند و دندان ای میخنده ناباور و عصبی

 ...خورم که نمیامنمیام تارا...قسم می -

 :ریزندهایم میهای مو روی شانهدهم و طرهسری تکان می

 .خواد این وسط بالیی سرت بیادبیای...این جنگ تو نیست. منم دلم نمیخوام که نمی-

تر از داریوش تر و طوفانیزند. خشمگینکند و برق اشک در نگاهش سوسو میچند لحظه در اوج ناباوری نگاهم می

شت سرش کوبیده  اندازد. در ورودی پکند و روی زمین می ام را از دسته کلید جدا میرود. کلید خانه به سمت در می

 .لرزدشود و لوالی در میمی

نشینم و خودم را ی زمین میتمام تنم از شدت فشار به لرزه افتاده و برای اینکه جلوی زمین خوردنم را بگیرم، گوشه

دهد، سامان را ندارم تا آرامم  ی عصبی بهم دست میکنم. قدرت اشک ریختن هم ندارم. دیگر حتی وقتی حملهبغل می

دانم که توان بریدن از من را ندارد. درست مثل من که توان دل  گردانم. می وقتی همه چیز بهتر شد، برش میکند.  

 .شومکنم و بلند میکندن از او را ندارم. با همین امید خودم را آرام می 

م. با اشتهایی که کنم آخرین باری که بدون دغدغه چیزی خورده بودم را به یاد بیاورخیره به وسایل صبحانه، سعی می

می  قهوه  لیوانی  فقط  شده،  می کور  اتاق خواب  به سمت  سیاه رنگ  ماگ  با  همراه  و  شارژ  ریزم  به  را  موبایلم  روم. 

از روشن شدنش، شمارهمی داریوش را میزنم و بعد  آهی  کند، تسلیم می گیرم. وقتی دوبار تماسم را رد می ی  شوم. 

 .کنمکشم و گوشی را روی تخت پرت میمی

*** 

دارد. خیره به تماس نادیده گرفتنم  داریوش گذشته است و هنوز سعی در  با  دیدارم  آخرین  از  پیام سه روز  های ها و 

شوم؟ حتی وقتی تهدید گیرد؟ بابت کدام اشتباهم تنبیه میکنم. تاوان چه چیزی را از من می ام بغض میجواب ماندهبی

جوابم گذاشته بود. البته که چند باری بعد از آن هم  ن نخواهد گرفت هم بی کرده بودم که دیگر هیچ زنگ و پیامی از م

شد و حتی  اش دارد، چون مدام در واتس اپ آنالین میدانستم دسترسی به گوشیزنگ زدم و بالخره ناامید شدم. می

 !گفتخواند. شاید واقعا قیدم را زده بود. شاید سامان راست میهایم را نمیپیام

کنم. سکوت محض خانه باعث  دلیل روشن است را کم میکنم و صدای تلویزیونی که بیروی میز رها میگوشی را  

ام از شدت گرسنگی به سر و صدا افتاده. به  کشد. معدهوی هم روی مغزم خط میشود خوف کنم اما صدای بلند تیمی

 .فرستمنان خالی و آب به زور پایین می کنم و باهای دیگر نیمرو درست میروم و مثل تمام وعدهسمت یخچال می

بلند میدرحال جمع کردن خرده  از روی جزیره هستم که زنگ موبایلم  نان  زده به سمت  شود. خوشحال و ذوق های 

کشم. از شدت دویدن نفسم بنده آمده و دست روی  هایم را درهم میاندازم. اخم ی تینا میدوم و نگاه به شمارهگوشی می

ست و من هایم شاکیگیرد از خبر نگرفتنی حرف زدن با تینا را ندارم، چون هربار تماس میگذارم. حوصله ام میسینه

کنم و آید، تماس را وصل میهای به جایش را بدهم. بعد از اینکه نفسم سرجایش می دانم چطور باید جواب گلگینمی

 :گیرمنزدیک گوشم می

 ...سالم تینا-

 ...سالم تارا-
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آید. صدا آشناست اما صدای خواهرم نیست. نفس همان لحظه قطع زند و تمام رگ و پی بدنم کش میشکم میهمانجا خ

 .گیردشود و جایش را خس خس نامفهومی میمی

 درست گرفتم دیگه؟ تارا خانوم؟-

 :زنمبا صدای بلندی زجه می 

 کنه؟گوشی خواهر من دست تو چیکار می-

همراهش  - گوشیش  گرفتیمش  وقتی  رفته خب  یادم  شمارت  نپرسیدی  مارو  حال  انقدر  خوشبختانه!  بود...البته 

 .خوردیمبود...اونطوری به مشکل می

 چه گهی خوردی؟ -

 :کشدشود و عربده میصدایش عصبی می 

 !نه نه! تو چه گهی خوردی؟! بهت گفتم دست از پا خطا نکن-

 :نالمی بدی میبا گریه

 .دونمخورم هیچی نمیدونم دنبال وحیدی! قسم می ره...می کاری نکردم...بذار بنکردم...من هیچ-

 :باز آرامش ترسناکی به صدایش برگشته است

دونی وحید کجاست! اگر قانع نه دیگه...ببین! حرف کشیدن از آدما پشت تلفن خیلی سخته...بیا اینجا و بهم بگو که نمی-

 !کنم بریدشدم ول می 

 ...تورو خدا بهمن-

فهمه! حتی  دونی که بهمن همه چیز رو زود میگی! میگم...به هیچکس نمیی اینجایی که بهت میالکی زر نزن! میا-

اینجا...یه ثانیه هم برای کشتنش وقت رو هدر نمیدم...و تارا...خوب   آینه بگی که داری میای  اگر به انعکاست توی 

 !های خیلی دردناکی برای کشتن آدما بلدمدونی که راهمی

 ...رف بزنمبذار باهاش ح-

 !نمیشه-

 :گویمکنم و با قاطعیت میشیون می

 !باید باهاش حرف بزنم وگرنه نمیام...از کجا بدونم گوشیش رو ندزدیدی؟-

 ...هاتون رو بذار برای وقتی اومدیدختر باهوشی هستی...ولی منو انقدر هم احمق فرض نکن...دل و قلوه -

 :کندمیگیرد و امر کمی صدایش از گوشم فاصله می

 ...سعید بیارش-

اند که صدای تینا را پشت خط های تنم به التماس افتادهشود و من تمام سلولکمی صدای خش خش پشت خط پخش می

خورد. رود و تصویر صورت مظلوم تینا جلوی نگاهم رج مینشنوم. دیگر چیزی برایم مهم نیست. همه چیز عقب می

های روز دفن بابا، به حلزونی  و صدای ترسیده و گریان تینا درست مانند نوحه  ریزندام میها پشت هم روی گونهاشک

 :چسبدگوشم می
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 ...تارا؟ تارا؟ کمکم کن...اینا کین تارا؟ تورو روح بابا کمکم کن-

 :کنمدار زمزمه می خورد و آرام و بغضامان بهم میام بی لرزم. چانه مانند برگی میان طوفانی خارج از حد تحملم می 

 ...تینا-

 :گیرداش شدت میصدای گریه 

 تارا...چیکار کردی؟-

 ...ذارم اتفاقی براتتینا نگران نباش...میام دنبالت...نمی-

ای دست خواهم مانند عزیز از دست رفته گیرد. میشود و صدایش کم کم از گوشم فاصله میصدای جیغ تارا بلند می

 :کشمنگه دارم. جیغ میبیندازم و صدایش را برای همیشه نزدیک گوشم 

 ...نه...لعنتی! ولش کنید. بذار باهاش حرف بزنم-

 :کندباری دیگر صدای خونسرد بهمن موهای بدنم را سیخ می 

 .خودت بیا اینجا باهاش حرف بزن-

 کجا بیام؟ -

نم در توادانم که برای رفتن حتی درنگ هم نخواهم کرد. قرار است هردویمان را بکشد؟ مهم نیست! چطور میمی

 .چرخدکشد؟ تمام خانه دور سرم میدنیایی باشم که تینا دیگر در آن نفس نمی

کنی باهاشون میای پیش  فرستم. با ماشین خودت میای! چند نفر اونجا منتظرتن...ماشین رو ول میلوکیشن برات می-

انگاری چه تو بگی چه سهل ترین بویی ببرم کسی فهمیده  خواهرت...تارا! مطمئن شو هیچکس دنبالت نمیاد...کوچک

 .گیرمکنم و مثل سگ جونت رو میکشمش! بعد هم خودت رو پیدا میکنی...همون لحظه می 

 :ام را حفظ کنمام اما باید برای تینا هم که شده، خونسردی واقعا ترسیده

 !انآدمای داریوش توی کوچه-

اینا میرن و چند نفر جدید میان. فقط چند دقیقه وقت داری    ۶شون دستمه...ساعت  برنامه- غروب به مدت چند دقیقه 

 ...کنه. گند نزنفرستم تا توی مسیر حواسشون باشه کسی تعقیبت نمیبرای جیم شدن. چند تا ماشین می

 :دهمسر تکان می دهد. انگار که مرا ببیند، با گریهنگاهم به سمت ساعت میرود. نزدیک و چهار و نیم را نشان می

 .دونم وحید کجاستمیام...ولی بخدا من نمی-

 .مشخص میشه-

می نگه  گوشم  دم  را  گوشی  اشک  از  خیس  و صورتی  لرزان  بدنی  با  تماس،  شدن  قطع  از  بعد  دقیقه  چند  دارم.  تا 

داریوش پیدا کرده و  های  های آدم داریوش قول داده بود که مراقب تارا خواهد بود. مطمئنم که وحید شکافی میان برنامه

دهند گفت. حتما وقتی متوجه ناپدید شدن تینا شوند، به داریوش خبر میتینا را دزدیده است. داریوش به من دروغ نمی

ست که سه روز است اصال خبری از من نگرفته! سامان گفته گیرد. تنها امیدم به داریوشیو داریوش هم سراغ مرا می

های سامان در مورد داریوش درست از آب درنیاید  مد...قسم خورده بود! امیدوارم حدسبود که برای نجاتم نخواهد آ

 .دانم راهی جز رفتن ندارمولی می
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ست که بهمن با شماره تینا برایم فرستاده.  پرم. لوکیشنیها از جا می لرزد و من مانند برق گرفتهگوشی میان دستم می

میریم! هیچ گردم...یا هردو میروم و یا با تینا برمیایستند. میختی صاف میشوم. پاهایم به ساز روی کاناپه بلند می

 .راه دیگری وجود ندارد

ام و اسلحه را هم  زنم. وسایلم را آماده کردهتا یک ربع مانده به شیش، طول و عرض خانه را تند و با استرس قدم می 

دفاع رفتن بهتر است. صدای جیغ تینا مدام هرحال از بی به  دانم حتما کیفم را خواهند گشت اماام. میهمراهم برداشته 

صبرانه منتظر  خورد. در و دیوار خانه تنگ شده و جایی برای نفس کشیدن نیست. پشت پنجره بیدر گوشم زنگ می

شناسم. درست ام که صورت تک به تکشان را می های داریوش هستم. انقدر از شدت بیکاری نگاهشان کردهرفتن آدم 

دوم. تا  دارم و به سمت در میکنند. به سرعت وسایلم را برمیس ساعت شش است که کم کم کوچه را خالی میرا

نشینم و لوکیشن را ام. پشت فرمان میدوم. در عرض یک دقیقه خودم را به ماشینم رساندهپارکینگ فقط یک نفس می

 .لرزندامان میهایم بیکنم. دستباز می

 :شودی گوشی ظاهر میینا روی صفحه ی تپیامی از شماره

 .همین االن راه بیفت-

دهم. برم و با شتاب زیادی به سمت انتهای کوچه گاز میای، ماشین را از پارکینگ بیرون میبدون اتالف حتی ثانیه

ای برگردند، هیچ دلیلی  دقیقه تا لوکیشن بهمن فاصله دارم. حتی اگر بپاهای داریوش با فاصله چند دقیقه   ۵۰نزدیک  

ندارد.  باشند وجود  داشته  به خروجم شک  اینکه  نمیآدم   برای  درتعقیبم  را  بهمن  شدههای  پنهان  به  بینم. خوب  تا  اند. 

ثانیه برای  حتی  برسم،  اشکمقصد  نمیای  بند  نقطههایم  درست  میآید.  نشان  لوکیشن  که  پارک  ای  را  ماشین  دهد، 

ته،  های خلوت و خاکی اطراف که دورش را درخت گرفرود و خیابانکنم. هوا کمی رو به گرگ و میش غروب میمی

ام و نفس  رویم پر کند. شاید این آخرین روزی باشد که زنده ی نامعلوم پیششود تمام وجودم را ترس از آیندهباعث می

 .کشممی

ریزند. انقدر کند و چند مرد درشت هیکل از ماشین بیرن میای پشت ماشینم پارک میپاترول قدیمی و زهواردررفته

را خرابه و خاکی گرفته که مط برای من  اطراف  فرقی  البته  نمیفتد.  آن اطراف  به  این ساعت گذرش  در  مئنم کسی 

دانیم سر جان تینا اندازد و من و بهمن هردو میترین تالشی برای فرار جان خواهرم را به خطر میکند، کوچکنمی

 .کنمریسک نمی

 :کشدفریاد می  ای به ماشینایستد و با اشارهروم. یکی از مردها جلویم میاز ماشین بیرون می

 ...مسعود ماشین رو ببر-

گیرد.  نشیند و گازش را میسوییچ روی ماشین است. مرد جوانی که مسعود خطاب شده، بی حرف پشت رل ماشینم می

 .شودی خاکی دور می گذرد تا ماشین در جادهچیزی نمی

 :کشدکیف را از میان دستانم بیرون می دهم که دستش را دراز کرده وی ترسان نگاهم را به مرد جلوی رویم میپرنده

 گوشیت؟-

 :کنمهای بلند به کیف اشاره میبا صدایی لرزان و گرفته از گریه

 ...تو کیفه-

کنم و خیره و ترسیده به صورت ترسناک و کار را می کند که بازش کنم. همینآورد. اشاره میگوشی را بیرون می

کند. غرغر کنان سر تکان هایم را بررسی میگردد و تماسرای چند دقیقه میمانم. گوشی را بخورده اش خیره میچاقو

کوبد و صدای خرد شدنش روی مغزم اندازد. چند لگد محکم روی گوشی میدهد و گوشی سیاه را روی زمین میمی
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دهد و  می  خورد. مرد کیفم را دست یکی دیگر از مردهای گوشی سر میام روی الشهکشد. نگاه اشک گرفتهخط می

 :کشدبازویم را محکم می

 ...راه بیفت-

 منو میبری پیش خواهرم دیگه؟-

ها رود. تمام شیشهزند و نفسم بند میکند، داخل پاترول بشینم. بوی بدی زیر دماغم میزند و مجبورم میحرفی نمی

رود. ا رو به سیاهی مطلق میشود و همه جی سیاهی روی صورتم کشیده میکامال دودی هستند. چند ثانیه بعد پارچه

خواهند موقعیت مکانی مخفیگاه را بدانم، کشم. وقتی نمیماشین به حرکت میفتد و من برای بار اول نفس راحتی می

 .یعنی ممکن است بهمن قصد کشتنم  را نداشته باشد

گرفتم  تر میی سامان را جدی توانم سقوط کنم. کاش اخطارهابدترین اتفاق ممکن افتاده است و دیگر از این بیشتر نمی

تینا می را میو سراغ  حقیقت  اگر  را جمع میرفتم.  الاقل حواسش  را  دانست،  درست  تصمیم  دیر  همیشه  کرد. چرا 

 گرفتم؟می

رود. صدای  شود و کسی پایین میرسد. یکی از درها باز میایستد و من باری دیگر ضربان قلبم به اوج می ماشین می

افتد. کمی بعد همراه یک نفر شنوم. در ماشین باری دیگر بسته شده و ماشین به حرکت مینی را میباز شدن درهای آه

نمی را  از ماشین خارج میاز مردهایی که صورتش  را محکم می بینم  بازویم  ناله می شوم.  باد سرد  کشد و من  کنم. 

ی تینا نگاه کنم. در این زندگی چیزی جز بدبختی هادانم چطور باید در چشماندازد. حتی نمیپاییزی لرز بدی به تنم می

اش من بودم...باعث و  ام. باعث و بانی مرگ پدرم من بودم...باعث و بانی آوارگیو عذاب برایش به ارمغان نیاورده

ابد از من متنفر بانی مرگ جنینش من بودم و حاال هم ممکن بود خودش را به کشتن بدهم. مهم نیست. می تا  تواند 

 ....فقط  برایم مهم است که زنده بماندباشد

 ...ستپله-

روم. دری رو به رویمان  ها را باال می کنم و بعد با احتیاط پله ای درنگ می با شنیدن صدای هشداردهنده مرد، لحظه 

ی سیاه کنم. چند ثانیه بعد پارچه دهد. لوالی در را با احتیاط رد می شود. دستی به سمت جلو هولم می قژقژکنان باز می 

ترین ترس ای که برایم آشنا نیست، رو به روی بزرگ ی خرابهشود و من میان خانه از روی صورتم بیرون کشیده می

 .امام ایستادهزندگی

خورم که به محض دیدن نگاه ترسناکش، روح  رسد. قسم میهایش بلند شده و صورتش الغرتر از قبل به نظر میریش

 .شکاندچاله و لرزان جلویش بغض میکشد و جسمی ماز تنم پر می

 .به...تارا...دلم برات تنگ شده بود-

 خواهرم کجاست؟-

 ادبت کجا رفته؟ سالم نمیدی؟-

 ...کنمبذار ببینمش...خواهش می-

 !موقعشبینیش...بهمی-

 ...االن-

 .دهمناخودآگاه صدایم باال رفته و کنترل اعصابم را از دست می 

 االن سر من داد زدی؟ -
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 :نالمکم تحملی و استرس میبا 

 اصال اینجاست؟-

کند. درعرض چند ثانیه بازویم طوری پیچیده شده که صدای جیغ بنفشم به هوا ای به مرد پشت سرم میبهمن اشاره

ی دوم دست  پیچم. چیزی تا شکستن استخوان دستم نمانده است که مرد با اشارهرود و از شدت درد به خودم می می

 .کشمچسبم و از شدت درد زوزه میکند. به استخوان بازویم میرهایم میبهمن 

 !ببین دختر جون...االن توی جایگاهی نیستی که واسه من زرت و پورت کنی و صدات رو باال ببری-

 :شوددهد و بلند میسری تکان می

 !وحید کجاستبینی...مگر اینکه همین االن بهم بگی وقتی من اجازه بدم خواهرت رو می-

 :زنمسوزاند و جیغ میهایم را میفشار اشک چشم 

 ...دونمنمی-

 :شودای نزدیکم میهای آهستهبا قدم 

 دونی وحید رو کجا برده؟توی تمام این مدت سایه به سایه داریوش بودی و نمی-

 ...دونمنه نمی-

بود...ولی نکشتم...حق دارم بدونم چی به سر    کشتم...ما رو دیدهی احمق رو نکشتم...باید میمن حتی اون پسر بچه -

 ...وحید اومده

 :چرخد را بزنم اما چاره دیگری ندارمآید حرفی که در سرم میدلم نمی

 !من دلیلی برای آسیب زدن به وحید یا حتی تو نداشتم...حتی اگر داریوش گرفته باشتش به من نگفته-

کند و لبش ون وسط باشد، حاضریم همه را فدا کنیم. بهمن درنگی می خانگار سامان حق داشت. وقتی پای خانواده و هم 

 :دهدرا جلو می 

می - فکر  می ببین...من  که  اینه  هم  دلیلش  دارم!  دلیل  میگی!  دروغ  داریوش  کنم  به  داری  مدت  این  تمام  توی  دونستم 

وست وکیلش! حاال که این پسره  های دیگه! با پلیس! با داریوش و دکنی...رفته بودید ویالی کردان و لوکیشنکمک می

 بینم نگهش دارید. زندست تارا؟ احمق خودش رو نشون داده دلیلی نمی

 :لرزمتر است. رو به رویم ایستاده و من فقط میای ترسناکنگاه و حالت صورتش از هر فریاد و عربده

 .کنمبذار خواهرم رو ببینم...خواهش می-

همهمی- بین  تو  به  نسبت  همیشه  میدونی!  بودم...حس  نرم  آدما  خوشایند ی  برام  دادنت  جون  قطعا  همیم!  مثل  کردم 

 .نیست

 ...تونی منو بکشینمی-

 !تونم بکنم...همینطوری سرت رو به باد میدیبه من نگو چیکار نمی-

 :چرخاندگیرد و با تاسف سرش را می نفسی می

 ...مگه نه؟ ببرید خواهرش رو ببینه. گوسفند هم قبل سر بریدن بهش آب میدن-
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نگاهش می نمیفقط  و حرفی  قلب  کنم  به  امید  از  نوری  درها،  از  یکی  به سمت  دردناکم  بازوی  شدن  کشیده  با  زنم. 

 .اند و همینجاستتابد. الاقل تینا را جای دیگری نبردهخاموش و سردم می

مان را اینجا پیدا  طعا هیچکس جنازهدهد. قجای خانه بوی گند تعفن می کند. همهمرد تنومند در کهنه و قدیمی را باز می 

 .نخواهد کرد

بینم که چیزی روی صورتش کشیده شده و به محض شنیدن صدای  چرخانم. تینا را می به محض باز شدن در، نگاه می

ی  کشید. دو طرف اتاق از کف زمین چند لولهاند وگرنه جیغ میچرخاند. شک ندارم دهانش را بستهدر سرش را می

اند. با دیدن حال و روز بدش،  های انتهای اتاق بسته ف وصل شده و تینا را با زنجیری به یکی از لولهبزرگ به سق

 :کشمزنم و بازویم را میجیغی می

 کثافتا...تینا؟-

شود. مرد بازویم را سمت دورترین میله که اش بلند میوار و خفهفایده است و صدای ناله کشد که بیتینا دستش را می

 :کشددر است مینزدیک 

 ...بیا-

 :کشمآید جیغ میام بیرون میکشم و با بلندترین صدایی از حنجرهبا تمام قدرت خودم را عقب می

 ...ولم کن...چرا بستیدش؟ ولش کنید-

 :زندگردانم و فریاد دیگری گلویم را چاقو می به سمتش رو برمی

 ...بهمنخواستی؟ تینا رو ول کن...تورو خدا مگه منو نمی-

نشاند و دستم را با زنجیری شبیه به  های مرد، هیچ زوری ندارم. به زور مرا روی زمین می در مقابل قدرت دست 

ام را  ای ندارد. دست بسته شده بندد. مقاومت کردن فایده ی پهن رد شده می ای که از بغل لوله زنجیر دست تینا به میله

 :مکشکشم و باز جیغ میچند بار با قدرت می

 ...توروخدا بذارید بره...اینجا رو بلد نیست...کسیو ندیده. تا ولش نکنی بره نمیگم وحید کجاست-

 :ایستدام. چند ثانیه بعد بهمن جلوی رویم میخیسی اشک تمام صورتم را پوشانده و به هق هق افتاده

 ست؟دونی کجاست! زندهپس می-

ام کرده و هیچ راهی جز ین باید چه کنم. دیدن تینا در این وضعیت دیوانهدانم بعد از ادهم. نمیبه اجبار سری تکان می

 .زندکشد و با صدایی خفه جیغ میهایش را میدروغ گفتن ندارم. تینا هنوز دست

 :چسبمی شلوارش را میبرم و به سختی پاچههایم را جلو می دست

 .بهمن ولش کن بره...از هیچی حتی خبر نداشت-

 :کندمیای خنده مسخره

دونم...همین کارو برام راحت کرد. پیچوندن آدمای داریوش اونقدرم سخت نیست. بهرحال از کشیک دادن خسته  می-

 .ایه! گرفتنش راحت نیستدونی...مرد گندهشده بودن یکم. اول سعی کردم داریوش رو بگیرم ولی می

 :فشارمی شلوار را میان مشتم میپارچه

 ....بذار برههرچی بخوای بهت میگم..-
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 :شودکشد و شلوار از میان انگشتانم رها میپایش را عقب می

 ...ای نداریی دیگهمن یه راه بهتر بلدم...همه چیزو بهم میگی چون چاره-

سابم و مانند ماده سگی  هایم را روی هم میدانم که تا حرف نزنم هردویمان زنده خواهیم ماند. دندان زند. می بلوف می

 :رمغوحشی می

 ...پس هردومون رو همینجا بکش -

 :کندی اتاق تف میهایش را ریز و آدامسش را گوشهچشم

 .رسیم. تازه رسیدی...یکم استراحت کن...شاید سرعقل اومدیبه اونم می-

 :زنمکنم و جیغ میرود. تمام قدرتی که در وجودم نمانده را جمع میبه سمت در می

 ...میفهمه تینا نیست! میاد دنبالمونفهمه نیستم. داریوش می-

 !کنه...اگرم بکنه جز یه گلوله توی شقیقه چیزی گیرش نمیادهیچوقت پیدات نمی-

 :گویدتر رو به مرد میروند، آرام وقتی سمت در می

 گوشیش رو گشتی؟ -

 .آره چیزی نبود. فکر کنم پیامای قدیمی رو پاک کرده بود-

توصیه بوبه  کرده  عادت  سامان،  چتی  تمام  پیام،  چندین  از  بعد  نمیدم  پاکشان  اگر  کنم.  پاک  را  همان  هایم  کردم، 

اول بهمن به جواب سواللحظه  تمام  هایش میی  اما  بودم  اقرار به کشتن وحید نکرده  پیام متنی،  رسید. هیچوقت در 

نفسی میبرنامه بود.  در گوشی  دیگرمان  فکر میهای  و  را همگیرم  کار درست  بخاطر سامان کرده   کنم همین یک 

 .بودم

 :گویمدوزم و با بغض میدر تاریک و روشن اتاق نگاهم را به بدن جمع شده و لرزان تینا می

 ...ذارم بالیی سرت بیارنبرمت. به خاک بابا قسم نمیاز اینجا می-

 .اندکند حرفی بزند، اما دهانش را بستهسعی می

 .خبری کامل باشی ممکنه ولت کننندونی برات بهتره. تا وقتی توی بیدونم کلی سوال داری اما اگر چیزی می-

نمی شنود  اتاق  داخل  اگر  بود  احمق  حرفبهمن  و  رفتارها  تک  تک  مطمئنا  میگذاشت.  چک  را  سر هایمان  کنند. 

لش  بینم که هیچ سنخیتی با سر و ظاهر قدیمی اتاق و وسایی سقف میچرخانم و دوربین مجهز و نویی را گوشه می

 .ندارد

آرام می تینا  بعد  دقیقه  لوله چند  به  را  و سرش  میگیرد  تکیه  دستش  جلوی  را میی  کاش صدایش  شنیدم. سعی دهد. 

 :کنم آرامش کنممی

 ...تینا من اینجام...نترس-

نش پیدا چرخد تا بتوانم راهی برای آرام کردشود. ذهنم مدام میدهد و من قلبم جا به جا میفقط سرش را آرام تکان می

 :کنم
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ی اینا دورت نگه دارم. قول میدم جبران کنم.  خواستم از همهدلم برات تنگ شده بود. ببخشید خواهر خوبی نبودم. می-

نمی ببینی...منبعد  منو  نداره  دوست  شاهرخ  نیست  مهم  برام  بابا دیگه  مامان  روح  به  کنه.  دورت  من  از  کسی  ذارم 

 .کنمجبران می

چکند و با ناپدید شدن انوار طالیی و کم جان خورشید، تاریکی های اشک پایین مید. قطرهدهفقط سرش را تکان می 

را می  اتاق  فایده محض  اینکه  با  بازی می گیرد.  دستم  با زنجیر  ندارد ولی کمی  را  ای  با کالفگی دستم  درآخر  و  کنم 

دانم چند ساعت گذشته که دهم و نمیه میای جز درد ندارد. کالفه و خسته من هم سرم را به لوله تکیکشم که ثمرهمی

 .برداز شدت خستگی خوابم می

کشد و تمام بدنم کوفته شده است. فضای گرفته  کنم. استخوان گردنم تیر میهایم را باز میبا حس گردن درد شدید چشم

ناک نبوده. حقیقت مانند  اندازد که کجا هستم و تمام اتفاقات روز گذشته فقط یک کابوس ترس و بدبوی اتاق به یادم می

اندازم که هنوز غرق خواب دهم و نگاهی به تینا میشود. تکانی به سر و بدنم میپتکی سنگین در صورتم کوبیده می

ریزم و دهد که چیزی تا طلوع صبح نمانده است. از شدت بیچارگی اشک می است. آسمان بنفش پشت پنجره نوید می

 .جا کنمتوانم درست بدنم را جابهتاه است که حتی نمیکشم. بقدری کوزنجیر دستم را می

دهم به جای برگشتن آید با سروصدا کردن تینا را بیدار کنم. ترجیح مینیاز مبرمی به دستشویی رفتن دارم اما دلم نمی 

ده به این وضعیت سگی، در خواب بماند. همانطور خیره به شاخ و برگ درختان پشت پنجره به گذشته و حال و آین

برد. سو میشود. کمی سرش را این سو و آن کند و بلند میای میدانم چند ساعت گذشته که تینا هم ناله کنم. نمیفکر می

 :گویمسریع می

 ...اینجام عزیزم...نترس-

نمی نشان  واکنشی  دستهیچ  و  میدهد  را  مچهایش  به  نگاه  زخمیکشد.  و  شده  سرخ  میهای  مچاله  اش  دلم  اندازم. 

 .هایش، زیادی تقال کرده استود. مشخص است برای آزاد کردن دست شمی

 :کشمشود و داد میبالخره صبرم تمام می

 ...شنوید؟ یکی بیاد منو ببره دسشویی...لعنتیا...من بایدمن باید برم دسشویی...آهای...نمی-

می  باز  با ضرب  می در  داخل  بود  بسته  لوله  به  مرا  که  تنومندی  مرد  همان  و  به  شود  طلبکاری  و  نگاه عصبی  آید. 

 :زنداندازد و تشر می صورتم می

 چیه صدات رو انداختی تو گلوت؟! چته؟ -

 :کندکشم و ماده ببر درونم غرش می دستم را می 

 ...گفتم باید برم دسشویی! دستمو باز کن-

 .تونم بازت کنمبشاش به خودت...به من چه؟ بهمن نیست نمی-

 !یاد؟ میگم بازم کن...باید همین االن برم دسشوییتا کی باید صبر کنم که ب-

 :اندازدخاراند و نگاهی به اطراف میی ابرویش را میبا ناخون انگشتش، گوشه

 ...صبر کن میاد-

کنم  بندد. از شدت درد کلیه پاهایم را جمع میرود و در را پشت سرش میقبل از اینکه بتوانم اعتراضی کنم، بیرون می

 :پرسمدهم. از تینا میی سخت و سرد تکیه میوله و سرم را به ل

 خوای بری؟تو دسشویی نمی-
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 :پرسمدهد. دوباره میبا تکان سر جواب نه می

 گشنت نیست؟-

کنم به حرف  ام هیچوقت انقدر احساس بیچارگی نکرده بودم. شروع میکنم در زندگی اندازد و من فکر میشانه باال می

تواند جوابم را بدهد اما من باید هرطور شده حواسش را پرت کنم. هیچوقت دوران خوش زیادی در  نمیزدن با تینا.  

زنم. از  مان حرف میها و دوران بچگیها را به یاد بیاورم. از گذشته کنم کودکیمان نداشتیم اما من سعی میزندگی

 .ماند گفتمدوی ما زنده می پدر و مادری که دیگر نبودند ولی یاد و خاطرشان همیشه در دل هر

در صدایی مینمی باز میدانم چقدر گذشته که  و  کلهدهد  و  پیدا شده. کالهی روی سرش شود. بالخره سر  بهمن  ی 

 :دهدکند و سر تکان میشرت و شلوار جین سیاه به تن دارد. نگاهی به من میگذاشته و تی

 ...زنی بابا...مغزش رو خوردیچقدر زر می-

 :گردانمحس و با نفرت نگاهم را برمیایم؟ بی اش شدهگرفته؟ اسباب سرگرمی و بازیاش شوخی

 ...باید برم دسشویی-

 :زندبه سطلی که کنار در دمر افتاده اشاره می

 ...تو همین کارت رو بکن-

 :ای جز درد نداردکشم که نتیجهدهم و دستم را محکم میبه تندی سر تکان می

 !تونم برمکنم بهمن...یه دسشویی رو می تونم...خواهش مینمی-

 :کنداش را کج میزند و لب و لوچه دست به کمر می

 ...باشه بابا-

 :زندبه سمت کسی که بیرون در ایستاده اشاره می

 ...ترین تالشی برای فرار کرد یجور بزنش همونجا بشاشه به خودشبازش کن شهریار...کوچک-

شوند، حتی جان بلند شدن از روی زمین را ندارم. استخوانی در بدنم نمانده که کوفته نشده باشد. باز می  هایم کهدست

نام شهریار صدایش زده، بازویم را می کشم. وقتی برای بیرون کشد و من از شدت درد جیغ میمردی که بهمن به 

 :چسبدا میام ر اندازد و شانه گذرم، دست می رفتن از اتاق از کنار بهمن می

 ...دارم صبرمو از دست میدم تارا-

گزم و بدون جواب همراه با مرد  دارد. لب می فرستم و گلوی خشکم خش برمیی دهانم را به سختی پایین میآب نداشته

 .شویمشهریار نام از اتاق خارج می

بدبویی بسیار  و  متری  اتاق یک  پنجرهدسشویی  که  ک ست  و  شده  موم  و  مهر  حسابی  به وچکهایش  نفوذی  راه  ترین 

ناامید می فرار کردن  از  ندارد.  دانم آیم شهریار همانجا چسبیده به در منتظرم است. میشوم. وقتی بیرون میبیرون 

 .ترین احمال کاری، برایش مجازات سختی داردکوچک

لیوانی چای میا بهمن داخل اتاق روی یکی از صندلی  آنجا نبود و  ن دستش دارد. به زوِر  های قدیمی نشسته که قبال 

 :حس و خالی بهمنزنم در نگاه بیحرف زل میشوم و بیی لعنتی بسته میشهریار دوباره به همان میله

 ...کنم به خواهرم یه چیزی بده بخورهخواهش می-
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 :کشدچرخاند و پوف میهایش را میمردمک

ی و من بگم چشم...اگر بگی وحید کجاست ول قرار نیست هربار با اون چشمای آهوییت نگام کنی و یه چیز بخوا-

 ...دونی بهمن سرش بره قولش نمیرهکنم برید...میمی

 ...منم گفتم اول تینا رو ول کن-

 :شودکند و در به روی ما سه نفر بسته میای به شهریار از اتاق بیرونش مینوشد. با اشارهقلپی از چایش می 

چهار روز دووم نمیارید. میگن  -زنی! بدون آب و غذا بیشتر از سهحرف می  تارا چیزی که زیاد دارم وقته! بالخره-

 !بدترین نوع مرگه

ایمنیبرد. کلت سیاهی بیرون میگذارد و دستش را پشت کمرش میلیوان چایش را زمین می اش را  آورد و ضامن 

 :کشدمی

 ...بهترینش با اینه-

 :زندهایم بیرون میتینا نشانه رفته، چشم  هایش که سرش را به سمتی میان دستبا دیدن اسلحه 

تونستی مهراد رو بکشی ولی  کشی...میگناه رو نمیکاری نکرده...تو آدمای بیتوروخدا...بهمن...توروخدا...اون هیچ -

 ...دونمکنی بد نیستی...اینو میاینکارو نکردی...اونقدری که وانمود می

 :کشدعربده می

 ...منو تحریک نکن-

 :زنمراهی که بلدم چنگ می به هر 

فهمم...زندگی برای منم هیچوقت آسون نبوده...بهت آسیب زدن...خانوادت...تنها کسایی که باید مراقبت دونم...میمی-

 ...بودن...مادرتمی

 !دهنتو ببند-

 :گویدتر اما هنوز با عصبانیت خارج از تصوری میکنم. آرامشوم و سکوت میاز صدای بلندش در خودم جمع می

می- میفکر  من  از  چی  نمیکنی  کوفتی  هیچ  هم  دونی؟  رفته  یادت  حالیمه!  آدمیت  نه  دارم  وجدان  نه  من  دونی! 

 خواستم خودت رو و هم خواهرت رو بگیرم زیر ماشین؟ می

اگر  - که  مطمئنم  کنم.  فرار  ازش  بتونم  بود  محال  بکشه  منو  و  بخوره  بهم  ماشین  اون  بود  قرار  اگر  نگرفتی!  اما 

 .خواستی همون شب مرده بودممی

 :گویدکند و بدون اینکه حرفم را رد کند میچند لحظه نگاهم می

داریوشه ش رو میخوام...زنده و مردهمن پسرم رو می- میده...کار  تقاص پس  آورده  خوام...هرکی هربالیی سرش 

 مگه نه؟

می خیره  سکوت  در  کشتهفقط  را  وحید  من  بگویم  اگر  نگاهش.  به  را اممانم  هردویمان  همینجا  و  لحظه  همین  در   ،

 .کندخالص می
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اومدی  - اومدی پیشم...عین یه موش ترسیده و بیچاره  بدبختت کرد؟! خودت  نبود که  چرا نمیگی؟ مگه ماهر همونی 

دونم کار داریوشه  سراغم و کمک خواستی! گفتی بابات بخاطر اونا جلوی چشمت خودشو آتیش زد. کمکت نکردم؟ می 

 کمکش کردی! چرا؟  ولی تو هم

اش بلند زنم. از روی صندلی توانم بیشتر از این داریوش را زیر تریلی بیندازم به همین خاطر حرف دیگری نمینمی

شود. دستش ایستد و به سمتم خم می چسبم. باالی سرم می کشم و به دیوار پشتم میآید. عقب میشود و به سمتم می می

 :شوندکشد، انگشت هایش دور گردنم حلقه می د و همانطور که از روی زمین باالیم میکنی مانتویم بند میرا به یقه 

 ...کنم تا بدون خون و خونریزی حلش کنیمتارا دارم تمام تالشم رو می-

فاصله  آن  از  به صورتش  کردن  مینگاه  تنم  به  شدیدی  لرز  نزدیک  پا ی  و  دست  گلو  درد  و  خفگی  با حس  اندازد. 

 .نالددهد و نامفهوم میآیم. تینا تکانی به دست و پایش میهایش برنمیزنم، از پس قدرت دستمی زنم. هرچه چنگمی

ریزم و کم کم جان از  خورد. خرخر کنان اشک میرود و سرم گیج میصورت بهمن و فضای اتاق رو به تاریکی می

 .کوبدمی به دهانم میکند و با دست دیگرش مشت محکرود. بالخره گلویم را رها می تنم بیرون می

کشم و بیشتر دست و پا  برد. جیغ میشود و درد امانم را می گردد. استخوان فکم جا به جا می جانم برمینفس به جسم بی

زند و  ی محکمی به صورتم میپاشد. کشیدهتر است و خون زیادی از دهانم روی زمین میزنم. مشت بعدی محکممی

کشد. حتی نای آرامش کردنش را ندارم.  کند و دست و پایش را میامان ناله مینا بیشود. تیصورتم به چپ پرت می

کشد و مچش را چندبار باز و بسته اش را به شلوارش می رود. دست خونی کند و قدمی عقب می ام را رها میبهمن یقه

 :کندمی

 زنی؟االن چی؟ حرف می -

کشم و خونش را  ته است. آستین مانتو را به سختی روی دهانم میاش عرق نشسبه نفس نفس زدن افتاده و روی پیشانی

خواهم حرف بزنم. نهایتش مرگ است دیگر! این زندگی برایم چه کنم. با وجود تمام دردی که دارم اما نمیپاک می

 .امام را کامال باختهماندن تالش کنم؟ امید و روحیه داشته که حاال برای زنده 

 :دهدان میخیره به صورتم سری تک 

 !باشه...خودت خواستی-

آیم و همانطور که رود. سریع به خودم میدارد و به سمت تینا میای که روی صندلی رها کرده بود را برمیاسلحه 

 :زنمکشم جیغ میبدنم را به سمتش می

 ...ولش کن...طرف حسابت منم-

 :دهدگذارد و فشارش میسر تینا میی اسلحه را روی کند و خیره در چشمانم لوله دستش را دراز می 

 ...حرف بزن-

 :زنددهد و داد می آید. بهمن بیشتر اسلحه را فشار میتینا از شدت ترس مانند جنینی جمع شده و دیگر صدایش درنمی

 ...میگم حرف بزن-

 ...بهمن...نه نه...بهمن-

کشد و من منتظر دیدن خون  ای می دارد. تینا جیغ خفهبرمیشود و من قلبم دست از تپیدن  ماشه جلوی نگاهم کشیده می 

هایم را تا صورت  توانم هضمش کنم مردمکگیرم. زبانم بند آمده و گیج و گنگ از اتفاقی که نمیچشم از سرش نمی

 .کشمبهمن باال می
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کشد و من قب میکند ولی رنگ خون نیست. بهمن اسلحه را عمایع خیسی از زیر پای تینا روی زمین را خیس می

فهمم که صدای خارج شدن گلوله را نشنیده بودم. تینا از شدت ترس خودش را خیس کرده و بهمن قدمی از تازه می

 :شوداش دور میجسم مچاله شده 

 !ی بعد توش تیرهدفعه-

 :کشمکوبم و به سمتش جیغ میها خودم را به در و دیوار میمانند دیوانه

 !گرده...چون مردههیچوقت برنمی خوای؟ آره؟پسرت رو می-

دانم که  توانم درست فکر کنم. حالت صورتش بیشتر غمگین است تا متعجب. میام و نمیکنترل اعمالم را از دست داده 

پرم. قدمی  حدسش را میزده. اسلحه از میان دستش روی زمین میفتد و من از صدای برخوردش با کف خاکی زمین می

 :آیدنزدیک می

 مرده؟-

 .کنمبا حرکت سر تایید می

 چیکار کرده بود؟ چرا ازم گرفتیدش؟ پسرم بود...کی کشتش؟ -

 :کشددوباره عربده می

 کی کشتش؟ داریوش؟ آره؟-

-... 

 !!زر بزن-

 ...دونمنمی-

 دونی؟پس چی می-

 :زندکشد که با خشم و به تندی از روی صورتش کنارش میقطره اشکی از چشمش پایین می

 ...ز اولش بهم میگی! باید تقاص پس بدید! تو کمکشون کردیهمه چیزو ا-

خورم همه کردم. بهمن تینا رو ول کن بره...به جون تک خواهرم قسم می کردم مهراد مرده! احساس گناه میفکر می-

هربالیی می بگم.  بهت  ازم چیزو  داشتم  ندارم. هرچی  جنگیدن  برای  نیست...هیچ جونی  مهم  بیار...برام    خوای سرم 

 ...گرفتی

 من گرفتم؟ من همه چیزو ازت گرفتم؟-

ی کافی پس ی خواهرم بخاطر تو مرد...همین االنش هم تقاص کاری که نکرده رو به اندازه م رو کشتی. بچهتو گربه-

 !داده

 :کشددستی به صورت سرخش می

 ...چگی نکرده بودوقتی آوردمش زیر پر و بالم خیلی بچه بود...خودم بزرگش کردم...مثل خودم بود...ب-

 :نالمزند میبا فکی لرزان و بغضی که گلویم را تیغ می

 !دونم...متاسفممی-
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 متاسفی؟ پس بگو کار کی بود؟-

فکر می- بودیم که جنازهوقتی...وقتی  برادرش رو  کردیم مهراد مرده...دنبال راهی  داریوش جنازه  کنیم.  پیدا  ش رو 

 !نه! قرار نبود کسی کشته بشهخواست. فکر کردم وحید حتما حرف میزمی

 چجوری مرد؟-

 ...کنمبهمن خواهش می-

 چجوری مرد تارا؟ -

 !اتفاقی بود...همش یه اتفاق بود-

 تو هم اونجا بودی؟-

توانم در نگاهش خیره شوم و بگویم ماشه را خودم کشیدم؟ از ترس جان خودم نیست که جرات اعتراف چطور می

 .گذارم این اتفاق بیفتدقربانی اشتباهات من خواهد شد و به هرقیمتی که شده نمیدانم تینا هم ندارم. می 

 :کنمحرفش را با تکان سر رد می

 .نه...بعدش فهمیدم-

 چی فهمیدی؟-

 ...فقط فهمیدم که اتفاقی کشته شده-

 اتفاقی؟-

 ...آره-

 کی کشتتش؟ داریوش؟-

 :اندازمشانه باال می

 ...آدماشدونم...فکر کنم یکی از نمی-

 :کندگیرد و کمی فکر مینفسی می

 !خوامخب پس به گمونم باید داریوش هم اینجا باشه تا از خودش دفاع کنه نه؟ من کسی که وحید رو کشته می-

 :ام را جمع کنمکنم گندی که زده سعی می

اندازه - بده...به  کشته  بیشتر  ماجرا  این  نیست  نه...الزم  همنه  دادیم.  پس  تقاص  کافی  ایران  ی  از  کن.  تمومش  ینجا 

برو...پولت رو که گرفتی...تمومش کن بهمن. من سعی کردم انتقام بگیرم و کارم به اینجا کشید...هیچوقت انتقام راه  

 .حل خوبی نیست

نمی  باشم شک  را کشته  اینکه من وحید  به  داریوش،  بهمن هیچوقت  نداشتم. برخالف  کار  این  برای  دلیلی  کند، چون 

 .ماجرا هیچوقت شخصی نبودبرای من این 

 :کندبا بیچارگی نگاهم می

 پس وحید چی؟-
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 ...فقط یه اتفاق بود-

 !کس و تنها...حقش نیستتونم برم...کجا برم؟ معلوم نیست جنازش رو کجا خاک کردن...بی نمی-

اینطور به کسی دل    شود چنین آدمی بتواند،ای. باورم نمیهیچ پردههیچوقت این روی بهمن را ندیده بودم. نرم و بی 

 .ببندد

 ...تونی بگیریشبهمن ماهرا قدرت دارن...نمی-

 :زندپوزخندی می

 .تونم بکنممن هرکاری که بخوام می-

 !خودت گیر میفتی-

 :کندمشکوک نگاهم می

 تو چرا برات مهمه؟ -

 :فتمبه لکنت می

 !خوام تموم شهمهم نیست...فقط...فقط می-

 !چرخیهای داریوش بگو...خیلی وقته باهاش میمیشه...وقتی من بگم تموم میشه! از برنامهتموم -

ناباوری تکان می با  باورم نمیسرم را  بیفتد، دهم.  اتفاقی برایش  انداخته بودم. اگر  داریوش  شود همه چیز را گردن 

 .توانم خودم را ببخشمنمی

 ...کنماتارا وسط خیابون یه گوله حرومش می-

 ...دونم. یه مدت کمک کرد مخفی بمونممن هیچی نمی-

 :اندازدابروهایش را باال می

 کمک کرد؟-

 :کشداش میدستی به چانه 

 !پس براش مهمی-

 ...نه نه...چرا باید براش مهم باشم؟ برادرش رو پس گرفته! محاله دم به تله بده-

 .ته بودچهار شب پیش که تا صبح موند پیشت هم پس گرف-برادرش رو سه-

 !بهمن محاله بخاطر من بیاد-

 ...بینیممی-

برمی  را  در می اسلحه  به سمت  و  را صدا می دارد  نامش  برنمیرود. هرچقدر  به عقب هم  در  زنم، حتی  از  و  گردد 

توانم تینا را از دست گیرم. چه غلطی کرده بودم؟ راه پس و پیش ندارم. نمیهایم میرود. سرم را میان دستبیرون می

 .دانست که با گرفتن تینا، هرچه بخواهد برایش خواهم گفتدهم. بهمن خوب میب
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 :زنمگردد. به محض دیدن گوشی با صدای بلندی فریاد می آشنایی برمیدانم چقدر گذشته که بهمن با گوشی نانمی

 ...محاله شمارش رو بگیرم. این داستان باید همینجا تموم شه-

 :نشیندزند و کنارم مینیشخندی می

 .نیازی ندارم شمارشو برام بگیری...شماره برادرش رو دارم-

گذارد. بعد از  گیرد و تماس را روی حالت اسپیکر میای میکنم ولی او بدون هیچ اهمیتی شمارهبا التماس نگاهش می

 :کندچند بوق صدای مهراد سکوت اتاق را پر می

 ...الو-

 ...به به...پسر خوب خانواده-

 :گویدحوصلگی میکشد و بالخره بهمن با بیای پشت خط سوت میسکوتی چند لحظه

 ...بهمنم احمق-

 خوای؟شناختم...چی می-

 خوام؟ داداشت اونجاست؟بگو چی نمی-

 :مشخص است مهراد حسابی جا خورده

 ...داریوش؟ چی میگی؟ من شمالم-

 :زندبهمن پقی زیر خنده می

 ...کنم جدیدا به توهم زدن رسیدم...چون تقریبا مطمئنم توی تهران دیدمتاگر شمالی که پس فکر -

 بهمن ماجرای بین ما تموم شده...چرا زنگ زدی؟ -

 :بردکند و گوشی را نزدیک لبش میبهمن نگاهم می

 کاری با تو ندارم...داریوش پیشته؟-

 چیکارش داری؟-

 !گفتم به تو مربوط نمیشه-

 !یعنی به من هم مربوط میشه وقتی با برادر من کار داری-

اینکه صورتش رو بیارم  بهش بگو یه بسته ازش دستمه! فکر کنم بخواد پسش بگیره...بسته- ی خوشگلیه...یعنی قبل 

 .پایین خوشگل بود

 :سکوتی دیگر و صدای مهراد که اینبار ترسیده است

 چی داری میگی؟ ت...تارا؟ -

دهم و داریوش حتی خبر گم شدنم را ندارد. صدای تقی از پشت خط به ن میام! من اینجا جاحتی خبر ندارند که گم شده

 :پیچدرسد و بعد صدای عمیق و بم داریوش در گوشم میگوش می
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 خوای؟چی می-

 ...جون بابا...بالخره صداتو من شنیدم آقای ماهر-

 .شوداشک تمام صورتم را گرفته و صدایی از گلویم خارج نمی

 ...یگه به مهراد زنگ نزنخوای؟ دگفتم چی می-

 !خوای؟ یکم آسیب دیده ولی هنوز کار راه اندازهت رو نمیبسته-

 !زنیچی میگی؟ کدوم بسته؟ تارا خونشه! داری بلوف می -

 مطمئنی؟ -

داستانارو همینجا تموم کنی. منو تهدید - این  تمام  نفعته  به  بذارم دستت بهش برسه.  نداره  امکان  معلومه که مطمئنم. 

 !نکن

 تهدید؟ هه! خب اگر بگم خودش با پای خودش پاشده اومده چی؟ -

 .میگم عقلتو از دست دادی-

اینطوری بگم...چیزی رو ازش گرفتم که برای پس گرفتنش حتی یه ثانیه رو هم هدر نداد. سوال اصلی  - خب بذار 

 !اینجاست که تو تا کجا میای؟

 ...چرت و پرت نگو-

 خوای باهاش حرف بزنی؟می-

 :گیردهای بهمن را جدی می رسد داریوش کم کم حرفدهم. به نظر میبه تندی تکان می  سرم را

 .کنه...داری دروغ میگیاینکارو نمی-

 :کند که حرف بزنم اما من چنین قصدی ندارم بهمن اشاره می

 ...خواد باهات حرف بزنهمثل اینکه نمی-

راهی جز جیغ کشیدن و ناله کردن ندارم. صدای فریاد عصبانی  کشد  ام را با قدرت زیادی میوقتی دست بسته شده

 :شودداریوش بلند می

 !کشمتشرف...خودم با دستای خودم می تارا؟ تارا خودتی؟ آشغال بی -

 خوای پسش بگیری؟کنی! میدوست دارم ببینم تالشت رو می-

 .کنمت میان مادرم تیکه تیکهکنم. به جزاده...یه مو از سرشون کم شه سرتو از تنت میکشمت حروممی-

 خوایش یا نه؟کنی! مینیازی به اینهمه خشونت نیست. هیچ غلطی نمی -

-... 

 دونم مرده...ولی کی کشتش؟دونم تو گرفتیش...میبگو کی وحیدو کشت؟! می-
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تا زنو    کشم. دوخوای بدونی کی پسر لعنتیت رو کشته؟ من کشتم! اگر بالیی سرش بیاد شک نکن تورو هم می می-

 کنی زرنگی؟ فکر کردی مردی؟ گرفتی فکر می

 تو که خیلی مردی چرا نمیای اینارو به خودم بگی؟-

 !فقط بگو کجا؟-

 ...فهمی کی و کجاعجله نکن...وقتش شه می-

 :زنماراده جیغ میبی

 ...داریوش-

 ...تارا؟ کثافت دستت بهش-

داریوش بخاطر من گناهی که نکرده بود را گردن گرفته و من ناباور  پاشم.  کند و من فرو میبهمن تماس را قطع می

اندازد و با فشار لگد  شود. موبایل را روی زمین میمانم به موبایلی که میان مشت پرحرص بهمن فشرده میخیره می

 .داند که ممکن است رد تماس را بزنندکند. میزیر پایش خوردش می

 :زنداندازد و لبخند بدجنسی میرنگ و رویم مینگاهی به صورت بی

 ...به گمونم داریوش باید بمیره-

 !تونی کاری کنی...تنها نمیادنمی-

 تو که اومدی...نیومدی؟-

 !کنهمن برای خواهرم اومدم...داریوش اینکارو برای من نمی-

ودی یادت رفت؟ خواهرت  دونی تو چه اوضاعی هستی...به این زبهتره امیدوار باشی سراغ پلیس نره. مثل اینکه نمی-

 هنوز اینجاست. امیدت به اینه که صورتمو ندیده؟

شود خفه شوم و عقب بکشم. تینا سرش را به سمت ما گرفته و صاف نشسته است. بهمن نگاهی  همین حرفش باعث می

روی صورتش  ی  رود. با یک حرکت، پارچههایی محکم و عصبانی به سمت تینا میکند و با قدممیانمان رد و بدل می 

چرخد و بعد با صورتی زخمی و  اول به سمت بهمن می  زدهکند. تینا با حالی وحشتای پرت میکند و گوشهرا می

شود. موهای بلندش دورش ریخته خبرش دلم پاره پاره میکند. از دیدن نگاه مظلوم و بیسرخ شده از اشک نگاهم می

 .و چند طره به دور صورتش چسبیده است

دل- میاگر  دیگه  حاال  بیارم  سرش  بالیی  نیست  قرار  ندیده  کسیو  چون  که  خوشه  این  به  اگر  ت  باشی  مطمئن  تونی 

 .کنمش میداریوش تنها نیاد همینجا تیکه تیکه

تواند حرف بزند. دیدن خیسی زیر پاهایش دلم را به درد  چسب سیاه و پهنی محکم دور دهان تینا بسته شده و هنوز نمی

 :نالمام ولی جواب برایم واضح است. قبل از اینکه بهمن از اتاق خارج شود میوراهی بدی قرار گرفتهآورد. میان دمی

 ...به داریوش زنگ بزن...ممکنه بره پیش پلیس-

 :هایش نشسته استگردد، لبخندی از سر رضایت روی لبایستد و وقتی به سمتم برمیبهمن می

 !بینم سر عقل اومدیمی-

 ای برام گذاشتی مگه؟ دیگهراه -
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 :دهدگیرم. خیلی زود جواب میی داریوش را می آید و اینبار خودم شمارهده دقیقه بعد بهمن با موبایل جدیدی می

 الو؟-

 :لرزدام از فشار بغض میچانه

 داریوش؟-

 تارا؟ خوبی؟ کجایی؟-

 ...داریوش-

 :لرزدصدای او هم می 

 کجایی تارا؟-

 ...میرم...تورو خدا پیش پلیس نروتونم...منم میکشه...نمیو...خواهرمو میداریوش پیش پلیس نر-

 :کشمشود. جیغ میسکوت پشت خط طوالنی می

تونی باهام اینکارو کنی لعنتی...بخاطر تو همه چیزمو تو خطر انداختم. برام مهم نیست خودم نجات پیدا کنم یا  نمی-

 !کشتشداریوش مطمئنم می تونم سر جون تینا ریسک کنم.نه...ولی نمی 

 خوای تنها بیام؟داری ازم می-

 خواستی؟تو بودی همینو برای مهراد نمی-

-... 

 !گناههدونم خواسته زیادیه ولی...این بازی ما بود. تینا بیمی-

 ...کشتماگر تنها بیام می-

-... 

 خوای؟اینو می-

 ای هم دارم؟ ی دیگهچاره-

 ...متاسفم تارا-

 :گویمای عصبی میمانم و میان گریه و خندهشی سیاه خیره میناباور به گو

 ...آره...منم همینطور...البته برای خودم-

 :دهمهای بهمن میاندازم. نگاهم را به سیاهی کنم و گوشی را به سمت دیوار میتماس را قطع می

 .دیدی که! براش مهم نیست. باید یه راه دیگه پیدا کنی-

ا دارد و قبل از بیرون  رسد. تیرش حسابی به سنگ خورده. گوشی را برمیو به نظر ناامید میمن هنوز ناباورم و 

 :دهدرفتن هشدار می 

 .ریزمبهتره امیدوار باشی زودتر سرعقل بیاد. من بالخره از یه راهی زهرم رو می -
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ام و خودش...جز یکدیگر کند. فقط خودم ماندهمیزبانی التماسم  مانم که با زبان بیدر سکوت اتاق به نگاه تینا خیره می

 .کس دیگری را در این دنیا نداریم

ای که از  کند. گاهی صدای پرنده مان میزند و تنها سکوت و سکوِن سنگین اطراف همراهی دیگر کسی به ما سر نمی

 ...رسد و هوهوی باد و دیگر هیچگذرد به گوش میکنار پنجره می

ام  دانم تینا بیشتر از من تشنگی و گرسنگی را تحمل کرده است. پیشانیبدنم ضعیف شده و می  آبیاز گرسنگی و کم

خورد و در تا انتها باز ای به در میکنم ضربهام. میان خواب و بیداری حس میکنم تب کردهعرق کرده و حس می 

دستش را به زنجیر بسته شده دور مچم    آید.ماند که وسط اتاق ایستاده و به سمتم میشود. نگاهم روی سامان میمی

 .اندازدمی

 :کنمگیرم و درنهایت کم جانی ناله میمیان خنده و گریه بازویش را می

 ...اومدی...سامان اومدی-

 :کنداندازد و زنجیر بسته شده به دستم را از دور لوله می نگاه به چشمانم می

 ...من همیشه میام-

گردم. قبل از اینکه بتوانم  روح اطرافم برمیپرم و به دنیای سرد و بی خواب می   با حس خیسی لزجی روی صورتم، از

از خواب بودن حضور سامان احساس ناامیدی کنم، با دیدن سگ سیاه و بزرگی که کنارم نشسته و صورتم را لیس  

جیغ میمی می زند،  عقب  را  و خودم  نگاهم میزنم  نگرانی  با  تینا  نامفهوکشم.  و صداهای  بیرون  کند  دهانش  از  می 

شوم که روز جدیدی شروع شده  ای به تن دارد. متوجه می های تازهی کمی از ما ایستاده و لباس زند. بهمن با فاصله می

 .ای نیستو خبری از هیچ ناجی 

 ...بیا جسی-

ل زدن به  هایش ترسناک است که جرات زایستد. انقدر صورت و دندان دهد و نزدیک پای بهمن میسگ دمی تکان می

 .مان خواهد کردی بهمن تکه و پارهدانم با یک اشارهابهتش را ندارم. می

 :کشدگیرد و دستی روی سر سگش میای شده میبهمن تکیه از دیوار اتاق که از شدت نم قهوه

واقعا براش زدی قرار نیست بیاد. جالبه که حتی پیش پلیس هم نرفته! فکر کنم  آقا داریوشت که سنگش رو به سینه می-

 .مهم نیست

یا عصبانی! شانه نمی باشم  نداده خوشحال  نرفته و گزارش  پلیس  پیش  اینکه  از  باید  با خستگی ای باال میدانم  و  زنم 

 :گویممی

 .پس فکر نکنم دیگه به دردت بخوریم-

 :کندلبش را کج می 

 !گمونم همینطوره...فکر کردم بد نیست یه بازی کنیم...یکم حوصلم سررفته-

ای که  گوید بازی، منظورش دنبال بازی و تخته نیست. اسلحهدانم که هیچوقت فکر خوبی در سرش ندارد. وقتی می می

ی سیلور دارد و اگر اشتباه نکنم هفت تیر است. دیگر ی دیروز فرق دارد. بدنهکشد با اسلحه از پشت کمرش بیرون می

قرار است همینجا بمیریم! به قول خودش از گشنگی کشیدن و  کند؟  جان جیغ زدن و مخالفت هم ندارم. چه فرقی می 

 .هایمان که بهتر استخشک شدن بدن 

 به این زودی تسلیم شدی؟ -
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 :گردانمام سرم را با ناتوانی به سمتش برمیهمانطور که بدنم را به لوله چسبانده 

 کنی؟ چرا آزارمون میدی؟چرا اینکارارو می-

 !چون حوصلم سررفته -

 :کنمخی میی تلخنده

 چون حوصلت سررفته؟ -

-... 

 .کردم...تو آدم بدی هستیمیدونی؟ اشتباه می-

 :کشدگذارد و سرم را باال میام میاش را زیر چانه نشیند. انگشت اشارهآید و درست رو به روی صورتم میجلو می

 ...آره هستم-

 :ریزمکنم و در نگاه خشمگینش میجا جمع میتمام نفرتم را یک

 !کشتتای همون موقع میمردی...کاش مادرت یا دوست پسرش یا هر خر دیگهای کاش توی همون بچگِی سگیت می-

 :گرددکند و گویی به گذشته برمیجایی میی بیخنده

 .کنمآره...گاهی خودم هم همین فکرو می-

 :بردکشد و دستش را عقب میآهی می

 !امولی از بدبختیت هنوز زنده-

 :سابمرا روی هم می  هایمدندان 

 ...کننی این آدمای دورت اگر پاش بیفته توی یه لحظه ولت می همه ازت نفرت دارن...همه -

ی آرامی به  شود و ضربه ی من هم سررفته است! بلند میدانم چرا قصد عصبانی کردنش را دارم. شاید حوصله نمی

 :زندام میگونه

 .توی این یه چیز مشترکیم-

 ...ربطی بهم نداریم من و تو هیچ -

کند. پر از تیر  گذارد. خشاب هفت تیر را باز میجوابم میاش سررفته باشد، بیکشد و انگار حوصله نفس عمیقی می

 .کنندهای خطر باری دیگر در سرم بیداد می است و من زنگ

 :هنوز جان جنگیدن دارم...هنوز چند نفسی برایم مانده

 .بکش...فکر کن انتقامت رو گرفتی...فکر کن وحیدو من کشتم کشی بهمن؟ فقط منوچرا منو نمی-

چرخاند. برای چند ریزد و با حوصله همه را میان انگشتانش میهای طالیی رنگ را کف دستش میبهمن تمام گلوله

ن  ریزد. سردی و خشم نگاهش لرز به ستوها را روی زمین میکند و بعد آرام آرام تک به تک گلوله لحظه نگاهم می

خورند. جز یکی! یکی که هنوز میان مشتش نگه داشته  ها تا نزدیک پایم روی زمین قل می اندازد. تمام گلوله فقراتم می 

 :گویمو بالی جون من شده است. خیره به دستش می



 «منصوری یاسمین»روسی  رولت

748 
 

 کنی؟چیکار می-

ای خشاب  با ضربه گذارد و  ی میان دستش را داخل خشاب هفت تیر می دهد. بهمن تک گلوله تینا ترسیده سر تکان می

 :بنددرا می

 ...کردمخب...من یه بازی باحال بلدم...قبال زیاد بازی می-

 :کندبا تفریح نگاهم می

 !بازم از بدشانسیت همیشه جون سالم به در بردم-

 :لرزدصدایم می 

 من...منظورت چیه؟-

 :رودچرخاند و صدای چرخشش روی مغزم میخشاب را با سر انگشت می

حاال اسم رولت روسی به گوشت خورده؟ بازی پر هیجان و باحالیه...من که خوشم میاد...البته امروز من بازی  تا  -

 .کنمنمی

 :چرخاندانگشتش را میان من و تینا می

 !بین تو و خواهرته-

گذارد. میزند که همیشه یک کشته به جا  ای میآورم. یک گلوله در اسلحه گذاشته و حرف از بازیبه مغزم فشار می

 :گذاردام میی اسلحه را مستقیم روی پیشانیقبل از اینکه حتی بتوانم به خودم بیایم و چیزی بگویم، لوله 

 تونه بره...نظرت چیه؟هرکی زنده موند می-

 :دهمی اسلحه فشار میام را محکم به لوله مات نگاهش، پیشانی

 ...فقط منو بکش-

 ...اونطوری دیگه فان نیست-

 .چکدلرزد و عرق از کنار گردنم پایین میصورتم می

 ...نفس عمیق بکش-

تنم می نفسم باال نمی از تمام  آتش  نیفتد. بارد. نمیآید و  تینا نگاه کنم. بهتر است هیچوقت یاد نگاه آخر من  به  خواهم 

خورد.  م جلوی نگاهم فلش میابندم. تمام زندگیهایم را به امید شلیک شدن تیر میکشد و من چشمبهمن ماشه را می

 :زندتواند از نگاهم بخواند. لبخند کج و کوتاهی میکنم، ناامیدی را میهایم را باز می وقتی چشم

 ...شرمنده بچه-

اینبار اسلحه را روی سر تینا میچند قدمی عقب می کند. نگاهش  گذارد. تینا خشکش زده و هیچ حرکتی نمیرود و 

 :کنملرزد. زمزمه می آید. تمام صورتم از بغض و ترس میدانم چرا صدایم درنمیست. نمیهای من امستقیم به چشم

 ...چشماتو ببند...چیزی نمیشه...من اینجام-

آرام تکان می باخته است. برای  بینم که چطور میبندد. میهایش را میدهد و چشمتینا سرش را  لرزد و خودش را 

توانم نگاه از دست بهمن بگیرم. انگشتش روی اسلحه  رسد. نمین اتاق به گوش میای صدای داد و فریاد از بیرولحظه 
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دهد و ماشه خورد و بهمن گویی تعادلش را از دست داده باشد، اسلحه را تکانی میای به در میشود. ضربه فشرده می

پیچد و با تمام وجود سرم می کشد. همه چیز در عرض چند ثانیه اتفاق افتاده. صدای بلند شلیک شدن گلوله در  را می 

 :کشمجیغ می

 !نه! نه نه نه-

ای میان هایش را خون گرفته و اسلحهی پیشانی و دستبینم که گوشهشود و من سامانی را میدر اتاق با لگدی باز می

رو به   ی خونی کهریزد. خیره به دایرهدست راستش دارد. تینا روی زمین افتاده و خون از زیر تنش روی زمین می

ی آهنی زنجیر  کشم. گوشه هایم را با تمام زوری که دارم می کنم و دسترود، با تمام وجودم شیون می بزرگ شدن می 

 .زندشود و خون غلیظی بیرون می روی پوست دستم کشیده می

امان بهمن را کشد تا به خودش بیاید و قبل از او سبهمن که از دیدن سامان حسابی جا خورده است، چند لحظه طول می

 :گیردهدف می

 چه گهی خوردی بهمن؟-

 :کشدبهمن افسار گریخته عربده می

 ...پسرمو کشتن-

 :زنمبا نفرت زجه می

 !من کشتمش آشغال...من پسرتو کشتم نه تینا-

اما کشد  معطلی ماشه را میگیرد و بیبهمن که صداقت کالمم را باور کرده است، با داد بلندی اسلحه را به سمتم می

می خالی هردویمان  که خشابش  می دانیم  من  به سمت  را  ماشه  که  لحظه  بی ست....همان  هم  سامان  به چکاند،  معطلی 

می شلیک  شلیک  سمتش  صدای  است.  شده  خالی  خشابش  پنجم  بار...بار  بار...چهار  بار...سه  بار...دو  یک  کند. 

 .کشمها جیغ میهخورد و هنوز مانند دیوانهای پشت سر هم در سرم چرخ میگلوله

ی زمین را پر کرده و روی دیوارها هم پاشیده شده است. سامان خیره به جان بهمن روی زمین میفتد. خون همهبدن بی

 :آیدزند و به سمت من میبینم که کنارش میاندازد و من داریوش را میی بهمن، اسلحه را روی زمین میجنازه

 تارا؟-

 :کشمبا تمام وجود جیغ دیگری می

 ...اول تینا-

کند. مطمئنم تیر به سرش  ماند. ترس و وحشت نگاهش را پر میگذراند و نگاهش روی بدن تینا میاتاق را از نظر می

آید. با کج کردن قالب انتهای رود و سامان به سمت من میای امید دارم. داریوش سراغ تینا مینخورده بود. هنوز ذره

دانم با کدام جان به سمت زنم و نمیهایم، از سر راه کنارش میبه محض آزاد شدن دست  کند.زنجیر، دستم را باز می

کند. به محض دیدن من که گریان و ترسیده دوم. داریوش بدنش را به سمت رو برگردانده و نبضش را چک می تینا می

 :گویدای میکشم با لحن آرامش دهنده خودم را کنارشان می 

 ....فقط بیهوش شدهزنهزندست...نبضش می-

 :پرسمخندم و ناباور میبا صورتی خیس از اشک می

 ست؟ زنده-
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 ...آره ولی باید زودتر زنگ بزنیم اورژانس-

 :کندآید و مخالفت میزنم. سامان به سمتمان میگذارم و هق میسر تینا را روی پایم می

 ...بریمشمیوسط ناکجاآباد؟ تا برسه دیره...بلندش کن...خودمون -

بندد و سپس دست زیر تن نیمه داریوش که گویا با حرف سامان موافق است، اول با شال تینا روی زخمش را سفت می

ی دیگری نیست. تا از روی زمین بلندش کند، انقدر خیره نگاهش دانم نباید تکانش بدهیم ولی چاره اندازد. می جانش می

اش خورده  گردد. تیر به قسمت باالیی شانهکنم نفس من هم برمی احساس می شوم.  کنم تا متوجه نفس کشیدنش میمی

های بهمن روی زمین دوم. چند نفر از آدماست. استخوان بهترین جا برای اصابت گلوله است. به دنبال داریوش می

همن اکثرا تیر به پاهایشان  های باند. نوچه شناسم که در خانه و فضای باغ پخش شدههای داریوش را هم میاند. آدم افتاده

 .های پردردشان فضای خانه را پر کرده است. برایم مهم نیستخورده و احتماال زنده خواهند ماند. صدای ناله 

دوم ولی سامان دستم را بندد. به سرعت به سمت ماشینش میگذارد و در را میداریوش تینا را روی صندلی عقب می

 :کشدگیرد و عقبم میمحکم می

 ...تونی بری بیمارستان. ممکنه شرایط رو بدتر کنیبا این سر و وضع نمی-

بینم قصد کشم. خون روی مچم خشک شده. جایی از بدنم نمانده که زخمی و کبود نباشد. وقتی میدست دردناکم را می

 :کوبماش میکشم و محکم به سینهرها کردن دستم را ندارد، دست از تقال می

 ...بذار برم-

 .یزی نمیشه! شرایطو بدتر نکنچ-

 :کنمزند. التماس مینشیند و خیره به ما استارت میداریوش پشت فرمان می

 ...ذارمتورو خدا سامان...بهش قول دادم دیگه تنهاش نمی-

 :برددهد و صدایش را باال میچسبد. تکانم میام را می کشد و دو طرف شانه اش میمرا به سمت سینه

 ...برمت پیشش...ولی اول باید مطمئن شیم شرایط اوکیهذاری...می ا...تنهاش نمیمنو ببین تار-

 !نه-

 خوای گیر پلیس بیفتم؟ تارا همین چند دقیقه پیش یه نفرو کشتم و روی چند نفر اسلحه کشیدم! می-

 :مانماش خیره میگیرم و به صورت خونی و عرق کرده آرام می 

 ...خوامنه نمی-

های داریوش داخل  گذرند. هنوز چندین نفر از آدم ی خاکی میشت سرش دو ماشین دیگر از کوچهماشین داریوش و پ

 :رودی جرم را داشته باشند. دلم همراه ماشین داریوش میزنم قصد تر و تمیز کردن صحنهاند. حدس میباغ مانده

 خوب میشه؟-

 :کندگیرد و سرم را نوازش می مرا میان آغوشش می

 ...خوب میشه-

 :زنمای زخمی بال بال می میان دستانش مانند پرنده
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 ...تونم از دستش بدمنمی-

 .نمیدی عزیزم-

دارد  شدم. به زور سرپایم نگه میهای سامان نبود روی زمین واژگون میشود و اگر بخاطر زور دستزانوهایم خم می

 .نشینددش پشت فرمان میکند روی صندلی بشینم و خوبرد. کمکم میو تا ماشینم مرا همراهش می

 :پرسمبا تعجب می

 ماشین منه؟ -

 :زندگیرد و دور میدنده عقب می

 .به کمک همین ماشین پیداتون کردم-

 تو پیدامون کردی؟-

 :فشاردزند و پایش را روی گاز میپلکی می

بحثمون شد روی ماشینت جی- پیدا کردم  پیهمون روزی که  که  آدمای اس وصل کردم. ماشینت رو  از  دست یکی 

 .بهمن بود. با کلی پول و تهدید از زیر زبونش کشیدیم لوکیشن باغ کجاست

 :بندمام را می های خستهزنم و چشمپوزخندی می

 .کاری برام نکرد...حق با تو بودمردیم...داریوش هیچ اگر بخاطر ردیابت نبود می-

 ...وقتی بهش زنگ زدید به من زنگ زد-

 :گیردس عمیقی میکند و نفسکوت می

 ...تارا-

 :گرددشود. به سمتم برمیخورم و صورتم از درد جمع میتکانی می

 خوبی؟-

 ...امآره...یکم کوفته-

 :گویددهد و با لحن سنگینی میدوباره نگاهش را به رو به رو می

 ...خواست بیاد...من نذاشتممی-

-... 

 .نم تنها میومدتونم لوکیشن رو پیدا کگفتم که میاگر بهش نمی-

 ریم؟راستش زیاد مطمئن نیستم. االن واقعا برام مهم هم نیست. کجا داریم می -

 .برمت خونهمی-

 .کلید ندارم. آدم بهمن کیفمو گرفت-

 ...کیفت پیش منه-
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  :کشمکند. کیف کوچکم میان فضای نیمه تاریک داشبورد نشسته است. پوفی میشود و داشبورد را باز میخم می

 .خداروشکر...میشه زنگ بزنی به داریوش؟ دارم دیوونه میشم-

 :دهدگیرد. بعد از دو بوق جواب میی داریوش را میکند و درحال رانندگی شمارهبا حرکت سر تایید می

 بله؟-

 :پرسدبیند، خودش میاندازد و وقتی سکوتم را می سامان نگاهی به سمت من می

 تینا خوبه؟-

..به نظر میاد درد داره ولی خونریزیش کامل قطع شده. میبرمش پیش سروش...اگر جای دیگه برم  آره...نیمه بیهوشه.-

 ...تر هم هستدردسر داره. نزدیک

 .پس شمال تهران بودیم

 تارا خوبه؟-

 :گویدکشد و میای می دهم. قصد حرف زدن ندارم. پوف کالفه کند و من سر تکان میسامان دوباره نگاهم می

 ...ترسیدهآره -

 میبریش خونه؟ -

 ...کنیم بعد میایم بیمارستانآره یکم سر و وضعمون رو مرتب می-

 رو اسپیکره؟ -

 :هایش را درهم کردهنگاه سامان به رو به روست و اخم

 ...آره-

 تارا؟-

-... 

 .شبخوره تو برنامهخواستم گند تر بود. نمیکردم ولی سرنخ سامان قویکنی ولتون میمتاسفم تارا...میدونم فکر می-

-... 

 .دونی که میومدممیومدم تارا...می-

 ...خوام تینا خوب شهدونم...فقط میمن هیچی نمی-

 بینمت باشه؟ قول میدم بهت خوب میشه. تو بیمارستان می-

 :دهمسری تکان می

 .باشه-

 :شودی تیر خوردن تینا مدام جلوی چشمم تکرار میکند. صحنهسامان تماس را قطع می
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 .رسیدی مرده بوداگر نمی-

 تواند چیزی جز معجزه باشد؟گناه ریخته شود. چطور میخواست خون تینا، بیانگار خدا هم نمی

 .خوشحالم به موقع رسیدم-

 :کنمگذارم و فشاری به آن وارد می دستم را روی دستی که روی دنده گذاشته می

 ...رسی...مرسی سامانهمیشه می-

گذارم. بدون  اش میکنم و روی شانهکند. سرم را کج می گیرد و روی پوستم را نوازش میمی  دستم را میان مشتش

 .شودسامان نمی

دانم چه حسی نسبت به این موضوع دارم. شاید گناه همه ما در این بازی از او شود بهمن مرده است. نمیباورم نمی

کنم. کنم، بدون هیچ حس گناهی و همیشه تینا را انتخاب میبیشتر بود ولی اگر قرار است میان جان او و تینا انتخاب  

ای از دیوار باغ نشسته و گردنش را با زنجیر به درخت سروصدا گوشهسگ سیاه و ترسناک بهمن را دیده بودم که بی

 ...کشم. بالخره همه چیز تمام شده و دیگر کسی دنبالمان نیست. بهمن مرده استبودند. آهی می تنومندی بسته

*** 

شیشه بخش  پشت  ایستادهسیآیی  نمی یو  حتی  و  ثانیهام  برای  ماسک  توانم  بگیرم.  تینا  زخمی  صورت  از  نگاه  ای 

شود. گلوله را از بدنش خارج کرده ای به رگ دستش منتقل میاند و خون از راه لوله اکسیژن به دهانش وصل کرده 

 .رسداش امیدوار کننده به نظر میبودند و اوضاع عمومی

 خوای بری داخل؟ می-

زنم. هنوز به طور کامل از شوک ای باال میاندازم. پشت سرم ایستاده و نگاه او هم با تیناست. شانهنگاه به سروش می

افتاده بود، بیرون نیامده آینه به اتفاقاتی که  ام. همراه سامان به خانه برگشته بودم و به سختی دوش گرفتم. وقتی در 

زد. مچ هر دو دستم به شدت زخمی بود که با  ی کبودم حسابی توی ذوق میم، لب جرخورده و چانه خودم نگاه کرد

کمک سامان زخمم را شستشو دادیم و با باند تمیز بستیم. همان موقع داریوش با سامان تماس گرفت و خبر داد که تینا 

 .یو منتقل شده بودسیی اند. وقتی به بیمارستان رسیدیم، تینا به بخش آرا به اتاق عمل برده 

 ...تونی بری داخل ببینیشاگر بخوای می-

 :فرستمآب دهانم را به سختی پایین می

 !میرم...یکم دیگه-

 ...مونه. نگران نباشیو نمیسیاوضاعش خوبه...زیاد توی آی -

عقب   به  هستم.  افتادن  پس  درحال  نگرانی  شدت  از  که  است  فهمیده  حالت صورتم  از  لبخندی  برمیحتما  با  و  گردم 

 :کنممترسکی و زوری نگاهش می

 .مرسی...واقعا ممنونم که با این شرایط قبولمون کردی-

نمی- فرق  دکتر  یه  برای  بود.  بود.  وظیفه  نشده  دیر  و  کنیم  کمکش  تونستیم  خوشحالم  باشه.  چی  بیمارش  مشکل  کنه 

 .درضمن داریوش همیشه هرجا تونسته برام سنگ تموم گذاشته

 :زنداندازد و لبخندی میتای ابرویش را باال می یک
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نمی- میالبته  وقتی  همیشه  خوشحالم.  دیدمت  دوباره  اینکه  از  بگم  آخریش  تونم  افتاده...امیدوارم  بدی  اتفاق  یه  بینمت 

 .باشه

عی و  زنم، واقها و صورت بشاش و مهربانش کمی به حال بدم کمک کرده است. اینبار وقتی به رویش لبخند میحرف

 :از ته دل است

 !منم همینطور-

 خوای بری تو؟حاال می-

ایستم، دوباره همان ترس  شوم. کنار تختش که میهای ویژه میاش وارد بخش مراقبتدهم و با راهنماییسری تکان می

کوتاه روی شوم. آرام و  گیرم و به سمتش خم می آید. دستی که سرم خونی به آن وصل نیست را میآزاردنده سراغم می 

کنم. باید همه چیز را بداند. نگران واکنشش هایی که باید بزنیم را در سرم مرور می بوسم و حرف اش را میپیشانی

ام رنگ و رویش خیره ماندهدانم چقدر گذشته و چقدر به صورت بیکاری بس است. نمیهستم ولی بهرحال دیگر مخفی

ی بحث کردن با  کنم و حوصله شود. سروش را آن اطراف پیدا نمیر میکه یکی از پرستارها برای بیرون کردنم حاض

 .ی شیفت را هم ندارمپرستار خسته

ی سروش نبود، همان زمان  ست. شاید اگر بخاطر توصیهی روی پیشانی هم فعال برایم کافیهمان لمس کوتاه و بوسه

 .توانستم با خواهر بیهوشم بگذرانمکوتاه را هم نمی

که میان دستش مشمایی پر گردم. سامان درحالی خش مشما به سمت راهرو برمیهای سنگین و خشای قدم با شنیدن صد

 :آیداز خوراکی گرفته، به سمتم می 

 حالش چطوره؟-

پدرش   که  بود  نداده  را  پدرش  تلفن  جواب  و  زده  بیرون  خانه  از  ناگهانی  انقدر  بود.  رفته  پدرش  به  زدن  سر  برای 

 .به خانه بزنداصرار کرد، حتما سری 

 :خندمکند با اینحال به رویش میهایم سنگینی میوزن تمام دنیا روی شانه

 .چیز خوب پیش رفتخوبه...همه-

نمی صحبت حتی  سروش  با  که  بودمش  دیده  لحظه  چند  برای  رسیدم،  بیمارستان  به  وقتی  کجاست.  داریوش  پرسم 

 .کردند و بعد از آن ناپدید شدمی

 ...بور شدم برمچه خوب...ببخشید مج-

 .نه اوکیه-

 خودت چطوری؟ چیزی خوردی؟ -

پیچد. چند لیوان پر آب خورده بودم اما میلیم به ام بهم میاندازم و معدهنگاه به مشمای پر از خوراکی و ظرف غذا می

 :بردغذا نمی 

 .تونم بخورم...حالت تهوع دارمنمی-

گردیم نوز روی پات وایسادی؟ بیا بریم غذا بخور برمیباید بخوری عزیزم. رنگ و روت پریده. اصال چطوری ه-

 !باز

 :کندام دست دلم را رو میکشم و بغض چانهخیره به تخت تینا آه غمگینی می
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 .هیچی بدتر از این نیست که نتونی از کسی که دوسش داری محافظت کنی-

 ست...مگه نه؟تارا تینا زنده-

-... 

 .پس تونستی ازش محافظت کنی-

 .هیچ غلطی نتونستم بکنم. فقط نشستم و شکنجه شدنشو دیدممن -

 .اونم شکنجه شدن تورو دیده...این ماجرا یه طرفه نیست-

 :کندچکد و از روی گونه تا لبم سقوط میی چشمم پایین میقطره اشکی از گوشه 

 .ترسم از دستش بدم. فکر نکنم هیچوقت منو ببخشهمی-

بخشه و فراموش یره؟ شاید الزم باشه یه مدت بهش وقت بدی ولی بالخره میکنی خودش تصمیم بگ چرا صبر نمی -

 .کنه چون اونم دوستت دارهمی

 :کشدگیرد و با فشار نرمی بازویم را میاش می ایستد. انگشتان دستم را میان مشت خالیجلوتر می

 ...بیا بریم یچیز بخور-

 اگر وقتی نیستم بهوش بیاد چی؟-

 .گردیمها به هوش نمیاد. سریع برمیقول میدم حاال حاال-

اندازم و به دنبال ردی از  روم. اینکه مدام نگاهم را به گوشه و کنار بیمارستان میآیم و همراهش میبالخره کوتاه می

است. روی صندلی بخش غذاخوری رستوران می داریوش می کننده  ناامید  نمی گردم،  به جوجه  لب  به نشینیم.  و  زنم 

 .فرستمیک را با شیر کاکائو به زور پایین میزور یک برش ک

 ...بهتر شدی؟ غذا هم بخور-

 :کنم کشم و صورتم را جمع می ی دردناکم میدستم را روی معده

 .تونمبخدا نمی-

 .یادم نمیاد قبال هیچوقت انقدر الغر دیده باشمت-

 :دهدکنم. خودش ادامه میی تلخی میخنده

 ...وقت برای دوباره به زندگی برگشتن هست. یه شروع جدیدچیز تموم شد. مهم نیست. همه-

 :کنمگیرم و سرم را برایش کج می اینبار من دستی که روی میز گذاشته را میان مشتم می

 .حق با تو بود و مثل همیشه من گوش ندادم-

 :اندازدزند و ابروهایش را باال میهای تخس لبخند شیطانی میمثل پسربچه

 بعد گوش بده! حاال اینارو ول کن...برنامت چیه؟ برای از حاال به بعد؟ دیر نشده...من-

 :گیرماندازم و نفسی میخواهم فکر و ذهنم سمت داریوش برود. شانه باال مینمی
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داد ولی  ی این اتفاقات بهم حس خوبی میکنم. تا قبل از همه احتماال باید دنبال کار جدید باشم. خونم رو هم عوض می -

وقت برگردم خونه یاد این روزای سگی میفتم. امکان هم نداره که بتونم منبعد اونجا احساس امنیت کنم. حتی حاال هر

 ...اگر کسی دیگه دنبالم نباشه

ش رو خودمون  جا شی...یه مدت میتونی پیش من بمونی تا یه جا رو پیدا کنیم. همهفکر خوبیه. به نظر منم بهتره جابه-

 ...باشکنیم. نگران ناوکی می

 :کنمهایش وارد میفشاری به انگشت

 .نیستم...چون تو هستی نگران نیستم-

خیال همیشگی را به کند. حالت تخس و بینشینی میهایش عقبدهد و لبخند از روی لب سامان نگاهش را به پشتم می

بینم که به سمت میز  گردانم. داریوش را میبرمیگیرد. با کنجکاوی صورتم را به سمت مسیر نگاه سامان  اش میقیافه 

رسد. همیشه حال خوب و بد داریوش را از مدل  آید. رنگ و رویش کمی پریده و موهایش بهم ریخته به نظر میما می

هایی که در باغ به تنش دیده بودم را عوض کرده و اگر اشتباه نکنم به خانه رفته و برگشته فهمم. لباسموهایش می

 .حق هم دارد. پیراهن سفیدش از خون تینا و کثیفی باغ، قرمز و سیاه شده بود است.

دزدد و خودش را به  دهد اما به سرعت نگاهش را میهای من و سامان میای نگاهش را به قفل میان دستبرای لحظه 

  .گذردفکری در سرش میتوانم بفهمم چه رساند. وقتی پای داریوش درمیان باشد، هیچوقت نمیباالی سرمان می

 :شودقدم میکند و خودش پیشبیند، گلویی صاف میوقتی سکوت من و سامان را می

 خوبی؟-

لبخندی تصنعی می او را متوجه حالت بی مخاطبش من هستم. به زور  دارم  میل صورتم کنم. به سردی  زنم و سعی 

 :گویممی

 ...آره...خوبم. مرسی بخاطر کمکت-

 :کندتکرار می ایبا حالت مسخره

 مرسی برای کمکم؟ -

 :گویدزند و سرد و تاریک میپوزخند صداداری می

 !میشه حرف بزنیم؟ تنها-

شوم و رو به سامان به با دقت  هایش را بشنوم. از روی صندلی بلند می آید حرفخواهد حرف بزنیم، بدم نمیاگر می

 :گویمکند مینگاهمان می

 ...گردماالن برمی-

می به محض خر داریوش سعی  غذاخوری،  از  را عقب میوج  دستم  که سریع  بگیرد  را  بازویم  و سرتکان کند  کشم 

 :دهممی

 خوای داریوش؟ چی می-

 :گویدکشد و با حالت معذبی میاش میدستی میان موهایش بهم ریخته

 خوام؟چی می-
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 خوای؟ میشه همش حرفای منو تکرار نکنی؟ گفتم چی می-

پیشانی به  اخم یاش مدستی  از روی  و  پیشانی چروک خورده کشد  و  درهم  دارد. همیشه  اش میهای  فهمم که سردرد 

 موقع سردرد واکنشش به همین شکل است. مهم است؟

 !خوامدیگه مطمئن نیستم بدونم...همیشه میدونم چی می-

 عالیه! تموم شد؟ -

 ...صبر کن-

 :یدگوکند و بعد انگار که حرف کم آورده باشد می کمی فکر می

 .با سروش حرف زدم...گفت وضعیت تینا استیبله-

 خواستی بگی؟ آره خودمم باهاش حرف زدم. همینو می-

 خوای باهام حرف بزنی؟نمی-

 !تو اونجا نبودی...مثل همیشه نبودی! فقط سامان بود-

 :گویدبرد و با توپ پر میصدایش را کمی باال می

 !زدیی بری بهم زنگ میمگه خبر داشتم؟ باید جای اینکه سرخود پاش-

 :دهممن هم بالخره کنترل اعصابم را از دست می 

 زدم؟ حالت خوبه؟خواهرمو گرفته بود...سه روز تمام جواب زنگ و تکستای منو ندادی! بهت زنگ می-

 ...دادمگفتی چه خبره جواب میاگر می-

 !جوابت اینه؟ هه! خیلی ممنون-

 متاسفم! اوکی؟ -

-... 

کار  نمی- بدم.  به کسی خبر  اینکه  بدون  و  تو سرخود  نه مثل  بیاره...هرطور شده میومدم...ولی  ذاشتم بالیی سرتون 

 !خطرناکی کردی

مینمی- حس  اگر  کنم.  ریسک  میتونستم  رو  تینا  داره  وجود  خطری  داشتم کرد  نیاز  بهت  هروقت  داریوش  کشت. 

 .ش خودم همه چیزو باختمنبودی...من بخاطر تو همه چیزمو ریسک کردم و آخر

 ...دونم تارا...متاسفم کهمی-

تمومم که نمی- داریوش...انقدر  تمومم  اسمشو چیمن  کلمه   دونم حتی  یه  به  ما  نیاز  بذارم!  تموم کردن  برای  ی جدید 

 ...گردیم به چیزی کهداریم. مدام برمی 

ام را تمام کنم. دستم را به زور  نم چطور باید جملهداکنم تا نیرویی که ندارم را جمع کنم و حتی نمیای سکوت میلحظه 

 :کشدگیرد و خیره به باندپیچی دور مچم، انگشتش را روی زخم مخفی شده زیر باند میمیان مشتش می
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ها برات افتاد...بخاطر این چند روزی که توی اون جهنم بودی متاسفم تارا...برای تمام اتفاقاتی که توی تمام این سال-

 !ای جز این ازم برنمیادمتاسفم چون ظاهرا کار دیگه متاسفم!

 :خندمتر از زهر می مانم به نگاهش و تلخخیره می

 !...کاری که جسارت انجام دادنش رو داشته باشی نه-

 :کنمتر اضافه می قبل از اینکه بتواند حرفی بزند، تلخ

تونستی شبیهش باشی. یه مرد داری...از این بیشتر نمیدونی چیه داریوش؟ با وجود تمام نفرتی که میگی از پدرت می-

 !خودخواه که برای احساسات و جون هیچکس جز خودش و خانوادش ارزشی قائل نیست

ای از افرادی که آن اطراف در تردد هستند را به سمت  صدایم در حد خارج از کنترلی باال رفته است و توجه عده 

 :کشداندازد و با کالفگی و ناراحتی بازویم را میه دور و برمیام. داریوش هم نگاهی بخودمان کشیده

 ...تربیا بریم یه جای خصوصی -

 :دهمآورم و با نفرت سر تکان میبا لجبازی دستم را از گره انگشتانش بیرون می

 !من دیگه حرفی برای زدن ندارم...مخصوصا با تو-

 :دهدامل از دست میکند و بالخره کنترلش را به طور کبازویم را رها می

 ای؟ دنبال آدم بده-

 :کشدکند و داد می با دست به خودش اشاره می

 ام! این باعث میشه آروم شی؟ باشه...پس من آدم بده -

 :زنمتر شده و از عصبانیت داریوش ترسیده است لب میای که آرام کنم و با روحیهخیره نگاهش می

 ...داریوش-

 ...باش که همیشه هست وهوات رو داره برو تارا...برو با تنها کسی-

رفتنش خیره می لپبه  از  نفس محکمی  و  بیرون میمانم  ناراحتیهایم  و  داریوش  به  فکر کردن  انرژی  را دهم.  اش 

درحال  هیچ ندارم.  هیچحاضر  و  می کس  گیج  سرم  نیست.  مهم  برایم  تینا  جز  دیوار  چیز  به  کالفه  و  خسته  خورد. 

خورد. به  رسد، از دیدن رنگ و روی پریده و خستگی مفرطی که امانم را بریده جا میمی چسبم. وقتی سامان سر  می

آنکه دست خودم باشد، همانجا روی تخت بیمارستان از شدت خستگی  برد. بیآپ میزور مرا همراه خودش برای چک

 .شومبیهوش می

باز شدن پلک در سرم چرخ میبه محض  اسم  فقط یک  بهایم،  تینا!  باعث  ه سرعت روی تخت میخورد.  نشینم که 

سوزد. لب  شود. سرمی به دستم وصل شده و جای زخم کنار رگ دستم به طرز وحشتاکی میهایم میسیاهی رفتن چشم 

 .های بهمن درد بدی داردنشینم. فکم هم از شدت مشتگزم و به سختی روی تخت میمی

 !هوش اومدهخواهرت به-

فهمم که چرا هنوز اینجاست! با سوزنی که داخل رگ دستم رفته درگیر  ناراحت است. ولی نمیتلخ است. سرد است.  

 :کنمشوم و آرام زمزمه می می

 ...باید برم ببینمش-
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 .شوهرش و خانواده شوهرش اومدن-

 :کنمدارم و با ترس و نگرانی نگاهش میدست از بازی با چسب برمی

 دونن من اینجام؟می-

 :دازدانشانه باال می

 .دونم. من که چیزی نگفتمنمی-

 سامان کجاست؟-

 :دهدهایش را جلو میزند و لبپوزخند واضحی می

 ...بپای سامان نیستم-

 بپای من هستی؟-

-... 

 !تونم االن ببینمشوننمی-

 .زدمحدس می-

 .باید اول با تینا حرف بزنم-

 .میزنی...بالخره مجبورن برن-

 تو چرا نرفتی؟-

 :مالدنشیند و با خستگی چشمش را میف می روی صندلی صا

دیدم از حال رفتی...موندم مطمئن شم خوبی...عجیبه نه؟ مخصوصا برای آدمی که جز خودش و خانوادش به کسی  -

 !اهمیت نمیده

 ...منظوری ندا-

 :بردترها سرد و سخت حرفم را میکند و مثل آن قبلحرفم را قطع می

 ...کنیاشتباه نمی  معلومه که داشتی...اونقدرا هم-

 :کشدآهی می

می- تومون  مادرامون  و  پدر  از  چیزایی  یه  آخرش  باشیم.  داشته  نفرت  کنیم...یا  تالش  چقدر  نیست  بهمنو  مهم  مونه! 

اینکه بفهمه شکنجه دادن اشتباهه...مدام اون کارو تکرار  ش میببین...مادرش عمال شکنجه کرد! من یه  کرد و جای 

ها پیش بزنمش  تونستم سالیشم...وقتی پای خانوادم وسط باشه...خودخواه میشم. ضعیف میشم. میوقتایی شبیه محمود م

کثافت تمام  خانوادست...کنار  بزنن...چون  هم  پدرش  یا  شبنم  نزدم...نذاشتم  خیلی کاریزمین...ولی  هایش...وقتی 

می کرد...همیشه  خیانت  مادرم  به  بودم  شد..کوچیک  جدی  خیلی  ولی...آخری  یادم  کرد  مهراد...خیلی  مادر  .با 

زد...وقتی هفت سالم بود مادر مهراد باردار شد...همه  ی جدا خریده بود...دیگه بهمون سر نمینیست...ولی براش خونه

چیز از هم پاشید...مادرم رو داغون کرده بود. مامان طالق گرفت و نتونست منو ازش بگیره. اوضاع روحی خوبی 

اد به محمود. من هیچوقت مادر مهراد رو مقصر ندونستم...خیلی بچه بود. محمود و اوضاع  هم نداشت و دادگاه منو د
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تونست برای هر زنی جذاب باشه. زن خوبی بود. با من همیشه خوب بود...مهربون بود. ولی مادر خودم  زندگیش می

نمی  دلم  دیگه خودمم  که  شد...بقدری  بدتر  و  بد  مدام  مادرم  اوضاع روحی  بخوام    خواستنبود.  اینکه  برای  ببینمش. 

اون   از  اومد شد همه چیزم...انگار  دنیا  به  وقتی مهراد  بودم.  ببینم خیلی کوچیک  اون حالت روحی  مادرم رو توی 

بینی؟ کنه! میجهنمی که توی سن خیلی کم توش گیر کرده بودم نجاتم داد. البته که محمود بازم خیانت کرد و هنوزم می

 !بخت نشد. فکر کرد اگر یه مرد پولدار پیدا کنه و بتونه جاپاش رو سفت کنه خوشبخت میشهحتی مادر مهراد هم خوش

اش  های خصوصی زندگیپوزخندی زد و به فکر فرو رفت. بعد از جریان سارا، بار دومی است که داریوش از قسمت

 :پرسمزند. با ناراحتی میبا من حرف می

 مادرت چی؟-

 :زندلبخند روشنی می

روحیش بهتره...یه مدت طوالنی بستری بود. االن خونه و زندگی جداش رو داره و من هم تا جایی که بتونم حال  -

ست. تنها کسی که حاضره بخاطرش از خونه بیرون بیاد پیششم. دوست داره توی سکوت و تنهایی باشه. همیشه خونه

 .منم...اونم گاهی...خیلی کم

 چرا نرفتی باهاش زندگی کنی؟-

نمی- از خواد. میخودش  باشه.  زندگیش  توی  بدتر محمود  همه  از  یا  مادرش  یا  مهراد  از  اثری  من  موندن  با  ترسه 

می احساس  همیشه  به  طرفی  محمود  دست  از  کنم...که  کنترل  رو  اوضاع  بتونم  بمونم...تا  مهراد  بخاطر  باید  کردم 

 ...شبیهشم...بهمم ریختی تارا! فکر کنم حق با تو باشهی من عذاب نکشه! وقتی گفتی بیشتر از اونی که فکر کنم اندازه

 وقتی با سارا بودی...هیچوقت به خیانت بهش فکر کردی؟-

 :کندهای درشت شده نگاهم میمتعجب و با چشم

 ...چی؟ نه! هیچوقت...سارا همه چیزم بود-

 :برم زنم و ابرو باال میگیرد اما به سختی لبخندی میقلبم درد می 

 .درت نیستی...متاسفم که با حرفم ناراحتت کردم...اونارو گفتم چون ناراحت بودم ازتپس شبیه پ-

حق داری...اون روزی که از خونت رفتم...از طرفی بخاطر سامان و ارتباط نزدیکتون و از یه طرف بخاطر ترس  -

 !خوام ازم دور شه از مواجه شدن با مهراد جوابت رو ندادم. نمی

 هنوز دوسش داری؟ -

 :پرسمکند. سوالم را طور دیگری میی نگاهم میسوال

بوده  - که  عشقی  سر  بالیی  میره...چه  زندگیت  از  آدم  اون  داری...و  دوست  عاشقانه  یکیو  ساراست...وقتی  منظورم 

 میاد؟ اونم میره؟

 :کشددهد و آهی میسری به معنای رد حرفم تکان می

 .نیگیری چجوری باهاش زندگی کنه...نمیره...فقط یاد می-

 !پس هنوز دوسش داری-

 !نه مثل اون روزا...شبیه یه جای خالیه-
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 !به گمونم باید منم یاد بگیرم چجوری باهاش زندگی کنم-

 ...من هنوز اینجام-

 ...ولی میری-

 :دزدممانیم به نگاه پرحرف هم و من قبل از او نگاه غمدارم را می در سکوت خیره می

 !یزیم نمیشهنگران من نباش...پوستم کلفته...چ-

 !دونم...یعنی...برام خیلی سختهخوام برم...ولی نمی میشه یکم بهم ایمان داشته باشی؟ نمی-

بلند می  داغم میشود و به سمت تختم میاز روی صندلی  پیشانی عرق کرده و  شود و کشد. خم می آید. دستی روی 

 :گویدبوسد. نزدیک گوشم میام را می کوتاه و آرام گونه

 .تونستم باهاش زندگی کنمگرفتت! فکر نکنم میدادم...اگر بهمن ازم می دستت می اگر از-

رود. دوست زنم. بالخره برای چند لحظه تینا و تمام اتفاقات این چند روز از ذهنم میگیرم و لبخند میدستش را می

شک  مرا دوست دارد اما بیدانم داریوش چقدر عاشق سارا بوده و چقدر  ست. نمیداشتن احساس به شدت قدرتمندی

 !خواهمش، هرگز او را دوست نداشتهسارا انقدر که من می 

گردیم. سروش است کشد و هردو به سمت در برمیی تصنعی، داریوش خودش را عقب میبا شنیدن صدای چند سرفه 

به سمتش می داریوش سریع  انداخته.  پایین  با حالت معذبی  را  ایستاده و سرش  در  نزدیک  نگرانی   رودکه  با  و من 

 :نشینمصاف می 

 تینا خوبه؟-

 :زندکند و لبخند گرمی میای نگاهمان میسروش برای لحظه 

 ...آره بهوش اومده...فکر کردم شاید دوست داشته باشی ببینیش-

 :گرداندنگاهش را بین هردوی ما می

 .ببخشید انگار بدموقع اومدم-

 :گویدمی دهد و قبل از من داریوش سری تکان می

 .نه بابا! تو ببخشید انقدر تو زحمت افتادی...حتی شیفتت هم نبود-

 .زنی؟ خوشحالم اتفاق بدی نیفتاد. انگار اتفاقای بد قرار نیست شمارو ول کنناین حرفا چیه می -

رگشتن کند. هنوز کسی از باشاره به گم شدن مهراد و زخم چاقوی روی دست من که چند ماه قبل مداوا کرده بود می 

 .جایی که من خبر دارم هنوز کسی را خبر نکرده بودندمهراد خبر ندارد. الاقل تا آن 

 :بنددرساند و سرم را می سروش خودش را باالی سر من می

 ...سرمت هم تموم شد. االن میگم بیان دربیارن-

 :گویمقبل از اینکه از اتاق بیرون برود با شرمندگی می

 ی تینا رفتن بهم خبر بدی؟ هامیشه هروقت دور و بری-
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 .حتما...میگم خبرت کنن. پس اگر همه چیز اوکیه من کم کم برم-

های داریوش را هنوز پرسد. جای لبشنوم که حال مادر سروش را می رود و میداریوش همراهش از اتاق بیرون می

اند، همدیگر را پیدا ساخته نشده  کشم. انگار گاهی دو نفری که برای همکنم و دستی روی آن میام حس میروی گونه

 . کنندمی

*** 

بخش و لبخندش مثل همیشه کنم. حالت صورتش آرامشدهم و با نگرانی نگاهش میدست سامان را محکم فشار می

دانم های بهمن و سر و سامان بخشیدن به اوضاع باغ رفته بود و من میمهربان است. الاقل با من! برای خفه کردن آدم 

زند. وقتی سامان برگشت، داریوش برای سر زدن به ها را گردن گرفته و دم نمیها و مسئولیتدوباره تمام بدبختیکه  

اش رفت. گفته بود که با مرگ بهمن و از بین رفتن تهدید دیگر وقتش شده، کم کم مهراد را نشان پدر مهراد و خانواده

هرچقدر سعی کردم به حرف بکشمش تا شاید از اضطرابش کم   اش بودم اماو مادرش بدهد. متوجه استرس و نگرانی

 .بینمششود، میلی به حرف زدن نداشت. وقتی رفت دل من هم گرفت، چون مطمئن نبودم دوباره کی و کجا می

کنار سامان انقدر منتظر ماندیم تا اول خانواده شاهرخ و بعد هم خودش بیمارستان را ترک کردند. به سختی نفسم را  

هایم گردم و چشم آید با اخم به سمتش برمیبینم از دم در جلوتر نمیکشم. بعد که می دهم و دست سامان را میمی  بیرون

 .کنمرا با حالتی سوالی درشت می

 :گزمکشم و لب میکند. از سر استیصال آهی میآورد و انگشتانم را رها میفشار آرامی به پشت دستم می

 نمیای؟-

 :زنددهد و پلکی طوالنی میتکان میسری به معنای نفی 

 .دونم که هستیتر از این حرفایی! می خیال تارا...تو قوی برای حرف زدن الزمه تنها باشید...بی-

 :گردمای آرامش می ای روشن نگاهش به دنبال ذره در قهوه

 بهش چی بگم؟-

 ...راستشو-

 اگر به شاهرخ و خانوادش گفته باشه چی دیده چی؟ -

 :اندازدکند و شانه باال مییالی میخخنده بی

 .اونطوری من به فاک رفتم-

 :گویمبخش میدهم و اطمینانسرم را به تندی تکان می 

 ...ذارم اتفاقی برات بیفته...از هر راهی شده مطمئن میشم قرار نیستنمی-

 ...چیزا مهم نیست...برو تودونم چیزی گفته باشه قبل از حرف زدن با تو! االن این اوکیه تارا...بعید می-

رسد روم. تینا بیدار است و بنظر نمیهای ویژه میفرستم و بالخره داخل بخش مراقبتآب دهانم را به سختی پایین می

 .انددرد زیادی داشته باشد. سروش گفته بود که مقدار زیادی مسکن به سرمش تزریق کرده

 :کشدکند و روی تخت عقب میرا جمع می روم، خودشتینا به محض دیدن من که به سمتش می

 ...شاهرخ قراره برگرده-
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 :رسانمدهم و خودم را باالی سرش میهایم میسرعت زیادی به قدم 

 ...تینا-

 :شودآورد و صورتش از درد جمع میدستش را باال می

 ...لطفا برو-

لرزد اما سعی ام از فشار بغض می. چانه کند و قصد بیرون کشیدن دستش را داردگیرم. مقاومت میدست آزادش را می 

 .ام از هم بپاشم. دیگر ضعف نشان دادن بس استترین لحظات زندگیدارم آرام بمانم. قرار نیست بازهم در مهم

 :گویمکشم و به آرامی مینفس عمیقی می

 یه تار از موهات کم شه؟  کنی حاضرمترسی؟ فکر میتینا جان عزیزم...لطفا گوش بده...منم تارا! خواهرت...ازم می -

 :نشینمبینم و کنار تختش میکند. فرصت را مناسب میدر سکوت و با نگاهی خیس از اشک فقط نگاهم می

 دونی چه اتفاقی افتاد؟ می-

 :دهدرنگ و روست تکان میسرش را با صورتی که هنوز شوک زده و بی

 !فکر کنم...مطمئن نیستم...ترسیده بودم...فکر کردم مردم -

ثانیه هم زنده نمونم. هیچوقت  می- بیفته ترجیح میدم یک  اتفاقی برای تو  اگر  دادم و  از دستت  دونم...منم فکر کردم 

 !ی منترین آسیبی ببینی! ولی دیدی...بخاطر تصمیمات احمقانهخواستم کوچیکهیچوقت نمی

 :تزند و نگاهش گیج و سردرگم اسهای بلند و زیبایش از خیسی اشک برق میمژه

 چیکار کردی تارا؟ واقعا بچمو بخاطر تو از دست دادم؟ چیکار کردی؟ -

کنم. آرام و بدون دروغ از روزاول، هرچه که بر  چسبم و شروع به تعریف میبرای آرام کردنش، انگشتانش را می

تی توان قطع شود. حتر و ناباورتر میگویم. هرلحظه شوکه من و داریوش و مهراد و همگی گذشته بود را برایش می

می تمام  بودیم  گذرانده  که  تمام روزهایی  داستان  کردن  تعریف  وقتی  ندارد.  را  با خشم کردن حرفم  را  دستش  شود، 

 :کشدبیرون می

 همون بار اول کافی نبود؟ ی آدمای دورت؟ دنبال چی بودی تارا؟ گند زدن تو زندگی همه-

 ...تینا من واقعا-

 خوره؟می تاسف و عذرخواهیت به چه درد من-

 :زندهق میفتد و جیغ میبه هق

های خودت؟ کاریخواستی؟ انتقام؟ انتقام چی؟ کثافتمن بچمو بخاطر تو از دست دادم...نزدیک بود بمیرم. چی می-

کنی؟ تنها کسی که باید ازش انتقام بگیری و مقصرش بدونی خودتی! تو کردی...بابا رو هم تو کشتی!  چرا قبول نمی

 !توی اون انباری چی به من گذشت؟ خودت که بودی! خودت که دیدی  دونیهیچ می

هایم باال آمده. چطور قوی  دندان   خورد. بغض تا پشتلرزد و دیوارهای سفید بیمارستان دورسرم چرخ میتمام تنم می

 :گیرم میهایم را جلویش باالایستم و دستبه سرعت می توانم قوی بمانم؟باشم؟ با شنیدن این جمالت چطور می

 .کنم آروم باشتینا خواهش می-
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 !خواد ببینمت...تو خواهر من نیستی! تو دشمن منی! همه چیزمو ازم گرفتيآروم باشم؟ تارا دیگه هیچوقت دلم نمی-

 ...تینا من...من هیچوقت-

 ...نگرفتی؟ جواب بده-

 :کندبیند، با تمام وجود شیون میوقتی سکوت و بغض مرا می

 نگرفتی؟ -

 :گویمترساند. به سرعت میآمیز نگاهش مرا میحالت عصبی و تهدید

خوای از  کنم به کسی چیزی نگو...راجع به چیزایی که دیدی! سامان توی دردسر میفته...هرچقدر میتینا خواهش می -

 !من متنفر باش ولی سامانو توی دردسر ننداز! فقط من نیستم پای خیلیا گیره

 ...کشی؟ برو بیرونمهمه واقعا؟ خجالت نمی االن این برات-

 :آیندکشد و چند پرستار به سمتمان میخواهم حرفی بزنم که باری دیگر فریاد میمی

می- بهم  خودخواهیت  و  تو  از  بیرون...حالم  برو  تو  گمشو  بخاطر  که  بابا  حیفه  سوزوند.  منو  زندگی  تمام  که  خوره 

 !زدمرد...باید جای خودش تورو آتیش می

 خانوم اینجا چه خبره؟-

 ...آروم باش عزیزم-

 بینی حالش بده؟ برو بیرون خانوم...مگه نمی-

های عصبی گذشته  ی دکتر و پرستارها چیزی جز صدایی وزوز گونه در سرم نیست. باز هم از همان حملهمکالمه

چقدر دیگر باید این قلب بکشند تا  کنم.  شوم. ضربان قلبم را حس نمیآورم و از زانو خم میسراغم آمده است. تاب نمی

 .هایم روی هم قفل شدهخورد و دندان کنم. سرم گیج میهایم حس میدست سامان را دور شانه  دست از تپیدن بکشد؟

 تارا...عزیزم...سعی کن نفس بکشی. تارا؟-

شود. تینا نم باز نمیکنم حرفی بزنم اما دهاکنم. نگران است. چه خوب است که سامان را دارم. سعی می نگاهش می

آنهمه کثافت و خون برایش مردههرگز مرا نخواهد بخشید. می انباری و میان  ام. قرار بود نگذارم دانم که در همان 

ها را جبران کنم. قرار بود خواهرم را پس بگیرم. امیدی نیست...من همیشه تنها  اینبار از دستم برود. قرار بود کوتاهی

 !مانم...امیدی نیستمی

*** 

چشم میوقتی  باز  را  میهایم  را  سامان  نفسکنم،  عمیق،  درخواب  و  کشیده  دراز  دستم  کنار  که  دار  بینم  صدا  های 

کنم تا به تینا و برخوردش فکر نکنم. قلبم توانایی هندل کردن اینهمه نفرتش را ندارد. وقتی کشد. تمام تالشم را میمی

التماس   ام برگرداند و بعد از رسیدن به خانه، با خوردن چند  کردم که مرا به خانه کمی حالم جا آمده بود، به سامان 

 .بخش قوی، خیلی زود خوابم بردآرام 

کنم اما خبری از داریوش نیست. چند ساعت ام را چک میشوم. گوشیخیز میکنم و نیمبالش زیر سرم را صاف می

حداقل  می دا  ۵گذرد؟  از  خبری  هنوز  و  بودیم  خوابیده  گیجساعت  رفتارهای  از  خسته  و  کالفه  نیست.  کننده  ریوش 

که صورتش را به سمت من به تشک تخت  چرخم. سامان درحالی اندازم و به بغل میداریوش، گوشی را روی تخت می
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دانم که چند شب پشت سر هم پلک روی هم نگذاشته و به شدت چسبانده، بالش را بغلش گرفته و غرق خواب است. می 

 .خسته بود

به سمت صورتش می ی تشک تخت سر می رو را  پسرانه و مظلوم  خورم و من هم صورتم  دیدن حالت  با  چرخانم. 

کشم. غرق تماشای دارش میام را آرام روی گونه ریشروم و انگشت اشاره زنم. نزدیک میصورتش لبخند عمیقی می

پرد و با حالتی تدافعی دستم را  خواب می بخشش هستم و هنوز چند ثانیه بیشتر نگذشته که با هراس از  صورت آرامش 

 .چسبدمحکم می

نشینم  کشد. میکند و نفس راحتی میگردد، دستم را رها می گویم و بعد از چند ثانیه که انگار به این دنیا برمیآخی می 

 .خورداش به تندی تکان میهایش گذاشته و سینهکنم که آرنجش را روی چشم و با تعجب نگاهش می

 دیدی؟می  کابوس-

 :گویددارد و با نگاهی که هنوز آشفته است میآرنجش را برمی

 .آره...ولی چیزی نیست-

 :کندهایش را به رویم باز میکند و چند ثانیه بعد، دستخودش را جمع و جور می

 !ببخشید ترسوندمت...خوبی؟ بیا اینجا-

 :گذارممی  اشکشم، سر روی شانهروم و همانطور که کنارش دراز می جلو می

 .بهش صحبت کنمخوام راجعدونم...نمینمی-

 :کندهایش موهایم را نوازش میاندازد و با انگشتدستش را دورم می 

 ...زدیندازه. اصال شاید بهتر بود باهاش حرف نمیکنه...توی شوکه تارا...آدم که خانوادشو دور نمیبالخره قبول می-

 :زنم میکشم و شانه باال پوفی می

 .دونم...ولش کن...واقعا توان فکر کردن بهش رو ندارمنمی-

 :کندشود که چقدر این موضوع روحم را بهم ریخته و بخاطر همین سریع بحث را عوض میمتوجه می

 دونی چقدر دلم تنگ شده بود؟ می-

 :پرسماش میداشتنیبرم و با نگاهی گذری به چشمان دوست سر باال می

 برای من؟-

 .رای تو...و برای اینکه بتونم انقدر باز بهت نزدیک باشمب-

 :دهماش فشار می ام را با شانهگیرم و پیشانیبازوی حجیمش را میان دو دستم می

 ...دونم...منم دلم تنگ شده بود. بعضی وقتامی-

 :پرسددهد و میکنم. تکانی به دستش میکشم و سکوت میآهی می

 بعضی وقتا چی؟-

 ...ولش کنهیچی -
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 :زندام می ای به گونهکند و ضربهاخمی می

 ...بگو ببینم حاج خانوم-

 :گویمزنم و میای میلبخند دستپاچه

 ...کنم...که کاشکنم...فکر میبعضی وقتا فکر می-

 ...چیه تارا؟ بگو دیگه-

 .شته باشمخوای دوستت داتونستم اونطوری که می کنم که کاش میپووووف...بعضی وقتا آرزو می-

 :پرسدگیرد و با همان ابروهای گره خورده میهایی که بهشان برخورده به خودش می ی آدم قیافه 

 !دوستم نداری؟ باورم نمیشه-

 :روم ای به نگاه ستاره بارانش میزنم و چشم غرهبه بازویش می

ر کنم خیلی شیرین باشه...وقتی دونی منظورم چیه! معلومه که دارم. بیشتر از هرکسی...ولی...ولی...فک خودت می-

دادنش  دست  از  داره.  دوست  رو  هستی  که  چیزی  اون  جوره  همه  که  میشی...کسی  دوستت  بهترین  عاشق 

نمینمی ضعفات  نقطه  میترسونتت...از  آرزو  گاهی  و  خوبیه  حس  خیلی  کنم  فکر  که ترسی.  اونطوری  کاش  کنم 

 .خوام دوستت داشتممی

 :از حرفم ناراحت شده باشد رسدکشد و به نظر نمیآهی می

 ...ولی نداری-

 :گیردجلوی جواب دادنم را با بلند کردن دستش می

خوام دوستم نداری. اگر قرار بود هممون به گوش بده عزیزم. اشکالی نداره...اشکالی نداره که اونطوری که من می-

می  که  دوسچیزی  که  ساله  ده  من  نمیشد.  تخمی  انقدر  برسیم...زندگی  که  خوایم  ساله  تارا...ده  ساله  ده  دارم.  تت 

اینجام...بهش عادت کردم. تو خیلی بیشتر از اونی شکسته بودی که بتونم خودخواه باشم...از تمام مردا جز من دوری  

تر از اونی شدیم که بتونم بخاطر حسم روش ریسک کنم. کردی...دنبال رابطه نبودی...بعدش...سخت شد...نزدیکمی

وابسته بهم  می  خیلی  نمیبودم...نمیبودی...باید  منم  بدی.  دست  از  منو  دهنمو  تونستی  پس  بدم.  دستت  از  تونستم 

نیست. می االنم سخت  نبود.  بذارم بری و خوشحال بستم...کم کم عادی شد...دیگه سخت  و  باشم  داشته  دوستت  تونم 

 .باشی

 تونم بدون تو خوشحال باشم؟خوام برم...چطور میمن نمی-

دونم کی ولی...تارا هیچ مردی نیست که با رابطه نزدیک ما  نگو...یه روزی میری...شاید امروز نه...نمی  لطفا اینو -

اوکی باشه...ما فقط دو تا دوست معمولی نیستیم...وقتی پای تو وسط باشه این رابطه برای من هیچوقت فقط یه دوستی  

 .معمولی نیست

 :چکدهایم میگونهبودم که اشک روی  دانم کی بغض کردهنمی

 !جا نمیری...مهم نیستبرام مهم نیست...هیچ-

خواد با کسی جز من باشی...چون  معلومه که هست...وقتی احساساتت به داریوش رو دیدم ترسیدم. نه چون دلم نمی-

 .دونم اگر بهت بگه انتخاب کن...بین من و اون انتخابت من نیستم و اجازه میدی از من دورت کنهمی

 :زندریزم. لبخند تلخی میلحظه در سکوت اشک میچند 
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 مگه نه؟-

ی کوبانش  کشد. سرم را میان سینهنشیند و خودش را به سمت من میگیرد. صاف میانگار جوابش را از سکوتم می

 :بوسدگیرد و روی موهایم را میمی

 ...شحالیخوام خوشحال باشی. حتی اگر من نباشم که ببینم خواشکالی نداره...فقط می -

توانم  خواهم زجه بزنم. نمی خواهم گریه کنم. می خواهم قوی باشم. می کنم. نمیمیان بازوهایش با صدای بلندی گریه می

دانم که این حس چقدر سخت  خواهم را به او بدهم و من بهتر از هرکسی میچیزی که خودم با بیچارگی از داریوش می

 !رفتمها قبل میمن اگر جای او بودم، مدتو دردناک است. چرا سامان نرفته بود؟ 

*** 

 !ی خوبی نیستخوای بری؟ به نظر من ایدهتارا مطمئنی می-

حلقه که  طالیی  میگوشواره  گوشم  سوراخ  داخل  را  است  ساده  سامان ی  سمت  گذرا  نگاهی  آینه  داخل  از  و  کنم 

 :اندازممی

 .م. بالخره باید تکلیف این کالف بهم پیچیده مشخص بشهدونم...به نظر منم فکر خوبی نیست! ولی بهرحال میریمی-

 دونستی که شبنم هم هست؟فکر نکنم دلم بخواد بیام...ترجیح میدم هیچکدوم از این آدما رو نبینم. می-

 :زندزنم و سیاهی نگاهم در آینه برق می پوزخندی می

 !درصد دلیل رفتنم دیدن شبنمه ۸۰-

 :کوبدکشد و سرش را روی تشک تخت میمیاش دستی روی صورت کالفه و عصبی

 !تارا...تارا...تارا! لطفا یه جنگ جدیدو شروع نکن-

 :مانماندازم و به صورت ناآشنایم در آینه خیره میدستبند و ساعت ظریف طالیی را به دست چپم می 

 .خوام تمومش کنممی-

دانم چه  کرد به سرزنش کردن. خودم هم نمی  سامان به محض دیدن موهای بلوندم، اول حسابی جا خورد و بعد شروع

ام ایجاد کنم. انگار نیاز  گذشت که یکهو تصمیم گرفتم از سالن وقت بگیرم و چنین تغییر بزرگی در چهرهدر مغزم می 

زندگی در  چیزی  گذشتهبود  سخت  مراحل  آن  تمامی  از  کنم  باور  تا  شود  عوض  را  ام  انتظارم  جدید  شروعی  و  ام 

 .کشدمی

بودهدر   ارتباط  در  بیش  و  کم  داریوش  با  روز  چند  و  این  گذاشته  پیش  پا  مهراد  بالخره  که  بود  کرده  تعریف  ام. 

دانم اش کوتاه آمدم. میمیلیاش را دیده اما چیز بیشتری نگفت. من هم بعد از چندبار پرسیدن و مواجهه با بیخانواده

دانم سرش شلوغ است اما جکاوی زیاد هم بیزار است. میزند و از کنکه داریوش فقط وقتی خودش بخواهد حرف می

دانست بخاطر برخورد تینا چقدر حالم بد است. مدام به خودم  توقع داشتم در این دو سه روز سری به من بزند. می

 .گویم که با برگشتن مهراد در موقعیتی بدیست و سرش شلوغ استمی

گیرم. شاید هم همین فردا بروم و به رنگ قبلی برشان ر آینه مینگاه از صورت آرایش کرده و موهای طالیی رنگم د

کشم. پیراهنی بندی، به رنگ ی لباس را باال می کشم و یقهوجه ثبات رفتاری ندارم. آهی می هیچگردانم. این روزها به 

کم کردهآبی  تنم  اندامی  و  زانویم می رنگ  تا روی  که  نمیام  دیگر  بایدرسد.  بپوشم.  را    خواهم مشکی  چیزهایی  یک 

نکرده عادت  آن  به  هنوز  که  رنگ  طالیی  و  صاف  موهای  شد.  نخواهد  بهتر  اوضاع  وگرنه  کنم  روی  عوض  ام، 

است. کفششانه پاشنههایم ریخته  را زمین می های  پوشیدنشان روی تخت میدارم  برای  وقتی میگذارم و  بینم نشینم. 
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عاقل نگاه  برداشتن  قصد  از  اندرسفیهسامان  را  به سمتش  ش  سفید رنگ،  کفش  بستن سگک  درحالت  ندارد،  صورتم 

 :رومغره میگردم و چشمبرمی

 چیه؟-

 .بیا نریم تارا...مهراد...شبنم! بوی دردسر میاد...یکی یه چیزی میگه ناراحت میشی-

 !خود مهراد زنگ زد دعوت کرد! به خودت هم که زنگ زد-

 :خاراندشود و با گیجی سرش را میخیز مینیم

 منو که آره ولی مگه تورو هم مهراد دعوت کرد؟ پس داریوش چی؟ اصال میدونه داری میری؟-

 :شوماندازم و از روی تخت بلند میشانه باال می

 !آره بابا...گفت اگر خودت دوست داری بیا-

ترتیب داده بودند زنگ  کنم مهراد برای دعوت کردنم به این مهمانی؛ که به افتخار برگشتن و پیدا شدنش  وقتی فکر می

 :پرسدگیرد. گویا سامان هم مثل من فکر کرده است که با تعجب میزده دلم می 

 پس چرا خودش زنگ نزد بهت؟-

 :اندازمبا عصبانیت شانه باال می

 !ی بدیهکنه ایدهچه بدونم! البد اونم مثل تو فکر می-

 ریم؟ی بدیه. پس چرا داریم می البد؟ معلومه که ایده-

پرده اخطار داده بود که رفتن من به این زودی و در چنین شرایطی اقع داریوش خودش به صورت صریح و بیدرو

بقیه ایده از  کنم،  فکر  ندارد  دوست  که  بود  گفته  و  کرده  واگذار  خودم  به  را  تصمیم  اینحال  با  ولی  نیست،  خوبی  ی 

 .کندام میمخفی

 :دهممی آیم و جواب سوالش را از فکر داریوش بیرون می

 .برای اینکه قرار نیست برم توی سوراخ موش قایم بشم-

 !اینکه آدم توی آرامش بچسبه به زندگیش قایم شدن نیست-

 خوام خانوادشو ببینم. بالخره که چی؟از نظر من هست...می-

 :نشیندرنگ و رویش میپرند و پوزخندی کنج لب بیابروهایش باال می

ه حتی زنگ نزده دعوتت کنه! تارا گفته باشم...اگر مهراد یا باباش یا هر خری بخواد بابا زوری که نمیشه! خودشم ک-

 .کنم...شاید بهتره من نیام اصالدونی که من قاطی میچیزی بهت بگه یا سمتت بیاد و اینا می

ه برای بلند گیرم. همانطور کایستم و دستش را میروم. رو به رویش میدارم و به سمتش میمانتو و شالم را برمی

 :زنمجایی میکشمش لبخند پر استرس و بیشدن می 

ولی من نیاز دارم که باهام بیای...از نظر روحی الزمت دارم. تازه شاید باباش اصال با این موها منو نشناسه...شلوغ -

 ...پلوغم هست

 :شودبا اکراه و غرغرکنان بلند می 
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 یا نه؟ خوای خودتو نشون بدیها...بالخره میدلت خوشه-

 :کنمکشم و او را با خودم همراه میشود، دستش را بیشتر میوقتی بلند می

 .خوام بکنم...ولی بهرحال باید برمدونم چیکار میدرصد مواقع خودمم نمی  ۹۹غر نزن...من  -

کنم که این  ای مردانه پوشیده و مثل همیشه با خودم فکر می بینم پیراهن و شلوار پارچه ست که میجزو معدود دفعاتی

کنم و ام حس میآید. موقع رد شدن از کنار اتاق مایا، طبق معمول فشار سنگینی روی سینهسر و ظاهر چقدر به او می 

نزده وسایلش  به  دست  هنوز  حتی  نیفتد.  اتاق  داخل  به  نگاهم  دارم  عادت سعی  خانه  این  در  نبودنش  به  ام...هنوز 

ی جدیدی هم باشم. باید همه چیز را نو کنم و گذشته را به همانجایی که تعلق ام. باید هرچه زودتر به فکر خانهنکرده

 !دارد بسپارم. یعنی گذشته

خانه در  کوچهمهمانی  از  است.  شده  برگزار  داریوش  خانواده  ویالیی  و  مجلل  که ی  شمرون  زیبای  و  خلوت  های 

سد و جلوی چشم همه بیرونم بیندازد باید چه کنم؟  گذریم، کم کم استرس بدی به جانم میفتد. واقعا اگر پدرش مرا بشنامی

ام را آرام نگه  کنم روحیهکشم و سعی میاگر داریوش طرف مرا نگیرد و بگوید من که گفتم نیا چه؟ نفس عمیقی می

کرد. آقای ماهر بزرگ هم بیشتر از آنی که بتواند در جمع  دارم. اگر اوضاع خیلی بد بود مهراد هیچوقت دعوتم نمی

 .ا به راه بیندازد، برای آبرویش ارزش قائل استدعو

دیر رسیده بقدری  از خانوادهخوشبختانه  نمیایم که کسی  برای خوشامدگویی جلو  ماهر  از  ی  نفر  دو  فقط یکی  و  آید 

اند. حیاط خانه پر از  کنند. کل حیاط بزرگ و باصفای خانه را چراغانی کردهمان می ها به داخل راهنماییپیشخدمت

ها و سیستم تصفیه آبش  ت و چمن است. سمت چپ و روی سکوی مرمرین استخر بزرگی گذاشته شده که چراغدرخ

 .دهدروشن است و صدای روح نواز آب را به محض ورود به خورد گوشت می

رود. از همان  نما میآب نمای بزرگ دیگری سمت دیگر باغ است و راه سنگی و سرسبزی به سمت آالچیق کنار آب

کند و  بینم که زیر آالچیق بزرگ و زیبا ایستاده و با گیالسی در دستش، چیزی برای بقیه تعریف میمهراد را می دور  

بلند می آن بلند  پاهایش را دراز  خندد. داریوش کمی  با گیالسی خالی میان دستش،  سوتر روی صندلی تکی نشسته و 

ام. حیاط باصفا و داخل خانه پر از  قدر دلتنگش بودهاندازد که چکرده و غرق فکرهای خودش است. دیدنش یادم می

گذارم متوجه بینم و وقتی برای عوض کردن لباس، پا داخل خانه میترها نمیمهمان است. در حیاط کسی را از بزرگ

اند. حتی جمع پدر و مادرها هم به شدت مفرح و غرق سرخوشی به  ترها همه داخل خانه جمع شده شوم که بزرگمی

م مرده ینظر  پسر  باشند!  هم خوشحال  باید  لباسرسد.  برگشته!  می شان  تخت  را روی  موهایم  هایم  به  دستی  و  گذارم 

 .کشم. سامان برای سالم و علیک رفته و حاضر نشده بود همراه با من پا داخل خانه بگذاردمی

سروصدا  گرم مهمانانشان است. بی اند و حسابی سرشان  شناسم که درجمعی ایستادهپدر و مادر مهراد و داریوش را می

های چند نفره درحال شوخی و خنده هستند. هایی که در جمعشوم. تمام فضای حیاط پر شده از جواناز خانه خارج می

تر است و  های دیگر شلوغروم. از تمام جمعبالخره با تمام قدرتی که در خودم سراغ دارم، به سمت تنها جمع آشنا می 

روم، داریوش پشتش به من است و متوجه نزدیک شدنم اند. از سمتی که من می دور و برشان را گرفته بیشتر از ده نفر

دانم با آن کند. میهایش را ریز میماند و چشمبیند. چند لحظه به صورتم خیره میشود. مهراد قبل از بقیه مرا مینمی

 .تغییر ظاهری بزرگ چند لحظه زمان برای شناختنم الزم است

 :کندهای معروف و همیشگی خودش، گیالس مشروبش را به سمتم بلند میه محض شناختنم، با خندهب

 ...به به...تارا خانوم...فکر کردم قابل ندونستی بیای-

دهم. نباید بفهمند چقدر استرس دارم.  نشانم و به مسیر رفتنم ادامه می به زور لبخندی مصنوعی و مسخره روی لبم می 

گرداند و نگاهی که از درک معنایش رای روز اول باشم. داریوش با شنیدن حرف مهراد سرش را برمیباید همان تا

چرخند. متعجب است. بالخره بعد از مکثی طوالنی و به هایش روی موهایم میکند. مردمکعاجزم را سمتم روانه می



 «منصوری یاسمین»روسی  رولت

770 
 

چرخانم، گردد. متاسفانه هرچه چشم میشود و به سمتم برمیاش بلند میمحض رسیدن من به جمعشان از روی صندلی

 .بینمشبنم را آن اطراف نمی

آورد و انگشتانم را برای چند لحظه میان مشتش  تر از بقیه و نزدیک به من ایستاده دستش را جلو میداریوش که قبل

 :فشردمی

 !سالم...خوش اومدی-

 :زندمیکند و خیلی کمرنگ لبخند باری دیگر ظاهر جدیدم را بررسی می

 ...مبارکه! بهت میاد-

لبخند و لحنش بوی طعنه دارد و من هم زیاد امیدی به صداقت کالمش ندارم. با مهراد و بقیه دختر و پسرهای جمع هم  

 :کندام می دهم و مهراد اینطور معرفیدست می

 .ها تارا از دوستای عزیزم بچه-

گذرد تا بالخره مهراد دستش را برای یکی از سکوتی معذب کننده میای در  نشینم. دقیقهی سامان کنارش میبا اشاره

 :گیرددارد و به سمتم میخواند. گیالسی از داخل سینی برمیکند و فرایش میها دراز میپیشخدمت

 ...شامپاین دوست داشتی دیگه-

می سمتم  به  را  باریک  لحظه گیالس  چشم گیرد.  میان  را  نگاهم  صای  و  داریوش  عصبی  مهراد  های  بشاش  ورت 

ی جام گیرم و پایهنفسی می  کرد شامپاین دوست دارم؟ خوردم. چرا فکر میچرخانم. من که هیچوقت مشروب نمیمی

 :کنمرا میان انگشتانم حبس می

 ...مرسی...فکر کنم منو با کسی اشتباه گرفتی البته-

 :زندهای آبی پررنگش برق میفرستد و چشمابروهایش را باال می

 !ورو؟ با کس دیگه؟ همچنین چیزی ممکن نیستت-

اندازم. قصد آزار مرا دارد یا داریوش؟ شاید هم  کند و من از شدت شرم سرم را پایین میگیالس را میان دستم رها می 

 :بردایستد و دست داخل جیبش میهردویمان! صاف می 

 ...هشامپاینش حرف نداره. عموم فقط برای همین مهمونی از ایتالیا آورد-

نوشم. نگاه داریوش همچنان حرص دارد. سامان برای آرامش دادن  ای میآیم و مقابل نگاهش، جرعه بالخره کوتاه می

ها دارد و همین چشم شود. نگاهش را از صورتم برنمیتر میهای داریوش عمیقی اخم گیرد و گرهبه من دستم را می 

 .کننداسترسم را بیشتر می

 .سختی بود. خودمم باورم نمیشه جون سالم به در بردمآره خالصه...دوران -

می بلند  صندلی  روی  از  آرامش  با  درهمش،  برخالف صورت  شیشهداریوش  آالچیق،  کنار  بار  داخل  از  و  ی شود 

توجه به افراد حاضر و  کند. بیکشد. گیالسش را تا نیمه پر و شیشه را روی همان بار رها می ویسکی را بیرون می 

 .کندی مهراد با عذرخواهی کوتاهی جمع را ترک میفک گرم شده

 لرزی؟ اوکیه...آروم باش. چرا می -

خواهم جواب سامان را بدهم که گوشی میان دستم ویبره  لرزد. میشکلی نامحسوس بدنم میخودم هم نفهمیده بودم که به

 :اندازم. پیام از سمت داریوش استخورد. نگاهی به صفحه می می
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 ".منتظرتم بیا پشت حیاط"

دانیم بیشتر  آمیزی از ربوده شدنش است که هرسه می مهراد هنوز درحال تعریف کردن ماجراهای غیرواقعی و اغراق

 .از نصفشان دروغی بیش نیست

 :گویمشوم و رو به سامان میاز جایم بلند می

 .االن میام-

 :زندام که مهراد صدایم می دهکشم و چند قدم بیشتر دور نشکند. راهم را میمخالفتی با رفتنم نمی

 ...تارا جان-

اهمیت به گردم. لبخندش لجم را درمیاورد ولی او بی گیرم و دست به سینه به سمتش برمیبرای حفظ آرامش نفسی می

 :گویداین موضوع می

 کجا؟ به این زودی خسته شدی؟-

 :کنمسیر دور شدن داریوش میای به مشود و اشارهاش میزنم که فقط مهراد متوجه تلخیپوزخندی می

 !گردمبا داریوش کار داشتم..االن برمی-

آید. با لبخندی گذارد و به سمتم میکند. گیالس داخل دستش را روی میز کوچک آهنی و سیاه میچند لحظه فکر می

 :کندنزدیک گوشم زمزمه می

 ...فکر کنم الزمه یکم حرف بزنیم-

 :کنمهای زیبایش میاخطارآمیز نگاه به آبیکشم و خودم را عقب می

 .نه الزم نیست...باید با داریوش حرف بزنم-

 :گیردآرنجم را می 

 ...کنهچند دقیقه صبر می-

کنم که شر به پا نکن. پیام نگاهم  کنم و با نگاه التماسش میزده دستم را به سمتش بلند می شود. وحشتخیز میسامان نیم

می سرا  کالفه  میگیرد.  میرجایش  تکان  تاسف  روی  از  سری  و  نگاهمان نشیند  تعجب  با  جمع  از  نفری  چند  دهد. 

گیرم نشانم، اینبار من بازوی مهراد را میکشم و درحالیکه لبخندی روی لبهایم میکنند. آرنجم را محکم بیرون میمی

 :کشمشو دنبال خودم می

 .زنیماوکی...حرف می-

 :گردمکنم و با حرص به سمتش برمیش را رها می رویم. بازوی ای خلوت میگوشه

 کنی؟داری چیکار می-

 :کنم ادایش را دربیاورمبرم و سعی میابروهایم را باال می

دونی نوشیدنی مورد عالقه من چیه؟ جلوی چشم  کنی انگار میگیرم...یجوری رفتار می تورو با کس دیگه اشتباه نمی-

می چی  داریوش؟  چشم  جلوی  میخوایهمه؟  ماجرا  این  به  تورو  پای  کردم...نباید  اشتباه  من  مسخره ؟  این  کشیدم. 

 .بازیارو تموم کن
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 :دهدکشد و نفسش را محکم بیرون میاش میدستی به پیشانی

داریوش...اذیتم می- و  تو  بین  رابطه  بود...تموم این  فکرتم...هرچی که  تو  یا هنوز  دارم  تورو دوست  کنه...نه چون 

 ...ناراحت هم نیستم...از اون ناراحتمشده...حتی ازت 

شد...می- بشه...ولی  اینطوری  نبود  مهراد...قرار  عاشقشم  اون  من  نیست!  انصاف  چی؟  که  کنی  ناراحتش  خوای 

خوای آرامششو  برادرته...برات ارزش قائله و دوستت داره. تا وقتی تو با این ماجرا کنار نیای اونم آرامش نداره. می 

 کنی وقتشه که یکم هم تو داریوشو حمایت کنی؟ی کافی پشتت نبوده؟ فکر نمیازه ازش بگیری؟ به اند

 تونی همچین چیزی ازم بخوای؟ ای؟ چجوری حتی میبا تایید کردن همچین رابطه -

 :برمکنم. ولوم صدایم را باال می هایم رسیده و احساس کالفگی میسرمای هوای پاییزی به استخوان

 خوای خوشحال باشه؟ می چون با من خوشحاله...ن-

 خوام...ولی نه با تو! چرا تو؟ بین اینهمه زن چرا تو؟معلومه که می-

انتخاب - آدم خودش  قبول کن. مگه  اشتباهات خودت رو هم  بفهم...بزرگ شو! مسئولیت  با من خوشحاله...اینو  ولی 

داریوش؟ مجبورش نکن انتخاب کنه...مجبورش کنی برای من آسون بوده؟ یا برای کنه به کی عالقمند بشه؟ فکر میمی

 !نکن بین من و تو انتخاب کنه

 :رود و سوالش بیشتراش روی مخم میخنده

 ترسی انتخابش نباشی؟چرا؟ می-

کنم و با انگشت  گیرم و میان دستش رهایش میچرخانم. گیالس شامپاین را به سمتش میهایش مینگاهم را در مردمک

 :کوبمیاش ماشاره روی سینه

 چطوره جای اینکارا بری با پولی که از بابات دزدیدی خوش بگذرونی؟-

روم. داریوش هایی تند و کوبان به سمت پشت ساختمان میکنم. با قدم گیرم و همانجا رهایش میبا خشم نگاهم را می 

چرخانم و  و شلوار پوشش میکشد. نگاه حریصم را روی اندام کت ی پر گل و زیبایی ایستاده و سیگار میرو به باغچه 

 پرسم؛ اگر از دستش بدهم باید چه کنم؟از خودم می 

می میکنارش  براندازم  نمیایستم.  حرفی  ولی  میکند  دستش  از  را  سیگار  میزند.  پوکی  خشم  با  و  خیره  گیرم  زنم. 

 .های زیبای باغچهمانم به گلمی

 چرا انقدر طول کشید؟-

 :گویمزنم و میپوک دیگری می

 .زدمداشتم با مهراد حرف می-

 زدی؟ داشتی با برادر من حرف می -

 :پرسددهم. دوباره خودش میجوابش را نمی

 زدید؟ راجع به چی حرف می -

 !چرت و پرت...پاشو از گلیمش درازتر کرده بود-
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 .دونماون از من ناراحته...خودم می-

 :گردانمسمت خودم برش میچسبم و به کنم. بازویش را میسیگار را زیر پایم خاموش می

 .بالخره کنار میاد-

 اگر نیاد چی؟-

 :کنمپافشاری می

 ...میاد-

-... 

داره - آرزو  ازم متنفره...که چقدر  دادم که چقدر  بیمارستان جلوی خواهرم وایسادم و گوش  داریوش...من توی  ببین 

باهاش   بخشه! ولیش منو نمیجای بابام من مرده بودم. گفت هیچوقت برای مرگ بچه میدونی چیه؟ مطمئنم بالخره 

بخشه...چون خواهرشم. چون همخونیم! کاری که تو با مهراد کردی...در برابر کاری که اون با تو  کنار میاد و منو می

از   از سرزنش کردن خودت برداری...باید دست  باید دست  تینا کردم هیچی نیست.  با  کرد...در برابر کاری که من 

 خوای؟ری...منو میسرزنش کردن من بردا

 :کندهایش را باد میزند و لپپلکی می

 ...خواممعلومه که می-

 .پس مرد باش و روی حرفت وایسا-

کشد و با صورتی که از چرخد. نیمی از مایع زرد رنگ داخل گیالس را باال مینگاهش روی صورت و موهایم می

 :گویدطعم بدش جمع شده می

 ه؟ی این رنگ موی جدید چیقضیه-

 :اندازمشانه باال می

 ی خاصی نداره...بد شده؟ قضیه-

می  باال  هم  را  نوشیدنی  میمابقی  دستش  کنار  سکوی  روی  را  لیوان  و  میرود  کمرنگی  لبخند  اینبار  گذارد.  که  زند 

 :مهربان است

 !ای خوشگلیطور ناراحت کنندهکاش شده بود...تو همیشه خوشگلی! به-

 :شودنما باز میبه لبخندی دندان  هایم از این سو تا آن سولب

 مرسی از تعریفت...میشه انقدر ناراحت نباشی؟-

خنده- و  جشن  این  نمیبه  نیست...مهراد  خوب  تارا...اوضاع  نکن  نگاه  حقیقت  ها  از  چیزی  محمود  و  مامانش  خواد 

 ...هم هست که تر. یه سری چیزای دیگهبدونن...بابام در به در دنبال بهمن و پولشه...شده یه گند بزرگ

می صورتم  میان  را  مشتاقش  طرهنگاهش  و  شانه گرداند  روی  از  را  موهایم  از  برمیای  انگشتانش  ام  میان  و  دارد 

 :گیردمی

 .مهم نیست-
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 :کشمشگیرم و به سمت خودم میدستش را می

 .گذروندنه...بالخره از شر بهمن آزاد شدیمنگران نباش...یکم بگذره بالخره همش حل میشه...االن وقت خوش -

می جا  پهنش  بازوهای  میان  را  میخودم  جای  بغلش  میان  مرا  مخالفت  بدون  هم  او  و  لب دهم  کوتاه  دهد.  را  هایش 

 .زندام میبوسم و بوی الکل زیر بینیمی

 داریوش؟-

آیم ردیم. از آغوش داریوش بیرون میگکند برمیای که تمام تنم را پر از نفرت میبه سمت صدای ظریف و دخترانه

آید. چند ثانیه دارد. شبنم همراه با دختر دیگری به سمتمان میهایم نگه میاما به جای رها کردنم، دستش را روی شانه 

 .کشد تا بشناسمش. حدیث دوست دختر قبلی داریوش استطول می

زند و  داریوش که دور بازوی من است، زهرخندی می رسانند و شبنم با نگاهی پر نفرت به دست  خودشان را به ما می 

 :گویدمی

 ...گشتمهراد دنبالت می-

 .کند. شاید هم کمی دلگیر و ناراحتحدیث هم متعجب به ما نگاه می

 یعنی میگی مهراد تورو فرستاده دنبال من؟-

 :گویدماند و با گیجی میحدیث چند ثانیه در صورتم خیره می

 کنم...قبال شما رو ندیدم؟من...فکر -

 :دهدمخاطبش من هستم ولی شبنم با لحنی زشت جواب سوالش را می

 .شناسی! دوست دختر مهراد بود. همون موقع که مهراد نامزد داشتتارا؟ آره بابا می-

 :ایستددهد و دست به سینه میلبش را جلو می 

 !اوهوم...خدایی خیلی خرابی-

روم. درست رو در روی شبنم زنم و به سمتشان می کنم. لبخندی تصنعی میباز می   دست داریوش را از دور گردنم

 !انگیز ایستم. فرق زیادی نکرده. همانقدر وقیح! همانقدر نفرتمی

زنم. قدمی به عقب پرت ی محکمی به صورتش میبرم و با تمام قدرتی که در خودم سراغ دارم، کشیدهدستم را باال می

 .گذاردزند و دست روی دهانش میای میکشد. حدیث جیغ خفهاش میی آرایش شده روی گونهشود و دستش را می

 :کندکوبم. انگشتم را به سمتش دراز می اش میکنم و تخت سینهاش استفاده میاز غافلگیری

 !بعد از تمام اتفاقاتی که افتاد...بعد از بالهایی که سرم آوردی...حق نداری به من بگی خراب-

 را؟تا-

 :دهمکشم و اخطار میکشد. به شدت دستم را بیرون میداریوش دستم را آرام می 

 ...بین من و شبنمه-

 :غرمهایی مشت شده میای جز نفرت ندارد و دست با بغضی که ریشه
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 تو زندگی منو به گند کشیدی. چرا؟ چون حسودیت شده بود؟ فیلمو پخش کردی چون حسودیت شده بود؟-

 :گویدکوبد و با صورتی پر از انزجار میام میسابد و اینبار اوست که به شانهروی هم می  هایش رادندان 

 .نه! پخشش کردم چون به نظرم فان بود. چون حوصلم سررفته بود-

 حوصلت سر رفته بود؟ -

 !کنم اینجا نهتارا خواهش می-

 :کندکنم که قصد عقب کشیدن بازویم را دارد. زمزمه میبه داریوش نگاه می

 ...ارزششو نداره-

 :کندشبنم اینبار به سمت داریوش غرش می

 .من ارزششو ندارم؟ یجوری حرف نزن که انگار اینجا نیستم-

 :کشدخبر است، با دیدن نگاه داریوش، دست شبنم را میحدیث که کامال از همه جا بی

 .خیال...اینجا که جای این حرفا نیستشبنم جان بی-

 :کشمپوفی می

 تو اصال شرم و حیا سرت میشه؟ -

  !من شرم و حیا سرم میشه؟ مثل اینکه یادت رفت االن چجوری به حدیث معرفیت کردم-

-... 

 !تونستم بذارم توی خونت بمونیمی-

 :برمام بیرون کشیده بود. صدایم را باال میکند که برای دزدیده نشدنم از طرف بهمن، مرا از خانه اشاره به زمانی می

 ...کارو کردی چون نگران خودت بودی اون-

-... 

میدونی - نداری.  میگه...ارزششو  راست  داریوش  کردم.  ازت  نفرت  حروم  خودمو  وقت  زیادی  شبنم؟  چیه  میدونی 

تو   نرفت  سمتش  هیچوقت  داریوش  که  کسی  تنها  ولی  دوییدی  دنبالش  سگ  مثل  مدت  اینهمه  چیه؟  قسمتش  بهترین 

 ...بودی...واقعا

کشید محکم  میهصدای  گوشم  در  دست اش  میان  و  میپیچد  صورتم  روی  دستی  میفتم.  داریوش  صاف  های  و  کشم 

 .کشدگیرد و با یک حرکت عقبم میور شوم که داریوش از کمرم میخواهم به سمتش حملهایستم. میمی

بد. حدیث هینی چساندازد و بازوی شبنم را محکم میرود. چنگ میدارد و به سمت شبنم میمرا پشت خودش نگه می

 .کند مداخله کندکشد و سعی میمی

دهد و با فکی که روی هم  هاست. بازوی ظریف شبنم را میان مشتش فشار می تر از این حرفداریوش اما عصبانی

 :غردسابد میمی

 االن چه غلطی کردی؟ -
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 :شبنم صورتش از درد جمع شده و سعی دارد بازویش را بیرون بکشد

 !اول اون زد -

 ...خوام وسط این همه آدم بزنمت شبنمخوام شر بپا کنم...نمیبود...تو حقت بود...نمی حقت-

 ...کنمداریوش جان خواهش می-

 !تو دخالت نکن حدیث-

 :چرخاندنگاهش را به سمت حدیث می

 کنه. مگه نه؟ رو نابود میگشتم...این زن همه جای تو بودم باهاش نمی-

 :درد شبنم استنگاهش حاال با صورت پر از 

 !باید برای کاری که کردی شرمنده باشی...نه اینکه اینجا وایسی و به زنی بگی خراب که زندگیش رو به گند کشیدی-

شود. صورت شبنم از سرخی و کند، که ناخودآگاه چند قدم به عقب رانده میطوری با قدرت بازوی شبنم را رها می

 :استلرزد و نگاه پرنفرتش به داریوش بغض می

من جون برادرت رو نجات دادم. من رفتم سراغ بهمن و بهش پیشنهاد پول بیشتر کردم و مجبورش کردم برنامه رو  -

کشتش...وقتی تو و تارا جونت مشغول عشق و حال بودید من مهرادو راضی کردم همکاری کنه  عوض کنه وگرنه می 

 ...تا ولش کنن...نه تارا...من! برای تو کردم

نمی هیچکدام  شده مطمئنم  عصبانی  بقدری  اما  بداند  ماجرا  از  چیزی  حدیث  موضوع  خواهند  این  به  اهمیتی  که  اند 

 .دهندنمی

چرخی و هیچی بهت نمیگم. دور و بر من و تارا و حتی  دقیقا برای همینه که داری راست راست برای خودت می -

 .دادمگوش می مهراد نچرخ...دارم بهت هشدار آخرو میدم. جای تو بودم

 وگرنه چی میشه؟-

 :گویدایستد و دست به سینه و خونسرد میداریوش صاف می 

ایناست...خودت  - از  نیستن...بیشتر  اونا  دارم  که  مدارکی  تنها  یادته؟  بودی  دنبالش  در  به  در  که  مدارکو  اون 

ی میفته. همینجا تمومش کن  خواستی هرطور شده بدزدیشون...پدر عزیزت...توی بد دردسردونی...واسه همین می می

 .و برو دنبال زندگیت

 :رودچسبد و بالخره عقب میشبنم که مشخص است اینبار حسابی ترسیده، به بازویش می

 .من دنبال دردسر نیستم...همین االن هم همه چیز تموم شده-

با عصبانیت مسیر آمده را    چرخد و خبر از همه چیز و هاج و واج مانده، به عقب می بدون توجه به حدیث که هنوز بی

جایی بزرگ شوم  ای که لیاقتش است تاوان نداده اما من دیگر دنبال دردسر نیستم. باید بالخره یکگردد. به اندازه برمی

چرخاند و  هایش را بدهد. حدیث نگاهش را میان ما می و بگذارم و بگذرم. شاید یک روزی و یک جایی جواب بدی 

 .زندلبخند معذبی می

 :گویدکشد و با عطوفت مییوش نفس عمیقی میدار

 .ببخشید حدیث...امیدوارم شبتو خراب نکرده باشیم-
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 :گیرددهد و لبخندش رنگ مهربانی میحدیث سری تکان می

 .نه عزیزم...اوکیه...هرچند کال نفهمیدم چی شد-

 ...چیز مهمی نیست...بهتره برگردیم پیش بقیه-

 :گیردحدیث دستش را باال می

 .ه نه...راحت باشید...ببخشید خلوتتونو بهم زدیمن-

 :کشمگذارد. نفسم سنگین است و دست روی صورتم میکشد و تنهایمان میبدون هیچ حرف دیگری راهش را می

 ...باورم نمیشه زد توی گوشم-

 خوبی؟-

 .کندگیرد و صورتم را بررسی میهایم را میدست

 .کشیدکاری میه حتما کارشون به کتکآره خوبم...خداروشکر سامان ندید وگرن-

 :کندهایم را رها میدلخور می شود و دست 

 .کنهالزم نیست هر روز بهم یادآوری کنی که سامان برات چه کارایی می-

 چی میگی داریوش؟ -

 مگه اینطوری نیست؟ -

-... 

 ...جواب بده-

 دیوونه شدی؟-

دستتو گرفت تا آرومت کنه...زیادی نزدیکه بهت...انقدر که...انقدر  دیوونه؟ دیوونگی منو ندیدی تارا! دیدم چطوری  -

 ...که

 :برمابروهایم را باال می

انقدر که هربار گیر بهمن افتادم برای نجات دادن جونم اومد؟ انقدر که ده سال تمام کنارم بود درحالیکه که تو رفتی -

 دنبال زندگیت؟ 

-... 

 .کس منهیوش...سامان همه دوست ندارم روی سامان حساس باشی دار-

 :بردصدایش را باال می

 !کست باشه. اگر قراره من انتخاب کنم...تو هم باید انتخابت رو بکنیخوام همهولی هستم. نمی-

 :زنم به نگاهشناباور زل می
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رت رو شنوی چی داری میگی؟ سامان مشکلی با رابطه من و تو نداره...من هیچوقت ازت نخواستم قید براداصال می-

 .خوای قید سامانو بزنمبزنی...ولی تو داری از من می 

 :گویدکشد و با لحنی خسته مینفس عمیقی می

بزنی...فقط...فقط...زیادیه...رابطتون زیادی نزدیکه...اذیتم میکنه. دستتو مینمی- قیدشو  گیره و جوری نگاهت  خوام 

 ...مردم! زیادیهشناسم تارا...خودم کنه که انگار...من اون نگاهو میمی

 :کنم نگاهم کندگیرم و مجبورش میاش را می روم. چانه تر شده، من هم آرام جلو میحاال که آرام 

شدم. ولی هیچوقت هیچ اتفاقی نیفتاده و قرار هم دونم...رابطه من و سامان پیچیدست...منم جای تو بودم حساس میمی-

 .نیست بیفته. من تورو دوست دارم

 :کشدزند و دستش را روی استخوان زیر گردنم میپشت گوشم میموهایم را 

 ...خوش به حال من پس-

ام با بوسد، هنوز نگران حساسیتش روی رابطههایم را میلحن حرف زدنش کنایه دارد ولی برایم مهم نیست. وقتی لب

 .سامان هستم

تنهای تنها...سالهاست که دیگر این تنهایی   ست. تمام روز را بیرون از خانه سپری کردم.روز خنک و پاییزی آرامی

های  ام. به تنها بیرون رفتن...تنها خرید کردن...تنها غذا خوردن و تمام تنهاییدهد. به آن عادت کردهمزمن آزارم نمی

ها  ندهتر شده و پردانم. آسمان کمی آبیکند، قدر این آزادی را بیشتر میدیگر! حاال که دیگر خطری جانم را تهدید نمی

 .خوانندکمی زیباتر می

دار خریدم. یک شال  های صورتی و پاشنههای لوکس پاساژی معروف درفرمانیه برای خودم کفشاز یکی از مغازه

ام شوم. اما ارزشش را  انداز چند ساله رنگ و شیک که باعث شد بیشتر نگران کم شدن پسرنگارنگ و مانتوی کرم

روحیه  خداشت.  از  که  صبح  با  نمیام  دلم  دیگر  نیست.  مقایسه  قابل  زدم  بیرون  با انه  بپوشم.  سیاه  همیشه  خواهد، 

تر کنم. ناهار را ام با خودم است. باید خودم را خوشحالای که در طول زندگی خواهم داشت، رابطه ترین رابطه ارزش

نها غذا خوردن در کافه و  کنم. تهای عجیب و غریب بقیه نمیخورم و توجهی به نگاهای کوچک و دنج میدر کافه 

 .کنم که چنین جراتی در خودم دارمخواهد و من افتخار میهای شلوغ جسارت زیادی میرستوران

ای که  ساله   ۲۷شوم دخترکنم و میها را امتحان میگردم. تمام لباسساعت از شش عصر گذشته است که به خانه برمی

هایم و تمیز کردن خانه، د از جمع و جور کردن ریخت و پاشهیچ دغدغه و نگرانی جز تیپ و ظاهرش ندارد. بع

می  چای  خودم  میبرای  اتاق  به  و  نکشیدهریزم  سیگار  دیگر  مهمانی  از شب  کار روم.  کنم.  ترکش  دارم  سعی  و  ام 

  ام و بعد به سختی جلوی هوسم را با یک بار لباس پوشیده برای خرید سیگار تا کوچه رفته   ۱۰۰راحتی نیست. بیش از  

 .امام. در همین چند روز کمی رنگ و رویم برگشته و وزن اضافه کرده بستنی یا خوراکی دیگری گرفته

از داریوش کم و بیش خبر دارم. شب مهمانی، من همراه سامان به خانه برگشتم و ساعت از نیمه شب گذشته بود که 

ب گذرانده  آوردن شبی که  یاد  به  از  ماند.  تا صبح  و  آمد  پیشم  کشیدن داریوش  نفس  و  تند می شود  قلبم  ودیم ضربان 

ای برای دیدنم نریخته است. با اینکه فکر شود اما هنوز برنامهی کوتاه حالم را جویا میسخت! گاهی با یک مکالمه

دهد، اما پول رو به انتهای حسابم بیشتر از هرچیزی نگران کننده است. کردن به آخر و عاقبت این رابطه آزارم می 

ب پسعالوه  پروژهر  حقوق  ساله،  چند  برایم  انداز  حقم  از  بیشتر  و  سخاوتمندانه  به طور  داریوش  که  را  شرکت  های 

ماند، گذارم و مقداری که برایم میی ماه بعد خانه را در ذهنم کنار میام. کرایه ریخته بود را تقریبا تا انتها خرج کرده

فرستم و در هر سایت و اپلیکیشنی که سراغ دارم، رزومه میشود که  کند. دو روزی میبرای بار هزارم مشوشم می

ی کاری هم دارم. باید در طول همین هفته جایی مشغول شوم وگرنه به مشکل خواهم در طول هفته چندین مصاحبه

 .خورد
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مشکالتم خواهد از داریوش تقاضای کمک کنم و یا حتی از  برعکس گذشته و اتفاقاتی که با مهراد افتاد، اصال دلم نمی

او بگویم. فکرهای بد را عقب می رو، ی پیشام در طول هفتههای کاری زنم. برای نوشتن زمان و روز مصاحبهبا 

جوم و چند  هایم میآورم. پوست لبم را میان دندان ام باال میکنم و اپ تقویم را در گوشی ام را باز می ریزیدفتر برنامه

می دفتر  وارد  را  اول  فکرقرار  می  کنم.  سرم  از  صاعقه  مانند  چشم  ترسناکی  امروز  تاریخ  به  دیگر  یکبار  گذرد. 

هایم توانم انقدر احمق باشم؟ خودکار از میان انگشتخورد. چطور میدوزم و آسمان و زمین دور سرم چرخ میمی

  .گریه بزنم خواهد زیردوم. دلم می دارم و به سمت هال میزنم. گوشی را برمیشود و با وحشت چنگ میرها می

قلبم تا دهانم باال میچطور تا این حد از خودم غافل بوده پلکم را میام؟  سوزاند. از شدت ترس و آید و اشک پشت 

ام گذشته است ولی خبری از پریود نیست. شوک حتی توان پلک زدن ندارم. دو هفته از زمان همیشگی عادت ماهیانه

شود، این موضوع از مرگ هم اعت عمل کرده و هیچگاه پریودم جا به جا نمیبرای منی که در تمام عمرم بدنم مانند س

توانم در چنین شرایطی زنم. نمیدهم و طول هال را تند و تند قدم میبدتر است. به سختی چند نفس عمیق بیرون می

 .امهای که گذشت تاخیر داشتباردار باشم! چنین چیزی ممکن نیست. شاید بخاطر استرس این چند هفته

ام را از ذهنم بگذرانم. حتی یکبار هم پیش نیامده  کنم تمام بارهایی که در یک ماه و نیم اخیر با داریوش بودهسعی می

شود، در  گیرد اما باورم نمی درصد جلوی بارداری را نمی  ۱۰۰دانم که کاندوم  بود بدون کاندوم رابطه داشته باشیم. می

گیرم. بعد از اینکه برای مدتی همانجا خشکم هایم مینشینم و سرم را میان دستمیاین حد بدشانس باشم. روی کاناپه  

ایستم. وضعیت گیرم و روی پاهایم میگذرانم، بالخره کمی آرام میزند و تمام سناریوهای ترسناک را از سرم می می

مئن شوم. دو هفته زمان زیاد و چک است. باید اول مط خوبی نیست اما بهرحال باید قوی بمانم. قدم اول خریدن بیبی

افتد که تا به حال یک تواند دالیل دیگری هم داشته باشد. باز یادم میست اما عقب افتادن عادت ماهیانه می خطرناکی

 .گزمروز هم پریودم عقب نیفتاده و با نگرانی لب می

های  خانه برسم، به حال و احوالم در هفتهزنم. تمام طول راه تا به داروپوشم و باری دیگر از خانه بیرون میلباس می

گیرم و اشتهایم زیاد شده اما مطمئن نیستم هیچکدام عالئم بارداری باشد. با رنگ  کنم. گاهی سرگیجه میگذشته فکر می

گردم. بیبی  گیرم و به خانه برمینگرد میچک را از زنی که حال و احوال بدم را با دلسوزی میو رویی پریده بیبی

دانم باید چه حسی  مانم به پاکت مستطیلی و ترسناکش. حتی نمیگذارم و خیره میا جلوی چشمم و روی میز میچک ر

  .دهم ذهنم آن سمتی برودکنم. اجازه نمیعنوان فکر نمی داشته باشم. به برخورد و واکنش داریوش که به هیچ 

کنم. مطمئنم که  شم و همانجا روی میز رهایش میککشم. جرات دست زدن به پاکت را ندارم. پوفی میآه بلندی می

شوم. باید اول مطمئن شوم که چه هنوز قدرت امتحان کردن ندارم. اگر االن بفهمم که باردارم، بدتر گیج و نگران می

  دهمحسی به این موضوع دارم. باید اول با احساساتم کنار بیایم. بالخره بعد از چند روز مقاومت صبرم را از دست می

دانم که اینبار هیچ نیرویی آنقدر قوی نیست که جلوی سیگار کشیدنم را  زنم. میو برای خریدن سیگار باز بیرون می

ترین مشکلم پیدا کردن شغل است، بمب بزرگ دیگری وسط فرق سرم را  کردم بزرگ بگیرد. درست وقتی فکر می

 .شودهدف گرفته است! از این بهتر نمی

*** 

جا پخش شود. موبایلم طور یکسان همهمالم تا رژ بهها را بهم میکشم و آنهایم میرا روی لبرژ لب صورتی رنگ  

اندازم و همانطور که از  شود. رژ لب را داخل کیف می لرزد و اسم سامان روی صفحه نمایان میروی میز آرایش می 

 :کنماز میدارم. پیام را بشوم، گوشی را برمیروی صندلی کوچک میز آرایش بلند می

 "می خوای بیام دنبالت؟"

 ".نه میام. شاید یکم دیر کنم"

 "داریوش نمیاد؟"
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گرفته  میحالم  قبل  از  میتر  کوتاهی  "نه"  فقط  و  دورهشود  سامان  که  بودم  داده  خبر  داریوش  به  وقتی  همی نویسم. 

نخواهد کرد. انقدر لحنش جدی بود که ام  کوچکی گرفته و او را هم دعوت کرده است، جدی و قاطع گفت که همراهی

روم و داریوش با یک اوکی،  گیری و اصرار نداشتم. من هم لج کرده و گفته بودم که بهرحال من میحتی جرات بهانه

 و شرایطی باردار باشم؟  توانم در چنین رابطه بحث را بست. واقعا چطور می

گیرم و از چک میام. نگاهم را به سختی از بیبینکرده  چک هنوز روی میز آرایشم است و حتی بازش همپاکت بیبی

ابری   زنم. هوا خنک و کمیزنم. تا پارکی که دو کوچه از خیابان خودم فاصله دارد را پیاده قدم می خانه بیرون می

آن رد می از کنار  تعطیلی  وقتی ساعت  واقع شده که  پارک مهدکودکی  نزدیک  بچه است.  از  زیادی  های  شوم، حجم 

 .کنندسیار کوچک در آن بازی میب

این نیمکت را  هایی که به وسایل بازی زیاد از حد نزدیکند، میروی یکی از نیمکت نشینم. مطمئنا در حالت عادی 

کنم. حتی این حقیقت  ام. احساس بارداری نمیها را دوست نداشتهکردم. هیچوقت حتی نزدیکی زیاد به بچهانتخاب نمی

ها تا ام نسبت به این موضوع تغییر کند. صدای جیغ و بازی بچهودنم باالست هم باعث نشده غریزهکه احتمال باردار ب

بچه نزدیک  که  مادرهایی  صورت  کرده.  پر  را  دورتر  میچندکیلومتر  نظر  از  را  هستند  نظر هایشان  به  گذرانم. 

نمی را مشخص  چیزی  که  لبخند روی صورت  نه! یک  هم  شاید  دقیقخوشحالند.  میکند.  که  بعضیتر  هایشان  شوم، 

 .آیندپریده به نظر میخسته و رنگ

شوم و توپ  ایستد. خم می خورد و کنار جدول از حرکت میهمان لحظه توپ بادی و کوچک رنگارنگی به پایم می

عد کند و ب دود. با خجالت و شک نگاهم میای نفس زنان و با صورتی سرخ به سمتم میدارم. دختر بچهسبک را برمی

گیرم و با  گردد. نگاه از صورت مادر یا خاله یا پرستار و هرچیز دیگرش میبه سمت جایی که مادرش ایستاده برمی

 کنم. موهای فر و سیاهش را خرگوشی بسته و چندین دسته از میان گرهلبخند صورت سفید و زیبایش را خیرگی می

 .پشت و سیاهش استل بیرون آمدن از موهای کم ها تقریبا درحاهای صورتی بیرون ریخته. یکی از کشکش

دراز می  را  قدمی عقب میدستم  تا روی سرش بکشم که سریع  داخل دهانش میکنم  را  انگشت شستش  و  برد. رود 

 :گویمست. با همان لبخند گرم و لحنی مهربان میی باهوشیگیرد. بچهلبخندم عمق می

 ...چه خانوم خوشگلی هستی شما-

 :آیدزند و جلو مینمایی میدندان بالخره لبخند

 میسی...توپمو میدی؟-

قاپد. سپس بدون توجه  هایم میآید و سریع توپ را از میان انگشتگیرم. با دودلی کمی جلوتر می توپ را به سمتش می

 :کشدهایش جیغ میبه من و محیط اطراف، رو به دوست

 .آوردمش-

دار شدن هستم؟ آیا واقعا توان سقط کردن  زنم. آیا واقعا آماده بچه ام می نه مانم و دستم را زیر چابه دویدنش خیره می

 .هایم ندارمکنم که واقعا جوابی برای سوال دود، با خودم فکر میوقفه میدارم؟ خیره به دختر کوچک و زیبا که بی

 ...سالم-

نگاه می ایستاده  باالی سرم  که  زنی  به  تعجب  درهمبا  فکرهای  در  انقدر  بوده  کنم.  خودم  برهم  متوجه و  حتی  که  ام 

کشم و ست که دختر کوچک قبل از گرفتن توپ به سمتش برگشته بود. نفس عمیقی مینزدیک شدنش نشدم. همان زنی

 :زنمبه سختی لبخند می

 ...سالم-

 :کندای به دختر کوچک میدهد و اشارههای لبخنددار و زیبای صورتی رنگش میزن تکانی به لب
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 ...ان ترنمممن مام-

چون  - باهوشه  ماشاال  ولی  بزنم  حرف  باهاش  اول  داشتم  دوست  بانمکه  و  خوشگل  انقدر  شدم...دخترتون  متوجه  بله 

 .ها حرف نزنن خیلی بهترهها با غریبهتوپش رو گرفت و رفت. اینکه بچه 

 :کندای به نیمکت میره بافم. زن زیبا و بلند قد اشاهایی برای خودم میدانم دارم چه چرت و پرتخودم هم نمی

 تونم بشینم؟می-

 :گویمکشم و با روی باز میکمی کنار می

 ...آره حتما-

 :نشیندگذارد و خودش هم میکیفش را میانمان می

بزرگ- آدمای  با  میگیم  بهش  همیشه  من  هم  و  ترنم  پدر  هم  نمیآره  که  خودش  از  انقدر  تر  نزنه...آدم  شناسه حرف 

 ...ش اجتماع گریز بشهشنوه که ترجیح میده بچهمیچیزای بد 

 :دهدکند و ادامه می ی آرامی میخنده

 ...من شیمام-

 :فشارمای می اش را برای لحظهدست دراز شده 

 ...منم تارام...خوشبختم-

اجتماعیم قویه ولی خب  همچنین...من معموال اینطوری نیستم که برم بشینم با هرکسی صحبت کنم. البته کال روابط  -

سعی   باشه  نداشته  بچه  هرکس  نمیشینه...کال  اینجا  به  نزدیک  انقدر  باشه  داشته  بچه  اینکه  بدون  کسی  شما...معموال 

 ...کنه این پارک نیادمی

ترها حاضر بودم راهم را دور کنم ولی از کنار این پارک پر سر و صدا و شلوغ رد نشوم.  دقیقا مثل خود من که قبل

 :دهدکند و ادامه می قشنگ و بانمکی می خنده

 ...ببخشید اگر جسارت کردم و خلوتت رو بهم زدم-

 :اندازمکنم و با نگرانی شانه باال میای مصنوعی می من هم خنده

 ...واقعا نیاز داشتم یکی خلوتم رو بهم بزنه-

 ...تون رو از دست دادید واقعا متاسفماگر بچه-

 :بافمهایم را بهم میگشتکنم و انچند لحظه فکر می 

 ...نه...الاقل هنوز نه-

 :کنمماند به صورتم، خودم اعتراف می وقتی منتظر و گیج خیره می

 ...فکر کنم باردارم-

 ...اوه-

 :ماندگیرد و او هم به رو به رو خیره می نگاه از صورتم می



 «منصوری یاسمین»روسی  رولت

782 
 

 .بی نیست براتاین هم میتونه خوب باشه هم بد ولی از حالت مشخصه که موضوع خیلی خو-

ای که چند دقیقه بیشتر از ماند و من که نیاز مبرمی به حرف زدن دارم، به غریبه ام مینگاهش روی انگشت خالی حلقه 

 :گویممان نگذشته میزمان آشنایی

 ...ازدواج نکردم-

 چک استفاده کردی؟یتارا جان...اینجور اتفاقا میفته! خودتو اذیت نکن. شرایط بدیه ولی خب...راه حل داره...بیب-

 ...گذرهنه هنوز...دو هفته از زمان پریودم می-

 ...خب آخه-

 :کنمهای عسلی رنگش نگاه میبا نگرانی به چشم

 ...من حتی یه روز هم تاخیره ندارم هیچوقت-

 :کنددهد و با نگاه دختر زیبایش را دنبال میسری تکان می

 ...اول مطمئن شو...شاید اصال باردار نباشی-

 .تونمسعی کردم ولی تا وقتی مطمئن نشم چه حسی به این موضوع دارم نمی-

اوکی...پس سعی کن با دوست پسرت صحبت کنی...شاید کمک کنه بفهمی چه حسی داری...قصد ازدواج داره؟ بچه  -

 ...خواد؟ اینا مهمنمی

 ...کنه یا بدترع شرایط رو برام بهتر میدونم این موضوش موقع زایمان مرده...نمیدار شده و بچه پوووف...قبال بچه-

 ...دار شده یعنی مخالف مسئولیتش نیستاگر قبال ازدواج کرده و بچه -

 ...آره ولی شاید انقدر تجربه سختی بوده که دیگه نخواد تکرار بشه-

 ...تونی مطمئن بشی...باهاش حرف بزنبه گمونم تا باهاش حرف نزنی نمی-

گیرد و ام قرار می اوست...شاید بهتر است قبل از هرچیزی با داریوش حرف بزنم. دست زن شیما نام روی شانهحق با 

 :شومام میان عسل نگاه مهربان و گرمش پرت میمن ناخودآگاه از وسط فکرهای نگران کننده

خواد کسی که آماده نیست رو  رو بنداز...باور کن دلت نمی  تارا جان...اگر دوست پسرت مخالف بود بدون بحث بچه-

نمی که  کاری  کنی  ازدواج  مجبور  یه  از  سال  چند  از  بعد  مشترک...اونطوری  زندگی  توی  بکنه...مخصوصا  خواد 

خواد باهات بچه داشته باشه یا زندگی مشترک تشکیل بده مهم نیست  ناموفق با یه بچه بیرون میای. اگر این مرد نمی

خواد بچه داشته باشه. من قبال یه بار ازدواج  یشه که جز تو با هیچکس دیگه نمیچون بالخره یکی وارد زندگیت م

زندگی  وارد  دارم  دوسش  اینکه  فکر  نبود...با  آماده  که  کسی  می کردم...با  خودم  فقط  که  شدم  براش  ای  و  خواستم 

خواستیم. حتی مشترک میجنگیدم...اما شکست خوردیم. سالها بعد از طالق با شوهرم آشنا شدم...هردومون یه چیز  می

برمی که  حاال  بود.  احمقانه  کنیم  شروع  دیگه  کس  با  و  بگذریم  هم  از  اینکه  فکر  میشد  گاهی سخت  عقب اگر  گردم 

کردم که شک داشت و آماده نبود. نه که آدم بدی باشه...توی اون مرحله و بینم هیچوقت نباید با کسی ازدواج میمی

 ...شرایط...آدم من نبود

 :زنمهایش، لب میفکر به حرف غرق در 

داشته  - که شک  داره  کنم حق  نشد...فکر  عادی شروع  ما  داره...ولی...رابطه  رابطمون شک  باهاشم...به  که  مردی 

 .باشه
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شناسم...شاید واقعا شرایطتون متفاوت باشه ولی از یه چیز مطمئنم...اگر من جات نیستم و دوست پسرت رو هم نمی -

کنه...شوهر من از یه خانواده به شدت سنتیه  چیزی برای با تو بودن دودلش نمیباشه...هیچ  کسی واقعا دوستت داشته

 .شون رو داشت اما بهزاد هیچوقت شک نکردکه ازدواج تک پسرشون با یه زن مطلقه براشون حکم مرگ بچه

 ...خوادخواد بره...فرصت برای فکر کردن می بهم گفته که نمی-

حتما خیلی زود باهاش در مورد بارداری احتمالیت حرف بزن...اگر تصمیم بگیری سقط   خب بهش فرصت بده...ولی -

 .کنی بهتره زودتر اینکارو بکنی

 :نشیندخورد و اشک پشت نگاهم میباد تندی به پوست صورتم می

 .مرسی که کنارم نشستی...من هیچکسو حتی ندارم که بخوام باهاش حرف بزنم-

-... 

خیلی  - خاله وقتی  پدری...نه  نمیزنه...نه  حرف  باهام  سالهاست  خواهرم  و  مرد  مادرم  بودم  عمه  کوچیک  ای...نه  و 

 ...دوستی

 :ستکنم، حالت صورتش چیزی میان مهربانی و دلسوزیگذارد و وقتی نگاهش میدستش را پشتم می

 ...پس خیلی خوب شد که فضولیم اومد و اومدم جلو-

 مامان؟ مامان؟-

دهم و جمالتی که  کند. سرم را به پشتی نیمکت تکیه میدود و با کنجکاوی زیادی نگاهم میه سمتمان میترنم کوچک ب

 .کنمبندم و ذهنم را خالی از تمام افکار بد میهایم را میروند. چشمباید به داریوش بگویم، جلوی نگاهم رژه می

*** 

خانه ناهاخوری  میز  آنسوی  لپداریوش  و  نشسته  اپلاش  تایپ تاپ  چیزی  تند  و  تند  و  کرده  باز  دستش  جلوی  را  ش 

خواهم ببینمش و او پیشنهاد داده ام. گفته بودم که میاش. پر از خالی مانم به صورت جذاب و مردانه کند. خیره میمی

خانه جای  به  که  خانه بود  به  اینبار  من  خانهی  همان  برویم.  سابقش  و زن مشترک  او  گربهی  که  بیچارهای  در  ام  ی 

رسد. بعضی وسایل عوض  هایش سالخی شده بود. البته که همه چیز تمیز و مرتب به نظر میراهروی نرسیده به اتاق

شان با سارا نیست. اگر های دونفرهای سابقم است. دیگر خبری از عکساند ولی کلیات خانه همان پناهگاه چند هفتهشده

ها شدم. حتی به یاد آوردن آن عکس انشان ناراحت و عصبانی می کرد، حتما با دیدن صورت شاد و خندجمعشان نمی

 .کندهم حالم را بد می 

 :کندای زیرچشمی نگاهم میداریوش برای لحظه 

 .ببخشید عزیزم...االن تموم میشه-

اش نیست. کشم. دیگر در جعبه چک کوچک را از جیب کیفم بیرون میدهم. بیبیبا لبخندی نصفه و نیمه سر تکان می 

انگشتانم میطح پالستیکیس پایین میاش را میان  با نگاهی که نگران است، آب دهانم را به سختی  فرستم. فشارم و 

 .دانم که دیر و زود، بالخره باید جدی حرف بزنیممی

ی میان ابروهایش، حالت صورتش را  بندد و گرهتاپش را تا نیمه میانگار متوجه حالت غیرمعمولم شده باشد، در لپ 

 :کندخمو و گرفته میا

 خوبی؟-
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چک را درست جلوی خودم، روی میز کشم. بیبیگذارم و دستم را از زیر میز بیرون میبالخره دودلی را کنار می

می میچوبی  باال  سمتش  به  را  نگاهم  و  پلک  نشانم  و  مانده  خیره  رنگ  سفید  و  دراز  جسم  به  اخمالویش  نگاه  برم. 

 :کندتر از همیشه نگاهم میهایی سیاهمکزند. چند ثانیه بعد با مردنمی

 این چیه تارا؟ -

 :گیرمنفسی می

 ...چکبیبی-

 :گیردزند و لبش به پوزخندی انحنا میلپ تاپ را کامل کنار می

 چکه...چرا اینجاست؟دونم بیبیمی-

 :دهدتوان کمی ترس در آن دید ادامه می بعد از مکثی کوتاه و با صورتی که حاال می

 ای؟ حامله-

 :کنم آرام و خونسرد بمانم. اگرچه سخت است ولی من نقش بازی کردن را خوب بلدم سعی می

 اگه بگم هستم چی؟-

 :تر از همیشه استکشد و لحن صدایش تلخ بعد از مکثی که اینبار زیادی طوالنی شده، دستی به صورتش می

 ...چطور ممکنه باردار باشی؟ مراقب بودیم...کاندوم داشتیم-

 :اندازمدهم و شانه باال میلبم را جلو می 

 ...کاندوم ممکنه پاره شه-

 ...فهمم...باید تست خون بدیاگر پاره شه می چی داری میگی؟-

 :کندچک میاشاره به بیبی

  ...من به اینا اعتماد ندارم-

 :زنمدلخور صدایش می

 داریوش؟-

زند. چند بار پنجه میان شود و دست به کمر میاش بلند میدلی شود. از روی صنکند، ناگهان ساکت مینگاهم که می

گردد. حالت نگاهش را دوست ایستد و به سمتم برمیزند. نزدیک آشپزخانه میکشد و طول هال را قدم می موهایش می

 :گویدندارم. با نگرانی می

 ...خوام...الاقل نه االنتارا من بچه نمی-

 :گویمینه و با حالتی طلبکار میشوم و دست به س من هم بلند می

 خوای؟چرا نمیگی با من نمی-

 !چون منظورم این نبود..اگر بخوام حرفی بهت بزنم راحت میگم! من آماده پدر شدن نیستم...با هیچکس-
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 !خواممنم آماده مادر شدن نیستم...ولی میدونم تورو می-

 :زندعاجزانه نامم را صدا می

باز  ست...بفهمتارا...حرف بچه - نیستم بخوام  ازدواج نکردیم...من اصال مطمئن  ! یه بچه...با کلی مسئولیت! ما حتی 

 ...ازدواج کنم

 :شنومروم. صدای بلندش را میکشم و به سمت اتاق میبرای اینکه بغضم نشکند، دستی به صورتم می 

 کجا میری؟ -

 :دگردانگیرد و مرا به سمت خودش برمیمیان چهارچوب در بازویم را می

رو بزرگ خوای تو این مملکت خودت تنهایی یه بچه تارا من حق دارم برای زندگی خودم تصمیم بگیرم...واقعا می-

 !خوام...سعی کن بفهمیکنی؟ من...بچه...نمی 

 :گیرمانگشتم را جلوی صورتش می

می- بگیری...من  تصمیم  من  زندگی  برای  نداری  حق  نه  ولی  کنم...شاید  ازدواج  می خوام  روزی  یه  ولی  خوام حاال 

 ...ازدواج کنم

 :گویمتر میشود و آرام کند، کمی از شدت حرصم کم می وقتی در سکوت نگاهم می

 هایی که جلومونه...منو دوست داری؟ منو دوست داری داریوش؟ با وجود تمام مشکالت و سختی-

 :زندبخشی میای درنگ پلک اطمینانبدون لحظه 

 ...دارم...ولی یه بچه...زیادیهمعلومه که -

 !وقتی سارا باردار شد فکر نکردی زیادیه...خوشحال بودی...خودت بهم گفتی-

 :شودصدایش دادش بلند می 

 فهمی؟ سارا زنم بود...چیز به این سادگی رو نمی-

 :گویمتر میکنم و تلخی تلخی میخنده

 !فهمیفهمم! تو درد منو نمیالبته که بود...معلومه که می-

 :زنمرود عقبش میکشد. با قدرت و میان بغضی که رو به شکستن می روم. باری دیگر دستم را میعقب می

 ...من حامله نیستم داریوش-

شود و همین ذره ذره مرا  تر میکند. کم کم حالت نگاهش مهربانتر از قبل میسکوتی سنگین جو دورمان را سنگین

 :پرسدکشد. با مالیمت میمی

 یستی؟ن-

 ...نه! فکر کردم هستم...ولی نبودم-

 چک کردی؟-
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 :اندازمشانه باال می

خواستم قبلش باهات  چک خریدم ولی جرات نداشتم امتحان کنم...میبینیاز نبود. دو هفته پریودم عقب افتاده بود...بی-

 .حرف بزنم ولی امروز صبح پریود شدم

 :رومقدمی عقب می

 .مخیالت راحت...باردار نیست-

 :دهدمحکم و جدی اخطار می 

 ...خوبه...اینکه باردار نبودی چیز خوبیه تارا-

 :کنمهای سیاه و سفیدش تایید میخیره به دمپایی

 ...خواست باردار باشم...و اگر بودمدونم...منم دلم نمیمی-

 :گویمکنم و با اعتماد به نفس میهای سیاهش بند مینگاهم را به مردمک

 .مش...من بچه یا احمق نیستم داریوش...حاضر نیستم پای یه بچه رو توی همچین شرایطی باز کنمقطعا مینداخت-

 پس چرا دروغ گفتی؟ -

 ...دروغ نگفتم...گفتم اگر باشم-

 :پرسدهایی درهم می کند و بعد با اخمچند لحظه فکر می 

 کردی؟داشتی امتحانم می-

خواستم بدونم کجای زندگی توئم...فکر کردم حتی اگه پای بچه وسط نباشه بازم  میقبل از اینکه بفهمم باردار نیستم  -

 ...دونمحقمه بدونم...که خب االن می 

 :کنمآرام اما دلخور اضافه می

 ...فکر کنم بهتره برم-

 :آیدبه سمتم می

 ...خیال تارابی-

 .لطفا داریوش...باید برم خونه...باید فکر کنم-

 :کشدو مرا به سمت آغوشش میگیرد بازویم را می

دارم...اینکه نمی- با کس دیگهبه چی فکر کنی؟ چیزی برای فکر کردن نیست...اینکه دوستت  باشم خوام  ای جز تو 

شده...مشکالت   سخت  خونه  شرایط  کردن  نمیره...کنترل  پیش  درست  بدی...هیچی  زمان  بهم  باید  نیست؟  کافی 

 ...بهم ایمان داشته باششرکت...زیر استرس دارم خم میشم. تارا 

چکد. این آغوش زیادی برای  کنم و اشکم میمقاومتی برای خستگی تنم نمانده...خودم را میان گرمی آغوشش حل می

مان ایمان ندارم ولی قدرت گذشتن هم ندارم. نه وقتی اینطور مرا میان آغوش ی من قوی است. به او و رابطه اراده 

خورد توانم حسش را باور نکنم؟ نام سارا در سرم زنگ می بوسد. چطور می یم را می گیرد و روی موهااش می مردانه

 .و من حتی جرات بحث کردن بیشتر ندارم
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 :کشدام را باال می چانه

 ...لطفا گریه نکن-

-... 

تو  - از  رو  سارا  تایم  اون  توی  حتی  که  نیست  تارا...اینطوری  زدم...ببین  سارا  مورد  در  که  حرفایی  بیشتر بابت 

خواستم...فقط...اون موقع آدم متفاوتی بودم. اون ازدواج...اتفاقات بعدش...منو عوض کرد. دوست ندارم به چیزی می

ست. فقط برام سخته که بخوام  که گذشته و رفته حساسیت نشون بدی...سارا و زندگی مشترک من یه کتاب بسته شده

 ...خودخواهیه ولی نگو باید فکر کنیدونم دوباره عجوالنه و احساسی تصمیم بگیرم. می

مانم.  هایش خیره میدهم و با نگاه خیس به چشمتوانم با اینحال سری به معنای تایید تکان میدانم که نمیتوانم...مینمی

 :چسباندام میزند و لبش را به پیشانیلبخندی می

 ...تونی روی حرفم حساب کنیوقتی میگم دوستت دارم...می-

رسد. شاید بهتر است در لحظه زندگی کنم! شاید باید به  پرسم که آخر این دوست داشتن به کجا می شم و نمیکآهی می 

 .جای فکر کردن به اینکه در آینده چه پیش خواهد آمد، باید از لحظه لذت ببرم! آری باید همینکار را بکنم

چیز...فقط من و تو...دوست داری  کس و همهمه کنم. دور از هبیا چند روز بریم سفر تارا...چند روز رو خالی می -

 بریم سفر؟

 :کنمای میی ذوق زدهمیان گریه خنده

 کجا بریم؟ -

 هرجا تو بخوای...پاسپورت داری؟ -

 :دهمسری تکان می

 ...آره...اخیرا دوبی بودم-

ضوع خبر داریم. به روی  گزم. همان سفری که با مهراد در آن آشنا شدم و هردویمان از این مودزدم و لب می نگاه می

 :گویدآورد و میخودش نمی

 عالیه...کجا بریم؟ -

 هرجا من بگم میریم؟ -

 ...هرجا بگی میریم...پاریس...نیویورک...ونیز...بارسلونا-

 اجازه دارم اول فکر کنم؟ -

 ...آره ولی زیاد طولش نده-

ام که های احمقی شدهدانم که شبیه بچه ی ذهنم میگوشهبوسم. یک  هایش را عمیق میشوم و لبی پا بلند میروی پاشنه

کنند ولی مهم نیست. حاال و در این اتاق تاریک، چیزی جز فکر  با وعده عروسک و خوراکی حواسشان را پرت می

 .سفر رفتن دوتایی با داریوش برایم مهم نیست

*** 
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ام. مثل تمام  ام و به تاج تخت تکیه زدهانو نشستهکنم. چهازبندم و گوشی را روی تخت پرت میاپلیکیشن دیوار را می 

دانم که  شود که روز و شب کنار همیم. میام. ده روزی می ی داریوش گذرانده روزهای دیگر، روز و شبم را در خانه 

یس ایم که از پاربرای جمع کردن چمدانم باید امروز و فردا به خانه برگردم. دو روز دیگر بلیط داریم. قرار گذاشته

کشور نیست، اما بهرحال از   ۳شروع کنیم و سپس به بارسلونا و رم برویم. البته یک هفته زمان زیادی برای دیدن  

برنامه تمام  و  هتل  و  بلیط  رزرو  کارهای  است.  بهتر  بمانیم  شهر  یک  در  مدت  تمام  خود  ریزیاینکه  را  دیگر  های 

 .انگیز هستمهیجانصبرانه منتظر شروع این سفر داریوش انجام داد و من بی

خانه و  کار  بابت  نگرانی  هنوز  مشغله البته  و  جدید  که  ی  او  به  خیره  است.  برنداشته  سرم  از  دست  نیز  دیگر  های 

 :زنمبندد غر میهای پیراهن سفید رنگش را جلوی آینه می دکمه

 ...ی من بخوره اصال نیست انگاری خوبی که به بودجهخونه-

 :اندازدرت عبوث و عصبیم میاز داخل آینه نگاهی به صو

 !خوای جا به جا شی؟ همینجا بموناصال چرا می -

 :کشمسوزی میجوم و آه سینهپوست لبم را می

بینم...از طرفی با این اوضاع کار و شرایطی که  کنم. هنوز بعضی شبا کابوس میتونم...اونجا احساس امنیت نمینمی-

 !تر بگیرم. دیگه فقط خودممونتر و ارزدارم ترجیح میدم یه جای کوچیک

 :آیددارد و به سمت تخت میی صندلی برمیکشم. کتش را از روی دستهی لوس و زیبایم آه دیگری میبه یاد گربه

 ...تونم اجارت رو بدمی اجاره باشی؟ من میچرا باید نگران هزینه-

 :کنمبه سرعت مخالفت می

 .تونم از پس خودم بربیامم رو بدی یعنی اینکه نمیاره نه! قبال هم گفتم داریوش...اگر بذارم اج-

 :کندهای سیاه رنگش را مرتب میکشد و آستینکت را روی تنش می

 اوکی...کی مصاحبه دومته؟ -

 :گزمو سوزانم را باز می لب زخمی شده

 .پس فردا...واقعا امیدوارم استخدام شم...استرس دارم-

 دوست داری برگردی شرکت؟-

اش. حالتی از شوخی در صورتش  مانم به صورت جدی کند، چند لحظه در سکوت خیره میینکه شوخی میبا فکر ا

 :کنمی مضطربی میبینم و خندهنمی

 ...برگردم شرکت؟ جایی که مهراد و تو هم هستید؟ بعد کل روز معذب باشم؟ نه! فکر نکنم-

کند به صحبت، حالت برد. وقتی زبان باز مییاهش میای و سکند و دست داخل جیب شلوار پارچه هایش را باد میلپ

 :نگاهش عوض شده

 ...من قرار نیست اونجا باشم-

 :کشمهایم را درهم می اخم 
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 داری استعفا میدی؟-

 از شرکت خودم؟-

 :گویدآنکه حالت صحبت کردنش عوض شود، با خونسردی میمانم. بیهایش خیره میگیج و گنگ و منتظر به لب

 .احتمال داره مجبور شم برگردم چین-

 :پرسمپرم و با لکنت میتپد از روی تخت پایین میامان میبا حالتی شوکه شده و قلبی که بی

 چی؟ ب...بر...بری چین؟ -

 ...آره...حرفش توی شرکت هست...باید یه مدت برگردم-

 :رومناباور و پر از دلهره به سمتش می

 میری؟ تا کی باید بمونی؟ کی -

 :دزددباران من می بندد و نگاهش را از چشمان آتشهای سر آستین کتش را میدکمه

 .مطمئن نیستم. یکی دو ماه بکشه احتماال...هنوز معلوم نیست-

 مونی؟ یکی دو ماه می-

 :زندام میباوریرحمی به خوشکند و لبخند محو و بیبالخره نگاهم می

 ...یکی دو ماه دیگه میرم تارا-

 گردی؟خب...خب کی برمی-

-... 

 داریوش؟-

 :گویداندازد و خونسرد میشانه باال می

 ...میگم که هنوز قطعی نیست. شاید یه سال...شاید کمتر...شاید بیشتر-

 :بنددشود و بغض راه گلویم را میام خاموش میچیزی میان سینه

 یه سال؟ داریوش یه سال؟ -

-... 

 میدونستی؟-

 چیو؟ -

 :برمحالم را باالتر مییف و بیولوم صدای ضع

 از کی میدونستی که باید برگردی؟ -

 :کندهایم پرهیز میگذارد. از نگاه کردن به چشم دارد و داخل جیبش میموبایلش را از روی میزتوالت برمی
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 ...از وقتی اومدم-

 :نالمروم و با حالی آشوب میبه سمتش می

 پس من چی؟-

-... 

 باید صبر کنم؟ -

 :خوردکند و صدایش که در سرم چرخ میهایمان حالم را بدتر میتماس نگاه

 ...تونم بهت بگم چیکار کنیدونم تارا...نمینمی-

آمد، قصد در میان گذاشتن چنین چیز مهمی را داشت؟ چرا انقدر این مرد  شود! اصال اگر بحثش پیش نمیباورم نمی

انه بغلم کرده و گفته بود به او ایمان داشته باشم و امروز جوری از  سخت است؟ همین ده روز پیش در اتاق همین خ

کشم و کش موهایم را باز  ترین موضوع برایش است! دستی به صورتم میزند که انگار پیش پا افتادهرفتنش حرف می

 .زندام و تمام وجودم نبض میکنم. سر درد بدی گرفته می

 :گویدبه آرامی می 

 ...زنیمگشتم حرف میباید برم تارا...بر-

 :کنمهایم حس میگیرم و وزن تمام دنیا را روی شانه هایم میسرم را میان دست 

 چرا مدام این بال رو سر خودم میارم؟-

 تارا؟-

 :غرمگیرم و با خشم میسرم را باال می

 بگی؟  تونی اینکارو باهام بکنی...تمام این مدت...هیچوقت به ذهنت نرسید که بهمنه...نه...نمی-

 تارا میشه بذاریمش برای بعد؟ -

دونستی باید دوباره بری ولی به ذهنت نرسید به منم بگی؟ اصال من برات نه...دیگه بسه...از روزی که برگشتی می-

 چیم؟

 :لرزدتمام بدنم از شدت خشم و سرخوردگی می

رست میشه...با وجود تمام زنگای خطر ها دنبالت دوییدم...خودمو گول زدم که همه چیز دخدایا من چقدر احمقم! ماه-

 موندم...تو حتی برات مهم نیست که من توی زندگیت باشم یا نه! 

سوزد. خدای من! داریوش اصال برایش مهم نیست من باشم انگیز است که دل خودم برای خودم می انقدر این حقیقت غم

 گوید: احتی میبا نار کنم چیزی تا مرگ فاصله ندارم؟ یا نه پس چرا من احساس می 

 میشه آروم باشی؟-

 گیرد. بقدری صدایم بلند است که زنگش تمام اتاق و شاید خانه را پر کرده است:جای غم را خشم می 

 نه! از آروم بودن خسته شدم. پس تکلیف ما چیه؟ تکلیف رابطمون چیه؟ داریوش... -
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 اینبار صدای او هم بلند است و اخطاردهنده:

 رابطمون نیست تارا...مربوط به کارمه...این در مورد ما و -

می- می فکر  نداره...تو  کار  به  ربطی  احمقم؟  من  بهم  کنی  شدن  نزدیک  از  من...انقدر  احساساتت...از  ترسی...از 

 کنی.ترسی که ترجیح میدی هزاران کیلومتر فاصله بینمون بندازی...تو داری فرار می می

-... 

 ندگیت راه بدی؟چرا انقدر برات سخته که منو توی ز-

 خورد: صدای بلندش مانند پتکی به سرم می

ی کافی سخت هست...محمود از بابای حدیث شنیده که خود مهراد هم توی ماجرای دزدیده شدنش دست  چون به اندازه-

دونی چی شد؟ ازش شکایت کرد! پدرم از برادرم شکایت داشته. مهرادو مجبور کردم راستش رو بهشون بگه...می 

.بخاطر پولش...دنبال پولشه! با سند همینجا از بازداشگاه آوردمش بیرون...همه چیز داره بد پیش میره. شرکت  کرد..

می  هرکار  که  بزرگ  گند  یه  شده  زندگیم  بذارم.  روش  که  ندارم  کافی  تمرکز  چون  میده  ضرر  جمع داره  کنم 

اینو   چین...هیچی  برم  باید  من  تارا  دارم.  نمینمیشه...احساس شکست خوردن  تنها  عوض  مدت  یه  و  برم  کنه...باید 

 خوای صبر کنی یا نه تصمیم خودته. ی اینا...اینکه میباشم...دور از همه 

کند. همانجا کنج کشد و با خداحافظی کوتاهی خانه و مرا ترک میمانم به صورتش...نفس عمیقی میهمانطور خیره می

کنم. باید یک سال تمام منتظرش بمانم، وقتی ام، به انتظار فکر میهایم گرفتهنشینم و با سری که میان دست دیوار می

تر چیز سادهخواهد منتظرش بمانم، همهگفت که میتواند از من بخواهد که منتظر بمانم. شاید اگر میحتی خودش نمی

زندگی  وارد  دیگری  کس  و  برگردد  اگر  در  میشد.  را  خودم  نیست.  کمی  زمان  سال  یک  چه؟  باشد  شده  آغوش  اش 

 گذارم. باید قبل از برگشتنش بروم و خوب فکرهایم را بکنم.کشم و سرم را روی زانوهایم میمی

*** 

رود و چیزی جلودارش نیست. شاید هم بیشتر از یک سال. کنار در  خورد. یک سال میهزاران فکر در سرم چرخ می 

. باید منتظر بمانم؟ قرار است منتظر بمانم؟ خودم هم  کنمهای تیره رنگم نگاه میام و به چمدان ورودی ساختمان ایستاده

رویم. یک ماه وقت دارم تا تصمیمم را  دانم که باید چه غلطی بکنم. فکر کرده بودم که این سفر را بهرحال مینمی

از شود یک ماه تمام خودم را به نفهمی بزنم. هرقدر که خودم را گول زدم دیگر بس است. حقم بیشتر  بگیرم. نه! نمی

گیرد و از روی زمین  ی چمدانم را میکنم. دسته هاست. در صندوق ماشینش را باز کرده. غمگین نگاهش میاین حرف 

گیرد. متعجب و  گیرم. سرش را باال میآنکه از قبل تصمیمی داشته باشم و ناخودآگاه مچش را میدارد. بیبرش می

 کند.سوالی نگاهم می

 هزار پاره است:زنم. دلم لبخند تلخی می

 یه لحظه اینارو بذار پایین... -

نیتم می متوجه  میانگار  نگاهم  بیچارگی  با  میشود.  هایش  و مردمک  من میکند  هم  به لرزند.  داریم  او!  هم  و  دانم 

دانستم قرار نیست راهی سفر  هایی کرده بودم که می ی پایان می رسیم. تمام صبح را صرف جمع کردن چمداننقطه

ی میشوند.  درونم  جایی  نمیک  که  و  دانستم  رفتنش  به  نکنم.  فکر  آینده  به  و  بمانم  کنارش  سفر  این  در  توانم 

 شود. توان بدرقه کردنش را ندارم. نبودنش...نمی

 زند:حالم لب می پریده و بیخیره به صورت رنگ

 تارا...-
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 بینمش:ک، تار میی اشفرستم و از پشت شیشهترین کار است اما عقبش میبغضم را اگرچه سخت 

 بذارشون زمین داریوش... -

هایم که یکوقت نفهمد تا گریه مانم به انگشتپیچم و خیره میهایم را بهم میکند. دستکشد و چمدان را رها میپوفی می

 دانم باید چه حالی داشته باشم.زند؟ اصال نمیزند یا نمیکردن یک قدم بیشتر فاصله ندارم. قلبم می 

 گویم:میسر به زیر 

من نیاز به یه نشونه دارم. میدونم گفتی باید بهت ایمان داشته باشم...اما...اما دارم ایمانم رو از دست میدم. من...من -

 نیاز به یه نشونه دارم. اگر اینجا نباشی...باید به چی ایمان داشته باشم؟ میشه بمونی؟ بخاطر من؟

کند اما حرفی  خواهم را به من بدهد. دهان باز می ر نیست چیزی که می کنم. می دانم قرابرم و نگاهش میسر باال می

 زند.از میان لب هایش بیرون نمی

 گویم:شود و با صدایی دورگه و غمدار می فشار بغض بیشتر می

ی دنیا بگی...فقط به من بگو...بگو من بهم بگو من اون یه نفرم. الزم نیست به خانوادت بگی...الزم نیست به همه-

 مونم.مونم. هرچقدر طول بکشه منتظر میخوای و بعد حتی برو...منتظرت میهمون یه نفرم که می

گوید. شود. اما نمیآیند. دلم آب میها کش میمانم به مرد رو به رویم. هنوز امید دارم. ثانیهمنتظر و امیدوار خیره می

کشد. جوابم را  با حالتی عصبی دستی میان موهایش میکند و  گوید. فقط نگاهم میچیزی که می خواهم بشنوم را نمی

هایم را روی  هایم را نبیند، دستشکند و برای اینکه اشکگیرم. گاهی سکوت بدترین جواب است. بالخره بغضم میمی

می میصورتم  سمتم  به  میگذارم.  و سعی  دستآید  کند.  آرامم  شانهکند  را روی  همانجا وسط  هایش  گذارد.  می  هایم 

ی کشم. در همین لحظه و میان همین کوچهتوانم. دیگر نمیکشد. دیگر نمیی خلوت مرا به سمت آغوشش میچهکو

 خلوت همه چیز برای من تمام شده است.

 شنوم:صدای مالیمش را می

 زنیم.تارا...اینطوری نکن...پرواز داریم...باید بریم. بعدا حرف می -

 کنم:صدایم زمزمه می هایی از بغض درزنم و با رگهعقبش می

 تونم.تونم. دوستت دارم ولی نمینمی-

 گیرد: ای از موهایم را میان دو انگشتش میتره

 تارا خواهش می کنم...اینکارو نکن...-

 تونم...تونم...دیگه نمینمی-

 م؟ بارند. دلم مچاله شده. راه نفسم بسته شده. نکند همینجا از شدت درد بمیرهایم مثل باران میاشک

 کشد: کند. دلخور و سنگین عقب میطره مو را رها می

 پس...همین؟ تموم شد؟-

آید بگویم که تمام شده. الزم هم نیست چیزی بگوییم. دهم. به زبانم نمیهایم، سری تکان میخیره به او و میان اشک 

شود کوبد. سوار ماشینش میم می زند. در باز صندوق را محکم بهرود و پوزخند میایم. عقب عقب میها را گفته گفتنی

را می  گازش  همان چمدان و  با  می گیرد.  میان کوچه  شده،  آرزوی شکسته  دنیا  و یک  امید ها  هنوز  اینحال  با  ایستم. 
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دارم...امید دارم که یک روز و یک جایی، بالخره کسی را خواهم دید که شکی در خواستن من نداشته باشد. کسی که  

 ن باشد که من همان یک نفر هستم.همه جوره بماند و مطمئ

ام. هنوز حتی قدرت حضم کردن  چند ساعت از رفتن داریوش گذشته و دو پاکت سیگاری که خریده بودم را تمام کرده

ام. ام و به موبایلی که جلوی چشمم است خیره ماندهاتفاقاتی که چند ساعت پیش افتاد را ندارم. در سکوت خانه نشسته

دانم که اینبار دیگر فرق دارد. اینبار دیگر واقعا تمام شده.  شی را برندارم و با او تماس نگیرم. میکنم تا گوجان می 

توانم بنشینم و رفتنش را ببینم. این در باید هرطور شده بسته بماند. قدرت اشک  توانم شاید کسی باشم. نمیدیگر نمی

برمی را  موبایل  ندارم.  چتریختن  تمام  و  داریوشدارم  شماره  های  با  همراه  میرا  پاک  داریوش  اش  جای  به  کنم. 

 دهد: گیرم. بعد از چند بوق جواب میی سامان را میشماره

 جانم تارا...-

جوره پایین ی بزرگی میان گلویم دارم که هیچ کنم گلولهکند. احساس میصدایش و جانم گفتنش حالم را کمی بهتر می

 کند: نگرانش میام رود. سکوت طوالنینمی

 زنی؟تارا؟ چرا حرف نمی -

 سامان...-

 چی شده تارا؟ -

 باید ببینمت...کجایی؟ -

 ام...االن میام... خونه-

 شوم:گذرانم و بلند میها و فضای ساکت و مسموم خانه را از نظر میچمدان 

 نه...من میام اونجا...اوکیه؟ -

 آره حتما...چیزی شده؟ صدات یجوریه!-

 کشد:بم تیر میگزم و قللب می

 تموم شد...-
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 گوید: شنوم و بعد میحاال نوبت ساکت ماندن اوست. صدای آه کشیدنش را می

 منتظرتم عزیزم... -

به خانه را  پاکت سیگار جدید، خودم  دو  با  بعد، همراه  باز میاش می یک ساعت  به رویم  را  در  کنار  رسانم.  و  کند 

کشد و بدون اینکه چیزی زنم. مرا داخل می دای بلندی زیر گریه می شکند و با صکشد. به محض دیدنش بغضم میمی

 زنم:گذارم و با تمام وجود هق میاش میکند. سرم را روی سینهبگوید بغلم می

 تموم شد سامان...رفت.-

 کارد: ام را بوسه میشود و کنج پیشانیتر میگره بازوهایش دور بدنم محکم

 آروم باش عزیزم...درست میشه. -

 کنم: هایم را خشک میآیم و با پشت دست اشکز میان آغوشش بیرون میا

 تونم از پسش بربیام. حاال باید چیکار کنم؟ درست نمیشه...نمی-

خانه روشن  هال  به  خودش  با  همراه  میمرا  میاش  کمکم  و  کاناپهبرد  روی  فضای کند  بشینم.  راحتش  و  نرم  ی 

شود و پارس  ست. زکس که کنج هال خوابیده با شنیدن سر و صدا بلند می آپارتمانش مثل همیشه شلوغ و بهم ریخته ا

 رساند.کنان خودش را به ما می 

زند. وقتی نگاهش شود و موهایم را پشت گوشم می مانم. سامان خم میکشم و به زمین خیره می دستی روی سرش می

 گر است:کنم، مثل همیشه آرام و حمایتمی

 . تعریف کن ببینم چی شده..-

کند و کنم. چند لحظه خیره به تلویزیون خاموش فکر میای، همه چیز را برایش تعریف میمیان بغض و حزن فزاینده

 گوید:بالخره می

نمی- داریوش خوشم  از  هیچوقت  اینکه  تارا...با  متاسفم  بتونی خوشحال واقعا  بالخره  بودم  امیدوار  ولی...واقعا  اومد 

 ش کرد. یه سال چیزی نیست...تو میری...اون میاد...سخته ولی... باشی. شاید...شاید بشه یه کاری
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می - مدت  این  سامان...تمام  نیست  این  نبود موضوع  مجبور  وقتی  نگفت...تا  هیچی  من  بره...به  قراره  که  دونست 

زندگی تونستم به زور توی  خوام. دوستم نداره...نمینگفت...براش مهم نیست توی زندگیش باشم یا نه...من اینو نمی

 کسی بمونم که بود و نبودم براش مهم نیست.

کنی...ما آدما توی فراموش کردن خوبیم. بهت  دونم...کار درستی کردی تارا...یه مدت سخته ولی بعد فراموش میمی-

تر بشی...چند ماه دیگه باورت نمیشه که چقدر حالت قول میدم که بهتر میشی...فقط باید هر روز سعی کنی قوی و قوی

 هتر شده. ب

 کنم:گیرم و ناله میهایم میسرم را میان دست 

می- میاحساس  دارم  انقدر  کنم  من  برای  پس  راحت...چرا  رفت...خیلی  کنه...فقط  راضیم  نکرد  سعی  میرم...حتی 

 سخته؟

-... 

 ی نگران نگاهش:زنم به روشنی قهوههای خیس و اشکی زل میبا چشم

 سخته؟ چرا همه میرن؟ چیز انقدر چرا برای من همه -

 تارا؟-

 کند:گیرد و آن را به لبش نزدیک میدستم را میان مشتش می

 ذارم اذیت شی...خوب میشی...بهت قول میدم.کنم...نمیمن همینجام...کمکت می-

 زنم:فشارد. میان بغض و گریه لبخند میکارد و آن را روی قلب کوبانش میی مهربانی پشت دستم میبوسه

 یگی...خوبه که هستی.راست م-

 بندم: هایم را می گذارم و چشماش میسر روی شانه 

 مشروب داری؟-

 خوری... مشروب؟ تو که هیچوقت نمی-
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 جنگم...فقط امشب...اگر امروز و امشب بگذره...فردا دوباره بلند میشم...بازم می -

 گوید:ای خوب میشود و با روحیهاز روی کاناپه بلند می

 خوریم تا اسمتو هم یادت بره...پس انقدر می-

داریوش وقتی که رهایم می خوریم...تمام بطری را در کنار هم می و می کرد را  نوشیم و من همه چیز جز صورت 

ام را  روم و خانهکشم. دنبال کار جدیدی میگذرد. خودم را به دوش میکنم. روزهای بعدش هم سخت میفراموش می

ها عوض  شود کنارم بنشیند و حرف بزنیم. فصل روم تا بالخره حاضر می بارها سراغ تینا میکنم. بارها و  عوض می 

شوند و دیگر خبری از داریوش نیست. سامان خبر رفتنش را درست سه ماه بعد از آخرین باری که دیده بودمش و می

کنم اما فراموشش؟ شاید هرگز حسی یکشم و سکوت مدهد و من فقط آه میمرا میان خیابان پاییز زده رها کرده بود می

 گیریم که باید هرطور شده ادامه دهیم. ی ما یاد میکه با او تجربه کردم را فراموش نکنم اما زندگی ادامه دارد و همه

*** 

کنم. به سختی از خواب کنم. ساعت شش نشده و هنوز احساس خستگی میهایم را باز میبا صدای زنگ آالرم چشم

چشم میپشیرین  میوشی  بیرون  تخت  از  و  میکنم  مرتب  را  تمیزم  و  سفید  روتختی  سرویس روم.  داخل  پا  و  کنم 

ماند. از دیدن چند قسمت هایم سخت باز میشورم. صورتم حسابی پف کرده و چشمگذارم. صورتم را با آب یخ میمی

آیم. دستگاه  کنم و از سرویس بیرون میمیخوابیدم. صورتم را خشک ام پشیمانم. باید زودتر میآخر سلایر مورد عالقه 

را خالی سر میاسپرسوساز را روشن می  اسپرسو  قهوه  دوشات  و  کافه رسیدم، میکنم  به  وقتی  توانم صبحانه کشم. 

صبحانه  خوردن  فکر  از  بخورم.  خوشمزهمفصلی  و  مفصل  می ی  پیدا  زدن  بیرون  برای  انرژی  کمی  کافه  کنم. ی 

خوابه یک  جدیدم  کرده  آپارتمان  اجاره  خانه  غرب  شهرک  سمت  اینبار  و  است  کوچک  دومین  و  این  البته  ام. 

کنم. آرایش تمیز و پوشم و روی آن پالتو تنم می ام. هودی بلند و گرمی میست که در این مدت عوض کرده آپارتمانی

دارم و بعد از ام را برمیتاپ و کولیشود. لپهایم نمینشانم که موفق به پوشاندن پوف چشمای روی صورتم میساده

 زنم.های تمیز و سفیدم، راس ساعت شش و نیم از خانه بیرون میپوشیدن کتانی

رسم و طبق معمول شیما قبل از من آنجا حاضر شده. به محض صبح به کافه می  ۷ی هر روز، ساعت  طبق برنامه

 زند:ت آمیزی میگذارد و لبخند شیطنی من، در آسیاب قهوه را میدیدن صورت پوف کرده

 باز درست نخوابیدی که...-
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 اندازم: ها میکشم و کولی را روی یکی از صندلی پوفی می

 کشه...این کار آخر منو می-

 اندازد:ابروهایش را باال می

 ولی ارزشش رو داره... -

 کنم:دهم و تکرار میسری تکان می

 ولی ارزشش رو داره... -

 دست...برو آماده شو صبحونه تقریبا آما-

 خیلی خوشحالم که از صبحونه درست کردن برای من خسته نمیشی...-

بهرحال یه بچه توی خونه هم دارم...صبحونه و ناهار و شام دادن دیگه روتین شده. عوضش تو هم شیفت عصر که -

 مونی...باید برگردم سر خونه و زندگیم جام می

خوریم. بیشتر  شیما و در فضای سرد و نیمه برفی تراس صبحانه میبعد از پوشیدن یونیفرم مخصوص کافه، در کنار  

ایم و کم کم اوضاع کسب و کارمان بهتر شده  از یک سال است که با هم شراکتی این کافه کوچک و دنج را اجاره کرده

ا، بار و  ای رنگ است و چند میز و صندلی در کنار هم چیده شده. کنج دیگر فضاست. فضای داخل کافه سیاه و قهوه

باز می بالکن  به  دری  بار  کنار  و  دارد  قرار  کافه  آنجا چیدهتشکیالت  هم  ایم. هرچند که  شود که چند میز و صندلی 

ایم که  شود بیرون بنشیند. چند باریستا و گارسون هم استخدام کرده بخاطر سردی هوای زمستانی کمتر کسی حاضر می 

 رسانند. خودشان را می ۹معموال تا ساعت 

 کند: گذارد و کمی فکر میروم. شیما چند پاکت قهوه روی بار میکنم و داخل می ز صبحانه را جمع میمی

 به مهدی بگو تو راه قهوه بگیره...-

 گرفتم...میگفتی می-

 تو همین که با این سر و وضع خوابالو خودتو رسوندی عالیه...امروز من زودتر باید برم راستی... -
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 نشینم: و پشت میز چوبی میروم تاپم میسراغ لپ

 اوکیه من هستم...ترنم چطوره؟-

 پرسید چرا خاله تارا نمیاد اینجا... کنه فقط...اتفاقا دیشب میاونم خوبه...شیطونی می-

 بخدا شلوغم...کارای طالق تینا خیلی سخت و اعصاب خورد کنه... -

 گیره...پس واقعا داره طالق می-

د- رو  شوهرش  هیچوقت  دیگهآره...تینا  پناه  بره.  داییم  خونه  از  که  کرد  ازدواج  باهاش  شیما...فقط  نداشت  ای وست 

نداشت...ولی االن منو داره...بهش قول دادم هرکاری بخواد براش بکنم. تصمیم هم با خودشه. طالقش رو که بگیره 

 میارمش اینجا پیش خودمون سرش گرم شه...این کافه واقعا منو نجات داد... 

کنم. کنم به ذهنم اجازه ندهم سمت کسی برود که دو سال است از فکر کردن به او پرهیز میسعی میکشم و  آهی می

 انگار این مکالمه برای او تمام نشده:

 اونم طالق میگیره و حالش بهتر میشه...واقعا همیشه هم طالق چیز بدی نیست...گاهی تنها راه حله... -

 ش به دنیا نیومده...له بچه آره...چند وقت پیش اعتراف کرد که خوشحا-

کرد، همه چیز را  ام. فقط تا آنجا که از نظر قانونی مشکلی ایجاد نمیبه شیما حرفی از بهمن و اتفاقاتی که افتاد نزده 

 برایش گفتم. 

  میفهمم چرا اینو میگه...پای بچه وسط باشه خیلی واقعا سخته...ایشاال هرچی خیره...سامان چطوره؟ چند روزه نیومده -

 اینجا...

 مکس یکم مریضه...خونه میمونه...خوبه ولی...پریشب پیشش بودم.-

 آخی حیوونکی...چیز بدی که نیست؟-

 نه مثل اینکه غذای ادویه داری چیزی از زمین خورده حالش بد شده. خوب میشه... -
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بری ازش نمیشه کال  خداروشکر...از سامان خیلی خوشم میاد...انرژیش عالیه...بعضی روزا که منتظر میشیم و خ-

 گذره...خوش نمی

 کنم: آمیز نگاهش میشیطنت

 خیال دیگه؟بهزادو بی-

 گزد:خندد و لب میبا عشوه می

ای توش باشه؟ خب خیلی مهربون و دوست  گمشو...نمیشه یه زن از یه مرد خوشش بیاد بدون اینکه چیز منحرفانه-

 یشه بهم میگه تارا و سامان خیلی بهم میان.داشتنیه...بهزادم خودش خیلی سامانو دوست داره. هم

 کنم:بندم و با ناراحتی نگاهش میعکس منوی کافه را در لپ تاپ می

 سامان دوستمه...-

 میدونم ولی... -

 ای که هیچوقت بینمون جواب نمیده گند بزنم توش... شیما سامان بهترین دوستمه...حاضر نیستم بخاطر رابطه-

 دهم:کند، ادامه می پشیمانی که نگاهم میدر سکوت و با 

ای از دوست دختر یا همسرش  تمام مدتی که با داریوش بودم اونجا بود...برای یه مرد راحت نیست همچین گذشته-

 کنیم. ببینه. ما همینطوری خوبیم. با رابطه فقط خرابش می

 زند:لبخند گرمی می

 دونم...ببخشید دخالت کردم...می-

نه...میدونم بخاطر خودم میگی...از همون ده نفری که معرفی کردی و دوستای بهزاد که خیلی اتفاقی اومدن اینجا و -

 منو نشوندی کنارشون فهمیدم...

تموم - باهاشون  یه مکالمه رو  بشینی  نیستی  بگیری...حتی حاضر  باید سر و سامون  دیگه...بالخره که  خدایی حیفی 

 کنی...
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 رو خودم تمرکز کنم...نیازی به کسی ندارم.  خوام یه مدتمی-

می- عادت  تنهایی  به  تارا...بخدا  ساله  خوش  دو  قرار...برو  سر  باشه...برو  جدی  چیز  یه  حتما  نیست  کنی...الزم 

 بگذرون...خیلی جوونی... 

 زنم: اندازم و به نگرانی نگاهش چشمک میابروهایم را باال می

 رم؟ از کجا میدونی نمی-

 کند: حالتش را باریک می های خوشچشم

 اگر میرفتی به من میگفتی! -

 من حالم خوبه عزیزم... -

 کردم.گفتی خوبی شاید باورت میآره...اگر روزی صدبار نمی-

ی رقیب  ام. منوی کافه گذاشته  دوزم. عکس صورت مایا را پس زمینهی لپ تاپ میکشم و نگاهم را به صفحه آهی می 

 گذارنم:از نظر میکنم و لیست را را باز می

انقدر آروم  ! تورو خدا نگران من نباش. توی هیچ مرحلهfake it till you make itعزیزم میگن  - ای از زندگیم 

 ای ندارم... نبودم. تو هستی...سامان هست...تینا هم هست...نیازی به کس دیگه

ریزد. یک ساعت بعد کم  آسیاب برقی سیاه می   ی قهوه را داخل های تیرهاندازد و سری جدیدی از دانه ای باال می شانه

را می کارکنان هم خودشان  باز میکم  را  کافه  درهای  انقدری سرمان شلوغ رسانند و  کنیم. زمان صبحانه 

لباس می ندارد. ساعت نزدیک دو عصر شیما  با من  هایش را عوض  شود که دیگر وقت برای بحث کردن 

دار شوند و چون به  رود. برایم گفته بود که سعی دارند دوباره بچه می کند و برای برداشتن ترنم از مدرسه  می

صورت طبیعی و بعد از چند ماه تالش موفق نشده بودند، حاال باید پیش دکتر بروند. انقدر استرس داشت که  

از  تر شده و من با پاهایی که  اش کردم. بعد از تایم ناهار کمی فضای کافه خلوت به سختی آرام و بعد راهی 

ام. تا عصر که دوباره  ای نشستهام و همراه با کتابی گوشهاند، ساحل را پشت دخل نشاندهایستادن زیاد خسته 

بشینم و کتاب مورد عالقهشلوغ شود، می باریستاهای کافه مرا به مطالعه توانم  از  ام را بخوانم. سینا یکی 

 آورد.اش را میهای مورد عالقهعالقمند کرده بود و بعد مدام برایم کتاب
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بخشی در کنار بوی خوب  کالم و آرامش ام و توجهی به محیط اطرافم ندارم. موزیک بیحسابی در فضای کتاب گم شده 

از الته فنجان  برایم یک  است. سینا  پر کرده  را  کافه  از  قهوه فضای  آورده و راضی  را  های مخصوصش 

می را  محبوبش  کتاب  برمیاینکه  کارش  سراغ  میگرددخوانم  ورق  صفحه .  روی  دستی  و  کتاب زنم  ی 

 کشم.می

 سالم تارا... -

شوم. دو  های گردنم میپرد که نگران شکستن مهرهشود و سرم طوری باال میی کتاب خشک میدستم روی صفحه

ام تا  زنم...دو سال هر روز سعی کردهگذرد. چند بار پشت هم پلک میام می سال از بار آخری که او را دیده 

 گذرد. دو سال لعنتی...دو سال سخت... حال هر شب موقع خواب یادش از سرم میاو فکر نکنم و با اینبه 

 کند:رویم میای به صندلی روبه خبر از انقالب درونی من، اشارهبی

 تونم بشینم؟می-

جاافتاده  سال  قبل دو  جذابیت  همان  به  اما  شده  بچه ترهاست.  تر  از  نفر  چند  و  ساحل  و  نگاهمان  ها  سینا  کنجکاوی  با 

هایم را مخفی کنم. خونسرد و با آرامشی ساختگی کتاب  کنم لرزش دستنشینم و سعی میکنند. صاف میمی

 زنم:بندم و اشاره میرا می

 بشین...-

 : کندهایش میی لبرا ضمیمهای نشیند و لبخند گرم و دوستانهرو به رویم می

 سالم...-

 دهم:میکوتاه سر تکان 

 سالم داریوش... -

استایلش تغییری نکرده. همانقدر مردانه و    کند.کشد و پشت صندلی آویزان می کت بلند و گرمش را از تنش بیرون می 

ته شانه   آن با    جدی! که  صورتی  و  پهن  می های  صاف  رویم  به  رو  دارد  خاطرات   نشیندریش  تمام  من  و 

 : گویداش مییت همیشگیرود. با همان جدمشترک جلوی نگاهم ٰرژه می
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 تری داشتم... توقع برخورد گرم-

 گیرم: زنم و به سختی نفس میدو سال است که هر روز منتظر این روز هستم. پلکی طوالنی می

 ببخشید ولی واقعا سورپرایز شدم. توقع نداشتم ببینمت...-

 گردم... گفته بودم برمی-

ایستد و منویی جلوی دست داریوش های کافه کنار میزمان میاز گارسون کشد. احمد یکی مان به درازا می تماس چشمی

 گذارد:می

 بفرمایید منو...-

کنم که داریوش گذرد. با نگاه مطمئنش میکند. احمد با نگاهی طوالنی از کنار میزمان میداریوش تشکر کوتاهی می

زند گذارد و باز زل می و را کنار میگردد. داریوش منمزاحمم نشده. بالخره با خیالی راحت سرکارش برمی

 به صورتم: 

 دلم برات تنگ شده بود...حالت چطوره؟-

 هایم کنار برود:گذارم لبخند از روی لب نمی

 خوبم...بهتر از همیشه...-

 ست... به نظر میرسه خوشحالی... و این خیلی آزاردهندهآره...-

 اینکه خوشحالم؟-

 تری...اینکه از قبل خوشحال -

 ومدی اینجا؟ چجوری پیدام کردی؟ چرا ا-

 پیدا کردن آدما سخت نیست. -

 زنم:می ایتلخ و گزنده پوزخند
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 گرفتی... کردم اگر آدرس و محل کار و شمارمو عوض نکرده بودم شاید سراغم رو می همیشه فکر می-

 تو هم سراغ منو نگرفتی...-

 یش میره؟ خیال مهم نیست...اوضاع تو چطوره؟ کارا خوب پدونم...بیمی-

که  - میشه  دوسالی  خودم؟  عالیه...اوضاع  کار  پرسیدی...اوضاع  چون  خب  بزنم...ولی  حرف  کار  مورد  در  نیومدم 

 خوب نیستم.

-... 

 خوای بپرسی قراره بمونم یا نه؟ نمی-

 مونی؟ پرسم...میفرقی برام نداره ولی اگر دوست داری می -

 کند:زند و سر خم می را می اشداشتنیدوستلبخند محو و معروف 

 مونم.می-

 خوبه...-

کشد و  پاکت سیگاری از جیب کتش بیرون میکنم.  دانم چه حرف مشترکی میانمان مانده است پس سکوت میدیگر نمی

 گیرد:آن را جلویم می

 کشی؟ می-

 زنم:می کنم و سیگار را عقبی برداشتن یک نخ مبارزه میخیره به پاکت سفید، به سختی با وسوسه

 خیلی وقته ترک کردم... -

 کند:گذارد و خیره به نگاهم زمزمه میپاکت سیگار را کنار میآنکه نخی بردارد، بیاندازد. ابروهایش را باال می

 قبال عادت داشتیم یه سیگارو با هم تقسیم کنیم! -

 کردیم که برای من بد بود. قبال خیلی کارا می-
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 آوچ...درد داشت... -

 گذراند:د و فضای کافه را از نظر میکشآهی می

 شدیم؟ یادته یه بار بهت گفتم که کاش...توی یه کافه با هم آشنا می-

 کنم:هایم را درهم میکشم و اخممان را به یاد میاورم. پوفی میای دور و نزدیک از مکالمهخاطره

 داریوش...نباید میومدی اینجا.ولی ما توی این کافه باهم آشنا نشدیم...چیزی عوض نشده -

 تونیم دوباره شروع کنیم...از اول... می-

 تونم...من نمی-

 گیرد:خواهم بلند شوم که دستم را میمی

 خوام حرف بزنیم... خوای مجبورت کنم. فقط میمن قرار نیست به چیزی که نمی-

 کشم: برم و دستم را محکم میصدایم را باال می

 تو منو ول کردی... -

نگاه از نظر میبا کالفگی  را  کنجکاو  لب میهای  با حالی خرابگذرانم و  دیگر می  ،گزم.  میباری  خواهم نشینم و 

 شود: بگویم برو که مانعم می

تارا...- نکردم  ولت  برمن  گفتی  بود.    وتو  این  درست  کار  رفتم...چون  منم  میو  گیج  باید  نبود.  خوب  رفتم...حالم 

ذاشت درست فکر کنم و تصمیم بگیرم. رفتم تا همه تم نرفتم...رفتم چون خواستن تو نمیخواس بودم...چون تورو نمی

تونستی تصمیم بگیری که تونستم ازت بخوام منتظرم بمونی چون خودخواهی بود ولی تو میچیز آروم شه...من نمی

 گردم.منتظر بمونی...هیچوقت نگفتم برنمی

اومد؟ هر روز خدا خودمو به دندون کشیدم تا فقط بتونم برم جلو...خیلی سخت  دونی بعد رفتنت چه بالیی سر من  می-

 چیزی که شکستی رو دوباره سرهم کردم... 
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دونم چون برای منم سخت بود. توی یه کشور غریبه و کنار آدمایی که هیچکدوم تو نبودن هر روز رو دونم...میمی-

تا  فقط می بهتر شهگذروندم  بار می . رواوضاع روحی هممون  باید زمان  زی هزار  ولی  بگیرم  خواستم سراغت رو 

 من هیچوقت از روز اول باهات بازی نکردم.دادم. به خودم...به تو...متاسفم که اذیت شدی...تارا واقعا متاسفم...می

ز هیچی خودم هنوز اخوام وقتی  تونستم بگم مطمئنم تو همونی هستی که میمیچطور  کننده بود.  احساسم بهت برام گیج

اذیت کردن توئه! من باهات صادق بودم...از همون    مآخرین کاری که حاضر  مطمئن نبودم؟ االن مطمئنم. انجام بدم 

تونی مطمئن باشی دقیقا همون چیزیه که  ی سالم رو از اول شروع کنیم میتونیم یه رابطه می اول اولش...وقتی میگم  

کردم.می فکر  بهش  خوب  و  زدن  خوام  برام سخت   من...خب حرف  همیشه  سرمه  توی  که  چیزایی  و  احساساتم  از 

 کنم مرد بهتری باشم...برای تو... کنم...دارم سعی میبوده...حتی وقتی خیلی کوچیک بودم...اما دارم روش کار می 

 هایش قشنگ است اما قلب من زیادی زخم خورده: کشم. حرف دستی به صورتم می

 مم... االن چی عوض شده داریوش؟ من همون آد-

می- کنار  حقایق  با  نیستم...باید  من  رابطه ولی  داشتی...یه  رابطه  من  برادر  با  تو  تو  اومدم.  برای  عاشقانه...اگر  ی 

انقدری که  هر روز باعث عذابم شد!  احساسی نبود برای اون بود. هر روز به این موضوع فکر کردم و یادم انداختم...

ی  اش کنار اومدم...مهراد هم االن دیگه براش مهم نیست ولی اون موقع برابعد از یه مدت دیدم دیگه درد نداره...باه

 خواستیم.سخت بود...هممون زمان می جفتمون

-... 

تونم بهت قول بدم که هیچوقت قرار  کنیم...الزم نیست االن جوابی بدی...بهش فکر کن...نمیدوباره از اول شروع می-

کنم تا دیگه بینمون فاصله نیفته...کی گفته  نیست دیگه مشکلی سر راهمون بیاد ولی بهت قول میدم که تمام تالشمو می

خوام تالشمو بکنم. فقط باید بهم شانسشو می  اینباری؟ زندگی همینه!  خوراگر با آدم جدیدی شروع کنی بازم ضربه نمی 

تولدم  مهمونی  توی  سال  ده  از  بعد  وقتی  دانشگاه...حتی  بودی...زمان  جذاب  برام  دارم...همیشه  دوستت  من  بدی. 

اذیتم میدیدمت...می به تو  بلکه نزدیک شدن مهراد  آزارم نمیده  ه...همش به کندونستم که نزدیک شدن تو به مهراد 

تو...میخودم می ولی  برادرمم  نیست...من عاشق  از گم شدن  گفتم ممکن  بجنگم...بعد  باهاش  خواستمت...سعی کردم 

فاصله الزم بود   داشتن...این  ازم توقع  یه نفرم...همه  فقط  پیچیده شد...من  مهراد...مقاومتم شکست...همه چیز زیادی 

دونی که ..انتخاب با توئه...اگر بگی برم و دیگه برنگردم...خودت میشدی.تارا...اون موقع کنار من خوشبخت نمی
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می  فکر  بکنی...اگه  فکراتو  خوب  امیدوارم  باشه...ولی  سخت  اگر  زندگیت میرم...حتی  توی  من  وجود  بدون  کنی 

 خوام این خوشحالیتو بهم بزنم.تری...نمیخوشحال

  زند. متوجه حال بدم شده دارم و بغض به گلویم زخم می   حال عجیبیگذارد.  کند و روی دستم میدستش را دراز می 

 گیرد:آورد و انگشتانم را میان مشتش میفشار آرامی به دستم می انگار.

 مونم...منتظرت میخوب فکر کن...من شمارمو عوض نکردم...-

؟ او نخواسته بود که توانم بیشتر از این به خودم دروغ بگویمدارد. چطور میکشد و کتش را برمیدستش را عقب می

خواهم مدتی و میزدم که اینطور نیست  این دوسال را منتظرش بمانم ولی من منتظر مانده بودم. مدام خودم را گول می 

کشم و میان اشک و نفس عمیقی میبودم.    این روز مانده  من منتظرولی حقیقت همین است.  روی خودم تمرکز کنم  

 برم:لبخندی تلخ دستم را جلو می 

 سالم...تارا هستم... -

گیرد و سرش را با  شود، دستم را میان دستش میزند و بعد که متوجه منظورم میچند لحظه با گیجی به دستم زل می

 کند:هایش ندیده بودم خم میلبخند بزرگی که هیچوقت قبال روی لب

 داریوش...خوشبختم...-

 منم همینطور... -

 گیرد:ی صحبت را دستش میزنیم تا داریوش بالخره رشتهل میهردو برای چند دقیقه و در سکوت بهم ز

 خب تارا خانوم...از خودت بگو...از خانوادت...برادر؟ خواهر؟-

 پدر و مادرم فوت شدن...یه خواهر و یه برادر دارم... -

 گویم: کند و من با خنده میهایمان هنوز بهم وصل است. گیج و گنگ نگاهم میگره دست

 ر دارم و یه برادری که شاید برادر واقعیم نباشه ولی درست به همون اندازه عزیزه...اسمش سامانه... خب...یه خواه-

 دهد:لبش را جلو می 
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 تونم صبر کنم تا ببینمش...نمی-

 شوم.آمیز و البته شوخش می کامال متوجه لحن کنایه

تا دوست پسر   ی محیط همینجا خیلی کمکم کردیه سالی میشه این کافه رو با دوستم شیما اجاره کردم...کار کردن تو-

 قبلیمو از ذهنم بیرون کنم. 

 کشد:هایش را درهم میاخم 

 دوست پسر قبلی؟-

 بیرون اومدم که واقعا نابودم کرد. آره دو سال پیش از یه رابطه -

 شود:انگار تازه متوجه منظورم می

 محاله همچین کاری کنم.من آهان...باید خیلی احمق بوده باشه که گذاشته بری...-

 آره...فکر کنم بود. خب تو چی؟ تو از خودت بگو!-

برگشتم.  من  - چین  از  پیش  هفته  دو  جدا  تازه  خانوادم  از  چیزمو  همه  جداییم.  مادر  از  که  دارم  برادر  یه 

 کردم...کار...خونه...درواقع مدتیه یا خونه خودمم یا پیش مامانم... 

 پرسم: شگفت زده می

 مامانت؟-

نمی- بمونم. زن  آره...یه مدت طوالنی زیاد  مامانم  پیش  برگشتم تصمیم گرفتم  وقتی  از  اما  بودم  بابام  پیش  و  دیدمش 

 نظیریه...اگر ببینتت عاشقت میشه...مهربون و بی

 هی...هی...زیادی سریع پیش میری...ما همین االن همو دیدیم.-

 گیرد: هایش را باال میدست

 خودت حاضر بودی... اوکی...هروقت-
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زنم. چطور دو سال پیش حاضر نبود مرا به کسی نشان دهد؟ دو سال انقدر همه چیز را عوض  لبخندی به رویش می

 کند؟می

 شناسمش...راستی...دوست صمیمیت شبنم...منم می-

 شبنم دوست من نیست...-

 شود:گذارد و جدی می اش را کنار میبالخره حالت شوخ و مصنوعی

 از شبنم خبر داری؟  تارا-

 شود:دهم و سراسر وجودم پر از خشم و نفرت میسری تکان می

 ینا. نه...از هیچی که مربوط به گذشته بشه خبر ندارم...مهراد...شبنم...دوست وکیلت...فقط منم و سامان و ت-

 خوبه...فکر کردم شاید به گوشت رسیده باشه...-

 چی شده؟-

راحت بره دنبال کارش...اون اوایل که رفته بودم چین یه سری برنامه ریختم ولی    هیچوقت قرار نبود بذارمراستش  -

 خب زمان برد... 

 چی شده داریوش؟ -

دادم به یه سری از دشمن - داشتمو  از پدرش  هاشون...پای خیلیا وسط بود و نمیشد حدود هشت ماه پیش مدارکی که 

اختالس جرم  به  کرد.  ما  جمعش  کرد...چند  کردم  گرفتنش...فرار  کردن...فکر  ترورش  ترکیه  توی  پیش  ه 

 درجریانی...خبرش همه جا بود. 

 گذارم: ام میکنم و دست روی سینهمتعجب و در شوک نگاهش می

 یا خدا...من هیچوقت سمت اخبار نمیرم...باورم نمیشه. خودش چی؟ -

 ست. ولی شک ندارم توی شرایط خوبی نیبا مامانش فرار کردن...اصال نمیدونم کجاست...-

 دهم: گیرم و آهم را بیرون مینفس عمیقی می
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 باورم نمیشه...-

نمی - ولی  نداره  باهاشون  فرقی  زیاد  هم  بودن...محمود  آدمای خطرناکی  پدرش  و  خانوادم  شبنم  رو سر  بال  این  تونم 

 بیارم...برای همین فقط ارتباطم رو قطع کردم...البته نه با مهراد... 

 چطوره؟حالش حرف مهراد شد...-

کند. شاید واقعا اتفاقات گذشته را  شود، ابری سیاه دور نگاهش را پر نمیدیگر مثل دو سال قبل وقتی حرف مهراد می

 گوید: چیز کنار آمده است. بعد از کمی فکر کردن می فراموش کرده و با همه

اومد  - به بعد کم کم خوب  مهرادم خوبه...اوایل رابطمون خیلی سرد بود ولی چند ماه بعد رفتنم  اون  پیشم...از  چین 

هفت ماه بعد رفتن من اونم رفت اسپانیا...اونجا دوست و رفیق زیاد داره.  -شدیم. دیگه محمود هم کال ولش کرده...شش

 دونم دیگه برگرده.بعید می

 خوبه...واقعا مهراد آدم ازدواج نبود...-

 کنم. د ولی بهرحال چون خوشحاله دیگه بهش فکر نمیکرد حماقت بو م به نظرم کاری کهآره...با اینکه هنوز-

 اوهوم...ولی واقعا باورم نمیشه بابای شبنمو ترور کردن...-

 کند:هنوز به فکر شبنم و سرنوشت تلخش هستم که زمزمه می

 فکر کردم بهت بگم خوشحال میشی!-

 را مکدر نکنم: کنم خاطرم دهم و سعی میخوشحال هستم؟ از بدبخت شدن شبنم؟ لبم را جلو می 

شاید  برام مهم نیست...من دیگه از اون مرحله گذشتم...شبنم و آدمای شبیه اون دیگه جایی توی زندگی من ندارن...-

 سالگیم رو هم به گند بکشه...تموم شده! ۳۰سالگیم رو به گند کشیده باشه ولی قرار نیست  ۱۷

 کند:گرم و عمیقی که گوشم را پر میشود و صدای اش روی صورتم باعث معذب شدنم مینگاه شیفته

 با اینکه میگی هنوز همون آدمی ولی به نظر من عوض شدی...بزرگ شدی... -

 زنم:آمیزی میلبخند نمکی و شیطنت
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 زنی...یادت که نرفته...ما تازه باهم آشنا شدیم...دونم از چی حرف مینمی-

 :ته هنوز روی صورتش سایه انداخته استهمان نگاه عمیق و شیفدهد و اش میاش را به صندلی تکیه

تونم صبر کنم تا زندگی جدیدمو کنارت شروع کنم  البته...باورم نمیشه توی همین مدت کوتاه انقدر درگیرت شدم. نمی-

 تارا.

 زنم: گزم و چشمکی میلب می

 نظرت در مورد یه قهوه چیه؟-

 کارد:هایم میانگشتای پشت گیرد و بوسهدستم را از آن سوی میز می 

 ی مشترک شروع شد. هامون بگیم همه چیز از یه کافه و یه قهوهعالیه...میتونیم به بچه-

 پایان

 عصر  ۳:۱۳ساعت  ۱۴۰۱مرداد ماه  ۲۹

 یاسمین منصوری 


